ְו ָהיָה יוֹ ם אֶ ָחד הוּא יִ ָּו ַדע לַ ה' ל ֹא יוֹ ם ְול ֹא לָ יְ לָ ה ְו ָהיָה ְלעֵ ת עֶ ֶרב יִ ְהיֶה

אוֹ ר:

קוֹ ל הָ ַר ַעם מס'  461התש"ע
לראות את העולם נכון

השבוע פורסמה ידיעה כי מדענים מכל העולם סיימו מחקר מקיף עם כל הטכנולוגיה הכי חדישה על כל
סוגי החיים בים ,והכותרת הייתה זו " :במחקר המקיף ,שנערך במשך
עשר שנים ,נספרו לא פחות מ  032אלף סוגי דגים ורכיכות – 0052
זני דגים התגלו בפעם הראשונה!!!! עכשיו אני רוצה לשאול אתכם
שאלה בא מישהו ונותן לך כלל!! ואומר את המשפט הבאֶ :את זֶה
ֹאכלּו :וְ כֹל ֲא ֶשר ֵאין
ַפיר וְ ַק ְש ֶק ֶשת ת ֵ
ֹאכלּו ִמכֹל ֲא ֶשר ַב ָמיִ ם כֹל ֲא ֶשר לֹו ְסנ ִ
ת ְ
ֹאכלּו ָט ֵמא הּוא ָל ֶכם :פרשת ראה והפסוק הזה
לֹו ְסנ ִַפיר וְ ַק ְש ֶק ֶשת לֹא ת ֵ
אומר בפשטות!! את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר
וקשקשת תאכלו וקיבלנו בתורה שבעל פה מסכת נדה פרק ו ,ט
".כל שיש לו קשקשת ,יש לו סנפיר .ויש שיש לו סנפיר ,ואין לו
קשקשת" אותו אחד מכריז ומגלה חוק טבע :כל דג או יצור מים אחר,
אם יש לו קשקשת ,אזי בהכרח ימצא בו סנפיר .אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת .כלומר ,אם
מצאנו באחת מחנויות הדגים בעולם ,חלקי דג אשר לא ניתן לזהות על פיהן איזה דג הוא זה ,אך העור
אשר על פני חלקי הדג מכוסה קשקשים ,הרי הדין הוא שחלקי הדג הללו מותרים באכילה! אף על פי
שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת ,ואנו לא ראינו אם אכן היו לדג זה סנפירים בהיותו שלם .וזאת משום
שעל פי הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים  -אך דג שמצאנו בו סנפירים אינו בהכרח בעל
קשקשים .עתה נתבונן .אפילו בזמנינו ,לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים של דגים ושאר יצורי
המים .האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים ,בעל שם עולמי ככל שיהיה ,אשר יעז להרשות לעצמו
להכריז משפט זה" :כל שיש לו קשקשת ,יש לו סנפיר .ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת" .האם יש מי
שיעז להצהיר הצהרה כזו?! ועוד אותו אחד ממשיך ונותן לכם הוראות קשות ומשונות שאתם לא מבינים
אותו ואת ההוראות שלו לפחות לא את כולן!! עכשיו אני שואל :בא מישהו ונותן לנו חוק\כלל ".כל שיש לו
קשקשת ,יש לו סנפיר .ויש שיש לו סנפיר ,ואין לו קשקשת" אם פתאום נמצא דג שיש לו קשקשים ואין לו
סנפיר האם לא תתמוטט כל התאוריה והחוקים של אותו אחד שנתן לנו אותם? האם יש טעם להמשיך
ולשמור על שאר החוקים שהוא נתן? פשוט שלו ולפי המחקר שהבאתי
בהתחלה אנחנו רואים כמה הים עצוםםםםםםםםםםםם ענק בלי סוף וכותבים
החוקרים לאחר עשרות שנים של מחקר ועשר שנים אחרונות של מחקר
מיוחד ומקיף עם כל הטכנולוגיות כותב כך!! :בסופו של המפקד הבנו שרוב
האורגניזמים לא מוכרים לנו האוקיאנוסים הם פשוט כל כך גדולים שאחרי
עשר שנות מחקר יש לנו רק שברירי מידע על מה שיש בים" עכשיו תבינו
שאותו אחד שאני מדבר עליו הינו בורא העולם שקבע לנו כלל!! שרק מי
שברא את כל החיים יכול לדעת שאין דבר כזה דג עם קשקשים ובלי סנפיר!!!!
אף מדען או כל יצור חי לא יכול לקבוע כלל כזה!!! ולכן יהודים תעקבו אחרי
הוראות הכול יכול הוראות מצילות חיים שנתן לנו הוראות שבלעדהן אין לנו העם הנבחר העם היהודי
יכולת לשרוד וביחוד בתקופה הקשה הזו שבה אנו נמצאים ממש כמו שאנחנו קוראים בהגדה בכל דור
קמים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם!!!!

