
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

  :אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא ַל ה' ִיָּוַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה

 ד"עהתש 418קֹול ָהַרַעם מס' 
 

 בשביל לראות את האמת צריך נקודת ייחוס!!

יש משפט שאומר "תנו לי נקודת משען ואזיז את 
העולם" אמירה זו מיוחסת לחכם יווני אשר ראה 
לנגד עיניו אדם עם מוט ארוך שיש לו נקודת 
משען והוא מסוגל להזיז אפילו דבר עצום כמו 

, אבל כדור הארץ. את עקרון המנוף כולנו מכירים
 באותו עיקרון אבל הפעם לאכאן אני רוצה לגעת 

 
תשומת הלב, \תעּוד  בהזזת דברים אלא בהזזת מּו

וד בעצם בעולם של כל אחד ואחד מאיתנו שטר
הזה עם כל הטרדות של החיים והמלחמות, 
ומרוב ה"רעש" הזה בעצם לא מבחינים בדברים 

כאן אני מגיש לכם את האמיתיים והחשובים. 
המוט הנכסף להזזת העולם )עולם שורש המילה 

 נעלם!(
בפרשה  ,בפרשת בלק ראינו פרשה מאוד מוזרה

אל אין לעם ישרו .זו לא מסופר כלל על עם ישראל
הפרשה רק  .ומשה רבינו שום מושג מה קורה

מגלה לנו באופן מדהים איך מלך מואב מנסה 
לפגוע בעם ישראל והקב"ה פשוט מגן ומציל את 

 עם ישראל. 
לפעמים אדם זקוק למכה על מנת למשוך את 

ביא ןלהדרכי האל הבלתי נתפסות לתשומת ליבו 
אותנו להתבונן מסביב, אבל גם אז לא כולם 

 לעשות את זה. מצליחים
ואכן כאשר אדם לא מודע לסובב אותו אז הוא גם 

 .....לא מתכונן לפורענות

 )מיכה ז) נפלאות אראנו כימי צאתך מארץ מצרים"
אם לפני כשנתיים הייתי כותב שסוריה על מאות 
אלפי חייליה ועשרות אלפי הטילים שמכוונים 
אלינו תקרוס בלי אף כדור שלנו הייתם אומרים לי 

 זרחי אתה צריך אישפוז!!!מר מ
 42אם הייתי אומר לכם שעירק תתפרק תוך 

שעות ותתחולל שם מלחמת חורמה עם עשרות 
אלפי הרוגים ונרצחים עם זוועות הכי גרועות 
שאתם יכולים לדמיין למרות שארצות הברית 

 ... קח כדורים נמצאת שם הייתם אומרים לי 
 אם הייתי אומר לכם שהכיזבאאלה ארגון טרור

 .... עם מאות הרוגים רצחני יקיז את דמו בסוריה

 ואם היית אומר לכם שמצריים עם מוברק
תתפרק אחרי תוניס לוב ותהיה על סף פשיטת 

אז מה אנחנו רואים בכלל? מה רגל.... 
 משמעות של כל זה?ה

 ל"י ח"ו מדינת ישראל על סף כליה!!

כ' בתמוז בה החל  אם נתבונן על מה שקרה מ  
יתן וננתח את הדברים אנחנו נגלה מבצע צוק א

לפני כחודש  פרשת בלק של שנת התשע"דאת 
לערך נחטפו שלושה נערים תלמידי ישיבות ע"י 

לאחר שנים של פרוד מרצחי החמאס ובאופן נדיר 
החל ומלחמות דת עם ממשלה אנטי דתית בעליל 

והחיפושים  החטופיםעם ישראל להתאחד סביב 
כל המדינה אחרי שלושת הנערים ע"י כך ש

הפעילה את כל כוחותיה למצוא את הילדים 
ן לא מובן ובניגוד להתנהלות פובאו הזכים הללו,

המדינה החלו לעצור מחבלים ששוחררו בפרשת 
שליט והחלו לעצור פעילי חמאס שבסיעתה 
דשמיא )תיכף תבינו למה( החלו לתקוף את 
ישראל בטילים מעזה והחל להתגלגל המבצע 

תיבות צ"א ואם תפתחו את  )ראשי "צוק איתן"
א לֹאפרק צ"א בתהילים תראו דבר נפלא:   ִתיר 

ד חַּ ה ִמפַּ ְיל  ץ ל  ח  ם י עּוף מ  עוד לא התחיל ו( :יֹומ 
אז החלו לדבר על הפסקות אש עם המבצע וכבר 

החמאס וראש הממשלה שלנו ממש התחנן 
להפסקת אש אבל.... רבות מחשבות בלב איש 

ד יגיד שזה היה )הוא עוועצת ה' היא שתקום. 
טקטיקה שלו כי הוא ידע שהחמאס לא יסכים 

וה' יתברך הקשה את לב להפסקת אש ח( 
פרעה והם סרבו והכריחו ממש את ראש \חמאס

כנס קרקעית לתוך עזה ואז התחילו יהממשלה לה
 להבין את גודל הנס תקראו!!!! 

