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יהודי/ה יקר/ה, בבקשה התבוננ/י בדברים הנאמרים כאן כי הם נוגעים גם אליך!
בשנה האחרונה קרה דבר שלגודל חשיבותו רצינו לשתף בו את כלל ישראל:

במשך השנה האחרונה קיבל יהודי מסורתי ממרכז הארץ מעל 200 "מסרים" 
הקשורים לגאולה הקרובה,

את חלקם קיבל בחלום וחלקם קיבל בהקיץ. בלי שקדמה לכך הכנה כל שהיא.
במסרים נאמר לו שכל הגאולה האחרונה מרומזת בפסוק הראשון בתורה

"בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ"
העולה בגימטריה 2701

במשך השנה קיבל אותו יהודי מסרים בצורת משפטים קצרים שהפלא 

הגדול היה שכולם עולים בגימטריה 2701 כמו של הפסוק הראשון בתורה.

המשפטים לא היה יכול להמציא אותם מלבו או מדעתו.
בהיותו נבוך, מודאג ומפוחד מהמסרים ומהתוכן שלהם שזה היה "גדול עליו" הוא שיתף 
יהודי שומר תורה ומצוות שהתרשם מאד מהדברים ולאחר התיעצות עם  בכך את חברו 
רבנים הוחלט לפרסם את הדברים אך בזהירות ועם הסתייגות. מצד אחד המסרים ניכרים 
כדברי אמת. בפרט שהיו לנגד עינינו דברי הגר"א – )עיין בטור השמאלי( ומצד שני חז"ל 
לימדונו שאין חלום בלי דברים בטלים ועוד שהיו בעבר תאריכים של גאולה שהתפרסמו 
ועדיין לא זכינו להגאל. אפילו תאריכים שונים שנאמרו ע"י צדיקים כמו ה"חסד לאברהם" 
על שנת תש"ס ועוד... כך שהיינו במצב של אוי לנו אם נפרסם )והמסרים לא יתקיימו( ואוי 

לנו אם לא נפרסם )והמסרים כן יתקיימו(
מהמסרים עולה שקרב ובא יום הדין הגדול והנורא בכ"ט אלול ערב ראש השנה תש"פ ועל כל 

יהודי להכין עצמו בתשובה ומעשים טובים. כי לפי המסרים יהיה דין קשה ברשעי הארץ... וניתן לנו זמן לחזור בתשובה ולתקן מעשינו

"הננו מביאים לפני הקורא חלק מהמסרים כפי שהתקבלו, ללא שום שינוי באותיות את חלקם הבנו אחרי מאמץ וחלק מהם 
עדיין לא מובנים לנו. חילקנו אותם לנושאים שונים" ולחלק מהם צירפנו הסבר קצר לפי הצורך" 

מסרים שהתקבלו המתארים את מצב העם ערב הגאולה

"בבראשית" כלול הכל
מדברי הגר"א בפרושו על הספרא 

דצניעותא
הווה  שהיה,  מה  כל  כי  והכלל 
ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה, 
ישראל  כל  לעיני  עד  מבראשית 
הכללים  ולא  דברים(.  ספר  )סיום 
כל  של  פרטיו  אפילו  אלא  בלבד, 
בפרט,  אדם  כל  ושל  ומין,  מין 
הולדתו  מיום  לו  שאירע  מה  וכל 
וכל פרטיו  גלגוליו,  וכל  ועד סופו, 
ופרטי פרטיו וכן של כל מין בהמה 
וכל  שבעולם  חי  בעל  וכל  וחיה 
פרטיהם  וכל  ודומם  וצמח  עשב 

ופרטי פרטיהם בכל מין ומין...

כל זה נכלל כולו בפרשת בראשית 
בפרשת  נכלל  וכללו  נוח  עד 
בראשית עד ברא אלקים לעשות, 
בפסוק  הכללים  כללי  וכלל 
אלפי  ז'  תיבות  בשבעה  ראשון 

שנין. עכ"ל.

