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תוכן העניינים
13 ריכוז הסכמות/והמלצות-כולל הסכמה מהגאון החכם הרב יוסף שני שבתאי שליט"א שעזר בעריכת הספרים. 
14 דברי הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד 2-( 

14 הרב יוסף בר שלום,  הרב הראשי לבת ים   

14 הסכמה-מהרב הצדיק הרב אליהו לוי שליט"א- 

15 מתגובות הקוראים 

18 מבוא:  

18 סיפורי האישי-סיפורו האישי של המחבר וכמה חשוב לתת מעשר 
22 צדקה וחסד 

22 מניעות של היצר הרע מלקרוא ו/או מלסיים ספר זה 

23 דוגמא להשגחה פרטית של השם יתברך 

28 הוכחה לוגית לקיומו של הבורא יתברך 
28 מהי הוכחתו של רבי עקיבא לקיומו של ה' 

29 "אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם" )שמות כ' י"ח( 

30 הוכחות לאמיתות התורה מדברי המחבר 
33 להלן קטע שנלקח מגוגל ערך ניסים בשמיטה-שמוכיח שהתורה על אנושית. 

33 מושב 'קוממיות'-ששמר שמיטה וזכה לנס 

37 מהו סוד האושר? 

37 הארכיאולוגיה מיישרת קו עם התורה! 

40 פרק חדש ומדהים!! חובה לקרוא!! הוכחות חותכות לאמיתות התורה 

40 הקודים והצפנים בתורה כהוכחה להיות התורה על אנושית.  
41 צופן התנ"ך- שאלות ותשובות בנוגע לאמיתיותו של הצופן התנכ"י שמוכיח את קיומו של הבורא ושהתורה היא מסמך על אנושי.  

45 ה"ֵאידס" – וגורמיו אחת המחלות הנוראות ביותר בדור זה.  

46 רצח רבין -גילוי של הרצח לפני שנרצח רבין שאף הוזהר על כך. 

47 אין לך קץ מגולה מזה 

48 הנס שהציל את ישראל מחורבן בית שלישי באמצעות חלום של יאנוש א. בן גל 

49 האם ייתכן שאדם שיודע את האמת וחקר אותה יכול לחטוא אם הידיעה יושבת גם על לבו והוא מיישם אותה? 

51 ההבדל בין אמונה לידיעה שיש בורא לעולם והתורה אמת.  

55 השלושה עשר עיקרים של תורתנו הקדושה והוכחתם באמצעיים לוגיים שכלתניים.  
57 עולם הניסיון 

58 מהי תשובה? איך עושים תשובה? 
59 איך מתגברים על יצר הרע? 

60 ומי אמר שצריך לדעת את האמת?  
60 ריכוז ההוכחות מהמדע שמוכיחות שתורת משה אמת  
61 זמן מולד הלבנה 

62  מה אורכו של מחזור הלבנה? 

64  "מולד בהר"ד" 

65 מספר הכוכבים "שחזו" חז"ל בגמרא מלפני כ-1800 שנה 

65 להלן עוד מספר הוכחות חלקן מדעיות שהוכחו מדעית לאמיתות התורה:  

65 האם חזתה התורה את עלייתה של גרמניה ויציאתה להחריב את העולם? 

67 הוכחות נוספות שחז"ל ידעו הרבה לפני המדע באלפי שנים, שלא יכלו לדעת עליהן, אלמלא שניתנו ע"י הבורא יתברך בפרקים הבאים: 

67 כמה כוכבים יש בצביר כימה 

67 גילוי הקוסמוס 

68 גילוי שכדור הארץ עגול מלפני כ2000 שנה  אחת ההוכחות לאמיתות התורה.  

69 האם יש מים מעל לשמיים? בחלל? 

70 המים העליונים יתירים על התחתונים".  )מדרש רבה בראשית פרשה ד' אות ה( 

71  האם לשמש יש נרתיק? 
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72 עוד מקבץ הוכחות שליקטתי שמוכיחות באופן חד משמעי שהתורה מן השמיים ורק כל יכול אלוקי יכול לדעת כל שאביא להלן:  
72 החיים המסתוריים של הצמחים 

72 א. האם יש לצמחים רגשות? 

73 ב. האם הצמחים "רואים"? 

74 ג. האם הצמחים מושפעים מתשומת לב ואהדה? 

75 ד. האם הצמחים "שומעים"? 

75  האם העובר שומע קולות מן החוץ? 

76 הכרת השלבים הפיזיולוגים של המחזור החודשי 

78  זמן בשלות גורמי הקרישה שבדם, לראשונה בחיי התינוק 

79 רק לאדם מכל הייצורים בבריאה יש עורלה 

79 קיום מצוות ברית המילה כהוכחה לאמיתות התורה:  

81 הכרה של כל סוגי הבהמות בעולם  וחלקיהם החיצוניים והפנימיים! 

81 )ראו עוד על כך בתשובה לאתיאסט בספר התשובות שנקרית ניפוץ השיקוץ( 

82 שליטה בידיעת והכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם.  

83 חיתוך וביקוע באמצעות קרינה 

84  שיקוף עצמים אטומים 

84  מה בדיוק מכיל דבש הדבורים? 

85  מי גילה את החיסון? 

85  גיבון כמבחן לכשרות החיה 

87 תורשה במחלת ההמופיליה 

87  כיצד נוצרים תאומים? 

88 מהו מספר שעות השינה שאדם נורמאלי צריך? 

89 חוט כסף רוחני באדם.  

91  האם תפקיד הטבור הסתיים באדם?  האם הטבור סגור או פתוח? 

92  גיל העולם מיליארדים? מיליונים? ואולי רק כ-6,000 שנה? 

93  האם חסר יום בהיסטוריה? 

94 ֵגן הכהונה 

95  חוקי התורשה בחלום יעקב 

96 חוקי התורשה ע"ש מנדל וחוק ההטרוזיס 

97  לקט מידע מדעי מדברי חז"ל 

98 סיכום חלקי ומסקנות להוכחות שהוצגו עד כה 

99 למול הערלה אצל הזכרים-מפחיתה מחלות -ההוכחות 

100 בעין האדם 70 קרומים-ע=70 בגימטרייה. האם זה במקרה או מתוכנן על ידי הבורא? 

100 סוג נוסף של הצפנות וקודים בתורה כולל דוגמאות נוספות בנושא זה-הקוד 1820 המבהיל: 
111 לדוגמא נוספת של דילוג אותיות רלבנטי לתקופתנו:  

111 בחירת הנשיא -אובאמה-ומה קשרו למלחמת גוג ומגוג 

119 דוגמה נוספת היא המילה "תורה" 

121 דוגמא נוספת ה "שואה" מוצפנת בתורה 

121 הוכחה חזקה מתמטית שהתורה ניתנה מבורא עולם כולל חישובים שלי מתמטית שמראים שהכל מהשם זה נושא "השואה" הכאובה 

123  צפי השואה מלפני 850 שנה 

124 דוד בן ישי בן עֵֹבד בן ּבַֹעז ורות מוצפנים בדילוג מדהים 

124 הצופן: דלוגי אותיות 

125 רחל מתה! ברצף אותיות-הצופן: צירופי מילים 

126 פירוד לשם שלום-  הצופן: סופי תיבות 

126  מגילת אסתר-מוצפנת ועוד הצפנה של אות זעירה וגדולה במגילת אסתר 

130 סוד המספר 7 בתוך ה7 מילים הראשונות שבתורה 

131 שם משיח -כהוכחה חד משמעית לאמיתות התורה והתנ"ך. 
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132 הוכחות חד משמעיות לאמיתות התורה מעולם האמת ממתים קליניים, סיפורי גלגולי נשמות, דיבוקים והוכחות לאמיתות התופעות  

133 הוכחות לאמיתות התורה וקיום הבורא על ידי עדויות מעולם האמת:  

133 המתים הקליניים 
133 המוות, חידלון? מוות קליני ומתים שחזרו מעולם האמת 

137 מהו הבית דין של מעלה? האם הם יכולים לטעות בדין? 

138 מתים קליניים שהיו בעולם האמת וחזרו.  

138 סיפורים אמיתיים לרבות ביקור בבית דין של מעלה של יהודים וישראלים לרבות אנשי תקשורת ופוליטיקה מפורסמים.  

139 מעשה החפץ חיים זצ"ל והדיבוק. -מה ההבדל בשכר של העולם הבא בין יהודי לגוי 
140 סיפור מדהים של המת קליני שרון נחשוני מהבית דין של מעלה 

146 המשפט 

148 העדים בבית דין של מעלה 

150 סיפורו של אשר מסעוד ביטון שהיה בבית דין של מעלה לאחר שמת מוות קליני וחזר לספר מה ראה שמע וחווה. סיפור מצמרר ומחזק כאחד:  

154 "בוא לבית הדין" 

155 כל החיים ב"סרט" 

156 יש דין ויש דיינים 

157 סיפורו המוות הקליני של הרב מאיר חי 

158 רויטל לוי גלעד שחוותה פעמיים מוות קליני הייתה בבית דין של מעלה וחזרה:  

161 סיפורו של שלום רפפורט- חילוני אתאיסט לשעבר ששב מעולם האמת ומהבית דין של מעלה.  

163 עשיר שחווה מוות קליני ופגש את הוריו בעולם האמת.  הוא הומת בשל חילול שבת 

166 חייל משמר הגבול שמעון אוחנה שחזר מעולם האמת 

169 סיפור האשה החרדית מירושלים שעברה מוות קלינית:  

172  דודו מינץ, זמר מזרחי לאחר שמת וחזר לחיים.  

172 דן מרגלית עיתונאי ושדרן מבקש למסור- יש חיים לאחר המוות. 

173 פואד בן אליעזר-סגן ראש הממשלה לשעבר- מוסר יש עולם הבא - 

173 סמדר שפגשה בעולם האמת את המקובל הקדוש הרב שלום שרעבי זצ"ל )ואחר כך פגשה את כבוד הרב במציאות.( 

175 זוהרה שחוותה מוות קליני  

175 בתגובה לכתבה באינטרנט שבו היא מספרת מה חוותה מחוץ לגופה  

176 הרב עזריאל דביר מת וחזר מהבית דין של מעלה לספר מה שחווה:  

178 האשה מהפייסבוק שחוותה חוויה חוץ גופית וריחפה מעל גופה פגשה במשחית )מקטרג( והתחננה על נפשה בסיפורה המרגש למחבר הספר 

180 עדות מצמררת ממשה לוי-עולה מצרפת שחווה מוות קליני- 

186 התינוק שנפטר וקם לחיים בזכות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי.  

188 הוכחות חד משמעיות שמוות קליני הוא תופעה אמיתית ברוב רובו המוחלט של המקרים כולל סיפורים נוספים של עדויות 
188 ילדים קטנים שחוו מוות קליני 

188 עוד הוכחות חד משמעיות שחוויות המוות הקליני הוא תופעה אמיתית 

188 ויקי נורתוק מאנגליה -מוות קליני של עיוורת מלידה 

189 פאם ריינלודס-ההוכחה המדעית שמוות קליני זה אמת 

189 עוד הוכחה חזקה ציפורניים כסוסות שהראו למתה קלינית ישראלית 

189 סיפורו של שרון נחשוני שהובא בספר זה 

190 סיפורו של אוון טביק 

190 סיפורו של אשר מסעוד ביטון שמופיע בספר זה 

190 סיפורו של שלום רפופורט שהיה חילוני עובד בידיעות אחרונות 

190 סיפורו של ניר אבוג'ן-חותם האמת.  

191 המוות הקליני והדיון בשמיים של האתיאסט לשעבר אלון ענוה.  

195 עוד על המוות הקליני של בנימין אדרי האיש שהיה 19 שעות בקרור )כתבה מיום ליום(  

200 משה צרפתי המת הקליני שקיבל כוחות ראייה רוחניים לאחר מוות קליני.)רואה אורם הרוחני כולל מצוות ועוונות של בני אדם.( 

201 סיפור מדהים של אליהו הבחור הצעיר יוצא בוכרה, שמת מוות קליני וראה את הבן איש חי בבית דין של מעלה,ואת שכנו שנפטר 

203 עוד הוכחה לאמיתות התופעה של מוות קליני זה המוות הקליני של הילד בן ה12 
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203 נאור מנסור מפתח תקווה 

203 המוות הקליני של מאיר פרנס מקיבוץ ליד טבריה 

203 מנשרוב אמיר שהיה בבית דין של מעלה לאחר שמת מוות קליני בפגוע של מחבל 

204 המוות הקליני של בעל השיניים התותבות 

204 מנתח המוח  אלכסנדר אבן  שלא האמין בחיים לאחר המוות ,עד שביקר בעולם האמת.   

205 הממשות של החוויה מחוץ לגוף ועוד ראיות והוכחות שהמוות הקליני אמיתי כולל סיפורים מדהימים שמוכיחים התופעה. 

206 מה לגבי גויים שטוענים שראו בעולם האמת דמות של מי שהם מאמינים בו?  

210 סיכום מוות קליני:  
210 השבים לחיים – אחרי מוות קליני – מחקרים ועובדות בעולם.  

214 השמיעה הרוחנית ושאר העובדות של מה מרגישים ללא גוף .כולל מחקרים מדעיים בנושא שהוכיחו אמיתות התופעה. 

216 ברכה ותפילה של צדיק שמקימות ממוות 

 פרק חדש ומעניין שמוכיח השארות הנפש לאחר המוות וגלגולי הנשמות. רגרסיה – עוד הוכחה לחיים לאחר החיים והוכחת הגלגולים  
216 היפנוט לאחור בזמן את המהופנט לגלגול קודם ואף כמה גלגולים קודמים. 

216 מקרים של חיים קודמים ברגרסיה 
217 ריגרסיה )החזרה לאחור באמצעות היפנוזה( 

 ד"ר בריאן וויס, רופא, פסיכותרפיסט מסורתי, בוגר אוניברסיטת קולומביה ובית הספר לרפואה בייל, חבר הסגל הפסיכיאטרי במרכז הרפואי 
219 "הר סיני" שבמיאמי, הוא כנראה אחד מהחוקרים המפורסמים ביותר שמשתמשים ברגרסיה לחיים קודמים  

219 הרגרסיה של קתרין 

221 חיים קודמים בירושלים 

221 סיפור מרגש . על הילד מגור שנולד זוכר את כל התורה כולה. 

222 פרק חדש ומדהים ומחזק ! חובה לקוראו! 
222 דיבוקים- הרוחות מספרות- עוד הוכחה חזקה לאמיתות התורה וקיום הבורא.  
223 רבי שמואל ויטאל מספר בספר "שער הגלגולים" של האר"י הקדוש: 

223 מעשה של הרוח במצרים  

225 הרב אלעזר אשכנזי, מביא בספרו "מעשי בראשית", פרק ב':  

225  סיפוריו של הרב אליהו הכהן זצ"ל, מאיזמיר:  

225 ובמקום אחר הוא כותב מדרש תלפיות, ענף גלגולים, צג:  

225 בתו של רבי רפאל ענף מדמשק.  

226  המקובל הנודע רבי יהודה פתיא זצ"ל ועניני הרוחות המספרות :  

226 להלן מספר סיפורים נוספים של רוחות מספרות 

226  רימה בת פרחה 

229 להלן סיפור נוסף: של החפץ חיים ודיבוק שנכנס בנערה 

230 עוד סיפור על דיבוק שנותן הצצה לעולם האמת:  

232  מעשה אשר אירע בזמן החפץ חיים בשנת תרס"ט 1909.  

233  סיפור על דיבוק שסיפרה מישהי בהרצאה 

233 פנחס בן סופי -הדיבוק מזמננו 

237 סיפורה של רוזה הרוח האשה שבגדה בבעלה ובמה נענשה 

238 פסק דינה של הבוגדת בבעלה 

240 סיפורה של הרוח כתון בת יונה יוסף 

242 עונשו של הבא על הגויה 

242 כאן אני מביא עוד מספר סיפורי דיבוק מהרב הצדיק החכם רבי מנשה בן ישראל מספרו "נשמת חיים" 

243 מעשה גדול שהיה בקהילה קדושה צפת תבנה ותכונן במהרה בימינו. 

247 פרק חדש ומדהים !!חובה לקרוא!! 
247 מסרים מהילדים האוטיסטים ופגועי במוח 
248  )f. c( מסרים מהילדים האוטיסטים בתקשורת בתמיכה

251 מסרים חדשים של גליה-תחילת התקשור 

251 מסרים של גליה  

253 מסרים של גליה 
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254 מסרים של גליה 

257 מסרים נוספים של גליה האוטיסטית 

262 תקשור עם ב. פגוע מוח.  מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד-2 

266 עוד מסרים מהילדה האוטאיסטית גליה: )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד-2(,  

266 מאמר 9: קבלת יסורים באהבה 

267 מסר מאוטיסט מעולם האמת מהספר דניאל 3 מסרים מעולם האמת  עמוד 370-371: 

267  לגבי הרפורמים והקונסרבטיבים:  

267 ראיון עם בחור אוטיסט בן 22 מהספר ונפשי יודעת מאוד -2:  

268 ראיון נוסף של ילד אוטיאסט נוסף 

270 צניעות ומניעת הפריצות  

271 סיפור הטבעת והמקווה-מוכיח מה כוחו של מקווה 

273 מסר לשקרנים 

273 עין הרע  

274 הפלות 

274 היושר והתעלות בקדושה 

274 סוף הטומאה והתחזקות הקדושה  

275 מלחמת הטוב ברע ותיקון העולם 

276 טלית ותפילין  

276  הכעס  

277  שלום בית  

277 יצר האכילה  

278 קללות ושבועות  

278 מיסטיקה וסיאנס  

279 פתיחה בקלפים ומעשי כשפים  

279 קבלה מעשית וקמעים  

280  שייח'ים ערביים ומגידות עתידות   

280 החוט האדום  

280 המפתחות ל"פתיחת המזל"  

281 הגויים 

281 המוציא זרע לבטלה  

283  רעידות אדמה  

283 אור מוחשי -מה יש להציע לאדם שנכשל מבחינה רוחנית 

284 "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור  כי זה כל האדם."  

284 מסר מהילדים תיקשור עם דניאל, ליפי ומנחם 

285 תקשור עם מנחם:  

285 מסר מילד אוטיסט נוסף בנימין כפי שפורסם בספר דניאל 3:  

287 שאלות ותשובות מהאוטיסטים 

288 להלן מסר נוסף מהאוטיסט בנימין:  

288 80 חייבים להתכונן למלחמה-תיקשור עם בנימין – תשס"ח 

289 להלן ראיון עם רב וילד אוטיסט 

290 ראיון עם ילדה מפגרת בתקשורת בתמיכה )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד(  

291 תקשורות עם מ. בן 7, שיתוק מוחין 

292 מאמר 1: אזהרה מנשמה ששבה לעולם 

292 ילד אוטאיסט בן 22 כותב מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד:  

293 הבחירה הסופית 

294 מתי הגאולה? תקשור עם גליה 

295 מתי יבוא המשיח? תקשור עם גליה 
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295 תקשור עם מ. -מתי יבוא משיח 

295 תיקשור עם דניאל האוטיסט -ברגע של הסוף ) מתוך הספר דניאל 3 מסרים מעולם האמת  ט' בניסן תשס"ח( 

298 תשובה מפגועת מוח בשם בתיה-מה יקרה לחילונים בזמן המשיח 

299 תקשורת עם ר. )אשה חסרת הכרה זמן רב(-מה עומד לקרות 

299 מתוך עולמו של אוטיסט – מסרים מעולם האמת –ריכוז הסכמות למסריהם והוכחות לאמיתות המסרים והיותם מהקדושה 
299 הסכמות -דברי הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א 

300 הסכמת הרב נתן מאיר וכטפויגעל- 

300 "אנו מגלים שידיעתם בענינים הרוחנים של העולם, בעניני הבורא, ההשגחה ומוסר, הם ברמה גבוהה מאד." 

300  FC-דברי הרה"ג ג. קראוס ראב"ד מנצ'סטר באנגליה  אודות התקשורת ב

300 " עבור רבים דבר זה לא מתקבל בנקל, אולם אין זה משנה את העובדה שהיא אמיתית, כמו שהוכח בלי שום צל של ספק הרבה פעמים." 

301 דבריו של אחד מגדולי הדור בענין התיקשור- 

302 בחינת דברי האוטיסטים על פי חז"ל-הרה"ג רבי סענדר ערלנגר מבני ברק שבדק באופן אישי .מכתב תמיכה ארוך 
311 ריצ'ארד – תקשור ראשון בארה"ב 

312 מעט על ההיסטוריה הקצרה והמדהימה של התקשורת בתמיכה, דוגמאות של אנשים המשתמשים בשיטה – מתוך רבים אחרים:  

313 התקשור עם פיליס מילר 

314 גילוי השיטה באוסטרליה  

314 יהונתן – תקשור ראשון באוסטרליה  

316 בקורת על אמיתות התקשורת 

316 ממתי מתקשרים בשיטה זו בישראל? 

316 מהם  שבע מצוות בני נח 

317 סיפורי גלגולי נשמות אמיתים מדורנו-וההוכחות לכך.  
323 גלגול נשמות בירושלים 

324 גלגול נשמות בברוקלין ניו יורק 

327 גלגול נשמות בניו יורק 

327 גלגול נשמות בטורונטו 

329 גלגול נשמות בשיקאגו 

332 ר' אברהם עדס זצ"ל ובן המקובל 

332 הוכחות נוספות לגלגול נשמות ממקורות שונים 

334 גלגול נשמות בזמן הבעל שם טוב זצ"ל 

334 סיפורו של הצדיק הנסתר יוסף וולטוך 

335 אדם בדורנו שדיבר סרה בבנות לוט והוזמן על ידן לבית דין של מעלה.  

335 כפי שסיפר הגאון הצדיק משה פיינשטיין ואכן נפטר תוך 30 יום מאותו רגע שאמרו לו שהוא מוזמן לדין תורה בשמיים תוך 30 יום..  

336 ילד דרוזי שזוכר את גלגולו הקודם כמדחת יוסף-סיפורו אומת.  

336 גלגול נשמות בעירק 

337 תופעה נוספת שמוכיחה קיום נשמה היא הופעת נשמות כבחייהם.  

340 נס מדהים של ילד בן 8 ימים שדיבר לבבא אלעזר אבו חצירה זצוק"ל 

340 מפי הבבא אלעזר שילד בן 8 ימים ביום הברית התחיל לדבר כמו מבוגר ואמר שעוד יומיים הוא ימות ואכן נפטר ושהמשיח בפתח 

340 התינוק נולד עם כתובת קעקע של עוגן של ימאי משנת 1917 והוכיח למדענים חד משמעית שיש גלגולי נשמות. 

342 תראו מי הרג את סעדאת נשיא מצרים ! תראו מי היה יוסף וולטוך הצדיק הנסתר לא יאמן ! 

342 הצדיק הנסתר הרב פטילון זצוק"ל מקבץ קט של סיפוריו:  

342 ידיעת האמת 

343 משל על שני אחים – אחד עני אחד עשיר.  

343 האור החיים הקדוש שואל מה יותר חזק – האש או המים?  

343 עוד הוכחות מדעיות לאמיתות התורה וקיומו של השם יתברך.  
343 פתיתי שלג במיקרוסקופ 
346 אותיות הא-ב בעברית צפונות במגן דוד. 

347 כמה כוח יש לדיבור? האם יכול להיות שלדיבור יש השפעה על המציאות מעבר למה שנראה לנו?  מסתבר שכן. . .  
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349 ענין המלאכים הנבראים מכל מצווה או עבירה שאדם עושה נרמז בפרשת העקידה 

350 צילום קריליאני -סוד ההילות -והכוח לברוא בפה.  
352 מהו הצילום הילה קרליאני? 

352 כיצד צילום קירליאני מוכיח אמיתות התורה? 

356 מתאבדים סובלים גם לאחר המוות הוכח באמצעות צילומים אלו להלן הכתבה:  

356 כינים שמתרבות ברבייה עצמית כעוד הוכחה לאמיתות התורה 

357 ביאור מכת הכינים מזווית אחרת.  

358 אך האמנם תגלית חדשה היא? 

358 ציטוטים נבחרים מהספר מסילת ישרים של הרמח"ל.  

359 מהי תכלית הבריאה?- העולם נברא לשימוש האדם 
360 ייסורי גיהינום, ותענוגי גן עדן. -הסבר מהגאון מוילנה 

361 החיפוש אחרי האושר הנצחי.  

362 ארמון המלך יינתן למי שיוכיח שהוא מאושר בחלקו.  

362 - למה יש צדיקים שרע להם, ורשעים שטוב להם? 

363 הסבר "צדיק ורע לו – ע"פ הגלגול" רבי חיים מוואלוז'ין 

364  כיצד שבים בתשובה ומהי תשובה? 
364  דרגות התשובה 

365 עוד על דרגות התשובה:  

366 מטרת התיקונים-וכיצד ניתן להמנע מייסורים 

370 מעלת תענית דיבור בשבת ובכלל 

371 למה חשוב לעשות תענית דיבור? 

372 מהו עונש כרת? 

372 דוגמא לתיקון כרת 

373 תשובה מאהבה:  

374 כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן 

374 התעוררות טובה לא אובדת 

375 כל תנועה הכי קטנה יקרה מאוד מאוד! 

375 תהיה עקשן גדול-בעבודת השם 

375 התרחקות היא תחילת התקרבות 

375 אפשר בכל מצב להתקרב 

377 העשיר שחזר בתשובה ולא הסכים לעשות כלום  מלבד לימוד תורה 

377 איך מזכים את הרבים? איך מוכיחים? 
378 מעלת זיכוי הרבים במסר של גליה הילדה האוטיסטית המחוננת 

380 מעלת זיכוי הרבים מחז"ל:  

381 עוד על מעלת זיכוי הרבים  

388 כוחו של הרהור תשובה 

391 עוד מגודל חפץ ורצון ה' בתשובה 

392 הקב"ה לא נוטש את ילדיו 

392 להעריך את הדברים הטובים 

392 משל עם מוסר השכל חזק! העשיר והבטטות 

394 ישועת ה' כהרף עין 

395 זכר עשה לנפלאותיו וצדקתו עומדת לעד.  

395 מסקנות:  
399 תגובות הקוראים לספר ההוכחות המהדורה הקודמת.  
412 תגובות לדוגמא מנוכחים בהרצאות של המחבר 

416 ספר התשובות-תשובה לכל שאלה חשובה בחיים בספר זה .ספר המשך לספר ההוכחות .- מבוא:  
416 דו קרב על האמת-מכתב עם הוכחות לוגיות מדעיות ושכלתניות שכתבתי לאתאיסט.  
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418 להלן סיפורי האישי 

424 שאלות ותשובות בנושאים שונים 

425 ההתפעלות האנושית מהבריאה – מדברי מדענים ידועי שם.  

439 ישו ומוחמד, הנצרות והאיסלאם הפרכת שתי הדתות המונותאיסטיות הגדולות בעולם"  הנצרות: במה הם מאמינים? 

440 כישופים ומעשי נסים, קנה מידה לאמת? 

442 האיסלאם: במה הם מאמינים? 

443 התרמית הגדולה בשתי הדתות – הנצרות והאיסלם! 

458 תורה והארכיאולוגיה 

460 ש: מדוע התורה לא זקוקה ל"שיפוצים"? 

463 נבואות שהתגשמו.  
468 "דברי סיכום לנבואות שהתגשמו" 

489 אבולוציה-כל מה שרצית לדעת שמוכיח אי היתכנות האבולוציה,של בריאה במקרה .בעיית הסיכוי- אבולוציה ומוטציות אקראיות.  

492 היווצרות אורגניזמים 

492 מעגלי קסמים 

492 אין מוטאציות משפרות 

494 שינוי מותנה ביתרון 

498 ש. המפץ הגדול ללא בורא הייתכן? 
503 האם אפשר ליישב את הסתירה )לכאורה( בין גיל העולם על פי התורה לבין גילו על פי המדע? 

508 האם יש הוכחות שהקב"ה עדיין בורא כוכבים ועולמות כמו שכתוב בזוהר?  

511  כיצד קיומם של דינוזארים מוכיח את האמור בתורה? מי גילה את הדינוזאורים? 
512 סיבת היעלמותם של הדינוזאורים-כהוכחה לאמור בתורה 

514 צדיקים שהוצאו מקברם שלמים -לאחר זמן רב מקבורתם.הרב עבדאללה סומך ולאחר מכן בן דורנו הרב הגאון זלמן דרוק זצ"ל 

516 עוד צדיק "המלאך רפאל" ממרוקו  שנשלף מקברו לאחר שנה  בגזירת השלטונות .ונמצא גופו שלם. 

517 מהי תכלית הבריאה? 

520 מענה מקוצר לכל טענות הכפירה- החוברת ניפוץ השיקוץ-מענה לקונטרסים של האתיאסטים. 
544 סוד פתרון החלומות מהקבלה. גם לצדיקים קשה להבחין לגבי חלומות/צדיקים האם מדובר בסטרא אחרא או בקדושה  

545 חלומות הבאים ברמז דק 

546 דוגמאות לפתרון חלומות – והכללים בכך 

547 לא מעוניין בתחיית המתים 

548 הבעל שהביא גופה הביתה 

549 תחיית המתים מהי?מי יקום?כל מה שרציתם לדעת על תחיית המתים 
550 דוגמא לנסיון של הקדוש ב"ה שנבין שזה עולם הנסיון 

551 מי הם ארבעת הכתות שאינם מקבלים פני שכינה? 

551 נשאלתי תינוק שקיבל משמיים לאבד ראייה בעין, האם ניתן לבטל גזירת שמיים זאת?  

551 מהו התיקון הטוב ביותר תיקון לעוונות  כמו פגם הברית ושאר העוונות 

553  הוכחות לשכר ועונש ? מהלכות תשובה מהרמב"ם 

554 עניין הנִיָּסיֹון אף הוא מוקשה מאוד. הוא מן הקושיות הגדולות ביותר בתורה.  

556 זכרו מי שלא יעשה מצוות השם, יסבול ייסורים שגם הם רחמים עצומים וגם הם לטובה שיש שכר גדול בגינם.  

556 מניין שאסור לאישה נשואה לבגוד? 

556 מהיכן בתורה נאמר שחובה לציית לגדולי הדור הפוסקים והרבנים? 

557 מניין שאסור ללמוד בודהיזם וכיוצא בזה אסור בכל תכלית ללכת לכאלה שקוראים בקלפים מזלות, טארות, ושאר העבודות הזרות? 

557 זמני תפילות.  

557 פרק זה עוסק בזוגיות, שלום בית ובני זוג 
557 זיווגו של האדם מניין? 

559 סגולות למציאת השידוך:  

561 מה עלינו לעשות למצוא את הזיווג? 

562 כוחה של התפילה ובעיקר התפילה לזיווג 
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564 כוחה של תפילה 

565 תפילה ממעמקים מעולם לא שבה ריקם 

565 סיפור השגחה פרטית של מכרה של הכותב בשם מורן אזולאי שממנו תבינו שהזיווג השם מזווג ובזמנו 

566 כדי לזכות בזיווג מאוד חשוב לקיים ואהבת לרעך כמוך 

566 סיפור השגחה פרטית של שרה פ.  

566 שתי הלכות לשון הרע ביום וזיווגכם יגיע 

567 כולם מקל ביד השם -במיוחד בן או בת זוג ולכן לא שייך לכעוס, לנטור, או לשנוא.  

567 כמה חשובה אהבת ישראל ולשפוט כל אדם לכף זכות.  

568 לדון לכף זכות.  

571 טיפים לזוגיות איך לבחור את הבן זוג?  

571   הזוגיות הזו טובה בשבילי או לא?  שלום לרב! 

573 משל על שני אחים- אחד עני אחד עשיר.  

573 נשאלתי: איך אני יכולה להבדיל בין הטוב לרע?  

575 מהו שכרו של הלומד תורה בשבת ?מה לעשות להנות בשבת וכיצד הכי כיף לשמור את השבת? 

576 מה סוד ההיטהרות של כל יהודי מהבלי העולם הזה וניקיונו הרוחני שיזכה לראות את האור האלוקי ואת אור התשובה?  

577 למה כדאי ורצוי לחזור בתשובה מלאה ולא חלקית?למה קשה לכאורה למצוא אושר בעולם הזה? 

578 שאלה שנשאלתי על עצבות שתוקפת מי שמתחזקת. . מה עושים כנגדה? 

579 יוסף במצרים בעיני הארכיאולוגיה כעוד הוכחה להיותה של התורה אמת מסמך על אנושי, שהמדע והארכילוגיה כיום מאמתים? 

584 האם יש הוכחות שאשה נשואה גרושה או אלמנה לא יכולה לשים שום סוג של פאה? מהיכן היא חייבת בכיסוי ראש ?  
584 והאם אשה ששומעת לרב שהתיר לה ללכת עם פאה עדיין תענש שהלכה עם פאה? האם הרב עתיד ליתן את הדין שהתיר פאה? 

586 אשה חרדית שמתה מוות קליני וחזרה לחיים-שנאמר לה בעולם האמת, שלו הלכה בפאה לא הייתה יוצאת מהגהינם. 

586 עדויות נוספות מאוטיסטים בנוגע לחומרת הפאה הנוכרית 

592 למה אשה נשואה או גרושה או אלמנה צריכה לשים כיסוי ראש לפי תורת הסוד? 

599 להלן ריכוז כל ההוכחות שפאה נוכרית אסורה מהתורה. 

600 זו חומרא!? 

600 הנאה מן המת 

601 כל האחרונים אסרו! 

601 המגמה שלנו להקל! 

601 נצא נגדך בחנית וחיצים 

601 אין להביא ראיה מנשי הרבנים והאדמורי"ם 

602 איזוהי אשה כשרה? 

602 מה נענה ביום הדין? 

603 ראש של עז. . .  

603 גם הצמח צדק מלובביץ'-האדמו"ר הקודם מחב"ד אוסר פאה נוכרית! 

603 סגולה לבנים צדיקים ותלמידי חכמים! 

605 שום דבר לא יעזור להן! 

624 סיפור שמירת העיניים של מתיא בן חרש הקדוש זצ"ל  

624 סיפור מדהים מהגמרא מי היו אבותינו !! שתבינו מה זה קדושה!!  

625 צניעות -ליקוט מעט מזעיר ממאמרי חז"ל בנושא 
627 חז"ל מפורש שצניעות מצילה ממיתה 

628 ליזהר מאד מהדברים הנאמרים בתוכחה 

629 גודל חשיבות כל כבודה בת מלך פנימה 

629 גודל התייחסות חז"ל לעניין הצניעות 

631 שאין תירוץ שאני הולכת "כמו כולם" 

631 גודל מעלת העוסקים בצניעות 

632 גודל שכר המתנהגת בצניעות 

632 תשובה לאיסור להחזיק אינטרנט פרוץ ואינטרנט בכלל שניתנה מהאתר הלכה יומית  
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638 118. א השלב האחרון של הגלות-תקשור מהאוטיסטים 

639 120 כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים-תקשור מהאוטיסטים 

642 והנה כמה מאמרים מדברי הזהר הקדוש ממעלת שמירת הברית 
643 כאשר הבאנו כאן כל המעלות של השומרי ברית קודש והשכר שאין דומה לו בכל התורה כולו נבאר כאן את חומרת פגם היסוד והעונש.  

643 להלן פירוט הפגמים שמביא הפגם לעצמו.  

644 ההתייחסות לרפורמים -ראיות שהם כופרים ולא דרך התורה  
647 בערב שבת – ליום שכולו שבת 

647 גליה האוטיסטית: " בזמן המשיח שערי תשובה ננעלים! כאשר יתגלה המשיח ב"ה בקרוב בקרוב, לא יהיו כבר חוזרים בתשובה, ....  

648 הכנות לעולם הבא 

649 אין יאוש ואל יאוש 

649 אתם לא מבינים? זה הסוף!  מסר מיצחק אייזיק,בחור אוטיסט בן 24.  
650 אתם לא מבינים? זה הסוף!-מסר מהאוטיסטים 

651 150 כאשר הבועה הורודה תתפוצץ 

651 תקשור עם דניאל, ל' באב, תש"ע 

653 110 הרגע לפני הסוף 

653 מסר מהאוטיסט בנימין גולדן א' סיון תשס"ט 

655 111 אלה יתאימו לעולם החדש  תקשור עם דניאל – י"ג סיוון תשס"ט  

656 פרק 112 – אבוד לנצח תקשור עם דניאל, סיוון תשס"ט, יוני 2009 

659 מסרים אחרונים מהאוטיסטים 

660 מסר מאראלה, ר"ח טבת תשנ"ז 

660 מסר מגליה:  

661 בס"ד המסר האחרון לעם ישראל טבת ה'תשע"ב 

663 שאלות ותשובות מהאוטיסטים המחוננים:  
665 מסר ממויש'לה, נר ב' של חנוכה, ה' תשע"ב 

665 ריכוז המסרים האחרונים מהאוטיסטים. המסר האחרון ליהודי חו"ל-מהאוטיסטים המחוננים בתקשרות בתמיכה 
668 "סיימנו", דניאל, כ"ו כסלו, תשע"ב 

671 קטעים מהספר דניאל 2 מסרים מעולם האמת:  

672 פרק 1 – אני אוטיסט – מבט אל האמת – מאת בנימין גולדין 

673 אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל אשר יעלם כאשר יפציע האור.  

675 סיפור המוות הקליני של חייל צה"ל -שוקרון 

677 לסיום אצטט מס ילדים פגועי מח)אוטיסטים( במסר נוקב שכל מילה נוספת מיותרת 

677 תקשורת עם ר. )אשה חסרת הכרה זמן רב( 

678 השבת אבידה. -כמה חשובה החזרה של יהודי לקדוש ב"ה.-כולל מכתבי המלצות מהקוראים  
697  הסכמות/המלצות-כולל מהגאון החכם הרב יוסף שני שבתאי שליט"א שעזר בעריכת הספרים.ונתן המלצתו החמה למחבר 
697 ברכה מיוחדת מהרב הצדיק אליהו לוי שליט"א 

בס"ד

מפאת ירידת הדורות וחלישות הדור נאלצתי לעמול בחיבור זה ע"מ להגדיל תורה ולהאדירה.ב"ה ספר זה התקבל 
בחום ובאהבה בכל קהילות ישראל, מחילונים למסורתיים לדתיים וחרדים, כולם מצאו בו ספר מעניין ומרגש 
כאחד.ספר זה כבר הופץ לכ50,000 קוראים בזמן קצר .אודה על עזרתכם בזיכוי הרבים והפצתו בחינם)אין מצווה 
גדולה יותר בדורנו מזיכוי הרבים והצלת נפשות אחינו התועים וטועים-ואין אהבת השם וישראל גדולה מזאת.( 
לכל מי שאתם מכירים ורוצים לחזקו ולקרבו לאבינו שבשמיים, שנתן לנו חיים ובחר בנו להיות לו לעם סגולה.

והכל מתוך הכרת הטוב תחזירו לאבא שבשמים בזיכוי הרבים שלא על מנת לקבל פרס. ויחד נקרב את משיח 
צדקנו שיגאלנו במהירה בימינו. אמן -המחבר הקט עו"ד ערן בן עזרא 
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הסכמות/המלצות

1. הרב הגאון הגדול חכם יוסף שני שבתאי שליט"א נכדו של הרב המקובל האלוקי חכם מנחם מנשה זצ"ל 
)מי שהושווה לרב עובדיה יוסף שליט"א בגדולתו בתורה( הרב המליץ בחום רב ונתן הסכמתו לספר.כבוד 
הרב שיבח בשלל ברכות את הספר ותוכנו ונהנה לקרוא בו ולהפיצו.הרב אמר שמצווה גדולה להפיץ ספר זה. 
כבוד הרב עזר למחבר לערוך את הספר והשקיע שעות רבות בייעוץ הכוונה.שהשם ישמרהו ויחייהו וייתן לו 

ולמשפחתו שיוסרו מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויאריך ימיהם בטוב ובנעימים. 

2.ספר זה קיבל הסכמתו של הרב הקדוש ובעל החסד הצדיק רבי אליהו לוי שליט"א, שהמליץ בחום רב שכל 
יהודי יקרא בספר זה ויחזק את יראת השמיים שבו והידיעות שכל תורת משה אמת בבחינת וידעת היום והשבות 

אל לבבך.)ראו בנוסף מכתב הסכמה בעמודים הבאים( ניתן היום 1-16-12 למניינם. כ"ד בטבת תשע"ב.

3. ספר זה קיבל את הסכמתו והמלצתו החמה של אבי מורי ורבי אליהו בן עזרא שליט"א.) יחד עם אימי היקרה 
שולה רחל בת שרה שהשם ישמרם ויחייהם בטוב ובנעימים בבריאות איתנה וחיים ארוכים.(

4. הספר קיבל את המלצתם/הסכמתם של הרבנים הבאים: 

א. הרב רביד נגר שליט"א שהמליץ לקוראיו באתרו אור לנוער )מומלץ בחום רב( לקרוא את ספר ההוכחות כך 
כתב: "חומר נוסף תוכלו למצוא בספר ההוכחות של עו"ד ערן בן עזרא מומלץ בחום" )כמו כן, כבוד הרב שיבח את 
הספר בשיחה אישית עם המחבר,ואמר שהוא שומר על העותקים הבודדים שקיבל לחלוקה כמו על מצרך יקר,ומחלקם לראויים בהרצאותיו.( 

ב. הרב בן נון יוחנן שליט"א :״ בס"ד, יום מבורך לך ערן יקר! התרשמתי עמוקות מפועלך לאורך ולרוחב. למרות 
הקידמה במדיה, ישנו ציבור לא מבוטל שרצוי שיקרא,את מה שכתבת להפליא, אשמח להפיץ בשיעורי התורה לזיכוי 
הרבים ,מספר עותקים, בטוחני שזכותך גדולה בשמים בקירוב לבבות לאבינו שבשמים. הנני לחזק את ידיך להמשיך 
להגדיל תורה ולהאדירה, נזכה כולנו לגאולה במהרה ברחמים מרובים-אמן סלה !!בברכה! הרב בן- נון יוחנן" ובהמשך 
מרובה,למהדורה  להצלחה  ברכתי  את  שולח  אני  אותי,  לרגש  נכבדי!הצלחת  ערן   ": למחבר  הרב  כבוד  כתב 
נעימות  רבות  לשנים  תזכה   – וברוך  חזק  ברכת  ולתפארת!  לגאון  והיית  חוצה  מעיינותיך  יפוצו  הרביעית, 

וטובות!! בברכה! "

ג. הרב דן מחבר שליט"א כתב: "גם אני זכיתי לקבל להפצה את הספר הגדול בכמות ובאיכות "ההוכחות" מי 
שעדיין לא זכה לקבל מספר עותקים הוא לא מבין מה בעצם הוא מפסיד נסו והיווכחו. גם אני לא ידעתי ממנו 
עד אשר מששתי את דפיו, מילותיו ודבריו המאלפים. חבל על הדיבורים צרו באופן בהול ומיידי קשר עם ערן 

ואז תבינו במה מדובר" 

ד. הרב אריה)אריק( לנדאו שליט"א מרצה בכיר בארגון הידברות כתב: "קראתי בספר ההוכחות בשבת. איזו 
מסירות נפש מבהילה ה' ישלם לך כגמולך ")ראו המלצות נלהבות נוספות בסוף הספר בפרק התגובות( 

ה.הרב ז.ס מאחיהוד.בנו כתב למחבר: ״לכבוד הרב ערן בן עזרא, שלום רב! אבי שיחיה הרב ז. ס. ממושב 
אחיהוד התאשפז בבית חולים בנהריה לניתוח בתאריך 31.1.2012 וראה את ספרך ההוכחות והתלהב ממנו. 
כשהגעתי לבקרו הוא הפנה את תשומת לבי לספר שנמצא בבית הכנסת בבית החולים. אני ראיתי ונדלקתי. 
אני מבקש בזאת אם תוכל לשלוח לאבי את הספר ואם צריך להעביר תשלום נעביר בהתאם. כתובת אבי: 

הרב ז. ס. . . א. ס 2.2.12 "
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5. החלק של הילדים האוטיסטים קיבל את ההסכמות של כמה מגדולי הדור)כמו הרב שטיינמן שליט"א( 
שניתנו להדפסת הספרים שמהם נלקחו המסרים מהילדים האוטיסטים לרבות רבה הראשי של בת ים ועוד ועוד 
ראו הפרק על המסרים מעולם האמת דרך הילדים האוטיסטים שעברו בחינה של רב בטרם פורסמו ואכן הם 
תואמים באופן מדוייק לכל האמור בתורתנו הקדושה ויש בדבריהם לעורר לתשובה.עם זאת אין ללכת לילדים 

האוטיסטים כאורים ותומים של דורנו.ויש לקבל את מסריהם רק לאחר שעברו בחינה של רב.

 דברי הגאון הגדול 
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד -2(

פגועי  עם  החדשה  התקשורת  בענין  שטיינמן  הגראי"ל  של  מפיו  סרבניק(  יהודה  אישית)הרב  לי  נמסר 
המוח)אוטיסטים( שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישנים השוכחים את האמת בהבלי 
הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, ואף לחזק את בני התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של זמנינו. 
באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעיינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם 
על  לו  השיבו  שהם  מהתשובות  מאד  והתפעל  מוח  פגועי  עם  בתקשורים  אישית  נכח  אלו.הגראי"ל  דברים 
שאלותיו. לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם 
מהם.הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ואילו אנשים רבים מתעלמים ומזלזלים בה. לכן, עודד אותי מאד הרב 
שליט"א להוציא את הספר ]"ונפשי יודעת מאד" ספר מסרים מילדים אוטיסטים שכתב הרב סרבניק ומסריו 
מובאים בספר זה[ המעביר מסרים אלו לציבור הרחב. מאידך, בקש להזהיר בזה שאין להשתמש בהם למעשה 
לשום ענין והוראה. כמו כן הזהיר לא לשאול אותם בעניני עתידות. לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך 

מטרה אחת, לקרב את לבבות עם ישראל לאביו שבשמים.

הרב יוסף בר שלום,  הרב הראשי לבת ים  

פנה אלי איש ירא שמים מבעלי תשובה בישראל, ובקש הסכמה לספר "דניאל" שבו כתובים גילויים שהיה לילד 
אוטיסט בשם "דניאל". והנה כל האמור שם יש בו יראת שמים, הכל כבר כתוב בנביאים כתובים ודברי רז"ל 
והמדרשים. ומ"מ כיון שאנשים מתעוררים הרבה כשקורים זה מילד בן דורינו אמינא לפעלה טבה יישר, ואפשר 
להדפיסו ולחלקו בישראל להשיב רבים מעוון ולעוררם ליראת שמים. ובפרט שהסכים על זה אחד מן הגדולים.

   עוד הסכמות למסרי האוטיסטים:
קראו בפרק המסרים מהאוטיסטים בספר זה, שמכיל עוד הסכמות רבות מגדולי הדור שבדקו מסריהם שתואמים 
בול לדברי חז"ל והמדרשים. וחובה על כולנו לקחת את מסריהם ברצינות תהומית. ראו מכתבו של הרב הצדיק 
הרה"ג ר' סענדר ערלנגר שליט"א מבני ברק שחקר ובדק וכתב מכתב של מספר עמודים שמביא ראיות חדות 

שמסריהם מגיעים מהקדושה ויש לקחתם ברצינות רבה ולשוב בתשובה שלימה.

 בס"ד                                                                                              כ"ד בטבת תשע"ב

  הסכמה- מהרב הצדיק אליהו לוי שליט"א

ברכה מיוחדת לעו"ד ערן בן עזרא הי"ו-מוקיר ורחים רבנן, עוסק בצורכי ציבור באמונה שלא על מנת לקבל 
פרס.מזכה את הרבים ומשיב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמיים ולעבודת השם יתברך.

יושב ימים ולילות על מנת ללמוד וללמד ולזכות את הרבים ולהפיץ את תורת השם. יהי רצון שיהיה חבור זה 
ועוד חיבורים אחרים שכתב והוציא לאור ,בסייעתא דשמיא יהיו לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ויצליח בכל 
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מעשה ידיו.שהשם ימלא כל משאלות ליבו לטובה באושר ועושר וכל טוב ובכל אשר יפנה יצליח וירוויח." 
יברכך ד' וישמרך יאר  ד' פניו אליך ויחונך ,ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום".

בברכת התורה, הרב אליהו לוי שליט"א

מעט מתגובות הקוראים

ר. ס July 2 at 9: 04pm: " ערן, . . . אני רוצה לומר לך שרק התחלתי לקרוא את הספר וכבר בכיתי מרוב 
התרגשות. . . צימרר עד דמעות! ישר כוח. "

Vered Asaraf 2011: " אני רוצה לומר לך שזה אחד הספרים היותר מחזקים שקראתי אני חוזרת בתשובה 
קרוב לשלוש שנים והספר הזה גרם לי להתחזק יותר חידשת לי המון דברים שזה יהיה לזכותך! וכמו 

שאמרת הספר הזה חייב להיות בכל בית!!"

רחלי חרמון: " ורד. . . להעביר ל. . אבא. . . "

Vered Asaraf: "את לא מבינה אפילו כמה חשבתי עליו כשקראתי את הספר אני יכריח אותו לקרוא אותו 
ואם לא אני ישב ויקריא לו! תודה ערן!"

אלינור כהן 2011: . . "ספר עם עוצמה שגם בסקפטיים ביותר לא ישאר מקום לספק."

אושרית אלקבץ 30-12-2011: "קראתי חלק מהספר- מדהים!!"

 Yael Zohar 2011  : "תודה על הספר מרתק" מאותה אחת: "ספר מדהים קראתי את כולו ממש מרתק מומלץ"

Abraham Arthur Eliave  31-10-11: היית צריך לכתוב את הספר באותיות ז ה ב – לכל הפחות, א ש ר  י ך !

יום 17 נובמבר  בשעה Natanel Strauss 28 :01: "ספר מרתק"

רחל פלד 29-11-11: "אין אני קוראת את דברייך ויורדות לי דמעות אני מזדהה איתך בכל-מילה"

אירית עטיה 8-9-11: "תודה על שכתבת את ספר ההוכחות. . . ריכזת את כל מה שחיפשתי. . . פשוט מדהים. ."

 י מ  May 31 2011 at 12: 30am: "היי, היום בצהריים התחלתי לקרוא את הספר שלך ולא יכולתי להפסיק, 
עכשיו סיימתי אותו. איין לי מילים פשוט מדהים!!! ממש מוסבר ומובן היטב כל נושא ונושא. . . 

כל הכבוד לך. "

T 2011: "ערן, אני ממשיכה לקרוא את הספר שלך. אני חושבת כמה אתה טוב! אשרייך שאתה מחלק בינה 
חינם. . . . הספר הזה שווה הרבה כסף. . . "

T S 2011: "אני קראתי את הספר, מומלץ בחום"

פ. א: "ערן, התחלתי לקרוא את הספר שכתבת, פשוט מדהים וכבר שלחתי במייל לחברים )שאין פייסבוק(. 
אני רוצה שכול יהודי בבריחה יקרא את המסר החשוב שאתה מעביר. אני רוצה שכולם יתעוררו מהסרט 

ויגלו את האמת. תודה רבה"

Tehila Yana Opliata 2011: "התחלתי להתחזק בזכות הספר הזה !! מומלץ "

N L M 2011: "ממש תענוג לקרוא מה שאתה כותב, כל מילה מחזקת אותי יותר ויותר- במיוחד אחרי שהייתי 
שם למעלה, והקדוש ברוך הוא החזיר אותי בחסד. כל מה שאתה כותב אמת !! תזכה למצוות"
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סולי מלכה 2011-12-31:" המלצה ממני ספר מאוד אבל מאוד מעניין"

Karin Vardi 31-12-2011: "חייבת להגיד שמהרגע ששלחת לי את הספר התחלתי לקרוא ואני די המומה. 
. כמובן ממשיכה לקרוא. . . מאמינה שלא סתם שלחת לי את זה בזמן שאני הכי צריכה את זה. . . תודה"

מאותה אחת לאחר מספר שעות: "קוראת כבר 3 שעות את הספר. . והלוואי שהייתי יכולה לסיים אותו היום! 
מחכה בקוצר רוח למחר בערב לסיים. . מדהים! אין מילים! מכוון שיש לי בעיית ריכוז קלה למשך זמן, 

אלך לישון ואמשיך מחר. . לילה טוב. "

פ. א. 1-1-2012: "קראתי חלק מהספר ההוכחות באמת מרגש, וגם הצילום בכלל מפתיע, קודם כל חייב 
להעלות לתיקשורת. . ."

נ. ב. ע ינואר 2012 :"לפני מספר ימים התחלתי לקרוא את המהדורה המורחבת של ספר ההוכחות שלך. כבר 
בתחילת הספר הרגשתי אנרגיה מיוחדת שעוטפת אותי וככל שהמשכתי לקרוא הרגשתי שהנשמה שלי 
הבעתי את תודתי על הספר המעורר בחמשיר שהשם רצה שאכתוב  ובוכה.  מתגעגעת  יודעת,  זוכרת, 
לכבודך וכל מילה בחמשיר היא נכונה !)החמשיר מחמיא למחבר ומטעמי צניעות הושמט(. . . . . ערן, 

אני מאחלת לך שהשם ימשיך לברך אותך תמיד. . . . נ. ב. ע."

Liat Halimi :"הספר מעשיר ממלא את הנפש בהשתאות ביראה פשוט מצמרר תודה אי אפשר להפסיק 
לקרוא ישר כח גדול." 

שמעון אדרי 29-11-11 "אשריך יהודי יקר. ממה שקראתי כאן בעמוד זה בכיתי מה שלא בכיתי בכל 54 שנות 
חיי. אהבתי וקראתי בהתרגשות יתרה. ובצמא רב. אני מאוד מודה לך. על שהערתה אותי. תודה ושתהייה 
בריא אמן ואמן יהודי יקר."...ובהמשך: 3-11-2012 שמעון אדרי :" שבוע טוב רבינו ערן. הספר שלך 
הכי מרגש מכל ספר שקראתי בחיי. ספר שכתוב בטוב טעם. ומסוגנן וערוך בצורה מצוינת. כול הכבוד. 

ושיבורכו ידיך. ותמשיך להאיר את בני עמיך. שבוע טוב ולילה טוב לך."

מיטל 28-1-2012: "רציתי לומר לך שקראתי את ספר ההוכחות בשבת, וחייבת לציין שזה הספר הכי 
מחזק שקראתי בחיי, אשרייך. . . אני מעוניינת להפיץ אותו בדמי מעשר בלי נדר בעזרת ה'. . . "

רחלי חרמון ": 30-1-12 מתכוונת בעזה״ש להדפיס בפעם השנייה עוד ספרים שלך בלי נדר! אחד הטובים. . 
. סוחפים. . . אמיתיים ומה לא?! ישר כח צדיק!!"

ל. ב 5-2-12: "קראתי הרבה השבת מהספר המדהים שברוב צדקנותך כתבת, אין מילים. . . ויש כל כך הרבה 
; מרגש משכיל מחזק ומעצים שאנחנו בדרך הנכונה כל התשובות הלוגיות והמדעיות בנוגע לתורתנו 
הקדושה, מעמד הר סיני וכו׳ שאין סיכוי שמישהו יכול ״להשתיל״ מידע כזה על המעמד הקדוש ונתינת- 
קבלת התורה ישר כוח כי לי נתת הרבה כח, שבעזרת השם אזכה להפיץ ולו מן המעט שאני לנדב מדברייך 

החכמים הטובים והמשכילים"

לא  אחד,  ביום  אותו  סיימתי  מאוד!!!  ואמיתי!!!מומלץ  נכון  כזה  מדהים  :"הספר   6-2-12 יעל מולכו 
יכולתי לעזוב אותו עד שלא סיימתי הכל"

איציק אלון 6-2-12 : "אני באמצע שלו ממש אבל ממש מחזק"

מ. ג.:" ערן אשרייך ואשריי חלקך שאתה אדם אשר זנח את כל הבלי העולם והתקרב לאבא שבשמים, קראתי 
זו אמת  לגבי המלאכים  ומהתגובות של האנשים אליהם. מה שראית  לא הכל אבל חלק ממה שכתבת 
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וככל שתלמד ותעלה מעלה מעלה בתורה הקדושה ותלמד ב"ה גמרא וזוהר אתה תבין לבד שאתה לא 
חלמת ולא כלום אל תתן לאף אחד לערר לך את הביטחון בשם או במה שראית תעלה מעלה מעלה אין 
לנו שום דבר ללא התורה הקדושה הזו תמשיך לקרב אנשים ותמשיך לחזק אנשים להתקרב לשם יתברך 

כל הכבוד" 

 י. כ  June 19 at 12: 10am :"אין מילים במילה אחת מדהים!!"

S G June 19 at 1: 52pm :"אשריך. . קראתי התרגשתי עד דמעות. תודה רבה, ג. ס. 

אין מקריות הכל משמיים, אני בהלם קראתי את דבריך, אתה מגיב מהר רק השבוע פוטרתי מעבודתי בעסק 
משפחתי והכעס הוא כפול ומכופל אבל הכל לטובה ישתבח שמו לעד"

זה אפשרי  לי את הספר שלך באימייל אם  :"שלום לך, אני אשמח אם תשלח   T June 21 at 12: 21pm ת 
והניסים  הפרטית  וכל ההשגחה  עכשיו,  אתה  ואיך  היית  איך  הסיפור שלך,  אותי  מעניין  כמובן? ממש 

שנעשו לך, כל זיכוי הרבים והעזרה לאנשים כל הכבוד ה' יברך אותך. . "

 א ח June 20 at 2: 47pm  :"שלום וברכה. . . רציתי לומר שהסיפור האישי שלך מאד חיזק אותי. ונתן לי 
חומר למחשבה ישר כח תמשיך ככה. זה מאד מחזק!"

לאה כהן :"ערן שלום יש לך חלק בזה שאני היום לקחתי על עצמי צניעות ולהתקרב לדרך אבותנו ואני 
בבקשה רוצה את הספר אבל לא במחשב אלא מוחשי איפה אפשר לקנות אותו תודה, אשמח אם תענה 

לי. לאה כהן"

T June 22 at 2: 05pm" קיבלתי את הספר. . מאוד התרגשתי ממנו. אין לי ספק שמי שיקרא אותו יחשוב 
על החיים שלו וישנה כיוון בחייו לטובת הדת כמובן. . . העברתי לרשימת חברים"

 M June 22 at 12: 54pm 2012 תגובה של מישהי שנכחה בהרצאה של המחבר בירושלים

"את האמת שהדברים שאמרת עשו לי ממש טוב בנשמה, אני גם נמצאת כרגע בשלבי חיזוק אז בכלל. . . 
אתה יכול להבין מה עובר עלי. לדעתי היה ממש טוב, העברת את זה באופן קליל, אנשים מאוד אהבו את 

הגישה שלך, בכל אופן חזרתי מזה מחוזקת הביתה הנפש שלי התמלאה מחדש"

תגובה למישהי שהגיבה בפייסבוק לדברים אלו: 

B L: "גם אני הייתי היה ממש מחזק רק מהאופן שבו דיברת ומהאמונה החזקה שלך התחזקתי-ישר כוח"

עוד תגובה של נוכחת בהרצאה בשם מזל יחזקאל-קוסאייב:" ישר כח גדול ערן ואשרינו שזכינו להיות בשעור 
שלך הערב, קיבלתי המון תגובות מדהימות וראיתי את ההתלהבות של היהודים היקרים בשעור מדבריך 

וההתלהבות שלך לזכות את עם ישראלעוד תגובה של נוכחת בהרצאה"

יערית פיישן: "צדיק תודה רבה על ערב מהנה של דברי תורה וחוכמה אתה צדיק אמיתי אשרייך!!!"

 4-11-12 ד. "רק רציתי להגיד לך תודה על שהחזרת אותי בתשובה. תמיד לכאורה האמנתי בשם וניסיתי 
לקיים מצוות במיוחד כיבוד הורים אבל לא האמנתי באמת שכל התורה אמת ולא שמרתי שבת וגם לא כל 
כך התעניינתי בזה משום מה כנראה בגלל כל החינוך החילוני. בגלל כל מיני ניסים וצירופי מקרים מוזרים 

שקרו לי התחלתי לחקור ופתאום הגעתי לספר שלך קראתי הרבה ממנו והתחלתי להבין שהכל אמת לאמיתה 
ולפעמים זה לא נתפס מה שמה שלמדתה עד עכשיו כסיפור פתאום מתברר כאמת..."       

 בסוף הספר יש תגובות והמלצות נוספות 
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מבוא: 

יהיו הדברים והגיוניים המה לרצון לפני בוראי שהוא גם בורא העולם. כנאמר בפסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון 
לבי לפניך ה' צורי וגואלי". 

כאדם חילוני התלבטתי במשך שנים על מהותי ומקור מוצאי, דבר שגרם לי בשנתיים האחרונות להשקיע מעל 
ל- 4,000 שעות של מחקר יום יומי כדי להגיע להכרעה לגבי המצאות האמת, לכאן או לכאן. השאלה המרכזית 
היתה, האם יש בורא לעולם?. האם התורה אמת. ואם כן, האם תקיפות המצוות מחייבת אותנו לפעול על ידם?. 
האם שאלת החזרה בתשובה היא חיוב גמור או שמא ניתן להיות אדם "חילוני" או מסורתי בעל לב טוב ו"מצפון 

נקי" שלא פוגע בזולתו?. 

ללא משוא פנים לכל צד שהוא, כאדם חילוני וכעו"ד חקרתי, למצוא את האמת בלבד, ואת מסקנותיי כולל 
ומדעיות.  לוגיות  ההוכחות אפשריות שהן שכלתניות,  זה  בספר  ריכזתי  זה.  בספרי  אני מפרסם  להן,  ההוכחות 
הוכחות שמבחינה מתמטית ברור לכל בר דעת שלא תיתכן שום אופציה אחרת מלבד המסקנות של מחקר זה 

שהקורא יגיע אליהן ויסיק בעצמו כפי שאני הסקתי. 

ההוכחות והתוצאות של מחקר זה, גורמות שגם בספקנים ביותר לא תיוותר שאלה או תהיה לגבי קיומו של 
הבורא, לגבי אמיתות התורה שבכתב ושבעל פה ולאור כך, מה עליהם לעשות עם חייהם. 

לאור כל האמור בספר כשתסיימו לקרוא את הספר תהיה לכם תגובה חד משמעית חדה של הלם, מכמה הכה 
ברור, לא היה לכם ברור עד כה. 

ספר זה יסדר לכם את המחשבות והחיים. וישנה את חייכם מהקצה אל הקצה לטובה, ולא משנה מה מצבכם 
הרוחני דתי או חילוני, בספר המון מידע שיעזור לכם להגיע לתכלית החיים ולמציאת האושר והתשובה לשאלה 

הכי חשובה והיא מהי תכלית החיים? ספר זה ישנה לכם את החיים לטובה, מובטח! 

כל עבודתי בכתיבת ספר זה הינה ללא מטרת רווח ואך ורק לשם שמים לזיכוי הרבים וקירוב אחינו ואחיותינו 
מבני ישראל האהובים אל האמת הצרופה. 

הנני ערן בן עזרא הקטן ודל שפתיים שחב את כל חיי וכל אשר לי להשם יתברך, ולהורי היקרים. ה' יאריך 
ימיהם בטוב וחייהם בנעימים. אני מודה לה' שגאל את חיי מהלוך בחושך וזיכני לגלות את האמת וליישם אותה. 
ומתוך הכרת התודה לבורא יתברך שמו, כתבתי ספר זה לשם שמים ללא אינטרס לרווח חמרי כלשהו וכל מטרתי 
להרבות בעם ישראל את הידע שיש בורא לעולם ושהתורה אמת ועל כן יש לקיים את כל מצוות השם וללכת 

בדרכיו. 

כולי שירה ושבח לפני צורי וגואלי שזיכני להוציא לאור ספר זה, אשר עוסק בהוכחות מציאותו למי שלא ידע 
ומי שרוצה לדעת והוכחת אמיתות התורה בהוכחות לוגיות שכלתניות ומדעיות למען המשכילים והחכמים וכמו 
כן למען דעת כל עמי הארץ את הדרך שילכו בה על פי תורתנו הקדושה. השתדלתי לכתוב ספר זה בצורה קלה 

ברורה ונוחה, להנעים ולהאהיב את הדברים בפני קוראם, ברוך אתה ה' גאל ישראל. 

סיפורי האישי

התלבטתי מטעמי צניעות אם לספר את סיפורי האישי שמוכיח שהנאמר בתורה אמת הוא, והחלטתי שהסיפור 
מחזק ולמרות שלא רציתי להיחשף בעניין זה, מעלת זיכוי הרבים עלה על האינטרס האישי שלי, ובפרט שדרך 

סיפור זה התחלתי לחזור בתשובה אני מציג בזה את הסיפור שלי. 

נא  "ובחנוני  הנביא מלאכי,  ואמר  כדי שתתעשר,  בתלמוד, עשר  ופירשו  "עשר תעשר"  בתורה  אומר  השם 
בזאת". את אמיתות דבר זה חויתי על בשרי כפי שאספר כאן. 

הייתי בהרצאה של הרב אמנון יצחק שליט"א, ושאלתי אותו אם בורא עולם יכול לתת לי הוכחה או לעשות 
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לי נס גלוי כהוכחה שאדע שהוא קיים, )הייתי בן 21 אחרי צבא( והוא ענה לי שאסור לנסות את השם חוץ ממצות 
מעשר שבו השם יתברך אמר בחנוני נא בזאת, במעמד של 1000 איש בהרצאה אמרתי בורא עולם אני מנסה ובוחן 
אותך בזאת והתחלתי לעשר את המעט שהרווחתי נכון לאז, עוד באותו ערב תרמתי 1000 ש"ח עבור 1000 קלטות 
שאז זה היה סכום מאוד גדול עבורי. ותוך שנה בעקבות רעיון "שצץ" במוחי התעשרתי והפכתי להיות בעלייה של 
החברה השנייה בגודלה בישראל בתחומה, שמכרה מוצרים בישראל יותר מכל החברות בשוק יחד. כשהתעשרתי 
קודם.  שעשיתי  מהתשובה  ירדתי  ולצערי,  לעשר.  והפסקתי  שהבטחתי,  ומההבטחה  מההרצאה  שכחתי  לצערי 
וחזרתי להיות חילוני גמור, וחשבתי שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בורא עולם רצה להראות לי שלא 
התעשרתי במקרה או ב"פוקס", ותוך שנה וחצי אחרי שהתעשרתי השם הפיל אותי ממרומיי המקום שהייתי בו 

לתחתית ומתחת לתחתית. 

הבורא רצה להראות לי שהתעשרתי בשל ברכתו ועזרתו ולא בשל שכלי, מזלי או כוחי. לא רק שלא היה לי יד 
בדבר אלא הכול קרה על ידו התברך בשל ההסכם שעשיתי עם הבורא יתברך בפרהסיה במעמד של כ 1000 איש. 

לאור התרחקותי מהמצווה של מעשר ובכלל ריחוק מהשם וקיום מצוותיו נכון לאז רצה ההשגחה העליונה 
שאפול כלכלית כדי שאני אתעורר לתשובה ויבין שלא עמדתי בהסכם. וכדי שלא יהיו לי ספקות נפילתי הייתה 
צריכה להיות צורמת וכואבת כדי שאבין טוב טוב את המסר שמועבר אליי ולא אתלה במקרה או ב"פוקס" את 

הנפילה בניגוד לכל הגיון שהיה לי אז. 

החברה שהייתה בבעלותי קרסה והכניסה אותי לחובות בערבות אישית של מיליוני שקלים. זאת לפני שאני בן 
26. ותוך הכפשת שמי על לא עוול בכפי. לא אוכל לתאר את עומק הצער והכאב שסבלתי מנפילה זאת ולא הבנתי 
איך בדיוק אני היחיד מכל חבריי שבאו ממשפחות ממעמד ביניים, אני היחיד שהתעשר ואני היחיד שהפך להיות 
חייב מיליונים. הייתי בצער שלא יתואר, שלא לדבר על הבושה שאחזה בי, שאדם מתרגל לחיות כעשיר אין דבר 

יותר קשה "מלרדת לעם" ולחיות כמו כולם ולחשבן חשבונות כדי לגמור את החודש. 

ההלם של השינוי כואב וצורם בצורה שלא אוכל לתאר במילים ורק מי שחווה שינוי כזה קיצוני ובזמן קצר 
יחסית יוכל להבין אותי. 

לאור נפילה לא הגיונית זאת, נזכרתי שהיה לי "דיל" עם בורא עולם שבו הבטחתי לעשר והפסקתי, נזכרתי 
בכל מה שעבר עליי מאותה הרצאה שבניגוד לכל הגיון בתוך שנה הייתי מוערך ב-11 מליון דולר )לפי הערכת משרד 
רואי חשבון מפורסם שעשה לחברה שלי לאור רצוני להנפיקה בבורסות בעולם(, ותוך שנתיים ירדתי לחוב של מליון דולר ואני 

כל כולי בחור צעיר, אותו הרגע נשבעתי לשם בבכי שינסה אותי שוב ואני מבטיח הפעם לעשר. 

במקביל לניהול ובעלות על החברה שבזכותה התעשרתי לראשונה, למדתי משפטים, בשלוחה של אוניברסיטת 
מנצ'סטר בקריה האקדמאית בקריית אונו, לאחר סיום לימודיי המשפטים ולאחר קריסת החברה, ובשל החובות 
לחובות  אישית  חובותיי שנבעו מערבות  את  כדי לשלם  כסף  להרוויח  לארה"ב  זמנית  לעבור  נאלצתי  הכבדים 
ויום למחרת שנשבעתי לשמור על הבטחתי ולעשר, כבר ראיתי איך הגלגל מתחיל  החברה שהייתה בבעלותי, 

להסתובב לטובתי בצורה ניסית מעל הטבע, שרק בדיעבד מבינים שזה היה נס. 

תוך מספר שנים בעזרת השם יתברך עברתי את מבחני לשכת עורכי הדין בארה"ב ב 10% מהציונים הגבוהים 
)גם כן נס בפני עצמו בזכות קריאת איגרת הרמב"ן כל יום שישי לאחר קידוש ובקשה יחידה  ביותר בכל הזמנים של ארה"ב, 
שהייתה לי והיא לעבור את מבחני לשכת עו"ד בניו יורק ולמרות שאז הייתה לי אנגלית קלוקלת( בעקבות נס זה, קיבלתי אומץ 

לפתוח משרד עורכי דין מיידית לאחר קבלת רישיון עריכת דין האמריקאי, ותוך זמן קצר הפכתי לעו"ד מפורסם 
ומצליח במיאמי שמתעסק בהגירה לארה"ב ובעלים של חברת השקעות בנדל"ן בחו"ל. 

זכיתי על ידי השם יתברך לשלם את כל החובות שהחברה הותירה )סירבתי לעשות פשיטת רגל שתפטור אותי 
מכל החובות( ובברכת השם ועל ידי השתדלות מצידי בעבודה קשה וביושר, התעשרתי שוב ואף יותר משהייתי 
קודם וכל זאת בניגוד לכל הגיון או שכל, וזאת בתוך זמן קצר ביותר ומעל הטבע, ראיתי במו עיני את הניסים של 
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השם יתברך, כמובן שמאז אני לא מעז שלא לתת את המעשר שלי לפי ההסכם שיש לי עם הבורא. שלא לדבר 
שאני מאושר שיש לי זכות לעזור ולסייע למי שזקוק ולא חס ושלום להיות מאלו שזקוקים לסיוע. 

אני רוצה להוסיף שגדלתי והייתי חילוני כמעט מוחלט! למרות שהאמנתי בשם וידעתי שהוא איתי. ראיתי 
זאת במו עיניי באותות ומופתים. מפאת קוצר היריעה אין זה המקום לספר את כל סיפורי אבל מי שיגיע להרצאותי 
שאני מעביר בכל הארץ בחינם לשם שמים לזיכוי הרבים, ישמע את כל סיפורי האישי שמעיד כאלף עדים שיש 

השגחה פרטית מדוקדקת על כל אדם. ושאין מקרה בעולם והכל לפי חשבונות שמים ולפי מעשה האדם. 

בעקבות חזרתי לעשר כמסוכם עם בורא עולם, השם יתברך נתן לי את ברכתו שוב ועל ידי השתדלות עמוקה 
מצדי בעבודה קשה וביושר לצאת מחובותיי הרבים, ולחזור ולהתעשר בזמן קצר ומעל להגיון ולחוקי הטבע, דבר 
שחיזק את אמונתי בבורא, אבל עדיין לא מספיק כדי לחזור בתשובה כי חשבתי שאני אדם טוב ולא עושה רע 
לאף אדם אז למה אני צריך לחזור בתשובה? והמשך סיפורי ימחיש לכם כמה טעיתי. לאחר שהבנתי שהשם היה 
לצידי וסייע לי לכל אורך הדרך ומעל הטבע לפני גיל שלושים, שוב התעשרתי לאחר תשלום של חובות כבדים 

של מיליוני שקלים. 

לאחר שהתעשרתי שוב, הבנתי שכסף לא קונה אושר, וגמרתי אומר בלבי שאני חייב לחקור אחת ולתמיד 
ולהכריע הנושא של הוכחת מציאות קיום הבורא יתברך והוכחת אמיתות התורה. גם התורה שבעל פה וגם התורה 
שבכתב, אחת ולתמיד, ואם התורה היא אמת ואם אני או הקורא של מחקרי חייב להסיק שהוא מוכרח לחזור 
בתשובה בעקבות הוכחת אמיתות התורה ובעצם להפוך להיות בעל תשובה או דתי?, או שזה בסדר להישאר 
חילוני או מסורתי שעושה חסדים וכעיקרון אדם טוב שלא פוגע או עושה רע לאף אדם. זה היה נושא מחקרי 

שאותו סיכמתי והוא בעצם ספר זה ומסקנותיו. 

אני מבטיח שהתוצאות ידהימו אתכם ולא משנה מה הסטאטוס שלכם, דתי או חילוני תגלו המון דברים שלא 
ידעתם, אם ידעתם הדחקתם את קיומם. ספר זה הוא משנה חיים לטובה ועוזר להיות מאושרים ורגועים. 

בספר זה תמצא גם השלושה עשר העיקרים של תורת משה והוכחתם למען "ידעת" שהשם הוא האלוקים ואת 
מצוותיו צריך לשמור. 

תרגישו בנוח להפיץ לחברכם או לרבים ספר זה או לצלם ולהעתיק חלקים ממנו שלא למטרת רווח, שכן זו 
מצווה גדולה להפיץ את דבר השם וכל המפיץ זוכה לזכויות של כל מי שיהרהר לעשות תשובה. 

אחת ההוכחות להשארת הנפש לאחר המוות ולקיום הבורא ואמיתות התורה היא, שמספר רב של מיליוני 
אנשים שעברו מוות קליני, חוו חוויה חוץ גופית שבה ראו את עצמם מרחפים מחוץ לגוף שלהם, והגיעו למנהרה 
עם אור מחבק ואוהב ונשאבו לתוך האור, רוב היהודים שביניהם היו בבית דין של מעלה וזכו לחזור לעולמנו 
ולספר לנו את אשר חוו בבית דין של מעלה, בספר זה אני מוכיח חד משמעית שתופעה זאת היא אמיתית ונכונה 

ולא תעתוע של המוח. 

המעניין בדבר הוא שמתוך מיליוני בני אדם שחוו חויה זו רק היהודים נקראו לבית דין של מעלה ונדרשו לתת 
דין וחשבון על מעשיהם, ואלו האחרים ספרו שמיד נשאבו לאור מאיר ושופע רוגע, והלקם ספרו שנשאבו לתוך 
שאול שחור ומפחיד. וכלל לא ראו את דינם שבו נקבע להחזירם לגוף. ההבדל מובן לפי טיב חיוב הנפש ליהודים 
שמשתמע  וכמו  כך,  על  כשכר  הניתן  הבא  העולם  טיב  ולהבדל  בלבד,  מצוות  בשבע  ולגוים  המצוות,  בתרי"ג 
מסיפור החפץ חיים והדיבוק שיובא להלן, וזה כוונת הנביא שאמר "ַרק ֶאְתֶכם יַָדְעּתי ִמּכל ִמְׁשְּפחֹות הֲָֽאָדָמה, ַעל 

ּכֵן ֶאְפֹקד ֲעלֵיֶכם ֵאת ָּכל ֲעוֹ ֹנֵֽתיכֶֽם")עמוס ג'( 

לדוגמא, סיפורו המפורסם של ניר אבוג'ן שניתן לראותו ברשת "יוטיוב" הנקרא: "חותם האמת". ניתן לראות 
את הסרטון שבו זכה ידידי ומכרי, ניר היקר לחזור לעולמנו בשל כך שהפיץ 50 ספרים של "משיבת נפש" של רבי 
נחמן מברסלב לזיכוי הרבים. ובזכות מצווה זאת ניצל מגיהינום וקיבל הסכמת בית דין של מעלה לחזור לעולמנו 
ולתקן מעשיו, למרות שהיה חילוני.)ששאלתי את ניר אבוג'ן הי"ו לפני כחודש אם יכל להיכנס לגן עדן לאחר 
שיצא זכאי בדין, ניר אמר לי בוודאות כן.ולמעשה היה יכול להיכנס לגן עדן אם היה מתעקש, ולא יורד למטה 
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להשלים את חייו. אבל הבין שהכי טוב עבורו בנסיבות אלו, לרדת למטה ולאסוף מצוות ולשוב בתשובה שלימה, 
כי אחרת הוא היה נשאר לנצח בדרגה שבה הוא היה וזה לא היה מדרגה גבוהה, כי נפטר כחילוני מסורתי שעשה 
מעט זיכוי הרבים, ומעט מצוות ולכן מאז שניר אבוגא'ן חזר לעולם הזה,הוא מתעסק בזיכוי הרבים כבעל תשובה 
גמור.יש לציין שמי שיוצא זכאי בדין ,כמו שניר יצא ,נכנס לגן עדן כפי מדרגתו ,אבל שהיה רוצה לעלות במדרגות 
הרוחניות בגן עדן לאחר זמן, היה מצריך זיכוך ונקיון מהעוונות שעשה בחייו כי נפטר ללא תשובה. אז גם אפילו 
שלא נכנס מייד לגהינם לניקוי בשל זיכוי הרבים, היה עדיין צריך נקיון בהמשך הזמן שכן רק תשובה או ייסורים 
או שניהם יחד מנקים את האדם.לכן לא מספיק רק לזכות את הרבים בלי לנקות הבגד הרוחני בתשובה שלימה.( 
מכאן ניתן ללמוד כמה חשובה מצות זיכוי הרבים בשמים. כי מי שמזכה את הרבים בכל דרך שהיא, עושה חסד 
וצדקה עם ה' והוא מחזיר לו מידה כנגד מידה. ואחד הדרכים הוא, קניית ספרים וחלוקתם חינם ליהודים יקרים 

שיכירו את האמת. 

כמו כן תבינו מסיפורי האישי איך מצות נתינת מעשר לצדקה הוכיחה את עצמה. מעבר לזה שצדקה משנה דינו 
של אדם לטובה ואפילו ממות לחיים וכמו שכתוב "וצדקה תציל ממוות". ומעבר לכך שהיא גרמה לשינוי דרסטי 
במצבי הכלכלי. זו אחת המידות הטובות ביותר שאדם צריך להיות מורגל בהן. נתינה לעני זו זכות גדולה מאוד 
לנותן. שיהיה לכם תמיד רק לתת. רשום בתורה תעשר ותתעשר דהיינו הבטחה אלוקית שמי שיעשר יתעשר! כי 
זה מידה כנגד מידה, מי שנותן לאחר זה כביכול בניגוד ליצר הבהמי הטבוע בכל אדם לדאוג רק לעצמו לשרוד 
ולכן כאשר אדם נותן צדקה, ועשה חסד עם זולתו, מידה כנגד מידה השם עושה איתו חסד ומעשיר אותו. כי צווה 
ה' ואמר, "ונתנו איש כופר נפשו", "ונתנו" )שורש נ. ת. נ( היא תיבה שניתן לקרוא אותה משני הצדדים, מהסוף 
להתחלה ומהתחלה לסוף זו אותה מילה, כי מילה זו מראה שמי שמקיים את "ונתנו", בעצם פותח צינור לקבל 
מהשם. זכרו מי שמקיים ונתנו מקבל בחזרה מהשם הרבה יותר ממה שנתן וזה סוד שמוסתר באפשרות לקרוא גם 

הפוך את המילה "ונתנו" או המילה "נתן". 

ה' הבטיח לאברהם אבינו שהעם היהודי יהיה מעל חוקי המזלות: ו"שתפילה, צדקה ותשובה מעבירין רוע 
הגזירה. " לכן מי שסובל ורע לו שדווקא ירבה בצדקות ובכך יעביר מעליו את רוע הגזירה. דעו שזה שמקבל את 
הצדקה עושה לנו טובה יותר ממה שאנו נותנים לו את הצדקה. השכר שנקבל גם בעולם הזה וגם בעולם הבא הוא 
לאין שיעור מהסכום הזעום ככל שיהיה שניתן כצדקה. וכדאי לתת כפול ממה שחשבתם כי הסכום הראשוני זה 
בשביל שתרגישו טוב, ולכן יש בצדקה הזאת מן אינטרס אישי להרגיש טוב כלומר לאגו, כשאנו נותנים יותר ממה 
שרצינו אז זו נתינה טהורה נטולת חישובים, צדקה כזאת מרעישה את השמים. לו רק היינו מבינים מה זה צדקה 

היינו כל חיינו נותנים צדקות ללא הרף. חשוב כל יום ויום לתת צדקות כל אחד כפי יכולתו. 

בספר שמות התורה מצווה עם ישראל לתת מחצית השקל לצדקה. חז"ל מסבירים שהמילה "מ-ח-צ-י-ת" זה 
אות האמצעית "צ" מתוך המילה צדקה ושני האותיות לפני האות "צ" שהיא צדקה היא חית )ח( ויוד )י( דהינו 
"חי" אותיות חי הן הכי קרובות לצדקה, ושני האותיות המרוחקות מהמילה מחצית הן "מ" והאות "ת" דהיינו 
מת! כלומר מי שרחוק מצדקה קרוב למת יותר מלחי. ולכן צדקה תציל ממוות שכן היא קרובה יותר. וזה רמז 
מתורת הסוד שלנו שטמון באותיות "מחצית" השקל שנצטוונו לתרום. גם יתן האדם את לבו. כי הוא גלגל החוזר 
בעולם וסוף שיבוא הוא או בנו או בן בנו לקבל צדקה ואל יעלה על לבו לומר: איך אחסר מממוני לתת אותו 
לעניים, כי יש לו לדעת שאין הממון שלו, אלא פיקדון לעשות בו רצון המפקיד. וזה חלקו מכל עמלו בעולם הזה, 

ככתוב והלך לפניך צדקך. 

הצדקה דוחה גזירות רעות ומוסיפה חיים לעולם אין אדם הופך עני מהצדקה, ואין דבר רע ולא היזק בא בגלל 
שנתן צדקה, שנאמר "והיה מעשה הצדקה שלום". כל המרחם על אחרים, מרחמים עליו מהשמים, שנאמר "ונתן 

לך רחמים ורחמך והרבך". 

ואמרו חז"ל שדלת שלא תפתח לעני תפתח לרופא. ייתן האדם אל לב, שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקדוש 
ברוך הוא. וכמו שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמע תפלתו, כך ישמע הוא בקשת העניים. 
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להלן מסר מהילדה האוטיסטית גליה ראו פרק נפרד בספר זה עם עשרות מסרים כמעט בכל תחום מילדים 
אצל  המוח  ולדבריהם  מהזוהר,  ואפילו  מקורות  כולל  התורה  את  ויודעים  מחוננים  שהם  שנתברר  אוטיסטים 
הבריאים הוא כמו מסך ברזל שמונע מהם לדעת את שהנשמה שלהם יודעת, ומאחר והמוח של האוטיסט פגוע 
יש לו חלון פתוח לתקשר בתקשורת בתמיכה עם הנשמה ועם העולם הזה. )ראו בפרק נפרד בספר זה, הוכחות לתופעה 

ובדיקת אמיתות המסרים( הנה דבריה של גליה האוטיסטית שהם מתאימים עם האמור בתורתנו הקדושה. 

צדקה וחסד

גליה האוטיסטית בספר "גליה מסרים מעולם האמת": 

"אמא. לצדקה מעלה גבוהה מאוד, זו מצוה שיכולה להציל את האדם ממוות, זו מצוה גדולה מאוד ומזכה 
את האדם בזכויות מיוחדות בשמים. צדקה זה חסד ותמיד נהדר לעשות לכל אדם בכל זמן! זה מאוד עוזר 
לתרום בלב אוהב ובנפש חפצה לאומללים והסובלים ולהקל עליהם את מצוקתם. הצדקה מלווה את האדם 
בשמים ומגנה עליו בעוצמה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא! הצדקות הם כמו מלאכים שהולכים עם האדם 
ושומרים עליו כל הזמן! אמא העולם קיים בזכות החסד. אם לא היה חסד בעולם, העולם כולו לא היה יכול 
להתקיים אפילו רגע אחד, העולם היה יכול לחזור לתוהו ובוהו! כל החסדים שאנו בני האדם עושים כאן, 
מחזקים את יסודות העולמות העליונים. החסד הוא הבסיס לקיום שלנו, בלי חסד אין לנו קיום! גומלי החסדים 
עוזרים בעצם לעצמם ולהמשך קיומם וגם לאחרים, אם אין חסד בעולם אז אין קיום לאף אחד! ואם יש חסד 

יש קיום לעולם ולכולם!"

אמא של גליה שואלת אותה: "את יכולה להגיד לי משהו על 'מעשר" '?

יותר ממה שאנחנו  לנו  עוזרים  והמעשרות  אנחנו מצווים לעשר  זו מצוה מהתורה,  גליה: "אמא לעשר 
עוזרים לאחרים. החסד והצדקה שלנו בוראים לנו מלאכים מליצי יושר בעולם הזה ובעולם הבא!" )כמו שכתוב 

בגמרא שכל מצווה אחת יוצרת סניגור אחד, וכל עבירה אחת יוצרת קטיגור אחד שהם בדמות מלאכים. ראו להלן הוכחות בנושא זה.(

מניעות של היצר הרע מלקרוא ו/או מלסיים ספר זה

כותב הרמח"ל הקדוש )רבי משה חיים לוצאטו-זצוק"ל נולד 1707 גאון גדול, ענק שבענקים כתב למעלה ממאה ספרים(: "ידיעת 
האמת מחזקת את הנשמה ומרחיקה ממנה את היצר, ואין הדבר שמחליש את הנשמה כנגד היצר כמו חסרון 

הידיעה. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם." )הרמח"ל דרך עץ החיים(

לכן היצר הרע רוצה שתישארו בלי ידע. כי ידע זה כוח ולכן הוא יהפוך עולמות להפריע לכם לדעת את 
האמת ולסיים ספר זה, ואני מכין אתכם מראש להפרעות כדי שתתעלמו מהם ותדעו שהם מבית מפעלו של היצר 
הרע. כי אם עם ישראל היה יודע את האמת, בידיעה רחבה ועומדת על לבם, שיש בורא לעולם ושכל תורת משה 
אמת, ויש גמול אלוקי מושלם והשגחה פרטית מדוייקת ובפרט שאנו עכשיו לפני הגאולה הסופית כפי שמוכח 
בספר זה, אז לא היו חוטאים, לכן על כולנו לדעת יותר ויותר את האמת וללמד ולהפיץ את האמת בכל כוחותינו!

ממש  ספר זה משנה חיים לטובה לכן בחרתי לשים תגובות של קוראיו בתחילתו ובסופו להראות שמדובר 
בספר משנה חיים לטובה!! כפי שכבר שינה לאלפים רבים. 

תזכו  ושלא  אותו  לקרוא  תסיימו  כדי שלא  יתחילו הפרעות  בו  לקרוא  ובטוח שמרגע שתתחילו  סמוך  הנני 
להיחשף לאמת, והיצר הרע ישלח לכם אנשים מכל כיוון, שיפריעו לכם להתרכז ולגלות את האמת, הוא ידאג 
להעסיק אתכם, אתם תראו את זה במוחש, ותראו ממש באורח פלא שאנשים שלא שמעתם מהם שנים פתאום 
הספר  את  מלקרוא  אתכם  להסיט  שינסו  דברים  יקרו  "במקרה"  ופתאום  אליכם.  מתקשרים  "במקרה"  כאילו 
מתחילתו ועד סופו. ויצר הרע ישכנע אתכם שאל דאגה אתם בטח תחזרו לקרוא בספר זה רק לא היום, מחר זה 
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טוב הוא יאמר לכם. וזה טריק ידוע של יצר הרע. ומחר הוא יאמר לכם גם כן מחר וכך הוא ישכיח ממכם את 
ההתלהבות לקרוא את ההוכחות שיש בידם להצילכם משאול תחתית. 

אז אתם תגידו לו דווקא היום אני אקרא, דווקא היום ודווקא עכשיו!

אל תקשיבו ליצר שמשחיל מחשבות למוח שלכם, גם אם בשלב זה אתם לא מאמינים בקיומו ושהוא נותן לכם 
להרגיש כאילו אתם חושבים זאת, אז דעו שזה אחד משקריו. 

דוגמא להשגחה פרטית של השם יתברך

מסופר על זוג שהיה נשוי 15 שנים ולא זכו להביא ילדים, 15 שנה מנסים אותו זוג הכל ,מיליוני הפריות וכלום לא 
עוזר. אותו זוג אהב אחד את השניה אהבה גדולה ,מרוב שאהבו אחד השני החליטו להיפרד כדי שלפחות לשני 

יהיה המשכיות.ניגשים לרבנות ,ברבנות בוכים עם הזוג יחד על שזוג כזה,שיש לו אהבה כזאת ניפרד.

באותו יום עם הרבה דמעות ניפרדים אותו זוג בבכי עם המון אהבה .אחרי כמה ימים מגלה האישה שהיא נכנסה 
להריון טיבעי .

האשה מייד מתקשרת לבעלה שזה עתה התגרשה ממנו, ומספרת לו את הסיפור ,אותו בעל המום חוזר לרבנות 
ומבקש לחזור לאישתו ,אך אינו יכול כי הוא כהן.)כהן לא יכול להתחתן עם גרושה גם אם זאת רעייתו לשעבר.( 
הרבנות אינה מאשרת הבעל צועק ובוכה אך אי אפשר לעזור לו ,הוא פונה לרב אליישיב זצוק"ל גדול הדור, ובוכה 
שימצא לו הלכה ,שיהיה מותר לו לחזור לאישתו. 15 שנה חיכה לרגע הזה .הרב בוכה עם הבעל שאין באפשרותו 
לעזור לו. ומפנה אותו לחתן שלו הרב קנייבסקי שליט"א, אולי יוכל לעזור. הוא מגיע אל הרב קנייבסקי ומספר לו 
את הסיפור בבכי ,הרב קנייבסקי בוכה יחד איתו,ואומר לו שלצערו, שאין הלכה כזאת שכהן יכול להיתחתן שוב 
עם אישתו. ואומר לו במיקרה כזה רק ה' יוכל לעזור לך .נוסע הבעל לכותל בוכה וצועק כמה שעות.לבינתיים פונה 
אליו אחד האנשים ואומר לו :איש יקר אני מנסה להתפלל ולא מצליח אתה רק בוכה אולי תספר לי מה קרה לך?

עונה הבעל: אף אחד לא יכול לעזור לי עונה ההבעל בבכי 

האיש אומר לו : תנסה אולי אוכל לעזור לך?  הבעל : מספר לאותו איש זר את סיפורו ,והאיש שואל אותו : יש לך 
אבא ?  הבעל עונה : כן אבל מה זה קשור ,אבא שלי איש חולה באלציימר הוא בכלל בחוץ לארץ .

והאיש עונה : תיסע לאבא שלך .

הבעל חושב על זה מה יש לו להפסיד אולי זה שליח ה' ...,ומאת השם יצא הדבר .עוד באותו יום קונה כרטיס 
טיסה וטס לאביו.הבעל מגיע לבית חולים אשר אביו מאושפז שם ושואל את האחות מה מצב אבי ? 

האחות עונה :שעדיין באותו מצב לא זוכר ולא כלום)בשל מחלת האלציימר שלוקה בה אביו( 

הבעל ניגש לאביו מחבק אותו ומספר לו את סיפורו באותו רגע מכניס ה' באבא דעה צלולה לכמה דקות ...

ואב מספר לבנו שהוא יכול לחזור לאישתו.  והבן עונה :איך אבא אין הלכה כזאת ?

והאב עונה : בני היקר אם לא היית מספר לי את סיפורך לא הייתה מגלה אף פעם שאתה מאומץ ולא כהן . לך 
ותרוץ אל אישתך .והבעל והאישה נישאו שוב ונולד להם בן זכר. 

מוסר השכל :עד כמה עצומה היא כוחה של אמונה,וכמה גדול השם ,שנאמר גם חרב חדה מונחת על צווארו של 
אדם לא יתייאש מן הרחמים .)את הסיפור הנ"ל סיפר הרב יצחק פנגר שליט"א באחת מדרשותיו.וסיפור זה פורסם על ידי 
המחבר ברשת הפייסבוק לזיכוי הרבים וקיבל כ40,000 לייקים ואלפי תגובות נרגשות ולכן הובא גם כאן שנבין שישועת 
השם כהרף עין כפי שתראו מהמובא בספר זה. רק בטחו בשם בכל מאודכם ואל בינתכם אל תישענו.וזכרו שכל שהשם 
עושה זה בהשגחה פרטית ושהכל לטובה ,בצדק ויושר.זה יסוד האמונה של הדת היהודית .הרמב"ן אומר:" אין לאדם חלק 
בתורת משה רבנו עליו השלום ,עד שיאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים,אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל בין ברבים 

ובין ביחיד,אלא אם יעשה הטוב-יצליחנו שכרו ואם יעשה הרע-יכרחתנו עונשו." רמב"ן סוף פרשת "בא"(.
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שכר הקורא בספר זה
הכרת האמת. ושיש סיבה לחיים בעולם הזה למרות שיש בהם סבל, כי הם חלק מחיים נצחיים הממשיכים לאחר 

מות הגוף. 

יש בספר זה משום מצות לימוד תורה. ששכרה גדול מאוד ובפרט בשבת. הבן איש חי )חכם יוסף חיים מבגדד 
-גדול הדור שחי לפני כ 100 שנה( אומר שכל מצווה בשבת ערכה הוא פי אלף!! ומאחר ונאמר שלימוד תורה כנגד 

כולם! הרי שערכו גדול מאוד, 

גם אם אדם לומד בזמן שסובל ייסורים כלשהם )לדוגמא, כאבים בגופו( ערך הלימוד הוא פי 100 יותר 

מכאן מאחר והיצר הרע יודע מה שכרו של הלומד/ת תורה ביום חול ובפרט בשבת, אז הוא דואג לבטל אתכם 
מלימוד חשוב זה בטענות שונות כולל עייפות וחוסר שינה. . ולכן ראיתי לנכון להביא לכם את השכר שמקבל מי 
שמשקיע בשבת על לימוד של דברי תורה כמו ספר זה, שתבינו שגם אם כל המצוות שעשיתם זה להקדיש ה-12-

שעות הבאות לסיים מתחילתו ועד סופו את הספר הזה. לעניות דעתי היה שווה שבאתם לעולם גם אם חייתם חס 
ושלום כל חייכם כחוטאים. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב שגם אם אדם נולד ואמר אמן אחד כל חייו היה שווה 

לקדוש ב"ה לברוא את כל העולמות רק בשביל האמן הזה של אותו יהודי. 

אין לי ספק שספר זה ישנה לכם את החיים לטובה ולא משנה מהי דרגת אמונתכם. ספר זה שינה לאלפים 
ויש בידיי הוכחות ומכתבים כמו שתראו דוגמית קטנה בסוף הספר. להלן ההוכחות מדברי  את החיים לטובה 

הגדולים. האמור כדלהלן מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב סימן מ"ח: 

"ּכִי ָכל ֵאּלּו ַהּנְִפילֹות ְוַהיְִרידֹות ְוַהִּבְלּבּולִים ְוכּיֹוֵצא ָּבזֶה ְצִריכִים ְּבֶהְכֵרַח ַלֲעֹבר ָּבֶהם, ֹקֶדם ֶׁשּנְִכנִָסין ְּבַׁשֲעֵרי 
ַהּקֻדּשָׁה, ְוַגם ַהַּצּדיִקים ָהֲאִמּתּיִים ָעְברּו ְּבָכל זֶה: 

ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, )כוונתו ליצר הרע שהוא מלאך המוות והוא השטן שמחטיא את  ּכִי כֵן ּדֶרְך ַהַּבַעל ּדָבר 
ְלַׁשֲעֵרי  ַמָּמׁש  ָסמּוְך  ָסמּוְך  ֶׁשָהָאָדם  ְּכֶׁשרֹוֶאה  לקודש(  שמנגד  האחר  הצד  זה,  אחרא  סיטרא  ופירוש  האדם. 
ָאז  ָצִריְך  ּכֵן  ַעל  ִלְצלָן.  ַרֲחָמנָא  ְמֹאד,  ְמֹאד  ָּגדֹול  ְּבִהְתַּגְּברּות  ָעלָיו  ִמְתַּפּשֵׁט  הּוא  ֲאזַי  ֶׁשּיְִכֹנס,  ְוִכְמַעט  ַהּקֻדּשָׁה, 

ִהְתַחּזְקּות ָּגדֹול נְֶגּדֹו: 

אני מוכן לאפשר לכם לקנות את ספרי זה במחיר עלות של 11 ש"ח לעותק לערך כדי לשתף אתכם בזיכוי 
הרבים. חשוב לי שתפיצו את ספרי ושתזכו בזכות גדולה אם אדם זה יהרהר לעשות תשובה או אף אם יזכה לחזור 

בתשובה. 

הזוהר אומר שלו ידענו כמה גדולה הזכות להחזיר יהודי אחד בתשובה היינו מקדישים את כל חיינו ורודפים 
אחרי כל יהודי ברחבי העולם להחזירו אל הדרך האמיתית. 

השכר של מי שהחזיר יהודי אחד בתשובה זה כל המצוות שהוא ואנשי ביתו ובניו ובני בניו לכל הדורות יעשו 
הם יקבלו מאה אחוז ואתם מאה אחוז פלוס. אף יותר מהם. שכן נאמר גדול המעשה מהעושה. השם מחפש רק 
לתת כמה שיותר שכר והיופי הוא שגם לאדם זה לא נגרע דבר. דומה הדבר להעברת האש מנר לנר, בהעברה זאת 
לא נגרע לנר כלום שמדליק את הנר השני. על ידי הפצת ספר זה יש ביכולתכם אפשרות לגרום לעוד המון יהודים 
לחזור בתשובה ולהרהר בתשובה ומה שבטוח בעשיית יותר מצוות מלפני שקראו ספר זה ובמיוחד את מצוות 

הצדקה שעליה נאמר צדקה תציל ממוות. 

)תלמוד, נדה ט"ז, ב'( מצווה גדולה שנקרב את אחינו לאמת  זכרו: "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" 
שיבחרו באמת לאחר שיחקרו כמו שאני ואתם עשיתם ועושים". 

אפתח בנס גלוי שארע לי שנועד להעיר אותי לתשובה לפני 3 שנים ב 30/12/2008. 
נס גלוי – מלאך עף, צולם במצלמות האבטחה לאחר שנתגלה בחלום שלי באותו בוקר, כהוכחה להשגחה 
פרטית של הבורא אספר על נס אישי נוסף שקרה לי ומוכיח בפני עצמו את גדולתו של הבורא יתברך וההשגחה 

הפרטית שלו: 
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בהיותי חילוני גמור חלמתי לפנות בוקר שמלאכים התגלו אליי בחלום, שהיה מעין חזיון חי מוחשי, התעוררתי 
בבעתה ובהלם כי ידעתי שזה היה חלום/חזיון אמיתי ומוחשי כמו שמעולם לא חשתי לפני או אחרי כן, באותו 
היום מצלמות האבטחה במשרד עורכי דין שלי קלטו את המלאך. התאריך היה 30.12.2008  למניינם שעה 11:20 
בבוקר. אני ראיתי זאת בחי )"בלייב"( כשזה קרה מעל גבי מצלמות האבטחה ותוך פחות ממספר שניות, יצאתי 
וגם אני לא ראיתי כלום  ולא ראתה כלום בעין בלתי מזוינת.  גונזלס, שהייתה בחדר  החוצה לפקידה שלי ססי 
בחדר, בטח לא פרפר ולא ציפור, בוידאו רואים אותו בבירור עף מול אור השמש שנכנסת דרך הדלת בתמונה 
האמצעית רואים איך הכנפיים שלו שהם שקופות מוסתרות ורק רואים את גופו הכהה תלוי באוויר ובתמונה הבאה 
כשהוא עובר את אור השמש רואים בבירור את הכנפיים כפי שגם רואים בתמונה הקודמת, את האירוע צילמו שני 
מצלמות אבטחה ובשנייה לא היה כלום ורק מצלמה אחת הראתה את המלאך, דבר הבא ללמד שזה לא היה משהו 

מהעולם הזה. מה גם שבבירור רואים שזה לא משהו שניתן לזהות מהעולם הזה. 

חי  דוד  רבי  זה.  פרטי  מנס  באמונה  להתחזק  שזוכה  מי  אשרי  לחלוטין,  תקינות  ונמצאו  נבדקו  המצלמות 
אבוחצירה מנהריה נכדו של הבבא סאלי זצוק"ל אמר שזה זכות גדולה מאוד לקבל נס כזה גדול שיעיר אותי 

לתשובה בלי ייסורים. 

הרב פינטו אומר שבעל הנס צריך לפרסם את ניסו כדי שיחזיר לעצמו את הזכויות שאיבד בגלל הנס שנעשה 
לו ויעשה קידוש שם שמיים. למען קידוש שם שמיים החלטתי לזכות הרבים ולחשוף את הנס המצולם הנ"ל של 

המלאכים שקרה לי. 

)חגיגה ה'( אמרו: "אעפ"י  ובגמ'  )ברכות נ"ה( "חלום שבא ע"י מלאך, נאמר בו בחלום אדבר בו".  בגמ' 
"ונמצא שעם כל ההסתר-יש רצון ה' להתגלות ע"י חלום. מכאן צאו  בו.  אדבר  בחלום  מהם,  פני  שהסתרתי 
ולמדו למי שלא מאמין, יש מלאכים! יש עולם הבא! ויש נשמות! סיפורי ממחיש קודם כל את ההבנה שתורתנו 

הקדושה כולה אמת. 

 ראה תמונות המלאך שזה נראה ממש כמו צילום רנטגן של המלאך במעופו כאן: 

תמונה מס 1: רואים אותו בצורה של משולש עם גוף כהה וכנפיים בהירות וראש מזדקר והכנפיים מוטות לאחור 
זכרו שזה 11:20 בבוקר שכן לא יכול להיות שזה שד שכן שדים לא נראים עם כנפיים. ומכאן במיוחד לאור החלום 

שחלמתי ברור שזה מלאך ולא אחר. 
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תמונה מס 2: בתמונה זאת רואים בבירור איך כנפיו הלבנות שקופות קמעה של המלאך העף נעלמות מול אור 
השמש. שגם אור השמש לבן שקוף שבוקע דרך דלת הכניסה ולכן נבלעות הכנפיים בתמונה זאת ורואים רק את 
הגוף הכהה. שימו לב שרואים אותו במעופו )רק את הגוף ולמעשה ניתן לראות גם את ראשו שעבר במעט את 

הדלת כדבר מטושטש. שימו לב לכסא מצד שמאל שנעלם יחד עם התריסים של הוילון מצד שמאל. 

תמונה מס 3: בתמונה זאת רואים בבירור שוב פעם את הכנפיים פרוסות בצורה ברורה וחדה עם גוף כהה רואים 
שיש לו כנפיים שקופות ברורות וכמו כן כאן הוא מסתיר בבירור את הכסא השמאלי ותריסי הוילון מעץ שנראה 
היה בבירור בתמונה מס 2. בחדר לא היה שום דבר מוחשי. שני מצלמות צילמו האירוע ורק אחת הראתה דבר 

שממחיש את גודל הנס שנועד להראות לי ולכם שזה בטוח לא משהו מהעולם הזה. 

מומחי מצלמות הסכימו פה אחד שזה בבירור לא מהעולם הזה. הוידאו רואים זאת ממש בבירור מעופף. וע"כ 
מי שחכם יתחזק מראיית נס גלוי זה וידע שיש עולם רוחני ויש מלאכים וכל תורת משה אמת. 
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על כך נאמר בתהילים מדוד המלך בפרק ק"ד: "ֹעשֶׂה ַמְלָאכָיו רּוחֹות ְמשְָׁרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט" השם יתברך השאיר 
עדיין קצת הסתר פנים בנס זה אבל ללא כל צל של ספק לאור ההוכחות המוקלטות נס זה היה השגחה פרטית 
מדויקת להעיר אותי לתשובה מלאה. תראו את הוידאו שהעליתי, של המלאך למי שטרם ראה )חפשו תחת השם ערן 
בן עזרא ביוטיוב(. להשאיר מעט הסתר פנים לכן לדעתי זה לא ברור במוחש אלא יותר כמו צילום רנטגן של המלאך. 

אבל מה ההסתברות שלראשונה בחיי אני אתעורר מחלום/חזיון שבו נגלו אליי מלאכים ואפחד לחזור לישון מרוב 
שהחלום הורגש אמיתי והייתה לי ידיעה שזהו חלום אמיתי. כשהתעוררתי הייתי כל אותו היום בהלם ובשוק! 
זכרו שהייתי חילוני אז! ומשמיים רצו להעיר אותי לתשובה ותודה לאל בלי ייסורים. ״במקרה״ )אותיות במקרה זה 
רק מה' וגם קשר ה' וגם רקם ה' דהיינו הכול מאיתו יתברך( אני אביט על מצלמות האבטחה שהיו מותקנות כבר 4 שנים נכון 

לאז במשרדי. יש לציין שאולי הסתכלתי עליהם פעמים בודדות כי הם היו מימיני בזווית לא נוחה להסתכל בהם 
ואז עד לאותו היום שהתעוררתי בבהלה מהחלום על המלאכים שנגלו אליי ודברו עימי, מצאתי את עצמי בוהה 
כשזה קורה ואז אני רואה במסך מלאך מתעופף ומיד יצאתי תוך שנייה, הפקידה ההמומה שהייתה בחדר בזמן 
הזה לא ראתה כלום בעין בלתי מזוינת, גם אני לא ראיתי בעין רגילה! כשבדקנו את הקלטה נדהמנו ממה שראינו! 
נכון לאותו רגע שלפתי את מצלמת הוידאו שהייתה ברשותי וצילמתי מעל גבי מסך המחשב את הוידאו שבו 
רואים בברור את המלאך. קלטת זאת הייתה שנתיים וחצי במצלמת הוידאו ושכחתי לגמרי שצילמתי את האירוע. 
רואות,  שעינכם  מה  ראיתי  הרבה  ולשמחתי  זאת  בקלטת  המוקלט  את  בדקתי  שבמקרה   2011 יוני  לחודש  עד 
משמיים לא רצו שאפרסם כנראה את האירוע בהיותי חילוני שלא תופס את גודל הנס מעל הטבע שנעשה עבורי! 

רק היום אני קולט כמה רחמן השם יתברך שהעיר אותי לתשובה ברחמים ובניסים גלויים. לרוב גם אם נעשה 
נס לאדם, לא נותר לו הוכחה ביד להוכיח את הנס ואז היצר הרע שלו מנסה להשכיח ממנו את הנס ולהמעיט 
למי   !! הוכחה מצולמת  בידיי  יתברך השאיר  ראו. ב״ה השם  לו ספקות במה שעיניו  עד שמכניס  בחשיבותו, 
שלא מכיר אותי אני עו״ד ואדם רציני, שהצליח בחייו תודות לאל ומה שבטוח אני האחרון שניתן להגיד עליו 
שהוא מדומיין או פתי או אחד שמאמין בהבלים. למעט ההסתברות הקטנה של אותו יום יחידי בחיי שחלמתי 
והתעוררתי בבהלה מחלום האמת שהיה לי, שבו מלאכים נגלו אליי ודיברו עימי. כשהתעוררתי מהחלום האמנתי 
וידעתי שיש מלאכים, וכך אמרתי נכון לאז לבת זוגתי לשעבר, שהייתה עימי. למעשה הערתי אותה מהבהלה של 
חלום הבוקר המציאותי שחלמתי מעבר לכל חלום שחלמתי בחיי. אני אדם פרקטי וריאלי שמאמין רק במה שאני 
רואה וגם לא לכל מה שאני רואה. כל בר דעת עם מעט בינה רואה שזה משהו מוזר ולא ברור עם כנפיים שקופות 
לבנות שנעלמות במעוף מול אור השמש וחוזרות להופיע לאחר שהמלאך עובר את אור השמש. הנביאים יחזקאל 

וישעיהו מתארים חזיונות אלוקיים בהם יש מלאכים הנקראים כרובים. 

הכרובים שראה יחזקאל היו בני ארבע כנפיים לאחד, ואילו הכרובים שראה ישעיה היו בני שש כנפיים לאחד. 
כאן בבירור נראה למי שחד אבחנה 4 כנפיים למטה ולמעלה ורגל ישרה, הכנפיים מכסות את כל הגוף והם נראות 
נפרדות כאשר הוא עובר את אור השמש. זכרו ששני מצלמות, מצלמות את החדר ורק אחת מראה את העל טבעי 
כפי שהורה לה השם יתברך, השנייה לא מראה שיש משהו בחדר וזאת כדי שאני ואתם נדע בוודאות שלא היה 
בחדר ציפור או פרפר או משהו מהעולם הזה! כמו כן המלאך לשיטתי רחוק כשלושה מטרים מהמצלמה ועדיין 
רואים  זה  דבר  לתקרה!  מהרצפה  מגיעות  כנפיים שכמעט  מוטות  עם  וחצי של המשרד  מכיסא  יותר  ענק  הוא 
בבירור שזה ענק יותר מכל ציפור. המצלמה מצלמת בפריימים איטיים ורק את הכיסאות והחדר רואים בברור, אך 
לא את המלאך שנראה כמו צילום רנטגן שלו. ראו בתמונה אחרי שהוא עובר הדלת! יש לציין שחז"ל מלמדים 
שחלומות בוקר לעיתים הם חלומות אמת ולא חלומות שווא ידברו. במקרה זה החלום לא היה מעין חלום רגיל 

אלא כמעין חזיון חי, מציאותי. 

כשהתעוררתי ממנו ידעתי שהיה חלום אמת! והייתי אז חילוני לצערי, אז למי שיש ספק קחו את עדותי שאני 
מעיד כאן בשבועה חמורה, שמים וארץ עדיי שכול מה שאמרתי, שראיתי בחלומי ובמצלמות אמת הוא! אין לי 
חס ושלום אינטרס שתאמינו לי והתלבטתי רבות לפני פרסום הוידאו שלא חס ושלום יזלזלו מי שמסרב להאמין 

גם למראה עיניו! נס זה הוא נס גלוי שתודה להשם יתברך הותיר בידי ראייה מהימנה שכל אחד יכול לראות. 
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לכן בטחו בשם ועבדו אותו בשמחה, . והיופי הכי גדול לכל מי ששב בתשובה השכר מאוד מאוד קרוב שכן 
אנו בפתח הגאולה האחרונה והסופית של עם ישראל, וכל הנבואות הטובות עומדות להתגשם, ב"ה. 

הוכחה לוגית לקיומו של הבורא יתברך

ההוכחה למציאות הבורא היא האדם עצמו. אם האדם נברא ולא ע"י עצמו מוכרח שהיה בורא שקדם לו. ומה 
ההוכחה שהאדם נברא? יש 2 אפשרויות, או שהיה האדם לפני שנברא או שלא היה לפני שנברא. אם היה לפני 
שנברא, הוא לא נברא כי היה ולא היה צריך גם לברוא את עצמו. ואם לא היה לפני שנברא כיצד עשה עצמו שהרי 

לא היה. מוכרח: לא אתה בראת את עצמך אלא נבראת ע"י מי שקדם לך. 

אם נניח שמדובר על הנברא הראשון בין אם זה אדם או יצור או כל דבר אחר, מוכרח שהוא הומצא ע"י מי 
שקדם לו שהרי לא יצר עצמו, מוכרח שיש בורא שהתחיל את הבריאה. ואם ישאל השואל מי הבורא של הבורא? 

לבורא אין בורא כי הגדרנו שזהו הכוח הראשון ולכן הבורא שלו אין לו בורא. 

אך יתכן מצב אחר של ממציא ומומצא בורא ונברא, אך גם זה נכשל לוגית. ישנם 2 אפשרויות: אם יש בורא 
ונברא בצורה תמידית, המצב הזה מוכרח ואם יש מוכרח יש מכריח שגורם לכל מוכרח להיות מוכרח. אם המצב 
לא מוכרח אז המצב של הבורא והנברא יכול להיפסק ואם נפסק יש לו התחלה ואם יש התחלה יש מתחיל והמצב 

לא היה תמידי, מוכרח שיש בורא לעולם גם לפי אפשרות זאת. 

ועוד כל מוגבל יש לו מגביל, מסך המחשב מוגבל יש לו גבולות, מישהו הגביל אותו, השולחן שעליו ניצב 
המחשב מוגבל מישהו הגביל אותו, השמש מוגבלת, הירח הכוכבים מישהו הגביל אותם, שהרי לא הגבילו עצמם 
כי לא היו כדי להגביל את עצמם. לכל מוגבל יש מגביל המגביל שהגביל את כולם הוא הבורא, ולו אין מגביל, כי 
אם לו היה מגביל גם הוא היה מוגבל, ואם הוא מוגבל, אנו מגיעים לאותו מצב של הבורא והנברא שממנו הוכחנו 

שבכל זאת קיים בורא ובמצבינו הוא המגביל, לכן היות והבורא לא מוגבל מוכרח שהוא הכול יכול. 

אם הוא הכול יכול אולי נאמר שישנם 2 הכול יכול, נקרא לראשון א' ולשני ב'. אם א' יכול להגביל את ב' אז 
נוצר מצב שבו ב' מוגבל. אם א' לא יכול להגביל את ב' אז נוצר מצב שא' מוגבל. בכל מצב יש מוגבל ונותר רק 

כל יכול אחד. 

שנבין מתוך ההוכחה הלוגית הזאת גם המדענים עשו חשבונות אלו בכח שכלם ואכן הם מאמינים שיש בורא 
לעולם. ראו העמוד בספר זה ובספר התשובות שהוא המשך לספר זה, שבו מרוכזים דברי כל המדענים החשובים 

בדורנו כולל איינשטיין ועוד שמוכיחים בכוח המדע וממצאיהם שיש בורא לעולם. 

מהי הוכחתו של רבי עקיבא לקיומו של ה'

ומעשה שבא מין )אתאיסט( ואמר לרבי עקיבא, העולם הזה מי בראו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא. אמר לו הראיני 
דבר ברור. אמר לו למחר תבוא אלי. למחר בא אצלו. אמר לו מה אתה לובש? אמר לו בגד. אמר לו איני מאמינך 
הראיני דבר ברור. אמר לו ומה אראה לך ואין אתה יודע שהאורג עשאו? אמר לו ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך 
ברא את עולמו? נפטר אותו המין. אמרו לו תלמידיו, מה הדבר ברור? אמר להם, בניי כשם שהבית מודיע על 
הבנאי והבגד מודיע על האורג, והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו, ישתבח 

ויתעלה שמו לעד לנצח נצחים, אמן 

כוונת ר' עקיבה היא, שנבין שכל דבר שאנו רואים מתוכנן מעיד על מתכנן! כל דבר שרואים מוגבל מעיד על 
מגביל. שאנו רואים דבר שנוצר מייד הדבר מעיד על יוצר שיצרו. 

רבות התלבטתי איך להוכיח את מה שגיליתי, שהתורה אמיתית ושיש בורא שמשגיח בהשגחה פרטית על כל 
אדם. "לתינוקות שנשבו", לחילוניים, למסורתיים ואף לדתיים שקוראים לעצמם ליברליים ולא מקפידים בחלק 
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מהמצוות וקוראים לעצמם "חפיפניקים". אין אני שופט אלא לכף זכות, שכן כולם בבחינת "תינוק שנשבה" גם 
אני הייתי כזה עד לא מזמן. דהיינו משול הדבר לתינוק שנלקח מבית הוריו בהיותו תינוק קטן חסר שליטה והבנה 
על גורלו ובניגוד לרצונו בצורה ובדרך שאינו יכול להביע את דעתו ממש כתינוק חסר אונים ובלי יכולת להתנגד 
לחוטפים שמכריחים אותו לגדול בשבי תוך כדי ששובי התינוק מלמדים ומחנכים אותו לחשוב כמותם ובדרכם 
לפי אמונתם השגויה. כמו כן לאור כל זאת הוא אינו יודע מי הוא ומה הוא, שכן גדל לפי תפיסת עולמם המעוותת 

של החוטפים שגם הם לעיתים קרובות נחטפו על ידי מי שגידלם וגם הם בתמימות חטפו ולימדו הנחטף. 

הדרך  פי  על  שלא  הדתי  או  המסורתי  או  החילוני  העולם  של  השקר  "תורת"  שזה  לאורו  גדלו  שהם   מה 
האורתודוקסית המקובלת עלינו מסיני, השולחן ערוך זה ספר החוקים של עם ישראל לפי התורה שקבלנו בסיני. אותו הילד 
שהמשפחה שגדל בה, וחטפה אותו מבית הוריו כאשר הוא יהודי ולא גוי, יהיה בצער רב ויהיה המום כשיגלה 
שנחטף מהוריו היהודים, כלומר שימצא שתורת משה אמת והוא יהודי ולא גוי כפי שחשב עד כה. למרות שנפשית 
יקשה עליו השינוי והחיים לרבות ההרגלים לחיות כגוי, שכן כל מה שלמד וחי עד עכשיו היה שקר. החילוניות 
והמסורתיות משולות להיותו לא יהודי במשל זה, מעתה משגילה האמת יש על תינוק זה שגדל לאדם בוגר ומבין 
ללמוד מהתחלה את הבסיס של דתו ושל משפחתו כולל מסורתו של העם היהודי. כך בדיוק הדבר עם החילוניים 
ֲאנִי יְהָוה.  ַוֲעשִׂיֶתם ֹאָתם  ועם מי שלא שומר את כל מצוות השם. ומתעלם מחלקן. שנאמר:" ּושְַׁמְרתֶּם ִמְצוֹ ַתי 
ְוֹלא ְתַחלְּלּו ֶאת שֵׁם ָקְדשִׁי ְונְִקדַּשְׁתִּי בְּתֹוְך בְּנֵי ִישְָׂרֵאל ֲאנִי יְהָוה ְמַקדִּשְֶׁכם." )ויקרא כ"ב.( וכמו כן נאמר: "ֶאת 
ִמשְׁפַָּטי תֲַּעׂשּו ְוֶאת ֻחקַֹּתי תִּשְְׁמרּו ָלֶלֶכת בֶָּהם ֲאנִי יְהָוה ֱאֹלֵהיֶכם. ּושְַׁמְרתֶּם ֶאת ֻחקַֹּתי ְוֶאת ִמשְׁפַָּטי ֲאשֶׁר יֲַעשֶׂה ֹאָתם 
ָהָאָדם ָוַחי בֶָּהם ֲאנִי יְהָוה" )ויקרא י"ח פסוק ד וכן נאמר:" ְוִהְתַקדִּשְׁתֶּם ִוְהיִיֶתם ְקֹדשִׁים כִּי ֲאנִי יְהָוה ֱאֹלֵהיֶכם. 
ּושְַׁמְרתֶּם ֶאת ֻחקַֹּתי ַוֲעשִׂיֶתם ֹאָתם ֲאנִי יְהָוה ְמַקדִּשְֶׁכם. ")ויקרא כ'( וכמו כן נאמר: ּושְַׁמְרתֶּם ֶאת כָּל ֻחקַֹּתי ְוֶאת 

כָּל ִמשְׁפַָּטי ַוֲעשִׂיֶתם ֹאָתם" )ויקרא כ' כ"ב(. 

 כפי שיוכח בספר זה ובספר ההמשך ספר התשובות באופן ובצורה של מאה אחוזים בעיקר על ידי הוכחות 
מדעיות והוכחות שכלתניות, אפילו ילד לא חכם במיוחד יבין ועל אחת כמה וכמה בוגר עם מנת משכל ממוצעת. 
יהיה טיפש או משול למתאבד.  אז  כי  יקיים את כל המצוות לאחר שידע את כל האמת!  יתכן שיהודי לא  לא 
אמר הרמח"ל כבר כי הסיבה לכך שאנשים חוטאים היא רק חוסר הידיעה של התכלית שבאו לעולם, כי מי שיש 
לו ידיעה לתכלית בריאתו לא יתכן שיחטא ולא יעסוק בכל מאודו בעשיית מצוות. מכאן צא ולמד שעל האדם 
כל ההוכחות  עבורך הקורא את  אני מקבץ  זה  ובספר  לבריאתו  דרך את התכלית  בכל  ולחפש  המשכיל לחקור 
לתכלית קיומך. דהיינו, למה אתה נבראת בעולם הזה? לאיזה מטרה נוצרת? ומה עליך לעשות על מנת לחיות 
חיים מאושרים בעולם הזה ובעולם הבא. הרמב"ם כותב בספרו שצריך אדם לדעת שיסוד כל החוכמות ובסיס 
כל החוכמות. שיש בורא וזה לשונו: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא 

כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו" )הלכות יסודי התורה(

והוא ברא את כל הברואים בחוכמתו  זה ההבנה שיש ממציא לכל הברואים  כלומר הבסיס של כל חוכמה 
יתברך. ואם כן מהי מטרת הבריאה?

מטרת הבריאה להטיב עם ברואיו לכן נתן להם את האפשרות לחיות בעולם שתהיה בו בחירה לאדם בין טוב 
לבין לרע תוך הסתרת פניו של הבורא במעט על מנת שיהיה עלינו לעבוד כדי לגלות את האמת שהוא קיים והוא 
הממציא לכל הברואים ותורתו אמת ולאחר שעבדנו, חקרנו, בדקנו ומצאנו בשכלנו הדל. שהוא הבורא יתברך 
קיים ותורתו אמת, ובעקבות כך אנו מכניעים את היצר הרע שבקרבנו לעשות טוב ולבחור בטוב דהיינו, מעשים 

טובים, צדקה וחסד ואהבת לרעך כמוך וכמובן הכי חשוב לקיים את מצוותיו אשר ציוונו בתורתנו הקדושה. 

"אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם" )שמות כ' י"ח(

להלן אביא דוגמאות שממחישות ללא כל צל של ספק בוודאות מוחלטת שהתורה על כל הקודים המוצפנים בה 
לא ייתכן שנכתבה על ידי אדם, ושיש בורא לעולם שנתן את התורה לעם ישראל במעמד הר סיני. 
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הוכחות לאמיתות התורה מדברי המחבר

ומנחילים  מאשרים  שכולם   60 עד   20 בגילאים  גברים  עדים  אלף  מאות  שש  לעיני  ישראל  לעם  ניתנה  התורה 
לבניהם את התיאור שאומר משה בפניהם על מעמד זה. 

כל הברואים מתגלה  אי פעם באנושות. הבורא של  ביותר שהיה  לא הגדול  גדול אם  אירוע  הוא  זה  אירוע 
לבשר ודם בנוכחות מיליונים שרואים אותו ולא אדם אחד בלבד שטוען שכביכול נתגלה אליו הבורא כמו בדתות 

אחרות. 

ויותר מכפלים היו הנשים זקנים וטף וביחד היו מעל 2 מליון בני אדם שנכחו במעמד הר סיני!! מעמד הר סיני 
הוא המעמד שניתנה בו התורה, תורה מלשון הוראה של איך לחיות חיים מאושרים וטובים בעולם הזה ובעולם 
הבא, התורה ניתנה לעיני כל העם וכולם ראו ושמעו את הקולות ולא אחד בודד, וכולם ראו שהאל הינו אחד ושמו 

אחד ואין עוד מלבדו הוא היה, הוא הווה והוא יהיה ולא יהיה אחר מלבד הבורא יתברך. 

"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ" )דברים פרק ד'( 
כלומר, משחר האנושות ועד היום, "ולמקצה השמים ועד קצה השמים ")כלומר, בכל העולם כולו(, "הנהיה 
כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו?" )כמעמד הר סיני( "השמע ַעם קול אלוהים מדבר מתוך האש כאשר 
שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד 
חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלוהיכם במצרים לעיניך?". שימו לב, התורה 
לא התחייבה רק שלא היה מעמד כזה, אלא שגם אף אחד לא יעיז לטעון כך- "או הנשמע כמוהו" )כלומר, גם לא 
תשמעו על דבר כזה(!!!, הרי אם כל זה הוא זיוף, מדוע להבטיח דבר כזה ?! וכי את מה שאתה עשית, אחרים 
לא יוכלו לעשות?! ועובדתית עד היום לא קיים עם שטוען להתגלות אלוקית לפני כל העם למעט העם היהודי 

שקיבל את תורת משה מהקדוש ב"ה בכבודו ובעצמו. 

יש דתות הטוענות שהאל החליף את עמו בבני אדם אחרים כשהנביא קורא בקול כנגד שקרנים אלו ואומר: 
"ּכה  ָאַמר יְהָוה ֵאי זֶה ֵסֶפר ְּכִריתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחּתיָה אֹו ִמי ִמּנֹוַׁשי ֲאֶׁשר ָמכְַרּתי ֶאְתֶכם לֹו ֵהן ַּבֲעוֹ ֹנֵֽתיֶכם 
נְִמּכְַרּתם ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה ִאְּמכֶֽם"׃ )ישעיהו פרק נ'( ומוסיף בנבואותיו לנחם את ישראל )החל מפרק מ' ואילך( 
ורואה הוא בנבואתו את זמנינו היום כיצד ה' משיב את העם הבזוי והמעונה לאחר אלפי שנות גלות לארצו על 
מטוסים ואומר. "ְׂשאִֽי ָסִביב ֵעינַיְך ּוְרִאי ֻּכָּלם נְִקְּבצּו בָֽאּו ָלְך ָּבנַיְך מֵָֽרחֹוק יָֹבאּו ּוְבנֹוַתיְך ַעל ַצד ּתֵָֽאמַֽנָה׃ ִמי ֵאֶּלה 

ָּכָעב ּתעּוֶפינָה ְוכּיֹונִים ֶאל ארבותיהם." )ישעיהו פרק ס'( 

כמו כן למה לחשוב שבורא יתברך חס ושלום ינטוש את עמו לתמיד, כאשר הוא הבטיח בתורה כמה פעמים 
שלא יטוש את עמו ולא יפר את בריתו איתם, וגם אם יעניש אותם ויגלה אותם מארצם לא ישכח את בריתו עם 
אברהם יצחק ויעקב ולבסוף ישיבם לארצם, דבר המתגשם לעינינו. וגם לפני שתתגשם הבטחתו אי אפשר היה 
לחשוב כך, מאחר והבורא כל יכול ולמעשה יודע מה שנבחר לפני שנבחר, כלומר השם יודע את העתיד כי השם 
מעל הזמן שזה גם יצירה מיצירות הבורא יתברך, ומאחר ויודע השם יתברך מה שיהיה בעתיד לפני שיהיה, למה 
היה בוחר בעם היהודי שיוציא אותו ממצרים וייתן לו את תורתו רק כדי לנטוש אותו בעתיד ולהעביר התורה 
בצורה חשאית במעמד איש אחד יהיה אשר יהיה, הדת או העם שיטען שהאל הבורא יתברך נטש את עמו העם 
היהודי למעשה מגביל את הבורא בכך שבעצם טוען שאין ביכולתו של האל הבורא יתברך, לדעת את העתיד 
מלפני שיקרה ומכאן הבורא מוגבל וכפי שאלמד כל מוגבל חייב להיות לו מגביל שהגבילו וקדם לו כדי שישים 
עליו את ההגבלה אז דהיינו אותו אל אינו הבורא כי קדם לא הבורא שהוא מוכרח שהוא כל יכול ויכול לדעת את 

העתיד לפני שיקרה, והוא שהגבילו. 

ולכן כל טענה הזויה כזאת מופרכת מיסודה. . האל הוא שבחר בעם היהודי להיות לו לעם הנבחר והבטיח שלא 
יטוש אותם בשום שלב. האל מושלם וידע שהעם יחטאו ואף אמר להם בספר דברים את חטאם ואת העונשים 

שיקבלו כמו השואה שאף הצפין את השואה בקודים בדיוק היכן שהיא מתוארת. 
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והאל ה' יתברך הבטיח לעם ישראל שלאחר מכן יקבצם מכל קצווי העולם וישיבם לארצם ארץ ישראל 
כמו שאנו רואים בימינו שהוא מקיים את הבטחתו לאחר אלפי שנות גלות. וזו הוכחה מוצקת שהאל קיים 
ותורתו אמת, מי חלם בדרך הטבע שעם שהופץ בכל העולם ונרמס ונהרג ונרדף בידי העמים אליהם הוגלו. 
לאחר אלפי שנים קם ומתנער מעפר גלותו ושב לארצו. רק אלהים המכתיב את ההסטוריה יכל להבטיח הבטחה 
שכזו המתגשמת לעינינו. דומה שזו בלבד הוכחה מוחצת לאדם הישר עם האמת ולא מתכחש לה, שמשה אמת 

ותורתו אמת. 

 אל זה שהוא האל היחיד, ישר וצדיק ומקיים הבטחותיו לנגד עינינו כפי שהבטיח לאבותיו של העם היהודי 
בתורה הקדושה שאת בריתו לא ישכח ואת עמו לא יטוש. 

העם הנבחר, עמו האהוב, דווקא בגלל שעם זה הוא עם קשה עורף, הוא הקשה עורפו בכל שנות הגלות ולא 
נטש את תורת משה ושמר את מצוות השם גם כשסכנת חייו עמדה מולו. ואלפים מעם ישראל מתו מות קדושים 
ולא חיללו שם שמים ולא עברו על מצוות השם שציווה את העם היהודי תהרג ואל תכפור בי, ואל תשתחווה 
לאלילים. ומוקדות האש באירופה בימי הביניים, . ומוקדות האנקוזיציה בספרד ובפורטוגל יעידו על כך. וכמו 

שאמר דוד המלך בתהילים. "ִאם ָׁשַכְחנּו ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו וּנְִפֹרׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל זָֽר׃

ֲהֹלא ֱאֹלִהים יֲַֽחָקר ֹזאת  ּכִֽי הּוא ֹיֵדַע ּתֲַֽעֻלמֹות לֵֽב׃ ּכִֽי ָעלֶיָך ֹהַרגְנּו ָכל ַהּיֹום  נְֶחַׁשְבנּו ְּכֹצאן ִטְבחָֽה"׃ )תהילים 
מ"ד.( וגם הוא הבטיח לנו מידה כנגד מידה, "ּכִי  ֹֽלא יּטׁש יְהָוה ַעּמֹו  ְונֲַֽחָלתֹו ֹלא יֲַֽעֹזֽב"׃ )תהילים צ"ד(

כשחלק מעם ישראל חטא בעגל והשם רצה להשמיד את עם ישראל בכעסו משה רבינו פייסו נאמר:" וַיְַחל 
ֹמשֶׁה, ֶאת-פְּנֵי יְהָוה ֱאֹלָהיו; וַיֹּאֶמר, ָלָמה יְהָוה יֱֶחֶרה ַאפְָּך בְַּעמֶָּך, ֲאשֶׁר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם, בְֹּכַח גָּדֹול ּוְביָד 
ֲחזָָקה. ָלמָּה ֹיאְמרּו ִמְצַריִם ֵלאֹמר, בְָּרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם בֶָּהִרים, ּוְלַכֹלָתם, ֵמַעל פְּנֵי ָהֲאָדָמה; ׁשּוב ֵמֲחרֹון 
ַאפֶָּך, ְוִהנֵָּחם ַעל-ָהָרָעה ְלַעמֶָּך. זְֹכר ְלַאְבָרָהם לְיְִצָחק ּולְִישְָׂרֵאל ֲעָבֶדיָך, ֲאשֶׁר ִנשְׁבְַּעתָּ ָלֶהם בְָּך, ַותְַּדבֵּר ֲאֵלֶהם, ַאְרבֶּה 
ֶאת-זְַרֲעֶכם כְּכֹוְכֵבי ַהשָָּׁמיִם; ְוָכל-ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ֲאשֶׁר ָאַמְרתִּי, ֶאתֵּן לְזְַרֲעֶכם, ְונֲָחלּו, ְלֹעָלם וַיִּנֶָּחם, יְהָוה, ַעל-ָהָרָעה, 

ֲאשֶׁר דִּבֶּר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו "

כאן משה מבקש מה' יתברך שיזכור לטובה את הבטחתו שנתן לאברהם יצחק ויעקב שלא יטוש את עמו וייתן 
להם לנחלה את ארץ הקודש לעולם. 

בספר דברים גילה ה' למשה את העתיד לאחר מותו ואיזה עונש יקבל העם לאחר שיעברו על תורתו ומצוותיו. 
"וַיֹּאֶמר יְהָוה ֶאל-ֹמשֶׁה, ִהנְָּך שֵֹׁכב ִעם-ֲאֹבֶתיָך; ְוָקם ָהָעם ַהזֶּה ְוזָנָה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי נֵכַר-ָהָאֶרץ, ֲאשֶׁר הּוא ָבא-שָׁמָּה 
בְִּקְרּבֹו, ַוֲעזַָבנִי, ְוֵהֵפר ֶאת-בְִּריִתי ֲאשֶׁר כַָּרתִּי ִאּתֹו. ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא וֲַֽעזְַבּתים ְוִהְסּתְרּתי ָפנַי ֵמֶהם ְוָהיָה 
לֱֶֽאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ּכִי ֵאין ֱאֹלַהי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּונִי הָָֽרעֹות ָהאֵֶּֽלה ְואָֹֽנכִי 
ֲאֵחִרֽים׃ וכבר לפני כן כתב שכל  ָּפנַי ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל הָָֽרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּכִי ָפנָה ֶאל ֱאֹלִהים  ַהְסּתר ַאְסּתיר 
העונש הכבד הוא לא יהיה נצחי, אלא ה' ישיבנו חזרה "באחרית הימים" לארץ ואמר ְוָׁשב יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת 
ְׁשֽבּוְתָך ְוִרֲֽחֶמָך. ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהפִֽיְצָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ׁשָָּֽמה. ִאם יְִֽהיֶה נִּֽדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּשָָׁמיִם ִמּשָׁם 
ְוִהְרְּבָך  ְוֵהיטְִֽבָך  וִֽיִרְׁשּתּה  יְָֽרׁשּו ֲאֹבֶתיָך  ֶוֱהבִֽיֲאָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  יְַקֶּבְצָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמּשָׁם יּקחֶָֽך. 
מֲֵֽאֹבתֶֽיָך"׃ ה' אומר מראש למשה שהעם יזניח ויעבור על מצוות ה' והוא ישמיד אותם ויגרום להם לשואה אבל 
ישאיר מעטים מהם שלאחר מכן השם יקבצם לארץ הקודש לאחר שפיזרם בין הגויים. אנו רואים במפורש כיצד 
נבואה זאת התגשמה ואכן קרתה שואה לעם ישראל לפני כ- 60 שנה ובה למעלה מששה מיליון יהודים הושמדו 
ככתוב בתורה, ובאמת לאחר אירוע זה תוך מספר שנים, ה' החל לקבץ את כל עם ישראל ולהחזירם לארץ ישראל 
ונתן לעם ישראל לנצח את אויביו בכל המלחמות שישראל חוותה מול גויים רבים שקמו לחסלה ובדרך של ניסים, 

וכמו שיוכח להלן, הרי זו הוכחה לאמיתות התורה. 

אני מצטט בזה את הרב יוסף שני בספרו שער יוסף חלק ב' וזה לשונו. 

"הרואה בהתגשמות דברי הנביאים בתנ"ך, הרי הוא מתחיל לדעת כי יש אלהים המכוון את העולם כרצונו. 
כשאנו רואים את עם ישראל קם לאחר אלפיים שנות גלות, ושב ובונה את ארצו, ומתבונן בדברי הנביאים על 
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קבוץ הגלויות לארץ מכל העמים ומכל הארצות "באחרית הימים", כשחלק מדבריהם כבר מתחיל להתגשם מול 
עינינו, למרות ששכל אדם לא יכל לשער זאת אף בימינו, וכל שכן בגלויות קשות ומרות המתפרסות על אלפי 
שנים, מתחיל לדעת הוא כי התנ"ך ניתן ע"י אלקים המנבא את נביאיו ולא ע"י בני אדם ויהיו חכמים ככל שיהיו. 

המתבונן בהסטוריה של ארץ ישראל ורואה שהארץ למרות היותה מקום מרכזי המקשר בין מצרים וסוריה, 
ושלמרות שעיני כל העולם נשאו אליה, וידעה אלף תשע מאות שנים תחת כובשים רבים שבכל מקום אחר בעולם 
שהגיעו, בנו את הארץ הכבושה והפריחוה, ורק בארץ ישראל גרו הם, אבל בתוך שממה בלתי הגיונית. ואותם 
ערבים שכאשר כבשו את ספרד ואת דמשק בנו אותם ושכללום, ועד היום מבנים ערביים יפים מאותה תקופה 
ממלאים אותם, כשכבשו את ארץ ישראל הניחוה בחרבנה ובשוממותה, למרות שגרו בה והתנחלו עליה. ורואה 
גם את הבטחת התורה עוד לפני כאלפיים וחמש מאות שנה שהבטיחה שכאשר נצא לגלות עקב עוונותינו יבוא 
עם זר שיכבוש את הארץ ויתנחל בה ויגור בה לאורך ימים ושנים, ובכל זאת הארץ תשאר שממה כי אלקים 
ישאירנה בשוממותה, ולא יתן לה להבנות עד שישובו עם ישראל ויבנוה ויפריחוה משוממותיה, וכמאמר הכתוב 
"והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אוייבכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגוים והריקותי אחריכם חרב, והיתה 
וזכרתי את בריתי  אז תשבת הארץ.  אוייבכם,  ואתם בארץ  ימי השמה,  כל  יהיו חרבה.  ועריכם  ארצכם שממה, 

יעקוב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור" )ויקרא פרק כ"ו.( 

מילים כדרבנות שעין ושכל אדם לא יכלו לצפותם לעולם. והנה לאחר מבט של אלפי שנים אחורה רואה 
הוא איך הדברים נתגשמו במלואם ע"י הבטחת אלוקי ישראל שהוא אלהי העולם ומכתיב ההסטוריה, יודע 

שהתנ"ך אמת ומשה אמת ותורתו אמת." עד כאן לשונו.                

*

כתוב בספר דברים: "וַיְִּקָרא ֹמשֶׁה ֶאל-כָּל-ִישְָׂרֵאל, וַיֹּאֶמר ֲאֵלֶהם: ַאתֶּם ְרִאיֶתם, ֵאת כָּל-ֲאשֶׁר ָעשָׂה יְהָוה ְלֵעינֵיֶכם 
ַהגְֹּדלִים,  ְוַהמְֹּפִתים  ֵעינֶיָך-ָהֹאֹתת  ָראּו,  ַהגְֹּדֹלת, ֲאשֶׁר  ּוְלָכל-ַאְרצֹו. ַהמַּּסֹות,  ּוְלָכל-ֲעָבָדיו,  ְלַפְרֹעה  ִמְצַריִם,  בְֶּאֶרץ 
ָהֵהם. ְוֹלא-נַָתן יְהָוה ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת, ְוֵעינַייִם ִלְראֹות ְוָאזְנַיִם ִלשְֹׁמַע, ַעד, ַהּיֹום ַהזֶּה. ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם ַאְרבִָּעים שָׁנָה, 
בַּמְִּדבָּר; ֹלא-ָבלּו שְַׂלֹמֵתיֶכם ֵמֲעלֵיֶכם, ְונַַעְלָך ֹלא-ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶלָך. ֶלֶחם ֹלא ֲאַכְלתֶּם, וְיַיִן ְושֵׁכָר ֹלא שְִׁתיֶתם--

ְלַמַען, תְֵּדעּו, כִּי ֲאנִי יְהָוה, ֱאֹלֵהיֶכם. "

ושחווה על עצמו במדבר  והמופתים שנעשו במצרים  הניסים  כל האותות  עומד מול העם שראה את  משה 
מופתים קבועים ומתמשכים. זו הוכחה על מציאות הדברים. מי שמע על בגד או נעל שלא מתבלה 40 שנה!!! 
אוכל המן נוחת לידי עם ישראל כל יום ובשישי כמות כפולה )לחם משנה( שלא מתקלקלת, ביום חול מי שהשאיר 
מהמן חלק ליום המחרת, המן היח מעלה תולעים, רק ביום ששי השאירו כולם כמות מתאימה ליום השבת והמן 
נשאר טרי ולא העלה תולעים. מהן תולעים חכמות שלא נוגעות במן ביום שבת? תולעים שומרות שבת? או שזה 
עוד נס של השם שהעם חווה, שמע וראה ואם לא היה כמתואר העם לא היה מציית לתורה כי היה מבין שהיא 

מלאה בשקרים וכזבים. מי מציית לשקרנים? העם לא היה טיפש באף שלב! 

והרי עדות חיה וקיימת עד זמנינו המוכיחה לכל כי התורה מהשמים ובורא העולם נתנה והוא ממשיך לנהל 
את העולם לפיה. 

כתוב בתורה, )ויקרא פרק כה(:" וַיְַדֵּבר יְהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסינַי ֵלאֹמֽר׃ ּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ְואַָֽמְרּת ֲאֵלֶהם ּכִי 
ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִי ֹנֵתן ָלֶכם ְוׁשְָֽבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת לַֽיהוָֽה׃ ֵׁשׁש ָׁשנִים ּתזְַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשנִים ּתזְֹמר ּכְַרֶמָך 
ְואַָֽסְפּת ֶאת ּתֽבּוָאתָּֽה׃ ּוַבּשָׁנָה ַהּשְִׁביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון יְִֽהיֶה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת לַֽיהָוה ׂשְָֽדָך ֹלא ִתזְָרע ְוכְַרְמָך ֹלא ִתזְֹמֽר׃ 
ֵאת ְסִפיַח ְקצִֽיְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעּנְֵבי נְזִיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְׁשנַת ַׁשָּבתֹון יְִֽהיֶה ָלאֶָֽרץ׃ ְוהָֽיְָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה 
ְלָך ּוְלַעְבּדָך ְולֲַֽאָמֶתָך ְוִלְׂשכִֽיְרָך ּוְלתֹוָׁשְבָך ַהּגִָרים ִעּמְָֽך׃ ְוִלְבֶהְמּתָך ְולַַֽחּיָה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ּתְִֽהיֶה ָכל ּתֽבּוָאָתּה לֱֶֽאֹכֽל׃ 

ְוכִי ֹתֽאְמרּו ַמה ּנאַכל ַּבּשָׁנָה ַהּשְִׁביִעת ֵהן ֹלא נִזְָרע ְוֹלא נֱֶֽאֹסף ֶאת ּתֽבּוָאתֵֽנּו׃ כא ְוִצּוִיִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבּשָׁנָה 
ַהּשִּׁשִׁית ְוָעָׂשת ֶאת ַהּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהּשָׁנִֽים׃ כב ּוזְַרְעּתם ֵאת ַהּשָׁנָה ַהּשְִׁמינִת וֲַֽאַכְלּתם ִמן ַהּתבּוָאה יָָׁשן ַעד  ַהּשָׁנָה 

ַהּתִׁשיִעת ַעד ּבֹוא ּתבּוָאָתּה ּתֽאְכלּו יׁשָֽן: "
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 כל חקלאי ששומר שמיטה יכול להעיד על כך. שנס זה קיים עד ימינו, רק הרבה מסרבים לפקוח עיניים. 

תבררו עם חקלאים שמגדלים ענבים ושומרים שמיטה בארץ ישראל ותראו שהכרמים שלהם בשנה השישית 
והוא  זה, כרמים חכמים? הכרמים מצייתים לנאמר בתורה? או שיש מכריח  נותנים תבואה לשלוש שנים. מה 
הבורא שנתן התורה שמצווה את האדמה והכרמים לציית לחוקיו בתורה?!! ברור שהשם יתברך הוא המצווה 

והמכריח לטבע להתנהג על פי הנהגותיו שהן על פי התורה הקדושה

2008( שהיתה רוח סערה בבקעת הירדן שגרמה לנזק  עוד זכור לכולם איך בשנת השמיטה האחרונה )בשנת 
אדיר לכל מטעי הבננות, ורק מטע בננות אחד בין כולם ששמר שמיטה ניצל מהסופה ללא כל הגיון כשלמטעים 
הצמודים אליו מסביב של שכיניו שלעגו לו איך יגדלו בננות ללא השקאה וטיפול מתאימים כולם אבד היבול 
בקרה כבידה שבאה עם הסופה, ושלו גדלו יותר טוב משנה רגילה ושווקו לשוק שהיה בו מחסור ברווחים נאים. 

השמיטה  לשומרי  אבל  כבדים,  לנזקים  וגרמה  הפרחים  את  השירה  הסופה  אחרים  מטעים  של  בפירות  גם 
פירות  והניבו  הסופה  לאחר  ויצאו  אחרו  הפרחים  השמיטה,  הלכות  לפי  בהשקאה  שהמעיטו  בגלל  שביניהם 

משובחים. וכל החקלאים בסביבה הודו שאלו ניסים שנעשו בידי אלהים לשומרי חוקיו. 

להלן קטע שנלקח מגוגל ערך ניסים בשמיטה-שמוכיח שהתורה על אנושית.

מושב 'קוממיות'-ששמר שמיטה וזכה לנס

מושב קוממיות הינו מושב חרדי – חסידי קטן שזכה לפרסום רב בזכות ניסים ונפלאות שראו תושביו בשדותיהם 
כאשר קיימו את מצוות השמיטה כהלכתה לכל פרטיה ודקדוקיה 

מושב קוממיות שוכן באזור דרום השפלה בין קריית גת וקריית מלאכי ואוכלוסייתו היא חרדית – חסידית, 
בני המושב  ונפלאות שראו  ניסים  ובזכות  זצ"ל  בנימין מנדלסון  רבו הרב  בזכות  שמו של המושב התפרסם 

בשדותיהם בשנת השמיטה. 

יהודי קוממיות הם חרדים לדבר ה' ומקפידים לקיים את מצוות התורה קלה כבחמורה, כשהגיעה שנת תשי"ב 
שהייתה שנת השמיטה בה מצווה התורה לשמט את השדות ולא לעובדם, היה זה ניסיון קשה ליהודי המושב שרק 
שנה קודם לכן עלו על הקרקע והחלו לעבד את שדותיהם, לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה, עיקר פרנסתם 
של תושבי המושב הייתה מחקלאות, ועזיבת השדות בשנת השמיטה פירושה היה עזיבת מקור פרנסה למשך שנה 

שלימה. 

בהנהגתו של הרב מנדלסון ולפי הוראותיו, קיימו בני המושב את מצוות השמיטה בכל פרטיה ודקדוקיה ולא 
תרו אחר היתרים שונים דוגמת 'היתר המכירה' השנוי במחלוקת רבנים בו השתמשו בהרבה מהישובים האחרים 
בארץ באותה שנה, בשדות המושב בוצעו רק עבודות המותרות בשביעית ובשאר הזמן התכנסו החקלאים בבית 

המדרש של המושב ועסקו בתורה

נס הארבה של שנת השמיטה תשי"ט – עוד לפני שנת השמיטה בקיץ של שנת תשי"ח זרעו חקלאי קוממיות 
בשדותיהם מזון לבהמות – פעולה שהייתה מותרת הלכתית למרות שנת השמיטה הקריבה, באמצע שנת השמיטה 
המושבים שלא שמרו  בכל  על השדות,  ופשטו  מהדרום  ארבה שהגיעו  מענני  ישראל  ארץ  הושחרו שמיה של 
שמיטה בסביבותיה של קוממיות הכה הארבה וגרם נזק רב לשתילים, תושבי קוממיות באו מבוהלים לרב מנדלסון 
והודיעו לו כי סכנה מרחפת על כל מה שנזרע בערב שנת השמיטה, הרב מנדלסון הרגיעם ואמר להם כי יצפו 
לישועת ה' בזכות מצוות השמיטה שקיימו, חלף זמן מה וענן ארבה גדול החל מתקרב לעבר שדות קוממיות, 
הארבה הגיע לגבול שדות קוממיות והנה לעיניהם הנדהמות של תושבי קוממיות עצר ענן הארבה בגבול שדות 

המושב פנה עורף ושב לאחוריו, באותה מכת ארבה, בכל שדות קוממיות לא פגע ולו ארבה אחד ויהי לפלא
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מושבים  למספר  לסייע  החלטה  היהודית'  ה'סוכנות  קיבלה  תשי"ז  בשנת   – השמיטה  לשנת  קודם  שנתיים 
בנטיעת פרדסים, בין המושבים שהיו זכאים לקבלת סיוע היה המושב קוממיות, כשפנו האחראים לדבר מטעם 
הסוכנות למזכירות המושב על מנת לקבוע כיצד להעביר את הסיוע הם נתקלו בתנאי אותו הציבו אנשי קוממיות 
ולפיו הם מוכנים לנטיעת הפרדסים ובלבד שינתן להם לשמור בהם שמיטה כהלכתה, ראשי הסוכנות התנגדו 
לתנאי זה והסיוע התעכב בשנה, כעבור שנה בעקבות שיחה בדבר חשיבות מצוות שמיטה שהתנהלה בין הרב 
מנדלסון לבין מר ויגודסקי שהיה ממונה מטעם הסוכנות, הסכימו בסוכנות לתנאי של שמירת השמיטה והפרדסים 
פרדסי  עובדו  למושב  הסוכנות  בין  להסכם  בהתאם  השמיטה,  שנת   – תשי"ט  שנת  והגיעה  חלפה  שנה  ניטעו, 
קוממיות לפי כל דיני השמיטה תחת פיקוחו ולפי הוראותיו של הרב מנדלסון, במהלך השנה באו הפרדסנים אל 
הרב מנדלסון ואמרו כי הצורה שבה מעבדים בשמיטה את הפרדס מסכנת את הפרדס ויתכן ויהיה זה נזק בלתי 
ויתר והורה להמשיך ולטפל בשדה לפי כל דיני שביעית, לאחר שנת השמיטה  ניתן לתיקון, הרב מנדלסון לא 
הגיע אל הרב מנדלסון הממונה על הפרדסים מטעם הסוכנות ואמר לו כי יש תחת אחריותו 12 פרדסים במושבים 
נעבד  שלא  קוממיות  של  הפרדס  ודווקא  שנה  כבכל  בשמיטה  עובדו  שבקוממיות  הפרדס  מלבד  כולם  שונים, 
בשמיטה הניב את התנובה הטובה והיפה ביותר, אירוע זה קידש שם שמים ברבים כאשר נכתב בספרי מחלקת 

הפרדסים הממשלתית כי 'הפרדס בקוממיות לא עובד בכל שנת השביעית והצליח למעלה מן המשוער'. 

במושבים  חיפשו  המושב  ובני  השמיטה  שהסתיימה  לאחר  ארע  שמיטה  שנת  לאותה  שקשור  נוסף  מקרה 
החילוניים הסמוכים זרעים על מנת להתחיל לעבוד בשדותיהם, בכל מושבי הסביבה לא מצאו חקלאי קוממיות 
מתולעים  כבר  שהיו  השישית  מהשנה  זרעים  להם  למכור  הסכים  אחד  קיבוץ  ורק  בשמיטה  גדלו  שלא  זרעים 
ושבורים ולא היה נראה כי יועילו להצמיח דבר, החקלאים באו אל הרב מנדלסון בשאלה כיצד לנהוג והוא ענה 
להם כי אם אין בנמצא זרעים כשרים שלא צמחו בשביעית יש לקחת את הזרעים המתולעים וה' יעזור שברכתו 

תבוא על ידי זרעים אלו. 

השמועה כי חקלאי קוממיות השקיעו מהונם בכדי לקנות זרעים מתולעים פשטה במהירות בכל האזור והם 
היו ללעג וקלס בין תושבי הסביבה, החקלאים היראים לדבר ה' לא שעו ללעג שכניהם ולאחר שחלפו חגי תשרי 
הם החלו במלאכת החריש והזריעה של הזרעים המתולעים, עבודות הזריעה נמשכו עד לאמצע החורף וכל אותה 
העת עצר הגשם ולא ירד על הארץ כאילו המתין לחקלאי קוממיות שיסיימו את מלאכתם, בכל ישובי הסביבה 
את מלאכתם  קוממיות  סיימו חקלאי  כאשר  ורק  בקיץ של שנת השמיטה,  שנזרעו  הזרעים  באדמה  נרקבו  כבר 
החל הגשם יורד על הארץ, ימים חלפו והצטרפו לשבועות ובשדות קוממיות החל מתרחש הפלא עת החלו צצים 
גבעולים רכים של חיטה מן האדמה שנזרעה בזרעים מתולעים, באותה שנה הייתה תנובתם של שדות קוממיות 

טובה באיכותה כאילו נזרעו השדות בזרעים המשובחים ביותר. 

*

בספר דברים פרק ל"א ט"ז: וַיֹּאֶמר יְהָוה ֶאל-ֹמשֶׁה, ִהנְָּך שֵֹׁכב ִעם-ֲאֹבֶתיָך; ְוָקם ָהָעם ַהזֶּה ְוזָנָה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי נֵכַר-
ָהָאֶרץ, ֲאשֶׁר הּוא ָבא-שָׁמָּה בְִּקְרּבֹו, ַוֲעזַָבנִי, ְוֵהֵפר ֶאת-בְִּריִתי ֲאשֶׁר כַָּרתִּי ִאּתֹו" ְוָחָרה ַאפִּי בֹו ַבּיֹום-ַההּוא ַוֲעזְַבתִּים 
ְוִהְסתְַּרתִּי ָפנַי ֵמֶהם, ְוָהיָה ֶלֱאֹכל, ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות, ְוָצרֹות; ְוָאַמר, בַּּיֹום ַההּוא, ֲהֹלא ַעל כִּי-ֵאין ֱאֹלַהי בְִּקְרבִּי, 
ֶאל-ֱאֹלִהים  ָפנָה,  ַעל כָּל-ָהָרָעה, ֲאשֶׁר ָעשָׂה: כִּי  ַההּוא,  ַאְסתִּיר פָּנַי בַּּיֹום  ַהְסתֵּר  ְוָאֹנכִי,  ָהֵאלֶּה.  ָהָרעֹות  ְמָצאּונִי 

ֲאֵחִרים. 

השם יתברך מודיע למשה שלאחר מותו העם יזנה אחרי אלוהי נכר ויעזוב את השם יתברך והעם יפר את בריתו 
אשר הוא כרת איתו. מפסוקים אלו. ניתן להבין מקרה עצוב כמו השואה למה קרתה היא לעם ישראל בדור שלפני 
השואה היו נשואי תערובת באירופה באחוזים גבוהים מאוד שזה ממש עזיבת ה' וזנות אחרי אלהי נכר הארץ 

שפגע בעם ישראל וגרם לשואה. 

מעבר לחשבונות השמים שיותר מורכבים בנוגע לכל אדם ואדם כפי שיוסבר בספר זה, דעתי היא שמוות של 
קרבנות השואה, נבע לאחר מאות שנים של התבוללות ושל נהירה אחר האופנות הנוצריות והחילוניות של העולם 
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"הנאור" שהתפתח באותה תקופה באירופה. אם כך נשאלת השאלה מדוע מתו גם צדיקים גמורים? ידוע שהולכים 
על פי הרוב ואין אנו יודעים חשבונות שמיים מי היו הצדיקים האלו בגלגול קודם אבל בטוח שזכו בזכות מוות 
קדושים זה לכפרת עוונות ולשכר נצחי בעולם הבא. הבורא אמר למשה שכך יקרה ואז השם יסתיר את פניו ואז 

יתקיימו כל הקללות שמפורטות בסוף ספר דברים: 

קורבנות אלו מתו מות קדושים וכופרו להם עוונותיהם מגלגולים קודמים ומגלגול זה שבו נרצחו, מי שילמד 
את תורת הגלגולים ולמה אדם מתגלגל ומה מטרתנו בחיי ההבל בעולם הזה יבין שגם זה היה לטובה אבל חייבים 
להיכנס למה שקורה ולהבין שהשם יתברך רוצה רק להטיב עם כל הברואים והוא טוב ומטיב ואין בו רע ולכן 

חייבים להבין שהשם צדיק הוא וכל שעשה ועושה הוא רק לטובה. 

מכאן ניתן להבין שהשם הטיב עם חוטאים רבים בדור השואה ואף צדיקים שמתו ואולי בגלגולים קודמים 
היו חוטאים גדולים שעשו כל חטא אפשרי בכך "שזיכה" אותם למות על קידוש השם. שכן מי שנהרג בשל היותו 

יהודי נקרא אדם שמת מות קדושים על קידוש השם. 

ישנם 3 עבירות שעל יהודי למות ולא לעברם והן: א( כפירה: בשם יתברך כגון עבודה זרה. ב( עריות: קיום 
יחסי מין עם אשה נשואה או עם אחת מעשרים ואחת הנשים קרובות המשפחה שהתורה אוסרת. ג( שפיכות דמים: 
איסור על לקיחת חייו של כל אדם יהודי, גם במחיר חייך וסביר להניח שעברו על אחת משלש אלה בגלגולם 

הקודם, ועתה כפרו במותם על עוונם. 

וזה לשון המקובל הגדול האר"י הקדוש בספרו שער הכוונות בתחילתו. 

דור  דור אחר  נשמות קדושות  רבוא  והיו ששים  נכנסו לארץ  המשיח כשישראל  צרות  בענין  אחת  הקדמה 
ופגמו ג"כ בעון עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות וכיוצא והיה משלח להם נביאיו להוכיח לראות אם יחזרו 
בתשובה כדי שלא יהיה צורך לעשות צירוף הצריך לנשמתם כמו חרב ורעב כו' וכשהעונות גברו ולא רצו לחזור 
בתשובה וראה בחכמתו שצריך לעשות להם צירוף כולל מפני שכבר לא יועיל להם להמית אותם במיתה כדרך 
בני אדם ושיחזרו בגלגול כי העונות גברו כמו בדור המבול ואז נחרב הבית ואם תאמר, והרי אותם שעבדו ע"ז 
בדור אחר, או אותם שהמיתו לזכריה במקדש לא קבלו ענשם שכבר מתו, זה אינו שהקב"ה המיתם כדי לגלגלם 
ואותם עצמם שעבדו ע"ז בדור אחר או שהמיתו לזכריה הם עצמם באו בגלגול לקבל ענשם בחורבן הבית וכל 
אחד קבל ענשו כפי מה שחטא, יש שנהנה בעבירה מעט יהרג בצער היותר נקל שאפשר וימות תיכף, ויש שנהנה 
הרבה ובעל בעילות הרבה או כדומה הנה לאיש הזה ידקרוהו ויחיה ימי מספר ברעב ובחוסר כל ויראה את 
בניו שחוטים לעיניו ח"ו, הכל במדה במשקל כדי למרק כל אחד כפי מה שחטא, ואותם בני ישראל שנשארו מן 
החורבן היה כור ומצרף להביא כל אותם הנשמות שנהרגו ולכך בימי גלות בבל ובית שני היו פרים ורבים הרבה 

ע"כ: 

משה רבינו בדבריו האחרונים לפני מותו מעביר לעם ישראל מסר מה יהיה באחרית הימים לאחר פרשיית 
3320 שנה וראו  השואה )ראו בקודים בתורה בספר זה בפרק של קודים מהתורה הוצפנה השואה מראש לפני 
ההוכחות בספר זה מהראב"ד הקדוש שחזה את השואה לפני 850 כולל השנה שתפרוץ כולל מליונים שימותו 
במשך 4 שנים והוא אומר שקיבל זאת מחכמי הסוד בקבלה וזה שלב אחד לפני הגאולה האחרונה של עם ישראל( 
שבה מתוארת השואה שתקרה לעם ישראל על שעזבו את השם יתברך ואז אומר להם משה שבדור האחרון הקדוש 
ב"ה ייקבץ את עם ישראל מכל העמים מהיכן שהוא הדיחם במשך הגלות ושעם ישראל ישוב לשם בכל לבבו 
ונפשו. וגם אם יהיה נדחו של עם ישראל בקצה העולם משם יקבץ השם אלוקים וייקח אותם לארץ הקודש ואין 
זה מקרה שהשם נתן שיומצאו מטוסים במאה השנה האחרונות שעם ישראל מוטס על כנפי נשרים כפי שהנבואה 
אומרת לארצו הקדושה ארץ ישראל והכל כהכנה לגאולה האחרונה. והשם אומר שהוא יכה באלות על אויביי 
ישראל שירדפו אותנו בארץ ישראל כפי שאכן עשה בכל מלחמות ישראל בניגוד לכל הגיון מעטים נצחו את 
הרבים בניסים גלויים כפי שיסופר בהמשך למשל בנוגע לנס של יאנוש בן גל שהציל את ישראל מחורבן בית 
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שלישי. ולאחר מכן אומר השם שאנחנו נשוב אל השם ונשמע בקולו ונעשה את המצוות שהוא מצווה אותנו 
ובזכות כך השם מותירנו בכל מעשה ידינו, בפרי בטננו ובפרי בהמתנו ואדמתנו כפי שנתן לאבותינו. 

לכך  ישירות  שייך  זה  הזה  בדור  שיבין  פרנסה  בעיות  לו  שיש  או  ילדים  להביא  בעיות  לו  שיש  מי  דהיינו 
שהוא לא מקיים את המצוות לכן השם מעכבו ומביא עליו ייסורים אלו כדי שיישר דרכיו ויתחיל לקיים את כל 
המצוות ומי שרוצה הוכחה שירשום ביוטיוב נס מצולם הרב אמנון יצחק או ניסים התותח ויראה שם ניסים גלויים 
שהתחוללו בהרצאות של כבוד הרב אמנון יצחק שנשים שלא נפקדו 17 שנה לקחו על עצמן תשובה וכיסוי ראש 
ומייד נפקדו תוך חודש ועוד ועוד דוגמאות שמפאת קוצר היריעה אין זה המקום להרחיב ומכאן שממש רואים 
למול עיננו כיצד הנבואה מתגשמת. ומסיים משה מפי השם שהעם ישמע בקול השם לשמור את מצוותיו וחוקותיו 
הכתובים בספר התורה. ועוד מגלה לנו משה שהעם ישוב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו. דבר אשר יהפוך להם 

זדונות לזכויות )בתשובה מאהבה(כפי שאבהר בהמשך. 

להלן נבואת משה רבינו בספר דברים פרק ל' בפרשת ניצבים על אחרית הימים כפי שביארתי לעיל: 

"א ְוָהיָה כִי-יָֹבאּו ָעלֶיָך ָּכל-ַהּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַהְּבָרָכה ְוַהּקָלָלה, ֲאֶׁשר נַָתּתי, ְלָפנֶיָך; 1 ַוֲהֵׁשֹבָת, ֶאל-ְלָבֶבָך, ְּבָכל-
ַהּגֹויִם, ֲאֶׁשר ִהּדיֲחָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה. ב2 ְוַׁשְבּת ַעד-יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוָׁשַמְעּת ְבֹקלֹו, ְּכֹכל ֲאֶׁשר-ָאֹנכִי ְמַצְּוָך, ַהּיֹום: 
ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל-ָהַעִּמים,  ְוָׁשב,  ְוִרֲחֶמָך; 4  ְוָׁשב יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת-ְׁשבּוְתָך,  ַאּתה ּוָבנֶיָך, ְּבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-נְַפֶׁשָך. ג3 
ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ָׁשָּמה. ד ִאם-יְִהיֶה נּדֲחָך, ִּבְקֵצה ַהּשָָׁמיִם--ִמּשָׁם, יְַקֶּבְצָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ּוִמּשָׁם, יּקֶחָך. 
ה ֶוֱהִביֲאָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-יְָרׁשּו ֲאֹבֶתיָך--וִיִרְׁשּתּה; ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך, ֵמֲאֹבֶתיָך. ו ּוָמל יְהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת-ְלָבְבָך, ְוֶאת-ְלַבב זְַרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת-יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְּבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-נְַפְׁשָך--ְלַמַען ַחּיֶיָך. ז ְונַָתן יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, 
ֵאת ָּכל-ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה, ַעל-ֹאיְֶביָך ְוַעל-ֹׂשנְֶאיָך, ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך. ח ְוַאּתה 5 ָתׁשּוב, ְוָׁשַמְעּת ְּבקֹול יְהָוה; ְוָעִׂשיָת, ֶאת-
ָּכל-ִמְצוֹ ָתיו, ֲאֶׁשר ָאֹנכִי ְמַצְּוָך, ַהּיֹום. ט ְוהֹוִתיְרָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה יֶָדָך, ִּבְפִרי ִבְטנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמּתָך ּוִבְפִרי 
ַאְדָמְתָך--ְלֹטָבה: ּכִי 6 יׁשּוב יְהָוה, ָלׂשּוׂש ָעלֶיָך ְלטֹוב, ַּכֲאֶׁשר-ָׂשׂש, ַעל-ֲאֹבֶתיָך. י ּכִי ִתְׁשַמע, ְּבקֹול יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, 
ּוְבָכל-נְַפֶׁשָך."  ְּבָכל-ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך,  ֶאל-יְהָוה  ָתׁשּוב   7 ּכִי  ַהּזֶה:  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ַהְּכתּוָבה  ְוֻחּקָתיו,  ִמְצוֹ ָתיו  ִלְׁשֹמר 

)דברים פרשת ניצבים פרק ל’(

לאור כל האמור לעיל איך כל האמור בנבואת משה רבינו והבטחת השם יתברך בפרשת ניצבים המוזכרת לעיל 
משתלבת עם מציאות ימינו ודורנו ומציאות הדור של הדורות האחרונים? זה משתלב כך קודם כל עם קיבוץ עם 
ישראל מכל קצווי תבל כפי שמבטיח השם ואכן זה אירוע שארע ב70 שנה האחרונות בצורה שלא הייתה מעולם. 
זה ממשיך מכך שארץ ישראל הייתה שממה ושממון כל זמן שעם ישראל נעדר וממנה ובשובה לתת את פרותיה זה 
יהיה רק שעם ישראל שב אליה. כפי שאנו רואים במוחש היום. ישראל יצואנית הפירות מהגדולות באזור לאירופה 
ולחו"ל בכלל בשל הברכה בפירות הארץ דבר שקרה רק שעם ישראל חזר לארצו. חז"ל אמרו שאין לך קץ מגולה 
מזה שארץ ישראל תחזור לתת את פירותיה שתדעו שאתם ממש לפני גאולת עולם הגאולה הסופית. ולישרים 
ולצדיקים לא נותר אלא רק לשמוח. ומי שלא ישר או צדיק שיעשה תשובה ויפרוש מחטאיו מהיום ומבחינת השם 
יתברך הוא יהיה ליותר מצדיק עוד היום. שנאמר במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים 

לעמוד. 

להלן קטע ממאמר של כבוד הרב אהוד רוסט שליט"א שמדבר על פרשת ניצבים ועל התשובה שעם ישראל 
נדחי  כל  את  לאחר שהקב"ה מקבץ  וקבצך".  "ושב  הכתוב  עליו שנה  עיננו:  במו  לה  עדים  עושים שאנו ממש 
ישראל לארצם, מתארת התורה פעולה נוספת של הקב"ה. "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את 
ה' אלוקיך. . "כאשר ישראל מתחילים בתהליך של תשובה, זוכים הם לסיוע מלמעלה כדברי חז"ל בשה"ש רבה: 

פתחים  לכם  פותח  ואני  כחודה של מחט  תשובה  אחד של  פתח  לי  פתחו  בני,  לישראל,  הקב"ה  "אמר 
שעגלות וקרוניות נכנסות בו. "

שיבת עם ישראל לארצו ושחרורם מעול האומות ומילת לב העם על ידי הקב"ה, מביאה את עם ישראל לפיסגת 
התשובה. הגמ' במסכת יומא דף פו' ע"ב מביאה את דברי ריש לקיש. 
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אמר ריש לקיש: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי 
כשלת בעוונך" )הושע פרק יד(. עוון מזיד הוא, וקא קרי ליה מכשול. איני, והאמר ריש לקיש: "גדולה תשובה 
שזדונות נעשות לו כזכויות?. . לא קשיא, כאן מאהבה כאן מיראה". מוצאים אנו שיש שתי דרגות בתשובה 
זדונות  שהופכת  עד  רב  שכוחה  מאהבה  תשובה  וישנה  ה' ",  "עד  שיבה  הוא  שתאורה  מיראה  תשובה  האחת 
שאז יבואו למדרגה כזו מפני שהתשובה  אלוקים בכל לבבך",  ומפרש המלבי"ם: "כי תשוב אל ה'  לזכויות. 
תהיה "אל ה' אלוקיך", לא כהתשובה שבראש הפרשה שהיא רק "עד ה' אלוקיך". " )דבריו על פסוק י'( ואכן, 
בסיום הפרשה לאחר שהוסרו היסורים מעל ישראל, ממשיך העם בתהליך של תשובה. כאן התשובה היא מאהבה. 
ואכן בפסוק י' נאמר שישראל שבים "אל ה' ", ואז אין רק רצון תאורטי לשמוע בקול ה', אלא שמירה בפועל 
של המצוות והחוקים. יהי רצון שנחוש בימים אלו את אשר כתוב בהמשך פרשתנו, כתובים אשר עוסקים לדעת 
הרמב"ן בפרשת התשובה "כי המצוה הזאת. . . לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. . . כי קרוב אליך הדבר 

בפיך ובלבבך לעשותו." עד כאן דבריו 

מהו סוד האושר?

סוד לאושר ההדדי של כל בני האדם. לעולם אבל לעולם לא להעיר אחד לשני על כלום במיוחד לא שאדם נתפס 
בשעת קלקלתו!!! במיוחד לא בנישואין ובמיוחד לא למי שאוהבים!! גם לא ברמז, תמיד לשפוט לכף זכות אבל 
תמיד ולעולם לא לומר דבר שלילי על אף אדם ולא משנה מה!!אף אדם לא אוהב שמעירים לו וגם לא הערות 
מוצדקות. צריך לדעת איך להוכיח את חברינו וקרובינו ומי שלא יודע להוכיח בעניינים של תורה ומצוות שלא 
יוכיח כלל. כל רצון לנהוג אחרת זה עצת היצר הרע. אשריי מי שייקח עצתי ויישם אותה, חייו יהפכו לגן עדן 
ויזכה להיות אהוב על כל הבריות. חז"ל אמרו מיהו האהוב למעלה בשמיים? מי שאהוב למטה )בעולמנו זה( 
בידוע שהוא אהוב למעלה. כלומר, מי יהיה אהוב למטה מי שלא פוגע, מעליב, כועס או נוטר כנגד יהודי אחר וזה 
תכלית מה שכתבה התורה "ואהבת לרעך כמוך". תאהב שיהיה לרעך כמו שאתה רוצה שיהיה לך. כל עם ישראל 
הם נשמה אחת ומשפחה אחת ולא כקלישאה אלא משהו מוחשי ונכון. וכשמגיעים לעולם האמת מבינים זאת 
ביתר שאת. זכה מי שזוכה להבין זאת בעולם הזה כי אז ממש קל לו לעשות טוב לאחרים ולתת צדקות למסכנים 

כי חש שהם בשר מבשרו וכואב את כאבם כאילו הוא הנפגע באופן אישי. 

כולנו משפחה אחת לכן לא יתכן לפגוע אחד בשני או לא לרצות לעשות טוב אחד לשני. לכן חשוב שכולנו 
ניישם את הכלל החשוב של ואהבת לרעך כמוך. ובלי יישום של כלל זה אנחנו מעכבים הגאולה. 

 לכן הפיצו ספר זה לכל עם ישראל ליידע אותם את האמת מתוך אהבה אליהם. 

כולל  עיננו  לנגד  מתגשמות  ממש  שהנבואות  שמוכיחים  שנה   1700 מעל  לפני  שנכתבו  חז"ל  דברי  ולהלן 
האמור בפרשת ניצבים דבר המראה כמה קרובים אנחנו למשיח צדקנו ולגאולה הסופית. 

מצווה גדולה שנקרב את אחינו לאמת שיבחרו באמת לאחר שיחקרו כמו שאני ואתם עשיתם ועושים. 

הארכיאולוגיה מיישרת קו עם התורה!

כיום הממצאים הארכאולוגיים מוצאים בדיוק מפליא את כל האמור בתנ"ך בצורה מדויקת להפליא דבר הנותן 
סימוכין חד משמעיים שכל האמור בתורה אמת הוא!!

ולראייה ראו למשל ציטוט מפי יגאל ידין שהיה בין היתר ארכיאולוג וראו מה אמר למרות שלא היה שומר 
תורה ומצוות לעניות דעתי האמת היא שמדריכנו העיקרי היה המקרא. כארכיאולוג אינני יכול לתאר לעצמי 

התרגשות רבה יותר מאשר עבודה כשתנ"ך ביד האחת, וֵאת חפירה בשנייה". 

יגאל ידין בספר "חצור" עמ' 193
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ללא  הרב,  והמספר  התנ"ך,  וגדולי  עמי  חיו  בהן  בארצות  הארכאולוגיות  החפירות  תאוצת  עם  האחרון,  בדור 
תקופות,  באותן  התרחש  אשר  על  אור  ושופכים  העולם  לאוויר  שוב  היוצאים  והמוצגים  התגליות  של  תקדים, 
התבררה טעותם החמורה של כל אותם "חוקרים". אשר ב"ידענות" מוזרה דיברו בביטחון רב על "חוסר הדיוק" 

כביכול של פרטים מסוימים המסופרים בתורה. 

הדברים מגיעים עד כדי כך שכל חפירה ארכאולוגית אשר מתבצעת במקום הקשור למאורע תנ"כי, ומגלה 
מוצגים מאותה תקופה, מנפצת לחלוטין את כל פרטי ה"ביקורת" אשר נמתחה קודם לכן על ידי חוקרים למיניהם 
על המסופר בתנ"ך אודות אותו מאורע, וגילוייה העמידו את דברי התנ"ך על תילם כאשר הם מוארים באור יקרות. 

ואין שום הבדל אם ה"ביקורת" הייתה אודות פרט קטן יחיד או מאורע גדול ובעל משמעות רבה. 

ברור שבמסגרת  הפרטים.  לפרטי  עד  ביותר  ומדויקים  כאמינים  הוכחו  התורה  דברי  מצב  ובכל  מקרה  בכל 
מצומצמת זו לא נוכל לעמוד בהרחבה על כל מגוון והיקף העובדות שהתגלו. המבקש לעמוד עליהם בהרחבה 
יוכל למוצאם ברשימת הספרים המופיעה בהערה. כאן רק מספר תגליות הנוגעות לאחת התקופות המשמעותיות 

ביותר בתולדות עמינו, תקופת שיעבוד מצרים. תקופה זו מכילה ארבעה שלבים: 

א. הירידה למצרים עקב עליית יוסף לגדולה בבית המלך. ב. העבדות לאחר מות יוסף. 

בארבע  אפוא  נתבונן  מצרים.  יציאת  ד.  המצרי.  העם  על  האלוהים  מאת  מונחתות  ניסיות  מכות  עשר  ג. 
התרחשויות אלו בראי הארכאולוגיה, ובהקבלתן לאמור בתורה. עליית יוסף לגדולה במצרים )בראשית פרק מ"א(

"וַיֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל פְַּרֹעה: ֲחלֹום פְַּרֹעה ֶאָחד הּוא ְוַעתָּה יֵֵרא ַפְרֹעה ִאיש נָבֹון ְוָחָכם וִיִשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָריִם, 
וְיְִקבְּצּו ֶאת כָּל ֹאֶכל וַיֹּאֶמר פְַּרֹעה ֶאל ֲעָבָדיו: ֲהנְִמָצא כָזֶה ִאיש ֲאֶשר רּוַח ֱאֹלִקים ּבֹו? וַיֹּאֶמר פְַּרֹעה ֶאל יֹוֵסף. וַיַָּסר 
פְַּרֹעה ֶאת ַטבְַּעּתֹו ֵמַעל יָדֹו וַיִּתֵּן ֹאָתּה ַעל יַד יֹוֵסף וַיְַּלבֵּש ֹאתֹו בְִּגֵדי ֵשש וַיָּשֶׂם ְרִבד ַהזָָּהב ַעל ַצוָּארֹו. וַיְַּרכֵּב ֹאתֹו 

בְִּמְרכֶֶּבת ַהמְִּשנֶה ֲאֶשר לֹו וַיְִּקְראּו ְלָפנָיו ַאְבֵרְך. ְונָתֹון ֹאתֹו ַעל כָּל ֶאֶרץ ִמְצָריִם". 

שורות   57 טור  א.  הריס  )פאפירוס  מצרי  מפאפירוס  ציטוט  מובא   )207 )עמ'  התנ"ך  עולם  באנציקלופדית 
9-1( המספר על איש מארץ ישראל, אשר עלה לגדולה במצרים, ואף נחשב לאדם חכם מאד אשר העם המצרי 
השתמש בחכמתו. על פי האמור בפאפירוס ועל פי תאריך המאורע קבעו החוקרים כי בפפירוס הריס א. מתגלה 
לפנינו המסופר בתורה )בראשית פרק מ"א( על עלייתו של יוסף לגדולה במצרים, מתוך דיווחו של מצרי בן אותה 
תקופה. והרי ציטוט מתוך הספר התנ"ך כהיסטוריה )עמ' 91( "שם המצרי, שלו נמכר יוסף, הוא פוטיפר )בראשית 
ל"ז, ל"ו(. וזהו שם אופייני ושכיח במצרים. עליתו של יוסף לדרגת משנה למלך במצרים מסופרת בתנ"ך בדיוק 
של פרוטוקול. הוא מולבש בגדי שרד, לפי מעלתו הגבוהה, טבעת ניתנת על ידו, חותמת פרעה, וכן ניתן לו בגד 

בד יקר ורביד זהב )בראשית מ"א, מ"ב.(

ובדיוק כך מציירים ציירים, על הקירות ועל תבליטים כל חגיגה שיש בה משום הטלת משרה על שכם מישהו". 
עם ישראל משועבד במצרים )שמות פרק א'(

"וַיֲַּעִבּדּו ִמְצַריִם ֶאת בְּנֵי ִישְָׂרֵאל בְָּפֶרְך. וַיְָמֲררּו ֶאת ַחיֵּיֶהם בֲַּעבֹוָדה ָקָשה בְֹּחֶמר ּוִבְלֵבנִים". בקברו של אחד 
מראשי השררה במצרים הפרעונית נמצאו ציורים בהם נראים עשיית לבנים על ידי עבדים בפיקוח נוגשים. הנראה 
בציורים מנותח בספר התנ"ך כהיסטוריה )עמ' 108( "מתמיה קדם כל, צבע העור הבהיר של הפועלים הלבושים 
סינר בד קצר. ההשוואה למפקחי העבודה כהי העור מוכיחה, כי בהירי העור הם כנראה ֵשִמִיּים, בשום אופן לא 
מצריים". עוד מובא שם תרגום כתב החרטומים המופיע באחד הציורים, לפיו אומר אחד מן המפקחים המצריים: 

"המטה בידי הוא, אל תתרשלו!"

)וראה עוד על אודות ציורים אלה והקבלתם לאמור בתורה, בספרו של פרופ' א. ש. יהודה "עבר וערב" עמ' 
15(. עשר המכות )שמות פרקים ז'-י"ב( נמצא פאפירוס המאשר את עובדת המכות שירדו על מצרים. הפאפירוס 
אשר נכתב על ידי מצרי בן התקופה בשם איפובר, נרכש על ידי המוזיאון של ליידן בהולנד, ומספרו הקטלוגי – 

344. הפאפירוס כתוב על שני צדדיו, והוא מכיל שבעה עשר עמודים. 
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ברוב העמודים ארבע עשרה שורות. מן העמוד הראשון נותר שלם רק שליש. העמודים 9 ו- 16 הינם במצב 
בכדי  די במה שנותר  זאת,  ובכל  והתחתונים כאחת.  פגומים בשוליהם העליונים  כולם  והעמודים  ביותר,  גרוע 
לקבל תמונה ברורה אודות חלק מן הקטסטרופות עליהן מדווח הכותב. והוא מדבר על עשר קטסטרופות! פרופ' 

עמנואל וליקובסקי הוא זה שעמד על הדמיון שבין תיאורי המצרי איפובר לבין הנאמר בספר שמות. 

מרוח הדברים של הכותב המצרי ניכר בעליל שאין הוא כותב שירה או נבואה כל שהיא לעתיד, אלא תיאור 
עצוב וכואב של מאורעות יוצאי דופן שהוא עד להן. לדעת הפרופ' וליקובסקי, מומחה ידוע לכרונולוגיה של 
ופאפירוס  ביהדות,  המקובל  התאריך  פי  על  מצרים  יציאת  לתקופת  בדיוק  זו  תעודה  שייכת  מצרים,  מלכויות 
איפובר הוא דיווח "מן השטח". הנה מספר הקבלות בין פסוקי התורה ופאפירוס איפובר, מתוך מה שנותר בידינו. 

ספר שמות וַיֵָּהְפכּו כָּל ַהמַּיִם ֲאֶשר בַּיְֹאר ְלָדם )ז', כ'(

וַיְִהי ַהדָּם בְָּכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם )ז', כ"א( וַיְַּחפְּרּו ָכל ִמְצַריִם כִּי ֹלא יְָכלּו ִלְשּתֹות ִממֵּיֵמי ַהיְֹאר )ז' כ"ה( ִהנֵּה יַד ה' 
הֹויָה בְִּמְקנָך ֲאֶשר בַּשֶָּׂדה, בַּּסּוִסים בֲַּחֹמִרים. )ט', ג'( ַוה' נַָתן ֹקֹלת ּוָבָרד ַותֲִּהַלְך ֵאש ָאְרָצה )ט', כ"ג( וַיַַּעל ָהַאְרבֶּה 
וַיֹּאַכל ֶאת כָּל ֵעשֶׂב ָהָאֶרץ ְוֵאת כָּל פְִּרי ָהֵעץ ֲאֶשר הֹוִתיר ַהבָָּרד )י', י"ד-ט"ו( וֹלא נֹוַתר כָּל יֶֶרק בֵָּעץ ּוְבֵעשֶׂב 
ַהשֶָּׂדה בְָּכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם )י', ט"ו( וַיָָּקם פְַּרֹעה לַיְָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַריִם ַותְִּהי ְצָעָקה ְגֹדָלה בְִּמְצָריִם. כִּי 

ֵאין בַּיִת ֲאֶשר ֵאין ָשם ֵמת )י"ב, ל'( 

פאפירוס איפובר

הנהר הוא דם )2: 10( דם בכל מקום )2: 5( האנשים נרתעים מלטעום, בני אנוש צמאים למים. )2: 10( אלה הם 
מימינו, זהו אושרנו! מה נעשה? )3: 10( כל החיות לבם בוכה )5: 5( אמנם כן נאכלו על ידי האש )2: 10( אמנם 
כן, הושחת כל אשר אתמול עוד נראה. האדמה נשארה ללאותה כמו אחרי קציר פשתה )5: 12( אין למצוא פירות 
ולא ירק )6: 1( הייתה צעקה גדולה במצרים )12: 30( הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות )3: 14( יציאת 

מצרים )שמות פרק י"ג(

של  מופלאה  תופעה  בהתפעלות  ומציין  הארץ",  ל"אויבי  המצרי  הכותב  מתייחס  הנ"ל  איפובר  בפאפירוס 
להבת אש גבוהה ההולכת לפניהם. כאשר הוא עד ראיה לכך. הנה נצטט את האמור בתורה ואת דברי העד המצרי. 

ספר שמות: 

וַיְִהי בְַּשלַּח פְַּרֹעה ֶאת ָהָעם. . . ַוה' ֹהֵלְך ִלְפנֵיֶהם יֹוָמם בְַּעּמּוד ָענָן לַנְֹחָתם ַהדֶֶּרְך, ְולַיְָלה בְַּעּמּוד ֵאש ְלָהִאיר 
ָלֶהם )י"ג, כ"א(

פאפירוס איפובר ראה! האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ. "

מקור הידברות הרב זמיר כהן

עכשיו גילה המדע שהעקרב הוא היחידי בעולם שלא מזדווג עם הנקבה כדי ללדת 

אלא העקרב מוציא זרעו לחוץ על אבן והנקבה לוקחת אותו מעל האבן, ר' שמעון בן יוחאי כותב שהנשמה שבאה 
מגן עדן סיפרה לו שהחוטא בזרע לבטלה נופל בקליפה הרוחנית של העקרב. עכשיו מובן הקשר. 

וזה לשון הזוהר, אלא עקרב איהו עקר ב׳. עקרת ביתא "תקוני זוהר תיקון 21". 

וכתב בפירוש "כסא מלך" אבל בגין עקרב לילית נוקבא קשה הרבה פוסק. כמ״ש הטעם דעקרת ביתא ופוסקת 
הזווג ור״ל אם המתפלל יש בידו עון פלילי המגביר כח עקרב הנז׳ נותן לו כח לפסוק תפלתו ופירש כי עקרב לילית 

כשבאה לינק מהיסוד הקדוש מיד וינס עולה למעלה .

פירוש הדברים, שהחוטא בזרע לבטלה נותן לעקרב הנקבה הרוחנית, כח לינוק מהיסוד הקדוש דהיינו מאבר 
הברית ואז תפילתו לא מתקבלת.וגם היא יוצרת מזרעו משחיתים ושדים וע"כ עלול לאבד זיווגו כי הס"מ מקטרג.
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 פרק חדש ומדהים!! חובה לקרוא!!
הוכחות חותכות לאמיתות התורה

הקודים והצפנים בתורה כהוכחה להיות התורה על אנושית. 

הקדמה: כיום, כל אדם המעוניין בכך, יכול לקבל הוכחות לוגיות-הגיוניות ומדעיות לאמיתות התורה! הדברים 
נלמדים בסמינרים המתקיימים בכל רחבי הארץ, ע"י מדענים, פרופסורים ודוקטורים אשר חזרו בתשובה, רבנים 
דגולים. . . אמיתות תורת ה', מוכחת כיום ללא צל של ספק גם ע"י מה שנחשב כיום כגילוי הגדול ביותר בדורנו: 
גילוי הקודים המוצפנים בתורה ע"י: דילוגי אותיות בעזרת המחשב, מקבלים שמות, מקומות וארועים הידועים 
בתקופתנו ואשר מוצפנים בתורה כבר יותר משלושת אלפי שנים, כמו למשל: ארועי המהפכה הצרפתית ודמויות 
ידועות, היטלר, איכמן, הנאצים, צלב קרס, השואה, איידס, וירוס, ערפאת והמחבלים, רצח ראש הממשלה רבין 

־ועוד, הכל כתוב בתורה בקודים מוצפנים. הנושא נבדק ואושר ע"י גדולי המתמטיקאים בעולם, כמו פרופ' פו
טנברג ופרופ' ברנשטיין מאוניברסיטת הרוורד, בין המומחים בארץ בנושא: ד"ר דורון ויצטום, ד"ר, כץ המדען 
הרב ד"ר ציגלר, אשר מרצה בנושא בכל רחבי הארץ ובסמינרים ליהדות הפתוחים לכל. . . ואחרים. לאחרונה 
 CNN ומיד נמכר במיליוני עותקים בארה"ב ואף דווח על ידי רשת הטלויזיה Computora יצא לאור ספר בנושא

האמריקאית אשר ערכה כתבה בנושא. ניתן להשיג בארץ את הספר "צפונות בתורה" של הרב שמואל יניב, ספרו 
של ד"ר דורון ויצטום: "ספר הקודים – המימד הנוסף" לא ישאיר ספיקות בלב איש, שהתורה אמת, ניתנה לנו 
משמים מהקב"ה ולא הייתה יכולה להינתן חס וחלילה ע"י בשר ודם. רק הקב"ה מלך העולם, נותן התורה לעם 
ישראל ידע במדויק כבר לפני אלפי שנים מה יקרה באלפי השנים הבאות והצפין זאת בתוך התורה בקודים, שכיום 

ניתן לפצח בעזרת מחשב!

התנכ"י,  הצופן  מגלה  ויצטום,  דורון   :24.9.1999 ביום  אחרונות"  "ידיעות  בעיתון  שהתפרסמה  בכתבה 
בין אותיות התורה,  יסתור את התיאוריה שלו, המבוססת על "דילוגים"  ניסוי אשר  מציע!!! למי שיערוך 

הקודים המוצפנים. עד כה לא נימצא דורש למיליון הדולר המוצעים!

בימי בית ראשון השכינה האלוהית שכנה מעל ישראל. הדבר היה מורגש בתכונה ובהתעוררות האדם. מאז 
עברו הרבה מים בנהר ומדינת ישראל קמה ועמה דור של אנשים ריאליים המאמינים באני ואפסי ובכוחם הגופני 
וכן באמצעי הטכנולוגיה שברשותם. ביקש האלוקים לגלות בדרכים כאלו ואחרות, כמו רק המאמין החסיד יזכה 
בסימנם  להופיע  טרחו  ובמדרשים,  הקדושים  בספרים  המופיעים  אלו  מלבד  לנו,  הנגלים  האלוקים  מעשי  לו. 
נגיש  ספר הספרים במחשב, כשהוא  זכינו למצוא את  הרי  ומחשבים  עסקינן בטכנולוגיות  כלומר, אם  ובעיתם 
ומספק לנו גם את דעת המפרשים בכל שעה ביממה. מי מאתנו לא שמע וקרא על רצח רבין שצוין בצופן התנכי 
ועמו המשפט "רוצח אשר ירצח" במקום היחיד שהשם יצחק רבין מופיע שם מופיע בהמשך ההסבר, מומלץ 
לקנות את הספר של אליהו ריפס הצופן התנכ"י, ולהתחזק כמה נפלאות הבורא שנתן לנו כל כך הרבה סימנים 

שנתעורר לתשובה אמתית, אין ספק הדבר מדהים. 

נבואות שונות שנכתבו לפני 2500 שנה – ואכן התגשמו. אין לכך תקדים בכל העולם השקרי של המיסטיקה 
הנוכרית, לא קיים "נביא" בדת אחרת אשר ניבא דברים לפני כל כך הרבה זמן שאכן התקיימו אני אביא אינספור 
של דוגמאות של נבואות שהתקיימו במדויק בספר התנ"ך והגדולה מכולן היא הקמת ארץ ישראל לאחר השואה 
וכנגד כל הסיכויים מול מיליארד ערבים ומוסלמים ששונאים את ישראל וכפי שהכתוב אומר "אקבצכם מכל כנפי 
הארץ והביאכם על כנפי נשרים לארץ אשר ירשו אבותיכם. " מי ידע שיהיו מטוסים שיומשלו לכנפיי נשרים. מי 

חשב שיכול להיות דבר שכזה לפני אלפי שנים?!! בטח לא אדם בשר ודם, אנשי אמונה, 

בפרק זה אביא קודים שונים מכל מיני סוגים כמו דילוגי אותיות הצפנות וצפנים סופי תיבות, ראשי תיבות, 
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חיבור אותיות, גימטריות ועוד ועוד סוגים של קודים שמוכיחים שהתורה חזתה והצפינה דברים שיהיה בטרם יהיו 
בדיוק מירבי וכמו כן התורה הצפינה סדר מופתי ועל אנושי תוך שמירת הכתוב באופן הגיוני ומוסבר ועם זאת 
הצפינה קודים וצפנים בצורה על אנושית שרק בורא כל יכול יכל לתכנן ולכתוב בצורה שאינה מאפשרת שום ספק 

מלבד היות התורה מסמך על אנושי מרתק שכתב מי שאמר והיה העולם. 

התורה מורכבת, מפשט, רמז, דרש, סוד. וכאן נתייחס לחלק בתורה הנקרא רמז. דברים שרמוזים בתוך הכתוב. 
בתוך הפסוקים ישנם רמזים, לדוגמא: שיטת דילוגי אותיות. דילוגי אותיות בתורה היא טכניקה לגילוי מילים או 
משפטים בעלי משמעות בתורה )או בתנ"ך בכללותו( באמצעות דילוגים במרחק קבוע בין האותיות. כדי לעשות 

זאת יש לבחור נקודת התחלה ומרחק קבוע של אותיות שיש לדלג בכל פעם. 

זכרו ששיטת הקודים המדהימה שנתגלתה בתנ"ך ומצאה שמוצפן בתנ"ך קוד תנ"כי שחזה אירועים שקרו 
ויקרו בצורה מדוייקת ומדהימה, מתמטיקאים כמו 1. פרופ' אליהו ריפס שבדקו קודים אלו הגיעו למסקנה שאין 
אפשרות של אדם בשר ודם לדעת דברים כאלו וההסתברות שהכל במקרה היא בלתי אפשרית מבחינה מתמטית. 
יתרה מכך לא הצליחו למצוא קודים מורכבים ובצורה זהה לאלו שנמצאו בתורה, מוצפנים בספרים עבי קרס 

אחרים כמו מלחמה ושלום, מובי דיק ואחרים. 

בזכות מחקריו בתחום  ידוע  ישראלי.  1948( הוא מתמטיקאי  ב-12 בדצמבר  )נולד  ִריְפּס  )איליה(  1. אליהו 
  Statisticalהאלגברה והצופן התנ"כי. בשנת 1994 פירסמו דורון ויצטום, ריפס ויואב רוזנברג מאמר בכתב-העת
Science, לאחר ש גילו מסרים מוצפנים בטקסט העברי של ספר בראשית. ב-19 במרס 1996 הרצה ריפס הרצאת 
אורח בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והציג בפני האקדמיה עבודה על צפנים כאלו שנקראה "מדגם 

העמים". 

1997. מאז אותו  התגלית תוארה על ידי העיתונאי מייקל דרוזנין בספרו הפופולרי "הצופן התנ"כי" משנת 
רוזנברג  ריפס,  ויצטום,  התורה.  של  ההבנה  פני  את  ששינה  לנושא  בתורה  האותיות  דילוגי  עניין  הפך  פרסום, 
ודרוזנין "זכו" בפרס איג נובל לספרות, לשנת 1997. בשנת 2006 הרצה בנושאים אלו יחד עם שאר חוקרי הדילוגי 
אותיות בתורה בכנס הבינלאומי לזיהוי תבניות והתמקד בצופן של מגדלי התאומים. פרופ' ריפס בעקבות ממצאי 
מחקרו בתחום הקוד התנכ"י, חזר בתשובה, ומנהל אורח חיים חרדי. הוא נשוי לדבורה בן חורין )אחותו של 

מיכאל בן חורין(, והם מתגוררים בשכונת רמות בירושלים. 

אתחיל משאלות ותשובות עם הוכחות שהקודים המוצפנים בתורה מוכחים שהתורה אמת חד משמעית והיא 
ממקור של גורם על אנושי דהיינו בורא עולם. 

צופן התנ"ך- שאלות ותשובות בנוגע לאמיתיותו של הצופן התנכ"י שמוכיח את 
קיומו של הבורא ושהתורה היא מסמך על אנושי. 

 ש: מה עניין הקודים בתורה? מה מיוחד בקודים אלו? מה המקור שלהם מהתורה?
 ומה אומר על כך העולם המדעי? האם גם כתוב עליהם בתורה?

ת: הקודים בתורה הינו דבר נפלא הסתום מבינתנו. ישנם דוגמאות רבות ובשל כך אתמצת את הנושא. 

)כל המעוניין להרחיב את הידע שלו בנושא הקודים בתורה יוכל לעיין בספרים הבאים: תורת חמ"ד מהרב 
וייסמנדל זצ"ל, מסע אל פסגת הר סיני, מסילות אל האמונה, מסע אל האמת, צפונות התורה, המימד הנוסף(. 
הרעיון העומד כנגד הקודים אשר ניגלו בתורה: נניח שאדם נשלח לרגל אחר האויב, לשם כך צריך לשלוח מכתב 
מבלי שהאויב ירגיש איזה מילה הוא מצפין במכתב, אז הוא כותב מכתב ורק המרגל ומפקדו ששלח אותו יודעים 

שבתוך המכתב יש בדילוג מסוים מילה שהוא מעוניין להעביר לו נניח המרגל שלח את הפסוק הבא: 

 "יום השישי ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים. . . "
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נראה פסוק תמים נכון? המרגל סיכם עם המפקד שיחפש את המילה המוצפנת בדילוג של 7 אותיות, ובכן 
אם תחפש מילים מובנות בתוך הפסוק הזה תמצא מילה מוצפנת בדילוג שווה, לא נטריח אותך לחפש ונגלה לך 
שהמילה היא "ישראל" והדילוג השווה הוא 7 וכך נראה המילה מוצפנת בפסוק: "יום השישי ויכלו השמים 
והארץ וכל צבאם ויכל אלקים. . . " ספור 7 אותיות מהאות הראשונה של הפסוק ותמצא את האות יו"ד, 

המשך לספור עוד 7 אותיות ותמצא את המילה שין וכך הלאה עד שתגיע למילה המוצפנת והיא "ישראל". 

שיטת הדילוגים בתורה מלמדת אותנו כיצד לקרוא את התורה בדילוגי אותיות שווים כך שדילוגים אלו יוצרים 
לנו מילים שיוצרים לנו משמעות אותה בורא עולם "הצפין" בשבילנו. 

שאלה: ואיך אדע שבורא עולם הצפין זאת בתוך הספר אולי המילים האלה שם בדילוגים במקרה?

תאר לך שאתה מקבל ספר מדע בדיוני ובתחילת הספר כתוב לך שאם תספור מתחילת הספר כל  תשובה: 
אות בדילוג של 30 אותיות עד סופו ותהפוך כל אות למילים יצא לך בדיחות מצחיקות ואם תספור כל 50 אותיות 
תמצא חידות מעניינות, ואתה סופר ובאמת אתה מגלה את הבדיחות והחידות המופיעות בדילוגים בספר. האם יש 

לך ספק שכותב הספר כתב מראש את הבדיחות והחידות ועליהם הוא "הלביש" את הספר כולו. 

על מנת לקבוע מה במקרה ומה לא, ניתן להשתמש בהיגיון, הגיוני שאם תמצא אפילו בדיחה אחת בצורה 
של דילוגים זה הגיוני שהסופר הכין זאת מראש ואם תמצא עשרות בדיחות ועשרות חידות בשיטת הדילוגים 
הדילוגים  שיטת  הספר.  כותב  ידי  על  "הוצפן"  אלא  במקרה  שם  נכתב  לא  שזה  בטוח  להיות  תוכל  אז  בספר, 
בתורה הייתה מפורסמת אבל עד לפני המצאת המחשבים גילו רק מעט דילוגים כי לא היו את המחשבים על מנת 
לבדוק וליישם את שיטת הדילוגים באופן פרטני. הממצאים שגילו היו ממש מדהימים ולא רק שראו שהבורא 
הצפין מילים בתורה אלא הוא גם הצפין מאורעות בתורה שעתידים להיות כך לדוגמא מופיע בהצפנה המלים 
"השואה", "גרמניה", "היטלר", "אייכמן", "אושויץ", מילים אלו מוצפנות יחד בדיוק במקום שבו מדברת התורה 

על פורענות איומה. 

וכן המילים "הרוצח אשר ִיְרצח" חותכות את המילים "יצחק רבין", גם שמותיהם של כל הצמחים המוזכרים 
בתורה מופיעים בהצפנה בפרשה העוסקת בגן עדן!

 שאלה: בכל ספר ניתן למצוא מילים בדילוגים אז מה המיוחד בשיטת הדילוגים בתורה?

תשובה: כאן אנחנו נכנסים למונחים מקצועיים מעט והוא שהחיפוש של הדילוגים הוא לפי ה"דילוג המזערי" 
הכוונה בדילוג מזערי-הוא דילוג מינימאלי, דהיינו שאם מוצאים מילה מוצפנת כמה פעמים אז איך נדע איזה 

מילה היא הרלוונטית ביותר לעניין הדילוגים?

התשובה היא "דילוג מזערי": דהיינו כאשר נניח מוצאים את המילה "ישראל" מוצפנת בדילוג שווה של 7 
אותיות ולעומת זאת מוצאים במקום אחר בתורה דילוג שווה של המילה "ישראל" אבל בדילוג של 10 אותיות 
אז אנחנו יודעים שהדילוג הרלוונטי הוא הדילוג הקטן ביותר, כי ככל שהמרחק בין האותיות יותר קטן, יכולת 
התמרון מצטמצמת, לדוגמא הדילוג השווה של יצחק רבין נמצא רק פעם אחת בכל התורה כולה! ואיפה הוא 

נמצא בדיוק?

הוא נחתך במילים הרוצח אשר ירצח. האם זה במקרה? האם ניתן למצוא זאת בספרים אחרים? גם צופן וגם 
נבואה על רבין. 

שאלה: היכן יש מקור בדברי חכמי ישראל על שיטת הדילוגים?
תשובה: כותב רבי משה קורדובירו בספרו "פרדס רימונים" בשער הצרוף: "ידיעת סודות תורתנו הקדושה 
הוא על ידי הצירופים, והגימטריות, והתמורות, וראשי תיבות, וסופי תיבות, ותוכי תיבות, וראשי פסוקים, וסופי 
פסוקים, ודילוג אותיות וצרוף אותיות" וכן רבינו בחיי כותב בפרשת בראשית: "ויש לך לדעת כי יש בידינו קבלה 
בפסוק זה של 'בראשית' שממנו יוצא שם בן מ"ב המיוחס למדה"ד עד ל-ב' של "בהו" אך ע"י צרופים רבים, 
ואם תאיר עיני הלב תמצא בו המנין של בהר"ד שזכרתי למעלה. . . והוא רשום בפרשה ואותיותיו ארבעתם 
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בין כל אות ואות מ"ב אותיות, והמשכיל יבין ויוכל להבחין כי אין זה דרך מקרה אבל הוא מופת גמור וכו'. . 
. ". כלומר: אם נספור 42 אותיות מהאות ב' של בראשית, נקבל את האות ה', נדלג עוד 42 אותיות נקבל את 
האות ר', נדלג עוד 42 אותיות נקבל את האות ד'. ונקבל את המושג בהר"ד שהוא מושג מפתח בקביעת הלוח 
השנה העברי )הוא המולד הראשון של הירח שהיה: ביום ב', שעה ה' ור"ד חלקים(. וממנו אפשר לקבוע את 
ימי חודשי ומועדי השנה. ודילוג 42 הוא בגלל שהעולם נברא בשם קדוש בן מ"ב אותיות. לשם הבהרת השיטה 
וערכה מבחינה מדעית-הסתברותית, נצטט מדבריו של ד"ר משה כץ בספרו "באותיותיה נתנה תורה" )עמ' 152(

אודות מחקריהם של הפיזיקאי דורון ויצטום והמתמטיקאי הנודע פרופ' אליה ריפס מן המכון למתמטיקה 
באוניברסיטה העברית: 

יסוד כי כאשר אותיות ספר בראשית משובצות כמחרוזת )מחרוזת=מילים  "כבסיס לחקירה שימשה הנחת 
ללא רווחים(, בלוח שרוחבו )דהיינו מספר האותיות בשורה( נקבע בהתייחס לערך "הדילוג המזערי" בו נחשף 
ביטוי מסוים, הרי מושגים הקשורים רעיונית לביטוי זה יופיעו בדילוג מזערי בסמוך אליו. נקבעה שיטת מדידה 
לדילוג  הקרובים  קטנים  דילוגים  בעלי  היו  ככל שהביטויים  הסמיכות.  מדת  את  המייצג  מספרי  ערך  המעניקה 

המזערי וככל שהיו מכונסים יותר, הרי זכה המפגש בערך מספרי גבוה יותר. 

ביניהם  קיימים  אם  ובדקו  ביניהם,  הקשורים  ביטויים  זוגות  של  רשימה  החוקרים  הכינו  אלה  הנחות  לאור 
מפגשים מוצלחים. רשימה זו של צמדי ביטויים הורכבה משמו של אדם או כינויו ומתאריך לידתו או פטירתו של 
אותו אדם. החוקרים ביקשו לבדוק האם השם והתאריך אכן יימצאו סמוכים. )הרשימה הכילה 34 צמדי ביטויים 
והוכנה בהסתמך על "האנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל"( אחת הדמויות הבולטות ברשימה היא ללא ספק, 

זו של "הגאון מוילנא", שהיה מגדולי ענקי הרוח שקמו לעם ישראל. 

תחילה הוטל על המחשב לסרוק את ספר בראשית ולגלות היכן מופיע הביטוי "הגאון" בדילוג מזערי. המחשב 
ביצע את המטלה במהירות ומצא את הביטוי בפרשת "מקץ" בדילוג של 11 אותיות. בשלב הבא הוטל על המחשב 
לסרוק ולגלות היכן מופיע הביטוי "מוילנא". ומה רבה היתה התדהמה כאשר ביטוי זה נמצא בדילוג המזערי החל 

מהאות הצמודה לביטוי הקודם!

המשימה הבאה היתה לבדוק אם והיכן מופיע תאריך לידתו של הגאון מוילנא, ט"ו ניסן. התברר שהתאריך 
פטירתו של  תאריך  את  חיפש המחשב  דלעיל! בשלב הבא  מוילנא"  "הגאון  לביטוי  בסמיכות  מצוי  ניסן  ט"ו 

הגאון, י"ט תשרי. והנה גם הביטוי י"ט תשרי נמצא בדילוג המזערי בסמוך לקודמיו!

בדרך דומה נבדקו כל 34 צמדי הביטויים שהיו ברשימה. חושב ערכו המספרי של כל מפגש ומפגש. הממצאים 
הראו כי הסיכוי להתרחשותם של מפגשים כאלו במקרה היא בסדר גודל של 1 חלקי 10 בחזקת 17)דהיינו 1 לחלק 
1 עם 17 אפסים( בבדיקות נוספות בוצע "מחקר השוואתי" בו עומת ספר בראשית כנגד טקסטים אחרים הדומים 
לו באורכם )כמו: א. מסה מאת שלום רוזנברג. ב. טקסט שיצר המחשב תוך ערבוב אקראי של כל האותיות שספר 

בראשית. ג. ספר בראשית שומרוני.(

השוואות אלו הבליטו את העובדה כי התופעה של מפגשי ביטויים בדילוג אותיות שנחשפה בספר בראשית, 
הוגשו  בספרו,  הנ"ל  הדברים  את  כץ  משה  ד"ר  שכתב  לאחר  רב  זמן  אחרים!"  בטקסטים  כלל  קיימת  איננה 
הממצאים למפענח צפנים בכיר בפנטגון, הרולד גאנס. גאנס היה בטוח שהוא יוכל להוכיח שהצופן אינו קיים. 
הממצאים  אותם  סביב  לגמרי  חדש  מידע  לחפש  החליט  מהתוצאה,  והופתע  הקיימים  הממצאים  את  ומשבדק 
שהחוקרים הישראלים גילו. "אם זה נכון", אמר גאנס, "חשבתי שגם הערים שבהן האנשים הללו נולדו צריכות 

להיות מוצפנות". 

שעות רבות השקיע גאנס בבדיקה, והתוצאות הפכו אותו למאמין. "צמרמורת חלפה בגבי", נזכר 
גאנס, "גם הערים תאמו את שמות גדולי התורה בצופן התנכ"י". והוא מסכם: 

"באתי להפריך את הצופן, ובסופו של דבר הוכחתי אותו". 
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ואכן, עם התרחבות המחקר וריבוי התגליות ופרסומן בקרב אנשי המחקר ברחבי העולם, הפכה תגלית זו אצל 
הקהילייה המדעית פלא של ממש מבחינה הסתברותית. 

נצטט לדוגמא את דבריו של אחד המתמטיקאים המפורסמים ביותר בעולם, רוברט ג' אומן, חבר באקדמיה 
למדעים של ארה"ב, לאחר שבדק ביסודיות האופיינית לו את המחקרים שהונחו לפניו: 

אי  שהוחלו  ביותר  המחמירות  המידה  אמות  כלל.  בדרך  לנדרש  מעבר  הרבה  זהו  סטטיסטית  "מבחינה 
פעם הן בין 1 ל-1000. התוצאות של ריפס )פרופ' אליה ריפס העומד בראש החוקרים את הצופן שבתורה( 
משמעותיות לפחות ברמה של 1 ל-100,000 . פשוט לא רואים תוצאות כאלה בניסויים מדעיים רגילים. הצופן 

התנ"כי הוא פשוט עובדה". 
מאמר מדעי המתאר את המחקר בשם: 

 ,"EQUIDISTANCE LETTERS SEQUENCES IN THE BOOK OF GENESIS" 

פורסם בכתב העת לסטטיסטיקה: "STATISTICL SCIENCE". וכתב שם עורך הכתב עת כך: 

"דורון ויצטום, אליהו ריפס, יואב רוזנברג חקרו את ספר בראשית כאשר הם מחפשים זוגות של מילים בדילוג 
שווה. זוגות המילים היו שמות אישים תאריכי לידה או פטירה שלהם כפי שנלקחו מהאנציקלופדיה לתולדות 
גדולי ישראל. כאשר המחברים ערכו מבחן של רנדומזציה לראות כמה נדירים )התבניות( המפגשים שהם מצאו 
היו  שלנו  המבקרים   .P=0.00016 ביותר  מובהקת  סטטיסטית  תוצאה  קבלו  הם  מקרי  שהכל  ההנחה  בסיס  על 
נבוכים, הדעות הקדומות שלהם לא הניחו להם לחשוב שבספר בראשית יכולה להיות התייחסות בת משמעות 

לאישים בני זמנינו, בכל זאת כאשר המחברים ערכו ניתוחים ומבחנים נוספים, התופעה נשארה. 

לפני אלפי שנים  יתכן שבספר שנכתב  איך  כאתגר שכן  המאמר מוצע בזה לקוראי "הסטטיסטקל-סיינס" 
ייטמנו כל הידיעות הללו ואולם, אין כל אפשרות להכחיש כי הממצאים הוכחו סטטיסטית!"

מעניין לציין, שמלבד עם ישראל אשר ידע הרבה לפני עידן המחשב, את עובדת הימצאותם של קודים והצפנות 
בתורה, היה גם איש מדע גדול, מגדולי המדענים של כל הזמנים, אשר בכח הגיונו העמוק הגיע למסקנה ברורה 
של  הביוגרף  ניוטון.  איזק  סר  הידוע  המדען  הוא  הלא  העתיד.  את  המגלה  נסתר  צופן  בתנ"ך  יש  כי  והחלטית 
ניוטון, ג'ון מיינארד קיינס, סיפר, שכאשר התמנה )קיינס( לראש מכללה באוניברסיטת קיימברידג', הוא גילה את 
הניירות שארז ניוטון ב1696- כשפרש מכהונתו. לתדהמתו התברר שחלק גדול מכתב ידו של ניוטון עסק באמור 
בתנ"ך, כאשר מתוך הדברים מתגלה שהפיזיקאי הגדול האמין בבטחון גמור שבתוך התנ"ך מסתתרת נבואה על 

ההיסטוריה האנושית. 

בספרו אומר קיינס ש"ניוטון היה בטוח שהתנ"ך הוא קריפטוגרמה שהתקין הכל יכול, והוא רצה לקרוא את 
חידת האלוהות, חידת אירועי העבר והעתיד שנגזרו מראש בידי אלהים" ניוטון חיפש את הצופן שבתורה עד 
יום מותו, אך לא היה לו מחשב. . . )אגב, האמת היא שגם אילו היה מחשב בזמן ניוטון, הוא לא היה מגלה 

שום ממצא בשום שפה, מלבד בשפתה המקורית של התורה – לשון הקדש(

חכמי תורת ישראל לא היו זקוקים למחשב כדי לדעת שבתורה קיימים רבדים של צפנים. הם קיבלו ומסרו 
זאת מדור לדור מאז דור מקבלי התורה. 

יותר מכך, אנשי המדע בעידן המחשב גילו רק צורת קידוד )מלשון קוד( אחת המופיעה בתורה, והיא מכונה 
נוספות  ויודעים בנוסף לכך גם צורות קידוד רבות  בשם "דילוגי אותיות". בעוד שחכמי תורת ישראל מכירים 
בתורה, כגון: "צרופי אותיות", "ראשי תיבות", "סופי תיבות", "גימטריות", "אות זעירא", "אות רבתי", "קרי 

וכתיב", "כתיב מלא", "כתיב חסר", ועוד. 

דוגמאות של הצפנות שונות, בדילוגי אותיות על הצומח בתורה סוג הצפנה: דילוגי אותיות חיפוש מדוקדק 
אחר כל שמות הצמחים המוזכרים בתורה, יעלה רשימה נכבדה של 26 צמחים. כך היא תוצאת מחקר מקיף שערך 

יהודה פליקס. בספרו "חי וצומח בתורה". ואלה שמותיהם: 
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1( חיטה. 2( שעורה. 3( גפן. 4( תאנה. 5( רמון. 6( זית. 7( תמר. 8( שקד. 9( ערֹמן. 10( ֹבטן. 11( לוז. 
12( הדר. 13( סנה. 14( אלון. 15( אלה. 16( ארז. 17( אטד. 18( אשל. 19( ערבה. 20( ִקדה. 21( אהלים. 22( 

ֹגפר. 23( שִׁטה. 24( עֹבת. 25( ענב. 26( לבנה. 

והנה, בפרשת הגן שאדם הראשון הונח בו לאחר שנברא, נאמר בתורה: "ויטע ה' אלהים גן בעדן. ויצמח 
ה' אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל." לאור האמור בפסוק זה, שבגן עדן הוצמחו כל 
עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ומתוך הרחבת חז"ל במדרש אודות צמחיית אותו גן נפלא שאדם הראשון זכה 
לשהות בתוכו זמן מה, התעוררו ד"ר משה כץ ופרופ' אליה ריפס, והורו למחשב לסרוק את אותיות התורה ולחפש 

שמות צמחים המוזכרים בתורה, וזאת על פי ספרו של יהודה פליקס הנ"ל. 

למרבה הפליאה והתדהמה, התברר שלא רק שכל 26 שמות הצמחים המוזכרים בתורה הופיעו בהצפנה, הם 
גם הופיעו בהקשר מדהים. כולם, ללא יוצא מן הכלל – מופיעים בדילוג המזערי בצפיפות בפרשה הקטנה, 

אשר נושאה הוא: גן עדן!

ה"ֵאידס" – וגורמיו אחת המחלות הנוראות ביותר בדור זה. 

זו, שלא  והורס את מערכת החיסון. מחלה חדשה  זאת שבמהלכה חודר הווירוס )HIV( אל הדם, לדם  מחלה 
הייתה קיימת בדורות הקודמים, כרוכה כידוע בהשחתת האדם את דרכו. )אגב, המתבונן במבט תורני מבין מיד, 
כי כדרך ההנהגה העליונה תמיד – שכאשר אנו איננו נזהרים במצוותיו בדרך נעימה, נאלצים אנו לשומרם בדרך 

בלתי נעימה – כן הדבר הזה. 

המגמה  בלימת  את  יאלץ  אשר  מרתיע  נוראי  גורם  העליונה  ההנהגה  שלחה  פשטה,  המתירנות  שבו  בדור 
)ֵאידס(, ומחוללה  המושחתת(. כמו כן ידוע שנגיף ה"ֵאידס" הועבר לאדם מהקופים. האם יתכן ששם המחלה 
ומקום הפגיעה )בדם(, ותוצאות המחלה )מות(, ומקור המחלה )הקופים(,   ,)HIV – היו( )-וירוס(, ושם הוירוס 
סיבת המחלה  גם מסביר את  3,000 שנה, כאשר הכתוב בפרשה  מ  לפני למעלה  כולם בתורה שנכתבה  יופיעו 

)-השחתת האדם את דרכו!?(

למרבה הפלא, התשובה חיובית בהחלט. בפרשת המבול נאמר: "וירא אלהים את הארץ, והנה נשחתה. כי 
השחית כל בשר את דרכו על הארץ". 

ומבואר בתלמוד: "מלמד שהרביעו בהמה על חיה, וחיה על בהמה, והכל על אדם, ואדם על הכל". המילה 
"ֵאידס" מופיעה בתורה )בדילוג של 220 אותיות( בדיוק בפרשת המבול. פרשה שענינה ענישה על אותו החטא 

המביא להתפשטות המחלה. 

וירוס היא גם האות ס' של המילה  "וירוס", מופיע בפרשה כאשר האות ס' של המילה  גורם המחלה,   גם 
"ֵאידס". המילה "ֵאידס" מופיעה כאן בנסיגת אותיות, אולי כדי להורות על מהות המחלה – הליכה לאחור. כשל 
המערכת החיסונית, ובעקבותיה נסיגה בתפקוד הגוף. שם הווירוס הגורם למחלה, "היו", מופיע גם הוא כאן. 
כאשר המילים הבאות אחריו הן: הלוך וחסור. תיאור קולע לתהליך המתרחש אצל החולה. סופה של המחלה גם 

היא מופיעה בקטע זה: "אמחה את האדם" )עיון מעל המילה "וירוס" מגלה את המילה "מות"( והסיבה: 

כי השחית את דרכו. בתדפיס השני, מופיעים "אידס" – "בדם" – "מהקופים". והתוצאה – "מות". לדעת 
גדולי המתמטיקאים בעולם, מבחינה סטטיסטית אין אפשרות שתופעה כזו תיווצר במקרה, בנוסף אין ביכולת בן 

אנוש ליזום ולהשיג תוצאה כזו. 

 אכן, אין לדבר הסבר מלבד היות התורה על-אנושית. 
*



ספר ההוכחות46 

רצח רבין -גילוי של הרצח לפני שנרצח רבין שאף הוזהר על כך.

ה-4-  תשנ"ו,  שנת  בחשון  י"ב  ליל  שבת,  אותיות.במוצאי  בנושא דילוגי  מידע  ועוד  הטבלה  ראו  הצופן 
מי  1995 אירע בארצנו רצח שזעזע את כל תושבי הארץ, והכה גלים בכל רחבי העולם. יצחק רבין,  בנובמבר 
שהיה אז ראש הממשלה, נרצח בכדורי מתנקש. לאחר הרצח התפרסם בעיתונות העולמית מכתבו של העיתונאי 
האמריקני מייקל דרוזנין אל יצחק רבין, מכתב שנשלח זמן רב לפני הרצח, ובו הוא מודיעו כי על פי צופן תנ"כי 
שנבדק ואומת פעמים רבות, עתיד הוא, יצחק רבין, להרצח. מכתב זה הועבר לראש הממשלה באמצעות ידידו 
הקרוב המשורר חיים גורי באחד לספטמבר 1994 כלומר, למעלה משנה לפני הרצח. דרוזנין מציין בספרו "הצופן 
התנכ"י כי המכתב היה גם למראה עיני הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף אהוד ברק. במכתבו מספר העיתונאי האמריקני 
לראש ממשלת ישראל על גילוי צופן נסתר בתורה על ידי מתמטיקאי ישראלי, צופן המגלה פרטים על אירועים 
שהתרחשו אלפי שנים לאחר כתיבתם. "אני מספר לך על כך", הוא כותב, "משום שזאת הפעם היחידה ששמך 

המלא – יצחק רבין – מוצפן בתנ"ך, והמילים "רוצח אשר ירצח" מצטלבות עם שמך". )ראו בטבלה(

                      

 

הייתכן שמישהו יידע לפני למעלה מ – 3,000 שנה את דבר הרצח?

היעלה על הדעת שמישהו אז הכיר את שם הנרצח ואת סופו הטראגי, ואף יידע לציין את שנת הרצח ומקום 
התרחשותו?! למרבה הפליאה, מידע זה על כל פרטיו מופיע בתורה בהצפנה, כאשר חלק מן המידע אף התגלה 
לאנושות בצופן התנ"כי עוד קדם שהתרחש במציאות. באותו מכתב מזהיר העיתונאי האמריקני את רבין כי 
אסור לו להתעלם מזה, משום שרציחות נוספות של מנהיגים, כגון: אנואר סאדאת, ג'ון קנדי ורוברט קנדי, 
מוצפנות אף הן בתנ"ך, כאשר לאחר הרצח ניתן לגלות באותו טקסט גם את שמו של הרוצח, תאריך הרצח, 
המקום, והאופן שבו הוא בוצע. עוד קדם הרצח מצא דרוזנין את התאריך תשנ"ו, כשנה שבה יתבצע הרצח. 

לאחר הרצח הוא גילה את שם הרוצח – עמיר, ואת מקום הרצח – תל אביב, מוצפנים בסמוך למקום שבו 
הוצפן הרצח עצמו. 

)ראוי לציין שעוד לפני דרוזנין, מצא דורון ויצטום את המימצא הנ"ל אודות רצח רבין. היה זה ביום שרבין 
נבחר לראשות הממשלה(. 

פרטים מלאים על הנ"ל ועוד, ניתן למצוא בספרו של מייקל דרוזנין, "הצופן התנ"כי". )בעמוד 36 הוא מעיד 
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כי יכול הוא בכל יום ויום לקחת את ה"ניו יורק טיימס" או את ה"ג'רוזלם פוסט", ואם הידיעה בעמוד הראשון 
מספיק חשובה, הוא ימצאנה מוצפנת במסמך התנ"כי שנכתב לפני 3,000 שנה.( מסקנה: מחקר זה מוכיח 

שכותב הספר אינו יכול להיות בן אנוש. וזאת משתי סיבות: 
א. היה עליו לדעת את כל ההיסטוריה מראש בפרטי פרטים. ברובד שמתחת לסיפור "יוסף ואחיו", שנכתב 
לפני למעלה מ -3,300 שנה. נמצאים תולדות הגאון מוילנא, המהפכה הצרפתית, קורות דרייפוס ועניינים רבים 

אחרים. 

ב. שיטת הצפנת האינפורמציה היא: "שיטת המינימום"- דילוג מזערי כלומר: שלפעמים ישנן הופעות נוספות 
של אותה מילה בדילוג שווה, אבל השיטה שנקבעה מראש היא שתמיד ההופעות המינימליות-הקצרות ביותר הן 
ההופעות שיעבירו את האינפורמציה בלבד. אם כן, גם אם נניח שיכול היה מישהו להצפין ביטוי מסוים בדילוג 
מסוים – אך איך הוא יוכל להבטיח שתהיה זאת ההופעה המינימאלית? הרי יכולים להיות באקראי דילוגים שווים 
של אותו ביטוי, יותר קצרים. והרי מדובר בכמות גדולה של מילים מוצפנות וכל מילה מוצפנת שנרצה להוסיף 
מכריחה אותנו להוסיף מילים נוספות שגורמות למילים מוצפנות אחרות להיות לא בהופעה המינימאלית שלהם 
וכך גורמת להרס של המילים המוצפנות הקודמות, בגלל מערכת חדשה של הופעות אקראיות שלהם. ועוד, שתוך 
כדי ההצפנה צריכים לשמור על כתיבת הספר עם תוכנו המוגדר, לשונו וסגנונו. לכן חייבים להגיע למסקנה שמי 
שהצפין את המילים בתורה ידע את כל התורה וכתב ונתן אותה בפעם אחת, הוא גם ידע מתמטיקה והסתברות 

יותר טוב מהמחשב של היום ובנוסף ידע גם את העתיד, האם יש לך ספק מי הוא המצפין?

למעוניין, מוגשת בזה רשימה חלקית של אנשי מדע אשר חקרו את הצופן שבתורה מנקודת מבט מדעית. 

י.  פרופסור אליה ריפס. האוניברסיטה העברית. פרופסור דניאל מיכלסון. האוניברסיטה העברית. פרופסור 
פיאטצקי-שפירו. אוניברסיטת ייל. פרופסור ד. כשדן. אוניברסיטת הארוורד. פרופסור י. ברנשטיין. אוניברסיטת 
הארוורד. פרופסור רוברט קאס. עורך הסטטיסטיקל סיינס. פרופסור י. ת. תדאי. הטכניון. ד"ר אלכס רוטנברג. 
האוניברסיטה העברית. ד"ר משה כץ. מחבר "באותיותיה ניתנה תורה". ד"ר מנחם וינר. הטכניון. הפיסיקאי דורון 
ויצטום. מחבר "המימד הנוסף". רוברט ג' אומן. חבר באקדמיה למדעים של ארה"ב. הרולד גאנס. מפענח צפנים 
בכיר בפנטגון. והרי רשימה חלקית של ספרים ומאמרים בנושא הצופן שבתורה. "תורת חמד" מאת הרב מ. ד. 
וייסמנדל. "המימד הנוסף" מאת ד. ויצטום. "באותיותיה ניתנה תורה" מאת ד"ר מ. כץ. "צפונות במסורת ישראל" 
מאת ט. וכסלר. "רמז בפרדס ושפות נסתרות בתורה" מאת ש. יניב. "נפלאות מתורתך" מאת הרב מ. ארן. "הצופן 

codes in the Torah, B'or Ha'Tora .4-15 'התנכ"י" מאת מ. דרוזנין. "ניצוצות" ניסן תשמ"ה עמ

אין לך קץ מגולה מזה

מסכת סנהדרין דף צח עמוד א: "ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר )יחזקאל ל"ו( "ואתם הרי ישראל 
ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו' ". רבי אלעזר אומר: אף מזה, שנאמר )זכריה ח'( "כי לפני הימים 
ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר". מאי "ליוצא ולבא אין שלום 
מן הצר"? רב אמר: אף תלמידי חכמים, שכתוב בהם שלום, דכתיב )תהלים קי"ט( שלום רב לאהבי תורתך – אין 

שלום מפני צר. ושמואל אמר: עד שיהיו כל השערים כולן שקולין. "

רש"י במקום: מגולה מזה – כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. 

אז כפי שאתם רואים אחי ואחיותיי היקרים יש לנו כאן ממש לנגד עיננו קץ מגולה שאנחנו ממש בדקה ה-91 
לפני שריקת הסיום של גאולת עם ישראל הסופית שהיא גאולת עולם הכללית. הנה מהגמ' רואים אנו שרבי אבא 
אומר שאם א"י תתן פריה בעין יפה זה סימן שהקץ היינו ביאת המשיח קרוב לבוא, וזה סימן מובהק, במילים 
אחרות "אין לך קץ משיח מגולה מזה", ורבי אליעזר מביא עוד דוגמא אם תראה שאין מעות מצויות בכיס היינו 

שכר האדם לא נהיה וכו', גם זה סימן מובהק הוא שהוא לפני ביאת המשיח. 
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מהרש"א לפני כ400 שנה אמר במקום: אין לך קץ מגולה מזה וכו' שנאמר ואתם הרי גו'. לפי שכל זמן 
שאין ישראל על אדמתם אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, אבל כשתחזור ליתן פירותיה זהו קץ מגולה שקרב 

לבא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתן. וכו'. . . "

שתבינו שהמרש"א חי לפני כ400 שנה ואמר שיחזרו ישראל לאדמתן הארץ תתן פריה וכל זמן שאין ישראל 
על אדמתן הארץ לא תיתן את פריה דבר שאנו רואים ממש במוחש בעיננו וצריך להיות עיוור לא להבין שזה הקץ 
המגולה הגדול שעליו מדברים חז"ל בגמרא המוזכרת לעיל. שתבינו שכל זמן שעם ישראל היו בגלות ארץ ישראל 
הייתה שממה ושיממון ממש מדבר בכל הארץ. . . וכל מי שניסה להפריח אותה כשל. הארץ שמרה אמונים לעם 
שלה כמו שמתואר בתורה. ראו בספר התשובות )בהמשך לספר זה( התשובה בנושא פריחת הארץ וחזרתה לתת 

את פרותיה רק שישראל שבים אליה. 

)מי היה המהרש"א הקדוש להלן מהאנציקלופדיה היהודית של מכללת הרצוג-דעת שלקחה מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, 
אוצר ישראל. מהרש"א -שמואל אידלש – המהרש"א -רב ומפרש התלמוד; נולד בפוזנא בשנת 1555 ומת באוסטראה פלך וואהלין 
ה' כסלו שצ"ב )1631(. ספריו: חידושי הלכות על הש"ס, בו הוא מבאר במיוחד את דברי התוספות, וחידושי אגדות על אגדות חז"ל 

)1611-1600(, נדפסו אח"כ עם הוצאת הש"ס. כתב שו"ת שהם בכ"י "שם הגדולים אות ש'(

דבר הממחיש שהשם  כיפור  יום  בית שלישי במלחמת  ישראל מחורבן  את  מהניסים שהצילו  אחד  ועכשיו 
מקיים באורך ניסי את הבטחתו להכות באויבינו שוק על ירך כאמור בפרשת ניצבים שדלעיל. 

"ְונַָתן יְהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֵאת ָּכל-ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה, ַעל-ֹאיְֶביָך ְוַעל-ֹׂשנְֶאיָך, ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך. " )דברים ל פסוק ז'(

ולהלן הסיפור: 

הנס שהציל את ישראל מחורבן בית שלישי באמצעות חלום של יאנוש א. בן גל

למעשה ישנו סיפור מפורסם אשר חלם יאנוש בן גל שיש עליו לגייס את חטיבתו לפני פרוץ מלחמת יום כיפור 
בשנת 1973 שבמלחמה זאת ישראל הופתעה לא מוכנה על ידי אויביה. לאור החלום המוזר שהרגיש לו כאמיתי 
החליט מר יאנוש בן גל לגייס את חטיבתו לגולן ולא לסיני בניגוד לתחזיות שניבאו שלא תפרוץ מלחמה, כיום כל 
מצביאי הצבא אומרים שללא חטיבתו של יאנוש בן גל שגויסה בטרם עת ונלחמה בחירוף נפש תוך כמעט הקרבת 
כל חיי חייליה ובשל זאת הצליחה חטיבתו של בן גל לעקב את צבא סוריה מלפלוש לישראל מיידית, העיכוב נתן 
זמן מספיק, עד שגויס כוח מילואים גדול של עם ישראל שהופתע בהפתעה של מלחמת יום כיפור )שנת 1973( 
כוח בן גל הוא שהדף את התקפת הפתע של הכוחות הסורים בגולן בשלב הראשון תוך הקרבה אדירה של כמעט 
כל חייליו. לולא חלום!!! זה שעליו העיד יאנוש בן גל כולם בטוחים שהיינו רואים את חורבן בית שלישי. וזאת 

ניתן ללמוד מגדולי האומה שהסכימו שהיה כאן נס ענק!. 

להלן ציטוט מויקיפידיה על הערך אביגדור בן גל: 

הגולן  ברמת  שלחמה   7 חטיבה  של  מפקדה  היה  בצה"ל,  אלוף  ב-1936(  )נולד  בן-גל  )יאנוש(  "אביגדור 
7. פלוגה של  יום הכיפורים, בדרגת אל"מ, היה המח"ט של חטיבה  יום הכיפורים. במהלך מלחמת  במלחמת 
החטיבה בפיקודו של אלי גבע הייתה מיועדת, לפי התוכניות, להיות זו שתגרור את גשר הגלילים לצורך צליחת 
תעלת סואץ בחזית הדרום. אולם, לקראת מלחמת יום הכיפורים, לאור עיבוי הכוחות הסוריים בגולן הועלתה 
חטיבה 7 לגולן. בניגוד לפקודה מפורשת שקיבל להשאיר את הפלוגה המיועדת לגרירת גשר הגלילים בסיני, 
הוא העלה אותה איתו לרמת הגולן, מתוך הנחה שעיקר הלחימה תהיה ברמת הגולן ]1[. לחטיבה בפיקודו של 

בן-גל מיוחסת בלימת הסורים בגזרה הצפונית ברמה בקרב עמק הבכא. "

הערת שוליים 1. אורי מילשטיין, קריסה ולקחה, הוצאת שרידות, 1999, מהדורה שלישית, עמוד 208

לנו המאמינים והמשכילים שחקרו ושיודעים שמה שכתוב בתורה תמיד מתקיים! כפי שהשם הבטיח בפסוקים 
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שלעיל השם ילחם לנו גם בצורה של ניסים מוחשיים כמו על ידי לשלוח שליח שיתגלה בחלום למצביא ומפקד 
נפל  שלו  לציין  מיותר  הבטיח.  שהשם  כפי  מחורבן  ישראל  עם  את  להציל  כדי  גל  בן  יאנוש  מר  חילוני  בצבא 
הבית השלישי הערבים היו טובחים בכל היהודים כפי שהבטיחו שיעשו בלי רחם והייתה בארץ ישראל השואה 
השנייה. אך בשל רחמי השם, ניצל עם ישראל והשם נגלה לעם ישראל באותות ובמופתים למען נראה איך מתקיים 

המובטח בפסוק ונתעורר לתשובה כפי שמבטיח חלקו השני של הפסוק. 

שנבין עם ישראל יחזור וחוזר לשם מאהבה ומרגישים את זה היום בכל ארץ ישראל למי שחי בה הוא חש את 
גל החזרה בתשובה ששוטף את הארץ. 

להלן עוד נס ממלחמות ישראל: מתוך הספר שער יוסף של הרב יוסף שני שליט"א
"לאחר מלחמת "ששת הימים" ספרו החיילים המצרים השבויים כי נכנעו ללא קרב כי ראו כוחות צבא 
גדולים, המורכבים מזקנים לובשי לבנים שהפחידום וגרמו לכניעתם. והמספרים זאת לא ידעו אלו מאלו ובכ"ז 

ספרו אותו דבר"

ומה שראו היו נשמות של צדיקים שירדו לעזור לעם ישראל במלחמה,  וזאת כפי שהשם הבטיח בספר התורה 
שיעשה לאחר שיקבץ את עם ישראל לאחר השואה הוא ילחם לנו ויכה באויביינו כפי שעשה בניסים גלויים בכל 
מלחמות ישראל בדורנו לאחר הקמת מדינת ישראל מעטים מול רבים. חצי מליון יהודים כנגד מאות מליונים של 
ערבים בקום המדינה לא נראה לכם נס? צריך להיות עיוור לא לראות את ניסי השם בדבר! כולל עתה בתשע"ג 
)2012-2013(. וכעת הנס במבצע "עמוד ענן" שנורו יותר מאלף טילים מעזה בשבוע ימים ובודדים נפצעו ונהרגו.

האם ייתכן שאדם שיודע את האמת וחקר אותה יכול לחטוא אם הידיעה יושבת גם 
על לבו והוא מיישם אותה?

הרמח"ל הקדוש אומר: מי שיודע את האמת לא יתכן שיחטא, ואם אדם חוטא שידע שבוא באותו הרגע לא יודע 
את האמת והיצר הרע הצליח להטעותו . היצר הרע לא רוצה שתדעו את האמת ולכן ילחם בכך שלא תדעו על 
ידי הטלת ספקות בראשכם ובמוחכם אפילו בזמן קריאת שורות אלו כדי שלא תדעו את האמת ולא תראו את אור 
התשובה, שכן זה תפקידו להכשיל אתכם מלעשות תשובה. ואיך יצליח להכשיל אתכם מלעשות תשובה על ידי 
שקרים ומכירת לוקשים שהעולם הזה הוא כל שקיים ואין כלום לאחריו שאין עונשים ואין גן עדן וגיהינום. או 

שיש אבל אתם בסדר ולא צריכים לחזור בתשובה כי אתם אנשים טובים וכו'. 

וגם זה שקר גס שנועד להכשיל אתכם ולהביא אתכם לבאר שחת. בקיצור היצר הרע מנסה כל הזמן לומר לכן 
בראשכם שאין דין ואין דיין, תעשה מה שתרצה כל עוד זה חוקי )רק לא לפי חוקי הדת "הפרימיטיביים" לשיטתו( 
כפי שנאמר "אכול ושתו כי מחר נמות" אך החכם עיניו בראשו ויתמודד עם יצרו על ידי שני טריקים אחד תפילה 
לשם ובקשה לעזרה שיעזור לגבור עליו והשני השם גילה לנו את סודו של היצר הרע כשאמר בראתי יצר הרע 
ובראתי לו סם תבלין והוא תורה. ואז אותו רשע השטן שהוא היצר הרע בעצמו והוא השולט על הקליפות ונותן 
רגשות ומחשבות שלילים בליבנו ובשכלנו יבוא אחר כך לקחת את חייכם ולבקש שיענישו אתכם ששמעתם לו 

ונפלתם בלוקשים שמכר לכם. זכרו זה עולם שקרי שנקרא עלמא דשיקרא וכמו כן עולם הנסיון. 

יש לציין שכך נברא אותו מלאך ומבחינתו הוא עושה את תפקידו כפי שייעד אותו הבורא ואין לנו להתלונן 
אלא, על עצמנו שאנו נופלים בלוקשים ובמלכודות שהוא מציב לנו. אז תהיו חכמים אחים ואחיות יקרים, העולם 
הזה במצבו כרגע יש יצר הרע הוא לא עוד עולם, זה רק עולם הניסיון מקום שנשלחנו אליו למען שינסו אותנו 
אם נשמור את מצוות השם ואם לא, ואם נשמור את מצוות השם, נקבל שכר של נצח נצחים של עינוגים מופלאים 

מעבר להשגת בינתנו המוגבלת כפי שהסברתי לעיל ואסביר ואוכיח בהמשך. 

חיים כאן 120 שנים מקסימום, לרוב רק 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים. 
120 שנה לעומת חיי נצח? מיליארד טריליון שנה, זה אפילו לא אחוז מנצח נצחים, אז מי החסר דעת  ומה זה 
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שיסכים למען הנאה של רגע שהיא גם דמיונית ורק בדמיון, להחליף בהנאה ועינוגים של עונג בלתי נתפס לכל 
חייו בנצח נצחים? מי מוכן למכור מחסנים מלאים של זהב בעבור אגורה שחוקה אחת? "רק עמי ארץ" חסרי 
בינה, וזה מה שהיצר עושה לנו משתק את החוכמה שבנו, שלא נראה שזה בערך היחס שאנו מוכרים מחסנים של 
טריליוני אקר עם זהב ויהלומים שזה שכר המצוות, בעבור פני עלוב אחד של הנאה זמנית חולפת שמקבלים את 

ההנאה הזמנית הזאת מחטא. 

וגם ככה הנאות בעולם הזה חולפות בזמן קצר יחסית, מה גם שהנאה הלא כשרה אינה מביאה אושר אלא, 
להיפך מביאה, ריקנות וחוסר אושר הנשמה יודעת שלא זאת הדרך הנכונה של חטאים של רגע בעבור הנאות של 
רגע בעולם הזה. אשריי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לצים לא ישב כפי שדוד המלך אמר בתהילים, 
ומי הרשע מכולם היצר הרע. היצר הרע, הוא השטן והוא ששולט על מוחנו ומכניס מחשבות של כפירה וחילוניות 
כדי לנצח במלחמה בעולם הניסיון הזה שאינו עוד עולם אלא רק זירת התגוששות בין הנשמה הטהורה והיצר 
הטוב. לכן על מנת לנצח את היצר הרע על לכל יהודי לטהר תחילה את גוף ממאכלות אסורים, כשר בלבד ולא 
סתם כשר אלא למהדרין מן המהדרין כולל חלב ישראל ופת ישראל וכו. . תוך זמן קצר מאוד העלטה שהיצר הרע 
יצר יוסר והערפל יופג, וכך יהיה לו או לה, קל יותר לראות כי ההסתר פנים יוזז ממנו ואז יהיה לכם קל למצוא את 
האמת ולחזור בתשובה מלאה ולקיים את כל המצוות ועל יד כך ליהנות מחיי העולם הזה והעולם הבא. תתחילו 
לאכול כשר ומשם, השם יתברך יפתח לכם לראות את האמת. כמובן תתפללו לשם שיסייע לכם כי בלי עזרה 
מהשם יתברך לא יוכל האדם לנצח את יצרו הרע. השם כמהה לשמוע את תפילותיכם במיוחד של ילדיו האבודים, 

השם מבטיח שלא ידחה ממנו נידח והוא מאמין בכל אחד מאתנו וזועק לתפילותינו. 

השם שמח להגשים את כל שתבקשו איזה אבא לא רוצה לתת לילדו כל שהילד ירצה? כל עוד זה לטובת 
הילד ולא לרעתו, וכאשר זה לטובתנו אז על אחת כמה וכמה כך הבורא יתברך אבינו שבשמים שמח להגשים 
משאלות ליבנו רק הוא מבקש, שנבקש ממנו. המידה הגרועה ביותר והיא שורש כל העוונות היא גאווה וכמעט 
אין אדם שלא נגוע בה וממנה אנו מוסתים לחטוא. המידה הטובה מכל המידות הטובות היא היפך הגאווה והיא 
ענווה. בדומה לאברהם אבינו עליו השלום שראה עצמו עפר ואפר, משה רבנו עליו השלום שלא ראה עצמו אפילו 
עפר ואפר ואמר על עצמו ואהרון ואנו מה?, ודוד המלך עליו השלום שאמר על עצמו שהוא תולעת ולא אדם. 
מי שילמד מאבותינו אלו מה זה ענווה יזכה לחזור בתשובה ולהיות מאושר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. רוב 
העונשים באים על האדם כדי להוריד לו את גאוותו ולהראות לו את אפסותו. גם זה לטובתו שכן עדיף ייסורים כאן 
מעונשים של גיהינום. גיהינום זה גם כן גזר דין של החוטאים לשבור להם את גאוותם שידעו שהם אפסים וכלום 
ביחס לשם יתברך ושיש עליהם לבטל את האני העצמי שלהם, לאחר שעוברים שם סבל בל ישוער או גלגולים 
בחי, צומח, דומם או מדבר כעונש אז לומדים להבין שבאמת אנו תולעת ולא אדם, כמו שדוד המלך אמר על 
עצמו, רק עדיף שנגיע לתובנה הזאת לבד ובלי ייסורים בעולם הזה. שכן הבורא יתברך אוהב אותנו ושונא לייסר 
אותנו. היש אבא שאוהב לייסר את בנו כדי שיהיה ממושמע? ברור שאין אבא כזה ואם יש אבא שכזה הוא חולה 
בנפשו. מאחר והבורא יתברך הוא כל יכול ומושלם בתכלית השלמות כל שרצונו הוא שנתקן עצמנו בעולם הזה 
תוך עשיית תשובה ומבלי ייסורים. זכרו לייסורים שתי מטרות עיקריות והן אחת, לעורר לתשובה, שהיא הסיבה 
העיקרית ולמרק עוונות מגלגולים קודמים ומגלגול זה שכן השם צדיק ונוקט במידה כנגד מידה שלא בטלה מן 

העולם. 

לתשובה  אותנו  לעורר  שנועד  בתזמון  יבחר  השם  זה  ובזמן  לנו.  שיעשו  ידאג  השם  לאחרים  שעשינו  מה 
ובתקווה שנבין שייסורים אלו נועדו להעירנו לתשובה. אך אם עושים תשובה, נמחלים כל העוונות ונהפכים אף 
לזכויות אם התשובה היא מאהבה ולא מפחד או מרצון לקבל שכר ואז במקרה שכזה אין צורך יותר בייסורים. יש 
לזכור שמי שבאים עליו ייסורים זה לטובתו שכן השם מייסר רק את מי שהשם אוהב ורק למטרה שיתקן דרכיו 
וישוב מדרכו הטועה. מהיכן אנו למדים שמי שעושה תשובה מאהבה נמחלים לו כל העוונות? מחטא העגל שעם 

ישראל עשו ומאחר ועשו תשובה לאחר מכן השם מחל להם ולא הכחידם. 

כמו שנאמר אין השם חפץ במות המת כי אם בשובו מחטאו. תשוב- ה' הדרך לתשובה אמתית. כל המביעים 
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חרטה על החטאים ולאחר מכן מתחייבים שלא לעשות זאת שוב ומבקשים סליחה מהשם. אם חטאים אלו מערבים 
גם אדם נוסף צריך לבקש מחילה מאותו אדם. ואם מדובר בגזל או בגניבה יש להשיב הגזל או ערכו המשוערך 
למי שגזלנו ממנו ואם אין יודעים למי להשיב יש לקחת סכום גזל זה ולהקדישו לצדקה לצורכי הציבור כמו למשל 
לקניית סידורים ולשימם בכותל המערבי לשימוש הציבור. השם יתברך יסובב שהנגזל או ילדיו ישתמשו בדיוק 

בסידור שלכם. 

חוזרים  איך  ערוך(,  לשולחן  וכפוף  הדור  לגדולי  בלבד,)ששומע  אורתודוקסי  מוסמך  רב  עם  להתייעץ  יש 
בתשובה ואני בטוח שהרב יסייע לכם. 

ההבדל בין אמונה לידיעה שיש בורא לעולם והתורה אמת. 

אל תזלזלו ביצר הרע זה מלאך רע ורשע שמבצע את תפקידו להיות הרע ולהחטיא את בני האדם. בכל אדם שני 
יצרים יצר טוב ויצר רע. היצרים הללו הם מחשבות שנזרקות למוחנו ואנחנו חושבים שזה אנחנו שחושבים את 
טובים  ואנשים  רחמנים  כאלו  אנחנו  איך  עצמנו  את  מפתיעים  אנחנו  הטובות שלפעמים  או  הרעות  המחשבות 
ממש כמו מלאך ולעיתים אנחנו רעים ורשעים כמו מלאך חבלה איך יתכן כי ידורו שניהם בתוכנו, ולכן לא קיים 
אדם חילוני שלא יודע בבחינת ידע באופן מוחשי על קיומם של יצרים אלו ששולטים לנו על המחשבות. לעיתים 
קרובות צצות מחשבות לא רצויות בלי שליטה בעיקר שליליות ורעות, שלא האדם חשב, דבר הגורם לעיתים 
קרובות או רחוקות לאדם ממוצע לחשוב שהוא סובל מפיצול אישיות כאשר ראה איך עשה 180 מעלות תפנית 
חדה בין לבחור בטוב לעומת הרע והפוך, מכאן כל אדם יכול להזדהות שיש בו את היצר הזה ולכן אף אדם הוא 
לא החלטתי באופן חד כמו המלאכים או הרובוטים שמצווים לעשות משהו אז הם עושים כי אין להם אפשרות 
בחירה אחרת לנו יש יצרים ששניהם משפיעים עלינו כל חיינו והשם יתברך הסתיר מאתנו לטובתנו את ידיעתנו 
שהם אכן שולטים בנו וברגישותנו, כדי שלא נבהל עד שנגיע לבינה וההבנה שבכוחנו לשלוט ביצרים אלו, אבל 

רק תוך עבודה מרובה ורק על ידי לימוד תורה ועשיית מצוות, כל המצוות!

יש לציין שהמצווה הכי חשובה אצל גברים היא שמירת הברית וכל מה שקשור לעריות אי שפיכת זרע לבטלה 
שהיא מגיעה מראיות אסורות שמובילות למחשבות של זימה שכן השם שונא זימה. למדנו זאת מרבי שמעון בר 
יוחאי זצוק"ל שכתב את הזוהר הקדוש ואצל נשים זה צניעות ושמירת נידה וטהרה. כל המצוות שאתם עושים אם 

אתם לא שומרים מצוות אלו מתגמדות לפי חז"ל אם לא תעשו תשובה ותיקון על העבירות הללו. 

לכן חשוב להתייעץ עם רב אורתודוקסי מוסמך שמקיים את כל השולחן ערוך, איך לתקן עבירות אלו ומה 
לעשות שלא לחטוא בהן שוב. תזכרו אנחנו זה נשמה/ רוח/ נפש טהורה שלא מסוגלת לעשות רע וכל כולה טוב 
ואהבה ורצון רק להטיב לזולת והיא כמו שופט באמצע שהסתירו ממנו את האמת ושני היצרים עובדים לשכנע 
אותה ללכת בדרכם היצר הטוב הוא דובר אמת והיצר הרע הוא שקרן גדול ומניפולטור שאין כמותו. חז"ל אומרים 
שהוא חכם יותר מכל בני האנוש שהיו קיימים יחדיו ויש לו טריקים מארץ הטריקים והוא כל הזמן חושב כמה 

צעדים קדימה איך להכשיל אתכם. הסם שלו זה תורה. לימוד תורה זה התבלין לנצח אותו. 

יש לזכור תמיד שכל חייכם הם ניסיון אחד גדול ואין מקרה בעולם למרות שלפעמים זה נראה כמקריות או 
דז'ה וו, כלום לא קורה סתם הכל זה ניסיון. זכרו כלום כולל כלום אינו מקרה גם לא זה שאתם קוראים בספר זה. 
השם יתברך ריחם עליכם ונתן לכם זכות אבות וזכות ממצוות שעשיתם לקרוא ספר זה שיחשוף אחת ולתמיד את 
כל האמת באופן מרוכז ותמציתי בשפה ברורה וקולחת שכל אחד יכול להבין ובכך לזכות לדעת האמת ולנצח 
היצר הרע ולחזור בתשובה. זכרו מה שאמר החכם באדם שלמה המלך: את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי 

זה כל האדם. בסוף השם יבא במשפט אם טוב ואם רע את האדם. 

זכרו שהשם אומר בתורה שזה עולם הניסיון כך השם אמר: למען נסותכם אם תלכו אחר מצוותיי ואם לא 
למען הטיבכם באחריתכם )בפרשת עקב: "למען נסותך". . . "למען אנסנו הילך בתורתי". . .( מכאן אתם יכולים 
להבין שני דברים חשובים אחד שזה עולם הניסיון, הניסיון הוא האם תלכו במצוות השם וככל ניסיון מה הטעם 
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אם יהיה ניסיון קל אז ההסתר מגיע על מנת להקשות הניסיון כדי להטיב עימנו בשכר גדול יותר כקושי של ניסיון. 
ולאיזה מטרה?

להטיבכם ומתי להטיבכם אומר השם? באחריתכם? אם אין עולם הבא אז מתי יום לפני שנמות או שנהיה 
זקנים יוטב לנו? לכן "נסבול" עד אז הגבלות על עצמינו? ברור שהכוונה באחריתכם לאחר מותכם לאחריכם 
מעולם הזה וזה ההוכחה לכל מטרת הבריאה. להטיב לאנושות באחריתה לאחר שעמדה בניסיון בעולם הניסיון 
שכבר בשם עולם רמוז העלם שבו. עולם מלשון העלם )הסתר( עלינו לעמוד בניסיון על ידי הסרת העלם וההסתר 
בנושא  זה הדרך. מאוד חשוב לקרוא המון ספרים  על  וכן  וכו'.  לימוד תורה  תוך חקירה, עשיית מצוות,  וזאת 
ההוכחות גם אם אתם דתיים מלידה כדי לחדד הראייה של האמת כדי שלא לתת ליצר מקום לרמות אתכם ולערפל 
לכם המציאות של האמת שהשם אחד ושמו אחד וכל מטרתו רק להטיב ולעשות טוב לברואיו בעולם הזה ובעולם 

הבא. זכרו שבלי הרע לא ניתן להבין מה זה טוב. 

ילד שגדל בגטו חושב שזה טוב ובן מלך חושב שפחות מארמון זה לא טוב לכן הכל יחסי ביחס, לרע שאנחנו 
מייחסים את הטוב אליו. ומניין שיש לשמוע לרבנים של הדור שהם משולים לשופטים של הדור מפרק י"ז בספר 

דברים ששם נאמר: 

ַהמִּשְׁפָּט.   דְַּבר  ֵאת  ְלָך,  ְוִהגִּידּו  ְוָדַרשְׁתָּ  ָהֵהם;  בַּיִָּמים  יְִהיֶה  ֲאשֶׁר  ְוֶאל-ַהשֵֹּׁפט,  ַהלְוִיִּם,  ֶאל-ַהכֲֹּהנִים  "ּוָבאָת, 
י ְוָעשִׂיָת, ַעל-פִּי ַהדָָּבר ֲאשֶׁר יַגִּידּו ְלָך, ִמן-ַהמָּקֹום ַההּוא, ֲאשֶׁר יְִבַחר יְהָוה; ְושַָׁמְרתָּ ַלֲעׂשֹות, כְֹּכל ֲאשֶׁר יֹורּוָך. 
יא ַעל-פִּי ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁר יֹורּוָך, ְוַעל-ַהמִּשְׁפָּט ֲאשֶׁר-ֹיאְמרּו ְלָך--תֲַּעשֶׂה: ֹלא ָתסּור, ִמן-ַהדָָּבר ֲאשֶׁר-יַגִּידּו ְלָך--יִָמין 
ֶאל- אֹו,  ֱאלֹוֶהיָך,  ֶאת-יְהָוה  ְלשֶָׁרת שָׁם  ָהֹעֵמד  ֶאל-ַהכֵֹּהן  שְֹׁמַע  ְלִבְלתִּי  ְבזָדֹון,  ֲאשֶׁר-יֲַעשֶׂה  ְוָהִאיׁש  יב  ּושְֹׂמאל. 

ַהשֵֹּׁפט--ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא, ּוִבַעְרתָּ ָהָרע ִמיִּשְָׂרֵאל. יג ְוָכל-ָהָעם, ִישְְׁמעּו וְיִָראּו; ְוֹלא יְזִידּון, עֹוד"

המילים מדברות בעד עצמן וברורות שכן, יש לעשות רב ולשמוע לרב זה. חשוב לבחור רב שהולך על פי 
השולחן ערוך ואז כאשר יורה מה לעשות, חשוב ללכת על פי מנהג אבותיכם ולכן רצוי רב שהולך על פי מנהג 
אבותיכם! כמו כן מבטיח השם שהיה לנו נביא שיש לנו לשמוע אליו ומהיכן לומדים זאת מפרק י"ח בספר דברים 

שנאמר כך: 

ֲאֵחיֶהם,  ָלֶהם ִמקֶֶּרב  ָאִקים  ֵאלָיו, תִּשְָׁמעּון." "נִָביא  יְהָוה ֱאלֹוֶהיָך:  ְלָך  יִָקים  ֵמַאֶחיָך כָּמֹונִי,  "נִָביא ִמקְִּרבְָּך 
כָּמֹוָך; ְונַָתתִּי ְדָבַרי, בְִּפיו, ְוִדבֶּר ֲאלֵיֶהם, ֵאת כָּל-ֲאשֶׁר ֲאַצוֶּּנּו. יט ְוָהיָה, ָהִאיׁש ֲאשֶׁר ֹלא-ִישְַׁמע ֶאל-דְָּבַרי, ֲאשֶׁר 
יְַדבֵּר, בִּשְִׁמי--ָאֹנכִי, ֶאְדֹרׁש ֵמִעּמֹו. כ ַאְך ַהנִָּביא ֲאשֶׁר יָזִיד ְלַדבֵּר דָָּבר בִּשְִׁמי, ֵאת ֲאשֶׁר ֹלא-ִצוִּיִתיו ְלַדבֵּר, ַוֲאשֶׁר 
יְַדבֵּר, בְּשֵׁם ֱאלֹוִהים ֲאֵחִרים--ּוֵמת, ַהנִָּביא ַההּוא. כא ְוכִי ֹתאַמר, בְִּלָבֶבָך: ֵאיָכה נֵַדע ֶאת-ַהדָָּבר, ֲאשֶׁר ֹלא-ִדבְּרֹו 
יְהָוה. כבֲאשֶׁר יְַדבֵּר ַהנִָּביא בְּשֵׁם יְהָוה, ְוֹלא-יְִהיֶה ַהדָָּבר ְוֹלא יָֹבא--הּוא ַהדָָּבר, ֲאשֶׁר ֹלא-ִדבְּרֹו יְהָוה: בְּזָדֹון דִּבְּרֹו 

ַהנִָּביא, ֹלא ָתגּור ִממֶּּנּו."

לגבי גילוי האור האלוקי ולגבי אלו שאור זה מוסתר מהם כותב הרמב"ם זצ"ל בספרו מורה נבוכים: 
"ואל תחשוב שאותם הסודות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם, לא! אלא פעמים נוצץ 
יום, ומיד יעלימוהו החומרים וההרגלים עד שנשוב בלילה אטום, קרוב למה שהיינו  לנו האמת עד שנחשבהו 
בו בתחילה. והרי אנו דומים למי שהבריק לו הברק פעם אחר פעם והוא בלילה אפל מאוד. יש ממנו מי שיברק 
לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאלו הוא ביאור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. וזו היא מעלת גדול 
הנביאים, אשר נאמר לו ואתה פה עמוד עמדי, ונאמר בו כי קרן אור פניו וכו'. מה, מי שהבריק לו פעם אחת בכל 
לילו, והיא מעלת מי שנאמר בהם ויתנבאו ולא יספו. מהם, מי שיהיה בין הברקה להברקה הפסקות גדולות או 
קטנות. מהם, מי שלא הגיע למעלה שתואר אפלתו בברק, אלא בגוף מבהיק או כיוצא בו מן האבנים ודומיהן, 
שהם מאירים בחשכת הלילה. ואף גם אותו האור המועט הזורח עלינו אינו תמידי, אלא נוצץ ונעלם, כאלו הוא 
להט החרב המתהפכת. ולפי המצבים האלה משתנים מעלות השלמים. אבל אותם שלא ראו אור אף פעם לא הם 

מגששים באפלתם והם אשר נאמר בהם: 
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לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו, ונעלם מהם האמת לגמרי על אף עוצם בהירותו כמו שאמר בהם: ועתה 
לא ראו אור בהיר הוא בשחקים, והם המון עמי הארץ, אין מקום להזכירם כאן במאמר זה. "

הרמב"ם מדבר על הקליפות של היצר הרע שאוטמות את האור של השם יתברך ומי שכל חייב חטא וחוטא 
עמוס בקליפות שיש עליו לקלפן לפני שיוכל לראות בבהירות את האור של האמת ויש עליכם לדעת שבכולנו יש 
קליפות במידה כזאת או אחרת ויש מי שאור התשובה ימנע ממנו כי הוא עטוף בקליפות כל כך גדולות ממעשים 
רצון  לו  יהיה  לצאת מהקליפות הבעיה שלא  לא  תעזור  ומלחמה קשה  ביותר  עז  רצון  ומעוונותיו שרק  הרעים 
לצאת והוא עוד יחשוב שהוא בסדר כי הוא לא מודע שיש עליו קליפות שמונעות ממנו לראות את אור האמת 
את אור השכינה ואצלו העולם בפול הסתר ובפול העלם שלא ידע את האמת. הוא למעשה בתוך "קט'צ"-22 כמו 
שאומרים בלשון העם שזה בעצם מלכוד כדי שיחזור בתשובה צריך להיפתח לדעת את האמת ולחפוץ לדעת את 
האמת כדי שלא יחטא עוד ומאחר וחטאיו כה רבים הקליפות מונעות ממנו להגיע למצב שיוכל לרצות לדעת וכך 

לעולם לא ידע. מה על אחד כזה לעשות?

עליו להתפלל לשם גם אם הוא לא מאמין שהשם קיים ויש השגחה פרטית מדוקדקת עליו ויש שכר ועונש. 
עליו לבקש מהשם בבכי בורא עולם אם אתה קיים אנא סייע לי ועזור לי לקלף הקליפות על מנת שאדע שאתה 
קיים ותורתך אמת ואעשה רצונך תעזור לי אבי שבשמים לקיים את רצונך באמת ותן לי כוח רצון לדעת את האמת, 
תסיר מעליי את השטן ואת דינה של גיהינום אני תינוק שנשבה והנני סך הכל עפר ואפר רק בידך לסייע בידי 
להוציא אותי מהמלכוד שבו אני נמצא, אני מתחנן אליך אבי בכל לשון של בקשה ומבקש מתנת חינם כי אין לי 
זכויות מספיקות לבקש שתסייע לי אני אשמח אם תעש לי ניסים גלויים שיהיו ברורים לי ונהירים שאדע שזה לא 

מקרה כי אם רק מה'. 

אני מבטיח אבא שאחזור בתשובה כרצונך אם אקבל הוכחות ועזרה שאתה קיים ותורת משה אמת גם התורה 
שבכתב וגם התורה שבעל פה. אני מבטיח למי שיתפלל תפילה זאת ממעמקיי לבו השם יראה לו ניסים ונפלאות 
מעל הטבע כפי שהשם עשה עימדי מספר פעמיים לרבות מלאך שהתגלה לי בחלום ולאחר מספר שעות מצלמות 
בחיי שצפיתי במצלמות  זאת  ראיתי  אני  אצלי במשרד.  עף  זה  תמונות של מלאך  צילמו  האבטחה של משרדי 
ניתן לראות כלום רק במצלמות האבטחה נראה הנס הזה. )ראה התיאור  האבטחה ובעין בלתי מזוינת לא היה 
ותראו  -ביוטיוב  עזרא  בן  ערן  את שם המחבר  רשמו  בוידאו של המלאך  ולצפייה  זה  ספר  בתחילת  והתמונות 

)http://youtu.be/c5dCOQp7yCg הוידאו שם או בקישורית הבאה

השם עשה לרבים ולי למעשה הוא עושה לכולנו רק שיש שחושבים שזה מזל, פוקס, מקרה, גורל וכו'. . . 
זכרו אין מקריות בעולם הזה אומרת הגמרא שאם פשפשת בכיסך להוציא שלוש מטבעות והוצאת רק שניים זה 
צער קטן שנגזר עליך בבית דין של מעלה. אז רק שתבינו עד איזה רמת דקדוק מקפידים עם אדם אין דבר שקורה 
בעולם שלא הוכרע בבתי הדין של מעלה לגבי מה שיקרה ומי יפגע ומי יזכה וכו', בכל עניין שקורה בעולם. רק 
תפילה צדקה וגמילות חסדים יש בכוחם להעביר רוע הגזירה. ספר זה נועד לעזור ולהוכיח מעל לכל ספק לקורא 

הסקרן וגם ללא סקרן את 13 העיקרים של תורת ישראל הקדושה כפי שניתנו לנו ממשה רבנו. 

מאז כ – 3,320 שנה ממתן תורה השם נתן מספיק סימנים והוכחות לכל מי שיחקור וימצא שתורתנו אמת והשם 
אחד ושמו אחד ולא היה ולא יהיה אחר מלבדו. אני אוכיח בספר זה באמצעים שכלתניים פשוטים ובהוכחות 
מדעיות של וודאות במיליארד אחוז שיש בורא לעולם שהוא ראשון לכל הנבראים ואין לו התחלה ולא סוף והוא 
ברא את כל הנבראים. ומעבר לכך שהשם יתברך אדון הכל בחר בעם ישראל להיות לו לעם סגולה ולעם נבחר 
ובמיוחד  זה אני תמצאו הוכחות מרוכזות שניתנו לאורך הדורות  לו את תורתו. בספר  ונתן  שיהיה אור לגויים 
הוכחות מדעיות שכלתניות ולוגיות לרבות ניסים גלויים שאני בדקתי ואני מצרף פרטים ברורים שכל אחד יוכל 
לבדוק את אמיתותם כך שלא יהיה לו ספק שהכול אמת. כמו כן אני אוכיח בספר זה שמכיל את כל ההוכחות כולן 
ומיועד לחילוניים ולדתיים, שכן כולנו בריאתו של השם יתברך ירום הודו אדון הכל מלך מלכי המלכים הקדוש 

ברוך הוא!
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בספר זה תמיד תוכלו לחזור ולעלעל לפחות פעם בחודש ובכך תזכירו לעצמכם כדי שלא תשכחו את ההוכחות 
שיש בורא לעולם והבורא בחר ביהודים להיות עם הנבחר לקיים את כל מצוותיו והדגש הוא על הכול, לכן לא 
מובן לי מי שמקיים רק חלק מהמצוות שהיא ידוע שכל התורה אמת. או שיעשה הכל או כלום כי אם תורת משה 
אינה אמת חס ושלום אז למה להתאמץ כלל ולעשות מצוות שיגבילו את חירותך כביכול בעולם הזה? )למרות 
ונמנע  ידע את האמת( לכן מי שמקיים רק חלק מהמצוות  זה יש שכר אך עונשו חמור מנשוא אם  שגם לאדם 
מלקיים את שאר המצוות זה אך ורק מבורות ואי ידיעת העובדות לאשורן ברמה של "וידעת היום שאני השם 
אלוקייך" וכמובן הדגש הוא על וידעת! ולא נאמר והאמנת כי במילה אמונה יש ספיקות כי אני מאמין שעכשיו 
יום, אבל כשאצא החוצה ייתכן ואמונתי הייתה שגויה ועכשיו כבר לילה. אני מאמין שאשתי אוהבת אותי, אבל 
ייתכן ואני טועה והיא מעמידה פנים שהיא אוהבת אותי וכי יש לה אינטרס אחר בנישואים אלי וכו'. אמונה היא 
לא ידיעה. אמונה היא דרגה פחותה יותר מידיעה ולכן אלו הסיבות שהיהודים החילוניים שביננו לא מקיימים את 
כל המצוות ושאר "המסורתיים" }מלשון מסור מנסרים חלק מן המצוות כפי ראות עיניים ובלשון העם נקראים 

רבי ֹנח = )עושים רק מה שנח להם({ והחפיפניקים נשארים בסורם כי חסרה להם הידיעה. 

כל מחשבה אחרת מצדם שהם יודעים את האמת מקורה בשקר בתוך תוכם מקנן ספק כזה או אחר כמו שיש 
שרגילים לומר למה יש מישהו שחזר משם? אז כן יש ואני אוכיח! מתים קליניים שחזרו לחיים, חיים שזוכרים 
גלגולם הקודם, אנשים שהופנטו וזוכרים גלגולם הקודם לפרטי פרטים, פגועי מוח אוטיסטיים שבשיטה מדעית 
חדשה למדנו לתקשר איתם ומאחר ונשמתם לא מוגבלת מהידע העצום שיש לה על עולם האמת ועל הגלגולים, 
ישנם דיבוקים שנכנסו בתוך יהודים וגויים שהוכרחו על ידי מקובלים לדבר ונתנו הצצה מדהימה שוב על העולם 
סיאנסים  ישנם  מהפה,  ואחד  מהבטן  אחד  קולות  בשני  דיבר  הדיבוק  בו  שנכנס  האדם  והעונש.  שכר  על  הבא 
)דבר האסור בתכלית האיסור לפי היהדות, שאול המלך העלה באוב את שמואל  ובעולם  שאנשים עשו בארץ 
הנביא ונענש על כך(. ישנם אנשים שמיומנים ברחיפה מחוץ לגוף ויציאה וחזרה לתוך גופם כפי רצונם. אחת 
הסיבות שעזבתי את כל הבלי העולם הזה וכל כולי מוקדש לזיכוי הרבים והוכחת מציאות הבורא ותורתו הקדושה 
שהם אמת, וזאת רק לאחר חקירה מאומצת שמרוכזת לספר זה ולאחר שהבנתי חד משמעית לאור מה שלמדתי 
שזה גלגול אחרון לרובנו המוחלט וצ'אנס אחרון לתקן ממש לפני ביאת הגואל משיח צדקנו כפי שאני מוכיח 

בספר זה. 

ממחקרי גיליתי דבר מבהיל, קיים חשש רציני שמי שלא ישוב בתשובה ממש בזמן הקרוב עלול לא להוותר 
ודברי  חז"ל  ודברי  התורה  דברי  הנביאים,  מדברי  וזאת  יותר.  תשובה  בעלי  יקבלו  לא  שאז  מגיע.  שהמשיח 
האוטסטים)ראו פרק נפרד בספר זה(. ורק היהודים שעושים את רצון ה', לפחות משתדלים עם כל הכוחות שלהם, 
רק אלה ישרדו. זה לא רעיון חדש של אוטיסטים, זה כתוב בנבואות הקדושות: )"והשארתי בקרבך עם עני ודל 
וחסו בשם ה' צפניה ג( וגם )"והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו" ישעיה ד( וגם )וראה גם 
ישעיהו יג וכתובות קיב:(. להמחשה אני מביא ציטוט מדבריה של ילדה אוטיסטית מחוננת בשם גליה שמסריה 
אומתו )ראו הפרק הנפרד על המסרים מפגועי המח בספר זה( להלן מסרה: "בקרוב תזכו לשכר עצום ביותר גם 
בעולם הזה ותזכו לראות נסים ונפלאות. זו קריאה אחרונה לאחי ואחיותי היקרים: עלו מהר שמא לא תספיקו! 
התעוררו במהירות, עכשיו! אין זמן אחר כך, תהיה מהומה רבה מאוד בעולם, יקשה עליכם לשנות את כל אורח 

חייכם פתאום, נסו עכשיו, חפשו את הדרך כעת ומשמים תקבלו עזרה עצומה! רק נסו ותיווכחו. 

אנחנו כבר לפני הבירור הסופי, בקרוב ביותר יהיה בירור גדול כפי שכתבתי לך כבר מזמן. הרבה מאוד לא 
יוכלו לסבול את השפע והאור שירד לעולם הזה, לא יהיו מסוגלים לעמוד בו, רק הנשמות שהכינו את עצמם 
למעמד יצליחו לשרוד. מצוות ה' יתברך בונות לנו את הכלי הרוחני שיכול להיות כלי קיבול לקדושה העצומה 

שתרד כל כך בקרוב. " עד כאן דבריה שמדברים בעד עצמם!!!
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השלושה עשר עיקרים של תורתנו הקדושה והוכחתם באמצעיים לוגיים שכלתניים. 

13 העיקרים של תורתנו הקדושה שכל יהודי חייב להאמין באמונה שלימה, דהיינו, ידיעה  בספר זה יוכחו כל 
מוחלטת ומוכחת כפי שיוכחו בספר זה והיא מביאה לאמונה שלימה. ואלו הם 13 העיקרים של תורתנו הקדושה

ספק,  לכל  במעל  ואראה  בורא  שיש  מוכרח  לוגית  מוכיח שמבחינה  זה  ספר   – ומשגיח  מצוי  שהקב"ה  א. 
שהקב"ה משגיח על הבריאה ברמת הדקדוק המוחלטת, על כל אדם וחפץ. אין מקרה בעולם אותיות מקרה הן 
"רק-מה' " מבחינה מתמטית לא ניתן בצורה אקראית לכתוב 20 אותיות בכתב דוד בלי טעות ובלי מחיקות אות 
לאחר אות במקרה אז איך אפשר ליצר הרבה דוידים )דוד( עם מליארדי תאים ופעולות שמראות תכנון. תכנון 
מכריח שיש מתכנן. כמו כן, מוגבלות הברואים מוכיחה מגביל שהגביל את כל הברואים ולו אין מגביל שכן אם 
היה למגביל מגביל שיגבילו אז גם הוא היה מוגבל ולכן מוכרח שיש מי שקדם לו והגביל אותו ואז מי שקדם 
מוכרח שהוא כל יכול ולו אין מגביל כפי שהסברתי מקודם כי אם יהיה לו מגביל, אז גם הוא מוגבל ולכן מוכרח 
שיש מגביל ראשון לכל המוגבלים בבריאה לרבות, כוכבי הלכת, כדור הארץ, השמש, כל החיות, העצים ובני 
האדם שכן כולנו מוגבלים בידע, צורה, עומק, אורך, פעולות, מטרות וכ'ו. מי ששם הגבלות אלו הוא השם יתברך 
ירום הודו והוא מוכרח בכח השכל שקדם לכל מי שנמצא והומצא, הוגבל ותוכנן על ידו, לכן הוא תמיד היה קיים 

ואין לו התחלה ולא סוף. לכן הוא קדמון לכל הקדמונים ואין לו ראשית ולא סוף. 

ב. והוא אחד – אני אוכיח מבחינה לוגית שלא יתכן שני כל יכולים שכן אם ישנם שניים אז מוכרח שאחד יכול 
להגביל את כוחו של השני ואם הוא לו יכול להגביל את כוחו של השני אז הוא מוגבל בכוחו ואינו כל יכול ואז 

הוא לא הבורא. ונותרנו עם בורא יחיד כל יכול ולא מוגבל. 

ג. ואין לו גוף ודמות הגוף – מאחר ולשם יתברך אין התחלה ואין סוף ולנו אין הבנה בשכלנו המוגבל להבין 
את כל יכולתו הבלתי מוגבלת דבר זה רחוק מתפיסתנו וברור מכך שאין לו דמות הגוף ולא גוף שכן, גוף ודמות 
הגוף מגבילים באופן אוטומטי למה שגוף יכול לעשות ומה שלא יכול לעשות ולכן לא שייך לשייך גוף או דמות 

הגוף לבורא הכל יכול שאין לו כל מגבלה בצורת גוף או דמות הגוף. 

ד. ושהוא קדמון לכל קדומים – כפי שהסברתי לעיל מוכרח שהוא קדם לכל הבריאה ולכל מה שקדם כי אם 
קדמו לו אז הוא מוגבל וברוא בעצמו ואז מי שקדם לו הוא הבורא ולכן מוכרח שנגיע למסקנה לוגית שהבורא 
והמתכנן והמגביל הגבלות על ברואיו הוא מוכרח להיות קדמון לכל הקדמונים וזאת בכוח השכל, ברור ונהיר 

הדבר!

ואין עבודה לזולתו – מאחר והבורא הוא האלוקים והוא הבורא היחיד שמוכרח כפי שהסברתי מקודם  ה. 
אז כמובן שאין עבודה לזולתו שכן כל מי שהוא אחר שטוען שהוא בן אלוקים או סוג של אל או סוג של בן אל 
עם כוחות אלוקיים הנו שקרן, רמאי ונוכל שדינו מוות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מכאן ברור שישו לא בן 
האלוקים ולא יכול להיות שני כל יכולים בספירה אחת ובעולם אחד שכן לא יתכן שלא יוכלו להגביל אחד את 
השני למנוע אחד מן השני לברוא ברואים חדשים ולכן מוכרח שמי שטען אחרת כמו ישו, נברא בעצמו על ידי 

הבורא והוא בריאת הבורא כמו כל בריאתו כפי שהוסבר לעיל. 

ו. ויודע מחשבות בני אדם – מאחר והבורא הוא כל יכול וברא את כל הברואים בצורה כל כך חכמה ומחושבת 
ומדוקדקת שהעולם עובד בצורה הרמונית מושלמת לרבות כל בריאה בבריאה עובדת ועושה את מטרתה ולכן 
מוכרח שיש לו כוח וידע לדעת מחשבות המוח ומחשבות האדם והברואים אם הוא הממציא והבורא למוח וכפי 

שהוכחתי קודם אכן הוא הממציא למוח ולמחשבות ומכאן שהוא יודע מחשבותינו ומעשינו בכל רגע נתון. 

ז. ונבואת משה רבינו עליו השלום אמת – מאחר והשם נתן את תורתנו הקדושה במעמד של 3 מיליון איש 
כפי שהסברתי קודם והשם יתברך נתן סימנים למען בכל הדורות נדע שאכן היה מעמד הר סיני ומתן תורה על ידי 
שהשם נתן לנו את חג הפסח שבו מוזכרים כל המכות שניתנו על המצרים ואנו מצווים לאכול מצות שזה לחם דק 
שטרם טפך ונהיה ללחם כי לא היה זמן לאבותינו שיצאו ממצרים לאפות לחם ואין כמעט היום בית יהודי שלא 
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שומר על פסח בצורה כזאת או אחרת. מה חשיבות חג זה? שנזכור כאילו אנו בדורנו היינו עבדים במצרים. כמו 
כן בכל בית יהודי כיום, חילוני ואף לא מאמין כלל יש מזוזה במפתן הבית ומה יש במזוזה? יש שם את הפרשה 
וחוזרים  יום  כל  ולנשקן שיוצאים מהבית  ביתנו  אנו מצווים לשים מזוזות במפתן  יציאת מצרים.  שמדברת על 
לבית כדי שנזכור כל יום וכמה פעמים ביום שהייתה יציאת מצרים. ועד כה התגשמו כל נבואותיו של משה כפי 
שהראתי ואראה בספר זה ובספר התשובות שהוא המשך לספר זה. כמו כן חג מתן תורה וחג סוכות שבו אנו 
מצווים לישון בסוכה ולאכול בה ולחיות בה במשך שבעה ימים למען נזכור ולא נשכח שכך חיו אבותינו שיצאו 
בחופזה ממצרים ומה המטרה למען לא נישכח זאת בדורות הבאים. בכל יום יהודי מצווה להתפלל שלוש תפילות 
ואישה לפחות תפילה אחת ומה מזכירים בכל תפילה? את יציאת מצרים. בתפילין שהיהודי שם על ידו כל בוקר 
מה יש בתוך הקופסאות השחורות האלו המכונות תפילין? כמובן הזכרת יציאת מצרים ומתן תורה. כמו כן, אנו 
מצווים בתורנו לשנן דברים אלו לבנינו בדרכינו בשבתנו ולכתינו בדרך ובשובינו, בקומינו ולפני שנתינו דהיינו, 
בכל רגע ורגע כמעט ביום מצווים אנחנו לזכור את יציאת מצרים כי זה ההוכחה לאמיתות התורה שניתנה בפני 
מיליונים. לא ניתן לרמות 3 מיליון איש לעשות מצוות שחלקן קשות ולא הגיוניות בשכל קר של אדם כמו ברית 
מילה לתינוק דבר שכל יהודי עושה לבנו כיום! מעל 97% מהיהודים בארץ ובעולם מקיימים מצוות ברית מילה 
לבנם שהוא בן 8 ימים וגם מחזקים הפסוק שרשום שמצווה זאת לא תשכח מזרעו של אברהם מעתה ועד עולם 
דבר נוסף המוכיח את אמיתות התורה שכן אפילו חילונים גמורים ולא מאמינים מלים את בנם בבריתו של אברהם 

אבינו עליו השלום זצ"ל. 

ושהוא אדון לכל הנביאים – כמובן כפי שהוכחתי מאחר והבורא ברא את כל הבריאה לרבות הנביאים  ח. 
אז ברור שאם משה היה שהוריד התורה לעם ישראל כפי שהשם יתברך בחרו אז משה הינו אדון לכל הנביאים. 

ט. ושהתורה נתונה מהשמיים – כפי שהוכחתי מאחר וראו העם כולם 3 מיליון איש שהתורה ניתנה מהשמיים 
דהיינו מבורא עולם. העם שמעו וראו איך שהשם מדבר בעמוד אש. 

העם ראו ניסים 40 שנה מעל הטבע שעזרו להם לראות שהתורה ניתנה מהשמיים. 

י. ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום – מאחר והתורה כולה אמת לכן אין צורך לשנות בה אות מאחר וכולה 
אמת וכל שינוי כמו של הנוצרים או מוסלמים מקורו בשקר. 

יא. ושהקב"ה מעניש לרשעים ומשלם שכר לצדיקים – בורא עולם ברא עולם שיש בו שכר ועונש. בעבור 
מצוות ומעשים טובים יש שכר של אושר אין סוף בעולם הבא ובגן עדן לאין סוף שנים ובעוצמות של הנאה 
שלא ניתן בשכל אנוש לתפוס, גם זאת אנו למדים מחז"ל מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה ובמיוחד ממתים 
רצו לחזור, לעולם הזה שהבינו שהכל כאן שקר  ורובם ככולם לא  וחוו את האושר הזה  קליניים שחזרו משם 
בחירה  לאדם  שתהיה  כדי  האמת  ומעלים  פניו  מסתיר  השם  שבו  העלם  מלשון  העולם  נקרא  העולם  ומוסתר. 
חופשית בן טוב לרע כי, לו הייתי נענש מידית ומקבל שכר מידית לא הייתה בחירה וכולם היו חוזרים בתשובה 
בין לילה מיראת העונש ומרצון לקבל שכר. רק אדיוט גמור לא היה חוזר בתשובה, לו כולם ראו עונש ושכר מיד 
בעבור כל מצווה או עוון. השם מאריך אף עם החוטא ומקווה שישוב מדרכו הטועה שכן אין השם חפץ במות 
הרשע כי אם בשובו מדרכו הרעה. מי שחוזר בתשובה מאהבה, וזאת ניתן לעשות רק מידע ולא מאמונה חלקית. 
ואז נהפכים לחזור בתשובה כל העוונות שעשה והזדונות לזכויות ואז עליו נאמר במקום שבעלי תשובה גמורים 
עומדים צדיקים לא יכולים לעמוד! למה החוזר בתשובה מקבל שכר גדול יותר? כי טעם טעמו של החטא ועדיין 
שבר את יצרו וניצחו דבר אשר הצדיק לא טעם מימיו ולכן קל לו יותר להישאר בתום כי לא טעם פרי העץ האסור 

שזה החטא. 

ותורתנו אמת לאמיתה מעל לכל ספק אז ברור כפי  ושיבוא מלך המשיח במהירה בימינו אמן. ומאחר  יב. 
שכתוב יבוא משיח צדקנו ויגאל את עם ישראל ואת העולם ואז יהיה שלום עולמי ולא יהיו עוד מלחמות כפי 
שנאמר לא ישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה. ]הנבואות על ביאת המשיח נתפרשו בספרי הנביאים פעמים אין 
ספור, ואם נבוא לפורטם הזמן יכלה והמה לא יכלו, על כן נסתפק בהזכרת הנבואות אשר נתפרשו בתורה, ועיקרם שלשה: א. בנבואת 
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יעקב אבינו נאמר: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים", ומתרגם אונקלוס: "לא יעדי עביד 
שלטן מדבית יהודה, וספרא מבני בנוהי עד עלמא, עד דייתי משיחא)שיגיע משיח( דדיליה היא מלכותא, וליה ישתמעון עממיא", וכן תרגם 
יונתן בן עוזיאל. ב. בנבואת בלעם נאמר, "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב" ומתרגם אונקלוס: "חזיתיה ולא כען, 
סכיתיה ולא איתוהי קריב, כד יקום מלכא מיעקב ויתרבא משיחא מישראל, ויקטול רברבי מואב, וישלוט בכל בני אנשא". ג. בנבואת 
משה נאמר: "ושב ה' אלהיך את שבותך וריחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמים 
משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך". אף בערי מקלט הוא אומר: "ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה" ומעולם לא היה דבר 

זה, ואימתי יהא זה - בביאת המשיח ועי' רמב"ם פרק י"א מהלכות מלכים הלכה א'-ב'(.[ וראו דברי האוטיסטים והמתים הקלינים.

יג. ושהמתים עתידים להחיות – כך מנבא הנביא "ויקומו שוכני עפר". . . וזה לשון הפסוק נאמר בישעיה)כ"ו, 
י"ט(: "יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טליך" וכפי שהסברתי לעיל כתוב בתורתנו 

הקדושה שהמתים עתידים לחיות כפי שמבטיח השם יתברך בתורה הקדושה עובדה זאת מאומתת על ידי מתים 
קליניים שחוו בית דין של מעלה והעידו על כל שכך גם נאמר להם שהמשיח יגיע תהיה תחיית המתים. וגם זה 
אומת על ידי האוטיסטיים הנשמות של צדיקים שגולגלו בהם ראו ספרה של גליה ילדה אוטיסטית שאמה כתבה, 
מורה חילונית שחזרה בתשובה בעקבות תקשור עם בתה ושמו "גליה מסרים מעולם האמת". בספר התשובות 
)בהמשך לספר זה(הנני מביא פרק שלם שמסביר את תחיית המתים ומוכיח אותה מהכתוב בתורה שכאמור הוכחה 
ולכן כמובן שהמתים עתידים להחיות. זאת הנבואה בין האחרונות שטרם התגשמו  ותוכח כאן כאמת ומהשם 

כשכל שאר הנבואות כבר התגשמו. 

עולם הניסיון

חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. "האם יצא לכם לחשוב פעם למה קורה לכם כל שקורה 
לכם? הייסורים אשר באים על אדם בחייו כולם מהשם יתברך ונגזרו לטובה עלינו על מנת לעורר אותנו לתשובה 
ולנקותנו )למירוק( מעוונות מגלגול זה ואם מגלגולים קודמים או להעלותנו במדרגות השכר בגן עדן. ידוע שהשם 
מדקדק עם צדיקים כבחוט השערה, לכן על כל אדם שעובר ייסורים כל הזמן עליו לפשפש במעשיו ולהבין שהשם 

אוהב אותו ומנסה להעיר אותו לתשובה מעוון מסוים. 

הוא נרמז לו דרך אותם ייסורים. גם בייסורים יש רחמים עצומים של השם יתברך, כמובן יש להם שכר אדיר 
בשמים שלו הבנו את השכר היינו מתחננים לייסורים. הצדיקים היו קוראים לייסורים בדורות קודמים. אנו דור 
מפונק שלא מסוגל לקבל ייסורים, ישר מתבכיינים. כמו אבא שאוהב את בנו ומביא עליו ייסורים שיעוררו אותו 
לתשובה, לעניות דעתי על האדם לפעול עכשיו לפני שהרחמים ייסרו אותו כדי שיחזור בתשובה, למה לחכות 
שייסרו אותנו משמיים אם אפשר להתקרב לשם בלי ייסורים, ומי שלא מקבל ייסורים והוא לא בעולם התשובה 

צריך לפחד שמה הוא מקבל את שכר מצוותיו בעולם הזה ואין לו חס וחלילה עולם הבא. 

איך ניתן להגיע להבנה שהשם אוהב אותנו וכמה גדול השם יתברך, ניתן להגיע לכך על ידי שנביט בעולם על 
נפלאות הבריאה ניתן לראות זאת מלהתבונן בפירות, בירקות, בצמחים, בחיות ובכל אשר השם ברא ואפילו על 

גופינו שאנו ההוכחה הכי חזקה לקיומו של מתכנן שהוא הבורא לכל הנבראים. 

השם עשה כך שמציאותו תוסתר בבריאה עצמה כדי שנחפש את קיומו ואת ההוכחה שהתורה אמת וזאת על 
מנת לתת לנו שכר טוב שכן השם שהוא כל כולו טוב תכליתו להטיב לברואיו, לכן עלינו להתאמץ למצוא את 
האמת שיש דין ויש דיין, שיש בורא לעולם וכל רצון השם להטיב עם ברואיו ולכן בורא עולם נתן לנו בחירה 
חופשית בין לחטוא ובין אם לא, בין אם לעשות מצוות ובין אם לא. על ידי בחירה נכונה וקיום המצוות נקבל שכר 
נצחי בעולם האמת. שכר, שאין שכלנו המוגבל מבין ומסוגל להשיג את גודל העינוגים שנקבל בגן עדן עד שיבוא 
נצח בעולם הבא תוך קבלת  נחיה חיי  כולנו  ולאחר מכן לעולם הבא,  נגיע לחיי תחיית המתים  המשיח ומשם 

עינוגים, פי מיליארד יותר מחודדים ומורגשים מכל הנאה בעולם הזה. 

והמתים  חז"ל  לפי  המתים,  לתחיית  המתנה  מקום  שהוא  עדן  בגן  שנקבל  העינוגים  עוצמת  את  לנו  לתאר 
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הקליניים שחזרו מגן עדן זה בערך כמו לתאר לאבן מה מרגיש אדם בעולם הזה, האבן לא יכולה לתפוס הנאות 
של אדם בעולם הזה וכך אנו לא יכולים לתפוס את הנאות העולם הבא. בעולם הבא לא יהיה יצר הרע ולא ניתן 
יהיה לשקר, לפגוע, לגנוב או לחטוא. מאחר ולא יהיה יצר הרע וכל כולו יהיה מושתת על אהבה הדדית ואהבת 
בעולם  שכר  ולקבל  מצוות  בלבד  בו  לעשות  שניתן  בעולם  לחיות  שקיבלנו  זאת  זכות  לפספס  חבל  לכן  השם, 
האמת ובעולם הבא, מניין שמה שאני אומר נכון חוץ מזה שזה כתוב בתורה ובספרים הקדושים. ניתן ללמוד זאת 
מהמתים הקליניים שביקרו שם בעולם האמת ונאמר להם בבית דין של מעלה שהכול אמת ועלינו לחזור בתשובה, 
מהילדים האוטיסטים שמתקשרים בשיטת תקשור חדשה שהוכחה מדעית וקבילה בבתי משפט בארה"ב, מסיפורי 
דיבוקים שסיפרו ואימתו את כל הכתוב בספרים הקדושים מנשמות שהורדו בסיאנסים )אסור לעשות סיאנס לפי 
התורה שנאמר לא תדרוש אל המתים, אך אכן זה תופעה אמיתית שאחרת התורה לא הייתה אוסרת זאת אם זה לא 
היה ניתן לדרוש אל המתים. הילדים האוטיסטים בתקשורת בתמיכה כפי שמופיע בפרק נפרד בספר זה מאשרים 
שאכן זה תופעה אמיתית אך אסור לדרוש אל המתים כפי שהסברתי כאן( ולפי אנשים שהוחזרו אחורה ברגרסיה, 
ולפי קודים בתורה ועוד כמו כן ניתן ללמוד זאת היום גם מהתקדמות המדע עצמו שמוכיח חד משמעית שיש 
והארכיאולוגיה מוכיחים את  וגדלותו המדע  ייחודיותו, אחדותו  יוצר תבוני שבנה בריאה אחידה שמעידה על 
כל האמור בתורהו את כך שהתורה ניתנה על ידי גורם על אנושי שנתן את התורה הקדושה כספר הוראה לחיים. 
ולמעשה מי יותר טוב ממי שברא את הטוב וכל בריאתו נועדה להטיב עם ברואיו עם המקסימום טוב וזאת ניתן 
להשיג על ידי ספר הדרכה וההוראות של איך לחיות בעולם הזה והוא התורה הקדושה והכל כפי שיוכח בהמשך 

בספר זה. 

מהי תשובה? איך עושים תשובה?

זכרו ראשי תיבות "וחסל", לפי הלכות תשובה של הרמב"ם במשנה תורה תשובה היא: 

א( וידוי על החטאים.  ב( חרטה על החטאי ג( בקשת סליחה מהשם יתברך ומי שפגענו בו אם מעורב אדם 
נוסף. ד( לקיחה על העתיד שלא לשוב לחטוא בחטא זה, גם אם אנו יודעים שנחטא שוב השם ימחל לנו אין סוף 
פעמים כי לשם יש אין סוף רחמים, רק להיזהר שלא לומר אחטא ואשוב כי אז אין מסייעים משמיים בידינו לחזור 

בתשובה ואז אדם לבד צריך לנסות לעשות תשובה וזה לא קל ללא סיוע משמים. 

ראו פרק התשובה בספר זה שמסביר יותר על הלכות תשובה. נאמר כמו כן למתים קליניים אלו שחוו חוויה 
חוץ גופית, שזהו עולם השקר. השם יתברך עושה עמנו חסד בכך שנתן למתים הקליניים לחזור ולספר את שראו 

ושמעו. 

יכול  ו"להעיר" אותנו מהשינה העמוקה בה אנחנו נמצאים, כל בן אדם בעל תבונה  כל מטרתם היא לבוא 
להבחין כי מצב האומה היהודית בכי רע מבחינה רוחנית, אנו נשלטים ע"י מדינה חילונית אשר מביאה תחלואים 
הטוב  המקסימום  קבלת  והיא  נולדנו  שלשמה  מהתכלית  אותנו  ומרחיקה  הטהורה  היהודית  לנשמה  חילוניים 
בעולם האמת ובחיי הנצח בעולם הבא שאותו ניתן לקנות רק על ידי חסדים ועשיית מצוות בעולם הזה. לאור מה 
שנשאלו מתים קליניים אלו בבית דין של מעלה, כגון: "האם נשאת ונתת באמונה?" או "האם ציפית לישועה?". 
"האם עסקת בפרייה ורבייה?" רובם לא ידעו מה זה אומר, שאלות אלו נכתבו כולל הסברים לשאלות אלו בגמרא 
ובספרים הקדושים שתכלית החיים בעולם הזה הם עבודת השם וקיום המצוות. רובם תיארו שהראו להם להיכן 
השליכו את ציפורני ידיהם )חייב לפי השולחן ערוך לשרוף הציפורניים שכססנו או להשליכם לשירותים ולהוריד 
היו דמיונות או הזיות אלא דברים אמיתיים  את המים או לקבור אותם באדמה(. דברים אלו מחזקים שזה לא 
לחלוטין כפי שאני מוכיח בפרק של המתים הקליניים בספר זה. ראו שם ההוכחות שעדותם של המעידים לרוב 

אמת לאמיתה ורחמי השם יתברך שנשוב בתשובה. 

מי שטועם טעמה של המצווה וראה בעין רוחנית את פרותיו ומרגיש את השקיקה בעשיית מצוות ולהיות אדם 
שחי ומבין שיש לו מטרה לעומת זה שחי חיים ללא מטרה או תכלית "בבחינת אכלו ושתו כי מחר נמות", לכן 
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רוב רובנו לא מאושרים, הם חיים במעגל אין סופי של רדיפה אחר תכלית שאינה ראויה לעולם מושלם שתוכנן 
בקפידה על ידי בורא עולם, לכל דבר יש מטרה בבריאה, חיפוש האמת הוא פרס שעל ידו נוכל לא לפספס גלגול 
זה שעולה לכולנו בייסורים, בורא עולם אוהב אותנו. ניתן לראות מהבעל שם טוב זצ"ל כמה השם אוהב אותנו 
שאמר בערך כך: הלוואי שאני יאהב את השם אפילו במעט ממה שהשם אוהב את האדם הכי שפל באנושות, 
יש לציין מי שמביט ורואה את גדלות הבורא יתברך בהתבוננות בבריאה מבין כמה גדול השם יתברך וגם כמה 
קטנים אנחנו ועם זאת, השם יתברך אכפת לו מאתנו ודואג לכל מחסרונו ומשגיח עלינו בכל עת. מכאן ניתן להבין 
כמה אהבה יש לשם אלינו ולכן מי שמתבונן מסביבו חייב לאהוב את הבורא שאוהב אותנו פי כמה ממה שאנו 

מסוגלים לאהוב אותו. 

לכן המתבונן בבריאה ובחסדיי השם מבין שהשם אוהב אותנו ואין רע בעולם ושהרע הוא גם לטובה, האהבה 
האין סופית של השם לברואיו היא דבר שהשכל האנושי לא יכול לתאר לכן לא יתכן שהשם ירצה ברעתנו, הרע 
הוא רק בדמיוננו. בבוא הזמן אף מתבדים ומבינים כי הרע "הוביל למטרה חיובית וטובה". לא לקחת דברים 
כמובן מאליהם. לדעת שאין מקרה הכול מהשם יתברך והכול בהכוונה מדויקת אסור לכעוס על אף אדם, כולם 
מקלות ביד השם כדי לנסות אותנו. הכול ניסיון ומי שיעמוד בניסיונות יקבל שכר אדיר בעולם הזה ובעולם הבא. 
רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו. כמה משפט חכם זה שאומר דוד המלך בתהילים. זה לא שלצדיק 
אין ייסורים אלא שהוא בוטח בשם אז הוא לא רואה בייסורים שהרשע רואה סבל כסבל. אלא הצדיק רואה בהם 
הכוונה לדרך הישר ומירוק עוונות על הדרך ששכר אדיר בגינו. לכן תבטחו בשם ותראו שמה שנראה לך סבל 
לא יראה יותר כסבל כי תבינו שכל שהשם עושה לטובה הוא עושה. ראו בהמשך ספר זה הנושא של התשובה 

שמרחיב נושא זה וכמו כן קראו בספר ההמשך שהוא ספר התשובות שמאריך בנושא זה. 

איך מתגברים על יצר הרע?

על ידי לימוד וקריאת ספרי קודש וספרי הדרכה רוחניים דתיים ושמיעת הרצאות על התורה אנו מנצחים את היצר 
ע"י התנקות, ההתנקות נובעת מתוך ידיעת האמת ולימוד תורה. ככל שמתחזקים בידיעת האמת אזי קל יותר לא 
לחטוא ולהתגבר על היצר. בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, תוכלו לו ליצר 
ומבלי ללמוד תורה מראש תפסידו לו. מלחמת היצר היא מלחמה של הכול או כלום, הניצחון מובטח לזה שיודע 
לקום מהנפילה לא בכדי בגמרא כתוב "שבע יקום צדיק וקם", השם יודע שניפול לכן שם אותנו בגוף שפל עם 
יצרים ותאוות. השם נתן לנו את הבחירה החופשית ואיתו את יצר הרע, השם מחפש את הנכונות והעבודה שלנו 
כיצורים תבוניים אשר בוחרים בטוב מרצונם החופשי, לאחר שחיפשו ומצאו שהשם קיים ותורתו שניתנה לנו על 
ידי משה רבנו אמת, היא כל כולה התורה מן השמיים, אך היא לא בשמיים. השם רוצה שנלחם ביצר הרע ושאנו 
נופלים נקום מיד ונעשה תשובה שהיא חרטה על העבר ולקיחת התחייבות להשתנות לטובה ולא לחזור לחטא 

שנפלנו אליו, יהיה אשר יהיה גם אם אנו יודעים שעוד 5 דקות היצר יתחמן אותנו וניפול שוב. 

אל ייאוש כל שיש לעשות זה לקום מיד לאחר שנופלים, "צדיק נופל וקם", רשע נופל ולא מנסה לקום. לא 
לוותר ליצר הרע להלחם בו עד יום מותנו בעולם השקר הזה )עלמא דשיקרא(. ואנו מקבלים שכר כל פעם שאנחנו 
עומדים בניסיונות ועל ידי לימוד התורה נחשב היצר הרע למעשה למאמן טוב שקורע אותך באימון בתנאי שאתה 
נגדו בניסיונות שמגיעים אלייך לחייך  נכנע לו ועומד בניסיונות. כל שנייה שאתה מחזיק מעמד  נלחם בו ולא 
שכרך גדול מפז פרוס על נצח נצחים. כל החיים זה רצף של ניסיונות שנזרקות לחייך אחת לאחר השנייה והכל כפי 
שגזרה החוכמה העליונה בהשגחה אישית כדי להטיב עימך. )ראו בהמשך ספר זה הנושא של התשובה שמרחיב 

נושא זה וכמו כן קראו בספר ההמשך שהוא ספר התשובות שמאריך בנושא זה(

"כשאדם מאבד את חשקו ללמוד תורה, או לקיים מצוות, יתכן שהסיבה היא שאכל מאכל איסור או נטמא 
באחת מן הטומאות, ורוח הטומאה השורה על המאכל או עליו, משפיעה על נפשו והוא משתנה מבלי להבין 
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מה קורה אתו, והוא אשם בכך שנתן פתח לטומאה להידבק בו" לכן חשוב לאכול רק כשר למהדרין מן המהדרין 
בלבד כפי שמוסבר בהמשך. 

וע"כ שישוב בתשובה לפני שימות רצוי ממש עכשיו שתקומו מהספר הזה וכפי שמוסבר בספר זה והשם ירחם 
ויסייע לו להתנקות מהטומאה ולהתחזק ולעלות חזרה לקדושה ושלא יצטרך לזיכוכים וניקיונות קשים בעולם 
האמת או לשוב בגלגול. )גדולי דור טוענים שאין עוד גלגולים וזה הגלגול האחרון לכולנו לפני הסוף ממש שבוא 
מתגלה משיח ונכנסים לעולם חדש של ימות משיח.( תשובה היא תריס בפני הכל. וניתן לשוב בתשובה מכל עוון!

*

ומי אמר שצריך לדעת את האמת? 

שנאמר בתורה: )דברים ד'( "וידעת היום והשבות אל לבבך, כי ה' הוא האלוהים" שנמחיש עד כמה חשוב 
לדעת אני מביא את דבריו של רבינו בחיי מספרו חובת הלבבות: "והראיה שההשגה אל הלב הוא עיון השכל 
-הוא מה שאמר הכתוב )ישעיה מד( ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה וגו'. ואמר דוד המלך עליו השלום 
)דה"א כח( ואתה שלמה בני דע את אלוהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבות דורש ה' וגו'. 

ואמר )תהילים ק( דעו כי ה' הוא האלוהים וגו'. ואמר )שם צא( אשגבהו כי ידע שמי. ואמר )ירמיה ט( כי אם 
בזאת יתהלל, המתהלל השכל וידוע אותי. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה: הווי שקוד ללמוד תורה, ודע מה 
שתשיב לאפיקורוס. ואמרה תורה )דברים ד( ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו'. ואי 
אפשר שיודו לנו האומות במעלות החכמה והבינה, עד שיעידו לנו הראיות והמופתים ועדי השכל על אמיתת 
תורתנו ואומן אמונתנו. וכבר הבטיחנו יוצרנו לגלות מסך הסכלות מעל שכלם, ושייראה כבודו הבהיר לאות 
לנו על אמיתת תורתנו. כאשר אמר )ישעיה ס( והלכו גוים לאורך וגו'. ואומר )שם ב( והלכו עמים רבים ואמרו 
לכו ונעלה אל ה' וגו'. וכבר התבאר מן השכל ומן הכתוב ומן הקבלה, שאנו חייבים לעיין במה שנוכל להשיג 

בירור בדעתנו. "מתוך חובת הלבבות של רבינו בחיי"

ההוכחות מהמדע שמוכיחות שתורתנו אמת 

ההוכחות מתחילות בהוכחות שהמדע מוכיח שתורתנו הקדושה אמת)הוכחות מדעיות( אחר כך קודים והצפנות 
בתורה לאחר מכן הוכחות מהמתים הקליניים והוכחות שתופעת המתים הקליניים ועדותם מהבית דין של מעלה 

לרבות מסריהם שנבדקו אכן אמת הם ודברי אלוקים חיים. 

ומסרים  המוות  לאחר  הנפש  השארות  שמוכיחות  הדורות  מכל  דיבוקים  של  אמיתיים  סיפורים  מכן  לאחר 
חשובים מהם. לאחר מכן תופעת המסרים מעולם האמת דרך האוטיסטים ופגועי המוח ומסרים עדכניים מעולם 
האמת שהוכחו חד משמעית בספר זה ואחרים כולל הוכחת אמיתות התופעה)ככתוב בגמרא בדור שאינו זכאי 
ידי רבנים רבים ואישרו אמיתות התופעה כולל  ולילדים(, לרבות מסריהם שנבדקו על  ניתנה לשוטים  הנבואה 
גדולי הדור)בתנאי שעברו המסרים סינון של רב כפי שהמסרים שלוקטו לספר זה ממקורות שונים עברו סינון של 
רב כתואמים לאמור בתורתנו הקדושה.( לאחר מכן סיפורי גלגוליי נשמות אמיתיים ולאחר מכן הופעת נשמות 
כבחייהם. ולאחר מכן עוד הוכחות מדעיות עם תמונות ועוד תגליות מדהימות ולבסוף פרק של שאלות ותשובות 
ולאחריו דברי סיכום לספר ההוכחות. המשך קריאה נעימה, מומלץ לא לדלג על אף פרק, ומאוד מומלץ לקרוא 
ולכן אנא לא לקרוא מהמחשב  יומת  )זכרו שנאמר המחלל שבת מות  ולא במחשב  פיזי  בשבת מהספר באופן 

בשבת(. 

. דברים שחכמי  וכו.  זוהר  עכשיו אני מתחיל להביא הוכחות מהתורה שבעל פה )תלמוד משניות, גמרות, 
ישראל לא יכלו לדעת אלא אם כוח על אנושי נתן להם המידע לפני 3320 שנה מאז שזה ידוע לעם היהודי וחכמיו 
בזמן שלא הומצאו עדיין מכשירי מדידה לדעת אם המידע שבידי חז"ל אמיתי ונכון ולמעשה רוב "המדענים של 



 61ספר ההוכחות

האלפי שנים אחרונות היו בטוחים שהמידע שיש לחז"ל בטוח לא נכון עד שהגיע הזמן המודרני ומכשירי מדידה 
הומצאו ונמצא שכל תורתנו הקדושה בדיוק של 1 לטריליונים קלעה בול לכל מה שהמדע מגלה היום.  עם זאת 
יש למדע עוד כברת דרך ארוכה להגיע למידע שחז"ל קיבלו ממי שברא את העולם, מהשם יתברך, שרק הוא מכיר 

את בריאתו טוב יותר מכל מדען. 

זה  נבחר בספר  פרק  ואמיתית)ראה  כנכונה  אוטיסט מחונן, בתקשורת בתמיכה שהוכחה מדעית  ילד  נשאל 
ונמצאו  רבות ממסריהם המדהימים שידהימו אתכם, שנבדקו  והפגועי מוח, עם  הילדים האוטיסטים  נושא  על 
אמיתיים לרבות הוכחות אמיתות מסריהם( מהו הוא אומר על המדע אז הוא ענה שמדע זה ראשי תיבות "מים 
דלוחים עכורים" להבדיל מהתורה שנמשלה למים חיים. יסוד כל החוכמות ועמוד כל החוכמות נמצא בתורה 
ומקורו באחד שהוא הבורא היחיד שמי שלא רואה את קיומו בגופו עיוור למציאות של יצרו שמסמא את עיניו 
וב"ה יתברך ספר זה יפתח את עינכם לראות, ומי שיודע שהשם קיים ספר זה יחזק לכם את הידיעה וייתן לכם נשק 
נוסף כנגד היצר הרע. אתחיל בנתון שחד משמעית מוכיח מבחינה לוגית מתמטית ומדעית שהתורה על אנושית, 
שניתנה לעם ישראל מפי מי שברא את העולם וברא את זמן מולד הלבנה ונתנה זמנים אלו למשה רבינו בסיני שרק 
היום שעונים אטומים מדויקים מגלים שתורת משה צדקה וידעה את האמת וזאת בלי כל כלים שרק בדורנו נתגלו. 
ידיעת מידע זה לבדה מביאה למסקנה שהנתון ניתן לעם ישראל ממי שאמר והיה העולם. מדענים שראו נתון זה 
פשוט חזרו בתשובה כי הבינו שנתון זה לבדו מוכיח נתינת המספר הזה לאבות אבותיו של רבן גמליאל עד משה 

רבינו רק מהבורא שידע מספר זה ורק הוא יכל לדעת זאת לפני יותר מ 3320 שנה. 

זמן מולד הלבנה

זמן מולד הלבנה שהתורה קבעה ורק היום המדע מאמת בדיוק מעל לאפשרות אדם ללא אמצעיים מדעיים לדעת 
דבר המוכיח שחז"ל קיבלו מפי בורא עולם זמן זה. לא יכול אדם ללא שעון אטומי מדוייק להגיע למס זה ורק 
בדורנו אנו הומצאו שעונים כאלו מדויקים ומכאן מספיק נתון זה בלבד להוכיח שכל תורתנו הקדושה אמת היא!

דיוק של  זמן מולד הלבנה בכל חודש עם רמת  כל כמה  לגבי  נתון מדעי  ידעה  איך התורה הקדושה  תראו 
וסוכנות החלל הגרמנית,  "נאס"א"  סוכנות החלל  ידי  כיום המדע על  שמונה ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 
נמדד על ידי מדידות מדויקות בשעונים אטומים שפותחו ורק לאחרונה הגיעו למסקנה הזהה שאכן המידע שניתן 
לנו מאבותינו שניתן ממשה שקיבלו מהשם יתברך הוא אמת ומכאן ההסתברות שאדם ינחש מספר כזה גדול הוא 
אחד לטריליוני טריליונים במיוחד לפני 3,300 שלא היה ניתן לנחש מספר כזה בדיוק כזה. מכאן שרק מי שברא 
את העולם ידע את המספר ונתנו למשה שהעבירו עד אלינו. עובדה זאת רשומה בגמרא )שנכתבה לפני כ-2,000 
שנה לערך( על מולד הלבנה ואני מוכיח גם נקודה זאת ועוד נקודות מדעיות רבות שהוכחו על ידי המדע ואומתו 
כנכונות, כך שלא יישאר צל של ספק בלבכם שתורת משה אמת לאמיתה ויש עלינו לקיים את כל המצוות כפי 

שהשם הורה בתורה!. 

בשנים האחרונות עם שכלול כלי המדידה והפיכתם למדויקים ביותר בעזרת שעון אטומי ובעזרת מכשור עדין 
שהוצב על הירח, חישבו המדענים שאורך חודש הלבנה הממוצע הוא 29,530588 יממות. במסכת ראש השנה 
)דף כ"ה( מובאים דברי רבן גמליאל שאומר "כך מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים 
ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה ושבעים ושלושה חלקים" )חלקי 1080 בשעה( בחשבון פשוט עולה המספר 

29,53059 יממות, יש להניח שעם השתכללות כלי המדידה גם הסטייה הקטנה תעלם. 

כל זאת יש לזכור הם דברי רבן גמליאל שחי לפני כ- 2,000 שנה. בעוד לא היו כלי מדידה מדויקים וטלסקופים 
משוכללים. מתוך ספרו של קרל סגן, המדען הראשי של מנהל החלל האמריקאי נאס"א. בעזרת לוויינים היום, 
530588. חסר לו שתי  29 יממות פסיק  למרבה התדהמה, הוא מסיק כי אורך חידוש הירח ממולד למולד הוא 
אלפיות והוא עם לוויינים. אבל פעם ראשונה בהיסטוריה העולמית, שמישהו יכול לצפות בכלל כמה זמן חידוש 
הלבנה. בזמנם לפני אלפיים שנה, אפשר היה לעמוד 29 יממות להסתכל בנקודה אחת שיצא הירח לדרך, לחכות 
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לו 29 יממות וחצי היממה ועוד תשצ"ג חלקי השעה ולהתבונן ולהגיד ככה בעיניים: הופ, הנה עכשיו הוא הגיע. 
הנה, אפשר היה לעשות כזה דבר?, האם היה להם שעון שיכול להראות עד אלפית שנייה?

הרחבת הנושא של מולד הלבנה שנעריך גדולתה של תורתנו הקדושה שהמדע עומד נפעם לאור האמור בה 
ומודה שאין עוד מלבדו כמו שנאמר וביום ההוא הכירו כל הגויים שאתה הוא האלוהים ואין עוד מלבדו. 

 מה אורכו של מחזור הלבנה?

גמליאל כך מקובלני מבית אבי  רבן  כותב: "אמר להם  א'(,  )דף כ"ה, עמ'  התלמוד הבבלי, מסכת ראש השנה 
אבא, אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה ושבעים ושלושה חלקים". 
שעה  כל  כאשר  השעה  של  יותר  רחבה  לחלוקה  אלא  בשעה.  מהן  ששים  יש  אשר  ל"דקות"  כאן  הכוונה  )אין 
מתחלקת לאלף ושמונים חלקים. וכלשון הרמב"ם )הלכות קידוש החודש, פרק ו ב( היום והלילה עשרים וארבעה 
שעות בכל זמן. שתים עשרה ביום ושתים עשרה בלילה. והשעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים. ולמה חילקו 
השעה למניין זה? לפי שמניין זה יש בו )יכול להתחלק ל( חצי, ורביע ושמינית, ושליש, ושתות )שישית(, ותשע 
)תשיעית(, וחומש )חמישית(, ועישור )עשירית( ע"י כך יוכל החישוב להגיע לדיוק המרבי כלומר 29 ימים, 12 

שעות, 2/3 שעה ועוד 73 חלקי השעה.( 

רבן גמליאל ציין את משך מחזור הלבנה הממוצע, ואף על פי שאמר שאין חידושה של לבנה פחותה מעשרים 
את  לקדש  )שם(, שביקשו  בדברי התלמוד  כמבואר  את הטועים מטעותם,  להוציא  הייתה  כוונתו  וכו',  ותשעה 
וגם  וכו',  ימים   29 זמנו ואמר להם שבוודאי טועים הם מאחר שהמחזור הממוצע הוא  זמן ארוך לפני  החודש 
אם במקרה שלנו יהיה המחזור פחות מכן, לא ייתכן שיתקצר עד כדי כך, ובוודאי טועים הם, כי אין ההפרש בין 
המחזור הממוצע והמחזור האמיתי כל כך גדול. )בעל ה"תורה שלמה" מוכיח בדרכים שונות, שרבן גמליאל אכן 
התכוון למחזור הממוצע( תורה שלמה, מיסודו של רבי מנחם מנדל כשר, ירושלים, נועם אהרן תשנ"ד – 1994, 
למחזור  התייחס  גמליאל  שרבן  ספק,  לכל  מעבר  ברור,  כן  כמו   .)104 ע"מ  י"ז,  פרק  י"ג,  )כרך   .1999 תשנ"ט 

הממוצע ולא למינימאלי שהרי נתון זה שימש לקביעת לוחות לדורות, ולא שום נתון אחר. 

חלקים   793 ו-  שעות   12 יום,   29 של  שהנתון  ה"ג(,  )פ"ו  החודש  קדוש  בהלכות  ברמב"ם  מבואר  גם  וכך 
לדעת  יש  חז"ל,  דברי  את  להבין  כדי  החודש(.  קדוש  של  החישובים  מבוססים  שעליו  הממוצע,  המחזור  הוא 
תחילה מהם אותם 73 חלקי שעה, שהוזכרו בדברי רבן גמליאל. וכך כותב הרמב"ן )הלכות קידוש החודש פ"ו, 
ה"ב(: "השעה מחולקת לאלף ושמונים חלקים. ולמה חלקו השעה למניין זה? לפי שמניין זה יש בו חצי, ורביע, 
לנו,  לכל אלו השמות". הרמב"ם מחדש  יש  והרבה חלקים  ועישור,  וחומש,  ותשע,  ושתות,  ושליש,  ושמינית, 

שחז"ל חילקו א השעה ל1,080 כדי לקהל על החישובים. 

ולפיכך 2/3 שעה )X 0.66666 1,080( הם: 720 חלקים. כשנוסיף לכך 73 חלקי שעה )720+73( נקבל: 793 
חלקים. ועתה נעבור לשיטה העשרונית, 0.7342 = 793: 1080 שעות. ונתרגם את התוצאה כחלק מהיממה נקבל 
0.030594 = 0.734259: 24 יממות. ועכשיו נוסיף 29.5 יום )29.5 + 0.030594( ונקבל את מחזור הירח הממוצע 
לפי חשבון חז"ל 29.530594 ימים. כיום, ידוע לנו מחזור הירח הממוצע באופן מדויק ביותר בהסתמך על מדידות 
שהתקבלה  התוצאה  הפלא,  למרבה  ביותר.  מדויקים  אטומיים  בשעונים  שימוש  ובאמצעות  מלוויינים  שנעשו 
 )Synodic Month( כמעט זהה למה שהיה מצוי בידי חכמי התלמוד מזה אלפי שנים. המחזור הסינודי הממוצע
29.530588. כפי שאנו רואים, ישנו הבדל מזערי בין התוצאה שהתקבלה ע"י המדענים לבין דברי חז"ל.  הוא: 
)כדי לחשב את ההפרש בין שתי התוצאות הופכים את אורכי  0.5184 שניות  ההפרש בין שתי התוצאות הוא: 

המחזור מימים לשנות התוצאה המתקבלת לפי חז"ל היא: 2,551,443.3216 שניות. 

לפי הנתונים המדעיים האחרונים התוצאה היא: 2,551,442.8032 שניות. ההפרש ביניהם הוא: 0.5184 שניות(. 
אם ניקח בחשבון, שידיעות אלו היו מצויות בידי חז"ל כבר לפני אלפי שנים, בתקופה שהאמצעים לחשב ולמדוד 
את הנתונים הללו לא היו בנמצא, לא יוותר לנו אלא לשקול פעם נוספת ובכובד ראש את משמעות דבריו של רבן 
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גמליאל שלעיל. רבן גמליאל אמר בפירוש: "כך מקובלני מבית אבי אבא"! כלומר, אין ידיעה זו נובעת מחישובים 
אסטרונומיים, אלא מקבלה שעברה במשך הדורות במשפחתי. 

וכך  סיני.  הר  – במעמד  ישראל  כלל  עם  יחד   – נעוצים  דוד, ששורשיו  לבית  נצר  הוא  גמליאל  רבן  כידוע, 
מתבטא רב האי גאון )"תורה שלמה", כרך י"ג, מבוא – סוד העיבור, ע"מ 16(: "והחשבון הזה שבידינו, שהוא 
"סוד העיבור" היה בידיהם של ישראל מימות משה רבנו". וגם האבן עזרא בספרו "העיבור" כותב )שם, ע"מ 18(: 
"המחזור קבלה היה ביד משפחת דוד איש האלוקים, ש-19 שנה משנות הלבנה כל חודש 29 יום, 12 שעות, ו793 
חלקים, כאשר העתיק רבן גמליאל". יש הפרש זעום בין מחזור הירח עפ"י חז"ל לבין זה שעפ"י המדע בין זמננו, 
אך אין ההפרש הזה משמעותי משום בחינה מעשית, ואין בו בכדי להשפיע על לוחות השנה שנקבעו ע"י חכמי 

ישראל כבר לפני כאלפיים שנה. 

עדיין יש לשאול: אם הידע הזה הוא אכן ממקור אלוקי, כדברנו, מדוע אין הוא תואם באופן מדויק יותר את 
הידע המדעי )בהנחה שהנתונים המדעיים אומנם מדויקים(? תשובה אפשרית לכך היא, שהסטייה נובעת משיטת 
הדיוק  את  נותן  אכן   793 המספר  זו,  ובחלוקה  ל1,080,  השעה  בחלוקת  שהשתמש  גמליאל,  רבן  של  החישוב 
792, היה  או   794 זמננו, בעוד שאם היה אומר  בני  והתוצאה הקרובה ביותר לממצאים המדעיים  המקסימאלי 
מתקבל אי דיוק גדול יותר. ולמה השתמש בחלוקת השעה ל- 1,080 דווקא ולא בחר במספר אחר שהיה מביא 
לתוצאה מדויקת יותר? בנוגע לזה הבאנו כבר לעיל מדברי הרמב"ם )הלכות קידוש החודש פ"ו, ה"ב(" שכתב 
שחלוקה זו נוחה לשימוש יותר מחלוקות אחרות, ומכיוון שלסטייה מזערית זו אין השפעה משמעותית על קביעת 
הלוחות גם בטווח של אלפי שנים הנדרש, הסתפק בה רבן גמליאל )אף כי בהחלט ייתכן, שהנתון המדויק יותר 
היה מצוי בידיו בקבלה מבית אבי אביו, כאמור. עוד, מעניין לציין כי למעשה אורך המחזור הסינודי איננו קבוע 
והוא הולך ומתארך מדי שנה בשנה )18.6 מילי שניות בכל מאה שנים(, כך שכשמסתכלים על טווי זמן של אלפי 

שנים הוא הולך ומתקרב למספר שהיה בידיו של רבן גמליאל. 

כך, למעשה, הסטייה מהנתונים המדעיים הולכת ופוחתת משנה לשנה(. היו ספקנים שעוררו שאלה אחרת: 

אולי חכמי ישראל למדו את חכמת מחזור הלבנה מחכמי בבל ויוון, שאף הם ידעו את משך מחזור הירח?

כמה תשובות לדבר: מעדויות שונות שבידינו, מידע חשוב זה עם עוד מידע מדעי מגוון, דלף מן העם היהודי 
והגיע לאומות העולם כגון הבבלים והיוונים, אשר עשו בהם שימוש. )יש לזכור שמדברי רבן גמליאל עולה כי 
הנתונים המדויקים שבידו כבר היו בידי חכמי ישראל בדורות שקדמו לו( המעניין הוא שלא רק מקורות יהודים 
)כגון הרמב"ם(, )קידוש החודש י"ז, כ"ד(, ר' יהודה הלוי )הכוזרי מ"ב, ס"ו(, שבילי אמונה )ח' ד"ה דע ועוד( 
מדברים על מידע יהודי שהגיע לאומות העולם, אלא גם אנשי מדע קדמונים ניכרים כותבים כך. כגון: "אוריגינס 
נגד צלסיוס" )ספר 1, פרק 15(: "עוד נאמר, כי הרימפוס רשם בספרו הראשון על המחוקקים, שפיתגורס שאב 
מהעם היהודי את הפילוסופיה שהנהיג בין היוונים". דבר נוסף, ברור, שאם חכמי ישראל היו לומדים זאת מחכמי 

בבל ויוון, לא היה רבן גמליאל נמנע מלומר זאת ולא היה מסתפק בהצהרה ש"כך מקובלני מבית אבי אבא". 

ועוד, שאם היה הידע הזה מקורו מחכמי אומות העולם, לא היה צריך להסתמך על מסורת אבותיו והיה יכול 
ללמוד אותו מהם ישירות. ועוד, האם ייתכן שסמך על חישובים של חכם יוונים כלשהו )שאין לדעת מה אמינותם( 
ועליהם ביסס את קביעת ראש החודש כשלכך ישנן השלכות חמורות ביותר מבחנה הלכתית. אולם, התשובה 
הניצחת לטענת הספקנים היא פשוטה להפליא: בימיהם לא הייתה כל אפשרות טכנית לחשב את מחזור הלבנה 

במדויק. 

אם כן, מניין לבבלים או ליוונים הנתון הזה? האם באמצעות שעון חול, או שעון שמש, או שעון מים ניתן 
להגיע לדיוק של שש ספרות אחרי הנקודה? בהכרח, היו הגויים צריכים להסתמך על חכמי ישראל שהיו מצוידים 
בחכמה אלוקית. הצהרה בכגון הזה אכן כבר הושמעה במאה השנייה לספירה: המתמטיקאי, גיאוגרף, אסטרונום 
ואסטרולוג היווני קלאודיוס פטולמאוס )תלמי( חי בשנים 165 – 85 לספירה באלכסנדריה אשר במצרים ונחשב 
כאסטרונום החשוב ביותר בעת העתיקה )יצירתו החשובה ביותר של תלמי היא ה"אלמאגסט", שבה הציג את 
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תורתו האסטרונומית – המודל הגיאוצנטרי. תורה זו שלטה בעולם עד ימי קופרניקוס וגלילאו(. כאשר נודע לו 
שבידי חכמי ישראל מצויה חכמת מחזור הלבנה, הוא הביע השתוממותו ואמר, שזה מוכיח שהייתה להם נבואה. 

 וכך כתב רבי דון יצחק אברבנאל )1508 – 1437(, בפירושו על התורה, ספר שמות, פרשת בוא, על הפסוק 
בטלמיאוס  הפליג  הזה  בדבר  ישראל  בחכמי  שהייתה  החכמה  שמעצם  עד  חדשים",  ראש  לכם  הזה  "החדש 
)פטולמאוס( היווני לשבח ולפאר את מי שהמציא זה המחזור של תשעה עשרה שנה במלאכת העיבור אשר לבני 
יוכיח  וכתוב שזה  בידיעת המחזור החודשי של הלבנה(  )ידיעת המחזור של תשעה עשרה שנה תלויה  ישראל 
שהייתה ביניהם נבואה וכן נפתלי הירץ וויזל בספרו "גן נעול", דפוס גרוסמן, תקס"ו, חדר ז', חלון ה', דף )ע(: 
"וכמה תמה בטולמיאוס על החשבון המצומצם הזה, ממידת החודש, ממידת השנה ומקביעת המחזור של י"ט 
שנה, והודה שהוא עניין אלוקי וראייה על הנבואה שהייתה בישראל, וכמו שאמר דון יצחק אברבנאל". הצרה זו 
היא בבחינת הודעת בעל הדין: מי יכול היה לדעת טוב יותר מאותו אסטרונום קדום, פטולמאוס, את העובדה, 
שאי אפשר היה בימיו למדוד את מחזור הלבנה באמצעים הדלים, שעמדו לרשות האסטרונומים, ובעל כורחו היה 
זקוק לנבואתם של היהודים עובדה זו מקבלת אישור גם בספרו של אברהם אפשטיין "מקדמוניות היהודים", וינה 

תרמ"ז, שכתב, ע"מ 51: 

 "ובפרט שגם הנוצרים היו בימי קדם תלויים בזה )סוד העיבור( ביעודי חכמי ישראל וסדרו חגיהם עפ"י 
מה שהגבילו חכמי ישראל" 

נמצא, אם כן, שגם אם אומנם הייתה חכמה זו מצויה בידי חכמי בבל ויוון, לא רק שאין להניח שהם לימדו 
אותה לחכמי ישראל, אלא להיפך, הם אלה שלמדו אותה מחכמי ישראל, שקיבלו ממשה רבנו, שקיבל מהר סיני. 
עד כאן המאמר שעוזר להשתיק את מצפוננו ומחשבותינו ובעצם כל אדם חכם מבין מנתון זה שחז"ל ידעו על 
מולד הלבנה שיש בורא לעולם ושהוא נתון לאבות אבותינו למשה ומשם ליהושע ומשם לזקנים וכו'. עד ימינו. 

כידוע, אורו של הירח המגיע אלינו אינו אורו העצמי, אלא הוא ההחזר מאורה של השמש. מתחילת החודש 
כהולך  לעינינו  נראה  הירח  ולכן  וגדל  הולך  אלינו  הפונה  השמש  ע"י  מואר  מהירח  חלק  בו,  ה-15  עד  העברי 
וגדל ואילו מה-15 לחודש והלאה, חלק מהירח המואר ע"י השמש הפונה אלינו הולך וקטן, והירח נראה כהולך 

ומתמעט עד שהוא נעלם לגמרי מעיני המתבונן. זמן היעלמותו נמשך 24 שעות ואחר כך הוא חוזר ונראה. 

אך גם אחרי שאנו יודעים את חישובו המדויק של המולד עלינו לדעת ממתי להתחיל לחשב אותו, לשם זאת 
מובא במקורות מולד הנקרא: מולד בהר"ד ולהלן כיצד קיבלנו מהשם יתברך מולד זה ומהו מולד זה. 

 "מולד בהר"ד"

דהיינו יום ב' שעה חמישית וכ"ד חלקים של שעה שהוא המולד הראשון שממנו מתחילים להוסיף כל חודש 29 
יום 12 שעות ותשצ"ג חלקים, מולד זה הוא למעשה בשנת תוהו דהיינו קודם בריאת העולם. דבר זה הוא יסוד 
חישובי חידוש הלבנה נמצא מוצפן בפסוקי התורה, כך מגלה לנו רבנו בחיי בפרשת בריאת העולם, דבר זה מרמז 
לנו כבר במילה הראשונה של התורה – במילה בראשית! "ויש לך לדעת", אומר רבנו בחיי: כי יש בידינו קבלה 
בפסוק זה של בראשית שממנו יוצא שם בן מ"ב )דהיינו שם המפורש בן 42 האותיות( המיוחס למידת הדין, 

עד בי"ת של בוהו". 

אחרי שידוע לנו שפסוק זה מרמז על השם בן 42 אותיות נספור 42 אותיות מהאות ב' של בראשית ונגיע לאות 
ה' של באו אחרי עוד 42 אותיות תופיע האות ר' ואחר עוד פעם נגיע לאות ד'. 

הצירוף היוצא א"כ הוא בהר"ד! ממשיך רבנו בחיי ואומר: 

 "והמשכיל יבין יוכל להבחין כי אין זה דרך מקרה, אבל הוא מופת גמור על חידוש העולם". 

הנתון הזה שהוצפן בסוד והועבר בידי חכמי הקבלה מראה כמה מדהימה תורתנו הקדושה שהצפינה נתון זה 
בשם הקדוש של מידת הדין!! מי משכיל וחכם מבין שזה לא במקרה הדילוגים הללו כך הוצפנו וזאת בנוסף לעוד 
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עשרות אלפי הצפנות בתורה ועדיין להשאיר אותה עם סדר מופתי של טקסט וסיפורים מקראים ברורים? איזה בן 
אנוש יכל לעשות דבר כזה לפני 3320 שנה?? גם כיום עם מחשבי על זה פשוט בלתי אפשרי בעליל להצפין את 

כל הטקסטים ועדיין שישמר סדר מופתי בתורה ומי שמשכיל לא נותר לו אלא רק להתפעל. 

מקור: הידברות כבוד הרב זמיר כהן. 

להלן עוד נתון שגרם לרבים מהמדענים היהודים לחזור בתשובה לאחר שנתון זה אומת מדעית רק בדורנו: 

מספר הכוכבים "שחזו" חז"ל בגמרא מלפני כ-1800 שנה

באסטרונומיה,  להפליא  ומדויק  נרחב  ידע  היה  שלחז"ל  עולה  התלמוד  לאורך  המפוזרות  רבות  סוגיות  מבין 
לדוגמא בתקופת התלמוד דברו האסטרונומים על מספר של כמה אלפי כוכבים בלבד, שכן רק אותם יכלו לראות 
בעין בלתי מזוינת, בעידן גלילאו עם המצאת הטלסקופים הפשוטים עלה מספרם לעשרות אלפים, כיום מדברים 
ריש לקיש שמספר הכוכבים הוא  מציין  על טריליונים, מפליא!!! לראות שבגמרא במסכת ברכות )דף ל"ב( 

1,064,340,000,000,000,000 או בקיצור 18 בחזקת 10. 

מקור: הידברות כבוד הרב זמיר כהן. 

מספר הכוכבים שחזו חז"ל בגמרא מלפני כ-1800 שנה, שלא היה דרך לראותם או לדעת את כמותם בהחלט 
מעיד כאלף עדים שמהשם יתברך הבורא קיבלנו מידע זה כי כולם העידו שכך קיבלו מרבותם שקיבלו מרבותם 

עד משה רבנו. 

ולעוד הוכחה בפאזל ההוכחות שיש בורא לעולם והתורה אמת, גם  רק עיוור לא יקשר זאת לבורא עולם. 
התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה. 

לאור ממצאים אלו ראיתי לנכון להביא את דבריו של רוברט יסטרוב, מדען שהיה "אתאיסט" אך העיד על 
עצמו שכעת הוא כבר לא בטוח בכפירתו כלל ועיקר )אגנוסטיק( "עבור איש המדע אשר חי באמונתו בדבר כוחו 
של ההיגיון הסיפור מסתיים כחלום רע, הוא העפיל על הרי הבערות, הוא עומד לכבוש את הפסגה הרמה 
ביותר, ברגע שהוא מושך את עצמו מעל הצוק האחרון, מקדמת אותו בברכת שלום קבוצת אנשי דת )הכוונה 

ליהודים שרק אנחנו יודעים את הסודות הללו לפי התורה( היושבת שם זה מאות שנים". 

להלן עוד מספר הוכחות חלקן מדעיות שהוכחו מדעית לאמיתות התורה: 

כמו כך שחזתה התורה את עלייתה של גרמניה ויציאתה להחריב את העולם וכמו העובדה שהצמחים מדברים 
וצועקים שפוגעים בם כמו אילן שחותכים אותו, ועוד עובדות מדעיות שידהימו אתכם.

האם חזתה התורה את עלייתה של גרמניה ויציאתה להחריב את העולם?

שימו לב! בכתבה המדהימה הבאה: 
איך חוזה התלמוד במדויק את אשר עתיד להתרחש כ 2,000 שנה אחר כך, "ַאל-ּתּתן ה', ַמֲאוּיֵי ָרָׁשע; זְָממֹו 
ַאל-ּתֵפק, יָרּומּו ֶסָלה" כבר לפני 2,900 שנה כותב דוד המלך בתהלים )ק"מ, ט'( "אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל 
תפק ירומו סלה". כ- 900 שנה אחר כך כלומר לפני כ 2,000 שנה לערך אומרת הגמרא אומר רבי יצחק )מגילה דף 

ו'( 'מאי דכתיב: "אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה", 

 אמר יעקב לפני הקב"ה, רבונו של עולם אל תתן לעשיו הרשע תאוות לבו 'זממו אל תפק' זו גרממיא של 
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אדום, שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו', 'ואמר רבי חמא בר חנינא: "תלת מאה קטירי תגא איכא 
בגרממיא. של אדום ותלת מאה ושיתין וחמשה מרזבני איכא ברומי ובכל יומא נפקי הני לאפי הני ומקטיל חד 

מינייהו ומיטרדי לאוקמי מלכא". 

פירוש: במסכת מגילה מבאר לנו רבי יצחק שהפסוק מתהלים הוא למעשה תפילתו החזקה של יעקב אבינו 
ע"ה המבקש מבורא עולם: אל תמלא לעשיו הרשע את זממו לכבוש את העולם )באמצעות ממלכת גרממיא 
שהיא עמלק מזרעו של אדום שהוא עשיו ומיהי אותה גרממיא בהמשך המאמר( מכאן לומדים כוחה של תפלה בת 
אלפי שנים מהי שאלמלא אותה תפלה מי יודע מה היה נשאר מעמנו, שהרי ידוע לכל שהגרמנים הופיעו בשערי 
ארץ ישראל ונכנסו כבר לתוך סיני – הישוב היהודי ציפה כבר לסופו ההנהגה אף הכינה בונקר בהר הכרמל שיהיה 

כבר מן מצדה השנייה, אך זכות תפילתו של יעקב על שארית הפליטה עמדה לנו

אגב כך, לפני פגישתו עם עשיו הציב יעקב 2 מחנות מרוחקים זה מזה ואמר: ַויֹּאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעשָׂו ֶאל ַהַמֲּחֶנה 
ָהַאַחת ְוִהָכּהּו ְוָהָיה ַהַמֲּחֶנה ַהִנּשְָׁאר ִלְפֵליָטה, ובכך רמז לעתיד לבוא על תקופתנו שאם יוכה המחנה האחד שהוא 
אירופה תישאר שארית הפליטה בארץ ישראל ובארצות ספרד על כן פוזרו היהודים וחולקו ל 2 מחנות כדי שיהיה 

שארית לפליטה כיצד נזהה מי היא גרממיא של אדום?

שימו לב, האנציקלופדיה העברית בערך גרמניה עמוד 432 אומרת כך: "להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו 
תוצאות מרחיקות לכת, "300 הנסיכויות והערים" החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית והכבידו על 
המסחר ע"י הטלת מכסים כבדים. גרמניה יצאה כמעט לחלוטין מהמסחר העולמי, ואף לא לקחה חלק בהתפתחות 
הקולוניאלית שבוצעה ביד שאר העמים הגדולים באירופה במאות ה- 18-17 כותבת הגמרא 2000 שנה קודם לכן: 
"ואמר רבי חמא בר חנינא תלת מאה )שלוש מאות( קטירי טגא )נסיכויות( איכא )יש( בגרממיא של אדום". 
)רש"י במקום אומר: 'גרממיא – שם מלכות והיא מאדום'( הגמרא בשם רבי יצחק ובשם רבי חמא בר חנינא 
מדברת על גרממיא המורכבת בדיוק מ 300 נסיכויות מן הסתם לא רבי יצחק ולא רבי חמא קראו את הדברים 

באינצק' העברית. 

את התמונה השלמה נקבל אם נסתכל מי הייתה בעלת הברית המובהקת של גרמניה הלא היא איטליה של 
מוסיליני – איטליה יושבת כידוע על אדמת רומא – ואותה רומא מוזכרת בגמרא בסמוך לגרמניה: "ותלת מאה 
ושיתין וחמשה מרזבני )מפרש רש"י: 'מרזבני – דוכסים'( איכא ברומי, ובכל יומא נפקי הני לאפי הני ומקטיל חד 
מינייהו ומיטרדי לאוקמי מלכא' כלומר: מבארת הגמרא ש – 300 נסיכויות ישנם בגרמניה וקצת יותר מכך דוכסים 
ברומי ובכל יום יוצא דוכס אחר למלחמה )בכל יום הם יוצאים למלחמה זה כנגד זה ונהרג אחד מהם, וטרודים 
להקים מלך אחר תחתיו(. אותן המלחמות האינסופיות שהיו בין 300 הנסיכויות הן שעיכבו אותן להתאחד ולצאת 
לכבוש את העולם כולו וזהו הזמם שבפיו של אדום )לפי פירוש המהרש"א(. זהו שהביא דוד המלך את תפילת 
יעקב שהקב"ה לא יוציא את הזמם מפיו של עשיו, דבר שיעכב אותם להתאחד לצאת ולהחריב את העולם – ומי 
יודע מה יכול להיות חלילה גורל העולם אלמלא אותה תפילה של יעקב – שהרי תפילה עושה חצי. אגב כך: נציין 
שהגאון מווילנה כבר לפני כ-250 שנה, כתב שבמקום "גרממיא" יש לגרוס "גרמניא", וכן כותב היעב"ץ )רבי 
יעקב עמדין( לפני כ-250 שנה, "גרממיא רצונו לומר גרמניא היא אשכנז שלנו". ואע"פ שגרממיא כתובה 
עם א' בסוף המילה, ולא עם ה' כמו שכותבים היום גרמניה, זו היא דרכה של לשון הארמית להשתמש ב-א' 
כמו שמשתמשים לעתים בעברית בת זמננו בסיומת א' במקום ה' למשל המילה דוגמא, אדרבא וכו'.  כסיומת. 
כיצד ידע רבי יצחק מה יקרה 2,000 שנה לפני, אין שום תמיהות שהרי תורתנו שכתבה את דברי אבינו יעקב 

ומלכנו דוד היא תורת אמת שניתנה מהשמים. מקור: הידברות כבוד הרב זמיר כהן. 

שתבינו חז"ל ידעו שהשואה תפרוץ וידו מתי אומר הראב"ד לפני 850 שנה שבשנת 1939 – 1940 למשך 4 
שנים יהיו פרעות גדולות וזיכוך גדול לפני בוא המשיח בגאולה בזמנה כך כתב בספרו אמרי בינה ראו על עניין 
זה בנושא צפי השואה בקודים מוצפנים בתורה בפרק שמדבר על קודים מוצפנים. ראו בנוסף כיצד התורה תיארה 
49 אותיות מופיעה המילה שואה.  בדיוק מה שיקרה בשואה ובדילוגי אותיות בדיוק באותו פרק בדילוגים של 

)וראה כאן בספר זה בהרחבה(
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 הוכחות נוספות שחז"ל ידעו הרבה לפני המדע באלפי שנים, שלא יכלו לדעת 
עליהן, אלמלא שניתנו ע"י הבורא יתברך בפרקים הבאים:

כמה כוכבים יש בצביר כימה

לפני המצאת טלסקופיים. בעין נראו רק כוכבים ספורים וכך גם כולם האמינו ורק כיום אנו יודעים שיש כמאה 
כוכבים בצביר זה בדיוק כפי שכתוב בגמרא. 

ספר בראשית, פרק י"ג, פסוק ט"ז, אמר הקב"ה לאברהם: "ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש 
למנות את עפר הארץ גם זרעך יימנה". 

 יותר מאוחר בפרק כ"ב, פסוק י"ז, מיד לאחר עקידת יצחק, אחרי שהצליח אברהם אבינו לעמוד בכל עשרת 
הניסיונות, הבטיח לו הקב"ה: "והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את 
שער אויביו". ברור מסדר הדברים שמאחר והקב"ה כבר הבטיח לאברהם זרע אשר לא ייספר מרוב, מוכרח להיות 
שהשימוש במשלים של כוכבים ושל חול, כוונתם גם כן להורות על מספר אשר לא יימנה. לא יתכן שאחר עשר 

ניסיונות שעמד בהם אברהם חזר בו הקב"ה והבטיח לו ברכה פחותה מהברכה הראשונה. 

לסופרם.  ניתן  שלא  אחת:  בהבנה  הם   – וחול  כוכבים,  עפר,   – המשלים  אלו  שכל  הדברים  משמעות  אלא 
האומנם לא ניתן לספור את הכוכבים בעולם? העובדה היא שעד היום עדיין לא הצליחו. יש יותר סיכוי שהיו 
מצליחים למנות את עפר הארץ. מכל מקום ניסו האסטרולוגים תמיד להכיר את תכונותיהם של כל הכוכבים, את 
מסלולם, וכדומה. קבעו להם שמות, קטלגו אותם, וציירו אותם על גבי מפות באטלסים. לפני המצאת הטלסקופ, 

לא ידעו שיש כוכבים יותר מן הנראה לעין. 

בגלקסיה שלנו בלבד יש אין-ספור כוכבים, שלא לדבר על היקום כולו. העין הבלתי מזוינת איננה רואה לכל 
עומק היקום. את כל הנמצא מחוץ לטווח הראיה, אין לראות בלי להצטייד בטלסקופ. חישבו פי כמה טלסקופ 
גלקסיות  בעצם  הם  לעין  הנראים  הבודדים  מהכוכבים  להבחין שחלק  עד שמתחילים  הראיה  טווח  את  מכפיל 

שלימות, המכילות כל אחת בפני עצמה אין-ספור כוכבים. מקור: הידברות כבוד הרב זמיר כהן

גילוי הקוסמוס

735 הגיעו כלים אסטרונומיים ליפן מסין  675 למניינם נוסד המצפה האסטרונומי הראשון ביפן, ובשנת  בשנת 
לראשונה בהיסטוריה. 

בשנת 1492, שט קולומבוס לאמריקה על מנת להוכיח למלכות ספרד שהעולם כדור. רק בשנת 1608 המציא 
אופטומטריסט הולנדי, האנס ליפרשיי, את הטלסקופ הראשון בעולם. למיד של המדען הג'זואיט, פדרו גומז, 
כתב באותה תקופה: "האסטרונום המלומד שוחח על הימצאות של אין-ספור כוכבים קטנים שאי-אפשר לראותן 
בעין בלתי מזוינת, האסופים בתוך שביל החלב. עם המידע הזה, הבטתי בשביל החלב בעזרת טלסקופ, והבחנתי 
באין-ספור כוכבים זעירים". אפילו גומז לא ניחש שליקום יש עומק קוסמי, ורק התייחס לכוכבים כבעלי גדלים 

שונים הנמצאים על שטח אחיד. 

לא עלה בדעתו שחלק מן הכוכבים נהיו "קטנים" בגלל המרחק שלהם מכדור הארץ. ברור, איפוא, על אחת 
כמה וכמה, שמדענים לא ידעו כלל על קיומם של אותם "כוכבים קטנים" לפני המצאת הטלסקופ, באותה המאה. 
רק אז הבחינו שיש "אין-ספור כוכבים". אך בתורתנו כתוב לפני, 3300 שנה שהכוכבים לא ייספרו מרוב!! תורה 
מן השמים אינה חכמת בני אדם אלא ידיעה אלוקית שנמסרה לעם ישראל בלבד. מכאן אנו למדים שכל סודות 
היקום נמצאים בתורה, כפי שהורונו חז"ל אשר סודות התורה נמסרו להם במסורת, ככתוב במשנה: "משה קיבל 
תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וכו' ", צביר הכוכבים "כימה". שואלת הגמרא )ברכות נח' ע"ב( 
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"מאי כימה?"אמר שמואל "כמאה ככבי" )כמאה כוכבים(. מרחבי הגלקסיה ישנו צביר כוכבים קטן הנקרא כימה, 
כימה מרוחק מאתנו במרחק 300 שנות אור, מרחק שנת אור הינו 9.46 טריליון * 1012 ק"מ. כפול 300 זה המרחק 

מפה עד צביר הכוכבים שנקרא כימה. המרחק לצביר הכוכבים כימה הינו 2,838,000,000,000,000 ק"מ. 

בלבד  כוכבים  תשעה  עד  כשישה  כימה  הכוכבים  בצביר  הדורות  במשך  נצפו  הזה  העצום  המרחק  למרות 
ומעולם לא נראו יותר ואי אפשר היה לראות יותר אפילו בתנאי הראות הטובים ביותר והנה עם המצאת הטלסקופ 
הכוכבים  התברר שבצביר  רדיו,  וטלסקופי  אור  שוברי  טלסקופים  להשגת  ועד  ושיפורו  1608, שכלולו,  בשנת 
כימה יש כמאה כוכבים. גילוי כמות הכוכבים בכימה נודע רק לאחרונה, רק ע"י מכשור משוכלל ביותר. ומאידך, 
העובדה ששמואל הכיר את הסוד הזה של הבריאה נכתב בתלמוד הבבלי, אשר חיברו האמוראים לפני כ-1500 

שנה. 

והיא הוכחה נוספת למה שאמרנו לעיל, שכל סודות היקום נמצאים בתורה, ונמסרו לחז"ל במסורת התורה-
שבעל-פה. ועל זה כתוב בפרקי אבות: "הפוך בה והפוך בה, דכולא בה". מקור: הידברות כבוד הרב זמיר כהן. 

הוכחה נוספת לאמיתות התורה הוכחה זאת כל כך מדהימה שברור ממנה שלקחו חז"ל סיכון אדיר אלמלא 
אמרו דברים שכך קיבלו עד משה רבנו. 

 גילוי שכדור הארץ עגול מלפני כ2000 שנה 
אחת ההוכחות לאמיתות התורה. 

 מי גילה למשה רבנו שהעביר במסורת עד לרבי שמעון בר יוחאי שכתב לפני כאלפיים שנה שכדור הארץ עגול?

 ידוע, העמים הקדמונים היו סבורים שהעולם הוא משטח רחב הניצב על זנבות שלשה לווייתני ענק. והיו 
שהאמינו שהארץ מוחזקת על ידי ארבעה פילים אדירי מימדים העומדים על גבי צב ענק השט באוקיאנוס אין 
סופי. כך או כך לכולם היה ברור שרעידות האדמה נגרמות כתוצאה מתזוזה כל שהיא של מחזיקי העולם. תיאוריית 

המשערים שהעולם כדורי הייתה נחשבת בלתי סבירה ובלתי הגיונית לחלוטין

 רק בתקופה מאוחרת יותר החלו לטעון חלק מחכמי יון, שהעולם כדורי. אך הדעה הרווחת עוד מאות רבות 
של שנים בקרב כמעט כל האנושות הייתה כי הארץ היא שטוחה, או לכל היותר בצורת כיפה. אולם, מאז התגלתה 
יבשת אמריקה לפני כחמש מאות שנה )בשנת ה'רנ"ב-1492( בעקבות מסעו של קולומבוס אשר ביקש להגיע 
להודו שבמזרח על ידי מסע לצד מערב, ובכך עורר רבים לצאת להפלגות דומות, החלו אנשים רבים להבין כי אכן 
צורת העולם כדורית. וזאת, יש להדגיש, בניגוד גמור לדעה אשר עדין הייתה רווחת בקרב ההמון באותה תקופה, 

כי הארץ היא שטוחה. 

גישה זו שהארץ כדורית הלכה והתחזקה, ובדורות האחרונים קיבלה חותמת מדעית מוחלטת וברורה בפרט 
לאור תצלומי העולם מן החלל, עד אשר תיאוריית המשטח הניצב על גבי לווייתנים ופילים מעלה חיוך על פנינו. 
ובכל זאת, אם נזכור שהנתון היחיד אשר היה לפני אנשי העולם באותה תקופה היה רק משטח של שדות והרים 
למלא העין, הרי שלא הייתה להם שום סיבה להניח שהעולם כדורי. ובפרט שלפני שגילה ניוטון את כוח המשיכה, 
לא היה שום הגיון לומר שהעולם המאוכלס בבני אדם ובעלי חיים )וחפצים שונים( הוא כדורי, והבריות שבצידו 

השני עומדות כשראשיהן למטה ורגליהן למעלה, ואינן נופלות ממנו. 

 והנה בזוהר הקדוש )ויקרא דף י, א'( אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו הדברים הבאים, כאשר הזוהר אומר 
שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן! על ידי רב המנונא סבא: 

בעיגול  מתגלגל  שעליו  והאנושות  העולם  כלומר,   – הישוב  )כל  ככדור  בעיגולא  מתגלגלא  ישובא  "כל 
ככדור( אלין לתתא ואלין לעילא )אלה – כלומר, חלקם – מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה( 
וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. )וכל 
אלה הבריות המתגוררים בחלקים השונים של הכדור שונים בחזותם, בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', מחמת 
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שינוי מזג האוויר, כפי מזג האוויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם(. ועל דא איית אתר 
בישובא )ועל כן יש מקום בעולם( כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. )כאשר אור לֵאלֶּה, 
חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה(. ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא 
זעירא. )ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט( וכו'. דהכי כתיב )שכך כתוב( 
אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! )תהילים קלט( ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא )וסוד זה 

נמסר לבעלי החכמה. חכמת התורה( וכו' "

בקטע קצר וקולע זה של הזוהר הקדוש נכללות מספר ידיעות נכבדות: 

א. העולם בצורת כדור. ולא כהבנת האנושות אז שהעולם בצורת משטח. 

ב. ובכל זאת, לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון. 

ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים )כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור( כשאר 
בני האדם שבמחצית העליונה. כוח המשיכה. 

ד. על אף הדמיון והשוויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו' שונים 
ממקום למקום )כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו'(. 

ה. השוני שבחזות בני האדם במקומות השונים נובע כתוצאה מהבדלי מזג האוויר שבין המקומות. 

ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום. 

ז. ויש מקום בעולם שמואר תקופה ארוכה וחשוך זמן קצר. חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע 
שבידם איננו ידוע לאנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. 

בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו 
למאריהון  "איתמסר"  דא'  )"ורזא"  התורה.  חכמת  לבעלי  להם,  נמסר  כך  אלא  שבוצע,  מחקר  באמצעות 

דחכמתא(. 

כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני. האין די בכך בכדי להיווכח שהתורה, מן השמים היא. מקור מידע 
הידברות הרב זמיר כהן

נברא! ראו שחז"ל  ולא לשום  לנו מידע כזה שרק לבורא עולם היה?רק לבורא  כיצד הזהר הקדוש העביר 
אומרים זאת בוודאות מוחלטת!! כמו שחז"ל מציינים שזה נמסר להם בסוד כמידע אמיתי ונכון ולא השערה!! 

למרות שבשכל אנוש נכון לאז לא נתפס הדבר כיצד זה ייתכן שאנשים לא נופלים מלמטה של הכדור ולמה 
העולם נראה שטוח ולא עגול. 

לכן השכל "הישר" של האדם הממוצע לא יכל לקבל זאת עד שבדורנו סוד זה נחשף למרעית כל בתמונות 
נראה כתגלית מהפכנית שידעו חז"ל אבל  וזה כבר לא  עגול,  וכיום לכולם ברור שהכדור הארץ  וע"כ  מהחלל 
אם תעצרו רגע לחשוב זה נשמע דבר הכי לא הגיוני לאדם אפילו משכיל מימי הביניים כפי שהרוב אכן האמינו 
שהעולם ישר ולא עגול ולכן רק הוכחה זאת כשלעצמה אמורה להספיק לחשדן והבררן של מידע שזה לא יכול 

להיות כל הדברים הללו חז"ל "קלעו בול" ובמיוחד שהם אומרים כך זה נמסר לחכמי התורה. 

זכרו שאם חכמי התורה היו ראו שזה שקר או העברה היא שלא ביושר הם בעצם היו חס ושלום מפקפקים 
בתורה כי רק מי שבאמת יודע שהתורה אמת יהיה מוכן להקריב את חייו למען מטרה נעלה יותר והיא התכלית 
של הבריאה ועבודת השם כפי שמוסברת באורכה בספר זה. ולכן לא ייתכן פגם במוסרים או במסירה כי ברור לנו 

שהעבירו מידע מדוייק להפליא כפי שהמדע מגלה כיום את חוכמת התורה וחכמיה. 

האם יש מים מעל לשמיים? בחלל?

ויעש אלהים את הרקיע )=את שכבת האוויר העוטפת את כדור הארץ(. ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין 
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המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן". )בראשית פרק א' פסוק ז'(. מיותר לציין שבמרוצת אלפי השנים שחלפו מאז 
מתן תורה ועד עידן המדע המודרני, לא קיבלו האסטרונומים את האמור בתורה בנושא זה ]וזאת על אף הערכה 
הרבה שרחשו בדרך כלל לדבריה בפרט במדעי האסטרונומיה[ ותמיהתם הייתה גדולה: מים בחלל? הייתכן? לא 
די בכך, הרי מתברר שהתורה לא הסתפקה בנתון הנ"ל הכתוב בתורה-שבכתב, אלא הוסיפה לבאר את פרטיו 

בתורה שבעל-פה )-במדרש אשר הועלה על הכתב לפני כאלפיים שנה(, תוך שהיא מציינת כי: 

 המים העליונים יתירים על התחתונים". 
)מדרש רבה בראשית פרשה ד' אות ה(

לומר, כמות המים שבחלל יתירה על כמות המים שבכדור הארץ לאור הכמות העצומה של המים שעל פני כל כדור 
הארץ )בכל האוקיינוסים, הימים, האגמים, מימי הנחלים, הנהרות, התהומות וכו'(, הרי התמיהה גדילה שבעתיים 
אולם, למרבה הפלא, עם התקדמות המדע בחקר החלל באמצעות טלסקופים רבי-עוצמה, חלליות ולווייני מחקר, 
גילו אנשי המדע לתדהמתם את הממצאים הבאים. הנה נתונים חדשניים אחדים מתוך האנציקלופדיה המוסמכת 

ביותר בנושא חקר החלל, אטלס קיימברידג' לאסטרונומיה: 

"בשעות הבקר של ה – 30/6/1908 אירעה התפוצצות אדירה במרכז סיביר. עדי ראיה סיפרו כי מטאור ענק 
נראה בשמים שניות אחדות ואחר כך פגע בקרקע. אנשים שעמדו במרחק של שישים ק"מ ממקום פגיעת המטאור 
הוטחו ארצה מההתפוצצות האדירה. זעזועים סייסמולוגים נרשמו בכל רחבי העולם. גוש קרח שמשקלו 30,000 
טון התנגש בכדור הארץ. עקב כך השתחררה אנרגיה השווה בעוצמתה לפצצה גרעינית של 12 מגהטון. )פצצה 

גרעינית של 12 מגהטון שווה ל 12.000.000 טון של חומר נפץ(. 

היו התוצאות הרות אסון.  ולא על מקום לא מיושב בסיביר,  ניו-יורק  או  לונדון  זה על  גוש קרח  נפל  אילו 
המבוכה בקרב חוקרי החלל הייתה רבה. מאין בא גוש הקרח העצום הזה? האם יש עוד גושי קרח בחלל?

מחקר מעמיק ויסודי העלה כי גוש הקרח בן ה30.000- טון שנחת בסיביר לא היה אלא שבריר מגרעינו של 
ויופל מאוניברסיטת הרווארד אשר היה מנהל מצפה הכוכבים של  כוכב השביט אנקה! )ENCKE( פרופ' פרד 
מכון "סמיתסוניון" הוכיח כי כוכבי השביט מורכבים מקרח מעורב בחלקיקי אבק וברסיסים אחרים. מן הנתונים 

המספריים מתגלות עובדות מדהימות. כוכב שביט קטן מכיל כמיליארד טון קרח. 

ואילו כוכב שביט גדול מגיע לפי אלף מכמות זו. )1.000.000.000.000 טון קרח!( בקצה מערכת השמש נמצא 
 1000 איזור הנקרא "ענן אורט" )על שם מגלהו האסטרונום ההולנדי יאן אורט(. באזור זה לבדו נמצאים כ – 

מיליארד כוכבי שביט!

מלבד זאת נודע בשנים האחרונות מדיווחי חלליות ששוגרו כי כמעט בכל מקום במערכת השמש נמצאות 
כמויות קרח עצומות. )כוכבי הלכת הענקיים – צדק, שבתאי, וכן נפטון ואוראנוס – עשויים, בין היתר, משכבת 
קרח בעובי של אלפי! ק"מ. הקטבים הקפואים של מאדים מהווים מרחבי קרח עצומים. טבעותיו של שבתאי 
מכילים כמויות אדירות של קרח ועוד(. ברור אפוא כיום, כי כל המים שעל פני כדור הארץ אינם אלא כטיפה מן 
ועיין   .156-219 הים ביחס לכמויות המים האדירות שבחלל". )ראה כל זאת ועוד באטלס קיימברידג' עמודים 

בספרו של פרופ' נתן אביעזר, "בראשית ברא" עמ' 32(. 

ההילה שסביב "ראש" הקרח של השביט הלי, ושובל האדים היוצאים ממנו כוכב הלכת שבתאי כפי שצולם 
60.000 ק"מ פי תשע מכדור הארץ טבעות הענק  מהחללית  Voyager 1קוטר הכוכב )ללא הטבעות שסביבו( 
שסביב שבתאי כפי שצולמו מהחללית  Voyager 2 רק לאחרונה התברר כי הטבעות מורכבות מחלקיקים קטנים 
וגושי קרח ענקיים. לעם ישראל לא נדרשו חלליות חדישות או טלסקופים משוכללים כדי  ביותר ועד לסלעים 
לדעת מידע חדשני זה שהתגלה רק בעשרות השנים האחרונות. מאז מתן-תורה ידע עמינו כי בורא היקום הכריז 

בספר ההוראות אשר העניק לנו כי יש מים בחלל, וכי "המים העליונים יתירים על התחתונים". 



 71ספר ההוכחות

ומי כמוהו מכיר את מסתרי בריאתו נציין עוד כי במדרש הנ"ל נמסר לנו גם פירוט מדויק אודות אופן הימצאות 
במים בחלל. באותו מדרש נאמר כי בניגוד להבנה השטחית של הפסוק כאילו מדובר במים הנמצאים על הרקיע 
כשכבת מים רחבה, הרי המדייק בלשון הפסוק יגלה מיד כי מדובר במים התלויים בחלל. אילו נאמר "ויבדל בין 
המים אשר על הרקיע", הייתי אומר על רקיע עצמו המים נתונים. אבל כשהוא אומר "המים אשר מעל לרקיע", 
הרי המים העליונים תלויים במאמר )תלויים בחלל בהוראת הבורא(". )מדרש רבה בראשית פרשה ד' אות ג'(. 
וראה עוד במדרש שם )אות ב'( דיווח על קיפאון המים בחלל והיותם גלידי קרח. )עיין שם היטב בנתונים נוספים 

אשר המדע עדיין לא זכה לגלותם(. מקור: הרב זמיר כהן שליט"א

 האם לשמש יש נרתיק?

 נרתיק השמש במדרש בראשית )בראשית רבה פ' ו'( נאמר: "גלגל חמה יש לו נרתיק" המדרש מציין בהקשר לכך 
את הפסוק בתהילים )י"ט, ה'( "ַלשֶֶּמש שָׂם ֹאֶהל בֶָּהם" "נרתיק" זה של השמש מוזכר בעוד מקומות בדברי חז"ל 
)ראה לדוגמא בבא מציעה פ"ו, ב'(. מדבריהם מתבאר כי אלמלא ה"נרתיק" של השמש היו יושבי כדור הארץ 
ניזוקים בצורה חמורה ביותר. למותר לציין כי הבלתי מאמינים לתורת ישראל התקשו לקבל את הדברים. שהרי 

השמש גלויה לעין כל, ואין עליה שום סימן של מעטפה או נרתיק. 

אך מאידך, חז"ל גם הם ראו שאין על השמש שום סימן של מעטפה או נרתיק, ובכל זאת אמרו את הדברים 
בהחלטיות, מפני שכך אומרת התורה! ומה אומרים בנושא זה אנשי המדע בעידן החלליות והצילומים של השמש 
בקרינת? הנה מבנה סכמטי של השמש מתוך ספרו של ד"ר נ. וידאל, אסטרונום בכיר במצפה המלכותי הבריטי 
"גריניץ", ופרופסור אורח במרכז לאסטרופיזיקה באוניברסיטת הרוורד, ארה"ב. )"צבא השמים", חלק א' עמ' 

27( שירטוט המבנה הסכמטי והכיתוב שמתחתיו המופיעים כאן מצולמים מתוך הספר, באדיבות המחבר. 

ענקי  גז  כדור  היא  השמש  כזכור,   )26 עמ'  השמים"  )"צבא  הדברים  בהסבר  וידאל  ד"ר  של  דבריו  והרי 
יותר.  עוד  גבוהה  גזים בטמפרטורה  גועשים  6,000 מעלות חום. מתחת לשפתו  היא  שהטמפרטורה של שפתו 
ויותר עד שבמרכז השמש היא מגיעה לכדי 15,000,000  יותר  בהתאם לחישובים שבידינו, עולה הטמפרטורה 
מעלות חום! כיום משערים כי מרכז השמש הוא "כור גרעיני" המשחרר כמויות חום אדירות המוצאות דרכן אט 

אט החוצה. 

פני השמש  ופוחתת לאורך הדרך החוצה עד שהיא מגיעה לשכבות החיצוניות של  עוצמת הקרינה הולכת 
גורמות לכך  "רק" בטמפרטורה של 6,000 מעלות חום. הטמפרטורות הגבוהות האלו בתוך השמש  הנמצאות 
הגזים  בשכבות  אדירים  בכוחות  ההולמים  מתפרצים  גלים  יוצרים  ואף  אדירים  במימדים  גועשים  שם  שהגזים 
את  בולמות  וכן  השמש,  מתוך  הבוקעת  עצמה  החום  קרינת  את  סופגות  אלו  שכבות  השמש.  של  החיצוניות 

הזעזועים שגלים אלה מכים בה. לשכבות חיצוניות אלו אנו קוראים בשם "הנרתיק". 

איזור א' הוא פנים השמש. שם הטמפרטורה גבוהה מאד )עד 15 מליון מעלות חום במרכז(. באזור זה הקרינה 
היא חזקה ביותר בקרינה אולטרה סגולה, )קרינת X רנטגן(, וכן קרינת גמא. אם קרינות אלו היו מגיעות ישר לכדור 

הארץ הן היו שורפות את כל העולם. 

שכבה ב' היא הנרתיק האחרון הבולם קרינה זו וכן את גלי ההלם הבוקעים מתוך השמש "ומרככת" אותם. 
שכבה זו נקראת "פוטוספרה" והיא בטמפרטורה של 6,000 מעלות. עד כאן דבריו של ד"ר וידאל. והרי עבורנו 

הלקח כפול: 

א. התורה, על המידע המדעי המופיע בה, אין מקורה בגורם אנושי, אלא בבורא העולם אשר גילה בתורתו 
לעמו את מסתרי בריאתו, ובהם גם את אותם שאינם נראים לעין השטחית. 

ב. יש להתייחס ברצינות הרבה ביותר ובכובד הראש הראוי לכל מאמר חז"ל, אף אם הדברים נראים בלתי 
נתפסים במבט פשוט. 
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עוד מקבץ הוכחות שליקטתי שמוכיחות באופן חד משמעי שהתורה מן השמיים 
ורק כל יכול אלוקי יכול לדעת כל שאביא להלן: 

החיים המסתוריים של הצמחים

א. האם יש לצמחים רגשות?

"במעבדה ליד עמק מאיידה, מוטל לו גזר ביש-מזל, אך חי עדיין. הוא קשור ברצועות לשולחנו של "מנתח". 
לבן שבתוכם  בחומר  מלאים  זכוכית  צינורות  שני  נעוצים  בגזר(  אכן  מדובר  טעות,  כאן  )אין  הגזר  של  בבשרו 

עוברים חוטי חשמל. 

זוג  בעזרת  הירך  את  "צובטים"  כאשר  הגזר.  של  בבשרו  קבורות  שכפותיהן  רגלים  לשתי  דומים  הצינורות 
מלקחיים מברזל, מייד נרתע הגזר מרוב כאב. הוא "צווח" מרוב ייסורים. "קולו" מבטא זעזוע אין קץ. הוא מחובר 
למערכת חשמלית בצורה כזו, שהשדר החשמלי של כאבו, דוחף זרוע של מנוף עדין מאוד, המנוף מפעיל ראי 
זעיר, והראי מטיל אלומת אור על הקיר בקצה האחר של החדר. וכך – כל אימת שהגזר "נאנק" מייסורים, הרטט 

שעובר בו גורם להבזק של אור. כך יש בכוחו של המדע לחשוף את רגשותיו של ירק כה אטום, כמו הגזר!"

 התיאור המרתק הזה, הופיע בירחון המדעי הבריטי רב-היוקרה "נייצ'ר". 

זה היה האות, לחשיפתו וגילויו של עולם מופלא – עולם הצומח שהתגלה כחש ומרגיש. לא רק גזר, גם לפת, 
צנונית וכרוב, מביעים רגשות, חשים ונושמים! כך קבע צ'אנדרה בוסה, מדען בעל שם עולמי שחקר את התגובות 

הפיזיקאליות של הצומח. 

יום אחד, כאשר רעיון מטורף נזרק לו במוח, חיבר בוסה את מכשירי המדידה הרגישים שלו, אל העלים של 
צמח כלשהוא. התוצאה הייתה מדהימה. כלא-מאמין, ניסה בוסה שוב ושוב לחזור על הניסוי. לתדהמתו הרבה 
רק קטע קטן  היה בעצם  זה  מגיבים!  חיים  כפי שבעלי  על "מהלומות" שונות ממש  מגיב  לו שהצמח  התברר 
שהשתבץ במחקר עולמי מרתק, שחשף מעט על "סודות הבריאה של הצמחים" – וכפי שכינו זאת אנשי מדע 
אשר חקרו את הנושא. הרעיון המהפכני הזה התקבל על ידי המדע השמרני בבוז ובאי-אמון מוחלט. אבל ככל 
שהתרבו ההוכחות, לא היה מי שיכל לסתור את הממצאים. בספר חדש על עולמו המסתורי של הצומח שיצא 
לאור בבריטניה, נפרשת בפנינו היריעה כולה שחושפת טפח מהעולם הזה. מדענים בעלי שם קובעים ללא ספק: 

הצמחים חיים ומרגישים, קולטים ומשדרים! מחקריו של בוסה היו מדעיים לכל דבר. 

סידני  אבל קהיליית המדענים הבריטית התקשתה לקלוט את הרעיון המהפכני. התפנית חלה כאשר פרופ' 
הוארד וינס, פיסיולוג ובוטנאי של צמחים נודע מאוקספורד ומי שהיה בעבר מורהו של בוסה, ביקש לחזות במו 
עיניו בניסויים של בוסה. הוא הביא עמו את הוארס בראון, מומחה נוסף לסגולות המיוחדות של הצמחים, ואת ט. 

ק. הווס, מי שבא במקומו של ט. ה. האקסלי כמנהל המוזיאון לתולדות הטבע בסאות קנסינגטון, לונדון. 

"האקסלי היה מקריב כמה שנים מחייו לו רק היה יכול לראות את הניסוי הזה", קרא הווס בראותו את 
הצמח מגיב על הגירוי. בו במקום, בתוקף תפקידו כמזכיר החברה הלינאית הזמין את בוסה לחזור על כל ניסוייו 
לפני החברה. הפרופסורים המכובדים לא האמינו למראה עיניהם, כשצפו דרך מערכת הגדלה מיוחדת, כיצד 
עלה של כרוב מתפתל בעוויתות עזות בשעה שמרתיחים אותו למוות. הם חזו כיצד צנון "מתעייף" ממש כמו 
שריר ומתעצבן כאילו הייתה לו מערכת עצבים, וכיצד ברגע ה"מוות" חולף בו זעזוע שמזכיר פרפורי גסיסה 

של בעל חיים. אפילו הנייצ'ר הודה בתבוסה. 

בוסה זכה להכרה ממלכתית. הוא קיבל תואר אבירות כאות הערכה על מחקרו. 
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גם רוסיה הסובייטית עסקה בחקר החיים המסתוריים של הצמחים. ה"פראבדה" הצהיר לפני כעשרים שנה, 
בכותרת ענק: צמחים מדברים. כן, הם צועקים! רק למראית עין אדם הם נושאים את כאבם בדומיה. 

למדעי  המפורסמת  המוסקבאית  באקדמיה  מלאכותי  לאקלים  במעבדה  ביקור  ִרְׁשֵמי  הכתב  תיאר  בכתבה 
של  'קולו'  כמשמעו.  פשוטו  עיני.  לנגד  צווח  רותחים,  במים  הוטבלו  ששורשיו  שעורה,  של  "נבט  החקלאות: 
הצמח נרשם על ידי מכשיר אלקטרוני רגיש. כמי שנטרפה עליו דעתו, היה העט של המכשיר משרבט על הנייר את 
ייסורי המוות של נבט השעורה". הניסויים הרוסיים העידו כי צמחים קולטים אותות מסביבתם ומשדרים אותם. 

טומקינס  פיטר  מאת  הצמחים"  המסתוריים של  "החיים  בספר  מופיעים  נוספים  מרתקים  ונתונים  )מחקרים 
וכריסטופר בירד(. אכן, תגלית פלאית, מפלאי המדע המודרני, הנעזר במכשירים אלקטרוניים עדינים ומשוכללים. 
ועתה, שאלה: האם יכול היה מישהו לפני המצאת החשמל והאמצעים האלקטרוניים המשוכללים, לדעת סוד טבע 

נפלא זה, ולומר בביטחון מלא שלצמחים יש רגשות וכאבים והם גם זועקים ללא קול?

מה התורה אמרה האם הצמחים מדברים?

והנה, לפני כאלפים שנה! כאשר התורה שבעל פה הועלתה על הכתב, נכתב בפרקי דרבי אליעזר )פרק לד( 
כך: 

"בשעה שכורתים את עץ האילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע"

כיצד יכלו מקבלי ומוסרי התורה לדעת סוד טבע זה אשר נתגלה רק לאחרונה באמצעות מכשירים אלקטרוניים 
מסתרי  את  מכיר  הוא  הרי  העולם,  את  שברא  מי  התשובה.  את  תמיד  ידע  לדורותיו  ישראל  עם  משוכללים?! 
וסודות בריאתו. וכל פרט אשר מצא לנכון לגלותו בתורה שבכתב או שבעל פה, נשמר והועבר ע"י חכמי עמינו 
מדור לדור. בעדינות רבה נרשה לעצמינו להעיר כי המחקרים המדעיים בנושא הם עדיין בגיל הילדות, והמכשור 

האלקטרוני הנמצא כיום בשימוש אינו אלא פרימיטיבי ביחס לידיעת תורתנו הקדושה. 

שהרי אין בכוח המכשור העכשווי לגלות עד לאיזה מרחק מגיע קולו של האילן הנגדע, ובתורה הקדושה גילה 
לנו בורא העולם, כי קולו של האילן הנגדע הולך מסוף העולם ועד סופו. כלומר מקיף את כל כדור הארץ. 

תחשבו כיצד היה מגיב אדם חילוני לשמוע את דברי חז"ל בלי התימוכין של המדע. . היה נשמע לו הדבר 
כדמיוני לחלוטין או דברי אגדה וכו. . ואנו המאמינים יודעים שיש לנו תורת אמת וכל האמור בה אמת ואם כך 
אמר בורא עולם אז זה אמת כי הוא יודע מה יצר ואם אין לנו כלים לראות זה לא אומר זה לא נכון אנחנו לא רואים 
גלי רדיו אבל שומעים רדיו ויודעים שזה קיים. אנחנו לא רואים קווי תקשורת אלחוטיים ומדברים בטלפון נייד 
כל יום אז אם לא רואים זה לא קיים?כך קשה לפעמים לאנשים מסוימים להאמין שהם יצור רוחני ואנו חיים לנצח 
נצחים )אם זכינו( ונפטרים רק מהגוף כמו שפושטים חליפה ומקבל גוף רוחני ובגדים רוחניים ממעשינו. הבגדים 
בעולם האמת הם מעידים על מעשיו. מצוות תופרים לו בגדים מפוארים ועוונות מעלים עליהם כתמים וחלודה 

שצריך ניקיון לא פשוט בעולם הזה ובבא. 

ב. האם הצמחים "רואים"?

נצטט קטע מדעי נוסף מן המחקר הנ"ל, העוסק בנתון מרתק אחר, השופך אור נוסף על גילוי עולמם המופלא של 
הצמחים. מחקר מרתק ועלום זה, החל למעשה "במקרה". מומחה פוליגרף )מכונת אמת( אמריקני, ערך מתוך 
ניסוי לא מוסבר. הוא חיבר את האלקטרודות של הפוליגרף לא לאדם חי אלא לעלים של צמח שגדל  שעמום 
במשרדו. למרבה ההפתעה, הצמח הגיב. המומחה המופתע רצה לקבל תגובה חזקה יותר. הוא החליט לשרוף את 
העלה. עוד לפני שעשה תנועה כלשהי, "זינקה" המחט באופן דרמטי כלפי מעלה. ממש כאילו נבדק באותה שעה 
אדם שהתנסה בפרץ רגשות עז! העלה, ש"עיניו" כנראה רואות יותר מאשר עיני בשר ודם, פשוט הרגיש בסכנה 
הקרבה. זו הייתה ההתחלה. המומחה האמריקני זנח את כל עיסוקיו, והתמסר לחקר סגולותיהם המופלאות של 
הצמחים. "עד מהרה", כך כתב, "גיליתי שהצמחים רואים טוב יותר ללא עיניים, חשים טוב יותר ללא מערכת 



ספר ההוכחות74 

עצבים!" הוא גדש את מעבדתו בסוגים רבים של צמחים. עד מהרה התברר לו דבר נוסף: הצמחים מגיבים לא רק 
על איומים כלפיהם, אלא גם על איומים בלתי מוחשיים. 

למשל  חי,  יצור  כאשר  משלהם.  ב"חלחלה"  הגיבו  הם  לצמחים,  חיבה  רחש  שלא  אדם  לחדר  נכנס  כאשר 
עכביש שנמלט מאויבו, נפגע, הגיבו הצמחים בזעזוע. הניסוי הבא הקנה למחקר פרסום עולמי. האמריקני החליט 
לבצע ניסוי מדעי לכל דבר, בלתי תלוי בגורם האנושי: בתוך המעבדה, הותקן מתקן מיוחד שהפך מדי כמה דקות 
את תכולתה של קערה לתוך מים רותחים. המכשיר בלבד, קבע מתי יהיו בקערה דגיגים שמיועדים לבישול, ומתי 
יהיו בה רק מים. שלשה צמחים מסוג "פילודרנון" הובאו למעבדה וחוברו לגלוונומטר )מכשיר למדידת זרמים 
חשמליים חלשים(. בכל פעם שהדגיגים הושלכו לתוך המים הרותחים, כל הצמחים הגיבו ברוב עוצמה! העולם 
המדעי נתפס להתרגשות. 7,000 מדענים ביקשו תדפיסים של המחקר. חוקרים בכל רחבי אמריקה החלו לחשוב 

על יישומים מעשיים. 

של  הראיה  יכולת  בדבר  ישראל  מחכמי  אחד  של  ידיעתו  אודות  חז"ל  בדברי  המובאת  עובדה  נצטט  עתה 
הצמחים, והבנתו העמוקה בתגובתם הרגשית- מעשית של הצמחים. "מעשה בתמרה אחת שהייתה עומדת בחמתן 
)שם מקום(, ולא הייתה עושה פירות. והיו מרכיבים אותה, ולא הייתה עושה פירות. אמר להם רבי תנחומא: דקלי 

תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאווה לה בלבה. 

הביאו ממנה והרכיבו אותה, ומיד עשתה פירות". )מדרש רבה במדבר ג'( אם עדיין תמוה בלב הקורא הנכבד 
ומוזר בעיניו לומר שהצמח "רואה", יחקור נא ויבדוק בעצמו. צמח מטפס שנזקק לתמיכה, זוחל בדיוק לכיוון 
המוט הקרוב ביותר. אם יזיז מישהו את המוט, הצמח ישנה את הכיוון בתוך זמן קצר! ואם השלים עם נתון זה, 
ורק תמוהים בעיניו דברי רבי תנחומא כי לצמחים יש רגשות והם אף מתנהגים על פיהם, יקרא נא את המחקר 

הבא. 

ג. האם הצמחים מושפעים מתשומת לב ואהדה?

מרסל פוגל, כימאי צעיר מקליפורניה, שקד על "יצירת קשר של יחסי גומלין" עם צמחיו. קשה להאמין שאכן 
תשומת הלב והאהדה שמרעיפים על צמח, משפיעים עליו לפרוח ולהתפתח, וכן להפך. אבל החוקרים הגיעו אכן 
למסקנה הזאת, אחרי מחקרים מוכחים רבים! פוגל ביצע ניסוי מעניין: הוא ביקש מאחד מחבריו, פסיכולוג קליני, 
להתבונן ול"הקרין" רגש עז אל הצמח שלפניו. הצמח התפרץ בתגובה עזה ומיידית, אבל אז לפתע "שבק חיים". 

נזכר בצמח  וניסה לחשוב עליו,  על מה חשבת? שאל פוגל המסוקרן. האיש השיב שכאשר התבונן בצמח 
שיש לו מאותו סוג בדיוק בבית, והשווה בין שניהם. הוא סיכם בליבו שהצמח של פוגל נחות בהרבה. "רגשות" 
הצמח נפגעו עד כדי כך שהוא מיאן להגיב במשך כל אותו יום, והוסיף "להחמיץ פנים" שבועות לאחר האירוע. 
בסביבתם  המתרחש  את  לחוש  להם  המאפשרים  מסתוריים  ב"חושים"  ניחונו  הבוטניקאים,  סוברים  הצמחים, 
ולהגיב עליו בתחכום שעולה עשרות מונים על זה של האדם! בשלב הבא, אחרי עשרות ניסיונות שהוכיחו את 
הקשר האפשרי בין הצמח לסובב אותו, הצליח פוגל להגיע לדרגה שבה, כל אימת שחווה חוויה מרגשת מכל סוג 

שהוא, הגיבו הצמחים בהתאם. אפילו צמח שהיה מרוחק ממנו!

באחד הניסויים שתועדו, קטף פוגל שני עלים משיח מסוים והניח אחד מהם על השולחן והשני, סמוך למיטתו. 
לאחד הקדיש תשומת לב מרובה, מהשני התעלם. "בכל בוקר כשאני מתעורר, סיפר, אני מסתכל בעלה שליד 
מיטתי ורוצה שהוא ימשיך לחיות. איני מקדיש תשומת לב לעלה השני". כעבור חודש הזמין פוגל את עמיתיו 
בחברת אי. בי. אם, שבה עבד. הם בקושי האמינו לו: העלה שהתעלם ממנו, היה כמוש ונבול לגמרי. השני, זה 
שהניח ליד מיטתו, היה ירוק ורענן כולו! מן הראוי לצטט בזה את לשון הזוהר הקדוש )מתורגם( "אין לך כל עשב 
ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה, ושומר אותו, ואומר לו: גדל!" )זוהר בהשמטות לח"א ס"א, ובראשית 

רבה י', ו'(
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ד. האם הצמחים "שומעים"?

הצמחים, כך התברר, חשים במתרחש סביבם. האם הם גם שומעים? תהה החוקר הסיני סינג. שמועות שהגיעו 
לאוזניו, סיפרו כי הצמחים שזוכים ל"טיפול מוזיקאלי" מלבלבים ופורחים בזכותו. אבל היו אלה שמועות חסרות 
בסיס. איך אפשר להוכיח דבר כזה? סינג פיתח מערכת בדיקה מדעית. הוא לקח הרבה צמחים שופעי בריאות, 
כולם באותו גיל, וחשף אותם מין אחד בכל פעם, ברדיוס קבוע סביב מקור שהשמיע צלילים של שלושה כלי 

נגינה. 

ניסויים  שסידרת  אחרי  הממוצע!  מעל  הרבה  זרעים  והפיקו  פרחו  הצמחים  למשוער,  מעל  היו  התוצאות 
הם  היבולים.  את  להגביר  כדי  את השיטה  ליישם  אחדים  חקלאים  החליטו  הזאת,  הקביעה  את  חיזקה  מדעיים 
הקליטו נעימות של מוזיקה והשמיעו אותן ברמקולים, שעה ביום, לשישה זנים של אורז שגדלו בשדות. היבולים 

שנקצרו היו גדולים ב- 25 עד 60 אחוזים מהרגיל. 

התירס  לקלחי  לסייע  כדי  היפנית,  השיטה  את  להעתיק  ניסה  הקנדי,  החקלאות  משרד  איש  בנטון,  פטר 
והשמיע אותם  לקולות שמשמיעים עטלפים,  קולות שדומים  הוא הקליט  כבד.  נזק  להתמודד במזיקים שגרמו 
לייצור  קיוו שההצלחה תביא  15%. אבל אם החוקרים  בשדות. השדות הנגועים התאוששו במהירות מדהימה 
מוצלח יותר של מזון חקלאי, הם טעו. התברר שאותם קולות שממריצים זנים אחדים לגדול, מעכבים את גדילתם 
של אחרים. המדע טרם הצליח לפענח את מסתרי כושר השמיעה האינדיבידואלי של הצמחים. ובכן, המדע גילה 
שהצמחים שומעים. חכמי התורה ידעו לפני אלפי שנה שהצמחים גם מדברים. את זאת המדע עדיין איננו יודע, 

משום שאין לו עדיין את הכלים לגלות זאת. 

חכמי ישראל לא היו זקוקים לכלים אלה מפני שמי שברא את העולם גילה סודות טבע רבים בתורתו וביניהם 
גילה גם סוד זה. יתירה מכך, היו מחכמי ישראל שאף ידעו להבין את שפת הצמחים!. וכך מעידים חז"ל: רבן 
יוחנן בן זכאי לא הניח מקרא ומשנה וגמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, וגזרות שוות, תקופות 

)אסטרונומיה(, וגמטריאות, שיחת מלאכי השרת, ושיחת שדים, ושיחת דקלים וכו'. )סוכה כח, א(

 האם העובר שומע קולות מן החוץ?

איסור האכילה והשתייה ביום הכיפורים ידוע ומפורסם בכל ישראל. ובכל זאת, כאשר קיים חשש לסכנת חיים 
עקב ההימנעות מאכילה, מבואר במשנה )יומא פרק ח', ה'( שמותר וחובה לאכול. אחת הדוגמאות לחשש סכנה 
המוזכרות באותה משנה היא: "עוברה שהריחה, מאכילין אותה עד שתשיב נפשה". ופירש רש"י: "העובר מריח 
ריח תבשיל, והוא מתאווה לו. ואם אינה אוכלת, שניהם מסוכנים". כלומר, כאשר אישה הרה מריחה תבשיל והיא 
מרגישה צורך נפשי בלתי מוסבר לאכול ממנו, לדעת תורת ישראל לא היא זו שמתאווה, אלא העובר קלט את 

הריח באמצעותה והוא מתאווה. ואם תמנע עצמה מן האכילה, חייו וחייה בסכנה. יותר מכך. 

 בתלמוד הערוך על אותה משנה )יומא פ"ב, ב'( מסופר )מתורגם מארמית( מעשה במעוברת שהריחה ביום 
הכיפורים. באו לפני רבי יהודה הנשיא ושאלוהו כיצד לנהוג. אמר להם לכו ותלחשו באוזנה שיום הכיפורים הוא 
היום, אולי תוכל להתאפק. לחשו לה, ופסק העובר מתאוותו, ונרגעה האישה. קרא רבי יהודה הנשיא על אותו 

עובר את הפסוק: בטרם אצרך בבטן ידעתיך. ובאמת יצא ממנה ר' יוחנן. 

 מעשה במעוברת שהריחה ביום הכיפורים ובאו לפני רבי חנינא ושאלוהו כיצד לנהוג. אמר להם לכו ותלחשו 
באוזנה שיום הכיפורים הוא. לחשו לה ולא נרגעה, והאכילוה. קרא רבי חנינא על אותו עובר את הפסוק: זורו 
רשעים מרחם. יצא ממנה שבתאי אוצר הפירות )לשם הפקעת המחיר(. ניתן להניח כי במשך דורות רבים, אילו 

הזדמן לאנשי המדע הרציונאלי לפגוש בדברים אלה של התלמוד, היו הם מגיבים בתמיהה מהולה בתרעומת. 

העובר במעי אמו הרי הוא גוש בשר מתפתח, המשולל כל תכונה הקיימת במי שכבר יצא לאוויר העולם, וכיצד 
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ניתן לייחס לו קליטת המתרחש בחוץ ותאוות?! ובכלל, וכי הוא שומע לחישה לאוזנה של אימו? ועוד נרגע על 
ידי כך?

והנה, בדורנו זה, עם התקדמות המחקר ואפשרות הצפייה בהתנהגות העובר בעזרת אולטרא-סאונד, ובשיתוף 
החוץ,  מן  וגירויים  רשמים  לקלוט  המסוגל  אדם  ממש  הוא  העובר  כי  לפתע"  "נודע  והקלטה,  האזנה  מכשירי 
"גוף האדם המכונה שלא  סוזאן שיפלביין בספר  הידועה  ציטוט מדבריה של המדענית  הנה  לזוכרם!.  ואפילו 

תיאמן" )ע"מ 39 וע"מ 52(. 

"ולד בן עשרים וארבע שבועות מפגין התפתחות עצבית מעניינת ביותר. הוא מניע את עיניו במהירות במשך 
חלק ניכר מזמן השינה שלו, בדומה לילדים ובוגרים בעת חלום. אין ספק שהוולדות שומעים קולות. ולדות 

בגיל זה מגיבים, ככל הנראה, למוסיקה. הם ממצמצים בעיניהם ונעים כאילו רקדו על פי קצב מוכתב. 

יילודים מפגינים ראיות לזיכרונות שהם נושאים עמם מן הרחם. עובדה היא שהם מעדיפים לשמוע קולות 
מוגדרים כמו פעימות לב אימהיות, קולות של האם, ואפילו סיפורים שקראו להם לפני הלידה. תינוק מזהה 
מוסיקה שאמו הרבתה להאזין לה בעת ההריון. רבים מבינינו סבורים שהיצורים המורכבים הללו מתחילים 
את הקיום האמיתי שלהם בעת הלידה, אבל כל כישוריהם מעידים שמדובר בהמשכה של התפתחות מופלאה, 

המתחילה ממש ברגע העיבור". 

כיום אין עדיין כלים מדעיים אשר יוכיחו ויסבירו כיצד בדיוק מסוגל העובר לקלוט רשמים וריחות מן החוץ. 

 אך לנו ברור כי בורא העולם אשר כתב את התורה וציוה בה על איסור האכילה ביום הכיפורים, לימד בתורתו 
כל מידע מדעי החשוב ונצרך לקיום המצוות. וכך הוא לימדנו כי העובר מריח ומתאווה. לפיכך עוברה שהריחה 
ביום הכיפורים ואינה נרגעת יש להאכילה. שאם לא כן, חיי שניהם בסכנה, ופיקוח נפש דוחה את יום הכיפורים. 
ומתוך כך אף ידעו חכמי ישראל כי העובר גם שומע! ומבין! וכשלוחשים באוזני אימו שיום הכיפורים הוא היום, 
והוא נרגע, הרי אות הוא שעובר זה נוטה אל הטוב והראוי. ואם לחשו באוזניה ולא נרגע, הרי אות הוא שנוטה 
אל השלילה. שהרי בודאי שמע, והבין, והחליט! ואם בתכונות נפשו של העובר עסקינן, נבין מעתה את המבואר 

במדרש )מד"ר תולדות ס"ג, ו'( על הפסוק האמור ברבקה בהיות יעקב ועשיו עוָבּרים ברחמה: 

"וַיְִּתֹרֲצצּו ַהבָּנִים בְִּקְרבָּּה. ַותֹּאֶמר ִאם כֵּן ָלמָּה זֶּה ָאֹנכִי? ַותֵֵּלְך ִלְדֹרש ֶאת ה' " )בראשית כה', כ"ב(

וכך לשון המדרש: "בשעה שהיתה עומדת על )-על יד( בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מפרכס לצאת. הדא 
הוא דכתיב )-זהו שכתוב( בטרם אצרך בבטן ידעתיך. ובשעה שהייתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשיו מפרכס 

לצאת. הדא הוא דכתיב זורו רשעים מרחם. " כלומר, חז"ל ידעו מכוח קבלתם כי: 

א. לעובר יש חוש או דרך מיוחדת על פיהם הוא מרגיש ויודע בדבר מקומות מיוחדים הנמצאים בסביבתו. 

ב. פרכוסים עזים של העובר החוזרים על עצמם כאשר האם עוברת בסמוך למקומות מסוימים אינם מקריים 
ויכולים ללמד על אופיו של העובר. 

ג. כאמור לעיל, העובר שומע קולות מן החוץ. 

ראוי לציין שהמדע הצליח לעת עתה להשיג בכוחות עצמו את הנתון השלישי שהזכרנו. והרי אנו מביטים בו 
מן הצד, וממתינים בסבלנות להתפתחותו והתקדמותו אט בדרך להשגת שאר הנתונים הנ"ל אשר לימדנו בורא 

העולם, בתורתו. 

מקור: הידברות הרב זמיר כהן שליט"א

הכרת השלבים הפיזיולוגים של המחזור החודשי

אחת מאבני היסוד של מצוות היהדות, זוהי מצות "טהרת המשפחה". כלומר, לאחר ארבעה )ויש נוהגים חמשה( 
ימים מעת בא הוסת ולאחר שהתברר לאישה על ידי בדיקת עצמה, כי היא כבר נקייה לחלוטין, סופרת האישה 



 77ספר ההוכחות

שבעה ימים נקיים אשר בסופם היא טובלת במקווה )בריכת מים צלולים הבנויה על פי חוקים מיוחדים המעניקים 
לה את התואר מקווה טהרה(. מעת הוסת ועד לאחר הטבילה במקווה אסורים בני הזוג במגע פיזי ביניהם. )אגב, 
איסור חמור זה המכונה בספרות ההלכתית בשם איסור נדה, חל גם על רווקה. וזאת בנוסף לעצם איסור המגע 

אפילו במי שאינה נדה, ללא חופה וקידושין.( 

חוק זה הנראה במבט שטחי מוזר למדי בעיני האדם הפשוט, מואר לפתע באור יקרות על ידי אנשי המדע 
מתוך  הורכבה  כי  המוכיחה  גאונית  בטכניקה  בנוי  לכאורה,  "התמים"  החוק  כי  לפליאתם  גילו  אשר  המודרני, 

בקיאות רחבה במבנה הפיזיולוגי של אברי גוף האדם, ובחוקים הביולוגיים לפיהם מתפקדים אותם איברים. 

בקיאות זו הייתה חייבת להיות רחבה ושולטת בפרטי פרטים נסתרים עד כדי הזמן המדויק בו מתרחש כל 
שינוי באותם איברים, בעוד שפרטים רבים התגלו לאנשי המחקר רק בדור האחרון ורק באמצעות כלי עזר מדעיים 
זה מעניק פתרון הולם למספר בעיות רפואיות וחברתיות  נפלא  כי חוק  די בכך, הרי מתברר  חדישים. ואם לא 
קשות אשר חלק ניכר מן הזוגות הנשואים נאלץ להתמודד עימהן. דבר המגלה כי בנוסף הנ"ל החוק הורכב מתוך 
מומחיות רבה גם בתחום הבריאותי-רפואי, וגם בתחום הפסיכולוגי וההורמונלי, וגם בתחום הבין זוגי מן ההיבט 

הסוציולוגי. 

וכאמור, מתוך בקיאות מפליאה בתחום הפיזיולוגי והביולוגי. להבהרת הדברים, ניעזר בקטעים מתוך מאמרו 
כרונולוגית  מבחינה  והדגשה[  הסבר  דברי  ]בתוספת  הנישואין"  בחיי  ואושר  "בריאות  שוסהיים,  אלי  ד"ר  של 
קיימת התאמה מדויקת להפליא בין המסורת היהודית לבין מדע הרפואה בנוגע לשלושת השלבים או התקופות 
המחלקים מבחינה פיזיולוגית את המחזור החודשי של האשה. תחילה נפתח בשני השלבים הראשונים, בהמשך 
הדברים נעבור לשלב השלישי. בשלב הראשון – מתפרק ומתפורר הקרום הרירי המצפה את פנים הרחם וגורם 

לדימום. בשלב השני – הרחם בונה מחדש את הקרום שנהרס, לשם הכשרתו לקבלת והזנת העובר המתפתח. 

והנה, באמצעות כלים מדעיים חדישים התגלה כי משך היווצרות הקרום החדש הוא שבעה ימים מעת תום 
ההפרשה הדמית. 

אנשי המחקר נדהמו לגלות כי בתורה )ויקרא ט"ו, כ"ה-כ"ח( נאמר שלאחר תום ההפרשה הדמית, יש להמתין 
שבעה ימים נקיים מדם, ורק אז רשאית האישה לטבול במקווה ובני הזוג שבים להיתרם. 

עבור היודעים ומאמינים באמונה שלימה שלא גורם אנושי כתב את התורה, אין בדברים אלה שום פלא או 
חידוש. שהרי בורא העולם הוא כותב התורה, ומי כבורא יודע ומכיר את פרטי ומסתרי בריאתו?

בריאות  מטעמי  ניתנו  לא  התורה  שמצוות  להדגיש  עלינו  חובה  זה,  בנושא  נוסף  מעניין  פרט  שנציין  לפני 
בעלמא, אלא צו מלך הן אשר סיבות וטעמים רמים טמונים בהם ועלינו לקיימם בין אם גילינו בהם איזו שהיא 
תועלת בריאותית או כל תועלת אחרת, ובין אם לא. יחד עם זאת ברור לנו שבורא העולם אשר הטביע את טבע 
הבריאה, לא הטביע נזק בריאותי בדבר הכרוך במצווה. ואדרבה, הוא בוודאי קישר בריאות וטובה בטבע פעולות 
יוצא המתקשר אליה בהכרח.  זו סיבת ומטרת המצווה, אלא פועל  מאכלי וענייני המצוות. אך יש לזכור שאין 
מנקודת מבט זו נוכל עתה לציין כי במקביל לגילויים הנ"ל בהם נודע לראשונה שבמשך שבעה ימים נבנה הקרום 
הרירי של הרחם, התברר עוד כי כל עוד לא הסתיימה בניית הקרום, מצוי פנים הרחם במצב דומה לספוג העלול 
לשאוב לתוכו חיידקים המגיעים מן החוץ, ולשמש מרבץ נח להתרבות ולהתפתחות מושבות חיידקים מחוללי 

מחלות איומות. 

על ידי הפרישה בימים אלו, נחסך סיכון נורא זה. בין המחלות הנוגעות לעניין, נציין כאן את דברי חוקרי סרטן 
הרחם כי "אי ההקפדה על היחסים שבין בני הזוג לפי מסורת ישראל, בעשרות השנים האחרונות, וכן המתירנות 
הפורחת בתקופתנו, מסבירה את אובדן ה"חיסון" הטבעי הידוע של נשים יהודיות מפני מחלה נוראה זו, ועליית 
שכיחותה". ניתן להאריך רבות בפרטי ובהשלכות מצווה נפלאה זו, אשר מתוכן נוכל להיווכח בבירור גמור במה 
שידעו אבותינו מאז ומעולם, כי האלוהים בורא האדם והעולם הוא אשר כתב את התורה. אך אנו רק נציג כאן שני 



ספר ההוכחות78 

נתונים נוספים בקצרה, ונסמוך על הגיונו הבריא של הקורא אשר יתבונן בדברים, וירחיבם בדעתו, עד המסקנה 
המתבקשת. 

א. לעיל הוזכרו שני השלבים הראשונים. התפרקות הקרום הרירי, ובניינו מחדש. שלבים אשר כאמור התורה 
הכירה אותם היטב על מועדיהם. בשלב השלישי מגיע מועד הביוץ. כלומר, הפרדות התא הקרוי ביצית והאמור 
להתהוות לעובר, מן השחלה. מועד הביוץ הוא בדיוק לאחר סיום בניית הקרום הרירי )האמור לקלוט את העובר 
המתפתח ולפרנסו( וכפי שמתברר באמצעות מכשירי סריקה משוכללים המאפשרים צפייה בהגדלה. משמעות 
הדברים מדהימה. לפי מידע זה נמצא שיום הטבילה במקווה על פי מצות התורה, אשר בו חלה מצווה על הבעל 
לפקוד את אשתו, הוא היום הכשיר ביותר לקליטת עיבור!! המעניין ביותר הוא שהחפיפה שבין המועד ההלכתי 
של הטבילה, לאחר תום שבעת הימים הנקיים, לבין הזמן הכשיר ביותר לעיבור, קרי מועד הביוץ שלאחר תום 
שבעת ימי בנין הרחם, לא התחדשה לפתע זה עתה על סמך הנתונים הנ"ל, אלא נאמרה והוגדרה במילים ברורות 
עוד  וראה  ב'.  ל"א,  )נדה  וכו'.  לטבילתה"  סמוך  אלא  מתעברת  האישה  "אין  קצר:  במשפט  פה  שבעל  בתורה 

במדרש רבה, ויקרא י"ד, ה': "אין האישה קולטת אלא אחר נידתה"(.

ב. בתלמוד נאמר: "מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה? מפני שרגיל בה, וקץ בה )רש"י: מאוסה עליו(. אמרה 
תורה תהא אסורה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כבשעת כניסתה לחופה". )נדה ל', ב'( מימרא זו הבאה 
להאיר את מצות טהרת המשפחה מזווית נוספת של קשר נפשי בריא ומתמשך בין בני הזוג, מתמצתת עבורנו את 
הפתרון האידאלי הנפלא לבעיית הבעיות של הבית המודרני, שעמום, מאיסות וריחוק בני הזוג זה מזה, עד ההרס 
המוחלט של הבית. יש להאריך ולהרחיב בזה. אך כאמור, נניח זאת להתבוננות הקורא והרחבת הדברים בדעתו. 
המופקים  הנוספים  הנפלאים  הרווחים  וכל  למחקרים  ההקבלה  כל  כי  ולהדגיש  לחזור  עלינו  חובה  הסיום  עם 
ממצווה זו ומשאר מצוות, אינם אלא עיטורים ופרחים המקשטים את המצווה ומתלווים אליה בהכרח מצד עצם 

נתינתה מאת בורא העולם. אך במהותה גבוהה ומרוממת היא מכל אלו. 

 זמן בשלות גורמי הקרישה שבדם, לראשונה בחיי התינוק

אחת המצוות המפורסמות ביותר שביהדות ]ואשר הובטחנו בתורה שבעל פה שהיא תשמר על ידי עם ישראל 
לנצח ובשמחה, גם אם יהיה ציבור רב שאיננו שומר מצוות. ראה מסכת שבת קל, א'[ היא: מצות ברית המילה-

וכך נאמר בתורה: "וביום השמיני ימול את בשר ערלתו" )ויקרא י"ב, ב'-ג'(. 

אין התורה מצווה למול את התינוק הנולד מיד בימים הראשונים ללידתו. היא גם אינה מצווה למול אותו מן 
היום השמיני והלאה. אלא "וביום השמיני ימול את בשר ערלתו". 

ביום השמיני דווקא. כמובן שאין אנו מתיימרים להבין בשכלנו המוגבל את עומק סיבת ציווי התורה. אך ראוי 
לנו להתבונן בגילוי מדעי חדשני מפליא הקשור ליום השמיני. 

נצטט מדברי ד"ר אילה אברהמוב במאמרה "בעיות קרישה ודמום ביילוד". )אסיא, כרך ג' עמ' 384( "מנגנון 
הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד, אשר נקראים "גורמי קרישה" או "פקטורי קרישה". גורמים אלה 
לקבלת  עד  אנזימים(  )בעזרת  זה בשרשרת  זה את  והם מפעילים   ,)IIIX-I( )1-13( מסומנים במספרים הרומיים 

הקריש היציב הנקרא פיברין. 

בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו, וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של 
פעילות כירורגית. דבר היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי, ללא יכולתו של התינוק להתגבר על 
הדמם הזה. באופן פיזיולוגי עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש הוא הולך ומתבגר, תפקודיו משתפרים 
ובגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה, ומניעת דמם. יותר מכך. ממחקר שהתפרסם בניו־יורק 
בשנת 1953 עולה, כי בעוד שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום 
השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת וקבועה הנשארת לאורך כל חיי האדם )100%(, הרי שלקראת 
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היום השמיני מתרבים חומרים הקרישה בקצב מהיר והם עומדים ביום השמיני על רמה של 110% כלומר, ביום 
השמיני, ורק ביום השמיני, מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים, מעל הכמות הרגילה המלווה את 

האדם לאורך כל חייו. )המחקר מובא בספרו של י. מרוז, "השם: הווה" עמ' 61(. 

מי שעיניים לו לבטח רואה הוא כאן בבירור רב את יד ה', למעשה צריך להיות עיוור ולומר "מקרה" על 
עובדה זאת!! השם יתברך מסתתר מאחורי כל המצוות וכל הבריאה רק צריך להביט ולראות כמו שנאמר ואביט 

מנפלאות בריאתך. וכמו שנאמר השם בתהילים נ"ג השם בוחן היש משכיל הדורש את אלוקים. . . 

אמר נבל בליבו, אין אלוהים; השחיתו, והתעיבו עוול-- אין עושה-טוב. ג אלוהים-- משמיים, השקיף על-
בני-אדם: לראות, היש משכיל--דורש, את-אלוהים. …)תהילים נ"ג( רק השליט ומחולל הבריאה, ונותן התורה 
אשר קישר בדיוק רב את יום הגעת גורמי הקרישה שבדם לרמה מספקת, עם יום מצות ברית המילה. אגב ראוי 
לציין כאן, כי אע"פ שבכל הגוף העור משמש כשכבת מגן המגנה על הגוף מפני חדירת חיידקים, מקום אחד יש 
בגוף אשר אדרבה, העור גורם להתרבות עצומה של חיידקים נבגים ופטריות מחוללי מחלות שונות. והוא מקום 
העורלה. וההסבר, על פני כל הגוף העור צמוד ודבוק אל השכבות שמתחתיו, מלבד עור העורלה שאיננו דבוק 
אלא קיים חלל בין העור לבין העטרה, כאשר הפתח הצר )שבראש העטרה( גורם לחדירת זיהום אל החלל, ההופך 

בהכרח למרבץ נוח להתרבות חיידקית נוראה. 

בהסרת העורלה סר איום זה. )משום כך כל תינוק הנולד בבית המלוכה הבריטי, עובר תהליך מילה להסרת 
זו סיבת ברית המילה, אלא סיבה רוחנית מרוממת. אלא שבכל מצווה רוחנית  העורלה(. ברור לכל מבין שלא 

הטביע הבורא יתברך תועלת גשמית. 

מקור הידברות ה-רב זמיר כהן

רק לאדם מכל הייצורים בבריאה יש עורלה

 מכל היצורים עור הערלה קיים רק אצל בני האדם. ולמה? הרי חיה לא הייתה יכולה להסיר הערלה ולכן נבראה 
בלי עורלה ולאדם נוספה הערלה כדי לתת לו בחירה אם להיכנס בבריתו של אברהם אבינו גם כיהודי וגם כגוי 

שחפץ להתגייר… 

וזה לבד מראה תכנון ומנוגד לכל תאוריות המקריות של אבולוציה או מפץ גדול )ראה הפרכת תיאוריות אלו 
בפרקים נפרדים בספר התשובות(. בבריאה יש תכנון וזה פשוט מספיק להביט בברית ולהבין זאת במיוחד לאור 

כל האמור לעיל. 

קיום מצוות ברית המילה כהוכחה לאמיתות התורה: 

מצווה שכל עם ישראל מקיים כפי שהבטיחה התורה עד ימינו, שמוכיחה שהמבטיח הוא הבורא. 

אחרת איך יכל להתחייב המבטיח בתורה לפני יותר מ 3320 שנה כאשר רוב העם חילוניים ורחוקים מתורה 
ומצוות ובארץ ישראל בעולם נכון ל2012 הסקרים מראים 97% מהעם היהודי בישראל עושה ברית מילה למרות 
שרבים רחוקים מתורה ומצוות ו20% )מסקר משנת 2011( מהיהודים בישראל טוענים שהם לא מאמינים בקב"ה 
לא  אתם  למה!! אם  אפילו  יודעים  לא  עושים? והם  הם  המילה  הברית  את  אבל  שנשבו  תינוקות  ושלום  חס 
מאמינים למה אתם עושים? הם עושים כי השם התחייב כך בתורה שמצווה זאת לא תשכח מפי זרעו ודיי בכך 

לראות את אמיתות התורה. 

רחוק  שהכי  מי  גם  העם,  מפי  תשכח  שלא  אחת  שמצווה  בתורה  מתחייב  יתברך  שהשם  בתורה  נבואה  יש 
מהתורה, המצווה הזאת היא ברית מילה! 97% עושים ברית מילה בעם היהודי שזאת בגדול מצווה כביכול הזויה 

למי שלא מאמין, איך זה שנבואה זאת כתובה בתורה לפני יותר מ 3,320 שנה. 
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ברית מילה נתונים סטטיסטיים: מרבית היהודים בישראל מלים את בניהם בברית המילה המסורתית. ברית 
המילה נחשבת בציבוריות היהודית הישראלית לנורמה חברתית מקובלת ולביטוי מרכזי להשתייכות לעם ישראל. 
בישראל נערכות כ-40,000 בריתות בשנה לתינוקות יהודים, ועוד קרוב ל-2,000 בריתות לבוגרים, כולל מתגיירים 
)לקט נתונים ממוהלים, ממחלקת בריתות ברבנות ומבתי הדין לגיור,  2002-2003 97% מהגברים היהודים ילידי 

הארץ הם נימולים )נתוני עמותת קה"ל, 2000(. מהיכן המצווה בתורה?

ּוֶבן שְֹׁמנַת יִָמים יּמֹול ָלֶכם כָּל זָכָר ְלֹדֹרֵתיֶכם יְלִיד בָּיִת ּוִמְקנַת כֶֶּסף ִמכֹּל בֶּן-נֵכָר ֲאשֶׁר ֹלא ִמזְַּרֲעָך הּוא. ִהּמֹול 
יּמֹול יְלִיד בֵּיְתָך ּוִמְקנַת כְַּספֶָּך ְוָהיְָתה ְבִריִתי בְִּבשְַׂרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם. )בראשית, פרק יז, פסוקים יב, יג(

הקדוש ב"ה קובע דבר שהברית בבשרנו הייתה לברית עולם כלומר עובדתית אפילו שרוב עם ישראל לא דתי 
ולא יקיים את רוב המצוות וחלקם ממש כופר בצורה קיצונית בקיום מצוות כמו אנשי קיבוצים ושמאל קיצוני 

בארץ ישראל אבל עד שזה מגיע למצווה למול את בנם הם מוסרים נפש לקיים מצווה זאת. 

תפקחו את עינכם אחים זאת עוד הוכחה לאמיתות התורה. 

כללי  באופן  בכלל  תביטו  או  הגוף שלכם  בברית המילה של   )26 י"ט  )איוב,  תביטו"  אלוה  אחזה  "ומבשרי 
במורכבות היצירה של גופכם אבל ממש תביטו בכל חלק ותראו את מעשיי האלוהים. 

וכדי שנבין בגמרא מסביר התנא רבי שמעון בן אלעזר שמצווה שישראל חרפו נפשם והיו מוכנים למות למענה 
לא נכחה וכולם עושים אותה כמו ברית המילה ולהבדיל מצוות תפילין לא כולם עושים אותה כי זאת לא מצווה 

שצוונו למות עליה או שהיינו מוכנים למות עליה. להלן דבריו: 

"תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות, 
כגון עבודת כוכבים ומילה – עדיין היא מוחזקת בידם, וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת 

גזרת המלכות, כגון תפילין – עדיין היא מרופה בידם." )תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קל, עמוד א(

ולהלן סיפור אמיתי אחד מיני רבים של חירוף נפש לקיים את מצוות ברית המילה מזמן השואה: 

מקורו בספרה של הפרופסור יפה אליאך "סיפורים של חסידים בזמן השואה", והיא מעידה כי שמעה אותו 
בזמן  חסידים  של  "סיפורים  אליאך:  יפה  )פרופסור  שבברוקלין:   בביתו  זצ"ל  מבלוז'ב  האדמו"ר  של  מפיו 

השואה", עמ' 51 – 52.(

"סיפר האדמו"ר מבלוז'ב, הגאון רבי ישראל שפירא זצ"ל, לתלמידו ברוך זינגר ב – 
03.01.1975 בביתו שבברוקלין: 

במחנה ינובסקה נערכה סלקציה ביום הושענא רבא. השמועה כי נערכת סלקציה התפשטה במחנה במהירות 
כאש בשדה קוצים. לפי השמועה, מיועדים למשלוח הילדים ממחוזות: דרוהוביץ', בוריסלוב, לבוב וסטניסלב. 
בתוך דממת המוות ששררה, שמעתי לפתע את קולה הנרגש של האישה שעמדה לצדי. אש מוזרה ומפחידה ריצדה 
באישוני עיניה, והיא ביקשה ממני סכין! אני סברתי לתומי, סיפר האדמו"ר, כי היא מבקשת לאבד את עצמה 
מתוך טירוף הנפש. בתי' לחשתי לה בהתרגשות, 'מדוע את ממהרת כל כך?! אמנם נגיע לשם בסופו של דבר, 
במוקדם או במאוחר, אך מדוע את עושה זאת בכוחות עצמך? אל לך, בתי! חלילה לך לעשות כדבר הנורא הזה'. 

קצין אס. אס שהגיח בפתאומיות מבין הצריפים הבחין בשיחתנו. הוא בעט בי ושאל: מה אמרת לה כלב מזוהם 
שכמותך? היא בקשה סכין, עניתי. הסברתי לה כי הדבר אסור ע"פ ההלכה היהודית. האישה שעמדה לצדי הבחינה 
כי בחגורתו של הקצין יש סכין. היא פנתה אל הקצין וחזרה בתחינתה על בקשתה המוזרה מול פניו הנדהמות. 
כשהוא מבולבל מן המפגש הבלתי אמצעי הוציא הלה את סכינו מנדנה ונתנה בידיה. ראוי לציין כי מעשה זה היה 
מנוגד לחלוטין לחוקי האס. אס הנוקשים. כשהסכין בידיה התכופפה האישה אל ערמת הסמרטוטים שנחה על 
האדמה שלמרגלותיה. הייתה זו הפעם הראשונה שהבחנתי בה – בתוך החבילה נח לו תינוק בן כמה יממות בלבד. 

ללא שהיות היא בירכה את ברכת המילה ומלה את בנה אל מול עינינו הנדהמות. 

לפני שהספיק הקצין להגיב, ניגבה האישה את הסכין בבגדיה מן הדם והחזירה אותה לידי הקצין. היא הרימה 
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את בנה המיועד להישלח אל מותו הקרוב ונתנה אף אותו בידיו. כשהוא בוהה בה, היא נשאה את עיניה למעלה, 
אל שמי מרומים, ובזו הלשון אמרה: 'ריבונו של עולם, נתת לי ילד בריא, ואני מחזירה לך אותו ילד יהודי כשר! 

"מאז", סח האדמו"ר לתלמידיו, "נוהג אני לספר סיפור זה בכל שמחת ברית שאליה אני מוזמן". 

 הכרה של כל סוגי הבהמות בעולם 
וחלקיהם החיצוניים והפנימיים!

)ראו עוד על כך בתשובה לאתיאסט בספר התשובות שנקרית ניפוץ השיקוץ,וכיצד "מחקרו" עזר להוכיח את אמיתות 
התורה בנושא זה ובנושאים אחרים.(

וַיְַדבֵּר ה' ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ֲאֵלֶהם. דַּבְּרּו ֶאל בְּנֵי ִישְָׂרֵאל ֵלאֹמר: ֹזאת ַהַחיָּה ֲאֶשר תֹּאְכלּו ִמכָּל ַהבְֵּהָמה 
ֲאֶשר ַעל ָהָאֶרץ. כָּל ַמְפֶרֶסת פְַּרָסה ְוֹשַסַעת ֶשַסע פְָּרֹסת, ַמֲעַלת גֵָּרה בַּבְֵּהָמה ֹאָתּה תֹּאֵכלּו. )ויקרא י"א, א'-ג'(. 

כלומר, המבקש לאכול מן הבהמות או החיות אשר ביבשה, עליו לבדוק אם בבהמה או בחיה זו נמצאים שני 
סימני הטהרה: 

א. הפרסת פרסה )שפרסות רגליה אינן מיקשה אחת אלא שסועות.( ב. העלאת גרה )העלאת המאכל שנית 
לאחר בליעתו.(

והנה בפסוקים הבאים מגלה התורה סוד-חוק טבע. והוא: מבין כל אלפי סוגי וזני הבהמות והחיות שבעולם 
ישנם רק ארבעה בעלי חיים אשר העלאת הגרה והפרסת הפרסה אינם קשורים זה לזה. כלומר שהם מעלי גרה 
ולא מפרסי פרסה, או מפרסי פרסה ולא מעלי גרה. בכל שאר בעלי החיים הפרסת הפרסה והעלאת הגרה קשורים 
בהכרח זה בזה. או שיהיו בו שני סימני הטהרה, או שלא יהיה אף לא אחד מהם. התורה גם מפרטת את שמותיהם, 

ואת סימן הטהרה הנמצא בכל אחד מהם. וכך נאמר: 

ַאְך ֶאת זֶה ֹלא ֹתאְכלּו ִממֲַּעלֵי ַהגֵָּרה ּוִממְַּפִריֵסי ַהפְַּרָסה: ֶאת ַהגָָּמל כִּי ַמֲעֵלה גֵָרה הּוא, ּוַפְרָסה ֵאינּנּו ַמְפִריס, 
ָטֵמא הּוא ָלֶכם. ְוֶאת ַהשָָּפן כִּי ַמֲעֵלה גֵָרה הּוא, ּוַפְרָסה ֹלא יְַפִריס, ָטֵמא הּוא ָלֶכם. ְוֶאת ָהַאְרנֶֶבת כִּי ַמֲעַלת גֵָּרה 
ִהיא, ּוַפְרָסה ֹלא ִהְפִריָסה, ְטֵמָאה ִהיא ָלֶכם. ְוֶאת ַהֲחזִיר כִּי ַמְפִריס פְַּרָסה הּוא ְוֹשֵסַע ֶשַסע פְַּרָסה, ְוהּוא גֵָּרה ֹלא 

יִגָּר, ָטֵמא הּוא ָלֶכם. )ויקרא י"א, ד'-ז'(

סיכום חוק הטבע האמור בתורה: הגמל השפן והארנבת בלבד, מעלים גרה ואינם מפריסים פרסה. החזיר 
בלבד, מפריס פרסה ואינו מעלה גרה. בכל שאר בעלי החיים בעולם שתי תכונות אלו קשורות זו בזו! או שיש 

שתיהן או שאין כלום. 

הבה נשים לב למשמעות הדברים. 

כותב התורה מתחייב לדורות עולם שכל בעל חיים אשר יגיע לידינו, ואין זה חשוב אם הוא מיערות העד 
אינו אחד  לפני כמה מאות שנה, אם  רק  או אף מיבשת אמריקה שהתגלתה  או מג"ונגלי אפריקה  שבהודו 

מארבעת בעלי החיים הנ"ל, ומצאנו בו סימן טהרה אחד, אזי בהכרח יימצא בו סימן הטהרה הנוסף!

הדברים מורחבים בתורה שבעל פה, אשר גם מסבירה לנו כי לגילוי סוד טבע מקיף זה ישנה השלכה מטרה 
הלכתית בעלת משמעות חשובה ביותר. 

וכך נאמר בתלמוד )חולין נ"ט, א'( היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום )חתוך. כלומר, ואינו יודע אם 
מעלת גרה היא. לפי שעל פי מיקום השיניים ניתן לזהות את מעלת הגרה, משום שיש לה שינים רק בלסת 

העליונה. וזו שפיה חתוך אינו יכול לזהותה( בודק בפרסותיה. 

אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. ואם לאו, בידוע שהיא טמאה. ובלבד שיכיר חזיר. )שאם אינו 
מכיר מהו חזיר, יש לחשוש שמא זה שפרסותיו סדוקות חזיר הוא. שהחזיר מפריס פרסה אך אינו מעלה גרה(. תנא 
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דבי רבי ישמעאל: ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה וטמא, אלא 
חזיר. ועוד אמרו חז"ל בברייתא )ספרי פרשת ראה, ק"ב( "אך את זה לא תאכלו. אמר רבי עקיבא: 

וכי משה קניגי ובלסתר )צייד או זואולוג( היה? מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמים!" "להודיע בזה 
מעלת התורה, שמתוכה ניכרת נתינתה מפי הגבורה בכוח אלוהי ממעל. כי אדם בשר־ודם, אי אפשר לו להחליט 
זולתם. כי אולי נמצאים עוד ברואים בסימנים אלה כמו גמל, שפן, ארנבת וחזיר?  שרק אלה סימניהם כן ולא 
ואולי במשך השנים והדורות יחקרו וימצאו עוד כאלה? אבל הקדוש ברוך הוא רק הוא יודע שאין במציאות יותר 
מאלה שהזכיר כאן. כאשר באמת אנו רואים כי מאז שניתנה תורה לא מצאו התרים והחוקרים עוד מינים! והן, הן 
מנפלאות תמים דעים וסגולות תורתו". )הרב ברוך אפשטיין מפינסק, בספרו תורה תמימה ויקרא י"א, אות י"ז(. 
מאז כתב הרב אפשטיין זצ"ל את המשפטים הנ"ל חלפו כמאה שנה. במשך מאה שנים אלו התקדמו המחקרים 

המודרניים וגילו בעלי חיים רבים נוספים בכל רחבי העולם. 

ניתן לקבוע כי במשך למעלה משלשת אלפי השנים שחלפו מאז מתן תורה ועד זמנינו זה התגלו כל 
או לפחות כמעט כל הבהמות והחיות היבשתיות. ובכל אלו לא נמצא בעל חיים אחד! אשר הוא מעלה 
גרה בלבד או מפריס פרסה בלבד מלבד אותם אשר ציינה התורה. בכל שאר אלפי ורבבות סוגי וזני בעלי 
החיים, או שקיימים שני אלו או שנעדרים שניהם!                                                               מקור: הרב זמיר כהן שליט"א

שליטה בידיעת והכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם. 

)ראו עוד כל כך בתשובה לאתיאסט בספר התשובות שנקרית ניפוץ השיקוץ,וכיצד "מחקרו" עזר להוכיח את 

אמיתות התורה בנושא זה ואחרים.(

 סימני הדגים המותרים באכילה, מבוארים בתורה שבכתב, כך נאמר: 

 ֶאת־זֶה תֹּאְכלּו ִמכֹּל ֲאֶשר בַּמָּיִם: כֹּל ֲאֶשר־לֹו ְסנַפִּיר ְוַקשְֶׂקשֶׂת תֹּאֵכלּו. )דברים י"ד, ט'(

ו', ט'( "כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו  וקיבלנו בתורה שבעל פה )משנה מסכת נדה פרק 
סנפיר, ואין לו קשקשת". נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה: כל דג או יצור מים אחר, 
אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת. כלומר, אם מצאנו 
באחת מחנויות הדגים בעולם, חלקי דג אשר לא ניתן לזהות על פיהן איזה דג הוא זה, אך העור אשר על פני חלקי 

הדג מכוסה קשקשים, הרי הדין הוא שחלקי הדג הללו מותרים באכילה!

אף על פי שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת, ואנו לא ראינו אם אכן היו לדג זה סנפירים בהיותו שלם. וזאת 
משום שעל פי הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים – וכעדות כותב התורה. אך דג שמצאנו בו 
סנפירים אינו בהכרח בעל קשקשים. עתה נתבונן. אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים 

של דגים ושאר יצורי המים. 

האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים, בעל שם עולמי ככל שיהיה, אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט 
זה: "כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת". האם יש מי שיעז?! התורה שבעל 
פה הועלתה על הכתב לפני כאלפיים שנה. והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר חכמי התורה קיבלוהו יחד עם שאר 
פרטי התורה שבעל פה – איש מפי איש עד משה רבנו, אשר קיבלו ממי שאמר והיה העולם. לא ייפלא אפוא, שכל 
הדגים ושאר יצורי המים – בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים מפעם לפעם עד עצם היום הזה – 
כולם ממש, ללא יוצא מן הכלל, מתאימים לחוק -סוד טבע זה. האם יש אי מי אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, 

מלבד בורא העולם?                                                                 מקור: הידברות הרב זמיר כהן שליט"א

והתשובה ברורה מאליה רק מי שברא מוח וברא את כל הברואים יכול לתת לנו את הבינה להבין שאין עוד 
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מלבדו ומעידים עליו מעשיי שמיים וארץ ותבונתו המסתתרת בתוך חוכמת בריאתו המדהימה וחוקיי הבריאה 
המסודרים להבדיל מאנשי הבלאגן והבלבולוציה למיניהם. ודי לחכימא בזאת. 

חיתוך וביקוע באמצעות קרינה

לאחרונה הולך ומתרחב השימוש בקרינה לצורך חיתוכים שונים הדורשים יכולת חיתוך בעוצמה רבה, יחד עם דיוק 
מרבי ועבודה נקייה. כך מוצאים אנו את מכשירי ההקרנות במקומות שונים ומגוונים, החל ממלטשות יהלומים, 
ועד חדרי ניתוח. הקרינה הינה כידוע תופעה טבעית, כמו החשמל ושאר כוחות טבע, אשר הדרך להפקתה מן 

הטבע התגלתה רק בדורות האחרונים, ונחשבת לאחת התגליות הנכבדות של העידן המודרני. 

מפליא לגלות שחכמי תורת ישראל אשר חיו לפני קרוב לשלשת אלפי שנה, סמוך לבנין בית המקדש הראשון, 
הכירו מתוך התורה את אפשרות החיתוך העדין והביקוע המדויק באמצעות קרינה. במסגרת סודות הטבע אשר 
גילה בורא העולם לעמנו-עם ישראל, מתוך הצורך בידיעתן לשם אפשרות קיום מצווה או מצוות. אילו חכמי 
תורת ישראל דאז היו חיים עימנו כיום, סביר להניח שהיו מביטים באנשי המדע שהיום כעל משתמשים בדרכים 
עוקפות ובאמצעים מלאכותיים להפקת הקרינה מן הטבע. שהרי הם הכירו את כוח הקרינה המקורי ביותר והישיר 

ביותר שבטבע!

הם הכירו את תולעת השמיר. לשם הבנת הדברים והציטטות המובאות לקמן, נקדים, כי לחכמי תורת ישראל 
היה צורך בידיעת ובהכרת סוד – כוח טבע זה לשם חיתוך האבנים אשר ישמשו לבניין בית המקדש, ללא כלי 
ברזל. וככתוב: "והבית בהיבנותו וכו' ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו" )מלכים א' ו', ז'(. 
שימוש נוסף מצומצם יותר בהיקפו נעשה במידע חשוב זה בתקופת משה ודור המדבר כארבע מאות שנה קדם 
בנין בית המקדש, לצורך חריטת שמות השבטים על שתי האבנים היקרות אשר היו באפוד, ועל שתים עשרה 
האבנים היקרות אשר היו בחושן המשפט שבבגדי הכהן הגדול, וכדלהלן. בספר קהלת )ב', ח'( מעיד שלמה המלך 

על עצמו שעשה שימוש בשדים )לפי אחד הפירושים(. 

גילוי מקום המסתור של  כי השימוש שהשתמש בהם שלמה היה לצורך  א'( מבואר  )גיטין ס"ח,  ובתלמוד 
תולעת השמיר. ואלה דברי התלמוד )מתורגמים מארמית( "שנאמר והבית בהיבנותו וכו'. אמר להם שלמה לחכמי 
התורה: כיצד אעשה )לבנות את בית המקדש באבנים שלא נחתכו על ידי כלי ברזל(? אמרו לו, יש תולעת שמיר 
שהביא משה לאבני האפוד. אמר להם, היכן ניתן למוצאו? אמרו לו הבא שד ושדה וכפה אותם לגלות" וכו'. 
)וראה עוד שם את דרך השגת השמיר( דרך פעולת החיתוך והביקוע של השמיר לא הייתה באמצעות עצם חד 
הללו  "אבנים  ב'(  מח,  )סוטה  בתלמוד  וכמבואר  ממנה.  הבוקעת  קרינה  באמצעות  אלא  וכדו',  מגופה  הבולט 
)שבאפוד ובחושן( אין כותבים אותן בדיו, משום שנאמר פותחי חותם. ואין מסרטין עליהן באזמל, משום שנאמר 
במילואותם )שיהיו שלימות גם לאחר פיתוח שמות השבטים עליהן. והאזמל מחסר מהן(. אלא כותב עליהם בדיו 

)לסימן(, ומראה להן שמיר מבחוץ, והן נבקעות מאליהן כתאנה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסרה כלום". 

באוויר  השמיר  את  מציב  אלא  באבן.  השמיר  בנגיעת  צורך  כלל  היה  לא  היקרה  באבן  לחרוט  כדי  כלומר, 
ממול המקום הרצוי, והחריטה הייתה מתבצעת באמצעות הקרינה אשר הייתה בוקעת ממנה!! נסיים בנתון נוסף, 
יכולה  וקרני לייזר אינה  מפליא ומאלף לכשעצמו. לאחרונה התגלה שאף על פי שאחסון קרינה רדיואקטיבית 
להתבצע בשום חומר, מפני שהקרינה תחדור אליו ותעבור דרכו החוצה, חומר אחד ישנו שהוא יוצא מן הכלל, 

הוא העופרת. העופרת חסינה מפני קרינה. וכיצד היו מאחסנים את השמיר?

הנה ציטוט לשון חז"ל בדבר השמיר ודרך אחסונו: "משחרב בית המקדש, בטל שמיר. מה טיבו של שמיר 
זה? בריה הייתה מששת ימי בראשית. שנותנים אותו על גבי אבנים, על גבי קורות, מתפתחות )מתבקעות( לפניו 
כלוחי פנקס. ולא עוד אלא כשנותנים אותו על גבי ברזל הוא בוקע ויורד מלפניו. ואין כל דבר יכול לעמוד 
בו. כיצד עושים לו )לשומרו(? כורכין אותו במוכין של צמר ונותנים אותו לתוך כלי של עופרת מלא סובין 
של שעורים". )תוספתא סוטה ט"ו, א' וראה עוד בתלמוד סוטה מ"ח, ב'( הרי לנו דוגמה נפלאה נוספת לגילוי סוד טבע 
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נדיר, על ידי בורא העולם לעמו-עם ישראל, לשם מתן אפשרות קיום מספר מצוות ממצוות תורתו. מקור: הידברות 
הרב זמיר כהן

 שיקוף עצמים אטומים

לאחר צאת ישראל ממצרים בעזרת התערבות על-טבעית )ראה ספר שמות פרקים ז-י"ב. וראה להלן פאפירוס 
מצרי ובו עדותו של מצרי בן אותה תקופה על עשרת המכות(, מספרת התורה על המשך ההנהגה הניסית הסוללת 
את הדרך במדבר, וקובעת את מסלול הצעידה ההמונית ממצרים לישראל, דרך מדבר סיני. וכך נאמר: "ַוה' הֵֹלְך 
ִלְפֵניֶהם, יֹוָמם – ְבַּעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶדֶּרְך, ְוַלְיָלה – ְבַּעּמּוד ֵאש ְלָהִאיר ָלֶהם. " )שמות י"ג, כ"א( והנה, בברייתא 
וקביעת מסלול  וכי לאורה( מובא שבנוסף ליישור הדרך,  ב'. ד"ה  דמלאכת המשכן )מוצאת בתוס' שבת כ"ב, 
. היה   .  .[ ובכך לדעת את הנמצא בתוכם  ניתן להשתמש בעמוד הענן כמשקף עצמים אטומים,  ההליכה, היה 
מסתכל בטפוח כ"ד ויודע מה בתוכו. בחבית, ויודע מה בתוכה[ בדיוק כקרינת רנטגן ואולטרא-סאונד המוכרים 
לנו כל כך מחיי היום יום. מעניין לציין, שבדומה מאד לשיקופי גוף המבוצעים כיום באמצעות קרני רנטגן וכדו', 
לשם התבוננות באברים פנימיים כדי לגלות דלקות ומחלות שונות, גם במדבר ניתן היה לבצע, ואף בוצעה, בדיקה 
מעין זו. אלא שהם לא נזקקו למכשירים "החדישים" שלנו. את גוף הפרה האדומה אסור לבתר ולחתוך לאחר 
שחיטתה )ראה חולין י"א, א'(. אך מאידך עליה להיות בריאה ללא מחלות ופגמים, בדיוק כמו פרה המיועדת 

לאכילה. 

ואכן, הפרה האדומה שנשחטה במדבר נבדקה בשמונה עשר! מקומות באבריה הפנימיים )"ויבדקינה בתמני 
וזאת  כל שהוא!  חיתוך  בגופה  לבצע  צורך  ג'( מבלי שיהיה  י"ט,  עוזיאל במדבר  בן  יונתן  תרגום  טריפן"  סרי 
אי  כאשר  הדין  שמעיקר  אע"פ  )וזאת  הענן.  לעמוד  בסמוך  העמדתה  בעזרת  בוצע  אשר  גוף  שיקוף  באמצעות 
אפשר לבדוק ניתן לסמוך על רוב הפרות שאינן טריפה כמבואר בתלמוד חולין י"א, ב'. ואכן, על כך סמכו בדורות 

שאחרי דור המדבר. ראה מעינה של תורה, במדבר עמ' צד( מקור: הידברות -הרב זמיר כהן. 

 מה בדיוק מכיל דבש הדבורים?

 מכללי היסוד בהלכות האסור והמותר באכילה, הוא הכלל: 

 "היוצא מן הטמא )כגון ביצים וחלב(, טמא. והיוצא מן הטהור, טהור". 

על פי כלל זה יש לתמוה לכאורה, כיצד אוכלים אנו, וכיצד אכלו אבותינו את דבש הדבורים!?

והרי אף על פי שהדבש נוצר מן הצוף, בכל זאת הרי לא יתכן שהצוף נפלט ללא שום תערובת בדיוק כשם 
שנכנס, שאם כן היה נפלט כאשר הוא עדין צוף. היווצרות הדבש מחייבת תערובת חומר המופרש מגוף הדבורה, 
חומר המעבד את הצוף והופך אותו לדבש. וכשם שהעשב הנאכל על ידי הגמל, הופך לחלב לאחר עיבודו בגוף 
הגמל, וחלב זה אסור בשתייה משום "היוצא מן הטמא, טמא", כך בדיוק היה על הדבש להיות אסור באכילה 
מאותה סיבה ממש! שהרי הדבורים עצמם אסורים באכילה. זאת ועוד. אפילו אם הייתה קיימת אפשרות היווצרות 
דבש מצוף גם ללא תערובת חומר מגוף הדבורה, הן בודאי שאל קיבת הדבורה מופרשים מיצים שונים כמצוי 
בקיבת כל בעל חי אחר. אם כן לפחות מצד תערובת מיצים אלה בצוף, היה על חכמי ישראל לאסור את הדבש 

באכילה! והנה, מחקרים מאוחרים מגלים שתי עובדות מפליאות: 

א. לדבורה שתי קיבות. קיבת העיכול, וקיבת הדבש. 

מיצי העיכול.  נפתרה הבעיה האחרונה בדבר  זו  עובדה  גילויה של  עם  עיכול.  מיצי  אין  הדבש  בקיבת  ב. 
ומה על הבעיה הראשונה? ובכן, מחקר חדש מגלה עובדה נוספת. קיבת הדבש אכן מפרישה אנזים המפרק את 
המולקולות של הצוף והופך אותם מדו סוכרי לחד־סוכרי ]הדבש מכיל סוכר אינברטי שהוא בעיקרו תערובת 
מכמויות כמעט שוות של גלוקוזה )סוכר ענבים( ופרוקטוזה )סוכר פירות(. אולם, לאחר שהאנזים אשר הופרש 
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על ידי הדבורה עשה את פעולתו והצוף הפך לדבש, מתפרק האנזים עד שלא נותר ממנו דבר, והדבורה מקיאה אל 
חלת הדבש את הצוף הטהור ללא שום תערובת. 

מובן מעתה כיצד אנו אוכלים את דבש הדבורים. אך הרי מסתבר שאילו הייתה אוניברסיטה בתקופת התלמוד 
ומדעניה היו נשאלים אם יש להתיר על פי תורת ישראל את דבש הדבורים באכילה, ללא ספק תשובתם הייתה 
נחרצת לאסור, וכדין חלב בהמה טמאה. שהרי ללא ספק מתערב בו חומר כל שהוא מגוף הדבורה. והנה, "למרבה 
הפלא", בתורה שבעל פה קיבלו חז"ל ואבותיהם מאבותיהם, עד משה רבנו ע"ה, את המשפט הקצר והנמרץ הבא 
המופיע בתלמוד )בכורות ז', ב'( "דבש דבורים, מותר. מפני שמכניסות אותו לגופן, ואין ממצות אותו מגופן". 
כלומר, דבש הדבורים אינו דומה לחלב בהמה טמאה! בדבש הדבורים אין שום תערובת של מיצוי מגוף הדבורה, 

והוא יוצא כאשר הוא מכיל את החומר שנכנס בלבד!

מי יכול היה לדעת לפני אלפי שנים סוד טבע זה הנוגד את ההיגיון הפשוט ואת הדמיון המוחלט לחלב, ואף 
לומר זאת בביטחון גמור עם השלכה הלכתית משמעותית, אם לא שבורא העולם הוא אשר גילה זאת לצורך ידיעת 

ההלכה? מקור: הידברות הרב זמיר כהן

לכן אם ניקח ראייה זאת כשלעצמה בלבד היא ראייה מספיק חזקה להחזיק את היות התורה מפי הבורא כי לא 
קיים אדם שיוכל לדעת בלי מיקרוסקופ וידע מדעי וכלים לבדיקה עובדות אלו ולכן זה ברור שקיבלו חז"ל המידע 

מפי משה כפי שקיבל מפי השם יתברך בורא הכל. 

 מי גילה את החיסון?

אחת התגליות המדעיות האדירות אשר הביאה להצלת רבבות מליוני בני אדם בכל רחבי תבל, וללא ספק ניתן 
לואי  ד"ר  של  הנפלאה  תגליתו  זוהי  העולמית,  בהיסטוריה  החשובות  התגליות  של  הראשונה  בשורה  להציבה 
פסטר בדבר הריפוי ע"י שימוש באותו החיידק אשר אנו מבקשים להינצל ממנו. הד"ר פסטר ערך כידוע מחקרים 

בריפוי מחלות וביניהן בריפוי מחלת הכלבת. 

ולאחר שהמצאתו נחלה הצלחה מדהימה מעל ומעבר למצופה, עבר לטפל במחלות שונות נוספות באותה 
שיטה. עד עצם היום הזה משמשת תגליתו של ד"ר פסטר כבסיס מרכזי לכל סוגי החיסונים. ומן הראוי לציין כאן 
עוד בהקשר לכך את התפתחות שיטת הריפוי ההומאופטית המבוססת על ריפוי דומה בדומה )ריפוי מחלה ע"י 
מתן תרופה המבוססת על חומר הגורם לסימפטומים דומים לאלו של המחלה(. שיטה ההולכת וכובשת את העולם 
המערבי. והנה, בספר "מבוא שערים" אשר מחברו היה בן דורו של ד"ר לואי פסטר מובאת עדות אנשים נכבדים 
ונאמנים אשר שמעו מידידו הקרוב של ד"ר לואי פסטר, הלא הוא הרב ד"ר ישראל מיכל רבינוביץ, כי ד"ר פסטר 
קיבל את יסוד מחקרו המהפכני מן. התלמוד. וכך קרה הדבר: הרב ד"ר ישראל מיכל רבינוביץ אשר התגורר בפריז, 
התחיל כידוע לתרגם את התלמוד לצרפתית. תרגומו לסדר מועד אשר הגיע לידידו ד"ר פסטר עורר את סקרנותו 
של איש המדע הנכבד, והנה לפליאתו הוא גילה בתלמוד במסכת יומא משפט מפתיע: "מי שנשכו כלב שוטה 
)חולה בכלבת(, מאכילים אותו מחצר- כבד שלו. )תרופתו שיאכילוהו מיותרת הכבד של הכלב הנגוע(" )יומא 
פ"ד, א'( הד"ר המופתע פתח מיד בסדרת ניסיונות אשר תוצאתן הייתה והינה הצלת רבבות מליוני בני אדם!! 
אכן, הפוך בה והפוך בה, בתורה. כלומר עסוק בתורה בעיון, וחפש והעמק בכל דבריה שכולה שכל מה שתרצה 

תמצא בה! )אבות פרק ה', כ"ב( מקור: הידברות- הרב זמיר כהן

 גיבון כמבחן לכשרות החיה

הגבנה הוא תהליך בו יוצרים גֶֶּבן מחלב. 

הוכחות לאמיתות התורה שאמרה שרק מחיה כשרה ניתן לגבן גבינה. ולאחרונה נתברר שג'ירף כשר ועוד 
עובדות שמוכיחות שהתורה אמת שכן התורה לקחה סיכון שאמרה שניתן לגבן גבינות רק מחלב חיה טהורה 
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ולא מחלב אדם או חלב חזיר או חלב כלבים או נמרים כי הם לא כשרים ולכן ולכן קיבלנו מבורא עולם שהחלב 
שלהם לא מתגבן לגבינה. וזה בעצם עוד אחד ממבחני הכשרות הנוספים לחיה כשרה כפי שיוסבר להלן. כיום 
המדע מוכיח זאת שרק מחיה כשרה ניתן לגבן גבינות והלא מאמינים נשארים המומים מניין לחז"ל ידע כה רב ולו 
המאמינים זה ברור שזה ידע אלוקי ולא ידע מדעי כי כך מסר להם הבורא ממשה עד לימינו מרב לתלמיד עד היום. 
זכרו שחז"ל לא יכלו לדעת לפני 3322 שנה אלמלא כך קיבלו מפי בורא עולם בתורה הקדושה. )בתורה שבעל 
פה( תהליך ההגבנה מהווה חלק מתהליך יצירת גבינות. במקרא הותרו לאכילה רק יונקים שיש להם סימני טהרה: 
בעלי חיים שהם מפרסי פרסה ומעלי גרה )ויקרא י"א ג-ז' דברים י"ד ו-ח'(. כמו כן, בחיבורו של אסף הרופא מובא 
תהליך גיבון החלב כסימן נוסף להבחנה בין בהמות וחיות טהורות לטמאות: לפי קריטריון זה רק חלב של יונקים 

טהורים מגבן ואילו חלב של טמאים אינו מגבן. 

סוגי הגבנה ניתן לבצע שני סוגים של הגבנות – אנזימתית וחומצית. הגבנה אנזימתית, שימוש באנזים הגבנה 
)בדרך כלל מסוג כימוזין או פפסין( על מנת לשנות את מבנה החלבון שבחלב. האנזים חותך את חלבון החלב 
מסוג "קזאין" וגורם לחלבונים להיקשר זה לזה וליצור רשת סיבית. הגבנה חומצית, שימוש בחומצה על מנת 
להוריד את ערך ההגבה )pH( של החלב למינימום אשר בו חלבוני החלב משנים את צורתם )עוברים דנטורציה( 
)קשור ל – PKa(. שינוי צורתם של החלבונים חושף בהם אזורים הנוטים להיקשר זה לזה וכך נוצרת רשת סיבית 

חלבונית. 

בדיקה זו התקבלה על ידי הרמב"ם להלכה ועליה מבוססים הלכות שונות בשולחן ערוך ובשאר הפוסקים. 
וד"ר  עמר  זהר  פרופ'  האנושית.  ההיסטוריה  משחר  עוד  מוכר  וג'אמוס  עז  כבש,  פרה,  בחלב  הגיבון  תהליך 
דוד אילוז מהמחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה שבאוניברסיטת בר-אילן בשיתוף של ד"ר עוזי מרין 
מהמעבדה לחקר החלב, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בדקו את תקפותו של מדד גיבון החלב כאמצעי 

מבחין בין יונקים טהורים לטמאים, ועד כמה ניתן לסמוך על מדד זה באופן מעשי. 

לצורך בחינת מדד זה נבדק חלב של יונקים שונים בשתי שיטות. 

השנייה  המסורתית.  בשיטה  שמקובל  כפי  ראנין,  אנזים  באמצעות  החליבה  לאחר  מיד  נעשתה  הראשונה, 
הגבן.  וחוזק  הקרשה  מהירות  בדיקות  קבלת  המאפשר   , )Opt graph(גרף האופטי  במכשיר  במעבדה  נעשתה 
הדיגום והאנליזות בוצעו בשתי חזרות בחלב היונקים השונים ומפרטים שונים. תוצאות הבדיקה הראו על יצירת 
גבן בחלב של פרה, עז, כבשה, ג'אמוס, יחמור אירופאי, אייל אדום, יעל וג'ירף – המוגדרים כבעלי חיים טהורים. 

אלפאקה,  נאקה,  סוסה,  חלב  טמאים:  חיים  כבעלי  המוגדרים  הבאים  מהיונקים  גבן  נוצר  לא  זאת,  לעומת 
ארנבון, קוף, כלבה, חזירה וחלב אם )אדם(. המחקר חושף בין היתר את העובדה שלא ניתן לייצר גבינת גמלים 
חלב  עם  ערבוב  ידי  על  רק  מתאפשר  והדבר  שונים(  מסחריים  לפרסומים  )בניגוד  הרגילה  המסורתית  בשיטה 
בהמות טהורות או באמצעות תוספים אחרים, עובדה שכבר מופיעה במקורות הלכתיים קדומים. חלב הג'ירף: 
בדיקת חלב של ג'ירפה, שהתאפשרה הודות לשיתוף פעולה עם ד"ר יגאל הורוביץ, הווטרינר של הספארי )המרכז 

הזואולוגי תל-אביב רמת-גן( הראתה שהוא מגבן בקשיות גבוהה. 

במחקר נוסף שבו נטלו חלק פרופ' זהר עמר וד"ר יגאל הורביץ בשיתוף צוות רבנים וחוקרים, ובמהלכו נותחו 
שתי ג'ירפות לבדיקת כשרותן. תוצאות מחקרים אלה הוכיחו למעלה מכל ספק שלג'ירף )המזוהה עם ה"זמר" 
הנזכר בתורה( יש את כל סימני הטהרה, ואין הוא שונה במרבית איבריו משאר הבהמות והחיות הכשרות, לבד 
מגודל האברים שאינו פרופורציונאלי. אלרגיה לחלב ממחקר אחר, הראה שאנשים בעלי אלרגיות לחלב פרה 
פיתחו אלרגיות גם לחלב של שאר בעלי החיים הכשרים, בעוד שהם אינם אלרגניים לבעלי חיים שאינם טהורים. 
ההסבר להבדל בין חלב של יונקים טהורים וטמאים עדיין לא ברור לגמרי, ויתכן שהדבר קשור להרכב החלבוני 
הקפא – קזאין שביונקים אלה או לשוני בהרכב האנזימים המצוי בקיבת המיצים של היונקים השונים. מכל מקום, 
תוצאות מחקר אלה מעידות שהציווי בתורה המבחין בין בעלי חיים אלה כנראה אינו שרירותי ולמעשה הוא 



 87ספר ההוכחות

עוד הוכחה לאמיתות הנאמר בתורה אחרת מהיכן ידע הכותב אלמלא היה הבורא בעצמו איזה חיה כשרה 
ואיזה לא?

ועוד נתן סימני טהרה לזהות חיה כזאת כפי שרק לאחרונה זיהו שהג'ירפה היא חיה כשרה למאכל והחלב שלה 
אכן מתגבן! כפי שהוסבר לעיל רק ממבחן זה ניתן לראות את אצבעו של מי שאמר והיה העולם ולמעשה רק הוא 

יודע מה ברא איזה חיה כשרה ואיזה לא!. 

למדד זה יש השלכה כלכלית בקרב מיליוני מאמינים יהודים צורכי בשר "כשר". הוא מקנה בפני פוסקי ההלכה 
בימינו כלים נוספים לבחינות סוגיות סבוכות הקשורות בבחינת היתרם של בעלי חיים שקיים ספק לגבי כשרותם. 

תורשה במחלת ההמופיליה

הוכחה לאמיתות התורה למשל מחקר גנטי חדש מוכיח כי בוודאות מחלת ההמופיליה היא מחלה תורשתית שהיא 
בעצם דימום בלתי פוסק מכל פצע קטן בשל חוסר בגורמי קרישה בדם. עם התקדמות המחקר הגנטי במחלות 
מועברת  ההמופיליה  מחלת  כי  בוודאות  המחקר  לאנשי  התברר  לבניהם,  מההורים  בתורשה  לעבור  העלולות 

בתורשה לדורות הבאים בעיקר כאשר האם היא החולה במחלה זו. 

של  חדשה  בתגלית  מדובר  כאמור,  הבאים.  לדורות  תורשתי  חשש  כל  ואין  כמעט  חולה,  האב  כאשר  אבל 
המחקר המודרני בתחום הגנטי. והנה, למרבה הפלא מתברר כי הרמב"ם ידע נתון חשוב זה, לא מתוך מחקרים 

)אשר היו כמובן בלתי אפשריים אז, לפני שהומצא המיקרוסקופ וגילוי הגנים(, אלא מתוך התלמוד. 

הנה לשון הרמב"ם בהלכות מילה )פרק א הלכה י"ח(

"אישה שמלה את בנה הראשון ומת מחמת מילה שהכשילה את כוחו, וכן מלה את השני ומת מחמת מילה, 
בין מבעלה הראשון ובין מבעלה השני, הרי זה לא ימול את השלישי בזמנו וכו', שסכנת נפשות דוחה את 

הכול". 

כלומר, לאחר שני מקרים של דמם בלתי פוסק בשני אחים, אין לתלות את הדבר בצירוף מקרים, אלא יש 
לחשוש שמדובר במחלה תורשתית המקננת גם בילד השלישי. משום כך אין למול את הילד השלישי, שהרי פיקוח 
נפש דוחה מילה. ומוסיף הרמב"ם, שאפילו כאשר ילדה אותה אישה את הילד השלישי מאב אחר, הסכנה עדיין 

קיימת, ואין למולו! והסיבה ברורה. 

הגורם התורשתי של המחלה נעוץ באם, ומכיוון ששלושתם נולדו מאותה אם, אין למול את השלישי!

ומתוך כך למד הרב יואל סירקיש בספרו בית חדש )יורה דעה, סימן רסג(

 "אבל באיש אחד שמתו שני בניו שנולדו מאותה אישה, ואח"כ נולד לו בן מאישה אחרת, יכול למולו, 
וכן עשה בעל ספר האגודה, וחי הילד". 

כלומר, חסרון גורמי קרישה בדם עלול לעבור בתורשה רק מהאם לילדיה, אך לא מהאב לילדיו! ומהיכן ידע 
זאת הרמב"ם?

 "נראה שדייק כן מהכתוב בתלמוד )יבמות סד, ב'(

"אישה שמלה את בנה הראשון ומת, שני ומת, שלישי לא תמול". 

ולא כתוב איש שמל את בנו הראשון ומת וכו'. ומורה שבאשה תלוי דבר זה". )הרב יואל סירקיש בספרו "בית 
חדש" שם(. מקור: הידברות- הרב זמיר כהן

 כיצד נוצרים תאומים?

עוד הוכחה מדהימה שנכתבה בתלמוד לפני כ- 1600 שנה במסכת נדה כ"ז, א' ורק היום המדע מגלה מה שחז"ל 
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ידעו כבר 3,320 שנה. אולם גם לאחר המצאת המיקרוסקופ והגילוי המרעיש כי העובר נוצר מזירעון אחד בלבד, 
החזק והזריז שבכולם, עדיין לא הייתה ברורה לחלוטין מה בדיוק גורם להיווצרות תאומים או יותר במקום עובר 
אחד, עד אשר בדורות האחרונים ממש נקבע סופית באמצעות התבוננות בכלי סריקה חדשניים ומשוכללים כי 
תאומים נוצרים משתי ביציות, שלישיה משלש וכן הלאה. החידוש האחרון בתחום זה היה הגילוי המפליא כי 

תאומים זהים נוצרים כתוצאה מביצית אחת ויחידה שהופרתה על ידי זירעון אחד ויחיד ונחלקה לשניים. 

רותם  יעקב  פרופ'  של  במאמרו  בהרחבה  כך  על  )ראה  ביציות.  משתי  נוצרים  זהים  שאינם  תאומים  ורק 
"ב'אנציקלופדיה רפואית למשפחה" כרך 9(. 

אך האומנם תגלית חדשנית של המאה העשרים היא זו? לפנינו לשון התלמוד )נדה כ"ז, א'( "מעשה ונשתהה 
ולד אחד אחר חברו ג' חדשים )כלומר שנולד 3' חודשים לאחר לידת אחיו התאום(. והרי הם )התאומים הללו 
שנולדו אז( יושבים לפנינו בבית המדרש. ומאין נינהו )ומי הם?(, יהודה וחזקיה בני ר' חייא. והא אמר מר )והרי 
אמר הרב. כלומר והרי קבלנו מרבותינו( אין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת? )כלומר, לא יתכן שאישה תהרה 

הריון נוסף כאשר היא כבר הרה, איך הרתה אמם שוב 3 חודשים לאחר ההיריון הראשון?(

ונולד  הבשיל  )כלומר  בתחילת שביעי  צורתו  נגמרה  אחד  לשתים.  ונתחלקה  הייתה  אחת  טיפה  אביי:  אמר 
בחודש השביעי(, ואחד בסוף תשיעי". יש לציין שאף לנתון מדעי זה השלכה הלכתית חשובה. ראה בספר "נודע 
ביהודה" )מהדורה תניינא סימן פא( מאת הרב יחזקאל לנדא )נפטר בשנת תקנ"ג – 1793( שנשאל על אודות בעל 
שחי עם אשתו חיי אישות פעם אחת לאחר שילדה ונטהרה, ומיד הוצרך לנסוע לתקופה ארוכה. והנה לאחר תשעה 

חודשים ילדה תאומים. הבעל אשר קרא בספרי חכמי הטבע ובספר דרוש אחד

"שאי אפשר לתאומים להתעבר מביאה אחת", חשד באשתו. והשיב הרב: "הנה הבעל הזה עוונו ישא, 
וחושד בכשרה". תוך שהוא מציין כי דברים אלה )שאי אפשר שתאומים יוצרו מביאה אחת( "הבל הבלים 
המה, נגד כמה מקומות בתלמוד" וכו'. ומסקנתו שהכול מודים שיכולה להתעבר ולדות הרבה, מביאה אחת. 
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מהו מספר שעות השינה שאדם נורמאלי צריך?

ומהיכן אנו לומדים על כך שזה עוזר להוכיח את אמיתות התורה מספר שעות השינה שבני האדם ישנים בפועל, 
משתנה מאדם לאדם. אך האם יש מספר שעות מומלץ לשינה, לשם השגת רוגע נפשי ושכלי אשר יסייעו לקליטה 
והבנה מקסימאלית ולזיכרון החומר הנלמד? ובכן, מחקר חדש שנערך על ידי צוות חוקרים בראשות פרופ' רוברט 
סטיקגולד מבית-הספר לרפואה בהרווארד קובע כי המספר הרצוי ביותר של שעות שינה להשגת התוצאות הנ"ל 
יותר  כי הנוהגים לישון  )ובכל מקרה, לא פחות משש שעות(. המחקר קובע חד משמעית  הוא: שמונה שעות. 
משמונה שעות, מבזבזים את זמנם לריק! פרופ' סטיקגולד מסביר כי במהלך שינה של 8 שעות בלילה, ישנם שני 

שלבים עיקריים שבהם המוח עובר שינויים פיזיקאליים וכימיים: 

בחלק הראשון של הלילה, ולפנות בוקר במהלך השעתיים האחרונות של השינה. האינטראקציה שבין שני 
השלבים היא שמחזקת ומקבעת את הזיכרון. 

בשלב הראשון של השינה, מוזרם המידע מאזור הזיכרון )ההיפוקמפוס( אל תוך קליפת המוח. לאחר מכן, 
יום, אל  במשך כארבע שעות, מתרחש במוח תהליך איטי של חלוקת המידע החדש, זה שנלמד ונרכש באותו 
רשתות העצבים ותאי העצב המתאימים. "התהליך דומה להמתנה לבצק שיתפח", אומר פרופ' סטיקגולד. בשלב 
השני והמסיים של השינה )המכונה שלב החלום הפעיל( שוב מתרחשים תהליכים כימיים מהירים. ההיפוקמפוס 
מתנתק מקליפת המוח, והמוח מפעיל שוב את המידע שעבר עיבוד ומחזק את הקשרים שנותרו בין תאי העצב בכל 
מאגרי הזיכרון. פרופ' סטיקגולד הטעים כי לממצאים אלה השלכות חשובות ביחס לתלמידים ואנשים הרוכשים 
כי שיפור הביצועים הלימודיים תלוי בשינה טובה  מידע או מיומנות חדשה בכל תחום שהוא. המחקר מוכיח 
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ומספקת אף יותר מאשר במאמצי השינון והלימוד שהשקיע התלמיד או במנת המשכל שלו. מותר לציין כי פרסום 
מחקר רב משמעות זה בשנת אלפיים זכה לכותרות ענק בעיתונות העולמית בכלל, ובביטאונים המדעיים בפרט. 
והנה, בספר "היד החזקה", ספר המסכם את כל ההלכות התורניות וההנהגות הראויות, בין שאר דברי ההדרכה 
הנפלאים לשמירת הגוף והנפש בצורה הטובה ביותר, מציין הרמב"ם כי בשמונה שעות שינה מפיק האדם את 

התועלת המרבית מן השינה, ואין צורך ביותר! הנה לשונו: 

"היום והלילה, כ"ד שעות. די לו לאדם לישן שליש מהן, שהוא שמונה שעות". )הלכות דעות פרק ד' הלכה 
ד'( מעניין לציין שיש מחכמי ישראל אשר כתבו כי קיבלו מרבותיהם שברובד הרמז שבפרד"ס )פשט, רמז, דרש, 

סוד( התורה, הדבר נרמז בפסוק: 

"כי עתה שכבתי ואשקוט. ישנתי אז ינוח לי" )איוב ג', י"ג(

הגימטרייה של המילה "אז" היא 8 )7+1(. והרי הפסוק כאומר: "כאשר ישנתי "אז" )= 8 שעות(, ינוח לי!". 

המילה "אז" בגימטריה 8; מכאן, שהאדם צריך לישון 8 שעות בלילה כדי להשיג מנוחה מלאה. הדבר מתאים 
להלכה וגם למדע: "היום והלילה, כ"ד שעות. די לו לאדם לישן שליש מהן, שהוא שמונה שעות" )רמב"ם הלכות 

דעות ד, בן איש חי א וישלח(
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חוט כסף רוחני באדם. 

ידי אחדים מן  מחקרים נרחבים שנערכו במקביל בארצות-הברית, ברית-המועצות )לשעבר(, אנגליה ועוד, על 
הידועים שבחוקרי הנפש בעולם, כגון פרופ' ק. רינג, ד"ר מאהל ועוד, העלו כי בתנאים מסוימים קיימת אפשרות 

של יציאת נפש האדם מתוך גופו מרצון, ושיבה אל הגוף מתוך בחירה לאחר שוטטות במרחקים שונים. 

)בניגוד לאנשים רבים שמתו מוות קליני, ולאחר שחזרו לחיים דווחו על חוויות מדהימות שחוו בשעת מותם, 
בו  הכביש  על  או  "נפטרו"  עליו  הניתוחים  שולחן  על  המונח  גופם  מעל  ריחף  שלהם  האמיתי  ה"אני"  כאשר 
"נהרגו". ראה על כך בהרחבה ב"תשע תשובות ושאלה" מסדרת "תורה מן השמים" פרק א'(. מבין הדיווחים 
הרבים נצטט קטעים אחדים מתוך דיווח שהופיע בירחון "האגודה לפאראפסיכולוגיה בישראל" )גיליון מס' 6 

עמ' 15-17( בכתבה שכותרתה: 

למחקר  החברה  ומייסדת  בעולם,  ביותר  והמפורסמת  הגדולה  המדיום  גארט,  "איילין  הנפש"  מסע  "רזי 
פאראפסיכולוגי בארה"ב, השתתפה לפני שנים אחדות בניסוי, שנערך בניו-יורק בפיקוחו של הפאראפסיכולוג 
הנשמה  את  ו"להסיע"  היפנוזה-עצמית(,  מעין  של  )בדרך  מגופה  נשמתה  את  להפריד  עליה  היה  מאהל.  ד"ר 

לאיסלנד, לביתו של הפאראפסיכולוג האיסלנדי ד"ר סוונסון. 

כפי שנקבע מראש, היה על החוקר האיסלנדי לבצע בביתו, בשעה מוסכמת מראש, שורת פעולות הידועות לו 
בלבד. תפקידה של איילין גארט היה לנסות לראות פעולות אלו בעיני רוחה, ולמסור דו"ח מפורט עליהן לד"ר 

מאהל. המדיום ניתקה את נשמתה מגופה שבניו יורק, ויצאה ל"מסע טראנס אטלנטי" לאיסלנד הרחוקה. 

הייתה זו טיסת בזק שנמשכה שניות ספורות, אך הדבר לא הפריע לה להתרשם מהאזורים הסמוכים לנתיב 
ה"מסע". היא חשה בקרירות הארקטית של איסלנד והריחה את ניחוח הפרחים המלבלבים בגינה שעל חוף הים, 
לפני שעברה דרך קירות ביתו של ד"ר סוונסון והגיעה לחדר, שבו היה הניסוי אמור להיערך. ד"ר סוונסון, שניחן 
אף הוא בסגולות של קליטה על חושית, הרגיש מיד בנוכחותה בחדר. איילין גארט הבחינה בתחבושת הגדולה 

העוטפת את ראשו, ושמעה את דברי העידוד שאמר לה: 

"יהיה זה ניסוי מוצלח, ללא ספק. ובכן, אנו מתחילים. התבונני, קודם-כל בחפצים שעל השולחן". נשמתה 
יורק תיאור מדויק של המתרחש מעבר לאוקיינוס.  ובו בזמן השמיע גופה בניו  של איילין בחנה את החפצים, 
קצרנית חרוצה, שהובאה למקום ביזמתו של ד"ר מאהל, רשמה בדייקנות כל מלה ומלה שנפלטה מפי המדיום. 
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בהמשך הניסוי, שמעה איילין גארט את ד"ר סוונסון אומר לה: "בבקשה ממך, התנצלי בשמי בפני עמיתי בניו-
יורק על שנבצר ממני לבצע את תוכנית הניסוי כפי שקיוויתי. נפצעתי בראשי, כפי שאת רואה, ולא אוכל לעשות 
יורק ונרשם בפרוטוקול, ד"ר סוונסון יצא למסדרון ופנה  פעולות הדורשות מאמץ". גם דיווח זה התקבל בניו 

לעבר חדר עבודתו, כשאיילין גארט מתקדמת אחריו. 

עוד בטרם נכנס לחדר, כבר ידעה המדיום מה הוא עומד לעשות. ואמנם, ד"ר סוונסון נטל לידו את הספר 
ייקח, החזיק בו בצורה שאפשרה למדיום לראות את שמו, פתח אותו באקראי והחל לקרוא באלם.  שידעה כי 
הפרק שקרא דן בתורת היחסות של איינשטיין, והמדיום לא התקשה לעמוד על פרט זה. היא אפילו "שידרה" 
לקצרנית בניו יורק קטעים שלמים מן הכתוב בספר, למרות שד"ר סוונסון באיסלנד הקפיד להפנות אליה רק את 
הכריכה החיצונית. ניסוי היסטורי זה נמשך כ-15 דקות, ומיד בסיומו העתיקה הקצרנית את הפרוטוקול במכונת 
הכתיבה. ד"ר מאהל חתם את שמו בשולי המסמך, צירף את חתימותיהם של שאר הנוכחים, ושיגר בדחיפות את 
לפני  זמן-מה  כי  סוונסון מברק המאשר,  סוונסון. למחרת התקבל מד"ר  ד"ר  לאישורו של  לאיסלנד  הגיליונות 
הניסוי מעדו רגליו וראשו נחבל ונחבש. כעבור יום נוסף הגיע מאיסלנד מכתב מפורט, בו תיאר ד"ר סוונסון את 

מעשיו במועד שנקבע לניסוי. 

הפרטים שציין חפפו בצורה מדהימה את עדותה של המדיום איילין גארט. ביאור "קלאסי" של מסע הנפש, 
מוצאים אנו בספרו האוטוביוגרפי של ההודי המפורסם פראמאהנסא יוגאנאנדה "לפתע נעשה גופי דומם מחוסר-

תנועה, כאילו הכה שורשים בקרקע. האוויר כמו נשאב מראותי במגנט ענקי. הנשמה והשכל השתחררו שלב אחר 
שלב מכבליהם הגשמיים, ופרצו החוצה דרך נקבוביות העור. גופי כמו גווע ומת, אך יחד עם זאת חשתי עצמי 

ניעור לחיים חדשים. חושי לא היו מוגבלים עוד לגוף בלבד. 

