וְ הָ יָה יוֹם אֶ חָ ד הּוא יִ ּו ַָדע ַל ה' ֹלא יוֹם וְ ֹלא לָיְ לָה וְ הָ יָה לְ עֵת עֶ ֶרב יִ ְהיֶה אוֹר:

קוֹל הָ ַרעַ ם מס'  480התשע"ב
ַּדיָּה ְלצָּ ָּרה ְב ַּשעֲ ָּתה
המאמר נכתב לרפואת שר התורה מורנו ורבינו כבוד הרה"ג יעקב
חי יוסף בן מרגלית ,שישוב לאיתנו הראשון עכשיו ממש ויזכה
לקבל את פני משיח צדיקינו עכשיו ממש

ַּדיָּה לְ צ ָָּּרה ב ַּ
ְשעֲ ָּתה ביטוי מוכר וידוע .רק
שהרבה לא יודעים כי מקורו בגמרא במסכת
ברכות ,ואיך נולד הביטוי ומה הוא מקפל בתוכו?
אתם הולכים לקרא דבר מדהים !
בפרשתנו מסופר על פגישת משה עם ה' יתברך
והקב"ה מגייס את משה רבינו לגאול את עם
ישראל ואז משה רבינו שואל את ה' יתברך
"ו ְָאמַ ְרתִּ י לָהֶ ם אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹותֵ יכֶם שְ לָחַ נ ִּי אֲ לֵיכֶם
ו ְָאמְ רּו לִּי מַ ה שְ מֹו מָ ה א ֹמַ ר אֲ לֵהֶ ם :שואל משה
רבינו את הקב"ה מה אגיד לעם ישראל ,מי שלח
אותי אליהם ,מה שמו? ועונה לו הקב"ה :ו ַי ֹאמֶ ר
אֱ ֹלהִּ ים אֶ ל מ ֹשֶ ה אֶ הְ י ֶה אֲ שֶ ר אֶ הְ י ֶה ובתלמוד
הבבלי מסבירים את תשובת ה' יתברך כך :תלמוד
בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב

אהיה אשר אהיה .אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה :לך אמור להם לישראל :אני הייתי עמכם
בשעבוד זה ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכּויֹות.
כלומר מגלה לו ה' יתברך שלעם ישראל תהה
עוד גלות קשה והיא תהה בשעבוד מלכּויֹות.
עונה משה רבינו לה' יתברך ואומר לקב"ה ,ריבונו
של עולם עוד לא גאלת אותם מצרה זו ואתה
מספר להם שתהה להם עוד צרה? במילים של
הגמרא זה כתוב כך:

ריבונו של עולם! ַּדיָּה לְ צ ָָּּרה בְשַּ עֲ תָּ ה

אומר משה לה' יתברך בוא נגאל אותם עכשיו
ולגלּות נדאג כשתבוא.
מסכים איתו הקב"ה ואומר למשה טוב תגיד להם
ככה :אמר לו הקדוש ברוך הוא לך אמור להם
אהיה שלחני אליכם.
כשאנחנו מתבוננים בדו שיח הזה אנחנו בעצם
מגלים סוד עצום ושימו לב :הקב"ה מודיע למשה
שיהיו שתי גאּולֹות אחת במצריים ואחת בזמן
עֲתה שימו לב לדבר מדהים:
דַ יָה ְלצ ָָרה בְשַ ָ

ב ַּ
ְשעֲ תָּ ה = ה תשע"ב

כלומר התשע"ב זו שנת גאולתינו א.נ.ס.ו
בקול הרעם  573כתבתי עפ"י מאמר זוהר ,כי תפרוץ
מלחמה בנר שישי של חנוכה ,ובסיעת דשמיא
אכן פרצה בדיוק באותו היום המלחמה בעזה,
האמת היא שאני מתלבט כמעט שנה אם לכתוב
את המאמר הזה ,אבל החידוש עם שנת
התשע"ב נתן לי את הכוח לשבת ולכתוב את