• טומאה,•תועבה,•שקר,•רוע,•רשע,•כפירה•וחטא•מלאה•הארץ•=•2701	
ויכעס•י-הוה•על•עמו•כי•אין•איש•אומר•אמת•בפני•העם•כי•	•

השקר•חמצן•באפם•=•2701
ואין•	• יושביה• וניאוף,•הארץ•מקיאה• החיים•בשקר•בטומאה•

צדיק•אחד•לסנגר•בפני•הא-להים•מיום•הדין•=•2701
נטשתם•התפילין•ומצוותי•ותבזו•כל•דיברה•ואביט•בבכיה•=•2701	•
• ותאכילו•נשמתכם•עבודת•האלילים•ויצחקו•הגויים•וישמחו•כל•יום•=•2701	
כי•	• מאוד• הם• וישמחו• ויראו• הגויים• של• בגדים• ותלבשו•

הצליחו•לערבב•עמכם•בעמם•=•2701
ומלאה•הארץ•מלווים•בריבית•ואין•בושה•בעמי•ואדם•לחברו•	•

הוא•אויב•ולא•ירא•לי-הוה•ותבגדו•בי•=•2701
ואקח•אתכם•ארבעים•שנה•במדבר•ותלכו•בדרכי•הגויים•ואין•	•

בושה•וגבול•=•2701
חטאתם•	• כי• שומרים• מלאכים• ואין• מגוננים• אבותיכם• ואין•

בפני•א-לוהיכם,•בורא•כל•העולם•=•2701

זו•	• ברכה,• ואין• בבעלה• בגדה• ואישה• באשתו• איש• ויבגוד•
המחלה•הגדולה•בעם•ישראל,•גוף•בוגד•=•2701

ותהפכו•קידושין•לגירושין•ותנאפו•ואביט•מהשמיים•ואחכה,•	•
י-הוה•אחד•=•2701

• הפרתם•כבוד•י-הוה,•חוקותיי•ותתחתנו•יהודי•לא•ביהודיה•=•2701	
ויתחתן•אדם•עם•חיה•לזוג•ומיני•כלאיים•יבזו•תורת•משה•=•2701  	•
בושה•	• בישראל• ואין• באישה• ואישה• גבר• עם• גבר• וילכו•

ויצעדו•בעירי•יד•ביד•יחדיו•=•2701
זמנם•	• יבזבזו• ילדכם• קיים,• לא• י-הוה• ההיא,• בעת• ויהי•

במשחק•כישופים•ולא•ישמעו•לדבריכם•=•2701
• ובעת•ההיא•הכל•מותר,•יצחקו•על•הא-להים•ויבזו•תורתו•הגדולה•=•2701	
ותחגגו•חגי•הגויים•ולא•תעשו•מצוותי•והם•שנים•ישמחו•=•2701	•
אין•כבוד,•אין•ערכים,•אין•חמלה,•אין•צניעות,•אין•רחמים•	•

אבל•יש•יום•וחודש,•כ"ט•אלול•הוא•היום•–•יום•הדין•=•2701
ותבנו•מקדשים•לחשך•בערי•ישראל•ותסגדו•לאבן•=•2701	•

ב"ה



גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

חמשת•אלפים•שמונה•מאות•וארבעים•וחמישה•פסוק•=•2701 	•
)המסר מגלה את מספר הפסוקים בתורה. וזהו פלא !!!(

חמש•שמונה•ארבע•חמש•פסוקים•עומדים•מסביבם•כחומה•	•
ואין•יוצא•בלי•פחד•מלבד•אברהם•=•2701 )כל פסוקי התורה 

מגינים ומצילים, מדהים(

ואתן לכבודם אלף חמש מאות שלושים וארבע אבני החן 	 
)נפלאות מתורתך: המסר מגלה לנו את  • בסוד החיים = 2701 
מספר הפסוקים בספר בראשית שהוא 1534 מהות המספר התבררה 

