
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

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

 א"עהתש 467' קֹול ָהַרַעם מס
 בין בראשית לנוח

עובר עבר ובזמן האחרון אנשים מתחילים להתעורר ותוהים מה 
והאמת היא שהאדם שנמצא בתוך  ?עלינו בשנים האחרונות

מתוך רעש  קשה לו מאוד לאבחן את הדברים כראוי אירוע
 ובייחודוהאבק של המאורעות שמטשטש את הראיה  האירוע

שצורכים את סמי  "אוסלו"הגז העצבים הכימי לאלו נפגעי 
ומאבדים כל ההזיה של המזרח התיכון החדש והשלום המיוחל 

ולכן על מנת לראות נכון את , קשר למציאות הקשה שלנו
ו צריכים לקחת צעד אחד לאחור על מנת לבחון הדברים אנחנ

 , את הדברים בצורה הטובה ביותר
האמת שהצרה הזו של לא לראות את הדברים נכון החלה לפני 

והיה , שנים כאשר האדם הראשון נברא כנזר הבריאה 1775
אדם וחווה היו . האישהמושלם בתכלית השלמות עם בריאת 

והרע שהסתובב  .בוששוהתולא  מיםרק טוב ולכן הם הלכו ערו
וחווה וכמו שאנחנו יודעים המילה  אדם את דעתלסביבו רצה 

  ִאְשּתֹו ַחָוה ֶאת ָיַדע ְוָהָאָדם"ככתוב !! לדעת היא במובן להתחבר
 והנחש שהוא מקור הרוע בעולם . כך ממש, כלומר התחבר אליה

הוא ? ה לעשותמה רצ .'ה ָעָשה ֲאֶשר ַהָשֶדה ַחַטת ִמכֹל ָערום ָהָיה
ולכן , רצה להתחבר ולינוק מהטוב מהקדושה של נזר הבריאה

וברגע , עשה הכל על מנת להכשיל את חווה ולהתוודע אליה
אם עד אותו רגע אדם . שהצליח כאן החלה הנפילה של הבריאה

הנחש הם הבינו מצויין \וחווה ידעו רק טוב וכשראו את הרע
י והם ראו אותו בכל רגע טוב והיכן רע כי הרע היה חיצונהיכן 
הרע הצליח להיכנס \וידעו להיזהר ממנו אבל ברגע שהנחש, ורגע

מאותו רגע הטוב והרע התערבבו , לתוך נזר הבריאה אדם וחווה
אחד בשני וכאן מתחיל התיקון של הבריאה להפריד בין הטוב 

כי כאשר הרע נמצא בתוכינו יחד עם הטוב או אז כבר קשה . לרע
  !!!ב לרעלהבחין בין טו

כי גידול סרטני נמצא מחוץ  לא עלינותחשבו ? למה הדבר דומה
אבל , לגוף האדם בצורה כזו שהאדם מזהה אותו ונזהר ממנו

ברגע שהגידול נכנס לגוף האדם מאותו רגע קשה ביותר להפריד 
וזהו בעצם עיקר הקושי היום שלנו להבחין בין טוב !! בניהם

ח והחל "ר לארצו בשנת תשתחשבו על כך שעם ישראל חז!! ורע
של חבר כי שרת כקצין וכבר כתבתי על אבא ,  לבנות את עצמו

במלחמת השחרור וכשהיה בנצרת הערבים ברחו כל עוד נפשם 
יפ ורמקול ולהכריז שלא 'והוא קיבל וראה לעבור עם ג, בם

ואילו במלחמת ששת הימים . יברחו כי לא נעשה להם כלום
תורה הקדושה שהזהירה אותנו יכולנו שוב לקיים את דברי ה

אולם מושלי העם לא ידעו מה לעשות עם . להפריד בין הטוב לרע
המתנה שקבלו ושר הביטחון דאז נתן לווקף את מפתחות הר 

תראו מה קורה לנו היום ורק תחשבו מה היה אם לא היו . הבית
כמה ברור  ?מה אם לא היה הסרטן הזה בתוכנו? ערבים בארץ

הר ממנו ככה גם אם היינו חכמים ומקשיבים היה לנו איך להיז
להוראות שנתם לנו יוצר הכול והזהיר אותנו מה לעשות כאשר 

