ביאת המשיח בתשע"ו?
 1820הסוד שנחשף לאחר  3300שנה

פענוח נבואת דניאל

עימות אובמה נתניהו בצפונות התורה

הסבר גימטריות

תשע"ו = 776

ביאת המשיח = 776
יפקון מן גלותא = 776
המלכות האחרונה = 776
וממלכתך עד עולם = 776
י"ג מידות הרחמים = 776
למעני למעני אעשה = 776
מלכות דויד לעולם ועד = 776
שובו אלי ואשובה אליכם = 776
אלה-י אברהם אלה-י יצחק אלה-י יעקב = 776

חשוב לקרוא את החוברת לפי הסדר ,הסבר גימטריות בעמוד 7

התשע"ו = 781

המקדש ירד בימינו = 781
מלחמות י-ה בעמלק = 781
י-הוה יחזיר מלכות דויד = 781
י-הוה ישב על כסאו לעולם ועד = 781
וידעו העם הזה כי אתה י-הוה הא-להים = 781

מלכות ה' יורדת מטה מטה ומשתלשלת גם בתאריך הלועזי

שנת התגלות אליהו והמשיח =  | 2015עת התגלותו של המשיח ב = 2015
בוא משיח :שתים אפס אחת חמש =  | 2015התגלותו של משיח בעתה = 2015

בס"ד

פענוח נבואת דניאל

גילויים מאת הצדיק רבי ציון ברכה זצ"ל

סוד הגאולה מוצפן בספר דניאל ,פרק יב:
ֻמים ַה ְּד ָב ִרים ַעד ֵעת ֵקץ.
ֻמים ַו ֲחת ִ
ֹּאמר ל ְֵך ָּד ִנֵיּאל ִּכי ְסת ִ
ַוי ֶ
ׂכ ִלים י ִָבינוּ.
ַבים ו ְִה ְרִׁשיע ּו ְרָׁש ִעים ְולֹא י ִָבינ ּו ָּכל ְרָׁש ִעים ו ְַה ַּמ ְש ִּ
ַבנ ּו ְוי ִָּצ ְרפ ּו ר ִּ
י ְִת ָּברֲר ּו ְוי ְִתל ְּ
יע
אתיִם ו ְִתְׁש ִעיםַ .אְׁשרֵי ַה ְמ ַח ֶּכה ְוי ִַּג ַ
ָתת ִׁש ּקוּץ ׁשֹ ֵמם י ִָמים ֶאלֶף ָמ ַ
ו ֵּמ ֵעת הו ַּסר ַה ָּת ִמיד ְול ֵ
ַקץ ו ְָתנו ַּח ו ְַת ֲעמֹד ְלגֹר ְָל ָך ְל ֵקץ ַהָי ִּמין.
ֲמ ָּׁשה .ו ְַא ָּתה ל ְֵך ל ֵּ
לימים ֶאלֶף ְׁשלֹׁש ֵמאוֹת ְׁשלִֹׁשים ַוח ִ
הסבר המצודת דוד:

בבוא העת אז יפקחו
עיני כל להבין רמזי
זמן הגאולה
לך דניאל  -ר”ל לך משאלתך
ולא תשאל עוד כי דברי
הגאולה יהיו סתומים
וחתומים ברמז לבל ידעוה
עד עת קץ.
אבל בבוא הקץ יתחכמו
הכל להבין הרמז.
הסבר המלבי"ם