רק אחרי קבלת המסר(

• סוד•מוצפן•בבראשית,•אלפיים•שבע•מאות•ואחת•-•גאולה•=•2701	
הכניסו•סוד•בראשית•שמות•ויקרא•במדבר•דברים•=•2701	•
סוד•י-הוה,•בראשית,•שמות,•ויקרא,•במדבר,•דברים.•יום•הדין•=•2701	•
סמ"ך•וי"ו•דל"ת•כ"ף•טי"ת•אל"ף•למ"ד•וי"ו•למ"ד•תי"ו•שי"ן•	•

עי"ן•טי"ת•=•2701•)"סוד כט אלול תשעט" יוצא במילוי 2701 !!!(
הרמזים•והסימנים•יחדיו•-•בראשית•פרק•א'•סוד•ביאת•המשיח•	•

2701=
והטוב•ישלוט•בכל-•א-לוהים,•פסוקים•ירקדו•באוויר,•מקדש•	•

טהור•יירד•מהשמיים•=•2701

תאור העתיד להיות ביום הדין הגדול והנורא והדין ברשעי הארץ

ביום•ההוא•הים•יסוג•והארץ•שממה•תצמיח,•חום•ישלוט•	•
וקור•יחבוט•ואין•לברוח,•זה•עוד•כלום•= 2701

נגמרו•ימי•החסד,•הגיע•זמן•דין•הרשעים•בוני•עגל•הזהב,•	•
אנשי•השקר•ובא•לציון•גואל•=•2701

יום 	  ואין,  יחפשו מים  חיות  יפתח מצפון לדרום,  שבר אדמה 
דין = 2701

יהיה•	• הלילה• לצייץ,• יפסיקו• הציפורים• הגדול,• י-הוה• יום•
בוקר,•השקט•ישלוט•בכל,•הפחד•ירחף•=•2701

סדר•עולמי•חדש,•האזניים•לא•ירצו•להקשיב,•הצחוק•יככב•	•
ואני•אביט•בפניהם•ואחריש=•2701

מאות•	• שמונה• אלף• וארבע• ארבעים• מאתיים• מיליון• הסוף•

ארבעים•ואחד•=•2701
האישונים•ידברו•רצון•הא-לוהים•במבט•אחד•הרים•יהפכו•	•

לחול,•שמן•ישפך•כמים,•זה•עוד•כלום•=•2701
שקט•ודממה,•שקט•ודממה,•שקט•ודממה,•שקט•ודממה,•שקט•	•

ודממה,•אבל•גדול•ליהודים•=•2701
ותרעש•האדמה•ויהי•הלילה•ליום•והצפון•כדרום•ואין•דבש•	•

ואין•עונה,•יום•הדין•האחרון•=•2701
כולם•ישתחוו•בפני•הא-להים,•הפחד•והקולות•כח•אחד•-•	•

שמע•ישראל•=•2701
אבותיכם•עומדים•ובוכים•בשעה•זו•בפני•מלך•מלכי•המלכים•	•

הקדוש•ברוך•הוא,•אבל•גדול•וצום•מגיע•ליהודים•=•2701

מסרים על כ"ט אלול התשע"ט - יום הדין הגדול והנורא

י-הוה•הוא•הא-להים,•סוד•הגאולה•כ"ט•אלול,•ספר•בראשית,•	•
פרק•א•פסוק•א,•יום•הדין•יביא•לסוף•העולם•=•2701

האוזניים•שומעות,•העיניים•רואות,•הימים•חולפים•ואין•לאן•	•
לברוח,•יום•הדין•הגדול•כ"ט•אלול•=•2701

וביום•ההוא•כ"ט•אלול•אין•אדם•אחד•שומע•את•חברו,•דממה•	•
רוח•א-לוהים•מרחפת,•י-הוה•אחד•בעולם•כולו•=•2701•

ויהי•ביום•ההוא•כ"ט•אלול,•יום•הדין•הגדול•-•גאולה•לעולם•	•
ויראה•העם•משיח•גואל•ישראל•לפניו•ויאמר•בצעקה•י-הוה•הוא•