הם הקיפו עולם ומלואו. גם שדה ראייתי התרחב לאין שיעור, ויכולתו לקלוט בסקירה אחת ערים, יבשות, את 
כדור הארץ כולו, מיליוני שמשות ברחבי היקום, גלאקסיות רחוקות. כעבור זמן קצר חזרתי לנשום באופן סדיר. 
הרגשתי, תוך אכזבה ודכדוך, כי שוב נתון אני בכבלי הגוף וכפוף למגבלות החומר". מתיאור זה, הדומה להפליא 
לעדותו ההיסטורית של פרופסור יונג, ניתן להיווכח כי הנשמה, בהימצאה מחוץ לגוף, מסוגלת לקלוט חוויות 
בקנה-מידה קוסמי. ולא זו בלבד: ההתרשמות מחוויות אלו חזקה ועמוקה מכל התרשמות רגילה, הנקלטת בחמשת 
החושים. כך מצויות בידי החוקרים עדויות רבות של אנשים, שסיפרו בשובם מ"טיולים" כאלה על צבעים נפלאים 
ובלתי מוכרים, שכמותם לא ראו קודם לכן. ]לפי דיווחים של מדענים רוסים, ברוסיה הקומוניסטית נעשו ניסיונות 
כאלה למטרות ריגול. התכנית המקורית, אשר נקטעה עם קריסת הקומוניזם, הייתה לשלוח מרגלים רוסים אשר 

יעמדו בחדרם של מקבלי ההחלטות בארצות-הברית ויאזינו לדבריהם מבלי שייראו[. 

כדי להבין יותר את מהות התופעה, משתמשים החוקרים כדוגמא בעדותו של מר אורקהרט מטורונטו, קנדה. 
בעיניים עצומות  בעודני שוכב  על הספה בחדרי. לפתע,  לנוח  1961 שכבתי  נובמבר  מימי  דבריו: "באחד  הנה 
ובנפש רגועה, חשתי שאני מתחיל להתנפח כבלון. הרגשתי בעליל, שאני נוטש את גופי. כל אותה עת נמצאתי 

בהכרה מלאה ובדעה צלולה, וברור לי כי תהליך זה התרחש ללא כל כוונה מצידי. 

המצב החדש בו נמצאתי לא הדאיגני כלל, אם כי ידעתי שנשמתי מרחפת בחלל החדר בעוד גופי שוכב על 
הספה. תמרנתי תנועות שונות, הן בחדרי והן בחדרים סמוכים. בשלב מסוים אפילו יצאתי מחוץ לבית. התפלאתי 
להיווכח, כי למרות ששרר בחוץ קור עז, לא חשתי כלל בצינה. הרגשתי הייתה נפלאה. חשתי עצמי כאדם שיצא 
לחופשי מצינוק אפל, לאחר שנים רבות של מאסר. יותר מכל פרט אחר בחוויה זו, הפליאי מראהו של חוט מוכסף 
ארוך, שנמשך ממני וקישר אותי אל גופי שעל הספה. ידעתי, שכל עוד יישמר הקשר באמצעותו של חוט הכסף, 
לא יאונה לי כל רע. עם זאת הבינותי, כי ברגע שינותק חוט זה יינתקו גם קשרי עם החיים. מחשבה זו על ניתוק 

אפשרי היא שדחפה אותי לשוב מהר ולהתמזג מחדש עם גופי". 

עדותו של מר אוקהרט סיפקה אסמכתה נוספת לחוקרים, המנסים זה עשרות שנים לגבש תמונה נכונה של 
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הקשר, הקיים בין הנשמה לגוף. לדעת חוקרים אלה, אמנם מחוברת הנשמה לגוף במעין חוט, או מיתר שאינו 
נראה לעין הרגילה וצבעו כעין הכסף. 

ניתן להמשיל חוט זה, מבחינת תפקודו, לחבל הטבור הקושר את העובר לרחם אמו. עם הלידה ניתק חבל 
הטבור ובא הקץ לצורת החיים שידע הוולד עד לאותו רגע. במקביל לניתוק, נכנס הוולד לתקופה חדשה כישות 
עצמאית, ושוב אין הוא תלוי במנגנון האורגני של אמו. הוא עדין בתפקיד שממלא חוט הכסף. כל עוד מקשר 
החוט את הנשמה לגוף נמשכים החיים. אך, עם ניתוק החוט משתחררת הנשמה לחלוטין מן הגוף ועוברת לשלב 
קיום חדש. מהעדויות הרבות, שהצטברו במשך השנים בנושא זה, אנו מקבלים תמונה ברורה למדי של מבנה 
החוט המוכסף, ותכונותיו המיוחדות. חוט, מסתבר, מצטיין בגמישותו הרבה, וקוטרו משתנה ביחס ישר לשינוי 
המרחק שבין הגוף לנשמה. ככל שהנשמה, בעת הפרדתה מהגוף, מתרחקת יותר מן האורגניזם, בה במידה קטן 
והולך קוטרו של החוט ולהפך, ככל שהנשמה חוזרת ומתקרבת לגוף בה במידה גדל והולך קוטר החוט. מכאן 
מובנת אחת הסכנות העיקריות הטמונות במסע הנפש, אם מתרחקת הנפש מהגוף מרחק רב מידי, יעשה קוטרו של 

החוט צר עד כדי חשש של הינתקות גמורה. 

רוב חוקרי הפאראפסיכולוגיה תמימי דעים, כי חוט הכסף הוא מעין "מוליך חיות" בין הגוף לנפש. החוקרים 
גם משוכנעים כי חוט מופלא זה הוא המאפשר ליוגים ולפאקירים לבצע את תרגיליהם המדהימים ביותר. תופעות 
כמו קבורת אדם חי לתקופה ממושכת, או הסיגופים המחרידים שמטילים היוגים והפאקירים בגופם מבלי לחוש 
כאבים, מתאפשרות במצב של הפרדת הנשמה )ועמה, כמובן, התחושות( מהגוף. חוט הכסף, הממשיך לקשור את 
הנשמה המרחפת עם הגוף, הוא המעביר לאורגניזם את האנרגיה והחיות הדרושות לקיומו". ובכן, אנשי המדע 
במאה-העשרים מבשרים לאנושות העולמית כי גילו תגלית חדישה ומעניינת הנוגעת למהות הפנימית של כל אחד 

מאיתנו: "במימד הרוחני שלנו קיים כעין חוט כסף רוחני המקשר אותנו לחיים!". אכן ידיעה מעניינת. 

אך האם גם לעם-ישראל הם גילו בכך דבר חדש? הנה פסוקים אחדים מתורת ישראל )קהלת פרק י"ב( "וזכור 
את בוראך בימי בחרותיך )גם בעודך צעיר זכור לציית לבוראך( עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר 
תאמר אין לי בהם חפץ )אלה שנות הזקנה( וכו' עד אשר לא ירתק ייחתך חבל הכסף, וישוב העפר אל הארץ 
כשהיה )כשם שהיה. שהגוף נברא מן העפר( והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. הבל הבלים אמר הקהלת הכול 
הבל וכו' סוף דבר הכול נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם". מקור: הידברות- הרב זמיר כהן

  האם תפקיד הטבור הסתיים באדם? 
האם הטבור סגור או פתוח?

הדעה הרווחת בקרב אנשי הרפואה והביולוגיה היא, כי לאחר הלידה תפקיד הטבור מסתיים לחלוטין. שהרי עד 
הלידה היה טבור העובר משמש כשער כניסה אשר דרכו קיבל העובר את המזון והחמצן הנדרשים לו באמצעות 
חבל הטבור, אולם לאחר הלידה אוכל התינוק מפיו ונושם מאפו. והטבור אשר סיים את תפקידו, אינו נדרש יותר 

לגוף. 

משום כך הוא הולך ונסגר, עד שנעשה נעול וחתום לגמרי. אולם בספר המנהגים )עמ' תקע"ד( מציין בשם 
ספר קדמון יותר, כי לפי המסורת היהודית, גם לאחר הלידה ובמשך כל חיי האדם הטבור אינו נעול לגמרי כפי 

שהוא נראה, אלא משמש כשער לשאיבת זיהומים מסוימים מן הגוף, והוצאתם החוצה. הנה דבריו: 

על  ויושיבה  לנקבה,  ונקבה-  זכר(,  )לחולה  לזכר  זכר  יונה  יקח  )צהבת(  געבל-זאכט  שקוראים  "ליֵַרקֹון 
טבורו, ותשאב היונה כל הירקות )זיהום הצהבת( עד גמירה, והיונה תמות. בָּדוק!". 

מיותר לציין שכאשר גורמים דתיים בזמנינו אימצו את גישת המסורת היהודית, וטיפלו בחולי צהבת בדרך 
זו, עוררו בכך את חמתם של אנשי הרפואה הקונבנציונאלית אשר לעגו לאנשי "האמונה" ולא חסכו מילים של 
גנאי ובוז אודות דרך הטיפול הבלתי הגיוני, כאשר העדינים שבהם "רק" התייחסו בביטול מוחלט לשיטת הריפוי 
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המוזרה. )ביניהם ד"ר שטארק מבכירי משרד הבריאות אשר הכריז בתקשורת כי "ברור שאין בכוחם של היונים 
לרפא חולי צהבת"(. אולם עם הדיווחים העיתונאיים המבשרים על הצלחות מפתיעות החוזרות על עצמן שוב 
ושוב בכל מקרי הצהבת אשר טופלו באמצעות הנחת יונים על טבורי החולים, פסקו אט אט הלעג והבוז ופינו את 
מקומם להשתאות ולרצון אמיתי להבין את התופעה בכלים מדעיים טהורים. מחקר מדעי רציני ראשון נערך בשנת 
י. גולדשטיין מנתניה באמצעות מעקב אחר תוצאות בדיקות דם חוזרות שנעשו  1987 ע"י צוות בראשות ד"ר 
ברציפות בקרב חולי צהבת אשר טופלו ביונים. על ידי הבדיקות ביקשו החוקרים לגלות אם קיימות תנועות ברמת 
הנוכחות של הבילירובין בדם. )נוכחות חומר זה הוא הסימן האופייני למחלת הצהבת והעלמו מן הדם מעיד על 
העלמות המחלה(. לצוות המחקר צורף גם ד"ר יקותיאל שרעבי, מטובי הווטרינרים בארץ ובעל מרפאה יוקרתית 

בצפון תל-אביב לטיפול בחיות מחמד. 

תפקידו של ד"ר שרעבי היה לנתח את היונים לאחר מותם הבלתי מוסבר בגמר הטיפול בחולה, ולגלות את 
גילתה כי רמת  סיבת המוות. התוצאות היו מדהימות. בדיקת דם שנערכה לחולה מיד עם גמר הטיפול ביונים 
הבילירובין בדמו ירדה בשיעור של 25%. לאחר ממצא זה לא היה שוב פלא בעובדה שהחולים אשר טופלו ביונים 
28 ימים. במקביל  3 ימים, בעוד שחולים המטופלים בתרופות מחלימים בדרך כלל לאחר  הבריאו כליל לאחר 
למשלוח היונים המתות לבדיקה במרפאתו של ד"ר שרעבי, נערך "טיפול" באדם בריא באמצעות הנחת יונים על 
טבורו. ליונים לא נגרם כל נזק. בניתוח היונים המתות התברר כי היונים היו נקיות לחלוטין ולא נמצא בהם אף לא 
נגיף אחד. )בניגוד לדעת ד"ר שטארק ממשרד הבריאות שהתריע כי היונים עלולות להחמיר את המחלה כתוצאה 
מזיהום שהן עלולות להעביר לגוף החולה(. רק שינוי אחד התגלה. הכבד של כל היונים המתות היה מוגדל ופגוע. 

)כידוע, הכבד הוא האבר הנפגע במחלת הצהבת(. מקור: הידברות- הרב זמיר כהן

 גיל העולם מיליארדים? מיליונים? ואולי רק כ-6000 שנה?

)ראו באריכות הסברים נוספים וראיות שאין סתירה בין גיל העולם לתורה בספר התשובות.(

בשאלה זו מתחבט המדע המודרני עד היום, והמדע ממשיך להמציא שיטות בניסיון לגלות את גילם האמיתי של 
גופים ועצמים על פני כדור בארץ, שיטות כמו: פחמן 14, היקפם של העצים, שכבות העץ, וכדומה המעניין הוא 
שכל שיטה סותרת את קודמתה. כאשר נתגלו מערות הנטיפים לראשונה ההשערה הייתה שהנטיפים )הנקראים גם 
סטלגמיטים וסטלגמיטים( הינם בני למעלה ממיליוני שנים ושתופעה כזו לא יכולה להיווצר בפרק זמן כה קצר, 
אך למרבה ההפתעה שמו לב שהנטיף צובר גובה במהירות יחסית גדולה מאוד ואכן חישבו את החלק היחסי 

החדש שנגבל וגילו להפתעתם שגיל הנטיפים אינו עולה על 6,000 שנה. 

בשנת 1977 התפרסמה כתבה בערוץ התקשורת של המדע שניפצה למעשה את תאוריית גיל העולם העתיק 
וחידשה למעשה את ההנחה שכדור הארץ הינו צעיר בהרבה ממה שמתארים המדענים. המדען ד"ר רוברט ג'נטרי 
ג'נטרי,  ד"ר  הפחם.  בנושא  הייתה  והיא  מוזרה  לתופעה  לב  ששם  הראשון  היה  בטנסי(  הלאומית  )מהמעבדה 
השווה בין חתיכות פחם שונות שנלקחו ממקורות שונים ושגילם הגאולוגי מוערך ב – 140 מיליון שנים, לעומת 

חתיכות פחם צעירות בנות שבועות ספורים וגילה שהם זהים. 

קטע מדעי מתוך סרט הוידאו "שלום בין יהודים" ד"ר ג'נטרי: "לפני שנוכל להשיב על שאלת גילו של הפחם 
והיווצרותו עלינו לשאול תחילה היכן נוצר הפחם. כאן במכרה פחם זה ביוטה יש בידינו את התשובה. זה בול עץ 
שהפך כמעט כולו לפחם. ישנם אלפי עצים כאלה במכרה הזה ובמכרים דומים בסביבה וזה מסביר לנו שבמצב 

נתון, בנסיבות הנכונות של לחץ, טמפרטורה, מים וזמן, עץ וצמחייה אחרת יהפכו לפחם. 

השאלה היא כמה זמן לקח לזה לקרות. כדי להשיב על השאלה הזו עלינו לבחון דוגמיות עץ שהפכו לפחם 
ממכרות אורניום, במקום פיסות עץ שהפכו לפחם, כמו העץ הזה, שהגיע מאחד ממכרות הפחם כאן ביוטה. את 
הפחם הזה מצאנו בלסל, יוטה, במכרה אורניום. גילו הגאולוגי המשוער הוא כ- 140 מיליון שנה. את הפחם הזה 

מצאנו במכרה אורניום, באזור הרי טמפל כאן ביוטה. וגם גילו המשוער הוא כ- 140 מיליון שנה. 
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אך שימו לב לדמיון בין העץ הזה לפיסה אחרת של עץ. הם כמעט זהים. ומעניין לציין שהדוגמית השנייה 
התקבלה מעץ טרי, כמו חתיכת העץ הזו, רק לפני מספר שבועות. הדמיון הזה מעורר שאלה חשובה. 

מיליון   140 בני  באמת  הם  יוטה,  טמפל,  בהרי  שנמצא  והפחם  יוטה  בלסל,  שנמצא  שהפחם  נכון  זה  האם 
שנה יותר מחתיכת הפחם הזו, שמצאנו לאחרונה בניסויינו? לא ממש. בעצים אלו שהפכו לפחם ובאחרים גם 
הם ממכרות אורניום, נמצאו ראיות מדהימות, המספרות סיפור שונה למדי. כדי לראות את הראיות האלו צריך 
ניתן  ואז  מיקרוסקופ  לבדיקה תחת  זכוכית  על שקפי  ולהניח  אותו  לפרוס  להשקיע את הפחם בחומר אפוקסי, 
לראות הילה צבעונית שנוצרת עי חלקיקים רדיואקטיביים שמתפשטים ממרכזים זעירים, חלקם עגולים, אחרים 
אליפטיים, כפי שניתן לראות בתצלומים אלו. הילות צבעוניות אלו נוצרו בעקבות רצף תהליכים מיוחד, מיוחד 
נוצר רק  נוצר בתקופה עתיקה ומצביעים על כך שהפחם  עד כדי כך, שהם מפריכים לגמרי את הטענה שפחם 

לאחרונה, מנקודת מבט גיאולוגית. 

ב – 1976 פרסמתי את תוצאות מחקרי על הפחמים האלו במהדורת אוקטובר 1976 של ירחון "סיינס". אלה 
שגם  האפשרות  על  מצביעים  אורניום,  העופרת  יחסי  של  אלו  משוואתיים  "ערכים  במאמרי:  שציינתי  הדברים 
חדירת האורניום הראשונית וגם ההתפחמות יכלו לקרות בכמה אלפי השנים האחרונות. " במילים אחרות, הצעתי 
שהפחם יכול להיווצר במהירות רבה מבחינה גיאולוגית וזה בניגוד לדעה המקובלת כיום על היווצרות הפחם. מה 
הייתה תגובת הקהילה המדעית למידע החדשני? קיבלתי מכתב מפרופסור רפאל קזמן, מאונ' לואיזיאנה, מספר 

חודשים מאוחר יותר, ב-27 בינואר 1977: 

ג'נטרי היקר. עקבתי בסבלנות אחר מדור התגובות מאז הפרסום שלך ושל עמיתיך על ממצאיכם  "דר' 
בנושא הילות הצבע הרדיואקטיביות. הדממה מחרישה. אני חושב שניתן לפרשה כתדהמה. ממצאיך לא יטרידו 
אולי את המהנדס, אבל השפעתם על המדע הגיאולוגי ועל שינוי הגישות הרווחות על תיעוד הזמן הגיאולוגי 

יורגשו במשך שנים רבות. בהוקרה רבה, רפאל קזמן."

זמן קצר אחרי זה ארגן פרופ' קזמן כנס מדענים. שם הכנס היה "שאלת הזמן 4 וחצי מיליארד שנה". האם 
כדור הארץ באמת בן 4 וחצי מיליארד שנים? תוצאות הכנס נכתבו והתפרסמו במהדורת ספטמבר 1978 של ירחון 

"ג'יאוטיימס" "

 מידע זה מארגון שופר בראשות כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א

 האם חסר יום בהיסטוריה?

איש המחשבים צבי ינאי, עורך "מחשבות" )היוצא לאור על ידי חברת המחשבים י. ב. מ(, פרסם בשבועון "העיר" 
 סיפור מעניין על אודות הישג מרשים שהושג באמצעות המחשב. )כתבה נרחבת על כך הופיעה גם ב"הצופה" 
9.10.87(. המאורע דווח גם בכלי התקשורת האמריקנים על ידי ג'ימי סטיוארט, מראשי התנועה האוונגליסטית 
האמריקנית, ותנועת ה"בריאתנים" )תנועה העוסקת בהוכחות מדעיות כי סיפורי התנ"ך מתארים נאמנה עובדות 
כוכבים  מסלולי  על  בנתונים  המחשב  את  הזינה  החלל,  בחקר  שעסקה  בארה"ב  מדענים  "קבוצת  היסטוריות(. 
והנה באחת ההרצות  שנים.  ומאות  לפני עשרות  היו מסלוליהם  במערכת השמש. המחשב התבקש לחשב מה 

לאחור, נפסקה פעולתו של המחשב. 

מומחי י. ב. מ. הובהלו לתקן את המחשב, אך עד מהרה נתברר שהתקלה איננה במחשב. הסיבה שהתגלתה 
הייתה שהמחשב מצא כי חסר יום קלנדרי שלם! כשכולם נעמדו משתאים, נזכר אחד מהחוקרים בנס יהושע בן 
נון )יהושע פרק י' פסוקים י"ג – י"ד( שציווה "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון". "ויעמוד השמש בחצי השמים 
ולא אץ לבוא כיום תמים ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו". והנה התגלה היום החסר. ולא רק זאת, אלא שנפתרה 

חידה שנייה. 

השעות החסרות כפי שאיתר המחשב הסתכמו לא ב -24 שעות, אלא ב -23 שעות ועשרים דקות. והיכן עוד 40 
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דקות להשלמת היממה החסרה מתקופת יהושע? ואז נזכר אותו חוקר בסיפור התנכ"י על חזקיהו המלך )במלכים 
ב' פרק כ'( אשר לאחר שחלה אנושות שמע מפיו של ישעיהו הנביא כי אמנם היו ימיו ספורים, אולם לאחר תפילתו 
להוכחת אמיתות ההבטחה,  אות  ביקש מישעיהו  חייו בחמש עשרה שנים. חזקיהו החולה  האריך אלוקים את 

והנביא שאל אותו בשם ה': "הלך הצל עשר מעלות, או ישוב עשר מעלות?"

כלומר, האם רצונך שיתקדם הצל )באותו שעון- שמש מסוים שבנה אחז המלך וכפי שמוזכר שם בפסוקים 10 
מעלות, או ישוב לאחור 10 מעלות?( חזקיהו השיב: "נקל לצל לנטות עשר מעלות )יותר קל שיתקדם 10 מעלות 
מאשר ייסוג לאחור. ולכן(, לא כי ישוב הצל אחורנית עשר מעלות". והבקשה נענתה. כאן נמצאו הדקות החסרות 
במערכת השמש שכן לדעת חוקרים רבים עשר מעלות שווה בדיוק לארבעים דקות!". צבי ינאי מסיים את מאמרו 
שוב  התגלו  המקרא  סיפורי  חשוב,  שיותר  ומה  המופלגת.  דייקנותו  את  נוספת  פעם  הוכיח  "המחשב  במילים: 

כבסיס הבלעדי והמוצק של החשיבה המדעית. מקור: הידברות- הרב זמיר כהן

גֵן הכהונה

כידוע, כאשר יצאו ישראל ממצרים, האדם היחיד משבט לוי שהוכתר בתואר כהן היה אהרן אחיו של משה רבנו. 
שאר בני השבט, ומשה בתוכם, נותרו לויים. בצו האלוקי על מינויו של אהרן לכהן הגדול נאמר כי גם בניו ובני 
ועוד(,  כהונה  כפיים, מתנות  נשיאת  בבית-המקדש,  עבודה  )לעניין  כוהנים  יהיו  הדורות  כל  בניו אחריו במשך 
כאשר הכהונה תעבור מן האב לבנו, אך לא לבתו. כלומר, בתו של כהן שבעלה אינו כהן, בניה אינם כהנים. )ראה 

ויקרא פרק ח', פרק כ"א ועוד(. 

הסיבה לכך היא בודאי רוחנית במהותה, וככל מצוות התורה. אולם יש לציין את התפעלותם של אנשי המחקר 
הגנטי מתוצאות מחקר מדעי בינלאומי מקיף שנערך בכהני זמנינו על ידי צוות בראשות פרופ' קרל סקורצקי, ראש 
החוג לביולוגיה-מולקולארית בפקולטה לרפואה של הטכניון ומנהל המחלקה לנפרולוגיה במרכז הרפואי רמב"ם 
בחיפה, ובשיתוף חוקרים ידועי שם מארצות הברית ומאנגליה כגון ד"ר ד. גולדשטיין מאוניברסיטת אוקספורד 

ד"ר ג. ברדמן מאוניברסיטת קולג' בלונדון ועוד. המחקר התפרסם בין השאר ב: 

 Discover, )1997, April(, 18)4(, 24 Science News, )1998, 3 October( 154 )14( 218 מממצאי המחקר הגנטי 
רוסים,  קנדים,  תוניסאים,  אנגלים,  מוצא:  הבדלי  ללא  כהנים  אצל  כי  עולה  שנים  מספר  במשך  שנערך  המקיף 
גן משותף ב D. N. A-שלהם, בשכיחות גבוהה שאין כמותה בשום קבוצת  תימנים, אשכנזים וספרדים, נמצא 

אוכלוסיה אחרת. 

התברר כי 70%-80% אחוז מהם נושאים את אותו הגן, אשר אצל יהודים שאינם כהנים ואצל גויים, אפשר 
למוצאו רק בשכיחות של 5 אחוז בלבד! הגן הזה מעיד בוודאות, לדעת החוקרים, על היות הכוהנים מכל העדות 
בני אותה משפחה, צאצאיו של איש אחד שהוא אבי המשפחה, אשר חי לפני פירוד היהודים לספרדים ולאשכנזים 
)דבר שהתרחש במהלך הגלות לפני כאלף שנה(. המעניין מכל הוא, שהגן המשותף הזה עובר רק מאב לבן ולא 
ומכאן שרק נכדים שהם בני הבן, נושאים את הגן המיוחד   . Y לבת, משום שהגן נמצא רק בכרומוזום הגברי 
המעיד על השתייכותם למשפחת הכוהנים! ואם לא די בכך, הרי מתברר כי מאחר ולפי בדיקות מסוימות בגן ניתן 
לקבוע כמה דורות חלפו מאז אבי המשפחה בעל הגן המקורי ועד היום )ראה על-כך את דברי ד"ר אברהם עמאר 

מנהל היחידה לסיווג ותיאום רקמות ב"הדסה" עין-כרם, במאמר שפורסם ב"תגלית" 3 עמ' 14( 

הגיעו אנשי המחקר למסקנה כי בממוצע חלפו כ- 106 דורות מאז אבי משפחת הכוהנים, ועד היום. כדי לדעת 
בכמה שנים מדובר יש להכפיל מספר זה באורך שנותיו של כל דור. )"דור" אינו מספר שנים אחיד. שהרי כהן 
אחד נולד לאביו בן העשרים, בעוד שכהן אחר נולד לאביו בן הארבעים או בכל גיל אחר. משום כך נהוג, כידוע, 

לחשב שלשים שנה בממוצע כשנות דור(. 

106 דורות כפול 30 שנה שווה 3,180 שנה. אהרון הכהן חי כידוע בתקופת יציאת מצרים אשר התרחשה לפני 
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כ -3,300 שנה! החישוב הממוצע של המחקר המדעי קלע אפוא כמעט בדיוק לימיו של אהרון הכהן כפי מסורת 
התורה. )לאמיתו של דבר, בהתחשב בתנודות של מספר שנות "דור", ניתן להחשיב זאת כ"קליעה מדויקת"(. 

ד"ר אברהם עמאר )מנהל היחידה לסיווג ותיאום רקמות ב"הדסה" עין-כרם(, אשר כתב סקירה כללית על 
אודות תחקיר חדשני זה ב"תגלית 3", מסיים את מאמרו במשפטים הבאים: "מי שמסרב להאמין במסורת של עם 
ישראל, נאלץ לכוף ראשו בפני ההוכחות המדעיות לאמיתותה ואמינותה של מסורת התורה שהועברה בדקדקנות 

מדור לדור". מקור הרב זמיר כהן

 חוקי התורשה בחלום יעקב

ע"ש  התורשה  חוקי  בדורות האחרונים:  רק  התגלו  הגנטי, אשר  בתחום  החוקים המהפכניים  יתכן ששני  האם 
מנדל, וחוק ההטרוזיס, מופיעים בתורה שניתנה לפני למעלה משלושת אלפים ושלוש מאות שנה? 

למרבה הפלא, לדעת פרופ' י. פליקס התשובה חיובית בהחלט. ויותר מכך, לדבריו חוקים אלה אשר גילויים 
נבואי ליעקב אבינו כדי להצילו מרמאות לבן הארמי, עוד לפני למעלה  מיוחס לעידן המודרני, התגלו בחלום 
מארבעת אלפים שנה! )דברי פרופ' פליקס זכו לדברי הערכה חמים ב"טיים" הלונדוני רב התפוצה, והתפרסמו 
באנציקלופדיה יודאיקה. וראה עוד בספרו "טבע וארץ בתנ"ך עמ' 41-28( נתבונן תחילה בקצרה במעשה יעקב 
ולבן. שבע שנים רעה יעקב את צאן לבן תמורת נישואיו עם רחל בתו, אך לבסוף רומה על ידו וקיבל את לאה. כדי 
לשאת גם את רחל, נאלץ יעקב לעבוד שבע שנים נוספות. עם לידת בנו האחד עשר )-יוסף(, הוא מבקש מלבן: 

"שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" )בראשית ל', כ"ה(. 

לבן מפציר בו שיישאר וימשיך לעבוד אצלו שהרי "ברכני ה' בגללך", והוא מתחייב: "נקבה )נקוב( שכרך 
עלי, ואתנה". יעקב מתרצה להישאר והשכר המסוכם ביניהם הוא: כל שה או עז נקוד וטלוא )מלשון טלאי. כלומר 
שאין צבעו אחיד וחלק אלא יש בו כעין טלאים או נקודות בצבע שונה(, יהיה ליעקב. לאחר ההסדר החדש, לבן 
מפרש את הדברים כרצונו וטוען שההסכם מתייחס רק לנולדים מעתה והלאה. וכדי שלא יהיה ויכוח מתי נולד כל 
שה או עז כזה, לבן מסיר בו ביום את כל הנקודים והטלואים ונותן אותם ביד בניו כאשר דרך של מהלך שלשה 
ימים מבדיל בין עדרים אלה, לבין עדרי הצאן החלק אשר נותר ביד יעקב. בפעולה זו לבן גם מרוויח שסיכויי 
הצאן הנותר להמליט צאן נקוד וטלוא, שואפים לאפס. ]המדקדק בפסוקים רואים את השינויים אשר לבן משנה 
שוב ושוב מההסכם, כדי לרמות את יעקב. דבר המוזכר גם בדברי המלאך ליעקב )בראשית לא, י"ב( ובדבריו 
נוכח ברמאות החוזרת  [ יעקב אשר  ועיין במפרשי התורה.  הכואבים של יעקב לנשותיו )בראשית ל"א, מ"א(. 
ונשנית של לבן, מחליט לעשות מעשה כדי לקבל לפחות חלק מהמגיע לו: "ויקח לו יעקב מקל לבנה לח, ולוז, 
וערמון )מקלות בצבעים שונים(, ויפצל בהן פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות, ויצג את המקלות אשר 

פיצל ברהטים בשקתות המים אשר תבואן הצאן לשתות לנוכח הצאן ויחמנה בבואן לשתות. 

ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקודים נקודים וטלואים". )בראשית ל, ל"ז-ל"ט( "והיה בכל יחם הצאן 
המקושרות

קשורה  ונפשו  מלשון  תאוותם.  לרוב  מהם  ייפרדו  ולא  עת,  בכל  הנקבות  אחרי  ההולכים  הזכרים  )"הם 
בנפשו". הרמב"ן בביאורו(

ושם יעקב את המקלות וכו'. והעטיף הצאן )אלה המאחרים להתייחם. וכמו שתירגם אונקלוס "בלקישות" 
וכן פירשו רש"י והאבן עזרא( לא ישים. והיה העטופים, ללבן )את המאחרים  מלשון מלקוש, הגשם האחרון. 

להתייחם העביר יעקב לעדרי לבן(, והקשורים)הממהרים להתייחם(, ליעקב. 

ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים" )שם מ"א-מ"ג(. ויש להבין במעשה 
זה מספר נקודות תמוהות: 

א. גם אם קיימת השפעה מסוימת של ראיה בזמן ההתעברות, האם יתכן שמספר העוברים המושפעים ממנה 
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יהיה רב כל-כך ללא התערבות ניסית עד כדי עושר רב של צאן רב ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים כמתואר 
בפסוקים? יש לציין שגם בשעה שיעקב משוחח עם נשותיו, אינו תולה את הצלחתו במעשה המקלות אלא בחזיון 

המלאך שראה. )ראה בהמשך שאלה ג'(. 

וכי מה  ולהרחיקם מעדרו?  יעקב להפריד את הזכרים המאחרים להתייחם )העטופים(  ב. מה פשר הקפדת 
ההבדל בין הממהרים למאחרים להתייחם לעניין המטרה המרכזית של יעקב, שהנולדים יהיו נקודים וטלואים? 

ג. כאשר יעקב מדבר מאוחר יותר עם נשותיו על אודות החזון שראה בהיותו בשדה, הוא מספר להן: "ויהי 
בעת יחם הצאן, ואשא עיני וארא בחלום והנה העתודים )"התיישים והאילים הזכרים – נקראים עתודים". ביאור 
הרמב"ן על התורה( העולים על הצאן, עקודים נקודים וברודים )כך הוא רואה בחלום, וזאת בניגוד למציאות שבה 

הרי כל הזכרים והנקבות שבעדרו, חלקים(. 

ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, יעקב! ואומר הנני. ויאמר שא נא עינך וראה: כל העתודים העולים על הצאן, 
עקודים נקודים וברודים. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך" )"ומכאן ואילך לא יעשה עוד יעקב מקלות"-ביאור 
הרמב"ן על התורה. כלומר, החל מחזון זה הפסיק יעקב להשתמש בשיטת המקלות המפוצלות(. וצריך להבין 
את פשר ראיית יעקב בחלומו הנבואי את הזכרים כנקודים וטלואים, בעוד שבמציאות הם חלקים לגמרי. לדעת 
פרופ' פליקס, מעשי יעקב מוכיחים כי בחזון זה התגלו לו חוקי התורשה אשר ידיעתן גרמה לו להפסיק להשתמש 
בשיטת המקלות המפוצלות- המקובלת אצל הרועים ותועלתה מועטת, ולעבור לשיטה חדשנית המבוססת על 
חוקים אלה שבתחום הגנטי, אשר בעקבותיה אחוז הנולדים כאשר הם נקודים וטלואים הלך וגדל, עד התוצאה: 

"ויפרוץ האיש )יעקב( מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים". )בראשית ל, מ"ג(. 

בחזון התגלה ליעקב כי גם צאן שצבעו חלק, לאמיתו של דבר יתכן שהוא דווקא נקוד וטלוא – לעניין הדורות 
הבאים. וזאת משום שאמנם בחיצוניותו הוא חלק, אך טמונים בו גנים של נקודים וטלואים וזה מה שאמר לו 

המלאך: 

נקודים  כי: "כל העתודים העולים על הצאן, עקודים  וראה את האמת  וראה", כלומר הבט  עיניך  נא  "שא 
וברודים" – אף על פי שבעין רגילה הם נראים כחלקים(, וכשתצליח לאתר מבין הצאן את נושאי הגנים הדומיננטיים 
)המשתלטים( של הנקודים והטלואים ותשתמש בהם, הרי הגנים הנקודים והטלואים ישלטו על הגנים הלבנים, 

והתוצאה תהיה: ולדות נקודים וטלואים. 

 וכאן נכנסים לתמונה: 

חוקי התורשה ע"ש מנדל וחוק ההטרוזיס

חוק און יתר להטרוזיגוט. 

ונפרטם בקצרה להבהרת הדברים. מנדל, חוקר התורשה הנודע, בודד זנים טהורים של זרעי אפונה ירוקה ושל 
זרעי אפונה צהובה. לאחר שהכליא אותם קיבל בדור הראשון זרעים צהובים בלבד. מהכלאתם של אלה קיבל בדור 
השני 75% צהובים ו25% ירוקים. צאצאי הירוקים היו תמיד ירוקים, אבל בין צאצאי הצהובים )בהאבקה עצמית( 
היו 25% שכל צאצאיהם היו צהובים במשך כל הדורות, בעוד שה – 75% הנותרים הניבו זרעים צהובים וירוקים 
)ביחס של 1: 3(. הוא הסיק מכאן שבבני ההכלאה הצהובים למראית העין, חבויה אותה תכונה של הירוק, אלא 
שתכונת הצהוב היא המשתלטת )הדומיננטית( על תכונת הירוק שהיא הנכנעת )רצסיבית(. בימינו כונו הגורמים 
להנחלת התכונות בשם גנים. ונמצא לפי זה שהגן הגורם לצהוב הוא דומיננטי )משתלט( על הגן הגורם לירוק. 

ומשום כך אע"פ שלמראית העין אנו רואים אפונה צהובה, מבחינת ההרכב הגנטי היא באמת צהובה-ירוקה. 

כשנכליא אותם בינם לבין עצמם נקבל למראית העין 75% צהובים ו – 25% ירוקים, בעוד שמבחינה גנטית 
25% צהובים טהורים )שאין בהם שום זכר לגן הירוק( ואילו כל השאר יהיו בעלי גנים ירוקים- יהיו מהם רק 

גם  נשאו  אילו  טהורים, שהרי  ירוקים  הם  )שאף  הירוקים  ואת  הצהובים הטהורים  את  כעת  נסלק  אם  צהובים. 
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הם גן צהוב היה זה מיד משתלט על הירוק וכתוצאה מכך הייתה מתקבלת אפונה צהובה( ונמשיך להכליא את 
אחוז  ירד  לדור  שמדור  נמצא  הקודם.  היחס  לפי  להתפצל  אלה  ימשיכו  גנטית(  )מבחינה  המעורבים  הצהובים 
הצהובים המעורבים, עד שלאחר דורות אחדים נקבל קרוב ל- 50% צהובים טהורים וכ – 50% אפונים ירוקים, 
היינו כמו בדור ההורים. תגלית חדשה נוספת שעמדו עליה רק בדורינו, היא התופעה של "ההטרוזיס" או "און 

יתר להטרוזיגוט". 

 לפי חוק זה. בני מכלוא )המכילים בתוכם גנים שונים( עשויים לגלות פוריות רבה יותר מאותם שאינם בני 
מכלוא )המכילים בתוכם את אותו הגן(. כלומר, אילו יהיה לפנינו עדר צאן שכל צמרו חלק, אך קבוצה ממנו 
נושאת בתוכה גנים מעורבים של צמר חלק ושל צמר טלוא, הרי לקבוצה זו יהיו תכונות פוריות יותר מהקבוצה 
האחרת החלקה-טהורה. מפעולות יעקב לאחר שהפסיק את שיטת המקלות המפוצלות )וכדברי הרמב"ן המובאים 
לעיל( עולה, לדעת פרופ' פליקס, כי יעקב השתמש בשני חוקי התורשה החדשניים הללו אשר התגלו לו על ידי 
המלאך. וכך, בעזרת חוק ההטרוזיס הצליח יעקב לאתר את בני המכלוא המכילים בתוכם גנים של נקוד וטלוא 
אע"פ שלמראית העין הם נראים חלקים, ומשום כך "והיה העטופים )המאחרים להתייחם, דבר המגלה את עובדת 
היותם חלקים טהורים מבחינה גנטית( ללבן )יעקב מיהר להעבירם לצאן לבן כדי שלא יתעברו מהם הנקבות(, 
והקשורים )הממהרים להתייחם – דבר המגלה את עובדת היותם מכילים גנים של נקוד וטלוא( ליעקב". וזהו 
שהראה המלאך בחזון ליעקב את כל העתודים )הזכרים( העולים על הצאן כי הם נקודים וטלואים אע"פ שלעיני 

בשר נראים הם חלקים, וכחוקי התורשה ע"ש מנדל. מקור: אתר הידברות הרב זמיר כהן. 

 לקט מידע מדעי מדברי חז"ל

הליכה מואצת ומאומצת בפסיעות גדולות, מזיקה לראיה. הצינה גורמת לכמה וכמה מחלות. ריפוי נקע על ידי 
שפשוף רב במים צוננים ריפוי דלקת אוזניים באמצעות שמן ושום ועוד רפואת עיניים על ידי הנחת תרופה מתחת 
הכר. מתוך ים מאמרי חז"ל אספנו כאן מקבץ קצר של מידע מדעי המובא בדבריהם בנושאים שונים: שמונים 
ושלשה חולאים תלויים במרה. )בבא מציעא ק"ז, ב'( ניתוח סטרילי בבית שיש. )בבא מציע"א פ"ד, ב'(, ניתוח 
ההיפוספדיאס. )יבמות ע"ו, א'( ניתוח קיסרי. )משנה נדה ה', א'( חומרי הרדמה לצורך ניתוח. )בבא מציע"א פ"ד, 
ב'( ביקוע מורסת דלקת חריפה בגרון, ודרך הטיפול עד לריפוי המושלם. )גיטין ס"ט, א'( התעמלות לרפואה. 
)שבת קמ"ז, א. וראה בפירוש רש"י שם( פצע או חתך שנגרמו מברזל, יש בהם סכנת חיים )טטאנוס(, ומחללים 
עליהם את השבת. )עבודה זרה כ"ח, א'( ריפוי נקע על ידי שפשוף רב במים צוננים. שבת קמ"ז, א'( ריפוי דלקת 
א(  זרה כ"ח,  )עבודה  ב'( ריפוי דלקת חניכיים חריפה.  זרה כ"ח,  )עבודה  ועוד.  ושום  אוזניים באמצעות שמן, 
רפואה אוריקולרית – טכניקת ריפוי לכל חלק בגוף על-ידי טיפול בחלקי האוזן. )מדרש רבה, האזינו( רפואת 
עיניים – על ידי הנחת תרופה מתחת הכר. )בבא מציעא קל"ה, ב'( תכונת הריפוי של חומץ תפוחים. )עבודה זרה 
מ', ב'( חמשת תכונותיו הנפלאות של השום. )בבא קמא פ"ב, א'( תכונותיו השונות של התמר. )כתובות י', ב'( 
ריפוי מחלת עיניים על-ידי שימוש בתרופה המופקת מעקרב. )גיטין ס"ט, א'( ריפוי דלקת ריאות על-ידי אכילת 
תבשיל תרד, כרתי, כמון ועוד פריטים, ושתיית שיכר חריף לאחריו. )גיטין ס"ט, 'א( ריפוי פצע על-ידי דבש. )שבת 
ע"ו, ב'( ריפוי מחלות לב שונות. )גיטין ס"ט, ב'( ריפוי תולעי מעיים. )גיטין ס"ט, ב'( ריפוי עצירות. )גיטין ס"ט, 

ב'( אריכות ימים. 

)ברכות נד, ב( אוכלים ומשקים ששהו תחת המיטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, מסוכנים לאכילה. )פסחים 
קיב, א'( היין, ריבויו מזיק, ומיעוטו מועיל. )גיטין ע', א'( הקול משביח את הבשמים "השומעים" אותו אבל מזיק 
ו', ב'( הצינה גורמת לכמה וכמה מחלות. )בבא מציעא ק"ז, ב'( שינוי הרגלי  ליין. ליין מועיל שקט. )כריתות 
האכילה – תחילת חולי מעיים. )בבא מציעא קמו, א'( מים מחוממים שלא הגיעו לרתיחה מסוכנים לשתיה כמו 
שהם ודווקא כשחוממו בכלי מתכת. )בבא מציעא כ"ט, ב'( כל זיעה היוצאת מן האדם מכילה רעלים ומסוכנת 

למאכל מלבד זיעת הפנים. )ירושלמי תרומות(. )איכה רבה א'( )נדה ה', א'(
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)פסחים קיב, א'( היין, ריבויו מזיק, ומיעוטו מועיל. )גיטין ע', א'(. הבחנה מדויקת בקביעת גיל שפיר של עובר 
אישה אם בן 40 או 41 יום. )נדה כ"ה, א'(. רבה היה מקדים לשיעור מילתא דבדיחותא. לאחר מכן היה מתיישב 

באימה ופותח ]בשיעור[. )שבת ל'(

לילה מושך עמו קינה. )איכה רבה א(. עץ הזית אינו מקבל הרכבה משום אילן אחר. )ירושלמי כלאים א'( 
הרגילים בשתיית שמן זית, חכמה מצויה בהם. )מנחות פ"ו, ב'( שמן זית, רפואה לאדם, ומצהיל פנים. )תנא דבי 
אליהו רבה א'( שמן המופק מזית שלא הגיע לשליש גידולו, משיראת השיער ומעדן את הבשר. )שבת פ', ב'( 
אכילת הזית גורמת לשכחת הלימוד שתיית שמן זית גורמת לזיכרון הלימוד. )הוריות י"ג, ב'( הרוצה לידע כמה 
גובהו של דקל, מודד קומתו וצילו )גובה עצמו, ואורך צל עצמו(, וצל קומתו )של הדקל(, וידע כמה גובהו של 

הדקל. מקור: הידברות הרב זמיר כהן

סיכום חלקי ומסקנות להוכחות שהוצגו עד כה

לאור כל האמור לעיל ורק לאור האמור לעיל כל בר דעת יבין שכל תורת משה אמת ואין עוד מלבד הקדוש ב"ה 
וזה עדיין לא רבע מכמות ההוכחות שבספר זה שיקנו לכם נשק לנצח את היצר הרע בבחינת תבלין שכן כל האמור 

לעיל דברי תורה הימה. וזה שאמר עליו הקדוש ב"ה יצר הרע בראתי -בראתי לו סם תבלין-תורה!

לאור הוכחות שכלתניות לוגיות ומדעיות אלו זה ברור לכל בר דעת שהתורה מן השמים היא ולא מעשי ידי 
אדם כי רק היום המדע מגלה מה שחז"ל ידעו מעל 3320 שנה, מאז שקיבל משה מסיני מידע זה מפיו של הקדוש 
ברוך הוא בורא עולם ומכאן בנקל להסיק המסקנות המתבקשות מכמות ההוכחות החד משמעיות שמראות קיומו 

של הבורא יתברך ומוכיחות שהתורה אמת היא גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה. 

וע"כ כל בר דעת מבין שיש לקיים את כל מצוות השם ולחזור בתשובה ולהתרכז בתכלית של החיים כפי 
שאני מסביר אותה בספרי זה. רבי חנניה בן עקשיה אמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות )להטיב( את )עם( ישראל 
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. גם זה אני אוכיח כאן מעל לכל ספק שעשיית מצוות היא הטבה ולא התעמרות 
או התעללות כפי שחלק חושבים חס ושלום או בלשון העם "תיק" להיפך המצוות מדריכות לחיות נכון ומענגות 
המשכיל  מבין  שכן  מידי  ואושר  בטחון  ונותנות  וחששות  דאגות  מסירות  המצוות  לטובה.  החיים  את  ומשנות 

שמחפש ומוצא שהכול מעת השם אין מקרה ישנה השגחה פרטית מדוקדקת והכול לטובה ומאת השם יתברך. 

כמו כן המחפש את האמת, יקבל שכר אין סופי בעולם הבא שאין שכלנו מסוגל להגיע לתפיסה או ההבנה 
של עוצמת העינוגים שנקבל בעולם הבא ובגן עדן, בגין המצווה הקטנה ביותר שיהודי עושה. בעולם הבא, חז"ל 
אומרים גם אם נחבר את כל העינוגים שכל בני האנוש נהנו כל חייהם יחדיו כפול כל הדורות זה לא משתווה 
לדקה של עינוגים של אדם אחד צדיק בגן עדן. מכאן תחשבו מה זה נצח נצחים של עינוגים שכאלו מי שעושה את 
המצוות וחוקר ומבין גם למה הוא עושה אותן וכי זה רק לטובתו עשיית המצוות אם בעולם הזה ואם בעולם הבא. 
שהעושה את מצוות התורה, חוקר ומבין ומגיע לדרגת "וידעת", השם אלוקייך קיים ושתורת אמת ושזה רק עולם 
של ניסיון, אז חייו מאושרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כמו כן חייו יהיו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא! גן 
עדן! לאותו אדם יהיה לו ולקרוביו בשני העולמות אושר אמיתי. מכאן יבינו רוב החילוניים והלא דתיים מדוע הם 
לא מאושרים מחייהם כל אחד תולה זאת בסיבותיו אחד חושב בגלל שהוא עני אחד חושב בגלל שהוא עשיר אחד 
חושב בגלל שהוא נמוך, שמן, רזה, ארוך, קצר, בגלל עדתו, בגלל משפחתו, הוריו, אשתו, ילדיו, גרושתו וכו'. . 

זכרו אם הנשמה יצאה זכאית בדין, ע"י שמירת מצוות התורה בשלמות. נכנסת היא לגן עדן, אשר היא מקום 
עידון הנשמות, בהתקרבותם לה' ואין בעולם עידון אשר ישווה אליו, ועידון רוחני הוא, אשר כל חפצי העולם 

הזה, לא ישוו אליו. ומן שכתב הרמב"ם וז"ל: 

"הוי יודע כי כמו שלא ישיג הסומא עין הצבעים ואין החרש משיג שמע הקולות ולא הסריס תאות המשגל, 
כן לא ישיגו הגופות התענוגים הנפשיות, וכמו שהדגים אינם יודעים יסוד האש, לפי שהיותם מיסוד המים שהם 
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הפכי, כן אינו נודע בזה העולם הגופני תענוג העולם הרוחני, אבל אין אצלנו בשום פנים תענוג זולתי תענוג 
הגוף בלבד והשגת החושים מן המאכל והמשתה והמשגל, וכל מה שזולתו אלה הוא אצלנו בלתי מצוי ואין 

אנו מכירין אותו ולא נשיג אותו בתחילת המחשבה אלא אחר חקירה גדולה. 

וראוי להיות כן לפי שאנחנו בעולם הגופני ולפיכך אין אנו משיגים אלא תענוגיו הגרועים הנפסקים, אבל 
התענוגים הנפשיים הם תמידים עומדים לעד אינם נפסקים ואין ביניהם ובין אלו התענוגים יחס ולא קורבה 
בשום פנים, ואף שאנחנו היום משבחין ומנשאין תענוגי הגוף ולא תענוגי הנפש. כשתתבונן בענין שני אלה 

התענוגים תמצא פחיתות האחת ומעלת השנית ואפילו בעולם הזה. 

ויגיעה שאין למעלה מהם  וגופותיהם בעמל  וזה כי אתה מוצא רוב בני האדם כולם מיגעים נפשותיהם 
זו אינה הנאת מאכל ומשתה, וכמו כן הרבה מבני  כדי שיגיע לו מעלה וכבוד ושינשאוהו בני אדם והנאה 
אדם בוחר להנקם מאויביו יותר מהשיג הרבה מתענוגי הגוף, והרבה מבני אדם מתרחקים מן הגדול שבתענוגי 
הגוף מיראתו שישיגהו מזה חרפה ובושת מבני אדם או לפי שמבקש שיהא לו שם טוב, ואם עניינו כן בעוה"ז 
הגופני כ"ש בעולם הרוחני שנפשותינו משכילות שם מידיעת הבורא יתברך, ואותו תענוג לא יחלק לחלקים 
ולא יסופר ולא ימצא משל למשול בו אותו התענוג, אלא כמו שאמר הנביא ע"ה כשנפלאו בעיניו גדולת הטוב 
ההוא ומעלתו, אמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, וכן אמרו ע"ה )ברכות יז:( העוה"ב אין בו לא אכילה 
ולא שתיה ולא רחיצה ולא סיכה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו שכינה. 

***

למול הערלה אצל הזכרים-מפחיתה מחלות -ההוכחות

ביום השמיני להולדת התינוק היהודי שזאת מצווה שניתנה לאברהם אבינו מידי בורא עולם ישירות, ברית מילה 
מפחיתה מחלות מין וזיהומים מניין ידע זאת אברהם אבינו אלמלא קיבל מהבורא? ישנם הוכחות חד משמעיות 
שלבעל ערלה באיבר מינו יש סיכוי גדול בצורה משמעותית לחלות בסרטן הערמונית ולחלות במחלת האיידס, 

השם ירחם על ידי התדבקות קלה ביותר במגע מיני כשאר לנימול אין סיכון גדול כמו ללא נימול. 

 -Archives of Pediatric להלן מחקר בנושא: מתוצאות סקירה ספרותית שפורסמה בגיליון ינואר 2010 של ה
הובילה לצמצום שיעורי ההדבקה  בוגרים  בגברים  ברית מילה שבוצעה  כי  and Adolescent Medicine, עולה 

במחלות המועברות במגע מיני. 

מילה  ברית  לביצוע  בנוגע   -AAP – American Academy of Pediatrics ה  מדיניות  כי  כותבים  החוקרים 
לדבריהם, בספרות קיים מידע   ,AAP-2005. על-פי עמדת ה  – ועודכנה ב   1999 נוסחה בשנת  זכרים  בילודים 

מבוסס המדגים כי ברית מילה מובילה לצמצום זיהומים בדרכי השתן והפרעות דלקתיות של הפין בילודים. 

מטרת הסקירה הייתה לבדוק עדויות חדשות בנוגע להשפעה של ברית מילה על זיהומים המועברים במגע 
מיני בבגרות. הסקירה כללה שלושה מחקרים אקראיים מבוקרים עם למעלה מ – 10,000 גברים ללא  HIV בעת 
ההצטרפות, מדרום אפריקה, קניה ואוגנדה. במחקרים עברו הגברים ברית מילה בעת ההצטרפות או לאחר 24-21 
  HIV-חודשים, ובכל המחקרים נמצא קשר מובהק בין ברית המילה ובין ירידה של 53-60% בשיעור ההדבקה ב
 Joint-בשיתוף עם ה )WHO( מיחסי מין הטרוסקסואלים. לאור העדויות החדשות, המליץ ארגון הבריאות העולמי
 . HIV על ביצוע ברית מילה כאמצעי מניעה חשוב להעברה מינית של United Nations Program on HIV/AIDS

לברית מילה יתרונות ארוכי טווח כותבי הסקירה מדווחים, כי במחקרים נמצא שברית מילה בזכרים הובילה 
לירידה של 28%-34% בשיעור ההדבקה בנגיף הרפס סימפלקס סוג-HSV-2( 2( , וירידה של 32%-35% בשכיחות 
 Bacterial-ב  40% של  ירידה  נצפתה  הנימולים  הגברים  הזוג של  בבנות  הפפילומה )HPV( בגברים.  נגיף  של 

 .Trichomonas vaginalis -וירידה של 48% בזיהום ב ,Vaginosis
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וביום השמיני ימול בשר ערלתו -ברית מילה באופן מוכח כפי המחקר שהובא לעיל, המדע מראה שברית 
מילה מונעת מחלות ואחוז הנדבקים במחלות שמועברות ביחסי מין קטן בצורה משמעותית למי שנימול. 

כיום מבחינה רפואית ברוב מדינות העולם המערבי ממליצים להורים למול את בנם הגוי מטעמי בריאות, 
הברית מילה יש לה מטרה רוחנית נעלה מאוד והיא, מי שנימול הקליפות של הסיטרא אחרא )הצד האחר השני 

שנשלט על ידי השטן והוא היצר הרע וגם נקרא הס"מ( לא נדבקות באדם נימול. 

כי יש בו את השם שדי באופן רוחני על האיבר שלו וכל המזיקים למיניהם ושדים ומלאכי החבלה שמעולם 
הרוחות כולל חיות בר אוכלות אדם כמו אריות, לא רשאים לפגוע במי שלא פוגם בברית הקודש ונושא את ברית 
הקודש בלי שפגם בה, שידוע ששם השם מופיע על מצחו של אדם כפי שהאר"י הקדוש זצ"ל יכול לראות במה 
אדם חטא מלהביט במצחו וכפי שדיבוקים שנכנסו בחוטאים היו רואים את חטאי האדם לפי מצחו וכך העידו 

בפני הרבנים שדובבו את הדיבוק לדבר. 

מהחדר  החוטאים  את  מבריח  היה  וכך  בפרהסיה  בפניהם  חטאם  את  לאנשים  אומר  היה  הדיבוק  למעשה 
שהאדם שבו נמצא היה האדם שאליו חדר הדיבוק )הדיבוק הוא נשמה של חוטא שקלועה בכף הקלע וקיבלה 
רשות להיכנס בתור חוטא כפלט ממכות ועונשי המשחיתים שמלווים אותם כל עוד הוא בכף הקלע והם הפוגעים 

בנשמה הזאת וגורמים לה סבל בל ישוער(

אם פגם בברית, אז האות יוד מהשם שדי נעלמת )שדי-זה שם השם( נעלמת ונשאר שם רק שד. דהיינו, יש כאן 
רמז שיש רשות לפגוע באדם זה על ידי השדים, ושאר המזיקין למינהם כולל חיות טורפות וזה הסוד שניצל יוסף 

מהבור למרות שהיו בו נחשים ועקרבים כי לא פגם בברית הקודש,היו בורחים ממנו ומפחדים ממנו.

וזה הסוד איך חז"ל נכנסו לכלובים של אריות ונמרים רעבים ולעיתים הושלכו לשם על ידי המלכות ולא ארע 
להם כלום כי לא פגעו בהם החיות כי מורא השם היה עליהם. 

כיצד פוגמים בברית? על ידי משכב עם זכר או נידה או גויה או שפיכת זרע לבטלה ואם לא עשו תשובה ותיקון 
אז יענשו ויש רשות למזיקים לשדים ולחיות הרעים לפגוע באדם זה כפי שהוסבר לעיל ולכן כל מי שנגוע בעוון 

זה שיעשה תיקון דחוף )ראו פרק התיקון בספר זה.(

ישנם סיפורים רבים איך צדיקים כמו אור החיים הקדוש שהושלכו לאריות שלא פגעו בהם למרות שהיו רעבים 
והאישה השונמית שאצלה  הזבובים  בו  נגעו  הנביא שלא  אליהו  מסיפור  או  קדוש.  הבינו שמדובר שאיש  וכל 

התארח הבינה שמדובר באיש קדוש שאינו פוגם בברית הקודש,ולכן אין רשות לזבובים ליגע בו.

בעין האדם 70 קרומים-ע=70 בגימטרייה. האם זה במקרה או מתוכנן על ידי 
הבורא?

הוכחה מדהימה של גדולת השם יתברך, למשל האות עין בעברית היא גם האיבר עין שהוא בגימטרייה 70 והפלא 
ופלא מתגלה לנו שיש 70 קרומים בעין. הרב הצדיק בן ציון אבא שאול זצוק"ל אמר זאת לרופא שטיפל לו בעין 
והוא אמר לו שזה אכן נכון, ומניין אתה יודע בתור רב? ואז הוא ענה לו כי רבותינו כך גילו לנו שקיבלו ממשה 

שקיבל מבורא עולם. במחקר המדעי רק עכשיו מגלה מה שתורה גילתה לנו לפני 3320 שנים. 

סוג נוסף של הצפנות וקודים בתורה כולל דוגמאות נוספות בנושא זה:

 המספר 1820-הקוד שהוצפן והוסתר בתורה ומוכיח שהתורה על אנושית.
)מקור מהאתר www. 1820.co.il   ראו שם עוד דוגמאות רבות.הסבר סוגי גימטריות, בסוף פרק זה של 1820.(
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המספר 1820 הינו מספר יסודי. הרב הגאון פנחס זלמן הלוי הורוביץ, זצ"ל גילה,ששם ה' המפורש )י-ה-
ו-ה( מופיע בתורה 1820 פעם בדיוק. השם -"יהוה" נחשב לשם הקדוש והנסתר ביותר מבין שמות בורא העולם. 

שם י-ה -ו- ה מופיע 1820 פעם בחמישה חומשי תורה

בראשית = 165 פעם.  שמות  = 398 פעם.  ויקרא  = 311 פעם. 

במדבר  = 396 פעם   דברים  = 550 פעם

סה"כ = 1820 פעם!

*

בראשית בגימטריה במילוי = 1820 

ב =  בי"ת = 412  ר  = רי"ש = 51.  א  = אל"ף = 111. 

ש  = שי"ן = 360  י = יו"ד  = 20

ת = תא"ו  = 407

סה"כ   =  1820!

*

הקשר החשבוני שבין שמות הבורא -י ה -ו- ה = 26   א -ד-נ- י = 65

 • שם -י ה -ו- ה הוא "שם העצם" )הבלתי מושג( השם המיוחד שהכל ממנו, והוא אסור לביטוי מרוב הקדושה. 

 • שם אד'ני נחשב למהות החיצונית הגלויה של השם – היות וכך מבטאים את המילה. אם נחבר את כל המספרים 
ברצף,  בסדר עולה , בין הנסתר לגלוי- )מ 26 – ל 65( נגלה ש. . . . 

!! 1820 = 65 + 64 + 63 +. . . 28 + 27 + 26

*

"בראשית" בראשי תיבות

כפי שנראה בפסוקים הבאים )עיין בסיכום בהמשך(

אם ניקח את המילים הראשונות שמופיעות בתורה, 

אחרי המילה "בראשית, " לפי האותיות ב' ר' א' ש' י' ת' : 

המילה "ברא" שמתחילה באות ב'. 

אחריה, המילה הראשונה שמתחילה באות ר' = "רקיע"

ואחרי המילה רקיע, 

המילה הראשונה שמתחילה באות א' = "אלקים"

וכן הלאה: "שמים ", " יום" ו"תדשא": 

 •בראשית פרק א

ְורּוַח  ַעל-ְּפנֵי ְתהֹום;  ְוֹחֶׁשְך,  ָוֹבהּו,  ָהיְָתה ֹתהּו  ָהָאֶרץ.    ְוָהָאֶרץ,  ְוֵאת  ַהּשַָׁמיִם,  ֵאת  א ֱאֹלִהים,  ָר ְּבֵראִׁשית,  ּבָ
ֱאֹלִהים,  ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפנֵי ַהָּמיִם.    וּיאֶמר ֱאֹלִהים, יְִהי אֹור; וַיְִהי-אֹור.    וּיְַרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהאֹור, ּכִי-טֹוב; וּיְַבּדל 
ֱאֹלִהים, ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך.    וּיְִקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום, ְוַלֹחֶׁשְך ָקָרא לָיְָלה; וַיְִהי-ֶעֶרב וַיְִהי-ֹבֶקר,  יֹום ֶאָחד. 

ְּבתֹוְך ַהָּמיִם, וִיִהי ַמְבּדיל, ֵּבין ַמיִם ָלָמיִם.   וּיַַעׂש ֱאלִֹהים, ֶאת-ָהָרִקיַע, וּיְַבּדל ֵּבין  ַע  י ִק ָר  וּיאֶמר ֱאֹלִהים, יְִהי 
ִים; וַיְִהי-ֶעֶרב  ָמ ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ִמּתַחת לָָרִקיַע, ּוֵבין ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ֵמַעל לָָרִקיַע; וַיְִהי-כֵן.  וּיְִקָרא ֱאֹלִהים לָָרִקיַע,  ׁשָ

וַיְִהי-ֹבֶקר, יֹום ֵׁשנִי.  
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ט וּיאֶמר ֱאֹלִהים,  יּקוּו ַהַּמיִם ִמּתַחת ַהּשַָׁמיִם ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהּיַָּבָׁשה; וַיְִהי-כֵן.   י וּיְִקָרא ֱאֹלִהים לּיַָּבָׁשה 
א ָהָאֶרץ ּדֶׁשא  ׁשֵ ְד ֶאֶרץ, ּוְלִמְקֵוה ַהַּמיִם ָקָרא יִַּמים; וּיְַרא ֱאֹלִהים, ּכִי-טֹוב.   יא וּיאֶמר ֱאֹלִהים,  ּתַ

סיכום: 

בראשית: 

)203( ברא   = ב   

)380( רקיע   = ר   

)86( אלקים   = א   

)390( שמים   = ש   

)56( יום   = י   

)705( תדשא   = ת   

סה" כ     !!! 1820

שמות הבריאה כפי שכונו בספר בראשית

 •לאור –  "יום"    = 56

 •לחשך –  "לילה"   = 70

  •לרקיע – "שמים"   = 280  

 •ליבשה  – "ארץ"   = 291

 •למקוה המים – "ימים"  = 100

סה"כ = 907

 •ולכל הבריאה " – בראשית"   = 913

 סה"כ = 1820

"חכמים, היזהרו בדברכם"!

 •אבותינו הקדושים שמרו על לשונם וספרו את

מילותיהם. . . . 

 •אם נספור את דברי יעקב, רחל ולאה נגלה את הנתון הבא: 

 •סה"כ המילים המופיעות בתורה שנאמרו

 •על ידי יעקב = 1597 מילים  על ידי רחל = 107 מילים

 •על ידי לאה = 116 מילים

 •סה"כ. . . . . 1820 מילים !

ומעשה אבות. . . . סימן לבנים!

 •דברי 12 האחים )בני יעקב( בספר בראשית: 

 •בפרשת וישלח = 53 בפרשת וישב = 313  בפרשת מקץ = 794

 •בפרשת ויגש = 513   בפרשת ויחי = 147

 סה"כ. . . . . 1820 מילים !

כמה מילים יש בהגדה של פסח?

 סיפור ההגדה, המתחיל מהמילים "הא לחמא"
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 ומסתיים בברכת "גאל ישראל " 

 מכיל לא פחות ולא יותר מ – 1820 מילים !

*

חשבתם פעם כמה מילים יש בתורה?

בחמישה חומשי תורה ישנן. . . . 

קרוב ל – 80,000 מילים, אך אלו מורכבות מ -

1820 מילות שורש שונות בדיוק!!!!

)לדוגמא, מילת השורש א. מ. ר מתאימה למילים : 

ויאמר, אמרתי, לאמר, וכו'. .(

*

"סוד י-ה-ו- ה ליראיו ובריתו להודיעם"

סוד = 70  י 'ה' ו' ה' = 26

26X70 = 1820 

) 70 פנים לתורה(

*

"כח אד-ני -הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"

כח = 28  אד'ני = 65

  28 כפול 65 = 1820

שניהם מופיעים בתהילים, פרק כ"ה

*

י -ה -ו- ה = 26 במילוי הספרות

שם הוי'ה ערכו. 26 כאשר נרשום את התיבות "עשרים

שש" במילוי, הרי שנקבל באופן המלא את מנין שמות

הוי'ה בתורה : 

ע  = עי"ן =  130    ש    = שי"ן = 360  ר  = רי"ש = 510

י  = יו"ד =  20   מ  = מ"ם =  80ש  = שי"ן = 360

ש = שי"ן = 360

סה"כ = 1820 !! מדהים!!

*

"וספרתם לכם. . . "

 •בתורה אנו מוצאים 2 פעמים

 שבהן "ספרו" את עם ישראל: 

 מּבן ֶעְׂשִרים ָׁשנָה ָוַמְעָלה, ְלֵׁשׁש-ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ַוחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים. . . 

כלומר: 603550 )שמות לח',26(

ֵאֶּלה ּפקּוֵדי ְּבנֵי ִיְׂשָראל ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף, ָוָאֶלף; ְׁשַבע
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ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים. . .     

 כלומר: 601730 )במדבר כו'(

ההפרש?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820!

*

מאיפה הופחתו 1820 מעם ישראל ?

שבט במדבר  שמות   

ראובן    43730  46500  

גד    40500  45650  

אפרים   32500  40500  

בנימן  45600  35400  

אשר  53400  41500  

נפתלי  45400  53400  

261130  262950 סה"כ   

ההפרש? 1820 = 262950 – 261130

 *

ומה מיוחד דווקא בשבטים אלו?

ראובן   = 259

  גד  = 7 

אפרים  =  331

בנימן  =  152

אשר   =  501

נפתלי   = 570

סה"כ = 1820! 

*

 1820 ועשרת הדברות. סכום כל עשרת הדברות עם פסוקי ההקדמה שלהם בספר שמות, פרק י"ט

    133,770 = בגימטריה .סכום כל עשרת הדברות עם פסוקי ההקדמה שלהם בספר דברים, פרק ה'

70,070 בגימטריה

סה"כ = 203,840 ,סכום זה שווה ל 1820 כפול  112. 

112= יה-וה )26( + -אל הים )86(

כלומר: שם הויה + אלהים 1820x  = הגימטריה של שתי הפעמים של עשרת הדברות בתורה! 

*

"כל מקדשי שביעי" הספרה 7 נחשבת ביהדות כמהות הפנימית והרוחנית של כל דבר גשמי . 

אם ניקח כל מילה שביעית  מהמילה הראשונה של היום השביעי "ב -מעשה בראשית": 

ַּבּיֹום ַהּשְִׁביִעי,  וִַּיְׁשּבת  ַּבּיֹום ַהּשְִׁביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה;  ְוָכל-ְצָבָאם.    וַיְַכל ֱאֹלִהים  ְוָהָאֶרץ,  וַיְֻכּלּו ַהּשַָׁמיִם 



 105ספר ההוכחות

ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.   וַיְָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת-יֹום ַהּשְִׁביִעי, וַיְַקּדׁש ֹאתֹו:   ּכִי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ָּבָרא 
ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.  ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהּשַָׁמיִם ְוָהָאֶרץ, ְּבִהָּבְרָאם: ְּביֹום, ֲעׂשֹות יְהָוה ֱאֹלִהים--ֶאֶרץ ְוָׁשָמיִם. 

אלקים  =  86  ביום = 58  אלקים = 86  בו = 8

לעשות = 806    עשות = 776

סה"כ = 1820

*

שם י-ה -ו- ה הראשון בתורה אם נספור 1820 אותיות לאחר הפסוק הראשון בתורה )"בראשית ברא אלוקים

את השמים ואת הארץ"(, נגיע לפעם הראשונה שמופיע שם י ה -ו- ה בתורה...

"ביום עשות -י ה -ו- ה אלקים ארץ ושמים" )בראשית ב' 4'(. 

*

"החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לחדשי השנה" )שמות י"ב, ב)' כפי שרש"י מפרש בפסוק הראשון 
בתורה, על פי ההיגיון הפשוט התורה הייתה צריכה להתחיל מהפסוק הזה. )רש"י בראשית א', א'( בכל זאת, התורה 

פותחת בבראשית. מעניין לציין שפסוק זה הוא הפסוק -ה 1820 בתורה !!

*

ברכת כהנים )א'( בברכת כהנים נמצא הסוד של 1820 שבע פעמים. 

כאן כתבנו רק 2 מהן. ניתן למצוא מידע נרחב בחלק ו' של "צפונות בתורה" של הרב יניב. 

 3 יברכך יה'וה וישמרך

5 יאר יה ו' ה פניו אליך ויחנך

7  ישא יה'וה פניו אליך וישם לך שלום

סכום המילים במסגרת החיצונית = !1820

*

בברכת כהנים )ב'(

 1 יברכך

 2 יהוה' וישמרך

 3 יאר 'יה וה פניו

 4 אליך ויחנך ישא יהוה'

 5 פניו אליך וישם לך שלום 

סכום המילים במסגרת החיצונית

)המודגשת( = 1820!

*

גילוי ה' -ב' 1820

ה' תובע: הרי הופעתי עליכם – ב 1820 שמות הוי'ה בתורה ומדוע אני קורא

אליכם ובא ומתגלה ביניכם ואין איש עונה לקראתי?

 "מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה"

סה"כ = 1820
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*

"ועשה חסד לאלפים , לאהבי ולשמרי מצותו" )דברים ה',10( סך כל הפסוק הזה – החותם את 2 הדברות

שנאמרו מפי הגבורה = !1820

*

מעלות המשיח "ונחה עליו רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת- י-ה-ו-ה.")ישעיהו י"א, 2(

רוח )214( + חכמה )73( + בינה )67(+ 

 דעת )474( + גבורה )216( + עצה + )165( 

  +)611( יראת= 1820 !! כשהכול כדי להידבק במילה האחרונה: י-ה-ו-ה

*

פרה אדמה תמימה במילוי

הדרך להיטהרות עוברת ב 1820

 פא = 81  ריש = 510   הא = 6                 אלף= 111   דלת= 434  מם= 80  הא = 6   

 תו = 406  מ ם =  80  יוד  = 20  מם = 80  הא = 6   סה"כ = 1820

*

ה' גואל את עם ישראל בכוח 1820 "כי ידעתי את מכאביו וארד להצילו מיד מצרים")שמות ג', 7(

 •כי= 30  •ידעתי = 494  •את = 401   •מכאביו =  79   •וארד= 211  •להצילו = 171  •מיד= 54 

 •מצרים = 380 סה"כ = 1820 !!

*

איש ואשה 

וַיְַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהּשְִׁביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה; וִַּיְׁשּבת ַּבּיֹום ַהּשְִׁביִעי, ִמָּכל- ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. וַיְָבֶרְך ֱאֹלִהים 
ֶאת- יֹום ַהּשְִׁביִעי, וַיְַקּדׁש ֹאתֹו: ּכִי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל- ְמַלאְכּתֹו, ֲאֶׁשר-ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות . ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהּשַָׁמיִם 

ְוָהָאֶרץ, ְּבִהָּבְרָאם: ְּביֹום, ֲעׂשֹות יְהָוה ֱאֹלִהים—ֶאֶרץ ְוָׁשָמיִם. 

התיבות "איש ואשה" מתגלות בפרשת השבת הראשונה בדילוג של – )26 -יה-וה(

אותיות, החל מהמילה "אשר". התיבות היוצרות את המילה "איש" : הן

אשר  = 501, השביעי = 397,  אשר  = 501 .  )המילה "אשר" משמשת כסוף המילה "איש" וכתחילת המילה 
"אשה "(.  התיבות היוצרות את המילה "אשה" הן:  אשר  = 501, השמים = 395,  יה-ו ה  = 26

ביחד : אשר + השביעי + אשר + השמים + יה-וה = 1820

*

כינויי ה' בתפילת "אנא בכח": 

גבור    = 211  חסין    = 128  קדוש    = 410  יחיד    =  32 גאה     = 9  יודע תעלומת = 1030 סה"כ  = 1820 !

נשמט רק הכינוי "נורא" כי הוא לשון נפעל.  אמנם גם הוא רמוז במילים אלו,  אך אין כאן מקום להאריך. 

*

בורא העולם בשמו כמנהיג, יחד עם 3 שריו הראשיים = !1820)אין להוציא את השמות בפה, אלא במחשבה בלבד!(

א -ד-נ- י צבאו'ת = 564 אכתריא"ל   = 662 מטטרו"ן    = 314 סנדלפו"ן    = 280  סה"כ = ! 1820

*
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תגובת משה רבינו לביזוי התורה  "ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם" = 1820  )דברים ט', 17(

*

" התקדשתי " )יחזקאל ל"ח,23(  •ה"א = 6  •תא"ו = 407  •קו"ף = 186  •ד ל "ת = 434  •שי"ן = 360 • 
תא" ו = 407  •יו"ד = 20 סה"כ = 1820 

*

"קדוש קדוש קדוש ה', צבאו'ת " )קדוש( כפול 3 =  )1230(

)י ה -ו- ה(נכתב   =  )26(

)א-ד-נ-י(מבטאים =  )65(

)צבאו'ת(     =  )499( 

 סה"כ:     =  1820!

*

מיהו יהודי ? בעם ישראל קיימות 4 "דרגות":  כהן= 75   לוי= 46   ישראל = 541   גר= 203

  4 דרגות אלו הם כנגד 4 יסודות הבריאה :  מים= 90  אש=301  רוח= 214  עפר=350

סך כל דרגות ישראל עם מקבילם ביסודות הבריאה = 1820 !

*

טור מספרים ריבועים 1820 אם נבנה טור מספרי עולה, בדילוג של 4 החל מהמספר הראשון שניתן לרשום 
"בריבוע"  עד לשם הוי'ה )26(נגלה ש. . . . 

 4 = בריבוע 2

36 = בריבוע 6

100 = בריבוע 10

196 = בריבוע 14

324 = בריבוע 18

484 = בריבוע 22

676 = בריבוע 26 

סך המספרים = 1820 !

*

ומה לגבי שידוכים • ?החיבור בין בני זוג רומז לייחוד הקב"ה והשכינה.   •לכן – יש לבחור בן/בת זוג שאיתם 
אפשר להתעלות בקדושה •  . כשאברהם אבינו מחפש כלה ליצחק, הוא מצווה את אליעזר עבדו •  : "ולקחת 

אשה לבני ממשפחתי" = 1820  )בראשית, כ"ד,40(

*

"זרעא חיה וקיימא"  2 בניו הנותרים של אהרון הכהן הם :  אלעזר = 308 איתמר =651

 2 בניו של משה רבינו הם :  גרשם = 543  אליעזר = 318  

סה"כ = 1820 !

*
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"משולש הפלא" – 13 מידות הרחמים

13 =        13  1

36 =       24 12  2

 66 =       33 22 11  3

100 =     40 30 20 10  4

135 =    45 36 27 18 9  5

168 =    48 40  32 24 16 8  6

196 =    49 42 35 28 21 14 7  7

 216 =    45 40 35 30 24 8 12 6  8

 225 =   45 40 35 30 25 20 15 10 5  9

220 =  40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 10

198 =  33 30 27 24  21 18 15 12 9 6 3 11

156 =   24 22 20 18 16  14 12 10  8  6 4 2 12

 91 =            13 12 11 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1 13

סך כל המספרים במשולש = !!! 1820

*

כמניין הפעמים ששם י-ה -ו- ה מופיע בתורה !

"טהרת המחנה"

צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה

כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש = 2705

)במדבר ה', 2(

 •אם "נשלח" מן הפסוק את האנשים

 שיש לשלוח מהמחנה, נגלה ש. . . . . . 

  צרוע = 366

  זב = 9

 טמא לנפש = 510

885 =צרוע+זב+טמא לנפש

2705 – 885 = 1820

 *

זמני תפילות

יחוד התפילה השלימה הוא ב – 1820

 •שחרית = בבקר )בראשית כ"ב 3(

 •מנחה = לפנות ערב )בראשית כ"ד 63(

 •ערבית = כי בא השמש )בראשית כ"ח, 11(
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 בבקר     = 304

לפנות ערב =   838

כי בא השמש =  678

  סה" כ   = !! 1820

*

בבניית המזבח, ניתנה הוראה מפורשת : 

"אבנים שלמות תבנה את מזבח הוי'ה" )דברים כ"ז, 6(

 •יחוד המקדש הוא במזבח ומעלתו בקרבת

אלקים היא בחותם הקודש – 1820

 •אבנים = 103

 •שלמות  = 776

 •תבנה  = 457  

 •את   = 401

 •מזבח  =  57

•הוי'ה =  26  

•סה"כ   = ! 1820

*

"אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון = 1820

אלישבע הייתה סמל של ברכה : 

• בעלה היה אהרון הכהן הגדול

• בניה היו כוהנים, אשר שירתו בקודש

• גיסה היה משה רבינו

• גיסתה הייתה מרים הנביאה

• אחיה היה נחשון, נשיא שבט המלוכה

• ושמה, כפי שמופיע בתורה = 1820

והוא מופיע בפרשה שיש לה 182 מילים! )שמות, פרק ו'(

*

" והגד לך ושמעת, ודרשת היטב"   )דברים י"ז, 4(

התורה דורשת מאיתנו לברר את המשפט ולבקש מ ה'- שלא ניכשל בהכרעת דין שאינה אמת. 

דבר זה רמוז בפסוק למעלה . 

והגד לך = 68  ושמעת = 816  ודרשת = 910 היטב  =26   סה"כ = 1820 !

*

עטרת תפארתכם

 התורה היא "עטרת תפארתנו" )ירמיהו י"ג, 18( וכשבורא העולם פונה אלינו, התורה מתוארת "עטרת תפארתכם"

 •עטרת   = 679  •תפארתכם = 1141  סה"כ   = 1820
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 *

סוד אות ה' בשיר השירים: 

 האות ה' מופיעה 364 פעם בשיר השירים, וכידוע: כל הספרים "קודש"

364x5 • )5 ושיר השירים. . . "קודש קדשים" 1820! = )ה' האות גימטריה 

*

והעיקר ? אחרי כל החישובים, הגימטריות, הקודים והסודות, אנו פונים לבורא העולם שישלח ברכה במעשה 
ידינו, אל תביאנו לא לידי מכשול ולא לידי טעות .  שהרי, כל מטרתנו היא. . . . . 

 •לעשות=806  •נחת= 458   •רוח= 214   •ליוצרו=342    סה"כ:= 1820!

*

סוגי גימטריה המופיעים בחז"ל ובקבלה
חז"ל מלמדים כי אחד מדרכי השגת הבנה וידיעה בתורה היא באמצעות גימטריה.  

קיימים סוגים שונים של גימטריה והעיקריים נציין כאן : 

*

 )1("סטנדרטי ". 

הגימטריה הסטנדרטית אומרת כי לכל אות יש ערך, לדוגמא: 

א 1= ו 6= כ = 20 ע = 70

ב 2= ז 7= ל = 30 פ = 80  ש = 300

ג 3= ח 8= מ = 40 צ = 90   

ד 4= ט 9= נ = 50   ק = 100  ת = 400

ה 5= י = 10 ס = 60 ר = 200

 גימטריה ב 410 = 300 + 6 + +4 +100 = "קדוש"

 *

 )2( גימטריה "קטנה", או "מספר קטן": 

בגימטריה קטנה, כל מילה יכולה להגיע לסכום מקסימלי של : 9

לדוגמא : 

ל= 30 = 3+0 = 3 

*

 )3("מילוי"

בגימטריה במילוי, אנחנו מצרפים את הרכב האות בסכום הכולל. 

 לדוגמא: "יסוד"

י = 10 ס = 60 ו 6= ד =4

ו 6= מ = 40 א 1= ל = 30

ד 4= ך = 20 ו 6= ת = 400 סה"כ = 587
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לדוגמא נוספת של דילוג אותיות רלבנטי לתקופתנו: 

בחירת הנשיא -אובאמה-ומה קשרו למלחמת גוג ומגוג
היא נבואה בלתי נמנעת וצפויה מראש. רצח רבין ושם הרוצח שמופיע במפורש היכן שמופיע שמו של יצחק רבין, 
רצח הנשיא קנדי, היטלר ועוד אלפי נבואות מוצפנות בתנ"ך באופן דומה. לא קיים אירוע משמעותי בהיסטוריה 
שהתורה לא הצפינה אותו למען תהיה לנו עוד משבצת בפאזל של ההוכחות של מעל כל ספק למען יתקיים הפסוק 

"וידעת כי אני השם אלוקייך" ולא רק האמנת בעלמא. 

הדגש הוא על וידעת, ומאחר ואין אף מילה מיותרת או בלי כוונה אז אם השם אומר וידעת בתורה דהיינו, 
ניתן להגיע בחקירה וחיפוש אחר האמת לרמת ידיעה מעל לכל ספק שהוא ניצחונו של הנשיא אובאמה בבחירות 
בארה"ב והוא יהיה זה שיתחיל את מלחמת גוג ומגוג או מעשיו יהוו אות הפתיחה במרוץ למלחמת גוג ומגוג 

שהיא המלחמה האחרונה שבה ימותו כל מי שלא חזר בתשובה וכל הרשעים יאבדו. 

"בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשי)א( ראש משך )ו(תבל והנ)ב(א 
עליו )א(מרת כה א)מ(ר אדני י)ה(וה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל"
השם- "אובאמה" הוצפן בספר יחזקאל פרק ל"ח פסוק ב'. בהפרש של 7 אותיות בן אות לאות. כידוע, 7 
הוא מספר מאוד משמעותי ביהדות. )ולא בכדי הוא מתחיל מהמילה נשיא, ולא מצויין מלך כפי שהיה נהוג 

בזמן הנבואה,אלא במפורש כתב הנביא, נשיא כפי שאכן אובאמה הינו נשיא ארה"ב. ראו תמונה מצ"ב(

שבעת ימי בריאת העולם, שבע שנים לשמיטה, 7 שבועות לספירת העומר ועוד, ההקשר נבואת הנביא – נשיא 
ייתכן  גוג ומגוג – המלחמה האיומה מכולן. הצופן מאוד חזק, בהיר ומשמעותי – האם  יגרום למלחמת  אשר 
ומגוג דהיינו אנו ממש קרובים לגאולה  גוג  ומידיו תתחיל מלחמת  לנו שמאובאמה תצא הרעה  והפסוק מרמז 

והמשיח בדלת, או שאובאמה הוא בן הגורמים לכך שתפתח בסוף גוג ומגוג. 

מי שלא יתעורר לתשובה יאבד וימות חס ושלום אם תתגשם הנבואה הרעה הזאת, במלחמה הזאת כפי שהנביא 
יחזקאל צפה אותה, לפי הנבואה ופרשנות חז"ל שני שליש מאוכלוסיית העולם תכחד בה )ראה זכריה הנביא פרק 

י"ג( ששם נאמר: 

ְוֵהֵבאִתי ֶאת-ַהּשְִׁלִׁשית,  יִָּוֶתר ָּבּה. ט  ְוַהּשְִׁלִׁשית,  יִגְָועּו;  ִּפי-ְׁשנַיִם ָּבּה, יּכְָרתּו  ְבָכל-ָהָאֶרץ, נְֻאם-יְהָוה,  "ְוָהיָה 
ָּבֵאׁש, ּוְצַרְפּתים ִּכְצֹרף ֶאת-ַהֶּכֶסף, ּוְבַחנּתים ִּכְבֹחן ֶאת-ַהּזָָהב; הּוא יְִקָרא ִבְׁשִמי, ַוֲאנִי ֶאֱענֶה ֹאתֹו--ָאַמְרּתי ַעִּמי הּוא, 

ְוהּוא ֹיאַמר יְהָוה ֱאֹלָהי. " 

בעבר נבואה זאת נראתה תימהונית אבל היום לאור הנשק האטומי והגרעיני שבידי אויביי ישראל ובראשם 
להקים  לסוריה  עזרה  קוריאה  צפון  לישראל.  מסביב  ואויבנו  סוריה  עם  ידידות  שביחסיי  קוריאה  וצפון  איראן 
הכור הגרעיני שהופצץ בסוריה בשנת 2009 למניינם על ידי ישראל כפי שפורסם על פי פרסומים זרים. )יש לציין 
שנבואות רעות לא חייב שתתגשמנה וייתכן שלא ימות במלחמה זאת גם לא יהודי אחד אך עם זאת עלינו לשוב 

בתשובה ולא לקוות שננצל גם אם לא נשמור תורה ומצוות.(

2011 למניינם, סירובו המוחלט של העולם  כמו כן נפילת משטרו של מובארק החוגג בעולם הערבי בשנת 
הערבי ובעיקר "הפלשתינאים" )הערבים שגרים בארץ הקודש אין דבר כזה ולא היה דבר כזה עם פלשתינאי -ראה 
דבריו של ח"כ לשעבר עזמי בשארה ביוטיוב שבהם הוא מודה שאין דבר כזה עם פלשתינאי. ושאר המחקרים 
שנעשו בנושא(. כמו כן ניתן לראות בבירור שהשם מכביד על ליבם של הערבים ובראשם של ה"פלשתינאים" 
לא לקבל כל פשרה עם עם ישראל בנוגע לארץ הקודש, ולאור כל זאת השם מראה לנו, שאנו קרובים לקץ שכל 
אויבנו יקומו עלינו לכלותינו ואז ב"ה יתברך ניגאל על ידי משיח צדקנו ב"ה עוד בדורנו, בקרוב אמן !כל רצונו 

של היצר הרע הוא לגרום לך לדחות את רצון הנשמה. 
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לכן חשוב לעשות תשובה עכשיו ולא מחר, מאחר ולא נדע מה ילד יום, השיטה לנצח את היצר הרע היא 
לעשות דווקא, ולהתחיל לעשות תשובה לא רק שהיום אלא להתחיל עכשיו ממש מרגע שאתם קוראים ספר זה, 
קחו על עצמכם לחזור בתשובה מרגע שסיימת לקרוא פרק זה יפה שעה אחת קודם אחים ואחיות יקרים חזרו 
הגאולה  ומזרז  מקרב  שבשמים  לאבינו  חזרה  שמתקרב  יהודי  כל  לתפילתכם.  שצמא  אלוהיכם  לשם  בתשובה 

וממתיק דינים שבשמיים שיש על עם ישראל,על משפחתו ועל עצמו.

 

                         
האם חוסין ברק אובאמה הוא גילגול של פרעה אחנתון? 

כך לכאורה עולה מהדמיון המפליא של תווי פניהם. 
קראו ניתוח מדהים בעניין זה וכיצד מוכיח הדבר שאם הוא אכן גלגולו של פרעה שהוא גלגולו של סנחריב ונמרוד הרשע 

שהוא גוג כפי שיובהר בהמשך פרק זה אז דהיינו מלחמת גוג ומגוג תחל לכל המאוחר ב4 שנים הקרובות ואז נזכה גם 
לגילוי משיח בקרוב ממש.פרק חובה! חדש ביותר למהדורה הרביעית של ספר ההוכחות)תמונה מאתר ויקיפידה(
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לפניכם תמונות של פסלי הפרעון אחנתון,ותמונות נשיא ארה"ב ה-44 ברק חוסיין אובאמה תשפטו בעצמכם...
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ולמי שלא מספיק אז הנה תמונת אשתו של פרעה אחנתון ותמונת רעיית הנשיא אובאמה, האם אובאמה הוא פרעה 
הנוכחי? ואשתו היא מקבילתה דאז של אשת פרעה? ראו ושפטו בעצמכם...

להלן הערך של מי היה אחנתון פרעה ? מהאתר ויקיפידיה ללא שינוי:

במצרים.  השמונה-עשרה  השושלת  של  פרעה  היה  מלכותו,  בראשית  הרביעי  כאמנחותפ  שנודע  "אחנתון, 
מקובל כי נולד לאמנחותפ השלישי ולמלכתו הראשית, תיאי, בשנת 26 למלכותם )1379/1362 לפנה"ס(. אמנחותפ 
הרביעי ירש את אביו לאחר 38 שנות מלכות, ייתכן שלאחר מלכות משותפת של שניהם לתקופה שנמשכה עד 12 
שנה. תאריכים אפשריים למלכותו של אחנתון )התלויים במחלוקות בכרונולוגיה המצרית( הם בין 1367 ל-1350 

לפנה"ס או מ-1350/1349 לפנה"ס ועד ל-1334/1333 לפנה"ס. " עד כאן מויקיפידיה על אחנטון פרעה.

לה' )חמשת(  נכון  שנה   3322 לפני  שהייתה  מצרים  יציאת  לתקופת  תואם  בדיוק  זה  מוסיף  המחבר  ואנוכי 
אלפים תשע"ג )5773 שנים לבריאה( שזה 1311 שנה לפני ספירת הנוצרים.)שכן אנו נמצאים בסוף שנת 2012 
למניינם.( וזה יוצא חופף לשנים ששוערכו ,וע"כ דבר המחזק שאכן כמו שכתבו בגמרא כל הרשעים מכל הדורות 

גולגלו לדור זה כדי שהשם יפרע מהם בגוג ומגוג.עד כאן.

)יש לציין שזה רק השערה ואין בכך לחייב,שאכן יש קשר בין השניים,ולמחבר אין דבר כנגד נשיא ארה"ב וארה"ב שב60 שנים 
האחרונות עד לתשע"ג ה' אלפים, הינה הידידה הטובה ביותר של העם היהודי.וכן נקווה שימשיך הדבר,וגוג יהיה גורם אחר.(

חידוש נוסף בנוגע לפרעה, שמביא האר"י הקדוש בספר שער הליקוטים שחובר על 
ידי רבי חיים ויטאל תלמידו המובהק :

שפרעה של יציאת מצרים הוא גלגול של נבוכדנצר )שהחריב את בית ראשון( ולפני כן היה 
של נמרוד הרשע, ונמרוד הרשע שהיה כושי בנו של כוש)וכמו כן גלגול של סנחריב(,שכידוע 
היה נכדו של חם בנו של נח, שקיללם נח,שיהיו עבד עבדים לאחיו, שנאמר בבראשית פרק ט' פסוק כ"א: "ַויֵּשְְׁתּ 
ִמן-ַהיִַּין, ַוִיּשְָׁכּר; ַוִיְּתַגּל, ְבּתֹוְך ָאֳהֹלה.  כב וַיְַּרא, ָחם ֲאִבי ְכנַַען, ֵאת, ֶעְרַות ָאִביו; ַויֵַּגּד ִלשְֵׁני-ֶאָחיו, ַבּחּוץ.  כג ַוִיַּקּח 
שֵׁם ָוֶיֶפת ֶאת-ַהשְִּׂמָלה, ַויָּשִׂימּו ַעל-שְֶׁכם שְֵׁניֶהם, ַויְֵּלכּו ֲאחַֹרִנּית, ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם; ּוְפֵניֶהם, ֲאחַֹרִנּית, ְוֶעְרַות 
ֲאִביֶהם, ֹלא ָראּו.  כד וַיִּיֶקץ ֹנַח, ִמיֵּינֹו; וַיֵַּדע, ֵאת ֲאשֶׁר-ָעשָׂה לֹו בְּנֹו ַהקָָּטן.  כה וַיֹּאֶמר, ָארּור כְּנַָען:  ֶעֶבד ֲעָבִדים, 
יְִהיֶה ְלֶאָחיו.  כו וַיֹּאֶמר, בָּרּוְך יְהָוה ֱאֹלֵהי שֵׁם; וִיִהי ְכנַַען, ֶעֶבד ָלמֹו.  כז ַיְפְתּ ֱאֹלִהים ְלֶיֶפת, ְוִישְׁכֹּן ְבָּאֳהֵלי-שֵׁם; 

וִיִהי ְכנַַען, ֶעֶבד ָלמֹו. "

כלומר קללת נח הייתה על בני חם שעבד עבדים יהיו לאחיהם, וכוש בנו של חם שהיה כושי ילד את נימרוד 
ככתוב בספר בראשית פרק י' פסוק ו':"ּוְבנֵי, ָחם--ּכּוׁש " ובפסוק ח' כדלהלן:"וכּוׁש, יַָלד ֶאת-נְִמֹרד; הּוא ֵהֵחל, 
ִלְהיֹות ִגּבֹּר ָבָּאֶרץ." ואכן קללת נח רבצה על בני חם שברובם היו כושים -בניו של כוש ,שהיו עד לפני כמה עשרות 
שנים עבדים לשאר אחיהם. ולא במקרה גם אובאמה נשיא ארה"ב שחור עור)כושי(, כנמרוד.כמו כן מובא במגלה 
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בן  ערן  לציין שהמחבר  .)ראוי  כפי שיבואר בהמשך  כושי  היה  גם  גלגול של סנחריב שכידוע  גם  היה  עמוקות שהוא 
עזרא,והעם היהודי מגנה כל צורה של התעמרות גזענית,או עדתית, בכל סוג של גזע צבע עור, גזע, עדה,מין וכדומה בהתנגדות גמורה,ועזה ומגנים 

כל צורה של עבדות  והתעמרות בשונה.ומצווה למחות בכל עושי עוולה כאלו בכל תוקף שנאמר בגמרא ע"י רבי עקיבא :"חביב אדם נברא בצלם." 

הדת היהודית איננה גזענית ומכילה את כל צבעי העור והעדות וגם איננה גזענית כלפי הנוכרים שאינם יהודים באשר הם. הדת היהודית היא דת 

שוחרת שלום שאוהבת את כל הברואים שמקיימים את 7 מצוות בני נח ומכבדים את העם היהודי.( 

נמרוד הרשע,שבא אחר כך בגלגול של פרעה)של יציאת מצרים והתעמרות בעם ישראל כעבדים במצרים(, שב 
שוב לאחר מכן בגלגול של נבוכדנצר)נבוכדנצר השני 630–562 לפנה"ס לערך( היה מלך בבל שהחריב את בית 
המקדש הראשון. כך היו דברי המהרח"ו הקדוש זצ"ל בשם האר"י הקדוש זצ"ל בשער הליקוטים,שידוע שדבריו 
היו דברי אלוקים חיים,שכן את תורתו למד עם אליהו הנביא וצדיקים נוספים שהתגלו אליו. ומי שחד הבחנה 
שם לב שבפסלו של אנחטון פרעה רואים במוחש ששפתיו עבות כפי שיש בדרך כלל לשחורי העור הכושים,דבר 
שמעיד מהפסל עצמו ומאשש שהיה כושי.יתירה מכך בדמיון המופלא של אובאמה לאחנטון פרעה,ואשת פרעה 
לאשתו של אובאמה כפי שנראה בתמונות,נראה שהוא גלגול של נבוכדנצר הרשע,שהוא גלגול של סנחריב שהיו 
גלגול של נמרוד בנו של כוש הכושי. )יובהר בזאת שגדול המקובלים בדורנו הרב יוסף שני שבתאי שליט"א אמר 
לי המחבר ערן בן עזרא הקט, שאדם נראה בכל הגלגולים פחות או יותר בדיוק אותו דבר.וכך ראה שחקר אודות 
גלגוליהם של רבים שביקשו שיברר להם סבלם בגלגול זה.הרב בזמן שהיה עושה שאלת חלום ו/או יציאת נפש 
דבר שמקובלים גדולים בקיאים בו.והרב הוכיח שאכן מה שראה ואמר לנשוא אותה בדיקה ומעדותו של הרב 
ראו בפרק הגלגולים בספר זה. ואכן האנשים אימתו המידע שאמר להם הרב ממה שנודע לו וראה בחלומו או 
ביציאת הנשמה שעשה .כבוד הרב יוסף שני שבתאי שליט"א אמר לי המחבר באופן אישי שהיה מזהה אותם 
בכל הגלגולים כי הם היו נראים בדיוק אותו דבר.וזה חלק מהסיבות שנאסר לקעקע את הגוף שנאמר כי הדם הוא 
הנפש,וידוע שמי שעשה קעקוע יחזור בגלגול הבא עם סימן לידה שמתחתיו הקעקוע שניתן לראותו בהקרנה כפי 
שתראו בספר זה על התינוק שנולד עם קעקוע של ימאי והשנה 1917 מתחת לכתם לידה בזמן שעבר הקרנות לטפל 

במחלה שחלה בה התינוק.ראו הכתבה הנ"ל בספר זה בפרק הגלגולים.( 

כאן המקום לציין שכפי שהוסבר בספר זה ובזוהר הקדוש )ראו ציטוט בהמשך( מבטיח הקדוש ב"ה שיחזיר 
את כל הרשעים בגלגול וימליכם כמקודם, כולל נבוכדנצר וסנחריב שהינם גלגול של פרעה מלך מצרים, כידוע 
ומוסבר לעיל ושאר הרשעים שהצרו לישראל והחריבו ביתו של הקב"ה,והם יחד יעלו על ירושלים והשם יפרע 
מהם בגאולה האחרונה בעוצמה וברעש גדול, על כל שעשו לעמו האהוב בכל הדורות. בשעת כתיבת שורות אלו 
נודעו תוצאות הבחירות לארה"ב שבהם נבחר בבחירות לנשיאות ארה"ב, הנשיא ברק חוסין אובאמה לקדנציה 
פרעה  גלגול של  לעיל  כאמור  אכן  הוא  ומה שאומר שאם,  מכך(,  ליותר  להיבחר  ניתן  )לא  שנים   4 של  שנייה 
ונבוכדנצר וסנחריב אז ,הוא גוג שעליו מדבר הנביא יחזקאל ,ולא בכדי הוצפן שמו בדילוג של 7 אותיות, )שהוא 
מהותי וחשוב ביהדות וגם מתחיל מהמילה נשיא כלומר הנביא ידע שאז אותו גוג יהיה נשיא ולא מלך כפי שהיה 
מקובל אז בזמן ההתנבאות.(  ולא בכדי אובאמה,הוא חצי לבן)מאימו( חצי שחור)מאביו( חצי נוצרי)אמו( חצי 
מוסלמי )אביו( והוא מולך על מלכות אדום שזה ארה"ב וראש המעצמה היחידה בעולם.)המלבי"ם הקדוש אכן 
150שנה :שהמדינה שתכבוש  כתב בפרשנות שלו על נבואת יחזקאל בפרק ל"ח ול"ט  וזכריה י"ג וי"ד לפני כ 
בזוהר  שכתוב  כמו  ירושלים  על  בישראל  להלחם  האומות  את  שיקבץ  זה  הוא  שלה  הנשיא   , בבל/עיראק  את 
המובא בהמשך.וכידוע בבל זאת עיראק,וארה"ב היא שכבשה את בבל/עיראק במלחמת המפרץ האחרונה, ולכן 
לאור שכך קיבלנו רמז שאכן נשיא ארה"ב יהיה גוג והוא צריך להיות כושי ודומה לפסל של אחנטון פרעה,האם 
אובאמה מתאים לכל הנ"ל...תשפטו בעצמכם...(.כלומר ראש ל70 אומות שעתידות לעלות על ירושלים למלחמה.

)שנאמר ע"י יחזקאל הנביא כאמור לעיל :"ראש משך ותבל"(.ועל ידי כל הנזכר לעיל, כל זה מצטבר להיות מהותי 
4 שנים  .וע"כ נראה שסביר, על כל צרה שלא תבוא, יש לצפות למלחמת גוג ומגוג שתארע ב  ושולל מקריות 
הקרובות משנת תשע"ג)דצמבר)כסלו( 2012 למנינם( שנת כתיבת שורות אלו ובכל מקרה, כל בר דעת, מבין לאור 
כל האמור בספר זה שאכן רואים במוחש שהגאולה קרובה מאוד, דבר שמורגש גם בחוש ממש לכל מי שיש חוש 
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למציאות ולמד דברי חז"ל כפי שריכזתי עבורכם בספר זה. ויש ע"כ לעשות תשובה שלא תאחרו את הרכבת של 
התשובה שכידוע כדברי הרמ"ק הקדוש :"שבימות משיח אין מקבלים יותר בעלי תשובה." והרשעים 
שלא שבו בתשובה ימותו ויאבדו כדברי הרמ"ק. לכן שובו בתשובה שלימה עוד היום.ומי שלא 

זכה לחזור בתשובה השם ירחם על נשמתו האומללה.

 להלן דברי רבי שמעון בר יוחאי  על ההחזרה בדורנו בגלגול של כל הרשעים והשמתם למלוך שוב, שלפי כל 
הדעות של כל גדולי הדור הזה,אנו הדור שיראה משיח, בראשם נבוכדנצר ודומיו,וכך כתב רשב"י  בזוהר הקדוש:

"ָאַמר ַרבִּי שְִׁמעֹון, ָעִתיד ַהקָּדֹוׁש בָּרּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ֶאת כָּל אֹוָתם ַהמְָּלכִים שֵֶׁהִציקּו לְִישְָׂרֵאל ְולִירּושָׁלַיִם, 
ֶאת ַאנְדְִּריָאנּוס, ְללּוִפינֹוס, ּונְבּוַכְדנֶצַּר, ּוְלַסנְֵחִריב, ּוְלָכל שְָׁאר ַמְלכֵי ָהַעמִּים שֶֶׁהֱחִריבּו ֵביתֹו, ּוְלַהשְׁלִיט אֹוָתם 
יְרּושָׁלַיִם.  ְסִביב  ֵמֶהם בְָּגלּוי  ְלִהפַָּרע  ְוָעִתיד ַהקָּדֹוׁש בָּרּוְך הּוא  ָהַעמִּים.  וְיְִתכַּנְּסּו ִעמֶָּהם שְָׁאר  כְַּבתְִּחלָּה, 
זֶהּו שֶׁכָּתּוב ְוזאת תְִּהיֶה ַהמַּגֵָּפה ֲאשֶׁר יִגֹּף ה' ֶאת כָּל ָהַעמִּים ֲאשֶׁר ָצְבאּו ַעל יְרּושָׁלם. ֲאשֶׁר יְִצבְּאּו ֹלא 
ָכתּוב, ֶאלָּא ֲאשֶׁר ָצְבאּו. ָאז כָּתּוב ּוְבֹרב גְּאֹונְך תֲַּהֹרס ָקֶמיְך. ְוזֶה לִזְַמן שֶׁיָֹּבא ַהמָּשִׁיַח כָּתּוב, ְושִׁיָרה זֹו ִהיא שִׁיַרת 
ָהעֹוָלִמים. ּוְברּוַח ַאפֶּיְך נֶֶעְרמּו ַמיִם - בְּאֹותֹו זְַמן. ּוִמּשּום כְָּך יׁש בְּאֹותֹו זְַמן, ְולִזְַמּנֹו שֶׁל ֶמֶלְך ַהמָּשִׁיַח, ְולִזְַמן ּגֹוג 
ּוָמגֹוג. נִצְּבּו ְכמֹו נֵד - לִזְַמן שֶׁל עֹוָלם ַהבָּא, שִֶׁהיא ֶחְדַות כָּל ָהעֹוָלמֹות. ָאַמר אֹויֵב ֶאְרּדף ַאשִּׂיג ֲאַחלֵּק שָׁלָל. ָאַמר 
אֹויֵב - זֶה אֹותֹו ְמֻמנֶּה גָּדֹול ַעל ַהמְִּצִרים, בְּשָָׁעה שֶׁנִּתָּן לֹו שְִׁלטֹון ַעל ִישְָׂרֵאל, ָחשַׁב שֶׁיַּשְִׁמיד אֹוָתם תַַּחת שְִׁלטֹונֹו, 
ֶאלָּא שֶׁזָּכַר ַהקָּדֹוׁש בָּרּוְך הּוא ֶאת ָהֵרי ָהעֹוָלם שֶָׁהיּו ְמגִנִּים ֲעלֵיֶהם. ְוַאל תֹּאַמר זֶה ְלַבּדֹו, ֶאלָּא כָּל אֹוָתם גְּדֹולִים 
שֶׁמְֻּמנִּים ַעל ַעמִּים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות. ּוְכשֶׁנִּתְּנָה ָלֶהם ְרׁשּות ְושְִׁלטֹון ַעל ִישְָׂרֵאל, כֻּלָּם רֹוִצים ְלַהשְִׁמיד ֶאת 
ִישְָׂרֵאל תְַּחתֵּיֶהם. ְוַעל זֶה, אֹוָתם ַעמִּים שֶׁתַַּחת אֹוָתם ַהשַּׁלִּיִטים ַהְמֻמנִּים, כֻּלָּם ּגֹוזְִרים גְּזֵרֹות ְלַהשְִׁמיד אֹוָתם, ֶאלָּא 
שֶַׁהקָּדֹוׁש בָּרּוְך הּוא זֹוכֵר ֶאת ָהֵרי ָהעֹוָלם, ּוֵמגֵן ֲעלֵיֶהם. ּוְכשֶָׁרָאה ֶאת זֶה ֹמשֶׁה, ִהְתִחיל ְלשַׁבֵַּח ֶאת ַהקָּדֹוׁש בָּרּוְך 

הּוא ְוָאַמר, ִמי ָכֹמָכה בֵָּאִלם ה'."

החומר הבא נלקח מהחוברת סוד החשמל של הרב יקותיאל פיש בנוגע לגאולה הקרובה. בענינו של נשיא 
ארה"ב ברק חוסיין אובאמה וכך הרב מביא שם: "ְוכֵן מּוָבא ִּב'ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות' )קפא( ְוָהיָה ַסנְֵחִריב ַמָּמׁש 
נְִמרֹוד. ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ֶלָעִתיד ָלֹבא ּגֹוג ּוָמגֹוג.ּוָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש )ב"ר מב, ד( ג')3( ֵׁשמֹות נְִקְראּו לֹו ּכּוׁש 
ְונְִמרֹוד ְוַאְמָרֶפל, ּכּוׁש ֶׁשָהיָה ּכּוִׁשי ַוּדאי, ְוכּו'.ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ֲאִביָנא ִאם ָרִאיָת ַמְלֻכּיֹות ִמְתָּגרֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו 
ַצֵּפה ְלַרְגלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֵּתַדע ֶׁשֵּכן ֶׁשֲהֵרי ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָּגרּו ַהַּמְלֻכּיֹות ֵאּלּו ְּבֵאּלּו ָּבָאה ַהְּגֻאָּלה ְלַאְבָרָהם. 
ְורֹוִאים ֶׁשּגֹוג הּוא ִּגְלּגּול נְִמרֹוד ֶׁשָהיָה ּכּוִׁשי. ְוכֵן רֹוִאים ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַאְבָרָהם נִֵּצַח ֶאת נְִמרֹוד ְוֶאת ְׁשַאר ַהְּמָלכִים, 
ָּכְך ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהָּמִׁשיַח יְנֵַּצַח ֶאת ּגֹוג ּוְׁשַאר ַהְּמָלכִים ֶׁשּיְִהיּו ִאּתֹו. ּוְכִפי ֶׁשּמּוָבא ָׁשם ְּבֵפרּוׁש 'יְֵפה ֹתַאר', ְוָכל ַמה 
ּשֵֶׁאַרע ְלַאְבָרָהם יְִקֶרה ְלָבנָיו. ְוֵכן ִנְמרֹוד ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבָרק ִעם ָהאֹוִתּיֹות. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' מֶֹשה ֶלִויְנֶּגר 
שליט"א ֶׁשאֹוִתּיֹות ֻחֵסין ִנְמָצאֹות ְּבַסנְֵחִריב. ְוֵכן אֹוָּבאָמ"ה ראשי תיבות  ַהָּכתּוב ַהְמַרֵּמז ַעל סֹוף ָהעֹוָלם.)בראשית 
ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה". ְוֵכן אֹוָּבָמ"ה סופי תיבות ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג  ב, ב( "וְַיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהּשְׁ
ּוָמגֹוג, )ישעי' ב, יא( "ְוִנְׂשַּגב הוי"ה ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא". ְוֵכן אֹוָּבָמ"ה ר"ת ַהָכּתּוב )בראשית א, ז( "וַיַַּעׂש ֱאֹלִהים ֶאת 
ָהָרִקיַע וַיְַּבֵדּל בֵּין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכן". ְוֵהֵבאנּו ְלֵעיל ֵמַה'ָמּתֹוק ִמְדַּבׁש' 
ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ַהַּמְבּדיל ֵּבין ַהַּמיִם ַהָּמִרים ֶׁשל ַהָּגלּות, ְלֵבין ַמיִם ַהְּמתּוִקים ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה.ְוהֹוִסיף הרה"ג 
ר' מֶֹשה ִמְזָרִחי שליט"א ֶׁשאֹוָּבאָמ"ה ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב )ירמי' מו, כז( "ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְוַאל ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים ְוָׁשב ַיֲעֹקוב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד: ַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב" 

ְּבִדּלּוג ז' אֹוִתּיֹות.

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם הרה"ג  ר' ַאְמנֹון ִיְצָחק שליט"א ֶׁשאֹוָּבאָמ"ה ִנְרָמז ְּבר"ת ַּבָכּתּוב ַהְמַרֵמּז ַעל ׁשֶֹרׁש ַהְּקִלָּפה ֶׁשל 
ָכּל ָהעֹוָלם ַכּיָּדּוַע. )בראשית לו, לא( "ְוֵאֶלּה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל". ְוַהָּפסּוק 
ְלטֹונֹו ִיְהֶיה ִלְפֵני ֶׁשִּיְמֹלְך ֶמֶלְך ַהָמִּׁשיַח "ִלְפנֵי ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבנֵי ִיְׂשָרֵאל". ְוֵכן הּוא ַהנִָּׂשיא ַה 44 ֶׁשל ארה"ב  ְמַרֵמּז ֶׁשּשִׁ
מֹו ָאָדם)ראשי תיבות אדם הם: אדם ,דוד,משיח שאלו הנשמות  ְכִּמְנַין ּדם. ּוְכִמְנַין גֹוָלה. ְוַאֲחָריו ִיְמֹלְך ַהָמִּׁשיַח ֶׁשּשְׁ
שיתעברו במשיח צדקנו.(, ְּבתֹוֶסֶפת ָאֶל"ף. ְכִּמְנַין ְגאּוָלה. ]ִהְתַקֵּבל ֵמהרה"ג ר' ִצּיֹון ָדִּוד ִסיּבֹוִני שליט"א[. ְוהֹוִסיף 
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הרה"ג ר' יֹוֵסף סֹוֵפר שליט"א ֶׁשָהאֹוִתּיֹות שֶָּׁבאֹות קֹוֶדם נִָׂשיא אֹוָּבָמה, ֵהן אֹוִתּיֹות ֶטֶרם ֹאֶהל ד', ]חּוץ ֵמאֹוִתּיֹות א' 
ֶׁשֵאין ִלְפֵניֶהן אֹות[. ְוִנְרָמז ָכּאן ֶׁשאֹוָּבָמה הּוא ַהנִָּׂשיא ִלְפֵני ַמְלכּות ֵּבית ָדִּוד ֶׁשִהיא ְּבסֹוד ֹאֶהל ד'. 

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ַמִּתְתָיהּו ְגָּלֶזְרסֹון שליט"א ֶׁשְּבָסמּוְך ַלָּפסּוק "ְוֵאֶלּה ַהְמָּלִכים ְוגֹו'", ֶׁשהּוא ר"ת אֹוָּבאָמ"ה ֵיׁש 
ֵצרּוף ֶׁשל ַהָּנִׂשי"א אֹוָּבאָמ"ה. )ראו בטבלה הבאה(

ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְמַּב"ן )בראשית יד, א( ֶׁשַהָגּלּות ָהְרִביִעית שִֶׁהיא ֱאדֹום ְורֹוִמי, ִנְרֶמֶזת ְבּ"ִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים". ְוִכְלׁשֹון

ָהַרְמַּב"ן, ַהֶּמֶלְך ַעל ַעִּמים ׁשֹוִנים ֲאֶׁשר ָׂשמּוהּו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין. ְוֵכן ִתְדָעל ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּבָרק חּוֵסיין אֹוָּבאָמה 
הגירסא  לפי  מג  לו,  )בראשית  ָבַּרְמַּב"ן  ֶׁשּמּוָבא  שליט"א  ַסְפִרין  ָמְרּדַכי  ַאְבָרָהם  ר'  הרה"ג  ְוהֹוִסיף  ַהִמִּלּים.  ִעם 

שמופיעה במקראות גדולות הישנים( ֶׁשַהֶמֶּלְך ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּיְמֹלְך ֶּבֱאדֹום, ִיְכּבֹש ְוִיְמֹלְך ַעל ָּפַרס.

ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' יֹוֵסף ֵׁשיְנֶּבְרֶגר שליט"א ֶׁשַהָכּתּוב )במדבר יא, כז( "וַֹּיאַמר ֶאְלָדּד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַמֲּחֶנה" 
ראשי תיבות ְּבִגיַמְטִריָּא אֹוָּבאָמ"ה. ּומּוָבא ָׁשם ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ּוְבַתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי ֶׁשֶאְלָדּד ִהְתַנֵּבא ֶׁשּמֶֹשה ֵמת ִויהֹוֻׁשַע 
ַמְכִניס. ּוֵמיָדד ִהְתַנֵּבא ַעל ַהּשְָׂלו. ּוְׁשנֵיֶהם יַַחד ִהְתנְַּבאּו ַעל ּגֹוג ּוָמגֹוג. ְוָנִביא ֶאת ְלׁשֹונֹו. ֶאְלָּדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא

מֶֹשה ִמְתְּכִניׁש ִמן ַעְלָמא ִויהֹוֻׁשַע ַּבר נּון ְמַׁשֵּמׁש ַמְׁשִריָתא ָקִאי ִמן ַּבְתֵריּה, ּוְמַדֵּבר ַעָּמא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמיַעל ַיְתהֹון 
ְלַאַרע ְּכַנֲעָנֵאי, ּוַמֲחִסין ָיָתּה ְלהֹון. ֵמיָדד ֲהָוה ִמְתַנֵּבי ַוֲאַמר ָהא ַסְלֵוי ַסְלִקין ִמן ַיָּמא ְוַחְפַיין ָּכל ַמְׁשִריָתא ְדִיְׂשָרֵאל, ְוֶיֱהֵוי 
ְלַעָּמא ְלתּוְקָלא. ְּבַרם ְּתֵריהֹון ַּכֲחָדא ִמְתנִַּבין ְוָאְמִרין ָהא ַמְלָּכא ְסלִיק ִמן ַאְרָעא ּדָמגֹוג ְּבסֹוף יֹוַמּיָא, ּוַמְכַנׁש ַמְלִכין 
ַּגְלָוָתא,  ְּבֵני  ַעל  ְדִיְׂשָרֵאל  ְּבַאְרָעא  ְקָרָבא  ּוְמַסְּדִרין  ֵליּה  ִיְׁשַּתְמעּון  ַעְמַמָּיא  ְוָכל  ִׁשְריֹוִנין,  לֹוְבֵׁשי  ְוַאַפְרִכין  ַתִּגין  ִקְטֵרי 

ְוָנְפִלין ִּפְגֵריהֹון ַעל טּוַרָּיא ְּדַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. 

ְוכֵן ָׁשַמְעּתי ְּבֵׁשם ַהְמֻקָּבל ָהַרב נְַחָמנִי זצ"ל ֶׁשַהּתְרּגּום יֹונָָתן)מאת יונתן בן עוזיאל שחי לפני כ2000 שנה 
וכידוע היה לו רוח הקודש שחזה את הפצצת אטום ואף נקב בשמה( ָׁשם ַמזּכִיר ֶאת ַהִּמּלִים ִקיִריס ִאיִטימֹוס 
ְּבגִיַמְטִרּיָא  ַּבַּמֲחנֶה"  ִמְתנְַּבִאים  ּוֵמיָדד  ְוכֵן "ֶאְלּדד  ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.  ֵחֶלק  ֶׁשּיְִהיֶה  ַהְמַרְּמזִים ַעל ּכּור ַאּטֹוִמי 

תשע"ג )השנה שלנו כעת שאובאמה נבחר שנית לנשיאות ארה"ב( ִעם ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּכֹוֵלל.

מּוָבא ָּבַרְמַּב"ן ) ביאור על "הנה ישכיל עבדי " ( ַהָּמִׁשיַח ִּבְתׁשּוָבה ָיבֹא ִמָּיד, ְוִאם ָלאו, ִיְתַאֵחר ַעד ַהֵּקץ ַהָּבא ָעָליו 
ַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם". ְורֹוִאים ֶׁשְגֻּאַלּת ְּבִעָּתּה ִהיא ְבּסֹוד ְׁשבּוָעה,  ַמִים ַוִּיּשָׁ ִּבְׁשבּוָעה, ְּכִדְכִתיב, "ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל ַהּשָׁ
ֶׁשָהקב"ה ִנְׁשַבּע ִלְגֹאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִעָּתּה. ְוֵכן מּוָבא ְּב 'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ' )דברים לב, מ( ַהְבָטַחת ְּגֻאָּלה זֹו ָהֲעִתיָדה ִהיא 
ָּכתּוב ְּבָדִנֵּיאל ְּבַהְבָטַחת ְּגֻאָּלה  ִּבְׁשבּוָעה, ִּכי ָּכל ַהִּנְׁשָּבע נֹוֵׂשא ָידֹו ְונֹוֵגַע ַּבֵחֶפץ ֲאֶׁשר הּוא ִנְׁשָּבע ּבֹו, ְוהּוא ְּכֶדֶרְך ַמה ּשֶׁ
ַמִים ַוִּיָׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם ְוגֹו'", ְוֵכן ָאַמר ָּדִוד ע"ה "קּוָמה ה' ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך"... ְוהֹוִסיף  זֹו "ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל ַהּשָׁ
ְּבאֹוָמָאה אֹוִתּיֹות אֹוָּבאָמה,  ְּבַכָמּה ְמקֹומֹות הּוא  ַּבֹּזַהר  הרה"ג ר' ִצּיֹון ִסיּבֹוִני שליט"א שֶׁרֹוִאים ֶׁשַהָלּׁשֹון ְׁשבּוָעה 

ֶׁשֵּבַאְרנּו ְלֵעיל ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשהּוא ּגֹוג ֶמֶלְך ַהָמּגֹוג. ְוָנִביא ֶאת ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ַעל ַהְגֻּאָלּה: 

)זהר נשא קכה:( "ָאַמר ֵאִלָּיהּו, רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ֲהֵרי ָׁשָעה ִהיא ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ִּבְׁשבּוָעה ]ְלׁשֹון ַהּזַהר ְּבאֹוָמָאה[. 
ֱאמֹר ַאָּתה, ֶׁשֲהֵרי ִּבְגָלְלְך ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות. ֶׁשָּנַתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְרׁשּות ְלִהְתַּגּלֹות ְלְך ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשְּלְך, 
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ַּבֲחָטֵאי ָהָעם. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמְּפָׁשֵעינּו". ָאַמר לֹו רֹוֶעה  ְוַלֲעׂשֹות ִעְּמְך טֹוב, ֶׁשַאָּתה ְמחֹוָלל  ִּבְקבּוָרְתְך, 
ַהֶּנֱאָמן, ִּבְׁשבּוָעה ]ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ְּבאֹוָמָאה[. ָעֶליְך ְּבֵׁשם ה', ָלא ְּתַאֵחר ְּבָכל ְיכֹוְלָּתְך, ֶׁשֲהֵרי ֲאִני ְּבַצַער ַרב. "ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה 
ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש" עֹוֵזר ִלי, ְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַער ֶזה, ִּבְקבּוָרה זֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָעַלי, ַוִּיֵּתן ֶאת ָהְרָׁשִעים ִקְברֹו, ְוֹלא נֹוָדע ִּבי, ַוֲאִני 
ָחׁשּוב ְּבֵעיֵניֶהם, ֵּבין ֵעֶרב ַרב ָהְרָׁשִעים, ְּכֶכֶלב ֵמת ֶׁשָּסַרח ֵּביֵניֶהם, ֶׁשָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח ֵּביֵניֶהם ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכל 

ָמקֹום ֶׁשִיְּׂשָרֵאל ְמֻפָּזִרים ֵּביֵניֶהם ֵּבין ַהְּמָלִכים. ְוָחזְרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיְׂשָרֵאל, 

)ואנוכי ערן בן עזרא הקט מוסיף שיהיה ברור לנו שחז"ל כתבו את דבריהם ברוח הקודש וזה לבדו מוכיח את כל התורה 
כולה, אחרת איך ידעו לכתוב לפני 2000 שנה שהערב רב חוזרים למשול עם עם ישראל וכל מה שחז"ל מתארים בחלק 
זה של הזוהר הקדוש, מתאר בדיוק את המצב הגשמי העכשווי שלנו בתשע"ג 2012-2013 למניינם...וזה לבדו מראה שכל 
שנאמר בזוהר הנ"ל ובשאר דברי חז"ל כפי שמובאים בספר זה ועוד, אכן קורה והולך לקרות ולכן מי שיש לו שכל שיחזור 

בתשובה שלימה ומי שכבר בתשובה, שיתחזק במה שהוא חלש ויזכה לעלות על רכבת הגאולה לנצח נצחים.(

ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם  ְיכֶֹלת  ָלֶהם  ְוֵאין  ַאֶּתם",  ָאָדם  ַמְרִעיִתי  ָּבֶהם "ְוַאֵּתן צֹאִני צֹאן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,  צֹאן 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ְלִעיר ְוֹלא ְיחֹוָננּו, ּוַמֲחִריִמים ֵעֶרב ַרב ֵּביֵניֶהם. ְוֹלא נֹוְתִנים 
ָלֶהם ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ֶׁשּלֹא ִתְהֶיה ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם, ַוֲאִפּלּו ַחֵּיי ָׁשָעה. ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ַחִיל ְוִיְרֵאי 
ֵחְטא ְּבֹדַחק ְוָיגֹון, ֲחׁשּוִבים ִּכְכָלִבים, ָּבִנים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות. ֶׁשּלֹא ָמְצאּו 
ַאְכַסְנָיה ֵּביֵניֶהם. ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוה, ְּבִׂשְמָחה, ְּבִלי ַצַער, ְּבֹלא ָיגֹון ְּכָלל, ַּגְזָלִנים, ַּבֲעֵלי ׁשַֹחד, ֶׁשֵהם 
ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהָעם. )ושוב אני מוסיף ערן בן עזרא הקט מזכיר הזוהר שהמנהיגים שישלטו על עם ישראל ויעשקו 
אותו,הם הערב רב,המינים וכופרים בתורת השם.הם הדיינים בבתי המשפט ובהנהגה כמו שרואים במציאות בארץ 
ישראל כיום בתשע"ג 2012- למנינם וכיצד ידעו זאת חז"ל 2000 קודם אלמלא דבר השם היה?.( "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ 
ָחָמס ִמְּפֵניֶהם" ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש". ִּבְׁשבּוָעה ]ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ְּבאֹוָמָאה[. ָעֶליְך ַּפַעם ְׁשִנָּיה, ]ֶרֶמז ֶׁשאֹוָּבָמה 
ִיָּבֵחר ַּפַעם ְׁשִנָּיה[. ְּבַחי ה' ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵׁשב ַהְּכרּוִבים, ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֹלא ִיְּפלּו ִמִּפיְך, ְּבָכל ְיָכְלְּתְך 

ְלַדֵּבר אֹוָתם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהֹּדַחק ֶׁשָּלֶהם." 

ְוֵכן ִהְׁשַּתְלֵׁשל ֶׁשַהֶמֶּלְך ֶׁשָמַּלְך ְּבארה"ב ִנְקָרא ֹאָּבָמ"ה ר"ת)ראשי תיבות( ָארּור ָהָמן ָּברּוְך ָמְרּדַכי, ְדּסֹוד ַהּכּוִׁשים 
ִלישִׁי ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו  הּוא סֹוד ַהּפּוִרים, ּוִמְתַגֶּלּה ָּבעֹוָלם ָהאֹור ֶׁשל ַאָּבא ְלַסיֵּם ֶאת ַהְנִּסיָרה ִלְקַראת ַהַּבִית ַהּשְׁ
ַהָכּתּוב  אֹוָּבָמ"ה ר"ת  ְוֵכן  ָּבָרק חּוֵסיין אֹוָּבאָמה.  ְּבִגיַמְטִריָּא  ֶאָחד ֵמֶהם  ָכּל  ָמְרּדכַי,  ָּברּוְך  ָהָמן אֹו  ָארּור  ְוֵכן  ָאֵמן. 
ַויֲַּעׂשּו  ְוַאְבָדן  ְוֶהֶרג  ֶחֶרב  ַמַכּת  אְיֵביֶהם  ְּבָכל  ַהְּיהּוִדים  "וַַּיּכּו  ה(  ט,  )אסתר  ְבּפּוִרים,  ַהְיּהּוִדים  ִנְצחֹון  ַעל  ַהְמַדֵּבר 
ְבׂשְנֵאיֶהם ִכְּרצֹוָנם". ְוֵכן ְׁשֵּתי ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות שֶׁל ֹאָּבָמה ר"ת ָארּור ָּברּוְך. ּוְמַרְמּזֹות ַעל חֶֹדׁש ָאב ֶׁשהּוא חֶֹדׁש 
ָל"ה. ְוֵכן ָּכְתבּו ִלי ֶׁשַּתֲאִריְך ֻהַּלְדּתֹו כ"ב ְּבָאב  ַהֻחְרָּבן, ְוהּוא ר"ת ֱאדֹום ָּבֶבל ֶׁשֶהֱחִריבּו ֶאת ְׁשֵני ָּבֵּתי ַהִמְּקָדּׁש ַכּּמּוָבא ַּבּשְׁ
תשכ"א, ְורֹוִאים ֶאת חֶֹדׁש ָאב, ְוֶאת ַהש"ך ִּדיִנים. ְוהֹוִסיף הרה"ג ר' ד' ֵלב שליט"א ֶׁשּגֹוג ּוָמגֹוג התשע"ג ְּבִגיַמְטִריָּא 
ַחָּייב ִאיִניׁש ִלְּבסּוֵמי ְּבפּוַרָּיא. ְוֵכן ָארּור ָהָמן ָּברּוְך ָמְרּדַכי ְּבִגיַמְטִריָּא ה'תשע"ג ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ֵה"י ָּתי"ו ִׁשי"ן ַעִי"ן 
ִּגיֶמ"ל. )השנה שנבחר אובאמה שנית לנשיאות ארה"ב-בארה"ב על פי החוקה לא ניתן להבחר ליותר מפעמיים ,דבר 
שמחייב שאם אובאמה אכן גוג,אזי מוכרחת גוג ומגוג לפרוץ ב4 שנים הקרובות,וגילוי משיח יארע בזמן זה.אשרינו 

שנזכה ב"ה, שנאמר: "צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו."(

ְוֵכן ָׁשַמְעִתּי ִמּדֹוִדי ר' ְמשָֻׁלּם ָלאְטץ שליט"א ֶׁשֹאָּבָמ"ה ראשי תיבות ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָכּל ָהַעִמּים, שִֶּׁבְזַמּנֹו ִנְזֶכּה 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִלְראֹות ֶאת ֶעְליֹונּות ִיְׂשָרֵאל ַעל ָהַעִמּים. ְוֵכן סֹוד ַהְגֻּאָלּה הּוא סֹוד ֶהָאַרת ֲעֶטֶרת ַהְיסֹוד, ְכִּפי ֶׁשֵהֵבאנּו 
ְכִּדְלֵעיל, ַכּּמּוָבא ְּב'ַׁשַער  ְלֵעיל ֵמַה'ֶלֶּׁשם'. ְוֵכן סֹוד ַהְגֻּאָלּה הּוא סֹוד ַהשכ"ה ְגּבּורֹות ְמֻמָּתקֹות ֶׁשהּוא סֹוד ַהּכּוִׁשים 
ַהַּכָוּנֹות ְלָהֲאִריַז"ל' )ח"א רלא( ּוְתַכּון ִּכי ר"ת ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה הּוא שכ"ה ְוֵהם ְּבִחי' שכ"ה ְּגבּורֹות. ְוֵכן 
ְנַהר ִגּיחֹון ֶׁשָקׁשּור ִעם ַהְגֻּאָּלה ְּכִדְלֵעיל, ָקׁשּור ִעם ּכּוׁש, ְכּמֹו שֶָּׁכתּוב )בראשית ב, יג( "ְוֵׁשם ַהּנָָהר ַהּשֵׁנִי ּגִיחֹון הּוא 
ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁש." עד כאן מסוד החשמל תשע"ב-תשע"ג מאת הרב הגאון יקותיאל פיש שליט"א שגם 
חושב כמו המחבר יחד עם כל הרבנים המוזכרים במאמרו שיש סיכוי גבוה מאוד מאוד שנשיא ארה"ב ברק חוסיין 
אובאמה לאור כל האמור לעיל הוא גוג שממנו תתחיל הרעה של מלחמת גוג ומגוג. וע"כ כולנו מבינים ורואים 
בחוש שהגאולה קרובה וכל מי שמבין כל האמור לעיל, יתחזק ויחזור בתשובה שלימה שיהיה בין אלו שנגאלים 
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ברחמים.ואכן נראה שנשיא ארה"ב הנוכחי לאור כל האמור לעיל מתאים לנתונים.ולנו המאמינים לא נותר אלא 
לשמוח שהגאולה קרובה.עניין מעניין נוסף בעניין זה הוא הגימטרייה הקטנה הזהה בשמות של גלגוליו של 
גוג)סנחרב,נמרוד,ופרעה( ונשיא ארה"ב ברק אובמה :"פרעה" זה גימטריה קטנה עם השם פרעה הכולל זה 
23, "נימרוד" עם השם הכולל זה גימטרייה קטנה 23. ברק אובמה זה גימטריה  קטנה 23]ועם האות "א" אחרי 
הבית)"ב"( בשם אוב-"א"-מה ]=24[ נותן סנחריב]=24{עם יוד. שכידוע שהוא גוג כמוזכר לעיל והוא גלגולם 
כפי שמופיעה  יוד  בלי  "סנחרב"  הכולל)או  פחות   23 קטנה  גימטריה  זה  כאן.(."סנחריב"  הנזכרים  כל  של 
במקורות גימטריה קטנה 23[. "גוג ומגוג" גימטריה קטנה פחות הכולל =23... או עם הכולל 24 כגימטריה 
קטנה "ברק אובאמה",וגימטריה קטנה "סנחריב" .כל האמור לעיל "מקרה")רק מה'(או מהשם יתברך שרומז 
לנו ומגלה לנו סודותיו שנתעורר לתשובה ונזכה להיות בין הנגאלים לחיי הנצח?...ימים יגידו...נקודה נוספת 
למחשבה היא האם ייתכן שהכסף שארה"ב למרות קשייה הכלכלים נותנת לעם ישראל ללא תמורה, כבר עשרות 
שנים כמה מילארדי דולרים כל שנה בניגוד לכל הגיון הוא התשלום של מה שגזלו האדומים ומלכות יון ורומא 
ובבל מעם ישראל,והשם סובב סיבות שירצו להחזיר לעם ישראל לבנות את ארץ ישראל שהחריבו,לכבוד בואו 
של המשיח שכן הם החריבו את הבית של השם ולכן ישלמו מידה כנגד מידה לבנותו ע"י שיחזירו הגזילות 
של המיסים והארנוניות הגבוהות שגבו מעם ישראל,בזמן שהצרו לעם ישראל בגלות.)המרד ברומאים היה בשל 
המיסים הגבוהים בתחילה.(הבהרה-עם כל זאת, כל האמור לעיל ,זאת רק השערה בלבד שיש קשר בין אובאמה לכל 
המדוברים והקורא ישפוט בעצמו אם יש לנו כאן הוכחה של גלגול נשמות וראיות לתמוך בה . אבל בכל מקרה "המקריות" 

עולה על כל דמיון.ובכל מקרה אנו נצפה למשיח בכל יום שיבוא במהירה בימינו ברחמים.אמן!!!

*

יהוה)26 בגימטריא(+ישראל)בגימטריא 541(=577 – תקס"ז
בגימטריא נותנים יחד תורה

אחת ההוכחות שהתורה על אנושית יהוה)26 בגימטרייה(+ישראל)541(=577 שזה תקס"ז בגימטרייה נותנים 
יחד תורה ולכן מוכרח היה מהאות ת' הראשונה למצוא בדילוגים של מספר זה את המילה תורה כפי שמוסבר ואכן 

נמצא בתורה בדילוגים אלו. רק ממצא זה לבדו דיו לשכנע שכל תורת משה על אנושית!

באמצע המאה העשרים מצא חיים מיכאל דב ויסמנדל דוגמאות אחדות בתורה, כגון: השם הוי׳ ב"ה הוא 
מספר כ"ו — וישראל הוא בגימטרייא מספר תקמ״א — ביחד הוא מספר תקס״ז — ואם תחשוב מן התי״ו 
)האות ת'(של "בראשית" שהוא התחלת התורה הקדושה, תקס״ז אותיות, תגיע לאות וי״ו)ו'( — ומן הוי״ו)ו'( 
תספור עוד תקס״ז אותיות, תגיע לאות רי״ש)ר'( — ומן הרי״ש )ר'(תספור עוד תקס״ז אותיות, תגיע לאות 
ה״א)ה'( — היינו: " תורה". והפלא הוא עצום! ודיו בלבד להראות שהתורה היא מסמך על אנושי שניתן על 
ידי הבורא וכל זאת מבלי להפריע לטקסט והסיפורים להיות מופרעים. מידע זה על דילוג אותיות זה נתגלה על 

ידי חיים מיכאל דב ויסמנדל, תורת חמד, ה'תשי"ח, עמ' 45. 

*

דוגמה נוספת היא המילה "תורה"

יקרה במקרה שהתורה היא  כאן אני מוכיח מתמטית בסיכוי של אחד חלקי טרליונים כפול טרליונים שזה 
מסמך על אנושי שניתן על ידי בורא לעולם. המילה "תורה" מופיעה בדילוג של 49 אותיות )מספר המרמז על 49 
הימים שבין יציאת מצרים למתן תורה, שבהם יצאו בני ישראל ממ"ט שערי טומאה ונכנסו למ"ט שערי קדושה(, 
המספר 49 הוא שבע בריבוע – לאמור – אינו סתם מספר, אלא מספר מיוחד במינו. בתחילת ספר בראשית ובסופו, 
בתחילת ספר שמות ובסופו, בתחילת ספר במדבר ובסופו, ובתחילת ספר דברים ובסופו. בספר ויקרא ל"א נמצא 
דילוג זה, אך במרכזו נמצא באותו דילוג השם המפורש. התורה מתחילה "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלוִקים ֵאת ַהּשַָׁמיִם ְוֵאת 
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ָהָאֶרץ" )בראשית א' א'(. מהאות ת' של בראשית אם נספור 49 לאות החמישים, נקבל ו'. מה-ו' 49 אותיות, האות 
החמישים, ר'. מה-ר' 49 אותיות לאות החמישים, ה'. קבלנו את המילה "תורה". המילה "תורה" מוצפנת בתחילת 
ספר בראשית. וכן אם ניקח את ספר שמות. "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָריְָמה ֵאת יֲַעקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו" 
)שמות א' א'(. מה-ת' נספור 49 אותיות, האות החמישים ו'. מה-ו' 49 אותיות, האות החמישים ר'. מה –ר' 49 

אותיות, האות החמישים ה'. "תורה". מוצפנת בתחילת הספר. 

וכן בסוף הספרים בראשית ושמות. המילה " ת' ו' ר' ה' " מופיעה שוב בדילוג של 49-50 אותיות. בספר 
האמצעי ספר ויקרא בדילוג של 7 אותיות נתחיל מהפסוק הראשון "וּיְִקָרא ֶאל-מֶׁשה וַיְַדֵּבר ה' ֵאלָיו ֵמאֶהל מֹוֵעד 
ֵלאמר" )ויקרא א' א'( ַוִּיְקָרא י' נספור 7 אותיות האות השמינית ה' 7 אותיות, האות השמינית ו' 7 אותיות, האות 
השמינית ה' והנה קבלנו את הצירוף י' – ה' – ו' – ה' שם השם. באמצע הספר בדילוג 49-50 שוב נקבל, י' – ה' 
– ו' – ה'. וכן בספרים במדבר ודברים כמו בבראשית ושמות, המילה "תורה" מוצפנת ב-49-50 רק בסדר הפוך. 

במקום ת' ו' ר' ה' – ה', ר', ו' ת'. זאת אומרת שהקריאה תהיה מלמטה למעלה. יוצא אפוא שנקבל מהקצה 
י'- אל המרכז, "תורה", "תורה", "תורה", "תורה", "תורה", "תורה", "תורה", "תורה", "השם" במרכז. השם 

ה'-ו'-ה', שם המהווה את כל העולמות כולם נצא במרכז. והתורה מקיפה את כל הבריאה כולה. )ואם נצייר זאת 
בצורה של מנורה שהשם במרכז נראה זאת ממש בבירור כיצד מופיעם שמות התורה בתוך מנורה של 5 קנים ולכן 

מופיעים בספר במדבר ודברים המילה תורה הפוך שבה זורם הסדר לכיוון המרכז שבו נמצא השם(

)מקור: אתר שופר בראשות הרב הצדיק אמנון יצחק שליט"א שלקח ממצאיו של הרב דב ויסמנדל זצוק"ל(

ואנוכי המחבר הקט ערן בן עזרא מוסיף: מכיוון שיש 22 אותיות בא"ב העברי, ובהנחה כי הסיכוי של כל אות 
להיות במיקום מסוים הוא שווה, הרי הסיכוי שדווקא כעבור 49 אותיות מהת' תופיע ו' הוא 1: 22, והסיכוי כי 
כעבור עוד מרווח דומה תופיע ר' הוא 1: 22 והסיכוי הנוסף שלאחר מרווח של עוד 49 אותיות תופיע דווקא 
ה' הוא שוב 1: 22, ולפיכך, הסיכוי לצירוף הכולל הנ"ל הוא 1 חלקי 22x22x22 כלומר אחד ל- 10648 – 
נדיר ביותר, ולמצוא כבר 5 אותיות להשלים תורה זה כבר 1 ל 5,153,632 )אחד לחמישה מליון(, פלא ממש! 
וכי יתכן כי רק במקרה מצויות אותן אותיות במיקומים הללו ללא כוונה מיוחדת וללא מסר ברור?!סידור זה 
מוכיח מסדר שכיוון להעביר מסר במיוחד שזה מופיע בכל חמשת הספרים מהתחלה לסוף ומהסוף להתחלה 
וזה מה שמעצים את הפלא!ומקטין עוד יותר הסיכוי להיווצרות במקרה של מילים אלו באופן אקראי. ועם כל 
זאת עדיין הבורא שמר על הסדר של התורה ותוכנה. תבינו למצוא זאת 10 פעמים בחמישה ספרים בדילוגים 
של 49 שהם 7 פעמים 7 ובמרכז שם השם בדילוג של 7 זה ברור לכל בר דעת מכוון וסטטיסטית שזה יהיה 
"במקרה" זה כבר מגיע לאחד חלקי טריליונים בחזקת טריליונים ולמעשה המספר המדויק הוא 22 בחזקת 10. 

זה כמו לזכות 1000 פעמיים בלוטו רצוף שזה ברור שזה בלתי אפשרי!

זכרו שלמרות הכל שישאר סדר בכיתוב הגיוני בתורה בלי שהשתלת הקודים משנה את תוכן התורה. וזה רק 
בקוד זה מלבד שאר עשרות אלפי הקודים, והנני מביא כאן בספר ההוכחות מאות דוגמאות רק בספר זה !!פלא 
של ממש שרק בורא על אנושי יכל לעשות, שלנו אין תפיסה בו ובחוכמתו כלל!! ודי בכך להשתיק את כל 
הטיפשים שעיוורים לאמת. מה גם שניסו למצוא דילוגים מסודרים כמו כאן ברצף בעשרות אלפי ספרים עבי 

קרס וכמובן שנכשלו!!וזה לבד מעיד על מתכנן על אנושי תבוני ברמות שאין לנו שכל לתפוס כלל. 

זכרו כפי שהסברתי קודם כל האמור לעיל זה בעצם בצורת המנורה בת חמישה קנים שבמרכזה מופיע שם 
ובסוף של כל ארבעת  ובצדדים תורה מלמטה למעלה בתחילה  ומלמעלה למטה.  השם)יהוה( מלמטה למעלה 
הספרים דבר שבא להראות לנו כיהודי שהשם במרכז של כל התורה והבריאה וכדי להגיע לשם חייבים לעבור 
דרך התורה ואז נמצא את השם באמצע דהיינו לדבקות בשם לא ניתן להגיע ללא דבקות בתורה הקדושה וככל 

שלומדים יותר תורה קרבים לדבקות בשם יתברך. 
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דוגמא נוספת ה "שואה" מוצפנת בתורה

עוד הוכחה חזקה מתמטית שהתורה ניתנה מבורא עולם כולל חישובים שלי מתמטית שמראים 
שהכל מהשם זה נושא "השואה" הכאובה שנצפתה מראש וגם הוצפנה ראו: 

בספר דברים פרק ל"א, פרשת "האזינו" מופיעים שלושה פסוקים שהם סיכום של פרק כ"ח בספר דברים בפרשת 
"כי תבוא", בפרשה זו מתאר משה רבנו לעם ישראל את הזוועות והנוראות שיקרו לעם ישראל אם חס וחלילה 
יעזבו את התורה. בפשט הדברים יוכל המתבונן לזהות את המאורעות שקרו בשואה. השואה מתוארת במפורש 
בפרק כ"ח בספר דברים בפשט. והקורא את הפשט רואה שהדברים אכן התרחשו בשואה. תמצית הדברים חוזרת 

בספר דברים בפרשת האזינו, בשלושה פסוקים: 

"וּיאֶמר ה' ֶאל- מֶׁשה ִהּנָך ׁשֵכב ִעם-ֲאבֶתיָך ְוָקם ָהָעם ַהּזֶה ְוזָנָה ַאֲחֵרי ֱאֹלוֵהי נֵכַר-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא ָבא-ָׁשָּמה 
ְּבִקְרּבֹו ַוֲעזַָבנִי ְוֵהֵפר ֶאת-ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ּכַָרּתי ִאּתֹו: ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום-ַההּוא ַוֲעזְַבּתים ְוִהְסּתְרּתי ָפנַי ֵמֶהם ְוָהיָה ֶלֱאכל 
ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ּכִי-ֵאין ֱאֹלוַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּונִי ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה: ְוָאנכִי ַהְסּתר 

ַאְסּתיר ָּפנַי ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל-ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּכִי ָפנָה ֶאל-ֱאֹלוִהים ֲאֵחִרים" )דברים ל"א ט"ז-י"ח(. 

אם נשווה את הפסוקים עם תקופת השואה נראה ש: 

א. שישים אחוז מהיהודים בגרמניה היו מתבוללים. )"ְוָקם ָהָעם ַהּזֶה ְוזָנָה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי נֵכַר-ָהָאֶרץ. . . "(. 

ב. השאלה המרכזית הייתה "איפה היה הקב"ה בשואה?" )"ְוָאנכִי ַהְסּתר ַאְסּתיר ָּפנַי ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל-ָהָרָעה 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּכִי ָפנָה ֶאל-ֱאֹלוִהים ֲאֵחִרים"(

ג. מראות זוועה ונוראות )"והיה ֶלֱאכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות"(

לכאורה אפשר להשוות לפסוקים אלו של אסון וטרגדיה אחרים שקרו לעם ישראל במהלך הגלויות אך בורא 
העולם דאג להצפין בפסוקים אלו למה כוונתו. 

 נתחיל בפסוק "ויאמר השם אל משה."

בדילוג אותיות, נתחיל מהאות ה' נספור 49 אותיות, האות החמישים ש' מה-ש' 49 אותיות, האות החמישים 
ו' מה-ו' 49 אותיות, האות החמישים א'. מה-א' 49 אותיות, האות החמישים ה'. המילה "השואה" מוצפנת בתוך 
שלשת הפסוקים האלה. במהלך ההיסטוריה של עם ישראל הייתה רק טרגדיה אחת ויחידה שנקראה "השואה", 
היו טרגדיות נוספות אך לכל אחת מהן היה שם שונה חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אינקוויזיציה, וכדו' הנה 
בורא העולם ידע שתהיה רק שואה אחת והצפין אותה בכתובים. נוצרים ומוסלמים מוצפנים בתורה בספר דברים 

בפרשת "ואתחנן", כתובים הפסוקים הבאים: 

ַוֲעַבְדּתם-ָׁשם ֱאֹלוִהים  ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:  יְנֵַהג ה'  ִמְסָּפר ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר  ְמֵתי  ְוִנְׁשַאְרּתם  ָּבַעִּמים  ֶאְתֶכם   "ְוֵהִפיץ ה' 
ַמֲעֵׂשה יְֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר ֹלא-יְִראּון ְוֹלא ִיְׁשְמעּון ְוֹלא יאְכלּון ְוֹלא יְִריֻחן: " )דברים ד' כז'-כח'( התורה מודיעה 
לעם ישראל שהקב"ה יפיץ אותם בעמים והם יישארו מתי מספר, ובמקומות שינהג אותם לשם, שם יעבדו עץ 

ואבן. 

אך מה הפרוש לעבוד עץ ואבן? ואנו יודעים שהנצרות סוגדת ליש"ו שנקרא הצלוב משום שנתלה על העץ 
ומשום כך הם סוגדים לדמותו העשויה מעץ. והאיסלם סוגדים לאבן השחורה במכה "הכעבה" שלפי המסורת 
משם עלה נביאם מוחמד לשמים. יש לדעת שהנצרות והאיסלם הופיעו מאות ואלפי שנים לאחר שנכתבה התורה 
הקדושה ונתנה בהר סיני, והנה הקב"ה מודיע לעם ישראל שבעתיד הם יגלו לבין האומות הסוגדות לעץ ולאבן. 
הנצרות והאיסלם מופיעים בדילוגי אותיות בפסוקים בהם מודיע הבורא על ההגליה נתחיל מהמילה "והפיץ". 
נתחיל מהאות י' 49 אותיות האות החמישים ש' 49 אותיות האות החמישים ו' והנה קבלנו את מחולל הנצרות 
49 אותיות האות החמישים  49 אותיות האות החמישים כ'.  "יש"ו" ושוב מהמילה "והפיץ" נתחיל מהאות ה' 
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מ'. והנה קבלנו את מולדתו של מחולל האיסלם "מכה". עובדה זו הקב"ה דאג להודיענו בהיפוך אותיות מהסוף 
להתחלה דבר הבא ללמד וגם להודיע שקודם תהיה הנצרות ואחר כך האיסלם "ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי 

אדם עץ ואבן". מקור: אתר שופר בראשות כבוד הרב הצדיק אמנון יצחק שליט"א

כמו מקודם בנוגע למילה תורה אנוכי המחבר הקט ערן בן עזרא מוסיף: מכיוון שיש 22 אותיות בא'-. ב' העברי, 
ובהנחה כי הסיכוי של כל אות להיות במיקום מסוים הוא שווה, הרי הסיכוי שדווקא המילה: "השואה" כעבור 
49 אותיות מהאות ש' תופיע ו' הוא 1: 22, והסיכוי כי כעבור עוד מרווח דומה תופיע א' הוא 1: 22 והסיכוי 
הנוסף שלאחר מרווח של עוד 49 אותיות תופיע דווקא ה' הוא שוב 1: 22, ולפיכך, הסיכוי לצירוף הכולל הנ"ל 
הוא 1 חלקי 22x22x22 כלומר אחד ל- 10648 – )שזה לשלוש אותיות(נדיר ביותר, ולמצוא כבר 5 אותיות 

להשלים "השואה" זה כבר 1 ל 5,153,632 )אחד לחמישה מליון(, פלא ממש!

וכאן מופיע הדילוג בדיוק בפרשה הרלוונטית שמתארת את השואה ובהמשך שיופיעו המילים ישו ומכה 
יותר במיליארדים את ההסתברות  ובדיוק בפסוקים שבו מדובר עליהם זה מגדיל עוד  לגבי שני אומות אלו 
למקריות לאפס מוחלט. זכרו שזה שוב פעם בדילוגים של 7 פעמים 7 שזה 49 דבר שבא ללמדנו מהבורא יתברך 
שהוא אחד לטריליונים בחזקת טריליונים שיהיה במקרה למעט שנשתל שם בכוונה והפליאה עולה כאשר לא 
משתנה התוכן של המלל. כדי שכל זה יהיה במקרה הסיכוי לכך שוב פעם זה כמו לזכות בלוטו רצוף יותר 

מ1000 פעם במיוחד בשל מיקום ההצפנות והדילוג של 49. 

למי ששואל אז למה היה הסתר פנים בשואה לתינוקות ולצדיקים שעל פניו בגלגול זה לא חטאו וגם הומתו 
בשואה להלן התשובה בתקציר מתורת הסוד )ראו הפרק של צדיק ורע לו רשע וטוב לו לתשובה יותר באורכה 
וראו בתשובות בספר זה עד שתסיימו לקרוא תתבהר לכם התמונה יותר ותבינו למה קורה לנו כל מה שקורה לנו(: 

כולם חטאו בגלגולים קודמים הכל מדוייק וניתנה להם בחירה לבוא ולמות על קידוש השם ולקבל את המדרגה 
הכי גבוהה בגן עדן והיא המדרגה ה7 שהיא של הרוגי מלכות. . חשבונות שמיים לא נבין אבל הכל מדוייק. אין 
צדיק שיילך בארץ ויעשה טוב ולא יחטא. . . התינוקות והילדים והצדיקים היו צדיקים בגלגול זה אבל הרשיעו 
בגלגולים קודמים כמו תרח אבא של אברהם שהיה עובד אלילים ועשה תשובה לפני מותו וחזר בגלגול איוב. . . 

ולכן מובא סיפור איוב שנבין קצת חשבונות שמיים עליו אמר לו הקב"ה איפה היית ביוסדי ארץ. . . 

דהיינו איזה גלגול היית אתה לא יודע. . . נכון שעכשיו כאיוב אתה צדיק ולא היה מגיע לך כל הצער על גלגול 
זה אבל על גלגול תרח מגיע וזה מירוק עוונות כל הייסורים שעברת כאיוב. מה גם שעם ישראל נשפט על פי רוב. 
עם זאת יש השגחה מדוייקת להפליא שאין אדם נפגע אם לא היה אמור להיפגע בחשבונות שמיים מורכבים תוך 
ראיית כל גלגוליו של אדם ותוך קיום מידה כנגד מידה שלא נעלמה מן העולם. ורק מי שעושה תשובה מאהבה 
נהפכים לו זדונות לזכויות! מי ששב מפחד או רצון לקבל שכר או שניהם שגם הם מידות טובות רק שפחות טובות 

מתשובה מאהבה. 

וייסורים אלא אם פדה אותם בצדקות  זדונות לשגגות שמצריכות מירוק עוונות  לו  בתשובה כזאת נהפכים 
ובייסורים עצמיים כמו תעניות צום ותעניות דיבור כפי שיוסבר בהמשך ספר זה בהרחבה. לייסורים יש שכר אדיר 
ולכן צדיקי האמת היו מבקשים שיבואו עליהם ייסורים כי הבינו את גודל שכרם. יש לציין שלגבי צדיקים עונשם 
היה גם על כך שלא מחו די בדורם שברובו היה רפורמי או קונסרבטיבי שזה ממש כפירה בשם וחילול השם 
ולא זרם ביהדות! ליהדות היה תמיד ויהיה תמיד רק זרם אחד והוא היהדות האורתודוקסית וכל השאר זה כתות 

כופרות שאין להם חלק בתורת משה. 

וגויים, השם ישמרנו  כולל כל הכתות של קבלה לעם למינהם הכפרניות ומכוני קבלה שמלמדים חילוניים 
מאלו. עונשם מר מנשוא אם לא שבו בתשובה, והם נקראים מחטיאי הרבים שחז"ל אמרו שאין מסייעין בידו של 
מחטיא הרבים לעשות תשובה. ולכן רובם אבודים אלא אם ישובו בתשובה בכוחות עצמם ללא עזרה משמיים 
ידי יצרם. בכל מצב, זה ממש לא פשוט כלל, צריך זכות לחזור  ובתנאי שהם לא תינוקות שנשבו שהוטעו על 
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בתשובה אומרים חז"ל לא לכל אחד יש זכות לחזור בתשובה ויש שממש אור התשובה יוסתר מהם כי השם לא 
חפץ בהם והם בזויים ודחויים בעיניו, אם לא שבו בתשובה מרצונם ושיברו מידותיהם הרעות לבד. עם כל זאת אל 
לאדם להתייאש מן הרחמים כי לשם רחמיי אין סוף ומי שבוכה לשם בבכי אמיתי מעומק הלב שיסייע לו לחזור 

בתשובה השם יוציא אותו מכל מעמקיי הקליפות שלשם ירדה נשמתו. 

ולמי ששואל אם הכל ידוע מראש, אז היכן הבחירה ברמת העם והאומה?האם הייתה אפשרות למנוע את 
השואה אם היא הוצפנה בתורה מראש?

התשובה בקצרה השואה הוצפנה כאפשרות שתהייה אם עם ישראל לא ישוב בתשובה. הקדוש ב"ה שהוא 
מעל לזמן)גם הזמן הוא בריאה כמו כוח הכבידה( ידע מה שיהיה לפני שיהיה ואצל הקדוש ב"ה העבר ההווה 
והעתיד זה אותו דבר שכן אחד משמותיו של הקב"ה הוא: היה, הווה ויהיה וזה סוד השם י-ה-ו-ה שאסור לומר 
בקול רם וקוראים אותו אדוני)כך גם ענה למשה ששאל אותו מי להגיד לפרעה ששלחני אמר לו תגיד לו אהיה 

שלחני ולהלן שמות ג': 

יג וּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ָהֱאֹלִהים, ִהּנֵה ָאֹנכִי ָבא ֶאל-ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרּתי ָלֶהם, ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחנִי ֲאלֵיֶכם; 
ִלְבנֵי  ֹתאַמר  ּכה  וּיאֶמר,  ֶאְהיֶה;  ֲאֶׁשר  ֶאְהיֶה  ֶאל-ֹמֶׁשה,  ֱאֹלִהים  ידוּיאֶמר  ֲאֵלֶהם.  ֹאַמר  ָמה  ַמה-ּשְׁמֹו,  ְוָאְמרּו-לִי 
ִיְׂשָרֵאל, ֶאְהיֶה, ְׁשָלַחנִי ֲאלֵיֶכם. טווּיאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל-ֹמֶׁשה, ּכה-ֹתאַמר ֶאל-ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל, יְהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק ֵואֹלֵהי יֲַעֹקב, ְׁשָלַחנִי ֲאלֵיֶכם; זֶה-ּשְִׁמי ְלֹעָלם, ְוזֶה זְִכִרי ְלֹדר ּדר. 

לכן הקב"ה הצפין השואה ושאר המאורעות שיקרו לפני שקרו, אבל הרשות הייתה נתונה לשנות הגזירה כמו 
שנינווה ניצלה לאחר שיונה הנביא הזהיר אותה שעוד 40 יום תושמד בשל חטאיה. ומששמעו זאת תושביה שבו 
בתשובה, והגזירה בוטלה. לא ניטלה הבחירה החופשית והתשובה באורכה בעניין זה היא ארוכה מיני ים כדברי 
הרמב"ם ואין זה המקום להמשיכה לכן ראו תשובה זאת באורכה בהמשך ספר זה, וספר התשובות שמצורף לספר 

זה. 

 צפי השואה מלפני 850 שנה

 לפני 850 שנה נכתב ע"י הראב"ד שתקרה השואה בדיוק בשנה שקרתה והארכותה 4 שנים

ההוכחה שחכמי הקבלה צפו את שיהיה לפני שיהיה כפי שקיבלו במסורת והעבירו מרב לתלמיד בקבלה לפי 
תורת הסוד. הראב"ד צפה את השואה 850 שנה לפני שקרתה!!ולא כי הוא נביא כי כל הועבר מדור לדור עד 
משה רבינו שהעביר במסורה בסוד. מובא בספר 'אמרי בינה' מהראב"ד, שבשנת ת"ש)1939-1940( וכן בארבע 
שנים הבאות אחריה תהה פורענות גדולה לכלל ישראל" )צפה שם הראב"ד את השואה. . ע. ב. ע המחבר מתוך 

החוברת סוד החשמל גאולה בעיתה תשע"ב ראה עוד בהמשך בנושא משיח וקוד בנושא משיח.(

למען נבין את האמור לעיל אנוכי המחבר של ספר זה מוסיף: 

מי היה הראב"ד שחזה קרוב ל850 שנה לפני השואה את השואה ואת זמן הפורענות הגדול כמובא לעיל?

רבי אברהם בן דוד מּפֹוְשְקֶיָרה )ראב"ד, 1120-1198(, רב, ראש ישיבה, בעיר ּפֹוְסְקֶייר )Posquières( , שבחבל 
פרובנס שבצרפת, פרשן תלמוד ומקובל אדיר. גאון עולם היה. כונה גם "ראב"ד השלישי" ו"בעל ההשגות". 

המקובלים, ובראשם רבי חיים ויטאל, מונים את הראב"ד בין מעבירי מסורת הקבלה שידיעות חדשות ממנה 
בספריו  מזכיר  שהראב"ד  העובדה  לכך  לפניו.  ]1[תרמה  דורות  שלושה  או  שנים  הנביא  אליהו  ידי  על  נמסרו 
במקומות מספר על הלכות מסוימות )ראו לדוגמה הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה יד, והלכות משכב ומושב פרק 

ז הלכה ז(, שענינם נודע לו מ"סוד ה' ליראיו", דבר שהמקובלים פירשו כידע הנרכש בדרך מיסטית. 

אף שרבי משה בן חביב בספרו כפות תמרים )סוכה לב, ב(, מעקר את המשפט מתוכנו המיסטי, וכותב ש"כיון 
שערב לו הפירוש והחילוק שפירש, אמר כן בדרך גוזמה", החיד"א דוחה את דעתו וכותב כי מהר"ם ריקנאטי, 
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רבי חיים ויטאל, מהריב"ל ומהרח"ש, לא סברו כמו בן חביב. עוד הוא מציין שלפי רבי חיים ויטאל, משמעות 
סוד ה' ליראיו שהיה לו גילוי אליהו. 

רבינו מנחם המאירי ב"ר שלמה מהראשונים מחכמי פרובנס מכנה בספריו בית הבחירה את הראב"ד בתואר 
גדול המגיהים. 

1. אך גם הרדב"ז, שקדם לרח"ו בדור, כתב על הראב"ד "שהוא בקי בחדרי סודות תורתנו הקדושה" ביחס 
לסוד קבלי )רדב"ז, ביכורים, יב, א'(

לקוח מתוך ויקיפידיה על ערך הראב"ד ומאימות נתונים שערכתי לאור כל האמור לעיל שחזה הראב"ד בספרו 
את השואה שהתרחשה אכן בשנים 1940-1939 במשך 4 שנים שבה הושמדו 6 מליון יהודים על ידי הנאצים ולאור 
שצפה זאת הראב"ד בספרו 'אמרי בינה', כאמור לעיל ברור שהיה הראב"ד בקיא בחוכמת הסוד מאחר וידע בדיוק 
כה מירבי לקלוע מעל ל800 שנה לפני המאורע שיארע המאורע וזה כשלעצמו הוא הוכחה שתורת משה אמת 
וסוד השם ליראיו מוכיח כי כל תורתנו הקדושה לרבות הזוהר הקדוש אמת וגם זה מצטרף לפאזל ההוכחות 

שמוכיחות שתורת משה אמת. 

 דוד בן ישי בן ֹעֵבד בן ּבַעז ורות
מוצפנים בדילוג מדהים

הדילוג הוא של 49 אותיות והאות ה 50 זה האות שיש להקיף בעיגול.

הצופן: דלוגי אותיות

פרץ, אחד התאומים אשר נולדו לתמר מיהודה, היה למעשה מייסד שושלת בית-דוד משבט יהודה. ככתוב בדברי 
הימים )א, פרק ב, ד-טו(. 

למרבה הפלא, שושלת יחוסו של דוד מצד אביו, דוד בן ישי בן עֹבד בן ּבֹעז )-ורות המואביה(, מופיעים כולם 
בהצפנה בפרשת יהודה ותמר. __)בראשית פרק לח'(

וכולם בדילוג מספר אותיות מקביל. 49 אותיות. )7X7. השבת שבשביעית. ואכן, לאחר שית אלפי שנין, ראה 
סנהדרין צז, יגיע האלף השביעי שבו תשרור מלכות משיח בן דוד בכל התבל(. 

לשם הקיצור נציין רק את הפסוקים וההופעה. )וראה בהרחבה בספר "באותיותיה נתנה תורה" עמ' 98(. 

בדילוג של 49 אותיות החל מהאות ד שבמילה "יהודה" )פסוק כו( מתקבל: דוד. 

בדילוג של 49 אותיות החל מהאות י שבמילה "והפתילים" )פסוק כה( מתקבל: ישי. 

בדילוג של 49 אותיות החל מהאות ע שבמילה "הערבון" )פסוק כ( מתקבל: ֹעֵבד. 

בדילוג של 49 אותיות החל מהאות ב שבמילה "בית" )פסוק יא( מתקבל: ּבַעז. 

בדילוג של 49 אותיות החל מהאות ר שבמילה "אמר" )פסוק יא( מתקבל: רות. 

מענין לציין שּבַֹעז ורות, השונים משאר השמות המופיעים כאן, בכך שהיו בני זוג )ולא כשאר שהם שושלת 
בן אחר בן(, הצופן של שמותיהם נפתח באותו פסוק )פסוק יא'(. 

עוד נציין שהצפנת המילה "רות" בתוספת דילוג נוסף של 49 אותיות לפני האות ר', יוצרת את המילה: "תורה". 
כאשר בקריאה קדימה: "רות" ובקריאה לאחור: "תורה". ואכן, מגילת רות נקראת כידוע, בחג מתן תורה. המקור 

כבוד הרב זמיר כהן שליט"א והמקורות המוזכרים לעיל .
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הצפנת יסוד שושלת דוד מצד רות. 
מטרת הצלת לוט, הצופן: סופי תיבות ודילוגי אותיות

כדי  היתה  ועמורה,  סדום  לוט ממהפכת  בהצלת משפחת  האלקים  מבואר שמטרת  א(  עז,  )יבמות  בתלמוד 
ורות  יהודה(,  )משבט  בועז  בנם של  עובד,  בן  ישי,  בן  ]דוד  דוד.  לצאת  עתיד  לקיים את השושלת אשר ממנה 

)הגיורת המואביה(. רות המואביה מצאצאי מואב בן לוט[

והרי לשון הפסוק המתאר את הצלת משפחת לוט: 

"ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו ")בראשית יט, טז(

זו, הינה דוד. ]לפיכך סופי תיבות  סופי תיבות "דוד". הרי לפנינו ביאור בהצפנה, שסוף ותכלית הצלה 
דוקא ולא ראשי תיבות. נציין שמלבד סופי התיבות, גם בדלוג אותיות, כשנסמן כל אות רביעית לאחר האות ד' 

שבמילה "וביד", נקבל את המילה: דוד[. 

רחל מתה! ברצף אותיות

הצופן: צירופי מילים

בספר בראשית )לז, ט-י( מסופר אודות חלומות יוסף, ותגובת אביו יעקב. וכך נאמר: 

"ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש )-מסמל את אביו 
של יוסף( והירח )-מסמל את אמו( ואחד עשר כוכבים )-מסמל את אחד עשר אחיו( משתחוים לי. ויספר אל אביו 
ואל אחיו. ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת?! הבוא נבוא אני ואמך ואֶחיך להשתחוות לך 

ארצה?!"

ובפירוש רש"י שם: "הבוא נבוא, והלא אמך )-רחל( כבר מתה!"

חזקה  טענה  אלא  לבנם.  ישתחוו  ואם  שאב  יתכן  הכיצד  תמיהה  סתם  היתה  לא  ביוסף  יעקב  גערת  כלומר, 
והגיונית: הן ה"ירח" זו היא אמך רחל, והרי רחל מתה!

והנה, עיון ברובד הרמז שבתורה מגלה כי הסבר טענתו של יעקב כתובה בתוך דברי הפסוק)!( בהצפנה. 

בין  רווחים  נכתבה ברצף אותיות ללא  כי התורה במקורה  ידועים דברי הרמב"ן בהקדמת פירושו לתורה, 
המילים. ובזמן מתן תורה נאמרה התורה למשה כפי שיש לקוראה, ואכן כך כתבה משה. )עיין במבוא לחיבור 

זה(. 

הנה גערת יעקב כאשר היא כתובה ברצף אותיות )לאחר המילים ויגער בו אביו ויאמר לו(: 

מההחלומהזהאשרחלמתהבואנבואאניואמכואחיכ
רחל מתה! מתוך רצף האותיות מנצנץ וזורח ביאור גערת יעקב: מה החלום הזה אשר חלמת?! והרי רחל 

מתה!!

ברית המילה – תיקון או קלקול?
הצופן: סופי תיבות

יש הסבורים בטעות כי בהסרת הערלה בברית המילה, נעשה האדם בלתי שלם. 

בילקוט שמעוני מובא המשל שהמשיל רבי עקיבא בדברי תשובתו לטורנוסרופוס הרומאי. 

במשלו מדמה רבי עקיבא את ברית המילה לתקון חיטים על ידי טחינתם, לשם הכנת גלוסקאות )-עוגות(. 



ספר ההוכחות126 

שבוודאי טחינת החיטים תקון הוא. כך ברית המילה. אין האדם מתוקן ומושלם כל עוד הערלה דבוקה לגופו. 
הוסרה הערלה, תוקן האדם והרי הוא שלם. נמצא שאין הסרת הערלה קלקול אלא תיקון. 

והנה בסריקת מחשב מתגלה כי התורה מבהירה לנו פרט חשוב זה, בהצפנה. 

וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צווה אותו אלהים. )בראשית כא, ד(

וימל אברהם )ובכך פעל( – תקון!)תיקון(

]ההצפנה בסופי תיבות ולא בראשי תיבות משום שהתיקון הוא הסוף, התוצאה, של ברית המילה[. המקור כבוד הרב 
זמיר כהן שליט"א והמקורות המוזכרים לעיל

פירוד לשם שלום-  הצופן: סופי תיבות

ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט. . . ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין 
רועי ובין רועיך. . . ויפרדו איש מעל אחיו אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר. )בראשית יב, ז-יב(ובאמת, 
כיצד הם נפרדו לבסוף? האמנם מתוך שלום כמטרת אברהם, או שמא מתוך שנאה והקפדה כדרך הנפרדים לאחר 

ריב??

ויפרדו איש מעל אחיו אברם סופי תיבות: שלום – לומר שלבסוף אכן נפרדו לשלום. 

המקור כבוד הרב זמיר כהן שליט"א והמקורות המוזכרים לעיל.

 להלן אחת ההוכחות החזקות הנוספות שתורתנו אמת!!לא ייאמן. . קראו ותשפטו בעצמכם!

מגילת אסתר-מוצפנת ועוד הצפנה של אות זעירה וגדולה במגילת אסתר
ראשי תיבות מגילת אסתר היא היחידה מספרי התנ"ך שבו האל אינו מוזכר כלל. פרשני המקרא ניסו להסביר 
בדרכים שונות את היעדרותו של אלוהים מן המגילה. האר"י כתב שהשם המפורש רמוז במגילה באופן נסתר, 

בראשי תיבות בפסוק "יבוא המלך והמן היום" וכמו כן בפסוק "וכל זה איננו שווה לי – סופי תיבות והפוך. 

עיקרון חשוב הוא בדילוגי האותיות זה מס הדילוגים כך מסביר זאת גם הרב דב ויסמנדל שגילה צופן זה הרבה 
לפני עידן המחשבים בגאוניותו המדהימה, הוא אומר שעיקר הדגש של הרב ויסמנדל היה על המשקל של המספר 
בו מתרחש הדילוג. לעקרון זה יש כאמור סמך מדברי רבינו בחיי. כך הוא טען שאת דילוגי מגילת אסתר יש 
למצוא לפי מספר הדילוג 12,111 שזה מספר אותיותיה של המגילה. ואכן המלה "מגלת" )כך הכתיב של מילה זו 
בתנ"ך( מופיעה פעם אחת בדילוג זה בספר בראשית פרק ד' פסוק י"ד כאשר האות הראשונה שלה היא "מעל פני 
האדמה ומפניך אסתר", ופסוק זה גם מכיל את הפעם היחידה בתורה בה מופיעות האותיות "אסתר" בדילוג אפסי 
)אך בניקוד שונה.(, כך שנוצר הצמד "מִגלת" -"אסתר". המלה "מִגלת" מופיעה בדילוג הזה רק פעם אחת ויחידה 
בספר בראשית! נכתוב את ספר בראשית כולו כטבלה ובה 12,111 טורים. על פני טבלה כזו המד"ש של "מִגלת" 

יופיע באופן אנכי ורצוף )שימו לב, כי לפנינו קטע מן הטבלה – הטורים מימין ומשמאל "נחתכו"(:
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בהמשך לאמור במגילת אסתר הממצא הבא לבדה יוכיח את העובדה שכל תורתנו אמת ומגילת אסתר נכתבה 
ברוח הקודש.  הצופן: אות זעירא

לאחר שעשרת בני המן נהרגו בתוך שאר אויבי היהודים, כמסופר במגילת אסתר )ח, ה-י(, מבקשת אסתר מאת 
המלך לתלותם על עץ. וכך לשון הכתוב: ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן 

לעשות כדת )=כחוק( היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. )מגילת אסתר ט, יג(

יש מקומות במגילה שנאמר בהם "המלך אחשורוש" ויש מקומות שנאמר בהם "המלך" סתם.  חז"ל קיבלו 
מרבותיהם שבכל מקום שנאמר במגילה "המלך" סתם, הכוונה לקדוש ברוך הוא )כלומר, מלבד הפשט המכוון 
לאחשורוש, טמון שם גם רמז להקב"ה(. ובכל מקום שנאמר "המלך אחשורוש" הכוונה לאחשורוש ממש )ראה 
מדרש רבה, אסתר ג, י(. לפי זה יש להבין מה פשר פנית אסתר כאן )שנאמר "המלך" סתם( למלכו של עולם – 
הקדוש ברוך הוא, בבקשה לתלות את עשרת בני המן. זאת ועוד, חז"ל אומרים על המילה "מחר", "יש מחר שהוא 
"לאחר זמן" כמו "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" )שמות יג, יד(, הרי מחר לאחר זמן". כלומר, שיש 
מקומות שאף-על-פי שכתוב "מחר" אין הכוונה למחרת היום, אלא לאחר זמן רב )ראה מדרש תנחומא בא, יג(. 

גם כאן יש להבין, למה התכוונה אסתר באומרה ינתן גם מחר ליהודים וכו' ואת עשרת בני המן יתלו. 

ואם לא די בכך, הרי נתון נוסף. מקובל אצל חז"ל ש"את" בא ללמד על ריבוי והוספה. והנה, כאשר המגילה 
מונה את שמותיהם של עשרת בני המן, לא נכתבו כולם יחד במרוצה כפי שהיה ראוי שיכתב. )-פרשנדתא ודלפון 
ואספתא ופורתא ואדליא וכו'(, אלא בתוספת המילה "ואת" בין השמות )ראה כאן צילום מתוך מגילת אסתר(. 
ואכן בילקוט מעם לועז )אסתר עמוד רלז( מבואר שעשר המילים "ואת" המופיעות כאן, מרמזות על תליית עשרה 

נוספים)!( מלבד עשרת בני המן. 

ומכיון ש"אסתר ברוח הקדש נאמרה" )תלמוד, מגילה ז, א( הרי בודאי שבקשת אסתר מאת מלכו של עולם, 
ויאמר  המלך:  בתשובת  במגילה  וככתוב  תתגשם.  אכן  נוספים,  המן  בני  עשרת  של  )-מחר(,  עתידית  תליה  על 
בתקופה  וניעצר  הסטוריה,  שנות  כ-2300  פני  על  נדלג   : התגשם??  הדבר  יד(האמנם  )ט,  כן!  להעשות  המלך 
פרק  אסתר  במגילת  )ראה  עמלק.  מזרע  היה  נקדים שהמן  נירנברג".  "משפטי  העולם השניה:  שלאחר מלחמת 
ג, א: "המן בן המדתא האגגי". ואגג מלך עמלק כמבואר בשמואל א, טו, ח: "ויתפוש את אגג מלך עמלק חי"(. 
ומקובל מהגר"א )הרבה לפני השואה!( שהאומה הגרמנית מזרע עמלק. )ראה "האיש על החומה" עמ' 108( והנה, 
במשפטי נירנברג הועמדו לדין עשרים ושלשה פושעי מלחמה נאציים מתוכם נידונו למוות אחד עשר. בניגוד 
לכל הציפיות שהנידונים למוות יוצאו להורג מול כתת ירי )בהיות משפט זה משפט צבאי(, או יועלו על הכסא 
החשמלי )כנהוג בארצות הברית(, גזר בית-הדין להוציאם להורג בתליה.  שעתיים לפני ביצוע גזר הדין, הצליח 
הצורר הנודע לשימצה גרינג להתאבד בכלאו. במעשהו זה גרם גרינג שאל עמוד התליה יגיעו רק עשרה מצאצאי 

עמלק בני דורינו. 

ספסל הנאשמים במשפט נירנברג. )ימח שמם ושם זכרם(

שורה קדמית,משמאל – הרמן גרינג, רודולף הס )סגנו של היטלר(,יואכים פון ריבנטרופ, וילהלם קייטל. שורה שניה,משמאל 
FA 359/84 קרל דניץ,אריך רדר, באלדור פון שיראך,פריץ זאוקל. ארכיון התצלומים – יד ושם –
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הנאשמים במשפט נירנברג ביום פתיחת המשפט, 20 בנובמבר, 1945

וכך, ביום כא תשרי תש"ז )16 באוקטובר 1946(, פורסם בכותרות עיתוני העולם כי ניתלו עשרה פושעי מלחמה 
נאציים. מתוך פרסום באתר יד ושם להנצחת זכר קורבנות השואה: "2 מהנאשמים נידונו למוות: גרינג, ריבנטרופ, 
קייטל, קלטנברונר, רוזנברג, פרנק, פריק, שטרייכר, זאוקל, יודל, בורמן וסייס-אינקווארט. דינו של בורמן, שלא 
נתפס, נפסק בהיעדרו. גרינג התאבד בכלאו ושאר העשרה נתלו ב-16 באוקטובר 1946. הס, פונק ורדר נידונו 
למאסר עולם; שפר, נוירת, דניץ ושיראך נידונו לתקופות מאסר שבין עשר לעשרים שנה. פאפן, שאכט ופריטשה 
זוכו. "נמצא שבקשת אסתר על תליית עשרה נוספים מבני עמלק, בעתיד, אכן התגשמה. אך בכך לא די. למרבה 
הפלא, אם נעיין במגילת אסתר הנכתבת זה אלפי שנים בצורה אחידה ]-כאשר דור מוסר לדור את צורת הכתיבה 
אשר קיבל מאבותיו מדורי דורות עד דור כותבי המגילה ברוח הקדש[, בעמוד בו כתובים עשרת בני המן, נגלה 

לפליאתינו, כי בין אותיות שמות עשרת בני המן מצויות 3 אותיות חריגות, קטנות יותר )"אות זעירא"(. 

פרשנדתא ת' זעירא. 
פרמשתא ש' זעירא. 

ויזתא ז' זעירא. ואות ו' ארוכה וגדולה יותר
שגילה  השואה  זכר  להנצחת  בישראל  ושם  יד  במוזיאון  שנמצאת  מקרקוב  המגילה  בתמונת  האותיות  ראו 
משוערך בין 300-450 שנה.)שמוכיחה שכך מדורי דורות נשמרה מסורת כתיבת המגילה וכיום ברור לנו בין היתר למה כך נכתבה ברוח 

הקודש של אסתר שכידוע הייתה נביאה וצדיקה.(
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שלש האותיות יוצרות את המילה: תש"ז. למה מילה זאת כה מהותית לנו? שנת הוצאתם להורג של אותם 
עשרת פושעי המלחמה הנאציים. 

וישנה אות אחת אחרונה ו' שהיא גדולה שזה בא לציין בשנת ששת אלפים שהיא היום השישי לבריאה)שכן 
אני כעת ביום השישי לבריאה שכן השנה מבריאת העולם היא 5772 שנה( כל יום של הקדוש ב"ה, ידוע שזה1000 
שנה, כמו שנאמר בתהילים כי אלף שנה בעינייך כיום אתמול. וכך גם קיבלנו על פי תורת הקבלה מהמקובלים. 

להלן פרוש רש"י על תהילים צ' פסוק ד' שבו דוד המלך אומר: "כִּי ֶאֶלף שָׁנִים בְֵּעינֶיָך כְּיֹום ֶאְתמֹול" רש"י: 
"כי אלף שנים בעיניך" – אלף שנים של בני אדם הם כיום אחד של הקב"ה ועוד מן הלילה עמו כי יום א' של 
הקב"ה ומעט מן הלילה של הקב"ה הם אלף שנים שהרי לא אמר הכתוב שיהא יומו של הקב"ה אחד כאלף שנים 
אבל כשיצא מעט מן הלילה עמו אז יומו שלם והוי אלף שנים ולכך מת אדם הראשון תוך אלף שאם היה חי אלף 
היה יותר מיומו של הקב"ה ושמא שיעור אותה אשמורה הוא כמו שיש ממיתת אדם הראשון עד אלף שנים ואנן 
לא ידעינן כמה הוי אותה אשמורה כי אם מסברא )מצאתי( "כי אלף שנים בעיניך וגו' " – וכשעלתה תשובה 
בדעתך מתחלה יפה דנת ובראת אותה וראוין היו השנים לכך לפי )שלא( היו ימי בני אדם רבים שלא היו אלף שנים 
בעיניך אלא כיום הולך שעבר וחלף ומעט מן הלילה עמו שהרי אמרת לאדם הראשון )בראשית ב( כי ביום אכלך 
ממנו מות תמות וחיה תשע מאות ושלשים שנה נמצאו אלף שנים עולים ליום שלם ומעט מן הלילה עמוכיום 

אתמול כי יעבור" – שכבר עבר

ו')ואו( היא היחידה שהיא ממש ארוכה יותר )גדולה( ראו במגילת אסתר במילה  ולכן מדהים הוא שהאות 
ויזתא

הפליאה גדילה שבעתיים כאשר עיון בלוח העברי מגלה שיום הוצאתם להורג הוא יום "הושענא רבה" הידוע 
כ"יום חיתום הדין"! ביום זה מוציא הקדוש ברוך הוא לפועל את גזר הדין שנחתם!

וזה בא להראות לה באיזה אלף רלוונטי התש"ז וזה יוצא בדיוק 1946 למניינם שזה תאריך ההוצאה להורג של 
עשרת בני המן בנוספים כמוסבר לעיל. 

העדות  על  הדגש  היום.  באותו  הבינלאומית  הידיעות  סוכנות  פרסום  את  נצטט  לדברים,  אחרונה  כחותמת 
Der Sturmer אשר  אודות ההוצאה להורג של יוליוס שטרייכר )עורכו של השבועון הנאצי הנודע לשימצה 

במשך 22 שנה הפיץ שנאה וארס נגד העם היהודי(. 

סוכנות ידיעות בינלאומית"ניו-יורק ג'ורנל אמריקן", 16 באוקטובר 1946

יואכים פון ריבנטרופ, מי שהיה מיניסטר החוץ הגרמני, תפש את מקומו של גרינג בראש ההולכים לגרדום 
ועשרת אבירי הנאצים הנידונים נתלו אחד אחר השני בתוך חדר ההתעמלות השומם, שהואר באור חשמל ואשר 

עמד במרכז אחת החצרות של בית הסוהר העירוני בנירנברג. 

כל עשרת הנאצים השתדלו לקבל את מותם באומץ-לב. רובם הביעו מורת רוח. אחדים נכנעו בצורה מבישה 
והאחרים ביקשו מחילה מריבון העולם. 

התנהגותו  היהודים.  צורר  שטרייכר  יוליוס  היה  הנאצית  האידאולוגיה  על  שהסתמך  מקום,  מכל  היחידי, 
היתה חוצפנית יותר מכל יתר הנידונים והוא צווח בקולי קולות "הייל היטלר" בעת שעלה על המדרגות לעבר 
הגרדומים. כשהגיע שטרייכר פנים אל פנים אל החבל, הוא נעץ שוב את עיניו לעבר הקצינים מבנות הברית ולעבר 
שמונת העיתונאים שייצגו את עיתונות העולם. הללו ישבו בשורה אחת ליד שולחנות קטנים לאורך קיר בדיוק 
לפני הגרדומים. באש שנאה שבערה בעיניו הסתכל שטרייכר אל עדי הראייה כשהגיע תורו של שטרייכר, הוא 
צעק: "הייל היטלר! עכשיו אני הולך אל האלוקים. משתה פורים 1946!" אם היה ספק למישהו שהנאצים הם 
בני המן המודרניים, בא שטרייכר האנטישמי הגדול והודה שגם הפושעים ראו את עצמם כבני המן. נשים לב גם 
לשתי העובדות: א. העשרה הומתו בתליה, כפי שבקשה אסתר המלכה לאחר הריגת בני המן הראשונים על-ידי 
היהודים בני תקופתה. ב. עשרת הפושעים הנאצים הומתו בשנת תש"ז, כמרומז במגילת אסתר, שהיא שנת 1946 
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הלועזית. יהי רצון שכן יאבדו כל אויביך ישראל. עם כל הקודים הללו שצפנו את אירועי העתיד לפני שקרו, חשוב 
שנבין שהאדם נברא עם בחירה. וזה שהקדוש ברוך הוא יודע מה אדם יעשה לפני שיעשה לא משנה לאדם את 
הבחירה. הקדוש ב"ה הוא מעל לזמן ולכן צופה ורואה את שלושת המצבים של עבר הווה ועתיד כתמונה אחת 
ודן אותנו על בחירתנו בהווה ולא על העתיד. הסבר על נושא זה מסביר הרמב"ם ארוך מיני ים ואין זה הפרק 
להרחיב בו. בהמשך ספר זה וספר התשובות אני מסביר על שאלה זאת בפרק של שאלות ותשובות. בכוונה תחילה 
לא נברא האדם "מתוכנת" כרובוט המבצע הוראות ללא הכרה ורצון עצמאי, אלא ניתנה בידו יכולת לבחור בין 
שמירת המצוות לבין אי שמירתן. וכמאמרם המפורסם של חז"ל: "הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים". )ברכות 
לג, ב( וכלשון רש"י שם: הכל בידי שמים – "כל הבא על האדם, ביד הקדוש ברוך הוא הוא. כגון: ארוך, קצר, 
עני, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, הכל בידי שמים הוא. אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמים. את זו מסר בידו 
של אדם ונתן לפניו שני דרכים, והוא יבחר לו יראת שמים". )מתן השכר והעונש אינו סותר את עיקרון הבחירה. 
שכן עיקרון הבחירה מתייחס לעצם היכולת לבחור ברע, שלא כרובוט המתוכנת לבצע את שיתבקש(. יסודם של 

הדברים הללו מופיע בתורה בפסוק: 

". . . החיים והמות נתתי לפניך. הברכה, והקללה. ובחרת בחיים!" )דברים ל, יט(. 

***

סוד המספר 7 בתוך ה7 מילים הראשונות שבתורה

מילים אלו לבדם מהפסוק הראשון)בספר בראשית( והם בלבד מוכיחים שתורת משה אמת מעל לכל ספק   7 
ושהיא על אנושית ואדם לא יכל לתכנן תכנון כה מדויק ועצום כבר בפסוק הראשון בלבד. למתבונן המשכיל נותר 

רק להשתאות: 

התורה?  אמיתות  את  מוכיחות  הראשון  בפסוק  דהיינו  בלבד  בתורה  הראשונות  המילים  ה-7  איך  ההסבר: 
יקרה  בהמשך  שיוסבר  מה  שיקרה  שהסיכוי  מוכיחה  זאת  הוכחה 
"במקרה" יהיה של 1 ל 823,543 ! מדהים! ובמספר כזה גדול של הסתברות כבר 

בפסוק הראשון ברור שלא יכל להיות הדבר במקרה אלא בתכנון מדוייק של בורא גאון. 

מהפסוק "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" ב 7 מילים אלו כבר מסבירה התורה על יצירת 3 
הגורמים החשובים ליצירת היקום שזה עובדה מדעית מקובלת שמוכחת מדעית שהיקום מורכב: מחומר. חלל. 

וזמן.

המילה בראשית מעידה על בריאת הזמן המילה שמיים חלל והארץ חומר. זה נתגלה רק 3200 שנה אחרי כן 
איך ידע אדם מידע זה אם היה הכותב של התורה בשר ודם עובדה מדעית שנתגלתה רק לאחר יותר מ 3200 שנה 

אחרי כתיבת התורה. תראו כמה פעמיים המספר 7 בתוך הפסוק הראשון של 7 פסוקים הוא מופיע שם 7. 

7 אוקיינוסים שבע  7 ימים  7. 7 הוא מס קדוש בתורה כמו  28 אותיות שזה ארבעה פעמים  כמות האותיות 
יבשות 7 צבעים בקשת וענן 7 כוכבים חשובים שנראים בעין בלתי מזוינת בכוכב הצפון ישנם 7 כוכבי לכת שאנו 
רואים כמו שמש ירח וכו'... שניתן לראות בעין בלתי מזוינת ישנם 7 אותיות במוזיקה 7 מספרים מקסימום שאדם 

ממוצע מסוגל לזכור לכן יש לנו רק 7 ספרות בטלפון... 

ישנם 7 מתכות שאנו מכירים שהעולם מכיר, שבת זה שבעה ימים.עובדים ששה ימים ונחים ביום השביעי, 7 
ימים לנים בסוכה, 7 ימים בפסח, 7 זה שלוש אבות וארבע אמהות. ועוד מאות פעמיים המספר 7 מופיע בתורה 
השלוש המילים החשובות בפסוק "בראשית ברא אלהים את  500 פעם בתורה.  7 מופיע מעל  למעשה המספר 
השמיים ואת הארץ" הם אלהים השמים הארץ שזה בדיוק 14 אותיות שזה שזה פעמיים 7, והמספר שנותר בפסוק 
4 פעמים שבע המילה הקצרה ביותר  28 אותיות בפסוק שזה  7, ישנם  14 אותיות שזה שוב פעמיים  כן  זה גם 
בפסוק היא האמצעית "את" שהיא שתי אותיות ומשני צדדיה יש את המילה השמים ומצד שני אלהים שהם ביחד 
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עם מילה זאת יוצרים שוב פעם שבע אותיות לכל צד מהאמצע. ישנם 3 מרכיבים חשובים בפסוק שהם אלהים 
השמים הארץ והם בגימטריה)זה שיטה עברית רבנית עתיקה שמעניקה מספרים לאותיות וחלק מהתורה שקיבלנו 
בסיני-ראו על כך בקוד 1820( הארץ =296 השמים =395 אלהים זה 86 ביחד שלושתם 777 שזה 111 פעמים 7 
וזה גם 3 פעמים במספר שבע אחד אחרי השנייה. מילת פועל היחידה בפסוק היא המילה ברא שהיא 203 שזה 29 
כפול 7 שוב פעם מספר 7 מוסתר. ללא כל ספק שללא בחינה מדויקת מאבותינו לא יכולנו לגלות זאת או לחשוב 
שאדם יכל לשתול דבר כזה מופלא בקוד מוסתר רק חקירה מיוחדת יכלה לחשוף הקודים הללו. הסיכוי למצוא 
אחד מהאפשרויות האלו הוא 1 מתוך 7 אבל את כל ה7 ביחד בפסוק של 7 מילים זה סיכוי מתמטי שחושב על ידי 
מתמטיקאים של 1 ל 823,543. שזה בברור מעל לכל סיכוי שזה במקרה וזאת מבלי לקחת בחשבון שב 7 מילים 
הראשונות הללו הבורא כותב התורה חושף, בפנינו מה שהמדע גילה רק לאחרונה שהיקום עשוי מחומר חלל 
וזמן משוואת השדה של איינשטיין היא משוואה שקושרת את הנוכחות של חומר ואנרגיה לעקמומיות החלל-

זמן, ממשוואת השדה של איינשטין שנתקבלה כעובדה מדעית ניתן לראות כמה מדהים תורת משה שדיברה כבר 
בפסוק הראשון על משוואה זאת בהסתר של הפשט של המילים.

***

שם משיח -כהוכחה חד משמעית לאמיתות התורה והתנ"ך.

החוקר שמצא את הקוד שלפניכם, ניהל דוח שיח מעניין עם צופן התורה. . . בנסיון להתחקות אחר רמזים בצופן 
התורה לשמו של המשיח, הוקלד הביטוי: "שם משיח". המחשב מבודד עבורנו את הדילוג המינימלי בתורה של 

הביטוי: "שם משיח" 

המסר המתקבל מיידית מצופן התורה הוא חד משמעי וברור: "למה זה תשאל לשמי ?" בספר בראשית בין 
פרק ל"ב ופרק ל"ג

רמזים נוספים ברבדים עמוקים יותר: הדילוג המינימלי של הביטוי שבטבלה הוא 72. נפתח את מזמור 72 
בתהילים )ע"ב( ונגלה: פסוק ה' – ִייָראּוָך ִעם-ָׁשֶמׁש; ְוִלְפֵני ָיֵרַח, ּדֹור ּדֹוִרים. סופי תיבות "משיח" ! – זהו המקום 

היחידי בכל התנ"ך בו נמצאים סופי התיבות משיח בפסוק אחד! 

בהמשך המזמור: פסוק י"ז – יְִהי ְׁשמֹו, ְלעֹוָלם-- ִלְפנֵי-ֶׁשֶמׁש, ינין )יּנֹון( ְׁשמֹו

וזהו אחד משמותיו של המשיח! מדהים ! רמזים אלו נמסרו ע"י הרב נחמני וידאל הי"ו. 

72 בגימטריה וזה גם חסד בגימטריה  ידוע הדבר שגאולת ישראל תגיע מהשם הקדוש שהוא ע"ב שזה גם 



ספר ההוכחות132 

ורלוונטי  קריטי  מאוד  הוא  )ע"ב(  אותיות   72 של  הדילוג  ולכן  הקדוש  בשם  שרמוזה  חסד  של  גאולה  דהיינו 
להסתרת שם משיח בפסוקים אלו ובפרק ע"ב בתהילים שמדבר על המשיח. הדבר הזה מראה שכותב התורה 
ידע מה יכתוב דוד המלך לפני שיכתוב והצפין קוד זה בתורה שניתנה כ800 שנה לפני כן. דוד המלך בתהילים 
ע"ב מדבר על המשיח שהוא בגימטריה חסד וכפי שנאמר לדוד ולחז"ל כפי שמובא גם בזוהר הקדוש,שהגאולה 
לזהות  בנוגע  עצומים  סודות  המון  עוד  כאן  יש  )ע"ב(.  אותיות  ה72  בן  הקדוש  מהשם  בחסד  תבוא  האחרונה 
רואים  אנו  בבירור  התורה  אמיתות  הוכחת  לצורך  אבל  אחר  במקום  בנושא  ארחיב  למועד  חזון  המשיח שעוד 
שהבורא ידע את העתיד לפני שיהיה. שכן כיצד דוד המלך ידע שיוצפן בדילוג מינימלי של ע"ב אותיות "שם 
משיח" ומיקום הדילוג שכן לא היה לדוד המלך מחשב למצוא קוד זה,שהרי רק בדורנו מצאנו קוד זה,וגם לדעת 
שזה הקוד המינימלי שנמצא בדילוגים של 72 אותיות בלבד בדיוק כמו תהילים ע"ב שמדבר על המשיח והוא 
היחיד שמוצפן בו בכל התנ"ך! כולו בסופי תיבות בפסוק אחד המילה מ-ש-י-ח. וגם דוד המלך בפסוק י"ז מדבר 
במפורש על המשיח שאחת משמותיו הם ינון,להראות לנו שכיוון להצפנה זאת, מכאן מסקנה חד משמעית שדוד 
המלך ע"ה ידע ברוח הקודש,היכן הוצפן קוד זה וכיוון לשם את תהילים ע"ב,והוא עצמו ברוח הקודש הטמין 
את המילה משיח בסופי תיבות באותו פרק להראות לנו שידע שבבראשית ל"ב ול"ג  מוצפן "שם משיח" בדיוק 
חוצה את הפסוק למה זה תשאל לשמי .כדי לרמוז למשיח, שטרם נודע לו מהשם שזה הוא המשיח )למעשה 
לעצמו שידוע שדוד הוא חלק מנשמת משיח ביחד עם אדם ומשה רבינו ע"ה(, וזאת כדי שיזדכך, ויתכונן לגאולה, 
ויכין את עצמו)הכלי קיבול לגאול את עם ישראל. לכאשר הקב"ה יתגלה אליו כמו אל משה וימנה אותו לגאול 
זה,שזה אכן שמו מוצפן  יגלה בקודים אלו בפרק  .וזאת שהמשיח  את עם ישראל והעולם כולו, לגאולת עולם 
שם,לכשיתגלה קוד מוצפן זה בדורנו בעידן המחשבים כפי שצפה דוד המלך ע"ה ברוח הקודש שאכן יתגלה.

וע"כ יכין עצמו המשיח לתפקיד שיועד לו מששת ימי בראשית.אחרת מאיזה סיבה בחר להצפין בסופי תיבות 
דווקא בתהילים ע"ב את המילה משיח? וזה גם הפסוק היחידי בכל התנ"ך כולו שבפסוק אחד מופיעה המילה 
משיח!)האם יש קשר לי"ז דילוגים בבראשית ל"ב שדוד המלך ע"ה רמז בפסוק י"ז  בתהילים ע"ב, י"ז :"יהיה 
..ינון שמו"? ימים יגידו.( יש לציין  שעד שהקב"ה לא יתגלה למשיח כמו שהתגלה למשה רבינו  שמו לעולם 
ע"ה בהר סיני, ואמר לו: "ַויֹּאֶמר: "מֹשֶׁה, מֹשֶׁה", ...ַויֹּאֶמר: "ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי 
ַיֲעֹקב", ...ְוַעָתּה ְלָכה ְוֶאשְָׁלֲחָך ֶאל ַפְּרעֹה, ְוהֹוֵצא ֶאת ַעִמּי ְבֵני ִישְָׂרֵאל ִמִמְּצָרִים" )שמות ג'( וכו'... ויבחר בו לגאול 
את ישראל, אין המשיח יודע שזה הוא המשיח.וגם לא ניתן להכריז מיהו המשיח כי מלבד השם יתברך אין איש 
יודע מי הוא. ולכן כל טענה שרב כזה או אחר היא בגדר ניחוש ומשאלת לב ולא מעבר. כל הקודים הרבים הללו 
מהתנ"ך, שהובאו לעיל רק מקצתם ,מוכיחים מעל לכל ספק שהתורה היא מסמך על אנושי, שניתנה על ידי השם 
יתברך, שהתורה צפתה אירועים,בטרם יהיו, שזה רק בורא שהוא מעל הזמן יכל לדעת ולהצפינם,ועדיין ישמר 

הסדר של הפרשיות והסיפורים.

הוכחות חד משמעיות לאמיתות התורה מעולם האמת

 ממתים קליניים, סיפורי גלגולי נשמות, דיבוקים והוכחות לאמיתות התופעות לרבות מסרים 
מילדים אוטיסטים שמעבירים מסרים מעולם האמת הכל בפרקים הבאים: 

בפרקים הבאים הנני אביא כאן את תופעת המוות הקליני ואנשים שביקרו בעולם האמת לאחר שמתו וחזרו לחיים 
כולל ההוכחות שהתופעה הזאת היא אמת ולא תעתוע של המוח. לאחר מכן הנני מביא סיפורים של גלגולי נשמות 
ולאחר מכן דיבוקים )רוחות מספרות רוחות ערטילאיות-ערומות מלבוש רוחני(. שנכנסו בגופות של אנשים חיים 
ומספרים מה עברו מיום המיתה כרשעים שנקלעו לכף הקלע, ועוד ועוד. . לאחר מכן עדויות של ילדים אוטיסטים 
שמוכיחות שהתורה מן השמיים ושם אני מוכיח שתופעת התקשורת עם הילדים האוטסטים אמת היא ומסריהם 
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הם דברי אלוקים חיים ושיש עלינו לקחת ברצינות רבה את מסריהם ועוד ועוד הוכחות מעניינות וסיפורים מחזקים 
שמוכיחים השארות הנפש ואמיתות כל התורה כולה ושקריות כל שאר הדתות. 

הוכחות לאמיתות התורה וקיום הבורא על ידי עדויות מעולם האמת: 

המתים הקליניים
אנשים שחזרו לחיים אחרי שהיו מתים אפילו עד 3 ימים כמו אדם בשם ג'ורג שנרצח על ידי ה- ק. ג. ב שירותי 
3 ימים בחדר הקירור וחזר  הביון המוסקבאי בשל שניסה בשנות ה70 להימלט מרוסיה לארה"ב. אדם זה היה 
לחיים שבאו לנתח את גופתו. ישנם מיליונים רבים בארץ ובעולם שחוו מוות קליני ביקרו בעולם האמת, כמו כן 
אנשים שחזרו בגלגול והשם נתן להם שלא ישכחו מי היו בגלגול קודם כדי שיעידו לנו ויהיה עוד משבצת בתוך 
עולם האמת עולם הרוחני שהוא  הפאזל של מי שיחקור ויסגור את כל הפאזל של וידעת שאני השם אלוקייך. 
העולם האמתי ולא העולם הזה שהוא עולם שקרי ומטרתו היא תיקון עוונות מגלגולים שונים ותיקון עוונו של 
אדם וחווה. האדם הראשון שאכל מעץ הדעת. בפרקים הבאים נביא מן הסיפורים הללו שמוכיחים השארות הנפש 

לאחר המוות. 

המוות, חידלון? מוות קליני ומתים שחזרו מעולם האמת

לפני שנים ספורות יצאו עיתונים רבים בארץ ובעולם בכותרות רעשניות המכריזות כי לראשונה טוענים אנשי 
מדע כי יש חיים לאחר המוות!! נצטט כאן לדוגמא כתבה מן העיתונות )צילום הכתבה מופיע בחוברת הידועה 
"החיים מדוע ולשם מה" עמ' 16( יש חיים אחרי המוות טוענים, בפעם הראשונה, אנשי מדע רופאים ופסיכיאטרים 
שחקרו במשך שנים ארוכות חולים שנחשבו מבחינה רפואית למתים, וחזרו אחר כך לחיים ומצאו קווים משותפים 

בסיפוריהם המעידים, לדבריהם, כי המוות אינו חידלון. 

ווירג'יניה  דר' רימונד א. מודי, רופא צעיר המתמחה בפסיכיאטריה ובעל תואר בפילוסופיה מאוניברסיטת 
מביא בספרו "חיים לאחר החיים" שיצא לאור לאחרונה, עדויות של אנשים ש"ראו את המוות" חולים קשים או 

פצועי-תאונה שהוכרזו מתים אך נשארו בחיים כ"ניסים רפואיים". 

הם מספרים על ניסיונם בוואריאציות שונות, אך אלמנטים מסוימים משעות או רגעי "הפטירה" חוזרים בכל 
הסיפורים: מנהרה אפילה, אור גדול וחזק שהיה "ישות" שופעת אהבה ללא קץ. הישות דברה עמם בדרך של 
העברת מחשבות. הם ראו את כל קרוביהם וידידיהם שנפטרו לפניהם באים לקראתם, הם ראו תמונות מהירות 
אך ברורות, מחייהם, וכולם, בלי יוצא מן הכלל, היו מסוגלים לראות ולשמוע את כל הנעשה סביב גופם הגשמי 
בה  על המכונית המרוסקת  או  "נפטרו"  עליו  הניתוחים  על שולחן  פרטים  פרטי  סיפרו  כולם  "למטה".  שעזבו 
"נהרגו", פרטים מדויקים עד לפרט הרפואי הקטן ביותר, והרופאים שטיפלו בהם אינם מבינים איך קלטו אותם 

שעה שהיו מתים לפי כל כללי הרפואה ללא דופק, ללא נשימה וללא גלי-מוח. 

"ידעתי שאני נפטרת", סיפרה אישה ש"נפטרה", "אך לא יכולתי לעשות דבר, כי אף אחד לא שמע אותי. 
הרופאים  את  ושמעתי  הניתוחים  על שולחן  מונח  גופי  את  ראיתי  כי  בכך,  ספק  לי  אין  הגוף,  מתוך  יצאתי 
"מוותרים" עלי, הרגשתי נורא, כי לא רציתי למות. פתאום ראיתי אור. הוא היה עמום תחילה אך התחזק. זה 
היה אור עצום, קשה לתארו. הוא עטף את הכל, אך לא סנוור אותי ויכולתי להמשיך לראות את חדר-הניתוחים. 
יותר, כשהייתי בתוכו, לא הבנתי מה קורה, אך כשהאור שאל אותי אם  נכון  כשהאור הגדול היה עלי, או 
אני מוכנה למות, הייתה לי הרגשה כאילו שאני מדברת עם אדם. אך זה לא היה אדם. זה היה האור שדיבר, 
שהתקשר. ידעתי שהאור יודע שלא הייתי מוכנה למות. הייתה לי הרגשה כאילו אני נבחנת. הרגשתי כל-כך 

טוב. הרגשתי ביטחון ואהבה. קשה לתאר, קשה להסביר". 
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 עדה נוספת, סוזי הולדה, מתארת את "כמעט המוות" שלה כך: 

"הוחשתי לבית חולים בחודש החמישי להריוני מכיוון שהייתי חולה מאוד. הרופאים היו בלחץ והחליטו 
ניתוח קיסרי דחוף, אולם אני הייתי חסרת דאגה. אני חושבת שבשלב הזה כבר גמלה בליבי ההחלטה  על 
להסתלק, לאחר מכן אני זוכרת, שאיבדתי את ההכרה. הדבר הבא שאני זוכרת הוא שאני מביטה מעל גופי, 
כשאנשים רכונים מעליו. אחר כך ראיתי עיגול מקרין אור לבן, ובתוכו אור כחול, ומצאתי את עצמי נשאבת 
לתוך האור הכחול. שלווה רוגע ויופי מוחלטים הקיפו אותי. התחושה הייתה כמו לצוף. נשאבתי עמוק לתוך 
מנהרה, שבקצה היה אור, ובתוכה שמעתי קול מדבר אלי "האם את באמת חושבת שעשית מה שהיית צריכה 
לעשות? האם את מתכוונת להשאיר את ילדך סימון בן השלוש לבדו"? הקול הזה חזר על עצמו ברכות שוב 
ושוב. חשבתי לעצמי: "אילו אנשים ידעו באמת מהו פירושו האמיתי של המוות, הם לא היו פוחדים, מכיוון 
שאין זה משנה מה קורה לגוף שלך, אתה אינך נמצא בו. אתה תודעה משוחררת ומלאת אור". הבנתי שזהו רגע 
הבחירה. יכולתי להמשיך לתוך האור, אך מצאתי את עצמי נשאבת בחזרה. היה מין רעש כזה, ופתאום מצאתי 

את עצמי בתוך הגוף שלי, כשמסביבו אינפוזיות והמולה גדולה."

הנודעת  האמריקאית  הפסיכיאטרית  היא  הנושא  את  מאוד  רבה  וברצינות  ארוכות  שנים  כבר  שחוקרת  מי 
אליזבת קובלר- רוס. 

"אני יודעת מעבר לכל צל של ספק, כי החיים ממשיכים לאחר המוות הפיזי", כך מסכמת 
רוס מחקר של למעלה מ – 20 שנה. 

מטבעי אני מאוד סקפטית, ועל כן בחנתי בקפידה כל היבט של החוויה הזו. גיליתי, למשל, שאנשים שמגופם 
נקטעו אברים, סיפרו כי כשעזבו את גופם, כנשמות שוב היו שלמים. יתר על כן, עיוורים מלידה תיארו בפני 
בדיוק מדהים מה לבשו האנשים שהיו בחדר בו גופם היה מונח, אילו תכשיטים ענדו ומה עשו. זה הרי בלתי 
אפשרי! כיצד הם יכלו לדעת זאת? " קובלר-רוס אינה רואה כל צורך או טעם לשכנע אנשים אחרים באמיתות 

התופעה. "אלו שפתוחים לשמוע ישמעו, ואלו שאוטמים את אוזניהם – יזכו להפתעה". היא פוסקת. 

הפסיכיאטרית  מספרת  ובה  הבא  בעולם  חיים  יש  הכותרת  תחת  העיתונות  מן  כתבה  מצולמת  בחוברת 
האמריקנית אליזבת קובלר-רוס שהתמחתה בטיפול בנוטים למות, על אחת החוויות המדהימות ביותר שעברה, 

כאשר גברת שוורץ ז"ל, שבה טיפלה לפני מותה, הופיעה במשרדה של הפסיכיאטרית לאחר ההלוויה. 

כל מה שעשתה  על  לפסיכיאטרית  להודות  ואמרה שהיא מבקשת  בחייה,  כפי שנראתה  בדיוק  נראתה  היא 
למענה. קובלר-רוס ההמומה היתה בטוחה שהיא הוזה, אך משנוכחה שבאמת יש עמה נוכחות הנראית ומדברת 
וחבריה  המשפחה  בני  ידי  על  אומתו  היד  וכתב  החתימה  עליו.  ולחתום  פתק  לכתוב  ביקשה  שוורץ,  כגברת 
לעבודה של גברת שוורץ. עד כאן. נסיים בכתבה עתונאית נוספת המובאת בספר נחלי האשכולות )חלק א' עמ' 
באנגליה.  ערפל  ואפוף  נטוש  כביש  לאורך  אותו,  שאספה  מהמכונית  לפתע  נעלם  חיוור-פנים  טרמפיסט   )285
אשה צעירה מופיעה מאי-שם, נפגעת ממכונית נוסעת, ואז נעלמת בלי להותיר עקבות. אנשים נתקפים פאניקה, 
ומעוררי-חלחלה אלה הם  רוחות-רפאים מתגשמים לפתע במכוניותיהם. אירועים מוזרים  נוסעים דמויי  כאשר 
אך צימוקים אחדים מתוך ספרו החדש של חוקר התופעות העל-טבעיות מייקל גוס, העדות לקיומן של רוחות-

רפאים טרמפיסטיות. נדגים כמה מהפרשיות היותר-מוזרות המתוארות בספר החדש באוקטובר 1979, נסע רוי 
פולון מליברפול שבאנגליה, לאורך כביש נטוש ואפוף ערפל. הוא עצר, ואסף למכוניתו אדם בעל פנים חיוורות 
ומאורכות כפני מת. רוי שאל אותו להיכן הוא רוצה להגיע, מספר גוס, הנוסע לא אמר מלה, אלא רק החווה בידו 
לכיוון העיר הסמוכה. לאחר דקות אחדות פני רוי כדי להציע לנוסעו סיגריה. לתדהמתו גילה, שהמושב ריק. רוי 
לחץ על דוושת הבלמים וסובב את מכוניתו לאחור, מחשש שהאיש זינק החוצה ופצע את עצמו. כאשר לא גילה 
האיש  לשווא.  אך  באיזור  חיפוש  ערכו  התקרית. השוטרים  על  ודיווח  פנה למשטרה  לנוסע,  וזכר  עקבות  שום 
גודנאף באיזור בלו-בל היל שבדרום  נהג איש העסקים מוריס   ,1974 ביולי  נעלם, כאילו בלעה אותו האדמה. 
אנגליה. לפתע, ראה דמות נערה צעירה נלכדת באור פנסי מכוניתו, הישר על הדרך שלפניו. הוא בלם, אך מאוחר 
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מדי ומכוניתו פגעה בצעירה. הוא זינק אל מחוץ למכוניתו, ומצא את הנפגעת שוכבת על הכביש, ברכיה חבולות 
ומצחה שותת דם, מספר גוס. אמא'לה היא מילמלה פעם או פעמיים. גודנאף נשא אותה אל צד הדרך, וכיסה 
אותה בשמיכה. לאחר מכן רץ למכוניתו ונחפז להזעיק עזרה אבל כאשר שב, בליווי המשטרה, התברר שהנערה 
נעלמה. רק השמיכה נותרה במקום. במיקרה אחר באנגליה, נתקפו כל תושביו של כפר נאני בהיסטריה, לאחר 
שנהגים החלו לדווח, כי רוחות רפאים התגשמו לפתע כנוסעים במושבים האחוריים של מכוניותיהם. מתברר, כי 
כל המקרים אירעו תוך כדי נסיעה לאורך דרך צרה, שבה, במאה ה-16 ניתלו כמה וכמה פושעים עד צאת נשמתם. 

חקר תופעת ה"כמעט מוות" מצביע על אלמנטים רבים המשותפים למיליוני עדים )30 מיליון!( מכל קצוות 
כדור הארץ. התיאור הראשוני והמשותף לכולם הוא ריחוף מחוץ ומעל לגוף הפיזי. העדים מספרים, כי היו ערים 

לכל האירועים שהתרחשו סביבם. 

לאחר מכן רובם מתארים הימצאות בסביבה מוארת ובעלת יופי פנימי "וגלישה" דרך מנהרה חשוכה לעבר אור 
בהיר. רבים מספרים על קול שדיבר אליהם. נכים סיפרו על תחושה של השתחררות מכבלים, וכמעט כולם ציינו 
את היעלמות הפחד האנושי מאותו הדבר המסתורי הקרוי "מוות". חוקרי התופעה מצביעים בראש ובראשונה על 
העובדה, כי לא ייתכן שאלמנטים זהים יחזרו בעדויות של מיליוני אנשים, אלא אם כן אכן חוו כולם משהו אמיתי. 

ספר מרתק בשם "LEBEH" )"חיים"(, אשר ראה אור השנה בגרמניה המערבית ושובה שם לבבות צעירים 
ומבוגרים כאחד, טוען כי האדם המודרני, בן המאה ה- 20, אומנם שואל את עצמו שאלות כמו: "מאין אני בא" 
ו"לאן אני הולך", אולם מכיוון שנקודת המבט שלו על החיים היא חומרית בלבד, הוא נוטה להתחמק מנושא 
המוות ואף מפתח פחדים וחרדות בקשר לכך. החיים הארציים, קובע הספר, הינם רק חלק מן החיים האמיתיים. 

הם תחנת ביניים במסע הנשמה. זוהי תקופת לימוד עבור הנשמה. 

כדור הארץ הוא בית הספר. הנשמה, לפי "חיים" חודרת לגוף הפיזי ברגע הלידה וקשורה אליו עד למוות, 
שאינו אלא כהסרת בגד מגוף. לעיתים הנשמה יוצאת מן הגוף, במיוחד בעת שינה עמוקה ובמצב של חוסר הכרה. 

אולם בניגוד למוות, במצבים אלו היא עדיין מחוברת לגוף בחוט דק של אנרגיה. 

יוהה שנל, תרפיסטית מגרמניה, מספרת כי במשך 20 שנה הייתה עדה לתהליכי מוות רבים, ותמיד לאחריהם 
הייתה מסוגלת להבחין בהעתק אנרגטי של המבנה האנושי לובש צורה מעל הגוף הפיזי בו כבו החיים. ואולי 

המעניין מכל הוא, שהחוקרת, קובלר-רוס, עברה בעצמה חוויה של "כמעט מוות". 

"יש הבדל גדול בין חקר עדויות של אנשים אחרים לבין התנסות אישית", היא אומרת, "בצחוק אני אומרת 
לעצמי, שהמקרה שלי היה יפה יותר מכל אותם 20,000 מקרים שחקרתי. אחרי שהיית פעם אחת בתוך האור 

הזה וחווית את הרוגע והאהבה, זה משנה לחלוטין את כל ערכיך ואת איכות חייך." עד כאן מן העיתונות. 

אגב, המספר הרב של השבים לחיים בדורינו, מוסבר על ידי פרופסור קנט רינג, פרופסור לפסיכולוגיה תודעתית 
באוניברסיטת קונטוקט ומייסד מחלקת חקירת "תופעת כמעט מוות" באוניברסיטה, בכך ש"טכניקות ההחייאה 
החדשניות בזמנינו החזירו אנשים רבים ממצב של כמעט מוות אל החיים". לאנשי המדע נודע לראשונה בזמנינו 

כי יש חיים לאחר המוות. 

ומה תורת ישראל אשר ניתנה לפני אלפי שנים אומרת בעניין המוות?

"ּוזְֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך בִּיֵמי בְּחּוֹרֶתיָך, ַעד ֲאֶשר ֹלא יָֹבאּו יְֵמי ָהָרָעה, ְוִהגִּיעּו ָשנִים ֲאֶשר תֹּאַמר ֵאין לִי ָבֶהם ֵחֶפץ 
)אלו ימי הזקנה( ַעד ֲאֶשר ֹלא יֵָרֵתק ֶחֶבל ַהכֶֶּסף. וְיָֹשב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ כְֶּשָהיָה, ְוָהרּוַח תָּשּוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר 

נְָתנּה" )קהלת י"ב, א'-ז'(

תורת ישראל, אשר הקדימה את המדע, מעצם היותה על אנושית, לא רק ידעה שיש חיים לאחר המוות, היא 
גם גילתה לעמנו את אשר עתיד להתרחש עם האדם לאחר מות הגוף! מתוך אין ספור פרטי מידע שבתורה, נצטט 
כאן מתוך התורה שבעל פה מספר משפטים אשר האחרון שבהם נוגע לענייננו בגדר מעט המכיל את המרובה. 
"הסתכל בשלשה דברים, אין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 
וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 
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וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. " )אבות ג', א'( עתה נתמקד בהתייחסות התורה לדברים 
האמורים במחקרים החדשים. ובכן, התבוננות במחקרים אלו אשר תמציתן מובאת בכתבה הנ"ל )וראה עוד ביתר 
הדור  לבן  מחדשת  ראשון(  פרק  השמים",  מן  "תורה  סדרת  מתוך  ושאלה"  תשובות  "תשע  בחיבורינו  הרחבה 

המודרני חמשה נתונים מרכזיים: 

א. קיימת אפשרות של חזרה לחיים לאחר מוות קליני. 

ב. הנפטרים רואים לאחר מותם אור גדול וחזק אשר הוא "מציאות של מישהו" השופע אהבה ללא קץ. הוא 
מדבר עימהם בדרך של העברת מחשבות. 

ג. הנפטרים רואים את חייהם עוברים לפניהם בשברירי בזק, אך בסדר כרונולוגי, במהירות מופלאה. 

ד. קרובים וידידים אשר נפטרו קודם לכן, יוצאים לקראת הנפטר. 

ה. המתים מסוגלים לדעת את כל הנעשה מסביב לגוף הגשמי המונח למטה )גם מי שהיה עיוור בחייו!!( 
למרבה הפלא? כל חמשת הנתונים הנ"ל, והרבה יותר מהם, מופיעים בתורה בכמה וכמה מקומות, ואף מבוארים 

ומפורטים ומוסברים יותר מן המחקרים המדעיים. 

נצטט נא בזה חלק מהם. 

א. קיימת אפשרות של חזרה לחיים לאחר מוות קליני. במסכת שמחות )תחילת פרק ח'( נאמר: "יוצאים לבית 
הקברות ופוקדים על המתים עד שלשה ימים. מעשה שפקדו אחד וחי עשרים וחמש שנים, ואחר כך מת. "כלומר, 
עד שלשה ימים מהקבורה יש לצאת לבית הקברות ולבדוק אם הנקבר לא שב לחיים. מכיוון שעד שלשה ימים 
קיימת אפשרות של חזרה לחיים! ]וראה בפרישה סימן שצ"ד שזהו דווקא בימיהם שהיו קוברים בכוכים[. ומעשה 
י', ב'( מסופר על רב יוסף בנו של רב יהושע  שפקדו אחד, וחי עוד עשרים וחמש שנה. ובתלמוד )בבא בתרא 
שנפטר ושב לחיים. אמר לו אביו מה ראית? אמר לו, עולם הפוך )מכאן( ראיתי. עליונים )אנשים שנחשבו כאן 
לנכבדים מחמת עושרם וכדו'( למטה, ותחתונים )אנשים שנחשבו כאן לפשוטים, אך היו עובדי האלוקים כראוי( 
למעלה. אמר לו אביו: עולם ברור ראית! ועוד מסופר בתלמוד )ראש השנה י"ז, א'( על רב הונא בנו של רב יהושע 
ששב לחיים וסיפר לרב פפא שאמנם היה אמור למות "ואמר להו הקדוש ברוך הוא הואיל ולא מוקים במיליה, לא 
תקומו בהדיה". )אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל ואינו מעמיד על מידותיו – אלא מעביר על מידותיו, אף אתם 
לא תעמדו על הדין איתו לדקדק אחריו(. כלומר רב הונא זכה אף לשמוע את סיבת שיבתו לחיים. וראה עוד בזוהר 

הקדוש במעשה הינוקא שהתפלל על אביו, שהוא זקוק לו כדי ללמוד, ושב אביו לחיים. 

ב. הנפטרים רואים לאחר מותם אור גדול וחזק אשר הוא "מציאות של מישהו" השופע אהבה ללא קץ. הוא 
מדבר עימהם בדרך של העברת מחשבות. בזוהר הקדוש )בראשית ריח.( נאמר: "בשעתא דאשלימו יומי דבר נש 
לאפקא מעלמא, איתייהיב רשות לבר נש למחמי מה דלא הוה ליה וכו" )בשעה שנשלמו ימיו של האדם לצאת מן 
העולם, ניתנת רשות לאדם לראות מה שלא היה לו רשות לראות(. ידוע שגילויים עליונים משולים לאור. וראה 
בספר הישר )שער י"ד( "והעולם הבא הוא רחב, בלא קצוות וכו' אורה גדולה אשר לא תדמה לאור העולם הזה". 
עוד ראוי לציין כאן את דברי חז"ל: "הרי הוא אומר: כי לא יראני האדם וחי )שמות ל"ג(. בחייהם, אינם רואים, 
אבל רואים הם בשעת מתתן". )במדבר רבה, סוף נשא( ועוד אמרו חז"ל: "כיון שבא האדם להפטר מן העולם, 

נגלה עליו הקדוש ברוך הוא וכו' " )ילקוט שמעוני איוב, תתק כ"ב(

ג. הם רואים את חייהם עוברים לפניהם בשברירי בזק, אך בסדר כרונולוגי, במהירות מופלאה. 

לפני המצאת המצלמה ומכשירי ההסרטה וההקרנה, המנציחים את ההווה ומראים בעתיד את העבר כהווה היו 
דבריהם של החוזרים לחיים בלתי נתפסים בשכל, לראות את אשר נעשה בעבר?! כיצד יתכן?

לפני אלפי שנים כתבו חז"ל משפט חד זה: "כשאדם נפטר מן העולם באים כל מעשיו ונפרטים לפניו". )ספרי, 
האזינו( המשבר המזעזע שבפירוד הנשמה מן הגוף מתואר בספר הזוהר בנעימה פאתיטית "כי עזה כמוות האהבה" 
}שיר השירים ח', ו'{ עזה היא כפירוד הרוח מן הגוף. כשמגיעה שעתו של אדם להסתלק מן העולם, והוא רואה 
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מה שרואה, מהלך האוח בכל אברי הגוף, בדמדומי שקיעת החיים מופעים לעיני הגוסס קרביו וחבריו, שנפטרו 
לפני ושוכנים בעולם הבא. בנוסף הופעתו של מלאך המוות מתוארת בכמה מקומות בספר הזוהר. "סנטר המלך 
יורד ועומד לפניו לרגליו וחרב שנונה בידו. זוקף אדם עיניו ורואה כתלי הבית, שמתלהטים באש ממנו. בין כך 
רואה הוא אותו לפניו, כולו מלא עיניים, לבושו אש לוהטת לפני האדם. כיון שהוא רואה אותו, מזדעזע כל גופו 
ורוחו, ולבו אינו מ שתכך, משום שהוא מלכו של כל הגוף, ורוחו מהלכת בכל אברי הגוף ונשאלת מהם, כאדם 
הנשאל מחברו ללכת למקום אחר. ירא אותו אדם ומבקשו להסתתר ואינו יכול. כיון שרואה הוא שאינו יכול, פותח 
הוא עיניו ויש לו להסתכל בו והוא מסתכל בו בעיניים פקוחות, ואז הוא מוסר שלדו ונפשו }יצאת הנשמה{. 
התופעה, שעיני המת פקוחות, מוסברת כאן בנוסף התיאור הניתן כאן הוא מה שמתרחש ביציאת הנשמה מהגוף 
לא  ארבעה  ועל  ישראל  פשעי  שלשה  ש"על  אומרים  אם  הקליני.  המוות  בחוות  העוברים  האנשים  שרוב  ומה 
השיבנו }עמוס א', ג'{ בפעם הרביעית והאחרונה, אם אדם לא תיקן את נשמתו היא תתגלגל בדומם או בצומח 
השאלה הנשאלת כאן, האם מוות קליני בא על מנת להזהיר את האדם לתקן את נשמתו לפני שיסיים את גלגולו. 

יוצאים לקראת הנפטר. בזוהר הקדוש, בהמשך הציטוט המובא  וידידים אשר נפטרו קודם לכן,  ד. קרובים 
לעיל באות ב' בדבר מתן האפשרות לאדם לראות בשעת הפטירה, נאמר כך: "אבוי וקריבוי משתכחן תמן עימיה, 
וחמי להון, ואישתמודע להון, ואזלין עם נשמתיה עד אתר דתשרי באתריה". )אביו וקרוביו נמצאים שם עמו, 
והוא רואה אותם, ומתוודע אליהם, והם הולכים ומלווים את נשמתו עד המקום אשר בו היא תשכון(. על אשר 
התרחש ביום פטירת רבי שמעון בר יוחאי מספר הזוהר הקדוש )בתחילת האדרא זוטא( אתעטף רבי שמעון ויתיב. 
)התעטף רבי שמעון בלבושו וישב(. פתח ואמר לא המתים יהללו יה וכו' אמר: הא רב המנונא סבא הכא, וסחרניה 
ע' צדיקי גליפן בעיטרין מנהרין כל חד וחד וכו' )הנה רב המנונא סבא נמצא כאן וסביבו שבעים צדיקים חקוקים 
בעטרות ומאירים כל אחד ואחד וכו'( עד דהווה יתיב אמר )ובעודו יושב, אמר( הא רבי פנחס בן יאיר הכא, אתקינו 
דוכתיה. אזדעזעו חברייא דהוו תמן וקמו ויתבו בשיפולי ביתא וכו' )הנה רבי פנחס בן יאיר כאן, התקינו מקומו. 
הזדעזעו החברים שהיו שם וקמו וישבו בירכתי הבית וכו'(. וראה עוד בתלמוד )ברכות כ"ח( אודות רבן יוחנן בן 

זכאי שאמר סמוך לפטירתו: "הכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא!" )שבא אלי ללוותני. רש"י שם(

ה. המתים מסוגלים לדעת את כל הנעשה מסביב לגוף הגשמי. חז"ל, אשר מקור המידע שבידם איננו נובע 
ממחקרי השבים לחיים ממוות קליני זמני, אלא מתורתו העמוקה והרחבה של בורא האדם, ידעו מאז את אשר 
אנשי המחקר יודעים זה עתה, וידעו גם את אשר אנשי המחקר עדיין אינם יודעים. חז"ל מציינים בדבריהם את 
משך הזמן שבו הנפש שוהה בסביבת הגוף. וכך נאמר בתלמוד ירושלמי )יבמות פרק ט"ז, ה"ג( "כל שלשה ימים 
אחרי הפטירה, הנפש טסה על הגוף". ועוד נאמר בתלמוד )שבת קנב, ב'( "כל שאומרים בפני המת, יודע". וראה 
עוד בתלמוד מסכת ברכות )י"ח, ב'( אודות נשמות המשוחחות ביניהן לאחר המוות. ובמסכת בבא מציעא )פ"ד, 
)כ"ה,  יוחאי היה משיב לשאלות לאחר פטירתו. ובמועד קטן  ב'( מסופר שרבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר 
א'( שיחת יהודה וחזקיה בני רבי חייא בקברם. ובכתובות )ק"ג, א'( אודות רבי יהודה הנשיא שהיה מגיע לביתו 
לאחר פטירתו בכל ערב שבת. ובתענית )כ"ג, ב'( אודות גדול בתורה שלאחר פטירתו סייע לבנו. ובשבת )קנב, 
ב'( רב אחאי גער מתוך קברו בחופרים. ובברכות )י"ח, ב'( זעירי מבקש פקדונו מאישה שנפטרה אשר גילתה לו 
את המקום שהחביאה ובישרה על פלונית העתידה להגיע למחרת לבית הקברות, כי תפטר. וראה עוד שם אודות 

שיחת שמואל עם המתים. 

מהו הבית דין של מעלה? האם הם יכולים לטעות בדין?

בית דין של מעלה, אינו יכול לטעות, מאחר ומדובר בבית דין שאין לו שיקולים ונגיעות, אי אפשר לשקר שם, 
ולא לשחד, כך שלא קיים שם עיוות דין. מה שכן, אפשר שבית דין של מעלה יתנהג עם אדם בחסד וברחמים 
אף שלפי מעשיו היה אפשר לדון אותו בחומר הדין, מ"מ הרבה פעמים ישנן הרבה זכיות מיוחדות לאדם 
המגינות עליו ומביאים את בית הדין להחליט שיש לדון כפי מידת החסד. יש גם מקור המלמד על כך שלפעמים 



ספר ההוכחות138 

חברי בית הדין של מעלה מבקשים אישור לפסק דינם מגדול הדור הנמצא בעולם הזה, כמסופר בהקדמה לספרו 
של המרשם מברז'ן. ]גם לאחרונה התפרסם סיפור נורא על הגאון רבי מרדכי אליהו שליט"א בהקשר לבית דין 

של מעלה 1. [. 

1. סיפורים רבים אופפים את דמותו של הרב אליהו זצ"ל. אחד מהם, שהתפרסם מפי מקור אמין מאוד, נוגע 
לאדם שחווה מוות קליני. כאשר הגיע לעולם האמת, ראה בבית דין של מעלה רבנים חשובים שכבר נפטרו, אך 
הופתע לגלות את הרב מרדכי אליהו ולזהות אותו כבן דורו ממש. לצערו של אותו יהודי נקבע שהעבירות שלו 
רבות מן המצוות, והייתה חסרה לו מצווה אחת שתשמש סנגוריה בעבורו, כדי שיוכל לחזור אל העולם ולקבל 
הזדמנות נוספת כדי לתקן את מעשיו. אותו אדם היה צעיר ובעל משפחה, ולכן התחנן לחזור לחיים, במיוחד 
עכשיו מתוך מודעות אמיתית למתרחש בעולם העליון. בשעה שדממה כבדה של עצבות פילחה את האולם, קם 
לפתע הרב מרדכי אליהו ממקום מושבו וביקש שיעבירו אל אותו אדם מצווה אחת מהמצוות שעשה הוא בימי 
חייו. . . וכך היה. אותו אדם התעורר לאחר מס' ימים, ובעודו זוכר את המקרה לפרטי פרטים, רץ אל לשכתו של 
הרב. הרב, בראותו אותו, עוד לפני שאותו אדם פצה את פיו, קם ממקום מושבו בהתרגשות גדולה וקרא: "הלוא 

אתה הוא פלוני אלמוני! כמה קשה היה להציל אותך. . . " מקור: אתר הידברות- מנשה ישראל. 

אדם נולד לעשות תיקון הוא נולד כתינוק וכל חייו הם התיקון שלו בעמלו על תורה ומצוות וכשהוא נפטר הוא 
חווה ניתוק מגופו. כל השלושה הם אותם מילים. תינוק, תיקון, ניתוק.

מתים קליניים שהיו בעולם האמת וחזרו. 

סיפורים אמיתיים לרבות ביקור בבית דין של מעלה של יהודים וישראלים לרבות 
אנשי תקשורת ופוליטיקה מפורסמים. 

 
אני מצטט כאן את מה שכתבתי בתחילת הספר: אחת ההוכחות להשארת הנפש לאחר המוות ולקיום הבורא 
ואמיתות התורה היא, שמספר רב של מיליוני אנשים שעברו מוות קליני, חוו חוויה חוץ גופית שבה ראו את 
עצמם מרחפים מחוץ לגוף שלהם, והגיעו למנהרה עם אור מחבק ואוהב ונשאבו לתוך האור, רוב היהודים 
שביניהם היו בבית דין של מעלה וזכו לחזור לעולמנו ולספר לנו את אשר חוו בבית דין של מעלה, בספר זה 

אני מוכיח חד משמעית שתופעה זאת היא אמיתית ונכונה ולא תעתוע של המוח. 

המעניין בדבר הוא שמתוך מיליוני בני אדם שחוו חויה זו רק היהודים נקראו לבית דין של מעלה ונדרשו לתת 
דין וחשבון על מעשיהם, ואלו האחרים ספרו שמיד נשאבו לאור מאיר ושופע רוגע, והלקם ספרו שנשאבו 
לתוך שאול שחור ומפחיד. וכלל לא ראו את דינם שבו נקבע להחזירם לגוף. ההבדל מובן לפי טיב חיוב הנפש 
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ליהודים בתרי"ג המצוות, ולגוים בשבע מצוות בלבד, ולהבדל טיב העולם הבא הניתן כשכר על כך, וכמו 
שמשתמע מסיפור החפץ חיים והדיבוק שיובא להלן, וזה כוונת הנביא שאמר "ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמּכֹל ִמְׁשְּפחֹות 
ָהֲֽאָדָמה, ַעל ֵּכן ֶאְפֹקד ֲעֵליֶכם ֵאת ָּכל ֲעוֹ נֵֹֽתיֶכֽם׃ )עמוס ג'( ולכן לפני שאביא את המספרים על המוות שחוו, אבי כאן 
את הסיפור של החפץ חיים והדיבוק, כדי להבין מדוע רק היהודים מספרים שעמדו ונשפטו בפני בית דין של 

מעלה. 

מעשה החפץ חיים זצ"ל והדיבוק. 

היתה זו שעת בוקר בסתם יום של חול, וכתמיד בשעה זו, ישב ר' ישראל הכהן זצ"ל )הידוע בכינוי ה"חפץ חיים". 
על שם ספרו הנפוץ(, עם תלמידו ר' אליהו לופיאן זצ"ל ועסקו בתלמודם, כאשר לפתע נפתחה הדלת ועל הסף 
הופיע מבוהל אחד מאנשי העיר, ובדמעות בעיניו סיפר, כי אשתו לפתע נפלה על הרצפה, ואבדה את הכרתה, 
את  אליו  לקרא  ומבקש  מפיה  יוצא  רהוטה  פולנית  דובר  גבר  קול של  לפתע  לעוררה מעלפונה, שמע  וכשנסה 
ה"ראבין" ישראל, כי דבר לו אליו. וחזר על בקשה זו מספר פעמים. ולכן מהר הוא אל הרב לבקשו שיבא לביתו 
לשמוע מה בפי ה"דיבוק", ואם ניתן לסלקו מגוף האשה. והרב מיד נעתר לבקשתו וקם יחד עם תלמידו ופנו לבית 
האשה, וכשהרב נכנס החל ה"דיבוק" לדבר מגרון האשה כששפתיה דוממות ופיה פתוח. וסיפר שהוא נפש גוי 
שהיה בעל אחוזות נרחבות בפולין, )מה שנקרא בכנוי העממי "פריץ"( שהוחכרו למאות בני אדם בעלי דתות 
שונות כולל משפחות רבות של יהודים, ועם כולם נהג הוא באחוה ובנחת, וכשלא היה בידם לשלם את השכירות, 

ויתר להם. ובמשפחות שהעוני השיגם תמך מכספו, והיה שמו מבורך בפי כל. 

בין האנשים שעמהם היו רוב עסקיו היה יהודי שנקרא בשם משה, שעבד אצלו בתפקיד מנהל משק ביתו, ולכן 
גם ביתו של משה היה קרוב לבית ה"פריץ", והיה ה"פריץ" רגיל לבא כל שבת לביתו של משה ולאכול עמהם 
את סעודת השבת, כי אהב הוא באופן מיוחד את מאכל החמין )טשולנט"( שהכינו לסעודה זו. וככה נוצרו קשרי 
ידידות מיוחדים בינו לבין היהודי משה. ויוסף הרוח ויאמר, מידי פעם בבואי להתארח אצל משה, הייתי אוהב 
להקניטו בדברים. ושואלו, האם אני כגוי, לפי דתכם יש לי חלק לעולם הבא, והשיבני שהוא חושב שכן, כי מעשי 
החסד הרבים שעשיתי והקמתי משפחות רבות על רגליהם והצלתים מחרפת רעב, ודאי ששכרי לא יקופח. ואח"כ 
שאלתיו, ואתה משה, האם יש לך חלק לעולם הבא, והשיבני אינני יודע. כי עוונותי רבו משערות ראשי. ואיני 
יודע מה יצא בדיני. והייתי לועג לו באומרי אתה יהודי ותלך לגיהנם, אני גוי ואזכה לעולם הבא לפי דבריך, וא"כ 
העולם הוא הפוך, לי טוב בשתי עולמות, ולך יהיה רע בשתיהם. והיה נאנח, ומגלגל עיניו כלפי מעלה באומרו 

ה' ירחם. 

ויהי היום ואלך בדרך כל הארץ ואמות, ומיד בצאת נפשי מהגוף מצאתי את עצמי במנהרה חשוכה שבסופה 
קרן אור, וריחפתי לכוון האור ומצאתי את עצמי במקום בלתי מוגדר שטוף אור, שאין בפי מילים לתארו, ובעמדי 
נבוך ותוהה מה מעשי במקום זה. והנה דמות שאיני יכול לתארה קרבה אלי, ואמרה דע כי היות והיית בעל חסד 
גדול עם בני אדם, והרבה טובה הענקת לבריות, שכרך הוא שנפשך תתענג על כל טוב, מה בקשתך ואעשנה. 
רתומות  ומרכבות  מפואר,  וארמון  נרחבים,  לי. שדות  וינתן  יושב  בעולם התחתון  לי  היה  כל אשר  כי  ואבקש, 
לסוסים מובחרים, ומיטב המאכלים, ותענוגות בשרים ככל אשר ידעתי. והשבוני, כי כל משאלותי ימולאו, ואז 
בקשתי בקשה נוספת כי בעת בא יום פקודתו של ידידי משה שיקראוני לראות את משפטו ודינו, והשיבני כי גם 

לזה נאות הוא. 

מיד הכניסו את נפשי לעולם הדמיון ואמצא את עצמי מתענג על כל טוב העולם הזה. ככל אשר שאלתי ואף 
יותר מזה וכך נמשך הדבר זמן רב. 

לפני כששה חודשים בהיותי מתענג בין עצי הפרי שבגני, מצאתי את עצמי שוב באותו מקום שטוף אור, עומד 
בודד ותוהה. ושוב נגשה אלי הדמות הקודמת ותאמר, עתה השיב משה ידידך את נפשו אל האלקים אשר נתנה, 
ועומד הוא למשפט צדק, ואבא למלא את בקשתך ולהראותך את דינו. ואמצא את עצמי במקום אחר שכולו מוצף 
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באורות בצבעים תכלת וורוד, ושלשה דמויות שנראו כבית דין ישבו על מדין, ומשה עמד למשפטם, וכולו רועד 
וחרד. ולאחר זמן מה פתחו השלשה את פיהם ואמרו כי מעשיו נשקלו במחשבתם ונמצא כי אינו יכול להכנס 
למחיצתו בגן העדן אלא לאחר ששת חדשי זיכוך בענשי הגיהנם. ומשה כשמעו זאת פרץ בבכי קורע לב ומיד 

הופיעו כמה דמויות לבושי שחורים ולקחוהו עמהם. 

ואחרד מאוד מאשר ראו עיני ואפנה אל הדמות אשר הביאתני לחזות במשפטו, ואבקש, הראני את שכרו ולו 
לרגע קט, וישיבני כי גם לזאת נושא הוא לי פנים, ומסכים למלאת את משאלתי. ומיד החזירני לעולם הדמיון, 

ואמצא את עצמי בגני הפורח בין עצי לימון ואפרסק מתענג על כל טוב עד כי שכחתי ממשה ומשפטו. 

והנה בבוקר זה בהיותי מתענג על כל טוב, מצאתי את עצמי שוב באותו מקום שטוף אור עומד תוהה, ושוב 
לך רשות להביט במשה  ונתנה  עדן,  בגן  ידידך הגיע למחיצתו  היום משה  הדמות ההיא באה לקראתי באמרה 
ובשכרו רגע אחד בלבד ואח"כ תשוב לנחלותיך ותאוותיך. ויקחני עמו למקום שאין בפי מילים להסבירו ואראה 
את משה, יושב לבדו ללא אחוזות וסוסים, וללא גינות ומדשאות, ופניו פני להבים, ומאירים כאור השמש, ואבין 
בנפשי כי מביט הוא וצופה בענינים רוחניים ששגבו מבינתי, ומתענג על כל טוב רוחני שאינו מתבטא בתאוות 
וכאפס  כאין  הן  ותענוגי  תאוותי  שכל  ואבין  רוחני,  וספוק  אושר  מלאה  ונפשו  בכבודו  לראותו  ואתענג  אנוש. 

לתענוגות הרוח בהם נמצא משה ושלעולם לא אוכל להגיע לזאת. 

לאחר רגע קט. מצאתי את עצמי במקום שטוף האור כשהדמות נמצאת לידי אומרת קיימתי כל אשר הבטחתיך, 
ועתה שוב ותתענג באחוזותיך עד עת קץ כל בשר, ואתחנן לפניו כי יותן לי עוד רגע אחד לפחות לראות את משה 
ולהתענג מזיו פניו, ויאמר לי אין לך רשות, ולא היתה נפש גוי לפניך שראתה את הטוב הצפון לעמו ישראל, ועתה 
רב לך אשר ראית, ושוב לאחוזותיך. ואבכה ואתחנן ואבקש שיזכרו לי את כל החסדים שעשיתי עם עמו ישראל 
זיו פני  באחוזותי בעולם התחתון ושברכותיהם שברכוני אז יעמדו לי עתה למלאת בקשתי ולשוב להתענג על 
משה. ואז פנתה אלי הדמות ותאמר, אמת כי לא נעשה כן לאדם בלעדיך ואין לך יכולת לשוב ולראותו, אבל היות 
ועוד נמצאים בעולם למטה יהודים צדיקים שמברכים אותך בזכרם את חסדיך אשר עשית עמהם, מוכן אני לשוב 
להראותך את משה במחיצתו אך בתנאי אחד, שתסכים לרדת לעולם השפל ולהכנס בתוך גוף אדם, ולספר לעמו 

ישראל את אשר ראית, ואז עקב התעוררותם להחזיק במצוות קונם, תוכל לקבל את בקשתך לרגע נוסף. 

ועתה רבי, נכנסתי לגוף אשה זו רק כדי לספר את אשר ראיתי, ופניתי אליך כי ברדתי הנה, ראיתי את האור 
הבוקע ועולה מגופך, וידעתי כי בספרי לך, אקבל את בקשתי. ומה גם כי הבית מלא בני אדם שהתקבצו לשמוע 
את דברי, ועתה אל דאגה יוצא אני מגוף האשה, ללא גרימת שום צער ונזק לאף נברא. והולך אני להנות בהביטי 

על זיו פני משה ידידי, רגע נוסף בטרם אשוב לתאוותי ותענוגי שעתה הבנתי את דלות ערכם. 

כשסיימו פקחה האשה את עיניה, ותקם מעל הרצפה, ותשאל לפשר האנשים הנמצאים בביתה, ותשב להיות 
כאחד האדם. ויהיה הדבר לשיחת היום בפי כל תושבי העיר. ובעלות הכורת הנאצי על גזע ישראל באירופה, זכה 
אוד מוצל מאש תלמידו ר' אליהו לופיאן זצ"ל שנוכח בשעת מעשה, לעלות לארץ הקודש. ובעת שיחת "מוסר" 

לבחורי הישיבה שב"רכסים", סיפר להם מעשה זה כעד ראייה. 

מעשה זה שמע הר' יוסף שני שליט"א מאדם נאמן, ששמעו מפי הרה"ג ר' אליהו לופיאן זצ"ל כשסיפר זאת לתלמידים נמצא בספרו 

שער יוסף ח"ב ראה באתר של הר' שני הנקרא "שער יוסף". 

להלן סיפוריי ניסים ועדויות של מתים קליניים שהיו בעולם האמת ורובם חוו בית דין של מעלה וחזרו לספר 
מה נאמר להם בבית דין של מעלה מיותר לציין שהם חזרו בתשובה לאחר שחוו מה שחוו: 

סיפור מדהים של המת הקליני שרון נחשוני מהבית דין של מעלה

שחזר לחיים וחווה בית דין של מעלה שמספר מה ראה ומה חווה: שרון נחשוני היה בן 26 כזה קרה. למד בתיכון 
בישיבה המקצועית ביד בנימין. כשסיים את הלימודים התגייס לצה"ל ליחידה מובחרת, יחידת המסתערבים של 
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פיקוד הדרום – יחידת שמשון. הוא נשלח לקורס קצינים בבה"ד 1, אך בעקבות תאונת דרכים קודמת שהיתה לו, 
לא סיים את קורס הקצינים ואת שירותו הצבאי סיים כמדריך חימוש בבה"ד 20 בצריפין.

)קודמת(  דרכים  תאונת  בעקבות  היחידה  את  לעזוב  אולצתי  מסלול.  וסיימתי  שמשון  ליחידת  "התגייסתי 
שעברתי, בעת שהייתי בקורס קצינים בבה"ד 1. יצאתי לחופשה עם האופנוע שהיה לי, אופנוע סוזוקי 500 סמ"ק 
ובצומת בית דגן אירעה התאונה, פרקתי כתף, שתי חוליות נפגעו. הייתי מאושפז כמה שבועות בבית חולים, ואחר 
כך תקופה של שיקום. בגלל התאונה לא סיימתי את קורס הקצינים. את השירות הצבאי סיימתי כמדריך חימוש 
בבה"ד 20 בצריפין". כשהשתחרר שרון נחשוני מצה"ל הוא עבד בכמה מקומות עד שהתקבל לעבודה כמדריך 

בפנימייה בית שלמה ברחובות. "התגוררתי בפנימייה שלוש שנים שבמהלכן התחתנתי ונולד לנו ילד. "

)בתמונה שרון נחשוני מספר את סיפורו ביוטיוב הינכם מוזמנים לחפש סרטון זה ולשמוע מפיו כל העדות המדהימה(

התאונה באותו יום, יום חמישי כ"א סיון תשנ"ז )26.6.97( יצאתי עם מכונית הסובארו שלי לשירות מילואים 
נסיעה, התפוצץ לי הגלגל השמאלי הקדמי,  יבנה-גאליה, אחרי ארבע דקות של  ג'וליס. נסעתי בכביש  במחנה 
הרכב סטה אל המסלול הנגדי והתנגש בעוצמה רבה חזיתית ברכב מסחרי שבא ממול. . . היד שלי נתפסה בתוך 
ההגה, נחבטתי בכל הגוף. . . ואחרי כמה שניות איבדתי את ההכרה. . . נסעתי במהירות של 60 או 70 קמ"ש. . . 
ברגע ההתנגשות המנוע של הסובארו הגיע לתוך הספסל האחורי, הכיסאות הקדמיים נמרחו, שברתי את האגן, 
המנוע קפץ לי לרגליים, הכיסא שעליו ישבתי נשבר, יד שמאל שלי התרסקה כולה, שתי הרגליים נפגעו, השיניים 
עפו לי מהמקום, נשבר לי האף, הכבאים שחלצו אותי אספו את השיניים לכוס והביאו אותן לבית החולים, היה 
לי שטף דם בריאות, יצא לי דם מהפה וקיבלתי מכה חזקה בראש מהכיסא של הילד. . . לא נשמתי, איבדתי את 

ההכרה. . . הייתי לכוד בתוך המכונית. . . "

את  דיון  ליתר  או  את שרון,  ולחלץ  הכבד  המנוע  את  להרים  הרכב,  את  לנסר  כוחות ההצלה  עמלו  רב  זמן 
מה שנשאר מגופו. "התאונה התרחשה ב- 07:04 ולבית החולים הגעתי ב- 08:20". . . שרון חולץ והושכב על 
אלונקה, ריאותיו היו חסומות, הוא לא נשם, לבו לא דפק, והרופאים קבעו את מותו וכיסו את גופתו בסדין, החוקר 

המשטרתי שהיה במקום ומילא את הדו"ח, דיווח על מותו של איש אחד מן הנפגעים. . 

המלאך הגואל בפקק הגדול שנוצר במקום נתקע גם אוטובוס מס' 212 שנסע מאשדוד לרחובות. מן האוטובוס 
ירד אדם צעיר שהציג את עצמו כחופש, ואולי כרופא צבאי, על הכותפות שלו היה כתוב "קצין רפואה", צוות 
האמבולנס שטיפל בפצועים, לא זוכר אל נכון מה הוא אמר. . . ". . . האם אני יכול להגיש עזרה" – שאל האיש, 
והרופאים כיוונו אותו ". . . תגיש עזרה לאלה הפצועים ששוכבים כאן". "רגע אחד", אמר האיש מן האוטובוס, 

"ומה העניינים עם זה ששוכב פה מכוסה?"
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"עזוב", ענו לו, "הוא מת". 

האיש בדק את שרון ביסודיות, הוציא עט כדורי מכיסו, ובו במקום ביצע בו ניתוח שדה שנקרא "טרוקר" 
– שהוא ניקוז ופתיחה של הריאה, שחרור הנוזלים שהצטברו ושחרור הנשימה, הצוות הרפואי במקום שמו לב 
פתאום, כי אחרי 17 דקות מקביעת המוות לפתע הגופה מתחילה לחרחר ולנשום, הם נפנו אליו במהירות, המשיכו 
את הטיפול ופינו אותו לאמבולנס, נזהרים שלא להפיל שום דבר מכל חלקי גופו המרוסקים בדרך. ליד האלונקה 
צעד מישהו והחזיק חצי לסת בידו, הוא מסר אותה לצוות הרפואי שהעבירו את שרון לבית החולים. לאחר מכן 
חיפשו צוותי ההצלה במקום את הרופא הצבאי אך לא מצאו אותו. האוטובוס המשיך בינתיים בדרכו והאיש 

נעלם. . . 

החוקר המשטרתי תיקן את הדו"ח שלו וכתב: "אחרי 17 דקות של מוות קליני המת חזר לנשום". 

קפלן  החולים  ולבית   07:04 ב-  התרחשה  כאמור  התאונה   .  . כ'(.  כ"ג  לפניך")שמות  מלאך  שלח  אנכי  הנה 
הגעתי ב- 08:20, אין לי כל מושג מה קרה בזמן הזה מאחר שלא הייתי בהכרה. . . סיפרו לי שקצין הרפואה שירד 
מהאוטובוס ניקב את הריאה השמאלית בעט כדורי, והחל לבצע בי פעולות החייאה. . . הוא ניקז דם מהריאות 

והציל את חיי. . . 

אנשים ראו את המדים שלו ועל הכותפות היה כתוב קצין רפואה. אין לי פרטים נוספים, אינני יודע מה היתה 
דרגתו, או מה היה תג היחידה שענד. . . הוא ירד מהאוטובוס שהגיע מכיוון הדרום, ולאחר שסיים את הטיפול בי 
נעלם. . . ניסינו לברר מי האיש?. . . ומדוע לא השאיר את פרטיו אצל הצוות הרפואי? אבל אין לנו תשובות. . . 
מי יודע? הייתי מאוד רוצה לפגוש את האיש הזה שהציל אותי ולהודות לו באופן אישי. . . אני חייב לו את חיי. 
כל הניסיונות לאתר אותו שערכנו עד כה לא העלו דבר. . . אני מבקש מכל מי שהיה עד ראייה לתאונה. . . לעזור 

לי לאתר את המלאך שהציל את חיי!!!". 

לאחר התאונה המחרידה הפך שרון לנכה 100 אחוזים. ידו השמאלית מרוסקת, שתי רגליו אינן נעות וכמעט 
בכל חלק מגופו צלקות. 

 18 ניתוחים עבר שרון. 1.6 ק"ג ברזל הושתלו עד כה בגופו. "אני מרגיש כמו פאזל, הרופאים אומרים שהם 
יד  ייגמר. כיום אין לי אפשרות להניע את הרגליים או את  מנסים לחבר את הלגו, אבל הם לא יודעים מתי זה 
שמאל, אני נכה 100 אחוזים. אין לי עצמות בידיים או ברגליים. חלקי הגוף שלי מחוברים אלה לאלה באמצעות 

ברגים וברזלים ומדי יום אני עובר טיפולים קשים" – כך התבטא שרון בראיון שהעניק לאחד העיתונים. 

בדרך לבית החולים מספר גיסו של שרון, מר שחר אשבל: "בגלל חוסר זהירות וחוסר אחריות, ניתן לאשתו 
של שרון ולאחותו, אשתי, לראות אותו כאשר הוא הובא באמבולנס היישר מן התאונה. למעשה הבהילו אותן 
לבית החולים "קפלן" בידיעה ששרון נהרג בתאונה, אבל כשהגיעו לשם, הן קיבלו את הידיעה שהוא עדיין חי. 
כאשר הורידו אותו צוות האמבולנס מן הרכב, הן רצו לקראתו והביטו בו, את מה שהן ראו לא תוכלנה לשכוח 
לעולם. . . הדבר שאותו הן ראו על האלונקה לא היה אדם. . . לא היה בן אדם. . . כלל. . . לא היה גוף. . . לא היה 
צורה של אדם, הפנים שלו היו מרוסקים, הרגלים היו מעוכות, גם הידים היו חתיכת עיסה מרוטשת. . . אחרי מחזה 

הזוועה הזה שאותו ראו אשתי ואשתו, הוכנס שרון מיד לניתוח חירום ראשוני שארך 9 שעות". 

כאשר שרון הובא לבית החולים ואשתו ראתה את המחזה הנורא, היא הבחינה כי הוא ממלמל משהו, היא 
ובלתי  תמוהים  נשמעו  הדברים  אותי".  דחף  וסבא  סבא,  את  ראיתי  ושוב  שוב  אומר  אותו  ושמעה  אליו  רכנה 
מובנים. ממשיך מר שחר אשבל הגיס של שרון: "כאשר שרון היה בחדר הניתוח, קיבלנו אנחנו המשפחה את 
הידיעה המעציב מאוד, שהדודה מרים נפטרה. היא היתה חולה זמן ממושך במחלה קשה, אשה צדקנית, בעלת 
חסד גדולה, שכל חייה עזרה לזולת, אשת חיל אמיתית. . . לאחר הניתוח שהה שרון בחדר התאוששות במשך 4 
ימים. הוא היה מגובס כולו, מכף רגל ועד ראש, רק את השפתיים יכול היה להזיז. בתחילה היתה דעתו מעורפלת 
מאוד, אב לאט לאט הוא התחיל להבין את אשר אמרנו לו, התחיל להכיר את האנשים ולזכור. . . שמנו לב שמיד 
עם תחילת ההתאוששות הוא ממלמל, אך בתחילה לא הבנו מה הוא אומר, שפתיו היו מפוצצות לגמרי, ודיבורו 
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לא היה ברור. הדבר הראשון שהצלחנו להבין ממנו היה "מה עם הדודה מרים. איפה היא? האם היא חיה או שהיא 
נפטרה?" ואנחנו, בעצם הרופאים שיקרנו לו ואמרנו שהדודה חיה ומרגישה טוב. אך שרון התעלם מתשובתנו 
וחזר שוב ושוב על השאלה, ואנחנו נאלצנו לחזור ולשקר לו. ברור היה שהעניין מאוד מטריד אותו, התקשינו 
להבין מדוע הוא כל כך דואג דווקא לדודה מרים. . . אני חשבתי לעצמי שאולי הוא כל כך מוטרד ממצבה, משום 
ששרון ואני ביקרנו אותה בערב האחרון לפני שהתאונה התרחשה ולכן הוא זוכר אותה ומתעניין במצבה כל כך. . . 
"במשך כל הזמן שהתה המשפחה כולה בבית החולים. ישבנו מחוץ לחדר, ובכל פעם היה נכנס אליו אחד מאתנו, 
אך כל מי שהיה נכנס אליו יצא בהרגשה חזקה מאוד, שמעבר לפציעה הנוראה ולמצבו הפיזי הקשה, משהו נוסף 

התרחש, האיש כאילו השתנה, הוא לא היה אותו שרון שהכרנו אותו כל החיים. 

 .  . מכפרים.  "הייסורים  אומר:  והוא  הרף,  בלי  ממלמל  שהוא  מה  את  לראשונה  אשתו  הבינה  השני  "ביום 
הייסורים מכפרים. . . ה' אני אוהב אותך. . . אשתו נדהמה מאוד, שרון מעולם לא דיבר ככה לפני התאונה. . . "

חשוב לציין כי עד לתאונה, היה שחר הדתי יותר שבין השניים. שחר הוא זה שהקפיד תמיד על קיום המצוות 
בתורה מדוקדקת, בעוד ששרון שעבד כמדריך בתיכון פנימייתי, היה שומר מסורת אך לא מדקדק כל כך. כל זה 

כמובן היה פעם, היום שרון הוא איש אחר. . . אחר לחלוטין. ממשיך הגיס: 

של  ומתמיהה  ארוכה  סדרה  מתוך  הראשון  היה  אותך",  אוהב  אני  "ה'  אשתו  ששמעה  הדיבור   .  .  ."
התרחשויות. כאשר אני נכנסתי אליו, הוא פנה אלי במפתיע ואמר: "אני מבקש ממך סליחה, שהבטחתי לך פעם 
לבוא ולחתום לך ערבות על המשכנתא ולא באתי. . . תסלח לי". הופתעתי מאוד, זה היה עניין ישן שנשמט 

מזמן לגמרי מזיכרוני. מה ראה פתאום שרון לבוא עכשיו ולהתנצל עליו?

לאשתו הוא אמר למחרת – "לכי ותורידי מהקיר את תעודת ההוקרה שקיבלנו מן הישיבה ההיא ותליתי 
אותה על הקיר, תורידי בבקשה אותה ותשימי במגירה, במקום שלא רואים. . . "

כאשר אמו נכנסה אליו, הוא מלמל מתוך יציקת הגבס שהיה נתון בה "אמא, האם היה איזה נדר שנדרתי ולא 
קיימתי? את זוכרת משהו כזה?"

"כן", השיבה אמו בפליאה, "היה את העניין של הארון לבית הכנסת שאתה נדרת לתרום כאשר נפצעת 
בתאונה עם האופנוע לפני שש שנים, אז נדרת לתרום לבית הכנסת ארון חדש, אבל לא נתת אותו עד היום". 

"צריך. . . " אמר שרון. . . "צריך לקנות את הארון מהר". 

אלי הוא פנה כמה פעמים ושאל האם אני מכיר את הרב ב. אם שמעתי עליו משהו, השבתי שלא, והוא אמר 
שהוא חייב לחפש ולפגוש אדם בשם הרב ב. לא הבנתי מה בוער לו, במקביל הוא לא הפסיק כל הזמן לשאול מה 

עם הדודה מרים. 

. לא חשבנו שהוא עבר   . באותו זמן לא ידענו שעבר עליו משהו, לא ידענו מה בדיוק קרה בזמן התאונה. 
משהו עמוק הרבה יותר מתאונה פיזית, למרות שלא ידענו להסביר את דיבוריו המוזרים. האמת היא, שלא הצלחנו 
להעמיק לחשוב באותם הימי. היו כל כך הרבה לחצים מסביב, החרדה לשלומו, הטיפולים והניתוחים הקשים 
שהיו עליו לעבור. . . הבאנו אליו את רבו המובהק, הרב א', ושוב התרחש דבר שלא יכולנו להבין, הרב א' התכופף 
אליו ולחש לו משהו באוזן, חברו של שרון שהביא את הרב אליו שמע את הרב שואל את שרון: "איך היה בעולם 

העליון?" אבל הוא חשב שאינו שומע טוב. שרון היה מעורפל מאוד באותה שעה ולא השיב. 

אחר הביט הרב בשרון, שתק דקות אחדות ולבסוף אמר בקול רם: "בעזרת ה', אתה תקום על רגליך ותלך, 
שרון, רגל ימין שלך תחזור לתפקוד בצורה רגילה, רגל שמאל תישאר עם מוגבלות קלה ואתה תצלע עליה, אבל 

תקום על רגליך ותוכל לנוע באופן עצמאי". הרופאים קבעו: שרון עבר מוות קליני של 17 דקות. 

ימים לאחר מכן, כאשר שרון כבר עבר מחדר ההתאוששות למחלקה, שהו אשתי  בוקר אחד, כמה   .  .  ."
ואשתו ליד מיטתו בזמן ביקור הרופאים. הרופאים רשמו בתיק הרפואי העבה שלו את הערותיהם והשאירו את 
התיק פתוח מונח על המיטה. "אולי נקרא מה כתוב כאן?" הציעה אחותו ולראשונה מאז התאונה, עיין מישהו 
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זמן שהרופאים  תקופת  על שרון  עברה  התאונה  לנו, שבזמן  נודע  כך  הרפואי של שרון.  בתיק  מבני המשפחה 
מגדירים אותה כ"מוות קליני" במשך של שבע עשרה דקות. על תופעת המוות הקליני כבר שמענו בעבר. התחלנו 

לחשוד, ששרון עבר משהו רוחני חזק". 

"שרון שוחרר מבית החולים והועבר למחלקת השיקום שבבית החולים "תל השומר". אחרי שהסתיימו 18 
הרגליים,  מן  יש שתל  בידו  תותב,  ברובו שתל  ומכיל  אפו משוחזר  לסתו משוקמת,  היתה  זה  בשלב  ניתוחים. 
וברגליים יש לו ברזלים, גם בפרק הזרוע נשתלו פלטינות והאגן השמאלי כולו שתלים משוחזרים. . . הוא עבר 
תקופה קשה מאוד והמון סבל וייסורים, אבל הרופאים הצליחו בעזרת ה' לשחזר בחזרה את גופו – מתוך אותה 
עיסה מרוסקת שהורדה מן האמבולנס. . . אחרי כמה ימים ישבנו ליד מיטתו והתחלנו לדבר על משכנתאות, דירות 

ותשלומים, וככה התגלגלה השיחה בענייני הבלי העולם הזה. . . 

פתאום שרון התפרץ, כאילו לא היה יכול להתאפק יותר ואמר: "תפסיקו לדבר על כל השטויות 
האלה!!! זה הכל הבל, כל הדיבורים האלה לא אמיתיים, לא קשורים לאמת!!! אני יודע מה היא 

האמת. . . מה הייעוד. . . אני ראיתי את הכל. . . אני הייתי בעולם האמת!!!"
". . . כך נודע לנו ששרון עבר חוויה רוחנית עמוקה. מובן שהתנפלנו עליו בשאלות וביקשנו ממנו לתאר את 
מה שהוא ראה. אך שרון סירב בעקשנות. "אני לא רוצה לדבר", הוא אמר, ". . . אני לא יודע איך יגיבו כשאומר 
את הדברים, יחשבו שאולי השתגעתי. . . . . . שאלנו אותו שוב ושוב, אבל הוא סירב להשיב, האחרים עזבו אותו, 
אבל אני )הגיס שחר אשבל( החלטתי שאיני מוותר בשום אופן, בהזדמנות הראשונה שתהיה, אוציא משרון את כל 
הפרטים". "כאשר הגענו למחלקת השיקום בתל השומר, עיין מנהל המחלקה פרופסור ע. בתיק הרפואי, וגם פגש 
את שרון, את מסקנותיו הוא אמר לו ישר: "שמע, בחור צעיר, אתה נראה לי מספיק חזק כדי לשמוע את האמת 
כמו שהיא. אין לנו פסיכולוגים כאן, ולכן אני אומר עכשיו: אתה לא תקום על הרגליים, תשכח מזה. אתה 
תישאר נכה לתמיד". אך שרון לא נבהל. הוא זכר את דברי הרב א'. האמין בהם ואפילו סיפר אותם לרופא. 
הרופא התרגז ואמר, שמילים כאשר הן חסרות אחריות, ואין לומר אותם לחולה חשוך תקווה. אחרי חודשיים, 
כאשר דברי הרב התקיימו במלואם, ביקש הרופא מבני המשפחה את הטלפון של הרב א', "שרון הוא נס רפואי, 

אבל מה שמדהים אותי יותר, זה שהרב ידע על כך מראש". 

"בכל לילה קיימנו תורנות בינינו, מי ישהה לידו. המשפחה הקיפה את שרון, לא עזבה אותו לבד ותמכה בו 
כל הזמן, וברוך ה' ראינו כמה שהתמיכה הזו משפרת כל הזמן את מצבו". 

לילה אחד, שבועיים בערך לאחר ששרון הסגיר את העובדה שהוא היה בעולם האמת, נשארנו לידו אשתי ואני 
)הגיס שחר אשבל(. אחרוני המבקרים עזבו ושקט השתרר מסביב. הרגשתי מעין החלטה בתוכי ואמרתי לשרון 
"שמע, שרון, הלילה אתה מספר לי את הכל אני לא מוותר לך, עברת משהו חשוב מאוד שיש לו משמעות רוחנית 

חזקה. אתה חייב לגלות לי כדי שאנשים ישמעו ויתחזקו ביראת שמים". 

בתחילה הוא סירב ". . . אני לא יודע איך יגיבו, אולי יחשבו שאני לא שפוי". "אנחנו יודעים בוודאות שאתה 
שפוי", אמרתי לו, "ולא תוכל לסרב לי יותר. תספר לי הכל, כדי להביא בזה תועלת רוחנית". 

ראיתי על פניו שהוא מתחיל להסכים ואמרתי בבהילות לאשתי "מוכרחים להשיג טייפ ולהקליט אותו!" רצנו 
בכל המחלקות, השעה היתה מאוחרת וחולים רבים ישנו, למרות חיפושינו לא מצאנו טייפ, בלית ברירה ישבתי 

עם עט ודף ורשמתי הכל בצורה מאוד קפדנית, מילה במילה, כפי ששרון אמר

התיאור היה קשה לו מאוד, הוא נראה כאילו הוא חוזר וחווה מחדש את מה שעבר עליו, כאשר הוא תיאר 
את "הקול הרע" שהוא שמע בעולם האמת – הוא נלפת מרוב פחד ואימה, כאשר הוא תיאר את בגדיו – הוא 
התכווץ מרוב בושה. . . לפעמים הוא רעד, עיניו נפקחו והוא רואה שוב את הדברים שאנו לא ראינו. היו 
רגעים שנאלצנו להשקות אותו ולהרגיע אותו. . . היו רגעים שמרוב התרגשות הוא לא יכל להמשיך ולדבר, 
גם אלמלא האמנו לו מראש ואלמלא כל הסימנים המופלאים שהתגשמו במציאות, היה מראהו בלבד משכנע 
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אותנו באמיתות התיאור, שום אדם בעולם אינו יכול לביים דבר כזה. כתבתי הכל במהירות, משתדל לא להחמיץ 
שום דבר – שום פרט". 

האולם הגדול בבית דין של מעלה. . . לאחר התאונה, כנראה תוך פרק הזמן של השבע עשרה דקות שבהן 
שרון הוגדר כמת קליני, ראה שרון את עצמו נכנס לתוך אולם גדול, אולם גדול חסר מימדים, חסר קצוות, ובו 

הרבה ספסלים ואנשים רבים מאוד. . . 

האנשים כולם היו מאוד שמחים, הם הקרינו כלפי שרון חום ואהבה, כולם כבר נפטרו מעולם הזה, 
שרון ראה אותם בשלמות, ממש כפי שהם נראו בעת היותם בחיים. הוא זוכר שראה את הסבתא שלו, 
עומדת בצד האולם ומסתכלת עליו, הוא תיאר את לבושה, את בגדיה, את מראה המטפחת הכסופה 

שלה. . . 
. . . האולם היה מלא באנשים ולא היה לו קצה. הוא עבר ביניהם, הרגיש את עצמו כמו חתן המגיע 
לחופה. כולם התייחסו אליו, כאילו חיכו לו, חייכו אליו ושמחו בו. שרון הזכיר הרבה אנשים שהוא 
ראה. הוא תיאר במדויק את מראה הסבא שלי )של הגיס שחר אשבל(, למרות שמעולם. . . מעולם הוא 
לא ראה אותו בעת חייו. הוא אמר לי "עברתי מטר ליד הסבא שלך" בדרכו הוא שמע קול שכאילו 
הנחה אותו ואמר לו: "זה פלוני, זה אלמוני", "הראייה שם היא שונה לגמרי, היא איננה מוגבלת. . . 
אתה רואה הכל. . . לכל הצדדים. . . בלי שום הגבלה". שרון ידע לתאר את המראה של אנשים שנפטרו 

לפני שהוא נולד. אנשים שחיו בשכונה שלנו בנס ציונה שרק הורינו הכירו אותם. 
הוא הזכיר שמות רבים, ואני כתבתי אותם. אחר כך ביררנו מי הם היו. . . חלקם נפטרו לאחרונה 

וחלקם נפטרו לפני שנים רבות, כשהורינו היו ילדים. 
שרון חיפש את סבו, הסבא היה צדיק גמור, בעל עשיית חסד גדול כל חייו. אישיות מיוחדת במינה, 

אישיות מוכרת בכל נס ציונה. ראש המשפחה, כולם היו קשורים אליו מאוד. 
. שרון רצה לפגוש אתו, אבל הוא לא ראה אותו, אבל הוא פגש את אחיו של סבו רבי שלום שהיה 

גם הוא צדיק גמור. "איפה סבא?" שאל שרון אותו, ". . . אני רוצה לפגוש אותו. . . ". 
"סבא הלך עם אחיו לדבר עליך" – השיב רבי שלום, והתכוון לאחיו הנוסף. הם היו שלושה אחים. 
כל האנשים  לכיוון הבמה שעמדה ממול. כאשר  ואז שרון מרגיש שהוא מתקדם למרכז האולם 
שהיו בדרך התעניינו בו מאוד ושמחו עמו, אבל בעוד שהם לבשו כולם בגדים יפים מאוד מאוד, לבש 
שרון בגדים מלוכלכים בדם והוא התבייש מפניהם. הוא לא לבש את המדים שהיו לו בשעת התאונה, 
אלא בגדים רגילים, מלוכלכים ומביכים מאוד. שרון תיאר כי חש בושה נוראה, כולם הביטו בו והיו 
נקיים ורק הוא היה מלוכלך ומוכתם כולו. כשהגיע לבמה, הרגיש שהיא מסתירה את בגדיו וקצת רווח 
לו". )ואנוכי המחבר ערן בן עזרא מוסיף שפרט זה מאוד רלוונטי כי הוא מוכיח אמיתות תופעת המוות הקליני 
והמשפט בשמיים שנערך לכל המתים הקליניים שמספרים את אותם דברים על הבושה שחווה ושהמעשים שלהם 
זה הבגדים שלהם בעולם האמת וכולם מתארים את הבושה כדבר שהם עד היום מזדעזעים ממנה אחד אפילו תיאר 
שהוא היה מעדיף למות כמה פעמיים ולא לעבור את הבושה הזאת. המתאר זאת הוא ניר אבוג'אן מחותם האמת 

שאת סיפורו אני מביא בהמשך הספר.ראו כמו כן סיפורם של שאר המתים הקלינים כאן שמתארים הבושה.(

. . . לפניו היה אור גדול מאוד, מסנוור, שרון לא היה יכול להרים את הראש ולהביט בו, ושני אורות קטנים 
יותר משני הצדדים, אחד מהם היה "הקול הרע", שההיזכרות בו גורמת לשרון לרעוד, והשני היה "הקול 
הטוב", ליד האורות ראה שרון ארבעה רבנים חשובים שכולם עדיין חיים כאן בעולם הזה )עד מאה ועשרים 
שנים(. אחד מהם היה הרב ב', שאותו לא ראה שרון מעולם, ורק לאחר שהתעורר החל, כזכור, לשאול על 

אודותיו ולברר מיהו. 

בתחילה המה האולם קולות של דיבור, אך בבת אחת הושלכה דממה מוחלטת. . . ואז שמע שרון קולות 
בוקעים מתוך האורות. . . "הקול הרע" אמר, "או אתה, או הדודה מרים, אחד מכם נשאר כאן". בתחילה לא 
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הבין שרון מה פתאום מדברים על הדודה מרים, איך היא נכנסה לכאן. אבל לפתע הוא הבחין בה, נמצאת לידו. 
על הבמה, היא ראתה באותה צורה שבה הוא ראה אותה כאשר ביקרנו אצלה שנינו בלילה הקודם – חלושה, 

חולה מאוד, כחושה, לבושה בחלוק שבו שכבה במיטת חוליה. 

ואז שרון הבין מבלי שאמרו לו, שזה יום קשה למשפחה, ואחד מהם חייב להישאר בעולם האמת. הוא 
קפץ מיד ואמר: "אני מוכן להישאר". 

אבל "הקול הטוב" התחיל לדבר ואמר, שבעצם שניהם, גם שרון וגם הדודה, הם נשמות כוללות, נשמות 
לחתן  כמוהו,  חסדים  לגמול   – היה  כפי שהסבא  למשפחה,  מסורות  דואגות,  אחראיות,  נשמות  הן  כוללות 
יתומים ואלמנות, לעזור לזולת. ואם לא, הוא יישאר, ותרד נשמה חדשה לעולם בתוך תינוק שייוולד במשפחה, 

הנשמה החדשה תמשיך את מעשי הסבא, כי השושלת צריכה להימשך. 

מנקודה זו, אמר שרון, הוא לא ראה יותר את הדודה לידו. רק הבחין שממרחק עומדת גם היא למשפט 
בסיטואציה זהה לזו שלו. הוא התאמץ לשמוע את מה שאומרים לה, אך הוא לא הצליח. כאן, בשלב זה הוא 

נפרד ממנה ולא ראה אותה יותר. 

. . . ואז שרון שמע את "הקול הרע" אומר: "אחרי ששמענו מה שאמר הקול הטוב, כעת צריך לבדוק את 
הדברים". 

. . . ואז פתאום שרון מרגיש איך שכל התמונות עוברות בתוך ראשו – לא יודע להסביר איך, לא כמו 
וידאו או משהו דומה. פשוט כל התמונות עוברות לך בראש, מיום שנולדת ועד היום האחרון שחיית. זה קורה 
במהירות מדהימה, אפילו לא מאית של שנייה, מן ההתחלה ועד הסוף, כמו על סרט נע אתה רואה את כל מה 
שקרה מהילדות עד בגרות – רואים הכל. הוא ראה את עצמו כתינוק, איך שהוא היה לבוש במסיבת הסידור, 
את סוג העגלה שהייתה לו כתינוק, את המריבות בבית הספר, את המריבות עם ההורים. בתוך התמונות הוא חש 
בעיקר בדברים הרעים שעשה במשך חייו. את הדברים הטובים מנה אחר כך הסניגור בנפרד. הוא ראה דברים 

הקשורים עם שנאה שבלב, כיבוד הורים, לשון הרע, גזל, גאווה, צניעות ועוד. 

אחרי שהסרט הסתיים, התחילו לנתח את מה שראו בו. חשוב להדגיש שכל המשפט נערך לעיני כל יושבי 
האולם. כולם שמעו הכל, כולם ראו וידעו הכל!!!

". . . ואז שאלו את שרון קודם כל שלוש שאלות, שעליהן היתה לו אפשרות להשיב בעצמו, אחר כך נלקח 
ממנו קולו ולא היתה לו עוד אפשרות לענות. שרון ידע והבין שבין כך יודעים עליו הכל, ואין לו מה לומר, 

וכל דבר שרוצה היה לומר להגנתו, אמר בשבילו "הקול הטוב". 

השאלה הראשונה שהוא נשאל היתה: – "האם נשאת ונתת באמונה?"

ואז "הקול הרע" בקע ואמר לו: – "אתה לא עשית את מלאכתך נאמנה, אלא רק בשביל הרווח. לא השקעת 
מספיק בתלמידים, לא השתדלת להחזיר את התלמידים בתשובה. עבדת בשביל הכסף כי אתה אוהב כסף!!!" 
השאלה השנייה היתה: – "האם קבעת עתים לתורה?" שרון השיב: כן את השאלה השלישית – "האם ציפית 
לישועה?", שרון אפילו לא הבין. כאשר הוא סיפר לי על כך, הוא שאל אותי, "מה השאלה הזאת? למה 
מתכוונים בה?")ואנוכי ערן בן עזרא המחבר מוסיף זה עוד הוכחה לאמיתות העדות שכן כך מסבירים חז"ל ושאר 
המתים הקליניים שזה השלוש שאלות שנשאלים והעובדה שלא ידע אפילו שרון מה זה מעידה כאלף עדים אל 

אמיתות העדות והתופעה(

המשפט

בשלב זה נלקח ממנו קולו, והתחילו לשפוט אותו, הנושא הראשון שהועלה, היה הכוונות בתפילות. "הקול 
הרע" – אמר לו שהוא לא כיוון בשם השם, ושהיה עליו לכוון בשם ה-ו-י-ה את כוונת: – "היה הווה ויהיה", 
ובשם אדנות את כוונת: – "אדון הכל", הסבירו לו, שאת הכוונות האלה חייבים לכוון בכל פעם שמזכירים את 
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שם השם, לא רק בעת אמירת קריאת שמע, אלא גם בעת אמירת ברכות "פשוטות". לפני אכילת פרי ואחריו, 
בתוך פסוקים, בכל פעם שמוציאים מן הפה את שם השם – חייבים לכוון כראוי. 

דיברו עם שרון על ענייני לשון הרע. "כאן בעולם הזה אי אפשר לדעת ולהבין כמה חמור הוא העניין של 
לשון הרע – בשמים" – אומר שרון. "הקול הרע" הוכיח לשרון שהוא אהב לשמוע לשון הרע בחייו, שהוא 

ממש חיפש לשמוע לשון הרע. . . . והסניגור. . . שתק. . . !!!

לאחר מכן עברו עם שרון לעניין השנאה שבלב. היה בחור אחד שעבד יחד עם שרון בישיבה, והם, כמו 
שאומרים לא הסתדרו כל כך טוב ביניהם, ועל כך שאלו את שרון – "למה אתה שונא אותו ומקנא בו, אתה 
חייב לרצות ולפצות אותו. תגיד לו שאתה מתנצל, הוא לא עשה לך שום דבר רע אתה פשוט מחפש איך לריב 

אתו, ואתה תשלם על הכל!"

ואכן כבר בתקופת השיקום, פגש שרון את הבחור הזה, התנצל בפניו והתפייס אתו. ואז "הקול הרע" אמר 
– "אתה נודר נדרים ולא מקיים אותם. נדרת נדר לבית הכנסת ולא קיימת אותו!"

משם עברו עם שרון לנושא של כיבוד הורים. "הקול הרע" אמר – "לא כיבדת מספיק את ההורים שלך. 
אתה חשבת שיותר לא תצטרך אותם, חשבת שתברח מהמשפחה. . . " )מדובר, מסביר הגיס, על ויכוחים שהיו 
לפני החתונה כאשר שרון התכוון להינשא ולהתנתק מעט מן המשפחה(, אנחנו נוכיח לך שכעת אתה תצטרך 
אותם ותזדקק להם!"הזכירו לשרון נושאים הקשורים בטהרת המשפחה, ואז "הקול הטוב" אמר שהוא כבר 

תיקן חלק מהעניין על ידי תיקון שעשה לו רבו וההוראות שנתן לו לעתיד. 

מכאן עברו לדבר עם שרון על נושא גזל. "הקול הרע" אמר – "אתה גנבת מסבתא שלך שיחות טלפון 
מבלי לקבל ממנה רשות! אתה צריך לשלם עבור השיחות האלה. גנבת את הסבתא שלך!" שרון ראה את עצמו 
בבהירות כשהוא מתקשר מבית הסבתא לתומו, בלי לבקש רשות קודם. המשיכו להעלות בפניו את נושא השנאה 

שבלב, כי הוא העמיד פנים, חייך אל האנשים, ואילו בתוך לבו הוא כעס עליהם. 

. . . ואז התחיל "הקול הטוב" לסנגר על שרון ואמר -. . . שרון תורם מכספו להחזקת ישיבות וזו מצווה 
גדולה מאוד". "כן, עונה "הקול הרע", הוא אומנם עושה דברים, אך הוא מתגאה בזה, במה שהוא עושה". 
והוא מטיח בשרון – "למה תלית את תעודת ההוקרה שקיבלת, על הקיר בביתך?". . . והסניגור. . . שתק. . . 

בדיקת המצוות בבית דין של מעלה

וכאן מתחיל השלב של בדיקת המצוות, לכל מצווה ומצווה ששרון עשה בחייו, התייחסו, בדקו אותה, בחנו 
אותה, שקלו אותה, חקרו אותה, עיינו בה, כולל המצוות הכי "קטנות". . . 

אוי. . . כמה. . . כמה שמח שרון באותם רגעים נוראיים כשהוא עמד בפני בית דין של מעלה, על כל מטר 
ומטר שהוא הלך בעולם הזה עם הטלית קטן שלו, עם אותם "ארבע כנפות" שהוא הקפיד ללבוש אותם כל 
חייו מתחת לחולצתו. . . "אי אפשר לתאר כמה גדולה היא מצוות הציצות!!!. . . "אי אפשר לתאר כמה היא 

עוזרת שם. . . שם. . . למעלה. . . כמה שהיא עזרה לי שם באותם רגעי אימת הדין הנושא" – אומר שרון. 

. . . לכל מצווה ומצווה יש שכר רוחני עצום. גם למצוות "שנראות" לנו כאן בעולם הזה "כקטנות", 
"כפעוטות" – יש שכר עצום שלא ניתן להבינו בעת חיינו כאן. 

. . . הכל עולה, הכל מובא לפני האדם. . . לא שוכחים שום דבר. . . לא מתעלמים משום דבר, שרון הרגיש 
בחוש שיש דברים הנחשבים כאן "לדברים קטנים". . . שהם יקרים יותר מיהלומים. . . והם מתגלגלים בדרך, 

צריך רק להרים אותם כדי שיהיה אותם. . . 

. . . "והקול הטוב" ממשיך ומונה את הדברים הטובים ששרון עשה בחייו. כאן, מעיד הגיס מר שחר 
אשבל, סירב שרון לספר, אך לאחר הפצרות רבות, הסכים שרון לספר בקצרה את הדברים, כדי שהוא לא יגיע 
לגאווה. הזכירו כיצד שרון היה מכבד את השבת, ומתאמץ מאוד לענג אותה בכל דבר שיכול, לפי הדרכת רבו, 
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הרב א', הזכירו לזכותו את נושא כבוד האישה שהוא מקפיד בה, את מאמציו בעניין מצוות שמחת חתן וכלה, 
ודברים נוספים. . . 

העדים בבית דין של מעלה

. . . ואז הובאו עדים להעיד לטובת שרון. הרבנים התערבו במשפט לטובתו. . . "

אנשים לא יודעים מה כוחם וגדלותם של הצדיקים", מתרגש שרון. . . "הם יכולים להמליץ עלינו שם יושר 
וטוב. . . גם הצדיקים שעדיין חיים בעולם הזה, בינתיים הם מעורבים בנעשה בעולמות העליונים. . . אנשים 

צריכים לדעת את גדלותם של הצדיקים!!!"

". . . אתה זוכר איך נסענו שנינו, אתה ואני להגרלה שנערכה בבני ברק לטובת ישיבתו של הרב ט'?" שאל 
שרון את שחר גיסו במהלך סיפור הדברים. זכרתי את המקרה – אומר שחר. זה היה לפני כשש שנים וכבר 
שכחתי מהעניין כמעט לגמרי. שרון ואני נסענו להגרלה שנערכה לטובת ישיבה אחת בבני ברק. פתאום, בלא 
שהודיעו על כך מראש, הודיעו שאחד מגדולי הרבנים הגיע גם הוא לטקס. מובן שמיד הצטופפו רבים סביבו 
כדי לקבל ממנו ברכה, ואז אמרו ברמקול, שמי שיתרום סכום של כסף, יזכה לקבל בקבוק יין שהצדיק בירך 

עליו. אני זוכר ששרון קפץ ראשון, שילם את הכסף וקיבלת את הבקבוק הראשון מהרב. 

"תאר לך" – אמר לי שרון, הרב הגדול הזה בעצמו )זהו רב מפורסם מאוד שחי עדיין עד מאה ועשרים( 
בא לשם והעיד לטובתי, וסיפר שתרמתי במקום זה, סכום גדול זה לטובת הישיבה. 

היה עוד מישהו שהעיד לטובת שרון, מקבץ נדבות שפעם בא לבקש נדבה. ברשותו של שרון היה סכום 
מסוים של כסף שהוא תכנן להשתמש בו למטרה אחרת. כאשר בא מקבץ הנדבות הוא נתן לו את הכסף. 

לאחר מכן נשמע באולם קולה של אשה שחיה עדיין. אשה אלמנה, קרובת משפחה רחוקה, שהעידה על 
מעשה החסד ששרון עשה איתה, כאשר שרון סיפר לי על כך לא ידעתי במה מדובר, הוא עשה את המעשה 

בהצנע, ואיש במשפחה לא ידע. 

". . . אין לי ספק" – אומר שרון – "שקולה של האשה ותיאור מעשי החסד הוא הדבר שהכריע את הכף 
לצד זכות והעביר את ההחלטה שאחזור לחיים – זה הדבר שהטה את המאזניים". 

בשלב זה נשאלו הקטיגור והסניגור אם יש להם מה להוסיף? והם השיבו בשלילה. 

שרון מרגיש פחד נוראי. . . פחד איום ונורא, למרות שתחושתו באותה שעה היתה טובה מאוד, הוא לא חש 
שוב כאב, שום הגבלה, רק שחרור מוחלט, אך מתח נורא השתלט עליו. . . מה יהיה הלאה? מה הולך להתרחש 
עכשיו? מה יקרה עתה? הוא מרגיש כי הוא עומד לפני הרגע הגדול. . . הגדול מכל. . . אוי רבונו של עולם. 

. . איזה פחד. . . איזה מורא. . . איזו אימה. . . והנה יום הדין. . . יום הדין הגדול והנורא. . . 

". . . ואז דיבר השופט. . . קול חזק ואדיר שבקע מהאור הגדול המסנוור. . . השופט שאל בקול מהדהד, 
שממש חדר ונכנס לתוך כל העצמות. . . האם אתה מקבל על עצמך את הדברים שצריך לעשות?"

הוא פירט שלושה דברים מסוימים, ששרון מסרב לחזור עליהם. שרון השיב שהוא מתחייב על דבר אחד, 
ובקשר לשני הדברים האחרים הוא מבטיח להשתדל. 

שאלו את שרון האם הוא רוצה לרדת לעולם הזה בגוף שלו או בגוף אחר, ושרון בחר לחזור בגופו שלו. 

השופט אמר – "אתה תרד ותלך עם הייעוד שלך לתקן כל מה שצריך, דע לך שאתה עומד לסבול מאוד, 
אבל הייסורים מכפרים ואתה צריך להודות עליהם, להודות על הייסורים". 

הסבירו לשרון שהכל השגחה, שלכל דבר בעולם יש סיבה, אפילו נייר אינו עף ממקום למקום בלי סיבה. 

הסבירו לו שלכל פגיעה יש סיבה. "כל מקום שנפגע לי בגוף יש לו סיבה וכוונה מיוחדת ואני יודע אותם", 
אמר שרון בהדגשה מיוחדת, אבל סירב לפרט ולהסביר. 
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יש מנהיג לבירה, יש מי שמנהל את העולם, אמרו לו, לא אתה מנהל את העולם, עליך לדעת זאת, אמרו 
לו שעליו להרבות בחסד ולשמור על המשפחה. 

ממש ברגע האחרון לפני תום המשפט, הזכירו פתאום, שיש זוג בנס ציונה שעומד להתגרש בימים אלה 
והדבר הזה גורם לצער גדול מאוד בשמים. 

"למה הם אמרו לי את זה?" שאל אותי שרון בסוף השחזור. "מה זה קשור אלי?"

שאלתי אותו מי הם בני הזוג. בתחילה הוא סירב לומר, רק אמר שהוא מנסה כל הזמן להבין למה אומרים לו 
זאת? מה קשור העניין למשפט שלו. חשבתי, שאולי סיפרו לו על כך למעלה כי יש משהו שהוא יכול לעשות 

עבורם, אולי ללכת לדבר איתם. 

הפצרתי בו שיאמר לי מי הם, ושרון אמר: "זהו רפי א'. הספר המפורסם ואשתו". 

היכרנו אותם באופן קלוש מהשכונה, הם היו זוג ידוע, "מתוקשר", וכולם ידעו שהם חיים יפה מאוד ביחד. 
הצעתי לשרון שאני אלך לדבר איתם אבל שרון סירב, אולי זה יגרום לקלקול, אולי הוא טועה, אולי אין שום 

דבר ביניהם ואנו נגרום להם נזק. קיבלתי את דבריו ולא אמרתי על כך מילה לאיש. 

חודש וחצי לאחר מכן, שבמהלכם ניסיתי לבדוק מה קורה עם רפי ואשתו, וכולם אמרו לי שהכל בסדר, 
התארחתי אצל הורי אשתי, הוריו של שרון, ופתאום ראיתי את חמותו של רפי רצה אחרי בנו הקטן, הילד קרא. 
. . "אני רוצה ללכת לאבא!" "אני רוצה ללכת לאבא!" ואני, שהלכתי לאותו כיוון, הצעתי לקחת את הילד 

לביתו. הסבתא סירבה, "יש בעיה ביניהם" היא אמרה. "הילד לא יכול ללכת עכשיו לאבא שלו". 

עכשיו ידעתי שאכן המסר ששרון קיבל, היה מדויק למרות הכל. 

שיניתי את כיוון ההליכה והלכתי ישר לביתו של רפי. דפקתי אצלו וכאשר פתח לי את הדלת נכנסתי פנימה, 
למרות שהייתה בינינו רק היכרות קלושה. שאלתי אותו "רפי מה העניינים בינך לבין אשתך?"

הוא חייך כאילו כלום, ואמר "הכל בסדר. אין שום בעיה". 

אמרתי לו, "אני לא יודע מה זה הכל בסדר? אבל עובדה שקיבלנו מסר מסוים לגביך". 

סיפרתי לו במה הדברים אמורים והוא הזדעזע מאוד. הוא ביקש לפגוש את שרון, ובא לבקרו מיד באותו 
מוצאי שבת. 

היתה זו פגישה מרגשת מאוד, כאשר שרון ורפי בדקו את התאריכים, התברר כי באותו יום שבו עמד שרון 
בפני בית דין של מעלה ונשפט, אשתו של רפי לקחה את חפציה, עזבה את הבית, והלכה לבלי שוב. 

הסכסוך והמריבה ביניהם היו על רקע התקרבותו של רפי ליהדות, דבר שאשתו לא הסכימה ללכת עימו 
בדרכו החדשה, בשום אופן. 

ניסינו להתערב, שרון ואני בעניין שלום הבית ביניהם, אבל היה כבר מאוחר מדי, העניינים יצאו מכלל 
שליטה והתגלגלו למשפטים וכדומה. אולי, אם היינו מספרים להם, לשניהם, מה בדיוק ראה שרון ביום שבו 
הוא סיפר לי על כך, מי יודע אולי היינו מצליחים להציל אותם מפירוד. בגילוי זה אודות בני הזוג א' מנס 
ציונה, הסתיים משפטו של שרון. שרון הסתובב. . . והתחיל לרוץ מהאולם בפאניקה. . . הוא הרגיש בושה 

איומה, גם בשל בגדיו המלוכלכים וגם בשל החשיפה האיומה שהוא עבר לפני כולם. 

הסבתא שלו רדפה אחריו, היא היתה האדם היחיד שנשאר באולם. בדרכו חזרה הצליח שרון, תוך כדי 
מנוסה, להבחין בעוד כמה רבנים שנפטרו לאחרונה, ובאנשים רבים אחרים שהוא לא הצליח לזהות, ושוב הוא 
חש איך שכולם מתעניינים בו, כאילו הם קשורים אליו בקשר עמוק, כולם הקרינו אליו המון אהבה וחום. 
כאשר הוא יצא מן האולם – המשיכה הסבתא לרדוף אחריו, כאילו דאגה לוודא שהוא אכן עוזב את עולם 

האמת. 
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ייתכן שגם הסבא היה שם באותו זמן – אם לשפוט לפי מה ששמעה אשתו של שרון – כאשר הוא הורד מן 
האמבולנס, אבל שרון עצמו אינו זוכר את הסבא. 

". . . ואז נעלמה הסבתא. . . נעלם האולם. . . ושרון ראה את עצמו מעל לאמבולנס. . הוא ראה את גופתו 
בפנים. . . ואת הרופאים המטפלים בו. . . ידע לתאר בדיוק מי טיפל בו, כאשר הוא חזר והתחיל לנשום – בזמן 
שלפי כל הדיווחים הרפואיים הוא היה מחוסר הכרה לחלוטין. . . הוא תיאר איך נראה המקום. . . ופתאום 

הוא הפסיק לראות והתעורר בתוך גופו, כאשר האמבולנס יצא לדרך. 

גם בלילה ההוא, בלילה המדהים שבו סיפר לי שרון את הכל. . . בעצם. . . כמעט את הכל. . . עדיין 
המשכתי להסתיר ממנו את האמת על הדודה מרים שנפטרה, רק לאחר כמה שבועות הודיתי בפניו שהיא אכן 
נפטרה בזמן שהוא נותח. . . "ידעתי", "ידעתי", אמר שרון. . . "כל הזמן לא הבנתי איך אתם אומרים שהיא 
חיה. חשבתי לעצמי, אם הדודה עדיין חיה ובסוף אף אחד מאיתנו לא נשאר שם בעולם העליון, אולי הכל לא 

היה אמיתי. . . "

שנה חלפה מאז התאונה המחרידה, שרון ידע סבל רב וייסורים רבים, 18 ניתוחים אורתופדיים מהקשים 
והמסובכים ביותר, מאות טיפולים כואבים ואלפי גלולות היו מנת חלקו. היום הוא ברוך השם שוב על שתי 
רגליו, ממש כפי שהבטיח לו רבו, ברגל שמאל הוא צולע מעט, ביד אחת הוא מוגבל. "שרון איננו מי שהיה", 
אומרים עליו כל בני המשפחה, אנחנו נמצאים סביבו, מסתכלים עליו ולומדים, לומדים ממנו הרבה. . . הרבה 
מאוד. . . הוא מעביר את המסר לאחרים. . . ". . . ברוך ה' שזכינו. . . ברוך ה' שזיכיתי. . . אוי רבונו של 

עולם. . . אני מודה לך. . . אני מודה לך מכל הלב", אומר שרון. " עכ"ד

]הובן לי שהרבנים המוזכרים לעיל זה הרב כדורי זצוק"ל, ולהבדיל בין החיים הרב מרדכי אליהו)שמאז נפטר( 
והרב יורם אברג'ל שליט"א)תוספת של המחבר([

סיפורו של אשר מסעוד ביטון שהיה בבית דין של מעלה לאחר שמת מוות קליני 
וחזר לספר מה ראה שמע וחווה. סיפור מצמרר ומחזק כאחד: 

סיפורו אומת ואושר על ידי ראש עיריית קריית שמונה ר' ניסים מלכה ושל הרופא ד"ר סידלקובסקי: אשר מסעוד 
ביטון בן 50, דמות מוכרת מאוד בקרב תושבי קריית שמונה. בגיל 13 התחיל לעבוד בחברת קדישא בבאר שבע, 
ומאז לא עזב את המקצוע. הסיפור מתחיל באחד מימי חודש דצמבר 2008, לפתע הוא לא חש בטוב, הוא ביקש 
שייקחו אותו לקופת חולים, לצוות הרפואי למקום הובא במהירות מכשיר א-ק-ג, והבדיקה הראתה כי הוא עבר 
התקף לב, באותו רגע איבד אשר מסעוד את הכרתו, ולמקום הוזעק מי שהעסיק אותו שנים רבות בשלב הזה, 
מספר אשר, יצאה נשמתו מגופו, וריחפה שני מטר מעל הגוף. הוא ראה את כולם, שמע את כולם ממש נמצא בתוך 
החדר, כשנשמתו מעל הגוף, וגופו חסר ההכרה שוכב במיטה. במצב הזה החל ד"ר בוריס סידלקובסקי לטפל בו, 
והבין כי הדבר היחידי שניתן לעשות זה לנסות לייצב את הלב ע"י מכות חשמל. לאחר כחמש ניסיונות ניסה ד"ר 
בוריס פעם שישית, ואחריה קבע כי אין מה לעשות אשר נפטר. ר' ניסים מלכה הפציר בד"ר סידלקובסקי לתת 
לגופו מכת חשמל נוספת וזאת לפי בקשת הרב המקורב להנ"ל. ד"ר סידלקובסקי נענה לבקשה, ובמכה השביעית 

– לתדהמת כולם אשר חזר לחיים וליבו חל לפעום שוב, הוא הובהל בניידת טיפול נמרץ בדרכו לביה"ח. 

לפניכם סיפור הדברים שקרו לאשר מאז עזב את העולם הזה עד חזרתו שוב לעולם. 

"עזבתי את קריית שמונה, את ישראל, את העולם, ומשם עלתה נשמתי לעולם האמת, הרגשתי שרוח חזקה 
מאוד מושכת אותי למעין מנהרה קטנה, ועם הזמן היא גדלה והתרחבה, באותו זמן הרגשתי מין אוויר מיוחד 
שאין כדוגמתו. אי אפשר לתאר את זה במונחים שלנו. ראיתי אור שלאט לאט החל לגדול ולהתעצם, אור 
אינסופי המורכב מצבעים שונים, ולפתע התקרבו אלי ארבע דמויות, שתיים מכל צד, ותפסו אותי בזרועותיי". 
"עיניהן יקדו אש. ממש אש. ולפתע נשמעה כריזה עוצמתית שהתגלגלה לאורך כל הרחבה העצומה שאליה 
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הובלתי. קשה לי להסביר זאת. שלוש פעמים קראו לי 'מסעוד ביטון!' ואמרו 'תעלה לבית דין'. בדרך לשם 
ראיתי המון דמויות לבושות שחורים, שעיניהן אדומות. ברקע שמעתי שצעקו לי 'בוא לבית הדין "כשהגעתי 

לבית הדין, הסתכלו עליי אותן דמויות שחורות במבטים חמורים וצעקו לי 'רשע, רשע, רע! מה עשית?". 

)בתמונה תמונתו של אשר מסעוד ביטון( 

כאן אשר לא עומד עוד ופורץ בבכי. הוא לא חוזר לדבר לפני שהוא שותה מים ונרגע קמעה. 

 "נכנסנו לאולם בית הדין, ואז החלו המלאכים השחורים להוציא את התיקים שלי. חשבתי שיש עשרה-
חמשה עשר מקסימום, אבל היו ארגזים על גבי ארגזים. החדר התמלא ארגזים של עוונות, וכשראיתי זאת 
חשכו עיניי, הציגו לי את החתימות שלי, כלומר הראו לי את כל העבירות שעשיתי. אחרי שהתלחששו ביניהם 
החליטו שדיני הוא לגיהינום והמשיכו לצעוק עליי "רשע, רע" '. הרגשתי חפוי ראש, התביישתי. את כל ישותי 
מילאו המילים 'אוי לנו מיום הדין'. אחרי התיאור המפורט של אשר, הוא מספר על ארבע דמויות של ילדים 
קטנים, לבושים בלבן עם כנפיים שהקיפו אותו. "הם סנגרו עליי, ביקשו לגשת לבית דין צדק, וטענו שאי אפשר 
לשפוט אותי מיד לגיהינום, בלי לשמוע על המצוות שעשיתי. בדרך לבית דין צדק ירדנו לעולם אחר, שדומה 

מאוד לעולם הזה. הגענו לבית העלמין הצבאי של קריית שמונה, שם ראינו 5 שורות

ארוכות של חיילי צבא הגנה לישראל, שאת כולם אני מכיר מעבודתי בחברת קדישא ובבית העלמין משם 
עלינו לבית דין צדק". לפני הדיון הכניסו אותו למקווה טהרה בעולם העליון. ומרקו את עוונותיו המרכזיים 
שהיו: דיבור בבית הכנסת, דיבור לשון הרע, גילוח הזקן והפאות יותר מהמותר, "אחת החמורות היא חילול 
שבת, כולל על זה שבכיתי בשבת וכעסתי בשבת, ואפילו על טלטול של פרטים קטנים בשבת". אשר מתאר 
בפרוטרוט את העונשים שקיבל. גם אחרי ש"שילם" על עוונותיו וחזר לבית דין צדק, שמע אשר את המשפט 

שחזר פעמים רבות כל כך: 'רשע, אתה דיברת בבית הכנסת!' "התחילו לצעוק עליי

"למה דיברת בבית הכנסת?" הוא מספר ומשתנק בבכי. המשפט בבית דין צדק "היו שם 71 דיינים. בפנים 
שלהם יש אור אין סופי, היופי שלהם מדהים. ארבעה מהם הכרתי. שניים מהם חיים וקיימים, שיהיו בריאים, 

ושניים נפטרו בדור האחרון". 

 בבית דין צדק, מספר אשר, המשפט מתנהל ממש כמו שכתוב בחז"ל: ישנם מאזניים בהם מעלים את כל 
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הזכויות בצד אחד ואת כל העבירות בצד השני, ומודדים באיזה צד של מאזניים יש יותר משקל. כלומר האם 
האדם עשה יותר זכויות או עבירות. "הושיבו אותי מול מסך שמקרין כביכול סרט בו הראו לי את כל חיי, 
מהרגע שנולדתי ועד הרגע שבו עלתה נשמתי למעלה. אתה רואה את מה שקרה מיום שנולדת עד היום הזה. 

מראים לך מה היית עושה בחדרי חדרים, בפומבי, ממש הכל. 

לו". אחרי  עניתי  ואיך  אליי  פנה  מי  דיברתי,  מי  ועם  הכנסת,  בבית  כל הפעמים שדיברתי  את  לי  הראו 
שהקרינו לביטון את הסרט של חייו, התחיל המשפט בבית דין צדק. כאמור, המשפט נערך בצורה של חובות 
מול זכויות. כשהגעתי הביאו לי צנצנת מלאה במים ואמרו לי 'זה הבכי שלך, על כל הצרות שעברת'. הכל 
ספור. אחר כך לקחו את הייסורים שלי ושמו אותם ליד הדמעות. צריך להבין, באותם רגעים הייתי בפחד איום. 
לא הבנתי מה קורה איתי, לא ידעתי מה הולכים לעשות איתי. בהמשך, לאחר ספירת כל החובות והזכויות שלי, 
התברר שיש לי יותר זכויות. ואז שני אנשים לבושים בלבן לקחו אותי למקווה טהרה, הטבילו אותי, אז הייתה 

לי זכות להיכנס לגן עדן התחתון. 

זה מקום בו אפשר ליהנות מהחיים הנצחיים. אתה נהנה ממש מכל רגע ושנייה. "בגן עדן ראיתי את ההורים 
שלי, את דודי ואת אלי אחי, כשכולם שמחים ושואלים 'למה באת לכאן? לאחר מכן ראיתי שורה של צדיקים 
ורבנים היושבים ועטרותיהם בראשיהם והוגים בתורה ובגמרות". "אי אפשר לתאר את גן עדן במילים גשמיות, 
כי זהו משהו רוחני, אבל היה לי תענוג. כבר לא היה חשוב לי לחזור לכאן בכלל. רציתי להישאר שם. היופי 
והתענוג שם הוא משהו דמיוני שאי אפשר לתאר במושגים של בני אדם. מי שינסה לתאר את זה בלשון בני 
אדם הוא שוטה. מי שלא היה שם לא יכול להבין". ובכל זאת חזרת. "כן. פתאום בא אדם בעל הדרת פנים 
ואור קורן מפניו ואמר לי בטון כועס 'אני לא רוצה לראות אותך פה אצלנו, אני רוצה לראות אותך במירון". 

משם לקחו אותי כשאני מלווה באנשים לבושי בגדים לבנים לחדר גדול ועצום. לפתע הרגשתי שמישהו 
דוחף אותי, ומיד חזרתי לקרבת הגוף שלי, שבאותה עת היה בחדר ניתוח בצנתור. שם הרגשתי שאני מרחף 
מעליו כיונה, בוכה וצועק 'תצילו אותו, תצילו אותו'. אחר כך חזרתי לתוך הגוף שלי". לאחר טיפולים קשים 
והקולנועית  ההליכון  למעט  לבד,  כמעט  מתפקד  הוא  והיום  לאיתנו,  ביטון  חזר  השם-  -בחסדי  קשה  ושיקום 
שמסייעים לו להתנייד. מאז שחזר לדבר הוא מספר על המקרה לכל מי שרק רוצה לשמוע את האמת. הסיפור 

שלפניכם יכול להרים גבה מחשידה גם בקרב המאמינים שבינינו. 

 ההוכחה ששכנעה אותי באמיתות הסיפור הן דבריו של ראש עיריית קריית שמונה ר' ניסים מלכה: "אשר 
תיאר בפניי פרטים שאירעו בחדר באותו זמן. מי נכנס, מי יצא, מה אמרנו, מי בכה, מה אמרו עליו. לו נשמתו 
לא הייתה נמצאת בחדר, הוא לא היה יכול לדעת את הפרטים הללו. הוא הרי היה מת כביכול. המדהים ביותר 
שהוא סיפר לי בדיוק מה אמרתי לקב"ה בחדר השני כשהתפללתי עליו. את זאת הוא בשום אופן לא יכול היה 

לדעת"

 כמו כן ד"ר סידלקובסקי מספר: 

 "זה היה מקרה קשה מאוד של דום לב ומוות קליני. הבנאדם לא נשם, ואפשר לומר שאנחנו הרופאים 
כבר התייאשנו. אבל כשהוא חזר לנשום זה היה ממש מפתיע. אני בתור דוקטור אומר בוודאי שזה נס, אי 
אפשר להגדיר זאת אחרת". להלן כתבה על אשר מסעוד ביטון שנעשתה עליו באתר אחינו באינטרנט 

בראיון אישי איתו מוסיפה עוד פרטים מהחוויה שחווה אשר ביטון. להלן הכתבה: 
יושב  ביטון  הארץ.  בצפון  מאד  מוכרת  דמות  הוא  קרית שמונה,  של  החברה-קדישא  איש  ביטון,  מסעוד  אשר 
בחדרי חולים הגוססים קורא עמם תהילים וגם את הוידוי, יודע לזהות את רגע המות המתקרב, לומר עם הגוסס 
'שמע' סמוך לרגע האחרון כדי שתצא נשמתו ב'אחד'. שנים רבות הוא עושה חסד עם הקרבים למות ומקפיד 
שלא לקבל שכר על כך. לפרנסתו, הוא עובד בעבודות שונות, אבל את שכר המצווה החשובה הזאת הוא שומר 
במשך שנים לעולם הבא. אלא שלאחרונה קיבל העיסוק במצוה זו תפנית מצמררת כשאשר עצמו יצא לביקור קצר 

לאותם מחוזות שאליהם הוא מלוה את ה'פציינטים' שלו. אשר היה בעולם הבא. 
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אפילו עכשיו, חצי שנה לאחר המעשה אשר קרהו, כשהוא נזכר במה שעבר עליו 'שם', בשרו נעשה חידודין 
חידודין והוא מתחיל לרעוד בכל גופו. "אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה", הוא אומר כמגיד מישרים של 

ממש ומדרבן את השומעים אותו להרהר הרהורי תשובה. 

הוא עדין מחלים מהאירוע ההוא, עדין מתהלך על משענתו ומתנייד ברחבי העיר בעזרת קלנועית, אך נכותו 
הזמנית לא מונעת ממנו להיענות לכל קריאה, לספר את סיפורו המצמרר חינם אין כסף, סיפור ביקורו בעולם הבא 
ומשפטו בבית דין של מעלה, סיפור המסעיר את כל אזור הצפון ומשמש עדות מכלי ראשון על הנעשה שם אחרי 
המות. "נצטויתי לחזור לעולם הזה ולעורר את האנשים. כל מה שנאמר על המתרחש בבית דין של מעלה אכן קיים 

ללא פקפוק כלל", הוא אומר. 

חסד שלפני המוות
רק בן שלוש עשרה היה אשר מסעוד כשהלכה סבתו לעולמה, לאחר שאמר עמה קריאת שמע ויצאה נשמתה 
ב'אחד'. מאז הוא מתנדב בחברא-קדישא בכל מקום שבו הוא גר ויושב עם הגוססים במשך יום או יומיים עד צאת 
נשמתם. הוא שהה ליד מאות אם לא אלפים שעברו לעולם שכולו טוב. "אני מקפיד שזה יישאר בגדר מצוה ולא 
אקח על כך כסף", מספר אשר הוא עבד בעיריית באר שבע, ומנסיבות אישיות עבר לקריית שמונה. אבל מעולם 

לא התפרנס מקיום מצוה זו. 

קודם שהוא מתחיל בסיפורו מבקש מאיתנו אשר לקבל עלינו עול מלכות שמים, שכן הוא אינו רשאי לספר את 
סיפורו בטרם יקבלו השומעים עליהם עול מלכות שמים. 

באותם רגעים שעליהם נסובה הכתבה היו בחדר פרט לצוות הרפואי בחדר המיון הקדמי, גם ראש עיריית 
קרית שמונה ר' נסים מלכה, ובן דודו של אשר ר' מכלוף אוחנה, אף הם התראיינו לכתבה זו וסיפרו מה הם ראו. 

"הגעתי לבית העלמין כרגיל בשעה 10. 30 ולפתע לא הרגשתי טוב", פותח אשר. "סבלתי כל היום מסחרחורות 
ומכאבי ראש, וכל הגוף שלי רעד, ולכן ביקשתי שייקחו אותי לקופת חולים. כשנכנסנו לקופת חולים החלטתי 
לא  ולפתע  נכנסתי למעלית,  לעלות במדרגות.  אוכל  כי חששתי שלא  שלא להשתמש במדרגות אלא במעלית, 
ראיתי שום דבר, כאילו התעוורתי, לא ידעתי מה קרה לי. לפתע ראיתי במעלית דמות של אדם לבוש שחורים, 
של  בקולו  אוחז  רעד  עיניים".  וכולו  קטנה  חרב  החזיק  הימנית  בידו  מפחידות,  היו  פניו  שחור,  היה  כולו  כל 
אשר כשהוא מתאר את אשר ראו עיניו. "עד היום המראה הזה מפחיד אותי כשאני נזכר בו. האיש הזה הביט בי 
כאילו מצא את טרפו. אין לי ספק שהיה זה מלאך המות. הוא שם עלי את ידו, ואני הרגשתי שאיני יכול לנשום 
והתמוטטתי. ברגע זה נפתחו עיניו וראיתי מולי את האחות בקופת חולים. "מה קרה לך?" היא שאלה, לא עניתי. 

היא הובילה אותי פנימה ומיד הזעיקה צוות רפואי. 

לצוות שהוזעק היה ברור שמצבו של האיש אינו טוב, למקום הובא במהירות מכשיר א-ק-ג, והבדיקה הראתה 
כי הוא עבר התקף לב באותו רגע איבד אשר מסעוד את הכרתו. למקום הוזעקו קרובי משפחתו –הרב מכלוף 
אוחנה, ומי שהעסיק אותו שנים רבות בחברא קדישא הרב נסים מלכה אז יו"ר המועצה הדתית וכיום ראש עיריית 

קרית שמונה. 

מעתה והלאה סיפר לי כל אחד ממקום עומדו מה עבר עליו באותן ארבעים וחמש דקות שבהן חשבו הכל כי 
אשר מסעוד אינו בין החיים, ורק ראש עיריית קרית שמונה נסים מלכה, בהוראת אחד מרבני וצדיקי הדור שעמו 

עמד בקשר, התעקש להילחם על חייו, ולבסוף אף עלתה בידו בס"ד. 

כולם עצובים ואני שמח.
בעוד צוות קופת חולים מזעיק למקום ניידת טיפול נמרץ )נט"ן(, אשר עצמו עושה את צעדיו הראשונים לעבר 

העולם הבא. "הרגשתי את עצמי יוצא כרוח סערה מהגוף", הוא מתאר. 

בדיוק אז הגעתי למקום", מספר ר' מכלוף אוחנה. "אשר איבד את ההכרה, ותוך מספר דקות הבין הצוות 
הרפואי שניידת נט"ן אינה רלוונטית עוד, שכן אשר איבד גם את הדופק והוא מת מוות קליני". 
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במרחק דקות משם ישב ראש עיריית קרית שמונה בלשכתו וניהל ישיבת עבודת שגרתית. לפתע צלצל הטלפון 
הסלולרי. "אשר במצב קריטי במרפאת קופת חולים", אמר הקול מעבר לקו. "הפסקתי מיד את הישיבה, לא הייתי 
מסוגל להמשיך לעובד כרגיל כשאשר נמצא במצב כזה", מספר ראש עיריית קרית שמונה. "העסקתי את אשר 
בחברא קדישא כשהייתי ראש המועצה הדתית בעיר, אני מכיר אותו מקרוב. קרית שמונה היא מקום קטן מאד, 
אינך חייב להיות אח פיזי של מישהו כדי להרגיש קרובו, הרגשתי כמו קרוב של אשר. באתי למרפאת קופת חולים 
ופגשתי את כולם מייללים וצועקים 'אשר מת, אשר מת'. הרגשתי שאין להשלים עם רוע הגזרה". מספר נסים 

מלכה. 

רוח  כמו  מהגוף  יצאה  "הנשמה  לחלוטין.  שונות  חוויות  עבר אשר  כך משם,  כל  ורחוק  לשם  כך  כל  קרוב 
גם כשהייתי באותו מצב  קליני.  כמו שקורה במוות  הגוף,  "וריחפה שני מטרים מעל  ואומר,  הוא שב  סערה", 
ראיתי את כולם, שמעתי את כולם וממש נמצאתי בתוך החדר. את כולם ראיתי בבגדלים רגילים, אך את ד"ר בוריס 
סידלקובסקי שטיפל בי ראיתי כמלאך בחלוק לבן. מכלוף בא אלי, חיבק את הגוף ואמר בבכיות עצומות: 'זהו אחי 
נפרדנו'. ראיתי את האחיות של מכלוף, את האחים שלו, את ראש העירייה נסים מלכה, ריאתי את כולם עצובים 

סביבי, ואני שמח וטוב לב". 

יצאתי מהחדר שבו שכב אשר", מספר מכלוף "והתחננתי מעומק לבי אל הקב"ה: 'אשר לא גמר את תפקידו 
בעולם, אל תיקח אותו, אני מבקש, לא אוכל לחיות בלעדיו, חברא קדישא לא תהיה אותה חברא קדישא בלעדיו, 

אני מבקש ממך טובה, תחזיר אותו לעולם". 

בעוד רוחו של אשר מרחפת למעלה, ובני משפחתו בוכים למטה, עמל הצוות הרפואי בראשותו של ד"ר 
בוריס סידלקובסקי על החזרתו לחיים. ד"ר סידלקובסקי הבין שהדבר היחיד שניתן לעשות הוא לנסות לייצב את 

הלב על ידי מכות חשמל. לאח חמש מכות ניסה ד"ר בוריס פעם נוספת, ולאחריה קבע כי אין יותר מה לעשות. 

אט אט התחילו להגיע למקום מכרים רבים של אשר, ששמע האסון הגיע לאוזניהם. "באותו זמן ראיתי את ר' 
נסים מלכה. את מרים סננס ואת הרב קקון בוכים", מספר אשר. מבחינת הרופאים הגוף נדם, ואשר עשה את דרכו 

לעולם שכולו טוב. 

"בוא לבית הדין"

אשר.  ממשיך  האמת",  לעולם  נשמתי  עלה  ומשם  העולם,  את  ישראל,  את  שמונה,  קרית  את  "עזבתי 
זמן  "הרגשתי שרוח חזקה מאד מושכת אותי למעין מנהרה קטנה, ועם הזמן היא גדלה והתרחבה, באותו 
הרגשתי מין אוויר מיוחד שאין כדוגמתו. אי אפשר לתאר את זה במונחים שלנו. ראיתי אור שלאט לאט החל 
לגדול ולהתעצם, אור אינסופי המורכב מצבעים שונים, ולפתע התקרבו אלי ארבע דמויות, שתיים מכל צד, 

ותפסו אותי בזרועות". 

איך הן נראו?

"עיניהן יקדו אש, ממש אש, ולפתע נשמעה כריזה עוצמתית שהתגלגלה לאורך כל הרחבה העצומה שאליה 
הובלתי. קשה לי להסביר זאת. שלוש פעמים קראו לי 'מסעוד ביטון!' ואמרו 'תעלה לבית דין'. בדרך לשם 

ראיתי המון דמויות לבושות שחורים. שעיניהן אדומות. ברקע שמעתי שצעקו לי 'בוא לבית הדין!' "

היית עם גופך? עם נשמתך?

"לא היה לי שום דבר. הרגשתי שאני בחלל. חשתי כבשה קטנה מול שבעים זאבים. ככה הרגשתי. כשהגעתי 
לבית הדין, הסתכלו עלי אותן דמויות שחורות במבטים חמורים וצעקו לי 'רשע, רשע, רע! מה עשית? אתה 
רשע". וכאן אשר לא עומד עוד ופורץ בבכי. הוא לא חוזר לדבר לפני שהוא שותה מים ונרגע קמעה. "לא 
יכולתי לענות. נכנסנו לאולם בית הדין, ואז החלו המלאכים השחורים להוציא את התיקים שלי, חשבתי שיש 
עשרה-חמישה עשר מקסימום, אבל היו ארגזים על גבי ארגזים, החדר התמלא ארגזים של עוונות, וכשראיתי 
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זאת חשכו עיני, שוב ראיתי את אותם אנשים בבגדים שחורים – שהיו מלאכי חבלה – רוצים למשוך אותי 
אליהם, ואני התמלאתי בושה. כולם היו בעלי זקנים ועיניהם יקדו אש, מבטם היה מלא רוע. הציגו לי את 
הוא  שדיני  החליטו  ביניהם  שהתלחששו  אחרי  שעשיתי.  העבירות  כל  את  לי  הראו  כלומר  שלי,  החתימות 
לגיהינום והמשיכו לצעוק עלי 'רשע, רע'. הרגשתי חפוי ראש, התביישתי. את כל ישותי מילאו המילים "אוי 

לנו מיום הדין". 

כל החיים ב"סרט"

"לפתע, בעודי מתארגן לקראת הצעידה לגיהינום, פרצו לבית הדין ארבע דמויות של ילדים קטנים לבושים 
בלבן ובעלי כנפיים, הדמויות הקיפו אותי, סנגרו עלי, ביקשו לגשת לבית דין צדק וטענו שלא הוגן לשפוט 

אותי מיד לגיהינום, בלי לשמוע על המצוות שעשיתי. 

"הם החליטו לערער על עונשי בפני בית דין גדול יותר אבל קודם כל למרק את עוונותיי המרכזיים שהיו: 
דיבור בבית הכנסת, דיבור לשון הרע והעובדה שגילחתי את זקני ופאותיי יותר מהמותר. הושיבו אותי על כסא 

גדול וליפפו את גופי בחוטי ברזל. 

הכסא החל מתחמם, ואני ממש הרגשתי מהי 'אש הגיהינום', זה לא היה מושג פשוט, ואי אפשר לתאר את 
זה בלשון בני אדם, אבל אני יכול לומר שהרגשתי את אש הגיהינום. לאחר מכן הצליפו בי בשוטים של ברזל 
כשמלאך אחד מקריא את הפסוק 'והוא רחום יכפר עוון. . . ' שלוש פעמים. העונש הקשה ביותר היה על לשון 

הרע. הם סרקו את לשוני במסרקות של ברזל, ממש כמו רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל". 

"ככה יעשה לאיש שמרד בקונו" – זה מה שאשר מספר כי שמע וסבל על כל עוונותיו. גם אחרי ש"שילם" 
על עוונותיו וחזר לבית דין צדק, שמע אשר את המשפט שחזר פעמים רבות כל כך: 'רשע למה דיברת בבית 

הכנסת!' "התחילו לצעוק עלי 'למה דיברת בבית הכנסת?' ", הוא מספר ומשתנק בבכי. 

עדין לא יכולת להתגונן?

"לא. וגרוע יותר, הושיבו ואתי מול מסך שמקרין כביכול סרט והראו לי את כל חיי, מהרגע שנולדתי ועד 
הרגע שבו עלתה נשמתי למעלה". )ואנוכי המחבר ערן בן עזרא מוסיף כמו שרואים מעדויות כולם שחוו מוות 
. דבר המחזק את התופעה כאמיתית  וכו'.  קליני מתארים הם שהראו להם בסרט תלת מימדי מוחשי מה עשו 

לחלוטין וזה בדיוק מה שכתוב בספרים הקדושים אצלנו כמובא לעיל(

איך ראית את הסרט, על גבי מקרן?

"קשה להסביר את זה במושגים ארציים, אבל להבדיל בין קודש לחול, זה כמו מסך. אתה רואה את מעשיך 
מיום נולדת, כולל בר המצוה, כולל הכל עד היום הזה. מראים לך מה היית עושה בחדרי חדרים, מה עשית 
בפומבי, ממש הכל. כמו שסיפרתי, נענשתי על דיבור בבית הכנסת. הראו לי את כל הפעמים שדיברתי בבית 

מקדש מעט, ועם מי דיברתי. מי פנה אלי ואיך עניתי לו". 

על מה עוד הענישו אותך?

"היו הרבה סיבות, אך אחת החמורות היא חילול שבת – על שבכיתי בשבת וכעסתי בשבת כשהייתי בצער, 
וגם על עבירות כמו טלטול של פרטים קטנים. 

אף על פי שהקפדתי. האשימו אותי שלא ידעתי איך לעשות את זה כמו שצריך. 

יש דין ויש דיינים

"משמורקו עוונותיי, לקחו אתי המלאכים למקווה טהרה של העולם הבא, שהוא כמובן מקווה רוחני שאי 
אפשר לתארו במילים, ורק כדי לפשט את הדברים, אני מתאר אותו כמקווה טהרה. ואז החלו המלאכים הלבנים 
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במסע איסוף זכויותי לקראת הדיון בבית הדין הגדול, זכויותיי היו במקום עבודתי, בבית העלמין של קרית 
שמונה. "משם ירדנו לעולם אחר, שדומה מאד לעולם הזה. הגענו לבית העלמין הצבאי של קרית שמונה. בימי 
שני, חמישי ושישי הייתי בא לבית העלמין הזה להתפלל על קברותיהם של החיילים, עכשיו הם החזירו לי", 

מספר אשר. "ראינו חמש שורות של חיילי צבא הגנה לישראל, כולם לבושים לבן. 

עמדו שם בבית העלמין הצבאי אלי אוחנה, מרדכי פינחס אורי אזולאי שמסר נפשו על קידוש השם. נוסף 
על כך ראיתי את אייל בן מרגי ועוד המון חיילים שאין לי זכות לדבר עליהם, כי הם צדיקי עליון. כולם היו 
בבגדים לבנים כמו של חיל הים. כשהם ראו אותי צעקו 'מסעוד הגיע', והייתה שמחה גדולה. כולם עלו איתי 
לבית דין צדק גדול יותר מזה ששפט אותי, ואז שוב שמעתי את מלאכי החבלה קוראים 'רשע, רשע'. החיילים 

החלו לצעוד וגוננו עלי, 'תעזבו אותו' ". 

כך בליווי החיילים המגוננים, נכנס אשר לבית הדין הגדול, "היו שם 71 דיינים, פניהם מקרינים אור אין 
הקדושים  בספרים  כתובה  זאת  עובדה  גם  מוסיף  המחבר  עזרא  בן  ערן  )ואנוכי  מדהים".  שלהם  היופי  סופי, 
ובתורה שהסנהדרין הורכבה מ-70 חכמים ומשה בינהם סה"כ 71 דיינים, וכך יש בשמיים וזה עוד הוכחה שעדותו 

של אשר מסעוד ביטון אמת היא ומוכיחה שכל תופעת המוות הקליני והמשפט בעולם האמת אמת הוא(

אתה יודע מי אלה? אין לי רשות לומר" רק תאמר: האם הם חיים עמנו עוד?

 "שניים מהם כן". 

אשר ממשיך בתיאורו המצמרר. "בבית דין צדק המשפט הוא ממש כמו שמספרים: ישנם מאזניים שעל כף 
אחת שלהם מניחים את כל זכויות, ועל הכף השנייה את כל העבירות ומודדים איזו מהן מכילה יותר, כלומר 

אם האדם עשה מצוות רבות יותר או עברות רבות יותר. 

"החלו להניח את העברות שלי על מאזניים, והמלאכים בלבן החלו להניח את הזכויות שלי, לפתע ראיתי כד 
ענק מלא נוזלים שהניחו בצד הזכויות. 'אלה הדמעות ששפכת עם הנפטרים בעת שהתפללת ביציאת נשמתם'. 
אמרו לי המלאכים. אחר כך לקחו את הייסורים שלי והניחו אותם ליד נאד הדמעות. צריך להבין, באותם רגעים 
הייתי בפחד איום. לא הבנתי מה קורה איתי, לא ידעתי מה הולכים לעשות איתי. לאחר ספירת כל החובות 
והזכויות שלי, התברר שיש לי יותר זכויות, ושני אנשים לבושים בלבן לקחו אותי למקווה טהרה, ומשם הכניסו 
אותי למקווה טהרה גדול, שם הטבילו אותי, ואז היתה לי זכות להכנס לגן עדן. זה מקום שבו אפשר להנות 

מכל רגע ושניה של החיים הנצחיים". 

מי היה שם? ראיתי את ההורים שלי, את דודי ואת אלי אחי, כשכולם שמחים ושואלים למה באת לכאן?' 
ראיתי ממש את כל בני המשפחה שלי שנפטרו, עליהם השלום, בלי יוצא מן הכלל. לאחר מכן ראיתי שורה 
)ואנוכי המחבר ערן בן עזרא  ובגמרות".  בתורה  והוגים  בראשיהם  ועטרותיהם  היושבים  ורבנים  צדיקים  של 
מוסיף גם עובדה זאת מעידה על אמיתות התופעה שכולם מתארים פגישת קרוביהם שנפטרו שיוצאים לקראת 
הנפטר וזה ככתוב בספרים הקדשים כפי שהובא לעיל בתחילת פרק זה. כאן ניתן לשמוע עדות מדהימה שאכן 
הרבנים בשמיים יושבים ולומדים בתורה ובגמרות וזה דבר שמוכיח שגם התורה בע"פ כל כולה אמת אחרת לא 

היו לומדים ממנה בעולם האמת הרבנים שאשר ראה שלומדים בה.(

איך נראה גן עדן? אי אפשר לתאר את זה במילים גשמיות, כי זהו משהו רוחני, אבל היה לי תענוג כבר 
לא היה חשוב לי לחזור לכאן בכלל. רציתי להישאר שם. היופי והתענוג שם הוא משהו דמיוני שאי אפשר 
לתאר במושגים של בני אדם. מי שינסה לתאר את זה בלשון בני אדם הוא שוטה. מי שלא היה שם לא יכול 
להבין. צריך להבין, הכניסו אותי לגן עדן לאחר ויכוחים סוערים בין אלה הלבושים בלבן שהם היו מעטים לבין 
הרבבות שהיו לבושים בשחור, ובסופו של דבר הוכרעו לובשי השחורים ונעלמו כלא היו. ואז הראו לי שולחן 

מזהב, הראו לי גינה גדולה וירוקה ובה צמחים ופירות לרוב, הכל בצבע ירוק, ואמרו לי 'זה החלק שלך' ". 

למען הבריות ובכל זאת חזרת. . . ?

"כן. פתאום בא אדם בעל הדרת פנים ועור קורן מפניו ואמר בלי בטון כועס 'אני לא רוצה לראות אותך פה 
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אצלנו, אני רוצה לראות אותך במירון'. הוא חזר על כך שלוש פעמים, אחר כך נתן לי בידו הימנית, מכה על המצח, 
גדול  במקום שמניחים תפילין של ראש. משם לקחו אותי כשאני מלווה באנשים לבושים בגדים לבנים לחדר 
ועצום. לפתע הרגשתי שמישהו דוחף אותי, ומיד חזרתי לקרבת הגוף שלי, שבאותה עת היה בחדר ניתוח בצנתור. 
שם הרגשתי שאני מרחף מעליו כיונה, בוכה וצועק 'תצילו אותו תצילו אותו', אחר כך חזרתי לתוך הגוף שלי". 

במשך מספר שבועות התגורר אשר בביתו של בן דודו מכלוף שטיפל בו במסירות נפש מרגע התמוטטותו, עם 
שאר בני המשפחה. אשר היה אמנם ערני אך כמעט נטול חיים, עד אשר ביום בהיר אחד קם והחל ללכת לתפקד 
ולפעול, בלי כל הסבר מה היה ואיך יתכן הדבר מבחינה פיזית. אבל הסבר רוחני יש לאשר עצמו. "לילה אחד, 
מספר אשר, "ראיתי לפתע שלוש דמויות שלא מעלמא)עולם( של הדין. 'מדוע ירדת לעולם?', הוכיח אותי הגדול 
שבהם' 'מדוע החזירו אותך לחיים אם לא בשביל שתספר לבריות שאוי להן מעלבונה של תורה ואי להן מיום הדין 
ואוי להן מיום התוכחה, וכי אין הן חייבות להתעורר ולדעת כי יתנו דין וחשבון על מעשיהן בעולם הבא?! קום 

מיד ממיטתך ותתחיל לעבוד', אמרו השלושה והסתלקו". 

מאותו רגע הטיפולים הקשים באשר הצליחו, הוא קם ממיטתו ולאחר מספר חודשי אשפוז הוא עבר לשיקום 
קשה מאד, ללא ציפיות מיוחדות לעתיד, אך בחסדי השם הוא מתאושש וכבר מתפקד כמעט לבד. מאז שחזר 
לדבר הוא מספר על המקרה לכל מי שרק מוכן להאזין לו. היום הוא מרצה, עורך חוגי בית ואף החל בכתיבה 
מפורטת של הסיפור שעבר. במהלך היום הוא לומד תורה בכולל "כה לחי" וממשיך לספר את סיפורו לכל דכפין. 

אחרי הכל יש לו שליחות וממנה לא יתעלם. עד כאן הכתבה. 

מי שקורא ושומע את כל סיפורו של אשר מסעוד ביטון מבין שיש דין ויש דיין וכול מעשייך בספר נכתבים 
וכל האמור בתורתנו הקדושה אמת הוא מעבר לכל ספק. אשר אף מתאר תהליך ערעור לסנהדרין הגדולה בשמיים 
וזה דבר שלא היה לו דרך לדעת ואכן זה כתוב בספרים הקדושים וכל מה שאשר מתאר כתוב בספרים הקדושים 
וזה מחזק את ההוכחות שאכן אשר חווה משפט בשמיים וזה מה שמצפה לכולנו שאנו נפטרים מן העולם. )ניתן 
לראות את הסרטון של אשר ביוטיוב על ידי רישום השם: "מסעוד! – סרט חדש על אדם שעבר מוות קליני – מומלץ." או בלינק 

)http://youtu.be/2q-gc033IWw  הבא

אשר מתאר שפגש בבית דין של מעלה את הרב מרדכי אליהו שנפטר לאחרונה ושעלה בערעור לסנהדרין 
הגדולה ראה את רבי שמעון בר יוחאי ואת הבן איש חי חכם יוסף חיים ממש כמו שמתארת רויטל לוי גלעד ושרון 
נחשוני וניר אבוגא'ן ועוד רבים שלא הוכנסו לספר מפאת הכמות הגדולה של המתים שהיו בבית דין של מעלה 
שחווה וראו צדיקים אלו וכולם מתארים בדיוק מוחלט שעברו את אותם חוויות ודברים וזה בדיוק כמו שכתוב 
בספרים הקדושים כמוזכר לעיל בספר זה. כמו כן אשר מתאר שנאמר לו שיחזור כדי לספר את סיפורו ולקרב 
את הגאולה, כך נאמר לו בסיום משפטו בסנהדרין הגדולה על ידי רבי שמעון בר יוחאי!! שמעו הסרט מסעוד 

ביוטיוב על ידי רישום שמו כמוזכר לעיל או בלינק/קישורית  המצורף. 

סיפורו המוות הקליני של הרב מאיר חי

הרב מאיר חי השם ינקום דמו, מת מוות קליני היה בעולם האמת וחזר ואף נאמר לו שימות בעוד 12 שנה בדיוק 
וכך היה בדיוק ביום בו מלאו 12 שנה נרצח כבוד הרב השם ינקום דמו. מותו הוכיח מעל לכל צל של ספק 
שמוות קליני וכל חוויותיו לרבות תיאור בית הדין של מעלה והמשפט בשמים אמת סיפורו האישי של הרב 
מאיר חי הי"ד, שנרצח: לפני 12 שנה נפצע בתאונת דרכים קשה, מת מוות קליני, וכשהתעורר, סיפר שהיה 
בעולם האמת ושם שאלו אותו מה הוא מבקש, ואמר: "אני רוצה לחזור ל-12 שנה לעולם הזה". וכך היה. 
ביום בו מלאו 12 השנים, נרצח הנרצח בסוף שבוע זה בשומרון, כבר היה שם. הוא כבר ביקר בעולם האמת. 

עתה אפשר לגלות את הסיפור המרעיד, שכל בני משפחתו ידעו עליו ולא גילו עד היום. לפני 12 שנה בדיוק, 
מיד לאחר שנולד בנו של הרב מאיר חי הי"ד, נפגע האב הרב חי בתאונת דרכים קשה. כוחות החילוץ שהגיעו אליו 
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הגדירו את מצבו כאנוש, והרופא שהיה עמם לא האמין שהוא יחזיק מעמד עד לבית החולים. בשטח שבו נמצא 
הרב מאיר חי, ליד המכונית הפגועה הוא כבר הוגדר כמי שמת במוות קליני, והנשימה הוחזרה אליו פעמיים. 
הוא הגיע לבית החולים במצב קשה ביותר, ושם אחרי ניסיונות הצלה ארוכים, הצליחו הרופאים להשיב לו את 
נשימתו, אך הוא נותר במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ לאורך זמן. רק אחרי שבועות ארוכים של התאוששות, 
שב לנשום בכוחות עצמו, ואז אסף הרב מאיר חי סביבו את ילדיו, אשתו, בני משפחתו והצוות הרפואי וביקש 
לספר להם את סיפורו המרטיט "הייתי כבר בעולם האמת, פתח וסיפר הרב מאיר חי, נפגשתי עם הנמצאים שם, 
ולפניהם פרצתי בבכי. אמרתי להם בעולם האמת, סיפר הרב חי בהתרגשות רבה, שרק לפני כמה ימים נולד לי 
בן. אני רוצה להיות בגידולו הראשוני לפחות. אינני רוצה לעזוב את העולם ולהשאיר אלמנה ותינוק יתום". 
וכאן הוסיף וסיפר הרב מאיר חי: "היה לי את הרושם, שהתרגשו למשמע הבכי שיצא לי מתוך הלב. אחרי 
כמה דקות באו ואמרו לי שבקשתי נענתה, ואני חוזר לעולם הזה ל-12 שנה". והוא חזר. את סיפור שובו מעולם 
האמת של הרב מאיר חי, נהג הרב חי לספר לכל הילדים עמם נפגש לאורך השנים האחרונות. מאז התחזק מאוד 
באמונתו. בני משפחתו אומרים שהוא לא חשש שאכן ימיו יסתיימו טרם עת אך בקרב כמה מבני הבית, הפחד קינן 
בלב. ביום חמישי זה חגג אותו בן שנולד אז, ושאביו ביקש לחזור כדי להתחיל ולגדלו, בדיוק 12 שנה. בשעות 

הערב של אותו יום נרצח הרב מאיר אבשלום חי הי"ד. הוא חזר לעולם האמת

מתוך כתבה של כיכר השבת באינטרנט. )בתמונה מאיר חי זצ"ל הי"ד( זה אחת ההוכחות היותר מחזקות שכל 
תופעת המוות הקליני אמת היא שכן במשך 12 שנה ידע שימות מאיר חי ובדיוק במלאות 12 שנה כמו שנאמר לו 
ירה בו פלשתינאי. מכאן שנבין שהכל בשמיים נעשה ומוחלט שם ולא כאן וכמובן שאין מקרה. הכל בידי שמיים 

חוץ מיראת שמיים. 

 רויטל לוי גלעד שחוותה פעמיים מוות קליני
הייתה בבית דין של מעלה וחזרה: 

כפי  המצמרר  סיפורה  וזה  בתשובה  חזרה  ובעקבותיו  קליני,  מוות  רויטל  מתה   27 בגיל  ופעם   16 בגיל   פעם 
שפרסמה אותו בדף הפייסבוק שלה ובתקליטור שהיא הפיצה, יש לה גם סרט וידאו ביוטיוב שנקרא עדות אמת 

שמאוד מומלץ לשמוע על כל ארבעת חלקיו: ידעתי שהילד שלי, שסובל מאוטיזם, זקוק לי מאוד. 

 שאלתי את השופטים בתחינה:  "מי יטפל בילדים שלי אם אמות?". 

 סיפורה של רויטל לוי-גלעד שחוותה מוות קליני, והבינה שלא כדאי לבזבז את החיים שניתנו לה )שוב( 
כבר  היא  הגוף.  מן  נשמה  יציאת  של  שגרתית  לא  חוויה  לוי-גלעד  רויטל  עברה  בלבד   16 בת  בהיותה  במתנה 
ראתה עצמה מלמעלה, רק שלדבריה, משמיים בישרו לה שטרם הגיע זמנה למות וכי עליה לחזור לעולם הזה. 
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כשחזרה לעצמה המשיכה רויטל הלאה בחייה, כאילו דבר לא קרה, והמקרה כמעט נשכח מלבה. לוי-גלעד, 41, 
אם לשלושה ילדים ונשואה בשנית ליניב לוי מזה כשבעה חודשים, מתגוררת כיום בהרצליה. הוריה חינכו אותה 
על ברכי המסורת, אך היא, כפר סבאית במקור, עזבה את הדת כשהגיעה לצבא, והתחתנה עם בחור חילוני. לפני 
כ-13 שנה, בהיותה בת 27, כבר נשואה ואם לילדים, עברה רויטל חוויה נוספת של מוות קליני, תוך כדי שינה. 
הפעם היא לא יכלה להתעלם מהמקרה ששינה את חייה מן הקצה אל הקצה. "זה קרה בלילה", משחזרת רויטל. 

"ישנתי עם בעלי ושני ילדיי לצידי – תינוק בן שנה והשני בן שנה ותשעה חודשים. 

באמצע השינה הרגשתי שאני יוצאת מהגוף שלי. אדם שלא חווה את זה לא יוכל להבין זאת. ראיתי את עצמי 
אור, שבה  מנהרה של  לתוך  נכנסתי  ופשוט  כלום,  לא הספקתי לעשות  ישנים.  ילדיי  ואת  בעלי  ואת  מלמעלה, 
נכנסתי למערבולת של אור מופלא וסוחף – אור שלא דומה לשום דבר בעולם הזה. זה היה אור עוטף ברחמים 
ואהבה. יש שם הרבה שלווה, אין תחושת פאניקה ולחץ. הגוף שלי היה מעורפל כמו תינוק ברחם. "לפתע אותו 
אור דיבר אליי. הוא שאל אותי ברוגע: 'איך קוראים לך?'. ברגע ששמעתי את הקול – נבהלתי ולא הצלחתי 
לענות מרוב פחד. עברו כמה שניות, ושוב האור שאל אותי לשמי. עניתי, אך אני לא יודעת להסביר מאיפה 
קיבלתי את הכוחות. מיד כשעניתי מצאתי את עצמי בתוך אולם גדול עם אור מעומעם. בקצה הימני של האולם, 
מאחורי קיר, היה אור צהוב עדין ורך, ומשם הגיחו לפתע ההורים של סבי. שניהם נפטרו שנתיים לפני המקרה. 
היו שם עוד שני בני משפחה שלא זיהיתי אותם. כולם באו לקראתי בזרועות פתוחות ושמחה גדולה. היה 
נראה כאילו הם שרים". מתי בדיוק הבנת שאת נמצאת בעולם האמת? "כשהייתי במנהרת אור עדיין לא הבנתי 
שאני מתה. רק כשראיתי את בני משפחתי שנפטרו, נכנסתי לפאניקה עצומה כי הבנתי שעזבתי את עולם החיים 

ונכנסתי לעולם האמת. זה מכה בך. 

 שם לא הצלחתי לגשת להורי סבי, הייתי נטועה במקום בכוח בלתי מוסבר. היה נראה כאילו לא הייתה 
רגע ממש  באותו  נקראה  מכיוון שרויטל  לא התאפשר  כנראה  לאף אחד מהצדדים להתקדם". הדבר  רשות 
לעמוד למשפט בפני בית דין של מעלה. בהמשך היא מספרת כי לא ניתן לתפוס בעולם הזה את אותם רגשות 
נוראיים של אימה ובושה שהרגישה נשמתה בעת המשפט. "מולי, במרחק של כעשרה מטרים, ישבו שלושה 

שופטים בעלי זקנים. ראו שהם רבנים, בני אדם לכל דבר. 

הם היו חמורי סבר. עוד לפני שהם פנו אליי התחלתי לבכות, מתוך הידיעה שאין לי לאן לברוח. פתאום 
אתה תופס את הראש ומרגיש עוצמות מטורפות של צער ובושה, שלא מרגישים בעולם החיים. הם שאלו אותי 
בכעס למה לא שמרתי שבת. התביישתי, לא עניתי. הרגשתי שזה לא ייגמר בטוב. הורי סבי נעלמו מעיניי, ולפני 
שהספקתי להבין מה קורה התחילו לרוץ מולי שני סרטים על מעין שני מסכי וידאו ענקיים: אחד בצד ימין היה 
סרט לא טוב, וכשהוא נגמר התחיל סרט בצד שמאל, שלא יצג טוב או רע אלא פשוט הראה בפניי שחזור של 

חיי. הסרט הזה רץ מהסוף להתחלה – מאותה תקופה עד לזמן שבו הייתי תינוקת. 

ולהתחנן  ושתקו. המשכתי לבכות  חיי בפני השופטים. הם כעסו  נגמרו התחננתי על   "אחרי שהסרטים 
שיחזירו אותי לעולם החיים. הם שאלו אותי למה אני רוצה לחזור, ומה המטרה. ידעתי שהילד שלי, שסובל 

מאוטיזם, זקוק לי מאוד. 

שאלתי את השופטים בתחינה: 'מי יטפל בילדים שלי אם אמות?'. ברגע שהזכרתי את בעלי וילדיי, הסבתי 
את פניי ופתאום יכולתי לראות אותם ישנים. אין גבול לנשמה, מיד ראיתי אותם בעיניים", נאנחת רויטל "אחרי 
שראיתי אותם, הרב שישב מולי בצד שמאל דיבר עם שני השופטים האחרים בשקט. היום אני יודעת שזה הסנגור. 

ראיתי את תנועות הידיים שלו ושמתי לב שהוא משתדל לדבר לטובתי. 

הוא שכנע אותם. השניים האחרים היו מאוד חמורי סבר. היה מאוד קשה לצאת מזה. הרב הסנגור שאל – אם 
'כן!'. השאלה נשאלה שלוש פעמים: 'האם  יחזיר אותי, האם אני מבטיחה לו שאחזור בתשובה. צרחתי:  הוא 
את מבטיחה שתחזרי בתשובה?' צעקתי בבכי ובתחינות: 'כן!'. מיד הרגשתי שהנשמה שלי נבלעת לתוך הגוף 
 בחזרה דרך האף. חזרתי לגופי דרך הנחיריים. היום אני מבינה מה הפירוש: 'וייפח באפיו נשמת חיים' ". השעה 
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3:10 בלילה. רויטל מתעוררת בצעקות ובכי, ומספרת את הכל למי שהיה אז בעלה. "פקחתי את עיניי ומיד חזרתי 
למצבי הרגיל- בריאה וערה", היא אומרת. "צרחתי ואמרתי לבעלי שמתתי וחזרתי לחיים. מיד החלטתי שאני 

מקבלת על עצמי כיסוי ראש מלא ושמירת שבת כהלכתה". למה זה קרה דווקא לך, מה רצו דווקא ממך?

במה את שונה מאלפי יהודים אחרים שאינם שומרי תורה ומצוות? "חשבונות שמים, מי יודע. אני לא יודעת, 
יותר כאימא לילד מיוחד שסובל ממוגבלות. אולי זה בגלל שעזבתי את הדת, אני  יכול להיות שדורשים ממני 
באמת לא יודעת. גם בגיל 16 יצאתי מהגוף, זו לא הייתה הפעם הראשונה. בא מישהו ולקח אותי ביד למעלה 
לשמיים, למקום מרוחק. למטה היה נהר אדום, כולו אש, שבלט על הרקע השחור של הלילה. ואז הוא אמר לי: 'זה 
לא הזמן שלך, תחזרי למטה'. מכיוון שלא קישרתי את זה לחזרה בתשובה, בגיל 27 דרשו ממני שוב לתקן דרכיי. 
כנראה שבגיל 16, כשלא עמדתי בפני בית דין, עוד לא הבנתי את המסר". באופן כללי, מהו ההבדל הגדול בין 
העולם הזה לעולם הבא? "כאן בעולם הזה אפשר ליצור זכויות בכל שנייה, אפילו במחשבה. המוות בעולם הזה 
הוא רק לידה לעולם אחר, ששם אין יכולת לתקן שום דבר. הצער והבושה הם הדברים היחידים שהאדם שחטא 
ירגיש שם. כבר אין גוף כדי לעשות מצוות ולשנות את המצב. נסתם עליך הגורל – ואין לך לאן לברוח. לי הייתה 

זכות לחזור לעולם הזה ולזכור את הפרטים כדי לתקן". 

תהליך ההתחזקות של רויטל לא היה פשוט עבורה כלל ועיקר. "בזמן החזרה שלי בתשובה חייתי עם בעל 
חילוני", היא מספרת. "לאחר מספר חודשים היה נראה שזה בלתי אפשרי לעמוד בכל חוקי התורה כהלכתה. הוא 
ניסה לשתף פעולה, אבל זה לא בא מתוך רצון פנימי שלו. ניסיתי ככל יכולתי להביא את הבית למצב של שבת 
כהלכתה, אבל לאט לאט הרגשתי שהיכולת הזו נשמטת לי מתחת לידיים. "לימים התגרשתי, לא בהכרח מהסיבה 
הדתית. קניתי דירה וגרתי בה לבדי עם שלושת ילדיי. יום אחד הקיש על דלתי אברך צעיר לבוש שחורים שבא 
להתרים. כששאלתי אותו בחיוך: 'מטעם מי הגעת?', הוא ענה לי: 'הרב שלח אותי אלייך'. הוא לא הרבה לדבר, 
היה בחור ביישן וצנוע, אבל הוא חזר על המשפט הזה שלוש פעמים. וכששאלתי אותו 'מי הרב שלך?' הוא הראה 

לי תמונה". 

 כשחזו עיני רויטל את דמות הרב בתמונה פנייה החווירו. היו אלה פנים שהיא זכרה היטב. "התמונה של הרב 
החזירה אותי אחורה לבית דין של מעלה", היא מספרת בהתרגשות. "זו הייתה דמותו של הרב הסנגור שהבטחתי 
לו לחזור בתשובה. הזדעזעתי כולי, ומיד נתתי לו תיאור מדויק של צורת הדיבור ואת תנועות הגוף של הרב שלו". 
לאחר אותו אירוע מצמרר גמלה ההחלטה בלבה של רויטל לחזור בתשובה – הפעם עד הסוף. "החיבור שלי 
לקב"ה היה כל כך חזק, עד שהרגשתי שאני מדברת איתו כמו אל אב. כלום לא עניין אותי חוץ מאבא, ובתפילות 
שלי ביקשתי להתחתן עם בחור חרדי. מספר חודשים מועט לאחר מכן זיכה אותי הקב"ה לפגוש את בחיר ליבי – 

בחור ירא שמים – ולהתחתן עמו". 

בגלל תחושת  כך לאיש מלבד משפחתה,  על  סיפרה  לא  היא  רויטל על שתיקה.   במשך עשר שנים שמרה 
הבושה. מה שחיזק בקרב בני המשפחה את האמונה בדבר אמיתות סיפורה הייתה העובדה שרויטל החלה לחזות 

מראש אסונות שקרו בפועל לבני משפחתה זמן מה לאחר מכן. 

כך למשל הראו לה שלוש פעמים מראש כיצד סבה עובר תאונת דרכים. ואכן, כמה שבועות מאוחר יותר עבר 
סביה תאונה – האוטו נמחץ כליל אך הוא יצא ללא שריטה, לדבריה, היא הגיעה לבית החולים עוד לפני סביה, 
כי ידעה מראש על שעתיד להתרחש. אך ככל שעבר הזמן – היוותה עבורה יכולת חיזוי זו עול נפשי כבד מנשוא. 

לאחר שהתפללה כי ייטלו ממנה את אותה יכולת – נפסקה התופעה. "אני יודעת ומאמינה לגמרי במציאות 
הבורא", מסכמת רויטל. "ה' מוכיח את מי שהוא אוהב, ואותי הוא דן לכף זכות. היום אני מבינה שכל עוד נשמה 
החיים  משמעות  את  להבין  בלי  בעמידה'  'ישנים  אנשים  איך  רואה  אני  לצערי,  לתקן.  באפשרותי  יש   – באפי 
שניתנו לנו במתנה, וזה הורג אותי". מסע ארוך עבר על רויטל, מסע ממנו הסיקה מספר מסקנות חיוניות לחיים. 
"הרמב"ם פותח את משנה תורה לרמב"ם, בחלק מדע ואהבה, במילים: 'יסוד היסודות ועמוד כל החוכמות, לידע 
שיש מצוי ראשון וממציא לכל הנמצאים'. היום אני כבר יודעת. להגיע לדרגת ידיעה זה מאוד קשה. רוב האנשים 
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חיים בדרגת אמונה. אז למה צריך שיקרה לאחרים מה שקרה לי? הרי אומרים: 'מכל מלמדי השכלתי'. אל 
תחכה שיקרה לך, תעבוד על עצמך כמה שיותר מהר. כולם יודעים שיש יום אחרון אבל לא נלחצים מכך. רק 

מי שעבר את מה שעברתי – נלחץ. 

ולא תוכל  יראו לך את הסרט  צריך לזכור שתמיד רואים אותך, שתמיד מצלמים אותך. בסופו של דבר 
לעשות כלום". 

גם  כך  לכל המעוניינים להתחזק.  בביתה  רויטל הרצאות  עורכת  אומץ לשתף אחרים במסעה,  מאז שאזרה 
עשתה במקום מגוריה הקודם, בזמן שעבדה עם קשישים. "במקום לקרוא להם עיתון, סיפרתי את הסיפור האישי 

שלי", היא אומרת בחיוך. 

סיפורו של שלום רפפורט- חילוני אתאיסט לשעבר ששב מעולם האמת ומהבית דין 
של מעלה. 

סיפורו של שלום רפפוררט מנהל הפצה של ידיעות אחרונות שלא האמין בדת או בעולם הבא עד שנפטר וחזר 
לחיים. חווה בית דין של מעלה ואף ראה נס גלוי האדם שהציל את חייו סנגר עליו בבית דין של מעלה: שלום 
רפפורט מנהל ב'ידיעות אחרונות' חזר לעולם הזה לאחר דיון בבית הדין של מעלה. סיפורו גם כן ממחיש שתופעת 

המוות הקליני אמת היא קראו ותראו בעצמכם. 

נתניה,  ותושב  אחרונות"  "ידיעות  בעיתון  הפצה  אזור  מנהל  רפפורט,  שלום  של  ייאמן  הבלתי  סיפורו  זהו 
שלא חלם מימיו כי אי פעם יתקרב ליהדות. הוא נשלף כעבור שנים ארוכות של צעידה בשמש היוקדת, הקופחת 
והמייבשת במדבר הרחוב החילוני, הישר אל לימודי יהדות, כל זאת בעקבות דיון קצר, חד, ממצה וחותך בעולם 

העליון, לשם נשאבה נשמתו, שחזרה ארצה. 

"ביקור חטוף" שערך בעולם ההוא, זה שלא האמין כלל כי הוא קיים, המשפט שעמד בפניו וההזדמנות 
שקיבל להמשיך לחיות בעולם הזה ולתקן את מעשיו- ובעיקר הגילוי המדהים שהסנגור שלו שם למעלה הינו 

לא אחר מאשר החייל שהציל בקרב במלחמה לפני 28 שנים הם שעוררו בו את הניצוץ היהודי החבוי. 

ציון, בעצמו אגדה מהלכת, תושב קריית ארבע. המחזה הפלאי  בן  הסנגור השמימי הלא הוא הרב שמעון 
שהיה מנת חלקו, הוביל אותו למסקנה הבלתי נמנעת: רפפורט יצר קשר עם הרב בן ציון, שעמו קבע שיעור שבועי 
ביהדות. כיום, חצי שנה לאחר תחילת הלימוד הזה, הוא עושה את צעדיו הראשונים בשמירת מצוות תוך הכרה 

שבקרוב יצטרך להיפרד מהעולם החילוני. 

 ב-21.12.2009, ד' בטבת תש"ע, בעיצומה של ישיבת מרחב משותפת של ידיעות אחרונות עם רדיו תל אביב, 
חש שלום צורך עז לשתות. הוא קם מכיסאו על מנת להכין לעצמו קפה. שלום צעד לעבר עמדת הקפה, והתמוטט. 
יותר הוא לא זוכר דבר. שדרן הרדיו שרון טייכר, חובש קרבי בעברו, שהבחין בו- הגיש לו עזרה ראשונה וביצע 

בו החייאה ראשונית. 

במשך 10 דקות הוא שכב ללא דופק, כעבור 13 דקות הגיע למקום צוות מאיכילוב שהביא אותו לבית החולים, 
שם ביצעו בו החייאה נוספת. אשתו וילדיו הוזעקו לבית החולים. הרופאים אמרו להם במפורש: "הסיכוי שלו 
לשרוד את הלילה שואף לאפס, הוא לא זקוק למזל אלא לנס ממש, גם אם יחזור- הוא יהיה שבר כלי". "אשתי 

נכנסה למקום שבו שכבתי", מספר שלום. 

 "היא אמרה לי, 'אם טוב לך שם בעולם הבא. אני משחררת אותך, אל תתאמץ לחזור' ". באותה עת, עבר 
שלום תהליך מדהים בעולם האמת. "אני זוכר עד היום ברהיטות", מספר שלום, "שעברתי בתוך מסדרון שהיה 
מואר באור לבן. ראיתי אנשים שכבר נפטרו )כאילו( באו לקבל את פניי. אמי ע"ה, חיילים שהיו איתי בצבא 
ונהרגו דמויות שונות ומשונות שאת חלקן הכרתי ואת חלקן לא. "הגעתי לחדר שעל פי זיכרוני שהו בו כשני 
מנייני אנשים. התברר לי שאני נמצא בבית הדין. אמרו לי לשבת, והציגו בפני את האיש שאמור לסנגר עלי. לא 
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אמרו לי את שמו. הפנים היו מוכרות לי מאוד, אלה היו פנים מבוגרות של מישהו שהכרתי בעת שהיה צעיר 
יותר. "המשפט החל. נאמרו בו דברים שעשיתי בעולם. דברים טובים ודברים רעים. אב בית הדין פנה לסנגור 

באלה המילים: 'שמעון, זכותך לדבר'. ואז שמעתי נאום הגנה לוהט עלי. 

על מעשי הטובים, על זכותי לחיות ולהתקיים, ועל הדברים שעומדים לזכותי בעולם הזה. "לאחר הנאום 
החם מאוד של הסנגור, התכנס בית הדין ודן בגורלי. לאחר פרק זמן שקשה לי לאומדו, נאמר לי על ידי אב 
בית הדין פחות או יותר כך: 'החיים במקום שאליו הגעת הם הטובים ביותר שיש. אבל עומדים לזכותך מעשים 
שבגינם אנחנו משאירים בידך את זכות הבחירה: אנחנו מבטיחים לך שאם תחליט לחזור לעולם שבו חיית, 
אנחנו נותנים לך שנות דור של חיים בבריאות מלאה. לא תהיה חולה בשום דבר כולל בלב. ההמלצה שלנו 
היא: השאר עמנו'. "אמרתי לבית הדין: 'ובכל זאת, אני רוצה לבצע את התיקון שאני צריך לבצע בעולמי, אני 

רוצה לחזור'. "נפרדנו, ו. . . התעוררתי". 

זה היה הדבר הראשון שסיפר שלום שפקח את עינו. "לא זכרתי בדיוק מי היה הסנגור, רק ידעתי שהכרתי 
אותו כשהיה צעיר יותר". שלום לא העסיק את עצמו יותר מדי בשאלה מי היה סנגורו, ולמחרת הניתוח שעבר- 
כבר שוחרר. הוא לא היה מסוגל להיוותר עוד בבית חולים, ואשתו המסורה לקחה עליו אחריות. בתו הבכורה 
נטלה חופשה מעבודתה על מנת להיות עמו בחודשים הראשונים לשיקומו. "חברי ומשפחתי העניקו לי כל כך 
הרבה אהבה וכוח, עזרו לי בשיקום, ואני מודה לכולם על כך", הוא אמר בהתרגשות לא מעטה. אחרי שהחלים, 
התפנה שלום לחפש מיהו הסנגור השמימי המופלא. האם הוא חי, מת, ואם הוא חי- איך הגיע לעולם האמת. הוא 
ידע שקוראים לו שמעון, מהתנהלות הדיון, אבל מיהו השמעון הזה- לא זכר בשום אופן. עד שבאחת משיחות 
העומק שקיים עם אשתו, אמרה לו לפתע: "אתה זוכר חייל בשם שמעון שאת חייו הצלת בקרב! יכול להיות 
שזה הוא". בבת אחת הבריק בו הברק. אלו הם תווי הפנים שראה. באחד הימים צלצל חברו הטוב, יוסי טובי, 
יהודי דתי שעבד איתו ב'ידיעות'. הוא שמע על ביקורו בעולם האמת, והדבר הסעיר אותו יוסי סיפר זאת לרב 
בית הכנסת שבו הוא מתפלל וזה יצר קשר עם המקובל הצדיק רבי חיים כהן, "החלבן", שהעביר את המסר הבא: 
'האיש חייב להיפגש עם שמעון בן ציון מקרית ארבע'. פקיד בבנק שבו מנהל שלום את חשבונותיו שהתגורר 
בקריית ארבע ואף למד בישיבת ההסדר שבה והיה תלמיד של הרב שמעון בן ציון, הוא זה שסיפק לבסוף את 
מספר הטלפון של הרב. "צלצלתי אליו, סיפרתי לו את הסיפור וביקשתי להיפגש עמו בדחיפות", אמר שלום ולא 

יסף. 

"כמובן שהתרגשתי מאוד לשמוע את קולו של שלום לאחר שלא התראינו 28 שנים, מאז ששלפתי אותו מתוך 
הטנק הלוהט במלחמה. הסיפור מטיל אחריות כבדה על שנינו. באשר אליי- לא זכור שאי פעם הייתי בבית דין של 
מעלה. אני מבטיח לך שבאותו לילה ישנתי טוב מאוד. אבל ייתכן שהמעשה הטוב שעשה לפני 28 שנים התלבש 

בדמותי וסינגר עליו. אין ספק שזה מרגש מאוד" 

ביותר,  הדרמטי  לרגע  שלום  כשמגיע  נעצרת  הנשימה  פגישה.  קבעו  השניים  ציון.  בן  שמעון  הרב   אומר 
המפגש הראשוני פנים אל פנים עם הניצול והמציל "למרות שהכנתי את עצמי, הצטמררתי. מייד כשניכנס הרב 
שמעון לחדר, החל כל גופי לרעוד. הבנתי שאכן יש חיים לאחר המוות: יש מי שמשגיח על העולם ורואה כל מה 
שאתה עושה: לפתע ראיתי את תווי הפנים שראיתי בבית הדין –לא היה לי כל ספק. זה הוא". שלום מתרגש עדיין, 
גם עתה, כשהוא רק מתאר את רגע המפגש ביניהם. זה היה המפגש השני, אחרי הפגישה עם דמותו בבית הדין של 

מעלה. זאת גם הייתה הפעם הראשונה ששלום שמע את סיפורו של הניצול שאותו הציל. 

במלחמת שלום הגליל השניים ביקשו את עצתו של רבה של צפת הרה"ג ר' שמואל אליהו הרב אליהו שמע 
את הסיפור ואמר לשניים: " אינני בקי בתורת הסוד, אבל נראה לי כי בנשמות שניכם ניצוצות משותפים ועליכם 
להיפגש מהר ככל שתוכלו וללמוד בחברותא. עליך, הרב שמעון, מוטלת החובה ללוות את צעדיו הרוחניים של 
מציל חייך הגשמיים. " מאז, מזה חצי שנה, נפגשים הרב שמעון בן ציון ושלום רפפורט ללימוד משותף. "אנחנו 

לומדים את הכל מבראשית", מספר הרב. 
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 "אנחנו לומדים את ספר בראשית, שהוא ראשון לספרי התורה, את ספר יהושע הראשון לנביאים, את ספר 
תהילים-ראשון הכתובים, ואת מסכת ברכות הראשונה לתלמוד. 

לבסוף נסיים את התורה כולה." שלום החל בצעדיו הראשונים ביהדות. מטבחו הפך לכשר, לא לפני שהחזיר 
את כרטיס הלקוח במועדון "טיב טעם"- הטריפה. אשתו החלה להדליק נרות שבת, ושלום עושה בביתו קידוש, 
משתתף בשיעורי תורה, ומבצע אחד לאחד את התיקונים שהתבקש בעולם האמת לעשות בחייו. בד בבד, הוא 
ממשיך להיפגש בתכיפות עם הרב בן ציון, כדי ללמוד ביחד עכשיו הוא גם כותב ספר ובו סיפורו האישי, והתובנות 
שפיתח לעצמו. "אני מתכנן לכתוב עכשיו ספר משלי, ומבקש שאנשים ילמדו מהסיפור הזה- שלכל מעשה שאנו 
עושים יש גורם כלשהו שרואה ושומע ומחליט האם הוא ראוי להיכלל ברשימת מעשי הצדקה העומדים לזכותו 

של האדם. 

יש בורא לעולם, אין לי כל ספק שיש עולם הזה. עולם גשמי, ויש עולם רוחני בעולם הבא. צריך לעשות 
את הדברים נכון בעולם הזה כי לכל מעשה יש גבול. 

הבא,  עולם  כהצלת  נחשב  היהדות  הסיפור שלי- שבו עשיתי מעשה, שבעולם  ידי  על  "לכן, חשוב שנדע, 
שהרי כל מכריו של הרב שמעון בן ציון אומרים אותו דבר: "הצלת דמות מופת המחנכת אנשים רבים, בזכות 
מעשה ההצלה שלך עמדו דורות של תלמידי חכמים". "אין ספק שחייתי בשקר. אט אט אני משתנה, וצועד צעד 
הלילה. שלום  את  סיכוי שאעבור  אמרו שאין  "הם  אומר שלום.  צדקו",  החולים  בבית  הרופאים  בעצם,  נוסף. 
הישן שכולם מכירים, מת. נולד שלום אחר חדש שעושה ורואה את הדברים אחרת, שלום שלבסוף ייפרד לגמרי 
מהעולם החילוני שהוא חי בו ויצטרף לעולם של שומרי המצוות ועובדי ה' ". יש מי שמיתתו כפרתו, ויש מי 

שדווקא ממיטת חוליו צומחת כפרתו, וחייו נבנים מחדש. ]מתוך עיתון משפחה[

 עשיר שחווה מוות קליני ופגש את הוריו בעולם האמת. 
הוא הומת בשל חילול שבת

סיפור על הנס הגלוי. שנאמר כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך החיים לאחר החיים. הצצה לחיי העולם 
הבא מאחד שרק שב משם הרופאים התייאשו ממנו, הוא שהה שישה ימים בחוסר הכרה, עלה לעולם העליון – 
פגש באביו ואמו וקיבל את חייו בחזרה דו – שיח מדהים בעולם העליון בין אב ובנו, עם מסקנות מדהימות זהו 

עוד סיפור מדהים – של אדם שעבר אירוע של תאונת דרכים מחרידה, היה במצב אנוש וחזר לחיים. 

האיש בן למשפחה ניצולת שואה, איש עסקים מכובד מאוד ומצליח, אדם משכיל ובעל עמדה חברתית בכירה, 
חלק מה"אליטה" החברתית – החילונית – "העשירון העלון", "חי נהדר" – אישה טובה בעלת מקצוע אקדמאי 
מבוקש, ילדים מחוננים הלומדים בבתי הספר היוקרתיים ביותר, וילה מפוארת המשתרעת על פני כמה דונמים 
באחד האזורים היפים והיוקרתיים ביותר – עם ברכת שחיה פרטית ומגרש טניס, מכוניות מפוארות לכל אחד מבני 
המשפחה. הוא עצמו נוהג ברכב העולה כמה מאות אלפי שקלים. בקיצור "אידיליה" של חיים, נהנה מכל מנעמי 
החיים, כל התענוגות כל התפנוקים, נסיעות לחוץ לארץ כמה פעמים בשנה כמובן, שום דבר לא חסר, "מצליחן" 
במלוא מובן המילה עד לאותו יום עד לאותו רגע. בו מחצה משאית ענקית אותו ואת מכוניתו המפוארת והפכה 
את רכבו למלכודת מוות שני אנשים נספו באותה תאונה מחרידה הוא ניצל מרוסק מרוטש משוסע הובל לחדר 

הניתוח בלי שום סיכוי. 

לחיות. . . האיש מת אמר הרופא הבכיר שקיבל אותו חבל אפילו לנסות גם נס לא יעזור לו. איש אבוד אבל הוא 
חזר חזר בגדול חזר לחיים בעולם הזה לא רק במובן הפיסי, אלא חזר לחיים לחיי תורה ומצוות. לחיים האמתיים. 

עדות  העליון  בעולם  ובנו  אב  בין  מדהים  דיאלוג  האירוע  במוקד  ממש.  של  ריבולוציה  בחייו  מהפך  עשה 
מדהימה!!! מצמררת!!! מפגש של אב ובנו בעולם העליון – האב מספר לבנו את אשר נגזר על הבן בבית דין 
של מעלה – חזרה לחיים – וביצוע מהפך רוחני-דתי, תיאור מרתק שאין כמוהו" לעולם לא אשכח את אותו יום, 
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אני זוכר היטב את כל אשר התרחש, אני זוכר באופן הברור ביותר את כל אשר קרה אני את דברי הרופא שהגיע 
בניידת טיפול נמרץ אומר לשוטר שעמד לידו: "תעזוב אותו הוא כבר מת אין יותר מה לעשות. בוא נטפל בפצועים 

האחרים. "

רציתי לקום ולצעוק – לא אתם טועים טעות מרה, אני חי! אני חי! אבל לא יכולתי לעשות דבר. הייתי כבר 
בעולם אחר, נשמתי ריחפה אי שם בעולם חדש. התבוננתי בגופי הפיסי המיוסר – הלכוד בתוך המכונית המרוסקת 
והמעוכה ראיתי אותו מלמעלה מהצד, ראיתי את כל האנשים שהתאספו סביב המכונית, הייתה לי הרגשה מוזרה, 
לא הרגשתי שום רגשות כלפיו, כאילו לא הייתי בתוכו במשך שלושים ושש שנים. כמה מוזר הדבר חשבתי לעצמי 
באותו זמן. אני לא חש כל כאב, אני כולי רגוע ושלו, אנשים שם למטה מנסרים את גג המכונית המעוכה עושים 
מאמצים עילאיים לחלץ את גופי מבין ההריסות, ואני – נפשי – רוחי מרחפת – שועטת קדימה ללא מעצור. אני 
מרגיש כי נשמתי עוברת בתוך מין מחסום, מעין גבול, מעבר ממקום למקום. ופתאום אני ניצב מול אור אדיר, 
אור זוהר, עוצמה רוחנית אדירה שאין לתארה במלים, ואני מתחיל להרגיש חוויה נפלאה, הרגשה ותחושה 
שלא הרגשתי מעולם, הכל מסביבי מלא אהבה, רוך, נעימות. חשבתי לעצמי כמה טוב לי עכשיו, כמה נעים 

שלו ושקט, רק חום עצום של הקרנת אהבה, אהבה אמתית. 

אבל עם כל ההרגשה הנפלאה בה אני נתון, אני ממשיך לראות את גופי, אני רואה בצורה ברורה וחדה, איך 
שאני מובל לחדר הניתוח, אני רואה את הרופאים המטפלים בי, את הצוות הרפואי, את כל הנוכחים. ולפתע, מתוך 

איזה שהוא מקום עולה וניצבת לפני דמותי של אבי, אני מזהה אותו מיד, בצורה ברורה ביותר. 

ומפי נפלטת זעקה אדירה אבא!!! אבא!!! והוא מביט בי במבט שכולו זעם וכעס, פניו זועפים כגלי יום ביום 
זעף ואני כולי מתמוסס – מתחיל לבכות בדמעות שליש, ומתחנן לפניו ושואל אותו בקול מר תוך בכי גדול: "אבל 
למה אבא? מדוע אתה כל כך כעוס? הרי לא ראיתי אותך מזה שבע שנים, מאז שהלכת לבית עולמך! אני אוהב 

אותך בכל לבי ונפשי, אני הייתי כל חיי בן נאמן ומסור, קיימתי תמיד בכל כוחי מצות כיבוד אב ואם!!!???. 

ובאותו רגע שבו הזכרתי את אמי. עלתה לפני דמותה של אמי, כולה רועדת ובוכה כשהיא ניצבת ליד אבי 
והיא אומרת לי בקול מיוסר ושבור. למה בני אהובי למה? אבא ואני סובלים מאד בגללך, אין לנו שלוות הנפש 
כאן בעולם העליון, למרות שחלפו שנים מאז שאנחנו כאן, אנו סובלים מאד. . . מייסרים אותנו. . . מאשימים 
אותנו שלא חינכנו אותך כראוי. מדוע אתה עושה לנו את זה? הרי השקענו בך את כל כוחנו כדי שאתה תהיה 

יהודי הגון – שומר תורה ומצוות. 

 זו הרי הייתה כל שאיפת חיינו. למה בני. למה אהובי, למה יקירי בן בטני. וכאן נכנס לשיחה אבי כאשר ארשת 
פניו משתנה. . . ופניו נראים עתה מעונים ומיוסרים. . . והוא פורץ בבכי מר כלענה וזועק אוי. . . בני. . . אוי בני. . 
. מר לי. . . רע לי בני. . . וי לי. . . מי יצילני מבאר שחת. . . אוי ואבוי לאם ולאב שאתה בנם. . . אוי לאותה בושה. 
. . אוי לאותה כלימה. . . אוי מה גדולה היא החרפה. . . בן יחיד נשארת בני. . . אתה היית כל תקוותנו. . . אתה 
"הקדיש" שלנו. . . אמך אישה כשרה וטהורה. . . כל חייה מסרה את נפשה עבורך. . . חסכה מפת פיה. . . כמעט 
ולא קנתה לעצמה מעולם בגד חדש. . . ולמרות היותה חולה ושברירית לא בחלה בשום עבודה. . . אתה הרי יודע 
היטב כי שנינו אמך ואני אנחנו ניצולי שואה. . . את שלושת ילדינו הקטנים חנל'ה, מושלה, ואברמל'ה השם יקום 
דמם, לקחו מאתנו חיות הטרף כבר בראשית המלחמה. . . קרעו אותם מידינו. . . כל חיי בני. . . בלילות. . . בעת 
שוכבי על מיטתי הייתי שומע מחדש את זעקות השבר האיומות של אחיך. . . כל לילה היו הזוועות עולות מחדש. 
. . אבא!!! אמא!!! זעקו אחיך, כל לילה. בני, במשך כל חיי היה בא ועולה לפני מראה הפלצות. . . "אבא!" 
זעקה חנל'ה בקול מחריד "אבא!!! אל תיתן להם לקחת אותנו. . . " "אבא! אנו רוצים להישאר אתכם. . . אמא!. 
. . אמא!. . . אמא!. . . . . . " היו המלים האחרונות ששמענו מהם. . . כשידיהם הקטנות. . . הזעירות. . . מושטות 
מתוך משאית המוות שלקחה אותם לדרכם האחרונה. . . אוי א-לי שבשמים. . . "ונקיתי דמם לא ניקיתי. . . " אוי 

אבינו מלכנו. . . "כי דם עבדיו יקום. . . " "ונקם ישיב לצריו. . . "

בחסדי ה' הגדולים כי לא תמו. . . לאחר ימי האימה והחושך. . . נולדת אתה בני. . . הקב"ה היטיב לנו ברחמיו 
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הרבים. . . שהרי אנשים כבר לא צעירים היינו אז. . . עם לידתך נולדנו גם אנו מחדש. . . בפעם הראשונה מאז 
שנים. . . ראינו מעט אור. . . מעט שמחה. . . נחמה מועטה. . . אתה היית כל חיינו. . . את הכל עשינו למען תלמד 
תשכיל ותהיה יהודי טוב. יהודי שומר תורה ומצוות ועתה דע לך בני! שמיום שנטשת את הדת. . . מיום שהתפקרת 
ופרקת מעליך עול תורה ומצוות. . . אנו, אני ואמך סובלים מאד כאן. . . מייסרים אותנו מאשימים אותנו בבית-דין 

של מעלה שלא חינכנו אותך כראוי. . . שפינקנו אותך יותר מדי. . . 

ביום שישי האחרון התמלאה הסאה. . . נגזר עליך בני לצערי הרב. . . בבית-דין של מעלה. . . גזר דין של 
מוות. . . היה זה לאחר אותה מסיבה גדולה שעשית בביתך לעשרות אנשים שחיללו את השבת בגללך. . . אוי 
איזה חילול שבת נורא היה זה. . . עשרות מכוניות רמסו את השבת הקדושה. . . מוזיקה. . . הדלקת אש. . . 
פריקת מצוות טוטלית. . . הקטרוג כאן בשמים. . . בבית-דין של מעלה. . . היה איום ונורא. . . מיד נגזר עליך 
דין מוות. . . מוות של סקילה כדין מחלל שבת. . . ריסוק עצמות בתוך מכונית. . . דע לך בני!!! שאנו כאן 
בעולם העליון יודעים את כל אשר מתרחש בעולם של החיים. . . וכאשר נודע לנו כי רוצים לגזור עליך בני 
יחידי גזר דין מוות. . . ניסינו אמך ואני לבטל את גזר הדין. . . העלינו טענות מטענות שונות. . . בכינו. . . 
התחננו. . . ביקשנו רחמים עליך. . . אמך זעקה שאתה עדין צעיר. . . שלא הגיע עדין זמנך למות. . . אך שום 
דבר לא עזר. . . הקטגור הביא אלפי מלאכים שעמדו וזעקו בכל כוחם במשך כל זמן המשפט. . . מוות!!!. 

. . סקילה!!!. . . שבת!!! מחלל שבת מות יומת!!!. . . 

ואז כאשר ראיתי כי כלתה הרעה וגזר הדין עומד להיחתם. . . צעקתי בכל כוחי "כבד את אביך ואת אמך 
למען יאריכון ימיך" בני כיבד את אביו ואת אמו כל חייו. . . הוא קיים את מצות כיבוד בהידור רב. . . למהדרין מן 
המהדרין. . . ולפתע דממה מוחלטת הושלכה בבית הדין של מעלה. . . וכל המשטינים והמקטרגים נאלמו דום. . . 
והקול בוקע ומהדהד. . . אבל העבירות חמורות. . . חמורות ביותר. . . ואז אני זועק. . . תשובה!!!. . . תשובה 
ריבונו של עולם מעבירה את רוע הגזירה. . . "אתה נותן יד לפושעים. . . וימינך פשוטה לקבל שבים. . . " 

"יעזוב רשע דרכו. . . וישוב אל ה' וירחמהו. . . "

ושוב ההד העמום עולה ומרעיד. . . יובא הבן לכאן. . . יעבור תהליך של סקילה. . . יעבור את סף החיים. 
. . אם ישוב בתשובה שלמה. . . תינתן לו האפשרות לחזור שוב לעולם שלמטה. . . כדי לתקן את מעשיו. . . 
ולהחזיר בתשובה את בני משפחתו. . . כן!!! כן. . . אבא. . . פרצתי בבכי נורא שכולי רועד ומזועזע. . . אני מקבל 
עלי ברגע זה לחזור בתשובה שלמה. . . אני מקבל על עצמי עול תורה ומצוות. . . קלה כבחמורה. . . אני אעשה 
ככל יכולתי להחזיר בתשובה את ילדי ואשתי. . . כן. . . כן. . . ומיד הרגשתי כי אבי ואמי מתרחקים. . . נמוגים 
בערפל. . . ולפני שהם נעלמו מעיני לגמרי. . . עוד הספקתי לראותם בפעם האחרונה. . . ארשת פניהם נראתה 
שמחה ומלאת סיפוק ומבעד לערפלי הטוהר. . . עוד הצלחתי לשמוע את שניהם אומרים יחד כבקול אחד. . . שום 
בן. . . ברוך תהיה בן. . . תודה בן. . . תודה. . . בן. . . אני מתבונן סביבי והכל נעלם, כל התחושות, ההרגשות, 
הכל נמוג. . . אני מתחיל להרגיש שאני יורד. . . נוחת. . . מרגיש שאני חוזר אט אט לתוך גופי הפיסי, שישה ימים 
שכבתי בחוסר הכרה כאשר צוות מוגבר של רופאים מטפל בגופי המרוסק. . . ואז לפתע התעוררתי. . . פקחתי 
את עיני. . . האחות שישבה ליד מיטתי הבחינה בכך, והזעיקה את כל הרופאים שהיו במחלקה. . . הדבר הראשון 

שהבחנתי בו. . . היו הדמעות שזלגו מעיניהם של האחיות. . . הוא חי. . . 

שמעתי את הקולות סביבי מבשרים עברתי סדרה ארוכה של טיפולים רפואיים מהקשים ביותר במשך חודשים 
ארוכים. גדולי הרופאים הכירורגיים הפיזיותרפיסטים בעולם טיפלו בי, וברוך השם לאט לאט הלך מצבי והשתפר. 

יום אחד, לאחר כשנה של טיפולים הגעתי כהרגלי למחלקה בה אני מטופל, בפרוזדור פגשתי בראש המחלקה 
פרופסור ידוע בעל שם עולמי שליווה אותי מהיום הראשון לפציעתי. "בוא כנס אלי לחדר. . . אני רוצה לשוחח 
אתך מעט" אמר הפרופסור. נכנסתי לחדרו, הוא נעל את הדלת מאחורינו, נתן הוראה למזכירתו לא להעביר אליו 
שום שיחות טלפוניות. . . האמת, קצת נבהלתי מהצורה הדרמטית שבה הוא התנהג. חששתי שמא הוא בא לבשר 

לי בשורה לא טובה על מצב בריאותי. . . 
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 "תשמע אדוני הוא פתח, מזה זמן שאני רוצה לשוחח אתך. יש משהו שאני מנסה להבין מאז היום הראשון 
שהביאו אותך לכאן לאחר התאונה המחרידה שהייתה לך. אני עוסק במקצועי הרפואי מזה למעלה מארבעים 

שנה. 

ראיתי לצערי אלפי מקרים מחרידים של תאונות איומות, אבל מקרה כמו שלך היה מהקשים ביותר שאני 
זוכר, ואני לא מבין איך אתה יצאת חי מהמצב הנוראי שבו היית?

כל פעם שאני רואה אותך, אני שואל את עצמי מחדש איך זה ייתכן?

 דרך אגב, העליתי את השאלה הזו גם בפני שאר הרופאים והמומחים שטיפלו בך, ואיש אינו יכול להסביר 
את הדברים, אתה היית אדוני מכל בחינה רפואית מת, אנחנו כולנו התייאשנו ממך, לא היה לך שמץ של תקווה. 
ישבתי אתו שעה ארוכה וסיפרתי לו את כל מהלך הדברים מאלף ועד תו, הוא הקשיב לדבריי בקשב רב, לא נכנס 
לתוך דבריי אפילו פעם אחת, וכאשר סיימתי את דבריי, הוא ניגב את לחלוחית עיניו ואמר, כן אדוני אני לא איש 

דתי אבל יש אלוקים יש אלוקים. 

כנראה שהוא אוהב אותך אוהב אותך מאד מאד מאד. זהו. 

זה סיפורי, סיפור חיי וכפי שהבטחתי בעת היותי שם בעולמות העליונים, שיניתי את אורח חיי מהקצה עד 
הקצה, הצלחתי ברוך השם גם להשפיע על אשתי ועל ילדיי, ובאחת מלילות השבת כאשר כל המשפחה הסבה 
סביב שולחן השבת המבהיק בזוהרו, אוכלים את סעודת השבת החגיגית, שרים בהרמוניה נפלאה את שירי השבת. 
"ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. כולם ישבעו ויתענגו מטובך." לפתע, פרצה אשתי בבכי, געתה 
בבכייה עמוקה כאשר דמעותיה הטהורות זולגות על המפה הצחורה, ואמרה בקול מלא מתיקות איזה אושר, איזו 
נחת, מעולם לא הייתי מאושרת כל כך, איזו תחושה מקסימה של התעלות של קדושה של טוהר, בימים עברו 
לא ידענו מה זה שולחן שבת. הילדים כל אחד היה הולך לדרכו זה לבילוי בדיסקוטק, זה למסבאה, לבית מרזח. 
חוזרים לפנות בוקר שיכורים שתויים ומטושטשים. היום תודה ריבונו של עולם אוי מה טוב ומה נעים שבת כל 
משפחה יחד. לא יכולנו לעצור, כולנו הבנים והבנות ואני נסחפנו אחריה – כולנו פרצנו בבכייה אדירה של אושר 

גיל ושמחה. 

מאוחר יותר כאשר נרדמתי, התגלה אלי בחלום אבי, כולו קורן מאושר, ליטף ברוך ובאהבה את ראשי ואמר 
כן, בני שימחת אותנו בגן-עדן שמחה גדולה יש לאמך ולי שם בגן-עדן, במקום שבעלי תשובה עומדים תודה בן, 

תודה. 

 מתוך מגזין "משפחה", אהרן גרנביץ'-גרנות, ט' כסליו תש"ע. 

חייל משמר הגבול שמעון אוחנה שחזר מעולם האמת

שמעון אוחנה חייל משמר הגבול שנורה בלבו. . ביקר בעולם שמעבר. . . היה בעולם האמת וחזר. מת מוות קליני 
וחזר לחיים "כמו רבים אחרים שחוו מוות קליני, אוחנה מספר על אור לבן שהציף אותו אחרי שנורה בלבו, ועל 
קרובי משפחה שבאו לפגוש אותו בעולם שמעבר. "פגשתי בשמים את סבא וסבתא שלי ואת הקדוש ברוך הוא", 
הוא מספר. "ראיתי דבר ענק, לבן, שכנראה היה הוא. הוא הכריח אותי לחזור למטה, וגם סבא וסבתא שלי 

אמרו לי שעוד לא הזמן. סבתא אמרה לי: 'מה יש לך, שמעון? מה אתה עושה פה?

 זה לא המקום שלך. זה לא הזמן. לך מפה'. נעלבתי"'. שוטר משמר הגבול, שמעון אוחנה, בן 18, נפצע 
אנושות ב-17 באוקטובר מירי צלפים מבית ג'אלה לשכונת גילה בירושלים. אוחנה נפצע שעה מאז הוכרז, בתום 
פסגת שארם א-שייח', על הפסקת אש בין ישראל לפלשתינים. אוחנה הגיע לטיפול נמרץ בבית החולים הדסה 
עין-כרם בירושלים כשהוא במצב של מוות קליני. אוחנה סיפר לעיתון כל העיר )6.4.2000( כי אחד הניסים שקרו 

הוא 'מקריות' הגעתם של רופא ופרמדיק באופן עצמאי לזירת הדמים, שניות אחרי הירי. 

 אוחנה עבר החייאה, והועבר לניתוח ארוך ומסובך ביום הפגיעה, במהלכו קיבל 137 מנות דם ומשם למחלקה 
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לטיפול נמרץ. רק לאחר כשלושה שבועות החל אוחנה לגלות סימני חיים, ומאז הוסיף והשתפר מצבו. הוריו 
סיפרו כי בנם נולד מחדש וצירפו את השם 'חי' לשמו המקורי. ב-19 לנובמבר הוצא לראשונה מהמחלקה לטיפול 

נמרץ והועבר בכיסא גלגלים לחדר אשפוז במחלקה הכירורגית. 

 פרופ' אבי ריבקינד, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, סיפר ל"מעריב" ב- 19 לנובמבר: "לפי הדיווח 
מצוות מגן דוד אדום בשטח, הבנו שהחייל סובל מירי בלב ושלמעשה הוא נפטר. בגלל שביב תקווה החלטנו 

שכדאי להביאו לבית החולים. הוא הגיע ללא דופק או נשימה, עם חור כניסה של קליע בחזה השמאלי. 

בנובמבר(: "הרופאים   23 )"מעריב",  וביצענו החייאה" לכתבת "מעריב" הוא מספר  מיד פתחנו את החזה 
גילה  בשכונת  האנפה  ברחוב  בעמדה  אוחנה  ניצב   ,17.10 נורא,  שלישי  יום  באותו  אותי".  הצילו  והתפילות 
בירושלים. לפתע פילח כדור של צלף את ליבו. צוות מד"א שהיה בשטח ניסה להנשימו ולהחזיר לו את הדופק, אך 
נכשל. למרות הכל, הצוות לא נואש וסירב לקבוע את מותו, אלא התקשר לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. 
פרופ' אבי ריבקינד, מנהל יחידת הטראומה, המליץ לפנות את הפצוע לבית החולים. מאוחר יותר באותו לילה 
סיפר פרופ' ריבקינד: "לפי הדיווח מצוות מד"א הבנו שהחייל נפגע בלב ולמעשה הוא מת. מתוך שביב תקווה 
החלטנו להביאו לבית החולים. הוא הגיע ללא דופק וללא נשימה, עם חור כניסה של קליע בחזה השמאלי. הלב 
היה ללא דם במשך דקות ארוכות. מיד פתחנו את החזה, ביצענו החייאה ותפרנו את החורים בדפנות הלב. בניתוח 
מסובך הצלחנו לייצב את מצבו. העובדה שהוא עדיין חי מוכיחה שיש ניסים. מדובר בהצלה נדירה ביותר. מה 

יהיה הלאה עוד לא ניתן לדעת". אט-אט שמעון החל לדבר. 

"הייתה אישה משכונת גילה שרציתי לעזור לה, אני רוצה לפגוש אותה", אמר להוריו כשהחל להתאושש. 
התברר שכוונתו למירי קדוש, שביום בו נפצע אוחנה נפגעה מהתקף חרדה בעקבות היריות. השניים הופגשו בבית 
החולים ומירי אמרה לשמעון: "החזקנו לך אצבעות ואנחנו ממש שמחים בשבילך. אתה זוכר ששאלנו אם להביא 

לך קפה לעמדה ואמרת שלא צריך"?. שמעון, שלא זכר זאת, אמר: 

 "אני הצלתי אותה. קפצתי למעלה וראיתי שהיא פגועה. רציתי להגן עליה". האב מאיר: "האמבולנס שהגיע 
לטפל בה טיפל אחר כך בשמעון. שמעון מרגיש שבזכותה בא אמבולנס, טיפל בו בזמן והציל את חייו. 

 בבית החולים היה לנו רגע קשה כששמענו על מותו של החייל שרון שיטובי, שנפצע אנושות בפיגוע בכפר 
מאז  לנו  אמר  מלה ששמעון  כל  מצב.  באתו  בדיוק  שלנו, שהיה  על שמעון  לחשוב  להפסיק  יכולנו  לא  דרום. 
שהתעורר היא בעינינו מתנה יקרה". אתמול יכלו סוף סוף ההורים לחייך ללא חשש. בנם עמד על שתי רגליו ויצא 

מבית החולים. הסימן החיצוני היחיד מהפציעה – תחבושת קטנה בצווארו. פרופ' ריבקינד מסכם: 

 "כששמעון הגיע אלינו אמרתי שאשמח לרוץ איתו ברחובות באר שבע, אבל בליבי חשבתי שאם זה יקרה, אז 
זה לא יהיה כל כך מהר. המהירות בה שמעון חזר לחיים היא מקרה נדיר, שאני וכל הצוות הרפואי לא צפינו אותו. 
עבדנו קשה להציל את חייו והנה התוצאה". ריבקינד גם אמר כי הסיכוי שאנשים נותרים בחיים לאחר שנורה קליע 
לתוך ליבם, הוא 0.7%. האם נצמדת לבנה ואומרת באושר: "נס אירע לנו, אין לי מלה אחרת לתאר את המצב. 

שמעון נכנס לבית החולים מת ויצא חי. זה כמו מפעל הפיס, קיבלנו מתנה מדהימה. 

 הוא החיים והנשמה שלנו. התפללתי שהבן שלי ייצא על הרגליים מהדסה. היחס של הרופאים והאחיות היה 
נפלא, הם נפרדו ממנו בנשיקות. כל עם ישראל, אנשי גילה, חברים – כולם תמכו והתפללו על הבן שלי שעכשיו 
יכול לעמוד כאן לידי. הוא צריך לעבור שיקום, אבל כשאני מחוץ לבית החולים עם הבן שלי, אני יכולה לומר שזהו 
היום המאושר ביותר בחיי". "העובדה ששמעון עדיין חי מוכיחה שיש ניסים", כך אמר מנהל יחידת הטראומה 
בבית החולים הדסה עין-כרם, פרופ' אבי ריבקינד. מתוך כתבת באתר ידיעות אחרונות אמר פרופ' ריבקינד כך: 
"יש לומר, כי הנסים שקרו לשמעון, מוסיפים להתרחש גם בימינו אנו. כך לדוגמה, כתוצאה מהפגיעה, נכרת 
הטחול של שמעון. הרופאים טענו, כי אין להשיב את שנכרת, ולכן הוא יזדקק כל חייו לכדורים. באורח פלא 
או אם תרצו בנס רפואי, החל "לצמוח" טחול חדש. כן, פשוטו כמשמעו, כמו איבר פנימי, שמתפתח אצל 
תינוק, החל הטחול לגדול, כנגד כל מוסכמה רפואית ידועה. לסקפטים שביניכם אני רוצה לומר, שעם עובדות 
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לא מתווכחים. אגב אורחא, בקרוב יוסרט סרט, שיופץ בקרב ארגוני בריאות בעולם, אודות הנס הרפואי, או 
יותר מדויק הנס האלוהי. כך אפשר לראות שאולי מישהו שם למעלה, החליט בסופו של דבר ששמעון יחיה, 
ולכן הוא דאג שיואב "במקרה" יהיה נוכח במקום, שהאמבולנס "במקרה" יהיה באזור – "מקרה" ?! חד 

וחלק לא ! זה היה נס מתוכנן בידי שמיים. 

גם מקומם של המקובלים לא נחסר, בראשם זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי שליט"א. הרב צנוע הלכת  זצ"ל, 
שלאורו הלכו רבים, החל באנשי עסקים ובידור וכלה בפוליטיקאים, הכין קמיע לשלומו של שמעון. "היה זה יום 
שישי, לפני שבת", מספרת רחל, "בשל מה שעבר עלינו, שכחנו להכין את הקמיע שניתן לשמעון, לכבוד שבת. 
"תוך  ברגע האחרון נזכרנו, ומרחנו את גופו של שמעון". הרב כדורי, התקשר אליהם, כשנכדו מתווך ביניהם. 
המשפחה, החלה סופרת את הימים, באמונה שלימה,  30 ימים הוא יעמוד על הרגליים", הבטיח הרב כדורי. 
ובתפילה כנה לשלומו של בנם, אהובם. "זה היה נס חדש, שבו שמעון קם על רגליו. מהיום אנו חוגגים לשמעון, 
שני ימי הולדת, ב- 2/23 יום הולדתו המקורי, ובתאריך 01/27, היום בו הוא נולד מחדש", סיפרה ברגש האם.  

מתוך ידיעות אחרונות באינטרנט: 

"החלמתו המהירה נחשבת לנס רפואי. ב-17 באוקטובר פילח כדור שנורה מהכפר בית ג'אלה את לבו ופגע 
30 דקות הוא היה  בקיבה ובטחול. אוחנה נפצע אנושות והובהל לבית החולים במצב של מוות קליני. במשך 
ללא דופק. "סיכוי של 0.7 אחוז" הנס הרפואי שהחזירו ממצב של מוות קליני לחיים – נזקף לזכותו של הקב"ה 
ריבקינד בחיוך. "קשה  ויוצא חי", אומר פרופ'  עין כרם. "הוא הגיע מת  ריבקינד מהדסה  והמנתח, פרופ' אבי 
לקלוט את זה. זה לא קורה כל יום. בסך הכל ישנם 4,000 מקרים דומים שפורסמו ב-25 השנים האחרונות בכל 

העולם. הסיכוי שלו לצאת מזה היה 0.7 אחוז כשהגיע לבית החולים". 

בתמונה תמונה של שמעון אוחנה חייל משמר הגבול ששב לחיים אתם מוזמנים לראות את הסרטון שלו שהוא מתאר מה חווה 
ביוטיוב תרשמו את שמו בגוגל או יוטיוב ותגיעו אליו. שמעון מספר כשהיה בעולם האמת ראה את סביו וסבתו וגם מלאכים ועוד 

http://youtu.be/oQ05a6cvzOI הרבה דברים בשמיים שאסרו עליו לספר...להלן קישורית לסרטון שלו

סיפור האשה החרדית מירושלים שעברה מוות קלינית: 

"בקשו ממני לתועלת הדור לכתוב מה שקרה לי לפני 11 שנה )תמוז תשמ"ו(, אך לפני שאתחיל לספר את הסיפור 
אישה  זה חשבתי שאני  לפני  עוד  האלה:  שנה   11 אותן  לפני  הייתי  איך  לתאר  ברצוני  הזה,  והמעורר  המחריד 
כשרה וצנועה, כמו שניראת כל אישה ירושלמית, ובפרט שהקפדתי מאוד אפילו לא לרדת ממיטתי בלי גרביים, 
היתה לי מטפחת לראשי ולא ראו לי שום שערה מאחר ונהגתי לגזוז את שערי לגמרי. השתדלתי גם מאוד בחינוך 
ילדי, ממש במסירות נפש. אך ככל הנראה לא ידעתי מהי צניעות ויראת שמים אמיתית. לא ידעתי עד כמה חשוב 
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שאנשים זרים לא יכשלו בשמיעת קולי )שכן "קול באישה – ערווה"( ועד כמה חמורות העברות של לשון הרע 
ורכילות )למרות שהקפדתי שלא לדבר לשון הרע(, ועד כמה צריך לכבד הורים )תמיד חשבתי שבזה אני בסדר 
גמור. . .( ועד כמה צריך להקפיד לברך על כל דבר בכוונה גדולה )שבאמת לא כל כך השתדלתי בזה. .( בכל אופן, 

השם הראה לי עד כמה צריך לחזור בתשובה על כל דבר ובפרט על מה שכתבתי לעיל. 

"ריבונו של עולם, עזור לי שאכתוב את הסיפור בצורה נכונה כדי שיהיה לי תיקון וטובה לכלל ישראל". בליל שבת 
קודש פרשת פינחס, ישבתי עם בני משפחתי בשולחן השבת, ולא הרגשתי בטוב עזבתי את שולחן השבת והלכתי 
לחדרי, כשלפתע רואה אני מול עיני חרב גדולה ומפחידה, חלק ממלאך שחור מזוויע )היצה"ר(, הרגשתי שזה 
הסוף שלי! נכנסתי לפחד מאוד גדול, פחד אימים ממש, שלא ניתן לתאר, ובבהלה גדולה התחלתי להיפרד מילדי 
ונפלתי חלישות למיטתי, בעלי לא ידע את מצבי ומיהר לגמור את שולחן השבת, ונכנס לראות בשלומי, הוא מצא 
אותי במצב של גסיסה וניסה להעיר אותי בכל מיני אופנים, אך ללא הועיל. . . כשראיתי את מלאך המוות התחלתי 
לקרוא קריאת שמע, אך המלאך השחור, היצר הרע, לא נתן לי לקרוא את קריאת שמע הקדושה ובכל מילה של 
הפסוק רצה לחטוף את נשמתי, ועוד נתן לי מכות איומות שלא ניתן לתאר, והיה לי כל כך קשה לראות המלאך 
השחור הזה, יותר קל לראות את החיות הכי מפחידות ואיומות שיש בעולם הזה, מאשר לראות רגע אחד את היצר 
הרע. והוא גם ניסה אותי בהרבה ניסיונות, באחד מהם הוא הראה לי פרי מאוד מושך, שמאוד משך אותי לאכלו 
אפילו בלי ברכה, הרגשתי שאסור לי לאכול את הפרי הזה, אבל היה לי חשק מאוד גדול לאכלו אפילו שידעתי 
שהוא לא כשר והיצר הרע ניסה לשדלני שכדאי לאכלו ושבזכות זה אמשיך לחיות. זה היתה מלחמה קשה מאוד 
ונוראה וכל רגע שהחזקתי את עצמי שלא לאכול מהפרי ולהמשיך בקריאת שמע זה היה כמו להרגיש איך יוצאת 
הנשמה, ממש הרג!!! אך ברוך השם, ממש ברגע האחרון שהיצר הרע כבר ניסה להכשיל אותי, היצר טוב בא 
ועזר לי לקרוא את קריאת שמע ושלא אוכל מהפרי. ואז ראיתי איך שהנשמה שלי רואה את גופי. ויכולתי לראות 
וכל עבירה  והגדולות,  כל העבירות שלי, הקטנות  וראיתי את  היום,  אותו  עד  מיום שנולדתי  עימי  מה שנעשה 
בוראת מלאכים שחורים עם עיניים ענקיות, שכל עין היא בגודל כל העולם מהקצה האחד עד הקצה השני. וראיתי 
קליפות שרק מלראות אותם קיבלתי פחדים ובושה גדולה. ורציתי לברוח אך שם אין לאן לברוח – זה עולם האמת 
וראיתי  שעשיתי  מהמצוות  שנבראו  יפים  לבנים  מלאכים  ראיתי  אמנם  מרחוק  המציאות!  עם  להתמודד  וצריך 
מרחוק אור גדול ורציתי לבכות, הרגשתי פחד גדול כי שם מרגישים למי בוכים באמת! המלאכים השחורים היכו 
אותי עם מקלות גדולות, וכל אחד צעק עלי בקולות מפחידים ונוראים עד מאוד במבטיהם, והקליפות צועקות 

שאני אשמה בכל ואין שום תירוץ. 

תוך כדי שמיעת הקולות המפחידים, קבלתי רחמנות גדולה מאוד על נשמה אחת שצעקה נוראות שם למעלה. 
פתאום נשמע שם שלנשמה הזאת הולכים לעשות כף הקלע )טלטול הנשמה וזריקתה מצד אחד של העולם עד 
לצידו השני בביזיונות נוראים(. מלאך המוות שאל אותי בשמחה אם אני רוצה לחזות במחזה הזה של עשיית 
כף הקלע ועניתי: "כן", עד שבאה סבתי ע"ה ואמרה לי שאומר מהר שאיני חפצה לראות, וברוך השם, לא 
ראיתי! אחר כך באו והוציאו את עיניים, כדי לראות אם פעם בחיים שלי חמדתי משהו. ההוצאה של העיניים 
זה חוויה מפחידה מאוד ועברתי אותה למרות שידעתי שלא חמדתי אבל בשמיים זה עולם האמת שם יודעים 
הכל ומדקדקים על כל דבר קטן ועל עבירה של חוסר צניעות שבעולם הזה הייתי מאוד בטוחה שאני מושלמת 
בזה, בעולם האמת האדם עצמו אפילו יודע את האמת, מראים לו את האמת ולכן הכו אותי בגופי מכות נמרצות 
)וכשקמתי בעולם הזה עוד הרגשתי את הכאב המכות וממש היו לי בגופי סימנים כחולים שחורים – כשהראתי 
את סימני המכות שברגלי לאחותי היא ממש כמעט התעלפה ואמרה שאפילו יכו בעולם הזה מכות נמרצות כל 
החיים, לא יהיו כאלו סימנים( היכו אותי בגופי מכות נמרצות בעבור: )א( שלא הקפדתי על כל מילה מיותרת, 
כשדברתי עם אנשים זרים. )ב( שלא נזהרתי מלדבר בקול ברחוב, וששרתי לעצמי בביתי ולא ידעתי שגם בחוץ 
שומעים את קולי )ג( מאוד אהבתי להתקשט בתכשיטים ולבוש יפה ואני באמת לא ידעתי שעשיתי בזה עבירה. 
וכשטענתי בבית דין של מעלה שלבשתי יותר יפה בתוך ביתי מאשר בחוץ – זה לא התקבל כתירוץ! )ד( בעניין 
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של לשון הרע ורכילות הייתי רגועה שאיני חוטאת בזה כל כך אבל בעולם האמת ראיתי זו העבירה הכי גדולה 
וכשראיתי גודל החטא והעונש שקיבלתי, החלטתי כשיחזירו לי את נשמתי לא אדבר אפילו טוב על שום אדם 
בעולם כדי שלא אגיע לידי עבירה זו. על כל עבירה נתנו לי עונש מיוחד שכל רגע של ייסורים שם, זה יותר 
מ-70 שנה של ייסורים ומחלות הכי קשות בעולם הזה. חוץ מהצער של הייסורים שלא ניתן לכתוב ולהביע זאת 
בעולם הגשמי, יש צער מאוד גדול של בושה וזה הרבה יותר מייסורים כי זה עולם של אמת, בושה רוחנית, 
זה דבר אמיתי ולכן בעולם הבא הוא לא רק צער ופחדים מייסורים, יש את הבושה הגדולה מכל עבירה הכי 

קטנה שאדם עושה, כי בשמיים יודעים הכל ומחשיבים כל דבר קטן לדבר גדול ועל שום דבר לא מוותרים,

     ובפרט בעניין של צניעות העונש כל כך גדול ומפחיד וברוך השם שנזהרתי והלכתי תמיד בלבוש ארוך ורחב 
כמו שצריך, אבל בגלל שיש לי קול גבוה ודברתי ברחוב ואדם עבר, שמע אותי והביט בי )בלי שהיה לי רצון 
בזה(, אך הקליפה מהרהורי הגבר פגעה גם בנשמתי שהיא גרמה לו פגיעת הקליפה, ועל זה קיבלתי מכות 
נמרצות מהקליפות )סימני המכות נשארו גם כשחזרתי לעולם הזה( הקליפות אינן עושות חשבון מי מהם יותר 
חזק, כולם מכים כפי יכולתם, וצועקים בכל מני קולות משונים ומבהילים ומתריסים: "למה בראת אותי", 
ואומרים כל אחד ממה הוא נברא וממי הוא נברא, וככה מלווים את האדם וההרגשות האלה הן קשות 
כי מרגישים כל רגע בעולם הבא שהוא כמו 70 שנה וכל שעה זה אלפי שנים. אוי וי, בת יהודיה, שלא 
מתנהגת בצניעות, כל שניה שהיא חושבת ורוצה להכשיל אדם אחר, יהיה לה מר בעולם הבא, הקליפות 
שבראה ילוו אותה שם, וכל רגע ורגע נבראים עוד ועוד קליפות. ואם הולכים עם בגד שקוף או פתוח, 
כפתור פתוח, שרוולים קצרים, בלי גרביים וכו' נבראים מזה הרבה מאוד קליפות ומזיקים ומלאכים 
שחורים והם נדבקים לנשמה בגוף, שאם במשך היום אינה הולכת בצניעות, הולכים אחריה מלאכים 
שחורים, פה בעולם הזה ורוצים להזיק לה, ובמילא גם אם היא אינה מרגישה בהם ואינה מרגישה שרע 
לה והכל הולך לה חלק, זה לא נכון, כי היא אינה מודעת לדברים שחסר לה והיא כועסת ופתאום, לא הכל 
הולך לה כפי שצפתה, וזה לא תמיד חולי, כי הרבה פעמים בגלל העבירות שלה )או שלו, אין חלוק בין איש 
לאישה( השם לא שולח הכל בעולם הזה, אבל אצל צדיק וצדקת, השם מזכה אותם לקבל את כל עונשם כאן, 
בגלל שהשם אוהב אותם, כי הייסורים שם אפילו רגע אחד, זה הרבה יותר מאשר ייסורים כל החיים כאן!ואם 

אישה תחשוב פעם או תגיד "בעלי רצה שאלך שלא בצניעות", בעולם הבא יאמרו לה: 

"האם באמת הלכת בשביל בעלך, בבית, או בשביל שאחרים יביטו בך, ואם זה בשביל בעלך, לא יכולת לקנות 
שמלה או בגד צנוע ויפה שימצא חן בעיניו?". ועוד שאלות שלא יהיה לה עליהן מענה, כי שם זה עולם 
האמת ושם אומרים רק את האמת! והעונש הוא כל כך גדול, שאי אפשר לתארו בכתב. ואם הולכים חס ושלום 
בפריצות גמורה, חוץ מכל העונש שמקבלים יש את כף הקלע, שזה נורא ואיום )וכל זה, זה רק לפני שמגיעים 
לבית דין של מעלה. כי כשמגיעים לבית דין של מעלה זה כבר הכרעה בין גן עדן לגיהנום( ברוך השם שלא 
עברתי את זה והרבה דברים ברוך השם לא עברתי ומה שעברתי די והותר! איך בכלל אפשר לשאת דברים 
אחרים, צרות, פחדים, ייסורים, בושה ואי אפשר להימלט מכלום. ומה שכן, מאוד שמחתי שנהגתי לגזוז את 
שערי לגמרי, שכן המטפחת תמיד היתה בצניעות, ובפרט שהלכתי במטפחת דווקא, ואמרו לי 
בשמיים תשמחי שבכל השנים שלך הלכת במטפחת, אם היית הולכת בפאה לא היית יוצאת 

מהגיהנום. 
גם שמחתי מאוד על הכשרים ואמרו לי שם בשמיים שראוי שאשמח בזה מאוד, כי העונש שמקבלים על פגם 
מאכלות אסורות זה קריעת השיניים. גם ברוך השם עשיתי מסירות נפש על חינוך הילדים ולכן גם זכיתי לקבל 
את נשמתי חזרה כדי שאמשיך לחנכם בקדושה ובטהרה. וכן העמידו לי שלוש תנאים שאהיה חייבת לקיימן כדי 
שאמשיך לחיות. . . אני פונה לקוראי הסיפור שלי, שידעו זה אפילו לא 0% ממה שהרגשתי שם, כי אי אפשר 
לכתוב את הדברים האלה בעולם הגשמי הזה, "ריבונו של עולם בזכות זה שאני מתוודה ומתביישת בחטאי 
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אני מבקשת שיהיה לי, לבעלי ולילדי ולכל עם ישראל כפרת עוונות ושנזכה לעשות תשובה ויהיו נשמותינו 
בלי מחלוקות, לשון  בלי שנאה,  קנאה,  בלי  נקי  ושנוכל לעבוד אותך בלב  נקיות ללא שום קליפות מסביב 
הרע ורכילות. ושנזכה לצניעות אמיתית ונלך כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן!!! ומי 
שרוצה לעשות טובה לי ולעצמו שהרי כל המתפלל על חברו וצריך לאותו דבר – נענה תחילה! לכן אני מבקשת 
שיתפללו עלי שאנצל מהיצר הרע, שעוד מחפש להכשיל אותי בעבירות ובפרט בעבירה-מצווה ובמצווה-עבירה. 
וכבר מאותו ליל שבת, שהחזירו לי את נשמתי, הוא משכנע אותי שלא היה לי שום דבר ושאני צריכה להתחזק, 
אבל ברוך השם, השם לא עזב אותי ועשה לי את החסד הזה שאזכור כל מה שעברתי שם, ושתתפללו עלי תתפללו 
בלי הזכרת שמי כי איני רוצה לכתוב את שמי והם כבר ידע למי מתפללים! מכיוון שאני כותבת על בית דין של 
מעלה, שיש כל כך הרבה פרטים, ואי אפשר לכתוב הכל אך אני אנסה: בבית דין של מעלה יש היכלות, ובתוך 
ההיכל לא הייתי, כי אם הייתי שם, כבר לא היתה לי אפשרות לחזור, רק הייתי בהמתנה של בית דין של מעלה ותוך 
כדי ההמתנה, לא יכולתי לשאת את שמע הקולות שבאים מתוך ההיכל של הבית דין, היו כאלו קולות מפחידים 
וצעקות "אבל אני לא רציתי! לא חשבתי כך" וענו לנשמה הזו: "לא רצית ולא חשבת אבל העבירה היתה ממך 

ולכן העונש מגיע לך!"ורק לשמוע את הדברים האלה זה לבד מפחיד ומבהיל. 

ולא לחינם יש אימרה ידועה "צעקות של שמים" כשמתארים צעקות מפחידות ומבהילות )ובאמת תמיד תהיתי 
לעצמי מה פרוש האימרה, ושם כבר הבנתי(, הפחד שם כל כך עצום, עד שאפילו צדיקים רועדים מלהגיע לשם. 
אך ההבדל בין צדיק לאדם פשוט, שאדם צדיק מגיע מלווה בצדיקים, ואדם פשוט מגיע ומתמודד לבדו, בבית דין 
של מעלה מונים את העבירות שאדם עשה ויש לו בושה גדולה מאוד מזה, השלושה צדיקים טהורים השופטים, 
בלי משוא  תפקידם  את  לעשות  חייבים  הם  אבל  להעניש,  וצער  גדולה  רחמנות  להם  יש  מעלה,  דין של  בבית 
פנים, וזה מחריד ומזעזע, והפחד הכי גדול שבעולם הוא כאפס וכאין לפני הפחד האמיתי ששם, כשעוברים דרך 
בית דין של מעלה, יש להשם מאוד צער, כי השכינה צריכה להסתכל בכל מה שעושים לאדם, והיא בוכה עליו 
מרה, אבל לא ניתן לעשות דבר, שהרי האדם עצמו ברא את כל המזיקים והמלאכי חבלה השחורים, עם העיניים 
יותר  ודברים  מפחידות  חיות  גם  יש  גדולה,  יותר  עבירה  ואם  העולם,  של  משנהו  עד  האחד  מהקצה  הרחבות, 
גרועים, שעושים ייסורים קשים, ואם יש עבירות יותר חמורות, אז כל מכה של מלאך שחור, זה יותר מ-100 שנים 
של סבל וייסורים הכי קשים בעולם הזה, כשאדם רואה עצמו ברגע הראשון בשמיים, הוא רואה מיד מה זה מצוות 

ומה זה עבירות, שם אין בלבול

רואה אפילו עבירה קטנה שעשה כעבירה  ואדם  יודעים את האמת,   אם הדבר הוא עבירה או מצווה, שם 
חמורה. בעולם הזה, אישה שהולכת בצניעות לא יכולה לדעת מה יקרה לאישה שלא הולכת בצניעות, אבל שם 
בעולם האמת, אפשר לדעת מכיוון שמלאכים הלבנים שנבראו ממצוות הצניעות של האישה הצנועה, מלווים 
אותה ואומרים לה עד כמה ראוי שתשמח במצווה זו. שאם לא היתה עושה כן, אומרים לה מה היה יכול לקרות 
לה, כי השם רוצה שאותה אישה שהלכה בצניעות תשמח מאוד בחלקה. וכן כך זה בכל המצוות וחלילה להפך 
עבירות, כשאדם עובר עבירה מראים לו מה היה יכול להרוויח אם היה עושה מצוות, ובאותו זמן המזיקים כל כך 
שמחים להזיקו וכל מכה שלהם מרגישים כאלו זה ייסורים של אלפי שנים. ובאמת כשהחזירו לי נשמתי, הרגשתי 
שחייתי אלפי שנים, עד שהתפללתי להשם על זה ובקשתי את רחמיו, כי אני כל כך צעירה ולמה אני מרגישה 
כאילו אני בת אלפי שנים, ובקשתי מחילה מאיתו יתברך, וברוך השם, הצער הזה כבר עבר לי, אך עד היום אני 
מרגישה את הקשר לעולם האמת ואיני יכולה לשכוח כל מה שעברתי שם. וכל כך שמחתי שהחזירו לי את הנשמה 
כדי שאוכל לתקן את מה שקלקלתי. ובפרט כל כך חשוב לשמור על הצניעות ואם אישה מתפללת להשם בבגדים 
שאינם צנועים אז יש עליה קטרוג גדול למעלה, איך בת יהודיה אינה מתביישת להעמד כך לפני מלך העולם, והיא 
פוגמת בכבוד השם יתברך, כי הוא רואה הכל! ופרט צריך לשמור את צניעות הראש, כי זה מאוד חשוב בדרך 
היהדות, ובפרט היום עם כל המריחות שמורחים על הפנים )איפור( והולכים עם עגילים ארוכים, על הכל יתנו של 
דין וחשבון ולא ניתן להתחמק מזה. )ועדיף לדעת פה את האמת ולתקן מאשר לדעת שם בלי שום אפשרות לתקן 
רק ע"י עונשים קשים שהם מזככים את הנפש ומתקנים אותה( אחד הזכויות שיכולתי לרדת חזרה זה, שהייתי 
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באמת הולכת בצניעות מכף רגל עד ראש אך בגלל ה"משהו" שלא הייתי מקפידה מספיק ואפילו ולא ידעתי שזה 
אסור, שם בשמיים כבר ראיתי הכל עלי. ולא היו צריכים להסביר לי וכך זה לכל אדם, ואם אישה רוצה לחוס 
על נשמתה וללכת בצניעות, היא צריכה לבדוק אם המטפחת שהיא לובשת מתאימה לרוח הצניעות, ואיזה סוג 
קשירה של מטפחת היא קושרת, ואם זה מספיק צנוע ולא בולט ואם הבגד שלה לא צר, קצר, או חלילה שקוף 
כי אם משגיחים ובאמת רוצים להיות צנועים אז יש סייעתא דשמייא והשם עוזר כשאדם לא יכשל, כי משמיים 
מסייעים לכל יהודי ללכת בדרך שחפץ בה. ומקטנות כבר צריכה האימא להשגיח על ילדיה ובפרט בצניעות, כי 
אם לא תחנך את בניה ובנותיה שבשביל זה בכלל היא חיה אז אוי וי, כי אפילו שתטען בעולם הבא שהיתה צריכה 
להביא פרנסה אל ביתה כי בעלה אברך לומד בכולל ואין להם כסף, זה לא פוטר אותה מחינוך הילדים, וכן האב 
חייב בחינוך ילדיו ואם באמת משתדלים השם עוזר, השם לא עוזב אף אחד וגם אישה אלמנה או גרושה או הורים 
חולים יהיה להם סייעתא דשמייא בחינוך ילדיהם אם באמת מקודם לכן מסרו את נפשם על חינוך ילדיהם, אז 
יהיה להם הזכות שזה ימשיך הלאה. והשם יעזור שכל הילדים, הגברים והנשים, כולם ילכו בדרך היהודית, כי כל 
אחד ייתן בסוף דין וחשבון הן בעולם הבא והן כשמשיח יבוא, כי בבית דין של מעלה יש על כל עבירה גיהנום 
ואם יש הרבה סוגי עבירות ישנם הרבה סוגי גיהנום, אך נקווה שנזכה כולנו לעשות תשובה ולתקן נפשותינו ונזכה 

לכל טוב סלה אמן ואמן!!!

הערה: הסיפור נכתב ע"י האישה עצמה באידיש ותורגם לעברית כדי שכלל ישראל יזכו לידע מסיפור חשוב 
זה נא להפיץ מאישה לחברתה!!!")הסיפור נלקח מהאתר  /http://www.tsniut.co.il אגודת הצניעות תנצח 
בראשות הרב יצחק אלהב הכהן עוסקת בהפצת הצניעות בעם ישראל ובהגברת המודעות לערכים כגון צניעות 

וטהרת המשפחה. באתר תוכלו לקרוא מאמרים ופרסומים שונים של האגודה ושיעורים שונים לשמיעה(.

 דודו מינץ, זמר מזרחי לאחר שמת וחזר לחיים. 

ויש סיפור מאחורי הכיפה. לפני שש שנים התחשמלתי באמצע הופעה בירושלים  על הראש,  כיפה  גם   "יש 
ומתתי מוות קליני על הבמה לעיני אלף איש. עשרות מהם התעלפו, והביאו אמבולנסים, והיה בלגן גדול. זה היה 
הקטסטרופה של החיים שלי. ממש עליתי לשמים וראיתי כדורי אש! לפני זה הייתי חילוני, אבל מה שעברתי 

חיזק אצלי את האמונה שיש כוח עליון. לא נהייתי פנאטי, אבל הפסקתי להופיע בשבתות ובחגים"

דודו מינץ לא האמין לפני כן שיש עולם הבא אבל לאחר ביקורו בעולם האמת הבין שהכל אמת וחזר בתשובה. 

פורסם במוסף "סופשבוע", מעריב, 28 באפריל 2001. 

דן מרגלית עיתונאי ושדרן מבקש למסור- יש חיים לאחר המוות.

העיתונאי דן מרגלית  מבקש למסור : יש חיים לאחר החיים .מתוך כתבה מעיתון הארץ פורסם ב – 12/09/09

יש חיים אחרי המוות בחודש שעבר, באמצע אימון כושר, ירד הדופק של דן מרגלית ל -42 פעימות בדקה. הוא 
נעימה בסך  גופנית  זוכר כחוויה  ואז חזר. את השניות שלפני הוא  איבד את ההכרה, קפץ לביקור בעולם הבא 
הכל, אבל עכשיו, כשהוא תלוי בקוצב לב, הוא אומר שהמוות אינו מטריד אותו עוד, יש לו דברים יותר חשובים 
לעשות. למשל, לכתוב ספר חדש "חלה ירידה משמעותית במספר פעימות הלב שלי.יש לי חבר שבזמן הריצה על 
המכשיר הדופק שלו ירד ל-42.  המאמן עצר את המכונה ושלח אותו למיון וחייו ניצלו. בשבוע שעבר פתחתי את 
'מועצת החכמים' ואמרתי שהוויכוח מימי בית שני בין הצדוקים לפרושים בסוגיה אם יש או אין עולם הבא, 
לא יתקיים באולפן. אני כבר יודע שיש עולם הבא. הייתי שם".איפה? בעולם הבא. יש לי חשק לחיות עוד 

המון שנים“
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פואד בן אליעזר-סגן ראש הממשלה לשעבר- מוסר יש עולם הבא -

"אני הייתי בשמיים וראיתי את האור הלבן נמשכתי למעלה וחזרתי" כך אמר:
הפוליטיקאים  מראשי  הממשלה  ראש  מקום  וממלא  ישראל  שממשלת  בכיר  שר  שהיה  מי  אליעזר  בן  פואד 
ובנוכחות  רב משתתפים  באירוע  פינטו  ישעיהו  הרב  כבוד  אצל  באירוע  מוסר  העבודה  והמנהיגים של מפלגת 
כלי התקשורת אמר בפני כולם יש עולם הבא אני יודע שזה אמת אני הייתי שם .אני הייתי בשמיים הוא אומר 
לאחר שהיה מחוסר הכרה מאושפז בבית החולים תקופה לא קצרה ובחלקה מת קלינית למעשה ואז זכה לחוויה 
חוץ גופית ולראות את אור השכינה הקדושה כפי שהוא קרא לו האור הלובן בשמיים. הוא עוד הוסיף לקרואים 
הנכבדים שביניהם היו מספר שרים בכירים בממשלת ישראל כך אמר: "אנשים חושבים שאני הוזה, אבל לא 
)אני לא הוזה( ראיתי את האור בשמים ראיתי את הלובן, ראיתי שאני כבר נמשך למעלה, זהו, וחזרתי." ובזכות 
מה חזר? )לדבריו לערוץ 10 במסיבת כתיבת ספר תורה שערך הרב פינטו( בזכות הרב ישעיהו פינטו שהגיע ביום 
ולמחרת בבוקר הוא התעורר מהקומה שהיה בה  ליד מיטתו  והרב הצדיק בכה  החמישי שהיה מונשם כדבריו 
למרות שהרופאים אמרו לבני משפחתו לבוא להיפרד ממנו .פואד מסכם לאחר ביקורו בשמיים: "שהיה כדאי"...

שהשם ייתן לו ב"ה לזכות לחזור בתשובה שלימה ולאריכות ימים בבריאות איתנה

 מתוך תוכנית החדשות בערוץ 10 שנת 2012 ומתוך עובדה 2011.

 סמדר שפגשה בעולם האמת את המקובל הקדוש הרב שלום שרעבי זצ"ל
)ואחר כך פגשה את כבוד הרב במציאות.(ומוסרת יש חיים לאחר המוות.

ושחזרה לחיים ניסתה לאתר אם יש רב כזה ומאמציה עלו בתוהו. עד שנרשמה לקורס שהבחורה שלמדה איתה 
הייתה לא אחרת מביתו של כבוד הרב שלום שרעבי זצ"ל. וכאשר הגיע לראותו :"אמר לה חיכיתי לך יא בינתי." 
והיא הייתה בהלם שזה הרב שראתה בעולם האמת.והבינה שכל מה שחוותה היה אמת לאמיתה! סיפור מדהים 
ומרגש כפי שפירסמה רונה שנייפלד מארגון הידברות .בכתבתה שפרוסמה שם בהידברות סופשבוע מ-26ינואר 

2012 למניינם .ולהלן כתבתה המחזקת ומרתקת כאחת:"

"חיכיתי לך, בינתי" ..כל פעם כשניסיתי לברר עם סמדר, חברתי הטובה, מה עברה שם למעלה לפני 15 שנים, 
 כשמתה מוות קליני, נתקלתי בחומה בצורה

סמדר היא אחת החברות הקרובות שלי בשנים האחרונות, ומהווה חלק נכבד מאד מתהליך התשובה שלי. אני 
יודעת שלפני כ 15 שנה היא עברה תאונה קשה מאד, שבמהלכה מתה מוות קליני, וראתה מראות שעין רגילה 

 לא ראתה.
 כל אותם פעמים שניסיתי לברר איתה באמת מה היא עברה שם למעלה, נתקלתי בחומה בצורה ובפחד בלתי 

 מוסבר שניבט מעיניה "יום אחד נשב על כוס קפה ונדבר", פטרה אותי לא אחת, אך לבסוף היום הזה הגיע.
  

"לא יודעת מאיפה להתחיל, עברו כל כך הרבה שנים מאז אותה התאונה", סמדר זזה בחוסר נוחות, "אני זוכרת 
שנסעתי ערב אחד לבר מצווה, בגפי, לבושה במיטב הבגדים,  ובערך באזור באר יעקב לפני הכניסה לראשון 

 לציון, זה קרה".
 "ראיתי אורות של משאית גדולה שהתקדמו לעברי במהירות, וזהו, מכאן למעשה אני לא זוכרת דבר". 

"וכשהתעוררת ?", התפרצתי לדבריה. "מצחיק, אבל לא התעוררתי. בדיעבד התברר לי שהייתי ללא דופק, 
מורדמת ומונשמת בבית החולים. הגעתי למקום שלא הייתי בו קודם, ראיתי שולחן ארוך-ארוך ובו ישבו אנשים 

 מבוגרים עם זקנים לבנים, אנשים שלא ראיתי קודם לכן".
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קולה רעד מהתרגשות. "בדרך כלשהי הבנתי שיכולת הדיבור נלקחה ממני, לא יכולתי להוציא הגה. במשך זמן 
מסוים שאיני יכולה לאמוד, הטיחו בפני מה עשיתי ומה לא עשיתי בחיי. תביני שתמיד הייתי אדם מאמין, אבל 

 לא היה לי מושג קלוש מה זה עולם הבא".
 הרהרתי ביני לבין עצמי שפעם השתעשעתי במחשבה שהייתי רוצה לחוות דבר מעין זה - מן טעימה קטנה, 

להבין מה מצפה לי. הבעתה בפניה הבהירה לי שלא באמת הייתי רוצה לעבור את זה. טוב לי כאן, איפה שאני, 
 עם שתי הרגליים על הקרקע.

 "ישנם כמה דברים שאני זוכרת בבירור", סמדר לקחה נשימה עמוקה, "הבהירו לי כמה חמור עוון לשון הרע, 
אני זוכרת משפט אחד במדויק שנאמר לי שם, צרות עין וקנאה מוציאים אדם מן העולם, שתדעי שהמשפט 

 הזה מלווה אותי עד היום".
  

צמרמורת קרה עטפה את כולי, נזכרתי בכל הפעמים שהעזתי להישיר מבט למה שלא שייך לי. איך העזתי שלא 
 להיות מרוצה ממה שניתן לי ועוד יותר ממה שלא ניתן לי.

  
"את יודעת, רונית, ישנם דברים שנאסר עלי במפורש לשוחח עליהם. אוכל רק לומר שיש דבר כזה שנקרא 

 בית דין שמיים, ויש עולם שנמצא במקביל לכאן. כל מה שמספרים לנו - הכל נכון, רונית".
  

לא יכולתי שלא להיזכר במשנה מפרקי אבות שמסייעת לנו להינצל מעבירה, המשנה שאומרת, "דע לפני מי 
 אתה עומד ליתן דין וחשבון", משנה שאני חושבת שצריכה להיות חקוקה לנגד עיני כל היום וכל הלילה.

  
"ביקשתי לחזור לכאן, התחננתי, ולשמחתי גם קיבלתי רשות, לא לפני שהסבירו לי מדוע היא ניתנת לי בגלל 

 גמילות חסדים שעשית, לא ידעתי על מה הם מדברים בדיוק, רק שמחתי שבקשתי נתקבלה".
 "לפתע ראיתי רב צדיק עומד מולי, סביבו הילה ואור, והוא מושיט לי זר עלים של זעתר ומבקש ממני 
להריח אותם קוראים לי הרב שרעבי שלום, וזהו, אני פוקחת עיניים, כשאני מתעוררת אני רואה את כל 

הרופאים עומדים סביב המיטה שלי, ואין לי מושג היכן אני נמצאת, אין לי יכולת לזוז, והמשפט היחידי 
 שיוצא לי מהפה זה היכן הרב שרעבי?"

  
בשלב הזה היא מתחילה לצחוק, "תוך כמה דקות היה לידי פסיכיאטר שהיה בטוח שהמוח שלי נפגע באופן 

בלתי הפיך. לאחר מכן עברתי שיקום ארוך כי כל החוליות בגוף שלי יצאו מהמקום, כולל מפרק הלסת. תקופה 
 לא מבוטלת הייתי בטיפולים.

 "כשסוף סוף הצלחתי לקום על הרגליים ידעתי שאני חייבת לסגור מעגל, אני חייבת לדעת מי זה הרב הזה. 
בכל מקום שהלכתי שאלתי עליו ולא קיבלתי מענה, אנשים חשבו שאני באובססיה בגלל התאונה, אבל רצה 

השם ובגלל הכאבים החלטתי ללכת ללמוד הילינג. בהרצאת המבוא ישבה לידי אשה נעימת מראה בשם 
 ימימה, שתוך כדי שיחה התברר לי שהיא הבת של הרב שרעבי שלום!".

  
זה כבר היה יותר מדי עבורי, "איזו השגחה פרטית...", מלמלתי כלא מאמינה, "גם התסריטאי הכי מוכשר 

 לא היה חושב על זה".
 "למחרת בבוקר כבר הייתי אצלו, תור ארוך של אנשים חיכה לו שם מ 04:00 בבוקר, ימימה בתו הכניסה 

אותי לחדר שלו, ואני רואה שזה אותו הצדיק שהיה איתי למעלה, חיכיתי לך בינתי, היית צריכה להגיע אלי. 
כדי למלא את ייעודך בחיים, את צריכה לטפל בנשים, ובאותו המעמד הוא ביקש ממני להתחייב בפניו בנדר 

שלעולם לא אקבל אלי גברים לטיפול - נדר שאני מקיימת עד עצם היום הזה".

)ואנוכי ערן בן עזרא מוסיף זה עוד עדות שמוכיחה חד משמעית שהמוות הקליני שחוותה אמת היה וכל 
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שעברה בעולם האמת וזה מאמת את כל תורתנו הקדושה!! בדיוק כמו סיפורה של רויטל לוי גלעד שפגשה 
בעולם האמת את הרב אליזער ברלנד ולאחר מכן בחיים שלח אברך להביאה אליו. וכן סיפור דומה לבחור 

שהצילו הרב מרדכי אליהו שנתן לו מצווה ממנו בבית דין של מעלה ושנכנס אליו שחזר לחיים מייד אמר לו 
 הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כמה קשה היה להלחם עלייך שתחזור לחיים ותחזור בתשובה.(

   
"הביטי, כל תפיסת העולם שלי השתנתה, כל החיים שלי התהפכו והשתנו ללא היכר, חשוב לי שתביני מתוקה 

 שלי, יש בית דין של מעלה, יש עולם מעבר והוא נמצא לידינו, הם רואים ושומעים אותנו בכל שניה".
  

לא בכדי סמדר התעקשה לא לספר לי את קורותיה, היא פשוט הדחיקה, זה היה משא כבד מידי ללכת איתו. 
משא שבו אתה מקבל הוכחה חד משמעית לאמת אחת גדולה, ואין לי מושג אם היא צריכה לברך על כך או לא, 

 כי באיזשהו מקום ניטלה ממנה זכות הבחירה. היא יודעת בוודאות, נקודה.
 בדרך הביתה הבנתי למה השם חיבר בינינו. הוא ידע שתפקידה להדליק את האור שבתוכי, האור שאיתו אני 

צריכה להמשיך הלאה. קיבלתי ממנה את הידיעה המוחלטת והאבסולוטית למשהו שאני מנסה להרדים בתוכי, 
 למשהו שאני בעצמי מנסה להשתיק במוחי, וזו העובדה שזה שם, זה קיים, והכי חשוב, מחכה לי גם.

 הטור נכתב לעילוי נשמת הרב שלום שרעבי )מארי סאלם(, זכותו תמתיק הדינים מעל עם ישראל. אמן.

זוהרה שחוותה מוות קליני 

להלן תגובה של מישהי שח־ -בתגובה לכתבה באינטרנט שבו היא מספרת מה חוותה מחוץ לגופה.
וותה מוות קליני לכתבה באינטרנט שבו היא מספרת שהיא חוותה מוות קליני ומתארת מה חוותה מחוץ לגופה 

כעוד הוכחה שיש חיים לאחר המוות ויש עולם הבא כמו שתורתנו הקדושה כותבת! להלן תגובתה: 

"47. אני חוויתי מוות קליני ,מי שמעוניין לשמוע כן יש דבר כזה מוות קליני, אני הייתי בבית חולים בגיל 17 
הייתי בהרדמה מלאה, והרגשתי צמרמורות בכל הגוף אף פעם לא סיפרתי לאף אדם כי חשבתי שאני מדמיינת את 
זה, ראיתי אור שמוביל אותי לעבר החדר שבעצם ראיתי אור שמוביל למנהרה חשוכה, אני זוכרת שבכיתי חזק 
בנשמה הרגשה מוזרה ובקשתי סליחה. . . ואז שמעתי קול של מישהו שאמר לי. אל תדאגי יהיה בסדר יהיה 
בסדר. . . אני זוכרת שמשהו מתוכי צעק הצילו !!ואז ראיתי מלמעלה את הגוף שלי ואיך שהרופאים מטפלים 
לי בגוף, אני ראיתי את הגוף שלי מלמעלה וראיתי עצמות שמטפלות בו, שלדים שמטפלים בגופה המראה 
מאוד מחריד. . . עד ששמעתי עוד הפעם יהיה בסדר. . . כאילו מישהו דיבר איתי. אין לי מושג מי זה!!ואז 
שהנשמה נכנסה לגוף התעוררתי ושאלו אותי אם אני בסדר. . .אני לא בחורה שקרנית זה קרה וזה אמיתי לגמרי 
ואני זוכרת אחרי שהתעוררתי נשארו לי דמעות מהפחד שחשבתי שזהו !!החיים שלי נגמרו. מי שרוצה שיאמין 
מי שלא רוצה זאת זכות בחירה, אבל תבינו אותי לימדו ללמוד ממי שכבר יודע וראה אז הנה ההוכחה!!יש חיים 

למעלה !!השאלה היא אם חכמתה והשכלתה פה כדי להנות מהעולם של למעלה!!

זוהרה 18/09/11 | 01:41" עכ"ד

הרב עזריאל דביר מת וחזר מהבית דין של מעלה לספר מה שחווה: 

 הרב עזריאל דביר – מדבר אחרי מוות קליני!!! מתוך עיתון " יום השישי " )כתבה בעמוד 34( ג' כסליו תש"נ
49, אב לשש בנים  1.12.89 על הרב עזריאל דביר, מפקח בכיר במשרד החינוך שנפטר שבוע קודם לכן, בגיל 
ובנות, בתו נשואה לחנוך ורדיגר )בנו של ח"כ אברהם וורדיגר(, אחיו, הרב שלמה דיכובסקי – כיהן כאב בית דין 
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בת"א. הרב עזריאל דביר גר בירושלים בשכונת הר נוף, הירבה במתן צדקה. בכ"ב אייר תשמ"ט לקה בהתקף לב 
חמור והוטס למילווקי בארה"ב עם רעיתו רחל לניתוח ע"י ד"ר א. ג'ונסון מומחה מס' 1 בארה"ב לניתוחי לב. 

לאחר הניתוח הראשון, לקה הרב עזריאל בהתקף לב נוסף, חמור יותר מקודמו, במשך 10 ימים היה במצב של 
 אובדן הכרה על סף מוות קליני כאשר אשתו לידו. לפתע נחרדה אשתו מזעקה שיצאה מפיו "ל א   א מ ו ת  כ י 
א ח י ה ", עניו נפקחו והוא דיבר אל תפסיקו אותי עד אשר אסיים", ביקש. הרב דביר סיפר וסיפר עוד פעם סיפר 
ימים שישבתם לידי או התפללתם  ולרטט בקרב השומעים. אותם  גורם להתרגשות  לכל מי שפגש, תוך שהוא 
ומתייצבת לפני כיסא הכבוד", פתח את סיפורו בדרמטיות שרק  עלי, הרגשתי בחוש שנשמתי עולה למרומים 
אלה שהכירוהו ידעו שאין היא מעושה. "ראיתי בברור את הגוף שלי שוכב בבית החולים, לידו ניצבת רעייתי 
המסורה, ואני – מובל ממש ברגעים אלה אל בית דין של מעלה... " "רגעי המשפט היו קשים מנשוא. בבית 
דין של מעלה האשימו אותי בדברים קשים, ביקשו להוציא את דיני למוות " הרב דביר רצה לפרט כיצד היה 
נראה בית הדין. עיקר סיפורו התמקד בטענות שהושמעו כנגדו ובפסק הסופי. "בקשתי והתחננתי על עצמי: ". . 
. "יש לי אישה וילדים. רחמו עלי ואל תדינוני למוות' בכיתי. לכולם יש אישה וילדים ואינך מיוחס בכך השיבו 
לי". המנוח לא היה מסוגל לספר בשטף אחד את מה שעבר עליו בבית דין של מעלה. מדי כמה דקות היה פורץ 
בבכי חנוק. ההתרגשות אחזה בשומעים והעבירה אותם לעולם אחר ולמבט אחר על כל החיים. והרב דביר 
המשיך: "האשימו אותי שלא פעלתי דיי להפצת תורה ויראת שמים. מאידך הגיעו מלאכים רבים עד אין מספר 
והמליצו עלי בהצגת זכויותיו ומעשי הטובים. אני – לא פסקתי כל העת מלבכות ולהתחנן על נפשי. בשלב 
מסוים הודיעו לי בבית דין של מעלה שמאות איש מתפללים עלי למטה ואף שינו לי את השם". מיודעיו נדהמו 
להיווכח שברגע הראשון לאחר שפקח את עיניו ידע שהוסיפו לו את השם אליהו על שמו הראשון. אחדים 
מהם פרשו לחדרים סמוכים מרוב התרגשות. "כשראיתי שכלתה אלי הרעה ועוד מעט יצא גזר הדין אותו אין 
להשיב, ניסיתי להבטיח לבית דין של מעלה שמעתה ואילך אקדיש את כל חיי בהרבצת תורה ויראת שמים. 
אעשה כל אשר ביכולתי להאדרת כבוד שמו של הקב"ה בעולם. למרבה השמחה קיבל בית הדין את ההבטחה 
וביקש שאחזור שוב על הקבלה במילים מפורשות. הצהרתי פעם נוספת שאני מקבל על עצמי להקדיש את 
עצמי להפצת תורה ויראת שמים. באותו רגע פסק בית הדין שיינתן לי עוד פסק זמן קצוב לחיות. כששמעתי 
את הפסק, החילותי לצעוק בשמחה רבה: "לא אמות כי אחיה. . . "הרב חזר לארץ והפיץ במשך חודשים את 
אשר ארע לו ומה שנאמר לו בבית דין שמים. בחודש כסלו התש"ן לקה בהתקף לב ונפטר. ראה כתבה מהעיתון 
יום השישי המספרת הסיפור באורכה ומתארת נס נוסף שארע לרופא שטיפל ברב דביר בעקבות מקרה זה. שהרב 
נפטר הוא הופיע לרופא היהודי הנודע בתחומו אלקס דונקלי )שטיפל ברב דביר לפני מותו( ואמר לו שהוא שופט 
אותו בשל שנישא לגוייה בחלום ושפט אותו אכן בחלום על שנישא לאותה גוייה. כשהוא התעורר התקשרו אליו 
להודיע לו שמת הרב דביר והבין הוא שזה חלום אמיתי ואכן התגלה אליו הנפטר להצילו מבאר שחת. עונש חמור 
ליהודי שהלך עם גוייה ולא שב בתשובה. אותו רופא מייד עזב את אשתו הגויה. )ראו להלן הכתבה המלאה המצורפת 

מהעיתון "יום השישי". בעמוד הבא.(

 סיפורים מחזקים נוספים של מוות קליני כולל קישוריות לראות העדויות 
 להלן סיפור נוסף מעניין של נדיה מקארפרי מספרת כשנשמתה יצאה מן הגוף ולאחר שראתה מה שראתה רצתה להישאר שם אך 
  http://youtu.be/3adY_jxTYzg"..האור הלבן אמר לה: "את לא יכולה להישאר כאן, את עדיין לא התחלת את העבודה שלך
ולהלן עוד סיפור מרגש של הווארד סטון היה אתאיסט וכופר עד שמת בניתוח והגיע למקום שכינהו "גיהנום!" שם הוא מספר איך 

בתוך חשכה מוחלטת כל מיני יצורים עינו אותו, איך הם דחפו, נשכו ושרטו אותו וכו' עד שקול פנימי אמר לו להתפלל לאלוקים..

 http://youtu.be/z7NVTpDvqwY זה הלינק/קישורית לסרטון של הוורד סטון

להלן עוד סיפור מדהים מייק רובינסון התרסק במהלך טיסה למטרת צניחה חופשית.

לאחר שכבר מת, חזר לחיים ומספר שלאחר שנשמתו יצאה מהגוף, הוא עבר לעולם אמיתי יותר שאין בו תחושה של זמן ולא 
הרגשת כאב. עוד מספר על שיחה עם אלוקים שדיבר איתו מתוך האור שלא ידמה שום אור בעולמנו לעוצמתו, ואותו האור הציף אותו 

http://youtu.be/AU_dvrb0tvA.באהבה ובתחושה של חיות שאי אפשר לדמיין..בסוף מספר על השינוי לטובה בחייו לאחר המקרה



 177ספר ההוכחות

ראו סיפורו של הרב דביר מהעמוד הקודם מהכתבה מהעיתון יום השישי מיום 1.12.89 ג' כסלו תש"נ 
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האשה מהפייסבוק שחוותה חוויה חוץ גופית וריחפה מעל גופה פגשה במשחית 
)מקטרג( והתחננה על נפשה בסיפורה המרגש למחבר הספר

 להלן הסיפור האישי המרגש ומחזק שקיבלתי מחברה בפייסבוק: 

"שלום ערן

22 2011 אז הנה כפי שהבטחתי לך ולעצמי שיום אחד אכתוב את סיפורי, קשה לי להעריך ממתי  נובמבר 
אני זוכרת את עצמי אם איזה שהוא כח מולד קצת אחר משאר האנשים, עוד בצעירותי תמיד הייתי רואה באויר 
מן עיגולים מרחפים באיטיות ומסביבם מעטפת אפורה בהירה ומסביבה הילה, ותמיד תהיתי מה פשר הדבר, אני 
זוכרת שפניתי לאימי ושאלתי אותה האם היא רואה את מה שאני רואה, אך נעניתי בשלילה ושאני אולי לא רואה 
טוב, הטרידה אותי מאוד תשובתה והייתי נחושה למצוא לזה הסבר, שאלתי את אבי והוא ענה לי שהוא גם רואה, 

אך הוא לא יודע מה זה. 

גדלתי בבית שאינו שומר שבת ואינו מאמין בכלום, כך גם דעותיי היו – שאני מאמינה רק בעצמי, אך למרות 
הכל תמיד חשתי שיש כח מעלי. אני זוכרת שבתור ילדה קטנה, בביקורי אצל סבי וסבתי מצד אמא הייתי רואה 
את סבי הולך בחגים לבית הכנסת ואת סבתא מדליקה נרות שבת וזה הציק לי שחבל שבבית שלי לא עושים כך. 
היו מקרים הן מצד משפחתו של אבי והן של אמי שהיינו צריכים ללכת לבית העלמין ותמיד הסבים שלי לא היו 
נכנסים, וששאלתי אותם למה הם לא נכנסים ? הם אמרו שלכוהנים אסור להיכנס ! אז הבנתי שכנראה שאם אני 

כוהנת משני הצדדים אולי בגלל זה אני רואה דברים וכנראה זה נשמות. 

, כל  25 התחתנתי לראשונה ושנה לאחר מכן הייתי צריכה להתגרש, המחשבה היתה כל כך כואבת,  בגיל 
להתגרש,  צריכים  אנחנו  אוהבת  מישהוא שאני  סוף מצאתי  סוף  וכאשר  לי קשה  היה  ותמיד  לבד  נלחמתי  חיי 
התגרשנו והמשכנו לגור יחד כאילו כלום לא קרה, עד שיום אחד ביקשתי ממנו שכדאי שלפחות נישן בנפרד בכדי 
שנתחיל להתרגל לעניין הפרידה, הלכתי לישון בסלון על הספה ולקחתי מתחת לראשי את אחת הכריות שהיו חלק 
מהספה, לא היה לי נח והיה לי קשה לנשום על הכרית פני שהיא היתה גבוהה, כל הלילה חשבתי על מר מצבי 

ושאין לי כך להילחם כל הזמן, ושנמאס לי מהחיים והתחלתי לצערי לחשוב אולי בכלל עדיף למות. 

נהייה  עד שנדם, פתאום  ולאט לאט מפסיק  בחוזקה  פועם  ליבי  ואת  נחנקת  בוקר הרגשתי שאני  לפנות 
שקט, התחלתי להילחץ ולנסות להזיז את ידי, רגלי, אך ללא הצלחה, ראיתי את עצמי שוכבת על המיטה ואני 
)הנשמה( עולה ומרחפת מעל גופי השכוב מטה, כאשר אני רואה את כל הבית שלי דרך הקירות. מה שאני 
יכולה לספר שלא האמנתי בחיים לאחר המוות, אך באותה שניה שאתה יוצא מהגוף הנשמה יודעת, אתה מבין 
שאתה מת ועזבת את עולם, ומבין שהעולם הזה הוא מבחינת פרק זמן מאוד קצר והוא הבל בלים ושרק עכשיו 

אתה מתחיל לחיות שהמצב שאתה כרגע נמצא בו זה עולם האמת! 

הייתי בהלם, באותו הזמן היתה לידי בכל העת דמות ללא פנים עם גלימה שחורה שמתנוססת בגובה של 4 
מטר בערך- התחושה היתה מאוד מאוד מפחידה, של לבד ושאין אף אחד שיעזור לי, אין עוד צ'אנס לעשות מה 
שאני רוצה בחיים, שהכל גלוי, הצער ופחד היו נוראים, כולם תמיד אמרו בחיי שאיני מפחדת מכלום ובאמת 
כך היה, אני חושבת שאם הייתי בחיים הייתי מתה רק מלראות את הדמות הזו, היום אני יודעת, שזימנתי לי 
את מקטרג וידעתי שהוא בא לקחת אותי ולא למקום טוב, הבנתי שחיי בעולם הזה הסתיימו, התחליתי להתחנן 
על נפשי ולבכות כמו שמעולם לא בכיתי, דמעותיי היו יכולות למלא אגמים שלמים, התחננתי לדמות השחורה 
שאני רוצה לחזור לגוף שלי, שרק התחלתי לחיות ויש לי כל כך הרבה עוד לתת לאחרים ושלא הספקתי עדיין 
כלום בחיי, וכל המחשבות על מוות היו סתם, ושאני מצטערת מאוד. אני לא יודעת למה, אך בחסד הדמות הזו 
ויתרה לי, שחררה אותי ונתנה לי לחזור בחזרה לחיים, הנשמה שלי שהייתה קרובה כבר לתקרת החדר ירדה 

במהירות למטה ונכנסתי דרך האף …. וליבי התחיל שוב לפעום. 

לימים שעברו עזבתי את דירתי ומקום עבודתי למרות הקביעות שהייתה לי והחלטתי לעבור ללוס אנג'לס 
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לחפש את מזלי כאן, אני זוכרת באחד מהימים הבטתי השמיימה וביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיזמן לי גבר ירא 
שמיים, כי אני לא יודעת כלום על הדת, כי הרי גדלתי בבית חילוני לגמרי – אולי יותר מדי חילוני, ואם יהיה לצידי 

גבר כזה אוכל ללמוד ממנו, כי אני יודעת שהכל אמת, וכך אוכל להתקרב אל השם יתברך. 

לילה אחד קראתי את תפילת קריאת שמע שעל המיטה ומכר שלי נכנס לחדר ושאל אותי מה אני קוראת, אמרתי 
לי שזו תפילה לפני שהולכים לישון וכדאי לו גם לקרוא. הוא הסתכל בספר, גיחך ואמר " מה, את צוחקת עלי, 
אני יודע את כל הספר בעל פה! תפתחי איזה עמוד שאת רוצה תתחילי לקרוא את המילים הראשונות ואני אמשיך 
לקרוא לך את שאר הפרק" – כמובן לא האמנתי שמישהוא יודע את הכל בעל פה, והתחלתי לבחון אותו, דף ועוד 
דף – בסיום ידעתי שזה הגבר שאני רוצה, והודתי להשם ששמע את תפילתי וזימן לי את הבחור הזה, התחתנו 
נולד לנו בן ראשון, נולד בן שני ובכל הזמן הזה לא ניסיתי ללמוד, לעשות ולהתקרב להשם כפי שהבטחתי לו, 
הרגשתי נורא שאני לא עושה כלום וכל יום שעבר היה קשה יותר כי ידעתי את האמת, השם החזיר אותי לחיים, 
זימן לי בחור מקסים וילדים מקסימים ואני לא עושה כלום, בכל פעם שנזכרתי ביקשתי מהשם בבקשה שיתן לי 

עוד זמן שלא יתן לי את ה"מכה" ואז אחזור בתשובה, כמו שקורה לפעמים לאנשים. 

באותה תקופה כל הזמן הרגשתי את הנוכחות של סבי ז"ל האהוב מכל )אבא של אמא שלי(, פעמים שאלתי 
בני לביקור בארץ  את אמי שבאה לבקרני האם היא מרגישה אותו אך תמיד אמרה שלא, לפני טיסתי עם שני 
אמרתי לאימי שמוזר שאני מרגישה כל הזמן את סבא ויותר מוזר שאני מרגישה אותו כל הזמן בפתח דלתי שבחדר 
השינה. שאלתי את בעלי האם הוא בדק את מזוזות הבית והוא אמר לי שכן, עזבתי את הנושא וניסיתי לא לחשוב 
על זה. באחד מהימים בו ביליתי בארץ עם סבתי )מצד האמא( גם הרגשתי את נוכחותו החזקה של סבי ושאלתי 
אותה אולי היא מרגישה את נוכחותו ? אך תשובתה היתה שלילית, הצטלמנו כמה תמונות והיא חזרה לביתה, 
כאשר הורדתי את התמונות למחשב נבהלתי מעט, כי הרי זו לא הפעם הראשונה שאני רואה את רוחו של סבי 

בתמונה )כמעין ערפל זוהר, כמו עשן(. 

חזרתי ללוס אנגלס, והתפללתי להשם שאני רוצה להיכנס להריון אך אני רוצה הפעם שתי תאומות בנות לאחר 
שני בני המתוקים, וכך באמת היה, בעלי היה בשוק, כי כל הזמן אמרתי לו שיהיה לנו תאומים, באולטרה-סאונד 
אמרתי לו שהוא יראה שזה יהיה גם שתי בנות, וכך באמת היה )גם ההריונות הראשונים ידעתי שזה יהיו בנים(, 
לאחר הידיעה, שימחתי היתה גדולה כל כך אך גם הרגשתי הכבדה לגבי הבטחתי להשם היתה גדולה עוד יותר 
– שוב פניתי להשם שאני יודעת שזו האמת והוא כל כך מטיב עימי ושיסלח לי שאני עדיין לא מוכנה לחזור 

בתשובה ושזה עוד יקרה- ושאני מתחננת שאני לא רוצה לקבל את ה"מכה" ואז לחזור בתשובה. 

ימים עברו ובחודש השלישי להריוני התחילו לי כאבים עזים בראש, התחלתי לאבד את ראייתי בעין אחת, 
לנתח מחשש שאני אאבד בכלל את הראייה,  דחוף  וצריך  גידול שפיר בראש  לי  טי. הראו שיש  הסי.  וצילומי 
למרות סיכוי ההיריון. מכיוון שזה היה ניתוח קשה עם סיכון גבוה, התייעצנו עם רבנים, אימי ביקשה ממני להפיל, 

שראתה אותי סובלת כך, ואמרה שמקסימום ננסה להיכנס להריון אחרי הניתוח, 

לי  נתנו  שלא  מכיוון  הניתוח  אחרי  קשים  היו  הכאבים  הניתוח.  את  ולעשות  ההיריון  את  להשאיר  החלטנו 
סטרואידים בגלל ההיריון, חזרתי לביתי אחרי אשפוז ממושך שכולי נפוחה כמו בלון ולאט ואט התחלתי לאבד 
את תחושתי ביד אחת ולאחר מכאן ביד השנייה, לא יכולתי להזיז את ידי מהכתפיים ומטה- המצב היה קשה, אני 
בהריון בחודש השלישי, איני יכולה לתפקד ועם שני ילדים קטנים שהיו בני שלוש ושנה. קראנו לרבנים וכאשר 
הגיעו שאלו האם אנחנו ומוכנים לקבל את השבת לרפואה, ולבדוק את מזוזות ביתנו -מיד הסכמנו. לאחר הבדיקה 
התברר שהמזוזה שהיתה בחדר השינה שלנו היתה פגומה, ואז הבנתי למה ראיתי את סבי כל הזמן בפתח הדלת, 

ובאמת לאחר תיקון המזוזה לא ראיתיו יותר. 

עברה עלינו תקופה קשה מנשוא, רופאים שלא ידעו לתת לי תשובות, בדיקות, וביקורים רבים בטיפול נמרץ, 
והכל ללא משפחה שתעזור, בעלי התמודד עם כל הקושי לבד בין עבודה גידול הילדים ולקחת אותי לבתי חולים 
כל הזמן. ילדתי את בנותי בהרדמה מלאה ובעוד אני בבית החולים עברנו גם דירה, החזרה הביתה היתה קשה 
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שאיני  בלילה  הבנות  לבכי  נישבר  היה  ליבי  יכולתי,  לא  בהם  ולטפל  בנותי  את  להחזיק  שאפילו  מפני  כפליים 
יכולה לעזור לבעלי, שבני בן ה-4 כמעט צריך להאכיל אותי ולעזור לי להתקלח וכדומה בזה, ושאחותי שחייה 
איתי שנתיים בבית כשנה לפני כן, שנתתי לה את נשמתי כאילו היתה בתי, לא רצתה לעזור, ושאימי שבאה לבקר 
התנהגה בצורה לא מכובדת – דבר שגרם לי עגמת נפש הכי גדולה שיכולה להיות, מעולם לא הייתי שבורה כך, 
אמנם קיבלתי את מצבי כי זה מה שהשם נתן ולא יעזור לי עם אני ארחם על עצמי, אך משפחתי שלי- שאני זועקת 
אליהם בבקשת עזרה אינם עוזרים לי, אז מי נשאר לי? אך בעלי עמד לצידי לאורך כל הדרך ולא נשבר, טיפל בי, 
בשני בנינו ושתי בנותינו הפגיות שחזרו מבית החולים !! הכרתי הרבה אנשים טובים בעקבות המצב, בעיקר 
נשים דתיות שרצו לעזור, נשים מהקהילה שאפילו לא הכרתי, ואני שמחה על כך, אחרת לא הייתי מכירה את 
המגזר הזה. באחד מימי השבת שטיילנו בשכונה עם קרובת משפחה מצד בעלי שבאה לבקר, סיפרתי לה את כל 
אשר על ליבי, בעיקר משפחתי שנטשה אותי במצב הכי קשה בחיי, עברנו בשדרת עצים ענקיים יפיפייה וכאשר 
עברנו ליד אחד מהעצים, אני זוכרת שהסתכלתי עליו וחשבתי בליבי כמה יפה הוא, וממש שהיינו מתחתיו כל 
כך בכיתי וקיללתי את משפחתי בצער וביגון גדול מאוד, וכ 5 שניות לאחר שעברנו את העץ, ענף ענק בעורך 7 
מטר וענפיו משתרעים כ 4 מטר נפל למטה אחרינו, הסתכלתי אחורה וידעתי שזה סימן- שכל מה שהקדוש ברוך 
מזמן לנו הכל לטובה הכל חשבונות שמיים ולא לצפות ולהסתמך על אף אחד – אין לנו למי להישען רק אבינו 
4 שנים מאז, ידי חזרו לתפקוד מלא למרות מצבי הנדיר כפי שהוגדר בידי הרופאים. תודה  שבשמיים. עברו כ 

לבורא עולם, אני מנסה לשמור כמה שיותר, ובכל יום מנסה להיות אדם טוב יותר

עדות מצמררת ממשה לוי-עולה מצרפת שחווה מוות קליני-

הקדמה מבנימין גולדן האוטיסט בספר שכתב אביו של דניאל שנקרא דניאל 3 מסרים מעולם 
" :אני רוצה להמליץ מאד על המאמר הזה לכל עם ישראל מגיל 18. כי עם כל מה שמדברים על עבי־ תהאמ
רות ועונש, על גהינום וגן עדן, הדור הזה בדרך כלל לא רוצה לחשוב על התוצאות הרוחניות של העבירות 
שלו. הנטייה, גם בין המנהיגים והמחנכים של העולם החרדי, זה לפי הרוח העולם המודרני, להקל ולהוריד 

את החריפות של העונשים שמחכים לבעלי עבירות. אני מקווה שכל אלה שיקראו את המאמר הזה יקבלו רצון 
ומרץ לחזור מיד בתשובה אמיתית, לחזור לאבינו שבשמים, ושנזכה כולנו, כל עם ישראל, לקבל משיח צדקנו 

ברחמים. "

קטעים מתוך הסרט הדוקומנטרי "הסוף" של "בחגוי הסלע" באדיבות ארגון "בחגוי הסלע"

משה לוי מצרפת, חווה לפני מספר שנים מוות קליני, על פי הציווי שניתן לו בשמים, הוא מספר בהרחבה מה 
ראה בשמים ובגיהינום ומה שאמרו לו להבהיר לנו: 

שמי משה לוי, גרתי בפריז, נהגתי ללכת הרבה לדיסקוטקים, הייתי נותן שיעורי ריקוד. הייתי רוכב הרבה על 
האופניים שלי. יום אחד, תוך כדי רכיבה על האופניים שלי, הרגשתי חולשה, חום וכל גופי היה נוטף זיעה, כאשר 
אני סוף סוף הגעתי לבית של ההורים שלי, אני מתמוטט לתוך המיטה, כל הגוף שלי היה נוטף מים כמו ברז, 

התחלתי למות לאט לאט, ולא ידעתי שאני הולך למות. 

התחלתי לעלות לאט לאט )הכוונה לנשמה שלי(, הרגשתי שאני עוד מעט לא פה. המשפחה הזמינה אמבולנס, 
ובינתיים אני מרגיש שהנשמה שלי עולה ויוצאת מהגוף, נשאבת כלפי מעלה כמו טיל, אני מרגיש מאושר ושומע 
מוזיקה. הגעתי למקום שקט, חושך מוחלט שלא קיים בעולם כלל, יכולתי למשש את החושך והחושך הזה חונק 
אותי, זה מין עונש שלא חלמתי בחיים, שאלתי מה קורה, איפה אני נמצא. יצא מין קול ואמר: זה עונש ראשון 
לאגואיסטים. היית מאוד אגואיסט ודאגת רק לאינטרסים שלך ואתה תישאר פה בעונש הזה, בחושך העבה ולא 
תוכל לזוז, אתה אוהב להיות לבד, אז תישאר לבד, מידה כנגד מידה. הרגשתי חושך עבה, ואני לבד בעולם, בודד 
ממש. פתאום נראה קצת אור, עשן לבן, ומתקדמות אלי נשמות מוזרות והיו צועקים עלי צעקות איומות וי, וי, 



 181ספר ההוכחות

וי, כמו בהפגנה, באו לקראתי, אני מתחבא באיזה מקום והן באות אחרי, הרגשתי הרגשה כזו שהם רוצות לתלות 
אותי. ופתאום הפסיקו לצעוק, והופיע זקן אחד עם זקן לבן כזה יפה, הוא הופיע בעדינות רבה ביניהם והבנתי שזה 

אדם קדוש, צדיק, מאוד חשוב. הוא נכנס ואמר תעזבו אותו, הם פחדו ועזבו. 

)בתמונה משה לוי מתאר את מותו הקליני וכל שחווה ועבר בעולם האמת מתוך הקלטת "הסוף" ראו ביוטיוב. קלטת מאוד מחזקת 

ומומלצת(

זה היה רבי יצחק טייב, הסבא שלי. אמרתי: לא יודע מה קרה איתי, מה קורה פה, משהוא מוזר, מה אני, מי 
אני, אני למטה או למעלה, תסביר לי. אמרו לי: פה זה עולם האמת, זה העולם הנכון, מה שראית וחיית זה לא נכון, 
פה זה נכון. פה עושים משפטים, פה עוזרים, פה לומדים, פה עושים. פה זה עולם האמת. והסבא אומר לי: "תדע, 
אתה עשית הרבה דברים לא טובים בכלל קלקלת אנשים, שיגעת אותם, הרדמת אותם, מה לא עשית? דיסקוטקים, 

בלגן, טניס, ריקודים, ככה אתה עושה לי"? ככה אומר לי. 

אמרתי: אתה לא צריך לצעוק, אני הנכד שלך ואתה הסבא שלי. אמר לי: "פה אין סבא". והוא משליך אותי כמו 
בהמה עם המקל הליכה שלו. אמרתי לו: אתה מושך אותי כמו בהמה שלך, תוציא את המקל. אמר לי: אתה יותר 
גרוע מזה. ועכשיו תשמע, פה אתה במצב קשה מאד, נתחיל איתך בדבר קטן. אתה זוכר ששלחו אותך לתלמוד 

תורה ואתה ברחת? אמרתי: לא ברחתי. 

איך שאני אומר להם שלא ברחתי, מראים לי בהסרטה איך אני בורח. אמרו לי: עכשיו מטפלים בך, עכשיו 
הגיע הזמן שמה שעשית, תחזור בך. ותגיד לרב סליחה. הוא רצה עם כל ליבו ללמד אותך א-ב שתוכל לעשות בר 
מצווה ותעשה רצון הבורא ומה עשית? זרקת את הכל וגדלת בלי זה ותראה לאיפה הגעת. עכשיו מה נעשה לך? 
תראה מה נעשה לך. הראו לי ספר ואמרו אתה רואה את עצמך שמה? היה להם וידאו מאוד משוכלל ואמרו לי 
הנשמה שלך מאוד נהנית מזה. אמרתי: עכשיו אתם מדברים יפה, לפני כן צעקתם עלי, מה אתם משחקים איתי? 
מה קורה פה?אמרו לי: הכל בא בחשבון, גם את הרע וגם את הטוב. אחר כך באו צדיקים גדולים, ראיתי את רבי 
יצחק טייב הסבא שלי, הרב פיינהדלר, הרב ברלנד, הרב עובדיה יוסף, הרב אלבז, הרב קוק. אמרו לי: תשמע, 
לך תאמר למטה )בעולם הזה( מי שחושב שבעולם הזה באים לעשות ביזנס וללכת לישון, טועה. אין להם שום 
תועלת, הכל הפסד, גם זה יפסידו, גם זה ייקחו מהם, אז תוריד את זה לראש )תזכור את זה( תתחיל לדבר ולעזור. 
אתה רואה יהודי מדוכא תתפוס אותו, תדריך אותי מה לעשות. הראו לי שאני מניח תפילין וטלית, ואור כזה כמו 

לבוש מקיף אותי, שהגן עלי מכל הצרות ומכל העונשים, ראיתי את זה. 

יצאה בת קול ואמרה לי בצעקה גדולה: "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!" אמרתי: תלמוד אין לי, יש לי 
רק זה. אמרו לי: זה מספיק, אם אתה מתלהב בתורה בזה. אבל מה עשית עם האיברים שלך? מה עשית עם הידיים 
שלך? אמרתי: עם הידיים עשיתי קרטה, קונג פו, טניס. אמרו לי: זהו, זה מה שהבאת? אמרתי: זה מה שאני יכול 
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להביא לכם. אמרו: את זה לא ביקשנו. נתת צדקה לעני ? אמרתי: אני לא יודע מה זה צדקה, לא לימדו אותי. שאלו: 
עשית מצוות? עזרת לזקן ברחוב? התחילו לדבר איתי בצורה קשה. ואז נזכרתי שעשיתי ביקור חולים. בקשו שאני 
אסביר, והם יודעים הכל, זה לא שהם לא יודעים, הכל יודעים, רק רוצים שאני אספר להם גם, ואז סיפרתי להם 
עשיתי כך וכך וכך. כשהייתי בפריז, כמעט כל יום, הולך לזקנים וזקנות בבית חולים רוטשילד, היו שם זקנים 
וזקנות, הייתי מטפל בהם, נותן להם מים, סוגר את החלון, פותח דלת, דברים פשוטים ביותר, ממש פשוטים, יושב 
איתם, מדבר איתם. אמרו: מאד יפה, יש לך מזל שהבאת את זה. תפילין, פעם אחת הנחתי בבר מצווה, ופעם אחת 
בבית חולים, שהיה שם זקן שהדריך אותי בהנחת תפילין ואמר לי תתפלל לה', באותו יום אני זוכר הייתי בגיל 18 
או 19 מאד נהניתי מהדבר הזה, לא ידעתי מה זה בכלל, הסתכלתי על הספר )הסידור( ולא ידעתי מה אני קורא, 
הנשמה שלי נדבקה בזה. והייתי מאד שמח. דיברתי עם בורא עולם, איך שאני מרגיש, טוב לי איתך אמרתי לו זה 
שווה עסק, תפילין, ציצית ואני מדבר עם הספר)הסידור( הרגשתי מאד נפלא, כל מה שהיה וחוץ מזה, זה היה אפס 
קטן, ראיתי שהכל בלוף, רק זה היה חשוב שאני עומד עם הספר בלי לקרוא. אמרו: אם עשית את זה עם הידיים 
שלך, אז הידיים לא יפגעו.(ומצביע על הכפות ידיים עד פרק היד(. הגיעו לפה. אמרו לי: מה אמרת בפה? אמרתי: 

אני יודע הרבה בדיחות, אני בדחן גדול. 

