ו ְָהיָה יֹום ֶא ָחד הּוא יִ ּו ַָדע ַל ה' לֹא יֹום ְולֹא ָליְ לָה ו ְָהיָה ְלעֵת ע ֶֶרב י ְִהיֶה אֹור:

קֹול ָה ַר ַעם מס'  746התשע"א
עולם עפ"י משיח והתורה דירה לזוג צעיר בזול
מה הייתם אומרים על אדם שחופר תעלה וזורק את
החול של החפירה לאחוריו וסותם את מה שחפר?
משוגע לא? ואפילו היינו יושבים מהצד ומתגלגלים
מצחוק על המטומטם שעובד לריק.

אבל איך אומרים הגמל? לא רואה את הדבשת של
עצמו ! זה קורה לנו בכל יום בכל רגע.
יש מדרש שמספר על עיר אחת שהחליטה פעם בשנה
לחכות בכניסה לעיר ואת ההלך הראשון שרואים נכנס
לעיר תופסים אותו ומלבישים אותו בגדי מלכות
וממליכים אותו על העיר,
ולאחר שנה כמו שהמליכו אותו כך תופסים אותו וזורקים
אותו מחוץ לעיר כמו שהוא בא .ותארו לכם אדם מגיע
עם תרמיל ומקל ולפתע תופסים אותו ועושים אותו מלך?
איך שהוא מתחיל להתגאות ולמלוך על העיר ועושה
כרצונו ,והופ אחרי בדיוק שנה זורקים אותו חסר כל!!
יום אחד הגיע הלך אחד לעיר .ומיד המליכו אותו על
הממלכה ,אבל אותו אחד היה חכם הוא התחיל לשאול
שלא כמו קודמיו שקבלו את המלוכה והסתחרר להם
הראש ,הוא התחיל לחשוב רגע מה הולך כאן? מה
פתאום אני מלך? והחכם הזה חקר וגילה כי יש נוהל
בעיר הזו להמליך את ההלך הראשון שמגיע לממלכה
בכל תחילת שנה ולעשות אותו מלך לשנה אחת בלבד!!
ובסוף השנה תופסים את המלך וזורקים אותו עם
התרמיל והמקל שאיתם הוא הגיע ,ואז חשב לעצמו
ההלך החכם הזה רגע בסוף יזרקו אותי עני ואביון כמו
שהגעתי אז מה עושים? ומיד בפקחותו הבין את העניין
הרי הוא מלך וכמלך יכול לעשות ככל שעולה על רוחו,
ואז הוא התחיל להבריח כסף מהממלכה התחיל לקנות
בתים ועסקים מחוץ לעיר ואף אחד לא יכול היה למחות
בידו ,והנה הגיע סוף השנה ובלילה הגיעו אנשי העיר
לקחו אותו מהארמון וזרקו אותו עם התרמיל והמקל
שהגיע לעיר!! אבל שלא כמו קודמיו שהיו המומים ולא
הבינו מה קורה איתם הוא היה חכם ומיד הלך ואסף את
כל הכסף והרכוש שהבריח מחוץ לממלכה.

