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'  747התשע"א
בן לאדן \ ארץ ישראל?

והמהפכה המתרחשת בעולם הערבי לאן כל זה הולך?
בֹאכָה ַאּׁשּורָה עַל
שר עַל ְׁפנֵי ִּמ ְׁצרַיִּם ֲ
ִּשכְׁנּו ֵמ ֲחוִּילָה עַד שּור ֲא ֶׁ
וַי ְׁ
ָפל :פרשת חיי שרה
ְּפנֵי כָל ֶא ָחיו נ ָ
לפני כשלשה חודשים התחיל להתרחש צ'ונמי בעולם הערבי
אצל בני ישמעאל ,כולנו ראינו את התופעה המדהימה איך
שליטים ששלטו עשרות שנים ביד ברזל לפתע ללא מלחמה
נופלים ומתרסקים אחד אחרי השני והצ'ונמי הזה עדיין לא
נגמר ,מה המשמעות של ההתרחשות הזו? אומר בעל הטורים
על הפסוק ..." :על פני כל אחיו נפל" מפרש" :על פני כל אחיו
נפל' וסמיך ליה 'ואלה תולדות יצחק' לומר כשיפול ישמעאל

באחרית הימים אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק",
והפסוק קצת לא ברור מדוע? כי אם היה כתוב שישמעאל ייפול
בסוף הימים זה יהיה מובן ,תהה מלחמה וישמעאל יפסיד .אבל
המשפט " ...על פני כל אחיו נפל" לא היה ברור עד לפני
כשלשה חודשים שראינו שהשליטים בארצות ערב נפלו ע"י
אחיהם ולא במלחמה מול נוצרים או אומות אחרות ,כאן במאמר
מוסגר אני רוצה לציין כי אנו רואים בלוב תופעה מוזרה איך
קדאפי לא נופל ,ולמה? התשובה מוזרה אבל היא עובדה
קדאפי הוא יהודי ולכן הפסוק על פני כל אחיו נפל לא תופס
לגביו!! קדאפי אכן יכול ליפול אבל זה יהיה ע"י אחרים ולא בני
עמו!!!
אנו רואים שבעל הטורים חזה את נפילת ישמעאל וקשר את זה
לצמיחת משיח צדקנו עכשיו ממש.
דהיינו  -אברהם מסמל את הגלות ,הוא נולד בחו"ל ועולה
לארץ ,הוא יוצא מן הארץ פעמיים ,אברהם נלחם עם מלכים,
עמים שונים .לעומתו ,יצחק  -נולד וחי את כל חייו בארץ" ,עולה
תמימה" יצחק מזכיר את הפסוק" :אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
רנה" (תהילים קכו' ,ב') ,העוסק בגאולתם של ישראל ,ב"שחוק" של
מחר.
והאריז"ל מביא שיצחק היינו אותיות "קץ-חי" שכשמגיעים לקץ,
לגאולה ,יש לישראל חיות חדשה .נמצינו למדים ,שיצחק מייצג
את הגאולה .ובעל הטורים משמיענו שהמעבר בין הגלות
המיוצגת ע"י אברהם ובין הגאולה המיוצגת ע"י יצחק עוברת
דרך ישמעאל ,וזאת לאחר שישמעאל מגיע למצב של "על פני
כל אחיו נפל" .כיום ,אנו נמצאים בסוגיא של ישמעאל ,כמעבר
בדרך אל הגאולה השלימה .הגר סובלת אצל שרי והיא בורחת
אל המדבר ושם היא פוגשת מספר מלאכים כשכל מלאך אומר
לה דבר אחר .אחד המלאכים אומר לה( :בראשית טז' ,יא') "הנך
הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה' אל ענייך".
והקושי הוא  -אם הטעם לשם ישמעאל הוא "כי שמע ה' "
בעבר ,היה צריך לקרוא לו "שמע אל" ולא "ישמעאל" ע"ש
העתיד?
וצ"ל שזו כוונת השאלה של ר' אליעזר בן הורקנוס בפרקי דר' אליעזר
פרק לב' " :וקראת שמו ישמעאל" ולמה נקרא שמו ישמעאל?
(והרי כתוב בפירוש בתורה "כי שמע ה' אל ענייך" ועל כרחך -
שהשאלה היא  -דהוי ליה למימר "שמע אל") ומשיב " -שעתיד
הקב" ה לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל
לעשות בארץ באחרית הימים .לפיכך נקרא שמו ישמעאל
שנאמר' :ישמע אל ויענם' (תהילים נה' ,כ')" ,ומבואר מדברי ר'
אליעזר בן הורקנוס  -שלמילה ישמעאל יש משמעות כפולה :א.
ה' שמע להגר .ב .ה' עתיד לשמוע לישראל שיצעקו עקב הצרות
שיעשו להם ישמעאל.
ומובא בפרקי דר' אליעזר (שם)" :ר' ישמעאל אומר חמשה עשר
דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ואלו
הם :ימדדו את הארץ בחבלים ,יעשו בית הקברות למרבץ צאן
אשפתות ,ירבה השקר ,ירחק חוק מישראל ,ירבו עוונות

