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 התכתבות בפייסבוק
 

, להלן התכתבות של שני בני אדם
 .האחד מאמין והשני אתיאיסט

, 33בחור בן , שמו ארז, האתיאיסט
מנהל חברת סטארטפ בתחום 

 .דיאגנוסטיקת רכבים
בחור בן , שמו אריאל ראובן, המאמין

 .יווק והפרסוםעצמאי בתחום הש, 33
 

ארז ואריאל ראובן חברים , ראוי לציין
אך מעולם לא , מזה כשלוש שנים

שוחחו בנושא הדת מלבד התכתבות 
 .זו
 

הסיבה שדו שיח זה פורסם היא מכיוון 
ששאלותיו של ארז ותשובותיו של 

מקיפים חלקים רבים ראובן אריאל 
מתחום הכפירה עד להגעת שלב 

 .האמונה
 

כפי , אינטליגנטכאדם נאור ו, ארז
אינו , שהוא מגדיר את עצמו בשיחה

שום משפט  ראובן מוכן לקבל מאריאל
שאינו מתיישב שכלית בשילוב 

 .הוכחות לוגיות
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דבר , משיב לכל שאלהראובן אריאל 
 .דבור על אופניו

 
הקורא ייהנה מהתכתבות ברמה 

ימצא תשובות לשאלות רבות , גבוהה
ואף , של רבים בליבותיהםהמקננות 

ימצא נחמה ושכל טוב לשאלות 
 .המרובות של האתיאיסטים

 
התכתבות זו החלה בתאריך 

והסתיימה בתאריך  5253255325
3353/55325 

ניתן לפנות לאריאל ראובן בפייסבוק 
 Ariel Reuven Goyerbergתחת השם 

 
 ?יש לך שאלות בנושא יהדות

הכה את : בפייסבוקאותנו שו חפ
 המומחה 

נגענו בהתכתבות לא כמעט שו אותנטיתבות תההתכ

 המקורית

 ...'מילים כפולות וכד, מלבד שגיאות כתיב

 שם משפחתו של ארז שונה לבקשתו, הדמויות אמיתיות

 

 קריאה מועילה
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ariel.berg2
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במידה ויש סיבה אלוהית או  -נקודה למחשבה 
ארץ וגלגול נשמות עילאית להיווצרות כדור ה

חשבת פעם למה , וכל שלל האמונות האחרות
למה ? ייצרו בכלל את כל המנגנון מאחורי זה

למה . שני ושלישי, ראשוןקיים בכלל עולם 
לחיות בעולם הזה ולהתפתח לעולם  ךנשמה צרי

למה יצרו את כל ? למה זה קיים בהגדרה -הבא 
נגיד ואני נשמה שתמשיך לעולם ? התהליך הזה

י "עפ)כי עשיתי ממש טוב בעולם הזה  הבא
עברתי לעולם הבא כי זכיתי  -( האמונה

המשכתי , ואף יותר מזה. והרווחתי את זה ביושר
הלאה לעולמות אחרים ויותר מתקדמים ויותר 

חשבת למה , מה השורה התחתונה -. מתגמלים
מה , "אאוט-זום"בראיה של , כל זה בכלל קיים

ימות האנרגיות למה קי? נותן כל התהליך הזה
נשמות ולמה צריך בכלל היה לברוא / האלה 

 ?את כל התהליך

Like ·  · Unfollow Post · May 25 at 9:41am near Tel Aviv 

 
 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/
https://www.facebook.com/pages/Tel-Aviv-Israel/106371992735156
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אני ממליץ לך בחום לצפות בסרט שנקרא בראשית  
היריעה . תיכף אשלח לך קישור לסרט.נקודות למחשבה

על כן אשיב , ארוכה מלפרוס אותה כאן בתשובה קצרה
האלוקים הוא נצחי וטוב ולכן ברא עולם הבא כדי : בקצרה

להיטיב הטבה נצחית להלן סרט שלוקח את כל ההנחות 
שלך וקובע אותן 

/http://www.youtube.com לעובדות

watch?v=_g9joAlkRTc 

: תשובה? ך הרבה טובלמה אמא מעניקה לבן שלה כל כ
האלוקים אוהב ...אותו הדבר...בגלל שהיא אוהבת אותו

 תצפה בסרטון. אותנו ורוצה להעניק לנו הטבה נצחית

May 25 at 9:52am · Like 

 

 

 

כ עונה על "זה לא כ. אני עדיין אתאיסט. ראיתי את הסרט 

למה קיים כל העסק ... השאלה או יותר נכון הטענה שלי
. תסתכל מעבר לראיה וההבנה שלך בעולם הזה? בכלל

" מלמעלה"כ "תסתכל ברמה כ? קיים למה, כל העניין
תסתכל על זה ברמה מהכי . כאריאל, ותנסה להסביר

 (אם אתה מסוגל כמובן)גבוה ותחלחל למטה 

http://www.youtube.com/watch?v=_g9joAlkRTc
http://www.youtube.com/watch?v=_g9joAlkRTc
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372572122810740&offset=0&total_comments=11
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May 25 at 10:14am · Like 

לאף אחד ... א"ד, זו שאלה שמכוונת לדת ולמדע כאחד 

 אין תשובה( אני מאמין)מהגורמים 

May 25 at 10:15am · Like 

 

. אתה הכל. ואתה מושלם. תאר לך שאתה האלוקים 
לברוא משהו . ואתה ממש אבל ממש רוצה לעשות טוב

ואתה רוצה להיטיב ..אתה מלא: כלומר. שהוא הפוך לך

אי שתברא התשובה ווד? מה תעשה. ולמלא נברא ריק
אני מצליח ? אתה מבין. נבראים כדי להיטיב עימהם

 ?אני ברור? להבהיר את המסר

May 25 at 10:18am · Like 

 

האדם הוא כלי ריק שצריך מילוי : לפי לשון הזוהר הקדוש 

זה . זו הסיבה שנברא האדם. האלוקים הוא מילוי. כל הזמן
התשובה הזו ברורה . עזוב אריאל או לא אריאל. גם הגיוני

ים לב איך ש. אני לא צריך שום הסבר מעבר לכך. ומובנת

הוא צריך , הוא צריך לנשום בכל רגע: וממה עשוי האדם
הוא צריך , הוא צריך בית, הוא צריך להתלבש, לאכול

הוא צריך , הוא צריך הגנה, הוא צריך ביטחון, חברה
הוא צריך , הוא צריך אהבה, הוא צריך כבוד, בריאות

הוא צריך , הוא צריך ללכת לשירותים, להגשים את עצמו
א צריך בכל רגע ורגע למלא חסרונות ודברים הו, מין

האלוקים בכל רגע ממלא לך את . שהוא ריק מהם
נותן לך , האלוקים בכל רגע מחייה אותך. הצרכים שלך

, נותן לך בריאות בכל רגע נתון, מפעים את ליבך, לנשום

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372579976143288&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372580399476579&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372580969476522&offset=0&total_comments=11
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אתה ריק . וזו המטרה שלשמה נברא העולם כדי להיטיב

מלא את החסרונות הוא מ. אתה כלום בלעדי האלוקים
בעולם הבא הוא . אבל זה רק לעולם הזה. שלך כל הזמן

וזו המטרה של הבריאה . וזה טוב גמור. ימלא אותך לנצח
כדי למלא אותך בכל רגע בטוב ולעשות אותך מאושר 

 פשוט וקל. לנצח

May 25 at 10:25am · Like · 1 

 

 OK ...מדע/אם נשווה לעולם החומר, אני מדבר איתך ,

ל העסק כ -אין גבול שמיים וחלל , ברמה של הגלקסיה

מה זה נותן לאותה ישות , מי יצר ומי החליט ולמה -הזה 
נשמות /ומה זה משנה אפילו ברמה מסויימת לכל הישויות 

אחרות שקיימות בכל העולמות והכוכבים והגלקסיות 
בקצה יש את , תדמיין מבנה של פירמידה. והרבדים האלה

של " סוף המסע"העולם הסופי שאפשר להגיע אליו או 
כל הפירמידה הזאת קיימת , עכשיו. ורך הענייןהנשמה לצ

מי יצר אותה  -( או שכן או שלא)איכשהו ובשביל משהו 
נגיד ויש לך תשובה מספקת על עניין , עכשיו**** ? ולמה

את עצמך  קח -? אתה מוכן לזה -! יופי? סבבה. הפירמידה

מה יש  -( ממש מעל הקודקוד)אל מחוץ לפירמידה 
 -? "אלוהים"? ריק טוטאלי? חלל עוד? עוד עולם???? שם

מה יש שם ולמה הוא יצר את  -וזאת השאלה האמיתית 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372582649476354&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372582649476354
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!?"הפירמידה"
 

May 25 at 10:25am · Like 

 

. הבט שם, קודם כל כתבתי לך באריכות תגובה שנייה 

 בינתיים אני כותב לך תגובה נוספת כאן

May 25 at 10:27am · Like · 1 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372582796143006&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372583599476259&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372583599476259
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 קראתי אותה גם -כתבנו תגובה ביחד  

May 25 at 10:29am · Like 

היקום נמצא בתוך האלוקים : אתה צריך להבין דבר אחד 

. היקום הוא מוגבל. האלוקים גדול מהיקום. ולא להיפך
. כמו שהמקלדת שלך מוגבלת מישהו הגביל אותה

הבית שלך מוגבל . השולחן מוגבל מישהו הגביל אותו
כך . גביל אותומישהו ה. הבניין מוגבל. מישהו הגביל אותו

על שאר . גם העולם והיקום מוגבלים ומישהו הגביל אותם
 .השאלות אני חושב שהשבתי לעניין

May 25 at 10:31am · Like 

 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372583879476231&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372568249477794/?comment_id=372584526142833&offset=0&total_comments=11
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העניין . לי אישית יש הבנה שיש משהו מעבר
הוא שאני גם בנאדם אמפירי ואני צריך להרגיע 

אין . י הוכחה כלשהי כביכול"את המחשבות ע
 ...כרגע כל הוכחה מוחשית לקיומו

למה אין  -כ עוצמתי וקיים בהכל "ואם הוא כ
. איזושהי הצהרה או עשייה שמראה שהוא קיים

שיבוא עם משהו מול הפנים ... רמזים זה לילדים
תסתכל על האבן "או !" אני אלוהים, שלום" -

אני מרים אותה בלי לגעת ובלי שאתה , הזאת
 ! :(תן משהו -" רואה אותי

Like ·  · Unfollow Post · May 25 at 11:03am near Tel 
Aviv 

  

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/
https://www.facebook.com/pages/Tel-Aviv-Israel/106371992735156
https://www.facebook.com/pages/Tel-Aviv-Israel/106371992735156
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Lotti Mogilsky likes this. 

  

זה שאתה : ולעניין! אהבתי את השאלה שלך! קודם כל

צריך להרגיע את המחשבות שלך זה לא אומר שאתה 
אתה יכול להיות כמו . צריך להגיע מסקנה שיש אלוקים

הרבה אנשים ולהגיד שהעולם נוצר מפיצוצים מה שלא 
אתה לעומת ...אבל סתם לשם המחשה..הגיוני בעליל

זה לא הרגעת , אלוקיםאדם בעל הגיון ומבין שיש , זאת
יש כל . המחשבות אלא תובנה בסיסית שמקורה בשכל

כך הרבה הוכחות לקיומו ונעמוד רק על תובנה בסיסית 
ולא נאריך כאן למרות שיש לי חומר בלי סוף להוכיח שיש 

אתה ההוכחה שיש בורא : אבל על קצה המזלג, אלוקים

 ,כוס: מרכיב/ כל דבר מורכב מעיד על מתכנן . לעולם
, כל דבר מישהו תכנן...מדפסת, כסא, שולחן, ספר, טלפון

וכל ...אין לך דבר אחד בעולם שלא תוכנן על ידי מישהו
האדם בעל ...אלו הם בעלי מקסימום אלפי חלקים

אם אנחנו בעלי , מיליארדי מיליארדים של תאים תואמים 
, שכל מבינים שכוס חד פעמי לא נוצר מפיצוצים או מקרה

העיניים : ף קל וחומר שהאדם לא נוצר במקרהוודאי ואינסו
. הכל מתוכנן בדיוק מושלם, האוזניים גם כן, זו לצד זו

תאים שעובדים  דממיליארטיפת דם מורכבת ? הידעת

הרי זה ? פיצוצים? מי עשה את זה? בסנכרון אחד עם השני
אם : גם סטיבן הוקינג בספרו כותב בזה הלשון...מטופש

אפילו . נבין את שכלו של האלוקים, נבין איך העולם עובד
ועכשיו תבין דבר . הוא גדול המדענים מבין שיש אלוקים

מטרת הבחירה היא שהאדם יבחר מבחירה חופשית : אחד
להאמין שהוא קיים ולעשות את רצונו אשר כתב בתורה 

על מנת שיזכה בזכות עמלו לעולם הבא שדיברנו עליו 
אני , שלום: "זו הסיבה שהוא לא בא ואומר, קודם לכן

כי אם היה עושה כן לא הייתה לנו בחירה ולא , אלוקים

 :(נתתי משהו . קבלת שכר עבור אותה בחירה

https://www.facebook.com/lmogilsky


 

13 

May 25 at 11:11am · Like · 2 

 

זה אנרגיה או אלוהים או לתקרא , משהו קיים, כך או כך 

ולנו יש משהו שמקשר בין כ, בסופו של דבר. כל דבר אחר
 ויש הבנה שהמחשבה משפיעה על החומר

May 25 at 11:23am · Like · 1 

אם אתה מבין או תבין שיש אלוקים שברא את העולם  
אתה תשנה את מעשיך ...ונתן את התורה ויש עולם הבא

 ?היום יומיים ותחזור בתשובה

May 25 at 11:55am · Like · 1 

לדעתי הדת ובעיקר ההלכה ממש מעוותים את פני  

אני רואה אותם כמגבילים לפתיחות האמונה . התמונה
תעשה שנראה לי לא נכון  זה הרבה עשה ואל. וההבנה

לכן  -לעשות כישות שיכולה לחשוב ולהאמין בעצמה 
  ...לעולם לא אחזור בתשובה

כך שאני לא , ורמת המוסר והערכים שלי גבוהים מאוד
 "יהיה נכון"צריך רב שיגיד לי מה ואיך לעשות כדי שזה 

 אני מספיק מאמין בעצמי ובדרך שלי כדי לא לעשות זאת
כל , להיפך. זלזול כלפי כאלה שכן מחליטיםואין לי כוונות 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372596082808344&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372596082808344
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372599219474697&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372599219474697
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372607062807246&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372607062807246
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אחד יעשה מה שנראה לו לנכון כדי להגיע לתשובה 

 האמיתית שלו

May 25 at 11:57am · Like · 1 

זו ... שים לב..." 'עתי הדת ובעיקר וכולד" : ציטוט מדבריך 

אתה . שזו אינה דעתם מאמינים מיליארדייש ...דעתך

מסתכל על היהדות מרחוק כמו ילד שמסתכל על מטוס 
 033יש שם , אתה יודע בני: מר לוטס באויר שאבא שלו או

אבא איך זה : הילד אומר לו. אנשים בנקודה הקטנה הזו
אבא ...אנשים נמצאים בנקודה קטנה 033יכול להיות ש

אנשים  033שלו לוקח אותו לשדה התעופה ומראה לו 
גם אתה רואה את הדתיים והדת מרחוק . יוצאים מהמטוס

!!! אלא דעתך אבל זו לא..כפי שאמרת" לדעתי"ולכן זה 
אתה תבין , אם תתקרב ליהדות תלמד ותחקור אותה

הדת ובעיקר ההלכה נותנים לאדם : שההיפך הוא הנכון

, זה לא רק עשה ואל תעשה. חופש פתיחות אמונה והבנה
זו חכמה עילאה שלומדים אותה עד היום האחרון ויש 

סודות עילאיים בקבלה שאינך מבין וזה מדהים ורק אם 
ה ותשב ללמוד אתה תבין את סודות היקום תחזור בתשוב

, רמת המוסר והערכים שלך גבוהים ככל שיהיו. ומטרתו
אינם משנים את העובדה שהדת אמת והמוסר והערכים 

שלך נמוכים בצורה אדירה בין מה שהאלוקים מבקש 
ואני לא מדבר על תפילין . שנתנהג לבין הטבע שלנו

לומד את ספרי אני מדבר על מוסר אישי שרק מי ש, ושבת

המוסר הדתיים מבין עד כמה רוצה האלוקים שנהיה 
: כגון, ליםטובים וחילוני רגיל לא מסוגל לעמוד בכל הכל

הלכות כיבוד אב ואם , הלכות רכילות, הלכות לשון הרע
והאדם אם הוא מחפש את התשובה  ,בדקדוק רב

האלוקים יסייע לו לקבל את . האמיתית הוא יגיע אליה
 ונותהתשובות הנכ

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372607479473871&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372607479473871
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May 25 at 12:03pm · Like · 1 

שנים ובבני  11גרתי בירושלים , צר לי לאכזב אותך אריאל 

ראיתי וחוויתי הרבה מהאנשים , דיברתי... 13ברק עוד 

לגרום לי "חלקם גם ניסו , (הדוסים בשפתי)האלה 
וזה משהו . אני בדרכי נשאר, אבל זה לא משנה, "להבין

הרבה מהם חוזרים , א"שחסר להרבה חוזרים בתשובה ד
ן להם שום דרך או אמונה בעצמם או בתשובה בגלל שאי

אז הם  -שאין להם את היכולת לעשות את זה לבד 
, מחפשים תשובות והכוונה ממקורות זמינים שהם מכירים

 .כגון רבי א או ישיבה ב

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372608996140386&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372608996140386
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May 25 at 12:08pm · Like · 1 

זה . לא אומר שאתה צודק, זה שאתה עומד בדעתך, ארז 
זה לא עושה אותך גבר , שאתה לא משנה את מעשיך

לאדם שיודע שחי בשקר זה הופך אותך : ההיפך. גבר
הרי . ונשאר שם כדי להיות גאה שהוא לא משנה את דרכיו

אתה מוזמן . לכל שאלה שתשאל ליהדות יש תשובות
אבל אם יוכיחו לך מאלף ועד תו . לשאול אותי הכל

שיהדות אמת  133%הכללללללל עד כדי שאתה תדע ב

אז איך נקרא לאדם , ובכל זאת לא תשנה את דרכיך,היא
 ?לא שקרןכזה אם 

May 25 at 12:18pm · Like · 1 

 .משחקים פוקר ביחד. אנחנו חברים טובים, ארז 
יש לי חברים חילונים ואני משחק פוקר עם . אין לי בעיה

 חילונים
 כל אדם עושה בחירה לנשמה שלו

אבל כנראה שאתה לא מספיק בעל , אתה אדם חכם
 התבוננות

 יש חכמה בינה ודעת
 אתה חכם ובר דעת

 אבל כנראה לא נבון

 ..וזה בסדר
 

  דעבעל י -חכם 
 מבין דבר מתוך דבר -נבון 

 מסוגל להבדיל בין דברים -דעתן 
אם היית נבון היית מבין דבר מתוך דבר ומסיק שלחזור 

 בתשובה זה הכרח
 

אתה אדם מרשים משכיל שכיף . אני מכיר אותך במציאות

אבל בגלל שההבנה שתורת ישראל אמת זה , לשוחח איתו
 וזו בעיה...מחויבמחייב ולא כיף להיות 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372610326140253&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372610326140253
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372613179473301&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372613179473301
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May 25 at 12:23pm · Like · 2 

אבל עכשיו אתה מבין למה שונאים , גוע שובבלי לפ 
אותנו בכל העולם ולמה לדעתי הייתי מתנהג כמו היטלר 

היהודים המאמינים חיים  -( חוץ מהקטע של ההרג)
בקהילות שלהם עם האמונות ותפיסות העולם שלהם ומי 

וזה  -" לא מסוגל להבין", "לא נבון"שחושב אחרת הוא 

התנשאות לשמה והיא  זו -בדיוק מה שמעצבן את כולם 
לא באמת יכולים , כי המאמינים האלה, ממש חסרת ערך

להבין הכל ולא באמת או בהכרח חכמים או נבונים יותר 
לכן גם אמרתי תמיד שהדת ... מאחרים שהם לא מאמינים

זה הדבר העיקרי שגורם ( נוצרית או כל דבר אחר/יהודית)
 .למלחמות בעולם ולאי צדק ולכאבי לב מיותרים

 
אני לא כועס ועדיין מכבד , למרות שזה נשמע ככה, ושוב

 :(אותך ואת דומך 

 
לא ראיתי פיסה של ... וגם בינתיים לא שכנעת אותי אחרת

ואם . מידע שגורמת לי לחשוב או לרצות לחשוב אחרת
גם אם תהיה , אני לא אעמוד מול האמת שלי, אראה לנכון

הזדמנות  כי אני נותן, "לא" -חדשה ואגיד בגאוותנות 
 תמיד. להכל

May 25 at 12:28pm · Like · 1 

בוא נניח שיש אדם שהולך במסלול מסויים ואתה , ארז 

ואתה , בדיוק חוזר משם ואתה רואה אדם שהולך לשם
בדרך שאתה הולך בה אין , שמע: מזהיר אותו ואומר לו

אני בדיוק חוזר . המסלול לא מוביל לשום מקום, שם כלום
והבן . זו דרך ללא מוצא. אין שם כלום: משם ואומר לך

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372614432806509&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372614432806509
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372615596139726&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372615596139726
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אני יודע שאתה צודק , עזוב אותי: ם מתעקש ואומר לךאד

זה ? מה דעתך על האדם הזה. ובכל זאת אני אלך לשם
נבון זה אדם שעושה אחד פלוס אחד ומשנה ? נבון

ושאלה .........? מה דעתך? יש באיש הזה תבונה...דרכו
האם אתה שיודע שבסוף המסלול אין כלום : נוספת

שאות שאתה מזהיר את האם זו התנ, והדרך ללא מוצא
ואם זה מעצבן את הנהג שבדיוק נוסע לשם ואתה ? האחר

, זו לא התנשאות? אכפת לך שזה מעצבן אותו, מזהיר אותו
ואני מסכים איתך ששוני , זו תובנה שכלית או ניסיון אישי

. כגון שוני בין הדתות. בין בני האדם גורמים למלחמות

ואם . ודע את זהואני גם מכבד אותך ואוהב אותך ואתה י
אתה אדם אמיתי שמוכן לקבל מידע ולהשתנות אז אתה 

 גם אדם נבון

May 25 at 12:34pm · Like · 1 

לא צריך ... אבל יש דרך להבהיר ולהעביר מידע, זה נכון 
לסגור את העובדות והידע בפני כולם ולצפות שהם יקבלו 

ואני יכול לומר את אותו (. ם)את זה רק בגלל שאמרת
שלך  מאיפה אתה יודע שהדרך -הדבר לכיוון שלך גם 

אני בטוח שלא חווינו את אותם חוויות ? נכונה יותר משלי
בחיים ואני רואה את העולם אחרת לגמרי עם תובנות 

 אני מצדי אבל לעולם לא אטיף או -ותפיסות שונות לגמרי 

אני אחיה , ממשלות ועולמות בגלל האמונה שלי אשנה
אם יגיע אלי מישהו שיירצה , אותה בצניעות ובאופן נבון

אבל אני לא אומר לו שאם , אני אלמד אותו -ד ממני ללמו
 .הוא לא לומד או משנה את דרכיו הוא נידון לאבדון

May 25 at 12:40pm · Like · 1 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372617092806243&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372617092806243
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372621406139145&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372621406139145
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, רק עם שינוי קל. כל דבריך מתוקים מדבש, קבל לייק 

 :להלן השינוי בתגובה חדשה

May 25 at 12:41pm · Like · 1 

אני מוכן לדון איתך , אם הדרך שלי נכונה יותר או שלך 

בנושא ונגיע למסקנה משותפת אם אנחנו אנשי אמת 

וודאי שלא חווינו . לחקור את האמת לפי שכלנושמוכנים 
את אותם החוויות ולכל אחד השקפת עולם בגלל זה 

אבל , קוראים לך ארז מצפון מרכז ואני אריאל מהמרכז
אתה לעולם . יש לשנינו ולדון אפשר' שכל בריא ברוך ה

אין לך שום , לא תטיף מכיון שבדרך שאתה מאמין בה
אני לעומת . האחרת מחוייבות ללמד אנשים את הדרך

למדתי שאני ואתה שווים וגוף אחד אנחנו ואם אתה , זאת
עושה מעשה לא נכון מחובתי להסביר לך את הדרך 

בוודאי שלשיטתך אנשים לא נידונים לאבדון כי . האחרת

ואת המשך . לעומת התובנה שלי, לשיטתך אין דבר כזה
 :(אני בדרך . השיחה נעשה פנים מול פנים

May 25 at 12:46pm · Like · 1 

שוחחו ו גשונפ ארז ואריאל ראובן
 .שעות בנושא יהדות 3במשך 

המשך ההתכתבות כאן תשקף את 
 .אשר אירע בפגישה ביניהם

 

 

https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372622149472404&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372622149472404
https://www.facebook.com/groups/354894697911816/permalink/372593726141913/?comment_id=372623696138916&offset=0&total_comments=16
https://www.facebook.com/browse/likes/?id=372623696138916
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 תחתית הטופס

 למה כל העסק הזה קיים בכלל

 ?אתה רוצה לעשות את זה בפומבי

כן אני . אני מחפש אותם. ההיפך. אין לי בעיות עם ויכוחים

 רוצה לעשות את זה בפומבי

 קדימה
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אבל ... אם כי זה אמונה ותחושות אישיות שלי  סבבה

 הכל, בשבילך

אל . כל שאלה. אשיב על הכל, תוציא כל מה שיש לך

 אשמח לכל דבר. תהסס

 אתן תשובה בריאה והגיונית

 לכל שאלה

 בנפרד

 בכיף

 ?את הקבוצה הזאת למה פתחת
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? אתה מתכוון למה פתחתי את הקבוצה הכה את המומחה

כי הרבה שואלים אותי שאלות בנוגע לדת ובמקום , ובכן

השאלות פשוט . שזה יהיה פרטי שכולם יוכלו לראות

 ,כ"חוזרות על עצמן בדר

, שאלההאותה  את אז במקום שאני אשאל עשר פעמים

לתשובות שכבר  נהאני עונה כל פעם ואז מקסימום מפ

 .כתבתי קודם

 את השאלה שלך לא שאלו אותי אף פעם

  אני מיוחד! איזה כיף

 סתם

 מאז שהפכתי מודע, זה עניין שיושב לי שנים, בכל מקרה

 יפה מאוד

 ?אתה מתחזק מחדש

 כן

 כבר שנתיים
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 ?"לחזור"מה גרם לך 

 אני מבין שהתורה היא אמת לאמיתה ואין על זה עוררין

הידיעה שיש אלוקים שנתן את התורה בהר סיני מקובעת 

 בליבי ומושרשת עד שלא ניתן לעוקרה כלל ועיקר

 ועם זה מגיעים המעשים

 ?נולדת חרדי לא, זה כי אתה בא מהעולם הזה, טוב

וחזרתי  11.1ני חזרתי בתשובה בגיל א! ממש לא! לא

 היו לי ספקות לגבי היהדות. 11בשאלה בגיל 

נתקלתי במשהו שלא יכולתי לפרשו אלא  12בגיל 

שהיהדות היא אמת ושטעיתי שפירשתי מן האמת 

 והתחלתי להתחזק שוב. המוחלטת הזו

העניין הוא שאני גם . לי אישית יש הבנה שיש משהו מעבר

י "צריך להרגיע את המחשבות ע בנאדם אמפירי ואני

אין כרגע כל הוכחה מוחשית . הוכחה כלשהי כביכול

 ...לקיומו

למה אין איזושהי  -כ עוצמתי וקיים בהכל "ואם הוא כ

... רמזים זה לילדים. הצהרה או עשייה שמראה שהוא קיים
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או !" אני אלוהים, שלום" -שיבוא עם משהו מול הפנים 

מרים אותה בלי לגעת ובלי אני , תסתכל על האבן הזאת"

  !תן משהו -" שאתה רואה אותי

האמנתי . אני מגיל ממש צעיר מתעסק במחשבות ואמונות

כמו , תמיד בגלגול נשמות ואפילו חוויתי כמה דברים

אבל מאז שיש לי את ... מ"אפילו עבשראיתי פעם רוחות ו

( מה ששאלתי קודם)למה כל זה בעצם קיים "השאלה של 

 ...אין לי תשובות -
 

מה שראית זה משהו . אין עבמים...תיכף תשאל על עבמים

אני פשוט עדיין מקליד את . תיכף נגיע לזה...אחר

 התשובה לשאלה הנפלאה הקודמת
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 רה יודע הכל כבכאילו את... גדול אתה

נראה לי שיש לי תשובות לכל . שנים 7אני לומד יהדות 

עשיתי . כי שאלתי את הכל ולמדתי וחקרתי . השאלות

 תן דקה אני עדיין מקליד. אשכרה פרופסורה ביהדות

o   

 ושא האמונה הוא איש חכם בעינייבנ 1מי שמתעסק מגיל 

 ספר לי מה חווית

. בילדות" רוחות"יצא לי לראות ישויות בדמות , אז ככה

והיו לי חזיונות . ראיתי את עצמי מרחף מעל הגוף שלי

היו לילות  -שחלקם בחלומות וחלקם באור יום כשאני ער 

 -שהייתי חולם משהו ויום למחרת היה מוצג בחומר 

אני עושה תאונה עם האוטו של אבא חלמתי ש, לדוגמה

אבי סיפר לי שמישהו , ובבוקר למחרת( 17בגיל )שלי 

לילה אחר חלמתי שאני הולך לבית הספר . נכנס בו בחניה

פניה נראים , מסתובבת, ופתאום האישה שמולי הולכת

יום למחרת  -" תזהר"ועקת לי צכמו פני בולדוג והיא 

. שחלמתי את זה מסתבר שגנבו לנו את האוטו באותו זמן

היה לי גם חזיון שראיתי כשאני ער ובו ראיתי להבות אש 

עם כיתוב שאומר את שם חבר שלי שבאותו זמן האוטובוס 

ועוד (. לא קרה לנוסעים כלום)היה בתאונה , שבו נסע

כמה מקרים כאלה ואחרים שגרמו לי להבין שיש משהו 

לא יודע אם לקרוא לזה אני פשוט . מעבר לעולם הזה

אבל אני בטח . או כוח המחשבה" אנרגיה" וא" אלוהים"

ולכן אני תמיד , קרי אנרגיה, שיש משהו שמקשר בין כולנו
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 -כי אם כולנו מקושרים , משתדל להיות חיובי כלפי כולם

זה בעצם אומר , אז זה אומר שאם אהיה טוב למישהו

 שאהיה טוב לעצמי

 טלפון השניי

OK 

 קראתי

מעבר לאלוקים לא ייתכן , סףדבר נו. קודם כל מדהים

כי אנרגיה הוא דבר , שתקרא לזה אנרגיה או כח המחשבה

 ראית אתאתה  ובחלומךלא מתוכנן כביכול אלא אקראי 

אנרגטי ולא ייתכן שזה כח / עתיד אז זה לא אקראי ה

המחשבה כי במחשבה אתה יכול להשפיע רק על עצמך 

 הוא ברור הוא שמאת האלוקים, על כן. ולא על סביבתך

 שהביא לך את החלום והוא מתכנן העתיד

 אבל אנחנו באותה כוונה, זהו שלי זה לא כזה ברור

אנרגיה יוצרת מקריות , רק האלוקים מסובב סיבות: תבין

וכוח המחשבה לא יכול להשפיע על דבר עתידי , כביכול

זה . מוכרח שמאת האלוקים הוא, על כן. שאינו קשור אליך

 ברור
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 חח

זה בדיוק ... לה להשפיע על הסביבה גםהמחשבה יכו

 האמונה שלי שאנחנו מקושרים

 ?מי קישר, גם אם אנחנו מקושרים

 

 אולי אתה תביא את הבשורה החדשה

 לא נראה לי 

 שנים 0,033כי אני אומר דברים שקיימים 

 רק מעתיק ממה שלמדתי

 צריך לקחת את האמת ולהיכנע לה

 למרות שזה שונה ממה שחינכו אותנו

 

 חקיין
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על אמת אפשר להתעלם : אפשר לעשות צחוק מכל דבר

 .ולצחוק אבל אי אפשר להכחיש את האמת

על זה אין . שנה 0,013התורה ירדה לעולם לפני כ 

האם , יד לי אתהותג, שים לב מה כתוב בתורה. מחלוקת

זה מקרה או מעיד עדות מושלמת שהתורה ניתנה מאת מי 

 :להלן עשר ראיות ונקודות למחשבה, שברא את העולם

שרק  ז-בספר ויקרא פרק יא פסוקים א כתוב בתורה. 1

מעלה גרה ואין אינה ו שוסע שסע, החזיר מפריס פרסה

עד היום לא נמצאה חיה  –  .עוד חיה בעולם שעושה זאת

 .העולם שסותרת מידע תורני זהבכל 
 

 

שרק  ז-בספר ויקרא פרק יא פסוקים א כתוב בתורה. 1

הגמל הארנבת והשפן מעלות גרה ואינן מפריסות פרסה 

עד היום לא נמצאה חיה  –. ואין עוד חיות בעולם כאלה

 .בכל העולם שסותרת מידע תורני זה
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לשמש שם : "שנאמר, כתוב בתורה שלשמש יש אוהל. 0

ואומר מדרש , ('תהילים פרק יט פסוק ה" )והל בהםא

גלגל חמה יש לו : "בזה הלשון' בראשית רבה פרק ו

האין זה מפליא ידידי ארז שתורת ישראל לפני ". נרתיק

 ?אלפי שנים ידעו דבר שכזה

אסטרונום בכיר במצפה המלכותי , ר וידאל"ד: והרי לך

: ראומ 12בספרו צבא השמים בעמוד " גריניץ"הבריטי 

אמנם יוצאות , מיליון מעלות חום 11במרכז השמש ישנן 

זה נובע מכך שלשמש יש . מעלות 2,333ממנה רק כ 

שכבות הסופגות את קרינת החום עצמה הבוקעת מתוך 

 .השמש
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עיין מסכת . מריח ומבין ,כתוב בתורה שהעובר שומע. 4

מעוברת שהריחה : ושם כתוב כך' משנה ה' יומא פרק ח

: י שם"ופירש רש. מאכילין אותה עד שתשבע, ריח תבשיל

ואם אינה . לו המתאווהעובר מריח ריח תבשיל והוא 

עם התקדמות , והנה ידידי ארז. שניהם בסכנה, אוכלת

נודע לחוקרים כי העובר , המחקר וגילוי האולטרא סאונד

ממש אדם המסוגל לקלוט רשמים וגירויים מן החוץ ואפילו 

המדענית הידועה סוזאן עיין בספרה של . לזוכרם

, "המכונה שלא תיאמן –גוף האדם "שיפלביין בספרה 

 . שם מפורטים תוצאות המחקר. 11ועמוד  03עמוד 
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שנה בויקרא  1,333בזוהר הקדוש שנכתב לפני  כתוב .1

יש אנשים בשני צידי . העולם עגול ב. א: כך' חלק א' דף י

דם שונים בני הא. ג. הכדור והאנשים שלמטה לא נופלים

כשלצד אחד בכדור . ד. בצבעם ובחזותם ובקלסתר פניהם

אתה מוזמן ) ...ועוד. לצד השני יש לילה, הארץ יש יום

 (לפתוח את הספר ולעיין שם

 133אתה יודע שגילו שהעולם עגול רק לפני , ארז היקר

ויש אומרים גלילאו גליליי אשר חי )שנה על ידי קולומבוס 

 .(שנה 233רק לפני 
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 :'חלק א, בזוהר הקדוש שנקרא זוהר חדש פרק יבכתוב . 2

ארץ אחת ממש הוציאו : "וזה לשון הזוהר שיש שבע יבשות

, עכשיו תגיד לי ארז." וממנה נתהוו שבע ארצות, המים

התורה ...ממש לא מזמן? מתי גילו שיש שבע יבשות

 ...אומרת את זה אלפי שנים
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שממוצע  במסכת ראש השנה דף כה עמוד אכתוב . 7

והיום במחקר , ימים 13.10313 חידושה של לבנה הוא 

גילו שאורך חידוש הירח , אשר נערך בברלין גרמניה

ברור שהתורה צודקת ) 13.103123ממולד למולד הוא 

 –...( ושאלפית השנייה של המחקר המדעי הוא טעות

 .חפש בגוגל תמצא ראיות לדבר

 

 

שנקרא פרקי  בספר שנכתב לפני כאלפיים שנהכתוב . 2

, ומרגישים הכל שהצמחים רואים רבי אליעזר בפרק לד

קולו , בשעה שכורתים את עץ האילן: "להלן לשון המקור

כנס לגוגל ". הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע

אנדרה בוסה שהוא מדען בעל שם 'ותרשום את השמות צ

כמו  .של הצומח תהפיזיקאליועולמי שחקר את התגובות 

פיסיולוג , חפש את השם פרופסור סידני הוארד וינס, כן

כימאי צעיר מקליפורניה בשם , כמו כן. ובוטנאי של צמחים

 .מרסל פוגל גילה שצמחים מושפעים מתשומת לב ואהדה
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והגמרא , ה שיש דבר כזה שנקרא קרן לייזרכתוב בתור. 3

אומרת שמאחסנים קרן ' במסכת סוטה דף מח עמוד ב

ק בתוך צמר גפן ואת צמר הגפן צריך לשים לייזר אך ור

(. עיין שם. )בתוך כלי של עופרת מלא סובין של שעורים

ואינה , והיום לאחר שגילו טכנולוגית קרינה רדיואקטיבית

יכולה להתאכסן בשום מצב מלבד העופרת שהיא חסינה 

 . מפני הקרינה
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שדבש דבורים  'עמוד ב' במסכת בכורות דף זכתוב . 13

: להלן לשון הגמרא, מתערבב במיצי עיכול הדבורה אינו

דבש דבורים מותר מפני שמכניסות אותו לגופן ואין ממצות 

 . אותו מגופן

ועיין בגוגל מחקרים חדשים שגילו שלדבורה יש שתי 

אחת מפרישה מיצי עיכול והשנייה לצוף ושם , קיבות

מופרש אינזים המפרק את המולקולות של , בקיבה השנייה

ולאחר מכן מתפרק האינזים עד שלא נותר ממנו הצוף 

דבר והדבורה מקיאה אל חלת הדבש את הצוף הטהור 

 .ללא שום תערובת
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כל עשרת הסעיפים הללו נמצאו אמת מבחינה מדעית 

שנים אמרו  43-13עד לפני כ. בשלושים השנים האחרונות

ועד היום . שהתורה מדברת שטויות וזה לא יכול להיות

 .ש את אמת התורההמדע רק מאש

ויש לי עוד עשרות ממצאים והוכחות שנכתבו אשר 

ועל , מוכיחים כי התורה ניתנה מאת מי שברא את העולם

כן התורה שניתנה בהר סיני למשה והעביר לנו היא אמת 

 לאמיתה וכל שאר דבריה אמת

 

כל מה שהתורה אומרת זה אמת ולא ניתן : מסקנה

לם הבא זה אומר ואם התורה אומרת שיש עו, להכחישה

. ואפילו לזה יש לי הוכחות וראיות מדעיות. שגם זה נכון

קח את . צריך לעשות מה שכתוב בתורה: במילים אחרות

 החיים הם דבר רציני. החיים ברצינות
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איך הם . תאמין לי שאני משתגע מהבורות של בני האדם

איך אנשים חכמים . לא מבינים שהתורה תורת אמת

 ?ינים את ההבנה הפשוטה הזאתוטובים לא מב

 מזה מתחרפןאני 

 

 

אבל זה רק מוכיח שבתורה רשומה היסטוריה . זה יפה

אבל לא מוכיחה קיום של  -שלצורך העניין מאוד נכונה 

 ישות על

של פעם שפשוט רשמו " מדענים"יכול מאוד להיות שהם ה

 את הממצאים שלהם בתורה

 זה כל מה שאני קלטתי מהקטע הזה

ה מסרב להבין את האמת או שמא אתה מפחד את, ארז

אנשים חכמים זה ? לאבד את האחיזה שלך בחול שלך

ולומר דברים שלא ניתן לבודקם ואין עליהם , דבר אחד

זה מעבר , המדע החדשני מאמת אותם: פירכה וההיפך

זו אמת שמועברת ממי שברא את העולם ומכיר ...לחכמה

 ? דבראתה מבין על מה אני מ. אותו על בוריו

 
 

 כן
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התורה ניתנה בהר סיני . המציאות האלוקית היא הכרחית

יש . על ידי משה רבינו מאת האלוקים שברא את העולם

זה שאתה . הוכחות לא חסר. םוגיהינועולם הבא גן עדן 

נשארת חילוני ולא מוכן לעשות עם המידע הזה כלום זו 

אבל אני בחרתי לקום ולעשות עם המידע , בחירה שלך

 את מה שהוא מבקש ממני הזה

 וידום ארז

 חח

 זה מעולה, לא

 אני משתמש בכל מידע שיש לי

 בשביל לשפר את חיי

 א "החברה שמעבירים לך מידע עושים עליך כסף טוב ד

כשאני גיליתי שיש עוד עולם שנקרא עולם הבא , ארז

ושהעולם הזה הוא כפרוזדור בפני העולם הבא שהוא 

עזבתי את בית הספר  .טרקלין קיבלתי סטירת לחי

להילחם . ונכנסתי לישיבה למרות כל הקשיים שהיו לי

ושיניתי את החיים  11בהורים שלי והייתי בסך הכל ילד בן 

ההבנה שיש עוד עולם . זה שימוש בידע. שלי מקצה לקצה

והחמישי הוא ..עוד אחד מבין חמישה.קבוע וזה עולם חולף

אני , וואלה: דנצחי אז פה אתה צריך להיות רציני ולהגי

צריך להתחיל לעשות משהו כדי שיהיה לי בעולם הקבוע 

 חלוףוהנצחי טוב כי העולם הזה בר 
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 בעולם הזהבינתיים אני , בר חלוף בר חלוף

כשאני . תיקח את החיים ברצינות כפי שאני עושה, ארז

גיליתי שההורים החילונים שלי לא לימדו אותי שיש עולם 

, גילו לי שהדתיים צודקים הבא ופתאום באמצע החיים

ישבתי ללמוד את . הייתי רציני ושיניתי את החיים שלי

היום אני מומחה בתחום ואני מבין שהחילונים זה . הנושא

והמשפט אין . ואין להם חלק לעולם הבא. פשוט טעות

להם חלק לעולם הבא זה משפט נורא והכי קשה שאפשר 

 תאר לעצמך שאנחנו על רכבת. להגיד על האדם

שנה ואני אומר לך שחלק מהאנשים  13לאושוויץ לפני 

ואני יודע איך . ירדו למחנות ריכוז וחלק ימשיכו לגן עדן

בדיוק אותו . להיכנס לגן עדן ולהינצל ממחנות הריכוז

 הדבר

מי שמקיים מצוות ייכנס לגן עדן ומי שלא ייכנס למחנות 

 אבל יש. זה נשמע נורא אני יודע. זה פשוט ככה. השמדה

 בזה מן האמת

כן אני פעלתן כי אני לוקח את החיים ברצינות הראויה 

 להם

 נות גם בעולם הזהיהצריך ל

כ להעביר את האנשים "נראה לי תוכנית לא מוצלחת כ

 סבל רק בשביל לבחון אותם
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. ענג ראשי תיבות עדן נהר גן. זה הפירוש ענג שבת. נכון