מה איתנו
אנחנו שהגענו לממלכה האדירה הזו שנקראת עולם \
כדור הארץ אוכלים ושותים ונהנים עד שהופ פתאום
אנחנו נזרקים מהממלכה ומה נשאר לנו ביד? כלום אלא
אם היינו חכמים ומוצאים מן הממלכה כסף וזהב .אבל
רובינו בתוך העלם הזה שבו אנחנו חיים אנחנו לא שמים
לב שאנחנו חופרים בעולם הזה קדימה אבל את כל מה
שחפרנו אנו זורקים לאחור ומכסים את החפירה שעמלנו
עליה כל כך ובסוף היום יוצא שחזרנו לנקודת ההתחלה!!
וכשאנו מגלים את זה אנחנו עומדים משתאים ונכלמים
על הבזבוז הנורא שלנו.
אנשים חושבים שהעולם הוא הפקר ,ממש כמו אותו
חייזר שהגיע מעולם אחר לסופר מרקט ענק ורואה
אנשים מסתובבים עם עגלות ולוקחים מזה ומזה
וממלאים את העגלות בכל טוב וגם הוא לוקח עגלה
ומסתובב בסופר בהנאה ולוקח מזה ומזה ומזה וכשרוצה
לצאת מהסופר הוא מגיע לקופה ורוצים ממנו חשבון הוא
צריך לשלם על כל מה שלקח!!!
ואכן התורה בפרשה שלנו מבטיחה לנו שפע עצום ִאם
ְב ֺחקֹ ַתי ֵת ֵלכּו ...מבטיחה לנו התורה שפע ברכות מה
שעלינו לעשות זה רק לקבל את הברכות ואז להישאר
עשירים גם מחוץ לממלכה הזו העולם הזה .אבל
לפעמים אנחנו מנסים להיות חכמולוגים יותר מדי ולא
מוכנים לראות את הדברים כהווייתם ואנחנו מסבכים
לעצמנו את החיים והנה כמה דוגמאות אמיתיות מהחיים
איך אנו לוקחים דברים פשוטים ומסבכים אותם:
כאשר התחילו בשילוחים לחלל של נאסא ,התברר
לאמריקאים כי אין למצוא עט שכותב בתנאי תת
המשקל השוררים בחללית .הקימו צוות פתוח ,ואחרי
שש שנות מחקר ופתוח והוצאה של  21מליון דולר,
הצליחו לייצר עט דיו שכותב בתנאי תת-משקל ,כותב
על כל סוג של חומר ,כולל זכוכית ,ובתנאי טמפרטורה
משתנים מ  12מעלות מתחת לאפס ועד  022מעלות
צלסיוס .הרוסים ,לעומת זאת ,השליכו את העטים
לפח וסיפקו לאסטרונאוטים שלהם עפרונות כדי
שיוכלו לכתוב בחלליות במחיר של עשר אג' לעיפרון
 .2אריזת סבונים :בשנת  2792התלונן אזרח יפני
לבית חרושת לסבון על כך שקנה אריזת סבונים
וכשפתח אותה נמצאה ריקה! בית החרושת התייחס
ברצינות לתלונה ,חקר ובדק את קו האריזה של
הסבונים במטרה להפעיל מערכת שתמנע מצב בו
אריזה ריקה תוצא לשווק .הם הוסיפו למערך האריזה,
בסופו של הקו ,מערכת מצלמות בקרני " Xהמופעלת
ע"י שני עובדים ,כדי להבטיח שכל אריזה תצולם
ובמידה ואינה מלאה תוסט מקו האריזה .המכונה
שפותחה עלתה  102.222דולר! שמונה חודשים עבדה
המערכת ללא דופי ,עד שהחלו להופיע תקלות .כדי לא
לעצור את קו האריזה בזמן תיקון המערכת ,הציע אחד
העובדים הזוטרים להעמיד בקצה הקו מאוורר חזק
מאוד ,כך שכאשר תעבור מול המאוורר אריזה ריקה,
שמשקלה קל יותר מהרגיל ,ידחוף זרם האוויר את
האריזה אל מחוץ למסוע .הרעיון נוסה ועבד!!!

 .3בעל המלון מניו-יורק  :מנכ"ל אחד ממלונות היוקרה
בניו-יורק נסע  ,בפעם השניה בשנה ,לסאול ,דרום
קוריאה .כשהגיע למלון קיבלה אותו פקידת הקבלה
בברכת "ברוך הבא אדוני ,כמה טוב לראות אותך אצלנו
שוב" .המנכ"ל התרשם עמוקות מנוסח קבלת הפנים,
אך היה בספק אם אכן הזיכרון הטוב של הפקידה
בקבלה הוא שהביא לכך .כשחזר לניו-יורק העלה בפני
הנהלת המלון את הצורך בפתוח מערכת שתאפשר
להכניס למלון צורת קבלת פנים כזו.
הצוות התייעץ עם מומחים שונים ולבסוף הציעו התקנת
מצלמות עם יכולת לזיהוי פנים ומערכת אחסון נתונים
כזו שתאפשר ,בהרף עין של צילום כניסת אדם ללובי,
את זיהויו ותציג בפני פקידת הקבלה את פרטי בקוריו
הקודמים במלון .עלות המערכת הוערכה ב  1.0מליון
דולר .המנכ"ל דחה את ההצעה מפאת עלותה הגבוהה.
בביקורו הבא בסיאול ,כמה חודשים לאחר מכן ,לאחר
ששוב קיבלה אותו פקידת הקבלה בנוסח דומה ,בקש
ממנה המנכ"ל שתואיל להסביר לו כיצד מערכת הזיהוי
עובדת.
ראה ,אמרה הפקידה ,יש לנו הסדר קבוע עם נהגי
המוניות בשדה התעופה .בזמן הנסיעה הם
משוחחים עם הנוסע ומבררים אם זה בקורו הראשון
במלון .ההסדר הוא שבמידה והנוסע כבר בקר במלון
בעבר ,הנהג מניח את המזוודות בצד ימין של דלפק
הקבלה ובמידה וזה בקורו הראשון – בצד שמאל.
הנהגים מקבלים תשר של דולר עבור כל אינפורמציה
כזו .כתוב לנו בתורה בפרוש איך ליהנות מכל השפע
שה' יתברך מרעיף עלינו ולא צריך להיות חכמולוגים על
מנת לקבל את השפע הזה להיפך להיות תמימים עם
ה' יתברך שאומר לנו את התנאיִ :אם ְב ֺחק ַֹתי ֵת ֵלכּו...
והנה דוגמא קטנה איך לחיות על פי התורה