בישראל ,יבנו את הערים החרבות ,יפנו דרכים ,יטעו גינות
ופרדסים ,יגדרו פרצות חומות בבית המקדש ויבנו בנין בהיכל".
בני ישמעאל יגדרו פרצות חומות בבית המקדש?
אומר הקב"ה לאברהם" :והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין
זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוקים ולזרעך
אחריך" "ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור
אתה וזערך אחריך לדורותם"
הברית שלנו עם אלוקים היא ברית המילה.
כתוב הזוהר הקדוש" :בזכות ישראל נימולים וחוזרים לארצם
ומגרשים את אויבהם" אם ככה ,כבר מזמן היינו נימולים!! אז
למה רק עכשיו קיבלנו את הארץ?
גם לישמעאל (ערבים) יש זכות על ארץ ישראל ,גם הוא נימול.
וכך כתוב בזוהר" :הלך רבי חיוואו פתאום פרץ בבכי ,ווי על זה
הזמן ,ווי על הזמן ההוא שילדה הגר את ישמעאל ,כך שמעתי
מפיו של רבי שמעון ,שאמר ווי על הזמן ההוא"
ובוא ראה ,ארבע מאות שנה עומד שרו של ישמעאל וכנגדו שרו
של יצחק ומבקש מהקב"ה שיי תן לו חלק טוב כמו שנתן ליצחק
"מה עשה הקדוש ברוך הוא הרחיק את בני ישמעאל מקדושה
העליונה ונתן להם חלק למטה בארץ ישראל"
ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקודש כשתהיה ריקנית
מכל  -והם הם שיעקבו את בני ישראל עד שתושלם הזכות של
ישמעאל
על כל שנה של ברית מילה של ישמעאל ,הוא מקבל מאה שנה
בארץ! כך דורש הזוהר!
הזוהר הקדוש מבטיח לישמעאל ,מאה שנים כנגד כל שנה של
ברית המילה שעשו ,בסך הכל .0011
מתי זכו בני ישמעאל לחזור לארץ ישראל? הרי בארץ שלטו
הבבלים הפרסים הרומים והיונים ומתי הגיעו הישמעאלים?
בשנת  846לספירה כובשים המוסלמים את ארץ ישראל
מהנוצרים ובונים את הרב הבית את החומות מחדש ובונים עליו
את השיקוץ שלהם אל אקצה ובואו נעשה חשבון.

8491

שנת הקמת מדינת ישראל
 846לספירה = 0011 +
ואכן הזוהר ממשיך ואומר שלמרות שעם ישראל יחזרו לארצם
הישמעאלים יעכבו אותם מלבנות את בית המקדש בדיוק מה
שהם עושים עכשיו!!

בן לאדן וארץ ישראל
נמשיך ונעבור לבן לאדן מקול הרעם  828משנת תשסד :ספר
ישעיה כידוע הינו ספר נבואות .אעפ"כ אנחנו מוצאים בספר
הזה תיאורים כאילו היסטוריים ,על דברים שקרו בעבר .אחד
התיאורים הללו הוא אודות מחלתו של חזקיהו המלך .תיאור
דומה מופיע בספר מלכים (ב ,פרק כ).
מה ההיגיון בהכנסה של סיפור היסטורי ,שכבר מופיע בספר
ההסטורי (מלכים) אל ספר של נבואות? ומדוע יש הבדלים
מהותיים בין שתי הגירסאות הללו כביכול ?
רמז לסיבה אנו מקבלים במסכת סנהדרין דף צד ע"א בתלמוד הבבלי:
"ביקש הקב" ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג".
כלומר ,רצו חז"ל לרמוז לנו שהנבואות אודות חזקיהו ,אע"פ
שנראים כסיפור אודות המשיח .היסטורי הם למעשה נבואות
אודות המשיח.
והנה בספר ישעיה (לח-לט) כתוב" :ויאמר חזקייהו ,מה אות :כי
אעלה ,בית ה' :בעת ההיא שלח מראדך בלאדן בן בלאדן מלך
בבל "...כלומר ,באופן מדהים שמו של בן לאדן מוזכר בפירוש
בתנ"ך .ולמרות ש "בלאדן" מספיק דומה ל "בן לאדן" ,הוסיף לנו
הנביא" :בן בלאדן" ,כלומר בטוח :בן לאדן.
ומה אנחנו למדים מהנבואה הזו? חזקיהו המלך (המרמז
למשיח) מבקש אות מהקב"ה שידע שהוא יוכל לעלות לבית