אמרו לי: אתה בדחן? פה אין בדיחות. איך שהתחלתי מילה אחת של בדיחה, הכל נכבה ונהיה חושך, אין אף 
אחד, אין קול, חושך. אמרתי, ואוי, ואוי, ואוי מה עשיתי? מה אסור לספר בדיחה? ואז התחלתי לספר עוד פעם, 
שמו את האורות, רק התחלתי לספר עוד פעם, כל מילה של בדיחה נכנס לי נחשים קטנים, כאלה חרקים, כזה 
מגעיל אי אפשר להסביר)והוא מראה איך נכנסו לו לפה( כאלה נחשים קטנים לא ראיתי בחיים שלי. והנחשים 
פותחים את הפה שלי ומפריעים לי בבדיחה. אמרתי טוב, הם לא רוצים לשמוע, בוא נפסיק. אמרו לי: גם זה, 

דיברת הרבה לשון הרע, היה לך הרבה גאווה. 

אמרתי: לשון הרע כן דיברתי. אז הוציאו את זה מהפה שלי והרגשתי כאילו עושים לי טיפול נמרץ בפה, כמו 
ניתוח בפה, כאילו שאלף רופאים עובדים על הפה שלי בטיפולים רציניים. אמרתי: מה אתם רוצים ממני? אמרו 
לי: בוא תשמע, עוד מעט תרד למטה)לעולם הזה(, אבל לא תרד אותו דבר, לא תעז לדבר מילה קטנה של דברים 
בטלים או צחוק, תהיה רציני למטה. אנחנו מטפלים בך עכשיו. וטפלו בי כמו רופא שניים והסכמתי לזה. אמרו לי: 
עכשיו העיניים שלך, מה עשית איתם? אמרתי: קולנוע, ראית הרבה סרטים וגם בנות, ב"ה, יש לי רשימות וחשבתי 
להוציא את הפנקס שלי. אמרו לי: אדוני, עד פה, זה "תחום שבת". רק דברתי על פנקס ובנות, עוד פעם שקט 
מוחלט ואני שומע מרחוק רעש מדהים, כמו איזה רכבת ארוכה נכנסת, כמו איזו צעקה, כמו קול של אדם שכועס 
עליך, משהוא פחד מוות, פחד פחד, והוא לא רוצה לוותר עלי בכלל, לא ידעתי מי זה עד שהוא הופיע ככה, גדול 

כמו רכבת, ראיתי את הפנים שלו, ענקי כזה, מלא עיניים, והוא מתקרב ורוצה לקרוע אותי עם מכות רצח. 

אמרתי: רגע, מי זה, מאיפה הוא זה? אמרו לי זה מלאך המוות, ופתאום בא לי מולי, פנים אל פנים, ואומר 
לי: אני לא אשם, אתה אשם, אתה בראת אותי, הסתכלת )על דברים אסורים(, על כל הסתכלות והסתכלות תאכל 
אותה. הוא הסתכל עלי, מאד מבהיל, עיניים עם מוגלה שזזות ככה, אי אפשר להסביר, ופנים גדולות ומפחידות 
מאד. אמרתי: למה אתה כזה מפחיד? אמר לי: אתה הסתכלת כ"כ ברצינות על הבנות אז גם אני ככה, מה לעשות 
אני שלך ואתה שלי. אמרתי: עד מתי? אמר לי: עד שיתחשק למעלה לעצור אותי. והדקות האלה, זה כמו 20 שנה 
של גלות, זה לא דקות קלות, כמו אחד שיש לו אויב שעומד לו בפנים והוא שונא אותו, ומחכה כבר מתי יסתלק 
ממנו, והוא סובל את הגהנום מהאויב. זה אלף אויבים של פגם עיניים, עד שהבנתי שאני צריך לתקן משהוא, שאני 
צריך לשמור משהוא, שאני צריך להשתדל, הבנתי שטעות בידי. אמרו: טוב, הוא הבין, תעזבו אותו, אבל הוא לא 
הסתפק בזה, אני לא יודע פתאום מה קרה, העיניים שלי יצאו מהנשמה, חתכו אותם לחתיכות קטנות, פזרו אותם 
כמו ניירות, זה איום ונורא ההרגשה הזאת. אנשים לא יכולים להבין איך שהנשמה מתפוררת כמו אבקת כביסה, 
ואתה רואה את זה מתפזר ואתה לא חי, אתה לא אתה, אני לא יודע איך להסביר, אין לי מילים. פתאום מחזירים 

אותי עוד פעם לנשמה, ואמרו לי: מה עשית עם האוזניים? 

אמרתי: הייתי שומע הרבה דיסקים ומוזיקות. אמרו: על ביטול תורה, על כל שנייה של בטלה צעקו לי צעקה 
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גדולה באוזן, כאילו אלף רמקולים באוזן, היה צעקות איומות, איום ונורא, כמו ששמו לך את כל הווליום באוזן 
עד שהאוזן תתפוצץ ותתפוס קריזה. אמרו לי: זה מידה כנגד מידה. אתה הלכת לדיסקוטק והכשלת אנשים ע"י 
מוזיקה, אז אותו דבר פה תסבול זהו. שאלתי: עד מתי? עד שיתחשק לנו להפסיק. אמרו לי מה עשית עם הרגליים? 
בינתיים האוזן עדיין סובלת והעיניים בלחץ, והפה עדיין בטיפולים וכל זה ביחד זה בלבול חזק בראש. עניתי: 
הייתי רץ הרבה ריצות. אמרו: תרוץ עכשיו. הנשמה התחילה לרוץ, ובא מאחור איזה נחש גדול, אני מאוד מאוד 
זוכר את זה, נוסע כמו מכונית, ויש לו פה גדול כמו בן אדם, והוא רוצה לבלוע אותי ככה ממש. שאלתי: למה 
זה? אמרו לי, אתה אוהב לרוץ, אז תרוץ, לריצה לבטלה אין לנו זמן. אמרו: עכשיו ידיים, יש לנו בעיה עם הידיים 
שלך, מה עם האצבעות? מה עשו? יש פה 2 אנשים שיש להם טענות מאוד גדולות. ראיתי את סבתא שלי באה 
בצעקה: גזלן! גזלן! גנבת שוקולד קטן מהמקרר, הראו לי איך אני גונב את השוקולד, פותח אותו ואוכל אותו 
בלי לברך עוד, אמרו לי חוצפן כמוך, תתבייש, אמרתי על מה? שלא בירכת. אצלם )אצל סבא וסבתא( למדו אותי 
לברך על כל דבר ולא ברכתי על השוקולד. סבתא אמרה: הבעיה שלקחת את השוקולד ואני התכוונתי לתת לך 
בשמחה גדולה מתנה לתינוק הקטן, ואתה לקחת את זה ממני, הרגת אותי בזה. אח"כ לקחו אותי לכיוון בית ישן 
עם הרבה נשמות, הכניסו אותי לאמצע, והנשמות מתקרבות אלי וסוגרות אותי, סגרו אותי וצעקו עלי-גנב! גזלן! 

כל אחד בא לעשות לי תיקון. 

אחד לקחתי את החברה שלו, ומרוב זה היה לו צער מאוד גדול, אחד לקחתי לו את העט ולא החזרתי לו, 
ראיתי זוג הורים יושבים על הרצפה בצער של ט' באב על זה שהייתי נותן לילדים שלהם שיעור טומאה בדיסקו 
במקום להחזיר אותם בתשובה, והם חיכו לילדים ולא באו, והיו בדאגה גדולה שמא קרה להם משהוא. אמרו לי: 
תלך, לך, רשע, הייתי מאוד מסובך עם ההורים האלה, צועקים מאוד. פתאום היה שקט, נפרדתי מהנשמות האלה, 
והיה כזה אור, מאוד חם, זה היה גהינום, היו להבות אש בוערת בגובה 30 מטר והיה שם שעון גדול והבנתי שב 
12 בלילה בול הם לוקחים אותי והורגים אותי, ראיתי את מחוגי השעון מתקדמים וזה מפחיד מאוד. הבנתי שאין 
לי הרבה זמן, והם רוצים לגמור איתי. . . אמרו לי עכשיו בא נראה מה עם הברית מילה שלך, מה עם זרע לבטלה, 
ומצערים אותי אני רואה את השעון מתקדם, התחילו לדבר איתי בצורה מאוד תקיפה, הלכת עם בנות ועניינים, 
הבנתי שיש לי בעיה מאוד גדולה, הכניסו אותי בכוח לחדר קטן, ובחדר מלאך קטן כזה נמוך, פנים מפחידות כמו 
של מונגולואיד כולו נוטף מוגלה והוא אומר לי: אתה בנית אותי ויש לי חשק לדבר איתך, והיו לו אצבעות כאלה 
מעוותות עם ציפורניים של מפלצת, ואומר לי: על כל טיפת קרי שהוצאת ונגעת בברית מילה, אני עומד לגמור 
אותך ככה עם הציפורניים, את כל הנשמה אני אקרע לך, והוא מתקרב אלי, הייתי כבר מאוד גמור. אוי למי שנוגע 

בברית מילה, אוי ואבוי ואוי למי שלא הולך לשידוך. 

אמרו לי לך תאמר להם )בעולם הזה( למי שחושב שיש זמן, אין שום זמן, להיות זריז מאוד במצוות האלה, 
תרוץ מהר תגיד להם למטה, זה התיקון שלך להגיד להם למטה, אם לא תגיד להם ולא תזרז אותם אני אזדרז לגמור 
אותך, וגם אתה לא תיגע בברית, אם יש לך בעיה תבקש מבורא עולם, אין לך כלה, יביאו לך כלה ותשתוק, ואם 
יש )יציעו( לך שידוך, תלך לאיפה שיגידו לך, אל תעשה שום חשבון, תהיה תמים מאוד, אם לא אני גומר אותך. 

פתאום ראיתי את כל המוגלות שלו, נוזלים ככה מתוך גופו, וזה דם כזה אדום וגם קרי, ואומר לי, כל טיפה 
שיוצאת זה תינוק שהרגת, והוא מתכוון להידבק אלי עם כל הטומאה הזו, כל הדם, ומן שומן כזה, ובקצור, אם 
הוא רק מתקרב אתה לא יכול לחיות כבר, אדם כזה מגעיל אותך אתה לא יכול לעמוד בזה, אמר לי: אתה בנית 
אותי, זה מה שיש. אמרתי אני ארד למטה ואשתדל לא לגעת ולא לראות. הבינו שאני הסכמתי להשתנות, אז פתחו 
לי את הדלת, ואני מתקדם למעלה עד שראיתי אורות שהולכים וגדלים עד האור הגדול וראיתי צדיקים שיושבים 
בעיגול, ראיתי אולם גדול מלא אורות ועושים משפט עלי, מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, מה נעשה איתו עכשיו, 
ובמשפט הזה אתה רואה שהגורל שלך ביד של אנשים, ואתה לא יכול לעשות כלום. ואני שומע רעש, זה אומר: 
הוא צדיק הוא עשה מצווה, וזה אומר הוא לא עשה, זה רשע, ובקול רם עד שהאוזן משתגעת, עד שאתה לא יכול 
לסבול יותר, ואז אני פתאום התחלתי לצעוק צעקה גדולה-אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לחזור בתשובה, 
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התחלתי לבכות מרב פחד מוות. פתאום הכל נפסק, ויצא אלי אור מלמעלה ואמר לי "אני אוהב אותך" זה היה 
ריבונו של עולם, ישתבח שמו לעד, ככה אמר לי: 

איפה שתלך, מה שתעשה בעולם, תזכיר אותי, תספר מה שקרה לך, הכל תגיד. לקחו אותי לעיר שחורה אחת, 
ראיתי אחד שאוכל לחם בלי נטילת ידיים, באו מלאכי חבלה גדולים עם כנפיים, חטפו את הנשמה שלו וקרעו 
אותה. לקחו אותי לים, פתאום יוצא מלאך אחד כמו קינג קונג 30 מטר גובה, לבוש בגדים מאוד משונים, לקח את 
הנשמה שלי ומכניס אותי לתוך המים, ואני בתוך המים עד שלא יכולתי לנשום, אז העלה אותי למעלה, לקחתי 
ידיים.  נטילת  זה על שלא עשית  והוא אומר:  עוד פעם, שאלתי מה קרה?  יורד  ועוד פעם חוזר, עולה  נשימה, 
ההורים שלך והזקנים והסבא והסבתא הסבירו לך מה זה נטילת ידיים, אתה זלזלת, לא קבלת )לקיים( תאכל אותה. 
הוא יצא ונעלם, ואני נשארתי עוד קצת במים, עד שהחזירו אותי לעולם הנשמות. הביאו אותי לגהינום, ראיתי 

צעירים וצעירות כאילו מחכים לתור שלהם. 

פתאום נפתחת דלת ענקית כזאת. יוצא מלאך אחד תופס איזה נשמה, לוקח אותה וזורק אותה בפנים שמה, ויש 
שם צעקות, זיעה, ריח לא נעים, נשמה לא יכולה לסבול את זה, היה שם גם ריח של צואה רותחת מגעילה וזורקים 
אותו לפה וזורקים אותו לשם, ממקום למקום. פתאום לוקחים את הנשמה שלי, נתנו לי מכה רצינית, משהוא איום 
ונורא ובאו 4 מלאכים מכל הכיוונים והכו אותי במכות, שאלתי על מה? אמרו לי: אתה, יהיה לך בנים, ילדים, אם 
אתה לא תחנך אותם לתלמוד תורה אתה גמור. הראו לי שאדם שפוגם בברית, ה' ישמור ויציל, פוגם עד שיצא 
לו דם ממש, והיה כואב לו מאוד מאוד, ואמרו לי הכאב הזה יבוא למעלה. כל הדם שיורד מהברית זה תינוקות 
שבוכים ומהם יוצאים מלאכי חבלה קטנים ובתוך הקבר משתוללים, ואמרו לי, שמלאכי חבלה מחכים לו עכשיו 
עד שימות ויאכלו את הגוף ויתנו לו טיפול על כל טיפה שהוציא מעצמו, תצא ותהיה מלאך חבלה, פחד משהוא, 
פחד מוות, אדם צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא יגע שמה )בברית(, והתיקון שלי לעזור לאנשים בתיקון שלהם, 
להביא להם שידוך. אתה תסביר להם בכל הכוח עד שיתעוררו, אז אתה נקי. ראיתי בעיר אישה רצה, הריצו אותה 
מלאכי חבלה לכל הכיוונים, שגעו אותה, והיא צועקת הצילו, הצילו. אמרו לי: לאישה הזאת אין לה מצוות, היא 
נגמרת, היא לא שווה שקל, מי שלא עושה מצוות ולא עוזר לזולת, הוא לא שווה שקל. שידעו את זה, תגיד להם 
למטה )בעולם הזה(. הריצו אותה שמה עד שהתעייפה, הכניסו אותה לחדר שחור, שמו אותה בסיר שחור רותח, 
ומלאכי חבלה שחורים, כזה שחור מגעיל לא ראיתי בחיים שלי, והיא צועקת ונאכלת ע"י מלאכי החבלה על כל 
פגם שהיא החטיאה את הבחורים, היא הצטערה על זה, אבל היא כבר כמעט לא הייתה קיימת, כולה שחורה, כולה 

סמרטוט, אין, אין כבר כלום. 

שאלו: מה עם התורה שלך? לא היה לי, אך בזכות שהייתי אומר תהילים עם אותו צדיק בבית חולים רוטשילד, 
הדף הזה שקראתי, הוא הוציא אותי מהחדר, אם לא, אז הייתי נשאר שמה. התחלתי להקיא את כל המעיים שלי, 
הייתי כבר מת, הנשמה כבר מתרוקנת, והרגשה כזו שאי אפשר להסביר את זה, זה לא פשוט. ראו שקראתי תהילים 
ועשיתי השתדלות קטנה, אז שחררו אותי מהחדר. אני יוצא מהחדר, היו שם המון חדרי משפט, הראו לי את הדוד 
שלי, שהיה צדיק ועבר הרבה ייסורים, נפטר ממחלת הסרטן, יושב בחדר, שותק ולא זז, והוא אומר: טפלו בו 
עכשיו, אני מבקש מכם, רציתי לברוח. הדוד אמר: אתה לא תברח, ביישת אותי, שאלתי אותו במה ביישתי אותו, 
והוא אמר: אמרת לציבור בבית הכנסת שאני לא יודע לקרוא, איך הוא )הדוד( עושה )מתפלל( כאילו קורא. עשו 
אותו קרקס מזה, ומאז הוא לא חזר יותר לבית הכנסת, וחסר תפילות, חסר לימוד, ונשאר מסכן בבית שלו עם 
אשתו עד שנפטר מהמחלה, אפילו לרחוב לא יצא. והוא צעק – "אני רוצה את העונש שלך עכשיו", הראו לי את 
העונש למי שהורג בן-אדם בדיבור, זה מדהים, לקחו אותי לחדר עם מכונות, ואנשים שמה שוכבים וקשורים, ויש 
שם כמו מסור חשמלי שחותך את הבן-אדם כמו נקניק, פרוסות פרוסות, מילימטר מילימטר. לוקח הרבה זמן. 
שאלתי אדם כזה, מה קורה ? ואמר לי: גרמתי לאנשים צער, הם הרגישו ככה, ועכשיו נותנים גם לי להרגיש, על 
כל צער, על כל כאב שגרמתי, חותכים אותי, והוא צועק ומרגיש מוות, ורוצה לצאת ולא יכול לצאת – כמו אדם 

שביישו אותו שמרגיש תפוס, מרגיש מוות. ואמרו לי: חותכים אותו לאט לאט, זה העונש, יש לנו זמן. 

אחרי זה, באו מלאכי חבלה, כאלה קטנים, עם פנים של כלב ופה חד כמו קוץ, ונובחים עם רעש כזה של 
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תרנגולת כזה מפחיד, והכלבים האלה באו כמו מטוסים במלחמה, על הנשמה שלי, תפסו את הנשמה שלי, וכאילו 
משתוללים בתוך הנשמה שלי, חותכים ומפזרים את כל הנשמה, זה תיקון לכל האיברים שפגמתי בהם, זה דקה 
שאתה מרגיש שהנשמה מתפזרת לגמרי, אתה לא קיים, לא חי, ואחרי כן מחזירים את כל החלקים ומחיים אותך 
עוד פעם בחזרה. אמרתי וואי וואי וואי, וזה לא נגמר, אמרתי תעזבו אותי, ואמרו לי – לא! עוד פעם וחוזר חלילה. 
לפעמים יש שתי נשמות שצריכות להיפגש, תינוק קטן אשכנזי ותינוק קטן ספרדי, אוהבים זה לזה, חברים, ורוצים 
ללמוד תורה, ואסור להם ללמוד, למה? יש רב גדול שאומר אסור, התינוק שלו לא ילך ללמוד תורה עם השני, זה 
לא מתאים. צריך שיהיו בשמחה, באחדות, לא להפריד אותם כמו שני אומות, פה אמריקאים ופה אינדיאנים, פה 
כושים ופה לבנים, זה מה שקורה פה )בעולמנו(. ריבונו של עולם מאד כועס על זה, לא יכול לסבול את זה והוא 
כועס מאד על אנשים שגורמים לשנאה זו, צריך שיהיה דבקות, שיהיה שמחה, כל היהודים בעולם ביחד. אמרו 
לי, מי שחושב שרוצה לשלוט, שרוצה לסדר את העולם, יש לו בעיה, קודם כל, אין לו גן-עדן, גהינום בטוח יש 
לו, אין לנו שום זכות להתערב בדברים עליונים, ובורא עולם רוצה אחדות. אם אנשים גורמים לחוסר אחדות, 
הם יכנסו לגהינום שלהם כמו שצריך. נקודה. ". . . לגבי בגדים שהולכים הנשים צמוד לגוף, ורואים לבחורה את 

הצורה שלה זה גהיני גהינום!

היא תיכנס, והוא עם החנות שלו )הכוונה לבעלי חנויות שמוכרים בגדים אלו(. אין מה לעשות, בורא עולם 
שונא את זה! לכן באתי להגיד לכם, שונא את זה! את הבנאדם שמוכר את זה – שונא אותו, הראו אותו שהוא 
מנודה, יש חדרים למעלה, כל אחד שעשה, מכר סחורות לא נכונות, בלי רשות של הלכה הוא מנודה בחדרים, 
הוא לא זז, אין לו זכות דיבור. "מספיק ציערת, אנחנו נצער אותך לבד בחדר, לבד, סגור. " יש עונש על זה. . 
. וגם הנשים שלובשות את הבגדים האלה, את הפאות האלה וחושבות שזה. . . )עשה תנועות בידיים- הכוונה: 
"חושבות שזה צנוע"( באמת מפחיד! הראו איך אישה מכינה את עצמה ללכת לרחוב כמו מלכת היופי, דתייה 
גדולה הולכת שמה להראות את יופייה לכמה גברים אחרים שהם לא בעלה, ובעלה בכולל מסכן, תמים מאוד, 
והוא שיושב, גם את הגיהינום יקבל. פלא פלאים? מפחיד? מי שלא מאמין ישאל אותי אחר כך, אני אפגש איתו. . 
. למה הוא בגיהינום? כי הוא נותן רשות לאשתו להכשיל את הרבים. באיזה רשות?! קודם כל, יעזוב את הגמרא 
שלו וילך לבית שלו ויטפל בבגדים שלה, )שיהיו( בגדים יותר רחבים קצת שלא נראה את הגוף של הגברת- "זה 
יותר גרוע מחילוניות", כך אמרו לי )בשמים(: חילונית הולכת על כל הקופה. טוב, בסדר, אז מסכנה. אבל זאת 
)החרדית( הולכת, מתחילה עם השמלות שלה, ופוזות עם עגלות, הולכת ברחובות, אתה רואה מה שאתה רואה 

)דהיינו את הצורה של הגוף וכו'(, זה מדהים, וזה בגדים מאוד יפים, וזה מושך. 

אתה רואה כבר את הגוף שלה, איך היא נראית ממש! ולמעלה שונאים את זה! את מה שמכשיל. . . , מה 
שבורא עולם צועק על זה – זה זה! ואותן פאות שהן לובשות, זה שיער אמיתי כמעט, וכובעים יפים. . . בקיצור 
מה שבולט לאישה ומה שגורם שהגבר יסתכל ויתעניין בזה, היא בבעיה. כובע, פאות, הלך עליה!אז מה? איך 
היא תתלבש?"בבית" אמרו לי, "תתלבש מאוד יפה כמו מלכה, בבית, כן. בחוץ, סמרטוטים! שלא יסתכלו עליה 

ולא ישימו עין עליה. 

זו הצדקת! איך היא יוצאת עם השמלה הזאת והפאה הזאת או עם כיסוי ראש שלא מכסה הכל. . . " זה מפחיד 
מאוד. למעלה, זה פחד מוות! היא משפיעה על חצי עיר, והיא העיקר יפה! למעלה היא לא תהיה יפה. שמה 
ישימו אותה בתוך הסיר השחור וישרפו אותה שמה. יעשו לה גיהינום בגלל הפאה שלה. את הכל בגלל שהיא 
התכוונה לצאת מהבית להכשיל את הרבים. "אין לה שום זכות!"פתאום ראיתי איזה אישה אחרת שהייתה מראה 
את הרגליים שלה, את השוק היפה, תפסו אותה ברגליים, ככה לקחו את הגוף שלה, העיפו אותה קדימה כמו איזה 
סמרטוט, כמו איזה שטיח תלו אותה על הברזלים, והדם זורם, והיא צועקת. תולים אותה, לא עושים שום חשבון. 
. . "אחד שהיה שומע לשון הרע, תפסו את האוזן שלו ותלו אותו מהאוזן. וראיתי צדיק אחד שמתהלך, הרב קוק, 
ראיתי אנשים שתופסים את הבגד שלו, ומתחננים אליו, והם הולכים לכיוון הגהינום להישרף לפי העונש, והוא 
מקרר אותם מהצרה, מרגיע אותם, מלווה אותם בצער גדול, והוא עובר ויודע כמה שזה קשה. אנשים לא הבינו 

)כאשר חיו( שהוא היה בשביל להדריך אותם והם לא שמעו בקולו. 
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סגור  איתי בשעות הבאות, באדמה אתה שוכב  להיות  הולך  לי מה  אותי, מראים  אותי באדמה, קברו  שמו 
ומכוסה באדמה, ואתה מרגיש מאד רע, איום ונורא, בנאדם משתגע, הוא רגיל ללכת, לזוז, לעשות. . . הנשמה 
נשארת למטה, עדיין חיה, היא לא מתה, הוא לבד, כבר משתגע. ובא מלאך המוות ומתיישב על הבטן שלי ושואל 
מה עם הבטן הזו ? "אתה היית אגואיסט קמצן, לא נתת פלאפל קטן לעני", אמרתי: באמת לא חשבתי כל כך לתת 
פלאפל, "אז תאכל את הבשר שלך" אמר, הבטן התהפכה, נהיית רכה, ואני הייתי אוכל את הבשר שלי, מגעיל, 
והוא מחייב אותך לאכול, וגם יש צער שהנשמה בתוך באדמה ולא יכולה לצאת, אחרי כל זה באו על הרגליים שלי, 
ואמרו: אתה זוכר אפוא רצת ? תופסים את הרגליים של הבנאדם ומסובבים לכאן ולכאן, הופכים את העצמות, 
אני מרגיש שאני לא יודע מה הולך פה, אתה מרגיש את הגהינום בגלל שהלכת לָצֵער בכוונה, להגיד לשון הרע, 
לעשות איזה עבירה, הוא לא מרחם על שום איבר בגוף, אפילו באצבע הקטנה של הרגל הוא מטפל, שובר. . . 
וחוץ מזה ראיתי, וזה מגעיל, הנשמה והגוף בתוך הקבר, הגוף מתחיל להירקב, ראיתי את הנחשים, תולעים וכל 
מיני חיות קטנות, זה לא נעים ומפחיד מאד, והם רעבים מאד, והם באים לעיניים, ונכנסים לעיניים, לתוך הפה, 
לתוך האוזניים ובכל האיברים שפגמת הם מטפלים בזה, והנשמה חיה, ורואה את זה, והוא מת כביכול, והאנשים 
)שבאו ללוויה( הלכו הביתה, אמרו "שלום לנפטר", והוא נשאר באדמה, רואה את הגהינום שלו, ומטפלים בו 
בכל איבר שפגם, ואז הוא מתחיל להשתנות ולאבד את הצורה שלו, והגוף נהיה ככה )מציג צורת גוף מעוותת( 

וזה מגעיל ביותר. 

ראיתי שלשה צדיקים בפתח גן-עדן, הרגשתי שיש שם אורות ושמחה, רציתי להיכנס ולא נתנו לי, רק לצדיקים 
גדולים יש רשות להיכנס, בקשתי לראות ולא נתנו לי, אבל יכולתי לשמוע את השמחה, הם שמחים ורוקדים, בורא 
עולם רוקד שמה. שמעתי דברים שמשמחים מאד את הלב, שכדאי לאדם לטרוח ולהיכנס לראות מה הולך שם, 
ויש שם קיר עם הרבה חורים קטנים, וכל אחד רוצה לראות דרך החור הקטן מה הולך בגן-עדן, איך אוכלים ואיך 
שמחים, ממש שמחה גדולה, והרשעים נאבקים ונדחפים שמה כדי לראות, וזה מרגיע אותם מהצרה שלהם, יש 
להם דיכאון והם רואים את השמחה של הצדיקים והם מקנאים וממש אוכלים את הלב שלהם. הראו את מלחמת 
גוג ומגוג, זה הכי מפחיד, השמים היו מלאים מטוסים, מפציצים, כולם, אמריקה, אנגליה, צרפת, הכל בלגן שם 
למעלה, רעש אדיר, ולמטה מכונות מלחמה, אנשים רצים לכל הכיוונים, וכל העולם מזדעזע. . . פתאום אני מוצא 
עצמי בישיבה, יושב עם תלמידי חכמים גדולים, השולחנות והבגדים שלהם מלאים אבק והם לא מתייחסים לאבק. 

אמרו לי: אל תצא החוצה, תהיה איתנו, ואני ראיתי שהם אנשים קדושים וטהורים, שהבינו שזה סוף העולם, 
ובחוץ "שמח מאד" )מלחמה( והם יושבים ולומדים כאילו לא קרה שום דבר ונהנים מזיו השכינה והם יושבים 
ומוגנים, ואמרו לי: מי שיכול להחזיק בתורה – זוכה, ומי שלא יכול להחזיק, אז. . . ראו )בשמים( שאני התכוונתי 
לחזור בתשובה, והבנתי שיש לי תיקונים לעשות, אז החליטו להחזיר אותי לגוף שלי, הכל נהיה שחור, הכל נפסק 
ואני רואה את עצמי יורד בצורה מהירה כזו, כמו מטוס שנוחת מהר, בדיוק לגוף שלי. למטה, הגוף שלי היה גמור, 
והתכוונו לקבור אותי, שמו אותי בארון בחדר מתים בפריז, ובנס לא סגרו את הברגים של ארון הקבורה. יצאתי 
מהארון. . . יצאתי מהחדר מתים, ראיתי את הבית חולים, אנשים הולכים, באים, ממש רגיל, והייתי בבית חולים 
כל היום, ככה בוכה, בוכה ובוכה, ואני רואה רק שולחנות וכסאות ואנשים מדברים, וזה לא מעניין אותי. . . אסור 
לעזוב שום יהודי, אתה רואה יהודי שאין לו אישה וזרוק כמו כלב, תפוס אותו, שאל אותו – מה קרה עם אח שלי, 
מה אפשר לעזור לך, כמה שאפשר לחבק אותו, ולעזור לו בכל הכוח. בסוף, זה מה שתיקח איתך, את החיבוק, את 
הנשיקה הזאת עליו, תפסת אותו וחבקת אותו וחיזקת אותו קצת, היה שווה. זה מה שבורא העולם רוצה. . .להלן 

 http://youtu.be/obBeMcdVnus לינק לסרטון

התינוק שנפטר וקם לחיים בזכות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. 

התינוק שנפטר וקם לחיים בזכות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי: לפניכם סיפור מדהים על ילד קטן שמת והוחזר 
לחיים בקברו של רבי שמעון בר יוחאי. האירוע התרחש ביום ל"ג בעומר שנת התרפ"ג לפני כשמונים שנה. את 
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סיפור המעשה מביא מחבר הספר "הילולא דרבי שמעון בר-יוחאי בדף ט' א' שהיה עד ראייה למעשה. וכך הוא 
כותב: – "לא אוכל להתאפק ולעצור מלספר מעשה ה', מעשה נס נפלא כי נורא הוא, אשר בעינינו ראינו, והנני 
עד ראייה לספר בקהל מעשה נס ופלא שראיתי בעיני בהיותי במירון ביום ל"ג לעומר בשנת תרפ"ג שחל אז ל"ג 
ביום השישי. . . " את עדות זו מביא גם מחבר הספר "טעמי המנהגים )בפרק ענייני הילולא דרבי שמעון בר יוחאי, 
עמוד רס"ג(וזה תוכנו של האירוע המדהים: באותו ל"ג בעומר שחל ביום שישי, השתתפו עשרות אלפי חוגגים 
שעלו למקום הציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון. רוב הקהל העצום שהיה שם, נשאר גם לשבת, והייתה זו 
שבת נפלאה של התרוממות עילאי עם סיום תפילת המוסף של המניין האחרון סמוך לחצות היום הקהל התפלל 
בבית המדרש שעל יד הציון בקדוש בכמה מניינים, נשמעו לפתע צעקות מחרידות של אשה אחת- אמא של ילד 
קטן שהביאה את בנה למירון כדי לעשות לו "חאלאקה" ]תספורת, מנהג להביא תינוקות שעדיין לא סיפרו את 

שער ראשם ולספרם שם[. 

וקבעו  הילד,  את  מיד  בדקו  במקום  שהיו  הרבים  הרופאים  חיים,  רוח  ללא  ושכב  פתאום  מת  הפעוט  בנה 
שהוא מת כתוצאה מהידבקות במחלה הכולרה חולי רע, מחלה מסוכנת מאוד המסתיימת לעתים קרובות במוות 
הרופאים הורו לעשות הסגר ולערוך בדיקות רפואיות לכל הנוכחים במקום. כל אותו הזמן המשיכה אמו, של 
הילד לזעוק וליילל ולבכות מרה על בנה המת. מחבר הספר מעיד אנוכי בעיניי ראיתי את הילד מונח על הארץ 
ירוק ומת. כל הקהל שהיו שם הצטערו מאוד על הילד ועל צערה של אמו, ומרוב צער לא יכולנו לעשות קידוש 
ולסעוד את סעודת השבת. ופתאום קמה אם הילד, לקחה את בנה המת על ידיה, ירדה למטה הילד שכב כל הזמן 
באחד החדרים הקטנים הנמצאים בגג הקבר הקדוש בחצר– לבית הכנסת שעל יד הציון הקדוש של רבי שמעון 

בר-יוחאי, הניחה את הילד על הריצפה, ובקול מר זעקה וצעקה: 

 הוי צדיק! וי צדיק! רבי שמעון אני אמתך, באתי לכאן לכבודך כדי לגלח את בני יחידי אשר נתן לי השם 
יתברך בזכותך, באתי לקיים את נדרי אשר נדרתי להביאו לכאן ביום ל"ג בעומר, אתמול הבאתי אותו חי ועשיתי 

לו את התספורת בשירים ובזמירות, בתוף בכינור במשתה ובמחול, ועכשיו רבי שמעון הצדיק!

איך אני יכולה לנסוע מכאן בלי הילד, באיזה פנים אבוא הביתה? וקולותיה ובכיותיה זעזעו את כל המקום 
הקדוש, ולב מי לא נמס כמים לשמוע את קול צעקות האשה מרת הנפש! לאחר מכן קמה האשה ואמרה: רבי 
שמעון הצדיק! רבי שמעון הצדיק! הריני הולכת ומניחה לפניך את בני כמו שהוא, אנא ממך – אל תביישני – אל 
תחזיר פני ריקם – אנא!!! תחזירו אלי חי כמו שהביאותיו אתמול אליך, ויתגדל ויתקדש שם ה' יתברך ושמך 
העולם, וידעו כולם כי יש ה' בעולם וצדיקים שופטים בארץ, היא יצאה וסגרה את הדלת של הבית כנסת, ורק 

הילד המת נשאר שם שוכב לבדו. 

כעבור כמה דקות נשמע מתוך בית הכנסת קול בכייתו של הילד כשהוא צועק אמא! אמא! אחד הרבנים 
הגדולים ששהה במקום פתח את הדלת – והנה למול עיניו עומד הילד על רגליו בוכה וצועק – אמא תני לי מעט 
נדהם מתחיית  כולו עמד  אותו לחדר, הקהל  והעלתה  אותו  והאם לקחה  מים  לו  נתנו  אני צמא מאוד!!!  מים 
המתים של הילד, כולם באו לראותו, הרופאים הרבים שהיו שם, בדקו אותו והודו שאין זה דבר שבדרך הטבע, 
אלא מעשה ניסים של תחיית המתים שנעשה בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ומיד הורו על ביטול הסגר. 

הקהל כולו על עשרות אלפיו עמד ובירך ברכת מחיה המתים

 "זו כאמור עדותו של מחבר הספר "הילולא דרבי שמעון בר יוחאי", שהיה עד ראייה יחד עם עוד עשרות 
אלפי יהודים, לנס של תחיית המתים – וחזרתו לחיים של הילד המת: 

ובמשנה  שמו"  יתברך  הבורא  מאת  רצון  שיעלה  בעת  המתים  תחיית  שתהיה  שלמה  באמונה  מאמין  "אני 
סנהדרין צ', א' למדנו "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אף שיש בידם הרבה מצוות אחרות, האומר אין תחיית 

המתים מן התורה", מי שכופר באמונה שהמתים יחיו בעתיד ברצות ה'. 
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הוכחות חד משמעיות שמוות קליני הוא תופעה אמיתית ברוב רובו המוחלט של 
המקרים כולל סיפורים נוספים של עדויות

הוכחות שיש עולם הבא והוכחות חותכות שתופעת המוות הקליני היא אמת כולל כל מה שרואים מחוץ לגוף כמו 
שכתוב אצלנו בגמרא כפי שקיבלנו ממשה רבינו שקיבל מהשם יתברך. . . והתופעה היחודית של בית דין של 

מעלה )משפט בשמיים ( שיחודית רק ליהודים.

ילדים קטנים שחוו מוות קליני

עוד הוכחה חדה וחזקה שמוות קליני הוא אמת למשל ילדים שחוזרים מעולם האמת ומספרים מידע ספציפי על 
דוד שנפטר שפגשו שבחייהם לא ידעו על קיומם. והם מגלים מידע נכון על מה שקרה עם הקרובים כמו פרופ' 
ידי  על  נרצחו  גילה שהוריו  ושפגש אותם בעולם האמת  אותו  נטשו  רודוניה שחשב שהוריו  גורג'  רוסי  בשם 
הק.ג'.ב שזה שירות המודיעין של רוסייה הסובייטית. או אשה בשם בשם ויולה הורטון שראתה את סביה שמתו 
לפני שהיא נולדה והיא פגשה שם את אח שלה שמת שהיה תינוק קטן והיא אמרה לו שאין לה אח על מה אתה 
מדבר אז הוא אמר לה שהוא אח שלה והוא אמר לה שאת תחזרי לחיים תשאלי את אבא והוא יאשר לך שאני 
אחיך והוא אף הראה לה את עצמו בבגדי תינוק כמו שהוא היה לפני שנפטר ושהיא חזרה לחיים שאלה את אביה 
אם היה לך אח שמת והאבא היה בהלם ואמר לה מהיכן את יודעת שהיה לך אח אני ואמך והרופאה בלבד ידענו 

 http://youtu.be/iyUd7SiMnI4 כי הוא מת כתינוק ולא סיפרנו לאף אדם!! ראו עדותם בסרטון כאן

הבין  לא  אז  חי  שהוא  והאמין  חשב  הוא  אבל  האמת  בעולם  קרובו  את  וראה  קליני  מוות  שחווה  אדם  או 
הוכחות  אלו  זה.  על  ידע  לא  רק  והוא  מת  גילה שקרובו  הוא  לחיים  ושחזר  בעולם האמת  נמצא שם  הוא  איך 
הרוחני  למימד  ועוברת  מהגוף  ההיפטרות  את  ששורדת  נצחית  והיותה  לגוף  מחוץ  הנשמה  לשרידת  חותכות 
אשה  למשל  או  נמצאים.   אנחנו  שבו  הזה  העולם  של  השקרי  המימד  לעומת  שלה  הקיום  של  האמיתי 
.או  3 בגיל  רק  בהיותה  שנפטרה  למרות  לחלוטין  מדוייקת  בצורה  שלה  סבתא  את  שלה  לאמא   שמתארת 

קריסטל בת ה-7 מספרת שראתה את מהלך הניתוח שלה כשנשמתה ריחפה מעל גופה וזיהתה את הרופא שהציל 

 http://youtu.be/esW2tXucMfE את חייה אף על פי שלא ראתה אותו מעולם קודם לכן! ראו הסרטון כאן

ויקי נורתוק מאנגליה -מוות קליני של עיוורת מלידה

עיוורת מלידה שלראשונה בחייה ראתה רק מחוץ לגופה וזיהתה את הטבעת שעל ידה ומזה הבינה שזאת היא 
שמתה ולראשונה בחייה ראתה ותיארה לקרוביה בדיוק מבהיל מה חוותה היא אומרת שמעולם לא ראתה מימיה 
כלום, לא אור ולא צללים, לא כלום וגם לא שחור, פשוט היא לא רואה כלום ובחלומות שלה יש לה רק חוש רגש, 
טעם ריח אבל בלי מראה של מראות מוחשיים כי אין לי ידיעה איך נראים הדברים. בשנות העשרים שלה היא מתה 
מוות קליני לאחר שהייתה בתאונת דרכים קשה ואז להפתעתה ראתה את עצמה שוכבת על המיטה מחוץ לגופה 
כאשר היא מרחפת מעל הגוף שלה בבית החולים, והיא אומרת שזה היה מאוד מפחיד כי היא לא רגילה לראות 
דברים באופן מוחשי ולראשונה בחיי היא רואה)דבר שמראה שהעין רק מגבילה את הנשמה מיכולותיה הטבעיות 
לראייה בלתי מוגבלת בכל הכיוונים במקביל.( פתאום זיהיתי את שערי ואת הטבעת נישואין שלה ואז היא שאלה 
והיא אומרת  לגוף שלה  יותר קשורה  הייתה  אני מתה? היא מוסיפה שהיא לא  זה הגוף שלי? האם  את עצמה 
שממש לא היה אכפת לה מהגוף שלה ואז היא שומעת את הרופאים אומרים איבדנו אותה אנחנו לא מצליחים 
להציל אותה והיא לא היה אכפת לה כלל מכך ומייד היא נשאבה לתקרה וחשה בחופשיות מדהימה בלי דאגות 
ובלי מחשבות על חיי בעולם הזה כלל. היא מתארת ששמעה מוזיקה מדהימה עם טונים שלא ניתן לתאר בעולם 
הזה והיא ראתה עצים וציפורים ואנשים וכולם היו עשויים מאור והיא לא יכלה לדמיין מה זה אור עד אז. . היא 
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מסבירה ברגש שזה ממש רגיש עבורה לדבר על זה. היא מתארת שהייתה בנקודה שיכלה לקבל את כל המידע 
שהיא רק רצתה כי שם היה מקור כל המידע אבל אז החזירו אותה לגוף שלה ואז היא נשאבה מטה בחזרה וחזרה 

http://youtu.be/vGLOyRAru_s לגופה. לצפייה בעדותה המלאה רשמו את שמה בגוגל.או כל מנוע חיפוש אחר, בעברית או באנגלית או בלינק הבא

פאם ריינלודס-ההוכחה המדעית שמוות קליני זה אמת

עד למקרה של פאם ריינלודס-מאטלנטה זמרת וכותבת שירים. עד למקרה שלה חלק מהמדענים והרופאים היו 
סקפטיים בקשר לתופעת המוות הקליני, ומאז המקרה שלה הרוב המוחלט הפך להיות מאמין !ראו הוידאו של 
הבי. בי. סי הערוץ הממשלתי הבריטי ביוטיוב מחקר על מוות קליני שמוכיח שתופעה זאת היא אמת לאמיתה 
מבחינה מדעית הם מוכיחים זאת ופאם ריינלודס היא אחת ההוכחות הכי חזקות שמחזקות העבודה שתופעה זאת 

היא אמיתית ויש עולם הבא ויש בורא לעולם. 

יש לציין שעד אז לא היו בטוחים רובם אם זה אמת או לא כי לא הייתה להם הוכחה מוחשית וחד משמעית 
אבל לא עוד כי סיפורה של פאם הוכיח לרופאים בניתוח מבוקר שעשתה פאם ניתוח מוח מורכב להוצאת גידול 
שהיא מתה בו מוות קליני ולא היה לה לא דופק ולא קו מוח כלל והיא הייתה עם אוזניות שסתמו לה את האוזניים 
והיא תיארה בפרטי פרטים לרופאים מה אמרו מה עשו ובאיזה כלים פתחו את המוח וניתחו אותה כי ראתה הכל 
מלמעלה ורופאיה פשוט הפכו למאמינים כי הניתוח שלה היה מבוקר כמו בתנאי מעבדה ולא היה לה דרך לשמוע 
או לדעת בנוסף שהאוזניים שלה היו אטומות בפקקים מיוחדים. היא מתארת שראתה את האור האוהב ורצתה 
להימשך אליו ושם פגשה גם את הקרובים שלה שבאו לקראתה ואמרו לה שזה לא זמנה ועליה לחזור חזרה לחיים 
אבל היא ממש לא רצתה לעזוב את העונג הגדול של השם יתברך. אז היא שאלה אם האור זה השם והם ענו לה לא 
האור זה שהשם נושם. ואז היא אומרת שהיא הבינה שהיא עומדת מתחת לנשימות של השם יתברך והיא כנראה 

מכוונת לשכינה הקדושה.  למי שרוצה לראות את עדותה ביוטיוב שירשום את שמה באנגלית או בעברית. 

או לחצו כאן http://youtu.be/ZagouPatWss אותה אחת מספרת לפרטים את כל מהלך הניתוח שלה ומתארת את כלי הניתוח, הקולות 

http://youtu.be/iDOylE78sAQ ששמעה וציטטה את שיחות הרופאים מה שהתברר כאמת.בלינק הבא

עוד הוכחה חזקה ציפורניים כסוסות שהראו למתה קלינית ישראלית

או למשל בחורה ישראלית שמתה מוות קליני בניתוח להצרת קיבה וחוותה בית דין של מעלה. היא הייתה רחוקה 
ולהיכן הם  ציפורניים שכססה ברצפה  היא השליכה  להיכן  לה  רבים אחרים שהראו  כמו  וסיפרה  ומצוות  מדת 
הגיעו כתוב בשולחן ערוך שאסור לזרוק ציפורניים קצוצות על הרצפה. לכן אנחנו מצווים לשרוף אותם או לקבור 
אותם באדמה או להשליכם בביוב בשירותים. וזה ההוכחה לאמיתות העדויות האלו אחרת איך ידעו להעיד על 
משהו שרוב החילוניים לא יודעים שיש מצווה שכזאת אותה אשה מעידה בדיוק כמו שכתוב בגמרא ובספרים 
הקדושים ששפטו אותה על מחשבות !!! ששפטו אותה על גניבת ויזות, ועל מחשבות לא ייתכן לאדם חילוני 
להעיד על עובדה כזאת שרק מי שנמצא בדת ומכיר את הגמרא המפורשת הוא יודע שהוא יישפט גם על מחשבות 
וכאן האשה מעידה שנשפטה על מחשבות!! )כמו שקיללה את בעלה בליבה וזה גם נחשב לה לעבירה( כמו כן 
גם היא ראתה את הבן איש חי חכם יוסף חיים מבגדד בבית דין של מעלה כאחד הדיינים שנתן לה רשות לחזור. 

http://youtu.be/QKm0S_FPUUI לראות עדותה רשמו ביוטיוב: "מוות קליני -סיפור מדהים!" או להלן הקישורית לסרטון

סיפורו של שרון נחשוני שהובא בספר זה

שרון פגש את הדודה שלו שמתה באותה היום בלי ידיעתו והוא שמע שהיא אמרה לו בשמיים שהוא יחזור והיא 
תשאר, כי הוא עוד צעיר ויש לו עוד לסיים את התיקון שלו והוא הבין שבעצם לא רצו לגרום צער למשפחה, 
שימותו שניהם באותו היום ובשל רחמי השם הרבים הוא הוחזר לחיים, ומייד ידע ממה שראה בשמיים שהדודה 
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שלו מתה. הוא אמר זאת לנוכחים שחזר לחיים והם נדהמו כיצד ידע זאת. וזה אכן הוכחה חדה כי לא היה לו דרך 
לדעת זאת כי היה מחוסר הכרה במוות קליני

סיפורו של אוון טביק

עוד הוכחה חדה וחזקה שתופעת המוות הקליני היא אמת

סיפור מדהים של מוות קליני וידיעות מהעבר, שלא יכל לדעת בעודו בתוך הגוף הוא גילה לראשונה בחייו שהיה 
מחוץ לגוף אשה שהיה לו רומן בהיותו צעיר שהביאה ילד בלי להגיד לו ממנו והילד והאשה באו אליו בטענות 
על שנטש אותם וכשחזר לחייו ולגופו חקר וניסה למצוא אותה וגילה שהמראות שהראו לו בוידאו מחוץ לגוף 
היו אמת ואכן נולד לו ילד עם אותה חברה שלא היה לו מושג שהיא הייתה בהריון, הוא גילה שהילד מת לפני 30 

שנה כי הוא כבר היה אדם זקן שחווה את המוות הקליני. 

איך גילה עובדה זאת שבקושי זכר את שמה של החברה והיה צריך לפשפש בזכרונו רבות לנסות לזכור את 
שמה ומהיכן היא כדי לאתרה ולאמת מה שראה בוידאו )מעין שידור בתלת מימד של כל מה שחווה או עשה 
בחייו כולל איך השפיע מה שעשה על אחרים ותוצאות מעשיו של האדם כמו שכתוב בגמרא וכמו שאומר שלמה 
המלך כל מעשייך בספר נכתבים סוף דבר הכל נשמע(זה ההוכחה הכי חדה שמוות קליני הוא תופעה אמיתית ומה 
שהם מתארים זה ברוב המקרים כמעט תמיד זה מדוייק ואמת.)ראו סיפורו של דר אבן אלקסנדר בהמשך שראה 
את אחותו הביולגית בעולם האמת האחות שכלל לא ידע על קיומה ורק ששב לחיים ובירר גילה שהיא אכן הייתה 

http://youtu.be/wIJce8LltaE אחותה כמו שהציגה את עצמה בעולם האמת.קראו בהרחבה שם. ראו הסרטון כאן

סיפורו של אשר מסעוד ביטון שמופיע בספר זה

את כל הסיפור ניתן לקרוא בספר זה עם עדותו המפורטת של אשר מסעוד ביטון. ההוכחה שסיפור מותו של אשר 
מסעוד שמוכיח שמוות קליני זה תופעה אמיתית בסיפורו של אשר הוא מתאר לראש עיריית קריית שמונה ידידו 
מה התפלל עליו מילה במילה בחדר הסמוך מה דיבר עם השם יתברך שלא ייקח את אשר ויחמול על נשמתו ויחזיר 
את נשמתו, ממש מילה במילה בזמן שהוא באמצע מוות קליני, מחוסר הכרה ועובר החייאה בבית החולים בקריית 
שמונה. כיצד ידע אשר מסעוד ביטון אם התפילה נאמרה בלחש בלבו בשקט ממש של ראש עיריית קריית שמונה? 
זה עוד הוכחה לאמיתות התופעה של מוות קליני וראש עיריית קריית שמונה מעיד על כך. לראות עדותו רשמו 

באתר יוטיוב: " מסעוד-עובד חב' קדישא שעבר מוות קליני" או בלינק שצירפתי שם בסיפורו המלא.

סיפורו של שלום רפופורט שהיה חילוני עובד בידיעות אחרונות

בזמן מותו ראה מישהו שמסנגר עליו והוא לא זיהה אותו בבית דין של מעלה והמישהו הזה סינגר עליו רבות 
ושהתעורר לחיים לאחר המוות הקליני פשפש בזיכרונו יחד עם רעייתו ונזכר שהיה יהודי בשם הזה שעשרות 
שנים קודם הצילו במלחמה מטנק בוער ושחקר וניסה לאתרו בדרך לא דרך הגיע לרב בן ציון שהוא הוא האדם 
דין של מעלה מסנגר עליו ומאז הם  נראה בדיוק כמו שראה אותו שמעון בבית  והוא  שהצילו שלום רפפורט, 
יכל  כיצד  )ראה הסיפור המלא בספר הזה(  גמרא.  יחד  לומדים  והם  התחברו אחרי שלא התראו עשרות שנים 

לראות דבר שלא ידע על קיומו כמו מראה של אדם שלא ראה עשרות שנים מהיותו חייל צעיר?

סיפורו של ניר אבוג'ן-חותם האמת. 

       ניר היה חילוני גמור ומתאר במשך שעה בוידאו שעשו לו את כל מה שחווה בבכי קורע לב ומרגש מאוד 
כאילו הוא עובר שוב את החוויה הלא נעימה שחווה בהיותו מחוץ לגוף ובבית דין של מעלה הוא מתאר את מלאך 



 191ספר ההוכחות

המוות בדיוק מפליא לאיך שהוא מתואר בגמרא למרות שמעולם לא פתח דף גמרא כלשהו או דף גמרא זה. הוא 
מתאר את מלאכי החבלה שצעקו עליו רשע רשע בתמונה ניר אבוגא'ן לאחר שחזר מעולם האמת ובעקבות כך חזר 

בתשובה שלימה, ניר מתאר מה חווה בוידאו שנקרא: "חותם האמת" חפשו אותו ביוטיוב

דין של מעלה מה חווה ומה ראה בדיוק מפליא לכל הנאמר בספרים  ניר מתאר את מי ששפט אותו בבית 
הקדושים כולל שאלות שנשאל שכתוב ששואלים אדם בבית דין של מעלה שחילוני מן השורה לא יכל ולא יכול 
ביוטיוב  הוידאו שלו  לראות את  אני ממליץ  חווה מה שהוא מתאר.  או לשער שישאל אלא אם באמת  לדמיין 
שנקרא חותם האמת או לפנות אליי ואני אעזור לכם לתאם פגישה אישית עם רבי ניר)מאז חזר בתשובה ונהיה 

לרבי. ניר הינו חברי האישי כיום ומרצי יחד עימי בכל רחבי הארץ לקירוב עם ישראל לתורה ומצוות(

כאשר הרב דב קוק הצדיק מטבריה שמע את סיפורו של רבי ניר אבוגא'ן הוא נתן מכה על השולחן ואמר זה 
החותם אמת ומאז כך נקראת הקלטת וידאו או די. וי. די שבה מספר רבי ניר אבוגא'ן את סיפורו האישי המרגש 
שהשפיע כבר על אלפים לשוב בתשובה וגם את המחבר חיזק ביותר. לשמיעת עדותו רשמו ביוטיוב או גוגל חותם 

http://youtu.be/_cRSzvjNe-w האמת וראו במו עינכם. ראו סרטו בלינק הבא

המוות הקליני והדיון בשמיים של החילוני אתיאסט לשעבר אלון ענוה. 

)בתמונה אלון ענוה הי"ו לפני  המוות  הקליני  ואחרי  שכמובן  שב בתשובה לאחר כל מה שראה בעולם האמת(

אלון ענווה היה אדם רחוק מתורה ומצוות ,צעיר ישראלי לשעבר מרעננה שעבר להתגורר בניו יורק בארה"ב. 
אלון ענווה יום אחד בלי התראה מת מוות קליני בניו יורק.אלון מספר שראה בזמן היותו מת במונית במוות 
קליני ,שהוא צלל לתוך הגוף של בחורה שהייתה איתו באחוריה של המונית והוא צלל לתוך גופה,ולמעשה 
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נהיה חלק ממנה,)כמו דיבוק( והוא ידע את כל מה שהיא עברה מיום לידתה ועד לאותו רגע וחש בבהלתה 
ממותו למול עיניה. הוא ידע כל פרט הכי קטן והוא הרגיש וחי את כל המחשבות שלה את העבר שלה, את 
הכעסים, דאגות והלחץ שעובר לה בראש באותו רגע. הוא מרגיש ממש את תחושיה ולמעשה מתאר כיצד 
נכנס במעין עיבור דהינו כמו שנכנס דיבוק)נשמה ערטיאלית של חוטא מכף הקלע שנכנסת באדם חי ראו 
פרק הדיבוקים בספר זה( לתוך הבחורה וכך ידע הכל עליה ולמעשה שחזר לגוף וניצל הוא סיפר לה דברים 
שעברה בילדות דברים שאיש לא ידע רק היא ,והיא לא הבינה כיצד הוא יודע את כל מה שהוא מתאר, ואמרה 
לו: אני ידעתי! אתה היית מת!!אני ידעתי !!! .שכן הוא נכנס לתוכה וידע עליה הכל מהכל.וזה על קצה 
המזלג ממה שמתאר אלון ענוה בסרטון של עדותו ממה שחוה בין היתר בעולם האמת.הוא פגש בבריאה 
הרוחנית של החושך המוחשי שהוא לא כמו החושך שלנו .חושך שממש חונק אותך ומחבק אותך חזק וזה 
היה מפחיד כדבריו.אלון הושם שם במעין מימד של חושך כזה ללא כלום, בזמן שנראה היה לו כנצח שגם 
מילארד שנה היה הגיוני שעבר בזמן זה והוא היה בצער בל יתואר ,עד שזעק לקדוש ב"ה למרות שלא האמין 
וגדל וככל שהתקרב  בו, ואז האור אין סוף ב"ה של השכינה הקדושה החל ממרחק להתקרב והאור גדול 
אליו האור אלון חש יותר ויותר הקלה עד שהוא התחבר עם האור האין סוף ב"ה והבין ששם נמצא כל הידע 
בעולם ולמעשה  אלון מתאר שהוא יכל לדעת כל דבר שרצה אז, רק שלא היה לו כלי שהידע הזה ישאר בו 
והוא מסביר, שעכשיו הוא מבין מה זה ההנאה העצומה שמתארים שהצדיקים נהנים מזיו השכינה בגן עדן .

לו  שהיה  התענוג  כגודל  אומר  והוא  הזה.  הידע  להם  ושישאר  לקלוט  רוחני  כלי  להם  יש  שאצלם  רק 
מהתחברות עם האין סוף ב"ה כך היה לו צער שלא עסק במצוות ולא הכין כלי קיבול לקדושה העצומה. 
לשוב  לו  שניתן  האולטימטום  ואת  לו  שהיו  החוויות  כל  ואת  בשמיים  שלו  המשפט  את  מתאר  אלון 
של  מידיו  יצא  לא  ,והפעם  האמת  לעולם  וישוב  קצר  זמן  תוך  פעם  שוב  ימות  או שהוא  בתשובה שלימה 
מה  אלון  ידע  מגופו,  שיצא  למשל  ,כמו  לגוף  ,מחוץ  חוויות  עוד  מתאר  אלון  כן  ממנו.כמו  שיפרע  השטן 
וביחד  במקביל  חושבים  כולם  מה  ידע  אלון  קלינית,  מת  ששם  יורק  ניו  העיר  תושבי  כל  במקביל  חשבו 
.וזה מה ששיכנע את רעייתו כיום לעשות תשובה שלימה, כי לא הבינה איך השם יודע מה כולם חושבים 
במקביל  חושבים  כולם  מה  יודע  כולנו  את  שברא  שהקב"ה  וחומר  קל  ידע  אנוש  שבן  ושהבינה  במקביל 
.אלון מתאר מה חוה בעולם האמת כולל המפגש בפרטי פרטים עם השכינה הקדושה והסיכוי הנוסף שניתן 
בתנאי שיחזור בתשובה שלימה  לחיים  הושב ארצה  אלון  ולתקן.כולל הצער שעבר שם.  לו לשוב בחזרה 
וב"ה שב בתשובה שלימה. כופר  חילוני  חייו של  אורח  את  וזנח  חזר,  ,אלון  ,וראה  כל מה שקרה  ,ולאור 

מתאר  ,והוא  בו  פגש  הוא  יכול  וכל  ומיוחד  יחיד  לעולם  בורא  יש  המוות  לאחר  חיים  יש   : מסכם  אלון 
הצער  את  ראה  .אלון  בחייו  בעודו  מעשיו  ולתקן  שלימה  בתשובה  לשוב  זכה  שלא  לאדם  לו  שאוי 
מי  של  העונג  את  .ומאידך  כלל  תיאור  בל  ולא  מנשוא  וקשה  כבד  ,שהוא  האמת  בעולם  העונש  של 
הקדושה  בתורתו  אותו  הביע  שהבורא  כפי  הבורא  רצון  את  ולקיים  שלימה  בתשובה  לשוב  שזכה 
ימיו  ויאריך  ויחייהו  ישמרהו  .שהשם  ולשמור  ולקיים  לעשות  ברית  כרתנו  היהודי  בעם  שאנו  ובמצוות 
מעוון. ומרחיקם  רבים  שמקרב  סיפורו  את  ולספר  הרבים  את  לזכות  להמשיך  ובנעימים.ושיזכה  בטוב 

אלון הקדיש את חייו לקרב רחוקים וכיום הינו חרדי גמור! ראו תמונתו מימיו כרחוק מתורה ומצוות ולאחר 
אלון  את שמו  רשמו  רק  באינטרנט  שלו  הסרטון  את  לראות  בתשובה שלימה.ניתן  הקליני שממנו שב  המוות  לאחר  מכן 
http://youtu.be/1BANA9G6F-8 הבא  בלינק  או   )alonanava.com( קום.  נקודה  ענווה  אלון  באינטרנט  באתרו  או  בגוגל  ענווה 

המת בנימין אדרי שהיה 19 שעות בקרור -ובבית דין של מעלה ראה את רבי נחמן זצ"ל.
ומתאר מה עבר בעולם  ושלם  וחזר לחיים בריא  19 שעות במקרר  בנימין אדרי "המת החי" שהיה מת  מר 
האמת. סיפור של בנימין אדרי בחור צעיר, שמת מוות קליני וראה את רבי נחמן מברסלב ואת הבבא סאלי בעולם 
האמת ומתאר את המשפט את הסרט וידאו התלת מימדי ונותן פרטים מדוייקים כולל ידיעות מה הרופא והאחות 
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חשבו בזמן שלכאורה היה כבר מת הוא היה מחוץ לגופו "ושמע" את מחשבותיהם .רבי נחמן מברסלב והבבא 
סאלי סינגרו עליו ואמרו לו שהוא צריך לרדת לסיים התיקון שלו ושיפסיק להתגאות שהוא היה מחלל שבת בתור 
שחקן כדורגל ,בנימין אדרי  החליט לנסות לצייר את דיוקונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ,שכידוע אין צילום 
שלו או ציור של דמותו, ותחת היפנוזה צייר צייר קלסתרונים את הדמות של רבי נחמן ,שראה בנימין בעולם 
האמת ,רק כדי לגלות ציור זהה בבית של חסיד ברסלב אברהם ביטון מהישוב אלעד שנדהם שבנימין ידע שזה 
רבי נחמן מברסלב, כי רבי אברהם ראה את הדמות של רבי נחמן באומן וידע בתוך תוכו שזה רבי נחמן ולכן צייר 
אותו רק שלא אמר לאיש שזה רבי נחמן לדעתו .ובנימין אישר שזה רבי נחמן וכך הוא נראה בעולם האמת ושגם 
הוא ציירו תחת היפנוזה ,דבר שגרם לתדהמה גדולה למי שרוצה לראות עדותו של בנימין תרשמו בגוגל בנימין 
אדרי מוות קליני. תראו שני הציורים בעצכם של דיוקונו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ,זכותו תגן עלינו על כל 
.יש לציין שבין היתר בנימין הוקם לתחייה בזכות רבו הרב ראובן אלבז שליט"א מירושלים שהתפלל  ישראל 
עליו בבכיות, ואמר לשם תן לי איזה מכה שאתה רוצה ,אבל תעיר אותו וזה אחרי 19 שעות שבנימין היה קפוא 
.מודעות אבל הופצו וכמה שעות לפני הלוויתו קם לחיים בנס מדהים זה.בנימין חיבר ספר שבו הוא מספר את כל 
מה שעבר בעולם האמת.מומלץ בחום.בתמונות הבאות הכתבה שעשו על רבי בנימין אדרי מעיתון יום השישי 
כפי שהיא מובאת בהמשך ולאחריה התמונה של הדיוקן של רבי נחמן מברסלב כפי שתיארו תחת היפנוזה 
בנימין אדרי לצייר הקלסתרונים מהמשטרה,וכפי שצוייר על ידי צייר מקצועי לאחר מכן.והפלא ופלא שציור 
זה הוא בדיוק כמו שצייר מר אברהם ביטון מהישוב אלעד את רבי נחמן שראה אותו במעין חזיון בהיותו 
בביקור באומן שבה קבור רבי נחמן מברסלב זכותו תגן עלינו אמן.וזה עוד ראיה גם לאמיתות העדויות וגם 

לאמיתות המתוארת על ידי בנימין ויהודים יקרים אלו בפרק המתים הקלינים שהבאתי לעיל.

בתמונה זאת בנימין אדרי הי"ו עם מודעת הפטירה שלו .בכתבה מהעיתון החרדי מיום ליום.
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להלן הדף מספרו של בנימין אדרי הי"ו )בני יעקב( שנתן למחבר ואימת את כל הסיפור שכתב המחבר כאן.מימין התמונה של אברהם ביטון לפני 

ההיפנוזה ומשמאל לאחר ההיפנוזה של בנימין אדרי.ובאמצע בנימין אדרי הי"ו.

)ְישְַׁעיָהּו ל'( : ''ְוָהיּו ֵעינֶיָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך''
  על התמונה של רבי נחמן כתב אברך באינטרנט כך:" ר' אברהם ביטון אדם יר"ש אני מכיר אותו טוב, הוא התפלל 
במשך 22 שנה שיזכה לראות את רבה"ק ורק אחרי 22 שנה של תפילו זכה. }כמש"כ בפרפראות לחכמה על תורה ד' 
שצריכים להתפלל שנראה את רבינו בחלום לקיים ראיית פני הצדיק{ ובאמת זה קרא והוא ראה את רבינו )בהקיץ(

וצייר אותו.אני מכיר אישית שלושה אנשים שלפני שראו את התמונה חלמו את רבינו בדיוק כך. כמו למשל שמואל 
אתר מרדיו 2000 לשעבר חלמו בדיוק כך לפני 8 שנים, וכן מורי ורבי ראה את רבינו כך בחזיון שהיה לו, ועוד 
שניים מחבריי הטובים חלמו את רבינו כך ואף יש לנו ציור שצייר אחד החברים לפני הרבה שנים קודם הסיפור 
שהתרחש עם הרב ביטון והציור תואם מאוד את ציורו למעט שינויים קלים מאוד. ועוד יש סיפור של מוות קליני 
)כנראה מתכוון הכותב לבנימין אדרי(שסיפר אחד וזה התפרסם בעיתון משפחה כל הסיפור בהרחבה והוא ראה את 
 רבינו בדיוק כך לפני שהכיר את התמונה שיש כיום. "דברים אלו כתב הגולש שנקרא ברשת "אמת בלי פשרות".

כמו כן שי איזנברג, כתב בחדרי חרדים.כתב על כך כדלהלן:"ר' חיים אברהם ביטון החליט לפרסם את 
התמונה לאחר שהוא שאל את הרב שלו הרב אהרון ישכיל שליט"א ..וזה החליט לבחון את עניין התמונה 
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והיות וביתו שתחי' סיפרה לאביה שרבי נחמן מברסלב בא אליה פעמיים בחלום ורבינו הודיע לה בעצמו 
שהוא רבי נחמן .על כן ביקש הרב ישכיל מביתו שתתלווה אליו וכמובן שלא הודיע לה אפילו לא ברמז מה 
הוא מתכוון להראות לה על מנת שאכן תיהייה זאת בדיקה אמיתית .כך נכנסו שניהם לביתו של רבי חיים 
אברהם ואז הסתכלה על התמונות התלויות על הקיר שבסלון ולפתע זיהתה מבניהם את התמונה וקראה "זה 
רבינו! כך בדיוק הוא ניראה אלי בחלום"!" לאור שני עדויות מופלאות אלו ואימות הדבר מהמת החי בנימין 
אדרי שראה את רבי נחמן בעולם האמת בדיוק כמו שציירו רבי אברהם ביטון הנזכר לעיל,וזאת מבלי שראה 
מעולם תמונה זאת של רבי נחמן שהייתה בידיו של רבי אברהם ביטון דבר שמוביל להבנה החד משמעית 
שבה   המדהימה  הכתבה  שזכו,קראו  ואשריהם  לאמיתה  אמת  הינו  ביטון  אברהם  ורבי  בנימין  שמה שעבר 

רואיין ר' בנימין אדרי הי"ו לעיתון החרדי מיום ליום.

 עוד על המוות הקליני של בנימין אדרי האיש שהיה 19 שעות בקרור
)כתבה מיום ליום( 

ברשת  או  ביוטיוב  ראו  כן  קראו.כמו  חד משמעית  עולם  בורא  של  וקיומו  התורה  את  הסיפור מאמת   . מדהים 
האינטרנט, סיפורו המרגש של בנימין אדרי הי״ו על ידי חיפוש שמו בגוגל.)להלן תמצית הכתבה מהעיתון מיום 

ליום ביטאון התנועה של ש"ס והערות המחבר עו"ד ערן בן עזרא(.
להלן הכתבה מהעיתון על בנימין אדרי המת החי: "הרופאים קבעו את מותו, מכריו וחבריו הספידו אותו וביכו 
את האבידה הגדולה שאין לה תמורה, בני משפחתו הדפיסו מודעות אבל, ורק בלבו של מורו ורבו הגר"ר אלבז 
שליט"א, היה עוד שביב של תקווה * סיפורו של הר' בנימין אדרי שחווה מוות קליני. על ניסיך ועל נפלאותיך. 
)מאת הכתב חיים ישראלי  עיתון מיום ליום("אני שומר עד היום את תעודת הפטירה שלי ואת מודעות האבל 
שמכריזות על מותי. מורי ורבי הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א, אמר לי לשמור את המסמכים האלו, 
כי זו סגולה לאריכות ימים", כך, בימי החנוכה – ימי ההלל וההודאה, ימים שבהם אנו מצווים להודות ולהלל 
את בורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו ועל הניסים והנפלאות שעשה עימנו, מגולל הר' בנימין אדרי, איש 
חי ורב פעלים, תלמיד חכם אשר חיבר כמה וכמה ספרים במגוון מקצועות התורה, קיבץ כעמיר בגורן את 
חיבוריו ששקד בהם יחד עם הגאון רבי יעקב שיכנזי שליט"א, ונאמן ביתו של גדול מחזירי התשובה בדורנו, 
ראש ישיבת "אור החיים", את הנס הגדול שאירע בחייו: תחיית המתים. ר' בנימין אדרי הי"ו חווה מוות קליני. 
כשהודיעו למורו ורבו הגר"ר אלבז שליט"א, כי הוא השיב את נשמתו טהורה לבוראו, הוא זעק זעקה גדולה, 
מירר בבכי מר, הספידו בקצרה, ורץ אל בית החולים, אולי יוכל להצילו מידי הרופאים ולהשיבו אל אביו. 
     מכריו ומשפחתו כבר יצאו מבית הדפוס כדי להפיץ את המודעות המכריזות על ההלוויה. ר' בנימין היה 
בחדר הקירור כשלצדו עומדים חבריו ובני משפחתו, קוראים פרקי תהילים בקול בכי חרישי, ואז קרה הנס 
הגדול מכל: מחייה מתים הוא רב להושיע - החזיר את נשמתו לזה העולם לאורך ימים ושנים טובות....כך 
מוצא בנימין את עצמו, ביום מן הימים, כמקים מרפאת 'קופת חולים כללית' ברחוב דבורה הנביאה בירושלים 
– המרפאה היחידה כיום שהיא בעלת כניסה נפרדת לגברים ולנשים, ומשמשים בה רופאים לגברים ורופאות 
נשים, במקביל. את עמדות הקבלה, מאיישים בנפרד, מזכיר ומזכירה, לטובת הציבור...השמים נפלו על אדרי 
אחרי שנה בתפקיד מנהל המרפאה, הכיר אדרי אישית את פרופסור אבי ריבקינד, הרופא הכירורג הבכיר ביותר 
ורופא מעולה".  וכתיאורו של אדרי, "אדם בעל מידות תרומיות  בבית החולים הדסה עין-כרם בירושלים, 
בנימין ניצל את קשריו האישיים עם ריבקינד, לאחר תקופה שבה העיק עליו כאב חד במותנו. "בוא נכניס אותך 
לבדיקת סי-טי", אמר לו ריבקינד, אחרי שבנימין התלונן באוזניו על הכאבים, "הרי אנחנו כאן, ב'הדסה'. 
תיכנס ונראה מה קורה". אבל האווירה הקלילה ששידר ריבקינד, התחלפה עד מהרה בדאגה גדולה. "הוא 



ספר ההוכחות196 

הרים אלי את עיניו, וראיתי בהן חרדה עצומה", משחזר היום אדרי. בקול שקט אמר לו ריבקינד: "אני מדבר 
אליך כחבר – וכרופא. אני רואה אצלך גידול מתחת לצלעות". השמים נפלו על אדרי באותו רגע. ריבקינד 
ממשיך ואומר לו: "אני לא יכול לאבחן את הגידול, לומר לך אם הוא סרטני או לא. אני כן יכול להגיד לך, 
שביום ראשון, עוד שלושה ימים, אתה נכנס לחדר-ניתוח". להבהרה מציין אדרי, שבאופן רגיל, תור לניתוח 
כזה עשוי להימשך כשלושה חודשים. ריבקינד המודאג זימן לניתוח החירום את טובי הרופאים, את מנהל 
מחלקת לב-חזה, את האורטופד ואת המרדים הבכירים ביותר ואנשי צוות נוספים. בנימין: "נכנסתי לניתוח. 

      הצוות ביצע את כל ההכנה. פרופסור ריבקינד הסביר לי שזה לא הולך להיות משהו ארוך מדי או בעייתי - 
סיפור של ארבעים דקות, לא משהו מיוחד". אדרי קיבל את זריקת ההרדמה, וכבר בנקודה התחלתית זו, נטרפו 
כל הקלפים: לזוועתם של כל הנוכחים בחדר, על המוניטור הסתמן קו ישר. בנימין לקה באותו רגע בדום-לב. 
הלחץ בחדר הניתוח מרקיע שחקים. הרופאים עושים את כל הנדרש כדי להחזיר את בנימין לחיים, אך הדקות 
יודעת שלאחר שלוש דקות שבהן נמנעת  ולא חל כל שיפור. הלחץ הולך ומתגבר, שכן הרפואה  עוברות, 
הגעת חמצן למוח, אפסו הסיכויים. גם אם האדם שב לחיים, תאי המוח, ולפחות חלקם, מתו – ללא יכולת 
ִשחזור. עוברות כבר שמונה דקות, תשע, עשר... הרופאים מתחילים במתן מכות-חשמל. אבל גם זה לא עוזר. 
        בשלב זה מציע אחד הפרופסורים 'פיתרון יצירתי': להקפיא את בנימין. "נקפיא אותו, וכך ננטרל את 
הגוף שלו. בינתיים ננסה להזריק חמצן למוח", הוא אומר. "מכירים את הקרחונים שלוקחים מתחנות הדלק? 
ובכן, זה מה ששמו עלי ומתחתיי, מכל עבר", מספר אדרי. "אחרי שהייתי נתון כולי בתוך הקרחונים, החלו 
הרופאים להזריק חמצן למוח. לא היה להם מושג אם זה אכן יעזור, אבל הם אמרו, 'בואו ננסה, לפחות'. חוברתי 
למכשירים, וכל הגוף היה מוקפא". "האדם הזה", מורה בנימין על עצמו, "מהגרון ומטה – מת, רק הראש 
מקבל חמצן. מדי מספר שעות היו מנתקים את המכשיר כדי לראות אם 'חזרתי', אבל ללא תוצאות, ואז היו 
מתחילים הכול מתחילה. 19 שעות שמרו עלי באופן הזה, 'בקירור'". ואז נשמתו פרחה... כאן עוצר בנימין 
מסיפורו, ועובר להשמיע אותו מזווית אחרת, בלתי-שגרתית בעליל. כתיאורו, גופו היה זה שהיה נתון במיטת 
הקרח ומוקף ברופאים חסרי-אונים, כשהוא מחוסר הכרה ונתון במצב של 'מוות קליני'. אולם הוא בכל זאת 
ראה ושמע הכול. באותן שעות איומות, נשמתו פרחה מתוך גופו וכמו 'השקיפה' ממעל על כל המתרחש. 

       וזה מה ש'ראה' בנימין: "אני בפינת חדר הניתוח, מסתכל לתוך החדר, לא מבין מה קורה. אני רואה 
את הגופה שלי על המיטה ושואל את עצמי: הרי אני נמצא פה, מה הם עושים שם? באותו זמן יכולתי 
לראות את המחשבות החולפות בראשיהם של האנשים. לדוגמה, יכולתי לראות שהאחות שהייתה בחדר, 
כשהסתכלה בצג המוניטור, הרהרה באותו רגע במוחה: 'מי יוציא היום את הילדה שלי מהגן?' הדבר קומם 
אותי מאוד. בנאדם מת מול עיניה – וזה מה שמטריד אותה? "אחרי מספר חודשים, כשכבר שוב הייתי 
'כאן', כמובן, פגשתי באחות הזו במסדרונות בית החולים", גולש לרגע בנימין מסיפורו, זיק של שובבות 
בעיניו. "אמרתי לה: 'אני אגיד לך מה חשבת כשהייתי מת, ואת תגידי לי איך יכולת לחשוב כזה דבר 
באותם רגעים'. היא אומרת באדישות: "נו, מה חשבתי?' ואני אומר לה: "חשבת מי יוציא את הילדה שלך 
מהגן"... תוך שנייה היא הפכה לבנה כמו החלוק שלה. 'איך אתה יודע? היית מת!' "אמרתי לה: 'אבל אני 
יודע... ועכשיו, כמו שסיכמנו, תגידי לי מה פתאום חשבת אז על דבר כזה'. האחות הנרעשת סיפרה בכנות 
את סיפורה. מתברר כי היא ובעלה הנם עולים-חדשים, ללא משפחה בארץ, ויש להם בת יחידה. "בשעה 
אחת בצהריים אני מחזירה את ילדתי מגן הילדים. אני לא נכנסת ללוות ניתוח שמתחיל בשעה מאוחרת 
מדי, כדי שאוכל להחזיר אותה הביתה בזמן. "אצלך, אמרו לי שמדובר בניתוח בן חצי שעה. הניתוח 
התחיל ב-11, אז יכולתי להיכנס. אבל ברגע שקורה מקרה של מוות קליני, כמו שקרה אצלך, לפי הוראות 
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משרד הבריאות נועלים את דלתות חדר הניתוח, ואין לנוכחים כל אפשרות לתקשר עם אנשים בחוץ, גם 
לא בטלפונים ניידים, כמובן. זה יכול לקחת ארבע שעות, עד שיגיע צוות ממשרד הבריאות כדי לחקור 
את המקרה, לוודא שלא הייתה כאן רשלנות רפואית", היא הסבירה. "באותו בוקר טס בעלי לחו"ל, ולי 
לא הייתה כל דרך להודיע, שאאחר לגן הילדים ושידאגו לילדה שלי. אתה מבין שזה הטריד אותי מאוד". 
אדרי לא ויתר: "אבל אדם מת מול העיניים, וזה מה שחושבים?" – "אדם מת, אבל אני מוכרחה להמשיך 
לחיות!" אמרה האחות. "אפשר להבין אותה", אומר עכשיו בנימין בסלחנות. "אני רואה הכול מלמעלה" 
הרופא  את  'רואה'  "אני  הללו.  הארוכות  את השעות  לתאר  אדרי  הכול מלמעלה", ממשיך  רואה  "אני 
שרצה לנתח אותי, מלווה את אשתי במחשבה שלו. 'ניסיתי לעשות הכול...' הוא אומר לה, והוא כבר 
מנחם אותה על מותי, מכין את ההספד עלי. אמרתי לו בלבי: תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה בעיצומה 
בו?  מטפל  שאתה  למי  לויאליות  איזו  תקווה,  איזו  לך  אין  מת.  שאני  יודע  אתה  החייאה.  פעולת  של 

    "בשלב הזה אני מתחיל להתנתק מהחדר ומתחיל ללכת. אני נכנס לתוך 'האנגר' ענק. ההאנגר הזה מלא חום 
של אהבה, לא חום של תנור, כביכול מחבקים אותי ואומרים לי, 'אנחנו אוהבים אותך', אבל בצורה שאי-אפשר 
לתאר. "במאמר מוסגר אני רוצה לספר, ששלושה חודשים מאוחר יותר נפטר חבר שלי, שהיה עמי בבית החולים.  
     חבר צעיר, אברך. היינו קשורים מאוד. בתחילה חששתי ללכת לנחם את האלמנה השבורה. אבל 
כשהגעתי, אמרתי לה 'מניסיון': כשאדם נפטר, זה שיא התענוג. אתה לא מרגיש כאב, הכול מלא חום 
ומלא אהבה. אין כל אפשרות לתאר כמה 'כיף למות'!. 'אתה בטוח?' היא שאלה. 'כן, אני בטוח', אמרתי. 
'תדעי לך, שבאותו רגע שהוא מת, הוא מתנתק מכל הסבל, ועובר לחוות את שיא האהבה והחום'. היא 
שתקה, ולבסוף אמרה: 'מכל אלפי המנחמים שהגיעו לנחם אותי, רק אתה הצלחת לעשות זאת. ניחמת אותי 
בכך שהבהרת לי, שבעלי לא חש כאב'". בנימין איננו... אדרי שב לתאר את התהליך שחווה אחרי 'מותו'. 
"אני מתחיל לראות את כל העבירות שעשיתי, מגיל ארבע. כן, אני רואה את עצמי בגיל ארבע, יושב ב'גן-
אסתר' ביבנה. הגננת אסתר מניחה במרכז השולחן צלחות חד-פעמיות, דבק ומכשירי-כתיבה, כדי שאנחנו, 
הילדים, ניצור הדבקות מנייר עיתון. הילדה לידי עושה משהו שמרגיז אותי. אני רואה את הידיים הקטנות 
שלי מטביעות את עצמן בצלחת הדבק, ואני פשוט מסתובב אל הילדה, מרים את אצבעותיי וממלא את עיניה 
בדבק לבן, במין אכזריות כזו!... ואני רואה עכשיו כמו אצבע מושטת אלי בהאשמה, ואני חש זעזוע נורא. 

     "אחרי זה מראים לי את כל פיסות הציפורניים הגזוזות, שלא נהגתי בהן כמו שצריך... מראים לי כל פיסה 
ופיסה, איפה היא נמצאת בעולם, ואני רואה מולי כתובת גדולה: 'זורקן – רשע'... ואתה מתחיל להבין את 
המשמעות של 'לעמוד לדין'... )ואנוכי המחבר ערן בן עזרא ,מוסיף כמו שאר המתים הקלינים שחוו בית דין 
של מעלה,גם בנימין אדרי מאשר שהראו לו על הציפורניים שזרק)שכן על פי ההלכה יש לשרופן או לקוברן 
או להשליך בביוב.שנאמר שורפו חסיד קוברן צדיק להלן המקור של הדין מהגמרא במסכת נידה )יז ע"ב( 
"שלשה דברים נאמרו בציפורניים: השורף ציפרניים חסיד, קוברן - צדיק, זורקן - רשע". וזה ראיה שאכן לא 
דמיינו כולם וזה אכן אמת כל המשפט שחוו בשמיים ושכל המתים הקלינים היהודים שחוו משפט זה מתארים.(

ותוך-כדי  בצהריים,   2 השעה  ליצלן.  רחמנא  בגרמניה,  בשבת  כדורגל  משחק  עצמי  את  לי  "מראים 
היה  הוא  על-פה.  התפילות  את  אותנו  לימד  אבי  מו"ר  שבת...  של  מנחה  תפילת  מתפלל  אני  המשחק 
אומר לנו, הילדים: 'תגיע ב'עלינו לשבח', אבל תגיע, אני רוצה לראות אותך!' ככה דאג לקרב אותנו 
אני  ידיים,  לא  אני  דמויות.  שלוש  מולי  רואה  אני  ה'האנגר',  בתוך  ההליכה  כדי  תוך  "ואז,  הזמן.  כל 
לא רגליים, אני לא גוף – אני עיניים. אני הולך ולא יכול לעצום את העיניים. גם כשראיתי איך פגעתי 
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הדמויות  את  רואה  אני  כעת  יכולתי.  לא  אבל  מבושה,  עיניים,  לעצום  כביכול  רציתי  הקטנה,  בילדה 
מתקרבות אלי. אני רואה מצד ימין את הבבא-סאלי, שהייתי קשור אליו מאוד בחיים שלי; מצד שמאל 
את הרב יחיא שניאור, ובצד השמאלי דמות שלישית של רב, שלא יכולתי לנקוב בשמו, לא הכרתי אותו. 

'רבנו, כמה התגעגעתי אליך...'  ונושק להן. אני אומר:  בידיו  "בחיזיון הזה אני רץ לבבא-סאלי, אוחז 
הרגשתי שמחה כה עצומה כשראיתי אותו. הבבא-סאלי אומר לי להרכין את ראשי, ושלושת הצדיקים 
מברכים אותי. הבבא-סאלי מברך אותי באריכות ימים ושנות חיים ובברכות נוספות, והוא שולח אותי משם, 
הוא אומר לי: 'אסור לך להמשיך! מתפללים עליך למטה. אתה צריך לחזור'. אני הולך, בחוסר ברירה 
ורצון, ואני מטה את ראשי אחורה בסקרנות – להבדיל, כמו אשת לוט – ואני רואה את הדמות השלישית, 
שלא הכרתי, אומרת לי: 'תבוא אלי'")הדמות השלישית הייתה רבי נחמן מברסלב זצוק"ל אמר רבי בנימין 
בנימין  ישראל שמצייר קלסתרונים שציירו כאשר  לקצין במשטרת  תיארו  ואף  שלו  ההרצאה  של  בוידאו 
היה תחת היפנוזה,)ראו התמונה כאן בספר והציור(ציור זה אומת כדיוקנו האמיתי של רבי נחמן בפגישה 
מקרית של בנימין עם הרב אברהם ביטון שליט"א,יהודי צדיק ,מהישוב אלעד שגם הוא זכה לראות את רבי 
נחמן בחזיון באומן ולכן ציירו ותלה את תמונתו בסלון ביתו.רבי ביטון הנ"ל מספר שהיה באומן ראה דמות 
שנעלמה שהיה בטוח שזה רבי נחמן ולכן ציירו ,אבל לא היה בטוח לכן לא סיפר זאת לאיש.אבל בתוך תוכו 
ידע שזה רבי נחמן ,ובנימין שאלו מהיכן לך תמונה של רבי נחמן לאחר שראה התמונה של רבי נחמן שהייתה 
.וזאת כאשר בידוע שלא היה קיים צירו או דיוקן של רבי נחמן עד  תלוייה בסלון ביתו של אברהם ביטון 
לאותו אימות שעשו השניים ופורסם בעיתונות יחד עם שני התמונות.ציורים אלו מעידים כאלף עדים שאכן 
ראו את רבי נחמן שכן לפני כן לא היה לבנימין מושג שזה רבי נחמן עד שנאמר לו שם על ידי רבי נחמן 
תבוא אליי )לאומן( .והרב ביטון שאל את בנימין אדרי מניין לך שזה רבי נחמן? בהלם מוחלט.בנימין אמר לו 
שהוא ראה אותו בעולם האמת,ואף גם הוא הביא צייר שציירו תחת תיאוריו של בנימין תוך כדי היותו תחת 
היפנוזה .לאחר מכן הצייר אברהם שמש צייר  עבור בנימין את רבי נחמן ממש בדיוק כמו צייר הקלסתרונים-

רק בתמונה יותר פרופורציונלית ובול כמו שראה אותו בנימין אדרי בעולם האמת-ראו התמונה בספר זה. 
    מאורע זה אכן מוכיח שכל מה שחווה בנימין הוא אמת ,וזה אכן מאמת את כל התורה והכתוב בה.שכן 
ואוזן  רואה  עין  שנאמר  מעלה  של  דין  בבית  מותו  לאחר  עובר  ,שאדם  אומרת  שהתורה  כל  מתאר  בנימין 
שומעת וכל מעשייך בספר נכתבים.יש לציין שבנימין אומר שפעם גנב בקבוקי ויסקי מאולם ארועים שעבד 
בו והוא עשה על כך תשובה שחזר בתשובה והשיב הגזילה ,ושהגיע לשמיים אמר בנימין ,שלא הראו לו את 
הגניבה ,כי שב עליה בתשובה שלימה ולכן הראו לו רק את הדברים שלא שב עליהם בתשובה דבר שמראה 
לנו כהוכחה חד משמעית שאכן מי ששב בתשובה שלימה על מעשה ולא שב אליו לא יוזכר לו מקרה זה 
כאילו לא קרה מעולם!(. בשלב זה כבר הספיקה 'הבשורה המרה' להתפשט: בנימין איננו... "הודיעו לאחי 
למשפחה  "הודיעו  האחרונה,  המילה  את  מבטא  כשהוא  לחייך  שלא  יכול  ולא  בנימין,  אומר  שנפטרתי", 
ולחברים. אחי התקשר גם לגר"ר אלבז ואמר לו: 'בנימין נפטר'. הרב הגיב: 'הוא לא נפטר! אני בא להעיר 
אותו'.)ואנוכי המחבר מוסיף מפאת צידקותו של הגאון הצדיק הרב ראובן אלבז שהינו שרף השם צבקות 
דבריו לא שבו ריקם.שנאמר:"צדיק גוזר השם מקיים"( 'טוב, תבוא', השיב האח, 'הבנאדם שוכב בטיפול 
נמרץ מת, בוא תעיר אותו...' "אחי כבר דאג למודעות-האבל, וגם תעודת פטירה כבר נכתבה. מאוחר יותר 
הצלחתי להשיג אותה, מתוך מטרה לתבוע את בית החולים בהמשך. כאמור, כל המסמכים המלבבים האלה 
שמורים אצלי – כסגולה לאריכות-ימים". בינתיים מגיע הגר"ר אלבז, מבכה את מצבו של בנימין. מאוחר 
יותר יספר העוזר האישי של הרב לבנימין, כי הרב השמיע משפט קשה מאוד: "הקדוש-ברוך-הוא, תעשה 
בי מה שאתה רוצה, העיקר - תעיר את הילד הזה..." "וזה אחרי שכולם כבר יודעים שאני מת", מציין 
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אדרי. "לידי נמצאים, חוץ מהצוות הרפואי, רק הרב, חברי עזרא ואשתי. ואז, אני פוקח את העיניים ואומר: 
'כבוד הרב, מה שלומך?'... "והרב אלבז משיב לי: 'בנימין, מה נשמע? איך אתה מרגיש?', ואני עונה לו. כל 
הנוכחים בחדר נתקפים בהלם של ממש. הבנאדם היה מת, ופתאום הוא מתעורר... הם מבקשים מהרב שינסה 
לשוחח איתי, כדי לבדוק מה נשאר ומה אבד. הרב שאל אותי כל מיני שאלות, ואני השבתי 'לעניין'. פתאום 
הרב אומר: 'בנימין, אתה רוצה ללמוד? בוא נלמד!', ואני אומר: 'כן, למה לא?'..." הנס הבלתי-צפוי אכן 
התרחש. אחרי 19 שעות של קיפאון, כפשוטו, "דילגתי מלמעלה חזרה לתוך הגוף", כלשונו של אדרי. הגר"ר 
ביותר לעשות עכשיו.  זה הדבר הטבעי  היה  ובנימין, שזה עתה שב לחיים, שוקעים בלימוד, כאילו  אלבז 
הרב לומד עם בנימין פרק ממסכת מגילה. יום הפורים הוא יום-הולדתו של בנימין. באותו זמן היה בן 34. 
"אחרי שלמדנו קצת, הרב יוצא לספר לכולם על הנס הגדול. אחרי מספר דקות נכנס שוב הרב אלבז, ואני 
שואל את הרב: 'הרב, באת לבקר אותי?'... לקיתי במה שנקרא 'איבוד הזיכרון לטווח קצר'. יכולתי באותו 
זמן לספר אותה בדיחה לאותו אדם 200 פעם, בלי לדעת שאני חוזר על עצמי... "התופעה הזו נמשכה אצלי 
שמונה חודשים. אולי לא סיפרתי אותה בדיחה 200 פעם, אבל משהו דומה קרה בהחלט... אחי הגדול סיפר 
לי שהוא מאוד מתפעל מהרה"ג שיכנזי, חתנו של הגאון רבי יהודא צדקא זצ"ל, שהיה, אגב, חברותא שלי 
במשך 11 שנה, וחיברנו ביחד ארבעה ספרים על ה'שולחן-ערוך'. כשהרב שיכנזי בא לבקר אותי, סיפרתי לו 
סיפור ששמעתי זה מכבר, על הרב ניסים יגן, שהגיע בחלום לגאון רבי דוד יוסף שליט"א, בעל ההלכה 
ברורה, ואמר לו: 'תדע, דוד; כל הזכויות על כל מה שהחזרתי יהודים בתשובה כל החיים, לא עזרו לי 
כמו השנתיים האחרונות של הייסורים שעברתי'. )ואנוכי המחבר ערן בן עזרא מוסיף,שנבין כמה רחמן 
השם שנאלץ לייסר את בניו שישובו בתשובה ולמרק להם עוונות או יסורי אהבה כדי להגדיל שכרו של 
,ולכן אמרו חז"ל שיש לברך על הרעה כמו שיש לברך על  ,לנצח נצחים עבור הייסורים הללו  האדם 
הטובה, כי אין רע בעולם ולמעשה הכל לטובה ,וביום שניפטרים מן העולם מבינים את הכלל והפסוק 
שדוד המלך עליו השלום,אמר תהילים קכ"ו:"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק 
פינו ולשוננו רינה" דהיינו שכל החיים בעולם הזה יראו לנו כחלום, ושכרנו לא יסולא בפז לנצח נצחים 
בעינוגים מופלאים שלא ניתן לתארם שגדולים מכל תענוגי העולם הזה. אם נרכז את כל תענוגות העולם 
,זה לא יהיה  120 שנה, חיים כאלו בעולם הזה  זהה בהר גדול ונמרכזם לתרכיז של שנייה אחת כפול 
שווה אפילו שנייה אחת של עונג ,בעולם הבא כפי שמתאר הרמב"ן הקדוש! ולכן אז נגיד לאחר שנראה 
גודל השכר בעבור היסורים חבל שלא קיבלנו עוד יותר יסורים ממה שקיבלנו.וכולנו כמובן נצדיק את 
הדין ונשמח ונחייך שנאמר ימלא שחוק פינו.ולשוננו רינה.(סיפרתי לו את הסיפור הזה פעם אחת, ואחרי 
מספר דקות עוד פעם, ובתוך עשרים דקות, סיפרתי לו זאת עשרות פעמים!..." פרסומי ניסא במשך הזמן 
שחלף מאז שהחלים, היה בנימין מתלווה לגר"ר אלבז להרצאותיו השונות והיה חוזר שוב ושוב על פרסומי 
ניסא - סיפורו המדהים, ועל שזכה לראות את דמויותיהם של הבבא-סאלי, ושל הרב יחיא שניאור)ורבי נחמן 
הגר"ר אלבז שליט"א, מבקש  ושוב.  לסיפורו שוב  והאזינו  הגיבו בהשתאות  זצוק"ל(. השומעים  מברסלב 
ממנו שהוא ישמיע את סיפורו מכלי ראשון. זה הרי נס גדול שעשה עמך בורא עולם שהחזיר את נשמתך 
לעולם הזה, ממש כפי שמובא בגמרא על בנימין הצדיק שהיה אחראי על קופת הציבור והגיעה אליו אישה 
אלמנה עם שבעה יתומים וביקשה ממנו צדקה. השיב לה בנימין שהקופה התרוקנה, וכשהיא אמרה כי היא 
על  שנים  עוד שבע  משמים  לו  הוסיפו  זה  ובזכות  לה.  ונתן  מכיסו  כסף  הוציא  ברעב,  מתים  בניה  ושבעת 
אותן שנים שחי, מאחר שבאותו זמן נגזרה עליו מיתה, אומר הגר"ר אלבז לר' בנימין, ומוסיף: מי יודע אם 
כל החסדים שעשית בעולם הזה עד כה, הם אלו שעמדו לך למליצי יושר ביום הדין, ומן השמים ייעדו לך 
שליחות מיוחדת: ללכת לחזק את עם ישראל ועל ידי כך לקרב את הלבבות לאבינו שבשמים. ומי כמו הגר"ר 
אלבז יודע מהו קירוב לבבות. מאז ועד היום הוא עומד בפני קהל רב ומספר את סיפורו. בכל פעם שאני מספר 
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את סיפור הנס שהיה לי", מספר בנימין, "גופי מצטמרר מחדש. אפילו אם אני אספר זאת מאה פעם ביום. 
משום שזה לא עוד נס שאנו רגילים שקב"ה עושה לנו ניסים כאלו בכל יום, אלא זה ממש נס שהחיים שלי 
נתנו במתנה משמים. אני ראיתי את המוות. אני הייתי בעולמות העליונים, איש לא יכול להכחיש זאת". 
.ואנוכי הקט ערן בן עזרא מוסיף לאור סיפור מרגש זה,אשריי האיש שחוזר בתשובה ולא מחכה שיקראו לו 

לתת דין וחשבון על מעשיו,מבלי שהספיק לשוב בתשובה שלימה.
http://youtu.be/d4rLw-jkxFI זה הלינק לראות את סרטו של בנימין אדרי הי"ו

*

משה צרפתי המת הקליני שקיבל כוחות ראייה רוחניים לאחר מוות קליני.)רואה 
אורם הרוחני כולל מצוות ועוונות של בני אדם.(

,חילוני לשעבר מגבעתיים .שמת מוות קליני והיה  סיפורו של משה צרפתי קצין בצה"ל מיחידה מובחרת 
,ומתאר בפרטי פרטים את שחווה בעולם האמת, כאשר  זצ"ל  נחמן מברלסב  וראה את רבי  בעולם האמת 
נשמתו יצאה מגופו ואת המפגש שלו בעולם האמת, עם רבי נחמן מברסלב שאליו זה אך התקרב לא מזמן 
.משה צרפתי היה חילוני גמור שהגיע לאומן בעקבות המלצה של חבר שיקבל סיוע מהצדיק בעניין אישי 
בזמן היותו חילוני .ולכן שם פעמיו ונסע לאומן, אשר באוקריאנה לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצ"ל.

משה צרפתי מת מוות קליני בעקבות כך שנכנסה משאית במונית שהוא עמד לפניה .ומשה הי"ו, הועף באויר 
שלושים מטר ושבר כמעט כל עצם בגופו ונפטר מיידית. בדרך נס ניצל משה ומספר שרבי נחמן מברסלב 
ועשרים  מאה  שלאחר  יודעים  האמת  שבעולם  שנבין  הזאת.  התאונה  את  מתנה  לך  שנתתי  לו  אמר  זצ"ל, 
שנה, שאנו נשמח בשכר שנקבל לנצח נצחים מהייסורים שהיו זמניים ביותר וחולפים, אך השכר בגינם הוא 
לנצח נצחים ומה גם שיסורים אלו עוזרים לזכך את הנפש ולהקנות ענווה.כאשר משה צרפתי הושב לגופו 
הוא הופתע ששב עם כוחות לראות את הנסתר)עולם הרוח( מה שנקרא ראיה רוחנית שהוא רואה כל מה 
שחטאו אנשים ומה עשו ומה צריכים לעשות כדי לתקן את עוונותיהם.והתחיל להגיד לחבריו ולמבקריו בבית 
החולים,כמו למשל שאמר לחברו שאתה לא תתחתן עד שתעשה ככה ואתה ככה וכו'..חבריו החלו בורחים 
ממנו לאור ראיה רוחנית זאת, שראה אותם בלי סודות .כמו כן ראה את קדושתם של הקדושים, כמו למשל 
שראה את מסדרון בית החולים, שבו אושפז מתמלא אור רוחני מכך שהגיעו שלושה אברכים לבקר בבית 
החולים ,ואז ראה משה צרפתי הי"ו איך אור יורד מהברכיים שלהם ומטה דרך הרגליים ומאיר את המסדרון 
של בית החולים .באור נוגות של השכינה הקדושה, ששרתה עליהם בשל לימודי התורה שלהם.כמו כן משה, 
סיפר סיפורה של אשה צדיקה וצנועה מאוד מבני ברק שהגיעה לבקר בבית החולים שבו היה מאושפז, והוא 
הרגיש שהוא נשרף מהאור הרוחני שיצא ממנה והתחיל לצרוח, "אני נשרף, אני נשרף, תוציאו אותה מכאן,אני 
לא יכול לקבל את עוצמת האור של הקדושה שלה ." ...לתדהמת האחיות שרצו לחדרו ולבהלתה של הגברת 
הצנועה .משה הסביר שאם היה מביט בה עוד קצת היה מתעוור!!! שנבין שהיה לאשה קדושה זאת יותר אור 
מלומדיי התורה, וכך ניתן להבין על מה דיברו חז"ל שאמרו :"בזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותינו ממצרים 
מצוותיו  את  ולקיים  קונה,  עם  ולהתחסד  זאת  להבין  שזוכה  מי  של  אשריה  נגאל"  צדקניות  נשים  ובזכות 
ובראשן צניעות כהלכתה, בלי לחפף ובלי לחפש מקילים. ושאר מרעין בישין בנושא. ניתן לראות הסרטון של 
 רבי משה צרפתי הי"ו באתר סודות נקודה טיוי של הרב פלד בסרטון שנקרא :"המלחמה על החיים" להלן הקישורית לאתרו:

http://www.sodot.tv
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 סיפור מדהים של אליהו הבחור הצעיר יוצא בוכרה, שמת מוות קליני וראה את 
הבן איש חי בבית דין של מעלה,ואת שכנו שנפטר.סיפור שאומת שחזר לחיים.

אליהו הבחור הצעיר ,שמת מוות קליני ואמרו לו בבית דין של מעלה לפרסם, את כל מה שראה ושמע. הבחור 
־)גם הוא( ראה את הבן איש חי בעולם האמת.דבר שמחזק ומוכיח שעדותו נכונה  ולא דמיון זה למשל ,העוב

דה שגם לו הראו להיכן הלכו הציפורניים שקסס )גם הוא כמו האחרים(ולא קברם או זרק אותם בשירותים או 
כיסה אותם וכך נתבע על כך.ההלכה אומרת שמי שזורק הציפורניים רשע,שורפן חסיד וקוברן צדיק. אליהן 
סיפר שהראו לו להיכן כל ציפורן הלכה בביוב  .ועדות זאת ממשיכה לחזק העדויות של האחרים שמעידים 
גם כן שהראו להם לאן הלכו הציפורניים שלהם בביוב,כמו כן, ראו רובם את חכם יוסף חיים הבן איש חי הרב 
הצדיק מבגדד מדור קודם,בעולם האמת .הוא ראה בבית דין של מעלה שלושה דיינים,שאחד מהם היה הבן 
איש חי.וגם זאת עובדה שמוכיחה שזה אמת כי כך כתוב בספרים הקדושים וזה תואם לכל המתים הקליניים 
שמעידים שראו שלושה דיינים בבית דין של מעלה ששפטו אותם. כמו הוא הוא מתאר שנשמתו חזרה אליו 
חדרך האף כמו שכתוב בתורה :"ויפ באפיו נשמת חיים" וכך גם מתארים מתים קליניים רבים שראו איך נשא־

בה נשמתם חזרה לגוף דרך האף. נאמר לו שאסור שיקראו לו אלי וחייבים לקרוא לו אליהו בשמו המלא.ואז 
נפסק לו שהוא חייב לחזור לחיים.הוא מתאר בפרטי פרטים כל שעבר בעולם האמת פגישת קרובים ושכנים 
שנפטרו.ראה מלאכים ודמויות מאש .הוא ראה מכר שקראו לו דוד יעקב שנפטר שבגדיו של אותו חוטא היו 
מלאים כתמי דם שכל כתם על לבושו העיד ומסמל על כל עבירה שהוא עשה בחיים שכן נפטר ללא תשובה 
.ואותו דוד יעקב היה מתבייש מאוד בבגדיו המכותמים בדם וגם זאת עובדה שכתובה בספרים הקדושים 
שתופרים לאדם בגדים רוחניים, כפי מעשיו ועוונותיו הם המכתימים את בגדיו בדם או חלודה שעושה חור 
בבגד הרוחני כמו עש.כל עוון עושה חור אחר וכתם אחר שבו מתבייש החוטא לעין שיעור בעולם האמת כי 
בגדיו בעולם האמת מעידים על חטאיו.אליהו מוסיף ואומר שהראו לו את כל חייו במעין וידאו תלת מימד 
מוחשי מהיום שנולד.הוא מתאר שהעולם הזה לא מוחשי כמו שחכמי הסוד מגלים לנו והוא עבר עם נשמתו 
דרך הקירות ,והבין מה הכוונה של שלמה המלך שאמר שהעולם הזה הוא "הבל הבלים" דהיינו לא מוחשי 
,וכך גם תאוריית הקוונטים מוכיחה ,שהעולם הזה הוא דמיון חולף עולם של שקר,ולא עולם האמת ולכן 
נקרא העלם בתורה)בחסרון של האות ו'( שזה מלשון העלם )הסתר( של האמת. ]נראה לי ערן הקט לפרש: 
"העלם" זה גימטריה קטנה 19.ושמחברים כל הספרות 1+9 =10 ושמחברים 1+0 נותן לנו את ה- 1. )אחד(

שזה האין סוף ברוך הוא שהוא אחד ושמו אחד ואין עוד מלבדו.ועל כך נאמר ביום שנגאל ,"והיה ביום ההוא, 
יהיה השם אחד ושמו אחד.",כלומר האמת תחשף לעיני כל שזה :השם אחד והינו אחד ,ואין עוד מלבדו. 
כמו שמתפללים כל יום בתפילת עלינו לשבח.[ אליהו מוסיף כמו כן, שהוא ראה עץ שצעק צעקות שנשמעו 
מקצה העולם לקצה השני כפי שתיאר זאת בדבריו. בשל שהייתה שם נשמה שממש סבלה וכך הוא הרגיש, 
ואכן כך כתוב בתורה הקדושה. והנה, לפני כאלפים שנה! כאשר התורה שבעל פה הועלתה על הכתב, נכתב 

בפרקי דרבי אליעזר )פרק לד( כך: 

"בשעה שכורתים את עץ האילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע"
 דהיינו שלו יכולנו לשמוע את הצומח כמו האילן שכורתים אותו,קולו הולך מקצה העולם ועד סופו.ראו 
הפרק כאן בספר זה ,שבו הבאתי ראיות שהמדע מוכיח שהצמחים מרגישים, חשים, וצועקים כמו שאמרו 
חז"ל. וכאן הבחור מאמת את דברי חז"ל ואת דברי המדע. אליהו מספר בעדותו המרתקת.שכבר חזר לחיים 
מהמוות הקליני ,יום אחד, לאחר זמן התגלתה  אליו בחלום, אשה בוכרית שנפטרה בגיל כ 50, מדום לב, 
ואמרה לו:אליהו אני יודעת על המוות הקליני שעברת ,אני יודעת, כל מה שעברת בעולם האמת.והיא אמרה 
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לו כך:"שהרשו לי לבוא אלייך בחלום  כדי לומר לך שתלך ושתפרסם את הסיפור של מה שעברת בעולם 
האמת"  והוא שאל אותה איך אני יפרסם זאת אני לא יודע איך? ואין לי את 

האמצעיים? והיא אמרה לו יש לך את רדיו 2000 )רדיו דתי( לך אליהם ותספר להם את הסיפור .וכמו כן,אמרה 
לו האשה המבוגרת שנפטרה, שילך לבנה ויגיד לו שיחזיר את הכסף הנוסף שלקח בנה מהירושה יתר על 
שאר היורשים בטוענה כדי שיקרא על אימו  קדיש, והוא כלל לא קורא עליה קדיש אז שיחזיר סכומים נוספים 
אלו, שלקח מבני משפחתו מהירושה שלה. האשה אמרה לו ,שהיא בצער גדול על כך.וזה עדיין בתוך השנה 
ושיפציר בבנה, שיחזיר הכסף או שיתחיל להגיד עליה קדיש. כאשר פנה אליהו וסיפר זאת לאמא שלו שפנתה 
לקרוביי בנה של הנפטרת,שבנה לא אומר עליה קדיש, והיא בצער גדול על כך,וזאת למרות שלקח על כך 

־תוספת כסף מהירושה.)מהיכן ידע זאת אליהו? דבר שאומת אלמלא זה היה חלום אמת שאימת גם את המ
וות הקליני שעבר!(. בנה של הנפטרת ההמום , ביקש לפגוש את הנער אליהו,והיה בשוק מוחלט ובתמיהה 
מניין לאליהו שהוא לא קורא על אימו קדיש? דבר שהפליא אותו מאוד כי באמת הוא לקח סכום כסף נוסף 
מהירושה לקרוא קדיש על אימו והוא לא קורא עליה כלל קדיש. ואכן גם עובדה זאת מאמתת את אמיתות 
התופעה של המוות הקליני שחווה ,כחוויה אמיתית ולא דמיון או תעתוע של המוח .דבר  שמדע והרופאים 
אכן הוכיחו ללא כל צל של ספק שמוות קליני זה תופעה אמיתית של החיים לאחר המוות.)יש לציין שלשטן 
לעיתים ניתנת רשות לבלבל את המתים הקלינים הגויים ,ולהתחזות לנביא השקר שלהם כדי שתשאר בחירה 
ויהיה בלבול לגבי אמיתות התופעה ורק מי שחוקר העניין לעומק כפי שאני עשיתי והוכחתי בספר זה יכול 
לראות שקרי השטן ולא להיות מוטרד מהם כהוא זה.ולהיפך בשל שקרים אלו להבין ולדעת על קיומו של 

־השטן ושיטת השקרים שלו דבר שמחזק באמונה בשם ובניסים הגלויים האלו, שהשם חושף טפח מהם ברח
מיו עלינו שנשוב בתשובה שלימה ,ועדיין תוותר לנו בחירה חופשית. ראו על כך הסבר בהרחבה בסיפורו של 
המת הקליני מנתח המוח אבן אלכסנדר  כפי שהבאתי את סיפורו בספר זה.(עדותו של אליהו ואחרים,אומתה 
בעובדות מהעולם הזה שלא יכלו לדעת אותן.ורק שחזרו לחיים וביררו גילו שאכן הדבר אמת ונכון. כמו 
למשל סיפורו המרתק של שרון נחשוני שמובא בספר זה)ההוכחות( ראו לעיל ששם שרון נאמר לו על זוג 
שעומד להתגרש ואכן באותו היום הם נפרדו הזוג ששרון כלל לא הכירם בהיכרות מעמיקה .ובשל אחד מהם 
שהיה שומר מצוות והשני לא גרם הדבר צער גדול בשמיים שזוג זה נפרד בשל כך ולכן הורו לו שיילך אליהם 
וינסה להציל הנישואין של אותו ספר ואכן הסיפור אומת כנכון.אליהו אומר שהאשה אמרה לו החזירו אותך 
בין היתר כדי שתלך ותספר את כל מה שעברת שיתחזקו אחרים ויתקרבו לשם שידעו שתורת משה אמת ויש 
חיים לאחר המוות.סיפורו של אליהו הוא סיפור ממש מדהים ומחזק שמאמת את כל התופעה של מוות קליני 
והמשפט בשמיים ,ומוכיח שהמעידים לא דמיינו במקרה את כל האמור בתורה הקדושה שאותה לא קראו 
נכון לאז, ולא ידעו קודם ובטח שלא האמור בתורת הסוד שבה.כי במותם הקליני ,רובם היו חילוניים גמורים 
או לכל היותר מסורתיים.וכמו כן כל שתיאר אליהו ואחרים בספר זה, אכן כך כתוב בספרים הקדושים ובתורה 
הקדושה)ראו בספר ההוכחות דברי חז"ל בנושא(,שזה מה שעובר המת הקליני בעולם האמת או בכלל אדם 

הנפטר מן העולם.
 למי שרוצה לראות הסרטון הוא יכול לראותו באתר סודות .טיוי של הרב פלד בשם :"מוות קליני ותיאור המשפט בשמיים -בית 

דין של מעלה" או להלן הקישורית לסרטון :
http://www.sodot.tv/Site/ProDetile.asp?id=1140&CategoryID=1&SubID=4&PageView=1#player 

***



 203ספר ההוכחות

עוד הוכחה לאמיתות התופעה של מוות קליני זה המוות הקליני של הילד בן ה12

נאור מנסור מפתח תקווה

נאור מנסור מפתח תקווה ילד בן 12 שמת מוות קליני והיה 3 חודשים בלי הכרה, היה ממש צמח ובזמן היותו 
בקומה, ביקר בעולם האמת. לאחר שהתעורר אמר לרב ניסים יגן שדיבר אתו באופן אישי שהגאולה קרובה אמרו 
לו בשמיים את התאריך האחרון של הגאולה, ואמרו לו לא לגלות ולא לרמוז אבל לומר לכולם שהגאולה קרובה. 
הרב יגן שאל אותו כמה קרובה הוא ענה מאוד קרוב התאריך !!! וזה כבר היה מלפני מספר שנים!! שתבינו אחים 
ואחיות יקרים אין זמן מי שרוצה להינצל שיעשה תשובה ולא ייפול ,לשקרים של היצר הרע שלו שרוצה למחוק 
אותו ואת נשמתו מחיי הנצח. הילד סיפר גם שראה את מלאך המוות ותיאר אותו כמלא עיניים מכל הכיוונים 
בדיוק כמו שהוא מתואר בגמרא ובזוהר הקדוש ,ובדיוק כמו שתיארו אותו מאות מתים קליניים שחזרו משם וראו 
אותו ,ובדיוק כמו האוטיסטים וכאלו שעשו סיאנסים כמו החברה מסיאנסים בצבא.)ראו באינטרנט סיפורם רשמו 
סיאנסים בצבא.זכרו שסיאנס אסור לעשות מהתורה.( דבר המחזק שעדותו אמיתית!!!תחזרו בתשובה !!! אין 
זמן !! עזבו את הבלי העולם הזה !!תחקרו ותראו שכל תורת משה אמת קראו. שמעו עדות זאת בהרצאה של 

הרב ניסים יגן זצוק"ל ביוטיוב שנקראית: "גאולה בפתח חלק 2."

המוות הקליני של מאיר פרנס מקיבוץ ליד טבריה

מאיר מת פעמיים מוות קליני ובפעם השנייה לאחר שהיה בקומה 3 חודשים בבית חולים בצפון לאחר שלושה 
חודשים הוא קם מהקומה )מצב של צמח( וסיפר סיפור מדהים למרות שהרופאים חתמו שהוא חייב למות ואין 
לו אפשרות לקום מהקומה הזאת. מאיר פרנס מספר שהוא הבטיח לחזור בתשובה שם בבית דין של מעלה. עוד 
הוא מספר שראה צדיק שמסנגר עליו בבית דין של מעלה ונלחם במלאך המוות שיתנו לו עוד צ'אנס לחזור ולא 
ימיתו אותו והוא ערב עליו שהוא יעשה תשובה. אז מלאך המוות ביקש שימחקו לו את הזיכרון של כל מה שראה 
בבית דין של מעלה כי לאחר שראה זה כבר לא פייר לחזור בתשובה כי הוא כבר יודע שהכל אמת. . . ומאיר בכה 
בבית דין של מעלה שלא ימחקו לו את הזיכרון אחרת יכשל שוב מלחזור בתשובה. . . והבעל שם טוב ביקש גם כן 
מהבית דין של מעלה שלא ימחקו לו את הזיכרון של מה שראה בבית דין של מעלה והבקשה נתקבלה והוא חזר 

לעולם הזה זוכר מה ראה ומה חווה. . . וכמובן מאיר חזר בתשובה וכיום הוא גדול מזכה הרבים כאדם חרדי! 

המדהים הוא בכל הסיפור שהוא זכה לחזור בזכות הבעל שם טוב שהוא לא ידע מי הוא שהיה בבית דין של 
מעלה. בזכות הסבא הקדוש זכה פעמיים לחזור לחיים ולתקן מה שעיוות בחייו כחילוני וכשחקר על עברו התברר 
לו שהוא צאצא של הבעל שם טוב הקדוש וזה היה הבעל שם טוב הקדוש בכבודו ובעצמו שסינגר עליו בבית דין 
של מעלה מי שרוצה לשמוע את כל הסיפור של מאיר פרנס מוזמן לשמוע אותו בקלטת של הרב ניסים יגן זצוק"ל 
ביוטיוב. כמו כן ניתן לקרוא על הסיפור בספר נתיבי אור שאני ממליץ בחום רב לקנות ולקרוא. ספר זה מאוד 

מחזק של כבוד הגאון הרב ניסים יגן זצוק"ל. 

מנשרוב אמיר שהיה בבית דין של מעלה לאחר שמת מוות קליני בפגוע של מחבל

1-1-2012 למניינם שמוכיח שיש עולם הבא הוא מת מוות קליני והיה  סיפור שכתב לי חבר בפייסבוק היום ב 
בעולם הבא ובבית דין של מעלה זה סיפורו מילה במילה: ""לפני 12 שנה שירתתי בצבא והגעתי לעזור לחילות 
שנפגעו מפיגוע דריסה והמחבל חזר שוב והוא פגע בי ועפתי באויר 20 מטר בחסדי השם רק נקעתי את הקרסול 
ואבדתי את ההכרה לכמה דקות והגעתי בבום לשמיים, שם שאלו אותי קבעת עיתים לתורה? אמרתי להם שכן 
בבית חב"ד בימי שבת וגם אחרי הבית ספר ואז סבתא רבא שלי בא ואמרה לי אתה לא צריך להיות פה אתה פה 
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בטעות וראיתי את סבא רבה שלי עם המון צדיקים יושבים בלבן ולומדים תורה בשורות ואז אח של סבא שלי בא 
ואמר לי אנחנו מורידים אותך למטה אבל תלמד תורה זה בקיצור יש הרבה פרטים שלא ציינתי אותם אבל זה פחות 
או יותר ראיתי גם מלמעלה את ההלוויה שלי ועוד… "המשך הסיפור: "ראיתי את הפיאט האדומה של המחבל 
עם המחבל ואת הפרצוף שלו בדרך אלי אז אמרתי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ועפתי 20 מטר שאני 
נוחת אני מרגיש כאילו שמו לי כרית ואז אני נכנס לתוך אור שלא נגמר למעלה ורואה את סבא רבה שלי וצדיקים 
לומדים תורה ואז אני לא זוכר את הסדר אבל ראיתי את כל החיים שלי עד הפיגוע קול חזק מדבר אלי והיה משפט 
ואז סבתא רבה שלי קראה לאיזה רב חשוב מאוד והוא המליץ עלי טוב ושם שאלו אם קבעתי עיתים לתורה ?ואז 
הגיע הרב הבן איש חי ואז סבתא רבא שלי אמרה לי שאני פה בטעות ואז אח של סבא שלי אמר לי אנחנו מורידים 

אותך למטה אבל תלמד תורה וראיתי את ההלוויה שלי ואת הגוף שלי מלמעלה וחזרתי לחיים תודה לאל". 

המוות הקליני של בעל השיניים התותבות

במהלך משמרת לילה הביא אמבולנס גבר בן 44 מחוסר הכרה )בקומה( וכחול מחוסר חמצן )ציאנוטי(. החלה 
החייאה ואז הוצאתי מפיו שיניים תותבות לצורך הנשמה ושמתי אותן בעגלה. לאחר כשעה וחצי התייצבו קצב 
הלב ולחץ הדם של החולה והוא הועבר חסר הכרה ומונשם ליחידה לטיפול נמרץ. "לאחר יותר משבוע פגשתי 
שוב בחולה, ששב בינתיים להכרתו, כשחילקתי תרופות. ברגע שראה אותי הוא אמר 'האחות הזו יודעת איפה 
השיניים התותבות שלי'. הייתי מופתעת ואז הוא המשיך ואמר 'את היית שם כשהביאו אותי לבית החולים, את 
לקחת את השיניים התותבות שלי ושמת אותן בעגלה הזו: היו עליה בקבוקים ומתחתיהם מגירות ושם שמת את 
השיניים'. נדהמתי משום שכל זה התרחש כשהאיש בחוסר הכרה עמוק ומונשם. כשחקרתי אותו עוד הסתבר 
שהחולה ראה עצמו שוכב על המיטה וצפה מלמעלה באחיות וברופאים העסוקים בהחיאתו. הוא תיאר במדויק 
את המטפלים ואת החדר. לדבריו, הוא דאג שמא נתייאש ונפסיק את ההחיאה, ואכן היינו פסימיים לגבי סיכויו 
באותו זמן בשל המצב הירוד בו הגיע".  עדות אחות ביחידה לטיפול נמרץ לב, Lancet, Vol. 358 P 2041 הסיפור 

הנ"ל לקוח מויקיפדיה  

סיפורו המרגש של גדעון פריזנט איש הים -
מלח ישראלי חילוני לשעבר שנתקע במקפיא על ספינת דייג, ונפטר מן העולם.גדעון מספר על יציאת הנשמה 
מהגוף ועל החוויה שחווה לאחר שאיבד את הכרתו. כולל המפגש עם האור של הקדוש ב"ה וכמובן שגדעון מאז 
חזר בתשובה שלימה מאחר והוא ראה במו עיניו שהתורה אמת ויש בורא לעולם וכל מה שמתארים כולם זה אמת.

http://youtu.be/wjTOfC1yksM לגדעון קרה נס שמוחו מתפקד למרות שמוחו מת מבחינה מדעית. ראו סרטו כאן

 מנתח המוח אלכסנדר אבן שלא האמין בחיים לאחר המוות,עד שביקר בעולם האמת. 
.קראו  בעצמו  לו  קרה  שזה  עד  קליני  מוות  שחוו  למטופליו  האמין  שלא  המנתח  על  המלא  הסיפור  להלן    
וסיפורי מטופלים שחוו מוות קליני  :״מנתח  המוח אבן אלכסנדר  לא היה מאמין גדול,  מהידברות סופשבוע 
התקבלו אצלו בספק. אבל אז הוא חווה זאת בעצמו; בספר שחיבר, ובראיונות לכלי תקשורת אמריקניים מספר 
אלכסנדר על החוויה שמחוץ לגוף )מאמר נכתב ע"י יעקב רביבו / הידברות סופשבוע - מוסף שישבת 2-11-12 
למניינם(ד"ר ֶאֶבּן אלכסנדר הוא אחד ממנתחי המוח המובילים בעולם, בוגר האוניברסיטה היוקרתית "הרווארד". 
לפני 4 שנים הוא כמעט מצא את מותו, ובנס שהוא מגדיר "בלתי אפשרי אחר בלתי אפשרי", ניצל. חיידק טורף 
תקף את אלכסנדר והוא לקה בדלקת קרום המוח. כתוצאה מכך הוא מצא את עצמו שוכב בתרדמה למשך שבוע 
זיכרון והבנה הייתה מושבתת  שלם. צילומים הראו כי קליפת המוח כולה החלק הממונה על הכרה, מחשבה, 
לחלוטין. הרופאים נתנו לו מעט מאוד סיכוי, והודיעו למשפחתו כי אם הוא ישרוד, הוא כנראה יהיה פגוע מוח עד 
יומו האחרון. האחיות בבית החולים נכנסו לחדרו בזו אחר זו, הרימו את עפעפיו, האירו בפנס, אבל לא הייתה כל 
.ABC NEWS תגובה. "כאילו לא היה שם אף אחד", משחזרת אחת האחיות למראיינת מרשת החדשות האמריקנית



 205ספר ההוכחות

לאחר שבוע, נגד כל הסיכויים, התעורר אלכסנדר מהתרדמה. אבל כפי שתיארה האחות – הוא באמת לא היה 
שם. רק החלקים הפשוטים ובעלי התפקודים הבסיסיים ביותר במוח החלו לתפקד, ואלכסנדר היה רחוק ממודעות 
ומקשר למציאות. אז חווה אלכסנדר את מה שהוא מגדיר "המסע לגן עדן" – לימים שם ספרו המתאר את החוויה. 
"בכל מובן המילה, זה מה שחוויתי", מעיד על עצמו המנתח הבחיר."בזיכרונות הראשונים שלי, לא הייתה לי 
שום שפה, וכל הזיכרונות הארציים שלי נשכחו", הוא מתאר. "לא הייתה לי תחושה פיזית ומודעות גופנית כלל. 
הייתי מעין חלקיק של מודעות בתוך אווירה חשוכה וקודרת, והיה נדמה שאני נמצא שם זמן רב, הייתי אומר 
שנים". אחר כך זוכר אלכסנדר שהוא ניצל על ידי "אור גדול ומדהים ביופיו שמסתובב, מנגינה מהממת שנפתחת 
לכדי מישור שכולו פורח ומלא מורכבות מדהימה". הוא מתאר גם "אור מלא אהבה, תבונה ונצחיות", שהיה 
מבחינתו החוויה האלוקית.את אלכסנדר ליוותה אישה צעירה במסעו בגן עדן. אחרי שהשתקם, אלכסנדר, שהיה 
מאומץ, קיבל תמונה של אחותו ממשפחתו הביולוגית. התברר לו שהאישה שליוותה אותו היא לא אחרת מאשר... 
אחותו הביולוגית שלא פגש מעולם)!(. רבים יעדיפו לחשוב שחוויותיו של אלכסנדר היו בגדר הזיות, אבל לא 
הוא: "אני יודע בוודאות שזה אירע, וזה אירע מחוץ למוח", הוא קובע. אירועי מוות קליני וחוויות הדומות לשל 
אלכסנדר קורים בכל העולם לאלפי אנשים, אבל בהיותו מדען מוח – הוא מתעקש להוכיח זאת מדעית. מבחינתו 
לא ייתכן כי המוח שלו יצר במצבו הקשה את הרעיונות והחוויות שחווה. "אם הייתם שואלים אותי מה היה זוכר 
אדם כשמוחו במצב שהמוח שלי היה – הייתי אומר לכם שאי אפשר שיזכור דבר", מסביר אלכסנדר. "דלקת קרום 
המוח החמורה הייתה מונעת חלומות והזיות, משום שאלה מחייבים רמת תפקוד מסוימת של קליפת המוח".

היום ד"ר אבן אלכסנדר מאמין בנצחיותן של המודעות, הנפש והרוח, שאינם תלויות בקיומו הפיזי של המוח. 
"למעשה", הוא מסכם, "הנפש חופשיה יותר ויודעת יותר כשהיא משתחררת מגבולות הגוף".

הממשות של החוויה מחוץ לגוף ועוד ראיות והוכחות שהמוות הקליני אמיתי כולל 
סיפורים מדהימים שמוכיחים התופעה.

קודם כל לולא כל צל של ספר שלל העדויות שהבאתי בפרק זה מוכיחות שתופעת המוות הקליני היא אמת 
יותר מאשר החיים בעולם הזה.שהם בעיניו כחלום  ולא תעתוע של המוח אלא ממשית ומוחשית לחווה אותו 
שנובע  ובדמיון  בהזייה  שיודע שאין ממשות  ומדמיין  ממי שהוזה  ,להבדיל  הבא  העולם  לעומת הממשות של 
מסמים או כל סיבה אחרת.לדוגמא המפגש עם האחות הביולגית שלא פגש מעולם,מנתח המוח המפורסם אבן 
אלכנסדר -המת הקליני-בסיפור הקודם שלעיל מוכיחה, שכל חוויות המוות הקליני אמת היא .שכן לא ידע כלל 
מאחות זאת וגילה אותה רק לאחר שחזר לחיים ותמונתה התאימה בדיוק לאשה שפגש בעולם האמת והצידה את 
3 ימים.  עצמה כאחותו.כמו מקרה של פרופסור בשם גור'ג רודניה,שנדרס למוות ולאחר שהיה במקרר המתים 
כמת גמור ולא במוות קליני! וקם לחיים כשהוציאוהו מהמקרר ובאו לנתח את גופתו.)ובגמרא מובאים סיפורים 
של מתים שנקברו במערות קבורה, כפי שהיו קוברים פעם, שחזרו לחיים לאחר שלושה ימים ולכן חז"ל אמרו אז 
שחוזרים בתוך שלושה ימים לבדוק שהמת לא חזר לחיים.( גורג' רודניה מספר שפגש בעולם האמת את הוריו 
שנרצחו על ידי הק.ג.ב שרות הביון האכזרי של ברית המועצות לשעבר משהביע נכונות לעזוב את ברה"מ לטובת 
ארצות הברית.וגורג' שמח לראותם שנרצחו כי בליבו שנא אותם כי חשש שהם עזבו אותו בגיל צעיר כי נעלמו 
לפתע ועזבו אותו לבד בעולם,ולכן שמח לדעת שהם לא נטשו אותו כלל . כמו כן ראה תינוקת בבית חולים של 
חברים שלו שזה עתה נולדה, עם שבר ברגל והייתה בוכה ללא הפסקה וגורג' שהיה מחוץ לגופו, אמר לתינוקות 
בתקשורת טלפתית : למה את בוכה? זה לא יעזור הם הרי לא מבינים אותך. ואז היא מייד הפסיקה לבכות וסיפרה 
לו שרגלה נשברה בלידה. ושגורג' חזר לחיים סיפר זאת להוריה, שאכן לקחו את התינוקות לצילום ונמצא שהיא 
אכן שברה את הרגל. כיצד יכל לדעת זאת פרופסור גורג' אלמלא החוויה החוץ גופית שחווה הייתה אמיתית 
לחלוטין?! או כמו הרופא סאם פארנייה)DR. SAM PARNIA( מאנגליה שחקר יותר מ500 מקרים דומים של מוות 
קליני .ובגאונותו הוא שם בבית החולים מדף גבוה עם ציורים וכיתוב שניתן היה לראות מה כתוב ומה מצוייר 
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רק ממבט מהתקרה, כדי שאם אכן זה נכון, יוכלו המתים הקלינים ששבו לחיים ,ושהוא מטפל בהם לענות מה 
ראו במדף הנ"ל, וכך תאומת החוויה החוץ גופית שהיו במוות קליני,ותאמת שאכן ריחפו מליד התקרה וראו את 
גופם מלמעלה בזמן שהרופאים עבדו להחיותם מהמוות הקליני כפי שרבים מהמתים הקליניים הללו מספרים.

ואכן המתים הקלינים אימתו שזה אכן חוויה חוץ גופית כי הם תיארו לו במדויק, מה ראו ומה כתוב בשלט שתלה 
הדוקטור בבית החולים,וזאת כשאין אפשרות לחולה ששוכב למטה לראות את המדף הנ"ל.)ניתן לראות עדותו 
ומחקריו של סאם פארניה הנ"ל באינטרנט רשמו את שמו באנגלית בגוגל(והמחבר מעיד שראה את עדותו של 
הרופא הנ"ל מאנגליה שאימת את תופעת המוות הקליני מבחינה מדעית וקבע שזה אכן הוכחה ניצחת שיש חיים 
.עוד הוכחה מדהימה זאת למשל מה שסיפר דר' מודי שחקר  וזה לא תעתוע של המוח או הזיה  לאחר החיים 
התופעה של מוות קליני עם מאות מתים קלינים הביא כעוד ראיה סיפור שסיפר לו קולגה מנתח בכיר שאמר לו 
שילדה שמתה מוות קליני אמרה לו כששבה לגופה,שיש נעל ישנה על גג בית החולים הילדה אמרה לו שהיא 
הייתה הרגע בגג והיא תיארה את הנעל לרופא הסקפטי שהחליט לבדוק את טענתה, ועלה לגג ומצא את הנעל 
להפתעתו הרבה, ובכך בעצם אימת שאכן זה אמיתי כל נושא החוויה החוץ גופית של הנשמה, שרואה מחוץ לגוף 

טוב יותר מאשר בתוך הגוף.

מה לגבי גויים שטוענים שראו בעולם האמת דמות של מי שהם מאמינים בו? 

לאיזה  להתחזות  חופשית  בחירה  שתשאר  כדי  לשטן  רשות  ניתנת  שלעיתים  לציין  יש  זאת  עם  נסביר  כעת 
דמות שיבחר להטעות את הלא יהודים והוא יכול לבוא בדמות שתראה להם כבודהה,מוחמד או ישו או כל דמות 
יגרום ליהודים להטיל ספק  זה  מיתולוגית של הגויים או אף פסל של עבודה זרה,כדי שהם יספרו את סיפורם 
במספרים סיפורי אמת, יהודים שהיו בבית דין של מעלה  או בסיפורים של המתים הקלינים בכלל או באמינותם 
או לחשוש שמה גם הדתות השקריות הללו )כפי שהוכחתי בספר זה,ובספר התשובות המצ"ב( ,הם כאילו חס 
ושלום אמת.או שכל חווית המוות הקליני הוא הזיה ולכן אין להאמין למספרים.וזה ברור שלא ייתכן לאור כל 
הראיות שהבאתי שמוכיחות שהמוות הקליני והחוויות בעולם האמת הם אמת לאמיתה ,במיוחד ליהודים ואף 
גם לגויים. ולמה השטן מורשה במקרים בודדים להתחזות לדמות מהאמונה של הגויים? והכל ברשות השם כדי 
שתהיה בחירה חופשית בבחינת הרוצה לטעות יבוא ויטעה.כי מי שיודע את האמת לאמיתה, למעשה לא נותרת 
לו בחירה חופשית, )דבר שגורם גם למידת הדין מייד לקטרג שיפרעו ממנו כי הוא יודע את האמת ובכל זאת 
חוטא( כי ברור שיבחר לקחת יהלומים  שהם המצוות ולא חצץ שהם העוונות והחטאים. ועל כך אמרו חז"ל 
שכפה הקדוש ב"ה את התורה על ישראל במעמד הר סיני "הר כגיגית" .והסבירו חז"ל למה הכוונה שהרי ידוע 
שהייתה לישראל בחירה חופשית, רק שבמעמד הר סיני כולם הועלו לדרגת נבואה ,כך שכולם ראו את האמת 
וכך למעשה ניטלה מהם הבחירה החופשית )לכאורה(,ולמה לכאורה? כי עדיין יכלו לבחור רק משנודעה האמת 
לאמיתה ללא כל ספק, אז הם לא טיפשים לבחור בחצץ במקום ביהלומים אחרי שראו את האמת מה זה חצץ ומה 
זה יהלומים,שכן הם ראו את הקולות,והשם התגלה לכולם בנבואה )שמעו אותו באופן אישי ולא נדרשו להאמין 
בעלמא.(ולכן למעשה נשללה הבחירה כי ברור שיבחרו בטוב.למה הדבר דומה? למשל מציעים לילד קטן קילו 
זהב )או יהלום ענק( או סוכריה על מקל ,שיבחר אחד מהשניים.אז מאחר ואין לו מספיק דעת הוא יעדיף תמיד 
1000 קארט חסר ערך  יהלום של  סוכריה בלי עוררין כי מבחינתו מה יעשה עם חתיכת ברזל או גוש אבן של 
כפי שהוא רואה אותם.אבל אם נותנים לך דעת של מבוגר לכמה רגעים בזמן ההצעה לבחור בן השניים ,ברור 
שתבחר בקילו זהב או ביהלום הענק ולא בסוכריה. וכך למעשה נשללה הבחירה החופשית ממך כי לבחור בין 
האמת לשקר זה דבר קל ביותר למי שהראו את האמת. ומי שחי בעולם הזה בהסתר פנים יכול לטעות כי השקר 
חייב להיות טוב מספיק כדי לתת תחרות רצינית לאמת. וזאת ע"י שוחד של תאוות רגעיות שהיצר הרע משתמש 
בהם לשחד את הבריות שלא ירצו לחקור כדי לא לאבד שוחד זה. שהרי ידוע שאם השקר לא יהיה טוב מספיק, 
אז לא תשאר בחירה חופשית כי האמת יכולה בנקל להתגלות)ולנצח( ולכן כמעט בכל תופעה שאני מביא ראיות 
בספר, השם מתיר לשטן לשלוח דרך אותו גורם סוג של הטעייה שהרוצה לטעות יבוא ויטעה.או כביכול הסבר 
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"הגיוני" למי שלא חוקר לעומק של אותה תופעה שיניח דעת הכופר שחקר שטחית או כלל לא חקר.כדי שהרוצה 
. וזה  לטעות יחשוב שזה לא הוכחה חד משמעית לאמיתות התורה כי הינה יש "הסבר הגיוני " אחר לתופעה 
מה שעושה ספר זה הוא מנתץ את שקרי היצר הרע ועוזר לכם לראות את האמת דרך זה שהשקעתי אלפי שעות 
בסיוע האל עבורכם לחקור כל תופעה ולנתחה לעומק ולהציג ההוכחות החד משמעיות שמוכיחות שאכן אותה 
תופעה היא רחמי השם לעורר את עמו לתשובה.)תופעות כמו דיבוק, אוטיסטים מתקשרים, מתים קלינים, ניסים 
גלויים של צדיקים, הופעה בחיים של נפטרים בגוף ממש, היפנוזה, צדיקים שנפטרו שנשלפו מקברם שלמים 
לאחר שנים, ילדים שזוכרים את גלגולם הקודם כמו הדרוזים ורבים אחרים מכל העולם כפי שהבאתי בספר זה 
ועוד...(  שכן מי שלא יחקור מספיק או מי שרוצה לגלות)לטעות( מה שרוצה לגלות)להוכיח לעצמו שהוא צודק 
באמונתו השקרית( ימצא דיי "ראיות" להשתיק את מצפונו כחוטא וחיי לפי תאוותיו, )אבל ברור שההפסד כולו 
שלו שיגלה שויתר על יהלום אלף קראט ענק בתמורה לסוכריה של 10 אגורות, שבסופה גם יש רעל מזיק וממית, 
כמה צער יהיה לו שיבין זאת?( גם אם זה בשל בחינה שטחית ביותר של תאוריות הגם הזויות כמו האבולוציה 
או המפץ הגדול ללא מתכנן שהוא טענה ,שהגענו מפיצוץ מקרי ללא בורא, שזה דבר הבל ושטות שכל ילד קטן 
מבין שדבר מורכב ומתוכנן מעיד על מתכנן ומרכיב.)ראו הפרכת תאוריות אלו בהמשך בספר התשובות.(ואותו 
אדם בוחר באימוצם כדי להצדיק אורח חיים כפרני ולא מחייב. אבל בפועל אותו אדם מרמה את עצמו בסיוע 
השטן כי הוא מחליף לעצמו יהלומים)מצוות שקונים נצח( בחיי הבל ריקנים חולפים שקונים עוון ועונש כבד 
בצידם.)סוכריה עם רעל( אמרו חז"ל שגם שפחה על הים ראתה ביציאת מצרים בנבואה מה שלא ראה יחזקאל 
בן בוזי הנביא.שכן כמו שהשם חושף טפח למי שחוקר,השם גם נותן כוח מנגד לשקרן)לשטן( לשקר, כדי שיהיה 
לו נשק, ואז תהיה בחירה חופשית כי לולא עשה זאת השם, ההוכחות היו כה ברורות שלא הייתה נשארת בחירה 
חופשית, כפי שהסברתי במשל של הזהב והסוכריה על מקל, אבל עם זאת למי שמתבונן היטב כפי שספר זה עוזר 
לעשות ,אז אין לו יותר כל ספק שרק תורת משה אמת וכולה אמת ומהשם.ושאין עוד מלבדו ושהשם הוא הכל 
והוא כל יכול ואין לו מגבלות והוא תכלית הטוב, שברא אותנו להטיב לנו כפי שיוברר בהמשך ספר זה.ובטח 
שיש חיים לאחר המוות שהעדויות שהבאתי בספר זה, הם מקצת העדויות שמאמתות הדבר.עם כל זאת ,מאידך 
לא היה גוי אחד שתיאר את המשפט בבית דין של מעלה, דבר שעברו רק יהודים בשמיים ומייחד רק את היהודים. 
והמשפט בבית דין היה על פי התורה הקדושה, ועל ידי צדיקים שנפטרו משכבר, שיושבים בבית דין של מעלה 
ודנים את הנפטרים וחלקם אף בהיותם בחיים,ובדיוק כמו שכתוב בגמרא מלפני כ-2000 שנה והם נשאלים את 
אותם שאלות בדיוק ומראים להם עבירות על הלכות שכלל לא ידעו שזה עוון כמו זריקת ציפורנים על הריצפה 
לאחר שנכססו)ראו בעדויות הרבות שהעידו חילונים לשעבר שהראו להם לאן הלכו ציפורניים אלו בביוב וזה 
הלכה מהגמרא ולא ניתן לחשוד בחילונים גמורים שידעו או שמעו על הלכה זאת שכן הם נשבעים שכלל לא 
ידעו שזה אסור.( אותם צדיקים שזה אך נפטרו או אף חלק בעודם בחיים זה ע"י שחלק נשמתם הארי שבשמיים 
שופט הנפטרים כפי שהעידו למשל על רבי דוד אבוחצירה שליט"א)המת הקליני מסעוד ביטון( והרב דב קוק 
שליט"א)המת הקליני משה לוי( מטבריה בעודם בחיים. או הרב אליעזר ברלנד )רויטל לוי גלעד( או הרב יורם 
ועל  עלינו  תגן  זכותם  ועוד...  סמדר(  הקלינית  )המתה  שרעבי  שלום  נחשוני(,הרב  שרון  הקליני  אברג'יל)המת 
כל ישראל. והכל כפי שראיתם בעדויות שליקטתי דבר ,שמאמת שהתופעה אמיתית ,והעדויות שלא מעורבבות 

בדברי הבל של נביאי שקר של הגויים וכדומה ,אכן הן אמת ואלו שהיו בבית דין של מעלה .

במיוחד עדויות של נפטרים שגילו בעולם האמת קרובים שכלל לא ידעו על קיומם והם , מאמתים אמיתות 
וזה שאנו לא מתים רק עוברים למימד הבא של עולם  נצחית,  והיות הנשמה  התופעה של החוויה מחוץ לגוף 
רובו המוחלט של הגויים שחוו מוות קליני לא ראו את מושא אמונתם  .עולם האמת.יש לציין שרוב  הנשמות 
כלל! רק מיעוט פירשו את המלאכים או את השר שלהם בשמיים של הגויים או את האור שהוא צמצום אורו 
של השם ,כנשוא אמונתם מבלי שנאמר להם שזה הוא, אלא כך הסיקו ופירשו זאת לאחר שחזרו לגוף. הגויים 
עצמם פגשו קרובים ומעולם לא נאמר להם מכל העדויות ששמעתי שנשוא אמונתם הוא האמת שכן לקרובים, אין 
אפשרות לשקר כי זה עולם האמת,ורק לשטן יש רשות להתחזות ולשקר. מה גם שלקרובים אין אינטרס לשקר כי 
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הם יודעים את האמת שרק תורת משה אמת .כי אין עוד דתות בעולם יש רק יהדות וזהו.ולפי היהדות גוי מחוייב 
לקיים ולשמור רק על 7 מצוות בני נח ולא יותר ויזכה להיות מאלו שיצטרפו לעם ישראל ויקבל את חלקו בעולם 
הבא ויקרא חסיד אומות עולם.ולכן אותם קרובים חסים על קרובם שזה עתה הגיע כמת קליני ולכן לא ישקרו לו 
שההמצאה של הדתות השקריות הללו אמת.לגוי אין דת רק קיום 7 מצוות בני נוח והוא זוכה לגן עדן כפי מדרגתו 
בעולם התוהו.מאידך ליהודים נאמר שרק תורת משה אמת והם נשאלו עליה. )הגברים נשאלים אם קבעתם עתים 
הדוגמא שהבאתי  כמו  אליהן  דיני התרי"ג מצוות שרלבנטיות  על  עוונות שעברו  על  נאשמו  והנשים  לתורה?( 
שנשפטו על זריקת הציפורניים על הריצפה לאחר שנכססו.בנוסף כדי להבין שאכן רק דת משה אמת ,מובאים 
סיפורים של גויים רבים שהועלו בסיאנסים ונשאלו איזה דת היא אמת בשמים והם ענו תורה.דת משה היא אמת 
ורק היא. כמו למשל החברה מהוידאו "סיאנסים בצבא")ראו ביוטיוב או בגוגל( שאמרו להם הנשמות גם של גויים 
שתורת משה היא אמת. וכך מובא גם בגמרא במסכת גיטין נ"ו,ב' שאונקולס הגר שהיה בין אצולה ממשפחת 
קיסרי רומא,שאמו הייתה אחותו של אדיראנוס קיסר ואביו היה אציל רומי בשם קלוניקוס,שהוא העלה באוב את 
הרוחות של שלושה אוייבים ידועים של ישראל-טיטוס,בלעם,וישו. ושלושתם מספרים לו על העונשים החמורים 
שקיבלו)טבלו אותם בצואה רותחת ובשכבת זרע רותחת ועוד.. ראו שם( בגין הרעות שהביאו על עם ישראל.

ואמרו לו אתה רוצה לעלות לגדולה תייסר את היהודים.שנאמר והיו צריה לראש.דהיינו כל המיצר לישראל נהיה 
לראש . כששאל מי החשובים בשמיים ענו לו שלושתם בשלושה מקרים שונים :ישראל!. ושישראל זה בבת עינו 
של הקדוש ב"ה.והם החשובים בשמיים וידוע שמי שמייסר אותם עולה לגדולה,כפי שאנו עלינו לגדולה בחיינו.

)כי הוא נעשה שליח השם להחזיר בתשובה את היהודים שזנחו את התורה ומצוות.שנאמר בישעיה י', 5:" הֹוי 
ַאּׁשּור, ֵׁשֶבט ַאִּפי - ה' משתמש באשור כבשבט, כבשוט, להכות בו את עמו, כשהוא כועס עליו - ּוַמֶּטה הּוא ְבָיָדם 

ַזְעִמי - וזעמי הוא המטה, המקל שבידם, להכות בו את ישראל.( 

וששמע זאת הוא הבין שרק דת משה אמת ולכן התגייר.עד היום אנו לומדים את תרגום אונקלוס הגר. נחזור 
לנושא המוות הקליני שמוכח שהוא אמיתי ,כמו במקרה של אבן אלכנסדר מנתח המוח המפורסם הנ"ל. המפגש 
עם קרובים שנפטרו זה מכבר בשמים בהיותם מחוץ לגופם הפיזי,או קבלת מידע שמאומת רק לאחר שובו של 
ילד מחוץ  לו  זה, שגילה שהיה  כאן בספר  סיפורו  את  אוון טביק מהולנד שהבאתי  ,למשל:  כמו  לחיים  האדם 
לנישואין ולא ידע על קיומו ואכן הדבר אומת שראהו בעולם האמת מקטרג עליו שלא היה שם בשבילו ובשביל 
אימו .ואוון כלל לא זכר מי זאת אימו ובטח לא מי הילד הזה שטען שהוא אביו.מאחר והילד נפטר ,והאמא מעולם 
לא גילתה לו שהרומן הקצר שלהם הסתיים בילד .ורק שאוון אימץ את מוחו ונזכר לאחר מאמצים רבים למי דמתה 
האשה הזאת ,נזכר ברומן הקצר שהיה לו לפני עשרות שנים , ובדרך לא דרך השיג את פרטיה של האשה שאימתה, 
שאכן נולד להם הבן והראתה לו תמונות שלו שהיו בול אותן מראות ,כמו שנראה לו הילד בעולם האמת.ואכן 
הילד נפטר לפני שנים רבות.]רשמו בגוגל אוון טביק וראו הסרטון שלו או של האשה המבוגרת ויולטה הורטון, 
שראתה את אחיה שמת כתינוק ואמר לה תשאלי את ההורים ,הם יאמתו לך שאני אחיך הייתי ונפטרתי כתינוק 
והוא הראה לה את עצמו בבגדי התינוק כפי שהיה אז.האח הנפטר המשיך ותיאר איך מת דבר שהפתיע את הורייה 
שהרי איש מלבדם ומלבד הרופא לא ידע על אח זה שמת שנים קודם ולפני שהיא נולדה בכלל.או כמו סיפורה 
של סמדר חברתה של הכתבת מהידברות רונה שנייפלד שראתה בעולם האמת את הרב שלום שרעבי זצ"ל שכלל 
לא הכירה בחייה ושחזרה לחיים וראתה אותו הבינה שזה אכן הוא, שראתה בעולם האמת ולא דיי בכך הוא עוד 
אמר לה חיכיתי לך בתי )יא בינתי(.וסיפור זהה היה עם רויטל לוי גלעד שגם סיפורה מובא באריכות בפרק זה 
עם הרב אליעזר ברלנד שליט"א שכלל לא הכירה ופגשה אותו בעולם האמת ולאחר מכן שלח אברך לקרוא לה 
,והיא הייתה בהלם שזה הרב שראתה בבית דין של מעלה. או כמו סיפורו של שלום רפופורט, שהיה אתיאסט 
חילוני)ראו סיפורו באריכות בספר זה בפרק זה( וראה בבית דין של מעלה את הרב בן ציון שהגן עליו, שאותו 
28 שנה קודם במלחמה מטנק בוער ולא זכר אותו ורק שנפגשו במציאות, נדהם לראות שזה אותו אדם  הציל 
שהציל במלחמה הוא שהגן עליו בבית דין של מעלה .וזהו אכן הרב בן ציון כפי שהוא נראה כיום ולא כפי שהיה 
נראה צעיר וכמובן השתנה ללא היכר,וברור שלא היה מזהה אותו אלמלא ראה אותו בית דין של מעלה. והמפגש 
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שלו עם הרב בן ציון הוכיח לו ולנו חד משמעית שהתופעה של המוות הקליני והדיון בבית דין של מעלה אמיתית 
לחלוטין. זכרו יש בעולם רק דת אחת וזאת תורתנו הקדושה ודתו של העם היהודי כל השאר זה זיוף ושקר ולכן 

יש אינטרס לשטן למנוע מהעם היהודי שיתקן את העולם)תיקון חטא עץ הדת טוב ורע וכו..( [

כפי שידוע לחכמי תורת הסוד של עם ישראל .ולכן כל ההטעיה נועדה בעיקר להטעות יהודים,שהם מרכז כל 
הבריאה כולה. ולכן ניתנת רשות לשטן להתחפש לישו או מוחמד או בודהה או כל דבר שאדם גוי מדמיין ושיספר 
את החוויה שהיא אכן אמיתית חוץ מהפרשנות שלו לדמות שראה. מה גם שלרוב לא אמר לו השטן שהוא אותה 
דמות אלא הוא מדעתו כך מפרש ששב לחיים או שהשטן נתן לו להבין זאת ולטעות .ראיתי עשרות מקרים כאלו 
ואכן האדם אומר במפורש שהוא מפרש שזה היה ישו וכו..ולא שנאמר לו מי הייתה אותה דמות שראה בעולם 
האמת. שידוע ששרו של עשיו ושל ה70 אומות עולם בשמיים זה השטן .אבל מעולם לא סיפר גוי שהיה בבית 
דין של מעלה או תיאר את המשפט ששפטו אותו בבית דין של מעלה שלושה דיינים כמו שהיהודים מספרים למי 
שהגיע לשלב הזה.זאת סיפרו רק היהודים.שכן הגויים מחוייבים ב-7 מצוות בני נוח בלבד כפי שהבאתי בספר 
זה ראו בהמשך,וכבר בהגיעם לשמיים,יודעים אם הם יורדים לגהינם או לקבל שכר ברמה הרוחנית שלהם שהיא 
לעין ערוך נמוכה מדרגתם של היהודים.)ראו סיפור הדיבוק הגוי בתקופת החפץ חיים בפרק הדיבוקים שמתאר את 
שכרו של הגוי בעולם האמת לעומת שכרו של היהודי.(  ומנין שהשטן יכול ללבוש כל דמות שהוא רוצה ? ראו 
בספר התשובות סיפורו של מתיא בן חרש ששם השטן התלבש לו בצורה של האשה הכי יפה בתבל שלא היתה 
כמותה כדי להכשיל את התנא הקדוש רבי מתיא בן חרש בראיות אסורות והוא כנגד הכניס מסמר וסימא)עיוור( 
את עיניו עד כדי כך שהשטן נפל אחורנית מההלם שבן אנוש מסוגל לעשות דבר כזה. שנבין שניתנת רשות לשטן 
להטעות הוא יכול לבוא בדמות כפי שהוא רוצה.)להלן הסיפור ממדרש תנחומא )בובר( פרשת חקת - הוספה 
סימן א :מעשה היה בר' מתיא בר חרש, שהיה עשיר, וירא שמים, ובעל מדות טובות, ורודף מצוה וצדקה, ומהנה 
עוסק  ימיו  וכל  ביושר,  ארחותיו  וכל  תמיד,  שלחנו  על  מצויין  ואלמנות  יתומים  והיו  מנכסיו,  חכמים  תלמידי 
בתורה, כר' מאיר רבו, והיה זיו פניו מבהיק כזוהר השמש, ואמרו עליו שמימיו לא הסתכל באשת איש ולא באשה 
אחרת. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה, ועבר השטן וראהו ונתקנא בו, אמר אפשר צדיק בלא חטא בעולם? 
מיד עלה למרום ועמד לפני הקב"ה ואמר: רבונו של עולם מתיא בן חרש מהו לפניך? אמר לו צדיק גמור. אמר 
תן לי רשות ואנסנו. נתן לו רשות. מיד הלך ומצאו יושב ועוסק בתורה, נדמה לו כאשה יפה שלא היה כיופיה... 

כיון שראה אותה הפך פניו לאחוריו, חזר השטן והלך כנגד פניו, החזיר פניו לצד אחר והשטן כנגד פניו. כיון 
שראה שמתהפכת לכל הצדדים, אמר בלבו מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר הרע. ומה עשה אותו צדיק, קרא לאחד 
מתלמידיו שהיה משמשו, ואמר לו בני לך והביא לי אש ומסמרים. כיון שהביאם הבעירם באש, ונעץ אותם בעיניו. 
וכך היה המעשה. מיד קרא  כך  ואמר רבש"ע  ועלה למרום,  והלך מעליו,  ונרתת  נבהל  כך,  וכיון שראה השטן 
הקב"ה לרפאל שר של רפואות, ואמר לו לך ורפא עיני מתיא בן חרש, הלך רפאל המלאך ועמד בו, אמר ר' מתיא 
מי את? אמר לו אני רפאל המלאך שלוחו של הקב"ה ששלחני לרפאות את עיניך. השיבו איני רוצה מה שהיה 
היה, חזר רפאל לפני הקב"ה ואמר לו כך וכך אמר לי מתיא בן חרש, אמר לו הקב"ה לך אמור לו, מהיום ואילך אל 
תירא, אני ערב לך בדבר זה שלא ישלוט בך יצה"ר כל ימי חייך, כיון ששמע מפי המלאך קבל רפואתו ונתרפא.(

 .ידוע הוא גם על שדים שבאים בדמות של האבות הקדושים או כל דמות גם בחלום וגם במציאות כפי שמביא 
הרב יהודה פתיא בספרו מנחת יהודה וראו בפרק בספר התשובות איך לפתור חלומות שלקוח מספרו של ההרב 
הרב  כן  .וכמו  הנביא  לאליהו  על שד שהיה מתחפש  סיפור  הרב  זצ"ל, ששם מביא  פתייא  יהודה  הרב  הקדוש 
המקובל האלוקי הקדוש הרב יוסף שני שליט"א מתאר בספרו תולדות מנחם על סבו חכם מנחם מנשה זצוק"ל 
שהתגלה אליו לאחר מותו בגוף ממש כדי שיציל 30 חיילים שנגזר עליהם שימותו והרב נתבקש על ידי סבו, שילך 
עם מניין אנשים לקבר רחל להתפלל שהגזירה למותם של ה30 חיילים תתבטל. והרב בדק אם זה סבו או ששד 
מחופש לסבו ונהג כפי שהציע בספרו כבוד הרב יהודה פתייא זצוק"ל ושאל שאלות מסבו כמו שיראה לו את 
רגליו שכידוע שיש לשדים רגלים של בהמה או תרנגולת,וכמו כן ביקש מסבו שישנן ויחזור אחריו פסוק מספר 
ירמיהו פרק י', שמדבר בגנות השדים והם לא מוכנים לומר אותו.והסבא אמר לרב יוסף שני שליט"א את הפסוק 
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ומכאן הבין הרב שני שליט"א שזה אכן סבו שנתגלה אליו מעולם האמת. כבוד הרב אישר באופן אישי למחבר 
את אמיתות הסיפור הנ"ל .כמו כן למחרת נסע הרב יוסף שני עם מניין אנשים לקבר רחל והתפללו כפי שהסבא 
ביקש שתבוטל הגזירה הנ"ל.הסבא אמר לרב יוסף שני שליט"א שהוא יבוא גם כן להתפלל איתם. שסיימו ובדרכם 
חזרה שמעו ברדיו חדשות שזה עתה התהפכה משאית צבאית עם 30 חיילים וכולם נפצעו קל בלבד!!דבר שגרם 
גם לרב שני להבין שאכן הכל היה אמת לאמיתה וגם למניין תלמידיו שלקח עימו לקבר רחל. אחד מהמניין שאל 
את הרב שני .מי זה היה הזקן שהיה מתפלל איתנו ? והרב ענה לו שלא ראה שום זקן. וכשהראה הרב שני לבחור 
את תמונת סבו מייד קפץ ואמר כן זה הוא שהתפלל איתנו כל הזמן. הרב והנוכחים לא זכו לראותו שוב למעט 
אותו בחור.כמו שלמעט צדיקים וקדושים אין אנו רואים את אליהו הנביא שמגיע לברית ולרוב בדמות אדם זקן 
כפי שהעיד עליו אחד מהצדיקים הנסתרים שהיה רואה את אליהו הנביא בבריתות .סיפור זהה מספר הרב יהודה 
פתייא שבבגדד היה שד מתחזה לאליהו הנביא שהיה מתגלה לילד צעיר והחכמים חשבו שזה אכן אליהו הנביא 
ולא שד והרב יהודה פתייא זצוק"ל, מביא בספרו מנחת יהודה כיצד הוכיח שזה שד ולא אליהו הנביא אלא שד 
בשם אליהו, ע"י שהשד סירב לומר את הפסוק מירמיהו הנביא פרק י'.)קראו הסיפור בפרק על פתרון החלומות 
בספר התשובות שמתחיל מייד לאחר סיום ספר זה( ומי שקורה ספר זה מתחילתו ועד סופו מבין שכל תורת משה 
אמת ורק היא !!ואז מבין שיש אינטרס לשטן שהוא היצר הרע והוא ראש כל הרע בעולם להתחפש ולזרוע בלבול 
ושקר שיכשלו בו בני האדם,ולא יזכו לשוב בתשובה ולאסוף יהלומים שהם המצוות ובינתיים הוא מחליף להם 
היהלומים בחצץ חסר ערך שגם מרעיל אותם )העוונות( וכמובן שלמוות הקליני והביקור בבית דין של מעלה יש 
אין ספור ראיות,למי שמחפש את האמת באמת כשופט נייטרלי שתופעה זאת חד משמעית מוכחת מדעית וכיום 
מקובלת בעולם הרפואה כעובדה ממש!! להלן עדויות של 3 ישראלים שעברו את חווית המוות קליני 
והתראיינו בתוכניתו של קובי מידן והם: רחל נועם קיבוצניקית אתיאסטית לשעבר מכפר חב"ד, חסי אוריה 
סוכן מוסד לשעבר מכפר חרוצים ופרופ' שלמה לאניאדו )מנהל המח' הקרדיולוגית איכילוב שגם הוא חווה מוות 
קליני ואמר שאכן זה אמת והוא מאת זאת בעצמו.(.ועדויות נוספות של 3 אמריקאים המספרים על חווית המוות 

http://youtu.be/D_vItFkv-Ww קליני ומה הם ראו למעלה כשנשמתם יצאה מהגוף.להלן הסרטון

סיכום מוות קליני: -

השבים לחיים – אחרי מוות קליני – מחקרים ועובדות בעולם. 

מספר האנשים שחוו מוות קליני מוערך מספר בכשלושים מיליון. הדבר המפליא הוא שרובם ככולם מדווחים על 
חוויות דומות אשר חוו בעת תהליך מותם. חלקם אף יודע לספר על שהתרחש בסביבה הקרובה וגם הרחוקה של 
גופתם המתה. המספר הרב בדורנו של השבים לחיים מוסבר על ידי פרופסור קנט' רינג, פרופסור לפסיכולוגיה 
תודעתית באוניברסיטת קונטיקט ומייסד מחלקת חקירת "תופעת כמעט מוות" באוניברסיטה, בכך ש "טכניקות 

ההחייאה החדשניות בזמנינו החזירו אנשים רבים ממצב של כמעט מוות אל החיים". 

יש חיים אחרי המוות, טוענים – בפעם הראשונה – אנשי מדע רופאים ופסיכיאטרים שחקרו במשך שנים 
בסיפוריהם  משותפים  קווים  מצאו   – לחיים  אחר-כך  וחזרו  למתים,  רפואית  מבחינה  שנחשבו  חולים  ארוכות 
המעידים, לדבריהם, כי המוות אינו חידלון ד"ר ריימונד א. מודי, רופא צעיר המתמחה בפסיכיאטריה ובעל תואר 
בפילוסופיה מאוניברסיטת ווירג'יניה מביא בספרו "חיים לאחר החיים" שיצא לאור לאחרונה, עדויות של אנשים 

"שראו את המוות", חולים קשים או פצועי-תאונה שהוכרזו מתים אך נשארו בחיים כ" ניסים רפואיים". 

הם מספרים על ניסיונם בוואריאציות שונות, אך אלמנטים מסוימים משעות או רגעי "הפטירה" חוזרים בכל 
הסיפורים: מנהרה אפילה, אור גדול וחזק שהיה "ישות" שופעת אהבה ללא קץ. הישות דברה עמם בדרך של 
העברת מחשבות. הם ראו את כל קרוביהם וידידיהם שנפטרו לפניהם באים לקראתם, הם ראו תמונות מהירות 
אך ברורות, מחייהם, וכולם, בלי יוצא מן הכלל, היו מסוגלים לראות ולשמוע את כל הנעשה סביב גופם הגשמי 
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בה  על המכונית המרוסקת  או  "נפטרו"  עליו  הניתוחים  על שולחן  פרטים  פרטי  סיפרו  כולם  "למטה".  שעזבו 
"נהרגו", פרטים מדויקים עד לפרט הרפואי הקטן ביותר, והרופאים שטיפלו בהם אינם מבינים איך קלטו אותם 
שעה שהיו מתים לפי כל כללי הרפואה ללא דופק, ללא נשימה וללא גלי-מוח "ידעתי שאני נפטרת", סיפרה אישה 
"שנפטרה", "אך לא יכולתי לעשות דבר, כי אף אחד לא שמע אותי. יצאתי מתוך הגוף, אין לי ספק בכך, כי ראיתי 

את גופי מונח על שולחן הניתוחים ושמעתי את הרופאים "מוותרים" עלי, הרגשתי נורא, כי לא רציתי למות. 

פתאום ראיתי אור. הוא היה עמום תחילה אך התחזק. זה היה אור עצום, קשה לתארו. הוא עטף את הכל, אך 
לא סנוור אותי ויכולתי להמשיך לראות את חדר-הניתוחים. כשהאור הגדול היה עלי – או נכון יותר, כשהייתי 
בתוכו לא הבנתי מה קורה, אך כשהאור שאל אותי אם אני מוכנה למות, הייתה לי הרגשה כאילו שאני מדברת עם 
אדם. אך זה לא היה אדם. זה היה האור שדיבר. שהתקשר. ידעתי שהאור יודע שלא הייתי מוכנה למות. הייתה 
עדה  להסביר"  לתאר, קשה  ואהבה. קשה  ביטחון  טוב. הרגשתי  כל-כך  נבחנת. הרגשתי  אני  כאילו  לי הרגשה 
נוספת, סוזי הולדה, מתארת את "כמעט המוות" שלה כך: "הוחשתי לבית חולים בחודש החמישי להריוני מכיוון 
שהייתי חולה מאוד. הרופאים היו בלחץ והחליטו על ניתוח קיסרי דחוף, אולם אני הייתי חסרת דאגה. אני חושבת 

שבשלב הזה כבר גמלה בליבי ההחלטה להסתלק. 

לאחר מכן אני זוכרת, שאיבדתי את ההכרה. הדבר הבא שאני זוכרת הוא שאני מביטה מעל גופי, כשאנשים 
רכונים מעליו. אחר כך ראיתי עיגול מקרין אור לבן, ובתוכו אור כחול, ומצאתי את עצמי נשאבת לתוך האור 
ויופי מוחלטים הקיפו אותי. התחושה הייתה כמו לצוף. נשאבתי עמוק לתוך מנהרה,  הכחול. שלווה רוגע 
שבקצה היה אור, ובתוכה שמעתי קול מדבר אלי: 'האם את באמת חושבת שעשית מה שהיית צריכה לעשות? 
האם את מתכוונת להשאיר את ילדך סימון בן השלוש לבדו?' הקול הזה חזר על עצמו ברכות שוב ושוב. 
חשבתי לעצמי: 'אילו אנשים ידעו באמת מהו פירושו האמתי של המוות, הם לא היו פוחדים, מכיוון שאין זה 

משנה מה קורה לגוף שלך, אתה אינך נמצא בו. 

אתה תודעה משוחררת ומלאת אור. 'הבנתי שזהו רגע הבחירה. יכולתי להמשיך לתוך האור, אך מצאתי 
את עצמי נשאבת בחזרה. היה מין רעש כזה, ופתאום מצאתי את עצמי בתוך הגוף שלי, כשמסבבו אינפוזיות 
והמולה גדולה." מי שחוקרת כבר שנים ארוכות וברצינות רבה מאוד את הנושא היא הפסיכיאטרית האמריקאית 

הנודעת אליזבת קובלר-רוס.

 "אני יודעת מעבר לכל צל של ספק, כי החיים ממשיכים לאחר המוות הפיזי"

כך מסכמת רוס מחקר של למעלה מ – 20 שנה. מטבעי אני מאוד סקפטית, ועל כן בחנתי בקפידה כל היבט 
של החוויה הזו. גיליתי, למשל, שאנשים שמגופם נקטעו אברים, סיפרו כי כשעזבו את גופם, כנשמות שוב היו 
שלמים. יתר על כן, עיוורים מלידה תיארו בפני בדיוק מדהים מה לבשו האנשים שהיו בחדר בו גופם היה מונח, 

אילו תכשיטים ענדו ומה עשו. זה הרי בלתי אפשרי! כיצד הם יכלו לדעת זאת?"

 קובלר-רוס אינה רואה כל צורך או טעם לשכנע אנשים אחרים באמיתות התופעה. 

 "אלו שפתוחים לשמוע – ישמעו, ואלו שאוטמים את אוזניהם – יזכו להפתעה. . . " היא פוסקת. חקר 
תופעת ה"כמעט מוות" מצביע על אלמנטים רבים המשותפים למיליוני עדים מכל קצוות כדור הארץ. התיאור 

הראשוני והמשותף לכולם הוא ריחוף מחוץ ומעל לגוף הפיזי. 

העדים מספרים, כי היו ערים לכל האירועים שהתרחשו סביבם. לאחר מכן רובם מתארים הימצאות בסביבה 
מוארת ובעלת יופי פנימי "וגלישה" דרך מנהרה חשוכה לעבר אור בהיר. 

 רבים מספרים על קול שדיבר אליהם. נכים סיפרו על תחושה של השתחררות מכבלים, וכמעט כולם ציינו 
את היעלמות הפחד האנושי מאותו הדבר המסתורי הקרוי "מוות". חוקרי התופעה מצביעים בראש ובראשונה 
על העובדה, כי לא ייתכן שאלמנטים זהים יחזרו בעדויות של מיליוני אנשים, אלא אם כן אכן חוו כולם משהו 
אמיתי. )ספר מרתק בשם "NEBEL" "חיים", אשר ראה אור השנה בגרמניה המערבית ושובה שם לבבות צעירים 
ומבוגרים כאחד, טוען כי האדם המודרני, בן המאה ה-20, אומנם שואל את עצמו שאלות כמו: "מאין אני בא" 
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ו"לאן אני הולך", אולם מכיוון שנקודת המבט שלו על החיים היא חומרית בלבד, הוא נוטה להתחמק מנושא 
המוות ואף מפתח פחדים וחרדות בקשר לכך. החיים הארציים, קובע הספר, הינם רק חלק מן החיים האמיתיים. 

הם תחנת ביניים במסע הנשמה. זוהי תקופת לימוד עבור הנשמה. כדור הארץ הוא בית הספר. הנשמה, לפי 
"חיים" חודרת לגוף הפיזי ברגע הלידה וקשורה אליו עד למוות, שאינו אלא כהסרת בגד מגוף. לעיתים הנשמה 
יוצאת מן הגוף, במיוחד בעת שינה עמוקה ובמצב של חוסר הכרה. אולם בניגוד למוות, במצבים אלו היא עדיין 

מחוברת לגוף בחוט דק של אנרגיה. 

 יוהה שנל, תרפיסטית מגרמניה, מספרת כי במשך 20 שנה הייתה עדה לתהליכי מוות רבים, ותמיד לאחריהם 
היתה מסוגלת להבחין בהעתק אנרגטי של המבנה האנושי לובש צורה מעל הגוף הפיזי בו כבו החיים. ואולי 
בין חקר  גדול  "יש הבדל  המעניין מכל הוא, שהחוקרת, קובלר-רוס, עברה בעצמה חוויה של "כמעט מוות". 
עדויות של אנשים אחרים לבין התנסות אישית", היא אומרת, "בצחוק אני אומרת לעצמי, שהמקרה שלי היה יפה 

יותר מכל אותם 20.000 מקרים שחקרתי. 

אחרי שהיית פעם אחת בתוך האור הזה וחווית את הרוגע והאהבה, זה משנה לחלוטין את כל ערכיך ואת 
איכות חייך". 

ועוד מן העיתונות, עדות של מת קליני בשם ג'ויל פריד, קפטן בדימוס מבריטניה

 "מעלי היה האור הבהיר ביותר שראיתי אי פעם. לאחר מכן הופיעה היישות הזו וסימנה לי בלי מלים 
להביט למטה. שם ראיתי כדור בגודל של כדור טניס בערך, הסובב לאיטו בחלל. ידעתי שאצטרך לשוב למקום 
הזה. כשנעתי לכיוונו, הוא נעשה גדול יותר ויותר. לא רציתי לחזור אליו, רציתי להשאר במקום בו הייתי – 
בחלל, ולהמשיך הלאה. כיום אני מבין, שהיה זה כדור הארץ. ראיתי אותו על כל צבעיו. זה היה הרבה לפני 

שהיו תצלומים מהחלל. "

  "VISIONS OF זהו קטע מעדות אותנטית של ג'ויל פריד, קפטן בדימוס, המתועדת בקלטת וידיאו בשם 
 "HOPE מראות של תקווה, אשר ראתה אור בבריטניה ממש בימים אלו. 

חוקרים  בפי  הקרויה  מוות",  "כמעט  של  בחוויה  התנסו  אשר  אנשים,  של  עדויות  מתעדת   הקלטת 
כמעט  של  מצב  כלומר:  קליני,  מוות  בשם:  הרחב  לציבור  יותר  והמוכרת   )EXPERIENCE NEAR DEATH(

מוות, בו הלב חדל לפעום, אך המוח ממשיך לחיות. 

סיפורו של פריד התחיל, לפי עדותו, בערב שבת בריטי שיגרתי בשעת הצהריים. לרופא שהוזעק אל מיטת 
חוליו, לא נותר אלא לקבוע את מותו ולבשר לאביו את ההודעה המצערת. "אבי סיפר לי, שהיו אמורים להעביר 
אותי לבית חולים כדי לבצע בגופתי ניתוח שלאחר המוות, אולם אמי, שהיא אישה יהודייה דתיה, לא אפשרה 
להם לעשות זאת לפני צאת השבת. ביום ראשון לפנות בוקר 'התעוררתי', והתחלתי להשמיע קולות, שהבהילו 
בצורה רצינית את האדם שעמד ליד גופתי", נזכר פריד. עדותו של פריד, שהינו אדם רציני ומהימן, היא רק אחת 

מעשרות העדויות הקיימות. 

את ההשפעה שהייתה לחוויה יוצאת הדופן על חייו הוא מתמצת במשפט אחד: 

 "אני יודע שאין זו התחנה האחרונה". 

טרודי לייס, עדה אחרת סיכמה את החוויה במלים: 

 "כעת אני יודעת מעל לכל ספק, שאינני הגוף הזה". עד כאן מן העיתונות. 

 ועתה מעט עדויות מתוך ספרו של ד"ר רימונד מודי מאוניברסיטת וירג'יניה

 "החיים לאחר החיים": 

 "קמתי והלכתי לפרוזדור כדי לקחת משהו לשתות ובשלב זה, כפי שגילו מאוחר יותר, התפוצץ התוספתן 
שלי. נחלשתי מאד ונפלתי. התחלתי להרגיש מעין היסחפות, תנועה של ההוויה האמתית שלי, לתוך ומתוך 
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גופי, ולשמוע מוסיקה יפה. המשכתי לרחף לאורך הפרוזדור ודרך הדלת אל המרפסת המרושתת. שם נראה 
כאילו שעננים, בעצם ערפל ורוד, התחיל להתאסף סביבי ואז המשכתי לרחף הישר דרך הרשת, ממש כאילו לא 
הייתה שם, אל האור השקוף כבדולח, אור לבן וזוהר. זה היה יפה וכה זוהר, כה קורן, אבל לא הכאיב לעיני. 
אין זה אור שאפשר לתאר אותו כאן בעולם. לא ראיתי אדם בתוך האור הזה ובכל זאת הייתה לו זהות מיוחדת, 

בהחלט כן. זהו אור של הבנה מוחלטת ואהבה מוחלטת". 

 ועוד עדות: 

"ידעתי שאני גוסס וכי אינני יכול לעשות דבר בקשר לכך מפני שאיש איננו שומע אותי. . . הייתי מחוץ 
לגופי, אין שום ספק בכך מפני שראיתי את גופי שלי על שולחן חדר-הניתוח. נפשי יצאה! כל זה גרם לי 
להרגיש רע מאד בהתחלה, אבל אחר כך בא האור הזה, הבהיר כל כך. נראה שהיה מעורפל קצת בהתחלה, 
אבל אחר כך הייתה אלומה ענקית. זו הייתה ממש כמות עצומה של אור, לא דומה בכלל לזרקור גדול ובהיר, 
אלא פשוט יותר-מדי אור. וזה הקרין עלי חום; הרגשתי תחושה חמימה. זה היה לובן-צהבהב זוהר, יותר נוטה 
ללבן. זה היה זוהר להפליא; אני פשוט לא יכול לתאר זאת. דומה שזה כיסה את הכל, ועם זאת זה לא הפריע 
לי לראות הכל סביבי, את חדר-הניתוח, את הרופאים והאחיות, את הכל. ראיתי ברור וזה לא סנוור. בהתחלה, 
כשהאור הופיע, לא היה ברור לי מה מתרחש, אבל אחר כך זה שאל, זה כאילו שאל אותי אם אני מוכן למות. 

זה היה כמו לשוחח עם אדם, אבל לא היה שם אדם. האור הוא שדיבר אלי, אבל בקול. 

 "כשהופיע האור היה הדבר הראשון שאמר לי: "מה יש לך להראות לי שעשית מחייך?" או משהו דומה. 
ואז התחילו הסקירות לאחור. חשבתי "בחיי, מה מתרחש כאן?" כי לפתע פתאום חזרתי לאחור לילדותי. ומאז 
והלאה זה היה כמו הליכה מן השלבים המוקדמים מאד בחיי, הלאה דרך כל שנה בחיי ועד עכשיו. הדברים 
שחזרו והופיעו, הופיעו לפי הסדר שלהם בחיי והם היו כל כך ברורים. התמונות נראו ממש כאילו שרואים 

אותן מבחוץ, לגמרי תלת-ממדיות ובצבע. והן נעו". 

נצטט כעת מדברי ד"ר מודי: 

 "במקרים אחדים סיפרו לי אנשים איך הדהימו את רופאיהם או אחרים בדיווחים על אירועים שצפו בהם 
בזמן שהיו מחוץ לגופם. למשל, נערה אחת יצאה מגופה בזמן שהייתה גוססת ונכנסה לחדר אחר בבית-החולים 
שם מצאה את אחותה שבכתה ואמרה: "קתי, בבקשה אל תמותי, בבקשה אל תמותי". האחות הבכירה הייתה 
נדהמת מאד כשסיפרה לה קתי מאוחר יותר היכן בדיוק היא הייתה ומה אמרה במשך אותו הזמן. " ועוד מדברי 

ד"ר מודי: 

התפיסה בגוף החדש דומה ואיננה דומה לתפיסה בגוף הפיסי. בדרכים מסוימות הצורה הרוחנית מוגבלת 
)קינסתזיס( נעדרת. בכמה מקרים דיווחו אנשים כי לא הייתה להם כל  יותר. כפי שראינו, תחושת התנועה 
תחושת חום בעוד שבמרבית המקרים מדווחים על תחושה של "חמימות" נעימה. איש מבין המקרים שלי לא 
דיווח על ריח או על טעם כלשהם בזמן השהייה מחוץ לגוף הפיסי. מצד שני, החושים התואמים את החושים 
הפיסיים של ראייה ושמיעה הם בלא ספק ללא דופי בגוף הרוחני, ודומה שאפילו משופרים ומושלמים יותר 
משהינם בחיים הפיזיים. אדם אחד אומר שבזמן שהיה "מת" ראייתו הייתה חדה יותר במידה שלא תיאמן, 
ובמלים שלו "פשוט אינני יכול להבין איך יכולתי לראות למרחק כה רב". אישה ששחזרה חוויה זו העירה 

"דומה היה כאילו אין לחוש הרוחני הזה כל הגבלה. כאילו שהייתי יכולה להביט לכל מקום ובכל מקום". 

תופעה זו מתוארת ברור מאד בקטע הראיון הבא עם אישה שהייתה מחוץ לגופה בעקבות תאונה: 

ובכל פעם שהייתי מביטה באדם כלשהו  ואנשים התרוצצו מסביב לאמבולנס.   "התרחשה פעילות רבה 
ותוהה מה הוא חושב, זה היה כמו הגדלה, בדיוק כמו דרך עדשות הגדלה, והייתי שם. אבל דומה שחלק ממני 
– אקרא לזה הרוח שלי – עדיין היה במקום שבו הייתי, מטרים אחדים מן הגוף שלי. כשרציתי לראות מישהו 
במרחק, דומה היה כאילו חלק ממני היה הולך ומתנתב אל אותו אדם. ובאותו הזמן נראה היה לי כי אילו 
קרה משהו במקום כלשהו בעולם הייתי פשוט יכולה להיות שם".  השמיעה  -" במצב הרוחני יכולה כנראה 
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להיקרא כך רק כאנלוגיה והרוב אומרים כי אינם שומעים ממש קולות או צלילים פיסיים. דומה כאילו הם 
קולטים את המחשבות של האנשים שמסביבם וכפי שנראה להלן יכולה העברה ישירה זו של מחשבות למלא 
תפקיד חשוב בשלבים האחרונים של חוויית המיתה. כפי שמבטאת זאת אישה אחת: "ראיתי אנשים סביב סביב 
ויכולתי להבין את מה שאמרו. לא שמעתי אותם, את קולם, כפי שאני שומעת אותך. זה היה יותר כמו לדעת 
מה הם חושבים, בדיוק מה שהם חושבים, אבל רק במחשבתי ולא באוצר המלים הממשי שלהם. הייתי תופסת 

את זה בשנייה לפני שפתחו את פיהם לדבר." 

 ולבסוף, על סמך דו"ח אחד מיוחד ומעניין מאד, נראה שאפילו נזק חמור שנגרם לגוף הפיסי איננו פוגע לרעה 
בגוף הרוחני בשום דרך. במקרה זה איבד אדם את רובה של רגלו בתאונה שגרמה למותו הקליני. הוא ידע זאת 
משום שראה ברור את גופו הפגוע ממרחק, בשעה שהרופאים עבדו עליו. ועם זאת, בשעה שהיה מחוץ לגופו: 

 "יכולתי להרגיש את גופי והוא היה שלם. אני יודע זאת. אני הרגשתי שלם והרגשתי שכל כולי הייתי שם, 
למרות שלא כך היה."

 לפני שנעבור לרשימת החוקרים והספרים העוסקים בנושא, חובה עלינו להדגיש כי אין לקבל את המחקרים 
הנ"ל כמקיפים ומתיימרים לדעת את כל המתרחש בעת המוות, שכן אין לדעת מה עוד התרחש עם אותם נפטרים 
ורצון הבורא הוא שלא יזכרו את הכל.  חשוב לזכור כי אותם אנשים קבלו "חסד" גמור ולא מתו סוף, ואין 
}מה גם שהחוקרים  כיצד הוא תהליך המוות אצל אדם אשר אכן אמור למות לבסוף.  לדעת מתוך עדותם 
והנחקרים הינם בדרך כלל נכרים, ואילו מהות ורמת נשמת ישראל שונות לגמרי הן, וגם חיוב המצוות של 
היהודי רב יותר 613 מצוות, כנגד 7 מצוות בהם – על פי תורת האמת מחויבים הלא יהודים,כפי שמובא מסיפור 
הדיבוק בתקופת החפץ חיים שמובא בתחילת פרק זה.{ ומכאן שגם התביעה תהיה רבה יותר. לפיכך יש לסייג 

את הדברים אך ורק לידיעה כי ה"אני" האמתי הוא האדם הרוחני, וכי יש חיים לאחר המוות. 

נסיים את החלק המחקרי של נושא זה ברשימה חלקית של חוקרים וספרים העוסקים בנושא: 

ד"ר רימונד מודי – ד"ר לפסיכיאטריה באוניברסיטת וירג'יניה. ראיין 150 אנשים, שחוו חווית "סף המוות". 
את סיכום מחקריו כתב בספרו "החיים לאחר החיים". ]הספר תורגם ל-30 שפות, תורגם לעברית על ידי הוצאת 

]R. Moody: "Life After Life", R. Moody: "Reflections on Life After Lifer"  :רשפים". ספריו"

 ד"ר אליזבט קובלר-רוס – מדטרויט. פסיכיאטרית ומומחית בעלת שם עולמי בנושא ההיבטים הפסיכיאטרים 
 On Children" :של המיתה. בחנה במשך 20 שנה למעלה מאלף מקרים שהתנסו בחוויה של "גף מוות". ספריה

"Death
 פרופ' קנת רינג – פרופ' לפסיכולוגיה מאוניברסיטת קונטיקאט. חקר במשך שנים מקרים של "מוות קליני". 

את ממצאי מחקריו פרסם בספר "החיים והמוות". 

 ד"ר ג'ורג' ריצ'י – נשיא אקדמיית ריצ'מונד לרפואה ויו"ר המחלקה הפסיכיאטרית בביה"ח "טאוורס" בשאר 
לוטסוויל. ערך מחקר מקיף, וראיין מאות מקרים של מוות קליני.(לאחר שאף הוא בעצמו עבר את החווי. ספרו: 

"חזרה מן המחר". 

 הפסיכולוג קארלוס אוסיס – מההתאחדות האמריקנית למחקר פסיכולוגי. ראיין 877 רופאים, שסיפרו על 
Osis & Haraldson: At THE Hour of Death :חזרתם לחיים של חוליהם. ספרו

ד"ר מוריס ראולינגס – קרדיאולוג – מאוניברסיטת טנסי. בדק 300 חולים, שעברו חוויה של מוות קליני. את 
מחקריו פרסם בספר "מעבר לסף המוות". 

20 מקרים של אנשים, שחוו מוות קליני. את   פרופ' יאן סטיבנסון – חקר ביסודיות יחד עם צוות מדענים 
 ."20 Cases of Reincarnation" מסקנותיו פרסם בספר

עתה, לאחר שראינו את מחקרי המדע המודרני בנושא מרתק זה הנוגע לכל אחד ואחת מאתנו, לשם הכרת 
עצמינו טוב יותר, מדהים לגלות את ההקבלה המפליאה בין המדווח בתגליות חדשות אלה פרי מחקר העולם 
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המדעי במאה העשרים )וכפי שהדגישה הכתבה העיתונאית הראשונה שהובאה לעיל כי בפעם הראשונה מודים 
אנשי מדע וכו'(, לבין הדיווח המפורט המופיע בתורת ישראל עוד מלפני אלפי שנים בדבר המתרחש עם האדם 

לאחר עזיבתו את גופו. ונפרט את הדברים בקצרה. 

 מתוך דברי המחקרים הנ"ל, מתחדש ומתבהר לנו בני הדור המודרני חמשה נתונים מרכזיים: 

א. קיימת אפשרות של חזרה לחיים לאחר מוות קליני. 

ב. הנפטרים רואים לאחר מותם אור גדול וחזק אשר הוא "מציאות של מישהו" השופע אהבה ללא קץ. הוא 
מדבר עמהם בדרך של העברת מחשבות. 

ג. הנפטרים רואים את חייהם עוברים לפניהם בשברירי בזק, אך בסדר כרונולוגי, במהירות מופלאה. 

ד. קרובים וידידים אשר נפטרו קודם לכן, יוצאים לקראת הנפטר. 

וכן גם מי שהיה עיוור בחייו  ה. המתים מסוגלים לדעת את כל הנעשה מסביב לגוף הגשמי המונח למטה 
למרבה הפלא. כל חמשת הנתונים הנ"ל, והרבה יותר מהם, מופיעים בתורה בכמה וכמה מקומות, ואף מבוארים 
ומפורטים ומוסברים יותר מן המחקרים המדעיים. "יש חיים לאחר המוות טוענים – בפעם הראשונה – אנשי מדע 
רופאים ופסיכיאטרים שחקרו במשך שנים ארוכות חולים שנחשבו מבחינה רפואית למתים, וחזרו אח"כ לחיים-

מצאו קווים משותפים בסיפוריהם המעידים, לדבריהם, כי המוות אינו חידלון. 

הנשמה לפי ה"חיים" חודרת לגוף הפיזי ברגע הלידה וקשורה אליו עד למוות, שאינו אלא כהסרת בגד מגוף. 
לעיתים הנשמה יוצאת מן הגוף, במיוחד בעת שינה עמוקה ובמצב של חוסר הכרה. אולם בניגוד למוות במצבים 

אלו היא עדיין מחוברת לגוף ביוט דק של אנרגיה. 

וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ )אלו 
ימי הזיקנה(. עד אשר לא ירתק חבל הכסף. וישב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. 
"תורת ישראל, אשר הקדימה את המדע – מעצם היותה על אנושית, לא רק ידעה שיש חיים לאחר המוות, היא גם 
גילתה לעמנו את אשר עתיד להתרחש עם האדם לאחר מות הגוף!מתוך אין ספור פרטי מידע שבתורה, נצטט כאן 

מתוך התורה שע"פ מספר משפטים אשר האחרון שבהם נוגע לעניננו הגדר מעט המכיל את מרובה. 

"הסתכל בשלושה דברים – ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד 
ליתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד 

ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא." )אבות ג', ד'(. 

 בזוהר הקדוש )בראשית ריח.( "בשעתא דאשלימו יומי דבר נש לאפקא מעלמא, איתייהיב רשות לבר נש 
ניתנת רשות לאדם  למחמי מה דלא הוה ליה וכו" כלומר – בשעה שנשלמו ימיו של האדם לצאת מו העולם, 
לראות מה שלא היה לו רשות לראות בעודו בחייו. ידוע שגילויים עליונים משולים לאור. וראה בספר הישר )שער 
"יד( "והעולם הבא הוא רחב בלא קצוות. . אורה גדולה אשר לא תדמה לאור העולם הזה. " ועוד ראוי לציין כאן 

מדברי חז"ל – "הרי הוא אומר, כי לא יראני האדם וחי" )שמות ל"ג(

בחייהם – אינם רואים, אבל רואים הם בשעת מיתתן". )במדבר רבה סוף נשא( ועוד אמרו חז"ל -" כיוון שבא 
האדם להיפטר מן העולם, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא. . . " )ילקוט שמעוני איוב תתקכ"ב(

להלן סיפורם של מתים קלינים שהגיעו לגהינום :אסתר קורסנדי
 אסתר קורסנדי -שחוותה מוות קליני בניתוח שהסתבך, מספרת שהייתה ב"גיהינום!" ומתארת את הסבל 
העצום שהאנשים עוברים שם..והעינויים הקשים שעוברים שם החוטאים.והיא ממש בהיסטריה שהיא מתארת 
מה ראתה.  ועוד עדות נוספת של אמריקאי שגם הוא אומר שביקר בגיהינום ומתאר דברים דומים.מי שלא זכאי 
לא רואה את השכינה ומגיעה ישר לשאול או לכף הקלע וזה שאסתר מתארת,כדי שנדע שכל התורה אמת.כולל 

http://youtu.be/2G6_0D5-O6g :העונשים והגהינם. להלן סרטון לראות את עדותם
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ברכה ותפילה של צדיק שמקימות ממוות

סיפור זה מתאר חזרה לחיים בזכות ברכתו של הצדיק זצ"ל החפץ חיים: 
שנים רבות לאחר הסתלקותו של החפץ חיים התקיימה ברכתו הקדושה. ]רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, נפטר 
לפני כשישים וחמש שנה[. מעשה ביהודי צעיר בארצות הברית שנפגע בתאונת דרכים מחרידה, הרופאים שבדקו 
ידי  על  זוהה  שהוא  לאחר  ספורות.  לחיות  ושעותיו  נואש  מצבו  כי  הראשונה,  הבדיקה  לאחר  מיד  קבעו  אותו 
החולים  לבית  הגיעה  היא  כאשר  מקום,  בקרבת  שהתגוררה  אחותו  את  מיד  הזעיקו  בכיסו,  שנמצאו  התעודות 
וראתה את מצבו הנורא של אחיה, היא התחילה לבכות בכי מר קורע לב, בתוך כדי בכייתה היא סיפרה, כי יש 

להם אב זקן המתגורר במושב זקנים. 

מיד יצאו אל האב להביא אותו למיטת בנו, כדי שהוא יוכל להיפרד ממנו בטרם מותו. בדרך לא סיפרו לאב 
דבר על מצבו הקשה של הבן, כי לא רצו להבהיל אותו יתר על המידה, ומוטב שהוא יבוא למקום ויראה בעצמו 
את המתרחש, כאשר הגיע האב הזקן לבית החולים, הוא נעמד ליד מיטת בנו ששכב בלי הכרה, אבל לא ניכרה 
בו שום התרגשות מיוחדת, הוא היה נינוח מאוד, רגוע, ולא גילה שום סימנים של התפעלות או סערת רגשות, 

הנוכחים שם חשבו שבוודאי הוא אינו קולט את חומרת המצב, ולכן ניגש אליו הרופא ואמר לו: 

כי לפי המצב של הבן, נראה כי נותרו לו רק כמה שעות ספורות לחיות. אבל האב אינו מתרגש. הוא נשאר 
אדיש לחלוטין. כאשר שאלו אותו מה אתה אומר? השיב למרבה ההפתעה – אני הולך הביתה, הבן יבריא אין מה 
לחשוש אני בטוח במאת האחוזים שהוא יהיה בריא! הנוכחים שם היו בטוחים שהאב איבד את שפיות דעתו, אך 
בכל זאת הוסיפו לשאול אותו: האם אתה מבין מה קורה כאן? האם אתה מבין את חומרת המצב של בנך? והאב 
משיב שוב, הכול יהיה בסדר, הוא יבריא. אין לי מה לעשות כאן, אני הולך הביתה. הבן יבריא אל תסתכלו עלי 

בצורה מוזרה, בואו ואספר לכם מניין הביטחון הגדול שלי שהכול יהיה בסדר. 

ארגן  הוא  ברורה",  חיים הדפיס את ספרו ה"משנה  בזמן שהחפץ  חיים,  עירו של החפץ  ראדין  אני מהעיר 
קבוצה של בעלי בתים שילמדו את חיבורו, כדי שהוא יוכל להיווכח כיצד הספר מתקבל אצלם, האם הם מבינים 
את הכתוב, שהרי למענם הוא טרח ויגע להוציא את חיבורו. אני הייתי בתוך הקבוצה הזאת. כמה פעמים זכיתי 
ללמוד בפניו את ה"משנה ברורה", והלימוד שלי מצא חן בעניו, והוא רבן של ישראל נתן לי אז שתי ברכות: ברכה 
אחת הוא נתן לי- שאני אזכה לאריכות ימים, והנה אני היום רק בן שבעים ושש שנים, וזו עדיין איננה אריכות 
ימים! ברכה שנייה נתן לי קדוש ישראל שילדיי לא ימותו בחיי! ולכן מכיוון שעוד לא הגעתי לאריכות ימים, 
כיצד יתקיימו שתי הברכות ביחד? הרי בהכרח שהבן שלי חייב להבריא הוא יבריא ויחיה אם ירצה השם, אין לי 
כל ספק בכך. ולכן אני הולך הביתה, שקט ורגוע, אין מה לחשוש. האב חזר לביתו, ולמחרת לפתע פקח הבן את 

העיניים, הרופאים שקבעו שעוד אתמול שהוא היה צריך למות, נדהמו. 

כולם עמדו מתפעלים ומשתאים על הנס הגדול, הם בדקו אותו וסיכמו מיד שיש לו סיכויים להישאר בחיים! 
ואכן כעבור שבועיים בלבד הוא ירד מן המיטה והבריא. ]מתוך הספר "שאל אביך ויגדך"[

פרק חדש ומעניין שמוכיח השארות הנפש לאחר המוות וגלגולי הנשמות.
רגרסיה – עוד הוכחה לחיים לאחר החיים והוכחת הגלגולים ברגרסיה-

רגרסיה- היפנוט לאחור בזמן את המהופנט לגלגול קודם ואף כמה גלגולים קודמים.

מקרים של חיים קודמים ברגרסיה

"העדויות לגבי המשכיות הנפש מגיעות מגילוייה האחרונים של הפיזיקה המודרנית, ובעיקר מן המחקרים שנעשו 
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ב-35 השנים האחרונות על ידי פסיכולוגים, סוציולוגים, אנשי מדע, אנתרופולוגים ואנשי רוח, המבוססים על 
עדויותיהם של למעלה מ-13 מיליון אנשים שחוו מוות קליני", אומרת בריג'יט קשטן, פסיכולוגית קלינית בכירה 

ומרצה באוניברסיטת חיפה, הנחשבת חלוצה בתחום הפסיכולוגיה הטראנס פרסונאלית והטיפול ברגרסיה. 

מתוך כתבה בעיתון הארץ באינטרנט 24.7.2009: 

"השיטה  כי  מספרת  מודרך,  דמיון  בשיטת  גלגולים  בשחזור  המטפלת  כללית  רופאה  סופר,  ליאנה  ד"ר 
באלוהים  מאמינה  אני  קודמים.  בגלגולים  היינו  מה  ולגלות  הלידה,  שלפני  לשלב  אחורה  לחזור  מאפשרת 

ובגלגול של הנשמות". להלן ההסבר על התופעה מהרב הגאון הרב זמיר כהן שליט"א בספרו: 

 ריגרסיה )החזרה לאחור באמצעות היפנוזה(

מהי ריגרסיה?

1. ריגרסיה – הוא תהליך היפנוטי מקובל בו המהופנט חוזר לגיל הילדות, חי מחדש את החויות אשר עברו עליו 
ומתנהג ומרגיש בהתאם )'ריגרסיה' פירושה נסיגה בגיל(. בדרך כלל המהופנט אינו זוכר דבר לאחר שמתעורר. 

2. במקרים רבים ניתן להוריד את הגיל עד קודם לזמן הלידה. ובכך נחשפים פרטים מזכרונו שלפני הלידה. 

3. האדם מוצא את עצמו בהשפעת זיכרונו בסביבה אחרת, שפה אחרת וגיל אחר. 

4. לפעמים ניתן לסגת בגיל עד לגילגולים קודמים יותר. 

5. באחד המקרים הצליח מהפנט מקסיקני ממוצא גרמני להחזיר אישה כמה גלגולים לאחור לימי הפרעונים. 
עובדות  תחקירים  להלן  וראה  הפרעונים.  אחד  של  לכבודו  הפירמידות  לרגלי  שאורגן  צבאי  מצעד  זכרה  היא 

ועדויות שונות. 

ההסטוריה המדעית של הריגרסיה

1. אדגר קייסי. ערך את הניסוי הראשון בניו־יורק וכתב ספר מקיף בענין. 

"Edgar Keithy, Sleeping Prophet By Stern"

מרפי"  בריידי  "בעקבות  בענין.  מקיף  ספר  כתב  ואף  בניסויים,  אחריו  המשיך  מלונדון,  ברינשטין.  מורי   .2
תורגם לעברית ובו תאור מאלף כיצד ביצד ריגרסיה בשנת 1952 ב"רות סימונס" בעיר פאבלו שבמדינת קולורדו, 

והחזירה ל"בריידי מרפי" בשנת 1798 באירלנד. 

3. החוקר ז'ו קיטון. גרם לכ-9,000 בני אדם באנגליה לחזור בריגרסיה. החומר מתועד ע"י ההיסטוריון והסופר 
הבריטי פיטר מוס בספר "מפגשים עם העבר". 

4. פרופ' איין סטיבנסון. פסיכיאטר נודע בארה"ב. בדק 20 מקרים של גלגול נשמות. באחד המקרים בשנת 
היתה  הקודמים  בחייה  בהיפנוזה.  ששהתה  בעת  ברורה  בלתי  בשפה  לדבר  שהחלה  בריטית,  ילדה  בדק   1931

רקדנית במקדש מצרי, בעת המצרית העתיקה. דבריה נבדקו ואושרו ע"י אגיפטלוג. 

5. סטאפן דיק. חקר ריגרסיות בקרב זוגות נשואים וגילה זיקה וקשר דומה בתיאורים על חיי העבר תוך כדי 
הריגרסיה. 

סטאפן עצמו הופנט וסיפר כיצד חי בג'ונגל בהיותו בן 10 ותיאר את חייו בהונדורס בזמן הכיבוש הספרדי, 
וכיצד הסתיימו חייו עת נדקר ע"י חייל ספרדי בגבו תוך כדי מריבה. 

6. זאב קולמן. עוסק בביו אנרגיה והיפנוזה רפואית בחולון. הקליט עשרות ריגרסיות שערך. כתב ספר המסכם 
"We Are Born To Be Together Again" :את מחקריו בשם

נפתח בתקציר של כתבת תחקיר מאת סיימן אדמונדס, שהופיעה בירחון "האגודה לפראפסיכולוגיה בישראל" 
)גליון 9 עמ' 11(: 
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חקר התופעות ההיפנוטיות, ראשיתו בתחילת המאה הנוכחית. החלוץ בשטח זה היה קולונל אלבר דה־רוקאס, 
מהפנט צרפתי נודע, שנעזר בטכניקה של "פאסים" )תנועות־יד( מסמריים. 

בספרו מתאר דה־רוקאס, כיצד הצליח באמצעות תנועות ידיים מסויימות להחזיר את העלמה סופי מאיו אל 
גלגולה הקודם. בהיותה מהופנטת היא טענה כי שמה לינה, וכי היא בתו של דייג. בהמשך הניסוי החזיר אותה 

דה־רוקאס לגלגול מוקדם עוד יותר, בו היתה – לדבריה – שארל מוביל, פקיד בלשכתו של המלך לואי ה-18. 

אשה אחרת, מאדאם ג'וביל, תיארה אף היא כמה גלגולים קודמים. במקרה שלה הצליח דה־רוקאס לאמת 
פרטים, שנגעו למקומות אותם הכירה, כביכול, בחייה הקודמים. 

והנה בקצרה המקרה אשר הסעיר את דעת הקהל בשנות ה-50. 

ניסוייו של דה־רוקאס.  מורי ברנשטיין, איש עסקים אמריקאי, הינו גם מהפנט מעולה, שהחליט לחזור על 
ברנשטיין בחר לצורך ניסוי באשה צעירה, וירג'יניה טאי. כבר בניסוי הראשון הצליח ברנשטיין להחזירה לתקופת 

הילדות, ואחר ציווה עליה לחזור לחייה הקודמים. לאחר שש "ישיבות" עם וירג'יניה, נתקבלה התמונה הבאה: 

קורק בשנת  אירית שנולדה במחוז  נערה  בריידי קאתלין מרפי  היא היתה  וירג'ניה,  בחייה הקודמים, טענה 
1798. אביה היה עורך־דין. וירג'יניה בריידי מסרה את שמותיהם של כל בני־משפחתה וסיפרה על נישואיה לשון 

ג'וזף מקארטי, גם הוא עורך־דין. היא נפטרה, לדבריה, ב-1864 ונקברה בעיר בלפאסט שבאירלנד. 

זהו בקיצור נמרץ, סיפורה של בריידי מרפי. הסיפור המלא מפרט את שמות ילדיה ובני־משפחתה הרחוקים; 
את המוסיקה, הספרים והמטעמים שאהבה בריידי; תיאורים של מקומות שונים באירלנד; תיאורי בתים, חנויות 
וגנים ציבוריים. המעניין בכל הפרשה הוא שווירג'יניה דיברה במבטא אירי מובהק, למרות שלא ביקרה מימיה 

במדינה זו. 

ה"ישיבות", שהוקלטו על סרט רשמקול, בצירוף מסקנותיו של ברנשטיין, ראו אור ב-1956 בספר המפורסם: 
"בעקבות בריידי מרפי". 

חוקרי־  פסיכיאטרים,  היום.  עד  נשמעים  שהדיה  סערה  חולל  לרב־מכר,  שהפך  ברנשטיין,  של  ספרו 
פאראפסיכולוגיה, תיאוזופים, מומחים לפולקלור, פילולוגים ועתונאים. 

והרי תקציר ראיון עתונאי שהעניק החוקר זאב קולמן. )הראיון המלא מופיע בחוברת "החיים, מדוע ולשם 
מה" עמ' 52-51(

סיפורו של זאב קולמן

"מעולם לא האמנתי בגלגול נשמות. הדבר נראה לי כאגדה שאולי נעים לשומעה, אך בינה לבין המציאות 
המרחק רב. אולם כשהתחלתי לעסוק בהיפנוזה נמשכתי במיוחד לנושא של הרגרסיה )החזרה לאחור(. ניסיתי 
זאת כי שמעתי שאפשר על ידי הפנוזה להגיע לגלגול נשמות. "כשהצצתי נפגעתי". ואני ממשיך בזה עד עצם 

היום הזה, כי הנושא מרתק אותי ביותר. אני רואה בזאת שליחות של ממש, להביא ידע זה בפני האנשים. 

זהו אחד מהנושאים החשובים ביותר הקשורים למהות האדם, ללא קשר לגילו, השכלתו או מוצאו. לכולנו 
בסופו של דבר מצפה המוות. אנו שואלים את עצמנו תמיד, האם המוות הינו הסוף? אני מאושר על שנמצא 

בידי הכלי המאפשר לי לחקור נושא זה ביתר יסודיות. 

כאשר אני עושה רגרסיה, יורד האדם בגיל ובהתאם לכך משתנים תגובותיו והתנהגותו. בגיל שנתיים הוא 
ימצוץ אצבע, ואם אבקש ממנו לכתוב הוא לא ידע. אם אשאל אותו כמה זה אחד ועוד אחד הוא יתחיל למנות 

את אצבעותיו. 

כשמגיעים לגיל שנה הוא יתנהג בהתאם לגיל זה, אבל כאשר אתן לו הוראה לדבר הוא ידבר. כאשר מגיעים 
לתקופה שבה האדם היה ברחם, הוא ידווח בדרך כלל שנעים לו שהוא חש חמימות. הוא אפילו יתכווץ לתנוחת 

עובר כמו ברחם. 
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יש הטוענים שרגרסיה נובעת מחוויות ילדות או מתוך רשמים נשכחים הנובעים מקריאת ספרים או ראית 
סרטים, אך היו מקרים שאימתתי את העובדות. 

בדרך כלל אנשים נדהמים, ואינם מאמינים שהם אמרו את אשר אמרו כשהיו תחת היפנוזה. אין השפעה של 
החויה שנחוותה על מהלך החיים בהווה. הדבר נראה שכאילו הנשמה השתמשה בכלי, שזה הגוף שלה בחיים 

הנוכחיים, על מנת להעביר את המסר של הגלגול הקודם, ותו לא. 

באחד המקרים טען קצין בצה"ל שעבר רגרסיה, שקוראים לו מיכאל אברהמוביץ. שאלתיו היכן הוא נמצא, 
והוא השיב לי שהוא נמצא בלטרון עם שיירות אספקה. בשלב מסויים הוא החל לתאר התקפה. זה היה ב1948-. 
)הקצין לו עשיתי את הרגרסיה נולד רק לאחר שנת 1950(. פתאום הוא כאילו חטף צרור בבטן, התכווץ "וממש 

כמו מת לי בידיים". אחר כך כמו ירד עליו מסך, ויותר הוא לא זכר כלום. 

אשתו של מפקד היחידה שנכחה באותו ערב לא התעצלה וחיפשה בספרים שונים, בין היתר בגווילי אש, 
ושם היא אכן מצאה את כל הסיפור. 

היה סיפור עם אשה, שטענה שהיא ילדה הגרה ברחוב התבור בחיפה. היא דיברה על תקופה שלפני שלושים 
שנה. לדבריה היא גדלה נישאה. עברה לגור ביפו ולבסוף נפטרה ממחלה ממארת. שכנים בחיפה סיפרו שהם 

זוכרים את אותה הילדה. " עכ"ד מקור: כבוד הרב זמיר כהן

ד"ר בריאן וויס, רופא, פסיכותרפיסט מסורתי, בוגר אוניברסיטת קולומביה ובית הספר 
לרפואה בייל, חבר הסגל הפסיכיאטרי במרכז הרפואי "הר סיני" שבמיאמי, הוא כנראה אחד 
מהחוקרים המפורסמים ביותר שמשתמשים ברגרסיה לחיים קודמים. להלן מקצת סיפוריו: 

הרגרסיה של קתרין

ד"ר וויס חושף בספרו "שורשים ושיעורים בזמן" )הוצאת מרקם- יפה שוהם( את ההיסטוריה של אחת מהמטופלות 
30 בזמן הטיפול. היא הגיעה למשרדו עם סימפטומים חמורים שכללו התקפי  שלו, קתרין, שהיתה בערך בת 
פאניקה וחרדות. שנה של פסיכותרפיה מסורתית בטיפולו של ד"ר וויס לא סייעה כלל בהקלת הבעיות. היא היתה 
קלסטרופובית אך סירבה לקבל תרופות כלשהן. בחוסר רצון, קתרין הסכימה, בסופו של דבר, לתרפיה בהיפנוזה. 
ד"ר וויס הרגיש שמצבה של קתרין עשוי להיות קשור לזכרונות מודחקים מילדותה. הוא האמין שאם קתרין תוכל 
להזכר באירועים אלו תחת היפנוזה, זה עשוי לרפא את בעיותיה ולשחרר אותה מזכרונות אלו. היא יכולה להבריא 
לחלוטין מהמחלות שלה. למרות שקתרין אכן נזכרה בכמה זכרונות רעים מילדותה, היא עדיין לא הבריאה. לכן 
ד"ר וויס החליט להחזיר אותה לשלבים קודמים יותר בילדותה. במהלך אחד מהטיפולים, כשקתרין היתה במצב 

היפנוטי, ד"ר וויס אמר לה "חיזרי לזמן בו הסימפטומים שלך הופיעו בפעם הראשונה". 

 ד"ר וויס לא ציפה למה שהתרחש מייד אחר כך. קתרין אמרה "אני רואה מדרגות לבנות מובילות לבניין עם 
עמודים. חזית הבניין מאוד מרווחת. ללא שום כניסה. אני לובשת חצאית ארוכה וסוג של גלימה העשויה מבד גס. 
השיער הבלונדיני שלי אסוף בצמה". ד"ר וויס לא הצליח להתייחס למידע הזה, ולכן שאל אותה באיזו שנה זה 
היה ומה היה שמה. "אראנדה, בת 18, השנה היא 1863 לפני הספירה. האדמה צחיחה, חמה ויש חול בכל מקום. 

יש שם באר ואין שם נחל. המים זורמים מההרים לתוך העמק". 

קתרין חזרה לתקופה לפני בערך 4000 שנה במזרח התיכון. שמה היה שונה והמראה החיצוני שלה היה שונה 
מהיום. תווי הפנים שלה, גופה, שערה והבגדים שלה לא התאימו למראה שלה בחיים אלו. היא זכרה את תנאי 
נתלשה  בו הבת שלה  המוות שלה בשטפון,  לרגע  עד  היומיום  חיי  והפרטים של  הבגדים, התכשיטים  השטח, 
מזרועותיה. היא אפילו זכרה שלאחר מותה נשמתה ריחפה מעל לגופה. זה לא היה מפתיע שבמהלך הטיפול הזה, 
קתרין נזכרה בשתי תקופות חיים נוספות. אחד הגלגולים היה של זונה ספרדיה במאה ה- 18. הזכרון השני היה 
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של אישה יווניה מהתקופה שלפני הספירה. ד"ר וויס היה המום מהתגליות האלו. הוא ידע שקתרין לא הראתה 
סימפטומים הדומים לאלו של פיצול אישויות, ושהיא לא היתה מסוממת. ד"ר וויס גילה שבזמן ההיפנוזה היא 
הבין  גם  וויס  ד"ר  השתפרה.  קתרין  של  שבריאותה  זה  ביותר,  המעניין  חלום.  של  למצב  הדומה  במצב  היתה 
שלא לאשליות ולא לחלומות יכולה להיות השפעה כזו. במהלך מפגשי הטיפול הבאים, קתרין זכרה יותר מעשר 

תקופות חיים. 

היא חוותה את כל האירועים האלו, כולל הפחדים והשמחות ששלטו בהתנהגות היומיומית הנוכחית שלה. 
כל  על  התגברה  ובהדרגה  הנוכחית,  ההרסנית  להתנהגות  שגרם  מה  את  ולכבוש  להבין  לקבל,  התחילה  קתרין 
הפחדים והשיגה שלווה פנימית. במהלך ההיפנוזה, קתרין גם גילתה שאנשים שהיו חלק מחייה הקודמים, היו 
חלק מחייה, גם בתקופות אחרות, כולל התקופה הנוכחית. לדוגמא, ד"ר וויס היה פעם המורה שלה, פעם היה 

חבר שהתחתנה איתו, והוא גם הרג אותה במהלך מלחמה בין שבטים, שהתגלגלה כבחור. 

גם היחסים בתקופת חיים זו, לא היו נעימים במיוחד. האם זו לא ההוכחה המדעית למה שמר לי הונג ג'י אמר 
לתלמידים שלו? מר לי אמר שאנשים מתגלגלים בקבוצות כדי לשלם חובות או לחלוק שמחות, למרות שלא 
בהכרח באותם תפקידים או באותם גילאים כמו בחיים קודמים. האם זו לא, שוב, הוכחה חותכת לכל מה שמר לי 

שיתף עם התלמידים שלו?

הקשורות  הבנות  השיג  וכך  קתרין  עם  הריגרסייה  פגישות  במהלך  נוספים  רבים  דברים  על  שמע  וויס  ד"ר 
למיסתורי הקיום האנושי. קתרין נזכרה שבזמן מותה נשמתה תמיד ריחפה מעל לגופה, ואז נקראה שוב לעולם 
הרוחות ע"י "אור רחום". במהלך פגישות אלו היא גם יצרה מגע עם מפקחים רוחניים. היישויות המתקדמות 
וויס, ולשלוח לו מסרים רוחניים באמצעות קתרין. במצב זה, קתרין הבינה  יכלו אפילו לתקשר עם ד"ר  האלו 
ולמדה הרבה יותר משיכלה במהלך חייה כבן אדם. אפילו, החשדות של ד"ר וויס, בהדרגה נעלמו, והאמונה שלו 

בחוויות שלאחר המוות התחזקה. במהלך טיפול אחד כזה היא חוותה את מותה מלפני מאות רבות של שנים. 

 כשנשמתה עזבה את גופה היא הובלה לאור רוחני מוכר. זה המסר שהיה לה לד"ר וויס: "אביך כאן, וכן בינך, 
הוא מאוד צעיר. אביך אמר שאתה אמור להכיר אותו, שמו אברום וביתך קיבלה את שמה ממנו. הוא מת ממחלת 
לב. גם הלב של בינך היה מאוד חשוב, כיוון שהיה בכיוון ההפוך, בדיוק כמו לב של תרנגול. הוא הקריב המון 
למענך כיוון שאהב אותך. נשמתו היא מרמה גבוהה מאוד, ובמותו שילם את החובות של הוריו. הוא גם רוצה 
שתדע שרפואה יכולה לעבוד רק בהיקף מסויים, מאוד מוגבל". המסר הזה כל כך דומה למה שמר לי הונג ג'י 
אמר. מר לי ציין "בתי החולים עדיין יכולים לרפא מחלות, אבל אמצעי הטיפול שייכים לרמה של אנשים רגילים 

ואילו המחלות הן על-טבעיות. יש מחלות שהן רציניות מאוד. 

לכן, בבתי החולים אומרים שאם יש מחלה עדיף לטפל בה מוקדם. אם היא הופכת להיות רצינית מדי, הם לא 
יוכלו לטפל בה, כי מנת יתר של תרופה תרעיל את האדם. רמת הרפואה של היום היא כרמת המדע והטכנולוגיה 

שלנו – שתיהן נמצאות ברמה הזאת של האנשים הרגילים, לכן היעילות שלה רק כזאת". )ג'ואן פאלון)

ד"ר וויס היה כמוכה רעם. קתרין לא הכירה אותו טוב כל כך, והיא לא ידעה כלום על משפחתו. הצער הגדול 
ביותר בחייו היה מותו של בנו בכורו מעט לאחר שנולד. מצב ליבו סיכן את חייו והסיכוי למחלה כזו הוא אחד 
לעשרה מליון. מעט לאחר שנולד, אובחנה מחלת הלב של הילד. הוא מת 23 ימים לאחר שנולד. אביו של ד"ר וויס 
נפטר מאטימה בשריר הלב. שמו היה אברום. ביתו של וויס נולדה 4 חודשים לאחר שאביו נפטר ונקראה "אמי" 
לזכרו של האב. כיוון שלקתרין ולד"ר וויס לא היו קשרים אישיים היא לא יכלה לדעת על שום דבר מזה. ד"ר וויס 
היה נסער. מי יכול היה לספר לה את המידע הזה?לכן, הוא שאל את קתרין "מי היה שם? מי סיפר לך את זה?" 

"זה המאסטרים האלו" היא ענתה ברכות, "המורים הרוחניים אמרו לי את זה. 

הם גם אמרו לי שחייתי בעולם האנושי 86 פעמים". 

הטיפול בקתרין, ובעיקבותיו – תהליך הבראתה, הרשימו עמוקות את ד"ר וויס. כך, הוא הפך למאמין של 
שיטת הטיפול הפסיכולוגי באמצעות רגרסייה לחיים קודמים. ד"ר וויס, ורופאים רבים נוספים מטפלים באמצעות 
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שיטת הרגרסייה לחיים קודמים מצאו שפחדים ומחלות, לעיתים קרובות מאוד, נובעים מאירועים בחיים קודמים. 
הכנת המטופל והנחייתו, בתהליך הרגרסייה לחיים קודמים, התגלו כבעלי השפעה חיובית על תהליך ההתאבלות. 
כך המטופל יכול להבין את הכוח המניע שמאחורי תבניות התנהגות מסויימות שלו, ויכול להשתנות בהתאם. 
יכול  וע"י חוויה חוזרת של הכאב מהזמן ההוא, המטופל  רגרסיה לתקופת חיים מסויימת,  גילו שע"י  רופאים 
להשתחרר מצער או מטינה שנשמרה מאות שנים. הנטל שהכביד על הנשמה, הרפה ממנה והפסיק להשפיע על 
הקיום הנוכחי של האדם. ארבע שנים לאחר מפגשי הטיפול עם קתרין, ד"ר וויס אזר את האומץ להסתכן באובדן 
נצחיות הנשמה. במהלך  על  וסיפר לאנשים  נשמות  גלגול  על  וכתב את ספרו הראשון  הסטטוס האקדמי שלו, 
השנים הבאות, ד"ר וויס ריפא כמה מאות מטופלים באמצעות הטיפול ברגרסייה. המטופלים הגיעו מרמות שונות 
  Throughבחברה ומרקע דתי שונה )כולל אתאיסטים(. ד"ר וויס פירסם ספר בו הוא פירט כמה מהמקרים האלו

""Time into Healing. המפרסם טען ש: "ד"ר וויס כתב את הספר בהתבסס על הנסיון הקליני העשיר שלו. 

הוא מתבסס על שיטות פסיכוטרפיסטיות שעברו את מבחן הזמן, וחושף כיצד רגרסייה לחיים קודמים מספקת 
את פריצת הדרך לריפוי הנפש, הגוף והנשמה. ד"ר וויס מראה, בסופו של דבר, כיצד חוויות הסמוכות למוות, 

וחוויות חוץ גופיות, מסייעות לאשר את קיומם של חיים קודמים. "

חיים קודמים בירושלים

הספר השלישי של ד"ר וויס, "רק האהבה היא אמיתית" מתאר כיצד שני אנשים נפגשים בתקופות חיים רבות 
וכיצד הם נפגשים שוב בתקופה זו. שני אנשים ממינים שונים באים בערך באותו זמן לטיפול אצל ד"ר וויס. הם 
טרם נפגשו, אבל, ד"ר וויס גילה להפתעתו ששניהם דיברו על אירועים דומים במהלך הריגרסיות. הבחור נזכר 
בחייו כיהודי שחי בירושלים והצטיין בייצור כלי חרס. הוא נזכר שחיילים רומיים גררו אותו עד שמת. הוא מת 
בזרועותיה של ביתו. הבחורה נזכרה באותו אירוע, אך מעיניה של הבת. באופן כללי ד"ר וויס ראה זוגות נשואים 
באותם  נזכרים  מוחלטים,  זרים  אנשים,  בשני  לטפל  מרתק  היה  זה  משותפים.  זכרונות  עם  משפחתם  בני  ואת 
אירועים ובחייהם המשותפים. בהתחשב במגבלות האתיות של מקצועו, ד"ר וויס לא יכול היה לחשוף לאף אחד 
מהם את סיפורו של השני. הוא אירגן פגישה במשרדו כדי להכיר ביניהם. בכך, ד"ר וויס לא הפר בשום שלב את 
כללי האתיקה המקצועית. אולם, אירועי החיים מפתיעים. האם מר לי הונג ג'י לא אמר לתלמידיו שכל החיים 
האנושיים מאורגנים מראש בהתבסס על אירועים קרמאתיים מחיים קודמים? שניהם היו בדרכם לחזור הביתה, 
לאחר השלמת מפגשי הטיפול. הם הלכו לשדה התעופה כדי לתפוס טיסות שונות. הגורל השפיע. הטיסה של 
נפגשו שוב, המשיכו את  והוא הצליח להשיג מושב בטיסה של השני. הם  אחד מהם בוטלה בשל תאונה, 
השיחה, המשיכו להתרועע, התאהבו והתחתנו. שום דבר אינו צירוף מקרים בעולם הזה. התסריט כבר נכתב. 
אדם לא יקבל את מה שהוא מחפש עד למועד המתאים. כשהזמן מגיע, האירוע שנקבע מראש יתרחש, ולא 
ניתן להימנע מכך.)ואנוכי המחבר ערן ב.ע. מוסיף שאנחנו כאן לתקן חטאינו מגלגולים קודמים ,לעשות מצוות 
,ולהימנע מלחטוא כדי להגיע לעולם האמת נקיים ומלאים במצוות כדי שנקבל שכר נצחי בעינוגים מופלאים 
ומדהימים כנאמר :"שעין לא ראתה זולתייך" .והכל לנצח נצחים.ולכן רוב מי שנמצא בחיינו, גם היה בחיינו 
בגלגולים קודמים, ושב איתנו כדי לתקן מה שלא תיקנו עימם בגלגולים קודמים והכל במידה כנגד מידה שלא 

בטלה מן העולם, והכל בצדק ויושר מעין מדוייק ומושגח.שכן השם צדיק וישר ואין עוול בא על ידו.( 

***

סיפור מרגש ומדהים. על הילד מגור שנולד זוכר את כל התורה כולה.

כך הובא הסיפור בספר "מעשה רב" של הרב משה סופר.עמ' 72 ולהלן דברי המחבר: 
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"פעם אחת ,שנים רבות אחר פטירת רבי יוסף חיים זצ"ל)הבן איש חי מבגדד שחי לפני כ-100 שנה(, נולד ילד אצל 
אחד מחסידי גור. ומאותו הרגע שנולד הילד ,פתח את פיו ואמר : אבא ואמא , כן התחיל לגרוס את כל 

התורה כולה! בתחילה אמר את אותיות התורה-אלף בית וכו, אחר כך גרס את פסוקי התורה כולה ,אחר כך גרס 
את התורה שבעל פה-המשניות ואחר כך הגמרות ועוד. כך שמעו אותו גורס את כל התורה כולה.כולם סביבו 
אמרו, שכנראה המלאך לא השכיח ממנו את התורה שלמד בבטן אימו. האדמו"ר מגור ועוד כמה רבנים בקשו 
לעשות לו תיקון שישכח את תלמודו, מפני עין הרע. שמע על כך חכם יהודה צדקה זצ"ל והלך לישיבת גור לפגוש 
באדמו"ר. כשהגיע אל האדמו"ר, ביקש ממנו קודם שיעשו לתינוק את התקון,הוא רוצה לבחון אותו על ידיעותיו. 
נתנו לו להכנס ולראות את התינוק ולשמוע ממנו במו אזניו עד כמה ידיעותיו בתורה. נכנס אליו רבי יהודה ושאל 
אותו מהתורה -וענה לו. אחר כך מהנ"ך כולו וידע ,שאל אותו מהש"ס-וענה לו,שאל אותו מהרמב"ם -המשיך 
לצטט את הרמב"ם,שאל אותו מהשולחן ערוך-וענה לו אבל כששאל אותו על פוסקים שהיו אחרי השולחן ערוך 
."כף החיים" ? שתיקה,  עצר והשתתק. "באר היטב"? שתיקה, "מגן אברהם"? שתיקה. "טורי זהב" ?שתיקה 
יודע הלכות מספר "בן איש חי" מיד אמר לו :"הלא  "משנה ברורה"? שתק ולא ענה. וכששאל אותו אם הוא 
רבי יוסף חיים עושה רעש בשמיים ,רעש גדול וכל העם יוצאים לקראתו ,בודאי שאני יודע"! והתחיל לצטט לו 
ולגרוס מתורת הבן איש חי בעל פה. אמר לו רבי יהודה צדקה :"איך זה ,הלוא הבן איש חי היה אחרי המפרשים 
שכבר לא למדת? ואמר לו התינוק:"כך לימדונו ,עד המגן אברהם והטורי זהב ומשם את הבן איש חי"...עכ"ד לא 
בכדי כל המתים הקלינים שתוכלו לקרוא את סיפורם סיפרו שהבן איש חי שפט אותם וראו איזה כבוד עושים לו 
בשמיים כמו למשל סיפורו של ניר אבוג'אן או רויטל לוי גלעד או מסעוד אשר ביטון שהיה בית דין של מעלה 
.ראו סיפורם כאן)וקראו עליהם בפרק המתים הקלינים של ספר זה או רשמו בגוגל שמם וראו הסרטונים שלהם 
שמאוד מחזקים ומוכיחים חד משמעית שכל תורת משה אמת .במיוחד סיפורו של מסעוד שנותן מבט לעולם 
האמת והמשפט שמצפה לנו שם.( סיכום הסיפור שלעיל: מסקנת הסיפור שאומת על ידי גדולי הדור!!ופורסם 

בעיתונות בכל הארץ .

 1.שיש בורא לעולם חד משמעית.כל יכול ואין עוד מלבדו שנתן לעמו ישראל את התורה.

 2. כל התורה אמת גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה.

 3. מאלכים מלמדים את כולנו בבטן האמא את כל התורה כולה,ואז משכיחין לנו אותה שאנו נולדים.כמו שכתוב 
בגמרא.]וזה עוד ראיה שמאמת את דברי הגמרא ובכך מוכיחה שגם התורה שבעל פה וגם התורה שבכתב אמת.
שאלו דברי הגמרא:"למה הולד דומה במעי אמו?... ומלמדין אותו כל התורה כולה... וכיון שבא לאויר העולם, 

בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה" )נדה ל, ב(.[

 4.לאור שכך מי שלא מקיים מצוות וחוזר בתשובה עתיד ליתן את הדין שכן בתורה שהוכח שהיא אמת, שנאמר 
ושמרתם ועשיתם את כל מצוותי.והדגש ועשיתם אותם )לא בלב(!!אז אל תתנו ליצר הרע לעבוד עליכם וחזרו 
בתשובה שלימה ותשפרו את חייכם בעולם הזה ולעין ערוך בעולם הבא.תתחילו לחיות חיים עם תכלית ותסירו 
מעליכן יסורים שיבואו עליכם להעירכם לתשובה שנאמר מה שלא בא בטוב בא דרך הרגלים)יסורים( וכך נוהגים 

עם העקשנים משמים ואשריו של מי שחוזר בתשובה בטוב ובנעימים בלי ייסורים מבירור האמת וחקירה.

פרק חדש ומדהים ומחזק ! חובה לקוראו!

דיבוקים- הרוחות מספרות- עוד הוכחה חזקה לאמיתות התורה וקיום הבורא. 

זה אביא מספר סיפורים של נשמות  וקיום הבורא דיבוקים- בפרק  דיבוק- עוד הוכחה חזקה לאמיתות התורה 
ערטלאיות )ערומות מבגדים בעולם הרוחני שכן המצוות הן בגד לנשמה( שחטאו והן קלועות בכף הקלע כמירוק 
עוונות וכעונש על חטאים חמורים שעשו. נשמות אלו נכנסות באדם חי ומפריעות לו לחיות את חייו ומטרתם 
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שיגיע רב מקובל ויתקן אותם או לברוח מהפקידים)המשחיתים( שמלווים אותם כל תקופת עונשם בכף הקלע)עוד 
אין להם זכות להגיע לגהינום למירוק לפני כניסה לגן עדן.( 

להלן תיאור הדיבוק מהמקורות: 
התדבקות רוח טומאה באדם. רוח ללא גוף, שבשל חטאיה הקודמים, נודדת ללא מנוחה עד שהיא מוצאת 
מקלט בגוף של אדם חי. דיבוק – בעלי הקבלה השתמשו בשם הזה להורות על התדבקות רוח הטומאה בגוף 
האדם המפעמו. התופעה ידועה אצל העמים הקדמונים כמו אצל היהודים. במדרש נקרא הדיבוק "רוח תזזית". 
בשיחה שהייתה בין ר' יוחנן בן זכאי וגוי אחד בעניין פרה אדומה )במדבר רבה פי"ט, תנחומא פ' חקת(, מוזכרת 

רפואה שמעשנין עקרין תחת החולה ומרביצין עליו מים והרוח בורחת. 

הספור אודות בן תמליון בזהר פרשת שמות עוסק בדיבוק": א"ר יצחק א"ר יהודה "נפשנא דרשיעיא אילין 
האר"י  בכתבי  ולהזיקם.  להחלותם  אדם  בני  בגופות  הרשעים מתדבקות  ור"ל שנשמות  דעלמא",  מזיקין  אינון 

מובא כי יש בכח לגרש דבוק ורוח רע על ידי השמות והכונות היוצאות מהפסוק הפקד עליו רשע )תהילים ק"ט ו'(

ובו  תשמ"ג  מס  ראובן  הוצאת  ישראל  בספרות  דיבוק  סיפורי  את  נגאל  גדליה  פרופ'  פרסם  תשמ"ג  בשנת 
ספורים רבים על דיבוק. מתברר שהדיבוק היה שכיח בקהילות יהודיות רבות בתקופות שונות בגולה וגם הגיע 
לארץ-ישראל ולירושלים ישנם המון תיעודים מגדולי ישראל גם מאלו שאינם נמנים על העדות התומכות בעיסוק 
חכמי ישראל, בזכות מעלותיהם הרבות,  במיסטיקה וקבלה. כמו אלו התיעודים שתיעדו גדולי ישראל בליטא. 
הצליחו להוציא דיבוקים על ידי תפילות, השבעות, חרמות, הנחת קמיעות, ואמירת ייחודים של שמות הקודש. 
וכפי שהם כותבים, בזמן ששומע הרוח הייחודים, כואב לו ומתייסר יותר ממכות המשחיתים ו"מחיבוט הקבר". 
היום בניגוד לעבר ישנם מעט מאוד דיבוקים, מאחר והנהגת הקב"ה כיום היא נסתרת, ולא גלויה, לכן נתמעטו 
התופעות מעין אלה, אשר בעבר גילו לעיני הרואים, בצורה חדה ונוקבת, את עניין העונש והשכר שבתורה. וכן 
כמה  לדוגמא  אביא  להוציאם.  שיכול  מי  היום  שאין  בגלל  אדם,  בבני  להיכנס  מרוחות  מונעים  יתכן שבשמים 

תיעודים מגדולי הדורות זצ"ל, שעסקו בעניין. 

מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

רבי שמואל ויטאל מספר בספר "שער הגלגולים" של האר"י הקדוש:

מעשה של הרוח במצרים 

מספר רבי שמואל ויטאל זצ"ל בנו של הרב הקדוש רבי חיים ויטאל זצ"ל, תלמידו המובהק של האר"י הקדוש 
שהוא רבי יצחק לוריא אשכנזי, שקיבל את תורתו מאליהו הנביא ומצדיקים שהיו מתגלים אליו ומגלים לו את רזי 
התורה.וכך כתב רבי שמואל,בספר "שער הגלגולים" חלק ב עם המתוק מדבש עמוד תקס"א )בסוף הספר( מתאר 

המקרה רבי שמואל ויטאל זצ"ל כדלהלן:

" אמר הצעיר שמואל ויטאל היום אביעה חידות ממה שאירע לי במצרים יע"א, ממעשה שאירע לאסתר ת"מ בת 
הר' יהודה וייסיר יצ"ו, שנפגעה ונשארה בפגיעותה ובכאב לב יותר משני חודשים אחר שנישאת, ואח"כ יום אחד 
הפצירו בי שאלך ואבקר אותה והלכתי לבקר אותה ומצאתיה כמשפט הנפגעים, ונסתפקתי אם הוא מזיק או שד 
או רוח רעה של ישראל, ויעצתי אותם להביא פליל אחד מן הגויים שביקר אותה וכן עשו, ובאמצע העניין דבר 
המזיק אשר בקרבה בקול רם ואמר שהוא גוי ונכנס בה לתאוותי בה, ובכלל דבריו אמר כי הוא הכה אותי הכאה 
קטנה בשוקי אשר בעבור זה נכאבתי בשוקי כדי שלא אוכל ללכת לרפא אותה, ואח"כ טרח עליה הפליל הגוי 

ואמר שכבר חבש את המזיק בצלוחית אחת קטנה וטמן אותה בארץ כדרכו לעשות עמהם.

ואח"כ פתע פתאום והנה קול אחד צועק מפי הנערה הזאת, ואני  רוח יהודי אחד, ולכן תמהרו ותרו לי להחכם ר' 
שמואל ויטאל יצ"ו כדי שירפאני ויוצאני מזה, ותכף קראו אותי והוכרחתי לילך אצלה מפני כבוד הבאים, ובשעה 
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שנכנסתי אצלה לא נתאמת לי עדיין אם הוא רוח יהודי או שד או מזיק, וישבתי בצדה והיא מוטלת כאבן דומם 
מכוסה בשמיכה לבנה אחת, ועל הספק אמרתי שלום על ישראל ותכף נתנענע שפתי הנערה והשיבה לי ברוך הבא 
שלום עליכם ברכה וטובה, אמרתי לו יהודי אתה , והשיב לי הן, אמרתי לו אם יהודי אתה אמור שמע ישראל, 
אמר  שמע ישראל וכו' , ואז התחלתי לדבר עמו והיה משיב לי כהוגן כל מה שאני שואל ממנו, עד ששאלתי לו מי 
הוא,ומי אביו, ומאיזה ארץ הוא,ואימתי מת , והיכן נקבר,  וכמה שנים חי, ומה היה ענשו, ומה הוא חטאתו, ומי 
הוא המגולגל כאן,אם הנפש או הרוח ,ומי הוא הפקיד עליו, ואם הוא יושב יחידי כאן או עם יש עמו שומר אותו 
, ועל הכל השיב לי כהוגן וכשורה, אין בהם נפתל או עקש בדבריו מבלתי שהוצרכתי לגזור עליו בגזירה כשאר 

הרוחות כידוע דרכם לכל יודעי מדע.

אח"כ שאלתיו ועתה מה אתה רוצה, והשיב לי שאתקן אותו ואוציא אותו מן הגוף הזה בחכמתי הגדולה שהוא 
מכיר אותי ממה שמכריזים עליי בשמים, ואמרתי לו א"כ כיצד נשתבחת ואמרת אני הכתי לכחם שמואל בשוקו 
כדי שלא יבוא אצלי,  והשיב לי אינו הוא ח"ו כי אם אותו הגוי שהיה מזיק עמי ואמר שהכה אותי ושקר וכזב וכדי 
להשתבח בעצמו אמר כך אבל אין לו יכולת ח"ו ליגע בי, אמרתי לו אם כן למה באת אלי בחלום הלילה בליל 
שלישי ליל י"ז בתמוז וצערת אותי , והשיב לי אמת כי אני הוא באתי אבל המצער אותך היה אותו המזיק הגוי ואני 

לא חטאתי לך כלל ,  אמרתי לו ואתה למה באת עמו והשיב לי כדי לבקש ממך תקון.

סוף סוף אמרתי לו עתה מה אתה רוצה והשיב רצוני שתתקן את נפשי ואת רוחי ותוציאני  מן הגוף הזה, אמרתי 
לו כן אעשה, למחר חזר ואמר לי ולמה תעכב שתי רוחות בצער כזה רוחי ורח הנערה הזאת ויש לאל ידך לעשות 
וחלה פני מאד, סוף סוף השבעתיו שבועה חמורה שלא יכזב ויצא ויחזור ויכנס בה, וגם שלא יזיק ביציאתו לא 
לנערה עצמה, ולא למשפחתה, ולא לעומדים שם בעת יציאתו מן הגוף, ולא לשום אחד מישראל, וגם שלא ישב 
עוד פה מצרים אלא תכף ומיד ילך לדרכו לגיהנם להתרפאות שם, ומלבד זה גזרתי עליו כל הנז"ל בחרם ובנידוי 
וכו' , ואח"כ אמרתי לו שיתן לנו אות אמת ביציאתו ושיאמר שלום עליכם ביציאתו וכן עשה, וכן דבר  ג"פ.)שלוש 

פעמיים.(

ואח"כ קראתי לעשרה ת"ח שימצאו שם )שנמצאו שם(, והתחלתי לדפוק בדפק של הימין , וכונתו בפסוק הפקד 
עליו רשע ושטן יעמד על ימינו ככתוב אצלי באורך, וגם בכוונות אחרות ידועות אצלי, לתקן נפשו ורוחו, ואח"כ 
נענע בשפתיו ואומר עמנו בקול רם בתחלה מזמור יענך ה' ביום צרה וגו' , ומזמור ויהי נעם וגו', יושב בסתר עליון 

וכו' , אנא בכח וכו' ,כלו וכונתי בשם  קר"ע שט"ן, ואח"כ מזמור בקראי ענני אלהי צדקי וכו'. 

ואח"כ תפילה זאת בשם האל המיוחד גדול אתה וגדול שמך בגבורה אנא ה' הנכבד והנורא והמהודר והמפואר 
והמקודש  המרומם  והמבורך הבוחן והחוקר המיושר והנשגב הנעלם והמכוסה המתקף בע"ב שמות האל המיוחד  
הצח  והטהור, השומע זעקות, המקבל תפלות, העונה בצות, הט אזנך אל תפילתי ואל תחנתי ואל בקשתי שאני 
מתפלל לפניך ושואל ממך, ואתה תשמע מן השמים מכון שבתך וקבל ברחמים וברצון רוח זה העומד לפנינו 
המגוגלגל בנערה הזאת הנקראת פלונית בת פלוני הנקרא שמו פלוני בן פלוני וקבל תפילתינו שאנו מתפללים עליו 
לתקן נפשו ורוחו, ולהוציאו מן הגלגול הזה, ולהכניסו אח"כ בדינה של גהינם ולמלט נפשו ורוחו מיד כף הקלע 
של המזיקים ומן הצער שהוא בו, ויתחשב גלגול זה ובשת זה שנתבייד בו לכפרת כל עוונותיו וחטאיו ופשעיו, 
ויהיו דברינו אלה דברי סניגוריא לפניך על הנפש והרוח  הזה ויגלו רחמיך על מדותיך  עליו בזכרנו לפניך י"ג 

מדות של רחמים אל מלך יושב על כסא רחמים וגו' ויעבור וגו' .

ובעת אמור י"ג מדות ה' ה' אל רחום וחנון יתקע בשופר כמנהג כל הסליחות , ואחר כך יאמר י"ג מדות של מיכה 
הנביא מי אל כמוך וכו', ואח"כ יאמר פסוק דברי עונות גברו מני וגו' , ופסוק אשרי תבחר ותקרב ישכון חצירך 
וגו' , וירדו כל עבדיך אלה אלי וגו' , ויאמר פסוק זה ג"פ, ואח"כ יאמר צא צא צא ויכוין הכונות אשר בפסוק 
זה ככתוב אצלי.ותכף בהיותי מסיים מלת צא ג"פ הקים רגל השמאלית של הנערה למעלה בפני כל העם ויצא 
מאצבע קטנה של רגלה, והשבתי לו לך לשלום לך לשלום ג"פ, ותכף ומיד ישבה הנערה ופתחה עיניה והביטה 
בי ונתביישה ממני ואמרה מה אלו האנשים עושים כי לא ידעה מאומה מכל מה שעשינו ונשקה ידי ואלכה ושתה.
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וזה נעשה על ידי יום ה, כ"ו לתמוז שנת התכ"ו ליצי' פה במצרים יע"א. וכתבתי כ"ל זה למזכרת לבאים אחרינו 
למען ידעו כי יש אלוהים בישראל. 

הצעיר שמואל ויטאל ס"ט."

הרב אלעזר אשכנזי, מביא בספרו "מעשי בראשית", פרק ב': 

 עדות באישה יהודייה מהעיר פירארה, שנכנס בה רוח של גוי, ודיבר עמו הרב. הרב גדליה בן יחיה העיד על 
מקרה זה בספרו "שלשלת הקבלה", דף פו, ופירט הסיפור באריכות בחודש טבת שנת של"ה בהיותי בפיררה עיר 
באיטליה(, הלכתי לבקר בחורה אחת בת 25 שנים ובעולת בעל, בחברת נכבדים רבים, ומצאתי היותה מוטלת על 

מיטתה פרקדנית, והייתה כגוף בלי נשמה, ועיניה סגורות, ופיה פתוח, ולשונה עבה עד מאוד מן השפה לחוץ. 

ויאמרו האנשים והנשים המכלכלים אותה כי אז היה נמצא הרוח בלשונה. אחרי שחיליתי לרוח והתחננתי 
מאוד לפניו שישיב לשאלותיי, השיב בלשון טליאנו איטלקית בחיתוך אותיות נשמע היטב, כי שמו היה בטיסטה 
דה מורינה אשר נתלה לעונש גנבותיו אשר עשה. והתחיל לעשות קול בכייה ואנחות. ובלכתו אל מקומו ראינו 
גרון האישה שנתעבה מאוד, והאישה מקבלת צער גדול בכל אבריה ומתנענעת ומתחלחלת בקושי וזרות, ונותנת 

רחמנות גדול לכל רואיה. 

 סיפוריו של הרב אליהו הכהן זצ"ל, מאיזמיר: 

 שהיה ידוע כאיש קדוש ובעל מופת, ואחד מתלמידיו היה הקדוש הרב משה חיים לוצאטו – והיו פונים אליו 
רוח אחד  רוחות מבני אדם. הוא עצמו מספר בספרו מנחת אליהו שנדפס בשנת תקפ"ד בשאלוניקי על  לגרש 
שנכנס באישה בחודש אב בשנת ה'תמ"ח, והוא גירשו מתוכה. וכן על שני רוחות שנכנסו בבחור אחד ובאחותו 
הילדה בת שש שנים, ואף אותם גירש. הוא מעיד על עצמו: "וכמה עניינים של רוחות ראיתי אני המחבר, שנכנסו 

בגופות בני אדם ומגידים בעונשם שעברו מיום מותם עד שנכנסו בגוף זה. תיסמר שערת בשר האדם משמוע". 

ובמקום אחר הוא כותב מדרש תלפיות, ענף גלגולים, צג: 

"הן כל ראתה עיני מכמה רוחות הנכנסים בגוף האדם ודיברתי עימהם, וסיפרו לי מהמים הזדונים, מרים ומאררים, 
שעברו עליהם בהיותם פורחים באוויר, ודברים תמוהים מעניין עונשם וממה שראו בעולם בעת פריחתם בתוך 
חלל העולם. . . וכאלה מדברים אלו, אין כאן מקומו להעלותם על הספר בדיו, ומה גם שכמה דברים מאלו כתבתי 
בחיבורים אחרים. אך לא אחשוך פי מלספר דבר תימה שראיתי ברווז אחד, שהכרחתי לו בחרמות לצאת, ומה 
עשה לקיים החרם ?יצא מן הגוף ונכנס בתוך השערות שבראש, וקמו השערות מאמצע הראש ויצאו ממחיצת שאר 
השערות שבסביב הראש, ונעשו השערות קשים כמו מחטים של ברזל. וציוויתי להסתפר השערות בתער חדה, 
וכשהיה מגיע התער אצל השערות היו נוטים השערות לצד התער ודוחים אותה, עד שבחוזק גדול גילחו השערות, 

ועלה מהם הבל דק מאוד, והלך לו דרך שם. עדיין לא נראה כזאת ולא נשמע כמוהו"

בתו של רבי רפאל ענף מדמשק. 

בעובדה הבאה נציג קטעים מתוך עדותו של רבי חיים ויטאל זצ"ל תלמיד האר"י הקדוש. העובדה ארעה בשנת 
שנ"ט )1609( והיא עוסקת ברוח שנכנס בבתו של רבי רפאל ענף מדמשק. 

רבי חיים הגיע למקום בליל שבת קודש והוא מספר באריכות על השתלשלות המאורעות. אנו נתבונן רק בכמה 
משפטים מתוך עדותו וישאלוהו )את הרוח( מי אתה?



ספר ההוכחות226 

 ויאמר:" אני הוא חכם פיסו, ולמה לא הדלקתם זולת בנרות כמנהג, והיה לכם להדליק נרות הרבה, לכבוד 
המלאכים ונשמות הצדיקים שבאים עמי ללוותי לשמור אותי, הנה אינני כשאר רוחות, כי אני חכם וצדיק, ולא 
באתי כי אם על חטא קל שנשאר לי לתקן, וגם להיות שליח לכם להשיבכם בתשובה ברוב העבירות שבכם. 
ונפטרתי זה 35 שנים, ועליתי למקומי בגן עדן, וישבתי שם עד עתה, ונשאר לי לתקן ענין אחד קטן ובאתי 
לתקנו ולכן אוי לו למי שאינו נזהר בעולם הזה אפילו מחטא קל שבקלים כדי שלא יבוא לידי זה שאני עובר 
הנה יושבי דמשק אין בכם חלק לעולם הבא חס ושלום לכמה סיבות וגם נשותיהן הולכות חצופות בלבושיהן 
ותכשיטים מגונים ומשימין מיני בשמים לגרום יצר הרע באנשים וכל זה בשווקים וברחובות להראות העמים 

את יופים" עד כאן. 

מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

 המקובל הנודע רבי יהודה פתיא זצ"ל ועניני הרוחות המספרות : 

כתב כבוד הרב פתייא זצ"ל באריכות על ענייני הדיבוקים שהתגלו אליו אישית, ועל סדרי תיקונם. הוא היה בקי 
בכל סוגי הרוחות, ובאופני הגירוש על פי כוונות האר"י ז"ל, ובהתאם לכללים שכתב מוה"ר חיים ויטאל זצ"ל 
נכדו שליט"א מבקש אף הוא באמת  ז"ל שהתעסק אף הוא בתיקון הדיבוקים.  תלמידו הגדול של רבינו הארי 

ובתמים ללכת בדרכי אבותיו ולתקן את הדיבוקים על פי הדרכים שכתב סבו בספריו. 

אכן, צודקים אלו הטוענים כי דברים אלו טוב להם הצניעות והשתיקה ואין ראוי לפרסם את הדברים בראש כל 
חוצות, אלא שמכיון והמעמד מצריך מניין של עשרה אנשים, די בהדלפה כל שהיא בכדי שהסקרנות לנוכח מקרה 
כזה תביא ליציאה מפרופורציה, ואולי מתערבים בזה גם כמה מהמשרתים המסתובבים אצל גדולי ישראל, שלא 

תמיד כוונתם תמימה לשם שמים בלבד. 

ואכן הרב שליט"א הזהיר בעסק הדיבוק האחרון מבלי לצלם אלא שמעטים מהשוהים במקום עברו וצילמו 
בניגוד לרצונו והם יתנו את הדין על כך. לא תמיד הצליח רבי יהודה פתיה זצ"ל להוציא את הרוחות והדיבוקים 

מתוך גופותיהם של עשרות האנשים והנשים שהגיעו אליו להיוושע. מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

להלן מספר סיפורים נוספים של רוחות מספרות

 נמשיך ונביא עוד סיפורים מדהימים שמוכיחים את אמיתות התורה, ועוד עובדות עליהן מעיד המקובל הצדיק 
רבי יהודה פתיה זצ"ל בספרו מנחת יהודה בעמ' 143 וזו לשונו: 

 רימה בת פרחה

 "עוד בשנת תרס"ז, בחזרתי מעיר הקודש ירושלים ת"ו, באה אלי רימה בת פרחה, והיה בה רוח הנקרא יצחק 
ויגעתי עמו כמה שנים ולא יצא. ועודנו עד שנה זו שהיא  בן כתון, והוא רשע ואהב זימה, ועם הארץ גמור. 
שנת התרצ"ג, בתוך רימה הנזכרת. וסימא את שתי עיניה רחמנא ליצלן עוד בשנת תרע"א בחודש אלול בפליל 
ישמעאל, ולא הועיל. והיה הרוח מקלל את הפליל ואת אלהיו, והיכה את הפליל על לחיו. והיה הרוח צועק במרה, 
הוציאו את הטמא הזה מעלי, כי אינני יכול לסבול לראות את הנכרים הטמאים האלו. רק רחמו עלי וקראו אלי את 
יהודה, ואני שומע לכל אשר יצווה עלי, כי הוא יתקן אותי. ובאו אלי אביו ואמו וכל קרוביו. ובבואי לביתו ראיתיו 
שהוא מושכב על מטתו, וגלגלי עיניו עולים למעלה ואינו שפוי בדעתו, והרוח מדבר בגרונו. ואמרתי לרוח, מה 
שמך, ולא רצה להגיד לי שמו. ואחרי כמה יחודים אמר שהוא אפרים בן עאבד נצר אללה)פירוש שמר-יה( ואמו 
אסתר אשר הם היו דרים בשכנותינו )והוא בבית שאני דר בו עכשיו )והוא לא נשא אשה, וימת בן ארבעים שנה. 

וסיבת גלגולו הייתה כי מלאכתו הייתה מחמר ומוליך סחורות לכפרים. ופעם אחת הוליך אשה אחת להשתטח 
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על מצבת אדוננו יחזקאל הנביא, עם שיירה גדולה. והוא עיכב עצמו באחורי השיירה ועיקם את הדרך, והפחידה 
במיתה אם צעוק תצעק ואנס אותה. ולהיות היא אשת חיל אסרה את עצמה על בעלה ונתגרשה מאתו. שוב פעם 
אחרת בהיותו במדבר מוליך סחורות, רבע את הפרדה שלו. גם ביום שבת קודש בא על הזכור בפרדס של כפר 
נפלה לו קטטה עם חמורים ישמעאלים, ובעת שהיה מוליך סחורה לכפר בעקובא  בעקובא. ואחר כמה שנים. 
נתקבצו עליו ולא הניחו שום סימן על קברו. ועזבו את חמוריו ומשאם נטושים בדרך ולא לקחו מהם מאומה. 
ולבסוף הלך שאול אחיו ולקח את העזבון ולא החזיר לבעלים מאומה. גם לא חיפש על גווייתו. גם לקח את כל 

המעות ואת כל אשר לו בבית ולא שילם לנושים בו מאומה. 

 גם לא עשה לו שום נחת רוח כדרך הנוהגים לעשות למתים בתוך השנים-עשר חודש. ולפי שנצטער מאד על 
זה, לכך גרם לו מכשולים רבים ואיבד את כל הונו, ולבסוף נפטר בענין רע וחולי קשה מאד. ודע, כי במקום שאני 
קבור שם קבורים גם כן יהודים אחרים. וזה לי שבע-עשרה שנים משנהרגתי. שאלתי לרוח, האם לא שב בתשובה 

בעת שנהרג. 

אמר לי, כי נבהל מאד ולא עלה על דעתו לעשות תשובה ובפרט שהוא עם הארץ שאינו חושש לתשובה. גם 
לא הניח ציצית ותפילין כל ימיו רק שלוש פעמים בלבד. גם לא היה מתפלל כי אם ביום הכפורים בלבד ולא 
זו תחילת ביאתי לעולם, כי תחילת ביאתי היתה באיש אחד מילדי צפת ת"ו, הנקרא שלמה בן יחזקאל. ולפי 
שהרביתי לחטוא, לכן נגזר עלי להתגלגל בדומם צומח חי ומדבר. ובהיותי מגולגל ברימון אחד, נזדמן שאותו 
רימון קנה אותו איש זקן וחסיד הנקרא שמעון, ואכלו בסעודת שבת, ובירך עליו בורא פרי העץ, ושהחיינו ועל 
ידי כך נתקנתי. ואחר כך נתגלגלתי בעיר איזמיר באיש אחד הנקרא חיים אבל לא הוצרך להתגלגל בחי בלתי 
מדבר כמו שגזרו עליו, יען כי שמעון הזקן, העלה אותו שתי מדרגות, מן הצומח אל חי המדבר. כמבואר בשער 
הגלגולים הקדמה )כ"ב דף כ"ב ע"ב יעו"ש( והיה האיש ההוא חומד לאכול ֵחלֶב כי שמע מאנשים בורים, 
שהֵחלֶב מבריא מאד. והיה מתיך את הֵחלֶב ואוכלו בפני עצמו. ובסוף ימיו עלה לירושלים ת"ו, ושם נסגר יומו. 

אחר כך נתגלגל בי, אני אפרים יליד בבל. 

 ולא תקנתי מאומה, אלא הוספתי עוון על עווני, וקלקול על קלקולי ומעת פטירת שלמה הנזכר לעיל עד 
הזמן הזה, יש ארבע-מאות וחמישים שנה מעלה מטה. ובכל זה הזמן, הייתה הנפש מתגלגלת ממקום למקום 
בענין זה. ואחרי פטירתי, באו עלי חמישה ושלושים מלאכי חבלה, והיו מלקין אותי בכל יום חמש-עשרה שעות 
ותשע שעות הנשארים מהיום, היו מוליכין אותי למדבר שמם, מלא נחשים ועקרבים, והיו נושכים את בשרי 
ואוכלים אותו, ואחר כך אחזור להחיות. ונמשך חשבון זה ארבע שנים. ואחר ארבע השנים האלו, היו דנים 
אותי בגיהנם חמש-עשרה שעות. ושאר היום היו מורידין אותי תוך בור עמוק מאד, חושך אפילה. וסותמים 
את פי הבור באבן גדולה, ועומדים על האבן. וענין זה היה מתמיד והולך, עד זמן שנתנו לי רשות ליכנס בזה 

הבחור, לפי שיש בידו חטאת נעורים. 

כי בהיותו קטן, הלך עם אביו לכפר בעקובא. ונכנס ביום השבת לאותו הפרדס אשר שם באתי על הזכור ותלש 
ביום השבת מאותו האילן עצמו אשר תחתיו באתי על הזכור ולא נתנו לי רשות להיכנס בו על היותו קטן. אבל 
עכשיו היתה לי שליטה עליו מסיבה אחרת, ונתנו לי רשות להיכנס בו. ונכנסתי בו בערב בעת שהיה מתקוטט עם 
אמו על סעודת הערב. ונכנסתי מקדקודו והרגיש כאילו דקירת מחט עבה של שק נכנס בקדקודו והתחלתי לצער 

אותו את הצער הזה שאתה רואה ועתה הנני מבקש ממעלתך, לתקן אותי למען השם. 

שאלתי לרוח, האם שמע או ראה או ידע מענין נתן העזתי. 

האם נכנס לגיהנם, או עודנו בכף הקלע. אמר לי, לא ראיתי בעיני. רק זה תשעה חודשים בהיותי בתוך הבור, 
שמעתי קול המולה גדולה כמו שמחת חתן וכלה. ושאלתי את פי הממונים עלי, מה קול זה ההמולה. ואמרו 
לי, כי נתן העזתי היום נגמר דינו מכף הקלע ועכשיו הוא הולך לגיהנום. בתוך דברים אלו, הגישה לו אמו בשר 

צלי לאכול. ובעת שנטל חתיכה אחת לאכול. 

אמר ליושבים, הביטו וראו איך בחתיכה פלונית מגולגלת אשה זקנה בת שמונים ושבע שנים, מסיבת שהייתה 
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סורקת שיער ראשה בחצר, נגד הפתח הפתוח לרשות הרבים. )כלומר שאף על פי שהיתה הולכת תמיד בכיסוי ראש 
אך היות שבעת סירוק שערה לא היתה מקפידה שהעוברים ברחוב לא יראו את שיער ראשה( לפיכך התגלגלה גם 
בחתיכת הרימון שבקערה השניה מגולגלת בת אחת. גם בצפור זה היושב על ענף האילן שמצד הימין, מגולגלת 
בו ריבה אחת בהיותה בת שלושה ימים. וכל זה אני רואה בעיני, ותמה אני עליכם איך אינכם רואים. ולכן צריך 
שאחד מכם יברך על חתיכות אלו בכוונה וכל העומדים יענו אמן כדי לתקנם. וכן עשינו כדבריו, אמרתי לרוח, 

האם תבחר לצאת בשופי ובנחת, או בהכרח וחרפה ובוז. 

 כי על כל פנים, צריך אתה לצאת היום הזה. ואם תקשה לצאת, אני מוציאך בעל כרחך, וקולר שמות הקדושים 
והשבועות, תלוי על צוארך. אמר לי, הן, אעשה כדבריך, כי גם אני רצוני לצאת. 

 אמנם לא אצא, כי אם בשעה שתים-עשרה ושליש כעת הכנסי בו אמרתי לו, מן הנמנע הוא זה, יען כי היום 
הזה הוא ערב שבת וערב ראש השנה, וצריכין אנחנו לעסוק בצרכי שבת וצרכי ראש השנה, ואי אפשר להתעכב 
אצלך. יותר טוב לצאת עתה שהוא זמן עליית הנשמות לגן עדן, כדי שתזכה לעלות עם הנשמות. השיב הרוח, כל 
השבת הוא קדש, ואוכל לעלות בכל עת שארצה. והתחלתי להכריחו על ידי היחודים. וצעק בקול מר ואמר, אם 
כן, אצא בשעה אחת-עשרה וחצי מהיום. אמרתי לו, גם זה לא אוכל שאת, אלא עכשיו תצא. אמר לי, אם כן, לך 
קנה צרכי שבת, ושוב אלי בשעה שמינית, וירחם ה' ונראה מה נעשה. אמרתי לו, אם כן, אין לך שום רשות להזיק 
את אפרים או לעלפו עד שובי אליך, והודה לי בזה. וחזרתי אצלו בשעה שמינית, והתחלתי ליחד עליו, ותקעתי 

אצל אזנו שנים עשר קולות. והרעים הרוח וצעק ואמר, רצוני לצאת בלא הכרח. 

 אמרתי לו, מאיזה אבר אתה יוצא אמר לי, מעיניו וגערתי בו שלא יצא מעיניו, יען כי ביציאתו הוא מסמא את 
עיניו. אמר לי אם כן אצא מפיו. וגערתי בו. אצא משיניו ולא אעקור לו רק את המלתעת שאצא בדרך שם. 

וגערתי בו אמר לי, אם כן מאיזה אבר רצונך לצאת, אמרתי לו מאצבע קטנה של רגל שמאלית מבין הציפורן 
לבשר. השיב כי זהו צער גדול עלי לצאת מסיום הגוף שהוא מקום אחיזת הקליפה ומקום טמא. והכרחתי אותו 
ביחודים ובהשבעות, ובגזירת נח"ש )נדוי, חרם, שמיתה(. שלא יצא כי אם מאצבע הקטנה של רגל שמאלית, ולא 
יזיקו בשום אבר אפילו באותה אצבע הקטנה שהוא יוצא ממנה ולא יכנס עוד בשום אחד מישראל, ולא יזיק לשום 
אחד מישראל. ונתרעם מאד ואמר, כי איך אפשר שלא יעקור, או לפחות יבטל את אצבע הקטנה שיוצא ממנה. 

והוצרכתי לדבר עמו בלשון רכה. כדי שלא יצא בכעס ויזיקהו. 

 ואמרתי לו כפי הנראה שנשמתך היא גדולה מאד רק מסיבת העוונות הוכרחה להתגלגל. ואתה עניו וביישן 
ואוהב את התורה ומוקיר רבנן. והואיל וכן, אין רצוני להזיק לבחור זה כלל. כדי שלא תכנס בכלל מ"ש רז"ל זוהר 

שמות קיח, נשמות הרשעים הם מזיקי עולם, ותהיה גם אתה כאחד מהם. 

אז נכנע הרוח והשיב דבריך טובים ונכונים מאוד, ואני מזומן להכריח את עצמי ולהתגבר על מידתי שלא 
אזיקינו כלל. אבל על כל פנים ישאר חולה חמישה-עשר ימים ואחר כך יבריא. אמרתי לו, ענין זה לא יתכן להיות 
יען כי ימים אלו הם נשגבים ויקרים מאד, ורובי המצוות תלויים בהם. שהם ראש השנה, שבת, תקיעה, עשרת 
ימי תשובה יום הכפורים, סוכה ולולב, הושענא רבא וסיום התורה. ואתה גורם להפריעו מכל אלו המצוות וגם 
ממצוות ציצית ותפילין ומן התפילה וזה מוקש לנפשך בעולם הנשמות. אמר, כי זה צער גדול הוא לי אם לא 

אעשה לו מאומה רע. 

אמרתי לו, ראוי לך לסבול הצער הזה לכבוד הקב"ה ולכבוד מצוותיו. אמר הרוח, אוי לי, אם אעשה כדבריך. 
אבל מוכרח אני לסבול כל זה, לכבוד הקב"ה. ובתוך דברים אלו אמר הרוח, עתה הגיעה שעה עשירית מהיום ואני 

רוצה לצאת. 

בבקשה ממך שתלמוד כדי שתצא נפשי מתוך דברי תורה ותיתקן. והתחלתי ללמוד מזמור יענך ה' ביום צרה 
וכו")תהלים כ' ב'(יושב בסתר עליון וכו )שם צ"א א'( בקראי ענני וכו' )שם ד' ב'(. אלפא ביתא שם אפרים בן 
אסתר. דברי ע נות גברו מני וכו' ]שם ס"ה ד'[, עד קדוש היכלך. מרכבת יחזקאל. מי-אל כמוך וכו' ]מיכה ז' י"ח.[ 
אדרא רבא מן פתח רבי שמעון ואמר ווי מאן דאושיט וכו', עד סוף י"ג תיקוני דיקנא. זוהר ויקהל דף רי"ט ע"ב מן 
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רבי שמעון ורבי אלעזר בריה הוו יתבי וכו' עד הקיצו ורננו שוכני עפר. פיטום הקטורת, שמע ישראל. אנא בכוח 
וכו' ואחר כך אמרתי יהי רצון וכו' הכתובה לעיל בישעיה סימן ל'. ובהיותי לומד אמר הרוח הרי אני יוצא. ואמר 
שלום עליכם, ויצא – לפי דבריו – מהבחור, ולא עשה לו מאומה רע. ותיכף ישב הנפגע, וחזרה דעתו עליו, כי לא 

הרגיש מכל הנעשה בו. 

ותמה ואמר, על מה קבוצת האנשים והנשים אלה פה, ועל מה אבי ואמי בוכים. אמרו לו, אין דבר כי נתעלף 
מעט מזער ובאו לבקרו. ותיכף נתפזרו אותם האנשים וילכו איש לדרכו. וניגשו אביו ואמו ונשקוהו, ואמר להם 
תהילות לאל, שאין בו מאומה רע. ואני כבר הזמנתי קמיע לנפגע, לנושאו עליו אחר יציאת הרוח, כמ"ש האר"י 
ז"ל. וכן אמר הרוח קודם צאתו כי הממונים אשר עליו אומרים, שצריך להזמין לאפרים קמיע ולכתוב בו ארבעה 
שמות הנודעים לך ותתלה אותו בצוארו. אמנם לפי דעתי שיערתי שלא יצא הרוח מהבחור רק ערום הערים ונחבא 

בגופו. 

יען, כי לא עשה הנפגע שום תנועה בגופו או ברגליו כנהוג. אבל העלמתי עין. והראיתי את עצמי כאילו גם אני 
סובר שיצא הרוח לגמרי. יען, כי נטה היום לערוב, וצריך לילך לבית הכנסת. וגם כדי להטעות את הרוח, שיסבור 
שאנחנו מאמינים שיצא. ועל ידי כך יזהר להסתיר את עצמו בכל יכולתו, ולא יזיק את הנער לפחות בשני ימים של 
ראש השנה, ואחר כך ירחם ה'. והנה אחרי שני הימים של ראש השנה, התחיל הנער לחלות מעט מעט עד שגילה 
הרוח את עצמו בשבת שובה, והתחיל לעלפו. ובליל מוצאי שבת ערב יום הכפורים, הלכתי אצלו. ואמרתי לו הוי 

משקר ומהתל איך אמרת שיצאת בערב ראש השנה ואתה נתעלמת בגוף הנער. 

ואמר לי כי כבר הוא יצא בערב ראש השנה. אך לפי שיצא קודם זמן השעה שנכנס בה, מפני זה חזר ונכנס )אלו 
דברי שגעון )והוא מוכן ומזומן לצאת במוצאי יום הכפורים. ושאל מאביו של הנער, שיסבב ארבעה תרנגולים 
על ראש אפרים ולשחוט אותם כנהוג. ולא רצה הרוח שיפחתו מארבעה תרנגולים גם לא רצה לומר הטעם ואולי 
שרצה לסבב שלושה לשלושת גלגולים שלו ואחד לבחור. וכאשר הביאו הארבעה תרנגולים לפניו, תפש אותם 
בידו ואמר, כי בזה התרנגול מגולגל בו נפש אחד, וחילה פני שאני אשחוט אותו, ולברך עליו על השחיטה ועל 
כי  דיבורו  קיים את  והרוח  וכן עשיתי  כיסוי הדם)כי אני הכותב מוסמך בשחיטת התרנגולים משנת התרמ"ב(, 
במוצאי יום הכפורים כאשר הלך הבחור אל בית הכנסת של משה דהאן הרגיל להתפלל שם, סיפרו לי האנשים 
שהיו מתפללים שם כי אפרים הנזכר נתעלף בעת תפילת הנעילה וצעק הרוח על האנשים המתפללים בהיכל ההוא 

שיצאו מההיכל. 

והצבור מקצתם יצאו ומקצתם לא יצאו, כי רצו לראות. ואמר להם הרוח אם לא יתרחקו מאצלו הוא יגלה לפני 
הקהל את כל עוונותם, ואז כולם ברחו מאצלו כי היה חס עליהם לעמוד אצלו פן יפגע בהם בעת צאתו ויוזקו. 
וצעק על התוקע ואמר לו, שיכוון עליו בעת שיתקע. ובעת התקיעה אמר הרוח לצבור כי עתה ירד מלאך מטטרו"ן 
לקבל התפילות והתקיעות של כל ישראל ואני הנני יוצא עמו, כדי שאכנס לגן עדן. וצעק הבחור צעקות גדולות, 
מרוב כאב רגלו. והיכה את רגלו השמאלית על הרצפה הכאות נמרצות וחזקות מאוד. ואחר כך יצא הרוח לגמרי, 
ויביאוהו לבית, ובבקר  יכול ללכת מרוב כאב רגלו, וישאוהו  וישב הבחור שלם בדעתו ובגופו. אמנם לא היה 
נעשה בריא ושלם. עד כאן. המבקש לדעת פרטים הנוגעים לארחותיהן של הרוחות ושל הממונים עליהם, ובית 

דין של מעלה וכו', יעיין ב"מנחת יהודה" שם בענין הרוח רוזה מעמ' 148 והלאה. 

את הספר "מנחת יהודה "ניתן להשיג בחנויות לספרי קדש או במכון "חזון פתיה" טל. 5827826 -02. 

מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

להלן סיפור נוסף: של החפץ חיים ודיבוק שנכנס בנערה

"ר' אליהו שאל את הרוח: מי הם הממונים עליך?

 והשיבה שדים. ושאל: מה שמם? והשיבה: לשם מה צריך אתה לדעת זאת? והוסיפה ואמרה: בעת שאני 
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נכנסת לאיזה חפץ או לאיזה גוף, אני נסתרת כמו במקום מקלט, והרודפים ממתינים לי, ותיכף כשאני יוצאת הם 
חובטים ומכים אותי ומגרשים אותי החוצה. וגם סיפר לי, רבי אליהו, שבעת שהקול היה מדבר הביטו כולם בתוך 

פיה וראו, שלשונה אינו מתנועע בכח עצמו אלא כמו על ידי כח אחר. 

והרב ר' אפרים אהרן גולדברג ממונאלישאק שלמד אז בראדין העיד לפני ששמע בעצמו איך ששאל ר' אליהו 
דושניצר את הרוח: 

הלא הרשעים יש להם מנוחה בשבת קודש באותו העולם ומדוע אין לך מנוחה? 

והשיבה שכל מי ששבת בשבת קודש בזה העולם, יש לו מנוחה גם שם בשבת קודש. וכל מי שלא שמר את 
שבת קודש בזה העולם גם שם אין לו מנוחה. 

)וממשיך ר' אלחנן( בקשתי שבעת שתחל הרוח לדבר יודיעו לי. 

ובשבת קודש אחה"צ הודיעו לי, שכעת היא מדברת ותיכף הלכתי לשם. שאלתי את הרוח: את יודעת מי זה 
החפץ חיים ?השיבה לי: אני יודעת, הוא תנא גדול! ושאלתי אותה אם הוא יבקשך לצאת מהחולה האם תצייתי 
לו ?והשיבה אני אציית. ואמרתי לה באמת הוא מבקש ממך לצאת. והשיבה, אני אצא. שאלתי מתי תצאי? השיבה 
היום בערב שאלתיה, לאחר שתצאי מהחולה האם לא תשובי להכנס אליה ?והשיבה בזו הלשון אם יאמרו אחרי 
קדיש לא אכנס שוב. אך אם לא יאמרו אחרי קדיש אכנס שוב, ואם לא אליה אז אכנס לאחותה. והמשכתי לשאול 
והבנו שהיא מתכוונת לשני אברכים מכולל קדשים. שאלתיה,  יאמר אחריך קדיש? היא ענתה, שני רבנים.  מי 
למשך כמה זמן יאמרו אחריך קדיש ?והשיבה, שבוע ושאלה: מאיזה מקום אצא מגוף החולה? ולא ידעתי מה 

להשיבה. 

 ואמרו לי האנשים העומדים שם "תאמר לה שתצא דרך האצבע הקטנה" וכך אמרתי לה ובתוך כך ניסה בחור 
אחד גם כן לשאול והשיבה איתך אינני מדברת. ובעת שהתפללנו ערבית במוצאי שבת קודש, אחר קריאת שמע 
באמצע הברכה "אמת ואמונה", נכנסו אנשים והודיעו, שכעת היא יצאה. ובעת יציאתה עמדו שם שלשה אנשים, 
וכך היה המעשה הנערה החולנית החלה לצעוק "כאן כואב לי", ואחר כך "הכתף כואב לי", ואחר כך "הזרוע 
כואב לי" ואחר כך התנפחה פיסת היד ואחר כך האצבע הקטנה ואחר כך שמעו קול נפץ בזגוגית החלון, וראו 

ששברה החלון לצאת החוצה. כל זה אירע בבית ר' פאלק המלמד. 

 ובאשר בעת האחרונה היה תוקפה ההתכווצות אחת לכמה שעות, המתינו אחר כך עד יום ראשון בערב, כמעט 
מעת לעת, וכשראו שאינה סובלת יותר מהמחלה, והיא ממש ככל האנשים, אז נסע אביה עמה לביתה. אחר כל זה 
ציוה החפץ חיים לעשות מנין בעלייה בה למדו קודשים וגם החפץ חיים התפלל עמנו כשסיימנו את התפילה למדו 

משניות עבורה והרב אליהו דושניצר והרב גרשון מסלאנט אמרו קדיש עבורה כל השבוע עד קריאת המגילה. 

מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

עוד סיפור על דיבוק שנותן הצצה לעולם האמת: 

דברי הרב הצדיק המפורסם רבי שלום מרדכי שבדרון זצ"ל אשר כתב את אשר שמע ממורו ורבו הגאון הצדיק רבי 
אליהו דושינצר ז"ל )איש צדיק וקדוש אשר לאחר שנפטר התבטא ה"חזון איש" אודותיו כי היה מל"ו צדיקים( וזו 

לשון הרב שלום שבדרון )בספר לב אליהו עמ' 23(: וכך אמר לי מורי ורבי הרב אליהו דושניצר

"סיפור זה אתם יכולים וגם כדאי לספר ברבים ואתם יכולים להקדים, כי אני סיפרתי לכם אותו בדיוק כמו 
ששמעתי מפי הגאון הנודע בישראל מורינו הרב רבי אלעזר משה ז"ל מפינסק. והרי אתם מכירים אותי, שאינני 
משקר חס ושלום וגם אינני מגזים ולא מוסיף כלל בזה, רק חוזר מילה במילה כפי מה ששמעתי מפי הגאון ר' 
אלעזר משה הנ"ל. וזה סיפור המעשה איש היה בעיר קלם, סוחר ובר אוריין בן תורה, ושמו ר' נטע. והייתה לו 
בת יחידה אותה השיא לבחור בן ישיבה מופלג ותלמיד חכם. ונתן להם האב נדוניה של כמה אלפי רובל, וכן כמה 
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שנים להיות סמוכים על שולחנו. וכך ישב החתן ועסק בתורה כמה שנים, כשנשלם הזמן המדובר וירד הזוג מעל 
שולחנו התחילה הבת לטעון במה נתפרנס? 

הבעל ענה לה שאינו יכול להיפרד מהתורה ולעסוק במסחר ולהשליך כל תורתו לים. עד שהאישה הציעה 
עצה ואמרה אנו ניקח את כסף הנדוניה ונפתח בית מסחר ואני אעמוד שם כל היום, חוץ משעתיים ביום שאתה 
תעמוד ושאר השעות תוכל להמשיך וללמוד תורתך כמו עד עתה. הוא הסכים ועשו כן. והנה בשלשת החודשים 
הראשונים אומנם נהג כך, אבל אחרי זה נהיה מהשעתיים ארבע שעות ואחר כך שמונה עד ששקע כולו במסחר. 
ולא היה לו זמן אפילו לפתוח גמרא ויהי היום ובמוצאי שבת קודש אחרי חצות לילה ובחוץ ירד שלג גדול בסופה 

וסערה.)אני מספר כלשונו וכצורתו כפי ששמעתי מפי מורי ורבי ז"ל.(

יצאה האישה לחוץ לשפוך חבית של מים לא נקיים והנה חזרה וכאילו נחנקת ואינה יכולה לדבר. בעלה רץ 
מיד והבהיל רופא לביתו, ולא ידע מה לעשות, וכן למחרת הלך איתה ודרש ברופאים רבים. וגם נסעו לעיר וינה 
אך ללא הועיל. והתחילו לדבר בעיירה אולי זה דיבוק. ונסעו לעיר שטוצ'ין, הואיל ושם היה מקובל אחד ושמו 
רבי מנדל ז"ל, אשר אליו היו נוסעים בענינים כאלו. כשבאו לפניו הוא שאל את הדיבוק איזה דבר, ושמעו קול 
עונה. בזמן שהדיבוק מדבר בטן החולה מתרומם, אבל השפתיים אינן מתנענעות והקול יוצא – לשונו של מורי 
ורבי ז"ל(. ואז נבהלו כל השומעים, ויאמרו אהה! הנה הדיבוק. . . אבל הצדיק ר' מנדל אמר, שאיננו יודע עדיין 
אם כן הוא, ולכן שאל אותו מי הולך אתך? )כלומר עם הנפש המגולגלת( ויאמר "חמשה מלאכי חבלה". וישאל 
אותו מה שמם? ויאמר לו כך וכך אז אמר ר' מנדל כי נכון אמר, וזהו דיבוק אמיתי. והתחיל לשאול אותו שאלות, 

כגון מי הוא וכו'. 

 וענה לו, כי היה חי לפני כמה עשרות שנים, )אינני זוכר בדיוק כמה אמר( והיה בחור בבריסק ואחר כך נסע 
לאפריקה וחברים קלקלו אותו שם ועבר על כל התורה כולה. ופעם אחת נסע בעגלה ונפל ממנה ונהרג. וכך הוא 
כבר מתגלגל והולך בעולם עד עכשיו. שאל אותו ר' מנדל, למה לא עשית תשובה קודם מיתתך? וענה לו, כי 
מתוך הפחד והבהלה בעת נפילתו מהעגלה שכח להרהר בתשובה. אח"כ שאל אותו, מה יש לך ולאישה הזאת 
כי גרמת לה יסורים נוראים כל כך? והתחיל לצחוק בקול, ואמר אמה של אישה צעירה זו ואמו של בעלה 
ששתיהן כבר נפטרו לעולמן התאמצו בבקשה למעלה בשמים, שאני אכנס בה ואגרום לה היסורין, כי לולא זאת 

לא תהיה לה תקומה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא מפני שלקחה את בעלה מעסק התורה!

כיוון ששמעו כך, אמר ר' מנדל לבעל שיבטיח לחזור לתורה, והבטיח. ור' נטע הבטיח כמו כן ללמוד משניות 
לעילוי נשמתו של הבחור הדיבוק וגם תרם סכום של נרות להדליק בבית הכנסת עבורו. אחר כך קיבץ ר' מנדל 
בחדרו מנין של עשרה אנשים לומר תהילים' והוא עמד מאחוריהם ואמר מה שאמר. ואת האישה הושיב על כסא 
באמצע החדר, ופתאום התגלגלה מעל הכסא, נפלה על הארץ ויצא קול אדיר ממנה"שמע ישראל" וכו' אחר כך 
נפקעה ציפורן הזרת מידה אחת, וגם נופצה זכוכית החלון ונשתתקה. . . עד כאן סיפר לי מורי ורבי הרב אליהו 
הכהן דושניצר. וכפל עוד הפעם דבריו ואמר יכולים אתם לספר מעשה זה בשמי, ושאתם מכירים אותי שלא 
אשקר חס ושלום, וגם אינני מגזים, רק מסרתי לכם בדיוק כמו ששמעתי מפי הגאון ר' אלעזר משה ז"ל. והוסיף 

מורי ורבי ז"ל ואמר: 

ויש  וגרים בתל אביב,  בזמן האחרון שמעתי שהזוג הנ"ל, שהם כבר זקנים באים בימים באו לארץ ישראל 
להם כאן משפחה גדולה בנים ונכדים. גם אתם מכירים אותם, אבל לא אגיד לכם שמם כי זה יוכל להזיק להם 
לשידוכים. ונסעתי במוצאי שבת קודש מפתח תקוה לתל אביב וישבתי בביתם והם בעצמם סיפרו לי כל המעשה 

כמו ששמעתי מהגאון רבי אלעזר משה, וכמו שמסרתי לכם. עד כאן דברי מורי ורבי ר' אליהו דושניצר ז"ל". 

 ומוסיף ר' שלום וכותב, כי שמע את העובדה גם מרבי אליהו לופיאן, אשר שמע זאת מפי ר' נטע אבי 
האשה)בקלם( על יד גדר החצר של התלמוד תורה. ורבי אליהו הוסיף, כי היה הדיבוק צועק לפעמים )אצל ר' 
מנדל שם( בקולי קולות ופחדים נוראים, שכל השומעים היו נפחדים ומזדעזעים, והיה אומר שמלאכי החבלה 
מחכים שיצא מגופה של האשה ויקרעוהו לגזרים. כי אין רשות למלאכי חבלה לגעת בנפש הרשע, כל זמן 
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שהוא נמצא בתוך גוף חי. ואחרי עבור כמה רגעים היה מתחיל לדבר דברי ליצנות ונבול פה באופן מגואל עד 
שכל השומעים היו סותמים את אוזניהם שלא לשמוע את דברי הנבלה. ושאלו אותו היתכן?

 לפני כמה רגעים צעקת בפחדים גדולים "הצילו!" וכעת אתה מדבר דברי נבלה וליצנות ?! ויען להם בזה 
הלשון תדעו, כי אם אין עושין תשובה ואין נעשים נקיים מהחטא, אזי הנפש למעלה מתאוה לרע כמו שהייתה 
למטה. אלו היו דברי הדיבוק ומסיים ר' שלום ואומר. כי מרן רבי אליהו ז"ל אמר. כי מעובדה זו ניתן ללמוד 
על כוח התאוה הנורא והאיום. שהרי אף פחד פחדים של חמשה מלאכי חבלה שראה אותם, ונפחד מהם כל 
כך, ואף על פי כן אינו יכול להתאפק מלהוציא תאוותו מהכוח אל הפועל לדבר דברי נבלה וליצנות שהורגל 

בהם בחייו השם ישמרנו ויצילנו מן החטא. 

מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

 מעשה אשר אירע בזמן החפץ חיים בשנת תרס"ט 1909. 

וכפי שהיה נוהג הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן לספר מידי שנה בשנה בחג הפורים, את אשר ראו עיניו. ואלו 
כפר  לו  וסמוך  סטרלצי  הנקרא  כפר  יש  מאיישישאק,  מיל  שני  לוילנא,  מאיישישאק  הדרך  "על  כלשונם  דבריו 
פאסלי, ושם גר יהודי ושמו נחום. והנה, בשנת תרס"ט, יום חמישי ד' אדר, בא נחום עם בתו בת – 14 לראדין אל 
החפץ חיים. בתו הייתה חולנית והאב אמר שיש בה דיבוק. דהיינו שנכנס לתוכה איזה רוח של אדם שכבר נפטר.( 
וסיפר לי האב, כיצד נכנסה הרוח לתוך בתו. וכך אמר לי אחר חנוכה בחודש טבת )דהיינו בערך לפני כחודשיים. 
נפל אצלנו סוס ומת ברפת. תיכף בשומענו זאת יצאנו, אנשי הבית בבהלה וגם בתי זאת יצאה בחזרתה מהרפת 
לפעמים  אוחזה  היה  ההיא חלתה. בתחילה  ומהעת  קרים.  מים  ושתתה  הבית  אל  ונכנסה  בזיעה  מכוסה  הייתה 
התכווצות חזקה, ואז הייתה נופלת כאבן דומם בלא שום הרגשים. וכשזה היה קורה לה לא ידעה כלום מהנעשה 
עמה, רק שהייתה בלא כח בגלל היסורים. אחר כך היה נשמע ממנה קול מנגן, ואחר כך היה מדבר. והגיד לי 
הקול, איך שהייתה אותה רוח שנכנסה בבתי נערה בת 12 אצל הורים זקנים, ומצבה הרע הביאה לזה, שתמיר 
דתה. והיא הייתה אז בעיר קטנה, וילדי ישראל היו רצים אחריה וקוראים אותה משומדת, והלכה עם נוכרים 

שונאי ישראל וחנקה שני ילדים מישראל. 

וחמש שנים אחרי זה, כשהייתה בת 17 שנה – מתה, ודנוה בבית דין של מעלה. הסבירה לי הרוח, כיצד היא 
מתגלגלת בעולם מאותה עת והמשיכה הרוח ואמרה לי, שבתחילה אחר פטירתה נכנסה הרוח שלה לתוך הצלם 
של קברה. אחר כך ניתצו את הצלם ונכנסה לאילן. וקצצו את האילן. ולבסוף נכנסה לתוך אבן, שהייתה מונחת 
ברפת, שהסוס עמד שם. והסוס נגע באבן ותיכף מת. ומהסוס נכנסה לתוך כוס המים. והוסיפה הרוח ואמרה 
בעת שכולכם נכנסתם במרוצה לרפת ראיתי את כולכם. וגם אותה, היינו בתך, ראיתי, ובכלל לא רציתי להסתכל 
עליה. ועוד אמרה שבפסח שנה זו ימלאו 5 שנים מעת שמתה, וישארו עוד 10 שנים. ושאלתי אותה אבל מה 

יש לך מילדתי ?והשיבה לי הרוח בקול עצב מאוד: ר' נחום, אתה לא יודע שרע לי?! והמשכתי לשאול: 

לך רע, כי את חוטאת, אבל מה אשמה בתי!? והשיבה היא, גם כן חוטאת! והוספתי לשאול במה ?והשיבה 
לי ילדה כזאת, כשהיא שותה מים צריכה לברך. אם היא היתה מברכת, לא הייתי יכולה להיכנס אליה! 

כל זה סיפר האב נחום לרבי אלחנן. ועל השתלשלות המאורעות בראדין למחרת הגעתו של האב מספר ר' 
אלחנן בערב שבת קודש למדתי עם הרב ר' נפתלי טרופ, והרב יוסף קולער הרב מפונוביז'( בעליה שלומדים שם 
קדשים בעוד אנו לומדים והנה בא החפץ חיים ובקש מאיתנו, שנלך לראות את הילדה, שנכנסה בה הרוח עשינו 
כמצוות רבינו והלכנו שלושתנו לבית ר' יצחק צבי השמש. בבואנו לשם היו שם אנשים רבים. שאלתי אותה ר' 
אלחנן את הרוח מי אתם? והשיבה אדם. והמשכתי לשאול ומאין אתם? והשיבה מן הרפש אז הפסיקה הרוח לדבר 
או שר' אלחנן הפסיק לשאול. בליל שבת קודש היו נוכחים אצל הנערה רבי אליהו דושניצר ורבי ירוחם. יותר 

מאוחר ספר לי רבי אליהו מה שדברו עם הרוח. מקור: הידברות-הרב זמיר כהן
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 סיפור על דיבוק שסיפרה מישהי בהרצאה

ופירסם אותו בשמו באתרו אתר הידברות שאני ממליץ לכולם לבקר ואפתח תחילה במעשה ששמעו אוזני בהרצאה 
שמסרתי בשכונת עיר גנים שבירושלים סמוך לראש השנה האחרון שנת תשנ"ט. במהלך ההרצאה ביקשה אחת 
הנוכחות את רשות הדיבור ושאלה אם ידוע הסבר לתופעה מדהימה שראתה. וזה סיפורה: כאשר התארחה בשבת 
בבית קרובי בעלה השתטחה לפתע בעלת הבית על המיטה, ועיניה התגלגלו בחוריהן בצורה שהפחידה את כל 
הנוכחים. קולה השתנה והתעבה מעט והיא התחילה לדבר במבטא ערבי כבד. בתוך דבריה היא העלתה שמות של 

מספר פריטים שנעלמו וציינה בדיוק רב היכן הם נמצאים. 

 כאשר בין הדברים אמרה לאורחת שהנעל שנעלם לבנה, נמצא מתחת המטה וכדבריה כן היה מרוב פחד 
היא האורחת נעמדה ליד דלת היציאה מתכוננת לברוח בעת הצורך. והנה בעל הבית הגיע ופתח בהתנצלות על 
אשר לא הודיע קודם לכן לאורחים שמידי פעם קורה לרעייתו מקרה זה, וחולף. ואכן לאחר זמן קצר התאוששה 

האישה, קמה וחזרה לתפקד כרגיל כאשר איננה יודעת ואיננה זוכרת דבר מאשר אירע לה. 

 עד כאן סיפרה אותה מאזינה אשר עד לאותה הרצאה לא ידעה דבר על תופעת הדיבוק. 

מקור: מדברי הרב זמיר כהן

פנחס בן סופי -הדיבוק מזמננו

זמננו להלן כל הסיפור: ועתה נעבור למעשה הדיבוק המפורסם ביותר בזמנינו אשר  נוסף על דיבוק בן  סיפור 
התרחש פחות משלשה שבועות לפני כתיבת הדברים כאן – הלא הוא דיבוק הרוח פנחס בן סופי מדימונה, אשר 
ללא  ולחשיפה  לפרסום  זכה   )22.4.99( תשנ"ט  אייר  ו'  חמישי  ביום  הוצאתו  מעמד  והסרטת  הקלטת  בעקבות 
תקדים כאשר גם התקשורת הלא-דתית מדווחת ודנה ודשה בדבר מכל זוית אפשרית, במשך ימים רבים. והרי 
תמיר  ובנה  תחי',  סיגווקר  יהודית  הגב'  המנוח,  רעיית  המעשה  בעלת  שסיפרה  וכפי  מתחילתו  המעשה  סיפור 
הי "ובראיון לעיתון ידיעות אחרונות כ"א אייר תשנ"ט 7.5.99 לאחר הוצאת הדיבוק. בגיל שנתיים וחצי עלתה 
 18 בגיל  דימונה.   – לישראל  טאנה שבהודו  מהעיר  אחיותיה  וששת  צריקר  ושמחה  אברהם  הוריה  עם  יהודית 
נישאה לפנחס בן סופי סיגווקר. הוא עבד בשיפוצים, אינסטלציה ועבודות מזדמנות אחרות, ומעולם לא הצליח 

לעבוד במקום אחד יותר ממספר חדשים. 

 שנים מספר לאחר הנישואין שלח פנחס ידו אל הבקבוק ולא משכה חזרה. לפני ארבע עשרה שנה, כאשר 
התחזקה יהודית וחזרה בתשובה לאחר שחלתה בלבה בעת היריון ורב זקן שהופיע בחלומה ציוה עליה שתחזור 
בתשובה והבטיח שאז המחלה תעלם וכן היה, החריפו הבעיות עם פנחס. הוא דרש שתסיר את כיסוי הראש ולעג 
לחזרתה בתשובה. בשנותיו האחרונות היה מאושפז תקופות ארוכות בבית החולים בגלל הכבד שנהרס מהשתיה, 

לפני שלוש שנים נפטר. יהודית סיגווקר הפכה לאלמנה בת 35. 

 בחג הפסח לפני שנה, שנתים לאחר שנפטר, חזר פנחס לביתו, והפעם – כרוח. וכך מתארת הגב' יהודית את 
אשר קרה "הרגשתי נחיתה בתוך הגוף, משהו מוזר הרגשתי רע התחלתי לרעוד בכל הגוף ונשכבתי על המיטה." 
בנה של יהודית כיסה אותה בשמיכה ואז בקע מגרונה קולו של פנחס המנוח "תביא לי וודקה" וכאשר לא קיבל 

ביקש להשמיע לו שיר מאחת הקלטות שלו שמסודרות עד היום במדף בסלון. 

אחרי אותו הלילה חזר הדיבוק לבקר עוד מספר פעמים, ואנשים נוספים שוחחו איתו ביניהם אברהם סיגווקר 
אביה של יהודית, שניסה לגרש את הדיבוק. הדיבוק היה מקלל בלי חשבון אבל בין לבין ביקש שהילדים יכנסו 
ללמוד במוסדות חינוך דתיים, ושיערך לו תיקון על חטאיו כדי שימצא מנוחה. כך נמשך הדבר מספר שבועות 
ולאחריהם נעלם הדיבוק כלעומת שבא. אך בחג השני של פסח האחרון, הוא חזר. מי ששוחח הכי הרבה פעמים 
עם הדיבוק, בנוכחות אחרים וביחידות, הוא הבן. "דיברנו הרבה דברים אישיים של המשפחה, " הוא אומר. 
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"עד שבסוף  הבן  זה" מספר  על  התוכחנו הרבה  העגילים מהאזניים".  להסיר את  מבנו  דרש  הדיבוק  פנחס 
הורדתי אותם. אבל בעיקר הוא היה אומר לי תשמור שבת, תחזור בתשובה. 

 "כאשר היינו מסיימים לדבר, הייתי אומר לו אבא, זהו. אני הולך ואתה יוצא היה אומר לי כן. תפתח את 
החלון, אני הולך. אמא היתה קמה כאילו משינה עד כאן מתוך ידיעות אחרונות כ"א אייר תשנ"ט 7.5.99

 והרי דיווח כתב השבועון השבוע בירושלים )י"ג אייר תשנ"ט 29.4.99( אשר נכח באירוע וכתב את אשר ראו 
עיניו. רחוב תחכמוני הוא רחוב שקט יחסית בשכונת מקור ברוך הירושלמית. שכונה המנהלת שיגרת חיים חרדית 
רגילה למדי, בין בתיה עם גגות הרעפים מתהלכים אברכים לבית מדרש, למקווה, לתפילה ולפעמים גם לשוק 
מחנה יהודה הסמוך. סיפורים וארועים של ממש לא התרחשו שם בעשרות השנים האחרונות. גם ביום חמישי 
האחרון לא נשברה השיגרה. איש לא הביט לעבר שיירת המכוניות שעשתה את דרכה לבית המדרש אהבת שלום 
של המקובל הרב דוד בצרי. בית המדרש השקט הזה מאכלס בתוכו תלמידי חכמים העוסקים בתורת הקבלה שלא 
על מנת לקבל פרס. ספון בחדרו יושב הרב דוד בצרי ועוסק בתורת הח"ן. מפעם לפעם מתקיימות כאן תפילות 
למציאות זיווג, לפרנסה טובה, להורדת גשם. תפילות אלה מושכות אליהם לא מעט קהל הבא להשתתף בתפילות 
אותן מנהל הרב דוד בצרי. אחרי התפילות מתפזר איש איש לביתו. איש לא חשב שדווקא הערב עומדת להתבצע 
כאן מאורע נדיר ביותר, דרמה שתטביע את חותמה על כל הציבוריות הישראלית. בכל זאת, השמועה על מה 
שהולך לקרות עשתה לה כנפיים, בשעה היעודה ניצבו בתוך בית המדרש כמה עשרות מקובלים שיצטרפו לאחר 

מכן לאמירת התיקון. אליהם נלוו גם כמה סקרנים וכמה עיתונאים שחוו את החוויה המבעיתה ביותר בחייהם. 

ניטלה מהנוכחים בתהליך הוצאת ה"דיבוק". איך אפשר להכחיש שכר ועונש  דומה כי הבחירה החופשית 
בית  ברחבי  משתרעת  מוות  דממת  עונשו.  על  המספר  האמת  מעולם  נשמה  אמיתי,  מת  של  לביקורו  כשזוכים 
המדרש כשמגיעה משפחה מדימונה. ילדים צעירים, אימם, כמה דודים זקנים ואברכים משם שיזמו את הקשר 

הזה. 

 כמה דקות לאחר מכן נכנס הרב בצרי בעצמו. עכשיו הדממה הופכת למתוחה, אפשר למשש אותה. למרות 
שכמאה איש נוכחים במקום אין חבר מסתיר לרעהו, אין מריבות. דברים קטנוניים נמוגים מול גודל השעה ועוצמת 
הארוע שיתרחש כאן עוד רגע קט, תגידי תהילים" מבקש הרב מהגברת המאכלסת את הדיבוק ושמה יהודית. 
בינתים היא עדיין ערנית, בקולה ובדמותה. כל העיניים נשואות אל האשה הסובלת. האשה אומרת תהילים, ואז 
זה מגיע. גופה מתחיל להתפרכס. היא מתפתלת על הרצפה. מקרוב זה נראה כמו התקף אפילפסיה. איש לא יכול 
לנוע לבסוף היא מתעלפת. הקהל מסומר מפחד ואימה. הרב בצרי, בקור רוח מדהים, משוחח עם המת שהגיע 
מעולם הנשמות, הלב דופק בקצב מדהים. האשה מתיישבת על המזרן שעל הרצפה, העיניים ללא תנועה, פיה 

נפתח ונסגר ללא תנועת שפתיים. 

 אבל מגרונה עולה קול אחר, מפחיד, קול סדוק ועבה. זהו קולו של המת המדבר מגרונה, קרוביו מזהים את 
קולו בוודאות. הוא היה מכור לטיפה המרה שהביאה עליו גם את סופו. בני המשפחה מאשרים כי זה אכן קולו 
המוכר להם בעודו בחיים חיותו. הרב "מה אתה רוצה מהאשה הזאת?!" המנוח "לקחת אותה". הרב צועק 
"אין לך רשות לעשות את זה!" המנוח "למה אתה צועק? " הרב "אני צועק כי אין לך רשות להזיק לשום 
בריה בעולם. אתה לא תזיק לאף אחד! אני מבקש שתגיד מה אתה רוצה, מה עשית. " המנוח "עשיתי הרבה 

עוונות. " הרב "למה עשית, אתה עכשיו מתחרט?"

 המנוח: "מתחרט."

הרב "חוזר בתשובה?" המנוח "רוצה לעלות למעלה. " הרב "אתה רוצה לעלות למעלה? השם יעזור לך 
שתעלה למעלה. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, שאסור להזיק. איזה תיקון אתה רוצה?" המנוח "תיקון על 

העוונות." 

הרב "אתה יכול לפרט איזה עוונות?" המנוח "אני לא אומר. " הרב "לא רוצה לומר?" המנוח "הרבה 
עוונות." הרב "אתה מכיר מישהו היושב כאן?" המנוח "לא מכיר אף אחד."
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 אתם מקובלים. "הרב "מי מקובל כאן?" המנוח "כולם. " הרב "כולם מקובלים כאן?" המנוח "שיושבים 
בשולחן. " הרב "פעם ראית מקובלים?" המנוח "לא רואה לא מכיר. " הרב "אף פעם לא ראית מקובלים? 

אתה מכיר שמות של אנשים?" "אני מכיר בדימונה. " "אני רוצה שתגיד את השם שלך איך קוראים לך?" 
המנוח "אני פנחס בן סופי. " הרב "אנחנו התאספנו לכאן עכשיו אתה מכיר אותי ?" המנוח "אתה מקובל. " הרב: 
"איך קוראים לי?" המנוח "לא יודע איך קוראים לך אני לא מכיר. " הרב "מי אתה כן מכיר ?" המנוח "מכיר את 
הרב יגן ?" הרב "הרב יגן, מכיר, היית אצלו פעם?" המנוח "הילדים שלי הלכו. " הרב "הילדים הלכו, אתה הלכת 
פעם לרב יגן?" המנוח "אשתי יהודית היתה לפני 41 שנה. " הרב: "למה לא חזרתם בתשובה?" המנוח "אני לא 
רוצה, אני מחלל שבת. " הרב "מחלל שבת ?" המנוח "אני מחלל שבת, אני רוצה לחזור למקום שלי. " הרב "את 
הרב עובדיה הכרת?" . המנוח "בטח. " הרב "מאיפה אתה מכיר אותו ?" המנוח "לא יודע אני מכיר אותו. הוא 
במצב טוב עכשיו. " הרב "הוא במצב טוב עכשיו ?" המנוח "עבר צינטור. " הרב "זה הצליח?" המנוח "בטח. " 
הרב "עוד איזה רבנים אתה מכיר בארץ ישראל?" המנוח "הלל. " הרב "מאיפה אתה מכיר אותו?" המנוח "מכיר 

מירושלים. "

הרב "היית אצלו?" המנוח "לא. " הרב "אז איך אתה מכיר איפה הוא גר?" בשלב זה מישהו מעוזרי הרב נזעק 
לערוך בירור מיהו הרב הלל. בירור קצר בין בני המשפחה מעלה שאכן יש רב כזה. הרב דן הלל הרב "איזה עוד רב 
אתה מכיר?" המנוח "אני מכיר. למה אתה שואל יותר מדי?" הרב "צריך לעשות תשובה. אתה צריך לדעת שעליך 
לעזוב את האשה הזאת וללכת למנוחתך. עבור זה הגעת לכאן, שנעשה לך תיקון, וה' יעזור שתצא מהאשה בלא 
להזיק לאף אחד מהנוכחים כאן ולא לנו, ותלך למנוחתך אנחנו נעשה כאן תיקון נדליק נרות לכבוד רבי מאיר בעל 
הנס והצדיקים. שבעזרת ה' תעזוב את האשה הזאת ותצא ממנה בלא להזיק לאף אחד. " המנוח "אני לא מזיק." 
הרב "זה הבטחה שלא תזיק. "אמרת שאתה רוצה להזיק לאשה אין לך רשות להזיק. " המנוח "אני רוצה לקחת 
אותה. " הרב צועק, כמעט צורח. הקהל הרב רועד מפחד אין לך רשות לקחת אותה! הרב מתחיל את התיקון 
להוציא את הדיבוק הרב פונה אל הקהל, דמעות בעיניו כולם צריכים לחזור בתשובה שלמה, הרוח אומרת שעלינו 

לחזור בתשובה והילדים מקבלים עליהם לחזור בתשובה. 

צעקותיו של הרב בצרי נכנסים הישר לליבותיהם של עשרות האנשים בבית המדרש. מי יכול לראות מחזה 
לחזור  עצמם  על  קיבלו  שכבר  מספר  הבנים  אחד  בתשובה.  רגע  באותו  לחזור  ולא  מדברת  רוח  כזה,  מרטיט 
בתשובה. המנוח "יש לי ילד במוסד בבית שאן. " הרב "מה הוא עושה שם?" המנוח "הוא בגמילה מסמים. " 
צריך לשפשף את העיניים להאמין שזה קורה במציאות. על הרצפה שוכבת אשה מעולפת מכוסה כולה בשמיכה, 

מגרונה בוקע קול אחר, קולו של בעלה המת שנפטר לפני שלש וחצי שנים. 

 הרב "כשנפטרת מה קרה לך?" המנוח "בעברית עילגת של אלכוהוליסט אני מת עם לשון בחוץ למעלה, 
תשאל את אברהם. " הרב "מי זה אברהם ?" המנוח "אבא של יהודית. " אביה של יהודית, יהודי זקן בן 75, כולו 
וליד רוח חתנו המת. הרב "מה היה שנפטרת, איך קרה לך אחרי  יושב ליד ביתו המעולפת  רועד מהתרגשות, 
טיפול נמרץ של שלושה חודשים, מה עשו לך בשמים?" המנוח "לא רצו לקבל אותי." הרב "לגן עדן או 
לגיהנום?" המנוח "לא שם ולא שם." הרב "אז איפה הסתובבת?" המנוח "באוויר, אין לי מנוחה." הרב "מי 
רודף אחריך? "המנוח "כולם רודפים אחרי. " הרב "מי רודף?" המנוח "שטנים ויצר הרע. דנים אותי למוות." 
הרב "דנים אותך למוות?" המנוח "בטח, עד שאני יעשה תיקון." הרב "אם אתה מת איך אתה יכול למות 
עוד פעם ?" המנוח "אני לא מת, אני רוח, אני נשמה, אני מסתובב." הרב "אתה רואה כאן את כל הקהל?" 

המנוח "אני רואה. "

הרב "אתה מכיר את יוסי מונסונגו?" יוסי מונסונגו, אברך דימונאי, היה הראשון שדיבר עם הדיבוק. סיפורו 
המלא יובא בהמשך הכתבה, המנוח "הוא היה אצלי בבית." הרב "הוא לא דיבר איתך על תשובה?"

 המנוח "הוא אמר" הרב "למה לא חזרת?" המנוח "אני מת אני רוצה תיקון". הרב "איפה אתה נמצא" המנוח 
"אני כאן ממול בתוך אשתי" הרב "אתה רוח או נשמה?"
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 המנוח "אני נשמה, אני בא בתור רוח, אני מדבר מתוך האשה, אני עייף. אני יושב בבית כנסת. עכשיו יש הרבה 
אנשים". הרב "באיזה בית כנסת אתה יושב כאן?" המנוח "בתחכמוני" כתובת הישיבה בה נערך הטקס. 

 הרב פונה אל הקהל בהתרגשות עצומה אנחנו עכשיו נעשה הדלקת נרות לעילוי נשמת הנפטר על אמא ואבא 
שלו הוא לא קרא קדיש. המנוח מתפרץ לדבריו:" גם אחות שלי ואבא שלי שמואל אבא שלי מת." רב:" מתי הוא 
מת?" המנוח:" ב1992 " הרב: "מה שם האימא שלו" המנוח "אני לא יודע." הרב "אבא שלו." המנוח "לא יודע 
אני לא מכיר." הרב "מה היה עושה שמואל?" המנוח "הוא היה בן אדם טוב אני ואחותי לא היינו דתיים." הרב 
"לא התפללתם?" המנוח "גם אבא שלנו לא התפלל הוא מת בגיל 103" הרב "ואתה באיזה גיל נפטרת?" המנוח 
"בגיל 41." הרב "צעיר, ממה נפטרת?" המנוח "מאלכוהול." הרב "עכשיו אני רוצה שתתחרט ותגיד וידוי על 
כל מה שעשית זה יהיה תיקון שלך", "אני מבקש מהבן שיקבל על עצמו לחזור בתשובה שלמה, שיצא מכל 
החטאים וילמד תורה ויניח תפילין וגם האשה צריכה להיות קדושה ותקבל על עצמה את המצוות כמו שה' 

אמר וגם תזכו שכל ילדיכם יהיו צדיקים. "

 הזמן עמד מלכת ברחוב תחכמוני. איש אינו מביט בשעונו, או בדבר אחר. כולם מרוכזים במת ובני משפחתו. 
הכל נשכח ברגע זה. אחרי הכל דברים שהיו נראים הרי גורל הופכים בבת אחת לקטנוניים וחסרי ערך, אחרי הכל 
מה שוים כל חיי העולם הזה להצצה מצמררת ובלתי אמצעית לעולם הבא, אחרי הצצה כזאת החיים נראים אחרת, 
גם התפילות. עכשיו כולם אומרים וידוי, מביטים בגוף המכוסה, בתוכו מצוי המת גם הנשמה הזאת מעולם האמת 

מצטרף לוידוי. 

יום כיפור המרגש ביותר קטן על המעמד הזה, פתאום הכל כל כך מוחשי הרינו מקבלים על עצמינו מצוות 
עשה של התשובה כמו שנאמר ושבת עד ה' אלקיך והרינו מקבלים על עצמנו מצוות עשה של ואהבת לרעך 
כמוך והריני אוהב כל אחד מישראל. מכריז הרב שקט, דממת מוות. הרב "עכשיו אמרת שאתה מקבל על עצמך 
מצוות ואהבת כולל אשתך, אין לך רשות להזיק לה תצא ממנה מייד בצורה שלא יוזק אף אחד." פונה לקהל, פניו 
משולהבות ובוערות להגיד כולם ביחד לשם יחוד קודשא הרינו באים לעשות לימודים ותיקונים להוצאת הרוח 
הנמצאת באשה יהודית שיבוא על תיקונו בשלום ויצא בשלום ויהי רצון שתחוס ותרחם על כל עם ישראל בפרט 
על האשה יהודית בת שמחה שתהיה בריאה ותציל אותם מכל חולי ותקלה ובלבול הדעת ותציל אותה מכל פחד 

ואימה ובה שקט במנוחה. 

אל נא רפא נא לה" כל הקהל חוזר אחרי הרב בהתרגשות עצומה. הרב: תשמעו מה שקורה כאן, אנחנו צריכים 
לחזור בתשובה שלמה. מי יודע מה יקרה וכל מי ששומע אותנו צריך היום לחזור בתשובה. בשלב מסוים הבן של 
המת מברך על כוס מים, האב המת עונה אמן. בשלב מאוחר יותר הילדים רוצים לדבר עם האב המת, אבל הוא 
לא רצה לענות. המנוח לבנו תתפלל לזכות אותי. הרב בוער כולו יש רוחות והן מקבלות את עונשן עדיין. הקהל 
הקדוש הזה כולנו מקבלים על עצמנו שנוכל לחזור כדי שהרוח תצא מהאשה הזאת בלא להזיק לה. רבותי, אנו 
מבקשים מהרוח שלא תפריע ולא תזיק. על שלא אמר קדיש, על חילול שבת על הכל אנו מבקשים עכשיו ונעשה 
תיקון.  בואו נתחיל את התיקון. קודם כל נדליק נר. פונה לאשה בואי גברת תדליקי נר לעילוי נשמת בעלך. המנוח 
לבנו אתה תדליק. הרוח אומר שהבן ידליק. הבן תמיר, נענה לאביו ומדליק הריני מדליק זה לעילוי נשמת מו"ר 
אבי פנחס בן סופי שרוח ה' תנחינו בגן עדן. דממת המוות ממשיכה. הרב רבותי אנחנו עכשיו נדליק נר לכבוד רבי 
מאיר בעל הנס. הרינו מתנדבים שמן למאור לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שהקב"ה בזכות רבי מאיר בעל 
הנס לנו ולקרובינו ולכל אחד מעם ישראל ובפרט לאשה יהודית בת שמחה שהקב"ה יתן לה רפואה שלמה רפואת 
הנפש ורפואת הגוף ויוציא ממנה כל חולי וכאב ונהיה שקטים בריאים ושאננים ויצילנו מכל מיני פורענויות. הרב 
צווח בכל הכח צא אתה מוכרח לצאת בצורה שלא תזיק לאשתך ולאף אחד כאן, עכשיו תצא מהצפורן של הרגל. 

אין לך רשות לגרום לאשתך סבל. קול של חבטה נשמע. אחרי כמה שניות מפחידות מאוד היא מתעוררת. 

הדיבוק יצא הרב אני רוצה לעורר אותנו שאנו כולנו נדע שיש עונש ושכר והבן אדם צריך להתעורר בתשובה 
ולדעת שיש על כל דבר השגחה, הוא אמר שיש שמים וארץ וביקש תעשו תיקון וממש יכול היה לעזור לאשה ויצא 
ברוך השם היה במעמד של כמה מקובלים כאן, ושמעו את הדברים יהי רצון שהקב"ה יזכנו לחזור בתשובה. הרב 
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בהתרגשות "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" כל הקהל אחריו וכו' ה' הוא האלקים כל סדר הסליחות. עשרים 
דקות נמשכה אמירת הסליחות. לא קשה לומר סליחות אחרי פגישה עם עולם האמת אחרי שרוח מספרת מה היא 
עוברת בעולם הבא. מעמד קשה. כל מי שהיה שם לעולם לא ישכח. הרב אני מברך את כל הקהל הקדוש השומעים 
את כל השיעורים האלה שהקב"ה ייתן לכולם לשנות ליבו לטובה וכל אלה המקבלים על עצמם תשובה וכיסוי 
ראש ותפילין ולשמור מצוות ואני מברך את כולנו מי שברך אבותינו וכו' וכל הקהל הקדוש וכל אלה ששמעו את 

הדברים והמקבלים עליהם מצוות עשה של התשובה גדולים וקטנים מלכא דעלמא יברך יתהון וכו'. 

 יש לציין שלפי עדויות רבות, ציפורן האצבע הקטנה ברגלה השמאלית של הגב' סיגאוקר היתה שבורה 
והיא צלעה ימים רבים. -עד כאן מקור: הידברות-הרב זמיר כהן

סיפורה של רוזה הרוח האשה שבגדה בבעלה ובמה נענשה

כתב הרב המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה זצוק"ל: 

 "ומעתה הט אוזנייך ושמע מה שסיפרו לי הרוחות בהיותם עומדים שם לפני בית דין הגדול ואעתיק אותם 
לפני הקורא אחת לאחת ומהם יבין האדם את דרכו ואת הנעשה בו אחרי ימי חלצו" וכך כתב בפרק יחזקאל: 
אחר כך בשנת התרע"ג ט"ו אלול באה אלי בתולה אחת בת שבע עשרה שנים ושמה כתון בת עזיזה ואמרה לי כי 

היא יתומה מאב. 

 בשנת תרע"ב הלכה אמא שלי לארץ פרס כדי לבקר את אחי שחלה שם. ועזבה אותי ואת אחי הקטן ואת 
אחותי הקטנה אצל אחות אמי אשר היא כעסנית ורגזנית מאוד ונלאיתי כלכל את כעסה ואת חרפתה וגידופיה 
ואם אקשה את מצחי להוכיח אותה על כעסה ועל קללתה אפשר שתוציא אותנו מהבית לגמרי ולא חוששת כלל 
לכן נשאתי כל דבריה בדומיה עד כי הציקתני רוח בטני מרוב צערי ויגוני עד שבמוצאי שבת קודש הייתי בוכה 
ומייללת על משכבי מאין הפוגות על רוע מזלי. והנה בתוך כדיי כך הרגשתי כאילו חתול גדול נפל על מתני בין 
שני כתפי והיה משרט בבשרי שריטות גדולות כדי לפנות לו דרך להיכנס בי ופחדתי לצעוק פן תכעס עלי דודתי 

השובבה. 

ואחר כך הרגשתי שהחתול ההוא נכנס בזרוע שמאלי ונהייתה זרועי כבדה כמו כובד הרחיים עד שלא יכולתי 
להזיז אותה ממקומה ומהיום ההוא והלאה הייתה זרועי רועדת ועצמותי רועדים ולפעמים גם גלגל עיני עולה 
ויורד ורגלי מסתבכין זה בזה ומתנודדים הילך והילך. ובמשכבי על מיטתי שמוע אשמע מתחת הכר קול הכאת 
פטיש חזק מאוד ובקושי ישנתי מקול הכאת הפטיש. וכך נשארתי עד ששבה אימי מארץ פרס בשנת התרע"ג 
ולקחה אותי אצל פליל ישמעאל לבדוק מה קורה עימי ואחר כמה יגיעות אמר שנכנס בך שד נוצרי חזק מאוד ולא 

יכול הפליל לגרש אותו ממנה. 

לכן הלכנו על מצבת יהושע כהן גדול ונתבודדתי שם לבדי והתפללתי שם בדמעות שליש ובתוך כדי אחזתני 
רעדה גדולה ונעצמו עיני וראיתי אדם נכבד נורא מאוד שלבוש בגדי לבן ומעוטף בצמר לבן ולא יכולתי להביט 
בפניו כך מספרת לי כתון בת עזיזה והוא היה עומד בריחוק ארבע אמות עומד ומתבונן בי בלי לומר כלום. וכאשר 
הואיל  ואמרנו  ביתך  אצל  עומדים  הרגשנו  ובלא מתכון  הפליל  אל  ללכת  מגמתינו  הייתה  חזרנו מההשתטחות 
והגענו פה נכנס אצלך ונשמע מה בפיך ואני )הרב יהודה פתיה זצוק"ל( הכותב בראותי את כתון בוכה ודמעתה 
על לחיה נשבר ליבי בקרבי ונכמרו רחמי עליה וייחדתי לה הייחוד של הרוח והתחיל הרוח להרעים בקולו ולצעוק 
ואמר שהוא הרוח שנכנס בכתון היא אישה זונה שבגדה בבעלה. ושאלתיה על שמה ועל שם אמה ולא רצתה 
להגיד. ואחר כמה יגיעות אמרה שהיא פלונית בת פלונית והייתה מהתלת בי כמה פעמים ונמשך עניין זה מט"ו 
אלול תרע"ג עד יום שני י"ט כסליו תרע"ד עד שאמרה הרוח ששמה רוזה בת פרחה מכאן ואלך אני כותב את 
תשובת השאלות אשר שאלתיה ומהתשובה תובן השאלה. אמרה רוזה כי בשעת פטירתה באה לילית ונפשה רעדה 

ממנה מאוד. 
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 ובקשה לברוח ולצאת מגופה טרם שתיגע בה אשת השטן. אך תכף שלפה את חרבה והנחתו על צווארה 
ויצאה נפשה ולא הרגישו בה היושבים כי אם אחרי שעה אחת. ואחר כך הטילוה ערומה על הקרקע ובזה מצאה 
מעט קורת רוח ושתי פעמים באה הנפש כדמות עוף פורח וסיבבה את גופי וגופי הרגיש בה ואחר כך הלכה לה 
ושוב לא חזרה. ואחר שנקבר גופה באו עליה חמישים משחיתים והביאו את נפשה והעמידו אותה על ראשה. 
ושאלו על שמה ואמרה להם שנקראת רוזה ולא היו משגיחים המשחיתים בזה השם שאמרה בכלל. והיו מכים 
וחובטים אותה שלושה ימים ושלושה לילות בלי להפסיק במקלות של אש עד שעלה אחר כך בדעתה לומר להם 
שם זה ואמרה להם שנקראת "נהרים" ותיכף עזבוה והלכו להם ואחרי הליכתם בא מלאך אחד אכזרי כמו משחית 
אף על פי שהוא אינו משחית והוציא את הנפש מהקבר והכה אותה מכה חזקה ומאותה הכאה נקלעה ונזרקה עד 
פתח בית הדין הגדול שברקיע והיא עומדת שם ערומה כביום היוולדה ותיכף יצאו מבית דין שני מלאכים אכזריים 

והביאו סמרטוט של בגד בלוי ושחור והקיפוה למטה מטבורה לכסות את הערווה והכניסוה לפני בית הדין. 

והבית דין היו שלושה הגדול הוא באמצע והשניים הם אחד בימינו ואחד בשמאלו וזוהר פניהם כמו החמה 
וששאל אותי האב בית דין מה שם אביך ואימך ולא רציתי להשיב לו והכוני הממונים מכות אכזריות עד שלא 
יכולתי לסבול כי במכה הראשונה נעשיתי כאוד מוצל )צלויי( מאש ובמכה השנייה נעשיתי גחלת ובמכה השלישית 
נעשיתי אפר. וגם הבית דין הלקוני עימהם ואחר כך חזרו והחיו אותי עד שהוכרחתי לומר להם ששם אבי הוא 
יעקב ושם אימי היא פרחה ואוי ואבוי למי שיכפור לפני הבית דין כי לפניהם נגלו כל תעלומות לב ואין דבר 
נסתר מהם. אחר כך נתנו לי פנקס אחד ואינו כפנקס עולם הזה ואין לו דוגמא בעולם הזה ופתחו אותו לפני ואמרו 
לי קראי בו אמרתי להם איני יודעת לקרוא אמרו לה הבית דין אם את לא יודעת לקרוא אמרי איזה איסורים עשית 

מימייך אמרתי להם לא עשיתי מאומה רע וכפרתי בכל מרוב בושה וכלימה. 

וחזרו ונתנו לי מכות נמרצות כבתחילה והוכרחתי לומר להם כי דברתי דברי חשק עם הבחור סלאמן שהיה 
שכנינו. ושאלו אותי ולא עשית עימו שום איסור? ומרוב שיראתי מהמכות אמרתי להם שהוא שכב איתי. שאלו 
אותי כמה שנים שכב איתך? אמרתי להם שנה אחת בלבד. ויוסיפו להכות אותי עד שהודיתי לפניהם ששכב 
עימי חמש שנים. שאלו אותי כמה פעמים שכב איתך באותם חמש שנים? אמרתי להם זה לא ידעתי אולי 

חמישים או שישים פעמים. 

ולפי שידעו שבאמת איני יודעת מספר הפעמים ששכבתי איתו לא הכו אותי. רק אמר לי האב בית דין 
תדעי כי סלמאן שכב איתך מאה פעמים ומן השמים המיתו אותך כדי שבעלך לא יבוא עליך עוד באיסור. כי 
כידוע אחים יקרים אשת איש שזינתה נאסרת על בעלה. ושאל אותה האב בית דין של מעלה "ואת למה עשית 
איסור זה הלא יש לך בשר שמותר לך והוא בעלך? ויעלה בדעתי לומר לפני הבית דין וכי אני היה בדעתי 
לנאוף? והלא סלמאן השכן הוא זה שפיתה אותי? ועוד טענתי ולא ידעתי שזה איסור חמור כל כך רק מנהג 
לא לשכוב עם עריות וגם רק איתו לבד שכבתי ?! וכאשר התחלתי לטעון הכוני שלוחי הבית דין העומדים 
מימיני ומשמאלי ואמרו לי "שתקי!" ואל תדברי שום דבר אחר רק תשיבי תשובה על מה ששואלים אותך 

הבית דין בלבד. "

פסק דינה של הבוגדת בבעלה

פסק דינה של הבוגדת בבעלה :" אחר כך אמר לי האב בית דין פסק דינך הוא להינתן ביד המשחיתים 
מאה שנה! ואומר הרב יהודה פתיה זצוק"ל שמבואר מזה שאם חטא האדם באיזה חטא ושנה ושילש בו צריך 
לו תיקון על כל פעם ופעם ולא די לו בתיקון אחד בלבד. שהרי כאן גזרו הבית דין למאה בעילות כנגד זה מאה 
שנים. וממשיכה רוזה שבגדה בבעלה לספר שאמר לה האב בית דין שבכל יום יהיו מכין אותך עשרים ושבע 
מלקיות ביום ושבע עשרה מלקיות בלילה )ואומר הרב אפשר לבאר שנענשת כך מידה כנגד מידה שכן עשרים 
ושבע ושבע עשרה סך הכל עולה בחשבון של גימטרייה "דם" שרוזה נאפה עם סלמאן גם כשהייתה נדה לכן 
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גזרו עליה את המספר הזה של מלקיות( ובכל לילה תחטבי עצים וישרפוך בהם לעיני בית דין שלש שעות בכל 
לילה. 

 וגם תלקי לעיני הבית דין שעה אחת. והאלו המאה שנה תלכי עם המשחיתים אשר נמנה אותם עליך לכל 
מקום אשר יצוו עלייך ללכת שמה והיזהרי שלא תעברי על דברינו ושלא תמרי את דבריהם ואחר המאה שנה 
תחזרי לפנינו והישבעי לפנינו בשמו הגדול שלא תעברי על דברינו אלה. ומספרת רוזה והרמתי ידי ונשבעתי 
בחי העולם שלא אעבור על דבריהם ואחר כך קראו לארבעה משחיתים ואמרו לי כי אלו הארבעה משחיתים אשר 
הפקדנום עליך אחד בימין ואחד בשמאל אחד לפניך ואחד פקיד עליהם ופטרוני מבית דין ונמשכה עמידתי לפני 
הבית דין שלש שעות. ותכף לקחוני המשחיתים והליכוני למדבר גדול איום ונורא מלא נחשים ועקרבים וחיות 
רעות מינים ממינים שונים וכלבים גדולים כולם רוחניים המחרידים את כל הנפשות העוברות דרך שם. ועל זה 
התפלל דוד המלך עליו השלום "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. . . " )תהילים כ"ב פסוק כ"א( כי אף על פי 
שלא היו נוגעים בי כלל מכל מקום מפחדם רחפו כל עצמותי. ואני אף על פי שכוחי גדול כמו המשחיתים ממש 
כי תמיד אני פורחת ובורחת מלפניהם והם רודפים אחרי ואין מרחק ביני וביניהם רק אמה אחת בלבד עם כל זה 

אני כפופה להם מפני שהם ממונים עלי. 

והם השיגוני והלקוני במדבר ההוא עשרים ושבע מלקיות ביום ובשעה שלישית מהלילה מוליכין אותי למדבר 
אחר שלא שזפתו עין וגם אני לא אדע ללכת שמה לבדי. וגוזרים עליי לחטוב עצים בשיעור מוגבל והוא ברוחב 
אמה על אמה ברום אמה ולשאת אותם על שכמי הערום ולהביאם לפני הבית דין השני שמקומם הוא בסוף חצי 
העליון של אויר הרקיע ואותו בית דין ממונים על העונש והם בית דין אחר מלבד בית דין הראשון שברקיע אשר 
נתתי דין וחשבון לפניהם. ובבית דין השני יש גם כן ממונים אחרים שמשמשין לפניהם והם מלאכים אכזריים רק 
שאינם כמו הארבעה משחיתים הממונים עלי והארבעה משחיתים מסרו אותי עם משא העצים ביד אותם הממונים 
והם הכניסוני לבית הדין ולקיתי שם שעה אחת ולא יכולתי לכוון את מספר המכות שהלקו אותי. ואחר כך השיבו 
אותי על אלומת העצים והבעירו אש תחת העצים והסיקו אותי במשך שלש שעות עד שנעשיתי אפר ואחר כך 
חזרו והחיו אותי. ואותם הבית דין אז תיכף כותבים בפנקסם כי ביום פלוני בחודש פלוני באה רוזה לפנינו ועשינו 
בה דין כך וכך. ואחר כך מוציאין אותי הממונים של הבית דין ומוסרים אותי ביד המשחיתים המחכים אותי מחוץ 
לבית דין וחוזרים ומוליכין אותי אל מדבר החיות הנ"ל. ושם מלקין אותי שבע עשרה מלקיות של הלילה וכך נהגו 

עמי שתי שנים שלמות. 

יורדת לארץ ותאמר מה אומר בפני אדוני אוי ואבוי עלי ועל אותו הצער שאני  ותבכה רוזה לפני ודמעתה 
הזה  העולם  של  כעצים  העצים  אותם  כי  החי.  בבשר  כמחט  בבשרי  עוקצים  העצים  עוקצי  היו  כי  בו.  נמצאת 
ובכל פעם ופעם יתפח הבשר של כתפי עד שהיה כנוד מלא מים. ובתשלום כל שנה ושנה של פסק של בית הדין 
הגדול שברקיע אחרי צאתי מבית דין השני היו מגישים אותי הארבעה משחיתים לפני בית דין שלישי שגם הוא 
באוויר למטה מהרקיע. ושם כותבים בפנקסם כמה שנים נסתלק מהעונש שלי וכמה שנים נשארו עלי. תדע כי 
כל עוון ועוון הוא עושה פגם בנשמתו ומעלה עליה חלודה וכתמים או עושה בה נקבים נקבים כבגד שאכלו עש. 
ורק אם זכו לחזור בתשובה ולעשות תיקון על חטאם אז מתחילים הנקבים להיסתם והכתמים להיטהר. ועל ידי 
עסק התורה והתפילה תחזור נשמתם להתרפא מחולי שבה. ותבריא לגמרי ותהיה בריה חדשה כילד קטן ואז 
אנחנו הרוחות לא רואים בהם שום חסרון. וגם אנחנו יודעים ומכירים את שם הנואף והנואפת ושם אביהם ואמם 
ומשפחתם ועירם וחצר שלהם וחדר שנאפו שם והזמן שנאפו בו אם הוא ביום או בלילה ובאיזה חודש ובאיזה 
שנה ואם הייתה הנואפת נידה או טהורה או מעוברת הכל אנחנו יודעים בין אם הם חיים בין אם הם מתים. אמנם 
כאשר יתקן הרוח המתלבש באדם על ידי הייחודים ויטהר מן החלודה שבו יכול גם להכיר גם בעוונות אחרים 
אף על פי שלא חטא בהם אותו הרוח. ובעוונותינו הרבים בזמן הזה חצי הנשים הן מזנות תחת בעליהן מלבד 
הבתולות ומשכב זכור שאין אני מדברת בהם. לולא רחמיו יתברך בהביטו בצדיקי הדור הדרים בעיר זו שיש 

כמו חמישים צדיקים "שעברו יותר מחצי ימיהם ולא פגמו בברית הקודש שלהם כלל ועיקר. "

מקור: הרב יהודה פתייה זצוק"ל בספרו מנחת יהודה-בפרק שנקרא "הרוחות מספרות"
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סיפורה של הרוח כתון בת יונה יוסף

סיפור זה גם הוא מספרו של הרב המקובל האלוקי הרב יהודה פתייה זכותו תגן עלינו

בשנת התר"ע בחול המועד פסח באה אלי אישה אחת ושמה כתון בת יונה יוסף ואמרה לי כי זה שנתיים ימים עוקץ 
אותה ליבה כמחט ולפעמים היא נופלת לארץ בעל כורחה ואוחז אותה חולי קשה ומגלגלה בקרקע בשיעור ארבע 
אמות ויותר בהולכה והבאה כמה פעמים תכופים זה לזה בגלגול נמרץ וחזק עד שמתפרקים אבריה והיא צועקת 
"למען השם תפשוני כדי שלא אתגלגל כי נתפרקו אברי". ואינה נחה מהגלגול עד שיתפסוה בכוח גדול וגם רואה 

בחלום כל לילה ולילה שאיש שוכב עימה ואני בדקתי אותה ומצאתי בה רוח. 

ואחרי כמה יגיעות דיבר עימי ואמר לי שהוא יהודה בן יונה אחות כתון ואח זה נכנס באחותו. והוא יהודה 
בעת מלחמת מלכי הברית שהתחילה ביום עשירי לחודש אב של שנת התרע"ד שלקחו התורכים את בחורי בני 
ישראל שבכל המקומות לצבא לא נלקח עימהם, בגלל שהוא היה יפה תואר ויפה מראה ואהוב לכל שרי הצבא 
ומת במלחמה בשעה שהיה מתעסק באווירון ובלא מתכון נסגר פח האווירון בעוד היות רגלו אחת מחוץ לדלת 
וניתזה למרחוק ומרוב הכאב היה מתגלגל בארץ פנים ואחור וכל רפואה לא הועילה לו עד שלבסוף הבאיש מקום 

החיתוך ומת מיתה משונה. 

והוא היה בן עשרים וארבע שנים קטון בשנים וגדול בעוונות ופשעים כבן מאה שנה כי הוא היה יפה תואר 
ויפה מראה לכן היו שרי הצבא אוהבים אותו כי הוא היה ממלא רצונם ורצון נשותיהם וגם כמה נשים זונות 
אוהבות אותו ומשחדות אותו שיעשה רצונן כרצונו מכל צד שירצה ובכל זמן שירצה אפילו בזמן הוסת )נידה(. 
ובזמן מועט ולא כביר הצביר לו כעפר איסורים ועוונות ופשעים עד אשר נלכד בחובי עוונותיו ופשעיו ומת 
באותה מיתה משונה רחמ"ל. ואחרי מותו שב חלק הנפש של רגלו שנחתכה ממקומה ונעשה רוח ונכנס באחותו 
כתון שנבהלה על בתה שנפלה מן הגג ולכן הוא מגלגלה בקרקע כמו שהיה מתגלגל הוא כשנחתכה רגלו. ולפי 
שהוא מלומד לזנות ולנאוף תמיד לכן גם עתה לא יכול השקט ושוכב עם אחותו בכל עת שירצה והיא מרגשת 

שאיש זר מתעלל זה ומצטערת הרבה מאוד וכו'. . . עד כאן היו דבריו עימי. 

יהודה זה הלך לקבר אביו יונה ונתעכב שם כשיעור של רבע שעה ובחזרתו אמר לי כי לא ידע אביו מפטירתו 
וסבר שעדיין הוא בחיים. וששמע זאת יונה אביו נצטער מאוד ונתגלגל בארץ פנים ואחור וצעק ובכה על בנו 
ואחר כך אמר לו אביו אבל עם כל זה עכשיו אתה מתוקן יותר ממני כי זה לי חמש עשרה שנה מיום מותי 

ועדיין לא זכיתי להיות מתוקן כמותך. 

 ולכן שאלתי את פי כתון אחות הרוח האם תרצי להרשות את אביך שיבוא ויתלבש בך כדי לזכות בו לתקנו? 
אמרה רוצה אני! אמרתי לרוח לך נא קרא את אביך שיבוא ויתלבש בגוף כתון בתו כדי לתקנו והרוח שמח בזה 
מאוד ותיכף לאחר שקרא לאביו בא והתלבש בכתון ובהיכנסה בתוכה נתעלפה כתון מעט ואמרתי לרוח מי אתה? 
ואמר אני הוא יונה. אמרתי לו אני רוצה לייחד עליך כדי לתקנך. אמנם כאשר אפסוק מן הייחודים תיכף תצא 
מבתך כתון ולא תבגוד בה להישאר מתלבש בה. ואחר כך כאשר ארצה עוד לייחד עליך פעם אחרת אני אקרא 
עליך יונה ואתה תהיה מוכן ומזומן לקול הקריאה ותבוא להתלבש בבתך עד גמר הייחודים ואחר כך תחזור ותצא 

ממנה. 

וכן על זה הדרך תעשה תמיד עד אשר תיתקן לגמרי בעזרת השם ואמר כן אעשה. ואמר לי הגדל נא חסדך עמדי 
להגיד לי את שם כבודך האם אין אתה יהודה בן משה פתייא אחיו של ראובן? אמרתי, לו הן! אמר לי ה' יגמלך 
טובה בעד מפעלך וחסדך הגדול הזה שאין לו ערך כלל והוא יקר מכל הון שבעולם. אמרתי לו גם אתם ה' יתברך 
יגמול לכם חסד על החסד שאתם עושים עמדי. אמרתי ליונה קודם כל דבר הגד נא לי ואל תכחד ממני מאומה 
במה הייתה חטאתך כי נשארת היום חמש עשרה שנה בכף הקלע על אותו עוון? אמר לי לא חטאתי מימי רק 

פעם אחת בלבד וכה נפל העניין: 

אני הייתי מסרסר )מתווך( בין הסוחרים המוכרים גלומי משי ותכלת וארגמן להיות אמצעי בין המוכרים 
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והקונים, ומזה הייתה פרנסתי ופרנסת ביתי. ולפעמים יזדמן איזה דבר נחוץ וצריך להשכים לבית הסוחרים 
עצמם ולדבר עימהם. ופעם אחת אירע שלא היה הסוחר בביתו ואמרה לי אשתו שב מעט עד שאשלח אחרי 
בעלי שיקראו לו. והיא שלחה את אמתה לקרוא את בעלה. וכאשר שלחה את אמתה באה ונשקה את מנעלי 
ואמרה לי בבקשה תנה לי את אהבתך כי אין איתנו אף אחד בבית. והושיטה ידה לחיקה והוציאה עשרים שקל 
כסף והניחה בחיקי. ואני לא יכולתי לכוף את יצרי ועשיתי בקשתה וזה היה עווני. וזה לי חמש עשרה שנים 
בכף הקלע ולא אדע עד מתי אהיה בצער הזה כי לא הודיעו לי הבית דין)ואומר רבי יהודה פתיה שאפשר לבאר 
זאת למה לא מודיעים לו כמה זמן יימשך עונשו בכף הקלע בגלל שגרם לאסור את אותה אשת סוחר על בעלה. 
שכן אשת איש שזינתה אסורה על בעלה לכן בכל פעם ששוכב הסוחר ההוא עם אשתו נחשב ליונה הבוגד עוון 

בפני עצמו ומוסיפין ליונה עוד כמה שנים להיות בכף הקלע כי עוון זה הוא עושה פירות(. 

וממשיך יונה ומפני עוון זה לבד אני לוקה! אמרתי לו לא עשית תשובה בחייך על עוון זה? אמר לי לא! 
כי בושתי ונכלמתי להגיד פשעי וחטאתי לחכם ולא עשיתי שום תיקון.

 )ומכאן ילמד אדם את מאמר החסיד רבי עמרם חסידא במסכת קידושין שאמר לתלמידיו מוטב שתתביישו 
ממני בעולם הזה ולא תתביישו ממני בעולם הבא. ולכן אם חטאת באשת איש או בפגם הברית ובכל הקשור 

לעריות אל תשמור את עוונותיך לעולם הבא כי תראה כמה סבל וצער של שנים בלי סוף סבל יונה(. 

והתחלתי לייחד עליו והיה כואב לו הייחוד מאוד מאוד והיה סובל הכל בדומיה ואחר כך יצא והלך לו 
וביום השני קראתי ליונה ותיכף בא ונכנס בביתו ואמר לי כי אתמול אחר הייחודים קראוני הבית דין ואמרו לי 
כי נשאר לי שש שנים ואחרי ייחודים נוספים בא ביום השלישי ואמר לי כי נשאר לו שנה אחת בגלל הייחודים. 
ואמרתי לו בעזרת השם ובישועתו ביום הרביעי ילבישוהו הבית דין כתונת תכלת כפי מדת אורך קומתו וילך לו 
לגיהנם. שזהו המלבוש המיוחד לרשעים יורדי גיהנם. אמר לי יונה בבקשה ממך הודיעני נא מה יש בגיהנם 
ובמה אני נדון שם? אמרתי לו יש שבעה מדורין בגיהנם זה למטה מזה ומדור עליון הוא של אש והוא גחלים. 
כל אחת היא גדולה כהר גדול ומושיבין עליה את הרשעים וזה המדור הוא קל ונוח מכל המדורים כי מדור 
השני הוא קשה ממנו והשלישי הוא קשה מן השני והשביעי קשה מכולן. וביום השישי הזמנתי את עצמי קודם 
שעה חמישית לרחוץ וללבוש בגדי שבת כדי שאהיה פנוי לעסוק עם יונה הנזכר גם צוויתי לכתון בתו שתמהר 
ותחיש להכין את צרכי שבת כדי שתהיה פנויה לעסק אביה ובבואי לביתה ישבה כתון לפני והתפללתי יהיה 
רצון שתשלח לי את יונה כדי לתקנו ועוד לא גמרתי את תיבת לתקנו והנה יונה בא ונכנס בבתו והוא יגע ומושך 
נשימות תכופות זו אחר זו. ואמרתי לו יונה והוא הוריד ראשו למטה כלומר כן. ורמז לי בידו שאמתין מלדבר 
עימו עד שינוח מטורח הדרך שהיה לו ואחר רבע שעה אמר לי דבר. אמרתי לו האם הלכת לגיהנם? אמר כן! 
שאלתיו באיזה מדור הורידוך?ואמר לי מדור של אש אבל לא כמו שאמרת כבודך שהם גחלים גדולים אלא הוא 
ים של אש והגלים שלו עולים ויורדים כמו גלי הים וגם המלאכים אינם יכולים לגשת אליו רק מקלעים אותנו 

בקלע מרחוק וזורקין אותנו שמה אחר שנפשוט את כתונת שעלינו ונניח אותה על שפת ים האש. 

אמרתי לו איך יצאת משם מאחר שאפילו המלאכים לא יכולים לגשת שם? אמר לי רוח יצאה מאת ה' וריחפה 
על פני המים והפריחה משם בפעם אחת את כל הנשמות והשליכה אותם על חוף הים וכו'. . . אמרתי לו כמה 
חודשים גזרו עליך להישאר בגיהנם? ואמר לי תשעה חודשים ואהה עלי ואוי ואבוי על נפשי כי בשני ימים אלו 
לא יכולתי לסבול הצער ההוא שקשה מהמוות. ובהיותי בתוך ים האש היה כל גופי נצלל בתוך האש והייתי 

מפרכס בידי וברגלי כאדם הנטבע בים עד היותי קרוב למוות. 

ובעת היותי עסוק בייחודים נרתע לאחוריו וחרד ונתעלף ושאלתי אותו על מה זה חרד ונתעלף? ולא היה לו 
כוח להשיבני ואחרי שלושים דקות אמר לי כי באו שני מלאכים וכל אחד תלש ושמט ביצה אחת מביציו ותיכף 
ומייד חזרו וחיברו אותם במקומם. ומרוב כאב התלישה פרחה נשמתו ונתעלף עד אשר עבר הכאב מעט מעט. 

מקור: הרב יהודה פתייה זצוק"ל )תלמיד הבן איש חי זצוק"ל( בספרו מנחת יהודה-בפרק שנקרא "הרוחות מספרות"
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עונשו של הבא על הגויה

ועוד מוסיף הרב יהודה פתייא על חומרת העונש של מי ששוכב עם גויה או בחורה השוכבת עם גוי. וכך ראיתי 
בחלום ביום השבת של שנת התרע"ג בחודש שבט בהיותי ישן שנת צהריים. שאני הולך בשוק שמוכרים בו 
תבואה הנקרא שוק של שורגא. והנה אני רואה שעומדים שם שני כלבים וראיתי שבכל אחד מהם מגולגל איש 
אחד. בכלב הגדול מגולגל אופה אחד בן חמישים שנה ושיער זקנו מחורך מאש התנור. ובכלב השני הקטן 
ממנו מגולגל אופה שני בן ארבעים וחמש שנים וגם שיער זקנו מחורך מאש התנור. והם מרגישים בעצמם 
שהם בני אדם היושבים בתוך כלבים. וכאשר רוצים לדבר זה עם זה אינם יכולים לדבר כי אם על ידי תנועת 
אברי הפה והלשון של הכלב ולכן הם נובחים כי הם לא יכולים לדבר. וכאשר הביטו אלי ידעו בבירור כי אני 

ראיתים והכרתי אותם ולכן בושו ונכלמו ממני מאוד וכבשו פניהם על הקרקע והלכו כל אחד מהם למקומו. 

וראיתי בשער "רוח הקודש" לרבנו האר"י הקדוש תיקון בדף יח' שכתב שם וזה לשונו: דע כי אמרו רז"ל 
)במדרש תנחומא פרשת וישב ח'( הבא על הגויה קשורה בו ככלב וכוונת רבותינו ז"ל היא כי הבא על הגויה 

יתגלגל אחרי מותו בכלב ואז הבנתי למה שני האופים נתגלגלו בכלב."

מקור: הרב יהודה פתייה זצוק"ל בספרו מנחת יהודה-בפרק שנקרא "הרוחות מספרות"

כאן אני מביא עוד מספר סיפורי דיבוק מהרב הצדיק החכם רבי מנשה בן ישראל 
מספרו "נשמת חיים"

הרב הקדוש חכם מנשה בן ישראל נולד במדינת פארטוגאל)פורטוגל( בשנת ה' שס"ד שזה לפני 510 שנה 
מזמננו התשע"ג.

בספר נשמת חיים מרכז הרב הקדוש הוכחות חותכות לנצחיות הנפש )נפש ,רוח ונשמה( ממקורות שונים.
מומלץ בחום רב לקנות ספר זה בחנות לתשמישי קדושה ולקרוא בו.

וכך מביא דבריו כבוד הרב מנשה בן ישראל זצ"ל  בפרק העשירי  במאמר השלישי ל "ספר נשמת חיים":

"יורה איך עניין הרוחות שכבר מתו נכנסים בגופי החיים היא ראיה גמורה שאין עליה ספק לנצחיות הנפש"

וכאן הרב מתחיל להביא מספר סיפורי דיבוק, מחזקים ומרגשים כאחד, שמאמתים שתורת משה אמת ומחזקים 
האמונה אצל כל יהודי לשוב בתשובה שלימה, ולהלן הסיפורים מילה המילה מבלי שנערכו כלל:"

"עניין הרוחות הנכנסות בגופי החיים הוא גם כן מודעא רבא לכונתנו בהשארות הנפש. והדבר הזה הוא מן 
המקובלות אשר אינן צריכין ראיה.דהלא כל ספרי הההשבעות הנמצאים בלשון נוצרים הנקראים איקזורצישמי 
מעידים ומגידים על זה כאשר תראה במראטין דיל ריאו בודינו ויאירי וכמה חדשים גם ישנים המונים המונים.

גם האשה היהודית שהייתה בעיר פירארה קרוב לזמננו זה יצאה שמעה בכל העולם והיו באים לראותה מארבע 
בספרו  אשכנזי  אליעזר  רבי  הרב  וכתב  שמו.  בשערים  נודע  אחד  מנכרי  אחד  רוח  בה  התמיד  כי  הארץ  כנפות 
הנכבד והמהלל על כל התשבחות חלק ממעשי בראשית פרק ב' וזה לשונו: גם בשנת של"ז לפרט קטן באה הגדה 
מפורסמת  מפי האנשים  ונשים ומפי עוללים ויונקים ןהייתה הגדתם בלתי מתחלפת כלם באפן אחד בשוה כי זו 
ראיה לאמתת הענין. והיה ספורם שבעיר פירארה הייתה אשה עברית נופלת נרדמת וקול יוצא מגרונה ושפתיה 
בלתי נעות והקול מדבר, וכאשר ישאלוהו מי אתה הוא משיב: אני נכרי פלוני שבתי במקום פלוני והיה נותן כל 
סימניו עד שכל השומעים היו מכירים הנכרי ההוא ושהיה זמן מועט שמת. והיו שואלים ממנו היאך נכנס בגוף 

האשה ההיא והיה משיב כך וכך נכנס ובמקום פלוני, עד כאן דבריו.

גם הרב גדליה בן יחיא העיד עליה. וכן בספרו המתאר שלשלת הקבלה דף פ"ו כתב זה לשונו : והנה 
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אחרי הודיע לך אלקים את כל זאת באמצעות יגיע כפי אשר אספתים ואגדתים יחד, יגדל נא כח ידי לכתב אליך 
ולהציג לפניך תשובת שאלתך על הרוחות זרות הנכנסות בגופי בני אדם, אשר בכח ההשבעות מגלים את שמם 
ואומרים כי הם בני אדם אשר מתו במיתות משונות. וקשה בכח סבלנו להבין איך אפשר שרוח הזולת אשר מת 
יפעל בגוף אחר אשר חי וישתמר בכל אבריו וחושיו. ועל האמת לפום רהיטא נראה מפלאי הזמן וזר מאד. וברור 
438 שנה לערך מהיום תשע"ג( בהיותי  הוה עובדא כי בחודש טבת שנת של"ה)לה' אלפים לבריאה שזה לפני 
בפיררה הלכתי לבקר בחורה אחת בעולת בעל בחברת נכבדים רבים, ומצאתי היותה מטלת על מיטתה פרקדנית 
והיתה כגוף בלי נשמה ועיניה סגורות ופיה פתוח ולשונה עבה מאד מן השפה ולפנים. ויאמרו האנשים ונשים 
המכלכלים אותה כי אז היה נמצא הרוח בלשונה, אז אמרתי בלבי, זה היום קויתי, לדעת חידושים על פטירת הנפש 
מהגוף .אחרי שחיליתי לרוח והתחננתי מאד לפניו שישיב לשאלותי, השיב בלשון טליאנו בחיתוך אותיות נשמע 
היטב כי שמו היה בטישטה דמודינה אשר נתלה לענש גנבותיו אשר עשה. והתחיל לעשות קול בכיה ואנחות. 
ויתנחם. התחלתי לשאול ממנו שאלות על ענין הנשמה כדי לדעת מהותה ואפן  ואני נחמתיהו בדברים טובים 
יציאתה מהגוף בעת המיתה, ודרכיה אחר כך ומהו בגהינם. ולא שאלתי מהגן עדן כי ידעתי היותו נעדר ממנו 
ושאלות אחרות כאלה. ולכלם השיב דברים המוניים וחותם דבריו היו איני יודע. באמרו שהיה איש שדה ורועה 
ידוע.שאלתי כמותו אם כבצת  גופו. והשיב: איני  בהמות ובהלוך דבריו ראיתיהו נמשל לבהמה. שאלתי מהות 
אוז או תרנגול או יונה. והשיב :של תרנגלת שאלתי היכן מצבו בגוף האשה. והשיב בין הצלעות ומתנים שמצד 
ימין .שאלתי מי השימו שם. והשיב: איני יודע. שאלתי שיצא משם. והשיב : איני יכול .שאלתי, למה נכנס בגוף 
יהודית .השיב:כי צר לו ולא הכירה בכניסתו שם. ואם היה ביכלתו לא היה נכנס שם. שאלתי: מאיזה מקום נכנס 
והשיב: בערותה. וגם הודיענו היכי הוה וכאשר שמענו אחר כך מהבחורה. שאלתי אליו בתחינה גדולה שיניח 
הבחורה שוקטת עד אוכל לדבר לה ונתרצה. ובלכתו אל מקומו ראינו גרון האשה שנתעבה מאד. והאשה מקבלת 
צער גדול בכל אבריה ומתנענעת ומתחלחלת בקשי וזרות נפלא ונותנת רחמנות גדול לכל רואיה. וכשהרוח נכנס 
במקומו כל הגוף הבחורה ובפרט מהצד ההוא הייתה רועדת ורועשת תמיד כאשר נעשה בעת השחפת הבא קודם 
הקדחת.ותכף פתחה עיניה ותבט אלינו. ושאלתי ממנה איך היה המעשה. והשיבה כי בבואה מלטבול במקוה חוץ 
מביתה ירדה אל החצר בשעה שניה מהלילה עם נר דלוק בידה לשאב מים מהבאר כדי להכין אכל לאישה, ותנח 
הנר דלוק בחור אחד קרוב אל הבאר, ואישה אשר היה עמה הלך לו, והיא לקחה הדלי לשאב מים, ותכף נכבה 
הנר ותוקח מהרוח והורידה עד חצי הבאר, ואחר כך העלה משם באויר ולא ידעה מה הוא ועל מה ואיך ןתצעק 
ותתעלף, וישאוה בני ביתה על מיטתה.ותשאל ממנו תרופה למכתה, ותכף הרוח ההוא שב למעלה לעינינו עם 
צער וצרה רבה לבחורה ההיא ולא הניחה לדבר עוד. עד כאן היה המעשה.ומעשים אחרים בסגנון הזה ומתמיהים 
יותר הגדו לי וגם ראיתים חתומים, האחד מהם מחכמי צפת תבנה ותכונן המהרה בימינו שארע שם ואחד מחכמי 
איטאליאה)איטליה( שארע באנקונה מרוחות אנשים הרוגים ותלויים שנכנסו בגופות בני אדם ועל דיי השבעות 
ועשונים מגפרית וכדומה בנחירי הגוף היו הרוחות מודיעים ומגלים שמותם ומספרים מעניניהם כל מארעיהם 
ומקום מושבותם ועונותיהם שעליהם היו נכנסים בגופות והולכים נעים ונדים. ואחרים היו מעידים שכל דבריהם 

אמת ועל ידי השבעות היו מוציאין אותם מהגופים והמקום שהיה יוצא בו היה מתעבה. עד כאן החכם הנזכר.

ולמען תדע היום והשבת אל לבבך אמיתת העניין הזה ,הנני אציע לפניך האגרת שלוחה מצפת תבנה ותכונן 
במהרה בימינו ממעשה דומה לזה. וראה מאן גברא דקא מסהיד עליה הרב רבי שלמה לוי ן אלקביץ בעל מנות 

הלוי ושרש ישי רבו של הרב רבי משה קורדווירו זצ"ל. וזה נוסחה כפי מה שכבר נדפסה:

מעשה גדול שהיה בקהילה קדושה צפת תבנה ותכונן במהרה בימינו.

להיות כי האדם מתקרב יותר אל הנאת גופו והרגשותיו מללכת אחר עצות נפשו ואחר הדרכת והישרת התורה, 
ואף המאמינים והמדקדקים בכל מכל, בעבור כי עניני העולם הבא אינם נרגשים כפי השכל מי ומי יקבע בלבו כל 
הצדדים כדי שיעשה לו רשם להבדיל עצמו מכל צד רשע ופשע הן בדבור והן במחשבה, הן במעשה ולא כל אדם 
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זוכה לזה. לכן הסכמתי להעלות על ספר כדי לזכות אחרים מה שעבר לפני היום י"א לאדר ראשון השל"א ליצירה 
אודות אשה אחת שנכנס בתוכה רוח איש מישראל כאשר אסדר לפנים, והאמת הוא כי מי שנמצא בעת ההיא 
ושמע מהרוח מה שאמר ומה שגלה ומי ששמע מפי שומעיהן ראוי שיכניעו לבם לשמים ויראו ויפחדו מיום הדין 
על חשבון נפשם שהכל בא לידי חשבון  ואין בשאול  בית מנוס, והרי נודע לו ממי שבא מאותו העולם וספר לו 
את העובר לשם ואפשר שהקדוש ברוך הוא שלחו כדי שיראו מלפניו כמו שאמרו חז"ל, "והאלקים עשה שיראו 
מלפניו" )קהלת ג י"ד( זה חלום רע.וזה אינו חלום אלא בהקיץ לעין כל נמצאתי בקבוץ רב שהיו שם קרוב למאה 
אנשים ומהם בעלי תורה ראשי קהלות. ויגשו אל האשה שני אנשים יודעים השבעות ועניינים רבים כדי שידבר 
הרוח אשר בתוך האשה, ועל ידי עשן אש וגפרית שהיו מכניסים בתוך הנחירים שלה, והיא היתה כמבטלת שלא 
היתה מרחקת עצמה ואפילו ראשה לא מצד האש ולא מצד העשן, ועל ידי השבעות, היה הקול מתחיל להשמע 
קול עב ונמשך כשאגת אריה וקול שחל בלי שום נענוע לשון ופתיחת שפתיים, וכשהתחיל זה הקול להשמע היו 
והיו  עושים במהירות  ובחריצות לעשות מה שהיו  בזריזות  ומתחממים עצמם  הנזכרים מתחזקים  השני אנשים 
מתקוטטים ומדברים כנגדו בקולי קולות ואומרים לו: רשע, תדבר ותאמר מי אתה ובלשון ברור, ואז היה הקול 

מתגלה ומתראה לכל, כי הוא כקול בני אדם, וחזרו לומר לו בקול גדול ועל ידי כל הנזכר, מה שמך רשע? 

והיה משיב פלוני והכנוי ? והשיב פלוני. ושאלו לו: מהיכן נדע שאתה פלוני? והשיב הנפטר בטריפול ושהניח 
פלונית  ושפ השלישית  פלונית  ושם השנייה  פלונית  ושם הראשונה  נשים  לו שלש  ושהיו  פלוני  ושמו  בן אחד 
ומהשלישית נפטר והיא נשואה כעת לפלוני, ועל כל הסימנים שאמר דבר נכונה וקשט דבר אמת. ואז הכרנו כל 
הנמצאים לשם כי הרוח הוא המדבר.ושאלו ממנו על איזה עוון אתה מתגלגל בעולם בגלגולים כאלה? השיב: על 
עונות רבות שעשה בחייו. וחזרו לשאול לו תפרט אותם, אמר שלא היה רוצה כי מה התועלת. ואז הפצירו בו הרבה 
שיפרט לפחות עון גדול שבכלם, וענה ואמר על שהיה מין אפיקורוס ושהיה מדבר כנגד תורת משה רבנו עילו 
השלן. ועל זה העידו לפני רבים שכך היה אומר דברים כאלה  בפרוש בחיים חיתו. ושאלו לו:ועתה מה אתה בזה 
הדעת? והשיב כמתאנח בקול מר צועק וסוער ואמר: אני מכיר שחטאתי, עויתי, פשעתי. ושאל מחילה מהקב"ה 
ומתורתו התמימה על רב עונותיו. ואז התחילו השני אנשים להפציר  עמו ולהכריחו שיצא מתוכה וילך למקום 
מדבר שמם על ידי כל הנזכר לעיל.וכן שיבקשו עליו רחמים ויתקעו שופר כדי שלא ילך יותר בזה הגלגול. ואמרו 
לו: תרצה שיבקשו רחמים ויתפללו עליך ויתקעו שופר. השיב: מי יתן. שאלו לו: מי יתקע השופר? אמר החכם 
כבוד הרב שלמה אלקביץ. השיב החכם הנזכר שלא היה יכול. חזרו לומר לו תבקש אחר. אמר יהיה החכם כבוד 
הרב אברהם לחמי. ושאלו עוד מי יתפלל עליך? השיב: יהיה כבוד הרב אליהו פלקון. ואז אמרנו שלשה, ארבעה 

פעמים אל מלך ויעבר ובקול שופר ונעשה הכל כפי גילוי רצונו. 

אז אמרנו לו פעם אחרת שיצא כיון שעשו לו רצונו. השיב: יעבור זמן מועט ואז אצא. ושאלו לו: תרצה שנעשה 
לך אי זה תיקון לנפשך? השיב שאינו מועיל שום תקנה. אמרו לו: תרצה שיאמר בנך קדיש או שילמד תורה? השיב 
כי לא יועיל לו כלום ובנו אינו כדאי ללמוד תורה. ושאלתי לו על עניין חבוט הקבר. והשיב אחד מהיושבים שם: 
זה ודאי שלא נכנס בתוך הקבר מעולם. אז אמר הרוח וכחש דבריו, נכנסתי ביום הקבורה ובאותו הלילה הוציאוני 
ולא נכנסתי עוד, ומאותו העת שהוא שלשים ושלש שנים שאני הולך מהר להר ומגבעה אל גבעה ולא מצאתי 
מנוחה בשום מקום, אלא שבמשך זמן נמצאתי בשכם ונכנסתי גם כן בתוך אשה אחת ובאת בכאן והוציאוני על ידי 
כל הכתוב לעיל אלא ששמו עליה תכף קמיעות ולא יכולתי לחזור אליה עוד, וכל זה היה אמת ממה שידענו מפי 
אחרים כי כן עבר. ואחר כך אמר: הייתי משוטט בעיר להכנס בבתי כנסיות אולי אמצא מנוח ומרגוע לנפשי ולא 
הניחוני להכנס בשום בית כנסת. ושאלו לו: מי היו המעכבים? אמר: החכמים. וחזרו לשאול לו חיים היו או מתים 
היו? אמר: מתים. והיו דורסים אותי והיו אומרים לי צא רשע מכאן. ושאל עוד השואל: באיזה בית הכנסת הלכת 
ראשונה? אמר בקהל שלי. ואמרו לו: איזה הוא? השיב בית יעקב. ושאלו עוד: במקום שלך מי יושב עתה? השיב: 
אם לא תניחוני להכנס איך אדע מי הוא היושב במקומי, ושאלו יותר מי היושב בצדך בחיים חיתך? השיב: פלוני. 

והיה אמת כל מה שאמר, ואז אמרו לו: ואיך נכנסת בזאת האשה, אינו אסור עליך להזיקה? 
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אמר: מה אעשה שלא מצאתי מנוחה בשום מקום אלא בתוכה שהיא אשה כשרה. שאלו עוד: השני הראשונים 
איך נכנסות בתוך זה הבית שיש לה מזוזה? והשיב: לא נכנסתי אלא דרך מטה שאותו הפתח לא היה לו מזוזה. 
ושאלו לו: ואיך היה העניין שנכנסת בתוכה כיון שהיתה כשרה? אמר: היה שעה כבדה שהשליכה על ראשי מעט 
טיט ולזה יכלתי להכנס בתוכה וכל זה היה יום חמישי משבוע שעבר לעת ערב. כל זה אמר הרוח בעצמו וכן היה 
שמאותו העת הרגישה עצמה. ובעמדם מפצירים עמו שיצא, אמרו לו: ולמה לא חששת לחרם שקבלת אתמול 
לצאת ולא לחזור עוד לתוכה ואיך עברת. השיב: כן יצאתי ולא מצאתי בשום מקום מנוחה עד שראיתי שלא שמו 
עליה קמיעות אז יכולתי להכנס פעם אחרת. ואז התחזקו הם ואמרו לו. צא ואם לא נגזור עליך בחרם כל בו שתצא 
על כל פנים. והטילו החרם של כל בו בעדו והיה נשבע בעשרת הדברות שיצא אחר שיעבור שעה אחת, והעידן 
רבים שכך היה מנהגו בהיותו בחיים להשבע שבועה זאת, והיו מתעכבים ביני וביני זמן מה והתריסו כנגדו ודברו 

לו קשות וכי אין אתה חושש משום חרם אפילו משבועתך ולא מחרם של כל בו. והיה משיב:

 מה אעשה כאשר אבדתי אבדתי. ואחר זה רצה אחד לנסות זה הדבר אם הרוח מדבר ודבר הוא עמו בלשון 
הקדש ובלשון ערבי ובלשון ישמעאל ועל כל לשון ולשון השיב בלשון צח כאשר היה בחיים חיתו.כפי מה שאמרו 
מכיריו והאשה לא היתה יודעת שום לשון מאלו, וכן היה מדבר עמו בלשון אשכזני ולא היה משיב לו באומר, כי 
לא היה יודע ומבין באותו הלשון. ואחרים שאלו ממנו מי אנוכי והיה משיב על כלם שמם. וגם כן שאלו לו מה 
אמנות היה לך כשהיית בחיים? השיב: מלאכת שראפליק,והיה כן. וכן שאלו לו בעד ן' מוסה אם ראה אותו באיזה 
גלגול הולך , והשיב שלא ראה אותו כלל, והיו מפצירים עמו על ידי ההשבעות הנזכרות ועל ידי העשן הנזכר ועל 
ידי השמות שיצא הרוח דרך הצפרן הגדולה מאחת מרגליה ואז היה מראה לנו שהיה יוצא דרך שם כמו שאמרו 
לו על ידי התנועות שהיה מרים רגליה ומורידם בזה אחר זה במהירות גדולה פעם אחר פעם ועם אותם התנועות 
שהיה עושה בכח גדול והיה נופל מעל רגליה ושוקיה הכסוי אשר עליה והיתה מתגלה ומתבזה עצמה לעין כל והיו 
מתקרבים אליה לכסות השוקים והיא לא היתה מרגשת עצמה גם בזה כלל, ומי שהכירה ידע מרב צניעותה ועתה 
נאבד ממנה צניעותה והכל בעבור כי היתה כמתה ומבטלת כמו שאמרנו לעיל. ואמרו לו הסימן האמיתי שנדע 
שיצאת מכל וכל שתכבה בצאתך נר אחד התלוי על הקיר רחוק ממנה שלוש אמות בקרוב, ועל ידי אותם  התנועות 
שהזכרנו היה רוצה לכבות הנר ואם שהיה מתחזק וממהר ומתחמם עצמו להורות לנו שהיה יוצא דרך הציפורן 
הנזכר ולכבות הנר התלוי על הקיר עם כל זאת לא היה יוצא שלא היה רוצה לצאת והיה רוצה להטעות אותנו, 
והרבה פעמים היה אומר: תקרבו הנר התלוי יותר קרוב במקום שהיה אתמול שיכבה אותם לשם והיו אומרים לו 
אם אתה מכבה הנר במקום שהוא נדע בודאי שיצאת ואם לאו אתה מהתל בנו, והיה חוזר ומתחזק עצמו לעשות 
תנועות והרעשות על ידי הרגלים על דרך הנזכר והיה מוליד אויר על ידי התנועות ההם ולהיות ]שלא היה[ רוצה 
לצאת ולעקור דירתו משם לא היה יכול לכבות הנר משם ואם היה יותר קרוב הנר היה יכול לכבות בעבור היותו 
ונמצא סמוך  יצא  וכן היינו רואים שרוח  וכן המשביעים  גבי הרגלים כפי אשר הוא היה אומר  הרוח עומד על 
לרגלים, והיו חוזרים להשביע לו ולתת לו עשן אש וגפרית  בתוך הנחירים כדי שיצא מכל וכל דרך הצפרן הנזכר 
ויעקר משם עקירה מחלטת ושיכבה הנר הנזכר שהיה רחוק שלש אמות יוכל לכבותו דרך עוברו משם ללכת אל 

מקום מדבר שמם. והוא היה אומר הרבה פעמים תניחו לעניה זו היהודית ולא תזיקוה. ואמרו לו: 

אתה המזיק לה צא, אם אתה מצטער ממנה, והשיב: לא תכריחוני יותר שאם תכריחוני לצאת אוציא את נפשה 
עמי, ועם כל זה המשביעים הנזכרים גזרו עליו שיצא על כל פנים ולא היה יוצא. אמרו : תשב על המטה ואז תצא 
ואם לא היה רוצה אז שיכריחוהו על ידי כל הנזכר  ןישב על המטה בלי עוזר, ואז כשהיה יושב היו אומרים לו בקול 
גדול: צא רשע במהירות בלי נפשה,ואז היה הוא בעצמו ממשש באצבע על גבי הרגלים כאילו היה דוחה הרוח 
שבתוך הבשר דרך הצפורן הנזכר על ידי אותו המשוש ,ואז כהרף עין התחילה לדבר יושבת ואומרת כבר יצא, ולא 
היו מאמינים אותה אולי הוא בעצמו מדבר בעבור שראו שלא כבה הנר, והיא הייתה אומרת נראה ששכח לכבות 
הנר, בעד רוב הבלבולים ומצד רוב המהירות לצאת, ועם כל זה לא היו מאמינים אותה והיו רוצים לחזר לענות 
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כמו בתחילה, והייתה צועקת לחמיה ולזקנתה: למה אתם מניחים אותי שישרפוני שכבר יצא ואינם מאמינים אותי 
והיתה אומרת אני יודעת הדבר באמת שכבר יצא. והיה אומרים לה מה הוא הדבר? אז השיבה: האם מכרח שאמר 
לכם, ואז הבינו שהיה דבר שלא נתן להאמר בפרסום ואז אמרו לאשה אחת שתלך אצלה והיא תגלה לה הדבר, וכן 
נעשה ונודע הדבר שהיה שיצא הרוח דרך אותו המקום והוציא דם כשיצא, ועל ידי כל אלו האמתלאות הסכימו 
כלם שאמת בדבריה ושמו עליה הקמיעות שהיו בבית מוכנות שאולות ונשארה בחזקת בריאה. ואחר שעה באו 
החכמים אצלה לקול היוצא בעיר, הנה רוח איש ישראל מדבר בתוך אשה אחת, וכשראו אותה אמרו : בודאי לא 
יצא ואם יצא כבר חזר להכנס מצד הסימנים שהיו רואים כמו העינים שהיו אינבידרעאדוש וכמו הנשימה שהיה 
נראה קשה, ובאלה סימנים שהיו יודעים שעדין הוא בתוכה אז חזר הקול לקלקולו קלא דלא פסיק עדין הרוח 
בתוכה. וכן אמרו לי השני המשביעים כי ודאי שיצא אבל אחר כך חזר מצד אחר, כי הקמיעות אשר  עליה לא 
נכתבו על שמה, ומצד בלבול כל העיר יהודים ותגרמים שהיו באים אלו על אלו לראות את הדבר הנורא והמפליא 
בעיני כל האדם השתיקו הדבר מצד סכנת האמות )שהיו אומרים לשרפה( עד ישכח איזה ימים ואז יתוקן הדבר 
ואחר שמונה ימים נפטרה העניה מצד הרוח שלא הניחה ואומרים שחנק אותה ויצא עם נפשה.כל מה שכתבתי 
לעיל כל פרט ופרט על מתכונתו הוא כתוב. ואין לפקפק ולספק בשום דבר כי על אמיתתם הם כתובים ואין בהם 
שום תוספת ושום מגרעת כי מה שראיתי ושמעתי כתבתי דוקא ואני מחלה פני החכמים, ישמרם צורם ויחיהם 
שנמצאו שם שיחתמו ידיהם על זאת גם הם כי על פיהם אנו חיים שיאמנו דברי על ידי חתימתם בעין רואה כתבו 
זאת ובאוזן השומע שיאמין אמונה אומן כאילו הוא שומע מפי הרוח ויהיה ירא וחרד להאמין ולקים כל דבר 
הכתוב בתורה ובדברי רבותינו ז"ל ואז ינוח על משכבו שלום ושלש כתות של מאלכי השרת יצאו לקראתו אחת 
אומרת שלום וכו' ונגע לא יקרב באהלו ויתדבק נשמתו באלהו ויחזור למקום שחצבה משם. נאם הכותב הצעיר 

הדל באלפי הנרצע לעבד ליראי ה' ולחושבי שמו אליה פאלקן:

שם נמצאתי ושם הייתי ועיני ראו ואזני שמעו את כל אלה ויותר מהמה אשר יראה יעיד. נרצעכם שלמה לוי ן' אלקביץ:

אלו דברים דברי אמת שאין להם שיעור לדעת כל איש מעשה ויעזב רשע דרכו ואיש עון מחשבתיו בטרם ילך ואיננו ומי יודע ישוב 
ונחם ושב ורפא לו. הצעיר אברהם לחמי:

שמואל בואינו:

גם אני נקראתי לראות זה העניין ועיני ראו ואזני שמעו והוא דבר פלא להורות לנו שנחזור בתשובה 

נאם אברהם ארואיטי:"

ועוד ממשיך הרב מנשה ישראל לספר :" ושוב ארע מעשה כיוצא בזה אז באותו הזמן בבחור אחד שנכנס בו 
גם כן רוח והשביעו אותו)את הרוח( בכל הנזכר לעיל והזכיר גם הוא מה שמו ושם עירו ושם אשתו היה בוכה והיה 
אומר שאשתו נשארה עגונה אחריו בעבור שהוא טבע בים והחכמים אינם יכולים להתירה להנשא לאחר והיא 
מזנה והיה מבקש מהחכמים העומדים שם שיתירוה ונתן סימנים הרבה לדבריו, ואמרו לו שהיא עם כל זה אסורה, 
ונשא ונתן עמהם על זה מדברי חז"ל כו'.., ושאלו לו מה היה עונו ואמר שבא על אשת איש בקושטנדינא ונהיה בו 
מה שאמרו חז"ל דין ארבע מיתות לא בטלו כו', אמרו לו: ומה שם האשה ההיא ולא היה רוצה לגלותה שכבר מתה 
גם היא ואין תועלת במה שיגלנה, בין כך ובין כך קם על רגליו ואמרו לו: למה קמת, אמר להם: בעבור שחכם פלוני 
בא עתה וכן היה, כי תכף אחר זה בא כאשר אמר. אחר זה נכנסו כת של בחורים אצלו, ואמר: למה באים אלו לכאן 
לראות אותי, הלא אלא עשו כמעשי ויהיו כמוני, אז נבהלו אותם הבחורים, אמר לעומדים שם ומה אתם תמהים 
וכי זה שהוא מלבש בבגד לבן לא בא בקושטנדינא על אשת איש וזה שאצלו לא עשה כך וכך. אז נבהלו יותר והיו 
מסתכלים זה בזה. התחיל זה המלבש בבגד לבן לבכות בכיה רבה ואמר אמת הוא אומר. וכן כלם הודו והתודו 
על מעלליהם. אז שאל אותו אחד מהחכמים שהיו שם. ואמרו לו: מנין אתה יודע מה חטאו אלה, התחיל לשחק, 
ואמר להפ: וכי אין הפסוק אומר: ביד כל אדם יחתום )איוב ל"ז, ז'(. אמרו לו : והלא ידיהם הם תחת כניפהם מנין  
אתה רואה מה בידיהם? חזר לשחק שניה ואמר: וכי אני איני רואה ואפילו בחדרי חדרים. אמר לו: אחד מהחכמים 
העומדים שם תאמר לי מה מעשי. אמר לו : על אדונינו אין לנו רשות לדבר דבר. ושאלו לאותו הבחור שהיה הרוח 
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בתוכו למה ידבר זה הרוח עם פיך ושפתיך כאילו אתה המדבר ידבר הוא בעצמו, וחזר לשחק ואמר: וכי לא אמרו 
רז"ל בבא קמא בדף פלוני שלוחו של אדם כמותו כו', ואז שאלו שיאמר להם באיזה אפן נכנס בתוך  זה הבחור 
,והשיב שהוא טבע בים במקום פלוני והדגים אכלו את בשרו ורוחו היה משוטט בארץ מחביא ומסתיר את עצמו 
מעין כל בריה שכלם היו מצערים אותו בכל מיני צער עד שנכנס בפרה אחת ואז נשתגעה הפרה ובראות בעל הפרה 
את מעשיה מכרה ליהודי אחד והיהודי שחטה וכששחטה היה שם הבחור ההוא ויצא מהפרה ונכנס בתוכו. וכן 
העידו רבים שכך היה המעשה ושתכף אחר שחיטת הפרה הרגיש הבחור ברוח שהיה מצערו ובתוך שמונה ימים 
נפטר זה הבחור. על כן הירא את דבר ה' ישוב ונחם על חטאתיו אשר עשה ויחנן לקונו אולי ישמע השם ורפא לו. 
עד כאן :"...עכ"ד הרב מנשה ישראל זצ"ל .ואנוכי ערן בן עזרא המחבר מוסיף, כמו שאתם רואים קוראים יקרים,  
יש דין ויש דיין ויש למהר לשוב בתשובה כל עוד אדם חי ויש לו אפשרות, כי לא ידע אדם מה ילד יום ואל יאמר 
מחר, שמה לא יהיה לו מחר. לכן שובו בתשובה כבר עכשיו ותגידו לשם כך:"הריני לוקח עליי מצוות עשה של 
התשובה" ותתוודאו על כל העוונות שלכם מיום שאתם זוכרים את עצמכם, ותתחרטו עליהם ,ותבקשו סליחה 
מהשם ותפייסו את מי שפגעתם בהם, ותחזירו כל שגזלתם ,לנגזלים או לציבור אם אתם לא יודעים מי הם.ותעזבו 
את החטא ואל תשובו אליו לעולם עד שיעיד בכם יודע תעלומות שאתם לא תשובו לחטוא בזה החטא לעולם.וכך 

לא נזדקק להענש כמו נשמות אומללות של רשעים אלו.

הגר"ח ז"ל מוולוז'ין אמר פעם על תופעת דיבוק בשעתו: "יבוא זמן שישתוקקו לראות דבר כזה )כדי 
לחזק האמונה ולהביאה לידי מוחש ועל ידי זה תהיה מעשית ממש( ולא ימצאוהו, כי זהו רק מחסדי ההשגחה 

העליונה להוציא הציבור מבור שנחשים ועקרבים מצויים בו, לעוררו מתרדמת השיקוע בדמיונות כוזבות. "

פרק חדש ומדהים !!חובה לקרוא!!

מסרים מהילדים האוטיסטים ופגועי במוח
)שנאמר: "ונפשי יודעת מאוד" -תהילים(

ופגועי מוח שהוכחו  ונמצאו תואמים לתורה הקדושה מילדים אוטיסטים  להלן מסרים מעולם האמת שנבדקו 
כגאונים שבקיאים בכל רזי התורה שלנו ומקבלים מסרים מבת קול בשמיים ומהקדוש ב"ה למסור לעם ישראל 
וזה נס של העשרות השנים האחרונות שנתגלה כדי לסייע לעם ישראל לעשות תשובה לפני שמתגלה משיח צדקנו 
וכמו שכתבו בספרים הקדושים שלפני שמשיח יבוא נבואה ניתנה לשוטים. למרות שמסריהם הם לא נבואה כפי 
שהם מעידים אלא מעין נבואה. אך המסרים מהם הם דברי אלוקים חיים כמו שאמרה הילדה האוטיסטית גליה 

לאמא שלה כפי שפורסם בספריה המאוד מומלצים גליה מסרים מעולם האמת. 

קראו בעצמכם ותופתעו מעוצמת וחדות המסרים שתואמת בדיוק מופלא לאמור בתורתנו הקדושה ואף ניתנה 
הסכמות של גדולי הדור ורבנים חשובים שבדקו התופעה. ראו הסכמות הרבנים ומכתבי המלצה לתופעה בסוף 
שיעוררו  בנושא  ספרים  ולפרסם  בחום  והמליצו  אישרו  אף  הרבנים  האוטיסטים.  מהילדים  המסרים  על  הפרק 
לתשובה )המסרים עברו בדיקה עם רב בטרם פורסמו כפי שאני מביאם ממקורות שונים( ה. אני ממליץ בחום רב 
לקרוא את הספר ונפשי יודעת מאוד -2 של הרב יהודה סרבניק וכמו כן את גליה -מסרים מעולם האמת. וכמו כן 

את דניאל -3 מסרים מעולם האמת את כולם תעשו גוגל ותוכלו להוריד בחינם מהאינטרנט. 

מן המקורות: כהוכחה שאכן חז"ל אישרו לנו שהתופעה אמיתית והיא חסדי השם להעיר את עמו לתשובה 
ולאמת. מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים. . . " גמרא, בבא בתרא, דף י"ב 
עמוד ב'( אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ואחר החורבן בטלה השמחה מלב נבונים, אבל שוטים ותינוקות 
מפני חיסרון דעתם יכולים להיות בשמחה. . . " )המהרש"א( פעמים שכח עליון שורה עליהם" )עין יעקב(. . 
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עד שלא יבוא שבר וחורבן לאיזה עם בארץ, מכריזים בכל העולם דבר זה ולפעמים נימסר דבר זה לאותם בני 
אדם השוטים שאין בהם דעת. . . " )הזוהר(. 

)F.C( מסרים מהילדים האוטיסטים בתקשורת בתמיכה

על חשיבות הפצת יהדות וכיצד מוכח מדעית שמה שילדים אלו אומרים אמת הוא ומוכר משפטית ומדעית? דברי 
האוטיסטים- מידע על שיטת התיקשור ואיך מגיעים המסרים משמים הילדים הללו משתמשים בשיטת תקשור 

בתמיכה להעביר לנו מסרים להלן מידע על השיטה והוכחות לאמינות. 

 התקשור בתמיכה, הינה שיטה חלופית המיועדת לעזור לפגועי המוח ליצור תקשורת עם סביבתם ומשמשת 
בהצלחה ילדים ומבוגרים פגועי מוח בכל הגילאים אוטיסטים, בעיות שפה ודיבור קשות וחוסר דיבור, פיגור 
שכלי בכל הרמות, גם כאלה שאובחנו כסובלים מפיגור קשה, תסמונת דאון, תסמונת רט, שיתוק מוחין, מחוסרי 
הכרה – צמח. פגועי המוח אשר אינם ורבליים או בעלי יכולת מילולית מוגבלת מאוד, מתקשרים את מחשבותיהם 

ורצונותיהם באמצעות תקשורת זו ע"י הצבעה בלוח אותיות. 

הילד פגוע המוח, דוחף את היד לעבר לוח האותיות ומצביע על האותיות בלוח האותיות. על ידי צירוף אות 
לאות מתקבלת מילה, מילים מצטרפות למילים ומתקבלים משפטים. וכך כותבים פגועי המוח בכל רחבי העולם 
ומגוונים,  רבים  בנושאים  ומאמרים  שירים  מאות  מחשב,  מקלדת  או  אותיות  בלוח  הצבעה  ידי  על  גיל(,  )בכל 
לומדים מתמטיקה, ביולוגיה, יכולים להזמין ארוחה במסעדה על ידי הצבעה על המילים הכתובות בתפריט וכו'. 
המתקשר תומך פיזית )לא בכל מקרה( את ידו של פגוע המוח, על ידי החזקה או ייצוב של היד, פרק כף היד או 

האמה. ומכאן שמה של התקשורת בתמיכה. 

במהלך הזמן, ישנם פגועי מוח אשר לגביהם אפשר להקטין את תמיכת היד, ויש שאינם נזקקים יותר לעזרה 
פיזית זו של המתקשר ומסתפקים בכך שהמתקשר יעמוד לצידם או יגע להם בכתף, בראש, ביד או בבגד. ישנם 

פגועי מוח המתקשרים ללא צורך בתמיכת ידם כלל וללא כל תמיכה אחרת מכל סוג שהוא. 

הדברים מוכחים בסרטי וידאו אשר מוקרנים ברחבי העולם, ומידי פעם גם בטלוויזיה בישראל, בערוץ המדע 
ובטלוויזיה החינוכית, ואף מוקרנים בהרצאות בנושא בכל רחבי הארץ. כיום מצויות עדויות מתועדות של אנשים 
אשר נחשבו לסובלים מפיגור קשה, שאינם מסוגלים ללמוד מאומה והסתבר שבאמצעות שיטת תקשור זו, הם 
התגלו כמחוננים! לומדים מתמטיקה, ביולוגיה. לומדים בבתי ספר רגילים, כותבים שירים ומאמרים המתפרסמים 
ברחבי ארה"ב. חשוב לציין שאלפי אתרים באינטרנט מדווחים על שיטת תקשור מדהימה זו, ומספקים אינפורמציה 

רבה ועדכנית בנושא. 

והעולמיים כמו: מהדורת הערב  דווחה באמצעי התקשורת המקומיים בארה"ב, הארציים  זו  שיטת תקשור 
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– עם דן רטר ברשת הטלויזיה C. B. S ב – 21.7.1993. ב – C. B. S. בתוכנית "כיצד הם עושים זאת" ב – 
19.10.1983. בתוכנית הידועה "60 דקות" בפברואר  בתוכנית "קו הגבול",   .P. B. S  – 17.9.1993. ברשת ה 
1994 ועוד. בעיתונים וכתבי העת: ה"ניו יורק טיימס", "וושינגטון פוסט", פוסט סטנדרט", "הרולד ג'ורנל" ועוד. 

מתי והיכן התגלתה שיטה זו?
יצירת תקשורת חלופית עם אוטיסטים ופגועי מוח, התגלתה בשנים  זו, המאפשרת  שיטת תקשור מדהימה 
האחרונות בכל רחבי העולם: בשבדיה ב – 1985, קנדה – 1982, דנמרק – 1988, אוסטרליה ב – 1986 על ידי 
רוזמרי קרוסלי, בארצות הברית במספר מדינות שונות ועל ידי אנשים שונים: קארול לי ברגר ב – 1987, פרופ' 
סקוהלו חתן פרס נובל לפיסיקה אשר גילה את השיטה עם בנו האוטיסט ב – 1985 ועוד. הגב' רוזמרי קרוסלי 
מגלת השיטה באוסטרליה, הקימה במלבורן את המרכז לתקשורת בתמיכה "DEAL" . הגב' רוזמרי קרוסלי מרצה 
בכל העולם, חיברה מאמרים רבים וספרים המוכיחים את אמיתות השיטה ותיעדה את ההוכחות בוידיאו. הגב' 
קארול לי ברגר ממדינת אורגון בארה"ב ואחת ממגלות השיטה בארה"ב הקימה את "המכון הלאומי למחקר, 
אוטיזם ותקשורת" –The National autism and Communication research institute , חיברה מאמרים 
המחלקה  מנהל   – ביקלין  דאגלס  פרופ'  השיטה.  את  המתעדות  וידיאו  קלטות  לאור  והוציאה  בנושא  וספרים 
את  בדק  זה,  בעולם בתחום  הידוע כאחד המומחים  יורק,  ניו  באוניברסיטת Syracuse במדינת  מיוחד  לחינוך 
השיטה בארה"ב ובאוסטרליה וריכז את החומר. פרופ' ביקלין הקים את המכון לתקשורת בתמיכה באוניברסיטת 
ניתן  אשר  באחד המאמרים   . Facilitated Communication Institute בארה"ב:  יורק  ניו  במדינת  סרקיוז 
כיום עדות הניתנת בתקשור  לקבל גם באמצעות האינטרנט נאמר "מספר בתי משפט בארה"ב כבר מקבלים 

בתמיכה, כעדות קבילה בבית משפט!"

יורק.  ניו  במדינת  העליון  המשפט  ומבית  בארה"ב  קנזס  במדינת  בוויצ'יטה  המשפט  מבית  מקרים  ידועים 
בוויצ'יטה במדינת קנזס, התקשורת בתמיכה התקבלה כעדות קבילה בבית משפט, בתיק התעללות בילד פגוע 
מוח. חבר המושבעים מצא את הנאשם אשם. )רנדל, מרס 1993(. המקרה הוסרט בסרט קולנוע אשר הוקרן ברחבי 

העולם וגם בארץ )בכבלים(. 

במשפט לוז פ. בתאריך 14.1.1993 ניבחנה לוז פ. פגועת המוח והצליחה במבחנים שונים המעידים על 
אפשרותה לומר את מחשבותיה שלה על ידי תקשורת בתמיכה. עדותה באמצעות הצבעה בלוח אותיות בשיטת 

התקשור בתמיכה, התקבלה כעדות קבילה בבית המשפט העליון במדינת ניו יורק!

שיטת התקשור בתמיכה מוכרת ונמצאת בשימוש ברוב מדינות העולם המערבי. בארה"ב משתמשים בשיטה 
זו ב – 38 מדינות. באוניברסיטת סרקיוז במדינת ניו יורק בארה"ב, לומדים כיום שבעה אנשים לדוקטורט בשיטה 
זו. שיטת תקשור זו הגיע לישראל לפני כעשר שנים על ידי שתי מתקשרות אמריקאיות, אשר למדו את השיטה 
בארה"ב. הילדים פגועי המוח בישראל כותבים באמצעות שיטת התקשור ובנוסף לתקשורים יומיומיים, גם מסרים 
מדהימים מן העולמות העליונים, מסרים רוחניים גבוהים ודברי תורה – דברי אלוקים חיים, אשר אין למתקשרות 
כל הבנה בהם. התקשור הרוחני העמוק מאוד יחודי לארץ, למרות שידוע על שני ספרים שיצאו לאחרונה לאור 
בארה"ב וכוללים גם מסרים רוחניים: "ילד של נצח" ניכתב ע"י קריסטי ג'ורדי – אם לילדה פגועת מוח והספר 
"זכרונות של ילד אוטיסט". ספר נוסף אשר ראה לאחרונה אור בצרפת: "אני בוחר את ידך כדי לדבר" ניכתב ע"י 
ונושאים על  דיווחים על תקשורים טלפטיים  ווקסיו, בספרים הנ"ל מובאים  קלינאית התקשורת אנה מרגריטה 
טבעיים, באמצעות התקשור בתמיכה בשיטת FC. בארץ נכתבה בקיץ התשנ"ח – 1998 עבודת מחקר חלוצית

M.A. בנושא התקשורת החלופית הזו FC, ע"י הגב' חני חוקת, בתו של פרופ' סימפסון, ראש החוג לחינוך מיוחד 
באוניברסיטת בר אילן )"עמדות הורים ביחס לילדם הרב נכותי בהשפעת חשיפת ילדם לערוץ תקשורת חלופית"(. 
עבודת המחקר התקבלה ע"י הסגל האקדמי הבכיר של בית הספר לחינוך )פרופ' ודוקטורים(. עותקי העבודה 
זמינים לעיון בספריית ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן ברמת גן. בעבודה ניתן לראות בין השאר טבלה בה 
מתארת הגב' חוקת ילדים בפיגור עמוק אשר נחשפו לתקשורת החלופית בתמיכה –  FC ולאחר חשיפה זו רובם 

הוערכו על ידי אנשי המקצוע כבעלי אינטליגנציה תקינה! 
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)להלן כתבה מהעיתון שנעשתה על גליה האוטסיטית ואמא(

דברי האוטיסטים ופגועי המוח על שיטת התקשור FC האם האוטיסטים הם נביאים? התבוננות בדבריהם של 
פגועי המוח מגלה שמלבד ידיעותיהם הנפלאות בכל התחומים, במיוחד בתחום הרוחני, יש בידם מסרים חשובים 
לעם ישראל בתקופה זו. מסרים אלה הם בדומה למה שנמסר ע"י הנביאים אך האוטיסטים ופגועי המוח מוסרים 

לנו שהם שלוחי המקום ב"ה להעביר מסרים אלה, אך אינם נביאים. 

להלן כתבה שנעשתה על שלומית גד זצ"ל וביתה גליה שבמסר הראשון לאמא שלה בתקשורת בתמיכה אמרה 
לה שהיא סבתא שמחה שבאה בגלגול של גליה ושמה מעיד על שמחה כשמה הקודם שכן גליה זה מלשון גילה 
ניתן ללמוד ממהותה שהוא לגלות לאמא שלה ולעם ישראל את האמת שיש בורא  ועוד שבשמה  שזה שמחה 
לעולם והתורה אמת. שלומית הכינה רשימת שאלות שכן הייתה מורה חילונית לשאול את ביתה ואפילו שכתבה 
סדר  לפי  כל השאלות  על  ענתה  הילדה  אותם מהתיק  הוציאה  לא  ואף  ביתה  בנוכחות  ולא  אחר  במקום  אותם 

כתיבתם מבלי שנשאלה אף שאלה מהדף שכאמור היה בתיק!

דבר זה מייד שכנע את שלומית גד )שכל הקטעים של גליה יהיו מוקדשים לעילוי נשמתה ולזכות הנשמה של 
גליה היקרה. ואמא שלומית גד ז"ל שנפטרה לפני כשלוש שנים.(שמדובר בתקשורת אמיתית ואכן זאת ביתה גליה 
שעונה. למתקשרת שבאה לתקשר בחינם לשם שמיים לא היה ידע מוקדם לגבי השם של סבתא שמחה או רשימת 
מוכרת  גליה מסרים מעולם האמת שהיא  והוציאה את הספרים  חזרה בתשובה שלימה  וכו. שלומית  השאלות 

 dani18.com במחיר מסובסד לזיכוי הרבים וניתן להורדה בחינם באינטרנט באתר

ש. = שאלה.      ת. = תשובת האוטיסט או פגוע המוח. 

ילד אוטיסט: 

" ש. האם התקשורת הזו נבואה?      ת. לא בדיוק נבואה. 

ש. אם כן מה זה?         ת. מסר מה' אבל אנחנו לא נביאים. אנחנו בעלי עבירה שחזרנו פה לעזור ליהודים 
לראות את האמת. זה חלק של תיקונינו. 

ש. איך להגדיר זאת?          ת. איני יכול להיות יותר ברור. 

ש. האם זה רוח הקודש?       ת. לפעמים כן. כי אנחנו מקבלים מסר ישר מן השמים. שהולך מהמילה של 
ה' לשקעים העמוקים ביותר של הנשמה שלי ומשם זה עובר את החלקים העליונים יותר. ואז עובר ממני עם 
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עזרה של המתקשר לעולם של בני אדם. אנחנו שוטים ואנחנו נשלחנו להביא מסר לעם להציץ מעבר לפרגוד, 
לקבל ניצוץ של אור הקודש. 

תקשור נוסף בנושא: 

ש. את אמרת שכל שאלה שאת נשאלת על ידינו את שומעת תשובה מהשם יתברך, מנין לך שהשם הוא 
העונה, אולי זהו מלאך או דבר אחר?

ת. איך אפשר לחשוב או להתבלבל כששומעים את מילתו של השם. כי ככה השם בנה אותנו למטרה זו, 
אנחנו עבדי השם בלבד. 

גליה על התקשור הזה: 

אמא: "התקשור אתך זו נבואה?"  גליה: "התקשור אתי ועם פגועי המוח זו מעין נבואה אבל לא ממש 
נבואה. אלה דברים הנאמרים על ידי השמים והעם צריך לקבלם ברצינות רבה, כי אלה דברי אלוקים חיים!"

אמא: "גליה, כאשר אני שואלת אותך, מי אומר לך מה לענות לי, איך את יודעת מה להגיד לי?"    גליה: 
"אמא, כשאת שואלת אותי, באותו רגע יוצאת מהשמים בת קול ואומרת לי מה להגיד לך!"

אמא: "שכאני מדברת אתך, האם אני מדברת עם המוח שלך או עם הנשמה?"

גליה: "את תמיד מדברת עם הנשמה שלי! אמא, אני צופה רואה ושומעת את הבת קול המכריזה בשמים 
ואומרת מה הולך לקרות, ואסור לי לומר לך הכל. רק את המעט שבמעט אני יכולה". 

מסרים חדשים של גליה-תחילת התקשור

בתקשור הראשון עם האם, גליה )ילדה בת 10(, הצביעה בלוח האותיות וכתבה: "אמא, אני אוהבת אותך! אני 
נשמה של סבתא שמחה שלך שמתה! נשלחתי משמים לתקן עבירה בחינוך ילדים, יש לך זכות אבות ונשלחתי 

משמים להחזיר אותך בתשובה!"

אכן, אמא של גליה חזרה בתשובה מיד אחרי התקשור הראשון עם גליה, הוציאה לאור את שלושת הספרים: 
"גליה – מסרים מעולם האמת!", קלטת וידיאו המתעדת את הנושא, התקשור, ההוכחות, הראיון בטלויזיה בערוץ 

2 וכו'. . . 

בספר "גליה" השלישי )הכולל את שני הספרים הראשונים( ובאתר של גליה, מובאות 25 הוכחות לאמיתות 
התקשור ומסרים רבים ומגוונים. 

http: //www.signsfromheaven.com :האתר של גליה

www.dani18.com ולהורדת ספריה בחינם ניתן

גליה: "אמא, השם שלי גליה אומר את הכל, את המהות שלי והתפקיד שלי בעולם הזה – לגלות 
לך את דברי השם! "

מסרים של גליה 

 "אפסיות החומר ושליליות הסגידה לחומר. . . כל העולם החומרי הזה הוא בר חלוף". . . 

מה עלינו ללמוד מנפילת מגדלי התאומים בארה"ב?

אמא: "אולי את יכולה לומר מה עלינו ללמוד מנפילת מגדלי התאומים בארצות הברית"?

גליה: "אמא יקרה שלי, יש ללמוד מכך את אפסיות החומר ואת השליליות שיש לסגידה לחומר. שכל העולם 
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יהיה  מה  הוא מחליט  הקב"ה שרק  המלכים  למלך  רק  שייכים  כולם  הכוחות  וכל  חלוף,  בר  הוא  הזה  החומרי 
בעולמו ולא אף אדם או מדינה או צבא. 

הקב"ה מלמד את האדם שכל העמל שהוא משקיע בחומר יכול להעלם כהרף עין, כדי לגרום לו לאדם לחפש 
את הרוחניות ואת התכלית שלו בחיים. לחיים יש תכלית ברורה: לגלות שיש לנו מלך אחד ויחיד והוא הקב"ה 

ואין עוד מלבדו והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. 

אוי לכל הסוגדים לחומר למיניהם, לעובדי העבודה הזרה של הגשמיות, לנשלטים ע"י התאוות והס. א. ! 
סוף העולם החומרי קרב! אנחנו לקראת עליה רוחנית עצומה של כל העולם הזה, אנחנו לפני שינוי עצום, ואולי 
יצטרכו ללמוד בדרך הקשה – שכל החומריות סופה להתכלות במוקדם או במאוחר, והאושר האמיתי והבלתי 

מתכלה לעולמים הוא – רק האושר הרוחני ואין עוד אחר". 

אחרי מבצע "חומת מגן"

. . . "כל מצווה היא טיל אטומי! כל יהודי שחוזר לאבינו שבשמים הוא בעוצמה של פצצת אטום!". . . 

אמא: "המצב הבטחוני ברוך ה' נרגע קצת אחרי מבצע "חומת מגן", מותר לך לומר מה יהיה הלאה"?

גליה: "אמא יקרה שלי, מותר לי רק לומר שכל הזמן יהיה הרבה יותר קשה עם הפוגות כפי שכבר אמרתי לך 
בעבר. התהלים הרבים שעם ישראל הקדושים קראו והתפילות, וכל היהודים הצדיקים שלקחו על עצמם מצוות 
והתקרבות והתחזקות בתורה ומצוות למען ה' יתברך, מאוד עזרו לנו ומיתקן מאוד את הדינים והקטרוגים מעל 
עם ישראל. אך כל הזמן שלב הערבים המרושעים יכבד עוד ועוד כמו לב פרעה האכזר, כדי שהקב"ה יביא עליהם 
מכות קשות ועצומות כפי שהיה במצרים. אנחנו רק בהתחלה, עדיין לא התחילו המכות על כל צוררי היהודים. 
הצרות יתכפו עוד ועוד ויתעצמו מאוד, וכל הירא את השם יתברך ישאר לפליטה מכל הגעש והרעש המצפה כל 

כך בקרוב לכל יושבי כדור הארץ. 

הכל יהיה בתזוזה כפי שאמרתי לך בעבר, צבאות יתנגשו באכזריות רבה, הרבה סבל צפוי לעולם לפני תיקונו 
הסופי. גויים רבים יכרתו ועם ישראל חי! עם הנצח ינצח את אוייביו הנראים והנסתרים בע"ה. כל מצווה היא 

טיל אטומי!

 כל יהודי שחוזר לאבינו שבשמים הוא בעוצמה של פצצת אטום! כמה כח זה נותן לנו עם ישראל, שאף אחד 
מאוייבנו לא יוכל לנו. אם רק נלך בתורת ה' ומצוותיו, כל צוררינו יפלו כעלה הנידף ביום סתיו! הכל קרוב, רק 
לא לדאוג עם קדושים ויקרים לה', עם ישראל הנבחר, עבורכם ה' עושה את כל אלה, עבורכם תגיע גאולת העולם 
וסוף הסבל האנושי, עבור אהבתכם את ה' יתברך ולכתכם אחריו במדבר בארץ לא זרועה במשך אלפי שנים, 

בנאמנות עצומה. אשריכם כל הנאמנים, הקרובים והאהובים לה'. 

בקרוב תזכו לשכר עצום ביותר גם בעולם הזה ותזכו לראות נסים ונפלאות. זו קריאה אחרונה לאחי ואחיותי 
היקרים: עלו מהר שמא לא תספיקו! התעוררו במהירות, עכשיו! אין זמן אחר כך, תהיה מהומה רבה מאוד 
בעולם, יקשה עליכם לשנות את כל אורח חייכם פתאום, נסו עכשיו, חפשו את הדרך כעת ומשמים תקבלו 

עזרה עצומה! רק נסו ותיווכחו. 

אנחנו כבר לפני הבירור הסופי, בקרוב ביותר יהיה בירור גדול כפי שכתבתי לך כבר מזמן. הרבה מאוד לא 
יוכלו לסבול את השפע והאור שירד לעולם הזה, לא יהיו מסוגלים לעמוד בו, רק הנשמות שהכינו את עצמם 
למעמד יצליחו לשרוד. מצוות ה' יתברך בונות לנו את הכלי הרוחני שיכול להיות כלי קיבול לקדושה העצומה 
שתרד כל כך בקרוב. הכל כבר מתחיל להתרחש, בקרוב ביותר כבר נראה שאין יותר שליטה על כלום, יהיו המון 
אסונות טבע עצומים, המונים ימותו ממחלות וממלחמות, לידת עולם ימות משיח כבר בפתח, בקרוב תיווכחו 

שכל המסרים מתקיימים, כל הספקנים למיניהם יבושו ויכלמו. 

מי לה' אלי! בואו נא אחי ואחיותי, רק דרך ה' היא הדרך היחידה והאמיתית, זו הדרך הנכונה ואין אחרת, 
מהרו פן תאחרו והצער יהיה גדול מנשוא, התעוררו ועוררו כעת והאושר יהיה עצום ביותר לנו לכל ישראל"! 
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מסרים של גליה

. . . "כל הנבואות אכן מתגשמות וזו עת צרה ליעקב וממנה בע"ה יתברך יוושע. . . "

. . . "זה דור שיזכה לגילוי משיח בעזרת ה' יתברך. . . "

. . . "הולך להיות הרבה יותר קשה. . . להתפלל לקב"ה בבכי מתוך קירות הלב! לקרוא הרבה תהלים!. . . "

אמא: "מסופר על רבי עקיבא וחכמים גדולים שעלו לירושלים. כשהגיעו להר הבית ראו שועל יוצא מבית 
קודש הקודשים, התחילו לבכות ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו: מפני מה אתה צוחק? אמר להם: מפני מה אתם 
בוכים? אמרו לו: במקום הקדוש שנאמר עליו "והזר הקרב יומת" עכשיו שועלים הולכים בו, ולא נבכה? אמר 
זו הייתי חושש שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו  להם: על כך אני צוחק. עד שלא התקיימה נבואה 

שהתקיימה נבואה זו, אין ספק שתתקיים גם נבואת זכריה: "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים". 

גליה היקרה, האם גם בתקופתנו אפשר לשמוח על הצרות האלה, המוכיחים שהנבואה מתקיימת ומתגשמת 
ואחרי הצרות יתגלה המשיח?"

גליה: "אין מה לשמוח על הצרות, אך יש לשמוח על כך שאנו כבר בסוף גלותנו וקרובים ביותר להתגלות 
משיח צדקנו בקרוב מאוד, כי כל הנבואות אכן מתגשמות וזו עת צרה ליעקב וממנה בע"ה יתברך יוושע". 

אמא: "האם זה בסדר להפחיד כך את עם ישראל, במסרים שאת מוסרת כאן בחוברת?"

גליה: "לפעמים אין ברירה וההפחדה זו הדרך היחידה להינצל, אז יש להפחיד אחרת ירדו המונים לאבדון, 
כי לא יוכלו לעמוד בקדושה ובאור שירד בקרוב ביותר. אין להם כלי קיבול להכיל את האורות העצומים שירדו 
אז הם פשוט יתפוצצו כמו כלי זכוכית. קדושה עצומה תרד בקרוב ביותר לעולמנו, היא כבר החלה לרדת. אנחנו 

בזמנים כל כך גדולים לעם ישראל, לא לחשוש ולא לפחוד, כל ההולכים בדרך ה' להרגע. 

ה' אוהב אתכם עמו ישראל ורוצה לשמוח עמכם בגאולתכם המיוחלת, לאחר כל הסבל והנדודים. 

זה דור שיזכה לגילוי משיח בעזרת ה' יתברך. יש זכות עצומה לכל הנותרים, אך כפי שאמרתי לך רבים לא 
יוכלו לזכות לכך, אלא אם כן ימהרו לבנות את הכלי הרוחני שלהם, שיוכל לקבל את השפע והאורות המתעתדים 
לנסות לחקור  יעשה מאמץ עילאי  זמן, כל אחד  ביותר. אמא תאמרי לכולם שאין  לרדת לעולמנו בזמן הקרוב 
ולדרוש ולחשוב על תכלית חייו בעולם הזה, על תכלית העולם בכלל והוא בתוכו, שישאל למה ולמה ולמה, עד 
שיקבל תשובה. לא להיות אדיש, חובה לחקור ולדרוש, היום יותר מתמיד, כדי להגיע לתשובות ולהתקרב לאבינו 

שבשמים שכה אוהב אותנו. 

אנחנו לפני חופה, לפני שמחה גדולה ועצומה, וזה רק טבעי שנכין את עצמנו לחופה ונתקשט בשלל מצוות 
וצדקה וחסד ולימוד תורה". 

אמא: "גליה היקרה, מה את יכולה לומר על הגשמים החזקים שירדו בחג הפסח וגם אחרי פסח וכל והקור הרב 
שעדיין שורר בחודש אייר? לא זכור לי שירד אי פעם גשם כל כך חזק בחג הפסח". 

גליה: "אמא יקרה שלי, זה איתות שאינו משתמע לשתי פנים, לגבי הזמנים הלא רגילים, כדי שעם ישראל 
יפקחו את עיניהם ויראו אנה הם הולכים. לגרום לעם ישראל לשאול "למה?" כדי להתקרב לקב"ה שכל כך אוהב 

אותנו בניו ובנותיו האהובים". 

אמא: "מה נכון עכשיו לעשות בתקופה הכה קשה כדי להנצל ולהציל כמה שיותר מעם ישראל? והאם באמת 
יהיה יותר קשה?"

גליה: "אמא יקרה, לצערי הרב כן הולך להיות הרבה יותר קשה, לא יתואר מה מצפה לכל העולם לפני תיקונו 
הם  רק  לשרוד,  יוכלו  יתברך  לה'  המתקרבים  רק  יתברך!  לה'  להתקרב  ומדגישה,  חוזרת  שוב  אני  אך  הסופי. 

היחידים. כל השאר יעלמו כלא היו. 
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מזכי הרבים הם חיילים מאוד אמיצים ומובחרים בקרב האחרון הזה, הם המחיים את הצמאים והמיואשים, 
הם משקים אותם מי חיים. 

אמא יקרה מה שנשאר לנו לעשות הוא להתפלל לקב"ה בבכי מתוך קירות הלב, כדי שיושיענו בקרוב. 
לקרוא תהלים! הרבה תהלים! כח התהלים הוא עצום ביותר וכמובן לקיים תמיד מצוות ה' יתברך וללכת בדרך 
תורת ה' הקדושה. אמא התורה היא כמו אויר לנשימה, כל מי שילמד בכל מקום וזמן יזכה אותנו עם ישראל 

כולנו. 

לא לחשוש מכלום זמן גאולתכם הגיע ולא בשר ודם נלחמים לעם ישראל אלא רק ה' בלבדו וכוחות השמים. 
בקרוב ביותר נראה נסים רבים. 

מסרים של גליה

. . . "לא רק שיפחדו לצאת מן הבית, אלא יפחדו גם בתוך הבית. . . ". . "נסיונות קשים באמונה ובטחון שלנו 
בקב"ה. . . . . . "אין צורך לבזבז זמן כל כך יקר מול הטלויזיה! יש להרפות מן המכשיר המנסה להשתלט 
עליכם. . . ". "ככל שתקשיבו פחות לחדשות – ייטב לכם. . . ". "ירושלים יהיה המקום הבטוח ביותר בעולם, 

וכמובן כל ארץ ישראל. . . "

גליה: "אמא יקרה שלי, אני מאוד עצובה על כל המצב הקשה אליו הגענו, על כל ההרג ושפיכת דם אחינו 
ואחיותינו על ידי המחבלים הערבים שהם חלאות אדם מתועבים. אבל אני גם רואה מה יקרה להם כל כך בקרוב, 
לכל המרצחים ולכל שולחיהם ולכל מי שהיה יד במרחץ הדמים הזה, אשר הביאו על ישראל. א-ל נקמות ה', א-ל 
נקמות הופיע! אנחנו נראה הרבה ניסים ונפלאות בקרוב ביותר, נראה כיצד נופלים כל הערבים שסובבים אותנו 
ורוצים לאכול אותנו חיים, נראה איך הם יהיו בקרוב ביותר כדומן האדמה! ואיך חיתת ה' תיפול עליהם, אימתה 

ופחד מישראל. כולם יראו שה' נלחם לנו, עד אשר יכרית את כל אוייבינו הנראים ושאינם נראים. 

זו תקופה לא קלה ועל זה אני בוכה ועצובה אך גם שמחה מאוד על התקופה הכה יפה ומאושרת המצפה לעם 
ישראל בקרוב ביותר. אין לי הסתרה ואני רואה את כל התכונה לקראת הגאולה, את כל ההכנות בשמים. 

אך יש חבלי לידה ואנחנו כבר מתקדמים לעבר הצירים הקשים יותר, כי הזמן הבא יהיה הרבה יותר קשה, 
זה יהיה נסיון גדול ועצום לכל עם ישראל כפרט וככלל. מי שיעמוד בנסיונות יקבל שכר עצום ביותר על אמונתו 

הרבה. 

האמונה  מידת  על  ויעבוד  ולבבו  עצמו  יכשיר  אדם  כל  לחכות!  לא  באמונה,  היום  שיתחזק  שיכול,  מי  כל 
והבטחון בה' כי בקרוב יזדקק מאוד לכך. כפי שאמרתי לך כבר, מי שישר והגון והולך בדרך ה' ובתורתו, יעבור 

הרבה יותר בקלות את התקופות הקשות המצפות לנו". 

אמא: "יש גם אנשים יראי שמים ודתיים שנהרגים, למה?"

גליה: "אמא יקרה שלי, הכל חשבונות שמים. אך העיקרון הוא: שישרי דרך ההולכים בדרך ה' ומקיימים 
ויגיעו לסוף המסלול ולקבלת פני משיח צדקנו כל כך בקרוב. אמא יש המון  את תורתו, הם אלה שישרדו 
שיקולים נוספים לגבי כל אדם והייסורים שעליו לעבור כדי לזכך את נשמתו. הייסורים הקשים שכל יחיד עובר 
הם כפרת עוונות ממש, וכל אחד יכפר כפי הצורך, לא יותר ולא פחות. הייסורים הקשים מזככים כל כך ומכינים 

את כל עם ישראל בכלל ובפרט לקבלת פני משיח צדקנו בקרוב בע"ה. 

יש המון חשבונות ושיקולים שאין רשות לומר לך ויש שיקולים שגם אני לא יודעת, אך מותר לי רק לומר 
לך ולכל מי שתמסרי את המסר שלי, שכל מי שנפטר על קידוש ה' ורק בשל היותו יהודי, זכותו עצומה בשמים 

ושכרו לא יסולא בפז, ויש הרבה בעלי זכויות רבות שנלקחים במקום שילקחו רבים יותר. 

הכל דין צדק מוחלט, אין איפה והאיפה בשמים כלל, והכל לטובה, אפילו הייסורים הרבים שלנו. כל אדם 
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בא לתפקיד מסויים, לתיקונים מסויימים שנשלח לתקן, ובסיום תיקונו הוא עוזב את העולם, הכל דין צדק 
מוחלט, גם העיתוי של כל אדם ועזיבתו את העולם הזה, הכל מכוון משמים. 

אמא יקרה שלי, המצב כפי שאמרתי לך הולך להיות הרבה יותר קשה, לא רק שיפחדו לצאת מן הבית, אלא 
יפחדו גם בתוך הבית. 

הכל הולך להיות מורכב יותר ומסובך יותר, המצב הולך להיות מאוד קשה לא רק כאן אלא בכל העולם. 
בקרוב תראי למה אני מתכוונת, אין אפשרות שלא יהיה קשה, כל העולם בפני שינוי וכפי שאמרתי לך מזמן, 
כל שינוי הוא קשה, לכן כפי שאמרתי לך בעבר, כל אדם ישתדל לשנות את אורח חייו ולהתאימם כפי שתורת 
ישראל דורשת מכל יהודי ומורה לו את הדרך בה ילך. היום עוד אפשרי לעשות את השינויים האלה יחסית 
בקלות, בקרוב כשכל העולם יגעש וירעש כמרקחה גדולה, יהיה מאוד קשה לשנות את הדברים ואת אורח 

החיים, יהיה קשה מאוד גם ללא שינויים כלל". 

אמא: "זה נראה נסיון מאוד קשה לכל אחד ואחד מישראל, ניסיון קשה באמונה, ומזכיר לי את בני ישראל 
כשיצאו ממצרים, ונכנסו לים ואז נקרע להם. אני מנסה לדמיין את עצמי נכנסת לתוך הים והמים מכסים אותי עד 
הראש ורק אז הים נבקע, זה ממש מפחיד, זה דורש כוחות אמונה אדירים. ואם חס וחלילה אין אמונה בה', אז 
יש גם את הפחד שבכל רגע המים יכולים לשוב לקדמותם ואז כולם יטבעו. דרושה מידת אמונה ובטחון עצומים 
כדי להבין שמי הים לא יחזרו למצבם הקודם ויטביעו, עד שאחרון ישראל יעבור. הניסיון של האמונה והבטחון 

הוא לא פשוט כלל". 

גליה: "אמא נכון, אנחנו צפויים לנסיונות קשים ביותר באמונה ובטחון שלנו בקב"ה, ה' רוצה להיות בטוח 
בנו וברצוננו לקיים את תורתו ומצוותיו ולהגאל גאולת עולמים. 

אנחנו צריכים להוכיח לו שאכן זה כך, במיוחד כדי לסתום את כל פיות המקטרגים בשמים ובארץ שתמיד 
מתקנאים בישראל העם הנבחר, בבנו של מלך המלכים הקב"ה, בגוי הקדוש אשר ה' בחר בו לנצח נצחים. 

הנסיון הוא עבור כולם, זה נסיון מאוד קשה וכדאי להתאמץ. אמא יקרה שלי, הכוונה היא גם לדתיים מאוד 
שמקיימים מצוות ה'. 

חייבים להפסיק לבזבז את הזמן היקר מול המכשיר הטמא! אין צורך לבזבז זמן כל כך יקר מול הטלויזיה! 
חבל על כל רגע שחולף בחיים ולא חוזר יותר! חבל על כל השעות שיכולים לעשות כל כך הרבה וזה יורד לטמיון. 

לכם.  ייטב   – פחות לחדשות  ככל שתקשיבו  ובכלל,  עליכם.  מן המכשיר המנסה להשתלט  להרפות  יש 
בידי  אין להתעמק בחדשות כל כך, הכל  ישראל,  גדולה לעמו  ובאהבה  ה' מנהל את כל העולם בצדק מוחלט 
שמים ולטובתנו, אז מה לנו להיכנס לכל הספוקלציות ולכל הצער שהס. א. מנסה להפיל עלינו בתחבולות רבות 

ומגוונות"?!

אמא: "מותר לך לומר משהו לגבי האנטישמיות הגואה בעולם?"

גליה: "בודאי. גם זה חלק מהייסורים והזיכוכים שעם ישראל עובר בדרכו אל הגאולה השלמה. אמא יקרה 
כמובן  ישראל.  ארץ  כל  וכמובן  בעולם,  ביותר  הבטוח  המקום  יהיה  שירושלים  שלי, כבר אמרתי לך בעבר, 

שהדבר הטוב ביותר הוא לעלות לארץ ישראל הקדושה ולזכות בזכות העצומה של ההתיישבות בארץ הקודש. 

אמא, בקרוב ה' יפרע מכל אוייבי ישראל במשך כל הדורות, מכל מי שפגע בציציות ראשו של כל יהודי 
ויהודי בכל העולם! הם יספגו את המכות הקשות ביותר על כל רוע מעלליהם ופשעיהם כלפי עם ישראל 
קדושים לה'. בקרוב תהיה התחשבנות עם כל הגויים מראשית ההיסטוריה ועד היום, עם כל צר וצורר ליהודים, 

עם כל אוייב ומתנקם, בקרוב יום נקם לה' בשונאיו ובאויבי עמו ישראל!"

אמא: "יש בעם צורך לתקשורים, הם רואים שהמסרים שאמרת התקיימו והמצב נהיה קשה כפי שכתבת לי 
במסרים. האם להמשיך לתקשר אתך?"
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גליה: "אמא את יכולה, איך שתרגישי מבפנים. היום מאוד לחוצים ורוצים לדעת מה יהיה. לא מבינים שיהיה 
רק טוב לישראל שילכו בדרך ה' יתברך, זו כל תמצית הדברים. "

אמא: "את יכולה לומר לי, איך אנשים יבואו לכנסים ושעורי תורה, כשהיום פוחדים מפיגועים?"

גליה: "אמא משמים יכוונו הכל לטובה, התורה לא תפסק לעולם! ולא יעזרו כל ההפרעות השונות. עם 
ישראל תמיד ינהר לשמוע דברי תורה, וצריך להתארגן בהתאם, אך זה לא יופסק לעולם, ובודאי לא בשל מצב 

בטחוני כל שהוא. 

)הערה חשובה: בקשר לכנסים ושעורי תורה, ולכל שאלה, יש לשאול רב. הרבנים הם שליחי ה'!(. 

אמא אני מתפללת כל הזמן על כל עם ישראל. לגבי הצבא שלנו – יש להתפלל ולהתחנן לה' שיצליחם וישיב 
את הבנים בשלום למשפחותיהם! לקרוא תהילים ולקיים מצוות!"

אמא: "אולי את יכולה לומר משהו על מצב הגיור, של כל מני זרמים כיום?"

גליה: "אמא יקרה שלי, כבר אמרתי לך שיש תהליך של חלוקה לשני מחנות. כל אלה המתחזים ליהודים 
וכל המסייעים בידם, יהיו במחנה הטומאה שהולך להיכחד כל כך בקרוב. בקרוב נראה מה קורה לכל מי שלא 
יעזוב את הדרך המנוגדת לתורת ה' הקדושה, ובעיקר אלה המסייעים לגויים להכנס למחנה ה' הקדוש. בקרוב 
ביותר יפלו עליהם מכות קשות ביותר, רק סבלנות, כי הקב"ה ישתבח שמו, הוא א-ל ארך אפיים מאוד עם בניו 
ובנותיו אך כאשר יגיע עת חורי אף, כל המתנגדים לתורת ה' הקדושה והתומכים ומעודדים התרחקות ממנה 
ושינויים ותהפוכות, יפגעו בצורה קשה ביותר. הם יהיו קורח ועדתו של הדור הזה, המן ובניו של הדור הזה. 

סופם קרב". 

אמא: "מותר לפרסם את הדברים האלה?"

גליה: "אמא מותר לפרסם כל מה שאני כותבת לך, את הדברים המיועדים לכלל, לזה זה מיועד. רק בטחון 
ואמונה זה הכל". 

 מסרים נוספים של גליה הילדה האוטיסטית המחוננת. 

. . . "הקב"ה יכה מכה ניצחת את הערבים המזנבים בנו כעמלקים. . . לא תהיה להם שום סליחה ומחילה 
על כל הקורבנות היהודיים שנפלו. . . הקב"ה בעצמו יפרע מהם. . . עד שימחקו מן העולם. . . "

גליה: "בקרוב ביותר ישובו רבים מאוד לאבינו שבשמים, המצב מראה לנו באופן הכי מוחשי שזמן הגאולה 
השלמה קרוב מאוד. כל ההתרחשויות הללו וכל האסונות הללו, הכל חשבונות שמים שאין לנו מושג בהם, 
אבל בקרוב ביותר יהיו שני מחנות ברורים מאוד בעם, ורק מחנה ה' יוותר ויגאל וישרד וימשיך אל הגאולה 

השלמה, לה ציפינו אלפיים שנות גלות. 

אמא יקרה שלי, בקרוב ביותר הקב"ה יכה מכה ניצחת את הערבים המזנבים בנו כעמלקים בצאתנו ממצרים, 
לא תהיה להם שום סליחה ושום מחילה על כל הקורבנות היהודיים שנפלו, על כל הזוועות שביצעו, על כל הדם 
שנשפך כמים על ידם, על כל רשעותם ורוע מעלליהם, בקרוב ביותר הקב"ה בעצמו יפרע מהם והם יסבלו קשות, 

כל הזמן יותר ויותר עד שימחקו מן העולם. 

לא לדאוג, המצב קשה ועצוב ונהרגים המונים מאחינו עם ישראל ואחיותינו הקדושים, והם עולים לשמים 
ומסנגרים על ישראל ודורשים דין לפורעים בנו, וכל הצדיקים בשמים ואבותינו ואמותינו הקדושים דורשים דין 
על כל הכאב והצער שהוא מנת חלקנו כיום. אל דאגה משמים דואגים לנו, משמים יושיעו אותנו ולא בכח ולא 
ויפילו  יפעלו בעוצמה רבה  ובקרוב ביותר  לנו  ה'. אנחנו מוקפים מלאכים קדושים המסייעים  בחיל, רק בדבר 
חללים רבים של הרשע עד תומו. סופו המוחלט מאוד קרב, רק לא להתייאש מכלום, אף פעם, ה' דואג לנו ואוהב 

אותנו ורוצה כבר לגאול אותנו והיום מאוד קרוב, יותר מכפי שאתם יכולים לדמיין כלל. 

בקרוב המצב יהיה קשה הרבה יותר מכל הבחינות ובעיקר הבטחונית ומי שצדיק ועושה רצון ה' יתברך באמת 
וללא שום צביעות או מניעים של רווח אישי, יעבור הכל בצורה קלה הרבה יותר מכל אדם. בקרוב ביותר ישובו 
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רבים לאבינו שבשמים. כבר היום רואים רבים מישראל שלי, שאין לנו להישען על כוח פיזי, או צבא, או נשק 
מתוחכם, אלא רק אבינו שבשמים שהוא הכל יכול. אליו אנחנו חייבים לפנות בעת צרה וצוקה זו ולשוב מדרכינו 

ולקיים את מצוות ה' ותורתו ובכך ניוושע. 

זכות גדולה מאוד והגנות רוחניות אדירות יש לעם ישראל מלימוד התורה של כל לומדי התורה בישראל בכל 
גיל וזמן. ככל שילמדו יותר תורה כך יתבטלו עוד ועוד גזרות, ובע"ה יתבטלו בקרוב ביותר כל גזירות שאינן 

טובות מכל עם ישראל האמיתיים. 

מי שהוא ערב רב, בזמן הקרוב הקשה שיהיה, פשוט יברח מן הארץ כל עוד נפשו בו, ויעזוב לארצות הגויים 
אליהם הוא שייך באמת. כבר כתבתי לך בתחילת התקשורים שלנו שכל אלה שיעזבו את הארץ בזמנים הקשים 
שיהיו, זה יהיה סימן מובהק לכך שהם ערב רב. כי עם ישראל עם קדושים, אוהבים את ארץ ישראל הקדושה ולא 
עוזבים אהובה בעת צרה. לא עוזבים את ארצנו האהובה כשקשה, זה המבחן האמיתי, האם אתה אוהב באמת, 

או לא. 

כל אהבתם של אלה הנוטשים את אהוביהם בעת קשה, היא מזוייפת. האהבה האמיתית נבחנת, נבדקת ומוכחת 
רק בעת צרה. 

יהיו ניסיונות רבים בקרוב לכל ישראל בפרט ובכלל כדי לבחון ולבדוק ולצרף ולזכך את הראויים לגאולה. 
אמא יקרה שלי, לא כולם ראויים לגאולה ולקדושה העצומה שיורדת לעולם הזה, רבים לא יוכלו לעמוד בקדושה 

העצומה הזו, לרבים זו עת מבחן". 

מסרים נוספים של גליה האוטיסטית

לאדם שחזר  קל  יותר  לכן הרבה   .  . ונעלמים.  כל חטאיו מתפוגגים  חוזר בתשובה באמת,  "כאשר האדם   .  .  .
בתשובה, אחרי יציאתו מן הגוף. . . מי שלא לבוש כראוי, יכול להשרף מן ההוד וההדר שיש בשמים. . . "

. . . "הזמנים הקשים באמת עדיין לא התחילו. . . בקרוב תפרוץ מלחמה איומה מאוד וקשה וכואבת. . . 
כל מצווה שיהודי לוקח על עצמו, מרבה זכויות לעם ישראל. . . לקרוא הרבה תהלים. . . "

גליה: "אמא יקרה שלי, בקרוב ביותר בכל העולם, המון סבל, מגפות, חולאים, צער נורא. אמא העולם בפני 
ידי מירוק מאוד  תיקונו הסופי, החטאים הרבים שיש בעולם הזה, העוולות הרבות וכל הרוע ימחק בקרוב על 
כואב, אמא הצדיקים כל כך ממורקים וזכים, הם כבר כמעט מוכנים לקבל את כל השפע המתעתד לרדת לעולם 
הזה כל כך בקרוב, השאר לא יוכלו לעמוד בקדושה העצומה שתרד בקרוב לעולם הזה, הם יעלמו, רבים רבים 
מיושבי כדור הארץ יעלמו כלא היו. כל מי שיחזור לאבינו שבשמים ויקבל עליו לשמור מידותיו, להיות הגון וישר 
ודובר אמת בפיו ולבבו, ולקיים מצוות ה' יתברך וחסד, לא יאונה לו כל רע. הוא הכלי היחיד אשר יוכל להשרד 

אחרי שיתנפצו כל הכלים המטונפים לרסיסים כל כך בקרוב. אנחנו בזמן גאולתנו וחרותנו, הכל כל כך קרוב. 

 יש לנו עם ישראל הקדושים הגנות משמים, הרבה אורות, הצדיקים והזכויות והמצוות של כל עם ישראל מכל 
הדורות עומדים לנו בשמים להלחם לנו, זה כמו המלאכים שנבראים מהמצוות של כל אדם, כך האורות הללו הם 

המלאכים שנבראו מכל המצוות של כל עם ישראל מכל הדורות. 

זו עת גאולה לעם ישראל, המצב יהיה מאוד קשה לכולנו, קיום המצוות יש בכוחם לרכך ולמתן את הגזרות 
שבדרך, כל האוחז בדרך ה' ובמצוותיו יעבור בקלות יחסית את התקופות הקשות המצפות לנו. הדבר נכון 
לגבי כל אדם מישראל בכל מקום ואתר בארץ ובעולם. אם האנשים היו מודעים לכח שיש לכל מצווה ומצווה 
בעולם הזה, הם היו עוזבים הכל ורודפים אחרי המצוות, אבל אלה שמודעים לכך באמת רודפים כל היום אחרי 

המצוות."

)המחבר ערן בן עזרא מוסיף כפי שגליה אומרת כאן, מי שחכם שיעזוב הכל כפי שעשה המחבר ויעסוק בזיכוי 
הרבים במשרה מלאה ובאיסוף מצוות שכן אין מצווה גדולה מזאת.( והיא ממשיכה ואומרת: 
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"חשוב לצאת אל הרבים ולעזור בהשבת לב בנות ובנים לאבינו שבשמים. לא לחשוש לצאת להרצאות ושיעורי 
תורה בכל הארץ ואפילו בזמנים הקשים מאוד. 

להיות עז כנמר וקל כנשר לקיים זיכוי הרבים, והשכר יהיה עצום לאין שיעור, כי מזכי הרבים יזהירו ככוכבי 
השמים בקרוב ביותר. כל אבא שמח ומאושר שמוצאים ומשיבים לו את בנו האבוד והאהוב, ועל כך גם גומלים 
בעין יפה וברוחב לב. אין אפשרות לתאר את השפע של מלך המלכים הקב"ה למשיבי בניו ובנותיו האהובים אליו. 

להשיב לאבינו האוהב את ילדיו האובדים, זו אחת המצוות המעולות ביותר בעולמנו זה, זיכוי הרבים זו אחת 
המצוות המעולות ביותר והנאצלות ביותר בעולמנו זה, בזכות זה משמים יתנהגו עם מזכי הרבים בהנהגה אחרת 
ושונה מאשר עם שאר בני האדם, יתנהגו עמהם בהנהגה של לפנים משורת הדין על כל דבר ודבר ויזכו אותם 
לעשות מצוות נוספות ורבות. כל מי שיכול להשקות את הצמאים למים באמצע המדבר בו הם נימצאים נחשב 

לחסד גדול. 

אמא בעולם הזה לא קל לאף אחד, ואסור להגרר אחרי הכבדות של הגוף הגשמי, או החולאים המדומים שלו, 
ולזכות את הרבים ולקיים מצוות ה' יתברך בזריזות וחריצות. כי זה כל האדם וכל מטרת בואו  צריך להמשיך 

לעולם הזה. אנחנו שליחים של מלך המלכים הקב"ה שכל כך אוהב אותנו". 

אמא: "האם גם לימוד תורה של נשים עוזר לבטל גזרות? הורג מקטרגים?"

ולהשפיע  חייהם  ואורח  ביתם  כל  את  לשנות  אדירה  עוצמה  לנשים  תורה  ללימוד  יש  בודאי,  "אמא  גליה: 
נחרצות על כל בני ביתם, כי האשה היא עיקר הבית היהודי ובזכות נשים צדקניות נגאל, כי יש להם כוח השפעה 
עצום על הבעל והילדים ועל כל סביבתם. הנשים אשר הולכות לשעורי תורה זה חסד עצום, הן מודרכות כיצד 
לנהל את ביתן באהבה ובדרך ה' יתברך, האשה מעלה והאשה מורידה, ואם היא הולכת לשיעורי תורה היא מעלה 

מאוד את עצמה ומעלה אתה ביחד את כל בני ביתה ומאפשרת שפע עצום ושכינה שורה בביתה". 

אמא: "כשהנשמה יוצאת מהגוף אז היא רואה את כל מה שהיא עשתה בזמן שהיתה בגוף, במשך כל החיים, 
אז איך היא יכולה לסבול לראות את כל המעשים הרעים שהגוף עשה בזמן שהיתה בתוכו? והאם הם מופיעים לה 

גם אם האדם חזר בתשובה אמיתית בעודו בתוך הגוף?"

בתוכו,  היתה  כאשר  עשה  הרעים שהגוף  הדברים  כל  את  לראות  סובלת  מאוד  הנשמה  יקרה,  "אמא  גליה: 
אך גם מאוד נהנית לראות את כל הדברים הטובים שהגוף עשה כאשר היתה נתונה בתוכו. כאשר האדם חוזר 
בתשובה באמת, אזי כל חטאיו מתפוגגים ונעלמים ונשמתו מזדככת מכל הטומאה ולכן הרבה יותר קל לאדם 

שחזר בתשובה אחרי יציאתו מן הגוף מאשר למי שלא חזר בתשובה, אלפי מונים". 

אמא: "איך אדם בעולם הזה יכול לשמח את ה' הכי הרבה?"

וזיכוי  והגינות, תורה, מצוות, מעשים טובים  יושר  ידי קדושה וטהרה,  גליה: "אמא יקרה שלי, רק על 
הרבים". 

אמא: "גליה, איך את מסתדרת כאן, האם לא קשה לך מדי שאני כבר לא יכולה לקחת אותך הביתה לשבתות 
וחגים?" )גליה כבר גדולה וכבדה. . .(. 

גליה: "אמא יקרה ואהובה שלי, לא קשה לי שום דבר. אני רואה הכל ברוחניות ומקבלת הכל באהבה גדולה 
מאוד, כי הכל זה רק לטובה ולברכה לי ולכל עם ישראל. 

אני כולי אושר כל הזמן כי זמני לעזוב את ארץ הגזירה הזו מאוד מאוד קרוב, אני מאושרת שהצלחתי למלא 
את שליחותי נאמנה, אמא זכיתי למלבושים יפים לתפארת, רוחניים כמובן והם כבר מושלמים ויפים ובוהקים 
וזוהרים בשלל אורות ונגוהות שאין לך שום הבנה בהם. כל המצוות שתמשיכי לעשות רק יוסיפו עוד מלבושים 
וקישוטים ודעי לך אמא יקרה שלי, שבעולם העליון ככל שיש יותר לבושים יפים ובוהקים וזכים, כך יש לנשמה 
רשות ויכולת להכנס להיכלות עצומים ונהדרים ביופיים ובהדרם. הלבושים הם אישור הכניסה למקומות הנשגבים 
הללו. עם לבוש דל ופשוט, ניתן להיכנס רק למקומות הכי פחות נשגבים, שגם הם תענוגות לנשמה אחרי זיכוכה 
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במידת הצורך בגיהינום, אך יש לה צער עצום ביותר שלא השכילה להתאמץ בעולם הזה הגשמי כדי לתפור לה 
את לבושי ההוד וההדר, אז אמא, כמה כדאי וחשוב להתאמץ בעולם הזה, ובכך להרבות זכויות לכל עם ישראל 

וכמובן לכל הדורות הבאים. 

אמא הלבושים שזוכים בהם בזכות המצוות גם מקנות אפשרות לנשמה להיות במחיצת נשמות מאוד ענקיות 
ומאירות ביותר, כי עם לבושים לא מתאימים אין אפשרות לזה, זה כמו צוללן שלא יכול לצלול לעומקים ללא 
כי מי שלא  יכולים לזכות לשפע עצום ולשהיה במחיצת הצדיקים,  חליפת צלילה. הלבושים הרוחניים הרבים 

לבוש כראוי, יכול להשרף מן ההוד וההדר שיש בשמים בעולם הרוחני". 

אמא: "גליה, למה אני מרגישה שאת מתרחקת לי? למה את מתרחקת לי כך?"

גליה: "אמא מה אתך? את מדברת כאילו עוד לא הכנתי אותך לפרידה ממני כלל! אמא יקרה שלי, לא לשכוח, 
אני עוזבת אותך בקרוב ביותר, כל המצב הזה שאת כבר לא לוקחת אותי יותר לשבתות מכוון משמים והוא רק 
לטובתך כדי שתתרגלי קצת למרחק, ואני מתרחקת לך רק בגוף המסכן שלי, אני גליה שלך בנשמה לעולם לא 

מתרחקת לך ובע"ה לעולם לא אתרחק לך. 

בקרוב ביותר המונים יחזרו בתשובה, אשריכם כל מזכי הרבים. 

אמא, הזמנים הקשים באמת עדיין לא התחילו, לצערי הרב. רק מצוות יכולות להציל אותנו ולרכך את המכות, 
כל יהודי ויהודיה שיחזור לאבינו שבשמים ירככו את כל המכות וימתקו את הדינים. כל מצווה ומצווה שיהודי 
לוקח על עצמו מרבה זכויות לעם ישראל. הולך להיוולד עולם חדש, יפה ומאושר, עולם של יושר והגינות של 
אושר גדול, ומי שיזכה יראה נסים ונפלאות. אנחנו כבר לפני גאולתנו השלמה ושום דבר לא יעצור את זה. אמא 
יקרה שלי, לא לחשוש מכלום, ככל שנרבה מצוות כך הנזקים יהיו קטנים יותר. ה' עמנו ולא לחשוש, אין הפקרות 

בעולם הזה, לא כלפי היחיד ולא כלפי הכלל ובמיוחד לא כלפי עם ישראל, עם הבחירה הקדושים לה'. 

הגוף שהוא כולו גשמי וחומרי שייך לס. א. )סיטרא אחרא שהוא היצר הרע והוא השטן והוא מלאך המוות 
הערה של המחבר ערן( וכל הזמן מפתה לעשות דברים רבים שהם נהדרים לגוף אך אסון לנשמה. נשלחנו לעולם 
הזה כדי להתגבר על היצרים החומריים הללו ולהוציא את הרוע מקרבנו ולזכך את החומר שיישמע לנשמה ולרוח 

ולא הרוח יישמע לחומר. 

כאשר יש נצחון של הנשמה על החומר, למרות שהיא בתוך מעמקי החומר, אך מצליחה להתגבר ולהתעלות, 
זה בעצם תיקונה של הנשמה ובכך היא מושכת את כל ניצוצי הקדושה מן החומר. אך אם חס וחלילה היא נכשלת 
היא  רק מעט  ואם הצליחה  את הקדושה,  להעלות מתוכו  ולא מצליחה  בתוך החומר  היא שוקעת  בשליחותה, 
מגיעה לכאן לסיבוב נוסף. לכל נשמה יש תפקיד עצום ויש לה עבודה רבה להתגבר על הגוף והתאוות החומריות 
ונשמה  נשמה  לכל  נכון  כך  ועל  המשיח,  גילוי  את  מאוד  ומקרב  לעולם  גדול  תיקון  גם  זה  קל,  לא  מאוד  וזה 

שהצליחה, שכר עצום כפי הצלחתה בעולם הזה. 

כאשר הגוף מתכלה הנשמה נשארת לנצח נצחים, לעולם אינה מתכלה, היא קדושה מאוד ושייכת לעליונים 
ולשם תשוב בסוף הימים שלה כאן, והגוף ישוב לעפרו ולמקורו בסוף הימים שלו, כל החיים הללו חולפים 
ביעף, כל התיקון הקשה שלנו מסתיים ביום מן הימים וכל הקושי חולף כלא היה. נשארים רק הפירות של 
המעשים, והם פירות מיוחדים שאינם מתכלים לעולם. כל מאמץ בעולם הזה הוא כדאי, כל סבל, כל מה 

שהוטל עלינו הכל לטובה ולברכה". 

אמא: "מותר לומר לי משהו לגבי המצב הבטחוני, הגאולה?"

גליה: "כן. הגאולה קרובה מאוד ברוך ה', את בשכל מודעת לכך מאוד, לפי כל מני סימנים שאת רואה. 
הגאולה כבר בפתח, בקרוב ביותר יתגלה משיח צדקנו בע"ה יתברך, כבר כלו כל הקיצין, בשמים יש תכונה 
עצומה לקבלת משיח. יש הכנות עצומות גם בארץ, רבים שבים לאבינו שבשמים, הגאולה ממש בפתח, אנחנו 

בחבלי משיח. 
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בקרוב ביותר הזמנים יהיו מאוד קשים, הרבה יותר קשים מאשר כעת. יהיה הרבה סבל וייסורים. גויים רבים 
יאבדו ויעלמו, כולל הערבים הרעים למיניהם. 

המצב הולך להתגעש מאוד בארץ ובעולם, כל הרעש בעולם הוא לפני רעש גדול יותר. אנשים יפחדו לצאת 
מבתיהם, ישבו ספונים ונצורים בבתיהם. כמובן שהפחד ישפיע עליהם מאוד והם יבינו כמו רבים אחרים שאין 

לנו על מי להישען רק על אבינו שבשמים, רק בו אנו בוטחים וכל השאר זה הבל וריק. 

אלה שישובו לאבינו שבשמים, יהיו מאושרים בדרך ה' ויעברו הכל בקלות רבה יותר. 

בקרוב תפרוץ מלחמה איומה מאוד וקשה וכואבת. וכל מי שישוב לאבינו שבשמים יכנס לתוך מניין הזוכים 
לגאולה בקרוב ביותר. אין ברירה, לא כולם יכולים להיות בקבלת המשיח". 

אמא: "מדברים על מלחמת עולם שלישית, מה מותר לי לדעת על זה ואיך לעזור?"

גליה: "לא לדאוג לכלום, משמים מכוונים הכל, כך שגאולת ישראל תהיה בקרוב ביותר. כל מה שקורה 
בעולם זו סלילת הדרך לגאולה הקרובה, זיכוי הרבים מאוד מקרב ועוזר. 

לקרוא הרבה תהלים! אם קוראים הרבה תהלים באופן קבוע, זה מאוד עוזר להרגע. 

על  ובמיוחד  ישראל  קדוש  עם  על  ובמיוחד  נברא  כל  על  השגחה  יש  בעולם,  הפקרות  אין  לדאוג,  לא 
הצדיקים שהולכים בדרך ה' ובמיוחד על הצדיקים מזכי הרבים ברוך ה'. 

 אמא לא לדאוג, כי עם ישראל כולו ישובו לאבינו שבשמים מאוד בקרוב כי יהיו צרות קשות ורבות שאין 
לך אפילו אפשרות לדמיין, אך יהיו גם ניסים ונפלאות. כולם יראו בחוש שרק הקב"ה מנהל את עולמו ולא אף 

אחד אחר, הכל מכוון לקראת הגאולה, מאוד תלוי בנו כמה מהר זה יהיה וכמה ייסורים יהיו. 

תורה, מצוות ומעשים טובים הם שיגרמו להכל להתרחש מהר יותר וקל יותר. 

אמא, למרות שזמן החיים ואורך החיים הוא יחסית קצר ואפילו למי שמאריך ימים מאוד, יש לאדם יכולת 
לעשות המון למען שמו בתקופת חייו, ראי רבי עקיבא התחיל הכל בגיל ארבעים ועד היום כולם זוכרים אותו 

ולומדים את דבריו, לכל אדם יש תפקיד חשוב בעולם הזה. 

מאוד  הייסורים  ולברכה,  לטובה  הכל  לפעמים.  וסבל  ייסורים  ידי  על  הזה  בעולם  מתקנים  אנחנו  אמא, 
ממרקים ומזככים ותפקידם חשוב בתיקון האדם עלי אדמות, ושהנשמה לא תסבול בעולמות העליונים כי שם 
הסבל הוא הרבה יותר קשה לאין ערוך ולאין שיעור. בתוך הגוף אין מודעות לכל הדברים החשובים ולכל 
התיקונים העצומים שאנו מתקנים בהיותנו בתוך הגוף הגשמי שלנו. ברוך ה' שזכינו לתקן, רק לא להכנס 
לפחד, כי החיים והמוות רק בידי שמים ומשמים יודעים ומחליטים כמה על כל אדם לחיות בעולם הזה. רק 
הקב"ה יודע הכל וברור שהכל לטובה ולברכה, רק להתחזק באמונה ובטחון ולחזק, כי המצב של עם ישראל 

היום קשה, גם האישי וגם הכללי וכולם זקוקים לחיזוק ועידוד ובטחון בשם". 

אמא: "האם את יכולה לומר עוד על המצב המתגעש שצפית בחסדי ה' וזכינו כל עם ישראל לקבל מסרים 
מעולם האמת, ברוך ה'. אנשים צמאים למסרים חדשים. האם יש לך מסרים חדשים לגבי הבאות? מה לשפר? איך 

להתנהג? איך לעודד את האנשים?"

גליה: "אמא יקרה, אנחנו לפני גאולתנו השלמה והכה מיוחלת, לפני הלידה באים צירים ויש שיולדות יותר 
בקלות ויש שיותר בקושי, הכל דומה ללידת העולם החדש. ככל שיחזרו יותר בנים ובנות לאבינו שבשמים, 
הלידה של הגאולה תהיה הרבה יותר בקלות, כל המצב המתגעש הזה הוא הצירים. לפעמים הצירים מאוד 
ממושכים, וכך קורה לנו שכבר שנים רבות מאוד הצירים מתמשכים ומתמשכים, אך אנו נמצאים כעת בצירים 

החזקים והתכופים שכבר מאוד קרובים ללידה עצמה, המעידים שהלידה כבר מאוד קרובה וכבר בפתח. 

היום רואים הכל באופן חושי, וגם ללא המסרים שלנו פגועי המוח. הכל פרוס לעינינו, כל המצב. אנו 
רואים בחוש ובפירוש וללא צל של ספק שהשליטה יצאה מיד אנוש. הכל מכוון משמים לקראת גאולת עם 
ישראל הקרובה בע"ה. כל המהלכים לגאולה מכוונים משמים ולמרות שנדמה למישהו שהשלטון מנווט הכל 
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או הצבא, או המשטרה, אין הדברים כך. הם כבר יצאו מזמן משליטת הצבא או המשטרה או השלטונות, והם 
היו תמיד ויהיו תמיד בידי מלך מלכי המלכים הקב"ה, הוא ולא אחר. רק אבינו מלכנו יכול להושיענו, ולא 

שום אדם או צבא!

הישועה קרובה מאוד לבוא, ככל שניקח על עצמנו לקיים את מצוות ה' יתברך כך בע"ה נקרב את הגאולה 
מאוד ונרכך את כל המכות. אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמים וכל השאר זה הבל וריק. 

העולם מנוהל בהעלם גדול על מנת לאפשר בחירה חופשית מוחלטת, ובכך גם שכר – על הבחירה בקדושת 
התורה והמצות, וזיכוך ומירוק לעיתים קשה מאוד – על הבחירה בדרך הלא טובה. אך בסופו של מירוק וזיכוך, 

הנשמה לא זוכה לאפס קצהו של הבוחרים בתורת ה' הקדושה ובמצוות ה' יתברך". 

אמא: "גליה, אולי יש לך רשות לומר לי משהו על המצב הבטחוני? עם הערבים? בעולם?"

גליה: "אמא זה ברור שסוף הטומאה קרב מאוד, העולם לקראת גאולתו המיוחלת והקרובה מאוד, הערבים 
כל הזמן מתגרים בנו עוד ועוד, עד שמשמים יתנו להם מכה ניצחת שממנה כבר לא יוכלו לקום יותר לעולם. 
הזכות שלהם בארץ ישראל הסתיימה, הם לא מודעים לכך אבל בקרוב נתחיל לראות את פחד השם נופל עליהם 

ואוחז בהם, והם מאוד יפחדו מישראל ויבינו שמעולמות עליונים נלחמים להם. 

אמא אנחנו רק בראשית ההתגעשות, אך לא לדאוג, מי שהולך בדרך ה' יתברך יראה הרבה אור בקרוב ביותר, 
יותר בקלות ובקרוב ביותר ינחל אושר עצום ביותר, עוד קצת סבלנות ונראה נסים ונפלאות  יעבור הכל הרבה 
בע"ה יתברך. צפויים לנו זמנים קשים ביותר בקרוב, כל העת יהיה יותר ויותר קשה ואז יתגלה משיח צדקנו 

בע"ה ויביא בע"ה יתברך מזור לכל עם ישראל הכואב והמבולבל כל כך. 

הגאולה ממש בפתח, על הסף, אושר גדול מצפה למי שילך בדרך ה' יתברך ויקיים תורתו ומצוותיו היקרות. 

אוצר גדול ועצום קבלנו משמים, תורה מתוקה מדבש ויקרה מפנינים, אין מה ישווה לה וידמה לה, לתענוג 
בלימודה ובקיום מצוותיה, בקרוב רבים מישראל יבינו ויפנימו. 

אמא יקרה שלי, אני מתפללת עלייך בשמים כל הזמן. לבטוח רק בה' תמיד, כי ה' אוהב אותנו אהבת נצח 
אמיתית". 

אמא: "מישהו שאל אותי פעם, למה את מתקשרת עם הבת שלך, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו. . . מה 
אני אמורה להגיד לאנשים כאלה?"

גליה: "אמא להגיד להם שהם לא יודעים במה מדובר, כי אם הם היו יודעים לא היו מדברים כך. ישנם 
גילויים של אמת מהעולמות העליונים וזה נעשה בכמה מישורים: אחד מהם זה התקשור אתנו פגועי המוח ויש 
מיני חלומות שהאנשים חולמים, חלומות לא רגילים בכלל. ויש אנשים שיש להם כל מיני גילויים וחזיונות, 
והצדיקים של דורנו זוכים לדעת דברים שהיו נסתרים במשך מאות בשנים ועכשיו השם מגלה לנו אותם, כי 
לפני בוא יום השם הגדול והנורא השם מגלה לנו משמים אמיתויות רבות, שילכו ויתרבו ויגדלו, ככל שהזמן 
מתקרב יותר לגאולה. אז אלה לא נסתרות שאסור לעסוק בהם, אלה הם הנגלות שהשם מגלה לנו והופך אותם 
מנסתרות לנגלות לנו! אשרינו שזכינו לראות את האמת האלוקית המתחילה להתגלות בעולמנו ומפלסת את 
דרכה בעולם השקר הזה. מתחילה להתגלות בעולם הנהגת השם יתברך קדוש הוא". האם חכמי ישראל ידעו 
על אפשרות תקשור זו? כתב הגאון מוילנא: "הכלל, כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה 
מ"בראשית" )תחילת התורה( עד ל"עיני כל ישראל" )פסוק אחרון בתורה(. בגמרא, במסכת בבא בתרא דף י"ב, 

נאמר: "מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות". 

וכן מובא בזוהר הקדוש, פרשת שמות דף ו ע"ב: 

 "ר' חיא אמר: שלשים יום טרם בוא חוזק לעם בארץ או טרם בוא משבר לעם בארץ, מכריזים עליו בעולם. 
ופעמים נמסר הדבר בפי הילד, לעתים לאותם בני אדם שאין בהם דעת, ולעתים נמסר בפי העופות, ומכריזים 
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בעולם ואין מי שיקשיב אליהם. כאשר העם זכאין, נמסר הדבר ההוא לראשי העם, צדיקי העולם, כדי שיודיעו 
להם וישובו לריבונם, וכאשר אינם זכאין, הרי זה כפי שאמרנו". מה אומרים בשמים על קירוב רחוקים?

"אנחנו בשדה הקרב ונופלים מכל הצדדים! איך אפשר ללכת לישון בשקט בלילה באמצע המלחמה?"

גליה: "אלה הזוכים ומזכים את הרבים הם בעצם ההגנה של אלה שלא מקיימים תורה ומצוות. כל הזמן 
יש להקפיד שיהיו זכויות רבות לעם ישראל, כדי שחס וחלילה לא יווצר מצב שהזכויות יהיו פחות מהחובות. 
חייב כל אדם מישראל לקיים מצוות ולזכות את האחרים על מנת להרבות זכויות לעם ישראל, כי אף פעם לא 
נוכל לדעת מה המאזן הנוכחי. תמיד יש לצאת מנקודת הנחה שהוא קרוב למאוזן ומביא אתו סכנה של חובה 
ואנחנו חייבים כל הזמן להטות את הכף לכף זכות, שרק כך נינצל מכל הפורענויות המתרגשות ובאות לעולם. 
כל המקדיש את כל כוחותיו הנפשיים לחיזוק הרבים יכול לעורר המונים. כל המקרין את כל אהבתו לשם יתברך 
ומסירותו ללא לאות יכול לעזור להתעוררות המונית. כל בעלי היכולת הנפשית והרוחנית, הידע והאינטליגנציה 
לארגן ולהכין חומר והרצאות משכנעות, חייבים לצאת היום לרבים ולדבר עם ההמונים, זו חובת השעה! זה 

זמן חרום לעם ישראל היקר! 

כולנו חייבים לעמול למען הצלת הכלל וכל מי שיכול לעשות ולא עושה, ידון בשמים בחומרה יתרה! 
זה זמן מיוחד בו אפשר עדיין להציל נשמות עם ישראל רבות מאבדון, זוהי עת רצון! זה זמן חרום, חייבים 
להחזיר כל יהודי יקר לאבינו שבשמים, הזמן עומד להגמר! כל החול בשעון כבר ירד למטה ונשאר כל כך 
מעט ופתאום הכל ישתנה והגאולה תגיע! כולנו נרגיש כמו חולמים! הכל תלוי בנו אם הגאולה תגיע בקלות 
ובשלווה ובנחת או בדרך קשה. כל מזכי הרבים בעם ישראל יזכו לגדולות, ישועות ונצורות, הם לא יכולים 
לתאר לעצמם כמה השם אוהב אותם, כמה גדול שכרם לאין ערוך ולאין שיעור. כל מזכי הרבים סוללים את 
הדרך לגאולה שתגיע ברכות ובאהבה ובשלווה. כל המצליח להציל נפש מישראל, מן השמים ילבישוהו בשלל 
גוונים זוהרים ומזהירים בכל רחבי הרקיע וכל הרקיעים יראו ויתפעלו מיופיו וזוהרו ומארמונותיו, ארמונות 
הבדולח הרוחניים המצפים לו. העבודה הקשה של כל מזכי הרבים מצילה נפשות רבות מללכת לאבדון! זה 
עניין של פיקוח נפש ממש, לחזק אנשים היום זו הצלתם! בזמן המשיח שערי תשובה ננעלים! משמים ידונו 
על כל איש ישראל שאבד. אסור לנטוש את המערכה, חייבים להלחם על כל יהודי שעדיין בחושך ולהאיר לו 

את הדרך כדי שלא ימעד ויפול לתהום שאין תקומה ממנה". 

 תקשור עם ב. פגוע מוח. 
מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד-2

"אנחנו צריכים להציל כל נשמה יהודית מן השמד. העבודה החשובה ביותר כעת היא להחזיר בתשובה, זה 
מאמץ להציל נשמות של יהודים ולהביא את המשיח בלי הרבה סבל כאשר במאמצים שלנו נחזיר את כל עם 
ישראל להאמין בה' ובמלכותו אז נהיה מסוגלים להכתיר את המשיח בשלום. אני צריך להוסיף, אם אנו לא 
נעבוד יום ולילה כדי להציל נשמות יהודיות, הרבה ילכו לאבדון והמשיח יגיע בסבל רב. אני מבקש מאחי 
ואחיותי תצילו את כולנו! אתם לא מבינים שאנחנו בשדה הקרב ונופלים מכל הצדדים?! איך אפשר ללכת 
לישון בשקט בלילה באמצע המלחמה? אתם וכל אחד חייבים לצאת החוצה, לנסות לעזור לחבריו היהודים 
לחזור לה'. דתיים ולא דתיים! אינכם מודעים לכך שזה יהיה יותר איום ממה שאנחנו יכולים להעלות בדעתינו, 

מפחיד יותר מכל זמן! הישועה תבוא בעזרת ה'. האם אינכם רוצים להיות שם ?"

"עדיף לקפל את השרוולים ולהיכנס לתוך המלחמה – להציל נשמות יהודיות, לפני שלא נוכל להצילם!!! 
הרגש את הסבל של אחיך היהודים, תרד לעולמם המבולבל ותוציא אותם לחיים של תורה ומצוות. 

ש. אני צריך קודם לעבוד על עצמי. אני לא מרגיש את עצמי מושלם לתת לאחרים. 

ת. אי אפשר לחכות עד שתהיה מושלם, שאז אדם מת ולא יכול לעזור לאף אחד. 
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ש. האם לעסוק רק בתיקון העם או גם בחידושי תורה?

ת. אם היית חי במלחמת העולם השניה ויושב באמצע הקרב, מה היית עושה? עוסק בהצלת נשמות או 
בחידושים?

ש. החידושים מוסיפים לי כוח לחזק את העם.  ת. רק אם יש לך זמן"  עכ"ד

תקשור עם בתיה פגועת המוח מהספרון בתיה מסרים מעולם האמת: "ש. את אמרת שכל שאלה שאת נשאלת 
על ידינו את שומעת תשובה מהשם יתברך מנין לך שהשם הוא העונה אולי זה מלאך או דבר אחר? 

 ת. איך אפשר לחשוב או להתבלבל כששומעים את מילתו של השם !? כי ככה ה' בנה אותנו למטרה זו, 
אנחנו עבדי השם בלבד, אבל יכול להיות אדם לא טהור מפריע לנו כי אנחנו משתמשים בהם, גם לפעמים אם 

השואל לא טהור "

הקטעים הבאים הם דברים נוספים שמפאת חשיבותם אני מפרסם אותם כאן והם חלק מדבריה של הנשמה של 
גליה הילדה האוטיסטית שהוכחו על ידי רבנים רבים. . 

תזמינו את ספרה גליה מסרים מעולם האמת והספר ונפשי יודעת מאוד והספר דניאל 3 מסרים מעולם האמת. 
או שתורידו אותם בחינם באתרwww. dani18. com , שהוא ספר מאוד מחזק ועוזר להבין שיש בורא לעולם 
והתורה אמת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, להלן מקצת השאלות שנשאלה גליה על יד אמא ותשובותיה 

שניתנו לה מידי שמיים למסור לנו: 

גליה: "אמא, יש עכשיו זמנים מאוד קשים לישראל. הבלבול משתלט על הכל, אלה חבלי לידה של המשיח 
אני  בעוונותינו.  נקלענו  אליו  לכל המצב החולה  מזור  ויביא  בקרוב,  כך  כל  יתברך  ה'  בעזרת  אלינו  שיבוא 
שמחה לראות כל העת את ההכנות האדירות בשמים לקראת הגאולה השלמה. כל החוזרים בתשובה הם כאוויר 
לנשימה לקרוב גאולתנו, את זרם השבים עד השם אי אפשר לעצור, כל הזמן ילך ויתגבר כמעיין המתגבר 
בעזרת השם יתברך. אושר גדול ירד לישראל ולעולם כולו בקרוב מאוד, אך יש גזירה קשה שאינה מתבטלת! 
כל הזמן מצליחים לדחות אותה עוד ועוד בזכות הצדיקים החיים בתוכנו ובזכות תפילות כל הצדיקים מכל 
הדורות המתחננים על ישראל בשמים ומסנגרים. אך לא ירחק היום וישארו רק הראויים להישאר, זה יהיה 
כאב גדול מאוד לפני הגאולה הקרובה שלנו ולפני גוג ומגוג שעדיין מצפה לנו. אמא, הכל ניתן לשנות על ידי 
התקרבות לשם יתברך, רק המתקרבים יוכלו לזכות לכל הישועות הקרובות, לכל שפע האורה והשמחה, שירד 

כל כך בקרוב לעולם. 

אמא יקרה שלי, המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח, מזכירים את תקופת הנביאים, אשר היתרו והיתרו 
בעם ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם, העם 
טעו לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם, וכאשר קרו הדברים ביתר שאת, ונחתו על 
עמינו ייסורים קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר 
מדי! כי מידת הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל! הסתיימו ההתראות 
הרבות, הגיעה לקיצה כל תקופת ההמתנה הארוכה אשר קיבלו עם ישראל, ונותר היה רק לבכות על עם ישראל 

בשמים ובארץ. 

יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח. בקרוב כאשר יראו שהכל קורה והלוואי שלא, אזי יותר לנו רק 
לבכות ולבכות ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו ולשוב עד השם, כדי להפסיק את הפורענויות הקשות 
המתרגשות לבוא עלינו. אמא יקרה שלי, אין שלום ואין שלווה עם הערבים, לא היה ולא יהיה, ומלב הסכסוך 
הזה יתפתח תוהו ובוהו. אמא העולם בפני תיקונו הסופי. החטאים הרבים שיש בעולם הזה, העוולות הרבות 
וכל הרוע ימחק בקרוב על ידי מירוק כואב. גם בזמנים הקשים מאוד שיהיו כל כך בקרוב, מי שצדיק וחסיד 
יעבור הכל בקלות. שפע גדול מתעתד לרדת לעולם הזה כל כך בקרוב, רבים לא יוכלו לעמוד בקדושה העצומה 

שתרד בקרוב לעולם הזה. 

 כל מי שיחזור לאבינו שבשמים ויקבל עליו לשמור מידותיו, להיות הגון וישר ודובר אמת בפיו ולבבו, 
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ולקיים מצוות ה' יתברך וחסד, לא יאונה לו כל רע. הוא הכלי היחיד אשר יוכל להישרד אחרי שיתנפצו כל 
הכלים המטונפים לרסיסים כל כך בקרוב. יש תהליכים מאוד מואצים לגאולה הכללית של עם ישראל, יש 
תהליכים של בירור גדול, ומי לה' אלי! כל יראי ה' יהיו במחנה אחד והשאר במחנה שני. יהיו שני מחנות: 

אחד של קדושה ואחד של טומאה. 

הקדושה תנצח בקרוב ביותר וכל מחנה הטומאה והסוגדים לטומאה וליצרים ימחק בקרוב ביותר. אמא יקרה 
שלי, לצערנו יש מישראל שמבינים רק במכות, אחרת הם לא מתעוררים לשוב לאבינו שבשמים, אך אין יותר 
משובחת מתשובתם של ישראל ששבים לאבינו שבשמים ללא צורך במכות וניסים ונפלאות. המצב כפי שהוא 
כיום הוא התחלה של ההתגעשות עליה דברתי בספרים שכתבת עלי, הכל הולך להיות קשה כדי לעורר מה 
שיותר מישראל הקדושים לשוב לאבינו שבשמים לפני הבירור הגדול העומד בפתח ועל הסף, רבים מישראל 

שלנו עדיין לא פוקחים עיניים. 

כל ישראל מצווים ללמוד תורה, ללכת בדרך ה' יתברך ומצוותיו ולאהוב כל אדם מישראל – ואהבת לרעך 
כמוך, זה יכול להציל רבים מאבדון גשמי ורוחני, הרבה חסד, עזרה לזולת, אבינו שבשמים רוצה לגאול אותנו 
לנו את פרעה שהקב"ה הקשה  וכל ההתעקשות של הערבים מזכיר  הזה  כל המצב המתגעש  מאוד בקרוב. 
והכביד את לבו וכך קורה כעת. ככל שרצו לתת לו יותר, זה לא השביע אותו ורק הכביד והקשה את לבו, כל 
ההתגעשות הזו היא התחלתה של הגאולה, אלה הייסורים הראשונים, אך כל הזמן המצב יהיה הרבה יותר 

קשה, עם הפוגות, והשיא יהיה כאשר כל הגויים יבואו להלחם על ירושלים. 

הקב"ה אין עוד מלבדו, יפרע מהם בעוצמה אדירה, על כל מעשיהם הרעים ורוע מעלליהם כלפי עם ישראל 
במשך כל הדורות. אנו בבת עיניו של הקב"ה! אנו אהוביו, ישראל שלו! כל מי שפגע בציציות ראשו של כל 
איש מישראל במשך כל הדורות, יבוא בקרוב ביותר על עונשו הקשה זה זמן גאולתנו וסוף גלותנו, אף אחד 
לא יפריד אותנו מירושלים שלנו, בירת הנצח של עם ישראל. בקרוב מאוד יותר ליהודים לעלות להר הבית, כי 
בקרוב ביותר תיבנה ירושלים הקדושה ובראשה יתנשא גאה ורם, בית המקדש לו חיכינו אלפיים שנות גלות!

אנחנו כבר בסוף גלותנו, אך חייבים להיות חזקים ברוח ולקבל את כל הצרות הקשות שיפקדו אותנו בהבנה 
גדולה כפי שמקבלים את צירי הלידה בהבנה גדולה מאוד, כי הצער הגדול הזה הוא לפני הלידה של העולם 
החדש והמאושר. בקרוב ביותר יהיו ניסים ונפלאות!!! רק התורה והמצוות יכולות להציל אותנו ולרכך את 
המכות. כל יהודי ויהודיה שיחזרו לאבינו שבשמים ירככו את כל המכות, ימתקו את הדינים. " אמא: "האם 
אנחנו יכולים לבטל את המלחמה שדיברת עליה?" גליה: "אמא לא, זו גזירה, אך אם ישובו לאבינו שבשמים 
המונים מעם ישראל, כל הגזרות יתמוססו מידית! הסבל גורם לבני האדם השוגים בהבל ובריק להתבונן סביבם, 
לחשוב אחרת על החיים ולא לשקוע רק בתאוות הגשמיות הרגעיות והמטופשות. כל השבויים בידי התאוות 
והסטרא אחרא אינם משכילים להבין את מצבם, מסתובבים מתוסכלים, כי הנשמה שלהם מאוד עצובה מכך 

שאינם מצליחים למלא את שליחותם את יעודם עלי אדמות. 

 מה יגידו ביומם האחרון? כיצד יתמודדו עם הבושה העצומה והאיומה אשר תציף אותם בתום חייהם כאן 
עלי אדמות, כאשר יתברר להם שהם החטיאו את מטרת בואם לעולם הזה מבלי יכולת לשנות זאת לעולמי עד? 

רק הצדיקים יהיו מאושרים בתכלית האושר. אמא, בעולם הזה אין זמן למנוחה!

המנוחה שייכת רק לעולם המנוחה, לעולם שכולו טוב אחרי שעוזבים כאן, אך מי שלא הכין לו צידה לדרך 
ישאר רעב ומסכן ואומלל. אמא יקרה שלי, גל המונים כזה של חוזרים בתשובה לא היה כבר המון בשנים, 
תנופה כזו גדולה של מבקשי ודורשי ה' לא נראתה זה דורות, ברוך ה' שזכינו. אנחנו בפתחה של הגאולה 

השלמה. 

אבל לא להתייאש מכלום אף פעם, ולא לחשוש מכלום אף פעם, ה' איתנו. כל הזמן מתנהלת מלחמה 
המכות  מכל  מתעוררים  רבים  לעצור!  אפשר  אי  כבר  הזו  המנגינה  את  אך  והטומאה,  הקדושה  בין  עצומה 
הקשות הנוחתות עלינו השכם והערב, חבל שיש כאלה שמתעוררים רק בעקבות המכות, אך המכות ימשיכו עד 
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שיתעוררו כל ישראל לשוב לאבינו שבשמים ויבינו וידעו כי ה' מלך, ה' מלך וה' ימלוך לעולם ועד ואין עוד 
מלבדו, הוא השולט בעולמנו ובכל העולמות כולם ולא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, כי כבר רואים 
בבירור שאין לנו שליטה על המצב! למרות שיש לנו צבא חזק ונשק מתוחכם ביותר, זה לא עוזר! כי הנשק 
האמיתי שלנו זה רק תורה, שבת, מצוות ה' ומעשים טובים, רק כך נבטל את המכות הניתכות עלינו ואת הגזירות 
של כל המקטרגים למיניהם. הכל הולך להשתנות בקרוב, הגאולה כבר ממש בפתח, רק לא להתייאש, זה המסר 

העיקרי שעלייך למסור, אין יאוש ואל יאוש, ה' אוהב אותנו ובקרוב ביותר גאולת הנצח שלנו. 

פעולות  פועלים  בתשובה  החוזרים  כל  הגזרות.  כל  את  הם מבטלים  לאבינו שבשמים  ישראל שבים  אם 
גדולות למען עם ישראל, וכל זכויות הצדיקים מכל הדורות עומדים לעם ישראל כסלע איתן. הכל כל כך קרוב, 

עוד מעט – סבלנות ואורך רוח ונראה ניסים ונפלאות בע"ה יתברך". 

אמא: "אמרת שתהיה מלחמה, האם זה בכל זאת התבטל? ואם לא, האם מותר לך לומר מה יהיו התוצאות?"

גליה: "אמא לא להיות מוטרדת מכלום, רק לבטוח בקב"ה מלך העולם שאוהב את ישראל שלו והוציאם 
מעבדות לחרות עולם. ה' נלחם לנו כל הדורות, וילחם לנו הלאה. לצערי הרב גזירת המלחמה עדיין לא תבטלה, 
אך משמים מרחמים עלינו ודואגים לנו בזכות אבותינו הקדושים ואמותינו הקדושות, וכל אויבינו יפלו בקרוב 
ביותר! גם אויבינו הגלויים וגם אויבינו הנסתרים! אמא יקרה, אין שום משוא פנים לאף אחד. הכל חשבונות 
שמים עצומים ומשפט צדק מוחלט, והכל לטובת עם ישראל. כל הצרות הללו הם חבלי משיח וככל שלידת 
העולם החדש קרבה, כך תוכפים הצירים. רבים יבינו שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמים, רק בו 

אנו בוטחים וכל השאר זה הבל וריק". 

אמא: "האם מותר לך לומר משהו לגבי המצב המתגעש בעולם? לגבי המתקפה האמריקאית על אפגניסטן, 
בין לאדן והטרור?"

 גליה: "כן, ההתגעשות בעולם היא רק בראשיתה וכל הזמן ילך ויתגעש יותר ויותר גם בארץ וגם בעולם! 
ויבינו בחוש שאין עוד מלבדו. כל המלחמות הבאות שיתרחשו בעולם  ישובו לאבינו שבשמים  רבים  רבים 
בעתיד יהיו בעצם מלחמות של דת, זוהי בעצם מלחמה אחת גדולה, המלחמה האחרונה לפני בוא משיח צדקנו, 
יהיו תמיד מטרה לקנאה  יתן לישמעאל לשלוט. היהודים העם הנבחר  כי האיסלם רוצה לשלוט ואדום לא 
הנוראית שיש לכל העמים על כך שה' בחר בישראל שלו ולא בהם, הכל חשבונות שמים, הכל מאוד מורכב, אך 
במבט פשוט ביותר ניתן לראות שאנו כבר לקראת הקץ לו חיכינו אלפי שנים, ולו חיכה העולם מרגע בריאתו, 
הקץ של הרע והתחלת שלטון הטוב. אין שום משמעות למי שעומד בראש המחרחרים ריב ומדון בשם הדת, 
יש התעוררות דתית עצומה והבנה של רבים שיש מלך אחד לעולם, וכל המשתמשים בדת לצורך השגת מטרות 
לא ישרות ולא הגונות ולגרימת סבל לעולם, ייענשו קשה מאוד. אין ספק שהעולם לפני גאולתו הסופית ברוך 

ה', ורק ההולכים בדרך ה' יתברך הם היחידים שישרדו בעולם הזה ונפשם לא תיכרת בעולם הזה והבא". 

אמא: " האם יש איזה שהן הנחיות איך להתנהג במצב חרום?"