מחירי הנדל"ן עפ"י התורה דירה לזוג צעיר בזול!

כולנו היום נאנקים תחת מחירי הדירות שמאמירים
וקשה ביותר לקנות היום דירה לכל אחד ,ובטח לזוג
צעיר .ובכלל כולנו רואים איך בעולם של היום חלוקת
ההון משתנה ואם לפני כחמישים שנה ההון היה מחולק
בין כל תושבי המדינה היום אנו רואים כי על  72אחוז
מהעושר של המדינה שולטים כשמונה משפחות בלבד
שש ולטים על הבניה ועל המסחר ועל התחבורה ועל
המפעלים שמיצרים את המזון וככה מבלי לשים לב
אנחנו הופכים להיות לעבדים מודרניים וזה לא נעצר כאן
אלא אם תתבוננו היטב אתם תראו כי התהליך הזה
מתרחש בכל העולם כאשר רוב ההון נצבר בידי קבוצה
קטנה ומצומצמת בעולם עד כדי כך שארצות ערב שם
הגיע המצב לכך שמצד אחד השולטים במדינה וחבר
מרעיהם שלטו ב  72אחוז מהתוצר ושאר העם בקושי
היה להם מה לאכול והם קמו ועשו מהפיכה ,ולכיוון הזה
העולם צועד ,כאשר השיטה הקומוניסטית (הנפלאה
ברעיון שלה) שדגלה בשוויון בין בני האדם קרסה!!
והשיטה הקפיטליסטית בשלבי התפוררות כאשר אנו
רואים מדינות באירופה כמו יון וספרד על סף קריסה
ארה"ב בקריסת נדל"ן .אם כן מה הדרך לנהל כלכלה
בצורה הנכונה ביותר מבלי ליצור פערים כאלו עצומים?

הכלכלה עפ"י תורת ישראל
בעולם של היום כאשר מצב כלכלי קשה (גמרא מפורשת
בסנהדרין ,וסוטה .היוקר יאמיר )..אזי אנשים מוכרים