 כלומר נהר גן עדן

 אז מעולה

 הכל טוב

וכן להיפגש איתך רק בשביל להסביר לך אני מ

שהאלוקים הוא טוב שמטרת הבריאה היא הטבה ולא כדי 

אבל אתה נמצא כרגע במצב של . לגרום להם סבל

היום אתה יודע שיש אלוקים ושתורת משה אמת . בחירה

השאלה היא אם תבחר להמשיך ללמוד , כפי ששוחחנו

הרבה ולהקשיב ולעשות מעשים תואמים או להתעלם כמו 

אבל התעלמות ממחלה לא פותרת את המחלה , אנשים 

. אלא היא מתפרצת מאוחר יותר ללא אפשרות ריפוי

לאחר המוות אין אפשרות לעשות עוד : במילים אחרות

רק עכשיו שאתה חי אתה מסוגל לקנות את העולם . מצוות

הבא שלך ולעלות בסולם מדרגה לדרגה לחיי עושר 

 לו אינסוףבעולם הבא שהוא נצחי שאין 

 חבל שיש את אפשרות הבחירה אז

 במצב שלך אתה צודק
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אבל אם יום אחד תבין שהאלוקים הוא טוב ומטרת הסיבה 

שהוא ברא אותך היא כי הוא רוצה להיטיב לך הטבה 

 נצחית ללא בושה אז אתה תהיה מאושר שיש לך בחירה

אם אדם לא שומר תורה ומצוות אז באמת עדיף שלא היה 

אבל אם אדם ישמור תורה , א יסבול לנצחנברא כי הו

. וזה לא מילים של משוגעים. ומצוות הוא יזכה לשכר נצחי

אנשים מתו מוות קליני וחזרו . היום יש ספרים והוכחות

נשמות  גלגולאנשים שעברו . וסיפרו ששפטו אותם

סיאנסים שמתים . ומספרים על הגלגולים הקודמים שלהם

 ...'וכו םיהינובגמספרים בסיאנס שהם נשרפים 

אם תלמד תורה אתה תבין את העולם בצורה שונה לגמרי 

התורה : לדוגמא. ממה שאת המבין את העולם היום

מה שאתה . שהכל דימיון. אומרת שאין דבר כזה חומר

והיום באמת המדע מוכיח שהחומר הוא . רואה זה חלום

התחלתי קצת ללמד אותך על הנושא . באמת לא קיים

אבל באמת כל . א היה עיקר השיחה שלנוהזה אבל זה ל

 מה שאתה רואה סביבך זה לא באמת קיים

 ?אז מה זה כן

אתה נמצא בעולם רוחני . אתה לא נמצא ברמת השרון

שיש עליך משקל שסותם לך את העיניים ואתה רואה 

. דימיון במשך שבעים שנה ובוחנים את ההתנהגות שלך

ז נותן דין וא" משקפת"בעת המוות אתה יוצא מאותה 

וחשבון על הבחירות שבחרת ותקבל שכר או עונש על מה 

 שבחרת
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אבל אם תרצה לשבת שעתיים שלוש , קשה לעכל את זה

 וללמוד יש לי אפשרות לסייע לך

 וזה זכות גדולה ללמוד את האמת של העולם

 תי לך בכיףראמ

 אני אוהב מידע חדש בתחום הרוח

 .ד אז נמצא בדרוםאני ע. נקבע ליום שישי הקרוב. בשמחה

. העולם נברא מאותיות: אני רק אסכם עוד דבר נוסף

אגב . כמו המטריקס. ואתה בעצמך זה צירוף של אותיות

ואני . המטריקס זה סרט שעשו שני יהודים שלמדו קבלה

רק אתה . ואף אחד לא באמת קיים. אגב לא קיים באמת

והכל זה בא ללמד אותך  .כך כל אחד צריך לחשוב.קיים

יש . רים ולהמשיך לך את זכות הבחירה איך להתנהגדב

זו . אף אחד לא מכריח אותך מה לבחור: דבר אחד ברור

 נצחית - אלא שהבחירה שלך היא הרת גורל. זכותך

 זה ברור שהגורל שלי נתון בידי

 אשמח לדבר איתך

, אני יאמר לך דבר נוסף שאני יודע שלא תבין אותו עכשיו

שים , מבטיח. ת כל דבר שאני יאמראבל אני יוכיח לך לוגי

ליוני ימאות אלפי ומ. היה עליך משפט בשמיים: לב

והוחלט במשפט לשלוח . מלאכים היו מעורבים במשפט

אותי אליך ולגלות לך את האמת של העולם כדי לזכות 
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למה היה משפט ולמה הוכרע . אותך לבחירה ברורה יותר

זה אני לא ...'במשפט לשלוח אותי אליך ולזכות אותך וכו

זה יכול להיות כי ממך יצא , זה יכול להיות זכות אבות, יודע

זה יכול להיות שעשית איזו מצווה , ילד נשמה גבוהה

אבל בוודאי שכל מה ...לא יודע...גדולה שזיכתה אותך

שקורה בעולם קורה מתוך סיבה והכוונה אלוקית מושגחת 

בהשגחה פרטית ולזכות לשיחה על התורה וללמוד את 

כ בגלל שזו זכות גדולה אז גם "האמת זה זכות גדולה ובדר

הניסיון למנוע ממך את הזכות היא מגיעה עם קיטרוג 

ולכן אני אומר שהיו מלאכים שניסו להניא ממך , גדול

לזכות לזה והיו מלאכים שסינגרו עליך ובסוף הוכרע 

אבל בסוף מה תעשה עם המידע זה נתון רק . שתזכה לזה

  יאללה אני הולך לאכול. שרשמת קודם בידיים שלך כפי

  

כאשר תתעורר אני . אני משער שאתה ישן כעת, ארז

מקווה שתלמד את מה שאני רושם כאן כי זה יהיה הבסיס 

 .יביום שישלשיחה כשניפגש שלנו 

חושב שסוף הסרט גרם לך לשכוח את תחילתו ולכן אני 

 .רשמת את מה שרשמת

מכיוון שההשערה שלי היא שאכן שכחת את תחילתו של 

 :לך בתמצות את מהלך העובדות בסרט אני כותב, הסרט

שנה שיש אלוקים  0,033היהדות עומדת איתנה במשך .1

 למרות המדע

 המדע מתפתח. 1

  היהדות ממשיכה לדבוק באמונתה. 0

העולם חושב שמי שמאמין שיש אלוקים דעתו מבוססת . 4

 אלא ספקולציות, על אמונה ולא על ממצאים ומידע

העולם חושב שהמדע מדבר רק ממצאים ודאיים . 1

 ברורים

 העולם חושב שיש סתירה בין הדת היהודית לבין המדע. 2

שלושת הסעיפים הקודמים שלושתם אינם נכונים מכיוון . 7
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וקים היא השכל הכי הגיוני ויש לזה שהימצאות האל

ולא ממצאים  תתיאוריוהמדע בדרך כלל מביא . הוכחות

ואין סתירה . מדעיים ולא עובדות בחלק גדול מהמקרים

 בין היהדות לבין המדע כפי שחושב העולם

למרות כל , עד היום לא נמצא פסוק אחד שנמצא שגוי. 2

אלא ההיפך המדע מאשש את , המחקרים המדעיים

 .וכורחסוקים ומאשר אותם בעל הפ

הרי לך שכל התורה , מספיק שתמצא פסוק אחד שגוי. 3

 כולה פסולה

התורה מצווה את היהודי לדעת שיש אלוקים ולא . 13

ולכן חובת כל יהודי , להאמין סתם שיש איזה שהוא כח

לחקור האם יש אלוקים ולהבין בשכלו את הדבר ולברר 

 .זאת מדעית

 
 

 

כלומר , ה והן לא יאמינו לי"ומר לקבאפילו משה א.11

כשאלוקים אומר למשה לך תגיד לפרעה ולעם ישראל שבאת 

: עונה לו האלוקים, אז משה אומר שלא יאמינו לו, לגאול אותם

אני אתן לך . ואני שמח שהם חכמים שלא להאמין, נכון מאוד

. ניסים אותות ומופתים שיוכיחו שאני קיים ואני שלחתי אותך

ורה מצווה אותנו לחקור האם יש אלוקים באופן הת, כלומר

 .ברור

לעומת זאת , הנצרות והאיסלם מבוססות על אמונה. 11

היהדות מבוססת על שכל והגיון בריאים המוכיחים כל דבר 

133% 
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שתורת ישראל  וכורחהמדע הפך להיות כלי הוכחה בעל . 10

 .אמת באמצעות ממצאיו החדישים

 .יש מסדר לעולםזה מעיד ש, העולם מסודר. 14

 .זה מעיד שיש מרכיב לעולם, העולם מורכב. 11

מפה מתחיל הסרט לשתף אותנו בממצאים מדעיים . 12

שעד לפני הממצאים שהתגלו התורה , שנאמרו כבר בתורה

, נחשבה כסתומה והיום גילו שאותם דברים הם בגדר פלא

להלן חלק מהנאמר בסרט על ממצאים מדעיים שהתורה 

 :אמרה קודם

וככל שעובר הזמן אנשים , האדם הראשון היה חכם מאוד. 1

ון קריב אמרו שיש נסיגה ולא 'פס וג'מי ג'ג. נהיים פחות חכמים

  .התפתחות ובכך סותרים את הדרוויניזם

. שנים ולא מיליארדים כפי שטוען המדע 1,713העולם בין כ . 1

והגמרא אומרת שהעולם , האדם הראשון נברא כבן עשרים

אבל האמת היא שהוא , מאוד" זקן"יונו וכאילו הוא נברא בצב

  .רק בן אלפי שנים

עד היום , סנפיריםבלי  קשקשיםאין דג אחד בעולם שיש לו . 0

אחרי שגילו ומצאו מיליוני סוגי דגים לא מצאו ממצא סותר את 

זה מלבד הדג שנקרא שטינקוס מרינוס ולאחר מכן גילו שהוא 

 .מן המיםמשיל קשקשיו כאשר דולים אותו 
 

 

ידוע . הבהמה הטהורה איננה סובלת כאשר שוחטים אותה. 4

שהנאצים יצאו נגד היהודים בטענה שהם שוחטים וגורמים 

מחקר חדש מגלה שלכל החיות הטהורות אין . לסבל הבהמות

מערכת עצבים באזור השחיטה והדם יורד מהמח מהר והחיה 
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החיות  כל, לעומת זאת. אינה סובלת ואפילו לא לרגע קל

הטמאות יש להן מערכת עצבים ליד אזור השחיטה ואם ישחטו 

תורה לפני אלפי . הפלא ופלא. אותן זה יגרום להן סבל רב

שנים אומרת דברים תמוהים שהיום המדע רק מאשש את 

 .יום טוב ונעים אחי. כוחה

 

 אל תבוז כי זקנה אמך: ועל זה נאמר

שב ללמוד  - אל תזלזל בה, (התורה)אמא שלך זקנה : פירוש

 .אותה

 

 ?עכשיו אתה מבין את הסרט

ממש עשיתי בשבילך תמצות של כל הסרט כל חלק וחלק 

 .שבו

 .הכל ברור

 ?מה קורה איש

 ?בסדר מה איתך אח

 בומבה

אבל . היהדות מוכיחה שכלית את אמיתותה: אבל שתדע

בכל זאת אמרתי לעצמי אולי גם לשאר הדתות יש מה 

בני אדם  ישמיליארדלעצמי  לא ייתכן אמרתי. למכור

אני מבין שכולם חיים על , וככל שאני חוקר יותר. טועים 
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פי האמונה העיוורת ורק היהודים יש להם הוכחות חותכות 

 כפי שדיברנו בסלון שלך

 זה ידוע

 אתה לא צריך לשכנע אותי בעניין

 אני בדיוק מגלה את זה. אתה משוכנע

כמה . ונה עיוורתלא חשבתי שאנשים מסוגלים לחיות באמ

 ?תמימים אנשים

 ועוד בכמות כל כך גדולה

זה נוח לדעת שיש משהו שם בחוץ שידאג להם ויסדר 

 להם את החיים שלהם כאן

 שלא נדבר על ההמצאות המפגרות כמו האמיש 

 ...סיינטולוגיהו

 זה נורא קל להמציא דת

 אנשים הולכים אחריה בקלות

ל ילדים שלא המצאה ש. דת זו שטות גמורה...מע'צ

אני עדיין רואה את התורה כספר היסטוריה עם . )התבגרו

 ...( אני עדיין אתאיסט, אבל חוץ מזה, מידע נכון ומדעי
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אני לא מבין למה אתה . לא סיימתי לראות את כל הסרט

הוכחתיך שהתורה שנכתבה לפני אלפי . טאתיאיסעדיין 

ם שנים הביאה מדע לעולם שלא היה ניתן לדעת ללא כלי

על מה אתה ...חדשניים או על ידי מי שברא את העולם

 ?מתבסס שאתה עדיין אתאיסט

זה אומר שזה . זה טוב, זה שרשום בתורה.. זה לא קשור

ספר שתיעד היסטוריה שאומרת שהיו חייזרים או מישהו 

, קרי -בעל אינטליגנציה מספקת בשביל להבין את זה אז 

בין זה . ריהאבל זה רק ספר היסטו. מדענים של פעם

 .המרחק הוא גדול -למצוות ואמונות 

מדוע אתה בוחר להאמין שנותני התורה היו חייזרים ולא 

להבין את המובן מאליו שזה ניתן מאת האלוקים שברא 

 ?את העולם

לספר . אבל לפחות מישהו כתב ספר... כי אותו לא ראיתי

 .אני יכול להאמין

 .קודם כל גם חייזרים לא ראית

, כבר דיברנו על זה שחייזרים אלו ישויות חומריות, שנית

 .אין חומר ללא התחלה...ומישהו צריך לעשות את החומר
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  מוכרח שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל נמצא, על כן

  .ושאינו בגוף ואין לו דמות הגוף ואינו חומר

 .אי אפשר לומר אחרת. הרי זה ברור

 ?יש לך סתירה למה שכתבתי כעת

 ות ובכנותותענה ברצינ

למה הוא לא מתגלה או מצהיר  -עדיין גם אם יש בורא 

אני  -אבא ואמא שלי בראו אותי ". הנה אני הבורא שלך"

שומע והם מתקשרים איתי ברמה מובנת , רואה אותם

למה אלוהים צריך להיות ילד נבזה שמשחק . ונוחה

 ?מחבואים וזורק רמזים לא מובנים

משה אומר . לעיני מיליוניםהאלוקים נגלה במעמד הר סיני 

ובני ישראל : וכתוב. עיניכם ראו ולא זר, אתם ראיתם: להם

בני ישראל מקיימים ...'ראו את הקולות ואת הלפידים וגו

פסח היה כל . פסח במשך אלפי שנים לזכר יציאת מצרים

. כמו שהצפירה היא לזכר השואה, שנה עד ליציאת מצרים

ם דברים לזכר דברים מיליוני אנשים לא עושי/ עם שלם 

האלוקים אינו מתגלה בשנית על מנת להשאיר את . סתם

אפשרות הבחירה של האדם האם לשמור מצוותיו ולזכות 

אם לא הייתה לנו אפשרות . לחיי העולם הבא או לא

. הבחירה לא היה לנו את הזכות לקבל שכר עבור בחירתנו

אבל היום עם . ולאחר מכן לבחור, אתה כאן כדי ללמוד

כל כך הרבה מחקרים אין כבר מקום לספקות אמונות או 

היום היהדות ואמיתותה מוכחים על ידי המדע . שאלות

 המודרני



 

50 

 

האם אתה מתכוון לעשות משהו בנידון , אתה איש אמת

 ?האלוקות והתורה שנתן

 ?או שיש לך עדיין ספקות ושאלות

יש . האלוקים זרק מספיק רמזים כדי שתבין שהוא קיים

מעצם : כלומר. מבשרי אחזה אלוה: יפה שאומרפסוק 

, שהרי. התבוננות בגוף האדם ברור הוא שיש אלוקים

האדם פשוט , האוזניים במקומן, העיניים יושבות בחוריהן

וזה עוד לפני שנכנסנו לידע המדעי שיש . יצירה מופלאה

בידינו היום שבכל טיפת דם יש מיליונים של תאים תואמים 

 ..'וכו..חד עם השנישעובדים בסנכרון א

 

 

הרב אמנון יצחק בעימות אדיר ומקיף מול : צפה בזה

  שנונה תאתיאיסטי

http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8&

feature=plcp&list=PLCDD0958AC99E9122 

http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8&feature=plcp&list=PLCDD0958AC99E9122
http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8&feature=plcp&list=PLCDD0958AC99E9122
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o 
      

 

הרב אמנון עימות אדיר ומקיף מול אתאיסטית 

 5325 252שנונה 

www.youtube.com 

5  תאתיאיסטיחלקים הרב אמנון עימות אדיר ומקיף מול 

 ים תקריישנונה 

Share 

עדיין הוא זורק רמזים ומופיע פעם אחת בהר ? ...אז... נו

אני  -שיתגלה בשנית ? מה זה השטויות האלה? סיני

ובתור היצירה שלו הוא יכול להיענות ולהופיע רק . מבקש

כמו , גט סיריאס, בחייאת... בבקשה... עוד פעם אחת

  ומריםשא

https://www.facebook.com/messages/703503207
http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8&feature=plcp&list=PLCDD0958AC99E9122&fb_source=message
http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8&feature=plcp&list=PLCDD0958AC99E9122&fb_source=message
http://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=99&appid=2309869772&p%5b%5d=636538680&p%5b%5d=328319253910901
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אני . תוך שבועשביקש ושבר את היד  שמעתי על מישהו

ואתה מוזמן , יודע שאתה עלול לראות את זה כיד המקרה

גלוי , ריבונו של עולם: לנסות להרים עיניך לשמיים ולומר

אני מבקש . ניך שאיני יודע אם אתה קיים ואם לאווידוע לפ

אני . זה הנוסח שאתה אמור לומר. שתוכיח לי את קיומך

יש דרכים טובות יותר לגלות אם . מציע לא לאומרו

אם האלוקים יתגלה : ועכשיו תבין. הימצאות האלוקים

לא יהיה שייך מציאות של שכר לצדיקים , לעיני כולם

יש כל , אבל מצד שני. בחירהועונש לרשעים מכח חוסר ה

, מתים קליניים, גלגולי נשמות: כגון, כך הרבה ראיות לכך

. תחקור את זה ביוטיוב ותראה...'דיבוקים וכד, סיאנסים

 חלקים 1הוא בן ? צפית בסרטון

 עוד לא

 :מספר דברים על סדרת הסרטונים הזאת

 

זה חלק מהאדם  -אינטליגנציה /הוא יורד על הטבע

 .י התורה"זה לא נפרד אפילו עפ, יכולוהאלוהים כב

האישה לא שאלה או העלתה טענות שמוכיחות ומראות 

אבל היא לא ציינה , כי פשוט היא לא יודעת, דברים בטבע

אחד שמת על  -לכן יש חיים ומוות , בפניו שיש איזון בטבע

חומר הוא אנרגיה שלעולם לא . חשבונו אחד אחר נולד

 .עיםגם הוא וגם היא טו -מתבלה 

אין לי רצון או צורך  -אני לא מאמין בנצח ולא רוצה בו 

 .מוות זה חלק חיובי מהחיים וכך צריך להיות. לחיות לנצח

אף . כי זה ספר היסטוריה. כבר ציינתי זאת, מאמין בכתוב

י "זה חייזרים עפ, אחד לא יודע אבל מה באמת היה שם

שגרמו לאנשים בתקופה ההיא לא להבין , האמונה שלי

 ".אלוהים"אז קראו לזה , מה קורה

מה שהוא אומר זה בעצם להאמין לגרסא שלו ולקחת 



 

53 

ואם . ושיש שכר ועונש םגיהינו/עדן-שאולי תגיע לגן 13%

חי כמו . את כל חייו בעולם הזה בזבזהוא ... הוא טועה

סבל על חשבון , לא נהנה באמת, מסכן עם אמונות באויר

יכולות החיים והגוף לגמרי את  ופספסהחיים בעולם הבא 

על משקל זה אני יכול פשוט לא להאמין  -שלו בכדור הזה 

זה בזבוז זמן ובזבוז , כך או כך. בדיוק כמו שהוא מאמין

 (.בכדור הארץ)חיים שלמים 

 

זה שרוב הקהל שמקשיב לו תמיד ורוב אלה שחוזרים , א"ד

אלה אנשים שלא מוצאים את עצמם בחיים , בתשובה

וות בסיפורים ומסגרות שרבנים ומנסים לתלות תק

כי שם אולי יהיה להם סיכוי לחיות , מבטיחים כביכול

זה , ולהרגיש טוב עם הכישלונות הרצופים שלהם בחיים

לא כולם ולא במקרה , שוב אני אומר הרוב -לא במקרה 

רוב המאמינים ושומרי המצוות , בכל העולם והדתות, גם

נטולי , נמוךאקונומי -ומאמיני הדת הם ממעמד סוצוי

והעובדה הזאת בפני עצמה צריכה ... או ערסים/השכלה ו

 .להדליק נורה אדומה

 

חכם משיב על ראשון ראשון ועל אחרון : אומרת המשנה

 אחרון

 אכתוב לפי סדר כתיבתך, ועל כן

, הוא לא עושה זאת -" אינטליגנציה/הוא יורד על הטבע"

ז א אינטליגנציהאלא הוא שואל שאלמלא היה בטבע 

ועל כן מסיק שאין ? מדוע היא לא גרמה לחיים חיי אלמוות

: ל"ואפילו החכם אומר לגברת הנ. באינטליגנציהמדובר 

? האם היא שומעת? האם היא רואה? האם אבן מדברת

שלו אם היא יצרה  האינטליגנציהאיפה ? החול מבין משהו

 ?חיים

ואם היה מפץ . מי גרם לחיים של האדם ולחוקים להתרחש

הראית ? מי שם את החומרים המפוצצים? מי פיצץ, גדול

ואפילו לאחר מיליוני ? פעם שמפיצוצים נבנים דברים

 ?האם פיצוץ יכול לברוא אדם...שנים
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העין מורכבת מכמות אדירה ...ואז הוא מגיע לנושא העין 

 , בערך כמה עשרות מיליארדים של תאים תואמים

ולא מבין יכול לייצר איך טבע שלא מדבר ולא חי ולא נושם 

 ?דבר כזה
 

  .תשאל את כל השאלות האלו גם על החייזרים, אגב

השאלות האלו לאו דווקא על בני האדם אלא על כל : כלומר
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 .מכונה אנושית יש לשאול איך נוצרו הראשונים

 

מדוע , אינטליגנציהאם היה לטבע : לסיכום החלק הראשון

 ?האנשים מתים

 

 חלק שני בדבריך

 

ועל כן  ותההיסטורישאתה מאמין בתנך על עדותו  זה יפה

, אתה מאמת את מעמד הר סיני ואת יציאת בני ישראל ממצרים

איך : ולא חכמה אלוקית ההיסטוריאבל לשיטתך שזה רק 

התורה ? וכתבתי לך כאן תסביר את כל מה שאמרתי לך בבית

, מלמדת אותנו דברים שאין יד אדם מסוגלת להשיגם בזמנם

ת היום את ששו עם כל הטכנולוגיה המפותחת המאאלא בדורנ

 דברי התנך

 

 חלק שלישי בדבריך

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ ' אנוכי ה: למה שחייזרים יגידו

לא בני האדם קראו לזה ... מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה

. אלוקים' אלוקים כפי שאמרת אלא האלוקים אמר זהו שמי ה

מדוע הם הסתתרו . לםזה השם של האלוקים שברא את העו

וכמובן יש ? תחת הכובע אלוקים ולא התגלו בתור חייזרים

 ...'וכו? לשם מה נוצרו? איך הם נוצרו? לשאול מי יצר אותם

 

 חלק רביעי בדבריך

אך כנראה לא הבנת את החלק הזה , הבנת את החלק הזה

 .133%ב

אמנם אתה מתעלם , הוא אכן אומר את מה שרשמת וציינת

שנים והעולם הבא הוא נצח כי  73הזה הוא רק מכך שהעולם 

וכל בר דעת . אנרגיה: הנפש לא נעלמת וכפי שאתה קראת לה

יסכים לחיות על פי התנך רק על הספק שיש בורא לעולם כי 

  .שכר נצחי עדיף על שכר שעתי

 

 חלק חמישי שניכר מדבריך

גם אם אין לי הוכחות : ככל הנראה לא שמת לב שהוא אומר

( הוא ממשיך ואומר)אבל , שלי 13%ור מצוות על ה צריך לשמ

ואני מוכן לשבת . יש לי הוכחות שכל מה שאני אומר זו אמת

איתך ולהראות לך עשרות אלפי הוכחות שיש בורא לעולם 
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 .ושהתורה שניתנה בהר סיני לא השתנתה מאום

 

 חלק שישי מדבריך

 :להלן רשימת חוזרים בתשובה

 (יס עולםמ זכתה בתואר)יל'לינוי אברג

 (מיס יוניברס)שולמית לסרי 

 המדען ציגלר

 (יטסו'וג'מדריך כושר ג)עוז פרחי 

 (דוגמנית מפורסמת)מורן אייזנשטיין 

 (שחקנית מפורסמת)אורנה פיטוסי 

 (זמרת)אתי אנקרי 

 (זמר מפורסם מאוד)אביתר בנאי 

 פרופסור אליהו ריפס

 (שחקן ותסריטאי)שולי רנד 

 (זמר ומלחין)עדי רן 

 (ראש מחלקת כימיה באוניברסיטה)פסור דורון אורבך פרו

 (הידרותרפיסטית)רביטל צימרינג 

 (שחקנית)עירית שלג 

 (במאי ומפיק)שמוליק קלדרון 

 (שחקן מפורסם)יניאנו 'שרון רג

 (ל במילואים"סא)אבי שרון 

 (מומחה לאומנות לחימה)משה ארמוני 

 (שחקן מפורסם)חנן לדרמן 

 (מטיקאימת)אליהו ריפס  פרופסור

 (שחקן מפורסם)גילי שושן 

 (ראפר מפורסם שהיה מופיע עם סקאזי)אדם בן לביא 

 ('מפקד טייסת קרב במילא)רענן נאמן 

 (אלוף הארץ במוטוקרוס)ניר שפיצר 

 (שחקן)עדי טרר 

 (ר מומחה לנירולוגיה"ד)יקיר קאופמן 

 (מוזיקאי ומנצח)ננסי ברנדס 

 ('ב גשחקן מפורסם שיחק ברמת אבי)נתן רביץ 

 (ממייסדי ההיטק בארץ ובעולם) פרופסור שלמה קאליש 

 (זמרת בלהקת שבע)ורד אילת 

 (כתב בערוץ הראשון)אורי רווח 

 (שמש בסדרהשיחק  -שחקן מפורסם )זבולון קוזשווילי 

 (ד"בעל משרד עו)צפריר אוסטשינסקי 
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 (פרופסור למטרולוגיה)דב סקיבין 

 (מפקד ביחידה מובחרת בצבא)עמי טמיר 

 (מעצב אופנה)ערן בללי 

 (כדורגלן בנבחרת ישראל)אייל בן עמי 

 (רקדנית בטן לשעבר, השתתפה באח הגדול)ברי סימון זוהר 

 (RCSנשיא חברת )רמי פלר 

 (קצין בסיירת מטכל)רוני איילון 

 (שוער בנבחרת ישראל)שביט אלימלך 

 (1במאי פרסומות בערוצים השונים כולל ערוץ )יום טוב משה 

השתתף בין היתר בסדרה רמת אביב .שחקן מפורסם)ג דני שט

 (ג

 אני

 

 וזה רק חלק קטן

. אתה תזהה את הפרצופים. תרשום בגוגל חלק מהשמות

מדענים , כי רשמתי שמות של מפורסמים וסלבריטאים

 ופרופסורים מוצלחים, בעלי שם

זה תהליך טבעי של ... אין קשר בין אינטליגנציה למוות

כמו ששותים . מוות זה חלק מהחיים. הטבע ויצורים חיים

, משתלב בטבע/ככה האדם נעלם, מים והם נעלמים בגוף

 .הוא נשאר אנרגיה וחוזר לטבע

 

כך או . זה לגבי החלק השני או מדענים של פעם -חייזרים 

זה אפשרי שהיה את הידע שיש היום ואף ידע נרחב , כך

 ".יד האלוהים"עדיין אין נגיעה ל. יותר בתחום המדע

 

, זה בדיוק מה שאני שואל לגבי האלוהים? !למה לא נתגלו

" אלוהים"לצורך העניין אני מאמין שה, מה זה משנה כרגע

לא אני , אבל כך או כך. הוא חייזרים ואתה מאמין אחרת
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 .ולא אתה יודעים

 

שלא הוכח לי ולך " באויר"אם אני לא מאמין בשכר 

מבחינתי  אז -" בעולם הבא"מעולם לגבי מה שהוא נותן 

ואני עוסק " כאילו"את ה מבזבז זמן בעולם הזה ומשחק ב

  ...אמונתי לאו דווקא נכונה או לא נכונה משלך. בשלי

 

הרוב , ואני אחזור ואומר" הרוב"אמרתי מראש , מעולה

לא רק , בכל העולם... הם אנשים רפי שכל, אפילו ורי'המז

ע בנאדם שאיבד תקווה או לא קב. בארץ ולא רק יהודים

תמיד יחפש אלטרנטיבות , לעצמו מסלול נכון בחיים

דת זו אופציה נחמדה כנראה , ואפשרויות חיים אחרות

לאנשים שאוהבים לקבל פקודות ולא לחשוב בשביל 

  ...עצמם

 

בתור בנאדם אינטליגנט שחושב בשביל , שלי, זה נתון

מדאיג , עצמו ולא מושפע מהסביבה וחושב כמו עדר

 32% -זה בכלא , קיצונית לזהוהדוגמה הכי . משהו

הופכים , בארץ, ב"בארה, בעולם, מהיושבים בבתי הכלא

מוצאים גאולה , קוראים, פתאום למאמינים כבדים

זה , לדעתי -. ך"כ על התנ"ומעריצים ומטיפים עוד אח
 .פשוט פתטי
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לא הייתי , כאיש מערבי מתורבת, ורק על הנתונים האלה

ה נותן לי ישר קונוטציה ז. רוצה להשתייך לקבוצות האלה

 .ממש ככה. ערסים וטיפשות, לצביעות

אני חושב ומאמין במה שאני , וכמו שאתה יודע כבר

ואני לא צריך להניח תפילין או לא להדליק אור , מאמין

לקבל ערכים ולהיות בנאדם , בשבת בשביל להבין דברים

 .או בעולמות אחרים/טוב כאן ו

 

לא , אם כן -גע ציינתי אתה לא נכלל בקבוצה שהר, א"ד)

 :((היינו חברים 

 .השתכנעתינגיד ש. מוות - אינטליגנציה

ולמה בחרו , עדיין לא ענית איך הם נוצרו -חייזרים 

 .שייקראו בשם אלוקים ולא בשמם

 

האלוקים לא מתגלה מסיבת הבחירה כפי שציינתי 

 .באריכות

 

אנחנו מדברים באוויר . האמונה היא לא דבר שלא הוכח

מצד השכל שכדאי לשמור תורה ומצוות רק בשל ה רק 

 .אבל יש הוכחות שאפרט לך תיכף, 13%

 

יש לך נתון או שאתה . וגם פה אתה טועה -אמרת הרוב 

. כי אני יודע שהרוב הם מאנשי השכל? מוזן תקשורתית

ודבריך אינם . הם אנשים חכמים יודעי דבר ורי'המזהרוב 

אלא , שא לעומקונובעים אלא מחוסר הכרת וידיעת הנו

מרפרופי העיתון וההכפשות שהתקשורת מנסה לעשות 

  .על הדתיים" עליהום"

 

ועוד נעמוד על זה , דת היא דבר מוכרח מצד השכל

 .בהמשך

 

תבדוק לפני . רוב היושבים בכלא הם חילונים ולא דתיים
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אני לעומתך לפני שאני כותב לך . שאתה מציין דברים

 .אני בודקו, דבר מה

 

ואף אני , בל את דבריך שאתה איש מערבי מתורבתאני מק

ויחד עם זאת אני סבור כי אינך מסוגל , רואה את עצמי כך

 .לענות על שאלותיי ואף מתחמק מהן

 

על זה , האלוקים שברא את העולם ברא אותך אדם טוב

זה כמו שהאריה יבקש שכר על כך שהוא . לא תקבל שכר

 ...'אריה וכד

ועל הרצון שלך , ות הזואתה תקבל שכר על ההתכתב

 .לדעת האם ישנו אלוקים ועל המחקר שתעשה

 :סיכום ומסקנות

 

מסכימים כי התורה תורת אמת היא ראובן ארז ואריאל 

 .וניתנה על ידי חכמים גדולים

 ארז סבור כי התורה ניתנה על ידי חייזרים

סבור כי התורה ניתנה על ידי ישות רוחנית ראובן אריאל 

' ראה את העולם יש מאין ושמה העל טבעית אשר ב

 .אלוקים

 

 :על ארז לענות על השאלות כדלהלן

 ?איך נבראו החייזרים

אלוקים אם הוא ' מדוע נותן התורה קורא לעצמו ה

 ?חייזרים

 

בשלב הבא נעמוד על הוכחות מיסטיות
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 גלגולי נשמות
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 מתים קליניים
 

 

 
 היפנוזה
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 דיבוקים
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 סיאנסים
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  ...אתה גדול אתה

גדלתי בירושלים , כפי שאמרתי לך בעבר, בכל מקרה

הנתונים שלי באים מלב העשייה הדתית , וגרתי בבני ברק

  .או הערסית שראיתי במו עיניי ושמעתי במו אוזניי/ו

 

, י חייזר ראשי"החייזרים לצורך העניין יכולים היו להיברא ע

טבעית -ם כך שיש ישות עלאני מסכים ע. 'בוא נקרא לו ה

 ...א"ד... שייצרה

 

לא צריך , קרא לעצמו כך כי זה מה שבא לו, ונותן התורה

פה היגיון או השוואה למשהו שמכירים או חושבים 

החליט שככה הוא קורא לעצמו , הוא היה חייזר. שמכירים

. לשם אין משמעות. זה שם הבמה שלו, מול הקהל הנוכחי

" האש"דיבר שם מ" אלוהים"ה שאין לך הוכח, מעבר לכך

זה היה יכול להיות חייזר שמדבר מחללית מוארת  -

" אש"שנראית לאדם הפשוט של אז כמשהו שהוא הגדיר כ

בדיוק כמו שמופיע . כי לא ידע איך קוראים לזה או מה זה

. ביחזקאל על טבעת חשמל בשמיים וציפור גדולה מברזל

לכן , איםהם פשוט לא ידעו איך לעקל את מה שהם רו

 .קראו לזה אלוהים וכו וכו

לא היה שם ערס . בחורים 133אני גדלתי בישיבה עם 

  .על כך עלהישבאני מוכן . אחד

האם הוא ? ממה הוא עשוי? מי ברא את החייזר הראשי

 -ואם אינו מורכב מחומר ? מי עשה את החומר שלו? חומר

 .הרי לך האלוקים שברא אותנו

צאים מצוי ראשון שאינו גוף מוכרח שיש ממציא לכל הנמ

 .זה שכל פשוט. ואינו חומר

 

מישהו , העולם מוגבל. מישהו הרכיב אותו, העולם מורכב
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 .המגביל אינו מוגבל והוא ראשון. הגביל אותו

 

כמו שאומר הרב אמנון : זה לא משנה מה שם הבמה שלו

?? מה זה משנה. יצחק בסרטון בוא נקרא לו מיסטר איקס

 .ועובדה שהוא נתן תורה. עובדה שהוא קיים

 

כתוב בתורה שמשה  -יש הוכחה שהוא דיבר מתוך האש 

אתם ראיתם שקול דיבר : רבינו אומר לפני מיליוני אנשים

הרי ברור ? וכי אפשר לשקר למיליונים. אליכם מתוך האש

הרי שום דת בעולם לא טוענת טענה כזו כי אי . שלא

 .אמת היא מוכרחת להיות. אפשר להמציא טענה כזו

 ?איפה מופיע ביחזקאל דבר שכזה

 

 ענה לי על השאלות

אבל אם דבריי , ואולי תוריד אותי מהעץ שטיפסתי עליו

 .תהיה גבר להודות בכך. אמת

. ויש אמת והבנה לוגית מסויימת מסוימותיש הוכחות , שוב

... אפילו אתה לא יכול לדעת, אבל זה שאתה דובר אמת

ש רק ספר היסטוריה שציין י. אין פה שום הוכחה בינתיים

. נכון, הגיוני, מקבל, סבבה -מאורע ספציפי שניתנה תורה 

ומדוע הוא לא נגלה . אבל מי נתן אותה ומי הוא ולמה הוא

. לאף אחד -זה לא מובן ולא ידוע  -יותר מאז אותו מעמד 

אבל לקרוא , אתה יכול פרש ולחשוב מה שנראה לך לנכון

ולפרש את זה שהוא אותו . זו החלטה שלך, לזה אלוהים

זו  -אחד שנתן את התורה וגם אותו אחד שייצר את העולם 

 .החלטה והבנה חסרות בסיס והוכחה

 

 

יש שם מספר סיפורים , תקרא בתחילת בפר יחזקאל

 חח.. ך"ספר מעניין זה התנ -. כאלה
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 .לא ראוי לשיחה בוגרת להתנהל כך? למה אתה מתחמק

מדוע אינך עושה כן . ודקאני הייתי גבר להודות שאתה צ

 ?בהתאם

, אני אומר? אבל למה לא.  סתם... קודם כל אני לא גבר

לגבי שאר . מבין ומקבל את זה שהתורה היא אמיתית, כן

 .עדיין אני לא רואה קשר הוכחה, הדברים

 .אנחנו מתקדמים. יפה, קודם כל

 ?איך נוצרו החייזרים לשיטתך, אבל ארז

 

הוא ברא את . האלוקים הוא מעל החומר, מילא לשיטתי

אבל לשיטתך שהחייזרים הרי מחומר . החומר יש מאין

חומר לא נוצר . משהו צריך להתחיל את החומר. עשויים

רה הרי ברור הוא שנון התו...סתם כך בום מהריק הכלום

 ...הוא מעל החומר על טבעי

הם . יכול להיות שהחייזרים הם אנרגיה שייצרה את עצמה

אבל . אני לא יודע. זה יכול להיות מעניין. תוצר של מאין

אין לך . התיאוריה שלך להיווצרות העולם לא מוכחת

 .בדיוק כמו שלי אין, הוכחה אמפירית
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לכל לא ייתכן שהם תוצר של מאין מכיוון ש, קודם כל

ואם הם . 14זה מה שהסברתי לך על פחמן . חומר יש גיל

אנרגיה , אינטליגנציהמישהו שם בהם , אינטליגנטיייצור 

ואם יש . אינטליגנציהלא יכולה ליצור את עצמה כי אין בה 

הרי אתה מדבר על הבורא שאני מדבר עליו כל הזמן , בה

אלא . ויש לי הוכחה סופר אמפירית. ומנסה להסביר לך

אני בינתיים , דיין לא דיברנו על ההוכחות שיש בידישע

 בוא נהיה דוגרים...ובינתיים. מנסה להבין מהן טענותיך

אתה מוכן עכשיו ...אתה די תקוע. אין לך מה למכור 

 ?היווצרותו של היקוםלשמוע דברי תורה על 

אבל לא , בינתיים דיברת מלא. אין לי בעיה לשמוע

קיבלתי הוכחה אחת לקיום של משהו שאתה מכיר או 

אתה מוכר לי את מה שאני מוכר . יכול לשים עליו אצבע

שזה ידיעה שיש משהו מעבר שייצר את העולם , לך

ולומר שזה ישות  -אבל אתה לא יודע מה הוא , והיצורים

גם אני יכול , סבבה, בעית שדיברה מתוך האשט-על

השאלה מה היא ואם אתה יכול לתאר אותה , להאמין לזה

עד עכשיו לא ממש נתת לי  -. מדויקתברמה מדעית 

 .תשובה לזה

, זה ברור לי ולך שגם אם נוצרה הגלקסיה מהמפץ הגדול

עדיין מישהו היה צריך לשים את האטומים והגזים שהיו 

 .פה אין ויכוח -. ייצר את המפץ עצמושם בלחץ בשביל ל

 

ישות "גדיר הולא סתם ל -מי הוא , העיקרית היאהשאלה 

איך הוא נראה או איפה הוא ? אלא מי הוא, "טבעית-על

קיים וכיצד אפשר לראות או לשמוע אותו כדי לשאול אותו 

 .מי הוא

 

זה , דתי/ועיקר העניין שלי שבו אני לעולם לא אהיה חרדי
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כל עולם השכר והעונש שלדעתי כולל  אך ורק בגלל

. או טיפשיות/מצוות ופקודות לא נעימות ולא מוסריות ו

כל המצוות החדשות של ההלכה שאותם , בטח ולבטח

ועם כל  -ממציאים כל מיני ישויות אנושיות כמוני וכמוך 

וזה למה  -?? מי הם שאני אקשיב להם ולא להיפך, הכבוד

שזו גם המצאה של " ותשומר מצו"אני לא אהיה דתי או 

 .בני תמותה

 

מי הוא ולמה לעזאזל , רק תענה על השאלה של אלוהים

תעשה , בחייאת. הוא לא מתגלה בשנית או על פי דרישה

תוכיח לנו בעידן החדש הזה , דבר אלינו שוב, טובה

כ "שאתה מי שאתה ושהגיוני לסגוד לך כמו שאתה כ

 :((דיברתי לאלוהים . )אוהב

 .דיברתי לאלוקים: הסוף שלך חחח אהבתי את

  באמת הייתי עלול לחשוב שאתה רוצה לסגוד אותי, טוב

 .הצטערתי להבין שלא כך

 

 :ונתחיל

 

אין לו צורך בבני . הוא שלם. האלוקים הוא טוב המוחלט

הוא המלא הגמור , השתייין לו צורך באכילה או א. האדם

 .ללא צרכים

 .האלוקים לא נברא מעולם אלא תמיד היה

שהרי כבר , שהאלוקים תמיד היה -לשנינו  -ברור לנו 

ברור . גשמית אחרת ישותסתרנו את נושא החייזרים או כל 

לשנינו שלא ייתכן עולם זה שאנו נמצאים עליו שאין לו 

דבר . דבר מתוכנן מעיד על מתכנן. יתמתכנן ואין לו ראש

: אפילו דרווין הודיע לחברו הטוב. מוגבל מעיד על מגביל

עוברת , כאשר אני חושב על חכמתה המופלאה של העין"

הוא , ואגב)מה שניסה דרווין לומר בעצם זה ". בי חלחלה

העין מסוגלת להפריך את  -( גם אמר זאת מפורשות

ככל הנראה , ובמורכבותהולו נעמיק בחכמת העין . טענתי

 .לא נאמין באבולוציה לעולם
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שאין האלוקים משחק , ברור לשנינו, כך שנכון לכעת