ָיה ְוִאם לֹא תֹוִרישו ֶאת יְֹשֵבי ָהָאֶרץ ִמְנֵניֶכם ְוהָ : כובשים ארץ
ו ְלִשִכים ְבֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם ְבִצֵדיֶכם ְוָצֲררֲאֶשר ּתֹוִתירו ֵמֶהם 

כלומר אם לא תפטרו !!! ם ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶּתם יְֹשִבים ָבהֶאְתכֶ 
כמו )הם יהיו לכם כמו קוצים בענייכם  הערבים מתושבי הארץ

הציווי היה  עַ ובזמן יהושֺ ( ערביי יפו רמלה עכו לוד וכן הלאה 
ואילו בזמנינו כאשר אין לנו את העוצמות שהיו . להשמיד בפועל

אבל  ,ש פשוטזה הייה יכול להיות בגרו לעם ישראל בזמן יהושע
תראו לי אחד אבל אחד בכל העולם הזה שיש לו ? היום

איך להוציא את הסרטן מתוך העם היהודי מבלי !!! פיתרון
!!! כמו שאומרים הניתוח הצליח אבל החולה מת? להרוג אותו

   !!וזה מה שמנסים האמריקאים לעשות
י המדינה במלחמת השבוע התפרסמו הפרוטוקולים של מנהיג

וכולכם קראתי שההנהגה ידעה בדיוק מה עומד !! יום כיפור
הם פשוט לא למדו !! להיות ויכלו לעצור את המלחמה אבל

תורה  ולא הבינו שאנו עם לבדד ישכון והנימוק העלוב שהיה 
ואנחנו " מה יגידו הגויים"להם לא לפתוח במלחמת מנע היה 

באותו מצב רק שעכשיו ק ברגע זה עומדים ממש אבל ממש בדיו
מאיימת עלינו פצצה גרעינית שהרבה לא מבינים בכלל את 

 (לינק לסרט של פצצה גרעינית למי שלא ראה)!! המשמעות שלה
 ?רוצים לדעת מה לעשות

מסובך  עד עכשיו הסברתי כמה המצב מסובך ותאמינו לי הוא
והדרך לצאת מהפלונטר הוא , הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים

 ואין דרך טובה יותר מתמונות!! פשוט להבין מה קורה לנו
הסיפור מתחיל בכך שנהג אחד חדש שמו בן גוריון ברח משעורי 
הנהיגה ועלה על רכב ללא רישיון ו הוא לקח סיבוב לא טוב ונפל 

שרת אשכול )ל אחד בתורו באו עוזריו כ, עם הרכב לתוך המים
רבין בגין שמיר שרון ברק ביבי ותסלחו לי אם שכחתי מישהו 

והזעיק גרר ואז ( אבל זה באמת לא משנה את עצם העניין
₪   511טון שיעלה לך  2במשרד הגרר אמרו לו תשמע יש גרר עד 

 51111טון שיעלה עד  51וגרר עד ₪  1111טון שיעלה  1וגרר עד 
אני צריך את הגרר הקטן כי הרכב קידה די הפסיק את הפ₪ 

 שלי קטן והגיע הגרר ותראו מה קרה קשרו את הרכב זה הלבן
 ..והופ הגרר נפל למים יחד עם 
 

 
הלכו העוזרים להזמין את 
הגרר הגדול שניסו לחסוך 

אבל נאמנים לאסטרטגיה שלהם לא להגזים הם הזמינו את 
הגרר שנפל ומה טון שיחלץ את הרכב שלהם ואת  1הגרר של ה 

סיכום  גם הגרר החדש הירוק לא עמד בעומס ונפל למים ?קרה
מה  :יםתבינ

? יש לנו במים
מכונית 

פרטית גרר 
אדום גרר 

 ומה ירוק
עושים 

העוזרים 
הולכים 

להביא עוד 
גרר אבל 

נאמנים 
לאסטרטגיות 

שלהם 
בתמיכת 
היועצים 

המסוממים 
שלהם 

שאומרים 
להם שיספיק 

 51גרר של 
טון למה 

גזים לה
ולהביא גדול 

? יותר
ומביאים גרר 

טון  51של 
ומה   כתום
הביטו ? קרה
גם הוא  וראו

במים ועכשיו 
מביאים גרר 

 11כחול של 
ואם הוא  טון

הצליח 
להוציא את 

המשאיות 
הקודמות 

העניין הוא שנבין שעל מנת לחלץ את . מהבוץ זה כבר לא העניין
הגדול ביותר  הרכב הראשון שנפל היינו צריכים להביא את הגרר