ואתה דניאל :מפני שידע
שהזמן רחוק מאד ,א"ל
שיהיו הדברים סתומים עד
עת קץ ,כי לא יעלה על
מחשבתם שהזמן רחוק
כ"כ ,וכ"א יחשוב שיגיע
הזמן בעת חייו ,וע"כ יהיה
הזמן נעלם
אבל בעת קץ יוסר הספק,
וכל שיתקרב הזמן יהיה
הספק מועט ,כי זאת ידענו
שהגאולה מוכרחת לבא
קודם האלף השביעי.
'ח ֵפץ ַח ִיּים'
ׁשם ֶה ָ
ְּב ֵ
ׁש ִּד ֵּבר
ַס ְר ַמן הי"ד ֶ
ׁש ְמע ּו ֵמ ַהג"ר ֶא ְל ָחנָן ו ֶּ
ׁש ָּ
ֶ
ְא ַמר
ְּבארה"ב ִּבְׁשנַת תרצ"ט ְּב ֶע ֶרב ַהּׁשו ָֹאה ו ָ
ָל ֶהם ָּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןִ :ק ַּב ְל ִּתי ְּברוּ ַח ַה ּקֹ ֶדׁש
ׁש ִּת ְס־
ׁש ָאנ ּו עו ְֹמ ִדים ִל ְפנֵי ִמ ְל ָח ָמה נו ָֹר ָאה ֶ
ֶ
ׂר ְׁש ִמי־
יה ָיבֹא ּו ֶע ֶש
ְא ֲח ֶר ָ
ַּתֵיּם ִּבְׁשנַת תש"ה ,ו ַ
יח,
ׁשל ֲה ָכנָה ַל ָּמִׁש ַ
טוֹת ֶ
ׁש ִּמ ְס ַּת ְיּמוֹת ִּבְׁשנַת
ׂר ְׁש ִמיטוֹת ֶ
ו ִּב ְג ַמר ָה ֶע ֶש
יח ַחָיּב ָלבֹא -
ׁש ָּמִׁש ַ
תשע"ה זֶה ּו זְ ַמן ְּב ִע ָּת ּה ֶ
מאת :מערכת סוד החשמל
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ָבינ ּו.
ׂכ ִלים י ִ
ׁש ִעים ו ְַה ַּמ ְש ִּ
ׁש ִעים ְולֹא י ִָבינ ּו ָּכל ְר ָ
ַבים ו ְִה ְרִׁשיע ּו ְר ָ
ַבנ ּו ְוי ִָּצ ְרפ ּו ר ִּ
י ְִת ָּברֲר ּו ְוי ְִתל ְּ

עימות אובמה נתניהו בצופן התורה
בצופן זה יש לנו הוכחה שמשיח יבוא בתקופת
אובמה .כשאנו מחפשים את המילים "מלך המשיח"
אנו מקבלים תוצאה בדילוג שווה של  8529אותיות.
(ז"א  8529אותיות בכל שורה)
אנו רואים בתוך "מלך המשיח" "אובמה" ובתוך
אובמה "שרש נחש"  -צופן בסיכוי סטטיסטי של
אחד למאות אלפים .המדהים ביותר שהגימטריות
שלהם מקבילות.

בראק אובאמה = 358
נחש = 358
ולעומתם יש לנו את
משיח = 358

בראק חוסיין אובאמה = 502
ממה הוא מורכב?
אדום ישמעאל = 502

דמיון מצמרר בין אובמה
לדמויות פסלוני פרעה במצרים

בצופן זה יש לנו הוכחה נוספת
שמשיח יבוא בתקופת אובמה
ונתניהו .בחיפוש בתורה “משיח
ואליהו” אנו מקבלים תוצאה “אחת”
בכל התורה בדילוג  2058אותיות (ז"א
בכל שורה יש  2058אותיות)
כשמוצאים תוצאה אחת בלבד בכל
התורה זה מעלה סטטיסטית את ערך
הצופן.
בחיפוש אובמה ,אנו מוצאים במקום
אחד (!!!) בדיוק מתחת לציר החיפוש...
מחובר למילה אובמה “רשע אויב” -
וכן מוצפ ן "בא בא נחש ארב לנ�ת
ניהו" איך הוא בא? "ע"י קרי"
הצופן המלא והקשר לנאום נתניהו
בקונגרס במצגות שלנו "אובמה נחש
 "4 - 3וכן יש גם הסבר מקיף על נושא
דילוגי האותיות.

ההסכם הרע עם אירן = 776
הסכם וינה  -משולש = 776
הקונגרס = 424

משיח בן דוד = 424
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סוד י-הוה

הסוד שנחשף לפני כ  111שנה ע"י הרב המקובל :הגאון

 – 1820מה עניינו בכלל

לפי הפירוט הבא

שם השם הקדוש

י-הוה
מופיע בתורה

בדיוק  1820פעם!
בראשית בגימטריה במילוי

שם י-הוה הראשון בתורה
אם נספור  1820אותיות
לאחר הפסוק הראשון בתורה
(בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ)
נגיע לפעם הראשונה שמופיע שם יהו-ה בתורה...