האלוקים זרע . כפי שהתבטא אלברט איינשטיין הבקוביי

 :את חכמתו האינסופית על פני הבריאה

, תאי דם, ריאות עבור הנשימה הסדירה, מערכת עיכול

שתי עיניים , עצבים מערכת, כדוריות דם לבנות ואדומות

ולמעשה כל החושים נמצאים באותו , מתחת למצח

הרחה וטעימה כולן נמצאות בסדר , ראיה, שמיעה: המקום

ורק חוש המישוש שמצריך נגיעה ממש . מופתי בפרצוף

 .נמצא בידיים המסוגלות להיות מושטות קדימה

 .רגליים ליצירת תנועה מתמדת

 .תוכננתהבריאה מ. האדם הוא מתוכנן, בקיצור

שהאגס  תכנןברור לנו מעל כל צל של ספק שמישהו 

ונהיר לנו כשמש ביום סגריר שמתכנן , יהיה טעים לחיכי

עשה את החיות המסוכנות בצבעים אדומים צהובים 

ושחורים ואילו החיות הפחות תוקפניות צבועות בצבעים 

  .פחות מתריעים

לו ושים לב לסדר המופתי בעולם שהדבר שלו אנו זקוקים 

לעומת מה , אכן נמצא יותר בעולם באופן זמין, יותר מכל

 :שאין אנו זקוקים לו ביותר שפחות שכיח בעולם

נמצא זמין בכל מקום תמיד וזה כידוע , האויר למשל

 המצרך החשוב ביותר לאדם בכל רגע

, נמצאים פחות בזמינותם ובכמותם לעומת האויר, המים
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 אך הם המצרך השני החשוב ביותר לאדם

  .מישהו תכנן זאת כך. וכן על זה הדרך

ומה , כ הוא בריא"גם אנו רואים שמה שטעים לנו בדר

מאכל המתקלקל מסריח . כ אינו בריא"שאינו טעים בדר

לעומת אוכל טרי שריחו מבושם , ומתעפש ומשנה צבעו

  .לאפנו וצבעו יפה לעינינו

מישהו תכנן זאת כדי שנוכל לחיות בשלום עם הבריאה 

 .שברא

ם ברור לנו מעל כל צל של ספק שמישהו יצר את הגבר ג

האשה קולטת את הזרע , הגבר מזריע זרע: שיתאים לאשה

  .ונוצרים חיים חדשים

באותו . גם הגבר והאשה מתואמים באברי המין שלהם

 .לנוחות יצירת חיים חדשים, האזור

כדי , ומישהו תכנן שתהיה משיכה מתמדת בין המינים

  .נוע הכחדתה של קיום האנושותלהמשיך הדורות ולמ

הירח והכוכבים מסודרים גם הם ומאפשרים , גלגל השמש

 .לנו לחיות כאן על פני כדור הארץ

אם הייתה קרובה השמש , כפי שהסברתי לך בעבר

בקירוב קצת יותר היינו מתחממים למוות או אילו הייתה 

הטמפרטורה מתאימה לנו . מתרחקת היינו קופאים מקור

  .לםבדיוק מוש

  .מישהו תכנן זאת

 

  .תכנון מעיד על מתכנן

גם המדע היום מסכים לאחר הממצאים שלו שלא , אגב

מישהו . העולם מורכב מדי. ייתכן שהעולם נוצר סתם כך

  .תכנן אותו בצורה מושלמת

אם תיקח את כל הורידים והעורקים של בן אדם ? הידעת

עד  תוכל להגיע, אחד ולהרכיבם יחדיו לחוט אחד ארוך

 .לירח ולחזור

עורקים / קילומטרים של ורידים  מיליונייש בגוף האדם 

 ...'וכו

בוודאי שהוא תכנן זאת ? לשם מה עשה זאת? מי עשה זאת

 .בקפידה רבה

 

שאילו יחידה אחת לא , הגנום האנושי כל כך מסודר

, הייתה מתפקדת או בנויה או מסודרת כמו שצריך להיות
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 ...'וכדוהאדם נולד מפגר או אוטיסט 

 

אינו , הוא אינו מרגיש, גם ברור לנו שלשולחן אין שכל

 .אין בו חיות, אינו מריח, רואה

בן האדם המורכב מאותם חלקיקים בדיוק , לעומת זאת

אותם אתה קורא )כפי שמורכבים העצמים הדוממים 

, מדוע אם כן. זז מרגיש חי ומדבר, (אנרגיה מתחלפת

 ?כןהשולחן אינו מסוגל לחשוב והאדם 

 ?ומה שונה האדם החי מהאדם המת

 ?מה חסר לו? מדוע לא ניתן להעיר את המת

לא , אם נצעק באוזנו. הרי כל חלקי גופו שלמים כפי שהיו

 ?מה חסר לו. אם נפקח עיניו לא יראה, ישמע

 

ברור לנו שהעולם והאדם מורכבים ומתוכננים על ידי 

 .מישהו גדול ממנו

 

מורכב הרבה פחות  האינטרנט איתו אנחנו מתכתבים

אם , וזה ברור לכל בר דעת שאינו נוצר במקרה, מהעולם

מדוע מסוגלים חלק מבני האדם להאמין בצורה  -כן איפא 

 ?עיוורת כל כך שהעולם נוצר במקרה

, מי שהיה מתבונן בבריאה. אין זה כי אם בורות וכסלות

היה מיד משתחווה לאלוה הגדול הגיבור והנורא שאין לו 

 .ולא סוף לא התחלה

 

לא , גם דרווין עצמו כשאמר שהעולם הוא פרי אבולוציה

 מי יצר את היצור הראשון, ידע לענות על השאלה

  .פה נתקע דרווין
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סטיבן הוקינג אשר המשיך את דרכו של דרווין והסביר 

כל מה שאמרתי : אומר בסוף ספרו, שהעולם נוצר מפיצוץ

. חני על טבעיאינו סותר את העובדה שיש בורא לעולם רו

מישהו צריך להכיל . שהרי מישהו צריך לפוצץ את הפיצוץ

. ומישהו צריך להמציא את החומר הראשוני. חומרי פיצוץ

 .כי חומר לא נוצר סתם כך

החומר המורכב אינו יכול להיווצר ...ואפילו אם נאמר שכן

 .סתם כך

 

הסימפוניה . אין זה כי אם העולם עצמו מעיד על בוראו

תנגנת מנגינה מושלמת הממלאת אחת את העולמית מ

, רואים, נושמים: חברתה עד אשר אנו נמצאים כאן היום

 .מבינים ומתכתבים, צוחקים, מרגישים

 

מכיוון שכל דבר . הבורא הראשון אינו גוף ואינו דמות הגוף

מוכרח  -אם הוא היה מוגבל . מוגבל מעיד על מגביל
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 .שמישהו הגבילו

 .מוגבל אין הבורא הראשון, על כן

 

שכן חומר יש לו , אין הבורא הראשון חומר, כמו כן

ונשאל מיד מי המציא את החומר שממנו מורכב , היווצרות

אלא , אין זה אלא מכריח שכלי שאין הבורא חומר. הבורא

 .הוא ממציא החומר

 .מה שאין כן המושג חייזרים עונה על ההגדרה הזו

 

ל ידי יונת אם היינו יושבים ומתכתבים כאן במכתבים ע

והייתי אומר לך שהאלוקים רואה , שנה 113דואר לפני 

היית חושב את זה להזיה , בכל מקום ושומע בכל מקום

 .גרועה

גוגל : עם הטכנולוגיה המפותחת והמתקדמת, אבל היום

רואים בכל מקום בעולם ומסוגלים לשמוע בכל מקום 

 .בעולם

שבות יודע כל מח, בכל מקום" מריח"האלוקים וודאי גם 

עבר גם , אין לפניו לא הווה ולא עתיד, בני האדם בו זמנית

כמו אדם שנוסע ברכב . אצלו הכל הווה. לא שייך לפניו

ורואה רק את הדרך שלפניו ונמצא בהווה וזוכר את העבר 

לעומת אדם הנוסע מעל מכוניתו במטוס ורואה . שנסע בו

אלא שהנהג עדיין לא , את כל המסלול כהווה אחד גדול

 .גיע אליוה

 

אין לו גוף ואין לו דמות , האל הוא אחד ויחיד: מסקנות

הוא , אין לו התחלה ואין לו סוף, אינו מורכב מחומר, הגוף

נתן את התורה לעיני מיליונים במעמד הר סיני ודיבר מתוך 

 .האש

 

מי ברא ? מי חזק ממי: מיד נשאל, אם יש שני אלילים, שכן

הרי שהם , ם הם שנייםכי א, והרי זה לא ייתכן? את מי

והשכל מחייב שכל מוגבל , מוגבלים כל אחד במקומו

שיש ממציא לכל  אפואמחייב . מעיד על מגביל

, בורא לכל הנבראים שהוא אחד יחיד ומיוחד, הממציאים

 .אין לו התחלה ואין לו סוף
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התורה והמצוות כפי שהסכמנו בהתכתבותנו בעבר ניתנו 

מכיר את העולם אשר מהאלוקים אשר ברא את העולם ו

התורה לא השתנתה כי אם נתן האלוקים חכמה . ברא

היו צריכים חכמי , ועל כן. לבני האדם להתפתח טכנולוגית

כל דור להסביר איך התורה מגיבה לממצאים הטכנולוגיים 

האם . האם מותר להדליק חשמל בשבת: כגון. החדשניים

  ?כן או לא. זה נחשב אש

אלא הסבירו את דעת התורה , כך שלא הרבנים המציאו

 בנושאים החדשים

OK ...זה שהבורא הוא כל יכול ונצחי ... אין תשובה, עדיין

למה הוא לא , אבל שוב. שנינו, זה ברור לנו, ללא גבולות

. מתגלה ברמה שבן אנוש יכול להבין ולהתחבר אליה

למה לא לייצר חומר או ישות מאוד ספציפית שתראה 

למה לא לייצר סימן ? ידבר דרכהשונה או מיוחד ושהוא 

למה לא לשלוח מסר לכולם ? בשמיים או בים או בשדה

הרי הוא כל ? י סמס או הודעה בפייסבוק"בסמארטפון ע

אז מה הבעיה  -הוא היוצר הראשי , הוא הכוח היחידי, יכול

רי וחלמה להישאר נעלם ומסתורי מא? מסרלייצר כזה 

א להתעדכן ולתת למה ל? שנה 1733כתובים שנוצרו לפני 

למה לא לייצר כנס או ישיבה דומה ? את דעתו נכון להיום

, ושוב... באמת שלא, זה לא מובן לי -? למעמד הר סיני

אני לא מאמין שבן , בעניין הזה לא תשכנע אותי לעולם

לא , רב כזה או אחר, אדם מן השורה, בן אנוש, תמותה

מינים אין מצב שהוא יוכל לומר למא -משנה באיזו רמה 

שאסור לחטט באף בשבת וזה יישמע לי הגיוני או נכון או 

אם , כאילו שזה בשם הפירוש שהוא הבין מן האלוהים

לא , אין מצב. בתצורה של ספר או התגלות או אמונה

באותה מידה אני יכול לומר שאסור לעשות , קונה את זה

זה לא אמין ולא  -משהו בשם התורה או רוח הקודש 
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אפילו שאדם פשוט יגיד לאדם פשוט  מתקבל על הדעת

 .פשוט לא מתקבל, אחר מה ואיך לעשות

אם זה , זה גם ברור, וגם זה שיש הגיון ויופי בבריאה

יש איזון , הכל הגיוני ומתואם, האדם או הסלעים, הפרחים

זה לא סותר את אמונותיי או  -והשלמה בכל פינה בטבע 

גם ברמה  .אני מאמין בזה גם, להיפך. הבנותיי בתחום

המדעית של איזון בטבע ואנרגיה נצחית ולא מתכלה וגם 

שברור שיש פה מעשה מדהים שמסונכרן , ברמה הרוחנית

 עם כל היצורים והישויות בטבע

 .מתו החייזרים בשיחה. התקדמנו צעד נוסף, יופי

. אני מבקש שנעזוב לרגע בצד את נושא התורה והרבנים

 .נגיע לזה ברגע הנכון

 :שיב לך על השאלות הרציניות ששאלת קודםבינתיים א

 .אשתפך בדבר מעניין אשר למדתי בתקופה האחרונה

 .לא ברא האלוקים כלום מלבד אותיות

 .כל מה שאתה מגדירו כטבע אינו כי אם צירופי אותיות

הוא בעצם אמר לאות אלף , כאשר אמר האלוקים יהי אור

ת האלו ואו וריש להתחבר יחדיו בסדר זה וצירופי האותיו

 .עם הניקוד הזה וההגייה הזו יצרו את מה שאנו מכנים אור

אלא , הדברים עמוקים מני ים ולא נתעכב עליהם עתה

 .בהמשך כאשר נעסוק באמיתות התורה ובדברי הרבנים

לעת עתה נדבר מעט בשבחה של השפה העברית , אמנם

 .ובמשמעותן של המילים

אין לה משמעות אין לך מילה ש: על פי היהדות, להווי יודע

/ החי / שעצם המילה עצמה מרמזת על המהות של החפץ 

 .הצומח עצמו

ניתן כמה דוגמאות ונרוץ יחדיו לסיבה שהתחלתי לספר 

 :על סוד האותיות והשמות

על כן אשר הוא מחתל , החתול נקרא חתול מלשון חיתול
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 .את האדמה ומכסה צרכיו בתום עשייתם

 .לב-כ -כמו לב  -הכלב כשמו כן הוא 

. החסידה היא עוף מיוחד המתחסדת אך ורק עם חברותיה

 .עיין אם תרצה באנציקלופדיה

עקב המזון  הושתייהרי הוא נגמל מהצורך באכילה , הגמל

 אשר הוא אוגר בדבשתו הוהשתיי

בשיניה את ( מלשון חותכת)הנמלה באופן מפתיע מלה 

האוכל שאותו היא מכניסה לאסם שלה מתחת לאדמה 

 בתוך ביתה טתנבויטה לא על מנת שהח

שים לב . הנחש נקרא כך משום שהוא נח ולאחר מכן חש

שהנחש הוא חיה שיכולה לשבת בתמימות מספר דקות 

 .חש-נח. ופתאום לעוט על הטרף בהפתעה גמורה

 .עד כאן בקצרה בשמות החיות

 .כך לדוגמא שמות אברי גוף האדם

 בעותפרקים באצ 14משום שאכן יש ליד  14 הבגימטריייד 

כאשר אנו משתמשים בכח אנו משתמשים בשתי  -כח 

 12 הבגימטרייוכן כח . 12 הבגימטריייד +יד. ידיים

וגלוי וידוע לפניך שניתן לדעת מצב . פנים אותיות פנימיות

רוח של האדם ופנימיותו מתוך הסתכלות קצרה בפניו 

 (התרגשות וכן הלאה, שמחה, עצב, כעס)

שנים האחרונות גילו מחקרים ובאמת ב. לשון איזון -אוזן 

שבתוך האוזניים יש מים אשר הן מקור שיווי המשקל 

 .ממש פלא מדהים. ואיזונו של גוף האדם

משהו . כמו מגף. מגוף היא מילה סוגרת. לשון מגוף -גוף 

ולכן הגוף סוגר על הנשמה . שסוגר על משהו אחר

  .לשהות בתוכה

 

לה יש לכל מי, וכן על זה הדרך בכל השפה העברית

 .משמעות

אעבור איתך עכשיו על מספר מילים כלליות בשפה 

 .העברית ואחזור לנושא האלוקים

 

תן לי את אותו : פירושו, כשאומרים תן לי את הדבר הזה

 .החפץ שנברא בדיבורו של האלוקים

תן לי את אותו : פירושו, כשאומרים תן לי את החפץ הזה

 .הדבר שנברא בחפצו של האלוקים
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העולם נקרא עולם מכיוון : ראה זה פלא...ועכשיו

 .שהאלוקים העלים את עצמו בו

האלוקים . הטבע קרוי כך מלשון טביעה ולשון הטבעה

הטביע את חותמו וניתן לראות את חכמתו הגדולה ומצד 

שני הוא טבע בו ולא לראות אותו כפי שרבים לא 

 .מתבוננים כדי לראות בגדולתו יתברך

 

בחור לראות את האלוקים לא ל, וזו כל מטרת הבריאה

מכח המוכרח והמחויב כי הוא התגלה בשנית אלא מכח 

 .הבחירה

 

כפי שאתה , אין מטרתנו בעולם הזה לשם העולם הזה

 -אני לא מאמין בנצח ולא רוצה בו : "אמרת ואני מצוטט

מוות זה חלק חיובי . אין לי רצון או צורך לחיות לנצח

 ."מהחיים וכך צריך להיות

 

  .כך צריך להיות, צדקתובאמת 

 .האלוקים לא ברא אותנו סתם כך

 ?כי אם כן מדוע אנו מתים, הוא לא ברא אותנו כדי לחיות

 ?כי אם כן מדוע אנו חיים, הוא לא ברא אותנו כדי למות

 .כי רבו הסובלים, הוא גם לא ברא אותנו ליהנות

 .כי רבו הנהנים, הוא גם לא ברא אותנו לסבול

 

סיבה עליונה שלשמה הוא ברא  אלא מוכרח שישנה

 .אותנו

 

 :דבר נוסף

 .לא עושים דבר ללא מטרה ותכלית, אנו בני האדם

לא ייתכן שהאדם יעשה פעולה ללא מטרה , על כן

 .בפרט אם היא עיקר גדול בחייו, ותכלית

אפילו הפעולה הקטנה ביותר שנראית כלא תועלתית אין 

אין לך . בה כי אם משום הרצון להפיג שעמום או כעסים

 .דבר ללא תכלית וללא תקנה

קל וחומר האלוקים הנצחי חכם הרזים הכל , ואם אנחנו כך

יכול הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ 

 .שלא ברא סתם ללא תכלית
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מוכרח מצד השכל שישנה סיבה עליונה שלשמה הוא 

 .ברא אותנו

 

ו של סתם דבר נוסף רק לשם ההתבוננות ולהבין גדולת

 .האלוקים

אם אנו מבינים שהאלוקים הגדול הגיבור והנורא הוא 

אם כך מוכרח שהוא התגלמות הכסא , ממלא את הכל

המקלדת שאתה מקליד עליה והקירות , שאתה יושב עליו

 .הוא הכל. אשר סביבך

והוא נותן לך את הרשות לנשום , הוא שומע לרחשי ליבך

ומך מן וקורא את מחשבותיך ואף את אשר תעשה בק

 .הכסא בתום הקריאה

 

שנותן לבני האדם , וראה עד כמה טוב הוא האלוקים

להכעיס אותו ולא עושה להם עוול ואף ממשיך להעניק 

  .להם חיות

 

הוא מבקש לנפשו חפצים וממון , שנה 73כאשר אדם חי 

ושאר עניינים אשר יספקו את צרכיו ורצונותיו למשך כל 

 .ולבנותיו די צרכםתקופת חיותו ואף להותיר לבניו 

 

אם האדם שהוא יציר כפיו של האלוקים : נחשוב לרגע

מבין שעליו להכין ציוד לכל זמן חיותו וכל , הכל יכול

אז האלוקים שנתן לו את , פעולותיו לשם תכלית ומטרה

ברור שברא את האדם לשם תכלית , השכל לכך וחי נצחי

שהרי האלוקים , ומטרה נצחית ולהכנת ציוד נצחי

 .הגיון פשוט ביותר...ינצח

 

האלוקים לא ישלח לך הודעה בפייסבוק כי אין לו 

הוא לא ישלח לך . הוא פתח חשבון בטוויטר, פייסבוק

הודעה בסמארטפון כי הוא עדיין עובד עם הטלפון הישן 

ובס רק נפטר ועדיין לא הספיק לפתח 'סטיב ג. של פעם

 ...אני צוחק. אחד כזה למעלה

  :ינית לשאלתךובכן להלן תשובה רצ

אינה בעבור העולם הזה שהרי היא , מטרת בריאת העולם

האלוקים מסתתר בעולם כפי . רמוזה במילה העלם

 .ששוחחנו קודם
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, האלוקים התגלה במעמד הר סיני לעיני מיליונים אנשים

הנוצרים והמוסלמים מסכימים , אגב. זה ברור. עם ישראל

האלוקים אלא שהנוצרים והמוסלמים אומרים ש. עם זה

אבל לעולם כולם מסכימים שמשה , עזב את היהודים

רבינו קיבל תורה מאת האלוקים בהר סיני לנגד מיליוני 

 .אנשים

 

 .אין צורך לאלוקים להתגלות: ועכשיו שים לב דבר אחרון

 :הוא עושה את זה בחכמתו הרבה בדרך הרבה יותר טובה

 את היכולת לחקור. הוא נתן לנו את חכמת הטכנולוגיה

להבין את , לראות את החכמה בגוף האדם. את הטבע

 ?צריך יותר מזה. החכמה בטבע ולהבין בגדולתו

וגם משאיר , אז גם הוא נותן לנו כלים לראות את חכמתו

את אפשרות הבחירה על מנת שנבחר להאמין בו ועל ידי 

 .כך נזכה לחיי העולם הבא

 

 ,נשמות, נחל דיון בנושא עולם הבא, ועכשיו ברשותך

האם ... טלקינזיס ועוד, היפנוזה, מתים קליניים, סיאנסים

 ?עד כה הכל ברור לנו ויכולים להתקדם בדו השיח

 ?אתה פה, ארז

ועדיין לא ? מה התכלית, סבבה. נתן לנו חכמה ותכלית

שאלוהים יכתוב לי על . מובן לי למה אין התגלות ברורה

לא מקבל את אני . זה יספיק לי, זהו -"'ה, אני קיים" -הקיר 

. זה שאני צריך לגלות אותו בין השורות ובדברים הקטנים

אבל איך זה נוגע בעניין . והמילים ברור לי גם' ב' וכוח הא

 '?התגלות ה
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 .רק עיוור לא רואה

  .אתה לא עיוור

 .פקח את עיניך ותראה את האלוקים בכל מקום

 .לוחות הברית: הוא כתב על הקיר

 .הוא התגלה במעמד הר סיני

 .הוא הביא בכל דור ודור נביאים שאמרו מה יקרה

 .כל הנבואות התגשמו

 .מנבואות התנך כבר התגשמו 33%

 .הנותרים יקרו ממש בקרוב 13%

 .סוף העולם לבוא

אתה יכול לא לקבל את זה שאתה צריך לגלות אותו בין 

אבל זו מטרת ביאתך , השורות ובדברים הקטנים יקירי

 .לעולם

ורחך אתה נולד ועל כורחך אתה חי על כ: אומרת המשנה

ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי 

 .ה"המלכים הקב

בא לך שאני : כשברא אותך האלוקים הוא לא שאל אותך

 ?אברא אותך

 .הוא פשוט החליט שיהיה ארז בעולם

סוד האותיות והשמות רק מסביר שמטרת העולם הזה היא 

 .זו מטרת הבריאה. בכוונה שלא יתגלה האלוקים

 

 .בוא נעצור רגע את שטף השיחה

שעיצבו לך מאז שהיית ילד  דעותיש לך . אתה בן שלושים

גדלת בין אנשים מאוד , קטן וחינכו אותך במקום מסויים

  .נדה מאוד ברורה'ספציפיים ובסביבה בעלת אג

כל מי שסבב אותך אי פעם שהיית קשור אליו בשיחותיך 

 .אלו שאני מלמדך כעתכ "בדר בדעותלא אחז 

אני מבקש שתנסה להתנתק ממה שלמדת כל החיים שלך 

 .ונסה לקבל הבנה ופרספקטיבה חדשה על החיים

 

סיבת ביאתך לעולם היא לתת לך בחירה אם ללכת אחר 

תקבל שכר , אם תבחר לעשות זאת. האלוקים ואם לאו



 

82 

תפסיד עושר והון על , ואם חלילה לא תעשה זאת, נצחי

 .לנצח נצחים

 

, רוחנית על טבעית ישותאתה , אתה ארז לעולם לא תמות

מה שאתה )ביום בו תצא מן הגוף . יציר כפיו של האלוקים

הוא רק תחילתו של חיים חדשים ושם ( מכיר בשם מוות

בעולם ההוא שתלך אליו אתה תקבל שכר או עונש לפי 

 .מעשיך בשנים הקטנות שאתה נמצא כאן בעולם הזה

 

לא הייתה שום סיבה לתת לך , מתגלהאם היה האלוקים 

 .שכר על עבודתו

 .נסה לקבל תובנה זו בלי להתנגד לה

 

גם היא , סיבת ביאתנו לעולם, כבר ברורה, מהות האלוקים

אני מציע להתקדם . אלא שאתה צריך להפנימה, ברורה

 :בשיחה לנושא הבא שלנו

שלב ההוכחות שלא ניתן . והוא השלב היותר מעניין

 .להפריכן

ה יוכיח לך שלמרות שהאלוקים לא מוציא קול מן וז

אלוקיך אשר הוצאתיך ' אנוכי ה: השמיים ואומר כמו פעם

 .הוא עושה זאת בדרך אחרת, מארץ מצרים

 

 ?שמעת על גלגולי נשמות

 ?האם אתה יודע מהם מתים קליניים

הידעת שניתן לעשות לאנשים היפנוזה ובמקרים מסוימים 

ופתאום הם , מים שלהםלהחזיר אותם לגלגולים קוד

מדברים בשפה אחרת שבגלגול הזה  הההיפנוזבמהלך 

גרמני שפתאום מדבר יידיש או : לדוגמא. הם לא יודעים

 .עירקי שפתאום דובר רומנית

, אותם אנשים אומרים שקוראים להם בשמות אחרים

והדברים , מוסרים כתובות, מתארים את הבית שבו גרו

 .יההיפנוטהליך מאומתים לאחר מחקרים בתום הת

 

אבל אתה בטח , סיאנס על פי היהדות אסור לעשות

. שמעת שאנשים עשו סיאנסים ונכחו לגילויים מבהילים

 .אכתוב לך דוגמאות אינספור אם תרצה

 



 

83 

הוא אומר : אז למרות שהאלוקים לא אומר אני כאן

 .אתם בני האדם ישויות רוחניות -בדרכים אחרות 

 

. פניים בפעם הראשונהקח לדוגמא ילד שנוסע על או

 .בהתחלה נותנים לו גלגלי עזר

 .הילד גדל וההורים מוציאים לו את גלגלי העזר

ואומר תחזירו לי את גלגלי , הילד נופל וקם נופל וקם

 .העזר

הילד לעולם לא , אם ההורים יחזירו לו את גלגלי העזר

ילמד לרכב על אופניו ללא הסיוע וכל מטרת הנסיעה היא 

  .ייהנה כמו כולםשייסע מהר ו

עכשיו בוא ניסע לבד "...גלגלי עזר"האלוקים נתן לנו 

 בשכלנו

וידעת : שנאמר, כל השיחה הזו היא קיום מצווה, דרך אגב

מצווה עלינו לדעת שיש : כלומר. היום והשבות אל לבבך

חובה עלינו לחקור . אלוקים ולשוב אליו ולא רק להאמין

א ספק שקיים ולהבין בשכלנו עד לידיעה השלמה לל

 .אלוקים מנהיג העולם

 

כלומר אם . הייתיו -אם הייתי ידעתיו : וכמו שאומר הכוזרי

אבל אומר , הייתי יודע מה זה אלוקים הייתי האלוקים

 .אני יודע שהוא קיים: הכוזרי

 

 ספר מומלץ בחום -הכוזרי 

 

 

מאיפה אתה לוקח את ההבנה שהוא התגלה פעם אחת 

למה אתה ? יך להתגלות יותרבה סיני ומאז הוא לא צר

שנים תצטרך  1333זה נראה לך הגיוני ש? מקבל את זה
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להסתמך על מקרה אחד שמישהו סיפר למישהו וכך 

  ?התגלגל הסיפור

 

הרי היום אם מישהו היה אומר לך משהו שקרה פה ושם 

אתה תבדוק את זה מכמה מקורות , והיה איזה אירוע

אמונה עיוורת לקבל  זו -. ובכמה זוויות ותברר איך ולמה

וספר אחד . סיפור של מקרה אחד בלי לחקור אותו לעומק

תחשוב על סיפורים . זה לא מספיק -שמציין את זה 

הם לעולם לא אותו סיפור , שמתגלגלים גם מפה לאוזן

אפילו המשחק הזה , תמיד יש שינוי קל בהתגלגלות. מקורי

עם  ילדים ומישהו מתחיל 13של הילדים שיושבים במעגל 

מילה וכולם צריכים להעביר אותה הלאה לילד שיושב 

בסוף התהליך הילד האחרון צריך לומר איזו מילה  -לידו 

מהמקרים המילה היא עיוות של המילה  33%ב, הוא קלט

אז נראה לך שאני אקבל את זה שהסיפור  -. המקורית

המקורי שאלוהים דיבר מהאש ונתן תורה בהר סיני 

ולא יעלו לי ספקות , )!(פי שנהשהתרחש לפני כמה אל

הרי צריך להיות ילד ? !?בעניין המקוריות של המקרה

 .בשביל להאמין לזה ללא העלאת שאלות וספקות

 -". אלוהים"ה" התגלה"ובטח אם זה המקרה הבודד שבו 

אלא רק , אם הוא לא התגלה מאז שוב, לכן אני אומר שוב

 ...לא מאמין לזה... זה לא מקובל עלי, ברמיזות
 

פה מדובר , ובניגוד מוחלט לסיפורי ספרי היסטוריה רגילים

כמו להכות על סלע , במקרים שהם לא סטנדרטיים

ושייצאו ממנו מים או חציית ים סוף או סנה בוער וכמובן 

לכן לספר  -... הר סיני שאש מדברת כאלוהים מעמד

כי הסיפורים , עדיין הרבה יותר קל לי להאמין, היסטוריה
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 .טבעי-רמה האנושית ובמסגרת הטבעי ולא העלשם הם ב

 

, אלה דברים הגיוניים לי, גלגול נשמות והעלאת רוחות וכו

, זו אנרגיה טהורה". לאלוהים"אך אני לא רואה את הקשר 

דברים שאני . חוויה חוץ גופית, קשן'כמו אסטרל פרוג

 .מאמין בהם ללא קשר לכל יכול

 

 אתה חמוד אתה

 .עיםהר סיני עשוי כולו סל

היה לי בבית . אני קניתי. מוכרים חלקי אבנים מהר סיני

  ואיבדתי אותו כשעברתי דירה

האבנים בהר סיני לא משנה איך : אבל הרעיון הוא כזה

ענפים של )נה תחתוך ואיפה תחתוך תמיד תקבל צורת ס

זה ההר היחידי בעולם שהאבנים שלו עושים דבר (. עץ

 .כזה

. לקחו אבן מהר סיני וכתשו אותה עד שהפכה להיות חול

 .רואים את הסנה מהחול שנותר: ופלא

 .כל חלקיק של אבן רואים את הסנה

  .הנה תראה קח. ביקשת לראות את האלוקים. זה נס גלוי
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http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleID=349 
 

 

 

אני לא מסתמך על סיפור : ועכשיו לשאלה השנייה שלך

אני מסתמך על מעשה . שנה 1,333אחד שקרה לפני 

אלא עם , שנה ולא שסיפר אדם אחד 0,033שהיה לפני כ

 .יליון אנשים ראוכשלושה מ. שלם

אין . זה ההבדל בין הנצרות האיסלם שאר הדתות והיהדות

עם בעולם שמעז לומר שהאלוקים נגלה לפניו לעיני 

כל הדתות מספרות על אדם אחד שהתחבא . מיליונים

וזה ברור שיכול להיות . בתוך מערה ונגלה אליו מלאך

  .פרי דמיונו של אותו האדם/ המצאה 

 

ו אשר מעידה כי נכחו במעמד מה שאין כן יהדותנ

 .מיליונים

וכי אפשר לשקר למיליונים שהם ראו משהו כשהם לא 

 ?ראו אותו

אתה מבקש לדעת מקורות נוספים המעידים על יציאת 

 :בבקשה, מצרים והתגלות אלוקית לפני מיליונים

 

http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleID=349
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מדענים גילו . להלן קישור המאמת את קריעת ים סוף

  הוכחות

המתעד ( סופר)שנמצא  פפירוסם בסרטון מופיע ג, כמו כן

 את עשרת המכות

http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&

ArticleID=1941 
 

  .להלן קישור סרטון שנמצאה תיבת נח

http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ 

 המדויקותראוי לציין כי התיבה הנמצאה היא במידות 

: כפי שהאלוקים ביקש מנח לבנותה. הכתובות בתורה

 אורך גובה ומרחב

http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&ArticleID=1941
http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&ArticleID=1941
http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ


 

88 

 

 

 הוכחות ליציאת מצרים

http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&

feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&feature=related
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 .כל קישור זה סרטון קצר בן מספר דקות

ישנו הבדל מהותי בין המשחק טלפון שבור לבין עם 

במשחק טלפון שבור אחד מעביר לשני . ישראל והיהדות

חד לשני בדיבור מיליונים מעבירים א, בעם ישראל. בסוד

לומדים מהבוקר ועד הלילה כל . והסבר ופירוט כל חייהם

פה אין . החיים שלהם תורה ומעבירים אותה מאב לבן

 ?אתה מבין את ההבדל. שיבושים

האמת היא שאפילו פעם אחת לא צריך להתגלות 

מבשרי : יש פסוק שאומר. האלוקים כדי שנבין שהוא קיים

תבונן בגוף שלי ולהבין מספיק לה: פירושו. אחזה אלוה

 .שיש בורא לעולם

 :ולאחר שצפית בסרטונים ולאחר התכתבותנו הארוכה

 

 העולם לא נברא כך סתם כי הוא מתוכנן
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 ובוודאי ובוודאי לא חומר מורכב וחכם, חומר לא נוצר לבדו

 האלוקים התגלה בהר סיני

 יש נס באבנים של הר סיני

ין בתורה עי)אלוקים אומר לנח לבנות תיבה בגודל 

 (ותלמד

 מטר גובה 0,333על הר  המדויקונמצאה תיבה בגודל 

 נמצאו ראיות לקריעת ים סוף

 המתעד את עשרת המכות פפירוסנמצא 
 

כבר דיברנו על אמת התורה שהיא מדע מדויק שנחתם 

המדע של היום רק . לפני שהמדע והטכנולוגיה צצו לעולם

 .מאמת את הדברים הכתובים בתורה

, השפן הגמל והארנבת, החזיר, ש הדבוריםדב: בקצרה

וכן כל מה , כיסוי המגן של השמש, קשקשי הדגים

שדיברנו בעבר שלא ניתן לדעת אלא אם כן אתה בראת 

 .את העולם ואתה יודע כל דבר שקיים בו

 אני עדיין ממשיך לכתוב, המתן עם תגובתך

אני מעדיף לא לשלוח אליך קישורים שיש בהם , תראה

אבל שתדע שגם מצאו את המזבח בהר , םהרבה טקסטי

לפחות אם אתה לא רוצה לקרוא הרבה תסתכל על . עיבל

התמונות

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=926 

 האתר הפולחני בהר עיבל

mikranet.cet.ac.il 

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=926
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=926&fb_source=message
http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=926&fb_source=message
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-בהר עיבל סמוך לשכם נתגלה אתר פולחני מן המאה ה

המחבר שחפר במקום . לפני הספירה שבמרכזו מזבח 10
 .סבור שמדובר במזבח שעל הקמתו מסופר בספר יהושע

Share 

, גלגול נשמות והעלאת רוחות וכו: אני מצוטט את דבריך

אך אני לא רואה את הקשר , אלה דברים הגיוניים לי

, קשן'כמו אסטרל פרוג, זו אנרגיה טהורה". לאלוהים"

דברים שאני מאמין בהם ללא קשר לכל . גופית חוויה חוץ

 .יכול

 

ועכשיו אגיב על סוף דבריך בדרך אחרת ממה שהגבתי 

 :עד כה

אתה ממש סותר את עצמך , אני תמה עליך בתימה גדולה

ואני כל כך המום מדבריך עד שנראה , מיניה וביה

. שהתעסקת במחשבות אחרות כאשר הקלדת את דבריך

איני חושב שאתה מבין , מכירךכי כאדם חכם כפי שאני 

 .שני דברים הסותרים זה את זה

 

שקשה לך להאמין לאלוקים שעושה : מצד אחד רשמת

אתה כן מאמין בגלגולי נשמות סיאנסים , ניסים ומצד שני

 ?איך זה בדיוק מסתדר אחד עם השני...'וכו

לא למדענים ולא , לא ידוע מיקומו של הר סיני, קודם כל

לא יודע מאיפה קיבלת את האבן  כך שאני, לדתיים

 ....הזאת

אני עדיין לא ... סבבה. נגיד שההיסטוריה נכונה, חוץ מזה

מבין למה ומאיפה כל המצוות והשכר והעונש שהם לגמרי 

 .לא מקובלים עלי

 

. יש אנרגיה ויכולת תקשור עם ישויות שהן לא בני אדם רק

 בלי קשר לכל הסיפורים שלנו, זה קיים

https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=99&appid=2309869772&p%5b%5d=636538680&p%5b%5d=394527720595997
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על כל עניין החתונה והחיים המשותפים מה אתה חושב 

 -" אלוהית"מה המטרה פה מהראייה ה -של אישה וגבר 

... למה זה קיים והאם זה נועד בשביל לגרום לאושר

 (לדעתך)

  אז תרשום גם על זה

מתגובתך ? נסת לקישורים ששלחתי לךלמה לא נכ

הגבת רק על הר . הקצרה משתמע שלא נכנסת לקישורים

. יש שני סרטונים שכל אחד מספר דקות לצפייה. סיני

 ?צפית

 ...צפיתי

 ...ורשמתי שאני לא מתווכח איתם

 לכן לא הגבתי

אני בינתיים אענה לך בקצרה רק על דבר אחד לגבי , טוב

בני ישראל יצאו ממצרים : כותב לך כי אני עדיין, הר סיני

הר סיני נמצא במדבר שבין מצרים לבין . לארץ ישראל

 ישראל
o -http://www.mako.co.il/news

-Newscast/Article-channel2/Weekend

4431017.htmcef2566854d 

 

אגיב בהמשך היום בנוגע של חיי שותפות בין גבר , בסדר

 לאשה והראייה האלוקית בדבר

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-cef2566854d4431017.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-cef2566854d4431017.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-cef2566854d4431017.htm
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 מעולה

הסיכום של הסרטון זה שעדיין אין תשובה חד משמעית 

 על הימצאו של ההר

 האזור הוא מה שחשוב, הסרטון פחות מעניין

 ...אז ככה: קדימה, ארז היקר, טוב

כיוון ארץ ישראל והר סיני נמצא בני ישראל יצאו ממצרים ל

ההר היחיד בעולם שמתרחש בו העניין הזה הוא . באזור זה

 .נקודה למחשבה. ההר הזה באזור הזה

ברור שאם . הההיסטוריתודה שאתה מסכים עם 

 .השאר נכון. נכונה הההיסטורי

מגיע משה . שנים 113בני ישראל משועבדים במצרים 

. שלח עמי ויעבדוני :רבינו ואומר לפרעה בשם האלוקים

פרעה לא מסכים ומשה מכה בו עשר מכות ניסיות בשם 

האלוקים שהם דם צפרדע כינים ערוב דבר שחין ברד 

הסופר של אותה )הפאפירוס . ארבה חושך מכת בכורות

מציין את עשרת המכות שהם מקבלים הוא והעם , (תקופה

בני ישראל יוצאים ממצרים . המצרי שהוא משתייך אליו

התנך מספר שהמצרים טובעים . רים רודפים אחריהםוהמצ

כולל ממצאים , בים ויש מסמכים שמתעדים את הכל

וכלי תחבורה של פעם בתוך המים בדיוק  םארכיאולוגי

הים נקרע לפני . מדויקיםתיעוד ותיאור . כפי שמספר התנך

מגיעים . בני ישראל שהולכים בתוכו ומגיעים לקצה השני

ציורים אינסופיים של . את התורהלהר סיני ושם מקבלים 

לא משנה . סנה בוער מתגלה בהר באזור בצורה ניסית

התנך מספר . איפה אתה חותך את האבן אתה רואה סנה

שהאלוקים מתגלה לנח ואומר לו לבנות תיבה בגודל 

התיבה הזו מתגלה לפני מספר שנים על הר בגובה . מדויק

ן להיכנס תיבה ענקית שיכולים אכ. מטרים 0,333של כ 



 

94 

כולם אומרים . משהו אדיר מימדים. לשם מאות בני אדם

 .התנך אומר שמדובר באלוקים על טבעי. וכולם מעידים

שנה רואה את הממצאים  0,033ואתה מגיע אחרי 

מבין . מבין שקיים אלוקים חיים על טבעי. םהארכיאולוגי

שלא ייתכן חייזרים שיש להם גוף כי חייב שיהיה להם 

כבר דיברנו גם על כך שאינו . י על טבעיממציא ראשונ

 .מוגבל

אנחנו מבינים את האמת האבסולוטית הזו שלא ...עכשיו

התנך מספר שהאלוקים נותן את ...ניתן להתווכח איתה

משה רבינו עולה להר סיני למשך . לוחות הברית למשה

לומד תורה מפיו של האלוקים בורא . לילה 43יום ו 43

אלוקים מלמד אותו חוקים ה. העולם בכבודו ובעצמו

משה יורד מההר ואומר לעם . תורה בעל פה, ומשפטים

. יש לכם חוקים מעתה ועד עולם. אם נהייתם לעם: ישראל

כל המטרה . מכניס אותם לארץ ישראל ונפטר מחוצה לו

של יציאת בני ישראל ממצרים הייתה כדי לקבל את 

 .התורה

 13, ת ים סוףקריע)אני יכול להבין את כל הניסים , שוב

למה . אבל מה שלא מובן לי זה התורה עצמה -( המכות

למה האדם לא יכול לחיות . לקבל אותה ולחיות על פיה

עכשיו זה מתממשק לעניין . לחיות. איך שבא לו ופשוט זהו

 ...המצוות כמובן
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 ליהנותהם אמורים ? אישה בראיה של התורה-ומה לגבי גבר

 אמורים לסבול ביחדאו שהם ". אושר"לחיות ב, בעולם הזה

 ?בעולם הזה למען העולם הבא

 

עם ישראל קיבלו את התורה כי הם העם היחיד שאמר 

קודם כל בוא נעשה את מה שהאלוקים . נעשה ונשמע

אחרי התכתבות כל כך . רוצה מאיתנו ואחרי זה נבין למה

אתה צריך לומר לעצמך את מה שאני אמרתי , ארוכה

אני מוכן ללמוד מה אני צריך , הקדימ! זו האמת: לעצמי

בשביל זה יש שיעורי תורה ? אתה רוצה גם להבין. לעשות

מצוות הרבה  210התורה זה מכלול של . שיסבירו לך

כדי . השקפה וטעמים רבים לה בכל דבר ועניין, מוסר

להבין כל מצווה ומצווה אתה צריך לשבת לפחות שעתיים 

ים ואז אתה ביום ללמוד תורה במשך שלושים וחמש שנ

שאלות על . תדע להבין את ההקשרים וטעמיה של התורה

המצוות לא ישנו את המציאות שהאלוקים נתן את התורה 

להבין . למשה וזה חל עלינו כחוקים עד עצם היום הזה

אני אשמח לפנות זמן מזמני . זה כבר לשבת וללמוד, מדוע
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אין דבר . נפתח ספרים ונחקור מצוות. ונשב ונלמד יחד

זה מפתח . ול מאשר להבין את התורה שנתן האלוקיםגד

תחשוב שאנחנו בני . את השכל ברמות שחבל על הזמן

תחשוב . 1%אדם יש לנו שכל קטן ואנחנו מנצלים ממנו 

כמה זה . מה זה ללמוד את השכל האלוקי האינסופי

 .מפתח את השכל

 
 