כי אולי היינו מוציאים יותר כסף אבל בתור חוכמה שלאחר 
מעשה אנחנו מבינים שאנחנו חסכנו הרבה מאוד כסף וזה המשל 

http://www.myib.co.il/include/nuclearbomb1.wmv


    

ואני כותב על כך הרבה  פעמים עם ישראל צריך לנהוג ? מה הנמשל
 מה יגידו ולא לעשות התחשבנות!! כמו בן של מלך מלכי המלכים

יום כיפור מלחמה שמעט עלתה לנו  אומות העולם כמו במלחמת
עם ישראל על מנהיגיו צריך לקום ולהתעשת ולהבין כי מה !! בראשינו

שלא נעשה היום נעשה מחר אבל עם אנרגיות הרבה יותר גדולות 
תחשבו על כך שבאינתיפאדה , מהיום וגם זה לא בטוח שיעזור
ם מקלעים כבדים יורים לתוך עהראשונה היינו מוצאים נגמשים 

מחבלים ובזה היה  211או   511המון הפלסטינאצי והיינו הורגים ה
והיינו חוסכים מצידינו מאות הרוגים אלפי יתומים !! מסתיים העניין

וכל בר )  היינו חוסכים לעצמינו הרבה צרות!! ואלמנות הורים שכולים
דעת מבין שהמעשה שנראה לכאורה אכזרי לירות במפגינים הינו 

צלה של אלפים אחרים ראו מקרה ספטמבר בעצם המפתח לשקט וה
גנות שהם עשו פאלף פלסטינאים בה 01111השחור ששם חוסיין הרג כ 

ומאז לא רק ששקט מופתי אלא אף אחד בעולם לא דיבר אז ולא מדבר 
שלא לדבר על כך  .שנה 01היום ואותו דבר עשה אסאד האבא לפני כ 

ה בבית הספר שעם קום המדינה בן גוריון היה עושה שעורי נהיג
והיה מבין איך לנהוג והיום היינו חיים בארצנו ללא מחבלים " התורה"

היינו חיים בגן ביפו עכו רמלה לוד באר שבע טירה טייבה אום אל פחם 
עדן כמו אדם הראשון לפני החטא לפני שהרוע נכנס לתוכו ובלבל אותו 

ותו שמחכה לשנייה שנמעד ובא נחש\גייס חמישי ואז היינו חיים ללא
ואז היינו מוקפים . רגע ישחטו את כולנו ימין ושמאל ללא אבחנה

בסרטן ירדן מצרים לבנון ועוד אבל זה היה מחוץ לגוף שלנו ובמצב 
לכן מסקנה עלינו לעצור עצירת חרום !!!  כזה הרבה יותר קל להתמודד

יתברך ' הקדושה איך עושים שלום עם ה בתורתנולשבת וללמוד 
דעו  ואם תשאלו אותי אז. לה מייחליםחנו כל כך ומגיעים לגאולה שאנ

ולא חשוב מאיזו מפלגה יצליח  .לכם אין שום סיכוי שמנהיג שלנו
ולכן !!! להביא אותנו לחוף מבטחים בצורה שאנחנו מתנהלים עכשיו

' הפתרון היחיד הוא של עם ישראל חילונים דתיים וחרדים לשוב אל ה
בלעדי משיח לא נוכל להם כמו כי  יתברך ולבקש ממנו גאולה  ברחמים

שעם ישראל במצרים לא יכל לפרעה בלי משה וכמו שעם ישראל בפרס 
 !!!לא יכל ללא מרדכי היהודי כך גם אנו ללא משיח לא נצליח לקום

 הנבואה שפרשת האזינו
וכשאני . כך שכדאי שנתפקח מההזיות שיש לנו ונקום ונחזור בתשובה

שהולך בשדה מוקשים עם תיק  אני מתכוון לאדם "בתשובה"מתכוון 
ומפה של שדה המוקשים על גבו ולאחר חצי יום הוא מתעשת ואומר 

