
1

 

מה התלמוד היהודי מלמד את 
ילדי ישראל העבריים 

מאת אסף העברי 

ספר זה חופשי להפצה 
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*אם ברצונך לדלג על הפתיח ולקפוץ ישר אל מחשכי התלמוד היהודי עבור לעמוד 21 

פתיח 
יהדות הנה קנוניה מרושעת נגד עם ישראל העברי לשעבדו לאדם ולהשפילו 
בדברי כסילות כאילו היו דברי חכמה וגם להרחיקו משמעותית מאמת תורת 

ישראל העברית הקדושה 

יהדות לא קיימת בתורת ישראל העברית ואין עם יהודי בתורת ישראל העברית 
אבות ישראל לא היו יהודים כי אם עבריים וגם משה הנביא העברי לא היה יהודי 

אלה הן עובדות מהתורה העברית 

והנה עוד מספר עובדות מהתורה העברית 

בתורת ישראל העברית אין רבנות כפי שאין יהדות ולכן תורת ישראל היא לא 
יהודית ולא שייכת לרבנות היהודית 

אין בתורת ישראל כיפה או בית כנסת אין סידור תפילה ולא תפילין אין חנוכה אין 
פורים ואין לג בעומר אין כשרות בתורת ישראל או את המילה כשר 

אין דת בתורת ישראל 
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דת היהדות בדומה לדת הנצרות התפתחה דורות רבים לאחר מתן התורה 
והמציאה עולם שלם של עבודה זרה לתורה 

אחד מהכלים בהם יהדות משתמשת בעורמה לצורך החדרת עבודה זרה אל תוך 
עם ישראל העברי נקרא המשל הכוזב או המשל השקרי 

משל כוזב או משל שקרי זה לקחת מילה מסוימת מהתורה כמו טוטפות ולטעון 
שמילה אחרת כלשהי שלא באמת קיימת בתורה כמו תפילין מייצגת אותה ובדרך 
זו להלביש משמעות חדשה למילה המקורית וזאת למרות שאין באמת קשר בין 

המילים ולמרות שלא זו היתה כוונת המחבר המקורי של הכתוב 

וכך לדוגמא איפה שהמילה טוטפות מחליפה בתורה את המילה זכרון כי כוונת 
משה היתה שהתורה תהיה לזכרון בין עינינו - יהדות באמצעות המשל הכוזב 

החליפה את משמעות המילה מזכרון לתפילין וכך החדירה את העבודה הזרה של 
הנחת תפילין אל תוך ישראל- הנה הפסוקים המקוריים מתורת ישראל העברית 

לגבי טוטפות ולגבי זכרון לשיפוטך 

תורת ישראל העברית ספר שמות פרק שלשה עשר 
פסוק תשע 

ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָוה ְּבִפיָך 
פסוק ששה עשר 

ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך 

מכאן קל לראות כי כוונת המחבר היא טוטפות = זכרון 
ולא קוביה שחורה מעור על הראש 
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גם את הביטוי אות על ידך יהדות החליפה באמצעות המשל הכוזב 

בשני הפסוקים שציינתי מספר שמות רואים בבירור כי משה ביקש כי נשנן את 
התורה כדי שזו תהיה לנו לזכרון - כדי שנדבר אותה - ולכן קל גם להבין כי 

הביטוי אות על ידך הוא פשוט מאוד - תורה על ידך - כלומר ספר תורה 

משה מבקש ממך לקרוא בתורה וללמוד אותה ולשנן אותה - אך את הביטוי אות 
על ידך יהדות החליפה באמצעות המשל הכוזב במשמעות חדשה לחלוטין של 
כריכת רצועות עור על היד - כדי שחלילה לא תחשוב שמשה ביקש ממך לקרוא 

בתורה הכתובה וללמוד אותה בעל פה 

כפי שאתה אולי יודע - בישיבות בישראל לומדים בעיקר את התורה האחרת 
את הברית החדשה היהודית - את התורה שבעל פה הבבלית - שמלמדת את עם 

ישראל תורה חדשה הסותרת את תורת ישראל העברית 

האם לדעתך אפשר למלא את בקשת משה לשנן את התורה למען תהיה לזכרון בין 
עינינו באמצעות קריאת התורה או באמצעות הנחת קופסא שחורה מעור על הראש 

מנהג התפילין הבזוי הנו עבודה זרה לחלוטין אשר החדירה היהודות האלילית 
אל תוך עם ישראל העברי - הקשר היחיד של היהדות האלילית לתורת ישראל 

העברית הוא הקנוניה היהודית לבטל את תורת ישראל העברית - וזאת באמצעות 
הברית החדשה היהודית - הלא היא התורה שבעל פה ובה התלמוד 

התורה שבעל פה היהודית צצה לה לפתע בכתב וגם לא בעברית - וכדי להצדיק 
את הופעתה הפתאומית בכתב מלמדים אותנו בשקר כי התורה שבעל פה היהודית 

שמכילה אלפי עמודים של דיונים בארמית ובעברית משובשת הכוללים הרבה 
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ויכוחים וסתירות - עברה כביכול בעל פה - מאב לבנו - בתוך בני ישראל - מאז 
מעמד הר סיני - ושהיא כביכול דברי אלהים חיים 

אז למה הויכוחים בה בין הרבנים היהודים 

אך עם ישראל כמו נער שיכור מאמין גם לשקר התורה שבעל פה היהודית 

כמה אנשים אתה מכיר החיים היום אשר יכולים מתוך אלפי העמודים של התורה 
היהודית שבעל פה לזכור יותר מעשרה עמודים בעל פה - האם לדעתך זה מעשי 
כי אלפי הדיונים והויכוחים בין חזל עברו בעל פה מאב לבנו בארמית ממעמד הר 

סיני - ומדוע הם סותרים אחד את השני - וסותרים את התורה העברית עצמה 

למרות שיהדות מלמדת את עם ישראל העברי בשקר כי כביכול שתי תורות ירדו 
במעמד הר סיני - האחת בכתב - והאחת בעל פה - אפשר לראות די בקלות 

מקריאה בתורת ישראל העברית הכתובה כי אלהים מסר בה את המצוות למשה 
בעל פה - וכי גם משה מסר את המצוות אל העם בעל פה - ובנוסף גם כתב אותן 

הנה מספר דוגמאות מתוך תורת ישראל העברית - זו הכתובה בעברית 

ַּדְּברּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו… 

ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר… 

ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 
ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר… 
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אז אשאל שוב 

מדוע הרבנות היהודית משקרת ומלמדת את ילדי ישראל כי הוראות אלו כביכול 
ירדו בכתב אל משה - ושכאילו ירדה תורה נוספת בעל פה אל משה - למרות 

שאין לכך כלל ציון בתורת ישראל - אפילו לא בפסוק אחד 

הרבנים ישתמשו גם פה בתרגיל המשל הכוזב כדי להפנות אותך אל מילה 
מסוימת בתורה אשר לפיה כביכול ישנו ציון לתורה נוספת - אך אל תיפול 

במלכודת המשל הכוזב - אלא בקש מהם פסוק ברור בו נאמר כי ניתנה תורה 
נוספת ונפרדת אשר נאסר לשים אותה בכתב 

הם לא יוכלו לספק לך פסוק כזה מהתורה 
כי הוא לא קיים 

האם תוכל למצוא דוגמאות נוספות מהתורה העברית 
בהן אלהים מוסר למשה מצוות בדרך הדיבור - בעל פה 

תורת ישראל העברית הכתובה בעברית 
היא התורה האמיתית שבעל פה ואין אחרת 
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מטרת אויבי ישראל אשר פירסמו את הברית החדשה היהודית שנקראת בשקר 
התורה שבעל פה אך בעצם בכתב היתה להסיט את עם ישראל הרחק מתורתו 

האמיתית ומדברי הבורא בה 

תרמית התנך 

היהדות האלילית מנצלת את קדושת תורת ישראל העברית לצרכיה באמצעות 
תנך כריכת ספרי היהדות אל התורה העברית כאילו היו ספר אחד וגם נתנו לזה שם -  
תנך הוא איגוד של ספרים שונים שנכתבו בתקופות שונות על ידי מחברים שונים 
ואוגדו אל תורת ישראל העברית תחת כריכה אחת כאילו היו ספר אחד וזאת על 
מנת לתת לנו את התחושה המוטעת שהם ספר אחד - כדי להונות את ילדי ישראל 
להאמין כי כל ספרי התעמולה שאוגדו אל תורת ישראל הנם קדושים ואמת כמוה 

תכסיס יהודי זה נעשה על מנת ללמד את ילדי ישראל העבריים להעריץ דמויות 
דימיוניות של רוצחים רשעים ומתועבים כגון דוד ושלמה כאילו היו קדושים 

על מנת להשחית מוסרית את ילדי ישראל וכן ללמד את ילדי ישראל הפכים 
לתורת ישראל כאילו היו מצוות מהבורא 

