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 בן אימתי: קיסמא בן יוסי רבי את תלמידיו שאלו
 ממני תבקשו שמא אני מתיירא: אמר -? בא דוד
 אמר -. אות ממך מבקשין אנו אין: לו אמרו. אות
, רומי עיר שלי "רש) הזה השער לכשיפול: להם

, ויפול, ויבנה (.שער ותוא היה רומי שבעיר
 פעם י"רש) לבנותו מספיקין ואין, ויפול, ויבנה

 .בא דוד שבן עד        (.שלישית
 כך ולא: להם אמר -! אות לנו תן, רבינו: לו אמרו

 -? אות ממני מבקשין אתם שאין לי אמרתם
 - כך אם: להם אמר. כן פי על ואף: לו אמרו
. לדם ונהפכו, לדם פמייס מערת מי יהפכו

 ,ארוני לי העמיקו: להן אמר פטירתו בשעת
 של סוס שאין שבבבל ודקל דקל כל שאין

 שבארץ וארון ארון כל לך ואין, בו נקשר פרסיים
 אין: רב אמר. תבן בו אוכל מדי סוס שאין ישראל

 על הרשעה המלכות שתתפשט עד בא דוד בן
 יתנם לכן 'ה מיכה שנאמר, חדשים תשעה ישראל

 בני על ישובון אחיו ויתר ילדה יולדה עת עד
 א עמוד צח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד .ישראל

תמיד שואלים אותי תגיד למה אתה       
תמיד אחרי ומהמקורות ך "מהתנמפרסם 

התשובה לכך ארוכה אבל ? שהדברים קורים
בגדול אנו מקבלים סימנים מהנביאים ואו 

לא תמיד אנו יודעים לקשור את זה מהמקורות ו
אלא רק לאחר שהדברים קורים וזה לא ממעיט 

 0033כי מי שכתב בתורה לפני  ,מגודל הגילוי
? פניאיך נדע לועל השואה  ו"יששנה על היטלר 

בכוחות הרוחניים העלובים שלנו שיום אחד 
 ית אפשרות ולכן לא הי? כזה עפוש ולדיי
 

 
אבל יש דברים  .בליםלדעת מראש כי אנחנו מוג

שאנחנו יודעים מראש והם כללים כמו שכתוב 
א אבל הפעם אני רוצה להבי, לנו במקורות

 ו"לפניכם את סיפור שער טיטוס יש
 שער טיטוס

עוד אחד מהסמלים המוכרים של , שער טיטוס
את השער הקימו הקיסר אספסיינוס ובנו . רומא

טיטוס לזכר דיכוי המרד של יהודה נגד 
והרס ירושלים , לספירה 03הרומאים בשנת 

, השער מעוטר פיתוחי אבן. ובית המקדש
יים יהודים נושאים על גבם את המתארים שבו

בתהלוכת הניצחון , אוצרות בית המקדש
התבליטים על השער מראים . שנערכה ברומא

כאשר החיילים , היטב את ביזת בית המקדש
הרומיים נושאים על גבם את הסמלים היהודיים 

שכללו , האוצרות הללו. המוכרים מתוך המשכן
נשמרו במקדש , גם את מנורת שבעת הקנים

ונבזזו על ידי שבט הגותים שפשט על , חדמיו
. רומא ובזז אותה במאה הרביעית לספירה

זהו אתר , למרות התחושות הפטריוטיות
והוא משתלב בנוף העירוני של , מרשים במיוחד

 .רומא כאילו היה חלק מרומי הגדולה של פעם
 נירון קיסר בורח
זרק חץ לצד , כשהגיע נירון קיסר לירושלים

זרק חץ . ץ חזר ונפל בירושליםאולם הח, מזרח
וכך , חזר החץ ונפל בירושלים, לצד מערב

ייתן את ' מכך הבין שה. לארבע רוחות העולם
אולם עדיין היסס אם להלחם בה , ירושלים בידו

פסוק לי : "אמר לו, ראה נירון ילד קטן  . או לא
ונתתי את : "אמר לו הילד". פסוק מתורתכם