 

מיהודים זכו עד היום בפרסי נובל כאשר  43%לא סתם כ 

השכל שלנו חריף יותר . ההאוכלוסיימכלל  1%ק אנחנו ר

 ,משאר האומות

זה נובע מכך שאבותינו ואנו למדנו תורה וקיבלנו שכל 

 מפותח יותר

 ידיפרנציאלבמסכת כלאים יש חשבון 

 במסכת קינים יש התרה של משוואות

במשנה כלאים פרק ה בסוגית הנוע ירק בכרם יש משפט 

 פיתגורס

חישובי נפח )הנדסת המרחב בברייתא במסכת מידות יש 

 (םהאלמנטאריישל הגופים ההנדסיים 

 במסכת יומא דף לא יש את חוק הכלים השלובים
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ורפואה  השגיאולוגילא צריך לומר כי זה כל כך ברור 

 התורה מלאה מהן

הוא ברא את העולם . החכמה היא החכמה של האלוקים

הוא נתן חוקים לבני האדם איך לפעול , וחוקי הטבע

אושר בעולם הזה ואושר : כדי לזכות לשני דברים בעולם

יש לי עוד . להבין מצוות זה גדול עלי. לנצח בעולם הבא

אבל מה שאני יודע הוא מה . הרבה שנים לשבת וללמוד

. זה לא נכון שהדתיים סובלים כפי שציינת. שלמדתי

כשגבר ואשה מחכים שבועיים כדי , ההיפך הוא הנכון

באים יש להם אושר ולעולם לא בשבועיים ה, להיות במגע

לעומת מי שתמיד נוגע באשתו , נמאס לבעל מאשתו

מה . זה אושר אמיתי...בשלב מסויים הוא רוצה לגוון

 .שמחזיק מעמד הוא אושר אמיתי

אלא שפשוט האלוקים , אתה ואני היינו במעמד הר סיני

משכיח זאת מאיתנו ואנו קיבלנו את התורה כשמשה ירד 

גול הזה אנחנו פשוט צריכים ליישם את עכשיו בגל. מההר

 התורה

 

מעניין אותי  -בתור אדם תבוני שחוקר ורוצה לדעת יותר 

... כ לשאול שאלות"לדעת למה אני צריך ללמוד ואח

חשוב לי לדעת למה אני נכנס ולמה עלי לעשות את 

זה ... כ לשאול למה"ולא פשוט לעשותם ואח, הדברים

 .בניגוד לתפיסה הטבעית שלי
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שאלתי איך התורה מתייחסת , לא טענתי שהם סובלים

? או שזה משני וייהנהאם זה הכרחי שהם , לבעל ואישה

וברור שיותר כיף לחכות לבחורה ולא לקפוץ עליה כי זה 

הגעגוע והמתח המיני הרבה יותר מחזקים . שמין בכל רגע

  אני בעד. זה ברור -ובונים את הקשר 

 

ברגע שהגעת למסקנה שיש בורא לעולם על טבעי שנתן 

ההבנה תבוא . אז הגיע הזמן להתחיל לקיים, תורה למשה

 .מאליה ועם הזמן בלימוד

 

לא אייחס חשיבות לשאלת הבעל , לגבי בעל ואשה

 :והאשה אלא למכלול התורה כולה

 .התורה כולה דורשת מהאדם ליהנות מהעולם הזה

 .יש חיוב אלוקי ליהנות מהעולם הזה

אם יש לפניך פרי חדש : אומרת הגמרא במסכת ברכות

ואם לא תאכל , לאכול אותו מחויבאתה , שהגיעה עונתו

: יגיד לך האלוקים אחרי המוות. אותו אתה תיתן את הדין

למה לא , רבראתי עולם ומלואו כדי שתהנה ממנו בהית

  ?נהנית

 

  .שש זה מספר של חול. העולם נברא בשישה ימים

 .שש הספרהאתה בטח יודע שכת השטן הלוגו שלהם זו 
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לעומת זאת שבע זה המספר המסמל את הרוחניות 

 .שבתוך החומר

 .בשבת יש מצווה להתענג וליהנות

זה המספר שמסמל . שמונה זה המספר שהוא מעל לטבע

 .את הנצח

אין . בלי לשים לב משתמשים במספר ששהחילונים מ

 .יש רק חול. קדושה

הם שומרים מצוות אבל . הדתיים משתמשים במספר שבע

, מתחתנים, אוכלים, מטיילים: גם נהנים מהעולם הזה

, מגדלים נכדים, מביאים ילדים, עובדים, לומדים, צוחקים

 .ומתנהגים כמו כל אדם נורמלי

. שים במספר שמונההגויים הדתיים מבלי לשים לב משתמ

בקושי , לא מדברים, לא מתחתנים. יש רק קדושה. אין חול

 .בקיצור שיא הרוחניות. עושים רק מדיטציות, אוכלים

 

 .אלא הספרה שבע. אין דרכה של התורה מספר שמונה

שהוא שבע  43ספירת העומר זה . שבת זה שבע: שים לב

. מצוות שביתת הארץ זה בשנה השביעית. כפול שבע

בשעה )ול חלב אחרי בשר זה לאחר שש שעות לאכ

כלומר לאחר שבע , יובל זה בשנה החמישים(. השביעית

  .כפול שבע

 

שזה ליהנות , התורה מצווה אותנו להיות בספרה שבע

הווי אומר לשמור תורה , מהחומר אך להיות גם רוחניים

 .ומצוות

 

 .פרישות וחסידות זה לא חובה

צריך , עצמו נזירות מן הייןנזיר שקיבל על : וההיפך דווקא

להביא קורבן כי זה נחשב לו גם חטא על שלא נהנה מן 

  .היין בתקופת נזירותו

אתה תלמד חכמה , (אם תבחר בכך)כשתתקרב לתורה 

עילאה ותרגיש גם שמחה פנימית שלא תוכל להסביר 

 .אותה במילים
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כ הרבה זמן "להסתמך על משהו שקרה לפני כ, עדיין

 .זה לא פשוט -הרי אין אפדייטים  ,והוא לא עדכני

 

מציאות . מה שהיה הוא מה שהיה ואותו לא ניתן לשנות

 .היא

לא בכל . ואין אפדייטים 1342מדינת ישראל הוקמה בשנת 

שנה עושים שאלה לכל המדינות אם להשאיר את מדינת 

היא נשארת , ברגע שהוקמה מדינה. ישראל או שינו דעתם

לא צריך , לבית ספר שהוקםכשקובעים תקנון . על המפה

 .כל שנה לקבוע תקנון חדש

אבל כן צריך אחת לתקופה מסויימת להקריא את התקנון 

 .בפני התלמידים

 .יש מצווה לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה -ובאמת 

שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את : הפסוק אומר

  .'פני האדון ה

ישראל פירוש המצווה היא שמצויים כל הזכרים בעם 

 .ולשמוע את קריאת התורה, לעלות לירושלים

יש תקנון . זה בדיוק כמו שעושים בבתי הספר מידי פעם

אך אחת לזמן מה מלכדים את התלמידים , לבית הספר

מי שכתב את . ומקריאים להם את תקנון בית הספר

הוא לא צריך לבוא , התקנון יכול להיות ראש העיר

 .מוולהקריא את התקנון בכבודו ובעצ

אך לא צריכים לשמוע את , התלמידים כפופים לתקנון

 .ראש העיר מקריא

 

ואנו , התורה ניתנה בהר סיני מאת האלוקים על ידי משה

וזה ההבדל . נצטווינו לשמור את כל החוקים הכתובים בה

 .בין איש אמת לבין איש שקר

יישב וילמד , וכשיגלה אותה, איש אמת יחקור את האמת
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איש שקר לא יחקור את האמת . יקיימהמה עליו לעשות ו

הוא לא יקיים אותה כי , ואם תתגלה בפניו האמת במקרה

 .הוא נמצא בנוחות שלו

 

 ?לאן אתה משתייך

אבל אני בוחר ללכת . אני לא שונה ממך: כפי ששמת לב

לא בגלל שיש עולם הבא או כל מיני . בדרכה של התורה

על ידי  נבראתי. אלא בגלל שזו האמת, מתנות והבטחות

 ראוי לי לכבדו ולעשות רצונו, האלוקים

 
 

 

אני מבקש ממך , את הדברים הבאים שאני רושם לך, ארז

לא , שתקרא רק כשאתה ממש מרוכז ללא מוזיקת רקע

הדברים הבאים . אלא כשאתה רענן ושכלך זך, בעייפות

הם , שאני אכתוב לך למרות שהם דברים פשוטים להבנה

 :ילהלן דברי, עמוקים מאוד

כפי שאנו . כל דבר מורכב מעיד על מתכנן .1

מבינים כוס פלסטיק פשוטה לא יכולה להיווצר 

אדם המורכב ממיליארדים של תאים , לבד

  .תואמים אינם יכולים להיווצר לבד

כל החומרים בעולם מורכבים מאותם . 1

אין לו , השולחן הוא לא בעל בחירה. האטומים

תו החומר אדם המורכב מאו, הוא לא מדבר, שכל

אין זה כי אם משהו . מדבר זז וחושב ובעל בחירה

אלא משהו על , נוסף יש בו שאינו קשור בחומר

הנשמה האלוקית הניתנת בו בעת . )טבעי

 (בריאתו

 14עיין ערך פחמן ), לחומר יש גיל. 0

מוכרח שמשהו לא ..אם כן, (באנציקלופדיה

 חומרי ברא את החומר

. גביל אותוכל מוגבל מעיד על מגביל שה. 4

 מוכרח שהמגביל הראשון אינו מוגבל

, הוא כל יכול, המגביל שהוא הבורא הראשון. 1
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מוכרח שמישהו הגביל , כי אם הוא לא כל יכול

את הכוחות שלו ומי שהגביל את הכוחות שלו 

שהמגביל הבורא , מוכרח אם כן...הוא הכל יכול

 הראשון הוא כל יכול

י לא ייתכן שני כ, הבורא הוא אחד ואין שניים. 2

אז , כי אם אחד יכול להגביל את השני. כל יכול

ואם האחד אינו יכול להגביל . השני אינו כל יכול

מוכרח אם כן שיש . אז אינו כל יכול, את השני

בורא אחד נצחי שהוא כל יכול מגביל לכל 

 .המגבילים

כי אנחנו נבראנו על ידו ואנחנו , הבורא חכם. 7

? מי ברא לנו את החכמה ,אם כן. מעריכים חכמה

 .על כן הוא חכם. הוא: תשובה

לנו יש , אם כן. כל חכם עושה דברים לתכלית. 2

 .תכלית

 

 ..עכשיו רק נותר להסביר מהי תכליתנו

 
 

 

 ?תכליתנואז מה היא 
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 אשיב מאוחר יותר. אך כעת אני צריך להתארגן...בשמחה

אבל כמה משפטים קצרים כדי להבהיר את ראשית 

 :לית לפני שנגיע במיקוד בעובי הקורה של התכליתהתכ

 .על כן מוכרח שהתכלית היא נצחית, האלוקים הוא נצחי

הוא מנסה לבנות , שנה 23כשם שהאדם שלדעתו חי 

 .לעצמו דברים שיחזיקו מעמד כל זמן שהוא קיים

 

נשאל , ואם קיים אדם שחושב שתכלית האדם לחיות

 ?אז מדוע אנו מתים: אותו

: נשאל אותו, אדם שחושב שתכלית האדם למות ואם קיים

 ?אז מדוע אנו חיים

מורכב ואדיר מימדים אם , ומדוע לברוא עולם כל כך חכם

 ?...שנים קצרות 23המטרה היא ל

, גלקסיות, בשביל מה קיימים כל כך הרבה כוכבים

אם המטרה היא רק לזה העולם , שטחים אדירי מימד

 ?הכלה והנפסד

 ?מדוע יש אנשים סובלים, תאם המטרה היא ליהנו

 ?מדוע יש אנשים נהנים, אם באנו לסבול

, *(נשמות)אם הבנו עד כה שכולנו חלק מהאלוקים ממש 

יש כאלו שנולדו עשירים , מדוע יש הפלייה בין בני האדם

 ?ויש כאלו שנולדו עניים

ישנם אנשים , מדוע אם כן, אם יש שיוויון בין הנשמות

, אילמים, גידמים, פסחים, וריםעיו: כגון, שנולדים חסרים

 ?...'חרשים וכד

 

אשר , שיש משהו מעבר לעולם החומר, מוכרח אם כן

ויענה על כל שאלותינו הנפלאות , יסביר לנו כל זאת

 (נפלאות לשון פלא)באמת 

 :להלן התשובה המוכרחת לכל השאלות

תכלית מעשיו הן נצחיים , מכיוון שהאלוקים הוא חי נצחי

 .גם כן

אלוקים את האדם עפר מן האדמה ' וייצר ה: ורהכתוב בת

 .וייפח באפיו נשמת חיים
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מה שנפח האלוקים באפיו : מסביר הזוהר הקדוש ואומר

. של האדם היא נשמת חיים שהיא חלק מהאלוקים עצמו

האויר שבתוך הבלון זה האויר , משל לילד שמנפח בלון

 .שהיה בתוך ריאות הילד

, ואנחנו חלק ממנו, נצחי ומכיוון שהאלוקים הוא יחיד חי

  .על כן אנחנו נחיה לנצח נצחים אינסוף של שנים גם כן

: אנחנו לא מתים, אנחנו לא נמות לעולם: תפנים, ארז

אנחנו עושים טרנספורמציה למימד אחר וכפי שאתה 

 הגדרת אנחנו אנרגיה

 (מדויקותלמרות שההגדרה שלך ושלי אינן )

 .הגוף נקרא גוף מכיוון שהוא מגוף

נעל הסוגרת על : תשובה? מה פירוש המילה מגף: הסבר

 .הרגל

כשהשוטרים סובבים מסביב לבניין כדי : הסבר נוסף

 .לשמור שלא יצא מחבל הם עושים מגוף

היא סוגרת על הנשמה שלא , כך גם הנשמה בגוף האדם

 .על כן נקראת גוף מלשון מגוף, תצא

ולא יש לקרוא את המילה מגוף עם חולם מלא מעל לואו )

 (.כשורוק או קובוץ

 

האלוקים הוא טוב ורצה להיטיב עם נבראים ועל כן רצה 

 .לברוא אותם ישירות בגן עדן

אך ידע האלוקים שאם הוא היה בורא את ארז ואת אריאל 

היו , אחרי מיליארדי מיליארדים של שנים, ישירות בגן עדן

בשלב ...לא כיף רק לקבל טוב: ארז ואריאל אומרים

 .נו רוצים להעניק טוב לאלוקים בחזרהמסויים היי

עדיף . זה לא כיף. זה בושה. משל לאדם שחי מן הצדקה

זה יותר כיף להשתמש בכסף , לעבוד בשביל הכסף

  .ולא כסף שקיבלתי בחסד, שקיבלתי בזכות

 

, ברא האלוקים את הגוף והכניס בתוכו את הנשמה, על כן

 73-23ר עכשיו יש לך את הזכות לעמול זמן קצ: ואמר לה

תזכי לחיי נצח , אם תעשי רצוני. שנה ולעשות את רצוני

נצחים ללא גבול טוב נצחי ומאושר בזכות פרי עמלך 

  .הקצר ולא תתביישי בקבלת הטוב לעתיד לבוא

אך אם לא תעשי את רצוני אאלץ לנקות אותך באש כדי 

שתוכלי להתנקות ולקבל את הטוב הזה שאני רוצה 
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 .שאין בו מצוות כי אין אדם, להעניק לך

 

אני יודע שיהיה לך בהתחלה לא קל ? אתה מבין ארז

. קח כמה זמן להפנמה. להפנים את כל הדברים הללו

כי . התחלתי לקיים מצוות: אבל אני כשהבנתי שזו האמת

יש הזדמנות ? מי הטיפש שידע את האמת ולא ילך אחריה

, אחרי המוות. וזה עכשיו, אחת לתקן את חיי העולם הבא

. תהיה בחירה ולא יהיה ניתן לקיים מצוות כי אין הסתר לא

 .לעשות רצון האלוקים מתוך ההסתר: זו המטרה

 שבת שלום ומבורכת

 

 ?יצא לך לקרוא את הזוהר

 

 

אז איך , בעולם הזה" לעבוד את האלוהים"אם אנו אמורים 

אתה מסביר שהוא לא מאפשר לנו לעשות גם את זה וגם 

צריך , באמת לעבוד את האלוהים ברי כדי -לעבוד כרגיל 

מה שלא מתאפשר בשביל לפרנס את , הרבה זמן מהיום
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 ...עצמך וגם לעבוד אותו

 

אם אני לא עובד את האלוהים , י האמונה"והבנתי שעפ

אז אני לא ממשיך הלאה , ועושה מצוות עכשיו בעולם הזה

אז זה די סותר את מה שכתבת בסוף שאם  -. לעולם הבא

כביכול אמשיך הלאה ללא השכר ואני , לא אעשה מצוות

 (?. )אגיע לגיהינום או משהו בסגנון ההיפך מהדרך הטובה

 

  זו תפיסה מעוותת לגבי הדתיים

את האלוקים מסתכם בפחות משלוש שעות " לעבוד"

 .ביום

 תפילה

 שבת

 ברכת המזון

 קריאת שמע

 ציצית

 תפילין

 ...זה מה זה קל, זה כל הסיפור

 .יש חמישה עולמות: לגבי ההמשך

גן עדן או , לאחר מכן, העולם הזה הוא העולם הראשון

לאחר מכן תחיית המתים , לאחר מכן ימות משיח, םגיהינו

 .ורק לאחר מכן חיי העולם הבא

זה עד  םוגיהינוגן עדן  ,העולם הזה בסביבות שבעים שנה

בתום , המשיח ישלוט ארבעים שנה, שמגיע המשיח

ארבעים שנה יקומו המתים לתחייה זה יהיה למשך אלף 

שנים ובסוף אלף שנים כל אחד מקבל את חלקו בעולם 

העולם הבא יהיה פה בעולם הזה שאנחנו , אגב. הבא

וזה יהיה ממש , אין מוות, נמצאים בו והוא לנצח נצחים

 .ך הגופות הללו שאנחנו שוכנים בהםבתו

 

. הוא מקום הניקוי םהגיהינו. הוא לא מקום רע םהגיהינו

כמו ילד שהתלכלך אז אמא מנקה אותו והוא בוכה כי הוא 
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אבל , אם תרצה ארחיב, הדברים עמוקים. שונא להתקלח

 םלגיהינוזה על קצה המזלג בנוגע 

 

בזמן  זה נתון קבוע, שנה 43איך המשיח ישלוט , רגע

או שכל אחד שמגיע לעולם הזה יקבל שילטון של , קבוע

 ?"משיח"י "שנה ע 43

 

העולם נברא בשישה . ילוד אשה. משיח הוא אדם רגיל

, וכתוב בתורה כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, ימים

. כלומר אלף שנים אצלנו זה כמו יום אחד אצל האלוקים

ואלף השביעי יהיה העולם קיים ששת אלפי שנים , על כן

, 1721אנחנו בשנת . הוא עולם חדש בבחינת שבת קודש

תעשה חשבון )זה אומר שאנחנו כבר בסוף האלף השישי 

המשיח יגיע עד שנת : במילים אחרות(....מאפס עד אלף

 .שזה פחות ממאתיים שנים 1323

  .מחר או בעוד כמה שנים, המשיח יכול להגיע היום

ליהו הנביא ויודיע על לפני התגלותו של המשיח יבוא א

גם אליהו הנביא יתלבש בגוף של אדם רגיל וסביר . הגעתו

. להניח שלא ידעו שזה אליהו הנביא אלא אדם רגיל

שנה על  43המשיח ישלוט כמו ראש ממשלה במשך 

ברור הוא . המתים תתחייולאחר מכן תתקיים , כולם

 שתחיית המתים תתקיים רק למי ששמר תורה ומצוות

המשיח תתקיים מלחמת עולם שלישית שיהיה  לפני ביאת

על ארץ ישראל לפי הנבואות . מעורב בו טילים כימיים

דבר נוסף שיקרה זה ששני שליש מהעולם . ייפול טיל כימי

למעלה , אגב...כל זה כתוב בנבואות של עם ישראל. ימותו

אם . זה עדיין לא התגשם. מהנבואות כבר התגשמו 33%מ 

בפניך פסוקים של נבואות והתגשמותן אציין , מעניין אותך

 (כגון השואה אם תרצה)



 

108 

 

שנות מלוכה של  43לאחר : ראיתי נכון להוסיף ולומר

עד כניסתו . שנים 1333יקומו המתים לתחייה ויחיו , משיח

 .של האלף השמיני לעולם

. ששת אלפים שנים ראשונות כנגד שישה ימי הבריאה

. גד שבת קודשאלף שנים של רוחניות בתחיית המתים כנ

שאם , לאחר מכן זה חיי נצח שהוא כנגד המספר שמונה

. היא סיפרה המסמלת את הנצח 2תסתכל על הסיפרה 

אלא , נכון הוא שגם האפס הוא סמל דומה לנצח, אגב

והוא האלוקות , שהסיפרה שמונה מרמזת על שני גופים

 והעולם שברא בנצחיות מושלמת

 

 רו בעולם עד כהאשמח לראות פסוקים של נבואות שק

 בזבוזזה , מרגיש כאילו אז כל מה שאנו עושים בעולם הזה

  ...זמן

, שואה, כמו מלחמות, צר בכללולמה הסבל הזה נ, א"ד

 ?יש תשובה בתורה? רצח עם

 

 :אך לפני רצוי לציין עובדה, להלן מספר נבואות

 שנה 0,013התורה ניתנה למשה בהר סיני לפני כ 

 

 

  נבואה ראשונה

 

-  לד -ויקרא פרק כו פסוקים ידספר 

אומר האלוקים אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו 

 ...'ועשיתם אותם ונתתי וגו

... 'ולא תעשו את כל המצוות האלה וגו, ואם לא תשמעו לי
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, והשימותי את מקדשכם( 1), ונתתי את עריכם חרבה( 1)

והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים ( 0)

 והריקותי אחריכם חרב( 1), ואתכם אזרה בגוים( 4)בה 

 

שים לב שיש כאן חמש נבואות מה יקרה אם עם ישראל 

 לא שומרים מצוות

 

 ?ומה קרה במציאות כעבור כאלף שנים

הורס כל חלקה טובה בארץ , מגיע נבוכדנצאר המלך

הוא לא הצליח להפריח , הרס את בית המקדש, ישראל

ראל נרדף בין העמים ולא את ארץ ישראל מחדש ועם יש

להלן המציאות . הייתה לו מנוחה בדיוק לפי הנבואה

שהתרחשה לפני המספרים שציינתי בנבואה כדי שיהיה 

 :לך קל לעקוב

 

  .הגיעו הגויים ונלחמו בישראל ואף ניצחום( 1)

 .ערי ישראל על בתיהם וארמונותיהם המפוארים נחרבו

 .היה בית מקדש לישראל והוא נמחה( 1)

ארץ ישראל נשארה שוממה ואף אחד לא הצליח ( 0)

  לבנות ארץ מפוארת לתפארת

 עם ישראל התפזר בין האומות( 4)

תמיד )לא הייתה מנוחה לעם ישראל גם בין הגויים ( 1)

 (שנאו את היהודים בכל מקום שהם היו

 

 נבואה שנייה

 

 לו-פסוקים ג, ספר ויקרא פרק כו

צכם שממה ועריכם יהיו אר הוהיית...'אם לא תשמעו לי וגו"

אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם , חרבה

אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה כל . בארץ אויבכם

ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם 

 ."בשבתכם עליה

 

הפסוקים האלו אומרים באופן מפורש כמה זמן תהיה 

כנגד הזמן שלא שמרו מצוות ששייכות לארץ : הגלות

 .ישראל כך תסולקו מן הארץ
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 ....זו הנבואה. עד כאן טוב ויפה

 (זו הנבואה הראשונה)ובאמת סולקו בני ישראל 

בני ישראל חוזרים לארץ ...וראה איזה פלא

 ??????מתי...ישראל

 

פרק לו פסוקים ' התשובה נמצאת בספר דברי הימים ב

 כא-יט

. עד מלך מלכות פרס..ויגל השארית מן החרב אל בבל"

עד רצתה הארץ את , בפי ירמיהו' מלאות דבר הל

 ."שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאת שבעים שנה

 

 המדויקיםנבואה שלישית והיא ממש מדהימה בפרטים 

 :המתוארים שם

 

 סח-לקט ספר דברים פרק כה פסוקים טו

 

, גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עליך גוי מרחוק' ישא ה"

' והשיבך ה, לא תשמע לשונוגוי אשר , כאשר ידאה הנשר

בכל העמים מקצה ' והפיצך ה, ואין קונה, מצרים באוניות

הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא 

, ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן והיו חייך תלויים לך מנגד

' והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך ה

 "שמה

 

 :הפסוקיםעכשיו אני מפרש לך מה קרה לפי 

 

זה עם חדש שלא , הרומאים שהם גוי אשר הגיע מרחוק

וסמל הלגיון שלהם , היה בתקופת כתיבת ספר דברים

השבויים , השפה הרומית לא הייתה מוכרת אז, יהיה הנשר

הם הובלו למצרים , נמכרו בזול כי היו המון יהודים

ומחיר כל יהודי היה כמחיר מנת כלכלה של סוס , באוניות

ל הריבוי ולא היה מי שיקנה מרוב כמות היהודים וזה בגל

וגם נטשו דת , עם ישראל התפזר בין העמים. השבויים

וכידוע סכנת חיים , אבותיהם והפכו לעובדי עבודה זרה

וידוע . תמידית ריחפה על ראשי היהודים בארצות הגלות

גם הוא שכל מאורע או מחדל שולי של העם היהודי הקטן 

אדיר מימדים ומקבל כותרות התקשורת זוכה לגינוי עולמי 
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שמדברים ..כמו שכתוב והיית למשל ולשנינה)העולמית 

 (מלשון שינון -עליך 

 

, עכשיו תקרא את הפסוקים שוב ותקרא שוב מה קרה

אגב אם אתה רוצה ספר ...ותראה את הדיוק המפליא

אתה . שמעיד על מה שאני כתבתי לך כאן ההיסטורי

תולדות עם ישראל " הטוריההיסמוזמן לפתוח את ספר 

המביא בין השאר ציטוטים של מינטר  011בימי קדם עמוד 

 .ההסטוריון הגרמני הנודע ושירר הסטוריון גרמני אחר

 

 

 נבואה רביעית

 

 ספר ויקרא פרק כו פסוק מד

ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא "

 ."אלוקיהם' כי אני ה, געלתים לכלתם להפר בריתי אתם

 

 .עם ישראל לא יושמד לעולם: האלוקים מבטיח

 ...זה הרי היפך ההיגיון

 

אבל הן לא ירשימו אותך , יש לי המון נבואות לרשום לך

אין לך מושג מה , כל כך מכיוון שאתה ארז בן שלושים

אז הנה , ולאמת את הדברים קשה לך, הבהיסטוריהיה 

 :נבואה שעוסקת בשואה

 

 ספר דברים פרק לא

 

וחרה ...'ועזבני והפר את בריתי וגו...'אל משה וגו' ויאמר ה

אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול 

, אואמר ביום ההו. ומצאוהו רעות רבות וצרות(. להשמדה)

ואנוכי . הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה

הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר 

 .."'וגו..עשה

 

ויש בתוך הפסוקים האלו את המילה השואה בדילוגי 

אתה מוזמן , יש לי את הספר בבית. אותיות בקוד צפון

 .בהזדמנות לראות
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בוא תשמע נבואה שהתקיימה , ואם עד כה לא התרשמת

על , בעם ישראל במשך אלפי שנים ומעולם לא הופרכה

 ...אף שהיא ההיפך מן ההיגיון

 

פעמים בשנה בשלושת  יש מצווה לעלות לרגל שלוש

 .החגים

ולא יחמד איש את ארצך לראות את : "מבטיח האלוקים

 ."אלוקיך שלוש פעמים בשנה' פני ה

 

במשך אלפי שנים שעם ישראל קיים את המצווה , ובאמת

כולם עוזבים את הבתים שלהם בזמנים קבועים שלוש . הזו

מעולם לא פרץ . והולכים ברגל לירושלים. פעמים בשנה

מעולם לא הייתה שריפה ומעולם לא , ית של יהודיגנב לב

 ...היה נזק לשום יהודי בתקופה שהוא עלה לרגל

 133%והבטחה זו התקיימה . זו הבטחה של התורה

 

תראה לי עם אחד ששלוש פעמים , עכשיו בחייאט ארז

ולא מחכים הגנבים , בשנה כל הגברים נוסעים לעיר אחת

ובות 'להרוויח כמה גהפורצים והשודדים רק לזמנים האלו 

 ...בקלות

 ...מעולם לא קרה לעם ישראל....וזה

 

אם מעניין אותך , ויש עוד נבואות שעדיין לא התגשמו

 אראה לך את הפסוקים

 :ועכשיו לשאלה השנייה שלך

 ...זה לא בזבוז של זמן, כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה

 .זה במטרה להכין את העולם הבא שלנו

. לומד באוניברסיטה כדי להיות רופא בן אדם, קח דוגמא

בעתיד הוא יהיה , הוא לא בזבז שבע שנים מהחיים שלו

 .דוקטור

גם אנחנו חיים שבעים שנה ולאחר המוות נכנס לחיי 

 .העולם הבא לנצח נצחים של עונג

 

ובכן הסבל הזה , ולשאלתך למה צריך את הסבל הזה

 .ונעשה תשובה' נצרך על מנת שנצעק אל ה

 .ו שאמרת שאנשים חוזרים בתשובה בכלאבדיוק כמ
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אבל בוודאי שהתשובה הטובה היא זו , זה חבל שזה ככה

, מתוך שכל, (וכפי שאני ורבים עשינו)שאתה תעשה 

וידיעה שיש אלוקים ונתן תורה ויש חיי עולם הבא , הבנה

 .והעולם הזה הוא כאין וכאפס לעומת הנצח נצחים
 

 

מה שאני מבין זה  -אז מכל העניין והנבואות האלה 

למה לא ? למה הוא גורם סבל. שאלוהים הוא קנאי ונקמן

  ...אז בדרכי שלום ומוסר, לבקש ואם לא

זה , זה נוח לומר כל מה שקורה טוב בעולם, ובאופן שטחי

זה בגלל שלא , וכל מה שרע. אלוהים והוא חשב על זה

 .הקשיבו לו או עשו מה שהוא ביקש

 . עשיר מופלג בעושראתה : בוא נצייר לנו ציור
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החלטת לעשות מעשה נחמד ולבנות בניין מגורים המאכלס 

בכל . משהו מפנק ביותר, בניין פאר והדר, מאות משפחות

עיצוב היוקרתי , הכל שיש, קוזי פרטי'ג, נוף לים, חדרים 1דירה 

וכל זה אתה נותן ללא כל תשלום לכל מי שרוצה לגור , ביותר

בסופו של . צבאו את המקום. קוםאלפים הגיעו למ. במקום

משפחות השתחלו אל תוך הבניין ותפסו את כל  213דבר 

אתה עובר ליד הבניין כהרגלך , כעבור שלוש שנים. הדירות

, בעל הבניין הזה הוא אפס, סתם: "ואתה שומע שיחת הדיירים

הוא בטח עשה פה קופה , הוא בנה את הבניין הזה לכבודו

..." סתם אפס? מי זה בכלל, ציבור חבל על הזמן על ידי יחסי

לא רק שהוא עשה את זה : "מישהו אחר מתערב בשיחה ואומר

אני נראה לי שלא הוא , לכבודו משיקולים פרסומיים וכלכליים

הוא בטח סתם בובת מריונטה של , בכלל בנה את הבניין

בא הדייר השלישי ..." הכל זה אינטרסים, חברה גדולה ממנו

קיבלתם דירה הכי , חצופים בני חצופים אתם, בואנה: "ואמר

קילומטר עם כל הפינוקים  133יוקרתית ברדיוס של 

אפילו על צד הספק שהוא בנה אתם צריכים , האפשריים

שמע העשיר את " ?איזו מן התנהגות היא זו...לדבר עליו יפה

 בניתי בניין פאר והדר והדיירים: והחליט בליבו, כל זאת

אליהם את חברי הטוב  אשלח. מדברים סרה כנגדי

שיסביר להם שלא היה לי שום אינטרס כי אם להיטיב 

וביקש לעשות , שלח העשיר את חברו הטוב. עימהם

, סיפר החבר על חברו הטוב ושיבח אותו. ישיבת דיירים

ועל רצונו להמשיך להקים ולעזור לשאר באי , על טוב ליבו

לח אותך עכשיו הוא ש? מה: "אך דיירי הבניין בזו לו, עולם

תגיד לו , אם אתה כבר כאן, וחוץ מזה, כדי שנעריץ אותו

גם עיצוב הבניין צריך , שיש פה מלא דברים לשפץ

 ."זה כבר נורא ישן. להחליף אותו

נפגש החבר עם חברו הטוב וסיפר לו . הישיבה נגמרה

הצטער מאוד העשיר ואמר . אודות כל הקורות אותו שם

החל מהיום אני מטיל : חזור אליהם וכה תאמר להם: לו

 עליכם מסים וקנסות ככל התושבים

אמנם הדיירים שאינם . הלך החבר ואמר זאת לדיירים

וקיללו את העשיר , מורגלים בתשלומים סירבו לשלם

המתין העשיר . מלבד דיירת אחת שזירזה נפשה לשלם

שלח העשיר את . ולא באו, חודשיים לקבלת התשלומים

אם אתם , ר לדיירי הבנייןכה תאמ: חברו הטוב ואמר לו
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אני מסלק , אך אם אינכם עושים רצוני, מוטב, עושים רצוני

וזו ששילמה משבח , אתכם מהבניין בעבור דיירים חדשים

אני אותה ואף נותן לה שעון זהב מתנה על שחזרה בה 

 .מדבריה

לימים סולקו . גם כאן לא שתו ליבם לשוב אל העשיר

יכול היה להמשיך  העשיר הצטער מאוד שלא. הדיירים

ואמר , לאכלס את אותם הדיירים אשר נזרקו לרחוב

אלא אמתין עד , לא אתן הדירות לאף דייר חדש: בליבו

ובאמת כעבור מספר . שיחזרו בהם הדיירים מדרכם הרעה

איך : התאוננו על מר גורלם. חזרו בהם הדיירים, חודשים

ר דירת פאר והד, עם נוף לים, היינו בדירותיו של עשיר

הבה נשלח . לכל אחד מאיתנו ולא הערכנו מה שהיה לנו

קיבל , כך עשו. לו מכתב ונתנצל בכנות מעומק ליבנו

 .העשיר מכתבם והשיב כל אחד על כנו

הוא ביקש ! הרי ברור שלא? האם העשיר נקמן או קנאי

אבל לפחות שיעריכו אותו . טוב גמור. לעשות אך ורק טוב

בדיוק . כול לבקש מדיירושיכבדוהו זה המינימום שאתה י

טוב גמור , ברא האלוקים עולם הבא: אותו הדבר בנמשל

נתן לנו את . כבדוני: וביקש בקשה קטנה, לנצח נצחים

אך כשישראל לא עשו . ארז זבת חלב ודבש: ארץ ישראל

שלח אליהם האלוקים נביא אשר הזהיר , רצונו של מקום

הוא אם לא תעשו רצונו של האלוקים : אותם ואמר להם

קיבלו עם . המשיכו בני ישראל לחטוא. ייתן עליכם ייסורים

' כה אמר ה: הגיע הנביא שוב ואמר. ישראל ייסורים

אלוקים אם לא תעשו רצוני מסלק אני אתכם מעל אדמתי 

כמו ) שנה  73ובאמת כעבור . עד אשר תחזרו בתשובה

חזרו ישראל למוטב ושבו לארץ , (הנבואה שציינתי בפניך

 .הקודש

וכל מה , הוא ברא אותנו לעולמו. לוקים הוא טוב גמורהא

כדי לזכות , שהוא מבקש מאיתנו זה לחסוך קצת מצוות

אם עשינו עבירות , לעומת זאת. לנצח נצחים של טוב גמור

אך בחלוף . הוא רק זמני, העונש הוא לא נצח נצחים

נכנסת הנשמה לגן העדן שהוא ...'וכו םהגיהינותקופת 

 .זה שיא הטוב ואין למעלה מזה. נצחים הטוב הגמור לנצח

 ?אתה מבין אחי
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אפשר לעשות טוב ולהיות מוסרי ובנאדם נעים  מבין מבין

 .א"ד... גם בלי לעשות מצוות, לסביבה

 

אז גם . אם האלוקים הוא טוב גמור ואנחנו חלק ממנו, ברור

אלא בהתחבר הגוף יחד עם הנשמה , אנחנו טוב גמור

אבל האדם במהותו , טבעים רעיםמוטבעים גם , האלוקית

תפקידו של האדם הוא להסיר מעליו . הוא טוב גמור

שליית גופו בעודו בחיים ולחזור למקורו שהוא הטוב 

וגלוי וידוע לפני האלוקים בורא כל הארץ שרק על . הגמור

 .ידי קיום מצוותיו מגיעים לשלמות הפנימית

 
 

 

 יש משהו בדבריך

 יןמצוות הנחת התפיל: לדוגמא
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אין מטרת האלוקים שנקשור עור פרה מתה על היד סתם 

 כך כי הוא ציווה

 אלא יש בזה דברים עמוקים מאוד

 ונסתרים

. אני הולך להתפלל מנחה ואסביר לך מה זה תפילין

 ...למדתי את זה לא מזמן אגב

 

הורגים פרות , יופי  - חשבתי שזה פלסטיק??? עור פרה

 .גם כן דת.. בשביל להתפלל
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משתמשים בעור שלה להכנת , הפרה נשחטת לאכילה

 תפילין

. אני הולך להסביר לך דברים גבוהים מאוד: טוב אז ככה

 (:זוהר הקדוש)יש כאלו שיגידו לך שזה דברי קבלה 

יד שמאל היא בחינת יצר , יד ימין היא בבחינת יצר הטוב

הוא מלאך המוות הוא , הוא השטן, יצר הרע. הרע

שמתי מקו )אל -קוראים לו סמ: יש לו שם. המקטרג

באמצע כדי שהשם שלו לא יתנוסס לו פה בהתכתבות 

 (שלנו

 בעצם קושר היצר הטוב את היצר הרע, בהנחת התפילין

וגילו , ם מכשירים לבדיקת הילותיש היו: וראה איזה פלא

ההילה שלו משתנה לצבע הסגול , שכשיהודי מניח תפילין

, (שזה הצבע הגבוה ביותר מבחינה רוחנית חוץ מלבן)

ונתנו לאותו אדם להניח תפילין פסולות אך ההילה שלו 

 .בצילומים לא השתנתה כלל ועיקר

 

 

כך שעצם מטרת התפילין היא להפוך את האדם לנשמה 

מבחינה . קרובה יותר לטוב הגמור, מתוקנת יותר, יותרזכה 

ואם מתבוננים . רוחנית התפילין בעצם מזככת את הנפש

באמת אתה תראה שכשמישהו חוזר בתשובה : לעומק

כאילו זה בן ...פתאום יש לו ממש סוג של אור על הפנים

אותו אור : זה אפקט של שמירת המצוות...אדם אחר

 יהמוקרן על פניו של היהוד

אבל זה ככה על קצה , הדברים כמובן עמוקים מאוד מאוד

 המזלג בעניין התפילין

. והתפילין של ראש כמו כתר, הטלית היא כמו גלימת מלך

על ידי כך ממליך היהודי את האלוקים על גופו ומתקן את 



 

119 

נשמתו כדי שיוכל לזכות לחיי העולם הבא לנצח נצחים 

 טוב גמור

 

ידעתי שמניחים תפילין זה . נשמע עמוק ואמיתי. יפה

 מעלה את הנשמה לרמת רוחניות הגבוה ביותר

 

יש בה , אפילו המצווה הסתומה ביותר, לכל מצווה בתורה

יש כמובן את המצוות . חכמה עילאה ועמוקה ביותר

לא , לא לדבר לשון הרע, המוסריות כמו כיבוד הורים

אבל יש מצוות שטעמן נסתר אלא , לא לשקר, לרכל

אני . היושבים ועוסקים בלימוד התורה הקדושהלחכמים 

אבל בוודאי שאני יכול , לא מכיר את טעמן של כל המצוות

, ובכל אופן. לפרש לך כמה מצוות עיקריות אם תרצה

אפילו שלמה המלך שהיה החכם מכל אדם ידע את טעמי 

: עד שהגיע למצוות פרה אדומה ואמר, כל המצוות לעומק

חשבתי : במילים שלנו"..ממני אחכמה והיא רחוקה אמרתי"

אך , ושאני אדע כל מצווה על בוריה, שאני חכם גדול

ובאמת . החכמה היא גדולה ונפלאה ממני, בסופו של דבר

אומרים שמצוות פרה אדומה היא עמוקה מאוד מאוד 

לפחות אפשר לעמוד על שתי מצוות על , אם תרצה. מאוד

רה ואיך כדי שנבין עד כמה חכמה נפלאה יש בתו, בורין

 .זה הופך אותנו לאנשים טובים יותר

 

 ?מעניין אותך
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אכתוב לך על שבת ועל תפילין או שבת וכל , אם כן

 .מקווה שאדע להשיב כדקא יאות, מצווה אחרת שתרצה

השבת מעלה את היהודי למעלה רוחנית גבוהה , דרך אגב

התפילין נקראת . בשבת לא מניחים תפילין. משל התפילין

והשבת ...'והיה לאות על ידך ולטוטפות וגו: אות שנאמר

כי אות היא ביני ובין בני ישראל : נקראת אות שנאמר

. אין צורך באות של התפילין, כשנכנסת הארת שבת...'וגו

: אבל בוא נתבונן לעומק מה זה אות. זה ברובד הפשט

, אם קראת את הסטטוסים הקודמים שלי. אות זה סימן

רוחנית המסמלת את בטח אתה יודע שאלף זו אות 

במילה אות יש אחרי (. שהוא אלופו של עולם)האלוקים 

כמו אתה . ואו היא אות של חיבור. 'האות אלף את האות ו

איך האדם . האות ואו היא אות החיבור. הוא והם. ואני

שהיא האות האחרונה ' שנמצא למטה שהוא נמצא באות ת

אז . "אות"על ידי , מתחבר עם האלוקים שהוא האות אלף

בשבת שאין צורך בתפילין יש לנו את החיבור עם 

ותמיד , וביום חול יש לנו תפילין, האלוקים על ידי השבת

 .יש לנו ברית מילה שהוא גם אות

 

שהוא חיבור עם , זה הסוד הקבלי בעניין התפילין

' האלוקים שהוא אלף והאדם הוא בעולם הסופני שהוא ת

בעצם התפילין שהם  וזה...ויוצר חיבור על ידי האות ואו

 .כנל השבת...נקראו אות

 

 וכמובן שאפילו זה על קצה המזלג

 

חבר גם קופץ נהיה ? רוצה לקפוץ ללמוד תורה, ארז

 הוא גם לא דתי ככ. שלושה

כיום אני לא מרגיש מחובר לזה ... אולי ביום מן הימים



 