כל הספרים החל מספר דברים וכולל ספר דברים הנם הונאה מוחלטת נגד עם 
ישראל לשעבדו לאדם ולהשפילו להעריץ ולקדש דמויות של רשעים ושל 

רוצחים ובכך להחריב את עם ישראל מוסרית 

על השאלה מדוע ספר דברים הוא אינו חלק אמיתי מתורת ישראל העברית 
הנני מפרט במצגת הנקראת האיפוס העברי הגדול אשר אני ממליץ לך בחום 

לצפות בה וגם לשתף אותה עם אחרים 
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אך הבה ניקח לדוגמא את ספר התעמולה הבידיוני שמואל אשר מלמד את ילדי 
ישראל כי אלהים כביכול ציוה עליהם מלך אדם אשר הם יהיו לו לעבדים כמו 

במצרים - למרות שהתורה מלמדת כי עם ישראל הם עבדיו של הבורא - וכי 
הבורא הוציא את עם ישראל מעבדות מלך אדם במצרים לחירות בדיוק כדי 

שלא יהיו עבדים למלך אדם - אלא יהיו עבדיו של הבורא 

ספר התעמולה הבידיוני שמואל מלמד את ילדי ישראל להעריץ ולקדש דמות של 
אדם רשע הנקרא דוד אשר לדוגמא רצח בזדון וברשעות את אחד מחייליו אוריה 

לאחר שדוד שכב עם אשתו של אותו חייל אוריה - דוד גם בגד בעמו בספר 
שמואל - וביקש לצאת למלחמה נגד עם ישראל בזמן שחי אצל אדונו הפלשתי - 
והיה ממורמר כשהפלשתים סירבו לתת לו לצאת לטבוח בישראל - דוד גם שדד 

ורצח את עמי הארץ למחייתו - ושם את בניו להיות כהנים בסתירה לתורה 
העברית האוסרת זאת ומצווה כי רק זרע אהרן הלוי יהיו כהנים לכל הדורות - 

תפקיד שעובר מאב לבנו בירושה - ורק בירושה 

פשעי הרוצח דוד המתוארים בספר התעמולה שמואל הם פשעים נתעבים שעונשם 
על פי התורה הוא מוות ללא אפשרות חנינה - התורה מדגישה כי אסור לנו 
לוותר לרוצח רשע וכי אנו חייבים להמיתו - אך הנה ספר התעמולה שמואל 
בכוונת זדון מתאר לנו דמות של רוצח רשע ובוגדני מצד אחד ומהצד השני 

מלמד אותנו שאלהים כביכול קידש את אותה הדמות המרושעת הזו להיות לו 
לנביא ואף ביקש ממנו לבנות לו בית מקדש חלופי - אף כי לפי התורה המקדש 
העברי האמיתי והנצחי לכל הדורות של עם ישראל הוא אהל מועד - אשר שזור 

במצוות לכל הדורות -ספר שמואל משחית מוסרית את עם ישראל - וחזל מהללים 
את דמותו המרושעת של הרוצח דוד בספר זה כאילו דוד היה צדיק וטהור 
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אך מה למדים ילדי ישראל כאשר מלמדים אותם שרוצח בוגדני ורשע 
השוכב עם נשות חייליו - ומבקש לצאת למלחמה נגד עמו - ורוצח ושודד אנשים 
ללא הבחנה - הנו מהולל ומקודש על ידי הסובבים אותם - ושאלהים כביכול 

דיבר אליו ישירות וביקש דווקא ממנו לבנות לו מקדש 

מהו הלקח המוסרי אותו למדים ילדי ישראל מספר שמואל 

האם ילדי ישראל למדים כי גם אם הם יהיו רוצחים רשעים וגם אם יבגדו בבני 
עמם וישכבו עם נשות חבריהם ואף ירצחו את חבריהם - אלהים עדיין יראה בהם 

צדיקים וקדושים ונאורים 

אני שואל זאת ברצינות מלאה - כי ברור לי שזו היתה כוונת המחברים 

התלמוד היהודי הוא לא תורת ישראל העברית - אך בעיני חברי כת היהדות אשר 
צמחה לה מכת הפרושים - התלמוד נחשב כקדוש ואף כדברי אלהים חיים וכביכול 
ירד אל משה בהר סיני מאלהים בעצמו - אך נראה כי התלמוד הודפס לראשונה 
על ידי נוצרים - חפש את השם דניאל בומברג - התלמוד הודפס בברכתו של 
האפיפיור ולדעתי - על פי תוכנו הזימתי של התלמוד ולפי הסתירות בו לתורת 
ישראל העברית ולפי הקשקושים והכסילות המובעים בו - כוונת מחבריו היתה 
פשוט מאוד - להשפיל את עם ישראל העברי ולחלל את המוסר של ילדי 

ישראל העבריים - ולייצר לעם ישראל שונאים ואויבים מבחוץ בשל הזדהות 
ישראל עם תוכנו הזימתי של התלמוד 

שקר סופו להתגלות 
כשעם ישראל יתעורר - והוא יתעורר - ויבין כי התלמוד הנו מזימה שטנית 
ומרושעת נגד עם ישראל העברי - רבים מהם יתביישו שהם בחרו להאמין 

לכסילות ולזימה המובעים בו - לדברי ההבל והשקרים שנכתבו בו 
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התלמוד לא כתוב בעברית - אלא בעיקר בארמית ובעברית משובשת ועילגת 
וזאת מאחר והדמויות בו הקרויות ביהדות חזל [אצלי חזל זה = חכמיהם זכרונם 
לשמצה או חבורת הזבל] לא ידעו להביע את עצמן בעברית רהוטה ולכן נאלצו 

לנתח את התורה העברית בשפה שונה משפת התורה אותה הם ביקשו לנתח 
ולכן נדרשו מפרשים גם לדבריהם של חזל עצמם כגון רש״י 

שאף הוא לא ידע לבטא עצמו כלל בעברית רהוטה 

אך אותם מפרשים לפירושי חזל שלא ידעו לבטא את עצמם בעברית רהוטה כמו זו 
שאפשר למצוא בתורה או אפילו קרוב לכך - דווקא הם - אלה שמסבירים ליהודי 

המצוי מה הם חושבים שחזל חשבו שהתורה מלמדת 

העברית בתורת ישראל העברית היא עברית צחה ורהוטה 
חזל לא ידעו לקרוא או לכתוב בעברית נקיה ורהוטה זו או אפילו קרוב לכך 

אלא דנו על הכתוב בה בארמית ובעברית משובשת ועילגת 
כדי לטייח זאת - הרבנים היהודים קוראים לשפתם המשובשת של חזל 

באופן שיווקי - שפת חכמים 

אבוי לו לעם העברי 
שערבוביה של ארמית ועברית משובשת ועילגת 

היא שפת חכמיו 
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שיבושי שפה בתלמוד 

לפי תורת ישראל העברית המילה גוי פירושה הוא עם 
וגם עם ישראל עצמו מכונה בתורה העברית גוי 

הן על ידי הבורא והן על ידי משה 

ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש 
פה אלהים מדבר אל משה לגבי עם ישראל 

שמות פרק תשעה עשר 

ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה 
פה משה מדבר אל אלהים לגבי עם ישראל 

שמות פרק שלשים ושלש 

אך התלמוד היהודי נתן למילה גוי משמעות חדשה ושונה 
לפי התלמוד גוי הוא בעצם נוכרי כלומר - שלא מבני ישראל 

נוכרי נקרא בתלמוד גם עכו״ם או עובד כוכבים או כותי 

שים לב כי בתפילת השחרית היהודית אלילית שלא קיימת בתורה העברית אך 
כן מצוינת בתלמוד - המילה גוי מובאת בהקשר שלילי וללא קשר למשמעותה 
האמיתית מתורת ישראל - בתפילת שחרית היהודית אלילית  - על המתפלל 

היהודי להודות לאלהים על שלא עשה אותו אשה או גוי 
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶׁשּלא ָעַׂשִני גוי. 
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶׁשּלא ָעַׂשִני ִאָּׁשה 
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מדוע על המתפלל היהודי לשקר לאלהיו בתפילתו ולציין כי עם ישראל הוא אינו 
גוי בעוד בתורת ישראל מצויין מספר פעמים כי עם ישראל הוא כן גוי 

אגב באותה תפילה שחרית אלילית על היהודי גם להגיד 
ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, 

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים 
זאת אף כי בתורת ישראל העברית אין מצווה של נטילת ידיים לעם ישראל 

אז מדוע היהודי משקר גם פה בתפילתו היומית 

כשמציגים לחברי כת היהדות השטנית סתירות וזימה מהתלמוד 
הם ימהרו להגן על התלמוד ולטעון שהכתוב הוצא מהקשרו 