. (ד"י, ה"יחזקאל כ)" נקמתי באדום ביד עמי ישראל
הבורא רוצה להחריב : "פחד נירון קיסר ואמר

אולם , ובחר בי להיות שליחו הרע, את ביתו
מיד שלח שליח אחר והוא ". אחר כך יתנקם בי

יצא מצאצאיו רבי , לימים. עצמו נמלט והתגייר
תעשו מה שנירון קיסר גוי  .מאיר בעל הנס

הקשיב לסביבה ופעל לפי הסימן שנתן !! עשה
 .לו ילד יהודי

 בעת החדשהלשער טיטוס הקשר היהודי 
 מצעד יהודי רומא לכבוד הכרזת מדינת ישראל 

סמל מדינת ישראל ובמרכזו מנורת שבעת 
יהודי  .הקנים כפי שהיא מופיעה בשער טיטוס

הם . רומא נהגו לא לעבור תחת שער טיטוס
על הקמת מדינת חרגו מנוהג זה ביום ההכרזה 



    

הם צעדו מתחת . ח"באייר תש' ה, ישראל
אבל בכיוון ההפוך שצעד מצעד הניצחון , לשער

לכיוון , דרומה, מהפורום רומאנום, של טיטוס
בכך באה לידי ביטוי השיבה . ארץ ישראל

 .מהגלות למולדת העתיקה
נבחר סמל מדינת ישראל שעוצב  9191בשנת 

 -ובמרכזו , ירעל ידי האחים גבריאל ומקסים שמ
מנורת שבעת הקנים כפי שהיא מופיעה בשער 

 .טיטוס
 י מסכת גיטין"טיטוס וסופו עפ

בעל פרוצה , כאשר כבש טיטוס את בית המקדש
ולאחר מכן דקר , על ספר תורה בקודש הקודשים

סבר , מכיוון שכך. אשר הזילה דם, את הפרוכת
 .שהרג את אלוהי ישראל

בים  ובדרכו לרומי על ספינותיו החלה סערה קשה
וחישבה להטביע את טיטוס ואז הוא נעמד על 
ירכתי הספינה פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו אני 
יודע שאתה גיבור על הים הטבעת את פרעה במים 

 !!אבל בוא תלחם איתי על היבשה סיסראוגם את 
רשע בן : יצתה בת קול ואמרה לו :כך נענש טיטוס

בריה קלה יש לי ! רשע בן בנו של עשו הרשע
עלה ליבשה ותעשה עמה , בעולמי ויתוש שמה

כשהגיע לרומי יצאו כל בני , עלה ליבשה. מלחמה
מיד הסיקו לו את ! כובש הברברין: רומי וקילסוהו

בא . כשיצא מזגו לו כוס יין. המרחץ ונכנס ורחץ
גיטין . )וניקר במוחו שבע שניםיתוש ונכנס בחוטמו 

 (. ז"נ -ה "נ
יום , והיתוש ניקר לו בראש יום ולילה וזה שיגע אותו

ברעש גדול על  שהכהאחד עבר בשוק ליד נפח 
ברזל והיתוש נבהל והפסיק לנקר בראשו של 

והביא , ואז חשב טיטוס הנה לי מרפא, טיטוס
, נפחים לארמונו שהיו דופקים ומרעישים יום ולילה

ומסופר שנתן להם כסף רב ואם היה הנפח יהודי 
טיטוס לא שילם לו ואמר ליהודי מספיק שאתה 

ולאחר זמן קצר , אותי סובל זה השכר שלך רואה
טיטוס מת ואנשיו ניתחו אותו בראשו והוציאו ממנו 

 . יתוש בגודל של ציפור דרור
. מקרה מחלתו של טיטוס מצוי אף במקורות נוצריים

הפך לביטוי לרעיון טורדני " יתושו של טיטוס"
 .המציק לאדם ללא הרף

במקורות שהבאתי , עכשיו נחזור לשער טיטוס
מתי משיח  קיסמא בן יוסי רבילמעלה נותן לנו סימן 