מוציא את המפה ומתחיל ללכת בין ? לעצמו למה אני הולך על מזל
כך אנו נגיע הזמן שנוציא את המפה שנתן לנו . המוקשים בביטחון

הקדוש ברוך הוא ונתחיל לנווט איתה בשדה המוקשים שבו אנו 
בהמשך למאמר משבוע שעבר שממש מתאר את מה שקורה . יםנמצא

אצלנו ממש ולכן רציתי להזכיר לכם משהו שפרסמתי לפני כשנה אבל 
קנה מידה למה שהולך  ןייתבחסידות כים מאות שנים ואולי זה 

! תראו משהו מדהים:  נבואה מדהימה בפרשת האזינו  :להיות
צורה כזאת החסידות טוענת כי הפסוקים בתורה מסודרים ב

תראו את ? רוצים לראות, שמנבאים שנה שנה מה יהיה בעם ישראל
לבריאת  1711כלומר שנת . 1711הפסוק הבא שמספרו בתורה הוא 

ַוֵטְלכו ַוַטַעְבדו  (:5491)   1711שנת  :ש"למניינם שנת הת 5491) העולם 
: ַלק ָלֶהםֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִטְשַּתֲחוו ָלֶהם ֱאלִֹהים ֲאֶשר לֹא ְיָדעום ְולֹא חָ 

 (:5495) 1715שנת  ההשכלה וההתבוללות
ֵןֶפר ָבָאֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָכל ַהְקָלָלה ַהְכתוָבה בַ ' ַוִטַחר ַאף ה 

ף ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַאף וְבֵחָמה וְבֶקצֶ ' ַוִטְּתֵשם ה(: 5492) 1712שנת  :ַהֶזה
ַהִמְסָּתרֹת (:  5490) 1710שנת  :דֹול ַוַטְשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכטֹום ַהֶזהגָ 

ּתֹוָרה ֱאלֵֹהינו ְוַהִמְגלֹת ָלנו וְלָבֵנינו ַעד עֹוָלם ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִדְבֵרי הַ ' ַלה
שמתם לב על מה הפסוקים ( ?למה זה קרה? ָלָמה= תשובה ל)זֹאת הַ 

על אסון גדול ועצום לעם ישראל ואם עשיתם חשבון מהיר ? מדברים
את מגלים שאלו הפסוקים המתארים את שנות השואה האיומות אין 

ו ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרש' ֶוֱהִביֲאָך ה :1715שנת .להרבות במילים
ייך יָך ִויִרְשָּתה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאבֶֹתיָך על מה מדבר הפסוק השֲאבֶֹת 

 5495ח כלומר "בחשבון מהיר תראו שמדובר בשנת תש?  1715לשנת 
ובואו נגיע לפסוקים של ? מדהים לא"  הקמת המדינה"למניינם 

שימו לב כל העולם חורש מזימות : השנים האחרונות אולי נבין משהו
ממש כמו שמסופר בפרשת בלק על ששכר את בלעם לקלל את נגדינו 

עם ישראל ועם ישראל כלל לא היה מודע לכך והקדוש ברוך הוא הפר 
בעצם כן יודעים אבל לא את )את עצתו כך גם היום אנו לא יודעים  

ה "אבל לפי הפסוקים האלו אנו רואים כי הקב( העצה או את הפרטים
ָבָדד ַיְנֶחמו ְוֵאין  'ה(: 2111) 1771שנת   שומר עלינו כמו הנשר על גוזליו

 1777ועל כך שעם ישראל לבד מול כל העולם   שנת : ִעםֹו ֵאל ֵנָכר
 ִמֶןַלע ַיְרִכֵבהו ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ ַוטֹאַכל ְּתנובֹת ָשָדי ַוֵטִנֵקהו ְדַבש(: 2117)

נוסעים במכוניות   מדושני עונג ואכן רובינו: ְוֶשֶמן ֵמַחְלִמיש צור
המרכולים מלאים , לא חסר בשווקים כלום, פרנסה בשפע, חדשות

ֶחְמַאת ָבָקר ַוֲחֵלב צֹאן (: 2117) 1777מכול טוב כמו בפסוק הבאשנת 
ם ֵעָנב ִעם ֵחֶלב ָכִרים ְוֵאיִלים ְבֵני ָבָשן ְוַעּתוִדים ִעם ֵחֶלב ִכְליֹות ִחָחה ְודַ 