הא-להים•=•2701
היום:•ראשון•החודש:•אלול•השנה:•התשעט•היום•הזה•יהיה•	•

יום•הדין•הגדול•והנורא•=•2701
משיח,•עשרים•תשע,•אלול,•התשע"ט,•גאולה•אל•י-הוה•=•	•

2701 )עשרים תשע זה כט(
המשיח•יביא•גאולה,•יום•א',•כ"ט•אלול•התשע"ט,•יום•הדין•	•

הגדול,•בראשית,•פסוק•א'•=•2701
סוד•האמונה•הוא•סוד•החיים,•בראשית•פרק•א'•פסוק•א'•הוא•	•

תאריך•הגאולה•היחיד•-•כ"ט•באלול•=•2701
ושמו•את•שמי•על•בני•ישראל•ואני•אברכם,•בכ"ט•אלול•	•

השנה•הגאולה•אל•י-הוה•=•2701
עד•אנה•לא•יאמינו•בי•אמת•אדבר,•כ"ט•אלול•סוד•משמיים•	•

נתתי•בידכם•גאולה•לעולם•=•2701
תורה•אחת•ומשפט•אחד•יהיה•לכם•ולגר•הגר•אתכם•בכ"ט•	•

באלול•א-לוהים•אחד•=•2701
י-הוה•	• יום• לפני• לארץ• תתנו• גאולה• אחזתכם• ארץ• בכל•

הגדול•הנורא•בכ"ט•אלול•=•2701
לא•שלותי•ולא•שקטתי•ולא•נחתי,•עוד•יגיע•היום•ויבא•רגז•	•

בכ"ט•באלול•=•2701

בן דוד עבדך יבוא ויגאלנו

דבר•	• ולכבד• לשמוע• המתינו• לאמר,• י-הוה• דיבר• ועתה•
הגדולים,•בחלום•אדבר•אלכם•=•2701

אליכם•	• ואשלחהו• בחלום• א-להים• מלאך• לנביאי• ואתגלה•
ותדעו•כי•הגיע•יום•הדין•ויעשה•דבריי,•אני•י-הוה•=•2701

ואתן לו קול לדבר דבריי בנבואה ויתגלה לעמי בשקיעת 	 
החמה = 2701

ויאמר•א-להים:•י-הוה•אלהי•אבתיכם•אלהי•אברהם•אלהי•	•
יצחק•אלהי•יעקב•שלחני•אליכם•זה•שמי•לעולם•=•2701

בעיניו•באוזניו•ובאפו•יראה•וירגיש•אור•השכינה•על•ישראל•	•
בבוקר•ובלילה•=•2701

סוד•	• אמור• למערב,• ממזרח• לדרום,• מצפון• והתהלך• קום•
חלומך•משיח•בא,•הודו•לי-הוה•כי•טוב•=•2701



והנה•האיש•אשר•שמתי•בכם•לא•איש•קסמים•איש•הא-להים•	•
הוא•=•2701

הנה•האיש•בן•דויד•אשר•אוזניו•שומעות•רוח•מלאכים•בא•	•
בתוככם•=•2701

ישראל•	• גואל• משיח• אתם• רואים• אין• וכי• תחכו?• ולמה•
בקרבכם?•והיה•המזבח•=•2701

נשמתו•התעברה•וירדה•לתוך•הצחנה•לבאר•זמן•מטה•=•2701	•
כוחי•אוזל•מגופי,•אור•צהוב•עצום•מסתתר•מעלה•ומחכה•	•

לרדת•=•2701

ויאמר•לקרן•אור•צהוב•לרדת•משמיים•לחצות•עולם•=•2701	•
התראו•שמש•כל•בוקר•ותאמרו•לילה?•משיח•ה'•=•2701	•
לידיו•	• הסימן• ירד• בירושלים• ארץ,• והאזיני• שמים• שמעו•

להתחלה•=•2701
קרא•באוזני•העם•אשר•חלמת,•כי•הבלתי•יאמן•כן•הוא•חלום•	•

גאולה•אמת•=•2701
ותפתח•מגילה•מן•הרקיע•עד•פני•האדמה•וירא•העם•ויבינו•	•

כי•משיח•גואל•נביא•לי-הוה•הוא•=•2701

מסרים נפלאים נוספים. והבחירה בידינו לשמוע לדבר ה'