 מדינת ישראל עמדה בפני סכנה קיומית
  לראשונה מאז מלחמת השחרור.

 ע"י תפיסת שבויים מהחמאס  לאחר גילוי  
עשרות מנהרות התקפיות שמסתיימות בתוך ערי 

ובחקירת אינן מנהרות טרור, הבינו שהן הדרום 
 הן תשתית כיבוש קרקעיהמחבלים הסתבר כי 

. החמס בתזמון המתאים לו של מדינת ישראל
היה מזרים אלפי חיילים דרך המנהרות לכיבוש 

, אלפים רבים של חיילים ערים ומוצבים צבאיים
שמחופשים לחיילי צה״ל, הורגים , כובשים 
וחוטפים כאשר אין לצה״ל זמן להתארגן . 

של מאות ואלפי טילים  במקביל יורים מטחים
למרכז ומשתקים את יכולת ההתארגנות נגד 

חייל  :תראו מה סיפר חייל שהיה שםהפלישה. 
אחד שהיה שם ונלחם יצא עם הפלוגה שלו 



    

בין היתר  :, והגיע לישיבה של גיסי וסיפרלמנוחה
בלחימה בעזה תפסנו שם כמה מחבלים כדי 
להוציא מהם מידע על פעולות החמאס, אני 

אם יש  -וחברים שלי שאלנו את אחד המחבלים
לכם כל כך הרבה מנהרות לתוך ישראל בעומק 

 -מטר מתחת לאדמה שמגיעות עד באר שבע 42
לפיגועים? למה עד עכשיו לא השתמשתם בהם 

עד עכשיו לא פעלתם כדי לחטוף ולהרוג אזרחים 
שנה אנחנו  21כבר  :המחבל ענה לנו ?ישראליים

וחיכינו שנהיה מוכנים.   בונים את המנהרות
ליום ראש השנה של היהודים, שבראש   קבענו

 1122של השנה הזאת תשע"ד  -השנה הזה 
ודווקא בראש השנה כי אז רוב החיילים 

ואין הרבה שמירה, וזה  משתחררים לבית
נצא כל חמאס דרך המנהרות  ---יומיים של חג 
שנה ונכבוש את ישראל. בכל  21שבנינו במשך 

מחבלים חמושים  101-111מנהרה נצא כ 
ונחטוף תושבים ואותם נשים בתוך המנהרות 
ונפזר אותם בתוך עזה ככה שישראל לא תוכל 
לפוצץ את המנהרות ואת עזה בגלל האזרחים 

וככה נכבוש את הארץ ונשלוט בה   אים.שכלו
שנים אנחנו מתכננים   12.ונהרוג את הציונים

את זה וזה היה אמור לקרות עוד חודשיים 
המבצע שלכם הציל אותכם והרס  השנה בראש

 .זה מה שאמר המחבל לחייל בעזה .את התכנון
 נהרות שנחפרו לערי הצפוןורגע מה עם המ

המנהרות  עי החיזבאללה? שגם מתוך בישראל
האלו היו מכניסים אלפי לוחמים לתוך ישראל 

במצב כזה ייתכנו עשרות אלפי הרוגים שיתוק ו
מערכות ובניית הגנות ברמת השכונה והרחוב. 
זאת בהנחה שערביי יו״ש וחלק מערביי ישראל 

)הם יצטרפו ועוד איך  לא מצטרפים למערכה
. יצטרפו חייבים לקחת את זה בחשבון היום!!( 

שהתקפות נגד של חיל אוויר לא יעזרו כמובן 
כשכולם מחופרים מתחת לאדמה וצוחקים כול 
הדרך לירושלים. במקרה הטוב היו נכנסים כוחות 
בינלאומיים לפרז את המדינה , הנשק הגרעיני 
וכול חלום המדינה היהודית היה מתפורר לעוד 

  כלומר אחים יקרים אלף שנים.