ביום עשות י-הוה א-להים ארץ ושמים
כידוע כל התורה צפונה במילה בראשית
וראו זה פלא כשנכתוב בראשית במילוי האותיות
נקבל בדיוק ! 1820

י-הוה =  26עשרים שש

מעניין לציין שכאן בפסוק המדבר על השבת הראשונה
בבריאה .רמוזה לנו שנת הגאולה צמוד לשם י-הוה הראשון
"עשות" אותיות תשע"ו

מהנסתר לגלוי

נכתוב את הספרות עשרים שש (ללא ואו
החיבור) ונקבל במילוי  -בדיוק !! 1820

1820
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מסתתר

 1820נחשף

פינחס זלמן הלוי הורוויץ זצ"ל מחבר ספר אהבת תורה.

פרה אדמה תמימה

התקדשתי

כח אדנ-י

סוד י-הוה

ועתה יגדל נא כח אד-ני

סוד י-הוה ליראיו ובריתו להודיעם

במדבר י"ד

כח =  28אדנ-י = 65

1820 = 28 X 65

תהילים כ"ה

זהו סוד ה' !!
סוד =  70י-הוה = 26
1820 = 70 X 26

ה' תובע :הרי הופעתי עליכם ב  1820 -שמות הוי'ה בתורה .הצפנתי לכם את זמן הגאולה בתורה.
(ראה עמוד הבא) ומדוע אני קורא אליכם ובא ומתגלה ביניכם ואין איש עונה לקראתי ?

מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה = !! 1820
והעיקר אחרי כל החישובים ,הגימטריות הקודים והסודות ,אנו פונים לבורא עולם שישלח ברכה
במעשה ידינו ,אל תביאנו לא לידי מכשול ולא לידי טעות .שהרי כל מטרתנו היא…!

לעשות נחת רוח ליוצרו =  1820בדיוק !
עם ישראל יושע בהתשע"ו =  1820מלכות המשיח לנצח ב-התשע"ו = 1820
שבעים עמים יעלו לציון למלחמה בהתשע"ו =  1820אומות העולם יחרימו את ישראל = 1820
י-הוה ילחם את מלחמות ישראל עמלק = 1820
דוד המלך יבנה בית המקדש בהתשע"ו = 1820

גימטריות מורכבות (הסבר גימטריה בעמוד )7

התגלות דויד בן ישי שתים אחד חמש ( .לפני) = 1820

י-הוה ומשיח ילחמו ( -משולש) = 1820

דויד יצמח שתים אפס אחת חמש =  1820המשיח בימינו ( -משולש) = 1820
עת ( -משולש) = 1820
התגלות השם המפורש = 1820
דוגמאות אלו מלמדות אותנו על חשיבותו הגדולה של מספר זה  -ולכן ראוי שנתיחס בכובד ראש לכל הסודות שמתגלים על ידי מספר זה
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התגלות משיח בי' טבת  -צופן בדילוג  1820אותיות
הממצא הנדיר נמצא בעזרתו של פרופסור אליהו ריפס
צופן פלאי ביותר בדילוג 1820
אותיות!! אנו פורסים את התורה
ל 1820אותיות בשורה !
ואנו רואים ציר אחד ארוך
"משיח טבת עשירי" ,ישלח
מלאכו" ,אליהו" יבואו ,תשע"ו,
נשבעתי נאם י-הוה,
הסיכוי הסטטיסטי שנקבל טבלה
כזו ..זה אחד למיליונים רבים..
הצופן נותן לנו צורת כיסא מלכות

י' טבת התשע"ו =  1202התגלות משיח = 1202

משיח בן דוד בתשע"ו =  1202בראשית ברא א-להים = 1202
אליהו הנביא יגלה את המשיח האחרון = 1202
בשורת הגאולה על ידי אליהו הנביא = 1202
התאריך העברי
גילוי משיח ואליהו ( -אתב"ש) = 1202
י' טבת התשע"ו בהשתלשלות בתאריך הלועזי זה יום 22.12.2015
שימו לב לגימטריות הבאות.