טובה שיש,  הכי  ההגנה  זו  בלבד.  לטובתנו  רק  אבינו שבשמים שהכל  על  ולבטוח  לסמוך  "כן,   גליה: 
שהייתה תמיד ושתהיה תמיד. אין שלום עם הערבים ולא יהיה, הסתיים זמנם לשלוט בארצנו הקדושה, ובקרוב 

ביותר תיפול חיתת ה' עליהם! ויפחדו מאוד מישראל ויבינו שה' נלחם לנו. 

זה סוף הזמן שניתנה רשות לישמעאל למשול, וכמו חיה פצועה הוא מנסה בכל כוחו להתקומם, אבל בקרוב 
יפלו וימחקו מן העולם! הכל יתרחש במהרה, כל הר הבית החרב והמאוכלס על ידי זרים וגויים המטמאים 
אותו בשיקוציהם, יתנקה מכל טומאתו הנוראית ומכל שיקוציו אשר יעלמו כלא היו ויבלעו באדמה וימחקו 
לנצח נצחים. הר הבית כולו יזדכך ויתכונן לבניין בית המקדש! אני רואה את כל ההכנות הנהדרות, בשמים יש 
תכונה עצומה, המלאכים מכינים, כל הרקיעים מתקשטים, הכרוזים מכריזים בקרוב גאולת עם ישראל השלמה! 

השמים מלאים מלאכים המגנים עלינו ברשות שמים ובאהבת השם אלינו. 

השם ילחם לכם ואתם תחרישון! אמא זה מה שהולך לקרות, ולא כוחי ועוצם ידי יעשו את החיל הזה. 
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כוחות השמים מקיפים אותנו מכל עבר והשמים מלאים בהם, בבוא הזמן הם ירעידו את כל הארץ, כי מן 
השמים ילחמו לעם ישראל! אין לחשוש ולא לפחוד מכלום, רק להתחזק בדרך ה' ובתורתו הקדושה ובכך 

ניוושע ישועה גדולה ברחמים גדולים". עד כאן דבריה

עוד מסרים מהילדה האוטאיסטית גליה: )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד-2(, 

"האמת מסתתרת מהלא מאמינים. אם אדם חוזר באמת מתוך אהבת השם אז החטאים נהפכים לזכויות"

ש. הר' ס. שואל למה לא מצליחים לחקור את תופעת התקשור הזה. מנסים

בחו"ל ולא מצליחים מה הבעיה?

 ג. כי השם מבלבל את האמת כדי להסתיר. רק יחידים יקבלו הטבה מזה כי

יש זכות בחירה עדיין! אפשר להוכיח את זה אבל לא ככה. 

 ש. למי יש זכות בחירה עדיין?      ג. לכולם. 

ש. השם רוצה דווקא להסתיר את האמת.  ג. הוא מרחם על העיוורון הרוחני שלנו לכן נותן לנו להציץ 
לראות אמת. אבל האמת מסתתרת מהלא מאמינים. 

ש. את מתכוונת שאם ידעו את האמת השם ישפוט את מי שלא ילך בדרך האמת בצורה חמורה?        ג. כן. 

ש. יש לי שאלה חשובה: מי שחוזר בתשובה השם סולח לו על כל מה שעשה או שהעברות שלו נשארות 
לגהינום  ולהכנס  בתשובה  שחזר  אפילו  להענש  חייב  והוא  אותו  לנקות  שצריך  לבנה  חולצה  על  כתם  כמו 

כשימות?

ג. תלוי בתשובה, אם אדם חוזר באמת מתוך אהבת השם אז החטאים נהפכים לזכויות, אם אדם מפחד 
חוזר לא לגמרי כרצונו כמו אדם מאד חולה לפני מוות ופשוט רוצה להציל את חייו, אז זה חשבון אחר. תלוי 

במקרה. 

ולזיכוך נשמתנו. הכל  ולתיקוננו  והגדול הבא עלינו בעולם הזה הוא לטובתינו  ת. אמא, כל צער הקטן 
לטובה אבל אנחנו לא מבינים את זה בשכל אבל הנשמה יודעת הכל. 

מאמר 9: קבלת יסורים באהבה

גליה, חולת שיתוק מוחין, בת עשר: 

ש. פעם כשהרגשתי לא טוב שאלתי את גליה מה לעשות? וזו תשובתה: 

ולזיכוך נשמתנו. הכל  ולתיקוננו  והגדול הבא עלינו בעולם הזה הוא לטובתינו  ת. אמא, כל צער הקטן 
לטובה אבל אנחנו לא מבינים את זה בשכל אבל הנשמה יודעת הכל. 

ש. איך זה שאת מקבלת בשלוות נפש כזו גדולה את כל הסבל שלך והתלות שלך

באחרים איזו אומללה את לסבול כך כל החיים. 

ת. אמא, אני מקבלת עלי הכל באהבה שאני יודעת שזה נועד להשלים את הנשמה והכל לטובה, אפילו 
שאדם סובל, הכל לטובתו, כדי שהוא יוכל להביא לשלמות את הנשמה שלו, אחרת היא תשאר חסרה בשמים 
שם לא יוכל להשלימה, רק כאן יש אפשרות כזו להשלים את הנשמה. אמא, הסבל של האדם מכפר לו על 

עוונותיו. אני מקבלת את כל יסורי באהבה כי אני יודעת מה מחכה לי. 

אחרי כל היסורים הנוראים האלה של העולם הזה תהיה לי שלוות אין סוף והנאות אין סופיות. אז מה הסבל 
הזה לעומת כל הטוב שמצפה לי אני בכלל לא עצובה ולא מתייאשת כי הסבל הזה הוא כל כך זמני, וחולף 
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כל כך מהר כמו החיים עצמם וצריך לדעת בחיים להתייחס לעיקר ולא לטפל. והעיקר אמא יקרה שלי זה רק 
העולם הבא ולא שום דבר אחר לכן כל אדם צריך לעשות ככל יכולתו כדי שיהיה לו טוב בעולם הבא ואפילו 

אם זה כרוך בסבל ויסורים הם טפלים יחסית לעיקר. 

 מסר מאוטיסט מעולם האמת מהספר דניאל 3 מסרים מעולם האמת 
עמוד 371-370:

 לגבי הרפורמים והקונסרבטיבים: 

"העזתי לשאול, אמא, מה עם הרפורמים, הקונסרבטיבים וכו'? היא ענתה, "כתות אלו לא נחשבות כיהדות בכלל. 
יעקב נתן הדוגמא, הוא היה גר אצל לבן ושמר את כל המצוות. אבל מייסדי ומנהיגי כתות אלו רימו ומרמים 
את הצבור שכביכול ניתן לבטל מצוות עפ"י בחירה. אבל חייבים להאיר להם את האמת, שיש רק סוג אחד של 
יהדות, וזאת כפי הי"ג עיקרים של הרמב"ם. והם מחולשת נפשם לא מצליחים לקיים אותה במלואה. כך היה 
ניתן באיזה זמן להתחזק ולחזור אל החיים היהודיים האמיתיים. וה' מקפיד הרבה מאוד על מנהיגיהם על שהם 

מטעים ומחטיאים את הרבים. מחכה להם אותו גיהינום של הנוצרי התלוי. 

" והציבור, שחיים חיי שקר אלו, מתחלקים בעיני השי"ת בין "תינוקות שנשבו" לבין "כל הרוצה לטעות 
יבוא ויטעה" שלאלו מחכה גם עונש קשה. 

דע בני אהובי שכל מי שלא מאמין בתחיית המתים לא יקום, ולא רק זה, כל זכר שהם אי פעם היו קיימים 
ימחק לחלוטין. "

מסר נוסף מהספר ונפשי יודעת מאוד מבחור אוטיאסט: 

"אני רוצה לומר לכל היהודים שחושבים שהם יכולים לברוח מן האמת, אלה שחושבים שהם יכולים לחיות 
כמו גויים-אזהרה גדולה מאחד שניסה את הדרך הזאת, אי אפשר לברוח!השם לא יתן לעמו הקדוש לטבול 
את עצמו בטומאה, הוא ימחק את אלה שלא מקבלים עול מלכות שמים. אמא, מסרי את דברי לרב ס. , זה 

חלק של התיקון שלי"

ראיון עם בחור אוטיסט בן 22 מהספר ונפשי יודעת מאוד -2: 

"למה להתנהג אלינו כמפגרים? אתם יותר מפגרים מאיתנו. אנחנו יודעים את האמת, אבל אתם מכניסים את 
עצמכם לעולם של שקרים. . . הנסיון שלנו נגמר, אבל לכם יש דרך קשה מאוד. באנו להגיד לעם ישראל שאין 
עוד הרבה זמן, אתם חיים חיים של שיכורים, אתם לא שמים לב לסימנים שהשם שולח לכם. אני אוטיאסט, 
ורואה את העולם אחרת מרוב יצורי אנוש. אני רואה את ה"אדם" שהוא יציר הא-ל, אני רואה בבירור גוף 

ונשמה ואת קשריהם עם העליונות העליונים. . . . "

מתוך הספר של גליה מסרים מעולם האמת עמוד 32

ילד אוטיסט: אני כל כך שמח לראות את המלאכים היוצאים מהתפילה שלך! 

אשה צדקנית, גומלת חסדים מירושלים, מתנדבת אחת לשבוע בבית חולים, גילתה

בבית החולים ילד פגוע מוח אשר ננטש על ידי הוריו שלא עמד להם כוחם הנפשי

לטפל בו. האשה ריחמה עליו ולקחה אותו אל ביתה, ביחד עם כל בני ביתה טיפלו בו

במסירות עצומה, נקשרו אליו בעבותות אהבה והחליטו לאמצו באופן רישמי. 

הקב"ה גמל לאשה הצדקנית ולבני משפחתה בחסד גדול וזיכה אותה לתקשר עמו 
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בלוח אותיות. 

 באחד הימים היא הבחינה בכך שכאשר היא מתפללת וקוראת תהילים

הילד פגוע המוח המאומץ, מביט מעל לראשה, היא שאלה אותו: מדוע אתה מביט כך

מעל לראשי כאשר אני מתפללת וקוראת תהילים?

והילד כתב: אני כל כך שמח לראות את המלאכים היוצאים מהתפילה שלך! 

ראיון נוסף של ילד אוטיאסט נוסף

 נלקח מתוך "הספר ונפשי יודעת מאוד-2" ראיון עם החוטא שחזר בתור ילד אוטיסט בתקשורת בתמיכה להלן 
עדותו בלי שינוי שמוכיחה שיש בורא לעולם יש גן עדן ויש גהינום יש בית דין של מעלה ויש שכר ועונש וכמובן 
שתשובה מכפרת אם נעשתה מאהבה ועוונות הופכים לזכויות, להלן עדותו של החוטא ששב בתור אוטיסט ללא 

עריכה: 

"כאשר חוטא שפל כמוני עבר בעצמו את התהליך האיום של הטהרות אלוקית וגם זכה ליכולת ביטוי עצמי 
)על ידי התקשורת החדשה(, מוטלת עלי חובה קדושה לספר לכל מי שחפץ לדעת את כל מה שעבר עלי. 
חייתי חיים של חוטא נסתר. על פני השטח הייתי חבר דתי מן השורה בקהילה יהודית אשר בה חייתי. התפללתי 
ונתתי צדקה. הייתי בעל טוב לאשתי אבל הרושם היה רק חיצוני. מתחת לשקרים הסתתרה אמת מרה. התחלתי 
את חיי כבחור ישיבה שהצליח מאד בלימוד. כאשר התחתנתי עזבתי את הישיבה. ופניתי לעסקים עם נער שעמו 
למדתי בישיבה. מאז נהלתי חיים כפולים. חברי היה בקי יותר בשקרי החיים ותענוגותיהם, הוא לימדני ברצון 
ואני למדתי ממנו ברצון. זה התחיל בזה שרימינו את הגויים שהיו לנו עסקים אתם. די מהר התחלנו לרמות גם 

יהודים. העסק שלנו גדל ומהר נהפכתי לחבר מאד חשוב בקהילה שלי. 

הייתי צדיק בעיני העניים השתדלתי להשתיק את מצפוני על ידי זה שתרמתי סכומי כסף גדולים לנצרכים. 
משפחתי גדלה ואני התעשרתי. תאבוני לתענוגות חושניים גדל. מזון נעשה חשוב ואני יבאתי מעדנים מכל קצוי 
תבל. גם זה הפריע למצפוני. לכן ערכתי מסיבות גדולות שגם אחרים יוכלו לקחת חלק בתאווה הנסתרת שלי. 

שולחני בשבת ובחגים היה תאווה לעיניים ולחיך. התפרסמתי בהכנסת האורחים שלי. 

שקרים, שקרים, הכל שקרים. מהר ירדתי לדרגה נמוכה ביותר. 

הפסקתי ללמוד ולהתפלל. הלכתי לבית הכנסת לשם הצגה בלבד אבל לא התפללתי. התרחקתי יותר ויותר 
מבוראי. שקעתי עמוק יותר. הייתי בעל אידיאלי לאשתי שהייתה צדקת באמת. בתוך זמן קצר התחלתי לבגוד 
בה כמו באלוקי. הגעתי לנקודת השפל הנמוכה ביותר שאדם יכול להגיע אליה. בנקודה זאת אלקים ברחמיו 

הרבים הציל את בנו הסוטה. 

 כל רמאיותי נחשפו, הושפלתי, הואשמתי בעוון גדול יותר, בחילול השם. הושלכתי לבית הסוהר מזוהם 
התחלתי  ואז  בודד.  כה  הרגשתי  לא  מעולם  לחיות.  מה  בשביל  לי  נשאר  ולא  נגמרו  שחיי  הרגשתי  ומסריח. 
להתפלל אל השם, כי לא נשאר לי מקום אחר לפנות שם. לאן לפנות. קשה היה לגשת אליו שוב אחרי זמן כה רב 
ואחרי שלכלכתי בצורה איומה כל כך את הנשמה הזכה שהוא נתן לי. בתוך זמן קצר, שפכתי דמעות מרות על 
חיי המבוזבזים. הרגשתי בושה איומה. חזרתי בתשובה אמיתית וזכיתי לרחמים גדולים מאת השם. נפטרתי מן 
העולם באותו הלילה בבית הסוהר כילד שמצא את דרכו חזרה הביתה. כאשר הגעתי לבית דין של מעלה נערמו 
חטאי על כף המאזניים הערימה היתה כה גבוהה עד כי חשבתי שאני מיועד למקום החם ביותר בגהינום אולם 

מלאך סניגור התקרב ושם את תשובתי על הכף השניה. 

הכפות התאזנו בדיוק, נאמר לי שאוכל להטות את המאזניים לזכות אם אשוב אל העולם כאוטיסט שאיננו 
מסוגל להנות מהנאות החיים. ניתנה לי גם היכולת לספר את סיפורי אם מה שאכתוב יסייע בידי אנשים לחזור 
בתשובה יחשב לי הדבר לחסד של אמת כי לא אפיק ממנו תועלת חמרית ויוכל לדחוף אותי לגן עדן. כיצד 
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אוכל להביע את עומק אהבתי ותודתי לבוראי הוא מעלה את הגרוע שבחוטאים ומעניק לו חיים. כיצד אוכל 
לשבח טוב כזה: מכיון שנצלתי ממות רוחני הריני מחוייב לנסות להציל אחרים. שובו ילדים שובבים אל אביכם 

אוהבכם ולא –תשמדו יחד עם עוונותיכם. . . "

עד כאן דבריו. כל שאמר בדיוק מוחלט עם תורתנו הקדושה ומחזק האמור בה. 

מתוך הספר גליה-בית דין של מעלה, ומחילת עוונות לשבים בתשובה

גליה – מסרים מעולם האמת עמוד 33: 

שאלתי את גליה: "האם ה' סולח למי שחוזר בתשובה, על כל מה שעשה לפני שחזר בתשובה?" 

גליה: "אם אדם חוזר באמת, מתוך אהבת השם, אז החטאים נהפכים לזכויות. אם אדם חוזר מפחד, לא 
לגמרי כרצונו כמו אדם מאוד חולה לפני המוות ופשוט רוצה להציל את חייו, אז זה חשבון אחר, תלוי במקרה. 

בשמים מקבלים תשובה אמיתית של כל בן אדם!"

שאלתי את גליה: "האם זה נכון שיש בית דין של מעלה?" 

גליה: "בודאי! בית דין של מעלה זה נורא וקשה מאוד לנשמה, אמא תהיי צדיקה זה יציל אותך. כל אדם 
יכול להיות צדיק, זה הרבה עבודה עצמית, לעשות הכל לשם שמים! זה קשה אבל מקבלים זכות על כמה 

שמנסים!"

שאלתי את גליה: "האם זה נכון שמכל מצווה נוצר מלאך טוב ומכל עבירה נוצר מלאך רע?"

גליה: "זה נכון ובבית דין של מעלה הכל ברור והנשפט מבין ומקבל את הדין. "

בבית דין של מעלה מראים לאדם את כל מעשיו , המעשה ניצב לפניו. מראים לו כל מילה שאמר, כל 
מחשבה שחשב!"

מובא בשם ה"תומר דבורה" לרבי משה קורדובירו זצ"ל: "כאשר האדם חוטא הוא מרבה טומאה בעולם. 
מכל עבירה שאדם עובר נוצר כוח רוחני הנקרא משחית! כאשר האדם עושה מעשים טובים, נבראים כוחות 

קדושה – מלאכים!"

במשנה במסכת אבות פרק ד' משנה י"א נאמר: "העובר עבירה אחת, קונה לו קטיגור אחד" כלומר: הוא ברא 
קטיגור בפועל! אותו קטיגור עומד לפני הקב"ה ואומר: פלוני עשאני" וכתוב בזוהר: "עבר אדם על מצוות 

התורה, אותה עבירה עולה לפני הקב"ה ואומרת: "אני מפלוני שעשאני.".." 

המשחית אשר נוצר מהעבירה רוצה להתקיים, וזקוק לכוח חיות! ואין בריה מתקיימת בעולם, אלא בשפעו של 
הקב"ה. ובמה יתקיים משחית זה? מאותה נשמה של עושה העבירה, שיש בכוחה להחיות את אותו כוח שנברא מן 
העבירה. והיה המשחית יורד מיד ונוטל את נשמתו, אבל אין הקב"ה נותן לו רשות לעשות כן אלא הקב"ה נושא 

וסובל את העוון, וכמו שהוא זן את העולם כולו, הוא זן ומפרנס את המשחית עד קרות

אחד משלושת הדברים: א.( או שישוב החוטא בתשובה ויתבטל אותו משחית בסיגופיו של החוטא או בצער 
החרטה על התשובה. 

ב.( או יבטל שופט צדק את המשחית בייסורים ומיתה של עובר העבירה!

ג.( או ילך עובר העבירה בגהינום ושם יפרע את חובו!

הדבר דומה לילד אשר הביא הביתה כלב רע ללא רשות אמו. הכלב הרע, רץ מזיק, נושך. . . אך האם מחזיקה 
את הכלב בבית ומאכילה אותו, מרוב אהבתה לבנה. כך הקב"ה, מחזיק ומזין את כל אותם כוחות רעים שבני אדם 

בראו, עד שתהיה להם ההזדמנות לעוקרם באופן שלא יהרסו את עצמם, עד אשר ישובו בתשובה!

גליה: "הכל משמים, כל הצרות של האדם במיוחד אם הוא לא שומר מצוות הם באים לו בשרשרת אחד אחרי 
השני, כדי שיתעורר לתשובה ולמעשים טובים. כשהאדם חוטא הוא יוצר לו מקטרג שיש לו רשות להציק לאותו 
אדם בכל מיני צרות וייסורים. בעולם הבא לא מראים את העבירות למי שחזר בתשובה כי מוחלים ומוחקים לו את 
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כל הטומאה והקיטרוג. ולפעמים הדבר )מחיקת הטומאה והקיטרוג( נעשה בעולם הזה על ידי הייסורים שבאים 
עליו, זו הסיבה שיש לקבל באהבה גדולה את כל הייסורים הבאים על האדם ולהתקרב מזה ולא ההיפך "…"

גליה האוטסטית  מהספר גליה מסרים מעולם האמת עמוד 96-95: "

צניעות ומניעת הפריצות 

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכות נשים צדקניות עתידין ישראל להיגאל" )מסכת סוטה(. 

 גליה: "אמא להגיד לנשים שהאשה היא יקרה מאוד בשמים וכל כבודה פנימה! אסור להבליט או להתלבש 
ללא צניעות. כל המסתכל באשה לא צנועה חוטא חטא גדול ומן השמים יענישו אותו וגם אותה שהחטיאה אותו! 
הצניעות היא פיקוח נפש ממש, כי האדם יכול למות בחטאו וחוסר צניעות יכול להגדיש את סאת החטאים שיש 

לאדם ולדון אותו לכף חובה! מהשמים ישלחו לנשים הצנועות את שכרן הרבה מאוד!"

אמא: "מה הדרך הכי טובה למנוע את הפריצות בארץ?" 

ידי אנשים טובים וצדיקים המארגנים שיעורי תורה ומסבירים ומלמדים את  גליה: "אפשר לעשות זאת על 
הנושא לעם. אמא יש לנו בעם הרבה פריצות והשם לא יתן לזה להמשך! השם אוהב אותנו ויגן עלינו גם מנגע 

זה, אבל לפעמים יש לחנך את הילד עם כמה מכות ואז הוא מבין "

"כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה".  מסרי לבת ישראל 

אמא: "גליה, האם יש לך איזה מסר לבנות ישראל הבאות לשמוע דברי תורה"?

העדיפו  הן  בשמים.  ורב  עצום  ששכרן  תורה,  דברי  לשמוע  שבאות  ישראל  בנות  לכל  תמסרי  "אמא  גליה: 
לשמוע דברי השם על כל דבר הבל וזה נחשב להם לצדקה גדולה וחסידות. הכנסים הם זכות לכל עם ישראל והם 
מגרשים המון טומאה ומסנגרים מאוד על עם ישראל ומרככים את כל המכות העתידות! תגידי לבנות ישראל 
האהובות שלא יחששו ולא יפחדו מכלום ובמיוחד מכל ההתגעשות הקרובה של העולם שכולה לטובה ולברכה!

שישימו מבטחן בשם יתברך ויעבדו הרבה על מידת הבטחון וידעו שרק הקדוש ברוך הוא מחליט הכל, אם 
בידך מצוות ומעשים טובים אל חשש !אמא תגידי לכל בת ישראל שהיא בת מלך יקרה בשמים. הקדוש ברוך הוא 
מתבונן בנו ממרומים ורואה כל בת אהובה שלו ומאושר ושמח בה ובמעשיה הטובים ובכל המנסות להתקרב. 
אמא יקרה, הקב"ה רואה שיש גם בנות אהובות שלו שלא מתנהגות ולא מתלבשות בצניעות והקב"ה מזיל עליהם 
דמעות! השם אוהב את כל עמו אהובו! הצניעות היא בנפשנו, היא אחת הבעיות הגדולות והחמורות של דור 
אחרון זה, דור שהפריצות נפוצה בו לכל עבר ומרבה טומאות וחבלות. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל הצאן שיגיעו, 

גם לרחוקים ביותר והאיטיים ביותר, אחרת יטרפו על ידי זאבים! 

אמא יקרה הצניעות היא האויר שאנו נושמים! היא בעוכרנו ובדמינו, היא מעלה והיא מורידה! הצניעות היום 
היא פירצה נוראית בתוך הגדר שכל מי שירצה יכנס ויטול, כל כוחות הרשע והס. א. )סיטרא אחרא-היצר הרע 

שהוא השטן הערת במחבר( מנצלים את הפירצות והם נכנסים ונוטלים להם מכל הבא ליד. 

אנחנו כולנו נידונים ככלל אחד גדול. תזעקי לכולם שיסגרו את הפירצות הנוראיות שנפרצו! ובכח הצניעות 
לסגור ולצמצם מאוד את כל החורים הענקיים שנפערו בגדר ובחומת עם ישראל ובהגנתו. כל אשה ובת ישראל 
אשר תקבל על עצמה צניעות, תסתום פירצות ענקיות שנפערו ותעצור בעד כוחות הטומאה להתקרב לישראל 
ולגרום לו לצער יומיומי מתמשך! הרצון להיות כמו הגויים ולהדמות להם גרם צרות רבות לישראל בכל הזמנים". 
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כיסוי ראש 
"בת ישראל היא בת מלך וחייבת לכסות את שערות ראשה ואין כאן פשרות כלל!צניעות בת ישראל היא כאוויר 
שאנו נושמים . כיסוי הראש לאשה מעיד על צניעותה, לו ידעו הנשים איזה עונש הן מקבלות על כל מי שראה 
את שיער ראשן היו פוחדות לגלותו בציבור . השיער מבליט אותה ומבלבל את רואיה, לכן חשוב שתצניע את 
להיות  חייב  כל השאר  בלבד!  ידיה  אצבעות  וקצות  פניה  שיראו  ומקום,  מקום  בכל  גופה  בשר  ואת  שערותיה 
מכוסה כמו תכשיט יקר מפז ומפנינים שהוא כולו בתוך קופסא ועטיפה ושמור ומוגן! כך נכון לגבי בת ישראל 
שהיא התכשיט של העם היהודי !אם החטיאה את הרבים עד כה, יש מקום לתשובתה המהירה שתתקבל באהבה 
בימי רצון אלה וימחקו לה כל שטרי חובותיה אשר נוצרו מחוסר הצניעות והחטאים הרבים. הכל אם החליטה 

באמת ובתמים לקבל על עצמה צניעות הכוללת כיסוי גופה כהלכה כולל שערות ראשה !"

טהרת המשפחה
גליה: "אמא, זה חשוב שכל בת ישראל )נשואה( תטבול במקווה, כי הטבילה גורמת לכך שהיא תזכך את הנשמה 
שלה ותהיה עם הבעל בטהרה ואז הילדים שנולדים להם יבואו בקדושה לעולם הזה, וזה יתן להם את הבסיס 
הראשוני לחיפוש האמת ודרך התורה הקדושה! טהרת האשה מאפשרת להביא לעולם ילדים עם נשמות קדושות 
זו  לטומאה!  נמשכת  וטומאה  לקדושה  נדבקת  קדושה  כי!  באופן טבעי  דרך השם  יחפשו את  הללו  והנשמות 

הסיבה שטהרת המשפחה וטבילת האשה במקוה כל כך חשובה!"

הנני מוצא לנכון להביא כתימוכין לדבריה סיפור מדהים שכתב הר' יוסף שני שליט"א בספר שער יוסף חלק ב'

סיפור הטבעת והמקווה-מוכיח מה כוחו של מקווה

בשנים תשל'ב – תשל'ה בא מאנגליה בכל שנה ד"ר ב. שהיה בעל כוחות נפש אדירים ועוסק בראיית הנסתר 
וע"י אחיזת חפץ והתרכזות בו, ידע את כל העבר הקשור לחפץ זה מעת יצירתו. והיה ממלא אולמות בירושלים, 
ז"ל שנפטרה כשנתיים קודם.  כוחו. באחת משנים אלו לקחתי את טבעת הנישואין של אמי  להראות להם את 
והטבלתי את הטבעת במקוה כשר לטבילת נשים לטהרתן מטומאת הנידה. והלכתי למופע של ד"ר ב. הקדמתי 
להיות בין הראשונים, כדי שיתרכז בטבעת ולהווכח אם יוכל לומר את העבר או שמא מי המקוה ימחקו את העבר 
של הטבעת כפי שהבנתי מכתבי הקבלה שכן ראוי להיות. הייתי השלישי בתור המקדימים למסור את חפציהם 
לד"ר ב. ולשמוע את ההסטוריה של החפצים, כשהראשונה היתה צעירה שמסרה ענק זהב והשניה היתה צעירה 
שמסרה סוודר והשלישית היתה הטבעת של אמי ז "ל ואחרי היו עוד כמה שמסרו חפצים שאיני יודע מה טיבם. 
כשהקהל שרובו היה סטודנטים מילא את האולם, נכנס ד"ר ב. ועמד על הבמה כשעל שולחן לפניו הונחו החפצים 
לפי סדר מסירתן. הוא לקח את הענק בידו ולאחר התרכזות של כמה דקות החל לומר, ענק זה נמסר ע"י גברת 
צעירה שכך וכך תוארה, שקיבלה אותו מתנה מחברה שהוא חיל במדים שתוארו כך וכך. שקיבל אותו מחברתו 
והוא שהבחורה  נעים שהוכיח את אמיתות דבריו.  זה ראינו מחזה מאוד לא  וכך. בשלב  הקודמת שתוארה כך 
שמסרה את החפץ ודמותה התאימה לתיאורו קמה לפתע וסתרה לחיל במדים שישב לידה ופתחה בצעקות כיצד 

העזתה להביא לי מתנה ענק שקבלת מחברתך לשעבר. גם תיאור החיל תאם לדברי ד"ר ב. 

אח"כ עבר ד"ר ב. לסוודר. התרכז בו כמה דקות ואמר, סוודר זה נמסר ע"י גברת צעירה שתוארה כך וכך. 
שקבלה אותו מאמה שסרגה אותו בעבורה בחום ואהבה בעת שהיתה חולת פודגרה וישבה על כסא גלגלים. ואז 
קמה הבחורה לקבל את הסוודר כשאשרה את דברי ד"ר ב. וכשדמעות בעיניה ספרה על אמה שנפטרה מהמחלה 
הנ"ל לאחר שסרגה לה את הסוודר. אח"כ עבר ד"ר ב. אל הטבעת של אמי ז"ל ולאחר התרכזות של כמה דקות 
פקח את עיניו, התבונן בטבעת בעינים פקוחות והחל לומר, רואה אני טבעת נישואין משומשת. אבל איני יכול 
לומר שום פרטים לא על המוסר כי היא אינה שלו )הטבעת היתה שייכת לאחותי( ולא על בעליה. כי טבעת זו 
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עברה תהליך מחיקה של כל העבר שלה בדרך שאינה ידועה לי. מיד קפצתי אל הבמה לקחתי את הטבעת מידו 
ונופפתי בה לעיני כל הנוכחים ואמרתי חברה, טבעת זו עברה טבילה במקוה כשר כדת וכדין. ראו כוחו של מקוה 
ומדוע צוותה התורה את האשה על טבילה בו להיטהרותה. ולעיני הקהל הנדהם, קמתי ועזבתי את המקום." עד 

כאן דבריו

האמת  מעולם  גליה-מסרים  אמא  של  מספרה  האוטסטית  הילדה  מגליה  למסרים  חזרה 
המשך מקודם: 

אמא: "מה את יכולה לומר לי על אהבה?" 

גליה: "אהבה זה צורך לא להרגיש לבד, זה צורך להרגיש שלמישהו איכפת מאתנו, אהבה זה מקלט מהעולם 
הקשה. אהבה חייבת להיות לשם שמים לפי דינים, אהבה אלוקית זו הדוגמא שלנו, כי השם אוהב אותנו בלי 
תנאים! גם אם אנחנו מורדים ומתרחקים ממנו הוא עדיין אוהב את ילדיו. השם אוהב את כולנו כמו אמא שאוהבת 
את כל הילדים הרבים שלה, אהבה ללא תנאים ולשם שמים זו באמת אהבה! כאשר בעל ואשה אוהבים, זה צריך 
להיות דבר קדוש ובלי תנאים גופניים. הוא והיא בונים ביחד עם השם בית מקדש קטן וכל זה לשם שמים. האהבה 
הגדולה היא שיש לנו אפשרות לעשות את רצונו יתברך. גם באהבת ילד אנו עושים רצון השם ומחנכים את הילד 
לעבודת השם, וזוהי האהבה והשמחה הגדולה ביותר לאבא ואמא.  כל האהבה באה ישירות מהשם, השם כולו 
אהבה! בעולם הבא יש אהבה אינסופית של הקדוש ברוך הוא לכל ברואיו ויש שפע אינסופי של אהבה נשגבת 
מבינת אנוש, זה שייך רק למי שיש לו זכות לקבל את האושר האינסופי הזה, אלה הן נשמות שעמלו כל חייהם 

בעולם הזה בתורה, מצוות ומעשים טובים!"

תיקון המידות
גליה: "עלינו לשפר את מצבנו בכל תחומי המידות, אדם יכול לעבוד ולשפר את כל המידות שלו אם הוא רק 
רוצה בכך, הכל תלוי בו! זה קשה אבל כל אדם יכול לשפר את מידותיו אם הוא מספיק רוצה ועובד על זה! 
כל החיים יש להמשיך ולעבוד על המידות ועל הכל, החיים הם עמל וקיום המצוות ועבודה על המידות זה עמל 
גדול! אמא העבודה על המידות היא אחת השליחויות שלנו בעולם הזה, והיא בין השליחויות החשובות ביותר, 
כי האדם העובד על מידותיו יגיע לעולם הבא מתוקן ומזומן לחיות שם בהרמוניה הנהדרת הקיימת שם! אך אם 
לא תיקן את מידותיו לא יוכל להשתלב! זה כמו גלגל שיניים חלוד שאם ישימו אותו במכונה, כל המכונה לא 

תוכל לתפקד! אז מראש לא מכניסים אותו למכונה!"

חינוך ילדים
אמא: "גליה, אמרת לי שחזרת בגלגול על עבירה בחינוך ילדים. האם חינוך ילדים זה כל כך חמור שאת סובלת 

כאן כל כך הרבה זמן?" 

גליה: "אמא, כשלון בחינוך זה להרוג דורות שלמים!"
אמא: "מה לא עשית בסדר בחינוך הילדים?" 

גליה: "לא עמדתי וחינכתי על הדברים החשובים ביותר: תורה ומעשים טובים!"

אמא: "אבל אמרת שאבא שלי, ז"ל שהיה הבן שלך בגלגולך הקודם, זכה לגן עדן!?" 

גליה: "הכל דין צדק מוחלט! משמים מקפידים יותר בנשמות צדיקים ומדקדקים אתם מאוד! הצדיקים נידונים 
מאוד בחומרה ולפי יכולתם, הצדיקים נדרשים להרבה יותר כי יש להם יכולת הרבה יותר גבוהה מאשר לשאר! 
השם מאהבתו הגדולה אלינו מלמד אותנו, לפעמים בסוכריות ולפעמים במכות, אם אנחנו מבינים ומתחנכים אז 
החיים הנצחיים טובים מאוד. הסבל זו אהבה! השם מנסה להציל אותנו, הסבל מביא את האדם לאמת! האדם 
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נולד עם האפשרות להיות צדיק או רשע חס ושלום! כאשר הוא קטן הוא כמו שוטה שלא מבין מספיק וגם אין לו 
את היכולת להבין. כשהוא גדל הוא בר דעת ואז המלחמה בין היצרים מתחילה בכוח מלא. כל החיים האדם נלחם 

והצדיק מצליח )אולי( לסלק את היצר הרע שלו. "

אמא: "איך זה ששני ילדים באותה משפחה המקבלים את אותו חינוך גדלים באופן כל כך שונה, האחד גדל 
להיות צדיק והשני לא כל כך? גליה: "אמא, אחד יכול ורוצה לכבוש את היצר הרע והשני מעדיף את השקר שהוא 

נהנה ממנו!יש תהליכים מודעים ויש שלא, זו הסיבה שהחינוך כל כך חשוב!" 

אמא: "האם בשמים אחרי 120, הנשמה מתחילה הכל מחדש כמו תינוק ואט אט מתעצבת "גליה:", לא אמא!"

אמא: "בשמים זה המשך? האם הנשמה ממשיכה מאותה נקודה שסיימה פה?"

גליה: "נכון, זה השלב הבא! אמא חינוך ילדים זו אחת המשימות החשובות והקשות ביותר שיש לו לאדם 
כדאי להשקיע הרבה  אז  יקצור!  וגם מה שהעולם  יקצור  זה מה שהוא  ויזרע  יחנך  כי מה שהוא  הזה!  בעולם 
המון  להשקיע  להם  שכדאי  לכולם  להגיד  גבוהה!  באיכות  תבואה  הרבה  תהיה  וכך  צעירים  כשהם  בגידולים 
בחינוך ילדים כי הם יקבלו את כל הזכויות, גם של הילדים שלהם! אם הילדים שלהם ילכו בדרך השם, הכל נזקף 
לזכות ההורים שלהם! משמים שמחים על כל הילדים הנכנסים ללימודי הקודש, אשריהם ואשרי חלקם וחלק בני 
משפחתם וכל העושים במלאכת הקודש הזו. עלו והצליחו, השם עמכם גיבורי החיל, זו עת רצון, משמים שולחים 
המון עזרה לכל העושה את הצעד הראשון במעבר לקודש ולכל המסייעים הרבים והברוכים בכל מלאכת הקודש 

הזו. כל ילד שעובר לקודש מזרז את מועד הקץ וגילוי משיח צדקנו. " 

אותי  מחנכת  בעצם  את  שלך  בתיקון  והנה  ילדים  בחינוך  עבירה  עברת  שאת  זה  על  חשבתי  "גליה,  אמא: 
ומלמדת אותי ועל ידי כך את מתקנת את העבירה בחינוך ילדים. " 

גליה: "אמא את מבינה דברים, זה באמת תיקון של חינוך! לחנך זה תיקון החינוך ונכון מה שאמרת!"

צדקה וחסד
גליה: "אמא לצדקה מעלה גבוהה מאוד, זו מצוה שיכולה להציל את האדם ממוות, זו מצוה גדולה מאוד ומזכה 
את האדם בזכויות מיוחדות בשמים! צדקה זה חסד ותמיד נהדר לעשות, לכל אדם בכל זמן! זה מאוד עוזר לתרום 
בלב אוהב ובנפש חפצה לאומללים והסובלים ולהקל עליהם את מצוקתם. הצדקה מלווה את האדם בשמים ומגנה 
וגם בעולם הבא! הצדקות הם כמו מלאכים שהולכים עם האדם ושומרים עליו  עליו בעוצמה גם בעולם הזה 
כל הזמן! אמא העולם קיים בזכות החסד. אם לא היה חסד בעולם, העולם כולו לא היה יכול להתקיים אפילו 
רגע אחד, העולם היה יכול לחזור לתוהו ובוהו! כל החסדים שאנו בני האדם עושים כאן, מחזקים את יסודות 
העולמות העליונים. החסד הוא הבסיס לקיום שלנו, בלי חסד אין לנו קיום! גומלי החסדים עוזרים בעצם לעצמם 
ולהמשך קיומם וגם לאחרים, אם אין חסד בעולם אז אין קיום לאף אחד! ואם יש חסד יש קיום לעולם ולכולם!"

אמא: "את יכולה להגיד לי משהו על 'מעשר?' " 

גליה: "אמא לעשר זו מצוה מהתורה, אנחנו מצווים לעשר והמעשרות עוזרים לנו יותר ממה שאנחנו עוזרים 
לאחרים. החסד והצדקה שלנו בוראים לנו מלאכים מליצי יושר בעולם הזה ובעולם הבא!"

מסר לשקרנים

גליה: "מי שמשקר, לא יכול לזכות לחיי נצח! אפילו אם הוא מקיים מצוות אחרות זה לא עוזר, לו כי אין לו 
אפשרות להיכנס לגן עדן אם הוא משקר! שם בגן עדן אין מקום לשקרנים!"
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עין הרע 

אמא: "גליה, האם למחשבה ולמילים יש כוח מעשי?" 

גליה: "בודאי! לקנאה ושנאה בלב יש כוח שלילי שיכול לגרום לאדם אפילו להרגיש לא טובה, קנאה והשנאה 
זה עין רעה! אבל אם אדם מחוסן במעשים טובים, אמונה תמימה ולימוד תורה – אין סכנה! עין הרע זה הכוח 
לסבול שטוב  יכול  לא  הוא  בהם.  צרה  ועינו  להם  מקנא  ידי שהוא  על  לאחרים,  להרע  בעיניים  לאדם  לו  שיש 
לאחרים אז הוא מזיק להם אפילו בלא יודעין ומשדר להם רעל וזה פוגע בבריאותם! לעין הרע יש כוח הרסני 

מאוד! אמא תגידי לכולם שיעבדו על המידה הזאת ויפתחו בעצמם את העין הטובה!"

אמא: "איך נזהרים שלא להיפגע מעין רעה?" 

גליה: "אדם חייב לקיים תורה ומצוות ואז הוא פחות פגיע מאחרים שלא מקיימים תורה ומצוות. אבל הכי עוזר 
זו גמילות חסד שממש מגנה על האדם מעין הרע!" 

הפלות

אמא: "מתי הנשמה נכנסת לגוף? האם לפני הלידה?"  גליה: "לפני, ברגע שהתינוק נוצר!"

אמא: "אז אלה שמבצעות הפלה, הורגות מישהו שיש לו נשמה?"    גליה: " !כן ההפלה זה סבל נוראי לנשמה 
של התינוק!" אמא: "אשה המבצעת הפלה מלאכותית היא רוצחת?"      גליה: "תלוי, צריך לשאול רב על כל 

מקרה!"אמא: "אם הרב אומר לאשה שאסור לה לעשות הפלה והיא כן עושה, האם היא רוצחת

  גליה: "היא יותר גרועה! היא מורדת נגד השם!"  אמא: "האם גם רוצח יכול לחזור בתשובה והתשובה שלו 
תתקבל בשמים?"  גליה: "תשובה אמיתית, בודאי! "

היושר והתעלות בקדושה

גליה: "ככל שהגאולה תתקרב, הראויים לכך יזכו לשפע העליון. אחד הדברים החשובים ביותר המאפשרים קבלת 
השפע העליון הוא המידות והטוהר בהתנהגות כלפי הזולת וכלפי שמים . "

אמא: "איך מתעלים במעלות הקדושה, מה הסוד?" 

גליה: "אמא יקרה, המפתח זה נקיון! נקיון כפיים, נקיון נשמה, נקיון מחשבה, נקיון במסחר, נקיון בדיבור, 
נקיון בלבוש, נקיון בגוף. . . נקיון – זו מילת המפתח לכל! והנקיון – הוא בעצם היושר! היושר יכול להעלותנו 
למעלות גבוהות ביותר! כדאי כל החיים לעבוד על יושר והגינות במרץ ולהשקיע בזה כאילו משקיעים במניה 
הכי מבטיחה. זה כל הסוד וכמובן בשילוב תורה, מצוות ומעשים טובים מרוממים את האדם לגבהי הרוחניות! "

אמא: "איך לגרום לכך שיהיו עוד אנשים ישרים בעולם? שכולם יהיו ישרים?" 

גליה: "אמא יקרה שלי, נתפלל שכולם יפקחו את עיניהם לראות ולהבין שלא רק החומר הוא העיקר. לא כל 
מה שנראה לעין הוא אכן אמיתי ומי שסומך על האדם סומך על עניין ריק מתוכן. החומר, היצרים והתאוות הם 

כאש אוכלת ומזיקים ברוחניות! 

אם כולם יבינו שיש מושל אחד בעולם שממנו נוצר הכל, ויראו אותו ויעשו כמצוות תורתו, כולם יהיו ישרים 
האושר האמיתי, השלמות  זה  בקרוב,  כך  כל  תושלם  ישראל  כלל  הנשמה של  ביאת משיח,  זמן  זה  ואמיתיים. 

הרוחנית שאליה הנשמה מתאווה כל הזמן. קשה לנו להבין ולקלוט בשכל את הדברים הרוחניים הללו! "
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סוף הטומאה והתחזקות הקדושה 

, לכן כמו חיה פצועה  יודעים בפירוש שזה הסוף בשבילם.  יקרה, צריך להבין שכוחות הטומאה  גליה: "אמא 
הם מנסים להתגבר בשארית כוחותם ומנסים להפיל עוד אנשים לדרך רעה ולחוצפה יתירה, לאלימות בין אדם 
לחברו ולאלימות כוללת בין העמים בעולם המתבטאת במלחמות והתעללות בין העמים לעצמם. אנחנו חייבים 
לשמור דרכינו בקדושה ולעשות רצון שמים ולא להיענות ליצר הרע שבא מצד הטומאה כדי להסית את מחשבתנו 
לדבר עבירה. ככל שהקדושה תעלה על ידי תורה ומצוות, כך ירד כוח הטומאה וכך ניפגע פחות. רק נשמה זכה 
וטהורה יכולה להיות כלי קיבול לקדושה העצומה היורדת לעולם. כאשר מתרבים מקבלי הקדושה שהכינו עצמם 
להיות כלי מקבל אורות עליונים, אזי הקדושה יכולה לשרות בעולם, זו הגאולה של עם ישראל, הקדושה כל הזמן 
מתפשטת ומתחזקת, אך זה לא מספיק וצריך להוסיף ולנסות לפקוח את עיני הנרדמים. אמא הביני, אנשים שלא 
הכינו עצמם, לא מסוגלים להעביר קדושה ואורות עליונים בתוכם, אין מעבר בהם, הכל סתום. אך ברוך השם 
שזכינו לכך שיש כלי קיבול המקבלים ואינם מאבדים את האורות העליונים, דרכם הקדוש ברוך הוא ברחמיו יוריד 
קדושה עילאית לעולם והיא תשאר כאן ותתפשט ותגבר ותגדל. זה מכין את הרקע לקבלת גואל צדק שיתגלה לכל 

העולם". 

מלחמת הטוב ברע ותיקון העולם

האדם  ותפקיד  שווה  במידה  הזה  לעולם  ירדו  והרע  הטוב  הזה!  העולם  של  התכלית  הוא  הטוב  "אמא  גליה: 
להחליט מי ינצח בעולם – הטוב או הרע. ככל שהאדם יתגבר על יצריו ועל הרוע שבו ויהיה טוב ומטיב לכל 

זולתו, על ידי כך יתגבר הטוב בעולם!

התורה והמצוות היא דרך חיים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בטובו וברחמיו. משמים ניתנה לנו מתנה נפלאה 
המאפשרת לאדם להוריד שפע של טוב לעולם הזה ועל ידי כך לעזור לנצחון הטוב על הרע והטהור על הטמא, 
הכל תלוי בנו! זה מבחן מאוד קשה שהאדם הראשון נכשל בו. עד היום הזה אנחנו משלמים בכל הצער והסבל 
שאנחנו סובלים, כדי לתקן את הרע והטמא הזה ולהשליט עליו רק את הקודש והטהור! זו מלחמה קשה וממושכת 
של המין האנושי כשעל היהודים הוטל התפקיד העיקרי, על ידי התורה שקיבלו משמים שעוזרת להם להגיע אל 
הטוב והטהור במהירות הכי גדולה. אנחנו כולנו מצווים לקיים תורת השם ומצוותיו ואין לנו אפילו יכולת השגה 

והבנה בכך. 

את השכר, העונג והאושר והאורות הנדלקים בכל העולמות מקיום מצוות השם יתברך, לא תמיד רואים בעין. 
ובעולם הבא. אמא, בקרוב מאוד  ולמלמדים, שכר בעולם הזה  גדול לעוסקים בתורה, ללומדים  יש שכר  אבל 
כל הטוב והטוהר ינצח וישתלט בעולם ואז העולם יהפך לעולם של אושר נפלא ללא ייסורים, ללא כאבים, ללא 
עוולות, ללא דיכאונות. הכל יהיה כל כך שמח ומאושר והאדם סוף סוף יצליח בעזרת השם בקרוב לתקן את כל 
הקלקול הגדול שהחל בחטא האדם הראשון! תיקון קשה ביותר שארך כל כך הרבה שנים מגיע בעזרת השם 
יתברך בקרוב אל המנוחה והנחלה! כל בן אנוש ירגיש התעלות עצומה וגדולה מרוב אושר. היהודים העם הנבחר, 
בהם בחר הקדוש ברוך הוא לתקן את עולמו, היו היחידים המתאימים והשמחים לקחת על עצמם את תיקון העולם 
וכל השאר, נספחים ונלווים המשרתים את העיקר! העיקר אמא, זו התורה! תסבירי לכולם בהרצאות ובכל דרך 

שצריך לקבל את תורתו יתברך ולקיים מצוותיו ולחולל את השינוי והתיקון הסופי של העולם. 

אמא, אנחנו מכינים את עצמנו להיות כלי קיבול לשפע האלוקי המתעתד לרדת לעולמנו. כל מקיימי תורה 
ומצוות ומעשים טובים, וכל העובדים על מידותיהם מכינים בעצם את הכלי אשר יוכל לקבל את שפע הקדושה 
בקרוב. הכל תלוי בנו, ככל שנתקרב לאבינו שבשמים ונמלא את שליחותנו אשר לה נועדנו מימי בראשית, על 
ידי הנהגתנו בתורה ובמצוות השם יתברך, נהיה אור ומופת לגויים! מי שלא הכין את עצמו לא יוכל להיות כלי 

מקבל! 
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האושר יהיה כל כך עליון ומי שאינו ראוי, לא יוכל לסבול אושר כל כך גדול. אמא יקרה שלי, הצדיקים כבר 
מרגישים את האושר, כבר הוסרה מהם הקליפה. "

אמא: "רב מסוים שאל, האם בסופו של דבר יצורפו כל הנשמות יחד ויהיו בגוף האדם הראשון כפי שהוא 
נברא?"

גליה: "המטרה היא לתקן את חטא האדם הראשון, להגיע לצירוף כל ניצוצות הקדושה שביחד כולם יפדו 
משביים ויגיעו ליעדם להיות כולם נכללים בנשמת האדם הראשון, לא אוכל לפרט לך יותר. " 

אמא: "למה הנשמה שיודעת הכל, יורדת לעולם הזה ללמוד , להתחנך ולשפר מידותיה כדי לעלות בדרגה"?

גליה: " אמא יקרה שלי, מידות וחינוך לא קשורים לידע. הנשמה לא יורדת מרצונה, הכל נעשה בעל כורחה אם 
לא הספיקה לתקן את מידותיה בזמן שהותה בגלגול הקודם כאן. אם כולנו היינו צדיקים גמורים, לא היינו באים 
לעולם הזה להתקן . מה יש לנו לעשות בעולם השקר הזה? מי שהוכרח לבוא שוב בגלגול, בא על מנת לתקן את 

מה שפגם בעת שהותו כאן בגלגולו הקודם, זו תכלית ירידתו לכאן. "

אמא: "גליה מה דעתך על הבחירה החופשית בעולם הזה? כשלא מקיימים מצוות נענשים, האם לזה יקרא 
בחירה חופשית? "

גליה: "אמא בכל זאת יש בחירה חופשית, כל אחד יכול לבחור ללכת בדרך טובה או רעה אך תמיד מומלץ 
ללכת בדרכי השם יתברך כי זו הדרך הכי טובה. זה שהאדם יכול לבחור, זו הבחירה החופשית כי לא מכריחים 

אותו לבחור בכלום. "

אמא: "אבל אם האדם לא יבחר בטוב ובקיום המצוות יהיה לו רע. אז ברור שהוא ירצה לבחור במצוות וזו 
בעצם שלילת הבחירה החופשית. "

גליה: "אמא יקרה שלי, אם כך כולם היו בוחרים במצוות. אך עובדה שרוב העם היהודי עדיין לא שומרים 
יכולה לעשות  גם את בעצמך  רואה שכן!  או לא? את בעצמך  זו בחירה חופשית  אז  ומצוות בשלמותן,  תורה 
כרצונך ולמרות שידעת כל השנים שלהולך בדרך השם יהיה טוב ולמי שאינו מקיים מצוות יהיה רע, את בחרת 
בעבר לא לקיים מצוות, אז גם היום את חופשיה לעשות כרצונך, יש לך את היכולת לבחור ולעשות! בכל אופן רק 
נשמות גבוהות שבאות עם מטען גדול של מצוות וזכויות, יכולות לבחור בעולמות העליונים גם בדברים שאחרים 
לא יכולים, כי שם אין בחירה כמו בעולם הזה. כשתגיעי אחרי 120 לעולם הבא תביני הכל, הכל אמת ומשפט 

צדק מוחלט!"

וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפת בין עיניך. 

טלית ותפילין 

גליה: "אמא יקרה, יש להסביר לכלל האנשים כי צריך ללבוש טלית קטן כל הזמן, זה האור המקיף אותנו 
ושומר עלינו מכל רע. במקום שאנשים יקשרו חוטים אדומים וילכו עם חמסה ואבנים כחולות כדי להינצל 
מעין הרע וכל מיני מרעין בישין ומכל קטרוג – שהגברים ילכו עם טלית קטן! כל בן מלך יש לו חותם המלך, 
הציצית והתפילין הם חותם המלך המעיד שהוא בן מלך. כל המניח תפילין נחשב לו כמקיים את כל התורה. 
התפילין זה האות שחייבים לשמור יחד עם אות שבת ואות ברית קודש. זו זכות גדולה מאד לשמור על אותות 
אלו ויש להם שכר גדול מאד. מצווה זו רושמת על האדם את שם השם, כל היום השם הקדוש הזה מלווה 
את האדם לכל מקום וכל המנסה להתקרב אליו ולהזיקו נרתע לאחור מחמת קדושת שם השם הקדוש והנורא 
)החותם(, אשר חקוק עליו כל היום על הצדיק שהניח תפילין. אמא, לתפילין שמניחים יש כוח עצום להוריד 

שפע לעולם! לקבל קדושה עילאית ולגרש ולבטל כוחות רשע ומזיקים. " 
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 הכעס 

גליה: "מי שכועס ולא שולט בעצמו נחשב כעובד עבודה זרה! הכעס הוא שורש של כל כך הרבה חולאים לגוף 
ולנשמה. האנשים הכועסים חייבים לעבוד על עצמם בהקדם, כי כעס אחד יכול להפיל להם לטמיון עבודה של 
תאמרי  יקרה,  אמא  לקבל.  אמור  שהיה  ברכות  המון  נמחקים  אחד  בכעס  מצוות,  המון  בה  שהשקיעו  חודשים 
לכולם שמקור הכעס בסטרא אחרא, שכל מטרתו לבלבל אותנו ולהרחיק אותנו מתורה ומצוות וזה אחד הניסיונות 
הקשים שלנו בעולם הזה. צריך להשתדל לא להיגרר ליצר הרע שאומר לנו לכעוס. אנו מצווים לעבוד על מידה 
זו כמו על שאר המידות ובהדרגה כאשר כועסים פשוט לשתוק!!! אחרי שהכעס חולף מדברים וחושבים אחרת. 
בעת הכעס אפשר לדבר דברים מאוד חמורים שאין שליטה בהם כי הסטרא אחרא "עוזר" להוציא מהפה מילים 

שלעיתים אי אפשר להתנצל עליהם ואין להם כפרה, אלו מילים שגורמות קטרוג גדול על האדם. "

ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. 

 שלום בית 

גליה: "שלום בית הוא אחד הדברים הכי חשובים שיש לאדם בעולמנו זה. אמא יקרה, לפעמים נראה שזו בעיה 
לאומית. המון זוגות רבים ומתגרשים או גורמים לאלימות מילולית ופיזית ולא מכבדים האחד את השני, אבל 
עיקר העניין שגורם ריבים וויכוחים זה שלא שומרים נידה וטהרה. יש המון ששומרים על זמן הנידה אבל נוגעים 
ידי כך גורמים לקליפת ריב וחילותיה לשכון בבית ואז הכל מתנהל על דרך הטומאה, כי הכל  אחד בשני ועל 
נטמא ואין יכולת לשכינה ושלום להיות במקום שיש בו טומאה. שלום בית זה אחד הדברים החשובים ביותר 
שיש לאדם , אם אין שלום בית כל היום לא מסתדר. הכל סובב סביב שלום הבית, אם טוב בבית יש שכינה בבית 
אז יש פרנסה בשפע ויש ברכה בכל המעשים. זה מקרין על כל הסביבה בכל אשר ילך ובכל אשר יפעל. לכן, 
אנחנו מחויבים לקחת את זה כדבר נשגב ונעלה ולהקדיש לזה את כל כולנו על מנת שנוותר ונגמיש עמדותינו 
ונהיה סלחנים, נשמור אמונים ונכבד את הזולת. אם אך נוריד טיפה מהגאווה העצמית של כל אחד ואחת, נזכה 
להמון דברים טובים ובכללם שלום המביא לשמחה, שלווה, אחווה ואוירה טובה בבית ומחוץ ושכינה בבית. הכל 
סובב סביב השלום !חשוב להתאמץ ולשמור על שלום הבית וההבנה בין איש לאשתו. השלום משפיע ברוחניות 
וחלילה להיפך, גם מצבם  וכאשר חס  ובגשמיות, כשהבעל והאשה מצויים בשלום גם מצבם הכלכלי משתפר 

הכלכלי מתדרדר"

גליה האוטיסטית: לבעלי יצרים כמו יצר האכילה, אלכוהול, סמים, עישון וכו. . 

יצר האכילה 

אמא: "גליה, יש לך עצה איך מתגברים על יצר האכילה "?

גליה: "אמא יקרה, ברוך השם שהתגברת על יצרים חמורים ממנו, ובעזרת השם תתגברי גם על היצר הזה. זה 
חלק מהעבודה העצמית שלך ושל כל אדם להתגבר על התאוות והיצרים המשטים בנו. כמו כל דבר רע, זו עצתו 
של יצר הרע המציע עצות רעות, צריך להשתלט עליו. כל יצר שלא מתגברים עליו פוגם מאוד ברוחניות ובגשמיות, 
תוצאותיו ההרסניות נראות לעין. אחרי 120 כאשר האדם עוזב את גופו ונשמתו עולה, אין שם הסתרות, הכל ברור 
כל הפגמים שפגם ויש לו צער גדול על כך. המוות קשה לבעלי יצרים חזקים, הוא מזכך ומנקה את הנשמה באופן 
סופי מכל הטומאה והיצר הרע שדבק בה. מי שלא הצליח להכניע את יצריו בהיותו מגושם בתוך גופו, מחכה 

לו סבל אחרי מותו "

עוד מסרים מגליה הילדה האוטיסטית דברים מדהימים וחשובים !על רעידות אדמה. סיאנסים ומיסטיקה, 
מגדי  מתקשרות,  תיקונים,  קמיעות,  ובקפה,  בקלפים  פתיחה  אדום,  חוט  מעשית,  קבלה  קללות,  כישופים, 
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עתידות וערביות, פתיחת מזל, מנעול לרווקים, המוציא זרע לבטלה, ומסר לגויים ועוד. . חובה לקרוא מהספר 
גליה מסרים מעולם האמת עמוד 115-119. "

קללות ושבועות 

אמא: "גליה את יכולה להגיד משהו על קללה?" 

גליה: " אסור לקלל, כי למילים שהן רוחניות יש כוח לפעול בעולמות הרוחניים. קללות בדרך כלל אינן שבות 
נראית לעין. הפגיעה  ובמקולל בגשמיות או ברוחניות ! פגיעתם קשה אך לא תמיד  ריקם, הן פוגעות במקלל 
בעיקר רוחנית וגורמת לנשמה חולי שמאוד קשה להבריאו ולהסירו !תגידי לכולם שימנעו כליל מכל קללה וירבו 

רק בברכות, שהמקלל מתקלל בעצמו והמברך מתברך בעצמו !"

אמא: "את יכולה להגיד משהו על שבועה?" 

בעולמות  והורסות  עליונים  בעולמות  בונות  מילים  ורב!  עצום  הוא  המילים  שכוח  להבין  יש  "אמא  גליה: 
בכל  ביוקר  משלמים  שווא  שבועת  על  ותחיה.  בנייה  ושל  וחורבן  הרס  של  כוח  למילים  יש  כאן  גם  עליונים. 
העולמות, תאמרי לכולם שיזהרו בשבועות ובקללות! יש להם כוח קיומי עצום ופגיעה קשה וחמורה! יש להימנע 

כליל משבועות וקללות, יש להרגיל ולחנך לדבר בלשון נקיה וללא שבועות. "

מיסטיקה וסיאנס 

גליה: "לאחרונה התפשטה מאוד התופעה של מיסטיקה ולימוד תורות גויים על דרך הטומאה, שמערבבים 
פמליה של מעלה והופכים את היוצרות. אלה שעוסקים כביכול במיסטיקה ומנסים לתקשר צריכים להבין, שקבלה 
זה לא מיסטיקה ואין רשות ליהודי לנסות לתקשר. כי כל נסיון התקשור, מביא למי שלא שומר תורה ומצוות ולא 
שומר שבת ותפילין וקדושה יתירה, לתקשר עם כוחות הטומאה והוא נטמא מהם והם מבלבלים את דעתו והוא 
יוצא ניזוק גם בגשמיות וגם ברוחניות. לא יתכן שילדים ונוער החושבים לנסות ו"לדבר" עם קרובים שמתו, ישבו 
במקום לא טהור, בנים ובנות ביחד בלבוש לא צנוע ויחשבו שהם מדברים עם קרוביהם, כשלמעשה הם מדברים 

עם שדים! כי אסור להטריד את המתים ואת נשמותיהם. 

בודאי שלא יתנו רשות משמים לנשמה קדושה, לדבר דרך קרטון וכוס במקלט שברוב המקרים אין בו שום 
והמבוגרים  הנוער  עונה לבני  בו אפילו מזוזה!רק הטומאה שהתנאים האלה מאוד מתאימים לה,  ואין  קדושה 
המנסים לשוחח עם עולמות הקדושה. על ידי כך הם מסכנים את עצמם ואת משפחתם! הטומאה לא תיתן שום 
דבר בחינם והטומאה מזיקה ברשות שמים לכל מי שמתעסק עמה! הם מזיקים בנפש, רוח ונשמה של האנשים 
העוסקים בסיאנס או בטומאה כלשהי. צריך להסביר לציבור כי כל עניין הסיאנס יסודו בטומאה, זו דרך שבה 

נדבקים הכוחות החיצוניים ומי שעונה להם מתוך הכוס הוא שד או רוח רעה!

אין לעסוק בדברים האלה בכלל!!! אפשר להנזק בנזקים בלתי הפיכים בגוף ובנפש! במיוחד אם מדובר 
ביהודי, אז יש להם יניקה מן הקודש. אמא, חשוב מאוד שידעו להבחין בין טומאה לבין המסרים העוברים דרך 
הנשמה שלי בקדושה ובטהרה כשהגוף משמש למעשה רק אמצעי טכני בלבד! יש להפריד הפרדה גמורה בין 
קדושה וטהרה, שחור ולבן, אסור ומותר! אין אפשרות לקבל תשובות ומידע נכונים ממקור שהוא כולו טומאה! 
זה כמו בחלום שבא על ידי שד, שיש בו קצת אמת וכל השאר שקרים, כי לכך הם נוצרו, לבלבל את בני האדם 
ובמיוחד את היהודים שילכו שולל אחרי הטומאה. צריך להזהיר את היהודים שחרדים לגורלם ולגורל בניהם 
ומשפחתם, שלא רק שאין בדברים האלה ממש, אלא שכל מי שמשתמש בכוחות הטומאה לאיזה צורך שיהיה, 
הטומאה עצמה עוקרת אותו מן העולם! וזה כולל גם את כל המתעסקים ב"לפתוח ומזלות וגורלות" שלא לשם 

שמים וללא קדושה וטהרה! "

"אין לנו על מי להישען – רק על אבינו שבשמים !"
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פתיחה בקלפים ומעשי כשפים 

אמא: "גליה, האם להקדיש בספר פרק על כשפים"?

גליה: "ודאי! זה מאוד חשוב שידעו כי משמים אומרים להם שאסור לפנות לכל המכשפים והמזיקים הללו! 
מאנשים  וסגולות  קמיעין  לקנות  או  ולקבל  עצות  לקבל  שיפסיקו  והיקרים,  הקדושים  ישראל  לעם  להודיע  יש 
ששייכים לדת אחרת ועבודה זרה! כל הקריאה בקלפים ובקפה! וכל הנהירה העצומה שיש היום לשאול בעצת 
הטומאה וללכת לכל מיני שייח'ים ערביים שעוסקים ב טומאה! כל העיניים הכחולות המיוצרות על ידי מוסלמים 

בטורקיה וכל החוטים האדומים למיניהם הם עבודה זרה ונחשבים בחזקת קשירה וכישוף!

נזק  ידי הטומאה ומזיקה בסופו של דבר  להפסיק מיד מכל הנהירה הגדולה הזו לטומאה שרק מחזקת את 
חמור ובל יתואר וישוער, לכל הפונים אל דברי ההבל הללו! צריך לעורר את הציבור על כך ולהזהירם ולהרחיקם 
מנשים שעוסקות בפתיחה בקלפים שהם מאבות הסיטרא אחרא, וכל הדמויות המצויירות על הקלפים, זה למעשה 
שום  אין  נשים את המידע, כמו שאין חזיר כשר כך  מהדמויות של הכתרים התחתונים שמהם מקבלות אותם 
קדושה בקלפים, אי אפשר לקבל תשובות נכונות ממקור שכולו טומאה! יש מושג המעורר כעס גדול בשמים 
והוא "קלפי טארות קבליים", שזה כמו לומר חזיר כשר. אין דבר כזה!!! וזה בכלל כישוף. אסור לעסוק 
בכישוף ובמעשים אשר לא יעשו שקושרים אחרים לאהבה או דברים הקשורים בשריפה או בלזרוק לים הגדול, 

או לטמון בבית קברות ושריפת קטורת בבית. 

כל זה מעשי תועבה וטומאת כישוף וקטורת לעבודה זרה. אך נלמד זכות ונאמר, שלמדו זאת מהגויים בתפוצות 
ישראל. לא צומחת מזה שום טובה, אדרבא זה מזיק לנשמה של המון יהודים וכל מיני פותחים ובעיקר צריך 
להזהר מנשים "המתקשרות עם מלאכים". . . אם היתה רשות שמים, אז המלאך היה בא בחינם בלי כסף לאחד 
הרבנים המקובלים הקדושים שעוסק בקדושה ובטהרה, ולא לאשה שכל עניינה זה כסף ותהילה, היא מדברת עם 

שדים ומספרת שהיא מתקשרת עם מלאכים. אמא יקרה שלי, זה מעורר כעס רב בשמים, אין דבר כזה!!!" 

קבלה מעשית וקמעים 

אמא: "גליה, מה דעתך על כל העוסקים בקבלה מעשית ועל הקמיעים "?

גליה: "יש היום לצערנו גם "רבנים" שונים שעוסקים כביכול בקבלה מעשית, שכל מטרתם היא בצע כסף 
שמעוור את עיניהם. הם לא יודעים דבר וחצי דבר בקבלה מעשית, אינם אלא מכשפים שעוסקים בדברים שאין 
להם רשות משמים, ופוגמים בעצם שילוב של טומאה וקדושה ולא יודעים להבחין. המקור לכך הוא בהמון ספרי 
קבלה מעשית שנמצאים בשוק. ספרים היוצאים חדשים לבקרים מאנשים שכל מטרתם כסף ופרסום, ונמכרים 
לכל מי שמשלם. לא יתכן לצלם קמיע ובו שמות קודש או לשרוף קמיע שיש בו את שם השם יתברך . אין להתיך 
עופרת מעל הראש בטענה שזה מבטל עין הרע. תפילין, טלית, תורה ומצוות מגינים מכל אלה, לא העופרת השייכת 
לחיצונים. יש אנשים דתיים שעוסקים בכך ואינם יודעים כי הם עוסקים בטומאה ויש להמנע מכך! יש בספרים 
שנים,  המון  לפני  גויים  בידי  קמיעים שנכתבו  ובהמון  נוראי  בבלבול  קודש  ושמות  מוטעים  קמיעים  שהזכרתי 
מכורח הגלות נשתרבבו ספרים שאין זה מענייננו. יש המון בלבול גם בספרי קודש שבמקורם נכתבו בקדושה 
על ידי צדיקים. אך עם התמעטות הדור כוון משמים שיהיה בלבול בשמות הקודש כדי שאנשים שעוסקים בכך 
לשם פרסום ותהילה עצמית וטיפוח גאוותם ומעשים שלא לשם שמים, לא יפעל בידיהם דבר! המון יהודים למדו 
לעסוק בטומאה עוד בהיותם בגלות ובמיוחד אצל המוסלמים בארצותיהם השונות, בלי שידעו מה המקורות, 
ערבבו קדושה בטומאה ללא ידיעתם. בלבול זה מצוי היום בהמון ספרים, יש יחידים שמגלים את עיניהם משמים 
ועוזרים להם להבין איך להפריד את הטוב מן הרע. אמא, המון ספרי קבלה מעשית חתומים על ידי רבנים ידועי 
שם, שלפעמים הונו אותם! ולא הראו להם את כל הגליונות עם הדברים הנוראיים והבלבולים העצומים, וחתמו 
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לא תמיד באשמתם על הסכמות כאילו שאלו ספרים כשרים! והשכינה צועקת ובוכה על הצער שגורמים אנשים 
אלה לעצמם ולשם !

אמא יקרה, יש להזהיר ביותר מכל מיני קמיעות מזויפים ומצולמים הנמכרים היום באלפים בכל מקום 
ובקברות צדיקים! לא רק שהם פסולים והם לא עוזרים כלל אלא שהם גם מזיקים למי שמחזיק בהם! כי לא 

נעשו אלא לשם חומריות ולא לשם שמים בקדושה או בטהרה! "

 הפר מחשבות באין סוד וברוב יועצים תקום " )משלי(

 שייח'ים ערביים ומגידות עתידות  

אמא: "שמעתי על אנשים אשר פונים לשייח'ים ערביים, מה את אומרת על זה "?

גליה: "אמא כואב לי מאד. אני רואה איך אותם היהודים ההולכים לשאול בעצת הסטרא אחרא ניזוקים! תגידי 
לכולם שאין ללכת לכל מיני שייח'ים ערביים שנותנים תשובות על ידי השבעות של שדים או רוחות רעות! יהודים 
נותנים הרגשה שכאילו  זו דרכה של הסטרא אחרא, בהתחלה הם  עזר להם.  יותר ממה שזה  בזה  נכשלו  רבים 

השייח' עזר יותר מכל הרבנים שהיהודי הלך אליהם, אבל אחרי זמן קצר הם מזיקים! כי לכך נוצרו!

לא ללכת לכל מיני ערבים המנסים להטעות את ציבור היהודים ולכל מיני מגידות עתידות המקבלות את 
המידע שהן מפזרות תמורת שכר רב מהסטרא אחרא, כי להם חשוב שיבואו אליהם יהודים, כי אז הם מטעים 

אותם בדברי הבל ורעות רוח ודברים שקריים וכך גם יש להם יניקה מן הקודש. "

החוט האדום 

אמא: "גליה, את יכולה לפרט קצת יותר על החוט האדום"?

גליה: "אמא החוט האדום זו תופעה שפשטה לאחרונה. לא רק שהוא מעשה האמורי ומעשה קשירה וסגירה, 
אלפים  כחמשת  שקלים,  עשרים  שעולה  חוטים  מפקעת  להרוויח  דרך  אלא  קדושה!  ולא  ברכה  לא  בו  אין  גם 

שקלים, בתואנה של מצווה ותרומה!

אמא יקרה , צריך להבהיר שמי שחולה ושוכב על ערש דוי, יותר סובל בגלל החוט הזה. הוא מוסיף כוח 
לסטרא אחרא, והחוט האדום בא מצד הדינים הנשלטים בצבע הדין האדום שבו. . אין להסכים לקשור שום 

חוט על היד אין בזה ברכה!

המפתחות ל"פתיחת המזל" 

אמא: "האם גם אלה המחלקים מפתחות ומנעולים ל"פתיחת המזל" נכללים בכל מה שאת אומרת ?"

גליה: "אמא יקרה, במנעול המסוגל כביכול לפתוח את המזל לרווקים, יש משום כישוף. אין בו תועלת 
כלל למציאת זיווג אשר נקבע לו לאדם עוד בטרם היוולדו! סגולות אלה כתובות בספרי קבלה וסגולות. כבר 
הסברתי לך שיש בספרים רבים טעויות והעתקות מספרי גויים ומנהגיהם וזו תוצאה של ישראל שוכן בגויים. 

לא  ידיעתם.  בלי  הרבים  את  ומטעים  טועים  לחקור,  ובמקום  בספרים  הטעויות  אחר  הטועים  רבנים  יש 
יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יצטרך למנעול כדי שרווק יתחתן! עם ישראל האהוב שלי צריך להבין 
כי רק התורה הקדושה ואמונה שלמה ומוחלטת בקדוש ברוך הוא, תצליח את דרכינו ותבטל מעלינו כל מיני 

פורענויות וגזירות קשות . אז נינצל מכל אויבינו, הנראים ושאינם נראים ומכל מיני קטרוגים!"
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הגויים

אמא: "האם יש לך איזה מסר לגויים"?

גליה: "אמא יקרה שלי גם, הם בני אדם יקרים למקום. הקדוש ברוך הוא מלך העולם אוהב גם אותם ברואיו 
ויציר כפיו, ומחכה גם להם שישובו אליו ויקיימו את מצוותיו איש איש לפי יכולתו ומדרגתו. כל הגויים מצווים 
ומחוייבים על מצוות בני נח, הם כולם, בני נח והתורה ניתנה רק לעם ישראל! הם אינם מחוייבים במצוות התורה, 

אבל הם מחוייבים במצוות, בני נח וחשוב שהם יתנהגו בהגינות וביושר, בצדק ובמשפט. 

תאמרי להם, שעוד מעט העולם יגיע לגאולתו ושלמותו ואם הם רוצים ליטול בזה חלק, עליהם לעבוד על 
עצמם ולשפר את התנהגותם ולאהוב את עם ישראל כי הוא עם הבחירה ובקרוב מאוד לא יהיו יותר ספקות בעניין 
לאף אחד !תגידי להם שבקרוב מאוד יהיו גילויים מאוד גדולים לעם ישראל, העם הנבחר! העולם הזה כפי שהוא 
לא יוכל להימשך, יתחיל עולם חדש עם כללים חדשים והנהגות חדשות. עולם נקי של טוהר מידות, עזרה הדדית, 

אהבת הזולת! כל מה שהיה ימחק כלא היה!"

אמא: "יש איזה עניין שגויים יחזרו בתשובה? "

גליה: "אמא יש עניין שכל בני האדם יחזרו בתשובה ויכירו וידעו שרק השם הוא מלך העולם". 

אמא: "האם יש דבר כזה שגויים חוזרים בתשובה ? "

גליה: "אמא בודאי, אם הם לוקחים על עצמם לתקן את מידותיהם ולהתנהג כראוי בכל התחומים, הם מתקרבים 
לאבינו שבשמים ויש להם זכויות על כך, אך זה רחוק מהזכויות של ישראל ". 

אמא: "האם גם הגויים באו לתקן את הנשמה שלהם בעולם הזה?"

גליה: "אמא גם הגויים הם נשמות שבאו לתקן פה, אבל הם נכללים בקטגוריה אחרת לגמרי, כל ההתייחסות 
אליהם שונה ואין מקום להשוואות. "

אמא: "מה זאת אומרת התייחסות שונה?"

גליה: "לנו ולהם, אנחנו מובדלים מהם בכל! לנו יש תכונות אחרות שלהם אין!"

אמא: "האם גם גויים יכולים להיות צדיקים? "

שהצילו  על  מיוחדת  זכות  יש  העולם  אומות  לחסידי  בדרגתנו!  להיות  יכולים  לא  הם  יקרה,  "אמא  גליה: 
יהודים!"

אמא: "יש איזה עניין לעודד גויים להתגייר?"

בברכה  אצלנו  מתקבל  להתגייר  הרוצה  אדם  כל  אך  להתגייר!  אחרים  מעודדת  לא  היהדות  "אמא,  גליה: 
ובאהבה, ואם הוא אמיתי הוא מתקבל כיהודי לכל דבר. בדרך כלל מי שמתגייר מכוון משמים לדרך זו, כי יש בו 

ניצוץ מנשמה יהודית שאבדה וזה ממש שבו בנים לגבולם ". 

המוציא זרע לבטלה 

ומציקים  באים  הם  נפטר  ואחרי שהוא  מפחידים  רוחניים  יצורים  בורא  לבטלה,  זרע  "שמעתי שהמוציא  אמא: 
לנשמה שלו, איך אפשר לתקן את זה? "

גליה: "אמא יש הרבה תיקונים לזה והוא חייב לשאול רב, אך אם ישוב לסורו במזיד התיקונים באמת לא 
יכולים לתקן זאת סופית! אז יצטרך להתאמץ ולתקן את מידותיו ולרסן את תאוותו. אמא, זו בעיה מאוד גדולה 
של כל כך הרבה אנשים, הם לא מודעים לכל הצרות שזה יכול לגרום. מי שנכשל בזה מפסיד כל כך הרבה טובות 
ועוצר לו את כל השפע הבא לעולם, עוצר את פרנסתו, מקלקל את שלום הבית ומעכב המון דברים טובים. כמה 
חשוב שיעבדו על עצמם וינסו לתקן את הכל כך קשה לתיקון! ברור שכל המנסה לתקן באמת, מצליח לעשות 
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את התיקון הנדרש ויקבל עזרה משמים לתיקון חשוב זה. זו בעיה גדולה שיוצרים כוחות הטומאה הפועלים נגדנו 
ומקטרגים על ישראל, זה מגביר את הרע ומקטין את הטוב ומחליש אותו. חשוב לדבר על זה, כי אנשים רבים 

מאוד כלל לא מודעים לעניין הזה כאל בעיה. "

ואנוכי המחבר ראיתי לנכון להביא כאן הלכות אלו מהקיצור שולחן ערוך: 

"סימן קנא – איסור הוצאת זרע לבטלה ותיקונים למי שנכשל

סעיף א: אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה. ואלו שמנאפים ביד ומוציאין זרע 
לבטלה, לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה זאת הוא בנדוי, ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הורג 
את הנפש. וראה מה שכתב רש"י בפרשת וישב בער ואונן שמתו בחטא זה. ולפעמים בעונש זה חס ושלום בנים 

מתים כשהם קטנים, או שיהיו רשעים והוא בא לידי עניות. 

סעיף ב: אסור לאדם שיקשה את עצמו לדעת או שיביא את עצמו לידי הרהור אשה. ואם בא לו איזה הרהור יסיע 
את לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן, ואין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן 
החכמה, ויזהר מאד שלא יבא לידי קישוי. לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה, או לישן ופניו למטה 
אלא לישן על הצדדין שלא יבוא לידי קישוי ולא יישנו שני רווקים יחד ולא יסתכל בבהמה ועוף כשמזדקקין זכר 

לנקבה ואסור לרכוב על בהמה בלא אוכף. 

סעיף ג: כשמשתין אסור לאחוז במילה להשתין, ואם הוא נשוי ואשתו עמו בעיר והיא טהורה, מצד הדין מותר 
לו, דכיון שיש לו פת בסלו אינו בא לידי הרהור וחימום, אך מידת חסידות להחמיר, ושלא לצורך השתנה גם מצד 

הדין אסור לו. 

סעיף ד: בסעודת הלילה לא ירבה באכילה ושתיה, ולא יאכל דברים המחממים את הגוף כגון בשר שמן וכל מאכלי 
חלב וגבינה וביצים ושום. גם לא ישתה משקה המחמם, כי דברים אלו גורמים לחטא זה. 

סעיף ה :מי שראה חס ושלום קרי בלילה, כשניער משנתו יטול ידיו ויאמר בשברון לב: רבונו של עולם עשיתי זאת 
שלא בכוונה, רק בהרהורים רעים ובמחשבות רעות. לכן יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי מחוק ברחמיך 

הרבים עון זה, ותצילני מהרהורים רעים וכיוצא בזה לעולם ועד אמן כן יהי רצון. 

סעיף ו: הרוצה לשמור את עצמו מחטא זה ישמור את פיו מניבול פה, משקרים, מרכילות, מלשון הרע ומליצנות, 
וכן ישמור את אזנו משמוע דברים כאלו, גם יהא זהיר לקיים נדריו ולא ירבה בדאגה. וגם יהא זהיר מהרהורים 

רעים. וקודם שהולך לישן יעסוק בתורה או יאמר ד' מזמורי תהלים הראשונים ויזהר שלא לישן בחדר יחידי. 

תיקונים למי שנכשל בחטא זה )זרע לבטלה( ולעוד עוונות נמצא בספר שדי תפוחים להר' יוסף שני. ויש גם 
להדר להיות סנדק שימולו ילדים על ברכיו ובפרט להיות סנדק אצל עניים, להרבות בצדקה לעניים, לשמור שבת 
כהלכתו ולענגו ולהדליק נרות הרבה, לכבוד ולאהוב לומדי תורה, להתפלל בכוונה ובבכי, לבחור במדת הענוה, 
ובזריזות עד שיתחמם בה,  יעשה בכח  איזה מצוה  יעשה  וימחול. כאשר  ישתוק  אותו  ישמע שמחרפין  וכאשר 
ובפרט בעשיית המצות לפסח. לגדל בניו לתלמוד תורה ולהדריכם ביראת שמים. לגדל יתום בתוך ביתו ויתנהג 
עמו כמו עם בנו. לעסוק במצות הכנסת כלה. לעלות לתורה לכל הפחות פעם אחת בכל חדש ויברך את הברכות 
בקול. גם יסתכל בתורה ויקרא בלחש עם הקורא. להיות מן העשרה הראשונים בבית הכנסת. לעמוד בחצות לילה 
לעשות תיקון חצות בבכי. ואם אי אפשר לו לקום בחצות לילה יעשה אחר כך תיקון חצות, לאהוב שלום ולרדוף 

שלום". 
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חזרה למסרים מגליה האוטיסטית המחוננת:

 רעידות אדמה 

אמא: "גליה מה מותר לך להגיד לי על רעידות אדמה? מה זה מאותת, מבשר?" 

וסימן שהשם לא מרוצה ממעשיהם של בני האדם שלא עושים רצונו  זה אות  גליה: "אמא, רעידות אדמה 
יתברך! השם כועס עלינו ומאותת לנו להפסיק את רוע מעללנו ואנחנו לא מבינים. "

אמא: "מה הכי כדאי לעשות כדי להינצל מרעידת אדמה "?

גליה: "להתפלל! תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה! "

 גליה הילדה האוטיסטית בספרה עמ' 126: 

אור מוחשי -מה יש להציע לאדם שנכשל מבחינה רוחנית

אמא: " מה יש לך להציע לאדם אשר נחלש מבחינה רוחנית? "

גליה: " יש בחיי כל אדם ירידות לצורך עליות וזה תהליך מאוד טבעי. צריך להתפלל לשם ולבקש שיעזור לנו 
לעזור לעצמנו ולהתחזק כל הזמן. אנו בעולם הזה נמצאים כל הזמן במבחן ובניסיונות עד סוף ימינו עלי אדמות, 
אז איזהו הגיבור? המצליח לא להכשל כל חייו זו! משימה מאוד קשה, כי היצר הרע יכול להגיד לך שאתה כבר 
מושלם אבל הוא בעצם רק רוצה להפילך בפח. כשאדם מרגיש שהוא כבר צדיק ומושלם צריכה להידלק אצלו 
נורה אדומה, הוא חייב מיד להפסיק הכל ולעשות בדק בית. אני שמחה שהשם פוקח לנו את עינינו ונותן לנו 
לראות את האמת היורדת כעת בשפע לעולם, אשרי אלה הזוכים לראות את האמת המוארת הזאת. הרוב עדיין לא 
זוכים, הם לא הכינו את עצמם לקבל את האור היורד לעולם. אלה העובדים על עצמם יכולים לראות מעט ממנו, 
כי האור יכול לחדור מבעד לכלים נקיים ושקופים, הכלים האטומים בולעים את האור ולא נותנים לו להמשיך 
החוצה. הכלים האטומים הללו לא מרגישים ולא רואים את האור הזה בתוך כל אטימותם. בקרוב מאוד האור יציף 

את עולמנו ואף אחד לא יוכל לטעות בו יותר, האור יהיה ממש מוחשי, יראו אותו בעיניים.  

"אמא: "למה את מתכוונת, האם יהיו נסים "?

גליה: "אמא, יהיו גילויים מדהימים שעין האדם לא ראתה מעולם ואשרי הזוכים לכך! לצערינו הגדול כנראה 
והלוואי שיחזרו במהרה  ומשתנה  דינאמי  והכל  הזמן שינויים  כל  יש  לך  כפי שאמרתי:  אבל  יזכו,  לא  שהרוב 
לאבינו שבשמים כמה שיותר יהודים יקרים, כדי שיוכלו לזכות ולראות את הנסים והנפלאות המצפים לנו בקרוב "

שומעים מה גליה אומרת שהרוב לא יזכו לכך!!!כי לא שבו בתשובה וימותו בחילוניותם ומסורתייותם!!זה 
לא צחוק חייבים לעשות תשובה ולהחזיר את כל קרובינו בני משפחתנו!! אסור לתת שידח ממנו נידח!וצריך 
לעשות זאת מיידית ומהר שאפשר יהיה לנקות את הכלי הרוחני לקבל את האור שעומד לרדת לעולם שאין תענוג 

גדול ממנו!

מאמר של האוטיסט בנימין גולדן. מתוך הספר דניאל 3
שיחה של האוטיסט בנימין גולדן עם האבא של דניאל. כ"ב אדר א' תשס"ח 28/2/2008

שאלה: בספר דניאל2 נכתב הרבה נכתב נגד הפאות שהולכות הנשים במקום כסוי ראש. 

שאל אותי יהודי אחד, איך אוטיסטים יכולים לקבוע הלכה, הרי רק תלמיד חכם יכול לפסוק הלכות?

בנימין: זה נכון, אבל הבעיה של הפאה, זה לא באותה קטגוריה. זה בקטגוריה של חזיר. אי אפשר לפסוק 
שחזיר זה כשר. אף רב לא יכול לפסוק שחזיר זה כשר, הפאה של היום זה כמו חזיר. זה לא שאלה בכלל. אין 
בכלל שאלה אם מותר ללכת עם פאה או אסור ללכת עם פאה. כל הפאות היום אסורות. כל בן אדם עם הגיון 
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הכי פשוט מבין שזה אסור. אם אישה הולכת ברחוב בלי חולצה, ברור שזה אסור, לא צריך ללכת לרב לשאול 
אם זה מותר או אסור. גדולי התורה, ענקים, מלפני יותר ממאה וחמישים שנה, כאשר התחילו לחבוש פאות בגלל 

הגזירות, ידעו וראו ברוח הקודש לאן זה יגיע ולכן אסרו את זה. 

שאלה: אבל קשה ללכת כנגד כולם, הציבור, החברים וכו?'

בנימין: זה הזמן של מסירות נפש. אדם שרוצה קיצורי דרך הוא לא ישרוד לקבל פני משיח צדקנו. אדם 
שרוצה להאמין שלא יהיה עונש, הוא יכול להמשיך לחיות חיים דמיוניים, אך הוא לא ישרוד ח"ו. אנחנו 
חייבים לחזור לקב"ה עם כל הרצונות ועם כל הכוחות. זה אומר לנקות את עצמנו מהדברים של העולם הזה 
המיותרים ולשבת רק בבית ה' )כמו שאמר דוד המלך ע"ה "אחת שאלתי מאת ה, אותה אבקש שבתי בבית ה' 
כל ימי חיי" תהילים כז(. עוד מעט עומדים להיות דברים גדולים ואז אני אדבר באריכות. אני אזכיר לכולם 

שרק דבר אחד יכול להציל, וזה לחזור בתשובה. )כ"כ רס"ג וראה סנהדרין צז(

להכיר את האמת היהודית ולהשתדל לעשות את רצון ה' ולא לתת לעצמנו הנחות. להיות יהודים קיצוניים. 
מה זה אומר להיות יהודים קיצוניים ?לעשות רצון ה' עד הסוף עם כל ההידורים שאפשר. עבור אלה שמוכנים 
– מוכנים נפשית ורוחנית – זה יהיה הרגע הגדול ביותר, הנהדר ביותר בהיסטוריה. אבל לאלה שלא מוכנים חס 
וחלילה: שלא חזרו בתשובה באמת, שלא הורידו את הגאווה שלהם, שלא בכו על העבירות שלהם, בשבילם 

זה יהיה יום מפחיד ביותר. היום הזה יביא להם את הסוף, לא עלינו, ה' ירחם. " עד כאן דבריו

 "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור 
כי זה כל האדם." 

מסר מהילדים תיקשור עם דניאל, ליפי ומנחם

יום ראשון ב אדר ב' תשס"ח 9/3/2008

מסרים מהאוטיסטים על הרצח בישיבה שנרצחו 8 תלמידי ישיבה: "דניאל: אני רוצה לומר שהטרגדיה שהייתה 
בשבוע שעבר זה רק ההתחלה של הזמנים הקשים, ושוב לומר – מי שרוצה לשרוד חייב לחזור בתשובה, וזה 
אומר לבדוק את עצמו מבפנים ומבחוץ ולראות איפה עברנו על רצונו של הקב"ה, להצטער כל כך על זה עד 
ונעשה  וניקח אבן  "עגל הזהב"  ונזרוק את  ה',  ונחליט לחזור לרצון  ונבכה, אגמים של דמעות,  ונבכה  שנבכה 
מהעגל אבקה. לא במקרה נבחרה ישיבה זו, לא במקרה, ולא במקרה כל הפיגועים, וכל הדברים )שקורים היום 
הם( מביאים אותנו למחשבה עמוקה. לכל הטרגדיות – יש מקור )סיבה מובנת( לענין, ויש גם סיבה )נסתרת( שלא 

מובנת. לכן, אנחנו בכל זאת, צריכים לחפש את הסיבה המובנת. 

אבא: למה נבחרה הישיבה הזו?

דניאל: התנועה הדתית לאומית משתדלת מאוד להיות "האליטה" של הציונים, מרגיש את עצמו, שיש 
לו גם העולם הזה וגם העולם הבא. אבל אין כזה דבר – גם העולם הזה וגם העולם הבא. יש )לאדם את שני 
העולמות, כאשר( מדובר על אדם רוחני באמת, שלא מרגיש שהכוח בידו, אלא רק )בידי( הקב"ה, מדובר על 
אדם שהעולם הזה אצלו נקרא מצוות, תורה וכו' רצון ה' מהבוקר עד הלילה, מהלילה עד הבוקר. )כאן( לא 
מדובר באדם שכל חייו זה לעבוד את ה', מדובר באדם שחושב )שהוא( יכול להתמודד גם בעולם החילוני 
וגם להאמין ולהיות דתי ולהאמין פחות או יותר בה'. )ולכן( אדם שהולך להתחנך בעולם החילוני ההלניסטי, 
חייב לחזור לאידישקייט שלא עקום )מעוות( ולהיות ממש עובד ה'. ולכן, בתנועה הדתית לאומית יש חולשות 
גדולות ביותר באידישקייט. ההבדל בין החולשה שתפסה את החרדים בזמן האחרון והחולשה של הדתיים 
לאומיים, זה – החולשה של הדתיים לאומיים, זה חלק של האידיאל שלהם. החולשה של החרדים כביכול, 
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זה   – הקיצוניים  של  האידישקייט  אבל  הזה.  לעולם  שנמשך  ואחד  אחד  כל  של  אישית  חולשה  פשוט  זו 
האידישקייט )האמיתי, אשר יכול להחזיר לעם ישראל את תפארתו. 

הערת הבהרה מאחד החברים: אי אפשר לחיות חיים של תורה ומצוות עם תרבות של גויים. 
אבא: כל ה-8 היו צדיקים גמורים, לא?

דניאל: כל הבחורים שנהרגו היו צדיקים, וודאי. הם פשוט הקורבנות של הדור, כמו שבשואה גם הצדיקים 
הלכו, הקורבן חייב להיות שלם, והם היו שלמים. 

אבא: אתה רוצה להוסיף?רק רוצה לומר שבעתיד הקרוב מאוד יהיו התפתחויות מדהימות, מפחידות, וזמן 
חשוב מאוד לעשות התבוננות פנימית עמוקה )חשבון נפש( מה אנחנו עושים נגד רצון ה'. "

אבא: אתה ובנימין מתואמים בראש עם כל החברה כל רגע, דניאל? דניאל: כן.  אורח: גם עם גליה?   
דניאל: כולם, גליה פשוט מראה את הדברים מזווית אחרת. 

אבא: המסר החדש כל כך עדין, מלא אהבה.   דניאל: לכן צריך גם אותה וגם אותנו, אבל )בגלל ש(המציאות 
קשה, מכניסים את גליה להרגיע חלק מהאנשים קצת, כי נכנסים לפאניקה שלא יודעים לאיזה כיוון ללכת 

קודם. יש גם יהודים שאפילו לא יודעים שיש גאולה, שצריכה להיות גאולה, וזה קצת מסדר אותם. 

אבא: אני חשבתי שהמסרים של גליה מיועדים יותר לנשים, לא?

דניאל: לא )רק( לנשים, הגברים נכנסים לפאניקה יותר מהר. 

תקשור עם מנחם: 

"אני רוצה לומר שכדאי ללמוד מכל מה שקורה, לעזוב את השטויות של החיים, להגיע לקב"ה. וזה )מסר ל( 
חרדים, הדתיים והחילונים, לעזוב את החומר ולחזור לקב"ה כמו שפעם. עם ישראל, עם ישראל, מה יהיה 
? מתי תתעוררו? שהדברים הקשים יהיו, הקשים ביותר, לא יהיה זמן, לא תוכלו לעשות תשובה. תשובה זו 

עבודה קשה, לא יהיה לכם זמן. "

אבא: אתה רוצה להוסיף משהו לגולשים? 

מנחם: להגיד להם למהר, אלה שרצו לבוא לארץ ישראל, שיקומו ויבואו, אין הרבה זמן. אני רוצה להגיד 
לך שאדם שבטוח שמשיח בא, יש לו זכות גדולה. אי אפשר לדעת אם יש חודש או חודשיים, גם אנחנו לא 
יודעים, רק יודעים שזה קרוב. רק תחשוב לכמה מדינות יש פצצה אטומית, אח"כ תחשוב, כמה מטורפים 
רוצים פצצה אטומית אח"כ תחשוב, לחיצה אחת, אחד עף, מתפוצץ בארץ מסוימת, מיד יבוא עוד 10, 20. . 
. כל אחד יתחיל לירות אחד על השני. . . יש עוד עניין, אולי זה לא יהיה פצצה אטומית, פשוט ה' יוריד על 

ארצות כמו אדום כל מיני דברים שיהרסו אותם. " עד כאן דבריו

מסר מילד אוטיסט נוסף בנימין כפי שפורסם בספר דניאל 3: 

79 לצאת מבית עבדים, יום שלישי אדר ב' תשס"ח 25/3/2008

]הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין גולדן שהם תואמים כוונתו בדבריו[

בנימין: עכשיו באמת מתקרב הרגע שחיכו לזה דורי דורות. לכן זאת תקופה מאוד קשה ]"וכמו במצרים 
שהיה קושי השעבוד קודם הגאולה, כמו שכתוב )שמות ה( תכבד העבודה על האנשים כו' והם חבלי משיח" 
)הגר"א, אבן שלמה פי"א([. תקופה של מבחנים קשים ביותר ]"יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים" דניאל יב[. 
התיקונים והבירורים האחרונים לכל העולם: ליהודים, לגוים, למים, לאדמה, להרים, לדומם, לחי ולצומח. 
כל דבר חי עכשיו במבחן, הבירור האחרון עד השלב הבא של הבריאה ]שהבריאה מתפתחת בהדרגה לקראת 
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הנצחיות כמו שכתב הרמח"ל ז"ל במאמר העיקרים ערך "בגאולה" וראה כללים ראשונים אות ט[. עד ימות 
המשיח יחד עם משיח צדקנו, בית המקדש השלישי וכו'. אבל אנחנו לא מוכנים. רוב היהודים, שהם החשובים 
ביותר בכל הבריאה ]"בך בחר ה' וגו"' )דברים ז( וראה דרך ה', ח"א פ"ב ד[, לא מוכנים. פשוט לא מוכנים 

לחיות בעולם מתוקן, עולם של חיי רוחניות. עדיין רוצים את הגשמיות ולא את הרוחניות. 

אם קוראים את דברינו וזה נשמע קשה, לא מרוצים, כי רוצים את הדרך ה"קלה" ]שרק תחילתה קלה, אבל 
סופה קשה ומר ביותר[. רוצים את הגשמיות וגם את ה"כאילו" רוחניות ]אבל לא שמים לב שעכשיו העולם 
משתנה ממה שהיה כל השנים והמערכת של חיי גשמיות ותענוגי עולם הזה מתמוטטת["אבל אם תקראו את 
הנביאים הקדושים תראו שדברינו מאד עדינים לעומת מה שהם חזו בעתיד בשביל עם ישראל. הם ראו קשיים 
גדולים ביותר, גדולים ביותר ]"ייתי ולא אחמיניה" )סנהדרין צח([. מבחנים כמעט בלתי אפשריים לעבור. אבל 
לא רוצים לשמוע דברים קשים. אני שומע לפני כל עת רצון כמו פורים או חג אחר, שהתפילות של פורים או חג 
אחר כבר ימתיקו את הגזרות. אבל אל תשכחו שגם לפני מלחמת העולם השניה היו פורים ופסח וראש השנה 
ויום כיפור וסוכות וכל החגים, כל העתות רצון. ובכל זאת, היתה שואה איומה שאין אפילו מילים לתאר את 
זה. וגם היום, לא יעזור לנו כלום אם לא נחזור בתשובה. לא יעזור לנו כלום אם לא נחזור בתשובה. לא יעזור 
לנו כלום אם לא נחזור בתשובה. זה המסר – וזה לא רוצים לדעת. מוכנים לעשות כל מיני דברים סמליים, אבל 
זה, לחזור באמת בתשובה, לשים מחיצה בינינו לבין עולם הגשמיות המיותרת – זה לא מוכנים לעשות ]ראה 

מסילת ישרים פ"א שיסוד הכל הוא להתרחק מגשמיות ועוה"ז ולהתקרב לה', שזו מטרת חיינו[. 

כשיגיע רגע האמת, כשנראה סכנות מעבר ליכולת של אדם קטן וחלש לקלוט, כשהפחד יהיה עצום, כשנגיע 
לרגע זה, אלה שלא מסוגלים להיפרד מה"עגל הזהב" יהרסו יחד אתו" '[ וכל הרשעה כולה כעשן תכלה" 
)תפילת ימים נוראים([. בגלל שהם הרבו להתעסק בגשמיות והתרגלו להחשיב מאד דברים גשמיים, ולכן הם 

לא מתאימים לחיות בעולם רוחני )3(. 

ביותר. היהודים פה בארץ הקודש מתחילים  גדולה  ביותר,  גדולה  ישראל בסכנה  עכשיו היהודים בארץ 
להבין את זה. מתחילים קצת לפחד, אמנם ממשיכים עם החיים כאילו שלא קורה כלום. אבל בארץ ישראל יש 

תנועה אמיתית, אפילו שזו קטנה, של תשובה אמיתית. 

לא רק תשובה של חילונים שחוזרים בתשובה לקב"ה, אבל בעיקר שומרי מצוות שנהיים יותר אמיתיים 
אפשר  אי  זה  ]בלי  הגשמי  הגויי  מהעולם  עצמם  את  להפריד  שמוכנים  יהודים  להקב"ה.  ממש  ומתקרבים 

להתקרב לה'[ )כמבואר בדרך ה' ח"א פ"ד ב, ע"ש היטב(. 

המשך המסר הקודם מבנימין האוטיסט: 

חרדיים,  באזורים  שגרים  אפילו  יהודית,  הלא  המיותרת,  הגשמיות  את  לעזוב  מוכנים  שלא  אלה  "אבל 
באזורים כמו ירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר, אלעד, קרית ספר, וכו' – והם עדיין מנסים לחיות חיים של 
גשמיות כמו הגוים, כמו החילונים, אלו לא יכירו את משיח צדקנו. עכשיו, ברגע זה, כל אחד צריך להחליט: 

למה הוא חי? למה הוא בעולם הזה? הוא צריך לחשוב על יום מותו ומה יהיה העתיד שלו. 

האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה 
אחת גם לזאת, לחשוב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל עניניו? זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר" 

)ס' דרך עץ חיים]. 

ועם  לעולם הבא עם הכרטיס אשראי שלו,  יכול לחשוב שיגיע  איך אדם  בעולם הבא?  יעשה  הוא  מה 
הב.מ.וו. שלו ועם האישה עם פאה יפה עד לכתפיים וחוסר צניעות בסגנון גויי? והוא עם כל הצעצועים שלו: 

המחשב, והפלאפון שמצלם ועושה מוסיקה וכו'. 

עם כל הצעצועים האלה הוא ודאי ילך לגהינום, כי הם יעידו נגדו בשמים שזה היה עיקר החיים שלו. 
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אפילו שהוא התפלל במנין – לא תמיד, אבל כמה שיכל – שם תפילין, נתן צדקה וכו', אבל הלב והראש היו 
בדברים גויים. 

לעומת זאת, אלו היהודים שנפרדים מכל דבר הלניסטי ]תרבות יוון היתה חיי הנאות גשמיות, וגם היום 
זה אורח החיים של המערב ושל היהודים החילונים – וגם של הטועים הדתיים והחרדיים[, כמו הסיפור של 

חנוכה. המעטים האלה אם הם ימשיכו בכיוון האמת, הם יהיו אלה שיגיעו למשיח ולבית המקדש השלישי. 

באמת אין זמן. באמת אין זמן. חייבים לעשות תשובה ]ראה פרק ]80. 

זה הגלגל הצלה היחיד שיש בשבילנו וזה יגן נגד כל הטילים: גם נגד הטילים עם ראש כימי ח"ו, גם נגד 
טילים עם ראש גרעיני ח"ו, וגם נגד טילים עם ראש ביולוגי, וגם נגד טילים פשוטים שהורגים סתם. ויגן כנגד 

כל המחלות ושאר עונשי שמים הנוראים. 

ה' יעשה ניסים גדולים בשביל אלו שחוזרים בתשובה, שהם אלו שעוזבים את הגשמיות ורוצים קרבת ה', 
שזה אך ורק לשבת בבית ה' כל ימי חייהם. ]וזה עיקר מטרת החיים, כמבואר במסילת ישרים פ"א ממקורות 

רבות בתורה[. 

כי בית ה' זה המקלט היחיד וזה הדבר היחיד שאפשר לבטוח בו. לא צה"ל, ולא פיקוד העורף, ולא ראש 
הממשלה, או הנשיא או שום חבר כנסת. רק אבינו שבשמים

ואם אנחנו לא אתו, כך הוא לא יהיה אתנו )2(. אנחנו צריכים להיות אתו. ואם כן, ננצל. ננצל מכל סכנה 
שקיימת. 

מה שאמרתי עד עכשיו זה לא חדש. אבל צריכים לומר את זה עוד ועוד, כי זה המסר – אין מסר אחר. מתי 
בדיוק זה יקרה ]"הרגע שחיכו לזה דורי דורות" כנ"ל[, זה מעניין, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. לדעת מי 

יטיל על מי פצצות, גם זה לא חשוב. זה יהיה, וזה יהיה מפחיד. אבל זה לא הדבר החשוב. 

מה שחשוב זה שנתקרב לקב"ה )ראה הערה 1( ונהיה העבדים שלו בלבד. 

"]כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם וגו"' )ויקרא כה, וראה שם בספר עבד המלך([. 

 ולא העבדים לתשלומים לבנק וכל מיני צעצועים ולא עבדים לרצון שלנו להיות צעירים ויפים וכדו', ולא 
העבדים לאוכל או לעישון או לכל דבר גשמי אחר. רק עבדי ה' ועובדי ה'. 

]להיות בני חורין מהשעבוד ליצה"ר ובמקום זה להתענג על ה', שזה העוה"ב ותכלית הבריאה[. 

שאלות ותשובות מהאוטיסטים

דניאל: מי שמגיע לגהינום, זה כבר טוב, כי באיזה שלב )אחרי הגהינום( הוא יגיע גבוה יותר, בעז"ה. גהינום 
זה עולם הבא ]שלב "ניקוי" שבא אחרי החיים בעולם הזה[, איך שלא יהיה. יש כאלה שיישארו הרבה זמן 
בגיהנום, וחוץ מזה יש עוד תיקונים, אבל הרבה מהם מגיעים לגן עדן בסופו של דבר. ולא לשכוח שכל אדם 
כזה, כל נשמה כזאת, יש לו בן, בת, או כל אדם אחר שאומר עליו קדיש או לומד משניות בשבילו, וזה עוזר 

לו לצאת מגהינום. כל מצווה שעושים בשביל הנפטר, זה עוזר לנשמתו. 

שאלה: כלומר יש כאלה לא עלינו, שאפילו לגיהינום לא מגיעים?    דניאל: נכון. 

שאלה: ואלה שלא יכולים להגיע לגיהינום, אז הבנים שלהם לא יכולים להעלות אותם?               

דניאל: אנחנו לא נכנס עמוק לעניין הזה. 

שאלה: להיות חילוני זה תיקון?     דניאל: ודאי שזה תיקון, שמלהיות רחוק הוא צריך להגיע לקרוב ]לה'[. 
ואם הוא לא עושה את זה אז הוא לא עשה את התיקון. 

שאלה: אולי זה ניסיון או בחינה?
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דניאל: הכל ניסיון, בחינה, תיקון, מה שתקרא לזה]ראה מלבי"ם בתחילת פרשת העקידה, בעניין הגדרת 
ההבדל בין בחינה לניסיון[. זה הכל אותו דבר. כל נשמה עברה גלגולים רבים, בכל השנים מהר סיני. ועכשיו 
אלו התיקונים האחרונים, והם קשים. לאורך כל המאה האחרונה התיקונים מאוד קשים. יותר קשים מאלה 
שהיו צריכים למות על קידוש ה', שלא רצו להיות גוים, אז היו מוכנים להרוג את עצמם ואת הילדים שלהם 
ואת הנשים שלהם, ]בתקופת מסעי הצלב, ועוד[, רק לא להיות גוים. זה )היה( יותר קל מאשר לחיות בדור 
כל  עם  הרע  יצר  נגד  להלחם  להשתדל  חייב  אחד  כל  אמיתיים.  כיהודים  ילדים  ולגדל  אמיתי,  כיהודי  הזה 
הכוחות. ואם לא, אני לא רוצה להגיד מה שיהיה. אבל אלו שמשתדלים, אפילו שנכשלים ונופלים, אבל קמים 
וממשיכים להשתדל בכל זאת, אלו יקבלו משיח צדקינו. ברגע זה כל אחד צריך לשאוף להציל את עצמו על ידי 
תשובה. אפילו אם זה לא תשובה שלמה, אבל חייבים לעשות תשובה!כל יהודי יש לו כוח לחזור לקב"ה. לא 
רק כוח, אבל יש לו צורך. אבל אם הוא נלחם נגד הצורך בכוונה ולא רוצה לפתוח את הלב, בכוונה, יש בעיה. 

להלן מסר נוסף מהאוטיסט בנימין: 

80 חייבים להתכונן למלחמה-תיקשור עם בנימין – תשס"ח

עם ישראל, הקשיבו, אין זמן. חייבים להתכונן למלחמה. לאו דווקא המלחמה של טילים, פצצות אטום, כימיות 
וכו'. גם לזה, אבל בעיקר צריכים להתכונן למלחמה נגד היצר הרע. וצריכים לנצח, כי רק אלה שינצחו יוכלו 

לקבל משיח צדקנו. וח"ו אלה שנכשלים. . . 

לכן אני אציג עכשיו דרך איך לחזור בתשובה ולהיות ראויים לגאולה: 

)1( כל אחד חייב להוריד את הראש )הגאווה( ולהיות עניו לפני הקב"ה. 

)2( לחזור בתשובה. זה אומר דבר ראשון: להצטער ולבכות על כל עבירה ועבירה שעשו, בגלל שכל דבר 
שעושים נגד הקב"ה, נגד תורתו, כל דבר עושה מחיצה בינינו לבין בורא עולם ]"עונותיכם היו מבדילים ביניכם 

לבין אלוקיכם" )ישעיה נט([. 

ומחיצה זו מרחיקה אותנו מהאמת. ואז אנחנו בסכנה שנעֵלם עם השקר – שזה מוות נצחי ח"ו. אבל אלה 
שהולכים בדרך של הקב"ה ותורתו, הם יקבלו חיים נצחיים. לכן כל יהודי צריך להצטער עד בכי על כל עבירה 
ועבירה שעשינו. צריכים לשבת על הרצפה, לקרוע את הבגדים או לשים שק ואפר ולבכות ולבכות ולבכות על 
כל העבירות שלנו. ועל כל העבירות של האבות שלנו – מהאדם הראשון. ולבכות על בית המקדש, שבגלל 
העבירות נחרב ונלקח מאתנו. לבכות על הפאר הרוחני שאבדנו ]מבואר היטב בפירוש המלבי"ם לתהלים קלז[. 

ועל האפשרות שהייתה לנו להביא קרבנות ולכפר על כל עבירה ועבירה. אוי לנו. 

 )3(להגיד וידוי, אבל להצטער באמת. להגיד "אבינו מלכנו חטאנו לפניך". "אבינו מלכנו אין לנו – רק 
אותך יש לנו". "עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו ]גאולה ובנין בית המקדש[". תגידו עוד ועוד. עוד ועוד, עד 
שזה יכנס לראש וללב ולכל הגוף. עד שתבינו, עד שתבכו באמת ]זה עצה נפלאה איך לפתוח את הלב לתשובה 

אמיתית, שרק זה יכול להצילנו[. 

 )4(אחר כך להחליט שמעכשיו אנחנו זורקים את העולם הגשמי המיותר, ה"עגל הזהב" ]וזה יאפשר לנו 
חיי רוחניות[, ואנחנו חוזרים לדרך התורה בכל חלקי החיים שלנו. לכן אנחנו צריכים להוציא מהבית כל ספר, 

כל עיתון, כל מכשיר מטונף שמביא את "עגל הזהב" לתוך הבתים שלנו. 

 )5(ואז לזרוק מהבתים כל דבר ששייך לעולם הגויי ולחזור לרצון ה' בלבד. אם זה עיתונים או ספרים – 
אפילו חרדיים, אם זה שמלות, אם זה רדיו או מחשב וכו', לא משנה מה. אנחנו צריכים לנקות את הבתים שלנו 
נקיון יסודי מכל דבר מיותר, כל דבר גויי, כל דבר שמושך אותנו לכיוון הליניסטי )גשמי, גויי(. בדרך התשובה 
הזאת נוכל להגיע לרמה הגבוה ביותר, שזה אהבת ה'. זה אומר לאהוב את ה' בגעגועים אליו. להתגעגע אליו 
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יותר מהאדם הכי אהוב עלינו. ולהתגעגע לבית המקדש ולקורבנות עם געגועים שמביאים את האדם לכאבים 
ולבכי. 

 )6(כדי להצליח בזה, מוכרחים לדעת שלעשות רצון ה' זה לא משהו משעמם. מי שמתחיל לעשות את זה 
הוא מתחיל להיות הבן האמיתי של הקב"ה. אז הוא ידע שהחיים האלה של תורה ומצוות, הם החיים הטבעיים 
והטובים והמאושרים ביותר. חיים של רצון ה', למלאות את רצון ה' ]"עבד השם" כנ"ל בסוף המסר הקודם[, 
חיים כאלה הם צורת החיים האמיתיים היחידה שקיימת. וכל צורה אחרת, זו שקר ואחיזת עיניים. ולכן מי 
שיחיה, או לפחות ישתדל בכל כוחו לחיות, חיים כאלה יקבל את משיח צדקנו ואת הגאולה. ומי שלא, יעלם 
עם השקר. כל אחד צריך לבחור – אבל עכשיו, כי הזמן ממש נגמר. אם אנחנו חוזרים בתשובה אמיתית, אנחנו 
יכולים להציל את עצמנו. אבל לחזור בתשובה זה לא רק להחליט שלא לעשות עבירות יותר. כי לא נעמוד בזה 
אם אנחנו לא מכירים שגם בזמנים קלים יותר וגם בזמנים קשים, רק הקב"ה קובע, לא אנחנו ולא רצוננו. רצוננו 
חייב להיות כמו רצון ה'. אם אנחנו רוצים להציל את עצמנו ואת ילדנו, אנחנו חייבים לעשות את התוכנית 
הזאת: להוציא את ה"עגל הזהב" וכל הגוישקייט מהבית, מהלב ומהחיים שלנו, ולחזור לעבודת ה' ולתורת 

משה, כפי כל מה שכתוב בספרים הקדושים. ואז בעזרת ה' נזכה ביחד בשמחה לקבל משיח צדקנו. "

להלן ראיון עם רב וילד אוטיסט

הרב שאל שאלות על עצמו ראיון מדהים ששופך אור על שאלות שמעסיקים רבים מאיתנו. 

ונפשי יודעת מאד פרק י"ג ראיונות עם ב., אוטיסט בן 22

ראיון 6: תקשורת עם רב

ש. למה באתי לעולם הזה?

ת. לתקן חטא אדם הראשון, לגלות את ה' בכל דבר בין באופן פרטי בחייך בין באופן כללי בכל הקורה 
בעולם, ולקשר כל דבר לפנימיות הרוחנית שלו. 

ש. האם החידושים והדרשות והפסקים שלי אמיתים?

ת. יש אמיתיים ויש שלא אמיתיים, יש אמיתיים יש קרובים לאמת, ויש יותר רחוקים מן האמת, אבל השם 
סולח לך מפני שאתה משתדל להתאמץ ולהשיג את האמת. שכרך גדול עבור זה. 

ש. האם אתה מכיר אותי?      ת. כֱן! 

ש. מהיכן?            ת. מגרמניה מן הגלגול הקודם מכמה דורות. 

ש. האם התפילות שלי מתקבלות בשמיים?   ת. בזה אין לי השגה אבל תקפיד יותר בניקיון ובכוונה אמירת 
כל שם ושם. 

ש. האם אתה רואה את פני השכינה?     ת. כן. 

ש. האם יש עלי השראת קדושה?     ת. זה דבר שאין לו שיעור וכמות צריך לגלות האור הגנוז בתורה 
שבעל פה שזה המפתח לשכינה בעולם הזה. 

ש. באיזה אופן אעשה זאת בלימוד קבלה או בנגלה?  ת. מה שאתה מבין, העיקר שלא יהיה לימוד חיצוני. 

ש. באיזה לבוש אתה רואה את השכינה?     ת. אור חזק ומתוק. 

ש. האם השכינה שורה עלי?         ת. כן! 

ש. אם כן למה אני לא רואה?        ת. הגוף מעכב. 

ש. מה זה בית דין של מעלה         ת. מלאכים מימינים ומשמאילים. 

ש. מי הבית דין? זעיר אנפין או השכינה.    ת. זעיר אנפין. 
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ש. אם הוא נצח הוד ויסוד או חסד גבורה תפארת.  ת. נצח הוד ויסוד. 

ש. מהיכן שורש נשמתי מהבל או מקיין?     ת. מהבל. 

ש. האם אני שורף והורג את הקליפות על ידי לימוד התורה והתפילות שלי?  ת. כן

ש. האם הקליפות מפחדות ממני?                  ת. כן. 

ש. האם אני יכול לסייע לתיקון שלך?       ת. כן, ללמוד משניות. 

ש. מה עם אבי?               ת. יושב במקום נכבד!

ש. מה עם סבי מצד אבי          ?ת. הוא מן העליונים. 

ש. מה עם סבי מצד אמי?            ת. כל אחד במחיצתו. 

ש. מאיזו בחינה נשמתי, מעשיה יצירה או מן הבריאה  ת. מן הבריאה. 

ש. אם נשמתי כל כך גבוהה מדוע אני כל כך פשוט   ת. הסביבה מעכבת. 

ש. מה אני מבין מקבלת האר"י הקדוש     ת. את המשל ולא את הפנימיות. 

ש. מי יכול ללמד אותי את הפנימיות      ת. אני!

ש. איך אפשר           ת. צריך גילוי אליהו!

ש. האם היה לי כבר גילוי אליהו           ת. לא. 

ש. מה אני צריך לעשות בעיקר, לימוד תורה או מצוות מעשיות ת. לימוד תורה ומצוות מעשיות. 

ש. מתי יבוא המשיח               ת. אינני יכול לענות. 

ש. האם החידושים שלי עולים למתיבתא דרקיעא   ת. על ידי חידושים אתה בורא עולמות. 

הערה": זה לשון הקדמת הזוה"ק דף ד ע"ב וז"ל תרגום הזוהר שם "רבי שמעון פתח 'ואשים דברי בפיך' כמה יש 
לו לאדם לעמול יום ולילה כי הקב"ה מקשיב לקולותיהם של העוסקים בתורה ובכל מילה שמתחדשת בתורה 
על ידי אותו העוסק בתורה עושה רקיע אחד. . . וכן מכל דיבור ודיבור של חכמה נעשים רקיעים עומדים בקיום 
שלם לפני עתיק יומין והוא קורא אותן השמים החדשים וכו' סתומות של סודות החכמה העליונה וכל שאר 
דברי תורה המתחדשים עומדים לפני הקב"ה ועולים ונעשים ארצות החיים ויורדים ומתעטרים וכו' ונתחדש 
ונעשה הכל ארץ חדשה מאותו דבר שמחדש בתורה ועל זה כתוב: 'כי כאשר השמים החדשים וכו' אשר אני 
עושה וכו' עשיתי לא כתוב, אלא עושה שעושה תמיד, ואלו החידושים והסודות של התורה ועל זה כתוב ואשים 

דברי בפי וכו' לנטוע שמים וליסוד ארץ

ראיון עם ילדה מפגרת בתקשורת בתמיכה )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד( 

ש. עבור מה באת לעולם בצורה כזאת      ת. אני לא קבלתי מלכות שמים

ש. האם עוד              ת. זה מספיק?

ש: האם את זוכרת את הבית דין של מעלה    ת: אני לא רוצה לחשוב על זה. 

ש: האם היית בגהינום          ת: כן

ש. האם תוכלי לתאר לנו עד כמה שאפשר איך זה נראה?  ת: אתם לא יכולים להבין כמה זה נורא גהינום. 

ש. מדוע קבלת דווקא עונש כזה על העבירה שעברת בחיים הקודמים שלך?

ת: זו מדה כנגד מדה מי שלא מקבל עול מלכות שמים הוא שוטה!

ש: האם את מרגישה אם העומד לפנייך הוא צדיק או רשע?  ת. כן, כי הנשמה גלויה. 
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אני לא רוצה להגיד יותר גמרתי שלום!

כוונת דבריה לומר, מי שלא השתמש בשכלו כדי לעשות את הדבר השכלי היסודי ביותר שהוא האמונה 
נענש בעונש שלוקחים ממנו את הכלי הזה והרי הוא כשאר החיות שאין להן בחירה. 

תקשורות עם מ. בן 7, שיתוק מוחין

מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד. ראיון 1: התקשורת נערכה בכ"ד אייר תשנ"ו ע"י הר' ר. 

ש. האם מציאות השם ברורה לך? ת. היא ברורה לי כמו שאור השמש ברור לכם. 

ש. מדוע באת לעולם בצורה כזו    ?ת. אין יסורים בלא חטא ואני חטאתי בעוון ביטול תורה!

ש. מדוע יש כל כך הרבה צרות בזמן האחרון?  ת. בעוון לשון הרע ובעוון ביאה על נידה. 

ש. מדוע אתה בוכה?           ת. כי אתם שקופים לפני. 

ש. מדוע יש כל כך הרבה גרושים     ? ת. כפי הניאוף כן הגירושים. 

ש. האם השם נמצא אתנו כעת?       ת. מלוא כל הארץ כבודו!

ש. באיזו מצווה להתחזק על מנת לקרב את הגאולה ?    ת. אהבת חנם!

ש. האם תיקון חצות מועיל לקירוב הגאולה?  ת. זה מועיל גם לתיקון האישי וגם לקירוב הגאולה. 

ש. האם אפשר גם לעבוד וגם ללמוד?   ת. טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון. 

ש. מה אתה אומר על סיאנסים?     ת. זה נכון, אבל זה אסור לדרוש אל המתים. 

ש. האם מותר לעסוק בקרטה?    ת. זה תענוג הגויים חסר תכלית. לסיכום: אנחנו שנראים כישנים באנו 
להעיר את הישנים מתרדמת השקר!"-עד כאן דבריו

מסר מבנימין האוטיסט: 
עם ישראל, שוב אני אומר, המילים שלי קשות אבל לא אמרתי אפילו חלק קטן ממה שיש להגיד. זה לא יהיה קל 
להיות יהודים לפי רצון ה', כי היום אין לנו מנהיג חזק שיקום וידריך אותנו באורח חיינו ויגיד את האמת, ושתהיה 

לו השפעה. 

]ראה פירוש רש"י לשירת האזינו )דברים לב לו( שזה מסימני הגאולה וע' בס' הדור האחרון עמ' קסד עוד 
הרבה מקורות נוספים לזה[. 

לכן עם ישראל, ה' בחכמתו סיבב שכל אחד צריך לעשות את זה בעצמו. כל אחד צריך להחזיר את עצמו 
בתשובה. לעשות דין וחשבון אישי ולהחליט: "עכשיו אני חוזר לקב"ה. אפילו אם ה'חברים' יצחקו עלי, על 

הילדים שלי, ועל האישה שלי". 

"אין דבר ]"מוטב לי להקרא שוטה כל ימי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום" )עדיות פ"ה מ"ו([. 
אני חי לשרת את הקב"ה. אני חי אך ורק לעשות את רצונו. אין סיבה אחרת לחיים אלא לעשות את רצונו ית'. 

העולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא ]אבות פ"ד מט"ו ומבואר בהרחבה במסילת ישרים פרק א[. 

אנחנו הדור הנמוך ביותר שהיה אי פעם, ובגלל זה אנחנו הכי קרובים למשיח ]"קודם וסמוך לביאת הגואל 
נצח  )מהר"ל  תורה"  נשתכחה  הן מצד שפלותם בעצמם, שכמעט  כבר,  יותר ממה שהיה  ישראל  נראה שפלות 
שינויים  כמה  לראות  יכל  כל אחד  בחודשים האחרונים  פה.  כמעט  כבר  והוא  ע"ש ההסבר([,  לב  פרק  ישראל, 

מדהימים שהעולם עבר, ובעתיד הקרוב העולם יעבור עוד יותר שינויים, ויהיה פחד עצום. 

עכשיו, ברגע זה, כל יהודי חייב לתפוס את עצמו ולהביא את עצמו לבית ה'. להיות מוכן לקבל את משיח 
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צדקנו ולא להיעלם ולאבד את הנצח ח"ו. ולא ללכת אחרי העיניים ואחרי הלב, שבשבילם אנחנו מפסידים את כל 
העולם הזה ואת כל העולם הבא שלנו ח"ו. 

עם ישראל, מה עוד אפשר להגיד? חייבים לחזור בתשובה, לחזור אל האמת. וכל אחד יצטרך לעשות את זה 
בעצמו. "

שנבין קצת חשבונות שמיים אני מביא מאמר של ילד אוטואיסט מהספר "ונפשי יודעת מאוד -2 "וזה מכתבו 
עוד בטרם נשאל כל שאלה התחיל לכתוב: 

מאמר 1: אזהרה מנשמה ששבה לעולם

"אני אלטר יצחק אייזיק בן הדסה זיוה. נשלחתי לעולם הזה כעונש על עבירות מן העבר. אני סובל קשות 
ממצבי, אבל אני מבין בשלמות את גודל החכמה של הגמול האלוקי. אותו הגמול מאפשר לחוטאים השפלים 
ביותר להשיג את חלקם בגן-עדן. המסר בדברי הבאים מהווה גם אזהרה לכלל. אני סובל אלף עינויים בדקה 
בעולם ריקן זה שאני חי בו. אני סובל את זעם האל בזה שאני חי את חיי מחדש בתור זר בעולם שרואה אותי 

כחריג. 

אני כועס על עצמי על כך שלא הבנתי מבעוד מועד שחטאי נגד בוראי כפועלי וללמד אותי עד כמה פגום 
באמת הייתי. הוא שלח אותי חזרה לארץ כאוטיסט, ילד עלוב חסר-אונים שגורם הרבה צרות לסביבתו, והרבה 
שברון-לב להוריו. אני רוצה עכשיו להזהיר את כל מי שקורא חיבור זה לפשפש במעשיו ולמצוא היכן הם 
לוקים בחסר, ואז לשוב בתשובה בטרם יסיים את מועדו בעולם-הזה, כמוני. אני מתכוון לכך שהוא צריך למנוע 
את האפשרות להישלח בחזרה לתיקון. זהו עונש איום, אשר לדעתי הוא אולי אף גרוע מן הגהינום. כשנוכחתי 
לדעת שאני יכול להביע את חוויותי )בעזרת התקשורת החדשה(. . . לא יכולתי להאמין שהשתחררתי מכלאי. 
הרגשתי שה' ריחם עלי. חשתי הקלה עצומה. ועכשיו אני מבין שלא היה זה רק חסד עבורי אלא גם חיוב. 
אני מחוייב לספר לאותם היהודים )יידן( שחפצים לשמוע, שה' הוא הבורא והשליט המוחלט של העולם. אם 
איך שהוא בליבך או במעשיך אתה מפר את הוראותיו או מזלזל )חס ושלום( במלכותו, אזי יוטל עונש כבד, 
הבן היטב כי עונש מאביך הוא לשם חינוך בלבד. אם אינך מבין מעצמך, אז ייהיו חייבים ללמדך עד שתגיע 

לשלימות" עד כאן

ילד אוטאיסט בן 22 כותב מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד: 

את  יודעים את האמת, אבל אתם מכניסים  אנחנו  יותר מפגרים מאיתנו.  אלינו כמפגרים? אתם  "למה להתנהג 
עצמכם לעולם של שקרים. . . 

הנסיון שלנו נגמר, אבל לכם יש דרך קשה מאוד. באנו להגיד לעם ישראל שאין עוד הרבה זמן, אתם חיים 
חיים של שיכורים, אתם לא שמים לב לסימנים שהשם שולח לכם. אני אוטיאסט, ורואה את העולם אחרת 
מרוב יצורי אנוש. אני רואה את ה"אדם" שהוא יציר הא-ל, אני רואה בבירור גוף ונשמה ואת קשריהם עם 

העליונות העליונים. . . . " 

ואנוכי המחבר מוסיף תבינו מה הוא כותב ותפנימו יש כאן כמה מסרים חמורים וחשובים מאוד אחד שיש 
נשמה וגוף ויש בורא יחיד לעולם שהם מתנת האל אלינו להתעורר לתשובה ושאנחנו ממש לקראת הסוף לפני 
שהנר כבה והמשיח מגיע אז כבר יהיה מאוחר מדיי לחזור בתשובה. . . חייבים אחים ואחיות להתעורר ולעושת 
תשובה גם אם זה קשה גם אם נופלים לקום מייד ולעשות "וחסל " לעבירות )וידוי, חרטה, סליחה, לקיחה לעתיד 
להימנע מלחזור לעוון מהלכות תשובה לרמב"ם( ואז אנחנו צדיקים שוב. . להלחם השם רוצה את הלב שלכם 

שיהיה טהור )הרחמן ליבא בעי. .(
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הבחירה הסופית

. . . "עגל הזהב גוסס!. . . "

. . . "עכשיו התופים מתופפים, הזמן טס, פראי ומפחיד. . . "

. . . "הגיע הזמן לבחור את בחירתך: פחד או בטחון בה'?. . . "

תקשור עם חיים, ילד הסובל משיתוק מוחין, חשון תשס"ב. 

חיים: הזמן רץ מהר. כל אחד שיכול לראות אפילו מעט, יכול להרגיש באיזו מהירות החיים נעים. הקצב, הריקוד 
מנסים  וכולנו  טס,  הזמן  מתופפים,  התופים  ועכשיו  נעלם.  כמעט  הזמן,  זרימת  את  מאפיין  היה  שפעם  האיטי 

להחזיק מעמד. 

זה המצב של העולם כעת: הזמן טס, פראי ומפחיד, עד הסוף שיבוא מאוד בקרוב. 

הריסת מגדלי התאומים אותתה והפעילה את החלק הסופי של ההיסטוריה שלנו. ההיסטוריה מהר סיני עד 
להכתרת משיח צדקנו, במהרה בימינו. 

 אבל מהרגע הזה עד הסוף, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעבור את המעבר מהעולם של שקרים עד לעולם 
של אמת?

אשה מוכנה ללדת, הילד שלה קיים במציאות, אבל אף אחד לא רואה אותו. אבל האם מכירה היטב את הילד. 
היא מרגישה את בעיטותיו, את דופק הלב שלו, היא יודעת שהוא קיים. ואז הכאבים הנוראים, הרגעים האחרונים 
לפני שהילד יגלה את קיומו. הכאב הנורא של הלידה, שהילד נדחף בכוח לתוך אויר העולם. ואחר כך שלום, 
שביעת-רצון, רווחה, ושמחה, כאשר הילד מוצג לאמו. האם שתמיד ידעה מקיומו, עכשיו התגלתה האמת. הילד 

הוא ממשי ואמיתי, וכולם יכולים לראות אותו בבירור. לא דמיונה של האם, אלא בן אדם אמיתי. 

כעת אנחנו מתחילים את חבלי הלידה, מתחילים את החלק האחרון והקשה ביותר של הלידה. הכאב החזק 
ביותר, המאבק הקשה ביותר, אבל בסוף זה יתגלה – הישועה הגדולה, הגאולה תוולד, ויחד אתה המשיח, ועם 
המשיח – בית המקדש. ועם בית המקדש – שלום גמור, שלווה, טובה, אהבה, ושמחה. הכל עטוף בתורה, 

מצוות, חסד, אהבת השם, בטחון גמור ואמונה. זאת התמונה של מה שיהיה. 

אבל עכשיו אנחנו צריכים לתרגם את זה לפעולות מעשיות יותר, כדי שכל יהודי יבין לגמרי מה זאת אמת ומה 
הלידה הזאת תגלה. עם ישראל נמצא כעת בתקופת בחירה: לבחור בין השם לבני אדם. לבחור בין: לבטוח בהשם 

או בחיילים, שוטרים, מכבי אש, רופאים, עורכי דין, אנשי ביטוח, וכו'. 

רוב  אבל  תמלוך.  והאמת  לצמיתות  ייעלם  השקר  להיוולד.  מתחילה  והאמת  גוסס,  )הגשמיות(  הזהב  עגל 
היהודים רוצים להחזיק בשקר, ב"עולם הזה". נעשה להם מאוד נוח להיות בגלות והם לא יהיו מוכנים לעזוב 
כאשר השופר תוקע. רק אלו שבאמת מחכים למשיח יוכלו להתנתק מיד ולרוץ לארץ ישראל ללא היסוס, מחשבה, 

או פחד. 

נח בנה את התיבה במשך מאה ועשרים שנה. הוא ניסה להזהיר את תושבי העולם ממה שיתרחש, אבל הם לא 
היו מוכנים לעזוב את השקר מאחוריהם. לכן הם רק צחקו מנח. 

מתשעה באב של מלחמת העולם הראשונה )שהתחילה בתשעה באב(, מהרגע ההוא, התחלנו את ההתחלה 
של הסוף. המשבר הכלכלי בשנת 1929, מלחמת העולם השניה וכל המלחמות וכו' עד ל-11 בספטמבר )כאשר 
נהרס הלב של "עולם הזה"(, הכל – נסיון ללמד את היהודים ואת העולם מה זה שקר ומה זה אמת. השקר – זה 

"עולם הזה" עם הרגש השטחי שלו. והאמת – זאת הקירבה לה'. 

עם ישראל! הגיע הזמן לבחור את בחירתך: פחד או בטחון בה'? בטחון גמור! כל אחד יבחר, אבל רק בעלי 
בטחון יחיו לקבל פני משיח צדקינו!
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סגולה גדולה ונפלאה להנצל מכל ושלא יוכל לשלוט בו שום כח שבעולם.

סיפר הגרייז מבריסק שבמאמר התחזקות זה של נפש החיים, עבר את המלחמה בשלום: סגולה גדולה 
ונפלאה להנצל מכל ושלא יוכל לשלוט בו שום כח שבעולם ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר 
ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו בו שום רושם כלל, כשאדם קובע 
בלבו לאמר הלוא ה' הוא האלקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולמות וכל העולמות כלל, והכל 
מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, 
ומשעבד ומדבק ומטהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו 

כל הכחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל". )נפש החיים, שער ג' פרק יב(. 

מתי הגאולה? תקשור עם גליה

אמא: "גליה, את אומרת שהגאולה קרובה מאוד. כמה זה קרוב?"

גליה: "לא יכולה להגיד, רק מותר לומר שזה קרוב! אמא אנחנו נמצאים בזמנים מאוד קשים, כל העם צריכים 
לעשות תשובה! אני בוכה כי אני עצובה ממה שיקרה בעתיד הקרוב, זה ממש נורא, תתפללי אמא! צריך שנתאחד 
כולנו ונתפלל כל יום לשם שיבטל את הגזירות הקשות על עם ישראל! עד עכשיו לא הבנו את הרמזים ועתה 
זה כבר לא יהיה ברמזים, זה זמן גדול לעם ישראל עכשיו! אמא, יש בשמים סניגורים על עם ישראל אבל אין 
להעיר  יכולה  ומכה  אדיש!  ישן!  רדום!  ישראל  עם  הגזירה הקשה.  את  לשנות  וכוח  יכולת  לסניגורים מספיק 
אותו מתרדמתו העמוקה! זה כואב לראות את השאננות של האנשים ברחוב ואת האדישות לתורה ומצוות. רבים 

חוזרים בתשובה, אבל זה לא מספיק!

אמא: "אומרים שמלחמת גוג ומגוג תמשך שבע שנים והיא עדיין לא התחילה? הגאולה תהיה אחרי מלחמת 
גוג ומגוג?"

גליה: "מה את מוטרדת מכל החשבונות האלה? את לא צריכה להטריד בהם את עצמך. הכל חשבונות שמים, 
הכל ניתן לשינוי והכל תלוי רק בנו עם ישראל כיצד נתנהג בתקופה הזו, כי זה מה שיכתיב את קצב הגאולה. 

אמא: "מתי ניגאל?"

גליה: "אמא, לגאולה יש זמן מוגדר קרוב ביותר! אף אחד לא יודע את התאריך, רק משמים יודעים, בני 
האדם לא יודעים! השם מרחם על עמו ישראל ורוצה לגאול אותנו כבר! מאוד תלוי בנו כמה מהר זה יקרה 

לנו!

הזמן כמעט אוזל, נשארו רק כמה גרגרי חול בודדים בתוך שעון החול הענקי אשר הוצב אחרי חורבן בית 
שני, וכאשר ייפול גרגיר החול האחרון, יהיו גילויים עצומים וגאולת עם ישראל תחל! אמא, אנחנו יכולים 
לזרז את גרגרי החול המועטים שעדיין נשארו בתוך שעון החול הענק של העולם! יכולים להאיץ אותם שיפלו 
מהר יותר! כל מצווה ומצווה שהאדם מישראל לוקח על עצמו מזרזת את תהליכי הגאולה ומשמנת היטב את 

גלגלי השיניים של העולם ומאפשרת להם לעבוד בצורה הכי יעילה והכי נכונה וטובה. 

רק המצוות של עם ישראל היקר, מזרזים ומקרבים את הגאולה. הכל הולך להשתנות כל כך בקרוב, הרוע 
ויצר הרע ייעלמו בקרוב מאוד מן העולם. החי, הצומח והדומם ישתנו לבלתי הכר. הכל יבוא על תיקונו המדהים 
והשלם כפי תכלית העולם בבריאתו! תיכנס בו ברכה והוא ימלא בשלמות את תפקידו שהשם יעד לו, להצמיח, 
לבנות על דרך האמת, המנוחה והשלום. גם לדומם יש שורשים רוחניים עליונים, כל העולם הזה מקושר לשורשיו 

הרוחניים העליונים, אין מאומה המנותק מרוחניות!"

אמא: "יש אנשים המציינים תאריכים לגאולה, על סמך מה הם אומרים?"
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ויתעלה,  רוצים. רק הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ישתבח שמו  יכולים להגיד מה שהם  גליה: "אמא, הם 
מחליט מה יהיה ומתי יהיה ולא אף אחד אחר. אף אחד לא יודע מה הקב"ה מחליט"!

מתי יבוא המשיח? תקשור עם גליה

גליה: "המשיח פה אתנו! חי וקיים ביננו עכשיו! הוא כבר מחכה להתגלות אבל תלוי בנו איך ומתי וזה לא 
יהיה בעוד הרבה זמן. 

בכל דור המשיח מגיע ואנחנו לא מקבלים אותו, אבל בקרוב נצטרך לקבל אותו! או שנכין את עצמנו או 
שהשם יכין אותנו!

רק על ידי התשובה נוכל לקבל אותו מהר ובלי ייסורים, כולנו כאחד ערבים זה לזה. כשהמשיח יבוא יהיה גן 
עדן בעולם הזה!"

אמא: "גליה, כאשר המשיח יתגלה איך נדע שהוא המשיח האמיתי?"

גליה: "אמא כשהמשיח יתגלה כולם ידעו שהוא המשיח האמיתי. יהיו לו סימנים שיבואו ביחד אתו ואין לי 
רשות לומר לך, אבל הסימנים יהיו מאוד ברורים ולא יותירו ספק באמיתותו בלב איש שאכן זהו משיח ישראל! 

סימנים כאלה אף אחד מיושבי תבל לא יכולים לתת"

תקשור עם מ. -מתי יבוא משיח

ש. מתי יבוא המשיח?

ת. חבל שאין לי רשות לגלות מתי יבוא המשיח, אך תרשו לי להודיעכם שהוא הרבה יותר קרוב ממה שאתם 
חושבים וזה הזמן לעשות תשובה. 

ש. מה יקרה כשיבוא המשיח?

ת. אני מאחל לכם שתיזכו לחזור בתשובה לפני שהמשיח יבוא כי כאשר הוא יבוא כבר יהיה מאוחר וכל 
אדם ישאר במדרגה שהוא נמצא. 

השם יצר מלך שיוביל עם של צדיקים, כשאנו כל אחד מאיתנו יחשוף את אמונת ה' החבויה מתוכו מהכח 
לפועל, המשיח יוכתר כמלך שלנו. 

תבינו! המשיח הוא בן אדם שהוא פרט בתוך עם ישראל, הוא הצדיק הגדול ביותר. הוא הנציג של ה', הוא 
הגשר האנושי בין ה' לעמו. אבל כדי שעם ישראל יכירו במלכם הם צריכים להיות בדרגת קדושה ואז יהיה 

ברור לעיניים מי הוא המשיח. 

לאבדון  ילכו  הרבה  הרבה  יהודיות,  נשמות  להציל  כדי  ולילה  יום  נעבוד  לא  אנו  אם  להוסיף  צריך  אני 
והמשיח יגיע בסבל רב. אותם יהודים שמתעלמים מאחיהם ההולכים בחושך ולא עושים מאמץ כדי להצילם, 
הדבר יזקף לחובתם. אני מתחנן לאחי ואחיותי – הצילו את כולנו! הסוף קרוב, המשיח חייב לבוא, לא תוכלו 

לעכבו יותר, פנו דרך להגעתו הוא בא!

איך תהיה ביאתו? זה תלוי בנו בעבודה שלנו בחודש אלול. בני ישמעאל יתקפו!!! בקרוב מאוד תראו את 
האמת בדברי, בבקשה להפיץ את הדברים

 תיקשור עם דניאל האוטיסט -ברגע של הסוף
) מתוך הספר דניאל 3 מסרים מעולם האמת  ט' בניסן תשס"ח , 14/4/2008 דף תקשור 18 ברגע של הסוף(

דניאל: עם ישראל, אנחנו כמעט בליל הסדר וכולם יודעים שעם ישראל נמצא בסכנה הגדולה ביותר שהיתה 
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לו בכל ההיסטוריה, זה נראה כאילו )שרק( היהודים בא"י בסכנה בלבד, אבל זה לא נכון, כי כל היהודים בכל 
העולם בסכנה. ויותר מזה – האידישקייט-היהדות עצמה בסכנה – כי יצרנו אידישקייט, יהדות אחרת, )חיי( יהדות 
שדומה לגויים ח"ו, ואפילו הכביכול החרדים ביותר כבר לא יודעים את ההבדל בין התורה האמיתית והתורה 

שהם יצרו, שזה שקר. 

רוצים להיות גויים ויהודים ביחד, רוצים את העולם הזה ואת הרוחניות )יחד( אבל אי-אפשר. זה הוריד 
אותנו – את היהודים למצב )לרמה( מתחת לקו/לגבול, שאין אפשרות לחזור, חלק של היהודים ירדו מתחת 

לקו הזה, חלק עוד לא. 

אני מבקש מכל עם ישראל לעצור במקום להסתכל אחורנית ולראות מה זה היה פעם להיות יהודי אמיתי 
ולחזור לנקודה הזו. 

ואם יש עוד יהודים, שעדיין הולכים לכיוון השני, תתפסו אותם בידיים ותסחבו אותם לכיוון האמת, ואם 
הם נלחמים ולא רוצים לבוא, אז לעזוב אותם ותצילו את עצמכם. 

מי שיורד מתחת לקו, מתחת לגבול, מעבר לגבול שאומר שהוא כבר לא יהודי, לא יכול לחזור להיות יהודי, 
כי הוא כבר כל כך תפוס בשקר, שלא יכול להשתנות. אדם כזה מאבד את העולם הזה שלו ול"ע את העולם 

הבא שלו. 

בליל הסדר הזה ב"ה נרגיש ממש את יציאת מצרים, נחייה )נרגיש( את זה מחדש, ומי שחי את זה כמו ה-20% 
או פחות, שיצאו ממצרים וחיו, אם נרגיש את זה כמו שהם, ויותר אפילו, אז הגאולה תבוא במהירות. זה הרבה 
זמן לתוכנית. עם ישראל, אנחנו  ויש גבול של  יש תוכנית  כי לקב"ה  מאד תלוי בנו. אבל לא לגמרי תלוי בנו, 

מתקרבים לסוף, שזה ממש ההתחלה של העולם הבא. הסוף של העוה"ז וההתחלה של העוה"ב. 

עוד מעט כל הגשמיות שאנחנו אוהבים כל כך ייעלם לגמרי, ואלה שתפוסים בשקר בדמיון שלהם עוד יחשבו 
שאפשר להחזיר את זה, ולא יחזרו בתשובה. )יחשבו שהעולם יחזור להיות כמו קודם? .(

ואלה שמבינים שכל הגשמיות המיותרת זה רק דמיון, יראו את האמת ויינצלו. אנחנו מתקרבים לנקודה הזו 
במהירות הבזק, אין זמן עם ישראל. 

שיהיה באמת פסח כשר ושמח, ושיהיה לנו גאולה שלמה ולכל עם ישראל. )עד כאן המסר(

אבא: האם אי אפשר לדון את עם ישראל לכף זכות ? כל הטכנולוגיה והגשמיות, העולם הגוי שסובב אותנו 
מכל כיוון, מאד מבלבל לנו את הראש. 

דניאל: )כאשר( ידעו את האמת, לא יהיה פשוט. היהודי נשלח כדי להלחם נגד זה. בשמיים יש דין על כולנו, 
זה התיקונים האחרונים. נשלחנו לעוה"ז לתקן בדיוק את הדברים האלה, ואם יהודי שהוא חרדי ולומד תורה, 
תלמיד חכם, מתלונן – אני לא אשם בזה שיש לי מחשבות לא טובות, אני יוצא לרחוב, נשים לא לבושות כמו 
שצריך. אם אני מוריד את העיניים, אני רואה את הרגליים שלהם, )בגלל( שהן )לובשות( גרביים שקופות. לאן 
שאני מסתכל יש משהו שמוציא אותי מדעתי, אני לא אשם. אבל הוא כן אשם, כי בתור אברך לא נלחם נגד. הוא 

לא מתחיל עם אשתו )לבקש ממנה( להוריד את הפאה, ללבוש בגדים צנועים יותר. 

לבנות שלו שהולכות לבית יעקב, עם גרביים דקות ובגדים צמודים. הוא לא אומר לחברים שלו: תעשו 
משהו, תעזרו לי להגיד לנשים שלנו להשתנות. בחור חילוני אומר אני לא אשם, אני חילוני, נולדתי למשפחה 
חילונית, אני לא אשם בכלל, לא ידעתי משהו אחר. היום הסיבה הזו לא תופסת, כי הוא יודע שהוא יהודי, 
הוא גם יודע שיהודי מאמין בקב"ה, הוא גם יודע שיש דברים מסוימים מיוחדים שכל יהודי צריך לעשות, ולכן 
אין לו שום סיבה ואין לו שום מניעה לדעת כל מה שהוא יכול. כל הידיעות, האינפורמציה על היהדות, אפילו 
מהאינטרנט )ניתן לקבל(. התיקון שלו – זה לחזור להיות יהודי כשר. בשביל זה הוא נולד חילוני – כדי לחזור 
לעם ישראל. כמעט לא קיים בעולם שלנו יהודי )שהוא( לא שומר מצוות שיודע שהוא יהודי, שהוא לא יכול 
להגיע להיות יהודי אמיתי. כל אחד בדור הזה נשלח עם תיקון קשה, תיקון אחרון, וחייב להשתדל )לעשות( 
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את התיקון, הוא חייב לעבוד קשה ולסבול בשביל להשלים את התיקון או להיות לפחות בדרך )בכיוון, על מנת( 
להשלים את התיקון, ולהגיד שאי אפשר להאשים את עם-ישראל בכל מיני עבירות. זה לא המציאות. המציאות 
היא שחייבים להוכיח, כי זה גלגל הצלה. יהודי – אתה טובע !הוא יכול להגיד לך מהיום ועד מחר – "אני לא 
טובע וזה לא מים", אבל במציאות שהוא טובע וזה מים. התוכחה אולי תכניס אותו למציאות, והאידישקייט 
– זה גלגל הצלה. העולם הבא זה עולם של אמת, ואין יותר מהאמת, אז לכן להיות בעולם האמת – אין יותר 

טוב, כי זה בלי שקר, בלי ספקות, הכל ברור. זהו, מה יותר טוב מזה. 

ענייני העולם הבא סיקרנו אותי, ניסיתי לקבל קצת "נתונים" מדניאל. 

אבא: האם יש מחשבים בעולם הבא? 

דניאל: תראה, אל תדאג, אבא, יהיה לך מספיק פרנסה. הבן אדם צריך דברים מסוימים, וה' ייתן הכל. הבן 
אדם יהיה דומה חיצונית )דומה, לא בדיוק( למה שהוא עכשיו. הקב"ה נותן לנו הכל פה )בעולם הזה( וגם שם 
)בעולם הבא(. אבל פה אנחנו צריכים לעבוד, )אבל( אנחנו מתבלבלים וחושבים, שאנחנו עובדים ומרוויחים את 
הלחם שלנו. בעולם הבא האמת תהיה ברורה, ה' ייתן לנו הכל, בלי עודף גשמיות. החיים יהיו רוחניים, עם יותר 
הרבה סיפוק. אל תשכחו, זה בלי יצר הרע. אני לא יודע אם מישהו היום יכול לדמיין עולם בלי יצר הרע. יצר-
הרע נכנס לכל מקום הכי דק, הכי עדין של הבן-אדם. הוא לא יודע אפילו כמה היצר-הרע מניע אותו. אבא, 
אתה יודע, שפעם הקב"ה לקח מהעולם הזה את היצר הרע לשלושה ימים, שום דבר לא זז. )גמרא, סנהדרין 

פרק שביעי, דף ס"ט( אבא: התרנגולות לא הטילו ביצים שלושה ימים בכל א"י. 

דניאל: לא זז בעולם כלום. היצה"ר גורם גם לדברים הטובים. אין לנו את הכלים להבין ולדמיין איך זה יכול 
להיות. 

אבא: קשה להבין איך העולם יעבור ממצב למצב )מהעוה"ז לבא.(? 

דניאל: ברגע הנכון אנחנו נדע. אי אפשר לתאר את זה עכשיו. זו מציאות חדשה, שאף פעם לא הייתה. דבר 
אחד אני יכול להגיד, לא יהיה מס-הכנסה. 

בנימין: 

ואולי מה שאנחנו עושים, יפתח פתח קטן, שברגע שיגיע האור הגדול, ברגע של הסוף, אז אולי דרך הפתח 
הקטן הזה נוכל לקבל את האור הגדול

המסרים שנמסרים לנו כאן מהאוטיסטים אכן דומים בדיוק מופלא לכתוב והאמור בספרים הקדושים, למשל: 

הגאולה לפי רבינו משה קורדווארו )הרמ"ק( זצוק"ל
בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, יתחזקו הצרות לישראל תכלית החוזק ויצר להם, ויאמרו להרים כסונו 
ולגבעות נפלו עלינו מפני הצרות הגדולות אשר יסובבום מכל עבר ומכל פינה, ויתרבה הצער, עד אשר לא יפנו 

אבות אל בנים וכל מי שימצא עצמו לו לשלל גבור נוצח, יקרא. 

הטעם שהשכינה תדין את ביתה, ויביאם על מסורת הברית כדי לזככם אל הגאולה ואל הטוב המובטח לנו על 
ידי נביאיו. . . ויהיו הניסים וגלוי השכינה לישראל בפלא! ויאמרו כולם אשר יזכו אליה, הנה אלקינו זה קיווינו 
לו! ממש מורה באצבע על גילוי השכינה! ומי הזוכים? באותם הימים ירבו הצרות לצרף את ישראל כפי הדין, 

וכל אחד ואחד כפי חיובו יצטער. 

וכל מי שיקשה עורפו ולא ישוב – יאבד! ומי שיתן את צווארו בעול התשובה וקבלת צרות 
בסבר פנים יפות ויתן שכמו לסבול, יצטרף ויזכה!

עד  צרוף  אחר  צרוף  יצטרפו  ולכן  עוול,  ואין  ובאמונה  ביושר  והמשפט  הדין  בעל  הוא  ברוך  והקדוש   .  .  .
שיהיו כסף נקי וטהור, והנהגה זאת יהיה בתכלית קושי הדין, . . . ובימים ההם ובעת ההוא יכתתו גוי בגוי חרב 
איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדול וכל אחד ואחד ירצה לבזוז את הרחלה הזאת ולאכול את בשרה. 
והקדוש ברוך הוא ירחם על עם השם בזכות ג' אבות הקדושים, ויצטרפו ויתלבנו מתוך הצרות. ומתוך הדין הזה 
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יפיל הקדוש ברוך הוא זרע עמלק ויכלהו מן העולם וימחהו תחת השמים. . . ואחר כך יתחיל בדין אומות העולם 
ויצטערו ישראל צער גדול כדכתיב ביחזקאל, וירצה הקדוש ברוך הוא לנער את ארץ ישראל ואת ירושלים כאשר 
ינער אדם טליתו!לנער כמה עבודה זרה שיש בתוך ירושלים, בכמה פגרי טמאים קבורים סביבות המקדש וכמה 
יום  מ"ה  ובעוני  ברעב  שם  ויטשו  במדבר,  השם  עם  קיבוץ  כל  יצאו  ההיא  בו!ובעת  אשר  המטונפים  מקומות 
ויצטרפו ויתלבנו ויראה אליהם אליהו הנביא! ויתגלה אליהם משיח! בענני גדול, ויתגלה אליהם משה רבינו עליו 
השלום! ויקומו מתי מדבר! ויתגלה אליהם שכינה! ויתוקנו דגלים בשכינה! ותרד בית המקדש! ויבואו ישראל 
אל ירושלים הבנויה ושכינה עימהם כימי צאתם מארץ מצרים! ואז ירבו הניסים ויגדלו עד אין קץ אשר אין פה 
יכול לדבר ולא שכל יוכל לשער לרוב נפלאות הניסים אשר יהיו לישראל! ויפתחו מקורי החוכמה! וזאת תהיה 
לישראל ההנהגה בגאולה בעזרת השם!בזמן גאולתם של ישראל יהיו הניסים מתגברים על הטבע תגבורת גדולה 
מאוד. ויצליחו ישראל הצלחה גדולה, יותר מהצלחתם בימי שלמה!. . . ואין תשובה מועלת כלל! ימי משיח אין 

בהם תשובה כלל, שלא יקובלו כלל הרשעים אלא ימותו ויאבדו!

וימשך זמן עד תשלום אלף השישי ואז ישוב העולם אל שורשו ויתערבו בסודם עד יהיה חידוש העולם אחר 
האלף השביעי, ויהיה האדם במעלת לא יכילנו רעיון עד רצון הבורא היודע האמיתויות. 

רבי שמעון עליו השלום נשא את ידיו ובכה ואמר: 

אוי למי שיקרה באותו זמן! ואשרי חלקו של מי שיקרה להימצא באותו זמן! וכמה צרות על צרות יהיו, וכל 
העמים ומלכיהם יתייעצו יחד עליהם ומעוררים כמה גזירות רעות וכולם בעצה אחת באים עליהם, ותבאנה צרות 

על צרות, והאחרונה משכחת את הראשונה!

אז יתראה עמוד האש עומד מלמעלה למטה ארבעים יום וכל העמים שבעולם יראו אותו, בזמן ההוא יתעורר 
מלך המשיח לצאת מן הגן עדן! ויתקבצו אליו כל אלו שעסקו בתורה והם מעטים בעולם, ובזכות תינוקות של 

בית רבן יתחזק כוחו להתגבר. 

ביום ההוא יתחיל מלך המשיח ויקבץ הגלות מסוף העולם עד סוף העולם. 

מיום ההוא כל האותות והניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים יעשה בישראל!. . . "עכ"ד

תשובה מפגועת מוח בשם בתיה-מה יקרה לחילונים בזמן המשיח

לכל המסורתיים )והדתילוניים שזה החצי דתי חצי חילוני( והחילוניים שחושבים שזה בסדר להישאר אדם טוב 
ולא פוגע באף אחד. . )דהיינו גוי שמקיים 7 מצוות בני נוח בסיסיות כי זה הכוונה בכך בעצם(: שאלה לבתיה 
פגועת המוח ז"ל מהספר בתיה מסרים מעולם האמת עמוד 7: " ש. מה יקרה לחילונים בזמן המשיח? ת. אלו 
שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם "בשאלה אחרת ענתה בתיה שמתקשרת מגיל 8 כך: "כי זה מה שהשם 

אמר לי. אני עצמי לא יודעת כלום, הוא אומר לי מה להגיד"

לסיום המסרים בספר זה מהאוטיסטים אצטט מס פגועי מח במסר נוקב שכל מילה נוספת מיותרת

תקראו אחים יקרים ואל תגידו לא ידעתי חזרו בתשובה מייד מניסיוני האישי זה לא קשה כלל להיפך ממש 
עונג גדול לדעת שיש לכם על מי לסמוך על אבינו שבשמיים שכל כך אוהב אותכם ומחכה לכם לשוב אליו 
בתשובה. השם ציווה קדושים תהיו כי קדוש אני. וכתוב בנביא בגאולה הנותר בציון קדוש יקרא ומי שלא 

יתקדש יעלם לצערנו הרב. כמו כן אושר גדול לדעת שאתם מקיימים את מטרת ביאתכם לעולם ערן. 

דניאל האוטיסט: "עכשיו, עכשיו אתם עוד יכולים לשנות, אתם עוד יכולים לעשות תשובה, אבל עוד מעט 
ישמע קול שופר הגאולה, שערי התשובה ינעלו ואי אפשר יהיה להשתנות. העולם הזה יעלם עם כל הרשעים, ורק 
מי שחי בקדושה יוכל לצאת מהמיצרים של העולם הזה ולהיכנס לבית המקדש השלישי, אל תחזרו על הטעות 
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של כל מליוני היהודים שלא יצאו ממצרים, של אלה שמתו בחורבן בית המקדש, של אלה שהלכו בדרך תנועת 
ההשכלה לפני השואה הנוראה וכו'. לא תוכלו להגיד לא שמעתי, לא ידעתי. "

מתוך העלון עם מסר 78 חלק ב מהאתר www. dani18.com עכ"ד

תקשורת עם ר. )אשה חסרת הכרה זמן רב(-מה עומד לקרות

" יודעת אני שאנו בתקופה חשובה, חשוב מאד לדעת כי הסוף קרב לכולנו, ודחוף לכולם לחזור לדרך התורה. 
נעבוד להחזיר את היהודים. כל בני האדם כמותי עדים לכך שיש עולם עליון והשם הכל יכול, מהרו, אין 
זמן. גם הדתיים צריכים לחזור בתשובה, הם גם בסכנה, העולם הזה מבלבל את כולם!" מתוך הספר ונפשי יודעת 

מאוד- עמוד 67

תקשורת עם ילד פגוע מוח ממשפחה שבה שלשה ילדים פגועים: " אני רוצה להגיד שאני רוצה להגיע למצב 
שכולם, כל היהודים ידעו שהזמן אינו לטובתם, כי סוף הגלות מגיע והם ממשיכים להתנהג כטפשים בעולם 
השקר שהם אוהבים. זה עולם המלא כעס ולשון הרע ושנאה, מי שלא יחזור בתשובה עכשיו ישלם מחיר כבד. 
אני רוצה ללמוד תורה עכשיו, כי זה מה שיכול להציל אותי. אני בלי יכולת ללמוד, ולכן אני פוחד שלא תהיה 

לי ישועה, אני יודע שאנו בקץ"! מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד עמ' 67

אפילו שהוזכרה השאלה בעמוד הקודם מפאת חשיבותה אני מביא שוב השאלה לבתיה פגועת המוח ז"ל 
)www.dani18.com מהספר בתיה מסרים מעולם האמת עמוד 7: )תורידו ספר זה בחינם מהאתר

 ש. "מה יקרה לחילונים בזמן המשיח?" 

 ת. "אלו שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם"
בשאלה אחרת ענתה בתיה שמתקשרת מגיל 8 כך: 

" כי זה מה שהשם אמר לי. אני עצמי לא יודעת כלום, הוא אומר לי מה להגיד"
לקריאה של מסרים נוספים כולל המסר האחרון שניתן בטבת תשע"ב דצמבר 2012 בחג החנוכה קראו בספר 
התשובות שהוא ספר המשך לספר ההוכחות. )בהמשך לספר זה מצ"ב ספר התשובות(. . . ואנוכי המחבר אומר 

שמי ששכל בראשו ישמע למסרים הללו שהם חדים וברורים 

מתוך עולמו של אוטיסט – מסרים מעולם האמת –ריכוז הסכמות

הסכמות דברי הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א

"חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם. הקב"ה שולח לנו הארה 
ממרום ואילו אנשים רבים מתעלמים ומזלזלים בה. "

נמסר לי אישית מפיו של הגראי"ל שטיינמן בענין התקשורת החדשה עם פגועי המוח)אוטיסטים( שהוא רואה 
בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, 
ואף לחזק את בני התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של זמנינו . באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות 
אש ומעורר מאד את כל המעיינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו. הגראי"ל נכח אישית בתקשורים 
עם פגועי מוח והתפעל מאד מהתשובות שהם השיבו לו על שאלותיו. לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן 
בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם מהם. הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ואילו אנשים רבים 

מתעלמים ומזלזלים בה. 

לכן, עודד אותי מאד הרב שליט"א להוציא את הספר ]"ונפשי יודעת מאד" ספר מסרים מילדים אוטיסטים 
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שכתב הרב סרבניק ומסריו מובאים בספר זה[ המעביר מסרים אלו לציבור הרחב. מאידך, בקש להזהיר בזה שאין 
לגילוי  זכינו  לא  עתידות.  בעניני  אותם  לא לשאול  הזהיר  כן  כמו  והוראה.  ענין  לשום  למעשה  בהם  להשתמש 

תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת, לקרב את לבבות עם ישראל לאביו שבשמים. 

הרב נתן מאיר וכטפויגעל-

"אנו מגלים שידיעתם בענינים הרוחנים של העולם, בעניני הבורא, ההשגחה ומוסר, הם ברמה גבוהה מאד."

בית מדרש גבוה, לייקוואוד ניו ג'רסי, כ"ה סיון תשנ"ז

"העם ההולכים בחושך ראו אור גדול". נמצאים אנו בתקופה שהחושך והבלבול גדולים מאד. רבים מעמנו 
אינם מכירים אפילו את אביהם שבשמים, ואפי' מאלו ההולכים בדרך האמת ישנם הרחוקים עדיין מן השלימות. 

ריחם הבוי"ת על עמו ושלח לנו ברוב רחמיו אמצעי המסוגל לעורר

דרך  ]"אוטיסטים"[  במוחם  הפגועים  אדם  בני  עם  חדשה  תקשורת  באמצעות  העמוקה,  מתרדמתם  אנשים 
תקשורת זו רואים אנו שהעולם הרוחני גלוי לפניהם. למרות שבעיני העולם נחשבים אנשים אלו כחסרי הבנה 
וידיעה בנעשה סביבם, באמצעות התקשורת החדשה הנקראת "תקשורת בתמיכה" אנו מגלים שידיעתם בענינים 
הרוחנים של העולם, בעניני הבורא, ההשגחה ומוסר, הם ברמה גבוהה מאד. דברים אלו כבר הביאו חיזוק רב 
להרבה יהודים לחזור לשורשם או לחזק את דבקותם בתורה ומצוות. על כן אני רואה חשיבות גדולה לפרסם את 
הספר "ונפשי יודעת מאד" והמסרים של אותם פגועים הגורמים לקירוב הלבבות לאביהם שבשמים. מרוב טרדותי 
לא יכולתי לעיין בספר הזה ובקשתי מתלמיד חכם הנאמן עלי כבי תרי לעבור עליו, והוא אכן עבר על חלק גדול 
מן הספר ומסר לי את תוכנו. מלבד מה שבעצמו נוכח מקרוב באמיתות התקשורת וחשיבותה. יחד עם זאת עלינו 
להדגיש שהמסרים הנמסרים לנו דרכם ראויים לחזק ולקרב את הלבבות, ואין לפעול על פיהם למעשה בלי להועץ 
ברב כי כידוע אין הנהגת האומה בפועל אלא על ידי חכמי התורה . אני רוצה לברך את אלו העוסקים בהפצת 
המסרים החשובים הללו במטרה לקדש שם שמים ולהגדיל את שמו יתברך בעולם. יהי השי"ת בעזרם וחפץ ה' 

בידם יצליח. 

-FC- דברי הרה"ג ג. קראוס ראב"ד מנצ'סטר באנגליה  אודות התקשורת ב

" עבור רבים דבר זה לא מתקבל בנקל, אולם אין זה משנה את העובדה שהיא אמיתית, 
כמו שהוכח בלי שום צל של ספק הרבה פעמים."

לאחרונה יצאה חוברת שנכתבה על ידי הרה"ג ג. קראוס ראב"ד באנגליה בשם "שמעו ותחי נפשכם". בחוברת 
חז"ל.  לדברי  להפליא  דבריהם מתאימים  כיצד  בעליל  מוכיחה  והיא  מוח,  פגועי  ילדים  רבות של  זו תקשורות 
ואלו חלק מדבריו בהקדמתו שם: "כל נכי הנפש בארץ ישראל המתקשרים באמצעות תקשורת FC וכו' הביעו 
לאחרונה את משאלתם לפרסם ולהדפיס חלק ממאמריהם עם מקורות מפסוקים ודברי חז"ל ושאר ספרים במידת 

האפשר, אני מרגיש שדבר זה

זה מוכיח עד כמה דבריהם מעוגנים ומושרשים במקורותינו הקדושים.  כן, באשר  הוא חיזוק גדול לעשות 
בהתאם לבקיאות המוגבלת שלי אני בטוח שהחסרתי הרבה מקורות, מכל מקום אותם מעט מקורות שמצאתי 
מוכיחות לנו שאין אנו יכולים להתעלם מדבריהם. במשך אלפי שנים אוטיסטים, בעלי תסמונת דאון ושיתוק מוחין 
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נחשבו לשוטים. עתה מתברר לנו שהם מבריקים ומסוגלים להביע את עצמם בתקשורת עמנו בדרך הרבה יותר 
נעלה ממה שאנו מסוגלים, עבור רבים דבר זה לא מתקבל בנקל, אולם אין זה משנה את העובדה שהיא אמיתית, 
כמו שהוכח בלי שום צל של ספק הרבה פעמים. לבסוף, שני תלמידי חכמים מסרו את הקונטרס הזה עבורי לאחד 
מגדולי הדור שליט"א, אע"פ שלמעשה הוא לא קרא את הקונטרס הוא נתן את הסכמתו החמה והלבבית לפרסומו, 
יעוררנו לתשובה. אותו גדול הזהיר בהדגשה על  זה  וזכות עבורנו אם  ואמר שהוא תיקון עבור נשמות הנכים, 
קביעת החלטות  אותם שאלות מהסוג של  נשמע מדבריו שאין לשאול   . FC ל  התקלות האפשריות הקשורות 

לדוגמא: בעניינים הלכתיים ורפואיים, שאין הם משמשים כתחליף לגדולים, לרבנים, או לרופאים. 

דבריו של אחד מגדולי הדור בענין התיקשור

 לאחרונה התגלה מחזה נדיר לדורנו )זכיתי אני שיתגלגל על ידי( להגיע למהות הפנימי והאמיתי של הילדים, 
שהוגדרו כי הם מפגרים, בכל שטחי החיים מחמת פיגוע המוח שלהם, השוללם מכל אפשרות של הנהגה מינימלי 
יש כאן אדם מסוג אחר אשר תפיסתו  כי  רגיל בעולמנו. אחרי העמדה על טיב אופי המהותי התברר  של אדם 
תוכן,  חיים מלאים של  וחי  "פינומלי",  הוא  זו(  טיב פעולה  בו, אכ"מ לבאר  )והוא משתמש  התת הכרתי שלו 
אבל במסגרת אחרת השייך יותר לעולם האמת, ששם עניין השכר והעונש גלוי לעין כל. "העיקר הנוגע לנו מכל 
זה, הוא זה: המציאות שכל האווירה שדורנו חי בתוכה, הוא חזון הכפירה בעיקרי האמונה, אנו חיים בתקופה 
ששולטת בה אנדרלמוסיה של הפקרות בכל השטחים, עיקר הנהגת הכלל נלקח בשבט רשע מאת מאורי האומה, 
על ידי העמדת שלטון רשע השולט על כל אמצעי המגע עם האומה, וזורעים כפירה והרס בכל מה שנמצא ביסוד 
הבניין שקדות הציבור, פעם במישרים ופעם בעקיפין נכנסים גם בציבור שלנו הסרחון של דעותיהם הכוזבות 
והמפורסם אין צריך ראיה, מעיקרי עיקרי פגיעתם הרעה הוא: עקירת אמונת שכר ועונש ולהפוך כל מה שנעשה 
בעולם ל"מקרה", שהרי זרעו של אותו "אשר קרך בדרך" הם ), כמפורסם בשם החפץ חיים זצ"ל( והצליחו במידה 
גדולה לעמעם מאד אמונה זו, ולהשריש בציבור כי העולם הוא ג'ונגל כזה אשר רק כל דאלים גבר בו, והכל הוא 

ממקרה דכל דאלים גבר. 

הגר"ח זצ"ל מוולוז'ין אמר פעם על תופעת דיבוק בשעתו: 'יבוא זמן שישתוקקו לראות דבר כזה )כדי 
לחזק האמונה ולהביאה לידי מוחש ועל ידי זה תהיה מעשית ממש( ולא ימצאוהו, כי זהו רק מחסדי ההשגחה 

העליונה להוציא הציבור מבור שנחשים ועקרבים מצויים בו, לעוררו מתרדמת השיקוע בדמיונות כוזבות. 

ודיין, וכן העונש  יודע עד מה, אבל כבשי דרחמנא הוא סיבת גילוי זה של הנהגה גלויה של דין  אין אתנו 
הגלוי הכרוך בחטא ושאין להימלט הימנו, המציאות החושית הזו מזעזעת את האדם, אבל זעזוע זה הוא רק כמי 
שהעירוהו באופן פתאומי משינה עמוקה ומתוקה שלו, והעמידוהו פתאום מול האמת הנמצא וגלוי והוא היפוך 
חלומותיו המתוקות. אמנם גם מי שיזדעזע אין זה עדיין ישועתו, כי אם יניח להרגל לשלוט על ההתעוררות הזו 
אז יהיה מעמיא עמיא ואזיל )כלומר, הולך ודועך( ולא ישאר מזה כלום בידו, אבל עניין ההתעוררות יועיל רק 
אם החלטה שהוא מוכן להפוך הרגלו ולהתאים להילוך חדש בחיים להיות דבוק אל המציאות האמיתית לטוב לו 

בזה ובבא. 

וכשיניח התפעלות בעובדה גמורה יהיה לה קיום וכידוע בזה דברי הרמב"ן עה"פ עד שתחפוץ, ויתכן שכיון 
שנתגלגל זכות זה על ידי ילדים אלו, יהיה זה גופא ממהר הוצאתן מן הסבל הנפשי הנורא שלהם. עוד צריך לדעת 
שהגם שנמצא אצלם ידיעות רחבות, מכל מקום לשום בעיה בציבור אין זה נוגע כלל, כי הנהגת עמנו מסר הקב"ה 
בציבור,  בעיה  אלו לשום  ידיעות  עם  ואין להשתמש  יתברך שמו,  דעתו  ולדעתם מסכמת  לבד  למאורי האומה 
אמנם מהחיים שלהם שחיים כאן בעולמנו סוג חיי העונש אשר גדרה שייכת לעולם האמת זה מותר לשמוע וליקח 
מהם, אבל כוח של חוות דעת אין כאן, שהרי אינם בעלי בחירה וחיים הם כבר בעולם ברור שנטלה השליטה מהם 

להשתנות על ידי כוח הבחירה בחיים ". )מתוך החוברת "קול דממה דקה "( 
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להלן מאמר מקיף זה שחובר על ידי תלמיד חכם מובהק, מבאר ההוכחות לאמיתות 
התקשורת עם פגועי המח והמקורות לתופעה זו בחז"ל ובספרים הקדושים, וגם מספר 

בהרחבה הוכחות שראה המחבר בתקשורותיו עם אוטיסטים

בחינת דברי האוטיסטים על פי חז"ל
הרה"ג ר' סענדר ערלנגר שליט"א מבני ברק )בן הרב הצדיק המקובל ר' חיים ארי'ה מלוגאנא זצ"ל(

הקדמה: ביום כ"ו סיון שנה זו )תשנ"ט( נפגשתי עם האוטיסט בנימין במוסד בזכרון יעקב. אחרי ששמעתי אודותיו 
וגם על אחרים כמובא בספר "ונפשי יודעת מאד". ועל פי זה כתבתי המאמר הזה להציעו לפני גדולי דורנו, ה' 
ישמרם ויאריך ימיהם בטוב . וגופא דעובדא הוי ששאלתיו כמה וכמה ענינים למעלה משעה שלימה, והכל היה על 
ידי המתקשרת שהיא גם אשה חרדית, וכל התשובות היו לענין כהלכה תואמים מאד לפי כל השאלות וגם בדרך 
חכמה ויושר. והיו בדבריו גם חידושים, והם תואמים לדברי חז"ל ומה שכתוב בספרים הקדושים, וכמו שיראו 
במאמר הזה )ואחר כך נפגשתי עם עוד פגועת מוח אחרת בירושלים וגם הכל היה מדויק על דרך הנ"ל תשובות 
מהירות מאד וכולם לענין, ישר, כחכמים מחוכמים. זה היה בי"ד תמוז, כבר אחרי כתיבת המאמר הזה(. הענין 
הכללי היוצא מתוך דבריהם, ומתוך אוטיסטים אחרים הרבה, הוא שיש סכנה קרובה )כמובן שאי אפשר לדעת מה 
זה קרוב, והרי יש מדת ארך אפים וכו' וצריך לעורר העם לתשובה ועיקר תפקידנו לתקן הראשים, שהם החרדים 
והבני תורה, שיהיה ליבם לשמים. ועל ידי זה יתוקנו אחרים, שהם עוברי עבירה בסתר והם בתוכנו. ועל ידי זה 
יתוקנו אחר כך דלת העם הנדחים ותינוקות שנשבו. ואם ח"ו לא נתקן בעוד מועד, נצטרך ח"ו לעבור צירוף חזק 
. . כל זה תוכן התראתם. והנני מציע  של יסורין, הן ברוחניות והן בגשמיות, ומי יודע עד היכן, השם ישמרנו. 
המו"מ מה שנראה על פי התורה, ולפי מה שראיתי לפני הגדולים ותלמידי חכמים שבדורנו. ואל יהיה עליהם 
למשא אריכות המאמר הזה כי דבר גדול הוא הענין, ורוב דברי המאמר הם לצורך בהירות הענין )והנני מוכן לבוא 
לפני הגדולים לדבר פה אל פה, אם ירצו לחקור, ואיני חוסך שום טירחה בזה בעזהי"ת, וישפטו הם מה לעשות 

ואיך להתייחס(. 

א. בדברי הגמרא שנתנה נבואה לשוטים
וניתנה לשוטים ולתינוקות.  ניטלה נבואה מן הנביאים  )יב(: מיום שחרב ביהמ"ק  איתא במסכת בבא בתרא 

ומייתי התם עובדא שמר בר רב אשי פעל עפ"י מה ששמע משוטה

ע"י  ענין אחר, שנבואת הנביא  ונתנה לשוטים, אלא  נבואת הנביאים שנטלה מהם  זו  פי' שאין  ובמהרש"א 
השי"ת או מלאך, ונבואת שוטה ותינוק ע"י שד, כמו שחילקו בגמ' ברכות )נה:( לענין חלום אי הוי ע"י מלאך, 
נאמר בו בחלום אדבר בו. ואי ע"י שד נאמר עליו החלומות שוא ידברו עכ"ד ודמיון המהרש"א לגמ' ברכות צריך 
בירור דהא הכא בגמ' עשה מעשה עפ"י נבואת שוטה וכן נתקיים נבואת התינוק כמבואר בגמרא, וא"כ על כרחך 
לא דמי לגמ' ברכות. והנה בכל הסוגיא הארוכה בפרק הרואה חזינן דחלום בסתמא יש בו סימן ופקידה, ונקרא 
אחד משישים בנבואה. ולדינא יש תענית חלום בשבת והרבה ענינים. ועל כרחך דנקטינן שאין החלום ע"י שד 
ואינו מדבר שוא, ובגמ' )חגיגה ה( אמרו: אעפ"י שהסתרתי פני מהם, בחלום אדבר בו. ונמצא שעם כל ההסתר-

יש רצון ה' להתגלות ע"י חלום. ולמה נאמר כאן לענין נבואה שנטלה מן הנביאים ונתנה לשוטים שלא יהיה ע"י 
מלאך וכח הקדושה. 

)ואמנם לפי' מהרש"א בחגיגה שם הענין מדבר בדרגת נבואה ממש ע"ש, אבל אין זה פי' הפשוט לרש"י ע"ש. 
וגם דברי מהרש"א צריך בירור להמעיין – וגם באוצר הכבוד שם מוכח דהחלום דרגת קדושה( ובתורת חיים נקט 
באמת שהוא איזה רוח עליון השורה גם על אנשים שאינם מהוגנים )ר"ל שאינם ראויים לקבלת שפע רוה"ק מצד 
הכנתם(. ופירש על דרך משל, למלך שעשה סעודה לעבדיו וסרחו עליו וציוה להשליכה לכלבים. וכן הקב"ה 
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מצידו לא ימנע ואפי' לאחר החורבן מלהשפיע רוחו על ישראל, אלא לפי שאינם עושים רצונו שורה על שוטים 
ותינוקות. והוסיף עוד דחז"ל השתמשו ב"פסוק לי פסוקיך" שאמרו לינוקא ולא חיישינן ל"ניחוש" מפני שרשאי 

לעשות כן, והוא בדמות נבואה וראוי לסמוך עליו עכ"ד ע"ש. 

פועל  ואין  דעת  לו  כך השוטה שאין  ומפני  מן השמים.  דהנבואה  להדיא  כ'  על בבא בתרא  ובמהר"ל ח"א 
בשכלו לכך מקבל דבר הנעלם מעליונים. והוא כדוגמת בע"ח, שניתנה רשות לבהמה לראות יותר מן האדם מפני 
שהם תמימים ומקבלים יותר. וכן התינוק ג"כ שאינו פועל בשכלו מקבל נפש המדמה שלו העתידות. אבל החכם 
פועל בשכלו ואין נפש המדמה שלו מוכן לקבל עתידות כי אינו פנוי לזה ומבטל בשכלו קבלתו. ובזמן שבהמ"ק 
קיים, היה הש"י קרוב לחכמים והיה קרוב אל העולם ואל הראוי לקבל הנבואה. וכאשר חרב בהמ"ק והנבואה 
באה לעולם מצד שכך גזר ה' על העולם, לזה קרובים השוטים יותר לקבלה עכ"ד המהר"ל. ועוד ביאר מהר"ל 
בזה הענין בספר "נצח ישראל" ופ"כ, והביא עובדה דרב עיליש )גיטין מ"ג(, שהיה לו שליחות אודות בריחתו מן 

העורב שצפצף בקולו. 

הרי דבע"ח ראו יותר מרב עיליש, וזה מחמת פשיטותם מקבלים ידיעות בעליונים ע"כ. ומבואר בפשיטות 
מדברי מהר"ל ותורת חיים דס"ל דשייך השראה עליונה על שוטים והכל מסטרא דקדושה, ורשאי לסמוך על זה. 
וגם מש"כ מהרש"א שזה ע"י שד, פשוט שלא כתב איסור בזה, דהרי האמוראים סמכו ופעלו בזה. וגם ענין השד 
לפי דרכו לא ידענו מהו, ולא הרחיק עצם הדבר רק מיעט שאין זו דרגת רוה"ק רק איזה גילוי גרוע ונמוך )ועי' 
מעילה י"ז ודו"ק(. מלשון הגמ' נטלה נבואה מן הנביאים ונתנה לשוטים נשמע שהוא בדומה לנבואה, וע" ע להלן 

אות ז' בזה. 

שו"ר בחתם סופר בבא בתרא שם שכתב וז"ל )אחרי שבאר ענין הנבואה שהוא למעלה מהשגת הנביא דרך כלי 
שכלו(, ועל דרך זה נתנה נבואה לשוטים, כי לפעמים נשמת אדם רואה דברים ולבו אומר לו, אלא שנראה כדברים 
רחוקים ואין שכלו מניח לו להוציא דברי שטות כאלה מפיו, ובאמת הם דברים נגדרים למעלה, ובעינינו )נראים( 
כדברים רחוקים, והשוטה אשר יראה יגיד כגון, עובדא דרב טביומא וכיו"ב עכ"ל. )וע" ע בס' דובר צדק לר"צ 
הכהן זצ"ל, דף מ"ו, ביאור ענין בת קול ונבואה לשוטים וכמה בחי' כאלו שהוא גילוי מלמעלה בדרך אחוריים, 
לא להדיא פנים בפנים, ולכן דרשו חז"ל )מגילה לב( מנין שמשתמשין בבת קול? שנא': "ואזניך תשמענה דבר 

מאחריך "ע"ש עוד ואכ"מ.( 

ב. איך להבחין אמיתת הדברים
הדרך לראות אם יש דברים בגו בנבואת השוטים, הוא על כמה אופנים : 

א. אם השואל רואה לפי דעתו שהתשובות קולעות אל תוכן הענין והם מתאימים לנושא. וכעובדא דגמ' בבא 
בתרא שרב אשי שמע השוטה מכריז דמי שימלוך בעיר מחסיא חותם טביומי וזה היה חתימתו, והרי שם היה ענין 
של מלוכה ומינוי ריש מתיבתא ואין השוטה יודע מזה. וגם מר בר ר"א היה ראוי לאותו מינוי ומזה שפט דיש 
דברים בגו וסמך כל כך על זאת, לבטל מה שחשבו רבנן למנות את רב אחא מדפתי בראש. ומכל מקום פשוט שזה 
נעשה עפ"י ד"ת מפני שהיו מתיעצין בו וזולתו לא היו ממנין אחד. אבל בכל זאת בלי הנבואה ששמע לא היה 

עושה כזאת ליטול עטרה לעצמו. 

ב. אם יגלה דבר שאינו בתחום הטבעי. כגון על איזה עתיד והדבר נתקיים, ומי גילה, לו ומזה מוכח שנתגלה 
מן השמים. והרי מצינו שהרוחות ידעו דברים מאחורי הפרגוד בריש פרק מי שמתו, ויש כרוזים מן השמים לפני 
שהגזרה יוצאת לפועל, וכמבואר גם בזוה"ק שלפני פטירת האדם מכריזין עליו )ועי' להלן אות ז'(, ועוד הרבה 
ענינים מצינו בזוהר שיש כרוזים. ולפי דברי ה"תורת חיים" והמהר"ל זה חלק טבעי בבריאה כמו שיש גזירות, יש 
ע"ז הקדמה. והוא קשר הקב"ה עם הבריאה בדיבור ומעשה ע"ד שכל בריאת העולם נאמר בו ויאמר וגם ויעש 

"וי, לבזה ואכ"מ. 

ג. המופלא ביותר אם יגלה דבר חכמה בטעמא דמילתא, ואינו לפי כוחו וערך חכמתו, והתלמיד חכם השומע 
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מבין דברי חכמה וחידוש, הרי פשוט שאין זה מעשה שוטה. וכל החידוש בגמ' הוא בדבר שטות שבתחילת ענינו 
הוא דבר תמוה כעובדא דמר בר ר"א שלכאורה היה צריך לבוא המינוי בדבר כבוד והסכמת החכמים ולא בדבר 
הכרזת השוטה. ולכאורה יש בזה דרגא יותר ניכרת ממה שאמרו בגמ' לענין נבואת שוטים, דהרי זה דומה למה 
שאמרו שם דנתנה נבואה לחכמים לכוון מסברתם הישרה הלכה למשה מסיני. דלא שייך לומר בזה שבא מכח 

שכלו דסברת הלכה למשה מסיני הוא גילוי מלמעלה, אלא שהגרעון שיש בנבואת שוטה דאינו מכח

השראת רוה"ק שזכה בו גוף זה, דהרי לאו בר מצוות הוא אלא גילוי מלמעלה ממקור חכמה ע"י כלי פשוט 
ביותר. והחכם הזוכה במעשיו ותורתו הוא גילוי קדושת תורה ומצוות ונקרא עדיף מנביא ע"ש בגמ' וברמב"ן. 

ד. אם יעורר על יראת שמים, אהבת ה' וקיום התורה בצורה מיוחדת. והדברים ניכרים לעובדי ה' ות"ח שהם 
ממקור התורה האמיתית המסורה לנו, הרי זה סימן גדול שהדבר ממקור עליון )ואין כוונתי דוקא גילויים אדירים, 
אלא כל גילוי אמיתי שניכר בו יד ה' עליונה -הוא גדול מאד להתייחס אליו. והכרעת דברים אלו עפ"י טביעת עין 
של ת"ח גדולי תורה ויראה, וזה מן החזק שבהכרעות ומצטרף לרוה"ק של חכמי הדור והת"ח שרואים בזה אמיתת 
הענין. והעיקר, שיש לדון על הענין ולא על מי שאומר )פשוט שר"ל בנ"ד, משא"כ אם רשע אומר אפילו דברים 

נשגבים, מרשעים יצא רשע כידוע(. 

ה. אם יעורר אמת. הרי בלי כל ההוכחות הנ"ל צריך למיחש דהרי בלאו הכי אנו מצווים להתחזק תמיד. ובפרט 
על  לעורר  צריכים  וכן המקרים  והזהירונו,  ע"ז  חז"ל  ניבאו  דמשיחא שכבר  בעיקבתא  וביותר  הזמן,  במצוקות 
התשובה כמו שכותב הרמב"ם להדיא בהל' תענית שזה מצוה מן התורה ע"ש דברים ברורים פ"א ה א' ב' ג' ועל 
זה נוסדה מסכת תענית והלכותיה. ונמצא שכל נבואתו של השוטה היא מוחזקת מכח נבואת אמת של חז"ל והכל 

עפ"י התורה. והדבר ידוע לחכמי ישראל שכולנו זקוקים לתיקון, הדורות יורדים ה"י. 

ג. ביאור החששות
אמנם חששות המסתייגים מלמהר להאמין בנבואת שוטים )הכוונה בענין הילדים האוטיסטים בזמננו, שעל 
זה סובב המאמר הזה(, או לקבוע ולסמוך יותר מדי על הענין הזה, מובנים. דגם אם יתכן שזה אמת ברור שיש בו 

כדי סמיכה והתעוררות ע"ד אמת, מכל מקום נכון מחמת כמה טעמים להתנהג בזהירות: 

א. לב ההמונים שהם עמי הארץ )והכוונה גם יודעי ספר וקובעי עתים לתורה, וגם המון בני תורה יכולים להיות 
נכללים בזה אם אין דעתם רחבה(, מאד נמשכים אחרי כל דבר נעלם, מפני ההתפעלות היתרה אחרי כל דבר מוזר, 
ואין יודעים כלל גדרי הענינים. וכאשר מתרבה אמונה יתרה בדבר הדומה לנבואה או גילוי מלמעלה, כבר יקבעו 
כל התורה וכל מיני הנהגות על פיהם, והיצר הרע נתפס תיכף לזה. ואנו סובלים מאמונה יתרה שלא כפי גדר הנכון 
)לפעמים כמעט כמו מכפירה(. כי שניהם אינם גדר האמיתי של אמונה שהיא רק בחי' "אמת ואמונה" כמו שאמרו

בתפילה בברכות ק"ש, וכן מובא בזוה"ק ענין זה. והביאור הפשוט דכל אמונה צריך להיות קבוע עפ"י ענין 
הלכות התורה ודברי חז"ל. וע"ז באו דברי התורה להעמיד את האמונה עפ"י הדעת האמיתי וכל סטיה מזה גורם 

הפסד גדול, ואין כאן מקום להאריך, מכיון שקשה לפרט הענין והמשכ"י . 

כל גילוי מלמעלה יכול להיות מעורב מטוב ורע. ועיין הקדמת הרח"ו ז"ל לספרו "שערי קדושה" בזה,  ב. 
והדבר צריך בירור מפני שהיצר נאחז בכל מקום שיוכל, ואין דבר טוב שאין לו פגע שיפסיד אותו כל שכן בחובת 
הלבבות. והרבה דברים טובים בעולם התחילו בטוב וכאשר נתפשטו חוץ למקומם וזמנם נעשה פיגול, דוגמת 
יוסף  קדשים כידוע. וזה כלל גדול בתורה שהיא מידת אמת השומרת גדר וגבול הדברים )ואפילו בחלומו של 
הצדיק שהיה גילוי מן השמים לנביא כשר, היה בו תערובת דברים בטלים, כדמוכח שם בגמרא, וזה לא שייך 

בנבואה כדאיתא שם בגמרא נ"ז ואכמ"ל(. 

ג. בעניני הלכה והנהגה, הקביעות הוא רק עפ"י חכמי התורה ומה שעבר דרך נשמת חכם חי. והרי איתא סוף 
פרק הזהב )ב"מ נ"ט ועי' כסף משנה הל' טומאת צרעת פ ב' ה, ט( לא בשמים היא. ולב בני אדם קלי דעת ואינם 
מבחינים בזה, וזה מפני מיעוט הדעת והאמונה האמיתית בתורה וחכמיה, ומיעוט אמונת צדיקים אמיתיים שכל 
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ענינם עפ"י אמיתת התורה וזה מעלתם. )ובמקום אמונה זו מחליפים אותה באיזה מנהיג שעולה יפה לפי דמיונו 
של הרוצה להאמין בו וגם רוצה שאחרים יאמינו בו, וכידוע(. 

וסכנותיו  הרע  היצר  וערמת   , יותר.  יש חשש  ומיוחד  טוב  בדבר  ודוקא  הס"א  לחוש מאחיזת  יש  תמיד  ד. 
גדולים. והדברים ידועים מכל הדורות שהס"א מתערבת ומקלקלת הכל ומנצלת כל דבר לתועלתה. וקל להפוך 

דברים מאמת לשקר, ואכמ"ל כי נוכל למצוא עוד הרבה טעמים וחששות 

ד. אין להתעלם ממה שאמת ונכון על פי תורה
מכל מקום עדיין אין לשלול הענין מחמת כל החששות במקום שיש בו תועלת רוחנית עצומה )וכמו שיתבאר 
בסעיף הבא(. והרי אנו עומדים תמיד כל היום )הן בשאלות הכלל והן בשאלות הפרט( באותה שאלה של: "אוי 
לי אם אעשה כך אוי לי אם לא אעשה, " וכזאת מצינו בגמרא )בבא בתרא פ"ט( לגבי ריב"ז שנסתפק אם לדבר 
על כלים שעושים בנ"א רמאים )כלפי מה שנוגע לה' טומאה(, או שלא לדבר ע"ש הספק. ולבסוף אמרה מקרא 
"כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם". וזו השאלה י"ל תמיד בכל הענינים, וכהיום הזה 
עוד יותר, וצריך זהירות תמיד בזאת. וגם מאידך גיסא, לא למנוע התועלת והדברים ידועים. ואם כן בנוגע לנידון 
דידן הרי אנו בדור שגברה המינות ויצר התאוות. ואם נמצא תועלת בזה לא נמנע הטוב וההתעוררות, וכח התורה 
הוא יהיה המכריע תמיד. ולמי שאין התורה מכרעת בלא"ה לא ישאל לחכמים )וכעין שאמרו במס' חגיגה לע 
"ע ה' כלום משגיח עליך ע"ש כ"ב:(. וענין הצורך לעורר בני אדם אל התשובה והאמת הוא גדול מאד גם בלי 
אזהרות מיוחדות, ועינינו רואות גם אצל היראים אעפ"י שכלפי חוץ מחזי כאכשור דרי, מכל מקום אין תוכו כברו 
)ואפילו בזמן חז"ל חששו לזה כדאיתא במסכת ברכות כ"ח(. וח"ו ביום מן הימים מי יודע איזה נסיונות באים 
ר"ל ואיזה מנהיגים יהיו, אז ומי השומע ע"ד אמת, ואז ח"ו החיצוניות והצלחת הרשעים וכח הרע יתגבר ויתגלה 
התוך המקולקל אם לא נמהר לתקנו כפי היכולת בעוד מועד והכל תלוי ביסוד האמונה בלב שלם. וע"ז היצר עובד 
בתחבולות לקלקלו. וכבר העיד על כח היצר בכלל ובפרט בזה בספר חובות הלבבות שער יחוד המעשה בכל 
כוחו לרופף האמונה ולהגביר השקר והצביעות גם בתוכנו. וכבר ניבא דניאל: "ויצרפו רבים והרשיעו רשעים וגו' 
)ע"ש סוף הספר( וע"י עוד חובת הלבבות שער יחוד המעשה פ"ה עיקר פיתוי היצר לקלקל האמונה רח"ל ובשעת 

הנסיון אין מה לעשות, רק אפשר לחזק ולקדם לפני זה כידוע. 

ה. הוכחות שראיתי מתוך דברי האוטיסטים
על אמיתת דבריהם והאזהרות שמכריזים זאת ועוד אחרת. הרי הילדים האוטיסטים הי"ו מזהירים על התשובה 
ואומרים שיש להם "מסר מלמעלה" לעורר הדור על התקופה וטרם יגיעו ימים קשים וזה ממש בגדר נבואה קטנה 
כדברי חז"ל הנ"ל שנתנה נבואה לשוטים )ר"ל שעומדים במקום הנביאים שהיו מוכיחים את ישראל ובדורות 
וכפי מה  כמובן(  לזה  צריכים  היו  לא  גלויה  ורוה"ק  ה'  ליראי  יותר  נשמעים  היו  ישראל  גדולי  קודמים שדברי 

שנתבאר קצת הענין למעלה. 

ובאמת הרואה ושומע דבריהם רואה שאין זה דברי שטות )שאפילו ע"ז אמרו ניתנה נבואה לשוטים(. אלא 
באמת דבריהם חכמה מדויקת להפליא, אלא שהגברא הוא שוטה, ודבריו הם חכמה ואמת. וזה בא על כרחך 
מכח הנשמה שלהם וכמו שמבארים בעצמם היטב הדק כל ענינם. וזה עצמו העדות הנכונה: שכל מה שמדברים 
על עצמם הוא ביושר ובדעת נכון. והדבר מוכיח בהרבה ראיות שרוח נכון מדבר מקרבם. ואפילו אם לא היינו 
מוצאים מקור בחז"ל מדברי הגמרא הנ"ל במסכת בבא בתרא, גם היינו צריכים לשקול בעצמנו ולחפש מקורות 

בזוהר הקדוש

ובחכמי אמת, או אפילו לראות כפי ראות עיני חכמי הדור הקובעים כל מיני דברים בשודא דדייני. וכל דברי 
הגמרא הנ"ל מסייעים שלא יהיה סתירה וקושיא, איך יתכן חכמה מפוארה או דברי תוכחה בכלי מכוער. ויתכן 
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מאד שקושיא זו לא היתה כלל מכרעת רק עכ"פ בגדר קושיא היא. אבל אחרי דברי הגמרא הנ"ל" לא קשיא מידי. 
אלא אדרבא, סיוע יש לאמת הדבר והכל אתי שפיר בפשיטות . 

 והנה בזאת אוכיח ממה שראו עיני אמיתת פלאות הדברים: 
א. נפגשתי עם האוטיסט בנימין כנ"ל ולפני שספרתי עניני, הקדימני בשלום, וביאר ענין מחלתי והסבל 
העובר ושעבר עלי, ונתן טעם שהתקבל על לבי )שנחיליתי עד שערי מות רח"ל כ"פ בשנת תשנ"ז תשנ"ח עד 
שבניסים גלויים ניצלתי(. למרות שלא הוכיחני על תיקון עוונות, והייתי מצפה לשמוע גם כזאת, יש טעם באמת 
גם על העלמה זו. וכידוע מתוך הספר "ונפשי יודעת מאד" המבאר באורך ענין האוטיסטים, שהם נזהרים בגילוי 

דברים בכבוד הבריות

)כשאין צורך לגלות, וכידוע בהלכות תוכחה בלאו דלא תשא עליו חטא(, והרי היו איתי אנשים אחרים שם. 
ואמר לי דיש בזה תכלית לזכך האדם שיהיה ראוי למילוי תפקידו לזכות אחרים. וזו היתה תשובה מבלי שאספר 
עניני, וזה נכון שהנני מדבר ומעורר לרבים על עבודת ה'. )וגם פשוט שזה זכות וצריך זיכוך לזכות לזה, כלשון 

חז"ל משה "זכה" וזיכה את הרבים )אבות פ"ה י"ח( וא"צ להאריך. 

ב. ענה על שאלה פרטית בענין שאיני רוצה לפרטו, תשובה מדוייקת ביותר ובבהירות, והכל על ידי כמה 
מילים כאדם גדול בתורה. 

ג. על עוד ענינים אמר כמה חידושים. אבל בכל השאלות ששאלתיו ישב הענינים בדברים מדויקים, וחילק 
בדברים כמו למדן מובהק

ד. בענין ידיעות אחרות ששאלתיו. אמר שאינו תלמיד חכם וכל הדבר מסור לתלמידי חכמים להכריע ולדעת. 
ובעצם אומר שאינו יודע יותר ממני, רק הוא "כלי" להעביר מסר )ר"ל דברים שמוסרים לו מן השמים להעביר( 
לצורך תיקון העם כדי להצילו. וכדברים אלו כתובים גם בספר "נפשי יודעת מאד" הרבה, ובתוך כל הענין ראינו 
שדואג להצלת הכלל מעונש וימים הקשים וזה באמת מתאים לכל דברי חז"ל בעקבתא דמשיחא כידוע. ודבריו 
היו ממש דומים לסגנון של רבנו החפץ חיים זצ"ל שהיה מוכיח לכלל ישראל, ודברי החפץ חיים כידוע היו מאד 
דומים כעין סגנון הנביאים שהוכיחו את ישראל והכל בפשטות וישרות ומתוכם נשקף עמקות גדול למבין. וזה 

סימן מובהק על אמיתתם, כידוע לכל העוסק בתורת אמת. 

ה. אין שום התנשאות והתרברבות בכל דבריהם רק פשוטים וישרים, ואין נוטלים שום עטרה לעצמם-היפוך 
וכל  לעין.  וזה מוכח  יש להם,  להיטיב עם הכלל  וחרדה  ורק דאגה  מכל החוזים השקרנים שהיו בכל הדורות. 
וגמילות חסדים, והתרחקות מ"עגל הזהב" )שהם קוראים לתאוות וחמדות הזמן(.  האזהרות סובבים על תורה 
וגם זה מאד אמיתי. שעיקר סכנת היצר אין כ"כ בהתאוה כמות שהיא, רק חלק הע"ז שבה. וכל זה מכח, שגם אנו 
נלכדים בו, שעושים בטניהם אלוהיהם, וכדברי חובת הלבבות שער הפרישות פ"ב ע"ש. והם הצבועים שמבחוץ 
נראים כעושים מעשה פנחס, כמו שהביא שם החובת הלבבות, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. וחז"ל 

אמרו )נדה יג( "איזהו אל זר שבגופו של אדם-זה יצר הרע" וכל אלו דברים ברורים ונכונים. 

ועיקרית,  קודמת  היראה  הרי  ושאלתיו  העם.  בקרב  להחדיר  ה' שצריך  אהבת  על  דבר  בנימין  האוטיסט  ו. 
ואהבת ה' דרגה גדולה )כידוע מדברי רמב"ם סוף הלכות תשובה(? ותירץ דאמנם זה אמת, אבל עיקר היראה 
רק  זאת,  יקבל  שלא  יסגי[  חוצפה  דמשיחא  בעקבתא  סוטה  בסוף  ]כש"כ  חצוף  דור  ודורנו  ולהרתיע.  להכניע 
אם ח"ו הסטירה והמכה מגיעה מרגישים. ולכן צריך למושכם בדרך אהבה )כ"ה בערך תוכן התשובה(. חזרתי 
ושאלתיו ע"כ הכוונה שצריך לעורר הבני תורה )כיון שכל דבריו הם סובבים לתקן המובחרים בעם, ועל ידי זה 
יתוקנו כולם, וגם זה דברים אמיתיים כידוע לנו ע"י( דברים פנימיים שבתוה"ק, המעוררים את הנשמה. ועל ידי זה 
יגיעו לאהבת ה'? ענה ואמר כן שהתיקון הוא מן הפנים אל החיצון. שאלתי עוד, האם לדבר על האיסור הסתכלות 
שזה מעיקרי הקלקול כאז"ל אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות? והשיב אמנם שורש הקלקול בלב, שיש 

בו מעט אמונה ומעט אהבת ה', ובדור הזה יש מעטים מאמינים עד כאן דבריו. 
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והנה משיחה זו למדתי הרבה בס"ד, וכל דבריו אמת ומקורם בחז"ל. דהרי אהבת ה' נצטוינו בקריאת שמע 
ואחר כך כתוב תיכף: 

"והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוך היום על לבבך", ופרשו בספרי שעל ידי התורה מגיעים לאהבת ה. 
)והחפץ חיים ז"ל האריך בספרו שם עולם ח"א פרק י"ב(, ופשוט שהם האגדות המרוממים פנימיות הנפש ועי' 
רמב"ם סהמ"צ מצוה ג' )והוא כל עיקר פנימיות התורה המרומם לב האדם לעבודת ה'. ואמנם פשוט שגם ע"י 
עמל התורה בפשטות ישיג האדם זאת אם זה יהי רצונו, ויתבאר עוד( ומה שאמר שאהבת ה' נחוץ מפני שלא 
יקבלו היראה לבד )דהרי פשוט שגם עם יראה צריך לעבוד והרי כל ענין האוטיסטים אזהרת היראה שמאיימים 
על סכנת הכלל אם לא ישובו(, גם זה מקורו בחז"ל אם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין אוהב שונא )ע"י פירוש 
הרע"ב אבות פרק א' משנה ג'(. ויש להאריך עוד בזה דכוונת אהבת ה' אצלם במסר זה הוא למשוך לבבות היראים 
כלפי מעלה דוגמת דברי הגמרא בר"ה כ"ט: "בשעה שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם 
שבשמים. . . " – וכל זה נתברר לי מתוך השיחה. ועיקר הדבר שאהבת ה' מתלוה עם תשובה הוא פסוק מפורש 
"ומל ה' את לבבך וגו' ". והביאו בשע"ת בסעי' הא' מספרו. גם מה שאמר לעבוד מן הפנים אל החיצון יש בו 
דבר עמוק לגלות פנימיות הנפש דק. ' גם מה שענה לענין הסתכלות, שתיקון הלב קודם, הם דברי הספרי סו"פ 
שלח עה"פ "ולא תתורו אחרי לבבכם וגו' ", שהעיניים הולכים אחרי הלב. ועי' חינוך באריכות מצוה שפ"ז דמנה 
שניהם "אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" במצוה אחת ולא חילקם לב' מצוות, ובאר היטב כל הענין. והכל מכוון לכל 

הדברים האזהרות שהוא קורא "עגל הזהב" כגון ה"מכונית" "הפלאפון, "

"הכובע היפה", "השטריימל היקר", "החתן הגבוה", "הכלה היפה" וכו'. גם אמר: "יש הרבה עם ציציות של 
צמר, כובע שחור וכו' והם מהסיטרא אחרא, מעט מאמינים יש היום, הרבה תורה וגמילות חסדים והרבה שנאת 
חינם" )הכל הם דברי חז"ל על מקדש שני ביומא ט'(. ופשוט שכל התיקון אצלנו, בני תורה וחסידים יחד, הכל 

הוא רק תיקון הפנימיות במדרגה מסוימת, ומזה יתוקן ויראה הכל בפנים חדשות . 

ז. שאלתי מה גדר האמונה, האם צריך לעבוד יותר על מידת מסירות נפש וכו'? וענה "ענין האמונה בדורנו 
שהאדם לא יעזוב את השי"ת בשום מצב שהוא, ועם כל הצרות יחזיק חזק לא משנה מה, ומחדירים אמונה ע"י 
פנימיות התורה" . עד כאן אמר ויסוד דבריו הרי פשוט בגמרא מכות כ ד": בא חבקוק והעמידן על אחת, "וצדיק 
באמונתו יחיה", וזה יסוד לכל עליה וקיום כל המצוות. ולכן ענינו להחזיק בכל מצב בה' וזה המקיים כל התורה, 

ובין בעוני ובין בעושר אם

האמונה בעומק הלב, זה קיומו של כל עבודת ה'. 

גם על מה ששאלתיו בענין שידוכים ענה שיש רק שדכן אחד וצריך להתפלל ולמלא תפקידו. ובאיזה ענין 
אחר בנוגע לזש"ק עבור מישהו ענה שהעצה רק לעשות חסד, וידוע שכן היתה תשובת הח"ח זצ"ל וכתוב על זה 

בספרו "שם עולם". 

ח. שאלתי אותו האם האוטיסטים מתפללים לה'? )וסיפרתי שכתוב בזוה"ק שגם המתים מתפללים על החיים( 
והשיב: " כן נכון, וכל הבריאה וגם דומם מהלל לה' והם, האוטיסטים, מתפללים תמיד על תקנת הדור והצלתו, 

וכל צדיק ע"י תפילתו מגיע לתורה וגמילות חסדים וגם לתפילה". 

שאלתיו אם כוונתו להגיע לשלמות ג' עמודים: תורה-עבודה-גמילות חסדים, ואמר לי: "באמת זה הכל דבר 
אחד ה' אחד ושמו אחד ורק אנו מחלקים הדברים כדי שנוכל להבינם ולהסתדר עם זה, עכ"ד. ודברים אלו הם 

מאד עמוקים וכל השומע ומבין, ישתומם מי גילה להם רז זה. 

ט. שאלתיו עבורי עצה לזכות לאריכות ימים, ואמר: "אינני נביא, אבל יש הרבה עבודה לקיים התפקיד ולהציל 
את הכלל ע"י התעוררות, עצות וחיזוק לתשובה ועבודת ה', וממילא מסתבר שיש סיכוי לאריכות ימים. ואם משיח 
ולתקן  ובאנו לעולם לסבול  ואין לחשוב כ"כ על עצמו,  וכל החיים קשים בלא"ה  יהיה טוב,  יבוא הכל  צדקנו 

ולהתעלות כידוע גם לך" )כך אמר לי(. 

גם פגועת המוח בתיה מירושלים אמרה הרבה דברי חכמה וזירוז, וקשה להעתיק כל הדברים שנאמרו בפקחות 



ספר ההוכחות308 

ובחריפות. ואמרה: "אתה רק עבד ה' ועשה תפקידך לשם שמים וכו". . . שאלתי איזה גדול לשאול שאלה ודעת 
תורה – ענה: "אסור לי להגיד". וכן על עוד כך וכך דברים אמר שאינו ת"ח וזה מסור לחכמים. ועל איזה ענין 
נסתר ששאלתי, ענה בתוקף "עצור". ועל דברים אחרים אמר "איני יודע". והנה עוד הרבה דברים בסגנון כזה, 
שעכשיו הזמן לתקן ויש הרבה נשמות בינינו החרדים שירדו מהדרך, ומבחוץ נראים צדיקים, וזה הסכנה הגדולה 
ביותר וצריך למהר ולתקן טרם יחשיך. וכל הרואה דבריו וסגנון תשובותיו, מתרשם מאד שדבר אמת בפיו וזו 
גואל לבני בניהם למען שמו  אזהרה מן השמים והכל מבחי' החסד העליון, עכ"ד שאומרים בתפילה: "ומביא 
באהבה". וזה ברכת "מגן אברהם" שהוא מבחי' האהבה, ולכן גם דרישת הענין הוא להתעורר באהבה והוא ע"י 
גילוי פנימיות הנפש בכח התורה ועובדי ה'. ועל זה נאמר: "אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ", ובכל 
אדם מישראל טמון נשמה ואהבת ה' והחיצוניות המקולקל מעכבו, והם דברי הרמב"ם הידועים סוף פ"ב מהל' 
גירושין, וזה עבודתנו לגלותו. וכדברי הגמרא )ברכות י"ז(: "גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ומי מעכב 
שאור שבעיסה. " תקצר היריעה לבאר אמיתת הדבר ולהשתומם ממה שמוסרים לנו מן השמים. וכל מי שפועל 
להחזיר את עצמו בתשובה, וגם לעזור לאחרים, הוא המקרב תכלית תיקון השכינה והגאולה ומציל עצמו וכל 
)דרך עץ חיים( שר"ש צרח  זי"ע  זה הרמח"ל  והן דברי הזוה"ק שכותב על  ורוחניות.  גשמיות  מצרות  העולם 
ככרוכיא )תיקון ו( וי'לון לבני נשא דקוב"ה אסיר עמהון בגלותא ושכינתא אסירת עמהון ואתמר בהון אין חבוש 
מתיר עצמו מבית האסורין, ופורקנא דילה דאיהי תשובה אימא עלאה איהי תליא בידיהון בנ' תרעין דחירו עמה 
לקבל נ' זמנין דאדכר יצי"מ. וירא כי אין איש דיתער בתיובתא לתברא בית האסורין דלהון, אלא איש לדרכו פנו 
בעסקין דלהון, בארחין דלהון, איש לבצעו, בבצעא דהאי עלמא, לירתא האי עלמא וכו' ואינון ערב רב דכל חסד 

דעבדין לגרמייהו עבדין וכו' ע"ש כל הענין. 

ועוד בענין נבואת שוטים. 
וכרוזים הבאים מלמעלה לעוה"ז ועתה אחזור למה שדנתי באות א' בתחילה לסיים הענין מעין הפתיחה, בענין 
ניתנה נבואה לשוטים. ואעתיק לשון קב הישר פרק ע"א וז"ל והנה אף שעכשיו אין לנו בדור כמו רשב"י שיוכל 
לבטל גזרות רעות, מכל מקום חסדי ה' כי לא תמנו על כל דור ודור, ומיד שנגזרה איזה גזירה למעלה רח"ל, מיד 
שלוחי מעלה מכריזין ומשמיעים הקול והכרוז ע"י תינוק ותינוקת והן מתנבאים ואינם יודעים מה מתנבאים, גם 

הקב"ה מעורר לב הכשרים ויראים שיתפללו על דורם והתעוררות בא מעצמותן, עכ"ל.

ועי' שם פי' קב ונקי שמביא דבר זה כבדוק ומנוסה מספר הברית )ח"ב מאמר י"א סוף פ"ה( ומציין לדברי 
הזוה"ק שמות ו', ושם כתוב מפורש שהגזרות מוכרזין ע"י תינוק או שוטה או אפילו עופות השמים, ואי זכאין 
עלמא נמסר לרישי עמא כדי שיודיעו לדור ויעשו תשובה, ואם לא, לית מאן דישגיח. ומוכח להדיא שדברי הגמרא 
כפשוטן שהוא כעין נבואה וכרוז מן השמים. והנה בדבר שחוזר ונשנה הרבה בסגנון אחד ע"י שוטה, יש עוד 

הוכחה בגמרא גיטין ס"ח, דשוטה לא סריך בחד מילתא. וסנהדרין נהגו למעשה עפ"י סברא זו 

והכי נמי בנידון דידן יש לדון כך, והילדים כולם כבר כמה שנים שמזהירים לעשות תשובה ולדאוג להשפיע 
)וגם בעיון יעקב לבעל ח"י על עין יעקב  יודעת מאד".  אצלנו החרדים על תשובה וכמבואר גם בספר "ונפשי 
מצאתי שמפרש הענין מסט' דקדושה, ולא ע"י שד כדברי מהרש"א. וכבר פלפלתי לעיל דגם לדברי מהרש"א 
ע"כ לא דמי לגמרי לדברי הגמרא בברכות שמביא שם(. והנה תמיה בעיני ע"ד הגמרא בבא בתרא הנ"ל דכלפי 
מה שאמרו בגמרא שם מקודם, שיש נבואה אצל החכמים, יש ראיה מפסוק "ונביא לבב חכמה". והגמרא אומרת 
תדע, ומביאה ראיה מהא דגברא רבא יכול לכוון הלכה למשה מסיני ע"י טעם וסברא, וזה כעין נבואה )וגם ד"ז 

צ"ב רחב דמוכח

הלכה למשה מסיני בעצם אין בו סברא טבעית לומר שכיוון מצד חכמה טבעית אלא הסברא שבה מרוה"ק 
כעין נבואה(. וכלפי ניתנה נבואה לשוטים- מביא הגמרא עובדה דמר בר"א ואין שום ראיה על זה, ומנ"ל למר 
ונראה פשוט שזה היה סוד מקובל אצל  זה,  בר"א לעשות עובדה עפ"י הכרזת השוטה מבלי ראיה קודמת על 
חז"ל, והביאו הדוגמא של המציאות באיזה אופן הוא וכלשון הגמרא ע"ש. ולע"ד הם סודות עמוקים בסוד יחודא 



 309ספר ההוכחות

"ועל הארץ  להבין  יקשה  יותר  עוד  הוא האלוקים בשמים ממעל"  "ה'  כי  בענין,  וכמו שקשה להעמיק  תתאה. 
מתחת אין עוד". )ובספר "דעת תבונות" העמיק בזה, וגם בספרי חסידים ידוע מאד הענין, והגר"א ז"ל בבאור 
ספד"צ פ"ה, כתב שכל פרטי פרטים מכל פרט דצח"מ רמוז הכל בתורה, קרי שכל הבריאה יש בה גילוי התורה 
וד"ל(. וכל הבריאה כולה יש בה קיום מכוחות הקדושה בסוד מלא כל הארץ כבודו, ולכן הכרוזים מתפשטים עד 
שם במקום נמוך. ומובא עוד במד"ר פרשת וארא )סי' י' ופ' ויקרא כ' ב'( שהקב"ה אומר לנביאים: "אם אין אתם 
הולכים בשליחותי יש לי צפרדעים ובע"ח שהולכים בשליחותי ע"ש. ומובן שהשליחות הכל מסטרא דקדושה 

כעין נבואה ואכמ"ל. 

והנה הנוסח ששמעתי ממנו )מבנימין, וכן ילדים אחרים אומרים כן(, שהם רק כלי להעביר מסרים מלמעלה. 
ולשון זה של ענין "כלי" כלפי נבואה מצאתי בספר יערות דבש )דרש י"ב(: שכ' הנביא הוא עושה רק כמעשה 
כלי בעלמא ורוח ה' בקרבו ומוציא מפיו את אשר ישים ה' בפיו, ובזה מפרש מה שכתוב: "הרם כשופר קולך" 
שעושה רק מעשה כלי כשופר שמוציא מה נופחין, וממילא אין עונש אם מזכיר עוונות ישראל, אפילו אומר 

עם טמא שפתים רק אם אומר מעצמו ע"ש ביע"ד

ומה שהילדים יכולים להוציא רק במעשה כתיבה הוא משום שיש להם מעשה, ואין להם מחשבה, כמו ששנינו 
לענין טומאת כלים שנעשו ע"י תינוקות בסוגיא חולין י"ב והמושג שמתגלה דבר ע"י פעולה, מצינו אצל ריב"ז 
שהיה מכיר שיחת דקלים )ע'י סוכה כ"ח( ופי' בערוך )ערך ס"ח( שאפשר להבחין בנטיית הדקלים ביום שאין 

הרוח נושב, ואכמ"ל יותר. 

ז. ביאור ענין גילוי זה בזמננו והתייחסות הגדולים והמשפיעים. 
ואם נשאל, איפה מצינו הנהגה כזאת בדורות קודמים, לא קשיא מידי. דכל דור יש לו הנהגה משלו. והדבר 
מפורש באבן שלמה פי"א אות ט "ע' ש היטב. ובמקום שאין לנו מספיק בעלי רוה"ק ופועלי ישועות כבדורות 
בתחתונים  השגחה  גילוי  השכינה,  ענין  וזה  השגחתו,  מגלה  בתחתונים  שכינתו  ע"י  בעצמו  הקב"ה  הקודמים, 
כמבואר בתשו' נוב"י תניינא או"ח סי' ק"ז ע"ש. )וביארתי קצת בזה בהמאמרים לפ' "שובבי"ם ת"ת" ענין שכינה 
שאינו מסתרי תורה והוא ענין נחוץ לדעת אותו(. ובהכרח שיש דברים מתגלים בפועל, והגילוי דוקא באותן שאינם 
בעלי חטא ובחירה, ואז הגילוי הוא קטן ומוגבל, ועי' אבן שלמה פ"ה סעי ' ד' סק"ג מדברי הגר"א דהשכינה שורה 
רק על פועל צדק. ועוד טעם פשוט מפני שאצל אדם בעל בחירה יש נסיונות של גאוה בכל גילוי שהוא, וזה מקלקל 
ומסוכן יותר מגילוי אצל שוטה שהוא בתכלית הפשטות. וכל הסיעתא דשמיא תלוי בענווה כמבואר בשע"ת לר"ש 
)י"א כ"ז בסופו(. לכן מצינו בכמה דורות שהיו שם אנשים חשובים שהתחילו באיזה גילוי נכון מן השמים ונכשלו 
בגאות והתערבבו הדברים, והבן הדברים היטב. ובירושלים נפגשתי עם פגועת מח ושאלתיה אם הטעם שהגילוי 
בצורה כזאת מחמת גלות השכינה ואמרה לי: "כן נכון, אבל ההסבר הוא מפני שהעולם לא שלם על כן גם הגילוים 

לא שלמים". וכבר כתבתי מספיק בזה לדורשי אמת. 

החותם בתקוה לתשובה ישועה וגאולה שלימה. 

 חזקיהו אלכסנדר סענדר יצחק ערלנגר – מבני ברק בן הרב הצדיק המקובל ר' חיים ארי'ה מלוגאנא זצ"ל

ילד יהודי אוטיסט בן 4 מבית קונסרבטיבי רחוק מהדת למתקשרת נוצרייה:"תורידי 
הצלב ישו איננו בן האל.ישו הוליך שולל שנים  .השם אומר לי להגיד לך זאת."

 להלן הראיון מועתק כלשונו מהספר ונפשי יודעת מאוד-2: 

בן למשפחה   4 בן  יהודי  ילד  לבין  נוצריה  בין מתקשרת  תקשורת  2: דו"ח  ראיון 
רחוקה מן השורשים 

משפחה יהודית בארה"ב שנולד להם ילד פגוע מח בקשו מאוניברסיטת סירקיוז מתקשרת לבנם שתתקשר אתו 
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בשיטת ה F.C ואכן האוניברסיטה שלחה מתקשרת נוצריה שתתקשר עם בנם בן 4 הילד גדל במשפחה רחוקה מן 
המסורת, ולכן לא שמע בבית רעיונות יהודיים מעודו. הדו"ח המובא כאן לפני הקוראים נכתב בידי המתקשרת 

הנוצריה. 

הילד: מדוע את נושאת צלב זה? שרפי אותו! מדוע את מאמינה בגוי הזה?
המתקשרת: מה זה גוי?

הילד: לא יהודי )על פי עדות האם של הילד מעולם לא הוזכר ביטוי זה בבית המשפחה שהיא קונסרבטיבי(

לאחר כמה ימים כשחזרה המתקשרת: 

הילד: את נושאת עדיין את הצלב הנוצרי ואני אמרתי לך לא לעשות זאת. 
המתקשרת: מדוע זה מפריע לך כל כך שאני נושאת את הצלב הזה?

הילד: כי זה מעיד שקר על אלקים! אני כותב על אלקים כדי ללמד אותך את האמת. עד אותו 
רגע היה הילד שקט מאד ושמח ואז הוא החל לבכות ושאלתיו מדוע?

הילד: אמרתי לך לא להאמין שישו הוא בן הא-ל. 
כעבור זמן רב להרגעה לקח אותי הילד אל המחשב והקיש: אני חוזר ואומר לך האמיני למה שאני 
אומר לך כי זאת האמת, אני הייתי רוצה שאלקים ידבר אליך גם כן, כי הוא יכול לומר 
לך ואז היית מאמינה באמת: שבני אדם רומו במשך שנים הם הולכו שולל על ידי אותו 

האיש ישו. 
ש. מדוע אתה קם וחוזר כדי להקיש שוב?  ת. כי קשה להתרכז בהקשבה לאלקים וגם להקיש. 
ש. האם יש עוד משהו שאתה רוצה לומר?  ת. אמרתי לך לעבוד אותו לבדו! כי הוא אלוקי האמת היחידי 
)להוציא מאמונת השילוש הנוצרית ומשום כך מדגיש הילד פעמים מספר את המילים "לבדו" ו"יחידי"(. את 

מדברת על ישו כמושיע העולם אך זה שקר אין הוא בן אלקים. 
המתקשרת: מעולם לא דברתי אתך על ישו מאין לך כל האינפורמציה הזאת?

הילד: מאלקים, הוא מספר לי. 
ש. האם יש לך עוד דבר שבדעתך לספר לי? ת. אמת מה שאני מדבר אליך, האמת תוודע לך בקרוב!

ש. איזו אמת?      ת. האמת אודות אלקים, אלקים אמר לי להעביר אליך. 
המתקשרת: מדוע דוקא לי?  

הילד: הוא בקש ממני להקיש עמך על מנת שרבים יותר יאמינו באמת על אלקים כי הוא דרך האמת והאור. 

ש. היש לך עוד מה לומר?      ת. האמת היא מהשם עצמו,ַ למדי את האמת לאחרים" עד כאן דברי הילד

גוי שומרוני פגוע מח מבוגר מאמת את תורת משה שרק היא אמת בשמים.
ולהלן ראיון עם גוי שומרוני שמודה שהתורה אמת והוא נמנע מלומר דברי תורה כי ידע שלגוי אסור ללמוד 
תורה. ראיון מאלף. הגוי מלמדנו שיש עולם הבא ולעמו השומרונים אין חלק מלא בעולם הבא כמו שליהודים 
יש. כמובן שהוא מאשר לנו שיש בורא עולם יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו: מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד-2 

של הרב יהודה סרבניק עמ' 252-253: 

ראיון 4: ראיון עם גוי )שומרוני(– פגוע מח מבוגר

ש. מה אתה רוצה לומר לנו?    ת. אני לא רוצה לדבר, כי אני לא רוצה להגיד תורה רק שאני יודע עכשיו 
שהשם מלך על כל הארץ וגם השמים. )מדהים שהגוי הזה יודע שאסור לו ללמוד תורה כמבואר בגמרא תלמוד 
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בבלי מסכת סנהדרין דף נט עמוד א "ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה צוה לנו 
משה מורשה – לנו מורשה ולא להם"(

ש. למה באת לעולם בצורה כזו?  ת. כדי להלל את השם! כל אדם ידע בקרוב את הגדלות האמיתית של 
השם. אפילו העם שלי. 

ש. מה בין יהודי לגוי?    ת. אני לא באתי לכאן כדי לענות לשאלות כאלו, אני כאן רק כדי להלל את השם. 

ש. באיזה אופן אתה מהלל את השם?  ת. אני עד לעובדה שהשם הוא מלך על כל תבל ומאחרי הכל!

ש. כיון שאינך יכול להביע את עצמך לאחרים כיצד אתה יכול להעיד על הדבר הזה. 

ת. עכשיו אתם נותנים לי את ההזדמנות למלא את יעודי בעולם. 

ש. האם כל הגויים יודעים עובדה זו?   ת. אילו שחיים ובריאים לא יודעים, אבל כל נשמה יודעת!

ש. מה ההבדל בין גויים ליהודים?     ת. אין לנו חלק מלא בעולם הבא. 

ש. האם אתה רוצה לומר עוד על עצמך?   ת. ה' מתנהג אתי בחסד גדול. 

ש. מה בין שומרוני לגוי?       ת. אנחנו יותר קרובים ליהודים, אולם החטא שלנו גדול יותר, מפני שלנו 
היתה ההזדמנות לדעת את האמת והחמצנו אותה. 

היהדות  מלבד  העולם  דתות  של  השקר  את  משמעית  חד  שמוכיחים  המדהימים  הראיונות  שני  כאן  עד 
ובראשן הנצרות והאיסלם. ראה להלן בספר זה לקראת סוף הספר, במיקום של השאלות תשובות בספר שמפריך 
את הדתות הנצרות האיסלם ושאר הדתות השקריות שיש בעולם !למעשה כל הדתות שקריות למעט תורת משה 
שכן השם התגלה רק פעם אחת ונתן את תורתו ומאז לא התגלה במעמד המוני לעם שלם כמו שמוכיח ספר זה. 

גם דברי הנביאים שהתגשמו מוכיחים שמשה אמת ותורתו בלבד אמת. 

מה שאמר השומרוני שלגוים אין חלק מלא בעולם הבא זה תואם למה שכתבתי למעלה שלכן רק היהודים 
שמתו מוות קליני הובאו למשפטם לפני הבית דין של מעלה, ולסיפור שקרה עם הדיבוק והחפץ חיים הובא 
לעיל בתחילת הפרק של המתים הקלינים שממחיש ההבדל בשכר בין גוי ליהודי )חובה לקרוא סיפור זה למי שטרם קרא( 

גילוי השיטת תקשור בחו"ל )מתוך הספר גליה מסרים מעולם האמת( 
רחבי  בכל  במקרה(  כאילו  יהיה  שכך  משמיים  )מכוון  "מקרי  באופן  התגלתה   F. C בתמיכה.  התקשורת 
העולם, בארצות ויבשות שונות והגיעו לאותן תוצאות )ראה המבוא(. בארה"ב התגלתה השיטה בארבע מדינות 
 Lee Carol  – ברגר  לי  קארול  הגב'  הינה  ב-1987  שונים. אחת ממגלות השיטה בארה"ב  אנשים  ע"י  שונות 
 Berger ממדינת אורגון אשר תיארה את גילויה המדהים במאמרים רבים, בין השאר בכתב העת האמריקאי 1993

 out communication במאמרה 1992 בסתו :Through Break The Communication Faciltated וב
look בספרה המפורט: . הגב' קארול לי ברגר גילתה במקרה תגלית מהממת: שאפשר לתקשר עם תלמידים שלה 

אשר נחשבו לאוטיסטים ומפגרים בפיגור קשה. 

ריצ'ארד – תקשור ראשון בארה"ב

הגב' קארול לי ברגר הושיבה את ריצ'ארד מול המחשב. ריצ'ארד ילד אוטיסט בן 7 שנים, סובל מפיגור חמור: 
לא מדבר, מסתובב בכיתה ללא מטרה, מחזיק את אוזניו

ומשמיע קולות מוזרים. . . מחשש שמא הילד יזרוק את מסך המחשב או המקלדת על הרצפה, הניחה קארול 
מאחורי הילד כסא וישבה מאחוריו, כדי שתוכל לשלוט בתנועות ידיו ולהראות לו את המקלדת. היא אחזה בידו 
וביחד הקלידו את שמו, קארול העבירה את ידו על כל האותיות. כעבור מספר ימים שוב ישבה קארול עם 'יצ'ארד 
ואמרה: לו "הבה ונכתוב את שמך. " לפני שקארול הספיקה להזיז לריצ'ארד את היד, היא הרגישה שהוא מזיז 
את היד בעצמו אל אותיות שמו! היא חשבה שהיא מדמיינת! ריצ'ארד המשיך והשלים את כתיבת שמו. קארול 
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הציגה לו במחשב תמונה של כלב ואמרה: לו "גע בכלב!" ריצ'ארד הזיז את ידו למילה "כלב", אשר היתה כתובה 
"גע  ואמרה:  דלעת  תמונה של  לו  קארול הראתה  "כלב".  במילה  ונגע  שונות(  מילים   3 )מתוך  בתחתית המסך 
בדלעת!" ריצ'ארד נגע במילה "דלעת", מתוך שלוש המילים אשר היו כתובות בתחתית המסך. קארול הציגה לו 
תמונה של שער וכך המשיך ריצ'ארד לנגוע במילה במקום בתמונה, והצליח לזהות עשרות מילים מבלי שלמד אי 
פעם לקרוא! קארול ניסתה זאת עם כל תלמידיה פגועי המוח והאוטיסטים וזה הצליח ב100%- עם כל התלמידים. 
מאז הצליחה קארול לי ברגר לתקשר בהצלחה עשרות אלפי פעמים עם ילדים פגועי מוח. קארול לי ברגר כתבה 
F.C לא התפתחה במקום אחד  guide טכניקת התקשורת בתמיכה   communication faciltated בספרה: 
למצוא  ע"י הדחף  הונעו  אנשים אשר  ע"י  ואוסטרליה  קנדה  אלא התגלתה באמריקה, שבדיה,  בעולם,  מבודד 
דרך לעזור לאנשים אוטיסטים לתקשר. כיום אנו עדים להסרת התווית השגויה מאנשים שהוגדרו כאוטיסטים. 
אלה שבמשך שנים לא יכלו לשתף רגשות, הרגשות, רצונות ואף את צרכיהם היומיומיים. כעת, ע"י מילותיהם 
הכתובות אנו רואים את ההשתנות. האם יחס זה הוא שביטל או הכשיל גילוי קודם של היכולות הקוגנטיביות של 
אנשים אשר הוגדרו "כמפגרים שכלית?" האם השקפות חדשות על מוגבלויות מהווה מתקפה על שיטת התקשורת 
בתמיכה? האם החברה כל כך טמועה בערכים מיושנים, שהיא מסרבת לקבל כל פתרון אפשרי אוגילוי אשר לא 
כיצד  רבות בבתי ספר מתקיימות באופן ספונטני, ללא הצורך להצדיק  כנכון מבחינה מדעית? טכניקות  הוכח 
הן עובדות ופועלות או אם הן בכלל עובדות. מדוע כה מעט קורסים מוקצים לחינוך מיוחד? ידוע שהתקשורת 

בתמיכה עזרה ליותר אנשים מאשר חשבו שאפשרי וגם השיגה הצלחה הרבה יותר גדולה מכל שיטה קודמת!

מעט על ההיסטוריה הקצרה והמדהימה של התקשורת בתמיכה, דוגמאות של 
אנשים המשתמשים בשיטה – מתוך רבים אחרים: 

גילוי השיטה ע"י ד"ר ארתור וד"ר אודליה סקהולו עם בנם האוטיסט-ארטי בנם ארטי אשר נולד ב-1956, לא 
הגיב להוריו ובגיל 5 הוגדר כאוטיסט, ההורים פתחו בחיפוש בלתי פוסק לעזרה על מנת לטפל בבנם. "בגיל 5 
כאשר אובחן בנם ארטי כאוטיסט, הרופאים הציעו להורים להכניס את ארטי למוסד "ולשכוח ממנו", מתאר אביו 
ד"ר – סקהולו, חתן פרס נובל לפיסיקה ואחד ממציאי הלייזר! הפרסום הרב, הוא שאיפשר לזוג סקהולו לחפש 
עזרה לארטי בכל מקום בעולם שאליו הם הגיעו. בגיל 27 ארטי עדיין לא דיבר, והדרך היחידה שלו לתקשור היתה 
ע"י מחוותיו ותנועותיו. עיקשים ולא מוכנים לוותר בחיפושם אחר דרכי תקשורת עם בנם, ב-1981 כאשר שהו 
בשטוקהולם, שוודיה, לטקס פרס נובל, הם נפגשו עם ר"ד קארין סטנסלנד ג'נקר, פסיכולוגית ואם לילד אוטיסט. 
ר"ד ג'נקר סיפרה לזוג סקהולו על אדם בן 24 שביקר יום אחד במשרדה, הוא נראה כאוטיסט טיפוסי, ישב לו 
ונראה כמתעלם מהסביבה. אך הוא השתמש במתקן כתיבה קטן כדי לתקשר. הזוג סקהולו חשבו שחדשות אלה 
מסעירות וכשחזרו לארה"ב קנו מכשיר קנון – canon אשר שימש את הילד האוטיסט. ארטי לעומת זאת הקיש 

רק על מספר אותיות שוב ושוב כמו אאא פפפ, ולא הקיש מילים ממש, את המכשיר שמו בצד לכמעט שנתיים. 

אמו ד"ר אורליה סקהלו ניסתה ללמד את ארטי לקרוא. "מצאנו שארטי יכול לבחור כל מילה בדף של הספר, 
אפילו יותר מפתיע, הוא יכל לבחור מילים מדף של מגאזין )ירחון( ואפילו מילים מסובכות" הזוג סקהולו לא 

הבינו אז שארטי מסוגל להרבה יותר מאשר לבחור מלים מספר. 

מספר שנים לאחר מכן כאשר השתמשו בשיטות תמיכה שהם פיתחו אתו, גילה להם

ארטי: "למדתי לקרוא כשהייתי בן 10". 

ההודעה עצמה שווה מחקר מעמיק! כמה מאתנו יכולים לומר בדיוק מתי למדו לקרוא? האם זה אכן אפשרי 
שהוא למד לקרוא ללא שנים של אימונים ותרגולים?

אחרים הסובלים מאוטיזם ואשר גם הם מתקשרים בפעם הראשונה בשיטה, זו מדווחים על רכישת מיומנויות 
הקריאה ומיומנויות מתימטיות דומות. הזוג סקהולו רכשו את המחשבון הראשון. ארטי גר אז בבית חולים מחוזי 
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זאת, אך בכל הזדמנות היו הזוג סקהולו מביאים מחשב קטן עם בטריות. הם השתמשו  והצוות שם לא התיר 
בתוכנה קצרה בביסיק, שתוכננה להראות מילה על המסך כאשר כל אחת מאותיותיה מודגשות בקו. ארטי היה 
צריך להתאים את האות הבאה של המילה המוצגת על המסך. כשהמילה הושלמה, היא הודפסה במדפסת שחוברה 
למחשב. "בפעם הראשונה שניסינו זאת, הוא עשה זאת בהתלהבות ליותר משעה עד שהקלטת נגמרה ואז הוא 
דחף את הקלטות המודפסות אל כיסו" זוכר ד"ר סקהולו. יום אחד בבית החולים, החל ארטי לנופף בזרועותיו 
ולהצביע לכיוון מסויים, במקום לנסות לנחש, הביאו הזוג סקהולו את מחשבון הקנון שלא היה בשימוש כבר 
יותר משנתיים, "לא ממש ציפינו שזה יעבוד, אבל אורליה לקחה את ידו והוא הדפיס: "נעליים" ובהחלט, היתה 
חנות נעליים בצד השני של הרחוב. לקחנו אותו לשם וקנינו לו נעליים. מאוחר יותר הדפיס מה רצונו לאכול ולאן 
ללכת, ארטי באמת היה מסוגל לתקשר את צרכיו, רצונותיו ואת האינטליגנציה. שלו בקשתו האחרונה באותו היום 
הדגימה גם את רגשותיו: "תשארו איתי" הוא התחנן!כאשר הם התכוונו ללכת, "אני רוצה ללכת הביתה!" ארטי 
הלך הביתה באותו יום!ולעולם לא חזר לבית החולים המחוזי הזה שוב! בני הזוג סקהולו השאירו אותו בבית 
עם קבוצת ילדים כמוהו היושבת בצפון קליפורניה. בני הזוג סקהולו ניסו לגרום לארטי להשתמש במחשב באופן 
עצמאי "ולפעמים הוא היה משתמש בו אם הוא היה מאוד רוצה" אמרה ד"ר אורליה – אמו, אך רוב הזמן הוא 

רצה יד על ידו לחיזוק ועזרה, לתמיכה. 

ב-1985 כיכב ד"ר סקוהלו בסרט אירופי אשר הופק על זוכי פרס נובל. כאשר צוות ההסרטה הגיע לארה"ב 
ד"ר סקהולו הזמין את אנשי הצוות לבקר את בנו אף אחד מאנשי הצוות לא פגש קודם לכן באנשים המוגדרים 
כאוטיסטים. ארטי הוציא את מחשבון הקנון שלו ושם אותו על השולחן. כמעט מבלי להסתכל על המקשים כלל, 
הוא לקח את ידה של אמו והחל להקליד הודעות. אורליה הסתכלה על המצלמה ואמרה: "אל תשאלו אותי איך 
הוא עושה, זאת אבל הוא עושה את זה בלי להסתכל, אולי יש לו ראיה סלקטיבית או משהו כזה". אנשים עם 
אוטיזם ופיגור שכלי, לא חייבים להסתכל ישירות על המקלדת, או שהם משננים אותה כמעט מיד! הזוג סקהולו: 
"אנו משוכנעים שהסיבה העיקרית שאוטיסטים מבוגרים רבים נראים כלא יכולים ללמוד היא מכיון שכה מעט 
אנשים מנסים להגיע אליהם וללמד אותם. הוריו של ארטי פרסמו ב – 1983 וב – 1985 כתבות בעיתונים אודות 
1985 הם הציגו את   – וב  ידו של ארטי בנם האוטיסט,  הצלחתם בשימוש בטכניקה של עזרה פיסית בתמיכת 
הנושא בועידה העולמית לאוטיזם בלוס אנג'לס. ד"ר סקהולו מדבר בהתרגשות על הפעם הראשונה שבנו ארטי 
תקשר אתם כעל הרגע המאושר ביותר בחייו: "התקשור עם ארטי היה יותר חשוב לי מאשר הזכיה בפרס נובל!" 

אמר ר"ד סקהולו!

התקשור עם פיליס מילר-אמא של פגועת המוח

מירנה מילר בת 34, פגועת מוח המתגוררת בספרינגפילד אורגון, מתקשרת עם אמה בשיטת התקשור בתמיכה. 
את  גילתה  היא  כיצד  מספרת  מילר  פיליס  באורגון.  האוטיסטים  ארגון  את  הקימה  מילר  פיליס   – אמה   ,F. C
ניסתה לדבר! היא אחזה  יום אחד לומר לי משהו באופן מילולי,  ניסתה  האינטליגנציה של מירנה בתה: "היא 
עפרון וניסתה לכתוב בתקשורת – יד בתמיכה עם עפרון". מירנה בילתה רק 45 דקות ביום במשך חודשים בבית 
ספר ציבורי לפני שהוריה התבקשו להוציאה מכיתתה! כיום מסוגלת מירנה לפתור תרגילים מסובכים באלגברה 
ולכתוב סיפורים עשירים בשפה ורגשות על ידי שימוש בתקשורת – יד בתמיכה עם עפרון או באמצעות שימוש 
הסתיימו  הספר,  בבית  הקצרים  ימי שהותה  כאשר  בבית,  ללמידה  קורסים  חומר  עבורה  רכשו  הוריה  במחשב. 
לפתע! "התחלנו עם רמה של גן ילדים ועלינו עד לרמה של כיתה ז' מספרת הגב' קארול לי ברגר שעבדה עם 
ולומדת בקורסים ברמה אקדמית,  כיום את ספרי המהנדסים של אמה  מירנה בתקשור בתמיכה. מירנה קוראת 

המוצגים כל יום בטלויזיה הביתית שלה! )בדומה לקורסי האוניברסיטה הפתוחה בארץ(. 

דוגמאות נוספות של אנשים רבים מארה"ב המשתמשים בתקשורת בתמיכה ומוגדרים כולם כסובלים מפיגור 
דאון,  תסמונת  בעלי  או  מוחין,  שיתוק  כבעלי  או  כאוטיסטים  שאובחנו  מאוד,  קשה  או  קשה  בינונית,  ברמה 
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והוכיחו שהם מסוגלים לתקשר בדרגות שונות בתקשורת בתמיכה וגם באופן עצמאי וללא מתקשר/ת, מובאים 
קיימות עדויות מתועדות של אנשים   ."Facilitated Communication Guide" לי ברגר  בספרה של קארול 
שנחשבו למפגרים, שאינם מסוגלים ללמוד מאומה, אשר באמצעות טכניקה זו -התקשורת בתמיכה . F. C, אכן 
למדו והראו את יכולתם במתמטיקה, ביולוגיה, כתיבת שירים וסיפורים – המתפרסמים בארצות הברית לציבור 
הרחב. היו שנחשבו למפגרים בפיגור קשה ובאמצעות התקשור בתמיכה . F. C הסתבר שהינם תלמידים מחוננים 
ולומדים בקורסים ברמה אקדמית. לקח זמן רב להגיע לכך, אך אנשים בחינוך ורפואה מתחילים כיום להסתכל 
על האוטיסטים ופגועי המוח באור שונה לחלוטין! להבהרות נוספות ולקבלת חומר מתועד בנושא, ניתן לפנות 

ישירות לגב' קארול לי ברגר, אחת ממגלות השיטה בארצות-הברית:

 Carol Lee Berger ,New Break Throughs :P.O Box: 82252  Eugene Oregon U. S. A 7440-20479וכמובן לאוניברסיטת 
סרקיוז במדינת ניו יורק ארצות הברית, למכון לתקשורת בתמיכה בראשותו של פרופ' דאגלס ביקלין – Douglas Biklen. בנוסף, קיים חומר 

בבליוגרפי רב מאוד בנושא אשר ניתן לקבל דרך המכונים הנ"ל ודרך האינטרנט, כולל ספרים, מאמרים וקלטות וידיאו המתעדות את השיטה, בין 

השאר ע"י רוזמרי קרוסלי – Rosemary Crossley אחת ממגלות השיטה באוסטרליה ומחברת הספר– 1997

"SPEECHLESS – Facilitated Communication for people without voices"

גילוי השיטה באוסטרליה 

ניו  )ניתן להשיג באוניברסיטת סרקיוז, מדינת  פורצת מחסומים"  ביקלין "תקשורת  במאמרו של פרופ' דאגלס 
יורק ארה"ב, ראה כתובת המכון במבוא(, מתאר פרופ' ביקלין מכתב מאוסטרליה אשר קיבל ביולי 1987 ומאוד 
הופתע לקרוא בו על הצלחתה של הגב' רוזמרי קרוסלי בטכניקה חדשה, המאפשרת לאוטיסטים לתקשר ברמה 
גבוהה ומתוחכמת בתקשורת בתמיכה! המכתב תאר את השיטה כפועלת גם על תלמידים, המוגדרים כבעלי רמת 
תפקוד נמוכה ואנשים אשר בעבר נחשבו כחסרי יכולת אינטלקטואלית! "לא ידעתי מה לחשוב על זה!" כותב 
פרופ' ביקלין, לא התקבל על הדעת שאוטיסטים המוגדרים כפגועים קשה אינטלקטואלית יהיו בעלי יכולת וידע 
ספרותיים נורמליים, או אפילו קרובים לנורמליים. על פי ההגדרה: לאוטיסטים שאינם בעלי כושר דיבור כלל, או 
בעלי כושר דיבור מוגבל לביטויים ספורים, מיוחס חוסר יכולת אינטלקטואלית חמור! הם מסווגים כבעלי רמת 
תפקוד אינטלקטואלית נמוכה. התקשורת החדשה, התגלתה במקרה בשנות ה – 70 כאשר הגב' רוזמרי קרוסלי 
מאוסטרליה, עבדה במוסד לפגועי מוח. רוזמרי השתמשה בתמיכת יד או אמה, על מנת לעזור לאנשים עם שיתוק 
מוחין, לרכוש יותר שליטה על תנועותיהם, להאט אותם, ולתת להם אפשרות סבירה יותר לדייק במטרה מיועדת. 
לדוגמא: לדייק על מנת להרים ולהוריד מתג, לסובב מפתח, ללחוץ על כפתור ועל אותיות. ב1986 – תקשרה הגב' 

רוזמרי קרוסלי בתקשור בתמיכה – . f. c בפעם הראשונה עם הילדים: יהונתן סולריס ודויד ארמברסטר. 

יהונתן – תקשור ראשון באוסטרליה 

יהונתן בן 7 שנים, סווג כאוטיסט, ילד נאה מאוד, לא מסוגל לדבר, לא שלט בצרכיו, חטף דברים, לא יצר קשר 
עין, בהה במבט לא ממוקד, הלך על כריות כפות הרגליים כמעט בדילוג, היתה לו היסטוריה של התפרצויות 
רוזמרי  אחד.  צהריים  אחר  אצלה  לאמו, שתשאירו  הציעה  קרוסלי  רוזמרי  מאנשים.  ובריחה  שריטות  וצעקות, 
עם  "קאנון".   – קטן  חשמלי  במחשב  אותו  לעניין  שהצליחה  כך  ידי  על  יהונתן,  את  להרגיע  הצליחה  קרוסלי 
תמיכה בפרק כף היד, יהונתן לחץ על האותיות בהן נגעה, היא הקלידה: "יהונתן" ואחר כך "אמא" ואז בקשה 
ממנו שיקליד "אבא". הוא ניגש ללא סיוע בפרק כף היד, ישר לאות א' ומשם ל-ב והשלים את המילה "אבא" 
ללא הכוונה, אך בתמיכת פרק כף. היד רוזמרי קרוסלי הקלידה "יונתן" והוא תיקן אותה והקליד "יהונתן". הגב' 
קרוסלי ביררה מאוחר יותר איך מאייתים את שמו והסתבר שיהונתן צדק )והיא טעתה(. רוזמרי קרוסלי הראתה לו 
את כל אותיות האלפבית על המקלדת ואח"כ שאלה אותו: איזה אות פותחת את המילה "טוב" הוא לחץ על ט'. 
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היא שאלה: כמה אצבעות יש לה ביד אחת? והוא לחץ 5. היא שאלה: כמה אצבעות בשתי ידיים? הוא לחץ 10. 

היא שאלה: אם תחסיר 5 מתוך, 10 כמה ישארו? הוא הדפיס: 5. ..ואז שאלה: 5 ועוד 3? הוא הדפיס: 8. 

וכך המשיך וענה נכון על שאלות כלליות ותרגילי חשבון שונים! רוזמרי קרוסלי ושותפיה הקימו את המרכז 
 language )המכון לכבוד והערכה עצמית באמצעות שפה ולמידה( DEAL – לתקשורת בתמיכה באוסטרליה
education through dignity עבור חסרי הדיבור או המתקשים בדיבור, כתבה מאמרים רבים וספרים בנושא 
ויש תיעוד בוידיאו המתאר שיטת תקשור זו. ב1989 – ביקר פרופ' ביקלין פעמיים במלבורן, אוסטרליה, במרכז 
"בביקורי הראשון במלבורן באוסטרליה, במקרה באותו אחר הצהריים,  ביקלין:  פרופ'   ."DEAL" לתקשורת 
כאשר ראיינתי את הגב' קרוסלי, יהונתן הגיע למרכז התקשורת "DEAL, " קרוסלי אמרה לו שאנחנו בדיוק 
מדברים על הפעם הראשונה שהוא הדפיס על מחשב "הקנון" היא שאלה אם הוא זוכר מה היתה מילתו הראשונה 
)עברו כבר 3 שנים!( והגישה לו את המחשב החשמלי הקטן, יהונתן הדפיס באופן עצמאי: "אבא" ומיד הוסיף 
ו "לא" למרות שהוא  'יונתן!" '. יהונתן לא היה מסוגל לתקשר עם אמו אפילו מילה אחת "כן"  "יהונתן" ולא 
תיקשר עם רבים אחרים, לרוב באופן עצמאי, או עם יד על הכתף. אי יכולתו לתקשר עם אמו נמשך עד למותה 
ב1989 !- לא ידוע מדוע ילדים ואנשים המתקשרים עם אנשים מסוימים אינם מוכנים לתקשר עם אחרים! ומדוע 
יש תלמידים היכולים לתקשר רק עם מתקשר אחד מסויים – בעיקר בראשית דרכם. המסקנה המתבקשת היתה: 
בעיית התקשורת של האוטיסטים ופגועי המוח, אינה בעייה של הבנה, אלא של ביטויה, כלומר: יש להם בעיית 
התבטאות המבוססת על המוח. פרופ' דאגלס ביקלין מביא במאמרו דוגמא לכך: בפגישה קבוצתית של ארבעה 
תלמידים עם רוזמרי קרוסלי באוסטרליה, המטרה היתה: לדעת מה שיותר על רוזמרי קרוסלי. התלמידים העדיפו 
להתמקד, לא בעובדות היבשות של המידע עליה, אלא דווקא בדעותיה ובאמונותיה והשקפותיה. הם דנו עמה 
דיון מעמיק בערכים, באידיאולוגיות, תוך שילוב חוש הומור והערות ביניים בינם לבין עצמם, לא היה אף סימן 
לבעיית אינטליגנציה. תלמידים רבים נטו לשתף את המשוחחים ברגשותיהם מיוזמתם, אין פה בעיה של יכולות 
לימוד או רגשות אלא שיתוף הסביבה החיצונית במה שהם יודעים וחשים! במאמרו מדגיש פרופ' ביקלין, שהיה 
 24 עד לתקשור עם תלמיד אשר רוזמרי קרוסלי פגשה בפעם הראשונה, כלומר תקשור ראשון עם לואיס – בן 
אינו  לואיס  אנשים במצבו.  מועסקים  A. T. C שם  מוגן להכשרת מבוגרים.  כאוטיסט, החוסה במרכז  מוגדר 
מדבר! רוזמרי קרוסלי הציגה את עצמה ואותי ללואיס, היא פתחה בהתנצלות: "לואיס אני שואלת הרבה שאלות, 

באמת טיפשיות. " היא ביקשה ממנו: 

א. ללחוץ על תמונות שונות המוצגות על גבי המחשב. היא הניחה את ידה על גבי אמתו הימנית, לואיס הגיב 
לפי הוראות המחשב, לדוגמא: "לחץ על האוטו האדום, הריבוע הקטן, המשולש הגדול" הוא הצליח -ב 100%. 

ב. המשימה הבאה הייתה להצביע על המילה המבוקשת מתוך מספר מילים, לדוגמא: 

להצביע על המילה "שעון". לואיס זיהה את כל המילים. 

ג. ההמשך היה למצוא מילים מתוך משפטים – הוא זיהה את כולם. 

ד. לבסוף, ביקשה מלואיס להצביע על אותיות מסויימות. הוא הצליח בכולם. 

ה. רוזמרי קרוסלי הראתה ללואיס את המחשב החשמלי הקטן "הקנון" ועברה אתו על כל האותיות והמספרים. 

ו. לשם התחלה אמרה לו: התוכל להדפיס את שמך? בשלב זה ידה הייתה שטוחה

ופתוחה לגמרי, מעל ידו, אך לא נגעה בידו, הוא הדפיס "לואיס" והדפיס גם את שם

משפחתו. היא שאלה אם יש לו מה לומר. הוא הדפיס: "אני לא מפגר". רוזמרי קרוסלי הגיבה על: כך "לא 
אני לא מתבטא בקולי כראוי!" – דמעה  כי  לואיס המשיך: "אמי מרגישה שאני טיפש,  חשבתי כך, תמשיך". 
התגלגלה על לחיו השמאלית, תוך כדי הדפסה. רוזמרי קרוסלי אמרה: לו כל אדם הפותח בהדפסת "אני לא מפגר" 

בודאי אינו מפגר!. . 
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בקורת על אמיתות התקשורת

א.( שיטת התקשור בתמיכה הייתה נתונה במחלוקת, מאחר והועלתה האפשרות, שהמתקשר בוחר את האותיות 
ולא הילד, כיון שילדים פגועי מוח ואוטיסטים אינם

יכולים לכתוב משפט בעל משמעות ויתכן שיש כאן תרמית!

דברים  לגבי  התלמיד  נשאל  בהן  לדוגמא:  כמו  שנערכו  בדיקות  אחרי  משפט!  לבית  הגיעה  המחלוקת 
שהמתקשרת לא ידעה כמו: מה נמצא בתוך קופסא סגורה? התלמיד השיב נכון ומדויק! בית המשפט העליון 
של ויקטוריה – אוסטרליה פסק לטובת רוזמרי קרוסלי והגדיר את התלמידים כמחברי מה שכתבו ואת התקשורת 

כאמיתית!

ב.( ביקורת נוספת על אמיתות התקשורת בתמיכה, הייתה מצד קבוצת פסיכולוגים, 

מומחים לדיבור ומחנכים. הם טענו שהתקשורת סותרת את התיאוריות המקובלות אודות האוטיזם! הם אמרו 
שלילדים אוטיסטים דרוש הרבה יותר זמן כדי לרכוש תקשורת, כזו שמאוד קשה להם לזכור את הסדר והרצף 
ההגיוני של המילים אשר הדפיסו, כיון שזיכרון כזה לטווח קצר מהווה עבורם בעיה קשה שמבנה המשפטים אינו 
טיפוסי לאוטיסטים ורק האוטיסטים המתקדמים ביותר, מסוגלים להשתמש במושג "אני". שאלות מסוג "למה" 
הן מעל ומעבר לקרבת ההבנה של רובם הגדול. המומחים הנ"ל בדקו את מהימנות התקשור בתמיכה באמצעות 
מבדקים, בהם חילקו לתלמידים מתנות ללא ידיעת המתקשרים/ות על התלמידים היה לספר למתקשרים/ות על 

המתנות. כמעט כל התשובות היו נכונות!

ממתי מתקשרים בשיטה זו בישראל?

התקשורת בתמיכה – . F. C הובאה לארץ באפריל 1992 ע"י שתי מתקשרות אשר למדו את השיטה בארצות 
הברית. במאמרו של פרופ' אברהם שטיינברג: "תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים ומפגרים" בהוצאת "אסיא" 
המכון לחקר הרפואה ע"פ התורה של בית חולים שערי צדק ירושלים נאמר: "הדבר התפתח ע"י המקובל הרב 
וינטראוב מבני ברק ואחר כך ע"י הרב יהודה סרבניק מירושלים. "בארץ משתמשים בשיטה זו במוסדות שונים 
בכתות לילדים מתקשרים, לצרכים יומיומיים, הילד כותב את רצונותיו, הרגשותיו ודברים מחיי היומיום הקשורים 
לאוכל, שינה, כאב. וכו' ואף קיימת ישיבה לאוטיסטים הלומדים גמרא בשיטה. זו בארץ מקבלים בשיטה זו גם 
מסרים רוחניים מיסטיים – מסרים מעולם האמת! הדבר מאוד ייחודי לארץ ולילדים יהודים בעיקר ממשפחות 
שומרי תורה ומצוות, אך קיים גם בחו"ל הילדים מספרים באמצעות שיטה זו על גלגול קודם, נשמות, מלאכים, 
לימוד תורה, תשובה, משיח וגאולה, בית דין של מעלה, גן עדן, גיהינום. . . ידוע על שני ספרים שניכתבו ע"י 
אמהות אמריקאית אשר תקשרו עם ילדיהם וספר נוסף הכולל קובץ תקשורים של קלינאית תקשורת מצרפת. גם 

הספרים הללו כוללים תקשורים מיסטים רוחניים )ראה המבוא(

הנצרות  השקריות  הדתות  הפרכת  לנושא  נעבור  ועכשיו  בתמיכה  התקשורת  אמיתות  הוכחות  על  כאן  עד 
והאיסלם. )כל הדתות הן הבל וכזב למעט התורה שלנו שהיא דת משה כפי שספר זה מוכיח חד משמעית(

מי שחפץ באמת לדעת את האמת, ישמח לדעת גם יהודי וגם גוי כי השם אוהב את כל ברואיו יהודים ולא 
יהודים ולכל אחד יש תפקיד אחר בבריאה. הגוי )כל מי שאינו יהודי ולא התגייר כדין לפי האורתודוקסיה היהודית 

בלבד( מצווה בשבע מצוות בני נח בלבד. והיהודי מצווה בתרי"ג מצוות )613.(

מהם  שבע מצוות בני נח

מקור מפורש לחלק ממצוות בני נח, נמצא בתחילת ספר בראשית בפסוקים הבאים: 

א וַיְָבֶרְך ֱאֹלִהים, ֶאת-ֹנַח ְוֶאת-בָּנָיו; וַיֹּאֶמר ָלֶהם פְּרּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ. ב ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחתְֶּכם, יְִהיֶה, ַעל 
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כָּל-ַחיַּת ָהָאֶרץ, ְוַעל כָּל-עֹוף ַהשָָּׁמיִם; בְֹּכל ֲאשֶׁר תְִּרֹמׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל-דְּגֵי ַהיָּם, בְּיְֶדֶכם נִתָּנּו. ג כָּל-ֶרֶמׂש ֲאשֶׁר 
הּוא-ַחי, ָלֶכם יְִהיֶה ְלָאְכָלה: כְּיֶֶרק ֵעשֶׂב, נַָתתִּי ָלֶכם ֶאת-כֹּל. ד ַאְך-בָּשָׂר, בְּנְַפׁשֹו ָדמֹו ֹלא ֹתאֵכלּו. ה ְוַאְך ֶאת-דְִּמֶכם 
לְנְַפשֵֹׁתיֶכם ֶאְדֹרׁש, ִמיַּד כָּל-ַחיָּה ֶאְדְרשֶּׁנּו; ּוִמיַּד ָהָאָדם, ִמיַּד ִאיׁש ָאִחיו--ֶאְדֹרׁש, ֶאת-נֶֶפׁש ָהָאָדם. ו שֵֹׁפְך דַּם ָהָאָדם, 

בָָּאָדם דָּמֹו ִישֵָּׁפְך: כִּי בְֶּצֶלם ֱאֹלִהים, ָעשָׂה ֶאת-ָהָאָדם. ז ְוַאתֶּם, פְּרּו ּוְרבּו; שְִׁרצּו ָבָאֶרץ, ּוְרבּו-ָבּה.  

שתי המצוות המוזכרות במקרא הן האיסור על הרצח ואיסור על אכילת אבר מן החי. בחז"ל מובא עוד חמש 
מצוות שעל פי המקובל בידם נצטוו עליהן בני נח, כפי שפורטו במסכת סנהדרין, דף נו, עמוד א: 

תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין, וברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, וגזל, ואבר 
מן החי 

שבע מצוות בני נח כוללות שישה איסורים ומצוות עשה אחת. 

סדרם על פי הרמב"ם: 

עבודה זרה: איסור עבודת אלילים, ברכת השם: נאמר בלשון סגי נהור – זהו איסור על קללת שם האל, שפיכות 
דמים: איסור רצח, איסור גילוי עריות, איסור גזל, איסור אכילת אבר מן החי )יש להמית את בעל החיים כדי לאכול 
בני האדם  בין  )לאכוף את שמירת שש המצוות הקודמות, לשפוט  דינים: הקמת מערכת משפט  אותו(, מצוות 

בכלל, כפי שנצטוו ישראל, כגון ענישה על הגזל, העושק, הנזיקין וכדומה. 

שבע מצוות אלה הן כעין שבעה כללים, שלהם פרטים רבים. פרטיהן כונסו על ידי הרמב"ם בהלכות מלכים 
)פרק ט(. לדעת הרב מנחם עזריה מפאנו שבע מצוות בני נח מתפרטות לשלושים מצוות, והן אותן אלה שאמרו 

עליהן במסכת חולין )צב א( שבני נח קיבלו על עצמם שלושים מצוות ואינם מקיימים אלא שלוש מתוכן. 

ישנו סימן לזכירת שבע המצוות: ג' מצוות שיהרג ובל יעבור )עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות(, א- 
אבר מן החי, ב- ברכת ה', ג- גזל, ד- דינים

יש לציין שאיסור שפיכות דמים לגויים הכולל איסור הוצאת זרע לבטלה. ואיסור הפלות. . 

באותו עניין פוסק הרמב"ם כל גוי שלא קבל מצות שנצטוו בני נח הורגים אותו אם ישנו תחת ידינו. . . כל 
המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן – הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל 
אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נח מקודם 
נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת – אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם." 

משנה תורה לרמב"ם, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ח. 

בעולם יש רק דת אמת אחת והיא תורת משה כפי שספר זה מוכיח חד משמעית באופן שלא משתמע לשתי 
פנים בהוכחות לוגיות שכלתניות ומדעיות חד משמעיות. עד כאן. 

מהקונטרס  מביא  הנני  נשמות  הגלגול  כהוכחת  וסיבותיו  נשמות  גלגול  על  וההסבר  הבאים  הסיפורים  את 
"גלגול נשמות " של הרב יוסף שני שליט"א 

גלגול נשמות-וההוכחות לכך. 
הנפש הרוחנית לא יכולה להתלבש בתוך גוף גשמי, ומתלבשת היא בלבוש אמצעי בין גוף לנפש העשוי מחומר 
"היולי" שבו מרוכזים ארבעת יסודות הגוף בטרם התחלקותם, וכשאדם חוזר בגלגול, לא רק הנפש היא שחוזרת 
אלא גם לבוש זה חוזר, ואעפ"י שהגוף קבור אי שם או אפילו נשרף או נטרף, לבוש זה חוזר ליצור גוף כמות 
שהיה באותו תואר דמות וצורה, וכל הסימנים ופגיעות שנפגע הגוף בגלגולים קודמים כולל כתובות קעקע, נראים 

ככתמי לידה על הגוף הנוכחי, וזו אחת הסיבות שאסרה תורה לעשות כתובות קעקע. 

לבוש זה שב מחדש על ידי ההורים הנוכחיים המחיים אותו בכח לבוש נפשם המתלבש בזרע, ובזה נבדל 
וכדו', ואעפ"י שהיה כהן בגלגול קודם היות והלבוש בא הפעם מכח הוריו הישראלים, הוא  לוי  האדם לכהן, 
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ישראל ומותר בגרושה ולהיטמא למת. ואעפ"י שהיה ישראל בגלגול שעבר, כיון שנולד לאביו הכהן קיבל לבושו 
את אורות הכהונה ואסור הוא בגרושה ובטומאת מת. וכן יהודי שבא בגלגול גוי כיון שלבושו בא הפעם מכח צד 

הקליפה של אמו הגויה, דינו כגוי ואין לו חלק ונחלה בעם ישראל עד שיתגייר כדין וכדת. 

נושא הגלגול שייך בכל נפשות בני האדם בין גוי ובין יהודי, כי כל נפש צריכה לתקן את פגמיה, טעויותיה 
ונזקיה. ואם לא תקנה זאת בעודה בגוף צריכה היא לתקן זאת לאחר הפרדה מהגוף, ואחת מדרכי התיקון היא 

נתינת הזדמנות נוספת לחוטא לתקן מעשיו ע"י השיבה לעולם הזה בגלגול נוסף. 

כשבא האדם בגלגול לתקן חטאיו מגלגולים קודמים, התיקון נעשה על ידי ניסיונות שיעמידו משמים בפניו 
באותם עניינים שחטא בהם, וכשיעמוד נגד יצרו ולא יחטא יתכפרו לו חטאיו בבחינת מידה כנגד מידה, או על ידי 

ייסורים שיביאו עליו מידה כנגד מידה כנגד הנאות החטאים שעבר בגלגולו הקודם. 

ודע שכל סבלו של איוב באבוד בניו וממונו, וסבלו בגופו, נכלל בגדר "כרת" שאמרה תורה, וקיבל עונש 
זה על חטא הנדה שחטא בגלגול קודם. כי כרת אין ענינו בדווקא בעולם הבא לאחר המות, אלא ג"כ בעולם 
הזה בעודנו בגופו. ואנשים חוטאים כי חושבים שכרת הוא רק לעוה"ב. ואם האדם היה יודע שכרת פירושו 
שבחטאו עלול הוא לאבד את בניו או את בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה בעשר אצבעותיו ואפילו 
את כולם ביחד, היה קופץ עד לשמים ולא חוטא בשום אופן. כי כרת הוא עונש לפעמים גם בעוה"ז ולא רק 
בעוה"ב. ובגלל שאדם לא יודע זאת חוטא הוא כשוטה גמור. אבל כן הוא האמת ואנשים זועקים התפללנו 
טוב, נתנו צדקות, שמרנו מצוות, ומדוע אנו סובלים, ולא מבינים שכל סבלם הוא חלק קטן מעונש של כרת 
אחד שעברו. ואם מבין האדם שסובל הוא בגלל חטאיו ושב בתשובה, כגודל תשובתו כך יקלו מעליו הייסורים 

שנגזרו לו. 

זו מתבטאת אלא בקבלה בתורשה  ישראל בקבלם את התורה בסיני הפכו להיות "עם סגולה", ואין סגולה 
של דרגות רוחניות גדולות מעל לנפש המדברת, ונקראת נפש המשכלת, רוח ונשמה, אפשרות זו לא הופכת את 
עם ישראל לחכמים או עדינים אלא כאשר מאירים הם באדם. ודבר זה נעשה רק כאשר השלים האדם את דרגות 
הנפש המדברת, ובטרם זאת נמצאים הם בו מבלי שיורגשו או ישפיעו כלל. ולכן יש גם יהודים טיפשים ואכזריים 
כגרועים שבאומות כי נפשם טרם תוקנה, ואף כי רוחם ונשמתם. אבל כאשר מאירים דרגות אלו באדם מזככות הן 
אותו ומרוממות אותו אל על, וזוכה להשגות רוחניות שנפשות רגילות אינן יכולות להגיע אליהן, וכשהאדם לא 
הגיע עד כדי הארת דרגות אלו בו, יתגלגל גלגולים נוספים עד שיזכה אליהן, ולעתיד לבא כאשר נשמות עם סגולה 
תזדככנה כולם, נאמר "ונבאו בניכם ובנותיכם", דרגות אלו לא מאירים באדם בפעם אחת אלא לפי רמתו מאירים 

בו חלקים מהם וככל שמתעלה במעשיו זוכה ליותר חלקים ויש באפשרותו להשיג כולם בשלמות. 

ע"י שמירת שבע  ידוע  לגבול  עד  הרוחנית  נפשם  עקב  ויכולים להתקדם  נפש המדברת המה,  בעלי  הגויים 
מצוות שנצטוו בני נח. והשומרם נקרא "חסיד אומות העולם" שאמרו חז"ל שיש לו חלק לעוה"ב ומקבל את 
חלקו בהתאם לרמת נפשו, ואם זכתה אותה נפש להגיע לגבול השגתה, יכולה היא להסתפח בנחלת ה' ולהתגייר 
כדת וכדין, ואז בשעת הטבילה במקוה וקבלת עול המצוות באמת ובלבב שלם שורה עליה נפש הסגולה שניתנה 
לישראל )נפש המשכלת(, המהווה גשר למדרגות הרוח והנשמה, וכשתשמור אח"כ תרי"ג מצוות ותתעלה על 

ידיהם, יכולה היא להגיע אפילו למדרגת הנביאים, ועובדיה הנביא גר היה. 

נפש גוי, אעפ"י שמתגלגלת שנית לתקן מעשיה, לא תכנס לעולם בגוף יהודי, כי אין בכחה להתעלות לרמת 
להסתאב מהקדושה  לנפשו  בחטאים שגרמו  יהודי שחטא  אבל  לתיקונה,  בכך  צורך  לה  ואין  הנפש המשכלת, 
אל  ולשוב  להתגייר  ולעוררה  המסואבת  נפשו  את  לנקות  ויצטרך  גוי  בגלגול  ישוב  לישראל,  שנתנה  והסגולה 
הקדושה משם חוצבה. ואם זכה לזאת אז לאחר מותו ילך הוא לאור החיים, ככל אדם אחר מישראל. אבל אם לא 
זכה לעורר נפשו ולשוב אל הקודש, אז יתגלגל כגוי כמה פעמים ויתייסר בייסורי נפש וגוף קשים לכפר על מעשיו, 

ולאחר מכן יצטרך לחזור בגלגול יהודי ולקיים המצוות בטרם תשוב נפשו אל מחיצתה בעולם הבא. 

מי שבא בגלגול, זוכר בבירור את גלגולו הקודם כל זמן היותו בבטן אמו, והלם הלידה מחליש את זיכרונו, 
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אך לא משכיח אותו לגמרי, ובשנותיו הראשונות של האדם הוא מדבר דברים הקשורים לגלגולו הקודם הנשמעים 
באזני הסובבים אותו כשטויות של ילד דמיוני, ולאט לאט, התפתחותו הנוכחית והתרגלותו לקרוביו הסובבים 
אותו דוחקים את זיכרון גלגולו הקודם אל מתחת לסף ההכרה ו"שוכח" הוא אותה. אך עדיין הרבה הרגלים של 
בני אדם נעשים שלא במודע מתוך קשר לגלגולם הקודם7. וגם אותם הנולדים עם סטיות בעניני מינם וכדו', נובע 
הדבר מהרגלם בגלגול קודם בחטא זה שהפך לטבע בנפשם, ולכן נמשכים הם אחר אותו הרגל, שבאו עתה לתקנו 

ע"י הימנעם מהחטא בכל מחיר. 

הלם הלידה מכוון משמים כדי לגרום שההתפתחות הנוכחית תדחיק את זכרון הגלגול לתת מודע, כדי שהאדם 
בגלגולו הנוסף יחיה את חייו ויעשה את מעשיו מתוך בחירה מושלמת, ואם יזכור את גלגולו הקודם ויבין ששב 
הוא כדי לתקן מעשיו, שוב בחירתו לא תהיה מושלמת, ואין טעם במעשים שלא נעשים בבחירה ורצון מלאים. 
ומתעלה  בחירתו  ע"י  זאת  מחפש  וכשאדם  פגמיו.  ולתקן  גלגולו  סבת  את  עצמו  בכוחות  למצא  תפקידו  אבל 
זו,  להכרה  אדם  הגיע  לא  אם  וגם  המושלם.  ולתקונו  זו  לידיעה  להגיע  זוכה  הרוחנית,  ובהתנהגותו  בידיעותיו 
בעצם שובו לעולם כדי לתקן, ממציאים לו משמים מעשים וניסיונות שאם יעמוד בהם יתקן את מעשיו מגלגולים 

קודמים ותוכשר נפשו לאור באור החיים. 

נדונית בכמה דרכי ענישה שמטרתם לזככה ולטהרה, ולא מתוך נקם  הנפש החוטאת לאחר הפרדה מהגוף 
גרידא. ויש הנדונים ב"כף הקלע" בו נפשם נעה ונדה ללא מנוחה וסובלת צער קשה ומר, ועליהם הכתוב אומר 
"ואת נפש אוייבך יקלענה בתוך כף הקלע", ולעיתים נפש כזו מצליחה להכנס בגוף אדם והופכת אותו לנכפה, 
מה שנקרא בלשון העם "דיבוק9, ופעמים שבאה היא בגלגול בבעל חי, והנפש סובלת בהיותה כבולה שם בגוף 
שלא מתאים לצורתה הזקופה כאדם, ומעצם המצב המאוס בו הפכה לחיה, וכל סבל גופני שיש לחיה סובלת נפש 
האדם השוכנת בתוכה ככל אדם ובעל חי שנפשו מתייסרת מייסורי גופו. ומה גם שזוכרת היא את גלגולה הקודם 

והיותה אדם, וקצה במאכל החיות ובהרגליהן וטוב מותה מחייה. 

ייסורים אלו ניתנים לנפש כדי לנקותה ולהכינה לקראת שיבה נוספת לעולם הזה בגלגול אדם, ולכשתבא בגוף 
אדם ותיטיב דרכיה, תכנס למחיצתה בעולם הבא. דרך ענישה נוספת הוא הנקרא בנביא "תפתה" ובלשון חז"ל 
גיהנם". והוא לשון כללי להרבה מדרגות של סבל וזכוך, ויש הנדונים שם לזמן מרובה עד שישובו שנית לעוה"ז 
ונדונים שם לזמן קצוב כדי לנקותם ממעט הטינוף של  נוסף, ויש גם מדורים לאותם שרובם היה טוב  בגלגול 

חטאיהם ובסיימם להתנקות, נכנסים הם היישר למחיצתם הראויה להם בגן עדן אלהים חיים. 

עונש הגיהנם אינו לגוף השוכן באדמה, אלא לנפש המדברת הקרובה בהרגשיה ובמאוויה אל הגוף ומגיבה 
בדיוק כבהיותה בתוך הגוף. ואין זה עונש גשמי העשוי מאש להבה האוכלת את הגוף. אלא מאש רוחנית יותר 
השווה בדרגתה החמרית רוחנית אל דרגת הנפש, הסובלת ממנה בעצמה יותר קשה ומכאיבה מאשר הרגש האש 
הגשמית לגוף. ואמנם גם אדם החי בגופו, סבלו אינו רק גשמי אלא בעיקר רוחני, כי הנפש השוכנת בגופו היא 
שמרגישה את הכאב והסבל, ובהסתלק חלק מהנפש מאיזה אבר, משתתק הוא ואינו מרגיש שום כאב כלל. אכן, 
הסבל הגדול ביותר בגוף, קל הוא לעומת סבל הנפש המעורטלת מהגוף, כי הגוף מחליש ועוצר את עצמת הסבל 

מהנפש לאחד מששים בלבד. 

גם השכר בעולם הבא מתחלק בהתאם לרמות הנשמה השונות, ובעוד שהנפש הקרובה לגוף בהרגשה ומאוויה 
תמצא בגן עדן התחתון12 ותהנה מהנאות הקרובות לגוף המשלבות מראות נופים נאים, וריחות נעימים וכדו', עם 
תוכן רוחני גבוה, הרוח והנשמה ישכנו בגן עדן העליון כל אחד מהם במקום בפני עצמו בהתאם לדרגתו, ויהנו 
ולכן בתחיית המתים  ואינן פרי הדמיון,  והנאות אלה אמיתיות הן  הנאות רוחניות הקשורות בתבונה הטהורה, 
שהוא התכלית, ישובו כולם ויתלבשו בגוף הקודם שישוב לקרום עור בשר וגידים13. , וכל הלמוד והעדון הרוחני 
שלמד כל חלק בגן עדן יהיה אצור ומרוכז במח האדם הקם בתחייה, שיוכל לעשות בידיעתו שמוש כחפצו. ואז 
כיון שהוא בגוף הכולל את שלשת הדרגות גם יחד יוכלו הם בהתרכזות המחשבה לצאת כולם יחד מן הגוף לזמן 
מה, ולשוב ולהתעדן בגני העדן כרצונם, ולחזור אל הגוף כחפצם. כי הגוף יהיה הבסיס ממנו יצאו ואליו ישובו כי 

רק בו יכולים להתאחד כל שלשת הדרגות גם יחד. 



ספר ההוכחות320 

ומוחלט.  ישראל כדבר ברור  נפוצה בעם  והיתה  כוללת את האמונה בגלגול נשמות  תורת הקבלה האלהית 
ועוד לפני למעלה מאלפיים שנה כתב פילון האלכסנדרוני הסבר לאמונת הגלגול, ליישב דעת היוונים שלעגו 
על היהודים שמאמינים בזאת15. וגם יוסיפוס פלאוויוס כותב מפורש שהיהודים הפרושים שהיו רובו של העם 

מאמינים בגלגול נשמות. 

במשנה ובתלמוד אמונה זו אינה מופיעה במפורש, כיון שלאחר החרבן טרדות הגלות הרחיקו חלק מהעם 
מלהבין את הדברים על בוריים, וידיעה זו יכלה להרחיק אנשים קצרי דעת מהאמונה בתחיית המתים, או לגרום 
מהמציאות  לבריחה  או  להפסיד,  מה  להם  ואין  לעוה"ז  לשוב  סופם  כה  שבין  מחשבה  תוך  להתאבדות  להם 
ומלקיחת אחריות בעניני החיים, כשכל ענין יתפרש על ידם כתגמול על מעשיהם בגלגול הקודם, ונמצאו מאבדים 
עולמם עקב טעותם, וקוצר השגתם בדרכי הבחירה, השכר והעונש, והקשרם לגלגול הנשמות. אמנם, ברמז יש 
במשנה ובתלמוד מאמרים רבים שאינם יכולים להתפרש אלא ע"י האמונה בגלגול נשמות ולדוגמא, דברי התנא 
"כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני"17. שנראים כרחוקים מן המציאות. והתנא שגר בישוב וראה 
בני אדם שמתים בעשרם למרות ביטול התורה שלהם, אמר בבטחה רבה שכל המבטלה מעושר, סופו לבטלה 
מעוני. כי ידע שאדם זה שמת בעשרו ישוב בגלגול, והפעם ירצה ללמוד ותשוקתו ללימודים תהיה עצומה, אך 
עניו ודלותו ימנעוהו מללמוד. וכמו שפוגשים אנו בני אדם כאלה בכל סביבותינו שממש סובלים על שאין עתותם 
בידיהם ללמוד בגלל עול הפרנסה המעיק עליהם. ומאמר התלמוד, "מיום שחרב בית המקדש אעפ"י שארבע 
שנתחייב  ומי  דורסתו.  חיה  או  מהגג,  נופל  או  סקילה  שנתחייב  ומי  בטלו,  לא  מיתות  ארבע  דין  בטלו,  מיתות 
ומי  עליו.  באים  ליסטים  או  נמסר למלכות,  או  הריגה  ומי שנתחייב  נחש מכישו.  או  בדליקה  נופל  או  שריפה, 
שנתחייב חנק, או טובע בנהר או מת מאסכרה" )ברונכיט( וכי חכם זה לא ראה מחללי שבתות ומחוייבי שאר 
עונשי מות לפי ההלכה, שמתו על משכבם בשלום, וכיצד אמר דבר שהמציאות כביכול מכחישתו, לולי שהבין 
ישרים טובים  בני אדם  וכמו שהמציאות מלאה  וישלם במות לא טבעי על חטאיו.  שישוב אותו חוטא בגלגול 
וצדיקים שמתים במיתות משונות בדמי ימיהם19. ובפירוש אמרו בתלמוד20 שהקב"ה מביא את הנשמה חזרה 
לגוף ודן את הנשמה והגוף כאחד. והרמב"ן מבאר שבזה נרגע איוב כשהבין שסובל הוא בגלל חטאיו מגלגולו 

הקודם, ושכל מעשה רות ומחלון וכליון ובועז בנוי על גלגול נשמות

אמונת הגלגול מקורה מאברהם אבינו ע"ה, שנמסרה על ידו לכל שומעי לקחו, ובכללם כל בניו, אך בעוד 
שליצחק בנו מסר הוא את כל סודות האלהות ורזי הנפש, לבניו האחרים גילה רק את מסתרי הנפש ותהפוכותיה, 
ושלחם לארצות המזרח הרחוק22 ושם הפיצו הם תורות אלו כולל גלגול הנשמות, ולכן אמונת ההודים בנושאי 
רבים לתורת הקבלה שבידינו. ושאר עמי קדם אעפ"י שהאמינו בהשארת הנפש  זהה בפרטים  והגלגול,  הנפש 
לאחר המות, לכלל הכרה בגלגול נשמות לא כולם הגיעו, ורק בעשרות השנים האחרונות הוכח הדבר והפך לנחלת 

רבים. 

סוגי הנשמות רבות הן ושונות כי מקורן הוא מעשרת הספירות שברא הקב"ה ביסוד הבריאה, כשורש לכל 
העולמות הרוחניים והגשמיים. ועשר ספירות אלה כלולות כל אחת מהן מעשר, ועשר מעשר וכן על זה הדרך, 
ומשתלבים ספירות אלו בתרכובות שונות הגורמות למספר רב של צורות, וכל צורה היא שורש לנשמה. ולמעשה 
אותה  המייחד  ענין  יש  נשמה  כשלכל  הזה,  לעולם  ביאתן  במטרת  זהות  אינן  גם  ולכן  זהות,  נשמות  שתי  אין 

מחברותיה בין בהיותה בגוף ובין במרחב האין סוף. 

הנשמות נבראו לפני בריאת העולם הזה, ולמעשה העולם הזה נברא עבורן כדי שתכנסנה בגוף ותצטרכנה 
והנפש המחיה  הגוף  צד  בין  ותכנסנה למצב של בחירה  וכדומה  דיור,  זווג,  גשמיים כמאכל, משתה,  לעינינים 
והמגדלת המושכים להנאות אלו ואפילו שלא בהיתר, לבין כח הנפש המדברת הרוצה בדברים אלו לצורך קיום 
הגוף והמין האנושי, ונוספים עליהם הנפש המשכלת הרוצה בעשיית דברים אלו תוך שלובם במצוות הבורא, 
וכשם שאדם הרדוף ושטוף בתאוות העוה"ז חוטא הוא, גם הפורש כלל מעניני העולם הזה ולא נושא אשה או 
שמתנזר ממאכלים בריאים ואינו שומר על בריאות גופו, חוטא הוא, ועל ידי בחירתן מקבלות הנשמות את מעמדן 

הרוחני. 
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ככל שאדם מאריך ימים בעוה"ז – עולם הבחירה, ועובד את בוראו, כך מתעלה הוא ומתרבה שכרו הצפון לו, 
הן בעוה"ב והן לאחר התחייה. וכמ"ש "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"24, ומצב עמידתו ודרגתו בעת מותו 
מונצח לו לנצח, ולא ניתן לשינוי25, "ומה שטרח אדם בערב שבת, יאכל בשבת"26, ולכן לא רצו החכמים למות 
בתשובה  אחת  "יפה שעה  ואמרו  דבריהם  כרכו  ולכן  את שהותם.  בו  להאריך  והתפללו  הזה  מהעולם  ולהפרד 
ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"27. 
והנשמות לאחר שזכו להגיע למחיצתן בעולם הבא ולחזות בנועם ה', תאבונם גדל ורוצות לזכות לדרגות שלא 
הספיקו להגיע אליהן בעודם בחיים, ובפרט בראותם לחבריהם שהשיגו יותר, קנאתן מתגברת, "וכל אחד ואחד 
נוסף כדי להמצא.  ויש מהן שמוכנות לשוב בגלגול  "וקנאת סופרים תרבה חכמה"  נכווה מחופתו של חברו", 
בעולם הבחירה ולהתקדם ולעלות במדרגתן, ולוקחות סיכון בין הפסד כל השגתן, לבין הסיכוי להתעלות יותר. 
ונשמה כזו בבואה בגלגול נולדת מחדש בתנאים וסביבה המאפשרים לה להגיע אל הדרגה בו היתה בעבר, ומשם 
עליה להתאמץ ולעלות בכוחות עצמה והיות ולא בגלל ענשים חזרה היא לעולם, אז דינה כמו נשמה שבאה פעם 
ראשונה לעולם שנותנים לה חיים גשמיים טובים מבורכים בבריאות ובפרנסה, ואם ממשיכה היא בדרכה מגלגול 

קודם נקראת היא בלשון חז"ל "צדיק בן צדיק". ואם תקלקל מעשיה נקראת "רשע בן צדיק"

בן אדם ששב בגלגול לתקן מעשיו, סובל חיי צער למרות שעתה מעשיו ישרים. וצער זה הוא לכפרת עוונותיו 
שחטא בגלגולו הקודם, ונקרא אדם כזה "צדיק בן רשע", וכל שכן אם הרע מעשיו גם בגלגול זה ונקרא "רשע בן 
רשע", ולזה כוונו חז"ל באמרם "צדיק בן צדיק, וצדיק וטוב לו. צדיק בן רשע, צדיק ורע לו. רשע בן צדיק, רשע 

וטוב לו. רשע בן רשע, רשע ורע לו31. כשכוונתם לכך שהגלגול הקודם נקרא אב לגלגול זה. 

תרי"ג המצוות אעפ"י שנתנו לכל ישראל וכל אחד חייב בשמירת כולם, שונה היחס בין העוברים על המצוות 
מאחד לשני, בהתאם למוצא שרש הנשמה, כשלכל נשמה יש כמה מצוות המייחדות אותה וקשורות אליה בקשר 
אחרים  בחטאים  אבל  מיידי,  באופן  גם  מעלה  ענשי  מלבד  כבדים  נזקים  לה  תגרום  בהם  קטן  פגם  וכל  אמיץ, 
שמחוייבותה לשמרם היא כללית אפשר שיאריכו לו את הזמן שמא ישוב, ואם לא שב יענש עליהם לאחר זמן רב, 
או כלל לא יענש עליהם בגלגול הזה, אלא יקבל ענשו בעולם הבא ביסורי נפש קשים ומרים, ובגלגולים נוספים. 
ולכן רואים אנו שני בני אדם שחוטאים באותו חטא, ואחד נענש עליו בכל חומר הדין, ואילו חברו שום נזק לא 
מגיעהו ועצמותיו כדשא תפרחנה. כי הראשון ע"י חטא זה פגם בשרשי נפשו, ואלו השני מצוות אחרות קשורות 
בשרשי נפשו שאם יפגום בהם ייענש עליהם גם בעוה"ז32 ויתכן שאעפ"י שמצוה זו משרשי נפשו היא, מעכבין 

את ענשו עקב מעשה טוב שעשה המגן עליו זמנית. 

)גלגול גימטריא  נוספת לתקן מעשיה ולא להאבד לנצח,  אעפ"י שהגלגול הוא חסד שניתן לנפש הזדמנות 
חסד(. לא בכל מקרה הנפש החוטאת ולא שבה בתשובה חוזרת בגלגול, ויתכן שתתנקה היא בעולמות הרוחניים 
"רק" ע"י העונש הנקרא "גיהנם" הכולל מערכת שלמה של צורות ענישה ותקון. אבל על עוונות גזל וכדו' או 
עריות, כולל שכיבת איסור בין יהודי לגויה או בין יהודיה לגוי, או באיסור הזדווגות בין קרובים שאסרתם תורה, 
וכל שכן כשאשת איש חטאה עם גבר זר, או שחטא עם אשה בנדתה, שבזה אם לא חזר בתשובה בעודו בחיים, 
מוכרח שלאחר שיתוקן ע"י ענשי "כף הקלע" וגלגול בבעלי חיים וכדו', ישוב בגלגול בן אדם כדי להשלים תקונו. 

כל נשמה בנויה מתרכובת של כמה ספירות כאמור, אך אינה בנויה מקשה אחת, אלא נחלקת למספר רב של 
חוליות בנות ג' חלקי ספירות לחוליה, ויש יכולת לכל חוליה לפעול בפני עצמה כנשמה רגילה, ולהפעיל את הגוף 
על כל אבריו וגידיו ללא היכר חיצוני בינו לבין גוף המופעל ע"י נשמה מושלמת. וההבדל הוא משמעותי באיכות 
הרוחנית ובכח ההישגים להכרת סודות האלהות והבריאה, ודרכי ההנהגה וההשגחה בעולמות כולם. וככל שתגדל 

כמות החוליות תגדל עמה כח הראיה הרוחנית. 

כשאדם בא לעולם בפעם הראשונה, נולד הוא עם אפשרות לקבל נשמה מושלמת על כל חוליותיה כחטיבה 
אחת החיה בגופו וחשה את כל מאורעות החיים והמעשים. ואם מעשיה היו ראויים, בהפרדה מהגוף זוכה היא 
למעלות הרמות ביותר הנמצאים בגן עדן אלקים. שעליהם נאמר "עין לא ראתה אלהים זולתיך יעשה למחכה 
לו, אך אם מעשיה היו בחלקם טובים ובחלקם פגומים, אם ניתן לתקן את הפגם בענשי מעלה ולזככה ולהאירה, 
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כשסיימה את תהליך התקון נכנסת היא לגן העדן למחיצתה הראויה לה. אבל אם פגמיה הצריכו גלגול נוסף, אז 
במספר  קטנה  לנשמה  והופכים  עצמם  בפני  נפרדים  הטובים  מעשיה  ע"י  והחלקים שהאירו  מתפצלת,  הנשמה 
חוליותיה שיכנסו באיזה שלב לגן העדן למקום המתאים לרמת ואיכות הנשמה בהתאם לגודלה הנוכחי, ובתחיית 
המתים יקום אותו גוף עם אותה חלק נשמה שזכה והאירה בו. ושאר חלקי הנשמה שלא זכו להאיר, וכל שכן 
החלקים שנפגמו ע"י המעשים השליליים, מצטרפים הם לחלקים שלא זכו להתקן של נפש אחת או שתיים אחרות 
מאותה שרש, ושבים יחד לעולם הזה בגלגול נוסף34 כיישות של נפש אחת גדולה, ובהפרדם מהגוף שנית, ייעשה 
בהם כמשפט הראשון, והחלקים המתוקנים יהוו נפש בפני עצמה, ושאר החוליות ישובו בגלגול נוסף לאחר ענשי 

מעלה וכפי שנתבאר. 

אדם שלוה או הלווה בריבית35, או שנמנע במכוון להביא בנים לעולם36, או שכפר בתחיית המתים, והכופר 
שב  ולא  מאלה  באחד  החוטא  וכפירה37,  מינות  של  בספרים  והעוסק  ישראל,  לחכמי  והלועג  משמים,  בתורה 
בתשובה לפני מותו, גופו לא יקום בזמן התחייה, אלא יפסד ויאבד. ולאחר שחלקי נפשו הפגומים ייענשו בענשי 

מעלה, כל חלקי נשמתו כולל הטובים, ישובו לעולם בגלגול חוזר. 

ומכאן יובן שככל שאדם יצליח לתקן יותר ויזכה ביותר חלקים, תגדל הכרתו וראייתו באור החיים הנצחיים 
והעדון הרוחני, ולאחר התחייה תהיה הכרתו ונבואתו גבוהה יותר. הוא שהכתוב אומר על אותו זמן "וידעו אותי 
למקטנם ועד גדולם, כמים לים מכסים38. דהיינו שלאחר התחייה כל הנשמות תדענה את הידיעות הרוחניות, 
ובמבט שטחי כולן תהיינה דומות כשם שהים כלפי חוץ נראה שטוח בגובה אחיד, אבל כשם שבים יש עומקים 

שונים, ככה יהיו שונים ביניהם רמות ההכרה וההבנה, הגדלות וההתרוממות כפי גודל איכות הנשמה. 

וכך כותב רבי יוסף שני שליט"א על מקרה שאותה חזה במו עיניו: "כדי להמחיש את האמור לעיל, הנני מביא 
כאן כמה מעשיות שבחלקן אני הכותב עד עליהם. "

לסבי הצדיק ח' מנחם מנשה זצ"ל, היה ידיד נפש צדיק נסתר ושמו "ר' יהודה ליאון פטילון" זצ"ל. שפרט 
ידוע  זה היה  בני אדם, צדיק  ומתרחק מחברת  למעטים מיוצאי טורקיה שהכירוהו מאז, היה מסתיר את עצמו 
בענינים  עמו  ושוחחתי  לביתו  נכנסתי  כבן שבע עשרה שנים,  בהיותי  נפלא.  רוח הקודש  ובעל  נסתרות  כרואה 
פרטיים, כשלפתע נכנסה לחדר דרך הדלת הפתוחה, חתולה שחורה עם קו לבן מוארך על גבה, ועמדה למולו 
זקופה על שתי כפותיה הקדמיות והחלה ליילל. ואז פנה אליה הרב ואמר לה בעברית. לכי עתה ושובי בעוד חצי 
שעה ואתפנה אלייך, ומיד יצאה. ובעודי משוחח עמו שבה החתול שנית, ואז אמר לי הרב, ראה בשעונך כי עברה 
בדיוק מחצית השעה שבקשתי מהחתול להמתין, ועכשיו המתן אתה עד שאסיים עמה, ושבה החתול ועמדה מולו 
ויללה כמה דקות רצופות. וכסיימה, עצם הרב את עיניו רגעים מספר ואחר פנה אליה ואמר, לכי לשלום כי תקונך 
נגמר. ומיד פנתה לעבר הדלת ויצאה. וכראותי זאת שאלתי אותו. מה לך ולחתול, והשיבני כי זאת בחורה יהודיה 
בת שבע עשרה שנים שבאה בגלגול חתול על שתפרה ביום השבת, ובקשה תקון לנשמתה, ותקנתי אותה. ושאלתי 
אותו ומה יהיה עתה עמה והשיבני כי כבר מתה, כי ביציאתה מהחדר דרסה אותה משאית למוות. ונשמתה נמצאת 
עתה ממש בבית דין של מעלה, ונדונת על מעשיה. ומיד רצתי החוצה להווכח אם דבריו נכונים, וראיתיה מעוכה, 
והכרתיה לפי צבעה והכתם שעל גבה, ועוד סימן היה לי בה שהייתה קצת ארוכה מגודל חתול רגיל. ודבר זה גרם 

לי זעזוע פנימי שדחפני עמוק לתורת הקבלה. "

וכמו ששמעתי ממורי הר' יהודה צדקה זצ"ל על בחור רווק שנכווה ברוב גופו משמן רותח, והרופאים נתייאשו 
מחייו, והלכה אמו להר' יצחק כדורי שליט"א ובקשה ממנו שישאל שאלת חלום מדוע קרה זאת לבנה, ולמחרת 
הודיעה הרב שנאמר לו בחלום כי בחור זה בגלגול קודם שכב עם חמתו, שענשו לפי ד"ת בשריפה, ועתה שב 
לתקן זאת ע"י מותו מכוויותיו. ומיד רצה היא להרב יהודה צדקה זצ"ל מראשי פורת יוסף, וספרה לו את דברי 
ר' יצחק כדורי, וכשמעו, הלך עמה למטת הבחור ואמר לו, דע לך כי נענשת על חטאיך בגלגול קודם עם חמתך, 
התוודה מיד על חטא זה וקבל על עצמך שאם תבריא תעשה תקון לנשמתך בתעניות ובתפילות, ועשה כן הבחור 
והתוודה בדמעות וקבל על עצמו תשובה שלמה מכל חטאתיו ובפרט מחטא זה, ולאחר יומיים הגלידו פצעיו 

והבריא, ואח"כ נשא אשה והקים משפחה. 
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מביאם  שהוא  כפי  אישי  באופן  להם  עד  היה  שליט"א  שני  יוסף  שרבי  נשמות  גלגולי  של  סיפורים  ולהלן 
בקונטרס המוזכר לעיל "גלגול נשמות". 

גלגול נשמות בירושלים

יום אחד פנתה אלי גב' ו. אשה בת ארבעים וחמש. נכה בשתי רגליה וצמודה למכונית נכים ולקביים, ובקשה לידע 
מדוע גורלה בגד בה וטרם מצאה גבר כלבבה, אמנם מאז צעירותה פגשה היא גברים רבים אך כולם לאחר פגישה 
קצרה לא שבו להתעניין בה, והיא יושבת בודדה ולבה מר עליה. וכשראיתיה ביגונה ובמצב בריאותה הפגוע, 

רחמתי עליה והסכמתי לעשות "שאלת חלום"39 ולידע מדוע היא סובלת. 

בחלומי מצאתי את עצמי בעיר "וינה" משקיף לתוך חלון של בית מגורים, בו ישבו זוג הורים יהודים עם שתי 
בנותיהם ובנם ואכלו ארוחת ערב. ובהיותי סוקר את פניהם הבחנתי שפני הבת הצעירה כבת שמונה עשרה שנים 
דומות לפניה של הגב' ו. והבנתי שרואה אני את גב' ו. בגלגולה הקודם. ואראה והנה סיימה היא לאכול לפני 
כולם, ותצא בלט בחשכת הליל דרך סמטאות שכונתה לרחוב הראשי, ושם בקרבת גן עירוני המתין לה גוי צעיר, 
ובהיפגשם נהלו שם שיחת רעים, ובה בקש ממנה הצעיר לעזוב את משפחתה ועמה ולהלוות אליו, והבטיחה לו 

שתעשה זאת באחת מפגישותיה הבאות. 

ושוב מצאתי את עצמי משקיף בשעת ערב אל חלון ביתה בעת סעודתם, אך הפעם בסיימה לאכול עמדה ואמרה 
כי יש לה ידיד בשם "ואדיסלאב", ורוצה היא את הסכמת הוריה להנשא לו, ואז אחותה העירה שהוא לא יהודי, 
וכשהאם שמעה זאת מיד התעלפה, והאב שטרם הבין את המתרחש רץ לטפל באשתו ולעוררה מעלפונה, ואחותה 
ואחיה נשארו לדבר על לבה שתמנע מהצעד הנואל, ושתחוס על הוריה האומללים, ועל נשמתה המחוללת. אך 
דבריהם היו לריק, וללא מענה הפנתה להם את גבה וצעדה לעבר הגן הערוני, שם המתין לה "אביר חלומותיה", 

ונפלה לזרועותיו וספרה לו את אשר עשתה, ותלך עמו לביתו. 

ואשוב ואראה בחלומי והנה שעת בוקר מאוחרת, כשעומד אני מול בית יראתם, וצופה בה בהגיעה עם הגוי 
אל בית טומאתם להנשא לו. ומנגד ראיתי את בית הוריה, וכיצד ישבו הוריה ואחיה על הקרקע "שבעה" ובכו את 

מותה הרוחני, והינתקה מעמה ומאלהיה. 

פרטים  רצוני לשאלך שני  לך את חלומי,  לה, בטרם אספר  ואומר  בפי.  לידע מה  ו.  גב'  אלי  חזרה  למחרת 
שיסייעוני לוודא את פתרון חלומי. א. מתי נפגעת ברגלייך ששותקו. ב. מה יחסך עם משפחתך. ותבכה ותאמר 
לי, כי בהיותה כבת שמונה עשרה שנים הוצרכה לעבור נתוח בחוט השדרה, ובעקבותיו שותקו גפיה, ועד אז 
היו קשריה עם משפחתה שכללה אם ועשרה אחים ואחיות, תקינים לחלוטין. ואת אביה היא לא הכירה כי נפטר 
בהיותה כבת שלש שנים, אבל בחזרתה מהנתוח לביתה על כסא גלגלים לא נתנה לה אמה להכנס לבית וגרשה 
יותר  בה  להכיר  רוצה  היא  אין  ולכן  חבריה.  עם  המתירניים  יחסיה  על  אותה  העניש  אלקים  כי  באמרה  אותה 
כבתה. ובצר לה פנתה לאחיה הגדול בקוותה למצוא מחסה אצלו עד שירגיע את אמה שתסכים להכניסה לבית, 
אבל אחיה דחה אותה בבוז ואמר לה כי הסכמת כל המשפחה לנדות ולהרחיק אותה מעליהם. עקב התנהגותה 
המופקרת עם חבריה. וכשראתה שבקשותיה שבות ריקם הלכה לבית חברתה שקבלה אותה ועזרה לה להשתקם. 
ומאז שנים, בחגים כאשר מתאספים כל משפחתה לחוג יחד. נאלצת היא, ללכת לבית מלון ל"סדר" קבוצתי כדי 

לא לשבת בודדה ולאכול את לבה מייאוש ובדידות.  

ואומר לה, ראי כי דברייך תואמים לתשובה שקבלתי בחלומי, וכי כל מעשה האלהים הם "מדה כנגד מדה"40, 
החום  את  ממך  מנעו  כנגדה,  במדה  זה  בגלגול  לכן  הגוי,  עם  אסורה  אהבה  לך  היתה  הקודם  ובגלגולך  והיות 
והאהבה להם הנך כ"כ מצפה. והרגליים שנכנסו לבית טומאתם, שותקו עתה. וכשם שנתקת את קשרייך עם עמך 
ובית אביך, נתקו עתה בגלגול זה משפחתך את קשריהם עמך, וכל אשר נותר לך לעשות הוא, לקום ולהתוודות 
לפני בורא עולם אשר הבדילנו מכל עם, וקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את תורתו תורת אמת, ולהתחנן על נפשך 
האומללה אשר בגדה באלהיה ובעמה, ולבקש מחילה וסליחה וכפרה, אולי ישוב האלהים וניחם, וסלח לחטאיך 
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ופשעיך, והיה אם תשובי אליו באמת ובלבב שלם, ודאי כי תקובל תשובתך, כי אל חנון ורחום ה' אלקינו ומרבה 
לסלוח, וייטיב לך גורלך

גלגול נשמות בברוקלין ניו יורק

בחורף שנת תשנ"ג באו אלי למשרדי בניו-יורק, שתי נשים, האחת גב' ג. כבת ששים וחמש, מוכרת לי מבקורים 
קודמים. ועמה גב' פ' אשה כבת ארבעים ושתים. וגב' ג. אמרה לי, "רבאי, תראה אם אפשר לעזור לגב' פ' שאני 
מכירה אותה מאז שנולדה, ומעידה על אמתות דבריה". ואז פתחה גב' פ' וספרה לי שהיא נולדה כבת זקונים 
ה"שיקסע"  הכריז,  לידתה  על  כששמע  ואביה  יורק.  ניו  ברוקלין  "ויליאמסבורג"  בשכונת  שמים  יראי  להורים 
מהם  בוקעת  השנאה  את  חשה  היא  ומנודה.  שנואה  הזו  שהילדה  ביניהם  החליטו  כמו  המשפחה  וכל  הגיעה, 
ומהתנהגותם אתה. בהיותה בגיל שש הוריה הכריחו אותה לשטוף את הכלים של כל המשפחה, ובלילות שבת 
היתה צריכה ילדה קטנה וממוטטת להשאר ערה עד שעות מאוחרות כדי לשטוף מערכות כלים של המשפחה ושל 
כל האורחים שהגיעו אליהם. בהיותה כבת עשר אביה אמר לה שהמשפחה לא אוהבת אותה, והוא לא מוכן שהיא 

תאכל אצלו "לחם חסד", והיא חייבת לשלם מכספה על כל הוצאותיה. 

והוצרכה כל יום לאחר הלמודים לצאת לרשימת בתים של אנשים שהוכנה לה, לעבוד כשומרת-טף, או לשטוף 
כלים ושטיחים. את הכסף שקבלה מסרה כל ערב לאביה שנתנם מיד לאחיה שיקנו להם בכסף זה ממתקים, ועיניה 
רואות וכלות. בהיותה קרוב לגיל שמונה עשרה, אביה קרא לה ואמר, את יודעת שכלנו שונאים אותך, החזקתי 
אותך בבית על כרחי רק כדי שלא תצאי לרחוב ולתרבות רעה, עכשיו ברוך השם גדלת, והחלטתי לשלח אותך 
מביתי לעולמים, אך כדי שלא תדרדרי לפריצות מצאתי לך חתן שכור, ובעוד שבועיים את מתחתנת אתו. מהכסף 
שעבדת חסכתי סכום ששכרתי בו דירה ושלמתי שכירות מראש לכמה חדשים ומהחופה תלכי ישר לדירתך ואת 
יודעת לעבוד טוב ולהשתכר, תחזיקי את בעלך ואת הבית ושלום ולא להתראות. היא שמחה על ה"בשורה הטובה" 

שסוף סוף היא מתפטרת מבית עויין, ולא היה אכפת לה מי הבחור ומה מעשיו. 

את הבחור היא פגשה לראשונה בחייה תחת החופה, כל ה"טקס" לקח כמה דקות, כשהיא לבושה בשמלה 
רגילה בנוכחות מנין, בקבוק יין ועוגה אחת. לאחר החופה היא יצאה עם הבעל לדירה השכורה, לא לפני שאביה 

הזהיר אותה שבשום אופן לא תעז לנסות ליצור קשר עם המשפחה יותר, או חלילה לבוא לבקר ויהי מה. 

כשלבה מלא תקוה נכנסה עם הבעל לבית, אך סדר יומה היה פחות או יותר כזה, "כבודו" קם בשעת הצהרים 
פתח את המקרר ואכל מה שמצא, המתין לה באפס מעשה עד ששבה מעבודתה, ואז הכה אותה "רק" מעט, והיא 
נתנה לו כמה דולרים שיניח לה ואז הוא יצא ל"מסבאה" לשתות ולהשתכר, והיה שב בחצות לילה שכור כלוט, 
ומכה אותה בכל חלקי גופה ומתעלל בה ועושה כל מה שלבו חפץ מבלי להתחשב אף בדיני הטהרה, והולך לישן 
עד למחרת בצהרים וחוזר חלילה. סדר זה נמשך שבעה ימים בשבוע כולל שבת, אלא שבשבת היא חזרה מ"בית 

הכנסת" יותר מוקדם, ולמרות היותה שומרת מצוות נתנה לו כסף שילך לשתות ויניח לה. 

לאחר חדש מהנשואים היא נכנסה להריון. ולאחר תשעה חדשים נוספים ילדה בן, אך המצב בבית לא השתנה 
בעקבות הבן כלל, והמשיך כרגיל. לאחר כחדשיים נוספים היא נכנסה שוב להריון ואז החליטה שהמצב בלתי 
נסבל יותר, ועזבה את הבית והשכונה, ושכרה לה דירה בשכונת "בורו-פארק", ופנתה לעובדת סוציאלית שתעזור 
לה להחלץ ממצבה, ובאמת תוך חדשים ספורים היא קבלה מבית משפט את הגרושין האמריקאיים כולל החזקת 

הבן והעובר ברשותה, וצו המונע מהבעל להתקרב לביתה. 

ערב אחד בהיותה בביתה, הבעל הגיע רגוע לחלוטין, וכשהיא רצתה לטלפן למשטרה, אמר לה בעלה, אין 
צורך אני כבר עוזב, באתי רק להגיד לך שלפי תורת ישראל את נשואה ועודך "אשת-איש", ונקמתי המתוקה על 
שעזבת אותי, להשאירך עגונה כל ימי חייך, והלך. והיא אמרה לי, "רבאי", אני בת ארבעים ושתים וכל כך הרבה 
שנים לבד ואני עדיין "אשת-איש". אבל זה עוד לא הכאב שלמענו באתי, זו רק "הסוכריה", עכשיו אני נכנסת 

לעצם הכאב, והמשיכה את ספורה. 
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היא ילדה בת, וגדלה את בנה ובתה לבד מנותקת ממשפחתה וממשפחת הבעל, ועבדה קשה כדי לגדל אותם 
באהבה ובמסירות, והילדים השיבו לה אהבה וחום שהוו לה פצוי מסויים על בדידותה ועגינותה. וכשהיה הבן בן 
שתים עשרה וחצי והבת בת למעלה מאחת עשרה שנים, יום אחד הופיע אביה בביתה ואמר לה, אמנם את אינך 
בתי, אך בנייך נכדי ובאתי לקחתם אלי לגדלם. וכשהיא סרבה לתתם לו, אז הוא החליט שמה שלא יצליח לקחת 
בכח, יקח במח. ובמלים מתונות ומחושבות אמר לה, ראי, בנייך מסכנים ללא משפחה משום צד, וכל רצוני לתת 
להם חום של משפחה, סבא, סבתא, דודים ודודות. ולקחתם בשבתות ל"בית הכנסת" ולחנכם למצוות, מה שאין 
בידך ובכחך לעשות. לאחר מחשבה, מתוך אהבה אמיתית לבניה, שטובתם בלבד עמדה לנגד עיניה, הסכימה, 
ואמרה לילדים הנה סבא שלכם תלכו אליו לשבת, ואם ימצא חן בעיניכם יהיה זה דבר קבוע. הילדים עשו שבת 
במחיצת הסבא וכל המשפחה, ונהנו מאוד כי מצאו חום, אהבה, ומתנות, וברצון החלו ללכת מדי שבת בשבתו 

לבית הסבא, וכך החלה שטיפת המח שלהם נגד האם לחלחל בהם לאט לאט. 

בהגיע ערב פסח בא הסבא לקחת את נכדיו, והאם התנגדה באומרה שני לילות של "ליל הסדר" לא אעשם לבד 
כגלמודה, אלא עם בני. והילדים החלו לבכות, סבא, סבא, רצוננו ללכת אליך לחג, עד שנכמרו רחמיה ושלחה 
אותם. לאחר מכן היא ישבה ובכתה על בדידותה, והחליטה אלך לבית אבי ואחוג עם בני ויהי מה. בהגיעה לבית 
פה?,  את  אותה,  ושאלה  לעומתה  גיסתה  באה  מיד  פנימה.  ונכנסה  רשות  ללא בקשת  הדלת  את  הוריה, פתחה 
ודחפה אותה מהדלת החוצה. היא התגלגלה מכל המדרגות ושברה את הברך ושכנים טובים לקחוה לבית החולים 
ב"מנהטן", שם היתה כל החג ועוד שבוע נוסף. כשכל זמן זה בניה אצל הוריה. וכששבה מבית החולים שבו בניה 

אליה והחיים נמשכו כרגיל. 

בהגיע חדשי הקיץ, תמוז-אב, רוב ילדי היהודים בניו-יורק לא נשארים בעיר עקב הלחות הכבדה, ויוצאים 
למחנות קיץ בהרים שמסביב. גם האם חסכה עשרת אלפים דולר מעבודות שונות, שלחה את בניה למחנות הקיץ 
ושלמה חמשת אלפים דולר עבור כל אחד מהם, והיתה באה פעמיים בשבוע לבקרם. באחד הימים כשבאה למחנה 
של הבן לא מצאה אותו, ושאלה את המנהל אודותיו, ואמר לה שלפני שלשה ימים בא אחיך לבקרו ולקח אותו 
עמו לחצי שעה של טיול ולא החזירו, ולא דאגנו כי ידענו שהוא בידים טובות. האם נלחצה ונסעה כמטורפת 
למחנה של הבת והספור חזר על עצמו, האח ואשתו לקחו את הילדה ולא השיבוה. האם נהגה בטרוף חושים ישר 
לבית אחיה ודפקה בדלת ובכתה, היכן הילדים?, אחיה פתח את החלון ואמר לה, גברת, כדי לבכות יש מקומות 
יותר טובים מביתי. לכי ל"כתל המערבי" או לפחות לבית הכנסת ותבכי שם. הילדים שלך אינם מענינים אותי, 
בבקשה לעזוב את המקום, וסגר את החלון. האם ברוב כאבה פנתה מיד לרב בית-הכנסת וספרה את ספורה, הרב 
אמר לה תני לי שהות של כמה שעות ואטפל בענין. בערב הרב טלפן אליה ואמר פני למשטרה והגישי תלונה, כי 
משפחתך לא מוכנים לספר כלום ולא לבא לדין תורה בנושא זה. האם עשתה כעצתו ופנתה למשטרה והגישה 
כשדמיונות  שבועות  כמה  במשך  סבלה  את  לתאר  צורך  אין  יטופל.  הענין  בסבלנות,  לחכות  לה  נאמר  תלונה, 

מטורפים רדפוה בחשבה על בניה שהוו את כל עולמה ונעלמו. 

שם  מצאה  בהגיעה,  מסויים.  בתאריך  המשפט  לבית  להופיע  ממנה  ובקשו  מהמשטרה  אליה  פנו  אחד  יום 
את מנהלי המחנות, אחיה וגיסתה כבולים באזיקים. ולאחר שנשבעה לומר את האמת והעידה את עדותה, צוה 
השופט לכלאם עד שיגידו היכן הילדים. ולאחר יומים אחיה נשבר ופנה לשוטר שיביאהו לפני השופט, רצונו 
להודות באשמה, וספר לשופט שהוא הבריח את הילדים ל"סונדרלנד" שבאנגליה, שם יש פנימיות חרדיות טובות 

ויוקרתיות לילדים בגילם. 

נעשה.  וכך  הילדים,  את  להשיב  לאנגליה  שתסע  לגיסה  פרט  במעצר,  לשבת  ימשיכו  שכולם  צוה  השופט 
המשטרה דווחה לאם על הטיסה בה שבים הילדים ואפשרה לה להגיע עד כבש המטוס לקבלם. האם כל הלילה 

לא ישנה וטרחה להכין ולבשל לילדים היקרים ששבים סוף סוף אליה. 

כשהילדים ירדו מהמטוס רצה לחבקם ולנשקם, אך הבן דחף אותה ממנו והלאה באמרו "שיקסע" למה החזרת 
אותנו מפנימיה טובה בת חמשה כוכבים לביתך המשעמם והקודר, לא מתוך אהבה אלינו עשית זאת אלא מתוך 
בתנאים  ללמוד  שם  ולהשאירנו  באנגליה  לבקרנו  באה  היית  אותנו  אוהבת  היית  אם  כי  שלך,  פרטית  אנוכיות 
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נפלאים. האם ההמומה פנתה לבת שהתחבאה מאחרי אחיה ולא רצתה כלל לשוחח עם האם. האם הבינה שהגיסה 
עשתה להם שטיפת מח יסודית כל הדרך חזרה, וחשבה שלאט הילדים ירגעו, היא הכניסה אותם למכוניתה ובאה 
לביתה. אך הילדים הגיעו עד לחצר ואמרו לה, עד כאן החוק מכריח אותנו לבא ולא יותר, אנו לא נכנס לביתך 
ואיננו אוהבים אותך. כמה שנסתה האם לבטא  ולא נאכל ממאכלך, רק ממאכל הסבא והדודים, את "שיקסע" 
את אהבתה ושמחתה על שובם, הילדים התעקשו ועמדו בשלהם. כשמונה שעות עמדה האם עם ילדיה בחוץ, 
עד שנשברה וטלפנה לאביה שיביא לילדים לאכול. האב מלא חיוך הגיע עם מכוניתו ללא אוכל, ואמר לה, נכדי 
רעבים אני לא חוטף אותם אלא לוקח אותם לביתי לאכול, את הדרך חזרה הם יודעים, אבל לא אגרשם מביתי אם 
ירצו להשאר. אל תטלפני כי לא נענה לך, אם הילדים ירצו יתקשרו אליך. הילדים קפצו בשמחה למכונית הסבא 
ונסעו לביתו. האם התקשרה כמה פעמים ובכל פעם כשהזדהתה טרקו לה את הטלפון. הילדים כלל לא התקשרו 
אליה, וכשהלכה פעם אחת לבית הספר לבקרם הם ברחו ממנה כמפני נחש. האם המשיכה את חייה, בכאב כפול 
ובבדידות מכאיבה כשחייה אינם חיים, ללא שום צד תומך וסומך, אבל המשיכה באמונתה בבורא עולם להתחנן 

ולהתפלל לו שישיב לה את בניה ואת אושרה. 

יום אחד בהיותה ברחוב השלש עשרה בבורו פארק פגשה מכרה שאמרה לה גב' ש. את יודעת שבנך מחר 
מכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו, האם ההמומה שאלה אותה וכי בני נשוי?! והתברר לה שבנה התחתן 
ברוב פאר והדר ואכן נולד לו בן. והברית יתקיים למחרת ב"ויליאמסבורג" בבית הכנסת שברחוב "לי". היא תפסה 
יזמה והגיעה לברית, גיסתה שראתה אותה, חטפה לה את הפאה הנכרית מעל הראש וזרקה אותה החוצה, ובסיוע 

כמה חברות גרשו אותה מהמקום, כשמרחוק ראתה את בנה עם אשתו והתינוק צועדים ל"ברית". 

כשסיימה את ספורה פנתה אלי באמרה, "רבאי, בני ובתי נשואים, אינני מכירה את כלתי וחתני ואינני יודעת 
כמה בנים יש להם. בשמחה הייתי מתאבדת, אבל אני יודעת ש"המאבד עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא". 

לכן אני בקושי ממשיכה את חיי האומללים, כלום תוכל לעזור לי!?. 

כל עת ספורה ישבתי ובכיתי והזדעזעתי עד עומק נשמתי מקורות חייה, ולכן הסכמתי לבדוק מדוע נגזר עליה 
סבל כבד כזה. ומצאתי כי ב"גלגול קודם" באירופה היתה היא בחורה יהודיה שברחה מבית הוריה והתחתנה עם 
שכנה הגוי. הוריה כשמעם, ישבו עליה "שבעה" כעל מתה, ונתקו את הקשר עמה לנצח. והיא היתה מאושרת 
בחיק הגוי שאהב אותה בכל לבו והעניק לה אהבה ומסירות. היא ילדה לו בן ובת שלפי דין ישראל הם יהודים, 
כזקנה  לעולמה  נפטרה  כיצד  אותה  ראיתי  אביהם.  עם  יחד  לכנסיות  אותם  ואף לקחה  כגוים  אותה  גדלה  והיא 
מאושרת עם שיער תלתלים לבן, כשבנה ובתה והגוי מקיפים אותה באהבה ובשירה, נפחה את נשמתה מחייכת 

על הספה. 

ועתה שבה לתקן את אשר עוותה, כשהוריה ומשפחתה עתה, הם גלגולי משפחתה הקודמים ששבו אף הם כל 
אחד לצורך תקונו, ולכן בתת הכרתם היתה להם שנאה תהומית אליה, למרות שהיו אנשים מכניסי אורחים ובעלי 
צדקה וחסד עם אחרים. ולכן אביה פלט מפיו בעת לידתה ה"שיקסע" הגיעה, מבלי שיבין את משמעות דבריו. 
והיות וכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא הם "מדה כנגד מדה" חייה מלאים סבל, ותחת כל אנחת רווחה וספוק 
מאהבת הגוי, נצרכת היא עתה לאנחת כאב ונאקה מחוסר אהבת בעל. ואת ילדיה שגדלה כגוים החזירה בגלגול, 
ואין לה זכות לגדל אותם כיהודים, ועד יום מותה נגזר עליה להיות בודדה כואבת ומתיסרת, לתקן את היותה 

שמחה ומאושרת מהאהבה האסורה שהיתה לה עם הגוי. 

כשספרתי לה את הסיבה, היא בכתה ואמרה "כלום אין לי תקנה?, " הוצאתי ספר "שדי תפוחים", והראיתי לה 
איך לעשות את התקון למי שהיתה עם גוי. ואמרתי לה שתעשה תקון זה כל שבוע במשך שנה שלמה פרט לחגים, 

ואז אני מקוה שיכופר לה ותגיע אל המנוחה ואל הנחלה. 

כעבור שלשה חדשים שבתי לניו-יורק ופגשתי את גב' ג. שאמרה לי. "רבאי, יודע אתה מה קרה עם גב' ש. ?, 
היא עשתה כל שבוע תקון כפי שהורית לה, ובמוצאי התקון השמיני כשהיא נטלה את ידיה כדי לאכול, הטלפון 
צלצל, בנה היה על הקו ואמר לה "אמא, אני ואחותי מצטערים על הנתוק שלנו ממך, ואני בא לתקן את המעוות". 



 327ספר ההוכחות

האם ההמומה לא יכלה לאכול והיתה כולה סוערת, לאחר כמה רגעים הבן הופיע חבק את אמו ונשק לה בבקשת 
סליחה ומחילה, ולקח אותה במכוניתו לביתו שם המתינה גם הבת עם בעלה ובתה, והמעגל נסגר כשסודר ביניהם 
ששבת אחת היא תעשה בבית הבן והשניה בבית הבת. סמרו שערותי למשמע בשורה זו, ואני הפכתי המום, ואז 
שאלה אותי גב' ג. "מה יהיה עם גב' ש. בנושא עגינותה?, " ואמרתי לה להמשיך כל השנה את התקון ואז יקרה 
אחת מהשתיים, או שבעלה ישנה דעתו ויגרשנה בגט פטורין כדת משה וישראל, או שימות ויפנה את מקומו. גב' 
ג. עזבה את הסביבה, וגם גב' ש. לא שבה לאחר שנה, מכאן אני מסיק שגם ענין "עגינותה" סודר. )מתוך הקונטרס 

גלגול נשמות של כבוד הרב הגאון יוסף שני -שבתאי שליט"א(

גלגול נשמות בניו יורק

יורק וליד השולחן ישבו זוג הורים מבוגרים עם שתי בנות. הבת  לפני שלשים שנה התארחתי בליל שבת בניו 
עצובה מאוד. אחרי הארוחה  היתה  כבת שלשים  ואילו הבת המבוגרת  ומלאת שמחה,  היתה מחייכת  הצעירה 
כשהבנות הלכו האמא פנתה אלי ושאלה מה היא תעשה עם הבת הגדולה שעדיין רווקה, בחורה יראת שמים, 
מורה, צדקת ולא הולך לה עם שדוכים. היא התארסה בעבר, ובטלה את הקשר כשהתברר לה מהותו של הבחור. 
מאז כל מי ששמע שהיתה מאורסת, בורח ממנה. ואילו אחותה הצעירה עכשיו מאורסת ויצאה כעת לפגישה עם 
הבחור שלה והמבוגרת יושבת בקומה העליונה ובוכה בדמעות ואמרה במפורש שלא תיתן לאחותה להתחתן, 
רק על גופתה. ולא יודעים מה לעשות. אמרתי לה טוב שאמרת לי את זה עכשיו בליל שבת לפני השינה, זה הזמן 
המתאים, אני אנסה לעשות הלילה שאלת חלום ואולי מחר בבוקר תהיה לי תשובה. עשיתי שאלת חלום וקיבלתי 
תשובה שבגלגול שעבר היא חטאה עם גוי. ולכן נגזר עליה לסבול כל החיים בודדה, מידה כנגד מידה על האהבה 

האסורה שהיתה לה. 

בבוקר קראתי לבחורה ואמרתי לה תראי, בגלגול שעבר חטאת עם גוי ולכן מהשמים עצרו אותך. זה חשבון 
של מידה כנגד מידה. אם את רוצה להתחתן, תעשי תיקון למי שהיתה עם גוי. )כסדר התיקון המופיע בספר שדה 

תפוחים(. במוצאי שבת עזבתי את המקום וחזרתי למקומי. 

אחרי שלשה חדשים הייתי בארץ, הטלפון צלצל, משהרמתי את השפופרת שמעתי ברקע אותה צורחת ובוכה. 
ואחיה אמר לי, עכשיו אנחנו לוקחים את אחותי לחופה, והאחות הגדולה שוכבת על הדלת ולא מאפשרת לה 
לצאת, וצורחת מר שלא יתכן שאחותה תתחתן לפניה. ביקשתי אותה לטלפון. ושאלתי אותה, האם עשית את 

התיקון שאמרתי לך, היא אמרה כן. אמרתי לה, אם כך קומי תתלבשי, תלכי לחתונה. 

אני מקווה שבחתונה תמצאי את החתן שלך. שכנעתי אותה. היא קמה, התלבשה והלכה לחתונה. החבר הכי 
קרוב של החתן שהיה כשושבין שלו, בן עשרים וחמש ראה אותה ולא גרע עין ממנה. למחרת הם נפגשו ואחרי 
זמן קצר הם התחתנו והם מאושרים עד היום. כשהגעתי למיאמי ביץ' לביקור, באו לקבל את פני היא עם בעלה 
וילדיהם הקטנים, והיתה כולה מאושרת ומחייכת. )ודע, שמאחר שלא היה לה זיווג באמת בגלגול זה, ברגע שהיא 
תקנה, מהשמים זמנו לה אדם מתאים שגם לו לא היה זיווג. לפי הקבלה זה הסוד של בני בנימין שחטפו בנות 

בשילה.(

גלגול נשמות בטורונטו

מהנוכחים  כמה  בליווי  מארחי  לבית  חזרתי  שבקנדה,  בטורונטו  שנתתי  נשמות  גלגולי  בעניין  הרצאה  לאחר 
בהרצאה שרצו לשוחח עמי בענייניהם הפרטיים. משהגענו, נכנסתי עם אחד מהם לחדר פנימי לשיחה בעניינו 
והשאר המתינו בחדר הגדול. לפתע נכנסה כשהיא נסערת אשה כבת ארבעים וחמש דוברת עברית ובכתה והתחננה 
לתת לה להכנס אלי ללא תור. הקהל שהבין לרגשותיה הסכים לבקשתה, מיד כשסיימתי עם מי ששוחחתי, היא 

נכנסה והחלה לבכות בקול ולספר את סיפורה הכואב. 
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צעירה ישראלית תושבת תל אביב היתה היא כשהכירה מתנדב קנדי גוי והחלה להתרועע עמו. אורח חייה 
שהיה חילוני כתוצאה מלימודים בבית הספר הישראלי "הממלכתי" שם לא רק שלא הקנוה שום ערכים ליהדות 
אלא להפך, לא מנעו ממנה להנשא לו כמות שהוא. אבל הוריה "המסורתיים" בקשו ממנה לא להנשא לו אלא אם 
כן יתגייר. באהבתה הגדולה להוריה לא רצתה לגרום להם לדאבון לב ושכנעה אותו לעבור גיור קצר שאינו מחייב 
כלום רק כדי להרגיע את הוריה. הוא עבר קורס גירות קצר ומזורז שבסופו קיבל את "תעודת הגיור" שלא היתה 
לו שום חשיבות בעיניהם כי בין כה לא היתה כוונתו לשמור את דיני היהדות, וכל הצהרת קבלת המצוות וטבילה 
במקוה היתה הצגה אחת גדולה. )כמו הרבה גיורים הנעשים ע"י רבני השלטון ומוסדותיו, ויש הרבה גרים שדינם 
ממשיך להיות גוי, כי גיורם לא תקף לפי דרישת ההלכה.( כשבצאתו מבית הדין עם התעודה הנכספת פנו שניהם 

למסעדת טריפה. 

לאחר נישואיהם מצא עבודה ונולד להם בן. משנכנסה להריון נוסף, פוטר מעבודתו. עקב הלחץ הכלכלי הגרו 
לקנדה שם הוריו המבוססים שלבוהו בעסקיהם והיתה הרווחה. 

בטורונטו היא ילדה בת. מיד לאחר הלידה פרצו ביניהם מריבות קשות ואז בעזרת משפחתו הוא עבר לדירה 
נפרדת ולקח עמו את הבן אותו הוא אהב מאוד. ובכסף רב של משפחתו נהל הוא כנגדה משפט גירושין אזרחיים 
והצליח בטענות מרמה לקבל גם את החזקה על הבן. את הילדה השאיר בידה כי לא נקשר אליה כלל. הוא נשא 
אשה גויה ומנע ממנה כל השנים לבקר את הבן ולמרות פסקי דין של בית המשפט לקבלו לביקורים, היתה הגויה 
גם שבמשך  מה  נכשלו.  הבן  את  לראות  וכל מאמציה  ומשונות  שונות  אליה בטענות  הילד מלצאת  את  מונעת 
השנים הבן קיבל מחלת "לוקמיה" ואז באישור רפואי הממליץ לא לתת לאם להפגש עם הבן כי התרגשותו תערער 
את מצבו הרפואי, נתקבל פסק דין בבית המשפט האוסר עליה להפגש עם בנה. בינתיים מצב הבן מחמיר והוא 
נוטה למות וכל רצונה הוא לראות את בנה ולהמצא בקרבתו בימיו האחרונים. שמא אוכל לעזור לה בדרך כל 

שהיא בעניין זה. 

השבתי לה שאין כל ספק שמצב זה הוא תוצאה של קשר לגלגול קודם. ושאם נצליח לדעת את סוד הדבר 
אולי נמצא גם את הפתרון. ולכן שתבא למחרת עם אדם נוסף ואשתדל למצא את הסיבה. בבואה למחרת התיישבו 
היא וחברתה לצד השולחן, ועמדתי בתפילה לפני בורא עולם שלמען רחמיו יגלה את עיני לדעת מה בגלגולה של 
אשה זו גרם לסבלה הנוכחי. ישבתי נכחן בעיניים עצומות בתנוחת הרפייה, הגורמת לנפש לצאת בחלקה מהגוף 

ובמצב זה לצפות בעברה של אשה זו. 

לפתע מצאתי את עצמי במרכז העיר בודפשט צופה בהמון יהודים שהובאו למקום והוקפו בגדר תיל, כשחייל 
במדי ס. ס. עומד בפתח הגדר וממיין את הקהל מי ישאר ומי ישלח מיד למשרפות בפולניה. בין הקהל ראיתי צעירה 
כבת שמונה עשרה שנים הדומה לאשה זו שלפני, עומדת עם הוריה בתור למיון. הוריה נשלחו מיד למשרפות 
והיא נשארה במקום עם עוד אלפי בני אדם שעמדו להשלח למחנות עבודה. לאחר רדת החשיכה ראיתיה זוחלת 
מתחת לגדר הדוקרנית ולמרות פציעתה משהצליחה לעבור דרכו בחסות החשיכה פתחה בריצה לעבר בנייני העיר 
הגדולים שממול ונכנסה לאחד מהם והחלה לעלות במדרגות כאחוזת טירוף. באחת הקומות הגבוהות נקשה היא 
על אחת הדלתות, משפתח גבר צעיר את הדלת היא בקשה את עזרתו, והוא אמר לה אני מוכן לתת לך מחסה 
בתנאי שתתמסרי לדרישותי והיא הסכימה. למחרת הוא המציא לה תעודה "ארית" שעמה יכלה להסתובב בחוצות 
כבת נכר, כדי שתצא לקניות ותתפקד כעקרת בית רגילה. ומיד פנתה לכיוון בתי היהודים שיושביהם פונו ומצאה 
באחד הבתים תנוק שחום עור שהוריו נטשוהו בהחטפם למחנות ריכוז ושעוד היה בחיים למרות שלא אכל מזה 
יומיים. היא הביאה אותו לבית הגוי והאכילה אותו, הילד מצא חן בעיני הגוי שהסכים לאמץ אותו. למחרת עברה 
ליד בית שבו נתפסו יהודים שהסתתרו מידי הגרמנים בעת הסלקציה הגדולה ומצאה בתוכו תנוקת בהירת עור, גם 

אותה היא לקחה לאימוץ ואעפ"י שהגוי לא התלהב מהרעיון הוא הניח לה. 

וקרא  סופך,  יגיע  מזוהמת עכשיו  יהודיה  הגוי שצעק לעברה  לבין  בינה  לאחר כמה חודשים פרצה מריבה 
גררוה בשערותיה  ואז הם  היא התנגדה,  יהודיה מסתתרת. משבאו הגסטפו לקחתה,  לגסטפו שיקחוה בהיותה 

לחצר וירו בה בצד השמאלי של הבטן עד שמתה מזוב דם. 
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ובמרכז  מאוד  רחבים  עלים  בעלי  ירוקים  בעצים  ומוקף  שמש  שטוף  אחר  במקום  עצמי  את  מצאתי  לפתע 
המקום מדורת עצים גדולה. והנה שוב נמצאת היא כצעירה בת שמונה עשרה מובלת עם הוריה אל המוקד בידי 
קבוצת נזירים דומיניקנים כשבראשם צועד כומר עם כובע משולש. הבנתי שאני נמצא בספרד לפני כמה מאות 
בידי האינקוויזציה לשרפה.  ונשפטו  אנוסים השומרים את היהדות בסתר,  כיהודים  נתפסו  שנים, כשמשפחתה 
ראיתי איך שהוריה )שדמותם לא היתה דומה להוריה בהונגריה כי היו אלה אנשים אחרים לגמרי( הועמדו מול 
המוקד ואז אמר להם הכומר שאם הם יסכימו להודות בנצרות ייקל ענשם וישקל מחדש. והם בעוז רוח צעקו 
"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" ומיד הושלכו אל תוך המוקד. ראיתי כיצד בדקות מועטות לשונות האש לחכו 

את גופם ואפילו הרחתי את ריח הבשר החרוך. 

כשעמדה היא וצפתה במחזה המחריד שנעשה בהוריה נגש אליה אותו כומר )שפניו תאמו להפליא לבחור 
שאסף אותה לביתו בהונגריה ושהסגירה לבסוף בידי הגסטאפו( ואמר לה חבל שבחורה בת שמונה עשרה תשרף 
על המוקד, אולי תעדיפי להכנס למנזר. היא הסכימה והלכה אתו. הבטתי שנית על המוקד ושמעתי את קול נפוץ 
העצמות באש, נחרדתי וצעקתי אני לא יכול לסבול לראות זאת אני שב אל הגוף ובאחת פקחתי את עיני ומצאתי 

אותה ואת חברתה ישובות בקשב. 

אמרתי לה עכשיו הכל ברור. לפני מאות שנים בהיותך עם משפחתך אנוסים בספרד, ובעוד שהוריך קדשו את 
השם ומתו מות קדושים, הפקרת את נשמתך כדי להנצל, ובמשך מאות שנים לאחר מותך סבלת בענשי מעלה 
קשים ומרים עד שהשיבוך שנית בגלגול לנסיון חוזר בהונגריה כשאותו כומר עצמו נתגלגל שנית לנסותך, משמים 
זמנוך ישר לפתח ביתו, ובעוד שהיית אמורה לוותר על עזרתו ולהסתכן במות על קידוש ה', הפקרת שנית את 
נשמתך ובגדת בעמך ובאלהייך. אך כל זה לא עזר לך ונהרגת ללא עמידה בנסיון, אך היות ובכל זאת נהרגת עקב 
היותך יהודיה, תוך תקופה השיבוך לעולם לנסיון נוסף, המתנדב שהכרת שתוארו דומה בדיוק לבחור מבודפשט 
ולכומר מספרד שוב נתנסית דרכו ושוב לא עמדת בנסיון. הבן שלך הוא שחום עור כי הוא גלגול הילד שחום 
העור שהצלת בבודפשט, וכשם שאז הוא אהב אותו גם עתה נקשר הוא אליו. ואילו בתך היא בהירה כי היא גלגול 
הבת שמצאת שם שהגוי לא נקשר אליה אז ויחסו אליה קריר גם עכשיו. סבל זה של ניתוקך מהילד בעודו חולה 
מסוכן הוא צער עבור נתוקך כצעירה מהורייך ומדתם ולמרות שראית במות הקדושים שלהם בגדת באלקי עולם 

שעליו הם מסרו את חייהם. 

כשסיימתי היא הגיבה, כל דבריך ותיאורך את צורת הגוי וצבע עור הילדים הוא מדוייק ולא עוד אלא למרות 
שהורי מוצאם הוא מפרס כשאני שומעת את השפה הספרדית אני מתמוגגת בערגה לשפה זו האהובה עלי ובשמעי 
נאנסתי בברוטאליות ברח' אלנבי בת"א.  בגיל שמונה עשרה  ולתוספת,  עומדת כמהופנטת.  אני  זו  שיר בשפה 
דבריך שכנעוני להתחזק בבורא עולם ולהבין את גזירתו הקשה, אליו אתפלל מעתה בתחינה אולי יחנני וישמע 

קולי

גלגול נשמות בשיקאגו

ישבה היא למולי ודמעתה על לחיה, ומבטה הכאוב זועק, אלי, למה עוללת לי כה, ואיה רחמיך וחסדיך על עלובת 
נפש כמוני שבאה להסתופף תחת כנפיך. ולא ידעתי במה לנחמה. 

את ספורה שמעתי מרב משיקאגו, שהפנה אותה אלי לאחר שנואש מלנחמה מאסונה הכבד, ולמרות שהודעתיו 
שאיני יודע במה לנחמה וחבל שתתאכזב, עמד ושלחה. ועתה נמצאת היא כאן בבית ספר יהודי בקווינס – ניו-
יורק, פוכרת את ידיה ומצפה לשביב אור ומלת נוחם ליגונה העמוק ולהתרת ספקותיה בצדקת דרכי ה' בעולמנו. 

וכך פרטי המעשה. 

בחורף תשנ"ב בהיותי בניו-יורק טלפן אלי רב משיקאגו בבקשה שאקבל אחת מנשי קהילתו הנמצאת במשבר 
אמונה ובכאב עמוק עקב מקרה טרגי שארע לה, והמטיל צל כבד על כל בני הקהילה. 
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רב זה הגה רעיון נפלא לקרב רחוקים ליהדות ע"י מתן הרצאות ושעורים בנושאי פסיכולוגיה וחנוך ילדים. 
אליו הגיעו בעיקר נשים יהודיות הרחוקות מכל זיק של יהדות, ותוך כדי הרצאת הדברים שילב תוכן אמיתי על 
מהות החיים והנפש, והשפיע על חלק מהן לשמור תורה ומצוות. בין נשים אלו היתה צעירה אחת שגדלה על חנוך 
אמריקאי חלוני לגמרי, ונשאה לגוי וילדה בן שהיה בגיל שש כשבאה להרצאות, ולאט לאט הושפעה מדברי הרב 
על תורת ישראל ותכנה, והחלה לשאול שאלות מעמיקות ולקבל תשובות מספקות שבעקבותן החלה בשמירת 

המצוות. 

ויתגייר,  זוגה הגוי בבקשה שילמד את מצוות היהדות  לאחר כמה חדשים כשנתחזקה בדרכה פנתה אל בן 
אך הוא השיב לה שמיד כשהתחילה בדרך המצוות הוא הבין שיבא יום והיא תדרוש ממנו להתגייר, ומאז גיבש 
לעצמו החלטה שכאשר היא תגיע לנקודה זו שהוא יציע לה גרושין, ופירוד מוחלט גם מהילד שישאר בידה בתנאי 

שהיא תפטור אותו ממזונות הילד ומשאר התחייבויות כלשהן, ואכן כך נעשה. 

מיד לאחר גירושיה, הילד הוכנס ע"י האם לתלמוד תורה של קהילת הרב, והיא הפכה להיות אחת מפעילות 
הקהילה. הילד שגדל עם השנים גילה התעניינות ורצון בלמודי הקודש ודבקות בקיום התורה והמצוות. ובהגיעו 
לגיל "בר-מצוה", מאחר ויום הולדתו חל ביום שבעה עשר בתמוז שהוא יום אבל וצום על חרבן ירושלים, תוכננה 
עבורו מסיבת בר-מצוה מפוארת לימים שלאחר תשעה באב. אכן, "רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום". 
לתורה,  ועלה  הכנסת  בבית  תפילין  הילד  הניח  המצוות,  לעול  להכנס  זמנו  הגיע  בו  בתמוז  עשר  שבעה  וביום 

וכשסיים את התפילה יצא לבית אמו אך לא הגיע, משאית פגעה בו וקפחה את חייו. 

למותר לציין את גודל הכאב של הקהילה כולה עקב מותו הטראגי, וצער האם השכולה שכמעט השתגעה 
מגודל אסונה, מקרה זה החל לעורר אצלה שאלות על מדת הדין והצדק של מעלה, כיצד עוללו לה דבר שכזה 
למרות תשובתה הכנה, והקרבתה למען היהדות ומצוותיה, "הזו תשובה, וזה שכרה". ושאלותיה אלה גרמו לנזק 
גם לקהל השומעים שכמעט אוטומטית עמד לצדה כנגד בית דין של מעלה, והחלו לפקפק אם לא "יד המקרה" 

גרם לזאת, ו"גורלו" של אדם רודף אותו תוך התעלמות בית דין של מעלה ממעשיו הטובים והתנהגותו. 

כמעט מידי ערב היתה האם מגיעה לבית הרב בטענות ודרישות על הצדק האלהי, ובבכיות על רוע מזלה. והרב 
היה יושב עמה זמן רב בסבלנות להרגיעה, ולעודדה ולנחמה. אך כשדבר זה נמשך כשנתיים מאז האסון, הלחיץ 
הדבר את הרב ובני ביתו כי חיי הבית כמעט נהרסו בגללה, ועמדו חסרי אונים בראותם שלעזור לה אין ביכולתם 
ולמנוע אותה מלבוא ולטעון את טענותיה החוזרות ונשנות ללא הרף אי אפשר, ואין לדבר סוף. וכששמע הרב 
שאני נמצא בניו-יורק, מיד פנה אלי בבקשה שאראה מה ניתן לעשות להרגיע את האשה, ולהחזיר את השקט 
לביתו וקהילתו. ולמרות שהשבתי לו שאיני יודע כיצד לעזור בענין זה, וחבל שהאם רק תתאכזב יותר עקב תקוות 

שווא בפגישתה עמי, שלח אותה הרב אלי. 

עתה ישבה היא מולי במבט כאוב וידיים פכורות בייאוש ובעצב, ולא פצתה פה וחכתה לשמוע מה יש בפי 
לומר לה. אמרתי לה ראי, אין ספק שמקרה זה קשור ל"גלגול נשמות" שלך ושל בנך שאם נדעהו נכיר כי הבורא 
הוא "אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא". אבל כלל איני בטוח שיש בידי את הכלים לדעת את סוד הענין, 
אבל מקוה אני שלמען הקהילה ושלוותה ולמען תשובתך, משמים יעזרו לנו למצא את הסיבה והצדק האלהי, אך 
דעי שבכל אופן גם אם לא תמצא הסיבה למקרה קשה זה, אין זה גורע מצדק בית הדין של מעלה, כי יתכן וחלק 
מתקונך הוא למנוע ממך את הידיעה, כדי להגדיל את כאבך ונסיונך. אני אנסה לצאת אל העבר ולמצא את הסיבה, 

ואת תשמעי ותרשמי כל מילה שתצא מפי כדי שנוכל להתבונן אח"כ בדברים. אולי יזמן לנו ה' את הפתרון. 

עמדתי בתפילה לפני הבורא יתברך שיגלה את עיני למצא את פשר הענין ולהראות לעין כל "כי צדיק ה' וישר 
משפטו, וכל דרכיו אמת". ומשסיימתי, ישבתי למולה בעצימת עינים, ולאחר דקות מעטות של רכוז החלתי להזות 
בהקיץ, ובמעין חלום מצאתי את עצמי בירושלים ליד הכניסה המוכרת היום בשם "שער שכם", צועד לאורך 
הרחוב הנקרא היום בשם רחוב הגיא. אבל היתה זו ירושלים בבנינה שגם אז הכניסה אליה היתה באותו מקום, 
ורחוב זה היה אחד הרחובות המרכזיים בה שחבר בין העיר החדשה שמעבר לחומה )בית זיתא( ומבצר אנטוניה 



 331ספר ההוכחות

ועתה  )עמק עושי הגבינות(.  שבצפון, לבין העיר התחתונה שבדרום, דרך מרגלות הצד המערבי של הר הבית 
צעדתי לאורך רחוב זה כשמשני צידי בניני ירושלים היפים והמתנשאים לגובה רב. 

היתה זו שעת אחר הצהרים מוקדמת, כשהרחוב היה שטוף שמש קיץ לוהטת, ואף אדם לא נראה בו פרט 
לחייל יהודי נמוך קומה הצועד כשקסדה לראשו וחרב ארוכה בידו, ואני בעקבותיו. החייל עמד ליד בית מרשים 
זכוכית  בקבוקי  עשויה  היתה  חזיתו  שכל  היום(,  דולורוזה  ויאה  רח'  מול  )בערך  הרחוב  מימין  שהיה  במיוחד 
ירוקה הדבוקים זה לזה, ויוצרים גדר מרהיבה לחצר שלפני הבנין. החייל פתח את דלת החצר ונכנס פנימה ואני 
בעקבותיו, ובמקום לפנות שמאלה למדרגות הכניסה לבנין, פנה ימינה וירד במדרגות אל המרתף שם הסתתרה 
אשה זקנה. החייל פרץ את דלת המרתף ופנה אל הזקנה בבקשה שתתן לו אוכל כי רעב הוא. הבנתי מיד שמדובר 
בתקופת המצור הרומאי על ירושלים. הזקנה שכמה חופני שעורים היו חבויים לה מתחת לקרקע פחדה שהחייל 
יגלה את מחבואה ויפקירנה לרעב, החלה בוכה וטוענת שגם היא רעבה ואין לה כלום כדי להשביעו, ומשהחל 
החייל לחטט בחפציה ולדשדש בקירות, פחדה שמא יגלה את מחבואה וכדי לסלקו אמרה לו, ראה לי אין מה 
לתת לך אבל אגלה לך שבבית המקדש יש בעזרת הקודש כדים מלאים תאנים של קודש, שם תוכל לאכול כאוות 
נפשך. מששמע החייל את דבריה הניח לה באמרו, אם שקר אמרת אחזור לכאן ואשסעך בחרבי. ומיד יצא לעבר 
בית המקדש ואני בעקבותיו. נכנסנו להר-הבית מהכניסה הדרומית ופנינו לצד המזרחי ולפתע ראיתי למולי את 
בית המקדש בבנינו עומד במלא תפארתו, אך שמם. נכנסתי אחריו לעזרת הכהנים וראיתי שכהן אחד בלבד עמד 
בצד המזרחי של המזבח )בפינה הסמוכה לצפון( והתפלל. )הבחנתי אפילו בבגדי הכהונה שעליו ונזכרתי שיש 
מחלוקת בין התנאים לגבי האבנט של הכהן ההדיוט אם הוא עשוי רק פשתן או אם רקום עליו פרח מחוטי צמר. 
ושהרמב"ם פסק שגם אבנטו של כהן רגיל עשויים שעטנז של רקמת צמר, והתבוננתי וראיתי שאבנטו של הכהן 
היה באמת עשוי פשתן לבן ופרח ורוד )כנראה צמר של "תולעת שני"( רקום עליו בחזית שמעל טבורו, התבוננתי 

גם במגבעתו, ואם זכרוני לא מטעני היה זה קצר ככובע הגמדים, ולא ארוך ומלופף ככובע הכהן הגדול. 

החייל לא התענין בכלום ופנה ישר לצד הצפוני של העזרה שם עמדו שני כדי חרס בגובה כמטר כל אחד 
שהאות ת' היתה כתובה בדיו שחור עליהם, )להודיע שמדובר בפירות "תרומה" המותרות רק לכהנים לאכלם 

בטהרה( ופתח את מגופת אחד הכדים והוציא מלא כפו תאנים דבשיות ואכלם במקום ויצא משם לדרכו. 

פתאום ראיתי את עצמי עומד בשעת בוקר מוקדמת על חומת ירושלים הצפונית )בערך מול רח' סאלח אדין 
בימינו( בין חיילים יהודים המגינים על החומה וגם החייל אוכל התרומה ביניהם, כשממול מעבר לחומה במרחק 
של כמה מאות מטרים עמדו הרומאים באלפיהם לרוחב החומה הצפונית כולה, באפס מעשה. לפתע זרק אחד 
הרומאים סולם חבלים שנתפס בקצה העליון של החומה ותוך דקות ספורות החלו עולים הרומאים אל החומה 
בהמוניהם כשהחיילים היהודים מנסים להפילם מהחומה החוצה. התפתח קרב מגע בראש החומה בו הפילו אלה 
את אלה מראש החומה החוצה, הבנתי שאני רואה את הרגע ההסטורי של יום שבעה עשר בתמוז המקורי וכיצד 
נפרצת החומה בידי האוייב הרומאי, לא עברו דקות מועטות וחיל רומאי נגש אל החייל היהודי אוכל התרומה 

ודחף אותו מראש החומה למרגלותיה החצוניות, החייל נפל על ראשו ונהרג מפגיעת שבר בקדקדו. 

לפתע מצאתי את עצמי צועד בסמטאות עיר באירופה, שלא ידעתי איזו היא, וראיתי גוי צעיר שהבנתי שזה 
גלגול החייל היהודי ששב עתה כגוי, כדי לתקן את מעשיו המכוערים שכללו אכילת תרומה שאסורה לישראלים, 
כגוי  לשוב  היה  ותקונו  הקודש.  עזרת  לתוך  ובמנעלים  מלא  ובחגור  בטומאה  בכניסה  והמקדש  הקודש  וחלול 
ולמצא את הדרך ליהדות ולחזור אליה ולחיות בקדושה ובטהרה, אך הוא לא עשה כן אלא ראיתיו נושא גויה 

לאשה, שילדה לו בן. 

כל תיאור זה תוך כדי ראייתי ספרתי אותו לאשה, שכתבה את כל המקרה. לאחר כמה דקות חזרתי לעצמי 
ומצאתי את עצמי יושב מול האם הנבוכה. זכרתי את כל הספור, )כשעדיין בעת כתיבת שורות אלה, עומד הכל 
לנגד עיני( והסברתי לה דעי, כי בנך הוא החייל היהודי, ואת היא האשה הזקנה שבמרתף ששלחה אותו לבעוט 
בקודש ולחללו באכילת "תרומה" שכישראל היתה אסורה עליו. ואפילו אם היה כהן היה אסור באכילתה כי היה 
טמא, והתרומה חייבת להאכל ע"י הכהנים בטהרה. ובגלל שאכל זאת נתחייב במות בידי שמים ולכן נהרג מעל 
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חומת ירושלים. וכיון שנהרג בשבעה עשר בתמוז חזר לעולם כדי לתקן את מעשיו ג"כ בשבעה עשר בתמוז. והגוי 
ממנו הבאת בן זה, הוא הבן הגוי של החייל היהודי בגלגולו השני, ואם היית יהודיה כשרה שומרת תורה ומצוות 
היית צריכה להאנס בידי גוי זה כדי להביא לעולם לתקון את החייל שהיית סיבה לחטאו ולמותו, אך היות ולא 

היית מודעת לתורה ומצוותיה חיית אתו מרצונך. 

עתה נסגר המעגל, את שבת לתקן את מעשייך וחטאייך מתקופת המקדש, ואולי אפילו מגלגולים שלפני כן. 
בין יתר המעשים שהוצרכת לתקן, היה להביא את האדם שגרמת לקלקולו, ולחנכו בדרך התקון. ואכן כך עשית, 
הבאת את החייל היהודי דרך בנו הגוי מגלגול שני, כי רק על ידו יכל הוא לשוב לעולם זה. והפעם תקנת אותו ע"י 
שחונך בדרך הנכונה, ותקונו המושלם היה כאשר ביום היותו "איש" החייב במצוות בשלמות, הניח תפילין שהם 
קודש, ואמר עמהם "שמע ישראל" שהוא קבלת עול מלכות שמים מרצון. ועלה וקרא בתורה בקדושה, ומתוך צום 
ותפילה וקדושה, שב לעולמו הרוחני. ואת עוד חייך לפניך לתקן את אשר קלקלת בגלגול זה ובגלגולים שקדמו, 

עד אשר תשוב נשמתך ליוצרה זכה וברה. 

ר' אברהם עדס זצ"ל ובן המקובל

בייסורים קשים, כמדומני של מחלת השחפת  בן צעיר שהיה שנים מוטל חולה  ירושלים היה  לאחד ממקובלי 
שאז לא היתה לה תרופה, ומרוב שכיבה, גופו קיבל פצעי לחץ. ופעם נכנס אליו המקובל הקדוש מרעיש הארץ 
ר' אברהם עדס זצ"ל לצורך איזה ענין, ובהכנסו שמע את הבחור בוכה מסבל וצועק רבש"ע למה תעניש אותי 
ואני לפני גיל עשרים שבית דין של מעלה לא מענישין וכדו'. ונשבר לבו בקרבו על סבלו. ונכנס לחדרו והביט בו, 
ואמר לאביו, בנך זה בא לעולם בסבל זה על שבגלגולו הקודם היה מורה בתלמוד תורה והיה מכה את התלמידים 
קשות וגרם להם שכשגדלו נמנעו משלוח את בניהם לתלמוד תורה, אבל כשאני רואה את סבלו הכבד אני אתפלל 
לתקונו. ומיד עמד בתפילה. וכשסיים להתפלל אמר לאביו, הלילה בחצות יבוא תקון לבנך. ואכן, בחצות לילה 

נפטר הבן לחיי העולם הבא. 

עד כאן מתוך הקונטרס "גלגול נשמות של הרב יוסף שני -שבתאי שליט"א

הוכחות נוספות לגלגול נשמות ממקורות שונים

אצל הדרוזים מוכרים וידועים מקרים רבים של גלגול נשמות. בכתבה בעיתון "הארץ" ב- 19.5.85 מסופר על בדר 
עזמי שנולד פעמיים: בגלגולו הראשון – גר בדליית אל כרמל, בהיותו בן 17 נשלח לרעות את הצאן וביום 14 

לאוגוסט 1957 מצא רימון יד ישן, תוך כדי משחק שלף את הנצרה, התפוצץ ומת. 

בגלגולו השני – בו ביום שהתפוצץ נולד כעזמי באדר בעוספייה. הוריו לא ידעו כמובן שנהרג בהתפוצצות 
רימון, בגיל שלוש החל למלמל שמות וארועים, זכר את גלגולו הקודם, זיהה את אמו מגלגולו הקודם ואף הוביל 

את הוריו אל המקום בו הסתיר את חליל הרועים שלו מגלגולו קודם. 

זוכר כיצד נרצח בשעה 5.45

5.45, זכר שבגלגולו הקודם היתה לו חנות למכשירי  זכר כיצד נרצח בשעה  טיטו,  6 מהודו, בשם  ילד בן 
חשמל, ב- 28.8.83 בשעה 5.45 נורה ונרצח. המקרה נבדק במשטרה והסתבר שהיה מקרה רצח כזה שלא פוענח, 
הילד מסר את שם הרוצח: איש העסקים סדק יוֵהאַדַיאן. משטרת אגרה פתחה שוב את תיק הרצח לחקירה ועצרה 

את איש העסקים. המדהים מכל הוא: שלאחר זמן קצר נשבר איש העסקים בחקירה והודה ברצח!

ילדה בת 8 מהודו – זכרה את גלגולה הקודם

8, אמרה יום אחד להוריה שהיא אשתו של קיידר ואף מסרה את כתובתו המדוייקת,  שנטו קומרי בת ה – 
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אהב  בעלה  הספרים אשר  הרהיטים,  הבית,  מדוייקים של  תיאורים  קודם,  מגלגול  בעלה  על  מדוייקים  ופרטים 
לקרוא. לבסוף סיפרה: שבהיותה נשואה, החביאה סכום כסף קטן בעליית הגג. 

הוריה אמרו לה: את ילדה קטנה, תפסיקי לדמיין, אך הילדה בת ה – 8 התעקשה שהיא אשתו של קיידר. לאחר 
חיפוש נמצא הבעל מגלגול קודם. כאשר הגיעו לביתו של קיידר ושאלו אותו היכן אשתו, השיב שאשתו נפטרה 

לפני 8 שנים. והמדהים ביותר: הכסף נמצא בדיוק במקום שציינה!"

בת שלוש וחצי מצפת – זכרה את גלגולה הקודם

בעיתון "ידיעות אחרונות" 5.7.97 סופר על בת אל – ילדה בת 3 וחצי מצפת, אשר ניגשה לפתע לאמה ואמרה 
לה: אני בת 40, קוראים לי הודייה, את לא האמא שלי, יש לי אמא אחרת שקוראים לה דינה. 

יום אחד הצביעה הילדה בת השלוש וחצי לעבר קבוצת בנינים, תוך כדי נסיעה ברכב ואמרה: "הנה, כאן הבית 
שלי", היא הובילה את האמא ההמומה לביתה מגלגול קודם.

כתבת העיתון שמתה מוות קליני – ראתה עצי ברוש מקרח שקוף

בעיתון "ידיעות אחרונות" מיום 4.9.98 מסופר על דבורה נמיר, כתבת הבריאות של העיתון מזה 40 שנה, 
אשר מתה מוות קליני, חשה שלווה ענקית שהציפה אותה מרגע שעברה לעולם האחר!

. . . "אני ניצבתי שם מול המון עצי ברוש עשויים קרח שקוף, ומאחוריהם בוֵהק אור מטרף, שהפך את הקרח 
למזוקק כל כך. עמדתי נפעמת מול המראה המדהים הזה, כשברקע מתנגנת מוסיקה קלאסית קלה, והייתה בי 

שלווה ענקית, הרגשה נפלאה של יופי ושקט". . . 

רחל נועם – קיבוצניקית לשעבר

ועיניה  זמנית של הנשמה מהגוף  יציאה  נפל פיגום עץ על ראשה. היא חוותה  יום אחד ברחוב בתל אביב, 
נפקחו לראות את האור. . . "התחלתי לראות אור. . . האור היה נפלא ואדיר ומקרין שפע רוחניות נשגב. . . אהבה 

נשגבת. . . בקשתי לעצום את עיני אך לא היו לי עיניים!". . . 

)מעריב, זמן תל אביב 7.1.94(

הכתבה  ב')וראו  ברשת  ברדיו,  שודר   , קליני  מוות  מת  החינוך,  במשרד  מפקח  היה   – ז"ל  דביר  עזריאל 
מהעיתון בפרק המוות הקליני(. . . "בבית דין של מעלה האשימו אותי בדברים קשים, ביקשו לגזור עלי מיתה. . 

. רבים עד אין מספר. . . לא פסקתי מלבכות ולהתחנן על נפשי". . . מאידך הגיעו מלאכים. . . 

אברהם חג'ני – נרצח בדקירות סכין וחזר לחיים

"עוד לא הספקתי להעיף מבט לכיוון הצליל וכבר ירד משמאלי צליל נוסף. וכן ירד צליל מהכיוון הקדמי 
והאחורי. בשניה אחת ירדו ארבעה כלים מיוחדים. קולות מוזרים שאין להם פשר. בעוד הקולות צועקים, זועקים 

ומייללים, הצטרפה אליהם רוח בקול יללות, ממש שאגות, כחיות טרף המצפות לטרף שיגיע לידיהם". . . 

"המת החי" – הנער מת בפיגוע מחבלים ב"מעלות" וחזר לחיים

. . . "המחבלים המשיכו לירות, הם הסתכלו בי בשנאה וירו בי צרור כדורים, 42 כדורים!

שהיתי כ – 8 שעות בחדר קירור!. . . רציתי לצעוק – אך לא היה לי פה לצעוק!. . . 

מולי ניצבה דמות מלאך עטורה הוד והדר. המלאך פנה אלי: חיים, בשמים גזרו עליך מיתה, אך לא תמות. . . 
ראיתי את חברי שנרצחו יושבים בין הצדיקים ומלאכים קטנים קראו תהילים. חיוכם לא מש מפניהם. . . המלאך 

ליווה אותי בעולמות העליונים"

הפסיכולוג ד"ר ירון זפרן היה פעם עוזר מכשפה , הכתבה בידיעות אחרונות 1.3.98 יש אנשים שזוכרים את 
חייהם הקודמים ואף מזהים את המקום בו גרו ואת בני משפחתם, האם אחרי המוות הנשמה עוברת לגוף אחר? 

הכתבה בידיעות אחרונות 28.2.93
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פעם הייתי רחל

בגיל שנתיים סיפרה דיאנה שמזמן היא חיה על יד הים. . . סיפור מהגלגול הקודם. . . הכתבה במעריב 11.8.92

נשמתו של סמיר אסעד התגלגלה בילד בן 6 מפקיעין , הכתבה במעריב 22.9.91

גלגוליה של ג'וי:  בזכרוני אומרת ג'וי בת ה – 18 מפרטוריה, שמורות יפה התמונות של המלך, של חצרו, של 
הפירמידות שבהן נמצאתי אחרי מותו. מאז גיל הילדות התחלתי לגלות לבני משפחתי את הסודות של גילגולי 

הקודמים. . . הכתבה במעריב 16.2.93

גלגול נשמות בילד בן 5, הכתבה במעריב 10.6.80

מפורסמת(,  הוליוודית  )שחקנית  מקליין  שירלי  מגלה  באור"  "רוקדת  החדש  בספרה  שנית:  ממריאה  שירלי 
שבגלגול הקודם היא בכלל היתה גבר. . . הכתבה במעריב 10.12.95

גלגול נשמות בזמן הבעל שם טוב זצ"ל

רבי  ואמר,  עני אל הבעל שם טוב כשהוא בוכה  נכנס אדם  פעם אחת ביום גשום כשקור אימים שלט בחוצות 
התפלל עלי שאמות כי קצתי בחיי, לשאלת הרב איך יהודי מאמין ובן תורה יכול להתבטא כך, ענה לו שזה כמה 
ימים שאין פחמים בצריפו להסקה, ואף המזון הדל כלה מביתו, והוא חולני ואינו מסוגל לעבודת כפיים ואשתו 
ובניו שואלים לחם ופורש אין להם, והוא אינו מסוגל יותר לראות בסבלם, ימות הוא ואל יראה ברעתם. הבין הרב 
שאין הזמן עתה כשר לדברי עדוד ונוחם, אלא למעשים, הוציא מכיסו סכום כסף ונתן לו כדי שיתקן בביתו את 

הטעון תיקון ויסדר את עניני בני ביתו בכלכלה ובגוד, ובקשו להכנס למחרת. 

כאשר חזר העני למחרת, רגוע ושליו, בקשו הרב שיסע לעיר אחת ויברר שם פרטים על עשיר מסויים וישיבהו 
דבר, התלמיד נסע לאותה עיר והחל לשאול עוברים ושבים אודות העשיר, וכולם השיבו שכלל לא מוכר להם אדם 
כזה. התפלא התלמיד והחליט לשוב לביתו, כצאתו מן העיר פגש בקבוצת זקנים ששוחחו ביניהם נגש ושאלם 
אודות העשיר, וכשמעם את שם העשיר החלו לקללו ולגדפו. לשאלת התלמיד מדוע הם כה שונאים אותו, השיבו, 
כי עשיר זה מת לפני למעלה מארבעים שנה והיה עשיר מופלג שעשה את רכושו משוד עניים ואנקת אביונים 
וכדו'. בין היתר, היה פונה לאנשים שהיה להם בית גדול ויפה ומפתה אותם לקחת הלוואה ללא ריבית לתקופה 
מסויימת ולשעבד את הבית להלוואה, וכשהגיע הזמן ולא היה בידם לשלם, היה זורק אותם מביתם עם ילדיהם 

אל השלג והקור בצו בית המשפט לקחת את הבית תמורת החוב ולהשכירו לכל המרבה במחיר. 

העני הופתע ולא הבין את מטרת שליחותו, אך בבואו לפני הרב ובספרו לו את דברי הזקנים פנה אליו הרב 
גלגולי משרתיך שעשו  ילדיך הסובלים, הם  גם  בקריאה, השמעת את אשר אמרו על מעשיך בגלגולך הקודם, 

רצונך וזרקו את האומללים באכזריות עבור בצע כסף, ומה לך עוד כי תלין על ענייך ועל התנהגותו יתברך. 

סיפורו של הצדיק הנסתר יוסף וולטוך

שתבינו כמה עיוורים אנחנו כמה גדול השם וכמה גדולה התורה והצדיקים של עם ישראל וזה בדורנו להלן עדות 
של הרב יוסף שני שליט"א, על סיפור אישי שקרא לו עם הצדיק הנסתר יוסף וולטוך זצוק"ל חבר של סבו חכם 
מנחם מנשה זצוק"ל שהוגדר כחפץ חיים של הספרדים להלן הסיפור: "בהיותי בגיל שש עשרה בערך קבלתי 
ימים, החל מיום א' בשבוע.  מהישיבה אישור השתתפות ל"בית הבראה" של "ועד הישיבות" בנתניה לעשרה 
ביום חמישי שלפני כן, הגיע ר' יוסף וולטוך לסבי, תוך כדי שיחה אמרתי לו שאני מתכונן לנסוע ביום א' בבוקר 
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להבראה לעשרה ימים. והוא ברצינות גמורה בקש ממני את כתובת המקום ומספר הטלפון ורשם זאת בפנקסו. 
ביום א' בבוקר הגעתי לנתניה. הנחתי את חפצי בחדר ויצאתי לשפת הים. היות ולא ידעתי לשחות לא עניין אותי 
הים, אלא האויר בשפתו. והלכתי על החוף רחוק ממקום הרחצה וישבתי מתבודד בין החולות והמים והשמים. 
ומשמים זמנו לי נסיון בדבר ערוה שברוך ה' נשמרתי ויצאתי בשלום, וחזרתי מיד לבית ההבראה. לא היה אדם 
בעולם שידע כלום מענין זה. לאחר כשעה קבלתי טלגרמה מר' יוסף וולטוך בו כתב לי, הזהר אתה בסכנה גדולה, 
שלא תצא מפתח הבנין עד שאבוא אליך. נכנסתי ללחץ איזו סכנה ומה הענין. והמתנתי לו בדריכות בבנין עד 
קרוב לתשע בלילה שאז הוא הגיע ואמר לי היום זכית וניצלת מאיסור "כרת". אבל אם תישאר כאן עוד יום אתה 
מסוכן בנפילה, כי במקום זה פלוני ילחם בך קשה להפילך. לכן שוב מיד לירושלים לישיבה ויותר כל ימי חייך גם 
אם תהיה רב ותלמיד חכם גדול, לנתניה שלא תעיז להכנס. ולא הניח לי עד שהעלה אותי על המונית לירושלים. 
למחרת בשעה תשע בבוקר כבר הייתי רכון על הגמרא בישיבה. : " מהספר תולדות מנחם. להורדתו בחינם באתרו 

של כבוד הרב יוסף שני שליט"א שנקרא שערי יוסף. כל ספריו מומלצים בחום רב מאתרו שער יוסף.

אדם בדורנו שדיבר סרה בבנות לוט והוזמן על ידן לבית דין של מעלה. 

כפי שסיפר הגאון הצדיק משה פיינשטיין ואכן נפטר תוך 30 יום מאותו רגע שאמרו לו שהוא 
מוזמן לדין תורה בשמיים תוך 30 יום.. 

הרב משה פיינשטיין מספר על בנות לוט בהרצאה שלו, שהיו אינטימית עם אביהן לאחר ששכרו אותו לאחר מה 
שראו בסדום ועמורה. כמו כן הסביר כבוד הרב פיינשטיין שמהן מגיע משיח בן דוד. בהרצאה היה בחור שמלגלג 
על בנות לוט וכל ההרצאה אמר למה אנחנו לומדים על בנות לוט"הסוטות" ששכבו עם אביהן? ולמה הקדוש 
ב"ה בחר שמהן "הסוטות "המשיח מגיע? דווקא מכאלו בחורות ששכבו עם אביהם יוצא משיח בן דויד? והכל 
בזלזול ובליגלוג על בנות לוט. . . והרב פיישנטין ניסה לענות לו והוא ממשיך בזלזול ואז אותו בחור מגיע יום 
למחרת לרב משה פיינשטיין הצדיק עם פנים נפולות והבעת פנים של אדם שראה את השטן חס ושלום ובידו 
סיפור מפחיד, הוא מספר לרב פיינשטיין שהופיעו לו בלילה בחלום שני זקנות ואמרו לו שהן בנות לוט ואיך הוא 
לא מתבייש לקטרג עליהן כי הם עשו הנעשה עם אביהם ששיכרו אותו כי חשבו שכל העולם נחרב כמו במבול 
עם נוח ורק הם ניצלו כי ראו במו עינהם איך סדום ועמורה הושמדו ולכן היו בטוחות שכל העולם נחרב ורק הן 
נשארו על פני תבל, ולכן עשו זאת לשם שמיים לצורך המצוה והצלת האנושות שיהיה לה המשך. ועוד הן הוסיפו 

כי היו צדיקות וכו. . . 

הן אמרו שהיו עם אביהם להמשיך את הדורות ועשו זאת לשם שמיים בלבד ולא לצורך העוון כפי שהוא ניסה 
לקשרן כסוטות חס ושלום. והן אמרו לו שהן כועסות עליו בשל כך שהוציא להן השם רע, וע"כ והן מזמינות אותו 
לדין תורה בשמים ושעוד 30 יום הוא נפטר לבוא לבית דין של מעלה לתת את הדין בדיון בבית דין של מעלה... 
אותו בחור התעורר בבעתה מהחלום ומייד הלך לרב פיינשטיין ובכה לו שיתפלל עליו שלא ימות והרב ענה לו 
וזאת, למרות שהיה צעיר מאוד   30 ה  שאין בידו לעשות מהומה בדבר ובאורך פלא הבחור נפטר בדיוק ביום 
ובריא. . ואת הסיפור הזה סיפר כבוד הרב משה פיינשטיין בהלוויית הבחור שמת!! סיפר זאת הרב מאיר אליהו 
בהרצאתו על מלחמת גוג ומגוג ומשיח בן דוד. אחים ואחיות יקרים שנבין את עומק הדין ושיש דין ויש דיין וכל 
תורת משה אמת ועלינו לשוב בתשובה כדי שיחול עלינו המשפט של שב ורפא לו. . זכרו שהבחור שזילזל בהן 
ומת לאחר חודש ימים. . . לתת דין בשמיים, כי הן הזמינו אותה לדין בשמיים!! כל עושה עוונות, המקטרג השטן 
עולה כל לילה ומבקש שימיתו אותו בעוונותיו הרבים לכן אל תהיו פתאים תשובו בתשובה שלימה!ועכשיו פן 

יהיה מאוחר מדיי. 
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ילד דרוזי שזוכר את גלגולו הקודם כמדחת יוסף-סיפורו אומת. 

גלגול נשמות בעירק

כתב הרב הגאון המקובל האלהי ר' יהודה פתייא זצ"ל בספרו "מנחת יהודה" וזה לשונו. בשנת התרע"ט ביום ו', 
בה' באב נסעתי ברכבת אל כפר בעקובה הסמוכה לעיר בבל. ובבואי שמה נתארחתי בבית הר' ראובן דוד נסים 
קצאב הי"ו, וביום השבת אמר לי בעל הבית הנז' ימחול כבודו לבוא עמי לבית משה שאשא הכהן הי"ו, לנחמו על 
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הריגת בנו יחידו מנשה שנהרג ע"י הארמל הערלים אשר באו לגנוב את ממונו בשבוע שעבר. ולבסוף לא השיגה 
ידם לגנוב מאומה. ולמשה שאשא אין עוד בן או בת. גם מנשה הנהרג לא הניח אחריו בן או בת. ובבואי לבית 
משה שאשא התחילו הוא ואשתו לבכות כי זקנים הם כמו בני שבעים שנה. ואמרו לי אולי יכול כבודו להגיד לנו 
סיבת הריגת מנשה על מה נהייתה. ואם הוא מגולגל ונתחייב בגלגול הקודם הרג, אנחנו מה פשענו שאנחנו סבלנו 
את כל הצער הגדול הזה. וכדי להפיג צערם ויגונם אמרתי להם, בשובי בשלום לעיר בבל שם אבינה בספרים 

ואחזיר לכם תשובה על זה. 

וביום ב' בשבת, בח' לחודש אב חזרתי לבבל. וביום ט' באב שחרית כאשר היינו אומרים קינות בבית הכנסת, 
נתנמנמתי וראיתי כי נער אחד הלך מעיר בבל עד כפר בעקובה ועמו מאה דינרי זהב לישא וליתן בהם שם כדי 
לפרנס את אביו ואמו הזקנים שהניח בעיר בבל. ובבואו לבעקובה שכר חדר אחד בפונדק. ואיש אחד זקן הרגיש 
שיש לנער ההוא דינרי זהב ורצה לגנוב אותם ממנו. אבל לפי שהוא זקן ותש כח לא יוכל לעשות דבר זה, ולכן 
הלך וגילה סוד זה לגנב אחר יהודי בחור והתנו ביניהם שהבחור יגנוב והזקן יעמוד לו למשמר והזקן יקח לו חלק 
מן הגניבה ההיא, והזמינו מפתח לפתוח בו את החדר שהשכיר לו אותו הנער. ויהי בלילה ההוא והנער היה ישן 
והדלת סגורה עליו מבפנים, ובאו שני הגנבים ופתח גנב הבחור את הדלת, וקודם כל דבר נעץ סכין בלב הנער 
הישן ושפך את דמו ארצה, וכאשר היה מחפש על הדינרים, באה שיירא גדולה אל הפונדק וייראו הגנבים על 

נפשם ויברחו להם ולא נטלו מאומה. 

וכאור היום נמצא הנער הרוג לא נודע מי הכהו. וקברו את הנער ושלחו את הדינרים לאביו ואמו לבבל. וזה 
הנער היה בן יחיד לאביו ולאמו והיה מכלכל את שיבתם. ואותו החדר שנהרג בו אותו הנער היו יראים בני אדם 

לשכור אותו ונסגר על מסגר שנים רבות. 

ואחר שנקבר הנער עלתה נשמתו לבית הדין של מעלה ותתבע את דמה מהרוצח ומאותו הזקן ואמר כי כאשר 
עשה לי כן יעשה לו, שגם הוא ייהרג ולא יטלו ממונו, וגם יהיה מכלכל את שיבת אביו ואמו וגם לא יניח זרע 
אחריו. ובית הדין של מעלה שאלו את פי הנהרג: האם אינו רוצה למחול להם, והשיב: שאינו מוחל להם מאומה. 
ובית הדין עשו כדבריו, כי אחרי מות גנב הזקן גלגלו אותו במשה שאשא הנזכר, שהיה דר בבבל ולא נפקד בזרע 
עד היותו בן חמישים שנה. ובהיותו בן חמישים שנה הלך עם אשתו לכפר בעקובה ובא ללון באותו פונדק עצמו, 
ונזדמן כי בלילה ההוא היו אורחים רבים בפונדק ונשכרו כל החדרים ולא נשאר רק אותו החדר הסגור שבו נרצח 
הנער. ואותו החדר היה בנין ישן נושן כי לא חששו בעלי הפונדק לבנותו כשאר החדרים מאחר שאין אדם רוצה 
לשכור אותו, ואמר הפונדקי בלבו עד מתי יהיה החדר הזה סגור, מוטב לפתוח אותו עתה ולהשכירו למשה שאשא 
ולאשתו לפי שהם אינם יודעים שנהרג בו אדם ואינם מקפידים, ופתח להם את החדר ולנו בו. ובלילה ההוא קראו 
בית הדין של מעלה לנער הנהרג ואמרו לו: הגיע העת שתוולד נפש ההורג בעולם. האם אתה מוחל לו או לא. אמר 
איני מוחל לו כלל, אמרו לו: אם כן, רד ועמוד בפתח החדר אשר נהרגת בו, וירד הנהרג ועמד שם עד ששמש הזקן 
ההוא את מטתו ובאה נשמת ההורג ופחדה וחרדה מלהכנס בטיפת הזווג ההוא. ועמד הנהרג והכה אותה ואמר לו: 
רשע הכנס בטיפה זו כדי לקבל עונשך, ועל כרחה של אותה נשמה נכנסה בטיפה ההיא וזהו בן משה שאשא אשר 
נהרג על ידי הארמל ולא נטלו מממונו כלום. עד כאן ראיתי בעת היותי מתנמנם בעת אמירת הקינות. וכל דברים 
אלו הראו לי בעיני ולא בסיפור לבד וכאילו הייתי עומד ורואה את כל הנעשה מתחילה ועד סוף. וכתבתי דברים 

אלו לכפר בעקובה להר' משה שאשא תשובה על שאלתו. 

***

תופעה נוספת שמוכיחה קיום נשמה היא הופעת נשמות כבחייהם. 

הופעת נשמות כבחייהם לימים נפטר הישיש. והנה לאחר איזה זמן פתח אחד הילדים את חדרו של הנפטר, ונדהם 
לראות שוב את הנפטר יושב כמו חי על יד השולחן. מספר הרב יעקב אידלשטיין שליט"א רבה של רמת השרון 
מעשה ששמע מפי דודו הרב בנימין מובשוביץ ז"ל מה שאירע בבית סבו הגאון רבי נח מובשוביץ ז"ל, היה רב 
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בעיר מאלסטובקה. מעשה זה מצולם מכתב יד הרב אדלשטיין בספר שערי אמונה עמוד 192 וכך לשונו: בביתו 
של הגאון רבי נח הנ"ל היה מתגורר ישיש גלמוד שהיה לו שם חדרו, עסק שם בתורה כל היום. לימים נפטר 
הישיש. והנה לאחר איזה זמן פתח אחד הילדים את חדרו של הנפטר, ונדהם לראות שוב את הנפטר יושב כמו חי 
על יד השולחן, ולומד גמרא באותו מקום הקבוע לו. הילד נבהל והסתלק. שוב פעם אחרת פתח ילד את החדר, 

ושוב ראה את המנוח לומד וכנ"ל. 

הם סיפרו את הדבר לר' נח, ואז נכנס הגאון אל החדר, ובראותו את הנפטר אמר לו אני מבקשך לא לבוא יותר, 
היות שזה מפחיד את הילדים ומאז לא הופיע שוב. עד כאן. ועוד מעשה אשר סיפרו הרב שבתאי יודלביץ ז"ל כפי 
ששמעו מפי רבי אליהו לופיאן ז"ל, ששמעו ממורו רבי צבי ברוידא ז"ל ששמעו מרבו וחמיו רבי שמחה זיסל 
מקלם, ששמע מרבו ר' ישראל סלנטר, ששמע מרבו רבי יוסף זונדל מסלנט, ששמע מפי רבו רבי חיים מוולוז'ין 
נזקק לטיפול, ארז חבילותיו  בעל המעשה אחד הבחורים המצויינים מישיבת עץ חיים בוולוז'ין חלה, בהיותו 
ונסע לבית הוריו. אחד מחבריו בישיבה נתלווה אליו לכל הדרך. לעת ערב הגיעו לאיזו עיירה והחליטו ללון שם 
באכסניה. בבוקר נקב בעל הבית את סכום התשלום. מנה הבחור החולה את כספו וראה כי חסר לו מהסכום שבע 
פרוטות. בעל האכסניה הצהיר כי הוא מאמין לו שבהזדמנות יפרע לו את החוב הקטן. משם המשיכו בדרכם, עד 

שהגיעו לבית הורי החולה. 

נתן ביד החבר סך שבע  זכר את החוב,  כאן נפרד החבר מהחולה באיחולי רפואה שלימה במהרה. החולה 
פרוטות וביקשו כי בחזרה לישיבה לא ישכח לשלם לבעל האכסניה. הוא הודה לו על טירחתו, והלה הבטיחו 
לפרוע החוב ונפרדו בשלום. בינתיים התגברה מחלתו של הבחור ולאחר זמן קצר שבק חיים לכל חי. כשהגיעה 
הבשורה המעציבה לישיבה ספדוהו ובכו עליו, כי עתיד היה להיות אחד ממאורי הדור. נהוג היה בישיבת וולוז'ין, 
כל  והיו משמרות מתחלפות במשך  קול התורה בהיכל הישיבה,  לא פסק  וארבע שעות היממה,  כל עשרים  כי 
היממה. נוהג זה נקבע בהתאם לדברי ראש הישיבה רבי חיים הקובע על יסוד הפסוק אם לא בריתי, התורה, יומם 
ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי אם היה העולם פנוי לגמרי אפילו לרגע אחד מעסק והתבוננות בתורה, תיכף 
היו כל העולמות נחרבים ומתבטלים לגמרי ח"ו. וגם איש אחד מישראל רב כוחו, כי בידו לקיים את כל העולמות 

על ידי עסקו והתבוננותו בתורתנו הקדושה לשמה, ואיך לא יתלהב לב האדם בזה הענין הנורא!

באחד הימים כשרבי חיים הסתובב במסדרוני הישיבה לאחר חצות הלילה, משקיף, משגיח ומעודד את שקידת 
התורה בהיכל הישיבה. והנה רואה הוא לתדהמתו עין בעין את הבחור הנפטר צועד לקראתו. ר' חיים לא נבהל 
הרבה, ניגש לבחור הנפטר והושיט לו יד שלום עליכם מה נשמע בדינך למעלה? שאלו ר' חיים. כאן גילה לו 
הנפטר, כי בהגיעו לפני בית דין של מעלה, והחלו לערוך זכויותיו מול חובותיו, התברר כי הינו זך ונקי מכל חטא 
ועוון. ונפסק דינו להכנס ישר לגן עדן. והנה בהגיעו לשערי הגן, התייצב השטן, חסם את הכניסה בפניו, וזעק כי 
לא יתן לו להכנס, היות ועוון גזל בידו! לתדהמת כל בני הפמליא, גילה השטן כי אותו בחור עזב את העולם הזה 
בהשאירו חוב של 7 פרוטות לבעל האכסניה, ואף כי אינו אשם בעוולה זו, מכיון שמסר לחברו הפרוטות ועשהו 
שליח לפרוע החוב, אין זה מעניין אותו אם הוא אשם או לא אשם. העיקר הוא יודע דבר אחד, כי בעל האכסניה 
נשאר חסר שבע פרוטות, וכי הוא לא וויתר עליהם, אלא האמין שיפרעו לו בהזדמנות. מצב ביש זה העסיק את 
בית דין של מעלה, והחליטו, היות ומצד אחד אין הבחור אשם כלל וכלל, כי כל מה שבאפשרותו עשה. אך מאידך 
להתלבש  הנפטר  לבחור  רשות  ניתנת  הכלל,  מן  יוצא  באופן  לכן  פרוטות,   7 עשוק  האכסניה  בעל  נשאר  גיסא 
ולהראות כאדם חי, ולהפגש עם רבו לבקשו לסדר תשלום החוב. כל אלו דברי הבחור הנפטר אשר סיפר באזני 

רבי חיים. 

ר' חיים הבטיחו שיסדר הענין, ולפתע נעלם הבחור, חלף ואיננו. ר' חיים קרא את החבר והלה אישר כי אכן 
קיבל סך הפרוטות לפורעם, והצטער מאד ששכח עד עכשיו מתשלום פעוט זה הוא נסע שוב לבעל האכסניה ופרע 
לו את החוב. ומאז לא נראה יותר הנפטר, כי הגיע למנוחתו בגנזי מרומים. עד כאן. ועוד עובדה עליה העיד הגאון 
הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים האיש על החומה חלק א' עמוד 345 העובדה ארע בפרשבורג, 
אשר בהונגריה, בעת שלמד, רבי יוסף חיים בישיבת ה"כתב סופר" ומעשה שהיה כך היה אשה מכובדת ובעלת 
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עסק מבוסס היתה נוהגת במשך שנים רבות להביא מידי פעם בפעם תרומה הגונה לישיבה, בתנאי שיגידו בישיבה 
קדיש תמידי לעילוי אותן נשמות גלמודות שאין מי שיגיד אחריהן קדיש, והישיבה העמידה בחור מיוחד שאמר 
קדיש לטובת נשמות אלו. לימים הסתלק לעולמו בעלה של אותה אשה, ומכיון שהוא ניהל העסק ביחד איתה, 

פגעה פטירתו בעסק שנצטמק והלך עד שנסגר כליל. 

מצבה הכלכלי של האשה הלך והחמיר, וברבות הימים נפל עליה עול נוסף, כאשר הגיעו שתי בנותיה לפרקן, 
וכסף מנין תקח? נשאה האשה את סבלה בדומיה, קיבלה עליה את הדין באומץ והשלימה עם גורלה. אולם על 
ענין שמירת הקדיש שעלול  וזהו,  והכאיב לה עד מאוד,  ביותר  היה מר עליה  ולבה  לוותר  יכלה  לא  דבר אחד 
בקשתה  את  ושטחה  הישיבה  להנהלת  עלתה  נפשה  במר  זו.  למטרה  הקצבתה  את  שהפסיקה  אחרי  להתבטל, 
גבולה  ה' את  גם הלאה את שמירת הקדיש לעילוי הנשמות הגלמודות, עד שירחיב  שהישיבה תאות להמשיך 
ותחזור לתמוך בישיבה כמקודם. נתרגשו מאד ראשי הישיבה מתום לבה וצדקת נפשה של אלמנה זו, והבטיחוה 
למלאת את מבוקשה לשמור את אמירת הקדיש כמו עד כה. הבטחה זו מילאה את נפשה אושר אין קץ, וכשברק 
של אושר מנצנץ מעיניה הנוגות, נפרדה מראשי הישיבה ופנתה ללכת לדרכה. מעתה שוב לא העיק עליה כל כך 
מצבה היא ואפילו מצב שתי בנותיה שהגיעו כבר לא מזמן לפירקן. כי מרגע שענין הקדיש לנשמות גלמודות 
הובטח לה, כמעט שלא חסר לה כלום בעולמו של הקב"ה. ובענין שתי בנותיה, שמה מבטחה בה' אבי היתומים 
ודיין אלמנות. והוא הרחום וחנון יראה בודאי בעוניין של בנותיה, ויזמין להן את זווגן ואת כל צרכיהן. בצאתה 

לרחוב בא למולה יהודי ישיש בעל הדרת פנים נדירה, כשזקן צח כשלג יורד לו על פי מדותיו וברכה לשלום. 

הופתעה האשה מהסברת הפנים הלבבית של הזקן הבלתי מוכר לה. הפתעתה גדלה שבעתיים, בעת שהזקן 
נאנחה האשה קשות ושטחה  ובמצב בנותיה.  ונכנס אתה בשיחה לבבית תוך התעניינות במצבה  התקרב אליה 
לפניו את מר גורלה ואת נפילתה מאיגרא רמא לשפל המדרגה, עד שאין לה האמצעים ההכרחיים להשיא את 
בנותיה הבוגרות. מהו הסכום המשוער הדרוש לך להוצאות נישואיהן של בנותיך? שאל הזקן. לשם מה חשוב 

לכבודו לדעת, למה זה משנה? השיבה האשה בתמהון ונקבה בסכום המשוער. 

שלף הזקן המחאה ורשם הוראה לבנק המקומי לשלם לאשה את הסכום שנקבה. אולם בטרם שם את חתימתו, 
הביע את משאלתו שהיות ומדובר בסכום רציני מאד, רצוי שתהא חתימתו בנוכחות עדים שיראו במו עיניהם 
כשהוא חותם אישית על ההמחאה, ויאשרו זאת בחתימת ידם. נרגשת ומופתעת ממה שהתרחש, עלתה לאולם 
את  שם  שהוא  איך  שיתבוננו  להם  הציע  הזקן,  אותם  משראה  אליה.  להילוות  בחורים  משני  וביקשה  הישיבה 
ולדוגמא.  ורשם עליה את חתימתו למזכרת  נייר  פיסת  וליתר בטחון ביקש מהם  חתימתו על הוראת התשלום. 
במסרו את ההמחאה על הסכום הנכבד לידי האשה, הורה לה שתלך לפדות את ההמחאה למחרת בבקר. כל הענין 

נראה לאשה ההמומה תמוה ומוזר. 

הוצאות  כיסוי  כדי  עד  כזה,  לב  רוחב  ולהראות  כך,  כל  פנים  לה  להסביר  מוכר  הבלתי  הזר  הזקן  ראה  מה 
השאת שתי בנותיה. אעפ"כ נזדרזה למחרת לסור אל הבנק, ובלב פועם ניסתה את מזלה. כשבחן פקיד הבנק את 
ההמחאה, תקע בה ובאשה המגישה מבט תוהה, מסתכל פעם ופעמיים וכולו נבוך ומשתאה. תוך הבעת סימני 
וכאן התרחש משהו  גם בעליו.  נכנס עם ההמחאה למנהל הבנק שהיה  והוא  המבוכה ביקש מהאשה להמתין, 
והתעלף. בבנק קמה מהומה, הפקידים ששמעו  ביותר. כשראה מנהל הבנק את ההמחאה, צנח מכסאו  דרמטי 
על המתרחש, הכניסו מיד את האשה לחדר צדדי והפקידו עליה שומר לבל תתחמק, תוך חשד שיש כאן ענין 
עם מעשה מרמה. אחרי ששבה רוחו של מנהל הבנק, בקש לראות את האשה שהגישה את ההמחאה לפרעון. 
בהכנסה שאלה בבהילות אימתי וכיצד קיבלה את ההמחאה. רק אתמול קבלתיו מיהודי מכובד בעל הדרת פנים, 
וישנם אפילו שני בחורי ישיבה היכולים לשמש כעדים, שראו איך כותב ההוראה חתם על ההמחאה ענתה האשה 
כמתנצלת. האם תוכלי לזהות את האיש אם אראה לך אותו בתמונה? שאל המנהל. בודאי אזהה אותו, ואין לי כל 
ספק שגם שני הבחורים יוכלו לזהות אותו, ענתה. הורה המנהל להביא לפניו את תמונת דיוקנו של אביו המנוח, 
המנהל  ציוה  ההמחאה.  את  לה  שנתן  האיש  כעל  עליו  היסוס  ללא  הצביעה  האשה,  בפני  התמונה  וכשהוצגה 
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לפרוע את ההמחאה ושיחרר את האשה. אחרי שהאשה הלכה, סיפר המנהל לנוכחים את פשר הפרשה המוזרה 
שהתחוללה לנגד עיניהם האיש שמסר את ההמחאה לאשה, אינו אלא אביו שהלך לעולמו לפני עשר שנים. 

בלילה הקודם הופיע אביו בחלום ואמר לו בזו הלשון דע לך שמאז שסרת מדרך הישרה והתחתנת עם נכרית 
והפסקת לשמור את הקדיש, לא מצאה נשמתי מנוחה, עד שבאה אשה אלמונית וצותה להגיד קדיש לנשמות שאין 
אומרים קדיש אחריהם, וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי פקודת האשה גרם עילוי ונחת רוח 
לנשמתי. אשה זו תופיע מחר בבוקר בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה. 
כשקמתי בבוקר נפעם מהחלום, ספרתיו לאשתי שלעגה לכל הענין. אולם משהופיעה האשה עם ההמחאה נתאמת 

לי שאכן החלום אמת היה. וסיים רבי יוסף חיים זוננפלד מי היו שני הבחורים?

אני הקטן וחברי ר' יהודה גרינו ואלד. האיש נהיה לבעל תשובה, אשתו נתגיירה כדין, וזכו להקים בית נאמן 
בישראל. עובדה זו מובאת גם בספר שערי אמונה ושם מעיד המחבר )עמוד 192 הערה 2( כי שמע מהרב אברהם ברדקי שהוא עצמו 
זו  זו מפורסמת במשפחתם. עד כאן. בהקשר למסופר בעובדה  נפגש עם נכדו של אותו מנהל בנק, והלה ציין בפניו כי עובדה 

שנשמת המת הותירה אחריה מסמך חתום, ראוי לציין מקרה המובא בחוברת החיים מדוע ולשם מה. 

נס מדהים של ילד בן 8 ימים שדיבר לבבא אלעזר אבו חצירה זצוק"ל

מפי הבבא אלעזר אבו חצירה שילד בן 8 ימים ביום הברית התחיל לדבר כמו מבוגר ואמר שעוד יומיים הוא 

ימות ואכן נפטר ושהמשיח בפתח ולכין חליפות

  הרב ניסים יגן זצוק"ל מעיד ששמע באופן אישי מפי הבבא אלעזר אבו חצירה זצ"ל שילד בן 8 ימים ביום הברית 
התחיל לדבר כמו מבוגר ואמר שעוד יומיים הוא ימות ושהמשיח בפתח ולהכין חליפות לקראתו. שתבינו נשמות 
יקרות הכל אמת אני אומר לכם תחקרו ואל תתנו ליצר הרע לנצח ולמחוק אותכם מחיי הנצח. תחקרו ותחזרו 
בתשובה מלאה מאהבה כי כל תורת משה אמת. עזבו את כל חיי העולם הזה של ההבלים וחזרו בתשובה אנחנו 
נזכה לראות בדור הזה את המשיח!!לשמיעת העדות של הרב ניסים יגן ז"ל ראו הוידאו שהעליתי של הרב יגן על 
הגאולה שפתח חלק 2 מדקה 6 לערך.למי שרוצה לשמוע את העדות מפי הרב ניסים יגן ששמע מפי הבבא אלעזר 

http: //www. youtube. com/watch?v=r7Cd62Z-EqU&feature=related בעצמו להלן הקישורית לדיסק ביוטיוב

התינוק נולד עם כתובת קעקע של עוגן של ימאי משנת 1917 והוכיח למדענים חד 
משמעית שיש גלגולי נשמות.

בתמונה הבאה של הכתבה מהעיתון שמוכיחה חד משמעית תופעת הגלגול נשמות כאמיתית לחלוטין)ראו הגזיר 
עיתון המצ"ב (.בכתבה הזאת מסופר על תינוק במערב גרמניה, שנולד עם קעקוע של עוגן משנת 1917 וכיתוב 
פקק.המקרה  של  גודל  על  עולה  אינה  קעקע  הכתובת  של  המקורי  לימאים.גודלה  המיוחד  קעקוע  שזה  מתחת 
התגלה בעקבות מחלת צהבת שחלה התינוק, ובשל טיפול בהקרנות שחשפו הקעקוע מתחת לכתם הלידה שהיה 
לתינוק.הרופאים מדווחים שהקעקוע גודל עם גדילת התינוק. המדע והפראפסיכולוגים אמרו שזה הוכחה ניצחת 

שיש גלגולי נשמות כפי שהיהדות תמיד טענה. וזה ההסבר היחיד לתינוק זה. 

שרט  תביאו  לא  בתורה  ונאמר  הנפש  הוא  הדם  שכן  קעקע  כתובת  לעשות  אוסרת  שתורה  הסיבות  אחת  זאת 
בנפשכם ,כי התורה ידעה שאדם ששורט את נפשו עמוק יחזור בגלגול עם כתם לידה כמו הקעקוע אם לא הוסר 
טרם מותו.ובכך שורט את נפשו ומונע ממנו להיות תמים עם השם אלוקיו בגלגולו הבא אן יזדקק לכזה .וכנ"ל 
לגבי פציעות קשות בגלגולים קודמים ,חוזרים בגלגול הבא עם כתמי לידה במקום דקירת החרב או הכדור וכו'.
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וכמובן שאין זאת הסיבה היחידה שהשם אסר לנו לעשות כתובת קעקע אך דיי לראות שמי שכתב התורה ונתנה 
הוא הבורא,אחרת לא היה מצווה שלא לעשות כתובת קעקע.

 .;
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סיפורי צדיקים מהדור האחרון

תראו מי הרג את סעדאת נשיא מצרים ! תראו מי היה יוסף וולטוך הצדיק הנסתר לא יאמן !

תראו מה זה צדיק גוזר השם מקיים!! קראו: "יום אחד לפני הצהריים, נכנס בני אברהם אשר שיחיה כולו נדהם, 
וסיפר לי שחברו מצא את ר' יוסף וולטוך ערום בתוך מי המקוה מנענע לולב ומיניו. הוא התפלא, ושאל את ר' 
יוסף מה העניין, עכשיו לא סוכות ונענועים בתוך המקוה זה משהו מוזר. וענה לו, אני שונא את סאדת על מה 
שעשה לעם ישראל במלחמת יום הכיפורים. ועכשיו אני הורג אותו. התפלאנו, לא הבנו כלום. אחרי שעתיים נהרג 

סאדת במצרים בהתנקשות בחייו שהצליחה." מהספר תולדות מנחם של הרב יוסף שני שליט"א

עוד מהצדיק הנסתר יוסף וולטוך זצוק"ל שחי בדורנו מהספר תולדות מנחם: "בצעירותי, לאחר שלחצתי 
אותו הרבה בעניין גילוי אליהו, סיפר לי שבבריתות שהלך, ראה את אליהו הנביא, ושפעם אחת הלך לברית מילה 
בבית החולים "שערי צדק" בירושלים, בתחילת הברית עמד זקן אחד ליד ארון הספרים, משום מה חשד אחד 
האורחים שזקן זה רוצה לגנוב ספר מהארון וגרשו החוצה. והוסיף ר' יוסף, זקן זה היה אליהו הנביא. ". . משה 

אמת ותורתו אמת!!

הצדיק הנסתר הרב פטילון זצוק"ל מקבץ קט של סיפוריו: 

לרב הייתה רוח הקודש שתבינו שכל תורת משה אמת ורק תשובה תצילכם מצרות ותבטיח לכם העולם הזה 
והבא: "ח' פטילון זצ"ל ואבי ז"ל היו ידידים בנפש, והיה אבי מביא לו מידי פעם שמות של בני אדם שהוצרכו 
לישועה, ורבים נושעו בתפילותיו. כשסבי היה חולה מחוסר הכרה וכמו שסופר למעלה, בא דודי לח' פטילון 
ואמר לו מה יהיה עם ח' מנחם, והשיב לו, אל תדאג הוא יבריא ועם רגליו יבוא אלי וכן היה. לדודתי היתה לידה 
קשה והרופא אמר שאסור לה להניק כי החלב שלה לא בריא לתינוק, דודי שאל את ח' פטילון מה לעשות, ואמר 
לו אל תשמע לרופא, החלב שלה מצויין לבנך. והניקה אותו וגדל בריא ושלם. קרובתו הכירה מישהו שרצתה 
להתחתן אתו, הוא מנע זאת ממנה למרות שמאוד רצו שניהם זא"ז. כשלחצה אותו אשתו לומר לה מה הסיבה, 
אמר לה שלבחור אין חיים ארוכים. ובאמת נהרג בגיל צעיר במלחמת יום הכפורים. ידע כל אחד מהיכן שרש 
נשמתו. כשהיה רואה אנשים זקוקים לרחמים, היה מפנה אותם לר' מרדכי שרעבי. סיפר לי שכל מה שזכה הוא 
בגלל שסבא שלו מגיל שמונה שנים הרגילו לקום אתו לומר תקון חצות, וללמוד ותעניות. ח' פטילון אמר לדודי 
שהרבה צדיקים גדולים לא זוכים ל"רוח הקודש" כי כשהם דורשים ברבים מעט גאוה באה אליהם לאחר הדרשה 
ודוחה מהם את "רוח הקודש", אבל אנשים פשוטים אין להם גאוה ולכן זוכים. "מתוך הספר תולדות מנחם של 

הרב יוסף שני שליט"א." 

חכם יהודה פתייא זצוק"ל מהספר תולדות מנחם תראו מה זה צדיק בדורנו אנו !!!: 
 "פעם בא אליו אדם שלא יכל ללדת ובכה שרוצה לזכות בבן. לאחר שהפציר בו, ברכו ח' יהודה שבחודש 
הבא יזכה לבן. לאחר כמה חדשים שב הלה לח' יהודה בטענה איה ברכתך, אשתי טרם נתעברה. מיד עצם ח' 
יהודה את עיניו וכשפתחם אמר לו רשע, את ברכתי נתת לישמעאלית שעמה חטאת במלון, והוריד האיש את פניו 

בבושת פנים והלך. "  עד כאן פרק זה. 

ידיעת האמת

כותב הרמח"ל הקדוש: "כי ידיעת האמת מחזקת את הנשמה ומרחיקה ממנה את היצר, ואין הדבר שמחליש 
את הנשמה כנגד היצר כמו חסרון הידיעה, ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים 
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לעולם." כלומר שאילו עם ישראל היה יודע את האמת, את התורה לא היו חוטאים, לכן על כולנו לדעת יותר ויותר 
את התורה וללמד ולהפיץ את האמת בכל. 

משל על שני אחים – אחד עני אחד עשיר. 

 סיפור באב שהיה לו שני בנים, אחד עני ואחד עשיר, ותמיד היה העשיר עוזר לאחיו העני. ופעם אחת החליט 
שחבל לו על הכסף, אז עשה עצמו כאילו אינו מכיר אחיו העני ובכך יהא פטור להוציא כסף, ואחיו העני לבו 
נשבר מזה מאוד והגיע לבכות אצל אביו, ואמר לאביו הנה אחי השני אומר שאינו מכיר אותי, וענה לו אביו יהא 
טוב בעז"ה, ופעם אחת הגיע הבן העשיר לאביו, ועשה עצמו אביו כאילו אינו מכירו ושאלו מי אתה איני מכירך, 
שאלו בנו העשיר הרי אני בינך יחזקאל, ענה לו אביו אם אתה לא אח של בני השני חיים, אז גם אני לא אבא שלך, 
כי אני אבא שלו, ואם אתם כן אחים אני גם אבא שלכם. והנמשל מובן מאליו שאנו כולנו בנים אהובים של אבינו 
שבשמים האוהב אותנו, וכולנו אחים והא רוצה שנכבד אחד את השני ולאהוב כל אחד ואחד מבניו, כמו כל אב 
רוצה ושמח כשבניו מכבדים זה את זה ועוזרים זה את זה, ואז השכינה שורה בנו השי"ת אומר אני גם אתכם אני 
אבא שלכם ואם לא אז ח"ו חלילה אז אין שורה שם השכינה השי"ת, ועל זה כתב בתורה הקדושה "ואהבת לרעך 
כמוך אני השם" פירושו כשאתה אוהב רעך כמוך אזי אני השם גם שורה ביניכם, ואני אוהב אתכם. יזכנו השי"ת 

לאהוב כל אחד ואחד מישראל ועי"ז נזכה כולנו לביאת המשיח במהרה בימינו בקרוב אמן 

האור החיים הקדוש שואל מה יותר חזק – האש או המים? 

וענה – אם הם נוגעים אחד בשני, המים יותר חזקים ומכבים את האש, אם יש מרחק ביניהם, האש יותר חזקה 
ומאדה את המים. והנמשל – אם הנשמה שהיא האש השואפת לקדושה, מתחברת עם הגשמיות של העולם הזה 
שהם המים, אזי הגשמיות מקררת את הנשמה, מורידה אותה למטה, ומרחיקה את האדם מהקב"ה, אם האדם 
שומר על מרחק בינו לבין הגשמיות והצעצועים )עגל הזהב( של העולם הזה, אזי האדם עולה בקדושה ומתקרב 
לקב"ה. מים ואש "כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה 

ואהבת העולם הבא" )וע' דרך ה' ח"א פ"ד ב(. )חובת הלבבות שער חה"נ פ"ג(

עוד הוכחות מדעיות לאמיתות התורה וקיומו של השם יתברך. 

פתיתי שלג במיקרוסקופ

תמונות של פתיתי שלג במיקרוסקופ מוכיחות בוודאות מסדר לבריאה וחוקיות של מעצב על בצורה שלא תאמן 
שהגיע מאליה: 

תרשמו בגוגל תמונות של פתיתי שלג במיקרוסקופ ותראו מציד ימין בתמונות בלבד ולא תאמינו מה שתראו 
פשוט עשרות ומאות צורות של סדר מופתי במולקולות של המים בפתיתי השלג. זה לבד כשלעצמו מעיד כאלף 
עדים על מתכנן תבוני שברור שהוא הבורא יתברך כפי שספר זה מוכיח: להלן ריכוז של פתיתי שלג כפי שהם 
ותכנונו  יתברך  השם  של  מכבודו  ולהתפעל  ביתי  במיקרוסקופ  זאת  לראות  יכול  אדם  כל  במיקרוסקופ.  נראים 
המופלא למי שחד אבחנה בכולם מופיע במרכז מגן דוד להראות שהעם היהודי היא במרכז הבריאה וחלק בלתי 

נפרד ממנה. מה רבו מעשייך השם ואת כולם בחכמה עשית. 
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בתמונה העליונה הפתית של השלג במיקרוסקופ ממש ניתן לראות צורה של מגן דוד. מדהים! וששת המשולשים 
הקטנים באמצע יוצרים מגן דוד

תמונת נוספות של פתיתי שלג במיקרוסקופ)עם מגן דוד במרכז(

השלג  פתיתי  של  הסימטריות  הצורות  מיקרוסקופ.  מתוך  שלג  פתיתי  של  רבות  מיני  אחת  אמיתיות  תמונות 
משקפות את הסדר המופתי והמדהים הפנימי של מולקולת המים. אך האם המים נוצרו מעצמם? זה לבד מעיד 

כמליוניי עדים על הבורא התבוני שאין עוד מלבדו.
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בתמונה אלו טיפות של מולקלות שלג שממש רואים בברור את המגן דוד 

מנפלאות הבריאה מעידים מעשה שמיים וארץ על תבונת הבורא יתברך כל כל דבר בעל תיכנון מכריח מתכנן 
)בורא לדבר המתכונן( כמו שציור מורכב ומסודר מכריח מצייר שציירו בטרם היה ציור, כך התיכנון בפתיתי השלג 
מכריח מסדר "ומצייר" של ההוראות לאיזה צורות להתגבש במיוחד שזה לא בליל של מריחות אקראיות. מה רבו 
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מעשייך השם את כולם בחוכמה עשית אומר על כך דוד המלך בתהילים. שכן מבחינה סטטיסטית שבאופן מקרי 
יופיע ציור שכזה על דף ריק בחדר, בלי שלמשל אדם או מצייר תבוני אחר ציירו שואף לבלתי אפשרי בעליל. 
אם נכנסת לחדר שכזה וראית זאת על גבי דף, אז זה ברור לכל בר דעת ונושא בינה שזה נעשה בתכנון של מתכנן 
ומצייר תבוני ולא מקרי. היצירה מעידה על יוצר!כמו כן זה בלתי אפשרי מבחינה מתמטית שכל מתמטיקאי יעיד 
ויסביר שזה פשוט לא בר מציאות שזה יקרה במקריות ובלי מתכנן. "לא צריך להסתכל על פתית שלג במיקרוסקופ 
כדי להבין שיש בורא לעולם, תסתכלו על עצמכם ועל כל היופי שמסביבכם ותבינו". . )מפי הצדקת נטלי מלול( 

ועל כך איוב אמר: "מבשרי אחזה אלוה. . . "

שיחה שמדגימה איך מפתית שלג בהגדלה במיקרוסקופ מבינים שמוכרח שיש בורא לעולם ומתכנן דבר 
עם סדר מכריח מסדר "אתה טועה טעות חמורה, " מחה הפרופ' ברוגז "אני יודע דבר או שניים על פתיתי שלג. 
הצורות הסימטריות של פתיתי השלג בסך הכל משקפות את הסימטריה של מולקולות המים ". "שישמעו אוזנך 
מה פיך מדבר, " התחייך דעואל "כשהמים קופאים לשבבים קטנים של קרח, פתיתי השלג למעשה משקפים את 
הסדר הפנימי של מולקולות המים. את הסימטריות שלהם. המים מתגבשים לקרח בזכות חוקי הטבע, אך באותה 
מידה גם מולקולות המים סימטריות הודות לחוקי הטבע הסימטריים מיסודם. מולקולות המים שהבורא יצר בכזו 

חוכמה ". "הם עדיין מתגבשים למה שהם בעצמם, " השיב הפרופ " ' בלי עזרת

מכוון " דעואל צחק לרגע, ואחר כך הסביר את עצמו – "תאר לעצמך מישהו המסתכל בראי קטן, כשמאחוריו 
עומד אמן ומצייר ציור יפייפה. האיש רואה בראי הקטן רק את ידו של האומן והציור המצטייר מעצמו במראה. . . 
בגמר הציור המדהים, צועק לפתע האיש: ראו, תמונות נוצרות מעצמן בראי, הרי לכם ההוכחה!"אחרי רגע הוסיף 
דעואל את הנמשל "אתה באופן דומה טוען שפתיתי השלג נוצרים מעצמם, כהשתקפות של מולקולות המים. 
אתה מביט על פתיתי השלג כאילו הם נוצרים מעצמם. מי אמר למולקולת המים בפתיתי השלג להתגבש לצורה 
יפה ומופתית כמו של אמן וצייר מקצועי? מפיצוץ ואבולוציה מקרית לא נוצר דבר מסודר ולא יכול להיווצר. ראו 

פרק הפרכת תאוריית האבולוציה בספר זה 

היתר  בין  מורכב  הנשמה  שזכוך  בצפת  הקדוש  האר"י  כותב  השלג.  בנושא  הקבלה  תורת  אומרת  ומה 
מגלגולים על שלג. וגדול המקובלים בירושלים המקובל הקדוש ר' שלום שרעבי זצ"ל. מסביר שסוד השלג 
נובע מהכח השמיני בספירות הקבלה שנקרא "בינה" ויש בה תשע אותיות א' ולכן מחוץ לגלגולי השלג גם 
מריחת שלג על המצח 3 פעמים בכוונה מסויימת מעוררת לאדם את הזכרון, והמבין את סוד דבריו מבין שכל 
זה מגיע מהכח שממנו נוצר. . . . . . . . . . ה"מגן דוד". ולכן הזווג בין בעל ואשה בקדושה ובטהרה כדין 
וכדת יוצר אור רוחני של שלג לבן וזך בגלל שהגבר גופו רחב למעלה וצר למטה ואלו האשה צרה למעלה 
ורחבה למטה ובהצמדם בשעת הזווג גופם יוצר תמונת מגן דוד, וכשהם מזדווגים באיסור פוגמים הם בסוד 

וכוח ה"מגן דוד" העליון. 

אותיות הא-ב בעברית צפונות במגן דוד.

שימו לב איך כל האותיות האלף בית צפונות ונסתרות בתוך המגן דוד )שכידוע באותיות בעברית נברא 
ואומרים המפרשים המילה את  ואת הארץ  נאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים  העולם בספר בראשית 
מכילה מאותיות אלף)א( עד ת.שזה בעצם כל האותיות בעברית .וכמו שהראנו בספר בנוגע לטיפות השלג ששם 
מוצפו המגן דוד ובא לרמז שכל אותיות האלף בית מוצפנות בכל מולקולה .ולמי שיגיד שאפשר לשים שם גם 

אותיות בשפה אחרת ,שינסה...ויראה.
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)תמונה מתוך ספרו של הרב זמיר כהן המהפך(

***

כמה כוח יש לדיבור? האם יכול להיות שלדיבור יש השפעה על המציאות מעבר 
למה שנראה לנו?  מסתבר שכן. . . 

חוקר יפני אחד בשם ד"ר אמוטו מסרו חקר את השפעת הדיבור על המים. ותתפלאו, אבל המים מושפעים היטב 
מהדיבור- פעולה שנראית חסרת כל השפעה על המציאות. איך הוא בדק זאת?

הוא לקח צלוחיות קטנות עם מים, וטפטף כמה טיפות מים בכל צלוחית, ליד כל צלוחית הוא דיבר מילים 
שונות, בחלק מהצלוחיות הוא דיבר מילים חיוביות כמו: "אהבה, שלום, תודה", ובחלק מילים שליליות כמו: 
"מכוער, אתה מגעיל אותי" וכו'. הוא הקפיא את הצלוחיות במקפיאים של מינוס 25 מעלות. לאחר מספר שעות 
הוא הוציא את הצלוחיות, בעין רגילה רואים גוש קרח רגיל לחלוטין, איך כאשר מתקרבים עם המיקרוסקופ, 

מגלים דברים שונים לחלוטין. 

הוא קירב את המיקרוסקופ לקרחון שנוצר בצלוחית וראה שיש הבדל בין כל מולקולה. 
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כך למשל נראית מולקולה של טיפת מים שנחשפה למילים: "אהבה והערכה" מצד ימין למטה: 

טיפת מים ש"שמעה" את המילה "תודה רבה" נראית כך ראו תמונה מצד שמאל למטה. 

אותם  נראו  כך  משמאל למעלה  מימין למעלה, ותמונה  כך ראה תמונה  נראו  תפילה  מים ששמעו מילות 
מולקולות של מים בטרם התפללו לידו. 

אך מה קרה למים כשדיברו לידם מילים שליליות? שימו לב איך נראית טיפת מים שחשפו אותה למילים: 
"אתה מגעיל אותי- אני אהרוג אותך" במרכז למטה: תוכלו לראות בתמונה שיש צורה של מישהו שמנסה להכות 

מישהו או משהו כזה. 

ניתן לראות תצלומים נוספים בספרו של ד"ר אמוטו מסרו:  "messages from water" ספר שתורגם גם 
לעברית: "מסרים מהמים". תוכלו להבחין כי מים ששמעו דיבור שלילי ממש התקלקלו. אנחנו מורכבים מבערך 
70% מים, חישבו איך המילים משפיעות עלינו, מעבר לתחושה שעוברת בנו כשאנחנו שומעים מילים שליליות 

או חיוביות. 

מה אתם חושבים על זה ?הקדוש ב"ה ברא את האדם בצלם האלוקים. ומה אותו צלם? אחד מהדברים זה 
שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לימדונו חז"ל בעשרה מאמרות דהיינו בדיבור של השם יתברך הקדוש ב"ה 
יצר את כל העולמות וכך נתן לנו בני האדם הקדוש ב"ה את היכולת לברוא מציאות גם במולקולות של החומר 
והתאים שמוכח כיום שהם מורכבים מאותיות האלף בית ובמהותם הם מכילים חומר רוחני של אותיות ולכן ברור 

השינוי שמצא הדר' היפני. 

כמו כן ידוע שיהודי מקיים מצוות הוא ממש בורא מציאות רוחנית ובורא מלאכים לבנים שהוא עושה מצוות 
ובורא מלאכים שחורים שהוא עושה עוון. 

והנה זה ידוע, שמכל מצווה שאדם זוכה לקיים נברא מלאך קדוש המלווה אותו ושומר עליו, וכמו שאמרו 
חכמינו הקדושים )שמות רבה פרשה ל"ב סי' ו'(, עושה אדם מצווה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך 
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אחד לשמרו, שנאמר )תהלים ל"ד( חונה מלאך ה', עושה שתי מצות הקדוש ברוך הוא נותן לו שני מלאכים 
לשמרו, שנאמר )שם צ"א( כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, עושה הרבה מצות נותן לו הקדוש ברוך 
הוא חצי מחניהו, וזה נעשה אפילו על ידי אדם הכי פשוט שזוכה לקיים מצות ה' בתמימות ובפשיטות גמור, 
מכל שכן כשאדם זוכה לקיים מצוה בשמחה עצומה, ובהתדבקות נפשו רוחו ונשמתו אל תוך המצוה, אזי בורא 
מלאך קדוש ונורא מאד הכלול מכל האורות של כל העולמות, ועל ידו מעלה החיות והקדושה מבין הקליפות, 
ומכניע את הרע לגמרי, ולכן אשרי מי שזוכה לקיים מצוות ה' בשמחה, כי אז ימשיך על עצמו אור נורא ונערב מכל 

העולמות, ומלאכי מעלה ישמרו אותו בכל דרכיו, ועולמו יראה בחייו, אשרי לו ואשרי חלקו."

עיין שם דברי מוהרא"ש בשיחה ליל שבת קודש פרשת וישלח התש' "ע

שנבין עד כמה נכון הדבר להלן קטע ממאמר מעניין של הרב בנימין זבול על המשניות: 

ַאַחת, קֹונֶה לֹו  ֲעֵבָרה  ְוָהעֹוֵבר  ֶאָחד.  ְפַרְקלִיט  ַאַחת, קֹונֶה לֹו  ִמִצָוה  ָהעֹוֶׂשה  יֲַעֹקב אֹוֵמר,  ֶּבן  ֱאלִיֶעזְִר  "ַרּבי 
ַקֵּטיגֹור ֶאָחד. ּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִּכְתִריס ִּבְפנֵי ַהֻּפְרָענּות" )פרקי אבות פרק ד' משנה יא(

רבי אלעזר בן יעקב התנא בא להשמיענו חידוש גדול: אומנם עיקר שכר מצוות הוא לעולם הבא, אולם כיוון 
ויכול להשפיע על כל  גם בעולם הזה,  הזו פרקליט שבכוחו להצילו  ונברא מכח המצווה  שאדם עושה מצווה 
מהלך חייו. הגמרא במסכת שבת בפרק במה מדליקין אומרת, תנו רבנן מי שחולה ונטה למות אומרים לו התוודה 
שכן דרך כל המומתין להתוודות: : עלה למיטה ונפל למשכב יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום לידון, שכל 
העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול, ואם לאו אינו ניצול, ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה 
ומעשים טובים, ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול. שנאמר 
"אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר", רבי 
אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות- ניצול 
שנאמר "מליץ אחד מיני אלף". עד היכן מגיע כוחה של מצווה שמצילה את האדם ממיתה ומכל גזירות ומרעין 

בישין המתרגשים לבוא לעולם. 

התנא מדבר באדם שעשה מצווה שלימה, לשמה, על כל דקדוקיה ופרטיה, רק אז בורא מלאך בריא המליץ 
טוב עליו, אולם אם עשה מצווה בלא כוונת הלב, או כמצוות אנשים מלומדה, או חצי מצווה ולא השלים אותה, או 
חוסר פרטים במצווה הרי שהמלאך הנוצר ממצווה כזו יהיה בעל מום רח"ל. מרן של בני הגולה החפץ חיים זיע"א 
היה מידי פעם מתאר לעצמו איך יראה היום בו יצטרך לתת דין וחשבון על מעשיו: הוא מתאר לעצמו רכבות 
רבות נושאות קרונות אין סופיים של מלאכים שחורים מהעבירות שעשה באים להעיד כנגדו. לאחר מכן עגלה 
קטנה ובה כמה מלאכים לבנים שעוצרת, ויורדים ממנה כמה מלאכים, אחד קיטע, אחד עיוור, אחד פיסח, אחד 
בעל מום אחר: זה מה שתיאר גאון ישראל הדומה למלאך. אנו מה נענה אב תריה?לכן אם כבר עושה אדם מצווה 
ישתדל לקיימה בכל פרטיה ודקדוקיה, ישתדל לעשות המצווה בחשק גדול בשמחה, "ישמח ישראל בעושיו", כדי 

שהמלאכים שהוא בורא מהמצווה לא יהיו בעלי מומים. 

ענין המלאכים הנבראים מכל מצווה או עבירה שאדם עושה נרמז בפרשת העקידה

 )בראשית פרק כב פסוקים יא יב( "ויקרא אליו מלאך ה' מן השמיים וגו' כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא 
חשכת את בנך את יחדך ממני". מהו לשון ממני?? הרי המלאך מדבר אל אברהם?? היה צריך לומר ולא חשכת 
בנך מהקב"ה? אלא הכי פירושו: כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך, ומנין אני יודע 
זאת? ממני. כי אני המלאך שנברא מהמצווה הגדולה שעשית. ולפי חשיבותי אני מכיר בערך המצווה שעשית. 
לפיכך צריך האדם לסגל לעצמו ולהרבות במעשים טובים וכמה שיחטוף האדם- ירוויח. מצד אחד ירוויח מלאכים 

ומליצי יושר שיש בכוחם להתגבר ולמגר את המקטרגים והמשחיתים. 
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 ומאידך גם מקבל סייעתא דשמיא מהקב"ה, ונוהג בו מידה כנגד מידה כ"ש )דברים יד, יח(: "ונתן לך רחמים 
וריחמך". 

מהמשך דברי התנא שמעשים טובים הן כתריס בפני הפורענות, נלע"ד לפרש פורענות שהוא החטא עצמו וכן 
פורענות שיגרמו עוונותיו שמהם נבראו מלאכים משחיתים, וכל אדם שעושה מצווה וזריז וזהיר בה הדבר מצילו 
מלחטוא. כמעשה שמספרת הגמרא )מנחות דף מד( על אותו אדם שהיה נזהר בציצית ופעם ביקש לעבור עבירה 
ובאו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו ונמנע מלעשות העבירה, כיוון שהיה זהיר במצווה לעשותה כראוי בכל 
דקדוקיה ופרטיה הרי שנוצרו ממצווה זו מלאכים אדירים בעלי כוחות גדולים שהיוו כתריס ומגן בפני החטא. 
וכן מצינו בבנימין הצדיק שהחיה אלמנה ושבעת ילדיה בשנות הרעב, ופירנסה משלו וכשהגיע זמנו למות, אותם 

מלאכים שנוצרו מהמצווה הזו באו והמליצו בעדו והאריכו את ימיו ושנותיו בעוד עשרים ושתיים שנים. 

ולמה הוסיפו לו עשרים ושתים שנה לא פחות ולא יותר? תירץ הגר"א מוילנא זיע"א אם יש לסוטה זכות תולה 
זוכה באחת עשרה  והמפייסו  ואמרו חז"ל הנותן פרוטה לעני מתברך בשישה ברכות  לה עד שלושה חודשים. 
ברכות. אם כן בעד אחת עשר ברכות כפול שלוש חודשים שהזכות תולה עולה כמנין ל"ג חדשים בעד שמונה 

נפשות של אשה ושבעה ילדיה עולה כמנין מאתיים שישים וארבע חדשים שהם עשרים ושתיים שנה בדיוק!!!

מאידך יזהר וישמר האדם ממה שאמרו חז"ל בירושלמי מסכת סוכה אוי לו לזה שנעשה סניגורו קטיגורו, 
פירוש: יש דבר גרוע יותר מהמלאך הנוצר מעבירה, עד כמה שהוא מפחיד ומאיים. והוא קטגור שהיה מקודם 
סניגור. והוא נברא ממצווה הבאה בעבירה כגון הגוזל מעות וקונה בהם ארבעת המינים, או שופר לראש השנה, 
או מחלקם צדקה. אדם שעושה מצוות על חשבון אנשים אחרים, "דורך" על אנשים רח"ל בכדי לעשות מצוות, על 
אדם כזה אומרים חז"ל אוי לו ואוי לנפשו, שהרי הסניגור שלו שנברא מאותו מעשה יודע בדיוק את כל סודותיו 
של האיש ולאחר מכן עובר את הקווים ונהיה קטיגור כנגדו. כלום תקווה יש לאיש כזה?? ובשמיים אומרים אם 
סניגורו של אותו אדם מקטרג עליו הרי ברור שמידת הדין צריכה לפעול כלפיו במלא חומרת העונש, רחמנא 

ליצלן ולישזבינן מאותן מצוות וכיוצא בהן

הגמרא אומרת העושה מצווה אחת הרי היא מקדמתו ומוליכתו לחיי העולם הבא. שנאמר )ישעיה נח, ח(: "והלך 
לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך". ואילו העובר עבירה אחת מלפפתו והולכת עימו לעולם הבא. והמשל בזה לאדם 
חשוב שחפצים ביקרו הרי הולכים משרתיו לפניו לפלס לו דרך ונתיבה ולבשר על בואו. ואילו כשמובילים פושע 
וישם לדרך פעמיו"  הרי הולכים אחריו ומשגיחים עליו לבל יברח, אשרי אדם שעליו נאמר "צדק לפניו יהלך 

)תהלים פה, יד(. וזה בתנאי שלא עשה תשובה. ותשובה עומדת כתריס בפני הפורענות. 

ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר, ָּכל ְּכֵנִסָּיה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקֵּים: 
התנא הקדוש רבי יוחנן הסנדלר מחדש לנו יסוד עצום: אין דבר טוב שאינו פועל ואין מציאות רוחנית שאין לה 
השפעה. ושום תפילה לא הולכת לאיבוד. ואין דמעה של אדם שבה ריקם. לכל דבר רוחני יש השפעה גדולה 

בשמים, פעמים התוצאה נראית בטווח הקצר, ופעמים שהיא פועלת פעולתה בזמן מופלג יותר" עד כאן דבריו

***

צילום קריליאני -סוד ההילות -והכוח לברוא בפה. 
הכתבה הבאה פורסמה באתר של הידברות שממחישה את אמיתות התופעה ואת ההוכחות שקיום מצוות כמו 
הנחת טלית או נטילת ידיים משנה את צבע ההילה לצבע רוחני וקריאת עיתון זה לא משנה את צבע ההילה דבר 
הבא ללמד שקריאת עיתון לא נחשב למצווה ומאידך נטילת ידיים כן. הנחת ציצית כן ולשים שמיכת צמר לא 
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משנה את צבע ההילה כאשר בציצית מייד משתנה הצבע כמוסבר קודם. מהיכן ידע כותב התורה שמצוות משנות 
את צבע ההילה?האין זה הוכחה ניצחת כשלעצמה שכל תורת משה אמת וניתנה ממי שאמר והיה העולם ?לכל 

בר דעת התשובה היא חד משמעית כן!

להלן הכתבה: מה צבע ההילה שלך?

איזה מן טיפוס אתה, אילו אנרגיות משדר הגוף שלך לסביבה, מה צבע ההילה שאופף אותך, ומה זה אומר 
עליך כאדם? על שאלות אלה ועוד, יוכל לענות לכם זבולון רבייב, באמצעות מכשיר ההילה שלו. 

49, עורך כנסים והרצאות לציבור הרחב בארץ ובעולם בנושא ההילה מזה מספר שנים. הוא מדבר  רבייב, 
בעיקר על שבעת מרכזי אנרגיה שבגוף האדם, מסביר מהי הילה, ומדגים את סוגיה על מתנדבים מהקהל. "לפני 
כתשע שנים שמעתי הרצאה בנושא הילה", הוא משחזר איך הכל התחיל, "נדלקתי והחלטתי ללמוד את הנושא 

לעומק". 

רבייב עצמו נולד בברית המועצות ועלה ארצה בשנת 76' כילד למשפחה שלא שמרה תורה ומצוות. בארץ הוא 
קיבל רושם שלילי על הציבור הדתי. "תמיד שאלתי למה הדתיים מבלבלים לאנשים במוח", הוא מספר בחיוך. 
"היו לי הרבה שאלות ללא תשובות, וכאדם לוגי רציתי לדעת מה יוצא להם מקיום חוקי התורה. מה קורה 'און 

ליין' אם אני מקיים מצווה, שותה עם ברכה, שומר שבת או מניח תפילין". 

כיום, לאחר שהוא עצמו חזר בתשובה, מסתובב רבייב בעולם – ארה"ב, אנגליה, מקסיקו, שוודיה, רוסיה, 
קנדה, שוויץ, איטליה ועוד – ומעביר הרצאות בנושא ההילה. "הילה היא האור שמקיף את האדם", הוא מסביר. 
"יש מספר שכבות אור בגוף האדם: באמצע הגוף ישנו אור המעיד על אופיו של אדם, ומשני צדי הגוף ישנו אור 

המעיד על רמה רוחנית". 

בהרצאותיו מדבר רבייב על גוף ונפש, ומוכיח כי ישנו הבדל משמעותי ביותר בהילה של האדם לפני קיום 
מצווה ולאחריה. בין האנשים המעניינים שנבדקו על ידו נמצא הרב מרדכי אליהו זצ"ל ותינוק בן שנתיים. סביב 

שניהם נראה צבע לבן – צבע ההילה הטהור ביותר מבחינה רוחנית. 

"ישנם הרבה סיפורים מעניינים", מספר רבייב. "פעם עלתה לבמה בחורה. שאלתי אותה אם היא מוכנה 
לעשות נטילת ידיים. אחרי שהיא עשתה, ראינו ביחד שינוי צבע בהילה שלה. אחר כך ביקשתי שתקרא עיתון, 
וצבע ההילה לא השתנה. לבסוף ביקשתי שתקרא פרקי תהילים, וההילה כמובן השתנתה. בדפי משוב שחולקו 
באותו מפגש, כמעט כולם הצהירו כי מעתה יקפידו על נטילת ידיים. מקרה אחר אירע בקריית עקרון, שם הייתה 
אישה שהתעקשה לעלות לבמה. לאחר שנסרק גופה על ידי המכשיר אמרתי לה שהיא עברה טראומה משמעותית, 
אך לא עברה ריפוי, והדבר לא נותן לה להתקדם. מסתבר שאכן כך היה. היום היא כבר בת ארבעים, אך כשהייתה 

בת 18 עברה אירוע תקיפה, ומאז לא טיפלה בטראומה". 

מקרה אחר אירע לרבייב ואנשיו בבית סוהר. לדבריו, למרבית האסירים הייתה הילה אדומה, למעט אסיר אחד 
שסביבו הייתה הילה ירוקה. אותו אסיר טען ללא הרף כי הוא חף מפשע. במקרה אחר שהתרחש באוסטריה עלתה 
לבמה אישה שמכשיר ההילה לא הראה את ההילה שלה. רבייב ואנשיו הובכו מעט, והיו בטוחים שישנה בעיה 
במכשיר. "כשהגענו ארצה", משחזר רבייב את סוף הסיפור, "התבשרנו שהאישה נפטרה. אז הכל היה ברור יותר, 

שהרי על פי היהדות ההילה של האדם עוזבת אותו קצת לפני המוות". 

איך ניתן לבדוק הילה, שהיא דבר רוחני, על ידי מכונה חומרית?

"ישנם בעולמנו תדרים של אור. המכשיר הזה למד למדוד את התדרים ולתרגם אותם לצבע". 

מהם הצבעים העיקריים בהילת האדם?

"ברפואה ההודית יש, מה שנקרא, 'צ'אקרות' – מרכזי אנרגיה שמחולקים לשבעה מרכזים בגוף האדם. הצבע 
האדום מעיד על רמת האנרגיה באדם, הצבע הכתום מעיד על מידת הרגש, הצהוב מעיד על הלוגיקה. הצבע הירוק 
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מתייחס ללב ועמוד השדרה. הצבע הכחול לגרון. הצבע הסגול מעיד על הרגשת בטן מה שנקרא אינטואיציה והוא 
מתמקד באזור שבין הגבות, העין השלישית. אחר כך מגיע הצבע הלבן שמרכזו בראש והוא פעיל מאוד לאחר 
שאדם עושה מעשה טוב או מצווה. מרכז הגוף משדר מגוון צבעים, והשכבה האחרונה מכילה כלפי חוץ את כל 

צבעי הקשת". 

מהי רמת האמינות של המכשיר?

"המכשיר נמצא בשוק כבר כמעט 13 שנה. מבחינת אמינות אנחנו עומדים על 87%, שזה יפה מאוד. לא מזמן 
הייתי אצל היצרן, והוא אמר שיש כ-24,000 כאלה ברחבי העולם". זה ודאי מעייף לבדוק הילות למאות אלפי 

אנשים במשך תשע שנים רצופות. מהי המטרה שלך בכל זה?

באופן אישי, כשחיפשתי להתחזק ולראות את האמת לנגד עיניי, אנשים מרחו אותי בסיפורים. בהרצאות 
שלי אנשים רואים בעיניהם ממש שמשהו משתנה בגוף האדם לפני ואחרי עשיית מצווה. אנשים מתחזקים 

מלראות שאכן שינויים מתרחשים בגוף לאחר מעשה רוחני". 

אתה בעצמך חווית שינוי של ממש בחיים כשהחלטת לחזור בתשובה. איך זה קרה?"חזרתי בתשובה לפני 
מטוסים.  עבירות  של  חקירות  איכות  כבקר  שרתתי  בצבא  בעברי.  וחשמל  מכונות  הנדסאי  הייתי  שנים.  כ-22 
בהמשך ניהלתי עסק לגילוי חבלות בניה, ובכל ההתעסקות המסוכנת הזו ראיתי הרבה סייעתא דשמיא. לכן בשלב 

מסוים עזבתי הכל והלכתי ללמוד בכולל"

בצילום זה ניתן לראות שכל הייצורים לרבות הצמחים הם דבר חי מתוכנו ומדוייק להפליא שחש תחושות 
ובעל חיות כמו שהוכח כבר בנושא הרגשות של הצמחים. 

מהו הצילום הילה קרליאני?

צילום קירליאן )נקרא בעברית גם צילום קירליאני או קירילי( הנו שיטת צילום בה נמצא אובייקט במתח חשמלי 
לעצם  מסביב  הילה  וכן  העצם,  דימוי של  הצילום  לוח  על  נוצר  זו,  בשיטה  צילום.  לוח  על  מונח  בעודו  גבוה 
המצולם. שיטה זו קרויה על שמו של סמיון קירליאן, מגלה התופעה.( סביב גופים חיים נמצאת הילה, המתארת 
את מצבם הנפשי, פיזי או רוחני. ההילה המופיעה בתמונה שעל הצילום היא הילת האנרגיה. סימיון קירליאן 

בעצמו היה הראשון שאמר שהילה זו מוכיחה את קיומו של "כוח החיים" העוטף את כל היצורים החיים. 

ד"ר רמש צ'אוהן ושותפיו טענו שצילומי קירליאן הם צילומים של אנרגיית החיים, וטענו כי צילומים כאלו 
יכולים לעזור באבחון מוקדם של מחלת הסרטן. פרופסורית לפסיכולוגיה ב UCLA- (אוניברסיטת קליפורניה 

בלוס אנג'לס( בשם תלמה מוס, ראתה בהילה כלי אבחון רפואי. )מהערך בויקיפידיה(

כיצד צילום קירליאני מוכיח אמיתות התורה?

התפילין והציצית מוכח מדעית שהם פועלות ומשפיעות על רוחניותו של האדם – באמצעות הצילום הקירליאני- 
ניתן לראות איך האור המקיף שזהו ההילה משתנה ונהיית סגולה-לבנה שהיא ההילה הרוחנית הגבוהה ביותר 
כאשר אדם עטף את עצמו בשמיכת צמר צבע ההילה לא השתנה אבל שעטף את עצמו בטלית הצבע הרוחני 
מייד השתנה והיום מדעית הוכיח שהציצית והתפילין וקריאה של דברי קודש ממש משנות את צבע ההילה של 
האדם. עשו זאת גם במבחן עיוור שעיני האדם לא ראו מה שמו עליו טלית או שמיכה מצמר ומייד הצבע השתנה 
רק עם הטלית לצבע הרוחני העמוק יותר. מכאן ברורה אחת הסיבות של השם שנתן לנו להניח תפילין וציצית 
לעזור לאדם להתגבר על הנפש הבהמית שבו כדי שיוכל לעשות את מצוות הבורא תוך כדי עלייה ברוחניות וזאת 
יכל לדעת לפני 3300 שנה שניתנה התורה רק מי שברא את העולם. רק לבורא יתברך יכל להיות סוד זה כי הוא 
טבע אותו כך כדי להטיב עם מקיימי המצוות למרות שלאדם מהצד זה נראות מצוות הזויות ולא הגיוניות לשים 
על עצמך שתי קופסאות על היד ועל הראש)תפילין( ושמיכה )ציצית(. . אבל עם ישראל עשו נעשה ונשמע וגם 
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מבלי שנאמרו להם הטעמים לחלק מן המצוות עשו אותם. חפשו ביוטיוב את הוידאו על השפעת קיום המצוות 
על ההילה של הרב החוקר זבולון רבייב שחקר את הנושא. ניתן לראות סרטון זה על ידי רישום השם הבא: "סוד 

http: //youtu. be/IIdYCKGdJ5o ההילות – גילוי מדעי מדהים!" וזה הקישורית לראיית סרטון זה

באמצעות הצילום הקריליאני הוכח מדעית כיצד הנחת תפילין מתקנת ההילה הרוחנית 
מיידית. -ראו תמונה

דבר שרק מי שברא את העולם יכל להורות לעשות כי ידע מה ברא ואיך ומה עוזר לתקן ההילה רוחנית ומה לא 
משפיע, וכיצד זה רלוונטי לבריאות הגוף והנפש, תפילין זה לא סתם שני קופסאות שחורות ותודה למדע שמוכיח 
זאת. )יש לתפילין סודות נוספים(.באמצעי זה נבדקו גם תפילין פסולות בלי פרשיות או עם עיתונים בתוכן או 
מחוסרי אות ובהן לא השנתה ההילה בכלל.דבר שמאמת את כל התורה כולה כי כיצד הגוף וההילה שהיא רוחנית 
ואם  מיידית  להשתנות  ההילה  מכריח  מהתורה  מסויים  כיתוב  וכיצד  סגורות  קופסאות  בשתי  כתוב  מה  יודעת 
מחסירים אות או משנים הכיתוב לא משתנה ההילה כלל.וזה לבדו מוכיח אמינות כל התורה כולה והיותה אלוקית 
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ונכונה.גם הטלית מייד משנה את ההילה .גם המקווה כדת וכדין משנה את ההילה.וזה דברים מדהימים כיצד ידעו 
זאת חז"ל אלמלא כל התורה כולה מהקב"ה שנתנה לעמו ישראל למען ייטב להם בעולם הזה ובבא.

כתוב בזוהר ש30 יום לפני שאדם נפטר סר צילו מעליו וזה ההילה וזה ממש היה מוכח למשל ראה הרב זבולון 
על אשה מבוגרת שאין לה הילה הוא שם יד ויש הילה היא שמה יד אין הילה ואז החוקר ביקש מהרב שהזמין 
אותו להרצאה שיעדכן אותנו מצבה של אשה זאת ואכן אחרי 24 יום מתה אותה אשה מבוגרת כמו שכתוב בזוהר 

הקדוש. 

ולאחר  השתנתה  לא  וההילה  פסולות  תפילין  אדם  על  שם  רבייב  זבולון  החוקר  שניסה  נוסף  ניסוי  למשל 
שהחליפו לו התפילין לתפילין כשרות ומהודרות והצבע השתנה לצבע רוחני ונהייה מעליו כתר מעל הראש. דבר 
שבא להראות שאכן התפילין משנים באופן משמעותי במקום שינוי צבע לצבע רוחני ואין בן אדם שהצבע לא 
משתנה אצלו. במחקר שנעשה על 1200 איש לא דתיים ולמעט פעם אחת בכולם היה שינוי ששמו תפילין לאדם 
נקי ולאחר שנשלח האדם להתקלח הצבע השתנה בדיוק כמו שכתוב  ואותו אחד מה שהתברר שהוא היה לא 
בתורה שתפילת אדם לא נקי תועבה. התורה מלמדת אותנו מה שהמדע מוכיח היום דברים אלו כבר מלפני 3300 

שנה. 

ששמים  שגם  לאחר  ומייד  גבוה  רוחני  לצבע  הצבע  משתנה  שמייד  ומצאו  המקווה  לאחר  צבע  שינו  בדקו 
תפילין נהיה צבע לבן רוחני גבוה מאוד ואשה לאחר מקווה היא כמו מלאך השם הכל לבן ולגבר להגיע לדרגה 
הזאת עליו לטבול במקווה וגם לשים תפילין ורק אז הוא בדרגה של האשה מבחינה רוחנית וזה בדיוק מה שכתוב 
בספרים הקדושים שלנו. הרב מרדכי אליהו ניסה זאת ומייד ראו שינו ששם ציצית ותפילין לצבע מדהים בגובה 
של הרוחניות ואשתו רצתה לדעת אם היא תכעס אם הצבע הרוחני יברח ממנה וממש ראתה איך הצבע משתנה 

לצבע לא רוחני וצבעים לא צבעים שאדם מתרגז. 

בסרטון שרשמתי לינק אליו תראו ההרצאה של החוקר זבולון וכל מחקרו שמוכיח זאת באופן חד משמעי ומי 
שספקן שיקנה מלצה זאת וינסה בבית ויראה שזה הכל אמת. זה ההוכחה אחת הכי חזקות שכל תורת משה אמת. 

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל עם טלית במבחן שעשה החוקר המדען הרב זבולון רבייב והראה מייד שינוי בצבע 
ההילה מששם הרב את הציצית, לצבע לבן סגלגל ממש כמו של מלאך השם!
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החוקר הוכיח שאדם מקלל הצבע הוא צבע שונה בתכלית מהצבע הרוחני הגבוה שאדם מתפלל במיוחד בכל 
הכוונות וזה ממש מה שרשום בספרים הקדושים. 

תקיעה בשופר מייד הצבע הרוחני משתנה לסגול שזה צבע רוחני גבוה. שילד מתפלל ומדייק בתפילה הצבע 
רוחני גבוה במיוחד עם ציצית ושהוא טועה הצבע משתנה לצבע פחות רוחני והוא מתקן הצבע הרוחני חוזר שוב

שהוא חושב מחשבות שונות במהלך התפילה דהיינו תפילה בלי כוונה ממש רואים שהצבע הרוחני נעלם 
ושהוא חוזר להתפלל עם כוונה הצבע שוב חוזר לצבע רוחני וזה מאמת מה שאמרו שהעולם קיים בשל ההבל פה 

של תינוקות של בית רבן. 

לכן מובנת למה חשוב לגבר להיות עם ציצית כל הזמן. כמו כן בדקו מדעית שאשה נשואה שמכסה שערות 
ראשה הילה עוטפת את ראשה כמו כתר !לאדם שלא מניח תפילין ולא טובל במקווה צבע ההילה לא רוחני ולא 
מגן כי הוכיחו מדענים שאדם זה חשוף להתקפה של גורמים חיצוניים והוא חשוף למחלות ולכל מרעין בישין 
בדיוק כמו שכתוב בתורה. אדם שיש לו לחץ נפשי הצבע ממש לא רוחני וניתן לעשות טיפול בהילות וע"י מצוות 
מגיעים למעשה למצב כאילו שעברנו טיפול בתיקון ההילה כפי שמסביר החוקר זבולון רבייב.ֿ למשל זמר שר 
תהילים ורואים ממש שינוי בצ'קרות שזה נקודות המפתח של ההילות בצורה מדהימה ששיר רגיל לא משנה את 

הצ'קרות כמו תהילים. מדהים!

ומדעיות  הלוגיות שכלתניות  חזקה בפאזל ההוכחות החד משמעיות  הוכחה  עוד  זה  ועוד  לעיל  כל האמור 
להלן תמונות  שספר זה מקבץ ושמוכיחים כמיליוניי עדים שתורת משה אמת והמדע מוכיח את תורת משה. 

נוספות במצלמה קריליאנית של בני אדם ושל צומח :

תמונה של עלה בצילום קריליאני תמונה אמיתית שמראה שהוא מוקף באור רוחני ומעידה שכל הבריאה 
כולה רוחנית. זה שאנו לא רואים גלי רדיו לא אומר שהם לא קיימים. 
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מתאבדים סובלים גם לאחר המוות הוכח באמצעות צילומים אלו להלן הכתבה: 

אצל מתאבדים ואנשים שמתו משתיה מופרזת מתחזקת ההילה כל לילה, כאילו הנשמה ממשיכה להתענות 
הרוסי  הפרופסור  החליט  כך  משום  אולי  ברור.  לא  המתים?  נשמות  עם  בדיוק  קורה  מה  הגוף  מות  אחרי  גם 
את  לתאר  אפשר  כך   ? המיסטיקה  גבול  על  מחקר  מדעית.  בצורה  הנושא  את  לחקור  דולצב  גנאדי  המכובד 
העבודה, המתנהלת עכשיו במכון המכניקה המדוייקת של סנט-פטרסבורג, בניצוחו של הפרופסור. "בתחילה 
לא היו לנו יומרות מיסטיות, כמובן", מספר אחד מאנשי הצוות, ד"ר לפיסיקה קונסטין קורטוקוב. "משימתנו 
היתה לפתח ציוד לאיבחון מוקדם של מחלות, בעזרת שדה המידע האנרגטי של האדם. אבל במהלך הניסויים 
מדובר  קירליאן".  כ"אפקט  הידועה  הפיזית  התופעה  את  לנצל  החליטו  המדענים  מרעישות.  תגליות  על  נפלנו 
בהילה אלקטרומגנטית, שמקרין גוף האדם. באמצעות מכשירים מיוחדים אפשר לגלות בהילה זו מספר מרכיבים, 
המתארים את בריאות אברי הגוף. המדענים פיתחו תוכנה למחשב, המאבחנת את מצב בריאותו של האדם בהתאם 

לטיב ההילה, לעוצמתה ולצורתה החיצונית. 

במהלך העבודה הציע פרופסור דולצב לבדוק בתוך כמה זמן נעלם "שדה המידע האנרגטי", כאשר האדם מת. 
הניסוי הראשון היכה את המדענים בהלם: הסתבר שהוא לא נעלם לגמרי. בשלב הבא איתרו המדענים שלושה 
במשך  בהדרגה  נחלשת  היתה  ייסורים,  וללא  טבעיות  מסיבות  שמתו  קשישים,  של  זו  הילה.  של  שונים  סוגים 
זוהר משתנה:  הקרינו  רצח  או  תאונה  בגלל  בפתאומיות  צעירים, שמתו  של  גופות  מתייצבת.  ואחר-כך  יומיים 
בשעה הראשונה אחרי המוות ההילה התחזקה ונחלשה בקפיצות תלולות, ואחרי כ-6 שעות של "פירפורים" היא 

התייצבה. 

הקבוצה השלישית היתה מורכבת מגוויות אנשים, שמתו בייסורים קשים ? גופניים או נפשיים )בקבוצה זו 
נכללים גם מתאבדים(. כאן ההילה לא התייצבה כלל, לפחות במשך תשעת הימים הראשונים אחרי המוות ? והיא 
השתנתה כל הזמן, התחזקה ונחלשה לסירוגין. פרופסור דולצב למד גם להבדיל בין "פירפורים" של גופת מתאבד 

לאלה של אדם, שהומת בידי אחרים. 

גילוי זה מאפשר לקרימינולוגים לקבוע אם אדם שלח יד בנפשו או נרצח, והרוצח ביים את נסיבות הרצח 
כהתאבדות. עוד גילה צוות החוקרים, שההילה של הגוויות מתחזקת בלילה, אבל בצורות שונות. בלילה הראשון 

נרשמה התחזקות הזוהר סביב כל הגופות, בלילה השני ? רק אצל גופות בודדות מהקבוצות 1 ו-2. 

אצל מתאבדים ואנשים שמתו משתיה מופרזת מתחזקת ההילה כל לילה, כאילו הנשמה ממשיכה להתענות 
גם אחרי מות הגוף. עתה החלו המדענים במחקר של כל מרכיב ומרכיב של הילת הגוויות. "המטרה", אומר ד"ר 
קונסטנטין קורוטקוב, "היא לגלות בשיטות פיסיות ומתמטיות את נפש האדם ולבדוק, לאן בדיוק הוא נעלם אחרי 

המוות. 

עד כאן הכתבה שמוכיחה חד משמעית שתורת משה אמת ורק היא!!

הנושא  זה  ואין  זה  צילום  לפי  בריאותיות  ובעיות  אבחון מחלות  באמצעות  לרפואה  יש שפיתחו שיטות 
להרחיב בנושא זה ודי בהוכחות והראיות שהבאתי להוכיח שכל תורתנו הקדושה אמת והמצוות משנות את 
האור המקיף-ההילה של האדם ומחזק את הצורך בקיום המצוות שהן מכינות את הכלי הרוחני לקבלת השפע 

האלוקי שיירד בקרוב לעולם. 

כינים שמתרבות ברבייה עצמית כעוד הוכחה לאמיתות התורה

לגבי הייצורים שיש להם רבייה עצמית עד לא מזמן אתאיסטים לא האמינו לדברי הגמרא שטענה שיש כינים 
ניסו לתקוף את  ורוב האפיקורסים הללו  שכאלו שרק אותם מותר להרוג בשבת שהם מתרבות ברבייה עצמית 



 357ספר ההוכחות

חז"ל שהיו שכביכול חס ושלום טעו, עד שהמדע יישר קו עם החוכמה האלוקית כפי שנמסרה למשה רבינו ועברה 
במסירה מאב לבן יראי שמיים עד לכתיבת הגמרא ועד לדורנו. המדע מגלה שיש כינים כאלו שיש להם רבייה 
עצמית כמו בתמונה ומהיכן חז"ל ידעו זאת מלפני למעלה 1700שנה? מה הם היו זואלוגים או אנשי טבע?מה 

משה היה צייד או ביולוג?

חוקרים גילו שהרבה כינים מתרבות ברביית בתולין ללא זכר ]שהנולדים מרביה שכזו בדרך כלל יותר ירודים, 
וכמו אצל הדבורים שהנקבות המפותחות נוצרות מריבה רגילה, והזכרים הירודים: מרביה בתולית![, והרמב"ם 
כותב שפריה ורביה נקרא רק מה שנוצר על ידי זכר ונקבה. ובכלל החוקרים בימינו מודים שהם יודעים מעט מאוד 
על דרכי הרביה של הכינים. וחז"ל קיבלו מרבותיהם שיש שינוי מהותי ברביית הכינים מרביה של חיה גדולה 

וירדו בצורה מפליאה לעומק שינוי זה. 

חז"ל מגלים לנו שזה הועבר אליהם ממשה רבינו כתורה מסיני כפי שקיבל מהגבורה שזה בורא עולם בכבודו 
ובעצמו בזמן מתן תורה יחד עם כל סודות התורה ממחקר חדש ומרתק שנעשה בארצות- הברית, עולה כי ישנם 

זנים מסוימים של כינים ממין נקבה, שאין בהם זכרים, והן פרות ורבות מעצמן!

ההפתעה הגדולה היא שהדבר מופיע בתלמוד, ומביא להשתאות בדבר רוחב והיקף ידיעותיה של תורת ישראל. 

ביאור מכת הכינים מזווית אחרת. 

תמונה של הכינומת

הבנת החוקרים בעבר הייתה כי כל בעלי החיים מתרבים באופן זהה. איש לא העלה אז בדעתו לבדוק אם קיים 
שוני, למשל, בעולמם המזערי של הכינים והכנימות, ואם יתכן שישנם זני כינים או כנימות בהם אין זכרים אלא 
רק נקבות. שהרי בודאי אלה ואלה נדרשים לדור ההמשך. אולם בזמננו התברר באמצעות מחקרים מתקדמים כי 
למרבה ההפתעה ישנם זנים של כינים וכנימות שאין בהם זכרים כבכל בעלי החיים, והחוקרים מנסים לפענח את 
 )Mallophaga( "דרך התרבותם של זנים אלה. בכינים, מדובר בזן השייך לסדרה הנקראת "הכינים הלועסות

סדרה המונה כ-3000)!( זנים. 

הן חיות כטפילים על גופם של בעלי חיים, בעיקר עופות, וניזונות משערות, קשקשי עור, נוצות ודם המזדמן 
זו, כי "במינים רבים מהם לא נמצאו עדיין זכרים  בפצעים. החוקר הנודע עזריה אלון מציין אודות כיני סדרה 
כלל. ומניחים כי מינים אלה מתרבים ברביית בתולים ]רבייה עצמית, גם.  – Parthenogenesis[" פרתנוגנזה 
ביולוגים מאוניברסיטאות נוטרדם ומינסוטה בארה"ב, אשר ערכו מחקר נוסף בסוג אחר של כינים המצוי בעיקר 
ביונקים קטנים כגון סנאים, מציינים בדבריהם שלא נמצאו זכרים בזן זה ויש לשער שכינים אלה מתרבות ברביית 
לרבים  ידועה  אינה  כיום  גם  אשר  מזכר,  הפריה  ללא  ורבים  הפרים  יצורים  שישנם  זו  מרעישה  תגלית  עצמית 

מהחוקרים, נחשבת לתפנית בחשיבה המדעית במחקרי הביולוגיה. 
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אך האמנם תגלית חדשה היא?

בתלמוד מובאים דברי בית הלל שעל אף האיסור החמור ליטול נפש בשבת ואפילו של יתוש, מותר להרוג כינה 
בשבת. ומדוע? משום "שאינה פרה ורבה מזכר ונקבה". ויצור שאינו פרה ורבה, אינו נחשב )לעניין הלכות שבת( 

כבעל-חיים גמור, ולכן אין בהריגתו בשבת משום חילול שבת. 

בדורות האחרונים התעורר דיון הלכתי נרחב בשאלה אם לפי הידוע כיום שהכינים פרים ורבים מזכר ונקבה 
ייאסר להרוג כינים בשבת. מאידך, היו גם כאלה שקפצו על המציאה לנגח את התורה, בטענה שהנה הוכח שחכמי 
ישראל לא הכירו את המציאות הנכונה. והנה דווקא בזמננו התברר באמצעות מחקרים מתקדמים כי אכן ישנם 
זנים של כינים שאינם מתרבים מזכר ונקבה וכדברי חז"ל. המעניין הוא שחכמי התלמוד הכירו היטב גם את הכינה 
הפרה ורבה המצויה כיום. וכמו שכתוב בפירוש בתלמוד במסכת גיטין, לגבי אחד משלבי דרך הריפוי למחלה 

הנקראת בארמית "צמירתא": "ליתי ]יביאו[ כינה דזכר ונקבה". 

כלומר, יביאו כינה מאותו זן מסוים הנוצר מזכר ונקבה. נמצא שחכמי התלמוד הכירו גם את הכינה הנפוצה 
כיום, המתרבה מזכר ונקבה וגם את הכינה שאינה מתרבה מזכר ונקבה אשר על מציאותה נודע לעולם המדע 
רק לאחרונה. והרי לנו דוגמא נוספת לתמיהה ההופכת באחת להתפעלות מהיקף ידיעות חז"ל וצדקת דבריהם. 
ויהא זה לימוד למתבונן, לייחס את תמיהותינו לקוצר דעתנו ולצמצום היקף ידיעותינו ביחס לעומק והיקף תורת 

ישראל. " עד כאן דברי הרב זמיר כהן שליט"א

מאתר הידברות באינטרנט מהרב זמיר כהן )מתוך הספר שאני ממליץ עליו בחום "המהפך 2"(

*

ציטוטים נבחרים מהספר מסילת ישרים של הרמח"ל. 

בספר מסילת ישרים כותב הרמח"ל את הדברים הבאים ומפאת חשיבותם לא ערכתי אותם כי הם מדברים בעד 
עצמם: 

 "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא – שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ּוְלַמה 
צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה, מה שהורנו חז"ל הוא: שהאדם לא נברא 
שיכולים  העידונים  בכל  הגדול  והעידון  האמיתי  התענוג  שזהו  שכינתו,  מזיו  וליהנות  ה'  על  להתענג  אלא 
להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך 

כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא זה העולם. 

 והוא מה שאמרו ז"ל: 

 והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהן האל יתברך שמו. ומקום 
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עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה 
המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על 

ידי האמצעים האלה" העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. 

השלמות  כי  תראה,  בדבר  עוד  וכשתסתכל  שכרם  לקבל  ומחר  לעשותם,  "היום  חז"ל:  מה שאמרו  והוא 
האמתית היא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר )תהילים ע"ג, כוח(: "ואני קרבת אלוהים 
לי טוב". ואומר )שם כ"ז, ד(: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי". כי רק זה הוא 

הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושווא נתעה. 

אמנם לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל בייגעו לקנותה, והינו: שישתדל לדבוק 
בו יתברך בכוח מעשים שתולדתם זה העניין, והם המצוות. ]התאוות החומריות[ והנה שָׂמו הקדוש ברוך הוא 
לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות החומריות, אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא 
מתרחק והולך מן הטוב האמתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם, בין לטוב 
בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, כעניין שאמר שלמה "פן אשבע וכחשתי 
ואמרתי מי ה', ופן אורש וגנבתי וגו' ". השלווה מצד אחד והייסורין מצד אחד. עד שנמצאת המלחמה אליו פנים 
יזכה להידבק בבוראו,  יהיה האדם השלם אשר  וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא  יהיה לבן חיל  ואחור. ואם 
ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין ליאור באור החיים. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן 
המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו – כן ישיגהו וישמח בו. ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא 

לשימוש האדם. 

מהי תכלית הבריאה?- העולם נברא לשימוש האדם

אמנם הנה הוא עומד בשקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל 
העולם עמו; ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא 
מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם, בהיותם משמשי האדם השלם המקודש 
בקדושתו יתברך. והוא כעין מה שאמרו חז"ל בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. וזה לשונם: וכיון 

שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים שמח, שנאמר: "אור צדיקים ישמח". 

ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו )חולין צא, ב( "אמר רבי יצחק: מלמד שנתקבצו כולן 
למקום, והייתה כל אחת אומרת: עלי יניח צדיק ראשו. והנה על העיקר הזה העירונו ז"ל במדרש קהלת, שאמרו 
נטלו  הראשון  אדם  את  הוא  ברוך  הקדוש  בשעה שברא   – וגו' "  האלוהים  מעשי  את  פ"ז("ראה  רבה  )קהלת  ז"ל 
והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי". ]האדם נברא בעבור מצבו בעולם הבא[ כללו של דבר: האדם לא נברא 
בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם 

הבא, שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חז"ל רבים כולם בסגנון אחד: 

מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו: 
)אבות ב, ט"ז( "העולם הזה דומה לפרוזדור", והוא מה שאמרו: "היום לעשותם ולא מחר לעשותם, היום לעשותם 
ומחר לקבל שכרם" )ערובין כ"ב, א(; "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת". )עבודה זרה ב, א(; "העולם הזה דומה 
ליבשה והעולם הבא לים וכו' " )קהלת רבה א, טו( וכאלה רבים על זה הדרך. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום 
בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה, כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא 
ששמח ושלו ממש בעולם הזה? "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואון" 

בכמה מיני צער וחולים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת – המוות. 

אחד מני אלף לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמתית, וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר 
זה  צריך מפני  היה  לא  הזה,  לצורך העולם  הייתה  בריאת האדם  עוד, אלא שאם תכלית  ולא  מן העולם.  ובטל 
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שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם, כל שכן שהיא אינה מוצאת 
שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלמדונו ז"ל במדרש קהלת )פרק ו( וזו לשונם: "וגם הנפש לא 
תמלא" "משל למה הדבר דומה לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה כלום, 

שהיא בת מלך. 

כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים". וכן אמרו חז"ל )אבות ב, 
כב( "על כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה נולד". כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו. 
אם כן וודאי לא היה בורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה. אלא בריאתו של האדם למצבו 
בעולם הבא היא, ועל כן נתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, 
שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחמד ממנה. וזה פשוט. ]המצוות – אמצעים 
לשלמות[ והנה אחר שידענו זאת, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ויקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אלה 
הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמתית אשר בלעדיהם לא יושג כלל. ואולם ידוע כי אין התכלית 
מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעיים אשר נמצאו, ואשר שימשו להביאו, וכפי כוח האמצעים ושימושם כן יהיה 
התכלית הנולד מהם, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, תבחן תולדתו בבירור וודאי בהגיע זמן התכלית הנולד 
מקיבוץ כולם כמו שכתבתי. וזה ברור. מעתה וודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח 
נולדת בשלמות האמתי  כי תולדתם  יקרם,  ידקדקו שכלי הזהב והפנינים לרוב  שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר 
והיקר הנצחי שאין יקר למעלה ממנו. וכן נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות 
ולעבוד ולעמוד בניסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיה לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשהייה לו נחת רוח ויישוב 
דעת, למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, 
ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל 
המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, הן הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד שימשוך אחריו השם יתברך 
ממש כברזל אחר אבן השואבת, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקירבה הזאת, ירדוף אחריו ויאחז בו ולא 
אחריך  נפשי  "דבקה  וכעניין שנאמר:  יברח ממנו כבורח מן האש  לזה,  ומה שיוכל לחשב שהוא מניע  יפרהו. 
ימינך", כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזו, דהיינו, להשיג זאת במלטו נפשו מכל מנעייה  בי תמכה 
ומהפסדיה. והנה אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, יש לחקות על פרטיו לפי מדרגותיהם, מתחילת 
חסידות,  הטהרה,  הפרישות,  הזריזות,  "הזהירות,  במאמרו:  יאיר  בן  פנחס  רבי  שסידרם  כמו  סופו,  ועד  הדבר: 

ענווה, יראת החטא וקדושה". 

ייסורי גיהינום, ותענוגי גן עדן. -הסבר מהגאון מוילנה

ב"שערי אמונה" שער שלישי נאמר: אמר הגר"א: יש תשובה אשר אין בכוח איש לצייר ולשער את חוזקה וגודלה, 
בעת שמוליכין את האדם מביתו לקברו, ואז תפקחנה כל חושיו, ורואה מה שלא יכול לראות בימי חיותו. ומראים 
לו עונשי הגיהינום ותענוגי הגן עדן, ורואה איך כילה ימיו בהבל, וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם הם לצנינים 
ולחוחים בעיניו, כי בעבורם קנה לנפשו עונשי הגיהינום, וגם הפסיד תענוגי הגן עדן. ויתבונן אז בשכלו הזך כמה 
תענוגי גן עדן הפסיד בעולם הזה, כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, 
וכמה שעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר כל שעה ושעה היה יכול להרוויח גן עדן בתענוגים נפלאים 
אשר עין לא ראתה. ומחמת גודל התשוקה, אשר הוא רוצה להתעדן שם, והוא אינו יכול להיכנס שם מחמת שהוא 
מלוכלך בצואת עוונותיו, הוא מרוצה להיענש בגיהינום בעונשים קשים ומרים, רק שיבוא אחר-כך לתענוגי הגן 
עדן. ואין בכוח אדם לצייר גודל שברת לבו וחרטתו, ואם יהיה לאדם בעולם הזה אחד מאלף אלפים חלק מהצער 
שיש לו שם בעולם הבא, היה מוכרח למות מחמת שלא היה יכול לסבול גודל הצער. רק בעולם הבא נותן לו 
הקדוש ברוך הוא כוח שיוכל לסבול צער זה. ואז גדולה תשוקתו, שייתן לו רשות לחזור לביתו ולעסוק בתורה 

ועבודה כל ימי חייו, וממרט שערות ראשו, וקורע את בשרו ואומר: 
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אוי לי, איך החלפתי עולם בתענוגים נצחיים, על עולם חושך, והצער הזה קשה לו מכל ייסורי גיהינום. צערה 
של הנשמה שנותקה לנצח בגלל תענוגי אכילה, רכושנות וכדומה בעולם הזה. זה צער שאין להשוואתו אפילו 
לצער של מי שרץ להשיג תרופה שתציל את בנו החולה, הזקוק לה בדחיפות, ובדרך נכנס ליהנות מסרט קולנוע 

טוב. כשחזר – כבר מת בנו, שהצלתו הייתה בידי אביו, ושמטה ממנו. 

העולם הבא אינו תוספת הנאות ותגבורן, כי אם סוג ועוצמה של הויה רוחנית שונה במהותה. תענוג שבכוחנו 
לדבר עליו, ולדמינו בדמיון קלוש, אך לא לתפוס את מהותו בשכלנו ולא לחוש אותו בחושינו. היחס בין החומר 
לרוח, בין העולם הזה לעולם הבא, דומה ליחס שבין דומם לחי. דומם לא יוכל להבין, לא לחוש ולא לחיות את 
עונג החיים, ואדם בגוף לא יחוש, לא יבין ולא יחווה את ההנאות הרוחניות בעולם הבא. סוף דבר הכל נשמע; 
את-האלוהים ירא ואת-מצותיו שמור, כי-זה כל-האדם: כי את-כל-מעשה, האלוהים יבא במשפט על כל-נעלם; 

אם-טוב ואם-רע. 

כתוב בתלמוד )סוכה נב( "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" דהיינו, אתה שנראה לך שיש לך יצר הרע ענק 
נטפל  הרע  היצר  ולכן  גדול  היותר  הצדיק  להיות  מסוגל  דווקא אתה  אותך מאוד מאוד,  ומחטיא  והוא החטיא 
דווקא אליך כי אתה מסוגל להיות בדרגה גבוהה, ייתכן שלבך לא נותן לך להאמין אבל אלו תעתועי היצר שלא 
מעוניין שתקבל את הדברים מטרת החיים ותכלית בריאת האדם "האדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו 
שכינתו! וזה התענוג האמתי והעידון האמתי הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא! ומקום העידון הזה הוא 
העולם הבא הדרך והמקום כדי להגיע למחוז חפצנו זה הוא זה העולם, האמצעים המגיעים האדם לתכלית הזה 
הם המצוות. השלמות האמיתית היא רק הדבקות בו יתברך. קודם יצירת הולד במעי אמו הקדוש ברוך הוא גוזר 
עליו מה יהא בסופו, אם זכר אם נקבה, אם חלש אם גיבור, אם עני אם עשיר, אם קצר אם ארוך, אם מכוער אם 
נאה, אם עבה אם דק, אם בזוי אם גס, וכן גוזר על כל קורותיו, אבל אם צדיק אם רשע – לא, אלא הדבר ההוא 

בידו של האדם בלבד. 

החיפוש אחרי האושר הנצחי. 

את  ותשאלו  עצמכם  את  בדקו  אחריו,  והחיפוש  האמיתי  האושר  מהות  היא  האנוש  בני  בקרב  הרווחת  הטעות 
חברכם, מגוון הן התשובות אשר תקבלו, אך מהי התשובה הנכונה, מהי התשובה האמתית? לצורך סיוע והבנת 
עשיית המצוות חשוב לדעת מה זה אושר, אושר זה להיות שמח ומאושר בעברך. על אף התיקון שלנו בעולם זה 
חשוב לדעת שהכול קורה וקרה רק לטובה והכול מהשם יתברך, הרע הסובייקטיבי אינו קיים דבר אשר נראה כרע, 
יתברר בסוף שזה לטובה ולכן, אסור לכעוס ולנטור על אף אדם כי כולם "מקלות" ביד השם להוביל אותנו להיכן 
שהשם רוצה וגם ככה זה לטובה וזה עוד יתברר לנו בהמשך שנראה ונבין את כל התמונה שכן אין אנו יודעים מה 
באנו לתקן ומה עשינו בגלגול קודם או גלגולים קודמים, ולכן מיותר לכעוס על האדם שפגע בנו כי הוא "מקל" 
ביד השם והוא מסכן שגם ייענש על כך כי בחר ברע ולכן השם זימן, כך שאותו אדם הפוגע לכאורה, יהיה במקום 
הנכון ובזמן הנכון לפגוע בנו כביכול ויש לדעת שגם זה לטובה ומאת השם. כמו כן מאושר בהווה שלך. המאושר 

מוכרח להיות מאושר מהווה שלו ממה שקורה לו כרגע בחייו. 

 מי שמאושר מההווה שלו, מאושר כי הוא יודע, שהכול לטובה וחייו מאושרים כי הוא שמח בחלקו מכל אשר 
לו מכל תחום ומברך גם על מה שנראה רע בחייו כי גם את הרע נקבל מאת השם כפי שאיוב אמר. מאושר מהעתיד 
שלו. וכמובן והכי חשוב בוטח בשם במאה אחוז ולא לתת יד לחששות, כגון ממה יחיה, ממה ישלם חשבונותיו, 
מה יעשה במקרה כזה או אחר, כי יודע שהשם משגיח בהשגחה פרטית מדוקדקת עניינית ואחראית ואוהבת על 
כל יצור שברא ובמיוחד עליו, וכי אין מקרה )מקרה אותיות רק מה'( בעולם והכול לטובה ורק לטובה כדי לעזור 

לו להשלים תיקונו. המשל הבא ימשיל העניין של להיות מאושר: 
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ארמון המלך יינתן למי שיוכיח שהוא מאושר בחלקו. 