הדברים הבאים שימו לב:
כמו שכבר ציינתי בקול הרעם  573הבאתי מאמר
זוהר שכתוב בו על בית כנסת אחד בדרום (בית
כנסת חב"ד בהודו) שיאבד ויחרב וחמישה
הרוגים יהיו שם והמאמר מסיים כי לסוף  53יום
ילבש קב"ה קנאה ............ומכאן יש תאור
מבהיל על מה שהולך לקרות בעולם.
מכאן אני רוצה לדלג לאחת הנבואות הברורות
ביותר שמדברת על הגאּולה ,אולם זו גם הנבואה
הסתּומה ביותר שקיימת לנו .וגדולי ישראל בכל
הדורות ניסו לפצח את הנבואה הזו .ואני מדבר
על הנבואה של דניאל הנביא :דניאל יב ּומֵ עֵ ת הּוסַ ר
ָתת שִּ ּקּוץ ש ֹמֵ ם י ָמִּ ים אֶ לֶף מָ ַ
הַ ָתמִּ יד וְל ֵ
אתי ִּם
ו ְתִּ שְ עִּ ים :אַ שְ ֵרי הַ מְ חַ כֶה וְיַגִּיעַ ְלי ָמִּ ים אֶ ֶלף שְ ֹלש
מֵ אֹות שְ ֹלשִּ ים ו ַחֲ מִּ שָ ה :ו ְאַ ָתה לְֵך לַּקֵ ץ ו ְָתנּוחַ
ו ְַתעֲ מ ֹד לְג ָֹרלְָך לְקֵ ץ הַ יָמִּ יןּ :ומֵ עֵ ת הּוסַ ר הַ ָתמִּ יד,
הכוונה לדעתי ,לַהֶ סְ תֵ ר של הקב"ה באלפיים
ְתמִּ יד" וכשמּוסר
שנים האחרונות עד שהפך "ל ָ
הַ ָתמִּ יד\הַ הֶ סְ תֵ ר וְל ֵ
ָתת שִּ ּקּוץ ש ֹמֵ ם .שִּ ּקּוץ מלשון
עבודה זרה .וכשאנו מתבוננים בעולם
המונותאיסטי של היום נראה כי העבודה הזרה
האמיתית עבודת האלילים העיקרית היא בדרום
העולם (המזרח הרחוק) ובעיקר בהודו שם עד
היום עובדים פסלים וחיות .ולכן אני מבין כי
השיקוץ בנבואת דניאל מתכוון להודו המשוקצת
בעבודה זרה .ונמ שיך בנבואה של דניאל שמדבר
על  0321ימים שאותם אני ספרתי מיום תחילת
המלחמה עופרת יצוקה שהתחילה ,על פי הזוהר
הקדוש .שמדבר על הודו המשוקצת ב ל' כסלו
תשס"ט וספרתי ממנה  0321יום שמביאים אותי
לתאריך כד' תמוז התשע"ב כלומר בשבת
פרשת פנחס בתוך בין המיצרים .ואז על פי
נבואת דניאל תגיע תקופה כל כך קשה במשך
 53יום עד כדי כך שדניאל אומר אַ שְ ֵרי הַ מְ חַ כֶה
וְיַגִּיעַ ְלי ָמִּ ים אֶ לֶף שְ ֹלש מֵ אֹות שְ ֹלשִּ ים ו ַחֲ מִּ שָ ה:
ליום י' אלול התשע"ב (ולכן נראה לי שיתכן והמלחמה
תתחיל לפפני והתקופה הקשה תהה ב  53יום הללו ).אני רוצה
להדגיש אני לא נביא ,ולא בן נביא .אני פשוט
קבלתי אומץ לכתוב את הדברים לאחר שקבלתי
חיזוק מההצלחה בפרוש המדויק שהביא מהזוהר
שהביא אותי לנקוב בתאריך פריצת מלחמת
עופרת יצוקה ואני מאמין שעל דרך אותו ניתוח
גם הניתוח הזה מדויק.
אם כן יוצא ,שעד בין המיצרים יתחיל תהליך
ששיאו יהיה בתוך בין המיצרים ,ועל פי ניתוח

הכתוב בפסיקת רבתי על איראן\פרס
אמר רבי יצחק :שנה שמלך המשיח נגלה בו ,כל מלכי
האומות מתגרים זה בזה (מלחמות ,ועימותים מזוינים
ומילוליים בכל רחבי העולם) .מלך פרס (איראן) מתגרה
במלך הערבי (עיראק? סעודיה?) ,והולך מלך הערבי
לאדום (המייצגת אצל חז"ל אימפריה נוצרית ,שבימינו
היא ארה"ב\אירופה ) ,ליטול עצה מהם (מבקש עזרה
וסיוע מארה"ב?) .וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם
(איראן מתחילה בפעולות טרור או מלחמה ברחבי
העולם ,כפי האיומים שלה) .וכל אומות העולם
מתרעשים ומתבהלים ונ ופלים על פניהם .ויאחזו אותם
צירים כצירי יולדה (פחד גדול מהטרור האיראני בעולם).

