ְו ָהיָה יוֹ ם אֶ ָח ד הוּא יִ ָּו ַדע לַ ה' לֹא יוֹ ם ְול ֹא לָ יְ לָ ה ְו ָהיָה לְ עֵ ת עֶ ֶרב יִ ְהיֶה

אוֹ ר:

קוֹ ל הָ ַר ַעם מס'  465התש"ע
בואו נשתחוה ונכרעה
סימן חדש מדהים לגאולה שמפציעה
כאשר אדם עורך חוזה (לדוגמא) למכירת ביתו ,האם
לאחר  011שנה יכול נינו של המוכר לבוא לבעל הבית
החדש ולומר לו הבית הזה שלי? האם הוא יכול
להחזיר מצב לקדמותו ולהפר את החוזה? האם דבר
ֺל ֶכם
ַאתם ִנ ָצ ִבים ַהּיֹום כ ְּ
זה יכול לעלות על הדעת? ֶ
יכם ....וְּ לֹא ִא ְּת ֶכם ְּל ַב ְּד ֶכם ָאנ ִֹכי כ ֵֹרת ֶאת
ִל ְּפנֵי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ָאלה (האזהרה)
וְּאת ָה ָ
ַה ְּב ִרית (ההבטחה) ַהזֹאת ֶ
ֶשנֹו פֹה ִע ָםנּו ע ֵֹמד ַהּיֹום ִל ְּפנֵי ה'
ַהזֹאתִ :כי ֶאת ֲא ֶשר י ְּ
וְּאת ֲא ֶשר ֵאינֶמּו פֹה ִע ָםנּו ַהּיֹום :אנו רואים
להינּו ֵ
ֱא ֵ
כאן כי נחתם חוזה ִעם ָעם ישראל לפני  0011שנים.
ובאופן מיוחד מודגש בחוזה\ברית\אלה\אזהרה כי גם
מי שלא נמצא בעת חתימת החוזה יהיה מחויב לו!!!!
ׂשימו לב ללשון המדהימה שבתורה " ְו ֵאת ֲא ֶשר ֵאינֶמו
פֹה ִע ָםנו ַהּיֹום :כלומר גם כאלו שעדיין לא באו לעולם.
ולכן אין יהודי שיכול לבוא ולומר אני לא מחויב .או
שבעצם לומר שהוא לא מחויב ,הוא כן יכול כמילים
בעלמא .אבל את התשלום על מעשיו יפרעו ממנו בעל
כורחו ולמה אני כותב את זה? כי אנחנו נמצאים ממש
על סף הגאולה ולכן שתדעו כי כולנו נהייה נִ ָצ ִבים מול
פני המציאות שתבוא ואף אחד לא יוכל להתחמק!!
ולומר לא ידעתי לא הבנתי לא שמעתי וכולי .ראה,
שופטים ,כי תצא ,כי תבוא ,ניצבים ,וילך ,האזינו,
וזאת הברכה .אלו סדר הפרשיות שבתורה לפני ראש
השנה יום הדין .וחשבתי שהרי אין שום דבר בתורה
ללא משמעות .וכשהסתכלתי על סדר הפרשיות
חשבתי שכך אומרת לנו התורה :ראה ותבין! אתה
עומד להיות במשפט בפני שופט-ים ועל מנת לסנגר על
עצמך עליך להתכונן לכך וכי תצא מעצמך מ-ד'
אמותיך ותתבונן על הדברים מבחוץ כך נקודת הראיה
שלך תהיה טובה יותר ורק כך תוכל לעשות את חשבון
הנפש והמאזן האמיתי שלך ולאחר כל זאת כי תבוא
מוכן למשפט ותהיה ניצב-ים (פרשת ''נצבים'' נקראת
תמיד בשבת שלפני ראש השנה; ואין זה מקרה) בפני
אדון עולם בראש השנה וכשתהיה זכאי תלך להאזינו
(שתמיד נקראת אחרי החגים) לפסק הדין וזאת
הברכה שתקבל כשכר על פעולתך הטובה בעולם .ולכן
כאשר ניצבים מול בורא עולם ביום הדין .יש להבין
מה הולך להיות.