ישנו משל מפורסם שמספרו הרב ישעיהו פינטו, על מלך שפרסם שייתן את ארמונו ששוויו מגיע למחצית מנכסיי 
אלפי  עשרות  התחרות  חודשי  שלושה  במשך  הגיעו  בחלקו.  מאושר  שהוא  למלך  ויוכיח  שיבוא  למי  המלכות 
ואיש לא הצליח לשכנע את המלך וכאשר עוזרו של המלך שאל אותו אם לא חשש שמה מישהו היה  אנשים 
מצליח ואז היה נפרד מארמונו האהוב והיקר והמלך ענה שלא חשש אפילו לא לרגע כי מראש ידע שאיש לא 
יצליח לשכנע אותו שהוא מאושר בחלקו שכן אם היה מאושר בחלקו מה הוא מחפש לקבל את ארמון המלך? 
שכן כנראה שאינו מאושר בחלקו והוא חומד את ארמון המלך. מי שמאושר בחלקו לא בא ולא מגיש מועמדות 
בתחרות זאת כי הוא מאושר בחלקו ואינו חפץ בארמון המלך טוב לו במה שיש לו. לסיפור אגדה זה יש מוסר 
השכל למה רוב האנשים לא מאושרים. כולם טוענים שהם מאושרים בחלקם אבל היו רוצים להיות יותר יפים, 
רזים, גבוהים, חכמים, בית יותר טוב, או אוטו יותר טוב, או אישה יותר יפה, בעל יותר עשיר ועוד ועוד שינויים 
בחייהם שהיצר הרע מסיתם לחפוץ בהם. מי שמאושר בחלקו לא דואג לפרנסתו ולא דואג לכלום כי יודע שהכול 
מעת השם והשם לא מזניח את ילדיו, כמו שנאמר בתהילים: "לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם". מי ששם 
מבטחו בשם השם לא יאכזבו ואדם זה יהיה תמיד מאושר אבל חייבים לשים את כל מבטחך בשם. אין זה אומר 
שצריך להיות פרזיט ולא לעשות כלום גם השם מבקש שנעשה השתדלות קטנה אבל צריך להיזהר שלא נאמין 
בהשתדלות או בכוחי ועוצמת ידיי שעשה לי את החיל הזה. השם אומר פתחו לי פתח קטן כחודו של מחט ואני 

יפתח לכם פתח כפתחו של אולם. 

למה יש צדיקים שרע להם, ורשעים שטוב להם?

איך זה משפיע על האדם בעתיד? צדיק ורע לו! ורשע וטוב לו. האמנם?

להלן התשובה מורכבת מכמה חלקים. תשובה ראשונה לשאלה זו תוסבר מהמשל של בעל "החפץ חיים": 
"דומה הדבר לאורח שבא לבית הכנסת וראה שהגבאי מחלק עליות לכהן וללוי מהדרום לישראל מן המזרח לרביעי 
מכובדים  יש  הלא  את השלישי מהמזרח  דווקא  בחר  למה  תמוהה,  האורח  מהצפון,  ולחמישי-ולשישי  ממערב 
ממנו, השיב לו פיקח אחד, אם היית פה מספר שבועות, היית רואה שהחלוקה של הגבאי שווה כי יש כאן סדר". 

כך הוא האדם, אנו נמצאים בעולם רק רגעים אחדים. אם היינו בעולם, מאות שנים, היינו רואים שהעשיר 
היה בניסיון העוני ואילו העני היה בניסיון העושר, ונהפך גורלם, אך אנו נמצאים כאן זמן מועט, ואין אנו יכולים 
לראות את הכל, ולכן אין לאדם לדרוש את הנהגתו של הקב"ה, ועליו להאמין שכל מה שהוא עושה, הכל הוא 
לטובה. לפעמים ה' נותן לאדם שפע טוב עושר, כבוד וכד', אך לפעמים ה' נותן לאדם שפע המוסווה עלינו כאילו 
זה לרעתו – צרות עוני וכד', הדרך השנייה היא כמו יצירה לפעולות שונות כמו למשל, תפירת בגד, כאשר חייט 
מקבל אריג יקר ומשובח לתפירת חליפה, הוא משרטט, וחותך את הבגד לחתכים שונים, הרואה את המעשה הזה 
יזעק כי יחשוב שמשחיתים את האריג היקר, ואילו החכם מבין כי מעשים אילו הם לא לצורך הריסתו אלא להפך, 
לצורך תפירת הבגד. אם האדם יתלונן בפני החייט על מעשיו )שנראים לו תמוהים( הוא עלול בכך, להבריח את 
החייט ולהשאיר את עצמו ללא בגד ועם אריג משי יקר גזור לחתיכות, אך אם האדם לא יתלונן בפני החייט על 
מעשיו )שנראים לו תמוהים(, הוא יזכה בסופו של דבר, בבגד אריג משובח. כאשר פוקדת את האדם צרה, הוא 
חייב לדעת שכל מה שנגזר עליו, הרי הוא כגזרת החייט, בבגד, על-מנת לתפור לו בגד, גם אם תועלת הגזירה לא 
מתגלה לו, עליו להאמין באמונה שלמה כי סוף טוב, יבוא לו או בעולם הזה או בעולם הבא, השגחתנו קצרה, ואין 
אנו יכולים להבין דרכי ה', שהן דרכים נסתרות ומחושבות. מדוע "דרך רשעים צלחה"? עוד תשובה לשאלה מדוע 
זה קורה היא, אנו בני האדם לא יכולים להתלונן על "דרך רשעים צלחה" שכן, יראה שבסופו שלא יצא לרשע טוב 
)אך גם אם לא יתבאר לו לאדם – אין עליו להסיק מסקנות, יש לזכור שגם מה שנראה שרע לצדיק בעיני הצדיק 
האמיתי הוא יודע שזה לא רע ולכן גם לצדיק טוב. ע. ב. ע.( ניתן על כך משל: היה מלך ולו רע נאמן, הוא גילה



 363ספר ההוכחות

 לידידו את כל סודותיו )סודות המלוכה וסודות פרטיים(. פעם אחת הוא גילה שידידו בוגד בו הוא גנב את 
כספו והפיץ עליו שמועות. היה ליבו מלא צער וכאב, ולמרות אהבתו הרבה הוא הענישו במלא החומרה – שלא 
יקרה שוב מצב כזה. הוא הקים בניין בכיכר השוק שכל קירותיו זכוכית, והוא שם אותו שם ללא אוכל וללא מים 
כדי שכל העוברים והשבים יראו מה קורה למי שלא שומע בקול המלך. הקהל היה רב, ביום הראשון לא היה 
אכפת לאסיר, ביום השני היה לו קצת קשה, ביום השלישי פניו נפלו, ביום הרביעי כמעט התעלף, ביום החמישי 
והשישי הוא לא זז ממקומו וכולם ראו אותו מתפתל מייסורים, ביום השביעי התחולל דבר נורא, הוא תלש את 
גופו והחל ללעוס ולבלוע אותו, כולם החלו זועקים. הגיע אדם לשמע הזעקות, והוא היה המום, "האם זה אסיר 
שנידון למוות? כך הוא אוכל?" השיבו לו: "שוטה שכמוך אין אתה רואה שהוא אוכל את בשר עצמו?". הנמשל: 
דברים רבים בהנהגת העולם הנראים לנו מוזרים, בין השאר אנו תמוהים על שלוות הרשעים, אנו דומים בתמיהתנו 

לאדם שדימה אכילת בשרו לסעודה דשנה. בעולמנו אפשר ליהנות לרוב, אך כשנגיע לעולם האמת, לא נהנה. 

*

הסבר "צדיק ורע לו – ע"פ הגלגול" רבי חיים מוואלוז'ין

בספרו נשמת חיים מביא את הסבר המקובלים לבעיית "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". לטענתם, יש שני עניינים: 
העניין הראשון – מאחר שידוע לנו שהקב"ה הוא אל אמת, ועם כל זאת יש את עניין "צדיק ורע לו, רשע וטוב 
לו" אין זה אלא הגלגול. כלומר, שהאדם שכעת הינו צדיק ורע לו היה בגלגול קודם רשע, ועתה הוא נענש על 

מעשיו הראשונים. 

ע"פ הסבר זה של הגלגול מסבירים המקובלים גם עניין נוסף של עוברים שמתים במעי אימותיהם או ילדים 
שמתים עוד לפני שהם עברו בר/בת מצווה, דבר זה נגד חוקי הקב"ה, שהרי אין מיתה ללא חטא, והתשובה לכך 
היא שהם מתקנים בכך חטאים שעברו בגלגול קודם. הנפטר בקיצור ימים, רבים תוהים על מעשיו של הקב"ה 
בכל הקשור לנפטר בקיצור ימים. מובא סיפור על אישה עקרה שהלכה לבעש"ט כדי לקבל ברכה ללידת בן זכר, 
הבעש"ט הבטיח לה שעוד השנה היא תיפקד בבן, ואכן כך היה. לאחר שנתיים היא באה אל הרב כדי להראות לו 
את הילד, וכשחזרה הביתה התינוק נפטר לה, האישה חזרה אל הרב כדי לזעוק לו על פטירת הילד, והרב השיב 
לה: היה מלך ללא ילדים, הוא ציווה על היהודים להתפלל עבורו כדי לקבל בן זכר, ואכן באותו שנה המלך חבק 
בן זכר, הילד גדל והוא היה גאון המלך שלחו לכומר שילמדו, אך התנאי הוא שכל יום הוא מתבודד כשעתיים, 
המלך הסכים. פעם אחת הילד הסתקרן מה עושה הכומר ולכן הוא הציץ לחדרו, לפתע הוא ראה אותו בבגדי 
יהודים עם טלית ותפילין, הכומר הבחין בו ולכן הוא סיפר לו את האמת כי הוא יהודי ובכל יום הוא מתייחד עם 

ה'. 

 הילד הסתקרן והוא לאט לאט נהפך ליהודי, אך רק פגם אחד היה לו, הוא ינק חלב נוכרי ולכן הוא נאלץ לרדת 
בגלגול ולינוק חלב אם יהודייה ואח"כ למות. כך סיפר הבעש"ט לאישה, הוא סיים את דבריו במילים: את זכית 
לתקן נשמת יהודי, ואת צריכה לשמוח שנפל בחלקך דבר גדול כזה. משפט ה' אמת – צדקו יחדיו. עוד תשובה 
הוא  בלבו  וכד'.  בריאותו  צרותיו,  עניותו,  על  בייחוד  גורלו,  על  מתאונן  אדם  לעיתים  והיא:  הגלגולים  לעניין 
שואל, "איפה הצדק והמשפט של ה'? אני משתדל לעשות את בקשת ה' והרשעים הללו יושבים בחיבוק ידיים 
ובשלווה?" כאשר האדם מגיע לבית-דין של מעלה, הוא שומע שנגזר עליו לחזור ולרדת לעולם החומר והוא 
בוכה ומתאונן, בבכיו הוא גם בוכה שהיה עשיר ורק בגלל זה היה לו אומץ להכות את חברו ואילו היה נברא עני, 

הוא לא היה חוטא בזה, ולכן הוא מתחנן שלא יכריחו אותו לרדת שוב לעולם השפל. 

 לאחר שאין בידו לשנות את הגזרה, הוא מתחנן שלכל הפחות יבוא בתור עני נכה או בעל מום כדי לכפר על 
חטאיו, ובאופן זה הוא מבטיח לעצמו לא לשוב ולהתנהג כמו קודם, לעיתים אין הבקשה מתקבלת, אך יש פעמים 

שכן מותירים להם. 

 דברים אילו מהווים תשובה לתלונות בני-האדם על רוע מזלם ועל הסבל שפקדם, כי אולי לפני כן תתפלל 
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לה' שיביא אותו בתור נכה, חולה מחלה סופית, וכד'. "משפט ה' צדקו יחדיו" מתי צודקים משפטי ה'? כאשר הם 
"יחדיו", כלומר, שמצרפים את קורות האדם בעולם זה, ולפני כן )גלגול קודם(, יוכח לכולם, שכל המשפטים הם 
אמיתיים, וכי עניותו לזכותו תאמר. ייסורים בעולם הזה = נצח בעולם הבא. תשובה נוספת, על-פי הגלגול, כאשר 
אדם מתייסר בעולם הזה הוא מביא על עצמו חיי נצח בעולם הבא, את הדבר הזה מביא "החפץ חיים" במשל: 
יהודי שכר דירה בשכר שלוש מאות רובל לשנה, את שכר הדירה הוא משלם בתאריך קבוע, כמידי שנה. שנה אחת 

היה צריך לנסוע למדינה רחוקה, לכן נתן את הכסף לאחד מפקידיו. 

 אותו פקיד היה שונא ישראל ולכן הוא הציק לו בהזדמנות הראשונה שהזדמנה לו, והפעם החליט להעלות 
לו את שכר הדירה לחמש מאות רובל. לאחר יום, כאשר השר בא לקחת את שכרו, נמצא בידי היהודי רק ארבע 
מאות ושמונים רובל, ולכן רצה היהודי שייתן לו עד סוף היום כדי להשיב לו את חובו. בסוף היום לא נמצא בידו 
הסכום, ציווה הפקיד להכותו עשרים מכות – מכה אחת על כל רובל. כך עשה הפקיד להמון יהודים. כאשר שב 
היהודי אל ביתו הוא אמר לאשתו שהוא הולך לשר לספר לו אודות מעללי הפקיד, שמע השר את סיפור היהודי 
והוא החל לרחם על היהודי, לכן השר ציווה שעל כל מכה שהיכה אותו הפקיד, הוא ישלם לו מאה רובל )סה"כ 
אלפיים רובל(. ומכיוון שכל רכושו של הפקיד היה סך של ארבעת אלפים רובל, נמצא כי הפקיד ישלם ליהודי 

מחצית ממונו. 

כאשר היהודי חזר לאשתו פניו היו נפולות, כאשר שאלה אותו אשתו מדוע, הוא ענה לה: "את כאב המכות 
אין אני חש היום ומוטב שהיה מכה אותי ארבעים מכות וכך הייתי זוכה בכל ממונו. הנמשל: כך הם הייסורים 
בעיניי האדם, היום אנו לא רוצים לסבול, אך שנגיע לעולם הגמול אנו נקבל הרבה שכר עבור כל שעת סבל בעולם 
הזה, ואז יחשוב האדם: "הלוואי שהייתי סובל יותר ייסורים בעולם הזה כי אז היה לי יותר עונג נצחי". מכאן 
אפשר להבין, כי כאשר האדם סובל הוא מקנה לעצמו חיי נצח לעולם הבא, והייסורים משתלמים לו לעתיד לבוא, 

ולעומתו, הרשע נהנה בעולם החומר אך בעולם האמת, הוא יסבול רבות. 

*

 כיצד שבים בתשובה ומהי תשובה?

 דרגות התשובה

למצוא עוד באריכות בנושא זה ראו התשובות בספר התשובות שהוא ספר ההמשך לספר זה ולהסביר איך שבים 
בתשובה הריני מביא את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה שמסבירות היטב וביתר בהירות את דרגות התשובה, 

כיצד שבים בתשובה ועוד ולהלן חלקם: 

מהלכות תשובה פרק י' של הרמב"ם: "

א אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחכמתה, כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה או כדי 
שאזכה לחיי העולם הבא; ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן, כדי שאינצל מן הקללות הכתובות בתורה 

או כדי שלא איכרת מחיי העולם הבא. 

ב אין ראוי לעבוד את ה', על דרך זו: שהעובד על דרך זו, הוא עובד מיראה; ואינה מעלת הנביאים, ולא מעלת 
החכמים. ואין עובד את ה' על דרך זו, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן לעבוד מיראה, עד שתרבה 

דעתן ויעבדו מאהבה. 

ג ]ב[ העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החכמה--לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת 
הרעה, ולא כדי לירש הטובה: אלא עושה האמת, מפני שהוא אמת; וסוף הטובה לבוא בכלל. 

ד ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך 
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הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, שנאמר 
"ואהבת, את ה' אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל מאודך"( דברים ו, ה). ובזמן שיאהב את ה' אהבה הראויה, 

מיד יעשה כל המצוות מאהבה. 

ה ]ג[ וכיצד היא האהבה הראויה: הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתרה רבה, עזה עד מאוד, עד שתהא נפשו 
קשורה באהבת ה', ונמצא שוגה בה תמיד--כאלו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא 
שוגה בה תמיד, בין בשוכבו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו, 
ושוגים בה תמיד, כמו שציוונו, "בכל לבבך ובכל נפשך"( דברים ו, ה;דברים י, יב דברים ל, ו). והוא ששלמה 

אומר דרך משל, "כי חולת אהבה, אני"( שיר השירים ב, ה ;)וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. 

רבי,  שאיקרא  בשביל  עשיר,  שאהיה  בשביל  תורה  למד  הריני  תאמר  שמא  הראשונים,  חכמים  אמרו  ]ד[  ו 
בשביל שאקבל שכר בעולם הבא; תלמוד לומר, "לאהבה את ה' "( דברים יא, יג ;ועוד(--כל שאתם עושים, לא 

תעשו אלא מאהבה. 

ז ועוד אמרו חכמים, "במצוותיו, חפץ מאוד"( תהילים קיב, א--)"במצוותיו", ולא בשכר מצוותיו. וכן היו 
גדולי החכמים מצווים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם בייחוד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל 
טובה; אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום--אלא מפני שהוא הרב, ראוי לשמשו: 

כלומר, עבדו מאהבה. 

ח ]ה[ כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עדיו פורענות--הרי זה עוסק בה שלא לשמה. וכל 
העוסק בה לא ליראה, ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה--הרי זה עוסק בה לשמה. 

ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא לשמה--שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. 

ט לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל 
שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתרה, מגלין להן רז זה מעט מעט; ומרגילין אותן לעניין זה בנחת, עד 

שישיגוהו ויידעוהו ויעבדו מאהבה. 

י ]ו[ דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב 
כל שבעולם חוץ ממנה כמו שציווה ואמר "בכל לבבך ובכל נפשך" )דברים ו, ה ;דברים י, יב ;דברים ל, ו(: אלא 

בדעה שיידעהו. ועל פי הדעה--על פי האהבה--אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. 

יא לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעין לו את קונו כפי כוח שיש באדם 
להבין ולהשיג, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה. עד כאן דברי הרמב"ם הקדוש. 

*

עוד על דרגות התשובה: 

בפרק זה יוסבר על תעניות וסיגופים ככפרת עוונות כגון: תענית דיבור, צומות עם שק ואפר, פדיון בצדקה את 
שאר הצומות שחייבים בהם כפי שמוסברים בספר זה ובספר התשובות ועוד. המחבר ממליץ בחום לקרוא את 
הספר שדי תפוחים של הרב יוסף שני )שבתאי( שליט"א שמלמד את תורת התיקון. ניתן להורידו בחינם באתרו 
sharryosef.com אני בכלל ממליץ לקרוא את ספריו שניתנים להורדה בחינם מאתרו של הרב שני המוזכר לעיל 

או לרוכש, ספריו מחכימים מאוד ומומלצים מאוד. 

להלן ציטוט מספרו מהספר בשדי תפוחים על דרך התשובה, מטרת התיקון וצורכו: 

ְוַדע ִּכי ַהְּתׁשּוָבה ְבָכל ִמְקֶרה ּוְבָכל ִעְנָין טֹוָבה ִהיא, ֶאָּלא ֶׁשַּדְרגֹות ֶיׁש ָּבּה. ּוְלדּוְגָמא, ָאָדם ֶׁשָּבא ְלָידֹו ְדַבר ֵחְטא, 
ֶׁשְּכָבר ָחָטא ַּכּיֹוֵצא ּבֹו ֶּבָעָבר, ְוֶאְפָׁשר ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹותֹו ְוִנְמַנע ְוֹלא ָעָׂשה ִמְּפֵני ַהְּתׁשּוָבה, ֹלא ִמִּיְרָאה ְוֹלא ִמִּכְׁשלֹון ּכַֹח. 
ְוהּוא עֹוֵמד  ֶחְפצֹו,  ָּכל  ִעָּמּה  ְוַלֲעׂשֹות  ִאָּתּה ׁשּוב,  ְלִהְתַייֵחד  ְיכֹוֶלת  ֶיׁש לֹו  ְזָמן  ּוְלַאַחר  ַּבֲעֵבָרה,  ה  ַעל ִאּשָׁ ֶׁשָּבא  ְּכגֹון 
ְּבַאֲהָבתֹו אֹוָתּה ּוְבכַֹח ּגּופֹו ּוְבאֹוָתם ְּתָנִאים ֶׁשל ְמקֹום ּוְזָמן ָהֲעֵבָרה, ּוָפַרׁש ְוֹלא ָעַבר ִמַּפַחד ה' ּוֵמֲהַדר ְּגאֹונֹו, ֶזהּו ַּבַעל 
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ֹלמֹה ָאַמר "ּוְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ִּביֵמי ְּבחּורֶֹתיָך". ְוִאם ֹלא ָׁשב ֶאָּלא ִּביֵמי ִזְקנּותֹו ּוְבֵעת ֶׁשִאי  ְּתׁשּוָבה ְּגמּוָרה. הּוא ֶׁשּשְׁ
ָהָיה עֹוֶׂשה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה ְּתׁשּוָבה ְמֻעָּלה, מֹוִעיָלה לֹו, ּו"ַבַעל ְּתׁשּוָבה" הּוא. ֲאִפילּו ָעַבר  ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ּשֶׁ
ָּכל ָיָמיו, ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְּביֹום מֹותֹו ּוֵמת ִּבְתׁשּוָבתֹו, ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו ִנְמָחִלין, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשָּזַכר ֶאת ּבֹוְראֹו ְוָׁשב קֹוֵדם ֶׁשָימּות, 
ִנְסַלח לֹו. )ַהָרְמָּב"ם ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק ב' ֲהָלָכה א'.( ּוְלִפי ַּדְרַּגת ַהְּתׁשּוָבה ְוַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ְלַאַחר ִמֵּכן, ָּכָכה ְּכָתָמיו 
ְויֹום ַהִּכפּוִרים  ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, ְּתׁשּוָבה  ִמְתַנִּקים. )ְכמֹו ֶׁשִצָייְנִתי ְּבַהְקָדָמה ֶׁשִּמי ֶׁשָעַבר ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין 
ִיּסּוִרים". –  ָעָליו  ֶׁשָיבֹואּו  ַעד  ְּגמּוָרה,  ַּכָּפָרה  לֹו  ִמְתַּכֵּפר  "ּוְלעֹוָלם ֹלא  ְמַכְּפִרים,  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהָּבִאים  ְוִיּסּוִרין  ּתֹוִלין, 

ַרְמָּב"ם ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה ֶּפֶרק א', ֲהָלָכה ד' – ְוַהִּתּקּון, הּוא ְּתמּוַרת ַהִּיּסּוִרים.(

יתכן  ֲאָבל  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ּוָמִרים  ָקִׁשים  ִיּסּוִרים  ַהֶּקַלע" ֶׁשהּוא  ִמ"ַּכף  ְוִנְפָטר  ֶנְחָלִׁשים,  ְּכָתָמיו  ְּביֹום מֹותֹו  ב  ְוַהּשָׁ
שִיְצָטֵרְך ָלֳעָנִׁשים ֲאֵחִרים, ַקִּלים יֹוֵתר, ַּגם ְּכֵדי ְלַנּקֹות ְּכָתָמיו, ְוַגם ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת ִניצֹוצֹות ַהֹּקֶדׁש ֶׁשל ִנְׁשָמתֹו ֶׁשִהִּפיָלם 
ב ִּבְתׁשּוָבה ְּגמּוָרה ְוַחי ִּבְתׁשּוָבתֹו, ִיּסּוִרים ַהָּבִאים ָעָליו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַאַחר ְּתׁשּוָבתֹו,  ִּביֵדי ּכֹחֹות ָהַרע ְוַהְקִלָּפה. ּוִמי ֶׁשּשָׁ
ּגֹוְמִרים לֹו ַהַּכָּפָרה. ְוִאם ֹלא ִקֵּבל ִיּסּוִרים ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָׂשיו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְפָטר ֵמעֶֹנׁש "ַּכף ַהֶּקַלע", ְואּוַלי ַּגם ִמִּגְלּגּוֵלי 
ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח ּוַבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשָהָיה לֹו ְלִהְתַּגְלֵּגל ָּבֶהם, ֶאְפָׁשר ֶׁשִיְצָטֵרְך ְלעֶֹנׁש ַאֵחר, ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ֶאת ִניצֹוצֹות ַהּקֹוֶדׁש 
ֶׁשִהִּפיל, תמורת ַהֵּסֶבל ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשּלֹא ִקְּבָלם ְּבִגְלּגּול ֶזה. ְוִאם ֶהֱעָלה ַהִּניצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם, ַהּכֹל ְּבֶהְתֵאם ְלֹגֶדל ְוָרַמת 
ְּתׁשּוָבתֹו, ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשִּקֵּבל, או ַעל ְיֵדי ַהִּתּקּוִנים ֶׁשִּגילּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְמֻקָּבִלים, וִּנָּקה ַנְפׁשֹו ִמָּכל ְרָבב ָוֶּכֶתם, ִיְזֶּכה ְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְּבֶהְתֵאם ְלַרַּמת ִנְּקיֹון ַנְפׁשֹו ְוִזּכּוָכּה. 

ְוַעל ֶזה ִנָּבא ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא ְּבאֹוְמרֹו, )ְיֶחְזֵקאל ֶּפֶרק י"ח.( "ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה". זֹו ְּתׁשּוַבת ַהִּוּדּוי 
ְוַהֲחָרָטה. "ַוַּיַעׂש ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה". זֹו ַהַּקָּבָלה ֶלָעִתיד ּוְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה ּוַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות. "הּוא ֶאת ַנְפׁשֹו ְיַחֶּיה". ָּבעֹוָלם 
ְּבִגְלּגּול נֹוָסף ְלַנּקֹות ַהֶּכֶתם  ַיַחד ִעם ַהְּתׁשּוָבה. אֹו ְּבבֹואֹו  ַהִּנְצָרִכים  ְלַאַחר ֶׁשְּיַׁשֵּלם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת ַהִּיּסּוִרים  ַהָּבא, 
ֶׁשִּנְׁשָאר ַלְמרֹות ַהְּתׁשּוָבה. "ְוִיְרֶאה ְוָיׁשֹב ִמָּכל ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה". ֶזה ְּתׁשּוַבת ַהִּתּקּון ְוַהַּתֲעִנית, "ָחיֹו ִיְחֶיה". ָּבעֹוָלם 

ַהָּבא. 

 "ֹלא ָימּות". ֵׁשִנית ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשַהִיּסּוִרים ִנְמָׁשִלים ְלָמֶות, אֹו ַעל ְיֵדי ּבֹאֹו ְּבִגְלּגּול נֹוָסף. ְוִהְסִּביר 
ַהָּנִביא ַהֶהְבֵּדל ְוַהִּסָּבה ְוָאַמר, "ָלֵכן ִאיׁש ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹט ֶאְתֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנאּום ה' ֱאֹלִהים". ּוֵבאּור "ה' ֱאֹלִהים" 
ב ְּבָכל ִלּבֹו, ֲאָבל ֹלא ָעָׂשה ַהִּתּקּון, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּתׁשּוָבתֹו ִמְתַקֶּבֶלת,  הּוא, ַרֲחָמן ַּבִּדין, ְוָהַרֲחִמים ֵהם ֶׁשַּגם ָלָאָדם ֶׁשּשָׁ
ְוִנְפָטר ֵמעֹוָנִׁשים ְוִגְלגּוִלים ָקִׁשים ּוָמִרים ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִלְסּבֹול ָׁשִנים ַרּבֹות ְּכֵדי ְלִהְתַנּקֹות, ְוֹלא אֹוְמִרים ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ֶהֱעָלה 
ֵאר ְּבָאְבָדנֹו ַעד ְלַהֲעָלַאת ַהִניצֹוצֹות. ָאְמָנם ַהּצֶֹרְך ְלַהֲעָלַאת ַהִניצֹוצֹות, ֵּכיָון ֶׁשּלֹא ֶהֶעָלם ַעל ְיֵדי  ַהִניצֹוצֹות ֶׁשִהִּפיל, ִיּשָׁ
ִּתּקּון ְוַתֲעִנית )אֹו ִּפְדיֹון ַּתֲעִנית( ִנְׁשָאר, ְוִיְצָטֵרְך ִלְסּבֹול ְּכֵדי ְלַהֲעלֹוָתם אֹו ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, אֹו ְּבֵגִהיּנֹום 
ִנְׁשַמְתֶכם  ֶׁשל  ַהִניצֹוצֹות  ָּכל  ֶאת  ִּפְׁשֵעיֶכם",  ִמָּכל  "ְוַהִׁשיבּו  ַוֲחָרָטה.  ִויּדּוי  ְיֵדי  ַעל  ְּכָאָדם. "ׁשּובּו"  נֹוָסף  ְּבִגְלּגּול  אֹו 
ֶׁשִהַּפְלֶתם ַּבְקִלָּפה. "ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ָעֹון". ַהִניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלים ָהֵאּלּו. "ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם" 

ה ַלְקִלּפֹות, ּוְגַרְמֶּתם ַלְקִלּפֹות ְלִהְתַּדֵּבק ָּבֶהם.  ַעל ְיֵדי ַהִּתּקּון, "ֲאֶׁשר ְּפַׁשֲעֶתם ָּבם" ָּבֶזה ֶׁשהֹוַרְדֶּתם ִניצֹוצֹות ַהְקֻדּשָׁ

ַּכֲחָדִׁשים ַמָמׁש. "ְוָלָמה  ְנִקִּיים ִמָּכל ֶּכֶתם ּוְרָבב,  ִּתְהיּו  ְיֵדי ַהִּתּקּון,  ִּכי ַעל  ְורּוַח ֲחָדָׁשה".   "ְוָעׂשּו ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 
ָּתמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל", ְּבִגְלּגּול נֹוָסף, ִאם ֹלא ָּתִׁשיבּו ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ְּבִתּקּון ּוְבַתֲעִנית )אֹו ִּפְדיֹון ַּתֲעִנית(. אֹו ְּבִיּסּוִרים 
ֶׁשָיבֹואּו ֲעֵליֶכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. "ִּכי ֹלא ֶאְחּפֹוץ ְּבמֹות ָהֵמת". ְוֹלא ָאַמר ְּב"מֹות ָהָרָׁשע" ֶאָּלא ְּב"מֹות ַהֵּמת", ֶׁשֵּפירּוׁשֹו 
ְּבמֹות ָהָאָדם ְּבִגְלּגּול נֹוָסף ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ֵמת ַּפַעם ַאַחת ִמְּבִלי ַהִּתּקּון, אֹו ִמְּבִלי ַהִּיּסּוִרים ֶׁשֻהְצְרכּו ָלבֹא ָעָליו, ְוֹלא ָּבאּו. 
"ְנאּום ה' ֱאֹלִהים", ַרחּום ַּבִּדין ּוְמַתֵּקן ֶאְתֶכם ְלִפי ֵעֶרְך ְּתׁשּוַבְתֶכם. "ַוֲהִׁשיבּו" ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ַעל ְיֵדי ַהִּתּקּון, 
"ִוְחיּו". ַחֵּיי ֶנַצח ְלֹלא צֶֹרְך ְלׁשּום עֶֹנׁש אֹו ִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, אֹו ְלׁשּום ִּגְלּגּול נֹוָסף, ֶאָּלא ָיָׁשר ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

האמור לעיל מתוך הספר בשדי תפוחים של כבוד הרב יוסף שני שליט"א המקובל האלוקי אני ממליץ בחום 
להוריד ספר זה בחינם מהאינטרנט או לרוכשו. 

מטרת התיקונים-וכיצד ניתן להמנע מייסורים

ְוִלְהיֹוָתּה ְּכִלי מּוָכן ְלִהְתַעּלֹות  ַּתֲהִליְך ִנּקּוי ַהֶּנֶפׁש ִנְקָרא ְּתׁשּוָבה, ֶׁשֵּכן ַעל ָיָדּה ָׁשָבה ַהֶּנֶפׁש ְלִנְקיֹוָנּה ִּכְביֹום ִהּוְלָדּה, 
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ָּברּוָחִנּיּות ַעל ְיֵדי תֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוָלאֹור ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים ְלַאַחר ִהָּפְרָדּה ֵמַהּגּוף, ֲאֶׁשר ֶזה ַּתְכִלית ִּביָאָתּה ָלעֹוָלם 
ֵני ֲחָלִקים: א. ֲחָרָטה ֵּכָנה ַעל ֲחָטָאיו ְוַקָּבָלה ְלֵהִטיב ַמֲעָׂשיו ְוִהְתַנֲהגּותֹו ֶּבָעִתיד, ְוִאם ָחָטא  ַהֶּזה. ּוְתׁשּוָבה זֹו ֻמְרֶּכֶבת ִמּשְׁ
ַּגם ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלָהִׁשיב ְּבפַֹעל ֶאת ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ַלֲחֵברֹו ּוְלַבֵּקׁש ַּגם ֶאת ְסִליָחתֹו. ב. 
ַהִּוּדּוי, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְתַוֶּדה ֵּבינֹו ְלֵבין ֱאֹלָקיו, ְוֹיאַמר ְּבִפיו: ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי, ְוָהָרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי, ּובֹוְׁשִתי ִמַּמֲעַׂשי 
ְוִנְכַלְמִּתי ֵמֲעֹונֹוַתי, ּוְמַקֵּבל ֲאִני ַעל ַעְצִמי ֶׁשּלֹא ָאׁשּוב ְלִכְסָלה. ּוִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ְמַהְרֵהר ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה זֹו, ַמְתִחיָלה ַנְפׁשֹו 

ְלִהָּטֵהר ּוְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְרָאּה, ְוהּוא ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק ָּגמּור. ְוַכֲאֶׁשר יֹוִציא ַהִּוּדּוי ִמִּפיו, ִנְתֶקֶנת ַנְפׁשֹו. 

ַּכֲאֶׁשר חֹוֵטא ָהָאָדם, ּפֹוֵגם הּוא ֵהן ְּבַנְפׁשֹו ַהְּטהֹוָרה ֲאֶׁשר ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל, ְוֵהן ְּבַהְפָרַדת ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 
ְוַהְׁשָּפָעָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּבֵחֶלק ַהְמֻכּון ְּכֶנֶגד ִנְׁשָמתֹו. ּוְבׁשּובֹו ֵמִרְׁשעֹו ַעל ְיֵדי ִוּדּוי ַוֲחָרָטה ִנְתֶקֶנת ַנְפׁשֹו, ַוֲהֵרי הּוא ְּבֶגֶדר 
ְזַמן. ֵּכיַצד, ָעַבר ָאָדם  ְוֵיׁש ֶׁשֵאין ִמְתַּכְּפִרים ֶאָּלא ְלַאַחר  ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ֲעֵברֹות ֶׁשֵהן ִמְתַכְּפִרין ִמָּיד,  ַצִּדיק ָּגמּור. 
ֶאְרָּפא  ָּבִנים ׁשֹוָבִבים  ֶנֱאַמר "ׁשּובּו  ְוָעָליו  ִמָּיד מֹוֲחִלין לֹו,  ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה,  ָּכֵרת  ִחּיּוב  ֲעֵליֶהן  ֶׁשֵאין  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַעל 
ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה, ְּתׁשּוָבתֹו ּתֹוָלה  ִּדין  ֵּבית  ִמיַתת  ְוֹלא  ָּכֵרת  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ַתֲעֶׂשה  ִמְצֹות ֹלא  ַעל  ָעַבר  ְוִאם  ְמׁשּובֹוֵתיֶכם". 
ת ַהּיֹום ְּבֵצרּוף ְּתׁשּוָבתֹו ְמַּכְּפִרים לֹו, ּוְבֵאּלּו ֶנֱאַמר "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר  ְועֹוֶמֶדת ַעד ֶׁשַּיִּגיַע יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוָאז ְקֻדּשַׁ
ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמָּכל ַחּטֹאֵתיֶכם". ָעַבר ַעל ִאּסּוִרים ֶׁשָעְנָׁשם ְּכִריתֹות ּוִמּתֹות ֵּבית ִּדין ְוָעָׂשה ְתׁשּוָבה, ְּתׁשּוָבה ְויֹום 
ַהִּכּפּוִרים ּתֹוִלין ְוִיּסּוִרים ֶׁשָּיבֹואּו לֹו ְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּפִרים, ּוְלעֹוָלם ֵאין ִמְתַּכֵּפר לֹו ַּכָּפָרה ְגמּוָרה ַעד ֶׁשָּיבֹואּו 
ְויֹום  ְּתׁשּוָבתֹו  ְּבַמֲעָׂשיו –  ם  ַהּשֵׁ ֶאת  ְוַהְמַחֵּלל  ֲעֹוָנם".  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְּבֵׁשֶבט  "ּוָפַקְדִּתי  ֶנֱאַמר  ּוְבֵאּלּו  ִיּסּוִרים,  ָעָליו 
ַהִּכּפּוִרים ְוִיּסּוִרים, ְיַכְּפרּו ָעָליו ְּביֹום מֹותֹו. ְוָעָליו ָאַמר ַהָּכתּוב "ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעֹון ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון". )רמב"ם הלכות 

תשובה פרק ב'(. 

ַּכָּפָרה זֹו ַהָּבָאה ַעל ְיֵדי ִוּדּוי ַוֲחָרָטה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ֵאיָנּה ֶאָּלא ְלִתּקּון ַנְפׁשֹו, ְוִזכּוָכה. ֲאָבל ַהֵּנֶזק ָלעֹוָלמֹות ָהרּוָחִנִּיים 
ֶׁשִּנְגָרם ֵעֶקב ַהֵחְטא, ְּבֵעינֹו עֹוֵמד, ְוֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים, אֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ַּבֶּמה ְּדָבִרים 
ֲאמּוִרים, ְּכֶׁשּלֹא ִתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשָּבעֹוָלמֹות ְּבַחָּייו, ֲאָבל ִאם ִּתְּקָנם, ְמֻזָּמן הּוא ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. )וַהַּכָּפָרה ַהָּבָאה 
ָלָאָדם ֵעֶקב ִנּׂשּוָאיו, ְוִכְלׁשֹוָנם "ָחָתן ִנְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו" אין זה אלא במי ששב בתשובה שלמה וגם זכה לשאת את 
בת זוגו שמשרש נשמתו, וגם אז אין מחילה זו פוטרת אותו אלא מהייסורים שהיו ראויים לבא עליו עקב חטאיו 

בעולם הזה אבל אינה מועילה לנקותו לעולם הבא אלא על ידי ייסורים או תקוני נפש.(

ֹלׁש ֶאְפָׁשֻרּיֹות ֵאּלּו, ָהִראׁשֹוָנה ִאם ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵמַאֲהַבת ה' ֱאֹלָקיו  ִּתּקּון ְּפַגם ָהעֹוָלמֹות ַנֲעֶׂשה ְּבַאַחת ִמּשְׁ
ְוִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ֶׁשָאז ִמָּיד ִעם ְּתׁשּוָבתֹו ִנְּתַּקִנים ָּכל ַמֲעָׂשיו, ּוְזדֹונֹוָתיו הֹוְפִכים ִלְזֻכּיֹות, ְוֵאינֹו ִנְצָרְך ֹלא ְליֹום ַהִּכּפּוִרים 
ְוָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר:  ִנְּתַּקן ִמָּיד,  ְוֹלא ְלִיּסּוִרים ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹו אֹו ֶאת ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפַגם ָּבֶהם, ְוַהּכֹל ַעל ְמקֹומֹו 
ִנָּיה, ִאם ָׁשב ְּתׁשּוָבה ְרִגיָלה ִמּתֹוְך ַהָּכָרה ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה  "ַסְּמכּוִני ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני". ַהּשְׁ
ְוַהִּמְצָוה ְוֶרֶגׁש ֶׁשל ֹקֶדׁש, ֶׁשָאז ֶיְׁשָנם ָּכל ַאְרָּבַעת ִחּלּוֵקי ַהַּכָּפָרה ֶׁשֵהֵבאִתי ְלֵעיל, ְוָאז ִּתּקּון ְּפַגם ָהעֹוָלמֹות ֵיָעֶׁשה ַעל ְיֵדי 
ִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֲאָבל ֵיׁש ֶּדֶרְך ְׁשִליִׁשית ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ַהִּנְצָרְך ִּתּקּון, ֵהן ְלַנְפׁשֹו ְוֵהן ִלְפַגם ָהעֹוָלמֹות, 
ְוהּוא ְּבַתֲעִנּיֹות ֶׁשִּיְתַעֶּנה ָהָאָדם ַעל ַחּטֹאָתיו, ּוְבִיּסּוִרים ֶׁשל ִּגְלּגּוֵלי ֶׁשֶלג ַהִּנְצָרִכים ַעל ֵחֶלק ֵמָהֲעֵברֹות, ּוָבֶזה ִיָּפֵטר ַּגם 

ֵמַהִּיּסּוִרים ַהְּצִריִכים ָלבֹא ְלִתּקּון ָהעֹוָלמֹות ֶׂשַּפַגם ָּבֶהם. 

ּוְכִפי  ֶחְטאֹו,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְפְּגמּו  ַהֹּקֶדׁש  ּוִמְסַּפר ְׁשמֹות  ֶחְׁשּבֹון  ְלִפי  ְוָעֹון  ָעֹון  ְלָכל  ֵהם  ְקצּוִבים  ֵאֶּלה  ַּתֲעִנּיֹות  ִמְסַּפר 
ִּקֵּבל ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ּוַמִּגיִעים ְלַעְׂשרֹות ּוֵמאֹות  ָבם ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ַזַצ"ל, ַעל ִּפי ַמה ּשֶׁ ֲעָרם ְוִחּשְׁ ֶׁשּשִׁ
ַּתֲעִנּיֹות ְלִתּקּון ָּכל ֵחְטא ְוָעֹון. ַאְך ֱהיֹות ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ְּבָיֵמינּו ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָיִמים, ִּתְּקנּו ַהְּמֻקָּבִלים ּגּוֵרי 
ָהֲאִר"י ַז"ל, ְלִהְתַעּנֹות יֹום ֶאָחד ַעל ָּכל ֵחְטא, ְוִלְפּדֹות ְׁשָאר ָיִמים ְּבֶכֶסף ְמִחיר ֲאִכיַלת ְסֻעָּדה ַאַחת ֶׁשל ֶלֶחם ּוַמֲאָכל 
ָּפׁשּוט ְלָכל יֹום ִמָּיִמים ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ַעל ֶחְטאֹו, ְוֶנְחָׁשב לֹו ִּפְדיֹון ַהַּתֲעִנּיֹות ְּכַתֲעִניֹות ַעְצָמם, ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו 

ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהֶּנֶפׁש ְוַעל ְּפַגם ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ְוִנְסָלח לֹו. 

ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ָהָאמּור ְלֵעיל, ָרִאיִתי ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּגדֹול ר' ְיהּוָדה ְפַתָּיא ַזַצ"ל ְּבִסְפרֹו "ִמְנַחת 
ְיהּוָדה" )אֹות פ"ו( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִּבְׁשַנת התרפ"ג ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבא ֵאַלי ָזֵקן ֶאָחד ְוָאַמר ִלי ֶׁשהּוא ָּבא ַעל ַּכָּלתֹו ְּבַחֵּיי ְבנֹו, 
ְורֹוֶצה ָלׁשּוב ּוְלַתֵּקן ַמֲעָׂשיו, ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים. ָאַמְרִּתי לֹו, ַהִאם ֵאיְנָך ָיכֹול ְלִהְתַעּנֹות ְלָפחֹות יֹום 
ֶאָחד, ַלְיָלה ְויֹום ְּכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ָאַמר ִלי ֵהן. ָאַמְרִּתי לֹו, ֵלְך ּוְטבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְוַקֵּבל ָעֶליָך ְלִהְתַעּנֹות ַּתֲעִנית ֶׁשל 
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ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ַעל ָעֹון ַהִּנְזָּכר, ַרק ֶׁשַאָּתה ֻמָּתר ְּבָכל ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה, ּוְביֹום ַהַּתֲעִנית ּבֹא ֶאְצִלי ִעם ַמעֹות ִּפְדיֹון 
ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּתֲעִנּיֹות ַהִּנְצָרִכים ְלִתּקּון ֲעֹון ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ְוֶאֱעֶׂשה ְלָך ִּתּקּון, ְוֵכן ָעָׂשה. ְוַכֲאֶׁשר ָּבא 
ֵאַלי, ִנְכַנְסנּו ְלֶחֶדר, ְוָהַלְך ַאְרַּבע ַאּמֹות ָיֵחף, ְוָעַמד ְוִהְתַוָּדה ֶאת ַהִּוּדּוי ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוַאַחר ְּגַמר ַהִּוּדּוי ָמַסר ְּבָיִדי ֶאת 
ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון ְוָאַמר ִלי, ֵהא ְלָך ֵאּלּו ַהַּמעֹות ִּפְדיֹון ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ַוֲחֵמׁש ַהַּתֲעִנּיֹות, ְוַאָּתה ֻמְרֶׁשה ְלַחְּלָקם ִלְצָדָקה. 
ְוַכֲאֶׁשר ִקַּבְלִּתי ַהָּמעֹות ִמָּידֹו, ָאַמְרִּתי, ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ֶאת ֵאּלּו ַהָּמעֹות ִמַּיד ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני ֶׁשְּנָתָנם ִלְצָדָקה ְּבַעד ִּפְדיֹון 
ַכב ִעם ַּכָּלתֹו, ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּתְהֶיה ֲחׁשּוָבה  ַהַּתֲעִנּיֹות ֶׁשִּנְתַחֵּיב ְלִהְתַעּנֹות ִמְּפֵני ֶׁשּשָׁ
ה ָהְראּוִים  ּוְמֻקֶבֶלת ְלָפֶניָך ִּפְדיֹון ֵאּלּו ַהַּתֲעִנּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעָּנה ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני ַעל ֲעֹונֹוָתיו ַמָּמׁש, ְוָכל ִניצֹוצֹות ַהְּקֻדּשָׁ
ְלִהְתָּבֵרר ַעל ְיֵדי ַהַּתֲעִנּיֹות ִיְתָּבֵרר ַעל ְיֵדי ִמְצַות ַהְּצָדָקה ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּקדֹוׁש ַהּיֹוֵצא ִמָּפסּוק ַחִיל ָּבַלע ַוְיִקיֶאּנּו )חב"ו( 
ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל. ּוְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּקדֹוׁש )ארארית"א( ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה, ָּברּוְך ׁשֹוֵמַע 
ֶהֱחַזְרִּתי לֹו ֶאת ָּכל ַהָּמעֹות ְּבתֹוַרת  ָלֵכן  ְוָלָוה ַהָּמעֹות ֵמֲאֵחִרים,  ָעִני  ְּתִפָּלה. ּוְלִפי ֶׁשֵהַבְנִּתי, ֶׁשַהָּזֵקן ַההּוא הּוא ִאיׁש 

ְצָדָקה, ְוֹלא ָנַטְלִּתי ֵמֶהם ִּכי ִאם ְׁשֵּתי ְפרּוטֹות ִּבְלַבד. 

ְוִהֵּנה ַאַחר ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִנְפַטר אֹותֹו ָזֵקן, ְוָרִאיִתי אֹותֹו ַּבֲחלֹום ֶׁשעֹוֵמד ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוִנְסַּתְּכלּו בֹו ְוָראּו אֹותֹו 
ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, ַרק ֶׁשּלֹא ָעָׂשה ְתׁשּוָבה ִּכי ִאם ַעל ִאּסּור ֵאֶׁשת ִאיׁש ְלַבד, ְוֹלא ַּגם ַעל ִאּסּור ַּכָּלתֹו, ְוֹלא ִדְּברּו ִעּמֹו 
ָּדָבר, ְוהּוא ֵמַעְצמֹו ִנְכַנס ְּבֵחֶדר ֶׁשְּבַצד ַהֵּבית ִּדין ְוָיַׁשב לֹו ַעל ִּבְרָּכיו, ְוַהֵּבית ִּדין ִהְגִּביהּו ֵעיֵניֶהם ְלַמְעָלה, ְוֵתֶכף ּוִמָּיד 
ָיְרדּו ְׁשֹלָׁשה ַמְלָאִכים ֵמָהָרִקיַע ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּבית ִּדין ְוָעׂשּו לֹו ִנּתּוַח ַּבִּגיד ֶׁשּלֹו ְוֵהִסירּו ֶאת ַהֲחלּוָדה ְוַהְּפָגם ֶׁשל ִאּסּור 
ַּכָּלתֹו, ְוִרְּפאּו אֹותֹו ְלַגְמֵרי ְוָיְצאּו. ַעד ָּכאן ָרִאיִתי ַּבֲחלֹום. ּוִמֶּזה ֵיַדע ָהָאָדם ֶאת ְיַקר ִּתְפֶאֶרת ַהְּתׁשּוָבה ַּכָּמה ִהיא ְּגדֹוָלה, 
ִּכי ִהִּציָלה ְלאֹותֹו ָזֵקן ִמַּכָּמה ֵמאֹות ָׁשִנים ֶׁשָהָיה ָראּוי ִלְהיֹות ִנּדֹון ְּבַכף ַהֶּקַלע ּוְבִגְלּגּוִלים ׁשֹוִנים ּוַבֵּגִהיָנם. ְוָלֵכן ָאְמרּו 

ֲחַז"ל ֶׁשָּיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא )ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ֵחְטא ְוָעֹון ּפֹוְגִמים ּוְמַטְּמִאים ֶאת ַהְּנָׁשָמה, ִהֵּנה ַהחֹוֵטא ַּבֲעֹון ַהִּנָּדה, אֹו ְּבָעֹון ֶׁשל ֶזַרע ְלַבָּטָלה, 
ִכיָנה  ַהּשְׁ ְלִסּלּוק  ּגֹוְרִמים  ֲעֵברֹות  "ְׁשֹלָׁשה  )פרשת שמות(  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ְוָאְמרּו  ְּביֹוֵתר,  ֲעֹונֹו  ָּגדֹול  ַהּגֹוָיה,  ַּבֲעֹון  אֹו 
ֵמַהַּתְחּתֹוִנים, ְוֵהם ֲעֹון ַהִּנָּדה, ְוֵחְטא ַהְׁשָחַתת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ְוַהָּבא ַעל ַהּגֹוָיה. ְוַהְּבִרּיֹות קֹוְרִאים ַלה' ּוִמְתַּפְּלִלים ְוֵאיָנם 
ַהָּגאֹון  ְוָכַתב  ם".  ִמּשָׁ ִכיָנה  ַהּשְׁ ֶאת  הּוא  ְמָגֵרׁש  ָׁשם,  הֹוֵלְך  ֵאּלּו  ֵמֲחָטִאים  ְּבֶאָחד  ֶׁשָחָטא  ֶׁשָאָדם  ָמקֹום  ּוְבָכל  ַנֲעִנים. 
ֵּכן,  ְוִאם  ְכֵנִסּיֹות.  ִמָּבֵּתי  ָּכֶזה, ֲאִפּלּו  ִכיָנה ּבֹוַרַחת ֵמָאָדם  ַהֹּזַהר ֶׁשַהּשְׁ ַלֹּזַהר, ֶׁשַּכּוַנת  ַהָּקדֹוׁש ַהִחיָד"א זיע"א ְּבֵפרּוׁשֹו 
ָאָדם ֲאֶׁשר ֵמֵאֶּלה ְּבָידֹו ְוֹלא ָׁשב ַלה' ְּבָכל ִלּבֹו, ּגֹוֵרם ִלְתִפּלֹוָתיו ּוְתִפּלֹות ָּכל ַהָּקָהל ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ִעּמֹו ֶׁשּלֹא ִיְתַקְּבלּו, ה' 

ַיִּציֵלנּו. 

ֶהֱאִריכּו  ַּבַּתְלמּוד  ְוַגם  ְוַהְּמֻקָּבִלים,  ִסְפֵרי ַהּמּוָסר  ְּבָכל  ְוָעְנׁשֹו, ּוְמבָֹאר הּוא  ַהְּפָגם  ְּבִעְנַין חֶֹמר  ְוֵאין צֶֹרְך ְלהֹוִסיף 
ְּבִעְנָין ֶזה. ְוַהָּבא ַעל ַהִּנָּדה הּוא ְּבִהָּכֵרת, ְוִנְכֶרֶתת ַנְפׁשֹו ַהְּטהֹוָרה ִמְּמקֹור ַהַחִּיים ַהְּטהֹוִרים ָהרּוָחִנִּיים ְויֹוֶרֶדת ִלְמקֹום 
ִמִּגְדרֹות  ַקל  ִאּסּור  ֶׁשַעל  יג(  )שבת  ַּבְּגָמָרא  ְוָאְמרּו  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ַהַּמִים,  ָיִכילּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ִנְׁשָּבִרים  ְלבֹורֹות  ַהֻּטְמָאה 
ַמִים ַוֲהָרגּוהּו  ֶמר ּבֹו, ְוָעַבר ַּתְלִמיד ָחָכם ְוָגדֹול ַּבּתֹוָרה ַעל ְּגֵזָרָתם, ֹלא ָחסּו ָעָליו ִמּשָׁ ֻחְמַרת ַהִּנָּדה ֶׁשָּגְזרּו ֲחָכִמים ְלִהּשָׁ
ַּבֲחִצי ָיָמיו ִּבְגַלל ֵחְטא ֶזה. ַוֲעֹונֹות ֵאּלּו ֵהם ֵמַהְּדָבִרים ָהִעָּקִרִּיים ַהְּמַעְּכִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוַעל ִּפְגֵמי ַהְּבִרית ֶנֱאַמר "ֵאין 
ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא". ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל )נדה יג.(ֶׁשַהּמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָּטָלה ַחָּיב ִמיָתה, ְוִדינֹו ְּכעֹוֵבד 
ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְכִאּלּו ׁשֹוֵפְך ָּדִמים, ַוֲהֵריהּו ְּבִנּדּוי. ּוַבֲעבּור ָעֹון ֶזה ֵמתּו ֵער ְואֹוָנן ִּבְהיֹוָתם ְקַטִּנים ְוֹלא ָנָׂשא "ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
לֹום, ּוְבֵני ְיהּוָדה ַהַּצִּדיק. ּוִמי יּוַכל לֹוַמר ִזִּכיִתי ִלִּבי  הּוא" ָלֶהם ָּפִנים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהיּו ְנָכָדיו ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשָׁ
ְוַנְפִׁשי ִמְּפָגִמים ֲחמּוִרים ֵאּלּו. ְוַהָּבא ַעל ַהּגֹוָיה ְּכָבר ִּגָּלה ָעְנׁשֹו ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ִמְּצָפת ֶׁשּסֹופֹו ְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבֶכֶלב, ִמְּלַבד 

ָהעֶֹנׁש ַהָּכֵבד ְּבַכף ַהֶּקַלע, ה' ַיִּציֵלנּו. 

ַהִּתּקּון ָהִעָּקִרי ְוַהַּמְתִמיד ַלֲחָטִאים ֵאּלּו, ִמְּלַבד ַהִּתּקּוִנים ֶׁשְּלַהָּלן, הּוא ֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכּוָנה 
ִוים ְלָכל  ְגדֹוָלה ּוְבֶרֶגׁש ָעצּום, ְוַכֲאֶׁשר ְיבַֹאר ְּבַהְקָּדַמת ִעְנַין ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה. ְוֵהֵבאִתי ִּתּקּוִנים ַלֲעֹונֹות ֵאּלּו ַהּשָׁ
ֶנֶפׁש, ַעל ִּפי ַרּבֹוֵתינּו ַהְּמֻקָּבִלים ֲאֶׁשר ִיְּסדּום ַעל ֵסֶדר ִּתּקּוָנם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ַּכְמבָֹאר ְלר' ָהֲאִר"י ַז"ל ּוְקדֹוִׁשים 
ְיהּוָדה".  ְּבִסְפרֹו "ִמְנַחת  זיע"א  ְפָתָיא  ְיהּוָדה  ְוָהַרב  זיע"א,  ַז"ל  ְוָהרי"ח טֹוב  זיע"א,  ַהִחיָד"א  ּוִבְפָרט  ַאֲחָריו,  ֲאֶׁשר 
ב ְּבָכל ִלּבֹו ְועֹוֶׂשה ִתּקּוִנים ֵאּלּו, ְוָעָליו ָאְמרּו ֲחַז"ל )ברכות לד:( ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְתׁשּוָבה עֹוְמִדים ְּבַגן  ְוַאְׁשֵרי ַהּשָׁ
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ָאָּתה,  ַעְבִּדי  ְואֹוֵמר לֹו  ַהְּתׁשּוָבה אֹוֲהִבי,  ְלַבַעל  ָּברּוְך הּוא קֹוֵרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַלֲעמֹד.  ְיכֹוִלים  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ֵאין  ֵעֶדן, 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר. 

ָנה ְוִׁשֵּלׁש ְוָעַבר ַּכָּמה ְפָעִמים  ְוִהֵּנה ָאָדם ֶׁשָחָטא ַּפַעם ַאַחת, ַמְסִּפיק לֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִתּקּוִנים ֵאּלּו ַּפַעם ַאַחת. ֲאָבל ִמי ֶׁשּשָׁ
ֶאָחד  ְלכֹל  ַאַחת  ַּפַעם  ִּתּקּון  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ֶׁשְלַאַחר  ֵדַהְיינּו  ְפָעִמים.  ָׁשֹלׁש  ֵאּלּו  ִּתּקּוִנים  ַלֲעׂשֹות  ִיְׁשַּתֵּדל  ֵאֶּלה,  ֲחָטִאים  ַעל 
ה ַּתֲעֶׂשה אֹוָתם  ֵמַחטֹאָתיו ָּיׁשּוב ְוַיֲעֶׂשם ַּפַעם ְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּתּקּוִנים ֵאּלּו ִנְכְּתבּו ִּבְלׁשֹון ָזָכר, ַּגם ִאּשָׁ

ְלִתּקּון ִנְׁשָמָתה, ּוְתַׁשֶּנה ַהֹּנַסח ִמָּזָכר ִלְנֵקָבה. ַוה' ֹלא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ְּבָתִמים. 

ֶטֶרם ֲאַכֶּלה, ִהְנִני ְלָהִעיר ִּכי ִתּקּוִנים ֵאֶּלה ֵהם ֲעבּור ִמי ֶׁשָעְברּו ָעָליו ַמִים ַהֵּזדֹוִנים ְוִנְכַׁשל ֵהן ְּבׁשֹוֵגג ֵּבין ְּבֵמִזיד. 
ְוַתֲעִנית  ְּבֶכֶסף  ִקְלַקְלִּתי  ֲאֶׁשר  ַוֲאַתֵּקן  ֶאְפֶּדה אֹוָתם  ָּכְך  ְוַאַחר  ִמְּקָצָתם  ָהֲעֵברֹות אֹו  ַעל  ֶאֱעבֹר  ָאָדם  ֶׁשֹּיאַמר  ֲאָבל ֹלא 
ְוַכּדֹו', ָחִליָלה לֹוַמר ֵּכן, ִּכי ָהאֹוֵמר ֶאְחָטא ְוָאׁשּוב ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְוִכְמַעט ֶׁשֵאין ְּתרּוָפה ְלַמָּכתֹו. 

ַוה' ִיְׁשְמֵרנּו ֶׁשּלֹא ִנָּכֵׁשל ְוֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ָנבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון, ָאֵמן. 

"ַּמְּטַרת ַהִּתּקּוִנים ֵהם לא רק כדי ְלַנּקֹות ּוְלַטֵהר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ִמִּכְתֵמי ּוִפְגֵמי ַחּטֹאֶתיָה, ּוְלַזְּכָכּה ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלַקֵּבל 
ֶאת ָהאֹור ָהֱאֹלִקי ָהחֹוֵפף אֹוָתּה, אלא גם ובעיקר כדי לתקן את העולמות הרוחניים שנפגמו על ידי החטא. ואם 
כן, ֹלא ְּבֶהְכַרח ֶׁשַהִּתּקּוִנים ִיְהיּו ֶאְמָצִעי ּוְסֻגָּלה ְלַחִּיים טֹוִבים ִמְּבִחיָנה ַּגְׁשִמית. ִּכי ֶאְפָׁשר ֶׁשְּיַתֵּקן ָהָאָדם ֶאת ֲחָטָאיו 
ַעל  ֵאיָנם  ַהֶזה  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהִּיּסּוִרים  רֹב  ִּכי  ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים.  ֲחָטָאיו  ַעל  ִיְסּבֹול  ַוֲעַדִין  ֶזה,  ְּבִגְלּגּול  ֶׁשָעָׂשה 
ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגּולֹו ַהנֹוְכִחי, ִּכי ָּבֶזה ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ֹאֶרְך ְזָמן ָלׁשּוב ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ְּבֶטֶרם ַיֲעִניׁשּוהּו, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַּיֲאִריכּו לֹו 
ַאַּפִים ַעד יֹום מֹותֹו, ֲאָבל ְלַאַחר מֹותֹו ְּבבֹואֹו ִלְפֵני ֵּבית-ִּדין ֶׁשל ַמֲעָלה ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ְוִיָּמֵצא ַחָּיב, ֶאְפָׁשר 
ֶׁשִּמָּיד ָיׁשּוב ְּבִגְלּגּול ָאָדם ְוִיְסּבֹל ֶאת עֶֹנׁש ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגֹולֹו ַהּקֹוֵדם, )ְּבֵבאּור נֹוֵׂשא ֶזה ּוִפְרֵטי ְסִעיָפיו ְרֵאה ְּבספר "ַׁשַער 
יֹוֵסף" ח"ב ַמֲאָמר "ִּגְלּגּול ְנָׁשמֹות".( ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָעֵנׁש ָּבֳעָנִׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים ְבַכף ַהֶּקַלע1 ַעל ְיֵדי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַהַּמִּכים 
ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְּבַאְכָזִרּיּות ַרָּבה, ְוַהֶּנֶפׁש ַמְרִגיָׁשה ֶאת ַהְּכֵאב ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ִּבְהיֹוָתּה ּתֹוְך ַהּגּוף, ִּכי ֲהֵרי ַּגם ִּבְהיֹוָתּה ַּבּגּוף ִהיא 
ִהיא ֶׁשַּמְרִגיָׁשה ֶאת ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ָהרּוָחִני אֹו ַהַּגְׁשִמי, ְוֹלא ַהּגּוף ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ַנְרִּתיק ָלֶנֶפׁש. ּוְבִהְסַּתֵּלק ַהֶּנֶפׁש ֵמַהּגּוף, 
ׁשּוב ֵאין ַהּגּוף ַמְרִּגיׁש ְּבַצַער ָּכל ֶׁשהּוא. ְוַכִּנְרֶאה ְּבמּוֲחִׁשּיּות ַּבּגּוף ַהְּמֻׁשָּתק ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשעֹוֶדּנּו ְמֻחָּבר ְּבֶחְלקֹו ַלֶּנֶפׁש 
ְוַלּמַֹח ְוֶיׁש ְזִריַמת ָּדם ָלֵאֶבר ַהְמֻׁשָּתק ְוָלֵכן ֵאין ַהָּבָׂשר ָנֵמק, ּוְבָכל ֹזאת ַּכָּמה ֶׁשַּתֵּכהּו ְוִתְדְקֵרהּו ֹלא ַיְרִּגיׁש ְּכָלל. ִּכי ַהֶּנֶפׁש 
ַהָּבִאים  ַהֶּגִהיָּנם  ְוֵסֶבל ְמדֹוֵרי  ֶזה,  ָהֵאֶבר ָהָּפגּוע2. ּוְלַאַחר ֵסֶבל ָקֶׁשה  ָהֲעָצִבים ֶׁשל  ִנְמֶׁשֶכת ְּבתֹוְך  ַהּׁשֹוֶכֶנת ַּבּמַֹח ֹלא 
ַאֲחָריו3, ִיָּתֵכן ְוָתׁשּוב ַהֶּנֶפׁש ִמָּיד ְּבִגְלּגּול ָאָדם, ּוְפָעִמים ֶׁשָּתבֹא ְּבִגְלּגּול ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח, ּוַבַעל ַחי, ְּבכּוָּלם אֹו ְּבִמְקָצָתם 
ִלְפֵני ּבֹוָאּה ְּבִגְלּגּול ָאָדם ַּבַעל ְּבִחיָרה ֶׁשִּיְסּבֹול ְּבֶהְתֵאם ַלֲחָטָאיו ַהּקֹוְדִמים "ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה". ְוַהִּתּקּוִנים ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה 
ְּבַחָּייו, ְמַנִּקים אֹותֹו ֵמֳעָנִׁשים ֵאּלּו ּוְמַזְּכִכים ֶאת ַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ְלִהְתַעֵּדן ָּבאֹור ַהָּגנּוז ּוְּכִפי ֵעֶרְך ַהִּתּקּון, ֵּכן ֹגֶדל 

ַהִּזּכּוְך. 

ַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם ְּבַחָּייו אֹו ְלַאַחר מֹותֹו ַּכְמבָֹאר, ֵאיָנם "עֶֹנׁש ּוְנָקָמה" ָּבָאָדם ַעל ֲחָטָאיו, ֶאָּלא ַּתֲהִליְך ֶׁשל 
ִנּקּוי ַהֶּנֶפׁש. ּוְכֵׁשם ֶׁשָאָדם ַהְמַכֵּבס ֶאת ִּבְגּדֹו ִמְּכָתָמיו, ֵאינֹו נֹוֵקם ֵמַהֶּבֶגד ַעל ֶׁשִהְתַלְכֵלְך, ֶאָּלא ַּכּוָנתֹו ְלַנּקֹות ֶאת ִּבְגּדֹו 
ֶׁשִּיְהֶיה ָראּוי ְלָלְבׁשֹו ֵמָחָדׁש. ּוְלִפי ִטיב ְועֶֹמק ַהֶּכֶתם ָּכְך ִטיב ְועֶֹמק ַהִּנָּקיֹון, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ֶּכֶתם ֶׁשַּמְסִּפיק לֹו ְמַעט ַמִים 
ְרִגיִלים ְּכֵדי ְלַנּקֹותֹו, ְוֵיׁש ֶּכֶתם ַהַּמְצִריְך ַמִים רֹוְתִחים ְוָחְמֵרי ִנּקּוי ַרִּבים ְּכֵדי ַלֲהִסירֹו, ֵּכן ַהַּצַער ְוַהֵּסֶבל ֵהם ָחְמֵרי ַהִּנּקּוי 

ַלֶּנֶפׁש ִמִּכְתֵמי ְּפָׁשֶעיָה ַוֲחָטֶאיָה, ּוְלִפי עֶֹמק ַהְּפָגם, ֶּכן ּגֶֹדל ַהֵּסֶבל. 

ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶיׁש ִּתּקּון ַּבֲחָרָטה ּוְתׁשּוָבה ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ַּבִּגְלּגּול ַהנֹוֵכִחי ַלֲעצֹר ֶאת ַהִדין ָהָראּוי ָלבֹא ֲאֵליֶהם, ּוְכמֹו 
ְּתׁשּוַבת ַאְנֵׁשי ִנְנֵוה ֶׁשִעֵּכב ֶאת ֲהִפיַכת ָהִעיר. )ֵסֶפר יֹוָנה.( ֲאָבל ֵאין ִּתּקּון ַלֲחַטֵאיֶהם ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 
ֲאבֵֹתינּו ֹלא  ְוַגם  ַנְפָׁשם.  ְלִתּקּון  ַעד  ְוָקִׁשים  ַרִּבים  ְּבִגְלּגּוִלים  ַּגְׁשִמִּיים  ִיּסּוִרים  ַלּגּוף, אֹו  ְוִיּסּוִרים רּוֲחִנִּיים ִמחּוץ  ֵסֶבל 
ָיְכלּו ְלַתֵּקן ֶאת ֲחַטֵאיֶהם ִמִּגְלּגּוֵליֶהם ַהּקֹוְדִמים ִּבְהיֹוָתם ַאְנֵׁשי "ַאְטַלְנִטיס ָהֲאבּוָדה" )ַהִּנְקָרִאים ִּבְלׁשֹון ֲחַז"ל "ּדֹור 
ֱאנֹוׁש"( ְוַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּמּבּול ְוַהַּפָּלָגה, ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ְּבִמְצָרִיםְ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָּיַדע ֹזאת, ֹלא 
ִהְתאֹוֵנן ְוֹלא ִּבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּכֶׁשֶּנֱאַמר לֹו "ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹוָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות 
ָׁשָנה" )ְּבֵראִׁשית ט"ו, יג.( ִּכי "ֵאין ַרֲחִמים ַּבִּדין", ְוִאם ֶזה ַּתֲהִליְך ְיִחיִדי ְלִנּקּוי ַהֶּנֶפׁש ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות, ְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָאָדם 
ְיַרֵחם ַעל ִּבְגּדֹו ְוֹלא ְיַכְּבֵסהּו ְּבַמִים רֹוְתִחים ְוָחְמֵרי ִנּקּוי ׂשֹוְרִפים ֶאָּלא ִּבְמָעט ַמִים ָקִרים, ַהֶּכֶתם ֹלא ֵיֵצא. ָלֵכן ֹלא ָהָיה 
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ְלַאְבָרָהם ַמה ְּלַבֵּקׁש ַהָּנָחה ַוֲהָקָּלה ֵמעֶֹנׁש ָהִעּנּוִיים ְוָהַעְבדּות, ִּכי ְּבָפחֹות ִמֶּזה ֹלא ָהְיָתה ַנְפָׁשם ִמְזַדֶּכֶכת ְוִנְטֶהֶרת4. ֲאָבל 
ִּבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ַאְנֵׁשי ְסדֹום ַעל ֲחָטֵאיֶהם ְּבִגְלּגּוָלם ַהנֹוְכִחי ִלְדחֹות ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם ֶׁשָּמא ָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה. 

ִּבְהיֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ַעל ְׂשַפת ַהַּיְרֵּדן ֶטֶרם ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ, ָּכַרת ה' ְּבִרית ִעָּמֶהם, "ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת 
ִעָּמֶהם ְּבחֹוֵרב" )ְּדָבִרים כ"ח, סט.( ּבֹו ָהְפכּו ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ֶאָחד, ֶׁשֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה ַעל ֲחָטֵאיֶהם. ְוׁשּוב ֵאין ַרק ַהָּיִחיד 
ֶנֱעָנׁש ְּבֶחְטאֹו, ֶאָּלא ַהְּכָלל ְיכֹוִלים ְלֵהָעֵנׁש ַּבֲעֹון ַהָּיִחיד ְּכֵׁשם ֶׁשָּכל ַהּגּוף חֹוֶלה ְוסֹוֵבל ְּבִעְּקבֹות ְּפִגיָעה ָוֶנֶזק ֶׁשל ֵאֶבר 
ָיִחיד, ִּכי ָּכל ָהָעם הֹוֵפְך ַלֲחִטיָבה ַאַחת. ְוֵכיָון ֶׁשָּכל ָהָעם ָהַפְך ְלֶאָחד ְו"ַעם ֹלא ֵמת", ַּגם ָּכל ַהִּגְלּגּוִלים ָהְפכּו ְלֶאָחד 
ְוִּדיָנם ַּכִּגְלּגּול ַהנֹוֵכִחי ֶׁשִּנָּתן ְלַתְּקנֹו ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה. ּוֵמָאז ֵאין ֶהְכַרח ִליהּוִדי ְלַתֵּקן ֶאת ִּגְלּגּוָליו ַהּקֹוְדִמים ַרק ַעל ְיֵדי 
ֵסֶבל ְוַצַער, ְוֶאְפָׁשר ְלַתְּקָנם ַּגם ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה. ְוָלֵכן ָנֲהגּו ַהְמֻקָּבִלים ַלֲעׂשֹות ִּתּקּוֵני ֶחְטֵאי ָהֲעוֹונֹות ֻּכָּלם ַלְמרֹות ֶׁשַוַּדאי 
ֹלא ָחְטאּו ָּבֶהם ְּבִגְלּגּוָלם ַהּנֹוְכִחי, ִמָּסֵפק ֶׁשָּמא ָחְטאּו ָּבֶזה ַּבִּגְלּגּוִלים ֶׁשָעְברּו. ּוָברּור ֶׁשִאם ָאָדם סֹוֵבל ְּבִגְלּגּול ֶזה ַעל 
ֲחָטָאיו ִמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִתּקּון ַלֲחָטָאיו ַהּקֹוְדִמים ִמֵּלב ְוֶנֶפׁש ֲהֵרי ֶׁשִנְרְּפָאה ְוִנְזַּדְּכָכה ַנְפׁשֹו, ְוֶאְפָׁשר 

ֶׁשֵּיָרֵפא ִמַּמְכאֹובֹו ְוֵיָחֵלץ ִמָּצָרתֹו. " עד כאן דבריו

*

מעלת תענית דיבור בשבת ובכלל

דיבור בשבת ששווייה 65,606  ייסורי מירוק-תענית  יבואו  עוונות שלא  ולמירוק  עוונות  תחליף מעולה לתיקון 
תעניות צום. 

כותב רבי יצחק אלפייה בעל קונטרס היחיאלי זצ"ל תענית הדבור וסגולת התהלים וסדר הנהגת הלמוד בל"נ 
בארוכה• )א( המודעה מודעה על תענית דיבור וסגולת התהלים הנחשבת להפסקה משבת לשבת כמ־ש הרב נועם 
אלימלך זצוק־ל והרב חמ״י)חמדת ישראל( כתב שתענית משבת לשבת נחשבת לחמשה וששים אלף ושש מאות 
תעניות )65,606(, צריך לקבל על עצמו את התנאים האלה: מלב ומנפש בלי שום • זכר אונם. ומטרה ופנייה כרע 

כי אם לעיתש״א. 

 3 יום אחד עם אמירת כל תהילים  136 שאם עושים תענית דיבור  אז כותב הרב בקונטרס היחיאלי בעמוד 
ל65,606  נחשב  שזה  לשבת  אחד משבת  דיבור של שבוע  לתענית  נחשב  זה  הראשונים  פרקים   8 ועוד  פעמים 

תעניות צום לזכך את הנפש לפי חשובו של המחבר הנועם אלימלך הקדוש 

וזה עיקר התענית דיבור: 

)א( שלא לדבר כלל וכלל מהתחלת הלימוד עד הגמר, נם לא בד"ת ולא בשאלת שלום. 

)ב( יכוון לתקן מה שפגם ועוות בהפסיקו בלימוד התוה׳ק בדברים במלים, ולתקן פגם

שדבר דברי חול בביהכ״נ ולהתחרט מכל מעשה לא טוב שעשה נגד רצונו ית״ש בין במצות עשה בין במצות 
לא תעשה, ולומר הוידוי בפה )ביום שיש בו תחינה(

ולהרהר בלבו תשובה שלימה על כל עונותיו חטאותיו ופשעיו ובפרט על החמורות כגון שז"ל)הוצאת שכבת 
זרע לבטלה(, על לה״ר)לשון הרע( ועל הדבור הנז"ל)הנזכר לעיל(, הניתקנים עכשיו על ידי לימודו ועסקו בתורה 
ואיך עתה, הוא מתחיל לשוב בתשובה שלימה, לפני ה׳ גם מכל העונות שהורגל בהם, ועייז )ועל ידי זה( מכריע 
את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, והקב"ה מתמלא רחמים ומרחם על כל ישראל. לא לעשן סיגארו )סיגריות( 
בביהכ"נ  יהיה  -לא  כזה,  גדול  ותקון  בכדי שביום תשובה  סינארו,  לשתות  לחוץ  יצא  יכול  אינו  ואם  בביהכ׳נ, 
קטורת זרה וימלא הביהכ"נ עשן, ובפרט שלא לתת צער לאנשים, כי כמה וכמה אנשים שאינם מעשנים ומצטערים 
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מזה, ואם ציער עצמו מעט במניעת העישון לא דבר גדול זה, כי לתקון זה, צריך לסגף עצמו מעט ועי״ז יתכפרו 
עוונותיו, והתיקון והלימוד הזה נחשב לתענית משבת לשבת ולס״ה. אלפים ות״ר תעניות. 65,606 והשאר התנאים 
קראו בקונטרס עצמו ניתן להורידו בחינם על ידי חיפשו בגוגל על ידי רישום שמו או בלינק הבא להורדת הספר 

http: //download.hebrewbooks.org/downloadhandler.ashx?req=34848  קונטרס היחיאלי

למה חשוב לעשות תענית דיבור?

אענה על כך באמצעות שאלה שנשאלתי ועניתי עליה והיא תסביר למה חשוב למרק עוונות בעצמנו על ידי שניקח 
ונעשה דין בעצמנו לעצמנו. . זאת השאלה שקיבלתי: 

ערב טוב כבודו. . . שאלה שמאד מאד מציקה ובעיקר מפריעה לי. . . אני בא ממשפחה מאד דתית, ובעוונותיי 
הרבים הייתי בערך. . . מסורתי. . . בתקופה האחרונה קיבלתי על עצמי להשתדל כמה שרק ניתן ולחזור בתשובה. 
ביום, שומר  3 תפילות  ועוד מצוות. מתפלל  עוד  ובכל העת משתדל להוסיף  זאת בשלבים,  . כמובן שעושה   .
שבת, ועוד. . . וכאן השאלה, מדוע ככל שאני מתחזק יותר, ומוסיף עליי יותר ויותר, כך באים עליי צרות ובעיות 
ובעיקר ייסורים, יותר ויותר !! מרגיש שכל תוספת שעושה, במקום לקבל "כביכול שכר" אני פשוט מקבל מכות 

עוצמתיות יותר ויותר. . . והשאלה היא. . . למה??"

תשובתי: "שאלת שאלה טובה וזה ידוע כי השם ממרק לך עוונות כאן בעולם הזה כדי לקבל שכר בעולם הבא. 
. לרשעים בדיוק ההיפך על מיעוט מצוותם הוא משלם לרשע כדי להאבידו מחיי הנצח של העולם הבא שהם 
התכלית והמטרה של כל הבריאה. ומה הפתרון לייסורים ראשית לקבל אותם באהבה וזה כבר חצי מהתשובה 
של כל יהודי ירא שמיים כי גם הם לטובה ושנית הפתרון לתת צדקות ולעשות תעניות דיבור בשבת שיפדו לך את 
הייסורים. הייתי ממליץ לעשות תיקון עוונות ופדיונם כמו שכתבו המקובלים. תמצא אותו בסדר נוח וקל בספר 

שדי תפוחים של הרב יוסף שני. באתר שלו "שער יוסף" ניתן להורידו בחינם. 

 בספר הקונטרס היחיאלי רשום שתענית דיבור בשבת שווה ל 65,606 צומות רצופים וזה ממש מזכך את הנפש 
אבל אינו תחליף לתיקוני המקובלים רק עוזר למחוק מלאכי חבלה וייסורים. 

תעשה תעניצ הדיבור , לפחות 20 פעם בשנה הקרובה וזה גם יעזור לך להתחזק ולעלות במעלות הקדושה אני 
ממליץ לקרוא את הפרק בספר ההוכחות שנקרא צדיק ורע לו רשע וטוב לו ותבין את הגמול האלוקי המשולם 
קצת יותר טוב. . זה גם יסביר לך את נושא צדיק ורע לו רשע וטוב לו יותר באורכה מבתשובה זאת. . . זכור רק 
מי שעושה תשובה מעומק הלב מאהבה נהפכים לו גם עוונות מזדון לזכויות ואין צורך בייסורים אבל לרוב רובנו 
אנחנו לא חוזרים בתשובה מאהבה לפחות לא מיידית אלא מדרגות נמוכות יותר כמו מפחד או מרצון לקבל שכר 
שהם מעולות אבל לא כמו מאהבה ועד שנגיע לעשות את רצון השם מאהבה זה לוקח זמן שכן נאמר אהבה היא 

תולדת הנתינה ומהי הנתינה ?

עשיית מצוות זה נתינת זמן ומחשבות ואנרגיות וכספים לטובת השם יתברך וזה מביא לאהבת השם יתברך. . 
וכמובן מהתבוננות בנפלאות הבריאה והכרת השם יתברך מלימוד התורה הקדושה והבנת הבריאה ותכליתה כמו 
כן מגיעים לאהבת השם כאשר אדם עובד את השם בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו דהיינו כל חייו מוקדשים לשם 
ואין לו שום דבר של הבל בחייו הוא לומד תורה רוב היום מלמד תורה לאחרים מזכה את הרבים וזה מוכיח שהוא 

באמת אוהב את השם מאוד וזה רק עם הזמן והידע שתצבור תגיע לאהבת השם המוחלטת בלב והנפש. 

זכור שגם לצדיקים יש ייסורים והם יודעים שלייסורים יש שכר אדיר בשמיים והם ממרקים גם עוונות מגלגול 
זה ולכן הם שמחים בייסורים, כדי שלא יבואו עלינו ייסורים חשוב שנעשה דין לעצמנו כי ידוע שיש דין למטה 
אין דין למעלה ומי שמעניש את עצמו אין צורך להענישו ולמרק לו עוונות וזה זיכוך הנפש הכי טוב לאדם לעשות 

תענית דיבור בשבת. . מנסיון אישי אחרי שעושים תעניות דיבור בשבת קשה לחזור לדבר דברי הבל. 

*
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מהו עונש כרת?

ניתן להגשימו ולהפכו למים בתוך תא ההקפאה. ותופס הוא מקום ומשקל למרות שכמעט  "האויר שמסביבנו 
כוחות  בהם  ויש  במציאותם,  חשים  שאיננו  למרות  סביבנו  נמצאים  הרוחניים  הכוחות  כל  כן  בו,  חשים  ואיננו 
חיוביים כמלאכים, ושליליים כשדים. ומכאן כל הלכות טומאה וטהרה, איסור והיתר וכשם שאדם שנפגע מקרינה 
וכדו', אבל המערכת החיסונית שלו  זרם  קור, לא  רדיו אקטיבית לא מרגיש בפגיעה לא רטיבות, לא חום, לא 
נהרסת למות השם ישמור". כך גם בדברים הרוחניים הפוגעים בנפש "ככרת, ""מיתה בידי שמים" וכדו', נפגעת 
הנפש מבלי שנרגיש בפגיעה, ותרופתה היא התשובה, המשיבה את הנפש לקדמותה, הנפש חשה את תחושות 
המתרגלת  והנפש  וכדו'  מרעב  וסובל  אוכל  ופוחד  שמח  שהאדם  בחלום  וכמו  ממנו,  הפרדה  לאחר  גם  הגוף, 
לתאוות הגוף, מגיבה בהתאם גם אחרי הפרדה ממנו, וכמו אביו של כידור שלאחר מותו בא בחלום לבנו והראהו 
כיצד לגנוב את כספו של ראה )מסכת יומא דף פ"ג( כי הנפש קשורה לגוף ולעוה"ז גם אחרי המות ומכאן כל דיני 
ומנהגי אבלות, וכל זה היה מועבר פעם יחד עם ההלכה. סוגי עונשי "הכרת" שונים הם ואינו דומה "כרת" של 
האוכל ביום כפור, לאוכל חלב או דם או בועל נדה וכדו'. ויש "כרת" הכורת את כח הראיה הרוחנית, ובעוה"ב 
יהיה כעוור שאינו רואה את הטוב הצפון, ואחר בשמיעה וכדו'. הישן נדבק באחד משישים מהמוות, ואם לא ישן 
לילה אחד וילמד בו תורה נדבק בחיים שכנגדם, ואז מתכפר לו "כרת" אחד על כל לילה. והחיים מקורם מ"כתר" 

עליון והפגם הפכם ל"כרת", וכשמתקן חוזר להיות "כתר". . " 

דוגמא לתיקון כרת

להלן התיקון לעונש זה: "החטא הקדמון התחיל בעיניים וכמ"ש "ותרא האשה" ותקון כרת הוא ע"י שמנדד שינה 
מעיניו ומוחו הוגה בתורה והוא סוד העיניים. ואמר דוד "והרע בעיניך עשיתי" ולא אמר והרע לפניך עשיתי ", כי 
עיני ה' המה משוטטות בכל הארץ" ואפשר שכוונתו, שפוגם ח"ו בסוד העין. ויש חטאים הגורמים לעוני ותיקונם 
ע"י נטילת ידיים. ולכן עני ר"ת על נטילת ידיים. והנוטל ידיו בשפע מים זוכה לעושר, כי הוא מושך על עצמו 
טהרה מהעין, כי גם המעיין המביא שפע המים נקרא "עין". גם ברכות ה"ראיה" הם תקון לפגם העין, בפרט ברכת 
שהחיינו של הרואה פרי חדש. ולכן יוסף ששמר על עיניו ולא הביט באשת אדוניו, ולא בבנות מצרים בהיותו 
והפיכתו לכתר מלכות.  כי שמירת העיניים הוא בחי' תקון כרת  זכה למלכות שהוא מקור השפע.  ובודד  צעיר 
חלוקת מדרגות העונש לארבע מיתות בית דין, ומלקות וכדו', אינם כדי להעניש, כי אז היו צריכים כל העוברים 
על צוויי ה' להענש באותה מדת עונש, אלא מטרתם לנקות הפגם מנפש האדם, וכפי ענין החטא כך תקונו וענשו 
בידי בית דין. מטרת הנפש להתלבש בגוף ולבא באופן זמני לעוה"ז כדי להיות במסגרת הבחירה בין טוב לרע. 
כיישות מחוברת לגוף הדורש צרכים גשמיים. ובשביל קיום הבחירה גם צד הטומאה מראה עצמה עושה אותות 
ומופתים. היות והאדם נברא ב"צלם אלהים", הופך הוא לכלי הראוי לקבל את השפע העליון ולזכות לרוח הקודש 
ונבואה, אבל החטא פוגם בכלי ומונע ממנו את אפשרות הקיבול. אופי בני האדם טבוע בהם מעת הוולדם ושונה 
היא בהתאם לקרינת הכוכבים בשעת הלידה, ואופי סביבת מגוריהם. ואין הקמצן צריך לשנות אופיו להיות פזרן, 
ולא הפזרן להיות קמצן וכדו', אלא לנווט את האופי היכן להשתמש בו והיכן להתגבר עליו. מי שנולד עם נטיה 
הקודם,  בגלגולו  זה  בחטא  מחטאו  לו  בא  וטבעו  אחר  אדם,  ככל  זה  באיסור  להשמר  חייב  להומוסכסואליזם 
ואדרבה תקונו ע"י שהפעם ילחם בטבע זה עד חרמה, כי האדם נמשך לחטאים שחטא בגלגוליו הקודמים. אעפ"י 
שישראל עמדו בהר סיני ושמעו קול האלהים עשו באותו מקום, עגל כי הבחירה לא נסתלקה מהם. ומעמד הר סיני 
הגביר את כח יצרם כי "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו". ונתגבר היצר והחטיאם.אני ממליץ בחום רב להוריד 
בחינם את הספר בשדי תפוחים של כבוד הרב יוסף שני שליט"א שהוא ספר תיקונים למי שחטא בעונשים חמורים 
ובמיוחד עונשי כרת הרב מביא מפי האר"י הקדוש ועוד, תיקונים לפי הקבלה, שאדם יפטר מן העולם ולא יצטרך 
לא ליסורי מירוק ולא לשוב בגלגול.ניתן להוריד את הספר בחינם באתרו של כבוד הרב שני שנקרא שער יוסף 

.רשמו שמו בגוגל וכך תגיעו אליו.או שתפנו למחבר שישמח לשלוח לכם קישורית באימייל להורדתו בחינם.
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תשובה מאהבה: 

להלן סיפור יפה ומחזק כמה חשוב לתת לכל יהודי יחס טוב ומילים טובות ולאהוב אותו באמת מליבנו גם אם הוא 
רחוק מהאמת. כל יהודי הוא כפסע מהאמת ויש בו ניצוץ שבקלות ניתן להבעיר לתבערה גדולה. 

בספר "לקח טוב" הביא מעשה במרן החפץ חיים זיע"א שהיה נודד למכור את ספריו וראה באכסניה בוילנא 
חייל גדול ומגושם שנכנס ומתיישב ליד השולחן ופוקד על המלצר שיגיש לו ואוכל בתאוותנות גדולה בלי ברכה 
ובלי דרך ארץ ומתייחס אל הסובבים אותו בגסות רוח, וכולם נפל עליהם אימתה ופחד בראותם אותו, החפץ חיים 
קם לגשת לאותו יהודי ולדבר איתו אולם בעל האכסניה התחנן לפניו שלא יחשוב על כך פן יבולע לו, אמר לו 
האכסנאי חייל זה יהודי הוא מחיילי המלך ניקולאי והוא חושש שמא ירים יד על הצדיק שינסה לדבר איתו, אמר 
לו אנא רבי הנח לו, אין עם מי לדבר הריהו מגושם ממש, בור ועם הארץ. כשהיה בן שבע שנים נחטף עם ילדים 

אחרים ונסחב לסיביר. 

עד גיל 18 גדל בין איכרי המקום כגוי לכל דבר ומאז הוא משרת את ניקולאי, מוטב רבי שלא תתחיל איתו, 
כבודך יקר מדי בעיני. החפץ חיים חייך וניגש אל החייל, הושיט לו יד ואמר בנעימה לבבית וידידותית שלום 
עליכם. שמעתי עליך שבתור ילד קטן נחטפת לסיביר, גדלת בין הגויים, לא זכית ללמוד אפילו אות אחת בתורה, 
עברת את כל הגהינום בעולם הזה, סיוט צרות, רדיפות איומות, ועינויים נוראיים, הרשעים אמרו לא פעם להעבירך 
על דתך, אילצו אותך לאכול חזיר נבילות וטריפות, ואעפ"כ נשארת יהודי לא השתמדת!! מאושר הייתי לו היו 
לי זכויות כשלך, והייתי בן עולם הבא כמותך בעולם האמת הרי היה חלקי עם צדיקים וגאוני עולם. וכי דבר קל 
הוא לסבול יסורים שכאלה למען היהדות ?? למען כבוד שמיים?? שלושים וכמה שנים ברציפות, הרי זה נסיון 
גדול יותר מחנניה מישאל ועזריה. דמעות נשרו מעיניו של החייל הגדול, והוא נזדעזע עד עומק נשמתו מהמילים 
החמות, שזרמו ממקור חי וטהור, שלטפו והחיו את נשמתו המיוסרת והמיוגעת. משנודע לו מיהו העומד לפניו 
פרץ בבכי עז והחל לנשק את החפץ חיים. המשיך הרב לומר לו: אדם שכמותך שזכה להיחשב בין הקדושים 
שמוסרים נפשם על קדושת השם, לו קיבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי כשר לא היה מאושר 
כמוך בארץ. היהודי הזה שמעולם לא שמע מילה טובה, מעולם לא קיבל עידוד והבנה ואוזן קשבת, כל ימיו סבל 
חרפה, וגידופים, סבל ויסורים פתאום שומע מילים כאלה ומקבל ויחס חם מגדול ישראל פאר הדור והדרו. איך 

לא ימס ליבו?? שוב לא עזב החייל הזה את החפץ חיים עד שהפך בעל תשובה אמיתי וצדיק גמור. 

והלוואי ונגיע כולנו להיות מדרגות הצדיקים כמו שתראו בסיפור הבא: 

פעם אחת נסע הצדיק רבי שלמה זלמן מוילנא ז"צל עם אחיו רבי חיים מוואלז'ין זצ"ל לנסיעה ארוכה. בדרך, 
ולגדף  לחרף  אותם, התחיל  בעל המלון, כשראה  והנה,  ללון שם.  מנת  על  מלון  לבית  נכנסו האחים הקדושים 
אותם, ולא נתן להם מקום ללון. כאשר פנו ממנו ונסעו, מצא רבי חיים את אחיו רבי זלמן בוכה. "הגד נא לי" פנה 
אליו, "למה אתה בוכה? עשה כמוני והתעלם מהאיש בעל המלון המגדף!" ענה רבי חיים ואמר: "אין אני בוכה 
חלילה על דברי הגנות והדופי שדיבר עלינו האיש, חלילה לי. אולם, כאשר הרגשתי שדבריו מצערים אותי קימעא, 
הבחנתי שלא הגעתי עדיין למעלה הכתובה בגמרא הנעלבין ואינם עולבין, שומעין חרפתן ואינם משיבים, עושים 
מאהבה ושמחים ביסורים – עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ועל זה שלא הגעתי בשלמות 
למעלה הזו, על זה אני בוכה, ועל זה ודאי יש מה לבכות" )"תולדות אדם", מובא מתוך "מורשת אבות" פרשת 

בשלח(

חזרה בתשובה מאהבה כזאת גדולה שאדם יהודי לא יכול חס ושלום לכעוס או לא לאהוב יהודי אחר גם אם 
הוא מגדף אותו. . זה דרגת התשובה המובחרת, דרגת התשובה מאהבה כי מי שאוהב כל יהודי בוודאי אוהב את 

השם יתברך ומי שאוהב את השם יתברך בוודאי אוהב כל יהודי. 
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כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן

כאשר הלך רבי ישראל סלנטר בשעת לילה מאוחרת, וראה שסנדלר עדיין עסוק במלאכתו. איחורה של השעה 
גרמה לו לרבי ישראל לשער ולהרהר שכבר מתאים היה לסגור את החנות וללכת לישון. ובפרט, שבזמן כניסתו 

לחנות הוא ראה שלא נותר מהנר כי אם טיפ-טיפה, עוד מעט הוא ייגמר וייכבה מאליו. די כבר, נגמר עוד יום. 

הוא שאל את הסנדלר על כך, שהרי הנר כמעט נגמר והשעה מאוחרת. . . האם לא כדאי כבר להתקפל וללכת 
לישן. ענה לו הסנדלר, "רבי, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן". רבי ישראל לקח את המשפט כהוראת חיים. 

המשפט  את  אמר  שהוא  העובדה  דווקא  יצר.  הוא  היסטורי  משפט  איזה  בנפשו  שיער  לא  הסנדלר'  אותו 
בתמימות, היא המעצימה את יופיו של הרעיון גם לאחר דורות רבים. הייאוש לעתים מתגבר על האדם, עד שהוא 
מדמה שכבר אבדה תקוותו וכל חלומותיו נגוזו. הוא כה עיוות את חייו עד שכבר הכל מקולקל, כל-כך מקולקל 
שכבר אי אפשר לתקן. איי, איזו מילה אכזרית היא זו – ייאוש! המסמלת את גמר הדרך, את הכניסה לרע ללא 
מוצא, ללא כל אפשרות גישה אל הטוב. זו ההרגשה שאין אפילו טעם קלוש לנסות ולהמשיך הלאה במאמץ לתקן, 

ולא יעזור להשקיע ביצירת אור לפחות כפי האפשרות הדלה הקיימת. 

כל זמן שהנר דולק, אומר רבי ישראל, אין מקום לייאוש! עוד יש הזדמנות לתקן, אז הבה נתקן. 

וכאן נעמיק עוד קצת בליבון הנושא. 

האם אכן תמיד אפשר לתקן? האומנם אין מצבים חסרי תקנה? האם לא צודק אותו פסימיסט הטוען שיש 
גשמיים  עסקים  בין  להבחין  שיש  הוא,  ישראל  רבי  של  חידושו  אבל  הפיך?אכן.  בלתי  נזק  נגרם  בהם  מצבים 
לבין עסקים רוחניים. הפסימיסט לפעמים צודק, אבל)!( לא כשמדובר בעסקי הנשמה, מפני שנפש האדם תמיד 
שואפת לתיקונה, והתיקון הוא לעשות את הצעד הבא בצורה טובה יותר – מעבר לזה אין הקב"ה דורש מן האדם, 
אבל את זה כן!ה"נר" שדולק הוא הנשמה שבאדם, וה"תיקון" הוא לעשות עוד מעשה טוב אחד. אל תעשה את 
חשבונותיו של הקב"ה, אל תתייאש מעצמך, אל תעלה על דעתך אפילו מחשבה קלה להרהר שהנדרש ממך הוא 
מעבר ליכולתך המעשית והאמיתית )מחשבה שהיא לצערנו כה שכיחה ומצויה(. כי ה"תיקון" הנדרש ממך אולי 
אינו כה גדול וכבד כפי שאתה משער בעצמך. אתה לא מודע לכוחות הנפש העמוקים של עצמך, ועוד – שרק עוד 
קצת זמן יש, אז רק צריך תיקון אחד – והוא: הדבר הטוב הבא שאתה יכול לעשות. תאמינו לי )אני מדבר בפרט 
אל הפסימיסטים, החושבים שהם תמיד נכשלים במטרות החיים שלהם ואינם מסוגלים אפילו לחיות חיים תקינים 
ומתוקנים(, התיקון הוא דבר שנמצא בהישג יד. לא את כל המצב בכללותו צריך לתקן, אלא את המעשה הבא שכן 
אפשר לעשות. כל זה נכלל בלקחו של רבי ישראל סלנטר. כל זה נכלל ברעיון שתמיד תמיד תמיד עוד אפשר לתקן. 

כי אין דרישתו של הקב"ה מן האדם אלא את התיקון שביכולתו לעשות. וזהו. אכן, אפשר לתקן!

*

התעוררות טובה לא אובדת

ה ֵהן ִלּמּוד ַהּתֹוָרה אֹו ְּתִפָּלה אֹו ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים  ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ִלְפָעִמים ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּשָׁ ָּכל ַמה ּשֶׁ
אֹו ְׁשָאֵרי ֵאיֶזה ִמְצוֹות. ַהּכֹל הּוא ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד ְּבֵעיֵני ה' ִיְתָּבַרְך. ְוהּוא ִנְצָרְך ְמֹאד ְמֹאד ְלַבַעל ַהָּשֶדה ָהעֹוֵסק ְּבִתּקּוֵני 
ה  ה ָּגדֹול אֹו ָקָטן ַהּכֹל ִנְצָרְך לֹו ְמֹאד ְלִבְנַין ַהְּקֻדּשָׁ ַהָּשֶדה, ֶׁשהּוא ִּתּקּון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ְוָכל ָהעֹוָלמֹות. ִּכי ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּשָׁ
ה אֹו ָעַסק ְּכָבר ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ה' ָיִמים  ֶׁשהּוא עֹוֵסק ִלְבנֹות. ְוַעל – ֵּכן ַאף – ַעל – ִּפי ֶׁשֶּזה ָהָאָדם ֶׁשָעָׂשה ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּשָׁ
אֹו ָׁשִנים ָנַפל ַאַחר ָּכְך. ֲאִפּלּו ִאם ְנִפיָלתֹו ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַוֲאִפּלּו ִאם ָחַזר ְוִנְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַרְך ְוָחַזר 
ְוָנַפל ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר, ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ַאף – ַעל – ִּפי – ֵכן ֵּתַדע ְוַתֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ֶׁשֵאין ׁשּום ִּדּבּור ְוֹלא ׁשּום ֲעבֹוָדה ַקָּלה ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם. ַוֲאִפּלּו ִהְתעֹוְררּות ְּבָעְלָמא ּוַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ֵאינֹו ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם. 
ּוְכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֵלית ְרָעּוָתא ָטָבא ְּדִאְתָאִבד ְוכּו'. )אין רצון טוב שנאבד( )ליקוטי הלכות- הלכות תפלת ערבית 

הלכה ד' אות ל"ד(: 
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ֻּכָּלם  ִיְתָּבַרְך,  ַלֲעבֹוָדתֹו  ַּגְׁשִמּיּות  ִמן  ְמַעט  ֵאיֶזה  ַּפַעם  ְּבָכל  ְוֶנְעָּתק  ִנָּתק  ֶׁשַאָּתה  ְוַהַהְעָּתקֹות,  ַהְּתנּועֹות  ֶׁשָּכל  ְוַדע, 
ִרים ּוָבִאים ְלֶעְזָרְתָך ְּבֵעת ַהּצֶֹרְך, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ֵאיֶזה ֹּדַחק ְוֵעת ָצָרה, ַחס  ִמְתַקְּבִצים ּוִמְתַחְּבִרים ּוִמְתַקּשְׁ

ְוָׁשלֹום. ְוַדע, ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעבֹר ַעל ֶּגֶׁשר ַצר ְמֹאד ְמֹאד, ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר ֶׁשּלֹא ִיְתַּפֵחד ְּכָלל: )ליקוטי מוהרן סימן מח(

כל תנועה הכי קטנה יקרה מאוד מאוד!

ֵאר ַקָּים ַּבֲעבֹוָדֶתָך, ְוַאל ָּתחּוׁש ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל  ְוַהְּכָלל, ֲאהּוִבי ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד, ֶוֱאחֹז ַעְצְמָך ְּבָכל ַהּכֹחֹות ִלּשָׁ
ְּכָלל ַעל ָּכל ַהַּנ"ל אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. 

ְוִאם ַאָּתה ָרחֹוק ְמֹאד ְמֹאד ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ְוִנְדֶמה ְלָך, ֶׁשַאָּתה ּפֹוֵגם ְּבָכל ָׁשָעה ַמָּמׁש ֶנְגּדֹו ִיְתָּבַרְך, ִעם ָּכל ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה 
ם  ם ָּכל – ָּכְך ָּכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ֶׁשהּוא ְמַנֵּתק ַעְצמֹו ְמַעט ְמַעט ִמן ַּגְׁשִמּיּותֹו ּופֹוֶנה ְלַהּשֵׁ ֵּתַדע, ֶׁשִאיׁש ָּכֶזה ֶׁשהּוא ְמֻגּשָׁ
ִיְתָּבַרְך ִהיא ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ְמֹאד ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ְנֻקָּדה ְקַטָּנה ְמֹאד, ֶׁשהּוא ֶנְעָּתק ִמַּגְׁשִמּיּותֹו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, הּוא ָרץ ָּבֶזה ַּכָּמה 
ְוַכָּמה ֲאָלִפים ַּפְרָסאֹות ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ַּכֲאֶׁשר ָּתִבין ֵהיֵטב ִמן ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשִהְתַּגֵּבר ָעָליו ְמֹאד ָהַעְצבּות 

ְוכּו', ַּכּמּוָבא ֶאְצֵלנּו. ְוַעל ֶזה ִיְׂשַמח ְמֹאד ִויַחֵּזק ַעְצמֹו ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד, ִּכי ַעְצבּות ַמִּזיק ְמֹאד ְמֹאד: )כנ"ל(

תהיה עקשן גדול-בעבודת השם

ם, ִלְבִלי ְלָהִניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ְּדַהְינּו ְמַעט ִמְקָצת ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשִהְתִחיל, ַאף ִאם  ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַעְקָׁשן ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ
ם. ִּכי ָצִריְך ַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ְמֹאד  ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה. ּוְזכֹר ָּדָבר ֶזה ֵהיֵטב, ִּכי ִּתְצָטֵרְך ָלֶזה ְמֹאד, ְּכֶׁשַּתְתִחיל ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ
ְמֹאד ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאִּמיץ, ֶלֱאחֹז ַעְצמֹו, ַלֲעמֹד ַעל ָעְמדֹו, ַאף ִאם ַמִּפיִלין אֹותֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבָכל ַּפַעם. ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש 
ם,  ם, ַּכָּידּוַע, ַאף – ַעל – ִּפי – ֵכן ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשּלֹו, ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשּיּוַכל ַּבֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ ֶׁשַּמִּפיִלין ֶאָחד ֵמֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ
ְוַאל ָיִניַח ַעְצמֹו ִלּפֹל ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום. ִּכי ָכל ֵאּלּו ַהְּנִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְצִריִכים ְּבֶהְכֵרַח ַלֲעבֹר 

ה, ְוַגם ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ָעְברּו ְּבָכל ֶזה:  ָּבֶהם, ֹקֶדם ֶׁשִּנְכָנִסין ְּבַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדּשָׁ

ה, ְוִכְמַעט ֶׁשִּיְכֹנס,  ִּכי ֵכן ֶּדֶרְך ַהַּבַעל – ָּדָבר ְוַהִּסְטָרא – ָאֳחָרא, ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָהָאָדם ָסמּוְך ָסמּוְך ַמָּמׁש ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדּשָׁ
ט ָעָליו ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְמֹאד ְמֹאד, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ַעל – ֵּכן ָצִריְך ָאז ִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול ֶנְגּדֹו:  ֲאַזי הּוא ִמְתַּפּשֵׁ

התרחקות היא תחילת התקרבות

יֹוֵתר  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ָנַפל  ֵּכן  ַעל –  ִהְתָקְרבּות,  ְּתִחַּלת  ִהְתַרֲחקּות  ִּכי  ַמִים הּוא,  ֶׁשִּמן ַהּשָׁ ֵיַדע  ִמַּמְדֵרָגתֹו  ָאָדם  ְּכֶׁשּנֹוֵפל 
ם ִיְתָּבַרְך, ַוֲעָצתֹו ֶׁשַּיְתִחיל ֵמָחָדׁש ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוַדת ה'. ְּכִאּלּו ֹלא ִהְתִחיל ֲעַדִין ְּכָלל ֵמעֹוָלם. ְוֶזה ְּכָלל ָּגדֹול  ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשֵׁ

ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשְּצִריִכין ַמָּמׁש ְּבָכל יֹום ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש. )ליקוטי מוהר"ן רס"א(

אפשר בכל מצב להתקרב

ַהְינּו ִּכי ִלְפָעִמים ָיכֹול ָהָאָדם ִלּפֹל ַחס ְוָׁשלֹום ַעל – ְיֵדי ָהֱאֶמת ַּדְיָקא, ִּכי יֹוֵדַע ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת ִקְלֵקל ַהְרֵּבה, ְוַגם 
ַעָּתה הּוא ְּכמֹו ֶׁשהּוא, ְוַעל – ֵּכן ֵמִסיתֹו ַהַּבַעל – ָּדָבר ְּבָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ִלְדחֹותֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ַּכְּדָבִרים 

ָהֵאּלּו ְּבֵפרּוׁש ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֶׁשָּיְצאּו ֵמעֹוָלָמם ְלַגְמֵרי ַעל – ְיֵדי ָהֱאֶמת ַהֶּזה. 

ֲאָבל ְּכָבר ִּגּלּו ָלנּו ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאינֹו ֵּכן, ְוֶזה ְּבִחיַנת ְּבִקיאּות ַהַּנ"ל ֶׁשָּצִריְך ָּכל ָאָדם ָהרֹוֶצה ָלחּוס 
ַעל ַעְצמֹו ְוֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשָהִעָּקר הּוא ְלַקֵּים ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶּנָּך, ֶׁשֲאִפּלּו ִּבְׁשאֹול 

ַּתְחִּתּיֹות ְסמּוִכין ַלה' ִיְתָּבַרְך ְוֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם. 

ּוְכמֹו ֶׁשִּדֵּבר ַאְדמֹו"ר ַז"ל ַהְרֵּבה ָּבֶזה, ֶׁשְּבַוַּדאי ְצִריִכין ִלְׁשמֹר ַעְצמֹו ִמן ַהֵחְטא, ַוֲאִפּלּו ִמְּפַגם ָּכל ֶׁשהּוא, ֲאָבל ַאף 
– ַעל – ִּפי – ֵכן ֲאִפּלּו ִאם ִנְכַׁשל ְּכמֹו ֶׁשִּנְכַׁשל ֲאִפּלּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְּפָעִמים, ַאף – ַעל – ִּפי – ֵכן ְּבָכל ֵעת ָוֶרַגע ַחְסֵּדי 
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ד' ֹלא ָתמּו, ִויכֹוִלין ְּבָכל ֵעת ְלָקֵרב ַעְצמֹו ַלה' ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא, ִּכי ָּגדֹול ה' ְמֹאד ְוִלְגֻּדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר ְוכּו', ְוֵיׁש 
ִעְנַין ֶׁשִּיְתַהֵּפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוכּו' ַּכְּמבָֹאר ִשֹיחֹות ְקדֹוׁשֹות ֵאּלּו ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים. 

)ליקוטי הלכות הלכות שבת הלכה ז(

הבעל שם טוב הקדוש אמר: "הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק הגדול ביותר כמו שאלוקים אוהב את הרשע 
הגדול ביותר!"

עצם זה שאתה עדיין חי, עצם זה שאלוקים החליט להחזיר לך את הנשמה היום בבוקר, זה מוכיח שאלוקים 
לא התייאש ממך שאלוקים מחכה לך ואוהב אותך, מחכה שתתקרב אליו יותר. 

אין ייאוש בעולם כלל! אומר וזועק שוב ושוב רבי נחמן מברסלב. 

בוא יחד נלמד ונחזור על דבריו: אין ייאוש! אין כזה דבר ייאוש!ראית פעם פיל עם 100 רגליים? לא ראית 
סיכוי,  ותכתוב במקומה תקווה,  ייאוש  אין!תמחק מהמילון שלך את המילה  ייאוש  גם  פיל,  כזה  אין  כי  נכון? 

אמונה. 

חזרה  ואתה מסוגל להתעלות  הכוחות  לך את  זה מראה שיש  אותך  עוד מחייה  ואלוקים  זה שנפלת  דווקא 
ולהתגבר ולנצח את היצר והכול הכול יתהפך לטובה ולברכה כמו שכותב בספר מלחמת היצר עמוד כ"ה: 

"אדרבא, דווקא אותן הנשמות שמסוגלים מאד מאד לעלות )בשיפור עצמם ואחרים( דווקא עליהם יש 
הרבה הפרעות וניסיונות וכישלונות"

כתוב בתלמוד )סוכה נב( "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" דהיינו אתה שנראה לך שיש לך יצר הרע 
ענק והוא החטיא ומחטיא אותך מאוד מאוד, דווקא אתה מסוגל להיות הצדיק היותר גדול ולכן היצר הרע נטפל 
דווקא אליך כי אתה מסוגל להגיע לדרגה גבוהה, ייתכן שלבך לא נותן לך להאמין אבל אלו הם תעתועי היצר 

שלא מעוניין שתקבל את הדברים. 

אין דבר העומד בפני התשובה, אתה מבין את הכוונה, שאפילו חטאת את החטאים החמורים ביותר, כשאתה 
שב בתשובה אמיתית תשובתך מתקבלת!

ואדרבה, ככל שהאדם המתקרב היה רחוק יותר, כך כל התקרבות שלו גורמת לנחת רוח ולקידוש שם שמים 
ועצום  גדול  נעשה מזה רעש  ומחליט להתקרב אפילו כחוט השערה  יותר בעומק החטא  כל מי שהיה  בעולם, 

משמים כי אומרים בשמים תראו אפילו רחוק כזה מתקרב, יש מזה נחת רוח וקידוש השם גדול לבורא יתברך. 

והסיבה לזה היא מפני שכל מי שמחליט להתקרב נדרש ממנו יותר מאמץ להאמין בעצמו, להאמין בתשובה, 
להאמין בבורא שהוא כן אוהב אותו, וכשהוא מתגבר על ההסתרות והייאוש שהיצר מנסה להכניס לו, ממילא זה 

יותר קידוש שם שמים. 

וכמו שאומר רבי נחמן מברסלב: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן!

בוא נפרש את המשפט הזה: אתה מאמין שקלקלת? שעשית עבירות שפגמו וקילקלו את נשמתך, למה אתה 
מאמין כך?מי אומר לך שאלו הם חטאים?מי לימד אותך שאלו הן עבירות?

התשובה היא התורה הקדושה כתבה כללים מה לעשות ומה לא ומה עבירה ומה מצווה. ואז אומר רבי נחמן: 
תאמין שיכולים לתקן! אותה תורה שאומרת שאדם קלקל אומרת כיצד לתקן, אותה תורה ואותם חכמי ישראל 

אומרים שיכולים לתקן !

כן אתה יכול לתקן, היצר מכניס לנו חצי משפט רק שיכולים לקלקל ואנחנו צריכים להאמין לצדיקים שאומרים 
לנו ומשננים לנו את חצי המשפט השני שנאמין שכן יכולים לתקן!

הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה ומשתוקק שכל בן וכל בת מישראל ישובו אליו וכל התקרבות אפילו כחוט 
השערה עושה נחת רוח לבורא ושמחה גדולה בשמים. 
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כמו שכותב בספר שומר אמונים: )מאמר הביטחון וההתחזקות פרק ו'(: "בודאי ובודאי שהקדוש ברוך הוא משתוקק 
ומצפה לכל בן ישראל שישוב אליו, גם בכל מיני נפילות וירידות, אפילו הוא ממש ירד כבר לשאול תחתיות. . . 
עם כל זה הקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה אליו. . . ואם יאמר לך היצר מה תרוויח בזה? כי מחר ממילא תשוב 

ותיפול אחור, אבל תדע אחי אהובי כי מעולם לא נאבד משום אדם שום מצווה"

ומובא בספר אמת וצדק )עמוד ת"ג(: "צריך שתדע אפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות ואתה במדריגה 
התחתונה מאוד עד שנדמה לך שאי אפשר עוד להתקרב אליו יתברך מחמת שנתרחקת מאוד ממנו, אף על פי כן 
תדע שאפילו במקומך גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו יתברך ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב 

אליו בתשובה שלימה, כי לא רחוקה היא ממך אלא שבמקומך רבו הלבושים"

ועוד מובא שם )אמת וצדק עמוד ת"ב(: "כי כל אחד שנפל למקום שנפל נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים 
אלה. . . אבל באמת תדע ותאמין כי כל הדברים אלו נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים כי השם 

יתברך טוב לכל תמיד"

בנוסף לכך כתוב שעל ידי תשובה מאהבה אדם יכול להפוך את עוונותיו לזכויות, אתה קולט? אתה שהיצר 
מטעה אותך להתייאש מעצמך, אתה יכול להפוך הכל לזכויות טובות, התחל להתקרב, תלמד יותר יהדות, תורה, 
קרא בספרים במאמרים, ותתחזק ותעלה ותצליח, אלוקים אוהב אותך וחפץ בטובתך. )כל האמור לעיל מתוך החוברת 

אין ייאוש(. 

 העשיר שחזר בתשובה ולא הסכים לעשות כלום 
מלבד לימוד תורה

מסופר בספר שמירת הלשון של החפץ חיים על גביר אחד ובעל עסקן גדול, שפרש עצמו לגמרי מהבלי עולם 
לעסוק בתורת ה' יומם ולילה. וחברו עליו אחיו ובית אביו ואנשי ביתו להחזירו לעניינו הראשון, ולא הטה להם 
אוזן. ונתייאשו ממנו. ושאלהו האנשים המכירים אותו מכבר לעסקן גדול: באיזה אופן פעל בעצמו שלא להטות 
אוזן קשבת לבני ביתו?ויען ויאמר אליהם: התבוננתי במה שחז"ל אמרו )ברכות סג:(: אין התורה מתקיימת אלא 
במי שממית עצמו עליה, שנאמר וגו'. . ופרושו כאילו כבר מת. והינו שיתבונן בעצמו כאילו כבר גמר כל עסקיו 
שהיה בכוחו, וגם גמר בהם את חייו, והביאהו לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על כל העניינים 
שכילה בהם את זמנו להבל וריק, ויצא חיב בדין שלמעלה, והוא צועק: אוי לי, וי לי, וי לי על רוע מעשי ועל רוע 
עניני. ואילו התוך כך הרשוהו שירד תכף לעולם הזה ויעשה תשובה, בודאי לא היה מתעצל אפילו רגע אחת מזה, 

ולא היה מטה אזנו כלל לידע מעסקי ביתו. 

ואם כן יחשוב האדם בעצמו לפי עוונותיו שהיה ראוי לו למות מכבר, ואם אחרי המוות היה הקדוש ב"ה 
מתנהג עימו בחסד גדול, והיה נותן לו רשות שיחזור בתשובה בודאי לא היה מתרפה מזה אפילו רגע אחת, אם 
כן מה הזק עושה לו הקדוש ב"ה שהוא מאריך את ימיי חייו, כדי שיעשה תשובה בחייו ממש, בודאי צריך לזרז 
את עצמו בכל כוחותיו לעשות תשובה על עונותיו, וללמוד התורה תמיד, ועל כל פנים להיות לו עת קבוע תמיד 

לתורה, ולא להטות אוזן כלל למי שרוצה להפריעו. . . 

*

איך מזכים את הרבים? איך מוכיחים?

שלמה המלך עליו השלום, אמר ": אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך. "  משלי ט' פסוק ח'.

מפסוק זה למד השל"ה הקדוש כלל גדול בענין מצוות תוכחה: כאשר אתה מוכיח את עמיתך אל תאמר לו 
רק את חסרונותיו, כי אז ישנאך ולא ישמע לדבריך, והיינו "אל תוכח לץ" – אל תוכיח אותו בצורה כזו שתאמר 
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לו שהוא לץ. רק אדרבה, אמור לו חכם אתה, ולכן, לא מתאים לך לנהוג כפי שנהגת. וזהו "הוכח לחכם" כלומר, 
תעשנו לחכם, אז יאהבך וישמע לקול דברי התוכחה שלך. כך שמסופר ברבי רבי זושא זיע"א, שהיה רואה על 
מצחו של אדם חטאים, היה מתחיל לדבר לעצמו ואומר "אי זושא זושא, כמה חטאים אתה עושה" ומונה בקול 
את כל מה שהבן אדם שיושב שם עשה, עד שההוא פתאום שמע איך רבי זושא בוכה ומוכיח כביכול את עצמו. 

וכך מתעורר לתשובה. 

כי באמת על ידי חום ואהבה ניתן להוכיח הרבה יותר. 

 "שַׁלַּח ַלְחְמָך ַעל פְּנֵי ַהמָּיִם, כִּי ְבֹרב ַהיִָּמים תְִּמָצֶאּנּו" )קהלת יא,1(: מה משמעות העצה?

ויש שפירשו שהנמשל הוא תורה: שלח את דברי תורתך לרבים, גם אם נראה שאינם מקשיבים, כי בסופו של 
דבר הדברים יחדרו ויועילו )ראו בפירוש תעלומות חכמה: "זהו אזהרה לחכם, שאף אם רואה שאין הדור מקבלין 
תוכחה, מכל מקום יוכיח אותן. ולחם הוא כינוי להתורה. אמר: תזהיר ותורה הדרך הטוב לעם, אף שדומה לך 
שהדברים לא יועילו להדור ההוא, ודומה לך שאתה שולח תורה לעם כשולח לחם על פני המים, שאין בו תועלת, 
על כן אני אומר לך שאין בכך כלום, כי ברוב הימים תמצאנו, כי אי אפשר שלא ייכנס בו איזה דבר באיש אחד 

ברוב ימים"(

רוב המפרשים פירשו שזהו משל, והנמשל הוא עזרה לזולת: עזור לאחרים כדי שיזכרו אותך לטובה, ובעוד 
הרבה שנים, ייתכן שאחד מהם יעזור לך. )ראו למשל רש"י: "עשה טובה וחסד לאדם, שיאמר לך ליבך עליו אל 
תראנו עוד כאדם שמשליך מזונותיו על פני המים, כי. . . עוד ימים באים ותקבל תשלומך. ראה מה נאמר ביתרו: 
שמות ב20: " ויאמר אל בנתיו: ואיו? למה זה עזבתן את האיש? קראן לו ויאכל לחם! ", וסבור שהוא מצרי ולא 
יראנו עוד; מה היה סופו? – נעשה חתנו, ומלך על ישראל, והכניסו תחת כנפי השכינה, וזכו בניו ובני בניו לישב 
בלשכת הגזית"; וכן ראב"ע: "יזהיר מי שיש לו, שיהיה נדיב, ותהיינה ידיו פתוחות למי שיכיר ולמי שאינו מכיר. 

 ." . .

תראו כמה חשוב לעשות חסד עם הבריות גם עם הגויים כמו ששלמה המלך אמר: "שלח לחמך על פני המים 
כי ברוב הימים תמצאנו ". . . המפרשים פירשו שזהו משל, והנמשל הוא עזרה לזולת: עזור לאחרים כדי שיזכרו 
זכית לזכות אותו ולקרבו לשם  . במיוחד אם   . יעזור לך.  ייתכן שאחד מהם  אותך לטובה, ובעוד הרבה שנים, 

יתברך!

*

מעלת זיכוי הרבים במסר של גליה הילדה האוטיסטית המחוננת

למען תבינו בנוסף לכל האמור לעיל מהי מעלת זיכוי הרבים אני מצטט מילה במילה מה נאמר על מעלת זיכוי 
הרבים בשיחות עם ילדה אוטיסטית)גליה-ראו הפרק על המסרים מהילדים האוטיסטים( שלמדה לתקשר בשיטה 
מדעית חדשה עם אמא ונמצאה כגאונה שיודעת את כל התורה כולה כולל הגמרות כל הש"ס זוהר ועוד. . דבריה 
אומתו והומלצו על ידי רבנים ונמצאו כנכונים הלכתית ומדעית. ואף ניתנה הסכמה מגדולי הדור בפיקוח של רב 

פרסם את דבריי ילדים אלו לקרב את הרחוקים. 

הילדה מספרת לאמא שלה כל שיש עלינו לעשות בחיים הללו ואמא שלה כתבה שני ספרים מאוד מחזקים 
שאחד מהם נקרא גליה מסרים מעולם האמת. וגליה -ונפשי יודעת מאוד. 

שאני ממליץ בחום לקרוא אותו! כמו כן אני ממליץ מאוד לקורא את ספרו של הרב יהודה סרבניק ונפשי 
יודעת מאוד שמכיל מסרים מילדים אלו והוכחות נוספות לאמיתות התורה וקיומו של הבורא היחיד והכל יכול. 

לקרוא עוד מסרים בתקשורת בתמיכה שהוכחה מדעית והלכתית מהילדים האוטיסטים ובעלי הפיגור שכלי 
ראו פרק נפרד בספר זה. 
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ראו  מדעית  המוכחת  )השיטה  בתמיכה  בתקשורת  לאמא שלה  אמרה  האוטיסטית  הילדה  שגליה  מה  להלן 
הפרק הנפרד בספר זה על המסרים מפגועי המוח(על מעלת זיכוי הרבים: 

גליה: "זכות הרבים עומדת כסלע איתן! כל המזכה את הרבים, משמים עוזרים לו בכל דבר ודבר. העם כל 
כך זקוק היום לכל פיסת קדושה, זה כמו להציל אנשים גוועים ולהשקותם מים כדי שלא יבלו! אמא, מהשמים 
שמחים על כל זיכוי הרבים שיש, אנחנו בזמן חשוב ביותר לנו והגאולה ממש קרובה לבוא! העבודה הקשה 
של מזכי הרבים ממש מצילה נפשות רבות מללכת לאבדון. אמא יקרה שלי, המשיכי בכל כוחותיך כי זה עניין 
של פיקוח נפש ממש, לחזק אנשים היום זו הצלתם! בשמים יש שמחה גדולה מכל ההתעוררות הגדולה של 
עם ישראל והלוואי שימשיכו כך בכל העוז. זה מאוד עוזר לעם ישראל שיש אנשים שכל כך חשוב להם לזכות 
את הרבים ולהאדיר תורה בעם. אשרי כל אלה העושים במלאכה, מלאכת הקודש הזאת!" אמא: גליה, קראתי 

לגבי מזכי הרבים שיש בגן עדן שער מיוחד דרכו יכולים לעבור רק מזכי הרבים, מה את אומרת על כך"? 

גליה: "אמא זה נכון שיש בשמים פריבילגיות מיוחדות למזכי הרבים. 

 מזכי הרבים עובדים כל כך קשה בעולמנו האטום המתחיל להיפתח ולקלוט את העניין שיש מלך לעולם 
והוא הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו! כל הגילויים הללו של הקודים בתורה וכל האוטיסטים כמוני שמוסרים 
דברי אלוקים חיים, הכול בא משמים לעזור לנו לראות שישתבח מלך העולם, הוא מלך אחד ויחיד ומיוחד, 
כוח עליון ללא שום עוררין, שולט שליטה מוחלטת בכל הבריאה והיקומים ואין עוד מלבדו. כוחו ותבונתו מלא 
עולם, אין גבול ואין מספר לעוצמתו הבלעדית על כל העולמות! אמא, אדם שלא מתחשב ברצונותיו ומבטל 
את עצמו לכבוד השם יתברך ועושה רק לשם שמים, זה נחשב לו לצדקה גדולה בשמים. כל המזכה את הרבים 

הוא אהוב ויקר בשמים ויזכה לחסד עליון. 

כל המצליח להציל נפש מישראל, מהשמים ילבישוהו בשלל גוונים זוהרים ומזהירים בכל רחבי הרקיע! 
בכל הרקיעים יראו ויתפעלו מיופיו וזוהרו ומארמונותיו, ארמונות הבדולח הרוחניים המצפים לו!השם נותן 
הרבה כוחות לכל המנסה ורוצה לזכות את הרבים. אפילו אם נדמה לו שאין לו כוחות, משמים שולחים לו 
כוחות עצומים שהוא אפילו אינו יודע מהיכן, שכרו יהיה גדול מאוד בשמים! זיכוי הרבים זו אחת המצוות 
הכי חשובות בעולם הזה! שימשיכו בכל כוחותיהם ובמלוא עוצמתם!" אמא: "גליה, איך אני יכולה לשמח 
אותך ולעשות לך נחת בחיים האלה בגשמיות, בנוסף לביקורים ולתקשורים?" גליה: "אמא כלום במיוחד! רק 

המצוות שלך והמעשים הטובים שלך וזיכוי הרבים שלך יכול לשמח אותי בעולם השקר הזה!" 

אמא: "יש לך איזה עצות איך להינצל מהגיהינום?"

גליה: "אפשר להינצל מהגיהינום בזכות זיכוי הרבים! זיכוי הרבים זו לא חובת האדם 
נחשב עושה חסד לשם  הוא  גדול,  בעולמנו, משמים מתנהגים עם מזכה הרבים בחסד 

שמים."
"זיכוי הרבים זה אחד המתכונים הבדוקים להינצל מהגיהינום! דרך זיכוי הרבים מובילה למדרגות עליונות 
וכל המאמץ העילאי המשקיעים בהשבת בנים ובנות לאביהם שבשמים נחשב לצדקה גדולה. משמים יגמלו 
לנו על פועלנו למען שמו באהבה, כל זיכוי הרבים של כל אדם מישראל מעורר שמחה בשמים. כל המזכה את 
הרבים הוא בכלל מקרבי הגאולה, אנחנו כבר לקראת הסוף, המשיח יגיע ויתגלה בעזרת השם לכל עם ישראל 

המצפים לו בכיליון עיניים. 

משמים מנחים את מזכי הרבים ומסייעים בידם לחזק את השומעים לדרך התורה ומצוות השם יתברך. למי 
שיש זכות, עוזרים לו משמים להגיד ולעניין בדבריו את הציבור. נדמה לנו שאנחנו מתכננים מה לומר, אך 
הקדוש ברוך הוא שם לנו את המילים בפינו. תפילתנו צריכה להיות: שהמילים אשר נזכה שיושמו בפינו יחזקו 
את הרבים לשם שמים. כל זיכוי הרבים של כל מזכי הרבים היקרים בארץ הוא כמו אויר לנשימה לקרוב גאולת 
עם ישראל בימים קשים אלה – ימי הגאולה לעם ישראל. אמא אל חשש מכלום, השם מגן על כל מזכי הרבים 
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העושים למען שמו להחזיר בנים אובדים, מזכי הרבים מקבלים המון עזרת שמים. הקדוש ברוך הוא אוהב את 
המקרבים את בניו לאביהם שבשמים."

גליה: "חבל שלא כולם זוכים לראות את האור היורד לעולם. המון מתהלכים כעיוורים וכלואים בכלוב 
תאוותיהם, הם לא יודעים את האמת!

 אלה שזכו יכולים לעזור להם לזכות לראות את האור המאיר. אפילו לאור אחד באפילה יש יכולת להאיר 
את כל השטח, את הנשמה. אמא, אנו נמצאים כל החיים תחת ניסיונות חוזרים ונשנים. ללא מבחן האדם לא 
יכול לעלות בדרגות רוחניות, לפני כל כיתה שעולים יש מבחנים הבודקים אם התלמיד כבר יכול לעלות לכיתה 
הגבוהה יותר. מזכה הרבים מודרך משמים, צריך להרגיש בפנימיות את הדברים כי זו ההדרכה שמקבלים ללא 
מילים. מצוות זיכוי הרבים היא עצומה ללא גבול ויקרה מאוד, כל העוסקים בה יקבלו שכר עצום ביותר. זו 
מצווה אהובה שיכולה להחזיר הביתה הרבה בנים אובדים לשם, אבינו שבשמים כה מצפה ומתגעגע אל בניו 

ובנותיו האהובים. 

אין להרפות מכך, זה צו השעה. כל המלא באהבת עם ישראל מחויב לעשות זאת, משמים ידונו על כל איש 
ישראל שאבד, אסור לנטוש את המערכה, חייבים להלחם על כל יהודי שעדיין בחושך ולהאיר לו את הדרך כדי 
שלא ימעד ויפול לתהום שאין תקומה ממנה. היום מדובר בהצלת נפשות ממש, זיכוי הרבים זו חובת השעה 
לכל מי שיש באפשרותו ותכונותיו לעשות כך. לא לכל אדם יש הזכות לזכות את הרבים, למי שיש זכות השם 
מצליח דרכו ועוזר לו בכל אשר יפנה. משמים לא מחלקים סתם מתנות, רק למי שראוי להם!" אמא: "יש לך 

איזה עצות איך להינצל מהגיהינום? מה צריך לעשות בעולם הזה כדי לא להיכנס לגיהינום כלל?"

גליה: "אפשר להינצל מהגיהינום בזכות זיכוי הרבים! זיכוי הרבים זו לא חובת האדם בעולמנו ומשמים 
מתנהגים בחסד גדול עם מזכה הרבים, כי הוא עושה חסד לשם שמים. אמא זיכוי הרבים זה אחד המתכונים 

הבדוקים להינצל מהגיהינום!" אמא: "זיכוי הרבים זה המתכון או שיש דברים נוספים?"

גליה: "אמא, כל העבודה שלנו בעולם הזה למען לא נצטרך לזיכוכים נוספים בעולם הבא, אז לא לדאוג! 
מי שמקיים מצוות ועובד על מידותיו יכול לזכות לגן עדן בלי גיהינום!" אמא: "בגן עדן כולם צדיקים?"

גליה: "אולי פעם הם היו רשעים שחזרו בתשובה, אבל אם כן, נחשבים לצדיקים תמיד!" עד כאן-

מעלת זיכוי הרבים מחז"ל: 

לעשות  בידו  אין מספיקים  הרבים,  את  וכל המחטיא  ידו  על  בא  אין חטא  הרבים,  את  כל המזכה  אבות,  פרקי 
תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, שנאמר: "צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל". מאמר 

מחובת הלבבות )שער אהבת ה'(

וראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין, אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים, 
יתברך, ואילו היה קרוב למלאכים )לנביאים( במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת 
הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא 

שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. 

מאמר מבעל ה"חפץ חיים" )אהבת חסד(: וצריך האדם להתעורר בנפשו על אנשים שאין להם תורה ולרחם 
עליהם, כשם שאם היה רואה איש עני, ערום שאין לו לבוש כי במה יכסה נפשו שם בעולם העליון, אחרי שהוא 
ערום מתורה ומצוות וכידוע שע"י קיום התורה נברא תכשיטים לנפשו, שבהם הוא זוכה לפני ה' בהיכל קודשו 
וכדכתיב אצל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, הסירו הבגדים הצואים וגו' )זכריה ג', ד'( והלבש אותך מחלצות, 
וכדאיתא )תנא דבי אליהו( "כי תראה ערום וכיסיתו", כיצד אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך 
וזרזהו במצוות, לפי שאין לך ערום  יום או הלכה אחת  ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו פסוק אחד בכל 

בישראל אלא מי שאין בו תורה ומצוות והוא דומה למי שהוא ערום. 



 381ספר ההוכחות

עוד על מעלת זיכוי הרבים 

. מי שיחזור בתשובה בזכותכם אתם תהיו שותפים בפירות של המצוות  זכרו כמה זכות גדולה לזכות הרבים. 
מחזרתו בתשובה ביחד עם בניו ובני בניו שישמרו מצוות מבלי שהוא יפסיד כלום מכך. . אנו בעידן האינטרנט 
יכולים לשלוח מאות אימיילים בדקה לכל מי שאנו מכירים להמליץ להם לקרוא את "ספר ההוכחות" שיש בורא 
לעולם והתורה אמת, ולהפיץ כמוכם ומי שקשור לאמייל שלכם הראשוני שבזכותו קרא וחזר בתשובה או הרהר 
בתשובה או אפילו יתחזק יש לכם שכר נצחי בשמיים שאפילו מליארדים מזומנים לא יכלו לקנות זכויות אלו אז 

אל תתעצלו ואל תתביישו שלחו לכולם ותמליצו על הספר. 

כל נשמה שתקרא הספר ממש זה הצלת נפשות אובדות וטועות מאחינו בני ישראל האהובים. כתוב בגמרא 
גדול המחטיאו מהורגו כלומר מי שמחטיא יהודי להיות חילוני יותר גרוע מרוצח האדם כי הוא מונע אותו גם 
מהעולם הזה וגם מחיי נצח בעולם הבא לכן חשוב להזהר שלא למשוך חברים לעולם החילוני או לרדת מקיום 
מצוות בבחינת כמו לומר לו או לה: " מה השתגעת מה אתה חוזר בתשובה" או דברים מסוג זה שכן מילים אלו 

גרועות מרצח!!!

מאידך מי שמזכה את הרבים, ומי שזיכה קנה לעצמו את העולם הבא בזכותכם הוא ובניו ובני ביתו זה כאילו 
הצלתם אלפיי אנשים מרצח רחמנא ליצלן ומכאן תבינו איזה כוח יש למצווה הזאת. . מי מאיתנו לא היה נותן כל 
שיש לו בחייו להציל 1000 יהודים מהשואה? זה בכלל לא שאלה. . אני בטוח שכולנו אז ככה תתיחסו להפצת 
ספרי הצלת 1000 יהודים משואה רוחנית שהיא יותר גרועה מהשואה הפיזית וזאת על ידי הסיכוי שרק יהודי אחד 

יהרהר בתשובה או יחזור בתשובה בזכותכם בזכות האמייל שלכם וההמלצה שלכם. 

לו הייתם מבינים בידיעה מוחשית שכל מה שאני אומר אמת )וכל שאני אומר זה מחז"ל ומהזוהר ומהגמרא( 
שמצפה  הרוחנית  מהשואה  יהודיים  להציל  חייכם  את  ומקדישים  הכל  כולל  הכל  עוזבים  כמוני  עושים  הייתם 
להם וגם הפיזית בעולם הזה שכן כל הייסורים בעולם הזה, והמחלות רובם ככולן רק למטרה אחת להעיר אותנו 
לתשובה ולמרק עוונות ומי שיקרא את ספרי ילמד איך שלא יבואו עליו יסוריים משמיים ולא מחלות כלל ואם כבר 
סובל מייסורים אם הוא יישם את שכתבתי בספר כמו לקחת על עצמו תענית דיבור בשבת בליווי לימוד תהילים 
ותורה מדי כמה שבתות ששוויי תענית אחת שווה ל 65,606 תעניות צום כמו ביום כיפור. לפי הקונטרס היחיאלי 
מפי הרב יצחק אבולעפיה,שמצטט את ,הנועם אלימלך הקדוש)כפי שמובא בספר זה בסוף פרק התשובה(, ובכוחו 
לפי הרב להשמיד אלפי מלאכי חבלה ממעשינו הרעים ולהיות לנו תיקון גדול וכפרת עוונות אז יחול עליכם הכלל 
שיש דין למטה )על ידינו עצמנו על עצמנו בבחינת התענית דיבור או צדקה או יחד( ואז אין דין למעלה. כלומר 

אין נגזרים ייסוריים עלינו בבית דין של מעלה. 

נפשות ממש אלפים הרהרו בתשובה בעקבות הספר הזה  תצילו את כל מי ,שחשוב לכם הספר שלי מציל 
ועשרות רבות אם לא מאות, כתבו לי שחזרו בתשובה בזכותו אני אפרסם יום אחד את מאות המכתבים שקיבלתי 

שמשבחים ומהללים את ספרי שממש הציל אותם וכו. . ראו דוגמיות של מכתבים אלו בתחילת הספר וסופו. 

בררו אחים ואחיות יקרים הכל אמת יש בורא לעולם שבוכה כל יום שאנחנו לא חוזרים בתשובה כואב לאבינו 
שבשמיים על כל יהודי. תבררו ותראו שאין כמו חיי תורה ומצוות שהם חיים אמיתיים מושלמים ומאושרים. 

מזכה הרבים. קראו-חובה שתבינו איזה זכות יש לכם למזכה הרבים נצלו כל מדיום לזיכוי הרבים. 

להלן מאמר מפי כבוד הרב ב. נבול על מעלת זיכוי הרבים שנבין כמה גדולה המצווה הזאת אם לא המצווה 
הכי גדולה בדורנו!! להלן המאמר בלי שנערך מפי אומרו: 

"ַרבִּי ִישְָׁמֵעאל )בְּנו( אֹוֵמר, ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ַעל ְמנָת ְלַלמֵּד, ַמְספִּיִקין בְּיָדֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלמֵּד. ְוַהּלֹוֵמד 
ַעל ְמנָת ַלֲעׂשֹות, ַמְספִּיִקין בְּיָדֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלמֵּד ִלשְׁמֹור ְוַלֲעׂשֹות." 

הפסוק אומר )משלי לא, כו(: "ותורת חסד על לשונה", וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא 
תורת חסד דהיינו תורתו של אדם שמזכה את הרבים. שלכאורה נראה כאילו מפסיד זמן בזה שמלמד דברים שכבר 
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למד אותם, ושהם פשוטים בעיניו. ובמקום ללמד את הדרדקי מסכת ברכות יכל כבר להגיע למעשה מרכבה- בכל 
זאת אל יקל בעיניו, מפני שאין לך שמחה גדולה אצל הקב"ה יותר מזה, על כך נאמר הפסוק "ומצדיקים הרבים 
ככוכבים לעולם ועד". שלמרות שנראה כדבר פעוט כאן בעולם הזה, מ"מ בעולם האמת שם אין ערך ואין מספר 

לשכרו ולפעולתו. גם בעולם הזה לא יקופח שכרו. 

ימים  יצליח להשיג בכמה  הקב"ה פותח ומרחיב את שכלו ואת הבנתו שזוכה להבין בזמן קצר מה שאחר 
ונותנים לו ישוב הדעת וזכות המחשבה לקלוע אל השערה בהבנת ואמיתת התורה כדי שיספיק גם ללמוד וגם 

ללמד. 

אמרו חז"ל כל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו ועוד יותר מזה כל המזכה את הרבים אין חטא בא לידו. 
ואם זכה ללמד את הציבור דעת ויראת ה', מידות טובות ודרך ארץ, הלכות והליכות ודאי שביום מן הימים דבריו 
יעשו פירות ועליו הכתוב אומר )ירמיה טו, יט(: "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה", שאז זוכה להיות פה קדוש 
בבחינת ותגזור אומר ויקם לך. וכן כתוב כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. וכל המלמד 
את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה – הוא מבטלה )בבא מציעא דף פ"ה( וכל המלמד את בן חברו תורה 

מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, סנהדרין י"ט: 

מעשה באברך בן תורה שהציעו לו משרת רבנות בעיר מסוימת, חכך בדעתו האם לעזוב את הישיבה ולקבל 
עליו עול לימוד תורה ברבים, הלך לחפץ חיים זצוק"ל לשאול את פיו, האם כדאי להמשיך להיות אברך ולמלא 
כרסו ש"ס ופוסקים או שמא לקבל עליו משרת רבנות ולזכות את הרבים? שאל אותו הח"ח שאלה: כמה נוטל 

סנדלר בעבור זוג נעליים שהוא מייצר? ענה לו האברך 30 שקל. 

ומה מחירו של זוג נעליים בבית חרושת?? אמר לו האברך 20 שקל. כמה לדעתך מרוויח סנדלר מהנעל שהוא 
מייצר?? ענה לו כחמש עשרה שקלים, וכמה מרוויח המנהל מפעל מהנעל? עשרה שקלים, השיב האברך, אם כן 
פליאה היא בעיני, אם הסנדלר מרוויח יותר מבעל בית החרושת על כל נעל למה הוא מרוויח לחמו בקושי, ואילו 
מנהל המפעל לנעליים הוא עשיר מופלג? הסביר לו הרב: מפני שהסנדלר מוכר ביום לכל היותר שלושה זוגות, 
ואילו מנהל הבית חרושת עם מאות הפועלים העובדים בו מוציא בכל יום מאות זוגות נעליים לכן הוא מרוויח פי 

כמה וכמה מהסנדלר. 

א"כ אמר הח"ח הרי שאלתך באה על פתרונה, יתכן שבשבתך ללמוד כאברך אולי לימוד התורה שלך בהתמדה 
גדולה שווה כשניים שלוש תלמידים בה בשעה שלימוד של מאות תלמידים בישיבה, שכל אחד מהם לומד כעשר 
שעות ביום ועוד מוסיף על כך בלילה, ועוד שכל אחד מהתלמידים יקים בית על טהרת הקודש, הרי כמה מאות 

בתים ומשפחות אתה בונה בדעת תורה אמיתית ובהשקפה נכונה ובהכוונה טהורה וישרה!!

ראה ראיתי בספר מעלת מזכי הרבים של הרב יהודה הללי שליט"א, מספר פנינים בגודל מעלת המזכה את 
הרבים שאין קץ לשכרו. 

יהיה הוא  כדי שלא  לידו,  אין חטא בא  ומצוות,  תורה  והוא עצמו שומר  כל המזכה את הרבים 
בגהינום ותלמידיו בגן עדן שנאמר:" כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת")תהילים טז, י.(

כל המלמד את חבירו פסוק אחד או הלכה אחת או דיבור אחד כאילו נותן לפניו חיים שנאמר "כי הוא חייך 
ואורך ימיך", ואומר "עץ חיים היא למחזיקים בה" )משלי ג, יח(. 

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. 

אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר )בראשית יב, ה( "ואת 
הנפש אשר עשו בחרן" אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. 

מנין שכל השונה פרק אחד לחבירו מעלה עליו הכתוב כאילו הוא יצרו ורקמו והביאו לעולם? שנאמר )ירמיה 
טו, יט( "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה", כאותו פה שזרק נשמה באדם הראשון, כך כל המכניס בריה אחת תחת 

כנפי השכינה מעלה עליו הכתוב כאילו יצרו ורקמו והביאו לעולם. 
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אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר 
"אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד" )ירמיה טו, יט(

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה)כלומר 
למחיצתו(, שנאמר "מוכיח אדם אחרי", ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד שנאמר "חן ימצא ממחליק 

לשון" )משלי כח, כג(

בספר מעלות התורה כתב אם לימדו תורה – זוכה לברכות כיוסף, שהדברים ק"ו. ומה יוסף ששלחו הקב"ה 
למחיה בקרב הארץ בשנות הרעב – וזכה לברכות, ק"ו למי שמלמד לאחרים תורה וגורם להם חיי העולם הבא, 
ומפרנס ומחייה נפשות ע"י תורתו שמלמד להם, שראוי לברכות כיוסף, שנאמר "מידי אביר יעקב משם רועה אבן 

ישראל" )בראשית מט, כד(

אמר רב ששת כל מלמד תורה בעולם הזה, זוכה ומלמדה לעולם הבא שנאמר "ומרווה גם הוא יורה" כלומר 
מי שמרווה את תלמידיו בדבר הלכה גם הוא יורה לעולם הבא. uמאריכין לו ימיו ושנותיו כההוא מעשה דרבי 
פרידה שהיה שונה לתלמידו ארבע מאות פעמים ופעם אחת חזר עוד ארבע מאות פעמים, יצתה בת קול ואמרה 

רצונך באריכות ימים או שתזכו אתה ודורך לחיי העולם הבא?? אמר לה הקב"ה תנו לו זו וזו. 

"מי שמרביץ תורה ברבים זוקפים את כל תורתם ומעשיהם הטובים של תלמידיו לזכותו כאילו עשה הוא את 
כל אלה, ואפילו לאחר מיתתו. 

כתב החפץ חיים זיע"א כמה חביבים האנשים האלו בעיני השם יתברך שמלמדין תורה לישראל שנקראים 
בניו, ומביאים אותם לחיי העולם הבא, לוקחים עצמות יבשות ונופחים בהם נשמת חיים, שעל ידי לימוד התורה 
משיגים יראת ה' והנהגות ישרות בדרכי המידות ושמירת המצוות עד שיהפכו ממש לאנשים אחרים. כמו שאמרו 
חז"ל למה נסמכו אהלים לנחלים שנאמר )במדבר כד, ה(: "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל", מה הנחלים 
מעלים את האדם מטומאה לטהרה אף אהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות, וכן אמר התנא רבי מאיר 
שכל המידות הטובות כמו ענווה ויראה ואהבת המקום והבריות הכל נקנה לאדם ע"י תלמוד תורה ומי שמשתדל 
ללמד תורה לבניו של מקום הוא חביב בעיני הקב"ה יותר מכל באי עולם. שהתורה הלא מונחת בקרן זווית, ואם 
לא ימצא מי שישתדל ללמד לבניו של מקום, ישארו ריקים ממנה ומכל המצוות ואם כן הוא המכריע את בניו של 

הקב"ה לכף זכות ומחנכן במצוות ומביאן לחיי העולם הבא ע"י התורה שלומד עמם. 

איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", שהתורה הקדושה מרמזת לנו הגם כי אתה צריך עזר וסיוע עם כל 
זה כשלאחיו יאמר חזק כשהוא מדבר לאחיו ואומר לו חזק מתחזק גם הוא עצמו ע"י זה. ועוד דבר: אדם שמעורר 
עניין הוא הוכיח  יבוש למרוד במלך מלכי המלכים שהרי באותו  לידי עבירה בוש  ה' כשיגיע  אחרים לעבודת 
אחרים וא"כ איך יעשה מליבו רעה קטנה או גדולה?? אם כן בא התנא הקדוש רבי ישמעאל בר רבי יוסי ללמדנו 
שהלומד על מנת ללמד זוכה להינצל מתחבולות היצר המבקש רעתו ומבקש להכשילו בדרכי מרמה. שידוע הדבר 
שכל מטרת היצר מכוונת כנגד האיש מזכה הרבים, להפילו בפח יוקשים שאם יפול הוא ממילא יפלו תלמידיו. 
וזהו שאמרו חז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו. אבל כל המזכה את הרבים סופו שניצול מתחבולות. היצר 
וממוקשיו. וזהו פירוש הפסוק )תהלים נה, יט(: "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי" ורצונו לומר 
הקב"ה פדה בשלום נפשי מן היצר הרע כיוון שזכות הרבים תלוי בי. וכאן מבטיח התנא הקדוש לכל אחד הלומד 

על מנת ללמד שמספיקין בידו ללמוד וללמד, שהשם יתברך ישמרהו ויסיר ממנו כל מעכב. 

שהוביל  ממחקרי  שצברתי  הידע  בזכות  חדה  תפנית  שעשה  לשעבר  כחילוני  מדבר  אני  מוסיף,  הקט  והנני 
. ממש כיף לחיות חיי תורה ומצוות  ואני האדם הכי מאושר עליי אדמות מחזרתי בתשובה.  זה  לכתיבת ספרי 
והמבין יבין. . טעמו וראו כי טוב טעמה. כל מי שרוצה לקנות במחיר עלות ללא רווח רק עלות הדפוס עותקים של 

ספר ההוכחות ו/או ספר התשובות כדי לזכות את הרבים ולחלקם בחינם, מוזמן לפנות אל המחבר. 

ומצינו שהתשובה נבראה קודם שנברא העולם. היות שרצה הקב"ה שמצוה זו של התשובה לא תהא תלויה 
בשום מגבלה, ולא תהא תלויה בחוקי הבחירה שנוצרו לאחר שנברא האדם, שכן האדם נברא עם בחירה לרצות 
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בטוב או ברע, אולם לאחר שבחר האדם ברע והשחית וקלקל – הרצון לשוב לא יהא תלוי בבחירה, אלא יקבלנו 
האדם במתנה גם מבלי שיבחר בו, ויתנוצץ בו רצון לשוב להקב"ה, וכמעשה דר"א בן דורדיא ויוסף משיתא – 
וכמו שרואים אנו בחוש כהיום בעלי תשובה ששבו לאחר שעשו מעשים חמורים – כריתות ומיתות בית דין, והנה 
רבים מהם מתעוררים מעצמם לשוב מבלי להבין מה דוחף אותם לשוב. ואכן, פינת בחירה לעולם נשארת באדם, 
ולכך יוכל האדם להתעקש ולדחות חרטה זו שעולה בקרבו ולהשכיחה ממנו, אולם חרטה זו בוא תבוא בלב כל 
רשע, מכיון שהתשובה היא רצון ה', ואותה רצה ה' ובראה קודם שנברא העולם, ואינה תלויה בשום גורם. ובזה 
יומא כרוזא קארי ואמר: "עד מתי פתאים תאהבו פתי" – "שובו בנים  )ג, קכו(: בכל  פירשו הא דאמרו בזוהר 

שובבים". והקשו: למה יוצאת אחר שאין מי ששומע? ותירצו: דהם רגשי חרטה העולים בלב הרשעים. 

וזהו שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ז ה"ה(: "וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף 
גלותן שנאמר" וכו'. והוא לכאורה קשה, שהרי חז"ל אמרו )סנהדרין צח, א'(: אין בן דוד בא אלא בדור שכולו 

זכאי או כולו חייב, ולפי דברי הרמב"ם הנ"ל לא יתכן דור שכולו חייב אלא זכאי, אחר שיעשו תשובה. 

אלא הביאור, שרצון לשוב הוא אינו תלוי בבחירת האדם, אלא במתנה מקבל הוא רצון שכזה, אחר שמחשבה 
לחרטה הוא רצון ה' שיהא בבני אדם שאינו תלוי בשום מגבלה וחוק. ואינו דומה לכל קיום המצוות שאף בהן 
רצון ה' שנקיימם, אולם כל מצוות התורה תלויים במגבלת החוק של הבחירה החופשית, אולם מצות התשובה 
 – הבחירה  חוקי  שהוחקו  קודם  נאצליו  על  המאציל  רצון  הוא  אלא  חופשית,  הבחירה  במגבלות  תלויה  אינה 
קודם שנברא העולם, ולכן הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, דהיינו שיתחרטו לפחות על 
מעשיהם. כלומר הבטחת התורה שאותה חרטה שהיא חלק מהתשובה, תהא בלתי נמנעת משום אחד מישראל ואף 
מהרשע הגדול ביותר, אזי אם בכל הדורות היה שדחו ישראל בידים חרטה זו, הרי שבסוף הימים יכנעו ישראל 
לרצון זה שבקרבם ויאחזוה לאותה חרטה, ואם כן אין זה שייך לדור זכאי או חייב, יתכן ויהיה הדור חייב מצד 
שבפועל עדיין לא קיים עזיבת החטא, עם כל זה לא יבצר מהם שיעשו תשובה לפחות בחרטה בלבד, דהתשובה 
בבחינת חרטה תתכן גם בחייבים במעשיהם, ויש לתשובה זו משמעות ואף שהיא חלקית – חרטה בלבד, דזה 
שיש  שהזכרנו,  בזוה"ק  וכן  קוטלר,  הגר"א  בשם  לעיל  כמבואר  ממנה,  חלק  כל  להחשיב  שבתשובה  המיוחד 
בחרטה בלבד משמעות להציל הרשעים מגיהנם, אזי אומנם עדיין יתכן ויהא הדור חייב, אלא שיסתפק הקב"ה 
לצורך סילוק חסימת הגאולה – התלויה בתשובה – בתשובה מועטת זו רק לצורך אפשרות זיכוי הגאולה לישראל. 

לעת קץ תתחזק הבטחת התעוררות התשובה בישראל שהינה מוכרחת ולא תלויה בבחירה

זוכה  הוא  השם  קידוש  לעשות  זוכה  הוא  לעיל,  כמוסבר  לאחרים  ויחלקו  זה  הספר  את  שיקרא  מי  כל  לכן 
להראות, בנפש של היהודי שהוא רוצה ומשתוקק לקבל על עצמו עול מצוות ולהתקרב לשם יתברך, הוא זוכה 
לגרום לאחרים לעשות הרהור תשובה וכמובן הוא זוכה להיות שותף איתי בחלקי בהפצת הספר לפי כמות הספרים 
שחילק ותוצאות ההרהורי תשובה שהם יעשו לרבות ההחזרה בתשובה של הקוראים. מכאן הבטחון הגמור שלי 
שהוא יהיה בגן עדן אחרי סבל בגיהינום או כף הקלע או בגלגולים אם המשיך לחטוא אבל לפחות יהיה לו חלק 
בגן עדן ובעולם הבא. כי אין יהודי שלא מלא מצוות כרימון כלשון חז"ל. . כמו מצוות כיבוד אב ואם, ברית, חגים, 
מעשי חסד, תרומות, שירות צבאי, התנדבות, תפילין מדי פעם, שמירת הלשון, זיווג זיווגים ועוד ועוד מצוות שגם 
יהודים חילוניים עושים ולכן הוא מוכרח להיות בגן עדן על ידי המעשה של ההפצה ובזכות, שיסייע לשם יתברך 
לקרב יהודים ולהחזירם לאבינו שבשמיים באמצעות ספר ההוכחות שהוא מחלק בחינם או רוכש בעלות ומחלק 

בחינם. 

ספר זה במוכח מציל נשמות ולכם תהייה הזכות הזאת של זיכוי הרבים וכל הנאמר במזכי הרבים שכן זה חסד 
לשם שמיים טהור ונקי וחף מאינטרסים. 

אני מבטיח לעושה הבאות שירוויח שותפות בחלקי בספרי זה )כפי תרומתו לחלוקת ספרים בעלות של 
המחבר כפי שמוסבר כאן בפרק זה( שהציל כבר מאות וגרם להרהור תשובה לאלפים! קראו: 

הספר  את  יפיץ  השני  והתנאי  הראשון(  התנאי  )זה  הסוף  עד  זה  ספר  את  שיקרא  מי  שכל  שוב  מבטיח  אני 
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וימליץ עליו לפחות לעשרה אנשים על ידי הדפסתו או שליחתו באמייל )זה התנאי השני( אותו אדם יהיה מיידית 
שותף שלי מלא בזכויות של כל אלו שיהרהרו בתשובה או שיחזרו בתשובה מאלו שחילק להם את הספר, בזכות 

ההשתתפות שלו בזיכוי הרבים וחלוקת ספר ההוכחות או ספר התשובות לאחרים בחינם ללא מטרת רווח. 

מהאינטרנט  חינם  להורידו  כדי  אותו,  שידפיס  או  באמייל  בחינם  לפחות  אנשים  ל10  ספרי  את  שיחלק  מי 
תרשמו במנוע החיפוש "ספר ההוכחות עו"ד ערן בן עזרא" ומהדף שלו באינטרנט תורידו אותו בחינם תשמרו 
אותו בקובץ ותשלחו אותו באמייל לכל רשימת התפוצה שלכם אבל ללא פחות מ 10 אנשים, או שירכוש אותו 
באימייל  למחבר  לפנות  נא  שמיים  לשם  לחלוקה  לעותק,  ש"ח  מ12  פחות  שזה  המחבר  של  ההדפסה  בעלות 

eranbenezra@gmail.com
ובנוסף יקרא את ספר ההוכחות מהתחלה ועד הסוף בלי לדלג על אף עמוד. אני מתחייב לו שיהיה שותף שלי 

שווה ערך בכל מי שיהרהר או יעשה תשובה מספרי הזה שיקבלו בזכותו. 

באינטרנט  כה,  עד  שהופץ  בלבד  בודדים  אלפים  כמה  של  )בתפוצה  בתשובה  מאות  החזיר  כבר  זה  ספר 
והמהדורה הראשונה והשנייה הקודמות( וגרם להרהור תשובה לאלפים ולכן מובטח שמתוך 10 ספרים מינימום 
שתרכשו בעלות לחלוקה בחינם יעלו זכויותיכם בשמיים ויסייעו לכם לעשות תשובה מאהבה, בשמיים תחשבו 
למזכי הרבים ותקנו כך את חיי העולם הבא !!!, תינצלו מגהינום )גליה הילדה האוטיסטית אחד המתכונים הכי 
טובים בדור זה להינצל מגיהינום זה זיכוי הרבים וחלוקת ספר ההוכחות בחינם נחשבת לזיכוי הרבים וכמובן 
תשובה שלימה(זכרו רבי ניר אבוג'ן "מחותם האמת" )ראו הסרטון ביוטיוב( למרות שהיה חילוני גמור שעשה 
50 ספרי קודש ובזכות האפשרות שליהודי אחד  מספר מצוות בודדות יצא זכאי בבית דין של מעלה, כי חילק 
היה הרהור תשובה הוא זכה לצאת בדין, זכאי!)ניר כיום ידידי האישי ואישר לי זאת.כמו כן ניר קיבל צ'אנס נוסף 
לרדת למטה ולתקן את שקילקל ולשוב בתשובה שלימה כפי שאכן עשה.(למרות שהיה חילוני !שנבין שכרו של 
מזכה הרבים, למרות שהיה חילוני עשה את כל העוונות שחילוני עושה כתינוק שנשבה. עם זאת חייבים גם לחזור 
בתשובה מלאה ומשמיים יסייעו לכם לחזור בתשובה מאהבה בזכות מצוות זיכוי הרבים. כל מי שיתרום יותר 
ספרים מעלה את סיכוייו להציל יותר נפשות וכך זכות זיכוי הרבים הזאת עומדת לו כסלע איתן בפני פורענות 

ופרעות בעולם הזה ובבא וכך הוא מבטיח את חלקו בעולם הבא!

שלחו את הקישור של ספר זה)תרשמו בגוגל ספר ההוכחות( ותפיצו אותו למכריכם, ובעזרת ה' ובעזרתכם כך 
נגיע במהירה לכל עם ישראל בקליק קטן של שליחת אימייל לכל רשימת האימיילים שלכם עם המלצתכם האישית 
והכנה , וכך ונזכה את כל עם ישראל שיהיה להם חלק לעולם הבא כמו שמובטח בגמרא שנאמר לכל ישראל יש 
חלק לעולם הבא.)אם לא נפלו ל24 הכתות שאיבדו חלקם לעולם הבא כפי שמביא הרמב"ם ועם זאת אם עשו 
תשובה חזר להם חלקם שאבד-ולזה השם וספר ההוכחות יצילם.( כמו כן כתוב בעמך כולם צדיקים!!! וכמאמר 
חז"ל אין יהודי שלא מלא מצוות כרימון ויחד נבטיח שכל עם ישראל יהיו מלאים מצוות כשדה חמניות כל אחד 

מלאים בגרעינים של מצוות. 

הצילו את בני משפחתכם וחבריכם וכל מכריכם מאובדן ומייסורים בעולם הזה ובבא שכן כל הייסורים מטרתם 
לעורר לתשובה!! קנו להם את חיי העולם הבא בקריאה של חמש עד שש שעות לכל מי שאתם שולחים לו את 
ספרי באמייל או מודפס ! להפסיד אין לאיש מאיתנו מה להפסיד רק נעודד אהבת חינם והתקרבות לשם יתברך.

תבררו אחים ואחיות יקרים הכל אמת יש בורא לעולם שבוכה כל יום שאנחנו לא חוזרים בתשובה כואב לאבינו 
שבשמיים על כל יהודי. תבררו ותראו שאין כמו חיי תורה ומצוות שהם חיים אמיתיים מושלמים ומאושרים.  אני 
מדבר כחילוני לשעבר שעשה תפנית חדה בזכות הידע שצברתי ממחקרי שהוביל לכתיבת ספרי זה ואני האדם הכי 
מאושר עליי אדמות מחזרתי בתשובה. ממש כיף לחיות חיי תורה ומצוות והמבין יבין. טעמו וראו כי טוב טעמה 
וזכרו שסוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם כך כתב קוהלת שהוא שלמה 
המלך החכם באדם.נאמר בגמרא: מי שמקדש את עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה )משמיים( 
ולכן מוכרח שמי שקורא ספר שהוא מחפש את האמת כמו ספרי ועם הכוונות שלעיל בהבטחה זה מן הסתם הוא 
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בא להיטהר והוא גם עושה זיכוי הרבים אז ברור שזה קידוש השם והתקדשות למטה ולכן יקדשו אותו הרבה 
למעלה. כמו כן השם אומר פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני יפתח לכן פתח כפתחו של אולם כך חז"ל לימדונו

*

נאמר בתורה )בראשית מט( "זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות וירכתו על צידון, יששכר חמור גרם 
הרובץ בין המשפתים". ופירשו רבותינו במדרש, שזבולון היה עוסק בסחורה, ומביא סחורות באניות ומוכרם, 
ולבסוף היה חולק את רווחיו עם יששכר, ונותן לו כל צרכו, כדי שיהיה יששכר שקט ופנוי לעסוק בתורה. וזהו 
שנאמר "יששכר חמור גרם", שהיה נושא עליו עול שקידת ועמל התורה כל ימיו, ולא היה עוסק בענייני העולם 
יששכר  תלמידי  אלו  רבותינו,  פירשו  המשפתים",  בין  "הרובץ  אודותיו  שנאמר  מה  וכן  האדם.  בני  רוב  כדרך 
היושבים לרגליו ללמוד תורה. לכן כשבא משה רבינו לברך את שבטי ישראל לפני מותו, הקדים לברך את זבולון 
לעסוק  יכול  יששכר  היה  לא  זבולון  באהליך", שאלמלא  ויששכר  בצאתך  זבולון  "שמח  יששכר, שנאמר  לפני 
בתורה, שאם אין קמח אין תורה. וזכה יששכר להעמיד מאתיים ראשי סנהדראות. ועל זבולון נאמר "עץ חיים היא 

למחזיקים בו ותומכיה מאושר". 

ולפיכך כתב רבינו הטור, שמי שאי אפשר לו ללמוד תורה מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני טרדת הזמן, 
יחזיק מבחינה כלכלית אחרים הלומדים תורה, ויחשב לו הדבר כאילו לומד בעצמו. ומרן השולחן ערוך גם כן 
כתב, שמי שאינו יכול ללמוד יספק צרכיהם של לומדי תורה. וכן מצינו בגמרא )סוטה כא.( שהיה הנשיא מספק 
צרכיו של רבי יוחנן שהיה לומד תורה, לפי שאין ערך כערכה של תורה, כי טוב סחרה מפנינים, וכל חפצים לא 

ישוו בה. 

וכתב עוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שאף על פי כן, אף המחזיק תלמיד חכם שהוא בבחינת "זבולון", 
לא יתבטל לגמרי מלימוד תורה, אלא יקבע זמן ללימוד הלכה, לדעת מה יעשה ישראל, ולקיים המצוות, ולשמור 
השבת כהלכתה, שאם לא ילמד היאך יקיים. בהלכות הבאות יבוארו עוד פרטים בנושא זה ויבואר אם ניתן למכור 
נכסים רוחניים כמו זכויות של מצוות, ועוד. "-מקור מאתר הלכה יומית מפי הרב עובדיה יוסף שליט"א. ַרבִּי ָצדֹוק 
אֹוֵמר, ַאל תֲַּעשֵׂם ֲעָטָרה ְלִהְתגַּדֵּל בֶָּהם, ְוֹלא ַקְרדֹּם ַלְחּפֹור בֶָּהם. ְוָכָך ָהיָה ִהלֵּל אֹוֵמר, ּוְדִאשְׁתַּמֵּׁש בְַּתגָּא, ֳחָלף. ָהא 

ָלַמְדתָּ, כָּל ַהנֱֶּהנֶה ִמדְִּבֵרי תֹוָרה, נֹוֵטל ַחיָּיו ִמן ָהעֹוָלם. 

ולהתפאר  להתגדל  וענינינו,  מטרותינו  קידום  למען  הקדושה  בתורה  להשתמש  לא  הקדוש  התנא  מצוונו 
ולהתכבד בתורה. שהתורה אינה אמצעי אלא מטרה בפני עצמה. ולכאורה קשה! הרי התנא אומר במקום אחר 
לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה וכאן אומר התנא לא ילמד ע"מ להיקרא רבי 
וחכם, או שישב בישיבה בראש וכו'. ? ונראה לתרץ עפ"י הפסוק "אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד" 
)משלי ג, טז(. ופירושו שאדם שזוכה ללמוד תורה ע"מ שיכבדוהו ויושיבוהו בראש הרי זה בשמאלה. יזכה בזכות 

זה לעושר וכבוד. אולם הלומד תורה לשמה זוכה לאורך ימים בימינה וכ"ש לעושר וכבוד!!

ונחשב כמי שנהנה  כן מועל בקדושתה  ועוד קשה שהרי אסור לעשות התורה קרדום לחפור בה שהעושה 
מהקדש ח"ו, שחייב מיתה. ואומר הפסוק )דברים ד'(: "בעת ההיא ציווני ה' ללמד אתכם חוקים ומשפטים כאשר 

ציווני ה' אלוקיי" מה אני בחינם אף אתם בחינם. 

 יוצא אם כן שתלמיד חכם שתורתו אומנותו יושב ושוקד באוהלה של תורה ומקבל מלגת לימודים נכשל ח"ו 
באיסור של משתמש בתורה כקרדום לחפור בו?? אלא מפרש הרב מעשה אבות שליט"א לא קשיה מידי: כשהתנא 
אמר לעולם ילמד שלא לשמה וכו' התייחס לאדם שעדיין לא טעם טעמה המתוק של תורה, כשרוצים להביאו 
בסולם שהיא  לדרגה העשירית  הדרך  דרך שלא לשמה,  לסגל בתחילה  לו  לומר  והמצוות אפשר  התורה  לדרך 
לשמה תתחיל במדרגה הראשונה שהיא לא לשמה. אולם התנא רבי צדוק קאי על אדם שכבר למד תורה והוא 
חי נושא את עצמו הגיע לשלב כזה שיכול להורות וללמד, להשקות העדרים במים חיים. לאדם שהגיע לשלבים 
העליונים בסולם אומר התנא לשאוף שכל מעשיו ולימודו יהיה לשם שמיים, להרבות כבוד שמיים להגדיל תורה 

ולהאדירה לא ע"מ לקבל שכר ולהקרא רבי. 
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הפלא יועץ זיע"א כתב בערך לשמה שאליבה דרבי מאיר שאמר בפרק ו' באבות שכל העוסק בתורה לשמה 
זוכה לדברים הרבה, הרי אם לא זכה לכל הדברים שמנה רב במשנה, עדיין לא הגיע למדרגת לשמה האמיתית 
ועושה  ויהללוהו מעשיו,  יש שעושה בשביל שישבחוהו  מינים שלא לשמה:  ישנם כמה  הרב  וכתב  והשלימה. 
מעשיו לפני הרבים מפני הכבוד, ובהיותו ביחידות מהפך מעשהו לרעה- זה נקרא צבוע וחנף, שמרבה כבוד העבד 
יותר מכבוד רבו, אוי לו, גם ענוש יענש על מצוותיו ותורתו, ויבוש ויכלם כבושת גנב, אין זה כי אם גונב דעת 
הבריות. יש מדרגה למעלה מזה שהוא ירא שמיים בסתר כבגלוי אולם אם ישבחוהו ניחא לו בכך וישמח ליבו 
בקרבו- גם זה הבל ורעות רוח, צריך הוא לקיים את הציווי והצנע לכת עם ה' אלוקיך, ויאמר בליבו מה יתן לי 
ומה יוסיף לי כבוד שנותנים לי בני אדם אשר להבל דומים, ולא יחזיק טובה לעצמו כי לשם כך נוצר, ועדיין לא 
עשה אחד מיני אלף אלפים ממה שהוטל עליו לעשות. ויש עוד לומד תורה שלא לשמה כגון שעושה כדי שיהיה 
לו שכר לעולם הבא או כדי להינצל מתוכחות על עוון ונמצא עובד את עצמו ולא את בוראו, ועל זה אמרו לעולם 
ילמד אדם תורה שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה כדי שיזדכך גופו בעשיית המצוות ויטהר נשמתו. 

ולא קרדום לחפור בה: 
פירש רבינו עובדיה מברטנורא זצוק"ל לא ילמד תורה כדי לעשות ממנה מלאכה להתפרנס בה. אמנם ביאר 
בהמשך דבריו שמלמדי התינוקות מקבלים שכר שימור התינוקות אבל שכר לימוד אסור להם ליטול. והדיינים 
מקבלים שכר בטלה ולא שכר פסיקת הדין שאם לא כן הריהם מתבטלים. א"כ היאך מקבל אברך קצבה חודשית 
בכל חודש מהכולל או הישיבה בהם הוא לומד?? הרי לכאורה הוא עושה את התורה קרדום לחפור בו וכאילו 
חלילה נהנה מן ההקדש? זאת ועוד הרמב"ם בפרק שלישי מהלכות תלמוד תורה כתב בההיא. לשנא: כל המשיא 
ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה מחלל את ה' ומבזה את התורה, ונוטל חייו 
מהעולם הבא, לפי שאסור להנות בעולם הזה מדברי תורה. וכבר אמרו חכמים "אהוב את המלאכה ושנא את 
הרבנות", וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. וכן ציוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהם 

ולא קרדום לחפור בהם, עד כאן דבריו. א"כ קשה טפי מהרמב"ם הנ"ל?

הרב הגאון ר' עובדיה יוסף שליט"א משיב בשו"ת יביע אומר חלק ז סימן יז על שאלה זו וזה תמצית דבריו: 
הגמרא בסוטה )דף כ"א( אמרה על הפסוק בשיר השירים "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו", 
מספרת שם הגמרא על הלל ושבנא, שהיו אחים, הלל היה עני מרוד ועסק בתורה מתוך הדחק כל ימי חייו, שבנא 
אחיו היה עשיר מאד, לבסוף התמנה הלל נשיא על ישראל, בא אליו שבנא ואמר לו הבא נחלק את רכושי ואת 
חלקך בעולם הבא בזכות התורה שלמדת יצאה בת קול מהשמיים ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה 
בוז יבוזו לו. לכאורה למה לא קיבלו הצעתו של שבנא? הרי ידוע מיששכר וזבולון שחלקו חלקם בעולם הבא 
חלק כחלק, שנאמר שמח זבולון בצאתך )מהעולם הזה( מפני שישכר באוהלך ותקבל חלקו בתורה מפני שתמכת 
בו?? ותירצו שם בשם רבינו ירוחם, שהעוסק בתורה יכול להתנות עם האיש הבא להחזיק בו קודם שיעסוק בתורה 
שיטול חלק מלימודו כמו יששכר וזבולון, אבל אחר שעסק בתורה כבר, ובא לתת חלק מלימודו בשביל הממון 

אינו כלום, שעל זה נאמר אם יתן איש וכו'. 

וחידש אור החיים הקדוש זיע"א מהפסוק )שמות ל, יג(: "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל 
הקודש" ומהפסוק "בצל החכמה בצל הכסף" שהמחזיק בתלמיד חכם יטול בעד מחצית כספו – שכרו מושלם, 
וגם העוסק בתורה יקבל שכר מושלם על לימודו. וכן כתבו הגאון בעל ההפלאה וכן מר"ן החיד"א בספר מדבר 

קדמות. 

וכן מהגמרות מצינו ראיות רבות לכך שמנהג קדום להחזיק בתלמידי חכמים: בחולין דף קלד ההוא שקא 
דדינרי דאתא לפי מדרשה וכו'. בתענית )כא( מעשה רבי יוחנן ואילפא. בהוריות )דף י'( גבי רבן גמליאל שנתן 
דעתו על רבי אלעזר חסמא וכו'. ובסוטה )דף מ'( כי אימנו רבנן עליה דרבי אבהו וכו'. בכתובות )דף יז( מעשה 

ברבי אבא דמן עכו וכו'. בגיטין )דף ס':( בההוא שיפורא דהווה בי רבי יהודה. וכו'. 

הרשב"ץ שדא נרגא על דברי הרמב"ם וכתב שהפריז על מידותיו בזה והוא ז"ל עזרו המזל וזכה להיות קרוב 
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למלכות ונכבד בדורו וגדול ברפואה ולא נצרך לקבל פרס מהקהילה. מה יעשו הרבנים והחכמים אשר לא זכו 
לבוא לידי מידה זו? האם חס ושלם ימותו ברעב או יפרקו עול תורה מעל צווארם להתבזות במלאכה? וכן מרן 
"הכסף משנה" האריך להוכיח מהש"ס שחכמים ותלמידיהם היו מתפרנסים מתרומות הציבור. וכן הסכימו כל 
גדולי הדורות להתיר משום "עת לעשות לה' הפרו התרו תורתך", שאילו לא הייתה פרנסת התלמידים והמלמדים 
מצוייה מתרומות הציבור לא היו יכולים להקדיש את זמנם ולטרוח בתורה כראוי והייתה משתכחת מישראל ח"ו. 

וכן כתב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל שאלה המתחסדים לנהוג עפ"י דברי הרמב"ם הם הולכים אחר עצת 
היצר הרע, המסיתם שיפסיקו ללמוד תורה כראוי. 

וכן המהרש"ל ב"ים של שלמה" כתב שאי אפשר לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה לדון ולהורות הלכה 
למעשה לרבים וגם להתפרנס מיגיעת כפיו, וכל שכן למי שהוא ראש ישיבה ומרביץ תורה ברבים והוא צריך לחלק 
יודע מלאכה  זמנו בלימוד תורה לו ולאחרים, שעבירה היא בידו אם לא יקבל פרנסתו מאחרים, אעפ"י שהוא 

שיוכל לפרנס בה את בני ביתו, כי אי אפשר שלא יתבטל מתלמודו. 

וכן כתב רבינו חיים מוולוזין זיע"א שצריך לקבל שכר עבור לימודו, ולחלק שכרו של תלמוד תורה עם 
המחזיק, ואל ירע בעיניו לתת חלק משכר לימודו בעולם הבא לאחר, שלא יהיה בזה צר עין. אלא צריך שתהא 
מגמתו ומטרתו לעשות רצון הבורא יתברך בלבד, ויאמר מיני ומניה יתקלס עילאה. ויתרה מכך, בלימוד שילמד 
התלמיד חכם תהיה סיעתא דשמיה להגן מן היסורים ולהציל מן החטא לא רק את הלומד אלא גם את המחזיק 

בידו. 

סיכם הרה"ג שליט"א שעדיף ללמוד תורה כל היום ולקבל משכורת לצורך פרנסתו ממחזיק פרטי או מהנהלת 
הכולל, יותר מאשר לעסוק במלאכה או בסחורה כמה שעות ביום, וילמד רק בשעת הפנאי. ואף אם המשכורת 
מהכולל זעומה ומספיקה לו בדוחק, כבר הבטיחו חז"ל כי כל המקיים את התורה מדוחק סופו לקיימה מעושר, 
כעניין הלל וחבריו, וכן נאמר )איוב ח, ז(: "והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגא מאד", והבוטח בה' חסד יסובבנו. 

וכן כתב החפץ חיים זיע"א שכיום נשתנו הזמנים ואפילו העוסק רק מעט ביגיע כפיים מפסיד הלימוד, על 
כן יש לו לאדם לעשות השתדלויות לקבל תמיכה כדי שיוכל לעסוק אך ורק בתורה, וגם אם קשה עליו הדבר 

מאד להיות נתמך מאחרים מכל מקום כדאי לו לכוף עצמו נגד רצונו בשביל לימוד תורה. " עד כאן דבריו. 

כוחו של הרהור תשובה

תראו הוידאו הזה של 4 דקות של הרב אמנון יצחק ותראו מה כוחו של הרהור תשובה

http: //www. youtube. com/watch?v=d3Jz8qYx4Eg&feature=share

או שתרשמו ביוטיוב "כוחו של הרהור תשובה" ושם תראו את הרב אמנון יצחק מסביר מה כוחו של הרהור 
תשובה שנעשה ליהודי. 

כתב בזוהר הקדוש פרשת פינחס דף ר"כ ע"ב, והנה לך דבריו )מתורגם לעברית(. 

עשו  ולא  ומתו,  בלבם  בתשובה  שחשבו  הרשעים  הם  ואלו  עולים.  ומיד  בגיהנום  שמצפצפים  רשעים  יש 
נידונים שם בגיהנום ומצפצפים ועולים לאחר כך.  תשובה, אלו )לאחר שיקבלו את כל עונשם על עוונותיהם( 
ראו כמה רחמיו של הקב"ה על בריותיו, שאפילו הוא רשע ביותר והרהר בתשובה ולא יכול לעשות תשובה ומת, 
אמנם מקבל עונש בודאי על שהלך מהעולם בלי תשובה, אולם הרצון ההוא ששם בלבו לעשות תשובה אינו 
נעדר מלפני מלך העליון. והקב"ה מתקן מקום לרשע ההוא במדור של שאול, ושם מצפצף בתשובה, כי הרצון 
ההוא יורד מלפני הקב"ה ומשבר כל כוחות השומרים של שער מדורי גיהנום, ומגיע לאותו מקום הרשע ההוא שם 
ודופק בו ומעורר בו אותו הרצון לתשובה, כמו שהיה לו מקודם בחייו. ואז מצפצפת הנשמה ההיא לעלות מתוך 
מדור השאול, ואין רצון טוב שיאבד מלפני המלך הקדוש, ומשום זה אשרי ההוא מי שמהרהר הרהורים טובים 
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לאדונו. ואף על פי שאינו יכול עשותם, הקב"ה חושב לו רצונו כאילו עשה וכו'. אבל אלו שלא הרהרו בתשובה, 
יורדים לשאול )לאחר שיקבלו את כל עונשם על עוונותיהם( ואינם עולים משם לדורי דורות, עליהם כתוב )איוב 
ז, ט(: "כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה". על הקודמים כתוב )שמואל א, ב(: "ה' ממית ומחיה מוריד שאול 

ויעל". 

עוד כתב בזוהר "פינחס" שם: 

"כל בני העולם הולכים לשאול וכו', אבל עולים מיד, שכתוב: "מוריד שאול ויעל", חוץ מאלו הרשעים שלא 
הרהרו תשובה מעולם, שהם יורדים לשאול ואינם עולים. ואפילו צדיקים גמורים יורדים שם. ולמה הם יורדים? 
משום שלוקחים משם כמה רשעים ומעלים אותם למעלה, ומי הם שמעלים אותם? אלו הם שהרהרו בתשובה 
בעולם הזה ולא יכלו כי נסתלקו מן העולם. והצדיקים יורדים בשביל רשעים האלו בתוך השאול, ולוקחים אותם 

ומעלים אותם משם. "

*

מובא ב"תנא דבי אליהו" רבה פרק ל' "שה' יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו והאשה 
לבעלה שישובו מן הדרך, יותר מכך יושב הקב"ה ומצפה להם לישראל שיעשו תשובה, כדי שיגאל אותן ויבנה 

להם בית המקדש". 

וכתב על זה הגר"ח פלאג'י בספרו "כף החיים",  'האמנתי כי אדבר", דבכל פעם שאני קורא המאמר הנכבד 
הזה, עיני עיני יורדה מים, דאיך יתכן דמלך הכבוד אלהי עולם ה' הוא יושב ומצפה אותנו שנחזור בתשובה, 
כדי לעשות טובה עמנו, כל הטובות שבעולם, וכל אחד הולך בשרירות לבו, ואין איש שם על לב לאמר: "לכו 
ונשובה אל ה'". ואם בבנו החביב לו יארע שלעת ערב איחר לבוא לביתו יותר מהשעה שרגיל לבוא בכל ערב, 
אז האב עיניו כיונים, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים, מתי יבוא לביתו. וכן האשה שהלך בעלה למדינת 
הים, כמה צער מגיע לה עד שתראה פני בעלה, וזה צער השמים, ואם הקב"ה סובל שיעור זה הצער עלינו, על מה 
אנחנו ישנים בתרדמה גדולה כזאת ואין אנו חוזרין בתשובה שלימה, אהא הוא אומר: תן בלב עמך ישראל לשוב 

בתשובה שלימה לפניך, "לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד"

ולפי זה נראה דזהו הטעם דאמרו ב"זוהר הקדוש" )ג, קכו(, ועיין נמי בספר "קב הישר" )פרק ז'(, דהקב"ה 
בעצמו מכריז בכל יום: "שובו בנים שובבים". וכשיוצא הכרוז למעלה, הקול נשמע למטה, והקול ההוא מעורר 
עצי היער ולובשים חרדה ואומרים שירה באימה וביראה, כאשר יעויין שם. והיינו: כיון דהקב"ה מצפה מתוך 
חיבה זו, מכריז בכל יום בכבודו ובעצמו, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח )כף החיים להגר"ח פלאג'י זצ"ל(. 

נאמר בפסוק על אחרית הימים עמוס ח, יא: "והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים 
כי אם לשמוע דבר ה' ". 

אלא  ישראל,  בלבות  כאמור  תמיד  הוא  לשוב  רצון  שאמנם  השתוקקות,  תיאבון  ללחם,  רצון  היינו   – רעב 
שבסוף הימים יהא בבחינת רעב ממש, דהיינו יתחזק הרצון להיות רצון עז לשוב לה' מתוך חרטה עמוקה, וזה 
מבטיח הקב"ה שישליח בנו את הרצון לתשובה בייתר שאת – הבחירה שלנו תהא בזה באם נאחז את אותו רעב 

ונספק לו לרעבונו לעשות תשובה, או שנדחה חלילה בידים לאותו רצון ורעב. 

וכמו שביארנו בדברי הרמב"ם לעיל, בענין כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, 
דהיינו שתתחזק אצלם החרטה והרצון לשוב לה' יותר מתמיד, אחר שכאמור התעוררות התשובה מוכרחת שתהא 

בלבות ישראל. 

החסד וההטבה שבמצות התשובה, שגם בחלק ממנה יש בו שיעור חשוב מובא במבי"ט בספרו "בית אלוקים" 
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)שער התשובה פי"ב(, כי התשובה אינה כשאר המצוות, שבשאר המצוות העוזב חלק ממנה כאילו לא קיים המצוה, 
כלל  קיים  לא  ד',  ג' פרשיות בתפילין במקום  וכן  קיים המצוה,  לא  ד',  ציציות בטלית במקום  ג'  כגון: המטיל 
המצוה, אולם במצות התשובה גם אם לא נשלמה כדין התשובה בכל חלקיה, וכגון שיש חרטה אבל עדיין אין 
עזיבת החטא, או עזיבת החטא ללא חרטה, גם מועיל. והטעם כמבואר, הגדיל ה' חסדו עמנו להרחיק מאתנו 
מנת  על  שיעור חשוב כשלעצמו,  לו  ליתן  חלק בתשובה  כל  לנו  להחשיב  כביכול  וטרח  אליו,  היאוש מלחזור 
שנחזיק בתשובה ולא נרפה מלדרוש מעצמנו לחזור למעמדנו הקודם, כי אם יכביד עלינו לקיים מצות התשובה 

בכל תנאיה דוקא – יצמח יאוש בלבותינו מלשוב אליו. 

והיה הגאון רבי איצל'ה בלזר אומר: 

החוטא, אם לאחר שחטא לבו מתחרט ומלא צער, נרשם בשמים: "פלוני חטא והתחרט"! 
ולעומתו חוטא שלא התחרט, נרשם בשמים: "פלוני חטא ולא התחרט"! ומרחק שמים וארץ 

בין זה לזה, ואף שחטאו באותו חטא. 
וסיפור ידוע שהיה עם ה"חפץ חיים" ועשיר אחד, ששמע אותו עשיר שמעו של החפץ חיים)ח"ח( ובא 
לבקרו, וחפץ לרכוש את כל ספריו. הח"ח הציע לו את כל ספריו, משנה ברורה, ליקוטי הלכות, שמירת הלשון, 
ועוד הרבה, אותו עשיר קנה הכל מלבד ספר "חפץ חיים" על הלכות לשה"ר)לשון הרע(. שאלהו הח"ח: מה 
דופי מצאת בספרי זה שאינך חפץ לקנותו? ענה לו אותו עשיר: חלילה, אלא פשוט אינו יכול לקיים ספר זה 
היות ונסיבות עסקו מסובבים על רכילות ולשה"ר, ולא שייך לו לקיים מה שכתוב בזה. ענה לו הח"ח: שעצתו 
שיקנה ספר זה ויקרא בו, ואם יועיל לו רק בשביל להאנח בסוף היום על לשה"ר)לשון הרע( שדיבר אותו יום 

כדאי הוא לו! שווה היא אותה אנחה הרבה מאילו לא יאנח כלל. 

הרי שאף לחרטה בלבד כבר ישנה משמעות גדולה ועצומה, ובזה כבר נגע במצות התשובה שמקורה חזרה 
לאבינו שבשמים, וכל "חזרה" יש לה חשיבות. 

ודאי שאין זו תשובה גמורה, כי תשובה גמורה זהו בתשלום כל תנאי התשובה, שהם: חרטה, עזיבת החטא, 
ווידוי וקבלה על העתיד, אלא כוונתנו לומר שגם במעט ובחלק מן התשובה יש בו תיקון. ואינו כשאר המצוות 

שאם הטיל ג' ציציות במקום ד' לא עשה ולא כלום. 

וכיוצא בזה הביא ה"חפץ חיים" )ב"זכור למרים" פרק ז'( וזה לשונו: "יש שבשעה שמתוודה בנוסח "אשמנו" 
ואומר "דברנו דופי", הוא מתחרט וחושב בדעתו להזהר מזה עוד. אמנם אחר כך מתגבר יצרו עליו וחוזר לחטוא 
עוד. זוהי נקראת תשובה שאינה שלימה. ויש שאינה נקראת תשובה כלל, דהיינו: אפילו בשעה שמתוודה ואומר: 
"על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים, בלשון הרע, ברכילות, בכחש ובכזב, בלצון, בהונאת דברים", וכהאי 
תיבות  איזה  והוא כאומר  בזה,  לו שום הרגש  אין  רק לחלק הדיבור,  עניינים ששייכים  יותר מעשרה  עד  גוונא 
בעלמא – זו לא נקראת תשובה כלל. ועל כן, מי שיש לו לב נבון, אפילו במקצת, יש לו ליזהר מוידוי כזה, דלפחות 
בשעת האמירה יחשוב לקיים רצונו יתברך, וה' יראה ללבב. הרי למדנו חשיבות של משהו מהתשובה – שלפחות 

בשעת אמירת הוידוי יתחרט ויחשוב בדעתו להזהר – זהו גם חלק מקיום התשובה. 

)ומכאן יובן שמי שקורא את כל ספר ההוכחות מתחילתו ועד סופו וגם שלח אותו מוכרח להתחרט על 
מעשיו הרעים ולהרהר בתשובה וגם אם לא שב , השם יחבר מחשבה טובה למעשה ויסייע לו לעשות תשובה 

-הערת המחבר ערן בן עזרא(

ובספר "חומת אנך" להחיד"א ז"ל )פרשת אמור(, מביא בשם הר"ר אברהם חיון ז"ל, שנסתפק במי שחטא 
תשובתו  דנדחתה  אמרינן  אם  החטא,  באותו  לחטאו  חזר  כך  ואחר  תשובתו,  ונתקבלה  בתשובה  ושב  ונתחרט 
ונחשב לו החטא הראשון להיות חוזר ונעור. והכריע שזה תלוי בחוטא: אם חזר לחטוא ותוהה על הראשונות 
ומתחרט על התשובה ששב מקודם, אז נדחית תשובתו, ואם כשחוטא בפעם שניה אינו אלא מחמת שגבר עליו 
יצרו, ומצידו הלואי שלא היה חוטא, ואינו מתחרט על תשובתו הראשונה, אין חוזר ונעור עוונו הראשון, ורק עוון 

שני בידו, ושב ורפא לו. . 
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ומענין לענין, אדם שעשה תשובה על חלק מעוונותיו, ועדיין לא השלים עשות תשובה על יתר עוונותיו, על 
כך היה אומר הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין שליט"א בשם ה"חפץ חיים", על הא דמשמע מ"חובות הלבבות" 
שאדם שעושה תשובה, ואינו עושה תשובה על הכל לא מקרי בכלל תשובה, אמר על כך הח"ח)החפץ חיים(: 
שאין הלכה כמותו בזה, אלא על מה שעשה האדם תשובה נקרא בעל תשובה. )מובא בספר "באר מרים" עה"ת 

עמ' תרס"ו(. 

עוד מגודל חפץ ורצון ה' בתשובה

ובעוד אופן ניתן להסביר את סיום ברכת השיבנו – "הרוצה בתשובה", על פי מה שאמרו בגמרא ברכות ל"ד ע"ב: 
רבי אבהו אומר: במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, הרי שמעלה מיוחדת ישנה 
לבעלי תשובה שחפץ ה' בם יותר מצדיקים, והוא מצד שזה רצון ה' לחפוץ בהם, ואף שהתשובה אינה הגיונית 
ושכלית, וכמו שהארכנו בזה לעיל, ובפרט עוד להחשיב את הבעלי-תשובה יותר מצדיקים, שהוא תמוה, אלא כל 
זה הוא מכח רצונו יתברך שכך רצה, ומבחינתנו יש לנו לראות זאת כחוק ברצונו הפשוט של הבורא, ואף שבודאי 
לבורא יש טעם לרצון זה, אלא שמבחינתנו לא מובן לנו הטעם, ואין לנו לראות בזה אלא רצון פשוט שכך רצה 

הבורא. 

ועוד יובן על פי מה שביאר בספר – "בית אלקים" למבי"ט, על הפסוק: "ארפא משובתם אוהבם נדבה", וכדי 
שנבין דבריו נקדים להסביר. 

אדם המשלם חובותיו, אין הוא ראוי לכבוד ולתפארה, אחר שמחובתו לשלם חובו, שהרי לווה ממונו של 
המלווה ועליו להחזירו. 

וכן המשלם מיסים וארנונות, בודאי כמו כן אין הוא ראוי לכבוד, אחר שזה מחובתו לשלם מיסים. 

אולם התורם ונודב מכספו לצדקה וחסד, זהו הראוי לכבוד ולתהילה, אחר שאין הוא חייב, ומנדבת לבו בא 
הוא ותורם מכספו. 

יחסו של הקב"ה לחוטא אינו כבעל חוב שפרע חובו, אלא כנודב ותורם מטהרת לבו, מחבבו הקב"ה 
ומכבדו כאחד שתרם להקב"ה כביכול, וזהו "ארפא משובתם אוהבם נדבה", מסביר המבי"ט: מבטיח 
הקב"ה שירפא את משובתו של החוטא, ולא זו בלבד אלא גם שיאהבהו כאחד הנודב ולא כאחד הפורע 

חובו. 
והזוכה יותר, ושב מאהבה, זדונותיו נהפכים לזכויות, וזהו "הרוצה בתשובה", לומר שרצון מיוחד 
יש לו להקב"ה במצות התשובה, ומתרצה הוא להתרצות ולהתפייס בתשובת השב לאוהבו כמתנדב, 
ואת כח רצון זה כאמור, אנו מעוררים, ובאים לעורר רחמי ה' והבטחתו בשבועה – "חי ה' אם אחפוץ 
במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה" – לקבל את השבים אליו, ומעוררים אנו רצון מיוחד זה כדי 

שישיבנו לתורתו ויחזירנו בתשובה שלימה לפניו. 
וזהו "בנים אתם לה' אלקיכם", היינו לומר דאף שאין הקב"ה מוותר על כלום, ואדרבא וסביביו נשערה מאד, 
וסגולתנו  יחודנו  יותר מדוקדק וקפדני מאומות העולם, ואם כן במה מתבטאים  ַעם ישראל הרבה  ִעם  ודקדוקו 
להקרות דווקא אנו בניו של מקום? התשובה לכך היא, דווקא בשל היותנו בניו של מקום מועילה לנו תשובה 
ולא לאומות העולם, וכן להיותנו בניו של מקום תשובתנו מתקבלת כנדבה ולא כפרעון חוב, ומצד עצם דקדוקו 
עמנו במשפט על כל פרט מחשבה ודיבור, אדרבא, מורה הדבר על גודל חשיבותנו, להיות שישנה משמעות מכל 
מעשה דיבור ומחשבה שלנו לרע או לטוב, היא הנותנת שנהיה נשפטים על כל פרט, והוא לרוב חשיבות אצילות 

נשמותינו שחוצבה ממקור גבוה וקדוש יותר מאומות העולם. 

וכאמור לעיל, דתכלית רצון העליון בזה לקרבנו אליו לבל נתפשר עם מחדלינו וקשיינו בעבודתו, אלא נקום 
בכל פעם מחדש לעובדו, וזאת ביודענו כי על ידי התיקון בתשובה שבה נפשנו להיות אהובה וקרובה לה'. 
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ודברי המבי"ט הנ"ל הם כדברי הרמב"ם שכתב )הלכות תשובה פ"ז ה"ו(: "אמש היה זה שנואי משוקץ מרוחק 
ומתועב, והיום אהוב וקרוב נחמד וידיד", הרי שבתשובה שעשה לא רק שפרע חובו, שעל פריעת חוב אין 
לכנותו אהוב וקרוב נחמד וידיד, אלא בהכרח שבתשובת השב נחשב כמתנדב, ועל נדבת לבו נקרא אהוב וקרוב. 

הרי לנו שישנה משמעות לכל חלק מהתשובה, ואף לחרטה בלבד טרם עזיבת החטא. 

בשיטה זאת נצליח לקרב את כל עם ישראל לאמת וכולנו בערבות הדדית נהנה בשותפות מהזכות של לקרב 
את אחינו לאמת שיחזרו בתשובה מאהבה ומידיעת האמת. 

*

הקב"ה לא נוטש את ילדיו

יש משל לנשמה שעלתה לשמיים והיא רואה שמאחורה יש שני שבילים של עקבות, אז הנשמה שואלת את הקדוש 
ברוך הוא. . . של מי העקבות האלו, אז השם יתברך אומר לה "האחד זה שלך ולצידו אלה העקבות שלי. . . . פשוט 
הלכתי איתך לאורך כל הדרך כדי לשמור עליך. . . "פתאום היא רואה שבזמנים הכי קשים יש רק שביל עקבות 
אחת, אז הנשמה שואלת את הקדוש ברוך הוא בכעס "הקדוש ברוך הוא, למה עזבת אותי בזמנים הכי קשים, 
למה?!" אז הקדוש ברוך הוא מחייך ואומר לה "את רואה תעקבות האלו, זה שלי, פשוט בזמנים הכי קשים שלך 

עזרתי לך בכך שסחבתי אותך על הידיים. 

להעריך את הדברים הטובים

משל לאחד שגר בקומה השביעית וסגרו אותו שמה בלי לשים לב. . הם יצאו לחופשה של שבועיים ונעלו אותו 
שמה ולקחו את המפתח גם. . ולא היה לו אוכל שמה אבל הוא ראה שק של מטבעות זהב לקח את השק ובא לחלון 
וזרק על אנשים ברחוב חשב אולי הם יסתכלו לראות מי זרק את המטבעות. . הוא התחיל לזרוק את המטבעות ואף 
אחד לא הסתכל לראות מי זרק. פשוט הרימו והמשיכו ללכת. והוא המשיך עד שניגמרו לו כל המטבעות. . ואף 
אחד לא הסתכל לראות מי זרק את המטבעות. אח"כ הוא לקח אבן וזרק אותו על איש אחד. מיד האיש הסתכל 
למעלה לראות מי זרק עליו את האבן. המוסר השכל הוא שאנחנו מקבלים דברים טובים אנחנו לא רואים מי נתן 
לנו את כל הדברים האלו ואנחנו לא מעריכים אותם. אבל כשאנחנו מקבלים דברים רעים, אנחנו שואלים למה זה 

קורה לי, ורק אח"כ מעריכים את הדברים הטובים. 

משל עם מוסר השכל חזק! העשיר והבטטות

משל לאחד בשם ראובן שחי באושר ועושר עם אשתו כל מי שהיה רואה באיזה רכב ראובן נוהג ישר היה אומר. 
מדהים, גם אני רוצה כזה. ומי שבכלל היה רואה איפה הוא גר היה מוכן לעשות הכל רק בשביל להיכנס ולהסתכל 
עוד. . בקיצור היו חיים טובים שכל אחר היה רוצה. והנה לאחר כמה זמן ראובן החל לרדת מנכסיו. וכל יום שעובר 
המצב רק מחמיר. ראובן היה צריך למכור את ביתו ואת המכונית שלו, אבל זה היה עוד בסדר, אלא מה? שיום 
בהיר אחד אישתו באה אליו ואומרת לו. ראובן תראה אתה כבר מספר חודשים לא עובד. ואין לך ממה להתקיים, 
את הבית והרכב מכרת, אין לי מה להישאר איתך. וראובן עוד לפני שהיא סיימה את מילותיה האחרונות אמר לה: 
לא!, אל תעזבי אותי אני אחפש עבודה. למחרת ראובן חיפש עבודה ולא מצא, וככה היה כל יום והוא לא מצא 
עבודה והנה בסוף השבוע אישתו באה אליו שנית והפעם עם מזוודה ואמרה להתראות. ראובן שכל כך אהב את 
אישתו התחנן בבכיות מרות ואמר לה שלא תעזוב אותו, וגילה לה סוד שהוא לא גילה לאף אחד, הוא גילה לה 
שיש לו מפה ישנה שסבא שלו הוריש לו שהייתה שייכת לסבא רבא שלו והמפה מובילה למקום שיש יהלומים 
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בשפע רב. האישה לא האמינה אך הייתה סקרנית, הוא אמר לה שזה מקום רחוק על אי בודד מרחק של כמה 
חודשים הפלגה מאותו מקום שהם היו גרים בו. ולהפתעתו היא הסכימה ונשארה וכבר למחרת הוא פנה לאותו 
אי. לקח לו שלושה חודשים להגיע לאי. והוא כולו תקווה שאישתו תחכה לו עד שהוא יגיע עם היהלומים. והנה 
באופק ראובן רואה את האי והוא מסתנוור תרתי משמע. . גם מגודל היהלומים וגם מזה שהם מחזירים לו את 
קרני השמש. וכולו קורן משמחה ואושר מוריד את השקים שיש לו ומתחיל למלא שק אחר שק. . בלי לנוח אף 
דקה אחת. ממלא וממלא והנה באים שני תושבי המקום ומתחילים ללגלג לו ולהגיד לו שהוא טורח לחינם והרי 
מה שהוא אוסף זה בכלל לא יהלומים והוא "חי בסרט" כמו שאומרים, הם אמרו לו שהוא אוסף חול, והוא נשאר 

בשלו ולא מתייחס והוא כבר בשק השביעי שלו ממלא וממלא. 

אבל זה לא הסתיים החלו לבוא עוד גל אנשים ולצחוק עליו, חה חה חה, אמר המלך של אותו אזור ומיד אחרי 
זה כל האנשים החלו לצחוק עליו, וראובן, מתחיל לחשוב עם עצמו ולהגיד, רגע אולי הם צודקים. אולי באמת אני 
הוזה ואני אוסף חול ואני מתעייף לחינם. אבל ראובן אומר לא, זה לא הגיוני, אני רואה בעיניים שזה יהלומים ועוד 
סבא רבא שלי רשם בפירוש על המפה, אי היהלומים, אז זה לא ייתכן. אבל שוב ושוב הוא שומע את הליגלוגים 
והנה לפתע בא מישהו לידו והתחיל להסביר לו. "תשמע מה שאתה עושה זה שטות זה לא יהלומים". הוא ממש 
הסביר לו יפה וראובן החל להאמין לו. אותו אדם אמר לראובן כי באזור הזה מה ששווה המון כסף זה תפוחי 
אדמה, אך זה לא פשוט להשיג תפוחי אדמה. כי הם נמצאים במרחק של שעה הפלגה מפה על אי הרוחות שלא 
פשוט לצאת משם. וראובן החל להסתנוור ולחקור אודות אי הרוחות והוא כבר שכח מהיהלומים. ראובן רוקן את 
כל השקים שלו ורץ לספינתו יישר לאי הרוחות להביא תפוחי אדמה. וכך היה ראובן הגיע לאי וניסי ניסים ניצל 
מכל המכשולים שהיה לו בדרך, מילא את השקים והחל כבר להיות בדרכו הבייתה. במשך 3 חודשים הפלגה עם 
עצירות באמצע כמובן, אבל בסופו של דבר ראובן מגיע לבית. וליבו החל לפעום. האם אישתו לא ברחה לו, הוא 
מגיע לבית דופק על הדלת ולהפתעתו אישתו האהובה פותחת את הדלת, עם חיוך, בברכת שלום וחמימות וראובן 

כולו המום מתחיל לחייך ולהיכנס לבית. 

נו ראובן האם הבאת יהלומים שואלת אישתו, וראובן אומר, לא אבל הבאתי משהו יותר טוב. ראובן שהיה 
עייף מאוד עלה למעלה לחדר השינה על מנת ללכת לישון מההפלגה הארוכה, הוא אומר לה שתעיר אותו בבוקר 
כי הוא עייף מאוד ושאין לה בכלל מה לדאוג. אישתו החלה להתבלבל וידעה שמשהו פה מוזר היא פונה לשקים 
ורואה תפוחי אדמה והחלה בצרחות נוראיות. . . תפוחי אדמה?!?!איפה היהלומים שהבטחת? היא עולה למעלה 
ומתחילה לגעור בו, והוא לא מתייחס ואומר זה שווה הרבה את לא יודעת כמה! ומסתובב להמשיך לישון בחיוך 
היא  היא עושה.  ידעה מה  לא  היא  אותן מרוב עצבים  לרוקן  והחלה  ירדה חזרה לשקים  פניו, אישתו  על  נסוך 
והנה   . יותר מתעצבנת, היא לא מאמינה שהיא חצי שנה מחכה בשביל תפוחי אדמה.  וככה  ומרוקנת  מרוקנת 
להפתעה באחד השקים היא רואה כמה יהלומים בתחתית השק ממש תלויים להם בפינה ועינייה החלו להקרין 
אור, אור של שמחה אור של נחת רוח. היא רוקנה את כל השקים ובסוף היה לה כמות נכבדת של יהלומים שיעשה 

אותה עשירה שמחה ומרוצה לכל החיים. 

והנה הנמשל!

ראובן אסף תפוחי אדמה אז בכל זאת נשארו לו יהלומים. ככה זה אנחנו, בן אדם יעלה לשמיים ויחפשו בתוך 
כל החטאים שלו. בתוך כל הלשון הרע שהוא דיבר, המאכלות אסורים שהוא אכל ובתוך כל התאוות שלו יחפשו 
מצוות, והנה מצאו מצווה אחת, הנה הוא השלים מניין פעם שקראו לו ולא היה לו זמן אבל הוא הלך בכל זאת, 
ומחפשים עוד ועוד ומוצאים עוד. . . הנה פה הוא עזר לחבר שלו לתקן את הרכב. והנשמה שמחה מאוד שיש לך 
את המצוות את היהלומים האלה. אבל בשמיים ממשיכים לחפש כי רוצים שיהיה טוב לנשמה והם מוצאים עוד 
משהו הם מוצאים שאותו אדם שנפטר מן העולם גלש באינטרנט וראה מאמר או ראה הרצאה שחיזקה אותו או 
מצא את ספר ההוכחות או ספר התשובות להורדה בחינם )מהאתר של המחבר ערן בן עזרא( ומיד שהוא סיים הוא 
שלח לכל החברים שלו את אותה הרצאה ואת ספר ההוכחות כי הוא רוצה לשתף אותם בהנאה שלו, והחברים 
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שקיבלו את את ספר ההוכחות/תשובות או את אותה הרצאה ראו גם כן והם נהנו מאוד והעבירו הלאה וכך היה 
כל אחד שראה העביר את זה הלאה והלאה וזה המשיך הרבה זמן, כי לאינטרנט אין סוף. 

אבל אותו אדם ראשון שראה את ההרצאה/ספר ההוכחות/תשובות לא יודע שההרצאה/ספר ההוכחות/ספר 
התשובות הגיע לבחור בשם מיכאל בן 16 שמתגורר בהרצליה. שהוא לא שמע על הדת יותר מידי, הוא שמע רק 
כמה הדת היא לא טובה וכמה זה שטיפת מוח. ואותו ספר ההוכחות/הרצאה שהוא ראה שינתה לו את מהות החיים 
והוא התחיל לראות עוד הרצאה ועוד הרצאה ולקרוא את ספרי קודש כמו ספר ההוכחות וספר התשובות שכבר 
החזירו רבים בתשובה וגרמו לאלפים הרהור תשובה והוא התחזק והתחיל ללכת לבית כנסת, ושבתות, וחגים, 
והיה לו קשה כי המשפחה שלו לחצה עליו וצחקה עליו שהוא השתגע והוא מוזר מכולם.( ממש כמו שאנשי האי 
אמרו לראובן שהוא אסף את היהלומים( אבל מיכאל לא התייאש והוא הלך להתייעץ עם הרב על כל דבר שהעיק 
על ליבו והוא הסיר כל דאגה אשר הייתה לו. . והנה מיכאל כבר גדל וככל שהוא גדל כך גם הוא גדל בתורה וחזר 
בתשובה שלמה ולמד בישיבה והתחתן עם אישה צדיקה בדיוק כמוהו. והם גידלו ילדים שלמדו תורה בתלמוד 
תורה וכן הלאה כל הדורות היו של שומרי תורה ומצוות. וכל זה בזכות אותו אדם שראה פעם אחת הרצאה או את 
ספר ההוכחות/תשובות ושלח אותם בחינם לכל האנשים באמייל שלו בצרוף המלצה חמה כי פשוט הוא נהנה 
לקרוא את ספר ההוכחות או סתם רצה לחלוק ולזכות את הרבים עד כאן המשל ואפשר להרחיב בזה עוד הרבה. 

חברים יקרים, אנחנו נמצאים כמו שאמרנו במצב לא טוב בעם ישראל. כל מצווה שנעשה תעמוד לזכותנו 
בעולם הבא. גם אם אנחנו לא ממש דתיים או לא ממש בקטע אבל אם אני יהודי אז זה יעמוד לזכותי. כי הקב"ה 
לא מקפח שום אדם, הקב"ה זוכר לכל אחד את המצוות שלו ולהפך גם את העבירות. יש לנו הסתר פנים גדול 
בזמן הזה. . . ולכן גם אם זה לא נראה לנו נכון להיות דתי ולקיים מצוות גם אם זה נראה לנו חול ולא יהלום. 
לבסוף יתגלה לנו שזאת היא האמת. אז מה איכפת לנו לשלוח את ספר ההוכחות או ספר התשובות או ההרצאה 
לחבר שלנו. אולי הוא יאהב, אולי הוא יתחבר לזה. ואפילו אם אני לא ממש מאמין לזה ואני לא ממש דתי, אולי 

כי קשה לי או אולי כי כך חונכתי. 

זה עדיין יעמוד לזכותי כי אני יהודי!!!אז יהודים יקרים למי שקרא וגם למי שרק קרא את הסוף מצוות זיכוי 
הרבים היא מצווה גדולה. זוכה מי שעוסק בה! ממש חסד לשם שמיים ויגמלו איתו חסד לשם שמיים בדיוק כמו 
שגמל עם השם יתברך מי שמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, והוא מקבל סיוע משמיים בכל אשר יפנה, לא 
כדאי?. זכרו רבי ניר אבוגא'ן ניצל מגהינום ויצא זכאי בבית דין של מעלה למרות שנפטר בהיותו מת קליני חילוני 
גמור רק כי חילק 50 ספרי קודש כפי שהעיד בוידאו שלו חותם האמת ראו מדקה 50 בוידאו זה ביוטיוב שתבינו 
כמה גדול שכרו של מזכה הרבים. עם זאת אין זה חכם רק לזכות את הרבים ולא לשוב בתשובה, כי כל אדם נענש 
באופן שונה ומאחר וניר היה תינוק שנשבה זכה בדין אבל מי שקרא ספר זה כבר יודע את האמת ולו לא יעזור 
שום תירוץ אם לא ישוב בתשובה שלימה ומלאה. ומנסיון אישי אין חיים טובים מאלו, חיים של תורה ומצוות, 

שמיים וארץ עדיי שזה אמת ונכון. 

*

ישועת ה' כהרף עין

לסיים בסיפור מרגש שמראה כמה גדול השם ושיש בורא לעולם שמשגיח על כל נברא שלו. דברו איתו הוא 
מצפה לשמוע מכם. . מתגעגע לקולכם. רוצה שתשובו אליו בניו ובנותיו היקרים. עם ישראל היקר והאהוב. להלן 
הסיפור: "סיפור: ישועת ה' כהרף עין )סיפור אמיתי שקרה(לא מזמן נפטר בתל אביב אדם בשם הרב פלוך. הרב 
פלוך הזה היה נוהג לתפוס כמה ילדים. ובחורים שרוצים לעשות עם עצמם משהו. . והוא היה מלמד אותם בבית 
כנסת עם גם כמה מבוגרים, כך ליצור איזה שיעור תורה למי שרוצה. . יום אחד הגיע רק בחור אחד, אז הרב ישב 
איתו ואז הבחור אמר לו כבוד הרב אולי אנחנו נתחיל? אז הרב אמר לו חבל אולי נחכה עוד קצת יבואו עוד 
אנשים. . הם חיכו לא הגיעו אנשים. . אז הרב אמר אולי ניצא לרחוב נראה אולי מישהו ירצה שיעור תורה.. הם 
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יצאו לרחוב. . לא היה אף אחד. . אמר הבחור אז בוא נלמד יחד גם אני בסדר. . אמר לו הרב אתה וודאי בסדר, 
אבל אם כבר אנחנו לומדים אולי נצרף עוד כמה אנשים. . אמר לו הבחור אבל אין. אמר לו הרב, יש פה בניין 
מעלינו נדפוק בדלת אולי מישהו גם ירצה ללמוד תורה. . אמר לו הבחור בבקשה. . הם עלו לבניין. . נקשו על 
הדלת של הדירה הראשונה. . אין קול ואין עונה. . הבחור אמר לרב בוא נמשיך. . הרב אמר לו חכה בוא ננסה שוב 

אולי לא שמעו. 

הם נקשו שוב בדלת, בפעם השלישית פתח את הדלת אדם מבוגר. אומר לו הרב: שלום באנו לשאול אותך אם 
אתה רוצה לבוא ללמוד איתנו שיעור תורה? הבן אדם הסתכל על הרב ניהיה לבן, חיוור, וקבל רעד בגוף, הרב עזר 
לו לשבת, והם הרגיעו אותו, הרב שאל אותו תגיד לי מה קרה? ואז הבן אדם הזה סיפר דבר מדהים, הוא אמר להם 
תקשיבו טוב, בואו איתי בבקשה. . הוא לקח אותם לתוך חדר פנימי ופותח את החדר והוא מראה להם שמהתקרה 
יורד חבל תלייה. . הוא אומר להם תקשיבו טוב, החיים שלי לא פשוטים, לא התחתנתי אף פעם, חשבתי אולי 
יותר טוב לבד. חשבתי ששום בחורה לא מספיק טובה בשבילי, אני גם לא כל כך בריא גופנית. . כך שנישארתי 
לבד, ואני לא אדם צעיר, החלטתי שהחיים שלי יותר מידי קשים ונימאס לי לחיות. . קשה לי, אני לא יכול יותר. . 
החלטתי שאני שם סוף לחיי. . קשרתי חבל כמו שאתם רואים. . שמתי כיסא. . אבל זה מפחיד. . אז לפני שעליתי 
לכיסא. . אני זוכר יש אנשים דתיים. . מאמינים. . אז פניתי לקב"ה ואמרתי: ריבונו של עולם אם אתה קיים בעולם.. 
עשה לי טובה תן לי סימן. . תן לי הרגשה שלפחות מישהו איכפת לו ממני בעולם הזה. . שאני לא לבד. . אם אתה 
קיים תראה לי שלמישהו פה איכפת לו ממני. . אבל כמובן שלא שמעתי לא קול ולא עונה. . עליתי לכיסא, שמתי 
את החבל סביב הצוואר, הידקתי אותו. . התכוונתי לקפוץ אבל זה מפחיד. . פתאום אני שומע דפיקה בדלת. . 
אמרתי אוי מי זה הנודניקים האלו עכשיו. . בטח רוצים איזה צדקה. . אמרתי אני לא פותח. . אני בא לקפוץ אבל 
אתם נודניקים שתהיו לי בריאים דפקתם עוד פעם בדלת. . אז אמרתי נו תנו לי להתאבד בשקט תנו לי להתרכז 
ברגעים האחרונים שלי, אמרתי אני אפתח אני פותח לכם את הדלת ומה אתה אומר לי הרב? הייתי רוצה להזמין 
אותך לשיעור תורה. תבין טוב הוא אמר לו אני כביכול שמעתי את הקב"ה מדבר דרך הפה שלך. אני חייב לכם 

את החיים שלי, תבינו טוב מה זה יהודים יקרים, הקב"ה איתנו בכל מצב.

זכר עשה לנפלאותיו וצדקתו עומדת לעד. 

ידי  מכיר אני אשה צעירה בעלת תשובה מלב ונפש מזה כחמש שנים שהיא ובעלה עוסקים בזיכוי הרבים על 
הדפסת אלפי סוגי דפי חלוקה לרבים )פליירים( בנושאי צניעות, שמירת הברית, חומרת הדבור בבית הכנסת וכדו'. 

לאשה זו היה לפני כשמונה שנים חבר חילוני כמותה שנפטר בגיל צעיר. 

בפאות  הליכה  של  האיסור  ובחומר  הצניעות  בנושא  חלוקה  דפי  אלפי  כמה  זו  אשה  הוציאה  כחודש  לפני 
המודרניות שגורמות להכשלת הרבים, ומשום מה כתבה בתחתית הדף שהוא יוצא לעילוי נשמת כמה נפטרים 
שציינה שמותם וביניהם הזכירה את שם הבחור הנ"ל. בשבוע שעבר הוא הופיע בחלומה שמח ומחייך ואמר לה 
אינך יודעת כמה רעש בשמים עושים הפליירים שלך באתי להודות לך כי בזכותם אני יושב בישיבה של מעלה 
ולומד תורה, היא שכחה לגמרי מהדף שהוציאה בצירוף שמו ושאלה אותו הרי אתה חילוני ומה לך ולישיבה של 
מעלה והוא חזר ואמר לה לכן באתי להודות לך על הפליירים שעשו רעש בשמים וגרמו לי להיכנס לישיבה של 
מעלה. ושוב הרבה להודות לה עד שנעלם. ומכאן יבין האדם גודל חשיבות זיכוי הרבים ושכרו לעוה"ב. )סיפר 

הרב יוסף שני שליט"א(

מסקנות: 

מוכח חד משמעית שיש בורא לעולם. מוכח שהתורה אמת גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה. ולאור 
הוכחות אלו מאחר ונאמר בתורה ושמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם! ולכן כל יהודי חייב לחזור בתשובה 
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שלימה לקיים את כל המצוות וזה המתכון להגיע לאושר ועושר גם בעולם הזה ובטח שבעולם הבא. ולאור 
שכך חזרתי בתשובה ועזבתי את העולם החילוני שחייתי בו רוב חיי וכיום אין מאושר ממני. טעמו וראו כי טוב 

טעמה של התורה. 

חייבים לחזור בתשובה מלאה לקיים את כל מצוות הבורא יתברך לעבוד על תיקון המידות במיוחד להדביר 
את מידת הגאווה שהיא שורש כל המידות הרעות ולדבק במידת הענווה שהיא שורש כל המידות הטובות. יש 
להרבות בחסד ובעזרה לזולת, יש להרבות בצדקות באופן יום יומי. יש להקים בית קדוש וטהור וכמובן לשמור 
על טהרת המשפחה. יש להקים בית כשר כדת וכדין כפי שמלמד אותנו השולחן ערוך. שהוא האורים ותומים של 

הדת היהודית. 

"עשה לך רב". חובה להתקשר לרב אורתודוקסי וללכת לפי הוראותיו, ורק רב ירא שמיים שמקיים את כל 
השולחן ערוך ולא מתיר פסקים הזויים שהופך אסור למותר חובה לשמור שבת כהלכתה ולהדר בשמירת עיניים. 

חובה לעשות תענית דיבור לפחות אחת לחודש ורצוי בשבת כדי שיתמרקו לנו כל העוונות בלי ייסורים שכן 
רק מי שחוזר בתשובה מאהבה נהפכים לו זדונות לזכויות, ומאחר ואין אדם יודע אם תשובתו היא מיראה ופחד 

או מרצון לקבל שכר שגם הם תשובה טובה אבל לא הכי טובה. 

התשובה הכי טובה היא מאהבה. וזה בסדר להתחיל בתשובה מפחד ומשלא לשמה יגיע לשמה. 

שגם לו לא היה שכר עדיין היינו עובדים את השם וגם לו לא היה עונשי גיהינום וכף הקלע לחוטאים, עדיין 
היינו עובדים את השם בדבקות משמחה ובאהבה מתוך הכרת גדולתו וגדלותו והכרת תודה על כל שנתן לנו. 

הדרך לידיעת האמת: מגיעים אליה לאחר שעושים רשימה של כל הדברים הטובים שיש לנו בחיים ואז מגיעים 
בלי לשים לב לדפים שלמים של דברים טובים מהקטן ביותר עד הגדול ביותר ואז מבינים כמה ברי מזל אנחנו 
וכמה יש לנו להוקיר תודה למי שאמר והיה העולם. יש לשמור על צניעות בלבוש, רצוי להוציא את הטלוויזיה 
מהבית ואף את האינטרנט. לקנות ספרייה שלימה של ספרי קודש ולעסוק בלימוד תורתנו הקדושה תוך לימוד 
מוסר אגדות ודברי חז"ל שמחזקים את האמונה. חייבים לעסוק בהתחזקות יום יומית כדי לנצח את היצר הרע וזה 
לא קל אבל אפשרי וכמובן להתפלל על זה לשם ולבקש שיסייע בידנו להתחזק באמונה ולהתחזק בהתגברות על 
היצר. מאוד חשוב שלא להתייאש גם אם נפלנו. פשוט קום ועשה תשובה גם מתחתית השאול שלשם ירדת. ומהי 
תשובה שוב? זכרו שוב ראשי תיבות "וחסל" שזה וידוי, חרטה, סליחה, לקיחה לעתיד שלא לשוב לחטא ,לאחר 

עזיבת החטא כמובן,שלא להיות טובל ושרץ בידו. )ראו פירוט והסבר בפרק התשובה בספר זה. (

מאותה שנייה שאנחנו אומרים זאת ורצוי בבכי ובצער אמיתי מעומק הלב ואם אנחנו חוזרים בתשובה מאהבה 
נפלנו במהלך תהליך  ואם  נהפכים לשגגות.  זדונות  זה מפחד אז  ואם  לנו.  ונסלח  לנו העוונות  אז מיד נמחלים 
ההתחזקות והכיוון כלפי מעלה ברוחניות, קמים מהנפילה עושים תשובה ומתחרטים ולא עושים בבחינת אחטא 
ואשוב. לה' יש אין סוף רחמים וגם אם אתם יודעים שתיכף תחטאו שוב עדיין לא להתייאש לבקש סליחה ולעשות 
תשובה מיד והשם יעזור לכם. רק לא לומר אחטא ואשוב כי אז אין מסייעים בידו של אדם לשוב. במקרה כזה אדם 

צריך כוחות נפש חזקים לשוב לבד. לכן לא להיכנס למלכודת של אחטא ואשוב. 

זכרו זהו עולם שקר שכל כולו הסתר וההעלם כדי שתישאר בידנו בחירה חופשית למצוא את האמת בכוחות 
עצמינו ולכן נברא היצר הרע שנועד לסייע לנו לאחר שניווכח שזהו עולם השקר לקבל שכר נצחי גבוה יותר שכן 
קשה לרדת מהתאוות של העולם הזה ומי שכובש את יצרו בכל שנייה מקבל שכר של קיום מצוות שעליהם צוונו 

בתורה הקדושה. 

במקום שבעלי תשובה גמורים עומדים צדיקים לא יכולים לעמוד, כך אמרו חז"ל למה התכוונו מאחר וחילוני 
בעל תשובה או דתי בעל תשובה שטעם טעם החטא חוזר בתשובה שכרו גדול יותר שכן לו זה יותר קשה לעשות 
תשובה לאחר שטעם טעמו של החטא ועם זאת התגבר על יצרו. לכן שכרו הוא לאין שיעור גדול יותר מצדיק 

שנולד לתוך חיי הדת ובשבילו אותה התגברות זה כבר דבר שבשגרה. 

כל שאתם עושים עשו לשם שמיים, אכלו שיהיה לכם כוח ללמוד תורה, תשנו כדי שיהיה לכם רעננות לקום 
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בבוקר לעשות מצוות וללמוד תורה ולקיים את רצון הבורא, תלכו לעבודה כי כתוב בזיעת אפך תאכל לחם, ולשם 
שמיים תעבדו כדי שיהיה לכם כסף לקנות מזון לשבת ולחנך את ילדיכם, ולמעשה כך כל שנייה מחייכם תהייה 
מלאה מצוות כי אין דבר שאדם עושה בעולם הזה שאינו לשם שמיים אם אותו הדבר מכוון שכך יהיה. והכול 

מכוונת הלב. וזה דיי פשוט. 

זכרו לזכות הרבים ולכן הפיצו ספר זה לכל קרובכם וחבריכם שגם הם יזכו לדעת את האמת ולחזור בתשובה 
שלימה ולא לאבד בגיהינום או כף הקלע או חס ושלום להימחק לנצח. 

. ומהי האמת? תורה!!   . ידיעת האמת.  יראה. ומהי חוכמה?  נאמר בספרים הקדושים מרבה חכמה מרבה 
בפרקי אבות נאמר: מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה. קנה שם טוב, קנה לו לעצמו; קנה 

דברי תורה, קנה חיי העולם הבא"

ורבי יוסי מוסיף בפרקי אבות:"התקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך; וכל מעשיך, יהיו לשם שמיים."

ולטעמי אולי הכי חשוב זה הדבר הבא שנאמר בפרקי אבות: "רבי אלעזר אומר, הוי שקד ללמוד תורה ודע 
מה שתשיב את אפיקורוס; ודע לפני מי אתה עמל, ונאמן הוא בעל מלאכתך. ורבי טרפון היה מוסיף: אם למדת 
תורה הרבה, נותנין לך שכר הרבה; ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. ודע, שמתן שכרן של 

צדיקים לעתיד לבוא. "

הסוד הוא יידע, ויידע זה כוח, לכן חכם מוסיף דעת. 

וטיפ מעולה מפרקי אבות:" עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה-
-דע מאיין באת, ולאיין אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאיין באת, מטיפה סרוחה. ולאן 
אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא. " 

ולסיכום שנבין כמה חשובים הם דברי תורה בכל עת ובכל מקום מפרקי אבות:" רבי חנניה בן תרדיון אומר, 
שניים שהיו יושבין, ואין ביניהן דברי תורה--הרי זה מושב לצים, שנאמר "ובמושב לצים, לא ישב" )תהילים 
א, א(. אבל שניים שהיו יושבין, ועוסקין בדברי תורה--שכינה עימהם, שנאמר "אז נדברו יראי ה', איש אל 
ריעהו; ויקשב ה', וישמע. . . " )מלאכי ג, טז(. ומניין לאחד שיושב ודורש, כאילו קיים את כל התורה--שנאמר 

"יישב בדד ויידום. . . " )איכה ג, כח(. "

. ומי שחוטא שידע בעצם אני מוסיף הוא  ייתכן ויחטא.  הרמח"ל הקדוש אומר שמי שיודע את האמת לא 
לא יודע בוודאות מוחלטת שכל תורת משה אמת ויש דין ויש דיין וכל מעשיו בספר נכתבים, ומה הנזק בעשיית 
עוונות ומה הנזק שבאי קיום כל המצוות לכן כן קחו, צניעות כשרות, שמירת שבת, טהרת המשפחה, ציצית לגבר, 
כיפה, ותחזרו בתשובה שלימה תרבו בקריאת ספרים שיחזקו לכם את האמונה כמו ספרו של הרב שלום הרוש 
שליט"א שנקרא בגן האמונה המורחב וגם את ספרו שנקרא חכמת נשים!! שהוא רק לנשים ובגן השלום לגברים 

ספרים אלו ביכולתם להביא לשלום בית בן בני זוג. 

אל תתגרשו לפני שתקראו ספרים אלו כי הם יצילו לכם את הנישואין !בדוק ונוסה על ידי אלפים! 

כמו כן קראו את הספר הזה לפחות פעם אחת בחודש ותנסו ליישם משהו שלמדתם ממנו הוא ייתן לכם נשק 
וכוח וידע שתנצחו את היצר הרע. ספר זה שאני חיברתי אותו. אפילו אותי הוא מחזק כבר קראתי אותי יותר מ7 

פעמים ותמיד אני מתחזק ממנו. 

תמליצו לחבריכם שיורידו אותו בחינם את ספר ההוכחות ושיקראו מהתחלה ועד הסוף רצוי רצוף ב 12 שעות 
ותראו שהם נהפכים לאדם אחר! כשהם מסיימים את הספר. מנסיון הספר עושה להם מהפכה חשיבתית מצד לצד 

ונותן להם נשק וכוחות כנגד היצר הרע. 

הֹוַכח ְלָחָכם וְיֱֶאָהֶבָך. תֵּן ְלָחָכם וְיְֶחכַּם עֹוד הֹוַדע ְלַצדִּיק וְיֹוֶסף ֶלַקח. . . " "תְִּחלַּת ָחְכָמה יְִרַאת יְהָוה ְוַדַעת 
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ְקֹדשִׁים בִּינָה. כִּי ִבי יְִרּבּו יֶָמיָך וְיֹוִסיפּו לְָּך שְׁנֹות ַחיִּים. ִאם ָחַכְמתָּ ָחַכְמתָּ לְָּך ְוַלְצתָּ ְלַבדְָּך ִתשָּׂא" שלמה המלך בספר 
משלי פרק ט'

מה שהחכם באדם מלמד אותנו זה שמי חכם זה קודם כל שומר מצוות וירא השם, ומי שקדוש יש לו בינה 
להשכיל ולהבין את רצון השם וכך נהיה לקדוש שהוא עושה את רצון השם ולא כועס ולא מלין ולא רוטן על 
חלקו, להפך מודה לשם גם על הטובה וגם על הרעה. ומי שעושה כן מרבה שנות חיים ואף מוסיפים לו חיים 
כמו בקיום מצוות שילוח הקן או במצוות כיבוד הורים שנאמר למען יאריכון ימייך ובכלל בשל עשיית רצון השם 
אדם עושה חסד לשם שמיים אז משמיים עושים אתו חסד ומאריכים את ימיו, ואם הרבית חכמה חכמת להטיב 
לעצמך אבל אם אתה לץ במעשייך וליצן שחי ללא מטרה אתה לבדך תלך לגהינום ותסבול ייסורים קשים מנשוא 

גם בעולם הזה וגם בבא. 

וחז"ל מסכמים בפרקי אבות: "חכמה קנית מה חסרת?" ומהי ראשית חכמה?: " ראשית חכמה יראת השם" 
מוסיף הרמב"ם:" לידע שיש מצוי ראשון שברא לכל הנמצאים" 

לכן חזרו בתשובה מלאה או לפחות תהיו בכיוון של חזרה בתשובה שלימה ותזכו לאושר ועושר כבר בעולם 
הזה ולחיי נצח מאושרים בעולם הבא. 

הרמב"ם הקדוש מסכם בהלכות תשובה פרק י:

"דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב 
כל שבעולם חוץ ממנה כמו שציווה ואמר "בכל לבבך ובכל נפשך"( דברים ו, ה; דברים י, יב; דברים ל, ו: 
אלא בדעה שיידעהו. ועל פי הדעה--על פי האהבה--אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד 
עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעין לו את קונו כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שביארנו 

בהלכות יסודי התורה. " עד כאן דברי הרמב"ם הקדוש. 

דהיינו ללמוד בספרי הוכחות וידע ולרכוש כמה שיותר ידיעה לדעת את קונו כמו ספר זה ושכמותו. )ולא ספרי 
מינים ואפיקורסים או אנשים שלא יראי שמיים(

כדי להצליח בתשובה )גם דתי וחרדי חייבים כל יום לעשות תשובה על מעשיהם שחטאו שכן אין צדיק שיילך 
בארץ ויעשה טוב ולא יחטא( וע"כ תעשו מה שדוד המלך אמר וכל הצדיקים עושים: 

" שיוויתי השם לנגדי תמיד " וזכרו מה שבנו החכם מכל אדם שלמה המלך אמר: 
"סוף דבר הכול נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" קהלת

*

אם טרם מחקתם כפי המלצתי את הפייסבוק וטרם התנתקתם מהאינטרנט כפי שגדולי הדור הורו,אז

)מי שזקוק לאינטרנט לצורך עבודה כמו שאני עושה לזיכוי הרבים במשרה מלאה, ישתמש במסנני אינטרנט, 
מחברה שמסננת תמונות אלימות ופריצות ולבקש את הרמה הכי גבוהה של חסימה.(

עד שתתחזקו ותמחקו אתם מוזמנים לשלוח לי בקשת חברות בפייסבוק, )הנני מזכה את הרבים בפייסבוק 
בהיתר של שני רבנים.ובינהם הרב הגאון והקדוש הרב יוסף שני שבתאי שליט"א(, שמוקדש אך ורק לזיכוי הרבים 
ועזרה לרבים לצאת מהפייסבוק, אני מאשר את כולם ואני מעלה סרטונים והרצאות ודברים שאני כותב מפעם 

לפעם שיחזקו את הרבים במעלה הקדושה וינטשו את הטומאה. 

להורדה בחינם של ספר ההוכחות תרשמו בגוגל או בפייסבוק ספר ההוכחות מאת עו"ד ערן בן עזרא או רק את 
המילים: "ספר ההוכחות" ותורידו אותו בחינם משם שמרו אותו בקובץ ושלחו אותו באמייל לכל רשימת התפוצה 
שלכם  חמה  המלצה  בצרוף  ההוכחות  ספר  של  ההורדה  של  המיקום  של  )לינק(  קישורית  שתשלחו  או  שלכם 

שתעודד הקרובים וחברים להוריד את ספר ההוכחות .מי יודע אולי יהודי אחד יזכה לחזור בתשובה בזכותכם. 
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עוד הוכחה חזקה לאמיתות התורה  נבואה שהתגשמה שנאמר שבאחרית הימים כתוב: 
"ושבת עד השם אלוקייך ושמעת בקולו" 

ואנחנו רואים במוחש שנבואה זאת מתקיימת למול עיננו עם מעל ל 1.5 מליון בעלי תשובה מתוך ה 5.5 
מליון יהודים בארץ ישראל. זה ממש התגשמות הנבואה וגם דברי הנביא מתגשמים לנגד עיננו. ולהמחשת 
הדבר הנני מביא הוכחות לצמא שבעם לדבר השם! ב"ה קיבצתי מעט מהתגובות של חבריי שנשלחו אליי 

לספר זה ולמאמרים בפייסבוק שהנני מפרסם לזיכוי הרבים. 

)מעל ל17,000 חברים נכון ל1-11-12 בכמעט ללא פרסום(. תשלחו ספר זה לכולם בחינם ותזכו וזכות 
הרבים תגן בעדכם. על הדור שאנו חיים נכתב בנביא:" השלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא 

למים כי אם לשמוע את דבר השם" מדובר על דור שצמא לרוחניות ומוצא את הרוחניות ב"ה. 
*

תגובות הקוראים לספר ההוכחות המהדורה הקודמת. 

תגובה של נוכחת ומזמינה של ההרצאה של המחבר. 
רחלי חרמון:"ערן היקר היתה לנו הזכות והיה לי העונג לארח אותך ולשמוע את סיפור חייך. . . . אתה מעביר לשומעים 
אותך בחן רב ובהרבה אמונה בלב, ועוד נראה כי ידך נטויה להרפתקאות )ברוך ה"(. . . אשריך שזכית לעורר נשמות של 

כ"כ הרבה אנשים. . . . תודה. . . ושוב תודה. . . . "
*

תגובה של חברה בפייסבוק וחלקים מהספר שפורסמו בפייסבוק. לאה כהן :"ערן שלום יש לך חלק בזה שאני היום לקחתי 
על עצמי צניעות ולהיתקרב לדרך אבותנו ואני בבקשה רוצה את הספר אבל לא במחשב אלא מוחשי איפה אפשר לקנות 

אותו תודה, אשמח אם תענה לי. "

*
D D June 21 at 8:03am :"אשרייך!! סיפור כל כך מרגש ומחזק. . . "

*
Brigitte Ester Shalom June 22 at 12:03am

"B'H, Shalom Eran, thank you for your book. I am thoroughly enjoying it. I hope many 
will return to G_D and change after reading about your experiences, supernatural events and 
miracles in your life. Kol tuv. "

*
בס"ד אשריך עליך 7 פעמים !!!!! על החריצות היוזמה וההפצה זה מחזק מדהים ומרגש באמת מכל הלב כל פעם מחדש, 
השם ישמור אותך בבריאות איתנה כל רגע ורגע. . . התחלתי לקרוא את הספר וזה מדהים הכי אמיתי שיש, נכתב מלב של 
יהודי טהור נאלצתי להפסיק באמצע לצערי בעזרת השם אני tחזור להמשך. . . שולחת לך חיזוקים בחזרה יישר כח תזכה 
תמיד לעשות מצוות וחסדים והשם יתן לך את שפע הטוב של חסדיו הגדולים. והייתי רוצה בבקשה להיות שותפה בעלות 

של ההדפסה מודה לך מראש. 
*

תT June 21 at 12:21pm :"שלום לך, אשמח אם תשלח לי את הספר שלך באימייל אם זה אפשרי כמובן? ממש מעניין 
אותי הסיפור שלך, איך היית ואיך אתה עכשיו, וכל ההשגחה הפרטית והניסים שנעשו לך, כל זיכוי הרבים והעזרה לאנשים 

כל הכבוד ה' יברך אותך. . "
*

E A June 20 at 7:39pm :"הי ערן מה שלומך? אני משוכנעת באמיתות הדברים מאידך החיים טומנים לנו כאלה 
הפתעות בלשון המעטה כאלה כואבות שלעיתים ביני לביני אני שואלת "לעזאזל איפה הצדק״ ?! מהות חייו של האדם 
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היא תיקון מידותיו, אך הניסיונות כל כך כואבים שלעיתים מרימים ידיים וצועקים: ״אבא שבשמיים תגאל אותי מייסוריי״ 
יש לציין שאתה כל כך חזק כנראה ובהיותך כזה בעל חוסן הבורא נתן לך את האפשרות לשמש צינור עבור חלשים. ערן 

אאחל לך כל טוב והמשך את פעולותיך לחזק את אחינו באשר הם. יישר כח. "
*

 א ח  June 20 at 2:47 pm :"שלום וברכה. . . רק רציתי לומר שהסיפור האישי שלך מאד חיזק אותי. . . ונתן לי חומר 
למחשבה ישר כח תמשיך ככה. . . זה מאד מחזק!!!"

*
S M June 20 at 2:41pm :"שלום ערן, אני לא יודעת בדיוק איך הגעתי אליך, אך בכל אופן קראתי את הסיפור שלך ואני 
ממש שמחה לראות את התשוקה שלך לזיכוי הרבים ובכלל לחזק את כולם בענייני התקרבות לבורא עולם בזכות המצוות 
הגדולות והחשובות שלנו כעם מאוחד ומחובר, לתת צדקות ולהיות באמת מחוברים אחד לשני ולזכות בעוד הרבה מצוות 

טובות. אתה יכול לשלוח לי אותו לאימיילxxxxx@walla. co. il תודה וישר כוח ש: -("
*

 ו ב June 20 at 1:58 p m :"שלום לך!לא יודעת למה אני כותבת לך אבל אני כל כך מיואשת ונתקלתי בסיפור האישי 
שלך אז זה נתן לי קצת תקווה. שאולי באמת אפשרי להצליח. אני מאוד מעריכה אותך ושמחה לשמוע את הסיפור המדהים 

הזה שנותן כל כך הרבה תקווה אני מאמינה שאם פתאום נתקלתי בסיפור הזה זה איזשהו סימן. "
*

H C June 19 at 11: 21pm:"בס"ד ברוך השם איזה נחת רוח אתה עושה לאבינו בשמים וכמה שמחה אתה גורם לו 
ברוך השם שיזכה אותך להרבות בתורה ללמוד להשכיל ללמד להפיץ ולאדיר. . . . המשך שבוע טוב ובשורות טובות זה 

המייל שלי xxxxx@hotmail. com בבקשה אשמח להיות לעזר תמיד. :()))"
*

צ ג.  אתה פירסמתה את הסיפור האישי שלך, קראתי והתרגשתי מאוד. אני מאחלת לך דרך צלחה. . 
*

C S June 19 at 3: 24pm :"תודה רבה לך! קראתי את מה שכתבת בפייסבוק. . . . . יש לי דמעות. . . תודה לבורא 
עולם שנתקלתי בהודעה שלך." 

*
O B June 20 at 1: 55am:"אני מודה לאלוהים שנתן לי להיות חברה שלך בפייס אתה פשוט מלאך נשמה טובה אין 
הרבה אנשים כמוך ואני מאמינה שהיית ככה גם לפני שחזרת בתשובה תודה רבה על אוזן קשבת העזרה והעידוד. אתה זוכר 
שהצעת לי להתחיל בכשרות אז באמת פעם ראשונה בחיים שלי שקניתי דברים הסתכלתי מה ההכשר של המוצרים והייתה 
לי הרגשה נפלאה אפילו היום שהייתי אצל גיסתי והיא הציעה לי משהו לאכול שאלתי אותה איזה הכשר, משהו שאף פעם 
לא עשיתי והיא היתה בהלם שאני אשאל איזה הכשר היא חשבה שאני צוחקת עליה אמרתי לה שאני רצינית ואני עושה את 

זה באהבה ושמחה ומקווה שאמשיך והכל בזכותך לילה טוב. "
*

 י. כ  June 19 at 12: 10am  :"אין מילים במילה אחת מדהים!!"
*

S G June 19 at 1: 52pm :"אשריך. . קראתי התרגשתי עד דמעות. . . תודה רבה, ג. ס. "
*

 18-6-2011 למניינם , ב. :"אני לא יודעת מאיפה יש לך את הסבלנות הכוח והזמן לכתוב ולהעלות את כל זה לפייסבוק אני 
בטוחה שזה לוקח לך שעות על גבי שעות אבל אין ספק שזה עושה משהו גם אם רוצים או לא רוצים זה ניכנס למוח בתת 
מודע, בפעמים הראשונות לא הבנתי מה זה כל הדברים האלה זה אולי היה אפילו מטריד לפעמים ותמיד רפרפתי ועיינתי 
בקטנה מתוך סקרנות אבל כמו כל דבר זה מטפטף ובאמת מעורר, אתמול מאז שראיתי את הסירטון עם המלאך אני לא 
מפסיקה לחשוב על זה זה כאילו הכניס אותי לעולם אחר דופק לי הלב ואני בלחץ שאני חושבת ונזכרת בזה. . . . . . . לא 

יודעת אם מהפחד או ממה. . . . בכל אופן באמת יישר כוח גדול אשריך, שבת שלום. ב. "
*

הסיפור,  את  והדפסתי  לכך שהכול מלמעלה  ההוכחה  ואתה  סוף,  אין  עד  אותי  חיזק  להגיד, שהסיפור שלך  רק  "רציתי 
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וברשותך מחר אחרי תפילת שחרית בבית הספר אני מבקשת לעלות לדברי תודה ולהקריא אותו שבוע טוב מלא בבשורות 
טובות. "

*
"אין מקריות הכל משמיים אני בהלם קראתי את דבריך, אתה מגיב מהר אני בהלם רק השבוע פוטרתי מעבודתי בעסק 

משפחתי והכעס הוא כפול ומכופל אבל הכל לטובה יישתבח שמו לעד"
*

"תודה רבה ששלחת אליי את ספרך! אשריך!!! חייבת לציין שהוספתי אותך לרשימת חבריי כיוון שנהניתי לקרוא את 
הסטאטוסים שלך, שמשום מה הופיעו אצלי בדף הבית. . כך יוצא שאין לי ספק שספרך יהיה מעניין עוד יותר. בתיכון 
למדתי במגמות תנ״ך ותלמוד ובלימודי התואר במשפטים לקחתי קורסים רבים הקשורים ביהדות. במה אתה עוסק? האם 

אוכל להעביר את ספרך גם לחברותיי"
*

M. M June 17 at 11: 18am: "בוקר. . . אני לא חושבת שאנחנו מכירים אבל. . . יצא לי להסתכל בפייס שלך וראיתי 
גם את הוידאו של המלאכים, אני חייבת לציין שהצטמררתי קשות, בכל אופן יישר כח, בתור בחורה ששומרת שבת ומסורת 
אני חושבת שהכל בזכות השם ייתברך, שתהיה לך שבת שלום. . . . : )-סתם, סקרנות. . פשוט קראתי כמה פרסומים שלך 

והאמת שהתרשמתי ממש לטובה אז הייתי חייבת לשאול בקיצור, מתי אתה מגיע לעיר הקודש)- :?"
*

"שבוע טוב, כל אחד ואחד צריך להגיד תודה שאתה צועקקקקקקקקק לאנשים, "תחזרו בתשובה". . אז במקום לקטר, 
ולהפריע !!!!!שיעזרו לך. . . המשך עבודה פוריה ומוצלחת)יום אחד תיקח את זה כציטטה. . לאיזה ספר שלךךך("

ומאותה אחת: "שבוע טוב, רק מי שנגע בו האלוקות. . רוצה ככה לצעוקקקק לכולם. . . . . מי שעושה זאת אוטומטית 
לא צועק ככהההההה, זכות גדולה. "

*
April 11 at 11: 14pm :"  היי, מה שלומך? ,אני קוראת את הדברים שאתה כותב- ממש מרגש, מחזק אשריך, שתצליח 
בכל אשר על ליבך. רק בשורות טובות בע"ה. ערב נפלא. ערו תודה רבה לך על כל החיזוקים- אתה מתוק אמיתי. יש לך 

נשמה מדהימה. תודה. "
*

ש. ג  May 31 at 9: 27am  :"קראתי את כל מה שכתבת ונדהמתי אשריךךךך!!!"
*

O. S June 16 at 8: 28pm :"אני חושבת שאתה עושה עבודה מדהימה בהפצת התורה ובכלל כול הפרסומים כתבות 
וסטטוסים אותם אתה מעלה מחזקים מאוד מאודדדד גם אותי באופן אישי שלחתי בבקשות חברות בפייסבוק למכרים ע"מ 

שיוכלו להיות חברים שלך וכמו שאמרת לזכות ולו להרהור אחד זכאי להכן לגן עדן. "
*

O. B June 10 at 5: 44pm :"היי ערן, קראתי את סיפור חייך, והוא מאוד מרגש ונוגע ללב, באמת קשה לחיות חיים 
של עשירים ואחר כך לרדת לחיים רגילים אבל אני חושבת מניסיון שיש דברים שיותר קשה לקבל אותם ולהתמודד איתם 
בחיים שאפילו הכסף כבר לא שווה את זה ויש לך זכות שחזרת בתשובה כי זה מאוד קשה, כנראה שאלוהים אוהב אותך." 

*
H. B June 16 at 6: 45pm: "היי ערן – סיפורך האישי אכן מרשים ומעניין דורש התעמקות קטנה אני אשמח מאוד 

"hxxxx@hotmail. com – שתשלח לי אותו למייל
*

ש. ש  June 16 at 6: 29pm :"תודה צדיק אשריך על המעשים הטובים אני יגיד לך את האמת בדיוק עכשיו אני עוברת 
תקופה קצת קשה בחיי והתחלתי לאבד את האמונה למרות שתמיד הייתי בחורה מאוד מאמינה ושומרת מצוות ואז במקרה 
נתקלתי באחד הפוסטים שלך בפייסבוק של בת דודה שלי ואמרתי אני חייבת לבקש חברות ולראות מי אתה שכל כך גורם 

לי להתחרט ולהאמין מחדש"
*
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ל. ל June 16 at 2: 53pm :"שלום ערן, קראתי ברפרוף את הסיפור שלך. והוא באמת סיפור מחזק. יום טוב שיהיה לך, 
אשריך שהתקרבת לבורא עולם ולתורה

*
 א. א June 16 at 12: 34pm :"היי, אשרייך צדיק!!! אשרייך שאתה מתחזק!!! לצערי. . . הייתי בעלת תשובה עד לפני 

חודשיים וחצי ונשברתי. אבל עוד אחזור. . . בע"ה. ה' יזכה אותי שוב לחזור בתשובה שלמה. "
*

H. M June 13 at 8: 00pm :"ערן שלום. אני עוקבת אחר מאמריך ואני נדהמת כל פעם ממש מרתק. והיות שעברת 
חוייה רוחנית אני קוראת לזה מרגישה צורך לספר לך את החוייה הרוחנית שאני עברתי אולי. תוכל לעזור לי. אם הנך. 
מעוניין אשמח לשתף בזמנו דיברתי עם כמה רבנים אך היום יש לי שאלות ואני חושבת שמי שעבר או עובר יכול להבין 
ובאיזה מקום מרגישה זהות מסוימת איתך. כמו שאמרתי בהתחלה לא סתם שפגשתי את סיפורך כאן. ישר כוח על כל מה 

שאתה עושה ועל הסובלנות הרבה שלך. "
*

M. A June 16 at 1: 42am:"ערן, אני כל פעם המומה מחדש, תמשיך לעשות חייל ולקרב אנשים לדת, אני כל פעם 
קוראת קטע אחר ממה ששלחת לי, כל הכבוד לך – שליחות מאין כמוה מאחלת לך המון הצלחה אושר בריאות ופרנסה 

טובה, תתברך מפי עליון. "
*

G L H June 12 at 10: 51am   :" מדהים!"
*

M. G June 15 at 7: 51pm:"תודה על הדברים המחזקים שאתה מעלה כאן! זה ממש זיכוי הרבים. "
*

A. D June 12 at 6: 15pm :"היי ערן. בכל מקום לאחרונה אני רואה וקולטת סביבי סימנים. סימנים של שינוי, של 
תקווה של רצון להיות בדרך אחרת. הדברים שאתה מעלה פה וכותב נוגעים בי וגורמים לי בהחלט לראות דברים מנקודת 

מבט שונה, עברתי הרבה בחיי, עדיין עוברת, אין ספק שחיזוקים סימנים באים. "
*

M. T May 16 at 9: 00am :"שלום ערן. רק רציתי לומר לך שריגשת אותי מאוד. למרות שאני תמיד נותנת צדקה אבל 
סיפורך באמת מרגש. שתמשיך לחזק אחרים ולהתחזק. אני בעצמי עוסקת בשידוכים לשם מצווה אם אתה מכיר מישהו 

שמעוניין אשמח לעזור. זה לא המקצוע שלי זה רק כדי לעשות חסד. יום טוב לך ובשורות טובות. מירב. "
*

S D June 11 at 10: 32pm :" הייתי חייבת לכתוב לך שמאד נהנתי מסיפור חייך ורציתי לדעת איך משיגים את הספר 
שלך ואם יש לך עוד המלצות איך להתחזק באמונה ולחזור בתשובה שלמה. "

*
לגעת  מצליח  באמת  את  שאם  לומר  בהצלחה,ורציתי  שבשמיים,  לאבינו  הלבבות  קירוב  על  אשרייך  כל  קודם  "שלום! 
באנשים על אבינו שבשמיים אולי תוכל לרשום קצת על צניעות. . . . . ועל בנות ששמות תמונות בפייס שהשם ירחם ואני 
מציעה זאת לא בגלל שאתה חייב או רב או משהו כזה, אלה בגלל שאני רואה שהרבה זורמים אחרייך וכמעט בטוחה 

שיקשיבו לך, כל טוב בשורות טובות!"
*

R. June 14 at 4: 12pm:"תקשיב, או תקרא: -(, הכל מכוון מלמעלה בהשגחה פרטית מוחלטת וגמורה ולנו נותר רק 
לחיות לאור המציאות שמכתיב לנו השם יתברך ולכוון לבחור נכון. אני בתקופה לא פשוטה מבחינה רוחנית בגלל ניסיון 
לא פשוט והמפגש עם הדף שלך בפייס מחזיר אותי לחפש קדושה. עברתי דברים רוחניים גדולים בחיי, וזכיתי לראות 
דברים שאנשים אחרים לא רואים. אין לי מושג למה. . . . בטח לא מצד הזכויות שלי, קטונתי. אח שלי לשבט העם היהודי, 

אתה מחזק אותי! יש לי רעיון למשהו שקשור אלייך בע״ה נקווה שייצא לפועל. זכינו. "
*

S. C June 13 at 11: 53pm :"שלום ערן, קוראים לי שימרית ואני אשמח לקרוא את ספרך. . . ושלא תבין לא נכון אני 
ברוך ה' מאמינה בבורא עולם ישתבך שמו לעד, אבל חיינו לא קלים ותמיד יש נפילות רוחניות. אשמח לקבל כל דבר ופיסת 
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מידע שתעזור לי לעבור את המשבר שלפניו אני עומדת ולחזור ולעמוד איתנה מול היצר הרע שקיים בי כרגע. . . אשמח 
לעזרה ושה' ישמור עליך ויתן לך כל מילי דמיטב אכי"ר! המייל שלי הוא. . . שוב רב תודות."

*
S. R June 13 at 10: 39pm :"ערן אתה פשוט מפתיע אותי כל פעם מחדש עם הסיפורים שאתה מפרסם! אתה מזכיר 
לי כמה קרובה הייתי פעם לה' וכמה התרחקתי. פשוט כואב לי הלב ואני לא יודעת איך לחזור אחרי כל כך הרבה זמן. . 

הלוואי שאני אזכה לתשובה כמוך או לפחות כמעט. יישר כח צדיק!"
*
 June 13 at 10: 34pm  :"הסיפורים שלך מאוד מחזקים. "
*

N Z June 13 at 8: 26pm :"היי ערן, מאוד ריגשת עם מה שכתבת לגבי "שלוחי מצווה" חידשת לי וחיזקת אותי. 
מוזמן גם לפרסם. המשך יום טוב!"

*
N H June 13 at 3: 51pm :"חייבת לציין שאתמול )חותם אמת( ראיתי אותך באור שונה משחשבתי! מאוד נהנתי 

לשמוע את דבריך מאוד מחזק. . ." 
*

 ח א  May 6 at 10: 51am  :"הסיפור שלך מדהים"
*

L E June 13 at 1: 37 pm :"היי ערן. . נהנית לקרוא על החיבור שלך. . . יש לנו אבא מדהים. . באמת שהכל לטובה. "
*

R B June 13 at 1: 34 pm :"שלום עלייך חבר חדש: -( למול כוחות הנפש העצומים בתוך ים של תורת אמת רואה 
אני שזה הכח שמניע את פעימות ליבך. איש ששום דבר לא הרגיש לו שלם, איש של שחור לבן, עד שהחליט לתת את ידו 

להשם יתברך. לא מכירה אותך, אבל גאה בך." 
*

 ע מ  June 13 at 1: 25pm :"שלום ערן. . . תרשה לי אתה אחד האנשים המעניינים במעמד גבוה שיצא לי לפגוש בפייס. 
. . אשרך ואשרי השליחות שזכית גאווה גדולה לאנושות. . . שהשם ישמור עלייך ויברך את מעשה ידייך שתמשיך לזכות 

את הרבים. הספר שעליו אתה מדבר נשמע מעניין מאוד וכן גם כול מאמר שנכתב על ידך. ברכה והצלחה אחינוווו. "
*

 י מ  June 13 at 1: 00pm :"ערן שלום, לא סתם אני כותבת לך בפרטי. . . בהמשך ל"הערה" שרשמתי לך לגבי הגברים. 
במיילים  אותם  ושולחת  אותם  מעתיקה  אני  מרתקים,  מאוד  שלך  המאמרים  כי  בכתב  לכך  להתייחס  ממך  מבקשת  אני 
לחברות שלי וכמו כן לבעלי שאינו מחובר לפייס, אני מעבירה לבעלי עם המון תקווה שיקרא וישכיל ויחזור בתשובה 

בע"ה."
*

H B H June 13 at 12: 07 am:"היי ערן נעים מאוד חיים אני מראשון לציון קראתי את הסיפור המצמרר של המלאכים 
לי יש סיפור שונה וקראתי והבנתי חלק מאורך חייך אז כל מה שנותן לכל אחד הקדוש ברוך הוא זה לטובה אז תאמת הייתי 
למעלה מאוד מבחינה כלכלית ועכשיו אני למטה אז אחי היקר מצב לא נעים והכל לטובה כי אני בטוח שאבא יעזור! וברוך 

השם אני מעריך את החיים עם צניעות ופשטות. שהשם ישמור אותך ואת כל עמנו. "

 *

 א ט June 12 at 5: 59pm:"ערן ערב טוב, קודם כל אני חייבת לפרגן שהכתיבה שלך מאוד מיוחדת וקראתי את מה 
שהעברת לי, ואשרייך. "

*
A T June 12 at 3: 34pm שלום לך ערן! אני מאוד מעוניינת לקרוא את הספר שלך. אני אישה דתיה אבל זה תמיד טוב 
להתחזק עוד ועוד רציתי לדעת מה צריך לעשות כדי לקבל אותו. וכמה זמן זה לוקח כי אני עוברת דירה בתחילת חודש 

יולי. בתודה. 
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*
K J June 12 at 2: 54pm :"היי ערן יישר כוח כל הכבוד על זיכויי הרבים קראתי את המאמר על המעשר ואני שואלת 

אם אני יכולה לעשר למישהוא קרוב או שאני צריכה לעשר למוסד כל שהוא?"
*

 א ס  June 12 at 10: 45am :"שבוע טוב ומבורך. . . תודה לך קראתי את סיפורך המרגש. . . אשמח לקבל עותק מהספר 
שלך. . תבורך ממאורות אל עליון! תודה. . . :("

*
ר ח  May 26 at 8: 04am :"בוקר אור צדיק!!!!!! אהבתי את אשר פירסמת, אשמח לקבל את הספר שלך ומיד! גבי 
. שילשום זכיתי להיות בשיעור שלו!!הוא אדם   .  . מה שכתבת על חותם אמת אני עוד יותר מחוזקת ובהלם ולמה?!. 
מדהים שאחריי השיעור דיברנו איתו מספר חברות ורגע לפניי שהלכנו הבייתה הוא פנה אליי ואמר לי שהוא מרגיש שהוא 
חייב לבוא אליי הבייתה לשיעור, הייתי ב-----שוק!!!ומיד אמרתי לו בשמחה רק יש לי בקשה קטנה. . . ביקשתי ממנו 
שבאותו רגע יבוא איתי הבייתה לברך את בעלי )כמובן שזו לא היתה המטרה אלא רציתי שבעלי יתחזק ממנו וגם החברים 
של בעלי ששהו אצלי בבית באותו זמן. . . חילונים גמוריםםםםםם( כל-כך שמחתי הוא הימם אותם השאיר אותם בשוק 
והלך!!הוא אמר להם הכל עליהם ועוד כעסו עליי וחשבו שאני סיפרתי לרב עליהם!!וזה עוד סיפור ארוך. בקיצור ניר 
יגיע אליי הבייתה לשיעור בעוד כשבוע וחצי לפניי חג השבועות בעזה"ש!!ואחריי שראיתי שכתבת את שמו וסירטו אני 
דופקת את הראש ואומרת לעצמי: "אלוהים אדירים עד מתי אני צריכה סימנים ושיכנועים"?! אקיצר, סליחה על החפירה 

חחח כל-טוב צדיק. !!!!!!!!"
*

 א נ  June 12 at 1: 33am :"שבוע טוב לך ערן. וכמו שאתה יכול להבין אני חברה חדשה אני מאד נהנת לקרוא את 
הסטטוסים שלך. מאד רוצה את הספר אבל אין לי מחשב אני על טלפון נייד. כלומר הפייס בוק. איך אוכל לקבל את הספר? 

תודה רבה. "
*

O L June 10 at 1: 26pm :" שלום. . אני קראתי את הסיפור שלך. . ווואוו"
*

 ש ר  June 11 at 11: 40pm :"היי שלום. . . הספר נשמע מאד מעניין. הוא כבר יצא לחנויות?"
*

A P June 10 at 1: 44pm  :"נדהמתי מסיפוריך האישי!"
*

I A June 11 at 10: 58pm :"אני מודה שסיקרנת אותי עם הסיפור שלך. אני חושבת שכל אחד באיזה שהוא שלב 
בחיים שלו מחפש אמת, יש כאלה שמחפשים אותה כל חייהם ולא מוצאים ויש כאלה שלא יודו בזאת וימשיכו לחיות את 
החומר מבלי לדעת מהו ייעודם האמיתי בחיים. אני חושבת שבשלב זה של חיי אני משתייכת לאותה קבוצת אנשים שעדיין 

מחפשת את האמת. אשמח לשמוע יותר ולהכיר. . . :("
*

:"היי ערן, אשמח לקבל העתק מספרך. במיוחד בימים אלו בהן אני צוללת לשאלות   S O June 11 at 10: 48pm
המהותיות באמת.  המייל שלי הוא. . . "

*
O E June 3 at 12: 21am:"יצא לי לקרוא את מה שכתבת, ואני באמת לא מבינה איך אנשים לא רואים את הניסים 
של הקב"ה, הייתה לי חברה אטאיסטית, וכל הזמן שאלתי את עצמי איך היא יכולה להיות כל כך עיוורת ולהגיד לך את 
האמת הבנתי שאין דבר כזה יהודי אטאיסת, יהודי שלא מאמין, פשוט צריכים להראות להם את הדרך הנכונה כדי לחזור 
בתשובה שלמה אני עצמי לא מתיימרת להיות צדיקה או משהו כזה, אבל האמונה שלי תמיד הייתה ותמיד תהיה והדברים 

שלך ממש מחזקים, אשריך. "
*

 ש ס  June 10 at 1: 18pm :"פשש סיפור מרגש וצמרמורת עברה ביי אני ממש מאמינה לך לכל מישפט פשוט." 
*
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 א ס   June 10 at 6: 45am :"איזה סיפור מרגש, שיהיה לך רק טוב, חיים טובים, בריאות ואושר. א, מקסיקו." 
*

J A June 10 at 12: :"סיפורך מרתק, ואני מאמין שגם סיפרך. אנא ספר לי כיצד אוכל לקבל כמה עותקים של הספר, 
ולהפיצו בקרב רעי הקרובים, מאחל לך סופ"ש מענג, שבת שלום שקיטה ורגועה. "

*
G R June 10 at 12: 27am : "אחי סיפור מדהים אהבתי מאוד זה בדיוק מה שהייתי צריך עכשיו. . . . חיזוק רוחני 

מאין כמוהו  אני בדרך כלל לא מגיב אבל הייתי חייב לשתף. יישר כח. "
*

D S June 9 at 10: 45pm :" וואו ממש אהבתי את הסיפור של החזרה בתשובה שלך ): ישתבח שמו. 
התחלתי לקרוא את הספר "ההוכחות" שכתבת וכל הכבוד לך." 

*
 ל א  June 9 at 9: 52pm :"ערן ערב טוב רציתי להגיד לך שאני נורא אוהבת את התחזקות שלך לבורא עולם ומה שאתה 

מעודד אנשים לחזור בתשובה והלוואי עליי אני לאט לאט מתחזקת ואשריךךך תמשיך כך. "
*

I 'C June 9 at 3: 01pm :"אהלן אחי, ברכת הצלחה במה שאתה עושה בפייסבוק ובכלל." 
*

R M June 19 at 3: 39am :"הצעתי לך חברות לא כי זה הפייס בוק, לא כי משעמם לי, כי ראיתי שאתה ירא שמיים, 
צעיר  בחור  מביא  מה  לדעת  משתוקקת  מת"א  מבילוי  חוזרת  אני  היום  במלואו.  שלך  הסיפור  את  לשמוע  והיסתקרנתי 
נראית הכי חילונית בעולם, אבל למעשה אני הבת של  ואיכותי לשים עליו טלית ולחשוף עצמו לפייס. כן על פניו אני 
הקדוש ברוך הוא מאחורי כל הבימה הזו. הצדקה שדיברת עליה הצילה אותי לפני כחודשיים מתאונת דרכים קשה, הודתי 
והודתי אבל לעומתך היצר עדיין עומד מולי. שומרת שבת ומצוות ולעומת זאת מתנהגת ומתלבשת כמו שרק מתיר לי היצר 
הרע. אשריך איש צדיק על שיכולתו לו ועוד אשריך על שהקדשת מזמנך לסיפור שלי, כאיין וכאפס למה שבאמת יסופר, 

ואני. . . . כרוכה אחרי צדיקים גמורים כמוך שמזכים את הרבים. אשריך"
*

S H June 7 at 5: 58p. m :"ערן היקר יש "מגדל מלא בטוב" והאדם צריך רק לקבל אותו. . שמחתי מאוד לקרוא על 
פעילותך הרבה בקרוב הלבבות והשיבה הביתה. מבחינתי סיפורך משמש דמות חיקוי שכן כמו שהצמחים נוטים בגדלותם 
לכיוון האור ושורשיהם חותרים אל מקורות המים כך סיפורך מושרש מעומק הנשמה לבורא עולם. המצווה הראשונה 
הנובעת מאמנותנו בבריאה היא עצם המודעות, ככתוב: וידעתם היום והשבות אל לבבך, כי אלוקים הוא האלוקים בשמים 
ממעל ועל הארץ מתחת ואין עוד". אני מחזקת אותך ואת האמת שממנה אתה פועל כדי לעזור לפרט ולכלל להגיע הביתה. 

"
*

 ס מ June 8 at 10: 20pm :"היי רק רציתי להגיד לך אשריך על האמונה קראתי את הסיפור שלך מחזק"
*

G P June 7 at 7: 44pm :"ידידי, חג שמח!! חג גדול וקדוש, מי שמזכה רבים מזכים אותו משמיים, מי ייתן והשמיים 
יהיו פתוחים בפניך ותהיה שמור מוגן ומועצם, קראתי את מה שכתבת, ועברה בי צמרמורת, קודם בורא עולם קיים חד 

משמעית, אני שומעת רואה יודעת ומנותבת תודה לאל. 
*

 י ב  June 7 at 11: 32am  :" תקשיב 2 דברים חשובים קודם כל אני לא רוצה להישמע חוצפנית אבל תקשיב אני מתה על 
מה שאתה כותב. . . זהו אמרתי את זה הייתי חייבת. . ויותר חשוב שיהיה לך חג שבועות מדהים חג מתן תורה!! וברכות 

ותפילות לתוך הלילה אין כמו חג השבועות:( אז יום קסום. ."
*

E A June 7 at 12: 39pm :" היי ערן מה שלומך? כאשר אני קורא את כתבי קיר שלך אני פשוט מתמוגגת!!!
איך הגעת לכזו גדלות ואמונה בבורא?!!באם היה מתאפשר ולו במעט לשאוב ממך את כוחות הנפש בהם מן הסתם 
התברכת, רוצה להודות ולהכריז קבל עם ועדה, תודה לבורא עולם על כך שיש את הטכנולוגיה היום המאפשרת להפיץ 
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את האמת ורק האמת הקולחת ממך. בהזדמנות זו רוצה לאחל לך חג ביכורים שמח, חג של שמחה והנאה צרופה מביכורך 
בארץ הקודש. "

*
 י מ  May 31 at 12: 30am :"היי, אני אשמח מאוד אם תוכל לשלוח לי את הספר שלך למייל שלי. . . תודה רבה ותודה 

רבה על מה שאתה מעלה בפייס ונותן לנו את הזכות לקרוא ולהתחזק. שהקדוש ברוך יברך אותך!!!"
מאותה אחת לאחר שקראה את הספר: "היי, היום בצהריים התחלתי לקרוא את הספר שלך ולא יכולתי להפסיק, 
עכשיו סיימתי אותו. איין לי מילים פשוט מדהים!!! ממש מוסבר ומובן היטב כל נושא ונושא. . . כל הכבוד לך אתה 

ממש צדיק תודה רבה על הידע והחיזוק שנתת לי. שהקדוש ברוך יברך אותך ואת משפחתך. "
*

 פ. י  June 7 at 6: 59am :"ערן שהיה לך חג שמח מלא בהתחלות חדשות דרכים נפתחות ואמן ותסמן וי ענק על 
המטרה של להחזיר את עם ישראל בתשובה אתה סוג של מלאך עם שליחות המשך כך." 

*
J A June 6 at 6: 09pm :"כל הכבוד!! ובהצלחה. סיפור מרגש ומלמד." 

*
S N June 6 at 5: 34pm:"קראתי את הסיפור שלך ובכלל את מה שאתה כותב, ורציתי לומר לך שזה פשוט יפה!אני 

מאחלת לך הרבה אושר ושמחה וכמובן הצלחה. "
*

T C May 30 at 4: 49pm:"הי ערן, הסיפור שלך ממש נגע לליבי, בלי נדר אני מתחילה לעשר, ברגע שאמצע עבודה. 
אשמח לקרא את הספר שלך, אם תסביר לי איפה לקנות אותו. ט. "

*
"קראתי את אשר פירסמת. הדבר הראשון שעלה לי הוא צמרמורת בכל הגוף. אני מבטיחה בלי נדר לתרום כל חודש 

מעשר מהמשכורת שלי. אני רוצה שתשלח לי את הספר שלך. "
*

L A June 6 at 1: 18am :"היי ערן, קראתי את הסיפור שלך ופשוט היממת אותי. אשריך על כך שאתה מפיץ את 
21 ואני פשוט חסרת מילים איך הסיפור שלנו דומה  נפלאות ה' יתברך: -(\אותה הבטחה גם אני הבטחתי לקב"ה בגיל 
במדוייק! אני מעוניינת בספר שלך. אשמח אם תשלח לי:(אם תרצה לשמוע את הסיפור שלי אשמח לספר לך בברכת המשך 

שבוע טוב ומבורך!! ובשורות טובות!"
*

N P May 7 at 9: 56pm :"קראתי במקרה את הסיפור שלך, אני חד הורית לשלושה ילדים, חס ושלום אני לא רוצה 
כלום מאף אחד אני מאמינה כי רק השם יתברך יכול להציל אותי, כשהוא יחליט

הייתי בתשובה שלמה )כגרושה הייתי עם כיסויי ראש 3 שנים ורק לאחרונה הורדתי אותו( אני מרגישה שאני מורדת 
וכועסת הדבר היחיד שנישאר לי מהתשובה זה ששלושת ילדיי לומדים בתלמוד תורה. . . . ואני לא נוסעת בשבת. הסיפור 
שלך הדליק בי איזה אור שכבה ממזמן בא לי להגיד לך את זה כדי שתמשיך לכתוב. . . כי יש כאלה שצריכים חיזוקיים 

אנושיים תודה לך. . . ושבוע טוב ומבורך. נ. . "
*

S T May 27 at 9: 47pm    :" סיפור יפה, אהבתי!"
*

 ב א June 3 at 11: 51am  :"סיפור מדהים!!! אין על נפלאות השם. כל הכבוד על האומץ: -(אני מחפשת סיפורי ניסים 
גדולים שקרו לאנשים בשביל בניית אתר קדושה אשמח אם תאשר לי לפרסם את הסיפור שלך. "

*
 א ח  June 2 at 11: 48pm :"במקרה עיינתי בקיר של מזל יחזקאל וממש נהניתי לקרוא את הסיפורים המחזקים, ומזל 

משווקת את מעשייך מצוין במוקד !!! בקיצור." 
*
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E A June 2 at 2: 20am :"היי ערן, רציתי לומר לך שהסיפור שלך צימרר אותי וחיזק אותי בו-זמנית, כי גם אני באה 
ממשפחה מסורתית-חילונית ואני התחלתי להיתחזק לאחרונה ממש מבחינה רוחנית ואני שמחה שאתה מפיץ את סיפורך 

האישי לאחים ולאחיות שלנו. "
*

"היי שמי פלונית )שם שמור במערכת( קראתי את מה שכתבת ואכן אני מעוניינת שתשלח העתק מדברייך אשמח לעשות 
שינוי בחיים שלי אני זקוקה לזה. . מקווה שזה יתן לי יותר כוח. תודה"

*
H D May 30 at 2: 01pm:" היי ערן, אני רוצה לומר לך משהו שבטח ישמע חוצפה אבל חשוב לי מאוד לומר אותו 

ולפני זה אני רק רוצה לציין שמה שאתה עושה הוא עבודת קודש לשמה ותמשיך כך. "
*

O B June 2 at 8: 26pm :"היי נעים מאוד. . . . קראתי בעיון את מה שכתבת. . . ואהבתי. . . מה בכלל שאני אדם מאמין 
מאוד. . ואוהבת לשמוע דברי תורה. "

*
 נ בMay 31 at 4: 19pm :"נפעמתי מאוד מהסיפור שלך, והחלטתי שאני גם מתחיל להפריש כמו שצריך, לצערי עד היום 

לא עשיתי את זה. . . תודה לך!!"
*

 א א May 22 at 10: 24am : "רציתי להגיד לך שיש לך משהו בעניים שלך, קראתי את הדברים שאתה כותב זה ממש 
מרגש ואמיתי. "

*
ר זMay 31 at 3: 27pm :" אחי אני גר בעכו ואני מאוד מתחזק מהסיפורים שלך חבל על הזמן אתה לא מבין אחי אם 
 אתה יכול לעשות לי טובה גדולה תשלח את הספר שלך לבית ואני אשלם כמה שצריך אחי אוהבים אותך תודה שרון. "

*
R B May 31 at 9: 25am: " ערן שלום, אני קוראת את הפוסטים מדי יום, נחמד לראות משהו שמקדיש הרבה מזמנו 
בשביל לפתוח את עייני אנשים אחרים. אני מבינה שכתבת ספר על האמת בק"ב ושהגדשת לא מעט שעות למחקר הזה 
משהו שדיי הסיט את צומת ליבי ואשמח לקרוא אותו ולראות מה בדיוק חקרת ומצאת. אני בחורה מאמינה אמונה שלמה 
באל אבל לא שומרת מצוות, אני קוראת תהילים ומדברת אליו גם כשטוב וגם כשרע. מה שהפליא אותי לשמוע מדברך זה 
שזה בדוק ויש לך הוכחות לכך אשמח אם תשלח אליי את הספר למייל. כל הכבוד לך שכך אתה מפיץ את שם השם. בעניין 

זוהי מלאכתם של שליחי האל. "
*

 L C K May 22 at 10: 11pm: dear Eran! Now I read your philosophy and believe I am thrilled!
 I also think! I think that whoever is not holding fast to the Torah to fail because the Torah has
 laws that give us a wealth of world!. my family was once very rich, father gambled away all,
 I'm just on the street. . married, but my husband )Christian( abused and left on the street! I m
 living now on to help the rich people who give me 10%! again when a would rich I will offer

help, as I have before, because energy is returned. . thanks for accept my friendship
*

 ג ש May 29 at 8: 50p :"ערב טוב ערן, קראתי בשקיקה את הסיפור המדהים שלך ומה לומר לך אין מילים בפי. . . 
פשוט ניסים ונפלאות הקב"ה עושה עם כל אחד ואחד ואיתך במיוחד, אני עצמי גם חוויתי ניסים מאז שהתחלתי לשמור 
שבת בחצי שנה האחרונה ממש נהניתי מנפלאות הבריאה. אשמח על אישור החברות ועל משלוח הספר אלי במייל. ערב 

נעים ומבורך. ג. "
*

סיוון עמר 21-8-11: "כל הכבוד לך שתדע לך שאני עוקבת אחרי כל פירסום שלך אשרייך בזכותך מחקתי את התמונות 
החשופות"

*
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אפרת ארבילי:"אני מאוד אוהבת את הכתיבה שלך. . . ישר כוח על השיתוף שלך ברבים. עלה והצלח ותבורך מפי עליון! 
פשוט מדהים. "

*
8-9-11 :"תודה על שכתבת את ספר ההוכחות. . . ריכזת את כל מה שחיפשתי. . . פשוט מדהים. . . והכל  אירית עטיה 

לקידוש השם. . . יש לך נשמה מאוד מאוד גבוהה והניסים שקרו לך הם לא רגילים. . . אשריך ושתזכה לכל טוב. . . "
ועוד תגובה מאותה קוראת: "קראתי במשך שבע שעות רצוף רבע מהספר. . . יש עוד הרבה לקרוא. . . הסיפור האישי 
שלך הדהים אותי, אתה ללא ספק נבחרת להפיץ את התורה כמו כבוד הרב אמנון יצחק שאני מאוד מחוברת אליו. . . 
יש לך השפעה חזקה על אנשים, יש לך את השכל הכריזמה היופי וכל מה שצריך להשפיע על אנשים ואתה תצליח בעזרת 
השם להחזיר הרבה אנשים בתשובה. . . אני כבר חמש שנים מתקרבת לדת והספר שלך נתן לי עוד הרהורי תשובה חזקים 
ביותר להתקרב עוד ועוד בעזרת השם שאצליח. . . מאחלת לך להתחתן השנה בזכות כל הזכויות שלך לקרב יהודים אמן

*
Limor Dayan 16-11-11 :"הי ערן, קודם כל נעים מאד. . אני כרגע בתהליך של התחזקות ויצא לי להכנס לקישור של 
הספר שלך ולקרוא בו מעט ויש לציין כי הוא כתוב בצורה יפה וברורה. . הייתי רוצה לרכוש את הספר אז אשמח אם תאמר 

לי מה עלותו וכיצד אני יכולה לקבלו. . תודה והמשך ערב מקסים. . . "
*

שמעון אדרי 29-11-11 :"אשריך יהודי יקר. ממה שקראתי כאן בעמוד זה בכיתי מה שלא בכיתי בכול 54 שנות חיי. 
אהבתי וקראתי בהיתרגשות יתרה. ובצמא רב. אני מאוד מודה לך. על שהערתה אותי. תודה ושתהייה בריא אמן ואמן 

יהודי יקר"
*

רחל פלד 29-11-11:"אין אני קוראת את דברייך ויורדות לי דמעות אני מזדהה איתך בכל-מילה, את ה' יאהב יוכיח זה 
נכון אך לפעמים אדם שנמצא במצב של קושי ועובר ניסיון חושב שה' לא אוהב אותו, והרבה אנשים כיום עובדים את-ה' 
מפחד ולא מאהבה שמא יענשו וזה לא נכון בכלל כי ה' הוא-טוב והם לא מבינים שכמו שאבא מעניש את ילדו על מעשה 

שטות כך אבא שבשמיים מתנהג איתנו לעורר אותנו ולחזור לדרך-הישרה. . . "
*

יום 17 נובמבר  בשעה Natanel Strauss 28 :01 :" ספר מרתק"
*

22-9-11 :"ממש תענוג לקרוא מה שאתה כותב, כל מילה מחזקת אותי יותר ויותר- במיוחד אחרי שהייתי שם למעלה, 
והקדוש ברוך הוא החזיר אותי בחסד. כל מה שאתה כותב אמת !! תזכה למצוות, חייבת לומר שכל המידע שאתה מעביר 

ליהודים היקרים בעולם מאוד חשוב ומחזק. "
*

 27 נובמבר א. ע. מ :"רציתי להגיד לך ישר כח על כל העשיה! אני חושבת שאתה כותב ומעביר את המסר בצורה נפלאה 
ובגישה נכונה. אני כמעט ולא נכנסת לפייסבוק ולא פעילה אלא רק בשביל משהו ספציפי מאוד, שבע"ה בקרוב יעבור 
אבל מאז שנתקלתי בכתיבה שלך קשה להפסיק לקרוא )למרות שהמגמה היא ניתוק לגמרי מהפייסבוק וזה יקרה בקרוב 
מאוד בעזרת ה' יתברך(בכל אופן, מה שרציתי זה קודם כל לחזק את ידיך, אני בטוחה שהרבה עושים את זה אבל הערכה 
זה תמיד חיובי ותמיד טוב לשמוע. ישר כח, עלה והצלח. יהי רצון שהקב"ה יפתח לך את כל בשערים הטובים שבשמיים, 

תשרה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, תזכה לתשובה שלימה בדרכי נעם מתוך שמחה ואהבה. "
*

  2011/11/28 אלינור כהן :"היי ערן, הורדתי היום את הספר וכבר היום הספקתי לקרוא קרוב ל100 עמודים. ספר עם 
עוצמה שגם בסקפטיים ביותר לא יישאר מקום לספק. בחלק הראשון סיפרת שם על חלום עם מלאכים, ואתה לא מבין מה 
זה עשה לי כי אני מגיל 16 אולי חולמת חלומות"הזויים " כאלה, על שעליתי למשפטים בשמיים, מסרים ברורים ממתים 
שהכרתי, דיינים עם זקנים וכו. . אז עם כל מילה שלך הזדהיתי כי אני יודעת מה זה. בכל מצב אני אשמח אם תאמר לי איך 
אוכל לעזור להפצת הספר. והלוואי הלוואי שאתחזק בתשובה בזכות הספר הזה. תודה תודה תודה. אני יודעת "שבמקרה" 

הגעתי אליך בפייס, ואתה רק שליח, אבל תודה. אשריך שזכית.  אלינור
*

Abraham Arthur Eliave 31-10-11 :"היית צריך לכתוב את הספר באותיות ז ה ב – לכל הפחות !!! 
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א ש ר י י ך! ! ! "
*

Sarit Gura 8-11-11 :"שלום לך עו"ד ערן בן עזרא, אתה בודאי לא מכיר אותי וכידוע אין סתם בעולמינו המופלא. לא 
ארחיב הרבה עלי, כי כל אדם הוא דרמה מהלכת ואני יכולה למלא דפים רבים בספר רחב ועמוס. אני מוקירה את מעשיך 
ומפעלך. הלואי ויכולתי להציגו בפני ילדי היקרים. אני בעלת תשובה, ברוך השם, ושלושת ילדי היקרים לא במקום זה 
עתה. מה שכן שואלת אנוכי איך פונים לדור הצעיר ומזיזים אותו בטוב לכיוון שיביא להם ברכה. ? אני אלמנה כ18 שנה, 

אומנית, ולצערי לא גידלתי אותם לכיוון הנכון. איך אפשר להעניק את התובנות שלך להם. ? בברכה שרית גורה "
*

יוסי רובין 14-11-11  :"תבורך מפי עליון על קידוש השם שאתה עושה"
*

 Yael Zohar   :"תודה על הספר מרתק ספר מדהים קראתי את כולו ממש מרתק מומלץ. "
*

 aran Ore  10-11-1:"קראתי את הספר, ובאמת עשית עבודת קודש. . . "
*

זיכוי הרבים ועל הסטאטוסים המחזקים  אשרייך על  :" קראתי חלק מהספר- מדהים!!   30-12-2011 אושרית אלקבץ 
שלך"

*
רוית בוהדנה 31-12-2011:  "שבוע טוב ומבורך: אני לא ממש יודעת מאיפה להתחיל ככה שמתנצלת אם זה יהיה טיפה 
ארוך אתה לא מבין כמה צדקת, תחילה בעניין "הנסיונות" של היצר הרע כפי שאמרת כדי לחבל בשבת הזאת, זה התחיל 
שהגרוש שלי מתקשר יום שישי ב-11 בבוקר ואומר "יש בעיה לא אוכל להגיע לקחת את רומי" )מה שבחיים לא קרה 
כל יום שישי הוא מתייצב אצלי ולוקח אותה שישי-שבת, כמובן שלא ויתרתי והוא הגיע בשעה -2, אך שוב עמד למולי 
"ניסיון" כשלפתע הקטנה )רומי( החליטה שהיא רוצה להישאר איתי )מה שבחיים לא קרה( סיטואציה כזאת שהוא יושב 
בסלון מולי והילדה ממש מתעקשת להישאר בבית! והוא אמר "אין סיכוי שאני לוקח אותה אם היא לא רוצה )בצדק( ואז 
התחלתי במסע שכנועים. . . . ולבסוף אחרי מאמץ רב צלח. . . . והיא נסעה פתאום סביב השעה שלוש האקס שלי שולח 
לי סמס "אולי אני אבוא לשמור איתך את השבת" אשן בסלון. . . . ולא אדבר אבל תודה לאל יתברך לא התפתתי בסלון עד 
השעה 8 בערב וכשהתעוררתי התחלתי לקרוא את הספר המדהים שלך. . . אז תחילה אציין שאתה קלעת בול בדיוק 6 
ש' לקח לי לסיים אותו ועכשיו אוסיף ואומר שאני קראתי ולא יכולתי להפסיק להתפעל גם מהתוכן וגם מעוצמת כמות 
הידע שלך. . . פשוט "פליאה" ולאחר שסיימתי את הספר הרגשתי שאני מוצפת באנרגיה אחרת, שונה, מיוחדת, שלא 
חשתי מיימי לפני כן. . . הבנתי שלא סתם פתאום אני מוצאת את עצמי מול נרות שבת, בבית לבד, בדממה, קוראת את 
הספר שלך. . . הוא נתן לי להבין שללא האמונה וקיום המצוות, לא אמצא את המשמעות האמיתית של החיים. . ואין 
לי ולנשמתי שום ערך בעולם הזה. . . . אי לכך אחרי שסיימתי את הספר המדהים החלטתי שאני לוקחת עליי שמירת 
שבת כהלכתה ומתחילה להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לי עוד כח להתחזק עוד ועוד )בדיוק כמו שנתן לי את הכח 

לשמור שבת( מה שלא האמנתי על עצמי. . . "

מאותה אחת: "זוכר שאמרתי לך איך אתחיל לשמור שבת אחרי השבת של התענית באופן קבוע?? ענית לי אחרי הספר 
והשבת הראשונה. . . את תרצי לבד להמשיך לשמור זה יבוא ממך!!!! אז צדקת!!! יצאתי מחוזקת מהשבת הזאת, עם 
שלוות נפש אדירה ולכן לך אני חייבת רב תודות. . . על "הדחיפה" הקטנה שלך שנתנה לי המון. . . . ואשמח אם תשלח 
לי את ברכת המזון ונטילת ידיים. . . וגם לגבי אכילת כשר בלבד. רוצה לקחת עליי מצוות אלו בעזרת השם יתברך תודה"

*
 31-12-2011ס. : "ערן היקר אני פונה אלייך בפרטי כי לא הצליח לי בקיר. רק רציתי להודות לך על הספר ויצא לי רק 

להעיף מבט וכבר הבנתי כמה הוא הולך להיות מעניין ומחזק יותר המון המון תודה."

מאותה אחת: "רק כדי לשמח את אלוקים אני מתחילה. פעם ראשונה אחרי כמה שנים שלא שמרתי שבת אני מתרגשת 
אני מתחילה בשלבים ערן. . . המון תודה שוב שתהיה לך שבת שלום ומלאה ברכות טובות שתזכה לטוב אמן."

*
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ו. מ 31-12-2011: "שלום ערן!הצלחתי סוף סוף להדפיס את הספר שלך דרך. . . והיום התחלתי לקרוא אותו. חייבת 
לציין שמהעמודים הראשונים נשאבתי למידע שחשפת. הייתי חייבת למסור לך זאת. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך !"

*
E G31-12-2011: "אשרייך ערן שזכינו לשמוע ולקרוא את הספר שלך הוא מאוד מחזק מומלץ בכל בית!שבוע טוב 

ומבורך ובשורות טובות לכל עם ישראל: )-"
*

סולי מלכה 31-12-2011:   "המלצה ממני ספר מאוד אבל מאוד מעניין"
*

Sharon Dadosh 31-12-2011: "שבוע טוב ערן היקר, כהרגלנו בערב שבת קודש לומר דברי תורה, אבי היקר קרא 
מתוך הספר שלך חידושים, הוכחות, דברי חיזור וחידוש. . . . העלינו רוחניות וקדושת שבת גם בזכות הספר המדהים 

שלך!! נהניתי מאוד מאוד תודה. . . מגלגלים זכות ע"י זכאי תודה. "
*

Karin Vardi 31-12-2011: "חייבת להגיד שמהרגע ששלחת לי את הספר התחלתי לקרוא ואני די המומה. . כמובן 
ממשיכה לקרוא. . . מאמינה שלא סתם שלחת לי את זה בזמן שאני הכי צריכה את זה. . . תודה"

מאותה אחת לאחר מספר שעות: "קוראת כבר 3 שעות את הספר. . והלוואי שהייתי יכולה לסיים אותו היום! מחכה 
בקוצר רוח למחר בערב לסיים. . מדהים! אין מילים! "

*
1-1-2012 "קראתי חלק מהספר ההוכחות באמת מרגש, וגם הצילום בכלל מפתיע,)של המלאך( קודם כל חייב להעלות 

לתיקשורת. . . "
*

N L M:"ממש תענוג לקרוא מה שאתה כותב, כל מילה מחזקת אותי יותר ויותר- במיוחד אחרי שהייתי שם למעלה, 
והקדוש ברוך הוא החזיר אותי בחסד. כל מה שאתה כותב אמת !! תזכה למצוות"

*
א ס זי  "בוקר טוב ערן, הכתיבה שלך מחזקת אותי כל יום מחדש בלתי נסתר מהעין שאדלג על הפרסומים שלך באשר 
הם. . תמשיך לעשות את עבודתך הנאמנה כשליח הקב"ה ולחזק את עם ישראל הצמא לתורה הקדושה שלנו !!!. . 
אני דתיה מבית דתי שלבשה תקופה מכנסיים והיום ברוך ה חזרתי למקורות ולצניעות כי הצניעות זה היופי של האשה. . 

תמשיך לחזק אותי. . שיהיה לך חג שמח ושנה טובה ושהקב"ה ימלא משאלות לבך לטובה אמן. "
*

"חייבת לשתף אותך שתדע שכן אתה גורם להרהורי תשובה אשרייך ותמשיך אחד ששינה וחזר קשה לו יותר לחזור 
בתשובה אתמול בלילה לא עליתי לישון עד שאמרתי קריאת שמע שניםםםםםם לא אמרתי ואני בתהפוכות הנפש בהרהורי 

תשובה בזכותך היום אני מבינה יותר מה זה יסוריםםםםםםםם תודה רבה"
*

T. "הגעתי לניו יורק ב סוף 2001. הייתה לי שאיפה להגשים את עצמי בעולם האופנה. . . . )הייתי שאפתנית עם חלל ריק 
בגודל של כוכב במאדים(. לימים, כביכול כשהשגתי את מה שלמראית עין היה 'ביג דיל', מהר מאוד הבנתי שהדשא של 
השכנים יבש יותר משלי. אך למרות הקושי, האמנות יצאה ממני החוצה בפול גז וב"ה תמיד השתדלתי לראות את החצי כוס 
המלאה. ערן, אני ממשיכה לקרוא את הספר שלך. אני חושבת כמה אתה טוב!!!! אשרייך שאתה מחלק בינה חינם. . 
. . הספר הזה שווה הרבה כסף. . . . הייתי רוצה ללחוץ על כפתור שיביא אותך לניו יורק. "אז כל זאת אני מקווה יעודד 

את כול מי שיש לו שאלות למה הוא פה שיוריד בחינם את ספר ההוכחות, ויתחיל לשנות חייו לטובה"
*

"ערן, התחלתי לקרוא את הספר שכתבת, פשוט מדהים וכבר שלחתי במייל לחברים )שאין פייסבוק(. אני רוצה שכול 
יהודי בבריחה יקרא את המסר החשוב שאתה מעביר. אני רוצה שכולם יתעוררו מהסרט ויגלו את האמת. תודה רבה"

*
Tehila Yana Opliata :"התחלתי להתחזק בזכות הספר הזה !!!! מומלץ!! "*

להלן מקצת התגובות למהדורה המורחבת של הספר, שהופצה באינטרנט בחודש ינואר 2012 למניינם)טבת-תשע"ב(
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כבר  שלך.  ההוכחות  ספר  של  המורחבת  המהדורה  את  לקרוא  התחלתי  ימים  מספר  "לפני  ע  ב.  נ.   2012 ינואר 
בתחילת הספר הרגשתי אנרגיה מיוחדת שעוטפת אותי וככל שהמשכתי לקרוא הרגשתי שהנשמה שלי זוכרת, יודעת, 
מתגעגעת ובוכה. הבעתי את תודתי על הספר המעורר בחמשיר שהשם רצה שאכתוב לכבודך וכל מילה בחמשיר היא 
נכונה !)החמשיר מחמיא למחבר ומטעמי צניעות הושמט(. . . . . ערן, אני מאחלת לך שהשם ימשיך לברך אותך תמיד. נ. 

ב. ע. "
*

ינואר 17 2012 למניינם Diana Shemesh :"תודה רבה ערן!!!! את הגירסה הקודמת לספר שלך "ההוכחות שיש בורא 
לעולם ותורת משה אמת" הורדתי למחשב ואני בשלבי סיום. אתה ההוכחה למשפט של רבי נחמן מברסלב " שום דבר 
אינו עומד בלי הפירוש שלו" התרגשתי מכל עמוד בספר. וכעת אקרא את הגירסה החדשה. תודה רבה נשמה טובה!! 
תודה שאתה מקלף מהאמת את היצר הרע וחושף אותו לעיני רבים, כי "תשוקות גשמיות הן כקרני שמש בחדר חשוך. 
נדמה שיש בהן ממש, עד שאתה מנסה לתפוס אחת מהן" )רבי נחמן מברסלב( שפע בהצלחה ושאלוקים יתגמל אותך 

על מעשייך הטובים. אמן!!"
*

ינואר 17 2012 למניינם Anat Leybov: "ספור מדהים: אני פשוט מאמינה וגם יודעת שיש בורא לעולם הזה, . והוא 
מנהל אותו כמו שהוא רוצה, והוא יודע למי מגיע ולמי לא. לצערנו יש אנשים שמאמינים בכוחי ועוצם ידי. הם לא מבינים 

שיש משהו למעלה !!!!! יש לי עוד לקרוא ואני מאוד נהנת הכל נכון השגחה פרטית ותודה לך על כל החיזוקים"
*

יוצא מהלב שלך  וקוראים שהכל  מרגש  פשוט  "רציתי להגיד לך על הספר ערן שהוא   :Liat Halimi  2012 17 ינואר 
מהאהבה הגדולה שלך לקדוש ברוך הוא אשריך ערן כל הכבוד לך באמת מדהים אין מילים צדיק

 ועוד מאותה אחת: " הספר מעשיר ממלא את הנפש בהשתאות ביראה פשוט מצמרר תודה אי אפשר להפסיק לקרוא 
ישר כח גדול. "

*
אורית ב.   17-1-12 : "כל מי שרוצה לגלות את היופי העמוק והנצחי שבתורת ישראל, ומה זה באמת "לחזור בתשובה" 

– שיעיין בספר המדהים הזה!"
*

שרה פרץ :" ממליצה מעומקא דליבא להוריד ספר ההוכחות שווה 100 פעם קריאה! "
*

Avi Goldian     ינואר 17 2012  :"  מומלץ בחום!!! "
*

פרי יואל אמסלם 18-1-12 :" ספר מדהים כל הכבוד חזק וברוך!"
*

מיטל 28-1-2012 : "רציתי לומר לך שקראתי את ספר ההוכחות בשבת, וחייבת לציין שזה הספר הכי מחזק שקראתי 
בחיי, אשרייך. . . אני מעוניינת להפיץ אותו בדמי מעשר בלי נדר בעזרת ה'. . . "

*
קטי 30-1-12:  "היי, אני מרגישה צורך לומר לך כל הכבוד על הנחרצות והעקשנות שבהן אתה מפיץ את חוכמת היהדות. 
קראתי את ספרך והוא נתן לי דחיפה להמשיך ולהתחזק ולא להישאר ב"אני מאמינה, אדם טוב וזה מספיק". . . . הלואי 

וירבו כמוך "
*

 .  . הטובים.  אחד  נדר!!!  בלי  שלך  ספרים  עוד  השנייה  בפעם  להדפיס  בעזה״ש  :"מתכוונת   30-1-12 רחלי חרמון 
סוחפים. . . אמיתיים ומה לא?! ישר כח צדיק!!"

*
ל. ב 5-2-12: "קראתי הרבה השבת מהספר המדהים שברוב צדקנותך כתבת, אין מילים. . . ויש כלכך הרבה ; מרגש 
משכיל מחזק ומעצים שאנחנו בדרך הנכונה כל התשובות הלוגיות והמדעיות בנוגע לתורתנו הקדושה, מעמד הר סיני 
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וכו׳ שאין סיכוי שמישהו יכול ״ להשתיל ״ מידע כזה על המעמד הקדוש ונתינת- קבלת התורה ישר כוח כי לי נתת הרבה 
כח, שבעזרת השם אזכה להפיץ ולו מן המעט שאני לנדב מדברייך החכמים הטובים והמשכילים"

*

אשמח להיות אצלכם בהרצאה הבאה חינם לשם שמיים. חברים אין מצווה גדולה יותר מזיכוי הרבים כפי שאתם 
רואים בספר זה אשמח שתהיו שותפי לזיכוי הרבים לקרוביכם ובני משפחתכם שיזכו להתעורר לאמת ולהתחזק. 
כאן לתאום בחינם ב"ה ובלי נדר של הרצאה   eranbenezra@gmail. com תפנו אליי באמייל הפרטי שלי 
או שיעור בחוג בית אצלכם בבית או בבית הכנסת. אני מגיע לכל הארץ הכל לשם שמיים ולא גובה תשלום ולא 
מתרים או מבקש תרומות, להיפך ב"ה בלי נדר אני תורם את ספר ההוכחות/תשובות לכל הנוכחים ומחלק להם 
עותקים נוספים שיחלקו לכל מכריהם. המארגן זוכה בכל הזכויות של מי שחזר בתשובה והתחזק וגם מי שלכבודו 

מאורגן הערב או מוקדש לו לרפואתו, לזיווגו, או לעילוי נשמת נפטר, להצלחת וכו.

תגובות לדוגמא מנוכחים בהרצאות של המחבר

כבוד הרב ערן, לא חשבתי שאי פעם אזכה לשמוע שיעור תורה מפיך והשם זימן לי להיות בשיעור שלך והגעת עד 
למקום מגוריי! )אור יהודה( נס בפני עצמו!!תודה תודה תודה ענקית על הרצאה מדהימה ומרתקת! ללא ספק 
משנה את החשיבה ומשנה אורח חיים. לתשובה והדת יש עוד זוויות חוץ מהסטיגמה שהדביקו עליה לחילונים 
עקשנים. גם היצר הרע השתכנע חחח. שאלה. אפשר ברשותך לקבל את ההקלטה גם לזיכוי הרבים וגם לחזק את 

עצמי? "

*

אולי שמלוב -"תודה רבה נהניתי מאודד. יצאתי מאוד מחוזקת, ריגשת וצימררת אותי. אשריך. שיהיה שבוע 
טוב ובשורות טובות:("

*

ו. מ  כל הכבוד על השיעור שהעברת היום באור יהודה, מחזק, מעורר את הנשמה להתחזק, ומרתק. . שתקבל 
מלמעלה כמו שאתה נותן!!יצאתי מאוד מחוזקת!תודה שיש אנשים כמוך בעולם!!"

*

מהשיעור  בשוק  עדיין  וואו!    Violeta Mushayev  :שלה בפייסבוק  המחבר  בהרצאת  הנוכחות  כתבה  כך 
תורה שהייתי בו היום! !מרגש ומחזק "!!השיעור היה מדהים, ברור, ישיר, מרגש )עד דמעות(, מחזק. . מסוג 
השיעורים שפשוט יוצאים מהם פעורי פה ורוצים רק לדעת עוד ולהתקרב לאבא היחיד, המיוחד והקדוש שלנו!! 

בעזרת ה' שנזכה לזכות את הרבים, לחזק ולהתחזק באמונה שלמה ובאהבה גמורה!"

איזה שינוי עברתי מהפרסומים שלך בפייסבוק  ועוד מאותה אחת: "אני לא מוצאת את המילה שתתאר 
ומהשיעורים שהעברת, לא מבזבזת את הזמן לשווא אם יש לי זמן פנוי כולו מוקדש להתקרבות לבורא, עושה 

את רצון הבורא ולא את רצון הסובבים!!תודה תודה תודה!תבורך מפי עליון על עבודת הקודש!"

*אלו רק דוגמיות קטנות מהתגובות הנלהבות שתקבלו מחבריכם. תתאמו שיעור תורה. הרצאה בחינם אצלכם 
בבית או בבית הכנסת. תעשו גם אתם שיעור תורה מתוך ספר זה ותחזקו את הרבים שישובו בתשובה שלא 
והסופית ! להלן האמייל הפרטי של המחבר  יפספסו את הרכבת אנחנו ממש בפתח של הגאולה השלימה 

  eranbenezra@gmail.com לתאום הרצאות והזמנת ספרים במחיר עלות לחלוקה בחינם

***



***

הקדשות המחבר

ספר זה מוקדש בהוקרה ובהערכה רבה לבורא עולם ולהוריי היקרים אליהו ושולה רחל בן עזרא ,שיחד עם 
הקדוש ב"ה נתנו לי חיים וגידלו אותי ואת אחותי היקרה לילך בוגנים בן עזרא בטוב ובנעימים שתבורך בכל 
מכל וכל היא ובעלה אלירן בוגנים ובניהם עומרי ורועי בוגנים שיגדלו להיות צדיקים ב"ה וילכו בדרך אבותינו 
הקדושים. תודה אבא ותודה אמא מקרב ליבי לא יצא לי להודות לכם אבל ספר זה הוא נכדכם שכן נאמר בסנהדרין 
ק"ד: " ברא מזכה אבא")ואמא(שכן ההורים)זוג( הם נשמה אחת בשמיים. וכמובן לפני כולם תודה לבורא עולם 
שזיכית אותי בזכות של לזכות את בנייך ובנותיך היקרים עם ישראל . ספר זה מוקדש לחזרתם של כל עם ישראל 

בתשובה שלימה מאהבה ולהרבות זכויות בעם ישראל ולקרב הגאולה. 

וכן רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, לעילוי נשמתם של כל נפטרי עמו ישראל ולכל אלו שאין מי שיגיד 
עליהם קדיש.  

לרפואת יוסף חי בן שרה, דודו של המחבר.     

לעילוי נשמת: כרמן ויוסף בן מרים למשפחת בן עזרא ז"ל סבו וסבתו של המחבר. יצחק לוי בן רחל ז"ל 
סבו של המחבר, אברהם בן עזרא בן כרמן ז"ל, לעילוי נשמת בני משפחתו של המחבר ערן בן עזרא מכל 
ויוסף  נאוה.  ויניב אוזנה בן  )בורג(בת שרה.  ווסטווד  וליליאן אור  יעקב בורג בן פירה.  לעילוי נשמת  הדורות. 
יפה בת  ויוסף חיים בן מסעודה,  )חווה(. דוד שבת בן שרה אמנו. לעילוי נשמת מאיר סלמה.  מלכית בן אווה 
רחל, איתי בן אינבל, שולה בת סלימה, שולמית גד בת חוה אמנו )אמא של גליה(, לעילוי נשמת הצדיקים זכרונם 
לברכה רבי נחמן בן פיגא, רבי מאיר בעל הנס, רבי ישראל אבוחצירא)הבבא סאלי(, הרב ניסים יגן בן רחל. לעילוי 
נשמת דוד המלך ובניו. לעילוי נשמת שלמה בנו בן בת שבע, לעילוי נשמת רחבעם בנו בן מעכה. לעילוי נשמת 
רבי מנחם מנדל מרמינוב בן יוסף זצוק"ל לעילוי נשמת רבי נחמן בן פיגא מברסלב ,ולעילוי נשמת הרב יהודה 
פתייא ולעילוי נשמת חכם מנחם מנשה  זכרונם לברכה וכל הצדיקים וכל מי שאין מי שיגיד עליו קדיש, מכל 

הדורות .

לרפואת והצלחת: לרפואת כל עמו ישראל ובפרט אליהו בן כרמן ושולה רחל בת שרה. הוריו של המחבר. 
לרפואת ניסים לוי בן שרה. לרפואת יוסף חי בן שרה, לרפואת אנטה בת שרה, לרפואת שרה בת אסתר לרפואת 
פאני בת כרמן. ולרפואת ולהצלחת כל משפחת לוי, ומשפחת בן-עזרא, ומשפחת פוני,ומשפחת בורג, משפחת 
שבת,  משפחת  חרוטי,  משפחת  מלכית,  משפחת  מלכה,  משפחת  רווח,  משפחת  סימון,  בן  משפחת  ווסטווד, 
משפחת סופר, משפחת ישראלי, משפחת סויסה, משפחת ברונשוויג, משפחת אוזנה, משפחת בוגנים, משפחת 
חרמון, משפחת דיין וכל עמו ישראל. תודות מיוחדות לרבי אליהו לוי בן שרה ולהצלחתו ולהצלחת כל בני ביתו. 
ותודות למרים לוי בת פנינה ולהצלחתה, שעמלה רבות בהגהת ספר ההוכחות וספר התשובות שהוא ספר ההמשך 
לספר ההוכחות. להצלחת הרב אמנון יצחק שליט"א והרב זמיר כהן שליט"א והרב יהודה סרבניק. הרב יוסף שני 

שבתאי שליט"א ובני משפחתו היקרים. רבי דוד אבוחצירא שליט"א. הרב דב קוק שליט"א. 

לזיווג הגון ונאה משורש נשמתו או ממדרגתו הרוחנית של מחבר הספר ערן בן שולה רחל.)אודה שתתפללו 
עליי לזיווג הגון שכידוע המתפלל על חברו וזקוק לאותו דבר נענה תחילה.( לזיווג הגון ונאה ותשובה שלימה 
לימית פוני בת עליזה, לאורלי רחל בורג בת ליליאן ולתהילה בורג בת ליליאן. לזיווג הגון ונאה ניסים בן שרה. 
זיווג הגון למרים בת פנינה וכל אחיה ואחיותיה. לזיווג הגון לענבל טוהר אוזנה בת נאוה, זיווג הגון לחלי דיין 

ולכל הרווקים והרווקות בעם ישראל, במשפחת לוי ובמשפחת בן עזרא.

ב"ה תם ונשלם בשעה טובה ובסיוע האל ספר ההוכחות. 

עו"ד ערן בן עזרא. 



ספר התשובות
 התשובה 

לכל שאלה חשובה בחיים 

מאת 

עו"ד ערן בן עזרא
מחבר ספר ההוכחות החד משמעיות 

שיש בורא לעולם והתורה אמת

תל אביב
תשע"ג  2012
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כתובת המחבר
eranbenezra@gmail. com

מותר ורצוי להעתיק את הספר כולו או מקצתו
ולהפיצו בכל דרך שהיא
לצורך זיכוי הרבים, 

אבל לא לצורך מסחר. 

ספר זה נשלח בחינם באימייל לכל אדם שיבקש אותו וניתן להורידו בחינם מהדף שלו בפייסבוק 
או בבלוג האישי של המחבר פשוט תרשמו: בגוגל "ספר ההוכחות" ותורידו אותו ותשלחו אותו 

באימייל לכל חבריכם. 

נדפס בארץ ישראל
PRINTED IN ISRAEL LAND
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מבוא: 

ברשות בוראי ויוצרי וכהודיה על כל שנתן לי נכתב ספר זה על ידי הקטן עו"ד ערן בן עזרא מחבר ספר רב 
התפוצה ספר ההוכחות שמחולק בחינם באינטרנט ובפייסבוק ובאופן פיזי לכל דורש ולכל יהודי באשר הוא 

יהודי כאשר מטרת המחבר להגיע ממש לכל בית בישראל ובעולם של כל יהודי ב"ה יתברך ובלי נדר. 

ספר זה נועד לעזור לענות לכל השאלות שאדם חכם שחי בדורנו של שנות האלפיים בדור הגאולה. החלטתי 
לכתוב ספר זה כתימוכין ועזר וכספר המשך למי שנהנה מספר ההוכחות שכתבתי שמוכיח שיש בורא לעולם 

והתורה אמת. 

הספר הראשון הוכיח לכם שיש בורא והתורה אמת. ספר זה ימשיך לחזק נקודות אלו. כמו כן ספר זה יפרט 
באריכות כיצד לחיות חיי אמת חיים של עשיית רצון הבורא שהביאך עד הלום חיים של אושר. חיים של אדם 

שמקיים את תכלית חייו ומאושר בחלקו. 

שעניתי  לשאלות  תשובות  היתר  בין  שונים  ממקורות  שליקטתי  ותשובות  שאלות  אפרסם  אני  זה  בספר 
לאנשים באימיילים והפייסבוק אני ממליץ בחום להתנתק מהאינטרנט לכל מי שכבר יכול להתנתק, רק העוסקים 
בזיכוי הרבים להצלת נשמות אובדות ומי שצריך אינטרנט לעבודה יכול להשאיר אינטרנט מצומצם ומצונזר על 
ידי חברות מסננות. ותוכנות מסננות ובכל מקרה יש לסמוך על השם גם בענייני פרנסה ולהעדיף במסירות נפש 
לא להכניס אינטרנט לא לבית ולא למשרד וקל וחומר לטלויזיה ועיתונים חילונים שאסרו אותם כל הפוסקים 
ולמעשה נפסק שזה ספרים חיצוניים כאמרו בגמרא שהקורא בהם עלול לאבד חלקו לעולם הבא.)רבי עקיבא 
חיצוניים?שזה  ספרים  תשובה.ומהם  עשה  לא  אם  הבא  לעולם  חלק  לו  אין  חיצוניים  בספרים  הקורא  אמר 
חז"ל פירוש ספרים ועיתונים שכתבו אנשים שאינם יראי שמיים.( מי שעוסק בזיכוי הרבים ובהיתר של רב 
פוסק,וצריך אינטרנט מסונן לזיכוי הרבים והותר לו הדבר ,כפי שהמחבר עוסק במשרה מלאה ולשם שמיים 
ב"ה ,בזיכוי הרבים ומציל מאות/אלפים של נשמות  כל שנה מאבדון כפי שאתם רואים ממכתבי הכותבים 
שלוקטו מעט מהם לספר ההוכחות וספר התשובות ,וכפי שהותר למחבר משני רבנים להיות בפייסבוק להצלת 
נשמות ושליפתם מהטומאה לקדושה ,רק הוא יכול ,להשאר בפייסבוק לזיכוי הרבים בלבד .ומי שאחרת נמצא 
על שהיה  ועליו לעשות תשובה  גמור  באיסור  הוא שם  כי  לצאת משם בהקדם האפשרי ממש  שם שישאף 
שם וחטא בלא תתורו ועוד כהנה וכהנה עוונות השם ירחם ויסלח.עד שתמחקו את הפייסבוק אם קשה לכם 
לבינתיים אז ב"ה, תצטרפו לקהילת החברים שחברים איתי בדף של ספר ההוכחות ובדף הפייסבוק שמוקדש 
לזיכוי הרבים בלבד,שיעזור לכם להתחזק ולצאת משם בהקדם ממש.)רשמו ערן בן עזרא באנגלית או עברית(

אפתח את ספר התשובות במכתב שכתבתי לאתאיסט באתר של אותו אתאיסט ובו צירפתי מקצת מההוכחות 
שעוזרות להוכיח שתורת משה אמת ויש בורא לעולם. )ראו באורכה בספר ההוכחות שהוא הספר הראשון לספר 
זה וספר זה הינו ספר המשך לספר ההוכחות( על מנת לחסוך בזמן המכתב מדבר בעד עצמו לכן מצאתי לנכון 
לצרפו לספר זה שכן יש בו קישורים לכל ההוכחות בצורה של סרטונים באינטרנט ספרים ומאמרים שמוכיחים 
ללא כל ספק בלב הקורא שתורת משה אמת היא ויש עלינו לקיים המצוות כפי שנאמר למתים הקליניים הרבים 

שהיו בבית דין של מעלה וחזרו לחיים. זה העתק מהמכתב כלשונו: 

דו קרב על האמת-מכתב עם הוכחות לוגיות מדעיות ושכלתניות שכתבתי 
לאתאיסט. 

קודם כל אני העורך דין שכתב לך השאלה הזאת למעלה בתשובה זאת תמצא עוד הוכחות ולינקים לתשובתי 
הקודמת שמוכיחה עוד יותר שהתורה אמת ושיש חיים לאחר החיים. . . בדקו בעצמכם ותראו שכך הדבר. . . אני 
עשיתי בדיקה מקיפה ועניינית כולל מפגש עם אנשים שחוו מוות קליני עם דרוזים שזוכרים את הגלגול הקודם 
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שלהם עם יהודים שחוו בית דין של מעלה שלא היה להם מושג מלפני כן שיש דבר כזה, וכולם אמרו דברים זהים 
יודע שאלו השאלות שנשאלים בעולם האמת לדוגמה האם נשאת  ובצורה דומה שרק מומחה קבלה  שנשאלו 
ונתת באמונה?, או האם ציפית לישועה?, האם קבעת עתים לתורה?, וכולם אמרו את אותם מילים בדיוק!!. . גם 
היום רוב האנשים שאפילו בדת לא מכירים מושגים אלו אלא אם למדו את תורה, ואנשים אתאיסטים או חילוניים 
גמורים ללא קירבה לדת לא יכולים להמציא משפטים אלו. אנשים שם פגשו אנשים שלא הכירו וכשראו אותם 
בעולם הזה התעלפו כשזיהו אותם כגון רב שסינגר על שלום רפפוררט, או הרב אליעזר ברלנד הצדיק שהגן על 
רויטל לוי חילונית שהייתה בבית דין של מעלה שלא ראתה או שמעה עליו מעולם, וכשראתה את תמונתו על ידי 
אחד האברכים שלו שהגיע לביתה התעלפה במקום. . אני מצרף לינקים לכתבות ולוידאו הללו שתבדקו בעצמכם, 
כולנו מחפשים את האמת, תנסו להיות שופטים אובייקטיבים ולא עורכי דין שמייצגים צד אחד ולא משנה אם 
הצד הזה הוא הצד הטועה. אז אם תשאל למה ה' השאיר חורים כאלו גדולה בתורה ונתן סימני שאלה שעלולים 
לסדוק האמונה. . זה גם רק בשביל להשאיר לך את הבחירה בין האמת לשקר ואם תתאמץ תראה שזה שקר כל 
"החורים" הללו. . השם נתן מספיק סימנים והוכחות חד משמעיות שכלתניות שנדע שהוא קיים ותורת משה אמת 

היא. 

גבובי דברים שקריים שלא  ישראל עם תוספות של  בנויים על בסיס התנ"ך שניתן לעם  וחאסלאם  הנצרות 
הוכחו מעולם ושנבנו על סילוף דברי הנביאים. 

הזוי  אדם אחד  מול  ולא  יהודים  מליוני  כמה  בפני  סיני  הר  דת האמת שניתנה במעמד  היא  רק  תורת משה 
ומדומיין או שקרן שהמציא דת חדשה. 

זכרו, מהגויים איש מהם לא העיד שהיה בבית דין של מעלה ואיש מהגויים לא תיאר מה חווה בבית דין של 
מעלה, כי לא היה לו בית דין של מעלה כמו שהיהודים תיארו. כי רק הדת היהודית אמת היא. והיהודים נשפטים 

על עבירות של 613 מצוות !! לעומת הגוי שיש ו רק לשמור על 7 מצוות בסיסיות של בני נוח. . 

חוויות הבית דין זאת חוויה שחוו רק יהודים ולרוב יהודים חילוניים שאין להם מושג בגרוש על הדת שלנו 
!!ועם זאת הם חוו את הבית דין של מעלה, ומתארים בפרטי פרטיים מדויקים מסודות הקבלה ובאותם מילים 

ממש מה עברו ומה ראו וכולם ללא יוצא מן הכלל הופכים למאמינים. 

יש ספרים של דר' ריימונד מודי שניתן להשיג בעברית ושל אליזבט קובלר רוס ועוד רבים שחקרו התופעה של 
מוות קליני מבחינה מדעית והגיעו למסקנה מוכחת שיש חיים לאחר החיים. הלינק לספרו של דר' ריימונד מודי 

)קראתי הספר והוא הוכיח בצורה מדעית חד משמעית שיש חיים לאחר החיים( 

זה התקציר על הספר: 

תיאורי -מקרים ממשיים מגלים, כי יש חיים לאחר המוות. ספר מדהים זה, מציג חוויות אמיתיות של למעלה 
ממאה אנשים שהוכרזו "מתים" מבחינה קלינית וחזרו לחיים. התיאורים כה דומים, כה מלאי – חיים, כה חיוביים. 
. . מחקרו של דר' מודי וההשוואה למיתוסים ולגישות דומות לנושא בתרבויות עתיקות, עשויים לשנות לתמיד 
את השקפתה של האנושות על החיים, על המוות, ועל הישרדות הרוח. הספר תורגם עד כה לעשרים שפות ויותר. 
"מחקר מן הסוג שמציג הדר' מודי בספר זה הוא שיאיר עיני רבים ויאשר את מה שלימדו במשך אלפיים שנה – כי 

יש חיים לאחר המוות. 

http: //simania. co. il/bookdetails. php?item_id=37413
בלינק הבא תמצא לינק לספרה של דר' אליזבת קובלר רוס שמתאר ומוכיח שיש חיים לאחר החיים לאחר 

מחקר של 50 שנה שעשתה על מתים קליניים: 

http: //www. amazon. com/Life-Lessons-Experts-Mysteries-Living/dp/0684870754
לגבי רופאי האליל שעושים ניסים "והקוראי מחשבות" וסייקייקים למיניהם, כולל הרבה המתחזים לרבנים, 
ואנשי דתות אחרות, אני יודע בוודאות שיש השואבים כוחם מהשדים והרוחות, ויש שממש מכרו את נשמתם 
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לשטן לרוב מבלי ידעתם וחלקם אף בידיעה ברורה שזה מקור כוחם, והשטן והשדים ושאר המזיקים, מסייעים 
בידם 

לפי הקבלה כוחות אלו נקראים סיטרא אחרא שפירושו הצד האחר הוא השטן והוא היצר הרע ששולט על 
כל כוחות האופל למיניהם והוא מלאך המוות הרשע והרע שתפקידו ליצור מסכה של שקרים כדי להעלים האמת 
שזה עולם השקר וכל מטרת העולם הזה הוא נסיון על מנת לקבל שכר נצחי וכמובן עיצוב תכונות ומידות הנשמה 
לחיי הנצח. . אם תרצה מחנה אימונים לרוח והנשמה( אותם רופאי אליל ובעלי "כוחות" שאינם עובדים לשם 
שמיים כמו צדיקים ויראי השם שמקיימים את כל המצוות שבתורה, מושכים אליהם מאמינים טיפשים ועל ידי כח 
זה ממשיך ההסתר שבו חפץ הבורא כדי לשלם שכר גדול יותר למי שיעמוד בכל הבלבולים למיניהם. . . על ידי 

שבכל זאת התגבר על הבלבולים ומצא כי ה' קיים. 

היש  ולא  צריך משכיל  למה  אלוהים"  את  דורש  משכיל,  "היש  בודק  ה'  בתהילים  דוד המלך  כפי שאמר 
טיפש הדורש את אלוהים?כי אכן רק משכיל ידע בוודאות לאחר שחקר ובדק כי ה' קיים ולכן אתה רואה אנשים 

משכילים שחוזרים בתשובה לאחר שחקרו ומצאו שהכל אמת

ראה הלינק המצורף על אנשים משכילים שחזרו בתשובה

http: //www. youtube. com/watch?v=Iols4Vm2Zbc
כולנו בדקנו ומצאנו שהתורה אמת מעל לכל ספק. אני עורך דין ישראלי ואמריקאי שעבר את בחינות לשכת 
ולכן קשה להאשים אותו  )ניו-יורק( בציונים הכי גבוהים כאשר אנגלית איננה שפת אמי  עורכי הדין בארה"ב 
כטיפש, לא עברתי שום משבר ושום תקלה בחיי להיפך. להלן סיפורי הנס האישי שלי שמחזק ההוכחה שיש בורא 

לעולם ותורת משה אמת. קרא: 

סיפורי האישי על הנס הפרטי שקרה לי איך לפי הבטחה בהרצאה התעשרתי וירדתי מנכסיי והנס שעשה השם 
עבורי אחר כך בבחינת איזה העשיר השמח בחלקו. והכל בזכות ניסים של השם יתברך. חובה לקרוא!!! חובה 

להפיץ לחבריכם!!!

היותר חשובות שיהודי מצווה בה בתורה,  היא אחת המצוות  לזה שצדקה  למה חשוב לתת צדקה? מעבר 
שמי  אלוקית  הבטחה  דהיינו  ותתעשר  תעשר  בתור  כתוב  שכן  לעשר  מאוד  חשוב  ממות.  תציל  צדקה  שנאמר 
שיעשר יתעשר!!! בעולם הזה ובעולם הבא שומעים מה התורה מגלה לנו, התלבטתי מטעמי צניעות וענווה אם 
לספר את סיפורי שמוכיח שהנאמר בתורה אמת הוא. השם אומר בתורה "תעשר ותתעשר בחנוני נא בזאת" פסוק 

זה הוא אמת ואני יודע זאת כי ראיתי זאת על בשרי כפי שאספר כאן. 

להלן סיפורי האישי

התלבטתי מטעמי צניעות אם לספר את סיפורי האישי שמוכיח שהנאמר בתורה אמת הוא, והחלטתי שהסיפור 
מחזק ולמרות שלא רציתי להיחשף בעניין זה, מעלת זיכוי הרבים עלה על האינטרס האישי שלי, ובפרט שדרך 

סיפור זה התחלתי לחזור בתשובה אני מציג בזה את הסיפור שלי. 

נא  "ובחנוני  הנביא מלאכי,  ואמר  כדי שתתעשר,  בתלמוד, עשר  ופירשו  "עשר תעשר"  בתורה  אומר  השם 
בזאת". את אמיתות דבר זה חויתי על בשרי כפי שאספר כאן. 

הייתי בהרצאה של הרב אמנון יצחק שליט"א, ושאלתי אותו אם בורא עולם יכול לתת לי הוכחה או לעשות 
לי נס גלוי כהוכחה שאדע שהוא קיים, )הייתי בן 21 אחרי צבא( והוא ענה לי שאסור לנסות את השם חוץ ממצות 
מעשר שבו השם יתברך אמר בחנוני נא בזאת, במעמד של 1000 איש בהרצאה אמרתי בורא עולם אני מנסה ובוחן 
אותך בזאת והתחלתי לעשר את המעט שהרווחתי נכון לאז, עוד באותו ערב תרמתי 1000 ש"ח עבור 1000 קלטות 
שאז זה היה סכום מאוד גדול עבורי. ותוך שנה בעקבות רעיון "שצץ" במוחי התעשרתי והפכתי להיות בעלייה של 
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החברה השנייה בגודלה בישראל בתחומה, שמכרה מוצרים בישראל יותר מכל החברות בשוק יחד. כשהתעשרתי 
קודם.  שעשיתי  מהתשובה  ירדתי  ולצערי,  לעשר.  והפסקתי  שהבטחתי,  ומההבטחה  מההרצאה  שכחתי  לצערי 
וחזרתי להיות חילוני גמור, וחשבתי שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. . בורא עולם רצה להראות לי שלא 
התעשרתי במקרה או ב"פוקס", ותוך שנה וחצי אחרי שהתעשרתי השם הפיל אותי ממרומיי המקום שהייתי בו 

לתחתית ומתחת לתחתית. 

הבורא רצה להראות לי שהתעשרתי בשל ברכתו ועזרתו ולא בשל שכלי, מזלי או כוחי. לא רק שלא היה לי יד 
בדבר אלא הכול קרה על ידו התברך בשל ההסכם שעשיתי עם הבורא יתברך בפרהסיה במעמד של כ 1000 איש. 

לאור התרחקותי מהמצווה של מעשר ובכלל ריחוק מהשם וקיום מצוותיו נכון לאז רצה ההשגחה העליונה 
שאפול כלכלית כדי שאני אתעורר לתשובה ויבין שלא עמדתי בהסכם. וכדי שלא יהיו לי ספקות נפילתי הייתה 
צריכה להיות צורמת וכואבת כדי שאבין טוב טוב את המסר שמועבר אליי ולא אתלה במקרה או ב"פוקס" את 

הנפילה בניגוד לכל הגיון שהיה לי אז. 

החברה שהייתה בבעלותי קרסה והכניסה אותי לחובות בערבות אישית של מיליוני שקלים. זאת לפני שאני בן  
26. ותוך הכפשת שמי על לא עוול בכפי. לא אוכל לתאר את עומק הצער והכאב שסבלתי מנפילה זאת ולא הבנתי 
איך בדיוק אני היחיד מכל חבריי שבאו ממשפחות ממעמד ביניים, אני היחיד שהתעשר ואני היחיד שהפך להיות 
חייב מיליונים. הייתי בצער שלא יתואר, שלא לדבר על הבושה שאחזה בי, שאדם מתרגל לחיות כעשיר אין דבר 

יותר קשה "מלרדת לעם" ולחיות כמו כולם ולחשבן חשבונות כדי לגמור את החודש. 

ההלם של השינוי כואב וצורם בצורה שלא אוכל לתאר במילים ורק מי שחווה שינוי כזה קיצוני ובזמן קצר 
יחסית יוכל להבין אותי. 

לאור נפילה לא הגיונית זאת נזכרתי שהיה לי "דיל" עם בורא עולם שבו הבטחתי לעשר והפסקתי, נזכרתי בכל 
מה שעבר עליי מאותה הרצאה שבניגוד לכל הגיון בתוך שנה הייתי מוערך ב-11 מליון דולר )לפי הערכת משרד רואי 
חשבון מפורסם שעשה לחברה שלי לאור רצוני להנפיקה בבורסות בעולם( ותוך שנתיים ירדתי לחוב של מליון דולר ואני כל 

כולי בחור צעיר, אותו הרגע נשבעתי לשם בבכי שינסה אותי שוב ואני מבטיח הפעם לעשר. 

במקביל לניהול ובעלות על החברה שבזכותה התעשרתי לראשונה, למדתי משפטים, בשלוחה של אוניברסיטת 
מנצ'סטר בקריה האקדמאית בקריית אונו, לאחר סיום לימודיי המשפטים ולאחר קריסת החברה, ובשל החובות 
לחובות  אישית  חובותיי שנבעו מערבות  את  כדי לשלם  כסף  להרוויח  לארה"ב  זמנית  לעבור  נאלצתי  הכבדים 
ויום למחרת שנשבעתי לשמור על הבטחתי ולעשר, כבר ראיתי איך הגלגל מתחיל  החברה שהייתה בבעלותי, 

להסתובב לטובתי בצורה ניסית מעל הטבע, שרק בדיעבד מבינים שזה היה נס. 

תוך מספר שנים בעזרת השם יתברך עברתי את מבחני לשכת עורכי הדין בארה"ב בציונים הגבוהים ביותר 
בכל הזמנים של ארה"ב, )גם כן נס בפני עצמו בזכות קריאת איגרת הרמב"ן כל יום שישי לאחר קידוש ובקשה יחידה שהייתה 
לי והיא לעבור את מבחני לשכת עו"ד בניו יורק ולמרות שאז הייתה לי אנגלית קלוקלת( בעקבות נס זה, קיבלתי אומץ לפתוח 

משרד עורכי דין מיידית לאחר קבלת רישיון עריכת דין האמריקאי, ותוך זמן קצר הפכתי לעו"ד מפורסם ומצליח 
במיאמי שמתעסק בהגירה לארה"ב ובעלים של חברת השקעות בנדל"ן בחו"ל. 

זכיתי על ידי השם יתברך לשלם את כל החובות שהחברה הותירה )סירבתי לעשות פשיטת רגל שתפטור אותי 
מכל החובות( ובברכת השם ועל ידי השתדלות מצידי בעבודה קשה וביושר, התעשרתי שוב ואף יותר משהייתי 
קודם וכל זאת בניגוד לכל הגיון או שכל, וזאת בתוך זמן קצר ביותר ומעל הטבע, ראיתי במו עיני את הניסים של 
השם יתברך, כמובן שמאז אני לא מעז שלא לתת את המעשר שלי לפי ההסכם שיש לי עם הבורא. שלא לדבר 

שאני מאושר שיש לי זכות לעזור ולסייע למי שזקוק ולא חס ושלום להיות מאלו שזקוקים לסיוע. 

אני רוצה להוסיף שגדלתי והייתי חילוני כמעט מוחלט! למרות שהאמנתי בשם וידעתי שהוא איתי. ראיתי 
זאת במו עיניי באותות ומופתים. מפאת קוצר היריעה אין זה המקום לספר את כל סיפורי אבל מי שיגיע להרצאותי 
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שאני מעביר בכל הארץ בחינם לשם שמים לזיכוי הרבים, ישמע את כל סיפורי האישי שמעיד כאלף עדים שיש 
השגחה פרטית מדוקדקת על כל אדם. ושאין מקרה בעולם והכל לפי חשבונות שמים ולפי מעשה האדם. 

בעקבות חזרתי לעשר כמסוכם עם בורא עולם, השם יתברך נתן לי את ברכתו שוב ועל ידי השתדלות עמוקה 
מצדי בעבודה קשה וביושר לצאת מחובותיי הרבים, ולחזור ולהתעשר בזמן קצר ומעל להגיון ולחוקי הטבע, דבר 
שחיזק את אמונתי בבורא, אבל עדיין לא מספיק כדי לחזור בתשובה כי חשבתי שאני אדם טוב ולא עושה רע 
לאף אדם אז למה אני צריך לחזור בתשובה? והמשך סיפורי ימחיש לכם כמה טעיתי. לאחר שהבנתי שהשם היה 
לצידי וסייע לי לכל אורך הדרך ומעל הטבע לפני גיל שלושים, שוב התעשרתי לאחר תשלום של חובות כבדים 

של מיליוני שקלים. 

לאחר שהתעשרתי שוב, הבנתי שכסף לא קונה אושר, וגמרתי אומר בלבי שאני חייב לחקור אחת ולתמיד 
ולהכריע הנושא של הוכחת מציאות קיום הבורא יתברך והוכחת אמיתות התורה. גם התורה שבעל פה וגם התורה 
שבכתב, אחת ולתמיד, ואם התורה היא אמת ואם אני או הקורא של מחקרי חייב להסיק שהוא מוכרח לחזור 
בתשובה בעקבות הוכחת אמיתות התורה ובעצם להפוך להיות בעל תשובה או דתי?, או שזה בסדר להישאר 
חילוני או מסורתי שעושה חסדים וכעיקרון אדם טוב שלא פוגע או עושה רע לאף אדם. זה היה נושא מחקרי 
יגיע למסקנה היחידה שהכל אמת  שאותו סיכמתי והוא בעצם ספר ההוכחות שכתבתי וכל מי שיקרא ספר זה 
ויחזור בתשובה מאהבה. אנחנו ברי מזל שהבורא של כל העולמות הבורא הגאון החכם המדהים בחר בנו להיות 
היצור הכי חשוב בבריאה ואכפת לו מכולנו יהודים ולא יהודים והוא מקשיב לכל תפילותנו ובמיוחד יש לו אהבה 

מיוחדת לעם הנבחר העם היהודי. 

אני עו"ד שהתעשר ממקצוע עריכת הדין, נראה טוב מאושר מחזיק נכסי נדל"ן בכל העולם חייתי חיים של 
כוכב קולנוע ב"ה ותודה לאל ולא הייתי מתקרב לשם אלמלא חקרתי וראיתי שהכל אמת !!)כי גדלתי כתינוק 
שנשבה( מעבר לניסים שמעל הטבע שהשם עשה לי שאדע ולא שהאמין בלבד שהוא קיים!!! אפרט חלק מניסים 

אלו בהמשך למכתבי זה. 

תאמין לי כאדם משכיל ומבין אני יודע מאיפה אתה מגיע בשאלותייך ובתהיותיך, כמו כן אני יודע מה אתה 
יודע ויותר! רק השנה השקעתי מעל ל3000 שעות מחקר בנושא )כבר מעל 4500 שעות הושקעו נכון ל2012(. . 
לא פחות מ10 שעות ביום כל יום כבר מעל לשנה )כבר שנתיים פלוס( !וככל שחקרתי מצאתי כמה התורה אמת.. 
נכון ראיתי הסתר דברים שאלמלא הייתי משכיל אני מבין איך יכול אדם ליפול מאמונתו, אבל אם יחקור עוד יבין 
שזה רק עוד טריק של היצר הרע שיש לו כח אדיר שניתן לו מהשם יתברך כדי שישמר ההעלם של העולם ולכן 

נקרא עולם מלשון העלם שיש בעולם זה. )ראו דוגמא בחוברת ניפוץ השיקוץ בספר זה(

אבל דע אח יקר שאתה טועה ומטעה את הרבים אני יכול להוכיח לך באמצעיים שכלתניים שהתורה אמת 
ושיש בורא לעולם ואין עוד מלבדו. . . אתה עלול להיענש קשות על כל יהודי שתרחיקו מיהדותו או משמירת 
מצוות כי מי שמרחיק יהודיים מהאמונה, ייענש בכל החומרה ודינו חמור יותר ממי שרצח מישהו פיזית, כי כאשר 
תרחיק שומר מצוות מהשם על ידי ניצול בורותו וחוזר הזמן שלו לברר האמת, רצחת את נפשו לנצח. היצר הרע 
ניאוף,  זימה,  כגון  זמניים  יש ארסנל של תשלומים  ומקיום מצוותיה שכן ליצר  מסייע בידך להרחיקו מהתורה 
כסף, תענוגות המאכלים ועוד ועוד תשלומים "במזומן" כדי שיהיה לו כלים להלחם באמת שהתורה אמת. הרי 
לא הגיוני שאדם שידע האמת יסכים למכור את חיי הנצח בהנאה של רגע?!!! מכאן שכל מי שלא מקיים התורה 
לא יודע כי לא חקר או שחקר והוטעה על יד היצר הרע שהוא תחמן גדול. נאמר על היצר הרע שיש לו שכל כמו 
של כל האנושות יחד. . ומי מסוגל לעמוד מולו או מול הטריקים שלו?! רק מי שלומד תורה ומתחזק בלי הפסקה 

יצליח כי השם יסייע בידו להתגבר על יצרו. . על זה נאמר בתורה בראתי יצר הרע ובראתי לו תבלין. . תורה!

אתה אדם משכיל אם תחקור בכל הכוח והרצון, תראה שאתה טועה אח יקר. 

ידי  ונבדקו ואומתו סיפוריהם על  וזוכרים במדויק הגלגול הקודם  כיצד תסביר את הדרוזים שחזרו בגלגול 
פסיכולוגים?
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דוגמא סיפורו של אדיב אבו עאסי שזוכר שהיה נועד אבו רוקן ושודר בערוץ הראשון עם מיכה לימור זה 
הוכחה חזקה לחיים לאחר המוות ראה הסיפור בלינק הבא

http: //www. youtube. com/watch?v=SwORcILg1Sk

דיבור בשפה שאינה  לרבות  קודם  בגלגול  היו  מי  ותיארו  קודם  לגלגול  בהיפנוט  וחזרו  היפנוט  אנשים שעברו 
מוכרת להם בגלגול זה. ראה למשל בחור זה שזוכר שהיה טייס בגלגול קודם וסיפורו נבדק ואומת וזה אחד מיני 

רבים שנמצא ברשת

http: //www. ayalla. net/modules. php?name=live-media&lָe=cadena&cadena=1200

ישנם ילדים אוטסטים שזוכרים הגלגול הקודם ומתקשרים ומוסרים מידע שאין להם דרך לדעת וגם סיפוריהם 
אומתו. ראה הסיפור של גליה בלינק המצורף

http: //vitaminim. org/1/index. php?PHPSESSID=iv6iqjdjg2svb3ghdd6jlf9d76&topic=3676.0

אירועים  דרכו  ונמצאו  למליונים  אחד  של  דיוק  ברמת  נמצא,  בתורה  שרק  בתורה  מוצפן  תנכ"י  קוד  ישנו 
הסטוריים שקרו וכאלו שנמצאו עוד לפני שקרו כמו למשל חיזוי רצח רבין כולל שם הרוצח ואף בהתבסס על 
קוד זה רבין הוזהר אך לא האמין ותוך מספר חודשים נרצח לינק לספרו של מייקל דרוזנין בעברית הצופן התנכ"י

http: //simania. co. il/bookdetails. php?item_id=57648

סיאנסים שעשו אנשים והורידו רוחות שאמרו להם שרק חזרה ליהדות זה האמת, ושדת משה אמת היא, ראה 
זה על חיילי צה"ל החילוניים שעשו מאות סיאנסים ומה נאמר להם לרבות שהמיתו שניים מהם  סיפור מחזק 
והחזירו אותם לחיים ושניהם חוו חוויה חוץ גופית מדהימה ומתארים בפרטי פרטים מה עברו. . סרט זה מוכיח 
שתופעה זאת אמת. כמובן שאסור לעשות סיאנסים והיהדות אוסרת על כך בכל תכלית אבל מליוניי אנשים בעולם 

עשו והצליחו כולל אנשים שאני מכיר אישית

http: //www. tora1. com/sratim/siansim_bazava. WMV

חוויה של בית דין שמעלה שמתארת על ידי חילוניים בדיוק באותם מילים תמצא בלינקים הבאים: סיפור של 
אשר מסעוד ביטון מקרית שמונה שהיה בבית דין של מעלה וראה דברים שאין לו דרך לשקר ולהמציא מה גם 

שעדותו מאוד רגשנית כולל בכי רב לכל אורכה

http: //www. youtube. com/watch?v=3iIDFBIwoWk

סיפור של משה לוי צעיר מצרפת עולה חדש בן 26 סיפורו נקרא הסוף. )תרשום בגוגל הסוף -משה לוי וכך תגיע 
לוידאו שלו

http: //www. youtube. com/watch?v=V2nxkFcuRIA

סיפורו של ניר אבוגא'ן צעיר תל אביבי חילוני לשעבר שמתאר בדיוק מפליא ובצורה רגשנית מה עבר בבית דין 
של מעלה, כולל דברים שלא ידע על קיומם ובטח לא בדרך שנשאל וגם הוא השתמש באותם מילים שהזכרתי 

קודם בשאלות שנשאל

http: //video. yehudim. net/play. php?vid=1362
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סיפורו של שרון נחשוני שמת מוות קליני והגיע לבית דין שלמעלה ונשאל שאלות בדיוק כמו ניר אבוגא'ן ורויטל 
לוי ומשה לוי ואשר מסעוד ביטון שמאמתות שאכן היה בעולם האמת וכל שעבר אמת היה

http: //www.youtube.com/watch?v=bBvbIUTgngc&feature=related

סיפורו של מנהל בידיעות אחרונות החילוני לגמרי שהיה אתאיסט לפני כן וראה דברים שלא מעולם זה היה בבית 
דין של מעלה

וכך אמר: "הנשימה נעצרת כשמגיע שלום לרגע הדרמטי ביותר, המפגש הראשוני פנים אל פנים עם הניצול 
והמציל "למרות שהכנתי את עצמי, הצטמררתי. מייד כשניכנס הרב שמעון לחדר, החל כל גופי לרעוד. הבנתי 
שאכן יש חיים לאחר המוות: יש מי שמשגיח על העולם ורואה כל מה שאתה עושה: לפתע ראיתי את תווי 

הפנים שראיתי בבית הדין –לא היה לי. . . "

http: //acheinu.co.il/?CategoryID=209&ArticleID=3458

סיפורה של רויטל לוי שהייתה בבית דין של מעלה חילונית גמורה ומתארת גם כן באותם מילים את השאלות 
שנשאלה: 

http: //www.youtube.com/watch?v=MnjalAK2THM

סעדה אישה שחוותה מוות קליני והייתה בבית דין של מעלה ומתארת גם כן באותם מילים מה עברה

http: //video.yehudim.net/play. php?vid=1365

דביר אדם שחווה מוות קליני והיה בבית דין של מעלה.

http: //m424.com/dvir_report. html

בוידאו הבא ישנם עשרות אנשים שחוו מוות קליני כולל קיבוצניקית חילונית שלא ידעה שיש דבר כזה אלוקים או 
דת חשבה שהכל שקרים כולל איש מוסד שמת מוות קליני כולל מספר אנשים נוספים שרואיינו בטלויזיה בתוכנית 

של קובי מידן על המוות הקליני

http: //www.youtube.com/watch?v=rkbCSmOD-bI

גדעון פריזנאט מצפת שהיה חילוני ומת במקרר והיה בעולם האמת וחזר לחיים

http: //www.youtube.com/watch?v=5T9Ifvd5Bh4&feature=related

אשה חילונית שהייתה בעולם האמת וראתה את גהינום )שאול(ומתארת מה ראתה שם: 

http: //www.youtube.com/watch?v=8Yy_5aFSKYg&feature=related

איש מסתערבים שחווה מוות קליני והיה בבית דין של מעלה מתאר כל שעבר: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZKy8SJesGIc&feature=related

שמעון אוחנה חייל בן 20 שמת מוות קליני היה העולם האמת ראה וחווה בית דין של מעלה מתאר מה עבר פגש 
את קרוביו שנפטרו ולא רצה לחזור אך הוכרח לחזור: 

http: //www.youtube.com/watch?v=oQ05a6cvzOI

סיפורה המדהים של אשה עיוורת מלידה שלראשונה בחיי יכלה לראות כאן תראו את סיפורה של ויקי נורטוק 
מאנגליה שהיא עיוורת מלידה שמתה מוות קליני ויצאה מגופה ומתארת מה ראתה

http: //www.youtube.com/watch?v=_tw-S4T0PIs
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רחל נועם קיבוצניקית שחוותה מוות קליני בגיל 20 לאחר שפיגום נפל עליה מקומה חמישית ומתארת מה ראתה

http: //www.youtube.com/watch?v=QUfcztzf2qA

והיה לה את כל  סיפורה של אחות בשם התר סלואן שחוותה מוות קליני ומתארת כמו כולם את אותה חוויה 
השלבים של מוות קליני עמוק

http: //www.youtube.com/watch?v=hdl6VU-cdOg&feature=related

כתבה תיעודית של הביביסי הבריטי של שעה שלימה שהוכחה מעל לכל ספק בצורה מדעית שיש הוכחות מוצקות 
וחד משמעיות שיש חיים מחוץ לגוף ושיש חיים לאחר המוות

חלקים  עוד  לה  יש  זאת  בכתבה  ראה  הבא  עולם  שיש  משמעית  חד  בצורה  הוכיח  רופאים  שלושה  של  מחקר 
ביוטיוב באנגלית עם תרגום לעברית: 

http: //www.youtube.com/watch?v=GMtDogTipR8&feature=related

כתבה יפה שמוכיחה שיש חיים לאחר החיים עם הוכחות של גלגוליי נשמות מדקה חמישית

http: //www.youtube.com/watch?v=0lsR3NZaMFg&feature=related

דיבוקים- תופעה שנקראת דיבוקים שזה נשמה של חוטא שנמצאת בכף הקלע שזה חמור מגהינום בגין חטאים 
חמורים )כגון רציחות ובגידות של נשים נשואות ועוד. .(שנכנסת באדם חוטא ומציקה לו

מומלץ לקרוא את ספרו של הרב הצדיק הרב יהודה פתייא שהיה מגרש דיבוקים. רב זה כתב את הספר "רוחות 
מספרות"

בלינק הבא תוכל לקרוא העתק של הספר רוחות מספרות ועדויות אלו מאוד מחזקות ומוכיחות שאכן יש חיים 
לאחר החיים ניתן להוריד הספר בן 78 עמודים בחינם למחשב

 http: //www.hebrewbooks.org/pdfpager. aspx?req=34998&pgnum=1

הרצאה על דיבוקים: 

http: //www.youtube.com/watch?v=SeBZgD14lsU

הרב בצרי מנסה להוציא דיבוק מאברך מברזיל בלינק זה תראה וידאו )הרב בצרי הינו נכדו או נינו של הרב יהודא 
פתייא שכתב את הספר רוחות מספרות שהעליתי כאן לינק אליו(

http: //www.youtube.com/watch?v=qyrvF2s9P_4&feature=related

הכתבה בטלויזיה הישראלית על הדיבוק שבאברך מברזיל האברך דיבר שלא מפיו בשפה העברית שהוא לא אמור 
לדעת אותה כלל

http: //www.youtube.com/watch?v=3KTgz_qhsuA&feature=related

הילות

-מחקר שמוכיח שיש הילות לכל אחד מאיתנו ואיך צבע ההילה משתנה עם טלית ותפילין ולעומת זאת ששמו 
שמיכה על הבן אדם הצבע לא השתנה

בוידאו זה החוקר זבולון רבייב מוכיח שהתורה אמת לפי מחקר ההילות שכל אחד יכול לנסות בבית אם ירכוש 
ציוד פשוט זה. . בלינק הבא ההרצאה עם ההוכחות שמוכיחות שהתורה אמת

http: //www.youtube.com/watch?v=IIdYCKGdJ5o
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ועכשיו אוסיף את עוד מסיפורי האישי

ביום אחד בהיותי חילוני גמור חלמתי חלום זה היה 30 לדצמבר 2008 התגלו לי מלאכים בחלום שהיה הכי 
אמיתי שאי פעם חלמתי התעוררתי בבעתה שיש דבר כזה כי ידעתי שחלום אמת היה כי נתנו לי להרגיש כאילו אני 
ער, באותו היום הגעתי מוקדם למשרדים שלי במיאמי ובלי הסבר בהיתי במצלמות האבטחה שבמשרדי, שהיה 
דבר נדיר שאני אביט בהן ולתדהמתי אני רואה מלאך עף במשרד דרך מצלמות האבטחה!!. . הייתי בשוק מוחלט 
ממה שאני רואה יצאתי מייד ולא ראיתי כלום בעין רגילה, כאשר נבדקה ההקלטה ראיתי ביחד עם עובדיי והשכנים 
שבאו לראות הדבר, בבירור וידאו של 4 שניות שמקליט המלאך עף במשרד שלי העליתי תמונות מהוידאו זה 
לפייסבוק שלי, אשמח לאשר כל מי שמעוניין לראות תמונות אלו אצלי בפייסבוק בלינק המצורף)נכון ל2012 
מאז העליתי וידאו ליוטיוב עם הסרטון של המלאך רשמו את שמי ערן בן עזרא ביוטיוב ותראו הוידאו של המלאך 

) http://youtu.be/c5dCOQp7yCg שמופיעה במשרדי או בלינק הבא

ויש כוחות  אז מניסיוני האישי השם עשה לי נס שאני אתעורר לתשובה והראה לי במו עיני שיש מלאכים 
רוחניים שלא מהעולם הזה למען אדע ולא סתם אאמין שיש בורא לעולם והכי חשוב שיש בידי ההוכחה ראו במו 

עינכם אצלי בפייסבוק בלינק הבא: 

https: //www.facebook.com/eranbenezra10

אז לאור כל העדויות האלו שהן טיפה בים כיצד ניתן לטעון שאין דין ואין דיין?

אתה חייב להבין שכדי להשאיר הסתר ולעשות את הבחירה בחיי התורה, ה' נתן לשטן שהוא היצר הרע והוא 
הסיטרא אחרא כוח לשקר וששקריו יהיו משכנעים מאוד כדי שתהיה בחירה אמיתית אבל משכיל יבחן ויבדוק 
ויגלה שכל העולם הזה הוא שקרי ושתורת משה אמת היא ולגבי כל הסתירות בגמרא מדובר בדעות מנוגדות 
שעליהן נאמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים ואין הם הוכחה שכל תורת משה אינה אמת להיפך הדבר. . . התורה 

שרדה אלפי שנים ולא השתנתה במהות כהוא זה!!

עו"ד ערן בן עזרא"

שאלות ותשובות בנושאים שונים
בהמשך לאמור בספר ההוכחות לקחתי ממקורות שונים את התשובות והן מדגימות ועונות על השאלות מעבר 

לכל ספק סביר שהתורה אמת וניתנה על ידי הבורא יתברך. 

ממציאהם  והשכל  המדע  בכוח  לעולם  בורא  שיש  מאמינים  כיום  המדענים  גדולי  שגם  בהוכחות  נתחיל 
המדעיים. . להלן דבריהם: 

האם המדע או המדענים החשובים בדורנו מאמינים שיש בורא?
תשובה: אנשי מדע מגלים את הבורא כהתערבות גורם לא חומרי בכל הנעשה בטבע. 

פרופ' אלכסנדר קיטל מציין בספרו 'הכימיה של הפרוטו-פלסמה', כי לאחר בדיקת מחקרים רבים בנושא זה 
)הוא נוקב במספר 568!( הוא הגיע למסקנה: "בתהליך התורשה יש לקבל את התערבותו של גורם לא-חומרי 

כלומר, ישות אלוקית". 

החוקר מאייר, בספרו 'פרובלמות החיים לאור החקירה המודרנית' מגיע אף הוא למסקנה דומה: "כי לא ייתכן 
שכל זה נעשה מאליו, יש מתכנן המלווה את כל התהליכים". ]מדעי הטבע לבריאת העולם, יבנה, עמ' 15[

כשאנו   ":)1962 )פריז  הביולוגי'  'הסדר  בספרו  כותב  יהודי,  ממוצא  צרפתי  מיקרו-ביולוג  לבוף,  אנדרה 
מתבוננים בעולם החי, מתחוור לנו שהוא טבוע בחותם האחדותיות. אחדות של תבנית: התא נתון בציטופלסמה; 
אחדות של תפקוד: חילוף החומרים שווה ביסודו בכל התאים; אחדות בהרכב: המקרו-מולקולות הראשיות של 

כל היצורים החיים מורכבות מאותן מולקולות עצמן. 
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לצורך בניית תבנית עולם החי, יצר אותו יוצר תבניות ואפשרויות רב-גוניות. אך את כולן יצר ממספר קטן 
של אבני בניין. ניכר שאותו יוצר, שבנה הכול בחכמה נפלאה מאותן אבני בניין, יצר שורה מופלאה של צורות 
חיים שונות האחת מחברתה. המנגנון של כל בעל חי נבנה כך שיוכל לעשות בדיוק את מה שרצו שיעשה ולא 

יותר. . . לכל אחד יש את תפקידו". 

ההתפעלות האנושית מהבריאה – מדברי מדענים ידועי שם. 

דוד המלך אומר בתהלים: "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה' ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת " )תהלים קד, כד(. אם נבצע קפיצה היסטורית 
קדימה בכמה אלפי שנה, נמצא הד קלוש לשבח זה בדבריו של הפיזיקאי הדגול אלברט איינשטיין. כך הוא כותב 
בספרו 'אמונתי': החוויה היפה ביותר שאנו יכולים לחוות היא המסתורין. זהו המקור לאמנות ומדע אמיתיים. 
אדם אשר חוויה זו זרה לו ואשר אינו מסוגל להתפעל ולעמוד בהתלהבות וביראה, חשוב כמת. עיניו עצומות 
לדעת, כי מה שאינו ניתן להשגה על ידינו, באמת קיים והוא מגלה את עצמו בחכמה העילאית והיופי הקורן 
ביותר, אשר אמצעינו הדלים מסוגלים לתפוס רק בצורות הפרימיטיביות ביותר. ידיעה זו, הרגשה זו, היא במרכז 

הדתיות האמיתית". 

שלי  האמונה  אמר:  אחרת  13-12[ ובהזדמנות  עמ'   ,COMME JE VOIS LE MONDE איינשטיין,  [אלברט 
נובעת מרגש ענווה והערצה כלפי הכוח הרוחני העליון האין-סופי המגלה עצמו בפרטים הדלים שאנו יכולים 

להשיג בשכלנו המוגבל והחלש". 

סיר ג'ון אקלס, מחשובי חוקרי המוח בימינו, מסכם את השקפתו לאחר שנים של מחקר בדברים אלה: "מאמין 
אני, כי יש מסתורין מהותי בקיומי האישי, החורג מההסבר הביולוגי של התפתחויות גופי ורוחי. ודאי שאמונה 

זו תואמת את המושג הדתי 'נשמה' ואת בריאתה בידי אלוקים". 

המעוניין בעוד ציטוטים של אנשי מדע מאמינים, יכול לעיין בספרו המעמיק והרחב של פרופ' צ'רניבסקי 
'בין מדע ודת'. בספר מובאות ציטטות של מאות אנשי מדע גדולים ומפורסמים, אשר תמציתן היא המסקנה על 
מציאותו של בורא העולם, של כוח על-טבעי מתכנן, כפי שבא לידי ביטוי בעוצמה המהממת של התכליתיות 

והחכמה הטמונות בבריאה לאורך כל ההיסטוריה כולה. "

משלו שלסר אייזיק ניוטון, מהמדענים המבריקים לפני מאות שנים, היה חדור אמונה בבורא. ככל שהעמיק 
לחקור, כך התעצם אצלו הרגש הדתי והאמונתי. מצטטים מפיו את האמרה הבאה: "העולם מצטיין ברב-גוניותו 
ובדיוקו. המכלול הנהדר הזה של צורות ותנועות לא יכול לקום אלא על ידי הרצון האלוקי הרואה הכול ושולט 

בכול". 

מסופר על אודות ניוטון, שאירח בביתו חבר, מדען אף הוא, והלה סבר שהעולם הוא פרי מקריות והתפתחות 
ניוטון בנה לכבודו דגם של כדור הארץ שסביבו חגים גרמי השמים. המדען האורח התפעל מהיצירה  עצמית. 
וניוטון העיר לו: מודל זה נברא מעצמו. המדען שלל כמובן אפשרות זו וניוטון סנט בו: מודל זה אינו יכול להיווצר 
מעצמו ואילו כדור הארץ וכל הגלקסיות יכולים להיווצר מעצמם? אם ברור שהחיקוי השטחי אינו יכול להיווצר 
לנו אלא  נותר  יעלה על הדעת שכך אירע עם המקור המופלא? ראוי הבורא שנתפעל ממנו. לא  מעצמו, כיצד 

ללמוד לדעת כיצד המערכת המופלאה ממלאת את תפקידה. 

עולם החי – תבנית המועברת מדור לדור

סוואנסון:  פרופ' קארל  כותב   ,)1973 פועלים,  )ספריית  יסודות הביולוגיה החדשה  על  'התא', סדרה  בספר 
"החוקר הגרמני רודולף וירחוף גילה אמת פשוטה במדע הביולוגי והיא כי תאים קיימים הם בהכרח תוצר 
והמשך של תאים קודמים. רק גוף חי מייצר תאים חיים. הזרע והביצה אף הם תאים חיים הבאים בשרשרת 
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תורשתית מדור לדור". הגדילה וההתפתחות הם פנים שונות של התנהגות התא. מדבריו עולה כי לתא תבנית 
הכפרנית,  האבולוציה  תאוריית  את  שוללת  זו  קביעה  לדור.  מדור  חיים  להעביר  שנועדה  ומתוכננת  אחידה 

המדברת על היווצרות תאים באקראי ללא כוונת מכוון. 

לורד קלווין, מאנשי המדע של המאה ה-19, אמר:"אם תתאמץ לחשוב, יכריח אותך המדע להאמין באלוקים"

שקיימת  ההנחה  מלבד  ליקום  הסבר  כל  1955:"אין  השכל'  'מדע  בספרו  כתב  פלנק  מקס  המדע  איש 
אינטליגנציה יוצרת נעלה". 

אלברט איינשטיין על הרגשות הדתיים של מדע:" הרגשות הדתיים של איש המדע מקבלים צורה של פליאה 
אינטליגנציה  רבה;  כה  עליונות  בעלת  אינטליגנציה  המגלה  הטבעי  שבחוק  ההתאמה  לנוכח  שבהתפעלות, 
שבהשוואה אליה, כל החשיבה השיטתית והפעילות של יצורי אנוש אינם אלא בבואה חסרת ערך". א' איינשטיין, 

העולם כפי שאני רואה אותו[-מידע מתוך מתוך אתר מנוף. 

ש. ואהבת את הגר" מהי המצווה? 
ת. מי שאינו יהודי שמתגייר הוא הגר: למעשה כל מי שלא יהודי יכול להצטרף ליהדות ליהנות משכר רב בחיי 
העולם הבא כמו היהודים אם לאחר חקירתו יבחר לקיים את כל 613 המצוות )תרי"ג מצוות( שהיהודים מצווים 
ויתגייר כדין וכהלכה, ובכך יחשב לגר צדק ויזכה לשכר נצחי וכו' של היהודים הצדיקים בגן עדן ובחיי העולם 

הבא. ואז יהודי מצווה לאהוב את הגר שנאמר וזכרתם כי גרים בייתם בארץ מצרים. 

ש: האם זה טוב לחפש משמעות בחיים? אולי כדאי להתעלם מהרצון לחיפוש הזה?
ת. להלן ציטוטים ממומחי בריאות הנפש שמהם ניתן להבחין עד כמה חשוב לאדם לחפש משמעות לחייו, 
ושעצם החיפוש עצמו בריא לנפש, כל התעלמות מהצורך לחיפוש משמעות מזיק לאדם ויכול להביאו לייאוש 
ודיכאון. להלן כמה קטעים מדבריו של פרופ' ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" הלוגותרפיה גורסת, 
שהשאיפה למצוא משמעות לחיים היא הכוח המניע הראשוני של האדם. כופר אני בכל תוקף בהנחה שחיפושיו 
ולא פתוגני.  לא פתולוגי  אינו  הווייתו הם תולדה של מחלה, התסכול הקיומי כשלעצמו  של האדם אחר פשר 
דאגתו של האדם, ואף ייאושו, על מידת כדאיותם של החיים הם מצוקה רוחנית, אך בשום פנים ואופן אינם מחלה 
נפשית, אמת, חיפושי האדם אחר פשר וערכים עלולים לעורר מתיחות פנימית. אולם מתיחות זו עצמה היא תנאי 
מוקדם לבריאות הנפש. הריני מעז לומר, כי אין לך דבר בעולם שעשוי לעזור לאדם להתגבר על הגרוע מכל כמו 
הידיעה כי יש פשר לחייו. הרבה חכמה גנוזה במשפט: מי שיש לו "ְלַמה" שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת בכל 
"איך". הנה כי כן יכולים אנו לראות, כי בריאות הנפש מבוססת על מידת מה של מתיחות, הלא היא מתיחות בין 
מה האדם כבר פעל ובין מה ששומה עליו לפעול, או הפער בין הווייתו של האדם לבין מה שעליו להיות. מתיחות 
כזו טבועה במהותו של האדם ולכן הכרח בה לתקינותו הנפשית. מי שמניח, שצורך ראשון הוא לאדם להגיע 
לשיווי משקל או למה שקרוי בביולוגיה "הומאוסטאטיס", כלומר, להגיע למצב של העדר מתיחות, טועה טעות 
מסוכנת בתפיסת המושג של היגיינה נפשית. לא מצב של העדר מתיחות נחוץ לאדם, אלא השאיפה והמאבק אל 
מטרה ראויה לו. לא התפרקותה של מתיחות בכל מחיר דרושה לו, כי אם תביעה שיקום ויגשים פשר פוטנציאלי 

שמצפה לו" 

להלן קטעים דבריו של ד"ר ז'וזף פאברי מנהל המכון ללוגותרפיה באוניברסיטת קליפורניה: 

אין מתגברים על הריק הקיומי באמצעות הסתכלות עצמית ולא בניסיונות לסתום אותו בבידור, בשררה, בכסף 
בסמים משכרים או בהשתלהבות הרוחות, כי אם על ידי שממלאים אותו משמעות. כדי לשמור על הבריאות יש 
צורך להימנע ממתחים גופניים ונפשיים מזיקים, ואילו מתחים רוחניים בריאים מחזקים את שרירנו הרוחניים. 
המתח הבריא ביותר מתהווה בין מה שהיננו לבין שאיפות חזוננו. המאבק על משמעות אינו קל, החיים אינם 
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חייבים לנו תענוגות, אך הם מציעים לנו משמעות. בריאות נפשית אינם מנת חלקם של אלה התובעים אושר, כי 
אם של אלה המוצאים משמעות, לאחרונים )המוצאים משמעות( בא האושר כתוצר לוואי, הוא תוצאה של נביעה, 

לא של רדיפה. 

על פי תורת הלוגותרפיה, המרדף אחר משמעות מהווה את תמצית האנושיות שלנו. אם נבלום אותו, תיפער 
בתוכנו התהום השטנית של הריק הקיומי. דבר נוסף העדר משמעות אמתית, גורם חוסר סיפוק לנפש הזועקת 
נמצא  פרנקל לפעמים  פרופסור  וכך מסביר  ולחברה  לו  זולים המזיקים  ואז האדם מחפש תחליפים  למשמעות 
שהשאיפה המתוסכל לֶפֵשר מקוזזת על ידי שאיפה לכוח, לרבות הצורה הפרימיטיבית ביותר של השאיפה לכוח, 
השאיפה לממון. במקרים אחרים באה השאיפה לתענוג ותופסת את מקומה של השאיפה המתוסכלת לפשר" תאר 
לך אדם שהיה רגיל לאכול מאכלים הכי מעודנים ואיכותיים והנה הוא "נתקע" ביער סרק ללא עצי פירות, מרוב 
רעבונו וצימאונו הוא ינסה לאכול כל דבר שנראה לו אכיל, גם הנשמה כך. בספרי הקבלה מוסבר שהנשמה שלנו 
מתגעגעת לאושר שהיה לה בשמים לפני שירדה לארץ ולכן האדם מנסה לחפש מזון לגעגועי נשמתו, הנשמה 
צמאה למזון רוחני לסיפוק משמעות ומטרה בחיים, כשאדם לא יודע זאת הוא מרגיש צימאון ומנסה להשתיק את 
המיית נשמתו בתחליפים של שאיפה לכוח, ממון, תענוג גשמי, וכהנשמה לא באה על סיפוקה, מנסים להגביר 
את הרדיפה והמינון של הכוח, הממון והעונג – גם על חשבון הריסת החברה. חברה אשר אינה יודעת לספק את 
אחד הצרכים הבסיסיים ביותר של האדם, דהיינו, הצורך במשמעות לחיים מזמינה אלימות ותוקפנות. לא לחינם 
המילה אלימות באה מלשון "אלם" חוסר יכולתו של האילם להביע את עצמו מביאה אותו לתוקפנות ולאלימות. 

אומר ד"ר ישעיהו תדמור. יש מכנה משותף בין נהג המונית, רולטת כביש, ייתכן גם לחלק מההתאבדויות 
של בני הנוער. נראה שכולם יונקים משתי תפיסות יסוד: תפיסת החיים ְכְּסָתּם, ותפיסת הזולת כאובייקט. עליהן 
יש להוסיף את החינוך ומוטב לומר את כשל החינוך. החינוך לעיצוב השקפת עולם, לחיפוש משמעות ולשיפוט 

מוסרי הינו רופס כיום במערכת החינוך". 

 פרופ' ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, עמ' 128-125. לוגותרפיה- היא האסכולה בפסיכותרפיה שייסד 
זו המכונה לוגותרפיה )לוגוס ביוונית- פשר, משמעות.  פרופסור ויקטור פרנקל באמצע המאה ה -20 אסכולה 
תרפיה- ריפוי( על ידי הלוגותרפיה מנסים לרפא אנשים הסובלים מבעיות נפשיות כאלו ואחרות על ידי מציאת 
משמעות לחייהם. ז' פאברי, המשמעות של חייך עמ' 13, 18, 19, 99. פרופ' ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, 
עמ' 130. ד"ר ישיעיהו תדמור, מנהל בי"ס הריאלי בחיפה, מובא במשמעות החיים- הרב ד"ר גיל טבעון עמ' 10 

ש: איך אדע שיש לעולם מטרה?  
לגרום שהכיסא  כיצד  טוב  הכיסא חשב  את  הנגר שבנה  מסוימת,  למטרה  שנבנה  כיסא  על  יושב  אתה  ת.   
יהיה נוח וטוב בשבילך, לכיסא יש 4 רגליים כדי שלא ניפול, הוא בנה משענת בכיסא כדי שתוכל להישען עם 
גבך ולנוח. הסתכל מסביבך כל דבר נבנה במטרה מסוימת, כיסא, שולחן, מנורה, עט, מכונית ובית, הכל נבנה 
למטרה. כל דבר שיש לו סדר אנחנו מבינים שיש תכלית למה סידרו אותו, וככל שהסדר מורכב יותר ומתוחכם 
יותר כך הוא יותר חשוב- כי השקיעו בו יותר, אינו דומה סדר ותחכום שיש בחללית לבין הסדר והתחכום שיש 
בכיסא. בהתבוננות קלה ביקום שלנו ניווכח שהוא מתוחכם מאין כמוהו מהפרט הקטן ביותר עד לפרט הגדול 
ביותר, מהנמלה הקטנה ביותר עד לשמש הירח הכל מתוחכם ומסודר. אם ראינו אדם, פשוט ככל שיהיה, אך 
מיושב בדעתו, המתכנן ומבצע פרוייקט כלשהו, אין לנו ספק כי יש לו מטרה במעשיו, גם אם אין אנו מבחינים 
בה. כל שכן אם אדם זה הינו אישיות מוכרת ומפורסמת, כמו מדען בעל שם עולמי או מנכ"ל חברה גדולה וכדו' 
הרי אין לנו צל של ספק כי מטרה מסויימת קיימת למעשיו. וככל שהפרוייקט הנבנה נראה סבוך, חכם, ומעובד 
קיימת מטרה למעשיו.  כי  ויותר  יותר  לנו  ומרומם, כך ברור  נעלה,  נכבד,  וככל שהאדם הבונה  לפרטי פרטים, 
ואם בנבראים אנחנו מבינים שלא יבצעו פרוייקט סתם כך ללא מטרה, אז הבורא היצרן של העולם החכם מכל 
בתורה  נוסף,  דבר  העולם.  בבריאת  מטרה  לו  שיש  בודאי  חיים,  אנו  בו  המתוחכם  בעולם  את  שיצר  החכמים 
ובקבלה מוסברת מטרת בריאת העולם ואת התורה ניתן להוכיח שהיא מבורא עולם לכן גם מאמיתות התורה ניתן 

להגיע ולדעת שיש מטרה לבריאת העולם. 
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ש: מדוע אלוקים יצר אותנו כאן הרי הוא כל יכול ואינו זקוק לשום דבר?
ת. אלוקים יצר אותנו למעננו כדי להטיב לנו כדי שנזכה לעמוד בניסיונות ואז לזכות לחיי נצח ללא בושה 
וצער, ולטובתנו אנו, אלוקים ציווה שנעבוד אותו, כי כדי להשלים את נשמתנו אנחנו צריכים להידמות למושלם 

ביותר בעולם. 

ההסבר המתומצת מדוע אלוקים ברא אותנו הוא: שמטבע הטוב להטיב, אלוקים הטוב המוחלט מעוניין לתת 
לנו את הטוב ביותר ואת הטוב הנצחי. כל אדם שמקבל משהו בחינם הוא מתבייש וככל שהדבר שהוא קיבל הוא 

יותר יקר כך הבושה יותר גדולה, חיי נצח זו המתנה הכי גדולה ויקרה שיש בעולם. 

לכן אלוקים שם אותנו כאן כדי שנתגבר על הניסיונות, נבחר בטוב ונעבוד אותו ואז נזכה לחיי נצח ללא בושה 
כי התאמצנו למען זה. 

ש: האם זו לא קטנוניות, שאלוקים מבקש שנעבוד אותו, הרי הוא לא צריך אותנו?
אשאל אותך שאלה, את מי היית רוצה שבנך יעריץ, אדם שתוי ומסומם או אדם משכיל וחכם, טוב לב  ת. 
ובעל חסד. ודאי היית מעדיף שבנך יעריץ וילמד ממידותיו של האדם השני היותר מושלם והיותר טוב. כך גם 
בורא עולם שאנו בניו הוא מעוניין שנהיה הטובים והמושלמים ביותר ועל כן כשהוא מגלה לנו חלק ממידותיו 
ושלמותו ומצווה עלינו להדבק במידותיו, הכוונה לנסות לחקות את מידותיו של הבורא ולהיות רחמנים, גומלי 
יותר טוב מה'  יותר מה', אין  חסדים וממילא זה הטובה הגדולה ביותר שיכולה להיות לנו, אין משהו מושלם 
ואין בעל חסד גדול יותר מה', ממילא אנו מצווים להדבק במידותיו למענינו ולא למענו. שהרי אם נחקור נגלה 
שיש שלוש אפשרויות לאדם להשקיע את חייו. א. לעבוד למען מישהו מתחתיו, נניח מישהו רע, מושחת, וגרוע. 
זו כמובן אפשרות שלא טובה ורק תדרדר את האדם יותר ויותר. ב. לעבוד את עצמו ואת סיפוק תאוותיו אוכל, 
מין, כבוד וכו' כשאדם עובד את עצמו, הוא בסוף מרגיש חוסר סיפוק, כל הנאותיו הם רגעיות וחולפות להן, כל 
הנאה גשמית אחרת שנמאסת בסוף, גם רדיפת הכבוד גורמת לו עצבות כעס קינאה וגאווה, כך שכשהוא עובד 
את עצמו הוא יכול להתדרדר ולרדת יותר ויותר. ג. האפשרות השלישית היא שאדם ישקיע את חייו למען משהו 
יותר גדול ממנו, משהו יותר מושלם ממנו שהוא ישאף להתדמות אליו ולשפר את עצמו, ולכן אלוקים הטביע בכל 
אדם צורך להעריך ולעבוד למען משהו שיותר גדול ממנו, אחד מעריץ נבחרת כדור רגל, לא מפסיד אף משחק, 
כל השחקנים נמצאים בחדרו, תלויים על הקירות כמובן, הפסד של קבוצה גורם לו לצער וניצחונה משמח אותו 
וכל זה מדוע, מכיוון שיש לאדם צורך פנימי להעריץ מישהו חשוב, מכובד ומפורסם יותר ממנו. אחד יפעל למען 
הקומוניזם, אחר בשביל הקפיטליזם, סוציאליזם – אבל כל הפילוסופיות מעשה ידי אדם הם מוגבלות מטבען 
בשל עצם העובדה שהם מעשה ידי אדם. בכל הדורות קמו שיטות ופילוסופיות שהמכנה המשותף שלהם שהם 
מעשה ידי אדם ושהם קמו ברעש גדול, סחפו אחריהן אלפי אוהדים שהיו מוכנים להקריב את החיים למענן. סופן 
של האידיאולוגיות שהם קרסו לא לפני שקמה תיאוריה חדשה מעשה ידי אדם שחשבה להחליף את התיאוריה 
הקורסת. הדרך הטובה והנכונה ביותר כדי לספק את צורך האדם לעבוד למען משהו גדול מעצמו לשאוף להגיע 
לשלמות הגדולה ביותר, לתקן את העולם שיעבוד את האידיאלים המושלמים והגבוהים ביותר. ומה יותר מושלם 
מהבורא יתברך. ועל כן העבודה האלוקית היא למען האדם ולטובתו ולא למען צורך הבורא. לכן זו לא גחמה 
של בורא עולם שהוא מבקש שנעבוד אותו, אלא למעננו, למען שנגיע לשלמותינו האישית ואז לזכות לחיי נצח 

בשלמות. 

ש: למה ה' לא מתגלה אלינו מדוע הוא אינו מתגלה אפילו רגע אחד או יעשה איזה נס 
גלוי וכולנו נחזור בתשובה?

ת. כדי שלא נאבד את הבחירה, תפקיד הבחירה על מנת לתת לנו שכר להטיב לנו. כאשר ה' יתגלה אלינו, אנו 
נאבד את הבחירה בין טוב לרע וממילא לא יהיה מגיע לנו שכר על הבחירה בטוב, כל אדם יכול להגיע לאחר 
זמן ומחשבה. תאר לך שבמשחק  זה להשקיע  ה', מה שנדרש מאתנו  חקירה אובייקטיבית להכרחיות מציאות 
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שהפאזל  זה  על  פרס  לי  תתן  כך  ואחר  הפאזל  את  לי  תרכיב  "אבא,  לך,  יאמר  הוא  שלך,  לבן  שקנית  הפאזל 
מורכב. המתנה הגדולה ביותר לאדם היא כאשר הוא מקבל שכר על משהו שהוא התאמץ ופעל למענו ולא כמתנת 
חינם שגורמת למקבלה בושה של "לחם חינם". הבחירה שלנו באפשרות האמונה תלויה אך ורק בבחירת האדם 
וברצונו, אלוקים השאיר כאן את טביעות אצבעותיו ועלינו לדעת ולהבין בשכל שהוא קיים ושתורתו אמת. על מה 
כן הבחירה? הבחירה היא האם אני מוכן לחקור לבדוק את מציאות הבורא ולהסיק את המסקנות. אם אי אפשר 
היה להיווכח שכלית הגיונית שאלוקים קיים, אז למה הוא מעניש את מי שלא מקיים את מצוותיו, הרי הוא לא 
"מרגיש" שיש אלוקים. אלוקים בכוונה השאיר כאן את טביעות אצבעותיו על מנת שאנחנו נחקור ונהיה מספיק 

כנים ואמיתיים להגיע למסקנה הברורה. 

ש: אז למה אלוקים נגלה בהר סיני הרי הם איבדו את הבחירה כך? 
ת. אלוקים מחליט בדיוק מהו הגבול בין איבוד הבחירה לבין חיזוק הבחירה לטוב, במעמד הר סיני היה נדרש 
שאלוקים יתגלה על מנת לתת את התורה ושזה הבסיס לאמונה שלנו בתור עם ישראל. בלי מעמד הר סיני והתגלות 
אלוקים, עם ישראל יכל להגיד למשה: "היכן הוא האלוקים שאתה מדבר עליו?" כידוע במצרים היו הרבה אלילים 
וכשפים, ולכן היה נדרש שאלוקים יתגלה ושדברי משה על אלוקים יאומתו על ידי הבורא עצמו. לאחר מעמד הר 

סיני כל התגלות נוספת מפחיתה את הבחירה וכך פוחתת הזכות לקבל שכר. 

ש: האם ניתן להוכיח את אמיתות היהדות, מציאות אלוקים, אמיתות התורה?
ת. כן בפירוש כן! לאמיתות היהדות יש הוכחות ברורות, קודם נסביר מדוע הגיוני שיש הוכחות ונסביר לאחר 
מכן איך התעוררה התפיסה המוטעית שענייני אמונה ביהדות מבוססים על רגש הלב בלבד. אלוקים מציע שכר 
למקיימים מצוותיו, ועונש לעוברים על רצונו, כיצד ניתן לתת שכר או עונש על משהו שתלוי ברגש הלב. תאר 
לך אדם שנולד עם רגש לאמונה והוא יקבל שכר, לעומתו מישהו אחר שנולד ללא רגש האמונה מדוע יגיע לו 
עונש? מה הוא עשה? מה זו אשמתו שהוא לא מרגיש אמונה בלב, הוא לא מרגיש שהיהדות והתורה אמת, הוא 
לא מרגיש את אלוקים, אז למה אלוקים יעניש אותו?, תאר לך שיום אחד מפכ"ל המשטרה קם על צד שמאל 
והוא "מרגיש" שנסיעה עם פרסה בכל אוטו זה יפחית את תאונות הדרכים, מיד הוא מורה לכל השוטרים ולכל 
המחוקקים שלמען הפחתת תאונות הדרכים חובה לשים פרסה כסגולה כנגד תאונות, כל נהג שלא ישים פרסה 
ברכבו, יקבל קנס חמור ומאסר על תנאי, כולם ישאלו אותו: תגיד, מפכ"ל יקר, יש לך הוכחות שהפרסה על הרכב 
מפחיתה תאונות דרכים? המפכ"ל עונה: "אני מרגיש שזה כך, זהו, זה מספיק!" האם נראה לך צודק לתת קנס 
רק בגלל רגשות מפכ"ל המשטרה?, אם אמונה ביהדות תלויה ברגש בלבד אני מרגיש אמונה יגיע לי שכר ואילו 
אותו אחד שלא מרגיש אמונה ולא יקיים את המצוות יקבל עונש? איפה הצדק? האם נראה לך שאלוקים מצפה 
שנבסס את כל חיינו על רגש הלב בלבד? תאר לך שאתה מוסר את מכוניתך למכונאי מוסך שיעביר אותה טסט, 
והנה הוא אומר לך שיש לו שיטת איבחון מיוחדת מאוד, הוא שם את ידיו על המכונית וכבר הוא יודע מה חסר לה 
מה לא תקין בה וכו'. . הוא שם את ידיו על מכוניתך והוא מבלי לפתוח את המכונית אומר לך שחייבים להחליף 
בה את הקרבורטור, עלות ההחלפה היא 1200 ₪, האם תאמין כמו פתי ותשלם לו? הוא לא בדק את המכונית 
כלל, הוא לא נתן לך עובדות מוצקות שהקרבורטור מקולקל אז למה שתזרוק לפח 1200 ₪? אם בשביל סיכון 
להפסיד ₪1200 אנחנו לא מוכנים לסמוך על ה"אינטואיציה" של מישהו אחר, הגיוני שבשביל להחליט על דרך 

חיינו נבקש הוכחות מוצקות לאמיתות הדברים. 

 ואלוקים סיפק לנו אותם. הוא סיפק הוכחות למציאותו, הוא סיפק הוכחות לאמיתות התורה. 

ש: עד היום הבנתי כמו אנשים רבים אחרים שהיהדות מבוססת על אמונה, דהיינו מה 
שאני מרגיש, יש שמרגישים אמונה ויש שלא?

ת. אלוקים שהוא שופט צדק לא יעניש אדם על דבר שתלוי ברגש הלב בלבד, אם היהדות מבוססת על רגש 
הלב אז למה אלוקים יעניש או יתן שכר על מצוותיו שהרי אחד מרגיש ואחד לא מרגיש, מה אשמתו? לכן אלוקים 
שאמרנו  מה  כפי  נוסף  דבר  מצוותיו,  לשמור  שצריך  בשכל  גם  להבין  שנוכל  מנת  על  ההוכחות  את  לנו  סיפק 



ספר התשובות430 

ההוכחות ישנם אז לא שייך לדון אם יש או אין הוכחות. היהדות אינה מבוססת על אמונה עיוורת, ניתן לדעת 
וחייבים לדעת כי עקרונות היהדות אמת וניתנים להוכחה, כמו שכתוב בתורה: "וידעת היום והשבות אל לבבך כי 

ה' הוא האלוקים בשמים ובארץ אין עוד". 

ש: איך התעוררה התפיסה שאמונה זה דבר שתלוי ברגש הלב ובלא הוכחות. 
ת. קודם כל זה נובע מ"שפת הרחוב" שברחוב קוראים אמונה לדבר שתלוי בהרגשת הלב בלבד, וסיבה נוספת 
היא מהשפעת דתות אחרות בעולם כמו הנצרות והאיסלם שבה האדם נדרש להאמין ללא הוכחות רק להרגיש בלב 
וזהו. לעומת זאת ביהדות המושג אמונה הוא שונה לחלוטין, אמונה לפי היהדות היא דרגת בהירות וודאות יותר 
גבוהה מידיעה, אמונה היא לאחר שהאדם יודע בבירור הוא נדרש לחזק את אמונתו ולהפנים אותה ללב. על פי 
היהדות לאחר הידיעה באה האמונה כמו שכתוב בישעיהו: "למען תדעו ותאמינו לי ותבינו. . . " )ישעיהו מ"ג י'( 
קודם תדעו]=ידיעה[, ולאחר מכן תאמינו=אמונה.  לאחר שהאדם יודע, אז תפקידו להפנים את אמונתו ולבסס 

בה את חייו בכל יום ובכל שעה וזוהי עבודת האמונה להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל מעשינו. 

ש: אולי תוכל להביא לי דוגמה להפנמת האמונה שאתה מתכוון אליה?
רק  ישנם אנשים הקוראים לעצמם מאמינים בה' הם  ת. אמונה היא ההטמעה של הידע לתוך רגשות הלב. 
מודים שכלית בקיומו ובשליטתו, אבל נגד מתחרה שלו הוא ילחם בחירוף נפש ובכל הדרכים גם הלא כשרות, 
הידע השכלי שלו שאלוקים הוא המחלק את הפרנסה ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ידע שכלי זה נשאר אצלו 
בגדר ידיעה הוא לא הפנים את זה ללב, כי בליבו וברגשותיו הוא עדיין מרגיש שמתחרהו לעסקים לוקח לו את 
הפרנסה. וזו היא עבודת המאמין, הוא בשכל יודע שיש אלוקים, הוא יודע שהתורה אמת, אבל יש לו רגשות, יש 
לו יצר טוב ויש לו יצר רע, שלפעמים רוצה אחרת ממסקנות השכל, תפקיד המאמין להפוך את הידע שלו על ה' 

להרגשה הלב הטבעית שלו. קיומו של אלוהים. 

ש: תוכיח לי את קיומו של אלוהים, תוכיח לי מציאות אלוקים, באופן שאהיה בטוח בקיומו?   
ת. לפני שנתחיל בוא נסכים על כללים להוכחה, מה נחשב להוכחה? מתי אתה מחליט על מציאותו של משהו 
אני מניח שלא, אתה מבין, מרגיש ורואה שאתה קיים,  ומתי אתה מסתפק? האם אתה מסתפק אם אתה קיים? 
נכון? השואל: נכון, כל דבר שאני יכול להרגיש, לראות או למשש אני בטוח שהוא קיים, כל מה שאני יכול לחוש 
5 החושים שלי אני יכול להיות בטוח שהוא קיים. המשיב: האם אתה בטוח שאני קיים, כן אני זה שכותב  ב- 
אליך כרגע, זה שאתה קורא את תשובתו, האם אתה מסתפק בקיומי? או שאתה בטוח שאני קיים? השואל: לא 
אני לא בטוח שאתה קיים אולי האותיות שלך הסתדרו מעצמם, אולי חתולה נחמדה עלתה על המחשב וסידרה 
את האותיות באופן שתכתב תשובה אלי. . . סתם, סתם אני צוחק, כן, אני בטוח בקיומך אני רואה את האותיות 
מסודרות, אני מבין שמישהו בעל שכל כתב לי את הדברים. המשיב: בדיחה ידועה מספרת על מורה ברוסיה שקרא 
לכל תלמידיו ואמר להם שאלוקים אינו קיים מכיוון שלא ניתן לראות אותו. אז קם אחד התלמידים ממושבו וצעק 

"איננו רואים את שכלו של המורה, מכאן שלמורה אין שכל"!

גם את הנגר שבנה את הכיסא עליו אתה יושב אתה לא רואה כרגע, יתכן אפילו שהנגר לא חי ובכל זאת אתה 
מבין הגיונית שמישהו בנה את הכיסא והוא לא נוצר ללא יד מכוונת. 

ראית פעם גלי קול? ראית פעם חמצן? ראית פעם גלי רדיו? אתה יודע שכל הדברים האלה קיימים בזכות 
המסקנות שהשכל הורה לך לא מפני שראית אותם. את החשמל אנחנו לא רואים אבל אנחנו רואים את פעולתו 
רואים פלורוסנט דלוק, רואים מחשב דלוק, ואנחנו מבינים שיש כוח הנקרא בפינו חשמל, את "כוח המשיכה" 
אנחנו לא רואים אבל אנחנו יכולים לראות שהוא קיים כל חפץ שנזרוק ימשך לארץ למרות שאנחנו לא רואים את 

החשמל ואת כוח המשיכה אנחנו מבינים בהגיון שברשותנו שהם קיימים. 

זאת אומרת שלא רק 5 החושים שלנו יכולים להוכיח על קיומו של משהו, מספיק שיש לנו הוכחות לוגיות 
מציאות  את  להוכיח   – אלוהים  יש  האם  להוכיח  לסיכום:  קיים.  שהוא  מבינים  אנחנו  קיים,  שמשהו  הגיוניות 

אלוקים אנחנו לא צריכים לראות אותו אלא מספיק שיהיה מוכח לנו שהוא קיים על ידי ההיגיון שברשותנו. 
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השואל: מי אמר שזה האלוקים של היהודים אולי זה אלוקים אחר? המשיב: עכשיו אנחנו לא דנים מי האלוקים 
הזה, אנחנו דנים להוכיח את מציאות הבורא, במקומות אחרים נדון מדוע זה אלוקים כפי שהוא מוסבר במקורות 

היהודים. 

יכולים להתקדם- האם יש אלוהים.  לאחר שסיכמנו מה מקובל עלינו כהוכחה למציאותו של משהו אנחנו 
ובכן, ישנם דרכים ואפשרויות רבות להוכיח את מציאותו של אלוקים כדי לא להטריח אותך, בחרתי אחת מהן

שכבר  וכמו  הכל,  לקרוא  מומלץ  לכן  הדברים  על  שאלות  שיעלו  ייתכן  כתוב  חומר  של  שבמסגרת  כמובן 
המלצתי לבקר בסמינר ערכים שם ניתן לקבל תשובות ולשאול שאלות וגם על השאלות לקבל תשובות וכו'. נסכם 

את ההוכחה, ולאחר מכן נסביר אותה ונראה שיש לה גם חריגים יוצאים מן הכלל. סיכום ההוכחה: 

 טענה: לכל סדר יש מסדר. עובדה: העולם מסודר. מסקנה: לעולם יש מסדר. )אלוקים( אם נסכם זאת במילים: 
כל דבר מסודר מעיד על מישהו שסידר אותו, וכיוון שהעולם מסודר, אנחנו מגיעים למסקנה שיש משהו שסידר 
אותו- הבורא. השואל: מה פתאום!, לדעתי יתכן שייווצר משהו מסודר ללא מסדר, נגיד אם אני משחק שש- בש 
ובקוביות יוצא לי מספרים מסודרים של 6, 6 או 3, 3 וזה יצא במקרה וללא יד מכוונת, אתה רואה שהטענה שלכל 
דבר מסודר יש מסדר היא טענה לא נכונה! תשובה: מסכים איתך, ובכן, בוא נגדיר מחדש את הטענה ונאמר כך: 
כל סדר שאין סיכוי שסודר ללא יד מכוונת, חייב להיות מסדר. אביא לך דוגמא: נכון שבמשחק שש- בש יתכן 
העדשה  מסודר:  לדבר  דוגמא  היא  משוכללת,  "ניקון"  מצלמת  לדוגמא  קח  אבל  מסודרים,  מספרים  לך  שיצא 
בדיוק במקום, הפלאש נדלק בדיוק בזמן הצילום, היא מתכווננת אוטומטית, היא מעבירה את התמונות בצורה 

אוטומטית היא מסודרת אתה מסכים איתי? האם יש סיכוי שסדר כזה יצא מאליו ללא יד מכוונת?

הם שמו מסמרים במטען  פיצוץ שהכינו המחבלים מהחמאס,  היה  במקרה,  נוצרה  ודאי  השואל: המצלמה 
אין  מסודר  דבר  אני מסכים שמצלמה שהיא  צחקתי,  סתם  חה.  חה  "הסתדרה" המצלמה,  הזה  ובפיצוץ  חבלה 
סיכוי שהיא תיווצר במקרה, וחייב להיות שמישהו יצר אותה. המשיב: ובכן נסכם את הטענה ששנינו הגענו יחד 

למסקנה. טענה: לכל דבר מסודר שאין סיכוי שנוצר ללא יד מכוונת, חייב להיות מסדר. מסכים לסיכום?

השואל: מסכים, אבל מי אמר שהעולם מסודר בכזאת צורה שלא ייתכן שהוא נוצר ללא מסדר. המשיב: ובכן 
2 שהעולם מסודר, ולעניינו שהעולם מסודר באופן שלא ייתכן שהוא סודר  מכאן אנחנו נמשיך להוכחת סעיף 

מאליו. נחזור על סיכום ההוכחה, ונמשיך הלאה: 

טענה: 1. לכל סדר יש מסדר. הטענה קבילה רק אם הסדר לא ייתכן שנוצר ללא מסדר. 

עובדה: 2. העולם מסודר. העובדה קבילה רק בתנאי שנראה עולם מסודר ללא יתכנות שהעולם סודר מאליו. 

מסקנה: 3. לעולם יש מסדר. )אלוקים( מסכים על סיכום ההוכחה באופן היותר מדויק. השואל: כן. המשיב: 
ובכן על מצלמה הסכמת באופן בטוח בצורה ודאית שהיא לא נוצרה מאליה אלא על ידי מסדר, האם העין שלך 
פחות מסודרת מהמצלמה או יותר מסודרת מהמצלמה? כן, העין זו שאיתה אתה קורא כרגע את האותיות, לפני 

שתענה לי נתבונן קצת על העין שלנו העין נמצאת לך בראש, האם נראה לך שמישהו סידר אותה שם?

דמיין לעצמך מישהו עם עיניים בקרסול, או בכל בוהן ברגל תהיה עין אחת, אם היו נותנים לך לסדר אדם 
מחדש האם היית שם אותה במקום אחר או מסדר אותה כך כמו שהיא? נמשיך הלאה, כל כמה שניות אתה מעפעף 
חשבת פעם למה? ובכן, לעין יש נוזל סיכה מיוחד עם אחוזים מדויקים של חומר טבעי שיודע גופך לייצר, החומר 
הזה נמצא בדיוק במינון ובאחוזים המתאימים, אם החומר היה "נשפך" מדיי לא היית יכול לקרוא את הספר כי 
כל הזמן היית דומע, ואם היה פחות מדיי העיניים היו מתייבשות, גם החומר ניקוי לניקוי עיניך שגופך מייצר הוא 
נוצר בצורה מדויקת אם תשים ריכוז חזק מדיי של חומר העיניים היו שורפות ואם תשים חומר חיטוי לא מרוכז 
הניקוי  רק "מחקות" את החומר  חיטוי לעדשות מגע  היו מתנקות, החברות שמייצרות חומר  לא  העיניים  כלל 

הטבעי שיש לך. 

ופעם אחת במוח  עיניך  לתוך  נכנס  רואה מתהפך פעמיים פעם אחת כשהוא  דבר שאתה  כל  נמשיך הלאה 
שלך, האם נראה לך שכל זה סודר במקרה? האם נראה לך שהמצלמה יותר משוכללת מהעין? האם נראה לך 
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שעין מסודרת כזו דומה לסדר של קוביות שש בש או לדוגמא של המצלמה שעליה הסכמת שלא ייתכן שנוצרה 
המצלמה לבד. 

השואל: אני מסכים שהעין מסודרת וכן אני מסכים שלא יתכן שהסדר בעין דומה לקוביות השש- בש אבל 
היא יותר דומה למצלמה. המשיב: ובכן, דוגמא אחת מתוך מיליוני דוגמאות, מוכיחה לנו שהעולם מסודר בצורה 
שלא יתכן שהוא יהיה מסודר ללא מסדר. השואל: הדוגמא של המצלמה שנתת היא לא דומה להשוואה לעין, כי 
את בני האדם אני יודע כיצד נוצרו, הם נוצרו בתהליך טבעי בהחלט, כל שני הורים יכולים ל"ייצר" תינוק עם שני 
עיניים מופלאות, ולכן העיניים נוצרו לא על ידי הבורא אלא על ידי שני ההורים, לעומת זאת המצלמה אני יודע 

שמצלמה נוצרה בתהליך המכוון על ידי האדם ולא במקרה. 

ולכן העין נוצרה במקרה והמצלמה לא. המשיב: תאר לך שהגעת למפעל של המצלמות "ניקון" נכנסת לשם 
ואתה רואה איך המכונות פועלות ללא יד אדם הכול אוטומטי אתה לא רואה אדם בסביבה ואתה עומד משתומם 
איך ייתכן מפעל כזה ענק מייצר מצלמות כאלה חכמות ומיוחדות. ובכן מה נראה לך יותר פליאה לייצר מצלמה 
יד אדם? אם מצלמה אחת אתה מסכים שחייב להיות שהיא  לייצר מפעל מצלמות שלם שפועל ללא  אחת או 
נניח  יד מכוונת.  ידי  בצורה מכוונת, ודאי שמפעל שלם של מצלמות חייב להיות שהוא נוצר שלא במקרה על 

ששמעת על שני מהנדסים חיים ויוסי. 

יוסי המהנדס בא אליך עם מצלמה אחת שהוא ייצר עם המכשירים במעבדה שלו, ולעומתו חיים המהנדס 
נשווה  ומקצועי. עכשיו  יותר חכם  מי לדעתך מהנדס  בא אליך עם מכונה המייצרת מצלמות באופן אוטומטי, 
זאת לעניין האדם, נכון אתה צודק, שכל הורים יכולים ל"ייצר" תינוק עם שני עיניים מיוחדות כאלה, אבל הם 
חלק מהמפעל השלם המייצר תינוקות כאלה מופלאים, מה יותר נפלא לייצר אדם אחד עם עיניים מופלאות יותר 
ממצלמה או לייצר מפעל שלם המייצר בני אדם, אותו אחד שחשב על ייצור האדם עם העיניים המופלאות בנה 
בתוך האדם "מכונה" שדרכה יוכל להוליד עוד ילדים מופלאים, מה נראה לך יותר מתוחכם לייצר אדם אחד עם 
עיניים כאלה מיוחדות או לברוא אדם עם עיניים מופלאות שגם יכול להוליד עוד ילדים מופלאים כמוהו? לכן 
שנינו הגענו לעובדה: בעולם שלנו יש דברים מסודרים שלא יתכנו שסודרו ללא מסדר. ונגיע למסקנה: העולם 

סודר על ידי מסדר דהיינו הבורא. עכשיו האם יש לך ספק – האם יש אלוהים? 

להמחשת הסיכום אביא לך סיפור: המדען האנגלי הנודע אייזיק ניוטון ערך פעם בביתו סעודה חגיגית לכבוד 
ידיד נעורים, אף הוא מדען חשוב, אשר שב לאנגליה. במהלך הסעודה התעניין הידיד בנימת תמיהה בדבר נכונות 
השמועה כי הוא, ניוטון. מאמין נלהב באלוקים. לשמע השאלה הרצינו פני ניוטון, והוא השיב בשקט: "רצוני 
להראותך דבר מה אשר בוודאי יעניין אותך". בחדר עבודתו הוריד ניוטון מאחד המדפים מערכת כדורים, גלגלים, 
וקפיצים, והסביר: "אלו הם כוכבי הלכת. הנה זהו כדור הארץ כשסבבו חג הירח. זהו שבתאי על ירחיו, וזהו צדק 
וכו'. ועתה ראה". במשיכת חוט הפעיל ניוטון את המערכת, והנה החלו ה "כוכבים" לנוע זה לצד זה וזה סביב זה 
בסדר מופתי, כאשר הם מחקים בדיוק נפלא את מהלכי הכוכבים בחלל. האורח הנפעם ממראה עיניו )טרם התגלה 
החשמל המניע!( קרא בהתרגשות, "אייזיק, איך עשית זאת?!" וניוטון, המדען הדגול, השיבו בשלווה מעושה: 
"אני? לא אני עשיתי זאת. בחצר ביתי הצטברה ערימת גרוטאות של כדורים, קפיצים, וכדו'. מרדף כלב אחר חתול 
גרם לאחרון לזנק היישר על גבי ערימה זו, כשהכל מתעופף באוויר. לשמע הרעש יצאתי לחצר ולפליאתי גיליתי 
כי שיבת החפצים השבים לאדמה זה על גבי זה, וזה בסמוך לזה, יצרו מוצר זה שלפניך, למראה פניו המשתוממות 
של האורח, השתנתה נעימת דיבור המארח והוא המשיך בקול מוכיח: "מערכת זו אינה אלא מערכת דמי המחקה 
את המקור האמתי, העצום המורכב והמפליא לאין ערוך. הדמי אינו יכול להיווצר בדרך מקרה. . . והמקור, כן?! 
המסקנה: אם קיימת יצירה, קיים יוצר. אם גילינו מבנה במעמקי ג'ונגל אפריקני סבוך, ידענו מיד בוודאות גמורה 

כי מישהו היה כאן והקימו. ואין זה משנה כלל, לעניין נתון זה, אם ומדוע אינו נראה כעת. 

ש: יש לך הוכחה למציאות הבורא, ללא משלים ונמשלים?  
משיב: כן, רק שתדע שצריך יותר להתרכז אם זה ללא משל ונמשל, מסכים? שואל: כן. 
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משיב: אתה ההוכחה, למציאות הבורא. שואל: אני ההוכחה? כיצד? הרי סיכמנו בלי משל ונמשל. משיב: כן, 
בלי משל ונמשל, ענה לי לשאלה: האם אתה נברא או שאתה בראת את עצמך שואל: אני נברא. משיב: האם תוכל 
להוכיח שאתה נברא? שואל: לא, אבל אני יודע שאני נברא. משיב: בוא אומר לך מה ההוכחה שאתה נברא: בוא 
נניח שאתה כן בראת את עצמך ואתה לא נברא אז יש שתי אפשרויות אם אתה בראת את עצמך: או שהיית לפני 
שבראת את עצמך או שלא היית לפני שבראת את עצמך?. נכון, מסכים? יש לך אפשרות שלישית שואל: לא אין 
אפשרות שלישית. משיב: אם היית לפני שבראת את עצמך לא צריך שתברא את עצמך כי כבר היית, ומצד שני 
אם לא היית לפני שבראת את עצמך לא יכולת לברוא את עצמך כי לא היית כדי לברוא את עצמך, מוכרח שאתה 

נבראת על ידי מי שקדם לך. מסכים?

שואל: כן. משיב: כל נברא מעיד שיש מישהו שקדם לו שברא אותו, כל הנבראים כולם, נלך אחורה אחורה 
עד הראשון שבהם כולם נבראו על ידי מי שקדם להם. הנברא הראשון מי ברא אותו? מוכרחים להגיע למסקנה 
שאמרנו בהתחלה שהיה בורא שברא את הנברא הראשון, אם לא היה בורא שברא את הנברא הראשון לא היה 
נברא. שואל: אולי לא הייתה התחלה כלל והכול בורא נברא בורא נברא ללא התחלה וסוף. משיב: אמרתי לו גם 
זה הוכחה שיש בורא. שואל: איך זה הוכחה? משיב: אם נאמר שיש בורא נברא בורא נברא במחזור כל הזמן 
נשאל יש שתי אפשרויות: או שהמצב הזה כל הזמן מוכרח, מוכרח להיות בורא נברא בורא נברא בורא נברא בורא 
נברא. או שהמצב הזה לא מוכרח וזה יכול להפסק. אם המצב הזה של בורא נברא יכול להפסק, אז יש סוף, אם 
יש סוף יש התחלה אם יש התחלה יש מתחיל! אם זה לא נפסק וכל הזמן בורא נברא בורא נברא בורא נברא זה 
אומר שהמצב הזה מוכרח, זאת אומרת כל אחד מהחלקים האלה במשך האין סוף היה מוכרח להיות בתפקיד או 
בורא או נברא או בורא או נברא, אין לאף אחד רשות לצאת מהמעגל. נמצא שיש מישהו, מוכרח להיות, שמכריח 
את כולם לאורך האין סוף להיות בורא נברא בורא נברא בורא נברא, מי המכריח מישהו מחוץ למעגל האין סוף 
שהוא בורא עולם. דרך אגב לדעת המדע המודרני היום מדבר במפורש על בריאה- שברגע מסוים נוצר העולם על 

כל חוקיו, )המפץ הגדול. 

עד כאן ההוכחה ללא משל ונמשל. אלוקים יחיד לא מוגבל, וכל יכול. שאלה: איך אדע שיש אלוקים יחיד אולי 
יש כמה, איך אדע שהוא לא מוגבל וכל יכול? תשובה: כל נברא הוא מוגבל, השולחן מוגבל מישהו הגביל אותו- 
הנגר. החדר שלך מוגבל, מי הגביל אותו? הקבלן. כדור הארץ מוגבל מישהו הגביל אותו, בגבולות שלו. הירח, 
השמש, הכוכבים מוגבלים מישהו הגביל אותם. מי זה המגביל לכל המוגבלים? הבורא שברא את כל הנבראים. מי 
שברא נבראים ברא אותם בגבולות מוגבלים אבל המגביל הראשון אינו מוגבל שאם הוא היה מוגבל היה מישהו 
שקדם לו שהגביל אותו. מכיוון שהוא בלתי מוגבל, כלומר אין לו סוף. אין סוף לחוכמה שלו ואין סוף לגבולות 
שלו ואין סוף ליכולות שלו. לכן לא ייתכן מצב שבו יהיה עוד בורא שיחלוק עמו מקום או דעות מכיוון שמצבו 
של האלוקים הוא רק אחד, ללא מרחב וללא סוף וללא זמן. מי שפחות מאלוקים בכך, לא יהיה אלוקים אלא בריה 
נחותה מאלוקים! ומי שיהיה בעל הכוחות כולם וללא סוף, יהיה בעצם אלוקים עצמו ולא שותף לו! נמצא שיש 

בורא ראשון לכל הנבראים ושהוא הגביל את כל המוגבלים. 

ש. כיצד נדע שאלוקים כל יכול?
ת. בשביל לענות על שאלה זו נצטרך לשאול מה זה בעצם "כל יכול"? התשובה היא: "כל יכול" הוא מישהו 
ש"יכול לעשות הכל". ומה זה "הכל"? הכל זה: העולם הגשמי, הרוחני, חוקי הטבע, מערכת השמש וכל מה שיש 
סביבנו. המציאות שלנו: המרחב, האנרגיה והזמן הם בעצם "הכל". "יכול" הכוונה ליכולת מעשה. מי שיצר את 
המציאות הזאת הוא כל יכול מכיוון שהוא יצר את "הכל" ומכאן ההוכחה הבלעדית לכך שהוא "יכול" ליצור 
הכל. לכן הוא "כל יכול". בנוסף, הבורא הוא הכל יכול. אם הוא לא הכל יכול אז הוא מוגבל. איך ניידע שאין 2 
בוראים שהם הכל יכול? אי אפשר שניים הכל יכול מדוע? נניח שראובן ושמעון כל יכולים, אז אם ראובן יכול 
להגביל את שמעון במשהו אז כבר שמעון לא כל יכול וכן להיפך לכן מוכרח שיש אחד שהוא כל יכול ואי אפשר 
שיהיו שניים כל יכולים. נמצא שיש בורא יחיד שברא לכל הנבראים והוא מגביל לכל המוגבלים והוא הכל יכול. 

)מי ברא את הבורא? מי ברא את אלוהים(  
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ש: לכל בריאה יש בורא, אם כך, גם לבורא יש בורא, וכך גם לבוראו, ואם הבורא הוא 
מעל הזמן, אז אי אפשר לומר את אותו הדבר על העולם )שהוא קיים מאז ומתמיד(? 

אתה צודק שלכל בורא יש נברא, אבל כל זה מתקיים כשאנחנו מדברים על העולם שלנו, עולם החומר  ת. 
שמוגבל בחוקי טבע ובזמן, ואז נכון לשאול על כל דבר חומרי מי הביא אותו מי יצר אותו? בהכרח משהו שקדם 
לו, אם הבן נולד מאב, הרי גם האב הוא בהכרח בן שנולד מאב. אבל אלוקים אינו כך שהרי הוא ברא את הזמן, 
הוא נמצא מחוץ לזמן ולא תלוי בו כי הוא ברא אותו, בורא עולם נמצא מחוץ לחוקי החומר כי הוא ברא אותם 
והוא אינו חומרי, כמו ששולחן לא יצר את עצמו וצריך מישהו מעליו- נגר בעל יכולת תכנון ויצירה שיעשהו, כך 

גם מי שיצר את החומר ואת הזמן צריך להיות מעל חוקי החומר ומעל חוקי הזמן. 

ש. לאלוקים אין בורא?  
ת. לאלוקים אין בורא, משום שאלוקים הוא היוצר את התהליך של "בורא ונברא" "נולד ומוליד", הוא עצמו 
אינו שייך לתהליך אותו יצר. אלוקים ברא חוקים בבריאה ולכן הוא עצמו אינו צריך להיות כפוף להם. אלוקים 
ברא את כוח המשיכה, אין זה אומר שהאל כפוף לכוח המשיכה, אלא להיפך, הוא מעל כוח המשיכה. אלוקים 
ברא את כוח התולדה, את כוח ההתחדשות בבני האדם, ולכן הוא עצמו אינו צריך להיות כפוף לחוקים אלה אותם 
הוא ברא, והוא עצמו אין לו מוליד. רק מי שהוא מעל לזמן – לא צריך להיברא – והוא שיכול היה לברוא את 
הזמן. אנו מידי מוגבלים בשכלנו מכדי לנסות להבין דברים הקיימים מעל הזמן. לכן מובנת התשובה מי ברא את 
אלוהים. ברגע שנזדהה עם הרעיון שקיים כוח עליון על-אנושי ועל-טבעי אשר ברא את כל הנבראים הטבעיים 
והוא אינו טבעי, הרי אז ניתן להבין היטב את ההבחנה הברורה בין הנבראים המוגבלים בטבע, ובין הכוח העליון 

העל-טבעי אשר נתונים בלתי- טבעיים בעליל שייכים בו. 

במספרים  מוגבלים,  בגדרים  חי  שהוא  מכיוון  אינסוף  מהו  המוגבל  במוחו  להבין  יצליח  לא  לעולם  אדם 
מוגדרים, אדם לא יוכל להקיף מהו אינסוף זמן כי הוא חי בתוך גדרי הזמן, אבל הזמן עצמו הוא נברא מבורא 
שהוא מעל הזמן, ולכן לא שייך לשאול מי ברא את הבורא, כי הוא מהות לא חומרית ולא תלויה בגדרי הזמן 
והחומר, ולכן אין לו התחלה וסוף כמו לכל דבר חומרי שתלוי בגדרי הזמן והמקום. כדי לסבר את האוזן במושג 
ליקום? הרי כל מה שתאמר שיש בסוף  סוף  יש  סוף היקום. האם  ניקח לדוגמא את שאלת  הנעלה מתפיסתנו, 
אשאלך מה יש לאחריו! עד התשובה הבלתי נמנעת כי אין סוף. האם ניתן להבין במושגינו מה הוא אין-סוף? זאת 
חכמי הקבלה לימדונו כי ליקום החומרי יש סוף, והוא מוקף בעולמות אנרגטיים אשר דרגת רוחניותם גבוהה זו 
מעל זו )אצילות, בריאה, יצירה, עשייה( עד החיבור אל הבורא העל- טבעי שאין לו סוף, ואכן הוא מכונה לעניין 

זה בלשון המקובלים האין סוף המקיף את הכול

 ש: אלוקים לא צריך כלום, אז למה ביקש שנעריץ אותו ? 
את  ונבין  גדולתו  את  נפנים  למען  זה  אותו  לשבח  שלימותנו,  למען  זה  הבורא  את  להעריץ  בתימצות,  ת. 
שליחותנו, אמנם אלוקים לא צריך אותנו, אבל בכדי ליצור אפשרות לתת שכר הוא יצר אפשרות לגרום לו נחת רוח 
ועל ידי שאנו עושים לו נחת רוח אנחנו מאפשרים לו כביכול להשפיע לנו שפע ולהתחסד איתנו בלא שנתבייש 

שזו ההטבה המושלמת ביותר, לתת מבלי שהשני יתבייש. 

תשובה בהרחבה: מי האדם המושלם ביותר לדעתך? דמיין אותו רגע עומד מולך, עכשיו תכפיל אלפי פעמים 
את השלימות שלו ואז תגיע לאדם המושלם ביותר בעולם, אדם זה מושלם גם בשכלו וגם במידותיו התרומיות, 
אותו  אין מישהו שמגיע לאלפית המושלמות של  יושבי תבל,  כל  רמות מעל  היא כמה  זה  השלימות של אדם 
אדם, עכשיו תאר לך שיש לאותו אדם מושלם בנים אהובים, חשוב רגע, ממי הכי כדאי להם ללמוד כיצד להיות 
מושלמים? כמובן מאבא שלהם, כי הוא המושלם ביותר. עכשיו אשאל אותך האם זו גאווה כאשר אותו האבא 
המושלם מלמד את בניו להיות מושלמים כמוהו? עוד שאלה, האם האבא צריך אותם? או שלמענם וטובתם הם 
צריכים אותו כדי ללמוד להיות מושלמים? נתקדם הלאה, אשאל אותך שאלה, את מי היית רוצה שבנך יעריץ, 
אדם משכיל וחכם, טוב לב ובעל חסד או שיעריץ אדם מושחת או שתוי? ודאי היית מעדיף שבנך יעריץ וילמד 
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ממידותיו של האדם היותר מושלם והיותר טוב. כך גם בורא עולם שאנו בניו –מעוניין שנהיה הטובים והמושלמים 
ביותר ועל כן כשהוא מגלה לנו חלק ממידותיו ושלמותו ומצווה עלינו להדבק במידותיו, הכוונה לנסות לחקות 
את מידותיו של הבורא ולהיות רחמנים, גומלי חסדים וממילא זה הטובה הגדולה ביותר שיכולה להיות לנו, אין 
מישהו מושלם יותר מה', אין יותר טוב מה' ואין בעל חסד גדול יותר מה', ממילא אנו מצווים להדבק במידותיו 
למענינו ולא למענו. )הערה: אמנם לפעמים נדמה לנו שישנם הרבה רעות בעולם, אך בבחינה מדוקדקת יותר נראה שרוב רובם של 
המציאויות הם טובות, ובבחינה עמוקה יותר נבחין שאפילו מה שנראה לנו רע הוא בעצם טוב במבט אלוקי-כללי-נצחי, גם האפשרות 

לרע היא חלק משלימות מטרת הבריאה כי הרע נברא על מנת שאנחנו נתקן את הרע ונזכה לשכר, בלי שיש קלקול אין צורך לתקן. 

בפרק מיוחד בספר זה מוסבר נושא הטוב והרע בעולם( נחזור לענייננו, אלוקים הוא טוב ואנו מצווים להידבק במידותיו 

ולעבוד אותו דווקא, ואם תשאל למה? הרי הוא לא צריך את זה, ובכן: אם נחקור נגלה שיש שלוש אפשרויות 
לאדם להשקיע את חייו עלי אדמות: אפשרות ראשונה היא: שהאדם יעבוד למען מישהו מתחתיו, נניח מישהו רע, 
מושחת, וגרוע. זו כמובן אפשרות שאינה טובה ורק תדרדר את האדם ואת העולם יותר ויותר. אפשרות שנייה היא: 
שהאדם יעבוד את עצמו ואת סיפוק תאוותיו אוכל, מין, כבוד וכו' כשאדם עובד את עצמו, הוא בסוף מרגיש חוסר 
סיפוק, כל הנאותיו הם רגעיות וחולפות לו, הטעם של הסטייק של אתמול לא נשאר לו לעד בפה, ואם הוא אוכל 
ממנו עוד כמה פעמים בסוף בא לו להקיא ממנו, כך גם כל הנאה גשמית אחרת שנמאסת בסוף, גם רדיפת הכבוד 
גורמת לו עצבות כעס קנאה וגאווה, כך שכשהוא עובד את עצמו הוא יכול להתדרדר ולרדת יותר ויותר. האפשרות 
השלישית היא שאדם ישקיע את חייו למען משהו יותר גדול ממנו, משהו יותר נעלה ומושלם ממנו שהוא ישאף 
להתדמות אליו ולשפר את עצמו ואת העולם, ולכן אלוקים הטביע בכל אדם צורך להעריך ולעבוד למען מישהו 
שיותר גדול ממנו. אחד מעריץ נבחרת כדור-רגל, לא מפסיד אף משחק, כל השחקנים נמצאים בחדרו, תלויים 
על הקירות כמובן, הפסד של קבוצה גורם לו לצער וניצחונה משמח אותו וכל זה מדוע? מכיוון שיש לאדם צורך 
פנימי להעריץ מישהו חשוב, מכובד ומפורסם יותר ממנו. אחד יפעל למען הקומוניזם, אחר בשביל הקפיטליזם, 
סוציאליזם – אבל כל הפילוסופיות האלו הן מעשה ידי אדם ולכן הן מוגבלות מעצם טבען בשל העובדה שהן 

מעשה ידי אדם. 

בכל הדורות קמו שיטות ופילוסופיות שהמכנה המשותף שלהן הוא שהן מעשה ידי אדם פילוסופיות אלו קמו 
ברעש גדול, סחפו אחריהן אלפי אוהדים שהיו מוכנים להקריב את החיים למענן. ומה היה סופן של האידאולוגיות 
אלו? הסוף היה שהן קרסו לא לפני שקמה תיאוריה חדשה מעשה ידי אדם שחשבה להחליף את התאוריה הקורסת. 

הדרך הטובה והנכונה ביותר כדי לספק את צורך האדם לעבוד למען משהו גדול מעצמו לשאוף להגיע לשלמות 
הגדולה ביותר לתקן את העולם שיעבוד את האידאלים המושלמים והגבוהים ביותר. ומה יותר מושלם מהבורא 
יתברך. ועל כן העבודה האלוקית היא למען האדם ולטובתו ולא למען צורך הבורא. לכן זו לא גחמה של בורא 

עולם שהוא מבקש שנעבוד אותו אלא למעננו, למען שנגיע לשלמותנו האישית ואז לזכות לחיי נצח בשלמות. 

ש: למתקדמים: והרי כתוב בתנ"ך "ישמח ה' במעשיו" שמובן כאילו אנחנו מוסיפים 
משהו בה' כאשר אנחנו עושים מצוות או מכבדים אותו?  

 ת. פסוק זה מקשר אותנו לנושא היסודי של חפץ הטוב להטיב- והנקודה הנה עומדת פה הינה שאלוקים מצד 
עצמו לא צריך כלום, אבל כיוון שעלה ברצונו לברוא את העולם כדי להטיב לברואים, אז כביכול ברא אפשרות 
להטיב לו על ידי שאנחנו מכבדים אותו, ועובדים אותו. והוא כביכול שמח במעשינו ובעבודתנו, אלוקים כביכול 
קשר את השפע והטוב שהוא יתן לנו לפי מעשינו ומידת שלמותינו. תאר לך את האבא המושלם ביותר שלא צריך 
כלום אבל הוא מעוניין להטיב לבנו, אז הוא אומר לו שישתדל לשפר את עצמו בכל מידותיו ומעשיו ועל כל 
שיפור הוא יקבל ממנו מלא משחקים וצעצועים, אז כאשר הילד היקר שלו מתאמץ לשפר את עצמו הוא מרוויח 
כמה פעמים כי הוא גם הופך לילד יותר מושלם והוא גם מרוויח את הצעצועים שאבא הבטיח לו, וגם מרגיש 

סיפוק עצמי שהוא עושה נחת רוח לאביו. 

מרוויחים שלוש  אנחנו  אליו  ולהתדמות  אותו  ולעבוד  אותו  לשבח  הבורא  ציוויו של  ידי  על  אנחנו  גם  כך 
ציפורים במכה אחת, גם אנחנו "עובדים" למען משהו יקר ונעלה מאתנו, וכך נגרם סיפוק לנשמתנו שהרי כל 
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נשמה מעוניינת לשרת למען משהו שנשגב ממנה ובנוסף אנחנו גם מתדמים למישהו מושלם שהוא הבורא יתברך 
שאנחנו גם מקבלים שכר על  וכך נהפכים לבני אדם יותר מושלמים ומתוקנים ולבסוף היתרון השלישי והוא: 
מעשינו אלה, שכר נצחי אין סופי כראוי לנתינה אלוקית שהיא הטובה ביותר ואינסופית. להלן נביא את דברי 

הרמח"ל בעניין זה )מי שלא רגיל בלשון יבשתית קצת יתקשה בהבנת הקטע ועמו הסליחה( 

וכך כותב הרמח"ל )עם עיבוד מעט( "שאף על פי שעכשיו אנו יודעים שהקב"ה שמח על כל מעשיו, והם 
לכבוד אליו, כמו שכתוב בפסוק "יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו", לא נחשוב מפני זה שבזמן שלא היו 
נמצאים אלה )אלה= הכוונה מעשיו-ברואיו של הבורא(, אם כן הייתה חסרה ממנו יתברך שמחה או כבוד חס 
ושלום. אלא כבר אמרנו, האדון יתברך שמו במציאותו הפשוט – אין מקום לנבראים עמו כלל, כי אינם שייכים 
בעניינו. אבל ברצותו בהם, אז מפני החפץ והרצון הזה נמצאים לו לשמחה, כביכול, ולכבוד. כי ודאי החפץ הזה 
הוא הנותן מציאות הנמצאים האלה, ונקרא שאינו מושלם, אם אין מציאותם נעשה. והרי זה כמקום העומד לבנות 
עליו בניינים, שהוא חלל עד שלא נמלא מן הבניינים ההם )הסבר: לדוגמא: מגרש שעדיין לא היה מיועד לבנייה, 
למשל שדה שמיועדת לזריעה ולא לבניין, אז אין בשדה זו חיסרון שאין בה בניינים, אבל לאחר שהוחלט שקרקע 
זו תהיה מיועדת לבנייה אז כביכול יש חיסרון בקרקע כל עוד לא נבנה עליה בניינים(. מסביר זאת הרב חיים 
פרידלנדר זצ"ל כך: הרמח"ל מבאר בפסקה זו, שרק אחרי שרצה וחידש וברא את גילוי רצונו שמעשי בני האדם 
הם לו לכבוד- ישנו הצורך וקיימת האפשרות, לכבדו ולשמחו, אולם לפני כן לא היה הצורך ולא הייתה קיימת 
האפשרות, ולכן לא חסר לו כלום. נמצא שהצורך והאפשרות )לכבד את הבורא ולשמח אותו( תלויים ועומדים 

תמיד בהתחדשות והתמדת רצונו זה )רצונו = שמעשי בני האדם יגרמו לו לכבוד.( 

רק אחרי שברא את הנהגת טובו ואת הכלל "שמחוק הטוב להטיב" התהווה הצורך שיהיה מי שיקבל את טובו. 
אולם גם צורך זה חודש למענינו- והוא על מנת שנוכל למלא את רצונו על ידי שאנו נותנים כביכול לקדוש ברוך 

הוא, על ידי מעשינו הטובים את האפשרות להטיב לנו. 

מילוי רצונו זה הוא כבודו. וכך מבאר הרמח"ל בספרו "כללי פתחי חכמה ודעת" את כוונת הבריאה: ". . . 
ברצותו להטיב, רצה להמציא נמצאים שיקבלו טובו וכו'. וזהי זכותו )של האדם המקיים מצוות( שקיים את חפץ 
המאציל ברוך הוא, שחפץ שיקבלו נמצאו את טובו" דהיינו: קיום רצון השם הוא בזה שעל ידי מעשינו הטובים 

אנחנו מאפשרים לו כביכול להתחסד עמנו. 

אם כן השם יתברך גילה לנו את כוונת הבריאה למענינו – על מנת שנידע במה ואיך לקיים את רצונו. 

אלו  הסברים  ושני   – לכבודו"  ברא  "שהכל  גם  וכתוב  "להטיב"  הבריאה  שכוונת  שכתוב  מוסבר  זה  לפי 
מתחברים יחד- כמו שכותב הרמח"ל בדעת תבונות סימן קכ"ח: "שכל מה שברא הבורא יתברך לא ברא אלא 
לכבודו, והכבוד הוא שיהיה הוא יתברך שמח בכל מעשיו, ויהיה לו אפשרות כביכול להנאות את כל ברואיו 
בטובו" דברים אלו הם יסודיים למדרגות העליונות בעבודת ה' ומרחיבים והולכים בעומקם והיקפם. לסיום אביא 
שוב משל: תאר לך עשיר גדול וחכם עם מידות תרומיות מעוניין להטיב לבנו אז הוא מביא לו פאזל עם הוראות 
הרכבה ומדריך אותו כיצד לבנות את הפאזל וגם מציע לו פרס על כל חלק בפאזל שהוא מצליח להשלים, וכך בנו 
מרוויח שהוא לומד להיות חכם כמו אביו גם עם מידות טובות של סבלנות ומשמעת עצמית וגם הוא מקבל שכר 

על כל מאמץ. 

העשיר לא צריך את השלמת הפאזל אבל כדי לתת פרסים לבנו הוא כביכול צריך שהפאזל יבנה וכך גם יש 
נחת רוח לאבא העשיר וגם הבן נהיה יותר חכם יותר עם מידות טובות וגם מקבל פרסים- בקיצור הטבה מושלמת 

ומשתלמת!

ש: מה היא תורת ישראל- כיצד נוצרה ונכתבה, מה הם חלקה, ומי כתב אותם?
ת. על פי המסורת היהודית בשנת 2488 לבריאת העולם )בשנת 1312 לפני הספירה הנוצרית( היה מעמד הר 
סיני, המעמד בו עם שלם נכח בהתגלות אלוקית לעם שלם – לעם ישראל, בהר זה ניתנו עשרת הדיברות בכתב 
וכן שאר מצוות התורה בפרטיהן ודקדוקיהן ניתנו נלמדו ושוננו בעל פה. כארבעים שנה לאחר מעמד הר סיני 
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מצוות  כתובים  בהם  למשה(  האלוקים  ידי  על  ישירות  )שהוכתבו  תורה  חומשי  חמישה  של  כתיבתם  הושלמה 
התורה במקוצר ומתומצת, וכל פרטי מצוות התורה באופן מורחב נשארו בעל פה. לדוגמא: בתורה כתוב להניח 
תפילין אבל איזה צבע התפילין וכמה פרשיות לשים בהן, כל זה נמסר בתורה שבעל פה שמשה קיבל והעביר 
במעמד הר סיני ובמשך כל זמן שעם ישראל היה במדבר. בזמן שנכתבה התורה חוו את המאורעות ואת הניסים 
המופלאים הכתובים בתורה ומיליוני האנשים המשמשים כעדים. ולכן יכלו לאשר או להכחיש את הכתוב בתורה. 
לאוזננו לא הגיע שמץ של ידיעה על ניסיון הכחשה כלשהו על כל הכתוב בתורה. מאז ועד הקמת בית שני שזו 
זו עמדו לעם ישראל אלפי נביאים  תקופה של כ-1,000 שנה הלוא היא תקופת הנבואה. במשך תקופה ארוכה 
שאמרו נבואות ועשו ניסים, יש לזכור שעל פי התורה אין נביא נעשה נביא אלא אם הוכר על ידי הסנהדרין שבדקו 
אישרו ואימתו את נבואותיו ואת אמתותו כנביא. ניסים רבים נעשו על ידי נביאי ישראל והרבה מניסים אלו נעשו 
הסופר,  עזרא  ידי  על  התנ"ך  ונחתם  נערך  הנוצרית(  הספירה  לפני   352( לבריאה   3408 בשנת  ההמונים.  לעיני 
ונסתיימה תקופת הנבואה. בשנת 3978 לבריאה )218 לספירה הנוצרית( נכתבו עיקרי התורה שבעל פה- דהיינו 
המשנה. בשנת 4128 לבריאה )368 לספירה הנוצרית( נכתבו כל פרטי התורה שבעל פה- התלמוד )גמרא( מקורות: 

מסע אל עמקי ההוויה – הרב מרדכי נויגרשל. 

ש: איך אדע שדווקא הדת שלנו הדת היהודית היא הנכונה, יש הרבה דתות וכולם טוענות 
לכתר, כולם טוענות שהם מאת האלוקים?

ת. שאלה נכונה ובאמת ישנו ספר עב כרס )כ- 1000 עמודים( בשם "לקסיקון דתות". הספר סוקר בזו אחר זו 
מאות דתות, ומתאר בקצרה את עיקרי אמונתן, את המצוות המרכזיות שלהן, וציוני דרך בהתפתחותן והתפשטותן 
בעולם. ואמנם ישנם הבדלים רבים ומגוונים בין הדתות השונות, אך ישנו דבר אחד שמשותף לכולן. כולן טוענות 
לבלעדיות על האמת, וגורסות שהדרך היחידה לעשות את רצונו של האלוהים ולהתחבר אליו היא על ידי אמונתן 
הרי אם   ? מי הדת הצודקת  יבחר?  במי  ומתמלא מבוכה.  הישר, מחפש האמת,  עומד האדם  וכאן  ומצוותיהן. 
יתחיל כעת בבדיקה שיטתית של דת אחר דת, ינסה ללמוד ולברר את עיקרי אמונתן ומצוותיהן, לא יספיקו שבעים 

שנותיו עלי אדמות כדי להכיר אפילו את מחצית הדתות. 

איפשר  יתכן שאלוהים  כיצד  האמת.  אל  קודם שהגיע  ולמות  בחיפושים,  שנותיו  כל  את  לבלות  עלול  הוא 
מצב כזה? האם לא נתן ביד האדם מחפש האמת דרך כלשהי להגיע אליו בצורה בטוחה ואמתית? משהו כאן לא 
מתקבל על הדעת. אך למען האמת ישנה דרך כזו. היא פשוטה, מהירה, וההיגיון מחייב אותה. הסוד הוא פשוט 
מאד: יש לבדוק קודם כל את המעטפה, ולא את התוכן, למה הכוונה? כל דת מורכבת ממעטפה ומתוכן. התוכן 
הוא עיקרי האמונה של הדת, המצוות שלה, דרך החיים שהיא מחייבת. זהו דבר שניתן לבלות שנים על גבי שנים 

בלימודו ובירורו, ובדיקתו אצל כל הדתות בעולם היא פשוט אינה אפשרית. 

אך לכל דת ישנה גם מעטפה, והיא האופן שבו נמסרה הדת, הדרך בה הופיעה אותה דת בעולם. וכאן יש 
הבדל תהומי בין היהדות לבין שאר הדתות. שאר הדתות החלו מטענה של התגלות אלוהית ליחיד או ליחידים 
מייסדי הדת, שאליהן נוספו סיפורים על ניסים שנעשו בנוכחות מספר לא גדול של אנשים, ומכאן ואילך הדת 
התפשטה במשך השנים. מוחמד, מייסד דת האיסלם, למשל, סיפר שהלך למדבר, ושם, במערה, התגלה אליו 
המלאך גבריאל, וציווה עליו כל מיני דברים. אם זה מספיק משכנע אתכם, תאמינו לזה, גם את מייסד הנצרות אף 
אחד לא ראה שהוא מקבל שליחות כל שהיא מאת בורא עולם, ניתן רק לשמוע את הסיפור הדמיוני שלו השאלה 
היא האם להאמין לו או לא. ככלות הכל, בכל בית משוגעים שמכבד את עצמו תוכלו למצוא מישהו שיספר לכם 
ברצינות תהומית שאלוהים דיבר אתו אתמול בלילה. האם תקנו את הסיפור שלו? ההבדל בין אלו לאלו הוא רק 
במספר, כמו שיש בדיחה שפעם מאושפז בבית חולים למשוגעים ניסה להוכיח לחבריו שהוא אליהו הנביא. אז 
שואלים אותו חבריו: "אבל מי אמר לך שאתה אליהו הנביא?" "מה זאת אומרת, אלוקים התגלה אלי ואמר לי 
שאני אליהו הנביא" עונה להם המשוגע. "לא נכון! מעולם לא אמרתי לך דבר כזה" נשמע פתאום קול מאחד 
החדרים האחרים בבית המשוגעים, אך לא רק שהטענה על התגלות אלוקית פרטית היא לא אמינה מצד עצמה, 
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אלא שגם לא הגיוני שאלוהים יבחר בדרך כזו כדי להתגלות אל בני האדם, ולגלות להם את רצונו. הרי האנשים 
האחרים לעולם לא יוכלו לדעת האם זה אכן קרה, ומי ממאות הטוענים כך הוא הצודק, או שאולי הוא אינו אלא 
שקרן או הוזה. היהדות, לעומת זאת, טוענת טענה אחרת לגמרי. היהדות מתחילה ממעמד המוני של התגלות 
אלוהית אל מיליוני בני אדם )600,000 גברים בין גיל 20 ל- 60, מה שאומר שהעם כולו – כולל הנשים, הזקנים 
והצעירים, מנה כמה מיליונים( שראו ושמעו במו אוזניהם את אלוהים שמתגלה לעם מעל פסגת הר סיני. התגלות 
שסביבה היו ניסים, חלקם אמנם חד פעמיים )קריעת ים סוף, בליעת האדמה את קורח ועדתו וכדו'(, אך רבים מהם 

נמשכו על פני עשרות שנים )כגון ירידת המן והשליו, עמוד האש והענן ועוד( לעיני מיליוני אנשים. 

כל אדם בר דעת יודה שטענה מסוג כזה היא מוצקה הרבה יותר, והיא היחידה הניתנת לאימות היסטורי. איך 
נסביר את העובדה שאף דת אחרת לא עושה כן. דתות רבות העתיקו מהיהדות רעיונות ומושגים בצורה ישירה או 
בשינויים קלים. אין דבר יותר מרכזי בתרבות המערבית מאשר האמונה באל אחד ובעשרת הדיברות. אך משום 
מה הרעיון היחיד שהוא היסוד של השיטה כולה ושנותן לה את תוקפה והוא התגלות המונית של אלוקים על מנת 
לתת את הדת המדוברת – רעיון זה לא הועתק מהדת היהודית לדתות האחרות והוא נשאר נחלתה של היהדות 
בלבד )וגם שתי הדתות הגדולות שבאו אחרי היהדות – הנצרות והאסלם, לא ניסו להכחיש את המעמד הזה, אלא 
הודו בו, ורק טענו שאחר כך הקב"ה כביכול "שינה את דעתו" בעקבות חטאי ישראל ולא ניכנס כרגע לדחיית 
טענה זו(. אך הרי אם זו טענה שניתן לזייף ולהמציא איך אפשר להסביר את העובדה שאף דת אחרת לא עשתה 

זאת בעקבותינו. 

במקום זאת מייסדי הדתות האחרות בחרו כולן להתבסס על הטענה הכי פחות הגיונית, טענה שמעצם מהותה 
לא ניתנת לאימות כלל – הטענה שאלוהים העביר את רצונו דרך איש אחד בלבד. ואם באמת ניתן לזייף סיפור 
היסטורי של התגלות המונית מדוע לא זייפה ולא טוענת זאת אף דת אחרת בעולם? אלא שכך החליט בורא עולם 
להשאיר את הוראותיו לאדם בעולם, בדרך שאותה לא ניתן לזייף. וכמה מפליא לגלות שהתורה כבר צפתה את 

כל זה מראש. 

300 שנה,   ,3 משה ניבא במפורש, באחד מן המסרים האחרונים שלו לעם ישראל זמן קצר לפני מותו לפני 
לדורות  ישיר  באתגר  הלאומית.  ההתגלות  טענת  הוא  להפקיע  לעולם  ינסו  לא  שהגויים  בתורה  היחיד  שהדבר 
העתיד, לבדוק את כל דברי ימי העולם ולהוכיח, שאין אומה אחרת שטענה או תטען על התגלות לאומית המונית, 
על הארץ  ברא אלוהים אדם  יום אשר  למן  לפניך,  היו  ראשונים אשר  לימים  נא  "כי שאל  מכריזה התורה: 
)כלומר, משחר האנשות ועד היום(, ולמקצה השמים ועד קצה השמים )כלומר, בכל העולם כולו(, הנהיה כדבר 
הגדול הזה או הנשמע כמוהו? )מעמד הר סיני( השמע ַעם קול אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה 
ויחי? או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע 
נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה' אלוהיכם במצרים לעיניך ?" ושימו לב, התורה לא התחייבה 
רק שלא היה מעמד כזה, אלא שגם אף אחד לא יעז לטעון כך- "או הנשמע כמוהו" )כלומר, גם לא תשמעו על 
דבר כזה( !!! אבל הרי אם כל זה הוא זיוף, מדוע להבטיח דבר כזה ?! וכי את מה שאתה עשית אחרים לא יוכלו 
לעשות זוהי המעטפה בה נמסרה לנו תורתנו. זה מה שמבדיל אותה מכל הדתות האחרות, זה מה שנותן לה את 
תוקפה, וכאן גם טמון כוחו של העם היהודי, והבסיס ליכולתם של ישראל ללכת בדרך חיי התורה במשך 3,300 

השנים האחרונות בדבקות ובמסירות על אף כל הקשיים.  מקורות: יוני אלטמן, חברים מקשיבים. 

ש. האם ניסים הם יסוד לאמינותה של דת? ש: יש דעות שישו עשה ניסים לעיני העם 
האם אין בזה בכדי לאמת את אמונת הנוצרים?

ת. דווקא היהדות אינה מייחסת חשיבות לטיעון התרחשות ניסים כבסיס לייסוד דת, יתכן לחזק דת על ידי 
ניסים אבל אין להאמין בדת מסוימת בגלל ניסים שמנהיג הדת עושה כי יתכן לעשות כישוף או תרגילי קסמים 
ואחיזת עיניים. וכך כותב הרמב"ם: "משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות )ניסים( שעשה, שהמאמין 
על פי אותות )ניסים( יש בליבו דופי )אמונתו לא חזקה(, שאפשר שיעשה האות בלט )אחיזת עיניים או על ידי( 
וכישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם לא להביא ראיה על הנבואה. ובמה האמינו בו 
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)הכוונה: בזכות מה האמינו עם ישראל במשה(? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, 
האש הקולות והלפידים והוא ניגש אל הערפל והקול מדבר אליו, ואנו שומעים משה לך אמור להם כך וכך, וכן 
הוא אומר: פנים בפנים דבר ה' עמכם. . . ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו )של משה( שהיא אמת, 
שאין בה דופי ? שנאמר: הנה אנוכי בא אליך בעב הענן )מעמד הר סיני( בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך 
יאמינו לעולם, מכלל שקודם דבר זה )מעמד הר סיני( לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות 
יש לו מסר  ניסים אינם קנה מידה לקבל את דברי העושה אותם כאילו  גם  שיש אחריה הרהור ומחשבה" לכן 
מאלוקים שהרי גם המצרים בזמן יציאת מצרים ידעו לעשות כישופים וגם אנשים שמתעסקים בקבלה מעשית 

יכולים לתעתע באנשים, שלא להזכיר את פלאי הטכנולוגיה המאוחרים יותר. 

על הנביא שעושה את מעשי הניסים חלים מספר חוקים כדי שיחשב לנביא אמת, בין החוקים על הנביא שלא 
חולם  או  נביא,  בקרבך  "כי-יקום  וכך כתוב בתורה:  להסית לעבוד אלוקים אחרים או לגרוע ממצוות התורה. 
חלום; ונתן אליך אות, או מופת. ובא האות והמופת, אשר-דיבר אליך לאמור: נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר 
לא-ידעתם ונעבדם. לא תשמע אל-דברי הנביא ההוא, או אל-חולם החלום ההוא: כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם, 
לדעת היישכם )האם אתם( אוהבים את- ה' אלוקיכם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם. והסיבה היא מפני שבעולם יש 
כוחות רוחניים שליליים וחיוביים ועל פי היהדות כל הוראה מכל אדם )גם אם הוא בעל "כוחות"( שסותרת את 
מעמד הר סיני אז אין לשמוע לה כיוון שיש בעולם כוחות רוחניים שליליים שאלוקים שם על מנת לנסות אותנו 

עד כמה אמונתנו חזקה בתורת משה ובמעמד הר סיני. 

נניח אתה חייל במלחמה ואתה מקבל הוראות ישירות מהמפקד להסתער על אזור א' והנה אתה פוגש חיילים 
יש  ולכן  דעתו  את  שינה  שהמפקד  אומרים  הם  מהמפקד,  שקיבלת  ממה  הפוכות  הוראות  לך  שנותנים  אחרים 
וההוראות  מהמפקד  ישירות  הוראות  קיבלת  אתה  כי  הוראותיהם.  את  תקבל  שלא  ודאי  ב',  אזור  על  להסתער 
שאתה מקבל מהם הם בדרגת אמינות פחותה מההוראות הישירות שקיבלת מהמפקד, אם המפקד רוצה לשנות 
את הוראותיו הוא צריך לפנות אליך שוב ולגלות שוב את רצונו, דהיינו שדרגת האמינות של המסר השני שהפוך 
מהמסר הראשון צריכה להיות לפחות באותה דרגה כמו המסר הראשון. ולכן כל מסר אחר שסותר את מעמד הר 

סיני ואת התורה שניתנה באותו מעמד לא יכול להיחשב ולהתקבל על ידינו. 

מעמד הר סיני הוא הבסיס לאמונתנו, במעמד זה אלוקים גילה את רצונו לעם שלם, מעמד זה לא ניתן להמצאה 
ולכן קיבלנו הוראות מהמפקד וכל מי שיאמר אחרת אפילו אם הוא יעשה ניסים אין בזה כדי לסתור את מעמד הר 
סיני ואלו רק ניסיונות לנסות אותנו ולראות עד כמה אמונתנו חזקה. והסיבה היא כי מעמד הר סיני הוא יותר חזק 
מכל נס שייעשה כי הוא ישיר מבורא עולם אבל על ידי ניסים אנחנו יכולים רק להגיע למסקנה שיש כוחות רוחניים 
שייתכן  בתורה  כבר  כתב  אלוקים  כי  מאלוקים  הם  אותם  העושה  שדברי  מראה  לא  עדיין  זה  אבל  טבעיים  על 
שאנשים יעשו ניסים והם ינסו להעבירנו על הדת ואין לנו לקבלם כי הם סותרים את הדיבור הישיר – מעמד הר 

סיני שבו אלוקים דיבר אלינו ישירות וגילה את רצונו. 

הרמב"ם ממשיל את זה לדבר שאתה ראית בעיניך והנה באו פתאום עדים ואומרים לך הפוך ממה שאתה 
ראית, האם תקבל את דבריהם? ודאי שלא, כי אתה ראית בעיניך את הדברים והם סותרים את מה שראית, כך גם 
מעמד הר סיני הוא דברו הישיר של הבורא וכל מי שיעשה ניסים ויאמר שיש לו מסר ששונה מהנאמר במעמד 
הר סיני הוא לא יתקבל. אם אלוקים היה רוצה להחליף את תורתו ח"ו הוא היה משתמש לפחות במעמד נשגב 
כמו מעמד הר סיני כמו שנעשה לעם ישראל, לולא זאת אין בכל נס או אחיזת עיניים כדי לסתור את תורת משה. 

ישו ומוחמד, הנצרות והאיסלאם הפרכת שתי הדתות המונותאיסטיות הגדולות 
בעולם"  הנצרות: במה הם מאמינים?

בתורה  מאמינים  המוסלמים(  )וגם  הנוצרים  היהודי.  העם  לעיני  שהתרחש  הר-סיני  במעמד  מאמינים  הנוצרים 
שמסר האלוקים לעמו הנבחר, לעם ישראל, באמצעות משה רבינו, אותם ציווה לשמור את השבת ולהניח תפילין. 
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התורה  את  ולהעביר  התורה  את  לשנות  והחליט  דעתו  את  שינה  הנוצרים מאמינים שהאלוקים  זאת,  כל  ועם 
דבר  את  )הנוצרים שקבלו  להם  ולתת  כביכול,  הניסים  ומחולל  מושיעם המעונה  ישו,  אדם בשם  דרך  החדשה 
ישו( תורה חדשה )מה שמכונה אצל הנוצרים "הברית החדשה": התורה החדשה של האלוקים(. הדת הנוצרית 
ולפי תורתם  נקראת מריה.  ישו  ישו. אמו של  החלה לפני אלפיים שנה, כשהם מאמינים במשיח )שקר( הקרוי 
מריה מעולם לא קיימה יחסי אישות אך אין זה מנע ממנה להתעבר על ידי "רוח הקודש", כשבכך נולד לה בנה 
ישו... )במילים אחרות, מריה היתה נשואה ובנה ישו היה ממזר(. בטוחני שנשים רבות לאורך ההיסטוריה, ואפילו 
בימינו, היו רוצות להסביר את ילדיהן מחוץ למסגרת הנשואין, כהתעברות טהורה מרוח הקודש. ישו עצמו לא 
טען לאלהות ולא ביטל את המצוות ובא לירושלים לקיים את מצות הפסח, ולפני מותו הוא צעק "אלי אלי למה 
עזבתני" והנוצרים הראשונים היו יהודים ששמרו את יום השבת וכל המצוות, רק האמינו במשיחותו של מכשף 
זה. רק לאחר כמה שנים שמעון כיפא המכונה פיטר כדי למשוך את הגויים לדת זו הזיז את השבת ליום א' וביטל 

את המילה ואחריה את שאר המצוות. 

מסופר שישו עשה מעשי נסים, כהליכה על המים או שכפול לחמים. עצם הטענה שישו ידע לחולל מעשי 
כשפים אינו פלא גדול, ובאמת ישו ירד למצרים יחד עם רבו ר' יהושע בן פרחיה שברח מיוחנן הורקנוס שהרג 
את חכמי ישראל, ושם הוא למד את עניין הכישוף והשתמש בו לעיני העם שיחזיקו בו כמשיח, ונהרג באמצעות 

הסנהדרין כדין מכשף ומסית ומדיח. גמ' סנהדרין דף מ"ג, ודף ק"ז. 

דרך אגב, כתוב בגמ' שאונקלוס הגר לפני שיתגייר העלה את ישו בסיאנס, וישו סיפר לו שהוא סובל בגהינום 
קשה בגלל שעבר על דברי חכמים. מס' גיטין)אני ממליץ בחום להוריד את הספר :"על פתחה של רומי " שניתן להורידו בחינם 
מהאינטרנט של הרב דניאל עשור יהודי מתבולל לשעבר שהתנצר וחזר ליהדות לאחר שחקר וגילה את השקרים והסתירות בנצרות וספרו 

הציל רבים מזרועות השקר של הנצרות .רשמו את שמו בגוגל ותורידוהו בחינם(

 -כישופים ומעשי נסים, קנה מידה לאמת?

במילים אחרות, ישו היה מכשף. היהדות, כ-דת הרציונאלית היחידה בעולם, אינה מקבלת כישופים או מעשי 
פלאים שבריריים כסיבה לשינוי דת. העיסוק בכשפים מוכר לנו לא רק מדברי הגמרא אלא מדברי התורה ממש, 
כאשר המצרים היו עוסקים בכשפים, ניסו לחקות את מכות מצרים בהשתמשם בכישוף ובמעשי שדים הנקראים 
בתורה בפרשת שמות "לטיהם ולהטיהם". ופרט לשתי המכות הראשונות שהצליחו לחקות, יותר לא יכלו. )עשרת 
מכות מצרים שונות בכוחם כאשר הן מראות כי האל השולט בהם, הוא בעל שליטה בכל גרמי תבל: המים והאש, 
החיידקים והרמשים, חוקי הטבע, עונות השנה וחיי כל אדם בארץ. ומכאן שהתורה מדווחת לנו על בורא העולם 
ולא אחר(. מדברי התורה וההיסטוריה, ישו היה אף פחות מפרעה מלך מצרים אשר טען גם לאלוהות, וכוהני 
מצרים אשר ידעו לחולל כשפים. נביאי שקר מוכרים לנו מכל הדורות, וישו לא היה שונה מהם ביודעו לעשות 
להטים, ממש כפי שידעו לעשותם חרטומי מצרים. ישו חולל מעשי כישוף שונים כמו הליכה על המים )מה שאגב, 
היה יכול להיות גם טריק טבעי מאוד(, אך גם מעשי הכישוף שעשה לא הצליחו להגן עליו לעד, וכאשר הוא 
נתפס בידי השלטונות הוא נותר חסר אונים. רק פשוטי העם המתרשמים מכישופים היו מסוגלים להאמין לישו, 
ובודאי שלא חכמי היהודים לאורך התקופות. תלמידיו המעטים של ישו היו היחידים שראו בו משיח, וזאת כאשר 

הסמכות היהודית העליונה בארץ ישראל )הסנהדרין(, ראו בו מורד ומכשף. 

ישו וטענת משיחיותו, ומסרו אותו לידי  הסמכות היהודית העליונה הסנהדרין לא התרשמה מכישופיו של 
השלטונות הרומאים כדי שיוציאו אותו להורג כדין מכשף. ואלו צלבו את ישו כפי שהם צלבו אינספור אנשים 
לפניו ואחריו. כי זו היתה דרך ההרג שלהם. מסיבה זו הולכים נוצרים עם סמל של צלב ומייחסים לו קדושה, לפי 
הגיון מעוות זה, אילו היו מחליטים הרומאים להרוג את ישו באמצעות דריסתו בידי סוס, היו כנראה מייחסים 

הנוצרים לסוס קדושה מיוחדת. . 
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דרך אגב, גם נקישה על עץ שלש פעמים כסגולה נגד עין הרע, מקורו מהנצרות שעושה זאת להתקשר לישו 
דרך העץ עליו תלוהו, ולכן אסור לעשות זאת מדין עבודה זרה. . 

אחד מהאבסורדים הגדולים ביותר לדעתי בברית החדשה של הנוצרים, היא העובדה שהם סותרים את דברי 
התורה הראשונה והמקורית, שבה האלוקים אומר שאסור להקשיב לכל איש שהוא חולם חלום )לא מזכיר לכם 
את מוחמד?( או נביא שקר שיעשה ניסים )כדוגמת ישו( שישנה דבר מהתורה, וסופו למות בשל היותו נביא שקר. 
כך מצינו שאומר הקב"ה בספר דברים )פרק יג, א(: "את כל הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם – אותו תשמרו 
לעשות: לא תוסף עליו, ולא תגרע ממנו". כלומר, אסור להוסיף מילה על דברי התורה והחוקים שנתנו! הנצרות 
כידוע ביטלה את המצוות המעשיות, ואין איש ששומר שבת או מניח תפילין בשמה, למעשה הנצרות היא גורעת 
מדברי התורה המקורית, כשהתורה אוסרת להקשיב לנביא הגורע ממצוות התורה, גם כאשר הוא עושה נסים, 

ומדיח אותנו מהדרך אשר ציווה אותנו הקב"ה ללכת בה. 

נוצרים רדפו, פגעו, והעלילו עלילות דם על היהודים במשך אלפי שנים. אחד המניעים שלהם לכך היתה 
הידיעה שכל עוד קיימים היהודים וממשיכים לקיים את יהדותם בת שלושת-אלפים השנה, משמע שהתורה לא 

התחדשה והאלוקים לא שינה את התורה מעולם. 

מאות אלפי יהודים העדיפו למות ביסורים על מזבח הנצרות ובמרתפי האינקוויזיציה ובלבד שלא לעבור על 
דתם היהודית! ופעמים רבות דרשו מהיהודים את האולטימטום הזה, בסוברם שכאשר לא יהיו עוד יהודים, 

תוכח הנצרות שלהם. 

הנצרות ירודה גם ברמת המוסריות והצדק האוניברסלי שהיא מציעה. לשיטתם של נוצרים, כל מי שלא 
מאמין בישו סופו אבדון, ומאידך גם נאצי המאמין בישו יגיע לגן-עדן. לפי הנצרות מספיקה האמונה בישו כדי 
לכפר על כל החטאים, ומי שאינו מאמין בישו, יגיע לפי דעתם, לגיהנום לנצח נצחים. . . לפי הגיון מטורף זה, 
הנוצרים האכזרים שטבחו יהודים בעינויי תופת יגיעו לגן עדן וקורבנותיהם היהודים המסכנים יגיעו לגיהנום! 
לפי הנצרות: הרמב"ם, רש"י, הרמב"ן, החפץ חיים, הבבא סאלי, וכל גדולי התורה של כל הזמנים יגיעו ח"ו 

לגיהנום! הרי זהו שקר מוחלט!

הנוצרים והמוסלמים רצחו וטבחו אנשים שלא הסכימו להאמין במשיחם במשך אלפי שנים. היהדות מעולם 
לא בקשה לרצוח גוי אם לא יתגייר. גוי צריך לרצות להתגייר כדי להיות גר צדק, ולמעשה היהדות מכירה בכל 
הגויים כבני אדם אשר יגיעו לגן-עדן או לגהנום בהתאם למעשיהם הבסיסיים ביותר )לא לרצוח, לא לגנוב, 
וכו'(. הנצרות והאיסלאם לעומת זאת, גוזרים דין מוות וגיהנום נצחי לכל מי שלא מאמין בהם. אולי היתה 
זאת אחת הסיבות לשנאתם של נוצרים, אשר ראו את ההשגחה האלוקית על היהודים, שעל אף שהיהודים הם 
עם קטן ונרדף אשר אינו מעודד גיור, הם העם היחיד עם התורה ששרד במשך אלפי שנים תחת החרב בלי 

להכחד. – נבואות שקר נוצריות!

"הברית  שומרי  ביהודים  מעוניין  לא  כבר  האלוקים  הדורות.  לכל  נידח  היהודי  העם  הנוצרים,  לשיטת 
הישנה". "חשובי" הנוצרים טענו שעם היהודים נידח לכל הדורות ולעולם לא ישוב לארצו" – כלומר, אלוקים 
נטש את ישראל )זהו לא רק עונש של גלות אלא ביטול ממש של עמו הנבחר( ולכן ישראל לא יכנסו לארץ 
ישראל )אלוקים נידה אותם לעולמים!(. מנהיגים נוצרים התנבאו על כך מאות בשנים, שעם ישראל לעולם 
לא ישוב לארצו. נגזר עליו להיות מצורע בין הגויים. . . על כן הגבירו את האנטישמיות והרדיפות ביהודים. 
כל הגויים האמינו בנבואה זו בלב שלם עד שהיהודים חזרו לארץ ישראל. . . ההיסטוריה הוכיחה בדיוק את 
ההיפך, והפריכה את כל נבואות הכזב הנוצריות, מכיוון שלא זו בלבד שאלוקים שמר על העם היהודי אלפי 
לפני  לארצנו  אותנו  להעלות  הוסיף  אלא  כליל,  נעלמו  וכרומא  כיוון  עצומות  תרבויות  כאשר  בגלות,  שנים 
הגאולה, ממש כפי שכתוב בספר התורה. שבאחרית הימים יעלה עם ישראל לארצו. החזרה שלנו לארץ מוכיחה 

שהנצרות היא לא יותר מאשר שקר גס. האלוקים עדיין עימנו ולא נטש את בניו היהודים מעולם. 

העם היהודי בן אלפי השנים היה צריך להיכחד עשרות פעמים במהלך ההיסטוריה האנושית אך האלוקים 
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שמר בדרך נס על עמו הנבחר בגלות. אנחנו ניצלנו מהנוצרים והמוסלמים ועלילות הדם. ניצלנו גם מהגרמנים. 
ואנחנו הצלחנו לעלות בדרך נס לארצנו. הכל חזו בנסים האחרונים במלחמת המפרץ כאשר בתים התמוטטו 

ויהודים יצאו מהם ללא פגע! האלוקים עודנו איתנו ושומר עלינו. 

האיסלאם: במה הם מאמינים?

מוחמד היה יתום משני הורים. אביו מת לפני שנולד ואמו מתה בעודו ילד קטן. מוחמד גדל אצל סבו ואחר כך 
40, אשר עסקה במסחר במכה )מעניין מדוע נשא  אצל דודו. כשהיה בן עשרים נשא אלמנה עשירה מאוד בת 
מוחמד הצעיר והעני אלמנה עשירה ובוגרת כשהוא רק בן עשרים(. לאחר שמתה אשתו הוא נשא אשה צעירה. 
מוחמד לא למד את חוכמת הסוד והכישופים ולא היה יכול לשטות במאמיניו בעזרת ניסים מדומים. לכן הוא 
סלל את תורתו בעזרת שכירי חרב ומלחמות. . . טרם הכריז על עצמו כנביא, היה מוחמד מסתובב בין היהודים 
ולומד את חוכמתם. אין זה פלא גדול שחש קנאה גדולה כאשר ראה את היהודים החכמים מתעטפים באוירה של 
שכינה בבית המדרש, כאשר אחיו עובדי אלילים ושופכי דמים, . בגיל 40 החליט מוחמד לספר שהוא ראה את 
מלאך האלוקים במערה )"חולם חלום"( וקיבל ממנו חוקים חדשים להמונים, אותם קיבץ בספר הקוראן. על ידי 
הפרימיטיביים שליוו אותו, נהיה מוחמד לנביא שקר בעל עוצמה רבה. רק ראו מה "חכמי" דת זו טוענים שההוזה 

הבטיח למאמיניו – אוכל משובח ותאוות בשרים מופקרת. 

מכיוון שמוחמד הכיר בחכמת היהודים, הוא לא כפר בתורה, ואף רצה שהיהודים יכירו בו בתור שליח השם 
הממשיך את אותה תורה, מה שכמובן לא קרה. כל הקוראן מושפע מהתורה הקדושה ודברי חז"ל, ועל אף שהוא 
חיקוי זול שלה )מוחמד מתבלבל פעמים רבות בקוראן על ההיסטוריה היהודית, כאשר הוא מזהה את המן הרשע 
כפרעה מלך מצרים. ( ניתן למצוא בקוראן פתגמים רבים מדברי חז"ל ונביאי ישראל האמיתיים שקדמו לו. מוחמד 
התנגד לאמונה הנוצרית, הקוראן שולל את האמונה בשילוש הנוצרי, ומקבל את עקרונות היהדות. ואף על פי כן 
מגנה מוחמד את היהודים וכותב שהנוצרים עדיפים עליהם )הקוראן: סורה 5, פסוק 85(. העמדה כלפי דת ישראל 
נקבעה בראשית ימי האסלאם, באותם ימים שבהם ניסה נביאם מוחמד למשוך את היהודים בעיר מדינה אל הדת 
החדשה שלו, ונכשל בנסיונו זה כשלון חרוץ. מאז נתבדתה תקוותו להבנות מן ההצטרפות של קהילות היהודים 
המשכילות והנכבדות שבארץ חג'אז, נהיה יחסו אל היהדות שלילי. הוא ביטל מנהגים שקיבל מקודם מן היהודים. 
מוחמד רצח אלפי אנשים בחרב, ואף נפצע כמה פעמים. בין השאר רצח כ-600 יהודים משבט קרייטה, ואיסלם 

את נשותיהם וילדיהם בכח החרב. 

המוסלמים טענו שהיה בתורה נבואות רבות המזכירות את שמו של מוחמד, עד שהיהודים מחקו את אותן 
פסקאות. אך טענה זו מופרכת היטב עצם העובדה שספר התורה הודפס בכמה מדינות שונות שנים רבות לפני 

שנולד מוחמד. 

דת האיסלאם טוענת שהיהודים זייפו את התנ"ך, והאשמה זאת נהייתה אחת הטענות העיקריות נגד היהדות. 
היא מופיעה לראשונה בקוראן בסורה ד' פסוק מ"ה וחוזרים עליה התיאולוגים המוסלמיים בכל הדורות. בפסקה 
אחת בקוראן סורה ב' פסוק קע"ד, נאמר שהיהודים "מכסים" פסוקים בתורה שאינם לרצונם. אך על עצם הזיוף 

אין חולקים ביניהם. זאת כאשר בתורה נכתב במפורש "לא תוסיף ולא תגרע!"

מה  מוחמד.  פי  על  לאנושות  חוקים חדשים  ומסירת  ח"ו  התורה  ל"ביטול"  טוען  האיסלאם  מכל,  יותר  אך 
שמחלק בין האיסלאם לבין שאר הדתות, ובין אלו שאחריתם גן עדן ובין אלו שאחריתם גיהנום. כשממציאים 
שקר, ממציאים נס שאי אפשר לבדוק את עצם אמיתותו. הערבים מספרים: מוחמד עף עם הסוס שלו לירושלים! 

אין אחד בעולם שיכול להוכיח שזה לא קרה. כמו שאומרים -"לך תוכיח שאין לך אחות. . . "

לא ניתן להוכיח שהאלוקים התגלה למוחמד, ולמעשה הדבר היחיד שמקובל על כל הדתות כולן, היא האמונה 
בתורת היהודים כאמת מוחלטת. – אמונה לעומת ידיעה. . . 
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ניתן "להמציא". השאלה היחידה היא "על איזו  כל דת מגינה על היסטוריה כלשהי, והיסטוריה כידוע לא 
היסטוריה מגן העם?"

מוחמד, ישו ושאר "מוסרי הדתות" לא מסרו תורה לפני העם בהתגלות אלוקית מרשימה, אלא בהצנע, כאשר 
הם טוענים שהאלוקים נגלה אליהם במערה או מאחורי הגדר. כל אדם בעולם יכול לספר שהאלוקים נגלה אליו 

ומסר לו תורה וחוקים, לכך לא ניתן להאמין. גם פרעה טען שהוא אל. 

בודאי מאמין אתה שהיה אדם ששלט בצרפת וקראו לו "נפוליאון", או קיסר ברומי שקראו לו "יוליוס קיסר". 
למה אתה מאמין? כי אלפי אנשים ראו אותם והעבירו הלאה מה שראו. זה מה שנקרא: "מאורע היסטורי". הדתות 
לעומת זאת מספרות על "ניסים פרטיים" שעשו המנהיגים שלהם. הנוצרים, למשל, מספרים שישו קם לתחיה 
לאחר שצלבוהו. מי ראה? שלשה אנשים. מי אמר שראו שלשה אנשים? איש אחד שכתב זאת בספר כמעט מאה 

שנה אחרי שזה קרה. . . סיפור כזה אפשר להמציא. אין זה מאורע היסטורי. 

והאמין  המדויק  ההיסטורי,  באופן  מעידה  התורה  נתינתה.  באופן  דת  מכל  שונה  זאת  לעומת  ישראל  תורת 
ביותר כיצד היא נתנה לפני מאות אלפי יהודים במעמד נשגב-דבר אותו לא מצאנו בשום דת, ולמעלה מזאת – 
דבר אותו שום הגיון לא יוכל להכחיש )כשם שמאורעות כשואה לא ניתן להכחיש(. בתורת ישראל נכתב ברורות 
על מעמד הר-סיני שבו נכחו מאות אלפי יהודים )גברים בין הגיל 20 עד 60 בלבד ויותר מכפליים נשים ילדים 

וטף( שחזו בהתגלות האלוקית. כל ישראל קבלו את התורה ולא רק משה בסיני!

האלוקים התגלה רק פעם אחת בהיסטוריה האנושית לפני עם שלם, דבר אותו לא טען שום עם אחר. אני 
בטוח שגם הנוצרים היו רוצים לספר על מעמד הר-סיני מחודש משלהם, בו התגלה האל ומסר את הברית החדשה 
לישו לפני כל העם. אך הם לא יכולים לעשות זאת, פשוט, כי לא ניתן להמציא מאורע היסטורי המוני אל תוך 
ההיסטוריה האנושית. לכן תורת ישראל היא תורת האמת ושונה מכל תורה אחרת. התורה עצמה )שהם מכנים 

"הברית הישנה"( מזהירה מנביאי שקר ואוסרת לשנות את התורה כדי שלא נטעה בכך!

הקב"ה נכח ויצר את אחד המאורעות ההיסטוריים הגדולים ביותר בעת ההיא, כאשר הוציא עם שלם מארץ 
שלטת, על ידי מכות מופלאות שהראו את שליטתו בכל גרמי תבל. 

האלוקים גילה בעשרת מכות מצרים שהוא שולט בכל חוקי הטבע והבריאה. האלוקים הראה כי הוא שולט 
עומד  שאלוקים  להוכיח  הצליח  לא  אחר  נביא  שום  ובמוות.  בחיים  בחיידקים,  ברמשים,  בחיות,  באש,  במים, 
מאחוריו ולא כישוף או שד. רק תורתנו מאפשרת גילוי אלוקי של בורא שמים וארץ, כך שלא קשה בכלל למצוא 

את תורת האלוקים בעולם. 

מספיק לערוך השוואה קצרה בין היהדות לכל דת אחרת שתעלה על דעתך כדי להבחין היכן האמת והיכן 
השקר. 

התרמית הגדולה בשתי הדתות – הנצרות והאיסלם!

הנצרות והאיסלם מאמינים, כידוע, בספר התורה של היהודים ומכבדים אותו בהכירם במעמד הר סיני ובנתינת 
התורה ליהודים דאז על ידי בורא עולם כמאורע היסטורי. אך באותה תורה שניתנה על ידי בורא עולם במעמד 
הר סיני, כתוב שרק נביא שקר ישנה את התורה. אלוקים אומר במעמד הר סיני )שבו הנצרות והאיסלם מאמינים 

בלב שלם ובעיניים עצומות(: 

ּוָבאֶתם  ּתְחיּו,  ַלֲעׂשֹות--ְלַמַען  ֶאְתֶכם,  ְמַלֵּמד  ָאֹנכִי  ֲאֶׁשר  ְוֶאל-ַהִּמְׁשָּפִטים,  ֶאל-ַהֻחּקים  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל,  ְוַעּתה 
וִיִרְׁשּתם ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר יְהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם, ֹנֵתן ָלֶכם. 

)דברים ד, ב(ֹלא ֹתִספּו, ַעל-ַהּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנכִי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ְוֹלא ִתְגְרעּו, ִמֶּמּנּו--ִלְׁשֹמר, ֶאת-ִמְצוֹות יְהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, 
ֲאֶׁשר ָאֹנכִי, ְמַצֶּוה ֶאְתכֶם. "שמעתם? "לא תוסיפו ולא תגרעו!" לא לשנות את החוקים שאלוקים נתן במעמד 

הר סיני. ומה בדיוק עשו ישו ומוחמד?
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משה אומר בשם ה' )בספר דברים ד, ה(: 

ְרֵאה ִלַּמְדּתי ֶאְתֶכם, ֻחּקים ּוִמְׁשָּפִטים, ַּכֲאֶׁשר ִצּוַנִי, יְהָוה ֱאֹלָהי: ַלֲעׂשֹות ּכֵן--ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאּתם ָּבִאים 
ָׁשָּמה ְלִרְׁשּתּה. )ד, ו(ּוְׁשַמְרּתם, ַוֲעִׂשיֶתם--ּכִי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִבינְַתֶכם, ְלֵעינֵי ָהַעִּמים: ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון, ֵאת ָּכל-ַהֻחּקים 
ָהֵאֶּלה, ְוָאְמרּו ַרק ַעם-ָחָכם ְונָבֹון, ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהּזֶה. שמעתם? "למי עוד אלוקים ייתן תורה וחוקים ומשפטים 
אם לא לעמו הנבחר?!"זאת תהיה החוכמה שלכם לעיני העמים! "ִּכי ִמי-גֹוי ָּגדֹול, ֲאֶׁשר-לֹו ֱאֹלִהים ְקֹרִבים 
ֵאלָיו, ּכַיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְּבָכל-ָקְרֵאנּו ֵאלָיו. "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כ- ה' אלוקינו!" למי 
עוד אלוקים יהיה קרוב, לעובדי אלילים?! נצרות, איסלאםו!? ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול, ֲאֶׁשר-לֹו ֻחּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצּדיִקם, 
ְּכֹכל ַהּתֹוָרה ַהּזאת, ֲאֶׁשר ָאֹנכִי ֹנֵתן ִלְפנֵיֶכם ַהּיֹום. ומי יהיה גוי גדול, שיהיו לו חוקים ומשפטים כמו שיש בתורה 
שנתתי לכם היום?!" מי, נצרות, איסלאם?! איפה תימצאו חוקים שישוו לחוקי התורה? בברית החדשה?! 
בקוראן?! )דברים ד, לג( "ֲהָׁשַמע ָעם קֹול ֱאֹלִהים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך-ָהֵאׁש, ַּכֲאֶׁשר-ָׁשַמְעּת ַאּתה--וּיִֶחי. או ֲהנִָּסה ֱאֹלִהים, 
לָבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶרב ּגֹוי, ְּבַמּסת ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְביָד ֲחזָָקה ּוִבזְרֹוַע נְטּויָה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדלִים: 
לעם אחר  איזה עם משועבד  לו  ייקח  אלוקים  ְּבִמְצַריִם--ְלֵעינֶיָך. ""האם  ֱאֹלֵהיֶכם,  ה'  ָלֶכם  ֲאֶׁשר-ָעָׂשה  ְּכֹכל 
ויגאלהו כדי לתת לו תורה, חוקים ומשפטים כפי שעשה עם עם ישראל?!" מה קרה? אלוקים שינה את דעתו? 
והרי הודיע על הגלות וסיפר שישראל יהיו בגלות ויעבדו שם עץ ואבן. . . ובכל זאת ישאר אלוקים עם עם 

ישראל כי בחר בהם לעם הסגולה לכל הדורות

אלוקים יהיה עם עם ישראל לכל הדורות !