121 

אני גם הרבה יותר אוהב את הפן הרוחני בלי כל . מספיק

 .הלימוד המקראי

  זה יעשה לך טוב, אבל אתה תמשיך

 

 ?אתה יודע מה אמרת עכשיו

אני לא רוצה , אני טוב לי ללכת אחר תאוותיי, אריאל

, הבנתי שיש בורא לעולם. הבנתי את האמת. להשתנות

, הבנתי שהיא תקפה לגביי, ישראל אמתהבנתי שתורת 

הבנתי שכל מה שלימדו אותי , םוגיהינוהבנתי שיש גן עדן 

אני מעדיף לא , ובכל זאת, בצעירותי הוא שקר וכזב

להשתנות ולא לעשות עם המידע הזה מאומה בגלל 

 .גאוותי שאינה מניחה לי

 ?אתה עד כדי כך שקוע בשקר כדי להאמין לדברים שלך

 ?לענות על זה יש לך מה..נו

 ?ממ

 

אמרתי שאני . מה שאמרתי זה ההיפך המוחלט. ממש לא

אבל אני לא רוצה , מאמין בחלק מהעניין ושזה מעניין אותי

ומה שלימדו אותי ומה . לענייני התורה כלימוד סלהיכנ

זה פשוט גישה שונה , שגדלתי עליו הוא לא שקר הכלל

, ים ואחריםומעניין אותי לחקור ולדעת דברים שונ. לחיים

אם , בדיוק כמו שאני עושה איתך וכמו שאני עושה כל חיי

חוויה חוץ גופית וכל , הבנת חזיונות, סיאנס, זה חייזרים

התורה זה לטעמי לא . דבר אחר שמעניין אותי בפן הרוחני

 -לי לחוש דברים או לראות דברים  גורםזה לא , רוחני נטו

יבשות שם כספר העובדות ה. לכן כרגע זה לא מעניין אותי

אבל זה כמו שאני אתחיל , זה מעולה, שוב, היסטוריה

זה לא , נכון לנקודה הזאת, לקרוא ספר היסטוריה עכשיו

החיבור שלי לרוחניות הוא הרבה יותר מעשי ... מושך אותי
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שזה הכל  -ותחושתי מאשר קריאה ושקידה וקיום מצוות 

 דיי סזיפי וטכני

 

, זה שיא הרוחניותהאלוקים שברא את העולם אמר ש

מטרת האדם בבריאה ? ואתה בא ואומר שזה סזיפי וטכני

לקחת פרי לברך : כגון, היא להעלות את החומר לרוח

כי נהנית מטעם הפרי . עליו ועל ידי כך להתעלות בעצמך

ובירכת את בוראך שהביא לך את הפרי ועל ידי כך 

לקחת את , וכן בכל מצווה ומצווה. נתקדשת בעצמך

. לימוד חכמה זה דבר אחד. להתעלות על ידוהחומר ו

זה הדבר . התורה שניתנה מאת האלוקים זו לא חכמה

ואתה בתור איש חכם צריך . הרוחני ביותר שקיים בעולם

אין לעשות זאת מפני , להבין שללמוד תורה ולקיים מצוות

אלא מפני האמת שבה ושהיא , החכמה והרוחניות שבה

 מותו מוליכה את האדם לגן עדן לאחר

 

אבל האמת הזאת כרגע לא מתחברת לי בחיי היום , אולי

 שהם טובים לי יותר, יום

 ...גם אם לא אחיה לנצח בגלל זה או אגיע לגיהינום

 

 אלא בטוח, קודם כל לא אולי

, אני פוגש אותך בדרך? איזה מן שיקול הוא זה: דבר שני

. אתה נוסע צפונה ואני נוסע דרומה, באמצע פקק מכוניות

מה , סבבה: אתה משיב לי? ארז מה קורה: אני צופר לך
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יש שוטרים , אחי תעשה יוטרן: אני עונה? אתה עושה פה

, אין גישה, אני חוזר בדיוק מהנסיעה צפונה, שם ומחסום

? אז מה אתה אומר לי..צריך לחזור ולנסוע דרך כביש אחר

לא בא לי , אני רוצה לראות את השוטרים בעצמי, לא לא

אני בדיוק מחזיק את ההגה מה זה , סתובבעכשיו לה

 איזה מן תשובה היא זו????? ...בסבבה

נראה לי שאתה . בחור טוב. בוא אני אספר לך על מישהו

, אברהם...סליחה...אההה, קוראים לו אבי. מכיר אותו

 ?מכיר...זה ששם המשפחה שלו אבינו? שמעת על אברהם

 

 מכיר מכיר

ם צריך להגיע לאמת שלו כל בנאד, אבל זה בדיוק העניין

רק ככה האדם לומד ואם . בדרך שלו ועם הניסיון שלו

כל אחד רואה . כנראה שיש סיבה, אלוהים יצר אותנו ככה

 את העולם דרך העיניים שלו

 

ולמה הוא זכה , איך הוא חי, אני אספר לך את הסיפור שלו

 ...שכל עם ישראל נקרא והוקם בזכותו

 ...אני אקצר, זה ארוך

 

 ך על זהל
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הוליד ילדים שהולידו ילדים , נברא אדם הראשון

כולם האמינו בבורא . כולם ידעו שיש בורא לעולם...'וכו

עד שיום אחד אמרו , כי הרי לא מזמן נברא העולם, העולם

, הירח והכוכבים, צריכים אנו לכבד את השמש, בני האדם

שהלא הוא האלוקים הגדול ברא אותם ונתן להם כבוד 

נעבוד אותם ונכבד אותם ועל ידי כך אנו , על כן. בשמיים

ובאמת בני האדם . בעצם מכבדים את האלוקים שבראם

בתחילה עבדו את השמש הירח והכוכבים כדי לעשות 

אך גדלו הם והביאו ילדים נוספים . נחת רוח לבורא העולם

עד שהורגלו בני האדם . והילדים הביאו ילדים. לעולם

, חומריים אשר נראים בעין להשתחוות ולעבוד דברים

ושכחו את הסיבה שלשמה עובדים הם את אותם העצמים 

עד אשר שכחו , ובנו להם פסלים והיו משתחווים לפסלים

. הם את האלוקים הגדול הגיבור והנורא שברא את העולם

האלוקים . נח עבד את האלוקים בתמימות...עד שבא נח

ווה לנוח וצי, שכעס על העולם כולו החליט להביא מבול

ולהכניס אליה שתי חיות מכל מה שאינו , להכין תיבה

ולא כפי שלמדנו )שבע מכל סוג , ומכל חיה טהורה, טהור

וכך , (אלו פסוקים מפורשים בתורה...שהיינו ילדים

גשם יורד מציף את , האלוקים מביא מבול על העולם...היה

לבה רותחת יוצאת מן האדמה מתערבבת , כל העולם כולו

 ים ומכלהעם המ

 ...את הכל

ועובדים ' כולם מאמינים בה, עוברים להם דורות נוספים

ומתחילים לעבוד , עד שגם אלו מתדרדרים, את האלוקים

אגב לעבוד עבודה זרה היום זה לאו דווקא , פסלים

אלא אפילו פייסבוק יש לו דין של עבודה זרה , פסלים

, צחקכך שמעתי מפיו של צדיק הדור הרב אמנון י, בימינו

כי בני , ובוודאי ובוודאי שיש לכסף דין של עבודה זרה

והוא שורש , האדם חושבים שהכסף עוזר להם בחיים

, ואינם זוכרים כי האלוקים נתן להם את הכסף, כוחם

ולמעשה כל תוצר שאנשים נסמכים עליהם במקום לבטוח 

 .באלוקים מסבב הסיבות הוא ייקרא בשם עבודה זרה
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הוא היה ילד , נולד אברהם אבינו, ולעניינינ, בכל אופן

. ובגיל שלוש כבר הגיע למסקנה שבני האדם טועים, חכם

איך בני : הוא ראה אנשים משתחווים לפסלים ואמר לעצמו

האדם משתחווים לבובות שבני אדם אחרים עשו 

, צריך לעבוד את השמש: ואז הסתכל לשמיים ואמר...ויצרו

לה וראה אברהם הגיע הלי, כי השמש היא גדולה מכולם

חושב , אבינו שהשמש יורדת ותופס את מקומה הירח

, זה האלוה של העולם כולו, אם כן: אברהם בליבו

אמר זה לא , כשהגיע הבוקר שוב, והשתחווה לירח

 לא ייתכן שיש שתי אלוה לעולם...עסק

האלוקים : כלומר. הציץ עליו בעל הבירה: אומר המדרש

ואז נגלה לפניו , ימישהו מחפש אות, אמר איזה יופי

 האלוקים

לך לפניי והיה . עד כאן תחום החקירות. מספיק: ואמר לו

תתחיל לעבוד אותי ואני , אומר לו האלוקים: כלומר...תמים

 אהיה איך

 איתך

. נגד כל העולם, יחיד ומיוחד, אחד, ילד, אברהם אבינו

שכחו את האלוקים שברא אותם , כולם עובדי עבודה זרה

 ממש לא מזמן

 .ילד הזה מתחיל להסביר לאנשים שהם טועיםוה

והוא הייתה לו חנות למכירת , תרח שמו, אביו של אברהם

שמור לי , בני: יום אחד תרח אבי אברהם אומר לו, פסלים

. אני צריך לקפוץ לעשות סידורים בשוק, על החנות

מספיק עם : אברהם נשאר לבדו בחנות ואמר לעצמו

  .השקר הזה

משהו , ה זקנה עם קוסקוס ועוףפתאום נכנסת לה אש

עוצר אותה . נותנת לפסלים והולכת, ריח גן עדן, טוב

היא עונה ? בת כמה את, תגידי גברת: אברהם ואומר לה

את יודעת שאת יותר מבוגרת מהפסלים : לו והוא אומר לה

 ?האלו בעשרות שנים

איך את לא מבינה שהם , אבי בנה אותם לפני מספר ימים

לכי לעבוד את האלוקים , בצורות שונותעשויים עץ ואבן 

 ...שברא את העולם ואין לו לא גוף ולא דמות הגוף

 לקח אברהם אבינו מקל ושבר את כל הפסלים

מגיע . והניח את הקוסקוס של הזקנה ליד הפסל הגדול

מה ...וזועק זעקה גדולה, אביו של אברהם אבינו, תרח
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, לוםאבא אני לא עשיתי כ: עונה לו אברהם???? עשית

שואל אותו . אתה צריך לשמוח שמחה גדולה, ההיפך

: עונה לו אברהם? הגיעו שודדים וניצלת מהם? למה: אביו

אלא הייתה פה אשה זקנה שהביאה את , לא אבא

כל הפסלים הקטנים רצו , הקוסקוס הזה לפסל הגדול

 והוא לקח מקל ושבר את כולם, לאכול

ים לא הפסל? אתה נורמלי, תגיד: אמר לו אבא שלו

 ?איזה מן שטויות אתה מדבר, אוכלים ולא זזים

יישמעו אוזניך מה שפיך , אבא: אמר לו אברהם

, (כמו שאומרים)תפסיק למכור לאנשים לוקשים ...מדבר

 ,ותתחיל לעבוד את האלוקים האמיתי של העולם

, ולקח אותו לנמרוד המלך של אותו הדור, תרח התעצבן

וחני על טבעי שאינו ואמר לו בני זה מאמין באלוקים ר

 .תעשה בו כטוב בעיניך, נראה בעין

אומר לו ? למה אתה חושב כך אברהם, נמרוד שואל אותו

עונה לו , כי כל שאר ההבנות אינן אמיתיות בעיניי: אברהם

אומר . צריך לעבוד את האש, האש מכלה את הכל: נמרוד

אומר לו , כי הרי הרוח מכבה את המים, לא: לו אברהם

: ממשיך אברהם ואומר. נעבוד את הרוח, וקי א: נמרוד

כי האדם , בוא נעבוד את האדם? למה נעבוד את הרוח

לצחוק עלי אתה : אומר לו נמרוד. מחזיק את הרוח בגופו

אני זורק אותך לאש ונראה אם האלוקים שלך יציל ? רוצה

 אותך

נזרק אברהם אבינו כדי להישרף ולא קורה לו , ובאמת

, זו בטח אש לא חמה: נשים שאמרוהיו שם כמה א. כלום

 .זרק אותם נמרוד לאותה האש ומתו

אברהם אבינו הלך אחר האמת גם כשזה לא התחבר לו 

, והוא זכה להיקרא אבי האומה הישראלית, בחיי היום יום

ועכשיו , המכובד ביותר בעולם כולו, כולנו בני איש אחד

 .הוא מקבל שכר נצחי

אותי לימדו . אברהם אבינואני קיבלתי על עצמי להיות כמו 

למדתי בישיבה עד גיל . וחזרתי בתשובה 11את זה בגיל 

עד . המרביתהייתי שקדן ולקחתי את החיים ברצינות . 11

ופירשתי מן , שעברתי מספר קשיים ולא עמדתי בהם

שוב עמדתי על דעתי ומאז  12אבל זכיתי שבגיל . התורה

לעבוד  קיבלתי על עצמי לא לעשות שום דבר חוץ מאשר

להיות כמו אברהם . את האלוקים לבדו וללמד אחרים
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אתה רוצה להיות כמו אברהם שיש ? מה איתך ארז. אבינו

לו חיי נצח נצחים או כמו השאר שאף אחד לא יודע מי הם 

לפני ? ובשביל הנאת רגע אחד קטן הם נספים בעוונם

 ...תחשוב טוב, שאתה עונה

 רה אתה פהמה קו????...אני עדיין ממתין לתגובה

 

כאילו בניגוד )אני עסוק בדברים פרקטיים חחח ... השניי

 (לתורה

 סתם בצחוק אבל

 

 אבל אני פה ממתין, יותר מציק, פחות מצחיק

 

זה חלק  -אני ללא ספק אוהב להיות ייחודי ושונה מאחרים 

ועושה פעולות " אחר"ולדעת שאתה . ממני כבר שנים

זה מושך אותי , נותשאחרים רואים כלא מעניינות או שו

וללמוד תורה ולהבין . זה סתם רקע על עצמי. כעיקרון

 -מאוד מושך אותי , ולראות עולם אחר משאר האנשים

אבל זה לא מספיק מושך אותי כדי להבין שזה באמת מה 

, אמרתי לך מזמן, אחרי הכל. שאני צריך או רוצה בחיים

ה אני ממש לא רוצ, להיפך, אני ממש לא מחפש חיי נצח

 .חיי נצח

שאלה ששאלתי "ה"אתה לא ממש ענית עדיין על , בנוסף

קח זום אאוט אל מחוץ לכל  -אותך בתחילת דרכינו 

ותשאל את  -העולמות והראייה שלך ושלי ושל כולם 

למה אני צריך חיי נצח או לחיות , "למה כל זה קיים"עצמך 
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למה אני , עונש/למה יש שכר, כאנרגיה כזאת או אחרת

גלגל עולמות ולעשות כך או אחרת ולצורך צריך להת

למה אני צריך להעריך או להבין את הבריאה , העניין

 ?והאלוהים

 

למה כל העולמות האלה קיימים ולמה לא לקחת רמה 

גם אחרי . אחת מעל ולנסות להבין למה כל זה קיים בכלל

מה זה  -שתגיע לחיי נצח כנשמה נצחית בעולם השביעי 

זאת השאלה והאמת שלי נכון ? םלמה זה קיי? ייתן לך

אני אתן לך מה שתרצה , כשתהיה לך תשובה לזה. להיום

  (האל בכל אופן)בחיים 

 

: המשנה במסכת אבות אומרת: ובכן, קראתי את דבריך

אתה  ךכורחאתה חי ועל  ךכורחעל אתה נולד ו ךכורחעל 

, שנה 43אתה ארז לא היית לפני . עתיד ליתן דין וחשבון

שנה ובוודאי שלא היית לפני  143בוודאי שלא היית לפני 

. הוא נצחי. האלוקים כן היה. שלוש מאות מיליארד שנה

אין לך ברירה אלא , ומאז שהוא החליט לברוא אותך

, כמו שהוא נצחי. ן לפניולחיות וליתן דין וחשבו, להיוולד

זה עניין של . זה לא עניין של בחירה...כך גם אתה נצחי

, כמו שאתה רואה שהמציאות סביבך היא שולחן. מציאות

כך גם מציאות גן העדן ושאתה ...'קירות וכד, מחשב

לעולם לא תמות אלא תעזוב את הגוף ביום מן הימים 

סוף ותרצה עונשך ותקבל שכרך בעבור מה שהספקת לא

זה מוכרח . זה למעלה ממך. אין לך ברירה. בעולם הזה

קח את החיים . מעצם היותך נברא בעולמו של בורא

 ברצינות הראויה להם

 

 



 

129 

 ?ראית את השאלה האחרונה

 

 .אחרי שעשיתי אנטר. עכשיו ראיתי

 

אני  -אם תצליח לענות לי בהגיון הראוי לאיש אינטליגנט 

 ...באמת, אתן לך הכל

 

הרופא נותן לו . יש אחד חולה במחלה סופנית, עארז שמ

תגיד : עונה לו החולה. כדור ואומר לו זה ירפא אותך

שאני אקח כדורים ? שאני מפגר? מה נראה לך? דוקטור

אתה תשב תסביר לי בדיוק מה ...מבלי לדעת מה יש שם

משיב . ואז אני אחליט אם לקחת ואם לא, יש בכדור הזה

וצה להבין איך הכדור הזה אתה ר, שמע: לו הדוקטור

לך לאוניברסיטה כמוני במשך , פועל ואיך הוא ירפא אותך

אבל עד אז לא בטוח שתישאר בין , שנים ותדע 7

אתה רוצה להבין : זה בדיוק מה שאתה אומר לי...החיים

כנס לישיבה שבע שנים ? את התשובה לשאלה הזו

אבל זה לא סותר את העובדה שאתה צריך ללמוד ...ותדע

 ורה ולקיים מצוותת
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 זו התחמקות... זו לא תשובה

 

. אני צריך שתיתן לעצמך, ואני לא צריך שתיתן לי כלום

 לנשמה שלך

 .אתה מתחמק? התחמקות

למדת הבנת והפנמת את האמת ואתה רוצה להבין דברים 

 לקיום הלימוד םרלוונטיישלא 

 

לך תקרא איזה , אריאל, זה על אותו משקל שאני אומר לך

שנים ורק אז תשאל אותי  7כלשהו במשך  שקר-ספר

זה מאוד מעורפל , זה לא עונה לך על השאלה -... שאלות

ללמוד /ולא נותן ביטחון שבאמת עלי לקרוא את הספר

שנה של  13וגם אף אחד לא מבטיח שגם אחרי . תורה

 ...למידה אני אקבל את התשובה

 

הפנמת , את האמת קיבלת. אבל לא נותרו לך שאלות

ואתה , עכשיו כל שנותר זה לקיים את מה שלמדת. בנתוה

וכי מישהו יכול . עכשיו שואל שאלה ברומו של עולם

כִּי : אומר האלוקים? להסביר לך את שכלו של האלוקים

. 'ם ְְּרכככי ְנאםם הלֹא ַמְחְשבֹוַתי ַמְחְשבֹוֵתיֶכם וְלֹא ַדְרֵכיכֶ 
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תהיה קודם כל ? אתה רוצה להבין את שכלו של האלוקים

 תלמד ותקיים את תורתו מצוותיו וחוקיו, תלמיד טוב

ותדע ותבין את , רב גדול, ואחרי זה אתה תהיה מקובל

 דרכיו

: ואומר לו' מגיע לה, הענק הגדול, אפילו משה רבינו

וראית את אחוריי : אומר לו האלוקים, הראני נא את דרכיך

אף אחד לא , אומר לו האלוקים: כלומר. ופניי לא ייראו

אבל , יכול להבין בדיוק פנים מול פנים את הדרכים שלי

 חלק מההבנה תוכל להבין: כלומר, מאחור

זו הסיבה שהחלטתי להיות כמו , גם אני אוהב להיות ייחודי

ואתה מכיר אותי . לפחות להשתדל ללכת בדרכיו. אברהם

 .ויודע שאני לא טיפוס סטנדרט

 ?אז מה אתה עונה לי, נו

 

למה . הגיון מאחורי כל פעולה ועניין צריך לראות.. שמע

כי אני יודע שבסוף החודש אני מקבל שכר ? אני עובד

. שאיתו אני יכול לרכוש דברים בסיסיים כמו אוכל ומחסה

כי אני יודע שהגוף צריך את זה , למה אני אוכל. הגיוני לי -

למה ללכת ללמוד . הגיוני לי -וגם שזה טוב לי וטעים לי 

צוות על ימין ועל שמאל ולחיות שנה ולקיים מ 23

וכל , (רמז לבדיחותא)אלוהים יודע מי , במסגרות שהגדירו

אני לא , ללא הבנה ותשובה מיידית, מיידי" שכר"זאת ללא 

מקבל שום תגובה משום גורם אם אני מבצע את הפעולה 

" שכר"אני מקבל , בכל שאר הפעולות שלי בחיים. הזאת

שלי " באמונות"שמחזיק אותי וזה מה  -מיידי והבנה מיידית 

בנאדם מחפש , לאחר מספר פעולות ומעשים. העכשוויות

 יקבל, לראות שמה שעמל ועשה כל כך הרבה זמן, תגמול

ללכת ללמוד עכשיו ולקיים מצוות  -הצדקה ותגמול 

אלא בכלל , שנה 23אפילו לא אחרי , ולראות את זה

סיפור זה אפילו גובל ב?? פה ןההיגיומה  -" בעולם הבא"

 .ילדים מופרח
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 זו שאלה שאפשר לענות עליה

אני אכתוב , ארז החשוב, אבל בשבילך, וכבר עניתי עליה

 :שוב

אלא בשפה של , ואני אענה לך לא בשפה הקודמת

 המקובלים

אין מי , הוא הכל יכול. האלוקים הוא השלם והטוב הגמור

רצה . שיכול להעניק לו כלום כי הוא לא חסר כלום

ולכן ברא ישויות שהן , יטיב עם ברואיוהאלוקים לה

הוא השלם הגמור ללא צורך . ההיפך ממנו, חסרות

בהטבה והוא ברא נבראים שהם ההיפך ממנו ומטרתו היא 

 להשלים להם את החסר ולתת להם עונג נצחי

האלוקים ברא : שאתה נברא שלו, בוא ניקח אותך לדוגמא

בכל אתה צריך לנשום : אותך חסר בכל מיני מחסורים

אתה צריך , אתה צריך לאכול, אתה צריך להתלבש, רגע

אתה רוצה , אתה רוצה להריח, אתה רוצה לראות, לשתות

והאלוקים מאפשר לך ונותן לך את כל , להזיז את הידיים

האלוקים רצה . זאת ועל ידי כך הוא עושה איתך טוב

ולתת לך טוב , בגן עדן ישירות, מר ארז, לברוא אותך

ע האלוקים שאם יברא אותך ישירות בגן אמנם יד, נצחי

ואתה עתיד לומר , יבוא יום שאתה תרגיש לא בנוח, עדן

לא עשיתי כולם כדי לקבל את , יום אחד נבראתי: לעצמך

ואתה תרצה בעקבות המחשבה הזו , ההטבה הזו הנצחית

ולמעשה זו לא הטבה אלא ...להיטיב בחזרה עם בוראך

בורא עולם גדול אתה תהיה מתוסכל לנצח נצחים שיש 

ממך שברא אותך ומיטיב עימך ואתה ממש תרצה להחזיר 

, ועל כן, ידע האלוקים שכך תחשוב...לו טוב ולא תוכל

האמונה : כגון, תניסיונוהוריד אותך לזה העולם ונתן לך 

אם תבחר לעשות רצונו ...'ללכת בדרכיו וכו, באלוקים

וללכת אחר דרכיו בדבקות תזכה לטוב הנצחי בתורת 

ותוכל לרכוש דברים " החודש"כדי שתקבל בסוף , שכר

 בסיסיים כמו אוכל ומחסה לנצח נצחים
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יהיה , אבל מי שלא יבחר ללכת אחר דרכיו של האלוקים

עני מרוד ולא יהיה לו לא אוכל ולא לבוש ולא כלום לנצח 

 נצחים

 

 זה עדיין לא עונה על השאלה

 אני מבין את מה שאתה אומר

 חלקהאני גם מסכים עם 

 כפי שהבנת כבר

למה לעזאזל כל זה קיים  -נותרת השאלה , אבל עדיין

מי צריך את כל מערכת החוקים הלא הגיונית  -בכלל 

 (לבני אדם בכל מקרה)הזאת 

 

כי רוצה האלוקים להיטיב עם ברואיו בתורת , הסברתי לך

 ?מה לא ברור. לחם עבודה ולא לחם חסד

 

כי אף אחד , שאלהאבל אתה לא יכול לענות על ה, כן

למה יש את ???? למה זה קיים -בעולם הזה לא יכול 

מי צריך את כל המערך המורכב הזה  -הלחם עבודה וכוכו 

 מה זה נותן -של כל העולמות והשכר 
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אני ? חחח מה נסגר איתך? אתה לא יודע לקרוא, תגיד

   ה ....צ...ר: אגיד את זה לאט כדי שתבין מהר

   ם ....קי....ו....ל.....א......ה

ו       ב ........י........ט........י........ה........ל

    א ........ר........ב.......

י ........ד........כ     ם........י........א........ר........ב........נ

    ב ........י........ט........י........ה........ל

 ם........ה........מ........ע

 

 ט-שי-ל-ו-ב

 אתה אומר את זה

 זה לא אומר שזו האמת

 

 נכון

 אז בוא אני אוכיח לך שזו האמת לפי השכל

 

מאחורי כל העולמות וכל השיטה  ןההיגיותביא לי את 

 ואענה לך בחיוב -המוזרה הזאת 

 אבל כמובן שלא תצליח
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אני בטוח שאני ? פיייי אתה כל כך בטוח שאני לא אצליח

בכיס את התשובות לכל השאלות  אצליח כי יש לי פה

, כששאלת על השכל האלוקי ורצית להבין אותו. האלו

הסברתי לך שלא יכולת להבין אותו כי אתה בן אדם והוא 

אין . אבל על השאלות האלו יש מיליוני תשובות. אלוקים

בעיה בוא נתחיל אבל בתנאי שתהיה גבר ואם אתה מקבל 

 שאני עושהאתה שומר את כל המצוות כמו , תשובות

 

 כדי שתהיה לי סיבה להתאמץ

 

 חח

 אינטרסנט

אני מבטיח לשקול  -אבל אם אקבל תשובה . לא מבטיח

 ברצינות את העניין

 

אבל אני צריך ...אין בעיה שתקרא לי איך שאתה רוצה

 משהו שיזיז אותי

 לא מספיק טוב לי

 אני צריך לדעת שאני מדבר עם אדם רציני

 שמוכן ללכת אחר האמת
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גם לא , אבל אין לך... היום ניסית לתת לי תשובה לזה עד

 אני מבטיח לך, תהיה

 

יש הבדל בין השאלה הקודמת . טעות היא בידיך...לא לא

או )קודם רצית לדעת את השכל האלוקי . לשאלה הזו

וכעת אתה מבקש לדעת את , *(לפחות כך הבנתי ממך

 הסיבה לבריאת העולם

וקים טוב וברצונו וברצונך לקבל הוכחות שאכן האל

 להיטיב

 לזה יש לי הוכחות

 בדוקות ומנוסות

 

 םעם זה אני מסכי

 

 אז תן לי תשובה לבריאה של כל העולמות והשיטה

 

אם אתה רוצה ללמוד כדי . השאלה היא אם להתאמץ

ללמוד סתם עוד חכמה ואז להגיד וואו פששש יפה 

אז אני לא צריך את הכבוד הזה , סחטיין עליך אריאל...

ואני אלך לדבר עם מישהו אחר שמוכן לשנות , שלך

אבל אם אתה , מעשיו בעקבות האמת כפי שאני עשיתי
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אני גבר להשתנות אפילו שזה יהיה לי , אריאל: תגיד לי

 אני אהיה מוכן לכתוב לך בלי סוף עד שתבין, קשה

האם תהיה מוכן לשנות מעשיך על פי התורה אם תקבל 

 ?את התשובה לשאלה הזו

 

 כן

 

 .אז קדימה

 

אם אתה , למרות שאני לא מאמין שזה צריך להיות כל

אתה יכול לעשות זאת ללא , מעוניין להבהיר נקודה

 האינטרס הזה כביכול

 כך*

 

, אני מוכן לשבת לשחק איתך פוקר בלי אינטרס של כסף

אבל לשבת , להעביר את הזמן, רק בשביל הסבבה

זה . ה שונהולהקליד וללמד חכמה גדולה ללא אינטרס ז

כמו שתגיד לפרופסור באוניברסיטה ללמד בלי לקבל 

 כסף

אבל ללמד , הוא יהיה מוכן לשבת איתך על בירה בכיף

 ...בחינם באוניברסיטה זה לא שווה
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 :אז קדימה אני עונה לך, טוב

כדי , בוא רק נפרק את השאלה שלך למספר שאלות

 שנדבר בצורה מסודרת

 ולי הוא רעא, מי אמר שהאלוקים הוא טוב. 1

 םוגיהינואיך יש הוכחות לגן עדן . 1

האם יש לך עוד שאלות או שאלו שתי השאלות שלנו 

 ?שעליהן נדבר

 

 ...לא זאת ולא זאת

 

 ..אז..אוקי

 

אני חושב  -השאלה שלי היא למה יש את כל העולמות 

 ....שאתה לא מצליח להבין אותי לגמרי

 כל הסיפור, כל השיטה

 למה יש חיי נצח, למה אנרגיות קיימות

 וכוכו

 

 אילו עולמות איזו שיטה איזה סיפור
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 ולמה אלוהים קיים לצורך העניין

 תשאל מסודר
o תשאל מסודר אחד . חכה רגע

 נראה לי יהיה לנו יותר קל...אחד

 ??למה הוא קיים -כל מה שכביכול קיים 

 אז קבל

 

 כן

 שוב אני אסביר את הכוונה שלי

מין בו ותסתכל עליו כך את כל התחום שאתה מא

בקצה התחתון יש את . כאילו מאין פירמידה -מלמעלה 

העולם שלנו ובקודקוד יש את העולם הנצחי והטוב שאתה 

 מייחל לעצמך

עכשיו תצא רגע מהפירמידה ותסתכל עליה מחוץ ומעל 

מה שאתה רואה זה כל  -הקודקוד או אפילו מהצד 

כשיו ע -. העולמות שאתה מאמין בהם/השיטה/התהליך

למה הייתי צריך ? למה כל זה קיים -תשאל את עצמך 
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בשביל מי ומה זה באמת נותן , לעבור את כל העלומות

 ?בשורה התחתונה

 קח*

זה אם כל זה בגלל או בשביל , ויש שאלה מתלווה לזו

אז מי הוא ולמה הוא בנה את כל זה ולמה זה  -האלוהים 

 צריך לשנות למישהו

או אחרי /ו. ת כלום כביכוללא הרגש, כמו לפני שנולדת

 מי צריך את זה. אז מה היה שם בין לבין ולמה -. המוות

 זהו

 

קח את : תן לי רק לתקן שגיאת כתיב נוספת שהייתה לך

 -כל התחום שאתה מאמין בו ותסתכל עליו מלמעלה 

 פירמידה* כאילו מעין

אז קודם כל כבר ענית על השאלה הראשונה במילים 

אתה אומר בקצרה את ...האלוקים בגלל או בשביל: שלך

אני אתייחס ברשותך . קיבלתי. מה שאמרתי לך באריכות

 רק לשאלתך השנייה והעיקרית

 

  תודה

 

אז מי הוא ולמה הוא בנה את כל זה ולמה זה צריך לשנות 

 מישהול

או אחרי /ו. לא הרגשת כלום כביכול, כמו לפני שנולדת

 מי צריך את זה. אז מה היה שם בין לבין ולמה -. המוות
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את השאלה . יש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי

בית הלל אומרים טוב לו . הזאת שאלו גדולי העולם היהודי

בית שמאי אומרים לא טוב לו . לאדם שנברא לעולם

, בסוף אחרי שנים של דיונים בנושא. ברא לעולםלאדם שנ

הודו בית הלל לבית שמאי שלא טוב לו לאדם שנברא 

ואם כבר נברא לעולם : וממשיכה הגמרא ואומרת. לעולם

מסבירים מה פירוש הגמרא יפשפש . יפשפש וימשמש

, ישוב בתשובה בכל יום, יבדוק אחר מעשיו: וימשמש כך

יסור מן הרע ויעשה טוב , ילמד בכל יום מה עליו לעשות

בכל רגע בחייו על מנת לזכות לטוב הנצחי שברא 

לעולם לרשע לא : כלומר. האלוקים גם כן שהוא טוב גמור

טוב לו שנברא לעולם כי הוא יסבול והיה עדיף לו שלא 

אבל לצדיק טוב לו שנברא לעולם וזה בתנאי שהוא , ייברא

ה כדי עשה את המקסימום שהוא מסוגל לעשות בעולם הז

 ליהנות מחיי העולם הבא

 ?תזכיר לי בן כמה אתה

 

33 

 לא תהיה לך תשובה... כפי שאמרתי

זו , כי לעשות את מה שאלוהים ציווה וללכת בעקבותיו

אך ללא הבנה אולי , אמרה שאתה חוזר עליה שוב ושוב

זה  -של המהות הקיומית הגלובלית מעבר לכל העולמות 

ריך ליצור את החומרים צמישהו היה , כמו המפץ הגדול

אז בעניין . יפה -אלוהים ? מי הוא, שממנו נוצר המפץ

אבל  -אלוהים יצר את כל העולמות והספירות , הגלובלי
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מה זה נותן לחיים בכל העולמות ובעיקר ? ולמה? למה

 .לאלוהים, לעצמו

 

 ?למה יש קניון? למה יש צבא? למה יש בתי תמחוי

 

אנשים טובים שרוצים לעזור יש בתי תמחוי כי יש : תשובות

 לעניים

 יש צבא כדי להגן על מדינת ישראל

 יש קניון כי אנשים צריכים לעשות קניות

 

 ?למה ברא האלוקים את העולם

 כי יש לו רצון לעשות טוב

1+1=1 

מדוע ברא האלוקים את העולם בעשרה : שואלים רבותינו

 ?והלא במאמר אחד יכול להיבראות, מאמרות

 

כדי להיפרע מן הרשעים שמחריבים עולם : ועונים רבותינ

שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר לצדיקים שבונים 

 עולם שנברא בעשרה מאמרות

 

יכול היה האלוקים לברוא את : ולהלן פירוש רבותינו

ויהי , ויאמר אלוקים יהי עולם: כגון, העולם במאמר אחד

 ...עולם

ו תאר לעצמך שאתה מטריח את עצמך מאוד ובונה משה

במשך הרבה שנים פתאום בא איזה מישהו והורס את זה 

 ...כמה תתעצבן עליו...בשנייה

בנית משהו בדקה ובא מישהו והרס לך , אבל באותו מקרה

 ...את זה

 ?על מי תתעצבן יותר

האלוקים בכוונה ברא את העולם ...אותו הדבר בדיוק

בעשרה מאמרות כדי שלא ירחם על הרשעים שהורסים 

די לתת שכר טוב לצדיקים שעושים רצונו על וכ, את עולמו

 עולם שהטריח את עצמו כביכול לברוא
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אני , יש לי חבר אחד שאוכל רעל: ועכשיו דבר אחר

: אז מה הוא עונה לי. מסביר לו שמע אתה אוכל רעל

עד שלא תסביר לי למה נברא הרעל אני לא אפסיק , שמע

 ...לאכול אותו

ן שיש אלוקים אתה מבי...זה בדיוק מה שאתה אומר

ואתה מתעקש להבין מדוע ברא , ושתורת משה אמת

 ...האלוקים את העולם

וגם כשמסבירים לך אתה מתעקש לא לרצות להבין את 

 .התשובה

 ?מפחד להודות בתשובה? מה

תקום ותתמודד עם ! תהיה גבר. מספיק עם השטויות

 האמת שלמדת

 

יכול להיות שאתה ... אתה פשוט מפספס... לא לא לא

 (.בלי לזלזל כמובן... )וד לא קלטת את גודל השאלה פהע

 

אתה מדבר איתי על מה שקורה בתוך העולמות ועל 

 .המערכת והשיטה שהמציא האלוהים שלך

שתשכח ממה שאתה מכיר לרגע ותיקח את , אני אומר לך

מהצד /עצמך טיפה גבוה יותר ותסתכל על הכל מלמעלה

ך והשיטה תבין איפה אתה נמצא ביחס לכל התהלי -

 .הזאת ותנסה לראות את הדברים ברמה אחרת

 

קח את כל העסק הזה של האלוהים וכל המטרה , שוב

עכשיו . שלנו בעולם הזה ובעולם הבא והבא אחריו גם

מי צריך ? למה כל זה נוצר, ותחשוב -תצא מכל זה הצידה 

 ?את זה

 

תחשוב על תהליך שעובר ילד מכיתה , נקטין את הראייה

שנים  11הוא לומד כל יום במשך  -. ב"יא עד כיתה 

, אתה אומר לו תלמד ותגיע רחוק, המטרה להגיע לאנשהו

 .תדע דברים חשובים ותתקדם בהמשך
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יכול , עכשיו אתה בתור מבוגר שכבר עבר את זה

. בשביל מה כל זה קיים, להסתכל על זה מהצד ולומר

ב ואז הוא בעצם "אתה יודע שיעבור כיתה א וב וג עד י

עכשיו לצורך . יה מוכן עם סט כלים בסיסי וטוב לחייםיה

אני יכול להסתכל אל מחוץ , במקרה הזה, הבהרת הנקודה

או : ולומר אחד מהשניים( שהם הכיתות" )לעולמות"

" רצה האלוהים"כי ככה צריך או ככה , שהתהליך הגיוני לי

מה זה כל , או שאני יכול להסתכל מהצד ולומר, (כביכול)

הרי בכל מקרה הילד , מה זה משנה בכלל, ההכיתות האל

. למה לו לעבור את כל התהליך הארוך הזה, ימות בסוף

מה עוד יש לו בעולם , חוץ מבית הספר עם הכיתות האלה

כ "מה הוא צריך ללמוד עכשיו ואח, ולמה בראנו לו את זה

למה זה נוצר ולמה צריך ? ללכת לצבא ולימודים שוב וכוכו

שלא צריך את זה ומי שיצר את זה , התשובה היא -את זה 

עשה ניסיון כזה או אחר לקדם או לעשות משהו עם 

אין לזה ממש הצדקה או צורך (. ילדים בכיתה" )אנושות"ה

 .כי חיי האדם גם ככה קצרים. אמיתי

 

אני לא בטוח שהצלחתי להבהיר בדיוק את מה שאני 

יש . יש עולמות. אבל העיקרון הוא פשוט. חושב בעניין

 -כל הבלאגן הזה . ויש אנשים. והים או כל דבר אחראל

חיי "מה ייתן להם , למה להם להמשיך הלאה? למה קיים

כביכול כמו )ואם לא היינו חווים שום דבר מזה ? "נצח

עכשיו למשל כל . למי זה היה מפריע -( כשאתה לא קיים

זה באמת  -לא יהיה יצור אחד חי על העולם , העולם יכחד

כך שזה  -אף אחד לא מרגיש ולא קיים ? מפריע למישהו

אותה ההקבלה היא גם לכל העולמות . לא באמת משנה

 .שכביכול מתגלגלים בהם

 

כי איך ולמה נוצר , והדוגמה שלך עם הרעל היא לא משהו

בניגוד לאיך ולמה נוצרו כל שאר ... אפשר להסביר, הרעל

 הדברים שדיברנו עליהם
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היטיב עם הצדיקים הסיבה לבריאת העולם היא כדי ל

בעולם הבא לנצח ועל ידי כך נהנה האלוקים שהוא מהנה 

, עוברים כיתות, יושבים לומדים. הנה התשובה. את בריותיו

עושים את כל הפעולות האלו וצוברים כסף , עושים צבא

רוחני לעולם הבא והכל בשביל להגיע לשלב הסופי 

המקום , ומושיבים אותך בגן עדן שלך, לאחר המוות

 .שעבדת בשבילו כל החיים

, מניח תפילין כל יום: כל החיים היהודי שומר תורה ומצוות

שומר , מתפלל שלוש תפילות ביום, מתעטף בטלית

אוכל רק , מברך לפני ואחרי שהוא אוכל, שבתות וחגים

בינתיים כל . לומד תורה בכל יום, קורא קריאת שמע, כשר

הוא נפטר  בסוף, (סתם לשם המחשה)מצווה זה כמו שקל 

מן העולם ומגיע לעולם שכולו טוב ומראים לו את כל 

הגן , הכסף הרוחני שהוא צבר ומראים לו את הוילה שלו

שם הכל רוחני ואין . בוודאי שאין זה בדיוק כך...)'וכו, שלו

כתבתי לך . הכל שם זה הנאה רוחנית. וילות ואין שטויות

 (לשם המחשה בלבד

אם נבראנו לעולם או  אני מסכים איתך שלא היה הבדל

לא היינו יודעים , כי אם לא נבראנו, לא נבראנו לעולם

אבל . שלא נבראנו כי לא היינו כדי להבין שלא נבראנו

לאהוב , האלוקים שהוא נצחי תמידי החליט לברוא נבראים

כמו אמא . אותם ולהיטיב איתם ולשמוח איתם לנצח

טוב  שמביאה ילדים לעולם ואוהבת אותם ועושה להם רק

 (לפחות האמא שלי)

 

  ...תשובה לא קיבלתי, אבל שוב. יפה

אני לא מקבל את זה שסיבת הבריאה היא כדי להיטיב עם 

 .זה חלק מהלופ הלא מוסבר בהגדרה של העניין -צדיקים 
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גם אם אני , סבבה -אני פה בשביל לעבוד את האלוהים 

 -. מקבל את זה ועושה מצוות ושומר שבת וכל הבבלט

צא , ושוב. ן לא קיבלתי תשובה ללמה כל זה קייםעדיי

, שם, מהעולם הזה לצורך העניין ותעבור לבא אם תרצה

וכך השלישי והרביעי והחמישי והשישי ? למה הוא קיים

מה זה ההיגררות הבלתי ? למה הם קיימים -והשביעי 

איפה זה נגמר ולמה זה ? פוסקת הזאת וחסרת הטעם

 .מתחיל בכלל

 

כי אני , ה אם לתצליח להגיע לתשובהאני אקבל את ז

זה . בערך 17שואל את עצמי את השאלה הזאת מגיל 

 פשוט נשאר ללא תשובה

 

 ?אתה שואל למה קיים האלוקים

 

 כן, כביכול

 

שם גיבור . יש ספר שכתב רבי יהודה לוי שנקרא הכוזרי. 1

 .הייתיו -לו ידעתיו : אומר משפט יפה, מלך כוזר, הספר

 4את העולם היה צריך האלוקים לשלשל  כדי לברוא. 1

העולם . אורות מעולם האצילות לעולם שלנו עולם העשייה

עולם ', עולם האצילות נברא באות י. נברא באותיות

', עולם הבריאה נברא באות ו', היצירה נברא באות ה

אפילו את זה אתה לא מסוגל . 'והעולם שלנו נברא באות ה

 ?אתה מבקשאז להבין את האלוקים , להבין
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ששכלנו לא מסוגל , האלוקים ברא גלקסיות ענקיות. 0