המקדש ,ואם נפרש לפי מה שחז"ל אמרו ,נוכל לומר כי
מתבקשת אות לתקופה שבה ייבנה בית המקדש .ואז איזו אות
ניתן :בן-לאדן .האות כבר כאן!
בן לאדן בזוהר הקדוש
אבל מדהים יותר הכתוב בספר הזוהר הקדוש על בן לאדן
הזוהר מתאר את מה שקורה בעת הקרבת הקורבנות על
המזבח ,כאשר עם ישראל מקריב קורבן כותב הזוהר :כי היו
זובחים זבחים וקרבנות לכפר על נפשותיהם ואז היית יורדת
מלמעלה דמות של אריה אחד והיו רואים אותו על המזבח רובץ
על טרפו אוכל הקרבנות כאיש גיבור ,וכל הכלבים היו נחבאים
מלפניו ולא יצאו לחוץ"
באור הדברים :כאשר עם ישראל היה מקריב קרבנות לה' והם
היו רצויים "ריח ניחוח לה'" אזי הייתה מתגלת דמות אריה
בתוך אש המזבח שהיית אוכלת את הקרבנות ,וכאשר רבו
העוונות והקרבנות לא היו רצויים על השם יתברך (ממש כמו
קרבן קין והבל שה' לא שעה לקרבן קין) מסביר הזוהר
(פרוש הסולם – כרך א סעיף צ"ז)" :כיוון שגרמו עוונות (של בני ישראל
שרבו מעשיהם הרעים) ...כיוון שראה זאת אותו הצד האחר
(הסיטרא אחרא) ,שהאריה שעל המזבח נחלש התגבר ושלח
כלב אחד ...ומה שמו של אותו הכלב .בלאדן שמו ,כי אין הוא
בכלל אדם ,אלא כלב ."...אנו נתקלים פה בבן לאדן ,תחת השם
"בלאדן" " -לא-אדם".
ואנו ראינו את מעשיו של הארכי רוצח שהרג בפיגוע הגדול
ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה ע"י האדם כ  0111אנשים!!
אם כן הופעתו של בן לאדן על במת ההסטוריה והלא אדם הזה
מה תפקידו? וכמו שמסביר הזוהר הקדוש שכאשר ה' יתברך
כועס חס וחלילה על עם ישראל אז הקרבנות שלו לא מתקבלים
ומי שלוקח את הקרבנות זה אותו הכלב ששלח הסיטרא אחרא
וכאן הוא גילה את זה דרך הכלב\בן לאדן\המזבח ולכן הופעתו
של הכלב לא היה סימן טוב לעם ישראל ולכן הסתלקותו בכח
ניסן התשע"א מסמל אולי שהנה מתחיל כיוון חדש בגאולה
ונפתח פתח לעם ישראל להתחיל להקריב קורבנות שיתקבלו
ע"י ה' יתברך (קרבנות עד להופעת בית המקדש השלישי אלו
התפילות על משקל ונשלמה פרים שפתינו)
לסיכום אחים אנחנו בקו פרשת המים אנו בין המצבים של
הגאולה אחישנה או בעיתה (בעיטה) כל התהפוכות בעולם
יכולים להתפתח לשני כיוונים הכיוון הרע שלא חייב להתממש
וזה שמסביביינו יקומו משטרים של האחים המוסלמים ואילו
ארצות אירופה וארה"ב יתחילו לשאול את עצמם למה אנחנו
מסתבכים עם שני מיליארד ערבים ישמעאלים מול כמה
מיליונים יהודים? לא יותר הגיוני שנתחבר עם המוסלמים ונוציא
את ארץ ישראל מהמפה והכול יהיה בסדר!! וזה גוג ומגוג שעליו
אנחנו מדברים בנבואות הזעם אבל יש את האפשרות השניה
של אחישנה ואז הגאולה תהיה ברחמים ובנקודה זו אנחנו
נמצאים ומכן עלינו לשנס מותניים ולהסיט את המאזניים לצד
הזכות לצד הרחמים ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהוא
מדהים על בן לאדן וישראל

קשר מיוחד של אוסמה בן-לאדן לירושלים? יום לאחר
המבצע ההיסטורי ,בו חוסל באחוזתו בפקיסטן רב
המרצחים מאל-קאעידה ,החלו תיאוריות קונספירציה
שונות להתרוצץ ברחבי הרשת .אתר צרפתי בשם
 JSSNewsטוען כי האחוזה שבה שהה הארכי-טרוריסט,
ליד איסלאמבד ,דומה באופן מדהים למפת מדינת ישראל.
באתר השוו בין צילומי הלוויין והדמייה של צורת שטח
האחוזה שפורסמו לבין המפה של מדינת ישראל והציגו
את הדמיון הרב .המבנה שבו התגורר בן-לאדן ממוקם
בדיוק היכן שנמצאת ירושלים .השער מקביל למיקומה של
תל אביב ,בעוד שחצר האשפה "נמצאת" בטבריה.
בתמונה נמצאות גם המקבילות של חיפה ואפילו עזה
שבשטחי הרשות הפלסטינית.