ושהטענות נגד התלמוד הן מה שנקרא בשפה שיווקית  
אנטישמיות 

אל תתן לזה להסיח את דעתך 
בקש בנימוס שיתיחסו עיניינית לדבריך 

הסבר להם כי אנטישמיות היא לא מילה בעברית - אלא מילה שהומצאה כדי 
לסתום פיות ולבטל ביקורת ולבייש את כל מי שמעז לחשוף את הבעיות הקשות 

בתוך כת היהדות השטנית - כת שלא באמת קיימת בתורת ישראל העברית 

המילה אנטישמיות היא כלי של הנדסת תודעה הנועד לא רק לבייש את כל מי 
שמעז להעביר ביקורת על כת היהדות - אלא גם שנועדה לייצר אצל קורבנות הכת 

- העם העברי - את התחושה שעליהם להתעלם מכל ביקורת נגד היהדות ולא 
לבחון אותה עניינית - כי היא כביכול נובעת מאיזשהי שנאה עיוורת ללא בסיס 

ולכן אין טעם כלל להתייחס אליה - באמצעות הנדסת תודעה שכזו משמרים כת 
על ידי חסימה תודעתית רגשית לביקורת כלשהי המופנת נגד הכת 
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זכור כי המילה אנטישמיות 
נועדה לסנוור אותך וכך גם המילה אפיקורס 

אשר היא שם קוד וכינוי גנאי בכת היהדות לאנשים 
המעזים להתמודד באומץ עם השקרים הנלמדים בכת היהדות 

לך ובדוק בעצמך את הדברים הנטענים לגבי היהדות 
אל תתעצל 

אלה אשר ינסו להגן על התלמוד היהודי האלילי ושיטענו בפניך כי התלמוד 
כביכול הוצא מהקשרו הם אנשים שרובם מעולם לא למדו יותר מכמה עמודים 
בודדים מהתלמוד - המכיל מעל לאלפיים ושבע מאות עמודים בארמית ובעברית 

עילגת - רובם לא יודעים כלל מה כתוב בו - אך יצעקו שהוא הוצא מהקשרו 

הצג להם את הכתוב ובקש התייחסות עניינית 
לרוב הם יתחמקו ויגידו לך ללכת למצוא רב שיסביר לך 

למה התלמוד כביכול הוצא מהקשרו 
ולעיתים גם הרב יפנה אותך הלאה ללכת למצוא רב אחר 

אך התלמוד לא הוצא מהקשרו אלא מכיל תועבות מרושעות ומשפילות 
המלמדות את ילדי ישראל להיות לא פחות מאשר רשעים וסוטי מין 

התלמוד מלמד את ילדי ישראל 
מוסר הפוך למוסר התורה העברית 
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לדוגמא 

תורת ישראל העברית מלמדת אותנו 
שלא ללכת אחר דעת רבים רק כי היא דעת רבים 

ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹת 
ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 

ספר שמות פרק עשרים ושלש 

אך התלמוד היהודי מלמד בדיוק הפוך לכך 
כן ללכת אחר דעת רבים רק כי הם רבים 

וזאת על ידי חציית המשפט המקורי לשני משפטים נפרדים 
ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת 

 ובנפרד 
ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 

אך האם לדעתך יש משמעות תחבירית לחצי המצווה 
ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת 

כאשר מתעלמים מהמשכה 
ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 

והאם לדעתך זה מוסרי 
לנטות אחר דעת רבים רק כי הם רבים 

האם לדעתך אפשר לטעות קשות כאשר הולכים אחר דעת רבים רק כי הם רבים 
האם לדעתך אלהים מצווה עליך לא להפעיל שיקול דעת עצמאי 

אלא ללכת כעיוור אחר דעותיהם של הרבים 
במצבים בהם אתה לא בטוח מה לעשות 
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אם תקרא את מלוא הפסקה בספר שמות פרק עשרים ולשלוש 
גם תראה די בקלות כי אלהים נותן אוסף של מצוות של לא תעשה 

ֹלא ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא 
ַאל ָּתֶׁשת ָיְדָך ִעם ָרָׁשע ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס 

ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹת 
ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 

ְוָדל ֹלא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו 

אין שום הגיון תחבירי בניתוק המשפט המלא המקורי לשני משפטים נפרדים 
לא לפי תוכן הפסקה ולא לפי תוכן הפסוק עצמו 

המשפט המלא והנכון הוא ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 
בו אלהים מצוה עליך לא לענות על ריב לפי דעת רבים אלא להפעיל שיקול דעת 

עצמאי ולא להכנע ללחץ חברתי 

אמנם חזל לא ידעו כל כך עברית אך נראה כי נעשתה פה תחבולה מכוונת להפוך 
את משמעות המשפט על מנת לאפשר לחזל להכריע בהצבעת רוב 

מה זה טוב ומה זה רע 

אז מה דעתך 
האם ניתן להצביע בהכרעת רוב מהו טוב מוסרית ומהו רע מוסרית 

או שלחילופין 
האמת היא קבועה ואחת ואינה משתנה לפי מצב רוחם של המצביעים 
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רבי אברהם אבן עזרא מפרש ומוסיף בעקבות פירוש חזל כי יש חובה להטות 
אחרי הרוב רק אם יהיו הרבים לטובה - אך האם שמת לב כי אין הגיון תחבירי 

במשפט ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת כשהוא עומד לבדו 

חצי המשפט הזה מרגיש כאילו חסר בו משהו …ציווי… כי הציווי נמצא בחציו 
הראשון של המשפט אותו היהדות ניתקה כדי להפוך את משמעותו 
ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת… [אך באיזה מצב]… ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 

האם זה הגיוני בעיניך כי אלהים מצד אחר יגיד לך לא לקחת צד בריב כלשהו 
ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת 

אך מצד שני יגיד לך מייד במשפט שאחריו 
לעשות בדיוק הפוך וכן לקחת צד בריב כלשהו - את צד הרוב 

ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת 

אין בכך הגיון 
והסיבה שאין בכך הגיון היא 

שיהדות פירקה משפט אחד לשני משפטים לצורך הטעיה מכוונת 
היהדות לקחה מצווה האוסרת לנטות אחר דעת רבים רק כי הם רבים 

והפכה את משמעותה 
על ידי חיתוך המשפט לשני משפטים 

שאינם הגיוניים לבדם תחבירית 

לכן הפירוש של הרב לפירושי חזל לגבי מה הם חשבו שכתוב בתורה הוא 
פירוש מעוות ושקרי - פירושו של אדם המסרב לראות כי הטעו אותו 

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90&action=edit&redlink=1
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אך לפירושו זה של הרב קוראים ביהדות פסיקה 
כלומר על היהודי לא להפעיל שיקול דעת בנוגע לכך 
אלא לקבל את פירושי המחבלים האלה כאמת סופית 

וכך המחבלים חזל פסקו בעניין זה בתלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ד 
מה טעם וידבר ה' אל משה אמר לפניו רבונו של עולם הודיעני היאך היא 
ההלכה אמר לו אחרי רבים להטות רבו המזכין זכו רבו המחייבין חייבו  

לשם הבהרה 
משה מעולם לא אמר זאת לבורא בתורה 

[אמר לפניו רבונו של עולם…] 

אני חוזר ומדגיש 
אין כזה פסוק בתורת ישראל העברית בו נאמר הציטוט [אמר לפניו רבונו 

של עולם…] אלא זהו פרי דימיונם בלבד של מחבלי התלמוד חזל 

ובדרך זו הם נוהגים לאורך כל התלמוד - מציינים איזה ציטוט שקרי 
שכביכול נאמר על ידי דמות כלשהי מהתורה כדי להצדיק את דבריהם 

בעוד בתורה העברית עצמה הדמות ההיא מעולם לא אמרה את מה שהם טוענים 
שהיא אמרה  

לך ובדוק בעצמך 

מה שחזל עושים נקרא בעברית 

 הונאה 
ולכן לפי אמות המוסר שלי חזל היו 

נוכלים 
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רבנים יביאו לך כביכול הסברים שונים ומשונים לסתירות ולתועבות התלמוד 
הם בדרך כלל יצוטטו לך איזשהו רב מאיזה ספר שנכתב מאות שנים לאחר חזל 

שמוסיף לכאורה ידע חדש שכביכול מסביר מדוע הסתירה בתלמוד היא לא 
סתירה או מדוע התועבה בתלמוד היא לא תועבה אלא משהו שהוצא מהקשרו 

לדוגמא 
איפה שחזל אומרים שמועדי ישראל יבוטלו - אתה תשמע מרבנים יהודים שאיזה 
רב שחי מאות שנים לאחר התלמוד ולאחר חזל בא וטען שהם לא באמת התכוונו 

לדבריהם והביא פירוש חדש משלו לדבריהם  - ומבחינתם זה פותר את הסתירה 
ואפשר להמשיך בסדר היום כאילו הכל בסדר 