אני יכול לומר עפ"י הבנתי שישראל לא תתקוף
באיראן .ואולי ,אולי תהייה כינור שני .אבל ישראל
לא תתקוף .ומי שיתקוף יהיו האמריקאים
והאירופים .והאירנים יחריבו את כל העולם .וזה
ציטוט מהנבואה .ומה יקרה כאן בארץ? "

וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים:
להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך?! "
ולבסוף אדום ,ארה"ב ואירופה יחריבו את איראן
פרטים אפשר לקרא בקול הרעם 350
אני כותב את הדברים בביטחון משום שכיום
אנחנו רואים את ההתרחשויות ההזויות שקורות
בעולם בניגוד להיגיון .ובהתאמה מוחלטת למה
שכתוב במקורות שלנו.
עוד ְרָאי ָה לכך שאנחנו אכן ממש בגאולה אני
מביא מרבי יהונתן אייבשיץ זצוק"ל זיע"א ,כפי
שכתב אותם בספרו הנפוץ בכל קהילות ישראל,
"יערות דבש" .הקטע מופיע בחלק ב' ,סוף דרוש
י"ג ,וזה לשונו... :ואמרינן בגמרא (מסכת מגילה דף יב):
כ ֹה אמר ה' למשיחו  -אמר הקב"ה למשיח ,קובל
אני על כורש .אני אמרתי הוא יבנה ביתי ,והא
ציוה 'מי בכל עמו ויעל' .וכבר תמהו מפרשים מה
קובל בזה למשיח ,אבל פירוש הענין הוא,
שאמרו בגמרא (מסכת יומא דף י)" :אין בן דוד בא עד
שייפלו פרסיים ביד רומיים =המעצמות
הנוצריות" .ודייקו מפרשים ,מדלא אמר = בגלל
שלא נאמר :קודם שבן דוד בא יפלו פרסיים ביד
רומיים אלא נאמר 'אין בן דוד בא עד ,אלא
להורות :אפילו יגיע זמן קץ ,מכל מקום
יתמהמה עד שיפלו פרסיים ביד רומיים .וכן
משמעו בגמרא ,דדייק מדכתיב (בספר מיכה פרק ג) "לכן
יתנם עד עת יולדה" דיתפשטו רומיים ט' ירחים
בכל העולם ,זה ראיה שלאחר שכבר הגיע העת
(זמן קץ הגאולה) ,מכל מקום צריך להיות בושש
ט' ירחים להתגברות הרומיים( .מכאן אני מסיק
כי המלחמה תארך ט חודשים בין הנוצרים
לאיראנים) ופריך הגמרא בונים ביד סותרים
הגמרא שואלת איך יתכן שמי שהתיר לבנות את

בית המקדש ,הפרסיים ,יפלו בידי מי שהחריבו
את בית המקדש ,הרומיים ,והגמרא עונה שם:
גזירת מלך היא .ויש להבין מה תירץ בזה צריך
לפרש את תשובת הגמרא ,וזה הפירוש :ויש
לומר שבשביל גזירת המלך מי בכל עמו (שאמר
כורש בניגוד לצווי הקב"ה כמובא למעלה) נענשו
הפרסיים  .וזהו הנ"ל ,כי המשיח בראותו כי
הגיעה העת קץ הגאולה והוא עדיין סובל מרעין
חול אים וייסורים ,רק צריך להמתין עד שיתפשטו
ישלטו הרומיים על פרסיים .וזה קשה למשיח
בונים ביד סותרים בוני ביהמ"ק בידי מחריביו,
ואמר הקב"ה :קובל אני על כורש שעבר על צוויי,
ולכך יענשו וזהו גורם עיכובו .ה' ימהר הגאולה
וישועה ובא לציון גואל וכו' אמן.
ַּקר צ ִָּריְך לְ הִ תְ חַּ מֵּ ם
ולכן אנו במצב הרגיש הזה לאור מה שקורה היום
בארץ במלחמה\מאבק שמעורר ומסית הערב רב
ומלבה את אש המחלוקת בין כל חלקי העם
הקדוש הזה .ושמנסים להבאיש את ריח החרדים
לדבר ה' .ומכניסים שנאת חינם בין חלקי העם.
זה הזמן לקום חרדים ,דתיים לאומיים ,וחילונים.
ולהתאחד ולחמם את הלבבות ,ממש כמו
שאדם משפשף את שתי ידיו בקור על מנת
לחמם אותם כך אנו חייבים להתחבק חילונים
חרדים דתיים לאומים חילוניים כולנו .ביחד על
מנת לבטל את הגזרות הקשות שלא יהיו עלינו.
כאשר ממש בקרוב תפתח המערכה האחרונה
לפני התגלות משיח צדקנו .ומי ייתן והגאולה
תהה ברחמים אנסו.

וְ ָהיָה יוֹם אֶ חָ ד הּוא יִ ּו ַָדע ַל ה' ֹלא יוֹם
וְ ֹלא לָיְ לָה וְ הָ יָה לְ עֵ ת עֶ ֶרב יִ ְהיֶה אוֹר:

בב ְִּרכַת שבת שלום עּוזִּי עֶ ז ְָרא מִּ ז ְָרחִּ י

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.

