


אלפים נצורים בשלג
בצום עשירי בטבת





צום עשרה  ביום שדווקא 
יום של תחילת ! בטבת

הפורענות והמצור על 
זה ביום דווקא ! ירושלים

התחיל מצור השלג על  
ירושלים 

-ירושלים נצורה-
...יוצא ואין באאין 

!בגלל השלג! והפעם

?האם זה מקרי



יושבים בית דין  , סופר אנו רואים שבכל דור ודור כשמגיע יום עשרה בטבתמדברי החתם 

חורבן בתי  כי היום הזה הוא שורש , של מעלה וגוזרים את החורבן של כל שנה ושנה

אפשר להביא  כדי שיהיה , המבוקשהתקוןמחדש האם נעשה בכל שנה דנים ובו , המקדש

.אליהו הנביא והמשיחאת 

.  הכבדשדווקא ביום זה ירד השלג , משמיםברור רמז ראינו בעשרה בטבת ואכן 

הפרשה שקשורה . קרה בערב שבת פרשת ויחישגרם לשיתוק ירושלים מעניין שזה 

!   הקץ באחרית הימיםלבניו את לגאולה העתידית שיעקב בא לגלות 

כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב  "ע"זיהחתם סופר מדברי 
וזהו בכל פעם שמגיע אותו , נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורבן חדש. בימיו

כמו כן בכל דור  . שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, יום של עשרה בטבת
" ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה

( אדרלזמשה דרוש ספר תורת )



ונעבור לגימטריות

זה בחובת הצפייה  -כהוא אין בדברים המובאים לפגום ! אנו מדגישים 

! לגאולה היומיומית 

אנו מראים רק את .. מתי תבוא הגאולה אלוקים הוא היחיד שמחליט 

הממצאיםשל והפלא העצום המתמטיקה 











ותראו מה אנו  

רואים צמוד  

לטבת עשירי

ו"תשע



ותראו פלא מה 

! ! !אנו רואים 

ישלח 

מלאכו







!  פלאות! פלא

!אין עוד מלבדו



... 'על הגאולה נאמר שזהו סוד של ה

1820= סוד יהוה : שימו לב

26= ה -ו-ה-י70= סוד 

1820=  26כפול 70

גילה לנו את הסוד הזה ' שהברגע 

!להתעוררואנו צריכים ! קרובשהכלזה אומר 

1820=המשיח בדרך צריך להתעורר :ובגימטריה



תראו דילוג נוסף עכשיו 
מ"ראשל הממצאים הם 

ריפסופרופסור אליהו 











"מלאכי"ך "ונסיים בדבריו האחרונים של הנביא האחרון בתנ
י, ְכרו  ז   ה ַעְבד   ֶׁ ֹוַרת ֹמש  ר , ת  ֶׁ יֲאש  ית  ו   ל-אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעלצ  ֵאל-כ ָּ רָּ ש ְ ,  י 

ים יםֻחק   ט  ָּ פ  ְ ש  ם.ו מ  כֶׁ ֵֹלַח לָּ י ש  ֹנכ  ה אָּ נ ֵ ה ַהנ ָּ , ה  י ָּ יאֵאת ֵאל  ְפֵני--ב  ֹוא , ל  ב 
ה דֹול, יֹום ְיהוָּ א, ַהג ָּ ֹורָּ יב ֵלב.ְוַהנ  בֹות ַעל-ְוֵהש   ים-אָּ נ  ָּ ים ְוֵלב, ב  נ  ָּ -ַעלב 

ם ן--ֲאבֹותָּ ֶׁ בֹוא-פ  ת, אָּ י אֶׁ ית  ֵ כ  ם-ְוה  ץ ֵחרֶׁ רֶׁ אָּ הָּ

בטבת וגרם לבלגן וקריסת  שירד בעשרה השלג וכמו 

זה בין השאר לימד אותנו שאין לנו על מי , מערכות כללית

שזה המפתח  חייבים לזכור , אלא על אבינו שבשמיםלסמוך 

!!! ממש בקרוב שלנו  הבסיסי לגאולה 