סימן חדש מדהים לגאולה

בפרשת כי תבוא כתוב על מצוות הביכורים:
ַאר ְצ ָך
אשית ָכל ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשר ָת ִביא ֵמ ְ
וְ ָל ַק ְח ָת ֵמ ֵר ִ
יך נ ֵֹתן ָל ְך וְ ַׂש ְמ ָת ַב ֶטנֶא וְ ָה ַל ְכ ָת ֶאל
ֲא ֶשר יה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ְל ַש ֵכן ְשמֹו ָשם
ַה ָםקֹום ֲא ֶשר ִי ְב ַחר ה' ֱאל ֶֹה ָ
והביכורים צריכים להיות משבעת המינים ומהפירות
היפים והמשובחים ביותר! (למה שבעת המינים? על פי
החסידות שבעת המינים מסמלים שבעת סוגי המידות
שבנשמות חסד גבורה תפארת וכולי שיש באדם) ואת
הפירות הללו שהתורה מקפידה שיהיו משובחים צריך
להביא לבית המקדש .ואיך מביאים אותם? בתוך טנא
מקש פשוט ביותר .ומתבקשת מיד שאלה דבר משובח
ויקר שמים בתוך עטיפה פשוטה? הרי את הביכורים
שמעלים לבית המקדש היו צריכים להעלות בסלים

מזהב וכסף הראוי למעמד של הבאת הביכורים היפים
ביותר למקום המעולה ביותר בעולם!! אם כן מה
העניין להביא את הביכורים בתוך קש? אומרת
החסידות דבר נפלא הפירות מסמלים את הנשמה
והטנא מסמל א ת הגוף הפשוט והעכור את הקש הגוף
לא צריך הידור כמו הסיפור בתענית רבי חנניה היה
חכם הדור והיה מכוער ושאלה אותו בת הקיסר לרבי
יהושע בן חנניה איך חוכמה מפוארת בכלי מכוער?
ענה לה אבא שלך עושה יין בכלי חרס? אמרה לו ובמה
אתה רוצה שהוא יעשה יין? אמר לה יין כל כך משובח
בכלי כזה מכוער של חרס? הרי אביך קיסר שיעשה יין
בכלים מזהב כיאה לקיסר!! הלכה ואמרה לאביה
לעשות יין בכלים מזהב והחמיץ היין והתקלקל שאל
הקיסר את ביתו מי נתן לך את הרעיון לעשות יין
בתוך כלי זהב? אמרה לו רבי יהושע קרא לו ושאל
אותו למה אמרת לה דבר כזה? השיב לו כמו שאמרה
לי היא אמרתי להוכיח לה שדברים משובחים אין
משתמרים אלא בכלים פשוטים!! ואכן ההידור באדם
צריך להיות בנשמה ולא בחיצוניות בגוף האדם
והחשוב הוא איך הנשמה מובילה את הגוף ולא הגוף
את הנשמה כמו שאמר רבי מאיר אל תסתכל בקנקן
אלא מה שיש בו הקנקן זה לא מה שחשוב אלה מה
שיש בו.
בגמרא בברכות יש דיון מתי הזמן אפשר לשים ציצית
ולהניח תפילין? אומרת הגמרא ברגע שאדם יודע
להבחין בן כלב לזאב תניא ,רבי מאיר אומר :משיכיר
בין זאב לכלב; רבי עקיבא אומר :בין חמור לערוד;
ולהבחין בן כלב לזאב באור יום זה קשה קל וחומר עם
הזריחה ואומרת הגמרא ברגע שהאדם יודע להבחין בן
כלב לזאב אזי הגיע הזמן .וכל דבר שכתוב בגמרא יש
לו גם רובד רוחני וברוחניות אנחנו יודעים שאור
הבוקר מסמן את הגאולה והלילה מסמל את הגלות
את החושך כמו שאומר ישעיהו הנביא ש ֵֹמר ַמה
ִם ַליְ ָלה ש ֵֹמר ַמה ִם ֵליל :מה נשאר מהלילה מהגלות
אבל הבוקר בא קמעה קמעה שהאור הולך ובוקע וזה
העניין של הגאולה לכן מתי אנחנו יודעים שכבר בא
אור הבוקר או הרגע שבו אתה מחליט שזה כבר אור
יום? כאשר אתה מבחין בקושי אבל מבחין בין כלב
לזאב? מה העניין הזה של כלב וזאב? או חמור וערוד
כמו שאומר רבי עקיבא? במדרש תנחומא תולדות
סימן ה כתוב :אדריאנוס אמר לרבי יהושע גדולה
הכבשה העומדת בין שבעים זאבים ,כלומר הגויים
מתורים כזאבים ובמסכת סוטה ובסנהדרין יש תאור
של סימנים לתקופת הגאולה :בעקבות משיחא -
חוצפא יסגא ,ויוקר יאמיר ,הגפן תתן פריה והיין
ביוקר ,ומלכות תהפך למינות ,ואין תוכחת ,בית וועד
יהיה לזנות ,והגליל יחרב ,והגבלן ישום ,ואנשי הגבול
יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו ,וחכמות סופרים תסרח,
ויראי חטא ימאסו ,והאמת תהא נעדרת ,נערים פני
זקנים ילבינו ,זקנים יעמדו מפני קטנים ,בן מנוול אב,
בת קמה באמה ,כלה בחמותה ,אויבי איש אנשי ביתו,
פני הדור כפני הכלב ,הבן אינו מתבייש מאביו ,ועל
מה יש לנו להשען? על אבינו שבשמים .נותנת לנו