 ִשיָת ַוִטחֹשַוִטְשַמן ְיֺשרון ַוִטְבָעט ָשַמְנָּת ָעִביָת כָ (: 2115) 1775שנת  ִּתְשֶּתה
-והתעשרו בית(  תרגום מהזוהר הקדוש: )ֱאלֹוַה ָעָשהו ַוְיַנֵבל צור ְיֺשָעתֹו

ועזבו את  ,קניית נכסים הצליחו להרבות, טיפשייםונעשו , ישראל
שנת  .ורם שגאל אותםוהכעיסו לפני צ, עבודת האלוקים שברא אותם

הקניאו אותו בעבודה  :ַיְכִעיֺסהו ְבתֹוֵעבֹת ְבָזִרים ַיְקִנֺאהו (:2114) 1774
מכעיסים את הקדוש ברוך הוא בכמה  .בתועבותם הכעיסו לפניו, זרה

אופנים ואחד מהם שמרגיז במיוחד כל הורה זה התנהגות הבן שלו 
ות מילד קטן ממנו שהוא בן חכם וחזק וגיבור אבל כשהוא מקבל מכ

והוא בא ובוכה לאביו שהיכו אותו אזי האבא רותח מזעם ועונה לבנו 
? הרי אתה חזק יותר וחכם יותר מדוע את בוכה ומילל? מה אתה בוכה

? ולמה הוא מתכוון!! כך אומר לנו משה רבינו עם נבל ולא חכם
שהקדוש ברוך הוא נתן לעמו את העוצמות המתאימות להתמודד עם 

מסביב ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים ולהיפך אנו בורחים  הבעיות
מכל קושי ומכל משימה ומתרפסים מול אויבינו וזה רק בראיה 
הגשמית שלא לדבר על הרוחנית על כך שאנו לא מבינים שאנחנו עם 

וההמשך . סגולה עם שיש לו את כל הכלים לתקן את העולם הזה
!! קים של תקופת השואהמתקרבים לפסו. מאוד, פסוקים קשים מאוד

 ְיָדעום לֹא ֱאלִֹהים ֱאלֹהַ  לֹא ַלֵשִדים ִיְזְבחו 2151) ( 1771חס וחלילה 
 ֶּתִשי ְיָלְדךָ  צור( 2155) 1775 :ֲאבֵֹתיֶכם ְשָערום לֹא ָבאו ִמָקרֹב ֲחָדִשים
ו תברך את היכולות שלו לעזור לנ' שוכחים את ה :ְמחְֹלֶלךָ  ֵאל ַוִּתְשַכח

 ָיַדְעִּתי יכִ : כך מזהיר אותנו משה רבינו? מה יהיה<<<  ?ומה הלאה
 ֶאְתֶכם ִצִויִתי ֲאֶשר ַהֶדֶרְך  ִמן ְוַסְרֶּתם ַּתְשִחתון ַהְשֵחת ִכי מֹוִתי ַאֲחֵרי

 'ה ְבֵעיֵני ָהַרע ֶאת ַתֲעשו ִכי ַהָטִמים ְבַאֲחִרית ָהָרָעה ֶאְתֶכם ְוָקָראת
 0011אזהרה כל כך מדהימה שנכתבה לפני : ְיֵדיֶכם ְבַמֲעֵשה ְלַהְכִעיסֹו

 ֶאת ְבָשְמעֹו ְוָהָיה "  "לי זה לא יקרה"שנה ועוד אזהרה לכול מי שחושב 
 ִלִבי ִבְשִררות ִכי ִלי ִיְהֶיה ָשלֹום ֵלאמֹר ִבְלָבבֹו ְוִהְתָבֵרְך  ַהזֹאת ָהָאָלה ִדְבֵרי
לה כי כל הנבואות הטובות חייבות להתגשם ואילו בָ קָ ידוע לנו בֶ ! ֵאֵלְך 

זה תלוי בנו על עם ? הרעות לא חייבות להתגשם אם כן במה זה תלוי
ישראל לחזור לאבינו שבשמיים ועל ידי כך לבטל את הגזרות שחס 