אחוזת בן לאדן שבה הוא נתפס וחוסל

שימו לב מה גילה אתר צרפתי

צילום הדמייה של אחוזת בן -לאדן ומפת ישראל (צילום): JSSNews

ושימו לב לדבר המדהים ביותר בן לאדן נהרג על המזבח
שבבית המקדש ועכשיו תפקידינו להוריד את האריה!!! ולגלות
את המשיח

מוקדש לידידי ורעי שלמי מדהלה ה' יברך אותו
וימלא כל משאלות ליבו לטובה א.נ.ס.ו
ִּרכַת שבת שלום עּוזִּי ֶׁע ְׁז ָרא ִּמ ְׁז ָר ִּחי כ" ר המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש א.נ.ס.ו
בב ְׁ
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 ה דואר שלו כי לעולם לא
נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.

ילנִית מיכאל בן
ּוב ְכ ָל ָלם :מוריה בת ליאורה ,נהוראי בן לירון ,לירון בן רחל קֹורַל ִשירָה בַת ִא ָ
חֹולי ַעּמֹו יִ ש ָֹר ֵאלִ .
ִל ְרפּוַאת ָכל ֵ
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.
קֹורל ִשירָה בַת ִאילָנִית ,מיכאל בן אסתר ,הדס בת מיכל ,שירלי בת מיכל ,שמרית
ּוב ְכ ָל ָלןַ :
ּובנֹות יִ ש ָֹר ֵאל ִ
ּולזִ ּוּוג ֶשל ָכל ְבנֵי ְ
ְ
ימה,
ָפהֵ .א ִתי בַת שֹונטלֶ .א ְס ֵתר בַת ִס ָ
יֹוסף בֵן י ָ
ׁשולה בַת גְ ַר ְציָהֵ ,
אֹורית בַת אלגרהָ .
בת ֶריְימֹונְ ד .שמואל בן ויקטוריהִ .
דֹורית בַת רותִׁ ,ש ְמעֹון בֵן ִאי ָז'ה
ִ
ָאמן! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' )222
ָמא ֵ
ֶרע ַבר ְקי ָ
ילנִיתָ ,דנִי ֶבן ָחמֹוְ ,לז ַ
יימאָ :ק ִרין בַת ִא ָ
ֶרע קֹודֶש בָר ְק ָ
ְלז ַ
סֹולי קסוטֹו בֵן ש ְֹמ ָחהָ ,מ ִרי בַת
ָר ָחהִ ,
ידה בַת פ ְ
ּוב ְכ ָל ָלם :לינדה בת פרידהְ ,בכֹורָה בַת ש ְֹמ ָחהְ ,פ ִר ָ
לעיּלּוי נִ ְשמֹות ַעם יִ ש ָֹר ֵאל ִ
ו ִ
ַזְכירֵן ְל ַה ְצ ָל ַחת משיח ִצדקנו .ו ְלהתגלותו עכשיו שלום חי בן משה ,שאול לוי בן
ולכָל נִ ְׁשמֹות בֵית יִ ש ָֹר ֵאל ֶׁש ֵאין ִמי ֶׁשי ִ
סֹולְ ,
ידה הי"ד מוריס בן אלגרה שמחה ,ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,איסמאל בן רודולף,
רוך בֵן ְפ ִר ָ
שמחהֶ ,עזְ רָא ֵבן ָחנָה ָ ,ב ְ
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
ידה,
בן פורטונה ,אלעד בן חנה ,נחום בן אסתר ,חי אל בן אסתר ,בנימין אלבז בן אסתר ,ש ְֹמ ָחה בַת ָר ֵחל ,יֹום טֹוב בֶן ְפ ִר ָ
ידה , ,ג'נט ְל ַה ְצ ָל ַחת משיח ִצדקנו .ו ְלהתגלותו עכשיו
יקטֹור בֵן סֹולִ ,לינְדָה בַת ְפ ִר ָ
אהרון בן פרידה ,זִיוָה בַת ְדבֹורָה וִ ְ
ַאחדות ַעם יִ ש ָֹר ֵאל
ממש!!!!!! ְל ְ
ַבים" קֹול ָה ַרעַם
ּטוח ְמזַכֵי ָהר ִ
הֹוצָאה לָאֹור " ֶח ְברַת ַה ִב ַ
ָש ָבת אמור תשע"א ָ

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