וביום ההוא ירד לכם משכן והיכל מטה שישים אמה אורכו 	 
עשרים רוחבו = 2701•)מידות הבית שבנה  שלמה המלך(

ותעלו ארון הברית לירושלים ואור יהלומים טמון לפניכם 	 
 2701 =

ותאחדו עמכם ישראל כל שבטי י-הוה כחושן המשפט חסד 	 
לאברהם = 2701•••)שלושת המסרים הנ"ל התקבלו ברצף 

אחד אחרי השני(
והיה כאשר יבוא על ראשכם כל הדבר הטוב הזה תדעו כי 	 

מלך הכבוד הוא י-הוה צבאות = 2701
אם רק תקשיבו הכל יהיה טוב יותר, כולנו ערבים זה לזה, 	 

אנחנו יהודים, הא-להים הוא גדול = 2701
בבוקר 	  עליהם  י-הוה, מלאכים שומרים  דבר  העושים את 

ובלילה עד עצם היום הזה = 2701
והיה ביום ההוא כ"ט אלול עינכם תראנה מלאכים וקול ניגון 	 

באזנכם ריח פרחים באפכם וחיוך על פניכם, אני י-הוה = 2701
ויהוה 	• לישראל  ותגיע  יום  ארבעים  מסיני  בענן  רוח  ותבוא 

מחסה לעמו = 2701

כט 	• בדרכי,  גאולתו  זמן  הגיע  והנה  עולם  בראתי  בראשית 
אלול = 2701

מדוע יצחק איש על אחיו, הלא להלל את שם י-הוה רצונו 	 
להביא משיח לעמו ולאהוב כל יהודי•=•2701

ויהי•לילה•ויאמר•אליהו:•כמה•טוב,•הביטו•מקצה•לקצה•	•
וראו•נפלאות•י-הוה•בורא•שמיים•וארץ•=•2701

בחייהם•הובטח•להם•גאולה•שמע•ישראל•י-הוה•אלהינו•	•
י-הוה•אחד,•ברוך•שם•כבוד•מלכותו•לעולם•ועד•=•2701

מלאכים•בוכים•בפני•י-הוה•להוריד•בינה,•קשה•היא•	•
ההבנה•להאמין•בלא•נראה•ויש•שלא•מנסים•אפילו,•הסוד•

זה•האהבה•=•2701
וביאת•	• הוא• שמיים• שם• לקידוש• שיאמר• משפט• כל•

הגאולה•=•2701
אשרי המאמין בניסים כי הא-להים המלך, רחום וחנון הוא 	 

לכל בריאותיו, חסד וטוב יעשה להם = 2701
ויאמר,•ויגד,•וידבר,•לא•ולא,•כבד•וזכור,•ויסתר•פניו•	•

אלפיים•שנה•ובא•הסוף•משיח•=•2701

ראו את הפסוק שחותך את המסר: המילים מתחילת פרשת ראה בספר דברים : 

ָלָלה, ִאם- ר ָאנִֹכי ְמַצוֶּה ֶאְתֶכם, ַהּיוֹם. ְוַהקְּ ְמעּו, ֶאל-ִמְצוות ְי-הָוה ֱאל-ֵֹהיֶכם, ֲאשֶׁ שְׁ ר תִּ ָרָכה ֲאשֶׁ ָרָכה, ּוְקָלָלה ֶאת-ַהבְּ "ְרֵאה, ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיוֹם בְּ
ם" ר לֹא-ְיַדְעתֶּ ר ָאנִֹכי ְמַצוֶּה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם:  ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא-לִֹהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ ֶרְך, ֲאשֶׁ ם ִמן-ַהדֶּ ְמעּו ֶאל-ִמְצוות ְי-הָוה ֱא-לֵֹהיֶכם, ְוַסְרתֶּ לֹא ִתשְׁ

הפסוק מזהיר אותנו ללכת בדרך ה' ולשמור את מצוותיו כדי שיהיה לנו טוב ...   הסבר מלא באתר "כי לה' המלוכה"

בחיפוש בתורה את המילים "ימות המשיח" בדילוג שווה נמצאה תוצאה אחת
בדילוג 7790 אותיות  --  779 = תשע"ט - וזה פלא !!! 