אלהים כותב בתורתו מפורשות כמה פעמים שהבחירה בעם ישראל אינה בגללם ובגלל מעשיהם, אלא בגלל 
שהם בני אברהם יצחק ויעקב אהוביו וכמו שכתוב, )דברים י', טו( ַרק ּבֲַֽאֹבֶתיָך ָחַׁשק יְהָוה ְלאֲַֽהָבה אֹוָתם וּיְִבַחר 
יענישם בעונשים  יחטא הוא  ישראל  ולכן הבטיח שגם אם עם  ַהּזֶֽה׃  ּכּיֹום  הַָֽעִּמים  ִמָּכל  ָּבֶכם  אֲַֽחֵריֶהם  ְּבזְַרָעם 
כבדים ומרים כולל גליות ורדיפות בכל העולם, אבל הכל תחת עינו הפקוחה, ושלאחר אלפי שנות גלות "באחרית 
דברו  שעליה  מושלמת  לגאולה  כהליך  ישראל  לארץ  אותם  וישיב  הארץ  קצות  מכל  אותם  יקבץ  הוא  הימים" 
הנביאים שהנצרות כל כך מרבה לצטט את דבריהם בסילוף, וכמו שכתוב )ויקרא פרק כ"ו( ַאף ֲאנִי ֵאֵלְך ִעָּמם 
ְּבֶקִרי ְוהֵֵֽבאִתי ֹאָתם ְּבֶאֶרץ ֹאֽיְֵביֶהם אֹו ָאז יּכָנַע ְלָבָבם הֶָֽעֵרל ְוָאז יְִרצּו ֶאת ֲעוֹ נָֽם׃ ְוזָֽכְַרּתי ֶאת ְּבִריִתי יֲַֽעקֹוב ְוַאף ֶאת 
ְּבִריִתי יְִצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאזּכר ְוָהָאֶרץ ֶאזּכֽר׃ ְוָהָאֶרץ ּתֵָֽעזֵב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם 
יְִרצּו ֶאת ֲעוֹ נָם יַַען ּוְביַַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחּקַתי ּגֲָֽעָלה נְַפׁשָֽם׃ ְוַאף ַּגם ֹזאת ּבְִֽהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאֽיְֵביֶהם ֹלֽא ְמַאְסּתים 
ְוֹֽלא ְגַעְלּתים ְלַכּלָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאּתם ּכִי ֲאנִי יְהָוה ֱאֹֽלֵהיהֶֽם׃ מה ְוזָֽכְַרּתי ָלֶהם ְּבִרית ִרֽאֹׁשנִים ֲאֶׁשר הֹוצֵֽאִתי ֹאָתם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלֵעינֵי ַהּגֹויִם לְִֽהיֹות ָלֶהם לֵֽאֹלִהים ֲאנִי יְהוָֽה׃. 

ונאמר )דברים ל'(:" ְוָהיָה כִֽי יָֹבאּו ָעלֶיָך ָּכל ַהּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהּקָלָלה ֲאֶׁשר נַָתּתי ְלָפנֶיָך ַוֲהׁשֵֹֽבָת ֶאל 
ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ִהּדֽיֲחָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ׁשָָּֽמה׃ ְוַׁשְבּת ַעד יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ְוׁשַָֽמְעּת ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר אָֹֽנכִי ְמַצְּוָך 
ַהּיֹום ַאּתה ּוָבנֶיָך ְּבָכל ְלבְָֽבָך ּוְבָכל נְַפׁשֶָֽך׃ ְוָׁשב יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשֽבּוְתָך ְוִרֲֽחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ֱהפִֽיְצָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ׁשָָּֽמה׃ ִאם יְִֽהיֶה נִּֽדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּשָָׁמיִם ִמּשָׁם יְַקֶּבְצָך יְהָוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמּשָׁם יּקחֶָֽך׃ ֶוֱהבִֽיֲאָך יְהָוה 
ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יְָֽרׁשּו ֲאֹבֶתיָך וִֽיִרְׁשּתּה ְוֵהיטְִֽבָך ְוִהְרְּבָך מֲֵֽאֹבתֶֽיָך" והנה הדברים מתקיימים מול עינינו וה' 
החל בהשבת עם ישראל לארצם מקצה השמים, ועד קצה השמים, ואם תאמר הבטחה זו נתנה לאחר שישראל 
ישובו בתשובה דבר שטרם קרה, אני משיב, שהשואה באירופה היתה תהליך מואץ שעשה ה' כדי להשיב את 
ישראל לארצם מה גם שעם ישראל למרות טבח אכזרי זה שנעשה בידי מאמיני הנצרות ושהאפיפיור שלהם לא 
ניסה לעצור זאת למרות שנתבקש על כך כי היה מרוצה מרצח מליוני חפים מפשע שנואי הנצרות, עם ישראל לא 
נטש את אלהיו לאחר כל זאת והמשיך להאמין בו ולקיים מצוותיו ולכן לא המתין ה' עד שישובו כל העם בתשובה 
והחל להשיבם לארץ המובטחת ובד בבד לעוררם לתשובה, ולמרות שהעמיד להם כנגד שלטון מגלגולי הערב רב 
שיצאו עם ישראל ממצרים שהחטיאום אז בעגל, ועכשיו מחטיאים אותם בחינוך חילוני חולני, העם מתעורר ושב 
בתשובה ויש בעם ישראל למעלה ממליון בעלי תשובה ומאות ישיבות שבהם לומדים אלפי יהודים שמוסרים את 

חייהם על לימוד התורה והכל על אדמת הקודש. 
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כבר לפני אלפיים שנה הבטיחו לנו הכמי ישראל את מה שראו ברוח קודשם שכאשר באחרית הימים ישובו 
ישראל לארץ הקודש יהיו משועבדים בארצם תחת שלטון יהודים שהם גלגולי הערב רב שיפריעו להם להגאל 
מבחינה רוחנית, עד שיגאל ה' את ישראל מידם על ידי שליחת המשיח האמיתי שעליו נבאו הנביאים ושטרם בא 
ולכן העולם מלא רצח ועוול, כן, זה אותו משיח שלו ציפינו בנאמנות אלפיים שנה, ושנהרגו אבותינו בידי הנצרות 

כשלא רצו להחליפו במשיחם הדמיוני. )ראה בזוהר פרשת נשא כל עניין זה( 

והנה לנגד עינינו מתחילים להתגשם דברי הנביאים ועם ישראל שב לארצו על מטוסים כמו שראם ישעיהו 
הנביא בנבואתו וכלשונו, ִמי ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים ֶאל ארבותיהם )ישעיהו ס'( ושיבת יהודי אתיופיה )שהם 
בני השבטים אשר ודן( שהיו להם מלכים עד לפני ארבע מאות שנה וכשנכבשו בידי בני כוש הפכו למושפלים 
ביותר, והנה נתגשמה בהם נבואת ישעיהו הנביא וכלשונו, "הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ְּכָנָפִים ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ְלַנֲֽהֵרי כּֽוׁש׃ ַהּשֵֹׁלַח 
ְך ּומֹוָרט ֶאל ַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה ּגֹוי ַקו ָקו  ַּבָּים ִציִרים ּוִבְכֵלי ֹגֶמא ַעל ְּפֵני ַמִים ְלכּו  ַמְלָאִכים ַקִּלים ֶאל ּגֹוי ְמֻמּשָׁ
ְך ּומֹוָרט ּוֵמַעם נֹוָרא ִמן הּוא ָוָהְלָאה ּגֹוי   ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְֽזאּו ְנָהִרים ַאְרֽצֹו. ָּבֵעת ַהִהיא ֽיּוַבל ַׁשי ַלֽיהָוה ְצָבאֹות ַעם ְמֻמּשָׁ

ַקו ָקו ּוְמבּוָסה ֲאֶׁשר ָּבְֽזאּו ְנָהִרים ַאְרצֹו ֶאל ְמקֹום ֵׁשם ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ִצּֽיֹון". 

ִוֽיהּוָדה ָאַמר ְיהָוה  ִיְׂשָרֵאל  ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי  ְנֻאם ְיהָוה  ָיִמים ָּבִאים  ודברי הנביא )ירמיהו פרק ל( :"ִּכי ִהֵּנה 
ַוֲהִׁשֽבִֹתים ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲֽאבֹוָתם ִוֽיֵרֽׁשּוָה" הנה מתגשמים לעינינו. 

פסוקים אלו והתגשמותם בימינו מראים את אמיתות התורה ושרק אלהים יוצר ההסטוריה יכל להבטיח דבר 
כזה לפני אלפי שנים ולהגשימם עכשיו, ולמי?, לעמו שאותם בחר מאז שהוציאם ממצרים ושלא החליפם בשום 

עם ולשון, לבושתה של הנצרות שהוכח בזה כל שקריה על החלפת ה' את עמו ותורתו חס ושלום. 

 האבסורד הוא בכך שבאותם פסוקים שבהם מדבר הנביא על "ברית חדשה" הוא מדגיש שברית זאת תכלול 
כשם  לעולם  יוחלפו  שלא  ישראל  עם  עם  רק  תהיה  זו  ושברית  לעולם  תשתנה  ושלא  קבלנו  שכבר  התורה  את 
שהשמש והירח וכוכבי השמים לא מוחלפים. וכלשונו, ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְוָכַֽרִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּבית 
ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשֽה׃ ֹלא ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱֽחִזיִקי ְבָיָדם ְלֽהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֵהֵפרּו 
ֶאת ְּבִריִתי ְוָאֹֽנִכי ָּבַעְלִּתי ָבם ְנֻאם ְיהָוֽה׃ ִּכי ֹזאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲֽחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם ְיהָוה ָנַתִּתי 
ֶאת ּֽתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלֽאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְֽהיּו ִלי ְלָעֽם׃ ְוֹלא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש 
ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת ְיהָוה ִּכֽי כּוָּלם יְֵֽדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ֶאְסַלח ַלֲֽעוֹ ָנם ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר 
ֽעֹוד׃ ּכֹה  ָאַמר ְיהָוה ֹנֵתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחֹּקת ָיֵרַח ְוֽכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה רַֹגע ַהָּים ַוּיֱֶֽהמּו ַגָּליו ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשֽמֹו׃ ִאם 
ָיֻמׁשּו ַהֻֽחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני ְנֻאם ְיהָוה ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְֽהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמֽים׃ ובאו נוכלים אלו וניצלו את 
העמים ששפת התנ"ך לא היתה שגורה בפיהם ותרגמו להם פסוקים אלו בעוותים של "ברית חדשה" ללא מצוות 
התורה וללא עם ישראל. ממש הונאה נבזית, אכן, מאמינים אנו לנביא ומחכים להתגשמות נבואתו בביאת המשיח 
האמיתי שבו יכרות ה' אתנו ברית חדשה שבה כולנו עם ישראל מקטנם ועד גדולם נכיר את ה' ונשמור את תורתו 

שקבלנו בסיני כי לא החליפנו ולא יחליפנו לעולם. 

החוקים  כל  עם  אחת  תורה  נתן  העולם,  בורא  שהאלוקים,  ברורות  רואים  לעיל,  האמורים  הדברים  מכל 
והמשפטים לעם אחד, שבו בחר מכל העמים, לכל הדורות במעמד עצום לפני למעלה משני מליון איש, ולא לפני 

אילו קומץ אנשים פשוטים שיעבירו את המסר. 

הנצרות והאיסלאם שמסתמכים על התורה כידוע, מכאן ברור שהם סותרים את עמדתם! כיצד הם מאמינים 
שהאלוקים שינה את דעתו, את חוקיו ואת עמו הנבחר כשהתורה והמציאות סותרים את דבריהם. . .

רק דת היהודים, לאורך כל הדורות, מעבירה לנו מאורע היסטורי על התגלות אלוקית לפני עם שלם. ומדווחת 
על נסים בקנה מידה שרק בורא עולם מסוגל לו ושעשה למענו, ורק היהודים הצליחו לשרוד כדת מאורגנת במשך 
התקיימו  בהם  ורק  כליל.  נעלמו  ופרס  יוון  כרומא,  ענק  תרבויות  כאשר  ואכזרית,  קשה  גלות  תחת  שנים  אלפי 
ומתקיימים דברי הנביאים כלשונם. היכן נמצאת האמת? אני חושב שההיסטוריה האנושית זועקת את התשובה. 
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ש: אולי אלוקים מתעניין רק בדברים ה"גדולים" ולא בפרטים ה"קטנים"? אתם הדתיים 
מחללים את שם אלוקים בכך שאתם אומרים שאלוקים "מתעניין" בבני אדם כה קטנים 
ומתקשר אליהם ומצווה עליהם ציוויים מה להתנהג וכו' הרי אלוקים הוא ענק ולא מתאים 

לו להתעניין בבני אדם יצורי אנוש כאלה קטנים?
ת. תגיד לי מי יותר גדול: מי שרואה רק למרחקים ארוכים או מי שרואה גם למרחקים ארוכים וגם למרחקים 
קצרים מי יותר רופא מומחה מי שיודע לרפאות רק מחלות קשות או מי שיודע לרפאות גם מחלות קשות וגם 
מחלות קלות? הרעיון שאלוקים לא מתעניין ב"דברים קטנים" אין בו כדי להגדיל את אלוקים אלא להיפך, דווקא 
טענה זו מקטינה את גדולת האלוקים. כי כשטוענים שאלוקים מתעניין רק בדברים הגדולים אז בעצם מקטינים 
את יכולתו של אלוקים שהוא מהות אינסופית הכוללת בתוכה את הכל! לכן על פי היהדות אלוקים כל כך גדול 
שהוא מקיף ומכיל ויודע מכל פרט בבריאה בין אם זה הפרט הכי גדול ובין אם זה הפרט הכי קטן. בנוסף לכך 
אנחנו צריכים לדעת שאין לנו כל אפשרות לקבוע מהו "עניין" קטן ומהו "גדול" שהרי רק אלוקים יודע מה גדול 
ומה קטן, יתכן דבר שבעינינו קטן ובעיני אלוקים הוא גדול וכן להיפך, יתכן משהו שבעיננו הוא לא חשוב ובמבט 

אלוקי הוא הכי חשוב. 

כיוון שאלוקים הינו נעלה גם מעל היקום כולו, הרי לא מפני שכך יאה לאלוקים לברוא עולם – לכן הוא ברא 
אותו, אלא מפני שרצה, וזאת מטעמים השמורים עמו, ואותם טעמים יכולים גם לגרום שירצה להתעניין בעניינים 
שנראים בעיננו "קטנים". לכן אין אנחנו יכולים למדוד דברים מה קטן ומה גדול כי אלוקים הוא היודע והוא 
הקובע מה גדול ומה קטן. ואם הוא ציווה משהו או התגלה אלינו סימן שזה חשוב וקובע. ועוד נקודה- את זה 
אמיתות התורה כמו גם את מעמד הר סיני ניתן להוכיח שהיה מעמד בו אלוקים התגלה לעם שלם, לכן כבר לא 
שייך לטעון שאלוקים לא מתעניין בנו, כי אלוקים התגלה אלינו ונתן לנו את התורה וניתן להוכיח זאת, ואם הוא 

התגלה ונתן לעם ישראל את התורה זה מראה שהוא כן מתעניין בנו ובמעשינו. 

אתן לך טיפ מסודות הקבלה, הכתוב אומר "כי בצלם אלהים עשה את האדם", ובצלם אלהים הכל חשוב, גם 
אתה רץ לרופא על אצבע שבורה או נפוחה ולא רק על ראש שבור או נפוח, ובאדם יש 613 מצוות מרכזיות כנגד 
613 אברי הגוף, 248 מצוות עשה כנגד 248 אברים, ו365 מצוות לא תעשה כנגד 365 גידים, ולכן כל מצוה היא 
חשובה, ולא עוד אלא היות והאדם בנוי בצלם אלהים, שאינו צורת האלהים כי אין לו גוף ולא דמות הגוף, אלא 
הכוונה לצלם השייך לאלהים והוא דמות העולמות הרוחניים שהוא ברא לפני בריאת העולם הזה, והאדם נברא 
כדמותם ויש השפעת גומלין בין דמות האדם לבין צורת העולמות, ולכן אפילו פרט שנראה כקטן ושולי של סדר 
נעילת המנעלים שלפי ההלכה יש להקדים לנעול את נעל ימין אבל יש לשרוך ולקשור את שרוכי נעל שמאל לפני 

נעל ימין חשובים לפני הבורא. 

להראותך עד כמה האלהים קיים ושומר את המתחשבים בו ואפילו ב"קטנות" כאלה אספר לך על "נס" שקרה 
לחייל אחד שבזכות שמירת פרט קטן כזה בלכד ניצל ממוות באסון המסוקים שהתרחש בליל 4 בפברואר 1997, 
כ"ח בשבט ה'תשנ"ז, כאשר שני מסוקי יסעור של חיל האוויר הישראלי התנגשו מעל עמק החולה, בעת שהובילו 
נוספות למוצבי צה"ל ברצועת הביטחון שבדרום לבנון. באירוע נהרגו כל  לוחמים מחטיבת הנח"ל ומיחידות 
73 החיילים שהיו במסוקים. שמונה מתוכם היו אנשי הצוות שהטיסו את המסוקים. אמנם חייל אחד ניצל בגלל 

ש"נענש" ולא טס, להלן הפרטים. 

 חייל חילוני שהחל מתעניין ביהדות, בקש מהמרצה איזו מצוה קלה שיוכל להתחיל בה, והוא אמר לו, אתה 
יכול לקבל על עצמך הלכה אחת של נעליים, קודם כל תנעל את ימין לא לקשור אח"כ את שמאל, תקשור את 
שמאל ואח"כ את ימין, אמר טוב נו זה קל. . והחייל החל להקפיד בזה, בימים שהוא טעה וקשר את השרוכים 
כהרגלו הקודם, הוא שב וחלץ את נעליו וחזר לקשור אותם לפי ההלכה. . . לאחר זמן מה חייל זה היה צריך לצאת 
למבצע צבאי, . כולם כבר היו מוכנים, פיתאום הוא בקש מהמפקד שלו חכו לי דקה אני צריך לנעול מחדש את 
הנעליים שכחתי לנעול אותם כהלכה. המפקד אמר לו אין זמן אם אתה נועל מחדש אתה לא יוצא, החייל שכבר 
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התרגל למצוה זו הרגיש צורך לקיימה "בכל מחיר", ולא ויתר. וכולם נסעו בלעדיו. . מטוס זה היה אחד משני 
מטוסי היסעור שהתרסקו באסון המסוקים. טיפש, יאמר מקרה, פקח יאמר "השגחה". 

ש: מה ההבדל בין חכמה אלוקית הכתובה בתורה לבין חכמה אנושית, ואיזה עדיפות 
יש לחכמה האלוקית על החכמה האנושית?

ת. נתחיל בבדיחה: פעם פרופסור ורב חובל נסעו יחד בסירה, שואל הפרופסור את הרב חובל: "אתה יודע 
היסטוריה?" "לא" עונה לו הרב חובל. "אם כך, אז איבדת מחצית משנותיך" עונה הפרופסור "וגיאומטריה אתה 
רבעי מחייך" מצחקק  כן, איבדת שלושת  לו הרב חובל. "אם  עונה  יודע?" הוסיף הפרופסור לשאול 'לא"  כן 
רב החובל  ואז צועק  והפכה את הסירה,  בים  רוח סערה  והנה פרצה  גמר הפרופסור את דבריו  רק  הפרופסור. 
לפרופסור: "תגיד לי, פרופסור, אתה יודע לשחות?" "לא" עונה לו הפרופסור הטובע ובולע כמות מכובדת של 
מי ים מלוחים. "אם כן, אז איבדת את כל חייך. . . " עונה לו הרב חובל. גם פרופסור באוניברסיטה שילמד שנים 
רבות, עדיין לא יוכל לדעת מהי הדרך לחיות, רק ה"יצרן" של העולם יוכל להדריך אותנו כיצד לחיות, כי הוא 
יודע הכי טוב על ה"מוצר" שלו. רק מי שברא את היקום ומחייה בכל רגע את היקום כולו הוא יכול לתת תורה 
והדרכה כיצד לחיות וכיצד להתנהג כי הוא לקח בחשבון את כל הנתונים ואת כל הידע שיש ושיהיה בעולם כולו 
ובכל הזמנים ובכל המצבים. רק מה, צריך לדעת איזו דת היא האמתית יש דתות שונות והרבה טוענות לכתר, 
טוענות שהן מאת בורא עולם, אבל אלוקים לא השאיר אותנו לבד בספיקות והתלבטויות הוא נתן תורה שבה ניתן 
יהיה להבחין באמתותה לעומת דתות אחרות, וזה התפקיד שלנו לבחון, לחפש ולמצוא דת שהיא חכמה אלוקית 
שהתקבלה מגורם על אנושי- ואילו חכמה אנושית היא דבר שאדם בנה והסיק לעצמו, הסיקים אישיים שאדם 
מסיק לעצמו הם מוגבלים מעצם טבעם, שכן השגותיו של כל אדם הן מוגבלות ולכן ראייתו ומסקנותיו מוגבלות 

על ידי כמות החכמה שיש לו ונובעות רק מכמות כל התנסויותיו בחיים. 

לעומת זאת החכמה האלהית היא תורה מאת בורא עולם שברא את העולם שיודע הכל ובידו הכל ולכן יש לה 
עדיפות על פני חכמה אנושית שהיא מוגבלת בעצם טיבעה כי היא נבנתה על ידי האדם שהוא מוגבל מעצם טבעו, 
גם אם אותו אדם יהיה חכם גדול, ועם ניסיון וידע עצומים עדיין הוא לא יוכל להגיע לקצה קצהו של הידע הכלל 
אנושי שקיים ביקום. יתרון נוסף של חכמה אלוקית על חכמה אנושית היא שחכמה אלוקית לא ניתן לשנות ולכן 
היא קבועה ולא משתנה לפי גחמותיו של האדם, ערכי המוסר של החכמה האלוקית לא משתנים, לעומת זאת 
חכמה אנושית ניתנת לשינוי על ידי גורם אנושי ולכן ניתן להכשיר איתה על מעשה לא מוסרי שיהיה כמו היטלר 

וחבריו שלמרות מעשיהם המזוויעים הם הסבירו להמון עד כמה הם "מוסריים". 

ש. איך אדע שמעמד הר סיני היה באמת? האם ניתן להשתיל להיסטוריה את מעמד הר 
סיני,  האם ישנם דרכים להוכיח כי ניתנה תורה לעם ישראל מאת אלוקים? 

יודעים על אמתותם של אירועים  זו אנחנו צריכים לענות לעצמנו איך אנחנו  ת. על מנת לענות על שאלה 
היסטוריים כמו המהפכה הצרפתית או על מלחמות יוון ורומא, או אפילו על מלחמת העולם הראשונה? ובכן, 
באופן כללי יכולתנו לאמת סיפורים היסטוריים מבוססת על בדיקת עדויות מסוגים שונים, שהחשובה שבהם היא 
מספר עדי הראיה שאמורים היו להיות באותו אירוע. מספר גדול של עדי ראיה שהיו הוא הנתון החיוני הדרוש על 
מנת לבדוק את אמתותו של כל התרחשות היסטורית. נניח שאתה מורה בבית הספר, ובא אליך תלמידך מהכיתה 
בשם יוסי והוא מספר לך שדוד נתן לו סטירה, האם תאמין לו, ובכן אם יוסי אומר שאין לו עדים ודוד מכחיש 
אז אתה מתייחס בספקנות לדבריו של יוסי כי יתכן שהדברים לא קרו כלל, אבל אם הוא מביא איתו עוד חבר או 
שניים שמספרים כיצד דוד היכה את יוסי, אתה כבר מתייחס יותר ברצינות לדברי יוסי ואם כל הכיתה מספרת לך 
שדוד הרביץ ליוסי אז אתה כבר מאמין להם ואם בית ספר שלם מספר כיצד באסיפה הכללית של כל הכיתות קם 

דוד נתן סטירה ליוסי אתה כבר בטוח ב- 100% שדוד נתן סטירה. 

 זאת אומרת ככל שמספר העדים יותר גדול כך אמיתות המקרה היא יותר ודאית, וככל שהמספר של העדים 
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יותר קטן כך אמיתות המקרה מוטלת בספק. ישנם שלושה רמות של טענות היסטוריות אשר ניתן לחלקן לסוגים 
הבאים: 

סוג א'- שנכחו בהם מספר עצום של אנשים כמו 50,000 ומעלה. 

סוג ב'- שנכחו באירוע רק אנשים בודדים. 

סוג ג'- שאף אחד לא נכח באירוע חוץ מהאדם שמספר על האירוע. 

טענות היסטוריות שבנויות על סוג ג' שאף אחד לא נכח בהם חוץ מהמספר עצמו – אין מה להתייחס אליהן כי 
כל אדם יכול להמציא סיפורים שונים ורק פתאים יאמינו לו. טענות היסטוריות מסוג ב' הם יותר ניתנות לאימות 
ופחות ניתנות להמצאה כי אם יבוא מישהו ויטען על מקרה מסוים שקרה לו והוא אומר הנה יש כאן מספר אנשים 
שהיו באירוע, אז ניתן לחקור אותם ולבדוק את ההתאמה לפרטים שהוא מספר לבין מה שהם מעידים, ולכן גם 
בבית משפט מספיק מספר עדים בודדים על מנת לאמת מקרה מסוים ויכולים להושיב אדם בכלא מאסר עולם אם 
יש עדים שמעידים נגדו, אבל בכל זאת טענות היסטוריות שבהן נוכחו מספר מועט של אנשים ניתן במקרים נדירים 
לרמות ולהטעות ולכן עובדות היסטוריות שבנויות על עדים מועטים יכולות להיות טובות, כי יתכן והמקרה נעשה 
לפתע מבלי להכין יותר עדים לאמיתות העניין, אבל אמונה שבאה מאלהים, אם זה אלהים שלא יכול להכין מראש 
כמות עדים משכנעה חבל להאמין בו, ולכן לעם היהודי יש את הטענות ההיסטוריות מסוג א' על אירוע שנכחו בו 

יותר מ- 500,000 איש שאי אפשר לפברק את מציאותה כשכולם מעידים עליה. 

אי אפשר להשתיל ולהמציא סיפור בקנה מידה המוני של 50,000 איש לתוך ההיסטוריה מבלי שהוא קרה 
באמת. קל וחומר כאשר אירוע כזה הוא חלק מכלל היסטוריה של אומה שלימה כמו נשיאותו הראשונה של ג'ורג 
וושינגטון- למרות שהיא הייתה לפני יותר מ- 200 שנה אין אף אחד שחולק על כך כי אירוע זה מוטבע עמוק 

בהיסטוריה של האומה האמריקאית. 

כמו כן תולדות חייו של יוליוס קיסר וכדומה. ואם אדם ינסה להמציא אירוע בקנה מידה כזה כאילו הוא קרה 
הוא לא יוכל לעשות זאת כי הוא יצטרך לשכנע עשרות אלפי בני אדם שיאמינו שהם נוכחו באירוע שלא התרחש. 
טענת מעמד הר סיני היא מסוג הטענה של סוג א' שהיא הרמה הוודאית ביותר, כי היא טענה שבה נוכחו לא רק 
50,000 אלא מיליוני איש – לא שייך לפברק ולהמציא טענה כזו כי בכל דור מי שהיה מנסה להשתיל להיסטוריה 
קרה,  באירוע שלא  היו  איש שכאילו  אלפי  לשכנע מאות  והוא  בלתי אפשרי  במצב  נתקל  היה  מיד  כזה  מקרה 
ושכולם יסכימו לספר לבניהם ולחנכם במערכת זכרונות וחגים לאירוע דמיוני זה, לכן לא שייך להשתיל את אירוע 

מעמד הר סיני לולא שהוא באמת קרה. 

לכל הדתות בעולם, חוץ מיהדות, חסרה העובדה הראשונית ההכרחית והבסיסית של מספר עדי ראייה גדול 
לאירועים האמורים להיות הבסיס לאותה דת דהיינו נתינת התורה למנהיג הדת בפני עדי ראייה. חוסר בעובדה 
זו גורם שלא ניתן לאמת את הדתות האחרות מבחינה היסטורית או הגיונית, לכן אצל כל הדתות הכל בנוי על 
"אמונה" במנהיג הראשוני של אותה דת מבלי יכולת להוכיח או לדעת את אמתותה של "אמונה" זו, ובעיקר על 
ידי כפייה של כמה עריצים שבכח החרב כפו את דתם על האומות שנוצחו על ידם והכריחו את בניהם ללמוד 
את שקריהם ולגדל דורות של מאמינים שחונכו כתינוקות שנשבו בידי השלטון העריץ. זכור הנצרות והאסלאם 
התפשטו בעולם בכח הזרוע והחרב, ואילו היהדות מעולם לא כפתה את דתה על אף אומה או יחיד פרט לקיום 

שבע מצוות בני נח שנצטוו הגויים עליהם. . 

ולכן היהדות שונה לחלוטין, אין צורך באמונה כדי לקבל את אמתותה, ההתגלות לעם ישראל במעמד הר סיני 
היא אירוע שהתנסו בו לא רק מספר עצום של בני אדם אלא אומה שלמה שחוותה אירוע כזה. 

 ש: מה הקשר בין מעמד הר סיני לאמיתות התורה?  אני רואה שכתוב הרבה על מעמד 
הר סיני ועשרת הדיברות אבל מה זה קשור לאמיתות התורה?

ובו הוא בוחר במספר מצומצם על עובדים  ת. תאר לך מנהל מפעל ענק שיום אחד עושה אסיפת עובדים 
מצטיינים שהם יהיו מאוגדים יחד, באותו מעמד מעניק מנהל המפעל לעובדים המצטיינים חוברת הדרכה ובה 
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הדרכה לכל חייהם כיצד לנהוג בחייהם האישיים והציבוריים לתועלת הפרט והכלל בנוסף בחוברת זו הוא מתחייב 
להם שאם הם יתנהגו כפי שהוא מבקש הם יזכו למשכורת גבוהה מהממוצע במפעל. מעמד הר סיני הוא המעמד 
שבו עם שלם נכח בהתגלות אלוקית לעם ישראל, במעמד זה ניתנו עשרת הדיברות בכתב וכן שאר מצוות התורה 
בפרטיהן ודקדוקיהן ניתנו נלמדו ושוננו בעל פה. יסוד הדת היהודית היא "המסורה"- מסורת לאומית היסטורית 
המבוססת על העובדה שכל אדם מעם ישראל שחי בתקופת מתן תורה התנסה באופן אישי בהתגלות האלוקים 
במעמד הר סיני לעיני כל האומה היהודית. ההעברה ההיסטורית הרצופה של התנסות זו למעלה מ-3,300 שנה 
עד ימינו, היא ההוכחה הגדולה ביותר שהאלוקים נתן תורה לעם ישראל, ועל-פי תורה זו מושתתים כל מעשינו, 

ובהדרכתה בונים אנו את חיינו. 

והקשר של מעמד הר סיני לאמיתות התורה הוא שאם אכן מעמד הר סיני התקיים ועם ישראל קיבל תורה 
– הדרכה אישית מבורא עולם כיצד לנהוג בחייהם וכיצד לזכות לחיי נצח בזכות קיום התורה והמצוות כמו כן 
התורה כוללת הדרכה כיצד לתקן את העולם ולהביא את הגאולה השלימה ולגרום לכלל האנושות להגיע לתיקונה 
המלא. אם נווכח שהיה מעמד הר סיני שבו קיבלנו את התורה ובנוסף גם נווכח שהתורה שקיבלנו לא השתנתה 
מאז ועד היום, אז אנחנו בעצם מוכיחים שהתורה שבידינו היא האמתית מבורא עולם. וזה הקשר בין מעמד הר 

סיני לאמיתות התורה

ש: האם ניתן להשתיל להיסטוריה את התורה ואת מעמד הר סיני? האם ישנם דרכים 
להוכיח כי ניתנה תורה לעם ישראל מאת האלוקים?

ת. ישנם דרכים להוכיח כי תורת ישראל נתנה במעמד הר סיני מאת הבורא ולא יתכן שמישהו אנושי השתיל 
את התורה ואת סיפור מעמד הר סיני, ננסה לראות דרך אחת: מיליוני יהודים בארץ ישראל ובעולם כולו קיימו 
מצוות במהלך הדורות, זו עובדה היסטורית. וגם את הסיפור של יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני שבו קיבל 
העם את התורה והמצוות האמינו מיליוני אנשים, לכן נראה בהמשך שגם לא הגיוני שמישהו הצליח להשתיל את 
הסיפור הזה. )"השתיל" הכוונה- הכניס את הסיפור לתוך ההיסטוריה למרות שכאילו הוא לא קרה( לרגע נניח 
כי באמת לא היה מעמד כזה, וכרגע איזה אדם החליט לכתוב תורה ומנסה לתת אותה לעם שלם כדי שיקיימו 
אותה. דמיין את הדבר הבא: אדם בא אלינו עם ספר חוקים וסיפורים שהוכתב, ביניהם, ללכת עם מרובעים על 
הראש, חוטים בבגדים, תיבות על הדלתות, לשבות ממלאכה ביום מסוים, לא לזרוע שנה מסוימת, ועוד כל מיני 
"מצוות" שהוא המציא כיד דמיונו הטובה, חלקם אפילו ללא סיבה ידועה והוא אומר לנו: לא רק שעכשיו אתם 
מקבלים את כל מה שכתוב בספר הזה, אלא אתם גם צריכים לקבל שהייתם כרגע במעמד נשגב והאלוקים נגלה 
אליכם עם קולות וברקים וגם הרבה נסים קדמו למעמד זה והוא נתן לכם את הספר שאני מחזיק עכשיו, ועוד אתם 
צריכים לספר את זה לבניכם ושאף אחד לא יקום ויערער חס ושלום. גם כדי "להשתיל" סיפור כזה צריך לשכנע 
מיליוני אנשים שהיו במעמד שלא היו בו מעולם, האם נראה לך הגיוני להצליח לשכנע עם שלם שהיו באירוע 
שלא היה בכלל? בנוסף לכך באותו ספר כתוב שהוא הציל והוציא את האנשים שהוא מציג להם את הספר ואומר 
10 מכות נכון? אני גם מבקש ממכם  להם "אתם זוכרים שהוצאתי אתכם ממצרים נכון?, אתם זוכרים שהכיתי 
שתספרו לבניכם שעשיתי לכם את הדברים האלה, האם נראה לך שמישהו יסכים לקבל את דבריו לולי שהם באמת 
קרו. התורה ניתנה בזמן שאנשים אכן חיו וראו את הדברים כי אחרת מקבלי התורה כבר בשלב קבלת התורה היו 
טוענים שהתורה משקרת כשכותבת "אתם ראיתם" על מה שלא ראו, והיו מסרבים לקבלה. בתורה כתוב מפורש 
שהעם נוכח במעמד נתינת התורה ובמעמד עשיית כל הניסים וזה לשונה, "אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי 
עמכם". "אתם ראיתם את כל אשר עשה ד' לעיניכם". "אתם ניצבים היום כולכם". ה' אלוקינו כרת עמנו ברית 
בחורב: לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת כי איתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים" פנים, בפנים דיבר 

ה' עימכם בהר מתוך האש". 

האם נראה לך שאדם שיגיע עם ספר המכיל כאלה אמירות המופנות ישירות לנוכחים להאמין שהם היו במעמד 
שלא קרה ובניסים שלא היו, ובנוסף לכך לבקשם לספר זאת לבניהם באותנטיות רבה כסיפור שהתרחש ולשקר 
. אלא ודאי שהעם היה בכל המעמד הזה ובכל הניסים המסופרים בתורה, שהרי אם העם  להם במצח נחושה. 
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לא היה במעמד זה, מיד העם היה קם על נותן הספר ומכחיש את כל הכתוב בספר ולא מוכן לקבל אפילו מצווה 
אחת הכתובה בו. והלא אין מי שמכחיש שהעם נכנס לארץ וכבש אותה באותה תקופה וכל סיפורי התנ"ך לגבי 
, ומאז, התנ"ך אלפי שנים נשמר במתכנתו  הכיבוש וההתנחלות הוכחו על ידי הארכיאולוגים כאמת לאמיתה. 
וגם הנצרות מחזיקה  ידי עם ישראל בכל ארצות פזוריהם מבלי שיהיה קשר ביניהם.  הנוכחית בכל העולם על 
באותו נוסח מאז חורבן בית המקדש. ואם לא שמעת הנני להודיעך כי ספרים שלמים מהתנ"ך בנוסחה המקובלת 
נמצאו במצדה וסביבותיה מהתקופה שלפני חורבן בית המקדש והגלות שבאה בעקבותיה. ואל תשכח שהעם חגג 
את החגים של זכר ליציאת מצרים ומתן תורה בכל הדורות מאז מתן תורה ועד ימינו ללא הפסק. וןלא עוד אלא 
כשהעם ניסה להתעלם ממעמד הר סיני וקבלת התורה, אלהים שלח את נביאיו להזהירם שסופו להגלותם וכמו 
שהזהיר בתורתו, ודברי התורה ודבריהם התקיימו עד לפרט האחרון ועם ישראל הוא העם היחידי בהיסטוריה 

שהתפזר מקצה השמים ועד קצה השמים. 

אילו לפתע הייתה מתחדשת שמועה על התורה, ונתינתה בהר סיני באחד הדורות שבינתיים. אי אפשר היה 
שמיליונים יסכמו ביניהם להפיץ את השמועה על נתינת תורה ומעמד הר סיני, שהרי כל אחד היה אומר שעניין 
זה חדש ולא שמע עליו. אלא ודאי שתורה ניתנה על ידי בורא עולם במעמד הר סיני כפי הכתוב בתורה וזו נקודה 
שניה. נקודה שלישית: אנשי אותו דור שכביכול בא אליהם משתיל התורה אמורים בעקבות סיפור זה להתחייב 
בקיום 613 שחלקם מצוות שקשה לקיימם, ובחלק מאותם מצוות אין אפילו הסבר שכלי למה לקיימם כגון פרה 
אדומה ושעטנז וכדומה ועוד יותר מזה- ישנן מצוות שאם הם לא יקיימו אותם מצוות הם יתחייבו עונש מוות, 
לדוגמא כל מי שלא ישבות ממלאכה פעם בשבוע )שמירת שבת( יתחייב דין מוות כמו כן כתוב שם לעשות ברית 
מילה לכל תינוק בן 8 ימים, מי האנשים שיסכימו לקבל הלכות כאלה רק בגלל שמישהו בא וסיפר להם שהם ראו 
איזה מעמד, ועוד, עליהם להעביר אותו לבניהם כאמת מוחלטת? אלא ודאי שלא יתכן שמשהו השתיל את התורה 

בתקופה יותר מאוחרת אלא האמת שעם ישראל במעמד הר סיני קבלו עליהם את התורה והמצוות. 

וכמו  סיני.  הר  כמעמד  מעמד  ולהשתיל  להמציא  אחד  אף  יוכל  לא  שלעולם  בתורה  כתוב  רביעית  נקודה 
שכתוב:"הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת 
אתה ויחי". ואם הכותב הוא בעצמו "משתיל" את מעמד הר סיני ומצליח בכך, איך יוכל להבטיח שלעולם לא 
יצליח אף אחד אחר להמציא סיפור כמותו? )ובאמת לאף דת אין סיפור כזה, ועל עוצמת הסיפור הזה מבוססים 

גם הנצרות והאסלאם(. 

נקודה חמישית: תאר לך שראש ממשלה יעשה מסיבת עיתונאים ויבקש מכל העם שיתחיל לחגוג מידי שנה 
את נצחונו על החייזרים שחדרו לארצו, כולם יגידו לו, איפה החייזרים ואיפה הניצחון, לא שייך להכניס לעם שלם 
חג כזיכרון על משהו שכלל לא היה. חגי ישראל זה אותו רעיון: הפעם הראשונה שחגגנו את פורים הוא שנה לאחר 
נס פורים. הפעם הראשונה שחגגנו את נס חנוכה הוא שנה לאחר מציאת פח השמן והניצחון על היוונים. הפעם 
הראשונה שחגגנו את חג פסח הוא שנה לאחר שיצאנו ממצרים, הפעם הראשונה שחגגנו את חג שבועות, חג מתן 

תורה, חל שנה לאחר שקיבלנו את התורה מאת הבורא. 

לכן חגי ישראל עצמם מעידים לנו על מתן תורה ועל ניסי יציאת מצרים. אני, מקיים את אותן מצוות, כיון 
שאבי קיימן כל חייו, והרי לא מדובר בהנהגות שלפתע אי שם באמצע חייו החל לנהוג לפיהן. והוא עשה כן 
מאותה סיבה עצמה – שאביו קיים. אין בעיה להמשיך זיכרונות, אבל אין אפשרות להתחיל בהם אם לא זוכרים 
אותם בפועל, אנו נוהגים בכל אותם מנהגים "לזכר" כיון שאבותינו נהגו כן ואנו אוחזים מנהג אבותינו בידנו, 
אבותינו נהגו כן כי ראו את אבותיהם נוהגים בהם, וכן הלאה. לעולם לא נתחיל לעשות מעשים כל שהם "לזכר" 

אירועים שאין אנו זוכרים. הראשונים שהחלו לקיים את אותן מצוות, חייבים היו אפוא להיות עדי ראיה. 

נקודה שישית: בתורה מוזכר ומסופר פרטי פרטים על תקופה של כ – 1000 שנה. האם ניתן למחוק ולהחליף 
1000 שנה  כ-  ניתן להשתיל סיפור היסטוריה שאורך  תקופה כה ארוכה של ההיסטוריה באחרת, האם לדעתך 
למרות שהוא לא קרה? הרי כל מי שינסה כיום להמציא היסטוריה של 1000 שנה אחרונות מיד כל ההיסטוריונים 
יקומו עליו וידחו אותו. התורה מזכירה ומספרת על משך תקופה של יותר מ- 1000 שנה, אם היה פרט בתורה שאינו 
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נכון היו מיד בני ישראל וכל העמים מוקיעים את הספר הזה כספר סיפורים שאינם נכונים, בכל ימי ההיסטוריה לא 
היו עוררין על התנ"ך, עד כדי כך שגם הנצרות וגם האיסלם נאלצו לבנות את סיפוריהם על בסיס התנ"ך כי הוא 

היה ספר שאין עוררין על אמתותו. 

 נקודה שמינית: בתורה מוזכרים אלפי נתונים בצורה מדויקת מאוד ועם מספרים ומקומות מדויקים וברורים 
ואם הכל "פיקציה" והמצאה של אדם פרטי, מדוע לדייק בפרטים, דבר שיכול להכשיל את ה"משתיל"? הרי די 
בפרט אחד שייוודע שאיננו נכון, כדי להטיל כתם על אמינותו של כל הספר. כיצד בעם שלם אף אחד לא קם, 

או – יותר נכון: מדוע העם כולו לא קם. 

מסקנה: לא יתכן שמישהו הצליח להשתיל את התורה כי אף אחד לא היה שומע לו ומקבל את דבריו לכן חייב 
להיות שהיא ניתנה בזמן הכתוב בתורה לעיני כל ישראל ועם הניסים הכתובים בה. 

ש: ואולי נתינת התורה הייתה מאוחרת יותר, שנניח בא אדם 1000 שנה לאחר מכן 
ונשתכחה מכם  אבדה  והיא  תורה  לכם  הייתה  הנה  להם  ואומר  התורה  את  לעם  ומביא 
ועכשיו אני בא אליכם ומספר לכם מה היה עם אבותיכם, אז בואו תתחילו לקיים מצוות. 
ת. היה העם היהודי שואל את "מביא" התורה: "היכן הייתה התורה הזאת אתמול? איך יתכן שלא ראינו אותה 
קודם לכן? מדוע אבותינו ואבות אבותינו לא ספרו לנו מעולם עליה מה היה ממציא התורה עונה, אם היה אומר: 
שאכן התורה נכתבה אלף שנים קודם לכן, אך התורה אבדה, והוא גילה אותה. היו אומרים לו: ראשית, כיצד יתכן 
שאירוע מרעיש ארץ כזה, כהתגלות אלוקים לאומה שלימה, ישכח??? ושנית, לא רק שבלתי אפשרי שדת ואומה 
תשכח את חווית היסוד שלה, אלא בתורה עצמה שהוא מגיש להם כתוב שהתורה לא תשכח לעולם!!! שנאמר: 
"והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו" אם באמת 
התורה נשכחה, הייתה בכך הכחשת הטענה של כתיבה אלוקית. אם אלוקים כתב את התורה איך יתכן שקביעותיו 

הוכחו כשקר? ודאי לא היו מקבלים אותה, ולא הייתה הופכת להיסטוריה מקובלת. 

ש: אולי משה הפנט את עם ישראל ו"שכנע" אותם שהם רואים קולות וברקים ועשן וכו'? 
וכן אולי כל הניסים שהיו במדבר סיני היו על ידי הפנוט?

ניתן  אי אפשר לשכנע מיליוני אנשים במשהו שהם לא ראו כאילו הם באמת ראו, כמו כן האם לדעתך  ת. 
לשכנע אדם שהוא אוכל ושהוא שבע בעוד שביטנו דורשת את שלה, גם אם יצליחו לשכנע את האדם אבל לא 
יצליחו לשכנע את גופו. כמו כן יש לדעת שמומחים טוענים שכ-20% של בני האדם אינם ניתנים להפנוט כלל. 

השאר הם קשי-הפנוט בדרגות שונות, ובמקרה של צורך רפואי למשל, על המהפנט להשקיע לפעמים עבודה 
ממושכת כדי להביא את אלה למצב הפנוטי, וגם הוא לעיתים רדוד למדי. במופעים בהם מציגים המהפנטים את 
יכולתם נערכות ההדגמות על אנשים המשתייכים ל- 20 האחוזים מן האנשים המהפנטים בקלות. עובדה נוספת 

היא, שאי-אפשר להפנט אדם בניגוד לרצונו. 

מסכים  לא  המהופנט  אם  המהפנט.  של  בהדרכתו  המהופנט  על-ידי  המבוצע  מסוים  תהליך  היא  ההיפנוזה 
רגשית ונפשית להפנוט אז ההפנוט לא יצליח כלל! לכן אי-אפשר להפנט תינוק או מטורף, באשר הללו חסרים 
את הכלים הפסיכולוגיים הדרושים לשיתוף פעולה עם המהפנט. עובדה נוספת היא, שאי אפשר להפנט רבים 
כדי לשתול להם ידיעות כל שהן ובטח שלא לפרטים ופרטי פרטים. העובדות האלה הן ידע ראשוני לכל חוקר 
היפנוזה. לפיהן גם מובן מדוע המהפנטים אינם שליטי העולם. אין מהפנט יכול לנצל את כושרו באספת בחירות 
להורות לקהל בעד מי להצביע. הוא אינו יכול להביא לידי כך שאפילו חלק קטן מהנוכחים במופע שלו ישלחו לו 

בדואר בבואם הביתה צ'ק על-סך 10 שקלים. 

ש: אולי התורה התהוותה בשלבים? אולי במשך הדורות התורה נכתבה וכל פעם הוסיפו 
עוד משהו?

ידי "מבקרי המקרא" היסודות ל"מדע" המכונה "ביקורת  זו נטענה כבר על  כמה תשובות בדבר. טענה  ת. 
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המקרא" הונחו על ידי תיאולוגים גרמניים שהתורה לא עברה באומתם, ותורה אי אפשר ללמוד ללא המפתחות 
העוברים בקבלה העוברת מדור לדור. 

1. הן היום בו נחתמה התורה )דהיינו היום שבו כביכול החליטו שאין להוסיף יותר שום מילה על התורה( חייב 
היה להיזכר וכיצד נעלם?

2. כיצד נעלמו מהזיכרון הלאומי כל אותם "שלבי התהוות" מדומים"?

3. בספר דברים נאמר "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו")דברים ד' פסוק ב'( אחר 
שפסוק זה נכתב לא הייתה כל אפשרות להוסיף מאומה על מצוות התורה. שכן כל מי שינסה להוסיף, מיד יידחה 
על ידי ההמונים. דומה הדבר לתכונת "הגנת המסמך" הקיימת ברוב תוכנות המחשב המודרניות, כשמפעילים 
תכונה זו המסמך ננעל בפני שינויים, אחר שהופעלה תכונה זו אין כל אפשרות לבצע שינוי כלשהו במסמך. פסוק 

מעין זה האמור לעיל מונע אפשרות של שינויים ותוספות של מצוות או פרטיהן. 

שכן  אחידותה,  על  לערער  שאין  הוכחה  מהווה  לדור  מדור  התורה  עברה  בה  הרציפה  הדורות  שושלת   .4
באותה מערכת תמסורת הועברו כל פרטי הפרטים הקשורים לדקדוקי המצוות, ושבאמצעותה יודעים אנו על כל 
מצווה ומצווה, איזה חלק מהמצוה הוא שהתכוונה התורה ואיזה שהוסיפו חכמים, באיזו תקופה התווסף פרט 
זה ובאיזו נוסף פרט נוסף. ישנן גם תקנות שנוהגים על פיהן מזמן מתן תורה ואף על פי כן אינן נחשבות כדיני 
תורה כמו קריאת התורה בשבת שתיקן משה רבנו. . . כיוון שיש מסורת מדוייקת על כל פרט וזמן התחלתו ודרכי 
התהוותו, אם אכן מאן דהו הביא את התורה בזמן השונה מהמקובל, כיצד קרה שמייחסים את כל התורה כולה 
למשה מסיני, אם חלילה התהוותה התורה במהלך הדורות כיצד נעלם הידע הזה? כיצד הצליחו להעלימו לאורך 

כל ההיסטוריה?

5. כל מי שינסה להוסיף אפילו מילה אחת בתורה חייב היה לשנות אותה בכל הספרי תורה הקיימים והרי בכל 
הדורות נכתבו אלפי ספרי תורה וכיום שאנו חוזרים מכל הגלויות אנו רואים שאין שינויים בכל הספרי תורה של 

כל העדות והחוגים. )חוץ משתי אותיות שלא משנות את משמעות הדברים(. 

6. לפני כ- 50 שנה גילה הרב וויסמנדל זצ"ל צפנים בתורה גילויים אודות מבנים נפלאים בנמצאים בין אותיות 
והמילים בתורה, כמה מהצפנים של הרב משתרעים על כל התורה ואי אפשר לטעון שצפנים אלו מקריים כי הם 
נדירים מאוד ולא מסתברים כלל שיווצרו במקרה ולולא שהתורה נכתבה על ידי יותר אחד לא היו יכולים להיווצר 
יוכל  ידיעותיו בעניין הפרכת תיאוריות כפירה שונות בנושא המקרא  צפנים אלו. בנוסף המעוניין להרחיב את 
לקרוא בספרו של הרב פרופ' דוד צבי הופמן זצ"ל "ראיות מכריעות נגד ולהויזן", וכן את הקדמתו לספר ויקרא, 

כמו כן את ספרו של אהרון ברט "דורנו מול שאלות הנצח" בפרק בנושא המקרא. 

ש: אולי התורה השתנתה, איך אדע שהתורה שיש לנו כיום היא תורת משה המקורית 
שניתנה מאת הבורא?

ת. בוא נמקד את שאלתך- אתה מאמין שאלוקים נתן תורה לעם ישראל, קראת את הוכחת מעמד הר סיני שבו 
אלוקים התגלה לעם שלם. שאלתך היא: אולי אלוקים נתן תורה והיא עוותה או השתנתה במשך הדורות על ידי 
כל מיני תוספות של רבנים או מנהגים. ובכן דע לך שאלוקים נמצא איתך גם עכשיו ברגע זה כשאתה קורא את 
הטקסט והוא מנהיג את העולם ואת ההיסטוריה והוא לעולם לא יחייב אותך במשהו שלא יכולת לעשות וכמו 
שהוא דאג ושמר על עם ישראל במשך כל ההיסטוריה למרות הרדיפות והצרות, כך גם הוא דואג ושומר על התורה 
שתמיד היא תבטא את רצונו האמיתי ולכן הוא גם דאג לתת בתורה את הכללים כיצד לפסוק הלכות דרכה וכמו 
כן הוא שם בתורה מנגנונים כל כך מדהימים ומחושבים שגורמים לנו לדייק במסירת ושמירת התורה וממילא 

מצילים אותנו מטעויות ומהבנה מוטעית של התורה. 

לכן גם אם קרתה טעות בהבנת התורה הכל נלקח בחשבון ואלוקים יודע גם את זאת ומה שמחייב אותנו הוא 
מה שחכמי ישראל פסקו. תאר לך מנהל מפעל שכותב ספר הדרכה לכל העובדים וכיוון שהוא עומד לנסוע לחו"ל 
אז הוא מודיע מראש לכל העובדים שלו שכל ספק שיהיה להם בהבנת ספר ההדרכה הם חייבים לשמוע לראשי 
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כי הוא סומך על ראשי המחלקות שמתחתיו לכן בכל מקרה של ספק בהבנת ספר ההדרכה עליהם  המחלקות 
להישמע להוראות ראשי המחלקות, האם לדעתך עובד שקיים את רצון מנהל המפעל ושמע לראשי המחלקות, 

האם יכעס עליו מנהל המפעל?

הרי הוא עצמו הורה להישמע להוראות ראשי המחלקות. דוגמא נוספת: תאר לך מנהל מפעל שחותם מראש 
על כל צ'ק בכל סכום שיקבעו ראשי המחלקות, ולמה הוא עושה כך? כי הוא סומך על ראשי המחלקות שכל 

מטרתם היא למען הצלחת המפעל. 

אלוקים הוא מעל מצב ארצי זה, אלוקים לא מסתיר פניו הוא נמצא בכל מקום ובכל רגע בהיסטוריה, ולכן הוא 
יודע ונותן את העזרה שלו לגדולי ישראל שיפסקו כפי רצונו ולכן הוא סומך על פסיקותיהם ולא יתבעו אף יהודי 

על כך שהוא שמע בקולם של חכמי ישראל. וכך גם אלוקים כתב בתורתו: 

ְוָעלִיָת  ְוַקְמתָּ   "כִּי יִפֵָּלא ִממְָּך ָדָבר ַלמִּשְׁפָּט בֵּין-דָּם ְלָדם בֵּין-דִּין ְלִדין ּוֵבין נֶַגע לָנֶַגע דְִּבֵרי ִריבת בִּשְָׁעֶריָך 
ֶאל-ַהמָּקֹום ֲאשֶׁר יְִבַחר יְהוָֹה ֱאֹלֶהיָך ּבֹו: ט ּוָבאָת ֶאל-ַהּכֲהנִים ַהלְוִיִּם ְוֶאל-ַהּשֵפט ֲאשֶׁר יְִהיֶה בַּיִָּמים ָהֵהם ְוָדַרשְׁתָּ 
ְוִהגִּידּו ְלָך ֵאת דְַּבר ַהמִּשְׁפָּט: י ְוָעשִׂיָת ַעל-פִּי ַהדָָּבר ֲאשֶׁר יַגִּידּו ְלָך ִמן-ַהמָּקֹום ַההּוא ֲאשֶׁר יְִבַחר יְהוָֹה ְושַָׁמְרתָּ 
ַלֲעׂשֹות כְּכל ֲאשֶׁר יֹורּוָך: יא ַעל-פִּי ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁריֹורּוָך ְוַעל-ַהמִּשְׁפָּט ֲאשֶׁר-יאְמרּו ְלָך תֲַּעשֶׂה ֹלא ָתסּור ִמן-ַהדָָּבר 

ֲאשֶׁר- יַגִּידּו ְלָך יִָמין ּושְׂמאל: "

אלוקים מודיע מראש שהוא סומך על חכמי ישראל בכל דור ודור כמו שכתוב ובאת אל השופט אשר יהיה 
בימים ההם! דהיינו בכל דור ודור יש את השופטים- חכמי ישראל שאלוקים מחליט שהם יפסקו לעם ישראל ועל 
פיהם יקבעו את ההלכה ואלוקים נמצא בכל רגע בהיסטוריה ולכן כאשר אנו מקיימים את פסיקותיהם של חכמי 

ישראל אנחנו מקיימים את רצון הבורא ועל כך אנחנו זוכים לשכר הנצחי. 

בתורה  עליה במשך הדורות? שהרי  על מנת לשמור  בתורה  יש  הגנה  מנגנוני  איזה  ש: 
מוזכרים אלפי פרטים, כיצד יתכן שהם ישתמרו במשך הדורות?

איך יתכן שההלכה שאנו מקיימים כיום היא אותה הלכה שאלוקים אמר למשה, שהרי 
עברו כבר אלפי שנים?

ונראה  יחד  נמציא משחק  נתן בתורה אנחנו  על מנת להראות על עוצמתם על מנגנוני ההגנה שאלוקים  ת. 
כיצד הדברים מתבהרים לנו. ובכן נניח שיש משחק "הטלפון השבור" בכיתה שלך, משחק הטלפון השבור הוא 
עד  בדייקנות  לעבור  הצליח  המסר  ואם  לאחרון  עד שמגיעים  לשני  מעביר  והוא  אחד  לתלמיד  מסר  שאומרים 
6 תלמידים ואתה נבחרת  5 קבוצות של  לתלמיד האחרון אז הקבוצה ניצחה. במשחק זה חילקו את הכיתה ל- 
לנהל קבוצה אחת, התפקיד שלך כמנהל הקבוצה הוא לגרום שהמסר שיאמרו לתלמיד הראשון בקבוצתך יועבר 
בדייקנות מאחד לשני עד לתלמיד האחרון בקבוצתך. בוא נחשוב יחד מה נעשה כדי לעודד את הקבוצה שלנו 

לדייק בהעברת המסר: 

 יחד עם המשפט שצריך להעביר יהיה צורך להעביר אותו גם בכתב אנו נעשה את התרגיל במשך עשרה ימים 
בזה אחר זה. כל תלמיד שמעבירים אליו את המסר יצטרך לשנן בעל-פה את המשפט עד שהאדם המעביר יהיה 
בטוח שאפשר לסמוך עליו. הבטחה לפרס גבוה למעבירים נכונה את המסר. עונש למי שטעה בהעברת המסר. 
נעודד מוטיבציה על ידי הסברת גודל התרומה לקבוצה שלנו אם ננצח ולכן כמה חשוב לדייק. למעשה, כל אחד 
ממנגנוני ההגנה דלעיל יש בו די כדי להוריד את החשש לשיבוש למינימום, או אפילו לוודא ששום שיבוש לא 
יחול, קל וחומר אם נצליח ליצור משחק, בו כל שבעת המנגנונים יופעלו כאחד: הילדים יאמרו את המלה, יעבירו 
ואיימנו עליהם בעונשים  ימים, הבטחנו להם שכר  יום במשך עשרה  כל  יחזרו עליה חמישים פעם  את החפץ, 
קשים, כמו כן הובהר להם גודל המשימה חשיבותה והשלכותיה, מלבד כל אלה, יועבר פתק ובו רמז או ראשי 

פרקים של המילה או המסר המועבר. 

בתנאים כאלה יהפוך השיבוש לבלתי אפשר כמעט. עכשיו נעבור לרעיון התורה- הקדוש ברוך הוא גם צפה 
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שנצטרך להעביר את התורה ודורות הבאים בדייקנות ולכן הוא הכין בתורה מנגנונים מדהימים ומדויקים 
שבזכותם אנחנו יכולים לקיים את התורה כפי רצונו להלן נפרט את המנגנונים: 

 הבה נפגוש ב- 15 מעיקריהם ובתוצאותיהם: 

1. ריבוי ספרי תורה: ריבוי עותקים מקשה על זיוף, שכן, מי שירצה לזייף, יצטרך לזייף את כל העותקים. וכן 
אף אם בחלק מהספרים ישתבש או ישתנה משהו, הרי ישארו עוד הרבה עותקים שמהם ניתן יהיה לגלות ולתקן 
את המעוות, והתורה צוותה שכל אחד מישראל בכל הדורות יכתוב לו ספר תורה העתק מדוייק מקודמיו עד אלה 

שהעתיקוהו מספרו של משה רבינו. 

2. ספירת אותיות התורה: חכמי ישראל נקראו בעבר סופרים )לדוגמא: עזרא הסופר(, משום שספרו ומנו את 
אותיות התורה. בעלי המסורה ספרו את הפסוקים, המילים והאותיות בתורה קבעו לכל ספר את מספר הפסוקים, 
המילים והאותיות שלו וכן הראו את מקום חצי הספר לפי מניין הפסוקים, המלים והאותיות. אחת מהדרכים של 
גודל קבצי  נוכחיים לעומת  גודלי קבצי מחשב  וירוס הינה על פי השוואת  וירוס למחשבים לזיהוי  תכנת אנטי 
המחשב המקוריים, כשכל שינוי בגודל נחשד כווירוס ונבדק. כך גם אצל בעלי המסורה, כל שינוי אפילו הקטן 

ביותר במניין הפסוקים, המילים והאותיות בספר התורה היה נתקל בהתראה, התנגדות והסרה. 

3. תו תקן לספרי התורה: ישנה מצווה להעתיק את ספר-התורה תוך הקפדה על דיני כתיבה. לדוגמא: כתיבה 
בדיו מיוחדת, על קלף מעור של בהמה, רק על ידי סופרים מומחים יראי-שמיים ועוד. כתיבת ספר אחד אורכת 
הספרים  בכתיבת  יתירה  להקפדה  מביא  זאת  כל  נפסל  אחת  באות  אפילו  או  אחת  בהלכה  הפגום  וספר  כשנה 
ולפסילת ספרים פגומים וכך נוצר מצב שספרים שכבר "עברו" את ביקורת "מכון התקנים" ה"קשוח" והבלתי 

מתפשר של ההלכה, הם כמו מוחתמים בתו תקן של ההלכה ונמצאים בדרגת שלמות, כראוי לספר הספרים. 

4. קריאת התורה ברבים: בכל יום שבת וימים שני וחמישי, קוראים בתורה בבית הכנסת וכן מגביהים את ספר 
התורה כשכל הקהל אומר: "וזאת התורה אשר נתן משה לבני ישראל". כמו כן ישנה הלכה הקובעת שכל אחד 
חייב לקרא כל שבוע את פרשת השבוע – פעמיים ופעם נוספת בתרגום לארמית, כך שכולם מכירים ויודעים בלתי 

אפשרי לטעות ולזייף. 

5. מצות הקהל: פעם אחת בשבע שנים היו מקהילים את כל העם ומקריאים לפניהם את התורה. זאת מתוך 
עזרא  ומתוך הספר המקורי שכתב  מונח בבית המקדש הראשון,  רבנו שהיה  ספר התורה המקורי שכתב משה 

הסופר שהיה מונח בבית המקדש השני ושעל פי ספרים אלו היו מגיהים את כל הספרים שנכתבו בזמנם. 

6. מצוות לימוד תורה: המצווה הגדולה ביותר היא לימוד התורה באופן של חזרה ושינון אין ספור פעמים 
וכמו שכתוב, והיו הדברים האלה על לבבך, כך שלפנינו מנגנון זכירה בלתי נפסק וכשהכל בקיאים בחומר איך 

ישכח או יסולף דבר? ולכן קשה לזייף. כך גם התורה, כשכולם בקיאים בה – מי יוכל לשנות

7. ימי זיכרון: חגי ישראל הם ימי זיכרון למאורעות שארעו לעם ביציאת מצרים ומתן תורה. לזיכרון יציאת 
מצרים יש את "חג-הפסח": וכך כתוב בספר דברים, פרק ט"ז: לזיכרון מתן-תורה יש את "חג-השבועות", ראה 
שוב ספר דברים ט"ז: לזיכרון לסוכות ולענני הכבוד שהיו לבני ישראל במדבר ביציאתם ממצרים – יש את חג 
סוכות. וכך בשאר חגי ישראל. כה אמר אברהם מלמט )היסטוריון בן דורינו(: "ימי בראשית של כל אומה ולשון 
לוטים בערפל, רק זיכרונות קלושים מהם בעלי ערך היסטורי כלשהו, מפלסים להם דרך במעבה הדורות. יחיד 
הוא עם ישראל בין עמי המזרח הקדמון, ששמר מסורת מסועפת ומפורטת הכלולה בסיפורי התורה ובספר יהושע. 
משום עם של תקופת המקרא לא הגיע לידינו שפע כזה של פרטים מן הקדם-היסטוריה שלו, כמו מישראל. לא-

כל-שכן, תיאור מלא ורצוף כזה, שבמחזור סיפורי האבות, בפרשת יציאת מצרים, ובעלילות כיבוש הארץ"

ישנה מצווה להקניית התורה לבנים, ממשיכי הדרך. כמו שכתוב: ושיננתם לבניך ודברת  לבנך:  והגדת   .8
בם וכו' וכתוב, ושננתם לבניך ולבני בניך. ועוד פסוקים רבים בהם התורה מצווה אותנו ללמד ולשנן לבנינו את 
התורה והלכותיה. היהדות פיתחה מוטיבציה אדירה להעביר את המסר בצורה מדוייקת, ודיברה רבות על מעלתם 
זו באה לידי ביטוי במהלך ההיסטוריה היהודית  של הלומדים תורה והמעבירים אותה בדיוק גדול. מוטיבציה 
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בכל תפוצות ישראל במסירות נפש שמסרו אבותינו את נפשם על כל פרט ופרט מפרטי המצוות. אימהות יהודיות 
יצרו סביב תורת ישראל את חומת המגן האדירה הזו ששמה כאמור: מסירות נפש. אימהות אלה חינכו את ילדיהם 
ואמרו להם: "אם יבואו אויבים ויאמרו לכם: שימרו את כל המצוות, לימדו תורה, קיימו את כל ציוויי התורה, 
רק מחקו אות אחת מהתורה – כדי להראות שאין אתם שלמים לגמרי עם שלמותה של תורה. . . " אמרו להם 
האימהות לבניהן: "תמותו ואל תשנו מאומה". . . לצערנו הגדול ניתנו לעם היהודי הזדמנויות אין ספור להוכיח 
בדם, את מסירותו לתורת ישראל ולאלוקי ישראל, מסירות שלא הנוצרים ולא המוסלמים, לא הגזרות שגזרו, ולא 
המלכים התקיפים, יכלו לה. רבים הם סיפורי מסירות הנפש המלווים את ההיסטוריה היהודית. דוגמת אותם 400 
ילדים שהפילו עצמם לים ובלבד לא לעבור על איסורי תורה חמורים, בתקופת גלות רומא, כמבואר במדרש על 
איכה, דרך מסעי הצלב והגירושים למיניהם, תקופות בהן צומצמו מקורות המחיה היהודיים למינימום ולמטה 
ממנו, כדי שמאידך יכלו בהינף יד ובמילה אחת לזכות לכל ההטבות להם זכו מומרים. . . רבים בחרו מוות על 
בגידה )ולא תלמידי חכמים וגדולי תורה בלבד, ביניהם היו רבים מפשוטי העם(. גם בדורנו בימי החושך הנוראים 
והאיומים  האיסורים  כל  חרף  מצוות  ולקיים  תורה  ללמוד  להתפלל,  המשיכו  מאוד  רבים  יהודים  השואה,  של 
בעונשי מוות ובייסורים הקשים ממוות – מאומה לא עזר, גם בתנאים הקשים ביותר הוסיפו יהודים ללמוד תורה 
לערכיה,  ונאמנותה  זו  אומה  של  אופייה  על  המעידים  גבורה  סיפורי  רק  אינם  אלה  תיאורים  מצוותיה.  ולקיים 
סיפורים אלה מהווים גם הוכחה על דיוק העברת התורה, שכן כיון שמסרו נפשם ולא ויתרו על כל פרט ועל כל 
אות, כיצד תוכלנה מצוות התורה להשתבש? ואם מישהו היה מעונין להוסיף פרט חדש למצווה מסויימת, )שלא 
לדבר על המצאת מצווה חדשה( היו דוחים אותו, הן אפילו אות אחת לא נתנו להוסיף לתורה! כשאנו מספרים 
על יציאת מצרים, בוודאי שאין אנו מחדשים דבר. הלא כל אחד שמע זאת מאביו – לפחות פעם בשנה – בשולחן 

הפסח, בליל הסדר, בקריאת ההגדה )הגדה מלשון הגד -אמירה ולא אגדה(. 

9. המחשה: כל מחנך יודע שדרך מצוינת להשריש חומר לימודי היא – לימוד חזותי והמחשה. ביהדות, על 
מנת שהזיכרונות יהיו "טריים ורעננים", מקפידה התורה על המחשה קפדנית של קורות העם. לדוגמא: בפסח – 
אכילת מצות שבצקן לא החמיץ לזכר המצות שאכלו אבותינו ביציאתם ממצרים. בסוכות – ישיבה בסוכה ארעית 
ולא בסוכת קבע, בדיוק כמו הסוכות ששמשו את אבותינו במדבר. מצות מזוזה- לזכר הדם שמרחו אבותינו על 
משקופי הבתים כסימן למלאך שבצע את מכת הבכורות שיפסח על בתיהם. וכך הדברים, לא רק שלא נשכחים או 

משתנים, אלא, אף נזכרים! 

10. "כי יקום…נביא": אפילו אם יקום נביא שהוכיח עצמו כנביא אמת, אם ירצה לשנות את התורה, אין 
לשמוע בקולו ויש להורגו. ראה ספר דברים, י"ג אנו רואים שמרגע נעילת המערכת, כלומר חתימת התורה, אין 
לאף אחד סמכות לשנות אפילו את הפרט הקטן ביותר בתורה, אפילו אם מדובר באדם שמוכיח – על פי המופתים 

שהוא עושה- שהינו נביא אמת ואדרבא, בזה שהוא בא לשנות את התורה, מזה מוכח שהוא נביא שקר. 

. 11 אורח חיים מיוחד: ביהדות ישנה חזרה תמידית על יסודות האמונה באופן מעשי. היהודי מצווה בכל 
זמן, לזכור את מאורעות יציאת מצרים, למן קומו מהמיטה דרך ברכת המזון בכל ארוחה וכלה בקריאת שמע, 

כשהוא הולך לישון. )דברים ו', ד'( . 

וכן האיסור ללכת בדרכי הגויים.  גויים, איסור המרת דת  איסור חיתון עם  מהגויים:  איסור השפעה   .12 
ראה דברים י"ג: גוי שרוצה להתגייר, חייב בין השאר להוכיח – בקיאות בתורה ובהלכותיה, דבר השומר שלכל 

משפחת העם היהודי תהיה רמת ידע מינימלי של השורשים ההיסטוריה והתורה. 

13 ." לא תוסיף ולא תגרע": אחד מאיסורי התורה החמורים הנו האיסור להוסיף או להחסיר מהלכות התורה: 
וכי על מה יוצא הקצף על המשנים והמעדכנים את התורה למיניהם? אלא, שאם כל אחד ישנה בשם הרפורמה, 
הקדמה והזמן את דברי התורה, עתידה היהדות להתנפץ לאלפי רפורמיסטים שונים ולבסוף גם להיעלם. "נעילה" 

זאת של התורה מפני כל שינוי עתידי, מגינה עליה ומשמרת אותה. 

14. הקפדה מוחלטת: התורה דורשת להקפיד על המצוות כולן קלה כחמורה על כל פרטיהן: הנה אנו רואים 
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מה תפקידה של אותה "פנאטיות" שדווקא "קפדנות יתר" זו על הפרטים עוזרת לשמר בקפדנות על התורה שלא 
תשתנה ולא תשכח. 

15. אביזרי זיכרון: דברים ז, מזוזה – נדרשת על כל פתח, תפילין עם פרשת יציאת מצרים – נדרש להניח כל 
יום, ציצית – נדרשת ללבישה 24 שעות ביממה – למען זכירת מצוות התורה. במדבר טו: ובכלל היהודי נדרש 
להיות כולו מונומנט זיכרון ומצבה חיה בכל אורחות חייו: בלידתו, בלבושו, באכילתו, בחגיו, בחתונתו ובמותו. 
ניגש להשוואה, על מנת שנוכל  במשחק טלפון שבור משווים את התוצאה הסופית עם ההתחלה. אם כן הבה 
לבחון אם חלו שיבושים. והרי התוצאות – וזאת לאחר 3300 שנה, שמתוכן כ- 2000 שנה העם היה בגלות והתפזר 
בכל תפוצות העולם, כשהקהילות עצמן לעיתים מנותקות זו מזו ללא כל קשר וכל מה ששומר על התורה הוא – 

אותם מנגנוני הגנה שהתורה בנתה: 

 1. ספר התורה: בבדיקת כל ספרי התורה מכל הגלויות, ישנו הבדל של 2 אותיות בלבד, כאשר גם הם לא 
משנים את המשמעות: "פצוע דכא" לעומת "פצוע דכה", "ויהי חיי נח" לעומת "ויהיו חיי נח". הדבר יפליא אף 
יותר, אם נציין את העובדה שיש בתורה 304,000 אותיות. מספיקה טעות אחת בכל העתקה של ספר אחד והיינו 
מגיעים לבזאר של ספרים. המשמעות של 2 אותיות שונות אומרת שבכל ההיסטוריה היו מקסימום 2 שינויים )לא 
משמעותיים(. זהו נתון מדהים שמוכיח את יעילות מנגנוני ההגנה ושספר התורה שבידנו הוא המקורי והנו זהה 
בדיוק לספר שניתן לאבותינו על ידי משה רבנו. לשם השוואה: ב"ברית החדשה" שהיא יותר "צעירה" ב1300 
שנה והיא אף יותר קצרה בכשליש, יש אלפי גרסאות שונות. אמנם בימינו בעידן הדפוס, אין בעיה לייצר ספרים 
זהים וכל ספרי "מלחמה ושלום" זהים )למעט מהדורות שונות, דבר שגם הוא לא נמצא בספרי התורה(, אולם, 
עלינו לזכור שהתורה הועתקה בכתב יד, אות אחר אות והיא בת 3300 שנה. ובכלל, כל מה שבאנו להוכיח בפרק 
זה הוא שהתורה אכן נשמרה והיא מקורית ואם ימצא עוד ספר שנשמרה מקוריותו בצורה מדויקת כמו התורה, 
אפילו באופן מוחלט לאורך אלפי שנים )דבר שהוא תיאורטי בלבד(, הדבר לא יעלה ולא יוריד מעניינינו ומעצם 

ההוכחה. 

2. לימוד התורה: במשך כל הדורות שקדו היהודים על לימוד התורה כשהם רואים בזה ערך עליון )מעל כסף, 
כבוד וכל השאר(. המשנה שלומד היום תלמיד ישיבה זהה למשנה שלמד רבי עקיבא ואילו היו נפגשים, מימד 

הזמן ביניהם היה נעלם. 

ובל נשכח שישנן  זהות בכל התפוצות  ואנו אכן רואים שעיקרי הלכות התורה  תגרע":  ולא  תוסיף  3. לא 
בתורה אלפי הלכות. אנא חישבו – אלו השתנתה רק הלכה אחת בכל תפוצה, היינו רואים שוב בזאר של הלכות. 
מה תאמר ליהודי שבא לבית-הכנסת עם תפילין משולשות ומזהב ושטוען שכך התפילין יותר יפות והדבר מוסיף 
אבל  העדות השונות  בין  הלכתיות  ישנם מחלוקות  אכן  ספרינו.  בבית  לא  אבל  צודק,  הוא  אולי  לתורה?  כבוד 
יש לראות אותן בפרספקטיבה הנכונה ובפרופורציה הנכונה, הן למרות כל המחלוקות 95% מהמערכת משותף 
לכולם ובחלק ארי זה המשותף כלולים כל העניינים העקרוניים, י"ג עיקרי האמונה, כ"ד כתבי הקודש, ששה סדרי 
משנה, התלמוד הבבלי, ועוד משותפים. כל המחלוקות עוסקות בפרטי הלכות בשעה שעיקרי תורה וכל המצוות 
מקובלות על כולם ובאותה צורה. אין ויכוח על צורת התפילין או על מבנה התפילה או על עיקרי הלכות שבת 
וכדומה, מחלוקות מצטמצמות בעיקר עד כמה לעשות סייגים וכן על אותם תחומים בהם לא הייתה הכרעה חד 

משמעית והיה ברור מראש כי קיימת אפשרות שתתפתחנה מחלוקות. 

זיכרון לאומיים, כשהם ממחישים את קורות  נחגגו לאורך השנים עד היום – כימי  חגי ישראל  זיכרון:   .4
העם. כל ילד יודע, שבפסח יש ערב הנצחה ליציאת מצרים שנקרא ליל הסדר. 5. אביזרי זיכרון: כל ארכיאולוג 
מתחיל יודע שבית יהודי מזהים על פי המזוזה. כתמול שלשום כן גם היום ומחר, הכל זהה. הנה לדוגמא: תפילין 
ממדבר יהודה לפני כ – 2000 שנה, הן אותן התפילין של היום וזאת – למרות שבהכנת תפילין יש אלפי הלכות. 
להלן עדותו של ארכיאולוג על התפילין מקומראן: פרופסור יגאל ידין: אחרי מלחמת ששת הימים רכשתי מסוחר 
עתיקות עבור היכל הספר דבר שיתברר אחר כך שהוא קופסת תפילין ובה כל ארבע פרשיותיה. התפילין הקדומים 
ביותר שבידינו, מימי בית שני, היו כתובים בידי סופר סת"ם בכתב זעיר ביותר שהתעוררו בעיות מסוימות שצריך 
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לאותה  אביב  לתל  מירושלים  ברכבת  נסעתי  אחד  יום  כמוה.  יש  ישראל  למשטרת  במעבדה, שרק  לאמתן  היה 
מעבדה ובכיס תצלומי התפילין הללו שאיש זולתי לא ראה אותם, ואירע לי מה שקורה למספר נוסעים ברכבת 
אך  סירבתי  תפילין,  להניח  בי  הפציר  ואחד מהם  לרכבת,  אברכים  כמה  עלו  כפר חב"ד  את  זה: כשעברנו  בקו 
מברית  מכבר  לא  זה  שעלה  השיבני  הוא  לארץ,  עלה  ארץ  מאיזה  שאלתיו  ישראלי,  אינו  שמבטאו  כשנוכחתי 

המועצות. שאלתיו "ובברית המועצות הנחת תפילין? " 

אמר לי: "כל ימי חיי מאז הגעתי למצוות הנחתי תפילין ", כששמעתי כך אמרתי לו: "אם אתה בברית המועצות 
קיימת את המצווה הזאת, לא אסרב גם אני" – והנחתי תפילין. בתל -אביב לפני רדתי מהרכבת, ניגשה אלי אישה 
ואמרה לי: פרופסור ידין, אני שמחה שנענית לבקשתו של אותו אברך, שלמעשה לא הכירך. בני מחסידי חב"ד נפל 
לא מזמן בתעלת סואץ " לדבריה היה החב"דניק היחיד בין הצנחנים. לפני מותו – סיפרה "בקרוהו אנשי פלוגתו 
ושאלוהו לרצונו. אמר להם "הניחו תפילין ", "במשך היום ראיתי בעיני רוחי כאילו אף אתה הצטרפת לבקשתו". 
אני מודה שלא יכולתי לעצור בעד דמעותיי באותו רגע. אמרתי לה "איזה צירוף מקרים מופלא! בכיסי תצלומי 

התפילין הקדומים ביותר שבידינו, ולא אוכל לעשות עמך חסד גדול יותר מאשר להראותם לך ברגע זה". 

ש: אם התורה אמת מדוע יש הרבה יהודים שלא מקיימים אותה?
   ת. אם התזונה הטבעית היא הכי בריאה מדוע יש הרבה שנוהגים בניגוד להדרכותיה? אם העישון מסוכן )עד 
כדי כך שכתוב על כל חפיסה "העישון הורג" העישון מסרטן" וכו'( אם כן מדוע כל כך הרבה מעשנים? אילו 
מקימי התורה היו מקבלים 500 שח מזומן על כל מצווה, לא היית מוצא יהודי כמעט שלא מקיים מצוות, גם אילו 
המצוות של התורה היו לאכול גלידה ופיצה וארטיק בכל יום היה אחוז מקימיי המצוות גדול פי כמה וכמה. למי 
שצופה מבחוץ נראה מצוות התורה כאילו הם מחייבות לוותר על העולם הזה למען העולם הבא, אבל מבפנים 
אדם יכול לראות שחיים רוחניים יכולים לספק את חייו כמו ואפילו יותר מרדיפה אחר החומר שהיא רדיפה שאינה 
נגמרת ואינה מספקת, מצוות התורה אמנם בריאות לגוף ולנפש – אבל דורשות משמעת ומחויבות ולכן יש הרבה 

יהודים שלא מקיימים אותה. 

היהדות יכלה להיות מאוד מושכת אבל רק כאשר האדם יודע כמה היא תורמת לו, מתי הוא ידע כמה היהדות 
תתרום לו? רק כאשר הוא בפנים, רק כאשר הוא מקיים את המצוות, זאת אומרת זה מעגל חוזר, רוב העם היהודי 
לא יודע כמה יהדות יכולה לתרום לו לחייו הפרטיים והמשפחתיים ולכן הוא לא מקיים מצוות וכיוון שהוא לא 
מקיים מצוות הוא לא יודע כמה היהדות יכלה לתרום לו. אבל יש סיבה יותר גדולה מדוע רוב העם לא מקיים 
מצוות התורה- והיא מפני שרוב העם היהודי עדיין לא זכה להסברה נכונה ואמתית מהי היהדות וכיצד היא יכולה 

לתרום לחיים שלו. 

טובה  הסברה  ועם  אמיתית  בצורה  המצוות  ואת  התורה  את  להכיר  זוכה  יהודי  שכאשר  מדברות  העובדות 
ונעימה 80% מקבלים את זה, ו- 20% שלא מקבלים אבל מתייחסים לתורה בצורה הרבה יותר מכובדת ונעימה. 
מידי שנה אלפי יהודים שהיו רחוקים מתורה ומצוות – שומעים הרצאות ומשתתפים בסמינרים וסדנאות יהדות, 

וכולם יוצאים עם רגש יותר חיובי והבנה והערכה יותר גדולה ליהדות ולתורה. 

ש: האם יש הוכחות ארכיאולוגיות למכות מצרים?
ת. כן, קודם כל התורה כותבת וזו ההוכחה האמיתית ביותר, אבל מי שצריך הוכחות חיצוניות ניתן לקרוא 
את הדברים הבאים: נמצא פפירוס המאשר את עובדות עשרת המכות שירדו על מצרים. הפפירוס נרכש בשנת 
ה'תקפ"ח לבריאת העולם )1828 למנינם( על ידי המוזיאון של ליידן בהולנד ומספרו הקטלוגי – 344. הוא כתוב 
על שני צדדיו. ומכיל שבעה עשר עמודים. ברוב העמודים ארבע עשרה שורות, מן העמוד הראשון נותר שלם רק 
שליש, העמודים 9 16 הינם במצב גרוע ביותר וגם שאר העמודים כולם פגומים בשוליהם העליונים והתחתונים 

כאחת. 

מאז נחשף נעשו מספר נסיונות תרגום, האחרון שבהם היה בשנת ה'תרס"ט )1909 למניינם(, שנה שבה יצא 
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לאור על ידי החוקר אלן גרדינר, אולם בהתאם למקובל ולמוסכם על המחקר ההיסטורי, נקבע מקומו שש מאות 
שנה לפני יציאת מצרים, כך לא ייחסו לדברים חשיבות במיוחד, והוא נגנז בלא אזכור מיוחד בספרי ההיסטוריה. 

פרופסור עמנואל וילקובסקי הוא שגילה את הדמיון הרב בין תיאור ההרס והחורבן שפוקד את מצרים, כפי 
שמתאר אותן המצרי "איפואר", לבין התיאור של התורה על מכות מצרים, וזה לשונו: "חקרתי ודרשתי בכתובים, 
ואולם לא מצאתי ִאזכור כלשהו לאסון כזה בספרים העוסקים בהיסטוריה של מצרים, עד אשר נתקלתי בהתייחסות 
לחכם בשם "איפואר", המקונן על-כך שים הנילוס הפך לדם. חיפשתי אחר המקור, ומצאתיו במהדורה מאת אלן 
גרדנר, אשר תרגם את הטקסט בשנת 1909 עיון בכתוב הביאני למסקנה, שלא זו בלבד שהיה זה תיאור של שואת 
טבע, אלא שהטקסט היה תיאור מדויק של מכות מצרים. . . כה רב הדמיון בין התיאורים עד כי – שנים מועטות 
לאחר כן – כאשר שלחתי את הטקסטים המקבילים לפרופסור גוהן גרסטנג, האיג'יפטולוג הבריטי וחוקר יריחו, 
השיב לי הלה, שהטקסט מתוך הפפירוס המצרי נראה לו כהעתק מספר שמות". מרוח הדברים של כותב הפפירוס 
ניכר בעליל שאין הוא כותב שירה או נבואה כל שהיא על העתיד, אלא תיאור עצוב וכואב של מאורעות יוצאי 
דופן, אסונות שקורים לעמו המצרי, שהוא עד להם. בהתאם לגישתו הכללית של הפרופסור וילקובסקי, הבונה 
מחדש את הכרונולוגיה של מלכיות מצרים, ובהוכחות מרשימות הראה ששייכת תעודה זו בדיוק לתקופת יציאת 

מצרים, ופפירוס איפואר הוא "דיווח מן השטח". 

אנו מביאים חלק מן ההקבלות בין פסוקי התורה ופפירוס איפואר, ודיים להרשים אותנו בדמיונם המפתיע: 
ספר שמות פפירוס. מכות בכל הארץ, דם בכל מקום. -_ויהי הדם בכל ארץ מצרים )ז, כ"א(. הנהר הוא דם – ויהפכו כל 
המים אשר ביאור לדם )ז, כ( האנשים נרתעים מלטעום, בני אנוש צמאים לדם. – ויבאש היאור )ז, כ"א( אלה הם מימינו, 

זהו אושרנו! מה נעשה? הכל נחרב. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות מימי היאור )ז, כ"ה(( כל 
החיות לבם בוכה הבקר גועה. -_הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן דבר כבד מאוד 
)ט, ג( עצים הושמדו. אמנם כן, שערים עמודים וקירות נאכלו על-ידי האש ויט משה את מטהו על השמים, וה' נתן קולות 

וברד, ותהלך אש ארצה. . -. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד, אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי )ט, 

כ"ג-כ"ד(. מצרים בוכה, ארמון המלוכה בלא רווחיו, בלא פירות בלא תבואה, אשר לו שייכים החיטה, השעורה, 

האוזים והדגים. -_ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים )י, ט"ו(. אמנם כן, השחת הכל אשר עוד אתמול 
נראה, האדמה הושארה ללאותה כמו אחרי קציר פשתה. אין למצוא פירות ולא ירק. . . רעב. _- ויך הברד בכל ארץ 
מצרים את כל אשר בשדה מאדם עד בהמה, ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שיבר )ט, כ"ה( ראה הבקר הופקר 

ואין איש שיאספם יחד, כל אחד מחפש רק את אלו החתומים בשמו. _ ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, 
כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו )ט, י"ט(. אמנם כן, בני הנסיכים הושלכו לעבר 

הקירות. הייתה צעקה גדולה במצרים. ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר 
אין שם מת )יב, ל(. הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות. 

אמנם כן, הגדול והקטן זעקו, הלוואי ואמות. האמנם זהו סוף האדם, לא הריון ולא לידה! אולי תפסיק נא 
האדמה מן הרעש, ויפסק השאון. בתי הסוהר חרבו, מצרים העילית השחתה. הכל נהרס, מעונות האדם התהפכו 
ברגע. ויהי בחצי הלילה, וה' הכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי, אשר בבית הבור וכל בכור 

בהמה )יב, כ"ט(

ראה, האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ ]וה' הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן, לנחתם הדרך, ולילה 
בעמוד אש להאיר להם )יג, כ"א( [ השפחות לובשות תכשיטי הגבירות. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות שמות יב, 

לה. תורה והארכיאולוגיה. 

תורה והארכיאולוגיה

ש: מה אומרים הממצאים הארכיאולוגיים וההיסטוריים על האירועים הכתובים בתנ"ך?
ת. לפני שנביא את דברי הארכיאולוגים וההיסטוריונים צריך להדגיש שגם אילו ההיסטוריונים מסיקים מתוך 
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מחקריהם שהדברים התרחשו אחרת ממה שכתוב בתורה, הדבר לא היה מעלה ולא מוריד למי שהשתכנע למעלה 
מכל ספק שהתורה נכתבה במדבר סיני וכל הכתוב בה מדויק, וזה משתי סיבות: 

1. ברור שמסמך שנכתב כה סמוך לאירועים ידייק יותר מאשר מחקר שנעשה אלפי שנים יותר מאוחר שמנסה 
לשחזר מציאות מסויימת. 

2. אלוקים יודע בוודאי כיצד התרחשו האירועים, טוב יותר מכל שיחזור שיעשה על ידי כל בן אנוש שהוא, 
גם השחזורים המנסים להיות המדויקים ביותר, אינם מעלים ואינם מורידים ליודעים כי אלוקים נתן תורה לעם 
ישראל, החכמה והדיוק של הבורא נעלה מכל חכמת בן אנוש. קצת היסטוריה: מבקרי המקרא בשלהי המאה 
הנידונה של  בתקופה  החיים  להם מציאות  לפי מה שנראתה  לא מתאימים  בתנ"ך  התיאורים  כי  טענו  הקודמת 
העולם העתיק. אבל התגליות הארכיאולוגיות בעשורים האחרונים כפו על חוקרי מקרא מודרניים לשנות לחלוטין 

את גישתם לתנ"ך. 

תגליות אלו חוללו שינויים מפליגים לאחר שנתונים רבים ללא מספר, כתובים וחקוקים, מאמתים ומוכיחים 
את דיוקם ההיסטורי של המסורות הכתובות בתנ"ך, ואת אלה שנמסרו לנו על-ידי רבותינו בתורה שבעל-פה. יש 
לראות בגילויי הארכיאולוגיה כאמצעי שההשגחה מסרה לידינו לחיזוק נוסף לאמונה להוציא אף מלב הספקנים 
דברים הידועים משכבר. נציג להלן ציטוטים של אנשי מדע המחווים דעתם על התגליות הארכיאולוגיות של העת 

האחרונה: 

ממדרגה  היסטורי  מקור  עתה  בו  רואים  הם  למקרא.  החוקרים  גישת  את  לחלוטין  שינו  החדשות  התגליות 
ראשונה. גישת החוקרים השתנתה לא רק משום שבינתיים נמצאו מקורות מקבילים המתארים את ההתרחשויות 
המסופרות במקרא מנקודת ראותם של המצרים, האשורים או הכנענים הקדמונים. . . גישת החוקרים השתנתה 
והמדינית  היישובית  יפה את התמונה  מכירים  אנו  היום  ריק;  עוד בחלל  אינם שרויים  משום שתיאורי המקרא 
והחוקים המתוארים במקרא. את שמות האנשים   – ושל הארצות שבתוכם התרחשו, את המנהגים  של העולם 
יכול לחבר או  ורק לתקופה הנידונה. שום סופר או עורך לא היה  וכל אלה מתאימים אך  והמקומות הנזכרים, 
בעובדה  לפקפק  היום  יכול  אשר  רציני  חוקר  עוד  אין  התרחשותם,  לאחר  שנים  מאות  אלה  סיפורים  להמציא 

שמסורות אלה אמנם נמסרו בנאמנות מפליאה מדור לדור" מדבריו של ד"ר אהרוני עולות שתי עובדות: 

א. על פי המחקר הארכיאולוגי מתברר כי כל מה שכתוב בתורה מדויק, ומתאים לתקופה המדוברת. 

ב. שהתורה נכתבה בתקופה שמסורת היהדות טוענת לפני למעלה מ-3300 שנה. 

 בספר "זה אלי" כתב על ביקורת המקרא שספגה מכת מחץ עקב התגליות הארכיאולוגיות: "קשה להאמין 
עד כמה דבקו אנשים בדברי הכזב הבדויים, למשל וילהאוזן ]שהיה מראשי האסכולה של מבקרי המקרא וספרו 
נתקבל כאורים ותומים[ הניח הנחה עיקרית שבתקופת משה, לא נודעה עדיין חכמת הכתב. הארכיאולוגיה גילתה 
תילים שלימים של הוכחות להיפוכו של דבר. ממצאי אור, מארי, נוזי, נינוה, בבל, ואשור ולאחרונה "אבלה", 
מלמדים שזה כבר ארבעת אלפים שנה ידעו בני אדם את מלאכת הכתיבה. . . " )זה אלי עמוד 215(. ואלו הם דבריו 
של ויליאם אולברייט מגדולי המזרחנים ונחשב כאחד הסמכויות הבכירות בשטח זה: "המסורת העברית הלאומית 

עולה על כל המסורות הלאומיות האחרות בתמונתה הברורה על "יסודות שבטיים" ומשפחתיים. 

במצרים, בבל, באשור ובפניקיה, ביוון וברומא – נחפש לשווא אותה תופעה דומה, בניגוד לעמים אחרים 
מסובכות  הגירות  פשיטות,  התחלות,  של  הרגיל  מגדר  יוצא  באופן  בהירה  תמונה  על  ישראל  בני  שמרו  אלה, 
ושינויים קיצונים. עד הזמן האחרון נהגו ההיסטוריונים של תקופת המקרא להתייחס אל מסורת האבות של ספר 
בראשית כאל יצירות מלאכותיות של סופרים ישראלים בימי המלוכה המפולגת, והנה התגליות הארכיאולוגיות 
של הדור האחרון שינו יחס זה בתכלית. מחוץ לכמה עיקשים מבין החוקרים הוותיקים אין למעשה אף היסטוריון 
אחד, שלא התרשם, מן הריבוי המהיר של עובדות התומכות בנאמנות ההיסטורית היסודית של מסורת האבות". 
פרופסור נלסון גליק כותב: "ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה מקראית, ועד היום לא הוצאתי ממעבה האדמה 
שום חפץ, לא חשפתי עיר קדומה, ולא נזדמן לי לראות דבר ארכיאולוגי כלשהו, שיהיה בו סתירה כביכול לדברי 
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המקרא. " ויל דורנט כותב בספרו: ". . . סיפור היהודים כפי שגולל בתנ"ך, עמד במבחן הביקורת והארכיאולוגיה. 
כל שנה מוסיפה אישורים מתעודות, מונומנטים וחפירות, עלינו לקבל את דיווח התנ"ך. . . " )ההיסטוריה של 
זו בלבד שאינם  התרבות( פרופסור בנימין מזר: "בסיכום אפשר לומר, שהממצאים הארכיאולוגיים בארץ, לא 
עומדים בסתירה למסורת המקרא, אלא אדרבא: משמשים הם חומר רב ערך וחשיבות להארתו של המקרא להכרת 

רקעו ההיסטורי, והבנת יתר חיי העם והארץ מתקופת האבות ועד שיבת ציון. "

חפירותיו  על  מספר  כשהוא   )198-193 )עמודים  "חצור"  בספרו  ידין  יגאל  הארכיאולוג  גילויים!  של  סודן 
בחצור, כותב כדלהלן: 

יותר  יכול לתאר לעצמי התרגשות רבה   "האמת היא שמדריכנו העיקרי היה המקרא. כארכיאולוג איני 
מאשר עבודה כשתנ"ך ביד אחד – אם נרצה להיזקק ללשון ציורית – וֵאת החפירה בשנייה, וזה היה סודן 

העיקרי של תגליותינו מתקופת שלמה. . . "

 וכשחפר בחצור על-פי הניסיון של העיר מגידו שגם היא נבנתה על-ידי שלמה ומצא את מבנה השער זהה. 
"לא רק שנתאשרו מסקנותינו בייחוס שבכתוב לשלמה, אלא שנתאשרה גם אמיתות התיאור המקראי לפעילותו 
של שלמה בחצור ובמגידו ולא היה גבול לשמחתנו. זכורה לי היטב התחבולה שהשתמשנו בה כדי לעשות רושם 
על פועלינו. עוד קודם שנחשף מתארו של השער, סימננו את תכנית השער של מגידו על-פני הקרקע בחצור, 
ותקענו יתדות לסימן פינות וקירות. לאחר מכן הורינו לפועלים לחפור על-פי הסימנים, אמרנו להם "כאן תמצאו 
בנו  ראו  הם  ערוך,  לאין  הפועלים  בעיני  כבודנו  עלה  "נבואותינו"  כשנתאמתו  חדר"  תמצאו  "כאן  או  קירות" 
קוסמים. אלא, שפועלינו, שהיו ברובם עולים חדשים קשישים מצפון אפריקה, לא הכירו את התנ"ך על בוריו, 
וכשקראנו באוזניהם את הסיפור המקראי על פעולות שלמה בחצור, במגידו ובגזר, ירד כבודנו לשפל המדרגה, 

ואילו כבוד התנ"ך עלה למרום". 

ניתן לעיין בספרים הבאים על מנת להרחיב את הידע בממצאים והתאמתם לתנ"ך: מסילות אל האמונה, אמת 
מארץ תצמח, נתיבות אל התורה )ערכים(. התנ"ך האבוד. מקורות: מסילות אל האמונה- הרב יוסף גבאי, מסע אל 

פסגת הר סיני- הרב מרדכי נויגרשל. 

ש: מדוע התורה לא זקוקה ל"שיפוצים"?

התורה נכתבה לפני 3300 שנה והדברים שלה היו מתאימים לאז, אם כן מדוע שאנחנו לא 
נשפץ את התורה על מנת שהיא תתאים לדור?

ת. אתה צודק, כאשר היצרן הוא בן אדם הדברים שלך נכונים- כמו שאנחנו רואים שכל יצרני התוכנות מכינים 
עוד ועוד עדכונים ושיפוצים לתוכנות שלהם פעם היה WINDOWS 95  אחר כך 98 אחר כך 2000 אחר כך אקס 
ומותאמת למציאות המשתנה  יותר משוכללת  לייצר מכונית  גם במכוניות כל שנה מנסה החברה  )xp( וכך  פי 
ולאופנה, וכך בכל שטח בחיים אנחנו משתדלים לשפר ולהתאים את ה"מוצר" לדרישות הדור החברה והסביבה. 

אבל 2 הבדלים יש, תאר לך שיצרן התוכנה הכין מראש הוראות לכל מצב שיווצר בעתיד, כל שיפור שיידרש 
בתוכנה היצרן כבר ידע והכין אותה מראש לדרישות האלה. נניח יצרן ייצר תוכנה לניהול עסק, אז כל שינוי בעסק 
באחוזי המע"מ באחוזי הרווח הכל כלול בתוכנה כבר מראש לכן לא צריך אף פעם לעדכן אותה כי בתוכה כלול 

כל השיפורים שידרשו. 

שאלה: הרי לא ייתכן שאדם יוכל ליצור תוכנה שתתאים לכל המצבים האפשריים בעתיד, שהרי הוא לא נביא 
וכל פעם יש חידושים שלעולם לא יכלו לצפות להם ופתאום יש דרישות חדשות שממש ממש לא שייך שיצרן 
התוכנה יכל לדעת עליהם, כמו כן עיצוב של התוכנה תמיד ניתן לשפר אותו ולעשות אותה יותר "ידידותית" וכו' 
לסיכום השאלה שלי היא שהרי לא שייך לכתוב תוכנה מראש לכל המצבים וחייבים תמיד גם התוכנה הכי טובה 
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ניתן לשפר בסוף, זה רק עניין של זמן, תוכנה רגילה צריך לשדרג כל שנה ותוכנה משוכללת צריך כל 3 שנים אבל 
אף פעם בעל התוכנה לא יוכל לצפות הכל מראש. 

תשובה: וכאן אנחנו מגיעים להבדל השני, בין יצרן התוכנה לבין יצרן התורה- יצרן התוכנה הוא רק בין אדם 
וגם אם ישבו על זה צוות הכי טוב בעולם הם לעולם לא יוכלו לצפות מה יקרה בעתיד ומה יהיו הדרישות בעוד 
10 שנים, אבל בורא עולם- יוצר הכל שיודע הכל מראשית ועד אחרית יודע מראש את כל הדרישות של החיים 
והכל כבר כלל בתורה עצמה כל פרט הכי קטן כל הדרכה ישנה בתורה כבר מראש, גם מקרים חריגים ויוצאים מן 

הכלל אלוקים כבר קבע מראש מה לעשות, קח לדוגמא את עניין פיקוח נפש– 

 אלוקים ידע שיש בחיים גם מקרים כאלו וקבע כי כאשר יש חשש לחיי אדם אם לא יחללו שבת אז בתורה 
עצמה כתוב שחובה לחלל את השבת למען המשכת חייו של האדם. ויותר מכך, התורה היא מפת העולם, כתוב 

שכשהבורא ברא את העולם

 "איסתכל בתורא וברא עלמא"

יש את השרטוט של  בניין  והכוונה שכמו שלפני שבונים  וברא את העולם,  הבורא הסתכל בתורה  פירוש: 
הבניין בדף נייר ושם כתוב היכן יהיה כל קומה, כל דירה, וכל חדר, היכן יהיה הסלון והמטבח והמקלחת, כך 
גם בריאת העולם היא על פי הכתוב בתורה ולכן לא שייך לשפץ את התורה בשביל ל"התאים" אותה לעולם כי 
העולם קיים לפי הוראות של התורה וכל שאלה בכל דור ובכל מצב כתוב את התשובה שלה בתורה, כמו בתוכנה 
שכלולים בה כל המצבים האפשריים בעבר בהווה ובעתיד. ולא רק זה בורא עולם שלא כמו יצרני התוכנה- הוא 
גם מנהל את העניינים ומסבב מה יהיה ואיך יהיה, הוא מנהל את התמורות בעולם, הוא ידע שיהיו מלחמות ויהיו 
זמנים של שלום, הוא ידע שבמדע יתקדם אם ישנו גילוי של מדען או תרופה למחלה זה גם כי אלוקים החליט 
מראש מתי ואיך יגלו כל דבר. הוא ידע שהיהודים יתפזרו לכל קצוות תבל, הוא אפילו כתב זאת מראש בתורה, 
לכן כל שינוי במהלך החיים אלוקים כבר צפה זאת מראש, כשאלוקים כתב את התורה הוא ידע שיהיו מכוניות 
ושיגלו את החשמל וכו' ולכן הוא כבר מראש נתן כללים מה מותר ומה אסור, כי הוא צופה הכל ויודע הכל. ולכן 

נתן תורה שמתאימה לכל הזמנים. 

לכן כל מי שטוען שצריך לבצע שינוי בתורה הוא כביכול "מקטין" את יכולתו וגדולתו של בורא עולם כאילו 
הוא לא ידע מה יהיה ומה יהיו דרישות החיים. אבל באמת אלוקים ייצר את ה"תוכנה" הטובה ביותר המתאימה 
ביותר והיחידה שכבר עובדת 3,300 שנה וממשיכה לעבוד ולשפר את העולם. ועל זה נאמר: לא יחליף הא-ל, ולא 
ימיר דתו לעולמים כאשר אדם רפורמי טוען, שלאור התפתחות החברה ושינוי תנאי החיים יש צורך לשנות את 
התורה ולהתאימה למציאות המשתנה, הוא בעצם טוען שנותן התורה הינו קצר רואי, ואינו מסוגל לצפות שינויים 
נותן התורה, ה"מביט לסוף דבר בקדמותו", והרואה את אשר יתרחש  מראש. היהדות סבורה אחרת: אלוקינו, 

בסוף כל הדורות, נתן לנו מערכת הוראות שיש לה תוקף לעולמים. מקורות: מסילות אל האמונה- הרב יוסף גבאי

ש. אולי העם היה אז עם של אנאלפביתים שקיבלו את התורה מבלי לדעת את תוכנה? 
ת. מצוות בתורה, כגון כתיבת התפילין והמזוזה והקריאה בתורה וכו' מלמדים אותנו כי הייתה "אפשרות" 
בעם לכל המעוניין, ללמוד קרוא וכתוב כדי לעסוק בכתיבת מזוזה או ספר תורה ולכן היה ניתן להשכיל ולמצוא 
את האמת בנקל. בכל עם, וגם העממי ביותר, יש אחוזים לא קטנים של אנשים היודעים קרוא וכתוב וברור כי לא 
היה ניתן להשתיק את אותם אנשים משכילים בעם )שגם להם היה מעמד( ולא זו בלבד, אלא שהיו יכולים לספר 
למשפחותיהם העממיות ולעם מה בדיוק כתוב באותה תורה. לא היה ניתן להסתיר מעמי הארץ את הכתוב בתורה 
מכיוון שהם חייבים במצוות מעשיות )וקצרה כאן היריעה מלהכיל(. מה שמלמד כי העם ידע מהו מקור המצוות 
– מעמד הר סיני – והייתה לו ההשגה בתורה ובמצוותיה. אנו רואים בתורה עצמה שהעם לא היה פתי וכלל לא 

היה קל לשכנעו. 

עם שלם מאמין בישו אודות לכמה מעשי כישוף שעשה, ואילו כאן, בני ישראל חזו בעשרת מכות מצרים עד 
שאפילו חרטומי מצרים הודו "כי יד אלוקים היא"! ועם ישראל מעז למרוד בה' ולבנות את עגל הזהב, חרפה 
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שכזאת, שכל עם היה מעלים מן ההיסטוריה שלו, מוכיחה כי העם היהודי חווה את האמת על בשרו עד שקיבל 
אותה ולא היה פתי או עממי כלל ועיקר. התורה מחייבת את האב להעביר את המצוות לבניו )"שמע ישראל", 
"ולמדתם אותם"( מה שמלמד כי התורה לא הייתה איזה ספר המונח במקדש וצובר אבק. התורה הייתה מעשית 
והיה חובה על כל יהודי ללמוד ולדעת אותה ואת ההיסטוריה, כך שלא מדובר באיזה עם של אנשים עממיים חסרי 
היסטוריה הנותנים לכוהנים לנהל את כל העניינים. עצם העובדה שבן אדם לא יודע קרוא וכתוב לא הופך אותו 
מיד לפתי. גם התלמיד הגרוע ביותר מסוגל ללכת לרבו או למנהיגים ולשאול "מהי ההיסטוריה היהודית", "מדוע 
מוטל עלי להניח תפילין או לקבוע מזוזה בדלת", או "לשבת בסוכה שבוע ימים" – ובכך כל העם היה מסוגל בכל 
דור לכפור שכלית, במידה ושקר כה עצום היה נעשה מתחת לאפו. אנו רואים שלאורך כל הדורות העם היהודי 
היה הראשון ללמד את כל תלמידיו קרוא וכתוב! מגיל שלוש! וגם ההיסטוריונים הכופרים הגדולים ביותר לא 
יהיו מסוגלים לטעון שילדים יהודיים לא ידעו קרוא וכתוב לפני אלפיים שנה )תקופת התלמוד( בה היה מוטל על 

כל יהודי המצוות המעשיות והקהילות היו בונות מבנים מיוחדים "למלמדים בחיידר". 

תורה שבעל פה מוכיחה שהעם היהודי לא רק שלא היה עממי, אלא שהיה מעל ומעבר לממוצע של היודעים 
קרוא וכתוב. עם פתי בדרך כלל מעדיף להאמין בהיסטוריה שתפאר ותרומם את שמו. אדם אשר יספרו לו על 
היסטוריה מפוארת מסוגל להשתיק את מצפונו ולהאמין בכך, אך מי שיספרו לו כי היה שייך לעם עבדים במצרים 
שמרד באלוקיו – יעדיף לאמת את ההיסטוריה הזאת! תארו לעצמכם יהודי אשר יבדוק ויספרו לו כי גם גדולי 
מנהיגיו חטאו חטאים – ולא זו בלבד, אלא שאבות אבותיו הגיעו מעשרת השבטים אשר עשו מה שעשו לאחיהם 
יוסף, ועוד שכל אבותיו היו עבדים במצרים, ועוד לומר שלא היו עם של לוחמים שנלחמו עבור חרותם אלא כי 
האל הציל אותם המסכנים, ועוד לומר כי העם העז לכפור בה' ובמשה עבדו אחר כל זאת. החרפה, הבושה! איזה 

עם, ולו העממי ביותר, היה מוכן להנציח מאורעות כאלו בספר?

ההיפך הוא הנראה מכאן. 

בידי כמה אנשים עממיים מסביב למדורה, אלא תורה שנמסרה לעם של אנשים  אינה ספר שנכתב  התורה 
אינטליגנטיים וחושבים המוכנים להנציח את הטעויות ההיסטוריות שלהם בספר! אם כמה כוהנים במקדש היו 
כותבים את הספר, הם היו כותבים אותו אחרת כדי שיתאים לעם. ובכל אופן ברור לנו כי לא ניתן לגרום לעם 
הלאה.  ממשיכה  אלא  וחסל,  מסתיימת  אינה  התורה  כי  רואים  אנו  באמת.  עבר  שלא  היסטוריה  להעביר  שלם 
ספר יהושוע, שופטים וכו' – היסטוריה שכל יהודי בזמנו היה מעורה בה ויכול לבדוק אותה באמצעות שאלות 
פשוטות. מה שמראה כי הייתה מסורה ברורה שכולם הכירו וידעו ממנה, וביחוד המורים – המנהיגים והנביאים. 

ש: מדוע התורה לא ניתנה לכלל האנושות?
ת. לתשובה זו יש 2 הסברים הסבר פשוט והסבר עמוק- ושני ההסברים מתאימים אחד לשני. 

 ההסבר הפשוט מדוע אלוקים נתן את התורה רק לעם ישראל ולא לכלל האנושות הוא כי אין אופיו של עם 
זה שווה לאופיו של עם זה ואין ההיסטוריה של עם זה שווה להיסטוריה של עם אחר ואין טבעה של ארץ זו דומה 
לטבעה של חברתה. וכמו שכל עם יש לו "אופי" אחר, כך מתאים לו גם דרך חיים אחרת, התורה דורשת דרך חיים 
מסויימת ומחייבת מאוד ואלוקים יודע שזה לא מתאים לכלל האוכלוסייה. יש אמונות שהתעלמו מכללים אלו 

ונכשלו. הנצרות חשבה להיות אוניברסאלית וסופה שנעשתה דתות הרבה שמכחישות זו את זו. 

התורות  בתוך  אפילו  חרוץ  כישלון  נכשל  אחת  דת  ליצור  הנוצרי  הניסיון  וכו'  פרוטסטנטים  קטולים   כמו 
לטיב  שהתאימה  האמונה  את  לה  יצרה  פרוטסטנטית  ארץ  כל  שונות,  תורות  לכמה  התפלגו  הפרוטסטנטיות 
האוכלוסייה. זה ההסבר הפשוט למה נתן אלוקים את התורה רק לעם ישראל כי לכל עם יש את ה"אופי" המתאים 

לו ועם ישראל הוא העם שהכי התאים לו התורה. 

ההסבר היותר עמוק שמשלים את ההסבר הראשון טמון בחכמת הסוד- ההסבר מופיע בספר: דרך ה'- של 
הרמח"ל- שם הוא מסביר את ה"היסטוריה הרוחנית" של היקום- שבתחילה אדם הראשון היה נשמה אחת גדולה 
שהיה צריך לעמוד בניסיון עץ הדעת ואז הוא היה מעלה את כל היקום כולו למעלה גדולה ורמה והיה יכול לעשות 
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את תיקון העולם כולו על ידי שהיה מצליח בניסיון אבל כיוון שהוא נכשל בחטא עץ הדעת, אז נשמתו התפזרה 
לניצוצות קטנים, ניצוצות אלו נמצאים ביוצאי חלציו והוטל עליהם להעלות את הבריאה כמו לפני חטא אדם 

הראשון, הזמן שניתן להם הוא זמן מוגבל על מנת שאחריו מי שתיקן את העולם יזכה לקבלת השכר. 

ומסביר הרמח"ל שניתנה אפשרות לכלל האוכלוסייה לתקן את העולם אבל הם קלקלו בדור המבול וההפלגה 
ובמקום לתקן את הבריאה הם קלקלו בחטאים רבים כמו עבודה זרה וגזל גילוי עריות וכו', רק אברהם אבינו היה 
זה שנלחם כנגד הכפירה ופירסם את האמונה בבורא עולם ולכן הוא נבחר להיות השורש למי שיהנה בזכות לתקן 
את העולם וכל השאר לא זכו להיות, ואמנם עד מתן תורה אלוקים עשה חסד עם אומות העולם והציע להם את 
התורה ואם הם היו מסכימים לקבל את התורה הם היו גם בין אלה הזוכים להיות שותפים בתיקון העולם והבאתו 
אל השלימות הנצחית, אבל אומות העולם לא הסכימו לקבל את חיובי התורה ורק עם ישראל אמר "נעשה ונשמע" 
להיות  לזכות  עמים אחרים  נגמרה האפשרות של  סיני  הר  ומאז מעמד  זה.  בזכות  נצח  לחיי  וזכה  בתורה  וזכה 

שותפים בתיקון העולם כי רק עם ישראל הסכים לקבל את התורה. 

אבל אלוקים שהוא רב חסד נתן אפשרות גם לאחר מתן תורה לכל יחיד ויחיד מאומות העולם שרוצה לזכות 
לחיי נצח של עם ישראל על ידי שיתגייר, זאת אומרת לאחר מתן תורה רק לעם ישראל ניתן הזכות של תיקון 
העולם על ידי התורה ועל ידי זה לזכות לקירבה מיוחדת לבורא ולחיי נצח, אין עוד אומה שזוכה לזה, כי היה להם 
הרבה אפשרויות מאז חטא אדם הראשון והם לא ניצלו את ההזדמנויות. ויתכן שאפשר לחבר את שני ההסברים – 
שכיוון שלא זכו שאר האומות לתורה בגלל מעשיהם הרעים ולכן יש להם אופי שונה ולכן אז נשמתם לא הוכנה 
לקבלת התורה ולא מתאימה ב"אופי" שלה לדרישות התורה ולכן להם אלוקים לא נתן להם את התורה כי אין להם 
את הזכות לקבל את התורה כי הם קלקלו, לעומת זאת עם ישראל ששורש נשמתם הוא מאברהם אבינו שעבד על 

תיקון עצמו ותיקון העולם לכן הוא הראוי לקבל את התורה ולהביא את העולם לתיקונו. 

הסבר יותר ברור על פי הקבלה הוא, בגלל שוני טיב הנפש של ישראל משאר אומות ראה להר' יוסף שני, בספר 
"שער יוסף" חלק א' במאמר "נפש נשמה ותרי"ג מצוות". 

מקורות: דרך ה' חלק שני פרק ד' – הרמח"ל, דורינו מול שאלות הנצח- ד"ר אהרן ברט עמ' 119 נבואות שהתגשמו. 

ש: מה הן הנבואות שהתגשמו בתורה? ומה הם הדוגמאות לנבואות אלו?
ת. נבואות שהתגשמו הן פסוקים הכתובים בתנ"ך שנכתבו מראש וצפו מראש מאורעות שיתקיימו בעתיד. 
ישנן הרבה נבואות שהתגשמו, אביא להלן 6 דוגמאות יפות וקצרות, כי כדי לסקור את כל הנבואות שהתגשמו 
סיני,  הר  פסגת  אל  מסע  והשגחה,  נבואה  הידע:  להרחבת  הבאים  בספרים  לעיין  מומלץ  לכן  שלם,  ספר  צריך 

מסילות אל האמונה, מסע אל האמת. 

נבואות שהתגשמו. 

שאלה 1: גם אני יכול לנבא דברים וייתכן שהם יתקיימו, מה מיוחד בדוגמאות שאתה הולך להביא לי? הרי 
גם אני יכול לנבא שמחר תזרח השמש ושבממוצע כל שלוש שנים יהיו בחירות בישראל, וכו' כל אחד יכול 

לנבא דברים ברורים? 

תשובה: נכון, אתה צודק כל אחד מאתנו יכול לנבא דברים שיש סיכוי גבוה להתקיימותם אבל בדוגמאות שאביא 
לך הן יהיו באופן שגם אתה תבין שלא הגיוני לצפות לדברים כאלה והנבואות הן כנגד כל הגיון להתקיימותן ובכל 
זאת דברים אלו התקיימו, כי התורה כתבה שהם יהיו. וזה המשותף לכל הנבואות שאביא לך ולנבואות הכתובות 

בספרים שהזכרתי. 

שאלה 2: גם אני יכול לקחת ספר ולפרש אותו כרצוני ואז לומר הנה כתוב כאן נבואה והנה היא התקיימה. 

 תשובה: אתה צודק, כל אחד יכול לפרש כל ספר כראות עיניו ולומר שכתוב בו נבואות נפלאות, אבל הנבואות 
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נבואות הכתובות מפורש בתנ"ך או בדברי רבותינו מבלי  והנבואות המוזכרות בספרים שלעיל הם  שאביא לך 
שנצטרך לפרש אותן כיום, אלא הן מפורשות מספיק ואינן מצריכות את הפירוש העכשווי שלנו. 

ואז  וכו'  מגדלי התאומים  שייפלו  וכן  ייתפס  חוסיין  "נבואה" שסדאם  הרגע  לכתוב  יכול  אני  גם   :3 שאלה 
להופיע לך מחר עם הספר ולומר לך הנה יש לי ספר עם נבואות שהתגשמו. איך אדע שהנבואות שאתה מביא לי 

נכתבו לפני מעשה, אולי הן נכתבו לאחר מעשה. 

תשובה: נכון אתה צודק שכל אחד יכול לכתוב נבואות לאחר מעשה, ולכן הדוגמאות שאביא לך יהיו דברים 
שבטוח נכתבו לפני שקרה מקרה הנבואה או נבואות שעד היום קיימות ומתקיימות, להלן תבין את כוונתי ביתר 
פירוט. ובכן הנבואות שאביא לך הן: נבואות שנכתבו ללא ספק לפני התגשמותן, ובנוסף לכך הן נבואות שנגד 
ההיגיון הטבעי דהיינו נבואות שאדם רגיל לא היה יכול לחזות אותן כלל, כי לא הגיוני שהן יתקיימו באופן הזה, 

ובנוסף הן גם יהיו נבואות שכתובות באופן מפורש מבלי שנצטרך לפרש אותן כרצוננו. 

מסכים לשמוע? אז, בוא נתחיל: 

 ובכן נבואה מספר 1 נבואת נפילת בבל הנביא ירמיהו מנבא על נפילת בבל, בוא נביט על בבל 
דרך משקפיו של הנביא: ירמיהו רואה את האימפריה הבבלית בתפארתה, כובשת את כל העולם, בלתי מנוצחת, 
ובנוסף לכך כובשת את ארצו, ארץ ישראל, ַמְגָלה את בני עמו וכו'. ובכל זאת ישעיהו וירמיהו ניבאו על בבל את 

הנבואות הלא הגיוניות המפרטות את נפילת בבל וכך כתוב: 

" ְוָהיְָתה ָבֶבל ְצִבי ַמְמלָכֹות תְִּפֶאֶרת גְּאֹון כַּשְׂדִּים כְַּמְהפֵַּכת ֱאֹלִהים ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה: ֹלא ֵתשֵׁב לָנֶַצח ְוֹלא 
ִתשְׁכֹּן ַעד ּדֹור וָדֹור )ישעיהו י"ג, ירמיהו נ(, כמו כן ירמיהו מנבא את הדברים הבאים: וַיְִּכתֹּב יְִרְמיָהּו ֵאת כָּל 
ָהָרָעה ֲאשֶׁר תָֹּבוא ֶאל בֶָּבל ֶאל ֵסֶפר ֶאָחד ֵאת כָּל ַהדְָּבִרים ָהֵאלֶּה ַהכְֻּתִבים ֶאל בֶָּבל: וַיֹּאֶמר יְִרְמיָהּו ֶאל שְָׂריָה ְכֹבֲאָך 
ָבֶבל ְוָרִאיָת ְוָקָראָת ֵאת כָּל ַהדְָּבִרים ָהֵאלֶּה: ְוָאַמְרתָּ יְֹהָוה ַאתָּה ִדבְַּרתָּ ֶאל ַהמָֹּקום ַהזֶּה ְלַהְכִריֹתו ְלִבְלתִּי ֱהֹיות ּבֹו 
יֹושֵׁב ְלֵמָאָדם ְוַעד בְֵּהָמה כִּי שְִׁמֹמות עֹוָלם תְִּהיֶה: ְוָהיָה כְַּכֹלְתָך ִלְקֹרא ֶאת ַהסֵֶּפר ַהזֶּה תְִּקשֹׁר ָעלָיו ֶאֶבן ְוִהשְַׁלְכתֹּו 
ֶאל תֹּוְך פְָּרת" )ירמיהו נא, ס-סג( שים לב ל"סיכון" שלוקח הנביא בנבואתו: הוא אומר מפורש: " כִּי שְִׁמֹמות 

עֹוָלם תְִּהיֶה", וכן "ֹלא ֵתשֵׁב לָנֶַצח ְוֹלא ִתשְׁכֹּן ַעד ּדֹור ָודֹור"

אילו הנביא היה מנבא שבבל תיחרב בעתיד סתם כך )בלי התחייבות שהיא לא תיבנה שוב( אז זה לא סיכון 
גדול, אבל הנביא לוקח סיכון ענק בכך שהוא מתחייב בדברי נבואתו שמרגע שבבל תיחרב היא לא תיבנה שוב 

לעולם ועד. . . 

איש לא יצליח לבנות אותה שוב, איזה אדם יעיז לדבר כך ועוד להתחייב על הנצח נצחים שלא יבנו אותה 
שוב! מנין לילוד אשה לדעת מה צופן העתיד הבלתי מוגבל בחובו? הרי כדי לדאוג שנבואה זו תתגשם יש צורך 
להעמיד שומרים על חורבות בבל כדי שאף אחד לא יעז לבנות אותה שוב, אם נעיין בהיסטוריה נראה שערים 
שחרבו אם זה על ידי מלחמה או על ידי אסונות טבע- חזרו ובנו אותן שוב, אפילו הירושימה ספוגת הקרינה 
מפצצת האטום, בכל זאת חזרו ובנו אותה שוב, בהרבה מהחפירות הארכיאולוגיות, בהם מגלים ערים עתיקות 
ניתן לראות שכבות שכבות של ערים שנחרבו ואפילו ניתן לראות שכבות שרופות אש דהיינו שהעיר נחרבה באש 
ובכל זאת שוב ושוב בנו את הערים האלה חזרה. כאשר הנביא מנבא שהעיר בבל לא תיבנה שוב לעולם יש בכך 
נטילת סיכון גדולה, הסיכוי שנבואה זו תתגשם נמוך ביותר בעיקר בהתחשב בעובדה שעל נבואה זו להתגשם 
ולהתגשם שוב ושוב ללא הפסקה. . . לאורך כל ההיסטוריה. . . עד סוף כל הדורות. ובעיקר כשמדובר על עיר כמו 
בבל שהייתה המרכז של האימפריה הבבלית, הרי רבים ממלכי קדם היו מעוניינים לבנות אותה שוב כדי להיחשב 
כממשיכי דרכו של נבוכדנצר מלך בבל. גם אלכסנדר מוקדון רצה להפוך את בבל לבירת הקיסרות שלו, אלא 

שהוא מת עוד לפני שהגשים את חלומו. 

בוא נעיין את התקיימות הנבואה: "בבל הוסיפה להיות עיר חשובה גם אחרי מלכותו של כורש. היא שמרה על 
מעמדה כאחת מעריה הראשיות של האימפריה הפרסית. אולם בהדרגה חרבה העיר ללא תקנה. אלכסנדר הגדול 
חלם להפכה למרכז האימפריה העולמית שלו. אך מותו הפתאומי מנע מימוש הרעיון. לבסוף נעלמה בבל מבמת 
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הנבואה  לאמת  ומתמדת  אילמת  עדות  וחרבותיה משמשות  אנו,  זמננו  עד  חרבות  לתל  היתה  היא  ההיסטוריה. 
  Universal Jewish History,העברית". ד"ר פנחס ביברפילד או בלשון האנציקלופדיה המקראית )ערך בבל
 " .Pg, 22 ( בבל – עיר זו, שהיתה במשך האלף השני והאלף הראשון לפסה"נ בירתן של אימפריות שונות, לא 
נשאר ממנה היום אלא שדה חורבות נרחב על שפת נהר פרת ממזרחו, כ-34 ק"מ מדרום לבגדאד. חורבות בבל 
ידיים,  רחב  הקרוב; שטחן, שצורתו משולש  במזרח  ביותר  הנרחבות  מן  הן  בבל  חורבות  בהן  —  והחפירות 

משתרע על פני 8.5 קמ"ר בקירוב. 

בקצהו הצפוני של המרחב הזה מתנשא התל ששמר את שמה של העיר הקדושה במשך כל אותם הדורות 
שהיא גופה שקועה בתהום הנשייה, הוא תל בבל". אלכסנדר הגדול, התאמץ בכל מאמצי כוחו לשוב ולבנות את 
חרבות בבל, והעביד, עשרת אלפים איש עבודה גדולה לבנותה ולהשיבה לקדמתה, אך פתאום עלה עליו הכורת 
וימת בחצי ימי חלדו ולא בצע את אשר יזם לעשות: הוא חפץ לרפא את בבל, אך היא לא נרפתה: " כי נגע אל 

השמים משפטה ונשא עד שחקים" )ירמיהו כ"א, ס'( )הראל –קלמן שולמן(

לעומת נבואת החורבן הנצחי שמנבא  2 נצחיות עם ישראל  דוגמא נבואות שהתגשמו מספר 
ירמיהו לאימפריה הבבלית, מבשר ירמיהו לעם ישראל שהם ישרדו בכל זמן ובכל מצב לנצח נצחים והוא אומר 
שכמו שהשמש תאיר לנצח ביום והירח והכוכבים יאירו לנצח בלילה- כך עם ישראל יישארו לנצח, וכך כתוב: כֹּה 
ָאַמר יְֹהָוה ֹנֵתן שֶֶׁמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחקֹּת יֵָרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור לָיְָלה, ִאם יָֻמׁשּו ַהֻחקִּים ָהֵאלֶּה ִמלְָּפנַי נְֻאם יְֹהָוה גַּם זֶַרע 
ִישְָׂרֵאל ִישְׁבְּתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפנַי כָּל ַהיִָּמים, כֹּה ָאַמר יְֹהָוה ִאם יִמַּּדּו שַָׁמיִם ִמְלַמְעָלה וְיֵָחְקרּו מֹוְסֵדי ֶאֶרץ ְלָמטָּה גַּם 

ֲאנִי ֶאְמַאס בְָּכל זֶַרע ִישְָׂרֵאל ַעל כָּל ֲאשֶׁר ָעֹשּו נְֻאם יְֹהָוה: )ירמיהו לא, 34(

יכול להסתכל  ייכחד ובל נשכח שהנביא לא חי היום שהוא  הנביא ירמיהו מבטיח שלעולם עם ישראל לא 
אחורה ולראות כיצד יש לעם ישראל תכונה "מוזרה" שתמיד הוא לא נכחד, הנביא חי לפני כ- 2,400 שנה, בזמנים 
הכי קשים לעם ישראל, בזמן חורבן בית המקדש והגליית העם מארצו ובכל זאת הוא מנבא שתמיד לעולם עם 

ישראל יישאר ולא ייכחד, האם זו לא נבואה כנגד כל הסיכויים?

 איך הוא ידע את זאת? לפי כללי ההיסטוריה היה צריך העם היהודי להעלם ח"ו כבר מזמן מן ההיסטוריה, 
העובדה ש"עם-ישראל" נשאר חי וקיים, הוא נס ופלא שאין כדוגמתו. הרי לא עבר דור שבו לא עמדו על עם ישראל 
לכלותו, הן מבחינה גופנית הן מבחינה רוחנית. אם כן, על פי דרך הטבע צריך היה להיות שהאומות והאימפריות 
הגדולות בהיסטוריה יתקיימו עד ימינו אנו, ואילו עם ישראל היה אמור להיכחד על פי כללי ההיסטוריה. . . והנה 

העובדות תופחות על פני המציאות הטבעית. 

עם ישראל הוא העם שעדיין חי וקיים, ואילו דווקא האימפריות העולמיות אבדו מן העולם: מואב, עמלק, 
פלשת, כנען, האמורי, אשור, בבל, מצרים העתיקה, צור, ארם, עמון, פרס, מדי, יון, אדום, רומא, מדיין. מי זוכר 
את שומר, אכד ועוד. . . כולם "קיימים" רק בארכיאולוגיה. שמירת הזהות היהודית ללא עצמאות מדינית, ללא 
שפה מדוברת אחידה, ולא מרוכזת אלא מפוזרת על כל קצוות תבל, ולמול רדיפות נוראות ורצופות, זוהי תופעה 
לא טבעית. ברור שתופעה זו לא ניתנת לחיזוי מראש, והיא נגד כל הגיון ורק בורא עולם – השולט ומנהיג את 

העולם וההיסטוריה, יכול לומר בוודאות מה יהיה. וכך מבטיח הקב"ה לפני כ- 3320 שנה בתורה הקדושה

)ויקרא כו, מד(: "ְוַאף גַּם ֹזאת בְִּהיֹוָתם בְֶּאֶרץ ֹאיְֵביֶהם ֹלא ְמַאְסתִּים ְוֹלא ְגַעְלתִּים ְלַכֹלָתם ְלָהֵפר בְִּריִתי ִאתָּם כִּי 
ֲאנִי יְֹהָוה ֱאֹלֵהיֶהם: " ודברים נחרצים כתב בזה הרמב"ם ב"אגרת תימן": "וכמו שאי-אפשר שתתבטל מציאותו 

של הקב"ה כן אי-אפשר שנאבד ונתבטל מהעולם, שכן נאמר: 

 "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם" )מלאכי ג, ו(. 

העולם  מאומות  והסופרים  הפילוסופים  גדולי  גם  אשר  עד  שבהם  בעל-טבעיותם  הדברים  מדהימים   כה 
עומדים ומשתאים למול התופעה המדהימה הזאת, נציין כמה דוגמאות המובאות בספריהם: כך מתאר זאת הסופר 

האמריקאי מרק טווין: 

 "המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומלאו את העולם בשאון הדר ויפעה, עד שהועם הזוהר והם שקעו ועברו 
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מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם. עוררו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה 
את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו ועתה, הם יושבים בצל, או אבדו בכלל. היהודי ראה את 
כולם, הכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה, לא האטה בכישוריו, וערנותו לא 
קהתה. כולם בני תמותה בעולם, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים אך הוא נשאר. מה הוא סוד נצחיותו?"

 )Mark Twain, Harper’s Magazine, Sept 1899(

 ". . . ואמנם, לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה היתה אומה זו )העם היהודי( מזמן לעבור 
מן העולם. קיומה היא תופעה מיסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזרה קדומה. . . 
" )הפילוסוף הרוסי, ניקולאי ברדייב 1936, משמעותה של ההיסטוריה עמוד 86-87(. "מה זה יהודי? שאלה 
זו אינה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה מן יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי עולם וכל 
העמים העליבוהו ודיכאוהו וגירשוהו ורמסהו, רדפהו, שרפו, והטביעו, והוא, על אפם ועל חמתם, ממשיך 
לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי – שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם שמדכאיו הציעו לו 
בלבד שיתכחש לדתו ויטוש את אמונת אבותיו. יהודי הנו סמל הנצח. הוא שלא יכלו להשמידו לא טבח ולא 
עינויים; לא אש ולא חרב האינקוויזיציה לא הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר דבר ה'; הוא אשר 
זמן רב כל-כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה לא יכול להיעלם. יהודי הנו הנצחי – הוא 

התגשמות הנצח. ")לב טולסטוי, מתוך מאמר שפורסם בג'ואיש וורלד – לונדון 1908(

דוגמא נבואות שהתגשמו מספר 3. תמיד נישאר עם קטן ככל שמספר בני העם גדול יותר כך 
גדלים סכויי הישרדותו. אילו היה העם היהודי מונה מספר רב מאוד של אנשים כמו הסינים למשל היו סיכויי 
הישרדותו יותר הגיוניים אבל התורה מבטיחה פרדוקס שמצד אחד עם ישראל יהיה עם נצחי לעולם לעולם אבל 
תמיד יישאר עם קטן! בתורה הובטחה הנבואה של "נצחיות עם ישראל" גם לאורך כל הגלות, אבל עם התחייבות 
שתמיד עם ישראל יישאר "מתי מעט" וכך כתוב בתורה: "ונשארתם מתי מספר, בגויים אשר ינהג ה' אתכם שמה" 
)דברים ד, כז(. "ונשארתם במתי מעט, תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרוב" )דברים כח, סב(. אתם תהיו המעט 

שבכל העמים! קבוצה קטנה! ואף על פי כן: תישארו קיימים! נצחיים!

לדעת מומחים, עם ישראל הקיים אלפי שנים, היה צריך למנות כיום מאות מיליונים. לדוגמא: העם הסיני מנה 
בראשיתו )2000 שנה לפני הספירה(: כ- 30 מיליון, וכיום הוא מונה כמיליארד וחצי נפש )וזאת למרות המגבלות 
על הילודה הקיימות שם על-פי החוק הסיני(. ואילו עם ישראל אף על פי שהוא עם עתיק ביותר, נשאר עם מספר 

קטן. נבואה זו התקיימה מראש באופן מדוייק כפי שהתורה הודיעה זאת מראש. 

דוגמא נבואות שהתגשמו מספר 4. פיזור בין הגויים בכל העולם התורה חזתה כבר מראש את 
תופעת הגלות ולמרות הגלות התורה הבטיחה שעם ישראל יישמר ויישרד לנצח, הפרדוכס הוא שלמרות שעם 
ישראל יישמר לנצח התורה מבטיחה שעם ישראל יתפזר בכל העולם כולו, זו היא נבואה כנגד ההיגיון שהרי כדי 
שעם ישמור על זהותו וייחודיותו נדרש שהוא יוגלה למקום אחד או שניים כדי שהצביון הייחודי שלו יישמר אבל 
התורה מבטיחה שעם ישראל יוגלה וגם ישמור על זהותו ולמרות שהוא יהיה מפוזר בכל העולם כולו. וכך כותבת 
התורה: "והפיצך ה' בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ". )דברים כח, סד( אחרי חורבן בית-שני התפזר עם 

ישראל בעולם. ובניו נדדו ממקום למקום, ומארץ לארץ, ולכל קצווי תבל הגיעו. 

גם אם היו עוד אי אילו מקומות שלא היו שם יהודים, הרי בתקופה האחרונה גם לשם הם הגיעו. במלחמת 
העולם האחרונה, הוגלו ונדדו פליטי החרב היהודים עד לפינות הנדחות ביותר בעולם, לקצווי סיביר וגם למזרח 
"הפזורה  בספר  יהודים!  בה  שאין  בעולם  ארץ  אין  הגיעו,  ואינדונזיה  הפיליפינים  עד  ואף  ויפן,  לסין  הרחוק, 
היהודית" מסכם את הדברים ומסיק: "כשאנו סוקרים במבט אחד את פני הפיזור והתפוצה היהודית בכל רחבי 
תבל, על פני כל היבשות אנו מופתעים לראות, כי העם, שהוא העתיק ביותר בעולם, הוא לאמיתו של דבר הצעיר 
ביותר, לפי האדמות שמתחת לרגליו, ולפי הרקיעים שמעל לראשו. למעלה מ- 90% של העם היהודי מפוזרים 
על-פני ארצות חדשות, מקום שם היהודים נמצאים לא יותר ממאה שנה" )לשנצ'סקי, הפזורה היהודית עמוד 9(. בדרך 
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טבעית לא היה ניתן לחזות שעם ישראל יתפזר בעולם כולו דווקא. עמים אחרים שגלו או נדדו מארצם, השתקעו 
באחת מן הארצות ולא נפוצו יותר. כך זה יותר נוח. גם היהודים צריכים היו, לפי המנגנונים הטבעיים, להשתקע 
בארץ אחת, או בכמה ארצות, ולא להתפזר בכל קצוי תבל. אבל ההשגחה העליונה יצרה סיבות שהיהודים יאלצו 
לנדוד ולהתפזר בכל העולם. בדוק את ארצות המוצא של קבוצה של יהודים הנמצאת במקום אחד – ותמצא מגוון 
רחב של ארצות שמהם הגיעו ונקבצו לשם מכל קצוי תבל. ! אם תלך לכל גן או כיתה או שיכבה בתיכון ותבדוק 
את ארצות המוצא של הסבא של כל אחד, תגלה כיצד התקיימה הנבואה הזו – לכל אחד יהיה תשובה אחרת אחד 
מתוניס השני מפרס שלישי מפולין רביעי מהונגריה חמישי מתימן שישי ממרוקו שביעי מרוסיה וכו' תחשוב רגע: 

כן  פי  ואף על  ויהיו מועטים.  יהיו מפוזרים בכל העולם,  יכול לחזות דבר כזה מראש? שהיהודים   מי 
יישארו נצחיים. ולמרות שהבטיחה התורה שעם ישראל יישאר לנצח עם קטן בכל זאת התורה אמרה שעם ישראל 
יהיה מפורסם ותמיד ידברו בו. וכמו שכתוב בפסוק: "והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך ה' 
שמה" )דברים כח, לז(. על המילה בפסוק: "לשנינה" – מסביר רש"י )לפני 900 שנה( מלשון 'ושננתם', ידברו בך. 
תמיד מדברים על עם ישראל וארצו, זהו הנושא המרכזי בהחלטות האו"ם ומועצת הבטחון, בעתונות, רדיו ובכל 
כלי התקשורת העולמיים. יש מי שלא שמע בעולם על ישראל? הבה 'נאזין' לדבריו של מרק טווין: "אם צודקת 
הסטטיסטיקה, הרי אין יהודים יותר מאשר אחוז אחד מן הגזע האנושי. פירור של אבק כוכבים, אבוד בתוך הזוהר 
ומעולם.  עליו מאז  היטב, שומעים  עליו  היהודי. אבל שומעים  על  נשמע  היה שבקושי  ראוי  של שביל החלב. 
הוא הבולט ביותר על כוכב לכת זה. חשיבותו המסחרית אינה עומדת ביחס לנפחו המצומק. תרומתו לרשימה 
העולמית של שמות גדולים בספרות, מדע, אומנות, מוזיקה, רפואה ופיננסים היא מעבר לכל פרופורציה לחולשת 

)Mark Twain, Harper’s Magazine, Sept 1899( ."כמות מספרו

דוגמא נבואות שהתגשמו מספר 5 נצחיות תורת ישראל הנביא ישעיהו מנבא שתורת ישראל 
תהיה לנצח ותישאר תמיד בפיהם של עם ישראל, הוא מנבא שתמיד יעסקו בתורה ודברי התורה לא ישתכחו 
מעם ישראל וכך כותב הנביא: ַוֲאִני ֹזאת ְבִּריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאשֶׁר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאשֶׁר שְַׂמִתּי ְבִּפיָך ֹלא ָימּוׁשּו 
ִמִפּיָך ּוִמִפּי ַזְרֲעָך ּוִמִפּי ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהָֹוה ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם: הנביא מבטיח שלעולם לנצח נצחים תורת ישראל לא 
תמוש מפיהם של עם ישראל וזה למרות הרדיפות והצרות. וכך כותב הרמב"ם באגרת תימן: "והבטחנו הקב"ה 
בתורתו ואמר, כי בהיותם מכריחים אותנו לאחוז בסברתם, שנאמר "ועבדתם שם אלהים אחרים מעשה ידי אדם", 
אבל בכל זאת לא יהיה זה בכל הארץ, ולא תכרת התורה מאיתנו לעולם, והבטיח בתורה ואמר )דברים לא(: "כי לא 

תשכח מפי זרעו". 

יכולים להתנחם בקלות, שאבדו  היהודים  זהו ספר הספרים.  )התנ"ך(  זה.  1830: הכל בספר  היינריך היינה 
את ירושלים ואת בית המקדש ואת ארון הברית ואת כלי הזהב והתכשיטים של שלמה מלך. אבדה כזאת היא 
קלת ערך בהשוואה אל התנ"ך, אוצר נצחי זה שהצילו. הם חיים במחיצת הספר הזה, בו הם מקיימים את זכותם 
האזרחית, מכאן אי אפשר לגרש אותם, ואין כאן לבוז להם, כאן הם חזקים ונערצים. מתוך שהשקיעו עצמם בעיון 
בספר זה לא הרגישו אלא מעט בשנויים שהתרחשו מסביב להם. עמים התרוממו ונעלמו, מדינות פרחו ונבלו, 
מהפכות סערו על פני האדמה והם, היהודים היו מורכנים על פני ספרם ולא הרגישו כלום מסופת הזמן שעברה 
על ראשיהם. ואכן, למרות כל הרדיפות והצרות שעברו עלינו על עם ישראל, ולמרות שהכל קמו עלינו להשמידנו 
ולהשכיח מאתנו את התורה, עם ישראל נשאר חי וקיים, וגם תורתנו, הן תורה שבכתב, הן תורה שבעל-פה – לא 

נשתכחו מאתנו עד עצם היום הזה. 

הנבואה שעם ישראל ידע וילמד את התורה לדורי דורות ולעולם לא ִתּיָשַכּח התורה- היא נבואה הנוטלת סיכון 
כבד שהרי בעשרות השנים האחרונות עם התפתחות מדע הארכיאולוגיה והשתכללות המחקר ההיסטורי התגלו 
שרידי תרבויות קדומות ברחבי העולם תרבויות כמו: התרבות האכדית והשומרית, המצרית הבבלית והאשורית, 
היוונית והרומאית. היום הן נחקרות רק באוניברסיטאות אבל המשותף לכולם שאין איש בעולם שחי לפי תרבויות 
עתיקות אלו ואיש אינו עוסק בהן על מנת לקיימן. לעומת זאת תורת ישראל התרבות העתיקה ביותר ממשיכה 
להילמד כל הזמן כפי שנלמדה מאז ומעולם, אורח החיים היהודי ממשיך להיות נר לרגלי בני העם היהודי כפי 
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שהיה תמיד. אין בעולם מקום בו נשמר אורח חיים עתיק זמן כה ארוך. כשמוצאים תפילין במערות בר כוכבא, הן 
דומות לאותם תפילין שאנחנו מניחים כיום, המזוזות הן אותן מזוזות, כשחושפים מקוואות עתיקות יומין מגלים 
שהללו בנויות על פי אותן אמות מידה ואותם כללים בהלכות מקוואות שכיום אנו בונים במקוואות הכי מודרניות. 

פלא הדבר כיצד נשמרה התורה באופן מדויק זמן כל כך רב על ידי עם כל כך מפוזר ונרדף. וכיוון שתופעה 
זו אינה מקובלת ואינה מוכרת אצל שום עם בכל הגלובוס בכל זמן נתון הרי זו נבואה כנגד כל הסיכויים וכנגד 

כל היגיון. 

6 הכותל אינו חרב לעולם, הבטחה נבואית נוספת שאינה  נבואות שהתגשמו מספר  דוגמא 
ניתנת לחיזוי מראש, ניתנה לעם ישראל עד סוף כל הדורות יהא ההבטחה שהכותל המערבי לא יחרב לעולם. 
רבה  מדרש  מסביר  ט(.  ב,  השירים  )שיר  כותלנו"  אחר  עומד  זה  "הנה  אומר:  השירים  בשיר  בפסוק  כתוב  וכך 
לו  שנשבע  בית-המקדש,  של  מערבי  כותל  אחר   – כותלנו  אחר  עומד  זה  "הנה  כך:  שנה(   1,600 כבר  )הקיים 
הקב"ה שאינו חרב לעולם... " )מדרש רבה, שיר-השירים פרשה ב, ט( "ולמה )דווקא הכותל המערבי לא יחרב(? 
כי השכינה היא במערב" כיצד ניתן להתחייב על כותל אבנים שלא יחרב לעולם? אם נבואה זו כתבה אדם ח"ו 
מדעתו, כיצד לקח סיכון עצום כזה, להתחייב מראש על כותל אחד, שריד ממקדש עתיק, שיישאר קיים ולא יחרב 
ונבנתה  נחרבה  והיא  רבות,  ירושלים מלחמות  על  עברו  הגלות,  שנות  אלפיים  הרי שבמשך  עוד,  ולא  לעולם? 
לכל הפחות תשע פעמים! מה יערוב בדרך הטבע שאותו כותל יהיה מובטח וחסין מכל המלחמות הללו? הנה 
קיצור התלאות שעברו על ירושלים בכיבושים השונים: ג'תתכ"ח לבריאת העולם )68 למניינם( – טיטוס החריב 
את בית-המקדש השני. * ג'תתצ"ט לבריאת העולם )135 למניינם( – אדריאנוס חרש את ירושלים, ובנה עליה 
את "איליה קפיטולינה". * ד'פ"ד לבריאת העולם )324 למניינם( כיבוש הביזנטים. * ד'שע"ד לבריאת העולם 
)614 למניינם( – כיבוש הפרסים. * ד'שפ"ח לבריאת העולם )628 למניינם( – כיבוש מחדש של הביזנטים. * 
ד'שצ"ח לבריאת העולם )638 למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י המוסלמים, הכליף עומר מפנה מקום הר הבית. 
* ד'ת"פ לבריאת העולם )720 למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י אביסייד מוסלמים. * ד'תש"ס לבריאת העולם 
)1000 למניינם( -כיבוש א"י ע"י המוסלמים )פאטמיים(. * ד'תתל"א לבריאת העולם )1071 למניינם( – כיבוש 
ירושלים ע"י הסלגו'קים. * ד'תתנ"ח )1098 למניינם( – כיבוש מחדש של ירושלים ע"י המוסלמים )פאטמיים(. 
* ד'תתנ"ט לבריאת העולם )1099 למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים. * ד'תתקמ"ז לבריאת העולם )1187 
למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י צאלח א-דין * ד'תתקפ"ט לבריאת העולם )1229 למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י 
פרידריך ה-2* ה'ד' לבריאת העולם )1244 למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י המונגולים. * ה'נ"ט לבריאת העולם 
)1299 למניינם( – כיבוש הארץ בידי גזאן המונגולי. ה'רע"ו לבריאת העולם )1516 למניינם( – כיבוש ירושלים 
ע"י התורכים. * ה'תרע"ז לבריאת העולם )1917 למניינם( – כיבוש ירושלים ע"י הבריטים. למרות שהייתה העיר 
כבושה בידי זרים שחפצו להכחיד כל שריד לתפארתה, משהו נשאר קיים. הכותל המערבי, ניצב באורח פלא, קיים 
מהימים ההם עד הזמן הזה. במרוצת הדורות היו שנים שהיה הכותל מכוסה עפר ורפש, אך למרות הכל נשאר הוא 
עומד על תלו, מה מפליא הדבר. פרופ' בנימין מזר: זוכרני, באחד הביקורים הראשונים שלי ליד חפירות הכותל 
אמר לי פרופסור מזר: אתה רואה שזה אמת, אותו מדרש מפורסם: "הנה זה עומד אחר כותלנו – אחר כותל מערבי 
של בית המקדש. למה? שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם וכותל מערבי ושערי חולדה אכן לא חרבו מעולם". 

 )הכותל המערבי – קובץ מאמרים בשאלת רחבת הכותל וסביבתה עמ' 19( מי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא שהבטיח 
לשמור את השריד האחרון המעיד שלא זזה משם השכינה – הבטיח וקיים. 

"דברי סיכום לנבואות שהתגשמו"

דברי סיכום: הנבואות של שלשום הפכו להיסטוריה של אתמול, הנבואות של היום הנן ההיסטוריה של מחר 
דבר אשר בדיעבד מרמז על גלגל חוזר בעולם. הגמרא מספרת על רבי עקיבא שאחרי חורבן בית המקדש 
רואה שועל יוצא מקודש הקודשים והוא צוחק. שאלו אותו: "מדוע אתה צוחק ואנו בוכים?", ענה להם שאם 
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הנבואה על החורבן התקיימה הרי שגם הנבואה על הגאולה תתקיים. משל למה הדבר דומה: לאדם שכאבה לו 
האצבע והתנפחה והרופא אומר לו שמחר היא גם תתמלא מוגלה, אבל מחרתיים הכל יעבור. ברור הדבר שלמחרת 
שאכן האצבע תתמלא מוגלה הדבר ישמח את האדם ביודעו שהרופא צדק והרפואה קרבה. כך גם אנו היהודים 
משיח,  ימי  הגאולה,  של  העתיד  הנבואות  להתגשמות  מחכים  וההווה  העבר  הנבואות  קיום  את  שראינו  לאחר 

תחיית המתים ועולם הבא. 

אכן יש למה לחכות ולא עוד הרבה שהרי עוד לא תמול-שלשום וכבר מחר-מחרתיים. 

 ש: אולי כל הניסים שמשה עשה היו על ידי כישופים?
הרי היו מכשפים באותו זמן אז אולי הוא היה מכשף גדול?

לדבר מספר תשובות: רוב האותות והמופתים במצרים נעשו בכח שמעל הכשוף, ופרעה וחרטומיו שהיו מכשפים 
גדולים לא יכלו להתמודד או לעשות דוגמתם, גם החרטומים בעצמם הודו כשהם ראו את הנסים במצרים ש"אצבע 

אלקים היא": שמדובר בדברים שרק בורא העולם יכול לעשות אותם ולא שום כוח מתוך העולם. 

עם ישראל חי במצרים ארץ הטומאה והכישופים הגדולה ביותר ואם הם היו חוששים שמעשיו של משה הט 
על ידי כשופים לא היו מתייחסים אליו. ולא מקבלים את תורתו. 

את מעמד הר סיני אי אפשר היה לכשף ולאחז עיניים כי בני ישראל ראו והבינו שזוהי התגלות אמתית של 
בורא עולם עד כדי כך שכתוב בתורה שלאחר 2 דיברות שאלוקים דיבר עמהם, ביקשו העם ממשה שיגיד את שאר 
8 הדיברות כי נשמתם לא יכלה לסבול את העוצמה של אור הדיבור האלוקי ולכן שמשה יתווך בין אלוקים אליהם. 
אבל את 2 הדיברות הראשונות הם הרגישו וראו את אלוקים מדבר אליהם. כמו שכתוב בתורה ומשה עצמו מביא 
את זאת כהוכחה באמרו "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו". ומכל 6000. 000 הנוכחים לא 

קם אחד שיערער לומר שזה כישוף 

נקודה שנייה: כי כתוב בתורה על ניסים רבים שהובטח להם שיתמשך באופן קבוע כל זמן שהותם במדבר, 
ואכן ענני הכבוד והאוכל "המן" התמידו 40 שנה, דבר שבן אנוש לא יכול להבטיח ולקיים. והאם אפשר לשכנע 
עם שלם שהם לא רעבים במשך 40 שנה? והאם אפשר לשכנע אדם שהוא לא צמא וגופו לא צריך לשתות במשך 
40 שנה הרי היה להם את נס בארה של מרים ש"נסע" איתם במשך כל הליכתם במדבר. ונס עמוד הענן ביום, 

ועמוד האש בלילה שליוו את בני ישראל במסעותיהם. 

ירידת המן מן השמים, מידי יום, ובכמות מספיקה לכל העם אנשים נשים וטף. ]במן עצמו נעשו כמה ניסים: 
מן שהושאר למחרת העלה  לכבוד שבת.  גם  כפולה  כמות   – "לחם משנה"  ירד  וביום שישי  ירד בשבת.  שלא 
תולעים, חוץ מהמן שהושאר מיום שישי לשבת קודש. כל אחד קיבל מנה שווה ללא קשר לכמות שאסף[. בארה 
של מרים שליווה את העם במסעם במדבר "שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה. אכילתו 
במדבר כל האירועים שלעיל כתובים בתורה ולולא התרחשותם, לא היה מוכן עם ישראל לקבל את התורה כי כל 
העם היה מכחיש את הכתוב בה ולא היה מוכן לקבל את התורה, וכיוון שעם ישראל קיבל את התורה חייב להיות 
שאירועים אלו התרחשו אתם בפועל, ואירועים כאלו לא ניתן לעשותם בכישוף ובצורה מתמשכת מכאן שהניסים 
שמשה רבינו עשה היו אלוקיים מאת הבורא יתברך. ולא עוד אלא שמשה "הכל יכול". נענש על ידי אלקים על 
שהוציא מים על ידי הכאת הסלע ולא על ידי דיבור אל הסלע כמו שנצטוה על ידי אלקים, ולא זכה להכנס לארץ 

המובטחת שכל כך בקש להכנס אליה. האם משה העניש את עצמו והכתיב לעצמו הוראות. 

ש: למה התורה "מאנישה" את אלוקים?
מדוע בתורה יש התייחסויות לאלוקים כאילו הוא אדם כמו שכתוב: "ישמח ה' במעשיו" או "ויתעצב אל ליבו" 

או "חרון אף השם", הרי אלוקים הוא לא אדם? 

ת. התורה בחרה בלשון אנושית כדי לתאר את מצבו "כביכול" של הבורא, זה נקרא בלשון חז"ל כדי "לַסֵבּר 
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את האוזן" הכוונה היא: כמו שמסבירים לילד קטן שהחשמל "נושך" אין הכוונה שלחשמל יש שיניים והוא נושך 
אלא הוא פועל וכואב כמו נשיכה. לולי שהתורה "תאניש" את הבורא אי אפשר לתאר את הדברים אבל מצד 
האמת זה משהו הרבה יותר גבוה שלא ניתן לתפוס בלא לסבר את האוזן שלנו. אבל מהותו של אלוקים לעולם לא 

משתנה והיא בלתי נתפסת. 

להמחיש את העניין נביא כמה דוגמאות ונפרש אותם, כשכתוב: "ישמח ה' במעשיו" מסביר הרמח"ל שאלוקים 
מצד עצמו מעוניין תמיד כמה שיותר להשפיע טוב לבריותיו רק שהם צריכים להכין כלי והכלי הוא מעשים טובים 
כיוון שהוא קבע את עניין הבחירה כאשר בני אדם בוחרים בטוב אז אלוקים כביכול שמח במעשיו והכוונה היא 
שהוא יכול לתת יותר שפע בזכות מעשיהם הטובים של בני האדם, לעומת זאת כאשר הם בוחרים ברע אלוקים 
כביכול "מתעצב על ליבו" הכוונה שכיוון שבני אדם קלקלו, אז אלוקים מצמצם את השפע שהוא מעוניין לתת 
אז  מעשיו,  את  מקלקל  המקבל  כאשר  המקבל.  מצד  נאמר  לבו"  אל  ש"ויתעצב  המהר"ל  שמסביר  וכמו  להם. 
הקב"ה מצמצם את השפעתו אל אותו אדם, ומצד שני, שמחתו של הבורא כאשר הוא נותן ריבוי של שפע, והוא 
כאשר המקבל מכשיר את מעשיו להיות ראוי להשפעתו יתברך וכמו שכותב הרמח"ל: "כי מעשי הצדיקים יולידו 
שמחה לו יתברך, וזה המקור לכל הטובות, ומעשי הרשעים, כביכול יעציבו את הלב, וזה המקור לכל הרעות" 
אלוקים לא משתנה ותמיד הוא רוצה להשפיע טוב רק מעשיהם של האנשים הם פותחים ומרחיבים את השפע 
או מצמצמים את השפע. כאשר השפע מצומצם זה נקרא ויתעצב אל לבו או חרון אף השם שאלוקים מצמצם את 
השפע ולכן נוצרים חסרונות דהיינו עונשים לעוברים על רצונו, ואילו כאשר השפע יכול לזרום בזכות מעשיהם 

של הצדיקים זה נקרא "ישמח ה' במעשיו" וכדומה. 

להבין מעט מעט מזה נדמיין לעצמנו את החשמל שהוא יכול ליצור קור על ידי שיפעל במקרר ויכול ליצור 
חום על ידי שיפעיל תנור. החשמל לא השתנה אלא הכלים שבהם החשמל פועל הם מתגלים אלינו כמקררים או 
מחממים. כמו כן ניתן לשים טרנספורמטור שינמיך את עוצמת הזרם וימעיט את ה"שפע" החשמלי. הכל לפי 
מעשינו. האם התורה ניתנה אולי על ידי חייזרים? מצחיק קצת לחשוב זאת, אבל יש אנשים החושבים שאולי 
חייזרים מכוכב אחר, כתבו את התורה. מי שלמד את התורה, ידע שלא יתכן שבני תמותה עשו את הנסים והנפלאות 

המסופרים בתורה. למשל: 

1. האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים לגרום לאש וברד לרדת יחדיו. 

2. האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים להפוך ים לדם. 

3. האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים להרוג בו זמנית, כל בכור בארץ שלמה?

4. האם שמעת על יצורים בני תמותה, המסוגלים לקרוע ים לגזרים. 

5. האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים לבקוע אדמה ולהפיל בה קהילה שלמה, ולאחר מכן לסגור 
אותה?

6. האם שמעת על יצורים בני תמותה המסוגלים להפיל ארבה על ארץ שלמה. 

לא תוכל להיות קיימת טכנולוגיה כזאת לעולם עוד כמה נקודות לנקודה. 

מעולם לא נצפה שום יצור חי בשום כוכב שהוא, ולא נצפו שום סימני אינטליגנציה בשום מקום ביקום, ולכן 
ההשערה כאילו באיזשהו מקום ביקום יש חיים ברמה יותר גבוהה מאשר כאן בכדור הארץ, היא דמיונית מאין 

כמוה. 

מקורות: דניאל בלס, ר. אזולאי. 
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מהי התורה שבעל פה? למה צריך אותה? מה קיבל משה בסיני? 
מה היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה?

ת. ביציאת מצרים ניתנו עם ישראל שתי תורות התורה שבכתב והתורה שבעל פה. התורה שבעל פה למעשה 
היא מסבירה לנו איך לקיים את המצוות כפי שנדגים במשל הבא, תאר לך שני אנשים שנסעו בספינה ולרוע מזלם 
הספינה טבעה ובנס גדול הם ניצלו מהספינה והצליחו לעלות לאי בודד בשם "קינוסומפיה"". כששני האנשים 
הגיעו לאי הם שאלו את עצמם כיצד לחיות במקום? איך למצוא אוכל? מה הם הצמחים שאינם רעילים, והנה 
מצאו ספר, כתוב בכתב שהם מכירים ובשפה שהם מבינים! על כריכת הספר היה כתוב: "הדרכה- כיצד לחיות 
באי  לחיות  כיצד  מילה של הדרכה  כל  בולעים  הם  תזזית  כאחוזי  קינוסומפיה" שמחתם הרקיעה שחקים,  באי 
הבודד. אולם שמחתם לא ארכה כל כך. כי לצערם הם גילו כי למרות שהספר כתוב בכתב ובשפה שהם מבינים, 
אבל הספר כתוב בתמצות, ושאי אפשר להבינם מבלי פירוש. לדוגמא בספר כתוב שכדי להינצל ממחלת הים שיש 
באי "קינוסומפיה" יש לשים "תפינה" על המצח כל יום, מה זה תפינה? הם שואלים אחד את השני? הם מדפדפים 
עוד כמה דפים וקוראים שכדי שהרוחות החזקות באי "קינוסומפיה" לא יעיפו את האוהל שהם בונים יש לתקוע 
יתד עשויה מעץ בשם "טוטו" אבל הם לא מכירים את העץ והיכן משיגים אותו. אכזבתם גדולה, איך יוכלו לקיים 
את הספר? איך יוכלו לחיות באי "קינוסומפיה", הרי הם אמנם מבינים את המילים אבל מה זה "תפינה"? מה 
הפירוש של "טוטו"? לא נייגע אתכם הקוראים איזה עוד מילים לא מובנות הם גילו בספר, כי היה חסר להם 
. ברור לכולנו שכאשר כותב הספר נתן את הספר הוא הסביר   . מישהו שיסביר להם, מה התכוון כותב הספר. 
למקבלי הספר מה זה "תפינה" ומה זה "טוטו" כי אחרת אין טעם לעצותיו והוראותיו. האנשים זכו לפגוש את זקני 

האי שהסבירו להם בחפץ לב את כוונת הספר, והם נשארו באי בריאים ומוגנים, עד ששבו לביתם. 

ובכן כל מסמך כתוב, גם אם הוא כתוב בעברית חייב לבוא עם הסבר בעל פה על המסמך הכתוב, אי אפשר 
לקיים את התורה לפי מה שכתוב בתנ"ך! לדוגמא: כתוב "והיו לטוטפות בין עיניך" מה זה "טוטפות"? כתוב 
גם בתורה "וכתבתם על מזוזות ביתך" אבל לא כתוב מה זה מזוזה? מה לכתוב בה? אפילו היכן עושים ברית 
מילה, לא כתוב בתורה שבכתב, וכיצד לשמור את השבת, ומהו עינוי הנפש ביום הכפורים, וכן הלאה עוד מאות 
דוגמאות! בלי הסבר שבעל פה, התורה היא מעוקרת ולא ניתן לקיימה, איך נותן התורה ירצה שיבינו את התורה 
וגם יקיימו אותה מבלי שיסביר את כוונת דבריו שבכתב, ההגיון הוא שביחד עם נתינת התורה למשה הוא גם 
הסביר לו כל מצווה איך לקיים אותה ולמה הוא מתכוון, ומשה רבנו לימד הלאה את כל ישראל, והם חזרו ושיננו 

את דבריו כדי לקיימם. 

ש. היכן כתוב בתורה שיש תורה שבעל פה?     ת. כתוב בתורה. ֵאלֶּה ַהֻחקִּים ְוַהמִּשְׁפִָּטים ְוַהּתֹוֹרת 
ֲאשֶׁר נַָתן ה'. . . בְַּהר ִסינַי בְּיָד ֹמשֶׁה' )ויקרא כו'(: 'והתורות' מלמד ששתי תורות נתן ה' לישראל, אחת בכתב 
ואחת בעל-פה. 'בהר סיני ביד משה' – הלכותיה ודקדוקיה ופירושיה נתנו על-ידי משה מסיני" )תורת-כהנים שם(. 

וזה לשון הרמב"ם בהקדמתו למשנה: כל המצוות שנתן הקב"ה למשה רבנו בהר-סיני נתן לו אותן בפירושן. 
היה אומר לו המצווה, ואחר כך אומר לו פרושה וענינה, וכל פרטי המצוות הכלולים בספר התורה. שנאמר: 
"ְוֶאתְּנָה ְלָך ֶאת ֻלֹחת ָהֶאֶבן ְוַהּתוָרה ְוַהמְִּצָוה". 'תורה' – זו תורה שבכתב. ו'המצוה' זו פירושה, וציווה הקב"ה 

לעשות את התורה על-פי המצוה, ומצוה זו היא הנקראת – תורה שבעל-פה". 

 הנה לפנינו דוגמאות איך הקב"ה אמר למשה רבנו את המצווה, ואחר כך אמר לו פירושה וענינה. הקב"ה 
אמר למשה בתחילה את המצווה: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבּו שְִׁבַעת יִָמים". אחר הודיע לו פירושה וענינה: שהסוכה חובה על 
הגברים ולא על הנקבות. ושאין החולים חייבים בה ולא הולכי דרך. ושהסכך יהיה רק מצמח הארץ ושאסור לסכך 
לא בצמר ולא במשי ולא בכלים – אפילו עשויים מאשר תצמיח הארץ, כגון: הכסתות, הכרים והבגדים. והודיע, 
שהאכילה השתיה והשינה בה כל שבעה – חובה. שלא יהיה שטחה פחות משבעה טפחים אורך על שבעה טפחים 

רוחב. שלא יהיה גובה הסוכה פחות מעשרה טפחים, ועוד. 

דוגמא נוספת: הקב"ה אמר למשה את מצות שמירת שבת "ֹלא ַתֲעשֶׂה ָכל ְמָלאָכה". אחר כך הודיעו בעל 
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פה פירוט כל ל"ט אבות המלאכות האסורות בשבת עם הפרטים הכללים והדקדוקים. וכך קיבל משה רבנו שש 
מאות ושלש עשרה מצוות, שלוש מאות ושישים וחמישה מצוות לא תעשה – כנגד ימות החמה, ומאתיים ארבעים 

ושמונה מצוות עשה – כנגד אבריו של אדם. 

וכיצד היה משה  והפירוש – בעל-פה.  ניתנו בכתב,  ודקדוקיהן.  ופירושיהן כלליהן  )613( מצוות הן  תרי"ג 
מלמד את עם ישראל את התורה שבעל פה? הרמב"ם מסביר לנו כיצד כל אחד מישראל שמע ארבע פעמים את 
התורה שבעל פה. היה משה נכנס לאוהלו ונכנס אליו אהרן, ומשה היה אומר לו את המצווה הנתונה לו פעם 
אחת ולימדהו פירושה, ועבר אהרן לימין משה רבנו. ונכנסו אחריו אלעזר ואיתמר בניו, והיה משה אומר להם מה 
שאמר לאהרן, ועברו וישבו האחד לשמאל משה רבינו והשני לימין אהרן. ואחרי כן באו שבעים זקנים, ולימדם 

משה כמו שלימד לאהרן ובניו. ואחרי כן יבאו כל ישראל' ושם לפניהם המצווה ההיא עד ששמעו הכל מפיו. 

ושאר  פעמים,  שני  והזקנים  פעמים,  ובניו שלש  פעמים,  ארבע  מפי משה  ההיא  המצווה  אהרן שמע  נמצא 
העם פעם אחת. והסתלק משה, וחזר אהרן לפרש המצווה ההיא אשר למד, ששמע מפי משה ארבע פעמים, כמו 
שאמרנו, אל כל הנמצאים. והסתלק אהרן מאיתם אחרי ששמעו בניו המצווה ארבע פעמים, שלוש מפי משה ואחד 
מפי אהרן. וחוזרין אלעזר ואיתמר )בניו של אהרן(, אחרי שנסתלק אהרן, ללמד המצווה ההיא לכל העם הנמצאים 
ונסתלקו מללמד. ונמצאו שבעים הזקנים שומעים המצווה ד' פעמים, שתים מפי משה ואחת מפי אהרן ואחת 
מפי אלעזר ואיתמר. וחוזרים הזקנים גם הם אחר כן להורות המצווה להמון פעם אחת. נמצאו כל הקהל שומעים 
המצווה ההיא ד' פעמים, פעם מפי משה ופעם מפי אהרן ושלישית מפי בניו ורביעית מפי הזקנים: כך הייתה דרך 
הלימוד והשינון של התורה שבעל פה וכך יכלו כל ישראל לדעת את רצון הבורא, כל ספק שהיה להם הם פנו 
אל הזקנים ואם הם לא ידעו הם פנו לאהרן ואם גם הוא לא ידע הם פנו למשה ואם גם הוא לא ידע הוא שאל את 
הבורא. ובכן עד כאן למדנו שיחד עם נתינת התורה שבכתב ניתנה גם התורה שבעל פה וגם למדנו כיצד התורה 

שבעל פה נלמדה לעם ישראל כולו. 

ש: מה היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה?
   ת. ובכן, הרב שמשון רפאל הירש מדמה את היחס של התורה שבכתב לתורה שבעל-פה, זה כמו היחס של 
הרשימות הקצרות שנרשמו בעת השמעת הרצאה – לבין ההרצאה עצמה. ההערות קצרות מאוד מובנות כל צרכן 

לאלה שהאזינו להרצאה, לעומת זאת הן בלתי מובנות לחלוטין לאלה שלא באו בסוד הדברים. 

או  הרעיונות  מהלך  כל  את  בזיכרונם  להעלות  כדי  וסימנים,  אותיות  הספורות,  המילים  יספיקו  לראשונים 
ההערות. לעומת זאת נשארים הסימנים האלה לאחרים, כחידה סתומה. למעשה החידוש היותר גדול הוא נתינת 
תורה שבכתב ולא נתינת תורה שבעל-פה, שהרי האדם הראשון נצטווה בעל-פה, נח נצטווה בעל-פה, שבע מצוות 
בני-נח ניתנו בעל-פה, כמו כן לפני מתן תורה נצטוו בני-ישראל בעל-פה במצות פרה אדומה, שבת ועוד. ואף על 
פי כן הבורא יתברך בגדולתו תימצת את כל המצוות וההוראות, כל הפירושים עם כל ההשלכות האקטואליות, 

לכל הדורות, בטקסט אחד וקצר – "התורה שבכתב". 

ש: מה מכילה התורה שבעל פה?
   ת. התורה שבעל פה כוללת כמה חלקים, הנקראים פשט, רמז, דרש, סוד. )ראשי תיבות פרד"ס( הפשט כולל גם 
"הלכה למשה מסיני", שהם הלכות שאינם מפורשים בתורה רק ברמז קל, או פירוש תיבות בתורה שאין מקורם 
בשפה העברית ופירוש כל צוויי התורה. ואלו הן הלכות שעברו מדור לדור ממשה רבנו עד ימינו אנו. לדוגמא 
פירוש תיבת טוטפות שהוא תפילין, ומה הם תפילין, ממה עשויים וצבע התפילין, מה כותבים במזוזה, היכן שמים 

אותה וכדומה. 

לאחריה הוא ה"רמז", שממנו נלמדים דברים שניתנו בסיני ונרמזו בכתוב, כמו מצות הנזירות שכתבה תורה 
הוא  בגי'  יהיה  יהיה"  קדוש   " בתיבת  רמזה  היא  נזירות  המינימאלי שחל  הזמן  את  אבל  זה  על  פרשה שלימה 

שלושים ששלושים יום הוא הזמן המינימאלי של נזירות. 

13 מידות  ידי כללים קבועים הנקראים  החלק השלישי בתורה שבעל פה הוא דרשות חז"ל מהפסוקים על 
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)13מידות=כללים( שהתורה נדרשת בהם, כללים קבועים אלו גם כן עברו מדור לדור, ועליהם בנויים הדרשות 
והפירושים של חז"ל. זה להבדיל כמו כללים ונוסחאות במתמטיקה שעליהם ניתן להכניס נתון ולהוציא תוצאה, 
לדוגמא יש כלל מתוך היג' מידות ושמו: קל וחומר, כאשר יש דין שחובה לעשות אותו במקרה הקל אז ודאי שיש 

חובה לעשות דבר יותר חמור, וכן להיפך. 

דוגמא: ידוע שפיקוח נפש דוחה שבת, דהיינו שאם יש חשש לחייו של יהודי, אז מותר לחלל שבת כדי להציל 
את היהודי. נשאלת השאלה מהיכן למדנו שמותר לחלל שבת במצב של פיקוח נפש? הרי זה לא כתוב מפורש 

בתורה?

התשובה היא שחכמים למדו זאת על ידי היג' מידות- 13 כללים – בתוך כללים אלו יש את הכלל של "קל 
וחומר". איך למדו זאת?

כתוב בתורה שמותר לחלל שבת כדי לקיים מצוות מילה, אז ממילא חכמים למדו שאם רק בשביל מצוות מילה 
התורה מתירה לחלל שבת אז ודאי שהתורה תתיר לחלל שבת כאשר האדם נמצא במצב של פיקוח נפש. והנה 

לשון הגמרא בנושא זה: 

 "מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת רבי אלעזר בן עזריה אומר מה מילה שהיא אחת מאיבריו של אדם 
דוחה את השבת קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. "

 זאת אחת מיג' מידות וישנם עוד שיטות ודרכים שמהם ניתן ללמוד מהתורה. 

יש טעם  צוה עליה, שבוודאי  ומשפט מדוע אלקים  וחוק  החלק הרביעי הוא הסוד שבו מוסברת כל מצוה 
לתורתו ואינה צווי רק להוכיח שהוא השולט. והוא כולל את כל סודות בריאת העולם והאדם, שהמצוות מכוונות 
כנגדם, מעין הוראות הרופא על התעמלות ואכילת מאכלים מסויימים ומניעה ממאכלים אחרים בהתאם לחוקי 

האנטומיה והתזונה. 

הרמב"ם מסכם לנו את חמשת חלקי התורה, שלושה חיובים מהתורה ושנים מדברי חכמים: 

ג. פרושי חז"ל  ב. הלכה למשה מסיני שאין לה רמז בפסוק.  א. הלכה למשה מסיני שיש לה רמז בפסוק. 
שנלמדים על ידי יג מידות. ד. תקנות חז"ל )הלל, נרות שבת, נרות חנוכה וכו'(. ה. גזרות חז"ל )עוף בחלב, יום 

שני של ר"ה וכו'(. 

מקור סמכותם של חז"ל הוא התורה עצמה שמצווה אותנו לשמוע בקולם- 

 "על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 
ושמאל". 

גדולי ישראל הם אנשים שנדבקו בתורה ובעבודת ה' ומתוך כך זכו שתועבר דרכם המסורת של פרטי המצוות, 
וניתנה להם היכולת לכוון בלימודם לרצון ה' ועל ידי זה להדריך אותנו כיצד לקיים את התורה. 

ש. מחלוקות בחז"ל כיצד יתכן? איך ייתכן שתי דעות סותרות, שניהן אמת, ואיך לנהוג 
למעשה. ואיך ייתכן ששניהם צודקים, הרי אחד אומר מותר ואחד אומר אסור, אחד אומר 

חייב והשני אומר זכאי?
    ת. התורה היא אלוקית, היא איננה מעשי בני אדם. במציאות שלנו, של בני האדם, שני דברים שהפוכים זה 
מזה, הם מתנגדים ושוללים זה את זה. קור הוא לא חום, הוא מנוגד לחום. אך הואיל והתורה היא אלוקית, יש 
לה את הכוח המיוחד לאחד את ההפכים. להחזיק את שניהם בלי שיסתרו זה את זה. בשמים אפשר ששני דברים 
הפוכים יהיו נכונים. שמים אותיות אש ומים, שני הפכים שחיים יחדיו בשלום. כמו הברד שהיה במצרים, אש 
עם מים. אלוקים אמר את שניהם גם חייב וגם זכאי, אלוקים נתן למשה טעמים להיתר וטעמים לאיסור, וההלכה 
היא כפי הרוב, אבל שניהם אמת כי את שניהם אמר אלוקים. בנוסף לכך יש לנו לדעת שייתכן שמהזווית שלנו זה 
נראה לא מובן איך שני הפכים יכולים להיות אמת, אבל בשמים זה כן ייתכן, כי המושגים שם הם מושגים אחרים 

מאשר שלנו. 
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דמיין חדר סגור שיש בתוכו כיסא ושולחן, לחדר זה יש שתי דלתות משתי הצדדים, לכל דלת יש חור קטן 
להציץ לתוך החדר, והנה באים אלינו שניים אחד טוען שיש כיסא ואחר כך יש את השולחן ואילו השני אומר 
"מה פתאום, אני ראיתי שיש קודם את השולחן ואחר כך את הכיסא!" האם ייתכן ששניהם צודקים? אז התשובה 
היא שמצד המבט שלהם הם מרגישים צודקים 100% ובטוחים שהשני טועה, אבל במבט יותר גבוה, אז שניהם 
צודקים, כי כל אחד הסתכל מזווית אחרת, כל אחד הסתכל מדלת אחרת, כי מדלת אחת ניתן לראות קודם את 
הכיסא ואחר כך את השולחן, אבל אם מסתכלים מהדלת הנגדית שממול אז רואים שיש קודם את השולחן ולאחר 
מכן את הדלת. כך גם במבט שלנו קשה לנו להבין איך שתי דעות יכולות להיות צודקות למרות שהן נוגדות, אבל 
במבט האלוקי, אז ייתכן מאוד, כי אלוקים שם את הרב ההוא עם הכישרון ושורש הנשמה המסוים והמיוחד ולכן 
עליו לפסוק כך ואילו הרב השני יש לו כישרון ושורש נשמה אחר ועליו לפסוק אחרת, ואלוקים מסכים עם שני 

הפסקים כי הוא נתן לשניהם מקום בתורה כי הם לפי כללי הפסיקה אותם קבע הבורא. 

מסביר זאת המהר"ל, שכמו שאש ומים שניהם כוחות שאלוקים מעוניין בהם למרות שהאש והמים שניהם 
הפכים, כך גם בענייני דעות שונות והפוכות בתורה, בשניהם אלוקים רוצה. להלכה אנו ננקוט בשיטה אחת, ואילו 

כמאמר הגמרא לאחרת. 

להלכה,  אך  חיים,  אלוקים  דברי  שניהם  אכן,  הלל".  כבית  והלכה  חיים  אלוקים  דברי  ואלו  "אלו  לדוגמא: 
למעשה, למציאות שלנו ששם אי אפשר לחיות ביחד שני הפכים – יש להורות כאחד מהם, לכן הלכה כבית הלל. 
אמנם יכולים אנו לשמוע שרב אחד אומר שדעתו של השני אינה נכונה, כשם שביטויים כאלו כתובים בכל ספרי 
רבותינו בכל הדורות. אך אותו גדול, בעיניים שלו ובעומק שמשם הוא מביט, יש לו הכוח לומר שדעת השני איננה 
נכונה. אך גם אותה דעה 'לא נכונה', קודש היא ומכלל דברי תורה היא. אסור להיכנס עם דף שעליו היא כתובה 

לתוך שירותים והוא קדוש וצריך גניזה. כי גם היא דברי אלוקים חיים. 

יותר על פי הקבלה, עם ישראל מורכב משנים עשר שבטים שלכל אחד יש כוון ומהלך משלו  להבהיר לך 
בשמים, ויתכן שכל רב יפסוק לפי מהלכו ושבטו וכאן למטה יווצר ניגוד הלכות בין הרבנים ולכן יש פסק הלכה 
כיצד להתנהג למעשה, ומתי כדאי לקיים את דברי שניהם. לדוגמא, כיצד מכניסים את פרשיות התפילין בתוך 
הבתים שלהם יש בזה מחלוקת בין רש"י לבין נכדו ר' יעקב הנקרא רבינו תם. ואעפ"י שהלכה כרש"י יש מצוה 
גדולה שמוסיפה חיים למי שמניח תפילין גם כשיטת רבינו תם, וכך נוהגים כל המקובלים, וקהילות ההולכים לפי 

תורת החסידות של הבעל שם טוב. 

ש: אם שניהם נכונים אז מה אעשה למעשה?
    ת. הורונו חכמים, 'עשה לך רב'. בכל המחלוקות כל אחד מאתנו הולך אחר כוון פסיקה אחת, רב אחד. זה 
רצון ה' ובכך אנו מקיימים רצונו ויוצאים ידי חובת המצוות. הודרכנו משמים לקבל את פוסקי דורנו, כי מהשמיים 
מסייעים להם. ועל זה נאמר: "יפתח בדורו כשמואל בדורו". "והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם", ולומדים 
מכאן חז"ל שהקב"ה מצווה אותנו לקבל את הפוסק והשופט שבאותו הדור, כאילו הוא משה רבנו בשעתו. לא אנו 
יצרנו את ירידת הדורות, זהו מהלך אלוקי מכוון. ובכל מיני שאלות אין לנו אלא לשמוע את גדולי דורנו. הקב"ה 

בתורה כתב והסמיך אותם להורות לנו ולהיות לנו לעיניים. "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך"

 ש: איך נטעו המחלוקות בחז"ל?
    ת. יש לדעת שבתחילה לא היו כמעט מחלוקות כי היה את בית הדין הגדול וכל ספק היה היהודי פונה לבית 
הדין  לבית  להגיע  יכולים  שהיו  עד  גבוהה  יותר  לסמכות  פונים  היו  יודעים  היו  לא  הם  ואם  שלו  הדין שבעיר 
הגדול בירושלים ששם היו נפסקים הדברים ללא עוררין, אבל מאז זמן החשמונאים שבגלל הגזירות נתפזר בית 
הדין הגדול אז התחילו המחלוקות. ויש לדעת שאף על פי שכשפותחים את התלמוד והמשנה נראה כאילו ישנם 
הרבה מחלוקות אבל האמת היא שיחסית לכמות החומר אז ברוב ההלכות אין מחלוקות, לדוגמא כולם מסכימים 
שיש להניח תפילין, לשמור שבת, לא לגנוב ולא לרצוח, לעשות פסח וסוכות, כי כולם מסכימים בכל העניינים 
העיקריים, ומה שיש מחלוקות זה על הפרטים שצדדים שבתוך ההלכה, אבל על עיקרי ההלכות אין מחלוקות, כי 
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זה עבר מדור לדור ומרב לרב. המחלוקות הן על הפרטים ועל החלת כללי הפסיקה על המציאות המשתנה, שזה 
דבר שמשתנה לפי הבנתו, כשרונו ושורש נשמתו של כל רב. להלן נפרט את סיבות למחלוקות: 

סיבה ראשונה: כישרונות שונים- לכל אדם יש כישרונות, עומק הבנה וזווית ראייה שונים, דוגמא, נניח אתה 
ואחיך לומדים נהיגה, והנה מורה הנהיגה בוחן אותך לראות אם אתה מוכן לטסט, ופתאום צופרת לכם מאחורה 
מכונית ספורט, אתה הנהג ואתה מחליט להאט ולתת למכונית לעקוף אותך, אחיך שיושב במושב האחורי באוטו, 
אומר לך איזה שטות עשית! היית צריך להגביר את המהירות שלך, ושניכם מתווכחים, מורה הנהיגה מתערב 
ואומר ששניכם צודקים, כל עוד אתם לא עוברים על כללי הנהיגה אז ניתן או להאט את הרכב או להגביר מהירות 
בתנאי שלא תעבור את המהירות המומלצת. אתה ואחיך שומרים על הכללים אבל האופי שלך הוא לפסוק להאט 
ולא להיכנס לסיכונים ולעומת זאת אחיך גם שומר על הכללים אבל הוא מעדיף להאיץ באוטו, המחלוקת ביניכם 
קשורה לאופי השונה שלכם. כך גם הרבנים הם קיבלו את הכללים לפסיקה אבל כמובן שישנם דברים ומקרים 
וייתכן שני רבנים שיפסקו הפוך אבל שניהם צודקים כי שניהם  שלא כתובים והם פוסקים לפי כללי הפסיקה, 
פעלו לפי כללי הפסיקה, וכל אחד מדמה את המקרה לפי סברתו ושכלו מה שאלוקים נתן לו. הם אמנם יכולים 
לדון ביניהם אבל כל עוד ששניהם פוסקים לפי הכללים ואינם מטים את הדין לפי רצונם אלא לאחר עיון וחקירה 
אמתית אז אלוקים מסכים עם שני הפסקים האלה אפילו אם הם הפוכים! ואם תשאל למה הדברים לא ברורים? 
למה לא כתבו את כל הכללים ואת כל הפרטים וכך לא יהיו מחלוקות? אז התשובה היא שלא שייך לכתוב את כל 
הפרטים ופרטי הפרטים, המהר"ל ממשיל זאת לעץ, ענפים ועלים- דהיינו: כמו שבכל עץ יש את הגזע ויש את 
הענפים הראשיים ויש את הענפים שיוצאים מהענפים הראשיים ויש גם את העלים, כך גם בכל הלכה ישנם פרטים 
ופרטי פרטים, ולכן ייתכן שקיבלו מרבותיהם את ההלכות אבל לא שייך לפרט כל מקרה ומקרה בחיים, כי זה 
פרט בתוך הפרטים הכלליים ולכן עליהם לפסוק הלכה לפי הכללים שיש בידיהם ולפי השוואות למקרים דומים 

שפסקו להם רבותיהם ולכן נטעו מחלוקות כי יש לכל אחד כשרון שונה והבנת עומק שונה. 

נשמה  יש  נחצבה,  היא  ממנו  נשמה  שורש  לו  יש  יהודי  שכל  מפני  היא  המחלוקות  התהוות  שנייה:  סיבה 
שהיא משורש של דין ויש נשמה שהיא משורש של חסד, יש רב ששורש נשמתו הוא משורש דין ולכן הוא נוטה 
להחמיר ויש רב ששורש נשמתו הוא משורש חסד והוא נוטה להקל. שני רבנים אלה, פוסקים לפי הכללים ולא 
סתם מחליטים מעצמם אבל הנטייה הפנימית שלהם מורה להם להתיר או לאסור, ודאי שהם לא מחליטים באופן 
שרירותי כי בא להם, אלא פשוט כשבא אליהם מקרה שלא כתוב בספרים ולא פסקו בו בעבר אז הנטייה הנשמתית 

שלהם זה להשוות את זה למקרה האוסר או למקרה המתיר לפי נטיית נשמתם. וכך נטעו מחלוקות. 

ש: אני לא מקיים מצוות בגלל שיש מחלוקות בין הזרמים אז איך אדע מה אמת?
תאר לך אדם עשיר אבל חולה ומצבו חמור, אז הוא מזמין אליו כמה רופאים מומחים, כל רופא מביא  ת.     
את הדיאגנוזה שלו ואת רשימת התרופות המומלצת, והנה מתוך עיון ברשימות התרופות והטיפולים המוצעים 
החולה רואה שהרשימות והטיפולים הם דומות רק יש כמה תרופות שרופא א' הציע ולעומתו יש כמה תרופות 
שרופא ב' הציע. לאחר מחשבה והעמקה בעניין מחליט העשיר מיודעינו החלטה "חכמה" והוא אומר כיוון שלא 
כל הרופאים אומרים אותו דבר אז הוא מחליט לא לקיים כלום! כן כלום, הרי הם חולקים אחד על השני. ומה 
וייתכן שהם טועים בחלק, אבל לפחות שיתחיל לקיים  ייתכן שכל הרופאים צודקים בכל ההמלצות  נענה לו? 
ולקחת את התרופות והטיפולים שמוסכמים על כולם. אם אתה יודע שהתורה מאלוקים והיא אמת, אבל הסיבה 
שלך שאתה לא מקיים זה בגלל שאתה לא יודע מה לקיים כי יש מחלוקות בין הזרמים, אז תקיים קודם כל את מה 
שמוסכם על כולם כי זה ודאי מצווה, כולם מסכימים שמצווה להניח תפילין ולשמור שבת ועוד שאר הלכות, אם 
תקיים את המצוות האלה ודאי שייפתחו לך שערי שמים ותוכל להבין יותר את המחלוקות ואת ההלכות החלוקות. 

הערה חשובה: 

יש לבחור רק רב מוסמך כיוון שלא כל מי שנקרא רב הוא באמת רב, וישנם כיום "רבנים" רבים שעד לא מזמן 
לא שמרו שום מצווה והיום הם מקבלים קהל וגובים כספים וכדומה. ומוציאים שם רע על היהדות, זה לא אומר 
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שכל אחד הוא כך. אבל יש כמה סימנים להבחין אם הרב הוא אמתי או לא, וזה חלק מהבלבולים והניסיונות של 
הדור האחרון דור הגאולה. להלן סימנים לרב אמיתי

לא גובה כספים עבור כניסה אליו, אלא כל אחד שרוצה יכול להיכנס אליו. לא מורה לעבור על שום הלכה 
שבשולחן ערוך ושהוא מוסמך על ידי רבנים המקובלים על שומרי המצוות, כי שומרי המצוות יודעים את ההלכה 

ואם הרב עובר על ההלכה אז שומרי המצוות יודעים זאת בעוד ש"חסידיו" לא מספיק למדו להבחין בכך. 

זוהי הדרכה כללית על מנת לבחור ברב הנכון. 

ש: מדוע חכמים הוסיפו מצוות הרי כתוב בתורה: "לא תוסיפו ולא תגרעו" 
    ת. נניח שקנית מכונית, וברוך השם יש לך בית, האם ניתן לומר הוספתי לבית שלי מכונית? ודאי שלא! כי זה 
שני דברים שונים, כל אחד יודע שיש מכונית ויש בית, כך גם חכמים כאשר הם מוסיפים איסור או סייג או מצווה, 
הם מודיעים שמהתורה זה מותר רק הם מוסיפים סייג כדי שלא ניכשל באיסור תורה, או כאשר הם מוסיפים מצווה 
כמו מצוות חג פורים או חג חנוכה, אז הם מודיעים שהם הוסיפו את החג הזה מצד עצמם, וכל האיסור הוא דווקא 
להוסיף איסור ולומר שזה מהתורה אז זה נחשב שהוסיפו משהו על התורה, אבל אם מודיעים מראש שזה לא 

מהתורה אלא מצווה או סייג נוסף אז בזה אין איסור. 

לדוגמא: מהתורה אסור לאכול בשר בהמה או חיה יחד עם חלב אבל בשר עוף עם חלב מותר ובאו חכמים וכדי 
שלא ניכשל באיסור תורה אז הם גם אסרו בשר עוף עם חלב כדי שאם לא יהיה איסור של בשר עוף אז בטעות 

אנשים גם יגיעו לאיסור של בשר בהמה בחלב. 

ש: אז למה התורה לא אסרה? והאם היא נתנה לחכמים אפשרות לעשות סייגים?                     
ת.  התורה נתנה את הסמכות לחכמים כי הם נמצאים בכל דור ויכולים ל"חוש את הדופק" של כל דור ודור 
ולפי המצב והחששות הם עושים את הסייגים כדי שלא ניכשל. מקור ציווי זה בתורה שבכתב הוא בנאמר במקרא 
"ושמרתם את משמרתי" כלומר גידרו את משמרתי. ובלשון התלמוד: "עשו משמרת למשמרתי". דהיינו בכדי 
שעם ישראל לא ייכשל באיסור התורה החמור, אז התורה מצווה את החכמים שיעשו סייג והגנה כדי שלא יגיעו 

לאיסורי התורה. 

כמו מה שנקרא היום "טווח ביטחון" כמו שבמחסן כלי נשק אסור אפילו לעשן סיגריה קטנה, אפילו שכל 
הכלי נשק סגורים בקופסאות, וזה בכדי שלא ייווצר מצב שבטעות אולי ארגז או משהו יפתח או חשש שארגז 

מסוים לא סגור היטב, ולכן קובעים מראש "טווח ביטחון" בכדי לא להגיע למקרה החמור. 

 ש: מדוע לפסקים של חכמים בענייני הלכה יש תוקף של תורה?
לגנוב  מותר  האם  כתבה  ולא  בשבת,  במכונית  לנסוע  מותר  האם  כתבה  לא  התורה  הרי 
כרטיסי אשראי, הרי לא היה כאלה מושגים בזמן התורה- אז מדוע שפסיקות של חכמים 

יחשבו כהלכה מן התורה?
    ת.  נניח שאתה רוצה ללמד את הבן שלך נהיגה, האם תאמר לו מה לעשות בכל רחוב ובכל סמטה? האם 
תאמר לו "בני היקר, אם קופץ לך חתול לכביש מיד תלחץ על הברקס, ואם זה יהיה כלב? ואם זו תהיה פרה? 
ואם זה יהיה ילד? ואם זו תהיה זקינה עם סלים? אלא ודאי שבספרי התיאוריה ישנם כללים ואותם אנחנו מחילים 
על הכביש ומתמרנים לפי המצבים המשתנים. שהרי ה"מחוקק" בספרי התיאוריה לא כתב כל מצב, לכן חכמים 
למדו ולומדים את כללי הפסיקה איך לנהוג בכל מצב בחיים ואותם הם מחילים על המצבים המשתנים בחיים, לא 
שייך לומר שבזמן התורה לא הייתה מכונית, אבל ישנם כללים בתורה האם מותר להדליק אש ומה נחשב אש, ואז 
חכמים רואים שבמכונית ניצת ניצוץ של אש, אז לפי התורה אסור להדליק מכונית בשבת וכך בכל מצב בחיים. 

וכאשר בנך ינהג לפי הכללים אתה יכול להיות בטוח שהוא נוסע כפי דרישת החוק. 

והוא טוען להגנתו שכשכתבו את ספרי  180 קמ"ש או שנסע ברמזור אדום  תאר לך שתפסו נהג שנסע על 
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התיאוריה עדיין לא ייצרו את המכונית שלו וגם הכביש שהוא נסע בו עדיין לא נבנה. אז לדעתו אין סמכות לשופט 
לשפוט אותו כי המחוקק לא התכוון אליו, האם השופט יקבל "תירוץ" כזה?

כדי  בתורה  הכתובים  בכללים  משתמשים  רק  אלא  ההלכה  מה  מעצמם  מחליטים  לא  שחכמים  כיוון  לכן 
להחליט מה ההלכה, לכן הפסקים שלהם הם פסקי התורה. נכון שלא כתוב בתורה שאסור לגנוב כרטיסי אשראי 
אבל התורה כתבה שאסור לגנוב, ואז חכמים לקחו את הפסוקים המדברים בענייני גניבה ויחד עם הכללים שניתנו 
להם הם פסקו מתוך התורה מה נחשב היום גניבה ומדוע אסור לנסוע במכונית בשבת ועוד אלפי פסקים שנובעים 

ישירות מכללי ההלכה שהתורה הנחילה לנו לדור ודור. 

ש: מה הקשר בין לימוד תורה ומשמעות החיים?
ייעודינו,  את  לקיים  העליונים,  מהעולמות  נשלחה  נשמתנו  הזה,  בעולם  שלנו  המצפן  כמו  היא  התורה  ת. 
ובעולם הזה יש הרבה פיתויים שיכולים להסיט אותנו מקיום ייעודנו. והתורה מכוונת את צעדינו על מנת שלא 

ניכשל ולא ניפול וניכשל בפיתויי העולם הזה. 

יש סיפור על האיש חיים שניתנה רשות מהמלך הגדול להיכנס לאוצר המלך ל- 70 דקות, כל מה שיאסוף ב- 
70 דקות אלו הכול שלו ! כמובן חיים מכין את בני משפחתו שאו טו טו הוא נהיה מיליונר ואמר למשפחתו להכין 
לו כמה משאיות סמיטריילר מחוץ להיכל המלך על מנת שמיד לאחר שיעברו ה- 70 דקות הוא יצטרך להעמיס את 
כל שלל היהלומים שהוא יאסוף בהיכל המלך, והנה מגיע היום הנכסף וחיים מיודעינו מגיע אל הארמון ומורשה 
להיכנס לאוצר המלך ולקחת ככל יכולתו והנה הוא נכנס לאוצר המלך ומתפעל מהיופי מההדר מלא יהלומים 

יפים ומלא אוצרות. 

להלן 2 תסריטים אפשריים: 

 תסריט 1: חיים מיודעינו מתפעל כל כך עד שהוא עובר מחדר לחדר ומסתכל בכל אוצרות המלך הוא יודע 
שיש לו 70 דקות אז לא יזיק לו לעיין מעט ולהנות מאוצר המלך, והנה פתאום הוא שומע מנגינה שלא מהעולם 
יזיק לו לשמוע מעט מנגינה כל כך מהנה. פתאום  70 דקות אז לא  לו  יודע שיש  ועוצר כדי לשמוע, הוא  הזה 
הוא רואה מאכלים טעימים, הוא יודע שיש לו 70 דקות אז לא יזיק לו לטעום מעט מהמאכלים הכל כך ריחניים 
וטעימים. והנה הוא רואה צעצועים ומשחקים כל כך מעניינים עד שהוא משקיע "מעט" זמן לשחק קצת. הוא יודע 
שיש לו 70 דקות אז לא יזיק לו לשחק מעט ולהנות מהמשחקים המעניינים. פתאום אוי ואבוי, שוד ושבר, שבעים 
הדקות חלפו. והנה מופיעים שליחי המלך ומוציאים את חיים בעל כורחו, בדרך כשהם סוחבים אותו החוצה חיים 

נזכר לחטוף איזה יהלום והופ החוצה. 

 איזה חבל, איזה צער חיים מצטער, הרי הוא היה יכול להשיג יהלומים כל כך יקרים וטובים ובמקום זה בזבז 
את זמנו על דברים פחות חשובים. 

 תסריט 2: הניצחון. חיים מתפעל כל כך מאוצר המלך מכל היהלומים מכל היופי וההדר, הוא מסתכל ימינה 
מסתכל שמאלה, הוא בטוח שהמלך הגדול שכל כך אוהב אותו השאיר לו דף הוראות כיצד לזכות בכל היקר 
הזה, הוא מסתכל מחפש מעט והנה הוא לא מתאכזב- בפינת החדר על שולחן הוא מוצא דף הוראות כיצד לזכות 
להוציא את היהלומים ואת כל הדברים הטובים, הוא מיד קורא אותו שוב ושוב ואז מתחיל לפעול, הוא פותח את 
השקיות שיש ומתחיל לאסוף עוד ועוד יהלומים, פתאום הוא נהיה רעב, מיד הוא מסתכל בדף ההוראות שם נכתב 
איזה מאכלים לא יגרמו לו להתמכרות אליהם ולא יגרמו לו לקלקול קיבה והוא מיד מחפש אותם בהיכל המלך 
ואוכל מהם ושוב חוזר לאיסוף היהלומים ואז פתאום הוא שומע מנגינה כל כך מהנה ממש שמימית ומענגת, הוא 
מיד פותח את דף ההוראות ומעיין וקורה שם איזו מנגינה היא הכשלה לאבד זמן, ואיזו היא מנגינת מרץ שתגביר 
את קצב האיסוף בשמחה, והנה הוא רואה צעצועים ומתחשק לו לשחק, הוא מעיין בדף הוראות שם כתוב לו 

שאלו משתקי הכשלה לאבד את הזמן היקר כל כך והוא שומע להוראות ולא מתפתה. 

 והנה הסתיימו שבעים הדקות ושליחי המלך באו והוציאו אותו ברצונו עם חיוך בפיו ועזרו לו להרים ולהעביר 
החוצה את כל שקי היהלומים והאוצרות שהוא זכה לאסוף. 



ספר התשובות478 

ופיתוייו מאוד  הזה  העולם  כי  הזה,  העולם  להיסחף אחרי  יכולים  אנחנו  בסרט,  נמצאים  אנחנו  הסיפור  זה 
מושך, אבל אנחנו יכולים להסתכל בדף הוראות המלך דהיינו בתורה שמדריכה אותנו כיצד לא להסתבך בכבלי 
העולם הזה, כיצד להינצל מהתמכרות לתאוות העולם הזה. כמובן אפשר לאכול, אפשר לשתות ולנוח אבל כשזה 
במסגרת הנוחה והטובה של קיום ייעודנו בעולם. וזה הכוח של התורה, היא המצפן שלנו והיא המדריכה אותנו 
כיצד נוכל לזכות לחיי הנצח שהם הרבה יותר יקרים וחשובים מהיהלומים שאדם יכול להנות מהם שנים ספורות 
וזהו. שהרי ישנם הרבה מקורות שיסיטו אותנו ממטרתנו ומשליחותינו בעולם ועל ידי שאנחנו מעיינים בתורה 
ולומדים אותה, לומדים יהדות ואמונה, לומדים מה אלוקים רוצה מאתנו כיצד לזכות להאריך את חיינו לנצח על 

ידי קיום המצוות ואז אנחנו שוב "מתכווננים" ושוב ממקדים את תשומת לבנו למטרה שלשמה נשלחנו. 

סיבה שנייה לקשר בין התורה למשמעות החיים היא: שבתורה טמון כוח סגולי רוחני להתגבר על נטיותינו 
עצמו  את  יתקן  שהוא  מנת  על  אחרים  בדברים  מתוקן  ולא  מסוימים  בדברים  מתוקן  נולד  אדם  כל  השליליות, 
יזכה להתחבר לבורא ולחיות חיי נצח. יש בתוכנו כוחות חיוביים -יצר טוב,  וישתדל להשלים את נשמתו ואז 
ועל  והיצר הרע מפתה אותנו, היצר הרע הוא כוח רוחני  יצר הרע, העולם הזה מאוד מושך  וכוחות שליליים- 
מנת לנצח אותו אנחנו צריכים "וויטמינים" רוחניים כנגדו על מנת לחזק את נשמתנו כנגדו, והבורא קבע שעל 
ידי לימוד תורה אנחנו מחלישים את כוח הרע ומגבירים את כוח הטוב בתוכנו וזהו הקשר של התורה למשמעות 

החיים, שבלא התורה אי אפשר להקטין את כוח היצר הרע. 

לסיכום נביא את דברי הרמח"ל בספר מסילת ישרים: 
 "וזה כי הבורא יתברך שמו שברא היצר רע באדם הוא שברא התורה תבלין לו, וכמו שאמרו בתלמוד "בראתי 
יצר הרע בראתי לו תורה תבלין". והנה פשוט הוא, שאם הקדוש ברוך הוא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי 
אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשב לנצל זולתה אינו אלא טועה ויראה 
טעותו לבסוף, כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא 
ומתגבר בו ושולט עליו ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, כמו 
שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגברת חליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. הא למה זה דומה? לחולה שדרש 
ברופאים והכירו חליו ואמרו שייקח סם זה, והוא, מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא 
וייקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים – הלא ימות החולה ההוא ודאי! כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי 
היצר רע ובכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, מי אפוא יניחה וייקח מה 
שייקח זולתה ויחיה? ודאי שחשך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה והוא לא יבין, עד שימצא שקוע 
ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, 
בראותו דרכיה, צוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. והוא מה 

שאמרו זיכרונם לברכה: " הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירן למוטב". . . ". 

והנה בכלל זה גם כן קביעת העתים אל חשבון המעשה ותיקונו, כמו שכתבתי למעלה, ומלבד כל זה, כל מה 
שיישאר לו פנאי מעסקיו, אם חכם הוא, ודאי שלא יאבדהו, אלא יאחז בו מיד ולא ירפאהו לעסק בו בעסק נפשו 
ותיקון עבודתו. סיבה שלישית לקשר בין התורה למשמעות החיים היא: שהתורה עצמה היא המזון של הנשמה, 
כמו שלגוף דרוש אוכל גשמי, כך לנשמה דרוש אוכל רוחני והוא הלימוד תורה והמצוות, ובזה היא נהנית לנצח 

נצחים– 

כמו שכתוב בספר התניא שהמצוות הן הלבוש של הנשמה בגן עדן והלימוד תורה הוא המזון של הנשמה בגן 
עדן וכך כותב בעל התניא פרק ה': 

ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון 
ובשר  דם  להיות  נהפך שם  )הלחם(  וקרבו ממש  בתוכו  הגוף כשמכניסו  את  זן  כמו שהלחם הגשמי  כי  הנפש, 
כבשרו, ואז יחיה ויתקיים, כך על ידי ידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומד אותה היטב בעיון שכלו עד 
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שנתפסת בשכלו והיו לאחדים )הנפש עם התורה( נעשה מזה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך 
הוא המלובש בחכמתו ובקרבו, וזהו שכתוב בפסוק: 

"ותורתך בתוך מעי" וכמו שכתוב בספר עץ חיים )מהארי ז"ל( שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות, והתורה 
היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. 

 לכן זו זכות שיש לנו את התורה שמדריכה אותנו כיצד להגיע לחיי נצח ולכן חשוב מאוד לקבוע שיעורי תורה 
ללמוד כמה שיותר תורה כך נדע איך להשלים את נשמתנו וכיצד לזכות לכל הטוב והשפע שאלוקים מעוניין לתת 

לנו. 

 ש: אבא שלי החליט ללדת אותי אז למה שאני אתחייב לקיים את התורה?
אני לא עמדתי בהר סיני אז למה שאתחייב בכל המצוות שבתורה?

ת. הרבה דברים בחיים שלנו אנחנו לא בוחרים, אנחנו לא בחרנו את ההורים או את האחים שלנו, אם ההורים 
שלנו החליטו לגור בישראל אנחנו ישראלים, לא אנחנו החלטנו אם להיות במשפחה עשירה או ענייה, אנחנו לא 
החלטנו עם כמה מנת משכל נוולד, ההחלטה שלנו היא כיצד להתייחס, איך תהיה הגישה שלנו למציאות, ובזה 
הצלחה טמונה! ככל שנחקור נוכל להגיע לייחס אמתי ונכון לגבי תפקידנו בעולם, אלוקים מסדר את העניינים 
על הצד הטוב ביותר, הוא יודע מה מתאים למי ולמה, ייתכן מאוד שאם תלמד ותחקור יותר ויותר לגבי תפקידך 
בעולם תוכל לעלות על התדר שאלוקים רוצה שתדע אותו, אם תלמד מה תפקיד העם היהודי, מה תפקיד התורה 

והיהדות תוכל יותר לדעת את התפקיד שהועיד לך בורא עולם. 

אבל חשוב שתדע! יש לך תפקיד ענק! תפקיד שבלעדיך לא יקוים, אתה חלק מהפאזל של תיקון העולם, 
כי אתה מהעם היהודי – אותו הועיד בורא עולם ורק לו נתן אלוקים את התורה- שהיא הכלי להביא את העולם 
לתיקונו הנצחי. התפקיד שמיועד אליך לא ייעשה על ידי מישהו אחר! רק אתה יכול לעשות אותו, אחרת אלוקים 
לא היה בורא אותך, ולא היה שם אותך בעם היהודי, הגאולה תבוא, תיקון העולם יהיה אבל אתה יכול לגרום שזה 
יהיה יותר בשלימות שיותר יהודים יהיו בזמן הגאולה, לכל אחד מאיתנו יש את ניצוץ משיח שתפקידנו ללוות 
אותו, אילו היית יודע את תפקידך ושליחותך בעולם, היית אומר "מזל שההורים בחרו ללדת אותי בן לעם היהודי" 

למשמעות החיים האמיתית וקיום המצוות. 

 ש: מה הקשר בין משמעות החיים וקיום המצוות?
ת. מצוות הם מלשון צוותא, מלשון התחברות- כאשר אבא מצווה על בנו לעשות משהו, אז כשהבן עושה את 
מצוותו של האב, הוא בעצם מתחבר אל רצון האבא, הוא כמו היד הארוכה של האבא, לכן כשאנו מקיימים את 
מצוות הבורא, אנחנו מקיימים את רצונו ולכן אנחנו מתחברים אל הבורא. כמו שכתוב בזוהר: אורייתא וקודשא 
בריך הוא כולא חד. תרגום: התורה והקדוש ברוך הוא – הכל אחד. הפירוש: כיוון שהתורה היא חכמתו ורצונו של 
הבורא, והבורא בעצמו הוא אחד ומאוחד, אזי מי שמתאחד עם התורה על ידי קיום ולימוד מצוותיה הוא מתאחד 
בעצם עם הבורא על ידי דבקות. זו החוכמה העצומה של הבורא שיצר תורה כל כך גבוהה ששורשה באין סוף 
והוריד אותה לעולם הזה של בני אדם כמונו, על מנת שנוכל לקיים אותה על ידי מעשינו הגשמיים. נאמר במקום 
שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא- שם אתה מוצא ענוותנותו, דהיינו שהבורא האין סוף שאין דבר שנבצר 
ממנו, הוריד את התורה שיא גבוהה עד אין סוף והלביש את רצונו וציוויו בעולם הזה הגשמי וכל זה על מנת לזכות 

אותנו בחיי נצח בטוב השלם הנצחי. 

ש: איך המצוות מקשרות ומכינות אותנו לעולם הבא?
ת. בנוסף לכך שהמצוות מחברות אותנו אל הבורא המצוות הם גם ההדרכה של הבורא על מנת שנוכל לעבור 
את העולם הזה בהצלחה ולקיים את ייעודנו. ממשילים את זה לצוות אסטרונאוטים שנשלח לירח ובכל רגע יש 
לו קשר עם המפקד שנמצא בכדור הארץ בכל רגע יש להם הדרכה ועצה מה לעשות על מנת להגיע ליעד שלהם, 
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דהיינו להגיע לירח בשלום. נתאר לנו מה היה קורא אילו לצוות האסטרונאוטים שנמצא כבר במרחק עצום מכדור 
הארץ פתאום מתקלקל מכשיר הקשר לכדור הארץ והם לא שומעים את קול מפקדם האהוב, ברגע זה הם מרגישים 
את בדידותם הנוראה ללא המפקד ללא הקול המרגיע והמכוון אותם, והנה הם צריכים לנחש איך וכיצד להגיע 
ליעד, כמובן שללא הקשר עם המפקד הם אבודים. לאחר ניסיונות רבים ותפילות רבות פתאום הם הצליחו לתקן 
את מכשיר הקשר, ושוב הם מצליחים לקלוט את קולו והדרכתו של מפקדם האהוב, איזו שמחה איזו הצלה, שוב 
יודעים הם כיצד לכוון את החללית ליעד שלה. כך אנחנו, העם היהודי, אשר נשמתנו נשלחה מגנזי מרומים לעולם 
הזה בכל רגע אנחנו צריכים לדעת כיצד לכוון את חיינו אל היעד לקיום ייעודנו בעולם ועל ידי קיום המצוות אנחנו 
יודעים כיצד לכוון את חיינו ובנוסף לכך אנחנו גם מחוברים לבורא, כי כאשר אנחנו מקיימים את רצונו של מישהו 
אנחנו בעצם מחוברים אליו. זוהי משמעותן של המצוות, בורא עולם משמיע את קולו בהן, דרך המצוות אנחנו 

יכולים לשמוע את קולו של הבורא- להתחבר אל רצונו של הבורא, להתחבר למקור הבריאה כולה. 

 ש: איך המצוות משפיעים על נשמתנו? היכן מאוכסנות המצוות שאנחנו עושים?
ת. בקבלה מוסבר שלכל נשמה יש 3 לבושים שהם: 

 א. לבוש מחשבה, ב. לבוש דיבור ג. לבוש מעשה. 

לדוגמא: אדם שיש לו גופיה, חולצה וסוודר, כך גם לנשמה. כאשר האדם עושה מצווה במחשבה הוא מלביש 
את נשמתו במעשה המצוות כמו כן כאשר הוא עושה מצווה בדיבור או במעשה הוא מלביש את נשמתו. ברגע 
שאתה חושב בענייני תורה מצוות גמילות חסדים, אתה מלביש את נשמתך בלבוש המחשבה. כאשר אתה משתמש 
בכוח הדיבור שלך לעשות מצוות שאתה מתפלל או מעודד ומשמח את חבריך, אתה מלביש את נשמתך בלבוש 
הדיבור. וכאשר אתה עושה מעשה מצווה כמו גמילות חסדים וכדומה אתה מלביש את נשמתך בלבוש המעשה. 

 כנגד כל איבר גשמי בגופינו, יש לנשמתנו איבר רוחני, וכאשר אנחנו מקיימים בגופינו הגשמי מצווה רוחנית 
אנחנו מתקנים ומשלימים את אותו איבר הרוחני בנשמתנו. מספר הלבושים שאדם יכול להלביש את נשמתו הוא 
יותר גבוהה. הלבושים הם מעין אורות  יותר מצוות כך דרגתו בעולם העליון  עצום וככל שהלביש את נשמתו 

מיוחדים שהנשמה לובשת וככל שהיא לבושה ביותר לבושים נשמתה יותר מאירה בעולמות העליונים. 

ויש לדעת שכל אדם מוגבל כמה לבושים הוא יוכל להלביש את נשמתו כי זה תלוי לפי כמות הזמן שנגזר 
עליו בעולם, וכמה נשמתו מתוקנת, ייתכן שאדם היה כבר בעולם הזה ותיקן והלביש את נשמתו ונשאר לו כמה 
לבושים לתקן ובכל רגע אדם יכול להלביש עוד ועוד את נשמתו בלבושים רוחניים, על ידי קיום עוד ועוד מצווה. 

כל מצווה נמדדת לפי כוונת העושה – ככל שמעשה המצווה הוא יותר נקי יותר טהור, יותר לשם שמים כך 
הלבוש לנשמתו הוא יותר נקי וטהור, כמובן שלא צריך להימנע משום מצווה וגם אם אנחנו מקיימים אותה בגלל 
כבוד או בגלל טעמים אחרים זה גם טוב וגם זוכים על ידי זה ולאט לאט אנחנו מתעלים ומקיימים מצוות באופן 

יותר נקי ומבורר וטהור. מקורות: ספר תניא פרק ד'

ש: כיצד קיום המצוות מקרבות את הגאולה?
ת. מאז חטא אדם הראשון התערבב הטוב ברע ובכל דבר יש תערובת של טוב ורע וכאשר האדם מקיים מצוות 

הוא מעלה את ניצוצות הקדושה הנמצאים באותו דבר, ודוחה את הרע. 

אז הוא  בזכות התפוח הוא מקיים מצוות  לו  ובאנרגיה שנוצרו  כך בכוח  ואחר  לדוגמא אדם שאוכל תפוח 
בעצם מעלה את הניצוצות הקדושה שהיו בתפוח ועל ידי העבודה הרוחנית שהוא עושה הוא מברר את הטוב 
מהרע ומעלה את הניצוצות אל הקדושה בזכות המצוות שהוא עושה, כך מתקנים את העולם. יש מספר ניצוצות 
שצריכים להעלות אל הקדושה עד שיבוא המשיח ולכן ככל שנקיים יותר ויותר מצוות אנחנו מקרבים את המשיח 
כמו שכותב הרמב"ם: כפסק-דין הרמב"ם: "צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו 
חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, 
וגרם לו ולהם תשועה והצלה". וכמובן, שהכוונה בזה ל"תשועה והצלה" מיידית, לא רק למחרת או מחרתיים, 
כפשטות המשל לכף מאזניים שקולה, שכאשר מוסיפים פרט קטן על אחת מכפות המאזניים, הרי זה מכריע תיכף 
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ומיד, וכן הוא בנמשל שעל-ידי מצווה אחת "הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה 
והצלה" – תיכף ומיד ממש, ובלשון הרמב"ם: "מיד הן נגאלין". 

ש: למה המצוות ניתנו דווקא על ידי דברים גשמיים כמו תפילין שנעשה על ידי קלף, או 
מצה שנעשית על ידי חיטה וכדומה?

ת. בורא עולם ברא את העולם הזה החומרי ועומק הדברים נסתרים מעינינו, ניתן להמשיל זאת לסליל סרט, 
שבמקרן  הפנס  חזקה,  אור  קרן  משלחים  שאנחנו  ידי  על  שבסרט?  הדמויות  את  רואים  אנחנו  כיצד  נבחין  אם 
סרטים וכנגד הקרן אור מהפנס יש סליל עם נגטיב דהיינו צללים של חושך של הסתר מהאור ואז נראה על הקיר 
את הצלליות, אז בעצם הצלליות הן ההסתר של האור. הצלליות הן בעצם העולם החומרי, שמסמאות מעיננו 
את הבורא כביכול, אבל כאשר אנחנו מקיימים מצוות דרך החומר הקיים בעולמנו, אנו בעצם מגלים לכולם את 
הנסתר מאחורי העולם החומרי, ובכך אנו מקדשים את החומר, שכן השתמשנו בחומר על מנת לגלות לעולם שיש 
את הבורא. בזכות העולם הגשמי- עולם החומר יש לנו את אפשרות ההסתר ועל ידי ההתגברות על ההסתר ועל 

ידי שאנחנו משתמשים בעולם החומרי למען העולם הרוחני אנחנו זכאים להתחבר לבורא ולזכות לחיי נצח. 

לדוגמא כשאדם לוקח קלף-עור של בהמה שעד עכשיו לא היה קדוש ועל ידי שהוא הופך את הקלף למזוזה 
או לתפילין או לספר תורה אז הוא בעצם מעלה את החומר אל הרוח אל הקודש. 

וגם במעשי החסד והעזרה- כשאתה עושה חסד במכוניתך אתה מקדש את המכונית שלך כי היא נעשית כלי 
לעשיית חסד הוא דבר קדוש ורוחני. כשאתה נותן צדקה אתה בעצם מעלה את מעשיך הגשמיים שעשית כדי 
להרוויח את אותו כסף שאתה נותן לצדקה וכך גם מעשיך הגשמיים עולים אל הקדושה. אתה בעצם מראה ומודיע 
לכולם- יש משהו מעל החומר- יש משהו יותר גבוהה מהעולם החומרי ועל ידי שימוש בעולם החומרי למען 
העולם הרוחני אז העולם הגשמי כאילו מתבטל למען העולם הרוחני דהיינו מצוות הבורא, ואז אנחנו מתחברים 

כך אל הבורא. מסביר זאת בעל התניא: 

 "כי בעשיית המצווה ממשיך האדם גילוי אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות העולם 
הזה. ועכשיו שמקיים בהם מצוות ה' ורצונו הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור אין סוף ברוך הוא 
שהוא רצונו המלובש בהם. ועולה מהקליפה )שאינה קדושה( ונכלל בקדושת המצווה שהיא רצונו יתברך ובטל 

באור אין סוף ברוך הוא. . "

ולפי הקבלה, אלוקים ברא את העולם מורכב מחומר ואנטי חומר הנקראים בתורה "תוהו ובוהו" וכשהאדם 
העשוי מחומר מניע את עצמו ואת הסובב אותו בכח הנשמה שהיא אנטי חומר, כשהוא מניע את החומר של 
התפילין או המצה או אפילו של החפץ הרגיל, הוא מניע את החלק של האנטי חומר שבאותו חפץ וגורם להניע 

גם את החלק הגבוה של האנטי חומר המשפיע עליו מלמעלה. 

ש: למה אלוקים נתן לנו כל כך הרבה מצוות?  
האם לא מספיק שייתן לנו מספר קטן של מצוות ואז נזכה לחיי העולם הבא מבלי בושה?. רוצים לאכול, 

צריך ליטול ידיים, ולברך וכו', קמים בבוקר יש תפילה ותפילין וכו'.    

ת. תאר לך זאת, שני חברים שקשורים מינקות, הם מתחילים לעבוד במפעל היי – טק, של מחשבים, אחד יודע 
לתפעל רק 2 תוכנות, ולכן עובד מעט שעות. לעומתו חבירו מעוניין להשיג כמה שיותר משכורת ולכן כל תוכנה 
חדשה שנצרכת לחברה הוא לומד להשתמש בה, ולכן הוא עובד ועובד ללא רגע פנוי, וכשמגיע זמן התשלום 
והראשון רואה שהשני מקבל משכורת פי 5 ממנו, הוא פונה למנהל החברה ומתלונן על ההפליה, מנהל המפעל 

כמובן מסביר לו שככל שעובדים יותר מקבלים יותר. 

אלוקים הוא הטוב השלם, לכן הוא מעוניין לתת לנו הטבה שלימה, כמה שיותר הטבה וכמה שיותר שלימה, 
אם נלמד את מקורות היהדות נראה שיהודי יכול לקיים מצוות 24 שעות ביממה, אפילו בשינה ואפילו באכילה 
ואפילו ברחיצה, ולא רק כשהוא לומד תורה או עושה חסד הוא עושה מצווה אלא כל דבר שמכשיר ומכין אותו 

לקיים מצוותו הוא מצווה בפני עצמה. 
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אם היה נותן לנו מצווה אחת ביום ה"משכורת" שלנו הייתה נמוכה ביותר, ואלוקים מתוקף שלמותו, כשהוא 
מעוניין להטיב הוא מעוניין להטיב את המקסימום האפשרי של הטבה. יש לך 24 שעות ביממה כל חייך, ואלוקים 

רוצה שתקבל שכר על כל 24 שעות כי הוא מעוניין להטיב לך את המקסימום. 

תאר לך אדם שרץ ברחוב ויש מישהו שאוהב אותו ומעוניין בטובתו אז הוא זורק לו כל רגע שקית שטרות של 
כסף, והוא מתפלא מהיכן זה נופל לו? כל רגע עוד שטרות נופלים עליו, האם הוא ישאל את עצמו למה נופלים 
עלי, זה מפריע לי לרוץ, אולי פעם אחת בשנה מספיק לי. אלוקים רוצה לתת לנו כמה שיותר שכר לכן נתן לכל 

מצב ולכל איבר מצוות לקיים על מנת שנזכה ליותר שכר. 

מעוניין  הוא  הרי  מצוות,  הרבה  עשינו  כאילו  אחת  מצווה  על  שכר  לנו  שייתן  אז  ש: 
בטובתנו נכון? אז למה שייתן לי לקיים 613 מצוות, מספיק שייתן לי מצווה אחת ואעשה 

אותה ועליה אקבל שכר כאילו עשיתי 613 מצוות?
ת. אולי תשאל יותר טוב שייתן לך מיד גן עדן מבלי לקיים שום מצווה, למה לקיים מצוות ואז לזכות לגן עדן, 
אם אלוקים אוהב אותנו אז שייתן לנו מיד גן עדן וזהו, אלא כפי שניתן לעיין בשאלה למה אלוקים ברא את העולם? 
)נהמא=לחם  דכיסופא"  "נהמא  מילים:  בשתי  הקדוש  בזוהר  כתובה  ששאלת  לשאלה  תשובה  כך:  שם  הוסבר 
דכיסופא=של בושה) פירושו: לחם של בושה. לחם חסד שאין מגיע למקבלו. הביאור הוא, היות ורצה ה' יתברך 
שבאמת נהנה בטוב שהוא נותן לנו, לכן הוא לא רצה שנקבל את גן עדן בחינם כי אז נרגיש בושה כשאנו מקבלים 
הטבה בחינם. כדי שההטבה תהיה שלימה עשה ה' שמקבלי ההטבה יזכו בטוב על ידי מעשיהם ביגיע כפיהם, כפי 
שהאדם יעדיף לא להיות מקבץ נדבות אלא לעבוד למען לחמו, ולכן ברא עולם עם חסרונות, עולם לא מושלם, 
על מנת שהנבראים ישלימו ויתקנו את החסר בעצמם ובעולם, ועל זה נאמר: "לתקן עולם במלכות שד-י" התיקון 
נעשה על ידי עבודת ה', על ידי בחירה בטוב, ואז הם יזכו בטוב מבלי להתבייש בקבלת הטובה, כמו שכתוב 

בירושלמי )ערלה פרק א' הלכה ג'( מי שאוכל מה שאינו שלו, מתבייש להסתכל בפניו של הנותן. 

תאר לך 2 עשירים, רוני ומשה, שניהם מחלקים צדקה, שניהם עוזרים לעניים, אבל יש הבדל אחד ביניהם, 
רוני העשיר נותן מבלי לבקש שום תמורה מהעני, ומשה לעומתו מבקש שירות מהעני כדי שיקבל את העזרה או 
הכסף. במבט ראשון ניתן לחשוב שרוני שעוזר לעני מבלי לבקש תמורה, הוא המטיב המושלם, אבל אם נבחן 
את המקרה נראה שרוני העשיר שלא מבקש כלום בתמורה לכסף ולעזרה, הוא גם גורם לעני בושה כי העני מקבל 
הטבה מבלי לתת כלום בתמורה, ולכן העני מתבייש, לעומתו משה העשיר שמבקש משהו מהעני, שירות מסוים, 
למרות שמשה העשיר לא צריך את השירות מהעני, אבל הוא מבקש כדי שבתמורה לשירות, הוא ייתן לעני מבלי 
שהעני ירגיש בושה כי הוא עבד והתאמץ למען קבלת הטובה. כך גם אלוקים שהוא שלימות הטוב ברא את העולם 
עם ניסיונות ובחירה בין טוב לרע ועל ידי שנבחר בטוב ונתקן את חסרונותינו ובזה נהיה בעלי הטוב ונוכל לקבל 

את ההטבה מבלי להתבייש, ואז ההטבה תהיה מושלמת. 

לכן במבט מעמיק אנו רואים שמי שנותן טובה מושלמת הוא בעצם העשיר משה, כי הוא עוזר ונותן לעני 
מבלי שהעני יתבייש לקבל. כשאתה שואל למה לתת הרבה מצוות אולי שייתן רק מצווה אחת ויעשה כאילו עשינו 
הרבה מצוות, וייתן לנו שכר על הרבה מצוות, זה לא פתרון, כי אם היה נותן לנו שכר כאילו עשינו הרבה מצוות 
היינו מתביישים ואלוקים מעוניין לתת לנו הטבה שלימה- מושלמת בלי שנתבייש. לכן אלוקים נתן לנו מצוות 
לכל משך היום 24 שעות כדי שבכל רגע נוכל להרוויח שכר נצחי, וזו החכמה של הבורא לזכות אותנו במקסימום 
שכר. כמו שכתוב במסכת אבות: "רצה הקדוש ברוך הוא לַזּכֹות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, 

שנאמר: ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

בנוסף לכך אלוקים שאוהב אותנו נתן לנו אפשרות לקיים כל רגע מצווה ובכך להיות מחוברים אליו בכל 
רגע, אלוקים רוצה שנהיה מחוברים אליו 24 שעות ולא רק רגע אחד ביום וזהו. שהרי מצווה היא מלשון צוותא, 
התחברות כשאנו מקיימים מצווה אנחנו מתחברים למצווה שהוא הבורא, זו אפשרות אדירה להיות מחובר אל 
הבורא בכל רגע ורגע, לידיעתך, גם אם אדם קשור בידיו ורגליו חסום בעיניו ואוזניו הוא יכול לקיים 6 מצוות 
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התדיריות שאפשר לקיים במחשבה, והם: 1. להאמין בכל רגע בבורא. 2. שלא להאמין בשום כוח אחר בעולם 
חוץ ממנו. 3. להאמין בייחודו 4. לאהוב את ה'. 5. לפחד מה'. 6. שלא לחשוב מחשבות זרות ואסורות. 

לא זה המקום להסביר אותן, אבל העיקרון הוא שכל רגע אפשר לקיים אותם במחשבה. 

ש: אז שאלוקים ייתן לנו את המצוות האלה וזהו? שנחשוב כל היום על מציאות השם 
וייחודו וכו'

ת. כפי שאמרנו שלנשמה 3 לבושים שהם: מחשבה דיבור ומעשה, גם השכר שהנשמה תקבל יהיה לשלושה 
לבושי הנשמה, כאשר אנו מקיימים מצווה במחשבה, כמו 6 מצוות התדיריות שהזכרתי אז אנחנו מלבישים את 
יש מצוות שמקיימים  לנו שכר לכל חלקי הנשמה שלנו, לכן  נשמתנו בלבוש אחד, אבל אלוקים מעוניין לתת 
במעשה ויש בדיבור ויש במחשבה. אלוקים רצה להרבות את אתגרינו על מנת שנקבל יותר שכר לכן ברא אותנו 
עם אפשרויות של מחשבה, דיבור ומעשה, וכנגד זה ברא "כלי קיבול" שכר בתוך נשמתנו שהם הלבושים של 

הנשמה על מנת שנוכל לזכות לקיים את המצוות ולזכות לאושר הנצחי. 

אלוקים גם ברא עולם מגוון עם צרכים רבים וכנגד זה מצוות רבות לכל מצב ולכל שעה, וכך אנחנו יכולים 
לזכות שוב ושוב בעוד מצוות ובעוד שכר, ובעוד התחברות אל הבורא. קח דוגמא של פעולה מחיי השומר מצוות 
זוכה  כבר  הוא  בוחר במאכל הכשר,  הוא  ובכן  יום,  כל  עושים  דבר שכולנו  צהריים,  ארוחת  לאכול  רוצה  הוא 
למצווה, הוא גם נוטל ידיים, הוא מברך, כל פעולה גם הכי קטנה מזכה אותו בקשר נוסף לבורא ובשכר מצווה, 
לכן עם ישראל נקרא עם קדוש, שהכוונה מובדל, שונה, וזה ההבדל שהבדילנו הבורא מבעלי החיים, כל בעל חי 
מיד אוכל מבלי לחשוב, לעומת זאת כל פעולה של יהודי יכולה להיהפך לפעולה של קודש שתזכה אותו בחיבור 

לבורא ובשכר של נצח. 

לעומת זאת אילו הבורא היה נותן לנו רק מצווה אחת שהיינו מקיימים פעם בחודש, אז רק פעם בחודש היינו 
מתחברים אליו, והיינו עושים רק 12 מצוות בשנה, אבל עכשיו שיש לנו אפשרות לזכות במצווה בכל רגע, אנחנו 

שוב ושוב מתחברים לבורא ושוב ושוב זוכים לחלק השמור לנו לנצח לאושר הנצחי. 

ש: מה אלוקים רוצה ממני? למה הוא ברא אותי? מה אני עושה פה? מה אכפת לו ממני?
תשובה בתמצות: הוא ברא אותך כדי להטיב לך, בעיקר הטבה נצחית. אתה פה כדי לקיים את ייעודך הייחודי 
לך, מבין מיליארדי האנשים, ייעודך הוא רק שלך לפי הכישרונות הכלים והמצבים שלך, והוא יקוים לפי הבחירה 
ובעולם הבא, העולם  שלך לעשות אותו או לא לעשותו. ת: אלוקים רוצה שיהיה טוב לך, בעולם הזה הזמני, 
הנצחי, על מנת לזכות שהעולם הבא יהיה שלך אישית לכן ברא את עולמו עם אפשרות בחירה בין טוב לרע, 
בחירה טובה שלך מזכה אותך, את נשמתך בחיי נצח, בחירה לא נכונה גורמת צער והפסד, צער בשמים, צער 
באלוקים שמעוניין להשפיע לך, להעניק לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. השפע של הבורא הוא פתוח כל הזמן 
השאלה עד כמה מעשינו יגרמו לכך שנקבל את השפע. כמו שיש חוקי טבע אם אתה רוצה לקבל את מי הגשמים 
המרווים אותך, אתה צריך להכין כלי לשפע הגשמים שיורד, ואם אתה רוצה לשתות "קוקה קולה" אתה חייב 
להכין כוס כדי לקבל את ה"שפע" מהבקבוק, לא שייך לומר "למה הבקבוק לא נשפך אלי?" צריך להכין כלי. 
אלוקים ברא כללים = חוקי הטבע וברא גם כללים לחוקים הרוחניים כתב כללים לקבלת השפע, הכללים כתובים 
בתורה, ככל שנקפיד על הכללים האלה נזכה ליותר שפע. השפע הוא לא דווקא חיים טובים בלי שום צער ובלי 
שום צרה והכול חלק, כיוון שאלוקים מעוניין להעניק לנו חיי נצח וככל שנראה דביקות בו בכל התנאים ובכל 
המצבים, כך אנו זוכים לדביקות יותר גדולה באלוקים בעולם הזה ובעולם הבא, לכן אלוקים מנסה לפעמים את 
בניו על מנת לתת להם יותר שכר וזה לפעמים מסביר לנו את המטרה בקשיים שאנחנו עוברים בחיים, על מנת 

לחסן את נשמתנו ולהשלימה שגם בקשיים אנחנו מחזיקים באמונה בבורא עולם. לכל נשמה יש תפקיד

השם ברא כל נשמה עם תפקיד מיוחד לפי כוחותיה, ירידתה לעולם הינו בזמן המדויק ביותר בשביל טובתה 
ולתיקונה, לנשמה ניתנת את המשפחה שתתאים לה לפי שורש הנשמה, ואף ניתנים לה גם את הכישרונות, היכולות 
בדיוק לפי מטרת שליחותה בעולם. גם מה שלא ניתן לנשמה זה לצורך שליחותה וטובתה. האם פעם שחקן טניס 
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ביקש מחבט בגודל מטר על מטר כדי שלא "יפספס" אף כדור? לא, כי כך הם כללי המשחק. גם אנו נבראנו עם 
כלים המתאימים לכללים שבחר הוא בעולם כדי לזכות לטוב בנצחי, הכל מדויק, הכל מחושב. גם לעולם יש 
תפקיד, לפרט הכי קטן בגופך יש תפקיד, ללב להביא דם לכל האברים, לאף כדי לנשום, לעיניים כדי לראות, 
לאוזניים לשמוע, כל פרט קטן מחושב במדויק ובדקדוק רב, גם לעולם עצמו יש תכלית יש משמעות, התכלית 
שהעולם צריך להגיע היא עולם טוב שלם ומושלם, לעם היהודי יש והיה תפקיד להביא את העולם לשלימותו, 
זה התחיל באברהם אבינו שלימד את יושבי תבל את האמונה באל אחד )הם האמינו באלילים רבים( וזה ממשיך 

ובכך היהודים יידעו את העולם באמונתם באל אחד ואת הבסיס למוסריות האנושית. 

כמו שאמר ג'ון אדמס – הנשיא השני של ארה"ב: אני עומד על כך שהיהודים עשו עבור התרבות יותר מכל 
ללמד  היהודי  העם  את  הועיד  לתרבות.  ביותר  המהותי  הכלי  להיות  היהדות  את  הועיד  שהגורל  אחרת.  אומה 
זו האומה  לאנושות את הרעיון שהמונותאיזם הוא הבסיס של המוסריות, וכתוצאה מכך של כל הציביליזציה. 
המהוללת ביותר שאי פעם יישבה עולם זה. הרומאים ושליטיהם הם עורבא פרח בהשוואה ליהודים. היהודים 

העניקו דת לשלשת רבעי הגלובוס והשפיעו על האנושות יותר מכל עם עתיק או מודרני. עד כאן דבריו. 

ש: האם על פי היהדות אסור ליהנות הנאות חומריות?
האם אני צריך להינזר מתענוגות העולם הזה?

ת. ביהדות יש הנאות מותרות ויש דברים שנראים כהנאות אבל תוצאותיהן חמורות לנפש ולכן הן אסורות, 
בעיקרון עצם ההנאה מותרת ואלוקים רוצה שנהיה שמחים ונהנה ממה שהוא נתן בעולמו, כמו שכתוב בתורה: 
"ושמחת בחגך והיית אך שמח". יברכך ה' אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח" 'ושמחתם 

לפני ה' 

א-להיכם שבעת ימים'. ועוד הרבה מקורות בהם רואים שהשם רוצה שנהיה שמחים ושמותר ליהנות. היהדות 
שונה מהתרבות המערבית בכך שההנאות העולם הזה הם לא מטרה אלא אמצעי. בתרבות המערבית המסר הוא 
אחרי  בורחות,  יותר  הן  אחריהן,  שרודפים  שככל  החומריות  בהנאות  הבעיה  המטרה,  היא  החומרית  שההנאה 
שההנאה נגמרת, התאווה מתחדשת ומחפשים סוג הנאה אחרת או מינון יותר גבוה של אותה הנאה, ולא מרוצים 
ממה שיש, ואז זה כמו חתול שרודף אחרי הזנב שלו, שלעולם לא יתפוס אותו, כך אף אדם אף פעם לא יהיה 

מרוצה מרמת ההנאות שיש לו. 

לעומת זאת ביהדות מותר ליהנות, רק ההנאה בעולם הזה היא אמצעי ולא תכלית, אתה מרגיש שאתה צריך 
כדי  צריך מילתא דבדיחותא  גלידה, אתה  יותר בשמחה, תאכל  כדי שתעבוד את השם  גלידה להרחבת הדעת, 
שיהיה לך כוח ושמחה לעבוד את השם, אז תאמר כמה בדיחות כשרות, העיקר לכוון לשם עבודת השם ושההנאה 

תהיה כשירה. 

למשל, אם אדם אוכל איזה מאכל, עוגה כשרה ומברך עליה, לכאורה אין ליצר מקום לתפוס את האדם הזה. 
אבל אם אדם אוכל את העוגה רק בגלל התאווה ולא בשביל עבודת ה', נפשו של האדם נקשרת לעוגה. היא לא 
נקשרת לאהבת ה' שזה השורש של הטעם הטעים של העוגה, אלא נקשרת לעוגה עצמה. ולכן אותה הנפש תהיה 
קשורה לתעתועים של היצר, ובפעם הבאה שהיא תפגוש בעוגה, שוב פעם תרצה להיגרר אחריה, אז בעצם היא 

משאירה פרצה ליצר שיכנס דרכה, ולאט לאט יתפוס את כל האישיות של האדם בלי שהאדם ירגיש בכך. 

 אבל כשאדם נהנה ומכוון לשם שמים ומודה להשם על ההנאות שהוא נותן לו, אז הוא השולט על ההנאות 
ולא הן עליו, ואז הוא משתמש בהנאות, כדי לקיים את תכלית בריאתו, כדי להשיג את השכר הנצחי. אלוקים רוצה 
לתת לנו את ההנאה המקסימאלית והיא ההנאה האין סופית הנצחית ולכן שם אותנו בעולם הזה על מנת שנבחר 
נפשנו  נזכה להנאה האין סופית בעולם הנצח. כמובן שבדרך להשגת והשלמת  ואז  ונשלים את נשמתנו  בטוב 
אנחנו יכולים ליהנות גם מהעולם הזה אבל בלא להפוך את זה למטרה אלא לאמצעי כדי להתאוורר וכדי להמשיך 

להתקדם, ההנאות המותרות הן הדרך לעבור את העולם הזה מבלי להשתעבד לחומריות. 

לכל אדם יש מטרה ותכלית בעולם, על מנת לקיים את המטרה הוא זקוק למילוי מצברים, אנחנו לא רובוטים 
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או מכונות ממוחשבות, אנחנו בני אדם לכולנו יש צרכים כבני אדם, ואלוקים נתן לנו אפשרות למלא את הצרכים 
ייעודו, אז ההנאות משתלטות עליו, ואז הוא מפסיד  האלו, אבל כשאדם רודף אחרי ההנאות, ולא אחרי קיום 
לו אפשרות לעבוד במפעל  זה כמו אחד שנותנים  לו.  את ההנאות האמיתיות הנצחיות שאלוקים מעוניין לתת 
ולהרוויח 1000 ₪ לשעה, והוא במקום זאת מחליט ללעוס מסטיק, ולנפח בלונים כי הוא נהנה מזה, נכון שהאדם 
צריך לאכול, נכון שיש לו צרכים לתת לגוף. בנוסף לכך רדיפה אחרי הנאות חומריות פוגעת בחושינו הרוחניים, 
ככל שאדם יותר רודף אחרי ההנאות הגשמיות, הוא נעשה יותר חומרי ופחות "קשוב" לחוויות הרוחניות שיש 
בבריאה, ככל שאדם מתחבר לרוחניות, חושיו נעשים יותר רוחניים והוא יכול יותר לקלוט רוחניות וליהנות ממנה. 

למה יש כאלה שכל כך נהנים מתפילה בהשתפכות הנפש ולעומתם יש כאלה שזה לא מושך אותם? למה יש 
כאלה שנהנים לחוות את השבת, מרגישים את האור שהשבת וחגי ישראל נותנים לנשמה, האם זו מתנת שמים? 
ייתכן, אבל כל אדם שיותר יכוון את חושי נשמתו לחוויות הרוחניות שיש בעולמינו, כך הוא יותר ייהנה ויחווה 
את העולם הרוחני שיש בעולמינו. ואז ככל שהאדם יהיה יותר רוחני הוא יותר יהיה מוכן לעולם העליון לחוויות 
הנשמה, שהרי ההנאות בעולם הנצח הן רוחניות, לכן ככל שהאדם יותר רוחני הוא יותר מכשיר את עצמו לחיי 

הנצח. לסיום נצטט את דברי הרמח"ל )הלשון עברה מעט עיבוד להקלת ההבנה(

"והנה שם הקדוש ברוך הוא את האדם במקום שיש דברים רבים המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם התאוות 
החומריות, אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך 

המלחמה החזקה. כי כל עניני העולם, בין לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם. 

ניסיון העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, ניסיון השלווה מצד אחד והיסורין מצד אחד. עד שנמצאת המלחמה 
אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק 
בבוראו ויצא מן הפרוזדור )העולם הזה( הזה ויכנס בטרקלין )העולם הבא( לאור באור החיים, וכפי השיעור אשר 
כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו כן ישיגהו וישמח בו. ואם תעמיק 
עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם, אמנם הנה הוא עומד בשקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר 
העולם ומתרחק מבוראו הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו, ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש 

מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. "

לזכות  יכולות להפוך  ביממה  24 שעות  איך  לנצח?  רגע  כל  איך אפשר להפוך   ש: 
נצחית? מילא, אני מבין שאם אני לומד תורה או מתפלל או עוזר לחבר אני זוכה לחיי 
נצח, אבל השאלה שלי האם אפשר לזכות לחיי נצח בזכות האוכל שאני אוכל או בזכות 
השינה שאני ישן או כשאני עובד ומרוויח כסף האם אני מפסיד חיי נצח כי אני לכאורה 

לא עושה מצוות באותו רגע?
כל מעשה בחייך שאתה מכוון בו באמת למען עבודת הבורא, הוא נחשב כהכנה למצוות ולכן גם הוא  ת. 
מצווה. בעולם יש 3 סוגים של מעשים: מעשים שמצווה לעשות. מעשים שאסור לעשות. מעשים שמותר לעשות. 
מעשים שמצווה לעשות זה כמובן לימוד תורה, עשיית חסד, תפילה וכדומה שכשאדם עושה זאת הוא מקיים 
מצוות חסד ועליהם אדם מרוויח חיי נצח ומתקן את נשמתו וכו'. יש מעשים שאסור לעשות. ויש מעשים שהם 
באמצע, שמותר לעשות אותם אבל אם אדם יכוון אותם כהכנה למצווה הן עצמן נהפכות למצוות, אדם שאוכל 
וישן כדי שיהיה לו כוח לקיים מצוות וללמוד תורה ולעשות חסד ולעזור וכו', אז גם האכילה שלו וגם השינה שלו 
נהפכות למצוות והוא זוכה בהן לחיי נצח ולקיים את ייעודו בעולם. ממשילים את זה למנהל מכירות מחשבים 
שנשלח על ידי החברה למכור בתערוכה הנערכת ביפאן, מי משלם לו את כרטיס הטיסה? מי משלם לו את דמי 
השהייה והמלון? מי משלם לו את האוכל שהוא אוכל בדרך? התשובה היא כמובן החברה, כי כל הנסיעה היא 
הכנה להשתתפות בתערוכה ולכן כל מעשה הכנה לתערוכה שמנהל המכירות עושה זה משולם לו על ידי החברה. 
עובדים אלו בעצם מעשים של הכנה על מנת שנוכל לעשות  וכשאנו  ישנים  וכשאנו  אוכלים  אנחנו כשאנו  כך 

מצוות על מנת שנוכל ללמוד תורה ולעשות חסד. 
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כשאדם עובד והוא מכוון שבחלק מהכסף שיהיה לו הוא ישתמש על מנת לתת צדקה ועל מנת לפרנס את בני 
ביתו אז כל העבודה נהפכת לו למצווה, כשאדם ישן על מנת שיהיה לו מחר כוח לעשות את עבודת השם, אז גם 
השינה נהפכת לו למצווה כי היא הכנה למצוות, היא מכשירה את מעשיו על מנת שיוכל לקיים עוד ועוד מצוות. 

כמובן שצריך לכוון באמת לזה ולא לזייף דהיינו אדם שעובד כל היום וכל הלילה ואומר אני כל היום וכל 
הלילה עושה מצוות זה לא נכון כי כל העבודה היא הכנה למצווה עצמה אבל אם את המצווה עצמה הוא לא עושה 
אז גם ההכנה למצווה לא נחשבת לו כמצווה, זה כמו שמנהל המכירות ייסע ליפאן אבל לא ישתתף בתערוכה 
ולא ימכור שום מוצר של החברה, האם לדעתך החברה תסכים לממן לו את כל הטיסה והשהייה? אבל אם אדם 
עושה מצוות, לומד תורה, עושה חסד וכו', ומכוון במעשיו הגשמיים כדי להכשיר ולהכין את מעשיו הרוחניים 
אז גם מעשיו הגשמיים הם נחשבים למצווה. ועוד יותר מכך, אלוקים ברא את העולם עם מעשים גשמיים על מנת 
שנוכל לכוון במעשינו הגשמיים את הפעולות שיהיו הכנה למצוות, ומי המצליח לכוון בכל מעשיו שיהיו הכנה 
לפעולות הרוחניות הוא בדרגה של צדיק גדול. כמו שכותב הרמב"ם: ישים על ליבו שיהיה גופו שלם חזק, כדי 
שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר שיבין ויסתכל בחכמות, והוא חולה או אחד מאבריו כואב, וישים על 
ליבו שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם וגדול בישראל. נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו כולן, עובד את ה' תמיד, אפילו 
בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל מפני שמחשבתו בכול, כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד 
את ה'. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו, וינוח גופו כדי שלא יחלה, ולא יוכל לעבוד 
את ה' והוא חולה נמצאת שינה שלו, עבודה למקום ברוך הוא. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו, וכל מעשיך, יהיו 

לשם שמיים, והוא שאמר שלמה בחכמתו, "בכל דרכיך, דעהו" )משלי ג', ו'(

 ש: קשה לי לכוון בכל רגע שמעשה זה שאני עושה זה למען שלימות נפשי ולמען לזכות 
לחיי נצח?

ת. כל רגע שכיוונת הרווחת, אין להתייאש ואי אפשר לקיים מיד ולכוון הכל, רק הצדיקים השלמים מצליחים 
בכל מעשיהם הגשמיים לכוון להגיע לשלמות הרוחנית, אבל אנחנו משתדלים ולאט לאט עולים, ככה זה ביהדות, 
על כל מאמץ יש שכר, אפילו על כל רצון טוב יש שכר, אפילו אדם שניסה לעשות מצווה ולא הלך לו, הוא יקבל 

שכר על הרצון הטוב. 

ש: אני מעוניין לשמור עוד כמה מצוות אבל אני מרגיש שזה יחייב אותי להיות שייך לזרם 
החרדי ואני לא מעוניין להיות חרדי, מה אעשה?

כל  של  מצווה  כל  על  שמח  אלוקים  כלשהוא,  לזרם  שייך  להיות  חייב  לא  אתה  מצוות  לשמור  בשביל  ת. 
יהודי בלי קשר לשייכותו ובלי קשר למצבו, כל מצווה היא מלשון "צוותא"- מלשון צוות- שהיא מקשרת אותך 
לאלוקים, אתה יכול ללבוש ג'ינס לשים כובע או כיפה צבעונית, מה שאלוקים רוצה שנלך על פי ההלכה. לכן 
חשוב שתבחר לך רב תשאל אותו מה לקיים כרגע לפי יכולתך, ומה שחשוב שתמשיך ללמוד לרכוש ידע ביהדות 

ידע על הבורא ועל תורתו ותראה איך החיים שלך נעשים יותר עשירים ומסופקים. 

 לחרדים אין בעלות על התורה, היא שייכת לך ולי באותה מידה, לכולנו נתן אלוקים את התורה והיא שומרת 
עלינו יותר משאנו שומרים עליה, בזכות התורה העם היהודי שורד שרד וישרוד. 

בכל מקום בכל זמן כאשר לא שמרו את התורה התנדפו ונטמעו היהודים בתוך התרבות שאינה יהודית ולא 
נשאר מהם זכר. אם רצונך לשמור יותר מצוות אתה לא חייב להיות שייך לזרם כלשהו, הגעת למסקנה שהנחת 
תפילין עושה טוב לנשמה- הנח תפילין, החלטת ששמירת שבת טובה לך כי אלוקים ציווה בתורה, או מפני שזה 
יאחד את בני משפחתך- אתה לא הופך לחרדי אם אתה שומר שבת או מניח תפילין. אם נראה לך שהדתיים או 
החרדים לא מתנהגים כשורה, לא עושים את רצון ה' – תעשה אתה את רצון ה'. נראה לך שהחרדים כופים את 
הדת- אל תכפה אתה, אבל למה שזה יפריע לך לקיים מצוות? שמעת על חרדים גנבים, אנסים, רוצחים סחטנים?- 
אז קודם תידע שהם לא חרדים, כי אם הם היו חרדים מהבורא הם לא היו עושים זאת! בכל אופן תהיה אתה האדם 

ההגון והטוב שאלוקים רוצה. 
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שמעת על דתיים או חרדים שנראים לך קיצוניים – אז תתנהג אתה כראוי למה שנראה לך, ייתכן שבמשך הזמן 
תבין שזו לא קיצוניות אלא עקביות. מה שחשוב שיהיה לך רב לשאול אותו שאלות בהלכה, רופא לומד 7 שנים 
כדי להיות רופא, רב לומד כל חייו את התורה וההלכה לכן טבעי והגיוני לשאול רב איך לקיים את ההלכה. ייתכן 
שבמשך הזמן תוכל לראות שאתה ושומרי המצוות האמיתיים עושים אותו דבר שניכם תהיו מחוברים לבורא. 
העיקר שכולנו נשתפר ונתחבר יותר אל התורה ואל אלוקים. אתה מתעניין ביהדות, מתעניין בחכמה האלוקית 
הטמונה בתורה ובמסורת ישראל, אין זה הופך אותך שייך לזרם כלשהו, זכותך להתעניין בדבר השייך לך בתור 

יהודי!

זו היא זכותך ואתה לא צריך להימנע בגלל סלידה מציבור חרדי או מכל ציבור שומר מצוות אחר. התורה 
ומסורת ישראל שייכת לך כמו לכל יהודי ויהודייה לא משנה היכן הם גדלו ולאיזה זרם הם משתייכים. חשוב 
מאוד שתדע שאין הפרט מעיד על הכלל וגם אם שמעת על מקרים שליליים של דתיים או חרדים אין זה מעיד על 
הכלל וגם אם נגרם לך סלידה מציבור הדתיים או החרדים אין זה צריך להזיק לך בקשר שלך עם בורא עולם ועם 
התורה. לצערנו התקשורת כל כך השחירה את פניהם של שומרי המצוות החרדי והדתי עד כדי כך שיש כאלה 
לא  לדעת ששמירת מצוות  יש  או חרדי. אבל  דתי  לציבור  אותם  ישייכו  ואולי  שחוששים לשמור מצוות שמא 
מחייבת אותך להשתייך לאיזה זרם שהוא, וזכותך לקיים מצוות ולעשות נחת רוח לבורא עולם בכל מצב ובכל 

מקום ולא משנה מהיכן אתה ומה אתה כרגע. 

כל מצווה היא יהלום וכל קשר נוסף עם הבורא הוא אוצר! בנוסף לכך מומלץ לכל אדם לחקור ולהכיר את 
האמת לאישורה בקשר להאשמות שטופלים על החרדים והדתיים וייתכן מאוד שלאחר חקירה ובירור התשובות 
הוא כבר לא ירגיש סלידה מהחרדים והדתיים אלא סלידה ממי ששיסה אותו כנגדם, אל תאבד יהלומים ואוצרות 

בגלל סטיגמות חברתיות. 

מוכיחה שתורה  היא  וכיצד  קבלית  לנורמולוגיה  דוגמא  קבלית?  נומרולוגיה  ש:מהי 
כולה תיכנון על אנושי שבן אנוש לא יכל לתכנן?

     ת. להמחשת הדבר אני מביא מאמר מאת הרב יצחק פנגר על נורמולוגיה קבלית שממחיש את חוכמת 
של  קצהו  קצה  ממש  להתפעלוזה  רק  אלא  לו  נותר  לא  שמתבונן  אדם  .וכל  אנושית  על  והיותה  התורה 
הנורמולגיה הקבלית.מדוע התורה בסיפור הבריאה מתחילה באות ב': "בראשית ברא אלוקים את השמיים"?

ישנן סיבות רבות, החולשות על כל רובדי התורה: פשט רמז דרש וסוד, אך אנו נבחר היבט נוסף, אשר ישליך 
אור חדש על ההסתכלות שלנו על החיים: בתהילים קי"ז, פסוק י' אומר: "לא בגבורת הסוס אחפץ ..." בורא 
העולם אינו חפץ בגבורה של סוס, אם כך נשאלת השאלה באיזו גבורה הינו חפץ? אומר לנו התנא באבות 

יהודה בן תימא אומר "הווי גיבור כארי ..." מהו השוני בין גבורתו של הסוס לבין גבורתו של הארי?
 גבורתו של הסוס הינה גבורה חיצונית – על פני השטח הסוס נראה עוצמתי מאוד, אך האמת היא, שהסוס 
כך  ותועלתיות,  תפקוד  חוסר  לו  לגרום  יכולה  הקרסול  באזור  קלה  מכה  אשר  עדין,  מאד  חיים  בעל  הינו 

שגבורתו של הסוס כלפי חוץ היא עוצמתית, אך מבפנים ריק מכל תוכן.
 

לעומתו, האריה הינו בעל עוצמה פנימית. הוא אינו צריך למשוך תשומת לב על ידי חיצוניות, הוא יודע, 
ששאגה אחת שלו גורמת יראה לכל היער.

 על פי תורת הקבלה, לכל אות יש שווי מספרי, המעניק לה משמעות נוספת.
לדוגמה, הספרה 6 מייצגת את העולם הזה, העולם החיצוני. העולם נברא בשישה ימים ועל פי הזוהר הוא נקרא 
"עלמא דשיקרא" – עולם השקר.. לכל דבר גשמי יש שישה היטלים )ארבע רוחות השמים, למעלה ולמטה(.
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מדוע הבורא אינו חפץ בגבורה של סוס? סוס בצורת כתיבתו מייצג את העולם הזה, החיצוני: האות ס' = 

60 = 6 )בגימטרייה קטנה(, האות ו' = 6 והאות ס' = 60 = 6. כך שהמילה סוס מאופיינת על ידי המספר : 
666 )סמל זהה לזה של כת השטן למי שיודע(.

 גם המילה שקר מאופיינת על ידי אותה סיפרה, כפי שציינו: ש = 300, ק = 100, ר= 200. סה"כ – 600. 
השקר = 600 = 6 בגימטרייה קטנה. מהו ההפך מהשקר? האמת.

מהי הספרה שצורתה הפוכה לספרה 6? תשובה: 9.
 למדנו שהמילה שקר שווה 6, כך נלמד שההיפך, אמת, הפוך גם בספרה: א=1, מ=40, ת=400.

סה"כ-441= 9 בגימטרייה קטנה. אמת שווה 9. השקר והאמת הפוכים במהות וגם במציאות. 
הספרה 9 מייצגת את האמת והפנימיות, המנוגדים לשקר וחיצוניות. אריה בגימטרייה שווה 261 = 9 

בגימטרייה קטנה.

"לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה" )תהילים קמז, י(.
הבורא לא רוצה גבורה חיצונית בלבד אלא גבורה פנימית ואמיתית.

 סיכום ביניים: הבורא אינו חפץ מהאדם גבורה חיצונית של סוס, שהמיצג שלה הוא הספרה 6, המייצגת את 
השקר ואת העולם הזה, החיצוני, אלא הוא רוצה שהאדם יתחזק בפנימיות שלו, ושלא כל דבר ישפיע עליו. 

לכן הוא מבקש ממנו "הווי גיבור כארי". זו אחת הסיבות שאנו נקראים "יהודים", ע"ש יהודה, שברכתו 
הייתה "גור אריה יהודה", ובפרט שאריה הן אותיות יראה, שלאדם תהיה יראה פנימית איתנה ולא ברת 

חלוף.
 תופעה מעניינת נוספת: הספרה 9 מייצגת בקבלה את המושג – אמת. והאמת לא משתנה. ניתן לראות זאת 

גם בעובדה שאם מכפילים את הספרה 9 בכל ספרה אחרת, התוצאה תהיה תמיד 9.
לדוגמא:

9 * 3= 27 = 9 בגימטרייה קטנה.

9* 7 = 63 = 9 בגימטרייה קטנה.
 ניקח מספרים יותר גדולים : 9 * 555= 4995 = 9 בגימטרייה קטנה. כך ניתן לבחון זאת עם כל 

ספרה,התוצאה תהיה תמיד אותה התוצאה: 9.
 כעת נחזור לשאלה הראשונה: מדוע התורה פתחה באות ב' ולא באות א'?

כאמור, בוודאי שישנן סיבות נוספות, אך להלן תשובה מפליאה: על שלושה דברים עומד העולם – אם 
ניקח את שלוש האותיות הראשונות בא"ב העברי )בהתייחס לכך שהתורה הייתה מתחילה באות א'(:

 א, ב, ג = א=1, ב= 2, ג= 3 סה"כ = 6
 ד, ה, ו = ד=4, ה= 5, ו= 6 סה"כ = 15= 6 בגימטרייה קטנה

 ז, ח, ט = ז= 7, ח = 8, ט=9 סה"כ = 24 = 6 בגימטרייה קטנה
 וכך עד סוף הא"ב העברי. אם נתחיל מהאות א' כל שלוש אותיות, נקבל תמיד בסופו של דבר את התוצאה 

6 = שקר.
אך כידוע התורה מתחילה באות ב', הבה ונתבונן מה יתרחש כאשר נבדוק זאת שוב:

 ב, ג, ד = ב= 2, ג=3, ד=4 סה"כ = 9
 ה, ו, ז = ה= 5, ו = 6, ז = 7 סה"כ = 18 = 9 בגימטרייה קטנה.

 כך עד סוף הא"ב העברי. כאשר אנו מתחילים את התורה באות ב' תמיד נקבל את התשובה = 9.
התורה היא האמת!
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ש. מהי תאוריית האבולוציה ולמה היא לא הגיונית, מופרכת ואף הזויה? 

תיאורית האבולוציה, כל בר דעת צריך להיות ברור עד כמה אבסורדית תאוריה זאת כפי שאני מפריכה  ת. 
בספר זה באמצעות המדע. ואם אתם מאמינים בה או לא בטוחים לגבי בריאתנו על ידי הבורא יתברך אתם מוזמנים 
לקרוא פרק זה ולהעשיר את ידיעותיכם שאין עוד אפשרות הגיונית לוגית שכלתנית ומדעית אחרת מלבד בריאתנו 
על ידי הבורא יתברך שאין עוד מלבדו והוא הכל יכול האלוקי שברא יש מאין את כל הבריאה כולה כולל אותנו. 

)למי שכבר מבין ויודע שתאוריה זאת טיפשית ומופרכת מומלץ לדלג על פרק זה ולא לבזבז את זמנו על הבלי 
התאוריה הזאת ורק בשל ירידת הדורות והשקר שבו שבויים תינוקות שנשבו בין אחינו ראיתי לנכון לכתוב פרק 

בנושא(

כמה מילים למאמיני תורת האבולוציה
תשעים אחוז מהלא מאמינים חושבים שיש לאבולוציה תשובה לסדר והחכמה שבעולם הבעיה היא ש- 98% 
נוצר מצב שהם "מאמינים"  וכך  כדי להבין את ההפרכות לה,  מהם לא למדו את האבולוציה בצורה מעמיקה 
לאבולוציה אבל אילו הם היו לומדים את האבולוציה ולאחר מכן היו קוראים את ההפרכות אליה הם היו מתחילים 
זה  על  ידיעה שאין אלטרנטיבה.  עולם- מתוך  בבורא  הגיוני, המשהו האמיתי, האמונה  יותר  להאמין במשהו 

נאמר:"אילו הלא מאמין היה מבין במה הוא צריך להאמין בתור לא מאמין הוא היה הופך למאמין!"

האסטרונום הבריטי סר פרד הויל אמר: "שהיקרות כזו סבירה בערך כמו האפשרות 
שמטוס 747 יורכב בשעה שסערת טורנדו חולפת במחסן גרוטאות. "

בעיית הסיכוי- אבולוציה ומוטציות אקראיות. . 
התאוריה מתארת כיצד;המוטציות יכולות ליצור בתהליך אטי וארוך מינים חיים מתאים בודדים. אך את תחום 
מוצא החיים – היא משאירה ל'אביוגנזה', אבל ההפרדה הזו אינה פותרת את הבעיה. ללא הסבר הגיוני למוצא 

החיים עצמם, אין צורך בהסברים על התפתחות החיים – שאינם יכולים להתחיל משום מקום. 

של  הסטטיסטית  הסבירות  את  לבדוק  יש  עדיין  אך  שונות.  התרחשויות  להציע  מנסה  שהאביוגנזה  כמובן 
אינו מהווה הסבר   – ריאלי מבחינה סטטיסטית  לא  אך  טכנית,  התהליכים המתוארים. תהליך אפשרי מבחינה 
מציגה  היא  אם  אבל  במקרה.  העולם  היווצרות  אפשרות של  נותנת  היא  אם  הסבר,  מהווה  האבולוציה  הגיוני. 
תרחיש שאינו יכול להיות מקרה, אלא צירוף מקרים פנטסטי ובלתי אפשרי, אין שום ריווח. צירוף מקרים יכול 
ליצור אדם מתוך אוסף מולקולות סתמיות על ידי תנועה אקראית של מולקולות, לשם כך אין צורך בתיאוריה 
מפורטת. ולכן אם התיאוריה לא תצליח לצמצם את התהליכים עד כדי שיהיו ברמה אפשרית מבחינה סטטיסטית, 
היא לא מועילה ואינה חשובה כהסבר. או בקצרה: טיעון המסתמך על מקרה הרחוק ממציאות סטטיסטית קבילה, 

מעקר את הדיון, כי מבלי סבירות הכל יכול להיות. 

נראה שהמצע הפילוסופי של התיאוריה כולה הוא שגוי, אין שום הבדל מבחינה סטטיסטית בין יצירת עולם 
מורכב ובו צורות רבות של חיים, ובין יצירת גרעין כפוף לחוקים היוצרים ממנו עולם שכזה. האבולוציה אינה 
מסבירה את היווצרות חוקי הטבע, וכיצד נהיה טמון בחומר הפוטנציאל להפוך ליצור חי ללא שום התערבות, 

ולפיכך הפלא בעינו נותר, כיצד מאין נהיתה מורכבות?

אם באמת נפליג על כנפי המקריות, ונשתמש בצירופי מקרים אסטרונומיים, ניתן להניח כי כל היקום כולו על 
כל המינים החיים )כולל המאובנים( נוצרו בפיצוץ אחד. לשם מה הפישוט הזה של האבולוציה, אם עדיין נשארנו 
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ישוב  לא לשם  בודאי  מופרכות סטטיסטית, אבל  הנחות  להניח  ניתן אמנם  קיימת?  כלא  סבירות המוגדרת  עם 
השאלה הפילוסופית;מה היא ההסתברות שיקרו הדברים?

באוניברסיטת  שימושית  למתמטיקה  המחלקה  ויקראמסינג;ר'  וצ'נדרה  הויל  פרד  פרופ'  נובל  פרס  חתן 
Cardiff, חישבו את ההסתברות להיווצרות תא חי אחד והתוצאה היא: 10 בחזקת -40000 והם מסכמים; 

מספר זה די גדול כדי לקבור את דרווין יחד עם תיאורית האבולוציה

שהוא הנוסחה של היווצרות היצור הקטן ביותר, מכיל כמות בלתי נתפסת של נתונים, והסיכוי להיווצרותו 
-1000, מהי המשמעות של סיכוי זה? ביקום כולו ישנם  10 בחזקת  מתוך צירופים אקראיים של אטומים הוא 
בערך 10 בחזקת 70 גרגרים כגודל גרגיר חול )לפי איינשטיין(, גיל העולם מוערך בכ 10 בחזקת 18 שניות )לפי 15 
מליארד שנים(. היווצרותם של אנזים, תא חי, חומצה אמינית, יצור חי, איברים, וכו' כרוכה במספרים סטטיסטיים 
בסדר גודל אסטרונומי. קל וחומר לגבי היווצרות היקום כולו על מורכבותו. אין צורך להאריך בדוגמאות כדי 
לראות שהתאוריה אינה מעלה שום אפשרות שניתן לראותה כתוצר מקרי של סטטיסטיקה ביחס לזמן בו מוערך 

גיל העולם. 

חתן פרס נובל נוסף, פרופ' פנזיאס, טבע את המשל המפורסם על הקופים המתקתקים במכונת כתיבה: בקוסמוס 
כולו יש להערכת אנשי מדע 10 בחזקת 80 מולקולות )אדינגטון(, נדמיין לעצמנו כמות קופים כמספר האטומים 
אשר יקישו על המקלדת באופן חפשי, נניח בנדיבות כי כל קוף כותב 10 בחזקת 12 אותיות בשניה, )הרבה יותר 
ממספר הריאקציות הכימיות שייתכנו בשניה(, במשך 15 מליארד שנים )10בחזקת 18 שניות(. התרגיל הזה הוא 
מקסימום האירועים שייתכנו בקוסמוס, מכפלה של כל החומר המצוי בכל הזמן המצוי, התוצאה היא 10 בחזקת 
110. לפי חשבונו של פנזיאס כל הקופים האלו יגיעו ללא יותר מאשר מאה אותיות של תוכן משמעותי. חשבון 
דומה מאד עושה מורטון )אם נתבונן למשל בפרמיציום, אמבה מן הפשוטות עליה כתוב בבריטניקה: היצור החד 
תאי הפשוט ביותר פרמיציום הוא בעל תכולת מידע שמעריכים אותה בסדר גודל של 10 בחזקת 12 ביט. אם היינו 
כותבים זאת באותיות, מידע זה שוה ערך ל100,000,000 מליון דפים של הבריטניקה שהם 5000 מטר של ספרים 

זה בצד זה

)Life, 10, Macropedia 893, 894 15th ed. 1974( . האמנם יכולה כמות מידע כזו להיווצר מעצמה כצירוף אקראי 
של מולקולות? 

פרד הויל כותב: חידק טיפוסי כולל 2000 אנזימים שונים הדרושים לקיומו התקין, הסבירות המקובלת להיווצרות 
-20, הסבירות להיווצרות בלתי תלויה של האנזימים  10 בחזקת-15 ל10 בחזקת  בין  אנזים באופן אקראי היא 
היא 10 בחזקת-39,500, אין פלא שמסקנתו היא: "החישובים של הסתברויות מגיעים לתוצאות כה 

מגוחכות שלא ניתן היה לממש אותם גם אם היקום כולו היה מורכב מממרק אורגני"
 . )Hoyle F. and Wickramasinghe, C Evolution From Space&quot; Paladin Books 1983 P. 20(

וכך קובע גורג' סיילט )בספרו 'מקרה והכרח'(לאור הביולוגיה המודרנית סף אי האפשרות להתרחשות של 
אירוע כימי בעולמינו הוא10 בחזקת 100-. ואמיל בורל אומר: " אירוע שסבירותו הוא 10 בחזקת 50- הוא מכל 

הבחינות בלתי אפשרי"

)Boral E;Probabikities and Life, Dover Pub. N. Y. 1962 Chapters 1(  דוקא דוקינס הוא הכותב: מדידת אי 
הסבירות הסטטיסטית של הצעה היא הדרך היחידה להעריך את אמינותה )השען העיור(

מייקל דנטון )בספרו שהוזכר בראש פרק זה, עמ' 309 והלאה( מראה כי לשם הרכבת מילה בעלת משמעות 
באנגלית בת 12 אותיות, יש צורך ברצף של 10 בחזקת 14 אותיות אקראיות, בכדי להגיע למשפט באורך של 100 
אותיות מראה דנטון כי יש צורך ב10 בחזקת 100 אותיות. הקודים הגנטיים מסובכים הרבה יותר ממשפט בן 100 
אותיות שיש לו משמעות כל שהיא, והקוד הגנטי לא היה יוצר יצורים חיים אם הוא היה רק בעל משמעות כל 
שהיא. בהמשך )עמ' 323( הוא מראה כי המספר המקסימלי של חלבונים אשר היו אי פעם על פני כדור הארץ 
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אינו עולה על 10 בחזקת 40 אטומים, משמעות הדבר שההסתברות לקבלת חומצות אמיניות צריכה להיות פחות 
 16 מסכום זה, אלא שהסיכוי נמוך מסכום האטומים המירבי הזה. לפי דנטון שם ההסתברות לקבלת רצף של 
-20, בהנחה שתא חי צריך  10 בחזקת  חומצות אמיניות באופן אקראי באתר פעיל של אנזים כל שהוא היא כ 
-2000 כל הדיון על היווצרות אנזים אינו  10בחזקת  100 חלבונים ספציפיים ההסתברות לקבלתו היא:  לפחות 
מוביל אותנו עדיין להיווצרות חיים כמובן, יש צורך בחומצות DNA ו RNA, מערכת שכפול מדוייקת, תא עם 

ממברנה בו יישמרו האנזימים מיד עם היווצרותם, ועוד תנאים רבים. 

פרופ' M. Eden מאוניברסיטת M. I. T  קובע: במקרה הטוב ביותר, היתה אבולוציה יכולה ליצור 
באופן מקרי במשך 5 ביליון שנות קיום כדור הארץ, סוג אחד של גנים של החיידק  E. Coli )שהיו 
מהווים רק חלקיק זעיר של שרשרת שלמה של DNA (. וגם זאת, רק אם כל פני כדור הארץ היו 

מכוסים בשכבה בעובי 1 אינטש של חיידקי E. Coli במשך כל התקופה האמורה!!
 Eden, M. ;Inadequacies of Neo-Darwinian Evolution as a Scienticָ Theory; in Mathematical

Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, 5, 9

 . )P. Moorhead M. Kaplan, Editors, 1982(

מדוע לא הופיעה כל מערכת חדשה, לאחר שלמעלה מתשעים אחוז של היצורים הימיים מתו לפני 250 מליון 
שנה? שום מערכת לא הופיעה מאחר שאף אחת לא התאימה לדרישות החיים. מתוך 10 בחזקת 390 הצירופים 
האפשריים, החיים בחרו באותם צירופים שפעלו, שמספרם פחות מ 10בחזקת X 2 12. הבחירה בחלק זערער זה 
)חלק מאותם 10 בחזקת 390 של צירופי החלבונים שמתאימים לקיום חיים, מבין המספר העצום של הצירופים 
של  הדנ"א  על  אקראיות  נקודתיות  מוטאציות  באמצעות  אקראי  באופן  להיעשות  יכולה  היתה  לא  האפשריים, 
הגנום. הרי זה כאילו בחר הטבע באקראי מתוך שק המכיל מליארד מליארדי מליארדים. . )כפול ארבעים פעם( 
חלבונים את החלבון האחד שפועל, ואחר כך היה חוזר על הטריק הזה טריליון פעם. אילו היתה הפקת החלבונים 
תהליך אקראי, אזי כמו בהפקה אקראית של מילים, התוצאה היתה קשקוש גמור, אבל כשמדובר ביצורים חיים 

זה היה קשקוש קטלני. )המדע והאל, עמ' 150-1(. עוד מתוך סינטיפיק אמריקן פברואר 1991: 

יש מדענים שטענו כי בהינתן די זמן אפילו אירועים נסיים לכאורה נעשים אפשריים – כגון הופעה 
ספונטנית של אורגניזם חד תאי מהיצמדויות אקראיות של חומרים כימיים. האסטרונום הבריטי סר פרד 
הויל אמר שהיקרות כזו סבירה בערך כמו האפשרות שמטוס 747 יורכב בשעה שסערת טורנדו חולפת 

במחסן גרוטאות. 
בנקודה זו רוב החוקרים תמימי דעים עם הויל חתן פרס נובל פרנסיס קריק כתב ב1992מאחר שכל התיאוריות 
על ההתחלות הארציות על כדוה"א לוקות בחסר, יש לשקול את האפשרות של פנספרמיה ישירה )זריעה מכוונת 
של חיים על פני כדור הארץ( )סנטיפיק אמריקן פברואר 1992(. ובמקום אחר הוא כותב: אדם ישר המצויד 
בכל הידע המדעי היום, יוכל רק לקבוע שמוצא החיים נראה במובן מסויים כנס, כה רבים 

התנאים הצריכים להתקיים כדי שיוצרו החיים
מנפרד אייגן חתן פרס נובל, חוקר הדנ"א, במאמר שפורסם בסיינס 12 במאי 1989 כותב: ייתכן שבאותה 
תקופה הופיע גן קדמוני שהמסר שלו היה הציווי המקראי פרו ורבו. . ייתכן שהדבר היה 

אפשרי רק במקרה של מקור שמחוץ לכדור הארץ

איליה פריגוגין חתן פרס נובל לכימיה כתב בכתב העת;Physics Today ההסתברות שבטמפרטורות 
המתואמים  התפקודים  להופעת  גורמות  ובכך  יחד  מתקבצות  מולקולות  כמה  רגילות 
לכן הרעיון של ראשית ספונטנית של  המאפינים אורגניזמים חיים, היא כמעט אפסית. 
)נובמבר  שנים,  מליוני  גודל של  בסדר  אפילו  סביר,  לא  הוא  העכשוית  בצורתם  החיים 

 .)1972
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 היווצרות אורגניזמים

אורגניזמים חיים אינם יכולים כמובן להיווצר בכל תנאי שטח, במצב הנוכחי של כדוה"א אין אורגזניזמים יכולים 
להיווצר על פני האדמה מכיון שקרינת השמש אינה מאפשרת זאת, ולפיכך נאלצים להניח כי באותה העת היתה 
1973( אלא  סביב לכדור הארץ אטמוספירה מונעת חימצון, או שכבת מים. )כפי שכותב למשל קארל סאגאן, 
שאעפ"כ אין להניח כי היה חמצן על פני כדוה"א, שכן כל מולקלה שהיתה נוצרת היתה מתפרקת ומתחמצנת 
יבוא תא שנוצר בגלקסיה אחרת. הממצאים בשטח לעומת זאת  מייד. לפיכך החוקרים הקיצוניים מדברים על 
 Walton J. C. Origins :מלמדים על קרינה, ועל היעדר חומר בעל פוטנציאל אורגני. )וגם על הימצאות חמצן

68-84 3 1976. כך או כך, אי אפשר לדבר על היווצרות במקרה, כשצריכים להניח התערבות חיצונית.(

מעגלי קסמים

היווצרות החיים כפי שהיא מוכרת לנו מצריכה גורמים שונים הפועלים במקביל ותלויים זה בזה: חומצות הגרעין 
אינן יכולות להשתכפל ולא לווסת את יצורם של חלבונים בלי קיומם של מספר חלבונים אחרים )אנזימים(. כמו 
כן, אין אפשרות לייצר חלבונים בלי חומצות הגרעין. עובדות אלו מוליכות לאחת הבעיות הקשות ביותר שעלינו 

להתמודד עמהן: להבין איך התגבר הטבע על מצב 'הביצה והתרנגולת. 

)ל. א. אורגל efiL fo snigirO ehT 3791 הוצ' צ'פמן והול, לונדון עמ' 94(

בשכפול  טעות  בזמננו  שהרי  השכפול,  במערכת  טעויות  ללא  להיווצר  יכלו  לא  הפרימיטיבי  בתא  שינויים 
מדוייקת  שכפול  מערכת  לו  אין  אם  קיימא  בר  להיות  יכול  אינו  חי  שתא  אלא  דורות,  למליון  אחת  מתרחשת 
במיוחד.  Woese כותב: התא הפרימיטיבי עמד בפני מה שנראה כפרדוקס, כי לפתח מערכת שכפול מדוייקת יותר 

)אשר בשבילה צריך כ100 חלבונים שונים מדוייקים ולא גלמיים( צריך להיות בעל כושר שכפול מדוייק

 )כי לשכפל בדיוק את האנזימים הנ"ל(

 . )Woese c. 1965 On the origin of the Genetic Code, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 54: 1549(

יותר, כך יכולים אנו להניח  טעות בשכפול צריכה לגרום אם כן למערכת השכפול להיות מדוייקת ואמינה 
כותב: המקור של הקוד הגנטי ומנגנון   Monod   .למשל כי וירוס מחשבים הפך את עצמו לתכנת אנטי וירוס

השכפול העצמי שלו. אכן, זו אינה בעצם בעיה אלא חידה אמיתית, )מצוטט אצל דנטון עמ' )268. 

שלמות הממברנה של התא תלויה במציאותם של מנגנוני יצור ושכפול חלבונים בדיוק מירבי, אולם למרבה 
הצער מנגנון שכפול כזה המורכב משלבים שונים יכול לפעול רק אם כל המרכיבים שמורים ומוקפים בממברנה. 
. מעגל יצור החלבונים מצריך אנרגיה, אספקת האנרגיה מותנית בפעילות תקינה ורצופה של חלבונים ספציפיים 
האחראים לייצור תרכובות פוספט עתירות אנרגיה. חלבונים אלה עצמם מיוצרים ע"י מעגל יצור חלבונים שהוא 
עצמו זקוק לאנרגיה. . האינפורמציה על ההרכב הספציפי של כל חלבון לכל אחד מהתפקודים שהוזכרו, מאוחסנת 
כצופן במולקולת ה DNA קריאתה של אינפורמציה זו ותרגומה בשלבי היצור תלויים בחלבונים השייכים למערכת 
השכפול הזו עצמה. )ועל כל אלו בספרו של דנטון(. בימינו הצומח והחי תלויים זה בזה, בכדי לשמור על תהליך 
הפוטו סינתזה, הצמחים ובעה"ח משתמשים כל אחד בתוצאות השימוש של חברו בחמצן. בכדי להניח התפתחות 

איטית יש להניח כי גם הצרכים האלו השתנו במשך הזמן. 

אין מוטאציות משפרות

לא  שמעולם  אלא  בע"ח.  או  אדם  של  פגומים  ולדות  לראות  שניתן  כפי  מוכרת,  טבע  תופעת  היא  המוטאציה 
נצפתה מוטאציה משפרת, המוטאציה הינה פגם בשכפול, ופגם זה אינו אלא שינוי מקרי במערכת ההוראות של 
ברור  משמעות,  בעל  בשינוי  המדובר  אם  שכן  זניחות.  או  והרסניות  מזיקות  הינם  המוטאציה  תוצאות  הדנ"א. 
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ששינוי ההוראות פוגם ביצורו של חלק כל שהוא. וגם אם השינוי הוא כביכול 'לטובה', כגון הוספת אצבע או 
צריכות שאר המערכות  נוסף  אבר  הוספת  לשם  הזו, שכן  ב'טובה'  לעמוד  יכול  הגוף  אין  כלל  בדרך  הרי  רגל, 
להיות מתואמות ל'עבודה' עמו, ולכן בד"כ המוטנטים מתים תוך זמן קצר. אין אנו מכירים מוטאציה משמעותית 
שמעמידה וולדות, כל המוטאציות המשמעותיות שאנו מכירים הן הרסניות מטבעם, המוטציה הלטאלית גורמת 
למות הולד. אלא שבצד המוטאציות ההרסניות ישנן מוטאציות זניחות, כך יכול הצבע של המין להפוך לבהיר 

יותר או לכהה יותר, ושינוי זה יונצח על ידי הצאצאים. 

אחת הדוגמאות הקלאסיות של מוטאציה שגרמה לברירה טבעית היא עש ששינה את צבעו מלבן לשחור, 
והודות לכך שרד, מכיון שההסוואה שלו התאימה לתנאי השטח החדשים )העצים הלבנים הפכו שחורים עקב פיח 
תעשייתי שהתפזר באיזור. פורסם ב1959 ע"י פרופ' Kettlell H. B. D. אך עדיין המדובר בשינוי זניח, לא התפתח 
איבר חדש, ובודאי לא נוצר מין חדש. אין כאן שום בסיס לתיאוריה שאצות נהפכו לבני אדם. ברור ששינוי זניח 
יכול להביא תועלת, ואף מום יכול להביא תועלת: ולד שנולד ללא רגל, לא יגוייס לצבא ולפיכך סיכויו לשרוד 
טובים יותר. אך גם גידם נשאר אדם, ואינו מתפתח למין אחר. יתירה מזאת: העש הכהה היה קיים קודם לכן, הוא 
רק התרבה על חשבון העש הבהיר, ולכן לא היתה מעורבת כאן כלל מוטציה. ועוד: העש הבהיר לא הוכחד, הוא 

רק התמעט, מה שמלמד כי מלחמת הקיום היא אכזרית אך לא בהכרח מכחידה. 

בזבובי הדרוזופילה נערכות תצפיות כבר 50 שנה, שהם 900 דורות לפי קצב היתרבותו. – שוה ערך ל25,000 
התפתחות  או  חדש  איבר  שיצרה  אחת  מוטאציה  אף  נצפתה  לא  זו  תקופה  ובמשך  האנושית.  בהסטוריה  שנה 

והתקדמות"

זה  נהדר,  המוזיאון  האבולוציה,  עובדות  את  המדגים  שלם  אגף  מקצה  בלונדון  הטבע  לתולדות  המוזיאון 
מרשים כיצד פרחי חיננית ורודים יכולים להתפתח לפרחים כחולים, כיצד עש אפור משתנה לעש שחור, וכיצד 
במהלך כמה אלפי שנים מגון רחב של מיני דגים ציקלידיים התפתחו באגם ויקטוריה, הכל מרשים מאד. אמנם 
מרשים מאד עד שיוצאים החוצה וחושבים על מה שאנשי המוזיאון היו מסוגלים לתעד. חינניות נשארות חינניות 
עש נשאר עש ודגים ציקלידים נשארים דגים ציקלידים, בתצוגה הזו לא הודגם ולו מקרה חד משמעי אחד שבו 

התחולל ביצורים החיים שינוי מורפולוגי הדרגתי חשוב!)המדע והאל עמ' 54(. 

התיאוריה מניחה כי מוטציות משפרות, נתנו למין המתפתח את היתרון לשרוד בעולם. בין מוטציה למוטציה 
המתין המין המדובר באותו מצב )מאות או אלפי שנים( עד למוטציה משפרת נוספת. בתקופה הזו חייב להיות 
המין בבידוד רבייתי )ראה למשל פרקי ביולוגיה עמ' 211(. במקום הבידוד הזה בו אמור המין להמתין צריכה 
להיות קבוצה בגודל די מסויים, שכן בקבוצה קטנה מדי אין מספיק סיכוי למוטציות, ובקבוצה גדולה מדי אין 

שום סיכוי למוטציה משפרת להשתלט ולהוות את קהל היעד של המוטציה הבאה )בעוד תקופה לא קצרה). 

חשבון לא מסובך מראה כי התיאור המקובל של האבולוציה איננו אפשרי מבחינה טכנית, בעיה זו מכונה 
הדילמה של הלדיין. כאשר מביאים בחשבון את האפשרות המקסימלית להטמעת מוטציות, בצד סטטיסטיקה 
של גנטיקת האוכלוסיות כפי שאנו מכירים אותה, פשוט אין די זמן תיאורטי להתרחשויות. גם אם נבא לקראת 
התיאוריה ונניח שכל ההתרחשויות אירעו 'לפי הזמנה', עדיין אין זמן. תדירות המוטציות בטבע היא 10 בחזקת -9

ז"א אחד למליארד לשכפול אחד של זוג נוקלאוטידים, אך הלדיין מניח לצורך הענין כי בכל התרבות של 
קבוצה ישנה מוטציה אחת משפרת! כאשר נמצאים 100,000 פרטים של מין אחד בבידוד רבייתי, בכל התרבות 
)רק מצאצאיה של  ובהתרבות הבאה  היא שורדת,  לכך שרק  גורמת  הברירה הטבעית  מוטציה משפרת,  נוצרת 
המוטציה המשופרת!( שוב חלה מוטציה. אם מודל שכזה יתקיים במשך 100,000 דורות הוא לא יספיק אפילו 

להפוך אדם לשימפנזה. במציאות, לא הוטמעו ב100,000 דורות יותר מ1667 מוטציות. 

מספר המינים מוערך במיליארדים נוקב במספר 5 מליארד, זמן קיומו של כדוה"א בצורתו הנוכחית 
גם הוא בכ5 מליארד שנים. בשביל התפתחות כל המינים האלו מתא אחד, צריכים  מוערך במקרה 
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היו בכל רגע נתון מ5 מליארד השנים, להתפתח 100,000 מינים שונים ב100,000 גומחות אקולוגיות 
שונות. הדילמה של הלדיין אינה מוזכרת בספרי לימוד, ומכיון שאין נוסחה ברורה לפתור אותה, נוהגים 

להתעלם ממנה. 
חתן פרס נובל ארנסט צ'ין כותב: להניח שהתפתחות והישרדות המתאימים היא תוצאה של מוטציות מקריות 
בלבד נראה לי בלתי ניתן לישוב עם העובדות הידועות נדרשים 321,444 דורות להגדלת שכיחותו של גן רצסיבי, 

בעל תרומה קטנה חיובית, באוכלוסיה, מ 1: 1,000,000 ל 2: 1,000,000 בלבד

 .E. Dodson, Evolution: Process and Product, 225. 1960((

אם תעשה הערכה גסה. . נראה שנדרש סדר גודל של 10 מליון שנה לבסס מוטאציה. . לבסס שינוי אחד כזה 
כתכונה סדירה של מין מסויים נראה שצריך לקחת זמן בסדר גודל של 10 מליון שנה

  G. Wald, Discussions, in: Mathematical Challenges to the Neo Darwinian Interpretation of evolution,(
 ).12, 19, P. Morhead &amp; M. Kapian eds. 1967

כל מעבר משלב לשלב באבולוציה מחייב תיאום של פרטים רבים יחד, המעבר מדו חי לזוחל מחייב שנוי 
מיידי של פרטים רבים במבנה המין שבלעדיהם אין אפשרות לבצע את המעבר. התארכות צואר הג'ירפה מחייב 
שינויים במערכת הלב בעורקים וכלי הדם והעצבים. וכן ישנם איברים שיצירת חלקיהם מחייבת תיאום – עדשה 
ורשתית אינם יכולים להתקיים זו מבלעדי זו, כל איבר צריך עורקים, ורידים, עצבים, במקביל בכדי להתקיים. 
להניח היווצרות מקרית של תיאום כמוה )או: זו היא( כהנחה של התערבות חיצונית. )בפרט שישנן גם מוטאציות 

מחזירות, המחזירות את המין למצב בו היה לפני המוטאציה, ראה הערה לעיל(. 

ודרמטי בתכונות ביציהם. בהיותן  יבשה חייב שינוי קיצוני  . המעבר לחיי  חיים.  מדו  הזוחלים  התפתחות 
חשופות לאויר הן היו צריכות לפתח קליפה שתמנע את איוד הנוזלים מתוכן. הן היו צריכות להיות מצויידות 
בחלמון ובאלבומין לאספקת מזון ונוזלים לעובר. בכיס אשפה פנימי לאגירת הפסולת של חילוף החומרים )בביצי 
היצורים הימיים הפסולת מופרשת היישר למים( בקרן עוברית לפיצוח הקליפה )העוברים הימיים מפרישים לצורך 
אין בהם  ובעונה אחת  ואם אינם מתרחשים בעת  וכו'. עכשיו שינויים אלו אם אינם מתואמים  כימי(  זה חומר 
תועלת. יתירה מזאת, כל אחד בנפרד עלול להיות קטלני לעובר )כמו קליפה קשה בלי קרן לפיצוחה(. אך להיות 
מתואמים מראש משמעו לייחס לאבולוציה מגמה מתוכנית קבועות מראש, הפסולות מכל וכל ע"י האבולוציה 
הדרויניסטית. מצד שני להניח אפשרות שכל המוטאציות הללו התרחשו בו זמנית ובמקרה, היא בלתי אפשרית 

מבחינת ההסתברות הסטטיסטית, )מתוך מחשבות יב"מ, סוציוביולוגיה, הטבע שבאדם 1981 עמ' 31(. 

B . אך איך  כידוע כל מין אינו יכול להתרבות אלא מבת מינו. האבולוציה הפכה את היצור ממין A למין 
וכיצד התרבה המוטנט המאושר ברגע שהפך למין B ? אם לא שבאותו הזדמנות דאגה לו האבולוציה למוטנטית 
שתהיה לצדו למען התקיימות המין, וכן דאגה לו לחומר הסברה שעל ידו יוכל לזהות את בת הזוג היחידה בעולם 
המתאימה לו. . או שהמוטציות שגרמו לשינויים כה רבים ומשמעותיים והפכו עשבים לבני אדם, שמרו לאורך כל 

הדרך על רצף של יכולת התרבות בין השלבים. 

שינוי מותנה ביתרון

בכדי להניח שכל השינויים שחלו בגרעין הראשוני, עד להיותו אדם, חלו כתוצאה של ברירה טבעית. צריכים 
לחשוב כי כל הפרטים המרכיבים כל מין ותת מין ביקום במשך ההיסטוריה )מעריכים את כל המינים בכחמשה 
מליארד(, כולם תלויים בברירה טבעית. כולם העניקו יתרון, וגרמו להישרדות המין בזמן שהופיעו. כל פרט ופרט 
במין חי, ואפילו הזעיר ביותר, הינו תוצר של מוטציה שאירעה אחת לשנים רבות מאד! וגרמה דווקא לו לשרוד. 



ספר התשובות 495

כמובן שייתכנו מקרים שרק המוטאציה שרדה, במקרה, אך לפחות לגבי הרוב המוחלט עלינו להניח את ההנחה 
המופרכת כי כל תכונותיו היו אך ורק תכונות הגורמות לכך שדווקא הוא יישאר בחיים ואחרים שלא היו להם 

תכונה זו נכחדו מחמת עדיפותו – תכונות קריטיות של חיים ומוות לפי התנאים באותו זמן. 

האם ניתן בכלל לדמיין מערכת כזו של שיקולים בקשר לכל מליוני המינים המוכרים ומליוני תכונותיהם? 
בזמן שכמעט כל תכונה יכולה גם לעזור וגם להכשיל, ויש לזכור שגם כאשר תכונות נראות או מוצגות כמועילות 
החלקים  כל  הועילו  מה  וכדו'.  נמוך  בירק  מחסור  היה  בה  תקופה  כגון  מסויימת,  בתקופה  מותנה  העניין   –
המורכבים שבמערכת הראיה )המורכבת ממאות פריטים משוכללים(, לפני שהייתה המערכת מאפשרת ראיה? 
כלום המחשבה על כך שבעוד מאות אלפי שנים צאצאיו יוכלו לראות גרמה ליצור לשרוד לבדו מכל אחיו במשך 
תקופה שכזו? מה הועיל הצוואר הארוך לג'ירפה בת יומה, האמנם הידיעה שכאשר תהיה ג'ירפה בוגרת תוכל 
להתחרות על המזון בסנטימטר אחד נוסף של גובה? ומה הועיל הגובה הזה לג'ירפה הנקבה שנמוכה תמיד מן 
הזכרים? ובכלל, האמנם הישרדות הג'ירפות תלויה רק בעלי הענפים הגבוהים? לפי הידוע לנו הג'ירפה ניזונה 
רוב השנה מן העשבים הנמוכים, ורק בעונה הרטובה היא ניזונה מן העצים הגבוהים )אם ההישרדות תלויה בעלים 
הגבוהים, יש להניח כי זברות ואנטילופות לא שרדו גם הן(. ומה בדבר שאר הגורמים הפעילים: הג'ירפה אמנם 

יכולה לראות את הטורף ממרחק גדול יותר, אך הטורף גם רואה אותה ממרחק גדול יותר. 

מניחים שזנבו של הטווס הוא יתרון מכיון שהוא מושך את הנקבות, אך בודאי זנב זה גם מכביד עליו במנוסתו, 
מסתבך בקוצים וכדו'. גם קרניו המרשימות של האייל הקורא הצפוני )שוקלות למעלה מ100 קילו( אולי עושות 
רושם על האיילה הצפונית, אך מכבידות ומקשות על חייו של האייל. הגחלילית מחזיקה ביתרון רב למשוך את 

בן זוגה, אך גם את הטורפים. 

לעומת זאת שלבים רבים בהתפתחות לא יכלו לבא מבלי ויתור על תכונות מועילות ומדהימות. כל המינים 
שהתפתחו ממינים בעלי צבע הסוואה, היו חייבים לחיות ולשרוד, דוקא הם, אלפי שנים ללא הסואה בכדי להגיע 
אל התכלית של התפתחות. המינים בעלי אורך חיים מופלג )צבים, נחשים( ויתרו על תכונה זו לשם ההתפתחות. 
וכך הלאה על כל התכונות אותם קנו המינים בעמל רב של מליוני שנות אבולוציה, נאלצו בסופו של דבר לוותר. 
השתמרות המינים האלו בעצם לא בא על ידי הברירה הטבעית, שכן הם החזירו את התכונות בחזרה ליצרן וויתרו 

עליהם. 

מה מועיל היופי המדהים והמורכב של הפרחים? מה מועילה לאדם יכולתו ליצור שירה מוזיקה ואמנות? לשם 
מה נוצרו אצל האדם רגשות מוסריים, מה מועילים לו רגשות הצער על אבדן חיי אדם מעבר לאוקיינוס? הרגשות 
הדתיים היכולים לגרום לאדם להקריב את חייו, גם הם מביאים תועלת? האבולוציה נמצאת במלכוד, מכיון שהיא 
נדרשת כאן להסביר אינסוף של פרטים, אין כאן 'חור' אחד, אלא אוסף עצום של חורים, שאין דרך לסותמם, 
מלבד להניח כי היצורים ששרדו החזיקו בתכונות שגרמו להם לשרוד, חוק הישרדות השורדים. זה כמו לומר: 
בהקשר לשאלה מדוע דווקא הם שרדו? התשובה פשוטה, היו סיבות מסוימות שגרמו להם לשרוד פרופ' אוגוסט 
וייסמן, אחד ממניחי היסוד לגנטיקה המודרנית, כותב בספרו 'הכח הכל יכול של הברירה הטבעית': אפילו אני 
שהנני חסיד התאוריה של הברירה הטבעית יכול רק להגיד: אין לנו הוכחה שלהבדלים ההתחלתיים של השינויים 
הגדולים שנתהוו אח במינים יש ערך סלקטיבי, אבל אנו מוכרחים להניח זאת כי אחרת נופלת כל התאוריה של 

דרווין על הברירה הטבעית, )מצוטט ב'אבולוציה ויהדות', ק., 1970, עמ' 99(. 

תורת האבולוציה ככלל סותרת ביסודה את החוק השני של התרמודינמיקה כפי שנקבע ע"י סדי קרנו )-1796
1832( הצרפתי בסוף הרבע הראשון של המאה ה19-. חוק זה קובע שבתהליכים טבעיים, כמות אי הסדר במערכת-

סגורה גדלה כל הזמן. הפיזיקאי קלאוזיוס )1822-1888( נתן לעיקרון ניסוח מתמטי ברור ומדויק בהכניסו למדע 
מושג כמותי חדש שקרא לו בשם אנטרופיה. לכמות זו סגולה מיוחדת. בכל תהליכי הטבע ערכה המספרי מסוגל 
רק לגדול, או באופן מדוייק יותר, אינו פוחת לעולם. בתופעות הטבע קיימת אי סימטריות ביחס לזמן, המגמה 
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הקיימת היא שהעולם מתפתח בכיוון שהאנטרופיה שלו הולכת וגדלה. הסדר דורש מאמץ וריכוז, אי הסדר נעשה 
מאליו – כאשר חפץ נחבט או נופל הוא מתפרק ומתקלקל ולעולם לא להיפך. 

אסימוב מנסח את החוק: דרך אחרת לנסח את החוק השני של התרמודינמיקה, הוא שהיקום מתקדם בהתמדה 
לקראת אי סדר. לאור זאת נוכל לראות את התממשות החוק השני בכל שנפנה. עלינו להשקיע עבודה קשה כדי 
לסדר את הבית. השאר את החדר לבד וראה באיזו מהירות תרבה בו העזובה. גם אם נפש חיה לא תיכנס אליו, 
תצטבר בו שכבת אבק ולכלוך. כמה עמל צריך להשקיע בהחזקת הבית, ובתחזוקת מכונות. כמה טיפולים עלינו 
לבצע בגופנו כדי שיישאר נקי, במצב תקין. למעשה, כל דבר מתקלקל ומתבלה אם לא נשקיע בו טיפול מסור 

 )Asimov I. , Smithsonian Instit. Journal, June 1970, p. 6.2( .ושמירה נאותה

קיומן של תופעות רוחניות, כדוגמת תודעה, אהבה, כעס, גאווה, חמלה, התרגשות, היא חוויה אותה חווה 
כל אדם. וקשה להעלות על הדעת כיצד יכול אדם לדמיין רגשות אלו כנוצרות בדרך חתחתים כל שהיא מתוך 
דומם. בחומר הדומם לא היתה תודעה, לא היו בו רגשות של אהבה או חמלה, מנין באו מצבים אלו? התפתחות 
יכולה לשכלל את המימד הקיים, אך כיצד התפתחות יוצרת יש מאין תופעות שכאלו שהם מימד חדש? או: 
האם ניתן להגדיר את אישיותו של אדם דגול ומורם, כדוגמת ישעיהו הנביא למשל, כפונקציה ביולוגית של 

שני הוריו בלבד? )זאת מבלי להיכנס לשאלה מהי משמעות ה"רוחני"(

וכן: לשם מה שימרה הברירה הטבעית את תופעות הרוחניות? האמנם אנשי הקוף, שהתמודדו על קיומם 
בעבר, נעזרו ברוחניות לשם הישרדותם?

כל הטרחה של תורת האבולוציה מושמת לאל כשאנו פוגשים בעיקרון האנתרופי, מקומו של הדיון בעיקרון 
האנתרופי הוא בפרק א' שהרי הוא מוכיח ישירות את קיום הבורא. כאן נזכיר את הנקדות העיקריות המוכיחות 

את התכנון שחייב להיות קודם למציאות החיים בעולמינו, כפי שפורטו בפרק א' שם. 

1(  מרחק כדוה"א המדויק מן השמש, 2( המרחבים בין הכוכבים, 3( הדיוק של הכח הגרעיני החלש, 
4( הכמות המדוייקת של האנרגיה במפץ הגדול, 5( קבועי הפיזיקה הקואנטית, היחס בין חומר לאנטי חומר, 
6( צפיפות המאסה אנרגיה ביקום ביחס לכח הגרעיני החזק. השקלול של כל הנתונים האלו ודומיהם מגיע 
למספרים בלתי נתפסים כדוגמת 10. בחזקת 120 כל זה רק לאפשרות של קיום החיים, ולא להיווצרותן כמובן. 

אם אין בידינו הסבר משכנע לכל זה, לשם מה המאמץ הגדול לנסות ולהסביר את מוצא המינים?

)בגליונו  הלונדוני  הטימס   ,)Fred Hoyle &amp; N. Wickramasinghe;Evolution from Space, 24, 1981(
מ-7 בספטמבר 1981, עמ' 9( כותב בסקירתו על הספר כי לאחר קריאתו, אין מנוס מן המסקנה שהאמונה במדע 
היות  מדויק,  לא  הויל  של  החישוב  כי  ע"י Ehrbrich הטענה  נטענה  אמנם  המדענים.  של  עיניהם  את  סינוורה 
והוא מניח שלכל אחת מהפרמוטציות יש סבירות שווה, וכי לא כל פרמוטציה שונה מוליכה לחלבון עם תפקוד 
פונקציונלי שונה. הוא עשה את החשבון מחדש בהתחשב בגורמים שלדעתו צריך לקחת בחשבון, וגם מסקנתו 

היתה הסיכוי להווצרות בלתי תלויה של חלבון מסוים היא באופן מעשי בלתי קיימת.

 Ehrbrich, On the Probability of the Emergence of a Protein with a Particular Function, 34, Acta  
Biotheoretica, 53, 56, 65, 66, 77-8, )1985(

מעניין לראות את גישתו של איש מדע ישראלי, ד"ר ע. בר טוב בספרו פרקי ביולוגיה: 

שהם  מאנזימים,  גם  וכן  הגרעין,  מחומצות  המורכב  גנטי  מנגנון  ע"י  החלבונים  של  )שכפול(  הביוסינתזה 
חמרים חלבוניים. נשאלת איפה השאלה, מה קדם למה: החלבונים שמהם נבנים האנזימים, הדרושים לשחרור 
הדנ"א, או הדנ"א שעליו נבנות מולקולות הרנ"א השונות הדרושות לביוסינתזה של החלבונים? שאלה זו קרויה 
את  לנסח  שאפשר  כמובן  עמ' 185  ביולוגיה  פרקי  המולקולארית  במהדורה  והתרנגולת  הביצה  בעיית  לעתים 
השאלה בסגנון של תשובה: ייתכן, כי התשובה היא, כי שני סוגי חמרים אלו נוצרו באופן בלתי תלוי זה מזה. . 
הרכבם של חמרים אלו נקבע באורח מקרי פחות או יותר על ידי גורמים חיצוניים. )פרקי ביולוגיה שם( ובסיומו 
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של הפרק )עמ' 186( הוא אכן מסיים השיקולים הנ"ל. . רובם אינם מבוססים על נתונים עובדתיים ולפיכך יש 
לקבלם לע"ע כהיפותזה גרידא. ייתכן כי חקר החלל יאפשר לאשר או לסתור את הסעיפים השונים של תיאוריה זו

ועל זה נאמר הרוצה לפנטז ירחיק עדותו. 

פרופ' ניילס אלדרידג' אוצר מוזיאון הטבע האמריקני, מדגיש כי האפשרות שמגוון צורות החיים המוכר לנו 
היום התפתח בהדרגה, בטלה לחלוטין, משום שאין כל אפשרות להגיע בהדרגה למין חדש של ממש,

 )אלדרידג Time Frames 1985 הוצ' סימון ושוסטר נ"י(

יש גבול ברור למה שמוטאציה יכולה לתת: בנסוי נודע שנערך בזבובי התסיסה המפורסמים הצליחו ע"י 
הכלאות חוזרות ונשנות במהלך 20 דורות בלבד, להגדיל את מספר זיפיהם מ36 ל56, אך לא מעבר לזה. כאשר 

הגיעו הזבובים ל56 זיפים, הם הפכו להיות עקרים ותמותתם גדלה בשיעור ניכר

 )מחשבות I. B. M, 1981 . סוציוביולוגיה- הטבע שבאדם עמ 31(. 

 ,UCLA הבירור הטבעי אינו מסוגל ליצור מינים חדשים – אומר פרופ' ריצ'רד גולדשמידט מאוניברסיטת
גנטיקאי מפורסם: אם תצרף אלף מוטציות בזבוב פרות אחד, דבר שאיננו אפשרי מבחינה מדעית, עדיין יהיה 
זה רק זבוב פרות! ).Macbet Darwin Retried, Gambit, 1971 (! וכן, גם כאשר מוטאציה חלה, יש נטייה של 
הטבע לחזור ולתקנה עם הדורות: כאשר שני גנים רצסיביים מסוימים של הדרוזופילה נפגשים ויוצרים באחד 
הצאצאים גן רצסיבי הומו-זיגוטי, נולד צאצא זה חסר עיניים! עכשיו, אם מכליאים את הצאצאים נטולי העיניים 
אלה עם אלה, הרי כעבור מספר דורות שבים להיוולד זבובים נורמאליים בעלי עיניים תקינות)מחשבות, I. B. M, שם(. 

בספרו של ספטנר ישנו חומר רב בנושא עקרוני זה, בו הוא מראה כיצד אין המוטציה יכולה להוסיף על מבנה 
הגוף של המין החי. כך קובע למשל דרייק:

 .Drake J. W. )1973( The Molecular Basi of Mutation. Holden-day, INC Table 5.3 

וכך כותב ויסמן: אפילו אני, שהנני חסיד התיאוריה של הברירה הטבעית, יכול רק להגיד, שאין לנו כל 
הוכחה לכך, שלהבדלים ההתחלתיים של השנויים הגדולים – שנתהוו אחר כך במינים, יש ערך סלקטיבי, אבל 

אנו מוכרחים להניח זאת, מפני שאחרת נופלת כל התאוריה של דרווין על הברירה הטבעית.

כיצד הפרפר הענק בעולם שנקרא אטלס, מפריך את כל תאוריית האבולוציה?
)ראו בתמונה בעמוד הבא( 

כיצד  אחרת  הזה.  הענק  פרפר  בזכות  מיסודה  מופרכת  מקרית,  להיות  שאמורה  האבולוצייה  תאוריית 
ונחש  מימין  ציפור מאיימת  דמות של  או  נשר  מדוייקות של  הזה תמונות  הענק  נוצרו במקריות מצידי הפרפר 
משמאל)לרבות צורה של הנוצות של הנשר על גוף הפרפר(? כדי שהאויבים של הפרפר יראו ויחשבו שזה האוייב 
שלהם שממנו הם נזהרים מלהאכל על ידו,וכך בהטעיה זאת ע"י הציור שעל גב הפרפר שתוכננה רק על ידי מי שיש 
לו עיניים ושכל ויודע מה מפחיד את אוייבי הפרפר כדי שלא יטרפו את הפרפר,וכך מציירם על גבו. כמובן שעל 
"הצייר" והמתכנן היה חובה לדעת, מידע זה, כדי שיציירו ויאיירו בדיוק מופלא,על גבו של הפרפר. וגם יכניס זאת 
לד.נ.א של הפרפר שימשיכו בניו להיוולד כך...ומי הוא אותו צייר עם עיניים וידע בברואים? שהרי לאבולוציה 
אין עיניים ולא שכל ולא ידע בברואים,כדי שתדע מי הוא האוייב של האוייב של הפרפר שכך יעזור לפרפר האטלס 
לגדול בבטחה תוך שאוייביו מפחדים ממנו, כי הם חושבים מהבטה על האיור על גבו שזה אוייבם וטורפם.ולפי 
האבולצוניסטים לכאורה הם טוענים שנבראו הברואים אקראית)במקרה בבחינת החזק שורד( כשיטת המאמינים 
בתאוריה מופרכת זאת."במקרה")אותיות "רק מה'" או רקם ה' או קרם ה'.( לא יכל להצטייר על גב הפרפר ציור 
הנשר)שימו לב בתמונה למקור של הנשר לעין שלו ולצורה של נוצותיו שממש נותנות תחושה שזה נשר לאוייבו 
של הפרפר שהנשר הוא האוייב של האוייב .הסוואה זאת לא הייתה יכולה להיווצר במקרה לעולם!(, וע"כ היוצר 
היה עם ידיעה של מי האוייב של האוייב של הפרפר וציירו בדיוק מופלא וזאת לא יכל לקרות "במקרה"  גם 
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לא בטרליונים בחזקת טרילונים  "טעויות " והטעיה " כי כיצד אבולוציה מקרית בלי מתכנן יודעת לצייר זאת 
הרי  חוששים מהם?  האוייבים שהם  הם  ?ומי  כאלו  טורפים  ולדעת שקיימים  הנ"ל...  המין  ולהתאים לשמירת 
הציור לא התחיל להתפתח מעצמו על גב הפרפר.)מי היה מאמין לו היו אומרים לו שציור של מיכלאנג'לו נותר 
במקרה לאורך מילארדי שנים ? כולם היו בטוחים שזה צוייר על ידי מי שיש לו עינים וראה מה הוא מצייר וע"כ 
קל וחומר שבגב בפרפר הציור והצייר חייבים להיות חכמים לעין ערוך מצייר של ציור רגיל.ודיי בכך למבינים 
לסתור כל המקריות בתאוריית האולוצייה והמפץ הגדול המקרי ללא בורא כפי שמוסבר בפרק הבא.(ציור זה על 
גבו של פרפר האטלס למעשה מעיד כמליון עדים על מתכנן שברא את כל העולם ורק עיוור לא יראה זאת.ומי 
ששכל בראשו רק נותר לו לומר, "מה רבו מעשייך השם ואת כולם בחוכמה עשית." רק חסר דעת לאחר שרואה כל 
זאת וקורא ,את כל הראיות בספר זה מאמין בתאורית האבולוצייה או מפץ גדול ללא מתכנן)מפץ גדול עם מתכנן 
ובורא אכן זה הדרך שנברא העולם כמו שמוסבר בזוהר ובספר זה ראו בפרק הבא.( כיום אבד הכלח על תאוריות 
האבולוצייה והמפץ ללא מתכנן תבוני חכם. ורק השוטים שלא בדקו לעומקם של דברים מאמינים בה.)ראו תמונת 

הצבע של פרפר האטלס בבלוג של המחבר על ידי רישום:" ערן בן עזרא-בלוג" במנוע החיפוש גוגל(

בתמונה הפרפר הגדול בעולם ששמו אטקס אטלס )ראו בהשוואה לפרפר רגיל משמאלו( .וזה אחד מהראיות 
שמפריכות את תאוריית האבולוצייה ומכריחים מתכנן לבריאה ולברואים. שימו לב לדמות הנשר מימין על 
 Photo: An Atlas Moth )Attacus atlas(- The .גב בפרפר,שאמורה להבריח טורפים ואוייבים לפרפר

World's Largest Moth עד כאן בנושא הפרכת תאוריית האבולוציה. 

ש. המפץ הגדול ללא בורא הייתכן?

הפרכת תאוריית המפץ הגדול ללא בורא, למה המפץ הגדול ללא בורא הוא הבל? ולמה גם אם היה נכון עדיין 
מכריח בורא שקבע החוקים שעל פיהם יתהווה היקום בסדר מופתי עם חוקים כמוסבר בזוהר הקדוש שנצטטו 
כאן? )למעשה המפץ הגדול עם בורא, אכן כך נברא  העולם יש מאין.ולא תמיד היה קיים כדעת המדע בעבר(

להפרכת  התשובה  תכנון.  ללא  אקראי  פיצוץ  של  התאוריה  ומפריך  מתכנן  על  מעיד  מתוכנן  דבר  שכן  ת. 
תאוריית האבולוציה במיוחד בעיית הסיכוי צצה ועולה שוב כאן ומבחינה מתמטית לא ניתן ליצור מפיצוץ אקראי 
בבריאה  העולמות  השתלשלות  מתוארים  הקדוש  בזוהר  ולמעשה  בבריאה.  ביותר  הפשוט  התא  את  לא  אפילו 
מבוקרת ונשלטת של הבורא יתברך וזה שונה מהחושבים שנהיה מפץ מעין פיצוץ לא מבוקר, ולא על ידי המבקר 
והמתכנן, הקדוש ב"ה ישתבח שמו, שברא את העולם, וזאת לשיטתם באופן אקראי ולא מתוכנן, כפי שמציעים 
אותם אתיאסטים)כופרים( למינהם באופן הזוי וחסר הגיון כפי שיובהר כאן. מפיצוץ בלי מבקר ומתכנן מעולם 
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לא נוצר דבר מתוכנן ומסודר להפליא כמו בבריאה או בגוף האדם, עד כדי כך שאם יסתם, או יפתח אחד מנקביו, 
יוכל לחיות אפילו שעה אחת. אם תעלם רק אחת מתנאי המחייה המינמלים בכדור הארץ כמו למשל כוח  לא 
הכבידה או אחוז החמצן באויר או גשם לא ירד וכו... לא תשאר כאן שום בריאה וכל החי ימות. תורת ישראל 
הקדימה את המדע בתיאוריית המפץ הגדול כמובא בספר הזוהר )מפץ מתוכנן על ידי הבורא( והמחלוקת היא רק 
על אם היה מתכנן/בורא או שלא היה מתכנן בבריאה הראשונית, רק אתיאסטים, חסרי דעת, שרוצים להשאר בגן 
התאוות הלא כשרות ולא להתחייב אם יסיקו שיש בורא, כי אז יחוייבו לחקור אם הבורא התגלה אלינו, כפי שאכן 
התגלה במעמד הר סיני מעמד שניתן להוכיח אותו וגם יש לנו ממצאים אריכאולוגיים שתומכים בכך מלבד קיומו 
הבלתי הגיוני של עם ישראל שמעיד כאף עדים שאכן היה מעמד הר סיני כפי שתורתנו הקדושה מתארת אותו. 
ואז אם תורת משה אמת, זה עלול לחייב אותם להקריב את אורח החיים "הנהנתי" גשמי ריקני שלהם וזה מקור כל 
ההכחשה של הכה ברור מאליו שיש בורא לכל נברא. אין מוצר מורכב, נוצר ללא יוצר. כל חוק בבריאה מעיד על 
מחוקק אחרת מהיכן הופיע החוק? מי המציא את חוקי הטבע?מניין שכל חלקיק מצווה לציית לחוקי הטבע?מי 
מכריח אותו לציית להם?מה זה חומר? מהיכן הגיע? מה היה לפני נוצר יש מעין? חוקים למשל בטבע שמעידים 
על מחוקק כמו למשל חוק הכבידה וכדומה שנמצא בכדור הארץ ולא בחלל. לכל אותם שלא מאמינים ורואים את 
הכה ברור, מחפשים בכל אופן לטעון טענות חסרות שחר מבחינה מדעית, ומתמטית וגם לוגית טוענים טענות לא 
הגיונית סותרות אחת את השנייה, ומבלי דעת רק כדי שלא לקיים את מצוות הבורא. מה שהם לא מבינים שקיום 
מצוות הבורא זה נועד רק לטובת האדם. שכן הבורא לא צריך אותנו שנעשה מצוות בשבילו. הוא מושלם וברא 
את הבריאה להטיב לבני האדם הטבה כה גדולה שה 70 שנה שנשמור את מצוותיו לטובתנו זה עדיין ירגיש לנו 
מול כל הטוב שייתן לנו כנעמא דכיסופא מה שנקרא לחם בזיון. לחם בושה. מרוב האין סוף של טוב בהנאות ללא 
גבול שאין אפשרות לתארן ודיי לשמוע מעט ממתים קליניים את ההנאות שהם חוו וזה אלפית של האלפית של 

הנאות העולם הבא כדברי חז"ל למי שעמל וטרח. 

לטעון שהעולם נברא במפץ לא מבוקר או מתוכנן, זה בגדר כסילות וטיפשות שאפילו צר לי שמצריכה להשיב 
לכסילים שכאלו. מעולם לא נוצרה מצלמת סוני מדוייקת להפליא מפיצוץ במגרש גרוטאות. 

התא  את  מעין  יש  ליצור  אפשרות  שאין  מתמטית  מוכיחים  מדענים  ושם  האבולציה,  תאוריית  הפרכת  ראו 
הפשוט ביותר מבחינה מתמטית בלי תיכנון של מתכנן ושאין אפשרות שבאופן אקראי יווצרו חיים, ואם זה בלתי 
אפשרי זה גם גורם לקריסת התאורייה של מפץ גדול בלי בורא )מפץ גדול עם הבורא זה נכון כך נברא העולם-

ראו כאן הזוהר הקדוש שמתאר בריאה זאת.(. מכל הבריאה כולה, אנו רואים זעקה של מורכבות וגדלות הבורא 
יתברך, ודבר אחד בטוח כמו שאומרים חז"ל, על שאין לנו תפיסה בו כלל מרוב תחכומו וחוכמתו ושליטתו על 
כל הבריאה והנוצר. לבורא אין גוף ואין לו דמות הגוף ואין מחשבותינו מחשבותיו. ולא יראה אותו האדם וחי. 

אבל חז"ל אומרים שבמותם רואים את הבורא )שאדם ללא גוף(. 

ולהלן ההוכחות שהיה בורא לבריאה כמתואר על ידי המדענים והעולם לא תמיד היה קיים כמו שנהגו לחשוב 
בטעות: 

הנה לשון הזוהר הקדוש בפרשת ויצא דף דנו, א': וזה תרגום לשון הזוהר: 

יצאו  האור  שמאותו  סתום,  אחד  אור  הוציא  העולמות,  את  לברוא  הוא  ברוך  הקדוש  כשרצה  וראה.  "בוא 
עוד  העליון.  העולם  שהם  האורות  שאר  ונעשו  והתפשטו  יצאו  האור  ומאותו  שהתגלו.  האורות  כל  והאירו 
ועשה באומנות אור שאינו מאיר)כינוי לתחילת הופעת היקום המורגש(ונעשה עולם  התפשטזה האור העליון, 
וגם צריך  וקיום(  התחתון)החומרי(. ולפי שהוא אור שאינו מאיר, צריך הוא להיות קשור למעלה)לקבל הארה 
ידי הקשר  ועל  אותו(.  ולקיים  בני האדם המעוררים את השפע העליון לרדת אליו  להיות קשור למטה)במעשי 
שלמטה נקשר הוא להיות מואר מהקשר העליון. וזה האור שאינו מאיר, באמצעות הקשר העליון)שורשו הרוחני(, 

הוציא את כל צבאות ומחנות פרטי כל המינים הרבים" 

הרי לנו תיאור מרהיב של תהליך הבריאה, החל מתחילת הופעת האור הראשוני הרוחני ועד הופעת האור 
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המורגש והתגשמות היקום, עם לימוד מוסר השכל גדול בדבר גדולת האדם והאחריות הרבה המוטלת עליו בכל 
פעולה שפועל. וזאת מבלי להיכנס להיקפן המלא של מילים עמוקות אלו שבזוהר המכילות מידע רב, ואנשי חכמי 

הקבלה מרחיבים בביאורן. 

נציין בקצרה שמקור דברי הזוהר הוא בפסוק: "ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור")בראשית א, ג( ברור שאין 
זה מתאר את תחילת התהוות  נבראה רק ביום הרביעי בעוד פסוק  זה לאור השמש, שהרי היא  הכוונה בפסוק 

היקום. 

וכך המדענים גילו מבחינה מדעית שהיקום מתרחב עד ימינו. ב1948 פרסמו ג'ורג' גאמוב, רלף אלפר ורוברט 
הרמן תאוריה על הפיזיקה של ראשית היקום בה העלו הנחה שהיקום היה דחוס ולוהט בראשיתו, ואף ניבאו את 
קיומה של קרינת הרקע הקוסמית ואת השם המפץ הגדול טבע בשנת 1949 פרד הויל. בתמונה-תאוריית המפץ 

הגדול ומי סידר שמכלום יצא כל העולם?מסודר ומאורגן? ה'.

אז  עד  הרווחת שהייתה  לאמונה  בניגוד  הזוהר  דברי  את  מדעית שמאמתת  העלו השארה  המדענים  כלומר 
מאז ימי אריסטו שהאמין שהיקום נצחי ובלתי משתנה וזאת הייתה גם הדעה המוקבלת שלכאורה היקום סטטי 
ואינסופי ותאורייה זאת נכשלה כי היו בה מספר בעיות. לא היה הסבר משכנע מדועה המשיכה הגוויטציונית לא 
תוביל לקריסת היקום, וגם לא היה הסבר לפרדוקס של אולברס, שהצביע על כך שאם היקום נצחי ואין סופי, שמי 
הלילה לא יוכלים להיות שחורים, כי האור מכל הכוכבים אמור להצטבר לאנרגיה אינסופית. הראשון שהעלה על 
הכתב את האפשרות שמקור היקום בנקודה בודדת דווקא לא היה מדען, אלא הסופר אדגר אלן פו)כמובן אחרי 
שזה כתוב אצלנו בזוהר הקדוש כבר מלפני כ2000 שנה( שכתב על כך בשנת 1848 במאמר לא מדעי בשם יוריקה. 
תפיסה זאת של יקום סטטי השתנתה בעקבות פיתוח תורת היחסות הכללית ומחקרים תיאורתיים על השלכותיה, 
ובעקבות תצפיות אסטרונומיות שהראו שהיקום מתפשט. ותודה למדע שמאמת לנו מדעית את האמור בתורה 
)ולא כדעת הטועים שחושבים שזה מפץ לא מבוקר וללא מתכנן.מה  הקדושה. למעשה תאורייה זאת מוכיחה 
שנקרא פיצוץ מקרי ואקראי( את שנטען בתורה ובגמרא ובזוהר הקודש שהעולם נברא יש מאין על ידי הקדוש 
ב"ה. מפיצוץ מעולם לא נוצר סדר וזה לבדו מכריח בורא מחוץ לבריאה שלא כפוף לחוקים שברא בבריאה עצמה.

בורא כל יכול שברא אתהכל. האחדות בבריאה מעידה על יחודו של הבורא החכם הנ"ל עד כדי כך שאין לשכל 
אנוש שום תפיסה בבוראו כלל.שנאמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם.
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לסיכום: רק לפני מאה שנה היו בטוחים מדענים שהיקום הוא קדמון –כביכול שהיקום תמיד היה קיים! 
זאת כאשר התורה טענה מזה שלושת אלפים שנה שהעולם נברא, והייתה לו התחלה. בכך האמינו היהודים 
ליקום,  וגם  לעולם  התחלה  שהייתה  מוכיחות  האחרונות  השנים  במאה  שהתגלו  המדעיות  העובדות  תמיד. 
המפרשים אומרים שהיקום כולו נוצר באור ראשוני אדיר)"ויהי אור"( וטוענים שמאותו חומר ראשוני יצר 
הבורא את היקום כולו)כך מסביר רש"י, הרמב"ן, האר"י הקדוש ועוד(. ההתנגדות שלנו היא רק כלפי הטוענים 
שהיקום נוצר מעצמו בלא בורא ובלי כוונה ותיכנון. קראו הפרכת תאוריית האבולוציה בספר הזה ותבינו כמה 
אפשרית  מדעי.ובלתי  ושכל  הגיון  כל  חסרת  פשוט  היא  לכל  ובורא  ומתכנן  מבקר  בלי  גדול  מפץ  של  תאוריה 
מבחינה מתמטית.וע"כמפץ ללא בורא, נחשבת למגוחכת וחסרת בסיס מבחינה מתמטית לוגית שכלתנית ומדעית.
וכמו שהסברנו העולם אכן לפי הזוהר הקדוש החל ממפץ של אור מהעולמות הרוחניים ששמם "א.ב.י.ע" שזה 
אצילות, בריאה, יצירה, ועשייה שהוא העולם הזה שהוא העולם הגשמי.ואכן המדע מאמת את מה שהזוהר 
מתאר ומה שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים )גרמי השמים( ואת הארץ.המילה בראשית מרמזת על 
בריאת הזמן ,השמיים זה החלל והארץ זה החומר לפי משוואת השדה של איינשטיין וכל זאת קופל כבר בפסוק 
הראשון של התורה.ולעניין ההבדל בין גיל העולם לפי התורה 5773 שנים מבריאת האדם הראשון שהיה ביום 
השישי נכון לשנה זאת ה' אלפים תשע"ג. לבין גיל העולם לפי המדע שמוערך במילארדי שנים .ראו התשובות 

הבאות לאחר תשובה זאת,שמסבירות שאין כל סתירה כלל בין גיל העולם לפי היהדות לגילו לפי המדע. 

להלן מאמר מעניין מיורם טייכנר שפורסם באינטרנט שמסביר למופת למה התאוריה של המפץ הגדול ללא 
מוחלט  הבל  היא  ולמעשה  המעטה,  בלשון   . בעליל.  הגיונית  לא  כך  סתם  אקראי  פיצוץ  בתור  ובורא,  מתכנן 
מבחינה מדעית.עם זאת מפץ)מוכח מדעית( עם מתכנן ובורא הוא למעשה דבר מוכח מכורח מציאות הקיום של 

כל הבריאה כולה.שהבורא ברא הכל יש מאין שנאמר ויאמר אלוקים ויהי אור ...

"בשורות הבאות ננסה להעלות שישה טיעונים  להלן המאמר)הערות בסוגריים של המחבר ערן בן עזרא(: 
אשר יש בהם בכדי לערער את הבסיס הלוגי לטענה כי מקורו של היקום במפץ הגדול )לא מבוקר ולא מתוכנן 
על ידי מתכנן(. טיעון מספר 1 – בסתירה לתיאוריית המפץ הגדול הוכח כי היקום מאיץ התפשטותו ולא מאט. 

טיעון מספר 2 – היקום שנולד ממפץ בקוטר כה זעיר )10-33 ס"מ( עם צפיפות כה קיצונית

) 1094גרם/סמ"ק( היה אמור לקרוס מיד עם הופעתו ולהפוך לחור שחור כמתחייב מתורת היחסות הכללית 
של איינשטיין. )דבר שמכריח התערבות הבורא שהוא מעל הטבע לאפשר גם את מה שנראה כיום בלתי אפשרי 

לבורא הכל יכול שברא את החוקים של הטבע הכל אפשרי וזה לבד מכריח קיומו(

יותר  ניסויים נצפו גרמי שמים כגון צבירי כוכבים וקוואזרים החשודים כעתיקים  3 – במספר  טיעון מספר 
 ULAS המכונה  הקוואזר  של  במרכזו  השחור  החור  כי  הראו  תצפיות  לדוגמא  היקום.  של  המשוער  מ"גילו" 
 J1120+0641 שנוצר לכאורה 770 מיליון שנה לאחר המפץ הגדול הוא בעל כ-2 מיליארד מסות שמש. מסה גדולה 
כזו קשה להסבר בתקופה כה קצרה לאחר המפץ הגדול ואינה מתיישבת עם תיאוריות התפתחות חורים שחורים 
סופר מאסיביים החוזות גידול איטי וממושך הרבה יותר)ולכן מכריח מתכנן ובורא יש מאין(. )שוב פעם הכרח 
של קיומו של הבורא שברא בין רגע את מסות שמש שמוערכת במליוני שנים או מילארדי שנים שבפועל הן 
בנות יום אחד כי כך השם נטע אותן במרחק שנראה שלקח לו מילארדי שנים .כמו שהאדם הראשון לא נולד 
תינוק ועץ הדעת לא היה שתיל ,אלא עץ גדול ,והאדם הראשון היה כבן 20 ,כמו שאמרו חז"ל שנאמר כל 
הבריאה בקומתם ובצביונם נבראו ]" לר' יהושע בן לוי דאמר ריב"ל כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתן 
נבראו בצביונם נבראו שנאמר )בראשית ב, א( ויכולו השמים והארץ וכל צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונם" 
מסכת חולין דף ס' א', וכמו כן נאמר בגמרא:" )סנהדרין דף לח:( "לגבי אדם הראשון רביעית נזרקה בו 
נשמה חמישית עמד על רגליו אלא בקומתן היינו שנגמרה כל קומתן מתחלתן"[.כך גם מסת שמש שמוערכת 
במילארדי שנים היא למעשה בת מס ימים או שנים ספורות או שעות ספורות במעשה בראשית ,אצל הבורא 
ולא מילארדים כי יכל לטוע את כל מסות השמש ועולם הזה , היכן שרצה ותוך כמה זמן שרצה כי זה קרה 
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בטרם נברא הזמן.ולנו כבני האדם קשה לדמיין מה היה לפני שנברא הזמן שנאמר בתורה ,מחשבותיי אינן 
כמחשובתיכם.ושוב פעם ראה הרחבה בעניין גיל העולם בשאלה/תשובה הבאה.(

נקודה  מתוך  שנים  מיליארד   13.7 כ-  לפני  בקע  הגדול  המפץ  הרווחת  התיאוריה  פי  על   –  4 מספר  טיעון 
"סינגולרית כבידתית" שאינה ניתנת לתיאור מתמטי פיזיקלי בשל גודלה האפסי וצפיפותה האין סופית. לטענת 
החוקרים נקודה סינגולרית זו גרמה, לפני קרות המפץ, לעיקום אין סופי של המרחב והזמן עד כדי ביטולם. מאידך 
האין סופיות של היקום אל מול גודלה האפסי של הסינגולריות מחייב שהסינגולריות תוגבל ל"אופק אירועים" 
אשר מעבר לו לא תהא לה השפעה על הזמן והמרחב. מכאן עולה כי תיאוריית המפץ הגדול מתעלמת מהשאלה 
מה שרר לפני המפץ, מחוץ לשולי "אופק האירועים" בהעדר השפעה סינגולרית. )וזאת נקודה טובה של הכותב 
ששוב פעם מוכיחה קיומו של הבורא ,שבעצם מוכיחה שלפני המפץ הגדול היה רק העולמות הרוחניים שהכל 
החל להשתשלשל קודם כל מהאין סוף ב"ה מצמצום של האור שברא השם שירד מעולמות א"ק ואביע .עד 
להתגשמות מפץ זה .ולכן מה שרר לפני זה רק האין סוף ב"ה. האין סוף ברוך הוא שהוא לא שייך לחומר 
הגשמי והוא האין סוף ואין לנו תפיסה בו כלל,ולאדם קשה ולמעשה בלתי אפשרי לתפוס מה זה אין סוף כי 

מוחו של האדם מסוגל לתפוס רק סופיות ולא אין סופיות(

טיעון מספר 5 – אם אכן היקום הוא אין סופי והמפץ סופי, כי אז היקום יותר גדול מהמפץ ביחס אין סופי ולכן 
לא ייתכן שמשהו אין סופי נוצר פרדוקסלית ממשהו סופי. )וזה שוב פעם מוכיח קיומו של בורא אין סופי שברא 
את כל הבריאה בתכנון מופתי ובחוכמה שאין לנו הבנה בה כלל.וברור שהיקום סופי שהשתלשל מעולמות 

רוחניים סופיים שהגיעו מהאין סוף ברוך הוא בורא כל העולמות.( 

טיעון מספר 6 – עד היום אין הוכחה מדעית מובהקת המאששת את תיאוריית המפץ הגדול)מפץ לא מבוקר 
או מתוכנן מוכרח מתמטית להכשל ראו ההסבר של הפרכת תאוריית האבולוציה ושאותם כללים חלים כאן 
ולמעשה מכריח מתכנן גם כאן שברא יש מאין,אך לאור כל ממצאי המדע, ניתן כיום לטעון שהוכח מדעית 

מפץ עם מתכנן שהוא הבורא יתברך האין סוף ב"ה.( 

לא ירחק היום בו נוכל להזים או לאשש את קיומה של תיאוריית המפץ הגדול כאשר יהיו בידינו טלסקופים 
שיוכלו להשקיף אחורה אל הָעַבר לטווחים של- 13.7 מיליארדי שנים ויותר, כלומר להביט אחורה בזמן. להלן 
הסבר: הטלסקופים מאפשרים להביט אחורה בזמן אל הָעַבר משום שלאור הבוקע מהכוכבים הנשקפים אלינו 
לוקח בערך 300,000 ק"מ בשניה להגיע אלינו. משמעות הדבר שאם אנו צופים בכוכב הנמצא 300,000 ק"מ 

מאתנו אנו רואים אותו כפי שהיה נראה לפני שניה. 

אם אנו צופים בכוכב במרחק 3,000,000 ק"מ נראה אותו כפי שהיה לפני 10 שניות וכך הלאה. לפיכך אם 
נשקיף בטלסקופ לגלקסיה שלאור הבוקע ממנה לוקח להגיע אלינו כ- 13.7 מיליארד שנים, משמעות הדבר שאנו 
מביטים אחורה בזמן 13.7 מיליארד שנים ועל כן נוכל גם לחזות במפץ הגדול אם אכן התרחש בעת ההיא כטענת 
החוקרים. כבר כיום יש בידינו צילומים שביצע טלסקופ החלל "האבל" על גלקסיות מרוחקות שלאור הבוקע מהן 
לוקח להגיע אלינו כ- 13 מיליארד שנים, כלומר אנו רואים אותן כפי שנראו לפני 13 מיליארד שנה. מכאן קצרה 

הדרך לגילוי המפץ הגדול ואף למה ששרר לפניו עם התקדמות טכנולוגיית הטלסקופים. 

אם המפץ הגדול לא יראה גם לאחר נטילת שולי טעות גמישים ניתן יהיה להכריז על הפרכת התיאוריה. אולם 
גם אם המפץ יתגלה אין זאת הוכחה שהוא התרחש בכל היקום ולא ניתן היה להסיק מתוך כך שהיקום נוצר ממנו. 
להוכחה כזו )כל עוד המפץ נראה( דרושים באופן פרדוקסלי טלסקופים בעלי מרחק צפיה אין סופי. בכל אופן 
גם אם יופיע על מסכי הטלסקופים וגם אם לאו תהא זו ללא ספק התגלית המדעית החשובה ביותר בכל הזמנים. 

ובינתיים כדאי שנהיה מעט יותר ספקנים לגבי תיאוריות ומודלים מדעיים משום שאחרי ככלות הכל ההיסטוריה 
וטעייה. כך למשל מטען הידע של אבי  ניסוי  מוכיחה שתיאוריות משתנות ללא הרף מתוקף מחקרים מבוססי 
המדע המודרני גלילאו גליליי היה דל בהשוואה לידוע לנו כיום. כללי "המכניקה הקלאסית" של ניוטון תוקנו על 
ידי איינשטיין. איינשטיין עצמו השמיט את "הקבוע הקוסמולוגי" ממשוואות תורת היחסות הכללית שלו לאחר 
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שנודע לו שהיקום מתפשט ואינו סטטי כפי שסבר מלכתחילה. סטיבן הוקינג הודה כי טעה כאשר סבר כי כוח 
המשיכה של החורים השחורים גובר על חוקי "מכניקת הקוונטים" עד שהוא גורם לחורים השחורים להיאטם 
אל כיליונם מבלי לשחרר מידע וכך הלאה. ואם כבר מדברים על סטיבן הוקינג אין יותר מתאים מלחתום בציטוט 
מפרי עטו:  "ייתכן והאדם לעולם לא יצליח להבין באופן מוחלט ושלם את אופן התנהגותו של היקום, ובוודאי 

שלא באמצעותה של נוסחה מתמטית אחת". "

ואנוכי המחבר הקט ערן בן עזרא מוסיף כל דבר שצריך נוסחא כדי להסבירו מעיד על מנסח שהכריח את 
היקום ואת הדבר הנברא לפעול על פי הנוסחא שניסח וזה כשלעצמו מעיד על בורא! ולמעשה לעולם לא נוכל 
להביט במפץ הגדול כי זה היה נברא לפני שנבראנו והזמנים המתוארים לעיל לא רלבנטיים כי מושג הזמן משתנה 
בהתאם למקום ואין הוא שווה בכל מקום כמו שמוסבר בפרק הבא.ואכן הבורא ברא את העולם במפץ כפי שטוען 
המדע רק במפץ עם בורא שמפקח ומחיל את חוקי "הטבע")גימטרייה אלוהים שזה 86( על הבריאה שברא ,לאחר 
שהעמידה בצביונה.ואדם לא יכול להתסתכל בדבר אין סופי ולהבינו בשכלו שלא מסוגל להבין ולקלוט מה זה 
האין סוף.וקל וחומר מה זה האין סוף ב"ה.וחז"ל אמרו על המשפט שכתוב בתורה לא יראני האדם וחי,חז"ל אמרו 
בחייהם לא רואים אבל במותם רואים.ראיה מלשון תפיסה רוחנית בדעת,ולא ראייה פיסית שלא שייכת בבורא 

שאין לו גוף ולא דמות הגוף.שנאמר לו ידעתיו -הייתיו...ודי בכך לחכמים.

האם אפשר ליישב את הסתירה )לכאורה( בין גיל העולם על פי התורה לבין גילו 
על פי המדע?

לתשובה זאת יש שני תשובות ולהלן תשובה אחת מהן והשנייה תובא מייד לאחריה.

על פי התורה העולם נברא לפני 5773 שנים )נכון ליום כתיבת דברים אלה(, ואילו על פי המדע גילו המשוער 
של  היקום הוא כ-15 מיליארד שנים ושל כדור הארץ הוא כ-5 מיליארד שנים.

האם ניתן להתאים בין הנתונים הסותרים?

התורה מספרת בתחילת ספר בראשית את סיפור הבריאה של העולם, כאשר גולת הכותרת היתה ביום הששי 
עם בריאתו של אדם הראשון. באותו יום שנברא הוא הונח בגן עדן ובאותו יום נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, 

ובאותו יום עבר על הצווי.

כשנתבונן על התאור המקראי, נראה דבר פלא - האדם הראשון בשעה שלקח מעץ הדעת היה בן כמה שעות 
מה  את  להבין  מסוגל  היה  איך  נולד,  עתה  שזה  תינוק  כמו  להיות  אמור  ומנטלית  פיסיולוגית  ומבחינה  בלבד, 
שמדברים עמו? איך היה מסוגל להושיט את ידו כדי לקחת מעץ הדעת? ומלבד זאת, הלא גן העדן עצמו נברא 

לפני מספר ימים, כיצד היו בו פירות שאפשר יהיה לאכול מהם?

אלא, שהכל נברא מוכן. גן העדן נברא מוכן, וכל העצים שבו גדולים ומפותחים ופירותיהם עליהם. בגן היו 
עצים מכל הסוגים המצויים כיום בעולם, ובין השאר עצי סקויה ענקיים בני אלפי שנים. באותו אופן גם אדם 
הראשון נולד מוכן. חכמי התלמוד גילו לנו שהוא נברא בן 20 שנה, בדעת ובגוף מפותחים כמו של בן 20 שנה. 
בן  של  ורוחו  גופו  את  תואמים  ורוחו  גופו  ומנטלית  פיסיולוגית  שמבחינה  מוצאים  היו  אותו  בודקים  היו  אם 
עשרים. ומכאן מובן  איך אפשר היה לדבר עימו, ואיך אפשר היה לצוות אותו, ואיך אפשר היה להענישו כשעבר 

על הציווי.

בגן עדן היו ארבע נהרות גדולים. תאוריות שונות ישנן כיום באשר לאופן הווצרותם של נהרות. התאוריה 
המקובלת כיום היא, ה"חתירה לאחור", על פיה בתחילה זורמים המים הגולשים מההרים על פני השטח ובהדרגה 
הם מתחילים לחתור להם נתיב בתוך השטח בו הם זורמים, כאשר כיוון החתירה הוא מהמקום הנמוך ביותר כלפי 

מעלה, עד למקום מוצאו של הנהר בהרים.

על פי קצב החתירה השנתי של הנהר )היא יכולה להיות כמה סנטימטרים בשנה(, ועל פי עומקו של הנהר, 
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אפשר לחשב לאחור, ולגלות מהו גילו של הנהר, דהיינו כמה שנים לקח לו לחתור לעצמו את הנתיב שבו הוא 
זורם כיום, כשההנחה היא שהוא התחיל את חתירתו על פני שטח מישורי. התוצאות המתקבלות יכולות להגיע 
למיליוני שנים. והנה כשאנו מתבוננים על נהרות גן עדן אנו מוצאים שהם חתורים עמוק בתוך הקרקע, והרי הם 

נבראו רק לפני מספר ימים, כיצד יתכן הדבר? התשובה היא אותה תשובה, גם הם נבראו מוכנים.

ומכאן נוכל להקיש על כל התופעות הנצפות כיום בעולם המרמזות על עולם בן מיליארדי שנים; כולן ניתנות 
להסברה על פי היסוד, שהעולם נברא מוכן בגיל פיסיקלי מתקדם של כ-15 מיליארדי שנים, אולם גילו ההיסטורי 

אינו אלא כעדות התורה 5773 שנה בלבד.

כך ניתן להסביר את תופעת השכבות הגיאולוגיות המרמזות על עולם בן מיליוני שנים - הן נבראו רבוצות זו 
על גבי זו, כאילו שעברו עליהן מיליוני שנים. באותו אופן ביכולתנו להסביר גם את אור הכוכבים המגיע אלינו 
ממרחקים של מיליוני שנות אור - אור הכוכבים נברא כשהוא כבר בדרך, ולא היה זקוק למיליוני שנים כדי להגיע 
רדיואקטיביים, המראות  איזוטופים  ידי  גם לגבי התוצאות המתקבלות מבדיקות הנעשות על  וכן הדבר  אלינו. 

לכאורה על עולם בן מיליארדי שנים.

העולם מציג פנים של זקן מופלג מבחינה פיסיקלית, עם כי מבחינה היסטורית הוא צעיר בהרבה.

ועדין נשאלת השאלה מדוע היה צריך לברוא עולם בגיל פיסיקלי כל כך מתקדם, מדוע אי אפשר היה לברוא 
אותו בגיל פיסיקלי שתואם את גילו ההיסטורי, האם זה היה עומד בסתירה כלשהי לכוונת הבריאה.

התשובה לכך היא פשוטה: אדם הראשון נברא, כאמור לעיל, בגיל ובדעת מפותחים כשל בן עשרים שנה. 
אולם דעתו לא היתה כדעת של מי שגדל לבדו בג'ונגל בלא הורים ובני משפחה, אלא כמי שגדל בחיק משפחה 
אוהבת והורים חכמים ומשכילים שהנחילו לו מחכמתם, הורים שאף הם גדלו במשפחה של חכמים ונבונים וכן 
הלאה, וכדי שהאדם יוכל להשתלב בצורה מושלמת בעולם שבו הוא הונח צריך שתהיה התאמה בין מה שהוא 
יודע לבין מה שהוא רואה, ולשם כך העולם צריך להיות בוגר מבחינה פיסיקלית, במידה כזו שיוכל להצדיק את 

מה שהאדם יודע.

ומוצא  את טבעותיו  וסופר  העצים  אחד  את  כורת  עדן,  בגן  הראשון  היום  האדם, במהלך  היה  אם  ולמשל, 
שישנה בו רק טבעת אחת, כמתבקש לפי גילו ההיסטורי של העץ, הדבר היה משבש את דעתו לחלוטין, שכן לפי 
מה שהוטבע בתודעתו, הוא ידע שהעץ אמור להוסיף טבעת אחת בכל שנה, ולפי גודלו של העץ, שזה עתה כרת, 

גילו צריך להיות כמה מאות שנים, והיו צריכות להיות בו כמה מאות טבעות.

ועוד, גם אם נניח שהאדם היה מצליח להתגבר על ההלם התרבותי, שהיה נגרם לו בשל חוסר ההתאמה שבין 
הידוע לו לבין הנראה לו, על ידי שהיה מסביר לעצמו, שהרי העץ נברא רק היום ואם כן מוצדק שתהיה בו רק 
יכול  טבעת אחת, אבל ישנה כאן בעיה פיסיולוגית גרידא, שאותה אי אפשר לפתור בכח המחשבה, איך העץ 
לעמוד אפילו רגע אחד עם טבעת אחת בלבד שתומכת בכל משקלו העצום, ועוד איך תשתלב הטבעת האחת 
הזו עם הטבעות האחרות שאמורות להווצר מכאן והלאה אחת לשנה. ואם כן בהכרח כדי שימצאו בגן עדן עצים 

גדולים בני מאות שנים הם חייבים להיות בעלי מאות טבעות כראוי לגילם.

או למשל, אם העולם היה נברא בגיל פיסיקלי התואם את גילו ההיסטורי, לא היו יכולים להימצא בגן עדן 
ארבעת הנהרות, שכן התהליך המביא להווצרותם של נהרות לוקח זמן רב מאוד )כפי שהוסבר לעיל(. וכן האויר 
שבו היה דל ביותר בחמצן, ולא היה מאפשר קיומם של חיים, שכן התהליך המביא ליצירת אטמוספרה עשירה 

בחמצן, כפי שהיא כיום, לוקח זמן רב מאוד.

נמצא שאין כל סתירה בנושא גיל העולם בין התורה לבין המדע, העולם, יכול להיות מבחינה פיסיקלית, בן 
15 מיליארד שנה, ויחד עם זאת, מבחינה היסטורית, בן כמה אלפי שנים בלבד.

מתוך הספר אנחנו לא לבד מאת עדי כהן שאני ממליץ עליו בחום.

תשובה שנייה שמקצת המקובלים נותנים והיא שהזמן נברא רק ביום הרביעי שבוא נבראו המאורות הגדולים 
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השמש והירח וע"כ לא היו הימים של 24 שעות כמו שאנחנו מכירים אותם כיום כי לא הייתה שמש וירח שיקיפו 
את כדור הארץ וימדדו 24 שעות ועל כן יום אחד שהתורה מזכירה יכול להיות גם מילארדי שנים כי הזמן טרם 
הושתת או שהושתת בקצב שונה ממה שידוע לנו היום. ולכן כך יכל העולם להתבגר ולהראות כבן מילארדי שנים 
כי לא נקבע הזמן עדיין עד שנבראו המאורות הגדול לממשלת היום והקטון לממשלת הלילה .ושוב כאן אין לנו 
סתירה בין המדע לבין התורה .מה גם שגם לפי המדע הזמן שונה במקומות שונים ביקום כפי שיוסבר כאן בהמשך 

תשובה זאת. 

כך מתחיל ספר בראשית וביום הראשון נברא האור הרוחני כמו שהזוהר מתאר שממנו השתלשלו כל העולמות 
הנ"ל שמתאר  הזוהר  אני מצטט  הגדול ששם  לתאוריית המפץ  הזה)ראה ההסבר  הגשמי  עולמנו  עד  הרוחניים 
את הבריאה בראשיתה ואת השתלשלות כל העולמות הרוחניים והגשמי הזה שהוא עולם העשייה.עולמות אלו  
שמותיהם הוא ראשי תיבות "א.ב.י.ע" אצילות בריאה יצירה עשייה . ומעליהם קדם להם עולם א"ק .שהוא רוחני 
ביותר והאור כך ירד בצמצומים שונים כדי שיוכל להכילו הכלי וכן הלאה על זה הדרך השתלשלו כמו בשלשלת 

כלל העולמות עד להתגשמות של העולם הזה יש מאין.

ואלו פסוקי התורה בספר )בראשית א,א.(שמתאר את בריאת האור והחושך הרוחניים שהם בריאה בפני עצמה 
ולא האור והחושך של העולם הזה שהוא העדר אור.שם זה ממש חושך שהוא  בריאה בפני עצמה כמו שהאור 
בריאה בפני עצמה שונה מהאור שנדמה לנו בעולמנו הזה .כך כתוב בפסוקים הראשונים בתורה שמאמתים שאכן 

זה מה שנברא:

"א בְֵּראשִׁית, בָָּרא ֱאֹלִהים, ֵאת ַהשַָּׁמיִם, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב ְוָהָאֶרץ, ָהיְָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחשְֶׁך, ַעל-פְּנֵי ְתהֹום; ְורּוַח 
ֱאֹלִהים, ְמַרֶחֶפת ַעל-פְּנֵי ַהמָּיִם.  ג וַיֹּאֶמר ֱאֹלִהים, יְִהי אֹור; וַיְִהי-אֹור.  ד וַיְַּרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהאֹור, כִּי-טֹוב; וַיְַּבדֵּל 

ֱאֹלִהים, בֵּין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחשְֶׁך."

וכאן ביום הרביעי ספר בראשית מגלה לנו שנבראו הזמנים והמאורות הגדולים והקטנים להבדיל בין הימים 
השנים והמועדים כמו שמזכירים הפסוקים כלומר לפני כן היום היה שונה לחלוטין או יכל להיות שונה כי לא 
היה שיוך של יום כמו שאנו מכירים אותו כיום,כמו שהמדע מוכיח כיום שהזמן משתנה בין הזמן הקוסמי לזמן 
"הארצי" וכו.. , כפי שכדור הארץ סובב את העולם שלנו וזה נחשב ליום אחד ,כפי שאני מסביר כאן בהמשך 

ומצטט מספרו :"המדע והאל " של דר' ג'ארלד שרודר

ואלו הפסוקים בספר בראשית פרק א' המוכיחים כל האמור לעיל:

"יד וַיֹּאֶמר ֱאֹלִהים, יְִהי ְמֹאֹרת בְִּרִקיַע ַהשַָּׁמיִם, ְלַהְבדִּיל, בֵּין ַהּיֹום ּוֵבין ַהלָּיְָלה; ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים, ּולְיִָמים 
ְושָׁנִים.  טו ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת בְִּרִקיַע ַהשַָּׁמיִם, ְלָהִאיר ַעל-ָהָאֶרץ; וַיְִהי-כֵן.  טז וַיַַּעׂש ֱאֹלִהים, ֶאת-שְׁנֵי ַהמְֹּאֹרת ַהגְֹּדלִים:  
ֶאת-ַהמָּאֹור ַהגָֹּדל, ְלֶמְמשֶֶׁלת ַהּיֹום, ְוֶאת-ַהמָּאֹור ַהקָֹּטן ְלֶמְמשֶֶׁלת ַהלַּיְָלה, ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים.  יז וַיִּתֵּן ֹאָתם ֱאֹלִהים, 
בְִּרִקיַע ַהשָָּׁמיִם, ְלָהִאיר, ַעל-ָהָאֶרץ.  יח ְוִלְמשֹׁל, בַּּיֹום ּוַבלַּיְָלה, ּוְלַהְבדִּיל, בֵּין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחשְֶׁך; וַיְַּרא ֱאֹלִהים, 

כִּי-טֹוב.  יט וַיְִהי-ֶעֶרב וַיְִהי-ֹבֶקר, יֹום ְרִביִעי"  .

זה  הכל  )כי  העולם  של  כגילו  משער  שהמדע  מה  בין  ההבדל  את  מהמקובלים  חלק   מסבירים  כך  ובעצם 
תאוריות בלבד( לבין מה שהתורה אומרת, כאמור לעיל ודיי בכך לראות שאין שום סתירה בין גיל העולם לפי 

המדע וגיל העולם לפי התורה. 

בספרו של ג'ארלד שרודר המדע והאל מביא שם  המחבר שהוא מדען ומרצה בכיר שזכה לפרסים רבים וספרו 
היה לרב מכר כלל עולמי.וגם תורגם לעברית וניתן להשיגו בספריית סטימצקי,מביא מר שרודר  את ההסבר שאני 
מסביר כאן שהזמן הוא מושג משתנה בכל מקום ביקום, ולחסוך בזמן אני מביא ציטוט מדברים שנכתבו אודות 
דבריו בספרו המדע והאל ,להלן הדברים שמסבירים זאת למופת והם מבוססים על גדולי ישראל המפרשים דוגמת 

הרמב"ן ועוד  שתואמים להשערות המדעיות כיום .ואלו הדברים:

ומשתנה  המדע  שטוען  גיל  כל  שנה?)או  מיליארד   16 ובין  ימים  שישה  בין  המקביל  ההקשר  בדיוק  ,ומהו 
מקום.  בכל  שווה  אינו  ביקום  הזמן  ארצי.  זמן  לבין  קוסמי  זמן  בין  להבדיל  יש  לדעת המחבר  למדען(  ממדען 
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בכל כוכב הוא זורם במהירות שונה. כך שאין גיל עולם שהוא "נכון", או שבעצם – כולם "נכונים". חידושו של 
המחבר הוא שיש ימים אנושיים רגילים, ויש ימים אחרים. הימים שעד בריאת האדם נמדדים במונחים של זמן 
אוניברסלי, המבוסס על אורך הגל של האור החל ב"מפץ הגדול" – פרק זמן שתואם למדי את גיל היקום כנמדד 
16 מיליארד שנה, כאשר כל יום מתאים למיליארדי שנים אנושיות, כפי שאנו מונים היום. מכאן  בשנות ארץ, 

שהעולם אכן קיים זה עידן ועידנים, כפי שטוענת תיאוריית "המפץ הגדול."

מאז בריאת האדם, מתחילה הספירה האנושית, ומאז אכן עברו רק כששת אלפים שנה. הגם שבתורה כתוב 
במפורש כי עד בריאת האדם חלפו רק שישה ימים ולא מיליארדי שנים, לדעת המחבר, הימים הללו, עד בריאת 
האדם, הם ימים בקנה המידה האוניברסלי ולא בקנה מידה אנושי. את הימים האלה, מבאר המחבר באמצעות 
חישובים מורכבים הכרוכים בהתפשטות היקום על-פי תיאור המפץ-הגדול, ובמשוואות תורת היחסות, שלפיה 
זרימת זמן תלויה במהירות או בגרביטציה, וניתן להאט את זרימת הזמן. ראיה לדבריו, מביא המחבר מדבריו של 

פרשן התורה, הרמב"ן )רבנו משה בן נחמן, בן המאה ה-13(, שהטרים את תיאוריית המפץ-הגדול.)!( 

באשר לאקראיות באבולוציה ובעולם בכלל, באמצעות חישובי הסתברות מורכבים, מוכיח המחבר שהופעת 
יכולות להיות מקריות. התפתחות החיים על כדור הארץ, לפי  החיים והופעת האדם על כדור הארץ פשוט לא 
החיים  מערכות  כל  המדע,  לפי  למכביר.  וחיות  יצורים  ששרצו  המים  את  ברא  שהבורא  אחרי  הואצה  התנ"ך, 
תגלית שהפתיעה את   – היווצרות המים, במסגרת מה שקרוי "ההתפוצצות הקמברית"  זמן קצר אחרי  הופיעו 

הדרוויניסטים יותר מאשר את קוראי ספר בראשית.

יכול להיות  'לא  יבואו כאלה שיטענו כי כל מדען ישמח להסביר שאין שום דרך להוכיח שמשהו  ובוודאי 
מקרי' וכולי. רק שכל הטיעון הזה אינו נכון בעליל, גם בגלל שאלת נטל ההוכחה על מי מוטל, וגם בגלל הטיעון 
הבא: כיוון שברור לכל שהסדר המופלא ביקום, אם נוצר מאליו לא נוצר בבת אחת מאין למצבו הנוכחי, ותומכי 
האבולוציה יאמרו כי מדובר בתהליך בו התגבשו היצורים שלב אחרי שלב, הרי אם נקודת הסדר הראשונה יכולה 
היתה להיות אחת, מתוך אינספור לא מוצלחים ולא מסודרים, הרי שנקודת הסדר השנייה כבר היתה צריכה להיות 
באותו מקום, וכאן כבר אין אינספור אפשרויות. ואם יטען הטיעון הבא: שהיו אינספור סדרות של פעולות לא 
מוצלחות עד שהגיעה אחת מוצלחת, ועליה היו אינספור פעולות לא מוצלחות עד שהגיעה עוד אחת מוצלחת 
)וצריך אינספור פעולות מוצלחות כדי שעל אחת מהן מתוך אינספור פעולות לא מוצלחות תצא אחת מוצלחת, 
אני מרגיש מגוחך כשאני כותב זאת( ואם כך קרה, היכן פח הזבל של היקום בו הושלכה כל הפסולת הלא 

מוצלחת שלא נמצא לה כל זכר!?

בעיקרו של דבר, בספרו המחכים, המעורר למחשבה והמפתיע לעתים של שרודר, נפתרות דילמות ותהיות 
רבות שפרנסו דורות רבים של פילוסופים ומדענים מאז החל האדם לחשוב; בעיות שלחלקן אין לפילוסופיה 
בתנ"ך  נכונה  קריאה  אולם,  הטבע.  בדרך  ראוי  פתרון  להן  יימצא  לא  שלעולם  וייתכן  מוסכם  פתרון  המדעית 
ובמפרשיו המסורתיים עשויה לגלות את האמת או לפחות לשפוך אור על הממצאים. כך, למשל, באות על פתרונן 

בעיית הרצון החופשי בעזרת 'פיסיקת הקוואנטים', ועוד כיו"ב....

את סיפור הבריאה המוצג בשלושים ואחד פסוקים בתחילת ספר 'בראשית', המחבר מציב יחד עם ציטטות 
ממפרשי התנ"ך לא מאוחרים מהמאה ה-12 )לפי הסה"נ(. מפרשים אלו, דוגמת הרמב"ן, הרס"ג ואישי הקבלה, 
בוודאי שלא הכירו את גילויי המדע המודרני-החדיש ולכן גם לא הושפעו על ידם, ואף-על-פי-כן הגיעו למסקנות 

הדומות להפליא למסקנות המדע העכשווי. כאשר מקור הידע הבלבדי של המפרשים הללו הוא התנ"ך בלבד.

ד"ר שרודר מצביע על הקבלה והתאמה מפליאים בין תיאור בריאת העולם בתנ"ך לבין השתלשלות התפתחות 
היקום על-פי המציאות המדעית המודרנית. את טבלת הזמן בה מעמיד המחבר את שלבי התפתחות היקום מול 
התיאור המקראי של בריאת העולם מיום ליום, הוא מרכיב, בין השאר, על בסיס תיאוריית היחסות של אלברט 

איינשטיין. איינשטיין אכן מתייחס למרכיב היחסי שבזמן".

 לכל מי שרוצה להרחיב ידיעתו בנושא שיקרא שם בספרו של דר' שרודר שמרצה בישבות בארץ כמו אש 
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.בספרו מר שרודר עונה גם על שאר הדברים והשאלות שמוכיחות קיומו של  התורה בירושלים בנושאים אלו 
וניתנה  אלוקית  התורה  ספר  שללא  המפורסם  הדוקטור  ומסקנת   , אנושית  על  שהיא  התורה  ואמיתות  הבורא 

מהקדוש ב"ה ראו שם ההוכחות שהוא מוכיח כל זאת באמצעות המדע.

הוא  האל,  דבר  הוא  שהתנ"ך  הנחה  מנקודת  יוצא  :"המחבר  והאל  המדע  וספרו  שרודר  דר'  על  נכתב  עוד 
אמת לאמיתה, אמת במובן עובדתי – כלומר אמת מדעית והיסטורית-רוחנית כאחת; באותה מידה של רצינות 
הוא מתייחס גם לתגליות המדע המודרני. לד"ר שרודר דעות בהירות וצלולות. בניגוד למדענים הסבורים ש"יש 
לי תיאוריה – אל תיתן לעובדות לקלקל אותה!", שרודר נאמן לעובדות ולא מתבלבל מהן. ממצאים מדעיים 
מרשימים פורשים לכל אורך ספרו קשת רחבה של הבנה והשגה עמוקה ביחס לאמת של התנ"ך והטבע. כמדען 
השואף לרצינות, הוא מתאר ממצאים מדעיים ותופעות הקיימות בטבע. כלל החומר המובא בספרו, שואב את 
מקורו מן המחקרים החדישים בחקר מדעי הטבע והחיים. זהו מדע טהור כפי שהוא מקובל ופופולארי בקהילייה 

המדעית. התייחסותו להתפתחות היקום ולחקר האבולוציה זהים לתפיסה הקיימת בקהילייה המדעית כיום....

ד"ר שרודר מספק בספרו דיון מבריק ומעמיק בנושאים כמו: בחירה חופשית, התפתחות היקום, מוצא החיים 
ומוצא האדם, וטוען שהמדע העדכני וקריאה צמודה של התנ"ך לא זו בלבד שהם מתיישבים זה עם זה, אלא ממש 
תלויים זה בזה. האמונה הדתית שואבת חיזוק מֵחקר העולם בעיניים פקוחות, והמדע ההגון נדרש לענווה לנוכח 

העושר המדהים של החיים עלי אדמות.

המחבר מוצא רמזים בתורת ישראל להרבה תחומי מחקר בסיסיים הקשורים לעולם ולאדם – אסטרונומיה, 
פיסיקה, כימיה, פליאונטולוגיה, גיאולוגיה ואבולוציה קוסמית וביולוגית. בשנים עשר פרקי הספר נוגע המחבר 
בנושאים רבים בתחומי המדע, הפילוסופיה והמוסר, בדרגות שונות של עמקות ושל דיוק. פרק 3, למשל, עוסק 
בגילו של היקום, פרק 7 מדבר על אבולוציה, סטטיסטיקה ומוטציות, ופרק 10 מוקדש לשאלת הרצון החופשי 

וכיצד הוא מן האפשר. זהו אוצר בלום של עובדות, הצהרות ותיאוריות, חלקן עתיקות וחלקן חדשות יותר...

ועוד נכתב על דר' שרודר וספרו המדע והאל כך: 

שעמדו  המידע  מקורות  להיות  יכולים  היו  מה  במהותו,  הכופרים  כטענת  אנושית,  יצירה  הוא  התנ"ך  "אם 
גילויים  בחובו  טומן  הוא  והנה  שנים,  מאוד  הרבה  לפני  כולם  ולדעת  ספק  ללא  שנכתב  הספר,  כותבי  לרשות 

מדעיים עכשוויים מתחומי מחקר רחבי היקף?  

האם כותב התנ"ך הכיר את תיאוריות: 'היחסות', 'המיתרים', 'הקוואנטום' או את 'המפץ-הגדול', שכולן פרי 
התגלית של המדע המודרני? האם אותו מחבר עלום שם אך אנושי לדעתם, ידע, הכיר והשתמש במושג המתמטי 
של מימד ליקום? מכאן ברור שאם היה זה אדם כזה או אחר, אשר בדה לו ספרות ענפה כמספר הכרכים של לב 
טולסטוי או ויליאם שייקספיר, וקרא לה "תורה-נביאים-וכתובים", שאילולא היה קיים אדם שכזה – הרי שלא 
היה מעלה בדעתו לדעת, להכיר ולהשתמש באותם מונחים וכללי אינפורמציה שגילה וחשף "האדם המתפתח 

והמתקדם."

 בעמ' 15 טוען שרודר: "המדע והתנ"ך מאוחדים לבסיס נתונים אחד שממנו אני מסיק מסקנות מוכללות. 
הייתכן  האדם".  מוצא  ואת  הארץ,  כדור  על  החיים  תחילת  את  היקום,  בריאת  את  מתארים  והמדע  התנ"ך 
שסופר אנושי קדום כתב את מה שהאדם המודרני גילה? הרי שאין לך לעג וזילות גדולים יותר מהטיעון הזה, 
באינטליגנציה של "האדם המפותח והמתקדם"! אך מאחר ש'ספר הספרים' נכתב בידי אלוקי ישראל, ישירות, או 
בידי אדם שזכה להשראת רוח הקודש, בעיית מקור המידע המודרני הגלום בין שורות הספר העתיק הזה נפתרת 

כמובן מאליה.

ואכן, ד"ר שרודר מוצא בספר התנ"ך הרבה רזין, רמזים וסימנים לאמיתות מדעיות שבני האדם הגיעו אליהם 
רק במאה ה-20 או ה-21, או שעדיין לא הגיעו אליהם כלל. "ראוי לציין ששרודר צודק מאוד באבחנתו, שפרק 
התגלות אלוקים למשה ב'ספר הספרים' נושא עמו באמת מסר עמוק, חשוב ומופלא במקוריותו", כתב על ספרו 

פרופסור לאסטרונומיה במדור לספרים בעיתון 'הארץ.'
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התנ"ך הוא, אם כן, "הטיוטה" של העולם, ומשום כך מוטלת על המדענים חובה להתאים את מחקריהם 
לתורה: "המדע המודרני הוא אשר היה צריך להתאים את ממצאיו לתיאורי התנ"ך על הראשית שלנו" עמ'  107 

הרב דניאל בלס מסביר גם על מימד הזמן לפי גילוי של המדע כיום ולהלן דבריו שמדברים בעד עצמם ולא 
כלפי  אינדבדואלי  תמיד  הוא  אלא  "משתנה"  אינו  הזמן  מימד  הפרטית  היחסות  תורת  "לפי  צריכים הסבר: 
האובייקטיבים המצויים בתוכו.קיימת זרימה של זמן למרחב של היקום כולו, כי היקום ממשיך ומתרחב מאז 
המפץ הגדול.זה למעשה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע:היוונים הקדמונים האמינו שהיקום הוא אינסופי 
ללא התחלה של זמן, ולכן לא צריך להיות לו בורא שהתחילו.המדע לעומת זאת גילה שהיקום שלנו הוא לא 
אינסופי אלא מתרחב, שהיתה ליקום כולו נקודת התחלה בזמן, ומכאן גם ההוכחה שהיקום נברא על ידי בורא" 

עכ"ד.

ולאור כל האמור לעיל התשובה ברורה שאין סתירה בין המדע ולבין התורה להיפך המדע מאמת את דברי 
התורה והיותה על אנושית וכל מי שיחקור ויקרא את ספר ההוכחות וספר התשובות יוותר ללא כל צל של ספק 
בקיומו של האל היחיד והכל יכול שברא את כל העולמות בחומכה נפלאה שאין לנו תפיסה בו כלל והוא נותן 
התורה לעמו ישראל . ולמעשה מי שמתבונן טוב טוב בתגליות המדעיות רואה את הזעקה לקיומו של האל מתוך 
תגליות אלו ומתוך כל הבריאה כולה ששרה ומרננת במליוני קולות שונים ממכלול הברואים והנבראים: בורא 
עולם ברא אותי. וזאת ניכר היטב מהתגליות המדעיות הרבות שחופפות בדיוק לכל האמור בתורה .דבר שלכל 
בר דעת ברור שללא אמצעים וכלי המדידה המתוחכמים שהומצאו וקיימים רק בדורות אחרונים שלאורם גילה 
מה שגילה המדע, לא יכלו בני אנוש לפני אלפי שנים ושיהיו הכי חכמים שיהיו , לכתוב דברים שנכתבו  בתורה 
,שרק בימינו אנו ,מתגלים ומתאמתים מדעית . והמדהים הוא לכל אדם שמחפש אמת ימצא בתורה מידע  שהתורה  
הקדימה את המדע ואמצעיו באלפי שנים ,ואם לא כן כיצד ידעו חז"ל כל שכתוב בתורה ובספרים הקדושים , בלי 
כל אמצעי ומכשירי מדידה מודרניים  וכו..כפי שאני מביא ראיות בספר ההוכחות וספר התשובות? ומאחר ולא 
היה להם אמצעי ומכשירי  מדידה מודרניים כמו שעון אטומי וכיוצא בזה מכאן שידעו הדברים מפי השם וזה 
מסתבר גם מבחינה לוגית ושכלתנית.חוץ מהבורא שברא את העולם וידע את המידע לגבי מה שברא שום בשר 
ודם ללא אמצעיים טכנולוגיים מתפחים יכל לשער זאת מדעתו בדיוק כה מופתי ובכל התחומים שהמדע חולש 
עליהם כפי שדר' שרודר הביע בספרו המדע והאל.מסקנה ללא כל צל של ספק רק מהבורא עצמו שנתן לחז"ל 

המידע ידעו כל זאת ,כפי שאכן חז"ל מסרו לנו שכך הם פני הדברים.

שנים.  אלפי  מלפני  כבר  זאת  לנו  גילו  וחז"ל  מגלה  המדע  כיום  שרק  אמת  שהתורה  מדעית  הוכחה   עוד 
***

האם יש הוכחות שהקב"ה עדיין בורא כוכבים ועולמות כמו שכתוב בזוהר? 

 הוכחה מדעית לאמיתות התורה .הכירו את צביר הגלקסיות "הפניקס". שני כוכבים נבראים ביום.קצת כבד 
אמנם, כמו 2.5 מיליון מיליארדי שמשות, וגם קצת רחוק, 5.7 מיליארד שנות אור, אבל יפה וגם פורה: נבראים 

בו שני כוכבים ביום.

יום  כל  עולמות  בורא  ב"ה  הקדוש  עושה  שיהודי  תורה  חידוש  שכל  תרומה  בפרשת  הקדוש  בזוהר   כתוב 
ממש!!!וכאן יש לנו הוכחה מדעית נוספת לדברי חז"ל..מדהים!!! 

 להלן ההוכחה מדברי הזוהר שנכתב מלפני כ 1900 שנה  

מדברי הזוה"ק שבכח לימוד התורה לא רק שהאדם מקיים את העולם אלא גם יכול על ידי שמחדש חידושי 
תורה לברוא עולמות, וזו לשונו: "כל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי האדם קוב"ה נשיק לה ומעטר לה 
ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו והן הן השמים והארץ החדשה שאמר הכתוב, כמ"ש בהקדמת הזוהר".

וכך כתב על קטע זה מהזוהר הרב א. ממן במאמרו שפורסם באינטרנט:
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"מפורש בזה שבידי האדם נמסרו כוחות מופלאים להשפיע על מהלך הבריאה וקיומה על ידי לימוד התורה, 
וכאשר עוסק בה מקיים את הבריאה ודומה כביכול ליוצרו יתברך שמו. ואם זכה לחדש בה חידושים בורא 

עולמות טמירים, וכל תוספת חידוש בתורה הוא תוספת חידוש בבריאה."

תצלום של צביר הגלקסיות “הפניקס” שבו נבראים שני כוכבים ליום! מאת : נאס"א  

מה רבו מעשייך השם וכך כתוב בעיתון הארץ כתבה מ16-8-2012 למנינם:

 SPT-CL במרחק 5.7 מיליארדי שנות אור מכדור הארץ מצוי אחד המבנים הגדולים ביקום: צביר הגלקסיות"
J2344-4243. הגוף הזה, שאסטרונומים גילו אותו לפני כשלוש שנים, מכונה גם צביר הפניקס )עוף החול(, על 

שם קבוצת הכוכבים שבה התגלה ועל שם תופעה ייחודית שמדענים גילו במרכזו.

צבירי גלקסיות הם גופים המורכבים ממאות עד אלפי גלקסיות. לפי מחקר חדש, הפניקס הוא אחד מצבירי 
הגלקסיות המסיביים ביותר ביקום, עם מסה שוות ערך לכ-2.5 מיליון מיליארדי שמשות. המחקר מראה שהפניקס 
נבדל מצבירים אחרים בכך שהוא המקור החזק ביותר לקרינת X )רנטגן(, ובמרכזו נולדים מדי שנה יותר מ-700 
כוכבים חדשים – כשני כוכבים ביום. זה קצב גבוה בהרבה מהקצב שנצפה עד היום בצבירי גלקסיות אחרים.

}שנבין אנוכי הקט מוסיף שהמדענים הוכיחו חד משמעית שהשם יתברך בורא יש מאין כל יום כוכבים 
חדשים שחלקם גדולים מכדור הארץ מה שאנו קוראים לו העולם שלנו ולכך בין היתר ,כיוונו חז"ל שהקדוש 
ב"ה בונה מהחידושי תורה עולם חדש ,מכל מילה ומילה פרטית שמתחדשת בתורה.והן הן השמים והארץ 
החדשה שאמר הכתוב בהקדמת הזוהר . ומי שינסה לנחש לו הרגע מדד כוכב חדש שזה עתה נברא יקבע לאור 
ריחוקו מנקודה הקטנטנה שממנה החל המפץ הגדול,לכן ישער המדען שכוכב זה שאנו עדים לו שנברא רק 
אמש,אותו מדען יקבע לאור התאוריה של המפץ הגדול שהוא הוא בטח בין מליוני שנים למיאלרדי שנים וזה 
מסביר היטב הפער לכאורה בין השנים שמשערים המדענים לבין גיל העולם לפי התורה. ]שלמעשה זה גילו 

של האדם הראשון מיום הבריאה הראשון.[ {

הראשון  שהיה  הדרומי,  הקוטב  טלסקופ  בהם  טלסקופים,  עשרה  באמצעות  הצביר  את  חקרו  אסטרונומים 
".X-של נאס"א, שפועל בתחום קרינת ה Chandra לגלות את הצביר, וטלסקופ החלל

ועוד כתוב שם בכתבה:"האסטרונום ד"ר נח ברוש מאוניברסיטת תל אביב מסביר כי "בדרך כלל אנחנו רואים 
שמרכזי הצבירים נטחנו כהוגן. נוצרו בהם גלקסיות גדולות, בשלות, ואוכלוסיית הכוכבים שלהם אינה צעירה. 

בצביר הזה גילו שהיווצרות הכוכבים מהירה מאוד". 

דר' ברוש  והמדענים כמו  כוכבים אלו, שהמדע  ,שמראה שלו בדקנו  ואנוכי הקט המחבר מוסיף שזה דבר 
מודים שנבראים במהירות מהירה מאוד בין יום ופחות מכך)שני כוכבים ליום( אבל לו בדקנו את הגאולוגיה של 
אותם כוכבים היינו מוצאים שהם,נבראו בקומתם כאילו הם בני מילארדי שנים כמו שכדור הארץ הזה מדענים 
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משערכים אותו בין 15 ל 16 מילארד שנה.או כל גיל אחר אבל בטח שלא היו אומרים שהוא בן יום אחד כפי שהוא 
באמת וזה גם דבר שמראה שאין סתירה בין גיל העולם לפי התורה ולפי גיל העולם לפי המדע כפי שהוסבר קודם 
בשאלה הקודמת .)מה גם שתנאי פחמן 14 משתנים ברגע שיש קרינה רדיואקטיבית שעץ שמשוערך כבן מליוני 
שנים הוא רק בן שבועות ספורים בלבד כאשר הוא חשוף לקרינה כפי שהוכח בספר ההוכחות ראו שם בענין 
זה.כמו שהיה בזמן המבול שהשם הכחיד את כל העולם ונפתחו מעייני תהום רבה והם מתו ברותחין כמו שחטאו(

ואני שואל מי ברא אלו? תביטו לשמיים ותשאלו מי ברא כל אלו? היוצר עין לא יראה ? היוצר אוזן לא ישמע? 
היוצר מוח לא יחשוב .הבורא דנ"א כה חכם ומרוכז כמו עשרות אלפי אינציקלופדיות לתוך כל תא בבריאה..לא 
יחשוב ויתכנן בריאה לתכלית? רק לקרוא את הד.נ.א וחוכמה שבו מוצפנת, מוכיחה קיומו של הבורא וחוכמתו.

מוכרח שמתכנן כה חכם יוצר דבר רק לתכלית ולא לשווא..ואם כן מהי התכלית שלשמה יצר הבורא את הכל?

האם הוא התגלה לברואיו ואמר להם מה הסיבה שיצרם?

האם נתן ספר הוראות תפעול לבריאה? ולאדם? כל זאת בכח השכל מוכרח שנגיע למסקנה שבורא כה חכם 
ברא לתכלית ,ומוכרח שכלית שהתגלה לברואים והסביר את רצונו.הבורא רוצה שנתמש בעולם לפי ספר הוראות 

יצרן .לכן נתן לנו תורה מלשון הוראה.

,והכוכבים שנוצרים למשל רק בצביר זה "הפניקס" ובכלל כל הבריאה כולה  שתבינו: הבריאה והגלקסיות 
מעידים כטריליוני עדים על יוצרם!! והם לא יכולות להופיע יש מאין ,מתוך כלום!!!וזה לבד מעיד על מוכרחות 
יתברך בכל רגע כמו שהמדענים  וניתן לצפות בבריאה של הבורא  ,כלומר מדעית מוכח  של קיומו של הבורא 
צופים רק בצביר גלקסיות וכוכבים זה איך נבראים בו כל שנה 700 כוכבים!!!!ומהיכן הם נבראים ?האם הם 

באים מכלום ? מיש מאין?

רק חסר דעת יחשוב שמצלמה של סוני הופיעה לך ככה בלי מתכנן יש מאין..ומהיכן החומרים נוצרים ליצירת 
המצלמה בצורה של מצלמה? או הכלל ליצור כל דבר?

וכל השכל שבתיכנון שלה מי תרם לתיכנון? כך דבר מתוכנן מעיד כאלף עדים על מתכנן.ואנו מעידים על 
יוצרנו שקדם לנו וברא אותנו וכך גם כדור הארץ מעיד על יוצרו שזה אותו בורא אחד יחיד ומיוחד כל יכול ,לא 

מוגבל!מהיכן השכל לברוא את כל החוכמה ביקום ובבריאה ובחיות ובבני האדם?

והאם הבורא ברא אותנו בלי מטרה ותכלית? בורא כה חכם ברא ללא תכלית? זה הרי ברור שמוכרחת להיות 
תכלית!!..אז אם ככה מהי?

בעולם  הוא  למה  יודע  עליהן..מי שלא  ולמצוא התשובה  אלו  עצמו שאלות  את  חייב לשאול  אדם  כל  לכן 
הזה ולא חוקר תכלית חייו לפי המדענים והפסיכולוגים הוא אומלל והם ממליצים לחקור כדי לקבל שלוות נפש 
...והבנה של המציאות .זה ממש נדרש רוחני בכל אדם ..לבדוק למה הוא נברא?למה הוא סובל רוב חייו ?האם 
הוא חי שבסוף ימות וכל זה תוך שהו סבל רוב  ימיו ? זה התכלית?לו זאת הייתה התכלית ,זה היה כמו טיסה 

לשום מקום?תחשבו על דברים אלו.

מכאן מוכרח שזה לא התכלית לחיות בלי מטרה כמו רוב העם שלנו שחי בלא מטרה בבחינת אכול ושתו כי 
מחר נמות וזאת מהיותם תינוק שנשבה לצערנו .

פשיטא בשכל שזה לא התכלית ! אם כן מהי התכלית שנבראנו ואנו פה? 

תמשיכו לקרוא בספר ההוכחות וספר התשובות, שלא תפספסו את התכלית שלשמה ירדתם לעולם הזה,זכרו 
כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן ואין דבר העומד בפני התשובה, וכמו כן אין ייאוש בעולם ,וכל שהשם 
יחדיו. צדקו  השם  משפטי  שנאמר  מוחלט  בצדק  והכל  לטובה,  הכל  מדוייקת  פרטית  בהשגחה  זה  עושה 
שמחברים את כל גלגוליו של האדם ,מבינים עד כמה צדק יש במשפטי השם, עד כדי דיוק אטומי שאין לנו 
הבנה כמה חכמה חוכמת השם, שנאמר מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם, וכך בצדק ויושר ובמידה כנגד 

מידה ,השם מנהיג את עולמו. 
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 כיצד קיומם של דינוזארים מוכיח את האמור בתורה? מי גילה את הדינוזאורים?

להלן כתבה מתוך אתר יהדות נט שמסביר בקיצור נמרץ כל נושא זה מפי כבוד הרב זמיר כהן שליט"א.

כשנתבונן ונעמיק בדברי התנ"ך וחז"ל נמצא שלא רק שאין ניגוד בין היהדות לבין ממצאי זוחלי הענק 
שקיבלו את השם "דינוזאורים", אלא התנ"ך וחז"ל דיווחו עליהם אלפי שנים לפני שלאנשי המדע נודע דבר 

קיומם. מרתק. )תורה ומדע(.

בספרות המדעית מציינים החוקרים כנתון ברור את העובדה שדבר קיומם של הזוחלים הגדולים אשר קיבלו 
התגלתה  כאשר   1676 בשנת  רק  לראשונה  נודע  בעבר,  שחיו  הענקיים  היצורים  ושאר  "דינוזאורים"  השם  את 

באנגליה עצם גדולה, שזוהתה אז על ידי פרופ' רוברט פלוט מאוניברסיטת אוקספורד כשייכת לבעל חיים ענק.

ענק שחיו  יצורי  קיומם של  על  לאנושות  נודע  רק במאות השנים האחרונות  השאלה: האם באמת  נשאלת 
בעבר? הבה נתבונן יחד בעמדת היהדות בנושא מרתק זה.

בפרשת הבריאה בתורה נאמר: "ַוִּיְבָרא אלוקים ֶאת ַהַּתּנִיִנם ַהְּגֹדִלים, ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת...". מי הם  
אותם התנינים הגדולים?)ואנוכי הקט  ערן בן עזרא מוסיף: רש"י מפרש שהנחש שנהפך ממטהו של משה רבינו 
כאשר משה רבינו הפילו והפך לנחש .פעם הפסוק הזכיר שהמטה הפך לנחש ופעם לתנין.] ישנה זהות בין התנין 

לבין הנחש, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפירושו של רש"י על שמות ז' ט': 

"ְוָאַמְרּת ֶאל ַאֲהרן ַקח ֶאת ַמְּטָך ְוַהְׁשֵלְך ִלְפנֵי ַפְרעה יְִהי ְלַתּנִין: רש"י: לתנין - נחש[  .רש"י שחי לפני כ1100 
שנה ,מסביר שתנין הוא נחש.דהיינו תנין זה לא המילה של היום שתנין הוא הקרוקדיל אלא שם שמתאר את כל 
דינזאורים והמילה תנין היא שם  זוחלי הענק מה שנקראים בפי הגויים  הזוחלים.והתנינים הגדולים מדובר על 
כולל לכל הזוחלים.התורה בפרשת בראשית תיארה את כל החיות רק על פי שמות המין כמו בהמות ולא פירטה 
כבשים ועיזים ותישים וכו..וכך עם הדגים ושאר המינים והעופות ולכן מכאן ברור שלא התכוונה התורה לומר 
לנו שהתנינים הגדולים זה התנינים של ימינו אנו ,כי לא כל המילים של היום היו המילים של עולם התורה.הרבה 
מהמילים חודשו ואין כוונת המילים בתורה לאותה חיה או עצם שאנו מכנים אותו בשם הזה כיום,מאחר והשם 
שונה , ויש לכך הרבה דוגמאות .ודווקא כאן בבראשית שכל הפסוקים מאוד מתמצתים ותכליתיים ,לא היה שייך 
דווקא שם, לתאר רק מין אחד של זוחלים שהוא התנינים וברור שהכוונה לשם של קבוצת חיות כמוסבר כאן 
,והכל לתאר לנו קבוצה של נבראים גדולים שהם הזוחלים הגדולים ]שהיום מכונים דינוזארים וזה מקור השם 
דינוזאורים מויקפידיה : "דינוזאורים )שם מדעי: Dinosauria, מיוונית: דינוס - אימה, זאורוס - לטאה( היו על-

סדרה של זוחלים או דמויי-זוחלים"[,שאז בתקופת התנ"ך היו ידועים בשם המשפחה של "התנינים הגדולים". 
כמו שפרות עיזים וכדומה מוכרים כבהמות.כמו שאדם שרואה עז ואומר אני רואה בהמה וזה נכון בדיוק כמו 
שאם היה אומר אני רואה עז כי זה וגם זה אמת ,ונכון כי עז היא בהמה כמו שאמר רש"י שנחש הוא תנין.וכך 
ברור שהתורה עוד בתחילת תיאור הבריאה מתארת את בריאתם של הזוחלים הגדולים הללו שקרויים בפי העם 
כפי שהראתי  הדינוזארים.שזה מילה שגוים המציאו בדורות אחרונות למילה התנינים-הזוחלים הגדולים  כיום 
וחז"ל אף מעידים  כאן מויקיפדיה,דהיינו חיות הענק הגדולות שהתורה כבר בפרשת בראשית הזכירה אותם! 
שראו את אחד צהם ששמו ראם.והם הושמדו ונמחו עם כל החי ביקום במבול של נח.למעט זוג גורי ראמים שנח 
הציל. עוד יש להבין, בפרשת הבריאה שנכתבה בקיצור נמרץ, לא הוזכרו כלל שמותיהם הפרטיים של בעלי חיים, 
אלא רק משפחות כלליות: עוף, רמש, חיה ובהמה. מדוע זכו רק התנינים ששמם יוזכר? ממקומות אחרים בתורה 
מוכח שבלשון התורה המילה "תנינים" אינה שם פרטי המתייחס רק לבעל החיים המגושם שוכן הנהרות הנקרא 
באנגלית "קרוקודיל", אלא הוא שם כללי לקבוצת בעלי החיים הנקראים בעברית מודרנית "זוחלים". נמצא שאף 
כאן לא הוזכר שם פרטי של בעל חיים מסוים, אלא הרי הפסוק כאומר: "ויברא אלוקים את הזוחלים הגדולים 

]דינוזאורים[".

נמצא שלא רק שאין ניגוד בין התנ"ך לבין ממצאי זוחלי הענק שקיבלו את השם "דינוזאורים", אלא התנ"ך 
דיווח עליהם אלפי שנים לפני שלאנשי המדע נודע דבר קיומם. שהרי מי כמו הבורא היודע את כל פרטי בריאתו.
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גם חז"ל הקדימו את אנשי המדע בגילוי ה"דינוזאורים", הם אף מספרים כי ראו אותם במו עיניהם.

במדרש שנכתב לפני כאלפיים שנה מובא, שמרוב גודלו של ה'ראם' לא הייתה לנח האפשרות להכניסו לתיבה, 
למרות גודלה הרב של התיבה, לכן נאלץ נח להכניס לתיבה רק את גוריו. עוד מספרים חז"ל על גור אחד )ואנוכי 
במבול(של  הציל  הקטנים שנח  ראמים  מהגורי  ערוך  לעין  וגדול  בגיר  גור  כנראה  מוסיף  עזרא המחבר  בן  ערן 
ה'ראם' שעקר אילנות בימיו של רבי חייא בר אבא )לפני קרוב לאלפיים שנה(. עוד עולה מדברי חז"ל כי יצור ענק 
זה בהיותו בוגר היה דומה להר בעת רביצתו, ומסופר כי דוד המלך אשר חי לפני קרוב לשלושת אלפים שנים פגש 
אותו ואף עלה בטעות על גבו. וביאר רב סעדיה גאון, שבוודאי שאין זה הראם הידוע בזמננו, אלא היה זה בעל 

חי דומה לקרנף בעל זוג קרניים.

הקרניים  עם  דינוזאור  "התגלה  כי  יוטה  מאוניברסיטת  מדענים  הכריזו   2010 בשנת  התדהמה!!  למרבה 
הגדולות בהיסטוריה". בפרסום הרשמי של צוות החוקרים בראשות ד"ר מרק לואן מהמוזיאון לתולדות הטבע 
שבאוניברסיטה צוין, כי נמצא מאובן של דינוזאור ענק המזכיר בחזותו קרנף, ששקל כחמישה טונות, והמעניין 

ביותר הוא שעל ראשו התנוססו שתי קרניים ענקיות, הגדולות ביותר שנצפו עד כה על ראשו של דינוזאור.

מעתה לא יתמהו המדענים על עדות חז"ל אודות בעל חיים אדיר מימדים דמוי קרנף בעל קרני ענק, שחי 
בעבר ונכחד. אך כיצד הייתה תגובתם לדברי חז"ל אלו – לפני גילוי מדהים זה? הרי זו דוגמא ולקח עבורנו כיצד 
להתייחס לעדותה האמינה של תורת ישראל גם בפרטים אחרים בהם המדע עדיין לא חשף את האמת ולכן סבור 

אחרת מדבריה.

עובדה מדהימה נוספת! ממדרש חז"ל הנ"ל מתברר עוד שאורכו של הראם הנ"ל, ויש אומרים קוטרו, הגיע 
לכ-50 מטרים!! בהקשר לזה נזכיר, שב"מוזיאון האמריקאי לתולדות הטבע" בניו-יורק מוצג לראווה שלד של 
אפטוזאור )ברונטוזאור(, אחד ממספר שלדים דומים שהתגלו, אשר אורכם הממוצע מפיהם עד קצה זנבם הוא 24 
מטר, ועל פי ממצאים חלקיים שהתגלו, השערת החוקרים היא כי גודלו של הגדול שבדינוזאורים היה בסביבות 

ה-50 מטר...

מעובד מתוך הספר "המהפך" להרב זמיר כהן שליט"א.

את  מפריכה  וגם  הדינוזארים  היעלמותם של  סיבת  ,היא  התורה  אמיתות  את  מדהימה שמוכיחה  ראיה  עוד 
תאוריית האבולוצייה .להלן המאמר מאתר יהדות נט שמדבר בעד עצמו:

סיבת היעלמותם של הדינוזאורים-כהוכחה לאמור בתורה

רבים סבורים כי ממצאי הדינוזאורים ושאר המאובנים שנמצאו, מוכיחים את תיאורית האבולוציה ועומדים 
בסתירה לפרשת הבריאה שבתנ"ך. אכן כן?! הרב מנשה בן פורת והרב זמיר כהן מפריכים ומנפצים לרסיסים 

טענה זו. 

בספרות המדעית מציינים החוקרים כי בעבר חיו זוחלים גדולים אשר קיבלו את השם "דינוזאורים", ושאר 
יצורים ענקיים. והנה, משהתברר כי אכן חיו בעבר יצורים כאלה, וכפי שעולה מעדותם המצטברת והולכת של 
מאובנים רבים שנמצאו, יצאו חוקרים רבים בהכרזות רעשניות כי הנה נמצאו הוכחות מדעיות ברורות ל... הפרכת 
התנ"ך. וכך, גם היום עדיין ישנם רבים הסבורים כי ממצאי הדינוזאורים ושאר המאובנים שנמצאו, מוכיחים את 

תיאורית האבולוציה ועומדים בסתירה לפרשת הבריאה שבתנ"ך.

]הערת העורך הרב מנשה בן פורת: ההיפך הוא הנכון, המאובנים שנמצאו הפריכו את תיאורית האבולוציה 
שלדי      מקום  בשום  נמצאו  ולא  לחלוטין,  ושלמים  מורכבים  דינוזאורים  שלדי  שנמצאו  זה  מצד  הן  וכל.   מכל 
דינוזאורים קדומים ומפותחים פחות או  מאוחרים ומפותחים יותר, המורים על התפתחות של דינוזאורים, הדבר     
מהווה פירכה מוחצת לתאוריית האבולוציה הגורסת שבעלי החיים נוצרו בהדרגתיות. והן מצד זה שבעלי החיים 
העצומים הללו היו מורכבים ומשוכללים לא פחות מיצורים הקיימים כיום, ואולי אף להיפך. למעשה, מערות 



ספר התשובות 513

האף הענקיות של טירנוזאורוס-רקס )אחד מהדינוזאורים שנמצא( הן ככל הנראה מהגדולות והמורכבות ביותר 
מפריכה  זו  מורכבות  מאוד(.  גדולים  ממרחקים  להריח  לו  שאיפשר  )מה  כיום,  הקיימים  החיים  בעלי  כל  מבין 
לחלוטין את תאוריית האבולוצייה הגורסת שבאותו עידן, "לפני מאות מליוני שנים" לשיטתם, הבעלי חיים עדיין 

לא היו מפותחים כמו בימינו אנו[.

מספרת  בעצמה  שהתורה  הראנו  למעלה(  הקודמת  בשאלה  כאן  הדינוזאורים",)ראה  את  גילה  "מי  במאמר 
על בריאת ה"דינוזאורים", ואף ציטטנו מדרשי חז"ל המספרים שחזו בחיות משונות אלו בזמנם!!, ברור הדבר 

איפוא שאין בתגלית ה"דינוזאורים" משום סתירה לדברי התנ"ך אשר הוא עצמו מדווח עליהם.

יתירה מזו, אחת מהשאלות הגדולות אשר נותרו בלתי פתורות במחקר המדעי היא: מה גרם להיעלמותם של 
הדינוזאורים לאחר ששלטו בעולם פרק זמן לא מבוטל? הסברים רבים הוצעו, אך הדבר עדיין בגדר חידה. לעומת 
זאת ליהדות ישנו הסבר ברור, והוא: במבול אירע אסון רב משמעות לאוכלוסיית הזוחלים הללו אשר טבעו במי 
ענקיים אלו. שכן  חיים  היה הגורם המרכזי להיעלמותם של בעלי  זה  יחד עם שאר בעלי החיים. אסון  המבול 
לאחר המבול, בעוד ששאר בעלי החיים התאוששו והתרבו במהירות מהפריטים הבודדים ששרדו בתיבה שבנה 
נח, אוכלוסיית חיות הענק התקשתה להתאושש, משום שהפריטים הבודדים אשר נותרו לאחר המבול מהגורים 
ששרדו בתיבה נרדפו ונטבחו ברובם על ידי בני האדם שהתרבו וחשו מאוימים מהם. שלא כבעבר בה חיו זוחלים 

אלה במרחבי השדות בלהקות גדולות, ובני האדם המועטים כמעט לא באו איתם במגע וגם לא יכלו להם.

חוקרי המדע מקשים: כיצד ניתן לומר שהדינוזאורים נוצרו רק לפני אלפי שנים, והעולם קיים רק 5,771 
שנה בלבד, הרי המאובנים מתוארכים כבני מאות מיליוני שנים, על פי הרכב החומר שלהם?

תשובת היהדות מדהימה! התורה מתארת את אסון הטבע הגדול ביותר שהנחית ה' על האנושות, הלא הוא 
ַהּזֶה  ַּבּיֹום  ַלחֶֹדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  נִי  ַהּשֵׁ ַּבחֶֹדׁש  ֹנַח  ְלַחֵּיי  ָׁשָנה  "ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמאֹות  אסון המבול במילים הבאות: 
ַמִים ִנְפָּתחּו". ומהו "נבקעו כל מעינות תהום רבה"? הנה לשון התלמוד:  ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרּבֹת ַהּשָׁ
"ברותחין קלקלו בעבירה, וברותחין נידונו". כלומר, בזמן המבול לא רק גשמי זעף ניתכו ללא הרף והציפו את 
העולם, אלא גם מי מעיינות תהום רותחים בקעו ממעמקי כדור הארץ, מלווים בהתפרצויות געשיות של לבה 
רותחת. מי רותחים אלה, אשר היו רווי תרכובות גופרית ומינרלים שונים, יצרו בעצמות בעלי החיים תהליך מהיר 
וכפי שהתברר במחקרים חדשים בזמננו כי עצם טרייה שנופלת למעיינות מים עתירי מינרלים,  של התאבנות, 
מתאבנת בפרק זמן קצר ביותר. עוד הוכח, כי התפרצויות געשיות מסוגלות אף הן ליצור סוגי התאבנות מסויימים, 

)המחקרים החדשים וגילויי המדע אודות "התאבנות מהירה" מפורט בהרחבה בספר "המהפך2" עמוד 40(.

ואכן, כ-150 שנה לפני המחקרים החדשים הללו בני זמננו, כתב המלבי"ם, מגדולי פרשני התנ"ך, כי רעידות 
האדמה וההתפרצויות השונות שליוו את המבול, יצרו את מצב העצמות המאובנות ואת שכבות האדמה השונות 
שממצאי המאובנים מתגלים בהם. וכאשר שקעו המים לאחר המבול ונבלעו בפתחי התהום שבקעו, נבלעו עימם 
ונגרפו  כמובן גם פגרי בעלי החיים שמתו. עצמותיהם של אותם בעלי חיים ענקיים אשר הורתחו במי המבול 

למעמקי האדמה, הם הם שהפכו למה שאנחנו קוראים היום בשם "מאובנים".

מעובד מתוך הספר "המהפך2" להרב זמיר כהן שליט"א.

ואם כבר עסקנו בזמן ובמותם של הדיזאורים שנמחו וחלקם התאבנו כאמור לעיל ,אז להלן סיפורם המופלא של 
צדיקים קדושי עליון, להלן שלושה מיני רבים מקדושי ישראל שנשלפו מקברם לאחר זמן רב מקבורתם ונמצאו 
בגוף שלם כמו אדם שהלך לישון מבלי שנרקב ולא חתיכת בשר אחת. בשעת הוצאת הגופה נראה לעיני הכל 
מחזה פלאי, גופו הטהור של הרב נשאר שלם, כאילו זה הרגע הוכנס לקברו. האנשים שנכחו במעמד הוצאת 
הגופה, הבינו את מעלת וקדושת הצדיק, ונעשה קידוש השם גדול. להלן דוגמיות של סיפורים של קדושי עם 
ישראל זכותם תגן עלינו אמן ובזכות פרק זה שמוקדש לעילוי נשמתם, שנזכה שיתפללו עלינו הצדיקים הללו 

ויבקשו מהשם עלינו רחמי שמיים, ונזכה לשוב בתשובה שלימה.אמן כן יהי רצון. 
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צדיקים שנשלפו שלמים בגופם מקברם לאחר זמן.
האם צדיק שנפטר הייתכן שגופתו תשאר שלימה לאחר שיוציאוה מהקבר לאחר זמן ? 

וגדולתם של צדיקי  ומוכיחים את אמיתות התורה  להלן מס מקרים שמאמתים את התופעה העל טבעית הנ"ל 
ישראל.תופעה יחודית לעם ישראל וקדושיו. שנאמר: "ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵלב ַמְרֵּפא, ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה".)משלי יד 30(  
כלומר מי שהיה קנאי בחייו עצמותיו תרקבנה ומי שלא קינא וידוע שהיה צדיק התורה שלו שומרת עליו שלא 
יאכל מהתולעים ושאר רימות אוכלי הגוף.חז"ל הביאו לנו סיפור בגמרא וכיום יש ראיות שאנו רואים במציאות 
עפר,  ונעשים  נרקבים  מותם,  לאחר  הצדיקים,  אפילו  מרי:  רב  "אמר  לעברית:  חופשי  בתרגום  חז"ל  דברי  להן 
נחמן הזמין פועלים לחפור באחת הקרקעות שלו.  "רב  "וישב העפר על הארץ כשהיה".  ז(  יב  )קהלת  שנאמר 
נחמן.  וסיפרו לרב  רצו הפועלים בבהלה  והתחיל לצעוק עליהם!  ראו הפועלים אדם שהיה קבור שם,  פתאום 
בא רב נחמן ושאל אותו: מי אתה?  אמר לו: אני אחאי בן יאשיה.  אמר לו רב נחמן: והרי אמר רב מרי, שאפילו 
הצדיקים הופכים לעפר לאחר מותם!  אמר לו רב אחאי: מיהו ה"מרי" הזה, שאני לא מכיר? אני לא מחוייב 
להתנהג לפי הקביעות שלו! אמר לו רב נחמן: והרי כתוב בקהלת "וישב העפר אל הארץ כשהיה"? אמר לו רב 
אחאי: מי שלימד אותך קהלת, לא לימד אותך משלי. במשלי כתוב " רקב עצמות קנאה" - "כל מי שיש לו קנאה 
וראה שהוא  נחמן  רב  אין עצמותיו מרקיבים"! מיששו   - לו קנאה בלבו  - עצמותיו מרקיבים; כל שאין  בלבו 
אמיתי. אמר לו: יבוא אדוני אל ביתי! אמר לו רב אחאי: גילית על עצמך שאפילו נביאים לא קראת! הרי כתוב 
)יחזקאל לז יג( "וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי" - רק כשה' יפתח 
את קברינו, באחרית הימים, תהיה לנו רשות לעלות מהם. אמר לו רב נחמן: והרי כתוב )בראשית ג יט( "כי עפר 
אתה ואל עפר תשוב", וזה נאמר לגבי אדם הראשון, ומחייב את כל הצאצאים שלו? אמר לו רב אחאי: זה באמת 
יתקיים - שעה אחת קודם תחיית המתים..." )בבלי שבת קנב ב, ודומה לכך פירש גם בר קפרא בירושלמי נזיר ז ב, 

וגם ספר המידות השלם שער הקנאה(. ולהלן ההוכחות מהמציאות של ימינו מצדיקים שנשלפו שלמים:

הרב עבדאלה הצדיק סומך זיע"א )רבו של הבן איש חי-חכם יוסף חיים מבגדד זצ"ל( 

תראו מי היו הצדיקים שלנו .שגם לאחר שהוצא מקברו הרבה זמן אחרי מותו גופו היה שלם והיו לכך אלפי 
76 בי"ח  עדים!!!הרב עבדאללה סומך נולד בשנת תקע"ג-תרמ"ט )1813-1889( והלך לבית עולמו בהיותו בן 
באלול.הרב עבדאללה סומך למד תורה אצל הרב יעקב יוסף הרופא. אביו ואחיו היו עשירים והיו תומכים בו, 
זילכה בה למדו מאות  והיה עשיר. לימים החל בהעמדת מורי הוראה בישראל. עד שפתח את בית מדרש בית 
תלמידים, במימונו האישי של הרב עבדאללה סומך. והקים עולה של תורה, וברבות השנים עברו תחתיו אלפי 
תלמידים.בהיות הבן איש חי בן 15 שנה, התקבל לישיבה. לימים התעצם התלמיד בלימודו, עד שפעם אחת שאלו 
הרב עבדאללה סומך, מה שורש נשמתו, ואמר לו הבן איש חי שהוא משרש אחז אביו של חזקיה שסגר את דלתות 
היתה  תורה לאלפים.בתקופת פטירתו של הרב  וללמד  בישראל  תורה  ולכן התיקון שלו להרבות  בית המדרש, 
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מגפה בעיר ולכן היתה הוראה שלא לקבור שום איש בתוך העיר אלא מחוצה לה. תלמידיו קברוהו סמוך לציון 
יהושע כהן גדול. כאשר שמע זאת הפשה נתן הוראה להוציאו מקברו, ותהום כל העיר. הדבר נמשך במשך שלשה 
את  להעביר  מקושטא  הוראה  הגיע  לבסוף  בקושטא.  השולטן  אצל  עירערה  היהודית  כיון שהקהילה  חודשים, 
הפשה מתפקידו, כיון שנהג בתקיפות יתר ביהודים, ועצר כמה מהם, אך גם להוציא את הרב מקברו. נערכה הלויה 
המונית להוצאת הגופה ולקבורתה. בשעת הוצאת הגופה נראה לעיני הכל מחזה פלאי, גופו הטהור של הרב נשאר 
שלם, כאילו זה הרגע הוכנס לקברו. שלוחי הצבא הבינו את מעלת וקדושת הצדיק, ונעשה קידוש השם גדול. 
אלפי יהודי בגדאד השתתפו בהלויה, ולאחר מכן פנו לבית המדרש בית זילכה בו הבן איש חי אמר מילות הספד. 
הרב אמר בהספד שהרב עבדאללה סומך היה גלגול אחז שנעל את דלתות בתי המדרש ולכן עסק כל ימיו בריבוי 
התורה ופתיחת בית זילכה. וכשם שחזקיה המלך גירר את עצמות אביו, כך משמים הוצא הרב עבדאללה סומך 

ממקום קבורתו, למקום אחר. וניחם העם.תלמידיו של הרב עבדאללה סומך רבים הם.המפורסמים ביניהם הם:

הבן איש חי זצ"ל ,הרב סלמן מוצפי זצ"ל,הרב יעקב מוצפי זצ"ל,הרב סלמן אליהו זצ"ל הרב אלישע דנגור 
זצ"ל,ועוד ועוד.ספרו המפורסם ביותר של הרב הוא ספר זבחי צדק מתוך האתר להלן קישורית לכתבה :

 http://tzadikim.am-israel.com/2011/09/blog-post_16.html 

עוד צדיק בן דורנו הרב הגאון זלמן דרוק זצ"ל שנשלף מקברו בניגוד "לטבע" 
שלם בגופו בלי שנגעו בו התולעים והרימה

עוד נס מדהים..תראו מה זה צדיק בדורנו 11 חודשים לאחר שנקבר הוצא בגופו שלם מקברו  !!!שתבינו 
שתורת משה אמת .שנאמר רקב עצמות קנאה כלומר מי שלא מקנא ולא  מקפיד, לא מרקיב בקברו וגופתו נשארת 
שלימה בלי שיש לתולעים רשות לגעת בו ובבשרו!!!  והלן הכתבה:  בהוראה של מרן הגרי"ש: רב חרדי מוכר 
הוצא מקברו. בסוף-השבוע שעבר הגיעו מניין אנשי ´חברה קדישא - חסידים´ אל הר המנוחות. הם פנו אל 
קברו של הגאון הרב זלמן דרוק זצ"ל, והחלו בפתיחת וחפירת הקבר. הסיבה: הוא היה קבור בקומות. המראה 

שנגלה לעיניהם, היה מדהים: גופתו של הרב בתכריכיו היתה שלימה, וזאת לאחר 11 חודשי קבורה.

הסיפור הבא, לא רק שאינו מבהיל ומעורר לב כל שומע, אלא שהוא עשוי להביא למהפכה אמיתית בהתייחסות 
לקבורה בקומות, הנהוגה באחרונה במקומות רבים בישראל.בלילה שבין חמישי לשישי, בסוף-השבוע שעבר 
הגיעו מניין אנשי ´חברה קדישא - חסידים´ אל הר המנוחות.הם פנו אל קברו של הגאון הרב זלמן דרוק זצ"ל, 
רב בית-הכנסת הגדול ושכונת רחביה בירושלים, והחלו בפתיחת וחפירת הקבר.המראה שנגלה לעיניהם, הדהים 
בהם  ועורר  בחייהם  שניים  או  דבר  ראו  עיסוקם,  ומתוקף  הדברים  שמטבע  קדישא´  ה´חברה  אנשי  את  אפילו 
חלחלה ופחד: גופתו של הרב בתכריכיו היתה שלימה, וזאת לאחר 11 חודשי קבורה ובתנאים אלו, בהם היה קבור 

מדובר במצב שאינו הגיוני.

סיפורים כגון אלו נשמעו על צדיקים לפני מאות שנים...הרב הוצא מקברו, והועבר לחלקת ´כולל קובנא´ 
בהר הזיתים, שם נטמן סמוך לאביו, כשרק אנשי החברה קדישא, חתנו ואחיינו נמצאים במקום .קדיש ותפילה 
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קצרה וכולם מתפזרים לביתם. הסיפור המפעים והמדהים הזה נחשף אמש ב"קול החרדי" על ידי העיתונאי מני 
גירא-שורץ.

פסיקה של הגרי"ש אלישיב

המקרה הנדיר של הוצאת אדם מקברו בוצע בשל פסק ההלכה של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א.הרב דרוק 
ונרות  ביום שישי, ערב חג החנוכה בשנה שעברה. בצל החיפזון בשל השבת הקרבה  זצ"ל, הלך לבית עולמו 
החנוכה שיש להכין, קברו אנשי ´קהילת ירושלים´ את הרב בקבורת קומות, היינו לא בתוך הקרקע, אלא בתוך 

´אמבטיות בטון´ שהוכנסו לשימוש בשנים האחרונות בבתי עלמין רבים בארץ, בשל מצוקת המקום לקבורה.

ועולם, שאפילו  זאת בכדי להראות קבל עם  כי אנשי החברה קדישא עשו  בנושא טענו  גורמים המעורבים 
רב בישראל נקבר ב´קבורת קומות´.רק לאחר שבת, הגיע חתן הרב דרוק אל הגרי"ש אלישיב, עימו היה חותנו 
זצ"ל מיודד עשרות בשנים.הוא שטח את המקרה בפני הגרי"ש שפסק מיידית: אם ניתן להוציאו מקברו בתוך 48 
שעות מקבורתו, הרי שיש לעשות זאת, במידה ולא, יש להמתין לתום השנה הראשונה.אבל המסר היה ברור: אין 
זה מכבודו של הנפטר להשאירו קבור  בקבורת קומות, שכפי הנראה דעת הגרי"ש בעניין זה היא כשל הגר"מ 

פיינשטין ובעל ה´מנחת יצחק´ האוסרים קבורה בצורה זו לכתחילה.

כעת במלאות 11 חודש התאפשרה העברת הנפטר בצורה מכובדת.מבצע חשאי: בניו של הרב דרוק זצ"ל לא 
עודכנו על ההעברה, כדי שלא יחוייבו לשבת ´שבעה´ שוב כמתחייב על פי ההלכה.

רק לאחר מעשה דווח להם שאביהם הגיע אל המנוחה והנחלה כהוראת מרן הגריש. חתנו ואחיינו – בן אחיו 
יבלחט"א הרב מרדכי דרוק היו בסוד העניין והשתתפו בפועל בהעברה שבוצעה בשעות לפנות הבוקר, כדי לא 

להדאיג או להטיל אימה על מבקרים בבתי הקברות שעשויים היו לראות כיצד מוציאים אדם מקברו.

הגאון רבי זלמן דרוק , נפטר לאחר מחלה בגיל 72. מאות השתתפו בהלוייתו שיצאה ביום שישי מרחבת בית 
כנסת הגדול. בנו של הרב דרוק, הרב ישראל, אומר הלילה בראיון ב´קול החרדי´ כי הוא נייחס זאת להקפדה של 

אביו בענייני ´בין אדם לחברו´ וזהירות ממחלוקת .להלן מקור הכתבה מהאתר החרדי הגדול כיכר השבת

http://www.kikarhashabat.co.il/קבורה-בקומות

עוד צדיק "המלאך רפאל" ממרוקו  שנשלף מקברו לאחר שנה  בגזירת השלטונות 
ונמצא גופו שלם.

צדיק שנשלף בגזירת השלטונות במרוקו מקברו וגופו היה שלם כאדם ישן להלן כל המידע עליו  מויקיפידה 
שתבינו שתורת משה אמת !!!מה זה תולעים חכמות שלא אוכלות צדיקים? ממתי הרימה והתולעה יותר להבחין 
בין בשר צדיק לכופר?וכך גם כתוב בתורה שנאמר בתהילים:" רקב עצמות קנאה" ומי שהיה מקנא בימיו שלא 

לשם שמיים בידוע שגופו ירקיב ומי שהיה צדיק ולא קינא ,מובטח לו שגופו יהיה שלם בקברו.

להלן הכתבה מויקפידיה :"רבי רפאל בירדוגו, )תק"ז, 1747 – תקפ"ב, 1822(, הידוע בכינוי "המלאך רפאל" 
מגדולי חכמי ופוסקי מרוקו.

בצוואתו ציוה לקברו בתוך ארון )קבורה בארון אינה מקובלת ביהדות ונהוגה רק במקרים מיוחדים(, וכעבור 
שנה שהוצא ארונו בגזירת השלטון, ראו כי גופו שלם והוא נראה כישן על מיטתו.

רבי רפאל בירדוגו נולד בשנת תק"ז, 1747 בעיר מקנס שבמרוקו. בגיל חמש עשרה התייתם רבי רפאל מאביו 
רבי מרדכי וביום פקידת החודש של אביו נשא רבי רפאל הספד גדול ובו נתגלתה גדולתו בתורה.

בראשית דרכו בעולם התורה למד רבי רפאל מעוני רב ומסופר כי בדלותו לא הייתה ידו משגת לקנות נרות 
ללמוד לאורם ועל כן למד רבי רפאל לאורה של הלבנה והעיד על עצמו כי כתב את חיבוריו "מתוך הטירוף ומתוך 

יוקר השער ומתוך חוסר כל, ירחם ה."'
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בהמשך חייו נתגדל רבי רפאל בחכמה ועושר אך זיכרון שנות עניותו לא מש מנגד עיניו ובא פעמים רבות 
לידי ביטוי בתקנות אותם תיקן ובפירושים שכתב, כדוגמה בספרו "רב פנינים" על הגדה לפסח הוא מבאר את 
המילים "כל דכפין...": יען כי העני העומד על פתח, יבוש ליכנס לפנים מפאת שני דברים. אם כי יאמר איך אכנס 
לפני בעל הבית אשר הוא שרוי בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ושולחנו מלא דשן בבשר שמן ויין משובח, ואני רש 
ונקלה חסר כל. והיה כראותו יתעצב אל ליבו בזוכרו צרות הזמן וגלגל החוזר ותהפך שמחתו לאבל... ועוד נאמר, 
כי לפעמים יהיה עני בן טובים יבוש מליכנס לפני בעל הבית, למען לא תראה שפלותו לעיני בעל הבית. אמר הנה 
הלילה הזה כולנו עניים ואין חשש מזה "וכל דכפין ייתי ויכול..." כי לא יעלה בדעת בעל הבית להתגאות עליו, 
באשר יש לפניו דברים שיזכירו עוני אבותינו ושפלותם. ועל דרך המאמר הכתוב, "כי גרים הייתם בארץ מצריים" 

)שמות כ"ב, כ'(

רבי רפאל היה לאב בית דין בשנות השלושים לחייו בעיר מקנס והתקבל בכל קהילות המערב כמורה ההלכה 
כגון:  ראוותנות  המונעות  תקנות  בהם  קהילתו,  בני  למען  רבות  תקנות  דאתרא",ותיקן  "מרא  כולו  הדור  של 
לאנשים  וזבד הבת מחלקים  מילה  היה פשוט שבסעודת  מנהג  וזבד הבת:  לסעודת המילה  הוצאות  א."צמצום 
המצויים מיני מתיקה, וביטלנו זה ביטול גמור, כי הוא צער גדול לבעלי בתים ויוצא מזה מחלוקת בין איש לאשתו, 
ב."צמצום הוצאות לשבתות של  זה כמה שנים".  נתקיים הדבר  לה'  ותודה  ומתביישים.  צריכים  ובפרט כשהם 
שמחה: עוד מנהג היה מכמה וכמה שנים שהיו שולחים בשבתות של שמחה בשר וביצים. יש שולח כ"ד ביצים, 
ויש שולח יותר, ובעלי השמחה שולחים מעקודא )פשטידת( ביצים ובשר. והכרזנו וביטלנו זה שלא ישלחו כי 
אם חמישה ביצים דווקא, ושמחו כל בעלי בתים וכל הבעלי השמחה היה להם נחת לזה ולזה". מתוך "תקנות נגד 

מותרות - תקנה יט'" משנת תקס"ו , 1806

והיה ידוע בחתירתו לצדק ואמת וגם אם לעתים היה בדעת מיעוט לא חת מלומר את דברו.

רבי רפאל שימש גם במנהיגות הקהילה והיה משענת ומקור נחמה בתקופה הקשה שפקדה את יהדות מרוקו: 
פרעות תק"ן , מגפות ושנות בצורת. רבי רפאל זכה לכינוי "המלאך רפאל" בזכות חסידותו ופרישותו הגדולה 

אותה נהג לעצמו אך לא הנהיג החמרות אלו על בני קהילתו.

ליל  )תיקון  הזוהר  מספר  האידרא  לימוד  בסיום  רבה,  הושענא  בליל  רפאל  רבי  נפטר   1822 תקפ"ב,  בשנת 
הושעה רבה(, והוא בן 75 שנה.בצוואתו ציוה לקברו בתוך ארון )קבורה בארון אינה מקובלת ביהדות ונהוגה רק 
במקרים מיוחדים(, וכעבור שנה שהוצא ארונו בגזירת השלטון, ראו כי גופו שלם והוא נראה כישן על מיטתו. 
רבי רפאל תיקן תקנות וחיבר ספרים בתחומים שונים ביהדות :תנ"ך, תלמוד, הלכה, אגדה, מנהגים שו"ת. חלקם 

 )http://he.wikipedia.org/wiki/בדפוס וחלקם עדיין בכתב יד )מקור הכתבה: רפאל_בירדוגו

לאחר שלושת המקרים הללו שהבאתי מיני רבים כדוגמא זה עוד ראיה שתורת משה אמת וכל האמור בה אמת.

מהי תכלית הבריאה?

     ת. לצורך כך אני מביא את דברי הרמח"ל הקדוש בספרו האדיר דרך השם חלק ראשון פרק ב תכלית 
הבריאה בצרוף הבהרות והסברי המחבר ערן בן עזרא: 

תכלית הבריאה

א. הנה התכלית בבריאה היה להטיב מטובו יתברך לזולתו. והנה תראה, כי הוא לבדו יתברך שמו השלמות 
ונמצא שכל שלמות שידומה חוץ משלמותו  כלל.  ואין שלמות אחר כמוהו  האמיתי המשולל מכל החסרונות, 
יתברך, הנה איננו שלמות אמיתי, אלא יקרא שלמות בערך אל עניין חסר ממנו, אך השלמות בהחלט אינו אלא 
שלמותו יתברך. ועל כן בהיות חפצו יתברך להטיב לזולתו, לא יספיק לו בהיותו מטיב קצת טוב, אלא בהיותו 

מטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו. "
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הבהרת המחבר ערן בן עזרא לדברי הרמח"ל: 
"מאחר וקב"ה מושלם וכל כולו רק טוב ורק רוצה להטיב וכדי להטיב נצרך לברוא ברואים שיזכו להטבה, 
שיש לבורא יתברך להטיב עם ברואיו ומאחר וטיב הטוב להטיב הטבה מושלמת ולא פגומה מוכרח היה שיברא 
ברואים בעלי דעת, והשכל, והבנה כדי שיעריכו ויבינו את הטוב שקיבלו וייהנו מהטוב שהיה בידי המטיב להטיב 

עימהם. 

עם זאת לא רצה הטוב שהוא המטיב שהוא הבורא יתברך שיתביישו הברואים שברא בטוב שניתן להם מבלי 
שעמלו עליו אז מנע מהם דעת בתחילה בגן עדן להבין מהי נעמא דכיסופא)לחם חינם(. ואת הדעת הזאת "גנבו" 
לעצמם בני האדם וקיבלו רק שאכלו מעץ הדעת ומהי הדעת הזאת שנמנעה מהם? הדעת של בושה מקבלת דבר 
בחינם והדעת לדעת שהם ערומים והדעת לדעת בין טוב לרע. ולפני חטא האדם הראשון וחוה, היצר הרע לא שכן 
בתוכם כפי שהוא היום ממש בלב האדם )יצר לב האדם רע הוא מנעוריו( אלא היה מחוץ לגופם בצורת הנחש 
הקדמוני שמבחוץ ניסה לפתותם לעבור עבירות ומשנכשלו ואכלו מעץ הדעת אז הוכרח לטובתם ולטובת הטוב 
שיקבלו שהוא טוב מושלם, לתת להם "תוכנית" שהיא חיי העולם הזה שהוא מחנה עבודה לעבודת השם יתברך 
וקיום התורה והמצוות לצורך קבלת הטוב בחיי העולם הבא וגם בחיי העלם הזה חלק מזערי ביותר מהטוב הצפון 

לצדיקים והישרים מקיימי תורתו. 

בתחילה חוייבו רק בשבע מצוות בני נוח עד שנברא האדם הראשון ששבר את טבעו והפיץ את דבר השם והוא 
אברהם אבינו שהוא היהודי הראשון. ומשנולד אברהם ועמד ב 10 הנסיונות בחר המטיב להגדיל ההטבה והרבה 
לבניו תורה ומצוות שנועדו להבדילם משאר מקיימי 7 מצוות בני נוח כדי שיקבלו הטבה גדולה יותר מהשאר ולכן 
אמר התנא רבי חננייה בן עקשייא רצה הקדוש ב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לאחר חטא 
גן העדן בחר המטיב להטיב עם הברואים כפי בחירתם שכן הם בחרו לקבל דעת של מהו טוב מושלם שזה טוב 
שעבדת עליו בעצמך ולא שקיבלת כמתנת חינם. ולכן הוצרכו בני האדם לטובתם כי כבר קיבלו דעת של הטבה 

בשכר כדי שלא יתביישו בקבלת נעמא דכיסופא)לחם חינם(

ברור לכל שאף אדם לא אוהב לקבל צדקות או להיות נתמך סעד ומי שהגיע למצב שכזה מתבייש במצבו 
ושואף לצאת ממנו כמה שיותר מהר. ולכן גזרה חכמתו יתברך שלטובת הברואים כדי שההטבה תהייה מושלמת. 
צריך הנברא לעמול על ההטבה כדי שלא יתבייש שקיבלה כמקבל לחם חינם אלא כפועל שמקבל שכרו שהרוויח 
ביושר. ומכאן גזרה החוכמה העליונה שעל הפועל לקבל מצב שבו יוכל לתת משהו למי שיש הכל ומהו המשהו 

הזה? 

המשהו הזה הקרבה אישית שמנוגדת לטבעים שברא בו הבורא כמו למשל ליתן צדקה או אוכל לאחר שזה 
מנוגד לטבע שנולד איתו האדם או לעשות מעשי חסד או להקריב מנוחיותו לטובת הבורא יתברך ועל ידי שעושה 
ולמרות  לטבעו  מנוגד  שזה  למרות  בוראו  למען  זמנו  ואת  נוחיותו  את  מקריב  ליוצרו שהוא  רוח  נחת  גורם  כן 
הבורא  מציאות  על  וישקרו  הבורא  מצוות  מקיום  ויסיתו  שישקרו  הרע  היצר  את  עליו  ושלח  בו  גירה  שבוראו 
ותורתו ובכל זאת למרות כל הבלבולים בחר שלקיים את מצוות הבורא ולהקריב מזמנו, כספו, נפשו וכל אשר 
לו לבורא יתברך שיגמול לו מידה כנגד מידה כפי ערך השקעתו וכפי ערך ההידבקות בבורא יתברך ובמעשיו. 
ממעשה החטא של האדם הראשון ניכר שהשם יתברך המטיב רצה להטיב עם הברואים בלי שיעמלו כלל. ועל זה 
אמרו חז"ל שלאדם הראשון מלאכי השרת היו צולים לו בשר וסוחטים לו יין, אך ניתנה בחירה לאדם הראשון אם 
לקבל דעת והבנה שהטבה זאת לא מושלמת כי לא עמל עליה ולמעשה החטא עזר לאדם הראשון להגיע להטבה 
מושלמת על ידי שיתקן את חטאו בעבודה קשה מה שנקרא בזיעת אפך תאכל לחם ואשתו תסבול גם כן שנאמר 

בצער ובעצב תלדי בנים. 

מכאן מרמז לנו המטיב הכל יכול שמטרת הייסורים והעבודה היא השכר שנקבל בעולם האמת בעבור העבודה 
והצער שהאדם עובר בעולם זה. ולכן אמרו חז"ל אין רע בעולם כל שנעשה הכל לטובה ועל אדם לברך על הרעה 
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כמו שמברך על הטובה כי לא היה לו את הדעת שתהייה לו לאחר מותו יבין שאכן כל מה שהשם עשה עשה 
בשביל הברואים בעיקר והאדם בכלל והיהודי בנו בפרט. 

לולא חטא האדם הראשון באוכלו מעץ הדעת לא היה צריך הוא ובניו לעבוד ולהתאמץ ועדיין היו נהנים מזיו 
שכינתו של השם יתברך בגן עדן, שזה העינוג הכי גדול מכל העינוגים בעוצמות ושכלים שלא נבין עד כמה כי 
שכלנו מוגבל. זה כמו לתאר לאבן מה אדם מרגיש כך לא ניתן לתאר לבן אנוש מה אדם בעולם האמת חש בדבוק 
בבורא יתברך ואפילו הדרגה הכי נמוכה בגן עדן לא נתפסת בשכל אנוש מבחינת עוצמת התענוגים של הנשמה, 
ולאחר שחטא למעשה מצד אחד הוא עמל קשה ומקריב את החופש שהיה לו לפני החטא אבל ההקרבה היא 
זמנית כי מחנה העבודה עומד להסתיים בקרוב שיגיע משיח צדקנו ואז ישחט היצר הרע ולא יישא גוי אל גוי חרב 

ולא ידעו עוד מלחמה ורבץ נמר עם כבש וכו'. . כמאמר הנביא מיכה והנביא ישעיה. שנאמר 

מיכה הנביא: 

"א. ְוָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים, יְִהיֶה ַהר ֵּבית-יְהָוה נָכֹון ְּבֹראׁש ֶהָהִרים, ְוִנּשָׂא הּוא, ִמְּגָבעֹות; ְונֲָהרּו ָעלָיו, ַעִּמים. 
ב וָהְלכּו ּגֹויִם ַרִּבים, ְוָאְמרּו ְלכּו ְונֲַעֶלה ֶאל-ַהר-יְהָוה ְוֶאל-ֵּבית ֱאֹלֵהי יֲַעֹקב, וְיֹוֵרנּו ִמּדָרכָיו, ְונְֵלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו: ּכִי 

ִמִּצּיֹון ּתֵצא תֹוָרה, ּוְדַבר-יְהָוה ִמירּוָׁשלִָם. ג ְוָׁשַפט, ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים, ְוהֹוכִיַח ְלגֹויִם ֲעֻצִמים, ַעד-ָרחֹוק;

ִמְלָחָמה. ד  ְוֹלא-יְִלְמדּון עֹוד  ֶחֶרב,  ְלַמזְֵמרֹות--ֹלא-ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל-ּגֹוי  ַוֲחנִיֹתֵתיֶהם  ְלִאּתים,  ַחְרֹבֵתיֶהם   ְוִכּתתּו 
וְיְָׁשבּו, ִאיׁש ּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ּתֵאנָתֹו--ְוֵאין ַמֲחִריד: 

ַוֲאנְַחנּו, נֵֵלְך ְּבֵׁשם-יְהָוה ֱאֹלֵהינּו-- יְֵלכּו, ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאֹלָהיו;   ּכִי-ִפי יְהָוה ְצָבאֹות, ּדֵּבר. ה ּכִי, ָּכל-ָהַעִּמים, 
ְלעֹוָלם ָוֶעד. " )מיכה פרק ד(

ישעיה הנביא: 

 "ְוגָר זְֵאב ִעם-כֶֶּבׂש ְונֵָמר ִעם-גְִּדי יְִרבָּץ" )ישעיה, פרק י"א פסוק ו(

עד כאן דבריי ההבהרה של המחבר ערן בן עזרא

ממשיך הרמח"ל )רבי משה חיים לוצאטו-זצוק"ל נולד 1707 גאון גדול דור, ענק שבענקים כתב למעלה ממאה ספרים:(

ובהיותו הוא לבדו יתברך הטוב האמיתי, לא יסתפק חפצו הטוב אלא בהיותו מהנה לזולתו בטוב ההוא עצמו 
שהוא בו יתברך מצד עצמו, שהוא הטוב השלם והאמיתי. 

והנה מצד אחר, הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו, על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת 
יהיה במה שיינתן מקום לברואים לשיתדבקו בו יתברך, באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו. ואז נמצא שמה 
יגיע להם באותו השיעור  בו,  יתברך, הנה מצד התדבקם  שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו בשלמות כשלמותו 
שאפשר לתאר בשלמות ההוא, מצד היותם מתדבקים בו, וימצאו נהנים בטובה האמיתית ההיא, בערך שאפשר 
להם ליהנות בה. ונמצא היות כוונתו יתברך שמו בבריאה שברא, לברוא מי שיהיה נהנה בטובו יתברך באותו 

הדרך שאפשר שייהנה בו. הטוב שלם אם מקבל הטוב מקבלו בזכות

ב. ואולם גזרה חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש: מי שיקנה הטוב 
בעצמו, ולא מי שיתלווה לו הטוב בדרך מקרה. ותראה שזה נקרא קצת התדמות, בשיעור שאפשר, אל שלמותו 
יתברך. כי הנה הוא יתברך שמו שלם בעצמו, ולא במקרה, אלא מצד אמיתת עניינו מוכרח בו השלמות, ומשוללים 
ממנו החסרונות בהכרח. ואולם זה אי אפשר שימצא בזולתו, שיהיה אמיתתו מכרחת לו השלמות ומעדרת ממנו 
החסרונות. אך להתדמות לזה במקצת, צריך שלפחות יהיה הוא הקונה השלמות שאין אמיתת עניינו מכריח לו, 
ויהיה הוא מעדיר מעצמו החסרונות שהיו אפשריים בו. ועל כן גזר וסידר שיבראו ענייני שלמות וענייני חסרון, 
ותברא ברייה שיהיה בה האפשרות לשני העניינים בשווה, ויותנו לברייה הזאת אמצעים שעל ידם תקנה לעצמה 
את השלמויות ותעדיר ממנה את החסרונות, ואז יקרא שנתדמית במה שהיה אפשר לה לבוראה, ותהיה ראויה 

לידבק בו וליהנות בטובו. 

ג. ואמנם מלבד היות הברייה הזאת שקנתה השלמות ראויה לידבק בבוראה יתברך מצד התדמותה לו, הנה על 
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ידי קנותה השלמות לה, נמצאת מתדבקת והולכת בו, עד שסוף קנותה השלמות והימצאה מתדבקת בו, יהיה הכל 
עניין אחד. וזה כי בהיות מציאותו יתברך שמו השלמות האמיתי, כמו שביארתי, הנה כל מה שהוא שלמות אינו 
מתייחס אלא לו, כענף אל השורש, כי אף על פי שאינו מגיע אל השלמות השורשי, הנה המשך ותולדה ממנו הוא. 
והנה תראה כי השלמות האמיתי הנה הוא מציאותו יתברך, וכל חסרון אינו אלא העלם טובו יתברך והסתר פניו. 
ונמצא שהארת פניו יתברך וקרבתו, תהיה השורש והסיבה לכל שלמות שיהיה. והסתר פניו – השורש והסיבה 
לכל חסרון, אשר כשיעור ההסתר כך יהיה שיעור החסרון הנמשך ממנו. ועל כן הנברא הזה, העומד בשיקול בין 
הוא  הנה  אותם בעצמו,  והקנותם  וההסתר, בהתחזקו בשלמויות  תולדות ההארה  והחסרונות, שהם  השלמויות 
אוחז בו יתברך שהוא השורש והמקור להם. וכפי מה שירבה בשלמויות – כך הוא מרבה האחיזה וההתדבקות בו, 
עד שבהגיעו אל תכלית קניית השלמות, הנה הוא מגיע אל תכלית האחיזה וההתדבקות בו יתברך, ונמצא מתדבק 

בו יתברך, ונהנה בטובו ומשתלם בו, והוא עצמו בעל טובו ושלמותו. האדם הוא עיקר הבריאה

ד. והנה לשיהיו במציאות העניינים השונים האלה של שלמות וחסרון שזכרנו, ותמצא הברייה שזכרנו בתכונה 
שהיא צריכה להיות – פירוש: באפשרות לשני העניינים וביכולת עליהם, שיקנה השלמות ויעדר מן החסרונות – 
ושימצאו לו האמצעיים לדבר הזה – פירוש: לקנות זה השלמות, הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו 
בבריאה, ויחסים רבים בין הפרטים האלה, עד שיצלח התכלית המכוון בה. ואולם הברייה אשר התעתדה לעניין 
הגדול הזה, דהיינו לדבקות בו יתברך, כמו שביארתי, היא תקרא העיקרית שבכל הבריאה, וכל שאר מה שימצא 
במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזה בחינה אל התכלית לשיצלח וימצא, ועל כן יקראו טפלים לברייה 

העיקרית שזכרנו. 

ה. אך הברייה העיקרית באמת היא המין האנושי, וכל שאר הנבראים בין הגבוהים ממנו ובין השפלים ממנו, 
אינן אלא בעבורו להשלמת עניינו, לפי כל הבחינות הרבות והשונות הראויות לימצא בהם, וכמו שנכתוב עוד 
לפנים בסייעתא דשמיא. והנה ההשכלה וכל המידות הטובות, הם ענייני שלמות שנמצאו להשתלם בם האדם, 
וענייני החומר ומידות הרעות הם ענייני החיסרון שזכרנו, שהאדם מושם ביניהם לקנות לו השלמות. "עד כאן 
דברי הרמח"ל הבהרת המחבר לדברי הרמח"ל האמורים ראה ההבהרה לתחילת פרק זה שמסבירה כל האמור 

לעיל. 

מענה מקוצר לכל טענות הכפירה- החוברת ניפוץ השיקוץ-מאת הרב יעקב סגל

יש לציין שרבי נחמן ועוד גדולים וטובים,ממליצים שלא לטמא נפשותינו בטענות השקריות 
והמגוכחות של האתיאסטים למינם וכלל לא להיכנס איתם לשיחה שלא לטמא נפשנו.ולכן עצה 

ייעוצה אני מייעץ שמי שלא טימא נפשו בשקרים של הללו שידלג על פרק זה. 
בפרק  זה באנו להציג בפניכם, אחי ואחותי היקרים, פלא גדול היאך אותו פוקר אתיאסט בא לחרף 
את התורה, אך להיפך מרצונו הוא מוסיף הוכחות לאמיתותה! תמצאו כאן בפרק זה עוד ראיות מדהימות 
לאמיתות התורה.וכמו כן הפרכת טענות אתאיסטיות שקריות שחשיפת שקריהם, עזרה להוכיח ולמצוא 
בה  והפוך  בה  הפוך  ושכלית.שנאמר:"  לוגית  מדעית  מבחינה  התורה  אמיתות  של  מדהימות  ראיות  עוד 
וכולי בה.")הכל בה( חז"ל מציעים שלא להתעמת עם אתיאסטים אלו כי נפשם שבאה מהטומאה משפיעה 
על השומע דברי כפירתם דבר שרואים במוחש,ולכן עצה יעוצה אין לשמוע אותם ואים לתת להם מקום 
לטמא נשמותינו הקדושות. אבל למקרה שמישהו נחשף או ייחשף בעתיד לשקרים שלהם או מי מחברכם 
תוכלו לחזור לפרק זה ולשאר ההוכחות בספר הזה ובספר ההוכחות שיראו לכם ולחבריכם את שקריהם. 
אתאיסטים שקרנים  אותם  טענות שקריות של  בזכות  אמת  ראיות שמוכיחות שהתורה  לכם  מביא  הריני 
ורמאים שלוקחים טענות של נאצים ושונאי יהדות מכל הדורות וממחזרים אותן, רק ברשעות וסילופים 
השתמשו  והם  מטרתם  להשיג  אמצעי  בכל  בוחלים  לא  .הם  היהדות  ושנאת  עצמית  שנאה  של  חולניים 
בחצאי אמיתות וסילופים בניסיון להטעות יהודים תמימים .וכדי להשיב להם לשקרים של  הנוכלים הללו, 
למעשה אנו חייבים להודות להם ,כי בעזרתם מצאנו עוד הוכחות מדעיות לוגיות ושכלתניות שמאמתות 
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ישראל  וחכמי  ישראל  תורת  גדולה  וכמה  השם  גדול  כמה  משתהה  המתבונן  את  ומשאירות  התורה  את 
שידעו לפני אלפי שנים, דברים שרק כיום המדע המודרני באמצעות מכשור ומחקרים מתקדמים מגלים. 
ודי למי שקורא בספר ההוכחות להתפעל מרמת הידע של חז"ל כפי שקיבלו אותה ישירות מבורא עולם.

אותם אתאיסטים שונאי יהדות כופרים בשם, שעובדים על יהודים תמימים שאין להם זמו לחקור.הגאון 
ידיעות  ציטטו  או  הסתמכו  חז"ל  רחוקות  שלעיתים  לציין  :שיש  אומר  שליט"א  מוצפי  ציון  בן  הצדיק 
המדענים של זמנם, ואין בכך לגרוע מהראיות שספר זה מביא להבנה של היקף ידיעות חז"ל גם אם יתברר 
שמה שצוטט ע"י חז"ל מפני מדעני זמנם היה שגוי שכן לא אמרו חז"ל שזה נלקח תורה למשה מסיני אותו 
מידע ואין לו משמעות לקביעת ההלכה.וברוב במקרים תלו הדבר בקוצר המשיג ועומק המושג וחסרון 
הבנתנו שהוא המעכב.רבות חז"ל המשילו ורמזו לחכמי הסוד ושאר דברים נשגבים שליודעי תורת החן 
מובן כמה עמוקים הם הדברים ואין הם כפשוטם . אני מביא עבורכם את החוברת "ניפוץ השיקוץ" מאת 
הרב יעקב סגל שפורסמה באתר שופר של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. )ההערות בסוגריים הם של 

המחבר ערן בן עזרא ולא של כותב המאמר.( 
בדרך לאמת האבסולוטית-ניפוץ השיקוץ

ראיות לאמיתות  זכינו לעוד  והטענות השקריות של האתאיסטים למינהם שבזכותם  )על הקונטרסים 
התורה(ועל הדרך לדעת את האמת!! "מאחיך שאכפת לו בס''ד תשס''ג. אח יקר! אחות יקרה! קראו נא 
.ובמקביל: כדי  זו כדי לדעת את האמת באמת על קונטרסי האתאיסטים למינהם ושונאי היהדות  איגרת 
לדעת מעט על הדר ותפארת תורת אבותיך מדורות-תורת העם היהודי! אתגר אינטלקטואלי- בדרך לאמת 

האבסולוטית!! תוכן העניינים:

א. התנ''ך כפאר היצירה האנושית! -ב. מלחמת שונאי ישראל נגד התורה בכל הדורות!  ג. האנטישמיים 
היהודיים הממשיכים את המלחמה בתורה בימינו, ומגמתם השפלה! ד. המדע שבתורה!  ה. התבוננות 
בזיופי האנטישמים נגד התורה הופכת את העלילות לראיות פלאיות לאמיתתה! * עשר דוגמאות מהבלי 
זיופי הפוקרים הנהפכים בהתבוננות לגילויי תורה פלאיים: 1. פלא ידיעת התורה על החיות היחידות בכל 
העולם המעלות גירה, עם ידיעה מדהימה בהעלאת הגירה הייחודית של השפן והארנבת!  2. פלא ידיעת 
חז''ל על הנחש המוליד רק לאחר שבע שנים מההזדקקות.  3. פלא ידיעת חז''ל על עמידת הארץ ככדור 
לו  שיש   ]!30,000 ]מתוך  בעולם  דג  שום  על שאין  חז''ל  ידיעת  פלא   .4 לעצמה!  סביב  וסובבת  באויר 
קשקשים ואין לו סנפיר. - 5. פלא ידיעת התורה האלוקית על כל החיות עם סימן כשרות אחד או שניים.  
6. פלא שימור הנוסח האחיד של כל ספרי התורה בכל העולם בכל הדורות!  7. פלא ידיעת חז''ל במבנה 
הקנים שבגוף.  8. פלא ידיעת חז''ל בצפונות ארס צפורני החתול ועוד חיות! 9. פלא ידיעת חז''ל בעומק 
מהות יצירתה וחיותה של הכינה!  10. האושר הפלאי של שומרי טהרת המשפחה!  ו. התורה והכפירה על 
כף המאזניים...  ז. עוד מעלילות הפוקרים לעומת אור האמונה!  ח. הרבה ראיות מכריעות לאמתות התורה 
האלוקית!!  ט. מכתב מאחד מגדולי המדענים בארץ על אמיתות התורה וזיופי ''האתיאסטים הללו''.  

ספר  מכל  יותר  האנושית  הציויליזציה  על  שהשפיע  שהספר  ואחותי,  אחי  יודעים,  אתם  בודאי  א. 
אחר בעולם הוא ספר הספרים של העם היהודי: התנ''ך. תורת משה עם מוסר הנביאים האירו אלפי שנה 
ומנהיגיהם,  הוגיהם  סופריהם,  משורריהם,  עם  האומות,  חכמי  גדולי  ובמוסר.  בחכמה  כולו  העולם  את 
ולמרות הבנתם המוגבלת בו בגלל קשיי שפה  יותר מכל חיבור אחר שהתחבר מעולם,  זה  העריצו ספר 
ספר  משום  דלו  שלא  נצחיים  רוח  ואוצרות  נפש  תעצומות  חייהם  כל  מתוכו  דלו  וצביון,  ורקע  וסגנון 
אחר! ואילו החכמים הגדולים ביותר של עם ישראל, ַעם התנ''ך, המוכרים בכל העולם כגאוני המחשבה 
ואדירי העמקות, הקדישו כל חייהם להעמיק עוד ועוד בספר זה באמצעות כללי הפרשנות הקדומים כתורה 
עצמה, ועל פיהם השכילו חז''ל ]=חכמינו זכרונם לברכה[ להעמיק ולבאר את הכוונה האמתית הטמונה 
העולם  גויי  לכל  קדושה ששימשה מקור השראה  תורה  אותה  התורה הקדושה!  זה:  ונפלא  בספר טמיר 
כגיתה,  תבל  ומשוררי  גאוני  ומוסרם.  חכמתם  דברי  את  ממנה  ''גנבו''  והאיסלם  הנצרות  ומעולם.  מאז 
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היינה, שיקספיר ותומס מאן העידו שינקו ממנה את השראתם, ומנהיגים דגולים כלינקולן, רוזבלט וקנדי 
הודו שקיבלו ממנה את כוחם!אותה תורה קדושה שהעמידה רבבות גדולי ישראל כמו רבי עקיבא, רבי 
שמעון בר יוחאי, רש''י, הרמב''ם, המהר''ל מפראג, הגאון מוילנא, הבעל-שם-טוב, הבן-איש-חי והחפץ 
חיים, שהנהיגו בתבונה את העם מדורות עולם!אותה תורה קדושה שרבבות אלפי אבותינו ואבות אבותינו 
גזירות לא  הגויים  וכשגזרו  פיה בכל לבם.  וחיו על  כוחם,  נפשם, עמלו בה בכל  מעולם, דבקו בה בכל 
ומשיב  מחמדנו,  מכל  לפליטה  לנו  שהיתה  היא  משונה!  מיתה  בכל  עליה  למות  עצמם  מסרו  לקיימה, 
כיום הזה!אותה תורה קדושה שניתנה  וסבל לחיותנו  גלות  לנו אלפי שנות  נפש לכל מכאובינו, ועמדה 
בצורה ייחודית שלא היה מעולם, שהופיע האלוקים בעצמו למסור אותה במעמד פלאי לפני עם שלם של 
מליוני גברים נשים וטף, ועברה על ידי רבבות חכמי האומה במסורת מדוקדקת מדור לדור! שאר הדתות 
מבססות עצמן על סיפורים של יחידים, ורק תורתנו מבוססת על התגלות אלוקית להמוני האומה כולה! 
אותה תורה קדושה שהיא- ורק היא- נותנת ליהודי את זהותו היהודית האמתית, ואת גאוותו הייחודית על 
משימתו המיוחדת בעולם ובשורתו המכריעה לאנושות!אותה תורה קדושה אשר נותנת הדרכה מדויקת 
היאך לנהוג בכל המקרים ובכל המצבים, עם ערכי מוסר מוחלטים, שמבחר המין האנושי בכל הדורות 
ובכל עמי התרבות, אימצו אותם כערכים אבסולוטיים מחייבים: חסד וצדקה, חרות ושויון, אמת וצדק, 

עידון המדות ואהבה, ויתור וחמלה, קדושה וטהרה וכו' וכו'.

ומחמם  לאותו המאור הגדול שעדיין מאיר  יצירה שהשתוותה אפילו במקצת  היתה מעולם שום  לא 
גם זאת תדעו, אחי  ולעם התורה בפרט, באותה העוצמה כימי קדם! ב. אך אולי  בכל עוז לעולם כולו, 
ואחותי, שמאז נתינת תורה זו לפני יותר משלושת אלפים שנה להאיר לעולם, אותה תורה קדושה, בצורה 
פרדוקסלית, מהווה גם את הסיבה הראשית של האנטישמים בעולם לרדוף את היהודים! אותם אנשים 
יודעים ]במודע או בתת-מודע[ שעם ישראל הם אלה שנבחרו על ידי ההשגחה העליונה לקבל ולשמור 
תורה זו בלימוד ובהנהגה, ולשמש דוגמא לשאר העמים איך לקיים את המסר האלוקי הייחודי בעולם! 
וכנאמר בשמות י''ט: ''והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 
קדוש!''. אויבי ישראל תמיד קמו על תורת אמת זו, מתוך תחושת קנאה המקננת בם מדורות על שהבדילנו 
''המשך''  או  תחליפי  חיקוי  ליצור  בעליבות  הדתות  שניסו  למה  בנוסף  העולם.  בני  משאר  הבורא  בה 
לתורתנו, הלכו וניגחו חלק מאויבינו את התורה בכל הצורות, כדי לבטלה מעם ישראל, פעמים בטענות 
בבלים,  עמלק,  ודור:  דור  שבכל  המוזרה  האנטישמיות  היא  זו  ובשמדות.  במלחמות  ופעמים  וויכוחים 
יוונים ]עם נגרריהם היהודים: המתיוונים[, רומאים, צדוקים, אינקויזיציה, בולשביקים ונאצים. ובימינו: 
הרפורמים וגרורותיהם המנסים לקצץ ולגדוע את כולה או חלקה. וכבר חזה זאת הרמב''ם בכתבו בתחילת 
איגרת תימן שמלחמה זו בתורה תהיה בכל דור ודור, וכתב שזו בעצם מלחמה נסתרת באלוקים עצמו, נותן 

התורה, ומי יכול לנצחו, ושכבר נתנבא עליהם ישעיהו הנביא: ''כל כלי יּוַצר עליך לא יצלח''!

הנודע  הפוקר  שקרים.  שממציא  השקרן  הנוכל  והמפיץ  המתפקר(,)האתר  )האתאיסט  שהעורך  כך 
לשימצה שם רשעים ירקב ששמו לא שווה שנזכיר אותו..הוא וחבר מרעיו(, איננו מקורי כלל בהתקפותיו 
האובססיביות נגד תורת ה' ונסיונו הנואש לערער אמיתתה. אינו אלא ממשיך באופן עלוב למדי את מאמציו 
של אנטיוכוס אפיפנס היווני שהקדיש חייו לנסות לעקור את תורת ישראל על ידי ביזויה ועל ידי גזירות 
אכזריות על שומריה. להזכירכם: את חג החנוכה אנו חוגגים על נצחוננו גם במלחמת תרבות זו. ג. מלחמה 
בדרך  מאסו  מהעם  המונים  כי  התורה  שונאי  בראות  כפליים,  בכפל  אנו  בדורנו  נתחזקה  התורה  נגד  זו 
הריקנות חסרת התוחלת והחינוך והערכים, ופנו ללכת בדרך אור האמת של התורה וערכיה המקודשים. רק 
שם מצאו לאחר חיפושים מרגוע לנפשם הנבוכה וקבלו תשובה חותכת לתהייתם על המשמעות הקיומית 
שלהם ושל עמם. חלק משונאים-מקנאים אלה גם יודעים את הנבואות המדהימות שבתורה ]דברים פרק ד' 
מפסוק כ''ה ופרק ל' ועוד[ על חזרת עם ישראל בסוף הגלות מכל קצווי עולם לארצו וחזרתם בתשובה, 
לתהליך  להצטרף  ידיים''  ''להרים  במקום  אך  בדייקנות!  אלו  נבואות  מתגשמות  היאך  לראות  ונחרדים 
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המבורך של שיבה אל ה' לקראת הגאולה הסופית, אל אותם גבורים שמאסו בחייהם הריקניים והחליפום 
בחיי תוכן ושמחה, נכנס פחד תנועת התשובה ללב השונאים, והם עושים ככל שבידם להלחם בתורת ה' 
ביהדות  חורמה  מלחמת  דלגה  עלצ  שחרטה  'המפלגה  אנשי  הם  הפוחדים  ראשי  השפעתה.  לעצור  כדי 
ובדת.והם המעודדים ומממנים ''מלחמת קודש'' זו. כשראו שאותו אתיאסט נוכל ושקרן, מפיץ בכל דרך 
אפשרית דברי שקר וזיוף נגד תורת האלוקים, מיד הלכו ומינוהו לאחד משכירי החרב הבכירים שלהם. 
בפרט כשנוכחו שמצטיין הוא בכל הקריטריונים של רודפי התורה מדורות: מידת השקר והזיוף, חיי מוסר 
ירודים, מגמתיות של שנאה עצמית ותיסכול נגד כל דבר יהודי. אנו, מכיריו, יודעים עוד שהפיץ שקריו גם 
כדי להתנקם במטיביו החרדיים שהחזירוהו בתשובה, גידלוהו, טיפחוהו, חיתנוהו, נתנו לו לנצלם עד תום, 
אך מנעו ממנו להפיק זממו . אך הוא בשקריו האופיניים, מפרסם שנשא שם תפקיד זה שבע שנים... גם 
הכתיר את עצמו ל''פוסק הלכות דגול'' בזמן שאין לו אפילו הסמכה כלשהי לרבנות...[. נקמתו בנציגי 
תורת האלוקים היתה כשל ילד שהתרגז על ארמון המלך העצום והמפואר והאיתן שמסתיר לו את הנוף, 
והחליט ''להפילו'' על ידי שיזרוק בו חתיכת חצץ...טרחת והגעת לשמוע על תורה ויהדות- זה נהדר! רוב 
חבריך מעדיפים לחיות את הרדידות היומיומית בהתעלמות כבת יענה מעומק משמעות החיים. אתה/את 
שונה. אלא שלא באשמתך- הגעת למקום הלא נכון! הרי באת לשמוע דברי דעת ואמת, ולשם כך צריך 
הגיונם  את  שיאמרו  אלה  והם  שניהם,  את  שמצאו  עד  לאמת  וחתרו  דעת  שחיפשו  אנשים  לשמוע 
באובייקטיביות מירבית ובזהירות מדעית. ...)אנשי הנוכלות האתאיסטים הכסילים שחושבים שהם נאורים 
והולכים באפילה של הנבערות( , הם בעלי קריטריונים הפוכים לחלוטין: אנשים אינטרסנטיים עם מגמתיות 
סובייקטיבית. עד לאחרונה הם היו שכירי חרב של התנועה של ...)שחרטה על דגלה להלחם ביהדות ובדת 
והפילוסופיה  החיים  בעומק משמעות  לחקור  בדיוק  איננה  בחיים  מכבר(, שמגמתו  זה  שנפטר  ומנהיגה 
האלוקית של הדת, וודאי שלא חיפוש ''הדעת והאמת לשמן''... אלא כפי שהוא בעצמו כותב בנהנתנותו 
החריגה בהקדמה לספר הבישול שחיבר בשם ''פפריקה'' שהמוטיב העיקרי בחיים של כל אדם ''הגון'' 
הוא הזלילה, כי האדם חי בשביל התאוה לזלול... אכול ושתוה כי מחר נמות! החרדים אינם אהובי נפשו, 
כי מפריעים לו לעשות זאת בניחותא. הפוקר )האתאיסט הנוכל(,  שהיה עד לאחרונה חבר מזכירות...) 
אותה תנועה פוליטית (,ומובטח על ידם להיבחר לח''כ, אינו נופל ברמת ה''מוטיבים הרוחניים לחיים'' 
אשתו  את  מהבית  שזרק  עד  בחורות.  ציד  הוא  זלילה  במקום  שלו  שה''מוטיב/תחביב''  אלא  מפטרונו, 
ושבעת ילדיו כדי שיוכל להתמכר בשקט לתחביבו זה. גם לו מפריעה תורת האלוקים ומקיימיה, כי הם 
עכשיו  זו  ותורה  ומוסר,  תורה  שלמד  תשובה''  ''בעל  שנים  כמה  היה  הוא  הרי  המצפון.  על  לו  מעיקים 
מזכירה לו בכל עת את רמתו המוסרית. הפרעה זו, בנוסף לנקמנותו דלעיל ותאוות ממון ובשרים, גרמו 
שיאות להיות ראש שכירי החרב שתפקידם, כאנטיוכוס בזמנו, להלחם בחמת זעם בתורת אבותיהם. וכבר 
לקדושת  הלועגים  ''קונטרסים''  אלפי  מאות  האינטרסנטיים  הגורמים  במימון  שולח  שהוא  שנים  כמה 
התורה ]ובשער הקונטרס המחרף הוא מוסיף ב''צדקנות'' שטנית: ''נא לשמור על קדושת הגליון'' כאילו 
בעיני  לדברים שגם  ומטיף  אמצעי התקשורת  בכל  ומתראיין  והולך  חיים...[.  אלוקים  דברי  כתובים שם 
החילוניים הליברליים נחשבים לאנטי-מוסריים. למשל: במדורו באינטרנט הוא לועג, כמיטב האנטישמים, 
על ''טיפשות'' החילוניים המחפשים זהות יהודית ועושים ברית מילה לבניהם...! ובראיון בכמה עיתונים 
מכריז לצבור ה''נאור'' שאין שום מניעה לנאוף עם אישה נשואה. לטענתו אין זו ''בגידה'' ואין זה בלתי 
מוסרי. וכשתשאל אותו: אפילו בלי ההיבט הדתי והמוסרי, הרי אתה הורס משפחות בהטפה זו, ואילו אתה 
מתיימר לדאוג ל''טובתו האישית של הזולת'', כגון להוציאו מ''אפילת הבערות לאורה'' ולשויונם ורווחתם 
של הגוי והאשה, ואיך תטיף להרוס משפחות? הוא יענה: הרי גם אני עשיתי זאת ומה בכך? אשתי והילדים 
אומללים? מה יש, אין פגם ב''נאורות'' שלי בזה שאני עושה כל ש''בא לי'', ואיני רוצה להיות ''אומלל'' 
עם מחוייבות מוסרית ומשפחתית! אכול ונאוף כי מחר נמות!... מסקנה: ה''מטיף'' עוסק ביציאה מאפילה 
מחייבת  היהודית  ההלכה  כי  לעגני  בסגנון  כותב  שאני  יקירי,  חתול.]ודעו,  של  ''נאורות''...  של  לאורה 
להתיחס למי שנלחם בתורתנו כבוגד בכל מורשת התרבות של עם ישראל, ולגנות ולבזות בוגד שכזה, ראה 
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ס' חפץ חיים הלכ' לשון הרע כלל ח' הלכה ה'[.ועכשיו נזרק הפוקר גם ...)מאותו מפלגת כפירה ושנאת 
הדת(, כי אפילו שונא הדת האובססיבי מנהיגה, הבין ששכירו אותו חולה עוד יותר, במחלה של שנאה-

מרכולתם,  לך  למכור  הבאים  האמת''  ''אנשי  הם  עבורם...אלה  גם  בחומרתה  נדירה  פסיכופטית  עצמית 
וללמדך מהי תפקידך בעולם...אנחנו, יקירי, לא שכירי חרב של אף אחד, ולא מקבלים אף אגורה בשביל 
לשכנע אותך לצד כלשהו. אנחנו פשוט אחים אוהבים שאכפת לנו ממך באמת, ורוצים להכיר לך את הדבר 
הכי נהדר והכי נפלא שתכיר בחייך: את תורת העם היהודי, תורת אבותיך! היא זו שהחזיקה אותנו בצורה 
פלאית אלפי שנים בצרות וברדיפות הכי גדולות שהיו לנו והעלתה את הוגיה לגובהי מרומים לחיות כ''בני 
מלכים'' בהגות מרוממת בחכמתה, ובקיום מצוותיה המרוממות כשבת וחג. פלא קיומי זה שימש מקור 
לקנאה וחיקוי של שאר העמים! אנו נחשוף לפניך מקצת תפארתה ועמקותה והדרה של תרבותנו העתיקה, 
ונראה את הזיופים והשקרים של הנלחמים בה. אחרי היכרותך עם יצירת הפאר הזו, יקל עליך להכיר גם 
תצא  שלא  משוכנעים  אנו  ומלואו!  העולם  מפוארת:  יצירה  עוד  חיבר  ש''במקרה''  היצירה,  מחבר  את 
''יוצר גאוני'' גם קשרים מיוחדים ביותר עם העם  זו בה תיווכח שיש לאותו  מאוכזב מהיכרות מהממת 
הנפלא אליו אתה משתייך …ד. ראשית דע שהתורה האלוקית לא נועדה לספק אינפורמציה מדעית. המדע 
להבנה  מסייע  אלא  אינו  בעולם.  תכליתו  מהי  להחכימו  או  מוסרי  מדריך  שום  לאדם  לשמש  יכול  אינו 
חיצונית בחוקיות הבריאה, וניתן להשתמש בו להטיב לאנושות ע''י הטכנולוגיה הנלמדת ממנו, או ע''י 
מה שהוא משמש כאמצעי להעמיק בחכמת הבורא כדי להתפעל ממנה. אך אפשר גם להשתמש בו, חלילה, 
נקראה כך מלשון  ולאבד, כפי שעשו הנאצים עם הידע המדעי שלהם.התורה, מאידך,  ולהרוג  להשמיד 
''הוראה'': היא מורה דרך לדבר החשוב ביותר שעל האדם לדעת: הנהגה של מוסר וצדק בהנחיית מצוות 
האלוקים, ודרכי החינוך להגשים תכליתו בעולמו. זוהי המדע הנעלה ביותר. לא היאך לבקוע את גרעין 
האטום לקבל ריאקציה גרעינית ולא היאך לשנות את מבנה ה-DNA ליצור ֶגן חדש, אלא חכמת האדם 
האבסולוטית: היאך ינהג האדם כדי להיות אדם! ]ביאור הדברים למעמיק: חכמת התורה מלמדת הנהגה 
נכונה ע''פ ההלכה האלוקית, והשקפה נכונה על החיים, והיא הקודמת במעלה ובזמן לכל מדעי הטבע 
המדהימה  הבורא  חכמת  מקצת  רואים  אמנם  המדע  ידי  על  החיצונית.  הבריאה  חוקיות  את  רק  המגלים 
יותר: את חכמת הבורא בהנהגה עם בריותיו, ומה ה'  בהרכב ברואיו הנפלאים, אך התורה מגלה הרבה 
נעלית שלא  וזו תכלית היהודי בעולם. תכלית  זו!  אלוקינו דורש מעמנו כדי להשתלם בהנהגה אלוקית 
זוכה לה שום אומה אחרת. ''תורה בגויים אל תאמין''. ולא תידמה ולא תישווה ולא תיקרב כלל במעלתה 
טבע  על  החיצוני  הידע  הוא  המדע  האלקים.  חוקי  ע''פ  העצמית  לחכמת ההשתלמות  הטבע,  כל חכמת 
''הן יראת ה' היא  זו!  הבריאה, ואילו התורה הקדושה היא ההדרכה האלוקית היאך להשתמש בבריאה 
יכול ללמוד את כל סודות הטכנולוגיה, ובסוף ישתמש בזה,  ואין כמותה! אדם  חכמה'', נאמר במשלי, 
בן  היהודי  הילד  ואילו  במלחמה.  אנשים  מליון   40 של  למותם  ולגרום  יהודים  מליון   6 להרוג  כהיטלר, 
השנתיים לא יודע מאומה על טכנולוגיית הבריאה, אך כששותה מים לצמאו מברך ''ברוך אתה ה' אלוקינו 
עולם ברא הכל  ידע מדעי-אבסלוטי מובהק מלדעת שבורא  לך  נהיה בדברו''! היש  מלך העולם שהכל 
ליהנות אותי, כדי שאודה לו על בריאה מופלאה זו? ִעם הדרכת התורה: לכל גרגיר חול יש משמעות. בלי 
התורה גם לכל הקוסמוס העצום אין שום משמעות! אם כן ה''מדע'' המוחלט הוא התורה! עמלי התורה 
הם העמלים במדע-האמת-המוחלט-והנצחי של יחס הברוא לבוראו, וכל העוסקים בשאר מדעים, אפילו 
בתורה  חייבות להתמיד  אינן  כי  העולם  בתיכון במדעי  הבנות החרדיות משתלמות  )גם  משומרי התורה 
היוונים  התורה.  ממדע  שעור  לאין  בחשיבותה  והירודה  הנחותה  בחכמה  למעשה  עוסקים  כבנים(, 
הפרגמטיים חשבו על תורת היהודים שהיא ''חושך'' ח''ו, וכשניצחו היהודים את אותם ''נאורים יווניים'', 
תיקנו את חג החנוכה לסמל את אור היקרות של תורתנו הנצחית לעומת כל חכמה אחרת. הרי גם חילוני 
וטפם  זקניהם  ומזמרים  האורה,  נמצאת  והנפלאה  העתיקה  בתרבותנו  שדווקא  להראות  חנוכיה  מדליק 
בהתלהבות: באנו חושך לגרש...[. עם כל זאת, האינפורמציה המדעית שיש בתורה ''בדרך אגב'' היא ממש 
אותם  את  לקחת  מנסה  ובשקריהם(  בכסילותם  לו  הדומים  וחבריו  האתאיסט  .....)והפוקר  מדהימה! 
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הגילויים הנפלאים ולטנפם, מפחד שיחזרו כל היהודים לשורשם: תורת האמת של אבותיהם מזה אלפי 
שנים. וכמו שחזרו כבר מאות אלפי יהודים בשנים האחרונות, ביניהם מגדולי המדע בכל התחומים! ה. 
וכבר פירסמנו מענות לכל פרטי דברי הבלע של הפוקר נגד התורה להראות שקריו וזיופיו, והראינו שרוב 
דבריו הן שאלות שאסף מתוך התלמוד וספרות ההלכה, שאלות ששאלו חכמי ישראל לשם הבהרה עם 
תשובה,  עליהן  שאין  עצמו  של  נאורות''  כ''שאלות  מעוותת  בצורה  אותן  הציג  והפוקר  בצדן,  תשובות 
בהסתירו במגמתיות את תשובות החכמים השואלים... שאר דבריו הם דברי זיוף וִמרמה וולגריים שחשפנו 
לרבים, בנסותו לנצל ניצול מביש את בורות הקוראים בנושאים הנדונים, ואת העובדה שאינם מכירים את 
שחיתות לבלרי האתאיסטים הללו  ה''הגונים'' שמזייפים ומעלילים בבוגדנות עלילות על תורת אבותיהם 
נגיחת  ו''מיין קאמפ'' ושאר הספרות האנטישמית שעיקרה היתה  זקני ציון''  ''הפרוטוקולים של  בסגנון 
נוצרי בפסח''...מענות אלה וחומר  ''מצוה לשתות דם  זיופים שפלים מהסוג של  ידי  תורת האלוקים על 
העשרה אחר על יהדות האמת ועל תורת אבותיך כשיא המוסר ושיא החכמה האנושית, ניתן לקבל דרך 
.האגודה למען ''סובלנות בישראל ומורשת לכל'' ת''ד 35367 ירושלים. מענה בדיסקטים לכל דברי הרפש 

בארוכה עם כל המקורות להשיג בטל. 5704317-03 

באיגרת זו באנו להציג בפניכם, אחי ואחותי היקרים, פלא גדול היאך אותו פוקר בא לחרף את התורה, 
ובסוף  משה  את  להרוג  שביקש  הרשע  פרעה  וכמו  לאמיתותה!  הוכחות  מוסיף  הוא  מרצונו  להיפך  אך 
גידלו בביתו! וכמו בלעם הרשע שביקש לקלל את עם ישראל ובסוף נאלץ לברכו! נדגים לכם זאת על 
ידי הדוגמאות שנוהג האתיאסט להגיד בהרצאותיו, שעם קצת התבוננות נראה היאך כל ''שאלותיו'' על 
התורה מביאות לאמונה עוד יותר מעמיקה באמיתותה! בחרנו את עשר הדוגמאות בהן הוא הכי משתמש, 
מתוך המענה הארוך ]שבו הראינו ענין זה בכל מה שכתב, עם תוספת ביאור פלאית היאך משתלבים דברינו 
במציאות ובפסוקים[, שמתהפכים דברי הפוקר שביקש להבאיש לעוד הוכחות ברורות לתורה משמים! 
ואלה עשרת העניינים שהכי אוהב הפוקר לדבר לפני הצבור הּבור, ונראה שקרנותו בכל ענין וענין, והיאך 
הוא באמת הוכחה לאמיתות התורה! ]והוספנו כל תגובות הפוקרים על הוכחות אלו והראינו אפסותן![.1. 
העלאת הגירה של הארנבת והשפן. 2. המלטת הנחש אחר שבע שנות הריון. 3. ידיעת חז''ל שהארץ עגולה 
והשמש סובבתה. 4. חיפוש דג עם קשקשת בלי סנפיר. 5. חיפוש חיות בכל העולם עם שני סימני כשרות 
7. ידיעת חז''ל במבנה הקנים בגוף ובמבנה  6. הנוסח האחיד לכל ספרי התורה.  מלבד המנויות בתורה. 
10. אושר  9. היתר הריגת כינה בשבת.  8. ידיעת חז''ל בצפונות ארס צפורני החתול הזאב והארי.  הלב. 
שומרי טהרת המשפחה. נציין שבסוף איגרת זו הבאנו בקצרה הרבה ראיות מכריעות שהתורה היא האמת 
ודרגות  וליחיד, בהשגות  לכלל  והשפעתה  ומתוכנה  ומסירתה  קבלתה  האלוקית שקיבלנו משמים מדרך 
לומדיה, והבטחותיה ונבואותיה הפלאיות שהתקיימו בדיוק מדהים. עובדות מכריעות אלו לבדן הופכות 
לחוכא ואיטלולא, את כל בדיות הפוקר הצועד בדרך שונאי ישראל להלחם בתורת האלוקים עליה מסרו 
נפש כל אבותינו ענקי השכל והרוח, ושהיא לבדה מחזיקה אותנו לעם, כפי שהחזיקה אותנו מדורות עולם.