 ח"ו ל"תשעות אין מדינת ישראל! 42תוך 

  ניצלנו אחים נצלנו!!!!
 שהבאתי לכם וכאן אני רוצה להשתמש בעיקרון

אחים  תנו לי נקודת אחיזה ואשנה את העולם
זו נקודת האחיזה שלנו!!!! המקרה הזה שממחיש 
לנו כמה היינו קרובים לאסון לחורבן בית שלישי 
אם ה' לא היה בעזרינו אבל כל זה לא סתם כל 

ר ומסר עצום!!! עם זה בא להעביר לנו מס
בחוץ ובפנים  אויבינוישראל!! תקשיבו העולם של 

לי שננקוף אצבע. אבל ביכול להתפורר בן רגע!!!! 

, ביחוד שאין זה קשה להבנה !פיסהזה קשה לת
לנו נקודה להישען עליה ולהזיז את המחסומים 
שלנו מול המתרחש. אבל עכשיו אנחנו רואים כי 

ו שאומרת אם נשען על אבינו שבשמים כמ
הגמרא "אין לנו על מי להשען אלא על אבינו 
שבשמים" אז נראה נפלאות!! נראה איך כל 
אויבינו מתפוררים בלי שנירה כדור אחד. והקב"ה 
מעמיד אותנו בניסיון וזה נסיון קל. משום שאם 
הייתי אומר לכם את זה לפני שלוש שנים אין 
סיכוי שהייתם מתיחסים לדברים האלו אבל 

יך מדינות אוייב אחרי שאנחנו ראינו אעכשיו 
נקוף אצבע עכשיו אומר לנו מתפוררות בלי שנ

הקדוש ברוך הוא: בני ראיתם? איך אני מפוצץ 
וריה סראשי תיבות  סלעיםאבנים ומשבר סלעים )

צרים( אז עכשיו שראיתם את הנס מירק עבנון ל
הזה לנגד עינייכם ניסים כמו שראו אבותיכם זה 

נו עכשיו להבין מה מצפה אות\אתכםמחייב 
אהבת יצלנו בזכות מאיתנו ה' יתברך. אנחנו נ

חינם שגילינו באחדות שלנו עם חטיפת שלושת 
שלנו )כנגד שנאת חינם שבגללו  הנערים באחדות

מאחורי הממשלה והצבא מהאחדות  נחרב הבית(
שלנו בעזרה לזולת בבית וברחוב ולכן על כל אחד 

היינו מילימטר מאיתנו לעצור ולעשות חושבים 
ועכשיו מנגד אנחנו  !מסף של חורבן לאומי

  .הכול תלוי בנו !מילמטר מסף של גאולה ברחמים
יהודי יקר הגשתי לך את נקודת המשען להזיז את 

התקרבות לקדוש  העולם מנגד ענייך ולהבין שרק
 ,האחדות שלנו חרדיםברוך הוא בתורה ומצוות ו

כי כוחינו  .יןחרדלים, שמאל, וימ ,דתיים ,חילונים
לבקש ממנו גאולה ברחמים נוכל באחדותינו ואז 

ואל תתבלבלו זה לא הסוף הטוב שאנחנו מצפים 
כי הדברים עלולים להשתנות שוב כי כאשר  ול

דאעש יסיים להשתלט על עירק סוריה וירדן הם 
לכאן לג'יהאד עשרות מליוני מוסלמים יבואו 

בים וישטפו את הארץ שלנו בדמינו!! אנחנו חיי
לחזור לאבינו שבשמים עכשיו בשניות האחרונות 

 לפני הגאולה 

ִחי  א ִמְזר  כ"ר המצפה בִבְרכַּת שבת שלום עּוִזי ֶעְזר 

 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 
הודי אחר  ושים לו את המאמר יהודי קראת את המאמר, אנא אל תחזיר לגניזה. זכה י

 בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.
, מיכאל בן אסתר קֹוַרל ִשיָרה  ַבת ִאיָלִנית נהוראי בן לירון,שולה בת גרציה  ִלְרפּוַאת ָכל חֹוֵלי ַעּמֹו ִיֹשָרֵאל. ּוִבְכָלָלם:

, אסתר בת ימנה, יפה בת אלגרה, מאיר חי חייאיוב בן בלוריה, לגלי חיה בת איריסנה בת רחל, מזל בת רחל, שוש
יהודית,  בת כנרת בת ציפורה, לאה תרנג'ה, ירוחם בן בלה, עילאי בן גלית רומיה בת נעמי לימור בת אסתר, חגית

