
 

 בס''ד

 

     ו..."יפרד ממעיךויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאמים "   
  גלוי או נסתר,כישלון פירוד וגם זיווגים בין איש לאשה, כמעט בלתי אפשריים הם ונועדים מלכתחילה ל

פרוטסטנטית -מבני החשיבה הנוצרית הרפורמית-על מבני ותת יהודים המושתתים בין זיווגיםבבמיוחד 

אלו החרדים לדבר ה' שלא קשורים לנצרות  לבין סווית בארצנו במכבסת המלים "תרבות המערב"(,)המו

   .מהמכללות "החרדיות"גם ו מהאקדמיה וטם על ידי גדולי ישראלבזכות מיל , בעיקררפורמית זו

 

ציה", )"האוניברסיטה והרפורמ "באקדמיה נוצרים הנוצרים" –לותר, מייסד נצרות רפורמית טמאה זו כתב 

 ,הרפורמי-מהגורן והיקב הנוצריבהסוואה -מגובבמיותר ושם מנפח הלימוד  70% -כ      .(1981, 9ליידן, עמ' 

המרצים שמחים ומשוחדים מהזרמה  !םירפורמי-לייצר נוצרים המטרה: .ללא קשר תכליתי לתחום הנלמד

מסתירים  , כיבהסוואה ניצודים אקדמיהב ואכן, (חסויות וגלויות )באמצעות קרנות מיסיון-ירה של כספיאד

 , שויוןהמודרנה, פלורליזם דוגמת:של נצרות זו החשיבה  בנימ-בני ותתמכל שמדובר בשם  מהלומדים

"כל אך על ישראל עם הסגולה נאמר:   ,וכו' וכו'בין הכל לכל, מטריאליזם, דטרמניזם  גורףו מלאכותי

  "שיעי זאת נחלת עבדי ה' מאתי נאם ה' וכל לשון תקום אתך למשפט תר כלי יוצר עליך לא יצלח

: ומאמלל מלאכותי-לבריאה, הוחדר בערמומיות עיקרון כבר ביום הששי  לדוגמא:       )ישעיה ד יז(.

הוא שרו של עשו שרכב על הנחש  שמסמא עיניים( ,)ס.מ.א.ל באמצעות פיתוי הנחש, היינו הס''מהשויון, 

באמצעות מאכל תאווה לעיניים, , ן(כפי שנחשוף להל) ותהנצר התהוות, , היינו)מדרש(והוא שדיבר 

       שתהיו שווים לאלוקים. – "יודעי טוב ורע"...והייתם כאלוקים  :כנאמר

 

      " של הבריאה כולה והשפעתו מורגשת בכל.שאירע בששת ימי הבריאה נצרב  כ"תוכנת הבייסיק כל

זה:  "ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל",  למאמלו אישיות-מפצל לעיקרון ן והמיידיוהמימוש הראש

          בשויון. שימותו שניהם... היינו,(, )בראשית ג ו, רש''ישלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת 

 (!, שנמחההשחתת האנושות והיקום )בדור המבול  :המשתלשלת התוצאה
        

, הינו נגד היהודים רפורמית זו-נצרות בימינו של מאבק המתעצםהפנטי ו השתלשלותו והמשכו

לפני  טומאהשל ה 50 -הלשער  אכן, עם ישראל יפול] . )שנוסדה ע''י צאצאי עשו( באמצעות האקדמיה

             .[(שמות ג ח"אור החיים הקדוש", כך כותב ה) הגאולה, שרק בזכות לומדי התורה יצאו מטומאה זו
 המיסיונרית בכל מוסדות האקדמיה בהסוואה עיניים-לאחז , מיכולתהנובעת של טומאה זוכל הצלחתה 

שאינן יוצרות  עם תוויות אקדמיות מתחלפות רק ,"כי ציד בפיו"( –)המשתלשלות כולן מעשו, שאיפיונו 

)ע''פ חז''ל(  אדום-שרו של עשו]השטן, יצר הרע,  ויאמריעקב ויאמר הגידה נא שמך  ,,וישאל         .דחייה

למה זה  ([מאוסטרופולירבי שמשון של  "קרניים"הקבלה  ספרמ) המרכבה לטומאהשהיא  ,והנצרות האוונגליסטית

למה "  :...שאומנם זהו שמי„ – (ח''ג, )"אור יהל",מרן רבי י.ל. חסמן ביאר בספרו גם          .תשאל לשמי"

היינו, הלא כל שם מורה על מהות נושא השם וזו היתה תשובת שרו של עשו... ,כלומר, "זה תשאל לשמי

ר' בשנינות והוסיף  “.בסמיות עיניים ודמיונות שכל כוחו אינו אלא שלא תחקור ולא תבדוק אחריו,

שרו של עשו  ,אני הוא ס''מאלוכן:  (1455 בגימטריא)= "למה זה תשאל לשמי" : יעקב שטרן מאלעד

שבו התגלגלה  ,''ו()יש ישוע :באותיות מתחלפות=)במילואו(  "עשיולא בכדי,           .(1455)= אחיך 

 אברבנאל, ישעיה, לה  י(.) "נשמת עשו
 

מונע תקלות, כגון: החיוני "אנטי וירוס" מבט והווה מזה, דף שב מקוצרמידע עצם ידיעת מקבץ 

                .ת, גירושין וכו'שיקום שלום הבילהכרח להגיע האמונה, ביטול י''ג עיקרי יסוד, -עיוות מושגי

ות בתשובה שלא נעקרו לחלוטין \וזריםלחלק מהחו  ות וזוגות צעירים\רווקיםדף זה ל יש להעביר

פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, )כגון: אותם ספגו החשיבה הנוצריים האקדמיים הנ''ל -ותת מבני ממבני

 ! נצרות זוהשפעת גם במטרה לחלצם מ, חמישי בציבור החרדי-גייסכבשוגג מהווים ה וכו'( פיזיקאים

 