בזול כדי להתקיים ואילו מעט העשירים קונים קרקעות
ומפעלים בזול וע" י כך הם צוברים יותר כוח יותר כסף
ויותר שליטה .ואז הם יכולים לבלוע יותר ויותר את
הסביבה וכשמגיעים לחוסר איזון שמביא למהפכות
ואסונות.
אבל עפ" י תורת ישראל שאומרת כי פעם בחמישים
שנה ביובל מחלקים את הקלפים מחדש!!! כלומר אם
לאדם היה שטח אדמה והוא היה צריך למכור אותו
מסיבה כל שהיא ,אז המחיר היה נקבע לפי כמה שנים
נותרו עד ליובל .ועוד תנאי מדהים יש בעסקה ,המוכר
יכול לרכוש את אדמתו בחזרה במחיר שבה הוא מכר
את האדמה אבל רק בשנתיים הראשונות למכירה
עכשיו תראו איזו מערכת כלכלית מופלאה נוצרת לנו.
הרי תמיד המוכר רוצה למכור ביוקר ואילו הקונה רוצה
לשלם בזול טבעי לא? אבל תראו איזה מכירה מוזרה
נוצרת כאן .אם הקונה רוצה לקנות את האדמה הרי הוא
רוצה אותה למכסימום זמן עד היובל .ולכן אם הוא ילחץ
את המוכר ,והוא ישלם לו סכום פעוט כתוצאה מהלחץ
הרי המוכר יוכל לגייס את הסכום הפעוט .ובתוך שנתיים
לבוא ולקחת את האדמה בחזרה! והנה פתאום יש
אינטרס לקונה לשלם יותר כדי שלא ייקחו לו את
האדמה ומצד שני לא לשלם יותר מדי משום שביובל
האדמה חוזרת אל בעליה כך אנחנו מגיעים למערכת
כלכלית מדהימה שבה הרכוש תמיד שייך לעם בתפזורת
שוויונית .ומצד שני לא יכולים להיות טייקונים שישתלטו
על המדינה כמו שקורה היום .אבל אנשים רוצים להיות
חכמולוגים ולבלוע את הכול רק שהם לא מבינים
שלפעמים זה נתקע בגרון ואז נחנקים.
ככה עפ"י התורה בונים חברה בריאה ללא נסיכים
בעלי דם כחול ומצד שני ללא עניים ללא כלום .ובחברה
שוויונית הכול זורם יותר נעים וזה רק חלק קטן מצורת
החיים שתהה ברגע שיתגלה משיח צדקנו והמדינה
תתנהל על פי חוקי התורה והאמת והצדק ואז יחולו כל
הברכות שה' יתברך מבטיח לנו בפרשהִ :אם ְּב ֺחק ַֹתי ֵּת ֵּלכו
ָארץ
ָתנָה ָה ֶ
יכם ְּב ִע ָתם וְּ נ ְּ
ָת ִתי גִ ְּש ֵּמ ֶ
יתם א ָֹתם :וְּ נ ַ
ֲש ֶ
ֹותי ִת ְּש ְּמרו ַוע ִ
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וב ִציר י ִ
יִתן ִפ ְּריֹו :וְּ ִה ִשיג ָל ֶכם ַד ִיש ֶאת ָב ִציר ָ
בולה וְּ ֵּעץ ַה ָש ֶדה ֵּ
יְּ ָ
ָת ִתי ָשלֹום
ַאר ְּצ ֶכם :וְּ נ ַ
יש ְּב ֶתם ָל ֶב ַטח ְּב ְּ
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ָרע ַוא ַ
זַ
ָארץ וְּ ֶח ֶרב לֹא ַת ֲעבֹר
וש ַכ ְּב ֶתם וְּ ֵּאין ַמ ֲח ִריד וְּ ִה ְּש ַב ִתי ַחיָה ָר ָעה ִמן ָה ֶ
ָארץ ְּ
ָב ֶ
וְּר ְּדפו ִמ ֶכם ֲח ִמ ָשה
ֶח ֶרבָ :
ֵּיכם ל ָ
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יכם וְּ נ ְּ
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יתי ֶא ְּת ֶכם וְּ ִה ְּר ֵּב ִ
וְּה ְּפ ֵּר ִ
יכם ִ
ֲא ֵּל ֶ
תֹוכ ֶכם וְּ לֹא
ָת ִתי ִמ ְּש ָכנִי ְּב ְּ
תֹוציאו :וְּ נ ַ
ָשן ִמ ְּפנֵּי ָח ָדש ִ
נֹושן וְּ י ָ
ָשן ָ
ַא ַכ ְּל ֶתם י ָ
וֲ
וְַּאתם
ָכם לֵּאל ִֹהים ֶ
ִיתי ל ֶ
תֹוכ ֶכם וְּ ָהי ִ
ִתגְּ ַעל נ ְַּפ ִשי ֶא ְּת ֶכם :וְּ ִה ְּת ַה ַל ְּכ ִתי ְּב ְּ
אתי ֶא ְּת ֶכם ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ִמ ְּהיֹת
הֹוצ ִ
יכם ֲא ֶשר ֵּ
ִת ְּהיו ִלי ְּל ָעםֲ :אנִ י ה ֱאל ֵֹּה ֶ
קֹומ ִמיות:
ָאֹול ְּך ֶא ְּת ֶכם ְּ
ֺל ֶכם ו ֵּ
ָא ְּשבֹר מֹטֹת ע ְּ
ֲב ִדים ו ֶ
ָל ֶהם ע ָ