)ואנוכי ערן בן עזרא הקט מוסיף דיי לעיין בספר ההוכחות שמוכיח חד משמעית מעבר לכל ספר שיש 
בורא לעולם והתורה אמת ושם תמצאו ראיות שמפריכות שאר טענותיהן של כל מיני האתאיסטים למיניהם 
מכל הדורות. כולל הפוקר הרמאי הנוכחי וחבר מרעיו( 1. העלאת הגירה של הארנבת והשפן כעוד ראיה 
]בנוסף לכל אלו שבסוף איגרת זו[ לתורה משמים:הפוקר לעג למה שהתורה כותבת ]ויקרא י''א ה' וו'[ 
שהארנבת והשפן אסורים לאכול כי יש להם רק סימן כשרות אחד מתוך שניים: ''ואת-השפן ]לא לאכול[ 
כי-מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם. ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה 

טמאה הוא לכם''. והרי לא ידוע על השפן והארנבת שמעלות גירה. 

מענה: הביולוגים גילו שהארנבת ]]LEPUS ָשָבה לאכול את גלליה הרכים כדי לעכל שוב את המזון 
שלא נתעכל, וכמו כן השפן המקראי הקדמון ]ORYCTOLAGUS הנקרא בימינו ''ארנבון''[, ותופעה 
זו הנקראת COPROPHAGY ייחודית בצורה קבועה רק בשני בעלי חיים אלה!! ]וישנה גם בשרצים 
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הזואולוגים  מגדולי  מקורות  והבאנו  לגבם[.  רלוונטי  לא  כשרות  ''סימן''  וכל  כולם,  אסורים  שממילא 
בעולם שתופעה זו זהה במהותה להעלאת הגירה! והבאנו תשובת זואולוג חילוני מפורסם ]ד''ר א. שור[, 
שהעלאת גירה מהגללים היא יכולה להיחשב העלאת גירה מדעית לכל דבר! וזה מראה בעליל על ידיעת 

התורה בטבע הנסתר של החיות אלפי שנים לפני שגילו זאת המדענים! 

איסור  כותבת  התורה  אך  חיה,  לאכול  המתירה  גירה  העלאת  סוג   COPROPHAGYה אין  וודאי 
יהיה מותר לאוכלם  גירה  ולחשוב שכיון שהן מעלות  כי אפשר לטעות  והארנבת  מיוחד באכילת השפן 
חתוכות,  כגון שהרגלים  פרסה,  מפריס  השני:  סימן הכשרות  את  להם  להבחין שאין  ניתן  ]במקרה שלא 
כפי שמציירת הגמרא דוגמא זו לחשש טעות[. ובאה התורה להציל מהטעות ולומר שאינן כשרות אפילו 
שמעלות את הגירה מגלליהן ואוכלות, ונראות כמעלות גירה האחרות! ובמענה בהרחבה ביארנו שיש עוד 
1. יש עדויות מומחים על סוגי שפן וארנבת שנכחדו ועל  גירה:  סיבות לחשוב ששתי חיות אלו מעלות 
סוגים שעדיין קיימים שאמנם מעלים גירה ממש ]![. 2. שלועסים מזונם כמעלי גירה. 3. שיש להם עיכול 
מעין של מעלי גירה. ובגלל כל הסיבות האלו מזהירה התורה לא לטעות לאוכלם. וראה עתה יופי דיוקו 
של הפסוק שכותב: ''ואת-השפן ]לא לאכול[ כי-מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס''. ומקשים המפרשים 
הרי ''מעלה גירה'' זו סיבה שתתיר לאכול, אם כן למה כותב הפסוק: ''כי מעלה גירה הוא'' כסיבה לאסור? 
אלא כוונת המילה ''כי'' היא גם ''אם'' ]כמו ''כי יקרא קן צפור לפניך''[, א''כ כוונת הפסוק: אל תאכל שפן, 
ואל תאכל ארנבת. ואף אם מעלה גירה הוא: שתהא הארנבת או השפן ממעלי הגירה ממש או דומים למעלי 
עוד  ואין  אינם מפריסים פרסה!!  כי  הרי שאסורים הם לאכול  הנ''ל,  בגלל אחת מארבע הסיבות  גירה, 
חיות בכל העולם עם כל הסיבות האלו שאפשר היה לטעות שכשרות כי מעלות גירה! ונתגלה פלא ידיעת 
יזדמן לך לראות את אחת מתגובות הפוקרים לדברים חותכים אלה  ]ואולי  התורה ופלא כוונת הפסוק! 
בבמות השונות בהן הם מפרסמים: אינטרנט, פליירים, מכתבים וכדומה. על כן אנו מקדימים וכותבים לכם 
אחרי כל נושא את כל התגובות הנואשות והמשונות שלהם לדברים, עם תשובות שלנו, החל מענין זה של 
העלאת הגירה. ואלה דבריהם אחד לאחד עם התשובות שלנו: 1. אכילת גללים נקראת ''הורדת'' גירה ולא 
''העלאת'' גירה. תשובה: זו שטות שהרי הארנבת מעלה בפיה את הגללים מפי הטבעת לאכלם. 2. רש''י 
כותב ש''מעלה גירה'' מעלה את האוכל ממעיה ולא מפי הטבעת. תשובה: ודאי כך עושה מעלה הגירה 
גם מה  הוא  גירה  לגבי החיות הטמאות שאפשר לטעות בהן, מעלה  רש''י. אך  זאת  ולגביו כתב  הכשר, 
שמעלה מפי הטבעת. ורש''י מבאר ''גירה'' שהוא אוכל לעוס. והגללים בודאי עונים על קריטריון זה. וכבר 
3. יש עוד  הבאנו מביולוג מומחה חילוני שקופרופגיה בהחלט יכולה להחשב כהעלאת גירה של תורה. 
חיות שאוכלות לפעמים גללים ]COPROPHAGY[: סוגים אחדים של כלבים ושל חזירים ושל חזירי 
ים ושל קופים ושל סוסים קטנים ושל שרצים. תשובה: שרצים )סוגי עכברים ועוד( שיש להם תופעה זו: 
אי אפשר לטעות בשום שרץ שהוא כשר כי התורה אסרה את כולם. ועצם השאלה הזו מראה על חוסר ידע 
ביולוגי, שהרי שאר סוגי החיות שנתגלתה תופעה זו אצלן שונה התופעה מאוד ממה שהיא אצל הארנבות 
והשפנים )ארנבונים( שבתורה בשני אופנים: 1. שאר החיות אוכלות גלליהם בצורה נדירה כשהן רעבות 
במיוחד ולא בצורה קבועה כדרך תזונתם הרגילה של השפן והארנבת. 2. הארנבת והשפן המקראי מיצרים 
גללים רכים שעדיין לא עוכלו לגמרי שאותם הם חוזרים ואוכלים, ולכן אצלם התופעה דומה להעלאת 
גירה רגילה שהאוכל לא נגמר עיכולה. מה שאין כן השאר מייצרים רק גללים קשים שכבר עוכלו, ולא 
נוספים להם ויטמינים או מזון נצרך וחיוני למערכת תזונתם, אלא בשעת רעב זה גורם להם תחושת שובע. 
ואף השם המדעי של התופעה בארנבת והשפן שונה: caecotrophy ולא סתם COPROPHAGY! גם 
ה SPORTIVE LEMUR )קופיף קטן מהאי מדגסקר( שחוקר אחד )הלדיק( כתב שהוא אוכל גללים 
רכים, הכחישוהו כל החוקרים הבאים אחריו, כי בדקו שאין לו כלל גללים רכים, וחוקרים שונים )רוסל 
ואחריו טלמן ועוד( עקבו אחרי הספורטיב למור חודשים רבים ולא ראוהו אוכל גללים כלל! ושוב נתגלתה 
שמעוניין  ומי  אלה,  לדברים  רבים  מקורות  אצלנו  ]מצויים  מטעים!!  מחקרים  למרות  התורה  אמיתות 
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במקור יבקש מאיתנו בפרוט איזו נקודה הוא מעוניין[. 4. קנגרו גם מעלה גירה. תשובה: כך טענו הפוקרים 
על סמך איזה מחקר של ביולוג גרמני בשםHENDRICHS שפרסם ב1965. אך גדולי הביולוגים של 
אוסטרליה )שם מצוי הקנגרו(, כגון פרופ'IAN HUME כתבו לאחר מכן שהוא טעה ואין הקנגרו מעלה 
http://www.bios.:על הקנגרו ועיין למשל בקשור הבא  זמן.  לועס מאכלו הרבה  רק  כלל אלא  גירה 

 20guide.pdf%unsw.edu.au/rootourism/Kangaroo

5. אולי השפן שבתורה אינו הארנבון ]ORYCTOLAGUS[ שאוכל גללים. תשובה: על הארנבת 
רבות  בפשטות  הניחו  החוקרים  מסורת.  אין  לשפן  אך  לזיהויה.  כלשהי  מסורת  יש  כי  הפוקרים,  הודו 
שפנים  שם  על  ''שפניא''  שנקרא  ספרד  בארץ  הוא  מצוי  כי  הארנבון  אמנם  הוא  התורה  ששפן  בשנים 
 THE CATHOLIC אלה, עוד לפני יותר מ 3000 שנה ע''י הפיניקים! וכמבואר באינצקלופדיות כגון
ENCYCLOPEDIA ערךSPAIN שעל שם ה''שפן'' המקראי נקראה ארץ ספרד! וכך תרגם מרטין 
נניח שטעו החוקרים האלה, כפי  וכן כמעט כל המלונים והתרגומים עד סוף המאה ה-19. גם אם  לותר 
 ,]HYRAX[ שסוברים חוקרים בימינו, כי הפיניקים ראו ארנבון וחשבוהו לשפן כי דומה לשפן הסלעים
בשפן  שגם  הסבורים  מביולוגים  עדויות  הבאנו  הארוך  ובמענה  התורה.  של  השפן  מהו  נדע  לא  אז  הרי 
כן התורה  גירה. אם  גדולים ככבשים שהעלו  גם שפנים שנכחדו  ושהיו  גירה,  יש העלאת   ]HYRAX]
כוללת באזהרתה לא לאכול שום סוג של שפן או הדומים לו, כארנבון, ואז הארנבון מעלה-הגירה נאסר הן 

אם הוא ממשפחת הארנבות, והן בשביל הטועים, כפיניקים, שהוא שפן![. 

אחר  מוליד  שהנחש  טוען  משמים:  לתורה  ראיה  כעוד  עיבור  שנות  שבע  לאחר  הנחש  המלטת   .2
חודשיים עד 14 חודש בעוד שחז''ל כותבים שמוליד אחר שבע שנים, ומדגישים חז''ל שזו תכונה מיוחדת 
רק לנחש שממליטה אחר ההריון הכי ארוך מכל החיות, וזו כוונת התורה: ''ארור אתה מכל הבהמה ומכל 

חית השדה''. 

מענה: אחרי כמה מאות שנים של אשליית ה''מדע היודע כל'', ''מאשרים'' החוקרים את דברי חז''ל 
שהנחש יכול- באופן הייחודי אך ורק לנחש- להוליד לאחר שבע שנים מהרביה, כי גילו שנקבת הנחש 
יכולה  זה  זמן  ולאחר  הזכר,  עם  הזיווג  לאחר  הרבה שנים  מיוחד במעיה  בכיס  הזכר  זרע  יכולה לשמור 
30 לגבי הנחשים: ''במינים  5 עמ'  להפרות עצמה ולהתעבר! ראה ב''החי והצומח של ארץ ישראל כרך 
רבים של זוחלים קיימת אגירת-זרע אצל הנקבות, המאפשרת הפריה לאחר שחלפו חודשים, ואף שנים, 
מעת הזיווג וכו' ואצל הנקבה של אחד ממיני הזעמניים נמצא זרע בן שש שנים''! הנה הוסף לשש שנים 
אלו עוד שנה לעיבור, והרי לך שבע שנים מהזיווג ללידה! ]ובתשובות בהרחבה הבאנו עוד סוגי נחשים 
עם תכונה זו. בעוד שהחיות הספורות האחרות עם תכונה זו אינן יכולות לשמר יותר משנתיים. ועדיין לא 
יודעים החוקרים כמה סוגי נחשים יש עם תכונה זו שנתגלתה רק לאחרונה[. ובזמן זה לא תתעבר מנחש 
אחר. וחז''ל מביאים עובדה ביולוגית זו לבטא גודל הקללה לנחש, ובאמת אין לך קללה גדולה מזו למין-

הנחשי שלא יוליד רק פעם בשבע שנים! איך ''ניחשו'' חז''ל דבר פלאי זה שלא ידעו כל חכמי עולם עד 
לאחרונה?! ]ומה תגובת הפוקרים? 1. כל ''פלאח'' יכול לדעת זאת. חז''ל עשו ניסויים. תשובה: מעניין 
שמה שיכול לדעת ''כל פלאח'', לא ידעו גדולי הביולוגים בעולם מתופעה זו בנחש עד לפני כמה עשרות 
ניסויים מחמירים של בידוד הנקבה במשך שנים אי אפשר לגלות זאת. וכמו הפילוסוף  שנים. הרי ללא 
)=מדען( שבמדרש רבה בראשית כ' ד' שעמל רבות להגיע לזה, בזמן שר' יהושע ידע זאת מהפסוק. מי 
שיודע קצת על השקידה של חז''ל בתורה מבין שלא הקדיש אף אחד מהם שבע שנים לחקור תופעה זו... 
2. אין שימור זרע בגוף הנקבה נקרא ''הריון''. תשובה: ''הריון'' הוא כפי ההגדרה שהתכוונו בעלי הלשון, 
ולא הגדרה זואולוגית שהמציא מאן דהו אלפי שנים לאחר מכן. וראה שנאמר במס' בכורות ח' ע''א גבי 
''אפעה לשבעים שנה'' מה שכתב  גבי  ועי' שם  ולד,  עם  עיבור  כתוב  ולא  שנים'',  ''נחש לשבע  הנחש: 
רש''י: ''מתעבר אחר שבעים שנה שנולד''. א''כ אין הכוונה בגמ' שם לשהות במצב של ולד במעיים. ועי' 
שם בע''ב שכותב רש''י בד''ה ''לכמה מיעבר ומוליד'': ''כמה שוהה עיבורו במיעיו''! ובמדרש רבה כתב: 
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''לכמה נחש מוליד'', דהיינו: הזמן מהזיווג ללידה. 3. רק חלק מהנחשים משהים הזרע לשבע שנים, ורק 
בתנאים מסויימים. תשובה: תופעה זו נתגלתה בכמה סוגי נחשים )סוג זעמן, פתון מתכדרר ועוד. ואין שום 
ידיעה שלשאר הנחשים אין את התופעה הזו, כי קשה לחקור זאת בהיות תופעה זו כפי ''רצון'' הנחש-

נקבה וממשיכים הזואולוגים לחקור זאת בשנים האחרונות, וכמו שלא כלום מתופעה זו אצל שום נחש עד 
לזמן הארחון, ודאי עוד נכונו הרבה חידושים בענין זה אצל כל הנחשים. כי חז''ל כנראה התכוונו לזמן 
המירבי שהנקבה יכולה לעכב עצמה מללדת, כפי שהבאנו מלשון רש''י: כמה שוהה וכו'. ובודאי שיכולה 
להוליד גם לפני זמן זה, כך שלא קשה כלום ממה שרואים נחשים מולידים לפני 7 שנים. וכוונת הפסוק 
זו, שהנקבה מעכבת עצמה מלהתעבר עד הזמן שנוח לה בתוך שבע השנים,  היא לקללה שיש בתופעה 
ובכל אותו הזמן אינה יכולה להתעבר מנחשים אחרים. וזה גורם לדלדול אוכלוסיית הנחשים, שזו קללה 
ידעו חז''ל על האפשרות הנדירה ללידה כל כך מאוחרת.  גדולה לאותה חיה. והרי זה פלא עצום היאך 
והעובדה שעוד לפני שגילינו ברבים את המחקרים העדכניים על אפשרות זו, קונטרס ''דעת אמת'' מספר 
3 לעג בארסיות לאפשרות שכזו וטען בתוקף שאין לידה לשום נחש לאחר שנה בהשרצה ושנה וחודשיים 
בהפריה!! הנה ציטוט דבריו ה''מחוכמים'' לאחר שהביא דברי חז''ל על שבע שנים: ''לא היה ולא נברא. 
רוב הנחשים בכלל מטילי ביצים המה והזמן, מעת ההפרייה ועד בקיעת הביצים, הוא בין חודשיים לארבעה 
עשר חדשים )על פי סוג הנחש(. הנחשים המשריצים זמן עיבורם הוא עד שנה אחת ולרוב שלושה חדשים. 
כל ספר לימוד של כיתה ג' מכיל עובדות מציאותיות אלה במפורט''. בזה בא ללעוג לחז''ל ונמצא נלעג. 
עד שמישהו שאל באתר הפוך: אולי הלידה יותר מאוחרת משבע שנים רק חתכו את בטן הנחשית לפני 
לידות  של  הזמן  במכסימום  בצפיה  אלא  הבטן  מחתיכת  רק  לא  זו  תופעה  גילו  כי  טפשות,  )וזו  הזמן... 
טבעיות!(. וגם אם כוונת חז''ל כפשוטו שכל הנחשים יכולים ללדת ל7, ויתגלה במחקרים היום שלא כל 
הנחשים מסוגלים לעשות זאת, הרי שנשתנה בזה הטבע, שאין דבר זה עכשיו בתמידות אצל כל הנחשים, 
המוזכרים  והחתול  הכלב  עיבור  זמן  כמו  העיבור,  זמן  בענייני  בעיקר  טבעם,  שנשתנו  אחרים  כדברים 
בבכורות ח'. ואפילו אצל האדם נשתנה, עי' נדה ל''ח ע''ב שפעם אשה שילדה בתשיעי לא היתה יולדת 
]שו''ת  התשיעי  בתחילת  יולדות  נשים  הרבה  ובימינו  בשלמות,  התשיעי  החודש  לסוף  אלא  למקוטעין 
הרשב''ש סי' תקי''ג ד''ה ''הטעם השלישי'' שנשתנו הטבעים[. ועי' אינצק' הלכתית רפואית של פרופ' 
שטיינברג כרך ב' עמ' 244 ואילך הרבה דברים שנשתנו. ועי' ס' השתנות הטבעים בהלכה של ר''נ גוטל[. 
3. ידיעת חז''ל שהארץ עגולה וסובבת סביב לעצמה כעוד ראיה לתורה משמים: טוען שחז''ל חשבו את 
הארץ לשטוחה על איזה בסיס, ולא כדור באויר, כשרקיע פרוש מעליו שהשמש עולה מעליו בלילה. מענה: 
ראה  ככדור ממש:  הוא  חז''ל מפורשות שכדור הארץ  כתבו  יותר מ1800 שנה,  לפני  בזמן המשנה,  עוד 
ובידו כדור שהוא  ג' לבאר את המשנה שם המדברת על פסל  זרה תחילת פרק  בירושלמי מסכת עבודה 
מסמל את העולם הכדורי! וכן כתבו בפרקי דר''א ג' ופי' רד''ל ובמדרש רבה במדבר נשא פי''ג. והנה כבר 
מהפסוק באיוב: ''תולה ארץ על בלימה'' תראה שידעו הקדמונים שהארץ באויר ללא משען, ולא משטח 
מוצק שעליו הרקיע כמו שחשבו המדענים אז. וראה מדרש רבה בראשית פרק ו' מרבי שמעון בר יוחאי 
תיאור היאך כדור הארץ מרחף באויר! גם בזוהר המפורסם בויקרא ח''ג דף י' ע''א כתוב פלאי פלאות: ''כי 
כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה וכו' ועל כן יש מקום בישוב שבעת שמאיר 
לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור, ונמצא שלאלו יום ולאלו לילה''. 
ושהעולם עגול נמצא ברמב''ם ובהרבה ראשונים, אך הזוהר גם חידש שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, 
מאיינשטיין  מביאים  ]ואף שהמומחים  למערב  ממזרח  ש''רץ'' השמש  מה  ולא  ולילה,  ליום  שגורם  וזה 
שמבחינה מדעית ע''פ היחסיות אי אפשר להגדיר אם השמש סובב לארץ או הפוך, עם כל זה הגדיר הזוהר 
את מה שנראה יותר ע''פ חוש בעת החדשה![. והאינצקלופדיה העברית ]הרחוקה מלהיות דתית[ כרך ד' 
עמ' 819 מוסיף בהתפעלות כשמצטט דברי זוהר אלה: ''בזוהר נמצאת פיסקה מפליאה שמדברת ברורות 
על סיבוב הארץ סביב עצמה כסיבת החילופים של היום והלילה, כ250 שנה לפני קופרניקוס''!! ובאשר 
לשמש, מפורש הוא בגמרא במסכת פסחים צ''ד ע''א שמסקנת חכמי ישראל היתה שהיא יורדת בלילה 
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למטה מהארץ ]=צד שני של העולם[ ולא למעלה מהרקיע. והפוקר כדרכו פשוט מזייף. ]ובסוף המבוא 
פנימיות  לפי  ישראל  חכמי  דעת  לבאר  מהגר''א  ופי'  מהרמח''ל  פי'  הרד''ל  מביא  אליעזר  דרבי  לפרקי 
הדברים[. ]תגובת הפוקרים: 1. הזוהר נכתב מאוחר: בזמן ר' משה די ליאון לפני 750 שנה. תשובה: גם אם 
נתעלם מההוכחות שהזוהר קדמון מזמן התנאים עם תוספות מאוחרות של אמוראים, הרי גם ר' משה די 
ליאון היה מאות שנים קודם לזמן בו ''חידש'' קופרניקוס בענין מבנה כדור הארץ... 2. עוד אסטרונומים 
קדומים תיאורו את הארץ ככדור המקיף את השמש. תשובה: אמנם היתה השערה של אריסטארכוס היווני 
באמצע זמן בית שני שהשמש במרכז העולם, אך אף אחד לא קיבל שיטה זו במשך 1700 שנה, ופתולימיאוס 
במרכז.  שהארץ  בפשטות  סבר  הגדולים,  היוונים  האסטרונומים  לאחרון  ונחשב  אחריו  שנה   500 שהיה 
3. אולי כוונת  ועוד: גם אריסטארכוס לא תיאר כפי שתיאר בלעדית הזוהר היאך הארץ סובב על צירו! 
הירושלמי שהארץ חצי עגולה ומונחת בתוך קערת מים... תשובה: הירושלמי מתיחס לאיסור הצלם שיש 
''ואת הים כקערה'' הכוונה שהים מקיף את  בידו כדור, והכוונה לכדור שלם כפשוטו, ומה שכתוב שם 
ידע מדעי מדהים  לעניינים שבסוד... תשובה: פתאום כשהזוהר מגלה  הזוהר  כוונת   .4 היבשות כקערה. 
כוונתו רק לסודות, כאילו אין בזוהר דברים שאינם סודות. והרי הוא כותב על אנשים היאך עומדים ישר 
והפוך, והיאך יש אור לזה וחושך לזה ומה ענין זה לסודות...[. 4. חיפוש דג עם קשקשת בלי סנפיר כעוד 
ראיה לתורה משמים: חז''ל אומרים: אין שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפיר. והפוקר טוען שמצא דג 
שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר כלל. מענה: הפעם עשה השוטה עבודה נפלאה למעננו, ובמשך חודשים 
טרח לבדוק את כל 30,000 סוגי הדגים שיש בעולם עד שהכריז באתרו של הנוכלים בקול רעש גדול על 
ה''סנסציה'' של המאה: הוא מצא סוף סוף באיזה מוזיאון ימי בוושינגטון דג שיש לו קשקשת בלי סנפיר, 
MONOPTERUS CUCHIA בלווי כמה שמות של דוקטורים  וצירף צילום הדג עם שמו הלועזי: 
מומחים לדגים. יש דבר משכנע מזה? אלא אנו שמכירים את ה''אמת'' של אתיאסט נוכל, הלכנו ובדקנו 
את ה''מימצא המהפכני'', ובבדיקה מדעית קצרה מצאנו שדג זה ש''גילה'', לא רק שיש לו סנפיר קטן תחת 
זנבו, ולא רק שיש לו סנפירי חזה עד לגיל 10 ימים ואח''כ הם נושרים ]וזה מספיק כדי להחשב כשר[, אלא 
שתחת  הסנפיר  שם  על  אחד'',  ]=סנפיר[  ''כנף  הוא:   MONOPTERUS הלועזי  שמו  של  התרגום 
זנבו!!! הפוקר שוב הביא ראיה ברורה לאמיתות האלוקית הפלאית של דברי התורה וחז''ל בזה שבדק 
יותר מ30,000 הדגים שבעולם ולא מצא אפילו אחד עם קשקשת בלי סנפיר! שוב אנו נדהמים ונרעשים 
שהזכרנו  ובלעם  פרעה  וכגבי  למו'',  ילעג  ה'  ישחק,  בשמים  שה''יושב  דעים  תמים  נפלאות  את  לראות 
מסדרת  למשל  דגים,  יש  שקר,  תשובה:  סנפיר.  יש  הדגים  לכל   .1 הנואשות:  הפוקרים  לעיל!!]תגובות 
הסינברנאים, שחסרים הסנפירים לגמרי. ופרופ' לב פישלזון מאונ' ת''א אישר שיש כמה משפחות דגים עם 
להם  שאין  הכלל  מן  יוצאים  שיש  שכתבו  פוסקים  קצת  יש   .2 שונים.  כצלופחים  סנפירים  חסרי  מינים 
סנפירים, כך שאין זה כלל מוחלט, וממילא לא ראיה לידיעה אלוקית. תשובה: רוב מוחלט של הפוסקים 
חלקו ואמרו שאין יוצאים מהכלל. והיחידים שכתבו זאת, כמו ה''כרתי ופלתי'', זה בגלל חיה ימית רעילה 
ולא  לו קשקשים  370 שנה מצא ואמר שיש  וינאי לפני  ''שטינק''ס מרינ''ס'' שרופא  רגליים בשם   4 עם 
סנפירים. והתכוון ה''כרתי ופלתי'' שיש יוצא מהכלל בדמות חיה עם ד' רגלים והיא רעילה שעליה אין 
הכלל כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, וממילא לא יאכלוה כי היא רעילה. ומפרשים אלה ביארו היאך 
רמזה התורה לחיה זו בצורה פלאית, עי' המענה הארוך לקונטרס 17 ענין ב'. מלבד זאת: בימינו כלל לא 
מכירים חיה שכזו, וממילא מקויימים דברי הגמרא כפשוטם ודברי הפוסקים שתמיד כשיש קשקשים יש 
סנפיר! ומי גילה רז זה לחז''ל?... 3. למה התורה נתנה שני סימנים, הרי מספיק לכתוב קשקשת ואז תמיד 
יש סנפיר. תשובה: ''כיוונו'' לקושיית הגמרא במס' חולין ס''ו ע''ב, והגמרא מתרצת שם תירוץ, עיין שם. 
ועיין ביאור התירוץ בריטב''א ובמענה הארוך לקונטרס 17 בהרחבה[. 5. חיפוש חיות בכל העולם עם שני 
סימני כשרות מלבד המנויות בתורה כעוד ראיה לתורה משמים: מחז''ל משמע שעשר החיות הכשרות עם 
שני סימני הכשרות ]מעלת גירה ושוסעת שסע פרסה[ הכתובות בתורה בספר דברים י''ד ד'-ה', אין יותר 
מהן בעולם! ואילו הפוקר טוען שמצא 154 מיני חיות שכאלו באינצקלופדיה. מענה: הפוקר, אחר שחיטט 
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לבדוק ארבעת אלפים מיני חיות ובהמות שבעולם, ביניהן נדירות ביותר, בחשבו שאולי אחת מהן בקצה 
תבל תסתור דברי חז''ל הכותבים שאין עוד חיות כאלו, לא מצא אפילו חיה אחת טהורה שלא כתובה 
בתורה! מה יעשה? הרי זו עוד ראיה לתורה משמים, כי היאך תדע התורה את כל סוגי החיות בעולם? 
במצוקתו הלך וזייף ושיקר כדרכו כדלקמן: ספרי הזואולוגיה מפרטים ב''מעלי הגירה'' חמש משפחות: 1. 
הפריים ובה 49 סוגים ]ביניהם: פר, כבש, עז וצבי שדומים בקרניים...[ ו115 מינים. 2. האיליים ובה 17 
סוגים. 3. הג'ירפיים ובה 2 סוגים. 4. האילוניים ובה 2 סוגים. 5. האנטילוקפריים ובה סוג אחד. כל החיות 
הכשרות, כמעלות גירה, כלולות בחמש משפחות אלו. הלך הפוקר ופירט את כל מיני ה''עז'' ל10 סוגים 
שונים: עז הבר, עז הבית, עז הברג, עז הפירינאים, עז יעל, עז קאוקזית, ָבָּרל, ַטר, ֶסרו ועוד. והרי התורה 
לא מתכוונת לפרט את כל מיני ה''עז'' אלא מין ה''עז'' בלבד! עוד החשיב הפוקר בנפרד עשרות מיני 
''פר'' הדומים זה לזה: פר, בנטנג, גאור, גיאל, יאק, זבו, פרה]!![, שור הבר, שני מיני ביזון, שלושה מיני 
ממין  הוא  כש''שור''  ו''תאו'',  ''שור''  ראשיים:  סוגים  בשני  אלה  כל  את  כללה  שהתוה''ק  ועוד,  תאו 
''בהמה'' ]וחלבו אסור ולא צריך לכסות דמו[ וכולל את הבהמות היותר מתורבתות מהסוג הזה, וה''תאו'' 
הרמב''ם  כתב  כבר  והרי  פראיות.  היותר  את  וכולל  דמו[  לכסות  וצריך  מותר  ]וחלבו  ''חיה''  ממין  הוא 
הבר  שור  כגון  ומיניהן  ''הן  הכשרות:  הבהמות  עשרת  את  שמנה  אחר  ח'  א'  אסורות  מאכלות  בהלכות 
והמריא שהן ממיני השור''. וכן כתב בפשטות המלבי''ם ב''התורה והמצוה'' ויקרא פר' שמיני אות ע''ג 
שלכל אחד מהטהורים יש מינים הרבה, ליעלים: 17, לאיל: 14 וכו', עיין שם. נראה הלאה: שני בעלי החי 
ממין ''חיה'': ה''צבי'' וה''דישון'' כוללות 28 סוגים של קבוצת ה''אנטילופות'', הכוללת סוגי הצבי וסוגי 
הראם וסוגי הדישון ועוד, כולם דומים אחד לשני, והתוה''ק מחלקת אותן לשני סוגים ראשיים עם חלוקתם 
ההבדל  היטב  וניכר  וכבדים,  גסים  היותר  הדישון  ודמויי  והקלים,  ה''אלגנטיים''  הצבי  לדמויי  הניכרת 
זו: ה''אנטילוקפרה'', שהוא הסוג והמין היחיד שיש  ביניהם. גם עוד סוג כוללים הזואולוגים במשפחה 
במה שהם קוראים: ''משפחת האנטילוקפריים'', והוא דומה לצבי לחלוטין, מלבד שקרניו לפעמים נשירות 
את  כותבת  שהתורה  מה  כן  כמו  עצמה...  בפני  משפחה  הזואולוגים  לה  ''פסקו''  ע''כ  מסועפות,  וקצת 
ה''כבש'' ואת ה''אקו'' ]=יעלים[, סוגים אלה כוללים יותר מ20 סוגים ומינים. ואותו הדבר הוא במשפחת 
ה''אייליים'' ]עם קרניים מפוצלות מלאות ונשירות בדרך כלל[ עם 17 סוגיו, כל הסוגים דומים ]וכל שכן 
המינים דומים[: אייל ]הכולל: אייל אציל, אייל ופיטי, סיקה, אייל סמבר כו'[, אייל הקורא, אייל הפמפס, 
אייל הביצות, אייל הכרמל, מונטיק הציצית, אייל דוד, אייל האנדים, אלקרן הגדות, מזאמה, אייל מושק, 
''אייל''  בשם  הראשיים  הסוגים  לשני  קוראת  התוה''ק  הצפון.  ואייל  פודו  פרדי,  אייל  יחמור,  מונטיק, 
האלגנטי ו''יחמור'' היותר גס. את שני הסוגים הנדירים ב''משפחת האיילוניים'', גם הזואולוגים מדמים 
לאייל, ושמם יוכיח.אם כן: תשע חיות הכתובות בתורה מתוך עשר הטהורות: עז, שור, כבש, תאו, צבי, 
ויחמור, שלוש הראשונות בהמות והשאר חיות, כוללות את כל סוגי החיות שבארבע  דישון, אקו, אייל 
מתוך חמשת משפחות מעלי הגירה: הפריים והאיליים ואיילוניים ואנטילוקפריים, שום סוג או מין מכל 
אלה לא נעדר! ועתה נראה את הדבר המדהים ביותר: נשארה בעולם, לפי ספרי הזואולוגים, עוד חיה אחת 
ויחידה עם שני סימני הכשרות שאינה דומה לשאר החיות שלעיל להיות כלולות בהן, והיא אינה מצויה 
הג'ירפה מהמשפחה האחרונה שנשארה מחמש משפחות  א''י אלא הרחק במרכז אפריקה:  באיזור  כלל 
מעלי הגירה: הג'ירפיים. ובמשפחה זו יש שני סוגים, הג'ירפה המוכרת, והאוקפי שהיא הג'ירפה הקטנה. 
זה?  ה''זמר''. מה  גם עוד חיה אחת בתורה שלא ראינו מה היא:  היכן היא בתורה? פשוט: הרי נשארה 
שם  שנה,  מ2200  יותר  לפני  שיסודה  השבעים  תרגום  זו,  למילה  בידינו  שיש  עתיק  הכי  בתרגום  נבדוק 
מתורגם ''זמר''... ג'ירפה! ]עי' פי' רד''צ הופמן על ויקרא עמ' רכ''ו[. וכן ביארו ר' סעדיה גאון ור' יונה 
אבן ג'נאח ורד''ק. וכן כתבו עוד הרבה קדמונים, ו''הסכים'' להם תרגום הוולגוטה הנוצרי הקדום מזמן 

הגמרא ואליעזר בן יהודה במלונו ערך ''זמר''.

אם כן אנו רואים שוב נפלאות מתורתו ית' שידעה על חיה זו שלא היתה ידועה באיזור א''י ולא באיזור 
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וידעה התורה שהיא החיה האחרונה עם מראיה המיוחד שהיא  מצרים, אלא באפריקה המרכזית בלבד, 
כשרה עם שני הסימנים! ואין עוד! וזה למרות כל איזורי הִמחיה השונים בעולם שחיות יכולות לשנות 
קצת צורה, ולמרות הרביה משני מינים עם ההכלאות שעושים בני האדם, עם כל זאת לא נמצאו בכל העולם 
חיות כשרות שונות מהמפורשות בתורה! ובמענה בהרחבה ראה היאך גם אין עוד חיות עם סימן אחד מלבד 
אלו הכתובות בתורה, ועוד מידיעת חז''ל הפלאית בענייני החיות הנעלמים, עד לידיעתם, בסיוע רמזים 
מהתורה, על תכונות חיה נדירה שהזואולוגים נודע להם תכונות אלו רק לפני 12 שנה! ]תגובת הפוקרים: 
1. אין פרסת הבהמות הכשרות ''שסועה'' אלא יש שתי אצבעות ובראש כל אחת פרסה משלה. תשובה: 
מלמעלה  ''שמובדלות  ורש''י:  האונקלוס  שמבארים  כפי  הפסוק,  כוונת  בדיוק  שזו  יודעים  לא  השוטים 
2. יש  וכו'''. דהיינו: שתי הצפורניים מחשיבות את הפרסה לשסועה!  ומלמטה בשתי צפורנין כתרגומו 
עוד חיות כ''אוקפי'' וה''צ'וורוטיין'' עם שני סימנים. תשובה: ביארנו בתשובה המורחבת שהאוקפי היא 
ג'ירפה קטנה שכבר מנויה בכשרות, והצוורוטיין הוא האיילון שהוא איל קטן שכבר מנוי בכשרות. ולא 
משנה הגודל אלא הצורה של החיה, כמו שיש כלב קטן כעכברוש וגדול כחמור[. 3. למה התורה לא כתבה 
על הבאפל''ו והג'אמו''ס. תשובה: הרי אלה כלולים ב''פר'' וב''תאו'' הכתובים בתורה, הכוללים את כל 
סוגי הבקר,ה''פר'' מסוג בהמה היותר מעודנת, וה''תאו'' מסוג החיה היותר פראית. ובמענה הארוך יש 
אריכות בזה. ועיין שו''ע יו''ד כ''ח ד'. 6. הנוסח האחיד לכל ספרי התורה כעוד ראיה לתורה משמים: שיקר 
הפוקר שיש הרבה נוסחאות שונות לספרי התורה שהשתנו בכל דור, אם כן אי אפשר לסמוך על הכתוב...

מזה  תורתנו  של  המדוייקת  הגירסה  שמירת  בענין  הוא  הקדושה  תורתנו  פלאות  מפלאי  אחד  מענה: 
אלפי שנים כנתינתה מסיני! ואחר אלפי שנות פיזור גדול של העם בין האומות בכל העולם, עם כל מה 
שסבלו שם, כולל שריפת הספרים, ישנה זהות בין כל ספרי התורה של כל העדות, בכל 79,980 מילותיה, 
דבר המלמדנו על מנגנון שמירת מסורת התורה בדקדוק נפלא מאז נתינתה! ודבר זה לא נמצא בשום ספר 
קדמון בעולם! ]למשל: בספרי אריסטו ישנן אלפי גירסאות שהרבה מהן משנות לחלוטין את הכוונה![. 
האלו  מהמילים  בתשע  יש  שלתימנים  אלא  ממש!  אותיותיהם  בכל  שווים  והספרדים  האשכנזים  וספרי 
שינוי זעיר של אות ו' או י' חסרה או יתרה, ופעם אחת חילוף ה' וא', בלי שום שינוי במשמעות המילה! 
י''ז: בשמות/בשמת.  כ''ו: האפוד/האפד, או בבמדבר א'  כ''ח  ניקוד, כגון שמות  ואותיות האלו הן כמו 
ורבבות אותיות-ניקוד אלו א''א לדעת היאך לכתוב בתורה ללא המסורת, אפילו אם נדע את המילה! ואין 
שם שינוי בשום נוסח של שום עדה מלבד 9 אותיות ניקוד בעדה אחת! הרי זה דבר שלא יאומן ולא יובן 
לולא הבטחתו המפורשת של מנהיג העולם בתורתו הקדושה: כי לא תישכח מפי זרעו! תופעה זו, ככל 
האחרות, מעידה על דקדוק בכל תג בהעברת כל המסורת הניסית והמדהימה של קורות עם ישראל ותורתו!

השתנו  התורה  ''נוסחי  וכתב:  שינויים,  ''מאות''  שיש  הפוקר  שיקר  היאך  הראינו  בהרחבה  ובמענות 
בכל דור ודור'', ואילו ההיסטוריון היהודי הדגול יוסף פלביוס שהיה עוד בזמן בית המקדש כותב בספרו 
''נגד אפיון'' ]אפיון היה שיקוץ יווני קדום, שהקדים את הפוקר בכמה עניינים נגד היהודים והתורה, אלא 
בפחות שנאה, כי היה בסך הכל גוי...[ ספר א' סעיף 8 ''וברור הוא למעשה איך אנחנו מתייחסים לכתבים 
שלנו, שאף על פי שעברו דורות כל כך רבים מיום שנכתבו, לא העז מישהו לא להוסיף בהם דבר ולא 
לגרוע מהם ולא לשנות בהם דבר, כי לכל היהודים נטוע בלבם תכף מראשית יצירתם לחשב אותם כתורת 
יותר מ1900 שנה מעיד מי  אלקים ולהחזיק בהם, ואם צריך: גם למות עליהם בשמחה!'', דהיינו: לפני 
שנחשב גם בעיני החוקרים החילוניים למומחה שאין כמותו בענייני היסטוריה יהודית, שעם ישראל שמר 
בדייקנות על מסורת התורה מאז נתינתה עד לאחר חורבן בית המקדש, והרי מאז מצב שמירת המסורת 
דיוקי  כל  את  ריכזו  והגאונים  הגמרא  מזמן  המסורה''  ''בעלי  שהרי  יותר!  עוד  והתחזק  הלך  המדוייקת 
החסרות ויתרות ושאר כללי הכתיבה, כך שיכלו גם הסופרים הפחות מומחים לדייק יותר בכתיבת הספרים. 
ועוד יותר יכלו לדייק עם פרסום ספר הרמ''ה מזמן הראשונים עם כל המסורות המדוייקות, ויותר מאוחר: 
המנחת שי ''המאסף לכל המחנות''! כך שבהחלט סביר להניח שספרי התורה בימינו זהים לחלוטין עם 
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זה של משה! ואפילו אם נהָיה שינוי כל שהוא, הרי התורה עצמה פסקה ''אחרי רבים להטות'', ועל פי 
רוב הנוסחאות הברורות נקבע הנוסח העכשווי על פי ההלכה בהכוונת השגחה העליונה! ]אגב, מן הענין 
על  לגויים  ביוונית  שכתב  אפיון''  ''נגד  מספרו  דלעיל  הסעיף  באותו  פלביוס  דברי  המשך  את  להעתיק 
גבורת-נפש אחיו היהודים: ''וכבר ראו רבים בעיניהם לא פעם ולא שתים את השבויים היהודים המוצגים 
לראוה שעמדו בכל היסורים וקבלו עליהם כל מיתה משונה ולא הוציאו מפיהם דבר לחרף את התורה ואת 
הספרים אשר עמה יחד, ומי מהיוונים יחזיק כך בחוקיו ויסבול אפילו נגע קל בשבילם, אף אם יראה את כל 
ספרי היוונים אובדים...'': ראה את ההבדל בין הגאוה היהודית של אותו מצביא והיסטוריון מהולל ואחיו 

היהודים הלוחמים ברומאים, לבין הלעג הנחיתי של פוקר מתוסכל[.

שכתב  שהסופר  בזמן  צובה''  ארם  ''כתר  לבין  לניגרד''  ''נוסח  בין  שינויים  למשל,  הפוקר,  והמציא 
את ''נוסח לניגרד'' כותב במפורש שהעתיק מ''כתר ארם צובה'' את כל נוסחתו, אלא שלא העתיק בדיוק 
 5888 ע''א שיש  ל'  קיד'  ''ראיה'' לשינוי מסורת הכתוב מהברייתא במסכת  ועוד הביא הפוקר  הנצרך... 
פסוקי ס''ת, שהרי במציאות יש רק 5845, דהיינו: 43 פסוקים פחות. א''כ ''נעלמו'' לנו פסוקים מזמן חז''ל 
]דהיינו: טוען הפוקר בשגעונו שמזמן חתימת התלמוד עד לזמן ר' האי גאון- שכבר העיר על ברייתא זו 
שאינה מתאימה למנין הפסוקים שלנו- ''נעלמו'' פתאום עשרות פסוקים מכל ספרי התורה המפוזרים בכל 
העולם... להזכירכם: ר' האי גאון שימש בסוף תקופת הגאונים הסמוכה לזמן הגמרא וכיהן כראש ישיבה 
באותו המקום שהיו מחותמי התלמוד: פומפדיתא![, וזה כי לא מבין הפוקר כלום בדברי חכמים וחידותם. 
שהרי כבר הראינו נפלאות ממה שביארו הקדמונים בביאור ברייתא תמוהה זו, שממשיכה הברייתא: ''יתר 
עליו תהילים 8, חסר ממנו דברי הימים 8'', וביארו הקדמונים שהכוונה למספר הפסוקים של התורה, בצרוף 
הפסוקים שחוזרים על עצמם בכתובים! שבתהילים ודה''י יש 43 פסוקים הלקוחים מהתורה ]עי' רשימה 
43[, כגון: ''עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה'' בשמות ט''ו ב' ובתהילים קי''ח י''ד.  מדוייקת ב''שמעתין'' 
ובתהילים יש 8 פסוקים כאלה, וזו כוונת הגמ' שם: יתר עליו תהילים 8. ומש''כ חסר ממנו דה''י 8, הכוונה 
שחסר מ43 ]שהוא ההפרש בין מספר פסוקי החומש למספר פסוקי החומש שבחומש ובתהילים ובדה''י[ 
8 ותקבל 35, זה מספר פסוקי התורה שתמצא בדה''י! א''כ מספר הפסוקים של התורה בחומש ובתהילים 
]תגובת הפוקרים: הכתב העתיק קודם המאה הרביעית לפני הספירה   !!5888=43+5845 ובדה''י הוא: 
היא מאלפבית פיניקית שללא תנועות, ונוסח התורה עכשיו הוא מאותיות ארמיות מרובעות עם תוספת 
אותיות התנועות, וממילא אינו הנוסח מסיני, ואי אפשר לחשב דילוגי אותיות. תשובה: רמת הבורות של 
ה''מגיבים'' יכולה להשתוות רק לרמת גסותם, לכתוב דברים שניכר בעליל שלא מבינים בהם מאומה. שהרי 
''כתב לבונאה'',  ''פיניקי'', ונקרא בגמרא סנהדרין כ''א ע''ב  באותו כתב עברי קדמון מה שהם קוראים 
שכתבו בו בני עבר הנהר )רש''י( ונשארו לכתוב בו הכותים, נכתבו ספרי התורה והנ''ך מתקופת יציאת 
מצרים עד לתקופת בית שני, וגם מתקופת בית שני יש ספרים שנכתבו בכתב זה, וכולם זהים באותיותיהם 
לספרי התורה שנכתבו באותיות אשוריות מזמן עזרא על פי הציווי האלוקי, עי' בסוגיא בסנהד' שם וביאור 
השינוי והשתלשלות הכתב העברי במענה הארוך לקונטרס 9. גם ספרי התורה של השומרונים ]=כותים[ 
שזייפו  פסוקים  כמה  )מלבד  המסורה  לשל  באותיותיהם  זהים  אלו  באותיות  ימינו  עד  לכתוב  שהמשיכו 
22 האותיות ה''פיניקיות'' מקבילות ל22 אותיות ה''אשוריות'' שהחליפו אותן  להתאים לכפירתם(. וכל 
ולא נשתנה דבר בנוסח, אפילו החסרות והיתירות, כדברי יוסף פלביוס שהבאנו. וראה בכתובות עתיקות 
כגון כתובת חזקיהו בנקבת השילוח )מובא בסוף תנ''ך קורן עם עוד כתובות( שיש בכתב ה''פיניקי'' גם 
כן אותיות חסרות ויתרות שהן התנועות. ואמנם בכתובות שכתבו האנשים יש פחות ו' וי' כתנועות מטעמי 
קומראן  והנוסח במגילות  שינו,  ולא  כפי שקבלו מסיני  ויתירות  כתבו חסרות  בנוסח המקרא  אך  קיצור, 
חופפות בדרך כלל למסורה. ועל אי ההקפדה באותיות סופיות ''מנצפ''ך'' ראה מגילה ג' ע''א, אך אין זה 
ענין כלל לנוסח המסורה אלא לטכניקת הכתיבה בלבד[. 7. ידיעת חז''ל במבנה הקנים בגוף כעוד ראיה 

לתורה משמים, ובמבנה הלב:
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שיקר הפוקר שהתחיל לפקפק בדברי חז''ל כשראה במסכת חולין מ''ה ע''ב שקנה הנשימה מתפצל 
לשלושה חלקים: לריאות, ללב ולכבד. ובמציאות זה רק לריאות. גם לעג לרשב''א שכתב שיש שלושה 
חדרים בלב הבהמה ועל רש''י שכתב שיש הרבה. מענה: זו עלילה ובדיה ככל בדיותיו, שבגמרא שם במס' 
חולין לא כתוב בכלל שזו קנה הנשימה, אלא שיש שלושה קנים בגוף ]''תלתא קני הוו''[: אחד פורש ללב 
ואחד פורש לריאה ואחד פורש לכבד, לדון כמה צריך להיות חסר בהם בשביל שהבהמה תהיה טריפה. 
לא כתוב מאיפה מתחילים קנים אלה, רק איפה נגמרים. והבנת הרמב''ם בסוגיא היא ודאי כפי המציאות 
הפיסיולוגית, ששלושת הקנים הם נפרדים, כמבואר במענה הארוך. א''כ חז''ל לא טעו כלל, אלא אדרבא, 
בערך  העברית  באינצקלופדיה  למשל  ]ראה  עם!  מכל  יותר  הבהמה  אנטומיית  של  המציאות  את  ידעו 
''אנטומיה'': ''האנטומיה בתלמוד עשירה בפרטים, והיא משמשת לביאור המבנה הנורמאלי והחולני של 
הגוף במקום תורת-המיצים של היוונים. הפרטים הם לפעמים מפליאים בדיוקם- עד כדי הזכרת סחוסים 
אלה  מפליאים  שפרטים  וממשיך   .''!17 ה  במאה  רק  המערבית  לאנטומיה  שנתגלו  הקנה,  בבנין  קטנים 
מובאים בגמ' לא בשיטתיות, אלא ''במידה שהיו נחוצים לפתרונן של בעיות הלכתיות''. פלאי פלאות! 
מאיפה ידעו זאת חז''ל? הרי אף אחד בעולם לא ידע דברים אלה עד לפני 300 שנה! אף אחד, מלבד אלה 
ו' מאמר של  כרך  אסיא  בספר  ועי'  חז''ל הקדושים!  מסיני:  לזה בשביל ההלכה המסורה  צריכים  שהיו 
ד''ר א. שטינברג על הפתלוגיה בתלמוד עמ' 211-206[. אלא שלשיטת רש''י קשה, שהוא מסביר: ''לאחר 
האתיאסט  ההפקר  גנב  ]שמהם  הגמרא  מפרשי  שואלים  זה  ועל  לשלושה''.  מתפצל  לחזה  נכנס  שהקנה 
יוצאים  האחרים  הקנים  ושני  לריאה,  נכנס  הנשימה  קנה  רק  שבמציאות  ''שאלתו''[  את  והשקרן  הנוכל 
זו  שאלה  מביא  י''ז  בקה''י  והסטייפלר  מ',  לסי'  בפתיחה  יהודה''  ה''יד  שואל  כך  דם.  ומובילים  מהלב 
במכתב מחכם אחד. ולמרות שאין בזה שום נפקא מיניה, כי אותם דיני הטריפה יהיו על כל הקנים בין 
ביאור המציאות מחלוקת ראשונים היאך המציאות  יהיה  היותר  א''כ לכל  ובין אם לא.  בזה  זה  קשורים 
בדבר שאין בזה נפקא מיניה להלכה. אך האחרונים אומרים שגם רש''י סובר כרמב''ם, ואין כוונת רש''י 
בס'  ציורים  עם  ההסבר  ועי'  ממנו.  ומתפצלים  בו  דבוקים  שנראים  אלא  ממש,  אחד  מקנה  שמתפצלים 

''שיחת חולין'' עמ' קס''ב-קס''ג, ושכך הסבירו היד יהודה, ערוך השולחן והסטייפלר.

ובאשר למבנה לב הבהמה, כבר כתבו הפוסקים ]עי' דרכי תשובה מ' סק''א[ כי ניתן לראות את הלב 
כבעל שני חדרים גדולים ]וכך כתב הרמב''ם[, כל אחד בנוי מבית ועליה, ואפשר לראותו כשלושה, כי 
החדר והעליה השמאלי נראים כאחד, ושל הימני נראים כשניים, וכשהבהמה עומדת שניהם מימין ומשמאל 
לגדול. ומה שכתב רש''י שיש הרבה חדרים סביב, כי בתוך החללים מחיצות ושסתומים המחלקים אותם 
למעין חדרים קטנים סביב לחדר השמאלי. ולא הרחיבו הביאור כי ממילא אין נפקא מיניה בהלכה, כי כל 
נקב לכל חלל מטריף. וראה הביאור המדעי בספר ''שיחת חולין'' עמ' קנ''ח-קנ''ט, ובארוכה בספר אסיא 
כרך ו' מאמר של ד''ר א. שטינברג על הפתלוגיה בתלמוד עמ' 206-199 בענין מבנה הלב בחז''ל. ]תגובת 
הפוקרים: אין[. 8. ידיעת חז''ל בצפונות ארס צפורני החתול הזאב והארי כעוד ראיה לתורה משמים: לועג 
לחז''ל הכותבים שמתי שחתול או זאב או אריה דורסים חיות מסוימות חוששין שהחיה הנדרסת עלולה 
למות בגלל ה''זיהרא'' שבאה מהציפורניים. ובראשונים מבארים שזהו ארס בציפורניים ששורף את בשר 
וחיידקים  זיהום  זה  הראשונים  שמזכירים  הארס  מענה:  בצפורניהם.  ארס  מצא''  ''לא  והפוקר  הנדרס. 
שחז''ל שיערו את האופנים שצריך יותר לחשוש לסכנת הזהום. וההלכה היא שגם אם ודאי דרסה החיה 
רושם  בבשר  נמצא  אם  בודקים  דהיינו:  לקרות,  שעלול  מה  קרה  אמנם  אם  ובודקים  הולכים  הדורסת, 
הדריסה: אם האדים הבשר בגלל הדריסה, במקומות המסכנים את הנדרס, שבודקים אם התפשט הזיהום 
בצורה מסוכנת כנגד הלב והריאה, רק אז מטריפים. ולולא זאת אין מטריפים מלבד במצבים שאי אפשר 
לבדוק כראוי, כי התורה אוסרת בהמה שנטרפה אף אם לא מתה, רק יש בה מכה שסופה להמית כמבואר 
בחולין מ''ב. והנה ידועה מחלת ''שריטת החתול'' ]עי' עליה בסקירה הרפואית של ''יתד'' בערש''ק כ''א 
חשוון תשנ''ח מפרופ' מיכאל גלעדי מנהל המעבדה לביאולוגיה מולקולרית באיכילוב[, שמאות בישראל 
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זיהומית קשה  זיהום קשה משריטת החתול מחיידק הנקרא ברטונילה, המעביר מחלה  מקבלים כל שנה 
יותר,  ומן הסתם שלחיות קטנות  ואפי' שנה!  וחום במשך חודשים  וכאבים  ונפיחות בבלוטות הלימפה 
עליהן חל הדין טריפת החתול, מחלה זו קטלנית, וגם בזמן חז''ל הפחות היגייני היה זה עוד יותר נפוץ 
]ראה ברשב''א בסוגיא שנוהגים היתר בחתולים שלנו שנכנסו ללול, כי הם בני תרבות[. וכששמע פרופ' 
מרוב  ביקש  החתול,  ארס  על  הגמרא  ממצאי  את  בעולם,  ה''זיהומולוגים''  מגדולי  שהוא  הנ''ל,  גלעדי 
התפעלות שילמדוהו את ממצאי התלמוד גם גבי ארס שאר החיות, כדי לקדם את המחקר הרפואי בנושא 
שלו:  בקונטרס  ב''חכמתו''  הפוקר  כותב  ]איך  המומחה...  להתפעלות  הפוקר  בוז  ַהשווה  זה!  ידוע  לא 
וידוע לכל תינוק דבית רבן שאין ארס כלל לא לארי ולא לזאב ולא לחתול''...[. ומה  ''הנה, דבר פשוט 
''אולי  ''ארס'' שכתב:  ''וירוס'', עי' במילון אבן-שושן  ''ארס'' ולא  שכינו הראשונים את הזוהמה הזאת 
היצורים  מגלי  אותם  מצאו  ולא  ארס,  זה  בלטינית  ש''וירוס''  אומרת(  ז''א)זאת  וירוס''...!  מלטינית: 
הארסיים הזעירים מילה אחרת לקרוא להם אלא בשם הדבר שהכי דומה להם בפעולתם: ארס! ובפרט שכל 
בר-בי-רב בביולוגיה יודע שנזק החיידקים הוא ע''י שמפרישים ארס ההורס לרקמות. ובפרט שאין הוירוס 
מוגדר מדעית אם הוא חי או דומם, כי הוא משהו ביניים, א''כ למה לא להתייחס אליו בתור סוג רעל? 
וסיפר לנו פרופ' גלעדי שגילו בצפורני החתול עוד וירוסים בנוסף לברטונילה היכולים לגרום למוות. ומי 
יודע עוד איזה ארס/וירוסים עשויים להתגלות בעתיד לקיים עוד יותר את דברי חז''ל... ]תגובת הפוקרים: 
1. כל ''פלאח'' יוכל לדעת זאת, כגבי הנחש. תשובה: כל פלאח, וכל מדען, לא ידע זאת, כגבי הנחש... 
)ועוד בשנת 1975 כותב האינצקלופדיה לבריאות ילדים היוצא ע''י הבי''ח היוקרתי לילדים בבוסטון בעמ' 
464 שלפי המחקרים של אז כנראה החתול נושא איזה וירוס מזיק בצפורניו...( 2. חז''ל הסבירו לא נכון 
שזה ''ארס'' בזמן שזה בקטריות מסוימות המגיעות לצפורניים מהפה ולא משנה היאך נשלפו הצפורניים. 
תשובה: ביארנו במענה בהרחבה בבהירות שהארס הוא הבקטריות. וההתפשטות תלויה באופן השליפה 
כו', וממילא חוששין רק כשיש אינפקציה זיהומית אדומה. גם נתגלו עוד סוגי בקטריות קטלניות בצפורני 
''הקילו''  מדי  הפוקר שחז''ל  מתלונן  לתורה משמים:  ראיה  כעוד  כינה בשבת  הריגת  היתר   .9 החתול[. 
העתיק  ובעצם  במקדש.  שהיו  האילים  כמו  ורביה  מפריה  נוצרת  אינה  כי  בשבת  כינה  להרוג  כשהתירו 
מהעיפוש  שנוצרת  חשבו  כי  חז''ל  התירו  שאולי  שנה  מ250  יותר  מלפני  יצחק''  ה''פחד  שאלת  הפוקר 
והזיעה, ועכשיו שיודעים שנוצרת מביצים צריכים להחמיר. מענה: חז''ל התירו להרוג את הכינים שביציהן 
לא נראות לעין, כך מוכח מהגמ' במס' שבת ק''ז ע''ב. כי מה שאין רואים בעין אין לזה תוקף של ממשות 
הלכתית ]ולכן מותר ''לאכול'' חיידקים בלתי נראים[. על כן: ביצים לא נראות המופרות על משטחי גדילה 
מיוחדים כגון זיעה או עיפוש הנצרכים להתפתחות הביצים הזעירות, נחשב הדבר ע''פ ההלכה שהכינים 
גדלו ע''י אותה הזיעה ]חז''ל לא הזכירו את הזיעה או את העיפוש, אלא רק שאינן פרות ורבות, והזיעה 
מכרומוזומים  נוצר  שהוולד  אומרים  שלא  ]וכמו  נראות  הלא  הביצים  ע''י  ולא  בראשונים[  מוזכרת 
ורביה. לכן כיני  ולכן אינן נחשבות הלכתית שגדלו מהביצים או מפריה  נכון[,  ומולקולות, למרות שזה 
הראש של ימינו שרואים את ביציהן מורים חלק מהפוסקים שאסור להרוג, כי לא להן התכוונו חז''ל. ויש 
גדולות  חיות  של  מזו  ושונה  ייחודית  היא  רבייתן  כי  ביציהן,  את  שרואים  הכינים  את  אפילו  המתירים 
כל  לאורך  ופרזיטית  תלותית  היא  וגידולה  הכינה  רביית  כי  אילים[.  ]כגון:  להרוג  התורה  אסרה  שאותה 
חייה. גם גילו שהרבה כינים מתרבות ברביית בתולין ללא זכר ]שהנולדים מרביה שכזו בדרך כלל יותר 
מרביה  הירודים:  והזכרים  רגילה,  מרביה  נוצרות  המפותחות  שהנקבות  הדבורים  אצל  וכמו  ירודים, 
בתולית![, והרמב''ם כותב שפריה ורביה נקרא רק מה שנוצר על ידי זכר ונקבה. ובכלל החוקרים בימינו 
מודים שהם יודעים מעט מאוד על דרכי הרביה של הכינים. וחז''ל קיבלו מרבותיהם שיש שינוי מהותי 
ברביית הכינים מרביה של חיה גדולה וירדו בצורה מפליאה לעומק שינוי זה. ובשנים האחרונות נתגלה 
היחידה  היא  כי  שיש,  הפרזיטיים  החרקים  מכל  יותר  בעולם,  ביותר  הפרזיטי  החרק  היא  הראש  שכינת 
שמיצירתה וכל חייה עד מותה היא נזקקת למאכסן שלה ללא הפסק, שלא ככינת הבגדים, למשל, שיכולה 
לחיות גם חיים עצמאיים. א''כ אינה חיה חיי עצמה כאיל, ואין ביצתה יכולה להתיחס רק לה! ]תגובת 
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הפוקרים: הכינה כמו שאר היצורים החיים חיה לכל דבר, ואפילו אם התרבתה מרביה בתולית. תשובה: 
הרי זה הרחבנו לבאר שאינה חיה רגילה בגלל הרבה סיבות: לא ראו את הביצה, היא הכי תלותית, לרמב''ם 
רביה בתולית בלי זכר היא חסרה, ועוד[.)ואנוכי הקט ערן בן עזרא מוסיף ,כמו כן ראו בספר ההוכחות 
כן חז"ל מצטטים בגמרא פעם הלכה שנוגעת לכינה  .כמו  ורבות ברבייה בתולית  ראיות לכינים שפרות 
שרבה מפרייה ורביה בתולית ופעם  הכלה אחרת שנוגעת לכינה שרבה, מזכר ונקבה שכן הכירו בשני סוגי 
הזן  אודות  המדע  לאנשי  נתגלו  לאחרונה  רק  שכן  זאת  לדעת  יכלו  כיצד  מדהים  דבר  הכינים  של  הזנים 
שמתפתח מרביה בתולית כמוסבר לעיל ..וזאת עוד הוכחה שכל תורת משה אמת ורק מבורא עולם שמסר 
 The blood-sucking ). להם את התורה ודברים אלו ידעו חז"ל את כל הדברים שרק כיום המדע מגלה
 lice are regarded by entomologists as being the most parasitic of all insects, because
 there is no free-living stage in the life-cycle at all. Even the eggs are on the host, and the
 Number • 16 insects are born, live, and die on the host. Dermatologic Clinics Volume
 John W. Maunder MA, PhD, MSc, FRES, FRSH Medical 843 page 1998 October • 4
Entomology Centre, Fulbourn, Cambridge, United Kingdom 10. אושר טהרת המשפחה 
ה''מסכנה''  הנדה  לאשה  התורה  של  ה''משפיל''  היחס  על  הפוקר  מתלונן  משמים:  לתורה  ראיה  כעוד 
וה''מנוכרת''. מענה: בא ללעוג לעיקר יופיה, הדרה ותפארתה של האומה היהודית הוא המבנה המפואר 
של המשפחה היהודית, שגם הפוקרים של כל הדורות קינאו קנאה עזה ביחסי האהבה ורעות בין בני הזוג 
שומרי המצוות.הנה צריך להיות הרבה יותר מחצוף לטעון על ''אכזריות'' טהרת המשפחה, בזמן שבזכות 
והגירושים  בגידות,  שנאה,  למריבות,  בניגוד  בה,  המדקדקים  כל  ושלום  באהבה  חיים  זו  טהרה  שמירת 
באחוזים מבהילים של החילוניים שלא שומרים אותה. הרי כל עיתון חילוני מתאר את קצה הקרחון של מה 
שקורה שם, תיאורים מסמרי שיער של בגידות המובילות לפעמים לרצח, מריבות ואכזבות עד להתאבדות, 
התנהגות אנטי-מוסרית מחרידה, ילדים חצופים וגסים, וכו' וכו'. כל זה מנת חלקם של ה''נאורים'' שלא 
נוהגים את חוקי טהרת המשפחה ה''אכזריים'' שקיבלנו מסיני... ואנו נדהמים לראות היאך חז''ל הקדושים 
אנו:  בדורנו  שרואים  וכמו  הדורות,  בכל  ראו  ישראל  אלפי  שרבבות  מה  את  מראש  שנים  אלפי  כותבים 
המשפחה היהודית היציבה והמאוחדת, על בסיס אהבה אמתית וכבוד הדדי, היא רק בגין שמירה על חוקי 
טהרה אלה. ראה דברי חז''ל הקד' במסכת נדה ל''א ע''ב: ''תניא: היה ר' מאיר אומר: מפני מה אמרה תורה 
נדה לשבעה? מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה 
כשעת כניסתה לחופה''. על זה מעידים גם יועצי נשואים גויים וחילוניים, שחיי המשפחה של היהודים 
]ד''ר  וגם לאשה  לבעל  גם  ויותר מאושרים  תקינים  יותר  יותר מבוססים,  הם  דיני הטהרה  את  השומרים 
ברנרד שפירא, סקסולוג בהדסה, מבדיקה וטיפול ב8000 זוגות נשואים, וכך טוענים כל המומחים שבדקו 
זאת  שהכריז  מלונדון,  קרפילד  ד''ר  ]כגון  נשואים  יועצי  שיש  עד  הארוך[,  במענה  מקורות  ראה  זאת- 
בקונגרס הבריאות העולמי![ המייעצים למטופליהם הגויים לפרוש פרק זמן אחד מהשני כמו שעושים 
היהודים...! ועוד: גם בזמן נידתה מקבלת אשה ''מסכנה'' זו יותר יחס של חיבה וכבוד מבעלה ]כך ההלכה 
לאושר  בנוסף  והנה  שלו...  ביותר  הגדולים  האהבה''  ''בזמני  אף  מדת  מנוכר  כל  שנותן  ממה  מחייבת[, 
האשה  בריאות  נשמרת  הטהרה  חוקי  שמירת  שע''י  המומחים  אומרים  שכאלה,  נשואים  בחיי  ויציבות 
בהרבה בחינות כגון שיקום שלם של קרום הפנימי של הרחם שהתפרק ]שגילו שהיווצרות הקרום החדש 
הוא שבעה ימים מזמן הפסקת ההפרשה של הדם, שהם בדיוק ה''שבעה נקיים'' שחייבו חכמים את הבעל 
ידעה בצורה  יחד עם עוד הרבה הלכות המובאות במענה הארוך, מראות איך התורה  זו  לפרוש! הלכה 
מדהימה במבנה הפיזיולוגי של האשה, בדברים שנתגלו למדע רק בדור האחרון, ומעניקה פתרון מופלא 
לבעיות רפואיות וחברתיות בחיי הנשואין![.)ראו על כך בהרחבה בספר ההוכחות ( ועוד: בשבעה ימים 
חיידקים  לקלוט  העלול  רגיש  במצב  הרחם  פנים  נמצא  הרחם  של  הפנימי  הרירי  הקרום  בניית  של  אלה 
נמנעות  ועוד:  פרישת הבעל.  ע''י  הנמנע  דבר  הירכיים,  אגן  איזור  ולזיהום  לריבויים  נוח  ולשמש מרבץ 
הפרעות לתיפקודים המחזוריים. ועוד: יש דבר מפורסם שאושר ע''י הרבה מומחים, ששמירת דיני הטהרה 
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מונעת את סרטן הרחם שהשכיחות אצל השומרות פחותה פי 20]!![ ממי שלא שומרת. גם מבחינה נפשית 
יותר  נתונה  גם  בהם  אלה,  נקיים  ולא  נעימים  לא  בימים  דווקא  והתרעננות  להתאוששות  האשה  זקוקה 
למצבי רוח ]בגלל חילופי ההורמונים[ שלא תמיד מבין הבעל המחפש סיפוקו, א''כ הטענה הצבועה של 
גם  האישיים  למאוויו  האשה  של  אנוכי  לניצול  הגבר  תירוץ  אלא  אינה  ה''מנודה''  לאשה  ''אכזריות'' 
כשלאשה כלל לא נוח. עוד מרויח הגבר בפרישתו, בנוסף לסיפוק של ריסון עצמי, בזה שהוא לא נפגע 
מ''רעל הוסת'': מנוטוכסין. גם בדקו שהרבה פגעים הבאים על עוברים, לא באים על בני שומרי הטהרה, 
כגון: עיוורון מלידה. גם מחזור האשה ממשיך אצלם לגיל יותר מבוגר ]וזה מראה על חוסן יותר גדול[. 
ועי' דעת ר' יוחנן נדה ל''א ע''ב: ''אין האשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה''! כך שנוסף לפיסיולוגיה 
מבחינה  גם  ביותר  הנאותה  ההולדה  סוד  את  גם  התורה  ידעה  ובניינה,  הרחם  קרום  פירוק  של  הנעלמה 
פיסיולוגי  ידע  על  המבוססים  עילאיים  אושר  חוקי  לעמו  חק  הבורא  הרוחנית[!  לטהרה  ]בנוסף  גופנית 
אבסלוטי של בורא העולם, מזה אלפי שנים, בדברים שנתגלו לאחרים רק לאחרונה!כל הדברים שכתבנו 
הילדים  שנשמת  עוד,  יודע  צלמו,  את  איבד  לא  שעדיין  המרגיש,  היהודי  אך  גוי.  רופא  גם  לאשר  יכול 
הנולדים בטהרה היא יותר זכה ועדינה, לא חצופה וגסה, ויותר מוכשרת לקליטת התורה לאמיתה. וברור 
שכל זה שכתבנו הוא רק להראות זיופי הפוקר גם לשיטתו ה''מדעית''. אך אנו, שומרי גחלת אש הקודש 
מסיני, לא צריכים ''ראיות'' וחיזוקים, כי אנו שומרים הלכות אלו באהבה, כגזירת מלכו של עולם, שקידשנו 
במצוותיו לקרבנו אליו! אמהותינו מסרו על זה נפש אלפים בשנים, בטבילה בנהרות של קרח ובנסיעה 
נצחיותו!ובא  ולביאור סוד  לייחודיות של עמנו, לחוסנו הנפשי  נפש: עוד דבר שתרם  למרחקים בחרוף 
הפוקר בחציפותו להעליל שעל שומרי טהרת המשפחה ''צריך לרחם''. הוא, שחי בקטטה ובבגידה מחוסר 
בחיי  האישיים  כשלונותיו  מערכת  על  תיסכול''  ''זעקת  הן  השמצותיו  ושכל  עצמו,  על  לשלוט  יכולת 
משפחה, הוא מעיז לכתוב ש''מאמללים לחינם את שני בני הזוג בפרישות שאין לה שום סיבה'', בתקוה 
''לשכנע'' איזה טיפש כמותו לא לשמור טהרת המשפחה, כדי שיהיה ''מאושר'' כמותו...]תגובת הפוקרים: 
1. מודים שיש אושר ואהבה בין שומרי הטהרה )נו? שישמרו גם הם?!( אך ההלכה ''מתאכזרת'' לאשה 
18 להראות היאך כל הלכות האישות  ה''משועבדת''. תשובה: גם בזה הרחבנו במענה הארוך לקונטרס 
המודרניזציה  עליה  לכפות  שמנסה  לתכונות  ולא  הגבר,  לעומת  האשה  של  האמתיות  לתכונות  מכוונות 
והמאמללות אותה לחלוטין. 2. חלק מהמחקרים שהבאנו מיושנים ולא בדוקים, כגון זה של פרופ' שיק. 
תשובה: כנגד זה יש הרבה מחקרים חדשים שמאמתים שוב ושוב את עליונות ההייגינה של דיני טהרת 
המשפחה באי-קיום יחסים בימים שהתורה אסרה, והעובדה היא שמכל המחקרים שאנו מביאים, חוזרים 
לתקוף שוב ושוב רק את פרופ' שיק מלפני 83 שנה. משמע שבשאר הם נאלצים להודות כי הם מבוססים 
וככל  והרבה ספרים עם מקורות מובאים בתשובה הארוכה.  ביותר.  והמהימנות  על המקורות העדכניות 
שמרבים במחקרים מגלים עוד ועוד מעלות פיסיולוגיים בשמירת טהרת המשפחה, ותיכף נכתוב חלקן. אך 
גם בענין מחקרו של פרופ' שיק מגלים הפוקירם בורות, כי בLancet 1977 - ובמאמרים יותר מאוחרים, 
מעלות   13 של  חלקית  רשימה  לפניך  הנידה!והנה  בדם  המנוטוכסין  רעל  קיים  שאמנם  לאשר  חזרו 
פיסיולוגיות בשמירת טהרת המשפחה כפי שהתפרסמו בבטאונים רפואיים באנגלית בשנים האחרונות, 
 Preventing pelvic .1 :והמקורות הרפואיים יסופקו בשמחה ע''פ הבקשה, ולא כתבנום פה כי רבים הם
 inaֳmmatory disease: – Enough time for wound healing. – Presence of blood
 )promotes bacterial growth(. – Enough time for pH change. – Mucus plug within
 .2  .the endocervix: • Mechanical barrier. • Bacteriostatic effect of cervical mucus
 Cofactor in preventing  .3  .)Preventing endometriosis )retrograde menstruation
 Preventing ectopic  .5.Preventing genetic miscarriages  .4  .cervico-uterine cancer
 .7  .Early diagnosis of even minimal pathological hemorrhages  .6  .pregnancies
 .9  .Estrogen levels and natural sex desire  .8  .Cofactor in preventing impotence
 .11  .)Increasing male fertility )post-abstinence  .10  .Postpartum libido diminished
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 Increasing female fertility: – Ovulation. – Endocervical mucous secretions are
 .12  .plentiful and watery. – Openings in the meshwork of lָaments become larger
 Etc.  .14  .Promoting a happier marriage  .13  .Deaths linked to sex after childbirth
נהפכו  היאך  זאת,  כל  ראותנו  אחרי  הנה  ו.   .Medical sources available on specicָ request
העלילות להוכחות, הבה נעשה אתנחתא לחשוב מה בעצם ניסה החצוף להעמיד נגד מה. רבבות גדולי 
ישראל, האנשים החכמים בעולם, מנהיגי עם ישראל לדורות ]שגם מלכי הגויים העריצו אותם, ואפילו 
רבי  כגון:  ושרים,  ולרופאים  האישיים  ליועציהם  העולם  מלכי  אותם  לקחו  הגלות  בשיא שפלות  כשהיו 
חסדאי אבן שפרוט, רבי שמואל הנגיד, רמב''ם, דון יצחק אברבנאל, השר מקוצי והרבה אחרים[, אנשים 
עם מידות מפליאות בטהרתן שגם המוני הגויים היו באים אליהם להתלמד, להתייעץ ולהתברך. ענקים 
שמסרו נפש על האמת ועל החסד. משה רבנו ואלפי הנביאים, ואלפי התנאים והאמוראים חכמי המשנה 
והגמרא, והראשונים והאחרונים, שבנוסף לגדלותם המבהילה בתורה ובנוסף להיותם אנשי מופת ואמת 
מעידים  והם  דורנו,  בגדולי  רואים  שאנו  ]כפי  לזולת  חסד  של  פלאית  הנהגה  עם  שבעולם  המוסריים 
רופאים,  המדעים:  בשאר  גם  שבדור  הגדולים  החכמים  הם  היו  כמה![,  פי  עליהם  עלו  שקודמיהם 
מתמטיקאים, פילוסופים חכמי תכונה וכו' וכו'. שים את כל גדולי העולם האלה על כף המאזניים האחד, 
יחד עם מסורת-החכמה המדוייקת והמשומרת ובנין ההגיון האבסולוטי המגובה בהוכחות חותכות בודאות 
שאין למעלה ממנה ]ראה פרק ח'[, וב''צקים'' עם כיסוי שכבר הוכיחו את עצמם בצורה בלתי רגילה אלפי 
הקטנוני,  והנקמן  הנואף  הזגזגן,  השקרן,  הקשקשן,  השחצן  את  השניה  הכף  על  תן  ולהבדיל,  שנים. 
ל''אמת''  שלו  קני-המידה  את  היטב  היודעים  ''ידידיו''  ידי  על  אף  נסבל  לא  וחציפותו  שבשחצנותו 
ול''מוסר''... אפילו....) אותו ראש מפלגת כופרים שנלחמת בדת,שמתהפך כעת בכף הקלע וגהינם(,אומר 
שזרק אותו מממפלגתו בגלל היותו אינטרסנט זגזגן בדעותיו. הבנתו בתורה היתה תמיד מוגבלת אפילו 
בדבריהם הפשוטים של גדולי הקדמונים, אך בשחצנותו לא תלה את חוסר הבנתו בעצמו אלא בהם... ]הרי 
אנחנו שגידלנו אותו מההתחלה ראינו שהוא לא היה מוכן ולא מסוגל להעמיק במשנת הקדמונים כרמב''ם 
ורש''י ורשב''א שהיו גאוני הדור, שאפילו גדול בתורה באמת צריך להתאמץ להבין דבריהם, וכחובבן 
מתחיל מיד היה ''חולק'' על כל דבר שלא היה מבין ואומר שדיברו ''לא לענין''. כילד בכתה א' שלמד 
זו הרבה  באיגרת  ואחותי,  אחי  ראינו,  איינשטיין...  על  לחלוק  הלך  זו  ''נוסחה מתמטית''  ועם   ,2+2=4
דוגמאות של חוסר הבנה זה, בנוסף לשקרים ולזיופים, ובמענה בהרחבה ישנן עשרות דוגמאות נוספות![. 
שים בדמיונך, יקיַרי, פוקר זה עם חבורתו הריקנית והאינטרסנטית בכף מאזניים האחד, ואת מליוני אבותינו 
ענקי הדעת ומוסרי הנפש על האמת בכף השני, וחשוב לבד איזה כף יכריע... ואנשי אמת גדולי עולם אלה 
אימתו את התורה לא מספק אלא בודאות שאין כמותה ]בזמן שהכופרים בתורה אינם כופרים בודאות אלא 
מספק: אולי זה לא נכון...[, )ואנוכי ערן בן עזרא הקט מוסיף כפי שספר ההוכחות מוכיח חד משמעית 
בהוכחות לוגיות שכלתניות ומדעיות את אמיתות התורה ללא כל פקפוק.(עד שענק הדיעה הרמב''ם ]שהיה 
כליל המדעים ובגיל 16 חיבר ספר עמוק בלוגיקה, והיה נחשב לגדול הרופאים בדורו עד שהמלך המפורסם 
צאלח א-דין לקחו כרופאו ויועצו האישי! ובהלכות קידוש החודש ביד החזקה מפרק י''א כתב את תוצאות 
החשבונות המסובכים של קידוש החודש, והחזו''א באו''ח סי' קט''ו טרח והעמיק לבאר חשבונות אלה, 
הרמב''ם  דברי  לבאר  עמל  יורק  ניו  באונ'  לפיסיקה  פקולטה  ראש  קליקשטיין  א.  כפרופ'  המדע  וגדולי 
והחזו''א בנוסחאות מסובכות בספר מיוחד![ כותב בפירוש המשניות סנהדרין פרק י ]בביאור 13 יסודות 
האמונה[: ''היסוד השמיני: היות התורה מן השמים, והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע''י משה 
דרך  על  יתברך בענין שנקרא  ה'  כולה מאת  כלומר שהגיעה אליו  כולה מפי הגבורה,  ע''ה שהיא  רבינו 
השאלה דבור וכו' אלא כל דיבור ודיבור מן התורה יש בהן חכמות ופלאים למי שמבין אותם ולא הושג 
תכלית חכמתם, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ואין לאיש אלא להלך בעקבות דוד משיח לאלהי יעקב 
שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך )תהלים קיט(. וכמו כן פירוש התורה המקובל ג''כ מפי הגבורה 
וזה שאנו עושים היום מתבנית הסוכה ולולב ושופר וציצית ותפילין וזולתם הוא בעצמו התבנית אשר אמר 
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השם יתברך למשה והוא אמר לנו והוא נאמן בשליחותו וכו'''. ובהמשך, אחרי פירוט כל שלושה עשר 
יסודות האמונה של העם היהודי, מסיים שם הרמב''ם: ''וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר 
בה אמונתו בה' הוא נכנס בכלל ישראל ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו בכל מה שצוה השם יתברך 
איש לחברו מן האהבה והאחוה, ואפי' עשה מה שיכול מן העברות מחמת התאוה והתגברות הטבע הגרוע 
יסוד מאלה  לאדם  וכשנתקלקל  ישראל.  מפושעי  והוא  לעוה''ב  חלק  לו  יש  אבל  כפי חטאיו,  נענש  הוא 
ועליו  ומצוה לשונאו  וקוצץ בנטיעות  ואפיקורוס  ונקרא צדוקי  וכפר בעיקר  יצא מן הכלל  היסודות הרי 
נאמר )תהלים קלט( הלא משנאך ה' אשנא''. ]ובימינו פסק החזון איש לא לשנוא את היהודים של הצבור 
הכללי הפגומים באמונה, אלא לקרבם באהבה, שאין אשמת הכופרים גדולה כפעם, עקב שטיפת המוח 
ומדיחים  למסיתים  זה  בפסק  איש  החזון  כוונת  ואין  הקלוקל.  והחינוך  התקשורת  אמצעי  של  התמידית 
ששנו ופרשו...[. עיין שם בכל דברי הזהב של הנשר הגדול והפטיש החזק הרמב''ם, קח פסק זמן למחשבה, 
ותסיק את המסקנות המתבקשות. ז. והנה עוד כמה עניינים עליהם כתב הפוקר, שבמענה הארוך הרחבנו 
לחשוף בהם את זיופיו האנטישמיים: • הוא הפך את הדתיים ל''חשוכי דעת'' ביחס לחילוניים ה''נאורים'', 
כולה  התורה  באמתות  המאמינים  דתיים  יהודים  הם  בעולם  המדענים  מגדולי  שמאות  הראינו  ואנחנו 
אף  מבין  אינו  שהוא  הראינו  ומאידך  נודעים[  פרופסורים  מאותם  עשרות  של  שמות  פירטנו  ]ובמענה 
החילוני[  החינוך  משרד  ]של  במחקרים  שגילו  הבאנו  עוד  ט'...  כתה  של  ברמה  ובמתמטיקה  בפיסיקה 
שהחשיבה המדעית והבנת הנקרא אצל הדתיים היא ברמה הרבה יותר גבוהה מאצל החילוניים! ואנחנו 
תפקידו  לאדם:  ביותר  החשוב  בדבר  מעט  לחשוב  בסרבו  ביותר,  מצומצם-אופק  המצוי  החילוני  נוסיף: 
שאינה  האשה  ולא  היא,  שרק  הראינו  ואנחנו  מסכנה,  לשפחה  הדתית  האשה  את  הפך  הוא   • בעולמו! 
שומרת את התורה, חיה כמלכה ממש על פי הנחיות התורה לה ולבעלה, ואין מאושרת ושמחה ובעלת 
סיפוק-עצמי והגשמה-עצמית ממנה בכל נשות העולם! ]ועיין לעיל ענין 10 על טהרת המשפחה[. • הוא 
ניסה להפוך את ענקי הרוח הקדמונים שכל חכמי עולם רעדו מהם: חז''ל, לנבערים מדעת, ואנחנו הראינו 
שגם בימינו המוחות הטובים בעולם מתקשים לרדת לקצת עומק דעתם, ומאות פעמים גילו ענקי רוח אלה 
פלאות גם במדע, לא רק בחכמת התורה, דברים שלא ידעו כל מדעני דורם! ]דוגמא: כתבו בצורה אגבית 
פלאית במסכת ברכות דף ל''ב ע''ב את מספר הכוכבים ביקום: מספר עם 18 אפסים, שהוא קרוב בצורה 
מדהימה למספר המשוער רק לאחרונה אצל המדענים!)ראו עניין זה ועוד בספר ההוכחות ודי בכך להשאר 
המום ונפעם מגודל ידיעות חז"ל ([. וחיו בקדושה ובמוסריות ובהטבה לזולת בדרגה בלתי נתפסת! הוא 
האשימם, למשל, ב''פרימיטיביות'' על שהאמינו בכוחות ערטילאיים, בזמן שגדולי החוקרים במחלקות 
לפראפסיכולוגיה באוניברסיטאות הכי יוקרתיות רואים כדבר מובן מאליו הימצאותם של כוחות אלה... 
הוא טען שהגמרא ]=תלמוד[ לא רלוונטית, בזמן שממנה צמחו כל גדולי ומנהיגי ישראל על ידי שהעמיקו 
ה''לא  ומהגמרא  דורנו.  בבעיות  לפסוק  ודבר  דבר  ודימו  רלוונטיות''  ''לא  גמרות  אותן  של  בסברות 
רלוונטית'' חיברו ספרים במשפט עברי שפתרו את כל בעיות החוקה של ימינו עד שחיברו גדולי המומחים 
למשפט יודעי תורה ''חוקה תורנית'' מקיפת כל ]כגון פרופ' מנחם אלון: ''המשפט העברי''[. וסטודנטים 
למשפטים נשלחים ע''י מרציהם החילוניים ללמוד אצל הדתיים סוגיות תלמודיות בגמרות ''לא רלוונטיות'' 
אלו לחדד ולהעמיק את הבנתם המשפטית... • הוא הלך בעקבי אבות הנאצים ''מבקרי המקרא'' הגרמניים 
שהמציאו באובססיביות אנטישמית כל טענה משונה שיכלו נגד תורת היהודים: שהיא עשויה ממחברים 
אינטרסנטיים שונים/ חתוכה ומחוברת מתקופות שונות בעלי מגמות שונות/ שונתה/ זויפה וכו' וכו'. כי 
לא ידעו מאומה מכללי ההבנה שבאו מסיני בתורה שבעל פה כדי להבין את הכתוב בתורה שבכתב. ואנחנו 
עם  ותמה  יפה  אחת  חטיבה  כולה  העולם,  בורא  מאת  בשלמות  ניתנה  עתה  שהיא  איך  שהתורה  הראינו 
ההבנה הפנימית המסורה מסיני. ועוד טענו הפוקרים שאין הוכחות ארכיאולוגיות לתורה, והראינו שגדולי 
יגאל  פרופ'  והגדול שביניהם:  הארכיאולוגים סברו שהיסטורית התנ''ך מוכחת לפרטי פרטים כאמתית, 
ידין המפורסם, היה מנהל חפירות לחפש מקומות חדשים, לפי ההנחיות והאינפורמציה מהתנ''ך שבידו! 
• הוא ניסה להכפיש תורת אבותיו לומר שחוקי התנ''ך אינם מוסריים כלפי האשה והגוי וכדומה, ואנחנו 



ספר התשובות 539

הראינו שכל דבר מוסרי בעולם כולו, בדתות, בכתות ובאידיאולוגיות, הכל בהשפעה ישירה מהתנ''ך! יחד 
עם זאת הראינו ש''ערכים חילוניים'' הם המצאות תועלתניות זמניות: בלי ֵשֹכל, בלי עבר, בלי הווה וודאי 
בלי עתיד.• הוא ניסה להכפיש את תורת אבותיו לומר שהיא ''גזענית'' בהפליית היהודי לטובה. ואנחנו 
הראינו את אמת הדברים, שהתורה מטילה על היהודי את האחריות הכי גדולה באנושות, להפיץ את המסר 
האלוקי בעולם, עם עונשים כבדים במיוחד אם לא ימלאו משימה זו כראוי! העם קיבל משימה זו ברצון, 
וגוי קדוש'', עם ההיסטוריה הייחודית-הניסית שלו במשך אלפי  ו''ממלכת כהנים  ל''עם סגולה''  ונהיה 
בדורינו:  ]רק  להצלתה  גלויים  ניסים  של  מסכת  כזו  אומה  לשום  היתה  לא  לעונש.  והן  לשכר  הן  שנים, 
מלחמת ששת הימים, מלחמת המפרץ ועוד[, כמו שלא היתה לשום אומה כזו מסכת ניסים לעונש ]בדורנו: 
היהודי  של  זה  כמו  אחראית  משימה  בודאי  בכלל[.  והאנטישמיות  בפרט  האינקויזיציה  בעבר:  שואה. 
הטילה אותה הבורא על היותר מתאימים לביצועה, הם צאצאי אברהם יצחק ויעקב, עם כל תכונותיהם 
לעונש  הראוי  כ''פושע''  זמננו  בן  לחילוני  להתיחס  היא  היהודית  שההשקפה  העליל  הוא  הייחודיות.• 
החמור ביותר, ואנחנו כבר הבאנו לעיל בשם החזון איש ]וכך כותבים בפשטות פוסקי ההלכה בימינו[: 
החילוניים רובם ככולם הם מנותקים מתורת אבותם שלא באשמתם, עקב החינוך והתקשורת המחפשים 
והממציאים מומים וחסרונות בתורה ובשומריה, במקום לחשוף את יופיה המדהים, ואנו מצווים לאהוב 
ליהדות האמת ככל שניתן. כל חילוני שמכיר מישהו מלומדי  ולקרבם  גם את הרחוקים האלה בכל לב, 
התורה נוכח באהבתם ודאגתם המיוחדת לכל יהודי!• הוא ניסה ללעוג לפלאי הגילויים בדילוגי האותיות, 
ואנחנו הראינו פלאים נוספים מזה, בנוסף לעוד דרכים פלאיות לגלות את הסודות החבויים בתורה הקדושה 
המכילה בתמציתיות את כל הידע על עולם ומלואו!)וראו פרק דילוגי האותיות בספר ההוכחות, שכל בר 
אנוש,  בשכל  נתפס  שלא  דבר  אנושית,  על  התורה  היות  את  מוכיח  בלבד  זה  רק  איך  ורואה  מבין  דעת 
החוכמה האלוקית הצפונה בתורה בקודים וצפונות אלו.וגם המדענים מנאס"א ומתמטקאים רבים שניסו 
מבחינה  בלבד  האותיות  שדילוגי  מדעית  כיום  .והוכח  מצאו  לא  אחרים  כרס  עבי  בספרים  זאת  למצוא 
מתמטית מחייבים קיומו של בורא על אנשוי שנתן את התורה בהצפנות אלו שאפילו מחשבי על לא היו 
ניסה ללעוג להשפעת אור תורתנו הקדושה, כזבוב  מסוגלים בימינו להצפין כל שמוצפן בתורה.(• הוא 
הבא לעמעם את אור השמש, אור המתבטא בעוד המון פלאות: בנבואות מדהימות שנתגשמו, בהבטחות 
פלאיות של התורה שהתקיימו, בפלאי סודות הלוח העברי שהוא הלוח היחיד בעולם שבתחכומו לא היה 
צריך לשנות אותו אף פעם ושחכמי האומות גנבו מאיתנו סודות מחכמה זו. כתב על השבת והשמיטה ועל 
ברית המילה ועוד, ואנחנו הראינו בכל העניינים האלה מקצת האור המבהיק למרחוק של תורת האלוקים 
משמעית,  חד  ומראה  האתאיסטים  של  השקריות  הטענות  כל  מביא  ההוכחות  ספר  הנצחית!)וכמובן 
שלחז"ל היה ידע שרק בדורנו המדע מגלה, באמצעות מכשור מתוחכם דבר שמחזק ומוכיח שלא ניתן היה 
לבן אנוש לגלות זאת לבדו בלי מכשור מתאים שהומצא רק בדורנו, דבר שמוביל למסקנה שקיבלו המידע 
ממי שידע אותו והוא מוכרח בכוח השכל שזה רק, מי שברא את העולם והוא הבורא יתברך ,שרק הוא ידע 
זאת גילה לחז"ל כפי שרואים ממאות הדוגמאות בספר ההוכחות.( ח. ראיות מכריעות לאמיתות התורה, 
בקצרה ]מלבד אלו שכתבנו לעיל[ אין תורה ואין חכמה כשלנו בכל ההיסטוריה ובכל העמים: שבא בורא 
יודע שיש הוכחות  יהודי  ילד  כל  לפני עם שלם את דבריו באופן שאי אפשר להכחישם!  והגיד  העולם 
ברורות שהתורה אמת משמים: • מדרך מסירתה ע''י בורא עולם לכל המוני העם ללא יוצא דופן במעמד 
הר סיני במראה נבואי שאי אפשר לפקפק באמיתותה. זאת העידו כל בני ישראל לכל בניהם, שהם עצמם 
ואת חבורתו  אותו  בלעה האדמה  מיד  נמסר למשה,  בדבר אחד מדבריה שלא  וקורח שפקפק  זאת.  ראו 
בצורה פלאית לעיני כל העם. איך ימציא ח''ו משה או מישהו אחר תורה בה כתוב שלפני כל העם היה 
המוני  זועקים  היו  מיד  הרי  באמת.  האבות  שראו  מבלי  שם,  הנזכרים  הניסים  שאר  וכל  מעמד-הר-סיני 
האבות ל''ממציא'': שקר, לא ראינו! או המוני הבנים: שקר, לא מסרו לנו האבות כזאת!• כל אדם מתבונן 
רואה מהמורכבות המדהימה של הבריאה את החכמה הפנטסטית בה הורכבה, אם כן מוכרח שבורא רב כח 
וחכמה ברא אותה. וכמו שלא תאמר על משקפיים שנעשו לבד, ודאי לא כל הקומפלקס המורכב והמתוחכם 
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להפליא! וממילא חייבת להיות תכלית למענה ברא הבורא בריאה זו. וודאי גילה הבורא תכלית זו ליצור 
היחיד שהוא בעל בחירה: האדם, שֵידע היאך לנהוג. כי אין מּוסר מוחלט, ומה שטוב אצל זה רע אצל זה. 
על כן היה מוכרח הבורא לרדת לפחות פעם אחת למסור בצורה בלתי ניתנת לערעור את תפקיד האדם 
בעולמו. ושום אומה או דת מלבד ישראל לא תתיימר שהבורא הופיע לפניהם בצורה שכזאת, לפני המוני 
אנשיהם, כי אי אפשר להמציא כזאת מהלב, ולא יספרו ממציאי הדתות האחרות יותר מכמה ''מופתים'' 
ל''ב  ד'  דברים  בס'  מפורשות  מנבאת  והתורה  בודדים.  אנשים  לפני  הדת  אבות  שעשו  עלובים  פרטיים 
ששום אומה לא תעיז לעולם להמציא סיפור שכזה,)של התגלות המונית של הבורא לעם שלם( עי''ש. זאת 
אומרת: ממציאי הדתות למיניהן שבאו וחיקו חיקוי זול את מסורת העם הנבחר ואת תורתו, כמה שיהיו 
יעזו לספר שנמסרה להם דת בצורה שנמסרה תורה לישראל! מסקנה: לא תמציא שום  בעלי דמיון, לא 
אומה ושום דת ''מעמד הר סיני'': והראיה גם מההגיון וגם מהפסוק!)ראו על כך בהרחבה בספר ההוכחות 
וספר התשובות.( • בנוסף למסירת התורה במעמד הפלאי, הרי מסכת ההנהגה הניסית לעם נמשכה מאז עד 
היום הזה! המוני ניסים ארעו לעיני כל העם מזמן ניסי יציאת מצרים, וארבעים שנה ליוום ענני הכבוד 
ועמוד האש והענן ובאר המים והשליו, וירד לכולם ''מן'' בצורה מופתית יום יום! וכבש ה' להם את הארץ 
וכך  ויקרו לכולם!  קרו  נאמר שכל הדברים האלה  כולם  ובאותה תורה שקיבלו  לעיני כל העם!  בניסים 
המשיך הבורא להנהיג אותנו בכל ההיסטוריה. וכמו שכל גרגיר-חול וכל עלה-עץ וכל כוכב-מרום מעיד 
כאלף עדים שיש בורא לעולם בעל חכמה ותכנון ויכולת אין-סופיים, כך כל ההיסטוריה האנושית מורה 
באופן ברור שבורא זה שבחר בעמו ישראל ושהוציאם ממצרים באותות ובמופתים ושנתן להם את תורתו, 
אותו הבורא הנהיגם הלאה בנסים גלויים יותר מאלף שנים ]כגון: ניסי המקדש התמידיים[. ומאז ועד היום, 
אלפי שנים, מנהיגם ללא הפסק בנסים מפליאים הנקראים ''נסתרים'', לפי התוכנית האלוקית המדוקדקת 
במקביל  הנצח!  עם  של  הנצחי  קיומו  סוד  הנקרא:  הפלא  אותו  על  במפורש  מראש  כתוב  שבתורה, שם 
לשרשרת הרדיפות המוזרות ]שגם עליהן מנבאת התורה ומבארת למה באות[, בולטת השמירה הניסית 
התמידית: ''שומר עמו ישראל לעד''!• על מסורת התורה מוסרים נפש כל חייהם אלפי חכמי ישראל בכל 
דור להעבירו במדויק לדור הבא, ועל קיומו במדוקדק מסרו מיליונים את נפשם בכל הדורות. ואמנם לאחר 
כל ספרי  בין  זהות  ישנה  בין האומות בכל העולם, עם כל מה שסבלו,  גדול של העם  פיזור  אלפי שנות 
התורה של כל העדות, בכל 79,980 מילותיה מלבד תשע אותיות תנועה ]ו' וי'[ בס''ת של התימנים שלא 
משנות המשמעות. וישנה זהות בשמירת כל המצוות מלבד חלק מהמנהגים, בצורה פלאית ביותר. דבר זה 
מלמדנו על מנגנון שמירת מסורת התורה בדקדוק נפלא מאז נתינתה. • ומסורת זו נמסרת על ידי האנשים 
הכי מוסריים והכי אנשי אמת בעולם! הרי אנו מכירים את הנהגות האמת של אבותינו ושל גדולי התורה 
גדולי העולם מהדור  וגם את  יוד.  ישנו מהאמת בקוצו של  לא  הון בעולם  כל  כיום, שבעד  החיים עמנו 
האחרון עוד זכינו להכיר, כגון רבי משה פיינשטיין ורבי יעקב קמינצקי שכל מכיריהם ראו בעצמם שלא 
ישנו מהאמת אפילו תמורת סיכון חייהם! ]רבי פיינשטיין הנ''ל אמר ששונא את הקומוניסטים, כי השקר 
היחיד בחייו שהתיר לעצמו לומר היה בגללם כדי להציל עצמו מהם כשברח מרוסיה... ורבי קמינצקי העיד 
בגיל 90 שמאז שזוכר את עצמו )והיה לו זכרון פנומנלי( אינו זוכר ששיקר...[. וגדולים אלה מספרים על 
אבותיהם איך שעלו עליהם בכל מדה נכונה כולל המסירות למידת האמת! הרי כל מי שעמל בתורה רואה 
ותנאים חוזרים בהם ממערכות תורניות  ואמוראים  יהושע, הרשב''א  ה''קצות'', הפני  גדולי התורה:  את 
''את''  כל  דרש  העמסוני  שמעון  במדוייק.  מסתדרת  שלא  אחת  נקודה  בגלל  רק  רב  זמן  עליהם  שעמלו 
''את''. וזה  בתורה עד שחזר מכולם כי אחד לא הסתדר לו בדרש וחשב שאולי זה מראה שלא דורשים 
פשוט לכל מדקדק במצוות, שתורתנו הקדושה היא תורת אמת הדורשת בתוקף דקדוק במידה זו, לא פחות 
ממצוות אחרות: ''מדבר שקר תרחק'', ''צדק צדק תרדוף'', ''לא תונו איש את עמיתו'' ''שפת אמת תכון 
לעד'' ''אמת קנה ואל תמכור'' וכדומה. הרי כל הדיונים המסובכים בגמרא ומפרשיה הם להגיע לנקודת 
האמת הצרופה ביותר, ואין דבר המאמן את עמלי התורה לחתירה לאמת יותר מזה! עוד תראה מגמת אמת 
זו במה שהתורה לא מעלימה מאומה, ומבקרת ביקורת נוקבת את חטאי גדולי האומה מוסרי התורה ללא 
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רחמים: משה, אהרון, מרים וכדו'. תורת אמת! אם כן מוסריה מדור דור ודאי מוסרים מה שקיבלו ובצורה 
שקיבלו- באמת!! • הדרגות הגבוהות וההשגות הגדולות והגילויים הגדולים שיכול כל מתבונן לראות 
אצל כל אחד מהעמלים בתורה והשומרים מצוותיה: רבבות נביאים בעבר, תנאים ואמוראים וגדולי ישראל 
עד ימינו בעלי רוח הקודש והשגות וכוחות פלאיים, עד שלגדולים בתורה באים המוני היהודים, ואפילו 
הגויים, להתברך ולקבל עיצה ותיקון כמו האר''י ז''ל ותלמידו מהר''ח ויטל ז''ל, והבעש''ט הקדוש והגאון 
מוילנא והבן איש חי והחפץ חיים. זאת רואה כל יהודי על גדול בתורה, מלבד העידון והקדושה שמרגיש 
ומועדים,  כיפור  יום  קדושת שבת-קודש,  כהרגשת  במצוותיה,  עוסק  וכל  כראוי  בתורה  עמל  כל  בעצמו 
חלק  רק  ששי  פרק  בתחילת  אבות  בפרקי  וראה  וכדומה.  בתפילה  בעמדו  ית'  מציאותו  להרגשת  בנוסף 
מהדרגות ]''ולא עוד וכו'''[ שמבטיח התנא שמשיג כל מי שלומד תורה, גם אתה, אם תלמד אותה כראוי: 
גדול  פלא  ]וזהו  החטא  מן  ומרחקתו  ונאמן,  ישר  חסיד  צדיק  להיות  ומכשרתו  ויראה,  ענוה  ''מלבשתו 
בסגולת התורה שאי אפשר לנצח את פיתוי היצר הרע בלי לימודה![, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו 
עצה ותושיה בינה וגבורה וכו' ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין 
כל  על  ומרוממתו  ומגדלתו  עלבונו,  על  ומוחל  רוח,  וארך  צנוע  והוה  פוסק,  שאינו  וכנהר  המתגבר 
לחיים  ומעבר  מעל  והמתנשא  המרומם  אחר  אדם  בן  נהיה  כראוי  בה  ועמל  תורה  הלומד  המעשים!''. 
הרדודים בהם כבול האדם הרגיל. ה' גם נוהג עמו בהנהגה על-טבעית של מופתים כמו אצל הרבה מגדולי 
ישראל שבכל דור. ועוד אמר רבי פנחס בן יאיר בע''ז כ' ע''ב תורה מביאה לידי זהירות כו' זריזות כו' 
נקיות כו' פרישות כו' טהרה כו' והלאה עד קדושה ורוח הקודש ותחיית המתים! הכל מכוחה של התורה 
האלוקית! ולא נשארו הבטחות אלו ב''תאוריה'' בלבד, אלא בכל דור יש אלפים המתנסים בזה לפרטי 
פרטים! אין לנו אלא לברך אתכם בפסוק מתהילים ל''ד: ''טעמו וראו כי טוב ה''', שתזכו לטעום בעצמכם 
את עינוגה של תורת ה' עם הדרגות הנפלאות אליהן היא מביאה! • תוכן התורה הנצחית הרי מקיפה כל 
וכוללת כל ענייני הנהגת האדם בכל הזמנים והמצבים, ומגלה פלאות בחכמת המוסר וההשלמה האישית, 
וכו',  שיויון  חופש,  רחמים,  חסד,  אמת,  צדק,  בעולם:  טובה  ואידיאולוגיה  מידה  ]כל  בדעות  בהנהגות, 
מהתורה היא![, בעומקה וברוחבה, בהדרכה מעשית פלאית בפשט הכתובים וברמזיה, בחוכמות ומדעים 
ע''י כל מיני רמזים פלאיים ]עי' הקד' רמב''ן לתורה[ כגון רמזים באותיות לכל מה שקרה קורה ויקרה. ד' 
י''א[. הרי על חלק ה''נגלה''  ''ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים'' ]איוב  חלקי הפרד''ס, שבעים הפנים: 
בתורה יש להקדיש את כל החיים לדעת, כל שכן חלק ה''סוד'' שהוא ללא מיצרים להבין עומק סוד כוונת 
הבורא בכל ברואיו, ואת המשמעות הפנימית של עולם ומלואו, כולל העולמות האזוטריים, לאחר הכשרה 
נפשית נאותה!• גילויים פלאיים משמים ע''י ''שרים של מעלה'' וגילויי סודות תורה בחלום וע''י אליהו 
הנביא ושאר ''מגידים'' להמוני חכמי הדורות, והיו מגדולי החכמים שכתבו ספרים שלמים עם גילוייהם 
הפלאיים ע''י מלאכי שמים או אליהו הנביא, כגון מרן הבית יוסף והרמח''ל והאור החיים הקדוש ועוד. • 
הנבואות המדהימות שהתקיימו ומתקיימות ]מלבד נבואות הגאולה הסופית שיתקיימו בעזהית''ש במהרה 
נוראות אך  ויעברו צרות  ויתפזרו בכל האומות,  כגון מה שכתבה התורה שִיגלו העם מאדמתם  בימינו[, 
יישמרו מלהכחד, ובאחרית הימים ישובו מכל קצווי עולם לארץ ישראל ויחזרו בתשובה ויקרו להם שם 
שוב ניסים גדולים ]דברים פרק ד' מפסוק כ''ה עד ל', דברים כ''ח פס' ס''ד ופרק ל' מפסוק א' עד י' ויקרא 
כ''ו מ''ד[, מה שמתקיים בצורה מדהימה לנגד עינינו בימינו אנו! לאחר כל שנות הפיזור של ישראל בכל 
העולם והרדיפות המדהימות והשואה, פתאום קיבוץ גלויות מכל העולם, עם כל ניסי ההצלה הפלאיים 
והבריחה  עם הפחד  סיני  ביד המעטים! מלחמת  הרבים  האויבים  נפילת  לישראל: מלחמת השחרור של 
הפלאית של האויב! מלחמת ששת הימים שכמעט לא היה חייל ישראלי שלא חווה ניסים גלויים! מלחמת 
יום הכיפורים עם התפנית הפלאית לטובה אחר השיתוק הלא מובן של האויב למרות נצחונותיו הגורפים 
בתחילה! מלחמת המפרץ שגם אויבי ישראל הצטרפו להלחם נגד עירק המבקש לכלות את ישראל ואילו 
מישראל דרשו אותם הלוחמים נגד עירק: ''ואתם תחרישון''! וכל הטילים ששלחו עירק אמנם הרסו הרבה 
בניינים על תושביהם, אך לא נהרג אלא יהודי אחד! ועכשיו: מלחמת עירק שארה''ב בא מרחוק להכניעם 
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למרות שסכנת עירק המוחשית אינה אלא לישראל! וודאי העיקר עוד לפנינו!! • המוני הבטחות ניסיות 
שקוימו במלואן כגון ברכה בשמיטה וביובל ]תחילת פרשת בהר, ואפילו שהשמיטה בימינו מדרבנן, יש 
כל  את  מוכיח  לבדו  ספר ההוכחות שזה  כך בתחילת  על  ניסיים לשומרי השמיטה!)ראו  סיפורים  הרבה 
אמיתות התורה !!!( [, שמירת הארץ ע''י ה' כשיעלו לרגל ]שמות ל''ד כ''ד[, שהגויים לא יצליחו להפריח 
ושלא  מ''ד[  כ''ו  ]ויקרא  צרותיהם  למרות  יתכלו  לא  ישראל  שבני  ל''ב[,  כ''ו  ]ויקרא  הארץ  שממת  את 
ישכחו את התורה הקדושה ]דבר' ל''א כ''א[, צרעת מופתית למדבר לשון הרע ]ראה באריכות ברמב''ם 
סוף הלכ' טומאת צרעת[, אשה סוטה מתה בשתיית המים המָאררים ]במדבר ה'[ ועוד הרבה, מלבד הבטחת 
הברכה שתשרה עם שמירת התורה והקללה שתהיה ח''ו באי שמירתה ]בחקותי, כי תבא, נצבים ובהרבה 
]מצוי בכל חנות ספרי קודש[  ''נבואה והשגחה'' לר' סוקולובסקי  ועי' ספר  ובנביאים[.  מקומות בתורה 
הרבה דוגמאות פלאיות.)ודי למעיין בספר זה ספר ההוכחות וספר התשובות ולא נותרת כל ספר בליבו 
שתורת משה אמת ומשה אמת ואין עוד מלבד בורא עולם שהוא יחדי ומיוחד כל יכול ,שמשגיח בכל רגע 
ורגע על כל הבריאה וכל הברואים,וכל שהוא עושה איתנו הוא רק לטובה, והכל בצדק מוחלט ברחמים 
עצומים ומידה כנגד מידה שכן השם צדיק וישר שאין עוול בא על ידו.ערן בן עזרא ( ט. ונסיים במכתב 
....... אילן  בר  באונ'  לכימיה  המחלקה  ראש  אורבך  דורון  הפרופ'  בארץ  המדענים  מגדולי  אחד  שכתב 

)לאתאיסט השקרן הידוע(, וזה לשונו: בס''ד עבור אנשי/מפיצי קונטרס )השקר האתיאסטי(.... )האתאיסטים 
כפרופסור  מפיצים.  שאתם  מהקונטרסים  מבוטל  לא  מספר  לקרוא  לי  "יצא  הידוע(.:  הפוקר  הנוכל   של 
לכימיה המנהל אחת מקבוצות המחקר הגדולות בארץ הנמצא בחזית המדע המודרני, אני מניח שאני מכיר 
את חוקי הטבע ומשמעותם לא פחות מכם.כמו כן אני יהודי שומר תורה ומצוות שמאחוריו נפח לא מבוטל 
לכם  לומר  מוכרח  במדע.אני  וגם  בתורה  גם  מבין  עצמי  את  רואה  בהחלט  שאני  כך  תורה,  לימוד  של 
שאתם  מה  לכל  רעים.  יצרים  והרבה  תסכול  רשעות,  מבצבצים  מפיצים  שאתם  הקונטרסים  שמאחורי 
בזוית ראיה צרה  נטפלים לאיזה מאמר של חז''ל, מציגים אותו  ולקלקל. אתם  יש מטרה להרע  כותבים 
אחרת  או  זו  מוגבלות  ]מתוך  סותר  ולכאורה  מדעית,  בבקורת  עומד  שאינו  להראות  ומנסים  ומוגבלת, 
אלא  חז''ל,  מאמרי  לא  הם  האמת  את  שסותר  שמה  היא  ''מבוססות''.הבעיה  מדעיות  אמיתות  כביכול[ 
לחשוב  עלול  גלובלית  ראיה  שמחוסר  פסאבדו-משכיל,  מבולבל,  לציבור  המיועדים  שלכם  הקונטרסים 
שיש מאחורי החומר שאתם מפיצים איזו דעת.ובכן, ככל שהמדע המודרני מתקדם לעומק ולמרחב, יותר 
ויותר מתברר שהיקום כולו מתקיים בנס. תופעת החיים היא נס שלא יכול היה להיווצר מאליו לפי חוקי 
שבתופעת  בנס  מכירים  המודרני,  המדע  אומר  מה  באמת  המכירים  בכירים  מדענים  ויותר  יותר  הטבע. 
החיים. כמו כן ניתן להראות בקלות שהתורה ]ובעצם התנ''ך כולו[ נכתב בהשראה אלוקית, שכן התנ''ך 
שנכתב לפני כ-2500 שנה מנבא בבהירות רבה את תולדות עם ישראל אלפי שנים אחר שנחתם. קריאה 
למסקנה  בפשטות  מביאה  ישראל  עם  תולדות  עם  והיכרות  בלבד  פשוטה  עברית  ידיעת  מתוך  בתנ''ך 
שהתנ''ך חובר בהשראה על-אנושית. יוצא שבכל דרך שמסתכלים על המציאות, אם מכירים את העובדות: 
מדע, תנ''ך ותולדות עם ישראל, מגיעים למסקנה שיש בורא לעולם ושהוא נתן תורה מחייבת לעם ישראל.

מאחר ולחכמי ישראל ניתן התפקיד להעביר את התורה הזו מדור לדור, הרי שלא יתכן שהבורא נתן לחכמי 
ישראל להגיד סתם דברים, שיוכלו לבוא חברת ליצים כמותכם ולעשות מהם צחוק. כל סתירה בין מאמרי 
חז''ל לבין מדע נובעת אך ורק מאי הבנה או של מאמרי חז''ל או של אי הבנת המציאות המדעית האמתית, 
או אי הבנת שניהם. נראה שהאפשרות האחרונה היא זאת שמאפיינת את הגיגיכם. לחכמי ישראל היתה 
כוונה במאמריהם להעביר לנו מסרים חינוכיים ברוח תורת אלוקים חיים. הם השתמשו בחלק מהמשלים 
אומות  ישראל לחכמי  ''הודו חכמי  נאמר  לא מעטים  בעניינים  בזמנם.  קיים  בידע האנושי שהיה  שלהם 
העולם''... ''חכמה בגויים תאמין''. לכן אין שום סתירה בין יהדות למדע.הקב''ה מדבר אלינו בשתי שפות 
מקבילות:לכל האנושות: חוקי הטבע והגאוניות שאחורי הבריאה, והעובדה שמוח האדם מסוגל להמציא 
שפת  ישראל:  עקיפה.לעם  שפה  שהיא  המדע  שפת  זוהי  המסובכים.  הבריאה  חוקי  לתיאור  מתמטיקה 
נבואות לאורך כ-1000 שנים.לא  התורה, שפה ישירה שדרכה הבורא מתקשר עם עם ישראל דרך אלפי 
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תיתכן סתירה בין שתי השפות הבאות מאותו מקור. סתירה כביכול נובעת מאי הבנה של אחת מהשפות 
הללו או שתיהן.לסיכום: החילוניות המתוסכלת והלוחמת שלכם לא תביא אתכם לשום מקום. עם ישראל 
יחזור בתשובה איתכם או בלעדיכם. אי אפשר לעצור את המהלך היחידי שיכול להביא לתיקון העולם.אני 
קורא לכם בימים טרופים אלה, זמן מתן תורתנו, להתעשת לעשות חשבון נפש ולחזור בתשובה. פרופ' 
מן  והבדילנו  לכבודו  שבראנו  אלוקינו  ברוך   * אילן  בר  אוניברסיטת  לכימיה,  המחלקה  אורבך,  דורון 
אלא  המשיח[  ]בימות  העולם  כל  עסק  יהיה  בתוכנו!''ולא  נטע  עולם  וחיי  אמת  תורת  לנו  התועים,ונתן 
וישיגו דעת  ויודעים דברים הסתומים העמוקים  גדולים  ישראל חכמים  יהיו  ה' בלבד.ולפיכך  לדעת את 
בוראם כפי כח האדםשנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'': ]רמב''ם סוף היד החזקה[ גל 

עיני ואביטה נפלאות מתורתך! ]תהי' קי''ט[" עכ"ד
***

נושא חדש ומעניין כיצד פותרים חלום ? כיצד מבדילים בין חלום אמת לחלום שקרי? 
מהו סוד החלומות?

כדי לענות על שאלה זאת הנני מביא התשובה מפרקו של הספר של הרב הצדיק יהודה פתייה זצוק"ל מנחת יהודה 
שמלמדנו איך לפרש חלום, ואיך יודעים מהו חלום אמת, ומהו חלום של הבל ועוד מעניין החלומות: 

"ההבדל בין חלום של קדושה לחלום של סטרא אחרא )מצד הטומאה( וכיצד להינצל מסיוטים
יהיה מעורבב מעניינים  ולא  יהיה מסודר,  הוא  )קדושה(,  ידי מלאך  על  כי חלום הבא  הוא,  בזה  …והכלל 
שונים זה מזה. וגם ]האדם החולם[ אינו מתפחד ומתבהל בעת ראיית החלום. ולא עוד, אלא שרואה את עצמו 
כמו בהקיץ ממש…אבל חלום הבא על ידי שד )הכוונה חלום מצד הסטרא-אחרא(, דרך אחרת יש לו, כי הוא 
עומד אצל האדם בעודו ישן שינה קלה, ו]כאילו[ לוחש באוזנו דברים מבהילים, וגיבובי דברים מעניין לעניין. 
ואותם הדברים הם מצטיירים במוח האדם, ונבהל מהם, וליבו דופק מאוד, ומתעורר מרוב הפחד. ואותם השדים 
)היישויות הרוחניות שגרמו לחלום הרע( נשארים עומדים שם, והם שמחים וצוחקים עליו, על שיכלו להבהילו. 
וכאשר חוזר לישון, חוזרים להבהילו, וכן עושים כמה פעמים. ואין האדם ניצול מהם עד שיחזור ויקרא קריאת 
שמע, או עד שיעשה אופן אחר, והוא כי כאשר יתעורר יאמר: "טמא, טמא, ברח לך מכאן", ויאמר נוסח זה 3 

פעמים, ואז ילך לו השד משם וישכב לבטח. 

ואם יש לו איזה שונא, יאמר: "טמא, טמא, ברח לך מכאן ולך אצל פלוני בן פלוני והבהילהו", ואז הוא עושה 
ככל אשר תצווה עליו. 

ואם תרצה לנסות דבר זה, תלחש באזני ילד קטן ותאמר לו: "קניתי לך תפוחים ואגוזים, והינם מונחים בקופסה 
לידך", וכאשר ייקץ משנתו הוא ישאל העל התפוחים והאגוזים היכן הם, וכמו שכתוב בספר חסידים סימן קל"ח 
וסימן תמ"א. ולכן רוב החלומות המבהילים והרעים אינם באים כי אם בעוד שהאדם ישן שינה קלה, כגון בתחילת 
השינה, או בסופה, בעת שהתחיל להקיץ, שאז אפשר למוח להרגיש בציור הדברים, ולא בזמן שהוא נרדם בשינה. 

ודע, כי אם אפילו קורא האדם קריאת שמע על מיטתו קודם שישכב, אם אחר כך נתעורר משנתו לקול בכיית 
ילד קטן, או לכסות את גופו וכיו"ב, ואח"כ הוא חוזר לישון, אז יכולים השדים לשלוט עליו, להבהילו ולהפחידו 
כבוד  שם  ו"ברוך  ראשון  פסוק  לפחות  או  שניה,  פעם  שמע  קריאת  ולקרוא  לחזור  צריך  אלא  רעים,  בחזיונות 
מלכותו לעולם ועד", וכמבואר בשער הפסוקים ]לאר"י הקדוש[ בשיר השירים על פסוק "אני ישנה וליבי ער" 
)שה"ש ה, ב(, עיין שם. גם דע, אם איש או אשה מחובר עימה שד או שדה למשכב דודים)=אהובים, והמבין יבין(, 
הנה הם פורצים גדר הקריאת שמע כדי למלא תאוותם, ולא יועיל בהם קריאת שמע פשוטה, אלא צריך כוונת הלב 

מילה במילה, וכולי האי ואולי )=וכל זה, ורק אולי זה יעזור(. 

חלומות רעים – האם יש להקפיד עליהם?
גם חדשות אני מגיד, כי השדים )הכוונה לסטרא אחרא( למדו את הדברים שבני אדם מקפידין מהם אם רואים 
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אותם בחלום, כגון הרואה שנפלו שיניו, או מחזיר כפרות עליו, או בהמה שחוטה לפניו, או שהוא שרוי בתענית, 
או לובש שחורים, או הולך יחף וכיו"ב. ואין לו לאדם לחוש לחלומו אלו, אלא אם כן רואה שהדירוהו בחלום 

)גרמו לו שינדור נדר(, או שקראוהו בשמו לעלות לספר תורה, ואם גם לזה אינו חושש – תבוא עליו ברכה!

גם לפעמים מראים השדים לאדם דברים רעים, ואם האדם הוא פתי ומאמין לחלום ההוא, אז הם טורחים 
לעשות הרע ההוא בפועל ממש, כדי להטעות את החולם ההוא, ולהאמין בחלומותיו, או לפחות כששומעים קול 

הכרוז ]הרוחני[ שברקיע, שמכריז על איזה רעה, הם מודיעין אליו בחלום, כדי שיאמין בחלומותיו. 

אמנם, צריך אותו אדם לדעת, שאם הוא מתענה על חלומות כאלה, או עושה כפרות או פדיון נפש, ואינו שואל 
את פי החכם היודע את ההבדל בין החלום שע"י מלאך ובין החלום שע"י שד, ידוע יידע שהוא עתיד מכאן והלאה 
לחלומות קשים ורעים ומרים מאלו, כי השדים הם שמחים על שלא היה יגיעם לריק עם אותו האדם. וכל אלו 

השדים נקראים "שדין נוכראין )=נוכריים( למודי הרע". 

סטרא אחרא המתחזה לנביאים, לאבות, לצדיקים וכו’ גם בחלום – ואפילו בהקיץ
ויש שדים אחרים הנקראים "שדין יהודאין" )ר’ זוהר במדבר דף רנ"ג(, ומנהג אחד יש להם, כי הם עושים 
או  המפורסמים,  חכמים  וכתלמידי  ישראל  כדייני  עצמם  שעושים  ויש  וכתנאים,  הראשונים,  כנביאים  עצמם 
כצדיקים וחסידים, ולפעמים אומרים שהם אברהם, יצחק ויעקב, או אליהו הנביא וכיו"ב. וצריך האדם לשאול את 
פיהם, אם הם אבות העולם ממש, או אם שמותם כשמות האבות, וכן ישאל לאליהו, וצריך לדקדק מאוד בתשובת 

דבריהם, שאם ישיבו דבר שאינו מבורר, נוטה לכאן ולכאן, ידוע תדע שהם שדים. 

וגדולה מזו הם עושים, כי יכולים להראות לאדם דמות רקיע, ודמות כסא הכבוד וצבא מרום וכיו"ב, והם 
נזהרים מאוד שלא להבהיל את האדם, ואדרבא – הם מצווים אותו להיזהר ללמוד בכל יום כך וכך שיעור זוהר 
ותהלים, ובלילה יעמוד לומר תיקון חצות, ולפעמים גוזרים עליו שיטבול כמה פעמים ביום, ויחליף בגדיו, וייזהר 
פן ייגע באשתו, ואח"כ מוסיפין עליו סיגופין ותעניות, ואם לא עשה כן הם מכים אותו ומצווים עליו במפגיע שלא 
יגלה מראות וחזיונות אלו לבני אדם )כדי שלא יכירו שהם שדים(, עד שמעט מעט נמשכת ונקשרת מחשבתו בהם, 

וכמעט נעשה כמשוגע, ולבסוף גורמים לו חולי הכפיה, רחמנא ליצלן. 

גם לצדיקים קשה להבחין לגבי חלומות/צדיקים האם מדובר בסטרא אחרא או בקדושה, 
ולפעמים גם הם טועים: 

ואלה השדים הם באים בתחילה בחלום, ואח"כ באים אפילו בהקיץ. ולפעמים תהיה תחילת ביאתם בהקיץ. וכמה 
פעמים הביאו אליי אנשים, בנים, ובנות, שרואים מראות בהקיץ, ואין הפנאי מסכים להאריך בהם, רק אספר אחת 

מהן לדוגמא: 

בשנת תרע"א )1911( בחודש תמוז, אחרי תפילת מנחת שבת, הביאו לפניי ילד אחד, בן 11 שנה בערך, שהיה 
אומר שהוא מדבר עם אליהו הנביא פה אל פה, ומראה ולא בחידות, ולכזמן שירצה לדבר עימו, הוא קורא אותו 

– ותיכף הוא בא, רק שיהיה ]הילד[ במקום מיוחד בפני עצמו, ואין אדם אחר עומד אצלו )=איתו(. 

אמרתי לו: "היכנס לחדר זה, ושאל אותו: האם באמת אתה אליהו הנביא?", וכן עשה. 

והשיב לו: "באמת, אני אליהו, ולמה מסתפק יהודה )פתייא, הרב המחבר( בזה"? 

אמרתי לילד: "אין זה כי אם שד יהודי ששמו אליהו, ואינו אליהו הנביא, ואתה ניזוק משדין יהודאין. בוא 
ואתפלל על ראשך תפילת הניזוקין, וע"י כך יברח לו אליהו מעליך". 

אמר לי הילד: "בוודאי הוא אליהו הנביא, ואתה עשה כל מה שאתה יכול לעשות, ונראה דבר מי יקום". 

ואחרי שהתפללתי עליו שתיים ושלוש פעמים הלך הילד לחדר לנסות אם יבוא אליהו, והנה אליהו תיכף בא 
כמנהגו הראשון. ואני הייתי תמה על דבר זה, ולקחתי את הילד, והלכתי אצל ]הרב המקובל הגדול[ חכם רבי 
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שמעון אגסי זצוק"ל, שהיה עדיין בחיים, כדי לבודקו, ואחר שבדק אותו אמר כי זהו אליהו הנביא, ואינו שד, ואני 
הייתי חולק עליו, ואמרתי לו שהוא שד. 

והסכמנו לילך כולנו אחר תפילת מוצאי שבת אצל ]בנו של הבן איש חי, הר המקובל[ חכם רבי יעקב בן חכם 
יוסף חיים זיע"א, כדי לבדוק אותו, ואחר שבדק אותו בכמה דברים, גם הוא אמר בוודאי כי זהוא אליהו הנביא 
זכור לטוב בלא ספק. ואני הייתי חולק על שניהם, ודוחה דבריהם, וביקשתי מהם לתת לי רשות לבודקו פעם 
אחרת. אמרתי לילד: "לך אמור לאליהו שאתרגם לך פסוק הנזכר בירמיה )פרק י(: ִּכְדָנה ֵּתאְמרּון ְלהֹום ֱאָלַהָּיא 
ֵמַאְרָעא ּוִמן-ְּתחֹות ְׁשַמָּיא ֵאֶּלה", ואם יתרגם פסוק זה בלשון ערבי, אז אפשר  ְוַאְרָקא ָלא ֲעַבדּו ֵיאַבדּו  ִּדי-ְׁשַמָּיא 
זה  לשון ארמית… אלא שפסוק  יודעי  הם  לפי שהשדים  ואינו שד,  הנביא  אליהו  אולי שהוא  ולומר  להסתפק 

המדבר בגנותם, אינם רוצים לשמעו ולתרגמו בלשון אחרת. 

וכאשר שאל הילד את אליהו לתרגם לו פסוק זה, אמר לו אליהו: "איני יכול להתעכב פה, כי אני רוצה ללכת 
מפה, לכתוב זכויותיהם של ישראל, ואני נחוץ ללכת". וכאשר השיב לי הילד תשובה זו, אמרתי לו: "חזור ואמור 
לו שתרגום הפסוק שאני שואל ממך הוא הכרח גדול, על שהוא מבחן להיות בטוחים שאתה הוא אליהו". והשיב 
לו אליהו: "כבר אמרתי לך שאני נחוץ לילך". אמרתי לילד שיאמר לאליהו: "הרי כמה דברים דיברת, וכמה זמן 
עמדת פה, ויותר נקל הוא תרגום הפסוק במקום אריכות דברים אלו, ועתה אין החכמים נוחה דעתם עד שתתרגם 
הפסוק". וכשאמר הילד דברים אלו לאליהו, קצף ונשבע "חי השם אם עוד איראה אליך, הואיל ואין אתם מאמינים 

בי שאני אליהו", ותיכף הלך, ולא חזר להיראות אל הילד. 

ויאמרו החכמים הנזכרים אליי: "נראה לדעתנו כי זה הוא אליהו הנביא באמת, שכן דרכו להישבע "חי השם", 
וכבר אמרו חז"ל )מגילה ג(: גמירי, שאין השדים מוציאין שם שמיים לבטלה". ואני אמרתי להם שזהו שד, והוא 
כאן שם שמיים  אין  כן  ואם  עוד,  נראה  ולא  לו  וקיים שבועתו, שברח  נשבע  כי  הוציא שם שמים לבטלה,  לא 
לבטלה. ולא עוד, אלא דמעיקרא ליכא הכא )=מעיקר אין כאן( שם שמיים כלל, יען שלא אמר "חי ה' " באותיות 
הוי"ה, או באותיות אדנו"ת, אלא אמר "חי השם" באותיות ה"א שי"ן מ"ם, ואין זה אלא כגונב דעת הבריות. והודו 

החכמים הנזכרים לדבריי. 

חלומות הבאים ברמז דק

ונחזור אל העניין, והוא כי עד עתה דיברנו בעניין ההפרש בין החלום הבא על ידי מלאך ובין החלום הבא על 
ידי שדין יהודאין ושדין נוכראין, ומעתה נחזור לדבר במהות החלומות עצמם ובפתרונם, וזה החלי בעזרת צורי 

וגואלי. 

דע, כי החלום ]האמיתי[ יבוא ברמז דק מאוד רק כשהוא לצורך כמה סיבות: לפי שהוא לזמן רחוק, אחר שנים 
רבות. 1. כשהוא בא להוכיח את האדם על איזה חטא אשר חטא. 

2. הוא בדבר הנוגע בין אדם לאשתו. ואתן לך דוגמא על כל אחת מהן. 

סיבה ראשונה )חלום לזמן רחוק( היא נודעת, כמו חלום יוסף שחלם לאחיו, וכחלום הצלם של נבוכדנצר, 
וכחלומות דניאל, שכולם בוא ברמז דק, לפי שהם באים לזמן רחוק. וכפי דקּות הרמז, כך הוא ריחוק זמן קיומם. 

הסיבה השניה שאמרנו, שהוא בא להוכיח על איזה חטא, והוא כי פעם אחת בא איש אחד ואמר לי, שראה 
בחלומו שקושר תפילין של יד בראשו, ותפילין של ראש בזרועו, ואמרתי לו שבא על אשתו שלא כדרכה, ולפי 

שנשמתו גדולה, הוכיחו אותו בדרך כזו, כדי שייזהר מכאן והלאה. 

עוד פעם אחת בא איש אחד ואמר לי: שלוש פעמים ראיתי שירך שמאלי יוצאים ממנה תולעים, ולא ידעתי 
מה החלום הזה. אמרתי לו ששכב שלוש פעמים עם ישמעאלית, ולכן הראו לו בחלום תולעים בירך שלוש, כי 
משם מתחילה העבירה, ככתוב "בתת ה’ את ירכך נופלת", והגברים הם בסטרא דשמאלא דישראל )צד שמאל של 

ישראל(, כי יצחק וישמעאל הם אחים זה לזה )זוהר במדבר רנט(, והוא התוודה על זה, ועשה תשובה. 
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עוד פעם אחת היתה אשה מדברת עם כל אדם, בין עם איש יהודי או איש נוכרי, והיא פרוצה במעשיה. ואמרו 
לבעלה בחלום כי אשתו היא אשת כהן גדול, ואמרתי להם שרצו לומר שאינו מיטמא לה בעלה )כלומר שזנתה(. 

אמנם לא שמעתי אח"כ אם אמת היה הדבר, או לאו. 

וסיבה השלישית שאמרנו, שהוא בדבר הנוגע בין איש לאשתו. והוא, כי פעם אחת היה תלמיד אחד לומד כל 
לילות השבוע עם הישיבות, פעם אחת בישיבה זו, ופעם בישיבה זו, כפי הישיבה הקבועה ללמוד באותו הלילה. 
ואינו לן בביתו, כי אם ליל שבת בלבד. ולפי שבכל הלילות הוא מנדד שינה מעיניו, לכן תרדמה גדולה נופלת עליו 
בליל השבת. ופעם אחת ראה בליל שבת חלום, שאיש אחד אומר אליו: "צדיק על שולחן יבוא". ולא היה מבין מה 

פירוש דבריו, וחזר אותו האיש ואמר: "חן חן לאיש המבין", ותיכף הבין שכוונתו על מצוות עונה. 

גם יום אחד אירע, שתלמיד חכם אחד ראה בליל שבת כאילו אותו הלילה הוא ליל חג השבועות, והוא היה 
לומד עם בני משפחתו ביחד, והביא תשע פתילות, והציגם )=העמידם( בשלושה כלי חרס, כל שלוש פתילות 
בכלי חרס אחד, ונתן בכלים ההם שמן שומשומין, והדליקם. והוא היה תמה מדוע הוא הדליק בכלי חרס שאינם 
מאירים מגבן, ולא הדליק בעששיות של זכוכית. והוא היה מסתכל ומתבונן בהם, וראה שכל זמן שהיו הפתילות 
גבוהים משפתי הכלים – היו מאירים החוצה לצדדי הבית, וכאשר הודלקו ראשי הפתילות והושפלו למטה אצל 
השמן, לא היו מאירים – כי אם כנגדם למעלה, כנגד הרקיע בלבד, ונתעורר מן החלום. ולפי שהיו לאותו התלמיד 
חכם ארבעה בנים, ונפקד אחד מהם ונשארו לו שלושה, נתפעל ונבהל מאוד מן החלום ההוא, כי היה חושש על 
שלושת בניו הנשארים, והתענה )=צם( ביום השבת. ואחר עבור שעשה שמינית מהיום פגע אותי )=פגש בי( 

בדרך בלא מתכוון, וסיפר לי את חלומו, ואמר שהוא יושב בתענית עליו. 

ופירשתי לו את החלום פירוש פשוט, ולא נחה דעתו בפירוש ההוא, והפציר בי לפרשו אליו פירוש האמיתי, 
ואמרתי לו: "אם אפרש לך את החלום על פי אמיתותו, אולי תכחיש אליי ותאמר שלא היה דבר זה, תו לי דיבור 
שתודה על האמת, ואני אפרש אותו אליך". ויען ויאמר: "אני מקבל עלי להודות על האמת, ולא אכחש מאומה, 

ויהי מה". 

אמרתי לו: "כי בליל שבת זו אתה היית ישן במיטה בפני עצמך, ואשתך במיטה בפני עצמה. ונתעוררת בלילה 
שלוש פעמים לקיים מצוות עונה, והיה לך תאוה, וסוף דבר נמנעת ולא קיימת מצוות עונה. לכך הראו אליך את 

החלום הזה". 

והשיב לי: "האמן לי, כי כן היה המעשה ממש, בלא שום חסרון ויתרון. אך אמור לי: מאיזה רמז של החלום 
פירשת כן"? אמרתי לו: "כי שלוש פתילות של הנר הם 'תלתא שלהובין דרחימו’ הנמשכין מ’תרין ירכין דצדיק’, 
והדלקת אותם שלוש פעמים, אבל היו בכלי חרס, ולא היו מאירים כראוי, וכאילו הם דעוכים. "וכלל זה יהיה 
בידיך: כי רוב החלומות הבאים על ידי מלאך הם מתבארים על פי הסוד )=הקבלה(, יען כי המלאך הוא רוחני, 
ולפי  גדול.  לו לאדם ברמז  בין איש לאשתו, מראין  כזה שהוא  בעניין  ובפרט  דרכם,  פי  על  עושים הרמז  ולכן 

שהקפידו שלא קיימת מצוות עונה, לכן הראו לך החלום הנזכר". אמר לי: "ניחמתני, תבורך מפי עליון". 

דוגמאות לפתרון חלומות – והכללים בכך

קרובי משפחה שנפטרו המופיעים בחלום – לפעמים המשמעות שונה לגמרי…

להם  לבאר  ממני  ששאלו  חלומות  קצת  אכתוב  ופתרונם,  החלומות  לידנו(עניין  לידן)=ובא  ואתא  והואיל 
פתרונם, כי אולי יכול הלומד לפתור גם הוא מקצת חלומות. 

יודע  והוא  עיניים,  רופא  והוא  אל-עיני,  בן משה  עזרא  יחזקאל  הנקרא  אחד,  רופא  אצל  נכנסתי  אחת  פעם 
לעשות שמן מרקחת )תרופה(לרפואת חולי העצמות הכואבים מבפנים לבשר, ואין דבר זה יודעים כל הרופאים 
שבדור ההוא. ושמן זה הוא עומד לו ביוקר הרבה מאוד. ובעת בואי אליו אמר לי, שראה בחלום את אביו משה, 
שזה היה לו שלושים שנה משנפטר, ולא ראהו בחלום, רק אמש בלילה. והיה אביו אומר לו: "בבקשה ממך, בני, 
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תלווה אותי עד עיר בצרה בלבד, ותעשה עימי טובה זו, ואיני מבקש ממך דבר אחר חוץ מזה", עד כאן החלום. 
והרופא הנזכר היתה נפשו עגומה עליו מאוד לדעת את פתרון החלום ההוא. 

וקודם שאבוא לפרש את החלום, אגיד לפני הקורא את מעשה האיש משה הנזכר)האבא שבא בחלום(, ואת 
מנהגו, כי אני הכרתי בטוב את האיש ההוא ואת מעשהו, והוא כי האיש משה היה עניו מאוד, וזקן ונשוא פנים, 
ומחזר על מצוות. והיה דרכו בקודש לילך בכל יום בשלושה בתי כנסיות הסמוכים זה לזה במקום אחד. פעם נכנס 
בזו, ופעם נכנס בזו, כדי לענות "קדיש" ו"ברכו", ו"קדושה" ואמן. ותמיד הוא הולך ובא מזו לזו. וכשרואה איזה 
זקן בא ממרחק, הוא ממהר לישב כדי לקום מפניו בעת גשתו אליו)כדי לקיים מצוות "מפני שיבה תקום"(. ואחר 
גמר תפילה היה מקבץ את כל החנוונים, זה אחר זה בבית הכנסת, כדי להניח ציצית ותפילין, ולקרוא קריאת שמע, 
וקנה להם כמה ציציות ותפילין מכיסו וממונו והקדיש אותם להיות מצוי להם תמיד ציצית ותפילין. כך היה מנהגו 

בכל יום ויום. 

ומעתה נבוא לפרש את החלום שחלם בנו, הרופא הנזכר. אמרתי לרופא כי אביו חזר להתגלגל באיש אחד 
בגלל איזה חיסור מצוה, והאיש ההוא)שבו מגולגל האב(חולה או בעיניו, או בעצמותיו, והוא איש עני, ואין ידו 
משגת ליתן שכר הרופא. ועתיד הוא לבוא אצלך היום, או מחר. ובא אביך לבקש ממך שלא תגער באיש ההוא, 
ושתעסוק עימו בחינם, כי אביך הוא. ואין דבר זה נמשך לימים רבים, רק לשלושה או ארבעה ימים, כשיעור מהלך 
מכאן ועד עיר בצרה, ואח"כ ייפטר אותו האיש. ובזה תכיר את האיש ההוא, כי מסתמא גם הוא רגיל להלביש 

ציצית ותפילין לאחרים, וכאשר יבוא עניין זה לידך, שלח אחריי כדי לראות נפלאות א-ל דעות. 

וכאשר הלכתי מהרופא וחזרתי לביתי והנה שלוחו בא אחריי, ואמר לי: "בא אותו האיש אשר דיברת עליו, 
והוא חולה ברגליו". וכאשר הלכתי אצל הרופא ראיתי את האיש ההוא כי הוא איש עני מאוד, ואמר לי כי היתה 
מלאכתו לעשות שמן שומשומין, והיו לו כמה פועלים תחת ידו, ועכשיו בעוונותיו הרבים, אכלו זרים יגיעו, ולא 
נשאר לו מאומה. ולא די בזה, אלא שחלה ברגליו, שאינו יכול לילך מכאב עצמות רגליו. אמרתי לו )בעורמה(: 

"אולי זה היה מסיבת שלא היית לובש ציצית ותפילין: . 

אמר לי: "אני נזהר בתפילה, ובציצית ובתפילין, ולא עוד – אלא שגם לפועלים קניתי תפילין ולא הייתי מניחם 
לעסוק במלאכתי עד שיניחו תפילין. ובעת הסעודה הייתי מצווה אותם שיברכו גם ברכת המזון, אף על פי שיש לי 
הפסד. ולא ידעתי למה עשה ה’ עימי ככה". ואז הרופא עשה כאשר ציוה אביו עליו )בחלום(, ואמר לחולה: "אל 

תירא, אני אטרח בעבורך עד מקום שידי מגעת", וגם נתן לו מעות לפרנס את בני ביתו. 

ואחר שלושה ימים נפטר אותו החולה, והיה הרופא בצער גדול, ונשא קל וחומר ואמר לעצמו: "אם לאבי, 
שהיה חסיד גדול ובעל מעשים – כך עלתה לו, אם כן מה אתוודה ומה אומר על רוב פשעיי וחטאתי", וישב לו 

בתענית כמה ימים, והיה צם ומתוודה לפני הקב"ה, ונעשה צדיק גמור עד בוא חליפתו. 

לא מעוניין בתחיית המתים

וסת  שינוי  לו  היה  השבת  ביום  סועד  היה  וכאשר  החול,  ימות  בכל  שמתענה  חסיד,  איש  היה  אחת,  פעם  עוד 
ביום  גם  להתענות  בדעתו  וגמר  האכילה(,  בהרגלי  הקיצוני  השינוי  בגלל  העיכול  מאיברי  טובה  לא  )=תגובה 
השבת, אם יתירו לו מעלת הרבנים. וקודם ששאל על תענית של השבת, ראה בחלום ששני אנשים הגישו אליו שתי 
קערות, אחת יש בה פירות העץ, והשניה פירות אדמה. ואמרו לו: "קום, אכול", והוא לא רצה לאכול, כי נדמה 
היה לו שהוא שרוי בתענית כמנהגו. ואותם האנשים הפצירו בו עד בוש, והוא לא רצה לאכול בשום אופן, ואח"כ 
כעסו עליו אותם האנשים, ואמר אחד לחבירו: "קום קח את הקערות מלפניו, כי אין הוא רוצה בתחיית המתים". 

עד כאן היה החלום ההוא. 

וכאשר הקיץ משנתו היה ירא וחרד מן החלום ההוא, כי היה חושש שלא יקום בתחיית המתים, ושלח שליח 
לשאול את פתרון החלום, כי לא היה רוצה להכיר בו שהוא המתענה. ואמרתי לשואל כי הנה יש כמה נשמות בני 
אדם המגולגלים במים ובמלח ובלחם ובפירות, ובבשר ובדגים ובעופות. וע"י שיברך האדם עליהם בעת אוכלו 
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אותם – אז תיתקן הנפש ההיא, והולכת להשלים דינה בגיהנום )שאחריו תזכה לגן עדן(. ואם לא ברך עליהם, 
ואכל אותם בלא ברכה, אז יש צער גדול לאותה הנפש שלא זכתה להיתקן )כפי שמצוי בכתבי האר"י הקדוש, שער 
המצוות פרשת עקב, דף נו(. ולכן גם אותו האדם, שאכל אותן הפירות בלא ברכה, כשנפטר מן העולם ותתחייב 
נפשו להתגלגל במאכל – יזמין אותו הבורא ביד מי שאוכל בלא ברכה, כדי שלא יזכה להיתקן, ועושה עימו כמו 
שעשה לנשמות. כי הקב"ה מודד לאדם מידה כנגד מידה. וזה סוד מה שאמר הכתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה 
האדם, כי על כל מוצא פי ה’ יחיה האדם" )דברים ח( – פירוש: כי לא על ידי אכילת הלחם לבדו -בלא ברכה-יחיה 
האדם-המגולגל בלחם ההוא ויתוקן, אלא -על כל מוצא פי ה’- שהיא הברכה שמברך עליו -יחיה האדם- המגולגל 
בלחם ההוא. ואותו האיש אשר חלם החלום הזה, הואיל והוא מתענה כל ימות השבוע על שום תיקן עבירה ידועה, 
והגידו לו מן  ניצוצות קדושה, ולכמה נשמות המגולגלים במאכל שהם נשארים מבלי תיקון.  גורם לכמה  הוא 
השמים שאין צריך עוד להתענות, ומעתה "קום, אכול" כדי להחיות את המתים המגולגלים באותו המאכל. ולפי 
שלא רצה לאכול, אמרו שאין הוא רוצה בתחיית המתים, ולזה דקדקו לומר שאין הוא רוצה, ולא אמרו שאין הוא 

קם בתחיית המתים…

עוד פעם אחרת היה בעירנו מכת דבר)מגיפה(, רחמנא ליצלן, והיה תלמיד חכם אחד הנקרא יחזקאל הפרסי, 
והוא לומד בישיבה שלנו, ויש לו אב ואם ואח ואחות. ובלילה הוכתה אימו בדבר, ובבוקר מתה. ובאותם הימים 
לא היו נוהגים שבעה ימי אבלות. ובלילה השני ראה אותו תלמיד חכם בחלום שעין הימין של אביו היא עקורה, 
ובא אליי ביום ההוא ברעד, כי היה ירא מאוד על נפשו, פן ימות גם הוא, לפי שהוא היה בן בכור ותלמיד חכם, 
ואם כן ]לדעתו הוא היה[ בלי ספק עין הימין של אביו. ואמרתי לו כי פירוש החלום הוא מורה על התפילין של 
אביך של הראש, שיש בו פסול, ויכול אני לומר שהפסול הוא בפרשה שניה "והיה כי יביאך…" )שמות יג(, כי לפי 
סוד הדברים)משמעות הפרשה לפי הקבלה(פרשה שניה רומזת לחמישה חסדים של הדעת, שהם חמשת הו"יות 
העולים בגימטריה 130 כמניין "עין" בגימטריה. ועוד אני יכול לומר שהפסול הוא בשיטה ראשונה, לפי ששם 

כתוב "לאבותיך". 

והשיב לי אותו התלמיד חכם כי בחודש שעבר כבר בדק אביו את התפילין שלו. אמרתי לו: "מוכרח שיש בו 
פסול", ותיכף הלך והביא התפילין של הראש, והתרתי את התפירה, ומשכתי מתוכו פרשה שניה בלבד, והראיתי 
לכל בני הישיבה איך שאות כ"ף של מילת "לאבותיך" נחלקה לשתי אותיות משום שהגג שלה נקרעה, ונקרה כמו 
נ’ ונקודה אחריו למעלה. ושמח שמחה גדולה, שהפסול הוא רומז באביו ממש)במילת "לאבותיך", ולכן הוא ראה 

את אביו בחלום(. והיה פתרון זה לפלא בעיני כל בית המדרש. 

הבעל שהביא גופה הביתה

גם פעם אחת באה אישה הרה, שראתה בחלום איך בעלה הלך לבית הקברות, והוציא משם את אחיו המת והביאו 
לבית, והיא היתה מתקוטטת עימו להוציאו מן הבית, והוא לא היה חושש לה, והעלהו לגג וקברו שמה. ואמרתי 

לה: "האם יודעת את כמה מדרגות יש מן החצר עד הגג?" ואמרה שאינה יודעת מניינם. 

אמרתי לה: "לפי דעתי הן תשע מדרגות". אמרה לי: "לא אדוני, יש יותר ויותר, ויתכן שהן 12 מדרגות". אמרתי 
לה: "אם כן לא אפרש לך החלום עד שתלכי ותמני את המדרגות, ותשובי אליי". וכאשר שבה, צחקה ואמרה שהן 

תשע מדרגות כאשר אמרתי. 

אמרתי לה: "זה פתרונו, כי את הרה בן זכר, והוא מגולגל מנשמת דודו המת )כלומר אחי האב שנפטר(, ותקראי 
את שמו בשם דודו. ומבשרים אותך שתשלימי תשעה חודשי עיבור, שהן תשע מדרגות הנזכרות, ולא תפילי את 

העובר. ואח"כ יחיה ולא ייפטר כדודו, אלא יהיה "קבור" עימכם בבית, ולא יחזור לבית הקברות. 

וכן היה, כי אחר ששלמו ימי הריונה ילדה זכר, וקראו אותו בשם דודו. ובאה אח"כ לבית המדרש ונתנה לי 
תודה רבה. 
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חטיפת ספר התורה

עוד פעם אחת באה אליי אשה זקנה, ואמרה כי ראתה בחלום שהוציאה ספר תורה מן ההיכל, להוליכו אל 
אחד  ילד  לה  שיתנו  פתרונו,  זה  לה:  אמרתי  מידה.  אותו  וחטפה  אחרת  ובאה אשה  בציבור.  בו  לקרות  התיבה 
להגישו למילה אצל כסא אליהו הנביא, ותבוא אישה אחרת ותחטוף את הילד ממך, והיא תזכה בו להגישו למילה. 
והשיבה לי כי דבר זה נתקיים בה כבר לפני שני שבועות ]אז כיצד הוא פותר לה חלום על דבר שכבר קרה?[ אמרתי 
לה: "ואימתי ראית את החלום". אמרה לי: "זה חודש ימים". אמרתי לה: "אם כן, קדם החלום למעשה, ואין זה 
בכלל ש’אין מראין לאדם דבר שעבר’. ומה בידי לעשות אם את לא באת לשאול פתרון החלום, אלא עד אחר 

שנתקיים…

ודע, כי הכלל הוא בזה, כי ספר תורה מורה על בן זכר. ולכן אם רואה האדם שקנה ספר תורה, או שהביאו לו 
ספר תורה, פירושו: שתתעבר אשתו בבן זכר. ואם נפל ספר תורה מידו – תפיל אשתו. ואם נקרע – ימות הוולד. 

וזה הפתרון הוא בדוק ומנוסה. 

גם יש חלומות אחרים הבאים בעירבוב, אין להם סדר, ואין בהם פחד ובהלה. חלומות אלו הם באים מציור 
מחשבת המוח, כי אין המוח שוקט ונח מן המחשבות אפילו בזמן השינה. ואלו החלומות לא מעלין ולא מורידין, 
ואינם מורים לא על טובה ולא על רעה, ואין לחוש להם. הן אלה קצות דרכי החלומות וישמע חכם ויוסף לקח! 

")מתוך מנחת יהודה לר’ יהודה פתיא, פרשת מקץ(

תחיית המתים מהי?מי יקום?כל מה שרציתם לדעת על תחיית המתים

"ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם" 

בשני מועדים יקומו המתים לתחייה: המועד הראשון הוא, בתחילת ימות המשיח, אשר בו יקומו לתחייה 
אברהם יצחק ויעקב ומשה אהרון ובניו, ודוד. 

ותחיית המתים הכללית, הוא ארבעים שנה לאחר ביאת המשיח. ומטרתה: תגמול שכר לגוף ונשמה יחדיו 
כפי שהיו בעודם בעולם הזה. 

לא תהא תחיית המתים אלא בארץ ישראל בלבד, אלא שאותם הראויים לקום והם קבורים בחו"ל, מחילות 
ייעשו להם בקרקע ויתגלגלו עצמותיהם לארץ ישראל ושם יקומו. 

נאמר בישעיה: "יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל", 
ודרשו חז"ל: "כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה אין אור תורה 
מחייהו. אור תורה הכוונה לאדם שלומד תורה. ואם איננו יודע ללמוד אז כשמסייע לאחרים ללמוד נדבק גם 
הוא באור תורה ויקום עם הלומדים. גם הנשים אשר סייעו לבעליהן ולבניהן להשתמש באור תורה הן אלו 
אשר תזכנה לראות אור בתחיית המתים. גם המוסר עצמו למיתה על קידוש ה', אע"פ שאין בו אור תורה, יזכה 

לקום בתחיית המתים. 

מצב זה של חיבור גוף ונשמה, יימשך כמה שנים מעת תחיית המתים, ואחר כך הנשמה והגוף יזככו יחד 
ויעלו לדרגה רוחנית גדולה מאוד, , ועל אותו הזמן אמרו חז"ל: "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים 

מזיו השכינה". 

יש אומרים, כי אדם שחטא בזמן הזה ונתחייב קרבן, יהא חייב להביאו לבית המקדש לכשיקום לתחייה. 
ויש אומרים, שבמותו פקע חובו. 

כתב ה"בן איש חי, שלעת תחיית המתים יצטרכו הקמים לתחייה קידושין חדשים. ושלמרות שהגוף שלאחר 
תחיית המתים הינו גוף חדש, מכל מקום יתחייב אדם בכבוד אביו ואמו "כי חיוב כיבוד אב ואם, לאו בעבור 
יצירת הגוף דווקא, אלא בעבור חלק הנפש שהמשיכו לוולד, ומאחר שזו הנפש היא הנשארת בגוף אחר שיחיה, 

יתחייב האדם בכבוד אביו ואמו בעבורם". 
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אשה שנתגרשה מבעלה ונישאה לאחר, תשוב בתחיית המתים לבעלה השני, אבל אשה שנתאלמנה ונישאה 
לאחר, תשוב לבעלה הראשון, פרט לכך שאם בעלה השני היה בן זוגה האמיתי שתשוב אליו. 

כתבו הקדמונים שאבר אחד יש בעורף האדם ונסכוי שמו, וזה האבר נשאר קיים בקבר עד עת התחיה, וזה 
האבר אינו נהנה משום אכילה כי אם מסעודת מלוה מלכה. ולא יזכה לקום בתחיית המתים, רק מי שמחייה את 
האבר ששמו נסכוי ע"י סעודת מלוה מלכה, אך אם אינו מחייהו, אין דבר בעולם שיועיל לו להקימו לתחייה ואף 

לא עסק התורה ומסירת נפש על קדושת ה'. 

דוגמא לנסיון של הקדוש ב"ה שנבין שזה עולם הנסיון

"לשם מה ניסה הקב"ה את אברהם, האם היה לו ספק בצדקתו? הרמב"ן עומד על כך ואומר על הפסוק " והאלקים 
נסה את אברהם" )בראשית פרק כב פסוק א(

"ענין הניסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא 
יעשה, יקרא ניסיון מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר 
רצונו  יודע בצדיק שיעשה  ה'(, כשהוא  יא  יבחן )תהלים  כי השם צדיק  ודע  מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד. 
וחפץ להצדיקו יצוה אותו בניסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו. והנה כל הניסיונות שבתורה לטובת 
המנוסה". כלומר, הניסיון בא כדי להוציא את המידות הטובות של המנוסה מן הכוח אל הפועל, ועל כן הקב"ה 
אינו מנסה אלא את מי שיוכל לעמוד בניסיון, כדי להיטיב לו בשכר מעשהו הטוב. שכן הנסיון עוזר להתעלות 
במדרגה הרוחנית ולקבל שכר נצחי של טוב מהמטיב שהוא הבורא יתברך דברי הרמב"ן מבוססים על מדרשי 

חז"ל, וז"ל במדרש)בראשית רבה( וילנא )פרשה נה(

"ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם, כתיב( תהלים ס)'נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קושט 
סלה', ניסיון אחר ניסיון וגידולין אחר גידולין בשביל לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם כנס הזה של ספינה וכל 
כך למה מפני קושט בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם שאם יאמר לך אדם למי שהוא רוצה להעשיר מעשיר, למי 
שהוא רוצה מעני, ולמי שהוא רוצה הוא עושה מלך, אברהם כשרצה עשאו מלך, כשרצה עשאו עשיר, יכול את 
להשיבו ולומר לו יכול את לעשות כמו שעשה אברהם אבינו, והוא אומר מה עשה, ואת אומר לו ואברהם בן מאת 
שנה בהולד לו, ואחר כל הצער הזה נאמר לו קח נא את בנך את יחידך ולא עיכב, הרי נתת ליראיך נס להתנוסס". 

נמצא, שהקב"ה אינו מנסה את האדם בגלל שאינו יודע את יכולתו הרוחנית, אלא אדרבה מכיון שהקב"ה 
יודע את כל סגולותיו, ומשוכנע שיכול לעמוד בניסיון לכן הוא מעמיד אותו במבחן. והסיבה לכך ביארוה במדרש 
"בשביל שתתקשט מידת הדין בעולם". הניסיון בא לגלות את תעלומות לבב אותם הצדיקים, ולהרימה "כנס הזה 
של ספינה " שאין גבוה ממנו בכל אופק מראה העין. הצורך שבדבר הוא מפני שאנו מוצאים שאפילו מלאכי עליון 
אינם יודעים את עומק לבו של אברהם, לכן השטן הולך ומקטרג על אברהם שאינו ראוי לכך, עד שהקב"ה חוזר 

ומנסה אותו "אחר הדברים האלה", כדי לגלות את מעלתו וכדי לאמת את מידת הדין בעולם. 

הדברים מפורשים במשנה מסכת אבות )פרק ה משנה ג( " עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום 
ועמד בכולם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום". משמע שהקב"ה יודע את מעלתו של אברהם, 

ומטרת הניסיונות שניסהו היתה "להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום". 

וכן נזכרים שם במשנה "עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים" ומבאר המהר"ל שם: 

"על ידי אלו עשרה ניסיונות נעשה אברהם גם כן נבדל מן הטבע לגמרי, שזהו ענין הניסיון. . . כי זהו לשון 
ניסיון מלשון נס. . . וכן עשרה נסים במצרים כנגד עשרה ניסיונות של אברהם"

ויש כמה  ניסיון הוא בכך, שמעמיד את האדם בהתמודדות עם קושי שמפריע לו לקיים אותו.  הגדרתו של 
דרגות של קושי אפשריים, יש קושי פיזי גשמי כאשר צריך לבחור בין קיום המצווה לנוחיותו האישית, קשה ממנו 
כאשר הוא נוגד את אופיו וטבעו, בדברים שנפשו דוחה אותם ועל אחת כמה וכמה כאשר הוא עומד בלבטים 
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בניסיון  וכאן עומדת  ביו דבר תורני אחד שבא על חשבון חברו, או בסתירה למצפונו,  רוחניים שצריך לבחור 
אמונתו התמימה, אם ילך אחרי בוראו בלא ערעור והרהור בחינת נעשה ונשמע. אפשר לומר שכל ניסיונותיו של 
אברהם היו מהסוג האחרון, התלבטויות נפש וניסיון של אמונה שהבולט ביניהם היה בודאי מעשה העקידה. האם 

יהרהר אחר מדותיו של הקב"ה שהבטיחו "כי ביצחק יקרא לך זרע"

נראה שהנמשל כאן בא לניסיון הקשה ביותר, של בחירת דרך חדשה בלתי מקובלת, שבו המתנסה מעצב את 
עצמו ככלי חדש וכל כולו חדוש של צלם וצורה, כמו הכבשן שהיוצר בודק בו קנקנים ברורים, כך הקב"ה לא 
נותן ניסיונות כאלה אלא לאוהביו )"בכל לבבך"(, מעשיהם משולים ליצירה חדשה כבריאת שמים וארץ, כאברהם 
שאמרו עליו "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם – אל תקרי בהבראם אלא באברהם" ועיקר הניסיונות נתלים 

בו. ואנו בניו נקראים על שמו "זרע אברהם אוהבי". ")מתוך מאמרו הניסיון – נס להתנוסס של כבוד הרב דוד ד. לבנון(

מי הם ארבעת הכתות שאינם מקבלים פני שכינה?

     "ארבעת הכתות שאינם מקבלים פני שכינה, הם שקרנים, חנפנים, ליצנים ומספרי לשון הרע, והם גרועים 
מרוצח שמת בלי תשובה, שלאחר סבל גדול ועונשים קשים ומשונים עוד יזכה לראות פני שכינה, ואילו ארבעת 
הכתות כל אחד מהם שמת בלי תשובה, גם לאחר כל הייסורים והעונשים לזככו לא יוכל לאור באור החיים עד 
שישוב בגלגול, ובסבל נורא, ויתנסה בחטאים אלו ויעמוד בהם ואז יתוקן. ואין הבדל בשמים בין שקרים לבנים 
לשקרים רגילים, כל שקר זה שמוש בכח השלילי ותוצאותיו נזק. הנפש לא יכולה למות והסבל אינו עונש אלא 

תוצאה מפגם החטא"

מתוך הספר שער יוסף של הרב יוסף שני שליט"א

נשאלתי תינוק שקיבל משמיים לאבד ראייה בעין, האם ניתן לבטל גזירת שמיים 
זאת? 

תשובה: לפעמים זה גזירה שאסור לבטלה כי זה לטובת הנולד התינוק ולכן גזירת שמיים היא ויש להודות 
לשם גם על הרע כמו שמודים לו על הטובה ואז אם זה גזירה בטיט השם יכול לבטלה אם לוקחים תשובה שלימה, 
אבל אם זה גזירה בדם לטובת האדם שיוולד כך אז אין אפשרות לשנותה ואין צורך לשנות כי גם זה דבר טוב 
לטובת האדם. כל אדם מקבל כלים שיתאימו לתיקון שלו בדיוק מדוייק. אין נייר עף ממקום למקום ללא שנאמר 

לו לעוף. אין צמח גודל לולא מלאך שאומר לו גדל. 

לכן אם זה גזירה בדם, אז הגזירה לא תבוטל וגם זה לטובה

כמו שילד אוטיסט זה גם לטובה. להוריו ממרק עוונות וגם לילד שהיה צדיק בטרם נולד ובא לתקן רק תיקון 
על עוון מסוים וכדי שלא יחטא הגיע כאוטיסט שכן שוטה אינו חייב במצוות וגם בזה יש רחמים עצומים של השם 

וטובה ענקית לכל המעורבים. צריך לשמוח בכל מה שהקדוש ב"ה נותן לכם. 

לכן חשוב להודות לשם ולהכיר שאין עוול בא על ידו משפטי השם צדקו יחדיו שמחברים את כל הגלגולים 
של האדם-מבינים שהם צדקו. 

 מהו התיקון הטוב ביותר תיקון לעוונות 
כמו פגם הברית ושאר העוונות

     האר"י הקדוש מלמד אותנו על פי חכמת הקבלה מהו התיקון. לרוב התיקון הוא ייסורים שאדם מביא על 
ונתינת צדקה, לפדות הצומות שאין בכוחו לעשות. רצוי להתייעץ ברב מומחה שבקיא בתורת  עצמו כמו צום 
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הסוד לביצוע התיקונים. תענית דיבור ליום אחד הינה תרופה טובה מאוד כחלק מתיקון פגם הברית וטוב לעשות 
תענית דיבור בשבת לפחות 10 פעמים בשנים הראשונות של התשובה, וכמובן צדקה ואפשרות גם לצום. וכדי 
לתקן פגם של זרע לבטלה למשל צריך פ"ד תעניות צום לפי הספרים הקדושים דהיינו, 84 צומות. שניתן לצום 
יום אחד ואת השאר לפדות בכסף לצדקה לעניים יראי שמים, ראה על כך בספר שדי תפוחים להר' יוסף שני באתר 
שלו באינטרנט " שער יוסף. " כדי שלא יבואו על בעל התשובה ייסורים רבים אם הוא יעשה דין לעצמו וימרק 
הייסורים בעצמו. ולמעשה כל רווקה היא נידה כל השנה כי אינה טובלת במקווה, . זכרו והעונש על משכב עם 
אישה נידה הוא מן החמורים ביותר שהוא כרת!ולכן מי שעבר או עברה עוון חמור זה שיעשו תיקון כפי המוסבר 

בפרק על תיקונים. 

אחד מסודות ההיטהרות הוא אכילת מאכלות כשרים. ומאידך אי אכילת כשרות, מטמטמת את הלב ועוזרת 
ליצר הרע לשלוט בנו. המלחמה עם היצר הרע היא רוחנית ולא נראית לעין, וחשיבות אכילת כשר היא גם מבחינה 
רוחנית וגם מבחינה גשמית. חשיבות מאכלים כשרים לא נראית לנו בעין, מלבד זאת שהמדע מגלה היום שזאת 
והסיכונים  התקפה  תחת  מרגישה  החיסונית  המערכת  שכן  בבריאותו  יפגע  שלא  הכשר  האוכל  האדם,  לטובת 
למחלות עולים שאוכלים טרפות ומאכלות לא כשרים וזה לא אני אומר אלא המדע אומר וישנם אין ספור מחקרים 
ביותר  והוא מסוכן  סוגי האנטיביוטיקה  כל  בפני כמעט  חיידק שעמיד  יש  בחזיר  היום. למשל  זאת  שמוכיחים 

לאוכלו. 

רצוי יש לדעת שהסכנה הכי גדולה מהמאכלות האסורים זה מטמטם את הנשמה הטהורה שיש בקרבנו וזה 
גורם לנו להיות עיוורים ולא לראות שיש השגחה פרטית וללכת שבי אחרי היצר הרע. 

אני מבטיח לכל מי שיאכל כשר כהלכתה 40 יום ברציפות, הוא יחזור בתשובה מאהבה אם יחפש את האמת, 
כי יראה את האמת!ו מאידך מי שיזלזל בכשרות לאכול מן המהדרין שבמהדרין לא יהיה לו קל לעשות תשובה 

שכן הבלבול של היצר הרע יטמטם אותו. 

 וזה אומר גם להגעיל, להרתיח הכלים הקודמים שהשתמשנו גם למאכל בשר וחלב. להכשיר את המטבח 
בבית על ידי הטבלת הכלים במקווה טהרה. 

רב השכונה באזורכם יוכלו לסייע לכם בכך לרוב בחינם או תמורת תשלום סמלי. 

מנסיון אישי של בעל תשובה-לאחר שאוכלים כשר היצר לא מסוגל לחדור אלינו ולהתל בנו בקלות, לחטוא 
מותר  ומה  אסור  מה  בבהירות  לראות  ניתן  וכעת  התנקו  אלו  הרוחניים שהתלכלכו ממאכלים  שכן המשקפיים 

והדעת נפתחת בצורה מדהימה. 

עוד מפתח גדול להיטהרות הוא ליטול ידיים בבוקר כשקמים מהשינה בכלי או כוס שש פעמים לסירוגין, זאת 
אומרת לשפוך מים על היד ימנית פעם אחת, אחר כך על היד השמאלית פעם אחת. ושוב על היד הימנית פעם 
שנית, ואחר כך על היד השמאלית פעם שנית, ושוב על היד הימנית פעם שלישית ואחר כך על היד השמאלית פעם 
שלישית זה מפתח גדול גם להצלחה, וכדאי לדאוג שנם ילדים קטנים יעשו זאת, להצלחה בלימודים ולהתנהגות 

טובה. . .

כמו כן נאמר כאשר אדם רוצה להיטהר מסייעים בידו משמיים כנאמר על ידי חז"ל: "הבא להיטהר מסייעים 
בידו". איך מסייעים בידו? לפי תורת הסוד, על ידי ש"מעברים" בו לעיתים נשמה של צדיק שמסייעת לו לבצע 
ההתנקות וההתחזקות הרוחנית אני ארחיב בפרק נפרד על עיבור נשמות וגלגולים ומטרות העיבוד כפי שלמדתי 
מספריו של רבי חיים ויטל זצ"ל שלמד מהאר"י הקדוש שהיה מקובל אלוקי קדוש, שחי בצפת לפני מעל ל – 500 
שנה. אני מאוד ממליץ לקרוא את ספרו המפורסם "שער הגלגולים" שנכתב על ידי רבי חיים ויטל זצ"ל שזכותו 

וזכות רבי יצחק לורייא הוא האר"י הקדוש תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. 

 לגבי אכילת מאכלים כשרים, המדע מראה כיום יותר ויותר את החשיבות הבריאותית של אכילה של מאכלים 
כשרים לשמירה על בריאות האדם. 

למי שיש ספק שיש שכר ויש עונש בתורה )העונש זה עונש חינוכי של מירוק עוונות(



ספר התשובות 553

 הוכחות לשכר ועונש ? מהלכות תשובה מהרמב"ם

       א פסוקים הרבה יש בתורה ובדברי נביאים שהן נראין כסותרין עיקר זה ונכשלין בהן רוב האדם ויעלה על 
דעתן מהן שהקב"ה הוא גוזר על האדם לעשות רעה או טובה ושאין לבו של אדם מסור לו להטותו לכל אשר 

ירצה. והרי אני מבאר עיקר גדול שממנו תדע פירוש כל אותן הפסוקים. 

ב בזמן שאדם אחד, או אנשי מדינה חוטאים, ועושה החוטא חטא שעשה מדעתו וברצונו, כמו שהודענו ראוי 
להיפרע ממנו: והקדוש ברוך הוא יודע היאך ייפרע. יש חטא שהדין נותן שנפרעים ממנו על חטאו בעולם הזה, 
בגופו או בממונו או בבניו הקטנים: שבניו של אדם הקטנים שאין בהם דעת ולא הגיעו לכלל מצוות, כקניינו הן-

-כתוב "איש בחטאו, יומת" )מלכים ב' י"ד, ו' וראה דברים כ"ד, ט"ז(, עד שייעשה "איש". ג ויש חטא שהדין 
נותן שנפרעים ממנו לעולם הבא, ואין עובר עליו שום נזק בעולם הזה. יש חטא שנפרעים ממנו עליו בעולם הזה, 

ולעולם הבא. 

]ב[ במה דברים אמורים, בזמן שלא עשה תשובה: אבל אם עשה תשובה, התשובה כתריס לפני הפורענות. 
וכשם שאדם חוטא ברצונו ומדעתו, כך הוא עושה תשובה ברצונו ומדעתו. 

העולם הזה הוא עולם הניסיון והוכחות לכך ניתן לראות בתורה עצמה: וכלשון המשנה, המשנה במסכת אבות 
ְמִטיַפִיְך  ְוסֹוף  ַאְטפּוְך,  ַדֲּאֵטְפְתּ  ַעל  מספרת על הלל: אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה: 
ְיטּופּון. ]אבות פרק ב1[)שפירושה: "על שהצפת הציפוך, וסופם של מציפיך לצוף", ומשמעה: משום שרצחת אדם, 
וגרמת לגולגולתו לצוף בנהר, קרה לך אותו הדבר, וסופם של רוצחיך גם כן יהיה כזה(, מובאת במסכת אבות 
בשמו של הלל. אמרה זו משמעותה היא שאין דבר הקורה במקרה, ואדם העושה רע מקבל את גמולו, "מידה כנגד 
מידה". באמרה מתקיים פעמיים הכלל של מידה כנגד מידה: ראשית, רואים כעת בנהר גולגולת של אדם שנרצח, 

וזה משום שהוא רצח אדם אחר, ובפעם השנייה, גם מי שרצח את בעל הגולגולת יירצח. 

הלל  של  דבריו  פרשנות  בעברית.  הכתובה  אבות,  במסכת  המופיעות  בארמית  האמרות  משלוש  אחת   זו 
מתפרשים כך: על דאטפת אטפוך = אתה, שהיית רשע, והיית הורג אנשים ומציפם בנהר – נידונת להיות גם כן 
קורבן של מעשים דומים, שכן "במידה שאדם מודד בה מודדים לו", והעולם מתנהל "מידה כנגד מידה".  וסוף 
מטיפייך יטופון = אמנם היית הורג אנשים ומציף אותם, אבל לא הייתה סמכות לבית דין להרוג אותך, שכן לא 
היו למעשיך עדים, וההורגך התחייב בנפשו. ה' מסרך ביד אדם שגם הוא רשע, שכן "מגלגלין חובה על ידי חייב", 

וסופו גם כן למות באותה מיתה. 

הרמב"ם בפירושו למשנה זו כתב: הכוונה בזה המאמר, שפעולות הרעות ישובו בראש עושיהם, כמו שאמר 
)משלי ה, כ"ב( "עוונותיו ילכדונו את הרשע", ואומר )תהילים ז', ט"ז( "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל" 
ואמרו חכמים: במידה שאדם מודד בה מודדים לו. וזה דבר הנראה לעין בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, שכל מי 
שיעשה רע ויחדש מיני החמס ופחיתויותיו – שהוא עצמו יוזק מן הרעות ההם בעצמם אשר חידש, מפני שהוא 
לימד מלאכה שתעשה נזק לו ולזולתו. וכן כל המלמד מעלה, שמחדש פועל טוב מן הטובות – יגעהו תועלת 
הפועל ההוא, מפני שהוא מלמד דבר שיעשה טוב לו ולזולתו. ודברי הכתוב בזה טובים מאוד, אמר )איוב ל"ד, י ( 

" כי פועל אדם ישלם לו". 

במורה נבוכים לרמב"ם, מפרט הרמב"ם הקדוש את ששת הפעמים שמוזכר בתורה שזהו עולם הניסיון. מעבר 
לכך ניתן לראות שהשם ניסה גם את שלמה המלך כאשר שאל רק לחכמה וניתנה לו גם עושר וכבוד וחכמה מכל 

אדם שאי פעם חי או יחיה למעט מלך המשיח. 

ניתן לראות מסיפור של איוב בספר איוב,שהוא נכתב על ידי משה רבנו בנבואה, והניסיון מדבר בעד עצמו. 
להלן החלק הרלבנטי ממורה נבוכים לרמב"ם שמפאת חשיבותו הנני מצטט ללא שינוי. 
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 עניין הניִָּסיֹון אף הוא מוקשה מאוד. הוא מן הקושיות הגדולות ביותר בתורה. 

 "התורה הזכירה אותו בשישה מקומות, כמו שאבהיר לך בפרק זה. מה שמפורסם  אצל האנשים בדבר הניסיון 
הוא שהאל מנחית פגעים על אדם מבלי שחטא קודם-לכן, כדי שׂשכרו יגדל. זה עיקר שלא הוזכר כלל בלשון 
את  אסביר  ואני  זה.  עניין  לדמֹות  יגרום  שפשטֹו  המקומות  מששת  אחד  מקום  אלא  בתורה  אין  בתורה.  גלויה 
4(. גם לא כל  ָעֶול )דברים ל"ב,  משמעותו. העיקר התורה, שהוא הפך הדעה הזאת, הוא דברו ֵאל אמונה ואין 
החכמים סברו כדעה המונית זאת. שהרי אמרו: אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא ָעוֹון . זאת היא הדעה אשר 
ראוי שיחזיק בה כל בן תורה בעל ׂשכל, ולא ייחס עֶֹשק לאל הוא נעלה על זאת, כדי להאמין שראובן חף מחטא 

ושלם, ושאין הוא ראוי למה שפגע בו. 

 על דרך הפשט הניסיונות הנזכרים בתורה במקומות אלה באים בתור מבחן וניסוי כדי שתיוודע מידת אמונתו 
של אותו פרט, או אותה אומה, או מידת ציותו. עניין זה הוא הקושי הגדול, ובמיוחד פרשת העקידה, אשר אין 
יודע אותה אלא האל ושניהם . ונאמר לו: כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה )בראשית כ"ב, 12(. וכן דברו כי 
מנסה ה' אלוהיכם אתכם לדעת הִישכם אוהבים את ה' ]אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם[ )דברים י"ג, 4(. וכן 
דברו ]למען ענותך לנסותך[ לדעת את אשר בלבבך ]התשמור מְצֹותיו אם לא[ )שם, ח', 2(. והנה אני אפתור לך את 
כל הקשיים האלה. דע שּכל ניסיון המופיע בתורה מטרתו ומשמעותו רק שידעו האנשים מה ראוי להם לעׂשות, 

או מה הם חייבים להאמין. 

 לכן משמעות הניסיון היא, כאילו, שייעׂשה מעׂשה מסוים שאין הכוונה לאותו מעׂשה כפרט, אלא הכוונה 
שיהיה דוגמה שיחקו אותה וילכו בעקבותיה. מכאן שדברו לדעת הִישכם ֹאהבים )שם, י"ג, 4( אין פירושו שֵידע 
שמשמעותו   )13 ל"א,  )שמות  מקִדשכם  ה'  אני  כי  לדעת  דברו  כמו  זה  אלא  יודע.  כבר  הוא  שהרי  זאת,  האל 
)שדבריו(  )לכם( לדמות  גורמות  ותראו שהטעיותיו  לנבואה  יקום טוען  כן אמר שכאשר   . "שתדענה האומות" 
והׂשגתכם את אמיתתו,  יתעלה  ודאותכם בתורתו  מידת  לאומות את  להודיע  רצה האל  זה  דעו שבדבר  נכונים, 
כל מבקש  זאת  על  כדי שיסמוך  באל מתערערת,  אמונתכם  ואין  רמאי,  על-ידי מרמה של  ְמרּומים  אתם  ושאין 
אמת ויבקש אמונות שתהיינה יציבות במידה כזאת שלא יׂשים לבו אל מי שמבצע נס , כי הוא קורא )להאמין( 
בנמנעות. עׂשיית נס מועילה רק למי שטוען לדבר אפשרי, כפי שהבהרנו במשנה תורה. היות שהתברר שמשמעות 
לדעת כאן )שמות ל"א, 13( "כדי שהאנשים ידעו", תהיה כמו כן משמעות דברו על אודות המן )דברים ח', 3( 
למען ענֹותך לנסֹותך לדעת את אשר בלבבך התשמֹור מְצֹותיו אם לא )שם, שם, 2( "כדי שתדענה זאת האומות". 
כן מפורסם שמי שמתמסר כליל לעבודתו יתעלה, יפרנסנו ממקום שלא העלה על דעתו. באותה משמעות נאמר 
על המן בירידתו הראשונה: למען אנסנו הילך בתורתי אם לא )שמות ט"ז, 4(, כלומר, כדי שּכל הלומד לקח ילמד 
מכך לקח ויראה אם ההתמסרות השלמה לעבודתו מועילה ומספיקה או אינה מספיקה. דברו על המן גם כן בפעם 
השלישית: מאִכלך מן במדבר אשר לא ידעו אבֹותיך, למען ענֹותך ולמען נסֹותך להיִטבך באחריתך )דברים ח', 
16( גורם לדמות שלעתים האל מטריח אדם כדי שירבה ׂשכרו, אך לאמיתו של דבר אין זה כך. אלא משמעות 
הדבר היא אחת משתי משמעויות. האחת היא המשמעות החוזרת ונשנית באשר למן בדיבור הראשון. המשמעות 

השנייה היא: "למען ייוודע אם ההתמסרות השלמה לאל מספקת לפרנסה ומניחה מן היגיעה והעמל או לא". 

או שתהיה משמעות נסותך "להרגילך" מדבריו לא ִנְּסָתה כף רגלה ]הצג על הארץ מהתענג ומרֹך[ )שם, כ"ח, 
56(. כמוהו כאומר, שהוא יתעלה הקדים להרגילכם לֵסֶבל במדבר כדי שירבה העונג שלכם בהיכנסכם לארץ. וזה 
נכון כי היציאה מן היגיעה אל המנוחה מענגת יותר מן המנוחה המתמדת. וידוע שלולא סבלם ויגיעתם במדבר לא 
היו מסוגלים לכבוש את הארץ ולא להילחם. התורה אמרה זאת מפורשות: כי אמר אלוהים פן ִיָּנֵחם העם ברֹאתם 
מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף )שמות י"ג, 17-18(, מפני שהנֹוחּות מרחיקה 

את אומץ הלב, וחיים של מצוקה ויגיעה מחייבים אומץ-לב. זאת היא הטובה המופיעה בפרשה זאת באחריתם .

דברו כי בלעבור נסות אתכם בא האלוהים )שם, כ', 17( הוא עצם העניין האמור במשנה תורה על מתנבא בשם 
עבודה זרה: כי מנסה ה' אלוהיכם אתכם )דברים י"ג, 4(, אשר כבר הבהרנו את משמעותו. כן כאן במעמד הר סיני 
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אמר להם: "אל תפחדו! המעמד הגדול הזה אשר ראיתם היה רק כדי שתימצא לכם הוודאות על סמך ראיית העין 
כך שכאשר ינסה ה' אלוהיכם אתכם בנביא שקר הקורא לסתור את אשר שמעתם, כדי שתתפרסם מידת אמונתכם, 
יציבים ולא תמעדנה רגליכם. ואילו באתי אליכם כנביא שלוח, כמו שטענתם, והייתי אומר לכם את מה  תהיו 
שנאמר לי מבלי ששמעתם זאת, היה אפשר שתדמו שנכונים דברי זולתי, כאשר יביא לכם היפך מה שהודעתיכם, 

לולא שמעתם אותו במעמד זה". פרשת אברהם בעקידה כוללת שני עניינים גדולים שהם מיסודות התורה. 

העניין האחד הוא להודיענו את קצה גבול האהבה לאל יתעלה והיראה מפניו, עד איזה גבול הן מגיעות. לכן 
נצטווה בפרשה זאת, אשר לא ישתוו אליה מסירת ממון ולא מסירת נפש, אלא זה מעל ומעבר לכל מה שאפשר 
שיארע במציאות, דבר שאין לדמות שטבע האדם ייענה לו. והוא שאיש עקר המשתוקק ביותר לילד, אדם בעל 
עושר רב, נׂשוא-פנים, המבקש שמצאצאיו תתהווה אומה, ובא לו הילד לאחר ייאוש – מה רבה תהיה דבקותו בו 
ואהבתו אליו! אבל מיראתו אותו יתעלה ואהבתו לציית לציוויו הוא מקל בערך הילד האהוב הזה, משליך את 
כל אשר קיווה לו, וממהר לשחוט אותו כעבור כמה ימים. כי לו עׂשה זאת מייד בשעת מתן הצו, היה זה מעׂשה 
של תדהמה ובלבול בלי מיצוי ההתבוננות. ואילו כאשר עׂשה זאת כעבור כמה ימים אחרי מתן הצו אליו היה זה 
מעׂשה מתוך מחשבה ושיקול-דעת אמיתי והתבוננות במה שמתחייב ממצוותו יתעלה לאמיתה ומאהבתו ויראתו, 
ולא ראוי לטעון למצב אחר ולא להשפעת שום הפעלות. כי אברהם אבינו לא מיהר לשחוט את יצחק מתוך פחד 
מן האל פן יהרגנו או ירושש אותו, אלא אך ורק בגלל אהבתו יתעלה ויראתו המוטלים על בני-האדם לא בשל 
ציפייה לׂשכר ולא מתוך פחד מפני עונש, כמו שהסברנו בכמה מקומות. לכן אמר לו המלאך: כי עתה ידעתי כי 

ירא אלוהים אתה )בראשית כ"ב, 12(, כלומר: 

 "במעׂשה הזה אשר בגללו יֵָאֵמר עליך ירא אלוהים ידעו כל בני-אדם מה הוא קצה גבול יראת ה' ". 

הציוויים,  לרבות  כולה,  התורה  כל  שתכלית  וציין  אותו,  והבהיר  בתורה  הזה  העניין  את  הדגיש  שהוא  דע 
האיסורים, ההבטחות והסיפורים הכלולים בה, היא דבר אחד, היראה ממנו יתעלה. והוא דברו: אם לא תשמֹר 
לעשֹות את כל דברי התורה הזאת הכֻתבים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה ]את ה' אלוהיך[ )דברים 
כ"ח, 58(. זה אחד משני העניינים להם הייתה הכוונה בעקידה. העניין השני הוא להודיענו שהנביאים מקבלים 
כאמת את מה שבא אליהם בהתגלות, שלא יחשוב מישהו שמכיוון שזה בחלום ובמראה, כמו שהבהרנו,ובאמצעות 
דמיון-שווא  בו  שיתערב  או  )להם(  ודאי  להם  שמוצג  מה  או  שומעים  שהם  מה  יהיה  שלא  יש  המדמה,  הכוח 
כלשהו. לכן רצה להודיענו שּכל מה שרואה הנביא במראה הנבואה הוא אמת ודאית בעיני הנביא. בשום אופן לא 
יטיל ספק במשהו ממנו. דינו בעיניו כדין הדברים המציאותיים כולם המוׂשגים בחוש או בׂשכל הראיה לכך היא 

שהוא פנה לשחוט את בנו יחידו אשר אהב כמו שנצטווה, אף-על-פי שציווי זה היה בחלום או במראה. 

אילו הנביאים היו מסופקים בחלום הנבואי, או שהיה להם ספק באשר למה שהם מׂשיגים במראה הנבואה, 
לא היו פונים לעׂשות מה שהטבעים סולדים ממנו, ונפשו )של אברהם( לא הייתה נענית לעׂשות את המעׂשה רב-

הסכנה הזה ִמָּסֵפק. באמת ראוי היה שתהיה פרשה זאת, כלומר העקידה, על ידי אברהם וכלפי מישהו כמו יצחק, 
שהרי אברהם אבינו הוא שהתחיל להודיע את הייחוד, לאמת את הנבואה, להנציח דעה זאת ולמשוך את האנשים 
אליה. נאמר: כי ידעתיו למען אשר ְיַצּוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשֹות צדקה ומשפט )בראשית 

י"ח, 19(. 

הדעות  בעקבות  ללכת  חייבים  כן  משמו,  המושמעות  המועילות  הנכונות  דעותיו  בעקבות  שהלכו   וכשם 
הלקוחות ממעׂשיו, ובמיוחד המעׂשה הזה שבו אימת את עקרון אמיתות הנבואה, והודיע לנו בו עד היכן מגיע 
ׂשיאה של יראת ה' ואהבתו. כך יש להבין את משמעויות הִניסיונות, ולא שהאל יתעלה רוצה לבחון איש ולנסותו 
כדי שֵידע מה שלא ָידע לפני-כן. הוא נעלה אף נעלה על מה שמדמים הבורים הטיפשים במחשבתם הרעה. דע 

זאת אפוא! "עד כאן מתוך מורה נבוכים לרמב"ם. 
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זכרו מי שלא יעשה מצוות השם, יסבול ייסורים שגם הם רחמים עצומים וגם הם לטובה שיש 
שכר גדול בגינם. ניתן ללמוד מהפסוק הבא: "וְיַָֽדְעּת ִעם ְלָבֶבָך ּכִי ּכֲַֽאֶׁשר יְיֵַּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו יְהָוה 

ֱאֹלֶהיָך ְמיְַּסֶרּֽךָ" )דברים פרק ח(

וישנם עוד פסוקים רבים אלו רק מקצת מהם שמדברים בנושא העונש למי שלא יקיים מצוות השם. השם חוזר כל 
התורה לומר לחוטא לשוב לשם בתשובה להלן פסוק שמדבר במפורש על כך: דברים ל' 2: 

 "ְושְַׁבתָּ ַעד ה' ֱאֹלוֶהיָך ְושַָׁמְעתָּ ְבֹקולֹו כְֹּכל ֲאשֶׁר ָאֹנכִי ְמַצווְָּך ַהּיֹום ַאתָּה ּוָבנֶיָך בְָּכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַפשֶָׁך" וכמו 
כן דברים ל 6-10: "ּוָמל ה' ֱאֹלוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב זְַרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלוֶהיָך בְָּכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַפשְָׁך 

ְלַמַען ַחיֶּיָך. כִּי ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאֹלוֶהיָך בְָּכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַפשֶָׁך "

 לסיום השם מצווה אותנו לאוהבו בכל ללבנו ומי שלא יעשה כן יענש לא כעונש כדי שיזכה לקבל שכר נצחי 
ולא יפספס הגלגול הזה והכל כמובן רק לטובת האדם לכן יש להודות על הרעה כשם שמודים על הטובה, כי אין 
רע מאת השם יתברך!! בכמה מקומות נאמר שיש לאהוב את ה' בכל הלב, למשל בפרשת שמע – "ואהבת את ה' 
אלוהיך בכל לבבך". המושג "לב" מציין בעיקר את מקום המחשבות. לפי זה, פירוש המצווה הוא, שיש לאהוב 
את ה' בכל המחשבות. איך אפשר לחשוב כל הזמן רק על אהבת ה', והרי כדי להתקיים צריך לחשוב לפעמים גם 

על עניינים אחרים?

1. אפשר להשתדל, יחד עם כל מחשבה שחושבים, לחשוב גם על ה' ולכוון את המחשבה לשמו – למשל, 
ויתכוון שהעבודה שלו  ה'  יחשוב על  זה  יחד עם  כדי לרכוש מקצוע,  לומד  לימודים שהוא  כשאדם חושב על 
במקצוע זה תהיה לשם ה', כך שיוכל לעבוד אותו בלי טרדות של פרנסה, או שיוכל להשתמש בכסף שירוויח 
לקיום מצוות, כדברי חז"ל בפרקי אבות "כל מעשיך יהיו לשם שמיים": זה פירוש אפשרי לפסוק "ואהבת את ה' 

אלוהיך בכל לבבך". 

2. אפשר להשתדל, יחד עם כל מחשבה שחושבים, להתפלל אל ה' ולבקש ממנו הדרכה;: זה פירוש אפשרי 

לפסוק )משלי ג' 5( "בְַּטח ֶאל ה' בְָּכל ִלבֶָּך, ְוֶאל בִּינְָתָך ַאל תִּשֵָּׁען. בְּכָל דרכיך דעהו, והוא יישר ארחתיך" 

דברים חשובים שיש עלייך לשים לב עליהם ומקורתיהם בתורה.
איסור לשכב עם גוי או עם בת אל נכר )גויה( .כאשר בת ישראל שוכבת עם גוי היא נחשבת לזונה לפי הרמב"ן 
והרמב"ם. זונה היא מי ששוכבת עם מי שהיא לא יכולה להינשא לו. שכן לפי הלכות השולחן ערוך, יהודייה לא 
יכולה להינשא לגוי ויהודי לא יכול להינשא לגוייה. שנאמר: "ְוֹלא ִתְתַחתֵּן בָּם בִּתְָּך ֹלא ִתתֵּן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו ֹלא ִתקַּח 

ִלְבנָך." )דברים ז,ג'(

מניין שאסור לאישה נשואה לבגוד?

בפרק כ"ב ספר דברים נאמר: "כִּי-יִמֵָּצא ִאיׁש שֵֹׁכב ִעם-ִאשָּׁה ְבֻעַלת-בַַּעל, ּוֵמתּו גַּם-שְׁנֵיֶהם--ָהִאיׁש ַהשֵֹּׁכב ִעם-
ָהִאשָּׁה, ְוָהִאשָּׁה: ּוִבַעְרתָּ ָהָרע, ִמיִּשְָׂרֵאל". 

דינה ודין המשתף פעולה מוות כמו כן מעשרת הדיברות שרשום במפורש לא תנאף! לא לגבר ולא לאישה! 
מי שנאף במיוחד אישה שנאפה בבעלה יש להתייעץ ברב מוסמך בנושא. כמו כן מי שעשתה כן צריכה לעשות 
תיקון גדול ורציני ולכן מוטב להתייעץ עם רב הבקיא בתיקונים לחטא חמור זה. ואם האישה מתביישת תעשה 

תיקון לפי ספר "שדי תפוחים של הר' יוסף שני. 

מהיכן בתורה נאמר שחובה לציית לגדולי הדור הפוסקים והרבנים?

שנאמר : "ּוָבאָת, ֶאל-ַהכֲֹּהנִים ַהלְוִיִּם, ְוֶאל-ַהשֵֹּׁפט, ֲאשֶׁר יְִהיֶה בַּיִָּמים ָהֵהם: ְוָדַרשְׁתָּ ְוִהגִּידּו ְלָך, ֵאת דְַּבר ַהמִּשְׁפָּט. 
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י ְוָעשִׂיָת, ַעל-פִּי ַהדָָּבר ֲאשֶׁר יַגִּידּו ְלָך, ִמן-ַהמָּקֹום ַההּוא, ֲאשֶׁר יְִבַחר יְהָוה: ְושַָׁמְרתָּ ַלֲעׂשֹות, כְֹּכל ֲאשֶׁר יֹורּוָך. 
ְוַעל-ַהמִּשְׁפָּט ֲאשֶׁר-ֹיאְמרּו ְלָך-תֲַּעשֶׂה: ֹלא ָתסּור, ִמן-ַהדָָּבר ֲאשֶׁר-יַגִּידּו ְלָך-יִָמין  יא ַעל-פִּי ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁר יֹורּוָך, 

ּושְֹׂמאל. " )ספר דברים, יז(.

מניין שאסור ללמוד בודהיזם וכיוצא בזה עבודה זרה אסור בכל תכלית ללכת 
לכאלה שקוראים בקלפים מזלות, טארות, ושאר העבודות הזרות?

י ֹֽלא יִָּמֵצא ְבָך מֲַֽעִביר ְּבֽנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹונֵן ּוְמנֵַחׁש ּוְמַכּשֵֽׁף׃ יא ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב וְיּדֹענִי ְוֹדֵרׁש 
ֶאל ַהֵּמתִֽים׃ יב ּכִֽי תֹוֲעַבת יְהָוה ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ַהּֽתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה יְהָוה ֱאֹלֶהיָך מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפנֶֽיָך׃ יג ּתִמים 
ּתְִֽהיֶה ִעם יְהָוה ֱאֹלהֶֽיָך׃ יד ּכִי  ַהּגֹויִם ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמֹעֽנְנִים ְוֶאל ֹקְֽסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאּתה ֹלא כֵן 

נַָתן ְלָך יְהָוה ֱאֹלהֶֽיָך

ולא  נעלמים מהבורא לא מעשיו הגלוים  ולא  יתברך מסתכל עליו  לו שהבורא  ושיהיה ברור  שידע האדם   
הנסתרים ולא אמונתו הצפונה והנראית, ושהבורא יודע אם הוא בוטח עליו בלב שלם או לא. וכשזה ברור לבעל 
הביטחון לא נכון להצהיר בדיבורו שהוא בוטח בד' מבלי שיבטח עליו גם בליבו ובמצפונו, כדי שלא יהיה בגדר 
מי שנאמר עליו "בפיו ובשפתיו כבדוני וליבו רחק ממני" )ישעיה כ"ט(, שאם היה יודע האדם שמצלמים אותו כל 
רגע ושיראו לו את כל הסרט של חייו בודאי שהיה ישר כמו פלס מפחד העונש אלא שהקב"ה רוצה שנאהב אותו 
מבחירה שלנו. כמו שאנחנו לא היינו רוצים שיאהבו אותנו בכוח אלא מהנשמה, ומה אבא רוצה מאיתנו? "רחמנא 

ליבא בעיי" – פירוש: הרחום רוצה את הלב בצירוף המעשה!. 

זמני תפילות. 

זמני תפילות: מהם הזמנים של שלושת התפילות? ממתי אפשר להתחיל ועד מתי מותר להגיד? ומהו הזמן המדויק 
של חצות הלילה? תפילת שחרית. מעלות השחר – עד 4 שעות של היום – זה לכתחילה. אך בדיעבד אם לא יכלת 

אתה יכול עד חצות. ]קריאת שמע זה עד 3 שעות של היום[

13 דקות  תפילת מנחה מחצי שעה לאחר חצות היום ועד השקיעה. אפשר בדיעבד גם בין השמשיות שזה 
בנוגע  עלות השחר.  עד  בדיעבד אפשר  אך  הלילה  עד חצות  הכוכבים  ערבית, מצאת  תפילת  האחרי השקיעה. 

לחצות הלילה / היום זה משתנה מפעם לפעם בכמה דקות תעקוב בלוח השנה שיוצא בתוספת זו. 

פרק זה עוסק בזוגיות, שלום בית ובני זוג

זיווגו של האדם מניין?

זוגיות על פי התורה: 

זיווגו של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא. לומדים זאת מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. לא ראוי לבטל מה 
שהקב"ה מקשר. אדם צריך לדעת שהאישה היא המתנה שנתן לו ה' ולא ראוי לבעוט במתנת שמיים. מלמדים 
חכמינו שצריך האיש לאהוב את אישתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, גם האישה מחויבת להקפיד על כבוד בעלה, 
לשמור על כבודו ביותר. אם יהיו שני בני הזוג ותרנים וסלחנים האחד לשני, בוודאי שבביתם ישכון השלום, )לא 
מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום(. ההורים יחד יחנכו את ילדיהם להתרחק מאהבת עצמם שהיא מקור 
כל הרע והשחתת המידות. המקום הראשון שבו הילד מתחנך הוא בית הוריו. יש ללמדו מצוות ויראת שמיים, 
וכן צריך לדעת שכל הורה מחויב ללמד את בנו תורה. ביתו של האדם הוא המקום שבו הוא בונה את מידותיו 
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ולכן צריכים יותר האב והאם להיזהר שלא לבוא לידי סכסוך לעיניי הילדים. אמרו בחז"ל – כל הנושא אישה 
כשרה כאילו קיים את כל התורה, ועליו הכתוב אומר "אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב 
לשולחנך". בזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. אשריי הגבר אשר חפץ בו ה' יתברך לזכותו באישה שהיא כגפן 
פורייה, שמרכינה ראשה ולא מתגאה, משעבדת את כל נפשה לחינוך בניה לתפארת, ופריה כפרי הגפן המשמחים 

אלוקים ואדם. מאידך אוי לו לאדם שלא זוכה לאישה כשרה ובניו יוצאים לתרבות רעה. 

אמרו בגמרא – כל אדם שאין לו אישה אינו אדם. 

 כשם שיש לאיש כישרונות שאין לאישה, כך גם יש כישרונות וסגולות לאישה שאין באיש. כמו הביישנות, 
הצניעות, רכות הלב, הנדיבות, החמלה והרחמנות וגם את האמונה והכישרון לסבול ייסורים. בדברים מסוימים 
יש לאישה הבנה הרבה יותר עמוקה משל האיש. האישה צריכה להשלים במעלותיה את מה שחסר לאיש ושניהם 

יחד צריכים לאהוב ולכבד זה את זה. האישה נועדה להקל מעליו לקיים הרבה מהחובות המוטלים עליו. 

אם האישה תרצה להיות "תלמידה חכמה" ותרצה לעסוק תמיד בעבודת ה' יתברך, לאיש אין עזר ולא יזכו. 
לכן לא הטילה התורה הרבה מצוות לאישה מפני שהיא טרודה בצרכי הבית. אומרים חכמינו שלא תמיד מומלץ 
ללכת אחר עצתה של אישה, שההולך אחר עצת אישתו בעיניים עצומות עלול להישבר קשות. כאשר האדם ירצה 
לדעת  צריך  בחיים. אדם  כנגדו  עזר  לו  להיות  תוכל באמת  יפה אם האישה ההיא  צריך להתבונן  אישה  לשאת 
ולהכיר את תכונות נפשה ומידותיה כי זה כל האדם. מכיוון שקשה מאוד הדבר לרדת לסוף דעתה של האישה, 
יעצו לנו חז"ל ואמרו תן עיניך במשפחתה, קח לך אישה מבית אבות ישרים שבו בוודאי חונכה על בירכי התורה 
ממשפחה  ליצחק  אישה  יקח  שלא  עבדו,  אליעזר  את  ע"ה  אבינו  אברהם  הזהיר  אזהרות  כמה  טובות.  ומידות 
רעה, שלא ייתן את עינו רק כלפי חוץ לעושר ושפע, אלא על יושר מידותיה. לעולם ישתדל אדם לישא אישה בת 
טובים ממשפחה צנועה וכשרה. לא יאהב רק את יופייה וכישרונותיה, "שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה' היא 
תתהלל". לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. אם תהיה האישה ממשפחה יקרה, מובטח לו 

שתהיה כשרה כשאר בני משפחתה. 

אבל הנושא אישה לשם ממון או נוי או יופי. כשתהיה אצלו ישבע ממנה ותימאס עליו. כך מסבירים חז"ל. 
האישה צריכה לנהוג כבוד בבעלה כמו באביה, תשתדל לעשות רצונו ולא תכעיס אותו. צריכים שניהם להסכים 
זה עם זה בעצה נכונה. כשיראה האיש את עצת אישתו שהיא עצה טובה ונכונה, יקבל אותה מיד בשמחה ואהבה, 
תהיה  ביחד,  ומסכימים  זה  עם  זו  טובים  והאישה  האיש  כאשר  בעלה.  עצת  את  לקבל  האישה  צריכה  שכן  כל 
חבורתם נאה ונעימה כשהוא מקבל את עצתה והיא את עצתו, על זה בדיוק נאמר "אשת חיל עטרת בעלה". אשת 
חיל שמסייעת לו בכל יכולתה, נותנת לו עצות טובות, שומרת ממונו, משתדלת בצרכי ביתה ועושה צרכי בעלה 
בעצמה ולא על ידי אחרים. אם יהיו דבריה בחן ובנחת ובענווה, אז תזכה לכבוד כמו שנאמר "אשת חן תתמוך 
כבוד". אם תהיה האישה לבעלה כשפחה, הוא יהיה לה לעבד ויכבדה כגבירה. ולהפך – להפך. אם היא תתגדל 
עליו הוא יהיה עלייה כאדון, מה שאומר שהם לא זכו. ואז אש אוכלתן. "איש ואישה זכו שכינה בניהן, לא זכו 
ותקבלם בסבר  יבואו קרוביו תכבדם  נקיים, אם  אש אוכלתן". צריכה האישה לשמור תמיד שיהיו בגדי בעלה 
פנים יפות. אישה המתנהגת כך עם בעלה כאילו שמה כתר על ראשו. אישה רעה שאינה חוששת לתועלת בעלה, 
ולא איכפת לה אם יהיה עשיר או עני, אם יתכבד או יגונה, תובעת ממנו להוציא יותר מידי, הרי היא כמו ריקבון 
בעצמותיו. חז"ל אומרים שאם הבשר ירקב אפשר שיתרפה, אבל העצם אם תירקב אין לה תקנה. כך היא האישה 

הרעה. 

נסיים עם הפסוק "לזאת יתפלל כל חסיד אליך". צריך כל אדם וגם חסיד להתפלל לה' יתברך שיזמין לו ה' 
אישה משכלת, שיזכה למצוא אישה טובה, אפילו אם הוא חסיד. אם אישתו לא תהיה הגונה הוא עלול לסור מן 
הדרך הישרה. גדול מאוד עניין הזיווג, כל מי שאינו נושא אישה נקרא פלג גופא, ואין הברכה שרויה בדבר פגום 
וחסר. האיש על ידי האישה נקרא גוף שלם. אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בזכות אישתו. הנושא אישה 
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נימחלין לו עוונותיו, והשרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה ובלא ברכה, בלא תורה ובלא חיים. יתפלל כל אדם 
לאישה טובה, מצא אישה מצא טוב. אין טוב אלא תורה, אישה יראת ה' היא תתהלל. אישה שיראת שמיים. 

מאמר מאת מהרב אברהם ציון שליט"א עם שינויים קלים של המחבר

סגולות למציאת השידוך: 

הסגולות שלהלן מתוך הספרים: דרך השידוך מאת הרב בנימין וקסברגר, וכן בספר סגולות אביע"ה ועוד ספרים. 

סגולה א': כל האומר מזמור תהילים )קכ"א(: " שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וכו' בסוף כל תפילותיו 
מזמנין לו את בת זוגו ההוגנת לו. )ספר עשרה מאמרות, מאמר חיקור הדין חלק ד' פרק יז'(

וחשוב לומר זאת עם הכוונות הבאות: 

ספר תהילים פרק קכא )א( שִׁיר ַלמֲַּעלֹות )ולכוון, הצדיק שהוא יסוד ומכוון לזווג שהוא מלכות( ֶאשָּׂא ֵעיַני 
)שהם נצח הוד, אשא אוהב( ֶאל ֶהָהִרים )גדולה, גבורה, תפארת( ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: )פירוש: מהפלא העליון שהוא 
כתר, הנקרא אין לפי שכלול משלוש: א'- כתר י'-חכמה ן' בינה, יבא עזרי הוא זיווג העליון) ב( ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה 
)מצד תולדות הנשמות בזיווג יעקב עם רחל, כד"א אעשה לו עזר כנגדו( עֹשֵׂה שַָׁמִים ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵתּן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ַאל ָינּום שְֹׁמֶרָך: )ד( ִהנֵּה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִיישָׁן ׁשֹוֵמר ִישְָׂרֵאל: )ה( י:ְ הָֹוה שְֹׁמֶרָך ְי: הָֹוה ִצְלָּך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהשֶֶּׁמׁש 
ֹלא ַיֶכָּכּה ְוָיֵרַח ַבָּלְּיָלה: )ז( י:ְ הָֹוה ִישְָׁמְרָך ִמָכּל ָרע ִישְׁמֹר ֶאת ַנְפשֶָׁך: )ח( י:ְ הָֹוה ִישְָׁמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם: 

סגולה ב': לקרוא בכוונה את שירת הים ולאחר התפילה לומר את מזמורי התהילים: ל"ב, ל"ח, ע', ע"א, קכ"ד 
)רפאל המלאך(

סגולה ג': מובא בספר רפואה וחיים, מי שקשה לו למצוא את זיווגו ירגיל את עצמו לקרוא בכל יום קורבנות 
הנשיאים חומש במדבר פרק ז' פסוק א' עד זאת חנוכת המזבח. )סגולות ישראל(

סגולה ד': קידוש לבנה בכוונה, היא סגולה למציאת זיווגו, וסימן לדבר: לבנ"ה ראשי תיבות: בתולה נישאת 
ליום הרביעי. )כף החיים סימן תכ"ו בשם ליקוטי מוהר"ן(

סגולה ה': על ידי לימוד הלכות זוכה למצוא את זיווגו האמיתי )ליקוטי עצות, ממוהר"ן(

סגולה ו': לתת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ולומר ג' פעמים אלקא דמאיר ענני, רבון העולמים 
הזמן לבחורי ישראל שידוכין בנקל ובתוכם אני פלוני בן פלוני. 

סגולה ז': סגולה ידועה למציאת בן זוג/בת זוג במהרה, למי שקורא את "שיר השירים" במשך 40 יום ברציפות 
בקול ובהטעמה. 

וכשאומר שירת הים צריך לאומרה בשמחה, וכך כשמודה בניסי הקב"ה, אז הקב"ה עושה לו נס אחר, דוגמת 
הנס הזה דהיינו זיווגו שנמשל לקריעת ים סוף כמו שכתוב: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף )סוטה ב.( מהספר 

ליקוטים מפרדס, נישואין כ"ג(

סגולה ט': להתפלל על קיברו של: יונתן בן עוזיאל הטמון בעמוקה )ומה טוב לזכות את הרבים ולארגן נסיעה 
כזו של כאלה שלא מצאו את זיווגם, כמובן שחשוב שהכל יעשה מתוך גדרי הצניעות וההלכה( )ר' הרשיל שמש(

סגולה י': להתפלל אצל קברו של ר' לייב בעל הייסורים, הטמון בעיר הקודש צפת, וצווה לפני מותו שכל מי 
שיהיה לו עת צרה רח"ל, ישתטח על קברו ויעזרהו. 

עוד מספר סגולות שהם בבחינת מידה כנגד מידה: 

אותה  לומדים  אנחנו  וכאשר  הקב"ה  של  זוג  הבת  כמו  היא  התורה  תורה,  ושיעורי  בלימוד  הוספה   תורה: 
הקב"ה מידה כנגד מידה מקרבים את זיווגנו. 

 גמילות חסדים: הוספה במצוות גמילות חסדים, אנחנו צריכים חסד מהקב"ה שיזמין לנו את זיווגינו במהירה, 
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כך מידה כנגד מידה כאשר נתעסק בחסד ונוסיף במצוות גמילות חסדים נזכה שה' יעשה איתנו חסד וימהר את 
מציאת זיווגינו. דוגמאות לחסד: ללמד אחרים, לעזור ולהתנדב בארגוני חסד. 

 עזרה לאחרים במציאת שידוך: אם אנו מכירים רווק או רווקה שיכולים להתאים למשהו שאנו מכירים מצווה 
עלינו לנסות לשדך, כמו כן אם אנחנו הולכים לשדכנים אפשר גם לרשום את חברינו )בהסכמתם, כמובן( וכך 
מידה כנגד מידה, כשם שאנחנו משתדלים למען מציאת זיווג לבניו ובנותיו של הקב"ה, אף הוא יסיר את המונעים 

והמקטרגים על זיווגינו ויקרב אותו אלינו. 

 תפילה: להתפלל על חברינו שיזכו למציאת זיווג במהירה, כמו שכתוב בגמרא )בבא קמא צב.(: כל המבקש 
רחמים על חבירו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. 

כמו כן כתוב: אין שום תפילה שתהיה כל כך מקובלת למעלה, כמו תפילתו של אדם המתפלל על חברו ורעהו. 
)נר ישראל, מאמרי רז"ל בבא קמא(

אותם  ונזכיר  אמותיהם(  )ושם  חברינו  של  שמות  כמה  שנאסוף  כדאי  ישראל  אהבת  מצוות  מצד  גם  לכן 
בתפילותינו, אפשר לרשום ולשים בסידור התפילה שלנו רשימה קטנה של המעוניינים בשידוך. 

 הפצה: הפצת ספר זה, ספר זה מיוחד והפצתו נועדה כדי לעזור לכל מי שלא זכה למצוא את זיווגו שיזכה 
לחתונה בקרוב, ויזכה להתקרב לשם מידיעת האמת !לכן מומלץ מאוד להזמין כמות של ספרים ולהפיצם לכל 
הרווקים/ות, והם יודו לך על כך, וגם זו זכות עצומה כי כל מי שיקבל ספר זה יוכל להוסיף בתפילות, בלימוד תורה 
בעידוד וחיזוק למציאת הזיווג שיתנו לכם עוד זכויות בשמיים שתזכו לקרב את זיווגכם בקרוב לכן שלח אמייל 
למחברeranbenezra@gmail.com  והזמן כמות של ספרים בעלות של המחבר להפצה בחינם או תוריד את 
הספר בחינם מהדף שלו בפייסבוק או באינטרנט רק רשום ספר ההוכחות בפייסבוק או גוגל ושם המחבר עו"ד 
ערן בן עזרא והספר יהיה שם בעמוד להורדתו בחינם. שמור אותו כקובץ ושלח אותו לכל רשימת התפוצה שלך 
באמייל. וכל זה בחינם אתה מציל נשמות ועושה חסד לשם שמיים וכך ינהגו איתך מידה כנגד מידה וימחלו לך 
עוונות מגלגול זה וגלגולים אחרים, ויתנו לך את זיווגך משורש נשמתך או זיווג ראוי לפי הדרגה הרוחנית שלך. 

בגלל  ואנחנו  הקב"ה  של  זוג  הבת  כמו  הוא  ישראל  עם  כידוע  רחוקים,  בקירוב  להשתדל  רחוקים:   קירוב 
גורמים  אנחנו  רחוקים  מקרבים  אנחנו  כאשר  אבל  נבנה,  לא  השלישי  המקדש  בית  ועדיין  התרחקנו  עוונותינו 
לכנסת ישראל – עם ישראל לקרב את החופה עם בורא עולם דהיינו קירוב הגאולה, לכן ככל שאנחנו נקרב רחוקים 
ונשפיע לחזרה בתשובה של עם ישראל נזכה לקרב את הגאולה, את החופה ביננו לבין בורא עולם, ומידה כנגד 
מידה, כיוון שאנחנו משתדלים לקרב את החופה, הגאולה ביננו לבין בורא עולם, כך בורא עולם ימהר לקרב את 

החופה הפרטית שלנו למציאת זיווגינו בקרוב. 

דוגמאות לקירוב רחוקים: 

כמובן שמומלץ להתייעץ עם רב בעניין אפשרויות הקירוב רחוקים

 1 לרכוש/ להפיץ קלטות, חוברות דיסקים. 

 2 לארגן שיעור תורה באיזור מגוריך. אפשר לתאם עם המחבר באמייל שיגיע לתת שיעור תורה בחינם אצלכם 
 erabenezra@gmail.comבבית פנו אל המחבר באימייל

 3 להפיץ מודעות ומידע על שיעורי תורה באיזור מגוריך. 

 4 לתת שיעורי תורה. 

 5 להשפיע על אחרים שילכו לסמינר בארגון צהר וכדומה. 

 6 לתלות מודעות חיזוק בלוחות מודעות. )של בתי כנסת או ברחוב.(

 7 שמחה ובטחון: להשתדל להיות בשמחה ובביטחון בבורא עולם, נכון שזה קשה כאשר לא מוצאים את בן 
הזוג, וישנם ניסיונות לא קלים ברחוב ולפעמים גם בבית, ככל שנתחזק בשמחה ובביטחון בבורא עולם שכל מה 
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שהוא עושה לטובה הוא עושה, כך זה ימהר זיווגינו, כי עצם הביטחון הוא כלי להשראת הברכה מבורא עולם, 
וכשבורא עולם רואה שאנחנו מחזיקים באמונה ובביטחון כך הוא ימהר זיווגינו בקרוב. 

ובביטחון,  המחזקים בשמחה  ספרים  וכמה  כמה  היום  ישנם  ובביטחון?  אתחזק בשמחה  כיצד  ואם תשאל 
מומלץ לבקר בכל חנות ספרי קודש ולבקש ספרים המדברים בעניין שמחה ובטחון, מומלץ לעיין טוב בספר לפני 
שקונים אותו, על מנת לראות שהוא מתאים לך ו"מדבר" אליך. )בספר חובת הלבבות עם פירוש לב טוב הוא 

מומלץ יש בו פרק מיוחד לחיזוק בביטחון(

8 סת"ם: בדיקת התפילין והמזוזות, לפעמים מגיע לאדם שפע והצלחה מסוימת אבל יש לו חסימה כיוון שאין 
לו את הזכות של תפילין ומזוזות כשרים, אבל אם נבדוק את התפילין והמזוזות שלנו אצל בודק ומגיה מוסמך 

נוכל לוודא אם יש בעיה בנושא זה ונזכה בזכות הידור במצוות התפילין והמזוזות לשפע והצלחה משמים. 

 9 שמירת הברית והצניעות: 

הרחוב כיום מלא סכנות רוחניות )ולפעמים גם הבית( וכאשר אדם מתחזק בשמירת הברית, ה' משפיע לו שפע 
של הצלחה ומקרב זיווגו, לעומת זאת אם אדם פוגם בברית ובעיניים הדבר יכול להרחיק זיווגו, וכך נוצר מצב 
לא קל בכלל, שכדי להצליח יותר בשמירת הברית והעיניים דרוש שהאדם יתחתן במהירה אבל מצד שני אם הוא 

פוגם זה יכול להרחיק זיווגו. 

פגם הברית והעיניים מרחיק את הזיווג והרחקת הזיווג מקשה על שמירת הברית והעיניים אז מה הפיתרון?

כתבו רבותינו: נמשלו דברי תורה לסם החיים משל למלך שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו 
אמר לו: "בני כל זמן שרטייה זו על מכתך אכול ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה ניזוק 
ואם אתה מעבירה הרי אתה מעלה נימי )זיהום( כך אמר להם הקב"ה לישראל: בני בראתי לכם יצר הרע בראתי 
לכם תורה תבלין כל זמן שאתם עוסקים בה, )היצר הרע( אינו שולט בכם שנאמר הלא אם תטיב שאת )בראשית 
ד'( ואם אין אתם עוסקים בתורה הרי אתם נמסרים בידו שנאמר: ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ )שם( ולא עוד 
אלא שמשאו ומתנו בך שנאמר ואליך תשוקתו )שם( ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו )שם(

ואומר אם רעב שונאך האכילהו לחם )משלי כ"ה( האכילהו לחמה של תורה ואם צמא השקהו מים ממימיה 
של תורה. )שם( רע הוא יצר הרע מי שבראו מעיד עליו שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו )בראשית ח'(

מה עלינו לעשות למצוא את הזיווג?

זה רלוונטי גם לגבר וגם לאשה, לצורך התשובה בלבד אני עונה בלשון נקבה, בגדול תקראי את שיר השירים 
40 יום רצוף ותני פרוטה לצדקה כל יום ואם את רוצה ממש לעלות הסיכוי תטבלי בים 7 טבילות בערום מלא 
בלי תכשיטים ובלי לק, או תסיטי הבגד ים ביום הארבעים )במקום צנוע בלי גברים(שתהייה טהורה ויוסרו ממך 
אחיזת החיצוניים ותבקשי מהשם בבכי ממש שיעזור לך לחזור בתשובה ולקבל עוד השנה את בעלך לעתיד גבר 
ירא שמיים אמיתי וב״ה עוד השנה את מתחתנת. . בדוק ומנוסה. . . אני שמעתי ממישהי בפייסבוק ש 40 בנות 
במדרשה שלה עשו זאת, וכולן התחתנו באותה שנה, הן הוסיפו שכל אחת קראה יום אחד בכותל לכן אני ממליץ 
יוסיף שכן  רק  זה  חייב אבל  לא  לעניין הטבילה  ולקרוא שם את הפעם ה40(  לכותל  לך לאחר הטבילה ללכת 
את תהיי טהורה וזכה לאחר מכן בלי שיהיה לחיצוניים כוח אחיזה בך כי באותו רגע את נחשבת בעלת תשובה 

שעשתה הרהור תשובה מעומק הלב. 

כמובן שטוב לפני כל טבילה להתוודות על כל החטאים שלך להתחרט שחטאת ולבקש סליחה מהשם שלא 
עשית את רצונו. . זכרי: ״וחסל״ מלשון לחסל את העוונות כך הרמב"ם מלמד אותנו בהלכות תשובה זה נקרא 
לעשות תשובה ומי שעושה זאת כל יום ומשנה את מעשיו ודרכיו לכיוון התורה ומצוות נקרא בעל תשובה וכפי 
עומק התשובה יקבל את רצונו. . שכן הוא מבטל את רצונו בפני רצון השם ולכן השם יבטל רצון אחרים בפני 
רצונו. . ותשובה מאהבה הופכת אפילו זדונות לזכויות ועל תשובה זאת נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים גם 
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צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. . מאחד והצדיק לא טעם את טעם החטא ולא היה קשה לו לפרוש ממשהו שלא 
טעם לכן שכרו של החוזר בתשובה מאהבה גדול יותר.

מאחר ואיש לא יודע מאיזה סיבה הוא חוזר באמת אז שיעשה גם תענית דיבור בשבתות לפחות 20 כאלו שכל 
אחת שווה כ65,606 תעניות צום לפי הרב יצחק אלפייה שלקח  מהנועם אלימלך וכך כתב בקונטרס היחיאלי 
ולמה זה חשוב? כדי שלא יגיעו עליו ייסורי מירוק שמגיעים על בעלי תשובה. ולזכך את הנפש)לפי כבוד הרב 
התיקונים  בפרק  כמוסבר  בצדקות,  תעניות  ופדיון  אחד  יום  צום  תיקונים של  נצרכים  עדיין  שני שליט"א  יוסף 
והתשובה ופרק הגלגולים, בספר ההוכחות( כדי שינוקו כאן ויגיעו לקבל שכר נצחי בעולם האמת בלי ייסורים, 
וייענשו בעולם האמת כדי  זה הפוך הם מקבלים את שכרם על מיעוט המצוות כאן בעולם הזה  אצל הרשעים 
שהשם ייפרע מהם וימחק את נפשם הפושעת מחיי הנצח, לכן נראה לכאורה שצדיק ורע לו רשע וטוב לו אבל 
בפועל הצדיק מקבל את ייסורי הרחמים של השם באהבה ובהבנה בלי תסכול כי הוא יודע שגם הם לטובה והם 
מלווים בשכר גדול לצידם והרשע גם שטוב לו לא באמת טוב לו בתוך תוכו הוא לא מאושר ולא יהיה מאושר 
כי כך ברא השם את הברואים שלא ניתן להגיע לאושר תמידי בלי ללכת בדרך התורה כאדם דתי שמקיים את כל 

המצוות קלה כבחמורה. 

ומי שחכם פועל מעכשיו. אומנם טיפה סטיתי מהשאלה של מה לעשות כדי למצוא את זיווגך אבל מאחר 
ותשובה קשורה יד ביד עם מציאת הזיווג שכן כל עיכוב הוא מכך שאדם לא קרוב לשם וזיווגו כן. ולכן שניהם 
מעוכבים עד שהשם רואה שהרחוק לא יתקרב וכלו כל הקיצין של לעכבם, אז השם נותן זיווג חלופי ומשני לזוג 
אבל זאת רק לאחר המתנה ארוכה, לשובו של הבן או הבת הסוררת שרחוקה מדרכו של אביה – דרך התורה. לכן 
חשוב להתפלל על בן זוגנו שאם הוא לא קרוב לתורה ומצוות, שהשם הטוב והרחמן, יסייע לו לשוב בתשובה 
שלימה. חז״ל לימדונו שכך אדם יכול לפספס את זיווגו, לכן יש להתפלל שגם זיווגנו וכל עם ישראל יזכו לחזור 
בתשובה מאהבה. זאת התפילה הכי חשובה והשם ידאג לשאר כי אין אבא שלא רוצה לראות את בניו ובנותיו 
מקימים בית כשר בישראל ועל אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים אבינו שבשמיים שאוהב אותנו כל אחד כמו 
בן יחיד לזוג בן 80. יתירה מכך בזוהר הקדוש בפרשת ויחי מובא שמי שלא נמצא בקדושה וצדיק יקבל זיווגו 
מהצד השני שהוא הסיטרא אחרא על ידי קיטרוגיו ולא ע"י הקדוש ב"ה שנאמר:" מוצא אני מר ממוות את 
האשה")שלמה המלך החכם באדם( וזאת האשה הרעה שלא הולכת בדך השם, שהסיטרא אחרא הביא לאדם שמחפף 
במצוות או כלל לא שומרן שאז הוא משך עליו את האשה הרעה או האשה משכה את הגבר הרע, בשל רוע 
מעשיהם והתרחקותם מהשם יתברך, ולכן מי שחכם שיתקרב לשם וימשוך כך זיווג מהקדושה שעליו נאמר 
אשת חיל מי ימצא וזאת מה שמוכרז פלוני לבת פלוני 40 יום לפני יציאת הולד. ואם אדם קלקל דרכיו, הוא 
יכול במו ידיו לאבד זיווגו שינתן לאחר עד שישפר מעשיו ואז ידחה האחר מפניו, כשישוב בתשובה כדי שישא 
את בת זוגו, וזה הדבר שהכי קשה אצל הקדוש ב"ה.)ראו זוהר ויחי עם פירוש הסולם( ומי שכבר נשוי,ובן זוגו לא שומר 
תורה ומצוות,)או כהלכתן( שיתפלל על בן זוגו שיזכה לשוב בתשובה שלימה,וינסה לשכנע את בן זוגו ללכת לסמינר של 
יהדות שיקרבו ליהדות וינסה בכל דרך שיקרא בן זוגו ספר זה כדי שיתחיל לעבוד על מידותיו ולשפר דרכיו,ולשוב בתשובה 
כל מניעה בשמיים.וכידוע שהשם צמא לתפילותהם של הצדיקים,לכן לא להתאייש,  שלימה. תפילות בדמעות שוברים 
תשועת השם כהרף עין.גם אברהם קיבל את יצחק בגיל 100.השם צמא לתפילותהם של הצדיקים לכן דברו איתו כמו עם 

חבר ממש הוא מקשיב לכם .הוא איתכם בכל מקום .שנאמר מלוא כל העולם כבודו.ולכן השם גם נקרא המקום.

כוחה של התפילה ובעיקר התפילה לזיווג

מי שמתפלל על זיווגו והוא מרגיש שזיווגו נעצר והוא או היא מתענה ולא מקבל את זיווגו, או מי שיש לו 
בעיות קשות עם זיווגו למרות שהוא חש שמצא אותו או אותה שידע הבעיות מקורן בסיבה שאחד מהם חזר 
בתשובה והשני לא או שאחד חזר בתשובה מלאה והשני דתי מחפף או מסורתי בלבד, שידע שהבעיות בזיווג 

הזה או עיכוב בקבלת הזיווג זה הכל בהשגחה פרטית מדוייקת ויש לכך מגוון סיבות. 
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למי שמצא את זיווגו ואחד משניהם חזר בתשובה או חזר בתשובה חדה יותר ממשנהו שידע שהשם משתמש 
בזה שחזר בתשובה שלימה לייסר את זה שלא חזר בתשובה שלימה כדי שיתעורר לתשובה וכך יבנו ויזכו לאושר 
בקשר ביניהם. אושר ניתן להגיע אליו רק עם בטחון בה'. אושר קבוע ולא זמני של רגעי חסד. ולמה זה ככה?כי 
אדם יכול להיות מאושר רק אם הוא בוטח בשם במאה אחוז ויודע שהכל זה לטובתו האישית המדוייקת כפי תקונו 

וע"כ הכל לטובה. 

נתייחס עכשיו לעיכוב בזיווג במיוחד למי שחש כאילו חס ושלום השם מתעלם מתפילותכם, סיבה ראשונית 
לייסורים אלו ולעיכוב בזיווג היא שאדם זה רחוק מקיום תורה ומצוות וצריך לחזור בתשובה ולכן ייסורים נפשיים 
אלו באים לעוררו לתשובה ולמרק לו עוונות על הדרך, ואם אדם זה מקיים את כל המצוות ולא מחפף בכלום 
ושהוא נופל מייד קם ועושה תשובה שכן ידוע שאין צדיק שיילך בארץ יעשה טוב ולא יחטא, ושבע ייפול צדיק 

וקם. 

לא על אדם שנופל אני מדבר כי הוא קם ולכן הוא נשאר צדיק ואם הוא לא קם וממשיך בדרך הרעה שאליה 
נפל אז הוא כבר לא צדיק. ואם לצורך הדוגמא אדם זה כן מקיים את כל המצווה הוא נחשב לצדיק בשמיים ואז 
בעיכוב במציאת זיווגו תלוייה בסיבה השנייה והיא שזיווגו רחוק מתורה ומצוות וע"כ, השם מחכה ביחד איתו 
שזיווגו יעשה תשובה ואף מסייע לאותו אדם בניסים גלויים שיעשה תשובה. יש לציין שבעיה זאת ניכרת היטב 
בדורנו שיש 1.5 מליון בעלי תשובה. ולכן מוכרח שכמות גדולה מאוד של בני זוגם משורש נשמתם לא עשו עדיין 
תשובה וגם אם עשו תשובה הם לא בדרגה הרוחנית של המתפלל לזיווגו הצדיק מבין השניים, ומאחר והשם חפץ 
ביקרו של חסידו הצדיק ובמיוחד מי שנאמן לשם יתברך. ולכן השם לא יזווג לו זיווג חלופי עד שיראה שקצו 
כל הקיצין והעינוי גדול מנשוא לבן או בת הזוג הצדיק המחכים לזיווגם שיעשה תשובה. וכאשר הזמן שקבע 
השם לטובת תיקון כל הצדדים המעורבים חלף ועל הדרך מורקו לצדיק העוונות בכך ש"עונה נפשית " בהמתנה 

לזיווגו. 

לאחר תום מועד תקופת ההמתנה נקרא לה, השם יתברך בחוכמתו הגדולה יגזור ויחבר במקרה שכזה זיווג 
משני לגבר המחכה עם זיווג משני עם אשה שמחכה לבן זוגה שנשאר חילוני או מסורתי או דתילוני ויש לציין 
שהשם לא יזווג אדם שבאמצע כניסתו לתשובה עם זיווגו עד ששניהם לא יעצרו על דרגה מסויימת ורצוי כמובן 
מוציאים מהתנור  לא  גמור. בבחינת  יודע תעלומות שהוא בעל תשובה  עליו  כדי שיעיד  כל המצוות  קיום  של 
לחם שהוא באמצע האפייה והוא עדיין בבחינת בצק שנאפה רק מעט)בעל תשובה שמתחיל בתשובה או שבדרך 
נעשה בעל תשובה  ירא שמיים אמיתי שמקיים את כל מצוותיו(אלא רק שלחם שנאפה כראוי  להתחזק להיות 
גמור( יוציא אותו השם יתברך מהתנור וייתן לו את זיווגו הראוי לו משורש נשמתו אם זיווג זה כבר בתשובה 
מלאה כמוהו או זיווג משני כאמור לעיל שגם ממתין לזיווגו משורש נשמתו. אך זיווג זה לא שב בתשובה למרות 
כל הזמן שחיכו לו וכל הניסים שנעשו לו. וע"כ חזרו בתשובה מלאה מיידית כמה שיותר מהר ותתמידו בתשובה 

ובקיום כל המצוות, זה סוד מציאת הזיווג!

ויתמיד בקיום כל המצוות.  זיווגו במהירה שיקיים את כל המצוות כמה שיותר מהר  מי שרוצה למצוא את 
והזיווג המשני שיזווג לשני הצדיקים הממתינים לזיווגם משורש נשמתם, בתום מועד תקופת ההמתנה לאותו 
זיווג יהיה האדם הכי מתאים לשורש נשמתם מכל הממתינים במצב זהה מהמין השני והכל כפי שיועיל לתיקונם 
באופן מירבי, כפי שתגזור החוכמה העליונה)השם יתברך( ותראה שיטיב עם כל המעורבים. זכרו שסבלנות זה גם 
חלק ממבחן האמונה ולכן יש לבטוח בשם בלי כחל וסרק וע"כ ניתן לראות במיוחד בדורנו ממש מכת מדינה של 

עיכוב בזיווג לכמות גדולה מאוד של רווקים ורווקות בדור זה. 

הסוד הוא תתחזקו בתשובה, תתקרבו לאמת, תתקרבו לשם יתברך וככל שיותר מהר תגיעו לקיום כל המצוות 
לא חלקם ותישארו במדרגה של מקיים את כל המצוות אני מבטיח לכם שתקבלו או את זיווגכם משורש נשמתכם 
זיווג חלופי כפי דרגת התנהגותכם הרוחנית ותזכו להקים בית כשר במהירה.  שכבר מקיים את כל המצוות או 
מבחן  זהו  זיווג  כי  בשם  לבטוח  לטובתו(זכרו  זה  וגם  שהתחתן  ללא  למות  צריך  תיקונו  שלפי  מיעוט  )למעט 
ומי  יסובבנו  חסד  בשם  שבוטח  מי  ולכן  קודם,  שהסברתי  כפי  סוף  ים  בקריעת  כמו  קשים  הכי  אחד  האמונה, 
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שמרגיש שהחסד ממאן לסובבנו, כמאמר דוד המלך בתהילים שידע שכנראה יש לו פגם באמונתו בשם יתברך 
ועליו לפשפש במעשיו ולעשות תשובה על אלו שהוא לא הולך בדיוק לפי ההלכה. אין חיפופים אפילו לא בקוצו 
של יוד של מצווה אחת!. מי שמקיים 612 מצוות למופת ומחסיר אחת נקרא שהוא עבד לעצמו ולא עבד לשם 
יתברך ולכן עליו להתגבר על יצרו ולקיים גם את המצווה האחרונה הזאת שמפרידה, בינו לבין קונו כדי שיאמר 
עליו הבוטח בשם ואז יראה שחסד יסובבנו. כדי שנבין כמה גדולה מעלתה של תפילה אני מביא את המאמר הבא 

שמדבר על סיפור מכירת יוסף לעבד על ידי אחיו וביום מותו בפני אביו יעקב. 

להלן המאמר מפי אומרם, מפאת חשיבותו לא ערכתי אותו: 

כוחה של תפילה

דרשת חיזוק בעצרת שק ואפר השלישית, הרב דיסלר בני ברק, ערב ראש חודש אדר א'

כתוב אצל אחי יוסף, כאשר הם הגיעו ליעקב אבינו ואמרו: "הכר נא הכתונת בנך היא". מעשה מאוד קשה, 
לקחו את הכתונת, טבלו אותה בדם של עיזים והראו אותה ליעקב אבינו. מעשה קשה מאוד. יש כל כך הרבה 

אפשרויות לא להגיע למצב כזה, לשקר בעזות מצח כזו. 

אם יעקב שואל היכן יוסף, אפשר לומר ליעקב: אבינו הצדיק, השומרון גדול מאוד אנחנו לא יודעים היכן 
יוסף, אנחנו לא יודעים מה קרה, אולי היו גשמים אולי הוא נפל, אולי נפגע ע"י חיות רעות, אנחנו לא יודעים. 
אבל למה להגיע לכזה מצב, לקחת את הכתונת של יוסף, לטבול אותה בדם של עיזים, ולומר ליעקב אבינו "הכר 
נא הכתונת בנך היא". איזה מעשה קשה, איזה מעשה נועז שמעלה קיטרוג על האחים, איך הם עושים זאת בקלות 
מצח כזו לומר ליעקב – "הכר נא הכתונת". את השאלה הזאת רבותי לא אני שואל, שואל את זה המהר"ל מפראג, 
למה להגיע לכזה מצב, למה לא לומר – אנחנו לא יודעים. התשובה היא רבותי – תשובה אחת – וזו בעצם כל 
הדרשה. יעקב אבינו זה כוחה של תפילה, יעקב אבינו תיקן תפילה, יעקב אבינו כל מהותו הוא תפילה, יעקב אבינו 
מתפלל כל הזמן. לו האחים היו אומרים – אנחנו לא יודעים היכן יוסף הצדיק, היה יעקב אבינו אומר: "בסדר", 
היה מתפלל לקב"ה, ותפילותיו של יעקב זו תפילה, כמו כל צדיק, ויוסף היה חוזר הביתה בכוח תפילתו של יעקב 
אבינו, וכשהוא היה חוזר היה מגלה את כל מה שקרה, ומכך הם חששו, הם מנעו מיעקב אבינו את כוח התפילה, 
רבותי, הם הראו ליעקב אבינו שאין על מה להתפלל. היתה כאן מלחמה למנוע את כוח התפילה, כי כוח התפילה 
הוא כל כך גדול, כח התפילה הוא כל כך מיוחד, כאשר אדם מתפלל באמת ובתמים, במיוחד בציבור, אין תפילתו 
של אדם מושבת ריקם, וכתוב בספרים הקדושים – אם בהתחלה לא שומעים את התפילה – אבל אח"כ זה כמו 

יהלום, שיש נופך יהלום על יהלום, ואז אח"כ תפילתו של אדם נשמעת. 

אין לנו הבנה בתפילה, אבל יש לנו הבנה שכל תפילותיו של האדם אינן מושבות ריקם, יש להן השלכות – 
להווה ולעתיד. האחים מנעו מיעקב את כוח התפילה, הם הראו לו שאין על מה להתפלל בכלל. כמו שכתוב אצל 
דוד המלך, כל זמן שלא ידעתי על הילד, אז התפללתי, אחרי ששמעתי שהוא נפטר לא התפלל. האחים נלחמו 
בחירוף נפש למנוע מיעקב אבינו מלהתפלל, עד כדי כך שהם היו מוכנים לקחת את הכתונת ולומר ליעקב "הכר 
נא" כדי שלא יתפלל, כי כוח התפילה הוא כל כך גדול שאין תפילתו של אדם מושבת ריקם. זה רבותי יסוד שצריך 
ללמוד טוב לזכור אותו כל הזמן. אנחנו נמצאים היום במצבים קשים מאוד, אנחנו שומעים היום דברים שמעולם 
לא שמענו עליהם, דברים שמעולם לא חשבנו עליהם. אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. ולכן לקראת 
התפילה, לקראת המנחה, נבקש מהקב"ה שישמע את תפילתנו ותפילת כל עם בית ישראל, ואם ירצה ה' ישיב 

עטרה ליושנה ואם ירצה השם יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. "
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תפילה ממעמקים מעולם לא שבה ריקם

כל מי שמעומק לבו מתפלל לה' בבכי נחשב לבעל תשובה אם עזב את דרכו הרעה או מתכוון לעזוב את דרכו 
הרעה. ורק ה' בוחן כליות ולב ויודע מחשבות בני האדם וכוונתם. באותו הרגע אדם זה צדיק ויותר מצדיק !כל 

עוד לא ישוב לדרכו הרעה יישאר צדיק! ואם ייפול ייקום וייעשה תשובה אז הוא עדיין צדיק!

אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. . ולכן נאמר שוב יום אחד לפני מיתתך ומאחר ואין אדם יודע מתי 
ימות לכן נאמר שוב היום שמא מחר תמות ועל כך אמר שלמה המלך בכל עת יהיו בגדייך לבנים )נקיים מעוונות( 
והכיצד הם יהיו נקיים? ע"י שאדם ייעשה תשובה כל יום על מעשיו, ידבר עם ה' לפני שהוא הולך לישון גם 
במלמול בלחש ויספר לשם כל שעבר עליו שיתוודה על כל חטאיו ועוונותיו מאותו היום, שיתחרט עליהם ויבקש 
סליחה עליהם, ושיתחייב לקחת לעתיד שלא לשוב לחטוא בחטאים אלו. והשם שהוא רחום וחנון תמיד יוציא 
את האדם זכאי בדין ואחרי שעשה זאת האדם בכל יום לפני השינה יצא שהוא יצא זכאי בדינו כי על כל יום שפט 
את עצמו ועשה תשובה ובאותו היום השם יתברך הוציאו זכאי בדין. לכן שווה להתאמץ ולעשות את התבודדות 

ולספר לשם כל שעבר עליכם. תהיו בטוחים שהשם שם ומאזין לכם ! בדוק ומנוסה!

סיפור השגחה פרטית של מכרה של הכותב בשם מורן אזולאי שממנו תבינו שהזיווג השם 
מזווג ובזמנו

 כמה נפלאות הם דרכי השם תראו סיפור מדהים ממכרה של המחבר בשם מורן אזולאי להלן הסיפור המדהים 
והמחזק: 

"חברים יקרים שלי אני רוצה לשתף אותכם במשהו אישי. . . לפני פחות מחודש הייתי במועדון נגש אלי בחור 
שמכיר אותי הבחור אינו דתי, הוא אמר לי: וואי מורן איזה אור יש לך בפנים יפה לך להיות צנועה. אבל אני חייב 
לשאול אותך שאלה קצת מביכה !! איך זה שאת עדיין רווקה?? את בחורה טובה נראית מעולה, איך זה ? אמרתי 
לו ״נסתרות דרכי האל״. . . אני רוצה לשתף אותך במשהו שמאד מחזק אותי: לפני שלוש שנים בערך אח שלי חזר 
בתשובה, נכנס לישיבה, מישהו מהישיבה רצה להכיר לו את אחותו, אחי שהיה רק בתחילת התשובה העדיף כרגע 
לא להכיר כי רצה להשקיע בלימוד תורה, אותו בחור שרצה להכיר לו התחתן ועזב את הישיבה ונעלמו עקבותיו. . 
. עכשיו אני נכנסת לסיפור, אני לפני שנה שהתחלתי להתחזק נסעתי עם חברה לסמינר של ערכים, בסמינר הכרתי 
מלא בנות שלכל אחת מהן היה סיפור אחר לגבי חזרתם בתשובה, מכל הבנות היתה שם בחורה שממש התחברנו 
אמרתי לעצמי אולי אני יכיר לה את אחי, התחלנו לדבר, סיפרתי לה מאיפה ואז היא אמרה לי איזה קטע אח שלי 
רצה להכיר לי מישהו משם אבל הוא לא היה מעוניין קוראים לו ). . . . . . .( אחרי שהיא אמרה את השם שלו 
נחנקתי היו לי דמעות מאושר, כשיצאה השבת מהר התקשרתי לאחי כדי לברר אם זאת אותו אחת שרצו להכיר לו, 
ואכן זאת היא. . . עשיתי בניהם מפגש ואחרי פחות מחודש הם התחתנו והיום היא גיסתי ב״ה. תראה איזה השגחה 
פרטית, אז עכשיו אתה מבין למה אני לא לחוצה ??? הקב״ה הוא מזווג זיווגים לכן צריך לחיות באמונה שלמה, 

שהכל מה׳ יתברך וכל עיקוב הוא לטובה, וכל המתנה היא מלשון מ-ת-נ-ה !!!!!" עד כאן דבריה

מוסר ההשכל ברור אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלאו נימה. . והבא לדחוק את השעה השעה דוחקתו. 

השם יתברך מגלגל את העולם בצורה מדוייקת שכל אדם מקבל בדיוק מה שהוא צורך לטובת תיקונו ובזמן 
המתאים. לכן אל ייאוש אם זיווגכם מתעכב כל עכוב לטובה. חז"ל אמרו שאל לאדם להתייאש מן הפורענות גם 

אם חרב חדה מונחת על צווארו כמו שנאמר ישועת השם כהרף עין. 
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כתב הבן איש חי זצוק"ל שאם נגזרה על האדם ברכה או גזירה טובה אפילו אם יברח 
ממנה היא תרדוף אחריו עד שתשיג אותו אם עשה תשובה. והביא הרב ז"ל מעשה: 

מעשה בגנב אחד שהיה פותח שערים בתבונה ולא היתה דלת או מנעול שעומדת בפניו, פעם אחת כשנכנס 
לבית אלמנה עשירה וגלמודה והחל למלא שקיות מהשלל החלו הרהורי חרטה ותשובה מקננים בליבו, חשב עד 
מתי יפחד מבעל הבית שלמטה ולא יפחד מבעל הבית שלמעלה שתמיד רואה אותו. החליט שהוא מחזיר הכל 
למקומו ויהי מה, אם הקב"ה רוצה לתת לו את העושר בדרך חיובית היד ה' תקצר? היפלא מה' דבר? והחזיר הכל 
למקומו ושב כלעומת שבא. למחרת הלך לרב העיר להתוודות בפניו ולקבל עליו תשובה אמיתית, אמר לרב את 
חטאי אני מזכיר היום, והחל לפרט לפניו את מעשיו מיום עומדו על דעתו, עוד הם מדברים באה אותה אלמנה 
לרב להתאונן לפניו שאתמול כמעט וגנבו את כל עושרה והיא פוחדת להשאר לבד לכן מבקשת ממנו שימצא לה 
זיווג כשר והגון. הרב שידך בין החוזר בתשובה לאלמנה והתחתנו ברוב פאר והדר, ומה שלא לקח באיסור לקח 

כעת בהיתר וברווח. 

כדי לזכות בזיווג מאוד חשוב לקיים ואהבת לרעך כמוך

איך מגיעים לאהבת ישראל ובכלל אהבת הבריות למי שמתקשה לאהוב את כל ישראל כגופו כמצווה בתורה 
במצוות ואהבת לרעך כמוך. . שכן כל ישראל ערבים זה לזה ופגיעה באחר זה כמו פגיעה עם יד ימין ביד שמאל 
כי בטעות נחתכה האצבע בזמן חיתוך סלט. . זה היה נראה מגוחך לו אדם היה מחזיר ליד שמאל הזאת. . כך זה 
מגוחך בעיני השם שאנחנו נוקמים או נוטרים או כועסים על יהודי אחר. . . אני אתן לכם טיפ שתגיעו לאהבת 
הבריות ומי שידמיין זאת כך יהיה לו יותר קל להבין איך בורא עולם מרגיש ואוהב את כל הבריות. . . כולם היו 
בניי אומרים שכל אדם ידמיין שהוא האדם הראשון או ניצוץ שלו וכך באמת כולם בניו ובנותיו ואז חובה עליו 
ובנותייך  בנייך  להיות  יכולים  כולם  כי   . ישראל.  שהם  המועדפים  הבנים  את  ובמיוחד  הבריות  כל  את  לאהוב 

ומישהו יכול להגיד לנו שהוא לא ניצוץ של האדם הראשון?. . . 

סיפור השגחה פרטית של שרה פ. 

סיפור השגחה פרטית כפי שפורסם בפייסבוק על ידי המחבר: נס גלוי של שרה פ. שתפילתה שלא תתפתה להדליק 
לבנה טלויזיה בשבת נתקבלה מיידית ושרפה את הטלויזיה מיידית בקצר

מישהי כותבת לי הרגע שהתחילה לשמור שבת בזכות הפרסומים שלי. . היה קשה להם בלי טלויזיה אבל שבת 
שעברה הייתה פעם ראשונה והיא ובנה לא הדליקו את הטמבלויזיה)מי שחכם שיוציא את העבודה הזרה הזאת 
מביתו כפי שפסקו רוב הפוסקים(, ואז היא אומרת לי שהבן שלה שיגע אותה שמשעמם לו שתדליק הטלויזיה 
השבת  את  לשמור  לי  תעזור  בבקשה  "השם  כך:  היום  התפללה  היא  אז  לטובה,  אלינו  שמגיעה  הזאת  השבת 
. נשרפה   . . ותראו נס גלוי.  . ואז פתאום הפסקת חשמל וקצר.   . כהלכתה ושלא אדליק את הטלויזיה ואשבר. 
הטלויזיה !!!. . . כל חייה היא רואה טלויזיה ומעולם לא נשרפה לה טלויזיה ועכשיו לאחר בקשה מעומק הלב. 
. . הטלויזיה נשרפה!!!. . אשריה ואשריי חלקה שהיא רואה שהשם איתה והוא מקבל את תפילתה ותשובתה, 
כמו שכתוב שקרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת !!מכאן שתבינו כמה השם צמא לתפילות של 

בניו ובנותיו השבים אליו. 

שתי הלכות לשון הרע ביום וזיווגכם יגיע

מסר של הרבנית קנייבסקי זצ"ל לגבי שמירת שתי הלכות לשון הרע ליום כסגולה לקבלת כל בקשה של המבקש 
בשמיים. קראו: נשים ובנות יקרות!!! אנו זקוקים שתעזרו לנו בתפילות!!
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המצב בארץ קשה מאוד האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים הרבה יתומים ואלמנות ורחמנא ליצלן, מכל 
מחלות קשות, באו לשאול את בעלי הרב שליט"א, מהי הסיבה לכל האסונות, הרב פתח גמרא ואמר שזה בגלל 
ניבול פה, ואיך אפשר לתקן לעצמנו ?- רק בשמירת הלשון, ראיתי כתבה מהרב סגל ממנצ'סטר זצ"ל, שכותב: " 
שלא ראה בימיו אדם שלמד כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון, ולא נושע, הן בילדים והן בזיווגים, הן ברפואה, 
הן בפרנסה, והן בחינוך ילדים, והבטיח שמי שילמד בחפץ חיים, יהיה עו"ד שלו בשמיים" ראינו נסיים גלויים 
מאנשים שקיבלו על עצמם שתי הלכות כל יום ונושעו, כשקראתי את הכתבה נכנסה אלי אישה בבכי קורע לב, 
וסיפרה שיש לה תור גדול של בנות מבוגרות שעדיין לא התחתנו, הראיתי לה הכתבה של הרב סגל, והיא אמרה 
יום שתי הלכות תוך שלושה ימים התארסה בת אחת, אחרי חודשים  מיד שהיא מקבלת על עצמה ללמוד כול 
בנות שלקחו על עצמן ללמוד שמירת הלשון,  ועד מאות  ישועות,  עין הרע האישה ראתה הרבה  ובלי  השניה, 
התחתנו, מעשה אחר היה, אישה אחת עם תינוק בן חודש סיפרה שהייתה אצלנו בצער גדול לפני שנה, שהיא 
נשואה עשרים שנה ללא ילדים, יעצתי לה ללמוד כל יום שתי הלכות וברוך השם היא נפקדה ונולד לה בן זכר, 

ועוד סיפור: 

לפני כמה שבועות הגיעה אלי אישה שבורה בבכי קורע לב שסיפרה שהאמא שלה בבית חולים, עם גידול 
יום  כל  ללמוד  עצמה  על  תקח  המשפחה  שכל  לה  יעצתי  עצמה  על  שתקבל  משהו  לה  שאתן  וביקשה  ממאיר 
שתי הלכות של שמירת הלשון, אחרי יומיים חזרה האישה וביקשה שאפרסם את הנס שקרה, היא סיפרה שכל 
מבית  טלפון  קיבלו  הם  יומיים  אחרי  הלכות,  שתי  יום  כל  ללמוד  עצמם  על  קיבלו  וכולם  התאספה  המשפחה 
החולים והודיעו להם שיבואו לקחת את האמא, הגידול נעלם והאמא בריאה שלמה ושלמה, ועדו הרבה ניסים 
ונפלאות שקרו, ועכשיו, נקבל כולנו על עצמנו בלי נדר, ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון, ולהתפלל 
בכוונה גדולה, כי תפילה היוצאת מן הלב מפה קדוש ששומר על לשונו מתקבלת מיד לפני בורא עולם, ומונעת 
הציל,  נפשות  כמה  נפלאות,  כמה  אחד  לכל  יראו  לבוא  ולעתיד  לעולם,  ישועות  ומביאה  וצרות  אסונות  הרבה 
ובזכותן נשים / בנות יקרות וצדיקות במהרה לביאת משיח צדקנו בימינו, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא כל 

משאלות לבכן לטובה,  ב. קנייבסקי

כולם מקל ביד השם -במיוחד בן או בת זוג ולכן לא שייך לכעוס, לנטור, או 
לשנוא. לא-תשנא את-אחיך, בלבבך; הוכח תוכיח את-עמיתך, ולא-תישא עליו חטא. יח לא-תיקום ולא-

תיטור את-בני עמך, ואהבת לרעך כמוך: אני, יהוה. יט את-חוקותיי, תשמורו" )ויקרא פרק י"ט( "ואהבת לרעך 
כמוך זה כלל גדול בתורה"

כמה חשובה אהבת ישראל ולשפוט כל אדם לכף זכות. 

כמה חשובה אהבת ישראל. מאמר יפה שמצאתי והבאתי אותו כלשונו שמדבר בעד עצמו כמה חשובה אהבת 
ישראל ולשפוט כל אדם לכף זכות הבעל שם טוב אומר "חסרונות שאדם רואה בזולתו הם הדברים שנמצאים בו 
בדקות והוא אינו מבחין בהם". עד כאן וזה לשון המאמר, אמרו חז"ל: שמי שיש לו אהבת ישראל יש לו גם אהבת 
השם יתברך. "ואם האדם רוצה לבחון את עצמו אם יש לו אהבת השם יתברך אז יראה אם שונא איזה שהוא יהודי 
ואם כן סימן שהוא רחוק מאהבת השם יתברך, כי אדם הצדיק אין רואה שום חסרונות אצל יהודי אחר, ותמיד 
מלמד לכף זכות. הכל הוא ראי אחד גדול – כל חסרון שאתה רואה בחברך, זה חסרון שלך, הפוסל במומו פוסל 
– אם אדם פוסל מישהו הרי שורש הפסול נמצא בו – והקב"ה רק מעמיד לו מראה מול פניו, אין האדם רואה 
חסרונות של אחרים אלא אם כן כי השי"ת רוצה להראותו חסרונות שלו, אז השי"ת מראה החסרונות שלו שיראה 
אצל אחרים ויתעורר ויאמר שאכן אצלי גם אני לקוי בזה, ולכך האדם שאין רואה חסרונות של אחרים ויש אהבת 

ישראל לכל אחד ואחד, סימן שהוא אדם השלם. 
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ידוע הסיפור מהבעל שם טוב הקדוש שראה אחד שמחלל שבת קודש והצטער על כך מאוד, כי אמר שאם ראה 
בחברו חיסרון סימן שהוא לקוי בו, עד שמצא ותלה שפעם לא כיבד תלמיד חכם כמו שצריך, וכתוב שתלמיד חכם 

היינו כשבת וזהו החילול השבת שראה שחברו מחלל זה הוא בעצמו חילל ומן השמיים האירו לו. 

כך מספרים על הבעש"ט הק' זי"ע. סיפור היה אצל בעל החתם סופר זי"ע: 
אל החתם סופר באו שני יהודים כדי לקבל עזרה כספית, וכשנכנס הראשון, שאלו החתם סופר, מה אתה אומר 
על העיר הזה, דהיינו שאלו מה יש לו להגיב על העיר שבו גר החתם סופר, והאיש מיד התחיל לשבח, יש כאן 
הרבצת התורה באופן מופלא, ויש כאן אנשים יראי שמים, יש להשי"ת נחת רוח מעיר הזאת, וכששמע זאת החתם 
סופר נתן לו הרבה כסף. וכשראה האדם השני שהמתין בתור, חשב לעצמו, כשהחתם סופר ישאל אותו מה אומר 
על העיר הזאת, אז הוא יאמר גם מה שצריכים לתקן, ובכך יותר ישמח החתם סופר, כי יגלה לו דברים חדשים, 
ואכן כך היה נכנס האדם השני, והחתם סופר גם שואלו מה הוא אומר על העיר הזאת? וענה האדם השני שיש 
כאן הרבה מחלוקות, והרב צריך לתקן את זה, ובכן אמר שיש כאן אנשים שבלילה הם הולכים ברחוב סתם לטייל 
וזה לא טוב, אז מייד נתן לו החתם סופר רק כמה פרוטות ולא יותר. האדם השני התפלא, מה אני שונה מהאדם 
הראשון, שנתן לו החתם סופר הרבה כסף, וענה לו החתם סופר כי כל אחד אומר מה שהוא בעצמו ,כך הוא אומר 
על האחרים, ולכן הראשון היה צדיק והיה הולך לבית המדרש ולומד ולכן זה מה שראה אצל האחרים, ולכך הוא 
אדם חשוב ולכך נתתי לו סכום הגון כדי לעזור ליהודי תלמיד חכם, אבל אתה ההיפך, סיפרת לי היכן אתה הולך 
וזה מה שאתה, דהיינו כל מה שאדם רואה אצל אחרים זה הוא ולא השני. כל ישראל הם נשמה אחת כוללת וכשהם 
אוהבים זה את זה אזיי זה השלם, ויש להשי"ת נחת רוח ובכך יכול לבוא הגואל וחס חלילה אם יש מחלוקות אזיי 

נפרדת הנשמה מהגוף והאדם נשאר עם הנפש הבהמית בלבד ובנוסף זה מעכב את הגאולה. 

לדון לכף זכות. 

לכן חשוב מאוד לפזר אהבת חינם בעם ישראל במיוחד כנגד בני זוגנו הורינו בני משפתנו חברינו וכל סביבתנו. 
כולם צדיקים אין הרבה רשעים בעם ישראל רובם גם אם חוטאים זה רק כי הם לא יודעים את האמת גם אם הם 
יודעים את האמת ועלינו תמיד לשפוט את כולם לכף זכות יהודים ולא יהודים כולם יציר כפיו  חושבים שהם 
של הקדוש ב"ה וכמובן במיוחד יהודיים שהם בניו של השם יתברך מלך מלכי המלכים. כמה היינו מכבדים בן 
של מלך בשר ודם שהיה מתארח אצלנו אז על אחת כמה וכמה בן של מלך מלכי המלכים!! השם יתברך רוצה 
אחדות יותר מכל. בן שעושה את כל שאב אומר לו אבל מחרחר ריב ומדון לעומת בן שלא עושה הכל אבל מפיץ 
אהבת אחים בין הבנים של המלך איזה בן יהיה עדיף בעיני המלך? והתשובה ברורה מאליה. . הבן שמפיץ אהבת 
ישראל ועושה שלום בין האחים. בן שרודף שלום ומאחד את האחים הוא אהוב למעלה ולמטה. במשל זה נבין 
כמה חשובה לקדוש ברוך הוא הערבות ההדדית זכרו שכל ישראל הם חלק אחד משני ממש וכולם חלק נשמה 
אחת ברקיע שנקראת ישראל ולא ייתכן שיד אחת תפגע ביד השנייה אלא אם האדם לא שפוי או חסר דעת לכן 
מי שפוגע בכם יהודי הוא בעצם חסר דעת של האמת ואין לכעוס עליו להיפך יש לרחם עליו שגלגולה חובה ביד 
חייב והוא ייענש על כך אם לא ישוב בתשובה וזה רלבנטי גם בזוגיות וגם בין חברים וגם בין שותפים וביו הורים 

ולמעשה בין כל ישראל. 

זכרו כולם מקלות ביד השם לא היו נותנים לכם לשמוע מילת גנאי אלמלא שאמרתם אתם למישהו אחר בזמן 
אחר אותה מילת גנאי וכך נענשתם מידה כנגד מידה שהשמיעו לכם מה שהשמעתם לאחרים ומי בחרו כמקל 
ליירת את הקללה ולהכות בנו איתה זה יכול להיות בת הזוג או בן הזוג זה יכול להיות הורה או חבר או שותף ולכן 
למה שנכעס עליו ונגרום לצער לשכינה שבניה רבים ובמיוחד שזה חשבונות שמיים והמכה זה הקדוש ב"ה לכפר 
לנו על עוון מידה כנגד מידה לכם זה ממש אבסורד לכעוס על המקל או על מכשיר רדיו טייפ ששמו לו הקלטה 
בטייפ מה להשמיע לנו וזה ממש ככה פשוט גלגלו חובה ביד חייב וזה נכון שהייתה לו בחירה להימנע מלומר 
טמבל או לפגוע בנו בדרך שפגע אבל מאחר וידעו שהוא יבחר לעשות רע אז כיוונו למי מגיע לשמוע טמבל כי 
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הוא השמיע פעם מילה זאת לאחר וציער אותו וכך בחשבונות שמיים מדויקים כמו שעון אטומי ואף יותר מדויק 
שזה גם חשבונות של גלגולים קודמים ועוד ועוד דברים שרק חוכמתו יתברך יכולה להבין בהם ולדייק. לכן אמרו 
חז"ל שיש לברך על הרעה כמו שיש לברך על הטובה כי הכל זה לטובת האדם בדיוק מירבי כפי תיקונו שלמענו 

ירד עם נשמה כה גבוהה לעולם שפל זה. 

יותר ממלאכי השרת. לרוב המלאכים אין כוח לעלות למקומות העליונים שנשמת  יהודי גבוהה  נשמה של 
היהודי נמצאת במיוחד נשמות הצדיקים. זכרו שכל החיים כאן זה עולם של נסיון ומקום איסוף מצוות מעשי חסד 
ולימוד תורה שכן כל העושה כן מרבה שכר לנצח נצחים כדי שלא ירגיש שהוא מקבל מתנות חינם מהקדוש ב"ה 
לנצח נצחים של הטוב שהוא הולך לתת לו מה שהזוהר קורא לזה נעמא דכיסופא לחם כיסופים בבחינת לחם 
חינם. אף אדם לא אוהב מתנות חינם ולכן השם יתברך הוריד אותנו בעולם מבולבל זה עם בחירה חופשית לבחור 
לעשות טוב ולעשות מצווה ולהתגבר על הנסיונות והבלבול וככל שנעשה יותר נרבה את שכרנו לעולם הבא. זכרו 
כולם מקלות ביד השם ולכן אין כועסים על מקל ובטח שלא נוטרים ולא שונאים מקל כי הוא לא אשם, גלגולו 
חובה בידיו כפי שהסברתי והוא רק מכשיר טייפ להשמעת מה שאמרו לו להשמיע לנו כאשר זה בא לבחון אותנו 
ולהעמידנו בנסיון של כעס ונסיון של אמונה אם אנחנו מאמינים שזה השם ולא הפוגע ומי שכועס או רב או נוטר 
טינה פשוט נכשל בנסיון שנזרק לעברו כי הוא חושב שזה אותו איש כאשר בוודאות זה לא הוא אלא השם שמכוון 

אותו לפגוע בנו בדיבור ואף באופן פיזי והכל כפי מה שמגיע לנו מידה כנגד מידה. 

ולכן מי ששב בתשובה השם מוחל לו במיוחד אם זה תשובה מאהבה ואז נעלמים ממנו הרבה ייסורים אבל 
כדי לתת לו שכר השם נותן לו נסיונות למה הדבר דומה לקבלן שהמלך אוהב ולכן נותן לו הרבה עבודות כדי 
 ? הזה  בעולם  ומהי הפרנסה  פרנסה.  לו  נותן  ובקושי  אוהב  לא  קבלן שהמלך  לעומת  הכנסה  לו הרבה  שתהיו 

נסיונות ומי שעומד בהם מקבל שכר אדיר שאין לשער ואין לתאר. 

לדוגמא חז"ל אמרו שכל העולם כולו עומד בזכות הבולם את פיו בשעת מריבה ואינו משיב למעליב. דהיינו 
שמעליבים אותו והוא לא עולב בחזרה. עוד ידוע שאדם שעשה זאת ובירך אותך לכל אשר יברך בדיוק שזה קורה 
מובטח שברכתו תתגשם!וזה בדוק ומנוסה ושמעתי על אין ספור ניסים שנשים עקרות נפקדו בזכות ברכה של 
אדם שבלם את פיו בשעת כעסו ולא ענה למעליב. ולמה השם נתן כוחות כאלו והשם שמח באותו אחד?כי הוא 
עמד במבחן האמונה שהוא יודע שזה רק השם מנסה אותו ועל הדרך ממרק לו עוונות. ולכן שמישהי אומרת לי 
שבעלה הוא כזה וכזה ושהיא לא מסתדרת איתו או שהוא אומר כך על אשתו דעו שהבעיה היא בכם יש לכם בעיה 
באמונה שזה הכל מהשם וזה לא אשתך ולא בעלך זה את!! את נכשלת או אתה נכשל במבחן האמונה וחושב 
שזה באמת אותו אדם כאשר הבעיה היא בך! ולכן מי שזכה להבין את הכלל הענק הזה שאני מלמדכם כאן יזכה 
לשלום בית מובטח כי השם פחות ופחות יעמידו בנסיונות מצד בן או בת הזוג ולכאן חז"ל כיוונו שאמרו שהאשה 
היא עזר כנגדו של בעלה. זכה עזר לא זכה כנגדו. למה כנגדו כי שניהם לא מבינים שהם מקל ביד השם ורק נועדו 
לסייע אחד לשני לעמוד בנסיונות ולקבל שכר אדיר ובמקום זאת הם מאשימים אחד את השני היא התחילה הוא 
עשה לי אני רק הגבתי וכו. . ואני בטוח שזה מוכר לכם כי כולנו עוברים את אותו נסיון חדשות לבקרים. קשה 
לתפוס שמה שאני אומר לכם כאן זה האמת אבל זה כל האמת כך כתוב בספרים הקדושים וכך חז"ל מלמדים 

ומסבירים. 

ב"ה זכיתי מאז שלמדתי חוק וכלל זה בבריאה, לראות ניסים גלויים איך תפילה להשם והתעלמות מהאדם 
שמולי מבחינת לנסות לשכנע אותו שיעשה מה שאני רוצה ביקשתי מהשם שישכנע אותו לעשות מה שאני רוצה 
אפילו שזה היה נראה לא הגיוני בנסיבות העניין כי האדם מולי היה עיקש כנגד מה שרציתי בצורה שבדרך הטבע 
ומייד  וככה  ככה  רוצה  לומר שאני  להסכים, עשיתי השתדלות קטנה של  זה  ברור שאין אפשרות לשכנע אדם 
התפללתי לשם שישכנע את האדם שמולי שיסכים למה שאני רוצה או שיגיד לאדם שכועס עליי שלא יכעס כי אני 
יודע שזה לא האדם וזה רק השם ושירחם על אדם זה שחייב בדין ולכן גלגולו כנגדו חובה וכך המשכתי להתפלל 
בלב ולעיתים מול עיניו של האדם השם שומע גם מחשבות שלכם אבל אם יש לכם הזדמנות ופשרות למלמל את 

התפילה אז ממש עדיף. 
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וראיתי למשל איך ידידי רבי ניר אבוגא'ן בתיק של תאונת דרכים שייצגתי אותו בבית דין של תעבורה שהיו בו 
נפגעים והחוק מחייב שלילה של של רשיון שלושה חודשים מינימום, הפוגע שזה היה הלקוח שלי ותפילה להשם 
ותשובה של רבי ניר שעשה בחוץ שהתחייב מעתה ואלייך לנהוג בזהירות והבין שהשם שלח אותו לבית המשפט 
ונתן לו להיות מעורב בתאונה זה בעצם ייסורים שנגזרו משמיים בבית דין של מעלה והשם רומז לו שעליו לתקן 
את דרכיו באותו תחום שבו באו הייסורים במקרה דנן בתעבורה דהיינו סע בזהירות יותר ותקפיד על חוקי התנועה 
ומכאן שאם אדם עשה תשובה ומראה שהוא מצטער מעומק ליבו ומבקש סליחה מהשם ומתחייב שמעתה והילך 
יציית לחוקיי התנועה אז השם מוחל לו במיוחד אם אדם זה עשה דין לעצמו והעניש את עצמו למשל לתת 1000 
ש"ח לצדקה לעניים ככפרת עוונות אז ברור שהשם ישנה בדרך מעל הטבע את ליבו של השופט ושל התובע 

שיסכימו לבטל האישום או למוחקו או להפחית הסעיף כך שלא תהייה שלילה. 

וזה מה שעשיתי למרות שהייתה התנגדות עזה גם מצד השופטת בתיק וגם מצד התובע להתפשר בתיק זה 
התפללתי לה' לאחר שרבי ניר עשה איתי תשובה בחוץ כפי שפירטתי כאן וחזרתי והתפללתי לה' שירחם על רבי 
ניר שצריך את רשיונו לעבודה במיוחד שהוא עשה תשובה והפנים את סיבת הייסורים כי מי שלא מפנים מגיעים 
יתברך לכוון  זה הדרך של השם  ויעשה תשובה על אותו תחום שכן הייסורים  יותר עד שיפנים  ייסורים קשים 
אותנו לעשות את התיקון שלנו ושלא נפספס מה שעלינו לתקן בגלגול זה שלרוב הדעות זהו הדור האחרון לפני 
הגאולה. רבי ניר ואנוכי עבדכם הנאמן לאחר התפילות לשם ראינו ממש בחי נס גלוי כיצד התובע שהיה כה עקשן 
והחלטתי במשך שלוש שעות מסרב להוריד סעיף האישום או להימנע מלבקש שלילה אבל לאחר שהתפילות 
הטייפ  קלטת  לתובע  נהפכה  איך  ראינו  ותפילותינו  את תשובתו  וקיבל  ניר  לרבי  והשם מחל  התקבלו בשמיים 
ששמו לו משמיים והוא הפך לסניגור והוא כביכול פתאום "במקרה". . "גילה" פירצה שמאפשרת הפחתת הסעיף 
של האישום לסעיף מופחת שלא יחייב שלילת רישיון לרבי ניר ידידי שכן לפי הסעיף שהוא הואשם עד כה על 
פי חוק היו חייבים לגזור על הנאשם רבי ניר מינימום שלושה חודשים שלילת רישיון דבר שהיה פשוט אסון כי 
הוא מתפרנס בזכות זה שהוא נוסע בכל הארץ לתת הרצאות לקרב רחוקים ושלושה חודשים הוא מחזיר מאות 
אנשים בתשובה. )סיפורו המרגש של רבי ניר אבוגא'ן "חותם האמת" נמצא ביוטיוב ואתם מוזמנים לראותו. זה 
אחד הסיפורים יותר מחזקים שתשמעו על המשפט שהיה לו בבית דין של מעלה בזמן שהוא מת מוות קליני בשנת 
2005 בהיותו בן 25.( לכן מנסיון אישי אני מדבר ,תדברו עם האשה  והשם ימנע מאשתך או בעלך לקלל אותך או 
לא להעריך אותך ,פשוט תראו נס גלוי איך התקליט של האדם שממולנו ,משתנה בזכות דיבור עם השם ותפילה. 

ה' מצפה לתפילותינו ובמיוחד , שנדע ונבין שזה הוא העושה את הדבר ולא הפוגע שעומד מולנו וכך עמדנו 
במבחן האמונה ,ונקבל שכר של טריליונים של מטילי זהב רוחניים שערכם פי טריליונים יותר מאלו שכאן בעבור 
כל שנייה שבלמנו את פינו, והבנו שזה הכל מהשם. אתם פשוט תהיו בהלם לראות שממש כאילו האדם ממולכם 
כמו בובה נשלטת על חוטים משנה תקליט או קסטה בטייפ. כי משמיים החליטו שהוא ישמיע לכם עכשיו קלטת 
של פיוס על ידי שיסירו ממנו הדין להיות המקל. ויסייעו ליצר הטוב שבו לבחור בטוב. ומאידך מי שכועס על 
המעליב על האדם שעומד מולנו שהוא ממש כמו מראה נראה מגוחך בעיני השם ובית דין של מעלה כי הוא כועס 
על המראה או המקל. מה הכוונה במראה ? דמיינו שיש לכם עניבה על הצוואר או צעיף והוא לא יושב ישר אלא 
קצת עקום ואתם רוצים לתקן אותו וליישר אותו, אז איפה תיישרו אותו עליכם או במראה? טיפש יושיט ידיו 
למראה וינסה בכל כוחו ליישר את העניבה ושלא יצליח יתחיל לכעוס ולהיות מתוסכל למה העניבה לא מתיישרת 
ולא משנה כמה מאמצים הוא משקיע ומה היינו אומרים לאדם שכזה ?כמובן שהיינו אומרים לו טיפש שכמוך 
לתקן העניבה ניתן רק על עצמך כלומר תתקן את עצמך ותיישר את דרכייך ומיידית יתיישר העומד מולך במראה. 
העומד מולך נבחר לשמש לך מראה להראות לך מה פגום בך ומה עלייך לתקן בך ולכן תהיי חכם ותתקן את עצמך 
ומיד ודאי יבוטל הצורך להשמיע לך עכשיו קלטת של טייפ עם איומים וצעקות מצד בן הזוג או כל אדם אחר ולכן 
תהיה חכם ואל תקשיב לייצר הרע שרוצה שתכעס כולם בחייך הם כמו ניצבים לתת לך ניסיונות כדי שתעמוד בהם 
כפי הצריך לתיקונך הסופי. ולכן תודה שקיבלת ניסיונות אלו וגם אם נכשלת עד כה אל תתייאש פשוט תתרומם 
תקום מייד כמו שנאמר שבע ייפול צדיק וקם והדגש על קם והרשע לא קם וזה ההבדל בניהם לכן אתה קום עשה 
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תשובה ותתחיל לדבר עם השם שייסלח לאדם שממולך שגלגולו חובה על ידו ותבקש רחמים שיסלחו לך ולו או 
לה שלא יתנו לכם לסבול ותבקש הכוונה מה עלייך לתקן ותבטיח לתקן ואכן תתקן ותראה ניסים גלויים איך זה 
שמומלך משתנה לבד בצורה ניסית מעל הטבע עד כדי כך שלא יהיה לך יותר הסתר פנים ואז תבין שבאמת כולם 

ביד השם כמקלות שנועדו לסייע לנו לתקן. 

וזה דבר שאתה תראה במוחש באופן שלא ניתן להכחיש תנסה את זה בויכוח הבא במקום לכעוס או להגיב 
תגיד לפוגע אתה צודק אני אשם אני זה שצריך לתקן משמיים לא היו נותנים לי לשמוע חרפות וגידופים כמו 
שאתה או את משמעים לי אלמלא היה מגיע לי ואלמלא היה עליי לתקן וליישר את מעשיי ואני מבטיח להשתנות 
מצטער שציערתי ואז תדברו עם השם בלב או לכו לפינה ובלחש תגידו לשם שירחם עליכם ויסלח למעליב אותכם 
לבן זוגכם או מי שלא יהיה אותו אחד וירחם על שניכם ויעזור לך להבין מה התיקון שעלייך לעשות ואתה מתחייב 
לעשותו בשמחה מה לא בסדר בהתנהגות שלך ותבקש רחמים גם על המעליב ואז תראו איך הבן זוג בדרך נס 
אומר לכם מצטער שכעסתי לא יודע מה השתלט עליי ולמה אמרתי מה שאני אמרתי אני מבקש סליחה. . ממש 
ככה תראו בניסי ניסים מעל הטבע ולמעש זה לא נס זה הטבע ומה שאנחנו חושבים שזה הטבע זה לא הטבע זה 
השקר שהיצר הרע מכר לנו. . ולכן עולם זה נקרא עלמא דשיקרא דהיינו עולם השקר. מי שזוכה להבין זאת זכה 

בפיס!!

***

טיפים לזוגיות איך לבחור את הבן זוג? 

  הזוגיות הזו טובה בשבילי או לא?  שלום לרב!

רציתי לשאול- אני נמצאת מזה שנה פלוס במערכת יחסים עם בן זוגי הנני מגדירה את עצמי כבחורה מסורתית 
בן זוגי מגדיר עצמו כחילוני סוג היחסים שיש ביננו רציניים אני מאמינה שהוא יכול להיות בעל טוב, ואב טוב יש 
בו מספר מידות טובות וכמו כן גם מידות לא טובות תחילה אמנה את המידות הטובות: טוב לב, אדיב, אוהב את 
הזולת נאמן, ענו מאוד מחושב מבחינת כלכלית המידות הלא טובות הן: הוא פזיז מאוד, הוא פזרן מרבה לנבור 
בעבר אך תוך כדי התייחסות גם להווה ולעתיד הוא מאוד מדוכדך מתקשה בהבעת רגשות, בעל אינטרסים בעל 
מזג חם הסגנון החיים שבו ארצה לחיות הוא מסורתי. לגביו הסגנון חיים שלו שהוא ירצה לחיות בו חילוני אך 

הוא לא שולל סגנון חיים מסורתי. תודה. 

תשובה מאת הרב רביד נגר: ב"ה שלום וברכה,הבנתי את התמונה של המצב באופן כללי. ובכן- עיקר פנייתך 
היתה האם הזו זוגיות טובה בשבילך או לא. לכן יש להבין בבירור. חתונה כמו שכולנו מבינים היא ההחלטה בין 

החשובות ביותר בחיים, כיון שהיא קובעת את עתידנו ועתיד צאצאנו עד סוף כל הדורות וביאת משיח צדקנו. 

והדבר הראשון שעלינו לבדוק הוא – האם עם בן הזוג אנו נגיע לגן עדן או להיפך. דהיינו האם הבית שנקיים 
יהיה על אדני היהדות. וממילא צאצאינו ימשיכו את דרכנו. 

הנסיון מראה שאדם לא עושה תפנית בחיים ברגע אחד, אלא הדבר אורך זמן ולפעמים בכלל לא קורה. לאחר 
קשר של שנה פלוס, יש צורך להגיע להחלטה סופית האם הקשר הזה מוביל לנישואין או לא. במקרה זה- יש צורך 
לדבר עם הבחור גלויות )בעדינות מירבית(. שבמידה ומחליטים להתחתן יש צורך לשמור שבת טהרה וכשרות, 
וחגי ישראל. במידה והבחור מסכים לכך, עליו להתחיל תהליך של שמירת שבת בסיסית וחגי ישראל באופן מיידי. 

כבר מהשבת הקרובה. וכן הנחת תפילין, שמראה על אמונה וקשר עם השם. 

מכיון שאם הבחור אומר שלאחר החתונה הוא ישתדל, אך לא כעת, הדבר אינו מעשי לעשות שינוי מיידי 
לאחר החתונה בפתאומיות, ואדם אינו מכשיר חשמלי. ולכן יתכן שיקח לו תקופה ארוכה מאוד ויתכן שיהיה לו 
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קשה ואף לא יעמוד בכך כלל. כל שכן שיתכן שהסכמתו היא רק מהשפה ולחוץ, למרות שלא נראה לי שמדובר 
בסוג כזה של בחור. אך היו כבר דברים מעולם ויש לקחת זאת בחשבון. 

וכיון שיתכן שאכן הבחור לא יצליח לעמוד בהתחייבות, הרי שאת לוקחת סיכון גדול מאוד שישפיע על כל 
חייך למשך שנים רבות. זו נקודה ראשונה שעלייך לבדוק בהקדם. 

נקודה שניה- עלייך לקחת בחשבון שבחור שיש לו מערכת רגשית עם אהבה ניכזבת כפי שהגדרת זאת, יכול 
למשוך זאת גם לאחר הנשואין זמן ארוך. והדבר מאוד מפריע למערכת יחסים תקינה. עלייך לנסות לקרוא את 

המצב, האם הבחור בתהליך של ירידה מהסיפור או עדיין ממש אוחז חזק באותה אהבה נכזבת. 

הדבר העיקרי בדבר זה הוא: אם הבחורה התחתנה וכבר אין לו שום סיכוי בשנים הקרובות לחזור לקשר ההוא. 
אם כן הרי שבלית ברירה הוא אט אט ירד מהסיפור הקודם. אך במידה והבחורה לא התחתנה, הרי שהוא ממשיך 
לשמור בליבו פינה חמה לאותה בחורה למקרה שתסכים לחזור אליו. ואם כן הדבר מסוכן מאוד בשבילך. ואת 

צריכה לשקול מאוד אם להמשיך מערכת יחסים עימו. 

נקודה שלישית- לא הבנתי איך בחורה שאינה נשואה שומרת על נידה. אם פירוש הדבר שאתם מקיימים יחסי 
מין רק בזמן שאינך רואה מחזור, הרי שהדבר חמור מאוד מאוד. ואשה כל זמן שלא הולכת למקוה טהרה אף 
שאינה רואה דם הרי שהיא נידה. ועל כל ביאה חייבים שני בני הזוג ח"ו כרת ה"י. ואם כוונתך שאינכם מקיימים 
יחסי מין אלא רק נגיעה והינך נזהרת בזמן שאת נידה. עדיין הדבר חמור אך לא כמו במקרה הראשון. ועלייך 
להתחזק מאוד לא לאפשר מערכת יחסים כזו. בפרט שאם אשה אינה טובלת, הרי שהיא עדיין נחשבת לנידה לכל 
דבר. ובכל מקרה- כל זמן שאת מוותרת לעצמך בקרבה שאינה כשרה, הרי שאת מרחיקה את עצמך מחתונה. 
מכיון שהקב"ה עשה מערכת טבעית אצל גבר שכל זמן שאין לו פורקן מיני, גופו מאוד דורש זאת, ומאוד מפריע 
לו. ודבר זה מאיץ בכל גבר בעולם להיכנס לברית נשואין. אך כאשר הוא מוצא את הפורקן ללא ברית נישואין, 

הרי שחסר לו מאיץ טבעי זה, ולכן יכול במשך שנים למשוך בחורה ולא להתחתן עימה. 

ושוב- ישנם בחורים רבים שבכלל אינם מעוניינים להתחתן עם בחורה זו, אף שמצהירים בכך. מכל מקום נוח 
להם לפרוק את ייצרם בצורה זו. וברגע שהבחורה לא מספקת להם פורקן זה, באופן מיידי הם עוזבים אותה ובכך 
מגלים את כוונתם האמיתית במערכת היחסים עם אותה בחורה. ואי אפשר לדעת באמת מה כוונת הבחור עד 

שמגיעים לנקודת הנסיון. אף שהוא נראה הכי נחמד בעולם. . . והכי אוהב. . . ושוב- היו דברים מעולם. 

לסיכום- עלייך לשקול היטב שלשת נקודות אלו. ומספיק שבאחד מהנקודות את מבינה שהבחור אינו שלך. 
עשי צעד חכם אך קשה וחפשי מערכת יחסים אחרת וכשרה. מעיקרא עם בחור ששומר כעת תורה ומצוות, ולא 

שיתחיל לשמור בעתיד. 

אבקש שלא להבין אותי לא נכון- אין אני נותן המלצה אישית לפרק את הקשר כיון שהבחור רק מבטיח ולא 
שומר תורה ומצוות מיד. אלא אני טוען שעלייך לבדוק בעצמך אם קשר זה מתאים לך, ולאחר מכן להחליט. 

מכיון שיתכן מאוד שלאחר שתבדקי את שלשת הנקודות עליהם דיברתי, אכן תוכלו יחדיו להתגבר על כל 
המכשולים ולהכנס לברית נשואין בעוד חודשיים שלשה. והבחור אכן יתחזק, ויהיה איש כשר בישראל. בפרט 

שהינך אומרת שהוא בעל מידות טובות, וזה לא דבר קל למצוא בחור כזה. 

הארץ,  עם  בתחילה  שהיה  עקיבא  רבי  עם  שהתחתנה  שבוע  כלבא  של  בתו  רחל  על  הגמרא  מספרת  וכבר 
והסיבה שהתחתנה עימו היתה שהיו לו מידות טובות. ואכן לימים עלה על דרך המלך עד שנעשה גדול הדור, 

ותלמידיו הלוא הם רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס ועוד. 

ולכן אינני שולל אפשרות זו. אלא שעל הבחור במידה ומעוניין מיידית להתחיל בתהליך של שמירת תורה 
ומצוות. שבת תפילין שמירת נגיעה. ולאחר החתונה טהרה. 

ברור לי שבכל אחד משני המקרים שהצגתי לפנייך או לעוזבו או שהוא מתחזק הרי שהורייך יהיו מאושרים עד 
אין קץ, מכיון שההורים כל ימיהם משקיעים בכיוון מסויים, ולאחר מכן ילדיהם ח"ו בועטים בדרכם, הרי שאין 
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לך צער גדול מזה להורים. וב"ה יהיו לך ילדים, ותביני כמה דבר כזה יכול לצער, ומאידך לשמח כאשר הילדים 
הולכים בדרך שאת חושבת שהיא הנכונה. 

ואני תפילה שיהי רצון מלפני אלקינו שבשמים שה' ינחה את. . . בעצה טובה ובכח אדיר לעמוד בנסיונות 
הקשות של דור עיקביתא דמשיחא זה. אמן. בברכת – ברכה רוחה והצלחה. אמן

משל על שני אחים- אחד עני אחד עשיר. 

 סיפור באב שהיה לו שני בנים, אחד עני ואחד עשיר, ותמיד היה העשיר עוזר לאחיו העני. ופעם אחת החליט 
שחבל לו על הכסף, אז עשה עצמו כאילו אינו מכיר אחיו העני ובכך יהא פטור להוציא כסף, ואחיו העני לבו 
נשבר מזה מאוד והגיע לבכות אצל אביו, ואמר לאביו הנה אחי השני אומר שאינו מכיר אותי, וענה לו אביו יהא 
טוב בעז"ה, ופעם אחת הגיע הבן העשיר לאביו, ועשה עצמו אביו כאילו אינו מכירו ושאלו מי אתה איני מכירך, 
שאלו בנו העשיר הרי אני בנך יחזקאל, ענה לו אביו אם אתה לא אח של בני השני חיים, אז גם אני לא אבא שלך, 

כי אני אבא שלו, ואם אתם כן אחים אני גם אבא שלכם. 

וכולנו אחים והא רוצה  והנמשל מובן מאליו שאנו כולנו בנים אהובים של אבינו שבשמים האוהב אותנו, 
שנכבד אחד את השני ולאהוב כל אחד ואחד מבניו, כמו כל אב רוצה ושמח כשבניו מכבדים זה את זה ועוזרים 
זה את זה, ואז השכינה שורה בנו השי"ת אומר אני גם אתכם אני אבא שלכם ואם לא אז ח"ו חלילה אז אין שורה 
שם השכינה השי"ת, ועל זה כתב בתורה הקדושה "ואהבת לרעך כמוך אני השם" פירושו כשאתה אוהב רעך כמוך 
אזי אני השם גם שורה ביניכם, ואני אוהב אתכם. יזכנו השי"ת לאהוב כל אחד ואחד מישראל ועי"ז נזכה כולנו 

לביאת המשיח במהרה בימינו בקרוב אמן  עד כאן בנושא הזוגיות. 

איך אני יכולה להבדיל בין הטוב לרע? 

תשובתי:  זה פשוט מאוד כל עצה שהיא נגד התורה ודעת רבנים ונגד הכלל: " קדושים תהיו כי קדוש אני" שהשם 
ציווה אותנו בתורה, היא עצת היצר הרע וכל עצה לנהוג לפי דרך התורה הקדושה זה מהיצר הטוב וככה תדעי 
לבחור בין הטוב לרע וכל שאר התירוצים למה לא לחזור בתשובה שלימה זה עצת היצר הרע וממנו יש להתעלם 

ומעצותיו. 

למה למרות שהיא מתחזקת ומתקרבת לשם היא עדיין מרגישה שהיא רחוקה?
תשובתי: ״מה שאת מתארת זה אכן קרה גם לי בשנה הראשונה של התשובה וששאלתי את הרב שלי הוא מייד 
ענה לי שאני לא מקפיד על כשרות למהדרין ולא מקפיד לאכול בכלים שהוטבלו שזה ממש כמו לאכול חזיר 
חשוב  והכי  ישראל  פת  עליו  שרשום  לחם  ורק  ישראל  חלב  עליו  שרשום  ישראל  חלב  רק  לאכול  מקפיד  ולא 
יוסרו  גוי וכך  יותר מאשר  יהודי  שאני מתלבש כמו חילוני שזה קיטרוג גדול עליי בשמיים שאשתדל להראות 
הקיטרוגים מעליי. . . הוא אמר לי שאני אנסה 40 יום ראשונים לאכול כשר למהדרין ואקפיד ממש לא לטמטם את 
נשמתי באכילת מאכלות אסורות גם אוכל כשר בכלי לא טבול הוא לא כשר וממש גורם לעיוורון רוחני ולשליטת 
ידי הס׳מ הרשע שהוא גם כידוע השטן והוא מהתל בך כרצונו כאילו אתה שיכור  הקליפות שהם נשלטים על 
מלראות את האמת ומאחר ואתה באמת שיכור ולא רואה את האמת אז כמה שאתה מתחזק אתה חש עוד רחוק. . 

והוא הוסיף ואמר שרוב האנשים היום בגלגול זה )היהודים( הם נשמות מאוד גבוהות ולכן יש להם רצון עז 
לעלות מעלה מעלה במעלות הקדושה ולכן הסוד להצלחה להקפיד על כשרות מוחלטת ולהתייחס לכלי לא טבול 
במקווה ולא מוגעל )מורתח במים רותחים( ואכן עוד באותו שבוע הרב שלי הגעיל לי את הכלים בבית שזה גם 
דבר שכל אחד יכול לעשות. . לקחת סיר גדול למלא במים ולהרתיחם ממש ל100 מעלות ואז לטבול את כל הכלים 
המשומשים במים הרותחים לכמה שניות ולהוציאם ולאחר שהוצאנו אותם לקחת את הכלים שעשויים ממתכת 
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ניתן לברר ברבנות של העיר או עם חברים ומכרים חרדים  או זכוכית ולהטביל במקווה כלים שקיים בכל עיר 
שמכירים את העיר ומוסדותיה… 

שווה את ההשקעה שזה באמת הצלת נפשות בני המשפחה האורחים ועצמנו. . . חייב לציין שהייתי סקפטי 
יום כאילו עברתי   40 ייאמן לאחר  יותר ופשוט קרה הבלתי  ולהתקרב לשם  לי להתחזק  שכשרות בלבד תעזור 
השתלת שכל ודעת רוחניים לראות דברים אחרת ולקבל דברים אחרת ולהשכיל ולהפנים דברים שקראתי דבר 
שלפני כן הייתי ממש אטום מלקבלן. . . ואז הבנתי גם מה שנאמר בגמרא. . הבא להיטהר מסייעין בידו. . ועוד 

המשפט בגמרא שאומר מי שמתקדש מעט מלמטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה. . . 

וכמובן ההבטחה של ה' אומרת פתחו לי פתח כחודו של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם והשם שהוא 
צדיק וישר. . מקיים את הבטחותיו. . . 

לכן אין לי ספק שאם תעשי מה שאני עשיתי תתחילי לראות שאת מתקרבת בצעדי ענק לאיפה שכל יהודי 
במדרגות  עולים  חודש  וכל  זמן  לוקח  ואהובה שלהזדכך  יקרה  אחות  זכרי  זה  עם   .  . להיות.  צריכים  ויהודייה 
הקדושה ובחודש שיורדים לוחצים על הגז יותר חזק עושים שוב תשובה ועולים שני מדרגות במכה בחודש הבא 

אחרי. . . 

גם לתינוק לוקח כמעט שנה ללכת עד שהוא הולך בלי ליפול ויש שאפילו שנה וחצי. . . לכן גם אם נופלים אם 
אנחנו בכיוון של להיטהר, משמיים יסייעו לנו. . אכילת כשרות מקשה על היצר הרע לשקר עלינו ולהקטין גודל 
העוונות כאילו זה מה בכך. . . מקבלים דעת ותבונה לראות בצורה שכרגע לא תביני עד שתחמירי בכשרות בלי 
לעשות הנחות ובלי לאכול אוכל ״כשר״ במסעדות לא כשרות ולהקפיד רק על בשר חלק ורק על בשר בהשגחת 

הבד"ץ של כשרות למהדרין. 

 .  . . אל תתפתי ללכת עם חברים למסעדות לא כשרות או לא כשרות למהדרין.   . יותר.  זה קל  שמתרגלים 
תתייחסי אל זה כאילו זה ממש רעל. . . כי זה באמת רעל רוחני. . לנשמה. . כך תיכנן הבורא יתברך כדי שנראה 
במוחש השגחתו וכדי שיטיב במוחש עם מי שמקיים את הוראותיו. . . למה הדבר דומה לאדם שבולע מסמרים 
ולא מבין למה כואבת לו הבטן ושהרופא רושם לו תרופה ובחלק מהמלצותיו זה להימנע מאכילת מסמרים. . 
ואותו חולה לא מבין למה התרופה לא עובדת וחודש אחרי כאבי הבטן עדיין כואבים מאוד ששואל אותו הרופא 

לקחת את התרופה כמו שציוותי אותך שלוש פעמיים ביום? 

. ומה עונה לו החולה לקחתי את התרופה חצי ביום הראשון וחצי לפני  האם גם הפסקת לבלוע מסמרים. 
יומיים לא כל יום כמו שאמרת ולגבי מסמרים אכלתי רק קצת. . . מה יענה לו רופא נורמלי. . . זה בטח ישמע כך.. 
חולה יקר איך אתה רוצה להבריא אם אתה לא מקיים את מה שציוותי. . התרופה שלי פועלת רק במינון ובזמן 
שנתתי לך וכמובן שאתה חייב להפסיק לבלוע מסמרים אחרת לא תתקדם לאף מקום. . . והנמשל למשל הזה שנתן 
כבוד הרב ניסים יגן זצוק״ל די ברור לחיי כולנו. . . ככה בעצם זכיתי להתחזק וכמובן המון התבודדות ובקשה 
מהשם לרחמי שמיים שיעזור לי להתנקות ולחזור בתשובה שיתן לי חוכמה בינה ודעת לראות רוחנית ושיעזור לי 
לבחור בטוב. . . ואני עדיין חש שבכול חודש אני עולה בדרגות הקדושה וההיטהרות. . . כגודל העוונות שלנו כך 

גודל הזמן שלוקח לנו לקלף קליפות שיצרו העוונות שלנו. . . 

זכרי לאשה נשואה יש קטרוג גדול מאוד עליה אם היא בלי כיסוי ראש ובלי תמונות צנועות בפייסבוק כי היא 
גורמת לגברים להרהר בה וההרהור בה מבחינת שמיים זה יותר גרוע משבאמת קיימו איתה יחסי מין ואז נבראים 
מלאכים שחורים כל יום מכמות המהרהרים בה ולנו כחילוניים לשעבר זה נראה כמשהו שהוא בכלל לא עוון ואם 

עוון שהוא לא כל כך חמור אבל האמת היא שזה חמור מאוד מאוד. 

זה  זה התיקון של הנשים ושל הגברים  זצוק״ל שבדורינו  אומר הרב שלום הרוש שהוא שמע מהרב כדורי 
עריות דהיינו כל מה שקשור לשמירת הברית ששניהם קשורים אחד בשני ולכן זה מאוד מאוד מאוד קשה לנשים 
נושא הצניעות ולגברים נושא העריות ושמירת הברית ורק אכילת כשרות היא הסוד להתחיל לקבל דעת ולראות 
. במדה מסויימת אשה לא צנועה גרועה מרוצחת !! כי היא רוצחת את נפש הגבר.  את האמת ואת החומרה. 
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ומפילה חללים רבים שמביטים בה ברחוב.בכל רגע נברא משחית.כנ״ל לגבי גבר שלא שומר על הברית או נואף 
חס ושלום. 

זרע  שכבת  הוצאת  של  לאסון  מייד  מוביל  העיניים  בשמירת  חוסר  והעיניים.כי  הברית  שמירת  זה  ולגבר   
לבטלה או לבוא על הנידה שעונשם כרת !!! ולפעמים אף לחמור מכך. עם זאת אל ייאוש מהקושי של המשוכה 
ומההכשלות והכישלונות שהיו לנו עד כה כי אין דבר אשר עומד בפני התשובה. ומי שעשה תשובה והתחרט 
וביקש סליחה מה' לאחר שהתוודה והודה שחטא ולקח לעתיד לא לחזור לחטוא ויבקש רחמים ועזרה מהשם הוא 

יקבל סיוע משמיים שבלעדיו לא יוכל לעבור לשלב הבא.

וכל החיים האלו זה נסיונות ומבחנים כמו בבית ספר לפני שעולים כיתה עוברים בחינה ונסיון וכך גם בחיים 
והכל במטרה להטיב עימנו והכנה של הכלי הרוחני שלנו לקבלת האור האלוקי שמאוד בקרוב ב״ה כולנו נזכה לו 
שהוא העינוג האמיתי יותר מכל עינוגי העולם הזה והוא מחודד פי מיליארד בלי שום צער או טירחה או טירדה 

בקבלתו למי שעשה תשובה. 

והכי חשוב זכרי שכל העוונות הופכים לזכויות למי שעושה תשובה מאהבה ורוב הנשים חוזרות בתשובה זה 
בדרך כלל רק מאהבה של השם והבנה טובה של רצון השם. . . כמו שאני משוכנע שזה המקרה איתך .

תמשיכי להתחזק ולחזק ואני ממליץ אפילו שכבר קראת את ספרי הגירסה המלאה והאחרונה לקרוא בו כל 
שבת כשעה להזכיר לעצמנו שהכל אמת ולהיות בידיעה חזקה שזאת האמת כי אין דבר שמחליש את היצר ומנגד 

מחזק את הנשמה במלחמתה ביצר כמו ידיעת האמת ״

***

־מהו שכרו של הלומד תורה בשבת ?מה לעשות להנות בשבת וכיצד הכי כיף לש
מור את השבת?

"אני שומרת שבת אבל די רוצה שהשבת תיגמר משעמום או מרצון לתקשר עם חברות  שאלה שנשאלתי: 
וכאילו או סתם לראות סרט. אני לא נמשכת לקריאת תהילים דווקא בשבת כמו מעצור והולכת לישון מרבית 

מהיום. זה נקרא לשמור שבת כהלכתה או עדיף כבר לא לשמור?? )יש פלטה מדליקה נרות וקידוש והכל("

הל"ט  מתוך  מלאכה  עשיית  באמצעות  שבת  לחלל  ולא  השבת  על  להתענג  זה  כהלכתה  "לשמור  תשובה: 
כל  את  ולקיים  אש(  הבערת  נחשבת  חשמל  או  רכב,  טלויזיה.  הדלקת  )שגם  אש  הבערת  או  האסורות  מלכות 
ידיעת ההלכות שהם החוקים  גדולה ללמוד לפחות הלכות שבת. שכן בלי  ולכן מצווה  הלכות השולחן ערוך. 
אפשר בקלות להגיע לידי כשלון. והדרך להנות מהשבת שלא תשתעממי כדברייך זה ללכת לחנות ספרים לקנות 
לפחות עשרה ספרים במיוחד סיפורי צדיקים ויש ספרים שיותר כייפים לקריאה מהסרט הכי טוב שראית תשאלי 
את המוכר שימליץ לך בכל חנות ספרי קדושה באזור שלך. עד שאת מתמכרת לקרוא בשבת ולהתענג על משלים 
סיפורי צדיקים סיפורי התורה הקדושה משלים ועוד ועוד אני מדבר מנסיון אישי זה הופך את השבת לתענוג אדיר 
שאת ממש מתבאסת שהיא עברה ושמעי לי לכי כבר מחר וקני לפחות עשרה ספרים במיוחד של הרב זמיר כהן 
או שני הכרכים של אהבת חיים מנוקד שהוא ספר מאוד מחזק או הספר מנחת יהודה של הרב יהודה פתייא או 
חוק לישראל שזה פרשיות השבוע וקצת מכל דבר מהמשנה ומהגמרא וכו. . . , תקני בעיקר ספרים עם מעשיות 
ומשלים וסיפורים אמיתיים מרגשים. זה ירגש אותך ואת תבכי המון בשבת כי הנשמה של כל יהודי רגישה לניסים 

שקרו לאבותינו ולמעשי חסד וגבורה של יהודים לאורך ההיסטוריה ועוד ועוד.  

גם הידיעה של השכר של לימוד תורה בשבת מאוד עוזרת. אז ככה הרב האר"י הקדוש כותב שלימוד תורה 
בשבת שעה אחת שווה למאות אלפי שעות לימוד תורה ביום חול !! שזה שכר אדיר כאילו חיינו אלפי שנים 
ולא נספיק ללמוד כמו שעה אחת בשבת לימוד דברי תורה!!! . . והבן איש חי מסביר כל מצווה שווה פי אלף 
בשבת לא חייב רק תהילים. חבל שתעבירי את השבת בשינה כשאת יכולה לאסוף מילארדים של יהלומים שרק 
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תביני כמה שכר תקבלי על לימוד בשבת והכי חשוב את גורמת נחת רוח לשם יתברך ומכריעה את כל ישראל את 
עירך שכונתך ומשפחתך ואותך עצמך לכף זכות בזכות מצוות לימוד התורה בשבת והכי חשוב את עוזרת לקרב 

את הגאולה. 

לכן אל תתני ליצר הרע להרדים אותך בשבת תישני מתוך תענוג שנאמר "שבת" שזה ראשי תיבות שינה בשבת 
תענוג או "שבס" כמו שהאשכנזים אומרים שינה בשבת סבבה. עם זאת להשתדל לא לישון יותר מ8 שעות כדי 
שיישאר לך המון זמן לקרוא וללמוד ועל ידי הלימוד את מגיעה לאהבת הבורא והכרתו וכך נמחלים לך עוונות 
שהופכים מזדונות לפני כן לזכויות שזה קורה רק כאשר חוזרים בתשובה מאהבה ולדרגה זאת תגיע רק מהתבוננות 
במעשי הבורא והבנת מעשי בראשית כפי הבנתך ודרגתך הרוחנית. אין הנאה יותר גדולה משבת למי שמבין .לא 
בכדי , חז"ל אמרו שבת זה אחד חלקי שישים מגן עדן. אל תחשבי על הבלי העולם הזה תתנתקי מכל ההבלים 

והשטויות ורק תתענגי על השבת ,וכמו שנאמר מי שמענג את השבת זוכה לנחלה ללא מיצרים לנצח נצחים. 

גם אני מיידע אותך שבכל מקום יש משפחות דתיות שמארחות בנות כמותך ונותנות להן הרגשת עונג משבת 
מלאה שיחות ואכילת ארותות שמיוחדות לשבת, ואוירת שבת משפחתית. אם תרצי תפני אלי באמצע השבוע 

ואשתדל לסדר לך כמה משפחות כאלה שיארחו אותך בשמחה. "

מה סוד ההיטהרות של כל יהודי מהבלי העולם הזה וניקיונו הרוחני שיזכה לראות 
את האור האלוקי ואת אור התשובה? אז מה הסוד הגנוז הזה?

    ת. חז"ל מלמדים אותנו שהסוד זה לימוד תורה. )יצר הרע בראתי תורה תבלין בראתי לו( דהיינו שיעורי תורה 
מנקים את הכלי הרוחני שהזדהם מחטאינו והתגשמותנו והתמכרותנו לתאוותינו החומריות בעיקר הלא כשרות.  
דמיינו שאדם הוא כמו "קערת סלט" שקופה שהאדם עם עוונותיו ממלא אותה בשמן שחור משומש של מכונית 
מקולקלת כל עוון עוד טיפה שמן שחור, עד שכל הכלי הרוחני הטהור שקיבל הזדהם והתלכלך כל כך ,וצריך 
הרבה אור תורה שישפוך עליו עד שיעיר אותו, וכגודל החטאים כך הקושי בניקיונו ובהארתו מדברי האמת של 
תורתנו הקדושה ומכאן מובן למה יש אתאיסטים ושמאלנים קיצוניים שעיוורים למציאות האמת בשל אותו שמן 
שחור שמעוור אותם מבחינה רוחנית. ולכן כדי להיטהר חייבים לשמוע כל יום כמה שעות שיעורי תורה וזה הסוד 
ומנגד לא לראות תוכניות טלויזיה חילוניות אוויליות ,שמטמאות את הנשמה ומטמטמות אותה ,ומזרימה שמן 
שחור מקולקל נוסף שהורס את נפש האדם! בדברי ההבל והחול. דמיינו שעל כל טיפת תורה שאדם שומע או 
קורא ,נכנסת טיפת מים לכלי )"קערת"( הסלט השקופה, וכנגד כל טיפה של המים שנכנסת לקערת הסלט, יוצאת 
טיפה של שמן שחור. פשוט צפה ויוצאת החוצה, וכך ככל שזרם הטיפות של תורה עולה שזה זרם של טיפות 
מים שכן תורה נמשלה למים חיים. כך האדם מתנקה ויותר קל לו לראות את האמת ואת המציאות וכך הוא מזדכך 
יותר ויותר ואז הוא מקבל רצון גדול יותר להתנקות ולשמוע דברי תורה וכמו כדור שלג שמתגלגל במורד המדרון 
הוא מתגלגל וגודל וגודל ומתעצם. רק שהיצר הרע מנסה להפריע לו ואף לשוברו כל הזמן. ומי שחכם מתעלם 
מהניסיונות וההבלים ומתפקס על המטרה שהיא ניקיונו הרוחני על ידי לימוד תורה ועשיית מצוות ומעשי חסד 
ובכך מקיים תכלית בריאתו. כמו כן מכאן ניתן להבין למה היצר הרע מנסה בכל כוחו למנוע אתכם מלשמוע או 
לקרוא דברי תורה באופן מסודר יום יומי והוא מנסה על הדרך להחליף לכם זהב בעפר שהוא נותן לכם להתמכר 
לעיתונים חילוניים ,לחדשות ותוכניות טלויזיה הזויות, ועוד שאר מרעין בישין כדי שתאבדו מחיי הנצח ותסבלו 

גם בעולם הזה וגם בעולם הבא ייסורים קשים מנשוא. 

מי שחכם מתנקה גם בכוח ושומע ולומד כמוני ,אפילו עשר שעות תורה ביום ,שומע הרצאות של רבנים באתרי 
יהדות כשרים,או מדיסקים או מהרצאות פיזיות או מללמוד בישיבה או מדרשייה לבנות .וכמובן מחובר באינפוזיה 
לספרי קודש ודברי תורה, ומתנתק מהבלי העולם הזה וכגודל חטאיו כך הזמן של ההתנקות וההיטהרות. בהתחלה 
זה קשה כי בכל זאת אתם בשליטת הרשע ,שהוא היצר הרע שהפך אותכם למכורים לתאוות העולם הזה כמו 
סיגריות, בחורות, גברים, הימורים, אוכל, כבוד ועוד ועוד תאוות מכל מין וסוג שהוא. לכן אל תשמעו לו תלחמו 
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לגלות את האמת ותוסיפו טיפות של טל מחייה שזה גם הטל שבזכותו תקומו בתחיית המתים שכן התורה נמשלה 
לטל/מים, וזה גם הסוד של חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל שקשור לגאולה ולתחיית המתים. רק מי 
שילמד תורה ולגבי נשים רק נשים שבעליהן/ילדיהם למדו תורה יזכו לקום בתחיית המתים כי תורת בעליהן היא 

גם שלהן ששלחו את הבעל ללמוד תורה.

מי שמבין את הסוד שאני מגלה לכן זכה ויזכה גם לחיי העולם הזה וגם לחיי העולם הבא. 
לחיי אושר שאין כדוגמתם בשום דרך אחרת!

פשוט אין אושר גדול יותר מאדם שסומך על השם יתברך, שכל שארע לו בחייו היה לטובתו כל שקורה לו 
עכשיו זה בהשגחה מדוייקת, גם כן לטובתו וסומך על השם יתברך שכל שיקרה איתו מעתה והילך זה רק לטובתו 
והשם ישמרהו ויחייהו שכן נאמר הבוטח בשם חסד יסובבנו.וזה מבחן האמונה שמורכב מ:א.לדעת שהכל מושגח 
בהשגחה פרטית של השם על כל ברוא וברוא במיוחד עמו ישראל. ב. לדעת שכל שהשם עושה זה לטובה. 
ג. לדעת שכל שהשם עושה הוא בצדק מוחלט, שהשם צדיק וישר ואין עוול בא על ידו שנאמר משפטי השם 
צדקו יחדיו. מסבירים המקובלים מהו יחדיו? שמחברים כל גלגוליו של האדם מבינים עד כמה כל מאורעותיו 

ויסוריו של האדם, הכל בצדק מוחלט והכל לטובתו,והכל בהשגחה מדוייקת .

למה כדאי ורצוי לחזור בתשובה מלאה ולא חלקית?למה קשה לכאורה למצוא 
אושר בעולם הזה?

 . ושיש לחזור בתשובה.  והתורה אמת  בורא לעולם  קיבלנו הוכחות חזקות שיש  ותראו שברחמי השם  תחקרו 
תבדקו בעצמכם תאמינו לי לא חזרתי בתשובה סתם אני כמוכם לא פריאר ולמרות כל פיתויי העולם החילוני 
ויתרתי על הכל, לטובת חיי תורה ומצוות ואין מאושר ממני כי זה האמת ואין עוד מלבד השם, וכך השם עשה 
שאפשר להיות מאושר רק אם אדם דבק בשם ובתורתו. מי שלא עושה את כל המצוות ממש כולם בקפידה לא 
יהיה מאושר. קופסת שימורים עם חור אחד תסריח את תוכנה ולא יהיה כיף לאכול ממנה, וכך עשה השם שרק מי 
שישמור את כל מצוותיו, בלי פשרות הוא יהיה מאושר בחיי העולם הזה ובבא. וזה גם התשובה למה קשה לכם 

להתחזק. זה פשוט כי לא לקחתם על עצמכם לעשות את כל המצוות!! חלק זה לא מספיק. 

כולל  בתשובה  במלואו  שחוזר  ומי  הרע  היצר  עם  מנשוא  קשה  מלחמה  זה  חלקית  בתשובה  לחזור  תזכרו 
צניעות ושמירת נגיעה יצליח לשמור על התשובה ולהיות מאושר בה.אחרת המלחמה קשה ועדיין כמובן התשובה 

מבורכת אבל היא מלווה בתסכולים רבים מאשר אחד שחוזר בתשובה מלאה!!

אחיי ואחיותיי היקרים זכרו שיש עין רואה ומצלמת אותנו בכל רגע וזה נועד לטובתנו שנשלים את תיקוננו 
ונזכור תמיד שמצלמים אותנו וכך נלחם ביצר הרע ולא נתפתה להנאה של רגע. . . שלמה המלך החכם באדם סיכם 
זאת כך: ״ סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם! ״והדגש על כל המצוות 
לשמור במעשים נאמר כי מה השם אלוקייך מבקש מאיתך את האלוקים ירא ואת כל מצוותיו שמור ועשיתם אותם 
)ולא בלב!!(השם מבקש מאיתנו קדושים תהיו כי קדוש אני. שאלו את עצמכם לפני כל מעשה האם מעשה זה 
עושה אותי קדוש או ההיפך ומיד תבינו שמעשה שאסרה התורה הוא היפך קדושה. תעשו מצוות חסד לפחות 
ליהודי אחד עזרו או חייכו או זרקו מילה טובה. מצווה לשמח יהודי. זה גם מעשה חסד אז תזכירו לו, שהשם אוהב 
אותו והכל נעשה בהשגחה פרטית מדוייקת ושהכל לטובה ! בסוף כולנו נראה איך הכל היה לטובה! כל יהודי 

הוא יהלום גם אם נפל לבוץ עדיין יהלום מיליארד קארט.
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שאלה שנשאלתי על עצבות שתוקפת מי שמתחזקת. . מה עושים כנגדה?

  נשאלתי כך ובהמשך תשובתי למי שחווה חוויות דומות: "היי ערן, מה שלומך? נכון לפעמים כמה שיותר מתחזקים 
אז ההצלחות דווקא בגשמיות יורדות? זה הנסיונות שלנו, בדברים גשמיים שאנחנו רוצים ולא מקבלים. . . כמה 
שיש לי אמונה ואהבת השם לפעמים העצבות משתלטת, והאמונה שהכל מהשם יתברך לא מצליחה למחוק את 
העצבות, לא יודעת למה דווקא בחרתי לרשום לך את זה, כנראה כיוון שיש לך תשובה ודבר חיזוק לכל דבר ברוך 

השם. . תודה. . . השם יצליח אותך. "

יהודייה יקרה שהייתה קליינטית טובה שלו  היצר הרע תחמן שהוא מאבד  היקרה:  להלן תשובתי לחברה 
שעשתה את כל העוונות איך ילחם בה?, הוא יתחיל לייאש אותה להראות לה שעדיף חיים חילוניים ומבחינת ה' 
זה נסיון שיש שכר אדיר בגינו זכרי כי הכל זה נסיון כולל העצבות שיש לך לעיתים. הסוד הוא לחזור בתשובה 
יותר חזקה לעשות לו הפוך כל פעם שיש עצבות לעשות ליצר מה שהוא הכי לא רוצה שתעשי זה לשמוע שיעור 
תורה. וזה גם המתכון לגרש את היצר הרע. שהמנוול תוקף אותך בעצבות זה גם דין שמיים שנותנים לך מירוק 
עוונות בכך שמעציבים אותך דרך היצר הרע על הדרך. . בטחי בה' בכל ליבך, אז מה עושים קודם כל מבקשים 

מהשם יתברך רחמים שייתן לך שמחה ושתזכי לראות את חצי הכוס המלאה. 

יש לי שיטה טובה אני פשוט לוקח עט ונייר ורושם את כל הדברים הטובים שה' נתן לי בחיי והרשימה ארוכה 
מאוד מאוד תרשמי הכל ואז ממש מרגישים מאושרים שרואים שיש כאלו חולים מסכנים שאין להם מה לאכול 
או שאין להם ידיים ורגליים או שאילמים או שעיוורים או שאוטיסטים וכל זה עונשים משמיים ואני ברוך השם 
אין לי מגרעות אלו וכך שמביטים על חצי הכוס המלאה חוזר החיוך לפנים. . שימי שירים ברקע רק שירים כשרים 
ותרקדי משמחה. . וכמו שאמרתי תענישי את המנוול בשמיעת הרצאות עד שיבין שלא משתלם לו להתעסק איתך 
כי הוא בעצם מקרב אותך לתורה. ושהוא יבין שהוא תוקף הוא נתקף מייד באגרסיביות ובאלימות רוחנית של 
שמיעת הרצאות עשיית חסדים ומתן צדקות, הוא יפסיק לבוא אלייך ולהעציב אותך כי הוא ישיג רק ההיפך וזה 

לעזור לך לעלות בדרגות הרוחניות

ושני סודות נוספים זה להוציא את הטלוויזיה מהבית והעיתונים החילוניים שהם ממש עבודה זרה כמו פעם 
ממש כמו פסלים אם לא גרוע יותר כי הם מטמטמים את השכל בהוויות והשטויות של החילוניים שהם ריקניים 

מתוכן ופשוט הבל הבלים ורעל רוחני שאין כמוהו. 

והדבר השני לאכול כשר למהדרין, כי אי אכילת כשרות מטמטמת את הלב והנשמה ואז יש ליצר וכוחותיו 
שליטה על מוחנו וקל לו להעציבנו

"עבדו את השם בשמחה" אומר דוד המלך בתהילים, הסוד זה שמחה ורק מלהביט על מה שיש לנו אנחנו 
צריכים לרקוד משמחה ולא לתת ליצר להעציבנו שהוא מנסה להראות לנו מה אין לנו. ועוד דבר זכרי שכל מה 
שאין לנו גם זה לטובתנו ולטובת תיקוננו בבחינת מירוק עוונות ונקיון רוחני והכנות לעליית מדרגה רוחנית שהיא 

הכנה לקיבול של האור האלוקי הבא

לבקש מהשם עזרה ולומר כך: ״ריבונו של עולם אני מבקש סליחה שנשמעתי ליצרי הרע שבראת בי שמסתיר 
בלי  עיני  את  ופקח  ונפשי  רוחי  נשמתי  על  רחם  אהובייך,  ויעקב  יצחק  לאברהם  בן  אני  קיומך  עצם  את  ממני 
ייסורים בבקשה לראות את האמת שאתה קיים ומשה ותורתו אמת ושאזכה שאחזור בתשובה שלימה ואקיים את 
כל מצוותייך אנא רבונו של עולם תסייע בידי, אני מבקש ממך מתנת חינם ומבין שעוונותי מפרידים בין אורך 
לביני ולכן אני איני רואה את אורך כמו מי שדתי או חזר בתשובה בדיוק כמו שעננים שחורים מסתירים את אור 
השמש. . והנני מתחנן על נפשי רוחי ונשמתי שתמחה את כל פשעיי ועוונותיי כמו שכתוב ומחיתי כעב פשעייך 
ובכך אזכה לראות את אור האמת. בבקשה אל תתן ליצר הרע לבלבל אותי ולמכור לי שקרים כאמת. תן לי בינה 
דעת והשכל להבין ולדעת את האמת.זכור כי אני עפר ואפר, הנני בשר ודם בעל יצרים והנני קורבן של היצר הרע 
ואלמלא נפלתי קורבן ברשתו הייתי מראשוני אוהבך והייתי מקדיש את חיי לעובדך באמת. תסייע לי לשוב אליך, 
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הצילני מאויביי ומייד היצר הרע בבקשה מכבודך יודע כל תעלומות. מעבדך הנאמן והקט)כאן תזכיר שמך ושם 
אמך פלוני בן פלונית למשפחת( והשם ב״ה יעזור. 

אפשר לשנות מהמילים ולומר את אותו תוכן במילים שלכם ה' חפץ בלב שלכם. תפילה שמגיעה ממעמקי 
הלב לא שבה ריקם!! ומה שלא מתקיים מייד כי זה לטובת תיקונכם. שום אבא לא נותן לבניו דבר שיזיקם חוץ 
ויעשה תשובה  זה שמייסרני  ורע כדי שיישר דרכיו האבא ברחמיו הרבים מייסרו כדי שיתבונן מי  מלבן מורד 
שלא יפספס את גלגולו.  אנחנו דור הגאולה ורובנו נראה את המשיח ולכן כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן.  
אין מתוק מהקירבה לשם !! מבטיח לכם מנסיון אישי.  תזכו לאושר כבר בעולם הזה! ותבינו ותקבלו 
כל שקורה עימכם בלי להתמרמר ובלי לצפות ליותר כי אתם תדעו שכל שאתם מקבלים זה בול בהשגחה פרטית 
למען תיקונכם בדקדוק של חוט השערה. והכי חשוב תבינו שכולם מקל ביד השם ולכן לא תכעסו יותר על אף 
אדם ובטח שלא תנטרו טינה. כי הדבר דומה לכלב שנושך את המקל שמרביץ לו איתו בעל הבית שלו כי הכלב 
בטוח שזה המקל שמרביץ לו ובטח שכלב שכזה כועס ונוטר למקל. . כך נוהגים כל מי שאין לו דעת מהי יראת 
שמיים והבנה למעשיי השם ולכן ברור הציווי שלא תיטור לאחיך )גם לא בלבבך(. . . ואהבת לרעך כמוך )תאהב 
ותרצה שלרעך יהיה טוב בדיוק כמו שהיית רוצה שיהיה לך( שיהיה חביב עלייך ממונו של חברך כשלך )לשמור 

על רכושו( ועוד ועוד שתורתנו הקדושה תלמדך ובכך תשפר את חייך מבלי הכר. . לא שווה לטעום???

*

יוסף במצרים בעיני הארכיאולוגיה כעוד הוכחה להיותה של התורה אמת מסמך על 
אנושי, שהמדע והארכילוגיה כיום מאמתים?

להלן ההוכחות:

סיפורו של יוסף במצרים מתואר בהרחבה במקרא בסוף חומש בראשית. בעשרות השנים האחרונות נתגלו 
ממצאים ארכיאולוגיים, המספרים בדיוק רב את המסופר בתורה ובדברי חז"ל אודות יוסף, כפי שנראה 

במאמר שלפניכם. מדהים! )ארכיאולוגיה והתנ"ך(
והובא  אחיו,  ע"י  לעבד  נמכר  אבינו(  יעקב  של  )בנו  יוסף  בתורה:  שמובא  כפי  המעשה  תקציר  נקדים 
12 שנים, יוסף פתר לפרעה את  למצרים. לאחר עלילה מצד אשת אדוניו, יוסף נאסר בבית הסוהר. כעבור 
לפרעה, שהממשלה  עצה  נתן  יוסף  רעב.  שנות  ואח"כ שבע  שובע,  שנות  במצרים שבע  שיהיו  חלומותיו, 
מחכמתו  התפעל  פרעה  הרעב.  שנות  בשבע  העם  את  בהם  לזון  כדי  השובע,  שנות  של  מהתבואה  תאחסן 
של יוסף, ומינה אותו ל"משנה למלך"שבפועל יוסף היה המלך בפועל ופרעה היהכמעין חותמת גומי כמו 
נשיא מדינת ישראל כיום.. יוסף ניהל את עבודות האחסון, ובשנות הרעב מכר את התבואה למצרים ולכל 
הארצות שפקד אותן הרעב.והנה, אחת הדמויות הבולטות בהיסטוריה המצרית, הידועה היטב לאגיפטולוגים 
למלך(  )משנה  ה"ווזיר"  הינו  שונים,  ארכיאולוגיים  ממצאים  מתוך  ותרבותה(,  העתיקה  מצריים  )חוקרי 
של המלך ג'וסר המצרי, הנקרא בשם "אמחתפ" )Emkhatep(. הוא היה הגאון שפיתח את הטכניקה של 
בניית הפירמידות, טכניקה שאיננה ידועה לנו עד עצם היום הזה: "הגאון שתכנן את המפעל ]הפירמידות[ 
שמשתקפת  כפי  אמחתפ  של  דמותו  בין  הדמיון  באדם"]1[.  לחכם  דבר  לשם  שהפך  "אמחתפ"  היה 
עליה  שמסופר  כפי  יוסף  של  דמותו  לבין  האחרונות,  השנים  בעשרות  שנתגלו  הארכיאולוגיים  בממצאים 
ל"אמחתפ"  ביחס  פעמיים  מוזכר  "יוסף"  המפורש  השם  מכך,  יתירה  לעין.  מאד  בולט  ובחז"ל,  בתורה 
המקראי. יוסף  בעצם  הינו  זה  אמחתפ  כי  מכך,  מסוימים]2[מסיקים  היסטוריונים  להלן.  שנראה  כפי  זה, 
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רעב  אירע  ג'וסר  המלך  בימי  כי  המספרת  כתובת,  סלע  על  חקוקה  מצרים  שבדרום  "סהל"  א.באי 
המלך  "אמחתפ".  ששמו  למלך(  )משנה  ה"ווזיר"  של  מהכהן  עצה  ביקש  המלך  שנים.  שבע  שנמשך 
בימי  הרעב  שנות  שבע  את  כמובן  מזכירות  הרעב  שנות  שבע  הדת]3[.  לכוהני  נרחב  ארץ  חבל  הקדיש 
ַּפְרעֹה  ֵמֵאת  ַלּכֲֹהִנים  "חֹק  יוסף:  בתקופת  בתורה  לכתוב  דומה  לכוהנים  האדמות  הקדשת  גם  יוסף. 
למלך"  "משנה  התואר  את  בתורה  מוצאים  אנו  וכמובן,  ַּפְרעֹה"]4[.  ָלֶהם  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֻחָּקם  ֶאת  ְוָאְכלּו 
הסלע: תמונת  לפניכם  לֹו"]5[.  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶנה  ְּבִמְרֶּכֶבת  ֹאתֹו  "ַוַּיְרֵּכב  ליוסף:  ביחס  לאמחתפ  שניתן 

ב. התיאור של אמחתפ )או של האל הנקשר לשמו( כפי שפורסם על ידי היסטוריונים, מתוך ממצאים 
ארכיאולוגים, מראה קשר ברור לדמותו של יוסף. לפניכם מספר דוגמאות:
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 התיאור של אמחתפ                           התיאור של יוסף
 

הוא החכם מכל אדם]6[                                       ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוָך]7[
 

היה בקיא מאוד בשפות זרות]8[                   מבואר בחז"ל]9[ שהמלאך לימד את יוסף שבעים ואחת שפות
 

נקרא "בעל הקרקעות של עמי הארץ"]10[             ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה]11[

האדם החשוב ביותר לפני פרעה]12[                     ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך]13[   

מנהל הארמון המלכותי]14[                                   ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי]15[
 

שומר החותם המלכותי]16[                                  ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף]17[
 

 המצריים היו מציירים את האל "פתח" 
הקשור לאמחתפ בדמות של שור]18[                    יוסף נמשל לשור]19[ וזה הסמל שלו בשבטים.

 
ישנה אגדה בפי הפיניקים שאמחתפ היה נער        "ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה...

צעיר ונאה מאוד, ואם האלים התאהבה בו,            ַוִּתּשָׂא ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף ַוּתֹאֶמר

והוא ברח מפניה...]20[                                         ִׁשְכָבה ִעִּמי... ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה"]21[.                          

                                                                                
ג. הפולחן של אמחתפ נקרא סראפיס: "אמחתפ היה לשני אלים גדולים. ובנוסף לכך, נכלל בפולחנו של אל 

גדול נוסף, של האל-השור "פתח", והוא ניקרא "בנו של פתח". בפולחן זה הקרוי "סראפיס" היו נוטלים 
עגל והופכים אותו לאל. העגל הושם במקדש, וכשמת חנטוהו וקברוהו במערה מפוארת שנחצבה סמוך 

לפירמידה שבנה אמחתפ"]22[. מדהימה ההקבלה לדברי הגמרא]23[האומרת: "סראפיס – על שם יוסף". 
כלומר, חז"ל קובעים שעבודה זרה זו הנקראת "סראפיס" היא עבודה זרה של המצרים הקשורה ליוסף. 
לאור האמור, מובנת היטב בקשתו של יוסף שלא להיקבר במצריים, מאחר ויוסף הכיר את המצרים ואת 

מנהגיהם הרעים, הוא לא רצה שיעשו את גופו לעבודה זרה]24[.
 

ד. שמו של מקדש אמחתפ בסקארה שבמצרים נקרא "מאסרו של יוסף". האגיפטולוג מביע תמיהה על כך: 
"הסיבה שהמקום קרוי 'מאסרו של יוסף' לא התבררה".]25[אך לפי האמור העניין מובן בהחלט. ויתכן 

שהשם "מאסרו של יוסף", ניתן לו כ"פיצוי" עבור מה שאסרוהו במצרים.
ה. בטרם הפך אמחתפ לאל עצמאי, זוהה עם אל-החכמה "שמון", הקרוי גם "תחות" או "יו"]26[)יוסף?(. 
מרכז פולחנו היה בעיר הקרויה על שמו: "שמון" )כיום "אל-אשמונין"(, היושבת על תעלת "בחר-יוסוף" 

)נהר-יוסף(]27[. שוב אנו רואים את שמו המפורש של יוסף בקשר לאמחתפ. 
לא  הפירמידה  שבונה  כך  על  הפליאה  לאתרו.  רבים  מאמצים  אף  על  נמצא  לא  אמחתפ  של  קברו  ו. 
אבל  בפירמידות,  קבורים  יחד  גם  וחכם  "אציל  התיכונה:  הממלכה  מימי  בשיר  כבר  מופיעה  קבר  השאיר 
למקומם?  עתה  היה  מה  אבל  וחרדדף  דבריהם של אמחתפ  עוד. שמעתי  יכירם  לא  - מקומם  הבתים  בוני 
ועצמותיו  מאחר  בדבר,  פלא  אין  לנו  מעולם"]28[.  היה  כלא  ואיננו,  חלף  מקומם  חרבו,  חומותיהם 
בין  לקשר  בלי  שאף  ונאמר,  בתורה]29[.נוסיף  כמבואר  בשכם,  ונקברו  ישראל  לארץ  הועלו  יוסף  של 
לדוגמא: יוסף,  אודות  המקראי  לסיפור  שמצדיעים  רבים  ארכיאולוגים  סימנים  ישנם  לאמחתפ,  יוסף 
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1. נמצאו במצרים ממגורות ענק בפיתום ובאתר ביר-אל-עבד, ברצפת האסמים נמצאה אף שכבה של גרגרי 
תבואה. כפי שנאמר: ''ַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים, ַהְרֵּבה ְמֹאד'']30[. ''זכר לסיפורי יוסף, הם גם אוצרות הבר 

הגדולים שנשתמרו במצרים עד היום, הארכיאולוגים מצאו מחסנים ענקיים במצרים, ובתחתיתם גרעיני 
תבואה"]31[.

 2. "בציור מצרי קדום, מתוארת צבירת הבר בגרנות בידי עבדים, ולבלר עומד על גביהם ורושם מכסת 
התבואה'']32[. ''בתמונות מצריות רבות מודגמים המחסנים הללו, ובהם רושמים הסופרים את כמות 

''התבואה'']33[. לפניכם הציור המצרי המתאר את כל תהליך איסוף התבואה )מתחיל מלמטה בצד שמאל(: 
קצירת השיבולים, נשיאת השיבולים, איסוף התבואה, ורישום האיסוף:

                       
3. ''הפרטים המתוארים בסיפורי יוסף מוכרים מהתרבות המצרית... באלף השני לפני הספירה רווחה בחצר 
המלוכה המצרית תופעת עלייתו לגדולה של אדם ממוצא שמי, כך אנו קוראים בפפירוס הריס א' )טור 75, 
9-1( מהמאה הי''ב לפני הספירה, כי איש חורי מסוריה וארץ ישראל הפך נסיך במצרים, ואת כל הארץ שם 

לימד'']34[.
המטבעות  בין  העתיקה.  ממצרים  רבות  מטבעות  גילו  הארכיאולוגים   ,2009 ספטמבר  בחודש   .4
שמו  המטבע  על  וכתוב  מושל,  של  דיוקן  בהם  שמצויר  מטבעות  מצאו   ,)"deben" )המכונות 
הצדיק,  יוסף  של  המצרי  שמו   – סבני"  "סאבא  נכתב  אחרים  ובמטבעות  "יוסף"!  המושל:  של 
ובמטבע  שיבולים,  מצוירים  "יוסף",  של  המטבעות  באחד  מצרים".  את  שפירנס  "האיש  ופירושו, 
לראשונה  פורסמה  זו  תגלית  יוסף(.  שפתר  פרעה  של  בחלומו  )כמו  פרה,  של  דמות  מופיעה  אחר 
שונים: מחומרים  העשיויות  המטבעות  תמונת  לפניכם  )מצרים(]35[.  אהארם"  "אל  החשוב  בעיתון 
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שנמצאו  כיון  להיסטוריונים,  ברורה  זו  עובדה  למול.  המצריים  את  חייב  שיוסף  חז"ל]36[אומרים,   .5
בתוך  בתבליט  נימולים.  היו  מצריים  שהרבה  שבמצרים(  תבאי"  של  ב"נקרופוליס  )בעיקר  רבות  ראיות 
קברו של ankhmahor ב-saqara, ישנו תבליט שמצויר שם מצריים מלים זה את זה. לפניכם התבליט:

                                            
 

ובכל  השממה,  בלב  נמצאת  פיתום(  היא  גאון  סעדיה  ר'  ולדעת  פיום,  שקע  )שבאיזור  פיום  אל  מדינת   .6
ק''מ   334 של  באורך  יומין  עתיקת  מים  לתעלת  אודות  זאת  וכל  חיים,  ושוקק  ענקי  מדבר  נווה  היא  אופן 
נתיב  נקרא  יוסף,  תעלת   – יוסוף  ''בחר  יוסף(.  )תעלת  יוסוף''  ''בחר  המצרים  בפי  נקראת  זו  תעלה   .)!(
יוסף  כי  סיפור,  מהלך  ובעם  המצרים.  כל  בפי  אלא  הפלחים,  בפי  רק  לא  היום,  גם  הימים  עתיק  המים 
אותו'']37[. שהתווה  הוא  פרעה,  של  הגדול''  ה''ווזיר  בשם  הערביות  האגדות  בפי  גם  המכונה  התנכ''י 

המצרית  הכרונולוגיה  פי  על  כך  הכ"ז,  במאה  חי  אמחתפ  ואילו  לפה"ס,  הי"ז  במאה  חי  יוסף  הערה: 
רוטשטיין,  ויוסף  לוי,  דניאל משה  ביניהם. אך,  ניתן לקשר  לא  הידועה אצל הארכיאולוגים, א"כ לכאורה 
בלבד,  השערות  על  מבוססת  המצרית  הכרונולגיה  והמסקנה,  ביותר.  ועמוק  ענק  מחקרי  מאמר  כתבו 
שנה.  באלף  המצרית  הכרונולגיה  את  לקצר  ויש  מאד,  רבות  פירכות  עם  התרנגולת,  כרעי  על  ועומדת 
נמצא, שיוסף ואחתפ חיו באותה תקופה. כמו כן, על פי שיטתם  כל סיפורי התנ"ך )ירידת בנ"י למצרים, 
הממצאים  לגיל  חופפים  ועוד(,  יהושע,  כיבושי  במדבר,  ישראל  נידודי  סוף,  ים  קריעת  מצרים,  יציאת 
בצורה  הוכיח  הוא  שגם  וילקובסקי,  של  לדעתו  מצטרפת,  דעתם  אלו.  סיפורים  המאמתים  הארכיאולוגים 
מדעית כן. והיוצא מכך, ש"פפירוס אפיאור" המתאר את מכות מצרים מתאים בדיוק לתאריך יציאת מצרים. 
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 נושא חדש וחשוב !
האם יש הוכחות שאשה נשואה גרושה או אלמנה לא יכולה לשים שום סוג של 
פאה? מהיכן היא חייבת בכיסוי ראש ? מה עונשה של ההולכת עם פאה או בלי 

כיסוי ראש או כיסוי ראש חלקי?

והאם אשה ששומעת לרב שהתיר לה ללכת עם פאה עדיין תענש שהלכה עם פאה? האם הרב 
עתיד ליתן את הדין שהתיר פאה?האם רב יכול להתיר פאה?

      ת. להלן ההוכחות והתשובות לכל השאלות הללו מדברי חז"ל,גדולי הדור מכל הדורות בנוגע לפאה נוכרית. 
ומהאוטיסטים והמתים הקליניים כפי שנאמר להם למסור מהבית דין של מעלה .

יוסף שקובע שאיסור לבישת פאה  יוסף שליט"א בעל הילקוט  יצחק  נתחיל בכך שנביא את דברי כבוד הגאון 
כרך  יוסף שבת  ילקוט  בספרו  26 העמודים שניתח  ראו  אסור מהתורה)מדאוריתא(  הוא  הרבים  ברשות  נוכרית 
א-חלק שלישי )תשע"ב( עמוז צז.ואלו דברי הגאון שם:"יוצא איפוא דאיסור פאה נוכרית )ברשות הרבים( 
הוא מהתורה" דהיינו גם אם מישהו רוצה לסמוך על המקילים במקרה של ספק בעניין מדאורייתא פוסקים 
לחומרה וכך פאה נוכרית אסורה לכולי עלמא.עוד כתב הרב:"יוצא שגם איסור פאה נוכרית הוא 
פאה  התיר  גיבורים  הרב:"השלטי  כתב  עוד  צניעות")פריצות(  משום  מהתורה 

נוכרית רק לחצר)ששם יכולה להיות גם גילוי ראש(ולא לרשות הרבים" 
ממשיך כבוד הרב הגאון יצחק יוסף שליט"א ומביא הסיבה למעשה למקרה הסרטן הרבים בדורנו שחולים 
בו נשים רבות וגורם להן לאבד השיער בטיפולי הכימותרפיה מהנביא ישעיהו בנוגע לפאה הנוכרית)והנשים 
הנשואות ההולכות בגלוי ראש( ואלו הם הדברים:"דברי הנביא ישעיה על פאה נוכרית הקלוע על שערותיהן. 
והנה בישעיה )פ"ג פסוק ט"ז( איתא : "ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים, הלוך 
קושרות  היו  מקפן,  ובפיתהם  תירגם,  תלכנה,ויונתן  וטפוף  רש"י,הלוך  תעכסנה."ופיר  וברגליהן  תלכנה  וטפוף 
פאות נוכריות קליעת שערות תלושין היו כורכות עפ שערותיהן, שיראו גסות וטפופות. ובפסוק כ"ד נאמר: והיה 
תחת בושם מק יהיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה קרחה, ותחת פתיגיל מחגורת שק, כי תחת יופי.ע"כ 
ופירש רש"י, מקום שהיו עושות בו המעשה האמור למעלה,הלוך וטפוף תלכנה,והוא בגובה הראש, שם תהיה 
ועוד מוסיף הרב בגמרא   יוסף מוסיף:"והדברים מבהילים"  והרב  מקשה קרחת, מכה המקרחת את הראש.ע"כ 
שבת סב: "ותחת מעשה מקשה, קרחה, מקום שהיו מתקשות נעשה קרחים קרחים.ופירש רש"י, מתקשטות, היינו 

שיער שסורקות ומפרכסות .

בשדי חמד כתב :"שבעבור עוון זה מביא מגיפה." ובספר תשובה מאבהה כתב :"ולא בשביל נשים 
שהולכות בפאה נוכרית נגאלו אבותינו ממצרים. כי הן המה בעוכרינו להאריך גלותינו. ובשבילן 
אנו כקוץ בעיני הגויים."ע"כ. ועוד הביא כבוד הרב יוסף הנ"ל מהגאון בעל העצי ארזים )אהע"ז סי' כא 
סק"ב(:"ולכן נראה פשוט דאסור לאשה נשואה, להתקשט בפאה נוכרית, והמורים היתר חדשים 
מקרוב עתידים ליתן את הדין.")שנבין שלא רק האשה תתן את הדין ובעלה אלא גם רב שיתיר ייתן את הדין, 
וישלם קשות על ההיתר שמכשיל את הרבים ומעכב את הגאולה לפי בעל העצי ארזים.(גם היעב"ץ במור וקציעה 
)סימן עה(, ובספרו שאלת יעב"ץ ח"א)הנ"ל סי' ט', ובח"ב סי' ז' וסי' ח'( האריך לדחות סברת המתיר ודיבר עליו קשות.
ואף הרמ"א שהביא דברי השלטי גיבורים, לא כתב כן אלא לעניין לקרות קריאת שמע, אבל לצאת בפאה 
נוכרית לרשות הרבים, שיש בזה איסור תורה, מודה הרמ"א שאסור, שהרי לא הביא דין זה באבן העזר סימן 
כ"א. והביא דבריו במחזיק ברכה)סימן ש"ג( וכ"פ החתם סופר ולשון היעב"ץ בספר מגדל עוז ליעב"ץ.עוד מביא 
כבוד הרב מהגאון רבי חיים מצאנז כתב בשו"ת דברי חיים )סימן ל( :"שמנקלי העם ופחותי הערך שנהגו 
וחלילה  ידי האפיקורסים,  על  נוכרית לרשות הרבים פשתה הספחת להקל ראש  לצאת בפאה 
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לנהוג להקל בזה")ואנוכי ערן בן עזרא אומר מי החסר דעת שהיה רוצה להקרא בשמיים אפיקורס!!!( וכ"פ 
מהר"ץ חיות בתשובה )סימן נ"ג( :"שבכל תפוצות ישראל לא נשמע מעולם שיקלו בזה, זולת המתחדשים בפולין 
אשר פרצו גדרות ישראל. וראוי להוכיחם להחזירם למנהגם הקודם" ע"כ. ולחסידי חב"ד תקראו מה אמר על 
כך האדמו"ר מילובביץ הצמח צדק שלא היה בחב"ד גדול ממנו מאז האדמו"ר הזקן.וכך מובא בילקוט יוסף 
:"וז"ל השדי חמד )אסיפת דינים מער' ד' אות ג'(: והשגתי עתה ספר צמח צדק על המשניות להגאון מליובביץ', וראיתי 
אשר דיבר בקדשו בפ"ג דברכות, והוכיח בראיות ברורות שאין להתיר פאה נכרית לנשואות, וכתב בברכת רצה, 
דבפאה נכרית כיון שאינו ניכר אם הולכת פרועת ראש, פריצותא מיהא הוי)זה מהווה פריצות( שהרי מטעם זה 
אתה אומר דיוצאת בלא כתובה, אף דמצד איסור עצמו לא איבדה כתובתא וזה ברור לדינא." ע"כ ועוד ממשיך 
כבוד תורתו הגאון מר"ן יצחק יוסף שליט"א להביא ב 26 עמודים של נופת צופים ניתוח לאורכה ולרוחבה של 
נושא הפאה הנכרית וראה לאוסרה ברשות הרבים.כאיסור תורה, וציטט את כל גדולי עולם מכל הדורות שאסרוה

וכעת נביא ראיות לתמוך באמור לעיל מתופעות שנתגלו בדורנו ובדורות קודמים  כמו מתים קליניים ואוטיסטים 
שמביאים מסרים נעולם האמת שהוכחו בספר זה ובאחרים כבאים מהשם עצמו ומהבית דין של מעלה.מסרים 

אלו באים לתמוך בדעת רבותינו הקדושים מכל הדורות שאכן זה הדין בשמיים ואוי למקילים בדבר.

נתחיל במר  משה לוי)נינו של הרב הצדיק יצחק טייב זצ"ל ובזכותו הושב לחיים שיחזור בתשובה.( שהיה 
חילוני, חווה מוות קליני והיה בבית דין של מעלה מספר מה ראה ומה אמרו לו וכך אמר שהראו לו בעולם האמת 
ואמרו לו לספר ואלו דבריו:" וגם הנשים שלובשות את הבגדים האלה, את הפאות האלה וחושבות שזה. . . 
)עשה תנועות בידיים- הכוונה: "חושבות שזה צנוע"( באמת מפחיד! הראו איך אישה מכינה את עצמה ללכת 
לרחוב כמו מלכת היופי, דתייה גדולה הולכת שמה להראות את יופיה לכמה גברים אחרים שהם לא בעלה, 
ובעלה בכולל מסכן, תמים מאוד, והוא שיושב, גם את הגיהינום יקבל. פלא פלאים? מפחיד? מי שלא מאמין 
ישאל אותי אחר כך, אני אפגש איתו. . . למה הוא בגיהינום? כי הוא נותן רשות לאשתו להכשיל את הרבים. 
באיזה רשות?! קודם כל, יעזוב את הגמרא שלו וילך לבית שלו ויטפל בבגדים שלה, )שיהיו( בגדים יותר 
רחבים קצת שלא נראה את הגוף של הגברת- "זה יותר גרוע מחילוניות", כך אמרו לי )בשמים(: חילונית 
הולכת על כל הקופה. טוב, בסדר, אז מסכנה. אבל זאת )החרדית( הולכת, מתחילה עם השמלות שלה, ופוזות 
עם עגלות, הולכת ברחובות, אתה רואה מה שאתה רואה )דהיינו את הצורה של הגוף וכו'(, זה מדהים, וזה 
בגדים מאוד יפים, וזה מושך. אתה רואה כבר את הגוף שלה, איך היא נראית ממש! ולמעלה שונאים את זה! 
את מה שמכשיל. . . , מה שבורא עולם צועק על זה – זה זה! ואותן פאות שהן לובשות, זה שיער אמיתי 
כמעט, וכובעים יפים. . . בקיצור מה שבולט לאישה ומה שגורם שהגבר יסתכל ויתעניין בזה, היא בבעיה. 

כובע, פאות, הלך עליה!

אז מה? איך היא תתלבש? בבית" אמרו לי, "תתלבש מאוד יפה כמו מלכה, בבית, כן. 

בחוץ, סמרטוטים! שלא יסתכלו עליה ולא ישימו עין עליה. זו הצדקת! איך היא יוצאת עם השמלה הזאת 
והפאה הזאת או עם כיסוי ראש שלא מכסה הכל. . . " זה מפחיד מאוד. למעלה, זה פחד מוות! היא משפיעה 
על חצי עיר, והיא העיקר יפה! למעלה היא לא תהיה יפה. שמה ישימו אותה בתוך הסיר השחור וישרפו אותה 
שמה. יעשו לה גיהינום בגלל הפאה שלה. את הכל בגלל שהיא התכוונה לצאת מהבית להכשיל את הרבים. 

"אין לה שום זכות!"

פתאום ראיתי איזה אישה אחרת שהייתה מראה את הרגליים שלה, את השוק היפה, תפסו אותה ברגליים, 
ככה לקחו את הגוף שלה, העיפו אותה קדימה כמו איזה סמרטוט, כמו איזה שטיח תלו אותה על הברזלים, 

והדם זורם, והיא צועקת. תולים אותה, לא עושים שום חשבון. . . "
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אשה חרדית שמתה מוות קליני וחזרה לחיים-שנאמר לה בעולם האמת, שלו הלכה 
בפאה לא הייתה יוצאת מהגהינם.

אסתר'יקה האשה החרדית, מתארת בסרטון שמופץ ביוטיוב שאמרו לה המלאכים הלבנים בעולם האמת כך:

"תשמחי שהלכת עם מטפחת הצנועה בחיים שלך ולא הלכת עם פאה,אם היית הולכת עם 
פאה בחיים לא היית יוצאת מהגהינם"

 ועוד אמרה :"שבגלל הפאות הנוכריות לא בא משיח."
ולהלן עדותה ביוטיוב באינטרנט בסרט "פאה נוכרית" -ושם תראו סרטון זה שלהלן הקישורית שלו: 

http: //www. youtube. com/watch?v=J9jtdk4qH6Y&feature=share

עדויות נוספות מאוטיסטים בנוגע לחומרת הפאה הנוכרית

להוכחות האמיתות של מסריהם של האוטיסטים שנבדקו וקיבלו הסכמות רבנים)כולל הרב הקדוש גדול הדור הרב 
אלישיב זצ"ל(  קראו הפרק הנפרד העוסק במסרים מהילדים האוטיסטים בספר ההוכחות המהדורה המורחבת 

ששם מוכח בהרחבה אמיתות מסריהם!

מסר מגליה הילדה האוטיסטית בספרה גליה מסרים מעולם האמת: 

אמא: "התקשור אתך זו נבואה?"   גליה: "התקשור אתי ועם פגועי המוח זו מעין נבואה אבל לא ממש 
נבואה. אלה דברים הנאמרים ע"י השמים והעם צריך לקבלם ברצינות רבה, כי אלה דברי אלוקים חיים!"

שנבין שדברי האוטיסטים זה מה' ממש דברי אלוקים חיים. ראו בספר ההוכחות בפרק על האוטיסטים 
שמוכיחים שדבריהם זה דברי אלקים חיים ממש !שהשם ברחמיו המרובים שלח לנו את השוטים )האוטיסטים( 

לכוון את הדור המבולבל הזה. 

איך  אחד,  יהודי  אותי  שאל  האוטיסט:  בנימין  נשאל  הפאות.  נגד  הרבה  נכתב  האוטיסט  דניאל  בספר 
אוטיסטים יכולים לקבוע הלכה, הרי רק תלמיד חכם יכול לפסוק הלכות?

בנימין: זה נכון, אבל הבעיה של הפאה, זה לא באותה קטגוריה. זה בקטגוריה של חזיר. אי אפשר לפסוק 
שחזיר זה כשר. אף רב לא יכול לפסוק שחזיר זה כשר, הפאה של היום זה כמו חזיר. זה לא שאלה בכלל. אין 
בכלל שאלה אם מותר ללכת עם פאה או אסור ללכת עם פאה. כל הפאות היום אסורות. כל בן אדם עם הגיון 
הכי פשוט מבין שזה אסור. אם אישה הולכת ברחוב בלי חולצה, ברור שזה אסור, לא צריך ללכת לרב לשאול 
אם זה מותר או אסור. גדולי התורה, ענקים, מלפני יותר ממאה וחמישים שנה, כאשר התחילו לחבוש פאות 

בגלל הגזירות, ידעו וראו ברוח הקודש לאן זה יגיע ולכן אסרו את זה. 

שאלה: אבל קשה ללכת כנגד כולם, הציבור, החברים וכו'?

בנימין: זה הזמן של מסירות נפש. אדם שרוצה קיצורי דרך הוא לא ישרוד לקבל פני משיח צדקנו. אדם 
שרוצה להאמין שלא יהיה עונש, הוא יכול להמשיך לחיות חיים דמיוניים, אך הוא לא ישרוד ח"ו. 

אנחנו חייבים לחזור לקב"ה עם כל הרצונות ועם כל הכוחות. זה אומר לנקות את עצמנו מהדברים של העולם 
הזה המיותרים ולשבת רק בבית ה' )כמו שאמר דוד המלך ע"ה "אחת שאלתי מאת ה, אותה אבקש שבתי בבית 

ה' כל ימי חיי" תהילים כז'(. 

כך אמר הילד בנימין האוטיסט שמסריו נבדקו והוכחו שהם משמים לגבי בן תורה שאשתו לובשת פאה 
והולכת בחוסר צניעות הוא נשאל: 

 מה האברך אשם? וכך ענה: אבל הוא כן אשם, כי בתור אברך לא נלחם נגד. הוא לא מתחיל עם אשתו )לבקש 
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ממנה( להוריד את הפאה, ללבוש בגדים צנועים יותר. לבנות שלו שהולכות לבית יעקב, עם גרביים דקות ובגדים 
צמודים."

להלן עוד מסר מילד אוטיסט מהספר דניאל 3 עמוד 285 על חומרת הפאות הנוכריות: 

ש: מה אתה אומר לגבי אישה שמקפידה על כל תרי"ג המצוות, רק שהולכת עם פאה נוכרית?

ת: היא בדיוק כמו אישה שמקפידה ואוכלת רק בד"ץ אבל גם חזיר פה ושם. "

ש: ואם יש לה רב שמרשה לה ?ת: אוי לרב. מה אני יכול להגיד, הפאות היום מביאות לעבירות גדולות 
ביותר. יש נשים שמוכנות לעשות כל מיני דברים רוחניים כל זמן שלא מאיימים על סגנון החיים שלהן. מוכנות 
להשתדל להתקרב לה'. שעה ביום שמירת הלשון, רק שעה, כן. מוכנות להגיד תהילים, מוכנות להרבה מאד 

דברים. אבל אם יש איום על הפאה "הקדושה", אוי ואבוי. "

להלן מסר מילד אוטיסט מהספר ונפשי יודעת מאוד -2. 
על חומרת הפאות הנוכריות: 

מעשיהם"  וילמדו  בגוים  ישראל]"ויתערבו  לעם  שנכנסה  המיותרת  הגשמיות  את  לזרוק  יותר:  "והקרובים 
הגויים  המיותרים  הדברים  כל  עם  להפסיק  נוכריות,  פאות  עם  להפסיק  מסעדות,  עם  להפסיק  קו([.  )תהילים 

ששמנו עליהם הכשר ולחזור לקב"ה ולהצטער על כל העבירות. "

ו"חרדיות" בלי כסוי ראש או עם כסוי חלקי, או פאות ארוכות ומפוארות. בכלל  ויש המון נשים "דתיות" 
צמה  רק  הייתה  נשותיהם  של  נוכרית  הפאה  בלשון"קצה".  פאה  התירו  רק  לכם  ששלחתי  ואמוראים  התנאים 

או"פוני "ושערן היה מכוסה עם בד. " 

עם  תקשור   )50 מספר  דקה"  דממה  "קול  )דפי  ישראל  לעם  האחרונות  המילים   106
בנימין ודניאל, ירושלים, כ"ז באדר תשס"ט 23.3.2009  

הדבר ששנוא ביותר על הקב"ה, זה הפריצות )"אלקיהם של אלו שונא זימה" סנהדרין( 
אבל הרחוב החרדי נהפך לתערוכת אופנה של פריצות. זה נהפך למרכז קניות של בגדים לא צנועים. זה נהפך 
למראה גויי לגמרי. אם יגידו אלה שלבושות בפריצות: "מה פתאום, זו הגזמה, אנחנו יודעות שאתן מהקיצוניות 
שהולכות עם כיסוי ראש, "ַשאלים", גרביים עבות ובגדים רחבים. אבל אנחנו יותר קדושות מכן, כי כולם מסתכלים 
עליכן כמו מוזרות, ואתן מושכות עין וזה לא צנוע. אבל אנחנו שמתלבשות בדיוק כמו הגויות, אפילו יותר יפות, 
אנחנו חלק של החברה. אף אחד לא מסתכל עלינו כמשונות, אנחנו ממש כמו כולן. עם הפאות היפות, שיותר 
יפות מהשיער של רוב הגויות, והבגדים האלגנטיים היפים שלנו, שממש עולים ביופים על האופנה הגויית. אנחנו 

ממש כמו הגוים, ולכן לא מסתכלים עלינו במיוחד. אנחנו לא שונים ומשונים". 

כן, נכון, אתן לא שונות ומשונות, אתן ממש כמו גויות. ולא רק המראה החיצוני, אלא גם בפנימיות כמו גויות 
שרודפות אחרי הבלי העולם הזה. אמנם עם כל ההידורים כביכול של היהודים, אבל זה כמו להלביש את עגל 

הזהב עם כיפה וציצית, כמו שאמרנו במסרים קודמים – וזה מאד שנוא בשמים. 

מסר מילד אוטיסט מהספר דניאל 3-עמ' 330

סינטטי  פאות העשויות משיער  אך האם  אסורות,  הינן  אמיתי  יודעת שפאות העשויות משיער  אני  "ש. 
מותרות? או רק מטפחות מותרות? 

ת. כל פאה עכשיו פסולה, סינטטי או לא, כי כולן נראות כמו שיער. "

מתוך הספר דניאל מסרים מעולם האמת עמוד 333

פרק 109 – הכתר על הראש של עגל הזהב תשובות מהאוטיסטים בנימין גולדן ודניאל, ניסן תשס"ט גיליון 
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קול דממה דקה 48. )הערות שהוספו ע"י העורכים מוקפים בסוגריים.( ש: למה לאחרונה אתם מדברים כל כך הרבה 
על הנושא של צניעות?  דניאל: כאשר האוטיסטים התחילו לדבר לעם ישראל, דיברנו על נושאים פחות 
רגישים ויותר כלליים, כי עם ישראל לא היה מוכן עוד לשמוע את האמת הנוקבת. אבל לאט לאט התחלנו 
יותר ויותר להתחדד על נושאים חשובים ביותר לעם ישראל. ועכשיו שאנחנו כל כך קרובים לסוף ]של עוה"ז, 
הגאולה[, חייבים להגיד את האמת המלאה ולכן הגענו לשפיץ של הבעיה.  היום בכל העולם המצב המוסרי 
הוא הנמוך ביותר שהיה אי פעם. בין הגויים והחילונים כמעט נשכח המושג של משפחה מסודרת עם אבא ואמא, 
ילדים ונאמנות. הכל נהפך לאנוכיות בלבד ]בנימין: שכל אחד דואג רק לרצונו האישי ולא לטובת כלל המשפחה 

)וזה קלקול גדול שלמדו מתרבות אדום, ראה בסוף המסר([ 

גם אצל היהודים החרדים המושג שהכל מותר התחיל רח"ל להיכנס לתוך הקהילה. בגלל הגישה הזאת שהכל 
נולדה הפריצות החרדית שמביאה לאסונות ]עונשי שמים רבים. כתוצאה מהפריצות והאנוכיות שלמדו  מותר, 
מהעולם הגויי-חילוני, יש גם בין החרדים התמוטטות של המושג של קדושה, שהדת היהודי מבוסס על זה ]שזו 

היתה המטרת של מתן תורה: "אתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" )שמות יט([. 

ש: למה אתם מדברים כל כך חזק נגד פאה נכרית, הרי נשים צדקניות כבר הלכו עם זה לפני כמה דורות? 

דניאל: לכל אורך ההיסטוריה, הנחש הוא היצר הרע הוא הסיטרא אחרא ממציא דרכים שונות להפיל את עם 
ישראל לפני כמה מאות שנה הוא הביא לעולם את הפאה, שזו יצירה ממש של הסיטרא אחרא. ברור שהפאה 

הנוכרית של היום אינו כמו שהיתה אז. 

פאות  לעצמן  עשו  ביניהן  הצדיקות  ברחוב,  מטפחת  עם  שהלכו  נשים  נגד  באירופה  שהיו  הגזירות  בגלל 
העשויות מזנב של סוס או מחבלים או מקש. זה היה ברור שזה לא שיער אבל אפילו אז צדיקים גדולים התנגדו 
בהחלט ללכת עם זה. בנוסף לזה רוב הנשים באזורים אלו באירופה פשוט הפסיקו ללכת עם כיסוי ראש בכלל 

ואלה שהלכו עם הפאות האלה, הן היו נחשבות לצדיקות. 

אבל הפאות של היום לכל הדעות הן אסורות בהחלט כי הן יפות ומושכות עין. ולא סתם מושכות עין. יש 
הרבה חרדיות ידועות שמקפידות על יופיין כדוגמניות, והן דואגות מאוד ללבוש שלהן ורוצות שישימו לב אליהן. 
וכיום אישה שמתלבשת כך, עם פאה שנראית כמו שיער, אפילו חרדים אחרים לפעמים מתבלבלים ולא בטוחים 

אם זה פאה או לא. 

ש: למה פאה נכרית זה "הכתר שבראש עגל הזהב? "

בנימין: פאה נכרית של היום היא כל כך יפה ומושכת עין, שגורמת לזה שהאישה מרגישה כמו בחורה לא 
נשואה ויפהפייה, כי הפאות של היום יותר יפות מהשער שלה. אישה שבוחרת פאה, קובעת עם זה שהיופי זה 
השאיפה והמטרה של החיים שלה, איך היא רוצה להראות ומה היא רוצה לעשות בחיים. אם זה פאה ארוכה 
בלונדינית שעפה עם הרוח כמו איזה שובבה בת שמונה עשרה, או משהו יותר רציני כמו אישה שעובדת בתור 
מנהלת משרד. ובגלל הדמיונות האלו היא מתאימה גם את שאר הבגדים ולצערי הרב בסופו של דבר, מהראש 
עד לקצה האצבעות ברגלים היא לבושה כמו גויה ממש. וזה גורם גם לרגשות פנימיות והתנהגות חיצונית של 
גויה[ החיצוניות מעוררת את הפנימיות, לכן אישה יהודיה כשרה צריכה ללבוש כיסוי ראש אמיתי שזה מטפחת, 
וממילא ]ר"ל שזה גורם לה איך לבחור שאר בגדיה, כנ"ל[ גם בגדים רחבים, ארוכים כולל שרוולים ארוכים עד 
כף היד וגרביים עבות ונעלים סגורות ושקטות. זה דמות של קדושה שתמיד, לאורך כל ההיסטוריה, זאת הייתה 

הדמות של אישה יהודיה אמיתית. אבל היום עם הפאות הכל נהפך להוליווד רח"ל. 

ש: האם זה תכסיס חדש של היצר הרע בדורנו? 

דניאל: לפני כמעט ששת אלפים שנה, הקב"ה ברא את אדם וחוה, וכבר בשעות הראשונות של החיים שלהם 
הם חטאו, ומאז אנחנו משלמים בגלל זה, בסבל רב ולעבור מוות. ולהתגלגל מדור לדור ולעשות תיקונים לקלקול 
הזה של אדם הראשון. מה הייתה העבירה הגדולה? הנחש רצה את חוה, היה לו רצון גשמי והוא סיבב את חוה 
ללכת נגד הקב"ה, והוא שכנע אותה לשכנע את בעלה ללכת נגד הקב"ה. הוא רצה שאדם הראשון יחטא וימות 
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וחוה תהיה רק שלו. ומהעבירה הזו שהתחילה עם תשוקה והגיע למעשה נגד הקב"ה, זו היתה ההתחלה של ירידת 
הדורות ומאז אנחנו משלמים על זה ביוקר. כמו אז בהתחלה, הנחש מופיע בכל דור בלבוש אחר ומנסה להפיל 
את האישה ודרך האישה את הבעל וכל המשפחה היהודית הקדושה. את הצלחותיו של הנחש – היצר הרע, 
הסיטרא אחרא – אנו רואים ברחובות ערינו, בתורים הארוכים לפני בתי הדין המטפלים בגיטין ובפניהם של 

הילדים השבורים ממשפחות אלו.

לצערנו יש הרבה קלקולים היום, האם הפאה יותר גרוע משאר העבירות?

דניאל: הרבה נשים כאלה ]עם פאות[ דואגות גם לבגדים צרים וקצרים, לגרביים שקופות או בצבע הרגליים, 
גורם  הזה  הלבוש  עין.  שתופשות  הדברים  ושאר  וכו'  מתנדנדים  לעגילים  לאיפור,  רעש,  שעושות  לנעליים 
לעבירות גדולות ורבות, ולמחשבות לא טובות וכל זה מקלקל את הקדושה של עם ישראל. והיום עם ישראל 

מלא טומאה בגלל חוסר קדושה. 

מה היה תמיד מאפיין את עם ישראל, אפילו באירופה שההשכלה השתוללה, ואלפי יהודים ירדו מהדרך? אלה 
שהיו קרובים לה' אפיין אותם הקדושה, התמימות, המשפחה הקדושה, מחשבות קדושות, לבוש קדוש וצנוע. 
צניעות גם של הגברים, גם של הנשים וגם של הילדים. אבל היום יש מעטים שמחזיקים משהו שאפילו דומה למה 
שהיה. אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. הפאה של היום, זה הסיטרא אחרא עצמו שתפס את היהודיה בראשה. ומהראש 

מלביש אותה עד הרגלים ומסובב לכולם את הראש – את המחשבות-ומוריד אותם למטה לגהינום. 

זה נכון שהפאה היא לא הבעיה היחידה, אבל כאשר אישה שמה פאה שנותנת לה להיראות כמו בחורה 
צעירה ויפה ורחוקה מהקב"ה, והיא יוצאת לרחוב, זה מעורר חשק ורצון של גברים שרואים אותה לחפש 
דברים אסורים. וזה מקלקל את כל הדור וגם את הדור הבא, וגם הדור שאחרי זה וכו'. עם ישראל, עם ישראל, 
תחזרו ללבוש של אמותינו – שרה רבקה רחל ולאה. ואם תגידו לי "מה, להתלבש כמו ערביות?" לא, כמו שרה 

רבקה רחל ולאה אמותינו. 

ש: מה עם הגאולה? דניאל: רואים ברור שאנחנו קרובים לסוף, ואין מישהו שיכול להגיד שזה לא נכון. 
פעם, לפני שנים, כשהיינו כותבים את זה, אז אמרו: "טוב, אתם אומרים ואומרים ואומרים אבל לא קורה". 
אבל עכשיו הרבה מהדברים שאמרנו כבר קרו והמצב בעולם מתדרדר ועוד מעט העולם יהיה במצב של מלחמה 
עולמית קשה ביותר. שני שליש של העולם ייחרב ואדום ייהרס לגמרי ורק היהודים שעושים את רצון ה', 
לפחות משתדלים עם כל הכוחות שלהם, רק אלה ישרדו. זה לא רעיון חדש של אוטיסטים, זה כתוב בנבואות 
הקדושות. )"והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה' צפניה ג'( )"והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים 

קדוש יאמר לו" ישעיה ד'( )וראה גם ישעיה ו יג וכתובות קיב:(

ש: איך אתם אומרים "היום עם ישראל מלא טומאה"? להפך, יש היום הרבה מאד בעלי תשובה? 

בנימין: אם יש תשובה אמיתית בדרך כלל זה אצל החרדים. היום בדרך כלל היהודים חיים לפי תרבות אדום 
שזה אומר שכל אדם צריך ליהנות מהחיים לפי התאוות שלו. וזה נכון שיש הרבה כביכול בעלי תשובה, אבל בעלי 
תשובה אמיתיים הם מעטים. ולכן העולם מלא טומאה, שאפילו החרדים והדתיים בהרבה מאד מקרים קיבלו 
על עצמם את הגישה של תרבות אדום וכאשר חילוני חוזר כביכול בתשובה, העולם החרדי-דתי לא דורש ממנו 

לזרוק לגמרי את החיים האנוכיים החומריים שהוא הביא אתו. 

למה צניעות כל כך חשובה? בעת אשר יתור האדם ]היהודי[ לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף 
רחמנא ליצלן, הרי הוא מכניס זונה, סמל הקנאה, בבית קדשי הקדשים העליון נורא בעולמות העליונים הקדושים 
ח"ו. ומגביר רחמנא ליצלן כוחות הטומאה והסיטרא אחרא בבית קדשי הקדשים העליון הרבה יותר ויותר ממה 

שנגרם התגברות כח הטומאה על ידי טיטוס ]גוי[ בהציעו זונה בבית קודש הקדשים במקדש מטה 

ב. חוסר צניעות מסלק השכינה מישראל ומביא את כל הצרות: "ומכך נסבו כל הצרות והרעות. . . הרי ביאר 
לנו הכתוב מפורש ]דברים כג: "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"[ אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו". מכתבי 
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החפץ חיים תרפ"ד ג. צניעות הנשים יכול להציל את כל העם ]אפילו אצל אומות העולם![: "ואמרו במדרש, בשביל צניעות נשי מואב 

ועמון. . . זכו ולא גלו בראש גולים, דכתיב וכו' " יערות דבש ח"א דרוש ח. 

מוישל'ה האוטיסט המחונן מדף המסרים מס 77 הימים האחרונים של העולם: "העם, היהודים-האמיתיים, המלים של 
האמת תיגענה בלב שלהם. ואפילו שהרב שלהם יגיד 'לא', הם ידעו ויבינו מה האמת. והאמת שאני מדבר עליה 
זה דבר מאד-מאד הגיוני, ומאד פשוט. ולא צריך להיות תלמיד-חכם מאד גדול בשביל להבין את זה, ובשביל 
להאמין בזה. אבל ישנם תלמידי-חכמים גדולים שהם תפוסים עם הצד הלא-קדוש של החיים, עם כל הדברים 
שלא שייכים ליהודים, רק שהפכו כאילו להיות שייכים ליהודי – כי יש על זה איזה 'הכשר'. כמו למשל פיאות 
יהודיה  כמו  לא  וזה  גויה,  דוגמנית-אופנה  גילוי-ראש של  כמו  יהודי, שזה ממש  לא  בכלל  הקאסטם, שזה 
אמיתית, אבל יש לזה הכשר. אדם שקרוב לה' לא יכול להבין איך אפשר לתת לזה הכשר. ואפילו אם רב יתן 
יֵָרֶאה לו שזה אמת" דניאל הילד האוטיסט מהספר דניאל 3 ממשיך לומר: "לכל אורך  הכשר על זה, זה לא 
ההיסטוריה, הנחש – הוא היצר הרע הוא הסיטרא אחרא ממציא דרכים שונות להפיל את עם ישראל לפני כמה 

מאות שנה הוא הביא לעולם את הפאה שזו יצירה ממש של הסיטרא אחרא. " עכ"ד

מסר מגליה מהספר גליה מסרים מעולם האמת : כיסוי ראש 

"בת ישראל היא בת מלך וחייבת לכסות את שערות ראשה ואין כאן פשרות כלל! צניעות בת ישראל היא 
כאוויר שאנו נושמים. כיסוי הראש לאשה מעיד על צניעותה, לו ידעו הנשים איזה עונש הן מקבלות על כל מי 
שראה את שיער ראשן היו פוחדות לגלותו בציבור. השיער מבליט אותה ומבלבל את רואיה, לכן חשוב שתצניע 
את שערותיה ואת בשר גופה בכל מקום ומקום, שיראו פניה וקצות אצבעות ידיה בלבד! כל השאר חייב להיות 
מכוסה כמו תכשיט יקר מפז ומפנינים שהוא כולו בתוך קופסא ועטיפה ושמור ומוגן! כך נכון לגבי בת ישראל 
שהיא התכשיט של העם היהודי ! אם החטיאה את הרבים עד כה, יש מקום לתשובתה המהירה שתתקבל באהבה 
בימי רצון אלה וימחקו לה כל שטרי חובותיה אשר נוצרו מחוסר הצניעות והחטאים הרבים. הכל אם החליטה 

באמת ובתמים לקבל על עצמה צניעות הכוללת כיסוי גופה כהלכה כולל שערות ראשה !"

להלן מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, בעניין חומרת הפאה הנוכרית-)"כל בחור שיבקש פאה דווקא סימן שהוא 
עם הארץ או רשע. לכן ליבשי בגדי תפארתך מטפחת או כובע)צנוע( ומן השמים ישלחו לך בן זוגך צדיק וישר .עובדיה יוסף"(

מכתב של מישהי שלקחה כיסוי ראש וכיצד השם ענה לי לתפילתי אם להכניס פרק 
זה לספר זה כמו שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע. 

להלן המכתב המרגש שקיבלתי מייד לאחר שפניתי לשם בתפילה ממעמקי לבי שיכוון אותי אם להכניס פרק 
זה לספר הזה על חומרת הפאות הנוכריות )כולל חומרת נשים נשואות גרושת ואלמנות שהולכות בלי כיסוי כלל 

או כיסוי חלקי( להלן המכתב ובהמשך תגובתי ליהודייה יקרה זאת: 

" תאריך 19-1-12 שלום לך, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה ענקית על איך שאתה מחזק אותי ואת עם 
ישראל שזקוקים לך וצמאים לדברי הקדושה שאתה מפרסם כל יום, על שאתה מקדיש מזמנך הפנוי, ימים, לילות 
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ושעות בשביל להחזיר את עמנו בתשובה, ועכשיו אני רוצה להודות לך ולהגיד לך שבזכותך לקחתי על עצמי 
כיסוי ראש מלא, של מטפחת כבר חודש, לא יודעת איך הגעתי להחלטה הזאת אבל זה התחיל ביום רגיל שאמרתי 
ננסה ונראה איך יהיה ? איך אני ארגיש? כי אני רגילה להיות עם חצי כיסוי ולפזר את השיער שהוא ארוך ויפה, 
אני אוהבת את השיער שלי פזור למרות שזה צבוע בעיניי )"מכסה טפח ומגלה טפחיים"(, וגם שהחברות ואנשים 
אומרים לי להוריד את הכיסוי אחרי שאני אתגרש אז זה קצת הוריד לי את הביטחון של ללכת עם הכיסוי. ועוד 
יותר קשה שהיה לי אירוע, חתונה של בת דודה )בקרוב אצלך( ולא פיזרתי את השיער אלא אספתי אותו וכיסיתי 
וגם שמעתי בקול עצתך שכתבת באחד הפרסומים שלך  את כולו את האמת, התחלתי להרגיש טוב עם עצמי, 
שאישה נשואה גרושה ואלמנה חייבת בכיסוי ראש מלא של מטפחת, והיה לי קצת קשה כי אני אמרתי לעצמי 
שאחרי שאני אקבל את הגט שלי אני אוריד את הכיסוי ואתה פרסמת מאמר לגבי זיווגים ושגבר אמיתי ירא שמים 
ירצה ויעריך בחורה נשואה, גרושה ואלמנה שהיא עם כיסוי. . ובנוסף אני רוצה שהילדה שלי כשתגדל בעז"ה היא 
תדע שאחרי החתונה היא תלך עם כיסוי ראש מלא, אז לקחתי על עצמי בלי נדר בעז"ה כיסוי ראש מלא, ונקווה 

לניסים וישועות בעז"ה... 

נ. ב: הרגשתי צורך לשתף אותך כי זה גם בזכותך. תודה"

תשובתי: 

"וואווי וואויי וואויי כמה שימחת אותי !!!היתה לי דילמה רצינית אם להכניס לספר ההוכחות פרק שהבאתי 
הוכחות מעולם האמת כמה חמור עונשה של ההולכת עם פאה נוכרית גם קצרה ! כל פאה! או בלי כיסוי ראש 
רב  בעצת  הושמט,  ראשון  הזה, שאכן בשלב  הפרק  להשמיט  לי  וכאב  ונשואה(  אלמנה  )גרושה  חלקי  או  כלל 
שחשש שיגרום למחלוקת בקרב המקילים בנושא, וכדי לאחד את העם כולל החסידויות שמתירות ללכת עם פאה 
בניגוד לרצון השם ומאחר ויש מחלוקת גדולה בנושא ומאחר בתמימות רובם של המקילים בנוגע לפאה לצערנו 
הילדים האוטיסטים, המתים הקליניים,  ולפי  ועיוורים לאמת  כך חירשים  כל  והם  זה  בנסיון קשה  נכשלים  הם 
ורוב רובו הגדול של הפוסקים שאסרו את הפאה הם נחשבים בשמיים למכשילי הרבים והמעשה זה ממש נאמר 
לאוטיסטים ולמתים הקליניים שהם מעכבים ממש את הגאולה!! בזכותך ובזכות המכתב הזה אני מחזיר לספר 
ההוכחות את הקטע של ההוכחות/תשובות של החומרה של אשה שהולכת בלי כיסוי ראש או עם פאה נוכרית.  
אוי לה ואוי לבעלה מסכנים במיוחד שהם ידעו את האמת ובחרו בנוחיות של יופי וזה ממש יציר כפיו של הסיטרא 

אחרא כמו שאמר על זה ילד אוטיסט והוא אמר בברור שהשם אמר לו לומר זאת!!!

במכתבך חיזקת אותי ומשמיים ענו לי כי ממש ברגעים אלו שאלתי מהשם אבא תן לי סימן ממך לדעת מה 
לעשות אם להשאיר את הקטע של הפאות שהוצאתי מהספר )ע"מ לאחד את העם(או להחזירו תן לי סימן שאדע 
מהו רצונך, ופתאום את כותבת לי ממש לאחר שסיימתי להתפלל לקב"ה שיענה לי )וזה חודש לאחר שאת כבר 
לקחת כיסוי ראש ובחרת רק הרגע להודיע לי בדיוק שהתפללתי על זה. ועל זה נאמר בישעיהו ס"ה כ"ד: "ְוָהיָה 
ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד ֵהם ְמַדבְִּרים ַוֲאנִי ֶאשְָׁמע" וכמובן שאין זה מקרה שכן אותיות מקרה זה רק מה', רקם 
ה, ' קרם ה', וכו. .( ומאחר ואני רואה שהפירסומים שלי בנושא עוזרים להציל נשמות ונכנס ללב השומעות. . 
. ומאחר וחשוב שכל אחיי ואחיותיי בעם ישראל ידעו את האמת . . . אז תודה לך על המכתב המרגש אני יודע 
שאת עזרת לקרב את הגאולה במעשה האמיץ הזה ואת עושה כזה רעש גדול בשמיים שלו יכולת לראות בעיניים 
רוחניות מה הרעש והשמחה שאת עשית במהלך זה היית מתה מאושר במקום. . . גרמת לשם להזיל דמעות מאושר 
ולשכינה לצהול משמחה. . . אשרייך ששימחת את הפמלייה של מעלה שתשמח אותך בחזרה. תברכי כל מי שאת 

רוצה וברכותייך יתגשמו מנסיון!!. . בכבוד רב ובברכה ערן בן עזרא"

לאחר פרסום מכתב זה ותגובתי באינטרנט ביקשתי תגובות הגולשים ולהלן תגובה של גולשת שחיזק אותי 
להכניס לספר ההוכחות/התשובות פרק זה: 

"ערן היקר מחובתך להפיץ את החלק הנ"ל אל תחשוש !!תחשוב על הזכות לתקן נשמות טועות. אין 
לך לדעת לאן יגיע הספר למי ומה החלק שידבר אליו יותר ומה פחות. הבחירה של כל אחת באופן אישי כן 
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ליישם או לא. ושאלת השאלות המתבקשת האם אתה מוכן להמר שבזכות אותו חלק נשים יעיפו את הפאה ויעברו 
למטפחות ?!! ואני מדברת מנסיון אישי על בשרי היום אני מפחדת לחבוש פאה וכל זאת מידיעה והבנה וזאת 
לזכותך ערן היקר אני עם מטפחות ומאושרתתתת. ברכת ה', תהיה איתך בכל ערן ישר כח כותבת לך בדמעות 

של שמחה. לילך בר 19-1-12"

ומנוסה  אני אומר לכן מי שתקח מצוות כיסוי ראש מלא במטפחת צנועה או כובע בדוק  אחיות יקרות, 
יש בכוחו להעביר דינים מעל עם ישראל ומעל בני ביתה ומשפחתה ראו ביוטיוב ובקלטות של אמנון יצחק 
עשרות שנפקדו בילדים אחרי 12 ו17 ו10 שנים שלא נקלטו ותוך חודש נפקדו מרגע שלקחו כיסוי ראש של 
מטפחת!!. ועוד עשרות שנרפאו מהמחלה האיומה ועוד מחלות קשות שלקחו על עצמן צניעות וכיסוי ראש. 
כל הצרות שלכן בבית תדעו זה רק בגלל הפאה או חוסר כיסוי ראש מי שתשים כיסוי ראש או תפטר מהפאה 

אני אומר לכן בדוק ומנוסה תראו ישועות ושלום בית! 

למה אשה נשואה או גרושה או אלמנה צריכה לשים כיסוי ראש לפי תורת הסוד?

אז כך קודם כל "שיער באשה ערווה"

למה רווקה יכולה ללכת בלי כיסוי ראש ונשואה לא? לגבר להרהר באשה לא נשואה זה פחות חמור מלהרהר 
באשה רווקה. . . כי ההרהור באשה נחשב שבשמים כמעשה עצמו שכן נאמר הרהורי עבירה חמורים מעבירה. . 
. בשמיים שופטים אותנו גם על מחשבות רעות. גבר שרואה אשה בלי כיסוי ראש מניח שהיא רווקה והוא עשוי 
להרהר בה הרבה יותר מאשר אם היה לה כיסוי ראש כי אז היה יודע שהיא נשואה ומייד לא היה אפילו מסתכל 
לכיוון שלה אבל באמת לא צריך לחפש סיבות למצוות כך השם מצווה אותנו ועלינו לעשות כמו שהוא ציווה 
בבחינת נעשה ונשמע כל השאלות זה עצת היצר הרע ועכשיו לפי תורת הסוד הסיבות לכיסוי הראש הן כדלקמן: 

ברגע שהיא שמה כיסוי ראש ועדיין הרהרו בה היא חסינה מעונש ואין לה אשמה אבל אם היא לא שמה כיסוי 
ראש והמרתה את פי השם אז היא שותפה לעוון של קיום יחסי מין בהרהורי העבירה של המהרהרים לפי הספרים 
הקדושים ובהוצאת שכבת זרע לבטלה על ידי המהרהרים, ועוונה חמור מנשוא,כתוב גדול המחטיאו מהורגו רק 

שתבינו כמה חמור הדבר.

לכן אל לנו להקל ראש במצוות כדי להכנע לתאוות וליצרים שלנו תוך שימוש ב"הגיון "שלנו. . . כי למצוות לא 
צריך לחפש הגיון כי אין דעתנו ושכלנו כשכלו ודעתו של השם יתברך שכל מצוותיו נועדו להגן עלינו ולטובתנו 
מעבר לכך יש השלכות רוחניות שהמהרהרים בנשואה בלי כיסוי ראש גונבים ממנה השפע שמיועד לבעל ונותנים 
לה השפע שנועד לבת זוגם וכך יוצא שגם הפוגם בעיניו לא נותן השפע לאשתו וגם האשה שהלכה בלי כיסוי ראש 
או בלבוש לא צנוע פוגמת בשפע שהיא צריכה לתת לבעלה בזמן הייחוד וכך שני הצדדים חשים לא מאושרים 
בקשר הזוגי כי אין להם לתת מה שמשמים קיבלו מבחינה רוחנית לתת לשני ואז הם חושבים להתגרש כי לא טוב 
להם פתאום וזה ההסבר לכמות הגדולה כל כך של זוגות מתגרשים שהפתרון הוא כה פשוט וקל רק ללמוד תורה 

ולהבין. כל האמור לעיל זה לפי תורת הסוד מהזוהר הקדוש בתמצות גדול במילים שלי.

חז"ל אמרו: איש ואשה, זכו, שכינה בינהם, לא זכו, אש אוכלתן. ומה הפירוש, ראו האות י'שזה שם השם 
במילה איש והאות ה'במילה אשה על כך מדברים חז"ל אם זכו השם איתם ויש להם גן עדן של נישואין וזה רק 
שהשכינה בינהם. ומתי שכינה תשאר בינהם? רק אם הן הולכים על פי דרך התורה והמצוות ומקיימים את כל 
המצוות ואם אחד מהם או שניהם לא מקיימים את כל המצוות אז השכינה עוזבת ונשאר רק המילה אש בשני 

השמות איש ואשה.

הרב הגאון והפוסק בן ציון מוצפי שליט"א על אסון הפאות הנוכריות: 

"אשה צנועה מכפרת על בני ביתה וזוכה לאור עצום בעולם הזה ובעולם הבא. לא צנועה השכינה מסתלקת 
ממנה, ובגלל זה יש אסונות וחולאים נוראים ומעל כולם זו הפיאה נכרית. שמעתי מפי מנהל מחלקה אנקולוגית 
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במכון שרת הדסה עין כרם שאמר שבתקופה בה התגלה כי הפיאות משיער של עבודה זרה בהודו ורבים עברו 
למטפחות ירד מספר ילדים חולים במחלקה לשנים עד שהיה צורך לפטר את כל עובדי המחלקה, ומיד שחזרו 
לפיאות יש היום למעלה מחמישים ילדים חולים מאושפזים במחלקה מחוץ לנמצאים בחופשה בבתיהם. השם 

ירחם."

עוד אמר הרב מוצפי בנושא הפאות להלן ריכוז תשובותיו מאתרו שנבין החומרה!

לכל יהודיה זה אסור כי זה סמל הפריצות והתאווה. " ועוד תשובה שענה בנוגע לפאה: 

"לפני הכל אנחנו יהודים וצריכים לשמור על חקי הצניעות, על דברים שהם בנפש האומה, בדור שהפריצות 
נושאת ראש בכל מקום, והנשים לומדות ומקנאות האחת מחבירתה ללא מעצורים. הפיאה אינה שנויה במחלוקת, 
כי רוב מכריע של הפוסקים אשכנזים וספרדים אסרוה, וגדולה מזו בדורנו שנשים חובשות פיאות העולות אלפי 
!!! דולרים ושייכות לגרועות שבאומות והם פרוצות לחלוטין, כל מיעוט הפוסקים שהתירו עקרונית פיאה 

אסרום לחלוטין. 

כל בר דעת יודע ומבין ואפילו עם הארץ שאין לו שיח ושיג בתורה יודע שהפיאה היא אביזר מובהק של 
יצר הרע, וגדולי הרבנים ששוחחתי אתם אמרו לי שבודאי שעל פיאות כאלה לא עלה על דעת איש להתיר. 

ועל כל אלה כל הפיאות ששערן טבעי ידוע לי אישית כי מקורן מהמזרח הרחוק שם מוקרבות לעבודה זרה, 
ומשם עושות דרכן במרמה גלויה אל ארצות אירופה ומשווקות אצל ה״חרדים״ כפיאות שמקורן מאירופה. זה 

לא אחרי הכל, אלא קודם כל. "

עוד תשובה של כבוד הרב מוצפי: 

היום  אפשר  שאי  נוספים,  הזה  עולם  עניני  דורשת  פיאה  שדורשת  בת  הרי  זו,  דיעה  להם  מנין  ידעתי  לא 
לצפותם, ונגררת אחרי נשים הנקראות חרדיות ואפילו רבניות, ואין להם מושג ביראת שמים כלל. ואין זה דרך 

התורה וההשקפה הנכונה. 

 ולהלן עוד ריכוז של שאלות ותשובות בנוגע לחומרת הפאה הנוכרית של הרב הצדיק הגאון הפוסק גדול 
הדור הרב מוצפי שליט"א: 

שאלה -, האם הרב בן ציון אבא שאול זצ'ל התיר פאה? עפ'י דבריו בהלכות ק'ש גבי פאה לכאורה משמע 
מכירו( שהרב  )ואמר  טסה  הרב  אצל  שלמד  בכולל  אברך  פאה?  חבשה  זצ'ל  הרבנית  מדוע  אסר  אם  שמתיר? 

שאמר להם בפירוש שהרב זצ'ל כששאלו אותו מדוע אינו מפרסם היתרו לגבי הפאה ענה אין לי כח לזה ומותר 
והשאלות.  המסקנות  ואלו  לרבו  שאל  אחד  וכל  אברכים,  לימוד  בעקבות  באו  שאלות  לא(  או  )נכון  לכתחילה 

והסכמנו שאשאל את כבודו, ואם אכן מה ששאלנו על הרב זצ'ל אמת?

תשובה: מעשה היה בישיבת פורת יוסף שבחור ותיק שעזב שני שידוכים והיה במצב נפשי קשה ובאה לו 
הצעה עם פיאה, וניגשנו אליו להתייעץ עמו. והוא שלל את השידוך על הסף ואסר עליו. ולאחר כמה חדשים 

מצא בת זוג כשירה. ויש בזה עוד אריכות וכבוד אלקים הסתר דבר. 

שאלה לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אשה גרושה מחויבת ללכת עם כיסוי ראש ובאם מותר, האם ניתן 
לחבוש פאה? 

תשובה, צריכה לכסות ראשה. 

שאלה לכבוד הרב מוצפי שליט"א איך אשכנזים סומכים לנשותיהם לשים פאה?

תשובה לצערינו יש מכל העדות הנכשלים בזה. 

ז"ל פסק לתלמידים שלו שנשותהים  ציון אבא שאול  בן  -לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם הרב  שאלה 
תלכנה עם פאה? תשובה 'חס ושלום, פעמים רבות אין ספור שמעתי מפיו שהדבר אסור לחלוטין, והיה מעשה 
עם בחור שסבל מאוד בשידוכין והוא הורה לו לבטל שידוך של אחת שביקשה פיאה, ואני הייתי נוכח בדבר. 
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שאלה – לכבוד הרב אם מותר להתפלל בימים נוראים במקום שהחזן אשתו הולכת עם פאה והאם יש להודיע 
לציבור?  תשובה אינך צריך להודיע, אתה אל תתפלל שם. 

שאלה – לכבוד הרב, אני מהעדה הספרדית ורציתי לשאול לגבי עניין שמעסיק הרבה נשים. האם מותר לנו 
לשים פאה או שזה אסור?. תשובה, זה לא קשור לשום עדה, פאה זה פריצות, ואסור ליהודיה ללכת אתה. 

שאלה -לכבוד הרב שלום רב מה מעלת כיסוי ראש – מטפחת – לעומת פאה נוכרית ?

תשובה: ההבדל כמו מי ששומר מצות ללא שומר. 

י"ג הרב אומר  ויקהל שנה שנייה הלכה  לכבוד הרב מוצפי שליט"א קראתי בבן איש חי פרשת   – שאלה 
שאישה שיוצאת מן המקווה תשים פאה ולא מצאתי תשובה לעניין זה, ולמה דווקה לאחר המקווה.

 תשובה, תצטט הלכה שלימה, היה לנשים העשירות פאה קלועה מוכנה ליום שבת שאותה חבשו מתחת 
למטפחת. 

שאלה -לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם קיים מושג של "פאה צנועה" ? 

24 ופסלתי שידוך על כיסוי ראש  תשובה-זה כמו טריפה בהכשר שאלה -לכבוד מו"ר שליט"א אני בן 
)הבחורה חרדית מבית התעקשה על פאה( האם נהגתי נכון ?!תשובה, מצוין והשם יתברך ימציא לך בקרוב 

בת שהיא צדקת 

שאלה – האם האשה רשאית ללכת עם פאה על ראשה גם בניגוד לרצון בעלה גם לאחר היתר של רב?

תשובה אסור לה. 

שאלה -לכבוד הרב מוצפי שליט"א ראיתי שהרב כתב על פאה שהגרב"צ אבא שאול אסר ובספרו אור לציון 
ח"א סי' יא התיר ושמעתי ממורה שהיא קרובה של הרב אבא שאול ששאלה אותו מה ראוי ללבוש השיב לה פאה 
תשובה: דבר העורך: אין גבול לשקר, אין גבול להטעיה, אין גבול להחטאת הרבים, אין גבול לטיפשות. 
האור לציון מדבר שם בנשים ששערן היה מקריח, והדביקו שיער שלא תתגנה בפני בעלה, ועליו כיסו 
ברדיד. ומה שהליץ על אותן שגילו שיער זר הוא דווקא בגרושה ובאלמנה לפירוש החתם סופר, וכמו 
שכתב בפירוש באור לציון בתחילת דבריו ושנה כן בסיומן. שיש לגרושה ואלמנה דין פנויה שלדעתו 

אינה חייבת לכסות ברדיד את פיאתה המצומקת שלא תתגנה מחוסר שיער. 
תשובה, מעולם לא כתב הרב שמותר לאשה נשואה לילך בפיאה ברשות הרבים, בוודאי לא בפיאות 
הפרוצות והשחצניות הללו, וכאן חטאת לאמת, לתורה, ולהרב זצ"ל, ואתה צריך לבקש מחילה מנשמתו 
הטהורה על כך. מורנו הרב שליט"א שימש אותו כארבעים שנה מיום היותו בן י"ב שנה למשך שנים 
ארוכות, והיה איש סודו בענינים רבים. ואתה שמת עצמך שווה ערך אליו וסותר את דבריו, ועשרות 
רבות של בחורים שביקשו להינשא והבנות הצדיקות מעטות היו לפני 45 שנה, ודרשו פאה, והרב אבא 
שאול הורה להם לבטל השידוך, ויש עוד עדויות של עשרות תלמידיו שמפני הכבוד לא נפרסמם, על 
מה שמעידים בשם משפחתו. וכבוד אלקים הסתר דבר. ומאימתי אשה נאמנת לעדות באיסור דאורייתא, 
ואתה שמת דבריה שאין להם שחר וסמך, מול דבריו הקדושים של מורנו שליט"א. לא הייתי מגיב 
על דבריך, אלמלא חזרת עליהם שלש פעמים, ופן תהיה שתיקה כהודאה, וכמה פעמים הכרזנו שאין 
לנהל סימפוזיון על הפסקים כאן, כי מי שאינו מקבל שאל יקבל, ואין הרב פנוי להשיב פעמיים לאותה 
בשקרנים  משתמש  השטן  בכדי  לא  מוסיף  עזרא  בן  ערן  )ואנוכי  העורך.  לכל,  הראוי  בכבוד  השאלה. 
ורמאים העיקר לנסות להכשיר השרץ של הפאות המאוסות שמעכבות את הגאולה לכן תהיינה לנשות חיל 

וכסו ראשכן במטפחת צנועה.ואל תשמעו לשטן השקרן שמעכב הגאולה,ומורידכם עם הפאה שאולה.(
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 שאלה – לכבוד הרב שלום רב האם ישנו איזה שהוא התר לספרדיה נשואה ללכת ברהר אם פאה? ואם רב או 
פוסק התיר לה ללכת עם פאה, האם היא תישפט על שהלכה ללא כיסוי ראש? תשובה- לכל יהודיה השייכת לעם 

ישראל אסור, כי היא מחטיאה את הגברים. 

שאלה – לכבוד הרב מוצפי שליט"א לגבי פאה ראינו הרבה גדולי ישראל שנשותיהם עם פאה איך זה מסתדר? 
אולי למבוגרות יש הקלה בזה או משהו? שכבודו יאריך בזה, תודה רבה והשם יתברך יאריך ימיך בטוב ושנותיך 

בנעימים ותמשיך להפיץ מעיינותיך חוצה מתוך בריאות אייתנה אמן כן יהי רצון. 
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תשובה – אני ראיתי את כל גדולי ישראל בדור שלפני, שנשותיהם כיסו את ראשם לחלוטין. ולא 
היה אפילו שמץ של פיאה. 

שאלה – לכבוד הרב שלום וברכה: בתי חלמה על אימי ז"ל ואימי ספרה לה שמאוד מקפידים על כיסוי ראש 
בשמיים אבל שהקב"ה עוזר. בעקבות החלום אחי רוצה לדרוש באזכרה של הי"א חודשים על חשיבות כיסוי 
הראש ולא פאה נכרית, ובתוך המשפחה יש לנו אח אחד המשתייך לחסידות מסוימת המעדיפה פאה על כיסוי, 

ואני חוששת שזה יעורר מחלוקת רציתי לדעת האם בכ"ז לספר את החלום והמסר בדרשה לעילוי נשמתה. 

תשובה, צריך וחובה לספר. שאלה – לכבוד הרב שלום רב! אם מחובת הצניעות שבחורה תלך בשיער אסוף, 
יוכל  יותר משיער טבעי??? אם הרב  יפה  להיות שמתירים לשים פאה שהיא לצערנו, הרבה פעמים  יכול  איך 
לכתוב כמה מילים חריפות בנוגע לחבישת פאה. איך אפשר לחזק נשות ישראל שתפסקנה לשים פאות? או שמא 
אין צורך? מחילה מכבודו פשוט הנושא הזה מאוד מכשיל בימינו! תשובה, אשה צנועה מכפרת על בני ביתה 
וזוכה לאור עצום בעולם הזה ובעולם הבא. לא צנועה השכינה מסתלקת ממנה, ובגלל זה יש אסונות וחולאים 
נוראים ומעלכולם זו הפיאה נכרית. שמעתי מפי מנהל מחלקה אנקולוגית במכון שרת הדסה עין כרם שאמר 
שבתקופה בה התגלה כי הפיאות משיער של עבודה זרה בהודו ורבים עברו למטפחות ירד מספר ילדים חולים 
במחלקה לשנים עד שהיה צורך לפטר את כל עובדי המחלקה, ומיד שחזרו לפיאות יש היום למעלה מחמישים 

ילדים חולים מאושפזים במחלקה מחוץ לנמצאים בחופשה בבתיהם. השם ירחם. 

שאלה -לכבוד הרב אני בעלת תשובה אשכנזיה שנשואה לספרדי, אני מכסה את ראשי במטפחת כבר קרוב 
ל6 שנים ומאוד קשה לי עם זה, הרבה פעמים אני ממש מרגישה רע עם המטפחת, עד כדי רצון להוריד אותה וזהו 
)לא שאני אעשה את זה באמת( חשבתי שאולי חבישת פאה תעזור לי בנקודה הזאת, ובעלי לא מעודד את זה אך 

גם לא מתנגד. רציתי לשאול אם הרב חושב ששייך שאשים פאה צנועה לפעמים? 

תשובה: איך תחבשי פיאה ויסתכלו עליך גברים, וחלילה תחטיאי אותם וירדו לגהינם 
בגללך. ואיך תרגישי טוב עם זה. 

וזה רק דוגמית קטנה של תשובותיו בנושא הפאות הנוכריות של כבוד הרב מוצפי את היתר ראו באתרו. 
על ידי חיפוש שמו בגוגל. לאחר גאון כזה עצום אנוכי הקט המחבר מוסיף: מי שהולכת עם פאה נוכרית היא 
מסלקת את השכינה מהבית ומכניסה את הנוכרית לבית )הס. א( לשון המילה פאה זה "פה נוכרית"מלשון כאן 
פה במקום זה נוכרית, ולא אלופו של עולם שזה האות א' המפרידה בתוך המילה פ)א(ה. ומאידך מטפחת מגלה 
שהיא מכסה טפח תזכה לבנים צדיקים )כמו קמחית שקיבלה 7 בנים כהנים גדולים כי מעולם לא ראו קורות 
ביתה את שערות ראשה( יש לציין שהרוב של הפוסקים המוחלט גם אשכנזים וגם ספרדיים לא מתירים ללכת 
בפאה נוכרית כלל. לאחרונה חתמו 24 מגדולי הפוסקים גם האשכנזים וגם הספרדים כנגד הפאה הנוכרית ורבות 
גדולי הדור על חומרת  יקרות להלן עלון שקיבלתי שמרכז את כל  מהנשים הצדקניות שרפו את הפאות. בנות 

הפאה הנוכרית!!

שבו  הסקה  חומר  לעצמה  מכינה  פאה  חתיכת  רק  אפילו  הלובשת  אשה  ״כל  אמר:  זצוק״ל  סאלי  הבבא 
ישרפו אותה בגהינם. אי אפשר לרמות את הקב״ה. לדעת תורה את לא יוצאת ידי חובת כיסוי ראש, נקודה. ״ 
מתוך הסבא קדישא כרך ב גדול הדור האשכנזי הפוסק הגרי"ש אלישיב אומר "צדקניות נכשלות בזה". ". איך 
אפשר לעקר את התופעה הוא שואל ?" הוא מוסיף: "גם גדולים וטובים נפלו בבעיה של הפאות" לאחרונה 
יצא לאור שו"ת "וישמע משה" חלק א )פסקי מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א(, ושם חלק א עמוד שסז כתב וזה 
לשונו: "הייתי נוכח כששאל הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א בענין מורה בסמינר מסוים שהולכת עם מטפחת 
על הראש, והחברות מנסות להסביר לה שטוב שתוריד המטפחת ותלך כמו שרגילות לילך במקום ההוא, עם 
פאה נכרית בלי מטפחת, וגם בשכונה איפה שהיא גרה אומרים לה כך, ומתחלת לחשוש שתאבד פרנסתה בגלל 
המטפחת, האם מותרת להורידה? והשיב )הגרי"ש אלישיב(: חס ושלום, ובזכות זה תזכה לפרנסה בריוח ולכל 

מילי דמיטב". עד כאן לשונו מילה במילה. 
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יש עם זה מעטים מאוד בדורנו שמתירים פאה נוכרית כי חששו שהאשה תוריד את הכיסוי ראש של מטפחת 
בהיותה מתרועעת עם נשים חופשיות, ופאה יהיה לה קשה להסתירה ולטמון אותה בכיס, טיעון חכם אבל המטרה 
של כיסוי ראש זה לא שיהיה על הראש" משהו" ולא משנה מה המשהו הזה, בבחינת כיפה כמו אצל הגבר אלא 
כדי שיוסתר השיער שלה שמושך ומגרה את הדב של הסיטרא אחרא ולהחליף שיער בשיער איזה מן שקר הוא זה 
והרוב לא יודעים מה זה פאה ומה זה שיער רגיל ולהיפך הפאה מושכת להביט באשה יותר מאשר בשיערה הטבעי 
שלרוב פחות יפה ומושך את העין!וזה ברור לכל בר דעת ואני כותב זאת כחילוני לשעבר !!ומה יגיד אדם שאצלו 
סף הגירוי מאוד רגיש ?. . הוא בטוח נמשך להביט ולהרהר רחמנא ליצלן באשה נשואה!!זכרו שעין רואה, לב 

חומד וכלי מעשה גומרים. 

מתוך הכתבה בכיכר השבת: 
"כך כותב גם בצמח צדק מלובביץ' שהיה לפני מאה ועשרים שנה, רבם של חסידי חב"ד, מה שנוח להם 
אומרים "כך אמר רבינו', ומה שלא נוח להם זורקים אותו. . . אם כן זה שקר שאומרים שהולכים אחריו, "אותם 

חסידים אין רוח חכמים נוחה מהם", כמו שאמרו בשבת קכא )ע"ב(. 

]הערת המו"ל: מכיון שרבים מהרוצים להתיר נתלים בדעתו של האדמו"ר האחרון מחב"ד זצ"ל, כאן המקום 
"החילוק   :)189 עמ'  ח"ג   – יב, תשי"ד  )חלק  מנחם  תורת  בספר  זצ"ל בעצמו  ציטוט מדברי האדמו"ר  להביא 
ברירה  יש  למטפחת  ובנוגע  אתר,  על  ברירה  אין  נכרית  לפאה  שבנוגע  בכך  הוא  למטפחת  נכרית  פאה  בין 
להסירה. למשל, כשיושבים במסיבת אנשים, הרי כשהאשה חבושה פאה נכרית, אפילו אם ייכנס "פרעזידנענט 
 190 אייזנהאווער" ]נשיא ארה"ב בזמנו[ לא תסיר את הפאה, משא"כ בנוגע למטפחת קל להסירה". )עמ' 
ההדגשות במקור(: יכולה היא לטעון, שהיא תלך לבושה במטפחת "כראוי", בודאי שטוב הדבר "אם" יהיה 
כך, אבל "מהמציאות" יודעים "שאין הדבר כן". עכ"ל. עי"ש. ומבואר בפירוש שכל העדיפות של פאה היא 
רק באשה כזו שיש לגביה חשש שבמקום בושה וכדו' תסיר ביודעין את כיסוי ראשה ותשאר פרועת ראש, 

בוודאי שטעם זה לא שייך ברוב ככל הנשים שכביכול נתלות בדעתו של האדמו"ר זצ"ל. ["

ואנוכי הקט מוסיף רק אצל אשה קלת דעת עם מידות שצריכות עבודה רבה, שיודעת שתכשל ותסיר הכיסוי 
ראש רק לה הותר ע"י הרבי מחב"ד האחרון פאה צנועה קצרה שברור גם לעיוור שזה פאה!!ולמי שיש לה יראת 
מילובביץ:  הרבי  אמר  מה  לב  שימו  כראוי  צנועה  ראש של מטפחת  בכיסוי  הראש  את  ויודעת שתכסה  שמיים 
"בודאי שטוב הדבר אם יהיה כך!!!!" לכן תוכיחו לו שאתן בנות חיל ואפשר לסמוך עליכן ושאתן לא פרוצות 
שיסירו את הפאה כשלא יהיה נעים לה מהסביבה!למה לך לסמוך על היתרים שניתנו כשאז הפאות היה מכוערות 
לבעיות של  להביא  יכל  כי האיסור  לאסור מה שהותר  גדולה  הייתה  ולאחר שניתן ההיתר הבעיה  מאוד מאוד 
שלום בית ולמחלוקת גדולה. שכן נשים רבות היו דוחות את השינוי ומחללות שם שמיים, . כיום אין לכל בר 
דעת ספק שהרבי לא היה מתיר את הפאות המודרניות ובטח שלא את הפאות קאסטם! במיוחד לאור מסריהם של 
האוטיסטים שנתגלו לאחר סילוקו של הרבי. מי שבדק את מסריהם יודע שזה מסרים אמיתיים מעולם האמת ולכן 
יש לשים כיסוי ראש של מטפחת צנועה שאין עוררין לכולי עלמא היא מותרת!!!כולל לרבי מילובביץ האחרון, 
לכן למה לכן לקחת סיכון לרדת לגיהנם??!!את ובעלך שהתיר לך ללכת עם פאה נוכרית ? הרי את קוראת את 
מסרי האוטיסטים והמתים הקליניים שאומרים לנו מה נאמר להם בעולם האמת !נאמר להם בבירור שכל פאה 

אסורה!! ואם תתעלמי ממסריהם, את תרדי לגיהנם עם בעלך ולא יעזרו לך ולו התירוצים. 

כל האוטיסטים, כולם כולל כולם אומרים שנאמר להם שזה השפיץ של הבעיה של הצניעות כי הדג מסריח 
מהראש! אצל שומרי התורה ומצוות החרדים שהם חוד החנית וראש הדג של עם ישראל. 

ישנו עוד קומץ קטן מאוד של רבנים לא מפורסמים שהתירו הפאה מבלי שיש להם על מה לסמוך ובהתרתם 
סמכו את התרתם על כרעי תרנגולת)ואני כותב זאת לאחר שלמדתי נימוקיהם ואת ההסברים שלהם להתיר, ושוב 
פעם זה שאלה ברורה גם לרחוק מתורה ומצוות שזה נסיון להכשיר חזיר ממש דבר ששום רב אין לו רשות לעשות 
במיוחד שאסרוה כל הראשונים!! קל וחומר את הפאה המודרנית שמושכת להביט באשה יותר מבשיערה הרגיל 
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וכך מכשילה האשת איש הזאת גברים רבים בהרהור באשת איש שחמור מהמעשה עצמו כדברי חז"ל. ואוי לה 
ואוי לבעלה! איך אתן לא מפחדות? מה אין לכם יראת שמים? אנחנו בסוף!!למה לחכות לקבל מכות משמים 
או לרדת לגהינום?תתעוררו אחיי האהובים(, זכרו שלגבי כיסוי ראש של מטפחת או כובע אין חולק כולם התירו 
ואמרו שזה הכי טוב ולכן מי שסומכת על אחד המתירים פאה נוכרית )שהתיר שלא כדין( עדיין שלא תקח סיכון 
ותחמיר על עצמה להוסיף כיסוי ראש של מטפחת צנועה או כובע צנוע! עם זאת גם המקילים בעניין התירו פאה 
קצרה מקש שגם עיוור יראה שזאת פאה ולא הפאה שלצערנו היום נמכרות בחנויות שגם נשים צדקניות נכשלות 
בהן)כדברי הגרי"ש אלישיב(, והן נראות ממש כמו השחקניות הפרוצות מהוליווד השם ירחם ויסלח להן. כמו 
כן יש לזכור שהרוב המוחלט של החשובים בפוסקים אסר את הפאה הנוכרית, וגם הרבי מילובביץ זצוק"ל לו 
היה חי כיום והיה רואה כיצד הנשים הצדקניות נכשלות בפאה המודרנית היה אוסר אותן לחלוטין. ומאחר וברור 
מהמסרים מעולם האמת מהו רצון השם אז בטוחני שהרבי היה חד וחלק אוסר כל סוג של פאה! כמו כן שמעתי 
מפי הרב אמנון יצחק בקלטת שלו בהרצאה על המלחמה הקרובה שאמר שראה מהרבי מילובביץ זכותו תגן עלינו 
שאמר שעדיף שתלכנה עם כיסוי ראש של מטפחת, אך משום מה לא מפרסמים את דבריו והרב אמנון יצחק תהה 

למה. . . 

לסיכום ב"ה ובלי נדר ארחיב בנושא בספר אחר בהמשך עוד חזון למועד, אך לעת מכל האמור ברור שהפאות 
בימינו אסורות כי הן מגרות את הגבר וגם הפאות של הדורות שעברו שהניו סיטטיוןת ואפילו ממש מקש, רובם 
הגדול של גדולי ישראל אסרום וברור שגם המתירים של אז התירו רק מדין כיסוי ראש ולא מדין פריצות שלא 
היה שייך בפאות של אותה תקופה. ואילו הפאות של ימינו אסורות ללא מדין גילוי ראש אלא מדין פריצות, ועל 
זה אין חולק שפאות אלו גורמות לפריצות נוראה וחד משמעית שרצון השם הוא כפי שבוטא בלשון 24 גדולי 
הפוסקים של דורנו והענקים מדורות קודמים שאסרוהה, )ראו העלון שצירפתי חלק מדבריהם החמורים בגנות 
הפאה הנוכרית ! כל פאה נוכרית( ופסקו חד משמעית שאשה תכסה את כל שיערות ראשה)לא חלקי( במטפחת 
צנועה או כובע ולשים כל פאה זה צביעות ושקר מוחלט שכן: איזה מין צביעות היא זאת לשים שיער על שיער 
שלעיתים קרובות אף יותר יפה משיערה המקורי של האשה ומושך את הגברים להביט באשה ולחטוא בהרהורי 
אשת איש שהיא אש מכלה ממש אש שורפת. דברי עשרות האוטיסטים)שהבאתי רק לקט מהם( והמתים הקליניים 
רוב הפוסקים החשובים  רובו המוחלט של  עם  בקו אחד  עומדים  והם  ברורים  דין שמיים, מאוד  שחזרו מבית 
יוסף והגרי"ש אליישיב לרבות  לרבות שלושת גדולי הדור האשכנזיים והספרדיים שהובאו לעיל הרב עובדיה 
הגאון הרב וואזנר שליט"א והשכל הישר שכן כתוב בתורה: " בחוקות הגויים לא תלכו" וכמו כן נאמר: "שיער 

באשה ערווה". 

וכידוע האלוקים שלנו שונא זימה הוא, ואין עוון חמור יותר מעוון הזימה שכמעט הביא כלייה על עם ישראל 
לולא מעשהו האמיץ של פנחס שהיה קנאי לשם והרג את זמרי )והאר"י לימדנו שפנחס חזר בגלגול אליהו הנביא 
!!ואליהו הוא מלאך השם היום!!(ולכן עלינו כולנו צריכים להיות קנאים לשם יתברך כמו פנחס ולשמש דוגמא 
אישית ולא לשים פאה שיש עליה מחלוקת כה עזה ומאידך לדעת כל הפוסקים יוצאים ידי חובה במטפחת !!או 
כובע צנוע, ומי שרוצה להחמיר וקשה לה להוריד את הפאה שתכסה את הפאה בכיסוי ראש מלא של מטפחת או 
כובע ותבוא עליה הברכה. ומי שתזלזל או תלך עם פאה אוי לה ואוי לבעלה שהתיר לה ללכת עם הפאה וכדברי 
האוטיסטים אוי גם לרב שהתיר. . גם הוא עתיד ליתן את הדין לפי דברי האוטסטים וגדולי הדור הללו שציטטתי. 
זכרו ואין רב שיכול להתיר חזיר, ולא יעזור לחסיד לטעון שהרב שלו התיר והוא הקשיב לעצת רבו כי זה דבר 
ממש ברור כשמש כמו שברור שלא היה שומע לרבו שהתיר באופן קבוע לאכול חזיר. שכן שיער באשה ערווה 
הוא מן התורה הוא. כמו כן נאמר בפירוש בפרשת סוטה: "ופרע את ראש האשה " וממה פרע אותו? רק ממטפחת 
ניתן לפרוע. . ולו היה מדובר בפאה נוכרית )שרש השם מעיד על נוכריותה של הפאה שנאמר שלא תלכו בחוקת 
הגויים-וזה רמז ברור משמיים ורק עוד נסיון גדול שיש שכר אדיר בגינו לכל העומדים בו(ומאחר ולא נאמר הסיר 
הפאה מראשה כי פאה לא פורעים מראש האשה. . רק מטפחת פורעים. אני מודע שיש חסידים שיתקשו לצאת 
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כנגד החסידות שלהם שרבם מתיר ללכת עם פאה אז אני ממליץ שייעצו לנשותם לכסות הפאה במטפחת או כובע 
צנוע וכך יצאו ידי חובה כלפי כל הדעות וכל המחמיר תבוא עליו הברכה. ובחורה שמוצע לה שידוך שמתעקש על 
פאה בלבד שתדע כמו שהרב עובדיה יוסף אמר והילדים האוטיסטים שלאדם זה אין יראת שמיים והוא עם הארץ, 
ואל לה להשתדך איתו ומשמיים יזמנו לה אדם ירא שמיים אמיתי שיעריך את התעקשותה לכסות את הראש כדין 

במטפחת צנועה או כובע צנוע. 

להלן ריכוז כל ההוכחות שפאה נוכרית אסורה מהתורה.

להלן המאמר שריכז את כל גדולי הפוסקים שאסרו הפאה: 
הולכת עם פאה? מובטח לך מקום בגהינם

נוכחתי לדעת כי אחד הנושאים הנדושים אשר שולט בהם בלבול רב ומטריד את רבים מהגולשים באתר, הוא 
"הפאה הנכרית", האם היא מותרת או אסורה? למרות שאותי נושא זה כלל לא מעניין לאור העובדה שגדולי הדור 
מרנן ורבנן הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב שליט"א הביעו את דעתם הברורה בנושא, ובפרט שמאוד לא הייתי 
רוצה שחלק מגדולי ישראל בכל הדורות יכנו את אשתי בכינויי גנאי כאלה מעליבים ובוטים ]כפי שתראו להלן[, 
ויותר מזה אם מרן הגר"ע יוסף שליט"א תולה את קילקול הילדים באי-צניעות האמא, לא יהיה אכפת לי אם אשתי 

תוותר על הפאה והעיקר שאזכה לרוות נחת מילדי. 

וביננו, בואו ונהיה קצת כנים עם עצמנו, זו הרגשה מאוד טובה לצאת לרחוב ולהיות בטוח/ה שכולם מסתכלים. 
נכון שאנו יודעים להתחבא מאחרי הסינר של אין ספור רבנים שאולי התירו, ומתכסים באלף איצלטאות של יראת 
שמים, אבל בתכל'ס הכל בלוף, שום רב לא יתיר לאשה למשוך עינים בכוח, ואני שוב מדגיש שאינני מתכוין דוקא 

על הפאה, אלא על כל צורה מושכת שתהיה!

זה לא משנה איך האשה מדגימה את הפנימיות שהיא אמורה להצניע, אם על ידי פאה שבדרך כלל עדיפה 
מהמקור, ואם על ידי בגד צמוד שגורם להבין הכל, וכו' וכו'

ההנאה למשוך עיניים ברחוב זוהי בעצם התאכזרות על עצמה ועל הרואים ורק הרגשת שוא שכולם מסתכלים, 
בעוד שבעצם מדובר רק בקומץ אנשים קלי דעת מטופשים. . . רובם גרושים או מתוסבכים עם המון תסכולים 
אישיים. יש לציין, כי הדבר ברור ללא כל ספק שכל אשה שהולכת בצורה מובלטת ברחוב, מבטיחה לעצמה מקום 
למעלה באגף השמאלי. . . ואין זה משנה כלל אם היא רק חובשת פאה, או הולכת עם בנדנה, או בגד צר, בושם, 

בין אם היא אשת רב או בת של רב או בעצמה ערב רב, אם היא ספרדיה או אשכנזיה. 

ומגוונים,  רבים  בנושאים  יותר  או  על החומרות הרבות שכולנו מחמירים פחות  חלק מהציבור חשבו פעם 
החל מהקפדה על הכשרות, מה לאכול בפסח, הפרדה בין בשר לחלב, חשמל בשבת, ועוד אלף ואחד נושאים, 
שאולי ברובם איננו יודעים שהם חומרא. מה שבטוח הוא, שבנושא הפאה בכלל, ההיתר הוא כזה קלוש, עד שאם 
נעמיד אותו במשקל אחד מול כל החומרות למיניהן, נגלה תמונת מצב מגוחכת כי אנחנו ממש "מדקדקים באיכה 

ומזלזלים בקריאת שמע". 

בספרים "דת יהודי כהלכתה", "דת משה וישראל", "דבר ה' ", מנו קרוב למאה פוסקים שכתבו בצורה מפורשת 
מתאימים  כשדבריהם  רק  אותם  לצטט  זוכרים  ]שאחרים  מתוכם  המוכרים  נכרית,  הפאה  נגד  חריפים  דברים 
[: הקדמון בעל ספר הערוך, הבאר שבע, מהר"י מינץ, היעב"ץ, הגר"א מוילנא, החתם   .  . לאינטרסים שלהם. 
סופר, ר' שלמה קלוגר, הכנסת הגדולה, הפרי מגדים, הפחד יצחק, ר' יעקב אלגזי, החיד"א, ההפלאה ]עשה חרם[, 
הישועות יעקב, תלמיד הנודע ביהודה בספר תשובה מאהבה, ר' אברהם פלאג'י, החסד לאברהם תאומים, הדברי 
חיים מצאנז, בנו ר' יחזקאל משינאווה, יד הלוי ]אגב, האגדה מספרת שבזכותו הקימה שרה שנירר את בית יעקב. 
. . [, המהרש"ם מברז'ן, השדי חמד, הפני יצחק, התשורת ש"י, האמרי א"ש, מהרי"ד מבלז, הדרכי תשובה – אביו 



ספר התשובות600 

של המנחת אלעזר ממונקאטש, התפארת ישראל על המשניות, ר' ישעיה פיק ברלין ]שהגהותיו מעטרות את שולי 
הש"ס[, מהרי"ל דיסקין, הגרי"ח זוננפלד, ר' שמואל סלנט ]רבניה של ירושלים[, החקל יצחק מספינקא, הגרש"א 
אלפנדרי ]אודותיו להלן[, מהר"ץ חיות, הייטב לב מסיגוט, לב העברי, ר' הלל ליכטנשטיין, השמן רוקח, ר' יואל 
מסטמר, ר' מצליח מאזוז, הגראי"ה קוק, ר' מרדכי שרעבי, הגרש"ז אוירבך, הגרי"ץ צדקא, הגרמי"ל לנדא, הרב 
אריה פריינד, הרב משה לוי, קנין תורה בהלכה, ויבלח"א השבט הלוי, הגרי"ש אלישיב, היביע אומר, יצחק ירנן, 

עולת יצחק, והשיב משה, הרב מאזוז, הרב שמואל אוירבך, ועוד ועוד. 

זאת ועוד, המעיין בספרים הנ"ל יראה שחלק מדבריהם של הרבנים שכביכול מתירים, סולפו בזדון והוצאו 
מהקשרם, ורבים מגדולי האחרונים פירשו שדעתם להחמיר. 

אלו הם דבריו הנוקבים של מרן הגר"ע יוסף שליט"א: 

"אנו מזכירים כמה דברים שאנשים חושבים שהם חסידות, או אינם מצד הדין, ועוברים עליהם. וכמו שמורנו 
הרב יוסף מטראני כותב, יש דברים רבים שהנשים לא שומעות לנו. למשל, אני מזהיר השכם והערב שנשים לא 

יצאו לרשות הרבים עם פאה נכרית. 

זו חומרא!?

ה'ערוך' שחי לפני תשע מאות שנה, כותב, מה שאמרו בירושלמי "היוצאת בקפליטין תצא בלא כתובה", 'קפליטין' 
היינו פאה נכרית. אם כן זו לא חומרא שבדו אותה האחרונים מלבם, אלא יש לה יסוד בירושלמי, והתלמוד שלנו 
לא חולק על כך, וקיימא לן בכל דבר שמפורש בירושלמי וסתום בבבלי, ילמד סתום מן המפורש, ולא מצאנו אף 
אחד מראשונים שחולק עליו. מי יעיז לחלוק על הערוך שרש"י מזכיר את דבריו בדחילו ורחימו, בחבה וברוב 
כבוד? אמנם הפני משה פירש שקפליטין היינו מטפחת דקיקה ששערותיה נראות דרכה ולכן נחשבת כראש פרוע, 

ורוב ככל האחרונים הסכימו לאסור. 

החרם!

בספר 'מחנה לויה' שחיבר בנו של הגאון העצום ר' פנחס לוי איש הורביץ, אב"ד בפרנקפורט, מחבר ספר 
'הפלאה', שהיה לפני מאתיים שנה, כותב, כשראה אביו ובית דינו שמתחילות הנשים ללכת בפאה נכרית, לקח את 
שני הדיינים שעמו, הוציאו ספר תורה, והחרימו בחרם גמור כל אשה שתצא עם פאה נכרית לרשות הרבים. חרם 

של גאון עצום כזה, איך לא יראים לפני הקב"ה? 'מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה'?

כשהגאון 'נודע ביהודה' שהיה גאון עולם, ראה את הספר 'הפלאה' אמר "אני מקנא ממנו שלא זכיתי לחבר 
חיבור כזה"! והוא יחד עם בית דינו עמדו והחרימו בספר תורה אשה שתעיז ללכת עם פאה נכרית ברשות הרבים, 

איך לא יראים? איך לא פוחדים?

זה אסור משום  ובילוקים האלה?  זה מג'הנם מותר, מה החילוקים  ואם  זה מהודו אסור,  ויש חושבים, אם 
צניעות ולא בשביל עבודה זרה דווקא. 

הנאה מן המת

רוב הפאות הנכריות האלה הן משער נשים שמתו, משפחתן עניים, רוצים להרויח כסף, חבל להם לקבור אותן עם 
השערות שלהן, גוזזים את השערות שלה ומוכרים אותם בכסף לפאה נכרית! ולדעת מרן, שערות שהיו על המת 
אסורים בהנאה, והיא לובשת אותם על ראשה ומתייפה בהם! גם בלא עבודה זרה, שערות של מתים זהו דבר 

שאסור בהנאה. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה שאסרו?

השלטי גבורים

אמנם ר' יהושע בועז בשלטי גבורים הוכיח מהמשנה בשבת דף סד: יוצאה אשה בכבול ובפאה נכרית לחצר, 
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מכאן ראיה שמותר לצאת לרשות הרבים בפאה נכרית. כבר האחרונים דחו שזהו רק בחצר ולא ברשות הרבים, 
ואפשר שמדובר בגרושה או ברווקה שמותרת ללכת בגילוי ראש. ובעיקר הרבה דברים בזה בספר באר שבע מאת 
ר' יששכר אילנבורג שהיה בדורו של מרן, תלמיד רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, ורבו של בעל בינה לעתים וגידולי 

תרומה, והיה מגדולי דורו ומהר"ל מפראג כתב לו הסכמה, והוא כותב בספרו באר שבע שזה איסור דאורייתא. 

כל האחרונים אסרו!

שאילת  ובשו"ת  אסר,  יעב"ץ  הגאון  אסר,  סופר  החתם  אסר,  מוילנא  הגאון  כי  וראינו  הגאונים,  בדברי  חפשנו 
יעב"ץ בב' מקומות התבטא שזהו מנהג של פרוצות. רבני הספרדים כולם אוסרים פה אחד, רבי אברהם פלאג'י 
כתב בספרו לאסור בהחלט, אמר "תצא בלי כתובה", הגאון מהרש"א אלפנדרי פסק תצא בלי כתובה, וכן כותב 
רבי יצחק אבולעפיא. כמה מגאוני עולם הספרדים כתבו בפירוש שאשה כזו שמה "פרוצה", וצריך לגרשה בלי 

כתובה! למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה?

המגמה שלנו להקל!

איני אומר שום דבר מדעתי, הכל מדברי הספרים, למה לא יחושו לדברי הספרים האלה? וכי סתם אנו רוצים 
להכביד על בנות ישראל? כולם יודעים שהמגמה שלנו להקל לישראל בדבר שהוא על פי ההלכה, אבל כאן זהו 
דין מפורש בגמרא לפי דברי הערוך וכל הפוסקים שנהרו אחריו, אפילו לומר שהמנהג להקל – זהו מנהג משובש, 

אותיות 'גהנם'!

החתם סופר לא זז מדברי הגאון יעב"ץ ימין ושמאל, היה מקלס אותו מאוד, וכתב שדברי הבאר שבע אמתיים 
ונכונים. שו"ת דברי חיים גם בחלק א' וגם בחלק ב', וכן מהר"ר צבי הירש חיות כותב, שבכל פולין לא מצאנו 
אשה שתצא בפאה נכרית. וכן ר' יאודה אסאד בשו"ת יהודה יעלה, וכן ר' יצחק דוב הלוי במבמרגר מויצבורג, 

וכן מהרי"ל דיסקין. 

נצא נגדך בחנית וחיצים

ומעשה היה ברב אחד שבא לירושלים ואשתו לבשה פאה נכרית, ושלח לו הגאון ר' שמאול סלנט: דע לך שכאן 
איננו הולכים בפאה נכרית, ואם אשתך לא תסיר אותה אנחנו נצא נגדך בחנית וחצים, או עד שתחזור לעירך! 
קיבל עליו, ותכף ומיד שינתה את דעתה ולבשה כובע, וכמובא בספר 'מרא דארעא דישראל' על הגאון רבי יוסף 

חיים זוננפלד. 

ויש עוד חבילות חבילות של פוסקים למעלה מששים-שבעים פוסקים, בין חסידים בין פרושים, שאוסרים. 
ויפה צפורנם מכרסו של מי שמתיר, לא צריכים לשמוע לו, 'לא תאבה לו ולא תשמע אליו'. 

אין להביא ראיה מנשי הרבנים והאדמורי"ם

בספר 'חסד לאברהם' תאומים כותב: ברור לי שאילו גדולי הדור היו מוחים כראוי בנשותיהם ובנותיהם לא היה 
מתפשט דבר זה והיו שומעים להם, וגם ה'שדי חמד' אוסר. וב'כנסת הגדולה' )אבן העזר סימן כא( אוסר בהחלט 
משם הרב 'משא מלך'. אלא שהמשא מלך אסר גם אם קושרת בד שחור שנראה כשערותיה משום מראית העין, 

והכנסת הגדולה חלק עליו, ומ"מ שניהם פשיטא להו שהפאה אסורה. 

שזה  להם  אומרים  אסורה.  שהפאה  להאמין  רוצים  אינם  מותר,  שזה  חושבות  נכרית  פאה  שלובשות  ואלה 
אסור, ושעשו חרם, וכולם כתבו שזה אסור. והם אומרים, "לא! למה אדמו"ר פלוני רואה את בתו הולכת גם כן 
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כך ושותק? למה רב פלוני אשתו הולכת גם כן כך ושותק"? משלים את עצמם, לכן אין להם יסורי מצפון, ועושים 
כן לכתחילה. ומי שלא עושה כך, אדרבה, בזים לו. 

כמה אדמורי"ם הביעו בפני את צערם שבנותיהם הולכות בפאה נכרית, אבל אינם יכולים להתגבר עליהן. לא 
יתכן שהנשים יכתיבו לנו את הפוסקים, לא נזוז מדבריהם ימין ושמאל. 

אנו יודעים כמה רבנים שנשותיהם מכתיבות להם, ואחר כך הולכים אחריהם ברצון, 'תחילתו באונס וסופו 
ברצון', 'וילכו אחרי ההבל ויהבלו'. מה יעשו יתגרשו מהם? וכי מי אמר שהאשה השניה תהיה יותר טובה? וכי 
אנחנו צריכים ללמוד מיחידים? וכי אין לנו ספרים, מה אכפת לנו מהאיש הזה שאשתו הולכת כך? יש לנו ב"ה 

פוסקים, תפתח ותראה שאין אחד שמתיר. 

איזוהי אשה כשרה?

יש רבנים כשאני אומר לו למה אשתך הולכת בפאה, הוא עונה: יש לי ממנה כמה ילדים, אם אגרשנה להיכן אלך 
עם הילדים? וכשלא מעמידים את הדת על תילה אי אפשר ללמוד מאיזה נשים שהולכות כך. וכי בשביל שיש 
רשעה אחת שהולכת כך, מזה מביאים ראיה? מה יעשה בעלה מסכן? כתוב 'איזוהי אשה כשרה? שעושה רצון 

בעלה', והיא לא עושה רצון חכמים ולא רצון הקב"ה. 

לא יתכן לפסוק אחרת!וגם אם יש חכם שכותב נגד הפוסקים צריך להעמיד אותו במקומו, מי אתה שתחלוק 
על הפוסקים האלה? אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של 
רבי פנחס בן יאיר. זו חוצפה לחלוק על בעל הערוך שמפרש כך את הירושלמי. וכי אנחנו עניים-יתומים-אלמנות, 
אין לנו פוסקים שנוכל להורות על פיהם!? אם כן, עוונם כפול כפל כפליים. איפה יראת שמים? אדם צריך לחוש 
לדברי גאוני עולם שכתבו כן בספריהם. כולם, אחד אחרי השני כתבו שזה אסור. למה לעבור על דבריהם? בשביל 
מעט יופי? וכי חסרים כובעים יפים? חסרות מטפחות ראש יפות, משי, רקמה? כך זה גם צניעות, זו הדרך של 

התורה, צריך אדם להתרחק מדברים של פריצות, לעשות סייג לתורה, שח"ו אנשים לא יסתכלו בשערותיה. 

מה נענה ביום הדין?

אנחנו מתקרבים עכשיו לכיפור, הקב"ה יאמר להם: אתם שמעתם שזה אסור! קודם לא ידעתם, אבל עתה שמעתם 
שזה אסור, שכך אמרו כמה גאוני עולם, מדוע לא עשיתם כדבריהם? מדוע לא יראתם לעבור על דבריהם? מה 
יאמרו? מה יענו? 'אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש'. . . לכל הפחות בעשרת ימי תשובה יתחילו כבר 

לחזור בתשובה, יתקנו את המעוות. 

למי נאמין???

צריך לחזור בתשובה, לא רק על הדברים הרעים, גילוי עריות שפיכות דמים, וכל הדברים שהקב"ה מצווה 
אותנו, אלא גם העבירות שאדם דש בעקביו, תופסים וחונקים אותו ביום הדין. אלה עבירות שהאדם משלה את 
עצמו שהם מותרים, "הנה רב פלוני שבתו הולכת כך, הנה אדמו"ר פלוני שאשתו כך", כך לומדים הלכות? אין לנו 
פוסקים שאנו לומדים מהם? כל אלו הפוסקים גאוני עולם שאנו חיים מפיהם, לא נאמין להם? למי נאמין אם כן?

לכן בכל הדברים האלה חייב אדם להתנהג אפילו לפנים משורת הדין, אפילו לא היה הדין כך, כל שכן אלו 
שהם באמת יסודתם בהררי קדש, וגדולי עולם כתבו כך. 

כל אחד ואחד חייב להגיד לאשתו, לבניו לבנותיו שירחיקו מהם את העבירה הזאת, זו עבירה חמורה. 

אבל  אסור,  שזה  בספריהם  שכותבים  מהם  יש  שותקים,  כולם  לא  אבל  שותקים",  "האשכנזים  טוענים  יש 
האנשים לא יודעים מה שכתוב בספרים, וכי כל אחד הולך לעיין בספרים?! בשבט הלוי' )ח"ה סי' קצט אות ד(, 
לאחד מגדולי הדור הגאון הרב וואזנר, כותב שזה אסור. אבל מי קורא בספרו? רק תלמידי חכמים, אלה שיש להם 
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נשים שהולכות בפאה נכרית ילמדו בספרו? זה ספר מיוחד לתלמידי חכמים! למה לא יחושו לדבריו? למה לא 
יחושו לדברי הפוסקים? למה יעברו על דברים אלה?

ראש של עז. . . 

גם האשכנזיות שלבשו פאה נכרית, אני ראיתי לפני ארבעים-חמישים שנה היו נשי רבנים אשכנזים שלבשו פאה 
נכרית, אבל תכף אתה מרגיש שזה פאה נכרית, נראית כמו שער של עזים, אתה רואה את ראשה כמו ראש של עז. . 
. ללא יופי ולא הדר, שערות מוזרות ומשונות שהיום אף אשה שמכבדת את עצמה לא תלך עם זה בכלל. . . מה לי 
אם לובשת מטפחת מה לי אם לובשת שער עזים, מהיכא תיתי שיהיה אסור? איני אומר שזה מותר, גם זה אסור, 
כי בספר דברי חיים מצאנז כותב בשצף קצף, כל אלה שלובשות פאה נכרית זה מעשה השחקניות, ועוברות משום 

'בחוקותיהם לא תלכו', וכן כותב רבי צבי הירש חיות והגאון יעב"ץ. 

בדורות הראשונים הפאות הנכריות היו ניכרות מאד לעין, ולא היה בהן חשש למראית העין שידמו לשערות 
טבעיות, ואילו הפאות הנכריות שנתחדשו בזה"ז, לא רק שהן דומות לשערות הטבעיות, אלא גם עולות עליהן 
ביופיין ובטיבן ובמראיתן, עד שאף הפרוצות משתמשות בהן לנוי וליופי. ומכיון שאין שום היכר בין פאות אלו 
בגילוי  ההולכות  לפרוצות  אותן  שיחשבו  העין,  מראית  משום  בהן  לחשוש  שיש  ודאי  הא  הטבעיות,  לשערות 

שערות ראשן ברה"ר. ועכ"פ כשיש טעם להחמיר בזה"ז יותר מן הדורות הקודמים בטל לעז הראשונים. 

גם הצמח צדק מלובביץ'-האדמו"ר הקודם מחב"ד אוסר פאה נוכרית!

כך כותב גם בצמח צדק מלובביץ' שהיה לפני מאה ועשרים שנה, רבם של חסידי חב"ד, מה שנוח להם אומרים 
'כך אמר רבינו', ומה שלא נוח להם זורקים אותו. . . אם כן זה שקר שאומרים שהולכים אחריו, "אותם חסידים אין 

רוח חכמים נוחה מהם", כמו שאמרו בשבת קכא )ע"ב(. 

]הערת המו"ל: מכיון שרבים מהרוצים להתיר נתלים בדעתו של האדמו"ר האחרון מחב"ד זצ"ל, כאן המקום 
להביא ציטוט מדברי האדמו"ר זצ"ל בעצמו בספר תורת מנחם )חלק יב, תשי"ד – ח"ג עמ' 189(: "החילוק בין פאה 
נכרית למטפחת הוא בכך שבנוגע לפאה נכרית אין ברירה על אתר, ובנוגע למטפחת יש ברירה להסירה. למשל, 
אייזנהאווער"  "פרעזידנענט  ייכנס  אם  אפילו  נכרית,  פאה  חבושה  כשהאשה  הרי  אנשים,  במסיבת  כשיושבים 
]נשיא ארה"ב בזמנו[ לא תסיר את הפאה, משא"כ בנוגע למטפחת קל להסירה". )עמ' 190 ההדגשות במקור(: 
יכולה היא לטעון, שהיא תלך לבושה במטפחת "כראוי", בודאי שטוב הדבר "אם" יהיה כך, אבל "מהמציאות" 
יודעים "שאין הדבר כן". עכ"ל. עי"ש. ומבואר בפירוש שכל העדיפות של פאה היא רק באשה כזו שיש לגביה 
חשש שבמקום בושה וכדו' תסיר ביודעין את כיסוי ראשה ותשאר פרועת ראש, ובודאי שטעם זה לא שייך ברוב 

ככל הנשים בארץ שכביכול נתלות בדעתו של האדמו"ר זצ"ל. [

סגולה לבנים צדיקים ותלמידי חכמים!

כל אשה שרוצה שבניה יהיו צדיקים תתנהג בצניעות, כך כותב הזוהר הקדוש. קמחית, היתה אשה שזכתה לראות 
את שבעת בניה כהנים גדולים, אמרו לה במה זכית? "מימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי", אפילו את שערות 
ראשה לא ראו קורות ביתה, כשהיתה מסתרקת היתה שמה סדין על ראשה ומסתרקת אף שהקורות אינם בעלי רוח 
חיים, רק בשביל שאף אחד לא יראה את שערות ראשה. כך התנהגה בצניעות, ולכן זכתה לשבעה בנים שכולם 

כהנים גדולים!

דא עקא שיש לנו בית ספר היחיד "בית יעקב", זהו בית ספר מצויין שמחנכים לתורה ויראת שמים, אך המורות 
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להלן עוד מקצת מהפוסקים שאסרו באופן גורף הפאה הנוכרית!)להלן החלק השני של העלון שמופץ בימים אלו בכל בתי הכנסת בארץ 

על חומרת הפאה!(

שלהם באו מאלה שלובשות פאה נכרית, ומה תעשה התלמידה? הבת אומרת וכי אני יותר טובה מהמורה שלי, 
'דיו לעבד להיות כרבו', והיא הולכת אחרי המורה שלה, 'ומורה לא יעלה על ראשו'. . . 



ספר התשובות 605

ויש מורות שהחזיקו מעמד ולבשו כובע והיו ללעג וקלס בעיני חברותיהן על שלובשות כובע, לא די שהן 
חוטאות ולובשות פאה נכרית אלא גם לועגות ללובשות כובע. כמה פעמים פנינו למנהליהן וביקשנו שהמורות 
הנשואות לכל הפחות ילבשו כובע. וגם עד שהקימו לנו בית ספר ספרדי. . . הביאו את כל המורות מבית יעקב 

הולכות עם פאה נכרית, וכדי בזיון וקצף שיאמרו התירו פרושים את הדבר. 

צריך לדעת, מעשים לחוד ותורה לחוד. התורה שלנו לא תתבטל מפני איזה מורה, ישאלו את המורות האלה 
הם יודעות את כל הפוסקים האלה שצריך לגרש אותן בלי כתובה, כולן יודעות אחת מחברתה, 'חברך חברא אית 
ליה'. ומצוה רבה לפרסם האיסור ברבים, ובפרט לספרדיות שנהגו לאסור מימות עולם ומשנים קדמוניות, ורק 
ולא מתקנתא.  נשי מקלקלתא  הני  דילפי  כעת התחילו ללמוד מאלו המורות היתר לעצמן שלא ברצון חכמים, 
ומצוה להודיען שזוהי פירצה חמורה בגדר הצניעות של בנות ישראל הכשרות, וכמ"ש הגאון מהר"א תאומים בעל 
חסד לאברהם, שצריך למחות ולמנוע בנות ישראל לצאת בפאה נכרית. )ומה מאד יש להזהיר את עורכי העיתונות 

הדתיים שנעשה להם כהיתר לפרסם המקומות שמוכרים פאה נכרית, ומכשילים בזה את הרבים.(

היום יש כמה בחורים רוצים להתחתן, ובאים לדבר על התנאים שביניהם, היא אומרת "איני הולכת רק עם פאה 
נכרית", חסר רק שיכתבו את התנאי הזה בכתובה. . . בושה וחרפה, וכדי בזיון וקצף. בכל הדברים שלנו אנחנו 

סומכים על הפוסקים האלה, באיסורי דאורייתא בדיני איסור והיתר, ופה לא נסמוך עליהם?

שום דבר לא יעזור להן!

ואלה לא חושבים שעושים עבירה בכלל, יש אדם שעושה עבירה ואחר כך מצפונו מכה אותו על העבירה, אבל 
אלה לא חושבים שעושים עבירה. יבואו לשמים יתנו להם פולסי דנורא ויענישו אותם, שום דבר לא יעזור להן, 

לא אביהן ולא הבעל!

אוי לאותם בחורי ישיבות!
עם האשה, שתלך  ויש בחורי ישיבות, תצלנה אזן משמוע, "בחורי ישיבות", מתנים תנאי 
דווקא בפאה נכרית. עינים להם ולא יראו, טחו עיניהם מראות, עיורים! לא רואים פוסקים! 
לומדים בבא-קמא בבא-מציעא בבא-בתרא, ואת הדברים האלה אינם יודעים, ולא רוצים לדעת, 

ואפילו יגידו להם לא יאמינו. 
אפילו הבחורה טובה רוצה ללבוש מטפחת או כובע, אומר "לא, תלבשי פאה נכרית". אוי לו 
לבחור הזה! אין לו יראת שמים, הוא רשע! חוטא ומחטיא!כמה פעמים באו אצלי לשאול אותי 
מה לעשות עם בחור כזה, אמרתי: אסור לקחת אותו, זה רשע! אין לו יראת שמים, תורתו לא 

שווה כלום! זהו כמו דואג האדומי שכל מעשיו היו מושחתים, איפה היראת שמים?
צריך כל אחד ואחד להזהר, לא יתן את בתו לאיש כזה מושחת שדורש שתלבש דווקא פאה. 
זה לא אברך ישיבה, זה אברך רשע! צריך לגרש אותו! יחפש לו אברך טוב שידע את האמת, 

יסכים על מטפחת ראש, על כובע. עד כאן דבריו.
 כתב הגאון ר' חיים מוולאז'ין )נפש החיים שער א' פרק ד'( כי יהודי המהרהר הרהורי עבירה מטמא את 

מוחו יותר מהטומאה שטימא טיטוס בהכניסו אשה פרוצה לקודש הקודשים וחטא עמה שם!

תחשבו לבד, אם האיש המהרהר נמשל לאותו טיטוס מתועב שהעז לחלל את בית קדשנו ותפארתנו, ודאי 
שאותה אשה שגרמה לאיש לבוא לידי כך גרמה לעצמה להידמות ח"ו לאותה אחת שעמה עשה טיטוס את מעשהו 

הנפשע!

האם כדאי להיכנס לקטגוריה הזוועתית הזו, רק בשביל דמיון???" עכ"ד בנות יקרות תבינו עוד כמה חמורה 
פאה. כל פאה ! הגרי״ש אלישיב אומר: ״פאה נוכרית זה איסור גמור!״ הרב עובדיה יוסף: ״פאה נוכרית״ זה 
אסור בהחלט״ עוד אמר ״עמי הארץ, בורים, רשעים! אלה אנשים שדורשים דברים כאלה״ בעל ספר העצי 
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ארזים באבן העזר אומר: ״בטוחני שכל רב שיקל בפיאה נוכרית עתיד הוא ליתן את הדין״!הגאון יעבץ כותב 
בפירוש: " שזה אסור בהחלט!" החתם סופר: ״ ודאי שצריך לאסור "מהר״ף חיות בספר איש חיות: ״ כבר 
בספר  מצאנז  חיים  בזה״רבי  נזהרים  וכולם  והאפיקורסים  המינים  רק  בה,  מקילים  ואין  עולם  גדולי  אסרוה 
שו״ץ דברי חיים אומר: ״ זה רק השחקניות, פרועות, פרוצות, אלו הן שהתחילו בזה. ולמדו מהו כמה אנשים 
״ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. . ״הרב עובדיה על אברכים שדורשים פאה נוכרית: ״תורה שלהם כמו ״דואג 

האדומי״ מן השפה לחוץ. . עתידים ליתן את הדין״!

תשובה חדה וממצה מהאוטיסט דניאל לגבי חומרת הפאות והרבנים שמתירים אותם שאין להם סמכות 
להתירם קראו:  "שאלה: אתה )דניאל( אומר שכל רב מסכים איתך שפאות נוכריות כיום הן אסורות. זה פשוט 
לא נכון/שקר. בעיר שלי כל נשות ראשי הכוללים, ראשי ישיבות, פוסקים המלאים ביראת שמים, כולן לובשות 

פאה. . . . "

דניאל: "קודם כל, מעולם לא אמרתי שכל הרבנים מסכימים, אני אמרתי שאין רב שיכול להגיד שהפאות 
המודרניות, פאות הקסטם הן "מותר", ואין שום דרך שיוכלו להתיר, הן נראות כמו שיער, הן מאד מושכות, 

והנשים )הלובשות אותן( לא נראות נשואות. חוץ מנושא "עבודה זרה" שזו עדיין בעיה בפאות. 

זה נכון שהרבה ראשי ישיבות ורבנים מתעלמים מזה, בכל אופן הרבה מהגדולים דיברו נגד פאות, ואפילו 
ורבנים  ישיבות  והרבה ראשי  יכול להתפתח מזה  נגד פיאות העשויות מקש בגלל שיכלו לראות מה בעתיד 
מסכימים עם זה. בכל אופן אני מתפלל עבור כולם. בנושא הגרביים, אינך אמור לראות את הרגליים. נקודה. 

אם הגרביים דקות, אתה לבטח יכול לראות את הרגל, אם הגרביים עבות, אינך יכול לראות את הרגל. 

כיום הרבה נשים במבוכה/בילבול, הבעלים שלהן לבושים כמו לפני 200 שנה והן לבושות כמו דוגמניות 
מבורדה )מגזין לבוש לנשים(. 

יכול להיות  זה  ישיבה אומרים שזה "כשר"? איך  אני רוצה להבין, אתה באמת רוצה לומר לי שראשי 
"כשר"? יש לנו "מסורת", הדרך בה הבעלים לובשים מעילים ארוכים, כובע שחור, שטריימל וכו', אז למה 
לנשים אין מסורת מהדרך בה הסבתא והסבתא-רבה התלבשה ? לרוע המזל, הרבה מהסבתות שלהן חיו בתקופת 

ההשכלה, כך שבאמת לא נראו כל כך עם לבוש יהודי. 

כעת, עד כמה ראשי הישיבות שאתה מתייחס אליהם הם יראי שמים, זה לא בשבילי לומר, אני רק יכול 
להגיד מה שאני יודע, ואני יודע שהפאות הנפוצות באמריקה עם הפס הלבן ושיער בלונדיני הנראה כמו שיער 

אמיתי המתנופף ברוח – זה לא יכול להיות "מותר". 

ואם יראי שמים אומרים שדבר שהוא טריפה הוא מותר, אז אני לא יודע אולי זה חלק של הבילבול של 
תקופת עקבות המשיח. בשולחן ערוך כתוב שאישה צריכה להיראות נשואה, אישה צריכה להיות צנועה ונשים 
אלה נראות כאילו יצאו ממגזין אופנה. זה לא יכול להיות "מותר". אני רוצה להבין האם מותר להביא "טריפה" 
לתוך הבית ? לא, זה אסור. אבל "טריפה" הובאה לתוך בתיהם ע"י אנשים הנקראים "צדיקים". ב "מונסי" 
האנשים המעורבים בסקנדל הבשר – כולם היו צדיקים. אנו חיים בדור של בילבול, בילבול, בילבול. היינו 
צריכים לחזור לאחור, למה שהיה, לא 200 שנה לאחור, יותר, בגלל שכבר לפני 200 שנה היינו מבולבלים. "

מתוך הספר דניאל מסרים מעולם האמת -1 עמוד 339 נושא: פאה נוכרית, הרבי מלובביץ, כסוי ראש

שואל: אורח 2116 )10/03/2007(

שאלה: איך זה שאתה חולק על דעת הרבי מלובביץ שאמר שרק פאה ולא משהו כיסוי אחר אתה רוצה להגיד 
שהוא טעה? זה הרבי מלובביץ ולהזכירך אני מדבר על פאה צנועה ולא של 2000 דולר. דניאל:"הוא לא אמר את 
זה ואני לא חולק על הרבי מלובביץ זכר צדיק לברכה. הוא ראה דור שהרוב – או הורידו לגמרי את הכיסוי 
ראש או חלק רציני של השיער שלהם היה גלוי, אז הוא אמר שפאה מכסה את הכל. אבל אם הוא היה רואה 

את הפאות של היום הוא היה צועק גיוואלד ועושה לזה סוף." מסר מהספר דניאל מסרים מעולם האמת 1 עמוד 218
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חיסול כל המחלוקות בנוגע לפאות הנוכריות מדברי רבותינו גדולי הפוסקים 
מאחר ונושא הפאות שנוי במחלוקת אצל מיעוט ראיתי לנכון להביא פרק נוסף למי שטרם שוכנע חד משמעית 
שפאה נוכרית אסורה ברשות הרבים לכולי עלמא!! הבאתי את דברי גדולי הדורות והמקורות כפי שקובצו באתר 
צניעות של אגודת הצניעות תנצח ברשות הרב יצחק אלהב שליט"א. ולהלן ריכוז דברי גדולי בדור, הנני ממליץ 
נוכרית אסורה בהחלט לדלג על פרק זה של ציטוט גדולי הדורות, ומי  למי שכבר שוכנע חד משמעית שפאה 
שאשתו או שהיא הולכת בפאה נוכרית ורוצה עוד הוכחות חדות וממצות שהפאה ברשות הרבים אסורה בהחלט 
וכאן בציטוטים הללו,  זה  רואים בפרק  זכרו אם תתעלמו ממה שאתם  או מוזמן ללמוד המובא לעיל.  מוזמנת 
שמוכיחים חד משמעית שהמתירים סמכו על היתר שנדחה בשתי ידיים על ידי כל הגדולים, ושבכלל לא התכוונו 
להתיר את הפאות של ימינו, אם לא מדין כסוי ראש, אז מדין פריצות וגירוי יצרים. ורק מי שיחקור הנושא לעומק 
יבין הטעות כפי שאני הבנתי ולכן ברור )כפי גדולי הפוסקים שאמרו כן והילדים האוטיסטים(שאין שום רב שיכול 
להתיר פאה נוכרית ברשות הרבים וזה כל פאה נוכרית שכן היא אסורה מהתורה! זכרו, לא יעזור לכם המצוות 
שלכם להינצל מיום הדין ולא יעזור לכם אפילו שאתם רבנים אתם תתנו את הדין!!)פאה נוכרית ברשות הרבים 
זה איסור מדאורייתא כפי שגדולי הפוסקים קבעו .וגם אם יש לכם ספק.ספק מדאורייתא הולכים לחומרא!!!(

מחטיאי הרבים אין להם חלק לעולם הבא כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה, זכרו שגם שמואל הנביא שהיה 
שקול למשה ואהרון פחד מיום הדין אז איך אתם לא תפחדו? שמטפחת צנועה או כובע צנוע שמכסה את כל 
השערות ללא פשרות מותרת לכול הדעות. יחזקאל הנביא ניבא כבר על דור זה דור הגאולה שיהיו בו צדיקים 
שלא ילכו בדרך השם ויחטיאו את הרבים כגון בפאות הנוכריות ובראיות אסורות באשת איש ועליהם הוא דיבר 
אמר  ועוד  גמור.  רשע  כמו  יורשעו ממש  והם  והמצוות שלהם  הצדקנות  להם  תיזכר  לא  רשעתם  ואמר שביום 
שהצדיקים הללו ששבו מצדקתם ועשו עוול לא יאמינו שימחקו להם הזכויות ולא יזכרו להן ימי צדקותם ואף 
יחשבו שאין זה מדרכי השם להתעלם משאר מצוותיהם, ובטעות יאחזו כדברי הנביא יחזקאל, והם ימותו כנבל 
תינוקות  שהם  לומר  יהיה  ניתן  לא  עליהם  כי  ממנו  חמור  אף  ואולי  הרשעים  כאחרון  ממש  ברשעתם  הכרמלי 
שנשבו. במיוחד שהצדיקים הללו נכשלו והכשילו בעוון כה חמור מנשוא של עריות, שעליו נאמר יהרג ואל יעבור 
כגון החטאת הרבים בראיות אסורות באשת איש עם פאה נוכרית שהיא אסורה מדאורייתה ומדרבנן מילים אלו 

של הנביא יחזקאל מדברות בעד עצמן!!!

קראו ותפחדו על חייכם חיי ילדכם, נשותיכם וכל אשר יקר לכם גם בעולם הזה וגם בבא. לאור דברי הנביא 
אני בספק אם יש מי שינצל מעונש שהוא עשה עוול כה חמור וכה ברור ויש חשש ממשי בחטא כה חמור 
שיאבד הצדיק ששב מצדקתו את העולם הבא שלו עד כדי כך. ואל תגידו כמו שיחזקאל הנביא אמר שתגידו 
שזה לא ייתכן כי זה לא דרך השם אבל הוא גם ענה לכם ואמר בשם השם: "הדרכי לא ייתכן? הלוא דריככם לא 
ייתכנו!!!" וסיכם: "בשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, ומת עליהם בעוולו אשר עשה ימות ". תהיו אנשי אמת 
ולא שקר!!! ואני מוסיף ימות בעולם הזה ובבא כמו שנאמר מי אלו שאין להם חלק לעולם הבא? 
מחטיאי הרבים!!! שתבינו אפילו מי שמחטיא בדבר קל נחשב למחטיא הרבים!!אז קל וחומר 
שמי שמחטיא באיסור ראייה אסורה של אשת איש והרהור עבירה שחמור מעבירה באשת איש. 
לנוחיותכם אני מביא את דברי הרמב"ם במשנה תורה לרמב"ם הלכות תשובה "הלכה י' ואלו 
מוגדרים כמחטיאי הרבים: מחטיאי הרבים כיצד? אחד שהחטיא בדבר גדול, כגון ירבעם וצדוק ובייתוס, 
ואחד שהחטיא בדבר קל, אפילו לבטל מצות עשה, ואחד האונס אחרים עד שיחטאו, כמנשה שהיה הורג את 
ישראל עד שיעבדו עבודת כוכבים, או שהטעה אחרים והדיחם. " עד כאן דברי הרמב"ם הקדוש. ואנוכי המחבר 
מוסיף, מי שאונס את הציבור של הגברים להביט באשתו ו/או באשת איש שלובשת פאה נוכרית עד כי אין ניכר 
אם היא רווקה/בתולה או אשת איש, וגם אם ניכר כפי שיובא לעיל והובא קודם גם זאת נאסר כליל. כמו כן מי 
שמתיר פאה נוכרית ומנסה לגייס אנשים לאמונה שלו שפאה נוכרית מותרת ומסייע לאחרים להחטיא את הרבים 
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בראיות אסורות באשת איש בפאה הנוכרית בוודאי כל אלו בין מחטיאי הרבים שעליהם מדבר הרמב"ם שאין להם 
חלק לעולם הבא. מה אתם לא יראים מדבר חמור שכזה שמה אתם טועים? הדרך לגהינם רצופה כוונות טובות!! 
זכרו ששום רב לא יכול להתיר חזיר ולכן שום רב לא יכול להתיר פאה נוכרית שזה ממש כחזיר. זה ברור כאור 

היום שאשה זאת מושכת אש אליה שיביטו בה ועוד. . . 

וממשיך הרמב"ם ואומר כך על מחטיאי הרבים שהם בין ה 24 כתות שמנה בין אלו שאין להם חלק לעולם 
הבא: הלכה יד: "כל אחד ואחד מעשרים וארבעה אנשים אלו שמנינו, אע"פ שהן מישראל, אין להם חלק 
לעולם הבא." עד כאן דברי הרמב"ם ועכשיו הנני מצטט את דברי הנביא יחזקאל שדיבר על דורנו אנו ובכלל על 
הצדיק ששב מצדקתו ועשה עוול ככל התועבות שהרשע עושה)כמו החטאת הרבים בפאה האסורה( ועניות דעתי 

רמז ברמז עבה על נושא הפאות והחוסר צניעות במלבושיי "הצדיקות". ואלו הם דבריו ללא שינוי: )יחזקאל י"ח(

" ובשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול, ככול התועבות אשר-עשה הרשע יעשה, וחי--כל-צדקותיו אשר-עשה 
לא תיזכרנה, במעלו אשר-מעל ובחטאתו אשר-חטא בם ימות. כה ואמרתם, לא ייתכן דרך אדוניי: שמעו-נא, 
ייתכנו. כו בשוב-צדיק מצדקתו ועשה עוול, ומת עליהם:  ייתכן, הלוא דרכיכם לא  בית ישראל, הדרכי לא 

בעוולו אשר-עשה, ימות" 

הרמב"ם מסכם בהלכות תשובה: למרות שמי שחטא עד כה בפאה הנוכרית האסורה יש לו תשובה אפילו 
שהחטיא את הרבים ולכן שובו בתשובה ואל תאמרו אחטא ואשוב שאז אין מסייעין בידו של אדם לעשות תשובה 

ולהלן דברי הרמב"ם שינחמו אותכם לשוב בתשובה: 

הרמב"ם: "במה דברים אמורים? שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא כשמת בלא תשובה, אבל אם 
שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. אפילו כפר 
בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב, יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר: "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" 

)ישעיהו נז, יט(. 

בין במטמוניות, מקבלין אותן, שנאמר:  בין בגלוי  וכיוצא בהן שחזרו בתשובה,  כל הרשעים והמומרים 
"שובו בנים שובבים"  )ירמיהו ג, יד, ירמיהו ג, כב(. אע"פ שעדין שובב הוא, שהרי בסתר שב ולא בגלוי, מקבלין 

אותו בתשובה."

וע"כ אל תהיו כסילים ותמרו את פי השם ותשענו על משענת קנה רצוץ. קראו והפנימו שאתם טועים חד 
משמעית אם אתם הולכים עם פאה נוכרית או מתירים לנשותיכן ללכת עם פאה נוכרית ועונשכן כשלהן. ואוי לו 
למי שלא מוחה שכן מצווה למחות שלא תסע עליו חטא. )וגם אם היה ספק בדבר זכרו :ספק מדאוייתא הולכים 
לחומרא ,ובכיסוי ראש של מטפחת צנועה או כובע צנוע ,שמכסה את כל השערות יוצאים ידי חובה לכולי 

עלמא.(

להלן הלקט מתוך דברי רבותינו גדולי הפוסקים על הפאה הנוכרית כפי שקובצו באתר צניעות של: "אגודת 
הצניעות תנצח" ברשות הרב יצחק אלהב שליט"א: 

לקט מתוך דברי רבותינו גדולי הפוסקים, על הפאה הנכרית
הגאון בעל "שלטי הגבורים" התיר לאנשים לקרוא ק"ש כנגד פאה נכרית, וגם לנשים התיר לצאת בפאה מגולה, 
וראייתו מזה שנמצא כתוב בתלמוד שנשים נשואות היה להן פאות, ועל כרחך שהיו מתקשטות בפאות ההם ואין 
לומר שהיו משימות צעיף או מידי על הפאות ההם דא"כ מאי אהני ההוא קישוט כו' אלא פשיטא דמיירי שהולכות 
בשערות מגולות עכ"ד. רבותינו גדולי הפוסקים הרמ"א הלבוש המ"א ועוד שהבינו שכוונתו להביא ראיה לחצר 
מגולה  בפאה  לצאת  שמותר  שכוונתו  שחשבו  רבותינו  להלכה.  דבריו  הביאו  הרבים,  לרשות  ולא  ק"ש  ולענין 
לרשות הרבים הקשו עליו שהרי מבואר לכל מעיין שלא היו מתקשטות בפאות ההם רק בבית וחצר לבעליהן, 

ולרשות הרבים יצאו בכיסוי צנוע המכסה כל השיער, ויש איסור לצאת לרשות הרבים
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בפאה מגולה משום דת משה ויהודית, והרי קצת מדבריהם: 

א. הגאון רבי שמואל יהודה קצינלבויגען

הרב  יד  בכתיבת  כתוב  מצאתי  ואני  וז"ל:  כתב  הנ"ל  הש"ג  דברי  שהביא  אחר  יח  סימן  שבע  באר  בשו"ת 
חכמי  אבותינו  לנו  העיר שהנחילו  זו  ולא  הדרך  זה  לא  עליו  קצנאילנבוגין שכתב  ז"ל  יהודה  מהר"ר  המובהק 
המשנה והגמרא והמפרשים והפוסקים ז"ל מפני שהדבר פשוט הרבה יותר מביעתא בכותחא דמה ששנו היתר 
להתקשט ולצאת בפאה נכרית בכולי גמרא מיירי דוקא בפאה נכרית מכוסה תחת השבכה כו' והלא הרבה דברים 
אסרו חכמים לנשים מפני מראית העין ]א[ כו' ]ואם כוונת הש"ג להתיר בחצר[ א"כ בחנם טרח כל הטורח הזה 
החכם הנזכר דהא אפילו בשערות ראשה ממש מגולות מותר לה לילך בחצר כדמוכח בהדיא בפרק המדיר כו' 
ופרש"י והתוספות והר"ן כו' שאין אשה נזהרת בחצרה כו' ואפילו דבר שאינו הגון נמי לא הוי ]ב[ כו' ]וברשות 
לו ולא תשמע אליו  הרבים[ איסור דת משה ויהודית במקומו עומד כו', ומסיים: על כן אומר אני לא תאבה 
כלל ועקר בכל מה שכתב כו' כי הם דברים בטלים הבל הבלים וכדי שלא יכשל בהם זולתו על כן עמדנו 
על מקום טעותו. עכ"ד. ובספרו דרשות מהר"י מינץ )דרוש הראשון(: ואבותינו ואבות אבותינו הקדושים בכל 
קהלות אשכנזים מחו בדורותיהם שלא ישאו על ראשם אפילו הבינדי ממשי שהגוון שלו דומה לשער, הלא 
יראו מעלתכם כי במקום שנוהגים נשי האומות לכסות שער ראשם והאחיות נזהרות כמו כן מלהתקשט בפאה 

נכרית, עכ"ל. 

ב. הגאון רבי ישכר איילינגורג בעל "באר שבע"

בתשובה הנ"ל וז"ל: הגה"ה ואני אוסיף נופך משלי להביא ראיה שאין להשיב עליה מהא דתנן בנדרים פ"ד 
הנודר משחורי הראש מותר בנשים כו' ופרש"י נשים לעולם מיכסו שאינם שחורי הראש ועטופות כל שעה 
בלבנים ע"כ. ואם איתא שכל הנשים היו רגילות בפאה נכרית מגולה כדי שתתקשט בשער א"כ קשה כו' כיון 

שאינן עטופות על ראשן בלבנים רק בשערות שחורים הם נקראים שחורי הראש. 

ג. הגאון רבי בנימין מוספיא בעל מוסף הערוך

בירושלמי כתובות פ"ז ה"ו: ר' חייה בשם ר' יוחנן היוצאה בקפליטין שלה אין בה משום ראשה פרוע, הדא 
דתימא לחצר, אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה פרוע: ופירש במוסף הערוך )נדפס בתוך ספר הערוך( 
וז"ל: קפליטין – )ירושלמי כתובות פ"ז( היוצאה בקפליטין שלה אין בה משום ראשה פרוע, פירוש בלשון רומי 
שער ותלתלים ופאה נכרית עכ"ל ]ג[ והיינו דקפליטין שבירושלמי הוא פאה. מבואר בזה שההיתר ששנו חכמים 
לצאת בפ"נ)פאה נוכרית( הוא רק לחצר, אבל למבוי יש איסור לצאת בפאה כמו בשיער ממש, כמפורש להדיא 

בירושלמי, ומכאן שגם ברה"ר הפאה אסורה כמו שער שלה. 

ד. הגאון רבי יעקב עמדין )יעב"ץ(

בספרו שאילת יעב"ץ ח"א סי' ט ]וכן בהגהותיו לנזיר דף כ"ח: [: וכן עיקר לענ"ד דלא עדיפה פאה נכרית 
מקלתה דבשוק אסורה מדת יהודית כדאיתה בהמדיר. ושם בחלק ב' ]בסי' ז כתב על התשובה הנ"ל "דינקותי 
היא, זה לי יותר מארבעים שנה"[ בסי' ח' הוסיף "פ"נ)פאה נוכרית( שבמקום שערה עומדת הרי היא כשערה 
ממש כדמוכח מגמרא דכתובות בהדיא". וע"ע בספרו מור וקציעה או"ח סי' עה, ובספרו לחם שמים פ"ו דשבת. 
ובצוואתו )מכתי"ק בהגהותיו לסידורו עמודי שמים, נדפס בסוף הסידור עמ' קב שנת תשכ"ו(: ואתם בני יצ"ו 
זרעי וזרע זרעי עד עולם, הנני מצוה בזה עליכם ועל דורותיכם אחריכם חק עולם ולא יעבור כו' וכן פאה נכרית 
)פארוק( יהא אסור לכם כו', וכל מי מיו"ח שיעבור ע"ד צוואתי ואזהרתי זאת לא יקרא שמי עליו בסודם אל 

תבוא נפשי ובקהלם לא תחד כבודי ובשם ישראל לא יכנה. 
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ה. הגאון רבי חיים בנבנשתי בעל כנסת הגדולה

בכנסת הגדולה )אהע"ז כא אחרי שהביא את דברי הש"ג(: – אבל בבאר שבע דף צג הביא בשם מהרר"ש 
יאודה קאצינלבויגן ז"ל שמחה על קדקד סברא זו והאריך הרבה והעלה לאיסור. 

ו. הגאון רבי יצחק לאמפורנטי בעל פחד יצחק )רבו של הרמח"ל.(

בפחד יצחק אות פ: פאה נכרית לנשים נשואות שקורין קרינא"ל או פירוקינו והשגות מהרר"י קצינעלבויגן 
נגד המתיר והוכיח בראיות ברורות שאין להתיר הפא"נ)הפאה הנוכרית( לנשואות

אלא מכוסה תחת השבכה ועל ראשה רדיד, באר שבע דף צ"ג. 

ז. הגאון רבי ישראל יעקב אלגזי, אבי הרי"ט אלגזי

בספר קהלת יעקב )מענה לשון ח"ג אות רמ(: שער באשה ערוה אפי' שער חברתה בכלל זה – באר שבע. 

ח. הגאון רבי רפאל מילדולה בעל מים רבים

מים רבים )אמסטרדם תצז( חאהע"ז סי' לו: אבל בבא"ש הביא מהר"ר יהודה קצינלבוגן שמחה על קדקד 
סברא זו והאריך הרבה והעלה לאיסור. 

ט. הגאון בעל ההפלאה, ובית דינו

בספר לחמי תודה לבנו הג"ר צבי הירש איש הורוויץ דף ד: וגם ראוי להוכיח ולהודיע גודל המכשלה אשר 
זה כמה שנים שיצא הכרוז בבהכ"נ מפי כבוד אאמ"ו הגאון זצלה"ה בצירוף שני בתי דינים יצ"ו בחרם על 

לבישת נשים בפאה נכרית. 

י. הגאון רבי משה סופר בעל החתם סופר

בהגהותיו על שו"ע או"ח סי' עה )מג"א סק"ה(: המעיין בספר באר שבע בפנים יראה כי סוף דבריו נכונים 
והמה בשם הגאון מוה"י קצינלבוגן והוא הוסיף ראי' מנדרים מ"ח ב' גבי שחורי ראש, וכן העלה מהר"י יעבץ 
לאסור כו' אבל פא"נ)פאה נוכרית( לא עדיף מקלתה דאסור עכ"ל. ובצוואתו )נדפס בספר לב העברי( כתב: 
וגם בפ"נ)בפאה  רעות שמוציאים "אפי' שערה אחת"חוץ,  נשים  ומכ"ש שתזהרו מריעות  כו'  לכם  השמרו 

נוכרית( ]"אפי' שערה אחת"[ אני אוסרכם איסור גמור. 

יא. הגאון רבי יעקב אורנשטיין – בעל ישועות יעקב

בישועות יעקב או"ח סי' עה סק"ג: ולגוף הדין, כיון דהך דיוצאה וראשה פרוע מטעם פריצות קאתינן עלה, 
וכיון שאין ניכר השער של פאה נכרית אם הוא משער גופה או משער נכרית כו' ומסיק יש איסור תורה. ולענין 

ק"ש יש להתיר דחשיב כיסוי ]כלומר, לענין פ"ר הוי פריצות אף דחשיב כיסוי לק"ש[. 

יב. הגאון הרב חיד"א

בברכי יוסף או"ח סי' שג סק"ב: ומה שהביא הא"ר משם השה"ג דמתיר לנשואה לגלות פא"נ)פאה נוכרית(, 
נעלם ממנו דהרב מהר"י קצינלבויגן הביאו הרב באר שבע הפליא לתמוה ע"ז. וע"ע במחזיק ברכה או"ח סי' 

עה סק"ב. 

יג. הגאון רבי נח חיים צבי בעל עצי אלמוגים ומעין החכמה
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בספרו עצי ארזים )על אהע"ז( סי' כא סק"ב הביא דברי הש"ג וכתב עליו: וטעה בזה טעות גדול דלדבריו 
תיקשי כו', לכן נראה לי פשוט דאסור לאשה נשואה להתקשט בפא"נ)פאה נוכרית(, והמורים היתר חדשים 

מקרוב עתידים ליתן את הדין. 

יד. הגאון בעל טעם המלך

לא יאות לנשים מבנות רחל ולאה לעשות כן במקומינו כי אין זה מדרכי הצנועות ולא בשביל נשים כאלה 
גדר שגדרו חכמים  נקל במקום שיש  ומדוע  כו'  גלותנו  והן הנה בעוכרינו להאריך  נגאלו אבותינו ממצרים 
בפריצות וגלוי עריות ודת יהדות לכן דעתי אם יש ביד ב"ד למחות דהיינו שידברו על לבם דברי תוכחת מוסר 

ויניעו לבבם לשמע מוטב. הובא בתשובה מאהבה ח"א סי' מ"ז, כן הביאו בשו"ת מהרי"ץ סי' קכ"ז. 

טו. הגאון בעל תשובה מאהבה

בסי' מח בתשובתו להנ"ל: "לעשות קלועים משערות המכסים כל הראש ונראין כפרועי ראש אין דעתי נוטה 
כלל להקל". 