תמו כל הקצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה = 2212
הבשורה בחמש שבע שבע שש = 2212

התאריך הלועזי

משיח בן דוד עבדך חמש שבע שבע שש = 2212
מלכות בן דוד בשתים אפס אחת חמש = .2212
גימטריות מורכבות (הסבר גימטריות בעמוד הבא)

ידוע שבעליית נשמה שעשה הבעש"ט להיכלו של
משיח הוא שאל את המשיח "אימתי קאתי מר" (מתי
יבוא האדון?) והמשיח ענה לו לכשיפוצו מעינותך
חוצה נבדוק מתי זה אימתי?

אימתי ( -רגיל ומשולש) = 2212
זמן גאולתנו ( -משולש) = 2212
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עת סוד י-הוה ( -משולש) = 2212
י-הוה המלך האמיתי ( -משולש) = 2212

תאריך בוא הגואל האחרון ( -אותיות לפני) = 2212
ביאת המשיח מוצאי שביעית ( -אחרי גדול) = 2212
סוד יהו-ה יתגלה שתים אפס אחת חמש ( -מסתתר) = 2212
בן דויד יבוא ב י' טבת בחמש שבע שבע שש = 2212

הסבר גימטריות וחילופי אותיות  -מקוצר
גימטריה רגילה
זו היא השיטה הידועה והמוכרת:
א= - 1ב= ... 2י= - 10כ= 20ל= ...30וכו'
גימטריה גדול
בשיטה זו האותיות הסופיות מנצפ"ך
מקבלות ערך גבוה לפי הפירוט הבא
ך =  500ם =  600ן =  700ף =  800ץ = .900

משולש
בשיטה זו אנו לוקחים בכל אות את סכום
כל האותיות שלפניה לדוגמה
א = 1
ב = 3 = 1+2
ג = א+ב+ג = 6
ד = א+ב+ג+ד = 10
משולש זה השתלשלות שהכל בא מאחד

סוד שיטת המסתתר

ב

ודקים את האותיות שמסתתרות בין אות
לאות .דוגמה  :1המילה חכמה ההפרש בין
האותיות ח-כ =  12ההפרש בין כ-מ =  - 20ההפרש
מ-ה =  35ס"ה  - 67כמניין בינה =  - 67אנו רואים
מכאן שהבינה מסתתרת בחכמה וכו'.
דוגמה  :2המספר המסתתר בין 'הר הבית' הוא = 596
= ירושלים ..כי שורש ירושלים זה מקום הר הבית.

מעניין שהמספר המסתתר בין המילים 'סוד
מספר מסתתר' = ( - 776במסתתר  -ראה
טבלה למטה) כמניין תשע"ו וזה מרמז על
סוד השיטה שאנו נעזרים בו להבנת סודות
הגאולה בתקופת ההסתרה שבתוך ההסתרה
שמגיעה לסיומה..
נשאל אליהו הנביא מתי יבוא משיח? (סנהדרין צ"ח)

חילופי אותיות
אותיות (ש)לפני
יש את שיטת האר"י הבן איש חי ועוד ...פירוט השיטות המלא בספר
סוד החשמל ,דוגמה לאותיות לפני ,נכתוב את המילה
"בית" נבדוק את האותית שלפני "אבטישת" = אטש = .310

אותיות (ש)אחרי
נבדוק כל אות שלאחר האות לדוגמה :נבדוק את המילה שלום
ונקבל שתלמוזמנ תמזנ = 497