כביכול אין לנו . אפילו לתפוס את גודל הגלקסיה שלנו

בשביל מה צריך . צורך בכלל בכל הגודל הזה שהוא ברא

 ?כוכבים 12בחזקת  13

אז להבין את , אפילו את זה אנחנו לא מסוגלים לתפוס

 .מהותו ממש בוודאי שלא נהיה מסוגלים

משה רבינו ביקש לדעת את האלוקים וענה לו . 4

האלוקים אומר בעצמו ". כי לא יראני האדם וחי: "האלוקים

 שלא מסוגל האדם להבין את מהותו ולהמשיך לחיות

בני ישראל במעמד הר סיני ראו קצת מהאלוקים ופרחה . 1

 .כולם מתו במקום וקמו שוב לתחייה -נשמתם 

, עיניכם וראו מי ברא אלהשאו מרום : יש פסוק בנביא. 2

: כלומר. לכולם בשם יקרא, המוציא במספר צבאם

האלוקים קרא , תסתכלו לשמיים ותראו כמה כוכבים יש

. בשם לכל כוכב ויודע את מספר הכוכבים ואת שמותם

 12בחזקת  13אפילו את הפסוק הזה שהוא מסוגל לזכור 

 קשה לנו לתפוס בשכל הקטן שלנו

ראיית השכל לא מסוגל האדם  אפילו: אומר הרמבם. 7

 .להבין את האלוקים

'? מדוע התחילה התורה באות ב: אומרים המקובלים. 2

שזה ' כדי לומר לך שאין לך להתעסק באות א: ועונים

, (אלופו של עולם כמו שלמדנו בסוד האותיות)האלוקים 

ואילך ' אלא אתה רשאי ומסוגל להתעסק אך ורק באות ב

 .שזה הבריאה

כִּי לֹא : אלוקים בספר ישעיהו פרק נהאומר ה. 3

. יְהוכה, ְנאםם--וְלֹא ַדְרֵכיֶכם ְְּרכככי, ַמְחְשבֹוַתי ַמְחְשבֹוֵתיֶכם

ַמיִּם-כִּי ַתי ּוַמְחְשבֹ, םֵכן גכְבהּו ְדרכַכי מְְִַּּרֵכיכֶ --ֵמָאֶרץ, גכְבהּו שכ

אני בראתי אתכם אומר : במילים אחרות. מִַּמְחְשבֵֹתיֶכם

אתם לא תבינו אותי , אבל לא עם שכל כמו שלי ,האלוקים

 .ולא תדעו אותי

האלוקים נתן רשות למשה רבינו לראות קצת ולהבין . 13

וראית את אחורי ופני לא : שנאמר, קצת ממהותו ממש

אפילו משה רבינו לא ידע להבין עד תום את מהותו , ייראו

 של האלוקים

 

 ...אז בחייאט
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בין טריליוני , בכל היקום כולו אין אחד: בקיצורו של עניין

ואפילו נביא הנביאים משה רבינו , בני האדם בעולם כולו

אף אחד לא התעכב , ואפילו החכם באדם שלמה המלך,

אבל כולם עבדוהו בנאמנות . על השאלה מה זה אלוקים

הוא , הוא היקום עצמו. עצמותו ואינסופיותו, רק מפני גודלו

הוא הכוכבים , ים בגופךהוא התא, הקירות הסובבות אותך

העובדה שאין אנו מבינים . הוא הכל בכל מכל כל, עצמם

כל . לא אומר שלא נעבדהו עד שלא נבין אותו, את הבורא

, כולל אדם הראשון, מתחילת בריאת האדם, בני האדם

אף אחד לא מבין באמת מהו , כולם בלי יוצא מן הכלל

נסתרת אפילו את גודל הבריאה שלו והחכמה ה. האלוקים

 .אין אנו מסוגלים להבין לעומק, בה

 

 :ובוא אספר לך מעשה שכתוב בגמרא

 

ושאל , שנה הגיע קיסר רומי לרבי עקיבא 1,333לפני כ 

אמר רבי עקיבא לאותו , אותו את השאלה שאתה שאלת

 :קיסר רומי

 .הסתכל נא על השמש

הסתכל הקיסר על השמש למשך שניות מספר והוריד את 

 .י מסוגל להסתכל עודאינ: עיניו ואמר

להסתכל על אחד מברואיו אינך : אמר לו רבי עקיבא

, (להסתכל הכוונה להבין)אז להסתכל עליו ממש , מסוגל

 ?אתה מבקש

 

 עד כאן דברי הגמרא

,  רז ל   מ  ך ל   ב בנו      דות

 :כ  ר נ  ל מ   ו   ומר

  נ  צר ך לח וב על ז  לעומק:  ו     ב
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תי רעב חוהשל הנה ימים באים נאום ה
ללחם ולא צמא למים כי אם  רעב לא בארץ

 ’ה לשמוע את דברי
 

 להיכנס משתדל אני ,יום כמידי ובאמת
 גדולים רבנים של בהרצאות ולצפות ליוטיוב

 ומרימים השקר את המשפילים ,וחשובים
 .תורה של קרנה

 
 צחקי אמנון הרב של מההרצאות באחת
 חצוף בחור של תגובה פורסמה ,א"שליט

  הרב על שלגלג
 היגיון את לי יוכיח שמישהו" :הלשון בזו רשםו

 ".דבריו
 

 לקבל ,מבקש הוא אם" :לעצמי חשבתי
  ."לנסות יכול אני הסברים

 לסייע כדי ,יוטיובה של אינבוקסב אליו פניתי
 מצליח לא בעצמו שהוא ההיגיון את להבין לו

 .לבד להגיע
 .מכירים ואני הוא אין :לציין וירא
 

 ...שגיליתי מה והנה
 אמיתיים הם הכינויים .אותנטית היא ההתכתבות

 מיוטיוב ולקוחים
 ,כפולות מילים מחיקת :כגון ,קטנים שינויים בוצעו

 צנזורי ,לקודמתה דומה משמעות בעלי משפטים
 .רהוטות לא מילים

 
 והסתיימה 1311/3214/ בתאריך החלה ההתכתבות

 1311/3733/ תאריךב
 מועילה קריאה
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 יצחק אמנון הרב של ההרצאות לאחת שהגבת ראיתי
 

 
 

צפה . אמרת שאם יש למישהו הוכחה שהוא דובר דברי היגיון
 בזה
 

http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8 

 

 
 ,אותך להעליב כוונה בלי

 (צונזרה מילה) אמנון
 

 השיחה את לכוון מגיע כשזה גאון הוא .כמובן מדעית מבחינה
 ,מדעית שאלה אותו תשאל אם ,אולם .רוצה שהוא למקום

  .זה את לך להסביר יידע לא הוא
 

 להאמין לו נוח מהפעמים שבחלק בכך במיוחד ניכר זה
  .לו נוח לא מהמקרים ובחלק באבולוציה

 
 ראיתי ואפילו רבנים ידי על מאושר הגדול המפץ .עקבי לא זה

 ,אחרת ופעם .כן גם אותו מאשר הוא שבה אמנון של הרצאה
 .קרה הגדול שהמפץ מכחיש הוא

 
 .טיפשים ומאנשים תמימות מנפשות כסף עושה הוא

 
 .מהם אחד לא שאתה מקווה

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pd4JvN4GBw8
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 אני חוזר בתשובה מהדברים של הרב אמנון יצחק

 החילוניםמה שהוא אמר בעיקר על 
 .איך שהם מתנהגים לדתיים

 רק מלהסתכל על זה חזרתי בתשובה. והוא צודק
 ?ראית את הסרט שלו הרצל והציונות

 
 . ואני לא מסכים איתך שהוא דוגל פעם כך ופעם כך
 נראה לי שאתה לא מתעמק בדברים שלו ברצינות

 מבין את הדברים לעומקם, מי שצופה בסרטים שלו ברצינות
 הומתרשם לטוב

 

 
 

 ,לא
שלא  (צונזרה מילה)מי שצופה בסרטים שלו ברצינות הוא 

 . מבין דבר
הרבה שטויות ועוד יותר  -אמנון מדבר שטויות והבלים 

 . הבלים
אז צר לי לומר לך , אם אתה באמת מאמין במה שהוא אומר

שום . אין לי בעיה עם דתיים, תכלס. (צונזרה מילה)שאתה 
 .אני מכבד את הדת. בעיה
הוא מדבר בשם הכסף . אמנון לא מדבר בשם הדת אבל

 . שהוא עושה מאנשים תמימים וזה מה שמפריע לי
 . תעשה חיים, אם אתה מאמין

אבל . קח כל רב אחר. אבל אמנון הוא לא באמת מודל לחיקוי
הוא לא מבין דבר . (צונזרה מילה)כי הוא  -לא את אמנון 

הוא מסיק  .במדע ומשתמש בו כדי להצדיק את הטענות שלו
 .ומוכר את זה לטיפשים שמקשיבים לו, מסקנות לא נכונות

 
 .(צונזרה מילה)מי שמקשיב לו הוא . אמנון גאון במכירה
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 .בוא נעשה רגע סדר שתדע עם מי אתה מתכתב, תראה
 .יחצן מסיבות בתל אביב. אני חילוני אשכנזי

 . אחרי ששמעתי אותו מדבר חזרתי בתשובה
 .יפה על הראשרק לאחרונה שמתי כ

 
אין , אבל חוץ מלקלל אותו, אני קורא את מה שאתה כותב

 .בדבריך דברי היגיון וטעם
 

 .אשמח אם תשכנע אותי שהחזרה בתשובה שלי היא טעות
 

 .בוא נעבור על כמה דברים ששכנעו אותי לחזור בתשובה
 .אשיל את הכיפה מעל ראשי, אם תהיה לך תגובה הולמת

 
תשנה את דרכיך כפי , ה את האמתאבל תהיה גבר שאם תגל

 .שאני עשיתי
 

 :אני מתחיל
 

להלן שבעה סעיפים שכתובים בתורה והם שכנעו אותי יותר 
 :מכל
 

שיש אנשים למעלה ויש אנשים למטה , שהעולם עגול .1
 ואינם נופלים

שנים הגויים היו סבורים  066כידוע לך שעד לפני . א1
שלמד תורה היה יהודי  סקולומבו. שהעולם הוא שטוח

 .והעמיד את העולם על טעותו ולקח את הכבוד לעצמו
 

 
 שיש שבע יבשות .2
כאשר קודם לכן , יבשות 7שנה גילו שיש  026רק לפני כ. א2

 .חשב העולם שישנה יבשה אחת
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 .לשמש יש כיסוי .3
רק לפני עשרות שנים גילה דוקטור וידאל בספרו צבא . א3

 51בפנים יש : עטהשלשמש יש סוג של מ 20השמים בעמוד 
מעלות  0666נפלטים רק , מיליון מעלות חום ובזכות המעטה

 חום
 

אין עוד שום חיה בעולם שמפריסה פרסה ואינה מעלה  .4
 גרה מלבד החזיר

עד היום לא מצאו חיה מפריסה פרסה ואינה מעלה גרה . א4
 שנים מאז 3,326עברו , מלבד החזיר וכפי שכתבתי קודם

 
ת בעולם כולו שהן מעלות גרה ואינן יש רק שלוש חיו .5

 הגמל הארנבת והשפן: מפריסות פרסה
למרות , עד היום לא מצאו חיה נוספת עם הסימנים הללו. א5

 שחיפשו בכל העולם כולו
 

צמחים רואים שומעים ומרגישים כל אשר קורה להם  .6
 וסביבם

ר מתפעל ומתהדר בתגליתו 'הירחון המדעי הבריטי נייצ. א6
הצמחים מרגישים כל מה שקורה : "חדשניתהמדעית וה

עיין בגוגל פרופסור סידני הוארד וינס פיסיולוג ". סביבם
אשלח לך מקורות אם . ובוטנאי של צמחים נודע מאוקספורד

 תרצה
 

אבל , אבקת הפרחים נכנסת לגוף הדבורה ויוצאת כדבש .7
 הדבש טהור מבלי ערבוב חומר שמופרש מהדבורה

קיבת הדבש אכן מפרישה אנזים : מחקר חדש מגלה. א7
המפרק את המולקולות של הצוף והופך אותם מדו סוכרי לחד 

שהוא בעיקרו תערובת  -הדבש מכיל סוכר אינברטי  >סוכרי
ופרוקטוזה ( סוכר ענבים)מכמויות כמעט שוות של גלוקוזה 

לאחר שהאנזים אשר הופרש על ידי , אולם < (סוכר פירות)
מתפרק , והצוף הפך לדבשעשה האת פעולתו , הדבורה
והדבורה מקיאה אל חלת , עד שלא נותר ממנו דבר האנזים

 הדבש את הצוף טהור ללא שום תערובת
 

אם התורה ? איך תסביר את מה שהתורה אומרת!!! עכשיו
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איך הם ידעו את כל , נכתבה בידי בני אדם לפני אלפי שנים
 ?הדברים הללו ללא טכנולוגיה

בהר סיני מאת מי שברא  רבנומשה התורה ניתנה בהר סיני ל
 .את העולם כולו מקטן ועד גדול

 
 .אשמח לקרוא את תגובותיך
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 ?ברצינות
 ?זה מה ששכנע אותך

 
ך יש דברים נכונים היא לא הוכחה לכך שיש "העובדה שבתנ

 .איש בלתי נראה בשמיים
 (.צונזרה מילה)ך יש גם המון "בתנ

זה לא אומר , ארי פוטר כתובים הרבה דברים נכוניםגם בה
 .שאני קוסם

 
אפשר להסביר את כל מה שכתוב בתורה בצורה ממש 

מי שכתב אותה , למעשה. מי שכתב אותה היה חכם. פשוטה
 .היו חבורה של הרבה אנשים חכמים שהתעסקו במחקר

ני במאיה ידעו לפני כולם יש מיליארדי כוכבים בכמו ש
ככה . שפיתגורס ידע לנסח את המשפט שלו כמו. שבשמיים

בביולוגיה ובעוד , היו אנשים אחרים שהתעסקו בבוטניקה
 .הרבה מחקרים אחרים

 
בתרופת ימי הביניים הרבה דברים נגנזו ונשרפו ולכן חוץ 

לא , שהשתמש בעובדות האלו רק בתור שעשוע, ך"מהתנ
 .היה איך לשמר את זה והכל נשכח

 
 . ים נכונים לא הופכת אותו לנכוןך דבר"העובדה שיש בתנ

 
 [= .ומי שגילה שהעולם עגול היה גלילאו
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ומרת שאם התנך אומר דברים נכונים זו לא זאת אמה 

 ?איך אתה יכול להגיד דבר כזה? ...הוכחה שיש בורא לעולם
 

הארי פוטר זה הרוב . יש הבדל בין הארי פוטר לבין התנך
 .מוכחים שטויות וגם מה שנכון זה דברים

 
אם אתה תכתוב ספר בלי אחיזה במציאות שיתגלה בעתיד 

יגידו עליך שהיית איש , כאמת שלא היה ניתן לנבא בזמנך
, אבל הארי פוטר לא מתיימר לספר עתידות. אלוקים קדוש

ובטח ובטח לא אומר שיש דברים נסתרים בטבע שלאחר מכן 
 .גילו כממצאים

 
שנים על דברים שהיו  3,326דיבר לפני , התנך לעומת זאת

ורק . ואי אפשר היה להוכיחם בזמנם דמיוןמעבר לכל 
בתקופה האחרונה גילו שכל מה שכתוב בתנך שצחקו על 
 .היהודים הדתיים זו האמת האבסולוטית ללא יכולת פירכה

 
 .אין בכלל השוואה בין הארי פוטר והתנך
, ממצאים תת ימיים, התנך מספר על ביולוגיה מיקרוסקופית

בביטחון  בעולםנה העולם ועל כל החי הצומח והדומם מב
. אני יודע הכל: גמור תוך מסר גלוי

.....אחד........דבר.........אין................................ובינתיים
אלא .........כשקר.....שהתגלה.........התורה....שאמרה

...התורה........שאמרה........מה............כל.........ההיפך.....
 ....לאמיתה......כאמת........התגלה....

 
 ...רשמת שמי שכתב את התורה היה חכם

 ...ואחרי זה רשמת שהם היו הרבה אנשים חכמים
 .וזה סותר את המציאות

שנייה את הרוח שיש לך בריאות ואת הרצון לצחוק  תשחרר
 .או להגיב

 :תעצור שנייה ותחשוב
לפני , בושים בשמלותתדמיין אנשים יושבים על סלעים ל
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אין ....אוכלים ישירות מהעץ ושותים מים מנהר. שנים 3,366
נסה רגע ....אין להם אייפון, אין להם טלסקופים, להם רכבים

 ...להבין את המציאות של פעם
הם מדברים , והם מדברים על חיות בקצה השני של היקום

הרווחת של בני האדם  הדעהעל צורת כדור הארץ נגד 
הם גם , הם מדברים על סוגי החיות השונות בעולם, הכללית

אומרים בידיעה ברורה שלא תמצא משהו שסותר את 
הם בוודאי ובוודאי לא נכחו בנאסא כשהטיסו ....דבריהם

עם  צוללות  ביםובוודאי שהם לא השיטו , חלליות לירח
וברור , מצלמות נגד מים כדי להכיר את כל הדגים בעולם

כל רחבי העולם והכירו את כל שהם לא עשו סיבוב ב
 .....החיות

 
הרי זה ברור שהתורה ניתנה למשה בהר סיני ממי שברא 

 .את העולם
 . אין שום היגיון בריא שיאמר אחרת

ואם אתה לא , אני חזרתי בתשובה כי שמעתי דברי היגיון
אתה לא , תפתח את האוזניים שלך ותקשיב למה שאני אומר

  תחזור בתשובה
לי תשובות הגיוניות אני בטח לא אחזור ואם לא תיתן 

 ...בשאלה
 

חכמי הגמרא : ויש הבדל בין שבט המאיה לבין חכמי הגמרא
 51המדרש אומר שיש עשר בחזקת . מדויקאמרו מספר 

. מדויקמספר . היום באמת זה מה שהמדע אומר. כוכבים
שזה רק שבעה ( לטענתך)שבט מאיה אמרו מיליארדים 

אפסים וזה התגלה כנכון  51אמרו  אבל חכמי הגמרא, אפסים
 (.לשיטתך)ולא כשבט מאיה 

 
פיתגורס חי לפני . פיתגורס לא המציא את המשפט שלו

לעומת זאת הגמרא במסכת כלאיים פרק , מספר שנים לא רב
בסוגיית הנוטע ירק בכרם אומרת את משפט ' משנה ב' ה

 .שנה 5,116ואין מחלוקת שהגמרא נכתבה לפני כ, פיתגורס
 
, אם אני מבין ומסכים איתך שאחרים התעסקו בבוטניקה וגם

הרי הם התעסקו בכלים שהיו להם , ביולוגיה ועוד כפי שציינת
 . כלום. וזה היה כלום של ממש. למחקרים
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התורה מדברת בביטחון גמור על כל הממצא , לעומת זאת
החי הצומח והדומם ועוד קובעת עובדות שלא ניתן לבדוק 

 . עובדות אמת. תגלה כנכוןבזמנו והיום הכל מ
 

ספרי הרמבם גם נשרפו והמון ספרים של גדולי עולם יהודים 
, שואה, תמאינקוויזיציודווקא היהודים הם אלו שסבלו . נשרפו

 ...פוגרומים ועוד
וגם אם , ספרי חכמה של האחרים לא היה אינטרס לשורפם

זה מעט שבמעט לעומת מה שאירע ליהודים כל , נשרפו
 .פני האדמהחייהם על 

 
העובדה שיש בתנך דברים נכונים הופכת אותו לאמת מוכחת 

התנך לא מדבר על סיפורים או . מדעית מאז ועד היום
התנך הוא ממש בחלקו ספר מדע שהיום מדענים , קשקושים

רבים לוקחים חלקים ממנו ומגלים תרופות למחלות 
 ...אז הם חוקרים ,כי התנך אמר ,באמצעותו

 
, צוללות, ומר דברים בתקופה שיש מטוסיםאם התנך היה א

אבל התנך נכתב ...הייתי מסכים איתך...'טלסקופים וכו
אנשים הלכו , חוץ מזה. כשהיה מים אויר אדמה ואש

 !?אז על מה אתה מדבר...יחפים
 

מי שגילה שהעולם עגול היה רבי שמעון בר יוחאי לפני 
ת הוא נולד בשנ. שנה 166גלילאו חי לפני , שנה 2,666
5510 . 
 

 ...עכשיו אני אשאל אותך מספר שאלות נוספות
 ...קצת להמם אותך

 ...ינאולי תחזור בתשובה כמו
 

 :תיזכר במה שקראת פה. אבל לפני שאתה קורא
היום המדע מאשש ..זה נכתב לפני אלפיים שנה בלי מדע

 :ומאמת את הדברים
 

זיעה היוצאת מן האדם מכילה רעלים חוץ מזיעת הפנים 
 (תרומות בגמרא ירושלמימסכת )

ירושלמי . )חוץ מן החולדה. כל מה שיש ביבשה יש בים
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 (מסכת שבת פרק יד
יש מקום באוקיינוס המושך אליו מתכות ואוניות טובעות שם 

 (רשי שם+ מסכת ברכות דף ח עמוד א )
 

 :והנה כמה דברים בשבילך לחקור כפי שאני עשיתי
 

 (משנה א' מסכת כלאים פרק ג)חשבון דיפרנציאלי 
 (מסכת קינים)התרה של משוואות 

 (משנה ג' ברייתא במסכת מידות פרק ה)הנדסת המרחב 
 (מסכת יומא דף לא עמוד א)חוק הכלים השלובים 

 
, על דברים שלא ניתן להוכיחם בבטחהאם התנך מדבר 

ונשמעו מופרכים אז בזמנו והיום הם גלויים לנו באמצעות 
אז התנך אמת וצריך , ךהטכנולוגיה ומאמתים את דברי התנ

 כי התורה ניתנה מאת מי שברא את העולם...לחזור בתשובה
אלא הבורא שברא את העולם ומכיר ...הוא לא איש...ואגב

 .את כל חלקיו וכל פרטיו עד דק
 אני מחכה לך? אז מתי אתה בא לבית כנסת
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 .אתה ממש מצחיק
 

כי הוא . ממש לא חושב אני? י היה אלוהים'לאונרדו דה וינצ
את הטנק ואת המסוק לפני שהייתה בכלל הטכנולוגיה  תכנן

ולפני שהיה בכלל אפשר לחשוב על אפשרויות , נות אותםבל
 !שכאלו

 ?אז
 

כמו האנשים שכתבו  -זה רק מוכיח שיש אנשים ממש חכמים 
 -בגמרא יש את כל הדברים החכמים , שאגב. את הגמרא

ך יש סיפורי מעשיות ולרוב "בתנ. שנכתבו על ידי בני אדם
 .חרטות

 
הביא לעולם , ממציא החשמל, ניקולה טסלה? יודע מה עוד

את הרעיון של מכונת טלפורט ויש לו שרטוטים ותכנונים 
ועדיין אין לנו את הטכנולוגיה הדרושה כדי  -לבנות אותה 
 ?גם הוא היה אלוהים. לבנות אותה

 
ר הכוכבים בני המאיה חזו הרבה יותר טוב את מספ

משהו שהגמרא לא  -שבשמיים ואפילו יצרו מפה של כוכבים 
כי מי שכתב אותה , זאת כי הגמרא לא התעסקה בזה, עשתה

 .התעניין קצת פחות בדברים האלו
וזו טעות דיי חמורה מצידה , כוכבים 20בחזקת  56יש , אגב

 .אבל יפה שהם ידעו שיש הרבה, של הגמרא
 
מדברת על , בה על ידי אנשיםשנכת, העובדה שהגמרא, שוב

וגם , פיתגורס גם הלך יחף. דברים נכונים לא מוכיחה כלום
והוא דיבר על מתמטיקה שמשתמשים בה עד , היה בשמלות

 . מתמטיקה מורכבת מאד מאד. היום
 

אתה לא מאמין לי שכמו שהיו אנשים שהתעסקו במתמטיקה 



 

162 

תחת  הכל נעשה. וביולוגים, היו גם רופאים, באותה התקופה
 ? אז מה שכל זה כתוב! ניסוי ותהיה

 
 ?להוכיח לך שאין את הכל בגמרא

אחד ! ך שמדבר על קנגורו"בכל התנ, תמצא לי מקום אחד
 !בלבד

כי מי שכתב את הגמרא לא ראה אף פעם ? ולמה! אין כזה
זאת כי יבשת אוסטרליה ! קנגורו ולא יודע מה זו החיה הזו

ובגלל  -ו מחוברות קצת נפרדה משאר היבשות שעד אז הי
כי אז הן לא היו , זה היה להם קל לכתוב על חיות ממרחקים

 !מרוחקות בכלל
 !הנה שאלה בשבילך, אגב

ומה . עם רגליים" נברא"פעם  הלוויתןאתה מוזמן לחקור למה 
ים באוסטרליה התגלו פתאום עם גפיים חדשים גמיני ד 1כ

 ,ואתה גם מוזמן לבדוק למה מצאו דג. שלא היו להם
 .שאיכשהו היו לו שיניים כמו של בנאדם

 
 .אבולוציה: הנה התשובה

 
 [= .תהנה בבית הכנסת
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 .אני באמת מתחיל לחשוב שההיגיון שלך אינו בריא
אני מדבר איתך על דברים שנאמרו לפני אלפי שנים על ידי 

ואתה מדבר איתי על אנשים שחקרו ועשו ניסוי , בני אדם
 .ותהייה

ההבדל בין . ה בדיוק הטעות והתשובה לכל השאלות שלךפ
זה פלא : הגויים החכמים לבין היהודים הוא שהיהודים אמרו

הגויים שלא . אבל זה בורא עולם אמר לנו וזו עובדה קיימת
רובם כשלו ובסוף הצליחו מתוך , קיבלו תורה עשו ניסויים

ללא אבל הם לא התיימרו לומר דברים פלאיים , ניסוי ותהייה
 .בדיקה מעמיקה קודם לכן

 
תעשה הבדלה חמורה בין אנשים חכמים שחוקרים לבין 

 .אנשים שאמרו דברים מתוך ידע שהועבר אליהם
חכמי התלמוד קיבלו ידיעות מאחד לשני עד למשה רבינו 

אבל זה מה , אולי זה יישמע לכם מוזר, נכון: שאמר להם
 .שאמר לי האלוקים

אבל בהכרח הוא , כם או נבוןלא בהכרח ח ,מי שמקבל מידע
 .קיבל מידע ומסר אותה הלאה

 ...חוקר יכול להיות גם טמבל אלא שהוא חוקר ומגלה ש
אלא העבירו מסר שהועבר , פה חכמי התלמוד לא חקרו

 . אליהם כי לא היה ניתן לחקור בזמנם
 

 ...תחשוב על זה
 

 :אתה סותר את עצמך מיניה וביה, דבר נוסף
בני שבט המאיה חקרו והגיעו מצד אחד אתה אומר ש

כוכבים ושהם הגיעו למסקנות טובות  ימיליארדלמסקנה שיש 
ומצד שני אתה אומר שהם טעו כי לטענתך , יותר מהיהודים

בחזקת  56יש ( הלא ברורה מאיפה לקחת את הממצא הזה)
 .זה סותר את שבט המאיה. כוכבים 20

ח ואשל) 51בחזקת  56היהודים שאמרו שיש , לעומת זאת
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התואמים את , (אליך קישורים של מחקרים בנושא אם תרצה
 .דברי הגמרא

 
אינה מוכיחה , העובדה שהגמרא מדברת על דברים נכונים

אבל העובדה שהגמרא מדברת על , את אמיתות התורה
דברים פלאיים שלא ניתן לבודקם או לחוקרם בזמנם והם 

. תזה הופך את זה לתורת אמ, אומרים זאת בידיעות ברורות
הבדל בין חוקרים לבין מוסרי מידע ללא יכולת בדיקת 

 .אמיתותם
 

 .וזה בדיוק ההבדל כפי שהספקת להבחין
 

כמו הקנגורו  התורה לא צריכה להזכיר את שמות כל החיות
אבל היא נותנת קווי תיאור ברורים לכל החיות , שציינת
אין עוד חיה שוסעת שסע ואינה : התורה אומרת כלל. בעולם

 . רה מלבד החזירמעלה ג
נראה לך באמת שהתורה . לא צריך יותר מזה כלום. זהו

? איזה מן טיעון הוא זה? תזכיר את שמות כל החיות בעולם
 . מטופש לחשוב שהתורה צריכה לדבר על הכל

 
ועליה יש תורה , ספרים מאוד קצרים 1כ "התורה הוא בסה

שבעל פה שנמסרה למשה בהר סיני לחכמי ישראל אשר 
, ניקוד, מאות אלפי ספרים המסבירים את אותיותכתבו 
וכל מה , גימטריות, ראשי תיבות, צירופים, מילים, הגייה

 .שצפן האלוקים בחכמתו האינסופית בתורה
 

אז איך אתייחס . ולא נתת מקורות לשאלתך, ונתת לי שאלה
 ?לשאלתך ברצינות

 
 :ועכשיו שים לב ברצינות לנאמר כאן

 
 .יםהר סיני עשוי כולו סלע

היה לי בבית . אני קניתי. מוכרים חלקי אבנים מהר סיני
  ואיבדתי אותו כשעברתי דירה

האבנים בהר סיני לא משנה איך ואיפה : אבל הרעיון הוא כזה
זה ההר (. ענפים של עץ)תחתוך תמיד תקבל צורת סנה 

 .היחידי בעולם שהאבנים שלו עושים דבר כזה
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. הפכה להיות חוללקחו אבן מהר סיני וכתשו אותה עד ש
 .רואים את הסנה מהחול שנותר: ופלא

 .כל חלקיק של אבן רואים את הסנה
 . הנה תראה קח. זה נס גלוי

http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleI

D=349 

 
מדענים גילו . ףלהלן קישור המאמת את קריעת ים סו

 .הוכחות
 נמצאו במעמקי ים סוף שרידים של רכבי פרעה ופרשיו

המתעד את ( סופר פרעוני) פפירוסבסרטון מופיע גם , כמו כן
 עשרת המכות

http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&Article

ID=1941 

 
 . שנמצאה תיבת נחהמראה סרטון ללהלן קישור 

http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7e

Q 

 המדויקותראוי לציין כי התיבה הנמצאה היא במידות 
אורך : כפי שהאלוקים ביקש מנח לבנותה. הכתובות בתורה

 .גובה ומרחב
 

 וכחות ליציאת מצריםה

http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9R

E&feature=related 

 
 .כל קישור זה סרטון קצר בן מספר דקות

 
 צוללנים מצאו הוכחות לקריעת ים סוף: תגלית היסטורית

http://www.ayalla.net/modules.php?name=News

&file=article&sid=51 

 
ההודעה הזו תחזיר אותך . אין לי ספק שאם אתה איש אמת

 .בתשובה שלמה ותהפוך אותך לרב מחזיר בתשובה
 זה רב חרדיורק כדי שלא תחשוב שאתה מתכתב עם אי

http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleID=349
http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleID=349
http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&ArticleID=1941
http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&ArticleID=1941
http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ
http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ
http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&feature=related
http://www.ayalla.net/modules.php?name=News&file=article&sid=51
http://www.ayalla.net/modules.php?name=News&file=article&sid=51
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  ariel reuven בפייסבוק אתה מוזמן לראות מי אני
goyerberg 

 
 אני נהנה בבית הכנסת, תודה

 בקרוב אצלך
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 :להלן מספר הכוכבים בשמיים

ww.wolframalpha.com/input/?i=number+http://w

of+stars+in+the+universe 

 
 .(צונזרה מילה)אבל אתה , צר לי לומר לך

 
כואב לי להתווכח איתך כי אתה פשוט מדבר מאמונה עיוורת 

 . בדברים כל כך שטותיים
 .שלי עובד נהדר. ההיגיון שלך הוא זה שפגום, לצערי
 

 מילה)ורק , סביבומטבע האדם הוא לחקור את הדברים 
יקבל משהו רק כי איזה איש בלתי נראה בשמיים (צונזרה

 . אמר את זה
 מילה)לא מוכן לקבל את זה שהיו בני אדם כל כך , אני אישית

או ראיה או , שקיבלו את הדברים מבלי לבקש הוכחה (צונזרה
 .משהו להוכיח את התיאוריה -משהו קטן 

 
ף חוקר הוא לא א. דווקא האנשים שחוקרים הם החכמים

זה כמו . כי הוא יודע להגיע למסקנה הנכונה, (צונזרה מילה)
שמישהו יחקור את העצים ויגיד שהרוח נוצרת כשהעצים 

 . זזים
האנשים שכתבו . הרעיון הוא לדעת להגיע למסקנות נכונות

, ואתה לא יודע לומר לי שזה לא נכון, את הגמרא היו חוקרים
 . כי לא היית שם

כתב את הגמרא בבוקר אחד סתם ככה כי בא אף אחד לא 
 .וכתבו אותן, הגיעו למסקנות, נעשה מחקר! לא. לו

 
לא , זה שבימי הביניים נגנזו הרבה דברים והגמרא נשארה

 . הופכת את זה לתורת אמת
מצאו ספריות של אלכסנדר מוקדון שבהן נאמרו בדיוק את 

ם של ואפילו דברים נוספים שמטיבים למחקרי, אותם הדברים
 . היום

http://www.wolframalpha.com/input/?i=number+of+stars+in+the+universe
http://www.wolframalpha.com/input/?i=number+of+stars+in+the+universe
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ושהם השולטים  -תתחיל להפנים שיש בני אדם חכמים 
 . ובגורל שלהם יקוםב

 
של האדם לנסות  הוהנטייהרעיון של אלוהים נוצר מחוסר ידע 

 .להסביר דברים
 
העובדה שכתובים דברים נכונים לא  -בפעם האלף , שוב

כמו  -אלא סתם לספר מהנה , הופכת את זה לתורת אמת
 .האינציקלופדיה

 
, א בנו את המעבורת לחלל"כשנס, בפעם האחרונה שבדקתי

 .מצטער לומר לך, ך פתוח"הם לא עשו את זה עם ספר תנ
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 ...אני מבין שנורא כואב לך לראות שאתה טועה

 :אבל אין בדבריך אמת, אז אתה מתחיל לקלל
 

, כואלא היקום נמצא בתו, האלוקים הוא לא איש בשמיים .1
. הוא מעל לטבע שהוא ברא, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף

ואפשר להסביר לך כל , הוא הכל יכול, הוא יודע מחשבותיך
 ...דבר ועניין

זה נפלא אתה לא מוכן לקבל דבר שנשמע לא הגיוני ואתה 
 דעותמוזמן לחקור אותו אבל ברצינות ובלי ציניות ובלי 

 .תהיה מוכן להקשיב...קדומות
 
לא יודע למה אתה מתעקש להמשיך בטעותך ולא אני 

להבדיל בין חוקרים חכמים ולבין מידע שלא ניתן להשיגו ללא 
 .המחקר

 
ואני אכתוב לך את זה גם בספרדית כדי שייכנס , נסה להבין

 :לך חזק וטוב ויתיישב במוחך
לא היה ניתן להשיגם בזמנם על ידי , מה שכתוב בגמרא

 .ו דבריםלעומת חוקרים שגיל, מחקרים
 .זו מציאות, לחקור ולגלות זו לא חכמה

 !זה פלא, אבל לדעת דברים שלא ניתן לחקור
 

 :והנה בספרדית
¿Qué está escrito en el Talmud, no fue posible 

obtenerlos en su momento por la investigación, en 
comparación con los investigadores que 

descubrieron cosas. 
xplora y descubre que no es prudente, esta es la E

realidad. 
Sin embargo, conocer las cosas no pueden ser 

investigados, es una maravilla! 
 

כי לא יכלו לחקור את כל הדגים , חכמי הגמרא לא היו חוקרים
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, אם אתה לא מבין את זה. ולא את כל החיות בעולם, בעולם
ההתכתבות ותראה את מה שכתבתי לך אז תעצור את 
 .הם יגידו לך שאני צודק ושאתה סתם עקשן, לחברים שלך

 
, אין לך שום הוכחות לכך -אתה מדמיין שהיו ספרים שנגנזו 

זה אותו דבר כמו לומר שיש לך שלוש , כי הרי הם לא קיימים
 .ידיים ושאני לא יכול להוכיח אחרת כי אני לא מכיר אותך

 
 . חכמים זה ברור זה שיש אנשים

 :אבל המשך המשפט הוא, חכמה בגויים תאמין: כתוב בתורה
 .תורה בגויים אל תאמין

 
אלא , הרעיון של האלוקים נוצר ממציאות ולא מחוסר ידע

מעמד הר סיני שהוא נגלה לעיני כולם ויש על זה היום 
 ...הוכחות

עשרת , חפירות ארכיאולוגיות המוכיחות מעמד הר סיני
 ...כנס לגוגל ותראה בעצמך...ריעת ים סוף ועודק, המכות

 
 :לגבי נושא הכוכבים ולגבי מה שרשמת על נאסא

 
הרי זו , לשלוח לי קישור שאין בו שום מדע אלא מספר

 ...בדיחה
ולא  51בחזקת  56היהודים הם אלו שאמרו ...ועדיין

 ...מיליארדים כמו שלטענתך אמרו שבט המאיה
 
 

. כוכבים 0666ניתן לזהות כ, גילהבעין ר, במבט מכדור הארץ
ואכן העמים הקדמונים סברו בטעות כי זהו בערך מספר 

הפרוסים כמנורות ( כוכבים 0666יש אומרים )כוכבי היקום 
 .שאנו חיים בו, כהבנתם אז, העולם השטוח" תקרת"לילה ב

 
איש לא חשב אז כי ייתכן שהכוכב הקטן המנצנץ הוא למעשה 

 . מכוכבים רבים מאדגלקסיה רחוקה המורכבת 
מכיל , היום ידוע כי מלבד הכוכבים הנראים לנו מעולמינו

היקום עוד כוכבים וצבירי כוכבים רבים שאינם נראים בעין 
יש כאלה שאינם , גם בין אותם הנראים לנו, וכאמור. רגילה

אלא גלקסיות רחוקות שכל , כוכבים בודדים כפי שהם נראים
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 .יםאחת מהן מכילה אין ספור כוכב
 

, הרמז הראשוני של התורה שאנו רואים בקשר לכוכבים
ויאמר , ויוצא אותו החוצה(: "ה,טו)מופיע בפרשת בראשית 

, הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם
 ." ויאמר לו כה יהיה זרעך

כמו שאינך יכול לספור את : ה מבטיח לאברהם אבינו"הקב
 . ה זרעך כה רבכך יהי, הכוכבים היות והם רבים

 
אמר ? ה לאברהם"איזה הבטחה הבטיח הקב, וקשה לכאורה

לו לספור את הכוכבים כדי להראות לו שזרעו יהיה רב כמו 
והרי אם בעבר חשבו על מספר כוכבים שנע בין . הכוכבים

אלא ? ה לאברהם"מה טיבה של הבטחת הקב, 0666ל 0666
 !ודא שמדובר במספר עצום ביותר

 
ל מתוך "וד באותה תקופה עתיקה ידעו חזע, למרבה הפלא

התורה כי מספר הכוכבים שונה לחלוטין ורחוק באופן דרסטי 
הם גם ידעו שהכוכבים אינם . מהמספר הנראה בעין רגילה

, אלא יוצרים מערכות מסודרות מאוד, סדר-מפוזרים באי
אמנם יתכן שאין הכוונה ! )המהוות יחד מבנה מרשים ביותר

כשם שבצבא גדודים . לא להרכב מסודרכאן למבנה פיזי א
ולגיונות יכולים להיות מעורבים מבחינת המיקום הפיזי 

אך מסודרים מאד מבחינת האופי והמבנה הפנימי , שלהם
משימותיו המיוחדות וכוחות העזר , המיוחד של כל אחד מהם

מדבריהם עולה כי מדובר , בכל אופן. העומדים לרשותו
 (.במבנה מרשים ביותר

 
ה לעם "אמר הקב(: "ב, ברכות לב) ל בתלמוד "ן חזלשוהנה 

ישראל שנים עשר מזלות קבוצות כוכבים היוצרות צורות 
ועל . בראתי ברקיע' דגים וכו, עקרב, שונות כמו מאזניים

כנגד כל מזל משנים ) כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל
ועל כל חיל וחיל  (עשר המזלות נבראו שלשים צבירי כוכבים

כל צביר משלשים הצבירים הללו ) י לו שלשים לגיוןבראת
ועל כל לגיון ולגיון ( מורכב משלשים לגיונות של כוכבים

ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו , בראתי לו שלשים רהטון
ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים . שלשים קרטון

אלפי  563ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו . גסטרא
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וכולן לא בראתי אלא . נגד ימות החמהריבוא כוכבים כ
 .בשבילך

 
 
 

 : עתה נחשב
 56,666( = רבבה) --ריבוא 

 56,666,666= אלף ריבוא 
 ...אלפי ריבוא כוכבים 301ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו 

 
 :כלומר

אלף  310כפול   10,000,000בכל גסטרא וגסטרא יש 
( 63,016,666,66)מיליוני  3016שהם , כוכבים( ריבוא

 !כוכבים
 

 ? כמה גסטרות קיימות ביקום
  X 30לגיון  X 30רהטון  X 30קרטון  X 30גסטרא 36: נכפיל

 . גסטרות 255,066,666= מזלות   X 12חיל
יש להכפיל את , כ מספר הכוכבים שביקום"וכדי לקבל את סה
 !3,016,666,666 -מספר הגסטרות ב

 
 : כלומר

291,600,000 X 3,650,000,000 = 
 .5651שהם , כוכבים1,06 4,340,000,000,000,000

 
יודגש כי האמור כאן מתייחס לאותם עצמים קוסמיים 

ל לא כללו "אולם ברור שחז ."כוכב"ל בשם "המוגדרים בפי חז
בחשבון זה גופים שונים המשייטים בחלל ואינם ראויים 

 .להיקרא בשם זה
 

פר ל דיברו על מס"כי אלפי שנים לאחר שחז, מדהים להיווכח
-בשעה שהעמים מסביבם סברו כי יש רק כ, כוכבים עצום

כיום ההשערה המדעית הולכת ומתקרבת לקביעה , 0666
עיין באתר הבית )א "מדעני נאס: ל"של חז)!( המספרית 

מעריכים שישנם  שלהם
. 5625) )כוכבים  5,666,666,666,666,666,666,666כ

: רהעל פי קבלתם בתו המדויקל נקבו במספר "ואילו חז
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 .כוכבים 00,306,666,666,666,666ועוד  5651
 

וכפי . עוד יש לציין כי מדובר במספר הכוכבים בעת הבריאה
 ."בראתי: "שעולה מהניסוח

 
 --" מונה מספר לכוכבים(: "תהילים קמז)דוד המלך אומר 

משמע שרק בורא עולם הוא היחידי היודע את מספרם 
ואין זה " ראקלכולם שמות י"וגם , של הכוכבים המדויק

הרי  ,אם היה הדבר ביכולת אדם שהרי...! ביכולת בני אדם
 ?מדוע דוד מייחס יכולת זאת רק לבורא

כי , מהיכן היה ברור כל כך לחכמי ישראל: והרי זה עוד פלא
 ?שום בן אנוש לא יוכל לדעת את מספר הכוכבים

 
 

 .תחזור בתשובה כמוני
  (:זו האמת קדימה לבית הכנסת
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 .האמת שפשוט לא ראיתי ששלחת לי הודעה
 
 :הנה. אתה רוצה הוכחה, אבל

http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_inde

x_0.html 

 
 . האתר של סוכנות החלל האירופאית

בים לפי מה שכתוב במקום לחשב לי את המספר של הכוכ
 .תקרא לפי המדע איך הוא מחושב, בגמרא

 56צום בין יש הבדל ע. תבין את הטעות הענקית של הגמרא
אתה אולי לא מבין את זה כי . 20ת קבחז 56לבין  51בחזקת 

זה , אבל כדי להדגיש לך את זה, מתמטיקה זה רחוק לך
יש בערך , אומר שעל כל כוכב אחד שהגמרא מדברת עליו

 . ת אלפים כוכבים שקיימים באמתעשר
 

 . זו טעות עצומה
 

. זה יפה מאד שמי שכתב את הגמרא יידע שיש מספר עצום
אתה . יידעו בדיוק את אותו הדבר, בני שבט המאיה, אמנם

בני שבט . עושה שטות שאתה תופס אותי במילה שאמרתי
לא )במאיה לא רק ספרו את הכוכבים ויידעו מה מספרם 

אלא הם גם מיפו את , (אלא סדר גודל המדויקמספרם 
 . הגלקסיות והראו איך הכוכבים מסודרים ואיך הם נעים

 
ללא שום , פרימיטיביים, אם זה לא מוכיח לך שבני אדם

עדיין יכולים לחקור ולהגיע , ך"ללא ספר תנ, אמצעי חקירה
 .אני לא יודע מה כן, למסקנות ממש נכונות

 
האדם האפשרות לחקור  אתה לא יכול לדעת אם הייתה לבני

זה שהיום אפשר לחקור את זה בצורה . את הדברים או לא
לא אומר שלא היה ניתן לחקור את זה גם בימי  מדויקתיותר 
 . קדם

http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_index_0.html
http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_index_0.html
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העובדה שפיתגורס הביא משפטים למתמטיקה שהצליחו 

לא אומר שהוא לא חקר את , להוכיח רק בשנים האחרונות
 . חהזה פשוט אומר שלא שמרו את ההוכ. זה

 
 .וזה בסדר גמור, אתה מתעקש עם השטויות שלך

 
 , אבל דע לך

שבעצם " חלקיק האלוהים"לאחרונה נמצא משהו המכונה 
, מוכיח את תיאוריית המפץ הגדול ומסביר איך העולם נברא
 -ובעצם מוכיח שלא אלוהים או ייצור בעל תבונה ברא אותו 

 .מדעי
 

 -ם כתב אותה אבל לא אלוהי. זה יפה מאד שהגמרא נכתבה
גם אם אתה , בני אדם שיידעו לחקור. בני אדם כתבו אותה

 . אבל הם חקרו -לא יודע איך הם חקרו 
אף בנאדם לא נולד עם היכולת לדעת משהו יש מאין , לצערי

, גם אם הוא חושב שמה שהוא יודע זה נכון. בלי לחקור
אם , מבחינה אבולוציונית, שכן. הטבע שלו הוא לבדוק את זה

 !הוא לא היה חי -נאדם לא היה חוקר ומסיק מסקנות ב
 

הוא מסיק שיש נמר , כשבנאדם רואה טפרי נמר על גזע עץ
בני ! הוא לא ממשיך כאילו כלום לא קרה -בסביבה ומתחבא 

ככה זה  -אדם מביאים משמעות לדברים שהם רואים וחווים 
 .עובד
 

יפה זה שהיום אנחנו רואים שמה שכתוב בגמרא זה נכון זה 
אבל שים לב שאף רב עדיין לא אמר . זה סבבה לגמרי. מאד

מה ! למדען משהו שכתוב בגמרא ואז המדען ראה שזה נכון
ואז הגיע איזה רב , שקרה קודם זה שהמדען מצא משהו

 .ואמר שזה גם כתוב בגמרא
 

שבו , הזה (מילה צונזרה)אתה מוזמן להמשיך בוויכוח המאד 
ואני , ולספר לעצמך שקרים אתה תמשיך לספור את הכוכבים

 ישרודנראה מי  -אמשיך להטיל ספק בכל מה שאני רואה 
  [=יותר
 



 

176 

העובדה שמה שכתוב בגמרא נכון לא , בסופו של דבר
אלא רק שמי שכתב את הגמרא היה , מוכיחה שיש אלוהים

 .מלומד -חכם 
 

שאני חי בו ושאין לו גוף  היקוםזה שאתה אומר שאלוהים זה 
 .(מילה צונזרה)מה מה שאתה מאמין בו רק מראה עד כ

 
האם אלוהים רוצה : אני אציג בפנייך שאלה פילוסופית

 ?והאם הוא יכול? להשמיד את הרשע שבעולם
 ?אז איך זה שיש רשע, אם הוא רוצה ויכול .1
 .אז הוא לא באמת אלוהים, אם הוא רוצה ולא יכול .2
 .אזי שהוא אל מרושע, אם הוא לא רוצה ויכול .3

 . אז הוא סתם מניאק, אם הוא לא יכול ולא רוצה4 .
 