טז. הגאון בעל פרדס הבינה

בספרו הנ"ל חלק מטעי משה דף עג. . . שהגאון מהר"י קצינלבויגן והגאון באר שבע והגאון יעב"ץ וחשיב 
לחלוק עליהם. כולם אוסרים, א"כ מאן ספין

יז. הגאון בעל "ברכת רצה" נכד הישועות יעקב

בספר ישועות יעקב )אהע"ז סי' כא(: אשר הוגד לך ידי"נ משמי כי הקלתי לנשים לשאת פאה נכרית כי גם 
שער עצמו אין איסורו ברור באופן כזה ששאר הראש מכוסה – שקר הוגד לך כו', ולמען ברור הדברים כשמלה 
הנני באתי בזה לחקור אחר מקור הדברים, יען כפי אשר ראיתי והתבוננתי מצאתי כי נבוכו בזה רבים וכן שלמים 
כי לא ירדו לעומק דינים אלו ולא בררו אותם בשרשם כו' אולם בגוף הדבר שכתב הגאון בעל ש"ג להתיר 
פא"נ )פאה נוכרית(כבר מחו אקדקדו האחרונים ז"ל ודחו ראיותיו כו' ומצד הסברא אמינא לאסור פא"נ)פאה 
נוכרית( לפמש"ל בשם הרא"ש ז"ל לחלק בין אלו השנויים במשנתינו דיוצאת שלא בכתובה לשאר עוברת על 
דת דבאלו מלבד האיסור יש ענין פריצות וא"כ בפא"נ)בפאה נוכרית( כיון שאינו ניכר אם הולכת פרועת ראש 

פריצותא מיהו הוי כו'. 

יח. הגאון רבי משלם זלמן הכהן אב"ד פירודא תלמיד ה"תומים"

בספר שער הזקנים )להג"ר וואלף המבורג תלמיד הגאון הנ"ל( ח"א דף מג: והיה הרב מהרז"ך ]הג"ר זלמן 
כהן הנ"ל[ שרוי בצער על עם ה' ועל בית ישראל שנפלו בחרב כו' אודות הנשים אשר דעתן קלות ולבשו אדרת 
שער למען כחש כו' ושער באשה ערוה וכתיב כי יראה בך ערות דבר כו' כי בזה"ז שהולכין בטיול כל היום אין 

היתר לדברי הכל דאסור לצאת בפא"נ)פאה נוכרית(.

יט. הגאון רבי צבי הירש הורוויץ ]בן ההפלאה, בעל מחנה לוי[

בספרו לחמי תודה דף יט ע"ב: והנה כבר הוכחתי כמה פעמים על המנהג הרע שנשתרבב בעו"ה אצל מקצת 
הנשים שנושאין פא"נ)פאה נוכרית( כו' הלא המה מכשילין אנשים ומחטיאים רבים בהרהורי עבירה שקשין 

מעבירה. 

כ. הגאון רבי אברהם תאומים ]בן בתו ותלמידו של הגאון מליסא[
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בשו"ת חסד לאברהם )מהד"ת אהע"ז סי' פז(: ע"ד מה שנהגו הנשים ללבוש פ"נ)פאה נוכרית( בראשם עד 
שנראה כאילו הם הולכים בשערות עצמן מגולה ודבר זה שאבותינו נהגו בו איסור באו פריצים וחללו גדרן 
יד חכמי הדור, מובטחני בבנות ישראל הכשרות ישמעו לקול  של ישראל, והאמת כי המכשלה הזאת תחת 
מורים בכל אשר יגזרו אומר עפ"י דתוה"ק כו' ופשיטא שיש בזה איסור דרבנן וחוששני עוד מאיסור דאורייתא 
כו' לפעד"נ שיש בזה איסור דאורייתא לפ"מ שפירש"י בכתובות ]דף עב[ מדעבדינן לה הכי ]לסוטה, לפרוע 
ראשה[ לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על בועלה מכלל דאסור, וכיון דעיקר האיסור משום 
פריצות שהיא מתנאית לבני אדם מה לי שער עצמן או שער נכרית, תורה אחת להם ואסור מה"ת, הואיל וקישוט 
זה אסרה תורה זהו האיסור שאסרה תורה. ע"כ כל מה שיש בידו למחות יעשה ולגדור פרצות ישראל ולמנוע 
בנות ישראל הכשרות מלצאת בפאה נכרית השומע ישמע והחדל יחדל ואנחנו נקיים, והעובר חטאו ישא, וכל 

השומעים לדברינו יתברכו מאלקי' אמן. 

כא. הגאון רבי חיים הלברשטאם מצאנז

בשו"ת דברי חיים )ח"ב יו"ד נ"ט(: כבר האריכו בספר באר שבע ובכל האחרונים, ורובם מסכימים לאיסור 
ועיין בכה"ג באה"ע )כא, ה( שרבו האוסרים וכן בעצי ארזים אוסר, ויותר מזה מבואר בר"ן בכתובות ובריטב"א 
שם מובא באס"ז ]כנראה כוונתו מהפירוש שפירשו ב'טווה ורד' כנגד פדחתה כו', וה"ה[ שאפילו לתת חתיכת 
משי וכדומה על הפדחת שיהיה דומה לשער אסור, דזה הוי דת יהודית. )עוברת על דת יהודית ע. ב. ע המחבר 
מוסיף( וע"ע שם ח"א ל שכתב: ואך באמת אין אנו צריכין לזה כי ידעתי בבירור בהיותי אצל מו"ח ז"ל 
במעהרין שגם שם לא הלכו במלבושי פריצות כזה ח"ו, וכפי ששמעתי אז לא נמצאת בכל מדינת אשכנז שום 
אשה חשובה לילך בשערות ופאה נכרית רק איזה מנקלי העם פחותי הערך והיו לקלס, ורק בעוה"ר מקרוב 
נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים. ובספה"ק "חמדה גנוזה" ]לנכדו הגה"ק רבי סיני מזמיגראד זי"ע )גיסו 
של מרן השפת אמת מגור זי"ע([ ח"א עמוד צ"ו: "בשנים ההם התחילו קצת נשים ללבוש בשייטלעך ]פאות[ 
אשר אא"ז ]אדוני אבי זקני, מרן רבינו הקדוש מצאנז בעל דברי חיים זי"ע[ היה אומר שהוא אסור על פי דין! 
ואין שום חילוק בין פאה נכרית לשערות עצמה"! "אחר כך היה מעשה שנפטרו אצל אא"ז שלשה מילדיו אז 
אמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית הכנסת ועשה הספד, ואמר: – שכל זה בא לו מחמת שמחריש 
על הנ"ל! ואמר: על דברים אלו אמרו חז"ל )שבת קה:( היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד 

שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה! לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כחו" עכלה"ט. 

כב. הגאון רבי אריה ליביש הורוויץ

בשו"ת הרי בשמים )מהדו"ק סי' לו(: קונטרסו היקר הגיעני, ואפריון נמטיי' אחרי רואי כי העיר ה' את רוחך 
ונשא לבך אותך בחכמה לאדפוסי אידרא קונטרס אסיפת חכמים מכל חכמי דורנו שיחיו לאסור איסור על נשי 
עמנו לבל תשאנה על ראשן פאה נכרית, וגם אותי קראת להיות אמרתי צרופא בצירופא דרבנן לחוות לו דעי 

עפ"י דתוה"ק וחשתי ולא התמהמתי למלאות משאלתו. ומאריך ומסיק לאיסור. 

כג. הגאון רבי מנחם מנדל מליבאוויטש – בעל צמח צדק

במשניות פ"ג דברכות: וקצת ראיה דבפא"נ )פאה נוכרית(לא שרי רק בחצר מדאמרי' בשבת )ס"ד ב'( הכל 
בכבול, ואמאי עזיב פאה נכרית, אלא דפא"נ)פאה נוכרית( גם בחול אינו מותר רק בחצר. )היה אדמו"ר חב"ד(

כד. הגאון רבי יצחק דוב הלוי במברגר

בשו"ת יד הלוי חיו"ד סי' קכד: מכיון שגדולי הפוסקים אוסרים וכמ"ש הבאר שבע והתשובה מאהבה, והרב 
מהרז"ך בספר נחלת אבות התרעם על מקילין, פשיטא ופשיטא שאחר
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הוראות גדולים אלה אין לנו להקל. 

כה. הגאון רבי שלום מרדכי הכהן ]מהרש"ם[

דעת תורה או"ח סי' עה: יש ליזהר בק"ש)בקריאת שמע( וברהמ"ז )וברכת המזון( שלא לברך נגד אשה 
המלובשת בפ"נ)בפאה נוכרית( אך בעצימת עינים אולי יש להקל. )וכמובן שאסרה ברשות הרבים(

כו. הגאון רבי שלמה יהודה דיין

בספרו תשורת שי )סי' תקע(: שאלה, נשים צנועות ונוהגין סלסול בעצמן שלא ליתן על ראשן פאה נכרית אם 
מותרין בקונסט האר שייטל העשוי מאיזה צומח בארץ לא משער רק דומה ממש לשער, לענ"ד אינו סלסול רק 
מדינא אסור כו' ויש בה משום פריצות. אף דנחלקו הפוסקים בזה כו' תמהני שכולם לא הביאו ירושלמי בפ' 
המדיר כו' ופירש הערוך קפלטין בלשון רומי שער ותלתלים ופאה נכרית כו' הרי דפאה נכריות במבוי אסור 

משום דת יהודית ומאן ספין לחלוק על הירושלמי בדבר שאינו מוכח ההיתר מש"ס בבלי. 

כז. הגאון רבי יצחק אבולעפיא אב"ד דמשק

בשו"ת פני יצחק ח"ו אהע"ז סי' ו' דן על מנהג עירו שלובשין פא"נ )פאה נוכרית(בחצר שלכאו' נראה שנהגו 
כד' השה"ג, אבל עינינו רואות להרב ב"ש שדחה דבריו בשתי ידים, ועיי"ש שמיישב מנהג עירו שמאחר שברה"ר 
מתכסות ברדיד מכף רגלן ועד קדקדן ועד בכלל ורק בחצר מתקשטות בפא"נ )בפאה נוכירת(אפשר דכו"ע יודו 

דשרי בחצר, וסיים שאף הש"ג לא התיר אלא בחצר. 

כח. הגאון רבי אהרן קריספין

בבית אהרן אהע"ז מערכת הפ' אות א: וא"כ מי יערב לבו להתיר בקום ועשה נגד ארייוותא אילין. 

כט. הגאון רבי הלל ליכטנשטיין אב"ד קאלמייא

בספרו אבקת רוכל ח"ב כלל ב פרט א: מכאן תוכחה לכמה מקומות שנהגו הנשים מנהג בורות לישא על 
ראשם בשוק תכשיט הנקרא פרוק או שייטל כו', וכמה פריצות יכול להסתעף מזה. ובספרו שירי משכיל כלל 
ה פרט ט: ובכלל הסתות עמלק כו' שטורח ומפתה לנשים שיהיו בבחינת גבהו בנות ציון שתלכנה נטויות גרון 
ומשקרות עינים ולקשט בתכשיטים ובמלבושים שהם בגדי שחץ וגאוה ולא מדרכי הצניעות וגורמין להבעיר 
היצה"ר בלב רואיהם, ועי"כ הולכין מעט מעט מדת יהדות ומשנים מדרכי אמהות הכשרות להתקשט אף בפא"נ 

כו', שהוא פריצות ועזות גדול כול'. 

ל. הגאון רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל ייטב לב

בספרו ייטב פנים מאמר דורש טוב אות ד: ויותר מהנה הנשים עושים חדשות שהולכין בגילוי הראש בדבר 
הדומה לשיער ובפאה נכרית רק על קצה הראש סמוך למצח יש להם כובע כו' וגם עתה אני מבקש ומזהיר 
לבל יוסיפו ללכת במלבושים כאלו, ומה שעבר הוא רחום יכפר כו'. ועוד שם בתוכחת מוסר לי"ג מדות אות 
כח: לכן הנני להזכיר את הנשים ולבקש מאתם ולהזהירם לבל ילכו בראשיהם כאשר עד עתה כי כפי הנשמע 
הוא פריצות גדול אוי לעינים כו' יש מהן שהולכין בפא"נ שג"ז אסור כמ"ש בס' באר שבע באורך כו', וכבר 
אמרתי שזה שאמרה תורה חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם בהליכות כאלו עוד יתכן לשון שער בשין 

שמאלית והכוונה שלא הלכו אבותיכם בשערות כמו עתה. 

לא. הגאון רבי אברהם חיים איינהורן
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בסוף ספרו שערי טוהר על הל' נדה: גם בענין שבנות ישראל יוצאות בפא"נ לרה"ר כבר העלה להלכה בשאילת 
יעב"ץ סי' ט ובד"ח ח"ב סי' נט דאסור ויש בה משום דת יהודית, וכ"מ פשטות השו"ע באהע"ז סי' קטו ס"ד 
כו', וכ"ש בזה"ז שמתקנין השיער להיות דומה ממש כמעשה הפריצות בודאי אסור מן התורה כמש"כ בד"ח 

ח"א סי' ל. 

לב. הגאון רבי אלעזר- בעל שמן רוקח בצוואתו הנדפסת בספרו יבין שמועה עה"ת )קראקא תרס"ד(: ואני מזהיר 
עולם שהנקבות לא ילכו ח"ו בדרכי הפריצות ההולכים בפאה נכרית, חלילה וחלילה לכם  לזרעי אחרי עד 

מעשות כזאת אך תלכו בצניעות כדת משה וישראל וכדת יהודית. 

לג. הגאון רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שינאווא

בספר דברי יחזקאל עה"ת בדרוש לשבועות: ועתה ראיתי כי מוכרח אני להגיד כי איסור גדול יש לבנות 
ישראל לילך בבגדי פריצות ובפאה נכרית וכל איש ישראל מחויב למחות באנשי ביתו בכל כוחו, המקום ירחם 

עלינו ויסיר המכשלה הזאת מעלינו. 

לד. הגאון רבי ישכר דוב רוקח מבעלזא

מתוך דרשה שנדפסה בקונטרס דיבורים קדושים: כל מי שלומד שו"ע ביראת שמים רואה היטב שאין חילוק 
בין שערות עצמן לפא"נ שנקרא שייטעל, ונדפס כעת בשו"ע הגהות חת"ס ופוסק ג"כ כו' גם בספר עצי ארזים 
שהי' גדול הדור ומפורסם פוסק ג"כ הכי שאין חילוק, וכ"כ בס' באר שבע. ע"כ צריך כל איש לעיין היטב 

על בני ביתו בזה. 

לה. הגאון רבי מאיר א"ש – בעל אמרי אש: 

אלו הן הדברים אשר צוה רבינו מאיר א"ש לפני מותו כו' והנשים ישמרו מללבוש פאה נכרית ח"ו )לב העברי 
ח"א דף פא(. 

לו. הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר בעל מלאה קטרת

באגרת הקודש שכתב לבנו הגרש"ס זצ"ל הנדפס בריש ספר מהר"ם סופר עה"ת: שלא תלך האשה בפאה 
נכרית או קונסט האר )שערות מלאכותיות( כי הכל פריצות ויצה"ר. 

לז. הגאון רבי צבי הירש שפירא – בעל דרכי תשובה

בשו"ת סו"ס תפארת בנים עה"ת סי' ב – ע"ד שו"ב שאשתו מתקשטת בפ"נ ורוב בני העיר מסכימים ומיעוט 
ממאנים, השיב: הדין עם מע"כ ואחוזת מרעיו שלא לקבלו לשו"ב כו' כי הוא עון פלילי ובס' עצי ארזים כתב 
דהמקילין עתידין ליתן את הדין כו' ומעתה בשו"ב שצריך להיות יר"ש מרבים אם ראינו שמיקל בזה הרי נראה 

בעליל שהוא קל כו'. 

לח. הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי

בשו"ת הסבא קדישא ח"ב סי' א: מפני פחד ה' והדר גאונו דברתי על לב כמה מיראי ה' ותופשי התורה לומר 
להם דהעיקרא דמילתא בפאה נכרית אין להתיר כו', שכל הבאים אחרי הרב שלטה"ג לא קבלו עליהם היתר זה 
ונהגו בו איסור מכמה דורות, וגם אבותינו ואבות אבותינו עם שידעו סברת הרב המתיר לא הי' מי שמלאו לבו 
לנהוג היתר כו' וזכורני דבימי חורפי בהיותי בארץ מולדתי היה אחד חושב עצמו כמו שתופס ספר ואמר שמצא 
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מציאה סברת הש"ג דמתיר בפ"נ ומחכו עליה כל הרבנים שבאותו זמן לפי שכבר היה סברא זו ידועה לכל אלא 
שנדחה קרו לה אצל חכמי ורבני הזמן דמכמה שנים כו' חם לבי בקרבי ומה אענה ומה אומר על אודות הזמן 
שהגיע לידי מדה זאת, שהאנשים אשר הם צריכים לסייע ע"ד כבוד השי"ת המה כשלו ונפלו ואין איש שם 
על לב, ואפי' מי שתופס ספר יתלה עצמו באיזה סברא דחויה מהפוסקים להורות היתר לעצמו ולאחרים ומקלו 

יגיד לו, גם בוש לא יבושו, כו' דבאמת אסור הפאה כמו שער שלה. 

לט. הגאון רבי חיים אלעזר שפירא בעל מנחת אלעזר

בספר נמוקי או"ח סי ע"ה: ועי' בדברינו בשו"ת מנח"א ח"ה סי' לה ]עודנו בכת"י[ באריכות ע"ד מג"א אלו 
כו' ודברי הבאר שבע נכונים. ובס' שולחן העזר ח"ב סי' ט בשמלה לצבי סקי"א העתיק מה שראה בתשו' מנח"א 

ח"ה בכת"י, דהעיקר כהשיטות דפא"נ)פאה נוכרית( אסור מן התורה. 

מ. הגאון רבי משה יהושע ליב דיסקין

בשו"ת מהרי"ל דיסקין קונ' אחרון סי' רג: עי' שלה"ג פ' במה אשה דבשער תלוש שרי, ונ"ל דדוקא דניכר 
לכל שלא נעשה משער של עצמה אבל בלא"ה ודאי אסור, כדקיי"ל לאסור בדם דגים ובכמה דוכתי משום 
ובאינה  רק לחצר אמרו  י"ל דשם  גם בלא"ה  איסור ערוה שהוא חשש הרהור,  לענין  ובפרט  מראית העין, 

מעוברת אבל לרה"ר)לרשות הרבים( עדיין מנ"ל. 

מא. הגאון רבי יצחק אייזיק מספינקא

בשו"ת חקל יצחק סי' פא: ע"ד הנשים אשר מקרוב נהגו את עצמן לישא על ראשן "זשיאאן" והוא נעשה 
ממין הנראה כשערות ועל גבה פרוס מכסה דק מחוטין מעשה רשת באופן שהמין הנראה כשערות נראה מתוך 
הפרוסה, ועד עתה היו לובשין מטפחת על גבי הזשיאאן, ועתה פרצו ללכת ברחובות קריה בהזשיאאן לבד בלי 
מטפחת כו' ולענין דינא מסיק התשובה מאהבה דגם הש"ג והרמ"א לא התירו בפא"נ כעין פריקע כו' והו"ד 
בשד"ח שם ס"ג, ועי"ש ס"ב שכתב כי עון זה מביא מגפה ר"ל כי מגפה ר"ת מ'פני ג'לוי פ'את ה'נשים כו', 
סיומה דפסקא, הליכה ברה"ר או במקום שרבים בוקעין בו בפאה נכרית, לכו"ע אסור מדת יהודית ויוצאה בלא 
כתובה ואולי הוא אסור מדאורייתא כו', דיש בה איסור דאורייתא משום פריצות כמו בראש פרוע לגמרי, ]וכתב 
שם שהפאות של זמניהם שלא היו נראות כשער אסרו מדת יהודית, אבל הפאה הנראית כשער, האיסור הוא 
מדאורייתא[ ע"כ יאזר נא רו"מ כח ויצרף עמו היראים שבעירו לבטל המנהג הרע הזה, וכל השומעין ונזהרין 

יתברכו בבני חיי ומזוני אכי"ר. 

מב. הגאון רבי יוסף תאומים – בעל הפרי מגדים

בפמ"ג או"ח סי' ש"ג מ"ז אמצע סק"ט כתב שהדבר קאי במחלוקת )ע"ש שדן לענין דיעבד אם קרא ק"ש 
כנגד פ"נ אם צריך לחזור ולקרוא(, ושם ציין לעיין בסי' ע"ה א"א סק"ה "לענין ק"ש בזה" – שבמדינות שיוצאין 
]הנשים[ בפא"נ מגולה יש להם ]להאנשים[ "לסמוך על השו"ע" ]בשו"ע מדובר לענין ק"ש ולא נזכר היתר לנשים 
לצאת בפאה מגולה[ ולענין הנשים היוצאות בפאה סבר הפמ"ג שהוא ספק איסור. ולפני זמן מה נמצא שבספרו 
ראיתי  ואמנם עתה  וז"ל: "והנה באו"ח כו' רמזתי בפריי כו'  "אם לבינה" )עודנו בכת"י( באות "כתובה" כתב 
להתבונן בו כו' ומסיק "נראה לי איסור גמור" ]ולא כבפמ"ג שאז סבר שהוא ספק איסור[, ומסיים "מצוה 
להוכיחה". ושם באות "צעף" חזר וביאר שאסור אפי' כשאין שום חשש מראית עין )דהיינו אפי' כשיש סימן 
מובהק שאין זה שערה( והוסיף שם דברי תוכחה ומסיים "ודאי כל בנות ישראל כשרות ומקשטות לפני בעלה 

לא ח"ו בפני אחרים, ובזכות נשים צדקניות תבוא הגאולה כימי קדם ב"ב אמן". 

ללימוד סוגיא זו נא להתקשר טל. 5825891–02 בשעות הערב 1-10 המעוניין לקבל חומר בכתב, ישלח מכתב 
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אל המכון להפצת לימוד ובירור דין פ"נ ת. ד. 5252 י-ם – ויצרף מעטפה מבויילת, בשמו וכתובתו, ובה יישלח 
לו בע"ה בדאר חוזר. 

אל תפסידו את הרכבת
)tsniut.co.il  החומר הבא מצוטט מהאתר הצניעות תנצח בראשות הרב יצחק אלהב הכהן(

המהרש"ם הכהן על התורה זי"ע כתב: שהקדוש מקאשנייב שאל את אחיו הקדוש "במה נלך לקראת משיח? 
כי החסידים ירקדו לפניו והוא ישאל אותם על כל המאדאס הארורים שהולכות הנשים ומדמות עצמן לנשות 
עכו"ם וישאל כל אחד ואחד כאיזה ערלית הולכת אשתך? ולא יוכלו לענות כלום למשיח, ואמר שכוונתו על 

מה שהולכות נשים בטעם עכו"ם בשייטל )פאה( ובכה על זה הרב מקאשנייב מאוד".

התלמיד חכם שנפטר בגלל שאשתו הלכה בפאה נכרית מסר מרב . . . שליט"א בכנס נשים בירושלים
מפאת כבוד הנפטרים והאלמנות הסיפור פורסם ללא שמות )השמות שמורים במערכת(.

היום בימינו בעולם הישיבות, בעולם התורה לצערנו הרב יש הרבה נשים שלא מקפידות בנושא של כיסוי 
הראש.כשאני התחתנתי היינו גרים בשכונה בירושלים ואחת השכנות היתה לובשת פאה לא כל כך צנועה בשכונה 
לא כל כך חרדית. תקופה קצרה לאחר החתונה שלה היא חלתה במחלה הידועה ולאחר מכן היא עברה ייסורים 

קשים ומרים ובסוף נפטרה. וקיבלו שם כל הנשים על עצמן, באותה השכונה שגרנו, כיסוי ראש.

האמת שלא הייתי מעיז להגיד את זה … לפני בערך שנתיים נפטר תלמיד חכם גדול פתאום, הייתי קשור איתו 
והיה כואב לי מאוד הפטירה שלו. הייתי מתפלל כל פעם לעילוי נשמתו.

ורבי הרב הצדיק … שליט"א, אמר לי תשמע תלך לציון של אותו תלמיד חכם  יום אחד הייתי אצל מורי 
ותתפלל שמה לעילוי נשמתו. אני הגעתי לציון התפללתי ובלילה הוא בא אליי בחלום ואמר לי "תדע לך הסיבה 
שנפטרתי מן העולם זה בגלל שאשתי היתה לובשת פאה נכרית" – והוא אמר לי – "תשמע יש עוד תלמיד 
חכם אחד שעומד לקבל איזה ייסורים וגם הוא עומד ללכת מן העולם בגלל שאשתו הולכת עם פאה, וזה יהיה לך 

סימן תוך כמה חודשים תשמע שהוא גם חולה". לצערי הרב אותו תלמיד חכם, אכן חלה ונפטר.

הרב ר' אהרן ראטה מברגסאז זי"ע – בעל "שומר אמונים" וטהרת הקודש"
כתב בצוואתו הקדושה בזה הלשון )מתורגם מאידיש(:

"הנני מבקש מכל הנשים והבנות של הילדים שלי שיחיו ושל התלמידים שלי שיחיו וגם מהיהודים שחפצים 
לשמוע בקולי! סמוך אל הדור החשוך והעני הזה התחילו לפרוץ את הגדר, והתחילו לשאת פאה נכרית ומאז 
והלאה המשיכה ההתדרדרות לרדת בתכלית הירידה בעוונותינו הרבים. הצדיק הקדוש ר' פנחס קאריצער אמר 
יד כתוב,  ובגוף כתב  ועומדת עבור שערה אחת!,  יראו שהגאולה היתה תלויה  אזי  יבוא  כך: כאשר משיח 
שהכוונה היא באמת על עניין השערות שהנשים מקילות רחמנא לצלן. ואם כן כעת בניי המתוקים, איזה פנים 
לכם לפני משיח צדקינו, כאשר כל האבות והאמהות וכל הנשים הצדקניות יבואו יחד על משיח, ויראו שאתם 
עיכבתם את הגאולה רח"ל לאן יזרקו ויליכו אתכם?! על כן אני מבקש שכל אשה, חס ושלום, לא תקיל שום 
כולא כל דהוא בלבישת פאה, אפילו שערה אחת!. ושיהיה לכל אחד מסירות נפש על כל הגדרים וסייגים של 

קדושה, הן מצדו הן מצד אשתו ובניו שלא ילכו עם פאה!.

אשה שאלה את הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א:

"בעלי קנה לי פאה חדשה לחג פסח, מה עליי לברך ?"
תשובת הרב: 'ברוך דיין האמת'
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גודל מעלת הצניעות
רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את גודל מעלת הצניעות וכדי להכיר את מעלת הצניעות נביא את מה 
שכתוב בספרים הקדושים, איך שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, קודם נביא מדרש 
שהשם משתוקק ורוצה להימצא בעולם, וכאן נביא איך זה נראה כשהשם נמצא בעולם הזה, ברחוב. נכתוב את 
זה כמו שמצאנו בכמה הזדמנויות. איך נראה רחוב: רואים אנו רחוב מלא באנשים לא נקיים, מלא פריצות, בעלי 
עברות ומובן שברחוב נמצאים מחנות גדולות של קליפות ומזיקים, בגמרא ברכות כתוב שהקליפות הם כל כך 
הרבה, שעומדים אחד על השני בכמה קומות ואי אפשר לתאר איך שזה נראה ומה גודלו של צער הקדוש ברוך 
הוא כשנמצא בין המחנות, את זה אי אפשר לכתוב ושכל האדם אנו יכול לתאר זאת. ומיד מכריזים בכל העולמות 
– "שהמלך בצער" וכשהמלך בצער, כל העולמות וכל הנשמות בגן עדן וכל המלאכים מכל העולמות בצער וכל 

העולמות רועשות.

ואז עוברת בת יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע,

גדול של  וכוח  גדולות של מלאכי השרת  איתו מחנות  הולכים  תורה  פי  על  הולך  כשיהודי  כתוב  ובספרים 
קדושה וכשהקליפות רואות את גודל כוח הקדושה נופל עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים לכל הצדדים 
דורכים והורגים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מביט על כל זה ושמחתו כביכול אינו נתן לתאר, שמחה עצומה 
של נקמה בשונאים והמצערים נשמדים. והקודש ברוך הוא עובר ברחוב עם היהודי בגאווה ככתוב בתהילים "ד' 
מלך גאות לבש" כשכבוד שמים נישא אז לבוש ד' גאות. ואז בשמים מה קורה? לא ראינו זאת רק נביא מהספרים 
הקדושים כמו גם בספר הזוהר, ואז יוצא כרוז בשמים – "המלך בשמחה" – כל המלאכים והנשמות מביטים מטה 
לראות מה קורה ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמדים ורואים איך שהם רצים בבהלה והנקמה גדולה 
לא לתאר ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות ושלהבת גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל 

הצדדים קרני האור משמידים את הקליפות. הקדושה שוררת ברחוב השמחה בכל העולמות גדולה.

ואז נשקט בכל העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים – "שהניצחון של הקדושה והשמחה ההיא גרמה בת 
יהודית, שעברה ברחוב בלבוש צנוע והשם שלה הוא פלונית בת פלונית" – וכולם רושמים את השם ואחרי מאה 
ועשרים שנה ששומעים את השם באים לקבל את פניה ולחלק את הכבוד שמגיע לנשמה שעשתה את השמחה 

הגדולה למלך ולכל העולמות והכבוד והוד והדר שנחלק לנשמה כמעט אנו יכול לתאר זאת ולכתוב את כל זה.

פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א:
"תדעו לכם, עם ישראל בסכנה קיומית כמו שהיה בתקופת היטלר"

נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה!
מה היה מגורמי השואה הנוראה!

שמעתי מפיו של המשב"ק של הרה"ק ר' שמחה בונים מאוטווצק זי"ע – בנו של הרה"ק ר' מדלי מוורקא זי"ע, 
אחיו של הרה"ק ר' יעקב דוד מאמשינוב זי"ע, ראש שושלת אמשינוב, - שלפני עלותו לארץ הקודש – בשנת 
תרמ"ז – נתאספו כל גדולי האדמורי"ם בביתו להיפרד ממנו, מצד אחד ישב הרה"ק בעל ה"שפת אמת" מגור 
זי"ע, וכל החדר היה מלא בגדולי הצדיקים שבפולין, עד שלא הניחו  זי"ע, ומצד שני ישב הרה"ק מאלכסנדר 
בונים  ר'  נעמד  עלייתו לארה"ק,  נעלים טרם  רגעים  ובאותם  להיכנס לחדרו הקדוש מאפס מקום.  גבאי  לשום 
מאוטווצק זי"ע, ואמר לכל הצדיקים המסובים שם: הנני רואה שהחלה להתפשט פריצות של לבישת 'פעל' 
)כעין חתיכת עור של כבש עם מעט צמר שהי' דבוק לעור, והניחו אותה בקצה המטפחת במקום שערות( דעו 
לכם שאם לא יעצרו פירצה זו, יבוא יום ויתחילו הנשים ללבוש ר"ל פיאות הדומות לשיער ואז יקום גוי ויחריב 
את העולם, וישמיד היהודים רח"ל. – כה דיבר הרה"ק, יותר מחמישים שנה לפני השואה הנוראה!- וידוע 



ספר התשובות618 

ששנים מועטות לאחר מכן היתה התדרדרות עצומה בענייני יהדות בפולין ובשאר אזורי אירופא, וגם בנושא 
כיסוי הראש חלה נסיגה נוראה, והסוף המר ידוע לכולם רח"ל. )מפי אחד מגדולי האדמורי"ם שליט"א שהורה 

לפרסם סיפור נורא זה(

כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת המשיח-הפאה הנכרית שמעכבת אותו
זוגתו של אחד מחשובי הציבור בעיה"ק טבריה נקטפה לאחר הרעלה לבית עולמה נ"ע, לפני שנים מועטות. 
לפני כמה חודשים נכנסה בתו היתומה בשעה טובה לחופה, בשבועות האחרונים ראתה הכלה את האמא ע"ה 
וכה אמרה: "דעי לך ביתי כי בשמים כבר כל השולחנות ערוכים לקראת ביאת  מופיעה לקראתה בחלום ברור 
המשיח, וממש אנו נמצאים ברגעים אחרונים לקראתו, רק הבעיה שמעכבת את ביאתו היא הפאה שאת שמה על 
ראשך, וכן כל אותן נשים אשר שמות פאה על ראשן מעכבות שהוא לא יכול לבוא", הכלה ניסתה להתווכח עם 
האמא, שמא תלך בפאה צנועה מאד וקצרה, אולם האמא התעקשה ואמרה שוב ושוב: "בשמים לא אוהבים את 
הפאה, לא ארוכה ולא קצרה, הכל פריצות ואסור!" בבוקר קמה הכלה מבוהלת, וכמובן זרקה את הפאה, והולכת 

כיום כרצון הבורא. לבירור אמיתות הסיפור תתקשרו )050-4113653(

סיפור התחזקות מהאדמו"ר הבבא סאלי זיע"א :
מעשה שהיה, אחת מבנות המשפחה )של הבבא זיע"א( החלה ללבוש פאה נכרית, בעלה שהתנגד לכך בכל 
תוקף, העלה חרס בידו. בצר לו ניגש לרבינו )הבבא סאלי זיע"א( והתלונן על אשתו, שהחלה ללבוש פאה נכרית. 
רבינו כינס את כל בנות המשפחה עם הרבנית, והחל להטיף מוסר בגדרי הצניעות, הלבוש, וחומרת גילוי הראש 
לאשה וכו'. בסיום דבריו אמר רבינו: "כל אשה הלובשת פאה נכרית ואפילו רק חתיכת פאה, מכינה לעצמה 

חומר הסקה, שבו ישרפו אותה בגיהנום".

בצאתן מחדר רבינו, אמרה אותה אשה: נו, לא כל כך נורא, וכי כמה חומר הסקה יש בפאה נכרית, הרי 
השערות דולקות רק שניות אחדות ותו לא…מעת שפלטה מילים אלו מפיה, החל ראשה של אותה אשה לכאוב 
כאבים עזים ביום ובלילה, ולא נמצא מזור לכאב ראשה. החלה האשה לפשפש במעשיה, ותלתה את כאב ראשה 
בדיבורה האוילי והשטותי. חזרה האשה יחד עם בעלה לרבינו ואמרה: "רבינו! חטאתי, עויתי, פשעתי, דברתי 
בלשוני דברים, אשר לא ייאמרו על דברי כבוד תורתו, והנני מבקשת סליחתך". אמר לה רבינו: אם תקבלי 
עליך לכסות את ראש במטפחת, בלי כל חכמות והמצאות, יחדל כאב ראשך ונסלח לך!.חזרה האשה לכסות 

את ראשה במטפחת, ומיד חדל כאב ראשה!.

)ספר סידנא בבא סאלי חלק ב' עמוד ע'(

שמענו סיפור זה גם מפי אחת מבנותיו של הבבא סאלי שנכחה במקום.

אמר מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל: "הדבר הראשון שיעשה מלך המשיח שיתגלה 
הוא שיבער את הפאה הנכרית מן העולם" )מהנשים שלא יזכו לבער את הפאה לפני בואו רח"ל(

מעשה ביהודי שדיבר עם הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל,שאמר שמשיח לא 
בא בגלל הפאות הנכריות

 ובתוך השיחה דיבר רבי בנימין זצוק"ל בענין ביאת משיח צדקנו, ושעלינו לחטוף עכשיו כל מה שאפשר 
לעשות נחת רוח להש"י, כי כל הדורות וכל העולמות ממתינים על כל פעולה טובה שלנו. נענה אותו יהודי ואמר, 
שאם לא היו קיימים אותם רשעים הרודפים את שומרי התורה והמצוות, אזי בוודאי כבר מזמן היה המשיח צדקנו 
מתגלה לגאלינו. וכך האריך אותו אדם לדבר בעניין זה, שהכל נגרם על ידי אותם הרשעים שלוחמים נגד שמירת 
התורה והמצוות רח"ל. נאנח הגה"צ רבי בנימין זצוק"ל, ואמר בכאב רב אל אותו יהודי, "ואני אומר לך, שאם 
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לא הפאות והפריזעט'ן של הנשים של שומרי התורה והמצוות, אזי היה משיח צדקינו ממזמן מתגלה לגאלינו. 
שמע לדבריי, ותפסיק להטיל ולהשליך את הדבר על הרשעים, דע לך, כי הדבר לא תלוי בהם, אלא עלינו לדעת 
שהדבר תלוי בנו, כי כל השתדלות שנשתדל ונפעל להסיר את הפאות ואת הפריזעט'ן, לקיים את מצות כיסוי 

הראש כרצון הש"י הצניעות, היא זו שתקרב את הגאולה"!

ואנוכי ערן בן עזרא המחבר מוסיף שדברי גדולי הדור הצדיקים תואמים להפליא למסרים שנאמרו בבית דין 
של מעלה למתים הקלינים שהוכחנו בספר ההוכחות אמיתות התופעה ואמיתות דבריהם של המקרים שהבאנו 
בספר זה וספר ההוכחות,שתואמים לדברי חז"ל,ובין דבריהם אמרו שבגלל הפאות הנוכריות, לא בא משיח כמו 
שמובא בתחילת פרק זה .וגם תואם לדברי האוטיסטים שמתקשרים והוכח בספר זה שמסריהם אמת ומהקדושה 
וגם הם אומרים הראש של עגל הזהב והסיבה העיקרית שלא בא משיח זה הפאות הנוכריות .ולכן כל מי שיש 
לה או לו יראת שמיים אמיתית שיזרוק הסמרטוט לפח ולא יתבייש מהמלעיגים שזה העיקר הראשון בשולחן 

ערוך וכמה גדול שכרו או שכרה לנצח נצחים וההיפך אם מי שמתעלם מהמציאות כמו בת יענה .

עצותיו הנפלאות של רשב"י )רבי שמעון בר יוחאי ( מספרו הקדוש הזוהר

 מה הסיבה לחוסר הפרנסה שלך?!
 אמר רבי חזקיה: קללה ועונש תבוא על אותו אדם העוזב את אשתו שתראה משערות ראשה לחוץ, וזה 
אחד מענייני הצניעות שבבית. ואישה המוציאה משערות ראשה לחוץ להתייפות בו גורמת עניות לבית, וגורמת 
שבניה לא יהיו חשובים בדור, וגורמת דבר אחר )דהיינו צרעת( שישרה בבית. מי גרם לכל זה, היינו זה שניראה 

מראשה לחוץ. ומה בבית כך, כל-שכן בחוץ, וכל-שכן חציפות 

)פריצות( אחרת אם תראה ממנה, ומשום זה כתיב )תהלים קכ"ח, ד( "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" 
אמר רבי יהודה: שערות ראשה של האישה שנגלו גורמים לשער אחר להתגלות, דהיינו כוחות הסטרא אחרא 
הנאחזים בשערות ולפגום אותה, משום זה צריכה האישה שאפילו קורות ביתה לא יראו שער אחד מראשה 
וכל-שכן לחוץ. בא וראה, כמו בזכר נמצאות השערות קשים מכל שהם דינים, הן הוא בנקבה. צא וראה כמה 
פגמים גורמות שערות של האישה, גורמות למעלה גורמות למטה,גורמות לבעלה שיתקלקל, גורמות עניות, 

גורמות דבר אחר )דהיינו צרעת( בבית, גורמות לסילוק חשיבות בניה, הרחמן יצילנו מחוצפה שלהם.

 איך תרוויח בגדול?!  ועל כן צריכה האישה להתכסות בזויות הבית, ואם עושה כן מה כתוב? "בניך 
כשתילי זיתים" – מהו כשתילי זיתים?

 – מהו כשתילי זיתים? היינו, מה זית בין בחורף ובין בקיץ אינו מאבד עליו, ותמיד נמצאת בו חשיבות 
יותר משאר אילנות,כך בניה יתעלו בחשיבות על שאר בני העולם, ולא עוד אלא שבעלה מתברך בכל, בברכות 
שלמעלה ובברכות שלמטה, בעושר, בבנים ובבני בנים. זה שכתוב :"הנה כי כן יבורך גבר ירא ד'", וכתוב: 
"יברכך ד' מציון, וראה בטוב ירושלים כל-ימי חייך, וראה בניך לבניך שלום על ישראל" )זוהר הקדוש פרשת 

נשא לפי פרוש הסולם( עד כאן מבטיח לנו ספר הזוהר הקדוש ורבי שמעון בר יוחאי!

עד כאן בנושא הפאות הנוכריות תם ונשלם פרק זה שממצא ומוכיח שפאה נוכרית כל פאה 
נוכרית אסורה לכולי עלמא ואין למתירים על מה לסמוך שהתירו כפי שהובא לעיל בפרק זה.

נושא חדש צניעות ושמירת העינים ומחטיאי הרבים מה דינם?
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מחטיאי הרבים
מאסר  שנות  עשרה  בשמונה  להענישך  החלטנו  ומרמה,  הונאה  לעניני  בחוק  המופיע   718 לסעיף  "בהתאם 
בפועל"- פסק השופט חמור הסבר, וכעבור רגע הוסיף בחומרה, "ובבידוד מלא"... כרעם ביום בהיר נחתה הגזירה 
על משה פ. , בחלומותיו השחורים ביותר לא חלם על כזו ענישה קשה ונוראה... אך הרבה ברירות לא היו בידו... 
הקושי היה נורא... המעבר החד מדירת הפאר לתא המעצר המצחין והמחניק, עם פרוסת לחם חרבה ומעט מים 
אשר זרקו לו הסוהרים מדי בוקר, לא היה קל לו כלל ועיקר... הימים עברו להם בעצלתיים, והקושי... לא רק 
שלא פחת, אלא אף גבר והלך... למען האמת, את הסבל הגופני עוד הצליח האומלל איכשהו לשאת ולספוג, אך 
היה דבר אחד שמוטט אותו לחלוטין... השעמום...- השהיה מבוקר ועד ליל ללא שום בדל תעסוקה, שניה ועוד 
שניה אשר מצטרפת היא לדקה ועוד אחת, היה זה בשבילו סבל נפשי בל יתואר אשר איים להוציא אותו מדעתו... 
פניו  על  להראות  התחילו  עמוק  נפשי  ודיכאון  ואותות של שבר  רבים  ימים  עברו  עד שלא  רב,  כה  היה  הסבל 
המיוסרות... בהנהלת הכלא אשר ראו את מצבו הנורא, החליטו לאחר התייעצות ביניהם לעשות מעשה, התקינו 
הם לו בקיר תאו ידית גדולה וכבדה, ובקשו ממנו לסובב את הידית בכל הכוח למען המשק של בית הכלא... משה 
פ. כמובן שש בכל ליבו על התעסוקה החדשה שהגיעה לידו, תעסוקה שתתרום מכוחותיו המבוזבזים ומזמנו 
הריקן לאנשים שבחוץ... וכך בהתרגשות ובשמחה פנה לסובב את הידית... הידית היתה מוצקה וכבדה וכל הנעה 
קלה שלה היתה כרוכה בטרחה עצומה ובמאמץ פיזי גדול, אך משה פ. לא ויתר, וביגיעה עצומה סובב הוא את 
הידית, סובב וסובב... "בודאי טוחן אני את גרגרי החיטה המונחים בריחיים שמעבר לקיר, או שמא מפיק אני שמן 
זית כתית לתפארה... כל מאמץ שווה בשל כך"... כך רקם הוא לעצמו את הגיגיו, ומול עיניו כבר הזדקרו להם שקי 
ענק מלאים אבקה לבנבנה מהחיטים שטחן, ולידם עמדו סדורים מיכלים מלאים בנוזל צהוב וזך.... המחשבות 
הידית  את  ולסובב  לו מרץ מחודש לשוב  ונתנו  הריקנית  נפשו  את  מילאו  ואושר אשר  סיפוק  בו  הזרימו  הללו 
בכוחות על אנושיים שוב ושוב כמעט ללא הפוגה ... שנה לשנה מצטרפת ויחד עם המאמץ העצום מתקרב לו עת 
השחרור, לפני צאתו אל אויר העולם החופשי פנה הוא אל מפקד הכלא בדמעות ובתחנונים "רק... רק בקשה אחת 
ויחידה יש לי אליך"- הצליח הוא בקושי לבטאות את משאלת ליבו - "אנא הראה לי את אשר פעלתי כל השנים 
בעמלי העצום בסיבוב הידית... אולי אפילו רק חלק מהתוצרת... אנא!!!" גרונו נחנק מדמעות וצפייתו העפילה 
לגבהים, מפקד הכלא שלח בו מבט מצמית וקר, ובלי אומר ודברים הוביל אותו אחר כבוד אל מעבר לקיר...שם, 
לגודל תדהמתו העצומה של האסיר היה...קיר... אפס... לא קמח ולא שמן... בראות האסיר את זאת לא עמד לו 

ליבו, צנח הוא תחתיו והשיב את נשמתו ליוצרה. 

 * * *

סיפור זה אשר קרה באמת, ]כפי שסיפרו הג"ר בנימין רבי זצ"ל[ מלמדנו לקח נורא... לגלות אחרי עמל של 
שנים שכל העמל היה לריק ולא יצא מזה שום דבר, זה צער נורא שהמילים דלות וחיורות מדי מכדי לתארו, זהו רגש 
של אכזבה ועוגמת נפש עצומה אשר חודרת היא עד עמקי נפשו של האדם וממוטטת אותו לחלוטין... מפח נפש 
איום, צער בלתי נתפס... כלפי מה דברים אמורים? גדולי ראשי הישיבות וגדולי הפוסקים, אדמורי"ם, מקובלים 
ומשגיחים, ]ובמילים אחרות- ממש כל גדולי ישראל מכל החוגים, בתוכם מרן הרב שך, מרן ר' יחזקאל אברמסקי, 
הבבא-סאלי, האדמו"ר מויזניץ ועוד ועוד[ יצאו במכתב נורא בחודש טבת שנת תשכ"ח בו הם פוסקים בצורה 
נחרצת, שבת ישראל ההולכת או מתנהגת שלא כפי כללי הצניעות אשר נקבעו ע"י מורי ההוראה, הרי היא נכללת 
בגדר "מחטיאי הרבים"!! רח"ל, וכך כתבו שם "....והנה בזמן האחרון עלה הפורץ גם בכמה בתי החרדים לפרוץ 
פרצה נוראה והיא המלבושים הקצרים רחמנא ליצלן, באנו להודיע ולפרסם שהיא בכלל "מחטיאי הרבים"... אשה 
ההולכת בפריצות, מלבד עוונה החמור ומלבד מה שמפסידה את כל המעלות הגדולות והחמודות הנ"ל, הרי היא 
מחטיאה את הרבים בכל מקום שתלך בכל עת ובכל שעה, עוונה עמה וגם עוון אחרים וכו'",- בדברים אלו אשר 
יצאו מתוך עומק ליבם הטהור ומתוך דעתם דעת התורה, פסקו הם לנו פסק הלכה ברור ומחוור- אשה ההולכת 
שלא על פי כללי הצניעות הרי היא בכלל "מחטיאי הרבים" רחמ"ל!!! בשביל להבין את המשמעות הנוראה 
ואלו שאין  וזה לשונו,  ו',  ג' מהלכות תשובה הלכה  דבריו של הרמב"ם בפרק  נצטט את  הזה,  הטמונה בפסק 
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להם חלק לעולם הבא אלא נכרתין ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים, המינים, 
"ומחטיאי  והמשומדים,  הגואל,  בביאת  והכופרים  והכופרים בתחית המתים,  בתורה,  והכופרים  והאפיקורסים, 
הרבים" וכו', ]ובהלכה י' הוסיף הרמב"ם לבאר את ענין מחטיאי הרבים, וזה לשונו, מחטיאי הרבים כיצד, אחד 

שהחטיא בדבר גדול כגון ירבעם וכו' ואחד שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל מצות עשה[, 

הרי מבואר בדבריו של הרמב"ם, שאלו אשר הם בכלל מחטיאי הרבים, כאשר יגיעו לאחר פטירתם מן העולם 
הזה לפני הבית דין של מעלה, לא יועילו להם כל המצוות וכל החסדים ושאר המעשים הטובים שעשו במשך 
כל ימי חייהם, ובית הדין יפסוק שאין להם שום חלק לעוה"ב, זאת אומרת, שלא יקבלו שום שכר על כל עמלם 
שעמלו במשך החיים, ומפסידים הם את כל האושר והעונג של מליוני שנים - של נצח נצחים, ותחת זה יקבלו רק 
עונש וצער שאי אפשר לתאר, לנצח נצחים לעולם ולעולמי עולמים, רחמנא ליצלן... נתאר לעצמינו, ]תיאור שכל 
פרטיו המהותיים נכונים ואמיתיים, כמבואר בדברי חז"ל בכמה מקומות, ועיין בספר תפארת אדם למרן החפץ 
חיים סוף פרק ב', ובספר שומר אמונים מאמר השארת הנפש, ובעוד הרבה ספרים[, ש. בת השמונים וחמש חולה 
ל"ע את חוליה האחרון עלי אדמות... חולי אשר ממנו שוב לא קמה, בימיה האחרונים שיחזרה היא לעצמה את כל 
מהלך חייה והתמלאה בסיפוק ואושר עצום... "הנה ברוך ה' כל ימי חיי הקפדתי להתפלל כל יום, תמיד השתדלתי 
לכבד את הורי... עשיתי חסדים עם השכנות בלי סוף, הייתי שומרת על הילדים שלהם גם כשזה היה קשה לי 
למענם...  לילות שלמים  ישנתי  לא  אף  לפעמים  נפש,  מסירות  ילדי שלי מתוך  את  גידלתי  מכן  ולאחר  מאוד... 
מסרתי את נפשי כדי שיוכל בעלי לשבת וללמוד ללא שום עול וטרדה... וברוך ה' זכיתי לילדים ולנכדים ת"ח 
עובדי ה'... זכיתי להקים בית של תורה ועבודת ה'... והכל מתוך מסירות נפש... ממש "אשת חיל"... הנה בקרוב 
אני יעלה השמימה... אין ספק שיקבלו אותי שם בכבוד מלכים ומלאכים לבנים יובילו אותי הישר לגן עדן להנות 
מזיו השכינה ולהתענג על ה' לנצח נצחים, שהרי "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"... כל כך טרחתי והתיגעתי 
לעשות את רצונו יתברך... אין ספק שאזכה שם לאושר ועונג נצחי אשר "עין לא ראתה אלוקים זולתך"...- כך 

חושבת היא לעצמה ומהרהרת בליבה... והנה הגיע הרגע... עיניה נעצמו ושוב לא נפתחו... 

נשמתה טסה ועלתה לשמי מרום... לפני הבית דין של מעלה... מכל עבר הגיחו להם מלאכים לבנים וטהורים, 
אלפי מלאכים שנוצרו ממעשיה הטובים שפעלה ועשתה כל ימי חייה... מלאכים רבים הקיפוה מכל עבר, מלאך 
אחד אף אמר לה "אני נוצרתי מתפילת מנחה שהתפללת לפני 47 שנים", ומלאך אחר אמר "אני נוצרתי מהצדקה 
והיא, שמחה  וטהורים,  לבנים  מלאכים  אלפי  אלפי  להם  ונאספו  הצטברו  כך   ..."29 בגיל  כשהיית  פעם  שנתת 
ומאושרת, צופה ומביטה בהנאה עצומה במלאכים הרבים המתאספים ובאים ללא הפסקה... אך לפתע נשמע קול 
רעש מחריד... צעקות וזעקות... המולה נוראה התרחשה במקום. עיניה חשכו... פחד ואימה נפלו עליה... מכל עבר 
הגיחו להם מאות מלאכים שחורים ומפחידים, צועקים וזועקים בקול נורא ומרטיט "הנה האשה שבראה אותנו... 
הנה האשה שלא הקפידה על כללי הצניעות ובגללה נכשלו אנשים בהרהור אסור ומחמת ההרהורים נוצרנו אנו... 

איך לא שמרת על הכללים שהורו הרבנים... כיצד העזת לצאת כך לרחוב... כיצד העזת להיות מכשול לרבים... 
אנא בית הדין תזרקוה לגיהנום אל תחוסו ואל תרחמו עליה... זה מגיע לה..." רועדת ומפוחדת מקול צעקתם 
ניסתה האשה להוציא כמה מילות התגוננות "אני לא... לא ידעתי שיש בזה בעיה... לא ידעתי שבגדי בעיתיים...", 
אך מיד המלאכים השחורים צעקו וזעקו בקול נורא ומחריד "שקר!!!... כיצד את אומרת לא ידעתי... הרי הרבנים 
הורו שאסור לצאת כך... הם פירסמו בכל מקום את כללי הצניעות באופן ברור... כיצד התעלמת מהוראתם... 
 " איך...?!!!  העזת...  איך  לרחוב...  ביציאתך  לאחרים  גרמת  עבירות  מאות  הצניעות...  כללי  את  הפרת  כיצד 
ולפתע נוצר שקט מוחלט וברקע נשמע קולם הברור והחד של בית הדין... "שמענו את דבריהם של המלאכים 
הלבנים והטהורים, אך שמענו גם כן את דבריהם של המלאכים השחורים והרעים... אם המלאכים השחורים היו 
נוצרים מעבירות אחרות אז אולי היה לך איזה תקווה... היית נכנסת בתחילה לאש הרותחת של הגיהנום להטהר 
מהעוונות במשך תקופה מסוימת, כפי גודל העוונות, ואחר כך היית נכנסת בכבוד מלכים להתענג בחלקך השמור 
בגן העדן... אבל כיון ששמענו מהמלאכים השחורים שהם נוצרו מחטאים של אנשים אחרים שחטאו בגללך, שוב 

אין לך שום תקווה... הפסדת את כל העולם הבא שלך...
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 שהרי כך פסק הרמב"ם בהלכות תשובה שמחטיאי הרבים אין להם חלק לעולם הבא... וכשם שפוסקים בבית 
דין של מטה כך פוסקים בבית דין של מעלה, ומלבד זאת מוטל עליך להיענש בגהנום על כל חטאייך כפי שיורו לך 
שומרי הגיהנום"... אם אותו אסיר התמוטט במקום לאחר ששמע שעבד לחינם במשך 18 שנה, ולמרות שאין הוא 
מקבל על זה שום עונש, נתאר לעצמנו כיצד הרגישה אותה אשה בעת קריאת פסק הדין מפי הבית דין של מעלה... 
לא 18 שנה של עמל צרוף הלכו לריק אלא 80 שנה של התיגעות ועבודה בקיום מצוותיו של הקב"ה, בעשיית 
צדקה וחסד ועוד ועוד הלכו לה לריק, ואף שהיה לה בעוה"ז את העונג והאושר שיש בקיום רצון ה', אך את השכר 
העצום והנפלא אשר היתה אמורה לקבל הפסידה היא במו ידיה... חוסר זהירותה בצניעות גרם לה להפסיד את כל 
העונג הנצחי של מליארדי שנים בלי סוף... הצער וההלם הוא כל כך נורא... אי אפשר כלל לתאר זאת... אין לנו 
את הכלים בשביל להבין ולחוש את עוצמת הצער ועוגמת הנפש האיומה שיש באותו הרגע הנורא... ולאחר מכן 
במשך מליארדי שנים... רחמנא יצילנו... אך האמת היא שלא זו בלבד שהפסידה את כל העולם הבא שלה, אלא 
גם נענשת היא בעונש חמור ביותר אשר מקבלים במיוחד אלו שהחטיאו את הרבים, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש 
בפרשת תרומה דף ק"נ עמוד ב' וזה לשונו ]בתרגום ללשון הקודש[, "מקום יש בגיהנום ודרגות שם הנקראת צואה 
רותחת וכו', ושם אותם הרשעים שחטאו והחטיאו אחרים והיו קשי עורף תמיד ולא נשברו לפני אדונם בעולם 
הזה, אלה נדונים שם בלכלוך ההוא ובצואה הרותחת ההיא, שאינם יוצאים משם לעולם וכו', כל אותם, נידונים 
שם לדורי דורות ואינם יצאים משם", עכ"ל, ]עונש הגיהנום הוא לא רק לנשמה בלבד אלא מולבשת היא בגוף 
חדש שמלבישים לה בשמים כמו שכתוב בשבט מוסר פרק כ"ו, וכבר ידוע שהאש והחום של הגהנום הוא פי 
שישים מחום האש שיש בעולם הזה וכמובא בגמ' ברכות נ"ז ב', וכשאדם יצייר לעצמו כיצד היה מרגיש לו היו 
מכניסים רק את אצבעו ורק לאש של העוה"ז ולא לתוך צואה רותחת... הרי ודאי ירתע ויצטמרר מעצם הרעיון, 
ואם כן כל שכן וכל שכן כשידע האדם שאם הוא יחטא ויחטיא, בודאי ללא שום ספק יכניסו את כל גופו לתוך אש 
שהיא רותחת פי שישים מחום האש המוכר לנו ולא סתם אש אלא צואה בוערת ודולקת מלאה בלכלוך וזוהמה 
נוראים, ולא רק לרגע אחד אלא לעולם ולעולמי עולמים... בודאי ירעד ויפחד על נפשו שלא יקרה לו כדבר הזה, 
וממילא ימנע ויזהר בכל כוחו שלא להיכשל ולהכשיל ח"ו שום אדם. ובענין הזה של עונש הגיהנום יש להוסיף 
כאן רק עוד פרט אחד אשר כתב הח"ח בספרו "תפארת אדם" פרק ט' וזה לשונו, "מקום הגהנום גדול מאד, כל 
אחד רחוק מחברו כמה מאות פרסאות, ואין כל אחד רואה את חברו ולא שומע ממנו כלל, אלא כל אחד בוכה 
וצועק "אוי ואבוי" במקומו, והוא ]הגהנום[ מכיל בתוכו כל הפושעים ומורדים על רצון ה' יתברך," עד כאן 

לשונו.

זאת אומרת שהאדם הנמצא בגהנום מלבד כל יסוריו הנוראים והמחרידים, גם בודד הוא לנפשו ללא שום 
חברת אדם, וחש הוא כאדם הנמצא לבדו לבדו בתוך מדבר שממה, ובמצב הזה יכול האדם להיות במשך אלפי 
ויתכן גם לעולמים, וכל לב מבין אשר מתבונן בדברים הללו, בודאי יחרד על נפשו, וישתדל בכל  אלפי שנים 
כוחו להישמר מלחטוא ומלהחטיא ועי"ז יזכה להינצל מכל רע בזה ובבא[, אכן כמובן צריכים להוסיף ולהבהיר 
שכל אשר תארנו למעלה בדבר העונש הנורא וההפסד הנצחי זהו רק באופן שלא חזרה בתשובה, אבל אם האשה 
התחרטה בכל ליבה והתוודתה על זה וקיבלה על עצמה בלב שלם ששוב לא תחטא ותחטיא ותשתדל בזה מאד, 
הרי בודאי שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ואשרי חלקה בזה ובבא... כאשר 
נתבונן ונחיה את העתיד שיהיה בסוף לכולנו... את העמידה לפני בית הדין של מעלה... ואת הצער האיום והנורא 
שיכול להיות לנו אם לא נשגיח על מעשינו, הרי בודאי שלא נחטא ונחטיא, ונזהר ונשמר מכל ספק וחשש שמא 
אנחנו מחטיאים את הרבים, וכמו שכבר כתב המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל זצ"ל בספרו "שערי קדושה" וזה 
לשונו, "תרופה כללית להנצל מכל תחלואי הנפש וכו', ישים יראת ה' על פניו ולא תמוש מנגד עיניו יראת יום 
המיתה והכנסתו לקברו ודינה של גהנום ויום הדין הגדול והנורא וכו'", עד כאן לשונו, וכן האריך רבינו יונה בספר 
"שערי תשובה" שער שני אות כ"א. ומעתה מבינים אנו היטב שמה שאנו שומרים על כללי וגדרי הצניעות אין 
זה בשביל אף אחד, זה לא בשביל המנהל, לא בשביל המורה ואף לא בשביל ההורים, זה אך ורק בשביל עצמינו 
בשביל שנזכה לאושר ועונג נצחי בעולם הזה ובעולם הבא... שלא נפסיד לעצמינו את כל עולמינו... למען לא 
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נבוש ולא נכלם לעולם ועד...!  מן הראוי לסיים בדבריו הנוקבים של אבי הישיבות רבי חיים מוואלוזי'ן צריך 
באמת כל אדם להתבונן ולחפש דרכיו, אולי הוא מאותן שאין להם חלק לעולם הבא ח"ו, דהנה כל אחד שמח 
בחלקו, וסומך על המשנה )סנהדרין צ.( "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב", אבל לא מתבונן הוא בסוף המשנה 
הזאת שאמרה "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא"... ]קונטרס דרשת מוהר"ח שבסוף ספר נפש החיים[  עכ"ד 

tsniut.co.il המאמר לקוח מהאתר צניעות .מומלץ לבקר באתר זה

שמירת העיניים.

מאמר נפלא בענין שמירת עיניים -ִענְיָן פְַּגם ְרִאּיֹות ֲאסּורֹותֹ .
זֹוִנים  ַאֶתּם  ֲאשֶׁר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתּתּורּו  "ְוֹלא  ְבַּאֲהָבה,  ַפֲּעַמִים  יֹום  ְבָּכל  ִלְקרֹא  ִנְצָטִוּינּו 
ְתִּמיִדית  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ְבָּנשִׁים,  ִמְלַּהִבּיט  ָהַעִין  ַעל  ְוַהשְִּׁמיָרה  ָלַעִין,  ָהָאָדם ָקׁשּור  ֶנֶפׁש  ִחּיּות  ָכּל  ִכּי  ַאֲחֵריֶהם". 
ֶזה  ְבֵּחְטא  שֵָׂמַח  ְוַהשָָּׂטן  ַאֵון.  ָפַּעְלִתּי  ְוֹלא  ִהַבְּטִתּי  ַרק  ָעשִׂיִתי,  ֶמה  ְבָּחשְׁבֹו,  ָבּּה  ְמַזְלֵזל  ְוָהָאָדם  ְמֹאד.  ְוָקשָׁה 
ָלָאָדם,  ַהַמְּצּפּון  ִיְנְקֵפהּו  שֶָׁמּא  ַהשָָּׂטן  ָיֵרא  ָתִּמיד  ָהֲעֵביָרה,  ַמֲעשֵׂה  ַעל  ִכּי  ַעְצָמּה,  ָהֲעֵביָרה  ִמַמֲּעשֵׂה  יֹוֵתר 
ּובֹוֶכה  ִבְּתׁשּוָבה  שָׁב  ָאָדם  שֵֶׁאין  ִכְּמַעט  ְבָּנשִׁים  ִהְסַתְּכּלּות  ַעל  ֲאָבל  ַנְפׁשֹו,  ְמַתֵקּן  ְוִנְמָצא  ִבְּתׁשּוָבה  ְוָיׁשּוב 
ּוִמְתָחֵרט. ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים, טֹוב ַלשָָּׂטן ַמְרֶאה ֵעיָנִים ְבִּאשָּׁה , יֹוֵתר ִמּגּופֹו שֶׁל ֵחְטא, שֶׁנֱֶּאַמר "טֹוב ַמְרֵאה 
ַמִכּיָרּה,  ִבְּבָגֶדיָה שֶׁל ִאשָּׁה שֶׁהּוא  ַלֲהָלָכה שֲֶׁאִפּלּו  ִנְפַסק  ּוְכָבר  ַדּף ע"ד:(  יֹוָמא  )ַמֶסֶּכת  ָנֶפׁש".  ֵמֲהָלְך  ֵעיָנִים, 
ִדּינֹו  ִמֶמנָּה,  ֵלָהנֹות  ְוִנְתַכֵּוּן  ִאשָּׁה,  ְקַטנָּה שֶׁל  ְבֶּאְצַבּע  ֲאִפילּו  ְוַהִמְּסַתֵּכּל  ְלִהְסַתֵּכּל,  ָאסּור  ָעֶליָה,  ֵאיָנם  ַוֲאִפּלּו 
ֶאֶבן  ָערּוְך  שְֻׁלַחן  כ"א,  ֶפֶּרק  ִבּיָאה  ִאּסּוֵרי  ִהְלכֹות  )ַרְמַבּ"ם  ַמְרדּות.  ַמַכּת  ְוַחיָּב  ֶעְרָוָתּה,  ִבְּמקֹום  ְכִּמְסַתֵּכּל 
ַבַּמָּצּב ַהַקיָּם ְלַקיֵּם ִאָתּּה  ַבֲּעָריֹות, )ֵפּרּוׁש ֲעָריֹות, ָכּל ִאשָּׁה שֶָׁאסּור  ָהֵעֶזר סי' כ"א(.ְוָכַתב ָהַרְמַבּ"ם ַהִמְּסַתֵּכּל 
ֵאינֹו  ְוהּוא  ֶאְצָלּה,  ָבַּעְלִתּי, אֹו שֶָׁקַּרְבִתּי  ְוִכי  ְכּלּום, שֶׁהּוא אֹוֵמר,  ְבָּכְך  ַדְּעּתֹו שֵֶׁאין  ַעל  ַמֲעֵלה  ִאיׁשּות.(  ַיֲחֵסי 
יֹוֵדע שְֶׁרִאיַּת ָהֵעיַנִים ֲעֹון ָגּדֹול, שֶׁנֱֶּאַמר ְוֹלא ָתתּורּו ֲאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם. )ִהְלכֹות ְתּׁשּוָבה ֶפֶּרק ד'(.

ְוָכתּוב ַבּזַֹּהר ַהָקּדֹוש )ָפָּרשַׁת ְפּקּוֵדי ַדּף רס"ג(. שֶַׁהָמּדֹור ָהִראׁשֹון שֶׁל ֵגּיִהּנֹום ִנְקָרא "ּבֹור", ְוָעָליו ְמֻמנֶּה 
ְבַּמֲחשְַׁבּתֹו,  ְוִלְנֹאף  ְוִלְזנֹות  ְבָּנשִׁים  ְלִהְסַתֵּכּל  ָאָדם  ְבֵּני  ְלַפּתֹות  ַהּׁשֹוֵלַח שְׁלּוָחיו  ַהִנְּקָרא ַפתֹו"ת,  ַחָבָּלה  ַמְלָאְך 
ּוְכשֶָׁהָאָדם ֵמת, ַמְלָאְך ֶזה ׁשֹוֵבר ֶאת ֵעיֵני ַהנֶֶּפׁש שֶּׁלֹו, ְוהֹוֵפְך אֹוָתה ְלִעֶוֶּרת. שֶֹּׁלא ְיכֹוָלה ֵלאֹור ְבּאֹור ַהַחִיּים, 
ַעד שְֶׁתֻּתַקּן ַעל ְיֵדי ֵסֶבל ַאְכָזִרי ְבּבֹור ָמֵלא ְנָחשִׁים ְוַעְקַרִבּים שֶּׁנֹושְִׁכים אֹוָתּה ּוְמָצֲעִרים אֹוָתּה.ְויֹוֵתר ִמזֶּה ָאְמרּו 
ַחָז"ל )ָבָּבא ַבְּתָרא ַדּף נ"ז( שִֶׁאם ֶיׁש ָלָאָדם שְֵׁתּי ְדָּרִכים ְלַהִגּיַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו, ַאַחת ֶדֶרְך ְרִגיָלה, ְוַהשִֵּׁנית, ָנשִׁים 
ְמַגּלֹות ְזרֹועֹוֵתיֶהן שָׁם ִכּי ְמַכְבּסֹות ְבָּגִדים, ָאסּור ָלֶלֶכת ַבֶּדֶּרְך ַהשְִּׁניָּה, ְוִאם ָהַלְך, ַאף ַעל ִפּי שֶׁשַָּׁמר ֶאת ֵעיָניו 
ִיְתַגְּלֵגּל  ְבָּנשִׁים,  ָתִּמיד  שֶַׁהִמְּסַתֵּכּל  ַהָקּדֹוש,  ָהֲאִר"י  ַתְּלִמיֵדי  ְבִּנָסּיֹון.ְוָכְתבּו  ַעְצמֹו  שֶֶׁהֱעִמיד  ַעל  ָרשָׁע,  ִנְקָרא 
ְבּעֹוף ַהִנְּקָרא "ָרָאה". ִאם ֹלא ָעשָׂה ְתּׁשּוָבה. )שַַׁער ַהִגְּלּגּוִלים הקדמה כ"ב(. ּומּוָבא ְבִּכְתֵבי ָהֲאִר"י, ִכּי ִגְּלּגּול 
ְבַּבַעל ָחי, ֵאינֹו דֹוֶמה ְלִגְלּגּול ְבָּאָדם, ִכּי ְבַּבַעל ַחי, זֹוֶכֶרת ַהנֶֶּפׁש ֵאיְך ָהְיָתה ְמֻגְלֶגֶּלת ְבָּאָדם קֹוֵדם, ְוָכל ְגּדּוָלָתּה 
ְוַתַענּוגֹוֶתיָה. ְוזֹוֶכֶרת ְמקֹור ַמֲחַצְבָתּּה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְנִפיָלָתּה ִמָמּקֹום ָגּדֹול ְוִנְפָלא ָכֶּזה ְלִהָכֵּנס ְבּתֹוְך ַבַּעל ַחי ָטֵמא, 
שֶׁהּוא ִסְרחֹון ַלנֶֶּפׁש ַהְקּדֹושָׁה ְבִּלי שִׁעּור ּוְבִלי ֵחֶקר. ֲאשֶׁר ִאי ֶאְפשָׁר ְלַציֵּר ְבּשֵֶׂכל ְכָּלל, ּוִמי ָיכֹול ְלשֵַׁער ּוְלַסֵפּר 
גֶֹּדל ַהַצַּער ַהָגּדֹול ְוַהּנֹוָרא.ְוַדע שֶׁכֹּל ְנשָָׁמה שִֶׁמְתַגְלֶגֶּלת ְבַּבַעל ַחי, ְלַאַחר ָכּל ַהֵסֶּבל ַהּנֹוָרא שֶַׁתֲּעבֹור, ֹלא ְיכֹוָלה 
כ"ב(.  ַהְקָדָּמה  ַהִגְּלּגּוִלים  ְבִּחיָרה.)שַַׁער  ַבַּעל  ָאָדם  ְבִּגְלּגּול  ָלׁשּוב  ְצִריָכה  ֶאָלּא  ֵעֶדן,  ְבַּגן  ִלְמִחיָצָתּה  ְלִהָכֵּנס 

ְוַדע שֶָׁכּל ַמֲחשָָׁבה ְוִהְסַתְּכּלּות ִנְרשֶֶׁמת ַבּמַֹּח ָלֶנַצח, ְוֶאְפשָׁר ְלַהֲחִזיר ָאָדם ְבִּהיְפּנֹוָזה ְלִגְלּגּול קֹוֵדם ַוֲאִפּלּו 
ְלִגְלּגּוִלים קֹוְדִמים ְוָאז ְמַסֵפּר ָהָאָדם ִפְּרֵטי ְפָּרִטים ָכּל ַמֲחשָָׁבה ְוִהְסַתְּכּלּות שֶָׁחשַׁב ְוָרָאה, ְוָכל שֵֶׁכּן שְֶׁבֵּצאת 
ְלמֹוֵקׁש.  ְלמּולֹו  עֹוְמִדים  ָהֲאסּורֹות  ְוַהַמֲּחשָׁבֹות  ָהְרִאּיֹות  ָכּל  שִֶׁמּיָּד  ַהכֹּל,  ִלְזכֹּר  ָלּה  ַהַמְּפִריַע  ֵמַהּגּוף  ַהנֶֶּפׁש 
ְלִטהּור  ּוָמִרים  ָקשִׁים  ִיּסּוִרים  שֶַׁתֲּעבֹור  ַעד  ַיִצּיֵלנּו,  ה'  ַהנֶֶּפׁש,  ֵעיֵני  ֶאת  ִלשְׁבֹּר  ַלַמְּלָאְך  ַהכַֹּח  ַהּנֹוְתִנים  ְוֵהם 
ְוְתִדיִרי  ָחמּור  ֵמֲעֹון  ָלׁשּוב  ַמֲעשֵׂהּו  ְוַישְִׂכּיל  ִלּבֹו,  ֶאל  ִיֵתּן  ִמנְַּפׁשֹו.ְוַהַחי  ָהֲאסּורֹות  ְוַהִהְסַתְכּלּויֹות  ַהַמֲּחשָׁבֹות 
ֶזה. ְוַיֲחשֹׁב, ַמה ִיֵתּן ִלי ּוַמה יֵֵּצא ִלי ֵמַהַהָבָּטה ְבִּאשָּׁה, ְכּלּום ִמידֹוֶתָה ָנאֹות, ּוְכלּום אּוָכל ִלשָּׂא אֹוָתּה ְלִאשָּׁה, 
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ַוֲהֵרי ַאִנּי ּדֹוֶמה ָלָאָדם ָהעֹוֵמד ַבַּבְּנק ְוצֹוֶפה, ֵאיְך ָאָדם ַאֵחר ְמַקֵבּל שְָׁטרֹות ֶכֶּסף ְמַהקּוַפִּאי, שְֶׁכּלּום ֹלא יֹוֵצא 
ִלי ִמזֶּה, ַגּם ָכּאן ֵאין ָבֶּזה ֶאָלּא ַתֲּאַות ַהיֵֶּצר ְלַבְלֵבּל ַמֲחשְַׁבִתּי ְבָּדָבר שֵֶׁאין לֹו ַתְּכִלית.ְוָאְמרּו ֲחַז"ל שֶַׁהשָּׁב ּבֹו 
ֵמֵחְטא ֶזה ְועֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְבָּרע, ִיְתַקיֵּם ּבֹו ַהָפּסּוק ַהָסּמּוְך. הּוא ְמרֹוִמים ִישְּׁכֹון, ְמָצדֹות ְסָלִעים ִמְשַגּבֹו, 

מאמר מאתר צניעות . ַדּף כ"ד.(  )ַמֶסֶּכת ַמּכֹות  ֵעיֶניָך.  ֶתֱּחֶזיָנה  ְבָּיְפיֹו  )ַהָמּשִׁיַח(  ֶמֶלְך  ֶנֱאָמִנים,  ֵמיָמיו  ִנָתּן,  ַלְחמֹו 

סיפור שמירת העיניים של מתיא בן חרש הקדוש זצ"ל סיפור מדהים מהגמרא מי היו 
אבותינו !! שתבינו מה זה קדושה!! מעשה ברבי מתיא בן חרש זצ"ל , שהיה יושב בבית המדרש, היה 
זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם. עם אחת עבר השטן 
ונתקנא בו. אמר: אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם רבי מתיא בן חרש 
מה הוא לפניך?אמר לו: צדיק גמור הוא. אמר לפניו: תן לי רשות ואסיתנו. אמר לו: אין אתה יכול לו. אמר: אף על 
פי כן. אמר לו: לך. הלך ונדמה לו כאשה יפה שלא היתה כדמותה מעולם מימות נעמה אחות תובל קין שטעו בה 
מלאכי השרת, שנאמר: "ויראו בני האלוקים את בנות האדם" )בראשית ו, ב(, ועמד לפניו. כיון שראה אותו הפך 
פניו ונתן לאחוריו. שוב בא ועמד לו על צד שמאלו, הפך פניו לצד ימינו, והיה מתהפך לו מכל צד. אמר רבי מתיא: 
מתיירא אני שמא יתגבר עלי יצר הרע ויחטיאני. מה עשה אותו צדיק? קרא לאותו תלמיד שהיה משרת לפניו, 
ואמר לו: לך והבא לי אש ומסמר. הביא לו מסמרים ונתנם בעיניו. כיון שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו. 
באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל. אמר לו: לך ורפא את רבי מתיא בן חרש. בא ועמד לפניו. אמר 
לו רבי מתיא: מי אתה?אמר לו: אני הוא רפאל ששלחני הקדוש ברוך הוא לרפאות את עיניך. אמר לו: הניחני, מה 
שהיה היה. חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו: רבונו של עולם! כך וכך אמר לי מתיא. אמר לו: לך ואמור לו 
אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. מיד רפא אותו. מכאן אמרו חכמים כל מי שאינו מסתכל בנשים, ועל אחת כמה 
וכמה באשת חברו, אין יצר הרע שולט בו. האר"י הקדוש לימדנו שמתיא בן חרש היה גלגול של פלטי בן ליש. 
בגמרא בסנהדרין יט: מובא המדרש הבא: "כתיב פלטי וכתיב פלטיאל אמר רבי יוחנן: פלטי שמו, ולמה נקרא 
שמו פלטיאל – שפלטו אל מן העבירה, מה עשה? נעץ חרב בינו לבינה, אמר: כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה. 
והכתיב +שמואל ב' ג'+ וילך אתה אישה! – שנעשה לה כאישה. – והכתיב +שמואל ב' ג'+ הלוך ובכה – על 
המצוה דאזיל מיניה, עד בחרים – שנעשו שניהם כבחורים שלא טעמו טעם ביאה. – אמר רבי יוחנן: תוקפו של 
יוסף – ענוותנותו של בועז, תוקפו של בועז – ענוותנותו של פלטי בן ליש". מדרש זה עומד על גדלותו הרוחנית 
של פלטי בן ליש אשר שאול נתן לו לאישה את מיכל למרות שבאותו זמן הייתה נשואה לדוד. בנוסף נותן לנו 
המדרש את דירוג הגדלות בעמידה מול היצר של אבותינו: בפסגה פלטי בן ליש, אחריו בועז ואחריו יוסף. ומה 
היה כה גדול אצל פלטי?התשובה לשאלה הנה פשוטה. יוסף הנו הקל ביותר מכיוון שהאישה אתה היה הייתה 
אשת איש )אשת פוטיפר( לעומת בועז שעמד בניסיון עם רות שהייתה פנויה ובמדרש רבא מסופר גם שבועז שאל 
אותה על כך ומובן משם שבועז היה מודע לכך שהיא פנויה. אך הדרגה הגבוהה ביותר הנה דרגתו של פלטי בן 
ליש וזאת מכיוון שמיכל הייתה ספק אשתו )לפי הסוגיה בסנהדרין ועיין גם בתוספות בשבת יג:(. ועם זאת שמר 
ולא בא עליה ואף תקע חרב בינהם!! הרב ניסים יגן זצוק"ל אומר מאחר ופלטי חטא בעיניו שהביט במיכל אשת 
דוד המלך חזר בגלגול של מתיא בן חרש לתקן מה שעיוות בראייה אסורה באשת איש למרות שהייתה ספק אשתו 
כמבואר לעיל, ולכן גדולתו של פלטי בן ליש עולה על יוסף ועל בועז כמוסבר לעיל ולכן ברור איזה גודל נשמה 
הייתה לו ולכן קל לנו להבין מהיכן הכוחות של מתיא בן חרש לדקור את עיניו ורק לא לחטוא בראיות אסורות 
ואנו בדור ירוד זה השם ירחם. . . . שנלמד מאבותינו ונאמר מתי יגיע מעשיי למעשיהם של אבותיי. . תהיו גאים 

להיות יהודים שיש לנו כאלו יהודים בקרבנו!

וכתב האר"י ז"ל, – רבי מתיא בן חרש, היה פלטי בן ליש, שלקח את מיכל בת שאול, ונעץ חרב בינו לבינה, 
ועם כל זאת, לא היה לו לעכבה, דהוה ליה למימר לשאול המלך עליו השלום, אין אני רוצה ליקח אותה, ובמקום 
שיש חלול השם, אין חולקים כבוד לרב, ואף על פי שלא נגע בה, מכל מקום בעל כרחו נהנה ממראית עין, שזנו 
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עיניו במה שאינו שלו, כי אצלו היתה יושבת ושוכבת, ולכן רצה עתה לתקן דבר זה, ונתגלגל ענין זה לידו, כדי 
שיצער עצמו ויעוור עיניו, ובעבור זה נמסר בתחילה ביד השטן להסיתו, והוא נתאזר נגד יצרו, ולא רצה להביט 
בפניה, ושניהם פלטי ומתיא, היו ניצוץ יוסף הצדיק עליו השלום. הסיפור מובא בספר אהבת חיים במילים שונות. 

***

ליקוט מעט מזעיר ממאמרי חז"ל והספה"ק בענין הצניעות

גם בתולה צריכה זהירות יתירה – מעשה נורא מרבי יוסי דמן יוקרת – ולהתפלל שלא תכשיל

אור החיים הקדוש )ויקרא יט,כט( אל תחלל את בתך וגו' פירוש יצו הא-ל למי שיש לו בת, שלא ינהג 
בה מנהג חולין להראותה לפני כל ולהתנאות לפניהם, אלא כבודה בת מלך פנימה )תהלים מה יד(, והגם 
שיתכוין בה להנאת זיווגה כדי שיוודע כי בת יפה ונעימה היא ותנשא להראוי לה, עם כל זה יצו הא-ל 
כי חילול הוא לה, והיוצא מזה הוא להזנותה לא להשיאה, כי יבער בה אש הטבעי ותחלל כבודה, 
ולא זו בלבד אלא שתהיה סיבה להבעיר אש בלב רואה וחומד ותזנה הארץ, ולבסוף ומלאה 
הארץ זימה, ונמצא עון כל הרשע תלוי בצוארו וצא ולמד מה שפירשתי בפרשת אחרי מות )לעיל 
יח ב( בפסוק כמעשה ארץ מצרים, שחוש הראות יגדיל החפץ בדבר ויבטל כח הרצון במניעה ויטהו אל 
חפץ המעשה רחמנא ליצלן:מס' תענית )כד.( רבי יוסי דמן יוקרת ]מהמקום ששמו יוקרת[ הויא ליה ברתא 
]היתה לו בת[ בעלת יופי. יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקא חזי לה ]יום אחד ראה לאיזה 
זה שאתה  ]מה   ?  - האי  לו: מאי  דרך החורים שבגדר[. אמר  עליה  ומסתכל  הנצרים  בגדר  גבר שמחטט 
מסתכל[ - אמר ליה: רבי, אם ללוקחה לא זכיתי, לראותה לא אזכה -  - ? אמר לה: בתי, קא מצערת להו 
לברייתא  ]את מצערת לבריות[ - שובי לעפריך, ואל יכשלו ביך בני אדם. מס' סוטה )כב.( אמר רבי 
יוחנן: למדנו יראת חטא מבתולה, דר' יוחנן שמעה לההיא בתולה דנפלה אאפה, וקאמרה ]שנפלה על פניה 
ואמרה[ –: רבונו של עולם, בראת גן עדן ובראת גיהנם, בראת צדיקים ובראת רשעים, יהי רצון מלפניך 

שלא יכשלו בי בני אדם.
מפורש בחז"ל שחוסר צניעות גורם:

לחורבן, להרג, לגלות, לצרות ועונשים רח"ל
מס' יומא )ט:( מקדש ראשון מפני מה חרב -? מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגלוי עריות, 
ושפיכות דמים. כו' גלוי עריות, דכתיב )ישעיהו ג, טז( ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון - ותלכנה 
נטויות גרון - ומשקרות עינים - הלוך וטפוף תלכנה - וברגליהן תעכסנה. ומפרשת הגמרא: "יען 
כי גבהו בנות ציון" - שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, ]פרש"י בישעיהו שם, "ארוכה מהלכת בין שתי 
זקופה  - שהיו מהלכות בקומה  גרון"  נטויות  "ותלכנה  נראית צפה למעלה מהם"[  קצרות כדי שתהא 
]שהליכה באופן כזה מושכת את העין[, "ומשקרות עינים" - דהוו מליין כוחלא עיניהן, "הלוך וטפוף 
תלכנה" - שהיו מהלכות עקב בצד גודל ]פרש"י )שבת סב:( "למעט בהילוכם, שהיו מסתכלין בה, והיא 
שוהה בפסיעותיה[, "וברגליהן תעכסנה" פי' באבן עזרא ובאברבנאל וברד"ק "משמיעות קול" בנעליהן. 
ובמהר"י קרא פי' שהיו הולכות בנעליים מצויירין. ורש"י מביא מהגמרא שם שהיו מכניסות יצה"ר כעכס 

זה של נחש באופן הליכתן, עכס הוא ארס של נחש, וע"ש.

הרי שהליכה באופן שמושך עין, קוראים לזה חז"ל גילוי עריות, וזה גרם לחורבן, להרג רבואות 
רבואות מישראל, ולגלות פליטי החרב, ולשאר כל הצרות שפקדם ה"י. עיין תרגום יונתן בן עוזיאל על 
הפסוק לא תנאף )שמות כ,יג - דברים ה,טז( שענייני עריות מביאים מיתה לעולם.בראשית פרק ו )ב( ויראו 
בני האלהים את בנות האדם וכו' )ה( וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל 
היום: )ז( ויאמר ה' אמחה את האדם וכו'. ועיין שם )ב( בתרגום יונתן בן עוזיאל שהיו כוחלין עיניהן 
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ומפרכסין ומהלכין בגילוי בשר וגרמו להרהורים - ולכן הביא הקב"ה את המבול עליהם.מדרש 
זנות  מוצא  מקום שאתה  בכל  רבי שמלאי  כג,ט( אמר  ויק"ר  ה,  כו  )בראשית רבה  )ב( הנ"ל  על הפסוק 
אנדרלומסיאה באה לעולם והורגת טובים ורעים, רבי עזריה ורבי יהודא בר רבי סימון בשם רבי יהושע 
בן לוי אמר על הכל הקב"ה מאריך אפו חוץ מן הזנות. )וכן הוא בויקרא רבה פרשה כג ט, תנחומא 
בראשית יב ילקוט בראשית רמז מג, פרשת אחרי-מות רמז תקפה מובא ברש"י בראשית ו יג(.מס' עבודה 
ועל בתו לישב  זרה )יז:-יח.( אתיוהו לרבי חנינא בן תרדיון כו' גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, 
בקובה של זונות. ]ומפרשת הגמרא[ - עליו לשריפה, שהיה ]יח. עמוד א[ הוגה את השם באותיותיו כו' 
ועל אשתו להריגה דלא מיחה ביה [שהיה עליה למחות בבעלה ר' חנינא בן תרדיון שלא להגות את השם 

באותיותיו[. 

מכאן אמרו: כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה - נענש עליו. ועל בתו לישב כו' דאמר ר' יוחנן: 
פעם אחת היתה בתו מהלכת לפני גדולי רומי, אמרו: כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד דקדקה 
פנימה[.  מלך  בת  כבודה  כל  מה(  )תהלים  וכתיב  נאות  פסיעות  לפסוע   - דקדקה  ]פרש"י  בפסיעותיה 
והיינו דאמר ר' שמעון בן לקיש, מאי דכתיב: )תהלים מט( עון עקבי יסבני - ? עונות שאדם דש בעקביו 
בעולם הזה - מסובין לו ליום הדין. זהר הקדוש פרשת נשא  )תרגום ללשה"ק( מובא במשנה ברורה ע"ה 
סקי"דא"ר חזקיה תבא מארה על זה האיש שמניח לאשתו להתראות משערות ראשה החוצה מכיפתה, 
וזהו אחד מענייני הצניעות שבבית, והאשה שמוציאה משערות ראשה החוצה להתקשט בהן, גורמת 
עניות לבית, וגורמת לבניה שלא יהיו חשובים בדורם, וגורמת לרוח טומאה שישרה בבית, מי גרם כל 
זה, אותן השערות שהתקשטה בהן מבחוץ, ואם בבית כך כל שכן בשוק, וכל שכן אם היא מראה חציפות 
האשה שמתגלה,  של  הראש  שער  יהודא,  רבי  אמר  ביתך  בירכתי  פוריה  כגפן  אשתך  ולפיכך  אחרת, 
גורם לשער אחר להתגלות, ולפגום אותה. ע"כ צריכה האשה שאפילו קורות ביתה לא יראו שער אחד 
מראשה, וכל שכן בחוץ, בא וראה, כשם ששער הזכר הוא חמור מן הכל כמו כן לנקבה, צא וראה כמה 
פגם גורם שער האשה, גורם למעלה גורם למטה, גורם קללה לבעלה, גורם עניות, גורם דבר אחר בבית, 
גורם שיסתלק החשיבות מבניה, ה' ישמרנו מחוצפה שלהן, וע"כ צריכה האשה להיות צנועה בירכתי 
הבית, ואם תעשה כן מה כתוב, בניך כשתילי זיתים סביב לשלחניך, מהו כשתילי זיתים, מה זית זה בין 
בחורף בין בקיץ אינו משליך העלים שלו, ותמיד נמצא בו חשיבות יתר על שאר העצים, כך בניה יתעלו 
בחשיבות על שאר בני העולם, ולא עוד אלא שבעלה מתברך בכל, בברכות שלמעלה בברכות שלמטה, 
בעושר בבנים ובבני בנים, זהו שכתוב הנה כי כן יבורך גבר ירא ה', וכתוב יברכך ה' מציון וראה בטוב 

ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

מראה עינים קוראים חז"ל כמו גילוי עריות ממש, וממילא ההולכת באופן שמושך 
עין היא הגורמת לזה ה' יצילנו.

מס' יומא דף עד: "אמר ריש לקיש: טוב מראה עינים באשה יותר מגופו של מעשה, שנאמר )קהלת 
ו( טוב מראה עינים מהלך נפש. ובתוספות ישנים שם "הלכך צריך ליזהר מאד ממנו". ובויקרא רבה )כג 
יב( כמעשה ארץ מצרים הה"ד )איוב כד( ועין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים אמר 
ריש לקיש שלא תאמר שכל מי שהוא בגופו נקרא נואף, נואף בעיניו נקרא נואף שנאמר ועין נואף. ]ובזה 

מובן ביותר מ"ש לעיל שחז"ל קוראים להליכה באופן שמושך עין גילוי עריות[.

לו שהוא  נחשב  נשואות  גבר שמתבונן בנשים  כל  עזרא מוסיף: שתבינו צרת הפייסבוק,  בן  ערן  ואנוכי הקט 
בועלן ונואף איתן כדברי ריש לקיש במסכת יומא דף ע"ד שלעיל שנאמר: "נואף בעיניו נקרא נואף שנאמר ועין 
נואף", וחמורים הרהורי עבירה מהעבירה עצמה.וכל אשה נשואה עם תמונות בפייסבוק נקראית מכשילת הרבים 
גם תמונות צנועות ונחשבת לנואפת בבעלה!!! בכך שגורמת לזרים להרהר בה. ומי שמחטיאה את הרבים מאבדת 
כל  את  לכל הפחות  או  הפייסבוק  יראת שמיים שתמחוק  לה  לא עשתה תשובה.מי שיש  לעולם הבא, אם  חלקה 
התמונות שלה,עד שתתחזק ותמחוק את הפייסבוק שלה שנאסר על ידי כל הפוסקים בדורנו.וכל אתר שמופיעים 
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בו תמונותיה.אחרת היא מאבדת חלקה לעולם הבא. וכמובן מי ששב בתשובה .שב ורפא לו.יש לציין שהמחבר 
זה לזיכוי הרבים,להציל נשמות בהיתר של שני רבנים שאחד מהפ פוסק הלכות, שכן בס"ד יתברך  נמצא באתר 
האל,הצליח המחבר לנתק מהפייסבוק ו/או להחזיר בתשובה ו/או לגרום להרהורי תשובה לרבים )ראו בסוף ספר 
ההוכחות וספר התשובות מקצת ממכתביהם(.ע"י פרסום החומר מספר ההוכחות ומענה לשאלות,ופרסום בחינם 
להורדת ספר ההוכחות שהורד עד כה בכ 40,000 הורדות וצפיות.)ועוד כ11,000 עותקים שחולקו( ומהיכן הפוסק 
שאב ההיתר להתיר לי לזכות את הרבים באינטרנט בפייסבוק בדפים לזיכוי הרבים )שיש למחבר שם כבר קרוב 
הקרוי  הזה  הביוב  מבור  לצאת  שיזכו  עד  ב"ה  באמונה  ומתחזקים  יום  כל  מאמריו,  שקוראים  חברים  ל17,000 
החובה  על  מלמד  )עג.(  סנהדרין  במסכת  התלמוד  שוטה?  חסיד  מיהו  של  ואינטרנט.(להלן ההסבר:  פייסבוק 

להציל אדם:

"מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו תלמוד 
לומר "לא תעמוד על דם רעך".

המשנה במסכת סוטה פרק ג משנה ד מביאה את הדברים הבאים בשמו של ר' יהושע:הוא היה אומר, חסיד 
שוטה, ורשע ערום, ואשה פרושה, ומכות פרושין, הרי אלו מכלי עולם.

מה פירושו המונח 'חסיד שוטה'? הגמרא )תלמוד בבלי סוטה כא:( מבארת:

היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה.

תרגום:כיצד חסיד שוטה כגון שאישה טובעת בנהר ואומר אין זה דרך ארץ להסתכל בה ולהצילה.

חסיד שוטה על פי הגמרא הוא אדם שסדר הערכים שלו משובש, אדם שדבקותו בהלכה משבשת את שיקול 
הדעת שלו ויוצר התנהגות אבסורדית. כגון לראות את אחיו טובעים מהיותם תינוק שנשבה באתרי תועבה וטומאה 
כמו פייסבוק ובכלל מתרחקים מדרך השם,חובה עליו מהסיבות הללו שלא להיות חסיד שוטה ולהצילם אם יש 
בכוחו להצילם כפי שהתגובות בסוף ספר זה וספר ההוכחות מוכיחות וע"כ מחויב להציל,)בתנאי שקיבל היתר 
מרב לזכות את הרבים בפייסבוק( מי שיכול להציל נערה טובעת בנהר,ולא לחשוש שלא אכשל בהסתכלות בה.וזה 
בהצלה של גוף וע"כ קל וחומר של הצלה רוחנית שהיא גדולה יותר שהיא הצלה גם של הגוף וגם של הנשמה.ואדם 
כזה מחויב שלא להיות חסיד שוטה ולהציל הנשמות התועות וטועות של אחינו האהובים ע"י זיכוי הרבים. לסיכום: 
מבחינה הלכתית נאסר להחזיק בבית אינטרנט ,גם לא כשר גם לא לצורכי עבודה שאין ברירה אחרת על אתר יש 
וקפדני  אינטרנט מסונן  רק  יחזיק  ואז  ברירה אחרת,  אין שום  עבודה בלבד,ורק שממש  לצורכי  מקילים שהתירו 
ביותר, ומקסימום ההגבלות שכידוע גם האינטרנט המסונן ניתן לפריצה בנקל.ומי שיש לו יראת שמיים שיחפש 
פרנסה שלא מצריכה אינטרנט כלל ויסמוך על השם יתברך שיספק לו כל צורכו,שנאמר לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו 
מבקש לחם.ולמעשה חתמו פסק הלכה בנושא רבנים רבים וגדולי הדור מכל גווני הקשת.)ראה פסק ההלכה האוסר 

האינטרנט שחתמו עליו כל גדולי הדור מצ"ב בעמודים הבאים(

חז"ל מפורש שצניעות מצילה ממיתה

מס' ברכות סב. ואמר להרגך ותחס עליך )שמואל א כד( ... אמר רבי אלעזר, אמר לו דוד לשאול: מן 
התורה - בן הריגה אתה, שהרי רודף אתה, והתורה אמרה: בא להרגך השכם להרגו. אלא צניעות שהיתה 

בך - היא חסה עליך... ]ע"ש באריכות שצניעות יתירה מצילה ממיתה ממש[.

גודל חובת הזהירות בצניעות – ושלא להכשיל

מדרש תנחומא פרשת וישלח ה ...רבנן אמרי אף בחול אסור לצאת בהן לרשות הרבים מפני שהעם 
מסתכלין בה ופגם הוא לאשה, שלא נתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן לתוך ביתה שאין 
ופתוח, אפילו אנשים כשרים  פרוץ  הוא, שכשהבית  ]משל  הגנב  לפני  ביותר  הכשר  לפני  פרצה  נותנין 
נכנסים לשם ולוקחים משם חפצים וק"ו גנבים, והנמשל, כשאשה מקושטת ברחוב היא גורמת שאפילו 
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יושבת בתוך הבית ולא תצא  לכך צריכה אשה להיות   ... אנשים כשרים יסתכלו בה וק"ו סתם אנשים[ 
יהודה בר  איש א"ר  באשת  מסתכלין  ונמצאו  אדם  לבני  מכשול  תביא  ולא  עצמה  תכשל  לרחוב שלא 
שלום תדע לך שכך כתיב )בראשית א'( ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה, 
וכבשה כתיב האיש כובש האשה, ואין האשה כובשת האיש ... שלא תצא ותגרום תקלה לעצמה, שהרי 
דינה בת יעקב בשביל שהיתה רגילה פדרנית גרמה תקלה לעצמה, מנין ממה שקראו בענין ותצא דינה.

ילקוט שמעוני בראשית מד שאלו תלמידיו את רב יוסף מהו עזאל, א"ל כיון שעמדו דור המבול ... מיד 
עמדו שני מלאכים שמחזאי ועזאל ואמרו לפניו רבונו של עולם הלא אמרנו לפניך כשבראת את עולמך מה 
אנוש כי תזכרנו כו' א"ל גלוי וידוע לפני אם אתם שרויין בארץ היה שולט בכם יצר הרע והייתם קשים מבני 
אדם א"ל תן לנו רשות ונדור עם הבריות ותראה איך אנו מקדשין שמך א"ל רדו ותדורו עמהן מיד קלקלו 
עם בנות האדם ... ולא יכלו לכבוש את יצרן מיד ראה שמחזאי ... ועזאל היה על מיני צבעונין ועל מיני 
תכשיטין של נשים שמפתים את בני אדם להרהור עבירה מיד שגר מטטרון שליח לשמחזאי וא"ל עתיד 
הקב"ה להחריב עולמו ולהביא מבול לעולם מיד עמד בבכי והיה מצטער על העולם ועל בניו וכו' שמחזאי 
חזר בתשובה ותלה עצמו בין שמים לארץ ראשו למטה ורגליו למעלה ועדיין הוא תלוי בתשובה, עזאל 
לא חזר בתשובה ועדיין הוא עומד בקלקולו להסית בני אדם לדבר עבירה בבגדי צבעונין של נשים ולכך 
היו ישראל מקריבין קרבנות ביום הכפורים איל אחד לה' שיכפר על ישראל ואיל אחד לעזאזל שיסבול 

עונותיהם של ישראל והוא עזאזל שבתורה.

שומר אמונים מאמר הבטחון פ"ו :
ולכאן,  לכאן  להסתכל  מפתהו שצריך  רוב  פי  על  והיצר  עיניו,  לשמור  ורוצה  בשוק  הולך  אדם  "אם 
הולכת  אשה בשוק, שאינה  וזה האיש, כמובא בשם צדיקי קדמאי שאם הולכת איזה  ולראות זה האיש 
המלוים,  החיצונים  ואלו  וקליפות,  חיצונים  ורבבות  אלפים  כמה  אותה  מלווים  הצניעות,  בתהלוכות 
מתפשטים בכל צד וצדי צדדים, ומתלבשים בבני אדם המסבבים, לראות בה ולהרהר בה ח"ו, אפילו אם 
אדם עומד ברחוק, מפתין אותו אלו הקליפות המתפשטין שיגביה עיניו ויראה ויהרהר ח"ו, לכן רואה 

אדם על פי רוב שאם היצר מפתהו להסתכל באיזה מקום, עוברת אז איזה אשה, וזהו ברוב בלי ספק."

איגרת התשובה לרבינו יונה )אות ע"ח ובדפ"א נ"ח(:
"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בני אדם חוץ מבעלה שהמסתכלים בפניה או 
בידיה יורדין לגיהנם. והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות 

בעצמה ונכשלו בה" ע"כ.

יהרג ואל יעבור

עריות שיהרג  גילוי  הוא מתולדות  עיין שם שהסתכלות באשת איש  יונה לאבות פ"ג מי"א  רבינו 
עליהם ואל יעבור )וראייתו מסנהדרין עה. ע"ש(. וז"ל הרמ"א בד"מ )יו"ד קנ"ז סק"ג( "...ליהנות מאליל 
או לאו של גילוי עריות יהרג ואל יעבור דאמרינן סוף בן סורר ומורה ]סנהדרין שם[ מעשה באחד שנתן 
"וכל איסור עבודת  וז"ל  עיניו וכו' ואמרו חכמים ימות וכו'" ע"ש באורך. וכן הוא בשו"ע שם ברמ"א 
כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים אע"פ שאין בו מיתה, רק לאו בעלמא, צריך ליהרג ולא לעבור )ר"ן 

פרק כל שעה ופרק בן סורר ומורה(" וע"ש בש"ך ס"ק י.

ליזהר מאד מהדברים הנאמרים בתוכחה

עי' רש"י פר' בחקתי, ויקרא כו יד-טו ומסיים "הרי שבע עבירות, הראשונה גוררת השניה, וכן עד 
השביעית ואלו הן לא למד, ולא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, 
כופר במצות, כופר בעיקר". רואים מזה איך שצריך זהירות גדולה מאד - ויש הנכשלים בענייני הצניעות 
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שעוברים על הדברים הנוראים האלו שבתוכחה, לא לומדים הלכות צניעות ולא עושים ומואסים באחרים 
העושים ושונאים את החכמים ]העוסקים בהפצת ענייני הצניעות[ ומונעים את האחרים מעשות ועוד 

אומרים שזה לא מצוה.

גודל חשיבות כל כבודה בת מלך פנימה

לקראת  יוצא  דוד  את  שאול  וכראות  י"ז(  א',  )שמואל  קרא:  דאמר  יוחנן,  א"ר  עז.   - עו:  יבמות  מס' 
הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער - ? כו' א"ל דואג האדומי: עד שאתה משאיל עליו אם 
הגון הוא למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו. מ"ט - ? דקאתי מרות המואביה. א"ל 
אבנר, תנינא: עמוני - ולא עמונית, מואבי - ולא מואבית. אלא מעתה ... שאני הכא, דמפרש טעמא דקרא: 
)דברים כ"ג( על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם, ולא דרכה של אשה לקדם. היה 
להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים! אישתיק. מיד: ויאמר המלך ... מיד: )שמואל ב' 
י"ז( ועמשא בן איש ... אמר רבא: מלמד, שחגר חרבו כישמעאל ואמר: כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר 
בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי: עמוני - ולא עמונית, מואבי - ולא מואבית. ומי מהימן 
- ? והאמר רבי אבא אמר רב: כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה ]שבאת הוראה 
לידו אמרה ושנאה לתלמידיו בבית המדרש בשם רבו שומעין לו בשעת הוראה ואם לאו אין שומעין לו 
שמא מחמת מעשה הבא לידו אמרה, רש"י[ - שומעין לו, ואם לאו - אין שומעין לו! שאני הכא, דהא 
הכא  קשיא!  מקום  מכל  רש"י[.  בה,  משקר  ולא  הוא  לגלויי  דעבידא  ]ומילתא  קיים  דינו  ובית  שמואל 
תרגמו: )תהלים מ"ה( כל כבודה בת מלך פנימה. במערבא אמרי, ואיתימא ר' יצחק, אמר קרא: )בראשית 
י"ח( ויאמרו אליו איה שרה אשתך וגו' ]פרש"י הנה באהל. דאין דרך אשה לצאת מביתה[. ]עיין בגמ' שם 
באריכות והתבונן ותראה דבר נורא, שאפילו הגויות נדרשות להיות בבית "כל כבודה בת מלך פנימה" - 
"הנה באהל" שאם לא כן היה דוד מלך ישראל נפסל לחיתון[.רמב"ם )אישות פי"ג יא וכן הוא בטושו"ע 
אה"ע סי' ע"ג( מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראשה בלבד עד שיהיה עליה רדיד החופה 
את כל גופה כמו טלית נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין, ואם היה עשיר נותן לה לפי עשרו 
כדי שתצא בו לבית אביה או לבית האבל או לבית המשתה, לפי שכל אשה יש לה לצאת ולילך לבית אביה 
לבקרו ולבית האבל ולבית המשתה לגמול חסד לרעותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, שאינה בבית 
הסוהר עד שלא תצא ולא תבוא. אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש 
לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין 

יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב )תהלים מ"ה( כל כבודה בת מלך פנימה.

גודל התייחסות חז"ל לעניין הצניעות

מס' סוכה נא. משנה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב הראשון 
של חג ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול כו' גמרא )עמוד ב( מאי תיקון גדול -? - אמר רבי אלעזר: 
כאותה ששנינו, חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים 
]פרש"י כל  ה' עלי השכיל  )דברי הימים א כח( הכל בכתב מיד  והכתיב   ?  - ... היכי עביד הכי  מלמטה 
מלאכת התבנית שהודיעו הקדוש ברוך הוא על ידי גד החוזה ונתן הנביא[! - אמר רב: קרא אשכחו ]פרש"י 
שצריך להבדיל אנשים מנשים, ולעשות גדר בישראל שלא יבאו לידי קלקול[ ודרוש, )זכריה יב( ]דף 
שאפילו בשעת  ונשיהם לבד ]פרש"י  נב.[ וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד 
הצער צריך להבדיל אנשים מנשים[ אמרו: והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא - שעוסקין בהספד 
ואין יצר הרע שולט בהם - אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע 
שולט בהם - על אחת כמה וכמה ... כדדרש רבי יהודה: לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע 
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ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. 
הללו בוכין, והללו בוכין. צדיקים בוכין ]פרש"י שנזכרים בצערם שהיה להם, לכבוש הרשע הזה בחייהם[ 
יכולנו לכבוש את חוט  יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא  ואומרים: היאך 
השערה הזה! ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, שנאמר )זכריה ח( כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני 
שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא. אמר רבי אסי: יצר הרע, בתחילה דומה לחוט של בוכיא, 
ולבסוף דומה כעבותות העגלה, שנאמר )ישעיהו ה( הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה.

שהיצר הרע שולט בכל הזמנים, גם בזמן אבילות וגם ביום הכי קדוש מכל השנה.
גמ' סוכה הנ"ל "וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו: והלא 
דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא - שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם - אמרה תורה אנשים לבד 
ונשים לבד".תוס' מגילה לא. "במנחה ]ביום הכיפורים[ קורין בעריות - לפי שהנשים מקושטות בשביל 

כבוד היום לפיכך צריך להזכירם שלא יכשלו בהן".

ענין עריות קשה מאד מאד וצריך הרבה זהירות בראיה ובמחשבה, וכדי שכולם יידעו גודל הסכנה 
והמכשלה מהסתת היצה"ר בזה מביאה הגמ' סיפורים נוראים מתנאים ואמוראים הקדושים, )ראו למשל 

סיפורו של הקדוש שומר העיניים רבי מתיא בן חרש זצ"ל שהובא קודם בספר זה.(

ושלא יחשוב שום בן אדם שעליו היצר הרע לא יוכל
אור החיים הקדוש ויקרא יח,ב הנה ידוע הוא כי כל מצות אשר צוה ה' לעם קדושו הם מצות שיכול 
האדם לעמוד בהם, ויטה עצמו אל הרצון לעשותם, זולת מצות פרישת העריות הוא דבר שנפשו של אדם 
מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותם, זולת בהתעצמות הרחקת ב' דברים מהאדם, והם מרחק הרגש ראות 
העין, ומרחק בחינת החושב, ואם ב' אלו לא יעשה אין אדם שליט ברוח זה לכלותה ממנו, כי כל שלא 
תהיה לו הרחקת הרגש הראות בדבר, הגם שירחיק בחינת החושב לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח 
החשק: וצא ולמד )קידושין פא.( ממעשה של רב עמרם רבן של חסידים, שהגם היותו מושלל מבחינת 
עיניו  לסמות  קסא( שבחר  רמז  )ילק"ש  חרש  בן  מתיא  רבי  גם ממעשה  הראות,  מבחינת  נתנצח  החושב 
למיחוש הכרחה אשר מהם תבא בדבר הרע, הגם שהיה מושלל מבחינת החושב כאשר מעשיו מוכיחות, גם 
אם יושלל מבחינת הראות אם לא ירחיק בחינת החושב מחשבותיו יחייבו לבקש ולהתלהט אחר המעשה 
... נמצאת אומר שבא' מהב' תהיה מושללת מהאדם שליטה בעצמו בדבר זה, ואינו צריך לומר בהצמד ב' 
דברים ראות וחושב הן האדם חלוש כנגד תאותו, ואינו צריך לומר אם ישלח ידו ואכל מעט מן הרע הזה, 
הנה הוא מסור ביד תאותו, )מעשה( ]מעתה[ תחבולות האדם להעריך מלחמה נגד בחינה זו היא בשלילת 
ממנו ב' דברים, ובזה תהיה נרכבת באדם תכונה לבל יתלהט אחר זה, וישליט הרצון בחפץ הטבעי, והוא 
כי  לעמוד,  יכולין  גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  במקום  לד:(  )ברכות  ז"ל  אומרם  טעם 
בעלי תשובה:ועיין  כן  צורך התעצמות, מה שאין  נוצחת החפץ מבלי  רצונם  תכונת  גמורים  הצדיקים 
מסכת קידושין דף פא. סיפורים נוראים מהתנאים הקדושים רבי מאיר בעל הנס ורבי עקיבא ורב עמרם 
חסידא ושם עמוד ב מרבי חייא בר אשי ]ושם דף לט סוף עמוד ב' ודף מ' עמוד א'[, ועוד עיין מס' סוכה 
נא. שהאמורא הקדוש אביי היה מצטער מאד על שהיצה"ר קשה ביותר לגדולי הדור תנאים ואמוראים ולא 

היה יכול להירגע עד ש"ההוא סבא" שנה לפניו המאמר כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו.

הרי שהנסיון של עריות הוא נורא מאד ואין חוסן לאף אחד וצריך ליזהר מאד בראיה ובמחשבה - ועל 
הנשים לילך בצניעות יתירה ולא להיכשל ח"ו בהחטאת הרבים שע"ז כתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ג 
ה"ו וז"ל ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם 
ולעולמי עולמים ... ומחטיאי הרבים ובהלכה י כתב: מחטיאי הרבים כיצד אחד שהחטיא בדבר גדול כגון 
ירבעם וצדוק ובייתוס, ואחד שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל מצות עשה כו'  ובפ"ד )א( ארבעה ועשרים 
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אין הקב"ה מספיק בידו לעשות  והעושה אחד מהן  גדול  עון  דברים מעכבין את התשובה, ארבעה מהן 
מלעשות  הרבים  את  המעכב  זה  עון  ובכלל  הרבים  את  המחטיא  )א(  הן:  ואלו  חטאו.  גודל  לפי  תשובה 
מצוה, )ב( והמטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח, )ג( הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו 
ממחה בידו, הואיל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו, ובכלל עון זה כל שאפשר בידו 

למחות באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם[.

יצחק  יעקב  רבי  הקדוש"  של"היהודי  מסופר  רכ"ה  עמוד  ח"ב  דעה"  "דור  בספר 
מפרשיסחא

 היה פעם נסיון גדול בלכתו בדרך אל רבו הקדוש הרבי ר' אלימלך זצ"ל וכשבא לפני הרבי ר' אלימלך 
קם מפניו ואמר - : ברוך הבא יוסף הצדיק, ושם בעמ' רכו כותב - : הרה"ק "החוזה" זצ"ל לא היה בוש 
מלספר שגם לצדיק כיו"ב עודנו צריך ללחום מלחמת היצר לטהר מחשבותיו ולבטל את הרהורין בישין 
והצדק, שהיו מספרים  אנשי האמת  והטהורים  חז"ל הקדושים  זה שמצינו אצל  כעין  דקרדפין אבתריה, 
עובדות כיו"ב עליהם להורות הלכה לתלמידים איך להתאמץ ולבקש תחבולות לעשות מלחמה עם היצר, 
ולא יבושו לגלות עבודתם להכריע את יצר מחשבות לבם לפני רבים, אולי יוכל להיות להם לעזר ולהועיל.

שאין תירוץ שאני הולכת "כמו כולם"

רמב"ן שמות כ, ב ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד, ה' אלהיך אשר הוצאתיך, ולא כאשר התחיל 
להם אתם ראיתם וגו', אם שמע תשמעו )לעיל יט ד ה(, להזהיר כי כל יחיד מהם יענש על המצות, כי עם 
כל אחד ידבר, ולכל אחד יצוה שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד ינצל עמהם. ויבאר להם משה זאת 

הכוונה בסוף התורה בפרשת אתם נצבים )דברים כט יז(:

גודל מעלת העוסקים בצניעות

מס' ברכות כ. אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן דלא 
מתרחיש לן ניסא - ? אי משום תנויי - בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה, ואנן קא מתנינן שיתא 
ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא  - אתי מטרא,  יהודה, כי הוה שליף חד מסאניה  ואילו רב   ... סדרי! 
צוחינן - ולית דמשגח בן! - אמר ליה: קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין 
לבושה[  ]שהיתה  לבישא  דהות  כותית  לההיא  ]ראה[  חזייה  אהבה  בר  אדא  דרב  הא  כי  השם.  אקדושת 
"בגד אדום כגון כרבלתא דתרנגולא שאין דרך  כרבלתא ]שם לבוש חשוב, רש"י, ובספר הערוך פירש 
בנות ישראל להתכסות בו שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה"[ בשוקא, סבר דבת ישראל היא, קם קרעיה 
מינה ]קרע את ה"כרבלתא"[ אגלאי מילתא ]נתגלה הדבר[ דכותית היא, שיימוה ]העריכו שווי ההפסד[ 
רש"י[  מאתן,  ]לשון  מתון  מתון  לה:  אמר  מתון.  ליה:  אמרה   ?  - שמך  מה  לה:  אמר  זוזי.  מאה  בארבע 
ארבע מאה זוזי שויא ]ארבע מאות - שתי פעמים שתי מאות, כלומר: השם גרם לי, לשון אחר: מתון מתון 
לשון המתנה; אם המתנתי הייתי משתכר ארבע מאות זוז, רש"י[.מס' תענית כא: - אבא אומנא ]מקיז דם, 
רש"י[ הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא כל יומא, ולאביי כל מעלי יומא דשבתא, לרבא כל מעלי 
יומא דכיפורי. הוה קא חלשא דעתיה דאביי משום דאבא אומנא. אמרו ליה: לא מצית למיעבד כעובדיה. 
ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא - ? דכי הוה עביד מילתא ]כשהיה מקיז דם לבני אדם, רש"י[ הוה מחית 
גברי לחוד ונשי לחוד ]היה לו חדר מיוחד לקבלת קהל לגברים ולנשים לצניעות[, ואית ליה לבושא ]היה 
לו מלבוש מיוחד להקזת דם[ דאית ביה קרנא ]שהיה תקוע בו הקרן שהוא מקיז בו, ולנשים הוי מלביש 
לה, רש"י[ דהוות בזיעא כי כוסילתא ]היה סדוק כמו איזמל[ כי הוות אתיא ליה איתתא הוה מלביש לה, 
כי היכי דלא ניסתכל בה. שם כב. - רבי ברוקא חוזאה ]שהיה מבי חוזאי, רש"י[ הוה שכיח בשוקא ]היה 
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מצוי בשוק[ דבי לפט ]מקום, רש"י[, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה ]רב ברוקא לאליהו: מי איכא בהאי 
שוקא כו', רש"י[: איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי - ? ]יש בשוק הזה בן עולם הבא - ?[ - אמר ליה: 
לא. אדהכי והכי חזא לההוא גברא ... אמר ליה ]אליהו לרב ברוקא, רש"י[: האי בר עלמא דאתי הוא ]זה 
בן עולם הבא![  ... אמר ליה: מאי עובדך ]מה מעשיך[ - ? אמר ליה: זנדוקנא אנא ]שומר בית האסורין, 
רש"י[, ואסרנא גברי לחוד ונשי לחוד ]אני אוסר בבית האסורין אנשים לבד ונשים לבד[, ורמינא פורייאי 
בין הני להני ]מטיל אני מטתי בין אנשים לנשים, רש"י[ כי היכי דלא ליתו ]כדי שלא יבואו[ לידי איסורא.

גודל שכר המתנהגת בצניעות

מס' מגילה י: ומס' סוטה י: ויראה יהודה וכו' כי כסתה פניה )בראשית לח( א"ר אלעזר: שכסתה פניה 
בבית חמיה, דא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה - זוכה ויוצאין ממנה 
מלכים ונביאים. ]עיי"ש באריכות שתמר זכתה שיצאו ממנה מלכים ונביאים בשכר צניעות יתירה שהיתה 
בה שכסתה פניה בבית חמיה[.זהר פר' נשא הנ"ל "וע"כ צריכה האשה להיות צנועה בירכתי הבית, ואם 
תעשה כן מה כתוב, בניך כשתילי זיתים סביב לשלחניך, מהו כשתילי זיתים, מה זית זה בין בחורף בין 
בקיץ אינו משליך העלים שלו, ותמיד נמצא בו חשיבות יתר על שאר העצים, כך בניה יתעלו בחשיבות על 
שאר בני העולם, ולא עוד אלא שבעלה מתברך בכל, בברכות שלמעלה בברכות שלמטה, בעושר בבנים 
ובבני בנים, זהו שכתוב הנה כי כן יבורך גבר ירא ה', וכתוב יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי 
... דאילו נעמי קאמרה לה "ורחצת וסכת  חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל".מס' שבת קיג: רות 
ושמת שמלתיך עליך וירדת הגרן", ואילו בדידה כתיב: "ותרד הגרן" והדר "ותעש ככל אשר צותה חמותה" 
]פרש"י ותרד הגורן והדר ותעש - שם סכה ולבשה שמלות נאות, שלא יפגשו בה כשהיא מקושטת ויאמרו 
זונה היא[. ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת, וכי דרכו של בעז לשאול בנערה -? 
במתניתא תנא: דבר צניעות ראה בה, עומדות - מעומד, נופלות - מיושב ]פרש"י ואינה שחה ליטלן - משום 
צניעות[ וכו' רמז רמז לה עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך ]שבשכר צניעותה נשאה בועז לאשה וזכתה 
שמלכות בית דוד יצאו ממנה[.מס' יומא מז. תנו רבנן: שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה 
גדולה. אמרו לה חכמים: מה עשית שזכית לכך -?- אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי.
מדרש )בראשית רבה ס,טו. פה,ז( שתים הם שנתכסו בצעיף ושתיהם ילדו תאומים, רבקה ותמר, רבקה, 
ותקח הצעיף ותתכס )בראשית כד,סה(, תמר ותכס בצעיף ותתעלף )בראשית לח,יד(. ]הגהות מיימוניות 
רמב"ם אישות כד יב "תרגום ירושלמי של צעיף רדיד". ועי' רמב"ם אישות י"ג י"א "רדיד החופה את כל 
גופה כמו טלית", בימינו קורין לזה "שכמיה", ובאידיש "שאל"[.ירושלמי יומא פ"א ה"א כל דור שאינו 
נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו - וחז"ל אומרים ביומא ט. הנ"ל שחוסר צניעות גרם לחורבן 
המקדש - הרי צריכים זאת לתקן, וכל אשה הנוהגת בחוסר צניעות גורמת להמשך החורבן וכל אשה 
נגאלו אבותינו ממצרים  נשים צדקניות  ובזכות   - וכיאות מקרבת את הגאולה  הנוהגת בצניעות כראוי 
)סוטה יא:( ובזכותן עתידין להיגאל כדאיתא בילקוט )רות תרו( "אין הדורות נגאלין אלא בשכר נשים 

צדקניות שיש בדור. צמח צדק אה"ע קלט

תשובה לאיסור להחזיק אינטרנט פרוץ ואינטרנט בכלל שניתנה מהאתר הלכה יומית :

נכון הוא שהחינוך והמשמעת העצמית הם העיקר בעבודת ה'. אולם אסור לאדם להביא עצמו למקום 
שיוכל לבא לידי איסור. ואסור לו להביא עצמו לידי נסיון, ולסמוך על המשמעת העצמית שלו. ה' יתברך 
אינו דורש מהאדם שיכנס לנסיונות ויתגבר על עצמו, אלא עדיף שלא יכנס כלל לנסיונות. והנסיון הוכיח 



ספר התשובות 633

שגם יראים ושלמים ירדו במעלתם בגלל האינטרנט, אף על פי שנתחנכו כראוי. והתקנה לשים את האינטרנט 
בסלון, אינה תקנה מושלמת.

השאלה נשאלת בתגובה להלכה: 

אינטרנט

שאלה: האם יש איסור על פי ההלכה, )לא ממדת חסידות, אלא ברצוני לדעת את עיקר הדין בלבד(, 
להתחבר לרשת האינטרנט הרגילה לצורך כל שהוא?   

ניתן להשיג הרבה  לאינטרנט,  הרגיל  ידי החיבור  ידוע, שעל  תשובה: שורש השאלה, מכיון שהדבר 
דברים מועילים. אולם מצד שני, על ידי האינטרנט ניתן לקרוא דברים הנוגעים חס ושלום לכפירה ביסודות 
האמונה, ואף ניתן לצפות בדברים האסורים לצפיה. ומכיון שרבים מאד מבני דורינו זקוקים באופן רציני 

לשירות האינטרנט, קשה מאד להחליט לאסור את הדבר מכל וכל. 

  

קריאה וראיית דברים האסורים

עניני  כגון ספר "עמנואל הרומי", שרובו  והנה כבר לפני מאות שנים, הופיעו בעולם ספרים שונים, 
חשק וליצנות ופריצות. ומרן השלחן ערוך )סימן שז סעיף טז( כתב שאסור לקרוא בספר זה. ובכלל האיסור 
כל ספרי ה"רומן" וכיוצא באלו, שכל הקורא בהם עובר משום מה שנאמר "אל תפנו אל האלילים", כמו 
שדרשו רבותינו )בגמרא במסכת שבת דף קמט.(, "אל תפנו אל מדעתכם", כלומר, אסור לו לאדם לעסוק 

בדברים הגורמים לו לשכוח את ה' יתברך.  

וכל שכן ועל אחת כמה וכמה עצם ההסתכלות בדברים האסורים באינטרנט, שמביאה את האדם בלי 
ספק לידי חטא, כמו שהזהירה התורה "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ונשמרת מכל דבר רע" 
)עבודה זרה כ:(, ועוד. וכמו שאמרו בגמרא )במסכת סוטה דף ח.(, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו 

של אדם רואות. ובעצם ההסתכלות בדברים האסורים עובר האדם על כמה איסורים מפורשים בתורה. 

החיבור לאינטרנט מבלי לצפות בדברים רעים

להכנס  בעצמו שלא  יהיה שליט  והוא  לאינטרנט,  חיבור  לאדם  לו  טוענים, שאפשר שיהיה  יש  והנה 
יודע מרת  כי לב  זו,  נאסור עליו את החיבור לאינטרנט? והתשובה לטענה  ומדוע  למבואות המטונפים, 
ירד אלף מדרגות  הרוחני  כי מצבם  יגידון  יעידון  כולם  רגיל,  לאינטרנט  רבים שהתחברו  ואנשים  נפשו, 
אחורנית מחמת קלקולי האינטרנט, וכמה וכמה נפשות יקרות מישראל, שהיו יראי ה' שומרי מצותיו, נפלו 

לבאר שחת, וחייהם התשנו מן הקצה אל הקצה אך ורק בשל הדבר הרע הזה. 

  ועל כן איסור יש בהתחברות לאינטרנט הרגיל, משום שאדם הרגיל בו נעשה בעל יצר הרע גדול 
רב,  אמר  )יג.(,  נדה  במסכת  )ובגמרא  בעצמו".  הרע  יצר  "מגרה  ונקרא  לכן,  קודם  שהיה  ממה  יותר 

שהמגרה יצר הרע בעצמו, יהיה בנידוי(. וקרוב מאד לחטוא. 

ואדם המחובר לאינטרנט הפתוח לכל טומאות העולם, יהיה בעינינו כאדם המתהלך בדרכים, כאשר 
ותמונות  ומכשפים,  קוסמים  וספרי  טומאה,  עניני  מלאים  עיתונים  באמתחתו,  טמונים  גנוזים  באוצרו 
מבהילות העשויות בידי בריות שפלות, וניירות ערך למסחר בדברים נוראים, ושאר דברים רעים, )אשר 
יפה להתרחק מהם, שהם עומדים בניגוד למוסר הטבעי  גם מבלעדי ענין הדת, היה לו לאדם בעל נפש 
האנושי(, והוא אומר שאינו קורא בהם, רק נושאם עמו מטעמי נוחיות וכדומה. הלא כל אדם בעל שכל 

יתרחק מאדם כזה הקרוב כל כך לבא לידי טומאה רצוצה, וטמא טמא יקרא.   

אינטרנט מסונן

נכון הדבר, שיש אנשים רבים, שאינם רואים לפניהם דרך אחרת, ולטובתם סייעו מן השמים,  אולם 
שיש בזמנינו כמה חברות היוצרות "חסימה" לאינטרנט, בכדי שלא יוכלו על ידו לראות ולקרוא דברים 
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האסורים, ובכל אופן יכולים לנצל את טובות האינטרנט לצרכיהם הבסיסיים. ובודאי שחובה קדושה על 
כל אדם ואדם, שלא לאפשר למדת העצלות לנהל את חייו, רק "החלש יאמר גבור אני", וימהר להתחבר 

לאינטרנט אך ורק על ידי חברות כאלה.   

ויעורר את עצמו, כי על ידי מחשבה רעה אחת, בחיבור לאינטרנט רגיל, מתבטלות כמה וכמה מצות 
באור  לזכות  היה  שיכול  במקום  יתברך,  השם  לפני  מרוחק  ונעשה  תעשה,  לא  מצוות  על  ועובר  עשה, 
עולם, על ידי התקשרות עם חברה המספקת אינטרנט מסונן. ויש לפרסם עושי מצוה המתחברים אך ורק 
פי שנראה הדבר כאילו  ורב מאד, עד שאי אפשר לשערו ממש. אף על  לאינטרנט מסונן, שגדול שכרם 
מדובר במעשה קטן, אין הדבר כן, כי הנסיון הוכיח שיש צורך בהתגברות גדולה על היצר הרע במעשה 
זה, ורק לאחר שזוכים להתחבר לאינטרנט "מסונן", רואים כי אין הדבר קשה כלל. )ואנוכי ערן בן עזרא 
הקט מוסיף יש לציין שזה רק במקרה קיצוני ביותר שאין ברירה על אתר וחובה ורק לצורכי עבודה שאין 

אפשרות אחרת בכלל כי כל אינטרנט גם מסונן נאסר על ידי כל גדולי הדור!!(

               )ראו להלן הפסק הלכה שמדבר בעד עצמו בנוגע לסכנה הנוראה שבמחשב ובאינטרנט 
מגדולי הדור.(
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בידו להביט בדברים  )בפרק חזקת הבתים(, שכל אדם שיש  ובגמרא  רבותינו במדרש  לנו  גילו  וכבר 
האסורים, והוא כובש יצרו ואינו מביט באותו דבר, זוכה להקביל פני שכינה. ולמדו כן ממדרש הפסוקים. 
וזאת מלבד עוצם השכר שיש לאדם המצער עצמו עבור קיום התורה, ועוד.ואם כן מי הוא זה אשר יחריש 
לבבו ולא יתעורר להתנתק בזריזות מן האינטרנט הרגיל, ויחבר עצמו על כל פנים בחסימה עיקרית, להציל 

נפשו ונפשות בניו ובנותיו מרדת שחת. 

יזכו  ע.ב.ע(  לעיל  כמוזכר  למעט  הפתוח,)והכשר  האינטרנט  מן  ניתוק  של  כזו,  גדולה  קבלה  ובזכות 
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה, ויזכו לעלות מעלה מעלה בתורה ובקדושה וביראת השם, מתוך 
שלום ושלות הנפש ונחת ושכל בהיר, ברבות הטובה כל ימי חייהם. והקדוש ברוך הוא ודאי שמח במי 

ששומר עצמו בזמן הזה שלא להתחבר לאינטרנט רגיל, כעין מה שאמרו בגמרא )פסחים קיג(. 

המורם מן האמור, שאף מי שאין לו ברירה אחרת, והוא זקוק להיות מחובר לרשת האינטרנט, עליו 
לעשות כל מאמץ באופן מיידי ולעבור לרשת אחרת המספקת אינטרנט מסונן, וכל העושה כן, רב שכרו 

מאד. ושומע לנו ישכון בטח." תשובת הרב יעקב ששון שליט"א. מהאתר הלכה יומית.

ברצוני להוסיף: שרוב אם לא כל גדולי הפוסקים בדורנו אסרו כל אינטרנט, גם מסונן שכן ניתן 
בנקל לפרוץ אותו ויש סרטונים רבים שמלמדים גם ילדים כיצד לעשות כן. ולכן שומר נפשו לא יכניס 
המחשב לביתו כלל ולא משחקי מחשב ולא סרטים שכולם נאסרו בחרם גמור כמו הטלויזיה. כל הירא 

לדבר השם שיעשה שאלת רב אורטודוקסי ירא שמיים שמקפיד על קלה כבחמורה וינהג על פיו.

***

מסר מאוטיסט בתקשורת בתמיכה לגבי חשיבות של צניעות הנשים והגברים בלבוש: 
כחיזוק לכל האמור לעיל אני מביא את דבריו של בחור אוטיסט בתקשורת בתמיכה שמאמת כל מה שכתוב 

בחז"ל על חומרת הפריצות והעונשים החמורים שיגיעו מייד לאחריי לצערנו על מי שיתעקש בגבה ליבו או 
ליבה שלא ליישר קו עם השם יתברך והאופנה היהודית של יהודי שומר תורה ומצוות. להלן דבריו: 

"אסון של הדור
שיחה עם האוטיסט בנימין גולדן, ח' אדר א' תשס"ח 14/2/2008

שיחה )תיקשור( של בנימין עם קבוצה של נשים בירושלים. מתוך הדף קול דממה דקה מספר 35. ]הביאורים 
בסוגרים אושרו על ידי בנימין שהם תואמים כוונתו בדבריו[

נדבר על המצב של הצניעות והחשיבות של הצניעות. כמובן שנוכל לדבר רק על החרדים, כי לחילונים אין 
מושג בסיסי מה זה צניעות, ולעולם הדתי לאומי הרעיון של צניעות מעוות מההתחלה. החרדים צריכים להיות 
הקדושים ביותר, אבל רבים ואפילו רוב החרדים, מבולבלים בנושא זה. ואלה שרוצים גם את העולם החילוני, 
הגויי, ההלניסטי ]תרבות יוון[, הם בכלל מעונינים לערבב את האידישקייט עם המושגים הגויים, ובמיוחד בקשר 

לצניעות. 

"קדושים תהיו" זה הבסיס של אידישקייט ]יהדות[. אבל "קדושים" זה מושג שקיבל היום צורה מעוותת. 
קדושים לפי המושגים ההלניסטיים: יהודי חרדי לומד, לובש שחור, חולצה לבנה, כובע שחור מעיל ארוך או 

קצר, אבל שחור לבן. 

אבל הרבה פעמים אשתו הולכת עם פאה יפה, שער אמיתי ושביל לבן, ממש שער יפה, ממש כמו דוגמנית 
גויה. החולצה ממש מגיעה למרפק, הכפתור פתוח למעלה, צמוד על הגוף, החצאית קצרה לא רחבה, גרביים 
שקופות. ונעלים, אם היא רוצה נוחות, הולכת עם נעלי ספורט לבנות, או נעלים עם עקב שעושות רעש גדול, 

פלוס איפור פלוס תכשיטים – ממש כמו הגוים. לצערנו זה המראה של הרבה זוגות חרדים היום. 

יש נשים צדקניות יותר, שבעליהן ממש יושבים ולומדים כמו שצריך, והן או נשים של רבנים, של תלמידי 
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יש  לזה  בנוסף  עבות.  גרביים  צנועים,  די  בגדים  כובע,  עם  אולי  מסכנה,  קצרה  פאה  לובשות  ידועים,  חכמים 
את הירושלמיות. יש צדיקות יותר, שהולכות עם ַשַאל על הראש ועל הכתפיים, בגדים רחבים, בלי איפור, בלי 

תכשיטים, וכל השאר צנוע. ממש דוגמה של צניעות. 

אבל יש ירושלמיות עם מטפחות שחורות, אבל עם כיוון אחר לגמרי: חצאיות קצרות וכו'. אמנם יש ירושלמיות 
שלובשות חצאיות ארוכות יותר אבל צרות, גרביים אולי שחורות, אך שקופות שרואים את הרגלים, תכשיטים, 

איפור, וזה דבר משונה ביותר ומצער ביותר. 

וכל אלו צוחקות ומתבדחות מהצדיקות ביותר עם ַשַאל על הראש ועל הכתפיים, שמלות רחבות וכו'. כי הן 
מפחדות מאד שידרשו מהן לעזוב את "עגל הזהב" ]חיי גשמיות ועוה"ז[ שהן כל כך אוהבות. ממש פוחדות שלא 

יהיה להן את הצעצועים של העוה"ז שהן כל כך אוהבות. 

וזה האסון של הדור שלנו שהורס את הכל. וכל אישה חרדית שסוטה מהאמת גורמת לעוד אסון בעם ישראל 
וגורמת  לג[ ל"ע,  וכו"' – שבת  ישראל מתים  ובחורי  וגזירות קשות מתחדשות  נבלות פה צרות רבות  ]"בעוון 
לנפילת הדור ]מדרגתו הרוחנית, וכעצת בלעם: אלקיהן של ישראל שונא זימה וגו' )סנהדרין קו ע"ש([. וכל בעל 
שרוצה את הדבר הזה אשם לא פחות מאשתו – כי זה גם מה שהלב שלו רוצה. כל אישה שמתלבשת לא בדרך 

התורה משפיעה לרעה על כל הסובבים אותה ]"ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" – פ' כי תצא[. 

ואם היא במקרה "רבנית" ומבססת את ההתנהגות האנטי יהודית שלה על התורה ]שזה כאילו מותר[ זה אסון 
עצום ]ראה יומא פו ושערו תשובה ש"ד ו גדול העוון של חילול השם ר"ל[ ואני לא מקנא ברבנית הזאת. הרב, 
בעלה, בוודאי יכעס מאד על אוטיסט מיסכן שמעיז לומר דבר כזה. אך ב"ה יש רשימות ארוכות וחשובות, רשימות 
שעושות רושם גדול, של רבנים שמתנגדים בצורה חריפה לפאות ולפריצות של האופנה שנכנסה לעולם החרדי. 

ש. נשים שמדברים איתן על צניעות אומרות שאין מה לדבר איתן על ַשַאלים כי קודם צריך לתקן הרבה דברים 
אחרים?

ת. היסוד הראשון של התורה זה "קדושים תהיו" ]לחיות למטרה רוחנית ולא גשמית – קרבת ה' וחיי עולם 
הבא, כמו שכתוב במסילת ישרים פ"א "יסוד. . . שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה'. . . שזה התענוג האמיתי 
והעידון הגדול וגו"' ע"ש היטב[ וזה השורש של צניעות. אבל יש בלבול גדול בזה ויש אפילו מודה חדשה של 
ַשַאלים בעולם הגויי. ולכן אפשר לראות תיירות חרדיות אמריקאיות עטופות בַשַאלים יחד עם פריצות זועקת. 
מדובר על נשים ששייכות כביכול לקודש הקודשים של העולם החרדי, אבל הן מושפעות מאד מההלניסטים, 

מהעולם המודרני. 

למה הצניעות חשובה כל כך? כי ה' ציווה "קדושים תהיו" ואדם לא קדוש, בשמים הוא דבר מטונף ומגעיל. 
כי הוא מלא תשוקות בלי רסן, ואיך אפשר להגיד מילים ותפילות קדושות מפה ולב ושכל שדורשים הנאות של 

העולם הזה?

עם ישראל שעמד לפני הקב"ה בהר סיני וקיבל את תורתו, היה העם הצנוע ביותר בעולם ]לא היה אחד מהם 
פותח פתחו כנגד פתחו של חברו וכו' – ילקוט שמעוני במדבר פ"כג רמז תשעא ע"ש[, והיום אפילו החרדים 
התחילו להתנהג כמו הגוים. "קדושים תהיו" זה הבסיס לכל האידישקייט. אדם שהוא שקוע בגשמיות, ומתפלל 

כמו צדיק ומחפש הנאות כמו גוי, התפילות שלו לא יכולות להגיע השמימה. 

ש. איך אפשר להוריד את החומה המתנגדת לַשַאל?

ת. אין מה לעשות רק להתפלל עליהם ולהסביר להם שכל אחד יכול לראות באיזה מצב קשה שאנחנו נמצאים 
ושזה קורה בדיוק כמו שכתוב בדברי חז"ל ]במסכת סוטה דף מט: "פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו 

וכו' וכו' ע"ש[, 

יהודי אמיתי מלמות  כמו  לחיות  יותר חשוב  כיהודי.  לחיות  בכדי  נפש  צריך למסור  הזמן שיהודי  שעכשיו 
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כיהודי. מה שאדם מכסה את עצמו יותר, הוא יותר שמור מהצרות של העולם הזה, וזה גם שייך לגברים ]ראה 
בהמשך[. 

כמו  לא מתלבשים  הגברים  רוב  גם  אך  היה מציל את המצב,  זה  צניעות  דורשים מהנשים  היו  הגברים  אם 
שצריך. למשל, יש "מודה" בין ליטאים רבים שהולכים עם מכנסים צמודות, וכן גם הז'קט ושאר התלבושת. זה 
לא אברך בן תורה. וגבר שהולך בחליפת פסים ושהבגד שלו צמוד על הגוף, ורואים כל תנועה בגוף – הראש שלו 

לא במקום. יהודי אמיתי הולך מה שיותר רחב. גם הגבר וגם האישה מכסים את הגוף מה שיותר. 

יש ראשי ישיבות רבים שלא שמים דגש בכלל על בעיות של צניעות של בחורים רבים עם עצמם. מסתכלים 
על זה ב"עין פסיכולוגית" שאומרת: מה לעשות, בכל בחור יש יצר. ואם זה קורה ח"ו זה אסון גדול וצריך לעשות 
מקרים  בהרבה  זה.  אחרי  דורות  והרבה  הדור  כל  את  מקלקל  וזה  בשקט  זה  על  עוברים  הם  אבל  רציני.  תיקון 
מלמדים את הבחורים להיות סלחנים על בעיות בצניעות בין הבחורים. הולכים לפי הפסיכולוגיה של העולם הגויי 

המודרני. זה טעות וזה אסור. 

ש. הנשים שנראות עם ַשַאל על הראש, אומרים עליהן שהן לא יכולות להשפיע בצניעות על אחרות, כי הן 
נראות מדי קיצוניות. 

ת. כמו בכל דבר, אדם חייב להיות אמיתי. ואז מכבדים אותו – אפילו שכועסים עליו. ולכן באמת, ]צריכים[ 
ללכת עם הַשַאלים ובגדים רחבים. אחרת כל המוסר שהאנשים האלה נותנים לא יהיה שווה בכלל. 

ש. האם אפשר היום עוד לשנות את חוסר הצניעות במצב שלנו?

ת. ה' הכל יכול. אנחנו צריכים להשתדל ולהתפלל על כולנו שנבין ונלך בדרך האמת. ועוד יותר צריכים לתת 
מוסר ותוכחה – ולהתפלל לפני כן שזה יצליח. 

כמו שאמרנו הרבה פעמים, רק חמישית ]לכל היותר[ יצאו ממצרים וכו', מעטים יחסית. ובכל דור ששולט 
מידת הדין ]כגון מצרים, השואה, האינקווזיציה וכו' – וכמו היום[, זה רק המעטים שמצליחים לעשות תשובה 
ולשרוד. ולכן כדאי מאד לחיות בקיצוניות יהודית. להיות בת ישראל, אשת חיל, וכן להיות תלמיד חכם אמיתי. 

ש. יש הורים שאוהבים את הצניעות ורוצים את זה ולא הולך להם להשפיע על הבנות שלהם?

ת. צריך להתפלל עליהם ולהקים בתי ספר קטנים ולדבר. אבל אין הרבה זמן. כל החגיגה הזאת תגמר בקרוב. 
ה' מביא את הכל לסיום. מצב היהדות יגיע כל כך נמוך שזה לא יהיה דומה לאידישקייט. אם יעבור עוד דור יהיה 
יתום ממנהיגים, דור שעומד לפני מצבים קשים שלא היה כך בכל  זה דור  יהודים.  קשה להאמין שהם באמת 
ההיסטוריה של האנושות, ורק אלה שמחליטים ללכת עם הקב"ה עם כל ההידורים שרק אפשר, רק הם יקבלו את 

משיח צדקנו. 

אנחנו פרקנו את הבית היהודי. בלי בית יהודי אין עתיד לעם ישראל. הבית היהודי שהיה פעם קיים עדיין 
אצל בודדים, אבל זה עכשיו כמעט רק היסטוריה עם כמה דוגמאות שנשארו, אוי לנו, אוי לנו. יש רק דבר אחד 
שיעזור לנו: תשובה אמיתית, ביחד עם היסוד של "קדושים תהיו" לפרק את עצמנו, ולהוציא כל כתם, כל נקודה 

של עבירה ]כמבואר במסר 27[, של רצון לעבירה, או צורך לעוה"ז שלא שייך לקיום שלנו. 

זה יעזור לנו להוציא מאתנו את החלק החולה, כל נקודה ונקודה. להתפלל ולבכות בדמעות על כל עבירה 
ועבירה, להצטער שבזבזנו את החיים שלנו על דברים שטותיים, ולהחליט שמעכשיו חוזרים לה' בכל ההידורים. 

ש. האם בצניעות צריכים לחזור עד הסוף כמו הסבתות?

ת. חייבים לחזור. אם אגיד לסבתות, צריכים להחליט איזה סבתות. כי סבתות לפני מאה שנה היו מאד צנועות 
אך היו גם כאלה שלא כיסו את הראש והיו אברכים לפני מאה שנה שבכל זאת התעסקו עם דברים אסורים. אז על 
איזה סבתות מדובר? גם לפני מאתיים שנה היו סבים וסבתות לא צנועים. צריכים להיות צנועים, גם גברים וגם 
נשים, עם כיסוי ראש, רחב, ארוך, נעליים פשוטות וכהות וכו'. אבל יותר מזה צריכים לרצות את זה ולאהוב את 
זה – כי זה רצון ה'. לרוץ אחרי כל מה שה' רוצה. להתחיל עם הצניעות כי החיצוניות משפיעה על הפנימיות 
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]כמו שכתוב במסילת ישרים פרק ז ע"ש[. אדם שלבוש כצדיק, שואף להיות צדיק וכן ההפך. יהודי שלבוש 
כגוי בוודאי רוצה את החיים הגויים. זאת לא אומרת שאין יהודים שלובשים טוב, ובפנים הם רקובים. אבל אם 

מתבוננים טוב, רואים שהם גם לא לבושים צנוע במאה אחוז. 

רק אגיד לכם שבעתיד הקרוב ביותר יהיו דברים מאד מפחידים. להיצמד לקדושה והכל יעבור בשלום. 
לצערי הרב ישפך דם, אבל בגלל המסירות נפש שלכן הרבה ינצלו. 

ש. אבל למה צריך שישפך דם?

ת. עובדה היא. תסתכל בהיסטוריה, תמיד היהודים יכלו לעשות תשובה ולא עשו תשובה, זה הסתיים בדם. 
)הביאורים בסוגרים אושרו על ידי בנימין גולדן – שהם תואמים כוונתו בדבריו(. 

הרבה יהודים מושפעים או תפוסים מהשקר חייבים להודיע )להם את האמת( כי אוי ליהודי שיכול למחות ולא 
מוחה ואוי ליהודי שיכול להביא יהודי אחר לאמת ולא מנסה זה לא אומר שהם בוודאי יחזרו אך עלינו לנסות 

לדבר. 

118. א השלב האחרון של הגלות-תקשור מהאוטיסטים

התחיל. אנחנו כבר בתוך השלב  כבר  הגלות  האחרון של  השלב  מסר מאהרן, בחור אוטיסט, ה' אב, תשס"ט 
כבר  חז"ל,  לנו  שמסרו  הגאולה  של  סימנים  הרבה  סוטה  מסכת  בסוף  ]ראה  השלמה  הגאולה  שלפני  האחרון 
התקיימו[. הרבה מהשקר כבר התגלה ובקרוב כל השקר יתגלה וכל היהודים וגם הגוים בכל העולם יעברו בירור. 
עכשיו אנחנו באמצע הבירור ]"יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וגו"' )דניאל יב, וכה"ג זכריה יג, ט([: מי יחיה לנצח 
בעז"ה ומי ימות לנצח ל"ע ]ראה יחזקאל כ, לב-לח, ומלאכי ג, יח-יט[. וזה בכל העולם: גם הגוים המוסלמים 
הנוצרים וכל יתר הגוים ]"ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא והאלילים כליל יחלוף" 

)ישעיה ב([

 גם היהודים החילונים, הדתיים והחרדים, כולם עוברים עכשיו בירור וכל השקר של כולם מתגלה יתגלה 
ויפול ]כנ"ל וראה גם ישעיה ג, יג-ד, ג ועוד[. רק חלק מהיהודים ישרדו ומעט מהגוים ]ראה כתובות קיב: ועוד 

בה עשיריה וגו'[. 

 היהודים שישרדו הם רק אלה שדבוקים לקב"ה ]"והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם השם" )צפניה ג([, 
שבאמת מצטערים על העבירות שלהם ונדבקים אך ורק להקב"ה על ידי תורתו ומצוותיו ]ראה פרטים במסר 27[. 

רוצים לעזוב את השקר ולהחליט ללכת עם הקב"ה, וחושבים שאפשר להחליט לעשות  אלו שעדיין לא   
תשובה ברגע אחרון לפני שמתגלה המשיח, לא יוכלו לבחור באמת. צריכים ברגע זה לבחור באיזה צד עומדים. 
היהודים כבר התחילו שוב להיות, ובעתיד יהיו עוד יותר, המטרה לאנטישמיות של הגוים. וגם פה בארץ ישראל 
יהיו, ויש כבר, מלחמות, בין היהודים והערב רב. אבל היהודים פה שיעשו גטו, הפרדה מוחלטת מהרשעים, הם 

ישרדו ]ראה רמב"ם, הלכות דעות פ"ו ה"א[. 

ילד אוטיסט: העולם עומד לקרוס. תהיה שואה באמריקה ובמקומות אחרים. קורים דברים בעולם ובארץ שאי 
אפשר להאמין שיכולים להיות. קשה להאמין שמצב כזה יכול להיות כלל. רוב האנשים בהלם ולא רוצים לחשוב 

על זה. רוצים רק להמשיך את החיים עם כל הגשמיות המיותרת ]עגל הזהב, שזה עיקר חיי או"ה[. 

תתכוננו, כי הימים הקשים כבר התחילו. מילה לאמריקאים: יהודים, הגיע הזמן לעשות דין וחשבון ולהחליט 
גדולה  שואה  בשבילכם  מתכננים  מהר.  שיותר  כמה  אמריקה  את  לעזוב  כדאי  עצמכם.  את  להציל  רוצים  אם 
וההכנות כבר התחילו ]מחנות FEMA וכו'[. ומי ששם את ראשו באדמה ]כמו בת יענה[, שלא רוצה לראות את 
האמת ולעזוב את הגשמיות, הוא לא ישרוד. הרבה יהודים בכל העולם כבר מרגישים את העתיד הקשה שמחכה 
להם. אם אין אפשרות להגיע לארץ עכשיו, העיקר זה לעשות תשובה אמיתית. אין כבר לאן לברוח. עם ישראל 
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בארץ, אתם במקום הטוב ביותר ]ראה אגרת הגר"א ז"ל וספר טוב הארץ[ אבל אם אתם לא נדבקים בה' ועוזבים 
את השקר ]עגל הזהב והבלי העוה"ז[, גם פה לא תוכלו לשרוד ]"כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, השמידו 
ה"א מקרבך" )דברים ד(. גם פה בארץ ישראל יש שלטון של ערב רב רשעים, אבל מי שדבוק להקב"ה ותורתו הוא 
ינצל מכל סוגי הרשעים. אני יושב ובוכה ובוכה, צועק וצועק לקב"ה ומבקש רחמים על עם ישראל, שהם כל 
כך הרבה שנים בגלות ורצים משואה לשואה במשך כמעט אלפיים שנה ]ראה דברי גדעון, שופטים ו, יג-יד[. 

אבל עם ישראל לא לשכוח שה' רוצה לסלוח ולקבל אותנו בחזרה ולגאול אותנו ברחמים ]"אתה נותן יד 
לפושעים וגו"' )תפילת נעילה([. אך עלינו להדבק אליו, לעזוב את העולם הגויי ואת עגל הזהב. 

כל מי שמבין את הדברים האלו חייב למחות נגד הדרך של הרשעים ]שבת נה. ושולחן ערוך או"ח תרח[, 
שהרבה יהודים, כולל הרבה חרדים, מושפעים או תפוסים מהשקר. חייבים להודיע כי אוי ליהודי שיכול למחות 
ולא מוחה ]"כל מי שאפשר למחות. . . נתפס וגו"' )שבת נד:([, ואוי ליהודי שיכול להביא יהודי אחר לאמת 

ולא מנסה. זה לא אומר שהם בוודאי יחזרו אך עלינו לנסות לדבר. " עכ"ד

"הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך" ישעיה ה'
התפילות של עם ישראל והמצוות יכולות לבטל גזרות הכי גדולות כי יש לעם ישראל כוח לשנות את העולם, 

את המציאות, את הכל 

120 כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים-תקשור מהאוטיסטים
תקשור עם גליה, חוה"מ סוכות התש"ע

אל תפחדו ואל ֵתַחתּו, הגאולה בפתח ממש.

אמא: גליה היקרה שלי, מה שלומך? מה מותר לך להגיד לי בלי לשאול?

גליה: אמא יקרה שלי, מותר לי גם להגיד לך שמתקרבים ימים לא קלים בכלל לעולם וגם לעם ישראל, הכל 
זמנים, אבל כל מה  ולא  אין רשות לפרט לא תאריכים  גדולה מאוד, ממש בקרוב.  הולך להיות כמרקחה אחת 
שאמרתי מזמן לפני שנים לא אמרתי לשוא, והדברים יקרו בקרוב מאוד, וגם כל התקשורים עם הילדים פגועי המח 
שהיו הם לא לשווא, כי כל מה שאמרו הנשמות הקדושות הללו יקֶרה, זה רק עניין של זמן, אך התפילות של עם 
ישראל והמצוות שהם מקיימים יכולות לבטל גזרות הכי גדולות, כי יש לעם ישראל כוח לשנות את העולם, את 

המציאות, את הכל, רק לקיים מה שיותר מצוות ומשמים ירחמו עלינו. 

אמא יקרה שלי, זו עת הגאולה, עת קשה ִעם הרבה חבלי לידה, הכל כבר אמרתי לך, לא קל לחיות בתקופה 
הזו, כי אין זמן לויתורים והבלגות, הגאולה בפתח ממש וכל התיקונים חייבים להסתיים עד זמן מסויים, לכן 
יורדים לעולם ייסורים עצומים שלא היו כדוגמתם מאז בריאת העולם. אנשים רבים סובלים, צדיקים רבים 
סובלים למען כלל ישראל, כדי לסיים את התיקונים, וגם אלה שסובלים עבור תיקון עצמם לא מקבלים שום 

הקלות, כי הסיום קֵרב ואין זמן להקלות, צריך לתקן מה שיותר ומה שיותר טוב. 

אז אמא יקרה שלי, לא לפחוד בזמנים הקשים הקרבים ובאים במהירות, כי משמים לא מתכוונים בלידה של 
העולם החדש להעניש מישהו מישראל, זו לידה והיא כואבת, זה תהליך כואב, זה יכאב לכולם, אבל ישראל 
תמיד אהובים מאוד אצל הקב"ה וה' יתברך שומר אותם כל הזמן מכל רע, לכן ישראל שלי, אל תפחדו ואל 

ֵתַחתּו, כפי שאמרתי קודם מה שיותר מצוות מהוות הגנות על עם ישראל וביטול כל הגזרות. 

העולם מתקרב אל סיום תיקונו בע"ה בקרוב מאוד, הזמנים יהיו מאוד קשים במיוחד עם הערבים כאן בארץ 
ובכל האיזור, יהיו מלחמות קשות בעולם בכלל, מעצמות יתגוששו עם מעצמות, אבל אחר כך יבוא שקט לעולם, 
שלווה, עולם של יופי עילאי, של אמת, של יושר, של גילוי ה' יתברך, רבים הכופרים היום שלפתע יגלו שיש 
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לעולם הזה מלך והוא מלך מלכי המלכים הקב"ה יֹוֵסד ארץ ושמים, הוא אחד ואין עוד אחר. כולם יהיו מאושרים 
לגלות את הגילוי הזה לאחר שהיו שרויים בחשיכה כמו בהמות, העולם יהיה נעים ויפסקו כל האלימויות הקשות 
הללו, שהגיעו לשיא בזמן האחרון, אין אפשרות להמשיך בעולם כל כך אלים ולא מתוקן. ברוך ה' הגיע זמן 

הגאולה, שישו ושימחו אחיי ואחיותיי, ׂשֹוש ָתִׂשישּו בקרוב מאוד. 

יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד, ממש שינוי סדרי טבע

אמא: גוג ומגוג? מלחמה? מותר לך להגיד על זה עוד?

גליה: אמא יקרה שלי, אמרתי לך כבר שהגאולה בפתח, זה כולל גוג ומגוג ומלחמה, אבל הכל חבלי לידה 
ללידת עולם חדש ויפה וטוב ובריא והוגן ונעים עבור כלל האנושות, כאשר במרכזו פנינת החן ישראל של 

הקב"ה בה יְִתָּפַאר. 

הזה את הקדושה העצומה, את התורה הקדושה,  בעולם  היחידים שמפיצים  אנחנו  פנינת החן שלו,  אנחנו 
את המצוות, את האמונה האבסולוטית בקב"ה יתברך, הוא אחד ושמו אחד. אז גם בתקופות הקשות המצפות 
לנו ולכלל האנושות, יש להתאזר בסבלנות ולדעת שהכל הוא בעצם הכנה לקראת הנוחות העתידית, כל הסבל 
והקושי הוא הכנה לחיים מתוקנים וטובים, מלחמה זו הכנה, זה חינוך של בני האדם בדרך קשה יותר, אחרי 
שניסו לחנכם בדרך נעימה וקלה יותר אך ללא הצלחה, אז לפעמים יש צורך בחינוך יותר קשה וזה גם עוזר. 

הקושי מביא את השינוי המיוחל, הקושי גורם לחשיבה אחרת, לעשייה אחרת, ָלעולם להראות שונה וטוב 
יותר. 

כל הצדיקים, כל המלאכים מתפללים על גאולת עם ישראל שתהא ברחמים גדולים, שלא ידח מאתנו נידח 
בע"ה, יהיו נסים ונפלאות בקרוב מאוד, ממש שינוי סדרי טבע. דברים מאוד משמעותיים יקרו, דברים הסותרים 
כל הגיון רגיל, כי אנחנו כבר לא בזמנים רגילים. כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולא בפז. 

אמא: מישהו אמר לי שפרסמו לאחרונה את המסרים שלך בדפים בכמויות עצומות בירושלים. יש לך זכות 
עצומה את צדקת גדולה שכל החיים רק סובלת בתוך הגוף הזה, לא יכולה אפילו להגיד מילה לאף אחד, עושים 

אתך מה שעושים ואת לא יכולה אפילו לדבר. אבל ברוך ה' שאת במקום כל כך טוב. 

גליה: אמא אני יודעת שפרסמו דפים עם מסרים שלי, זה מזכה את עם ישראל וגם אותי ואותך ואת כל 
מפיצי הדפים הללו, זכותם עצומה מאוד, כל מי שעושה כעת למען זיכוי הרבים שכרו לא יסולה בפז, זה 
זמן קריטי וכל מי שיעורר אפילו למחשבה של תשובה יזכה בע"ה בשכר אינסופי. אמא אני מקבלת את כל 
הייסורים שלי באהבה גדולה, אני שמחה ומאושרת שניתנה לי האפשרות להגיע לעולם הזה ולעזור בתיקונים 
כאן, תראי הנה אחרי עבודה קשה שלי את חזרת בתשובה ברוך ה', כבר בשביל זה ואפילו רק עבור זה היה לי 
כדאי להיוולד לעולם הזה ולהתייסר בו כל החיים. לכל אדם יש תפקיד כאן ובני האדם לא מודעים לתפקידים 
העצומים לפעמים שהם ממלאים כאן, בשליחות ה' יתברך, הם לא תמיד מודעים לדברים הללו, כי העולם 
מעלים את הדברים הללו מסיבות שונות ורבות. ואחת מהם כי רק בהעלם זה המבחן האמיתי של הנשמה בגוף. 

ללא העלם לא יכול היה להיות מבחן כלל. 

כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב
אמא: יש לך מה להגיד לאחים שלך?

 גליה: לא אמא, משמים כבר יחזירו אותם בתשובה, לא נראה לי שתהיה אפשרות שהם לא ישובו 
בתשובה, כל עם ישראל ישובו בתשובה בקרוב, לאור האירועים שיהיו בארץ ובעולם וגם האחים שלי 

ביחד אתם בע"ה. 
התורה היא מים חיים

אמא: יש לך מה להגיד למישהו שמאוד מחכה ומצפה לתיקשורים ואוהב אותם מאוד?

ונותן לו הרבה תקווה וכוח  גליה: הוא יכול להמשיך בכך אין פסול, ההיפך לפעמים זה מחזק אותו מאוד 
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ישראל.  כלל  ועבור  עבורו  פלאים  והיא שמחוללת  והיא שמחזקת  היא שמחָייה  לתורה  אבל הקרבה  להמשיך. 
התורה היא מים חיים, זה מחייה אותו ושימשיך בתורת ה' יתברך. 

פיתויי הסיטרא אחרא
אמא: איך אדם יכול להכין את עצמו לעזיבת העולם הזה? איך לא לפחוד?

גליה: אמא, כל החיים האדם מכין את עצמו לעזיבה, ברגע שהגיע הוא כבר מתכונן לעזיבה, כל יום שעובר 
מקרב אותו לעזיבה. מצוות ומעשים טובים הם ההכנה הכי טובה לעזיבה, הם מסירים את כל הפחדים, מי 
שיודע שהוא עושה את רצון ה' יתברך ואת תפקידו בעולם הזה בזה שהוא מתקרב לה' יתברך אזי אין לו ממה 
לחשוש או לפחוד, מי שמבצע את השליחות שלשמה הגיע לכאן למה שיפחד? גם מי שחזר אל אבינו שבשמים 
אחרי שנים, גם הוא עושה את רצון ה' יתברך, גם לו אין מה לחשוש, כי מילא את שליחותו, הסיטרא אחרא 
מהתל באדם כל הזמן ומפתה אותו בכל מיני תענוגים אסורים, הכל כדי שהוא עצמו יוכל לקחת מהאדם את 
הקדושה ולהעבירה לצד שלו. כמה הקדושה חשובה, שהסיטרא אחרא עושה הכל הכל רק כדי להעביר קצת 
קדושה לצד שלו, אבל הכל כבר ניגמר להם, הם נשארים בקרוב בלי אויר לנשימה, בלי קדושה, כך הם קמלים. 
כי הקדושה מחייה. אבל ברגע שהרבים יגלו את ה' יתברך מלך העולם וכל העולמות כולם, הפיתויים שלהם 

לא יצליחו יותר וכל הקדושה תחזור אל המקור העליון בע"ה הכל בקרוב. 

מותר לפרסם את התקשור?

אמא: מותר לפרסם את התקשור? את הדברים הנוגעים לכלל?

גליה: בודאי אמא יקרה שלי, אחת המטרות של התקשור שלנו זה שתפרסמי לעם ישראל היקרים שלי. 

הסיטרא אחרא מהתל באדם כל הזמן ומפתה אותו בכל מיני תענוגים אסורים הכל כדי שהוא עצמו יוכל 
לקחת מהאדם את הקדושה ולהעבירה לצד שלו

הנה כמה עניינים שמבואר בספר "טהרת הקודש" מאת כבוד קדושת מורינו קדוש ישראל ותפארתו "צדיק 
יסוד עולם" ר' אהרן ראטא זצוקללה" והנה כתוב בספר. . וזה עיקר התיקון של עקב של עקבא דמשיחא, לתקן 
וזה רק ע"י תיקון היסוד, ולכן תראה בעק"ב עש"ו במספר  הפגם של עקב, להחזיר היו"ד שפרח מיעקב, 
תק"ן שזה תכלית התיקון עכשיו בסוף הגלות, לכן ק'ו'צ'ת'י'ו' שרומז על סוף הגלות שהמה רסיסי לילה עולה 

כמספר ברי"ת שעל ידי זה ובשביל זה באים כל רסיסי לילה וכל החשכות וכל הצרות בעולם חס ושלום. 

לכן הרוצה לרחם על עצמו יראה לתקן זה הפגם, כמובא בראשית חכמה )שער הקדושה פרק י"ז(, שכשזה 
נתקן אז הכל נתקן, וירחם על נפשו האומללה שלא תדחה משני עולמים חס ושלום בסיבת זה הפגם אשר 
נצרך לכל אדם לתקן, אבל אדם שהיצר חס ושלום הבעל הבית שלו ועושה שלום עמו, ולא מזכיר אחריתו מה 
שמוכן לו חס ושלום, עליו נאמר )איכה א'( טמאתה בשוליה שהוא רומז למידת היסוד שהוא השוליים לא 
זכרה אחריתה מה שיצמח לך מזה חס ושלום, וזה עיקר תיקון האדם ותכלית תיקונו, ותכלית בריאת העולם הוא 
בשביל הברית, שבראשי"ת הוא אותיות ברי"ת א"ש כמובא בתיקונים שזה היא עיקר הבריאה ותכלית הבריאה 
שישמרו ישראל הברית, שעל זה עומדים כל העולמות כמובא בפנים הרבה ראיות מרז"ל על זה, וזה גורם כל 
הצרות על שונאי ישראל בכלל, ועל כל אדם חס ושלום בפרט, כל הצרות וכל החבלים בזה חס ושלום, כאשר 

הבאתי מזוה"ק ומיתר ספרי קדש. 

לכן מיום שנתפקר העולם בפריצות רח"ל, גברו רשעים בעולם וגברו בעלי זרוע את ידם, להרבות גבולם 
במינות ואפיקורסות רח"ל, ובאופן שלא היה מימות בריאת העולם כזה, ואלו השני רשעות, מינות והפקרות 
יודעים ומרגישים שהוא סמוך מאד לגאולתינו  וגברו בעולם, בהיות שכל כיתות החיצונים  בזמן אחד יצאו 
ולפדות נפשנו, אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין זאת, והמה יודעים שבאלו השנים שהם אמונה וברית, הם 
עיקרים ושרשים שבזה תלוי פעמי הגאולה, כאשר תראה במעלות נוטרי ושומרי הברית, לכן התגברו מאד בכל 
כח ותעצומות עוז להחטיא את ישראל באלו השני פגמים, וכבר מצאו ידיהם על ידי גודל צרות הדור וגודל 

ההסתרה לאמץ כחם הרשע לעכב הגאולה חס ושלום. 
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ותדע כי בכל דור יש לכללות הדור עניין אחר לתקן, כמובא בספר הקדוש נועם אלימלך )פרשת נח( וביתר 
ספרים בקדושים, והנה כמו שמובא ספרים הקדושים אצל כל איש באם יראה שהיצר מתגבר עליו באיזה מדה 
רעה חס ושלום, או באיזה עבירה, ונותן בזה כל כחו תמיד להכשיל את האדם, בזה ידע וישכיל כי בסיבת זה 
הפגם נולד, וזה תכלית ביאתו לעולם לתקן זאת, ויתגבר בכל כחו על היצר בזה, ככה בכללות הדור, כשרואים 
שהיצר מקשקש ומתגבר באיזה פגם אחד להחטיא את העולם, אז תדע ותשכיל כי בזה תלוי תיקון כללות הדור, 
ואם אדם פרטי נותן אל לבו ונפשו להיזהר מזה החטא, אז נוטל שכר נגד כל העולם, ונתעלה בזה בעילוי גדול 

מאד יותר הרבה מיתר המעשים שעושה. 

והנה עכשיו בעקבתא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כוחו באלו השני דברים לקרר מהאמונה חס ושלום 
ולפגום ביסוד שבכלל זה הוא הפקרות ופריצות עיקר שבעיקרים הגורם לזה חס ושלום, לכן בודאי לתקן כללות 
הדור או אפילו חלק מהדור, לית בר נש בעלמא אפילו אם יהיו כגובה ארזים גבהו, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו 
ובעצמו שהבטיח לישראל להחזירם בתשובה קודם הגאולה, לכן תדע המאמץ כוחו וגבורתו באלו שני דברים, 
באמונה שלימה ובשמירת ותיקון יסוד, יזכה להיות מהיכלא דמלכא משיחא, כמובא בזהר הקדוש, וז"ל לא 

בעי קוב"ה מישראל אלא דינטרי האי קיימא קדישא. 

והנה כמה מאמרים מדברי הזהר הקדוש ממעלת שמירת הברית

דע מי ששומר עיניו וידיו ומחשבותיו שלא יכניס עצמו במזיד חס ושלום בהרהורים רעים, וכשבאו ללבו דוחה 
אותם תיכף בשתי ידים, ושומר עצמו בכל כוחו, ומיתר העניינים המובאים במאמר שמירת הברית להלן, אז בלי 
ספק הגם אם לא יזכה עכשיו לכל אלו המעלות בהיות שאין הדור והזמן מסוגל לזה, אבל בלי ספק שלעתיד לבוא 
יהא גבולו ומחיצתו עם אלו צדיקים נוטרי ושומרי ברית שזכו לכל אלו המעלות, כי אין הקדוש ברוך הוא מקפח 
חס ושלום שכר שום בריה, וכל שכן בדור שפל כזה אשר בעונותינו הרבים השווקים מלאים פריצות, והשומר 

נפשו עכשיו, שכרו וגדולתו וחשיבותו למעלה בלי חקר. 

והם  וקיימים על שבעה עמודים,  עומדים  ידוע שכל העולמות  נ"ו ע"א(  )בראשית  בזהר הקדוש  עוד כתוב 
שבעה המידות כנגד שבעה ימים. ושבעה שבועות של ספירת העומר, שנתן לנו הבורא ברוך השם לתקן אלו הז' 
מידות, וכל העולם קיים על המידות שקרואים בספרי, וכן מובא שם )דף ל"ב ע"א( שר' שמעון אמר על ברית 
עלמא אתברי ואתקיים דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, הרי לך מעלה אחת גדולה 
בברית קודש מפי עדות ר' שמעון בן יוחאי, מה שכל העולם נברא וקיים רק בשביל הברית, אשר זה קיום כל 
העולמות, כמובא בזהר )פרשת נח דף ס"ו ע"ב( ת"ח כל זמנא דישראל נטרו קיימא קדישא, כדין עבדי קיומא 
והמדה  הבנין,  ימי  ז'  חכמה  עכ"ל,  ותתא,  לעילא  קיום  אשתכח  לא  כדין  ברית  להאי  שבקי  וכד  ותתא,  לעילא 
השישית היא מידת יסוד, וכשהקב"ה ברא את עולמו הסתכל על זו המדה השישית שישראל הקדושים יקיימו 
אותו, ובכוח גודל זה השמחה שעלה לפניו כביכול ברא עולמו על זו המידה. דהיינו אפילו כל המלאכים וכל 
העולמות חס ושלום נהרסים על ידי פגם הברית, וכן קיומא דברית קדישא מעמיד ומקיים כל העליונים ותחתונים, 
וכך אמרו )בנדרים ל"ב( גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר כה אמר ה' אם לא בריתי 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. 

מובא בזוהר הקדוש )שם דף ס"ו ע"ב( אמר ר' אלעזר בכל זמנא דבני נשא יתאחדון ברית דא ולא ישבקון 
ליה, לית עם ולישן בעלמא דייכול לאבאשא לון, עכ"ל פירוש, בזמן שישראל נוטרין הברית ושומרים על קדושת 
הברית אין שום אומה ולשון יכול לשלוט בהם, ומובא שם, כי גזירת המבול היה בשביל שהשחיתו זרעם, ולא 
שמרו על קדושת הברית, כנודע מהכתוב כי השחית כל בשר, ובזה נידונו במים רותחים, ונח הצדיק שנטר ושמר 
על הברית מצא חן בעיני ה' והצילו מן העולם, הרי אם נוטר ושומר הברית גורם בזה הצלה לנפשות ישראל, שכמה 
נפשות בלי שיעור ניצולים בזכותו, והכל לפי כוחו ולפי מעשיו, וכל גזירות האומות אין בכוחם לצאת מכח אל 

הפועל רק בשביל פגם הברית. 
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ותדע עוד כמובא בזהר הקדוש שכשהקדוש ברוך הוא יחדש עולמו באלף השביעי לא יחדש עולמו רק הנוטרי 
ושומרי הברית ומי שהיה בקדושה. ועליהם הכתוב אומר הנשאר בציון, כידוע כי ציון כמספר יוסף, וגם קדוש 
רומז על שמירת היסוד, ובגין כך קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים, שזה מידת יוסף הנקרא חי כדכתיב עוד יוסף בני 
חי כידוע מספרי חכמה, ועליהם הכתוב אומר ישמח ה' במעשיו לאחר אלף השביעי, אשרי להם ואשרי גורלם, ומי 
פתי יסור הנה שיראה דברים מבהילים ונוראים כאלו ולא יתן אל לבו להיות מנוטרי ושמורי ברית קיימא קדישא, 
הרי כאן שתי מעלות, כי לעת משיח ותחיה לא ישארו רק הנוטרי ושמורי יסוד, ומעלה שניה כי לאחר אלף השביעי 
אשר לא ישארו רק צדיקי וקדושי עליון הדבקים בה', כידוע מספרי חכמה, וכך בישר לנו הזהר הקדוש כי הנוטרי 
ושמורי יסוד הם גם כן ישארו באלף השביעי, וישמח הקב"ה עמהם בחידוש עולמו כדכתיב ישמח ה' במעשיו, 

ואשרי חלקו. 

 כאשר הבאנו כאן כל המעלות של השומרי ברית קודש והשכר שאין דומה לו בכל התורה כולו
נבאר כאן את חומרת פגם היסוד והעונש. 

מבואר בזוהר הקדוש דעריין דדא הוא מלה דקדוש ברוך הוא מאיס בה יתיר מכלא, אם כן הפוגם בברית מאוס 
ומשוקץ בעיני ה' יותר מכל מיני שקצים ונבלות. ויותר מכל מיני מורדים בה'. 

 הפוגם בברית מבואר בזהר הקדוש ארבעים יום תפילתו לא נענית והרי אנחנו מתפלאים שאנחנו מתפללים 
ומבקשים למה תפילתנו לא נענית רבותיי כל יהודי ויהודי הרוצה שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיו הנה לך 

עצה טובה לשמור על קדושת הברית. 

אומרים כל יום בתפילת ערבית והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו ה' 
הושיעה המלך יעננו ביום קראינו. . אומרים כל יום והוא רחום שה' ירחם ויכפר עלינו ושלא נשחית את זרעו 
ולשמור על קדושת הברית ושירבה להשיב אפו. . ושלא יעיר כל חמתו אנחנו יודעים איזה שואה הייתה לנו רבותי 
שלא נעיר כל חמתו של הקב"ה ראינו שכשהשם יתברך מעיר את חמתו איזה צרות נופלות עלינו. וכל מיני מחלות 

ודבר מגיעים עלינו ולא מתעוררים אוי לנו. 

להלן פירוט הפגמים שמביא הפגם לעצמו. 

כאילו מביא מבול לעולם. כאילו שופך דמים. כאילו משקר באורייתא כולה. הוא בנידוי מפני ה'. אין מכניסין 
אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. עובר על לא תנאף. מטמאים אותו בכל מיני טומאות. גורם שהקדוש ברוך 
הוא יתפרש מישראל. גורם עצירת גשמים. רבותי אנחנו מתפללים שיהיה גשם מבואר בזהר הקדוש שהדור חוטא 
ונשים הולכות בפריצות ופוגמים בברית. . עוצר הקדוש ברוך הוא את הגשמים. . וכמו שאנחנו אומרים שלוש 
ה'  והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה אתכם היום לאהבה את   . פעמים ביום בקריאת שמע. 
אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך 
ונתתי עשב בשדך לבהמתיך ואכלת ושבעת. . זה כאשר אנחנו נקיים מצוות תשמעו טוב טוב. . . אנחנו ממשיכים 
להגיד בקריאת שמע. . השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחויתם להם. . וכמו 
שאמרנו הפוגם בברית כאילו עובד עבודה זרה ממשיכים להגיד וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר 

והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם. 

כתוב מפורש איך אפשר שלא להזדעזע השמרו לכם פן יפתה לבבכם מרומז כאן שיהיו לכם הרהורים ותפגמו 
בברית וחרה אף ה' ועצר את השמים ולא יהיה מטר. . האם ידעתם שבכל שנה ושנה יש ירידה ניכרת ביבול בארץ 

ובכל שנה ושנה יש פחות ופחות גשמים אומרים בקריאת שמע ולא מקיימים אוי ואבוי לנו. 

עיניכם  תיגררו אחרי  זונים אחריהם...מזהיר הקב"ה אל  עיניכם אשר אתם  ואחרי  ולא תתורו אחרי לבבכם 
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החמורות  לעבירות  כן  ואחרי  ח"ו  הרהורים  לידי  עצמך  את  ולהביא  לבבכם  אחרי  ולא  אסורים  מראות  לראות 
כמוזכר אין כאן שום צד או פסק שסוטה מימה שכתוב הכל ברור כאן והייתם קדושים לאלוקיכם …

השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים. . אומר הקדוש ברוך הוא אם תביאו דוגמאות 
מודרנים  לעצמן  שקוראים  שלבושות  נשים  גויים  של  התנהגות  מהגויים  בגדים  מהגויים  תספורות  מהגויים 
מתלבשות בפריצות ובחוסר צניעות חרדים שעוסקים בתורה אבל האשה לא מתלבשת בצניעות וקוראים לעצמם 
מודרנים אוי לנו הורסים לנו את טהרת המשפחה מי יכול לשתוק לזה מי יכול ללמוד כל היום תורה ולא למחות 

הקדוש ברך הוא מואס בנו. 

והבנים שלנו לוקחים דוגמה מימכם ההורים אוי ואבוי לנו וזה מה שכתוב ועבדתם אלוקים אחרים תעבדו 
אלוקים אחרים שזה הגויים ההתנהגות של הגויים וחרה אף ה' בכם תדעו לכם רבותי הרבה זמן לא נשאר מי 
שישמור על הברית ויתלבש כיהודי ירא שמים ולא כהגויים. . יזכה לראות את הגאולה כמו שכתוב בזהר הקדוש. . 
אוי לנו ומי שלא יימחק מהעולם. צריך לשוב בתשובה שלמה במהרה הכל הבל הבלים חולפים בן רגע. ומה נגיד 
לבורא עולם אחרי הפטירה מהעולם בושה בושה ועוד פעם בושה ועוד פעם בושה. רבותי מי שרואה ולא מוחה 

מה שהולך בשוק ובדרכים כאילו חטא בעצמו. 

ההתייחסות לרפורמים )מתוך ספרו של זמיר כהן שליט"א(

ידוע כי ציבור שומרי המצוות וגדולי התורה בראשם דוחים על הסף כל נסיון היאחזות של הרפורמים כאן בארץ. 
ומכיון שמי שאינו מכיר את אורחות חיי הרפורמים וה"ראביי'ס" שלהם עלול שלא להבין את פשר תמימות הדעים 
בדבר הדחיה המוחלטת ואי  והאחדות המליאה השוררת בין כל מנהיגי ציבור שומרי המצוות על כל זרמיו, 

ההכרה בשום גורם רפורמי, ראוי לבאר מעט את הדבר. 

ובכן, מוסכם ומקובל על כולנו שיש להעניק לגיטימציה מליאה לכל זרם ביהדות, ובלבד שהוא זרם הזורם 
בתוך היהדות. כמו כן ברור, שכשם שלהבדיל נצרות היא דת, ואיסלם הוא דת, גם יהדות היא דת. וכשם שאדם 
או  הנוצרית  ביסודות מהותיים של הדת  וכופר  או המוסלמים,  הנוצרים  לדברים הכתובים בספר הדת של  הבז 
המוסלמית, לעולם לא יוכל לדרוש מראשי הנצרות או האיסלם להחשיב את שיטתו כזרם בנצרות או באיסלם רק 
משום אי-אלו סממנים נוצריים או מוסלמיים שהוא אימץ לעצמו, אלא שיטתו תיחשב כדת חדשה שמעורבים בה 
סממנים נוצריים או מוסלמיים, כך לעולם לא יוכל אדם הבז לדברים הכתובים בספר תורת ישראל וכופר ביסודות 
מהותיים של הדת היהודית, )כגון: המנעות מאכילת בעלי חיים טמאים, איסור חיתון עם גוי, אמונה באלקים, וכו'( 
לדרוש מראשי היהדות להחשיב את שיטתו כזרם ביהדות רק משום אי אלו סממנים יהודיים שהוא אימץ לעצמו, 

שהרי אין זו אלא דת חדשה שמעורבים בה אי אלו סממנים יהודיים. 

ומעתה, שאלת המפתח היא: האם הדת הרפורמית מהווה זרם ביהדות או שמא היא דת חדשה שמעורבים 
בה אי אלו סממנים יהודיים. 

)הנתונים דלהלן מתוך הספר  ישיב לעצמו.  והקורא הנכבד  ועובדות.  נתונים  אנו, הנה לקט  במקום שנשיב 
"הרפורמים" בהוצאת "מנוף" – האגודה להסברה יהודית. ומתפרסמים כאן באדיבותם הרבה. ניתן להשיג את 

הספר בטל. 02-5000220(. "הארץ" 21.6.85

הכומר, הרב והראביי הרפורמי. 

חוזר רשמי שהפיץ "המרכז-הרבני" של הרפורמים בניו-ג'רזי מציע בין השאר לזוגות מעורבים נישואין 
בכנסייה יחד עם כומר נוצרי. 

בפרסום, רשימה של יותר מ200- רבנים המוגדרים בכותרת: "רבנים המשיאים מבלי לדרוש גיור". הרשימה 
מיועדת לכל יהודי המעונין בנישואין מעורבים, ו"המרכז הרבני" מציע למעונין כל אפשרות שרק עולה על 
הדעת. החידושים העיקריים ברשימה: האפשרות להתחתן בכנסייה, גם אפשר התחתן בטקס שעורך "ראביי" 
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יחד עם כומר נוצרי, ומי שחפץ בדרשה של הכומר על דת הנצרות- אין בעיה. ה"מרכז הרבני" מציע רב הבולע 
גם את זה. 

)אגב, שים לב לאבסורד שבהענקת התואר "רב" – תואר השייך לבכירי שומרי מצוות תורת ישראל, לאדם 
המחתן יהודי עם גויה ויהודיה עם גוי, בניגוד גמור לתורת ישראל ולאינטרס הלאומי יהודי. שקוף מאד שהדבר 

נועד לזרות חול בעיני ההמון, במגמה להשיג בכל דרך לגיטימציה יהודית, לדת הרפורמית(. 

הנה נתונים מתוך תוצאות משאל שערך "ראביי ווילר" בקרב חברי קהילתו הרפורמית אשר בלוויס – וויל, 
קנקטי. 

1. 25% לא מלו את בניהם. 

2. 68% אינם מדליקים נרות שבת. 

3. 60% חוגגים את חג המולד, כולל העמדת עץ אשוח בביתם וקניית מתנות. 

4. 70% סבורים שהילדים צריכים להשתתף במקהלות השרות שירים 

  נוצריים בבית הספר. 

5. 50% חוגגים את חג הפסחא הנוצרי. 

6. 59% הולכים לעבודה ביום כיפור. 

7. 44% מהם אינם מסיבים לסדר ליל הפסח. 

8. 80% מהם אוכלים חמץ בחג הפסח. 

9. 50% אינם חוגגים את חג החנוכה. 

10. 35% אומרים שהיהדות לא מספקת את צורכיהם הדתיים. 

11. 30% אינם רואים את תחיית היהדות כערך רצוי. 

       )מתוך "הרפורמים" בהוצאת "מנוף" עמ' 50(   

והרי מספר עדויות של יהודים לא דתיים אשר לאחר שביקרו במרכזים רפורמיים ונדהמו למראה עיניהם, העלו 
על הכתב את אשר ראו וחשו. 

זאב צחור, "על המשמר" 7.10.88

רשמים מתפילת יום כיפור

כי איננו  גילינו   "מיקרופונים משוכללים הודיעו על פתיחת הטקס. בעיצומה של התפילה הנוראה הזו 
היחידים ללא כרטיסים. אך עד מהרה הגיע מישהו הדור מצויד בג'יימס-בונד ומכר במקום כרטיסים למקומות 
תפילה. התשלום במזומן, בצ'יקים או בכרטיס אשראי. ובינתיים אנו מציצים אל האולם הגדול: על הבמה 

עומדות שתי זמרות כושיות שתפילת "כל נדרי" נשמעה מפיהן כקונצרט אופראי". 

ח"כ אריאל ויינשטיין, מהליכוד סיפר כי הסיבה לכך שנמנע בהצבעה על תיקון חוק השבות, למרות שבעבר 
נהג להצביע נגד, נובעת מן הזעזוע שהזדעזע לא מזמן בעת שביקר בארצות הברית ונכח לראות כומר נואם 
בטמפל רפורמי בשבת. וזועזע עוד יותר כאשר הראביי בירך את הכומר על שהביע נכונות ללמד בבתי ספר 

יהודיים את עקרונות האמונה הנוצרית. "

אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים. תפילת יום הכיפורים בטמפל רפורמי במנהטן. 

"רוב המתפללים, הגברים, לא חבשו כיפה. רובם עשו רושם שהיו בדרכם מעבודת יומם, ובאו ממשרדיהם 
עם תיקי עור עמוסי המסמכים. בניגוד למקובל הסבו משפחות, נשים גברים וילדים לתפילה ביחד – הייתי מוכה 
תדהמה. בתום התפילה והדרשות יצאו מרבית המתפללים ופנו לעבר מכוניותיהם. הגבאים כיבו את האורות. לא 
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מעטים מבין המתפללים הלכו לאכול את הארוחה המפסקת לאחר התפילה. עד כמה שאני מרגיש, הרפורמה 
בארצות הברית מושפעת באופן מכריע מתופעת ההתבוללות ההולכת וכובשת יותר ויותר חלקות בקרב הקהילה 
גבול  מה  היהודית.  הדת  המוכרות של  המצוות  מרבית  הרפורמים  אצל  ונעלמות  הולכות  בהדרגה  היהודית. 

השינוי בתהליך מואץ זה של התנערות מדברים רבים שהמסורת היהודית מכירה, או שאין שום גבול. "

ח"כ מיכאל קליינר. )ליכוד-גשר(. 

"אם התהליך הזה ימשך אנו עלולים למצוא עצמנו, ביום מן הימים, באיזה קהילה באולם תפילה ובו נשים 
עטורות כיפה וטלית בכותל המזרח, כשלמעלה, מרחוק, יהנהנו בראשם הגלוי אנשי עזרת הגברים. אתה לא 
יכול שלא לתמוה, מה החיפזון לשנות ולעוות מסורות שחיו בנו, ובהן חיינו דורות, ואולי בזכותן אנו חיים 

כעם. 

עלינו לזכור כי הרפורמים פוררו והרסו את יהדות ארצות-הברית בכך שהובילו את רובה להתבוללות איומה. 
לאחר שכילו את מלאכתם שם הם מבקשים לעשות זאת גם כאן בארץ. האם יש יהודי היכול להרשות לעצמו 

להניח להם לבצע את מבוקשם??

מי שבוחן בעיון את הנתונים שהובאו לעיל מגיע מהר למסקנה: 

ִעם רפורמים ַעם ישראל לא זקוק לאויבים מבחוץ. הוא פשוט יחוסל ויגמר מעצמו!

כחותמת אחרונה לדברים נצטט בזה את דבריו של ח"כ רובי ריבלין, לאחר שביקר בקהילה הרפורמית בארה"ב 
על פי הזמנתם. 

 )כאמור, מובאות אלה ועוד, ניתן למצוא בספר "הרפורמים" בהוצאת "מנוף".(

"כיהודי, שאינו שומר תרי"ג מצוות, ואפילו לא י"ג מצוות, הזדעזתי זעזוע עמוק ללא גבול וסייג. התגלתה 
בפני איזה אגודה המקיימת פולחן שכל קשר בינה לבין היהדות, אינו מתקרב אפילו למציאות. היתה לי תחושה 

שאני נמצא בתוך כנסייה. 

אני כולי המום. זו עבודה זרה ולא יהדות. עד עתה חשבתי שהרפורמים הם זרם ביהדות, אחרי ביקורים 
בשני בתי-הכנסת שלהם אני משוכנע שזו דת חדשה לגמרי בלי כל קשר ליהדות. התבוללות טוטלית. התפילה 

שלהם היא דומה לטקס פרוטסטנטי גמור. "   

 כל מילה נוספת, מיותרת. 

ילד אוטיסט ל' כסלו תש"ע 17/12/2009 מהספר דניאל -4: 
"ה' יביא על העולם הרס עצום ]"והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו" )זכריה יג([, ויהיה 
ברור שרק ריבונו של עולם שולט ]שגילוי יחוד ה' זה מטרת הבריאה "ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי 
הנביאים ע"ה" )דעת תבונות לד, וע"ש ביאור כל הענין([, והוא עושה את המלחמות עבור הכמות הקטנה של 

היהודים האמיתיים, כדי שיראו כל יושבי תבל איך מן השמים כל הרע בעולם נימחק. 

אז לא יהיה ספק ליהודים, ולכמה חסידי אומות העולם, שיש לנו ריבונו של עולם שברא את הכל ואין עוד 
מלבדו ]ראה בדע"ת שם הרבה פסוקים על זה[. המשיח יתגלה, ובית המקדש השלישי ירד מן השמים ]ראה 

תיקוני זהר כז. [ ושוב נקריב קורבנות 

הכל יהיה ברור בלי ספק, והקב"ה יחזיר אותנו למצב של אדם הראשון לפני החטא, ונקבל את השבת ]אלף 
השביעי[ בטהרה ובשלמות בעז"ה. " 
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הקב"ה יחזיר אותנו למצב של אדם הראשון לפני החטא ונקבל את השבת ]אלף 
השביעי[ בטהרה ובשלמות

בערב שבת – ליום שכולו שבת

תקשור עם בנימין גולדן כסלו תש"ע אנחנו עומדים לפני זמנים קשים ביותר ]"אם אין עושין תשובה. . . הקב"ה 
בכל  ויפגע  התחיל  כבר  וזה  צז:([,  )סנהדרין  תשובה"  עושין  וישראל  כהמן  קשות  שגזרותיו  מלך  להן  מעמיד 
העולם. ]הכלל בצרות של זמננו, הסביר רב סעדיה גאון ז"ל "לא יתכן שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים. שהוא 
)ה'( הגלנו מפני חטאינו. . . )אם( ישיבנו קודם שנתקן, יהיה זה )הגלות( בשוא. אלא קדמונינו ז"ל קבלו שתקראנה 
פ"ה([.  ח'  מאמר  ודעות,  )אמונות  להגאל"  ראויים  ונהיה  התשובה  בעבורם  שנבחר  ורעות,  רבות  צרות  אותנו 
ג([.  )צפניה  וחסו בשם ה"'  ודל  עני  ]"והשארתי בקרבך עם  הצדיקים, שהם אלה שבוטחים בה' בלבד, ישרדו 
יהודים שסוגרים עצמם בתוך הד' אמות שלהם בתוך גטאות, הם ישרדו ]"לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך בעדך, 
חבי כמעט רגע עד יעבור זעם" )ישעיה כו([. יהודים שרואים ברור את השקר ובורחים ממנו, הם ישרדו ]"צינה 
וסוחרה אמיתו" )תהילים צא([. יהודים צנועים עובדי ה', שלא מדברים לשון הרע, ולא מוציאים שם רע וכו' הם 
ישרדו ]"והשארתי בקרבך עם עני ודל. . . שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב וגו"' )צפניה ג([יהודים 
שנופלים לפעמים במצוות, אבל קמים שוב ומשתדלים מאד לחזור בתשובה ובוטחים כל הזמן בקב"ה, הם ישרדו 
]"שבע יפול צדיק וקם" )משלי כד([. אבל רוב היהודים היום לא יודעים את ההבדל בין שקר לאמת ]ראה גם במסר 

הקודם של דניאל[. 

צאי לך בעקבי הצאן פניה לכל יהודי אמיתי !!אבותינו ורבותינו בכל הדורות, כשהיו בצרה קיימו הפסוק 
"ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם. . . " )תהילים ק"ז( ועשו תשובה, ואנחנו ??למה לא נלך בדרכי אבותינו כדי לעצור 
את הצרות הקיימות ולמנוע את הסכנות הגדולות אשר לפי הנבואות וגם לפי המציאות )אסונות טבע, מגפות, 
מלחמות, שלום בית, בעיות כלכליות וכו'( המצויות ואורבות לפתחנו מכל עבר ?עלינו לחזור בתשובה באמת, 
עכשיו לפני הבירור הסופי, אבינו שבשמים מחכה לנו. חובה על כל יהודי להשתדל לעזור להחזיר את עם ישראל 
בתשובה, ג"כ חשוב מאוד להפיץ מסרים אלה וכן להצטרף לאחת מעצרות התשובה הנערכות ברחבי הארץ מידי 
ערב ר"ח, ומי שבאפשרותו יארגן עצרת תשובה באזור מגוריו. ומי ששואל מה הפתרון לכל הצרות והסכנות של 
עם ישראל, אז התשובה היא אחת -תשובה היא התשובה. ואשרי מי שנאמן לבורא עולם בזה הזמן וחוזר בתשובה 
ומסייע להחזיר את עם ישראל, את בניו של מלך העולם הביתה, אל הארמון, אל דרך האבות אברהם יצחק ויעקב. 

 גליה האוטיסטית: " בזמן המשיח שערי תשובה ננעלים!
כאשר יתגלה המשיח ב"ה בקרוב בקרוב, לא יהיו כבר חוזרים בתשובה, יהיו כאלה: שהספיקו 

לעלות על הרכבת וכאלה: שהפסידו את הרכבת כי היא כבר נסעה ולא תשוב עוד לעולם 
למסלול שלהם. " 

גליה האוטסטית: "הכל לטובה אמא יקרה שלי, תגידי לכולם שהכל לטובה, כל מה שקורה בעולם הוא לטובה, 
כי הכל מושגח מאת ה' יתברך, כל צעד ושעל של היהודי והיהודיה, כל הזמן מודדים את כל הזכויות שלו ואם 
הוא זכאי מתבטלים מעליו הרבה גזרות. אז ברוך ה' שזכיתי להישלח לעולם הזה בתקופה הזו, להחזיר את אמי 
בתשובה ב"ה ולעזור לרבים מישראל. ברוך ה' שזכיתי לתקן תיקונים גדולים ועצומים ואין ספק שכל יהודי מתקן 
תיקונים עצומים ואדירים מבלי שירגיש אפילו, או שיהיה מודע לכך. וגם תגידי לכל השואלים הללו )ששאלו 
האם גליה נפטרה ח"ו(, שהגזרה שלי נדחתה רק לטובתם, כי כך ה' מאריך אפו ולא מעניש את אלה שלא קיבלו 
את המסרים ולא חזרו בתשובה, כי עדיין לא זכו להבין דברים רוחניים רבים שמי שעובד על עצמו כבר מבין, 
ואת הנהגת ה' בעולם הזה, וכאשר אינם מאמינים במסרים הם לא זכו, אבל מצד שני הם זכו: כי לא זכו לחזור 
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בתשובה לאבינו שבשמים, אך זכו שמחמת הספק שלהם לא קיבלו מכות קשות וייסורים וזיכוכים וקטרוגים, הכל 
כי הם עדיין בספק לגבי התקשור, אבל ה' יתברך מאריך אפו ִעם ישראל אהובו, אך כמו שאבא לא יכול להאריך 
אפו ללא גבול, גם כשהילד לא מאמין לכלום ועושה רק מה שמתחשק לו, בסופו של דבר ינחתו עליו כמה מכות. 

אז אחי אהוביי ורעיי, אחיותיי אהובותיי ורעותיי, אנא קראו שוב את כל המסרים שהעברתי לכם בקדושה 
וטהרה, ילדה פגועת מוח שדיברה אליכם דרך הנשמה, שהעבירה לכם את דבר ה' אשר הגיע לעולם הזה מאהבת 
ה' יתברך את בניו ובנותיו ישראל שלו, התחזקו ואזרו עוז ותעצומות לקבל עליכם עול תורה ומצוות ולבטל גזרות 

ולקרב את גאולת ישראל השֵלָמה. 

הכנות לעולם הבא

אבל אמא יקרה שלי, אם האדם לא טרח בערב שבת – מה יאכל בשבת? הוא לא הכין בגדים אז אין לו מה ללבוש, 
ויש כאלה נשמות בעולם העליון שהן עריריות, מסכנות בלי לבוש, מבויישות ומצטערות עד אינסוף על הבושה 
הגדולה שלא הצליחו בשליחותם בעולם הזה. ויש גם כל מיני סוגי לבושים בעולם העליון, הכל כפי שהאדם הכין 
ותפר לו בעולם הזה. יש גם לבושים פשוטים שלא מאפשרים כניסה להיכלות רבים מאוד ונשגבים, ויש לבושים 
יותר יפים ויותר מפוארים, כי האדם הוא זה שבעולם הזה מקבל הזדמנות פז להכין לעצמו לבושים, ומי שלא 
מתאמץ לגלות את האמת בעולם הזה, מפסיד המון המון שפע והנאות אינסופיות בעולם העליון והנצחי שאליו 
שייכת הנשמה. הנשמה שלנו חּוְצָבה ממקור עליון, משם היא באה בשליחות לעולם הזה וְלשָׁם היא חוזרת לאחר 
ניצחון" אדיר בשמים,  תקופת הזמן שהקציבו לה להצליח בשליחותה. אבל כל מי שמצליח מתקבל ב"מצעד 
קבלת פנים עצומה בשירה וזמרה ופעמונים וצלצולים ומנגינות שאוזן אדם לא יכולה לשמוע אף פעם בעולם 
הזה, מנגינות שהן שמיימיות ושייכות לעולמות העליונים להיכלות הניגון שבשמים, והמלאכים שמחים והנשמות 
הקדושות שמחות ומלך מלכי המלכים הקב"ה וכל פמליא של מעלה שמחים באותה נשמה שהגיעה עטורת מצוות 
ויראת ה' ואהבת ה' ודֵבקּות בה' יתברך, והצליחה במשימתה, שהרי לפני רדתה לעולם הגשמי לתוך הגוף הגשמי 
היא ידעה וראתה והסכימה לכל השליחות החשובה שלה. אמא לכל נשמה יש שליחות עצומה וחשובה שרק היא 
אותה נשמה יכולה לבצע ואין אף נשמה אחרת שיכולה במקומה, לכן כל כך חשוב לכל נשמה להתקרב לאבינו 
שבשמים כאשר היא מגיעה לגוף הגשמי ולא להיסחף אחרי ההבל והריק שהיצר הרע מציע לה בעולם הזה כדי 
להרחיק אותה מהקדּושה, ומצד שני בזכות הרחקתה מהקדושה הוא מצליח לינוק ממנה את הקדּושה ולהעבירה 
לצד שלו. הוא מפֶתה בפיתויים קשים ורבים, אבל העולם הזה הוא עולם בר חלוף. בסוף ימיו של האדם הוא 
מרגיש שהם פתאום הסתיימו, כאילו שלא היו מעולם, הכל חלף כל כך מהר, גם אם האדם יחיה שמונים שנה 
בעולם הזה ירגיש לפני עזיבת הנשמה שלו את הגוף, שהכל עבר מהר מדי ְּכֵצל חולף. ויש להתאמץ בעולם הזה 
ונצחי  ְלעולם שכולו טוב  ויזכה  יש גמול ושכר לכל פועלו שיפעל תחת השמש,  וקושי  ולדעת שבזכות מאמץ 

כאשר יעזוב את עולם ָהֵהֶבל הזה. 

המסרים שהעברתי לעם ישראל נשלחו משמים בקדּוָׁשה וטהרה
המסרים שהעברתי לעם ישראל נשלחו משמים בקדּוָׁשה וטהרה, עשיתי את שליחותי נאמנה להעביר דרכך את 
המסרים החשובים, ומי שָּפַקח עיניו וחזר לאבינו שבשמים זכה וכל חייו השתנו ויכול להיות שניצל מצרות קשות 
וצרורות. לנו בעולם הגשמי ישנה הסתרה, כמו מסך המסתיר, אנחנו כל כך לא מבינים ולא רואים את הדברים 
בצורה הנכונה, כי כך מכּוָון משמים שיהיה לנו הסתר גדול וֶהֱעֵלם, כי כך נוכל ִלְזּכֹות לבטל הרבה רוע ולהביא 
לעולם הרבה טוב לנו ולכלל ישראל ְוִלְזּכֹות לזכויות עצומות בשמים ובארץ. אמא, אני יודעת שפרסמו דפים עם 
מסרים שלי, זה מזכה את עם ישראל ואת כל מפיצי הדפים הללו, זכותם עצומה מאוד, כל מי שעושה כעת למען 
זיכוי הרבים שכרו לא יסולא בפז, זה זמן קריטי וכל מי שיעורר אפילו למחשבה של תשובה יזכה ב"ה בשכר 

אינסופי. 
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אין יאוש ואל יאוש

אמא יקרה שלי, גל המונים כזה של חוזרים בתשובה לא היה כבר המון בשנים, תנופה כזו גדולה של מבקשי 
ודורשי ה' לא נראתה זה דורות, ברוך ה' שזכינו. אנחנו בפתחה של הגאולה השלמה. אבל לא להתייאש מכלום 
אף פעם, ולא לחשוש מכלום אף פעם, ה' איתנו. כל הזמן מתנהלת מלחמה עצומה בין הקדושה והטומאה, אך את 
המנגינה הזו כבר אי אפשר לעצור! רבים מתעוררים מכל המכות הקשות הנוחתות עלינו השכם והערב, חבל שיש 
כאלה שמתעוררים רק בעקבות המכות, אך המכות ימשיכו עד שיתעוררו כל ישראל לשוב לאבינו שבשמים ויבינו 
וידעו כי ה' מלך, ה' מלך וה' ימלוך לעולם ועד ואין עוד מלבדו, הוא השולט בעולמנו ובכל העולמות כולם. הסירו 
פחד מלבכם עם קדושים, כי לה' הישועה, כל הקרובים לה' יזכו לעבור את חבלי המשיח הקשים מאוד בקלות 
יחסית, בהבנה, בסבלנות, כל הזיכוך הוא על מנת לקבל אושר נשגב. עם ישראל הקדושים, ַעשו חשבון נפש, 
ִחפשו ַשאלו, ִבידקו – מה מתרחש בעולם? למה ומדוע? מה הסיבה? מה תפקידי בעולם? איך אני יכול לתרום? 
ֶהַאספו כולכם היום כאיש אחד מלוכדים לפני בורַאכם לקבל עליכם עול מלכות שמים ועול מצוות באהבה, ובכך 

ַתֵגנו על רבים מישראל, תסוככו עליהם במצוותיכם וַתחסמו את כל הִחצים המקטרגים. 

  אתם לא מבינים? זה הסוף! 
מסר מיצחק אייזיק, פרשת ואתחנן, אב תש"ע- בחור אוטיסט בן 24.אני מאד רוצה לדבר כי 
מאד לוחצים עלי כמה דברים חשובים שעד עכשיו לא יכולתי להגיד ועכשיו אני אומר: לפני שמדינה הולכת 
למלחמה, הדבר הראשון שעושים זה להחזיר את השגריר שלה לארץ שלה, כדי שלא יהיה בסכנה, ושהודיעו 

מראש שעומדים להתחיל מלחמה. ה' לפני מלחמת העולם השניה החזיר הרבה מהשגרירים שלו, הרבה צדיקים 
נפטרו בין מלחמת העולם הראשונה לשניה, לפני מלחמת העולם השניה, גדולי הדור, הגדולים ביותר, יצאו מן 
העולם הזה, ועכשיו בעשר שנים האחרונות, הרבה מאד גדולים עזבו את העולם הזה, וזה לא הסוף, עוד ועוד 
יעזבו את העולם, וזה סימן שהעולם עובר תהליך קשה ביותר, תהליך האחרון לפני הגאולה. תתכוננו תתכוננו, 

כי בעתיד הקרוב צריך להיות המשך של הדבר הזה. 

ומה אנחנו יכולים לעשות ? ולמה ה' יתברך לוקח את הצדיקים שלנו? 
כי הצדיקים מתפללים בשמים ליד כסא הכבוד להציל את עמו, אבל זה לא מספיק שרק הצדיקים יתפללו ליד 
כסא הכבוד, העם פה בעולם הזה, חייב להתפלל, כי אחרת לגדולים שבשמים, לצדיקים שמתפללים ליד כסא 
הכבוד, אין כח, בלי התפילות והתשובה שלנו אין להם כח, אז אני מבקש מאד, מבקש מאד, שכל העם יעשו 
בדיקה להוציא כל פגע, כל דבר שלא הולך יחד עם תורת משה, כל דבר שהוא נגד רצון ה' יתברך, ולעשות תשובה 
על זה, להסתכל חזק על פרט ופרט, ולעשות תשובה אמיתית, ולהפריד בנינו לבין העולם המלוכלך הזה, עולם 
השקר, לשים מחיצות מסביבנו, מסביב למשפחה שלנו, להפריד בינינו לבין העולם הזה, ומחיצות בין הקהילה 
שלנו לבין העולם הזה. וזה הדבר היחיד שיציל אותנו, כי בלי התשובה שלנו, בלי הדמעות שלנו, בלי התפילות 
האמיתיות שלנו, אין, אין תפילות ובקשות בשמים, הצדיקים לא יכולים לעזור לנו, רק אם אנחנו רוצים לעזור 

לעצמנו. וזה מה שיש לי להגיד. 

מאד  לכם  שחשוב  יודע  הצניעות(אני  ובחיזוק  הרבים  בזיכוי  העוסקות  בתיקשור,  שהיו  לנוכחות  )פניה 
הצניעות, וזה באמת יסוד עולם הקדושה. אין משהו יותר חשוב מן הקדושה, כי בתוך הקדושה הכל נכלל – גם 
שמירת הלשון, גם כל הדינים וכל החוקים, וכל עשרת הדברות – זה הכל מבוסס על קדושה, ואם אין לנו את 

הקדושה, אין לנו כלום. 

הנשמה הקדושה של כל יהודי לא יכולה לסבול טומאה, או לכלוך רוחני כלשהוא, הנשמה לא יכולה לסבול 
משהוא שאינו טהור, משהוא שאינו קדוש, ולכן, בלי קדושה אין לנו כלום. 

לעלות  שרוצים  ויהודים  קדושה,  של  הדוגמא  שהם  והצדקניות  הצדיקים  שכל  לכם,  להגיד  עוד  רוצה  אני 
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בקדושה, להתקרב לקב"ה, אז שזה יהיה בפנים ובחוץ, בכל מקום ובכל זמן, וכל התנהגות, וכל מצווה שעושים, 
צריכים לדאוג שיהיה בכולם קדושה, ואז היהודים האלה יקבלו משיח צדקינו. 

אני רוצה להגיד לכם שהיה לי סבא )זצ"ל( צדיק מאד וקדוש מאד, הוא היה ממש קדוש, והוא עומד ליד כסא 
הכבוד והוא בוכה כי הוא היה והוא עדין אוהב ישראל מאד גדול, ואוהב ה' מאד גדול, והוא עומד לפני כסא 
הכבוד, והוא בוכה ובוכה ובוכה, ולא יכול להפסיק, הוא עומד כל הזמן בלי הפסקה, יומם ולילה עומד ובוכה על 

עם ישראל, אבל הוא מרגיש שאין לו כח, כי פה בעולם הזה לא בוכים ולא מתפללים ולא משתדלים. 

אבל בכל זאת יש מעט יהודים יחסית שמתפללים ובוכים, והתפילות של אלה נותנים לו כח, אבל זה מעט 
מאד, והוא מרגיש חלש, אבל בכל זאת הוא ממשיך לבכות להתפלל ולבקש שעם ישראל יזכה לקבל משיח צדקינו 

ברחמים. 

אבל מעט מאד מתפללים באמת ומשתדלים באמת, ולכן עומד להיות מצב באמת כזה קשה, שה' ייקח מאיתנו 
עוד צדיקים שלא נדע, והם יעלו למעלה ויתפללו ויבכו על עם ישראל, והתפילות שלנו כנראה לא יהיו מספיק, 
ואז ירדו עלינו המכות הקשות של סוף העולם הזה, וזה כבר התחיל, אבל זה יחמיר מאד, יהיו דברים מדהימים 

ומפחידים, ובסופו של דבר, לא יודע כמה יהודים יקבלו משיח. 

אבל כל אלה שיקבלו אותו בסופו של דבר, יהיו יהודים אמיתיים, נשמות שעמדו בהר סיני, שכנראה יש רק 
מעט מאד עכשיו בעולם הזה, אז כל אלה שהם יהודים אמיתיים ינצלו, לא משנה איפה הם, ומי הם, ה' יביא אותם 

לאמת, אם רוצים או לא. 

כל  משך  ישראל  לעם  רעים  דברים  ועשו  רשעים  שהם  הגויים  של  הגדול  הרוב  איתו  ויחד  יעלם  רב  הערב 
הדורות. ואז ב"ה שוב אזכה לראות את סבא, ולקבל משיח צדקינו ולהגיע לבית המקדש והקורבנות וכו'. 

אני גם רוצה לומר לכם, שמי שנלחם על קידוש ה' ומסכן את עצמו, הוא אהוב מאד בשמים, וזה נותן לתפילות 
של סבא ושל כל הצדיקים שבוכים ליד כסא הכבוד, עם הרבה מאד דמעות קדושות, זה נותן להם הרבה כח, הרבה 

כח, אבל הכח זה מספיק רק למתן את הסבל. 

הגאולה השלמה תבוא עם כל הנבואות הקדושות של הנביאים של עם ישראל, ואז אם נעשה תשובה, נעבור 
את זה בקלות, אבל ברור שכל מי ששייך לשקר אפילו ברוחב של שערה לא יוכל לחיות בעולם של אמת, פשוט 

לא יוכל. 

אתם לא מבינים? זה הסוף!-מסר מהאוטיסטים

כל העברות שהיו אי פעם, כל הרשעים שהיו אי פעם, הם כולם פה, אתם לא מבינים? 

צריכים להתפלל חזק, המצב היום הכי גרוע והכי קשה שהיה אי פעם. 

וישנם  יש בין היהודים כאלה שהם ערב רב או עמלק, יש מבולבלים,  יש סוגים שונים של גלגולי נשמות, 
מועטים המחפשים את האמת. הרוב הם המבולבלים, וצריכים לעזור להם להבין את האמת, וזה מה שה' יעשה 

-או עם הרבה סבל או עם מעט סבל – יביא אותם לאמת. 

אני מאד שמח שאני יכול לדבר מה שיש לי בלב, ה' שלח אותי במצב קשה מאד, ואני יודע שאני דוחה הרבה 
אנשים, ולא יכולים לסבול אותי, אבל אני נשמה מאד גדולה, ואני סובל מאד מאד ובוכה, גם על עם ישראל, ואני 
מאד מאד צריך תיקון, וזה התיקון שלי – לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה. המסר הזה מאד עוזר לי. אני גם רוצה 

להגיד שהדברים הקשים ביותר יתחילו בעתיד הקרוב, גם בארץ ישראל וגם בעולם. 

)אחד הנוכחים בתיקשור שאל אם אפשר לשאול שאלות(

אין מה לשאול, רוצים כבר את הגאולה, וגם לי נמאס להיות אוטיסט מסכן, אני רוצה לקחת גמרא וללמוד. 
פעם הייתי תלמיד חכם מאד, אדם חשוב ועכשיו אני כזה, אבל מגיע לי, וזה התיקון שלי וב"ה אני שמח עם זה. 
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אני רוצה לומר – תתכוננו, הדבר החשוב ביותר כדי לשרוד חוץ מלהיות קדושים זה לבטוח בה', לא להתבלבל, 
לבטוח לגמרי בקב"ה, להאמין עם כל הלב שהוא מביא את כל הטוב ומביא גם את הרע, אבל יביא אותנו לטוב, 
ואם אין מה לאכול, הוא יאכיל אותנו, ואם צריך לשתות הוא יביא לנו שתיה, ואם צריכים מקום ללון הוא יביא לנו 
בית ומיטה, וכל מה שאנחנו צריכים, לא לדאוג ולא לפחד. בעוד זמן קצר נהיה כמו במצב של דור המדבר, לדור 
המדבר שיצא ממצרים, הכל היה ברור, הם קבלו את כל מה שהיו צריכים ישירות מהקב"ה, והאמת היא שגם היום 

זה הכל מה', אך בדרך כלל אנחנו לא מודעים לזה. עוד מעט הכל יהיה ברור ב"ה, 

צריך הרבה ביטחון לדעת לקבל את זה ולא למות מפחד ח"ו, צריכים לא לפחד! ה' יתן לנו ישירות כל מה 
שנצטרך, וחשוב מאד לא לשכוח – לבטוח בה'. אחד האורחים אמר: נראה שהעולם משוגע!הרע פשוט שיגע את 
עצמו, הרע משתולל, ומאחר ואין מטרה לרע חוץ מרע, אז אין לו לאן ללכת והוא מתמוטט, מתפרק, משתולל כמו 
חיה שעומדת למות ונכנסת לפאניקה ולא יודעת איך להסתדר ומה לעשות, ולכן זה מפחיד מאד, אבל הוא יגמר, 

וכל אלה שאיתו ילכו יחד איתו לתהום. אני גמרתי. עכ"ד

אנוכי המחבר)ערן בן עזרא הקט( מוסיף שנאמר לי  ב13-11-2012 למנינם, על ידי אברך צדיק, בשם רחמים 
שנאמר לו מפי גדול הדור הצדיק הנסתר הרב שטרן מבני ברק שאם יהיו 600,000 יהודים נוטרי ברית קודש 
משיח יגיע מייד ברחמים. לכן כל גבר שקורא שורות אלו שיקח על עצמו לסייע להציל את כל ישראל ולהביא 
לגאולה  בנושא מביאה  נפש  בריתו.מסירות  ולנטור את  עיניו  על  ויעשה הכל לשמור  ברחמים  צדקנו  משיח 

הפרטית והכללית של כל עם ישראל!

150 כאשר הבועה הורודה תתפוצץ

תקשור עם דניאל, ל' באב, תש"ע

שאלה: אנו מקבלים מידי פעם מכתבים המותחים ביקורת על הפרסומים והפניות שלנו ליהודים בגלות לעלות 
ארצה, ובמיוחד על הפרסום מלפני שנה וחצי מתאריך י"ב בניסן תשס"ט ובו פרסמנו: "מסר ליהודי אמריקה, אתם 

בסכנה גדולה, כדאי להתחיל לארוז את החפצים ולזוז לכיוון ארץ ישראל". 

יהודי מניו-יורק כותב לנו: "נו ! באמת ! מה קורה ? אין זכר וסימן לסכנה, עוד דיבור סתמי, איך להאמין 
לכם?" מה נענה לו ?

דניאל: יהודי חמוד, כבר כמה שנים אנחנו אומרים שצריכים לעלות ארצה, ומי ששמע בקולנו אז, היה יכול 
למכור בנחת את ביתו ורכושו במחיר מלא, ולקנות בית טוב בירושלים. היום מי שרוצה, בקושי יקבל חצי מחיר, 
ואם יחכה עוד קצת, גם את זה לא יקבל. ומי שיישאר עוד יותר ספק אם יוכל לעלות. וזה רק הצד הגשמי. מסגנון 
המכתב שלך אתה שוכח שהדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה לחזור בתשובה. יש הרבה דברים בחיים שלך 
שאתה צריך לתקן, ואם אתה בא לארץ או לא, זה לא הכי חשוב. מה שחשוב זה שתחזור בתשובה, ואם אתה 
חרדי כביכול, זה לא אומר שאין לך על מה לחזור בתשובה. יהודי אמיתי, שעושה תשובה אמיתית, ה' יציל 
אותו מכל מקום. יהודי חמוד, אתה כנראה לא יודע מה שקורה במדינה שלך, וכנראה שאתה מרגיש את עצמך 
יותר אמריקאי מאשר יהודי, אם אתה יכול להגיד שלא קורה כלום בארה"ב. ארה"ב זה לא אותו מקום שהיה 
לפני 20 שנה, אפילו לא כמו שהיתה לפני 10 שנים. אפילו הגוים רואים את זה ומודאגים מאד. יהודי נחמד, אני 
אתפלל עליך שתפתח את העיניים ותראה מה שקורה. לא רק שאתה בסכנה בתור יהודי, אתה בסכנה גם בתור 
אמריקאי. היהודים בסכנה, והגוים בסכנה. פעם אמריקה הייתה גדולה וחזקה, אבל היום, היא חלשה על סף להיות 
דיקטטורה, עם מצב כלכלי על סף התמוטטות, עם מצב אקולוגי מפחיד ביותר. ואפילו העיתונות הגוית באמריקה 
מציגה כותרות שצועקות שזה סוף העולם. )אגב, למחרת קבלת המסר הזה, הופיע בעיתון "יתד נאמן" עמוד 11 

כתבה עם הכותרת: "האימפריה האמריקאית על סף קריסה עקב חובותיה" מאת פרופ' מאוניברסיטת הרוורד".
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זה תוכן הכתבה: 

האימפריה  כי  הזהיר  הרווארד,  באוניברסיטת  כלכלית  להיסטוריה  ומרצה  חוקר  פרגוסון,  ניאל  "פרופ' 
 ."The Australian" האמריקאית נמצאת על סף התמוטטות, במאמר בשם "", שפורסם היום בעיתון האוסטרלי

אימפריות  של  קריסתן  תהליך  ניתוח  על  טענתו  על  מבסס  נתניהו,  בנימין  על  החביב  ההיסטוריון  פרגוסון, 
המהפכה  ערב  בורבון  בית  שושלת  ה-17,  המאה  של  בספרד  הבסבורג  בית  בהן  ההיסטוריה,  לאורך  אחרות 

הצרפתית, והאימפריה הבריטית במחצית הראשונה של המאה ה-20. 

כך למשל, כתב פרגוסון כי היחלשות האימפריה הספרדית צברה תנופה לאחר שכבר בשנת 1543 כמעט שני 
שליש מהכנסות בית הבסבורג הופנו לתשלום ריבית על הלוואות שנטל. בצרפת של ערב המהפכה, בין השנים 
1751 ל-1788, גדלו תשלומי הריבית על חובות מכרבע מההכנסות ממסים ל-62% מההכנסות. עבור האימפריה 
הבריטית, הבעיות האמיתיות החלו בתום מלחמת העולם השנייה, הסתכמו חובותיה לנושים זרים בסכום שווה 
ערך לשליש מהתוצר המקומי הגולמי)GDP( . בארה"ב של ימינו, צפויה שנה הגירעון בתקציב האוצר לעלות על 

10% מהתוצר – זו השנה השנייה ברציפות. 

פרגוסון כתב במאמרו כי האימפריה האמריקאית עלולה להיות הבאה בתור, לא רק בשל היקף חובותיה, אלא 
גם עקב גובה תשלומי הריבית על חובותיה. לדבריו, תשלומי הריבית על חובות צפויים לעלות על תקציב הבטחון 
של ארה"ב במהלך העשור הקרוב. כאן טמון האיום המרכזי על האימפריה האמריקאית, טוען פרגוסון. לטענתו, 
קיצוצים בתקציב הבטחון של ארה"ב צפויים להביא לכך שארה"ב תצמצם את נוכחותה באזורים מסוימים בעולם, 

ולגרור התרחבות של השפעתה של סין באזור אסיה ואגן האוקיינוס השקט. "עד כאן הכתבה. 

ודניאל ממשיך: יהודי נחמד, אני מאד מקווה שלא תפגע כאשר הבועה הורודה שלך תתפוצץ. 

יהודים, יהודים, תתעוררו, תפתחו את העיניים, תפתחו את הלב, תפתחו את הנשמה, תראו מה קורה מסביב, 
תסתכלו רק על החודש האחרון, רעידות אדמה, הרי געש, דליפת נפט ענקית, גלי חום ושרפות, שיטפונות 
עצומים, אסונות טבע מעל ומעבר קורים עכשיו כל הזמן מסביב לעולם, נזקים של מיליארדים, מיליוני אנשים 
נפגעים. הכל מתקיים כמו שכתוב בנבואות התורה, הקב"ה שולח לנו סימנים ברורים – אחד אחרי השני: זה 
הסוף. אתם שומעים? זה הסוף! וכאשר יפתחו שערי הגאולה, ינעלו שערי התשובה. לא תהיה הזדמנות נוספת. 
יהודים יקרים, יהודים אהובים, אתם לא מרגישים את הגאולה באוויר ?אתם לא שומעים את קול השופר ברקע 

? תחזרו הביתה, תחזרו לאמת, תחזרו לקב"ה. 

מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד מדהים חובה לקרוא ילד בן 7 תראו כמה חכם ואיזה מסר מדהים ומחזק. . 
. חייבים לחזור בתשובה!! היום!! ולהחזיר בתשובה את כל אחינו קרובינו בנינו ובנותינו. 

תקשורות עם מ. בן 7, שיתוק מוחין
ראיון 1: התקשורת נערכה בכ"ד אייר תשנ"ו ע"י הר' ר. 

ש. האם מציאות השם ברורה לך?   ת. היא ברורה לי כמו שאור השמש ברור לכם. 

ש. מדוע באת לעולם בצורה כזו?  ת. אין יסורים בלא חטא ואני חטאתי בעוון ביטול תורה!

ש. מדוע יש כל כך הרבה צרות בזמן האחרון? ת. בעוון לשון הרע ובעוון ביאה על נידה. 

ש. מדוע אתה בוכה?          ת. כי אתם שקופים לפני. 

ש. מדוע יש כל כך הרבה גרושים?    ת. כפי הניאוף כן הגירושים. 

ש. האם השם נמצא אתנו כעת?      ת. מלוא כל הארץ כבודו!

ש. באיזו מצווה להתחזק על מנת לקרב את הגאולה?    ת. אהבת חינם!
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ש: האם תיקון חצות מועיל לקירוב הגאולה?  ת. זה מועיל גם לתיקון האישי וגם לקירוב הגאולה. 

ש. האם אפשר גם לעבוד וגם ללמוד?  ת. טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון. 

ש. מה אתה אומר על סיאנסים?     ת. זה נכון, אבל זה אסור לדרוש אל המתים. 

ש. האם מותר לעסוק בקרטה?    ת. זה תענוג הגויים חסר תכלית. 

לסיכום: אנחנו שנראים כישנים באנו להעיר את הישנים מתרדמת השקר!"עד כאן דבריו. 

"ַהָׁשַמיִם ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל! ּוַמֲעֵׂשה יָָדיו – ַמּגִיד ָהָרִקיַע!")תהילים יט, ב-ד(. רק תביטו בחוץ.

ותקבלו ענווה ושובו בתשובה שלימה בטרם יהיה מאוחר מדיי.

שלא  כלל,  תשובה  בהם  אין  משיח  ימי  כלל!  מועלת  תשובה  הקדוש:"ואין  הרמ"ק 
יקובלו כלל הרשעים אלא ימותו ויאבדו!"

שובו בתשובה עכשיו!לפני שיהיה מאוחר מדיי! מי היה הרמ"ק: "רבי משה קֹוְרדֹוֵבירֹו )רמ"ק, ה'רפ"ב 
– כ"ג בתמוז ה'ש"ל, 1522 – 1570(, מחשובי מקובלי צפת במאה ה-16, מחבר ספרי קבלה ורבו של האר"י. 
"שנבין שזה לא סתם עוד רב זה היה רבו של האר"י הקדוש!!! שהיה קודש קודשים!!והוא מגלה לנו סודות 
מהקבלה!!לכן אם אתם חילוניים או מסורתיים שטרם עשיתם תשובה ,כדאי למהר! תעשו תשובה מבירור 
האמת, כמו שאני עשיתי ,ותראו שחייכם ישתנו לטובה בצורה שלא תוכלו להבין כיצד ביזבזתם את חייכם על 

חיי ההבל הריקנים .

110 הרגע לפני הסוף

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן א' סיון תשס"ט

אמרנו כי ניתן מסר כאשר יהיה שינוי ממשי בעולם, וזה קרה. לפני אלול אמרנו שמאלול העולם ישתנה לגמרי, 
ובאמת מאלול התחילה ליפול כל הכלכלה של העולם. אחר כך הנשיא ברק חוסיין אובמה נבחר. בין אלול לאדר 
העולם השתנה מאוד, ומאדר עד היום העולם השתנה עוד יותר. ברוב התחומים הכל יורד יותר ויותר. מדינות 
מתכוננות למלחמה גדולה. יותר ויותר מדינות יש להם נשק גרעיני פעיל, האנטישמיות בעולם בצורה קשה ביותר 
ויותר ויותר אנשים חסרי עבודה מינימאלית. בואו ניזכר איך היה העולם לפני שלוש שנים ואיך העולם עכשיו. כל 
כך הרבה ארצות מתחמשות בצורה קשה ביותר, עם הנשק המפחיד ביותר ואין מי שיעצור אותם. רק דבר אחד 

ברור: כולם נגד ישראל והיהודים. 

ברק חוסיין אובמה הוא שליח ה' וה' דוחף אותו לעשות דברים משונים, לא הגיוניים ועל גבול הטיפשות. אבל 
עם הרבה סייעתא דשמיא הוא השיג את המקום שלו בתור נשיא ארה"ב וה' הכניס בו רצון לשלוט בכל העולם. 
הוא שליח רע שיגרום להרס של רוב העולם ]הנזכר בזכריה יג, ח[. אובמה רוצה להיות דיקטאטור באמריקה והוא 
מצליח מאוד. הוא שולט על לפחות שלושים אחוז של העסקים באמריקה. מעניין מאוד שהוא מצליח לעשות 
דברים שאף נשיא לא היה מעיז לחשוב על זה – והוא לא יכול אפילו להוכיח שהוא אמריקאי בכלל וזה מדהים 
מאוד. הוא חתם על מאות חוקים מאז שהגיע לבית הלבן. אף נשיא לא הצליח להעביר כל כך הרבה חוקים בזמן 

כל כך קצר. וחלק מהם מאוד מאוד משונים ואנטי דמוקרטיים ואנטי אמריקאיים. 

ברק חוסיין אובמה הוא מורכב מאדום ישמעאל ועמלק והוא הגיע לנשיאות עם ניסים גלויים. הוא תומך בכל 
מיני דברים שאסורים לא רק ליהודים אלא גם לבני נח. הוא רוצה להשתלט על ארה"ב ולהיות יותר דומה למלך 
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החילוני, המשיח  כאילו שהוא המשיח  לעולם  בא  הוא  ]דמוקרטיה[.  לא החלום האמריקאי  וזה  לנשיא  מאשר 
הגויי שלא מאמין אפילו במשהו דומה לקב"ה, והוא מאמין שהוא מציל את העולם. זה לא להאמין ומעל הטבע 
שאדם רשע ולא חכם יכול להגיע לרמה כזו, וזה ממש נס. ]כל הדברים הלא טבעיים הנזכרים לעיל מראים בעליל 
שהסיבה שאובמה הגיע לשלטון זה רק בגלל שה' שלח אותו ויש לזכור שגם הצורר הגרמני ימ"ש הגיע לשלטון 
בצורה דומה ונגד כל הגיון וד"ל[ בזמן האחרון הוא מגלה את שנאתו הכפייתית למדינת ישראל וזה מבוסס על 

השנאה שלו כלפי היהודים. 

עכשיו נהיה יותר ויותר ברור שהוא רוצה להרוס את מדינת ישראל, לפרק אותה, ולא משנה לו אם גם הערבים 
יחסלו את היהודים ח"ו. זה בכלל לא מעניין אותו. הוא מאמין שמדינת ישראל היא הבעיה עיקרית של כל מזרח 
התיכון. ובזה הוא לא רחוק מהאמת. כי ברור שהציונים הביאו את כל הצרות על היהודים פה בארץ ישראל ואת 
כל המלחמות. אם הם היו עושים את רצון ה', אז לא היינו עוברים את זה והגאולה הייתה מגיעה, במיוחד אחרי 
שואה כל כך קשה. אבל בכל זאת אנחנו יהודים, אפילו שאנחנו לא מאמינים בדרך העקומה של הציונים, אנחנו 

גרים בארץ ישראל ואין לנו חשק שהערבים ישלטו עלינו, כי גם זה מוות. 

48' וגם להחזיר את הערבים  אובמה אומר ברור שמדינת ישראל חייבת לתת את ירושלים, לחזור לגבולות 
הפליטים לארץ ישראל. אנחנו צריכים להתפלל לה' לעזור לנו לחזור בתשובה שלמה כדי שבכל זאת ה' ירחם 
עלינו, עם כל העבירות שלנו, ויביא את משיח צדקנו ברחמים ]"אם ישראל עושין תשובה נגאלין" )סנהדרין צב:([. 
אנחנו מדברים ומסבירים ליהודים בכל העולם את הסכנות הגדולות שעומדות לפנינו, אבל לא רק שיהודים לא 
רוצים לקבל מה שאנחנו כותבים, אלא לרוב גם לא מוכנים לקבל מה שכתוב בנבואות התורה. תפקחו את העיניים 
ישראל  רק שארץ  לא  זה  "בִעתה"[.  הגאולה  לגבי  בנבואות  ]הנזכר  הסוף הקשה  מגיע,  הסוף  ותראו בעצמכם: 
בסכנה. כל יהודי בכל העולם בסכנה. האנטישמיות היא מעל ומעבר. כל יהודי העולם בסכנה. לא לחשוב שאם 
היהודי גר בארה"ב אז הוא בטוח. חכו עד שהנשיא שלכם יכעס מאוד מאוד על הישראלים, תראו איפה אתם 
תעמדו ומה הוא יעשה לכם. כמה יהודים יש בעולם? המספרים מיקרוסקופיים לעומת אומות העולם. מה יהיה 
לכם היהודים של העולם? מה יהיה העתיד שלכם בארצות שלכם?יהודים תיפתחו את העיניים! אנחנו מעטים 
לעומת הענקים שנגדנו. ההצלה היחידה שלנו זה הקב"ה. הוא שלח לנו את הנבואות להדריך אותנו לתקופה זאת 
מה לעשות ואיך לעשות את רצונו כדי שהוא יציל אותנו. יהודים שגרים בחו"ל אם אפשר עדיף שתהיו פה בארץ 
ישראל. אם בשום פנים ואופן אתם לא יכולים להגיע, אז תעשו מה שכל היהודים, כולל אלו שבארץ, צריכים 
לעשות וזה לחזור בתשובה אמיתית. זה מסר לחילונים, לדתיים ולחרדים: תחזרו בתשובה כמו שכתבנו במסרים 
עד היום ]במיוחד במסרים 27, 37 )ניתן לקבל הדפים גם בפקס: 077-450-2234([. ממלחמת העולם השניה עד 
2008[. התרגלנו  היום, העולם לא ידע שפע של גשמיות כל כך גדולה כמו שהיה עד אלול תשס"ח ]ספטמבר 
לגשמיות שלנו והרגשנו שאי אפשר לחיות בלי הדברים האלה. השפע של גשמיות כל כך גדולה שהיא מעוותת 
לגמרי דרך חיינו. אדם שחי חיים כאלה מעוות וכל המבט שלו על העולם מעוות. אפילו יהודי המאמין בקב"ה 
ומתפלל שלש פעמים ביום, ולומד תורה, אבל משתתף בעולם השקר הזה ]עגל הזהב[ עם כל הלב שלו, ומנסה 
לחיות בשני העולמות, הוא יעלם מהמציאות ל"ע. כי אי אפשר לחיות בשני עולמות, עולם האמת ועולם השקר 

]"הגברת התאוה על השכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל גנות וגו'"[

זה הרגע שחייבים לבחור. הרגע הזה, הרגע לפני הסוף. ותדעו, שזה באמת הרגע לפני הסוף. זה הזמן שאתם 
צריכים לבחור. כי מי שלא בוחר בביטחון מלא בקב"ה – וזה לעשות את כל רצונו בלי השקר – אין לו מקום 
בעולם של משיח. לכן הדבר הראשון שצריכים לעשות זה לחזור לקב"ה באמת. להוריד את כל המושגים, את כל 
הרצונות שלא שייכים לאידישקייט ]יהדות[, ולחזור אך ורק לרצון ה'. ולא לעוות את רצון ה' ולהלביש את זה על 

רצוננו אלא רצון ה' באמת. 

אבל אנחנו כל כך רחוקים מהאמת, כולל הרבה מהמנהיגים שלנו, שאני מאוד מפחד שאי אפשר להגיע לאמת. 
כאשר המחשבה כל כך מעוותת והרצונות כל כך מעוותים, לרוב אינם מסוגלים להגיע לאמת. 

אני מאוד דואג שאנחנו נהיה כמו במצרים שרק חמישית מהיהודים נגאלו. ואני מפחד שבמצב של היהודים 
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היום זה יהיה הרבה פחות ח"ו ]"וחמושים עלו בני ישראל-אחד מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים ויש אומרים 
אחד מחמש מאות" )ילקוט שמעוני שמות יב(.[ 

]והחי יתן אל לבו שדבר כזה כבר התרחש בעם ישראל: "והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר 
לא כרעו לבעל וגו"' )מלכים א יט( וראה בספר חסד לאברהם )מעין ג נהר כ( שכתב שבאמת כך יהיה בא"י 
בגאולה העתידה בב"א ע'ש[. כי רוב היהודים עוד חיים את החיים הדמיוניים ]עגל הזהב, החלום האמריקאי[. 
אפילו שזה כבר מתמוטט, יש להם עוד את התשוקה והתקווה שאולי בכל זאת המצב יחזור למה שהיה פעם. 
ואם אני אשאל את רוב היהודים: אתם רוצים לעבור דברים קשים, אבל להגיע לטוב – למשיח צדקנו, לבית 
המקדש – או לחזור לעולם שהיה לפני שלש או ארבע שנים? אני חושש שהרוב יגידו שהם רוצים לחזור למה 
שהיה. ולכן אני רוצה שיהיה ברור: זה הסוף. העולם נכנס בעתיד הקרוב למצב קשה ביותר, מפחיד ביותר. מצב 
ששני שליש מהעולם יחרב ]זכריה יג, ח ע"ע שם[, שה' ישמור עלינו, ומלחמות קשות ביותר. רק אלה שבאמת 
קרובים לקב"ה יחיו ]"והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט" )יואל ג( ומצודת שם: "רק הנשארים המבוררים 

שבהם, אשר כל אחד מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו"[

מה עוד אפשר להגיד? תקראו את כל הדברים שכתבנו ויותר מזה תקראו את הנבואות של תורת משה רבינו 
ע"ה ותדעו מה לעשות ואיך לעשות כדי להציל את עצמכם. העולם של משיח יהיה עולם של אמת בלבד ורק 
אנשי אמת יוכלו לחיות בעולם של אמת. השבועות הבאים יהיו קשים ביותר, מפחידים ביותר ומסוכנים ביותר, 
אמרנו שמאלול העולם ישתנה וישתנה. אמרנו שאחרי ל"ג בעומר הדברים יתחילו לרוץ, והם רצים בצורה בלתי 
רגילה, כל יום יש חדשות יותר מדהימות. אמנם האדם הפשוט יוצא לרחוב והכל כמו שתמיד, יש אוטובוסים, 
נוסעים לכותל, הולכים לחנויות, יש מכירות, הכל הולך רגיל, אבל מתחת לכל ומעל גם, רואים ברור מה קורה, 
וזה לא סתם שאנשים מתחילים להיות בפאניקה. פתאום פתחו את העיניים ורואים ש-70 זאבים נגד ישראל, וזה 
לא צחוק ובכל העולם אנטישמיות איומה, והיהודים החילונים שאוהבים לנסוע לאירופה צריכים להיזהר ולא 
לנסוע לכל מקום, כי אם ישמעו עברית, אז מי יודע מה יהיה להם, וזה משבש להם את החיים ואת החלומות. 
אז מה לעשות? נכנסים לפאניקה, מפחדים פתאום, העולם לא כמו שרצו. כל מה שאמרנו זה מתקיים, אולי 

לפי לוח הזמנים שאתם רוצים אבל ה' יודע יותר טוב. 

111 אלה יתאימו לעולם החדש  

תקשור עם דניאל – י"ג סיוון תשס"ט 

5.6.2009 הערות שהוספתי – בסוגריים. )מאבא של דניאל( ליהודים שגרים בא"י – אנחנו נכנסים לתקופה 
קשה ביותר, שפחד זה מה שיאפיין את התקופה הזו. וזה הזמן )עכשיו( שכולם מסוגלים לעשות תשובה, זה 
הזמן שהקב"ה מקציב לנו לפתוח את העיניים ולהבין שיש אמת עליונה, וכל החיים החומריים שלנו, חיים 
שתלויים כביכול בבני-אדם, במוסדות, זה הכל שקר, ואנחנו חייבים לחזור )להאמין( בביטחון מלא בקב"ה, 
כמו האבות שלנו והאמהות שלנו ליהודים שגרים בחו"ל, אתם מחכים )עומדים לפני( תקופה עוד יותר קשה, 
והרבה יותר מסוכנת בעתיד הקרוב. אפילו שבארץ זה נראה יותר מפחיד ומסוכן, האמת )היא( שבחו"ל הרבה 
יותר מסוכן ומפחיד, יש סכנה גופנית ול"ע סכנה רוחנית. אני מבקש מכם, עמ"י, תחזרו לאמת, תפתחו את 
ניגמר,  העיניים, תפסיקו לחיות חיים של שקר, תחזרו לקב"ה עכשיו. העולם כמו שאנחנו מכירים את זה, 
ניגמר, ויגמר לגמרי בעתיד הקרוב מאד, ואז אלה שחיים )חיים של( אמת, משתדלים לראות את האמת, ולחיות 

את האמת – אלה יתאימו לעולם החדש. העולם כמו שאנחנו מכירים את זה ניגמר
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112 אבוד לנצח תקשור עם דניאל, סיוון תשס"ט, יוני 2009  

הקדמה

זה התחיל ממכתב עצוב שקבלתי, סה"כ רציתי לעזור ליהודי, למנוע ממנו ליפול בידיו של היצר הרע, ובין לבין, 
המחשבות מתגלגלות לעוד כמה זיכרונות הקשורים לנושא, בסופו של דבר אמרתי לעצמי להוסיף עוד פרק, אולי 

בכך נוכל לעזור לעוד יהודי. . . 

זיכרון, ותיקשור מסכם עם  8 קטעים. מכתב עם בעיה, התייחסותו של דניאל, כמה קטעי  אז סה"כ יש לנו 
דניאל. 

הראשון: 

לפני פחות מחודש אני מקבל מכתב מיואש מיהודי, תציל אותי לפני שאני מפרק בית בישראל, היה מצורף 
טלפון, לא יכולתי להישאר אדיש והתקשרתי. היהודי מספר שהוא חרדי ונשוי מספר שנים ואשתו מבזה אותו 
ומשפילה אותו והוא לא יכול לסבול יותר, נקבע להם ברבנות עוד שבועיים לגירושין. הוא דיבר עם כמה רבנים 

ונחוש בדעתו להתגרש. 

בתקשור עם דניאל הוא מסר לי -

דניאל: שים לב, רק בדור הזה מתגרשים בגלל אישה רעה וקשה. הדור כיום הוא דור אנוכי. ברור שהיא הזיווג 
שלו. אישה קשה ורעה היא כרטיס כניסה לגן עדן. אם אדם ירא שמים, סובל מעל ומעבר ומקבל את הייסורים 

באהבה, זה מביא אותו לגן עדן. 

השני: קבלתי טלפון מידיד הגר בבני-ברק, חרדי, ובין היתר הוא מספר לי כי שנים מילדיו בכלא ל"ע, הרחוב 
השפיע עליהם. . . נאמר לי פעם שהם לא התייחסו כראוי לילדיהם ולא נתנו להם מספיק תשומת לב. 

השלישי: נזכרתי בסיפור ישן על צדיק כאשר לאישתו כאבה הרגל, הוא אמר לרופא – כואבת לנו הרגל. שים 
לב, הוא אמר – לנו. 

)daniel18.com( 18 הרביעי: קטע מתוך המסר "הכתר על הראש של עגל הזהב" פרק 109 באתר דניאל

את  להפיל  ומנסה  אחר  בלבוש  דור  בכל  מופיע  הנחש  בהתחלה,  אז  "כמו 
האישה ודרך האישה את הבעל וכל המשפחה היהודית הקדושה". 

החמישי: קטעים מהתיקשורים: "נשלחנו )כולנו( לעולם הזה לתקן ולהגיע לשלמות". "הייסורים הם כרטיס 
הכניסה לעולם הבא" "באנו )האוטיסטים( לעולם לישר את המחשבות של המבולבלים"

השישי: ראיתי באינטרנט, קטע מדהים על יהודי חרדי שהתגייר, בגלגולו הקודם בזמן השואה, כעס על הקב"ה 
והשפיע לא טוב על אחרים, בשמיים ניגזר עליו שיחזור בגלגול כלא יהודי. אשתו שהייתה צדיקה, בשמיים, ניתן 
לו  גרמה  ירדה,  והיא  בגלגול,  לרדת  לה האפשרות  ניתנה  על מנת להשלים את בעלה,  עדן, אך  בגן  להיות  לה 

להתגייר, והתחתנה איתו. 

השביעי: לסיכום, ניתן לדעתי ללמוד מכאן על החשיבות הקדושה של הבית היהודי, ועל חשיבות הקשר החזק 
והטהור בין בעל ואשתו לצורך התיקון והשלמות. 

וככה היצר הרע בא משגע לאנשים את השכל עם כל מיני צרות שונות ומשונות מפה ועד להודעה חדשה, 
מכניס אנשים לעצבות ודיכאון עד שהם שוכחים למה באו לעולם הזה, שוכחים מעצמם, לא בונים נכון את הקשר 
עם האישה והילדים, ומתייחסים כמו מלפפון חמוץ לסובב אותם ולמשפחתם. על מנת להלחם בו, לנצח, להגיע 
לשלמות – צריך לנקות ולהוציא מהבית את כל השטויות, להכניס קדושה, טהרה, תורה, אהבה. מתי פעם אחרונה 

השמיני: קראתי לדניאל את הפרק, והוא הוסיף )בתיקשור(
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דניאל: השומר אמונים היה יהודי גדול מאד והוא דרש צניעות מכל הקהילה שלו, בין היתר דרש מהנשים 
ללכת עם גרביים שחורות עבות. עבר לידו חסיד שלו והוא אמר לו – נו, אשתך הולכת עם גרביים שחורות ?, 
החסיד ענה – היא לא רוצה, היא מתנגדת, מה אני יכול לעשות ?הֶרבֶּה אמר – טוב, תלך מהחסידות שלנו, 
אתה לא שייך לנו. אז החסיד אומר: לא ֶרבֶּה, אני צריך ֶרבֶּה, אישה אני לא צריך כמו שאני צריך רבה, אני 
אגרש אותה. השומר אמונים אומר לו: עשית את העבודה שלך, עכשיו תלך הביתה והיא תשים גרביים שחורות. 
החסיד הלך הביתה ואפילו לפני שהגיע לביתו, אשתו רצה אליו ואומרת לו: הנה קניתי גרביים שחורות, ואני 

מתחילה ללכת עם זה. 

מה אני רוצה להגיד ? העיקר מכל הדבר הזה, אם רוצים בית של שלום ושלוה, צריך בית של קדושה, זה 
הדבר היחיד שמביא שלום בית, ובית שאין בו קדושה, זה מביא פירוד, כעס ומריבות.  היו צדיקים גדולים מאד, 
עם נשים קשות, אבל הנשים האלה היו צדיקות. למה הן היו נשים קשות ? ככה ה' עשה את זה, זה היה התיקון 
שלהם שהיא תהיה אישה קשה. אבל הצדיקים נשארו עם הנשים שלהן, כי הן עשו להם בית של קדושה. אז הם 
אהבו את הנשים שלהם, כי הן היו קדושות.  כל העניינים שבעל אומר לאישתו "אני אוהב אותך" וכו', זה דבר 
שבעל צריך להגיד לאישתו, אבל זה לא עושה את השלום בית. השלום בית בא מהקדושה, טהרה, צניעות, ויהודי 
שבורח מהקדושה, אין לו שלום – לא עם האישה, לא עם הקב"ה ולא עם אף אחד. הוא כל הזמן אדם לחוץ ומסכן. 
בעולמנו, ההשפעות של הגויים והחילונים סביבנו, מטשטשים ופורצים את כל הגבולות שה' נתן לנו, ובמיוחד 

בקדושה ובטהרה. וחלק מהיהודים, אפילו החרדים ביותר, גם התחילו לפרוץ גבולות אלה, ה' ישמור. 

בעולם כזה, אם אדם לא מחזיק חזק בקדושה ובטהרה, אז הוא אבוד לנצח
הקדמה: )מאבא של דניאל( לפני כ 50 שנה, כשהייתי ילד, חילוני, בבית הספר היסודי למדנו גם שעתיים תורה 
כל שבוע. ומה שזכור לי שכל פעם היה כתוב "ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה'. . . ", הקב"ה היה שולח להם 
את המעניש )פלישתים, כנענים או אחד מה"שכנים"(, בני-ישראל היו זועקים לקב"ה אשר היה כן היה שולח להם 
שופט שהיה מנהיג ומציל אותם, ותשקוט הארץ 40 שנה, ואחרי כן חוזר חלילה "ויעשו את הרע. . . ". כל פעם 
שוב ושוב. לא הבנתי מדוע כל הזמן עשו את הרע. ומסתבר, שגם היום זה ממשיך. ובני ישראל עושים את הרע 

בעיני ה'. . . ואת ההיסטוריה כולם יודעים: 

120 שנה נח בנה את התיבה, וכמה שהזהיר – צחקו לו, ושלמו את המחיר. 80 שנה לפני חורבן הבית הזהיר 
ירמיהו הנביא את העם, צחקו לו, הרביצו לו, לא שמעו. שנים לפני השואה הזהירו צדיקי הדור לחזור בתשובה 
ולא שמעו. והיום, מזה כ 15 שנה האוטיסטים בנימין גולדן, חיים וייל, גליה, ליפי, מנחם, ודניאל מעבירים 

לנו מסרים, מעבירים לנו את האמת, מנסים להעיר אותנו, והרוב הגדול לא שומע !

אתם שומעים ? לא שומע !יצר הרע, הסיטרא אחרה, הנחש – מנצח !מה קורה פה ?ומי לא ניסה לנצח 
היבוסים,  החיתים,  הפלישתים,  הגירגשים,  הפריזים,  האשורים,  -הכנענים,  אותנו  להשמיד  ניסה  לא  מי  אותנו, 
הרומאים, הבבלים, הרומאים, היוונים, המצרים, הירדנים, הסורים, העירקים, וכו' וכו'. ולא הצליחו. ומי כן ? 
היצר הרע !מאז בריאת העולם, קרוב ל 6000 שנה, עם ישראל לא הצליח להתגבר עליו. אולי זה לא פלא, כל 
העולם ברשותו, הגויים, החילונים, כל הצעצועים, הרחוב, התענוגות, התיקשורת – ברשותו. אני לא צריך לספר 
הגובל  הצניעות  וחוסר  ברחוב,  המודעות  בלוח  עיתון,  בכל  בפרסומים  לנו  עושה  הוא  מוח  שטיפת  איזה  לכם 
בפריצות בכל מקום. ולא רק זה שהוא נימצא בכל מקום, הוא שוכן בליבו של כל אחד, ליד היצר הטוב, ומנסה 
להפיל כל יהודי, ללא הפסקה, ללא מנוחה. הוא אף פעם לא מתעייף. . . אמר לי תלמיד חכם שכתוב בספרים 
שהיצר הרע נותן לנו להדר במצוות של צדקה, לולב, אתרוג וכו', אך בקדושה, טהרת המשפחה, ובצניעות הוא לא 
מוותר. ואיך אנחנו מנסים להתמודד איתו ?עם מסרים של כמה אוטיסטים מסכנים, אשר אנו מחלקים וקו טלפון. 
באמת, אין הרבה סיכוי. רוב העולם כבר הפסיד את המערכה הזו, ורק נס יוכל להציל אותו. אי אפשר לשכוח את 
הנבואה הכואבת "ועשירית יוותר בה. . . "אבל, אולי, אם כל אחד מאיתנו, יחליט להצטרף, לעזור להפיץ את 
האמת הזו בכל מקום שיכול, בבית הכנסת, בשיעורים, במקווה, אולי נזכה להציל יותר מעשירית. . . קבלתי מאמא 

של גליה את הספר שכתבה על מנת להעלותו לאתר וצדה את עיני השאלה והתשובה הבאה -
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מסר מגליה שנבין שמסריהם של הילדים האוטיסטים זה דברי אלוקים חיים אם נבדקו ואומתו על ידי רב. 

אמא: "התקשור אתך זו נבואה?"

גליה: "התקשור אתי ועם פגועי המוח זו מעין נבואה אבל לא ממש נבואה. אלה דברים הנאמרים ע"י 
השמים והעם צריך לקבלם ברצינות רבה, כי אלה דברי אלוקים חיים!

"להלן מסר נוסף מהילדים האוטיסטים: מה עושים להינצל מהצרות של גוג ומגוג? תשובה -חד משמעית 
בלי פשרות ולגבי כל העם יחד: "אם כן, כיצד ניצולים?מסורת בעם ישראל כבר מימי הנביאים, וכן עשו בימי 
מרדכי ואסתר וניצלו: כשיש סכנה גדולה לעם ישראל, יוצאים בקבוצה גדולה יהודים לבושים שק ואפר, מתפללים, 
עושים תשובה וצועקים יחד ומבקשים רחמים מהקב"ה על כלל ישראל. וכמו בימים ההם גם בזמן הזה, זה יכול 
להציל את כולנו. וכך הם גם דברי השולחן ערוך )אורח חיים סימן תקעט(: "כל העם מתקבצים ומתכסים בשקים. 
. . ואחד מן העם נוטל האפר. . . וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו, ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם. . . ואומר 
לפניהם דברי כבושים )פירוש שכובשין ומעוררין הלב לתשובה(. . . עד שיכניע לבם וישובו תשובה גמורה" עכ"ל 
ומה לעשות למעשה?זכינו להתאסף ובעז"ה לקיים דברי השולחן ערוך בפשיטות ובתמימות. אמנם לא על ביטול 
הגזירות הנוראות לבד באנו. המטרה של השק ואפר ]שכתוב בגמרא במסכת תענית ובשולחן ערוך[ זה להוריד 
את הגאווה שלנו ]כמו שכתוב בשולחן ערוך הנ"ל "ומתכסים בשקים וכו' עד שיכניע לבם" ובתענית טז "ולמה 
מתכסין בשקים? אמר רבי חייא בר אבא לומר הרי אנו חשובין כבהמה"[. ואחר כך להביא אותנו להרגשה של 
בכי, להרגשה שעל ידי מעשינו ודרכינו הלא טובים, הפסדנו עולם גדול ויפה ונהדר – הפסדנו את בית המקדש 
והקרבנות ]שאפר הוא זיכרון לשרפת בית המקדש, וכמו ששמים אפר בראש חתן למטרה זו כמו שכתוב בשולחן 

ערוך או"ח תקס[. 

וזה הזמן לבכות ולהצטער, ושכל אחד יגיד לקב"ה: חטאתי, עויתי, פשעתי, סלח לי ולכל עם ישראל, והורני 
דרכיך לשוב אליך באמת ]כמו שכתוב שם בשולחן ערוך "וישובו תשובה גמורה"[ ולבקש מהקב"ה שיביא את 
הגאולה השלמה: את בית המקדש השלישי, את הקרבנות ואת משיח צדקנו. והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים 

בית מקדשך בשמחת עולם")מתוך הספר דניאל מסרים מעולם האמת -3(

עוד מסרים מעניינים מדניאל האוטיסט: 

"ש. : האם אני אראה את המשיח בגוף הזה ?דניאל: לא לפחד, אתה ב"ה, אם תעשה תשובה ממש, 
ותשתדל להיות כמו הראש ישיבה שלך – כן, כן, כן – בגוף הזה. ש. : האם לטוס לאמריקה לניתוח ?דניאל: 
אני לא רופא, יש לשאול את הרב שיינברג. ש. : מה עם רבי דוד מנהריה? דניאל: גם הוא צדיק ענק. ")מהספר 
דניאל 1 מסרים מעולם האמת(דניאל האוטיסט מוסיף. . קראו ותבינו שהכל הבל כל מה שאתם מתעסקים היום 
ביום יום כמו לימודים, עבודה, בעיות, הכל הבל כי אנחנו בסוף לפני הגאולה הסופית תתרכזו רק באיסוף מצוות 
בקשר  שאלה  אותו  )שאלתי  "אבא:  הבל!!!:  השאר  וכל  שחשוב  מה  שזה  שלימה  בתשובה  וחזרתכם  וחסד 
לעבודה במשרד( דניאל: אני לא בנוי לענות לשאלות כאלה. אבא: דניאל, יש לך קשרים, יכולת ראיה שאין 
לנו, אתה לא יכול לבקש, לדעת, מה הכיוון?דניאל: אבא, אנחנו כמעט במשיח, מה 
אתה מדבר, אבא שמאבא )כך אמר, אין פה טעות(, למי אכפת? " 
מתוך הספר דניאל 1 מסרים מעולם האמת דניאל האוטיסט: "היטלר היה רשע גדול, לא היה לו שום חסד, עברות 
של עם ישראל יצרו אותו. תנועת ההשכלה יצרה אותו. אנחנו גם יצרנו את נשיא איראן, הוא רשע, רשע ולא כל 
כך חכם, רק יש לו הרבה סיעתא דשמיא, כי הוא חייב להיות זה שגורם הרבה בעיות בעולם, הרבה מאד בעיות, זה 
התפקיד שלו. כמו סאדאם חוסין )נשיא עיראק( שהיה קליפה גדולה והוא היה הגלגול של נבוכדנאצר וחייב היה 
ללכת מן העולם הזה. גם נשיא איראן יעשה את התפקיד הרע שלו בעולם. לא לפחד, לא לנסות לשנות בכוח, זה 
לא ילך, אבל זה יצטרך סבלנות וביטחון בה', לא לעשות כלום רק להתפלל. ". . "דניאל: מתאים לי להיות בבית 
המקדש, רוצה להיות כבר בחזרה הנשמה הגדולה שאני, נימאס לי הלבוש הזה של אוטיסט. ")מתוך הספר דניאל 

1 מסרים מעולם האמת עמ'54(
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מסרים אחרונים מהאוטיסטים

להלן מספר מסרים חשובים מהאוטיסטים מרוכזים שנבין שדבריהם אמת ובאמת מסרים מעולם האמת ראו פרק המסרים 
מעולם האמת דרך האוטיסטים בספר ההוכחות. 

בענין המסרים משמים דרך האוטיסטים

בזוהר הקדוש כתוב: כאשר הקב"ה רוצה להביא דבר לעולם, אסון או דבר אחר – אז אם הדור זכאי, אז הוא מוסר את 
זה ומגלה לגדולים – והם מגלים את זה לעם ואז עושים תשובה. אבל אם הדור לא זכאי כל כך – אז הקב"ה מוסר זאת בידי 
השוטים! למה? כי הדור הוא ברמה של שוטים, אז גם המסר מופיע בצורה כזו! והיום אולי אפילו ברמה כזו – שאפילו 

לא דרך דיבור של שוטים... 

בחור אוטיסט בן 27 כתב בראיון: "אני לא זה שנותן את המסר הזה, זה באמת מתחת לכסא הכבוד, כי ה' מאד 
רוצה את עמו ומאד רוצה להביא אתה משיח בשלום ובשמחה. רק תפילה ותהלים ביחד יכולים להציל את 

העולם אני שוב אומר שאני רק מוסר מסר. "
וגם גליה האוטיסטית כותבת לאמה: "אמא, אני צופה רואה ושומעת את הבת קול המכריזה בשמים ואומרת מה 
הולך לקרות ואסור לי לומר לך הכל רק את המעט שבמעט אני יכולה". )מתוך הספר"גליה הפרידה"( ומובא בחלק הראיונות"

שאלה: את אמרת שכל שאלה שאת נשאלת על ידינו את שומעת תשובה מהשם יתברך מנין לך שהשם הוא העונה, אולי 
זהו מלאך או דבר אחר?

תשובה: איך אפשר לחשוב או להתבלבל כששומעים את מילתו של השם. כי ככה השם בנה אותנו למטרה זו אנחנו 
עבדי השם בלבד. אבל יכול להיות אדם לא טהור מפריע לנו כי אנחנו משתמשים בהם, גם  לפעמים אם השואל לא 

טהור". 

הוא  כולם.  כמו  אינו  הוא  והשיב:  עליו,  אחר  אוטיסט  המתקשרת שאלה  "פעם  יודעת מאוד:  ונפשי  מתוך 
כבר היה בגן עדן, אך רצה לעלות למקום גבוה יותר, ולכן הוצרך לתקן דברים קטנים שעדיין לא תיקן. משום כך שב 
כאוטיסט. ת: השם עשה אותי אוטיסט כדי שאוכל להשיג את המקום האמיתי שלי בגן עדן. . ש. האם אתה יודע מה 

החטא עושה לנשמה?. ת זה מכתים את הנשמה הטהורה הנקיה. 

ש: האם אתה זוכר את כל מה שהיה בגלגול הקודם?. ת: כן. 

ש: למה חזרת שוב לעולם?. ת: דברתי לשון הרע נגד אדם מסויים, לא בקשתי ממנו סליחה, אך הלה סלח לי בליבו. 
זה קרה לפני96.5 שנים. זו היתה מחלוקת בין שני תלמידי חכמים, אני טעיתי במה שאמרתי עליו. "

עוד ראיון עם אוטיסט אחר: ". ש: אתה מוכן להגיד לנו אילו עבירות עשית?

ת: לא למדתי, ולא עשיתי חסד, לא שמרתי שבת לפי הדין. )פרק כ"ז, ראיון יט(

ש: למה באת לעולם במצב כזה?   ת: העבירות שלי, עכשיו יש לי סבל כפול כי אני יודעת את האמת, אבל אני לא יכולה 
לתקן את מצבי עד שהמשפחה שלי תכיר באמת במציאות השם. איני רוצה שאף יהודי ידע את הסבל שאני סובלת יום יום. 

משיח בדרך, ואני מפחדת שלא יחזרו בתשובה. "

 מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד -2

ראיון עם אוטיסטית:  "ש: למה באת לעולם בצורה כזו?. ת: אני פה בשל הרבה סיבות. אני כאן בגלל 
עבירות שלי-דברתי הרבה לשון הרע ולא קבלתי על עצמי מלכות שמים. 

ש: זה כל מה שעשית?  ת: זה מספיק להגיע לגהינום!"

אשה ללא הכרה בעקבות תאונת דרכים )המשפחה שומרת מעט על מצוות(. כשנשאלה מדוע קרה לה אסון זה, השיבה: 

"אני לא האמנתי שהשם הוא כל יכול, הסתפקתי ביכולתו הבלתי מוגבלת של השם, עכשיו הגעתי למצב שבו אני 
יכולה להעיד שהשם הוא כל יכול. "האשה אמרה שבעלה צריך ללכת לרב כדי להיוועץ בו, תוך כדי שאלתו איזה רב 

הגיש לה רשימה ארוכה מאד והיא פסלה את כולם מלבד הרבי מגור."
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בחור שעבר תאונת דרכים )חסר הכרה כבר שלשה חדשים(בתקשרות בתמיכה. 
ש: מה יש לך לספר מלמעלה?  ת: הייתי בבי"ד של מעלה והאשימו ואותי-לא למדתי, לא התפללתי, לא 
עשיתי חסד, הייתי בושה לעם ישראל. פסקו לתת לי זמן לתקן, אבל אני מפחד מכשלון נוסף. אני מאד רוצה 

לתקן את עצמי!
עוד מסר מאוטיסט:  ש. האם את היכול לספר על עברך?     ת. כן אני חייתי לפני 230 שנה בפולניה. 

ש: האם היתה זו הפעם הראשונה שלך בעולם?      ת: לא, הייתי גם קודם. 
ש: מדוע הגעת למצב זה?   ת: באתי כי לא הייתי עניו מספיק, הייתי תלמיד חכם אבל לא מספיק עניו. 
היה לי מקום בגן עדן אבל רציתי מקום גבוה יותר. קרוב יותר לאור הקדוש. לא הסכמתי לקבל את הדין. נתנו 
לי את האפשרות לבחירה, אמרו לי מה יהיה–הסכמתי ואני לא מצטער על כך, חיכיתי בין גן עדן לעולם הזה. 
עוד מסר מאוטיסטית:  ש: האם ידוע לך אם נשמתך היתה בגוף אחר בזמן קודם?   ת: כן )ואמרה מיהי 
היתה קודם–קרובת משפחה של האם(היה לה גוף אחר אבל אותה נשמה שיש לי. היא היתה בעלת חסד, אבל 
המניעים שלה לא היו תמיד נקיים מאנוכיות. אני חוזרת גם כדי לגלות את הגדולה של השם לחברה עיוורת. 
בגוף הקודם אמנם עזרתי לאחרים, אולם היה לי פגם שלא עזרתי תמיד לשמה, אך הלא היה הדבר הגרוע 
ביותר-נתנו לי הזדמנות לתקן את זה ועוד פגמים באופי שלי על ידי חזרתי באופן הזה שכל מה שאני עושה 
זה עם כוונות טהורות. .  ש: מדוע נולדה לי ילדה כמוך?  ת: כדי לעזור לך להתגבר על חוסר הבטחון שלך 

בהשם"
עוד מסר מאוטיסט:  ש: מדוע נולדת בצורה כזו, כשאינך יודע לדבר ומשותק בכל גופך. . 

ת פעם הייתי צדיק ולא נתנו לי להכנס לגן עדן כי דברתי לשון הרע!. 
ש: ולמה לא בקשת סליחה?   ת: בקשתי, אבל הוא לא רצה לסלוח לי. 

ש: במה נוכל לעזור לך להקל על תיקונך.  ת: אם תלמדו בשולחן שבת הלכות לשון הרע
מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד -2 עוד מסר מאוטיסט אחר"

ת. אמא, את לא מבינה, אני פה לתיקון ובשליחות. סבתא, למה את מפחדת?הייתי צדיק תלמיד חכם, רק 
למדתי ולא עזרתי ליהודים אחרים עכשיו אני שליח השם, להזהיר את בני התורה במיוחד, וגם כל היהודי" 

אוטיסט במסר נוקב: "ש: האם התקשורת הזו נבואה? ת: לא בדיוק נבואה–אלא אזהרה אחרונה ליהודים 
לחזור בתשובה.  

ש: אם כן מה זה?   ת: מסר מה' אבל אנחנו לא נביאים. אנחנו בעלי עבירה שחזרנו פה לעזור ליהודים 
לראות את האמת. זה חלק של תיקונינו. 

ש: איך "להגדיר זאת"     ת: איני יכול להיות יותר ברור. 

ש: האם זה רוח הקודש?.   ת לפעמים כן. כי אנחנו מקבלים מסרים ישר מן השמים"

מסר מאראלה, ר"ח טבת תשנ"ז

מתוך ספר "ונפשי יודעת מאד 2", עמ' 129: התראה מפני אסון עם ישראל! ההזדמנות האחרונה מגיעה. כשהאזהרות 
שלנו יפסקו – הסוף יהיה קרוב. סוף החיים הריקים שלכם. האמת תתחיל להתגלות קימעא-קימעא עד שאלו 
העתידים לשרוד יהיו מוכנים לקבל את האור המלא. עם ישראל! הפסיקו את מעלליכם הטפשיים. אהבו איש 

את רעהו. חיזרו לתורתכם בטהרה. קירבו ליוצרכם!

מסר מגליה: 

אמא יקרה שלי, המסרים מן האוטיסטים ופגועי המוח, מזכירים את תקופת הנביאים, אשר היתרו והיתרו בעם 
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ישראל ומאחר שמשמים נתנו לעם ישראל המון זמן לחזור בתשובה על פשעיהם ורוע מעלליהם, העם טעו 
לחשוב שדברי הנביאים הם הבל וריק ואין בכוחם להתגשם. וכאשר קרו הדברים, ונחתו על עמינו ייסורים 
קשים, חורבן וגלות, הבינו עם ישראל שכל דברי הנביאים היו אמת, אך הכל היה כבר מאוחר מדי! כי מידת 
הדין כבר החלה לפעול בעולם מבלי יכולת לסגת. הגזרה אז יצאה לפועל! ונותר היה רק לבכות על עם ישראל 
בשמים ובארץ. יש קצת דמיון למסרים שלנו פגועי המוח. בקרוב כאשר יראו שהכול קורה והלוואי שלא, 
כדי להפסיק את  ה',  ולשוב עד  ולהתפלל לאבינו שבשמים שירחם עלינו  ולבכות  רק לבכות  לנו  יוותר  אזי 

הפורענויות הקשות המתרגשות לבוא עלינו. 

להלן המסר האחרון מהאוטיסטים שממש גורם להבין שזהו אנחנו ממש בסוף לפני הגאולה הסופית של עם ישראל 
ומי שחכם וזכה לקרוא את ספר ההוכחות וספר התשובות ברור לי שיזכה לחזור בתשובה מאהבה וידיעת האמת. ערן בן 

עזרא-המחבר להלן המסר האחרון של האוטיסטים. 

בס"ד המסר האחרון לעם ישראל טבת ה'תשע"ב

"מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" 
בבא-בתרא יב: מסר מבנימין גולדן, נר ג' של חנוכה, ה' תשע"ב

כן, כן, זה נכון. אנחנו מפסיקים לתמיד לכתוב מסרים לעם ישראל. בעזרת ה', אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה, 
התקופה שלפני הגאולה. תקופה קשה ביותר. ]בלק כ"ד, כ"ג: "אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמּשֻׂמֹו ֵק'ל". אבן שלמה להגר"א י"א, 
ה'[. תקופה, שכל יהודי יצטרך לבדו לקשור את הקשר החזק עם הקב"ה. ]תהילים ס"ג, ט': "ָדְּבָקה ַנְפשִׁי ַאֲחֶריָך, 
ִבּי ָתְּמָכה ְיִמיֶנָך. "[. תקופה שאף אחד לא יוכל להתחזק מאדם אחר, רק ישיר מהקב"ה, מהספרים הקדושים, 
מהצדיקים מהדורות הקודמים והניסיונות שה' שולח לנו. ]דבה"י ב' ט"ו, ג': "ְוָיִמים ַרִּבים ְלִיְׂשָרֵאל כו' ּוְלֹלא 
תֹוָרה. ע"ש[. וזה מצב שגם אנחנו, מה שקוראים "האוטיסטים", או פגועי המח – גם אנחנו לא יכולים לתת 
חיזוק או כיוון. כי כל יהודי שהנשמה שלו היתה בהר-סיני, חייב להגיע לזה בעצמו. ]ירמיהו ל"א, ל"ג: "ְוֹלא 
ְיַלְמּדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו כו' "[. וזו תקופה מאד קשה לחלק-של-העם, ולחלק-של-העם זה מצב משמח. ]ישעיהו 
כ"א, י"ב: "ָאָתה בֶֹקר ְוַגם ָלְיָלה", ב"ק ג: [ כי חלק של העם, החלק הגדול ביותר, חי בשקר. וחלק של העם, הקטן 
הרבה יותר, ]צפניה ג', י"ב: "ְוִהשְַׁאְרִתּי ְבִקְרֵבְּך ַעם ָעִני ָוָדל"[. משתדל להגיע לאמת. והשמחה הגדולה ביותר של 
המיעוט של עם-ישראל )עמ"י(, זה לחיות חיי אמת. ]"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו". תפילת שחרית, רמב"ם 

הל' תשובה פרק י'[ וזה מה שמביא להם את ההנאה הגדולה ביותר. 
שאר האוכלוסיה היהודית בעולם חיים חיים-של-שקר בדרגות שונות. חלק יותר וחלק פחות. אבל סבל 
רב יעברו עד שיגיעו לאמת ]סנהדרין צז: [. ולכן, זו תקופה מפחידה, תקופה קשה. ]עמוס ה', י"ח[. אבל גם 
משמחת. אבל יהיה פחד ענק. ]ישעיהו ב': "ּבֹוא ַבּצּור כו' " ושם כל הענין[. ותהיה מלחמה, כמו שאמרנו כמה 
וכמה פעמים. ולא צריכים לשמוע את זה רק מאתנו, זה כתוב בנבואות. ועכשיו, זה אפילו בכותרות של כל 
העיתונות כמעט. אמנם בכותרות של העיתונות מדברים על מלחמה, וליד זה מדברים על כדורגל ותיאטרון, אבל 
מלחמה תהיה. ותהיה מלחמה קשה ביותר שלא היתה כזאת בכל ההיסטוריה. ]יואל ב'[. ורק לחשוב על הנשק 
האכזרי שיש לכל מדינה ומדינה כמעט, זה מספיק בשביל להתעלף מפחד. אבל יהודים אמיתיים לא צריכים 
לפחד. ]תהילים ק"מ, ח': "ַסכָֹּתה ְלֹראשִׁי בְּיֹום נָשֶׁק. "[. ה' יציל אותנו, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. וכמו 
שנאמר פה, יש הרבה ערב-רב )ע"ר( בינינו. )הערה: מאמרים וציטוטים מהנבואות ומדברי חז"ל והזוה"ק וגדולי הדורות 

בעניני הערב-רב ומנהיגי הדור, בספר 'הדור האחרון', קובץ מקורות. ניתן להשיג בטל. 02-5382966(

ואני רוצה לומר לכם, שבגלל זה אנחנו לא יכולים לקבל חיזוק מאף אדם, מאף יהודי. כי איך נדע אם זה ע"ר או לא? 
יש אמנם כמה סימנים, אבל לא תמיד רואים את הסימנים על הבן-אדם. סימן אחד זה שאין להם רחמנות של יהודי שמרחם 
על יהודי אחר, אין להם באמת את ההרגשה, ההרגשה שיש כשרואים יהודי סובל. אין להם דמעות או לב, לרחם על יהודי 
אחר. הם קרים, קרים ליהודים אחרים. ]חז"ל: "ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים"[. ועוד סימן, שהם מקררים אותנו 
מהדת. רוצים לכבות את האש שלנו לה'. אבל זה לא ניתן, וזה לא יהיה. ]שיר השירים ח', ז': "ַמִים ַרִבּים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות 
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ֶאת ָהַאֲהָבה"[ וכל היהודים האמיתיים עם נשמות יהודיות, אפילו שהיום הם מסתובבים ברחובות ומלקקים את הגלידה 
ברחוב, הם לא יפלו לאכזריות, לקינאה של הע"ר. הם יחזרו לאמת. 

ונכון מאד שנראה בעתיד הקרוב דברים קשים ביותר, גם בחו"ל וגם בארץ. אבל בחו"ל זה יהיה נורא. והמילה 
"נורא" זה לא מספיק מתאר את המצב שעוד עומד להיות. גם היהודים בחו"ל ירגישו חזק את האנטישמיות. חזק מאד. 
אנטישמיות שעוד לא היתה בדור הזה, רק בגרמניה בין הנאצים לפני ששים, שבעים שנה, או אצל סטאלין ]"ָהַפְך ִלָּבם 
ִלְׂשֹנא ַעּמֹו". תהלים ק"ה, כ"ה[. בשנים האחרונות לא הרגשנו אנטישמיות כזו, ועכשיו היא תהיה חזקה מאד. והע"ר, 
הגויים, ועוד כמה יהודים ביניהם, משתדלים להשתלט על העולם. משתדלים להיות יותר ח"ו מהקב"ה. ]תהילים י"ד, 
א': "ָאַמר נָָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִקים"[. זו קבוצה של מטורפים, קבוצה של אנשים שאיבדו את האנושיות שלהם. ]אבות ג', 
י"ד[. כי הם כל כך אכזריים ורשעים. ויש גם כן פה במדינה כאלה. אבל עוד מעט האמת תעלה, ונדע מי שייך למה. 

]דניאל י"ב, י': "יְִתָּבְררּו וְיְִתַלְּבנּו וְיִָּצְרפּו ַרִּבים, ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים"[. 

אבל החשוב ביותר – זה שעם ישראל יחזור לאמת, יחזור למקור שלו. ]ואין נגאלין אלא בתשובה. רמב"ם הל' 
תשובה פ"ז ה"ב[. שנחזור לצורת החיים הטהורה והקדושה שפעם היתה. שנתקן את העבירה הראשונה של האדם 
הראשון. שנתקן את כל העבירות מאז. והעבירה הגדולה ביותר, הראשונה, שבגלל זה נפלנו כולנו, זה לחשוב שאנחנו 
ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע. "[. שאם רק נאכל את פרי-העץ, אז נוכל  יכולים להיות כמו הקב"ה. ]בראשית ג', ה': "ִוְהִייֶתם ֵּכאֹלִקים 
להשתלט על העולם לגמרי. אבל הנה, הרבה ניסו ונכשלו. וגם אלה היהודים והגויים שמנסים להשתלט, אפילו על חלק 
קטן של העולם או של האוכלוסיה, יכשלו בגדול. ובכל מקום ומקום אנחנו רואים את החטא הזה – החטא שאנחנו רוצים 
לנו  ולוחש  עומד  עדיין  הקב"ה'והנחש  'כמו  להיות  רוצים  אנחנו  אבל  יכול,  הקב"ה  שרק  דבר  על  להשתלט  להשתלט. 
באוזן: 'אתם יכולים! אתם יכולים להשתלט!'. אם זה במדע, שיש כל מיני תיאוריות איך ליצור חיים ח"ו, איך לייצר כל 
וזה  גורמים לאנשים סבל.  מיני בקטריות, כדי להרוג אנשים. ואם ברפואה, איך לייצר כל-מיני טיפולים למחלות, שרק 
'סימן-שאלה' אם זה עוזר להם, אבל הרבה מאד כסף זה מכניס לכיס של הרופאים, של היצרנים, ושל הטכנאים. ורוצים 
להשתלט על מדינות שלמות. או להשתלט עליהן באופן חלקי, להשתלט על אזורים שלמים. ובכלל, על כל העולם רוצים 

להשתלטואצל היהודים החילוניים, גם כן יש להם רצון להשתלט על כל מה שהגויים רוצים. 

ובין היהודים הדתים-לאומיים, הם רוצים שישתלטו על הערבים. ועל מדינת ישראל. ככה, רוצים. ובעולם החרדי, יש 
עסקנים שרוצים להשתלט על כל הכסף שנכנס לקופות הצדקה של ארגוני החסד, ישיבות וכו'. יש עסקנים שרוצים את הכל, 
את הגשמיות, את הרוחניות, על הכל הם רוצים להשתלט. הם לא רוצים שחסידות אחרת תשתלט. רק החסידות שלהם. 
]ישעיהו נ"ח, ו': "ַהֵתּר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה"[. ואם לא – אז מותר לקחת כמה מקלות ברזל, ולהרביץ למי שמפריע. ואם זה לא 

עוזר – אז אפשר לעשות כל מיני טריקים אחרים בכדי לעשות רע לשני. 

ֲחִזיר  ובכלל, רוצים להשתלט גם על הרחוב. לעשות פיצות, וגלידות, והמבורגרים וכו' ]תהילים פ', י"ד: "ְיַכְרְסֶמנָּה 
עם  הכל  'חרדים'.  באמת  להיות  אבל  גויים,  כמו  להיות  החרדי,  היהודי  של  ל'ָּכֵשר'  התאווה  על  להשתלט  כדי  ִמיַָּער"[. 

"הכשר". והתאווה הזו מביאה לעסקים הרבה כסף, ולהשתלט על זה – זה ממש ממלכה של עגל הזהב. 

וככה היהודים משתלטים. ואם מישהו מפריע לשני, אז שוב, מותר מכות, הפגנות וכו'. ורוצים שהנשים שלנו תיראנה 
כמו אשת-רחוב, שתמשוך את העיניים של כל הגברים. ]ישעיהו ב', ט"ז: "ַיַען ִּכי ָגְבהּו כו' ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים". ע' סוטה מז: 
משרבו נטויות כו' רבו המים המרים[. ואם ח"ו מישהי תתלבש בצניעות, תרצה חיים של קדושה, אז מותר לזרוק עליה 
דברים, למשוך לה את הכיסוי-ראש. זה מותר. כי יש רבנים שרוצים להשתלט על הרחוב. והם אומרים שמותר. כי זה לא 
הרחוב כמו שהם רוצים, זה רחוב אחר. וחלק מהמנהיגים שלנו הם מנהיגי שקר והם רוצים להשתלט על כל הקהילות. כי 
זה הרבה כסף, הרבה כוח וכו'. המצב עצוב בעם ישראל. ]סוף שירת האזינו: "ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד, ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב"[. כי 
החרדים שהם צריכים להיות קודש-הקדשים, הם בנו, כל קבוצה, ישיבות גדולות וקטנות, בתי כנסת, בתי מדרש, ענקיים, 
יש  גדולים, אבל  ובנו בתי-ספר-לבנות מאד  ֵהיָכלֹות"[,  ַוִיֶּבן  עֹשֵׂהּו,  ֶאת  ִישְָׂרֵאל  ַוִיּשְַׁכּח  י"ד:  ח',  ]הושע  יפים, מרשימים. 
בעיה אחת קשה ביותר: לא הזמינו את הקב"ה להיכנס לשם. אבל כן הזמינו: מפקחים ומפקחות מ'חינוך העצמאי', או 
ממשרד החינוך, לראות, ולחתום. כדי שיתנו כסף. מה זה משנה שתיכנס תוכנית ה'ליבה'?! מה זה משנה אם ילמדו קצת 
על בן גוריון ימ"ש, או על הרצל ימ"ש, או על כל השקרנים והרשעים שהיו בהיסטוריה של המדינה הזאת. ]משלי כ"ח, ד': 
"עְֹזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרשָׁע". קוא"ג חזו"א ר'[. זה לא יכול להזיק. . . אבל, ִּתְרֶאה, עם הכסף הזה אפשר לבנות עוד ועוד בתי 
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ספר לבנות, ומחשבים, ועם חוגים לציור, כל מיני דברים כמו החילוניים, שהם כמו הגויים. ]ישעיהו ב', ו': "ּוְבַיְלֵדי ָנְכִרים 
ַיְׂשִּפיקּו". כל הענין, ובמפ' שם. [. 

והכנסנו גם פסיכולוגיה. "פסיכולוגיה"? – זה יציל אותנו??? פסיכולוגיה? זה בטוח שהפסיכולוגיה היא חלק מהנחש 
בעצמו! וכל הקורסים, כל ה"ליבות", הם ממש הנחש בעצמו. והחכמים של הרשעים הבינו בעורמתם שזו הדרך לשבור את 
עם ישראל. זו הדרך לקחת את החרדים ולפרק אותם לחתיכות קטנות. שהם ייעלמו מן העולם. ]משלי ב', י"ט: "ָּכל ָּבֶאיָה 
ֹלא ְיׁשּובּון"[. הם יעלמו לתוך העגל-הזהב. הם יעלמו לתוך חנויות-הגלידה. טובעים בגלידה – ועוד עם חיוך. ]מלאכי 
פרק ב': "ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵּניֶכם, ֶפֶּרׁש ַחֵגּיֶכם"[. זה יהיה הסוף של עם ישראל – אם זה ימשיך כך, ח"ו. ]שבת קמ"ז: חמרא 
דפרוגיתא כו'[. אבל אנחנו חייבים לתקן את העבירה הזאת, את החטא הראשון של אדם וחוה. ]שבת קמו. [. ורק לרצות 
ולא בתוך החיים  ה' ". לא בתוך הבתים שלנו, לא בתוך הכיתות שלנו,  ולא לרצות להיות "במקום  לה'.  להיות קרובים 
החברתיים שלנו. אנחנו צריכים אך ורק לרצות להתקרב לה'. ]"נפשי חמדה בצל ידיך". פיוט אנעים זמירות[. לא להשתלט 
על אף אחד. ]"ושנא את הרבנות". אבות פ"א מ"י. עיי"ש ברוח חיים להגר"ח[. רק להתקרב לה'. וזהו התיקון הכי גדול: 
לעשות את רצון ה'. וממילא, אם עושים רצון ה', כל העברות נעלמות, ]ישעיהו מ"ד, כ"ב: "ָמִחיִתי ָכָעב ְפּשֶָׁעיָך כו' ׁשּוָבה 

ֵאַלי ִכּי ְגַאְלִתּיָך"[ ואנחנו מגיעים לנחלה. ]תהלים ט"ז, ו'. ישעיהו נ"ד, י"ז: "ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה' כו' "[. 

לכן, עם ישראל! הקב"ה אוהב אתכם מאד מאד. ]דברים ז', ז': "ָחַׁשק ה' ָּבֶכם וּיְִבַחר ָּבֶכם". ע"ש[. אתם יצאתם 
ממצרים מתוך אהבה, יצאתם ממצרים בלי אוכל כמעט. אמנם עם הרבה זהב, אבל עם מעט אוכל. ורוב היהודים מתו 
במצרים. ולא בכיתם על זה, ולא כעסתם על זה. יצאתם ממצרים בשמחה, ובאמונה וביטחון בה'. וה' לא שוכח את זה. 
]ישעיהו מ"ט, ט"ו: "ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאשְָׁכֵּחְך"[. הוא לא שוכח את הכלה שלו שיצאה אתו למדבר, רק מתוך אהבה. פשוט אהבה. 
]ירמיהו ב', ב': "ָזַכְרִתּי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ַאֲהַבת ְכּלּוֹלָתִיְך. ֶלְכֵתְּך ַאֲחַרי ַבִּמְּדָבּר, ְבֶּאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה. "[. אבל מהרגע הזה, רגע 
מיד אחרי שיצאנו – התחילו כבר בעיות בענין של עגל-הזהב, שעד היום זה ממש הורס אותנו. ]בית אלוקים להמבי"ט 
סוף ש' התשובה[ ולכן, עם-ישראל, התיקון הוא לקשור מחדש את הקשר עם הקב"ה. לא כעם שלם, ברגע זה, אלא שכל 
אחד, כל יהודי, שיגיע לקב"ה, וַיְרֶאה כביכול ישיר לקב"ה, כמה שהוא אוהב את הקב"ה, ורוצה להיות ַעבדו, רוצה ְלָעְבדו. 
זה העיקר. ]ועי' מסילת ישרים פי"ט בענין האהבה[. ואז בע"ה נצא מהגלות הזאת לחרות, לגאולה השלמה. ונקבל משיח 
צדקנו ממש בשמחה. ואנחנו נמשיך ככה לנצח. ]ישעיהו נ"א, י"א: "ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשּובּון, ּוָבאּו ִצּיֹון ְבִּרנָּה, ְושְִׂמַחת עֹוָלם ַעל 

רֹאשָׁם: שָׂׂשֹון ְושְִׂמָחה ַישִּׂיגּון, ָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה". שבת פט. [. 

שאלות ותשובות מהאוטיסטים המחוננים: 

ש. אז למה לא נזכה לשמוע עוד מסרים? ת. שוב – זה נעצר כי כל יהודי חייב עכשיו לחפש בעצמו את הקשר עם הקב"ה. 
המאמר  את  כתב  שיצחק-אייזיק  מאז  שנה  עשרים  מדברים.  שאנחנו  מאז  שנה  עשרים  יהיה  זה   – הקרוב  שבט  בחודש 
הראשון. בכל התקופה הזאת העבודה שלנו היתה לחזק את עם ישראל, ולאט-לאט, במשך כל השנים האלו, ועשרים שנה 
זה הרבה זמן, לאט-לאט להביא אותם לרגע זה. אבל, עמ"י שומע, קורא, יש אנשים שמבינים יותר ומבינים פחות. וזה לא 
רק אנחנו בעולם הזה שמדברים על הגאולה ועל הישועה. יש עוד שמנסים לעזור לעם ישראל. אבל, עם ישראל צריך לרצות 
בעצמו. אי אפשר להכריח מישהו לעשות משהו נגד רצונו. צריך לרצות. אז אם הוא רוצה – הוא חייב את החלק האחרון 
לעשות בעצמו. זה כמו כשילד מתחיל ללכת, אפשר לעזור לו, אבל באיזה שהוא שלב הוא צריך כל-כך לרצות ללכת, עד 
שהוא יקום וילך בעצמו בלי שום בעיות. כי הוא רוצה ללכת. כי הוא רוצה להיות עצמאי, ולהגיע למקומות. וגם אנחנו. 
צריך לרצות להיות עבד ה'. ]ותן בנו יצר טוב כו' ובאהבה. זמירות לשבת[. ואם אנחנו נהיה עבדי ה', אז נהיה בני חורין. 

אבל צריך לרצות, כי בלי לרצות זה לא הולך. זה הזמן שצריך לרצות. 

האחרונים,  מהמסרים  חוברת  יוציאו  בע"ה  לקרוא.  אפשר  יהיה  שנאמר,  מה  כל  עכשיו,  עד  שנאמר  דבר  כל  כמעט 
וקטעים נוספים מתאימים. ואם מישהו רוצה לקבל חיזוק דווקא ממה שאנחנו כתבנו – הוא יכול להרים טלפון ולהקשיב, 
או לקרוא את החוברת. כי אין משהו חדש או דבר נוסף, שעוד אפשר להגיד. להגיד לכם 'מתי משהו יתפוצץ' או 'מתי תהיה 
מלחמה', את היום ואת השעה בדיוק, אי אפשר. וזה לא חשוב. החשוב הוא שכולם יחזרו בתשובה. זה מה שחשוב. שכולם 

יגיעו לקב"ה – זה מה שחשוב. להתחיל להתעסק יותר מדי עם: 'איזה מדינה תעיף את הטיל הראשון' – זה לא חשוב. 
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ש. 'השיבה שופטינו כבראשונה'. אין בן דוד בא עד שתכלה הנהגת השקר. . איך באמת נוכל לדעת מי פוסק, מי 
מנהיג לאמת בלי משוא פנים. איך נוכל לזהות?

ת. אנחנו לא יודעים. לכן אני אומר: היהודי צריך להיות קשור עם הקב"ה. ולהיות מאד זהיר עם מי הוא קושר קשר. 
ואפילו אם הוא זהיר – הוא לא תמיד יודע. הסימנים הם – שאין לע"ר לב יהודי, לכן הוא לא מרחם על יהודי אחר. הוא 
יכול אמנם 'לעשות הצגה', אבל יהודי-אמיתי צריך לדעת שזוהי הצגה. אולי לא בפעם הראשונה, אבל בפעם השניה או 
השלישית – זה יהיה יותר ברור. זה זמן שיהודי צריך להיות בודד. ]רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"א, מס"י סו"פ ט"ו[. להתבודד 
עם הקדוש ברוך הוא. ולא סתם, זה לא במקרה, שהרעיון של 'התבודדות' חזר לדור הזה על ידי רבי נחמן זצ"ל. כי זה 
בערך מה שצריך לעשות: להתבודד. ולא צריכים דווקא ללכת ליער בשביל זה, אפשר גם בסלון. אבל צריכים להתבודד. 
ולחפש את האמת. ואז ה' יעזור לנו. לבד אנחנו לא יכולים לעשות. וצריכים כל יום לבקש מה' להציל אותנו מהע"ר. 

ש. חז"ל אמרו שליהודי יש שלשה סימנים: רחמן, ביישן, גומל-חסדים. . . )ראשי תיבות "ג.ב.ר"(

ת. אבל, נכון, אלו אמנם שלשת הדברים שמתארים יהודי אמיתי. אבל יש ערב רב שיודעים לעשות הצגה מעולה. 

ש. כבר לפני מאות שנה, בכתבי רבי חיים ויטאל זצ"ל מסופר שמנהיגים לא אהבו להעיר ולהוכיח בענייני קדושה 
וצניעות. מהי הסיבה שדוקא בנושא זה מפחדים להוכיח יותר מאשר שאר הליקויים?

ת. הסיבה ברורה. כי כשיש ירידה גדולה, מה נופל קודם? באירופה זרקו קודם את השבת, ואת טהרת המשפחה, את 
הקדושה. זה מה שהעם רוצה הכי הרבה. ]רמב"ם הל' איסו"ב פכ"ב הי"ז[. וזו התשוקה הכי גדולה של עגל הזהב. ולכן 

הרבנים נזהרים לא ליגוע בזה כי הם יאבדו את הקהילה שלהם. 

ש. מה אתה אומר על המלחמה נגד הצניעות בירושלים עיר-הקודש?

ת. המלחמה של חרדים נגד הצניעות זה דבר שקשה להבין. כל סגנון החיים של החרדים בדור הזה הוא בבעיה. הנשים 
מסתובבות בפריצות ברחוב, והקדושה זה הדבר האחרון שמעניין אותם. ועם כל התהילים שאומרים, ועם כל התפילות יום-
יום, אבל מה שמושך אותם זה עגל הזהב. והיו תקופות שהיהודים היו יהודים שגרו בארץ ישראל והם רצו אל הבעל, כי 
הבעל משך אותם. ]סנהדרין קב. [ וזה הבעל של היום. ]תהילים קט"ו, ד': "ֲעַצֵבּיֶהם ֶכֶּסף ְוָזָהב כו' ", העמק-דבר להנצי"ב, 
דברים ד', מ"ד, ע"ש[. עגל הזהב מושך אותם חזק, וזה מה שהם רוצים. הגברים לבושים כמו לפני כמה-מאות-שנה והנשים 
כמו דוגמניות מהעיתון. ויותר גרוע שאפילו הגברים היום לא-צנועים. החליפות צמודות. כמעט אין גבר שהולך כמו פעם: 
עם רעקל רחב, עם מכנסים רחבים, מכוסה כמו שצריך, כמעט לא קורה. כולם צמודים על הגוף. אפילו מצחיק, אבל זה כ"כ 

מגעיל, שזה קונפליקט של רגשות. 

ש. מה עם הלבוש האירופאי הנהוג היום בציבור?

ת. בלי זקן זה גויי. ]מאמר 'תפארת-אדם' להח"ח[. מעיל קצר זה גויי. ]מאיר-עיני-הגולה, אות שפ"ט[. החזון איש אמר, 
עד כמה שידוע לי, שיהודי צריך ללכת עם פראק, מעיל ארוך. איך היו מתלבשים היהודים באירופה? הם היו מכוסים מאד, 

עם מעילים וכו'. ובארצות ערב היו ַחלוקים. חלוק על חלוק. ועם רדיד כמו הבאבא סאלי. 

ש. כבר כתוב בחז"ל ]שבת קלח: [ שעתידה תורה שתשתכח מישראל. אבל מצד שני, רואים אנו שיש פריחה גדולה של 
מוסדות תורה בימינו, אז איך זה משתלב?

ת. אבל שכחו את התורה. ]ירמיהו ב', ח': "ְותְֹפֵׂשי ַהּתֹוָרה ֹלא ְיָדעּוִני"[. אין תורה, לרוב. כי אמנם לא שכחו מה שלמדו, 
את המילים, אבל שכחו את הקדושה. שכחו את הבסיס של להיות יהודי. ואיך אפשר ללמוד תורה בלי קדושה? ]ברית 
ותורה. ברכות מט. [. גוי יכול ללמוד תורה? כן! הוא יכול לשבת, לקחת גמרא עם תרגום, וללמוד. אבל זה לא אומר שהוא 
יבין. זה לא אומר שהוא קושר קשר. ומה זה לימוד תורה? זה שהנשמה קושרת קשר עם הספר, וביחד הם עולים מעלה 
מעלה לעולמות מיוחדים. ]בעה"ט דברים ל', י"ב[. זה לא לשבת וללמוד ולעשות מבחן. זה לא לשבת וללמוד בע"פ כל 
מיני פרטים של ידע, כך שאח"כ אפשר לחזור על זה בע"פ. זה רק טכניקה. וזה לא הלימוד. זה לא הנשמה של היהודי. 
]ישעיהו כ"ו, י"ט: "ִכּי ַטל אֹורֹת ַטֶלָּך". עי' כתובות קי"א: [. גוי לא יכול להבין את זה. הוא לא יכול ללמוד באמת. ]איכה 
ב', ט': "ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה"[ הוא רק יכול לדעת לשבת, להסתכל על הדף, וללמוד כמו שהוא לומד היסטוריה או משהו אחר. 

ש. מה עם המצב הכספי, הכלכלי? ת. הכסף יפול ביחד עם המלחמה. וזה שזה עוד לא נפל, זה מעניין. המצב הכלכלי 
הוא גרוע, והרשעים מחזיקים את זה שלא יפול עד הרגע שמתאים להם, אבל הקב"ה הוא המחליט. 
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ש. הפסוק אומר: ]דברים ל'[ 'כי קרוב אליך הדבר מאד', האם מצות התשובה היא באמת כל-כך קלה? האם גם 
בימינו זה כל כך קל?

ת. בודאי שזה קל. וזה עוד יותר קל כשבן-אדם מגיע כ"כ רחוק, אז הוא לא צריך לעשות סיבוב גדול כדי להגיע 
להתחלה, כי אז הוא הרבה יותר קרוב. . . אבל מאחר שהראש שלו כ"כ סתום עם כל הזבל של העוה"ז, של העגה"ז, 
של הע"ר, כל החינוך של הע"ר, אז זה קשה מאד. אבל יהודי-אמיתי, מספיק רק מילה אחת שזה פותח לו את הלב, 

ואת הרגשות. איזו מילה? כל אחד זו מילה אחרת, שפשוט מעוררת את זה. 

ש. בנימין אמר פעם בעבר שיבוא זמן שהאנשים יצאו לרחובות ויחפשו את ה'שק ואפר'. . .  ת. זה לא רק שיבקשו 'שק 
ואפר', הם יבקשו את הקב"ה. הם לא ֵידעו מה לעשות. הם יבינו שכל מה שעשו בחיים – זה היה ריק. זה לא היה לשם-

שמים לגמרי. זה היה רק בשביל העגל הזהב שלנו, לרוב. וזה יכאיב להם מאד מאד. ואז הם יחפשו משהו, משהו לעשות. 
לשים תפילין, לשבת על הרצפה, לבכות. אדם לא ֵיַדע איך לנקות את עצמו מכל השקר. הוא יבכה מצער על שהוא ביזבז 

כל כך הרבה גלגולים במשך כל השנים. 

ש. אז התיקון הסופי הוא בעצם, שנדע להתעלם מכל העגל הזהב, מכל החומריות והגשמיות, ו'להרים את הכנפים' 
לכיוון הקב"ה, האם זהו התיקון?

ת. זה הסוף, כן. לברוח מהנחש. מה החומר עושה לנו? זה נותן לנו הרגשה שאנחנו רחוקים מהקב"ה. שאנחנו 
לא צריכים להיות תלויים בו בשום דבר. ]יומא עו. "שאלו תלמידיו את רשב"י כו' "[. ויותר ויותר זה נכנס לנו לראש. 
אמנם יש כאלה שמתפללים, ומבקשים פרנסה וכו', אבל זה יותר כמו אמונה טפלה, ]ירמיהו י"ב, ב'[ ולא כמו מישהו 

שקשור ביותר לה'. 

מסר ממויש'לה, נר ב' של חנוכה, ה' תשע"ב

המסר האחרון ליהודי חו"ל

סביבון, סוב, סוב, סוב, חנוכה הוא חג טוב. . . אלה ימי חנוכה. וכולם חוגגים. יש מסיבות, ויש תצוגות, יש סרטים, יש 
הצגות, נוסעים לטיולים, ואוכלים הרבה סופגניות ולביבות. אבל כששואלים ילד: "למה חוגגים חנוכה?" אז החילונים בטח 
שלא יודעים, יגידו 'אולי בגלל שהסופגניה טעימה. . ', והחרדי, הוא יודע שהיתה מלחמה עם אנטיוכוס, עם המתיוונים 
וכו', אבל זה לא כ"כ מעניין כמו הסרטים, והטיולים, בוודאי כמו החופש שיש מהחידר ומבית-הספר בחנוכה. ואנחנו 
עכשיו בנר השני או השלישי של חנוכה. ואני רק רוצה לבכות, כי שוב אנחנו המעטים נגד הרבים. אבל לא רק הרבים של 
העולם הרחב, אנחנו לא רק מעטים נגד הגויים שהם הרבה יותר מאתנו, אלא גם בין היהודים – יש לנו אויבים, גם בין 
היהודים – יש לקב"ה אויבים. ]תהילים קל"ט, כ"א: ֲהלֹוא ְמַׂשְנֶאיָך ה' ֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט. שערי תשובה לרבנו 
יונה, שער ג', אותיות קנ"ט – קס"א[. וזו הבעיה הגדולה ביותר. והמתייוונים שהם בארץ ישראל ובכל ארצות העולם, הם 
מקלקלים את שאר היהודים. ואלה שרוצים לקרר את האש שבלב ובנשמה של כל יהודי – אלה הם הע"ר. ]שמות ל"ב, ז': 
ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים[. אמנם לפי הדין הם יהודים, אבל כמו שלמדנו, בסוף, לפני שמשיח בא, 
הע"ר יהיה אויב רציני ביותר. כי הם יהודים לפי הדין, וחלק מהם אפילו 'חרדים, והחרדים האלה ששונאים את הקדושה, 
יהודים תלמידי  ולפעמים הם  ומנהיגים את העולם החרדי.  רבנים,  והם אפילו לפעמים  והביטחון בקב"ה,  ואת האמונה 
חכמים. ולפעמים הם יהודי פשוט, רגיל ביותר. אבל מכנה משותף אחד יש לכולם: הם שונאים את הקדושה. הם שונאים 

את הקשר עם הקב"ה – הקשר המיוחד של כל יהודי ויהודי. ]ספר אבן שלמה להגר"א, פרק י"א[

ומאז שהם יצאו אתנו ממצרים הם מקנאים בנו, אבל הם לא יכולים להגיע לאמונה וביטחון ואהבת ה'. כי הם נשארו 
ואיך שחוגגים את החנוכה, אנחנו רואים ברור עד כמה שהע"ר  והיום, אם אנחנו מסתכלים על החברה החרדית,  זרים. 
הצליח להחליש את האידישקייט של עם-ישראל. הרבה יהודים, הרבה מאד יהודים חרדים, דתיים, וחילונים, מדליקים בחג 
הזה מנורות חנוכה, חנוכיות. מדליקים שמונה לילות את הנרות. וזה נראה לכאורה סימן מעולה, שיש יותר ויותר יהודים, 
ממש חוגגים חג כ"כ חשוב. אבל אם נסתכל ונתבונן יותר קרוב, אז עד כמה שהרחוקים לפעמים עושים איזו מחווה לקב"ה, 
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בזה שעושים איזה דבר כמו לשמוע מגילה בפורים, או להדליק נרות חנוכה, בכ"ז יחד עם זה – החרדים יותר ויותר מקבלים 
את המנהגים של ההלניסטים. 

ועגה"ז שייך לע"ר.  זה שייך לעגל-הזהב,  בידור  בידור. אבל  חייבים  אז   – יש חופש  היהודים אוהבים את הבידור. 
ואני כבר  וכו'.  זרים שהכניסו לנו לתוך קודש-הקדשים: הטיולים, הסרטים, ההצגות,  והחנוכה שלנו מלא-מלא מנהגים 
שומע את הצעקות של יהודים רבים: "אבל חייבים להשתחרר. . . חייבים ליהנות קצת. . . חייבים ללכת לאיזה מקום, ולראות 
מה אפשר לעשות עם הילדים כ"כ הרבה זמן, בלי חידר, בלי בית ספר. אפשר להשתגע. . . "אבל זה לא 'אפשר להשתגע', 
כי באמת כבר השתגענו. אנחנו שיכורים על המינהגים וההתנהגות השפלה של הגויים. ]תהילים פרק ק"ו, פסוקים ל"ה, 
ל"ט: ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם. ַוִּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם ַוִּיְזנּו ְּבַמַעְלֵליֶהם[. ובעתיד הקרוב תהיה לנו התעוררות קשה מאד. 
ובגלל זה אנחנו כותבים את המסרים האחרונים האלו. זה כבר כמעט עשרים שנה מאז שהתחילו להביא מסרים לעולם 
היהודי, החרדי. ועכשיו נגמר הזמן. כי עוד מעט כל העולם ישתנה לגמרי. והשינוי יהיה קשה מאד. השינוי יהיה מפחיד 

מאד. והתהליך של השינוי יהיה מאד-מאד קשה על כולם. 

וכל אחד מאתנו שכותב  יותר.  להגיד  לנו מה  ואין  הגאולה.  הזה שלפני  ולשלב  הזאת,  נכנסנו לתקופה  כבר  ואנחנו 
עכשיו מסרים, מנסה לארגן את כל הדברים שאמרנו במילים ספורות כדי שיהיה לכם איזה מורה דרך, לאלה שאינם תלמידי 

חכמים, בכדי לעבור את הזמן הזה בקלות, לפחות בקלות יותר. 

שוב אני אזכיר לכם: כל יהודי אמיתי ישרוד. אם הוא רחוק יותר מהאמת – ה' יסחוב אותו בצורה חזקה וקשה עד שהוא 
יבין את האמת ויקבל אותה. ]שמואל ב' י"ד, י"ד: ְוָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות, ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח[. אם הוא יותר קרוב לה' – הוא 
יסבול פחות. ואם יהודי נפטר לפני הגאולה בתקופה הזאת, זה לא אומר שהוא ע"ר. כי לערב-רב יהיה להם מוות מיוחד, 
כך שכל אחד ידע שהם ע"ר ולא יהודי טוב. לכן, שוב נעבור על כל הבעיות שיש לנו בעוה"ז. ואני פונה בעיקר ליהודים 
בחו"ל, ואל תגידו לי שהסאטמער רבי זצ"ל אמר שאסור לבוא לגור במדינת ישראל, כי אני יודע את זה, ואני מאמין בזה. 
אבל אם הסאטמער רבי זצ"ל היה פה היום – מאמין אני שגם הוא היה עולה לארץ. כי הוא היה רואה שזה הסוף. ולא רק 
זה, אני בטוח שהסאטמער רבי זצ"ל, מהמקום הטוב שלו בעולם הבא, בוכה מאד על הקהילה שלו, ועל כל הקהילות של 
עם ישראל. ובמיוחד בחו"ל, שמשתמשים בשם שלו בכדי לעשות עברות גדולות. ושמשתמשים במה שהוא כתב, בכדי 

למנוע ברגע זה מיהודים להגיע לארץ. 

וגם  יהודי אירופה  כי העולם בסכנה ענקית. כל  ומוביל את הקהילה שלו לפה.  אני בטוח שהוא בעצמו היה קם  כי 
יהודי ארה"ב בסכנה ענקית, רוחנית וגשמית. ותוך זמן מאד קצר אתם תבינו מה שאני אומר. והסכנה הרוחנית באמריקה 
ובאירופה ובארץ עכשיו – זה אותו הדבר. עגל הזהב הורס את היהדות בכל מקום בעולם, ואם נמשיך עם זה, זה יהרוס 
את כל היהדות. אבל אם אנחנו עושים סיכום מכל הסכנות, המקום הכי פחות מסוכן זה בארץ ישראל, אפילו שעדיין יש 
פה שלטון של רשעים. כי יש לנו הבטחה מהקב"ה שארץ ישראל, לא 'מדינת ישראל' אלא "ארץ ישראל" לא תיהרס, ארץ 
ישראל תישאר. ובארץ ישראל יבנה בית המקדש השלישי בע"ה, ובארץ ישראל נקבל משיח צדקנו בעתיד הקרוב בע"ה. 
אבל בארה"ב, ובאירופה, ובמקומות דומים, הסכנה הפיזית, הגופנית ליהודים, הסכנה האנטישמית גדלה והולכת. ואין שום 

הבטחה משמים שארה"ב ואירופה לא יהרסו. 

ִלִׁשית ָּבֵאׁש, ּוְצַרְפִּתים  יהודים, אתם יודעים את הנבואות, שני שליש של העולם יהרס. ]זכריה י"ג, ט': ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהּשְׁ
ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף, ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת ַהָּזָהב[. שליש אחד כולל אדום יהרס לגמרי, שליש שני מאד קשה, וארץ ישראל לא 

תפגע. ]עובדיה א', י"ז: ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה, ְוָהָיה ֹקֶדׁש[. 

אני מבקש מכם רגע לחשוב, להתבונן. כל המסיבות שלכם, ובמיוחד בחו"ל, כל החסד שלכם, כל התפילות שלכם, כל 
האמונה והבטחון בה' שלכם, כל לימוד-התורה שלכם, כמה זה שווה? לא הרבה. ]מצות אנשים מלומדה, ישעיהו כ"ט. 
ועי' משנה ברורה סי' ה' בשם ס' חסידים[. למה? כי לרוב זה רק קישוט לצרכים הגופניים, החומריים שלכם. לרוב, זה לא 

משהו עמוק. זה פשוט סיבה לעשות מה שאתם רוצים. 

ומפורסם למשל באמריקה, שברוב בתי הכנסת יש כל-כך הרבה אנשים שמדברים אחד עם השני עד שכמעט אי אפשר 
להתפלל. זה דבר ידוע בארה"ב. יש הרבה הרבה חסד, אבל הרבה מהחסד הזה הוא לא אמיתי. ]כל הבשר חציר. "כל חסד 
דאינון עבדין לגרמייהו עבדין"[. זה חסד בשביל להבטיח פרנסה. וזה כמעט בתור אמונה טפלה, ולא בתור אמונה ובטחון 
בקב"ה. היהודים בחו"ל מאד-מאד רוצים בידור חייבים את הבידור. ולא מבינים שהבידור זה גויי, זה בזבוז זמן. ]הושע 
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ט', א': ַאל ִּתְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִּגיל ָּכַעִּמים[. יש לנו כמות מעטה של שנים לחיות, ואנחנו מבזבזים את זה על בידור. חבל! 
חבל על כל רגע!

ויש את התלמידי-חכמים, הבחורים, שיושבים ולומדים. ואוי לנו, אוי לנו. מה זה תורה בלי נשמה? מה זה תורה בלי 
קדושה? וזה מה שיש ברוב הישיבות. ובחו"ל זה יותר גרוע, אבל גם בארץ. בישיבות האלה הרבה בחורים והם לומדים 
ֶקר כו';  ממש מעולה, אבל הם בלי קדושה, לרוב. ]ירמיהו ח', ח': ֵאיָכה תֹאְמרּו ֲחָכִמים ֲאַנְחנּו, ְותֹוַרת ה' ִאָּתנּו; ָאֵכן ִהֵּנה ַלּשֶׁ
ִהֵּנה ִבְדַבר ה' ָמָאסּו, ְוָחְכַמת ֶמה ָלֶהם[. ואם אין קדושה אין תורה. כי הבסיס, היסוד של כל היידישקייט, של כל התורה, זוהי 
הקדושה. ]במדבר ט"ו, ל"ט: ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹ ת ה' ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם; ְוֹלא ָתתּורּו כו', ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹ ָתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים 
כו'[. וקדושה זה המגן על כל חלק של החיים. ]ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש. פ' כי תצא, דברים כ"ג, ע"ש[. ויהודי שהוא קדוש, איך 
הוא יכול להסתובב בלבוש, בחליפה, שהמכנסים צרים והז'קט צר עליו, והוא כל היום רק מחליט איזה עניבה הוא יבחר 
ללבוש. איך זה יכול להיות שחתן, חסיד, הולך עם שטריימל שנראה כמו 'כובע-ליצן' עם שפיצים, שעושה את זה עוד יותר 
גבוה ממה שזה. כי אין לבן-אדם מה לעשות. השטריימל שפעם היה סמל של כתר, של משהו מיוחד, רוחני, זה הפך ל'כובע 

של ליצן'. "כובע של ליצן" אמנם יוקרתי, אבל בלי קדושה. 

ובכלל, כל העניין של קדושת הנישואים, זה ממש נהפך לדבר גויי. כל המושגים, הם מושגים לא-יהודים, לפחות בדרך-
כלל. הרוב הגדול של המדריכים והמדריכות סומכים הרבה על הפסיכולוגיה ועל הכיוון הגויי של קשר בין שני בני הזוג. 

וזה חולני מאד. וזה אנטי תורה. ]איש ואשה שזכו שכינה ביניהם. ע' שירי משכיל כלל ה' סוף פרט ט'[. 

והפסיכולוגיה גם נכנסה לכל הענין של החינוך בחדרים ובישיבות. כי יש בעיות קשות, אז מאשימים את התורה על 
הבעיות. כי התורה ח"ו זה 'לא מודרני', וזה 'לא מבין את הילדים', ח"ו. אבל באמת, הבעיה בישיבות ובחדרים זה שלא 
הולכים לפי התורה. שמנסים לחיות חיים של גויים. כי ברגע שאנחנו חיים חיים-של-גויים, אז מקבלים את המחלות ואת 
הבעיות של הגויים. וחלק גדול של הילדים שלנו במצב קשה מאד, הם לא מתנהגים בדיוק כמו יהודים, אפילו שמתלבשים 
כמו יהודים, והם גם לא גויים בדיוק, כי בכ"ז יש איזושהי נשמה יהודית בד"כ. אוי לנו. אני לא אכנס יותר לדברים, כי אתם 

יכולים לקרוא מספיק את כל התיקשורים שנעשו במשך עשרים שנה. 

אבל מה שכן אגיד לכם, אם לא תחזרו בתשובה באמת, ותפסיקו להשתוקק לכל הגשמיות שרוצחת אותנו, רוצחת 
את היידישקייט שלנו, רוצחת את הנצח שלנו. אז אתם חייבים להוציא את היצר הרע הזה מהראש ומהלב. ולהגיע לאמת. 
ליהנות ולהשתוקק להיות קרובים לקב"ה. ]פיוט 'ידיד נפש': "משוך עבדך אל רצונך"[ להרגיש את ההרגשה שאי-אפשר 
לתאר אותה, ההרגשה הכל-כך נהדרת של אדם שקרוב לריבונו של עולם, להכל-יכול. ]תהילים פ"ד, ג': ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה 
ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ה', ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵקל ָחי[. ההרגשה של קלות, של שחרור, של חוסר-כבידות של אדם, שיכול לעלות 
ואפר, תבכו  ולהגיע למקום הטוב. עם ישראל, שוב אני אגיד: תשבו על הריצפה, תשימו שק  מעלה-מעלה בקלי-קלות 
לקב"ה, תבקשו מחילה על כל החטאים, תבכו עם דמעות אמיתיות, ]יואל ב', י"ב: ְוַגם ַעָּתה ְנֻאם ה', ֻׁשבּו ָעַדי ְּבָכל ְלַבְבֶכם; 
ּוְבצֹום ּוִבְבִכי ּוְבִמְסֵּפד, ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם, ְוׁשּובּו ֶאל ה' ֱאֹלֵקיֶכם[. כי בלי זה, בלי לעשות ניתוח קשה ולהוציא את 

הרעל של העגל-הזהב שהערב רב הכניסו בנו, בלי להוציא את זה לגמרי – אתם תסבלו מאד. 

כן, מלחמה תהיה, מלחמה קשה ומפחידה, מלחמה שהרבה מליונים ילכו מהעולם. אבל היהודים האמיתיים ישארו 
ויקבלו משיח צדקנו. ואלו יהנו את ההנאה הגדולה ביותר שיש, ]תהילים ל"ו, ח': ַמה ָּיָקר ַחְסְּדָך כו', ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך כו'. 
ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים, ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור[. ]פיוט 'ידיד נפש': יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם"[. וזה – הקירבה לקב"ה. 

ואנחנו נמשיך לעלות ולהתקרב לקב"ה עוד יותר ועוד יותר. 

אנחנו, זה הבסיס של הקב"ה לעולם החדש, ליצירה הסופית שלו. היצירה שתהיה עולם שבו באמת הכל טוב מוחלט. 
]פסחים נ. 'לעת"ל על כל מידה מברך 'ברוך הטוב והמטיב'[. סוף. 

)גימטריאות ממוישל'ה(

התקשור הזה – זה יהיה הדף השמונים במספר הגליונות, שזה 'גואלם', כלומר הגאולה שלנו. 

שמונים זה גם בגימטריא "הבטחון", כי בלי בטחון בקב"ה – אי אפשר להיגאל. וזה הדבר החשוב ביותר. ביטחון 
גמור ומוחלט רק בקב"ה שהוא הכל יכול, ושכל זה רק לטובתינו. וזה המפתח לגאולה. וכמו כן זה בגימטריא: "יסוד". וזה 
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היסוד. "הביטחון" – זה היסוד והמפתח לגאולה. וכמו כן זה במספר "כל אוהביו", כי ברור שכל אוהביו ינצלו, והם בלבד. 
ואני מקווה שכל היהודים האמיתיים יקחו את זה לליבם, ושנזכה להיפגש בבית המקדש. סוף. 

"סיימנו", דניאל, כ"ו כסלו, תשע"ב

אבא, אבא, זה כבר כמה שנים שיש לי את הזכות לתת מסרים מן השמים לעם ישראל. ]דניאל י"ב, ד': "ּוַמְצִדּיֵקי 
ָהַרִבּים ַכּּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"[. אני זוכר את המסרים הראשונים, אבא, שבקושי יכולת להאמין שאני מסוגל לכזה 
דבר, שזה לא חלום, שזה אמיתי. ]"ָהִיינּו ְכּחְֹלִמים". תהילים קכ"ו[. אולי בהתחלה לא היית בטוח שזה אמיתי, 
אבל במשך השנים ראית כי מה שאמרנו באמת מתקיים. ]משלי י"ב, י"ט: "שְַׂפת-ֱאֶמת ִתּּכֹון ָלַעד"[. והנה אבא 
הגענו לשלב האחרון לפני הגאולה, השלב הקשה ביותר לעם ישראל, ובכלל לעולם. ואנחנו עומדים על פתח 
הגאולה. וברגע זה, אחרי כל כך הרבה שנים של מסרים, מסרים שנועדו לעזור לעם ישראל להתכונן לגאולה, 
הגענו לרגע של המסר האחרון, בצורה כזאת של תיקשור )"Communication Facilitated"( ובקיצור FC. למה 
פתאום אנחנו קיבלנו מסר מהשמים לעצור את המסרים בכלל? כי העולם השתנה לגמרי. ]קהלת ג': "ַלכֹּל ְזָמן. . . 
ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדֵבּר"[. וכל מה שאמרנו עד עכשיו, זה מה שנגיד גם בעתיד. כי אין יותר מה להגיד בשלב הזה. 
אין יותר מה להגיד לעם ישראל איך להכין את עצמנו לגאולה. אם אתם רוצים להתחזק, אז פשוט תוציאו את 

הדפים הקודמים, ותעברו עליהם. אין חדש לומר לכם. 

העולם בלגן. ]ירמיהו ד', כ"ג: "ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהנֵּה תֹהּו ָובֹהּו. . . "[. היהודים, ובכלל כל תושבי העולם-
הזה, גם הגויים, גם היהודים, התרגלו לגשמיות מעל ומעבר לחלומות הבלהה הקשים ביותר של הסבים והסבתות 
שלנו. ]ישעיהו פכ"ח, עמוס פ"ו[. הם לא יכלו אפילו לדמיין את השפע שאנחנו נהנים מזה. ]האזינו ל"ב, ט"ו: 
"ַוִיּשְַׁמן ְישֻׁרּון ַוִיְּבָעט"[. אבל על השפע הזה אנחנו משלמים מחיר כבד. ]'ְוִדי ָזָהב' – עי' ברכות לב. [. זה כמעט 
יותר כואב וכבד מזה. זה כמעט הרס לגמרי את הקשר שלנו עם האמת, עם  ואין מחיר  הרס את האידישקייט. 

הקב"ה. ואין מחיר יותר גדול מזה. ]דברים ח' י"ב: "ֶפּן תֹּאַכל ְושָָׂבְעָתּ. . . "[. 

לדרישות  שמתאימה  יהדות  ַמֵסָּכה"[.  ֵעֶגל  ָלֶכם  "ֲעשִׂיֶתם  ט"ז:  ט',  ]עקב  פלסטית.  יהדות  יצר  ישראל  עם 
]תוס'  וכל הדברים שהם בדיוק הפוך מהתורה הקדושה שלנו.  השקריות שלנו מהעולם הזה: הנאות שטחיות, 
כתובות קד. [. לקחנו את האידישקייט )יהדות( שלנו והפכנו אותה למשהו מלאכותי, המתאים לכל צריכה שטחית 
וטיפשית, של כל יהודי שממש רוצה רק את עגל-הזהב: העולם הזה וההנאות שלו. ]תהלים ק"ו, כ': "ַויִָּמירּו ֶאת 
ְכּבֹוָדם ְבַּתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל ֵעשֶׂב"[. ברוך ה', יש עוד יהודים שמשתדלים להחזיק מעמד ביהדות אמיתית, וקירבה 
אמיתית לקב"ה. משתדלים ללמוד לשם שמים, ולגדל את הילדים שלהם לפי תורת משה. ]וילך ל"א, כ"א: "ִכּי 
ֹלא ִתשַָּׁכח ִמִפּי ַזְרעֹו"[. אבל הם מעטים. וכמה שכתבנו וכתבנו, והשתדלנו להביא את האמת לפני עם ישראל, לא 
הצלחנו הרבה. אולי פה ושם פתחנו קצת לב אל האמת, ברוך ה'. אבל לרוב, היהודים לא מוכנים לשמוע. ולא רק 
שלא מוכנים לשמוע אותנו, אלא לא מוכנים, ולא מעוניינים להבין את האמת שבתורה. ]רש"י ישעיהו כ"ח, י'[. 

בכל העולם, יש גויים, וביניהם גם יהודים, שרוצים להשתלט על הכל, ולהביא את העולם למצב כל-כך גרוע, 
כל-כך אכזרי, כל-כך לא שייך לשום דת של האנושות, כדי שהם בעצמם ישתלטו על הכל. שהם בעצמם יהיו 
חס-ושלום כאילו במקום הקב"ה, כמו בדור ההפלגה. ]נח י"א, ד': "ּוִמְגָדּל ְורֹאׁשֹו ַבשַָּׁמִים"[. וכמו בדור ההוא, 
ה' נותן להם להמשיך ולהצליח. אבל בסופו-של-דבר הוא יוריד אותם חזק מאד. ]שם פסוק ט': "ּוִמשָּׁם ֱהִפיָצם 
ה' ". סנהדרין קז: [. הם ייעלמו מהמציאות. וגם בין היהודים יש דבר כזה. אותו דבר – רק בֶדֶגם קטן יותר. אבל 
בהשפעה גדולה יותר פי אלף. כי מרכז העולם הוא היהודי. ]רש"י האזינו ל"ב, ח'[. מרכז הקיום זה היהודי. מרכז 
הרוחניות הוא היהודי. ואפילו שיש מעט יהודים בעולם הזה, מה שקורה להם משפיע על כל העולם. ]הכוזרי, 

מאמר א'[. 

פה, בארץ ישראל, יש לנו ממשלה, אשר רובה אנטי-דתית. ]ישעיהו כ"ח, י"ד: "ַאְנשֵׁי ָלצֹון. . . ֲאשֶׁר ִבּירּושָׁלִָ ם", 
ע"ש[. ויש ביניהם קבוצה של יהודים, עם תפקידים חשובים, שרוצים להתחבר עם הגויים האלה שרוצים להשתלט 
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ַחְרֻצּבֹות ֶרשַׁע"[.  "ַפֵּתַּח  ו':  על העולם, וליצור סדר-עולמי-חדש, שזה עקום ומבוסס על רשעות. ]ישעיהו נ"ח, 
ובקבוצת הרשעים האלה, יש גם יהודים חילונים מכל העולם שמאמינים בכזה דבר. והם משתתפים בזה. ויש 
להם חלק גדול בזה. יש גם יהודים חילונים, ששכחו בכלל מה זה להיות יהודי. בכלל, בכלל, בכלל. והם גם כן 
מתנהגים כמו הגויים, ורוצים להתנהג כמו הגויים. ]"ִנְהֶיה ַכּגֹוִים. . . ". יחזקאל כ', ל"ב. ע"ש[. אבל יש ביניהם 
ולוקח לפעמים רק מילה אחת לפתוח את  יהודים אמיתיים.  יהודים אמיתיים, שבתוך הלב, בתוך הנשמה, הם 
המקום הזה, והם יהיו מסוגלים לעשות תשובה. אבל יש ביניהם כאלה שהם באים ממקור של ע"ר, והם לא יוכלו 

לחזור בתשובה. ]יחזקאל כ', ל"ח: "ּוָברֹוִתי ִמֶכּם ַהמְֹּרִדים ְוַהּפֹושְִׁעים ִבּי"[. 

אחר כך, יש לנו את היהודים האורתודוקסים-המודרניים בחו"ל. פה בארץ קוראים להם 'דתיים-לאומיים'. יש 
ביניהם הרבה מבולבלים, בין העולם-הזה לעולם-הבא. ]"פְֹּסִחים ַעל שְׁתֵּי ַהסְִּעפִּים". מלכים א', י"ח[. הם רוצים 
את שניהם. אבל אי אפשר. צריכים להחליט. העולם הזה הוא רק בשביל להכין את עצמנו לגאולה ולעולם-הבא. 
]מסילת ישרים פ"א[. ואם אנחנו לוקחים מצד אחד את התורה, ומצד שני את העולם הזה, ומנסים לעשות מזה דבר 
אחד, זה אף פעם לא יעבוד. כי העולם הזה הוא שקר, והתורה היא אמת. התורה לא תקבל אף-פעם את השקר. 

]"ֲאשֶׁר ָנַתן ָלנּו ּתוַרת ֱאֶמת. . . "[. 

וגם בין הדתיים-הלאומיים והאורתודוקסים-המודרניים וגם בין הרבנים שלהם יש ערב רב. ולא יוכלו לעשות 
תשובה – הע"ר הזה, כי הם לא מנשמות יהודיות. לפי הדין הם יהודים, אבל הם לא נשמות יהודיות, ואף פעם לא 
היו. הם עשו לנו בעיות תמיד. ]האריז"ל ש' הפסוקים, פר' ואתחנן[. ויש גם את החרדים, שביניהם יש אשכנזים 
וספרדים, ליטאים, חסידים וכו'. וגם, לצערי הרב, בקודש-הקדשים הזה, שפעם היה הפאר של העולם, שפעם 
החזיק את העולם ברוחניות, שבגללם עמד העולם בכלל בלי להיהרס, ]"ְוַצִדּיק ְיסֹוד עֹוָלם". משלי י', כ"ה[. גם 
ביניהם נכנס זיהום קשה, ]שבת קמו. [. זיהום שהוא מסוכן ביותר, שזה בא מהע"ר, שנכנס לתוך העולם החרדי 

ביותר, העולם הקרוב ביותר לקב"ה. וגם בעולם החרדי הזה, נשארו יחסית מעט אנשים שעוד מחזיקים באמת. 

קשה להאמין, אבל גם בין היהודים החרדים – יש הרבה ע"ר. ואפילו בין המנהיגים שלנו – יש ע"ר. ה' ירחם. 
]'היוקר יעוות'. סנהדרין צ"ז. ע"ש ברש"י[. והע"ר הזה מנסה לקרר אותנו מהדת, למשוך אותנו לגשמיות. לקרב 
זה לשם-שמים.  זה בצורה שכביכול  והם עושים את  הגויי.  אותנו לעולם  או לממשלה. לקרב  אותנו לחילונים 
ְכַּכְנֵפי ַהֲחִסיָדה'. זכריה ה', ט'. סנהדרין כ"ד. עי' בבי' הגר"א לאגדות  ְכָנַפִים  'ְוָלֵהנָּה  ]'כתלמיד חכם נדמה לו'. 
סדב"א ורבב"ח כמ"פ[. והיהודים האלה עושים נזק רב. כי אפילו שאנחנו יודעים שכל יהודי אמיתי ינצל בעזרת 
ה', ]שמואל ב', י"ד, י"ד: "ְלִבְלִתּי ִיַדּח ִמֶמּּנּו ִנָדּח"[. כי כל נשמה יהודית יקרה מאד בשמים ]דברים י"ד, א': "ָבִּנים 
ַאֶתּם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם"[. ה' ימשוך אותו בכוח חזרה. ]דברים ל', ד': "ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲּחָך ִבְּקֵצה ַהשָָּׁמִים. . . "[. אבל אם הוא 
יתקלקל מאד, יהיה לו סבל עצום עד שהוא יגיע לאמת. הע"ר שבינינו, הם לא יצליחו. ]ישעיהו נ"ד, י"ז: "ָּכל-ְּכִלי 
יּוַצר ָעַלִיְך ֹלא ִיְצָלח. . . ". ע' 'אגרת תימן' להרמב"ם[. אפילו שלפעמים זה נראה שהם כן מצליחים – אבל לא 
יצליחו. הם יותר ויותר מתגלים, כי הם נלחמים בגלוי יותר ויותר נגד הקדושה של עם ישראל. ]"ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך". 

עי' פיהמ"ש סוף מס' ברכות, ושם בס' 'נחלת יעקב' להגר"י מליסא[. 

לפני כמה מאות שנה קמה תנועת ההשכלה. ]דניאל י"א, ל"ה: "ּוִמן ַהַמּשְִׂכּיִלים ִיָכּשְׁלּו. . . "[. והתחילה ירידה 
גדולה בעם ישראל. הדברים הראשונים שהיהודים זרקו היו טהרת המשפחה והשבת. ]שהיא יסוד האמונה. עי' 
הקדמת המשנה ברורה להל' שבת[. ומאז עם ישראל יורד עוד ועוד ועוד בדברים האלה. עד הדור הזה שהקדושה 
– שהיא הבסיס של הקשר שלנו עם הקב"ה – כמעט נעלמה. ואם יש רב או יהודי פשוט שהולך באיזושהי צורה 
נגד שני הדברים האלה, אין להם אפשרות להצליח בכלל, והסוף שלהם יהיה מר מאד. ]עי' סנהדרין ק"ו. 'מי 
מטיל כסותו. . . '[. אלה שני הדברים שהם הבסיס של היהדות. ואם תשאל אותי: "מה עם לימוד תורה"? ודאי. 
לימוד תורה זה בסיס גם, ]ירמיהו ל"ג, כ"ה: "ִאם-ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה. . . "[. ויש עוד דברים שמחזיקים חזק 
את היהדות. ]אבות פ"א מ"ב[. אבל, בלי קדושה אין תורה – ובלי תורה אין קדושה. אז הכל זה דבר אחד. ]'ָבּרּוְך 
שֶׁנַָּתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשָרֵאל ִבְּקֻדשָּׁתֹו'[. לומדים היום תורה בלי קדושה. הישיבות מלאות יהודים, בחורים שלומדים 
תורה, אפילו על רמה טכנית גבוהה, ]ירמיהו ב', ח': "ְותְֹפֵׂשי ַהּתֹוָרה ֹלא ְיָדעּוִני"[. אבל לרוב אין קדושה. ויש לנו 
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חלישות-הדעת בטיפול בנושאים של קדושה, גם בישיבות וגם בבתי הספר של החרדים. כאשר קורים כל מיני 
דברים אסורים, במקום לסלק את המעורבים ]אוהחה"ק בפ' קדושים, פ"כ פכ"ב[. ההנהלה מתייחסת לזה בדרך 

כלל בסלחנות גדולה. אם מתוך רצון לשמור על שם המקום, או משיקולים כלכליים. 

יודעים, זה דור מבולבל. כ"כ דבוק לעגל הזהב. כ"כ דבוק לשקר של  יכול להגיד לכם? אתם  מה עוד אני 
העולם, ולא יכול לעזוב את זה בקלות. מאד קשה להם לעזוב. ]עבודה זרה יז. 'דאביק בה טובא'[. אני רק יכול 
לומר לכם את זה – עומדות לפנינו התגשמות של הנבואות, מלחמה קשה ביותר, מלחמה אמיתית. ]יחזקאל 
ל"ב. ושם פל"ח[. ושורש המאבק הוא רוחני, ]עי' מלבי"ם שם[, בין נוצרים, מוסלמים, ויהודים, ואתיאיסטים 
שלא ֵנדע. וכולם נגד כולם. ובסופו של דבר, יהיה הרס רב לעולם הזה. רוב העולם יהרס. אבל, עם ישראל האמיתי, 
היהודים האמיתיים, שבאמת קרובים לקב"ה, שבאמת יש להם נשמה אמיתית שעמדה בהר-סיני ואמרה "נעשה 

ונשמע", אלה יגיעו לאמת, יקבלו משיח צדקנו, ויקריבו שוב קורבנות בבית המקדש, בעזרת ה'. 

אבל, נעבור גיהנום עד אז. הקב"ה ישחט את עגל-הזהב מול העינים שלנו. ]סוכה נב. ע"ש[. מי שאוהב 
את הפלפון שלו – יראה שזה לא עובד, סתם חתיכת פלסטיק. ומי שאוהב את המכונית שלו – יראה שהיא לא 
יכולה לזוז. מי ששמח על הכסף שיש לו בבנק – יראה שזה נעלם. ומי שמחכה לפנסיה שלו – יגלה שהיא 
נמחקה. ]צפניה א', י"ח: "גַּם-כְַּספָּם גַּם-זְָהָבם. . "[. מי שצריך ללכת לרופא – יגלה שהסניף סגור. ומי שאוהב 
את הכסף שיש לו – יגלה כי הוא לא שווה כלום. מי שצמא – יראה שאין מים בברז. ומי שילך למכולת – ימצא 
שהמכולת ריקה. ]תהלים ל"ד, י"א: "כְִּפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו"[. מי שסומך על הצבא שישמור עלינו – ישמע כיצד 
הטילים מתפוצצים מסביב. ]"ַאּשּור ֹלא יֹושִׁיֵענּו. . . ". הושע י"ד, ד'. ע"ש[. ומי שבוטח בקב"ה – יהיה לו 
הכל: אוכל, מיטה, בית המקדש, נצח. ]תהלים שם: "ְוֹדְרשֵׁי ה' ֹלא יְַחְסרּו כָל טֹוב"[. ומי שלא בוטח בקב"ה 

– לא יהיה לו כלום. ]ירמיהו י"ז, ה': "ָארּור ַהגֶֶּבר ֲאשֶׁר יְִבַטח בָָּאָדם, ְושָׂם בָּשָׂר זְֹרעֹו. . . "[. 

העולם הולך לקראת מלחמה. המטורפים – שהם גלגולים של כל-מיני רשעים מכל התקופות, ]דניאל י"ב, 
ב'[. מנסים להשתלט על העולם, ולהיות חס ושלום כאילו במקום הקב"ה. וזו טיפשות אפילו לחשוב שאפשר 
לעשות כזה דבר. ]ישעיהו י', ט"ו: "ִכּי ָאַמר ְבּכַֹח ָיִדי ָעשִׂיִתי. . . ֲהִיְתָפֵּאר ַהַגְּרֶזן. . . ", ע"ש[. אבל הם כל כך מלאים 
עם תחושת הכוחות של עצמם, שהם לא יכולים בשום פנים ואופן לקבל את זה, שהם בסך הכל בני-אדם שהקב"ה 
ברא. אז סוחבים את כל העולם לסוף, עם הרס עצום, עם סבל עצום לכל אוכלוסיית העולם. יהודים וגויים עם 
קצת הבנה, מרגישים ברור שעומד להיות אסון בעולם. גם בכלכלה וגם במלחמות. ]מלאכי א', ד'[. רוב העולם 
יהרס, ורוב אוכלוסיית העולם תיהרג. ובין היהודים ישארו אלה שעמדו על הר סיני. ]"ְוָהיָה ַהנִּשְָׁאר בְִּצּיֹון, ְוַהּנֹוָתר 

בִּירּושָׁלִַם, ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו". ישעיהו ד', ג'[. 

כשאני מדבר על קדושה, הקדושה זה למעשה הבסיס של היהדות, החיים של היהודי ]תהלים קי"ד, ב': "ָהְיָתה 
ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו"[. במחשבות, בלבוש ובהתנהגות: זה איך שהבן-אדם מדבר, זה איך שהוא הולך ברחוב, באיזה 
צורה הוא מזיז את הגוף שלו, אם הוא בגאווה עם הראש למעלה והליכה של אדם 'שוויצר' ]'קומה זקופה'. עי' 
סוטה ה'. [, או שהוא הולך ָעִדין, עם הראש למטה ]איגרת הרמב"ן[, ולא מנסה לתפוס את העין של האנשים. 
אם זה בלבוש, גם של האשה וגם של הגבר. אשה צנועה, הגוף שלה מכוסה בכמה שיותר שכבות שאפשר, כי 
זה מנהג האמהות שלנו. ]'ְצִאי ָלְך ְבִּעְקֵבי ַהצֹּאן'. שיה"ש א' ח'[. ואם התורה אומרת ששיער באישה זה פריצות 
ה ֶעְרָוה"( שאשה נשואה צריכה להיות צנועה, צריכה להיראות נשואה, היא לא יכולה  )ברכות כ"ד. : "ֵׂשָער ָּבִאּשָׁ
לשים עליה פאה עם שערות של אשה אחרת, ולחשוב שזה צנוע. ]שירי משכיל כ"ה פ"ט[. זו פריצות, ובשמים 
זה הרבה יותר גרוע מחילול שבת. ]'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו'. ספרי על דברים כ"ג, ד'[. אשה עם פאה 
של היום נראית גלוית ראש. ואם היא אומרת שבעלה רוצה את זה, אז שניהם ילכו לגהינום. ]מאמר 'גדר עולם' 
להח"ח, פרק ו'[. ואם היא תגיד שהרב שלה אישר את זה, קשה לי להאמין שהרב ראה את הפאה ופסק שזה כשר. 

]ועי' בחפץ חיים, הל' לה"ר כלל א' ס"ה[. 

הפאה הנוכרית נותנת לאישה הרגשה של גילוי ראש, הרגשה של חופש להיות כמו אישה פנויה, שהיא לא 
נשואה, וזה השקר הגדול של הדור, ההצלחה הגדולה של הסיטרא אחרא, כי התירו את הפאות לפני מאות 
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שנים בגלל גזירה של הגויים, אבל היום אין גזירה של הגויים המחייבת את הנשים ללכת עם פאה, ובכל זאת 
ממשיכות ללכת עם הפאה. ובזמן הגמרא שכתוב שהיו פה ושם נשים עם פאה, אבל הן לא יצאו לרחוב עם 

פאה גלויה. 

והיום הרוב  היו הולכים עם בגדים רחבים.  דור, החזיקו את הצניעות,  והאבות שלנו, שעד לא מזמן, לפני 
וכו' וחוץ מזה, יש אנשים שאוכלים ברחוב.  הולכים עם מכנסיים צמודים, מעילים צמודים, עניבות צבעוניות 
זה לא צנוע, זה אסור. ]סופ"ק דקידושין דף מא. , עיי"ש[. גם גברים וגם נשים. יש סגנון דיבור שנשים מדברות 
ברחוב בקול רם, מושכות עין, הולכות עם נעלים שעושים רעש, עם תכשיטים שמושכים עין. ]ישעיהו ג'[. חוץ 
מהבגדים הלא צנועים, קצר וצר וכו'. יש מפגשים אסורים בין נשים וגברים. ]ע' סוכה נב. [. יש מקומות עבודה 
שיש נשים וגברים. ]ע' שו"ע אהע"ז סי' כ"א[. יש מקומות אכילה שממש יושבים צפוף, וזה אסור. ]ישעיהו כ"ח, 
ְקֹדִׁשים  ְבִּלי ָמקֹום". אבות פ"ג מ"ג[. "קדושים תהיו" – זה כל החיים שלנו. ]'ִוְהיִיֶתם   . ח': "ִכּי ָכּל-שְֻׁלָחנֹות. . 
'עצת חטאין'[   – 'זימה'  י"ד, תרגום  כ',  ]ויקרא  לו מחשבות קדושות  מ'[. אדם שאין  במדבר ט"ו,  ֵלאֹלֵקיֶכם'. 
המדבר מילים לא יפות, ]כתובות ח: שבת לג. [. ההולך עם לבוש פרוץ, לא צנוע, איש או אשה, איך הוא יכול 
ֲחֵצָרי"[. אנשים  ְרֹמס  ִמיְֶּדֶכם  ֹזאת  ִבקֵּׁש  "ִמי  להתפלל לפני הקב"ה?! לעמוד לפני הקב"ה?! ]ישעיהו א' י"ב: 
אומרים: "אז מה אם היא לא מתלבשת בדיוק בצניעות, אבל היא מתפללת כ"כ חזק. . . ". זה כמו להגיד: "אז מה 
אם היא אוכלת קצת חזיר כל יום, אבל היא מתפללת כ"כ יפה. . . ". אי אפשר לעמוד לפני הקב"ה בפריצות. זוהי 
חוצפה. ]ירמיהו ז', י"א: "ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהיָה ַהַּביִת ַהּזֶה. . . "[. לעמוד בלי צניעות ולהתפלל מילים קדושות 
לפני הקב"ה – זה ממש חוצפה מעל ומעבר. וכל אדם שזורק את הצניעות, את הקדושה, הוא חוצפן, ואין לי מילה 

אחרת בשבילו. ]עי' נדרים כ.[. אנחנו איבדנו את התחושה, את הרגישות לקדושה

עכשיו חנוכה, יש כל מיני הצגות וסרטים, כביכול כשרים. אבל הם לא-כשרים. זה הכל חיקוי של הגויים. 
]אחרי מות, י"ח, ג': "ּוְבֻחקֵֹּתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו", ע"ש ברש"י[. וזה אסור, וזה מריח לא-טוב מעגל הזהב. והירידה 
הקשה הזו בקדושה, בלבוש, ובהתנהגות, מביאה אותנו לעבירות קשות, ]סוטה מז: משרבו נטויות גרון. . . ע"ש[. 

והעולם החרדי שלנו מלא דברים אסורים, מלא פריצות וגלוי עריות ודברים איומים. ה' ירחם. 

אבא, זהו המסר האחרון בצורה הזאת, בצורה כזאת של תיקשור. אבל אבא, בעזרת ה', עוד מעט, אתה ואני 
נדבר רגיל. ]ישעיהו ל"ה, ו': "ָאז. . . ְוָתרֹן ְלׁשֹון ִאֵלּם"[. אני מקווה שבעתיד הקרוב ביותר נעבור את כל המלחמות, 

והדניאל שלך יוכל לדבר איתך כתלמיד-חכם, כיהודי נורמלי לגמרי. . עכ"דֿ 

קטעים מהספר דניאל 2 מסרים מעולם האמת: 

"אנחנו נשלחנו לעולם הזה לתקן ולהגיע לשלמות, העולם נברא בשבילנו. אין לנו עכשיו הרבה זמן כי מגיעים 
לסוף הגלות – וזה רק חלק של התהליך שאנחנו, הנשמות היהודיות, צריכות לעבור כדי להגיע למטרה וליצירה 
הסופית. ולכן אנחנו עוברים ממצב אחד למצב השני ואנחנו כבר בלידה! עכשיו זה זמן של בדיקה. מוציאים את 
התיק של כל אחד ואחת, ה' בוחן כל אחד בנפרד, וזו בדיקה מדויקת ובלי הנחות, האם אפשר בכלל להציל אותו 

או אותה. מבוגרים וילדים, כולם. וזה לא פשוט בכלל. . . 

 ועכשיו עם ישראל במצב קשה, שוב משתולל עם הגשמיות, לא יודע מה לעשות רק רוצה עוד ועוד ועוד, 
טיולים, בתים, ליסוע מפה לשם, לטוס מפה לשם, עוד בגדים ועוד כסף ועוד ועוד. ה' שונא את הטומאה, הפריצות 

בדור שלנו עברה כל גבול ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך ?

אנחנו עומדים לפני אסון גדול, וזה יגיע לצערי הרב, כי כבר עברנו את הגבול, ואין מה לעשות. רק בנס אפשר 
להציל את כל עם ישראל בשלמות. לא צריך להיות פרופסור כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה, וכל אחד 
יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת בקרוב מאד. זאת לא תהיה מלחמה 
בא"י, זה יהיה הרבה יותר גדול. ארצות רבות יעלמו מההיסטוריה כולל יושביהן, ומי שעוזב את רוסיה עכשיו 
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עושה בחכמה, ואדום יחרב, ולא משנה אם זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד, ה' יעשה את זה בלי האירנים 
ובלי הרוסים ובלי הקוריאנים, ושלא תהיה טעות, שני שלישים של העולם ילכו. 

בשנה הזאת אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביותר מאז יציאת מצרים. זו ההזדמנות האחרונה לפתוח את העיניים 
ולהבין את המצב ולחזור לקב"ה. ומי שלא, ישאר בחוץ ויעלם. ה' מוציא מהטומאה את הקדושה והשאר ילך כמו 
פסולת. אוי לכל אלה שחושבים שזה צחוק, אוי לעם ישראל, העם הנבחר, האהוב על הקב"ה. אנחנו לא רוצים 
להתעורר ולראות את האמת כמו שיהודי אירופה לא רצו לראות אמת, ולכן שלמו בצורה קשה ביותר ל"ע. אנחנו 
גרמנו לשואה לא הקב"ה. לא לשכוח, כשתבוא המכה, זה יהיה נורא. אנחנו צריכים לנסות להגיד לכמה שיותר 
יער, תמיד נשארים כמה  יהודים כדי להציל אותם. ואם לא תצליחו, לפחות תצילו את עצמכם. אבל כשנשרף 
גרגרים, ומהגרגרים האלה צומח יער חדש. אז אם לא נעשה תשובה אמתית ונוציא את הטומאה מהלב, מהראש, 

מהבית מהרחוב וכו' רק כמה גרגרים ישארו כדי לבנות את העולם החדש. 

ואם עם ישראל ברגע זה יאמינו, כל המאמינים יצאו לרחוב עם שק ואפר, ויעשו תשובה, יבכו ויגיד סליחות 
וכו' יחזרו לבתים ולשכונות שלהם, ויעשו בדק בית, רק אז יש לנו אולי אפשרות שמשיח יבוא בקלות. ואם לא 
לחזור  בפחד  ונצטרך  ובבכי  בבהלה  לרחוב  לרוץ  ח"ו  נצטרך  זה.  את  לעשות  אותנו  יכריח  הוא  זה,  את  נעשה 
בתשובה. ולמה לא עכשיו, לפני המכה, שנבכה ונבקש לפניו. למה לא לעשות לפני המכה, למה? עוד מעט זה 
יגמר והחיים יהיו טובים, וכולם יהיו בריאים וכולם יהיו שמחים, וכולם ילמדו תורה ולא יהיה יצר הרע ולא יכעסו 
אחד על השני ויגורו ויחיו בשלום עד השלב הבא שיהיה שלב עוד יותר גבוה לבני אדם, אבל את זה לא מבינים 

עכשיו. "

פרק 1 – אני אוטיסט – מבט אל האמת – מאת בנימין גולדין

"אני אוטיסט ורואה את העולם אחרת מרוב יצורי אנוש. אני רואה את ה"אדם" שהוא יציר האל, אני רואה 
בבירור גוף ונשמה ואת קשריהם עם העולמות העליונים. כל פגועי הנפש הם בני אדם המהווים יותר נפש 
מאשר גוף בהתאם לדרגת נכותם. הגישה הרווחת בעולם שקר זה, שלאנשים נכים פחות הבנה של העולם 

ויושביו מאשר לאלה הקרויים נורמאלים – מגוחכת. 

הבה נבהיר את הנושא על ידי חשיפת האנטומיה כמות שהיא, פיזית ורוחנית של כל בני האדם נכי הנפש 
היהודים: אנו נשלחים לעולם הזה לשם מטרה, כמו כל בני האלוקים. מטרתנו כאן בעלת כמה משמעויות 
בחלקן אישיות ובחלקן לשרות הכלל, גישה זו טבעית לאלה המצייתים בכנות לתורת השם. המטרה האישית 
היא לתקן עבירות מן העבר. משימה זו מכאיבה מאד וקשה לנשמות האומללות להשיגה, אנשים נכים הם "גוי 
בארץ". כל אדם אוטיסט מפגר בשכלו או לוקה בשיתוק מוחי לעולם יהיה לבוז וללעג למבוגרים ולילדים, 

חייהם בודדים ונוהגים בהם תמיד כבנחותים. 

 אנו מעבירים את חיינו נאהבים כילדים אף כשאנו מבוגרים. רוב הזמן אנו נדחים כאלמנט הרסני בחייהם 
של הורים ממוצעים. כל בני משפחת אדם נכה עשויים לחוש בושה רבה בעמדם מול היחס השלילי של החברה, 
ישנם הורים שאינם מסוגלים לטפל בילדיהם החריג ואז ילדיהם הנכים ניתנים למשפחות לא דתיות, או גרוע יותר 
לגויים. נשמה יהודית הניתנת לגוי סובלת עינויים שאינם ניתנים לתיאור. אף אם המשפחה הלא יהודית טובת לב 
ודואגת לכל צרכיו הפיזיים של הילד, בכל זאת הנשמה היהודית שבידם נידונה לאומללות שאינה ניתנת לתיאור, 
אין נשמתם יכולה להשיג לעולם רגע של שלווה, קשה יותר לנשמות אומללות אלו להשיג את התיקון שלהם, כי 

מקום טרף נעדר קדושה יכול להביא נשמה יהודית רק לאסון. 

אני יודע שיש בינינו כאלה שאינם מאמינים שאנו נשמות מיוחדות. )חושבים שאנו שייכים לחינוך מיוחד(. 
כנראה שלא יאמינו שמה שאני מצהיר הוא אמת או שבכלל זה אני הוא שכתבתי הצהרה זו. 
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אנו יודעים שעולם זה אינו אלא צל אשר יעלם כאשר יפציע האור. 

אני עייף מאנשים בלתי מתחשבים המוצאים תדיר סבות להוכיח שאנו שונים מהם, להם אומר: אוי לכם! הם 
מדברים עלינו ברוח בלתי ידידותית ומשפילה, אף בנוכחותנו, אין הם מרגישים בושה כי אנחנו לא נספר זאת 
לעולם, ואף אם נספר, איש לא ייקח את דברינו ברצינות, ועוד ישנם אנשים שהעובדה שמה שהם אומרים לנו 
או על אודותינו, בנוכחותנו ומאחורי גבנו, יכולה להיות לשון הרע אינה מטרידה את שלוותם. אני סבור שהם 
חושבים שגם בשמים אין אנו יכולים להעיד – אבוי לאותן נשמות אומללות ומוטעות. הם יעידו כי יש לילדיהם 
רגישות למה שקורה בבית, שיש קשר מיוחד ושפה משותפת עם לפחות אחד ההורים ואולי עם אחד או יותר 
מן האחים והאחיות הנורמאליים. על מנת להיות מסוגל להבחין בסגולות מיוחדות אלו של האדם המיוחד, על 
המשפחה או המורה להיות קרובים לבורא ולחיות על פי התורה. ראייתו של האדם הנורמאלי משתפרת על ידי 

אינטליגנציה, ומתחדדת על ידי רגישותו, אך רואה את האמת אך ורק על ידי התורה. 

 לסיכום, אנו נשמות הנשלחות לעולם הזה לתקן את חטאי העבר, לכלל ישראל אנו מספקים הזדמנות נוספת 
לעשות חסד, להורים ולאחים ואחיות אנו התנסות בביטחון ואהבת הבורא. זכרו את אשר כתבתי ושימו על לבכם 
נפשית,  בנכות  יהודיות  נשמות  אנו  כי הזמן הולך ואוזל. בדורנו הדל והשפל השם בטחונו בדברים חומריים, 

מראות לכל היהודים הרוצים בכך מבט אל האמת האלקית. "

אנוכי ערן בן עזרא בחרתי לסיים המסרים מהאוטיסטים עם מילותיו של דניאל ובנימין האוטיסטים המחוננים. 

תקשור עם בנימין גולדן האוטיסט מהספר דניאל 1 עמ' 56 )ירושלים, יום חמישי – 18/01/2007(: 
"וזה מאוד חשוב לדעת, כי התוהו ובוהו שיהיה עוד מעט יביא הרבה יהודים )לשאול( שאלות גדולות על 
למה ואיך. למה חיים חיים בלי תוכן, ואיך אפשר לחיות חיים עם תוכן. וכל זה ממש בעתיד הקרוב. ועכשיו זה 
הזמן להוציא כמה שאפשר מילים, מילים שיביאו להבנה שהכל עבודת השם, הכל עבודת השם. מילים ומילים, 
גם מילים שנכתבו ע"י גדולים, כמה נבואות, ואפילו מילים של אוטיסטים, יכול לחזק מאד מאד. זה אוטיסטים, 
זה תסמונת דאון, זה מפגרים וכל הסוגים של פגועי מוח, גם מילים שלהם אפשר לשמוע. ולא לשכוח דבר אחד, 
צריכים מאד להסתכל טוב, מה אמת ומה לא, כי הסיטרא אחרא מצא דרך חדשה ממש, להפיל את עם ישראל. 
כי הסיטרא נדבק לאמת, ומנסה לסובב את האמת לשקר. ואם אנחנו מוצאים אפילו חתיכה אחת של שקר נדבק 

לאמת, חייבים להוריד אותו עם סכין, חד- וחלק. 

אורח: תן לי דוגמא. 

בנימין: לדוגמא – אנשים שטוענים שמותר לאישה להתלבש אפילו קצת בצורה מושכת, כי ככה זה הדור 
200 שנה. וזה שקר נדבק כאילו לאמת. אישה חייבת להיות  שלנו, ואי אפשר לדרוש מהם להתלבש כמו לפני 
צנועה, כן, אישה יהודיה צריכה להיות אחרת מהגויים. נכון, כולם אומרים, אבל )נישאלת( השאלה: מה זה צנוע 

באמת – למה לא להיות כמו לפני 200 שנה, או אפילו לפני 2000 שנה, או אפילו לפני 4000 שנה. 

לדוגמא: יש כאלה שרוצים להחזיר בתשובה, אבל הם בעצמם נגועים בכל מיני כיוונים. יש אנשים שבונים 
מוסדות לשם שמים, אבל מתרגלים להיות מנהלים, מתרגלים לכסף בידיים שלהם, ובסופו של דבר משתמשים 

)בכסף( לא טוב. 

הדוגמאות שלי הם כולם של חרדים, כי החילונים לא מתיימרים להיות צדיקים או לדעת אמת, ואנחנו כמעט 
בסוף, וחייבים חייבים חייבים לחזור בתשובה. הקב"ה נתן לעם ישראל אפשרות לחזור בתשובה, אבל לא סתם, 
כאילו, חייבים למסור נפש, שיהיה קשה, שיכאב, שישבור לנו את הלב, שממש מוותרים על דברים שאוהבים 
במיוחד. ואם במסירות נפש נחזור בתשובה, ונעזור לעם ישראל לחזור בתשובה, נראה ניסים גדולים מאוד, ניסים 

גדולים מאוד. 

וכמו שבמצרים, אלה שדבוקים לעגל הזהב, לעבודה זרה, שהיום זה הגשמיות, אפילו אם הוא ראש ישיבה או 
ראש כולל או רבנית, אבל אם האדם הזה אוהב מידי את הסטטוס של כבוד, או את הכסף, וקשה לו לרצות משיח, 
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כי יצטרך לעזוב את כל זה, אז הוא לא יצא והוא לא יקבל משיח חס ושלום. זה הכל לא פשוט והחשבון מסובך, 
אך דבר אחד אני אגיד לכם, אם במסירות נפש באמת תחזרו בתשובה, תוכלו ב"ה לקבל את משיח צדקנו. 

אורח: המצב היום קשה, אנשים לפעמים – הגשמיות בולע אותם. 

בנימין: אם הגשמיות בולע אותם, אז איבדו את המלחמה חס ושלום. אל תשכח, הקב"ה אוהב עם ישראל, 
אבל רק 20% יצאו ממצרים, 80% נהרגו כי לא היו מוכנים לצאת. תראו באירופה, כמה יצאו חיים מאירופה? 
כי היהודים ברחו להשכלה. כמה יצאו חיים מאירופה ?השם אוהב את עם ישראל ולפני מה שקרה עם היטלר, 
גם דברו כמו עכשיו – לא נורא, לא נורא, אז קצת לא שומרים שבת, לא נורא, יודעים שיהודים מתחתנים עם לא 
יהודים, לא נורא. אז מה אם לא כל כך שומרים כשרות, אז מה? לא נורא. אבל כן נורא ורוב יהודי אירופה נהרגו, 

רוב יהודי אירופה נהרגו, רוב יהודי אירופה נהרגו. )נאמר במקור 3 פעמים(. 

האינקוויזיציה, עם כל הפאר של יהודי ספרד, הרוב לא חיו, הרוב לא חיו. )אלה( שיצאו מספרד, מתו בדרך, 
כאלה  יש  למקום.  ממקום  אותם  זרקו  מעמד,  להחזיק  יכלו  לא  מקומות  מיני  בכל  מתו,  בדרך  מתו,  בפורטוגל 
כמה  אותם.  משכו  ספרד  של  והחילוניות  הגשמיות  כי  ולמה?  ולחיות  לצאת  הצליח  לא  הגדול  הרוב  ששרדו, 
ששמרו מצוות, זה משך אותם ושינה את היידישקייט שלהם למשהוא אחר. וזה מה שקורה היום, ה' ישמור עלינו 
ויעזור לנו לחזור באמת בתשובה, במסירות נפש, בלב שלם, לברוח מהגשמיות ולחזור לדרך האבות והאימהות 

שלנו. שה' יעזור לכולנו שנזכה לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. 

אורח: יש לי חבר טוב, הוא חלם חלום בתחילת השבוע, שמדינת ישראל מלאה מלחמות, מטוסים, הליקופטרים. 
הוא היה אומר להם: תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, היה מצב קשה מאוד(. בנימין: מה אני אגיד לך – זה הכל 
נכון, עומדת להיות מלחמה קשה, כולם יודעים את זה – החילונים, הדתיים, הערבים, הישראלים – כולם יודעים 
את זה. והבלבול של הממשלה לא עוזר, זה נותן לערבים יותר חשק לתת לנו מכות, כי )הם( מרגישים שאנחנו 

חלשים מאוד, והם צודקים – אנחנו חלשים מאוד. 

אבא: אמרתי לבנימין שבאתר מסוים ציינתי את האתר של דניאל וקבלתי תגובות כגון: כבר 10 שנים יש מסרים 
של אוטיסטים על מלחמת עולם, על גוג ומגוג וכו' ותיראה לא קורה כלום. 

בנימין: תגיד לגולשים – ירמיהו אמר נבואות 80 שנה – שעומד להיות מצב קשה ביותר, צרות גדולות מאוד, 
שהקב"ה יחריב את בית המקדש ואת ירושלים, אם היהודים ימשיכו בדרך שלהם נגד הקב"ה, ולא שמעו 80 שנה. 
10 שנים אחרונות – כמה שהתקרבנו לתהו ובוהו, רק תסתכל באיזה מצב העולם עכשיו, פחד  בוא נסתכל על 
מהערבים, ברור שאנחנו לפני המלחמות שנכתבו בנבואות בין אדום לישמעאל, ותראו מה קורה עם הממשלה 
פה, ואיך שזה רועד, ועוד מעט נופל. . . ואני לא מבין איך אדם יכול להגיד שלא קרה כלום. זה פשוט אנשים שלא 

רוצים לראות אמת. 

מהי הסגולה הבדוקה לכל הישועות של הצדיק רבי מנחם מנדל מרמינוב בן יוסף 
זצוק"ל?
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רבי מנחם מנדל מרמינוב בן יוסף זצ וק" ל מבטיח: "מי שידליק נר לכבודי בכל יום שלישי  ,  אני בעצמי 
אפעל לישעותו "  סגולה לישועות בכל העניינים .  רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל אומר רק הזכרת שמו של הצדיק 

כבר פועל ישועות.

מי הוא הצדיק רבי מנחם מנדל מרמינוב?)מויקיפידיה(
רבי מנחם מנדל טורם מרימנוב )ה'תק"ה – ה'תקע"ה( היה אדמו"ר מפורסם, אחד מארבעת המפיצים הראשונים 
של תנועת החסידות בפולין.  ר' מנחם מנדל טורם מרימנוב – נולד בשנת תק"ה בקירוב בעיר המבורג שבאשכנז 
לר' יוסף מניישטאט הוא עיר חדש בפולין ואב"ד וריש מתיבתא בפינטשוב נודע כרבי יוסף חריף ולליבא בת רבי 
נתן שפירא, נכד כפול להמגלה עמוקות מקראקא גם היה נכד הטו"ז. בגיל 11 הגיע לראשונה אל המגיד ממזריטש, 
שם התפרסם כעילוי. היה גם תלמידו של רבי שמעלקא מניקלשבורג. שימש כבעל תפילה קבוע בתפילת שחרית 
של ראש השנה שהייתה נערכת בביתו של רבי אלימלך מליז'נסק. בהמשך כיהן כרב העיירה פריסטוק. למרות 
עוניו, עברו אליו רבים מחסידיו של רבי אלימלך מליז'נסק לאחר שרבם נפטר. בהגיעו לרימנוב התפרסם שמו 

כ"בעל שם". 
היה אחד הרבנים הפעילים במחלוקת לגבי יחס היהודים לנפוליאון, ושמו קשור באגדות שונות  פעילותו: 
הנוגעות למלחמות הנפוליאוניות.   רוב תורותיו עסקו בפרשת המן, עליה הרחיב את הדיבור הן בהבנת הפרשה 
עצמה ומשמעותה, והן בעניין האותיות המרכיבות את המילה 'מן'. בספר מנחם ציון שערך רבי יחזקאל פאנעט 
נרשם בהקדמה ש"עשרים ושתים שנה דרוש דרש מידי שבת בשבתו על פרשת ה'מן' ". התעסקות זו נבעה כפי 
הנראה מהאותיות מם ונון הנמצאות הן בשמו העברי )מנחם(, בשמו האידי )מנדל( ובשם מקומו )רימנוב(. אחת 
להתהדר  העיר  נשות  על  אסר  שבעירו,  בחנויות  והמשקלות  המידות  את  לבדוק  אנשים  שולח  היה  לחודש 
במלבושים יקרים וצבעוניים ואת כל כספו חילק לעניים  . )ואנוכי הקט ערן בן עזרא מוסיף מצדיקות שכזאת מובן 

למה דבריו מקובלים מאוד מאוד בשמיים צדיק זה הוא קודש קודשים(
בל"ג בעומר – תקע"ה טיהר וקידש את עצמו, ואמר כי הוא הולך מהעולם ויחזיר טובה למדליק נר לעילוי 
נשמתו. למחרת, בי"ט באייר תקע"ה, ל"ד בעומר, נפטר ונקבר בבית העלמין היהודי בעיירה רימנוב. את מקומו 

מילא תלמידו רבי צבי הירש משרת. 

סיפור המוות הקליני של חייל צה"ל -שוקרון

שנאמר לו כשראה חגיגות בשמיים והכנות לחגיגה גדולה בשמיים, ששאל למה ?נענה שנערכים לקליטת צדיק 
שימות למחרת ואכן הצדיק המש"ש מת למחרת. המכתב נכתב למחבר ולא שונה מילה במילה מפי אומרו להלן 

דבריו: 

"אוקי אז ככה. . בשירות שלי בצבא הייתי בחיל הים, הפקידה שלי מצאה אותי מפרפר על הרצפה ומתחיל 
להקציף מהפה. היא התחילה להיבהל, לבכות, ומיד התעשתה וקראה לחבר טוב לעזרה. החבר הגיע במהרה, ומיד 
רץ לחובשים שהזעיקו את רופא חיל הים והחלו למעשה בפעולות החייאה, 7 מכות חשמל בבסיס, ועוד 2 בדרך 
לבית החולים. כאשר הגעתי לבית חולים, הגעתי במצב טראומה, יחד עם אחד המקדים שלי באותה תקופה, ובו 

זמנית הלכו למסור בהודעה את הבשורה. 

נחזור לבית חולים

חוטים,  במכשירים,  מלא  עלי  הסתכל  הוא   . גמר.  הוא  שלו,  לחדר  תיכנס  שלי,  למפקד  הודיעו  הרופאים 
מוניטורים והביע צער וכאב לדבריו היה קשה מאוד לראות אותי במצב הזה. ואז הבחין לפתע שאחת האצבעות 
ביד ימין זזה שוב ושוב. קרא מהר לרופאים, שהזיזו אותו מהחדר. בזמן הזה הגיעו משפחה שלי לבית החולים, 
והודיע להם מנהל מחלקת טראומה שאין סיכוי שאני יצא מזה וגם אם כן אני אשאר צמח לכל החיים ונתנו לי 

סיכוי של 0. 0001 לחיות. 
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משפחתי מקורבת לרבנים גדולים בארץ ובעולם, שאח של אימי שמע על זה ישר נסע לירושלים לביתו של 
הרב משש זצוק"ל. הרב ביקש לדבר עם אימי, ואמר לה כך: " אין לך מה לדאוג הוא יהיה בסדר רק תעבירו אותו 
עוד הלילה לבית חולים אחר בת"א או ירושלים" איך שניתק הגיע הרופא לאימי ואמר לה בנך יצא מסכנת חיים 

אבל עדיין במצב קשה שאלו אותו לגבי העברה אמר להם שזה אפשרי. 

הרופאים  טיפולים,  הורדמתי למשך  אבל  יומיים התעוררתי  כעבור  לילה,  באותו  עוד  אותי  העבירו  ובאמת 
נדהמו לא היה להם תשובה לזה חזרתי כמו שאני כאילו כלום לא קרה. הם שונאים להשתמש במילה "נס" אבל 

אין להם מילה בכל עולם המדע להגדיר מה שקרה וכן הם קראו לתופעה "נס מהלך"

אבל בגלל שאני נחשב למקרה הראשון בעולם שעבר התמוטטות כלשהי ויצא מכך כאילו כלום לא פגע בי 
הוחלט לנסות ולהבין איך ולשם כך ערכו לי מספר בדיקות. )סדרה של 3 בדיקות אותו דבר*( הבדיקה הראשונה 

כללה הרדמה מלאה, ולכן לא הרגשתי דבר

בבדיקה השנייה חיכיתי להרדמה, משום שבראשונה הרדימו אתי סיממו אותי ובגלל שפעם ראשונה בחיי 
לי  ניתוח קשרו  אותי בחדר  אינפוזיה השכיבו  ואז באמת חיברו  ישר הסכמתי לבדיקה השנייה.  הייתי מסומם, 
ברצועות עור ידיים ורגלים למיטה. לא הרגשה נעימה, לשכב ככה ערום למעט תחתון ולחכות להירדם. 4 רופאים 
עלי פרוז'קטור מסנוור את עיני ומוניטור מימיני. משעמם אין מה לעשות מסתכלים על המוניטור ואז זה מתחיל. . 

קצב לב 60 – אתה אומר לעצמך נורמלי

ואז 80

ואז 100 – פה אתה מבין שאתה אולי מתרגש ומנסה לא להסתכל על המוניטור. אבל הפיתוי גדול ומעניין 
לדעת כמה עכשיו אז מציץ. 

ואז 160 – ואתה נכנס לתסביך עם עצמך איך ? אני שוכב לא זז. 

ואז 200 פעימות לב בדקה – ואתה מבין משהו לא בסדר אתה מנסה לחשוב על דברים מרגיעים כמו ים חברים 
משפחה. 

ואז 240 ואז 280 – אתה מבין ומגיע להשלמה שמפה אתה כבר לא תצא חי. 

יכול  לא  אני  אותי  יודע שאתה שומע  אני  כך,  אליו  זוכר שפניתי  ואני  לדבר עם האל,  – אתה מתחיל   300
להבטיח לך דבר כי אני לא יודע אם יש לי את הכח לעמוד בזה ולהתחייב, אני אשתדל לתת מעצמי כמה שיותר 

לא אכפת לי שתפגע בי איך שנראה רק תן לי לחיות. 

320 – מתחיל לראות הכל שחור ואז עוברת לי מול העיניים כמו רכבת בסרטים שדוהרת רק של תמונות של 
כל מי שאני מכיר כולם כולם, אפילו אנשים הרחוב שרק אומר להם שלום בבוקר. 

360 – הבזק לבן בוהק בוהק ונקי וזך בחיים לא ראיתי לבן כזה ואז הייתי בין שמיים לארץ אני על כמין ענן 
לבן בוהק ולמעלה שמיים תכולים ואז הגיע דוד שלי זצ"ל שהיה צדיק נסתר נפטר שנה לפני שקרה לי בזמן שבנה 
בית מדרש. והוא ניגש אלי ואני דבר ראשון שאמרתי לו התגעגעתי אלייך וחיבקתי אותו והוא אותי, ואז שאלתי 
אותו איפה אני ?שם ידו על כתף שלי ואמר אל תדאג ושאלתי שוב בסדר אבל איפה אני ? ואז ענה לי אין לך מה 
לדאוג עוד לא הגיע הזמן שלך, ושוב שאלתי אבל איפה אני ? ואז אמר לי תסתכל למעלה, והסתכלתי ואז נפתח 
בשמיים התכולים מין פתח כזה כמו שמזיזים וילון ולא האמנתי והייתי בהלם לכמה שניות שעברו כמו דקות 
ארוכות. ושם ראיתי הבבא סאלי ובנו והמון רבנים שלא עולה לי כרגע שמם מההתרגשות שאני מספר, והם ישבו 
על הרצפה ובכו והתפללו והיו עסוקים בתפילה ואז פנה אלי דוד שלי ושאל אתה רואה ?ואני רק הנדתי את הראש 

ואמרתי כן. . 

ואז פנה אלי שוב הם מתפללים עכשיו עלייך, עוד לא הגיע הזמן שלך, ואז אמר לי יש לי בקשה אחת תבקש 
מסבתא )אמא שלו( שלא תבכה עלי / בגללי כל הזמן אני מגיע הבית רואה אותה בוכה וזה שובר אותי שאני לא 

יכול לגרום לה לחייך, תגיד לה שאני מבין שזה קשה אבל שתחייך ככה רוצה לראות אותה שמחה ומאושרת. 
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ולך אמר תזכור תמיד אני תמיד שומר עלייך, ואז הרגשתי כאילו אני צונח מבנין רב קומות למטה וזה לא יכול 
להיות אני הרי קשור למיטה !! ואז נוחת בחוזקה על הקרקע ואני שומע מרחוק להתרחק 330 ואני מרגיש את 
החזה שלי בוער בלהבות ואת הגוף שלי רוטט מחשמל. ואז באה אחות מרחה לי איזה קרם שהרגיע אותי, ואני 
זוכר שכך כך רעדתי ולא מקור מפחד !!ואז הגיע הרופא הכל טוב חביבי עברת בהצלחה. שכחו לתת לי הרדמה. 
. כעבור כמה שנים בזמן שישנתי הגעתי שוב למעלה אבל הפעם אל תוך הוילון וראיתי המון רבנים מתפללים וגם 
את דוד שלי ואז עבר צדיק בג'לביה והצביע על דוד שלי ושאל אותי אם אני מכיר אותו ? אמרתי לו בגאווה בטח 
זה דוד שלי אמר לי תדע לך צדיק גדול הוא, ואז שאלתי אותו היכן אני ?וענה לי זכית להיות ביום זה יש חגיגה 

פה אנחנו מצפים לצדיק גדול שצריך להגיע וכולם פה מתפללים לבואו. 

למחרת שקמתי בבוקר גילתי שהרב משש זצוק"ל נפטר בלילה, ואז הבנתי שהייתי למעלה בשמיים וזכיתי 
להיות בין אלו שקיבלו אותו, אני מספר וכולי צמרמורות. אז זהו זה הסיפור שלי ואם מישהו יתחזק מכך מה טוב 

ומצטער שזה יצא ארוך …" עכ"ד

לסיום אצטט מס ילדים פגועי מח)אוטיסטים( במסר נוקב שכל מילה נוספת 
מיותרת

תקראו אחים יקרים ואל תגידו לא ידעתי חזרו בתשובה מייד מניסיוני האישי זה לא קשה כלל להיפך ממש עונג 
גדול לדעת שיש לכם על מי לסמוך על אבינו שבשמיים שכל כך אוהב אותכם ומחכה לכם לשוב אליו בתשובה. 
השם ציווה קדושים תהיו כי קדוש אני. וכתוב בנביא בגאולה הנותר בציון קדוש יקרא ומי שלא יתקדש יעלם 

לצערנו הרב. כמו כן אושר גדול לדעת שאתם מקיימים את מטרת ביאתכם לעולם ערן. 

דניאל האוטיסט: "עכשיו, עכשיו אתם עוד יכולים לשנות, אתם עוד יכולים לעשות תשובה, אבל עוד מעט ישמע 
קול שופר הגאולה, שערי התשובה ינעלו ואי אפשר יהיה להשתנות. העולם הזה יעלם עם כל הרשעים, ורק מי 
שחי בקדושה יוכל לצאת מהמיצרים של העולם הזה ולהיכנס לבית המקדש השלישי, אל תחזרו על הטעות של כל 
מליוני היהודים שלא יצאו ממצרים, של אלה שמתו בחורבן בית המקדש, של אלה שהלכו בדרך תנועת ההשכלה 

לפני השואה הנוראה וכו'. לא תוכלו להגיד לא שמעתי, לא ידעתי. "
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תקשורת עם ר. )אשה חסרת הכרה זמן רב(

"יודעת אני שאנו בתקופה חשובה, חשוב מאד לדעת כי הסוף קרב לכולנו, ודחוף לכולם לחזור לדרך התורה. 
נעבוד להחזיר את היהודים. כל בני האדם כמותי עדים לכך שיש עולם עליון והשם הכל יכול, מהרו, אין זמן. 

גם הדתיים צריכים לחזור בתשובה, הם גם בסכנה, העולם הזה מבלבל את כולם! "

מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד- עמוד 67

תקשורת עם ילד פגוע מוח ממשפחה שבה שלשה ילדים פגועים: "אני רוצה להגיד שאני רוצה להגיע למצב 
שכולם, כל היהודים ידעו שהזמן אינו לטובתם, כי סוף הגלות מגיע והם ממשיכים להתנהג כטפשים בעולם 
השקר שהם אוהבים. זה עולם המלא כעס ולשון הרע ושנאה, מי שלא יחזור בתשובה עכשיו ישלם מחיר כבד. 
אני רוצה ללמוד תורה עכשיו, כי זה מה שיכול להציל אותי. אני בלי יכולת ללמוד, ולכן אני פוחד שלא תהיה 

לי ישועה, אני יודע שאנו בקץ"!

מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד עמ' 67

)www. dani18.com תורידו ספר זה בחינם מהאתר(
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שאלה לבתיה פגועת המוח ז"ל מהספר בתיה מסרים מעולם האמת עמוד 7: 

 ". ש מה יקרה לחילונים בזמן המשיח? 

 . ת אלו שלא יחזרו בתשובה יעלמו מפני העולם "

בשאלה אחרת ענתה בתיה שמתקשרת מגיל 8 כך: 

" כי זה מה שהשם אמר לי. אני עצמי לא יודעת כלום, הוא אומר לי מה להגיד"

השבת אבידה. 

לו", שהתורה מצווה  ז"ל למדו מהכתוב "והשבותו  אחת ממצוות התורה היא השבת אבידה לבעליה. חכמינו 
לא רק להשיב לאדם המאבד, את רכושו, אלא גם את עצמו. ולכן רפוי חולה הוא בגדר השבת אבידה כי הושבה 
לחולה בריאותו, ואם אבד לאדם בנו הקטן והוא בצער כבד ואתה משיב לו את בנו האבוד, אין ערך להשבת 

אבידה שכזו. 

גם המאבד שהושבה לו אבידתו מצווה להכיר טובה למוצא שהשיב לו, ובכלל הכרת הטוב ביהדות הוא ערך 
נעלה שהתורה האריכה בו. לדוגמא על משה נאסר להכות את אדמת מצרים כדי להופכה לכינים בעשר המכות 
שהביא ה' על מצרים וכמו שכתוב. יב ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאֽל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאֽת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה 
ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִֽים׃ יג ַוּיֲַֽעׂשּו ֵכן ַוֵּיט ַאֲֽהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּו ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָֽאָדם ּוַבְּבֵהָמה ָּכל ֲעַפר 
ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִֽים׃ יד ַוּיֲַֽעׂשּו ֵכן ַהַֽחְרֻטִּמים ְּבָלֵֽטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ְוֹלא ָיכֹלּו ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָֽאָדם 
ַּכֲֽאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוֽה׃  ַוּיֱֶֽחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְוֹֽלא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם  ַהַֽחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא  ַוּיֹֽאְמרּו  ּוַבְּבֵהָמֽה׃ טו 
)שמות פרק ח( ופירש רש"י שהיה משה מחוייב להכיר טובה לעפר ארץ מצרים שהגין עליו כשקבר את המצרי 
שהרג בחול. זאת אומרת שהתורה מבקשת מאתנו להכיר טובה אפילו לדברים דוממים שנהנינו מהם ואפי' לצורך 

דבר כל כך חשוב כעשר המכות, לא יכל משה להיות כפוי טובה לעפר הארץ כדי להכותה. 

ועכשיו נבא אל ההיקש. עם ישראל כשתועים מדרך האמת ה' מכנה אותם "אבודים" ממנו וכמו שכתוב "צֹאן 
אְֹֽבדֹות ָהיּו ַעִּמי רֵֹֽעיֶהם ִהְתעּום ָהִרים ֽׁשֹוְבבּום, ֵמַהר ֶאל ִּגְבָעה ָהָלכּו ָׁשְֽכחּו ִרְבָצֽם׃ )ירמיהו פרק נ ומדמה את ריחוקם 
ממנו כנודדים מגבעה אל גבעה. וכשאדם מחזיר בן תועה לאביו שבשמים ומחזיר את הבן האובד לנוה רבצו תחת 
כנפי השכינה, איזו שמחה הוא גורם לאביך המלך הגדול שבוודאי יכיר לו טובה על כך. ואם יש מצות השבת 

אבידה לרפא את גופו, קל וחומר שהשבת נפשו היא בגדר השבת אבידה בדרגה גדולה יותר. 

גם הפצת ספר זה בין אחינו התועים והטועים שרועיהם התעום והעלימו מהם כל הידע הגדול והאמיתי, הוא 
בגדר משיב אבידה נפשות מישראל לאביהם שבשמים. ושכרו ינתן לו מהאב שאבדתו הושבה לו. 

תגובות נוספות לגירסת ספר ההוכחות מהדורה שלישית ורביעית)שהורידוהו מהאינטרנט בטרם 
הודפס( עד כה יותר מכ50,000 נהנו מהספר )תפוצה של ספר רב מכר זה מעל 10,000 עותקים 
שלהם  בישיבות  וחילקו  הספר  את  שאהבו  רבים  מרבנים  המלצות  גם  קיבל  בישראל.(הספר 
לתלמידיהם.)ראו כאן מכתביהם( תודה לאל ישתבח שמו לעד,אנו רואים במוחש איך הנבואה 

שעם ישראל יעשה תשובה באחרית הימים, מתגשמת לנגד עיננו. על דורנו שנאמר:
"הנה ימים באים נאום ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את 

דברי ה'" )עמוס ח(. וכמו כן:" ושבת עד השם אלוקייך ושמעת בקולו"
הנביא מבשרנו על תקופה בה יהיה רעב והשתוקקות עצומה לשמוע את דבר ה'.

ליקוט תגובות אלו מוכיח את התגשמות הנבואה .
*

יהודי  בית  לכל  בחום  ממליצה  ביותר.  מושקע  ספר  :"אכן   Galit Usha-Yusupov למנינם   2012 למאי  מ-1 
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מובנים  בהרבה  ההשקפה  את  לכם  שישנה  ספר  זה  חרדלניקים.  לאומים,  דתיים  חרדים,  דתיים,  לחילונים,  בישראל. 
בחייכם. יתן לכם המון תשובות שחיכיתם לשמוע ולא ידעתם את מי לשאול. ספר שלא תרצו ללכת לישון בלילה לפני 
שסיימתם עוד פרק ועוד פרק. ואין לי ספק שתסיימו אותו אתם תרצו להמליץ לכל החברים שלכם ולבני משפחתכם. "

*

 1 למאי 2012 למניינם,ח. מ: רציתי לומר לך תודה על אוזן קשבת, באמת עזר לי קצת קראתי את הספר -מאוד מעמיק 
ומעניין אכן דרך האמת. . . . "

*

May 9, 2012 at 10: 52 כך המליץ כבוד הרב רביד נגר שליט"א על ספר ההוכחות 
וציטט חלק מתשובתו לשואל מספר ההוכחות :

"חומר נוסף תוכלו למצוא בספר ההוכחות של עו"ד ערן בן עזרא הי"ו מומלץ בחום"
*

 5-9-2012 ליאור בניפלא: " יפה לך עכשו מפה אתה רק עולה בלהחזיר בתשובה! ספר ממש מעניין מידי פעם 
אני קורה בו"

*      
11-5-12 ידין שלמה: "מומלץ לכולם ! אתם לא תתאכזבו !"

* 
5-14-2012 מיכל סבג: " ספר יפה מושקע מאוד. כל הכבוד. "..." ספר ההוכחות מדהים אשריך".  "ספר מהמם 

באמת, נהדר לזיכוי הרבים"
*

מיטל עזרן 16-5-2012:" אשרייך ספר ממש מחזק. איך אני ייכולה להשיג עוד ספרים?"
*

12-5-12 ״שלום ערן, קודם כל אשרייך! לא זוכר אפילו איך מצאתי את הספר באינטרנט)וזה היה לפני 4 שעות 
בערך(התחלתי לקרוא את הסיפור שלך עד שכתבת ניר אבורג'אן ואז עברתי ליוטיוב וראיתי את ההרצאה שממש חיזקה 

אותי)אח"כ ראיתי עוד כמה סרטונים(, אני חוזר בתשובה קצת פחות משנה. . . וזה בכל זאת חיזק אותי מאוד. . ״
*  

Moshe Biton 15-5-2012 :"אני ממליץ לכל ידיד קרוב משפחה חברים לעיין בספר אני מבטיח שתופתעו לטובה 
וגם תשכילו ותוסיפו דעת. הספר מאוד מעניין"

*  
18-5-2012 "שבוע טוב ערן, בשבת זו נתקלתי בספר שלך ולא יכולתי לעזב אותו, קראתי בו ככל שהספיק הזמן. 
הספר נשאר אצל האנשים שקיבלו אותו. קראתי כי ניתן לרכוש דרכך את הספר. שמי לאה אני בעלת תשובה חברת קיבוץ 
של השומר הצעיר. חיה וגרה עם בעלי דתי מבית בתוך הקיבוץ. שלושת בני אינם שומרי תורה ומצוות ורציתי מאוד 
לתת לכל אחד מהם את הספר וגם אחד בשבילי. בני הנם בוגרים חיילים ומשתתפים בקידוש בערב שבת ולא פעם עלו 

דיונים בנושא קיומו של בורא עולם. הייתי שמחה לרכוש עבורם את הספר. ל "

*       
20-5-12 ש. "ערב טוב !! אני מודה ומתוודה בגאווה אני מכורה לחלקים הנרחבים שאתה כותב מספר ההוכחות 

אשמח לקבל אותו לביתי. . . "

*      
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16-5-2012 עליזה אגזני: " שלום לך. . . . אני רוצה לזכות את הרבים בספר ההוכחות במדרשית שלהבת נהריה יש 
ביקוש רב על הספר ואם זה אפשרי שאני אוכל "לזכות את הרבים בספר זה אשמח מאד תודה. . . . "

*
20-5-2012 בני לוי: "מומלץ ספר חזק ואמיתי"

*     
Sheli Or 20-5-2012 "ספר באמת מדהים, מעניין, מרתק, מושך נהנית מכל רגע של קריאה מומלץ ביותר!"

*
29-5-2012 "ערב טוב ערן, ממש תודה על הספרים, אמא שלי כבר שעתיים קוראת את הספר והיא ממש מרותקת!! 

אני אצטרך עוד 60 עותקים והיד עוד נטויה. . . בתאל. א"

*    
Nina-tamir Natan 1-6-12: "ערן, קיבלנו את הספר במתנה ממשפ' של בעלי. . הספר מזה מדהים ואני אף מודה 
שזה קצת מפחיד!!! הרי זו האמת!! תורת האמת!! שבת שלום!! ואני מאמינה מאוד שהספר יכול להשפיע ולהחזיר 
את היהודים בתשובה, ה' מאוד מחכה לנו שנתעורר! אם יהודי אחד יחזור בתשובה, אתה תזכה למצווה גדולהה מאוד 

וה' יברך אותך הרבה!!כל יהודי הוא היהלום!!!"

*
3-6-12: "מרים אפרון:..." בזכותך אני מתחזקת והבת שלי חזרה בתשובה טמשפחות שלמות אני מכירה שחיזקת 

אותם !! ישר דרך חזק ואמץ ותבורך משמיים על העבודת קודש שאתה עושה"

*
4-6-2012 "הרב דן מחבר שליט'א: "גם אני זכיתי לקבל להפצה את הספר הגדול בכמות 
ובאיכות "ההוכחות" מי שעדיין לא זכה לקבל מספר עותקים הוא לא מבין מה בעצם הוא מפסיד 
נסו והווכחו. . . גם אני לא ידעתי ממנו עד אשר מששתי את דפיו מילותיו ודבריו המאלפים. . 

. חבל על הדיבורים צרו באופן בהול ומיידי קשר עם ערן ואז תבינו במה מדובר. "
*

4-6-2012 יוסף קירשנר: " סיימתי את הספר שלך אתמול מדהים. אישתי מתחילה היום"
4-6-2012  ב. א: "ערן היקר בשעה טובה התחלתי לקרוא את ספר ההוכחות ויש לציין שאני מרותקת "

א. ק 8-6-2012 "שלום כבודו, קוראים לי א. ק)השם שמור אצלי( ואני נמצא בנהריה ולומד בקציני ים עכו )פנימייה 
צבאית( זכיתי משמיים לקרוא את הספר שלך ולעיין בו, ראיתי שאתה מזכה את הרבים בדרך שאין כמותה. אז עלה לי 
רעיון בראש ואולי אני חשבתי שאני גם ירשום איזה ספרון קטן, לשם זיכוי הרבים ואני שואל אם אתה תוכל לתת דעתך 
אולי בכתוב )אני ישלח לך את זה בקובץ( אבל אם זה מעיק עליך אז אתה יכול להגיד לי יהודי יקר, אח שלי, ואני לא 
אפגע מבטיח תדע שאני מאוד מעריץ אותך ואני מצטער שחפרתי לך כל כך מקווה שתחזיר תשובה בהקדם לפייסבוק 

שלי ממני א. ק"

*
10-6-2012 ידין שלמה: " ערן ! אשריך על כל העבודה שאתה עושה. אני מאוד אוהב את הספר שלך ובאותו יום 
שחילקת אותו בנהריה בהרצאה של הרב אמנון יצחק אני לא יכולתי להגיע אז שלחתי חבר והוא גם זכה לקרוא מהספר 

והוא אומר שזה ממש מחזק. תודה על הכל אוהבים אותך בנהריה !"

*
יפעת שוטרת במקצועה 6-10-12 "תיראה מה זה הקדוש ברוך הוא. אני בדרך לעבודה. ואת הספר שלי רציתי להביא 
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למישהו. ושכחתי אותו בבית. בדרכי אני חושבת חבל "ששכחתי, צריך מישהו לבוא לקחת. וברחוב עצר אותי יהודי 
צדיק נתן )לי( דיסק של הרב הרוש ואמר קחי ספר של צדיק, ספר ההוכחות. אני בהלם. הקדוש ברוך"

*
9-6-2012 הילה: "״רציתי להגיד לך שאת הספר שלך קיבלתי בצורה דיי מוזרה אבל כל דבר שקורה היום זה מכוון 
הכל לטובה כמובן. . . יום חמישי האחרון בתאריך 7ל6 הגעתי לבית הכנסת של הרב שלום ארוש שעושה שיעורי תורה 

לאחר שדיברנו ואמר לי שישתדל לקבל אותי לפני השיעור.
היחיד  הוא  עולם  בורא  אל  ודיברתי  הבית  של  במרפסת  עמדתי  מביתי  שיצאתי  לפני  מלאת שאלות  לשם  הגעתי 
שמקשיב ועוזר תמיד. ואמרתי לו בורא עולם יש לי כל כך הרבה שאלות בבקשה תעשה שהרב יקבל אותי. . . הגעתי 
לשיעור ללא הצלחה לא הכנסתי להיכנס לרב אמרו לי רק אחרי השיעור ולא יכולתי לחכות. . . יצאתי מהשיעור עמדתי 
על יד הכביש לחכות למוננית עוצרת לי בחורה עם מכונית קוראת לי ונתנה לי את הספר שלך ובספר הזה מצאתי חלק 
מהתשובות לשאלות שלי התחלתי לעיין בו השבת זה פשוט מדהים. שמחתי לספר לך את מה שקרה לי ובאותה אפשרות 
רציתי לזכות גם רבים שיהנו ממנו בעה בלי נדר. ימי שני אני הולכת לשיעור תורה של הרב שלמה עופר שליטא אם 
אתה מכיר הוא מגיע מירושלים לעשות תיקון חצון רציתי להזמין ממך בעה בלי נדר כמות של ספרים על מנת לחזק 
את האמונה בלבבותם של האנשים ושאנשים יכנס בהם האמונה ויבינו שיש אלוקים. אשמח אם תחזור אליי למייל זה״

*
11-6-12 הרב ור איפרגן: על ספר ההוכחות שתוייג אצלו בעמוד הפייסבוק להורדה 

בחינם ולזיכוי הרבים כתב כך: "מומלץ. . . ועוד כתב למחבר אשרייך ואשריי יולדתך"
*

11-6-12 ש.א: "בדיוק אנחנו מדברים על הספר שלך כמה הוא מדהים ומחזק וב״ה שזכינו לחלק עותקים ממנו:( 
פשוט מדהים מומלץ ביותר!"

*

Jun 12, 2012  מ.ס: "הכל אמת ויישר כוח והספר מחזק ומרתק וממצא וממוקד אשריך. "

*

13-6-12 "ערן שלום כבודו. אני בעמוד 233 בספר שלך. פשוט מעלף אין מילים, פשוט אין לתאר במילים את העונג 
הבלתי נגמר מהקריאה בו. ד. ב. נ" ולאחר מספר שעות כתב אותו כותב למחבר: "אחי היקר. אני בעמוד 289. לא יכול 
להפסיק לקרוא. חיכיתי להגיע לפרק של תקשורת בתמיכה. זה מדהים !!! ישתבח שמו לעד שנתן לנו את הדבר הזה 
לקראת הסוף. . . אתה מבין איזה רחמן ? הזדמנות אחרונה והוא פותח "קלפים" חזקים לכל דכפין. שנזכה ! שנזכה 

להיכנס לנצח של הוד הדר ותפארת ! השם אחד ! והאמת אחת נ-ק-ו-ד-ה !!! תודה לך. "

*
ש. 6-13-2012 "ערב מבורך צדיק אני הייתי חייבת לשתף אותכם אין מקרה בעולם אותיות הפוך רק מה' חברה 
שלכם בפייס שלחה לי את ספרכם לעיר בו אני גרה ושלחתי את הבן שלי הוא בחור ישיבה מנחלת משה בירושליים 
שיביא לי את הספר הוא הגיע לבית ואז הוא מספר לי אמא כל הישיבה שלנו קוראים את הספר הזה ושולטים בו כל 
הישיבה מדברת על הספר הזה שעושה פלאות !! אני מודה לבורא עולם שזכיתי לקבל ספר זה ולהתחזק יותר וכולי 

תפילה שכל עם ישראל יחזור בתשובה שלמה אמן !!!"
*

Jun 13, 2012 תגובה נוספת לספר ההוכחות ממישהי שקיבלה לחלק בחינם כמות גדולה של 300 ספרים: נעמה 
מחולון: "מחר בעזרת השם נחלק עוד אצל הרב ארוש בחולון, אני כבר רואה ישועה מהספרים השכנה שלי הצלת לה 

את החיים כמה היא מודה לייייייייייי. סבתא שלי מאוד שמחה. חילקתי לעוד בחורים ברחוב חילונים, התלהבו. 
הספר הזה קודש קודשים. כל הרבנים הקדושים שם.ישתבח שמו לעד"
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*
6-14-12 ב. ז. : "ערב טוב ערן, אני ממשיכה לקרוא את הספר המדהים שלך, אחרי הרבה מחשבות וחשבון נפש 

החלטתי להחליף את הבגדים שלי לקצת יותר צנועים ממה שהם עכשיו. . . בזכותך! תודה לך ): "

*
6-16-2012. ב "שבוע טוב צדיק, השבת עשיתי תענית דיבור כמו שהמלצת בספרך )הילדים שלי נסעו השבת לאבא 
שלהם אז יכולתי לעשות זאת(, בגלל שלא יכולתי לדבר היה לי המון זמן פנוי למחשבות ולהמשיך לקרוא בספר שלך, 
רציתי לעשות עוד משהו קטן כדי לשמח את הקב"ה אז החלטתי למחוק את עצמי מהפייסבוק. . . למרות הקושי שלי. 
וכו' אבל  זה לקשר עם המשפחה שגרה רחוק אז כך אפשר ליצור קשר בתמונות, להעביר חוויות  תמיד תרצתי את 
כמובן כשאתה באמת מסתכל לתוך הנשמה אתה רואה שזה סתם תירוצים של יצר- הרע. . . אז תודה לך על ההרצאות 
והמאמרים שאתה מעלה לפייס, על הזעקות שלך לחזור בתשובה לאבא שבשמים )איך אפשר שלא לשמוע אותן. .( זה 
עזר לי מאוד וכמובן הספר שלך. . ברשותך, אשמור את מס' הפלא' שלך כדי שאוכל לקחת ממך עוד ספרים בהמשך. 

. שבוע טוב ): "

*
נ. 16-6-2012 : "ואו חייבת לעדכן אותך הספר שלך פשוט מושלם ואני לא אומרת לך סתם אהבתי כל מילה, למרות 
שאני לא שומרת שבת וצניעות החלטתי שאולי כדאי להתחיל להתחבר קצת. . מיטל בזמנו אמרה לי למחוק תתמונה 

הראשית ורק היום הבנתי למה. . )מצניעות( מודה לכם מקרב לב. . באמת העולם הזה הבל הבלים. . . ". 

*
19-6-12 ג. : "היי ערן מה שלומך? בעלי קורא את הספר שלך כבר כמה שבועות ומאוד התלהב מצורת הכתיבה 
ועריכתו. בעלי מעוניין לזכות את המשרד שלו ואת המשרדים שלידו ולחלק להם ספרים. הוא עובד במשרד רואה-
חשבון. אפילו הוא תפס שיחה עם הבוס שלו לגבי הספר שלך )אדם מסורתי לא שומר שבת( והספר עניין את הבוס 
שזה בכלל משמח את בעלי שהוא פתוח לנושא. בעלי ביקש אם הוא יכול עוד היום לאסוף כ-20 ספרים שהוא יחלק 
במשרדים. )"משרדי רואה חשבון, עורכי-דין, כלכלנים(. האם הוא יכול לבוא היום לאסוף את הספרים אחרי תפילת 

ערבית? תודה מראש. "
*

Avi Arazi  6-28-12: "ב"ה ספר מדהים לזיכוי הרבים, אני נהנה כל פעם מחדש לקרוא בו וללמוד על דברים 
חדשים שאתה מוסיף, ישר כוח ערן"

*
הגעתי  עזרא.  בן  לערן  תודות  לענקקקקק  והוא השתפר  לגמרי,  :" הבוקר התחיל מבואס  6-26-2012קרן מכלוף 
למשרד שלי ושם חיכתה לי ההפתעה הכי מדהימה בעולם. הספר המדהים שלך. אז אלפי תודות לךך וכל מי שעזר לך 

.בורא עולםםםםם אני אוהבת אותךךךך תודה שהכרת לי את האדם המדהיםם הזהההה"

*
6-28-2012 אלין. א: "היי הספר מרתק"

*
6-28-12 דורון בן נתן: "ערן היקר מאוד. העבודה שעשית בהוצאת ספר מיוחד שאין לשער במילים את גודלו וגודל 
השפעתו על הקורא. זכית בדבר גדול מאוד ולכן טוב אתה עושה שאתה נזהר שלא ליפול במקומות לא טובים... יצר 
הרע שלך יודע מאיזה כיוון לבוא כמו עם כל אחד. כמו שהיצר רע שלי יודע מאיפה לתקוף. חזק וברוך על פועלך איש 
יקר מאוד. המשך בדרכך וקבל גם חיזוק ממני הקטן שהוא יותר קטן ממך בהרבה ! יש כח והמשך להפיץ כל עוד ניתן. 

. . אשרייך, מה טוב חלקך. דורון. "

*
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6-28-2012 א. : "שאפו על הספר המדהים שכתבת, פרי עבודת מחקר שכוח השפעתה לזיכוי הרבים לא יסולא 
בפז... אשריך על הזכות שזכית לזכות אותנו בחיזוק האמונה בשם יתברך. . . כן ירבו כמוך שלא מחפשים רק את טובתם 

האישית ואת האינטרס הכלכלי. . כל הכבוד ערן. . . תבורך מהשמיים"
6-28-2012 "ערן שלום, קראתי היום קטעים חדשים מסיפרך, פשוט מרתק, מעצים ומחזק, חזק ואמץ הגאולה ממש 

קרובה, המשך בכל המרץ להציל כמה שיותר נפשות טועות, בברכה, אבי"

*
6-28-2012 י. ל: "אני רוצה להודות לך על הספר אני לא מפסיקה לקרוא אני מחכה לשבת יש לי את כל הזמן 

לקרוא יישר כוח"
"איזה כייף לקרוא את הספר עשית אותי מאושרת כל הזדמנות אני קוראת באמת כל הכבוד לך כבר יש לי כמה 
חברות שיודעות שיש לי את הספר שאני יגמור לקורא אני יעביר וכל פעם שאני קוראת איזה נפלאות אני יושבת עים 

הילדים שלי ומספרת על נפלאות ה"

*
Sara Azulay 1-7-2012:מומלץ בחום ובאהבה אנחנו הפצנו אותו לעילוי נשמת קרובינו וההרגשה פשוט עילאית. 

*
עם  וגם ההוכחה של של המלאך  על הספר שלך "ספר ההוכחות", מאוד מחזק,  וברוך  ג: "חזק  ד.   1-7-2012

הכנפיים מדהים, אשריך. ד. ג. "

*
Hadar Azar 3-7-12: " איזה ספרררר מדהיייים!!!!!!!!!!"

*

*מ. א. 7-4-2012: "רציתי להודות לך על הספר הספר מדהים ומעניין כל הסיפורים שם מדהימים תודה רבה"

*
8-7-12 אילנית. א: "לכבוד ערן הייתי בכנס נשים ארצי ענק ביד אליהו ושם חילקו את הספר שלי קיבלה את הספר 
ונתנה לי לקרוא התחלתי לקרוא את הספר ואני מאוד ממליצה קשה להפסיק אשריך הייתי שמחה אם תשלח לי כמה 
ספרים לזיכוי הרבים קשה להשיג אותך ברצוני להפיץ את הספר ולזכות את הרבים אשמח אם תיצור איתי קשר. . . . . 

אילנית ושתצליח ב"ה להחזיר הרבה אנשים בתשובה ובדרך האמת אשמח לעזור"

*
9-7-2012 אייל: "בוקר טוב לך הרב ערן! האמת שקיבלתי גם את הספר שלך לפני מיספר ימים והתחלתי ליקרוא 
בו ונהנתי מאוד ובאמת כל הכבוד זה מחזק מאוד. . . . יש לי בן דודה שהגיע מחו״ל מאירופה/וינה ואתמול הוא ביקר 
אצלי וסיפרתי לו על הסיפור האישי שלך עם המעשרות והראתי לו את הספר שלך אחרי שהוא עיין קצת בספר אמר טוב 
אני יקח את הספר ואני יעבור עליו כי זה ניראה מעניין. . . . ונתתי לו את הספר כי הוא ממש רחוק מהדת. . . עיניין 
הוא שכרגע אני אין לי את הספר שלך והייתי רוצה לדעת איך אוכל להשיג את הספר הזה. . . . אשמח מאוד אם תוכל 

לעדכן אותי תודה רבה והמשך יום טוב. . . "

*
9-7-2012 א. ב. "בוקר טוב ערן. . . רציתי לשתף אותך. מאז שאימי נפטרה לפני שנה אני עורך כל שבת שיעור 
תהילים לילדים בביהכנ"ס ולאחר שקראתי את ספרך ואני ואישתי )ס. והשם שמור עמדי ערן( התחזקנו הגיע הפלא כמות 
הילדים הלכה וגדלה כיום אני מחזיק כמות של 32ילדים ולמרות מצבי הכלכלי אני סמוך ובטוח שהשגחה עליונה מזמנת 

לי את המימון לממתקים ושתיה לילדים. אני מודה לך ומברך על כך שזכיתי להכיר ולהתחזק בזכותך. 
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תבורך מפי עליון בכל הברכות כולן. "

*
9-7-12 מ. א: "וואו הספר שלך כלכך מרתק ומעניין שקשה להפסיק לקרוא ובזכותך, ובזכות הקדוש ברוך הוא 
התחלתי לשמור שבת ללכת לבית הכנסת לקרוא שחרית ותפילת 18 מנחה וקריאת שמע על המיטה, ומשתדלת לעשות 
הכל כמו שצריך רק שקשה לי עדיין כי אני לא יודעת הכל ומפחדת לעשות את הדברים לא נכון, אבל מודה לך על 

האור של הספר הזה. . מ. א"

*
Maya Abramov 9-7-12: " ספר מדהים, פיזית לי זה שינה הרבה בחיים"

*
10-7-12 א. ו: "התחזקות. ערן אחי היקר אני משתף אותך במקרה מיוחד וכולי צמרמורת. במסגרת חלוקת הספרים 
שלקחתי מהוריך שיהיו בריאים אחד הספרים נשאר על שולחני בעבודה וקרא אותו עובד רוסי-נוצרי שלא נימול. היום 
בבוקר הוא פגש אותי בעבודה וביקש ממני עצה איך לשכנע את אישתו לגייר אותו אותה ואת הילדים בטענה )אני מצטט 
אותו( אחריי שקראתי את הספר אין לי מה לחפש בנצרות או בכל מקום אחר. אני רוצה להתגייר ולחיות כיהודי בארץ. 
ערן אחי היקר בזכות הדמעות שירדו לי הבוקר מהתרגשות אני יעשה הכל כדי לעזור לו. אם תרצה אני יוכל לפרסם את 

המקרה על הקיר שלך שיבינו כולם את כח התורה הקדושה. יום מבורך. "

*
10-7-12 ק. : "שלום לכבוד הרב )״כל הלומד הלכה. . . . ״(  תודה תודה תודה ושוב תודה רבה על שנפל בחלקי 
לקבל את ספרך ״ההוכחות״ בכנס הנשים הגדול. הבאתי עימי את הספר לדימונה וקראתי חלקים ממנו לחברותיי וכולן, 

אבל כולן נשארו מרותקות ומהופנטות מפניני חוכמתך הרבה ומתוכחותיך!! 
אני זוכרת עדיין שכשהתחלת לעבוד על הספר עוד בסקיצה הראשונה והייתי מורידה זאת למחשב בפרקים פרקים. 
. . . אשרייך וטוב לך שיש לך עכשיו את הספר השלם והמוגמר. איך אני יכולה להשיג את הספר בכמות גדולה לזיכוי 

הרבים?? זו ממש מצווה ענקית שאני מרגישה שאני חייבת שכל, אבל כל היהודים השבויים חייבים לקרוא!! "

*
12-7-12 נינה חנימוב אהרונוב: " מעניין אותי לדעת מאיפה שאבת כ"כ הרבה ידע למרות שחזרת בתשובה רק לא 

מזמן- 3 שנים זה לא המון זמן. . אשרייך. . התמכרתי לספר שלך אגב!!!"
*

13-7-12 דבורה טל: "יש לי את הספר פשוט מדהים לכל אחד ואחד"

*
14-7-2012 הרב אריק)אריה( לנדאו הכהן-שליט"א )מרצה בכיר בארגון הידברות(: "ר' ערן אחי היקר ואהוב מזכה 
הרבים היקר!שבוע שעבר מסרתי הרצאה בהרצליה לבנות מתחזקות, לפתע הכניסו לי חבילה של ספרים לחלוקה לבנות. 
. . הספר היה- ספר ההוכחות. קראתי בו השבת. . . ה' יברך אותך ערן. . . איזו מסירות נפש מבהילה!!ה' ישלם לך 

כגמולך!!!

*
עם  להתגייר  עזרה  נוצרי שביקש   – הרוסי  בעיניין  הקודם  למיכתבי  היקר. בהמשך  "אחי   : א.   15-7-2012
משפחתו בעיקבות ספר ההוכחות רציתי לעדכן אותך שחברת מישפחה שלהם שגם היא נוצריה שאלה 
אותי שאלות הקשורות לספר שלך ועניתי לה תשובות חותכות ואמיתיות בגלל שקראתי אותו פעמיים. . 

. . היא החליטה להתגייר ולשימחתי היא לקחה את זה כמה צעדים קדימה והתחילה את תהליך הגיור. 
אני יעשה הכל כדי לגייר את כל המשפחה. . . . בעזרת השם יתברך. "
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*
האמת  את  לספרך,  מרותקת  יומיים  כבר  שאני  לומר  חייבת  טובים,  "צהריים   :18-7-2012 אהרונוב  חנימוב  נינה 
כואבת לי נורא העיניים, בגלל שאני קוראת אותו במחשב אבל זה שווה כל שנייה!! חחחח מקווה שלא אזדקק בסוף 

למשקפיים. רואים שממש השקעת בו את כולך. תודה!! יום מוצלח ומלא עשייה!"

*
מיכל 22-7-2012 למינינם: "אני קוראת את הספר שכתבת. והוא ממש סוחף ופותח אופקים יישר כוח מיכל. 

"

*
22-7-2012 ו. : "רציתי להגיד לך שעדיין יש תגובות מעולות על הספר! ואנשים מתעניינים והבאתי לקוסמטיקאית 
שלי 3 ספרים וחטפו ממנה והגיע גם לאנשים ספרים שלא ממנה ושלא היו בערב הזה אבל אמרו שקיבלו אותו כי הייתה 
הרצאה בברנדס)השכונה שאני גרה( וזהו אשרייך ספר מרתק !, אומנם לא הספקתי לקרוא בו הרבה אבל מהמעט. . . "

*
M A 22-7-2012:" הספר שלך מדהים ואמן כל בית יהיה אותו לא רק לכל בית אלה לכל בן אדם יהודי צריך שיהיה 
ככה לקרוא ולהבין כמה אנחנו מזיקים לעצמנו בזה שאנחנו זונחים את השם ישתבח שמו לעד!!!ישר כוח איש יקר"

*
נ. 25-7-2012: "באמת מרתק. . מחכה בקוצר רוח לספרים ששלחתם אליי. . עיניי עייפו מקריאתו במחשב.  ספר 

מדהים ממליצה לכול אחד ואחת לקרוא!!!ישר כוח, כל הכבוד על הספר )הייתי חייבת לציין זאת(!!!!"
*

שאלתי קוראים אם לדעתם כדאי לצמצם הספר לקטן יותר וזה תגובה של קוראת: 
30-7-2012,רונה:"אל תצמצם, אני אומרת לך הספר מדהיםםםם, אני חוזרת בתשובה כבר 5 שנים ב"ה והפכתי כל 
אבן כדי לגלות את האמת. . . ובספר מצאתי דברים שלא ידעתי! זה ספר חובה בכל בית, אין לך מושג איזו דרישה יש 

לו. שכויייך!!!!!!!! כל העולם מבקש ממני עוד ספר ועוד אחד ועוד אחד. . . . . רונה"

ולהלן תגובה של קוראת נוספת באותו עניין: 
Galit Usha-Yusupov 30-7-12 :"אני מסכימה איתה לחלוטין- יש בספר הרבה אינפורמציה הכרחית לאדם, 
ולכן לא כדי להשמיט ממנו מידע. אין לדעת מאיזה מאמר או סיפור האדם יחזור בתשובה מזה או יתחזק. אני למשל 
לא ידעתי בכלל שאסור פאות. ידעתי שהרב עובדיה יוסף לא מתיר לספרדיות ללכת עם זה, אבל לא חשבתי שזה הסיפור 

עם עדות אשכנז וכמה זה חמור לפי הרבנים שלהם. "

וכך הגיב קורא נוסף באותו עניין: יוסי בן שלמה: "ערן היקר ספר ההוכחות יש בו מרוח הקודש והוא אהוב בשמיים 
על כן אין לגרוע ואשמח להשתתף במימון ההדפסה לטובת הכלל"

*
א. ו 29-7-2012: "ערב טוב אחי היקר אני משתף אותך ומתרגש. . . . עברתי את השבת האחרונה בתענית דיבור ואני 
רוצה לומר לך אח יקר הרגשתי את מה שאומרים אחד חלקיי 60 מגן עדן. . . . הרגשה עילאית טהורה נקייה ואמיתית 
בנוסף לשבת הזו גם הצום חיזק אותי עברתי אותו על ישיבה בריצפה וכל היום שיעורי תורה. אני מודה לך ערן היקר 
שאתה חלק בלתי נפרד מהחיים ומההתקרבות שלי לאבא שבשמיים. . אוהב אותך מאד תבורך מפי עליון בכל הברכות 

כולן. . . . אשמח אם תפרסם את זה על הדף שלך לזיכוי הרבים. . . . "

*
"בתאל כהן 27-7-2012: "ה' ישמורך מכל רע. אוהבים אותך!!! ובזכות הכיסוי ראש שלקחתי על 

עצמי אחרי שסיימתי את הספר מאחלת לך כל טוב אמן. נהריה מורידה את הכובע בפניך. "
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*
1-8-2012 ״ערן שלום, קראתי על מה שכתבת על הפיאות ואני חוטאת בזה לצערי אני וביתי רוצות בלי נדר ללכת אם 
מטפחות אך אם תוכל לפרסם אישה שיודעת לקשור מטפחות בצורה מיוחדת אשמח ללמוד ובזכותך נלך עם מטפחות, 
קודם שנלמד לדעת לקשור מטפחות ואם תהיה אחת שתלמד אותנו )אבל לא סתם קשירות פשוטות רוצות לדעת קשירות 

מיוחדות( ״
*

1-8-2012 ב. א: "פשוט תודה על הספר המדהים שכתבת תענוג רצוף לנשמה "

*
6-8-2012: "אני גרה בצפון. . . סתם שתדע – אני חילונית גמורה שבמקרה )או שלא( נתקלתי בספר אצל דודה 
שלי, ביום שישי. דודה שלא הייתי אצלה בבית יותר מ- 10 שנים. עם קריאת חצי העמוד הראשון אמרתי שאני חייבת 

את הספר! אם יש בצפון מקום לקבל ספר זה יהיה נהדר. "

*
אסנת 6-8-12: "ערן קראתי את כל הספר שלך. . התחזקתי. . . מחקתי את כל התמונות בפיסבוק ! שיניתי את כל 
הבגדים שלי לצנוע צנוע צנוע. . התחלתי כבר ללכת ככה באמת. . מה עכשיו ? מפחדת ליפול. . מה יחזיק אותי ? אני 
יפול ככה אני לא בסביבה דתית בכלל ! תן לי עצה משהו. . בבקשה. . אתה רק כתבת את האמת בלי לתת לנו אפשרות 

להתמודד איתה. . רק בזכותך חזרתי בתשובה לגמרי רק בזכותך. . . . "
*

6-8-12 "זהבית חיו: "יש לי את הספר הזה אחד הטובים"

*
"המלצה של רפי אוחנה,באתרו מה: 8-6-2012: "הספר המומלץ-"ההוכחות"

ספר ההוכחות החד משמעיות שייש בורא לעולם ותורת משה אמת
כותב הספר עו"ד ערן בן עזרא. 

ספרים רבים ומגוונים רכשתי בשנה האחרונה בנושא יהדות, זאת במהלך חקירתי וחיפושי אחר האמת האמיתית. 
את הספר הזה לא קניתי קיבלתי בהשגחה לפני כשבוע לערך קיבלתי הודעת SMS מהבת שלי אבא מישהו שאני 

לא מכירה נתן לי ספר נראה לי שהוא יעניין אותך מאוד. 
מייד כשחזרתי לבייתי ראיתי את הספר מונח על שולחני, מרגע שפתחתי אותו פשוט לא יכולתי להפסיק לקרוא בו. 
מובטח באחריות מלאה למי שיקרא את הספר בשלמותו לא יהיה ולו הספק הקטן ביותר לגבי 2 שאלות עיקריות 

ומכריעות בחיינו האם יש בורא לעולם, והאם תורת משה אמת. מחבר הספר ערן בן עזרא. 
מחבר הספר הוא בחור שקיבל ברכה מהרב אמנון יצחק והתחייב לפני קבלת הברכה לקחת עליו "מעשר", מרגע קבלת 
הברכה הצלחתו הייתה בלתי רגילה אך הוא שכח כאשר עלה לגדולות שכח את הבטחתו והיה בטוח שהצלחתו היא 
כוחו ועוצם ידו ואז הוא נפל לחובות כבדים ושוב הבטיח כי יפריש מעשר ושוב עלה לגדולות אך הפעם הוא החליט 
למרות שזמנו יקר ושווה הרבה כסף לבדוק את 2 השאלות האלו לעומק, הוא השקיע ממיטב זמנו לצורך הגעת תשובות 
לשאלות אלו והתשובות היו חד משמעיות. בספר הוא מספר סיפורים אישיים וכן הוכחות ממקורות ראשונים מדובר 
בספר מושקע ומומלץ. ישנו פרק מיוחד על משמעות זיכוי הרבים עם הוכחות בלתי מתפשרות, את הספר ניתן לקרוא 

עם מעבר לנושאים השונים בימים הקרובים ניצור קשר עם כותב הספר וננסה להביאו להרצאה בבית הכנסת. 
אגב הספר יהיה ניתן להשאלה בבית הכנסת ובהמשך יתכן ויחולק למתפללי בית הכנסת״

*
א. ז 8-8-12 "ערן בוקר אור. . . . סורי שאני מפריעה לך אך אני חייבת לספר לך. . . חזרתי מאומן שלשום וספר 

ההוכחות שלך היה איתי באומן. . . ספר מדהים לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו. . "
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*
ע. 9-8-2012: "אני רוצה להגיד לך שמאז שבאתי לסיטי טאוור ולקחתי את הספר שלך לפני שבוע אני לא עוזב 

אותו. הוא איתי בנסיעות בצבא ביציאות כל רגע פנוי שיש לי אני פותח. אשריך, וכל הכבוד, ותודה. 
ועוד שאלה, נראה לי שאני אביא ממך כמה עותקים אולי 5 לזיכוי הרבים. . . "

*
Natali Otmazgin 15-8-2012: "הספר שלך מדהים כל הכבוד!!!"

*
ש. ש 8-15-2012: "קראתי את הספר שלך עד עמוד המתים הקליניים ספר מדהים באמת ואמשיך בשבת בלי נדר"

*
8-15-2012 לילאן בוסקילה: " מומלץ ביותר לקרוא את הספר ההוכחות"

*
15-8-12 מרים ספקטור: " אני מכירה אותך אישית ערן כשהיית על הבמה בעכו אני התפללתי אצל הרב לופז אהרון 

בן שרה זכר צדיק וקדוש לברכה !!!!!! אשריך שאתה מחזק !!"

*
15-8-2012 דורון ב. נ: "פשוט לא יאומן איזה עבודה מדהימה עשית. . . "

*
16-8-2012 שרון: "המון תודה ספר מקסים מרגש אני מבטיחה להפיץ אותו לכל הקרובים שלי ישר כח אושר תזכה 

למצוות אמן"

*
18-8-2012 למיינים. . . א. : "ערן שלום! אני מעוניינת למחוק את הפייסבוק שלי בעיקבות 
הפירסומים שלך בפייסבוק והספרר שלך שקראתי. . . ואני אשמח אם תשלח לי את האתר שפירסמת 

לא מזמן כדי למחוק את הפייסבוק באמת ולא בכיאילו כמו שהפייסבוק מציע בהרבה מקרים, תודה "

*
ליליאן 15-8-2012 :"תודה כבוד הרב אני מודה לך על ההארה. ושתדע שאתה משפיע כל כך חזק בשנייה אחת אתה 
יכול להחזיר את הנשמה למקום שלה. אתה צריך לדעת את זה לכן היה חשוב לי לומר לך בקצרה איפה הייתי ואיפה 

אני היום הארה שחיכיתי לה 7 שנים. תודה ושוב תודה ותברך אותי תמיד "

*
19-8-12 פ."תודה רבה כבוד הרב אני לקחתי על עצמי הכל כולל הכל שבת ואפילו חלות עשיתי וברכתי את כל עם 

ישראל. והכל בזכותך. "
*

20-8-2012ש. נ: "תודה רבה על הספר כל השבת הייתי מרותקת הספר חיזק אותי מאוד וריגש מאוד ישר כוח ערן 
ברוך תהיה"

*
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ע. ד 20-8-2012: " אנחנו מתים על הספר הזה קראנו ממנו מקרובת משפחה. 
כול הכבוד על הפצה צדיקים מצווה פשוט !!!!!!!! שליחים של ה' אתם !!! הישר כוח והמשיכו ככה

כול הכבוד על הספר ,איזה תבונות יש בספר הזה"

*
להלן דוגמא לתגובה ממישהי ששמעה הרצאה של המחבר באינטרנט, אתם מוזמנים לפנות למחבר להזמינו להרצאה 

בחינם לזיכוי הרבים במגוון רחב של נושאים: 
דורית מלול Aug 21, 2012: "אהבתי! במיוחד יפה מה שאמרת על זה שכולנו שחקנים והצופים הם מלאכים ובורא 
עולם!! ולכן אל לנו להתעצבן ולכעוס על אף אחד, חשוב להבליג על כל ביזיון )ראה בתהילים את קורות חייו של דוד 
המלך ותבליג/י גם את/ה!!( האר"י אמר שכל הכועס טורף נפשו באפו הכוונה היא שהוא)היהודי( מאבד את נשמתו, 
ויורד במדרגה הרוחנית שאליה הגיע, וכל מה שהשיג עד כה, נטרף בשנייה שבה הוא כעס, ובאותה השנייה הבודדת 
הזאת הוא איבד הכל!!! ועכשיו הוא צריך להתחיל הכל מחדש. כבר שמענו שמישהו, מתוך כעס וזעם, מת מדום לב או 
משהו. . אז רגע לפני הכעס. . . תעצרו!! תלכו לאן שהוא. . . תפסו ביד ספר תהילים. . . או שתגידו "שמע ישראל"!! 
העיקר לא להתייחס לאדם שמנסה להרגיז אותך!!! יפה אמרת, ערן, שכולנו שחקנים ודוחפים לנו את המילים לפה. 
. ושזה לא אנחנו שאומרים את מה שאנחנו אומרים. . לפעמים יצר הרע שמנסה לבדוק את דרגת האמונה שלנו שולט 

באדם ובפה שלו. . כמו הדוגמה שנתת על איוב! הרצאה יפה מאוד!! על כל שלושת חלקיה! אשריך!!!"

*
8-22-12 מ. "ספר מדהים ששינה לי את החיים וכמובן שלטובה, כל הכבוד לך ערן מי שקרא 

את הספר הרוויח חיים של אמת"

*
ש. ש 26-8-2012 "תודה רבה, תודה אשרייך על הספר הנפלא הזה"

*
ספר  להיות את  חייב  בית,  בחום.... שבכל  וממליצה  לי את הספר  "יש  27-8-2012"זהבה ארמא: 

ההוכחות ודחוף......................."
*

כידוע שאין להחזיק פייסבוק או אינטרנט למעט למי שמזכה את הרבים בהיתר של רב כפי שיש למחבר שנמצא 
של  הודעות  ולהלן  הרוחני שבאינטרנט  מהביוב  יהודים  והצלת  חיים  ההוכחות שמציל  ספר  הפצת  לצורך  בפייסבוק 
קוראות שלקחו לשימת ליבן פרסומיו של המחבר למחוק את הפייסבוק ,והן אכן מחקו הפייסבוק שלהן ישתבח הבורא: 

*
סיפור מרגש שקיבלתי מנערה צעירה באינטרנט 27-8-2012 למניינם כך כתבה : " אני אתחיל ככה בקצרה לספר 
שנולדתי למשפחה דתית חוזרת בתשובה בעקבות אמא שלי שחוותה מוות קליני, כשגדלתי מעט ההורים שלי התגרשו 
ואז אבי שיחיה חזר בשאלה ואמא דתיה עד היום, הייתי אז בת 13 ואבי הצליח להשפיע עליי להכנס לבית ספר חילוני, 
כשהגעתי לגיל 17 עברתי לתיכון מקצועי, יום אחד שחזרתי מבית ספר הרגשתי שכול הגוף שלי קפא והרגשתי סחרחורת 
לא יכולתי להזיז את הגוף ניסיתי בכול הכוח ולא הצלחתי ! פתאום הרגשתי משהו יוצא לי מהגוף בחוזקה זו הייתה 
הנשמה שלי, ריחפתי מעל הגוף בבהלה ידעתי שאני מתה. . . והרגשתי שבורא עולם קרוב אליי והוא שומע אותי, ואז 
צעקתי השם תחזיר אותי לגוף בבקשה אמא שלי לא תעמוד בזה, ואז שמעתי קול שאומר לי בתנאי אחד נחזיר אותך, 
אם תבטיחי לי להיות צנועה אני אחזיר אותך, כולי רעדתי מפחד כמובן שאמרתי שאני מבטיחה להיות צנועה ובבת אחת 
נשאבתי לגוף, בקיצור. . אני משתדלת להיות צנועה. . אני יודעת שזה התיקון שלי, אתה המורה דרך שלי כי הצלחת 
להשפיע עליי, יעזור לי מאוד אם תתן לי מסר אחרון להמשיך הלאה. . )אני מקווה שהבנת משהו מהסיפור פשוט יש 

לי בעיה לכתוב קל לי יותר לדבר("עכ"ד

*
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27-8-2012. . ש. : "בבקשה, תעזור לי למחוק פייייס שלי s. . . @ wiiia. com סיסמא שלי xxxxxxxx פשוט 
תמחוק מחילה מראש עם גזלתי מזמנך תודה לך שבזכותך זכיתי להיות בת של מלך ברוך ה' אני בכל הדלקת נרות 

מזכירה אותכם שתזכו לזיווג הגון ונאה שמחתי להכירך בן של מלך נתראה בביאת גואל משיח צדקנו אמן !!!"

*
27-8-2012 :"ערן אני הולכת למחוק תפייסבוק בזכותך. . . תגיד לי כן ואני עושה את זה""

*

27-8-2012: "בוקר אור, יצאתי מהפייסבוק נכנסת לכאן כדי לתת חיזוקים ומשפטים ודוגמא לצניעות ולשמירת שבת 
מלכתא, איך מוחקים לגמרי והיכן אני יכולה ליצור עימך קשר התכתבות כמו כאן? באיזה אתר ?"

*
28-8-2012 ג. : "תודה רבה בזכות הספר בס"ד בתי שתחיה התחזקה יישר כוח ברכה והצלחה"

*
29-8-2012 מ. : "היי ערן בוקר טוב, אפשר לשאול אם הספר החדש שלך היכן אפשר להשיג חוץ מלהוריד אותו 
מהאינטרנט כי יותר נוח כשזה ספר, רק שתדע לך שעשיתי באמת שינוי ענקי בהתחזקות שלי שומרת את כל המצוות 
בזכות הספר שלך ראיתי דברים כל כך מדהימים שרק שמדברים על בורא עולם כמה הוא גדול עולות לי דמעות של 

התרגשות ואהבה כלפיו תודה רבה לך על זה, אשמח לקבל את הספר החדש שלך תודה"

*
Dror Klam Krief 30-8-12" אשריך אתה צדיק שאתה מזכה את הרבים ישר כח ספר נפלא כתבת"

*
30-8-12 מיכל מלכה: "ערן צדיק ממש תודה רבה ספר מדהים רק מההתחלה כבר סחף אותי בקריאה זה הגיע אלי 
אתמול בבוקר ואצל אברהם אבינו היינו קבוצת בנות ביקשתי ממנו שימליץ בעדך לזיווג הגון בעזרת ה' תבורך מפי 

עליון"

*
ר. ה 30-8-2012: "הודעה מרגשת שקיבלתי ממישהי שהתייעצה איתי היום, והייתה בצער גדול שבעלה התחזק 
והתחרד והיא חשבה שחרב עליה עולמה ואפילו שקלה להתגרש. . הסברתי לה שזכתה בלוטו לו רק הבינה שזה יהלומים 
מה שבעלה אוסף ולא חצץ כמו שהיא חושבת. ביקשתי ממנה בכל מאודי שתקרא את ספר ההוכחות שיכול להציל את 
חיי ילדיהם המשותפים ומשפחתה. הבחורה הסכימה בבוקר לקרוא והתחייבה שתסיים את ספרי. . וב"ה ישתבח שמו 
הספר הציל עוד משפחה תראו הודעה ששלחה לי עכשיו: "היי חייבת לציין שהדהמת אותי בחלק מהספר שלך אני גאה 
בך על היוזמה שלך להחזיר אנשים בתשובה אומנם גם אחרי שצותתנו בצאט אני יכולה לומר שהנפש נרגעה יותר לא 
אשקר עדין לא סימתי לקרוא הכול אבל מאמינה שעד יום שבת אני יסים אני מדפיסה אתו מחר תודה ערן שמחה שיש 

אדם כמוך בחברים שלי שהיה לילה מבורך"

 *

25-7-2012: "ספר  תגובה ברשת של קורא של ספר ההוכחות לספר באתר חדרי חרדים. להלן תגובתו:חגי אבישר 
ההוכחות שיש בורא לעולם – חיזוק אמונה עצום שאין כמותו ,קראו, עיינו, התעמקו, הפנימו, התחזקו" 

*
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1-9-2012 סילבי נבון: "ספר מרתק שכל יהודי חייב לקרוא, מחזק ומעורר להתחזק בתשובה יישר כח לכותב !"

*
יקר! התרשמתי  ערן  לך  מבורך  יום  בס"ד,  ההוכחות: ״  ספר  את  נוסף שאהב  רב  תגובה של   2-9-2012
עמוקות מפועלך לאורך ולרוחב. למרות הקידמה במדיה, ישנו ציבור לא מבוטל שרצוי שיקרא,את מה 
שכתבת להפליא, אשמח להפיץ בשיעורי התורה לזיכוי הרבים ,מספר עותקים, בטוחני שזכותך גדולה 
בשמים בקירוב לבבות לאבינו שבשמים. הנני לחזק את ידיך להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, נזכה 

כולנו לגאולה במהרה ברחמים מרובים-אמן סלה !!בברכה! הרב בן- נון יוחנן- בני עי"ש

*
2-9-2012 ממי: " ערן היקר. . מבקשת להודות לך על ספר ההוכחות )מדהים ומרתק( ניכרת בו השקעתך העצומה. . 
תלמוד תורה, גמילות חסדים ואחדות העם "היהודי. . . הם שיקרבו את הגאולה. . רק לחזור למקורות, להתחזק ולחזק. 

. ומי כמוך איש יקר התברכת בכולם. . משמיים יגמלו לך בעז"ה. . אשריך !!!"
*

אפילו לא יהודים שהגיע אליהם הספר החליטו להתגייר כי הבינו שרק תורת משה אמת. )עם זאת זכרו שאסור ללמד 
גוי תורה ואין הדת שלנו מיסיונרית ומי שמגיע ליהדות משמים הגיע כי זה תיקונו. הגמרא אומרת שגוי שלומד תורה 

דינו. . . . חמור ביותר( להלן מכתב שמעיד יהודי על עובד גוי שקרא את ספר ההוכחות:
הספרים  חלוקת  במסגרת  צמרמורת.  וכולי  מיוחד  במקרה  אותך  אני משתף  היקר  אחי  ערן  7-8-2012"התחזקות. 
שלקחתי מהוריך שיהיו בריאים אחד הספרים נשאר על שולחני בעבודה וקרא אותו עובד רוסי-נוצרי שלא נימול. היום 
בבוקר הוא פגש אותי בעבודה וביקש ממני עצה איך לשכנע את אישתו לגייר אותו אותה ואת הילדים בטענה )אני מצטט 
אותו( אחריי שקראתי את הספר אין לי מה לחפש בנצרות או בכל מקום אחר. אני רוצה להתגייר ולחיות כיהודי בארץ. 
ערן אחי היקר בזכות הדמעות שירדו לי הבוקר מהתרגשות אני יעשה הכל כדי לעזור לו. אם תרצה אני יוכל לפרסם את 

המקרה על הקיר שלך שיבינו כולם את כח התורה הקדושה. "

*
א. 30-9-2012 "התחלתי לקרוא את ספר ההוכחות והוא מאוד מעניין ועושה לי מצב רוח יותר טוב אפילו היום 
קבלתי הודעה מבחורה שהייתה מאוהב בה בארץ וחשבה שאנחנו לא מתאימים, ככה שאני כבר רואה השפעה שלו 

תודה לך מכל הלב"

*
בס"ד ערן נכבדי!הצלחת לרגש אותי, אני שולח את ברכתי להצלחה מרובה,למהדורה הרביעית, יפוצו מעיינותיך 
חוצה והיית לגאון ולתפארת! ברכת חזק וברוך – תזכה לשנים רבות נעימות וטובות!! בברכה! הרב בן- נון יוחנן- בני 

עי"ש
*

Sep 4, 2012 עדי פ. : " שלום ערן. . . . כייף לקרוא ולהתחזק מכל מה שאתה מעלה כאן ומכל מה שכתוב בספר. . . 
יש לי אותו. . . וכמובן שבזכותך אני מעשרת 10% משכרי בזכות ההתייעצות שלי איתך בעבר. . . "

*

Sep 4, 2012 ,Liat Segal :"כמה שהספר שלך מרתק אותי אשריך צדיק. "

*
 א. צ 2-9-2012: " אני חייבת לשתף אותך, בהשלכות ובפירות של עבודתך המדהימה. 

אני חרדית, נשואה ואמא, קוראת את הספר שלך ונפעמת ממנו. קשה לי מאוד להניח אותו מהידיים 
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ואני כל הזמן מתרגשת ונהנית לקרוא את כל מה שרציתי לדעת עד היום ולגלות עולם חדש ורחב שעד 
היום לא היה מוכר לי )גם כחרדית צמאת ידע ובעלת ידע מקיף(. לפני נישואי חיפשתי בן זוג שירצה 
נוספת. בסיעתא  כיסוי ראש מלא והצעות שלא היו בעניין נדחו מיד על הסף ואף לא עברו בדיקה 
דישמיא, נישאתי לבן תורה שרצה כיסוי מלא ואף הוא לא התפשר בעניין, אולם לאחר מס' שנים הגעתי 
לנקודת שבירה ולאחר התייעצות עם רב הוחלט על פאה וכובע. אני מודה ומתוודה שהפאה שחבשתי 
לא עומדת בקריטריונים של שום פוסק אולם הקו האדום שלי היה – הכובע שמעליה. על הכובע לא 
ויתרתי. בעקבות הספר המדהים שלך שמוציא אותנו מהחזיון שנקרא עולם הזה ומראה לנו בהוכחות 
חדות מהו העולם האמיתי ושחבל על כל דקה, החלטתי שאני חוזרת למקור, לכיסוי ראש מלא. היום – 
זהו היום הראשון שלי עם כיסוי ראש מלא במקום העבודה ואני מתפללת שלא יעמדו בפני יותר נסיונות 
בעניין זה ובכלל. אני גאה ושלמה במה שעשיתי ועם כל הקושי להופיע כך במקום עבודתי – בקיבוץ 
מנותק מתורה ומצוות, אני דבקה בו, באבא שבשמיים ולא אוותר עליו בעד שום הון. אני מוקירה לך 
טובה גדולה מאוד על החיבור הנפלא והמדהים הזה. תודה לך על שקרבת ביני לבן אבא שלי. משמים 

ישלמו שכרך. אני מקנאה בך!!!
נ. ב. שלחתי את הקובץ לחברים ומשפחה ברשימת התפוצה שלי והייתי שמחה לדעת היכן ניתן 

לקנות פיזית את הספרים. אני גרה באזור המרכז. 
תבורך, שנה טובה ובשורות טובות!! א. צ " 

*
11-9-12 שלומי:" ערן שלום!  אני מברך את היום שנתקלתי בדף שלך והתחלתי לקרוא את הספר שכתבת, יישר 

כוח!"
*

 20-9-2012 אתי בן עטר:" שלום חילקתי כמה ספרים שלך שהבאתה לאבא שלי באיזה חנוכת בית לחברותי וקבלתי 
תגובות שהספר ריתק אותם והיה מעניין כמובן שהספרים ניגמרו אם אפשר לקבל עוד ספרים לזיכוי הרבים אשמח מאוד 

להיות חלק ולזכות עוד הרבה אנשים תודה"
*

 19-9-2012 אבי קדוש : "בס"ד  ערן שלום רב, במהלך החג ראיתי לראשונה את הספר שלך, ואני יכול להגיד לך 
יישר כח על העמל הרב וההשקעה. והיה סמוך ובטוח שהוא עושה פרי, כי כבר במהלך ההחג אנשים לקחו על עצמם 
צניעות, והתחזקות. הייתי רוצה לזכות את הרבים בקהילה שלנו ולרכוש כ 20-30 ספרים ולתת אותם בחינם. היכן אני 

יכול לרכוש את הספרים? תודה מראש  אבי קדוש״
*

 מירי מירוש אלמקיאס 20-9-2012: "ערן ערב טוב חברה שלי נתקלה בספר ההוכחות שלך ומאד נהנתה ממנו,אם 
אפשר אני מאד רוצה 3 ספרים כאלה אחד לי ושתיים כדי לזכות אחרים מה אני עושה כדי להשיג"

* 
אנשים שחזרו  על מלא  יודע  אני  הפייסבוק  אני חושב שזה טעות שתסגור את  קצרין:"  סבג  ברוך   24-9-2012  
בתשובה בגלל דף הפייסבוק שלך שאני הראתי להם את ספר ההוכחות מהדף שלך ודרך הפייסבוק שלי הם גם נהיו 
חברים שלך וכמה מהם ממש חזרו בתשובה והרבה קיבלו על עצמם קבלות ואני אישית התחזקתי בזכות דף הפייסבוק 
שלך אני מבקש שתשקול את זה שנית ואולי משמים לא הצלחת לסגור וטוב שריאיתי את הרצון שלך בבקשה תשקול 

שנית גמר חתימה טובה ועם תוכל לשלוח לי את הטלפון שלך אשמח מאוד "
*

 Ilan Hagbi 20-9-2012  "יישר כוח על הספר המדהים ,ענק ענק ענק אני איש דתי ומאמין אבל סיפורך חיזק 
אותי יותר"

*
 א.ש 24-9-2012 :"ערן אשריך על הספר!!! זה דיי מקבץ מהרבה מקורות והסיפור שלך מדהים!

 "הספר הזה עוזר מאוד, גם שאתה בעל תשובה כבר הרבה זמן עם קביעת עיתים לתורה אתה כל יום נבחן באמונה 
ומחשבות אפיקורסיות"

*
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 29-9-2012 זיו חקשוריאן:" שלום ידידי היקר, מתרשם מאוד מספרך ופועלך. אשריך!!! מעוניין לקנות את הספר 
מתנה ביד לאנשים שאין ברשותם אינטרנט והייתי מעוניין לשתפם.האם יש מהדורה מודפסת ואם כן כיצד והיכן אני 

יכול לרכוש אותו? בברכת חג שמח, זיו חקשוריאן"
*

 4-10-12 :"שלום עו"ד ערן בן עזרא רציתי להגיד לך כל הכבוד על ספר ההוכחות אשרייך בזכות כל מה שאתה 
מפרסם כל הזמן בפיייסבוק אני מתחזקת והאמונה שלי גדלה אז רציתי להודות לך על זה "

* 
 8-10-12 טליה :"מועדים לשמחה ערן, התחלתי לקרוא את הספר שבוע שעבר אפילו היום בין ההקפות הייתי חייבת 
להספיק עוד כמה עמודים.. ספר סוחף ללא ספק!! ישר כוח מי ייתן שתמשיך ותזכה לזכות את עם ישראל בספרים/

דברי קדושה . מחכה כבר לספר הבא בעז״ ה חחח טליה"
* 

 16-10-12 ש. התכתבות שהייתה לי עם קוראת של ספר ההוכחות שתדעו גם אתם ותבינו שהיצר ילחם בכם להלן 
דבריה ודבריי לאחריהם ושוב דבריה..:

"אני חייבת לשתף אותך . אני קוראת את ספר ההוכחות וזה כל כך נכון שכתבת שהיצר הרע יעשה הכל כדי לא 
לתת לי להמשיך לקרוא כל שניה יש משהו אחר שמפריע לי להמשיך ולקרוא".."הוא לא יצליח עליי , בעז"ה נסיים 

את כל הספר ):"
*

קראנו  הצדיקה  ואישתי  אני  כהן  יונתן  שמי  נעלה.  צדיק  טוב  21-10-2012:"בוקר  כהן  בתאל   
את סיפרך ובזוכות הלימוד והחכמה מהספר אישתי לקחה על עצמה כיסוי ראש מלא ואני במקביל 
לקחתי לגדל זקן.היו ברשותי 5 ספרים שקיבלתי מחבר שהזמין דרכך וחילקתי אותם וידוע לי שחמשת 
ספרים   5 לי  לשלוח  תוכל  אם  עצמם משהו. אשמח  על  ולקחו  השתנו  אצלם  המשפחות שהספרים 
נוספים .אאחל לך שבוע טוב ומבורך גדוש בבשורות טובות.ותמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.ולתת 

נחת ושמחה לבוראינו.עלה והצלח!!"
* 

23-20-2012 יהודה אוליאל :"שלום לך ערן, ראיתי את הפרסום שלך , בשל גודלו דחיתי כל הזמן את הזמן שאעיין 
בו. החלטתי והשקעתי כמה שעות בקריאת קטעים נבחרים, כותרות, הדגשים. אני בהחלט מתפעל, עשית עבודה מרשימה 

ויסודית!
 כמי שמכיר את הנושא, וזיכה אותי הבורא להחזיר כמה אנשים בתשובה בד"כ מהצגת עובדות פשוטות וברורות 
שמעוררות את הסקרנות הראשונית בצד השני, ומכאן הדרך קצרה להכרה וחיפוש האמת. התוודעתי לדי ספרים 
שהציגו את מרבית הממצאים שלך בעבר, אבל בהחלט הוספת וחידשת לי ואמשיך לעיין בו...

 יהודה אוליאל"
*

23-10-2012 אתי גבאי: "אני קוראת את הספר שלך שקיבלתי מחברה במתנה ואני רוצה לאמר לך 
שזו המתנה הכי יקרה שקיבלתי תרתי משמע גם נפשי רוחני וגשמי תודה לבורא עולם שיש לנו אנשים 

כמוך ישר כח"
* 

 יעקב אבידן 23-10-12 : "ישתבח שמו לעד הספר מחזק מאד וממחיש בצורה הכי פשוטה שתורת משה אמת 
ואלוקים הוא אחד ואין עוד מלבדו , אחינו היקרים זה הזמן להתאחד בעבודתו יתברך , ושנזכה לגאולה במהרה בימינו. 
לכל אילו שנשבו בשקרים שלימדו אותם כל החיים אנא מכם קראו את הספר המיוחד ושיפטו את אמינותו בעצמיכם 
בברכת השם , פתחו לי חוד של מחט ואראה לכם עולם ומלואו , בן עזרא ידידי עלה והצלח יישר כוח ירבו כמותך אשר 

מאדירים תורה ברבים !!!"
*

 Inna Shilat Kuvshinov 24-10-2012 : "לחברה טובה שלי יש את הספר הזה, וכל פעם היינו שוקעות בו... 
:( איפה אני יכולה להשיג גם את הספר הזה?"

*
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 30-10-2012 "ערן בוקר טוב אני נהנה לראות את הסטטוסים שלך זה עשה בי שינוייי עמווק תודה רבה לך..."
*

 31-10-12 לינוי א.:"התחלתי לקרוא אותו קצת ורק מההתחלה התחלתי להתפעל! ישר כוחך על זה שאתה מזכה 
את הרבים!!! חזק ואמץ!!"

*
 3-11-2012 שמעון אדרי :" שבוע טוב רבינו ערן. הספר שלך הכי מרגש מכל ספר שקראתי בחיי. 
ספר שכתוב בטוב טעם. ומסוגנן וערוך בצורה מצוינת. כול הכבוד. ושיבורכו ידיך. ותמשיך להאיר את 

בני עמיך. שבוע טוב ולילה טוב לך."
*

 3-11-12 שרון כהן:"נשאלתי :"היי שבוע טוב,הספר שלך מדהים! יש לי אותו והוא מחזק מאוד."
* 

 3-11-12 שרי.ב.ד: "שבוע טוב,אין ספק שיש בורא בעולם וכמובן קראתי את ספרייך והוא נמצא אצלי במחשב.
והייתי מוכנה לחזור בתשובה שלמה למען הקב"ה ולמעני הספר מרתק ברמות "

*

 4-11-12 ד.

 "רק רציתי להגיד לך תודה על שהחזרת אותי בתשובה. תמיד לכאורה האמנתי בשם וניסיתי לקיים 
מצוות במיוחד כיבוד הורים אבל לא האמנתי באמת שכל התורה אמת ולא שמרתי שבת וגם לא כל כך 
התעניינתי בזה משום מה כנראה בגלל כל החינוך החילוני. בגלל כל מיני ניסים וצירופי מקרים מוזרים 
שקרו לי התחלתי לחקור ופתאום הגעתי לספר שלך קראתי הרבה ממנו והתחלתי להבין שהכל אמת 

לאמיתה ולפעמים זה לא נתפס מה שמה שלמדתה עד עכשיו כסיפור פתאום מתברר כאמת..."
*

4-11-2012 ח.ד :"התחלתי לקרוא בספר. אני חייבת לציין שהוא סוחף בצורה מדהימה."

*

4-11-12 י.ג: "ערן שלום, אפתח בזה שקראתי חלק מהספר שלך והוא אכן מחזק ונותן כוחות להמשיך 
ולקיים את הדרך שבה התחלתי )שמירת השבת( ועל כך אני מודה לך. אני קוראת לרוב את מה שאתה מפרסם 

בפייסבוק ובדרך כלל הסטטוסים והפרסומים גם כן הם כוח שמניע להמשיך באותה דרך..."

*

  Nov 4, 2012 at 03:26 PM  4-11-12 ק.ע "שלום ערן, קבוע אני קוראת את הסטטוסים שלך, ותאמין 
לי אני היתי חילונית גמורה... רק עכשיו התחלתי לישמור שבת ולקיים מיצוות. אבל רק בדבר אחד אני לא 
מצליחה לקיים שזהו ללכת כמו בת ישראל בחצאית , ואני ממש רוצה לעשות זאת , אבל תמיד יצר הרע מצליח 
לעבוד עליי ולא נותן לי ברירה, ואני הולכת עם מכנסיים . מה אוכל לעשות ומה החומרה שבחורה הולכת לא 

צנועה ברחוב??"

* 

4-11-12  רוני:"בס"ד , א.נ  הספר שלך חשוב מאוד, אני לומד ממנו הרבה  בתי חזרה בתשובה ואין לה 
אינטרנט, לכן אבקש בשבילה עותק מהספר שלך. היא גרה בירושלים, אם יש אפשרות היא תיקח את הספר 

באופן אישי שם. אחרת הנה הכתובת שלה:...ירושלים  בתודה מראש  בכבוד רב  רוני ל."

*

5-11-2012  נ.ש:"  שלום רב לך עו״ד ערן בן עזרא. שמי ניר שלום, ברצוני להגיד תודה לאל שהכרתי חבר 
טוב שהכיר לי את הספר שלך ״ההוכחות״. הספר שלך היא תשובה חד משמעית לבורא עולם ישתבח שמו..
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 אני תודה לאל זכיתי להתחיל לשמור שבת מאז שחזרתי מאומן. והחבר שלי שהוא 5 שנים בתשובה עם 
סיפור אישי שהיה לו שזכה לראות את המערה, ממשיך לחזק אותי בספרך המשובח והמפואר להוכחה שהשם 
יתברח הוא בורא לעולם, ועוד על כן שאני חילוני לגמרי שחיי חיי לילה בעבודתי משמע שזכיתי בזכות השם 
יתברך להתקרב יותר לבורא ובכלל להבין שלו הכל מובן מאליו. אשמח אם תאמר לי היכן ניתן לרכוש את 

ספרך באיזה חנות היא משווקת?? בתודה בידידות "

*

6-11-12  א. ד: "היי ערן,ראיתי את ספר ההוכחות בקופ"ח ליד ביתי והספקתי לעיין בו ממש 2 דקות,בבחינת 
הציץ ונפגע....:-(,בבקשה עזור  לי להשיג את הספר ....אני אודה לך מאד,המשך יום טוב,א."

*

"איתי ושלומית יצחקי 7-11-12:"ספר מעלף מומלץ בחום....."

*

8-11-12: "תודה ערן ,אתה אדם מאוד חיוני לנו בפייס,וזה גם מה שחיזק אותי.תודה לך על כל מילה 
ומילה שכתבת לנו."

*

12-11-12:"ערן היי , קראתי את סיפורך בשקיקה בדיוק ביום שחשבתי שכבר איבדתי את האמונה בכל , 
כמו סיפורך גם בעלי נפל בעסקיו ושנשאר חייב כספים רבים , וכרגע נמצא בהליך של פשיטת רגל , ביקרנו 
אצל רבנים ושמענו בעצתם...... וכלום לא קרה המצב רק הלך והחמיר ..... סיפורך נותן תקווה לאנשים 

שאיבדו את אמונתם !!!!!! יישר כח ותמשיך להצליח :("
*

13-11-12 :"דבורה נווה אשריכם מי שקורא את הספר בטח שאין כמו בורא עולם רופא כל בשר ומפליא 
לעד  שמו  ישתבח  מלבדו  עוד  אין  כי  דקה  כל  אליו  תתקרבו  אליו  להתקרב  בבעיה  שאתם  רק  ולא  לעשות 

אמןןןןןןןןןןןן

*

28-10-12  :"שלום רב,  אני מבקש רשות לתרגם את ספרך לאנגלית ללא תשלום, שגם אפשר להביא את 
אחינו ואחיותינו בכל העולם בדרך התשובה, לא רק שאילו שיודעים את השפה העברית. אני יהודי בן 30, 
גרתי 20 שנה בארה"ב בסנט-לואיס, גמרתי צבא ואוניברסיטה שם. כעת אני עובד באבטחת סופרמרקטים וגם 
בתרגום מקצועי מפעם לפעם )אין לי כסף בכלל - אני מרוויח שכר מינימום-אף פעם לא היה לי כסף של 
ממש(.חזרתי ארצה כמעט לפני שנתיים )אני קטין חוזר- עזבתי בגיל 8 את הארץ(. אני גם מיוחס מצד סבתא 
שלי למשפחת רבנים חסידיים ידועה מפולין.  אני עבדתי באבטחה כבר משנת 2007.ראיתי את הספר שלך 
וכו. לפני שבוע בערך  וזה שינה לי את חיי, ביחד אם אתרי אינטרנט כמו הידברות,  באינטרנט 
הרגשתי בליבי לעשות תשובה, התחלתי לשים תפילין, ללכת לבית הכנסת, לשמור שבת, 
וגם הפלא ופלא- אינני מרגיש תשוקה מינית בכלל - עוד מקרא מוזר שקרא לי- הלכתי בדרך למשרד התרגום 
שאני עובד בו מפעם לפעם- בדרך היה שולחן ליד פיצוציה- היו שם ספרי קודש ותורה שלא היו צריכים 
אותם- והפלא הפלא- היה שם ספר א"י אחד הקרובים החסידיים שלי! ,אז בתכלס רק יש לי רצון להפיץ את 

תורת האמת לבריות."

*

28-10-12 :"אשריך ערן בן עזרא שגרמת לי להתחזק רוחנית ולראות את האמת מתוך החושך... 
תודה על הסירטונים"
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*

14-11-12 זהבה אדרעי:" בוקר טוב ערן, רוצה להודות ולשתף אני כל חיי גדלתי וחונכתי על ברכי 
. בחמש השנים האחרונות צפיתי  השומר הצעיר. כל נושא האמונה והדת היו רחוקים ממני ובכלל 
בהקפדה  רבנים  לשני  מקשיבה  הייתי  במקרה.....?  חשבתי שהגעתי  זה  לערוץ  וגם  הידברות  בערוץ 
יתרה לרב זמיר כהן ולרב יצחק פנגר התפעלתי אך לא מעבר לכך. באחד הימים בחודשיים האחרונים 
הגיע אלי קישור שלך לספר ההוכחות, מה הגיד ומה אספר לא יצליח להעביר את ההתרגשות הגדולה 
שאחזה בי. סוף סוף יש לי מענה לכל כך הרבה שאלות בנושא האמונה והדת והנה מוגש לי על מגש 

מכסף כל החומר לכל השאלות שעולות בנפש האדם."
המשך:

 זהבה אדרעי:" אני כל כך מתרגשת פותחת את ספר ההוכחות ולא מצליחה להרפות ממנו במשך 
יומיים שותה בצימאון ולא מסוגלת להרפות עד היום. בזכות הספר היום אני מאמינה שתורת ישראל 
אמת היא ,לפני כן חשבתי נו מילא ישבו זקני הדור ונסחו את התורה וכך היא עברה מדור לדור לא 
השתכנעתי שבורא עולם, הוא לבדו ואין מלבדו נתן את התורה את ההוכחות לכך כמובן השגתי ע"י 
עיון וחקר בספר ההוכחות וכתבות ומחקרים נוספים שהגעתי אליהם ע"י אזכור כמו שדי תפוחים או 
מוות קליני וכו. חקרתי באינטרנט כל מיני זרמים יהודים ואף לא, בחלק המדעי וגם הרוחני והשתכנעתי 
שאכן יש משהו בכל אחד מאיתנו שהוא הרבה יותר מסתם גוף גשמי....יש התרגשות....יש ניצוץ....יש 
תקווה....יש מישהו שאוהב אותנו ללא ליאות ולא מוכן לוותר על אף נשמה. היום אני ממש מתחזקת 
והכל בא מאהבה אין סופית וכלל לא מפחד נהפוך הוא, התחלתי להתפלל כל בוקר מודה אני, התחלתי 
להקפיד על נטילת ידיים, ואפילו לא להאמין להתפלל כל כל דבר שנכנס לפי ) אתמול יצאתי לקנות 
כיסוי לראש...אין אני יודעת למה אף בחרתי 3 מטפחות בצבעים שונים כך שיהיה לפחות בבית( תודה 

שאפשרת לי "ופתחת לי את הדלתות לעולם האמת. מקווה בעזרת השם להתחזק יותר ויותר
 זהבה אדרעי :"נ.ב. אשמח אם תוכל לשלוח לי את הספר בכמה העתקים בכדי שאוכל לחשוף 
מספר חברים קרובים לעולם האמת. תודה צדיק, אשרייך שכך אתה מצליח לעזור ולאסוף עוד נשמות 

טועות."

***
תודה לבורא עולם ולהוריי היקרים

ברכה מיוחדת לריבונו של עולם ישתבח שמו לעד שזיכני וריחם על נשמתי ונתן לי חיים.וזיכני לחבר 
ספר זה ולזכות בזכות להיות ממזכי הרבים בדור הגאולה האחרון.כמו כן תודה אישית להוריי היקרים 
אליהו ושולה רחל בן עזרא, שהביאנו עד הלום ועמלו על גידולי וחינוכי .תודה אבא ואמא היקרים אני 

אוהב אותכם מאוד מאוד ומודה לכם מקרב ליבי על היותכם האנשים הכי מדהימים בעולם.
תודה רבה לאחותי היקרה לילך בוגנים ובעלה אלירן שיזכו ב"ה לחזור בתשובה שלימה בזכות הזכויות 
של ספר זה ובכלל מאוצר מתנות החינם של השם יתברך.לאריכות ימים ובריאות איתנה בטוב ובנעימים.

ולגדל את בניהם עומרי ורועי בוגנים להיות מגדולי וחשובי הדור צדיקים וישרים.
תודה מיוחדת לדודי היקר ניסים לוי הי"ו ולסבתי היקרה שרה בת אסתר שהשם ישמרם ויאריך ימיהם 
בטוב ובנעימים ויזכם לשוב בתשובה שלימה .שהשם הטוב ישמור על כל קרוביי ובני משפחתי ממשפחת 
לוי ובן עזרא ובעליהם ובניהם ובנותיהם ויזכם לשוב בתשובה שלימה ברחמים בלי יסורים וייתן להם 

מכל טוב שבגנזי המלך.וכן על כל עמו ישראל. אמן 
עו"ד ערן בן עזרא -המחבר
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הקדשות המחבר

ספר זה מוקדש בהוקרה ובהערכה רבה לבורא עולם ולהוריי היקרים אליהו ושולה רחל בן עזרא ,שיחד עם 
הקדוש ב"ה נתנו לי חיים וגידלו אותי ואת אחותי היקרה לילך בוגנים בן עזרא בטוב ובנעימים שתבורך בכל 
מכל וכל היא ובעלה אלירן בוגנים ובניהם עומרי ורועי בוגנים שיגדלו להיות צדיקים ב"ה וילכו בדרך אבותינו 
הקדושים. תודה אבא ותודה אמא מקרב ליבי לא יצא לי להודות לכם אבל ספר זה הוא נכדכם שכן נאמר בסנהדרין 
ק"ד: " ברא מזכה אבא")ואמא(שכן ההורים)זוג( הם נשמה אחת בשמיים. וכמובן לפני כולם תודה לבורא עולם 
שזיכית אותי בזכות של לזכות את בנייך ובנותיך היקרים עם ישראל . ספר זה מוקדש לחזרתם של כל עם ישראל 

בתשובה שלימה מאהבה ולהרבות זכויות בעם ישראל ולקרב הגאולה. 

וכן רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, לעילוי נשמתם של כל נפטרי עמו ישראל ולכל אלו שאין מי שיגיד 
עליהם קדיש.  

לרפואת יוסף חי בן שרה, דודו של המחבר.     

לעילוי נשמת: כרמן ויוסף בן מרים למשפחת בן עזרא ז"ל סבו וסבתו של המחבר. יצחק לוי בן רחל ז"ל סבו 
של המחבר, אברהם בן עזרא בן כרמן ז"ל, לעילוי נשמת בני משפחתו של המחבר ערן בן עזרא מכל הדורות. 
לעילוי נשמת יעקב בורג בן פירה. וליליאן אור ווסטווד )בורג(בת שרה. ויניב אוזנה בן נאוה. ויוסף מלכית בן 
אווה )חווה(. דוד שבת בן שרה אמנו. לעילוי נשמת מאיר סלמה. ויוסף חיים בן מסעודה, יפה בת רחל, איתי בן 
אינבל, שולה בת סלימה, שולמית גד בת חוה אמנו )אמא של גליה(, לעילוי נשמת הצדיקים זכרונם לברכה רבי 
נחמן בן פיגא, רבי מאיר בעל הנס, רבי ישראל אבוחצירא)הבבא סאלי(, הרב ניסים יגן בן רחל. לעילוי נשמת 
דוד המלך ובניו. לעילוי נשמת שלמה בנו בן בת שבע, לעילוי נשמת רחבעם בנו בן מעכה. לעילוי נשמת רבי 
מנחם מנדל מרמינוב בן יוסף זצוק"ל לעילוי נשמת רבי נחמן בן פיגא מברסלב ,ולעילוי נשמת הרב יהודה פתייא 

ולעילוי נשמת חכם מנחם מנשה  זכרונם לברכה וכל הצדיקים וכל מי שאין מי שיגיד עליו קדיש, מכל הדורות .

לרפואת והצלחת: לרפואת כל עמו ישראל ובפרט אליהו בן כרמן ושולה רחל בת שרה. הוריו של המחבר. 
לרפואת ניסים לוי בן שרה. לרפואת יוסף חי בן שרה, לרפואת אנטה בת שרה, לרפואת שרה בת אסתר לרפואת 
פאני בת כרמן. ולרפואת ולהצלחת כל משפחת לוי, ומשפחת בן-עזרא, ומשפחת פוני,ומשפחת בורג, משפחת 
שבת,  משפחת  חרוטי,  משפחת  מלכית,  משפחת  מלכה,  משפחת  רווח,  משפחת  סימון,  בן  משפחת  ווסטווד, 
משפחת סופר, משפחת ישראלי, משפחת סויסה, משפחת ברונשוויג, משפחת אוזנה, משפחת בוגנים, משפחת 
חרמון, משפחת דיין וכל עמו ישראל. תודות מיוחדות לרבי אליהו לוי בן שרה ולהצלחתו ולהצלחת כל בני ביתו. 
ותודות למרים לוי בת פנינה ולהצלחתה, שעמלה רבות בהגהת ספר ההוכחות וספר התשובות שהוא ספר ההמשך 
לספר ההוכחות. להצלחת הרב אמנון יצחק שליט"א והרב זמיר כהן שליט"א והרב יהודה סרבניק. הרב יוסף שני 

שבתאי שליט"א ובני משפחתו היקרים. רבי דוד אבוחצירא שליט"א. הרב דב קוק שליט"א. 

לזיווג הגון ונאה משורש נשמתו או ממדרגתו הרוחנית של מחבר הספר ערן בן שולה רחל.)אודה שתתפללו 
עליי לזיווג הגון שכידוע המתפלל על חברו וזקוק לאותו דבר נענה תחילה.( לזיווג הגון ונאה ותשובה שלימה 
לימית פוני בת עליזה, לאורלי רחל בורג בת ליליאן ולתהילה בורג בת ליליאן. לזיווג הגון ונאה ניסים בן שרה. 
זיווג הגון למרים בת פנינה וכל אחיה ואחיותיה. לזיווג הגון לענבל טוהר אוזנה בת נאוה, זיווג הגון לחלי דיין 

ולכל הרווקים והרווקות בעם ישראל, במשפחת לוי ובמשפחת בן עזרא.  

ב"ה תם ונשלם בשעה טובה ובסיוע האל ספר התשובות. 

עו"ד ערן בן עזרא
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הסכמות/המלצות

1. הרב הגאון הגדול חכם יוסף שני שבתאי שליט"א נכדו של הרב המקובל האלוקי חכם מנחם מנשה זצ"ל 
)מי שהושווה לרב עובדיה יוסף שליט"א בגדולתו בתורה( הרב המליץ בחום רב ונתן הסכמתו לספר.כבוד 
הרב שיבח בשלל ברכות את הספר ותוכנו ונהנה לקרוא בו ולהפיצו.הרב אמר שמצווה גדולה להפיץ ספר זה. 
כבוד הרב עזר למחבר לערוך את הספר והשקיע שעות רבות בייעוץ הכוונה.שהשם ישמרהו ויחייהו וייתן לו 

ולמשפחתו שיוסרו מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויאריך ימיהם בטוב ובנעימים. 

2.ספר זה קיבל הסכמתו של הרב הקדוש ובעל החסד הצדיק רבי אליהו לוי שליט"א, שהמליץ בחום רב שכל 
יהודי יקרא בספר זה ויחזק את יראת השמיים שבו והידיעות שכל תורת משה אמת בבחינת וידעת היום והשבות 

אל לבבך.)ראו בנוסף מכתב הסכמה בעמודים הבאים( ניתן היום 1-16-12 למניינם. כ"ד בטבת תשע"ב.

3. ספר זה קיבל את הסכמתו והמלצתו החמה של אבי מורי ורבי אליהו בן עזרא שליט"א.) יחד עם אימי היקרה 
שולה רחל בת שרה שהשם ישמרם ויחייהם בטוב ובנעימים בבריאות איתנה וחיים ארוכים.(

4. הספר קיבל את המלצתם/הסכמתם של הרבנים הבאים: 

א. הרב רביד נגר שליט"א שהמליץ לקוראיו באתרו אור לנוער )מומלץ בחום רב( לקרוא את ספר ההוכחות כך 
כתב: "חומר נוסף תוכלו למצוא בספר ההוכחות של עו"ד ערן בן עזרא מומלץ בחום" )כמו כן, כבוד הרב שיבח את 
הספר בשיחה אישית עם המחבר,ואמר שהוא שומר על העותקים הבודדים שקיבל לחלוקה כמו על מצרך יקר,ומחלקם לראויים בהרצאותיו.( 

ב. הרב בן נון יוחנן שליט"א:״ בס"ד, יום מבורך לך ערן יקר! התרשמתי עמוקות מפועלך לאורך ולרוחב. למרות 
הקידמה במדיה, ישנו ציבור לא מבוטל שרצוי שיקרא,את מה שכתבת להפליא, אשמח להפיץ בשיעורי התורה לזיכוי 
הרבים ,מספר עותקים, בטוחני שזכותך גדולה בשמים בקירוב לבבות לאבינו שבשמים. הנני לחזק את ידיך להמשיך 
להגדיל תורה ולהאדירה, נזכה כולנו לגאולה במהרה ברחמים מרובים-אמן סלה !!בברכה! הרב בן- נון יוחנן" ובהמשך 
מרובה,למהדורה  להצלחה  ברכתי  את  שולח  אני  אותי,  לרגש  נכבדי!הצלחת  ערן   ": למחבר  הרב  כבוד  כתב 
נעימות  רבות  לשנים  תזכה   – וברוך  חזק  ברכת  ולתפארת!  לגאון  והיית  חוצה  מעיינותיך  יפוצו  הרביעית, 

וטובות!! בברכה! "

ג. הרב דן מחבר שליט"א כתב: "גם אני זכיתי לקבל להפצה את הספר הגדול בכמות ובאיכות "ההוכחות" מי 
שעדיין לא זכה לקבל מספר עותקים הוא לא מבין מה בעצם הוא מפסיד נסו והיווכחו. גם אני לא ידעתי ממנו 
עד אשר מששתי את דפיו, מילותיו ודבריו המאלפים. חבל על הדיבורים צרו באופן בהול ומיידי קשר עם ערן 

ואז תבינו במה מדובר" 

ד. הרב אריה)אריק( לנדאו שליט"א מרצה בכיר בארגון הידברות כתב: "קראתי בספר ההוכחות בשבת. איזו 
מסירות נפש מבהילה ה' ישלם לך כגמולך ")ראו המלצות נלהבות נוספות בסוף הספר בפרק התגובות( 

ממושב  ס.  ז.  הרב  שיחיה  אבי  רב!  שלום  עזרא,  בן  ערן  הרב  ״לכבוד  כתב:  מאחיהוד.בנו  ז.ס  ה.הרב 
אחיהוד התאשפז בבית חולים בנהריה לניתוח בתאריך 31.1.2012 וראה את ספרך ההוכחות והתלהב ממנו. 
כשהגעתי לבקרו הוא הפנה את תשומת לבי לספר שנמצא בבית הכנסת בבית החולים. אני ראיתי ונדלקתי. 
אני מבקש בזאת אם תוכל לשלוח לאבי את הספר ואם צריך להעביר תשלום נעביר בהתאם. כתובת אבי: 

הרב ז. ס. . . א. ס 2.2.12 "
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ספר התשובות698 

5. החלק של הילדים האוטיסטים קיבל את ההסכמות של כמה מגדולי הדור)כמו הרב שטיינמן שליט"א( 
שניתנו להדפסת הספרים שמהם נלקחו המסרים מהילדים האוטיסטים לרבות רבה הראשי של בת ים ועוד ועוד 
ראו הפרק על המסרים מעולם האמת דרך הילדים האוטיסטים שעברו בחינה של רב בטרם פורסמו ואכן הם 
תואמים באופן מדוייק לכל האמור בתורתנו הקדושה ויש בדבריהם לעורר לתשובה.עם זאת אין ללכת לילדים 

האוטיסטים כאורים ותומים של דורנו.ויש לקבל את מסריהם רק לאחר שעברו בחינה של רב.

 דברי הגאון הגדול 
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א )מתוך הספר ונפשי יודעת מאוד -2(

פגועי  עם  החדשה  התקשורת  בענין  שטיינמן  הגראי"ל  של  מפיו  סרבניק(  יהודה  אישית)הרב  לי  נמסר 
המוח)אוטיסטים( שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים לעורר בזה את הישנים השוכחים את האמת בהבלי 
הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, ואף לחזק את בני התורה בדברים שיש לחזק את בני התורה של זמנינו  
. באשר דבריהם הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר מאד את כל המעיינים בהם. על כן, טוב להפיץ ולפרסם 
על  לו  השיבו  שהם  מהתשובות  מאד  והתפעל  מוח  פגועי  עם  בתקשורים  אישית  נכח  אלו.הגראי"ל  דברים 
שאלותיו. לדעת הרב שליט"א חשוב מאד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך חשבון הנפש ואין להתעלם 
מהם.הקב"ה שולח לנו הארה ממרום ואילו אנשים רבים מתעלמים ומזלזלים בה. לכן, עודד אותי מאד הרב 
שליט"א להוציא את הספר ]"ונפשי יודעת מאד" ספר מסרים מילדים אוטיסטים שכתב הרב סרבניק ומסריו 
מובאים בספר זה[ המעביר מסרים אלו לציבור הרחב. מאידך, בקש להזהיר בזה שאין להשתמש בהם למעשה 
לשום ענין והוראה. כמו כן הזהיר לא לשאול אותם בעניני עתידות. לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך 

מטרה אחת, לקרב את לבבות עם ישראל לאביו שבשמים.

הרב יוסף בר שלום,  הרב הראשי לבת ים  

פנה אלי איש ירא שמים מבעלי תשובה בישראל, ובקש הסכמה לספר "דניאל" שבו כתובים גילויים שהיה לילד 
אוטיסט בשם "דניאל". והנה כל האמור שם יש בו יראת שמים, הכל כבר כתוב בנביאים כתובים ודברי רז"ל 
והמדרשים. ומ"מ כיון שאנשים מתעוררים הרבה כשקורים זה מילד בן דורינו אמינא לפעלה טבה יישר, ואפשר 
להדפיסו ולחלקו בישראל להשיב רבים מעוון ולעוררם ליראת שמים. ובפרט שהסכים על זה אחד מן הגדולים.

   עוד הסכמות למסרי האוטיסטים:
קראו בפרק המסרים מהאוטיסטים בספר זה, שמכיל עוד הסכמות רבות מגדולי הדור שבדקו מסריהם שתואמים בול לדברי חז"ל 
ערלנגר  סענדר  ר'  הרב הצדיק הרה"ג  ראו מכתבו של  תהומית.  ברצינות  לקחת את מסריהם  כולנו  על  וחובה  והמדרשים. 
שליט"א מבני ברק שחקר ובדק וכתב מכתב של מספר עמודים שמביא ראיות חדות שמסריהם מגיעים מהקדושה ויש לקחתם 

ברצינות רבה ולשוב בתשובה שלימה.

 בס"ד   כ"ד  בטבת תשע"ב  הסכמה- מהרב הצדיק אליהו לוי שליט"א-                                              
ברכה מיוחדת לעו"ד ערן בן עזרא הי"ו-מוקיר ורחים רבנן, עוסק בצורכי ציבור באמונה שלא על מנת לקבל 

פרס.מזכה את הרבים ומשיב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמיים ולעבודת השם יתברך. יושב ימים 
ולילות על מנת ללמוד וללמד ולזכות את הרבים ולהפיץ את תורת השם.

יהי רצון שיהיה חבור זה ועוד חיבורים אחרים שכתב והוציא לאור ,בסייעתא דשמיא יהיו לטובה ולברכה, 
לששון ולשמחה ויצליח בכל מעשה ידיו.שהשם ימלא כל משאלות ליבו לטובה באושר ועושר וכל טוב ובכל 

אשר יפנה יצליח וירוויח." יברכך ד' וישמרך יאר  ד' פניו אליך ויחונך ,ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום".

בברכת התורה, הרב אליהו לוי שליט"א