שיטת אתב"ש
זו שיטה שמראה את הצד ההפוך הנגדי של כל אות .למשל:
האות א הצד ההפוך שלה הוא האות :ת  --האות ב הצד ההפוך
שלה הוא ש זו שיטה שמובאת הרבה בזוהר ובכתבי האר"י ז"ל.
ׁשל ָהאו ִֹת ּיוֹת
ׁש ֵּמ ַעלִּ ,ב ְב ִחינַת ַהּׁש ֶֹרׁש ו ְָה ָאב ֶ
או ִֹת ּיוֹת ִל ְפנֵי נִ ְק ָראוֹת או ִֹת ּיוֹת ֶ
ׁש ְּל ָפנָיו אכדט"ם
ׁשם ֱא-ל ִֹהים ִמ ְת ַח ֵּלף ָלאו ִֹת ּיוֹת ֶ
ׁש ֵּ
יהן ַּכ ּמו ָּבא ָּב ֲא ִריזַ"ל ֶ
ׁש ַא ֲח ֵר ֶ
ֶ
ׁשל ָהאו ִֹת ּיוֹת ִּב ְב ִחינַת
ׁש ְך ֶ
יד ְך או ִֹת ּיוֹת ַא ֲח ֵרי ֵהן ַה ֶה ְמ ֵ
ׁש ְרׁשוֵֹ .מ ִא ָ
ְשם הוּא נִ ְמ ָּתק ְּב ָ
ׁ
וָ
ׁש ָּל ֶהן ו ְַהְׁש ָּפ ָע ָתן ָה ְל ָאהִ .ח ּלו ִּפים ֵא ּל ּו נִ ְק ָר ִאים ַּב ֲחזַ"ל ִח ּלוּף א"ב ג"ד.
ַה ָּבנִ ים ֶ

מילוי ללא מילה
בשיטה זו אנו לוקחים רק את אותיות המילוי ללא ערך
המילה  -לדוגמה אותיות המילוי של תשע"ו מביאות לנו
ערך של ( - 152צמח דוד = )152

מילוי גדול
ניתן להשתמש
באותיות המילוי
בערך הגבוה יותר
באותיות סופיות (גימטריה גדול) כמו הפירוט לעיל וכמובן
גם כאן ניתן לעשות מילוי ללא מילה בדוגמה (המצורפת)
של תשע"ו ערך המילוי ללא מילה גדול = יו =  16ין =  710ין
=  710יו =  16ס"ה = 1452

תשובת אליהו הנביא "היום אם בקולו
תשמעו" ...וראו את הפלא "היום אם בקולו
תשמעו" = ( 776במסתתר) מכאן אנו מבינים
מתי יהיה היום הגדול? והתשובה לכך היום
אם בקולו ..כלומר ביום שנשמע בקול ה'
ונחזור אליו שזה יהיה ב = תשע"ו
דוגמאות לשיטת המסתתר

 -וְ ֵכן ַה ִּמ ְס ָּפר ַה ִּמ ְס ַּת ֵּתרִמ ְס ַּת ֵּת"ר
ניתן לראות את פירוט השיטות המלא  +תוכנת הרמז
בספר 'סוד החשמל' ניתן להשיג בטלפון 02-6537343
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שיבנה בית המקדש

חמש שבע שבע שש ( -מילוי) = 3382
3382
3382
3382
3382
3382

האם המקדש ירד בט"ו ניסן התשע"ו?
טו ניסן התשע"ו בהשתלשלות
בתאריך הלועזי זה 23.4.2016

ש

ם

י

ם ס

ש

-

- 2016

שם י-הוה יתקדש

התשע"ו = 5776

= 7760
= 7760

תשע"ו = 776

ן

מקדש = 444
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= 5776
= 5776
= 5776
= 5776
5776
5776

ם

ת

ם

ע

ם

= 1820
= 1820
1820
1820
4440
= 4440

67

סוד הגאולה

ב

שנת תשע”ו 'מדינת ישראל' תהיה בשנת
ה 67-להקמתה!

אומות העולם רוצים שנחזור חזרה לגבולות  67שנכבשו
במלחמת ששת הימים ...המלחמה היתה בחודש יוני ()6
בשנת ( )67שימו לב הכל  6ו 7
ב 7-ביוני ( )6הסתיים כיבוש העיר העתיקה ושוחרר הכותל
כל זה רמז לכיבוש האמיתי שיהיה בירושלים בשנת 776
והאירועי ם בהדגשה על הזמן הלועזי  -להראות לנו ש�מ
לכות ה' נמצאת ושולטת בהכל!  -ואין עוד מלבדו כלל...