אך זכור באופן כללי כי מלבד דימיונם של אותם רבנים שמוסיפים פירושים 
משלהם לאורך הדורות לדברי חזל - כדי להצדיק טעויות שלהם - בדרך כלל לא 

יהיה גיבוי לדבריהם בדברי חזל -ועליך לשאול שאלות פשוטות את אלה 
שמביאים לך את ההסברים הדימיוניים של הרבנים היהודים 

אדון רב יהודי 
לפי איזה פרק ופסוק מתורת ישראל העברית [בראשית שמות ויקרא 

ובמדבר] הבאת את המידע הזה - למה המידע שהבאת לא מוזכר בתורת 
ישראל העברית 

למה מפרשי התורה חזל לא ציינו כלל את המידע החדש שהצגת אם מטרתם 
היתה כביכול ביאור התורה - שהרי בה הם דנו למחייתם - ומדוע צריך רב 
יהודי שחי מאות שנים אחרי חזל שיבוא ויסביר כי הם כביכול לא באמת 

התכוונו לדבריהם 
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אדון רב יהודי 
האם יתכן כי ההסבר שנתת הוא לא יותר מאשר פרי דמיונו של אותו רב 
שביקש להמציא דרך לישב סתירה מביכה או להסתיר זימה בספר שהוא 

קידש כדברי אלהים חיים ושהיה חשוב לו להגן על שמו 

כשאתה מדבר עם עבריים שקוראים לעצמם בשקר יהודים היה מוכן להתמודד עם 
תסמונת ההשקעה ששקעה 

רוב עם ישראל היום סובל מתסמונת ההשקעה ששקעה 
שתי דוגמאות בולטות להשקעה ששקעה הן דת היהדות ומדינת ישראל 

שתי השקעות כושלות אשר משקיעיהן ממשיכים להזרים אלהן זמן כסף וחיים 

אדם הסובל מתסמונת זו הוא אדם אשר השקיע את חייו באמונה מסוימת ויגן 
עליה עד הסוף המר גם כאשר שוטפים אותו בעובדות המוכיחות לו מעבר לכל 
צל של ספק כי אמונתו היתה שגויה וכושלת וכי היא מביאה עליו ועל משפחתו 

חורבן 
אותו אדם אינו יכול להתמודד נפשית ורוחנית עם העובדה שהוא השקיע מזמנו 
וממשאביו במשהו שקרי לחלוטין אשר קורס לנגד עיניו ומביא עליו אסון כבד 

זה התהליך שקורה היום לעם העברי שקורא לעצמו בשקר עם יהודי 

התלמוד היהודי הביא על עם ישראל במשך דורות רבים אסונות כבדים בשל 
תוכנו הזימתי והמרושע הסותר את תורת ישראל העברית וזוהי חובתנו 

המוסרית לחשוף את התלמוד אשר ממשיך לעשות נזק לעם ישראל ומלמד את 
ילדי ישראל להיות לא פחות מאשר רשעים וסוטי מין ההולכים בדרכים ההפוכות 

לדרכי תורת ישראל העברית 
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אז דווקא לבקשת זורקי העגבניות היהודים 
שממשיכים להשתיק אותי בקבוצות הדיון השונות 

החלטתי להקריב מזמני בנבירה במחשכי התלמוד היהודי 
ולרכז עבורך בסבל רב מספר דוגמאות לנושאים הנלמדים בו 

הערה קצרה נוספת לפני שמתחילים 

רמב״ם או רבי משה בן מימון 
[1138-1204 לספירתם] 

שלא חי בתקופת חזל 
ושלא נמנה על חזל 

מהווה עמוד תמך רציני ביהדות 
ומאחר והיה חלאת אדם חשוכה במיוחד 

אציין לעיתים גם מדבריו אף כי הם לא מהתלמוד 
ואציין אף מדבריהם של רבנים מוכרים נוספים 

הנך מוזמן להעתיק לשתף ולהפיץ 
את כל החומר בספר זה 

כראות עיניך 
תודה 
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ממחשכי התלמוד היהודי 

מה התלמוד היהודי מלמד 
את ילדי ישראל העבריים 

נא לשמור הרחק מילדים מכאן והלאה 
שחלילה לא יזדהם להם הראש מהתלמוד 

הספר נערך כך שיהיה נוח לעשות צילום מסך מכל עמוד ולשתף 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי כתובות דף י עמוד ב 

איך לבדוק אם אשה היא בתולה באמצעות יין 
לפי חזל ורש״י יש להניח אותה בישיבה על חבית יין פתוחה ולהריח את פיה 

אם ריח יין יוצא מפיה - אין היא בתולה… 
ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל ב"ר, אמר ליה: רבי, בעלתי ולא מצאתי 
דם, אמרה ליה: רבי, עדיין בתולה אני. אמר להן: הביאו לי שתי שפחות, 
אחת בתולה ואחת בעולה, הביאו לו והושיבן על פי חבית של יין, בעולה 

ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף 

מבהר רש״י 
ריחה נודף - מפיה מריחין ריח היין שנכנס לה דרך פתח הפתוח 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי כתובות דף יא עמוד ב 

חזל פוסקים כי אין נזק ממשי בבעילת פעוטות 
במידה והן מתחת לגיל שלוש כי לדברי חזל 

בתוליהן ישובו אליהן 
אמר רבא הכי קאמר גדול הבא על הקטנה ולא כלום דפחות מכאן כנותן 

אצבע בעין דמי 

מבהר רש״י 
בת פחותה מג' (שלוש) שנים ויום אחד מה הדמעה היוצאת ע"י אצבע באה 

אחרת תחתיה אף בתולים של פחות (מבת שלוש) מכן חוזרין אחרים 
תחתיהם: 

מבהר רמב״ם בהלכות איסורי ביאה א יג 
ואם היתה פחותה מזה (מגיל שלוש) הרי שניהן פטורין שאין ביאתה ביאה 
(אם גבר בועל פעוטה מתחת לגיל שלוש אין זה נחשב לבעילה והוא לא 

חייב בעונש) 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי יבמות דף סא עמוד א 

חזל פוסקים כי נוכרי שלא מישראל לא נחשב לאדם 
לדברי חזל אין טומאת מת בגופתו של נוכרי כי נוכרי לא נחשב לאדם 

רשב“י 
ר”ש בן יוחאי אומר: קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל שנא’ (יחזקאל 

לד, לא) “ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם” אתם קרויין “אדם,” ואין 
העובדי כוכבים קרויין “אדם.” 

רמב״ם מחדד כי דין נוכריה הוא כדין בהמה 
הלכות איסורי ביאה יב הלכה י  

יש להרוג נוכריה שישראלי בעל אותה בדיוק כפי 
שיש להרוג בהמה שישראלי בעל אותה 

אבל ישראל הבא על הכותית (על הנוכריה) בין קטנה בת שלש שנים ויום 
אחד בין גדולה בין פנויה בין אשת איש ואפילו היה קטן בן ט' שנים ויום 

אחד כיון שבא על הכותית (על הנוכריה) בזדון ה"ז נהרגת מפני שבא 
לישראל תקלה על ידיה כבהמה 

שאלה לרבנים 
האם רמבם מציע כי היה צריך להרוג גם את נשותיהם 
של משה ושל יוסף - ציפורה ואסנת - שבאו מהנוכרים 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי בבא קמא דף לז עמוד ב 

נוכרי שגרם נזק ליהודי בשגגה מחוייב בפיצוי 
מלא ליהודי - אך יהודי שגרם נזק לנוכרי 

פטור מפיצוי לנוכרי 
שור של ישראל שנגח שור של הקדש ושל הקדש שנגח לשור של הדיוט 

פטור שנאמר (שמות כא, לה) שור רעהו ולא שור של הקדש שור של 
ישראל שנגח לשור של (כנעני) [נוכרי] פטור ושל (כנעני) [נוכרי] שנגח 

לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם: 
 ——————————————————————————

נא שים לב לכתוב בתורת ישראל העברית האמיתית 
ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם - ספר שמות פרק שנים עשר 

וגם 
ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך - ספר ויקרא פרק תשעה עשר 

וגם 
ִמְׁשַּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ִיְהֶיה - ספר ויקרא פרק עשרים וארבע 

וגם 
ֻחָּקה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ - ספר במדבר פרק תשע 

וגם 
ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם - במדבר פרק חמשה עשר 

אך לפי התלמוד היהודי - יהודי שגרם נזק לנוכרי - פטור מעונש 
בעוד נוכרי שגרם נזק ליהודי - מחוייב בעונש 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%90_%D7%9C%D7%94
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד ירושלמי מגילה דף ד עמוד א 