הדבר העוד יותר מטופש בהערצה של אלוהים הוא בקטע של 
איך יכול להיות שאל . מביא לו ך"שהתנהתכונות האנושיות 

, אם הוא מסוגל לכעוס, הרי! ?איך זה אפשרי! ?כל יכול כועס
כאשר )אז כל פסיכופט מצוי , ובכעס שלו להשמיד ערים

יכול , (רה של פסיכופט הוא אחד חסר היכולת לרגשותההגד
 !לתחמן את אלוהים ולגרום לו לעשות מה שהוא רוצה

 
ך הוא סיפור מעשיה על אל חסר רחמים שמתנהג כמו "התנ

 .ילד קטן עם תסביך גדלות
אני אלמד , בינתיים, אתה מוזמן לשקוע בכל הגמרא שתרצה

תמך על כל דבר בלי להס, ואחקור איך העולם פועל, פיסיקה
 .שאני קורא

 
להאמין לכל דבר שאתה  (מילה צונזרה)לא קצת , תכלס
תכף תגיד לי שספיידרמן אמיתי כי כתוב באיזה ? קורא

 .קומיקס
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כנראה לא קראת את המאמר שאתה בעצמך , קודם כל
 :להלן ציטוט מהקישור שלך, שלחת

עד  22 56עם חישוב זה פשוט אתה מקבל משהו כמו 
כמו כמובן לא כל , זה רק מספר גס .כוכבים ביקום 24 56

בדיוק כמו על חוף הים לעומק , הגלקסיות הם אותו דבר
 .של חול לא יהיה אותו דבר במקומות שונים

 
 ? אתה קורא

הם אומרים בעצמם שזה רק . הם בעצמם לא יודעים כמה
 ...הם מעריכים ש. אין להם מושג, מספר גס

 ...נזרוק מספרים, יופי? אז מה רע בלשער
 תסלח לי אבל זה לא רציני

 
 ,ותקשיב טוב

אז התורה צודקת , אם יש מחלוקת בין התורה לבין המדע
 והמדע טועה
 ?רוצה ראייה

 :בבקשה
כתוב בתורה שאין חידושה של לבנה בממוצע פחות 

 25.13615מ
 'זה כתוב בגמרא מסכת ראש השנה דף כה עמוד א

כבוד : רבן גמליאל ואמרו לובאו תלמידיו של : זה כתוב כך
ענה להם רבן . ראש חודש היום הנה הירח בחידושו, הרב

כי אבותינו . מה שאתם רואים זה לא אמיתי. לא: גמליאל
קיבלו ידע מהאלוקים בהר סיני באמצעות משה שאין חידושה 

 25.13615של לבנה פחות מ 
 

 :עכשיו בוא תראה מר בלורוז
המדען  RE SAGAN CAלפני מספר שנים מחקר של מר
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גילה במחקרו כי   NASAהראשי של מנהל החלל האמריקאי
 25.136111אורך חידוש הירח ממולד למולד הוא 

 
יש מחלוקת כביכול בין רבן גמליאל לבין : במילים ברורות
כמובן שהדתיים תמיד אמרו שהתורה ... המדען קר סגן

 צודקת ולא המדע
 

ותר אשר נערך עברו מספר שנים ומחקר מתקדם י, ותראה
שבין תורת ישראל  ההשנייסוגר את פער חלקיקי , בברלין

 25.136115לבין מחקרי המדע המודרני למספר 
 

וכמובן שבעוד . עדיין יש למדענים פער של אלפית השנייה
 .כמה שנים הם ידעו שתורה צודקת

 
 20בחזקת  56אותו דבר שאתה מראה לי מחקר שיש 

ד יגלו שדברי התורה הם גם פה עו, וכמו בסיפור הקודם
 51בחזקת  56האמת וזה 

אבל לפחות מחיאות כפיים לתורה שהיא היחידה שהעריכה 
לעומת בני שבט המאיה שלך :(  המדויקראשונה את המספר 

 ...שטעו בכמות אינסופית
  תאמין? אתה רוצה להאמין בשטויות, אבל טוב

 
. ןאבל אתה מאמי..אין לך הוכחה שבני שבט המאיה אמרו כך

זה כיף להגיד שמות של ...תאמין שיהיה לך לבריאות...סבבה
 ...זה לא מחייב להניח תפילין, אינדיאנים

 
כל החיות , לא הייתה אפשרות לחקור את כל הדגים בעולם

 ...בעולם ואת צורת כדור הארץ בלי הממצאים הטכנולוגיים
 

אבל אתה מתעקש להאמין שהיו להם 
ני אדם רציונאלי ומבין שמי תאמין אבל א...סבבה...חלליות

 ...לו מטוס בחנייה איןשחי במערה 
 

זו חכמה שניתן לחקור , מספריםזה שילוב  פיתגורסמשפט 
, אלא שהראיתי לך שחכמי הגמרא היו גאוני עולם...תמיד

יותר חכמים מאיתנו ולא כפי שתורה שלך אומרת שהאדם 
 .ככל שהולכים אחורה היה טיפש כמו קוף
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 ...בה על החלקיק הזהקראתי את הכת

  ?ומי נתן לחלקיק את המח להרכיב את העולם: נשאל שאלה
ומי ברא את החכמה " :לא תצא בחיים מהשאלה, בקיצור

 "?...המופלאה לכל החלקיקים
? מי התחיל את החומר. זה המדע אומר. לכל חומר יש גיל
 (: ...אבל זה התנך אומר...זה הם לא יודעים

 
וודאי שבני . היה תורה שבעל פהבני אדם כתבו את מה ש

 .אדם כתבו
אבל הם כתבו את מה שאמר האלוקים בהר סיני למשה 

והעבירו הלאה בעל פה עד שנתן רבי עקיבא לכתוב כדי שלא 
תישכח תורה מישראל כפי שיהודי טוב כמוך שכח ואף כופר 

 .בטובתו של מקום
 

מדענים גדולים קודם כל שואלים רבנים : ודווקא הפוך גבר
ואז הם הולכים בודקים , איזה עוד ממצאים כתובים בתורה

 .ומוכיחים את זה
הם מתלהבים מהחכמה . בקוריאה לומדים תלמוד? הידעת

תקרא . כנס לגוגל תרשום לימוד תלמוד בקוראה. היהודית
 .כתבות מעניינות

 
 :וכתבת לי שאלה ואני מצטט

האם אלוהים רוצה : אני אציג בפנייך שאלה פילוסופית"
 "?והאם הוא יכול? השמיד את הרשע שבעולםל

 
כי , האלוקים יכול ולא רוצה: אז התשובה היא פשוטה מאוד

הוא רוצה להיטיב איתך שתוכל לחזור בתשובה מתוך החושך 
אז תזכה , ואם תעשה את זה מתוך בחירה. הזה של הכפירה

לא , אבל אם הוא יסיר הרוע והרשע. לשכר נצחי נצח נצחים
את כל , ושים לב הפתעה. ות לבחור בטובתהיה לך אפשר

זו מהות האדם . הרוע בעולם בני האדם עושים מתוך בחירה
יש אנשים שבוחרים לעשות , אין רשע בעולם. לבחור בטוב

 .וזה נמצא בלב כל אחד מאיתנו. רוע
 "כי לא אל חפץ רשע אתה"
 "כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, כי לא יחפוץ במות הרשע"
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יש התגלמות הנהגת האלוקים בעולם על . כועס האלוקים לא
קצת קשה . תלמד קצת תורה ותבין. ידי מידות ותכונות

 .להסביר למישהו שלא למד מעולם תורה בעיון ולעומק
 

אני מבטיחך שאם תהיה שקוד , התנך הוא לא סיפור מעשיה
 ,בעומק של התורה ,שנים בישיבה 0ללמוד תורה במשך 

 .א האלוקיםאתה תבין עד כמה טוב הו
 

 (מצונזר)לא קצת , תכלס: ואני אצטט אותך בלשון שלי
תכף תגיד ? להאמין שאין אלוקים כשיש כל כך הרבה הוכחות

שכתב את  לי שהספר ספיידרמן נכתב לבד ולא היה סופר
 הספר
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 ,לא לא

 .תקשיב לי אתה
 

. תבאמ. (מילה צונזרה)קשה לי לתאר לך עד כמה אתה 
עוד . כל הזמן נולדים כוכבים חדשים. מתרחב כל הזמן היקום

עם כמה , מספר הכוכבים גדל כל הזמן, לכן. ועוד ועוד ועוד
 . יותר ויותר כוכבים נוספים, שהזמן עובר

. כוכבים 20בחזקת  56כ!( לראות! כן כן)ניתן לראות , כיום
? אתה רוצה לומר לי שמה שאנחנו רואים זה לא נכון

יגיע איזה מדען ויגיד שזו אחיזת עיניים ובעצם יש  שפתאום
 ? 51בחזקת  56רק 

 
הגמרא היקרה שלך . זה לא הולך לקרות, אני ממש מצטער

 .אפילו בענק, ובגדול -טועה
 

איך , שלא מבין פיסיקה( מילה צונזרה), קשה לי להסביר לך
 . העולם עובד

אני מאמין שלא הבנת הרבה כשקראת את המאמר על 
שעדיין לא נמצא אפילו אלא בתהליכים של , האלוהים חלקיק
ומסביר איך  מסוימתזה חלקיק שמתנהג בצורה . מציאה

 . בעצם העולם כולו בנוי
 

אתה ? "מי הביא לחלקיק מוח"אתה רוצה לשאול שאלות של 
, מסוימתהחלקיק הוא בעל תכונה . לחלקיק אין מח? רציני

מהסיבה הפשוטה הוא נקרא חלקיק האלוהים . ככה הוא פועל
אלא  -ולא אלוהים , שהחלקיק הזה הוא היוצר של הכל

חומר ללא בינה כלשהי וללא יכולת לתגמל או , חלקיק
 .להעניש אותנו לפי המעשים שלנו

 
המדע משנה את נקודת המבט שלו : תבין משהו לגבי המדע

המדע לא עוקב אחרי משהו . לפי התבוננות וממצאים בשטח
הרבה יותר , לכן. הוא משנה ומסתגל -בצורה עיוורת כמוך 

מאשר ללכת , להסתגל וללמוד, נוח לי להקשיב למדע
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 . באמונה עיוורת אחרי משהו שאני אפילו לא מתכוון לבדוק
 

 !בבקשה? אתה רוצה להיות בעדר של כבשים
אני אשמח , ברגע שהמדע יימצא לי הוכחה שאלוהים קיים

אבל זה , נייןכי נעשה מחקר מקיף לגבי הע, לקבל את זה
 .כי אין שום הוכחה שאלוהים קיים, יקרהלעולם לא 

 
כי , אבל זה בלתי אפשרי, אתה מנסה להוכיח שאלוהים קיים

אין טעם , אין טעם באמונה, ברגע שהוכחת שאלוהים קיים
כמו שאתה חי , כי אתה תתחיל לחיות בפחד, המבחנים

אתה חי כי אתה מפחד מאיזו דמות בלתי נראית ! עכשיו
 . שיכולה להעניש אותך

 .אני מעדיף לחיות עם ראש פתוח. אני לא מוכן לחיות בפחד
 .תעשה חיים? אתה נהנה להאמין באלוהים

 
אני . אל תנסה להכניס אותי לשטות הזו, אבל תעשה לי טובה

בטוב הלב שלהם ולדעת שבני , מעדיף להאמין בבני אדם
אתה לא משנה למה , כי בסופו של דבר. האדם הם העתיד

 . כל עוד זה מחזק אותך, מאמין
אני יודע שאני , ביו אם אלוהים קיים ובין אם לא, תכלס

 .בנאדם טוב שחי טוב
 

שהוא יישלח בנאדם ( מילה צונזרה)אם אלוהים שלך כל כך 
רק כי הוא העדיף לחקור מאשר להאמין אמונה  םלגיהינוטוב 

דבר  אז האלוהים שלך הוא אלוהים מרושע שלא מבין, עיוורת
 . על החיים שהוא יצר

 
הוא יישלח בנאדם כמוני , האלוהים שלך נבון, אם לעומת זאת

 . המושלם" בן"לגן עדן גם אם לא הייתי ה
 
כמו שאתה עושה עכשיו וכמו שאמנון , כפיה דתית, אגב

זה משהו שאלוהים לא  -היא עבירה נורא נורא חמורה , עושה
מך כרטיס ו קונה לעציאתה עכש. ך"מרשה ואסור בתנ

 ?לא באסה, םלגיהינו
 

שיהיה לך המשך ( ו רצף מיליםצונזר)אמנון יצחק הוא לא רב 
 ?טוב, תנסה ללמוד קצת פיסיקה. יום נעים
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 .ככה זה כשאין לך תשובות אתה מתעצבן
אין לך תשובות איך כתוב בגמרא ממצאים שהמדע מגלה 

 .היום כנכונים
 .ולי זה יועיל לךא. תשתה מים. אז אתה מתעצבן...כואב לך

 
אם הם ...וסתם לשיטתך? מי הוליד אותם? וכוכבים נולדים

בין כך ...ונולדו עוד 51בחזקת  56היו ...אז בבקשה, נולדים
 .ובין כך התורה צודקת

הם . ואין להם הוכחות לזה, וכבר הסברתי לך שהם משערים
 .כותבים זאת בעצמם

 
כב אז איך אתה ייצור מור? אמרת שאין לחלקיק מח

למרות )? תאים תואמים חי נושם מדבר ומבין יממיליארד
 (אתה לא כל כך מבין...שבינינו

 ?מי ברא את החלקיק הזה
 ?...מי ברא אותו. גם לו יש גיל, לכל חומר יש גיל

מי שתל בו את : רשמת שלחלקיק יש תכונה מסוימת
 ?התכונה

שהפירות , ומי נתן בו את התבונה לבנות עולם מסודר
הבריאים יהיו ערבים לחיכך והרעלים לא יהיו והירקות 

 ...'וכו' וכו' טעימים וכו
 

ויפה שרשמת שהמדע משנה את נקודת המבט שלו לפי 
וזה ההבדל בין המדע , תוצאות של מחקרים שונים ומשתנים

המדע עד . נגמר. זהו. אמרה. התורה לא משנה כלום: לתורה
 .היום רק מאמת ומאשש את דברי התורה

 
אתה לא רוצה להאמין . זו עובדה מדעית, קיים ואלוקים

. אז תהנה לך...באלוקים כי אתה לא רוצה לחיות בפחד
אבל אחרי המוות יבוא לך הרבה . תמשיך לחיות בלי פחד

פחד כשייראו לך איזה עונשים תקבל כשסירבת להבין דברים 
 ...בסיסיים
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בגלל שיש הוכחות שיש בורא לעולם  םלגיהינואתה תישלח 

 מחויבה לא רוצה להאמין כי אתה לא רוצה להרגיש ואת
 .להניח תפילין בכל יום

 ...ולא בא לך לשמור שבת
 

זו שיחה , והתכתבות על הוכחות מדעיות זו לא כפיה דתית
אם : כמה שאתה מעוות את המציאות. ברמה של ממצאים

הייתי מדען שעובד בנאסא ואומר לך שיש בורא לעולם ומביא 
אז למה פה ? נכון, יית קורא לו כופה דתילא ה, לך מחקרים

 ?כן
למה כשאתה מדבר עם חבר שלך שמנסה להסביר לך שלא 

כי יש שם עבריינים אתה מוכן להקשיב   Xטוב ללכת למועדון
 אבל כשדתי אומר לך שהמועדון, לו והולך למועדון אחר

כפייה  אתה קורא לזהשאתה הולך אליו זה עונש נצחי ו
 ?דתית
 

 ...תחשוב על זה
 

 ,בכל מקרה
 : לסיכום השיחה

 
 .אין לך תשובות לשאלות שלי

שנה  2,666אני חזרתי בתשובה כי כתובים בגמרא לפני 
ורק היום באמצעות , דברים שלא היה ניתן להוכיחם

 2,666הטכנולוגיה הוכיחו וגילו את מה שהגמרא אמרה לפני 
 .שנה
 

מתו  ,אנשים שנולדו עיוורים: יש אנשים שמתו מוות קליני
וחזרו לחיים שאמרו שראו ותיארו איך נראו הרופאים באמצע 

 .הניתוח
אנשים שנולדו חרשים שאמרו ששמעו את הרופאים מדברים 

 .לאחר שחזרו לחיים, באמצע הניתוח
 

סיאנסים שנעשו והעלו מתים שסיפרו להם דברים אישיים על 
 .שאף אחד מיושבי החדר לא יודע אנשים
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, ומחזירים אותם לגלגולים קודמים שעושים לאנשים רגרסיה
, ויש אנשים אפילו שדיברו בשפה חדשה שהם אינם מכירים

 .אלא זו שפה שהם דיברו בה בגלגול הקודם
 

 .סיפורי דיבוקים שנכנסו לבני אדם והשתלטו להם על החיים
 

ומה לעשות שהתורה אומרת לעשות ברית מילה והגויים גילו 
 !?ל חיידקיםשזה בריא כי זה מונע הצטברות ש

 
, תסתכל לשמיים. צא החוצה. תפסיק להעריץ את עצמך

תראה איך הכל , תראה את הכוכבים והגלקסיה הענקית
 ...ואיך אתה קטן מעיז להתחצף למי שברא כל אלה, מסודר

 
 הרי לדת יש הוכחות ויש הסברים לכל דבר

  אבל אתה מתחמק
 

 .כי אין לך מה לענות, אתה לעולם לא תענה לי
 :מציין בפניך שוב מה שרשמתי קודםאני 
 

איך תסביר לי שהאבנים בהר סיני מציירות סנה בוער ולא 
 : קח קישור תראה. משנה איפה תחתוך

http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleI

D=349 

 
 

מדענים גילו . קריעת ים סוף להלן קישור המאמת את
  הוכחות
המתעד את ( סופר)שנמצא  פפירוסבסרטון מופיע גם , כמו כן

 עשרת המכות

http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&Article

ID=1941 

 
 . להלן קישור סרטון שנמצאה תיבת נח

http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7e

Q 

 המדויקותראוי לציין כי התיבה הנמצאה היא במידות 

http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleID=349
http://www.kaduri.net/?CategoryID=65&ArticleID=349
http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&ArticleID=1941
http://www.kaduri.net/?CategoryID=230&ArticleID=1941
http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ
http://www.youtube.com/watch?v=5zYHcVtS7eQ
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אורך : כפי שהאלוקים ביקש מנח לבנותה. הכתובות בתורה
 גובה ומרחב

 
 הוכחות ליציאת מצרים

http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9R

E&feature=related 

 
 .כל קישור זה סרטון קצר בן מספר דקות

 
 חבל על התגובה שלך, חוץ מלהתעצבן
 תחזור בתשובה

 .יש יותר מדי הוכחות שאתה טועה
 .א יותר מרבתלמיד חכם הו: ולגבי הרב אמנון יצחק

אבל , רב זה כמו מישהו שמחפש עבודה אז יש לו מקצוע
אדם שלומד ". תואר"תלמיד חכם לא צריך ללכת לעשות 

 7-1תעודת רב לוקח . הוא רב של הרבנים, שנה 31תורה 
 .שנים להשיג

, א"ג שך שליט"הרה, גדול הדור האשכנזים, אגב...קטן עליו
 .היה ללא אסמכה מהרבנות

 
 ?טוב, קצת תורה ותנסה ללמוד

 אני אארגן לך חברותא טובה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TbadkgaD9RE&feature=related


 

187 

 
 

 ,תראה
 

 .הזה( מילה צונזרה) אין לי כח לוויכוח הממש
ואני נשאר בדעה , נשאר הדעה הפרימיטיבית שלך האת

 . הפרימיטיבית שלי
מפלצת הספגטי המעופפת אוהבת אותי כי , בסופו של דבר

 .אני מפקפק בדברים ולא מקבל אותם סתם ככה
 

 .ין לי כח לוויכוח הממש טיפשי הזהא
ואני נשאר בדעה , את נשאר הדעה הפרימיטיבית שלך

 . הפרימיטיבית שלי
מפלצת הספגטי המעופפת אוהבת אותי כי , בסופו של דבר

 .אני מפקפק בדברים ולא מקבל אותם סתם ככה
 

סימן שעשו , כבר אמרתי לך אלפי פעמים שאם כתוב משהו
ד מהכותבים של הגמרא לא נולד עם אף אח. על זה מחקר

והצליחו לחשוב על , הם עשו מחקר! אין דבר כזה. הידע הזה
בדיוק כמו לאונרדו דה . הדברים האלו ולהגיע לניחוש נכון

שבזמנו הביא תכנון מדויק לטנק המודרני ולמסוק , י'וינצ
שלא הייתה בידו הטכנולוגיה לדעת לבנות את זה , המודרני

יכול , בלי טכנולוגיה, שבנאדם ההוכחהו ז. ולעשות את זה
 .לדעת משהו ולחקור אותו ולחשוב עליו

 
אתה לא מוכן אפילו ? אתה לא מוכן לקבל את כל ההיגיון

אתה אומר שיש ידע שלא ניתן להשיג ללא . להקשיב לעצמך
מכאן נובע שנעשה , בגמרא יש את הידע הזה, והנה, מחקר

 ! מחקר והגיעו לידע הזה
בנאדם אחד שיכול לדעת משהו מבלי לעשות  אם תראה לי

כי כל ! אבל אתה לא יכול, אני יכול לקבל את זה, עליו מחקר
 .עשה עליו מחקר, בנאדם שיודע משהו

 
 .יש טעויות בהאבל גם , הגמרא מביאה דברים נכונים
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 . שייבושם לך? אתה חושב שיש לעולם בורא בעל תבונה
יש מקור אנרגיה  -ה אני חושב שיש לעולם בורא ללא תבונ

אני חושב ששום , אפילו יותר גרוע. כלשהו שהתחיל את הכל
לעולם לא , שהיקום תמיד היה -דבר לא התחיל אף פעם 
 . התחיל ולעולם לא ייגמר

 
, כי אתה ומתמטיקה זה רחוק, קשה לחשוב ולהבין את זה

לא כולל , 5לבין  6אבל אם תסתכל על קבוצת המספרים בין 
אין שום דבר . ראה שישנם אינסוף מספריםת, 5-ו 6את 

 !שום דבר בכלל, שחוסם אותם
, רק במקום להסתכל רק בקבוצה מצומצמת, היקוםככה גם 

ואתה רואה שאין להם , אתה מסתכל על כל המספרים בציר
ואין מספר שמסיים , אין מספר שמתחיל את הכל, התחלה
 . את הכל

הוא תמיד  -עולם ועל בריאת ה היקוםככה אני חושב על , לכן
הוא צמוד לחוקים , שום דבר לא ברא אותו, תמיד יהיה, היה

 .הפיסיקליים וככה הוא עובד וככה הוא עבד
 

בדיוק באותה הצורה , מקבילים יקומיםיכול להיות שישנם גם 
 20בחזקת  56ואז לכל ייקום יש , שגם שם יש עוד כוכבים

השטויות של  זה בכלל מפריח את יקומים אינסוףועל , כוכבים
 . הגמרא

 
 ,בסופו של יום

 . אתה פשוט לא מקשיב. יש לי תשובות. אני לא מתעצבן
למרות . את זה כואב לי שאתה כל כך אטום ולא מסוגל להבין

היא , בסופו של דבר, שזה כמו לנסות לשחק שחמט עם יונה
תחרבן עליו ותצעד כאילו שהיא , תפיל את כל הכלים מהלוח

 .מנצחת
 

 .עליו( מילה צונזרה)בריקוד הניצחון על הלוח אז תהנה 
 

באמת שאין לי כח לנסות להסביר לך את נקודת המבט שלי 
שלך שאתה ( מילה צונזרה)כשהראש שלך תקוע כל כך עמוק 

 .לא מסוגל לראות שום דבר אחר
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 .לא רוצה לשמוע, אל תשלח לי תגובה

 .ניצחת
 .יש אלוהים

 .הוא כל יכול
 .שיעניש אותי

 .ותישיכה א
 .שיהרוג אותי בזה הרגע

 
 . אני מוכן לפגוש אותו ולנסות להביא לו סתירה, לא אכפת לי

 
 . מפקפק -ככה אני 

 
 .המשך חיים נעימים
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 אפשר לחקור ולגלות
 אי אפשר לגלות בלי לחקור
 שנה אי אפשר לחקור 2666לדעת שהעולם עגול לפני 

 י לבין רבי שמעון בר יוחאי'נצאז זה ההבדל בין דה וי
 

אתה מעדיף להאמין שרבי שמעון בר יוחאי הטיס לווין לחלל 
הוא : ולא מוכן להבין את המובן מאליו, וגילה שהעולם עגול

קיבל את הידע מאת האלוקים שברא את העולם בשישה 
 .ימים ומכיר את כל הבריאה כולה

 
 . במח שלך יש טעויות. בגמרא אין טעויות

 
הספקת . בעיקר הבלים. כותב שקרים הבלים ושטויותאתה 

כי זה פתאום לא מסתדר , שנולדים כוכבים" טעית"להודות ש
 .אז אתה אומר את ההיפך. לך

לא . המדויקאז זה המספר  51בחזקת  56הגמרא אומרת 
 .והוא אומר את זה מפורשות...המדע משער .יעזור לך כלום

 
אתה משקר ? האתה חושב שאין לעולם בורא בעל תבונ

אבל אתה לא . כי מה שאמרתי הגיוני ולך אין הסבר. לעצמך
אתה מנסה לדחות את האמת הבלתי . עובד על פי ההיגיון

אינך מסוגל  .מעורערת כי זה מחייב אותך להניח תפילין
להסביר כיצד העין והציפורן שונות אחת מהשנייה אם הן 

על לא ענית . מורכבות מאותו החומר ומאותו החלקיק
 . השאלה מי נתן בו את התבונה

זה רק מוכיח : חבר שלי רשם לי בצחוק בדף של הפייסבוק
 שאלוקים נמצא בפרטים הקטנים 

 
מכשירים לבדיקת גיל . 50כנס לגוגל ותקרא על פחמן 

אפילו . שלחומר יש גיל, זה אומר שלעולם יש גיל, העולם
דע אלא שהמ, המדע אומר שהחומר התחיל בנקודה סינגולית

כולם טועים ורק . לא עונה על השאלה איך התחיל החומר
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 !!!אתה יודע וצודק
כולם , כל הגאונים, כל החכמים, כל הפקולטות, כל המדע

ורק אתה מתעקש , אומרים שיש נקודת היווצרות ליקום
 .להגיד שהחומר תמיד היה

 ...שיבושם לך? רוצה לשקר לעצמך
 

. אי אפשר. חקראי אפשר להסביר את מה שכתוב בגמרא כמ
לדעת שרק החזיר שוסע . לא היו כלים בסדר גודל כזה פעם

 ???מי גילה להם רז זה????? שסע ואינו מעלה גרה
לדעת שהשפן הארנבת והגמל הם החיות היחידות שמעלות 

רק האלוקים יכול להתחייב ???? גרה ואינן מפריסות פרסה
 ...לומר דבר שכזה

דג אחד בכל  לפרסם שמכל הדגים בעולם לא תמצא
ללא  קשקשתהאוקיינוס ובכל הימים בעולם שיש לו 

 רבנושמשה " הגיוני"אתה בטח תגיד לי דבר ? ...סנפיר
החליט לעשות צלילה בלי לנשום ובדק את כל הדגים 

 ...בעולם
 

 . אתה מסרב להבין את המובן מאליו. אתה אדם לא הגיוני
 .גילה סודות עילאיים בה. כתב תורה. יש אלוקים

 .אתה שקרן וצבוע כלפי עצמךו
, אבל אחר המוות, תהיה חילוני? אתה רוצה לחיות כחילוני

 םלגיהינואלא אתה תטוס ....הדתיים לא הסבירו לי: אל תגיד
שלחתי לך את אריאל שהתכתב איתך : כי יגיד לך האלוקים

ולא כי לא , והוכיח לך שכלית ואתה סירבת לקיים מצווות
כי לא רצית להבין את המובן  הבנת את המובן מאליו אלא

 .מאליו
 

 ?אתה מבין את זה מותק
לא תהיה לך ברירה אלא , תקרא את ההתכתבות הזו שוב

 . לחזור בתשובה
עוד אחד מהחוזרים בתשובה של הרב אמנון יצחק ! בברכה

 א"שליט
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 ,אגב
 ?הבאת לי איזה מידע שגוי נוסף מהגמרא על חידוש הלבנה

ט מספר שמוכיח את הטעות להלן ציטו, עשיתי מחקר
 :הנוספת של הגמרא

 
מושתת על שנת ( נוצרי --שלא כגרגוריני )הלוח העברי  -א

, ימים 310-שהם כ, סיבובי ירח סביבנו 52 --קרי , לבנה
שנת חמה היא הזמן . המותאמים מדי פעם לשנת החמה

שאורך לכדור הארץ להשלים הקפה אחת סביב השמש 
נעות סביב מרכז משותף  הארץ והשמש --ליתר דיוק )

. ימים 301 -ואורכה כ, (הנמצא קרוב מאד למרכז השמש
נזקקו החכמים לידיעת אורכו המדויק , בכדי לבנות לוח מדויק

הלבנה משלימה הקפה סביב  -א. של החודש משני סיבות
בגלל התנועה  --ליתר דיוק )ימים  25.1 -כדור הארץ בתוך כ

 -נו באותו מקום לאחר כהירח מופיע לעיני, של כדור הארץ
יש לדעת מתי להאריך את החודש  --כיון שכך , (ימים 25.1

עם  -ב. ומתי לקצרו לעשרים ותשעה יום בלבד, לשלושים יום
 -ויש חשש , הפער בין שנת החמה לשנה הלבנה גדל -הזמן 

ולכן יש צורך , [5]ינדוד אל החורף" חג האביב"שפסח הקרוי 
 -מכוח שתי הסיבות הללו . בהוספת חודש נוסף מדי פעם

 .מהו אורכו המדויק של חודש לבנה, נאלצו חכמים להעריך
שהעם היה סבור , מספרת הגמרא[ 2]במסכת ראש השנה

לקבוע ראש )וניתן לקדש את החודש , שנראתה הלבנה
אמר להם ", (יום 25ולהפוך את החודש שעבר לבעל , חודש

כך מקובלני  -- (שנה 2,666-נשיא ישראל לפני כ)רבן גמליאל 
אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים , מבית אבי אבא

ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה ושבעים ושלשה 
את המושג חלקים מבארים המפרשים כחלוקה של ". חלקים

כך ששבעים ושלשה חלקים הם , חלקים 5616 -השעה ל
 --אורכו של החודש לפי דבריו הוא . שעות 0561673

בעוד המספר לפי ידיעות המדענים היום , יםימ 25.136150
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 .יום 25.136115 --הוא 
, שניה כבחציהוא מתבטא  -המרחק בין המספרים אינו גדול 

יכולה להיות אך , שמידת דיוק כה גדולה -והמאמינים טוענים 
טיעון זה הנראה על  --למעשה [. 3]ורק פרי נבואה מאלוהים

ד ניתן להגיע לדיוק שכן קשה להבין כיצ, פניו מרשים ביותר
הינו אחת האשליות הגדולות ביותר , שכזה ללא גילוי נבואי

שהמספר  -האמת היא . שפיתח מערך המחזירים בתשובה
המידע שמופיע , ל אינו שייך ליהודים והוא קדום בהרבה"הנ

, יתכן שמדובר בגרסה מאוחרת, בגמרא מוטעה לחלוטין
נו אפשרי מבחינות והדיון כולו אי, הדיוק אינו מדהים כל כך

 .מסוימות
 

נמצאו כמה כתבים העוסקים  -בחפירות שנעשו בבבל 
בכתבים . ס"שנכתבו במאה החמישית לפנה, באסטרונומיה

חודשי לבנה , אורכם של שנות חמה --חושבו בין השאר 
( מתוך שתיים שנמצאו)אחד המספרים . ופרטים נוספים

, [0]מיםי 25.136150שצוין כאורכו של חודש לבנה הוא 
ניתן לטעון . המספר בו השתמש רבן גמליאל --שהוא כזכור 

אך חובת ההוכחה , שהבבלים למדו חוכמה זו מן היהודים
וודאי שההוכחה מן הגמרא נפלה ואיננה , מוטלת על המאמין

העובדה שהבבלים נחשבים לחוקרים  --מלבד זאת . עוד
משכנעת שההנחה שהבבלים הם , [1]אסטרונומיים מומחים

 --אם כן . והיהודים השתמשו בידע לא להם, נכונה -המקור 
שנה לפני כתיבת  566 -המקור הראשון בו נמצא מספר זה 

ואין כל מקור , הוא בבלי -שנה לפני רבן גמליאל ( ?)-הגמרא ו
 .להנחה שהיהודים הם שגילו מספר זה

שכן הלשון , המספר המצוין בגמרא מוטעה לחלוטין --בנוסף 
אין חידושה של לבנה פחותה " --בן גמליאל היא ראותה נוקט 

והמספר שצוין עד עתה הוא אורכו הממוצע של , ..."מ
. אך ודאי שחידושה של לבנה פחותה ממנו לעיתים, החודש

של החודש יכול  יהמינימאלהפער בין האורך הממוצע לאורכו 
הידיעה שמופיעה בגמרא  -ואם כן , [0]להגיע עד לשבע שעות

אך , [7]ליישב את הלשון תניסיונונעשו כמה . לוטיןמוטעית לח
הוכח שהשימוש  --אם כן . כולן נראות כתירוצי בדיעבד

ואם היה זה אלוהים , שעשתה הגמרא במספר היה מוטעה
אין סיבה שלא היה מסביר את , שגילה לחכמי התורה אותו

 .עצמו מעט יותר



 

194 

 שבזמנם לא היה ידוע, ההסבר לטעות הוא --כפי הנראה 
הציטוט אותו מביאים )שייתכנו חודשים קצרים מן האחרים 

פעמים שבא בקצרה ופעמים " --חלק מן המאמינים 
( ?)ה "י ד"כפי שמוכח מרש, אינו שייך לנושא בכלל, "בארוכה

ישנם כמה הערכות העוסקות ((. ?)ה "בדף הקודם ד' ותוס
אך , כיצד יכלו הבבלים למדוד את אורכו של החודש -בשאלה 

לא הייתה להם אפשרות לחשב את אורכו  --כולם  לפי
אלא את אורכם הממוצע של , יהמקסימאלאו  יהמינימאל

בין אם החישוב נעשה על ידי מעקב בן . חודשים רבים
 --[ 1]ם"שלפי הרמב, מעניין לציין -אגב )חודשים רבים 

המספר המדובר הגיע לידיעת חכמי התורה על ידי השוואה 
ובין אם נעשה , (א על ידי נבואה כלשהיול, של חודשים רבים

התוצאה הנמצאת היא  --בעזרת השוואה בין ליקויי חמה 
שאם , חשב רבן גמליאל --כיון שכך . האורך הממוצע בלבד

אין , יום 25.136150אורכו הממוצע של החודש הוא 
 .אפשרות שהוא יהיה קצר יותר לפעמים

, [5]רבים הקשתה על מפרשים"( פחותה"הלשון )הבעיה הזו 
 73-ו"הציעו לראות במילים [ 56]חלק מהם --ובלית ברירה 

גם אם יש מקום  --כפי הנראה . תוספת מאוחרת" חלקים
בו [ 55]עדיין יש מקור אחר, למחוק גרסה זו מן הגמרות

אלא אם כן )שהגמרא ידעה את אורכו של חודש לבנה , מוכח
ון ניסי--כך או כך (. גם שם מדובר בגרסה מאוחרת --

מתוך גמרא , להוכחת ידע מדעי של חכמי התלמוד
הוא מעשה אשר , שהמפרשים מתקשים בהתאמתה למציאות

 .לא ייעשה
שלמרות מידת הדיוק , נקודה נוספת שכדאי להזכיר היא

בפרספקטיבה של אלפי , הגבוהה הניכרת לכאורה מן הגמרא
כל אחד מן . אין לראות בה דבר מרשים במיוחד -שנים 

שבמשך  -ולגלות , וזמן לבצע את החישוב בעצמוהקוראים מ
הפער בין , אלפיים השנים שעברו מימי רבן גמליאל ועד ימינו

המסקנה העולה . החישוב לבין המציאות הגיע ליותר משעה
שלא זו בלבד שהגמרא אינה מפגינה , ממכלול הראיות היא

ל הוא "אלא שהציטוט הנ, שליטה מיוחדת באסטרונומיה
 .טעות ותו לא

שמגדיל את חוסר הדיוק , כדאי להזכיר פרט נוסף --לסיום 
שאורך ההקפה של הירח , כיום ידוע לנו. שבדברי הגמרא

וממילא הפער , [52]מתארך בשנייה בכל כששת אלפי שנה
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בין המספר בו נקב רבן גמליאל לזה שהיה נכון בימיו גדול 
ר כל ניסיון להציע מספ --בכל מקרה . עוד יותר בכשליש שניה

ולכן במילא , הנכון גם בימינו וגם בעבר נועד לכישלון מראש
  .אין סיכוי למציאת דיוק מיוחד בדברי רבן גמליאל

 
 
 

 .תהנה בחזרה בשאלה
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 .לעשות העתק והדבק זה לא בדיוק מחקר...טוב נו

כי לא קראת את  ,וקורס נופל שרשוםכל מה , בכל מקרה
( שנה 516רב גדול ומפורסם שחי לפני כ" )םמלבי"דברי ה

והוא כותב בספרו על דברי הגמרא שרבן גמליאל דיבר על 
וכנראה שלא שמת לב אבל כשאני רשמתי לך שזמן ....ממוצע

אבל אתה לא שמת לב ...ממוצעחידוש אורך הלבנה הוא 
וכבר דאג האלוקים , שאני כבר יודע את מה ששלחת לי

י שכופר כמוך יבין את הטעות שאדע את דברי המלבים כד
 . שהוא חי בו

 
, דברי רבן גמליאל מדויקים באלפית השנייה? אז מה לעשות

אין הוכחה אמפירית לתקופת , אבל בני שבט המאיה
 ...הימצאם

לא ידע , הרי רבן גמליאל שאמר את הדברים, וגם אם כן
כך מקובלני מבית אבי : אלא הוא אמר מפורש, אותם מעצמו

אבא שלי שמע מאבא שלו ששמע מאבא שלו : רכלומ: אבא
שנה  3,326ששמע מאבא שלו עד מעמד הר סיני שהיה לפני 

שנה לפני שבט המאיה שכנראה  066שזה גם לשיטתך כ 
 .שמעו את זה מסב סבו של רבן גמליאל