י "רש) הזה השער לכשיפול: בפרושואומר  – בא
, ויבנה (.שער ותוא היה רומי שבעיר, רומי עיר של

 פעם י"רש) לבנותו מספיקין ואין, ויפול, ויבנה, ויפול
  (.שלישית

כלומר אומר לנו רב קיסמא ששער טיטוס יפול שלש 
פול זה יהפעם השלישית כשהוא יפעמים ולאחר 

 יהיה הסימן להתגלות משיח בן דוד
וכל הסימנים מראים כי ממש בקרוב אנו נראה איך 
השער הזה שברומי נופל ברעידת אדמה או בכל 

 .עבורנוצורה אחרת ואז זה יהיה האות 
 ?וסימנים ובכלל מדוע אנחנו צריכים אותות

חריה שני משום שהתגלות משיח צדקינו תגרור א
 שלשהאומרת  א עמוד צז דף סנהדרין מסכתדברים הגמרא 

 .ועקרב, מציאה, משיח: הן אלו, הדעת בהיסח באין
כלומר כלומר יהיו כאלה שמשיח יהיה בעבורם כמו 
מציאה וכשאדם הולך ברחוב ולפתע הוא מוצא 
יהלום ענק או ערמת שטרות הוא שמח כך הוא 
יהיה שמח במשיח ולעומת זו יהיו אנשים שהמשיח 

וכל !! יהיה מבחינתם בבחינת עקיצת עקרב שורפת
יך שהוא מכין את עצמו לקראת  זה תלוי באדם א

המשיח והסימנים שאנו מפרסמים מידי פעם באים 
תתחיל לעשות חשבונות !!! להודיע ליהודי תעצור
תפס עם התגלות המשיח יאיך אתה רוצה לה

וכדי שאנשים לא יגידו ? כמציאה או כנשיכת עקרב
באם כל ? למה לא הזהרתם? למה לא אמרתם

ממש ' בעזרת היתברך ו' הסימנים ששולח לנו ה
פול שער טיטוס בפעם השלישית ואני יבקרוב י

מקווה שזה יהיה סימן כזה שגם העיוורים שבנינו 
 .לא יתכחשו לו

לא הבנתי אותו כראוי  שראיתי ועד היום עוד סימן
, קולות - בששית.... א עמוד צז דף סנהדריןב כתוב

. בא דוד בן - שביעית במוצאי. מלחמות - בשביעית
ועד היום הפרוש היה קולות מלחמה בשנה 
השישית לשמיטה אבל ראיתי שבחסידות לא 
קושרים את הדברים לספירה של שנת השמיטה 
אלא לסדר מאורעות שיתרחשו כך שבשנה 

 והיום כשאני רואה את! השישית יהיו קולות
כאשר בחודש האחרון  ,התהפוכות במזג האוויר

דבר  !!איירניסן ו ים בחודשממתרחשות סופות רע
סופות ברקים  ישממש עכשיו ו .שלא זכור לי

חשבתי לעצמי זהו יכול מאוד  .בתל אביבורעמים 
להיות כשהגמרא מדברת על קולות אלו קולות 
רעמים חזקים ויתכן שהשנה הזו באופן חריג 
יתרחשו גם בתוך הקיץ סופות רעמים ואולי אלו 

אם כך האר כבר הקולות שעליהם מדברת הגמרא 
 .יעידהזמן ידוע ומובן 

 

ה ר המצפ"כבִבְרכַּת שבת שלום עּוִזי ֶעְזָרא ִמְזָרִחי 

 ו .א.ל.י.ו י.א.ל.י.ו  ב.ס.נ.לגאולה שלמה עכשיו ממש  א
 

, יהודי קראת את המאמרויוסף בן גרציה , להצלחת ולשמירת לני בת מירי
זכה יהודי אחר  ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי . אנא אל תחזיר לגניזה

 .לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם
 קֹוַרל ִשיָרה  ַבת ִאיָלִניתלירון בן רחל  ,נהוראי בן לירון, מוריה בת ליאורה :ּוִבְכָלָלם. חֹוֵלי ַעּמֹו ִישָֹרֵאל ִלְרפּוַאת ָכל