הפיגוע בלבנון
לצערי אצלנו הארועים מתרחשים במהירות הבזק ממש כמו שכתוב בגמרא :אם ראית דור שצרות רבות
באות עליו כנהר חכה לו ,שנאמר" :כי יבא כנהר צר רוח ה' נוססה בו" ,וסמוך לו" :ובא לציון גואל ולשבי
פשע ביעקב נאם ה'" השבוע בכלל רציתי לכתוב על כל נושא הילדים הזרים שרוצים לגרש לא נגמר זה
לפתע ההתקפה והרצח של סא"ל בארי ז"ל בלבנון עודנו מדבר וזה בה משפחה שלמה נמחקת בתאונת
רכבת אסון איום ונורא!!! ומי יודע מה מחכה לנו מחר? אבל מאחר וכתוב לנו בפרשה ראה!! עלינו לראות
את הדברים כהוויתם למרות כל ההעלם מסביב אנחנו מקבלים מה' יתברך רמזים כדי שנוכל בכל זאת

להתמודד מול הייצר הרע שמטשטש את המציאות ונותן כוח לכל מי שלא רוצה להאמין לכן תראו דבר
פלא שראיתי כאשר התבוננתי בצילום לווין באזור שבו היה הפיגוע בלבנון

באתר התמונה נראית ברור יותר
שּקֹורֶה ָבעֹולָם!!
ָםה ֶ
שלָנו ל ָ
ָמת ַה ֲה ָבנָה ֶ
זֹו ר ַ
הניצול היחיד מאוניה שנטרפה בים ,נסחף עם הזרם והושלך על חופו של אי בודד .הוא התפלל בלהט
לאלוהים שיציל אותו ,וכל יום נהג לסרוק את האופק מקצה ועד קצה  .תשוש ,רעב ופצוע ,הוא הצליח
לבנות לעצמו צריף קטן מעצים שנסחפו אל החוף .לפחות יהיה לו מחסה מחיות טורפות .הוא הכניס
לצריף את מעט חפציו שהיטלטלו איתו בים ,זה היה כל רכושו בעולם .באחד הימים ,כאשר יצא מצריפו
והלך אל היער לחפש מזון ,פרצה דלקה וכילתה את הצריף ואת חפציו .להבות האש גדלו והתפשטו
ואיימו לשרוף את כל היער .עשן שחור היתמר אל על ,והכל היה אבוד  -הצריף ,החפצים..
הוא גנח בצער וכאב ,ופנה בכעס לאלוהים" :איך ,איך יכולת לעשות לי את זה??!! איך אתה מביא עלי
אסון אחר אסון??!" למחרת ,בבוקר מוקדם ,הוא קם משנתו במערה סמוכה לשמע רעש מנועים של
ספינה מתקרבת .היא באה כדי להציל אותו" .איך ידעתם שאני כאן?" שאל את מושיעיו.
"ראינו את סימני האש והעשן ששיגרת אלינו "..ענו לו .קל מאד להתייאש כשדברים לא קורים כמו
שאנחנו חושבים שהם צריכים לקרות .זה אמנם קל ,אבל אסור לנו להתייאש .כל מה שקורה בעולם
הזה ,קורה עם סיבה ,תכלית וכוונה .ובכל דבר ,אפילו הקשה והמכאיב ביותר ,צריך לחפש את קצה
החוט ,המוביל לדבר הבא .אז תזכרו את זה בפעם הבאה ש"הצריף הדל שלכם נשרף - "..זה יכול להיות
סימן עשן שנשלח למקום שאליו הוא היה צריך להישלח ,כדי להוציא אתכם מאיפה שאתם תקועים -
למקום חדש וטוב יותר ...כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו ,זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.
(רבי נחמן מברסלב)

ָחי
ב ִב ְרכַת שבת שלום עוזִי ֶעְזרָא ִמְזר ִ

כ"ר המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש א.נ.ס.ו ב.י.ל.א.ו י.י.ל.א.ו
להצלחת ולשמירת לני בת מירי ,ויוסף בן גרציה