 
 תודה שהצדקת את דברי הגמרא
 תלמד משהו. תבוא. אני מתפלל בבית כנסת ברמת גן

 עד כאן
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 .שזה מדהים (מילה צונזרה)אתה כל כך 
 

שהוא , אתה מתכוון לגיל העולם? אתה אומר 50פחמן 
זה אחלה , כן? של הגמרא 0666לעומת ה? מיליארדי שנים

 .דבר
האם יכול . מעולם לא סתרתי את התחלת העולם, אבל אהובי

פיצוץ ? להיות שזה תהליך מחזורי שחוזר על עצמו כל הזמן
ואז פיצוץ שמשמיד את הכל וחוזר חלילה שוב  שיוצר את הכל

 .ושוב על גבי אינסוף זמן
 

ואני , עד היום מדענים חוקרים מה קרה לפני המפץ הגדול
לפני , היה בדיוק מה שיש היום, בטוח שהם ייגלו שמה שהיה 

 . אנרגיהשימור  -שוב . שקרה המפץ
 

 ?אתה מדבר על העולם העגול שרבן גמליאל ידע סתם ככה
 : ואספר לך על גלילאו גליליי שגילה לעולם שהוא עגול בוא

אותם ! כן כן, צרים הקדומיםהוא התבסס על מחקרים של המ
אותם מצרים יידעו ! כן! את בני ישראל ששעבדומצרים 

ועל המחקרים שלהם הוא התבסס והגיע ! שהעולם עגול
 !למסקנה שלעולם יש עקומה ושהוא נראה עגול

צרים יידעו שהעולם עגול בלי שום המ: אז הנה עוד דוגמא
. שום דבר מיוחד שכזה ובלי, קשר לטכנולוגיה ובלי לווינים

 !תי את הטענה שלךכהפר! וואלה
 
הוא הפריך את הטענה על ידי שהוא ? הבנתם :הערה)

 (.והחליט לרשום משהו מדעת עצמו מבלי להוכיח
 

 : תבין משהו אחד
מו כ. הגמרא השתמשה במידע שהיא לקחה מאחרים

שהיו , שהמידע של חידוש הלבנה נלקח מהבבלים
כך גם הידע על הגיאומטריה נלקח , אסטרונומים מדהימים
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 .והידע על זה שהעולם עגול, מהמצרים
אז הגמרא שלך היא סתם אוסף של מחקרים שעשו אנשים 

 !והגיעו למסקנות נכונות, אחרים
 
שוב האתיאיסט חוזר על ספקולציה ומקבל אותה  :הערה)

 (.והוא זה שאמר שהוא ספקן. ובדהכע
 

הבאת לי פה עוד סיבה לראות שהגמרא היא אסופה של 
 !גרמת לי להתחזק בשאלה שלי, והנה, שטויות

דחפת , במקום להחזיר מישהו בתשובה? אתה גאה בעצמך
 !אותי רחוק יותר

 
וכולם אמרו לי , הקראתי את מה שכתבת להמוני אנשים

חלק , אגב. ל טמטום צרוףשאתה מבסס את הטיעונים שלך ע
 . מהאנשים הם אפילו דתיים שחיים בבני ברק

 
, בשלב הזה האתיאיסט מאבד שליטה ומתחיל לשקר :הערה)

ומה גם שהפרש , הרי שום חרדי בבני ברק יאמת את דבריו
איך הוא . הזמן בין הכתיבה שלי לשלו הייתה דקות ספורות
 (?כבר הספיק להראות לחבריו ולחרדים בבני ברק

 
אז אולי תבין שמה שאתה עושה פה זה סתם לנסות לירוק 

 ? מידע כוזב
 

 !תפסיק עם זה וזהו
 

אבל אתה חייב ? אמרתי לך להפסיק לשלוח לי הודעות
אתה באמת עד כדי כך ? שתהיה לך המילה האחרונה

 ?ילדותי
 .בסדר
 

 .תענה על זה גם, שלח לי עוד הודעה
 .לך על זה

מי האדם הגדול יותר בכל  מבטיח לא להגיב ולהראות לך
 [= .הסיפור הזה
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ומשתמש , פה הוא מבין שהוא הפסיד בקרב, זהו :הערה)
 (בתירוץ של כוחניות כדי להפסיק להתכתב

 
הראיתי לך את חוסר . הסברתי לך את הטעות שלך, תכלס

 .ההיגיון שלך
 [= !לך על זה? אתה רוצה להמשך להאמין בשטויות

 
אני מבטיח לשלוח לך קישור , הבוסון ייתגל-כשחלקיק היגס

שבו יש הוכחה שהמפץ הגדול הוא תהליך מחזורי ושאין 
 .אל תדבר איתי, עד אז, בורא בעל תבונה לעולם

 
עדיין לא , החלקיק שהוא כל כך מייחל לו? הבנתם :הערה)

ובינתיים הוא לא רוצה להתכתב כי אין לו תשובות , ידוע מהו
א מתחמק במהלך השיחה הו, הוא לא יודע להסביר, לשאלות

 (ומבקש שלא אשוחח איתו עד שלא יהיו לו תשובות
 

יכולתי ללמוד עוד קצת  זמן שבו -זמן יקר  באמת שבזבזת לי
 .פיסיקה

 
ואיפה זה מוסבר , עד שאתה לא מסביר לי מה זה תנע, אגב

 . אמת תאני לא מוכן לחשוב אפילו שהגמרא מדבר, בגמרא
 .בהצלחה

 
 .ביוש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

200 

 
 ? אדם הראשון באיזה גיל נברא

גם העולם לא נברא בן יומו אלא . הרי הוא לא נברא בן יומו
 .כבן מיליארדי שנים

 
אתה לא סותר . רשמת שאתה לא סותר את התחלת העולם

אמרת בעצמך שהעולם אין לו הרי ? את התחלת העולם
שוב פעם אתה פעם  . התחלה שזה סותר את דברי המדע

 ?מכן משנה דעתךאומר כך ולאחר 
 

הכל חייב להתחיל ? מי שם את חומר הפיצוץ? מי פיצץ
רק אתה . אפילו המדע מסכים עם זה. בנקודה סינגולית

 . הגאון שבגאונים לא מסכים
 .תודה רבה לך שנולדת לתקן את העולם

איך ? מי יצר את האנרגיה? איזה שימור אנרגיה בראש שלך
 ?היא באה לעולם

 
 0,666המראה שהעולם לא עולה על והנה לדאבונך מחקר 

 שנה
רק אתה . המדענים שלך כבר מזמן מסכימים שהעולם צעיר
 .ממשיך להיות כופר בתורה בגיל העולם ובאלוקים

 להלן סרטון בן מספר דקות

l.htm-3085107-http://flix.tapuz.co.il/v/watch 

 
 

זה היה רבי שמעון בר . תלמד לקרוא. זה לא היה רבן גמליאל
 .שנה 2,666יוחאי לפני 

 
לא מצאתי אלא . חיפשתי ממצא בגוגל שגלילאו אמר את זה

  ".נראה לי שהוא גילה שהעולם עגול": אנשים שכותבים
 

הרי יש ? מה זה משנה, וגם אם נניח שזה הוא ולא קולומבוס
הצלה שלך של הגלגל בר יוחאי לבין  דק בין רבי שמעוןהבדל 
 .שנה 5,066

http://flix.tapuz.co.il/v/watch-3085107-.html
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 .שהוא פשוט למד זוהר הקדוש, מן הסתם
 

למה זה בסדר כשאתה רוצה לחשוב שחכמי הגמרא למדו 
 ; ?-(משבט המאיה ופה לא

 
אתה תגיד שהיו . אתה תגיד הכל כדי לדבוק בשקר שלך

אתה תגיד שגליליאו גילה שהעולם עגול ואין , ספרים שנגנזו
אתה תגיד שחכמי התלמוד העתיקו מאחרים , מך שלולך מס

אתה תגיד שיש ממצאים ארכיאולוגיים ולא תביא , בלי ראיות
 .מקורות

 
 

 :השיחהלסיכום 
, שנה שהעולם עגול 2666רבי שמעון בר יוחאי אמר לפני 

 .שנה העתיקו את דבריו 5066ורק אחרי 
רבן גמליאל בפירוש דברי המלבים אמר שממוצע אורך 

באלפית השנייה ולזה אין הסבר  מדויקשה של לבנה הוא חידו
 .הגיוני או מדעי איך הוא ידע את זה אז

 
התעלמת מזה שהתורה אומרת שהחזיר היא החיה היחידה 
ששוסעת שסע ואינה מעלה גרה כי לא נח לך להתמודד עם 

 .זה
 

התעלמת מזה שהתורה אומרת שהגמל השפן והארנבת הן 
ריסות פרסה אך מעלות גרה כי לא החיות היחידות שאינן מפ

 .נח לך לחשוב על זה
 

 סנפיריםולא יהיה לו  קשקשתאמרתי לך אין דג שיש לו 
 .וברחת למקומות הלא נכונים

כשבני ישראל  ,המדע עד היום רק משער את מספר הכוכבים
היחידים שאמרו מספר מדויק ודבריהם כמובן אמת ולך אין 

 .פירכה על כך
 

שנה  0666ראה שהעולם לא עולה על הבאתי לך מחקר שמ
הרי ברא האלוקים את , ואפילו לשיטת האומרים מיליארדים

 .כנל את העולם, האדם הראשון והחיות והעופות בוגרים
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כבר רשמתי לך שהתורה אומרת שלשמש יש מכסה הגנה 

שים לב איך . והיום המדע מאמת את הדברים, מפני החום
 .התעלמת בשיטתיות

 
ום לך שהחיה היחידה שאסור באכילה אבל גם דאגתי לרש

והמחקרים מראים , מאכל מגופה מותר זה הדבורה
שהדבורה היא באמת החיה היחידה שהיא רק מעבירה חומר 

 . ממקום למקום ולא מייצרת שום דבר מגופה
 

הבאתי לך כמו כן מקורות בגמרא שהעובר מריח ושומע 
לפני פיתוח . ומחקרים היום מוכיחים את זאת, ואפילו רואה

הטכנולוגיה אף אחד לא העז לומר זאת מלבד חכמי 
 .לדאבונך. התלמוד

 
הבאתי . מרגישים ושומעים, גם אמרתי לך שהצמחים רואים

לך אפילו מקורות מהתלמוד והבאתי לך שמות של חוקרים 
אבל אתה בשלך מתעלם ממה שלא נוח . שגילו שזה אמת

 .לך
 

אומרת שיש  הסברתי לך בצורה מאוד פשוטה שהתורה
והיום עושים בדיוק כפי שכתוב . קרינה ואיך לשמר קרינה

 .בגמרא
 

הבאתי לך קישורים לחפירות ארכיאולוגיות המאמתים את 
 קריעת ים סוף ועשרת המכות, מעמד הר סיני, יציאת מצרים

 אבל ברחת מהקישורים כדי שחס וחלילה לא תחזור בתשובה
 

 .תודה רבה לך, בקיצור
ומשתמש בשכל  לך מהשכל כשנח  בורחתראה איך אתה 

 .ךכשנח ל
 

 .אין לך מה למכור
חשבתי שאולי . אני יושב פה בהלם עד כמה אין לך מה למכור

אולי בכל זאת לפנות אליך אולי ...אתה יודע ...קצת משהו
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 .אבל כלום...תלמד אותי משהו חדש

 
 
 

 ,אגב
 ?אני התעלמתי מדברים

 
 ?שר לתנע בגמראאיפה ההתייחסות שלך לשאלה שלי בק

 [= .תהנה
לא , שימו לב איך בשיטתיות הוא בורח מהתכתבות :הערה)

לא מתייחס למה שאין לו תגובה הולמת , עונה על השאלות
והולך למקום הנוחות שאני לא עניתי לו על משהו שאיני מבין 

 (...בו
 

 
 מה זה תנע בגמרא

 

 
 

תנע הוא מושג פיסיקלי שבעצם מגדיר את כל הפיסיקה 
 . המודרנית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0

%D7%A2 

 
כי ללא . תראה לי איפה הגמרא מגדירה תנע ומדברת עליו

 . אין פיסיקה, תנע
 

 .בהצלחה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%A2
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כך  ,חוק התנע אומר שככל שהמסה כבדה יותר. קראתי

 .האובייקט יהיה חזק יותר אם יטילוהו מהירות
 ?מה זה קשור

 
 ?מה הקשר. זה כמו ששאלת איפה כתוב קנגורו בגמרא

 
 :תבין דבר אחד

 הגמרא דיברה על כל מה שיש בו נפקא מינה להלכה
לא בהכרח היה לה טעם , מה שאין בו נפקא מינה להלכה

 לדבר על זה
 

 :לדוגמא
מסכת יומא דף לא הגמרא דיברה על חוק הכלים השלובים ב

 .עמוד א
שזה )הסיבה שהגמרא מזכירה את חוק הכלים השלובים 

הוא מכיוון שהגמרא הייתה ( הוכח רק אחר כך על ידי המדע
 .צריכה לדבר על טבילה של אדם טמא

ויש לזה , מדרש רבה קהלת פרשה א מדבר על מחזור המים
 . סיבות הלכתיות

ים ההנדסיים אתה תמצא חישובי נפח של הגופ, ובכל זאת
והסיבה , במסכת מידות פרק ה ברייתא ג םהאלמנטאריי

שהגמרא מזכירה את זה היא מהסיבות ההלכתיות שקשורים 
 .בין היתר לבית המקדש

 
הגמרא אכן מדברת על כחו של המגנט במסכת : לדוגמא

 סנהדרין קז עמוד ב ומסכת עבודה זרה דף מד עמוד א
בהקשרים בעלי גם הוא הסיבה שהגמרא מזכירה את זה 

 .ןעניי
 

 .זה לא כזה ממצא מעניין: וסתם כדרך אגב
שנה ומעלה מסוגל להבין שככל  26כל אדם בר דעת מגיל 

יהיה יותר קשה לעצור אותו במהירות דומה , שחפץ כבד יותר
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 .לחפץ אחר רך משקל
 .לא מבין למה צריך מדענים בשביל זה

 .תבעט בצמר גפן ותבעט בכדור
 

כי אם , יתי לך שהגמרא לא צריכה לדון בזהועכשיו אחרי שענ
הגמרא לעולם לא הייתה , היא הייתה דנה על כל נושא בעולם

 .נגמרת
הגמרא מדברת על כל מה . וקוראים לה גמרא כי היא נגמרת

 .שהוא רלוונטי לבני העולם לקיים מבחינת ציוויי האלוקים
 

 :עכשיו תורך להסביר את מה שרשמתי קודם לכן
 ...אליך עדיין פתוחותהשאלות שלי 

 
 :אבל יש לי שאלות נוספות אליך

 ?לבנה אאימבין ? איך תסביר קשר טלפתי בין תאומים
 ?איך אתה מסביר ריגרסיה

 ?איך תסביר סיאנסים
 ?איך תסביר מתים קלינים

 
 ?קדימה נשמע אותך מדבר לעניין סוף סוף

או שתיכנע לפני האמת שהאלוקים בורא כל הארץ מחכה 
 ???ליו בתשובהשתחזור א
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 :שים לב
זו . לא הוכח כל קשר טלפתי בין אמה לבנה או בין תאומים

למרות שכן יש קשר , ועדיין לא הוכחה במדע. שטות גמורה
 . עד כדי קבוע -בין תאומים זהים 

 
 (?שימו לב שהוא סותר את עצמו באותו המשפט :הערה)

 
זה מה , לוגיהריגרסיה היא מילה שמשתמשים בה בפסיכו

ואז חוזר למצב , או משהו דומה ץשקורה כשבנאדם נכנס ללח
 . שבו הוא מרגיש יותר בנוח

 ?איך אני מסביר את זה
 .הוא יסביר את זה טוב יותר, תקרא מאמרים של פרוייד

 
? למה הוא לא מביא בעצמו כתבים כפי שאני עושה: הערה)

 (?מה יש לו להסביר
 
ל זה שאנשים התחילו לדבר אתה מדבר ע, לעומת זאת, אם

או התחילו לתאר אירועים מחייהם , בשפות לא מוכרות להם
 : יש לי הסבר מאד פשוט -הקודמים 

 
 (כי למה שכתבת קודם אין לך הסבר :הערה)

 
, למשל. הוא קולט המון מידע. המוח האנושי הוא דבר מדהים

אני לא , אמנם, והבנתי כל מילה, חלמתי חלום שלם ביפנית
המוח , ולכן, אני רואה הרבה דברים ביפנית! אבל. יפנית יודע

, כל כן. כן מבין יפנית, מודע שליהכי תת , שלי מסוגל להבין
 .כך גם אותם האנשים

תחת . ועושה את הקשר ההגיוני, המוח קולט הרבה דברים
 .המוח עדיין פועל באותה הצורה, היפנוזה

 
 ? סיאנסים

די שהם יידברו עם אתה מדבר על אנשים שמשלמים להם כ
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אתה בטוח שהאנשים האלו באמת מדברים עם ? המתים
 ?המתים ולא סתם חולים בראש או תחמנים

אתה . לא ראיתי שום הוכחה שסיאנסים עובדים, כי בינתיים
, לספר לאלמנה מסכנה, לא חושב שזה קצת חולה בראש

זה קצת מחליא ? שאתה יכול לדבר איתו, שהבן שלה נפטר
 . אותי
 

 ? קליניים מתים
היו מתים כמה , אחרי שרשמית, חזרו לחיים, כשאנשים

, עדיין ממשיך, של בנאדם מת, המוח. זה נורא פשוט? דקות
רואים תסריטים שמוח שלהם , לכן הרבה אנשים. לעבוד

או את , בין אם זה קרובים מתים ואור לבן, מקרין להם
 . הרופאים שעושים עליהם ניתוח

שכן , ט מידע גם כשהעיניים עצומותהמוח עדיין ממשיך לקלו
 .בנאדם עיוור עדיין יכול לשמוע ולהריח ולהרגיש

 
רק כדי שתוכל , אתה מביא לי את המקרים הכי טיפשיים שיש

 . להסביר אותם באמצעות הגמרא
י שאלת "ע, אם אתה מנסה לשכנע אותי לחזור בתשובה

אז , שאלות שעליהן כרגע אין שום תשובה מדעית מוכחת
 מסתוריתכל סוגיה , בינתיים. לא עושה את הדבר הנכוןאתה 

התגלתה בסופו של דבר כמשהו לא מסתורי , שהייתה בעולם
 !בכלל

 
האתיאיסט מתעלם מכך שאין לו שום הסבר לוגי  :הערה)

החפירות הארכיאולוגיות ודברי : לממצאים הקודמים בשיחה
הגמרא שאומתו אלפי שנים מאוחר יותר באמצעות 

 (ה המתקדמתהטכנולוגי
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וניכר מדבריך  אין לך שום רקע ושום ידע, לצערי ולשמחתי
פרוייד היה יהודי שנמצאו בין מדפי . מעולם לא חקרתש

 .ספריו ספרי קבלה וזוהר
אנשים שעברו ריגרסיה מספרים שהם אנשים שמתו לפני 

חקרו שכנים , לאחר מכן. שנים בכפר נידח בשפה זרה 216
וגילו שהיה אדם כזה בשם כך וכך שחי לפני  סטוריהיוספרי ה

כך שמח  ...'איש אנונימי וכו. שנה בשושלת המשפחתית 216
 .קולט רשמים זה תירוץ שלא מתקבל על הדעת בעליל

 
ובכל . היא אסורה על פי היהדות. סיאנסים זו תופעה ידועה

 .זאת מי שעשה אותה יודע שזו אמת
 

לא מדבר איתך , יומייםיש מתים קליניים שקמו לתחייה אחרי 
עיוורים שנולדו עיוורים מספרים . ואנשים ראו. על כמה דקות

לזה אין הסבר ולא יהיה לזה ...חרשים אמרו ששמעו. מה ראו
הסבר מלבד התשובה הברורה שאתה כל כך מנסה בכח 

 .להתחמק ממנה מטעמי נוחות
 

רבי שמעון בר יוחאי אמר שהעולם עגול כי כך אמר האלוקים 
 . פה שלא היה ניתן לבחון אותהבתקו
 

 .מפיו של האלוקים כי זו האמת רבנוהתנך נכתב על ידי משה 
 

ההבדל בין מדע לידיעה היא שהידיעה הגיעה מאת האלוקים 
לעומת , גם כשלא ניתן להוכיח אותה ןבביטחווהיא נאמרת 

וכשיש . המדע שעושה ניסוי ותהייה ובסוף מגיע למסקנות
בסוף מגיעים כולם למסקנה , תורהבין המדע ל" מחלוקת"

 שנה 0,666שהתורה צודקת כפי שגילו של העולם פחות מבן 
 

סיינטולוגיה זו שטות כי נשאלת השאלה מי ברא את 
 .אין להם תשובה. החייזרים
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ומה . מילא להגיד דבר הגיוני שהאלוקים הוא מעל לחומר
אז מי , אבל כל חומר יש לו גיל. שמעל לחומר אין התחלה

זה בדיוק אותה אמונה עיוורת כמו . יל את החייזריםהתח
שלך להאמין שהחומר מעולם לא התחיל ולסתור כל ממצא 

 .אתה והם זה אותו דבר. מדעי
 

 .בדעותיךאתה לא יציב 
 

אתם מנסים לאחוז בכפירה כי נח לכם לא להתחייב ולא 
להיכנע לפני האלוקים למרות שהמדע היום מוכיח חד 

 תורתו אמתמשמעית שמשה אמת ו
 

 תצפה בו בעיון, קח סרט
 ...'מתים קליניים וכד, מדובר שם על גלגולי נשמות

 זה יעניין אותך
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_g9joAlkRTc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_g9joAlkRTc
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 ,רגע רגע
 

 .תן לי להבין
מבקש . שאין לך מושג מי הוא ומה הוא, אדםאתה נופל על בנ

ואז , בהקשר לידע שלו, אינדיבידואליתאישית , לבחון אותו
 ?מכליל את כולם

שערים ואגיד שכולם  566ב החרדיםזה כמו שאני אקח את 
 .בורים וטיפשים כמוהם

 ?מצידך (מילה צונזרה)אתה לא חושב שזה קצת 
 

דיין לא מבין ישנם הרבה דברים שהמדע ע, בסופו של דבר
 . ך מביא תשובה לדברים האלו"התנ, אמנם. ולא יודע

אני בטוח שגם שם לא , כשמדע יגיע לסיאנסים ולרגרסיה
 .יימצא אלוהים

 
 

מי ברא את ? מי ברא את החייזרים. אתה ממש מצחיק
הם היו ! גם לחייזרים אין? לאלוהים אין גיל? רגע? אלוהים

הנה ההסבר ! למוותהם בני א! הם לא בדיוק חומר, תמיד
 . בעיה שלך? לא מקבל. שלך

מי אתה שהם יראו את ! סליחה? רוצה לראות את החייזרים
הוא , אובמה ראה אותם. אתה רק בן אנוש פעוט? עצמם לך

 .פחות? אני? אתה. איש בעל השפעה
 

הגמרא מכילה דברים ! כן. אני הסכמתי איתך, שים לב
 ! חכמים

ותגיע . שרצים בבוקר על אנשים, זה כמו שתעשה מחקר
כי ! כמובן שהמסקנה הזו לא נכונה. למסקנה שלרוץ זה בריא

 !המסקנה הנכונה היא שאנשים בריאים יכולים לרוץ
 

וטעו , זה מחקר שנעשה, כן! אתה צריך לדעת להבדיל
 .ואז הודו בטעות שלהם, במסקנה
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הרי הוא גרם לך ! מי שכתב את הגמרא היה ממש חכם

 ?לא ככה, לולהאמין בשטויות ש
 

אתה יכול להמשיך לטעון שמי שכתב את הגמרא לא חקר 
אתה לא יכול להגיד את זה בלב , אבל. זה בסדר גמור. כלום
ואתה לא באמת יכול להאמין למה ! אתה לא יודע! שלם

אבל אני לא , כי גם הארי פוטר הוא ספר, שכתוב באיזה ספר
 . באמת קוסם

 
 

 . תהנה בבית הכנסת ברמת גן
א "אפילו אם יבוא אליי מדען מנס, לעולם לא אגיע לשם אני

 .ויגיד שהוא בנה את הטיל לחלל עם גמרא פתוחה
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 :לסיכום השיחה
 1. 

  אתה אומר שהגמרא העתיקה מהבבלים ואין לך הוכחה לכך
 אתה אומר שהגמרא העתיקה מהיוונים ואין לך הוכחה לכך

זה לעצמך גם כשאין לך הוכחה  פסיכולוגית אתה אומר את
 זה כי אם זה הפוך זה מחייב אותך להניח תפילין

כי גם יש ספרים שאף אחד לא חולק , ההיפך הוא דברי היגיון
אך אין שום הוכחה לדברים תואמים בזמנים , על זמן כתיבתם

 .קודמים
 

 2. 
 ?מניין להם הידע, אם הבבלים והיוונים אמרו את זה

כי זה ידע שלא . ולם לא תהיה לך תשובהולע, אין לך תשובה
 ניתן לדעת אותו אלמלא משהו גדול מאיתנו מעניק לנו אותו

 
 3. 

 .היהדות אומרת שהידע הזה הגיע מאת האלוקים
 כשאתה למעשה תקוע, זה עונה על שאלה מספר שתיים

 
 4. 

על כן גם החייזרים אם קיימים , כל דבר שהוא חומר יש לו גיל
 . כך אומר המדע על כל חומר, ינגוליתהתחילו בנקודה ס

 . האלוקים שהוא לא חומר אין לו גיל
 .מוכרח שמה שהתחיל את החומר אינו חומר, אם כן
 

 5. 
התורה אומרת דברים שלא הייתה אפשרות ליד אדם 

 .לחוקרם בזמנם
וזו ההוכחה הניצחת . המדע היום מאשש את דברי התורה

 .שהתורה מן השמיים ניתנה
יש  5,620ני אגיד עכשיו שבכדור לכת מספר זה כמו שא

, מה הצבע שלהם, מה הגובה שלהם, אנשים ואיך הם נראים
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ואיך נראים כלי , באיזו שפה הם מדברים, מה מזג האוויר שם
 .הטיס שלהם ואין לי אפשרות להוכיח את דבריי

 .שנה ויגיע לשם וייראה שצדקתי 166עד שיבוא המדע בעוד 
 .ישהו גדול ממני שהיה שם ידע את זהזה אומר שידעתי כי מ

דברי התורה התגלו לחכמי ישראל על ידי האלוקים , על כן
. ואין זה דומה לדבר שניתן לחקור אותו. שברא את העולם

 .נקודה
 

 :והנה האמת של העולם
 

מוכרח אם כן שמה שהתחיל את החומר אינו , לחומר יש גיל-
וחומר , חומר גם החלקיק שקוראים אותו האלוקי הוא, חומר

 .חייב להתחיל בנקודה
 

 .האלוקים אינו חומר ולכן הגיוני שהוא זה שברא את העולם-
 

, החדר, כמו השולחן, כל דבר מוגבל מישהו הגביל אותו- 
 . לכל מוגבל יש מגביל. העולם, העיר, האולם

 
והוא מגביל לכל , האלוקים אינו מוגבל כי הוא ראשון- 

 . המגבילים
 . מצוי ראשון מגביל לכל המגביליםמוכרח שיש שם 

 
. כוס פלסטיק מתוכננת, כל דבר מתוכנן מעיד על מתכנן- 

היא עשויה באופן כזה שלא ייחתכו השפתיים , היא כלי קיבול
, יש לו כפתורים, יש לו צג: השעון הוא מתוכנן. של השותה

 .הוא מתיישב על היד
 .נן אותםהשעון והכוס לא נוצרו לבד ואנו מבינים שמישהו תכ

הגבר מתאים , האוכל טעים לפה שלנו: העולם הוא מתוכנן
, האוזניים שומעות, העיניים רואות, לאשה ליצירת הוולד

הכל מתוכנן באופן מדויק , הידיים ארוכות לקחת דברים
מישהו תכנן את . האדם היא מכונה שלא תיאמן. ובאופן פלאי

 .האדם ואת כל העולמות
 

וון שאנו בני האדם מעריכים חכמה מכי, האלוקים הוא חכם- 
 .ורואים את חכמתו של האלוקים בבריאה
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וגם כעדות לאלוקים  ההיסטוריך הוא אמת גם כספר "התנ- 
 .ולמצוותיו

 . המתעד את עשרת המכות פפירוסנמצא 
 נמצאו שרידים בים סוף של רכבי פרעה

נמצאה ספינה ענקית במשקל של עשרות טונות על הר 
 .הלא היא ספינת נח, רמט 3,666בגובה 

התגלה לאחרונה שהאבנים של הר סיני מציירות ציור של 
ולא משנה כמה אתה כותש אותן זה מגיע לאותה צורת , סנה
 סנה
 

אומר משה לשלושה מיליון : ך מתעד דברים נוספים"התנ- 
אתם ראיתם את הקולות ואת : אנשים שנכחו במעמד הר סיני

 .הלפידים
אלוקיך ' ת האלוקים אומר אנוכי האתם באוזניכם שמעתם א

ובזכות זה כולם הולכים אחרי , אשר הוצאתיך מארץ מצרים
משה כי הם בעצמם שמעו וראו את מעמד הר סיני ושמעו את 

 .האלוקים מדבר אליהם
 

כולן מסכימות שתורת , האסלם וכל שאר הדתות, הנצרות- 
מוחמד , ישו)אלא שהן אומרות שיש מישהו . ישראל אמת

אבל , זה יפה מאוד. שנכנס למערה והייתה לו התגלות...( 'וכו
. משה קיבל את התורה לעיניי מיליונים. אין להם הוכחה לכך

 .הדתות האחרות לא יכולות להגיד דבר כזה כי זה לא קרה
 

שלא ניתן ...גיאולוגים ועוד, ך מביא ממצאים גיאוגרפים"התנ- 
מוכיחות את הטכנולוגיה של שנים אלו . לחקור אותם בזמנם

אמת התורה שהרי היא ניתנה בר סיני על ידי משה שקיבל 
 .מאת האלוקים

וזו הסיבה היחידה שהאלוקים נתן לבני האדם לגלות את 
 .כדי לאמת את דברי התורה, הטכנולוגיה

 
 תהיה בריא
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עד , בימי הביניים כל מגיפה חשבו שזה בגלל אלוהים

 . ט לא להתקלחשהתגלה שזה בגלל מישהו שהחלי
 

אז ! נהדר. מסוימתהמדענים אומרים שהכל התחיל בנקודה 
 ? למה הם חוקרים מה קרה לפני אותה הנקודה

אתה אומר ! היה משהו, מכאן ניתן להסיק שלפני ההתחלה
 . אני אומר ייקום מקביל ודומה? אלוהים

 
הוא אמר שהוא לא מאמין בדברים שלא מתיישבים  :הערה)

 (?הוא אומר יקום מקביל אז איך. על הדעת
 
חלקיק ללא  -לפניי יומיים גילו את חלקיק האלוהים , אגב
שנותן לחומר מסה ונותן , חלקיק שהוא לא חומר אפילו, מסה

! זה חלקיק בלי מסה! זה האלוהים שלך! הנה. לחומר משקל
! אין לו גיל, הוא תמיד היה, על כן! חלקיק שלא שוקל כלום

 !להלן ההוכחה שלך
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 (ט, במדבר כג" )ובגויים לא יתחשב, הן עם לבדד ישכון"

שלא תתערב דעתם עם דעת , מצויים עם ישראל להיות לבד
 .קל וחומר שלא ללמוד ממעשיהם או מדבריהם, הגויים

 
 ...והייתם לי קדושים כי קדוש אני

 עם ישראל את חכמתו קיבל מאת האלוקים בורא כל הארץ
 היהודים והעתיקוהגויים קראו בספרי 

 היהודים גם היום היחידים שאמרו מאות ממצאים
  כל שאר העולם חקרו וגילו שהיהדות אמת

 
 !התורה: הכל מתבסס ועומד על דבר אחד

 תודה רבה שהראית לעולם שאתה והחברים הכופרים שלך
, עם המציאות, עם האמת, אין לכם שכל להתמודד עם המדע

 עם הוכחות
ים כל פעם למקום אחר כשמזדמן ואתם מתקפלים ובורח

 .לכם
 

עורכי דין לומדים , בסופו של דבר הקוריאנים לומדים גמרא
פרופסורים ללשון לומדים ומלמדים לשון , באוניברסיטה גמרא

מדענים חוקרים את העולם , מסוד האותיות הקודש בעברית
 .באמצעות הגמרא

ורק אתה הגדול מכולם מבין , כולם מבינים שהיהדות אמת
גם סטיבן הוקינג בסוף ספרו . יותר מכולם וסותר את כולם

. כל מה שאמרתי אינו סותר את המציאות האלוקית: אומר
, האלוקים אינו משחק בקוביה: אלברט איינשטיין בעצמו אמר
 .הבין והאמין שיש בורא לעולם

 
תלמד את התורה שאבא של סבא שלך , לך כנס לישיבה

 .לשמור על התורה שמר ומשפחתך בשושלת נרצחו כדי
, בשואה, נרצחו, במשך אלפי שנים נטבחו יהודים

 .פוגרומים, מסעי צלב, באינקוויזיציה
 .אנשים נזרקו לאש והעיקר לא להמיר את דתם
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אתה היום יושב בארץ ישראל כי עם ישראל האמין בכל 
 .הדורות שזו הארץ המובטחת לאברהם אבינו

ילד מגודל , י ישראלואתה יושב ומנבל את פיך על רבני וגדול
בורח . שנלחם ומתבלבל עם עצמו במהלך ההתכתבות

רק הולך ומסתבך ככל . ממקום למקום ואינו אוחז בשום דבר
 .שהשיחה מתקדמת

 
רווחת  דעההיום היא , ברית המילה שאמרו שזה ברברי

בעולם כולו שזה מציל נשים ממחלות מעיים ומציל גברים 
 .מזוהמות של פטריות

 
הבהמות הכשרות שנשחטות אין להם מערכת גילו שכל 

עצבים לצד העורק הראשי ועל כן כשהן נשחטות אין הן 
מה שאין כן כל הבהמות , מרגישות בסבל של השחיטה

הטמאות שיש להן מערכת עצבים לצד העורק הראשי והם 
 .היו נשחטות היו סובלות סבל נוראי

 
פה יש לי . כפי שאתה רואה רשמתי לך פה דברים נוספים

עיין מסכת . מאות ממצאים מענפים נוספים כגון אקולוגיה
 'בבא בתרא סוף פרק ג

 ועוד ועוד ועוד
 

 . החכמה הגדולה ביותר בעולם מצויה בגמרא
 היהודים הם החכמים ביותר בעולם כולו

אבל , ממקבלי פרס נובל הם יהודים %36בגלל זה למעלה מ
 .ההאוכלוסייהיהודים הם רק חצי אחוז מכלל 

 
יהודים יש נשמה אלוקית גדולה יותר מזו של הגוי ועל כן ל

ובפרט שבמשך הדורות למדו את התורה , שכלו גדול יותר
  של משה שקיבל מאת האלוקים וזה חידד לנו את השכל

 
תצלם .יש להם שם מכשיר לבדיקת הילות, כנס לאוניברסיטה

 תקבל צבע צהוב, את ההילה שלך לפני התפילין
תוציא . תקבל צבע סגול, לם את ההילה שלךתניח תפילין ותצ

 .תקבל צבע צהוב שוב, את הפרשיות ותצלם את ההילה שלך
תגיד לחברים שלך שלא יודיעו לך איזה תפילין פסולות ואיזה 

ותגלה שהמכשיר מגלה לך לפי צבע ההילה , תפילין אמיתיות
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 .איזה תפילין אמיתיות
אף . בשותהיהדות היחידה שאמרה מאז ומעולם שיש שבע י

קראתי כתבה השבוע . ההיפך. אחד לא העז לומר אחרת
הנוצרים רצו להרוג את גליליאו גליליי כשאמר : בגללך

 .שהעולם עגול והוא נאלץ להתנצל
רק היהדות אמרה מאז ומעולם שהעולם עגול ולא התנצלו 

 .בפני אף אחד
 

אך , תלמד קצת תנך ותגלה שהאלוקים מחכה בסבלנות
לנות הוא שולח נביא שמתריע ומזהיר את כשפוקעת לו הסב

אם בני האדם לא . בני האדם מפני פורענות שתבוא לעולם
הם מקבלים מכה חזקה כמו , מקשיבים וממשיכים לחטוא

 .הכל טוב, אך אם הם חוזרים בתשובה. השואה
תפתח את הספר של הסבא שלך ותלמד . התנך מלא מזה

 .יהודית מהמקורות האמינים ההיסטוריקצת 
 

הגמרא במסכת ברכות דף נח עמוד ב אומרת שקיבלנו 
שכוכב השביט לעולם לא יעבור את מערכת  ומרבותינ

היה מחריב את  -ואילו היה עובר ". כסיל"הכוכבים המכונה 
 .העולם

עד היום המדענים בחיפוש אחר כוכב המוות שאם ייפול 
השקיעו מיליארדי מיליארדים . בעולם יחריב את העולם כולו

כי . אין. ולרים בחיפוש אחר כוכב המוות ולא מוצאיםשל ד
הגויים ממשיכים לבזבז כסף על דבר שלא יימצאו . פשוט אין

 -כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם כולו . לעולם
 .מסודר

 
הגמרא במסכת הוריות דף יג עמוד ב אומרת ששמן זית גורם 

 חכמי התלמוד. לזיכרון אבל אכילת זיתים גורם לשכחה
בוודאי לא עשו ניסויים על מוחות של אנשים בלי כלים 

. לא יכולים לדעת כלום( המח)בשר גוש כי חוץ מ, טכנולוגיים
 .הם אמרו את זה כי כך קיבלו מרבותיהם עד משה בהר סיני

 .אין שום הסבר לוגי אחר לזה
 .הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב

בים בשטויות ואין אנו מתחש, האמת אצלנו מאת האלוקים
בסופו של דבר הם מבינים שאנו צודקים . של המדענים

 .ותורתנו אמת היא
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בו מובטח . עם ישראל מקיים מצוות שמיטת הארץ כל הדורות
ואסור , לנו שבשנה השישית האדמה תצמיח כפול תבואה

 .לעבוד עבודת אדמה בשנה השביעית
רק בארץ ישראל האדמה מצמיחה תמיד כפול בשנה 

 .לשומרי שנת השמיטההשישית 
 

ביו טיוב " מבראשית נקודות למחשבה"תראה את הסרט 
 ...קרות'הצייפתחו לך קצת 

 
כתוב בתורה שמי שאוכל , אבל אני רוצה לבקש ממך משהו

מאכלות אסורים הלב שלו נסתם והוא אינו מצליח לקלוט 
 .דברי תורה

, תאכל רק אוכל שמותר לפי ההלכה היהודית, תעשה טובה
אתה תראה , בעוד חודש לקרוא את ההתכתבות שלנו ותחזור

 .עד כמה צדקתי
 .הלב שלך סתום ממאכלות אסורים

 .ונטמתם בם: על מאכלות אסורים כתוב
 -אל תקרי ונטמתם אלא ונטמטמתם : אומרת הגמרא

ומסבירים . ליבו של אדם מטמטמת0  שהעבירה סותמת
יבו שמי שאוכל מאכלות אסורים ל: המפרשים את הגמרא הזו

 .נעכר ונסתם ואין הוא מסוגל להבין לעומק דברי תורה
 

והאלוקים יפתח , קבל על עצמך את המצווה הקטנה הזו
 .בפניך שערים אינסופיים של אהבה וחכמה

לחזור , להבין את ההתכתבות הזו לעומקהיהי רצון שתזכה 
 בתשובה שלמה ולהיות צדיק גמור

 אמן
 לא התקבלו עוד תגובות מהאתיאיסט

מצאתי מחקר מדעי , כי בתום ההתכתבות עימו י לצייןראו
כפי בדיוק כוכבים  51בחזקת  56הטוען שיש בשמים 

: שאמרה התורה
http://www.youtube.com/watch?v=1FOFZ_t1ByI&fe

ature=related 

 :תס כומ   ל  תכתבו

 

http://www.youtube.com/watch?v=1FOFZ_t1ByI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1FOFZ_t1ByI&feature=related
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   ת   סט   נו  ודע בעצמו על , קל מ וד ל בח ן

 .מ   ו  מתבסס

חוזר בו , מתבלבל עם עצמו, מקלל, בעודו  ונ 

ומ ד ר , טוען ל  ות מב ן  דול בפ ס ק , מ    ות ו

 ת עצמו כ דם נ ור  ל  מ מ ן לדבר ם ל  

 .מוסבר ם ב כל

 

  ן  ו  עונ  על דבר   תור   ל  נ תן לחוקרם 

ועל  פל  ם  כתוב ם בתורתנו  חת  חר  , בזמנם

 .  נ   

  ן  ו  מת  חס בכוונת תח ל  למ    וכחת ו 

חר  ם , בענ  ן  מת ם  קל נ  ם    ו ע וור ם

 ...ועוד

 ו  דבק ברצונו ל  מ ן  קדמ   חכמ  לתור  לל  

 .ר  ות ולל   ום ב סוס  כל 

  נו  ודע ל   ב מ  בר   ת  תבונ  לחלק ק ם 

 ? ותר קטנ ם ב

 

   : כ ון, בעוד כ  ו  בורח למקומות ט עון מוזרות

, ח  זר ם  צרו  ת בנ    דם  ו קומ ם מקב ל ם 

ובעצמו   נו ,   נו מב ן בעצמו על מ   ו  מדבר

מ מ ן בכך כ    נו מ מ ן בדבר    נו מת   ב 

 ... כל ת

 

  ומר  לחומר   ן   ל כ  מדע  ומר ו  ממ  ך ו

כך ועל  ד   סכמ  זו סותר  ו ו  מסכ ם עם,  חרת

 . ת עצמו ו  נו מ כ ל לר ות ז ת

 

ק בל ,   ת   סט ק בל ת ובות לכל   לות ו

  לות  מספקות כל  ת   סט ל   ע ל בנ  ברור  
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ממ   ל  נח לו  ו   . מ    מת ותורתו  מת

 .מתעלם ב  טת ות

 

בתח לת    ח   מר    ן  ו  מ מ ן בדבר ם ל  

 : חרת מוכח ם ובסוף מתנ  

 ?  ך נבר   עולם:  ם נ  ל  ותו

   קום תמ ד    :  ו     ב

על כן דבר ך ,  מדע  ומר  לחומר      ל: נ  ל

 ל  נכונ ם

ככ   נ  מ מ ן ו נ  מודע לכך   נ  :  ו     ב

 סותר  ת  מדע

 

 ?  ם  ת  מ מ ן ב לוק ם: נ  ל

 בל  נ  מ מ ן      קומ ם , ל :  ו     ב

 מקב ל ם

 

 ?  קדם למ  בכת בת פל    בר   מ: נ  ל

 חכמ    ו  ם קדמו לחכמ    ר ל:  ו     ב

  ם ,  בל לנו    ר  ות מת  נכתבו דבר נו: נ  ל

 ?   לך ר  ות מת  נכתבו  לך

  ספר ם נ רפו, ל :  ו     ב

 

   ממצ  ם  רכ  ולו  ם  מ מת ם  ת : נ  ל

   סטור  ת עם   ר ל

  ו   תעלם מ   ל :  ו     ב

 ר  ל  –רכת ברוך   בד לנו מן  תוע ם בב

 רבר 'ר ובן  וז

 
 