אשה צריכה ללבוש תחתונים פן יבעל אותה קוף 
הּוא ִהְתִקין ֶׁשְּתֵהא ִאָּׁשה חֹוֶגֶרת ַּבִּסיָנר ֵּבין ִמְּלָפֶניָה ֵּבין ִמְּלַאֲחֶריָה. ָאַמר ִרִּבי 

ַתְנחּום ַּבר ִחיָיה. ִמְּפֵני ַמֲעֶׂשה ֶׁשִאיָרע. ַמֲעֶׂשה ְבִאָּׁשה ֶׁשָּבֲעָלּה קֹוף 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת שבת דף פא עמוד א 

ביום השבת אסור למשש לעצמך את פי הטבעת 
עם עשבים אבל מותר עם שתי אצבעות 

אמר רבא ואסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול מתקיף לה 
מר זוטרא ליסתכן כלאחר יד אמר רבי ינאי זאם יש מקום קבוע לבית הכסא 

מלא היד אם לאו כהכרע מדוכה קטנה של בשמים 

מבהר רש״י 
אבל כלאחר יד כגון אוחז צרור בב' (שתי) אצבעותיו שפיר דמי 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%90_%D7%90#fn_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%90_%D7%90#fn_%D7%96
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לד עמוד ב 

אדם יכול לקדש את אשתו בצואת שור 
א"ר יהודה שאל ר' ישמעאל: 

אמר רב אחדבוי אמר רב המקדש בפרש שור הנסקל מקודשת בפרש עגלי 
עבודת כוכבים אינה מקודשת איבעית אימא סברא ואב"א קרא איבעית 

אימא סברא גבי עגלי עבודת כוכבים ניחא ליה בנפחיה אבל גבי שור הנסקל 
לא ניחא ליה בנפחיה איבעית אימא קרא כתיב הכא (דברים יג, יח) לא ידבק 

בידך מאומה וכתיב התם (שמות כא, כח) סקול יסקל השור ולא יאכל את 
בשרו בשרו אסור הא פרשו מותרת 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%92_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%90_%D7%9B%D7%97
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עה עמוד א 

אדם רשאי לגרש את אשתו ללא זכויות אם יש 
מרחק גדול בין שדיה או אם שדיה גדולים מידיי 
חזל דנים בשאלה המורכבת מהו המרחק בין שדיה של אשה אשר יאפשר 

לבעלה לגרש אותה ללא זכויות 
כל מומין שפוסלין וכו‘: תנא הוסיפו עליהן זיעה ושומא וריח הפה…אבל גבי אשה 
לא אפשר האי שומא היכי דמיא אי דאית בה שער הכא והכא פסלה אי דלא אית בה 
שער אי שומא גדולה היא הכא והכא פסלה אי שומא קטנה היא הכא והכא לא פסלה 
דתניא שומא שיש בה שער ה"ז מום אין בה שער גדולה ה"ז מום קטנה אין זה מום 
ואיזוהי גדולה פירש רשב"ג עד כאיסר האיטלקי… נשכה כלב ונעשה מקומו צלקת 
הרי זה מום א"ר חסדא קול עבה באשה ה"ז מום שנאמר (שיר השירים ב, יד) כי 
קולך ערב ומראך נאוה: תני ר' נתן ביראה בין דדי אשה טפח סבר רב אחא בריה 
דרבא קמיה דרב אשי למימר טפח למעליותא א"ל רב אשי גבי מומין תניא וכמה 
אמר אביי שלש אצבעות תניא ר' נתן אומר כל אשה שדדיה גסין משל חברותיה 

ה"ז מום וכמה א"ר מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי משמיה דר' יהושע בן לוי 
טפח ומי איכא כי האי גוונא אין דאמר רבה בר בר חנה אני ראיתי ערביא אחת 

שהפשילה דדיה לאחוריה והניקה את בנה 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%99%D7%93
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 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כג  

חזל דנים בשאלה המורכבת האם מותר להשתמש 
בפגר מצחין של פיל מת כדופן לסוכה בסוכות - 
ונראה שהתשובה היא כן - אם קושרים אותו נכון 
רבנן הוא דגזרו בה עשאה לבהמה דופן לסוכה ר"מ פוסל ור' יהודה גמכשיר שהיה 
רבי מאיר אומר כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דופן לסוכה ולא לחי 

למבוי ולא פסין לביראות ולא גולל לקבר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין 
כותבין עליו גיטי נשים (חזל מסבירים פה כי אסור להשתמש בחיה נושמת בתור גולל 

לקבר או כדי לכתוב עליה גט לאשה - מדהים… ) מ“ט דר' מאיר אביי אמר שמא תמות 
רבי זירא אמר שמא תברח (פששש…) בפיל קשור כולי עלמא לא פליגי דאי נמי 

מיית יש בנבלתו י' כי פליגי בפיל שאינו קשור למאן דאמר שמא תמות לא חיישינן 
למאן דאמר גזרה שמא תברח חיישינן למאן דאמר גזרה שמא תמות ניחוש שמא 
תברח אלא בפיל שאינו קשור כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בבהמה קשורה למ"ד 
גזרה שמא תמות חיישינן למ"ד גזרה שמא תברח לא חיישינן ולמאן דאמר גזרה 
שמא תברח ניחוש שמא תמות מיתה לא שכיחא והאיכא רווחא דביני ביני דעביד 
ליה בהוצא ודפנא ודלמא רבעה דמתיחה באשלי מלעיל ולמאן דאמר גזרה שמא 

תמות נמי הא מתיחה באשלי מלעיל זמנין דמוקים בפחות משלשה סמוך לסכך 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94_%D7%9B%D7%92_%D7%90#fn_%D7%92
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 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נז 

חזל פוסקים כי אם חלמת שאתה בועל את אשת 
עמיתך מובטח לך מקום בעולם הבא - ואם חלמת 
שאתה בועל אווזה מובטח לך להיות ראש ישיבה  

הבא על אחותו בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר (משלי ז ד) אמור לחכמה 
אחותי את הבא על אשת איש בחלום - מובטח לו שהוא בן העולם הבא והני 

מילי דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא…הרואה אווז בחלום - יצפה 
לחכמה, שנאמר (משלי א כ) חכמות בחוץ תרונה, והבא עליה - הוי ראש 

ישיבה; אמר רב אשי: אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%96_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%90_%D7%9B
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מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת יבמות דף נט עמוד ב 

חזל דנים בשאלה האם ילדה שבעל אותה כלב 
מאחור - מותרת להיות לכהן לאשה - התשובה 
היא כן - והיא אף מותרת לכהן הגדול המשיח 

מר רב שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה 
למי שאינו איש אע"פ שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר 
מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית  (מנקה את הבית) 

ורבעה כלב כופרי מאחריה והכשירה רבי לכהונה אמר שמואל ולכהן גדול 
בימי רבי כהן גדול מי הוה אלא ראויה לכהן גדול  

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף מה עמוד א  

חזל מבשלים זונה - כן כן - מבשלים - 
כמו שמבשלים מרק ירקות  

אגב פה רבנים מצדיקים את חילול כבוד המת בכך שהזונה לא היתה יהודיה 
וכזכור לפי חזל נוכרי הוא לא אדם ולכן אין חילול המת 

מעשה בתלמידיו של ר' ישמעאל ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך 
בדקו ומצאו בה מאתים וחמשים ושנים (בישלו אותה ספרו את איבריה ומצאו 
252 איברים) אמר להם שמא באשה בדקתם שהוסיף לה הכתוב שני צירים 

ושני דלתות תניא רבי אלעזר אומר כשם שצירים לבית כך צירים לאשה 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 



34

haivrim.com 

מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף מד עמוד ב 

חזל דנים בשאלה המורכבת איזה אורך איבר מין 
פוסל אדם מלהיות כהן במקדש 

תנא משובן בביצים ובעל גבר בגיד (באיבר המין) תנא משובן זה הקיין 
הגרבתן זה בעל קיק קיין בביצים גרבתא בגיד ועד כמה מחוי רב יהודה עד 

רכובה (עד הברך) תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר עד רכובה פסול (פין 
שאורכו עד הברך או ארוך מכך פוסל אדם מלהיות כהן) למעלה מן רכובה כשר 
(אגב אין את המילה כשר או כשרות בתורת ישראל העברית) איכא דאמרי עד 

רכובה כשר למטה מן הרכובה פסול 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת הוריות דף יג עמוד א 

חזל פוסקים כי במצב בו גבר ואשה נמצאים 
בסכנת חיים יש להציל את הגבר לפני האשה 

האיש קודם לאשה להחיות ולהשב אבדה  

מחדד הרב יוסף קארו בשולחן ערוך 
גבר ואישה הטובעים בנהר צריך להציל את הגבר תחילה 

נשים - נא לזכור זאת כשאתן עולות עם יהודי לסירה 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טו עמוד א 