מניין נערים בבית הכנסת בכל יום בשעה 28-05

תפילת שחרית כל יום ב  26-22הודו

יהודי קראת את המאמר ,אנא אל תחזיר לגניזה .זכה יהודי אחר ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.
שירָה ַבת ִאי ָלנִית מיכאל בן אסתר ,מזל בת רחל ,שושנה בת רחל ,לגלי חיה בת איריס ,אסתר בת ימנה,
ּוב ְכ ָללָם :נהוראי בן לירון ,לירון בן רחל קֹורַל ִ
ָאלִ .
ִלרְפּוַאת כָל חֹולֵי ַעּמֹו יִשֹר ֵ
יפה בת אלגרה ,מאיר חי חייאיוב בן בלוריה ,כנרת בת ציפורה ,לאה תרנג'ה ,ירוחם בן בלה ,עילאי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אסתר ,חגית בת יהודית ,מענדל יוסף יצחק בן סוזן,
גרציה בת אלגרה ,ברוך בן לינדה חגי דוד בן אורה ,מזלה בת איבון ,יעקב בן גוטה ,אברהם בן חנה ,עומר בן שולה ,לימור בת אסתר ,בר בת שרה ,נוי בת ורד ,אילנית בת זיווה ,מור בן
מיכל ,שירלי בת עליזה ,הרב משה בן תרצה הלוי ,שאול בן סימה ,ויקי בת פרידה ,מאירה בת ברכה ,אילן אברהם שליש בן מזל ,תומר יאיר בן אלגרה ,דליה אודליה בת אסתריה
שירָה ַבת ִאי ָלנִית ,מיכאל בן אסתר ,מיכאל בן אסתר ,הדס בת מיכל ,שירלי בת מיכל ,שמרית בת ֶריְימֹונְד .שמואל בן ויקטוריה .אֹורִית
ּוב ְכ ָללָן :קֹורַל ִ
ָאל ִ
ּובנֹות יִשֹר ֵ
של כָל ְבנֵי ְ
ּו ְלזִּוּוג ֶ
ש ְמעֹון בֵן ִאיָז'ה
ימה ,דֹורִית בַת רותִ ,
תי בַת שֹונטלֶ .א ְס ֵתר בַת ִס ָ
יֹוסף בֵן יָפָהֵ .א ִ
ַבת אלגרה .שולָה בַת ְג ַר ְציָהֵ ,
ְמית אלבכרי .וְיָעֵל בַת ָחנָהָ .דנִי
יימאָ :קרִין ַבת ִאי ָלנִית ,יאיר בן יונה וחנה בת ציפורה ,תמר בת עליזה ,בת שבע בת אורה ,איריס מיכל בת פרלהֲ .ענָת ַבת ַחוָהִ .עדֵן וְַכר ִ
קֹודש ָבר ְק ָ
ְל ֶזרַע ֶ
ָאמן ! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' )222
ָמא בֵן ָזכַר ! ֵ
ֶבן ָחמֹוְ ,לֶזרַע בַר ְקי ָ
ּוב ְכ ָללָם :שלום חי בן משה ,שאול לוי בן שמחהֶ ,עְזרָא בֵן ָחנָה ָ ,ברו ְך בֵן ְפרִידָה הי"ד מוריס בן אלגרה שמחה ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,איסמאל בן
ָאל ִ
שמֹות ַעם יִשֹר ֵ
ולעִיּלּוי ִנ ְ
רודולף ,שולמית בת מרים ,נעמי בת יהודית ,יונה בת שרה ,משה בורי בן זכריה ,אסף בן רוזט .משה אילוז .ושיר לאה בת ציונה .ליזו בת אולגה ,עזיזה בת סוליקה .שרון רפאלי בת
נורית ,משה לוי בן רחל ,אנג'ל בת פנחס ואנה ,מריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים ,מישל בן שימחה ,יעקב בן אסתר ,אורי בן שמריה .גדליה בן מאיר ,אליהו בלוקה בן חנה ,יוסף
ָחל ,יֹום טֹוב בֶן ְפרִידָה ,אהרון בן פרידה ,זִיוָה ַבת דְבֹורָה וִיקְטֹור ֵבן סֹול ,לִיְנדָה
שֹמ ָחה ַבת ר ֵ
רפאל חי בן פורטונה ,אלעד בן חנה ,נחום בן אסתר ,חי אל בן אסתר ,בנימין אלבז בן אסתרְ ,
שיְַזכִירֵן
ש ֵאין ִמי ֶ
ָאל ֶ
ִשמֹות ֵבית יִשֹר ֵ
שֹמ ָחהָ ,מרִי בַת סֹול ,ו ְלכָל נ ְ
ְחה ,סֹולִי קסוטֹו בֵן ְ
ַבת ְפרִידָה , ,ג'נט בת פרידה ,בְכֹורָה ַבת ש ְֹמ ָחהְ ,פרִי ָדה ַבת ָפר ָ
ַאחדּות ַעם יִ ש ָֹר ֵאל
ְל ַה ְצ ָל ַחת משיח ִצדקנּו .ו ְלהתגלותו עכשיו ממש!!!!!! ְל ְ
ֺשת ַה ִגלָיֹון
ִשמֹר עַל ְקד ַ
ְתבֹואו עַל ַה ְב ָרכָה נָא ל ְ
שר!!!! ו ָ
ש ֶא ְפ ָ
ְהפִיץ ְבכָל ָמקֹום ֶ
ַבים" קֹול ָה ַרעַם נָא ל ָ
ש ָבת ראה תש"ע הֹוצָָאה לָאֹור " ֶח ְברַת ַה ִבּטו ַח ְמַזכֵי ָהר ִ
ָ
ַשרו ל  254-3330277עוזִי
ִתק ְ
ְהפִיץ ֶאת ַהדַף י ְ
ש ַמיִם" ַ http://www.myib.co.il/kh.htmה ְםעונְיָנִים ל ָ
שעַר ַה ָ
ִתן לְהֹורִיד ֶאת ֶהעָלֹון ֵמ ֲא ָתר " ַ
נַ