לה בת איבון, יעקב בן גוטה, אברהם בן חגי דוד בן אורה, מז ברוך בן לינדה  ,מענדל אלעד בן סוזן, גרציה בת אלגרה
  .לימור בת אסתר, בר בת שרה, נוי בת ורד, אילנית בת זיווה, מור בן מיכלחנה, עומר בן שולה, 

ָיה, יֹוֵסף ֵבן ָיָפה. ֵאִתי ַבת מיכאל בן אסתר,  ּוְלִזּוּוג ֶשל ָכל ְבֵני ּוְבנֹות ִיֹשָרֵאל ּוִבְכָלָלן: ַרצְּ אֹוִרית ַבת אלגרה. ׁשּוָלה ַבת גְּ
עֹון ֵבן ִאיָז'ה ֵתר ַבת ִסיָמה,  ּדֹוִרית ַבת רּות, ִׁשמְּ  שֹונטל. ֶאסְּ

ָיָמא ָאֵמן! ָדִני בֶ  ְלֶזַרע קֹוֶדש ָבר ְקייָמא: ֶזַרע ַבר קְּ  (222)סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' ן ָחמֹו, לְּ
ָחה, סֹוִלי לינדה  גרציה בת אלגרה לִעיּלּוי ִנְשמֹות ַעם ִיֹשָרֵאל ּוִבְכָלָלם:ו ִריָדה ַבת ָפרְּ ָחה, פְּ כֹוָרה ַבת ֹשמְּ בת פרידה, בְּ

מֹות בֵ  ָכל ִנׁשְּ ָחה,ָמִרי ַבת סֹול,  ּולְּ ִכיֵרןקסּוטֹו ֵבן ֹשמְּ ָלַחת  ית ִיֹשָרֵאל ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַיזְּ ַהצְּ התגלותו עכשיו לְּ . ודקנּומשיח צִ  לְּ
ִריָדה הי"דשמחה,  בן לוי שאול שלום חי בן משה, ָרא ֵבן ָחָנה , ָברּוְך ֵבן פְּ ויקטוריה חיה  מוריס בן אלגרה שמחה, ֶעזְּ
יונה בת שרה, משה בורי בן זכריה, אסף  י בת יהודית,נעמשולמית בת מרים, איסמאל בן רודולף, בת יאוטה שבאבו, 

משה לוי בן נורית,  בת רפאלי עזיזה בת סוליקה. שרון ליזו בת אולגה, בן רוזט. משה אילוז.  ושיר לאה בת ציונה.
אורי בן יעקב בן אסתר,  אנג'ל בת פנחס ואנה, מריה בת יוסף נחמיה בן רחל ומשה חיים, מישל בן שימחה, רחל,

יוסף רפאל חי בן פורטונה, אלעד בן חנה, נחום בן אסתר, חי אל בן אליהו בלוקה בן חנה,  ה. גדליה בן מאיר,שמרי
טֹור בֵ  בֹוָרה ִויקְּ ִריָדה, אהרון בן פרידה, ִזיָוּה ַבת ּדְּ ָחה ַבת ָרֵחל,  יֹום טֹוב ֶבן פְּ ן סֹול, אסתר, בנימין אלבז בן אסתר, ֹשמְּ

ִריָדה ָדה ַבת פְּ ָלַחתִלינְּ ַהצְּ דּות ַעם ִיֹשָרֵאלהתגלותו עכשיו ממשלְּ . ודקנּומשיח צִ  , , ג'נט לְּ ַאחְּ  !!!!!! לְּ
ַזֵכי ָהַרִבים"  קֹול ָהַרַעם דתשע"   מסעיָשָבת  ַרת ַהִבּטּוַח מְּ  הֹוָצָאה ָלאֹור "ֶחבְּ

 ִלְשֹמר ַעל ְקֻדַשת ַהִגָּליֹוןָנא  ְלָהִפיץ ְבָכל ָמקֹום ֶשֶאְפָשר!!!! ְוָתבֹואּו ַעל ַהְבָרָכה  ָנא  
הֹוִריד ֶאת ֶהָעלֹון  ֵמֲאָתר "ַׁשַער ַהָשַמִים ָהִפיץ ֶאת ַהַּדף    http://www.myib.co.il/kh.htm   "ִנַתן לְּ ָיִנים לְּ עּונְּ ַהמְּ

רּו  ַקשְּ  עּוִזי 504-0002533ִיתְּ
 מושלם  בניצחוןלהצלחת כל חיילי צה"ל שיחזרו בשלום 

http://www.myib.co.il/kh.htm