הגמרא סימן מדהים "פני הדור כפני הכלב" כאשר
תראה שעם ישראל יהיו דומים לכלב כלומר ברגע
שתראה שעם ישראל דומים לגויים (שבעים זאבים) זה
עם קוקו וזה עם קוקו זה עם עגיל וזה עם עגיל זה עם
קעקוע וזה עם קעקוע זה שיכור וזה שיכור זה רודף
אחרי החומר (רבי עקיבא אומר :בין חמור לערוד =
חמור בר חמור מסמל עפ"י היהדות את החומר) וזה
רודף אחרי החומר ,כסף כבוד וכשיגיע הזמן ותראה
שכמעט אין הבדל בין בין הכלב \ יהודים לזאב \ גויים!!
אז תדע שמפציע אור הגאולה אומנם אחד מהסימנים
הלא טובים אבל סימן מדהים אבל עלינו לדעת שאומרת
לנו הגמרא כי הסימן הזה הוא בחיצוניות וכמו שאמרנו
כקודם יש את הרבד הרוחני .אנחנו ביום חמישי הקרוב
נחגוג את ראש השנה ובראש השנה נברא האדם הראשון
וזה תחילת המעשה ומה ההבדל בין כה' באלול שנברא
העולם ל א' בתשרי? עד בריאת האדם הראשון האלוקות
הייתה בערפול בהסתר עד שבא האדם הראשון תיקנו
חכמים בנוסח התפילה של ראש השנה" :זה היום
תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון" .ומסבירה הגמרא
(ר"ה כז,א)" :אמר רב שמואל בר יצחק :כמאן מצלינן
האידנא=( :כמי אנו מתפללים עתה) 'זה היום תחלת
מעשיך זכרון ליום ראשון' ,כמאן  -כרבי אליעזר ,דאמר:
בתשרי נברא העולם" ...ולפי זה' ,זה היום תחילת
מעשיך'-על יצירת אדם קא אמרינן ,אבל בכ"ה באלול
תחילת בריאת העולם ...האדמור הזקן כי ב "כה" נברא
העולם כאשר כה זה בבחינת כֹה ובראש השנה אומרים
"זה היום תחילת מעשיך" אומר האדמור הזקן כל
הנביאים התנבאו ב כֹה ואילו משה רבינו התנבא ב "זה"
מה הכוונה? כל הנביאים אומרים כה יאמר ה' הם לא
רואים באופן ברור בספקלריה מאירה את הדברים אלא
במעורפל "כמו זה יהיה" בא משה רבינו ואומר "זה דבר
ה' " כבר זה ברור זה לא בערך זה באספקלריה מאירה
ומשה רבינו מצביע בדיוק על האלוקות "זה!!" אז
בבריאה כה באלול זה בבחינת כֹה עדיין לא רואים את
האלוקות בפועל באופן ברור וכשנברא האדם הראשון
זה הפך להיות "זה" בבחינה ברורה של האלוקות הוא
מצביע עליה בברור ואז האדם הראשון לקח את כל
היצורים בבריאה ואמר להם בֹאו נִ ְש ַת ֲחוֶה וְ ִנ ְכ ָר ָעה
נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵי ה' ע ֵֹׂשנו :הוא לקח את כל הבריאה ומיקד
אותה לכיוון ה' יתברך הוא הצביע על האלוקות ואמר
"זה ה' אלוקינו"
עכשיו תראו דבר פלא ועצום :בפרקי שירה יש תאור
על כל יצור נברא מה הוא אומר פסוק לכל יצור ותראו
דבר פלא מה אומר הכלב? כלבים אומרים :באו
נשתחוה ונכרעה  ,נברכה לפני יי עשנו:הכלב אומר
אותו פסוק כמו אדם הראשון?!! שהצביע על
האלוקות?
והסימן השני שנתן רבי עקיבא על החמור כלומר
החומר תראו מה הוא אומר :חמור אומר :לך ה'
הגדולה ,והגבורה והתפארת והנצח וההוד ,כי כל
בשמים ובארץ ,לך ה' הממלכה ,והמתנשא לכל לראש.
כלומר גם בדור האחרון כאשר פני הדור כפני הכלב
כאשר היהודים דומים בחיצוניות לזאב לגויים
ויתעסקו בחומר חומריות בכסף מניות וזהב .דע לך כי
גם אותם אלו שדומים לכלב\חמור דומים לגויים גם
הם מצביעים על האלוקות! ולכן כמו שכתוב :אל
תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו אל תסתכל על אחינו
החילוניים בבוז אל תסתכל על הקנקן על תסתכל על
החיצוניות אלא על הנשמה הטהורה שלהם שהם
עושים את מה שעשה האדם הראשון שהצביע על
האלוקות כך הם עושים היום בדור היתום שלנו! אני