רבי שמואל ידע לבעול בתולה בהטיה 
ללא קריעת הבתולים 

יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם או דלמא  

 מחדד רש״י
יכול אני לבעול - שהיה בקי בהטייה וזו נמי נבעלת כן 

שאלה לרבנים 
מדוע היה חשוב לרבי שמואל לבעול בתולות ללא קריעת בתוליהן 

ותחשבו על זה… 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלג עמוד ב 

חזל פוסקים כי על מוהל למצוץ את איבר מינו 
של תינוק גם בשבת כי זו סכנה לא למצוץ את 

איברו של התינוק בשבת 
עושין כל צרכי מילה [בשבת]; מוהלין ופורעין ומוצצין, ונותנין עליה 

איספלנית וכמון… מוצצין וכו'. אמר רב פפא: האי אומנא דלא מייץ – סכנה 
הוא, ועברינן ליה. פשיטא, מדקא מחללי עליה שבתא – סכנה הוא! – מהו 

דתימא: האי דם מיפקד פקיד, קא משמע לן: חבורי מיחבר. ודומיא 
דאיספלנית וכמון, מה איספלנית וכמון – כי לא עביד סכנה הוא, אף הכי נמי 

– כי לא עביד – סכנה הוא“. 
מחדד רש״י 

ובמציצה אין חבורה ואין כאן איסור תורה ומשום הכי שרי ולאו משום 
סכנה ואומנא דלא מייץ בחול לאו סכנתא היא ולא ליעבריה: 

הבהרה לקורא הנבוך 
אין שום אזכור ובטח שלא מצווה כלשהי בתורת ישראל העברית למצוץ את איבר מינו של תינוק - 
הדבר שמציעים חזל הוא תועבה וחושף את התינוק לזיהום מהפה של הרב - תורת ישראל העברית 

גם אוסרת לאכול דם ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ׇּכל ֵחֶלב ְוׇכל ָּדם ֹלא תֹאֵכלּו 
ויקרא פרק שלוש 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ז עמוד עב 

חזל מלמדים כי העטלף מטיל ביצים 
אך עטלף הוא יונק ואינו מטיל ביצים 

כל המוליד מניק וכל המטיל ביצים מלקט חוץ מעטלף 
שאף על פי שמטיל ביצים מניק 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי בבא קמא דף טז עמוד א 

חזל מלמדים כי בעלי חיים משתנים לבעלי חיים 
אחרים וליצורים אחרים בכל שבע שנים 

צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף עטלף לאחר שבע שנים נעשה 
ערפד ערפד לאחר ז' שנים נעשה קימוש קימוש לאחר שבע שנים נעשה 
חוח חוח לאחר שבע שנים נעשה שד שדרו של אדם לאחר שבע שנים 

נעשה נחש 

מחדד רש״י 
צבוע זכר נעשה כו' אלמא צבוע זכר משתנה לכמה מינין הלכך קרי לה 

ברדלס ונפרזא ואפא כך מצאתי 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תלמוד בבלי ילקוט שמעוני משלי רמז תתמקד 

חזל מלמדים כי מועדי ישראל המצווים בתורה 
העברית על ידי הבורא לכל הדורות יבוטלו - אך 

פורים שלא מהתורה דווקא יחגג לכל הדורות 
כל המועדים עתידין ליבטל, וימי הפורים אינן בטלים לעולם. 
אמר רבי אלעזר: אף יום-הכיפורים לא ייבטל לעולם, שנאמר 

והייתה זאת לכם לחוקת עולם 
הערה 

בתלמוד הזימתי - רבי אלעזר מציין כי יום הכיפורים לא יבוטל כי נאמר עליו בתורת ישראל העברית שהוא 
חוק עולם - אך אם תקרא בספר שמות פרק שנים עשר וגם בספר ויקרא פרק עשרים ושלש תראה כי 
כל מועדי ישראל מצווים לחוק עולם בדיוק כפי שיום הכיפורים מצווה לחוק עולם - אז האם חזל לא ידעו 

כלל תורה בדברים כה בסיסיים - או שאולי לימדו את הכסילות הזו בזדון - רבנים יתרצו לך שחזל לא 
באמת התכוונו לדברים שאמרו כי איזשהו רב באיזה ספר החליט שהם לא באמת התכוונו לכך - שאל 

אותם - מדוע רב שחי מאות שנים אחרי כתיבת התלמוד בא וטוען לדעת מה חזל התכוונו בדבריהם - ולמה 
חכמי היהודים חזל לא ידעו להתנסח מספיק טוב בעצמם בדבר כה בסיסי וחשוב כגון מועדי ישראל - והיו 
צריכים רב יהודי שיפרש את דבריהם לפי משאלות ליבו מאות שנים מאוחר יותר - ואגב גם פירושו הוא 
כסילות מוחלטת אם בוחנים אותה לפי תורת ישראל העברית ואני אשאיר לך לגלות בעצמך את התירוץ 

שלהם  - עוד שאל את הרבנים - מדוע חזל מציינים דווקא חג שהוא זר לחלוטין לתורת ישראל העברית - 
פורים - חג שמעולם לא ציווה אותנו הבורא לחגוג - כחג שיחגג לעולם - בעוד חגי ישראל האמיתיים שכן 
מצווים עלינו בתורה לכל הדורות - יבוטלו - זכור במחקרך כי המשיח בתורת ישראל העברית הוא הכהן 

הגדול - אהרן הלוי ותפקיד המשיח עובר בירושה מאב לבנו לכל הדורות בתוך משפחת אהרן הלוי בלבד 
וכי אכן היה קיים משיח גם בתקופתו של משה  - הלוא הוא אהרן הלוי 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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 ——————————————————————————
מדרש רבה חומש בראשית סדר וירא פרשת מח יד 

חזל אשר מלמדים בשקר כי אסור לאכול בשר עם 
חלב על ידי התעלמות מקשר הדם בין הגדי לאמו - 
מסבירים כי כאשר בתורה אברהם הגיש לאלהים 

ולמלאכים ארוחת בשר חמאה וחלב - אלהים 
והמלאכים כביכול לא באמת אכלו - אלא רק העמידו 

פנים כאוכלים - בשביל הנימוס 
 ֲהֵלְך ְּבִנימּוָסּה, ְלַמְעָלה ֶׁשֵאין ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ָעָלה מֶׁשה ַלָּמרֹום ְוֹלא ָאַכל, 

ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים ט, ט): ָוֵאֵׁשב ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכְלִּתי 
ּוַמִים ֹלא ָׁשִתיִתי, ֲאָבל ְלַמָּטה ֶׁשֵּיׁש ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ 

ַוּיֹאֵכלּו, ְוִכי אֹוְכִלין ָהיּו, ֶאָּלא ִנְרִאין ְּכאֹוְכִלין, ִראׁשֹון ִראׁשֹון ִמְסַּתֵּלק. 
הערה 

קרא בראשית פרק שמונה עשר 
אברהם מגיש ארוחה לאלהים ולמלאכיו והם אוכלים את הארוחה - ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן 

ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו 

שאל את הרב - היכן בתורה כתוב שאלהים העמיד פנים כאוכל האם תוכל להביא פרק 
ופסוק והאם יתכן כי אלהי האמת יעמיד פנים כצבוע 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01633_part_4.html#bm:0000764-%23%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%98-%7B%D7%98%7D!
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 ——————————————————————————
תלמוד בבלי ברכות דף ו עמוד ב 

לפי חזל אלהים כועס כשהוא בא לבית הכנסת 
ורואה פחות מעשרה אנשים 

למרות שאין בתי כנסת בתורת ישראל 
או מצווה כלשהי מאלהים לעם להתפלל 

אמר ר' יוחנן בשעה שהקב"ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא 
כועס שנא' (ישעיהו נ, ב) מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה 

ועוד מאותו עמוד… 
כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר (תהלים יב, ט) סביב 

רשעים יתהלכון  

שאלה לרב 
האם תוכל להסביר מהו הקשר בין המשפט סביב רשעים יתהלכון - משפט שלא קיים 

בתורת ישראל העברית - ובין מסקנתם של חזל כי המתפלל מאחורי בית הכנסת הנו 
אדם רשע - שים לב כי לפי חזל אדם המתפלל מאחורי בית הכנסת הוא רשע 

אך דמותו הדימיונית של המלך דוד  - שלפי ספר שמואל שכב עם אשתו של החייל שלו 
אוריה - ולאחר מכן רצח את החייל בעורמה - הוא לא רשע - אלא צדיק וקדוש 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A0_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%91_%D7%98
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 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת סוטה תוספות - פרק שלישי היה נוטל דף כא עמוד ב 

מוטב שיישרפו דברי תורה 
ובלבד שלא ימסרו דברי תורה לנשים 

חזל עונים בגסות רוח לאשה אשר העזה לשאול שאלה ומוסיפים כי עדיף לשרוף תורה 
מאשר ללמדה לנשים 