אירועים רבים לאחרונה מראים לנו את
המספר 67
אירוע מתוקשר אחרון ראינו בפיצוץ גשר מעריב ...השם שלו
״מעריב״ מרמז לנו הגיע הערב .זמן כניסת שבת הגאולה( .המעו
בר בין מימד החומר זה  - 6לרוח  = 7שבת)
הפלא הגדול שפיצוץ גשר מעריב היה ביום שישי בתאריך ו' ()6
ב -אלול =  67שהוא גם החודש ה ( 6מניסן) .הפיצוץ תוכנן לשעה
 6בבוקר .עוד מעניין שבאותו בוקר יום שישי בדיוק מלאו  6שנים
ו 7חודשים לכהונת אובמה כנשיא .וכן רמוז כאן ,הגשר למערב
נופל ..ובאותו יום שישי התחילו ירידות קשות בבורסות העולם.
תכנון הגשר היה בשנת  - 67הביצוע התעכב עד שנת  76סיום
בניית הגשר היה בתאריך  .7.6.1976וכן זה גשר ששמו היה בעבר
גשר הנשרים ...פיצוץ הגשר מרמז על פיצוץ וכליון מלו
כות 'אדום' וביאת :בן דויד = ( 76וכידוע אדום זה ארה"ב
של היום  -שגם סמלה הוא הנשר)...

וזה רק רמז אחד מתוך רבים שתועדו..
שימו לב לצופן פלאי זה( ...חלקי)
"התאריך נפל התשע"ה אליהו"
זה הציר הכי ארוך שיש לנו  19אותיות!! בדילוג
 7589אותיות בתורה .הסיכוי הסטטיסטי לקבל את
הציר הזה זה אחד ל  6מיליארד לפחות!! בצופן זה
ה' רומז לנו שגילוי משיח ואליהו יהיה קשור לנושא
ש ל 'תאריכים ומספרים' הצופן המלא ,ורמזים נ�ו
ספים הוצגו בסרטונים שהוצאנו.
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דויד בן ישי = 396
ר

396
396

-

396

396
396

התגלות משיח בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 3960

3960
3960
3960

3960

מורכבים

1692

תהילים כ"ז

3960

ישעיהו כ"א

3960

ס"ה !
5776

39600

ָאה.
ֻמים ו ְָע ַלי ְִך ִי ְזרַח יְ-הוָה ו ְּכבוֹדוֹ ָע ַלי ְִך ֵיר ֶ
ָפל ְלא ִּ
ַסה ֶארֶץ ַו ֲער ֶ
ֹש ְך ְיכ ֶּ
ׁ
ֵך ו ְּכבוֹד יְ-הוה ָע ַלי ְִך ָזרָחִּ .כי ִה ֵנּה ַהח ֶ
קו ִּמי או ִֹרי ִּכי ָבא אוֹר ְ
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משיח = 358
רועה ישראל בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש =

המשיח = 363
3630

3630
סוד י-הוה ביאת המשיח בחמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 3630

גאולה בזכות אבות
= 644

644
644

644
644
644
644
644

6440

6440
ָך ָּב ַני ְִך ֵמרָחוֹק ָיבֹא ּו ו ְּבנ ַֹתי ְִך ַעל ַצד ֵּת ָא ַמנָה
ׂאי ָס ִביב ֵעי ַני ְִך ו ְּר ִאי ֻּכ ָּלם נ ְִק ְּבצ ּו ָבא ּו ל ְ
ַה ז ְַר ֵח ְךְ .ש ִ
ָכים ְלנֹג ּ
ֵך ו ְּמל ִ
ו ְָה ְלכ ּו גוֹיִם ְלאוֹר ְ
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סיכום

 = 5776התשע"ו
יהודי/ה יקר/ה

מובא בחז"ל דבור שאמור לזעזע כל יהודי החפץ בחיים.