מכיר כל כך הרבה יהודים שהולכים בלי סממנים
חיצוניים של כיפה וזקן ופאות אבל שומרים שבת
ומניחים תפילין ואוכלים כשר באדיקות ,אנשים ישרים
ואוהבים את אחיהם אין בניהם גזענות אין הפליות הם
מוכנים למות על קידוש ה' הן במלחמות ישראל והן בכל
מצב שבו תראה יהודים מוכים הם מיד קופצים לסייע
(אני לא מדבר על הערב רב אלו שמשתפים פעולה עם
אויבינו אלו מיעוט שבמיעוט ולא מיצגים את אחינו
החילונים) היום יש למעלה ממיליון חוזרים בתשובה רק
בשנים האחרונות .ולמי שיש זכות לראות את אור
הגאולה מפציע מצליח לראות ולהבחין בין זאב לכבש
בין יהודי לגוי וכולנו ביחד נקבל את פני משיח צדקינו
עכשיו ממש באהבת חינם אנסו.

סוד עצום ומיוחד לראש השנה לצאת זכאי בדין

ּוג ֺמלֹו יְּ ַש ֶלם לֹו
ַמ ְּלוֵה ה' חֹונֵן ָדל ְּ

משלי פרק יט

והנה עלינו לדעת כי יש שני כיסאות בשמיים כיסא דין,
וכיסא רחמים .ואם נוכל לוודא שבורא עולם ישב בדין
שלנו על כסא הרחמים ,אז בעצם זכינו בדין .ואיך עושים
זאת? כתוב בחושן משפט סימן יד כי באם יש אדם התובע
את חברו ויש ויכוח לגבי מקום בית הדין אז הולכים לפי
דרישת הנתבע כלומר הנתבע יקבע היכן יערך הדיון .ואילו
כאשר אדם מלווה לחברו כסף ותובע את הלווה על שלא
חזיר לו את ההלוואה כאן אומר מרן דבר מעניין ,קובעים
את מיקום בית הדין עפ"י המלווה ולא הנתבע!!! ולמה? כי
הוא נתן כסף לעני! וכך אומר שלמה המלך במשליַ :מ ְלוֵה
ה' חֹונֵן ָדל כלומר מי שנותן צדקה לעני הוא בעצם מלווה
לקדוש ברוך הוא!! ולמה אני מעלה את הנקודה הזאת?
שימו לב לרעיון העצום שמסתתר מאחורי הקביעה הזאת,
ולמה היא חשובה לנו כל כך? כי ביום הדין .ביום ראש
השנה אנו יושבים מול בורא עולם למשפט ,ומאחר שאנו
נתנו לעני צדקה כסף על פי בקשת ה' אנו נחשבים שנתנו
הלוואה לקדוש ברוך הוא .ולפי שולחן ערוך מי שנותן את
ההלוואה הוא קובע את המקום בו ישב הדיין ולכן אנו
תובעים מהקדוש ברוך הוא בדין ו בצדק שישב על כסא
רחמים!! ובוודאי אז אנו נצא זכאים והמסקנה היא
שעלינו לרוץ כל עוד כוחנו במותננו להלוות כסף לקדוש
ברוך הוא לחפש עניים ודלים ולתת להם צדקה על מנת
שנחשב כנותני הלוואה לקב"ה ואז יהיה לנו הזכות לקבוע
את מושב בית הדין .ובעזרת השם נצא זכאים בדין ונכתב
לחיים טובים ולשלום אמן .המאמר מבוסס על דרשה של הרב דן אלימי הי"ו