ָחי
בברְכַּת שבת שלום עּוזִי ֶ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 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.
ירה בַת ִאילָנִ ית
קֹורל ִש ָ
ּוב ְכ ָל ָלם :מוריה בת ליאורה ,נהוראי בן לירון ,לירון בן רחל ַ
חֹולי ַעּמֹו יִ ש ָֹר ֵאלִ .
ִל ְרפּוַאת ָכל ֵ
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.
ירה ַבת ִאילָנִית ,מיכאל בן אסתר ,הדס בת מיכל ,שירלי בת מיכל ,
קֹורל ִש ָ
ּוב ְכ ָללָןַ :
ּובנֹות יִ ש ָֹר ֵאל ִ
ּולזִ ּוּוג ֶשל ָכל ְבנֵי ְ
ְ
ָפהֵּ .א ִתי בַת שֹונטלֶ .א ְּס ֵּתר בַת
יֹוסף בֵּן י ָ
אֹורית בַת אלגרה .שולָה בַת גְּ ַר ְּציָהֵּ ,
שמרית בת רֶיְּימֹונְּ ד .שמואל בן ויקטוריהִ .
דֹורית בַת רותִ ,ש ְּמעֹון בֵּן ִאי ָז'ה
ימהִ ,
ִס ָ
ָאמן! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' )222
ָמא ֵּ
ֶרע ַבר ְּקי ָ
ילנִיתָ ,דנִי ֶבן ָחמֹוְּ ,לז ַ
יימאָ :ק ִרין בַת ִא ָ
ֶרע קֹודֶש בָר ְק ָ
ְלז ַ
סֹולי קסוטֹו בֵּן ש ְֹּמ ָחהָ ,מ ִרי
כֹורה ַבת ש ְֹּם ָחה ,פְּ ִרידָה בַת ָפ ְּר ָחהִ ,
ּוב ְכ ָל ָלם :לינדה בת פרידהְּ ,ב ָ
לעיּלּוי נִ ְשמֹו ת ַעם יִ ש ָֹר ֵאל ִ
ו ִ
בַת סֹול ,ולְּ ָכל נִ ְּשמֹות בֵּית יִ ש ָֹר ֵּאל ֶש ֵּאין ִמי ֶשיַזְּ ִכירֵּן ְּל ַה ְּצ ָל ַחת משיח ִצדקנו .ו ְּלהתגלותו עכשיו שלום חי בן משה ,שאול
ָרוך בֵּן פְּ ִרידָה הי"ד מוריס בן אלגרה שמחה ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,איסמאל
לוי בן שמחה ,עֶזְּרָא בֵּן ָחנָה  ,ב ְּ
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 ,ש ְֹּמ ָחה ַבת
ידה , ,ג'נט ְּל ַה ְּצ ָל ַחת משיח
וִיקטֹור בֵּן סֹולִ ,לינְּ דָה בַת ְּפ ִר ָ
ידה ,אהרון בן פרידה ,זִיוָה בַת ְּדבֹורָה ְּ
ָר ֵּחל ,יֹום טֹוב בֶן ְּפ ִר ָ
ָאל
ַאחדות ַעם יִ שֹר ֵּ
ִצדקנו .ו ְּלהתגלותו עכשיו ממש!!!!!! לְּ ְּ
ַכי ָה ַר ִבים" קֹול ָה ַרעַם
ּטוח ְּמז ֵּ
הֹוצָאה לָאֹור " ֶח ְּברַת ַה ִב ַ
ָש ָבת בחקותי תשע"א ָ

ֺשת ַה ִג ָּליֹון
ְתבֹואּו ַעל ַה ְב ָר ָכה נָא ִל ְשמֹר ַעל ְקד ַ
נָא ְל ָה ִפיץ ְב ָכל ָמקֹום ֶש ֶא ְפ ָשר!!!! ו ָ
הֹוריד ֶאת ֶה ָעלֹון ֵּמ ֲא ָתר " ַש ַער ַה ָש ַמיִ ם" ַ http://www.myib.co.il/kh.htmה ְּםעונְּ יָנִ ים ְּל ָה ִפיץ ֶאת ַהדַף
נִ ַתן ְּל ִ
יִ ְּת ַק ְּשרו  504-0002533עוזִ י