ּובכְ ָללָם :סימן טוב בן שימחה ,גרציה בת אלגרה ,מוריה בת ליאורה,
לִ ְרפּוַאת כָ ל חוֹלֵי עַ ּמוֹ יִ ש ָֹראֵ לִ .
ירה בַ ת ִאילָנִ ית .מיכאל בן אסתר  ,מזל בת רחל ,שושנה בת רחל ,לגלי חיה בת
נהוראי בן לירון ,קו ַֹר ל ִש ָ
איריס  ,אסתר בת ימנה ,יפה בת אלגרה ,כנרת בת ציפורה ,לאה תרנג'ה ,ירוחם בן בלה ,עילאי בן גלית
רומיה בת נעמי לימור בת אסתר ,חגית בת יהודית ,מענ דל אלעד בן סוזן ,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.
ּובכְ ָללָן :מיכאל בן אסתר ,הדס ב ת מיכל ,שירלי בת מיכל ,שמרית בת
ּובנוֹת יִ ש ָֹראֵ ל ִ
ּולְ זִ ּוּוג ֶש ל כָ ל ְבנֵי ְ
ֶריְ ימוֹנְ ד .או ִֹרית בַ ת אלגרהׁ .שּולָה בַ ת גְ ַר ְציָה ,יוֹסֵ ף בֵ ן יָפָ ה .אֵ ִתי בַ ת שוֹנטל .אֶ ְס ֵתר בַ ת ִסימָ הּ ,ד ֹו ִרית בַ ת
רּותִׁ ,ש ְמעוֹן בֵ ן ִאיזָ'ה
לְ ז ֶַרע קו ֶֹדש בָ ר ְקיימָ אָ :דנִ י בֶ ן חָ מוֹ ,לְ זֶ ַרע בַ ר ְקיָמָ א ָאמֵ ן! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' )222
ידה בַ ת פָ ְרחָ ה ,סוֹלִ י קסּוט ֹו
ּובכְ ָללָם :לינדה בת פרידהְ ,בכו ָֹרה בַ ת ש ְֹמחָ ה ,פְ ִר ָ
לעיּלּוי נִ ְשמוֹת עַ ם יִ ש ָֹראֵ ל ִ
ו ִ
ירן לְ הַ ְצלָחַ ת משיח ִצדקנּו .ולְ התגלותו
בֵ ן ש ְֹמחָ ה,מָ ִרי בַ ת סוֹלּ ,ולְ כָ ל נִ ְׁשמוֹת בֵ ית יִ ש ָֹראֵ ל ֶׁשאֵ ין ִמי ֶׁשיַזְ כִ ֵ
ידה הי"ד מוריס בן אלגרה
עכשיו שלום חי בן משה ,שאול לוי בן שמחה ,עֶזְ ָר א בֵ ן חָ נָה  ,בָ רּוְך בֵ ן פְ ִר ָ
שמחה ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,איסמאל בן רודולף ,שולמית בת מרים ,נעמי בת יהודית ,יונה
בת שר ה ,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,
ידה, ,
יקטוֹר בֵ ן סוֹל ,לִ ינְ ָד ה בַ ת פְ ִר ָ
ידה ,אהרון בן פרידה ,זִ יוָ ּה בַ ת ְּדבו ָֹרה וִ ְ
ש ְֹמחָ ה בַ ת ָרחֵ ל ,יוֹם טוֹב בֶ ן פְ ִר ָ
ַאחדּות עַ ם יִ ש ָֹראֵ ל
ג'נט לְ הַ ְצלָחַ ת משיח ִצדקנּו .ולְ התגלותו עכשיו ממש!!!!!! לְ ְ

ָשבָ ת וארא תשע"ב הוֹצָ ָאה לָאוֹר "חֶ ְב ַרת הַ ִבּטּוחַ ְמזַ כֵ י הָ ַר ִבים" קוֹל הָ ַרעַ ם
נָא לְ ָה ִפיץ ְבכָ ל ָמקוֹם ֶש ֶא ְפ ָשר!!!! וְ ָתבוֹאּו עַ ל ַה ְב ָרכָ ה נָא לִ ְשמֹר עַ ל ְקדֻ ַשת ַהגִ ּלָיוֹן
"ׁשעַ ר הַ שָ מַ יִ ם" ַ http://www.myib.co.il/kh.htmה ְמעּו ְנ ָינִים לְ ָה ִפיץ ֶאת ַה ַּדף
נ ִַתן לְ הו ִֹריד אֶ ת הֶ עָ לוֹן מֵ אֲ תָ ר ַ
יִ ְת ַק ְשרּו  504-0002533עּוזִ י

מוקדש לידידי ורעי שלומי מדהלה להצלחתו בכל מעשה
ידיו ובכל אשר יפנה