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

יעקב בן , מזלה בת איבון, חגי דוד בן אורה ברוך בן לינדה  ,גרציה בת אלגרה, מענדל אלעד בן סוזן, יהודית בת חגית
  .מור בן מיכל, אילנית בת זיווה, נוי בת ורד, בר בת שרה, לימור בת אסתר, עומר בן שולה, אברהם בן חנה, גוטה

, שירלי בת מיכל, הדס בת מיכל, מיכאל בן אסתר, קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלִנית :ּוְלִזּוּוג ֶשל ָכל ְבֵני ּוְבנֹות ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלן
ֶאְסֵתר ַבת . ִתי ַבת שֹונטלֵא . יֹוֵסף ֵבן ָיָפה, ׁשוָלה ַבת ְגַרְצָיה. אֹוִרית ַבת אלגרה. שמואל בן ויקטוריה.  שמרית בת ֶרְיימֹוְנד

 ה'ִׁשְמעֹון ֵבן ִאיזָ , דֹוִרית ַבת רות,  ִסיָמה
 (222' ן קול הרעם מססגולה בדוקה להריו)! ְלֶזַרע ַבר ְקָיָמא ָאֵמן, ָדִני ֶבן ָחמֹו  ,ָקִרין ַבת ִאיָלִנית :ְלֶזַרע קֹוֶדש ָבר ְקייָמא

ָמִרי ,סֹוִלי קסוטֹו ֵבן שְֹמָחה, ְפִריָדה ַבת ָפְרָחה, ְבכֹוָרה ַבת שְֹמָחה, בת פרידהלינדה  :לִעיּלּוי ִנְשמֹות ַעם ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלםו
 ,שלום חי בן משההתגלותו עכשיו לְ ו. דקנושיח ִצ מ ְלַהְצָלַחת  וְלָכל ִנְׁשמֹות ֵבית ִישָֹרֵאל ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַיְזִכיֵרן,  ַבת סֹול

, ויקטוריה חיה בת יאוטה שבאבו ,מוריס בן אלגרה שמחה ד"ָברוְך ֵבן ְפִריָדה הי, ֶעְזָרא ֵבן ָחָנה , שמחה בן לוי שאול
משה . טאסף בן רוז, משה בורי בן זכריה, יונה בת שרה ,נעמי בת יהודית, שולמית בת מרים, איסמאל בן רודולף

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

בנימין אלבז , חי אל בן אסתר, נחום בן אסתר, אלעד בן חנה, ורטונהיוסף רפאל חי בן פ, אליהו בלוקה בן חנה ,מאיר
, , ִליְנָדה ַבת ְפִריָדה, ִזיָוה ַבת ְדבֹוָרה ִויְקטֹור ֵבן סֹול, אהרון בן פרידה, יֹום טֹוב ֶבן ְפִריָדה,  שְֹמָחה ַבת ָרֵחל, בן אסתר

 ְלַאְחדות ַעם ִישָֹרֵאל!!!!!! התגלותו עכשיו ממשלְ ו. דקנומשיח ִצ  נט ְלַהְצָלַחת'ג
 קֹול ָהַרַעם"  ֶחְבַרת ַהִבּטוַח ְמַזֵכי ָהַרִבים"הֹוָצָאה ָלאֹור א "תשע   אמורָשָבת 

 יֹוןְוָתבֹואּו ַעל ַהְבָרָכה  ָנא ִלְשמֹר ַעל ְקֺדַשת ַהִגּלָ !!!! ָנא  ְלָהִפיץ ְבָכל ָמקֹום ֶשֶאְפָשר 
ַהְמעוְנָיִנים ְלָהִפיץ ֶאת ַהַדף    http://www.myib.co.il/kh.htm   "ַׁשַער ַהָשַמִים"ֶהָעלֹון  ֵמֲאָתר ִנַתן ְלהֹוִריד ֶאת 

 עוִזי 504-0002533ִיְתַקְשרו 
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