עוזי ֶע ְז ָרא ִמ ְז ָר ִחי כ "ר המצפה
ב ִב ְר ַכת שבת שלום ִ
לגאולה שלמה עכשיו ממש א.נ.ס.ו ב.י.ל.א.ו
י.י.ל.א.ו
להצלחת ולשמירת אלי ז'נו בן חוה ,לני בת מירי ,ויוסף בן
גרציה

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
ּוב ְכ ָל ָלם :מוריה בת ליאורה ,נהוראי בן לירון ,לירון בן רחל קֹורַל ִ
ָאל ִ .
ִלרְפּוַאת כָל חֹולֵי ַעּמֹו יִשֹר ֵ
ִאי ָלנִית מיכאל בן אסתר ,מזל בת רחל ,שושנה בת רחל ,לגלי חיה בת איריס ,אסתר בת ימנה ,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 אלעד 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.
שירָה ַבת ִאי ָלנִית ,מיכאל בן אסתר ,מיכאל בן אסתר ,הדס בת
ּוב ְכ ָל ָל ן :קֹורַל ִ
ָאל ִ
ּובנֹות יִשֹר ֵ
של ָכל ְבנֵי ְ
ּו ְלזִּוּוג ֶ
יֹוסף ֵבן
מיכל ,שירלי בת מיכל ,שמרית בת ֶריְימֹונְד .שמואל בן ויקטוריה .אֹורִית ַבת אלגרהׁ .שולָה ַבת ְג ַר ְציָהֵ ,
ׁש ְמעֹון ֵבן ִאיָז'ה
ימה ,דֹורִית ַבת רותִ ,
ָפהֵ .א ִתי ַבת שֹונטלֶ .א ְס ֵתר ַבת ִס ָ
יָ
ָמא ָאמֵן ! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס'
יימאָ :קרִין ַבת ִאי ָלנִיתָ ,דנִי ֶבן ָחמֹוְ ,לֶזרַע ַבר ְקי ָ
ְלֶזרַע קֹודֶש ָבר ְק ָ
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ּוב ְכ ָל ָלם :שלום חי בן משה ,שאול לוי בן שמחהֶ ,עזְרָא בֵן ָחנָה ָ ,ברו ְך ֵבן ְפרִידָה
ָאל ִ
ִשמֹות ַעם יִשֹר ֵ
לעיּלּוי נ ְ
ו ִ
הי"ד מוריס בן אלגרה שמחה ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,איסמאל בן 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 רפאל חי בן פורטונה ,אלעד בן חנה ,נחום בן אסתר ,חי אל בן אסתר ,בנימין אלבז בן אסתר,
ִיקטֹור בֵן סֹול ,לִינְדָה בַת ְפרִידָה , ,ג'נט
ָחל ,יֹום טֹוב בֶן ְפרִידָה ,אהרון בן פרידה ,זִיוָה ַבת דְבֹורָה ו ְ
שֹמ ָחה ַבת ר ֵ
ְ
ִׁשמֹות בֵית
שֹמ ָחהָ ,מרִי ַבת סֹול ,ו ְלכָל נ ְ
ְ
ְחה ,סֹולִי קסוטֹו ֵבן
בת פרידהְ ,בכֹורָה ַבת ש ְֹם ָחהְ ,פרִידָה ַבת ָפר ָ
ַאחדות ַעם יִ ש ָֹר ֵאל
ׁש ֵאין ִמי ֶׁשיְַזכִירֵן ְל ַה ְצ ָל ַחת משיח ִצדקנו .ו ְלהתגלותו עכשיו ממש!!!!!! ְל ְ
ָאל ֶ
יִשֹר ֵ
ְהפִיץ ְבכָל ָמקֹום
ה ַרעַם נָא ל ָ
ַבים" קֹול ָ
מַזכֵי ָהר ִ
ּטוח ְ
ש ָבת ניצבים וילך תש"ע הֹוצָָאה לָאֹור " ֶח ְברַת ַה ִב ַ
ָ
ֺשת ַהגִלָיֹון
ִׁשמֹר עַל ְקד ַ
ַב ָרכָה נָא ל ְ
ְתבֹואו עַל ה ְ
ׁשר!!!! ו ָ
ׁש ֶא ְפ ָ
ֶ
ְה ִפיץ ֶאת
ש ַמיִם" ַ http://www.myib.co.il/kh.htmה ְםעונְיָנִים ל ָ
ׁשעַר ַה ָ
ִתן לְהֹורִיד ֶאת ֶהעָלֹון ֵמ ֲא ָתר " ַ
נַ
שרו ל  504-0001533עוזִי
ִת ַק ְ
ַהדַף י ְ