אין משיח בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או
כולו חייב.
כוונתם בזה ללמדנו ולהזהירנו כאחת :דעו! בדור שבו יבוא
משיח יהיה בירור וצירוף בקרב עם ישראל .בורא העולם
יעמיד כל אחד ואחת מאיתנו בנסיונות ובמצבים שונים
בהם נהיה חייבים לבחור או בטוב או ברע בחיים או במוות.
בקדושה או בטומאה .לא יתאפשר יותר מצב בו יהודים
יהיו פוסחים על שני הסעיפים ,ולא כאלו הנראים כטובים
מבחוץ אך רעים מבפנים .אנשים כאלו פשוט יעלמו .נע־
מוד בנסיונות שונים באמונה בהשקפה ,בתאוות בממון,
בקדושה ,במידות בדעות בהם נצטרך לבחור בין הקודש
לבין החול .לא ישארו בעם ישראל יהודים מסורתיים או
דתיים למחצה לשליש ולרביע .עם ישראל יתחלק לש־
ניים :טובים או רעים או יהודים שיקבלו על עצמם להיות
נאמנים לה' ולתורתו ולעבדו בלבב שלם או ח"ו כאלה
שירצו ללכת בדרך הגויים והם יאבדו לנצח ויכרתו מעם
ישראל מבלי יכולת לתקן ה' ירחם.
ולזה כיוון הפסוק בנביא" :ואצרוף כבור סיגייך ואסירה כל
בדילייך (הם הרשעים והפסולת שבתוך עם ישראל) ופ־
סוק אחר אומר וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כב־
חון את הזהב .ועל הזמן הזה אמרו חז"ל אין ישראל נגא־
לים אלא בתשובה .כלומר הרוצה באמת להגאל ההוכחה
לכך תהיה חזרתו בתשובה שלמה ואמיתית ולכל הפחות
רצון כנה ואמיתי לכך המתבטא בהשתדלות ובמאמץ
ללכת בדרך ה' באמת אחרי שעזב דרכו הרעה .אנו תקוה
שהמעט שהבאנו בדפים אלו שהוא בבחינת מעט המח־
זיק את המרובה יסייעו לך הקורא היקר/ה לבחור בטוב,
בחיים .ולהענות לקריאה היוצאת עתה לכל יהודי אמיתי
באשר הוא :מי לה' אלי ולשוב בתשובה שלמה .לבוז לפי־
תויי היצר הרע השונים ולהיות מעתה נאמן למי שברא
אותנו ומחיה אותנו .בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו מאהבתו אותנו ומרצונו להיטיב לנו ונבין ונשיב אל
הלב ,כי לה' המלוכה .ונקבל מלכותו עלינו בשלמות ונזכה
לגאולה בב"א
בהצלחה
"אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב”ה בזה שיתגלה (סוד הגאולה) לעולם כל כך .וכשיהיה קרוב לימות המשיח
אפילו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קיצים וחשבונות ,ובאותו הזמן (כלומר בימינו)
יתגלה לכל( ".דברי הזוהר – פרשת וירא דף קי"ח)
והנה הרמז' :תיפח רוחם של מחשבי קיצים' = בגימטריה  - 1692מתי מותר לחשב את הקץ? חמש שבע שבע שש = 1692
וכן ההסבר ..תיפח רוחם ..מלשון ויפח באפיו נשמת חיים ..היינו שצריך להפיח רוח חיים באותיות ודרכם לגלות את הקץ...
בהסתמך על כל הממצאים הנ"ל אנו רואים שעשרה בטבת התשע"ו הוא תאריך מאד מאד מסוגל לביאת משיח!!
נא להפיץ חוברת חשובה זו  -להעביר לאנשי מפתח רבנים וכיוצא בזה ניתן להקדיש כמות עלונים לע"נ.
תמורת  120ש"ח תקבל או נפיץ לזכותך  200חוברות  +משלוח .בתרומה של  500שקלים תקבל או נפיץ לזכותך
 1000עלונים  -ניתן להזמין גם דיסקים וספרים 'משיח בתשע"ו'  -מוקדי הפצה בירושלים והמרכז

מס' חשבון בנק הדואר לתרומות מס' .24149119
העלון הוצא ע”י “כי לה’ המלוכה”  -רעננה  -ניתן להזמין הרצאות בליווי מצגות מרתקות
מייל | web: www.sod1820.co.il | 776@sod1820.co.il :טלפון073-7522022 :
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ניתן להשיג אצלנו את 'מחשבון הרמז' תוכנת הגימטריות וחילופי אותיות המשוכללת בעולם .להורדה חינם