הקהל את העם האנשים והנשים והטף אנשים באו ללמוד נשים לשמוע ונראה 
דפי' דמצוה לשמוע הנשים כדי שידעו לקיים מצוה ולא משום שידעו שזכות 
תולה: מטרונה (אשה כלשהי) שאלה את ר' אלעזר (שאלה את הרב) מפני מה 

חטא אחת במעשה העגל והן מתין בה ג' מיתות אמר לה (ענה לה הרב) אין אשה 
חכמה אלא בפלך (לא ענה לה עניינית אלא בייש אותה) אמר לו הורקנוס בנו 

בשביל שלא להשיבה דבר אחד מן התורה אבדת ממני ג' מאות כור מעשר בכל 
שנה א''ל ישרפו ד''ת (דברי תורה) ולא ימסרו דברי תורה לנשים 

שיעורי בית לקורא 
לך ומצא כמה בילבולי מוח נכתבו וכמה מילים נשפכו כפירושים לפסקה זו על מנת להצדיק את 

גסות הרוח המבישה של חזל כלפי נשים - חפש את הביטוי הבא  
פירושים שנאמרו בכוונתו של רבי אליעזר + אין אשה חכמה אלא בפלך 

שאלה לרב 
מצוות התורה העברית מופנות גם כלפי נשים אז מדוע עדיף לשרוף דברי תורה מאשר למסור 

אותם לנשים 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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 ——————————————————————————
רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש ד הלכה י 

אדם שהוא אפיקורס [מתנגד לדרך  היהדות בגלוי] 
או העושה עבירות להכעיס אף עבירות יחסית 
קלות כגון לבישת בגד שעטנז [בגד צמר וכותנה] 

יש לרצוח אותו 
רמב״ם 

האפיקורסים והם עובדי עבודה זרה או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל 
נבילה או לבש שעטנז להכעיס הרי זה אפיקורוס ושכופרין בתורה ובנבואה 
היה מצוה להרגן. אם יש בידו כח להרגן בסייף בפרהסיא הורג. [יש להרוג 
אותם לעיני כל] ואם לאו היה בא עליהן בעלילות עד [א] שיסבב הריגתן. 
כיצד ראה אחד מהן שנפל לבאר והסולם בבאר היה מסלקו ואומר הריני 

טרוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לך וכיוצא בדברים אלו 
הערה 

ההולך בעצת הרמבם יחשב לפי תורת ישראל העברית לרוצח ודינו לפי תורת ישראל העברית 
יהיה מוות בגין רצח כי רצח אדם - דברי רמבם אינם מגובים בתורת ישראל 

התורה מציינת עבירות מאוד מסוימות בהן העונש הוא עונש מוות - וגם במקרה של עונש מוות 
רשאי השופט לפי התורה להמיר את עונש המוות בכופר כלומר בקנס מלבד במקרה של רוצח 
רשע - ובכל מקרה אין להמית אדם ללא משפט צדק וללא עדים - קרא בתורת ישראל העברית 

את ספר שמות פרק עשרים ואחד וגם את ספר במדבר פרק שלושים וחמש 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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 ——————————————————————————
רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש ד הלכה יא 

נוכרי שלא מישראל המצוי בסכנת חיים 
אין להצילו 

רמב״ם 
אבל עובדי כוכבים שאין בינינו ובינם מלחמה ורועי בהמה דקה מישראל 

וכיוצא בה אין מסבבים להן המיתה ואסור להצילן אם נטו למות כגון שראה 
אחד מהן שנפל לים אינו מעלהו שנאמר לא תעמוד על דם רעך. ואין זה רעך 

הערה 
כולי תקווה שבשלב זה אתה הקורא הנבון כבר מבין מדוע כתבתי בהערות לספר זה כי רמבם - או 

רבי משה בן מימון היה חלאת אדם חשוכה במיוחד ולכן הנני מציין בספר גם מדבריו שלא מהתלמוד 
מאחר והוא מהווה עמוד תמך רציני ביותר ביהדות 

בניגוד לדברי הבלע המזעזעים של רמבם - ברצוני להביא לך פסוק מתוך תורת ישראל העברית 
בענייני מוסר בין אנשים שלא מחבבים אחד את השני ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור אִֹיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה ָהֵׁשב 

ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו 
שמות פרק עשרים ושלוש 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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 ——————————————————————————
רמב״ם הלכות איסורי ביאה פרק א יד 

רמב״ם מסביר כי למרות שתורת ישראל אוסרת 
משכב זכר - גבר הבועל ילד שגילו פחות מתשע 

- פטור מעונש 
רמב״ם 

הבא על הזכור, או הביא זכור עליו…אם היה הזכור בן תשע או פחות, 
שניהן פטורין 

תזכורת 
הנני מציין בספר זה גם מדבריו של רמבם שלא מהתלמוד מאחר והיה חלאת אדם חשוכה במיוחד 

 ומהווה עמוד תמך רציני ביותר ביהדות 

איסור משכב זכר - תורת ישראל העברית ספר ויקרא פרק עשרים 
ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה 

ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם 

אך ילד אשר נחטף ונאנס על ידי יהודי - לא יומת - כי הדבר נכפה עליו 
גופו של הילד נגנב ממנו - והתורה מצווה בשמות פרק עשרים ואחד - 

וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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 ——————————————————————————
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ע עמוד א 

לדברי חזל כאשר ראה חם את אביו נח ניגלה 
באהל הוא כרת לאביו את איבר מינו או לחילופין 

- ביצע בו מעשה סדום 
…ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלו וירא חם 
אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ ויקח שם ויפת את השמלה וישימו 
על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם וגו' וייקץ נח מיינו 

וידע את אשר עשה לו בנו הקטן רב ושמואל חד אמר סרסו וח"א רבעו … 
מחדד רש״י 

ֵיׁש אֹוְמִרים ֵסְרסֹו ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְרָבעֹו 
הערה 

הנה חזל מוסיפים מדמיונם הזימתי והחולני לסיפורי התורה ולדעתי הם עושים זאת בזדון כדי 
להשפיל את עם ישראל ואת תורתו - בתורה העברית אין זכר לדברי הבלע שלהם - נח לא סורס ולא 

נאנס על ידי בנו חם - נא קרא בראשית פרק תשע ושפוט בעצמך 
שאלה לרב - איך ניתן להבין מסיפור נח בתורה העברית כי בנו חם סירס אותו או ביצע באביו מעשה 

סדום - והנה הקטע אליו מתייחסים חזל מהתורה ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם ַוֵּיְׁשְּת ִמן ַהַּיִין 
ַוִּיְׁשָּכר ַוִּיְתַּגל ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץ 

איך חזל מסיקים ממשפט זה כי חם סירס או בעל את אביו 
ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאחַֹרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם 

ּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרִּנית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם ֹלא ָראּו 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
משנה מסכת שבת פרק ב 

חזל קובעים כי אשה תמות בזמן הלידה אם לא 
היתה זהירה בהדלקת נר שבת- אף כי אין מצווה 
בתורת ישראל העברית לאזרח הארץ להדליק נר 
שבת - רק הכהנים מצווים בהדלקת נרות המנורה 
ַעל ָׁשֹלׁש ֲעֵברֹות ָנִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵליָדָתן, ַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות ַּבִּנָּדה, ּוַבַחָּלה, 

ּוְבַהְדָלַקת ַהֵּנר 

הערה 
כמובן שכל הפסיקה הזו היא קשקוש מוחלט- חזל ממציאים מצוות כתאוות ליבם- ללא קשר לכתוב 

בתורת ישראל העברית - ולכן התורה שבעל פה היהודית נקראת בלשון מדויקת יותר 
הברית החדשה היהודית - זוהי ברית בין חזל אלילי היהודים ובין חברי כת היהדות האלילית 

המקדשים את דברי הבלע של חזל כאילו היו דברי אלהים חיים - שהרי כת השטן היהודית מלמדת 
בשקר כי דברי הבלע של חזל כביכול ירדו אל משה בהר סיני ביחד עם תורת ישראל העברית 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
רמב״ם הלכות עדות ט הלכה א 

נשים פסולות מלתת עדות 
עשרה מיני פסלות הם כל מי שנמצא בו אחד מהן הרי הוא פסול לעדות 

ואלו הן: הנשים והעבדים והקטנים והשוטים והחרשים והסומים 
והרשעים והבזויין והקרובין והנוגעין בעדותן 

מחדד הרמב״ם בהלכה ב 
נשים פסולות לעדות מן התורה שנאמר על פי שנים עדים לשון זכר 

ולא לשון נקבה 
עוד מחדד הרמב״ם בהלכה ג 

וכן הטומטום והאנדרוגינוס פסולין מפני שהן ספק אשה 
וכל מי שהוא ספק כשר ספק פסול הרי הוא פסול  