 ַהָדָבר ֵאֶליךָ  ָקרֹוב ִכי: וחלילה כתובות בפסוקים וכמו שכתוב בתורה
זה ממש לא קשה זה לא בשמיים זה בתוך   ַלֲעשֹתֹו ךָ וִבְלָבְב  ְבִפיךָ  ְמאֹד

וזה לא אומר שאדם צריך לגדל פאות וזקן . כל אחד ואחד מאיתנו
כיפה בחמישה "  ?כי איך יש ביטוי אצלנו. ולשים כיפה תוך חמש דקות

וגם לא צריך להתייאש כל אחד , זה לא העניין" שקלים וזקן בחינם
ישמע לקול יצר הרע שאומר לך אם  יתחיל לשמור מה שהוא יכול ולא

, או לעשות קידוש, אז אין טעם שתלך לבית הכנסת, אתה מעשן בשבת
אומנם אין היתר לעשן !!!! כי זה לא נכון. וכולי,  חלה, או לשמור נידה 

אבל אם אדם רוצה !! בשבת או לא לשמור מצווה אחת מן התורה
. ממנו כמו לעשןלהתחזק והוא לא מצליח לשמור על משהו כי זה חזק 

והקדוש ברוך הוא יעזור לו להתגבר גם . אז שיתחיל עם מה שהוא יכול
כי כתוב . על הסגריה בשבת ואו בכול הפרעה אחרת כל שהיא שתהה לו

, לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם, יעסוק לעולם"בגמרא 
קומו תתבוננו תראו מה קרה מאז  !לשמה בא לשמה שלא שמתוך

ה ולאחריה רצו לארץ ישראל איזו תקומה אדישהיהודים התקב
או , הידרדרות מתמשכת ומבהילה כי אף אחד לא יכול להסביר אותה

  "על עזבם את תורתי"למצוא לה הגיון למעט דבר אחד וזה 

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

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

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

מאיר חי , יפה בת אלגרה, אסתר בת ימנה, לגלי חיה בת איריס, שושנה בת רחל, מזל בת רחל, מיכאל בן אסתר
, תרעילאי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אס, ירוחם בן בלה, ה'לאה תרנג, כנרת בת ציפורה, חייאיוב בן בלוריה

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

, שירלי בת מיכל, הדס בת מיכל, מיכאל בן אסתר, קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלִנית :ָרֵאל ּוִבְכָלָלןּוְלִזּוּוג ֶשל ָכל ְבֵני ּוְבנֹות ִישֹ
ֶאְסֵּתר ַבת . ֵאִּתי ַבת שֹונטל. יֹוֵסף ֵבן ָיָפה, שוָלה ַבת ְגַרְצָיה. אֹוִרית ַבת אלגרה. שמואל בן ויקטוריה.  שמרית בת ֶרְיימֹוְנד

 ה'ִשְמעֹון ֵבן ִאיזָ , רותדֹוִרית ַבת ,  ִסיָמה
 (225' סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס)! ְלֶזַרע ַבר ְקָיָמא ָאֵמן, ָדִני ֶבן ָחמֹו  ,ָקִרין ַבת ִאיָלִנית :ְלֶזַרע קֹוֶדש ָבר ְקייָמא

ָמִרי ,סֹוִלי קסוטֹו ֵבן שְֹמָחה, ְפִריָדה ַבת ָנְרָחה, ְבכֹוָרה ַבת שְֹםָחה, בת פרידהלינדה  :ּוִבְכָלָלםלִעיּלּוי ִנְשמֹות ַעם ִישָֹרֵאל ו
 ,שלום חי בן משההתגלותו עכשיו לְ ו. דקנומשיח ִצ  ְלַהְצָלַחת  וְלָכל ִנְשמֹות ֵבית ִישָֹרֵאל ֶשֵאין ִמי ֶשַטְזִכיֵרן,  ַבת סֹול

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

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

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

 ְלַאְחדות ַעם ִישָֹרֵאל!!!!!! התגלותו עכשיו ממשלְ ו. דקנומשיח ִצ  ְלַהְצָלַחתנט 'ג
 קֹול ָהַרַעם"  ֶחְבַרת ַהִבחוַח ְמַזֵכי ָהַרִבים"ה ָלאֹור הֹוָצָא א"תשע  נחָשָבת 

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