לסיכום הדברים
נתבונן•בדברי•הנבואה•האחרונים•שנאמרו•לעם•ישראל•ע”י•הנביא•מלאכי•“זכרו•תורת•משה•עבדי•אשר•ציויתי•אותו•בחורב•על•
כל•ישראל•חוקים•ומשפטים.•הנה•אנכי•שולח•לכם•את•אליה•הנביא•לפני•בוא•יום•ה’•הגדול•והנורא.•והשיב•לב•אבות•על•בנים•
ולב•בנים•על•אבותם,•פן•אבוא•והכיתי•את•הארץ•חרם.•עכ”ל.•והשאלה•המתבקשת•היא•האם•אכן•יום•זה•יהיה•בכ”ט•אלול•השנה•
כפי•שנאמר•במסרים•אלו?•ימים•יגידו.•אנו•מצידנו•מביאים•את•המסרים•בפני•הקורא•וכ”א•ישאל•את•רבו•ויעשה•כפי•הבנתו.•
אנחנו•מצידנו•ראינו•חובה•להביא•את•הדברים•כפי•שהתקבלו•שלא•תהיה•עלינו•תביעה•משמים•למה•לא•פרסמתם•למה•לא•אמרתם?

דבר•אחד•ברור
על•כל•אחד•מאיתנו•לחזור•בתשובה•שלמה•בלי•קשר•למסרים.•בפרט•שלמחרת•התאריך•הזה•כ”ט•אלול,•יהיה•יום•הדין•של•ראש•
השנה•תש”פ•הכתוב•במפורש•בתורה.•בו•יקבע•מי•לחיים•ומי•למיתה,•מי•)ימות(•באש•ומי•)ימות(•במים,•מי•יהיה•עשיר•ומי•יהיה•
עני•וכו’.•ובפרט•שלכל•הדעות•אנו•נמצאים•בעיצומם•של•ימי•עקבתא•דמשיחא•בסוף•הגלות.•בנסיונות•האחרונים•והקשים•ביותר•

שהיו•מעולם•ושעתידים•לקבוע•את•חיי•הנצח•של•כאו”א•מאיתנו•ומבני•משפחותינו.
אחים / אחיות יקרים.•נא•ונא•חזק•ונתחזק•לעשות•לו•רצון•ה’•בעת•הזו•למרות•כל•הקשיים•והרבים•שיש•לכאו”א•מאיתנו.•ונזכור•
היטב•היטב•שישראל•ערבים•זה•לזה•ועלינו•לעורר•ולעזור•גם•לאחים•והאחיות•שלנו•ובפרט•לאלה•שבאורך•הגלות•התרחקו•ושכחו•
מעלתם•כיהודים.•עלינו•להזכיר•לנו•ולהם•שכולנו•צאצאי•האבות•והאימהות•הקדושים.•ועלינו•לעשות•כל•שביכולתנו•להרבות•
בתורה•מצוות•ומעשים•טובים•ולקרב•את•הגאולה•ברחמים.•לא•מתוך•כוונה•להפטר•ולהיגאל•מהצרות•הפרטיות•שלנו,•אלא•כדי•

שיתגדל•ויתקדש•שמו•של•בורא•העולם.•שכולם•יכירו•בו,ימליכו•אותו,•יכנעו•אליו,•יודו•לו,•יכבדוהו•ויהיו•ראויים•לברכתו.

בברכת

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ב. ב. א.

הממצאים הבאים נמצאו במערכת “כי לה’ המלוכה”

למעונינים להיות שותפים  להצלת יהודי העולם בארץ ובתפוצות
 yomhadin2701@gmail.com ולתגובות ניתן ליצור קשר במייל

לתרומה בכרטיס אשראי דרך מערכת נדרים פלוס צלצל ל: 079-9690776
yomhadin.com  - "לצפיה במשפטי 2701 נוספים שהתקבלו הכנסו לאתר "יום הדין