תזכורת 
הנני מציין בספר זה גם מדבריו של רמבם שלא מהתלמוד מאחר והיה חלאת אדם חשוכה במיוחד 

 ומהווה עמוד תמך רציני ביותר ביהדות 
הערה 

התורה כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים כי ככה זה בעברית - מצוות לא תרצח לדוגמא 
מופנת אל נשים ואל גברים כאחד - כשאלהים מפנה מצוה אך ורק לנשים או אך ורק לגברים הוא 

מציין זאת - כפי שאתה רואה לרמב״ם היתה בעיה רצינית עם נשים - זכור כי הרמב״ם מותיר לגבר 
לבעול ילד זכר ללא עונש - אם הילד הזכר הוא מתחת לגיל תשע - וכי הרמב״ם הוא עמוד תמך 
רציני ביהדות וכי חזל מסבירים כי אין כל נזק ממשי בבעילת פעוטות - אך רבנים ימהרו להסביר 
שהדברים הוצאו מהקשרם - אז לך ובדוק בעצמך את הדברים והיה מוכן לכך - שגם לך יקראו 

אפיקורס אנטישמי וכופר - כדי להשתיק אותך 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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מה התלמוד היהודי מלמד את ילדי ישראל העבריים 
מאת אסף העברי - הספר המלא חופשי להורדה והפצה 

 ——————————————————————————
תיקון לגבי המילה כופר 

אותה היהדות האלילית הוציאה מהקשרה 

המילה כופר הוצאה לחלוטין מהקשרה על ידי היהדות האלילית 
לפי תורת ישראל העברית כופר הוא התשלום אשר משלם אדם אשר חטא על מנת לכפר על חטאיו 

על מנת שאלהים יסלח לו - אז כאשר אלה הקוראים לעצמם יהודים מכנים אותך כופר - עליך לתקן 
אותם ולהסביר להם כי כוונתם היתה לקרוא לך חוטא - וכי כופר הוא מה שהחוטא משלם על מנת 

להתנקות מהחטא שחטא - מתוך תורת ישראל העברית 

ִאם ּכֶֹפר יּוַׁשת ָעָליו ְוָנַתן ִּפְדיֹן ַנְפׁשֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר יּוַׁשת ָעָליו - שמות פרק עשרים ואחד 
ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם - שמות פרק שלושים 
ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם  

- ויקרא פרק ארבע 
ְוֹלא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר הּוא ָרָׁשע ָלמּות ִּכי מֹות יּוָמת - במדבר פרק שלושים וחמש 

ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַליהָוה ְמאֹד - בראשית פרק שלושה עשר 
ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי - בראשית פרק שלושים ואחד 

ְוֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים - בראשית פרק שלושים ותשע 
ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי - שמות פרק שלושים ושנים 

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה  
- ויקרא פרק חמש 

 ——————————————————————————
זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 

דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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 ——————————————————————————
תלמוד בבלי בבא מציעא דף עה עמוד א 

תורת ישראל אוסרת להלוות בריבית אך חזל 
פסקו כי תלמידי חכמים רשאים להלוות בריבית 
ואמר רב יהודה אמר שמואל תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה ברבית 

לעומת זאת - תורת ישראל העברית  

ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך ֹלא ִתְהֶיה לֹו ְּכנֶֹׁשה ֹלא ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך 
שמות פרק עשרים ושנים 

ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך …ֶאת ַּכְסְּפָך ֹלא ִתֵּתן 
לֹו ְּבֶנֶׁשְך ּוְבַמְרִּבית ֹלא ִתֵּתן ׇאְכֶלָך 

ויקרא פרק עשרים וחמש 
 ——————————————————————————

זכור כי לפי היהדות האלילית - אשר לא קיימת בתורת ישראל העברית - 
דברי חזל הם דברי אלהים חיים - אשר ירדו אלינו כביכול בהר סיני 
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אפשר להמשיך אבל נעצור פה 

לא בריא לאדם להתעסק בזימה ובתועבה 
גם אם זה בשביל להציג אותן כראיה לאחרים 

מי שימשיך לחקור את התלמוד ימצא עוד בעיות בשפע 
אף כי לא נעזרתי בספריהם של הנוכרים יש להם מידע בשפע 
מאחר וביקשו לדעת מי אלה היהודים האלה המתנחלים אצלם 

לסיום 
הנה חמש טענות להמשך המחקר שלך בנוגע ליהדות האלילית 

אשר השתלטה על זהות עמנו העברי בזדון והביאה עליו אסונות כבדים 
אנא חקור טענות אלה בזמנך החופשי 

טענה ראשונה 
בתורה העברית הכל נספר במספרים 
כולל חודשי השנה אשר נספרים כך 
חודש ראשון חודש שני וכן הלאה  
אין שמות לחודשי השנה העברית 

ביהדות האלילית לעומת זאת הספירה המסורתית היא באותיות 
את ימות השנה סופרים באותיות ואת חודשי השנה מכנים אחר 

עבודה זרה בבלית והלוח היהודי נקרא בשקר לוח עברי 
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טענה שניה 
לפי בורא העולם בתורה העברית 

ראש השנה העברי חל באביב ואין ראש שנה אחר 
אלא אך ורק ספירה אחת של חודשי השנה 
ביהדות האלילית לעומת זאת הפכו את זה 

ראש השנה היהודי חל בסתיו - הפוך מהתורה 
היהדות טוענת בשקר שבתורה ישנם ארבעה סוגים של ראשי שנה 

באמצעות הוצאת ביטוי אחד מהתורה מהקשרו והוא 
ְוַחג ָהָאִסף [סוכות] ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה 

אך צאת השנה מתחילה מאמצעה - ולא מסופה 
קרא ויקרא פרק עשרים ושלוש לספירת החודשים הנכונה 

טענה שלישית 
על פי תורת ישראל העברית 

המשיח הוא זכר עברי מזרע אהרן הלוי 
אשר לא היה יהודי 

המשיח הוא הכהן הגדול במקדש לכל הדורות 
והתפקיד עובר מאב לבנו לכל הדורות 

ביהדות האלילית לעומת זאת 
המשיח הוא מלך יהודי מזרע דוד  
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טענה רביעית 
לפי תורת ישראל העברית 

יום מתחיל עם אור ראשון בבוקר 
לפי סיפור הבריאה בו אלהים מכנה את האור יום 

ובו מתוארת עבודת הבריאה במהלך היום 
ולאחריו מגיע הערב בו אלהים חדל מעבודתו ולאחר מכן מגיע הבוקר 

ובאור הראשון בבוקר שם מסתיים יום ושם מתחיל יום חדש 
הספירה של הימים בתורה תואמת זאת 

יחד עם זאת מועדים מתחילים בערב של יום קודם ומסתיימים בערב 
ויש לזה סיבות מעשיות ורוחניות 

ביהדות לעומת זאת יום מתחיל בדיוק הפוך 
בערב עם רדת החושך 

טענה חמישית 
לפי תורת ישראל העברית 

אתה עברי לפי האב כי זכר הוא זכרון וכך תולדות אבות ישראל ואבות כלל 
האנושות מפורטים דרך זרע האב ולא דרך שרשרת האמהות וגם שבט יוסף 
כולו הגיע מאב עברי ומאם נוכריה היא אסנת - גם אשתו של משה ציפורה 
היתה מהמדינים - וכך גם בטבע זרע של עץ אמנם מקבל את גופו מהאדמה 

כפי שתינוק מקבל את גופו מהאם - אך זהות העץ היא לפי הזרע - כפי 
שזהות תינוק היא לפי הזרע 

ביהדות לעומת זאת זהותך היהודית היא לפי האם ולא לפי האב 
וזאת למרות שיהדות מבטלת את חוק זה בעצמה באמצעות ההמצאה 

היהודית הנקראת גיור אשר לא קיימת בתורת ישראל - המאפשרת לכל 
נוכרי לרשת את ארץ העברים בתהליך דימיוני הנקרא גיור- המילה גר 

בתורה היא לא גיור - אין קשר בין המילים - גר הנו תושב הארץ שאינו 
אזרח - ואינו יכול לרשת את אדמות ישראל לצמיתות 
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המכסה 
אני מאברהם 

אשר אני עשה 
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו 

למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה 
לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה 

על אברהם 
את אשר 
דבר עליו 

ארבע רגלים לתורה בראשית שמות ויקרא במדבר 
השמש והירח הנם חגים סביב צפון ברקיע השמים 
ארצנו הנה מנהר מצרים ועד הנהר הגדל נהר פרת 
אנו העם העברי בכור האלהים עם התורה העברית 
משמעות החיים הנה משמעת החיים תורת העברים 

יהוה בורא העולם חי וגם עמו בכורו העברי חי 
אני 
אסף 

העברי 
עבד אדני יהוה 

סוף 


