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 :)מכילתא משפטים( סיבת הרבנים שנפטרו עד עתה

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג"א ה'תש"פ:בשנת 
, ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול )מעשרה הרוגי  )מבית דוד(  נשיא ישראלשהיה רשב"ג  

ה'תש"פ ג"א, שע"ז אמר רבי עקיבא שהיא שנה שהכינו עצמכם  בשנת  ו נהרגמלכות(  
 לפורענות שזה ר"ת  

 ורענותפ'נת ש'הא ת'
 וע"ז הביא את הפסוק:   

 ואין איש שם על לב"   אב"ד"הצדיק 

 ורשב"ג ור"י כהן גדול היו שניהם  

   יןד'ית ב'בות א'

 ולאחר שנהרגו אמר רבי עקיבא: 

 "הכינו עצמכם לפורענות"
גלגולי  )ספר  יוסףוהטעם כי רשב"ג גלגול יהודה )ספר דרכי דוד( ורבי ישמעאל גלגול 

משיח בן דוד ומשיח בן ( וזה היה בחינת פטירת שני המשיחים שהם הנשמות
 יוסף.

 בשנת ד"א תש"פ: 

מבית דוד מזרע מבני בניו של זרובבל בן שלתיאל גאון ז"ל שהיה   נהרג רב שרירא 
 )כמבואר בספר ראשית דעת דף טז( ע"י תליה בידי מלך ישמעאל. המלוכה 

נפטר רבינו שמעון הגדול ז"ל   בשם ראשונים( 95ע"פ המבואר בספר "חכמי אשכנז" )עמ' 

 סי' כ"ט(   )כמבואר בשו"ת מהרש"ל מזרע המלוכה מבית דודשהיה ג"כ 

 משיח בן דוד סילוק   דבר המזכיר את

חכמי ספרד )תירגם את  גדולי רבני  רבי יוסף אבן אביתור ז"ל מ לאחר צער ויסורים נפטר 
פיוטים   200)חיבר למעלה מהתלמוד לערבית למלך אלחכם( והיה מגדולי המשוררים 

חיבר את  הוא לרבות קובץ ליוה"כ הכולל יוצרות, קרובות, סדר העבודה וסליחות(, 
אמירת הושענות הידועים שמנהגינו לומר בחג הסוכות )כך שמעתי מהגר"מ מאזוז  



וג"כ מפני  ומפני מחלוקתו עם רבי חנוך ז"ל וחיבר פירוש על ספר התהילים,  שליט"א(,  
  ושם בדמשק נפטר בגלל צער הנדודים נדד לבבל, מצרים, ארץ ישראל, סוריה שנידו אותו 

דבר המזכיר את יוסף הצדיק ע"ה שהיה במחלוקת עם אחיו ומחמת זה נדד וגלה ממקום  

 .משיח בן יוסףסילוק למקום ואשר מרמז על 

 

 

 

 מבואר ששנת תש"פ מרמזת על דוד המלך ע"ה משיח ד'  

 שזה בסימן אב"ד   וזה מרמז על כל הצדיקים שהלכו בשנת תש"פ

 ועמם משיח בן יוסף מזרע בית דוד משיח ד' אבות בתי הדין  שהיו

 הנה מהרבנים שנפטרו עד עתה:
 וד זצ"ל ד' ן ב'ליעזר א'הרה"ג 

 זצ"ל ניסים קרליץהרה"ג 

 בני ברק  אב"ד

 זצ"ל  שלמה זלמן אולמןהרה"ג 

 מודיעין עילית  אב"ד

 זצ"ל שבריישאול הרה"ג 

 ציריך  אב"ד

 זצ"ל משומר צובריהרה"ג 

 גן יבנה  אב"ד

 זצ"ל  למברגר יוסף אשר אנשיל הרה"ג 

 מאקאווא אלעד  אב"ד

וכמו שאמר רבי   חלילהשעתידה כביכול לבוא פורענות  הצדיק אב"ד כל זה מרמז על
 עקיבא ע"ה 



 מרן פוסק הדורפטירת 

רבי ניסים יוסף שמריהו  
 קרליץ זצ"ל 

 אב"ד בני ברק
 היתה בחינת הסתלקות משיח בן יוסף

וכן ח' זה  יר'שמ וסף 'יכם ח'ר"ת  משיח
 )שם ספרו( וט השניח'

 " משביר"ויוסף הוא ה

 חל'רתיה 'בוסף י'ריהו שמ'ר"ת  משביר

וידוע דנשמת משה רבינו היא בחי' נשמת 
משיח צדקנו כמובא בזוה"ק )ח"א כ"ז ע"א( והיא בחי' נשמה כללית אחת 

 )עיין חדושי נשמות משה יוסף ודוד שמתאחדים יחדיוהכוללת בחינות 
 אגדות למהר"ל ח"נ מסנהדרין עמ' ר"כ(

"ומשה היה הגואל הראשון והוא יהיה הגואל האחרון" כמובא בזוהר הקדוש 
 )משפטים קכ(

נשמת יא, ד"ה יש פרשת ויחי( כי  –וכתב באור החיים הקדוש בראשית )מט 
 משיח תהיה כלולה מדוד המלך ומשה רבינו.

"ד הזוהר שכמו שגאולת ועי' בס' מעלות הסולם בתקונא כ"ב שכתב  עפ
נשמת ישראל ממצרים היתה ע"י משה, גם הגאולה העתידה תהיה ע"י גילוי 

 משה עם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

 מריהוש'ב הר'ר"ת  משה

 

 



 משה נפטר במיתת נשיקה

 נשיקהרליץ ר"ת ק'וסף י'מריהו ש'סים נ'רב ה'

 רוזנברג ע"ה  צפורה וג"כ בתו של הגר"נ זצ"ל קראו לה

 כשם אשתו של משה רבינו ע"ה

 )זה שהצילה את משה מהיאור( "בתיה"לאמו קוראים 

 )אמו של יוסף הצדיק ע"ה( "רחל"וכן 

בדרך דזה מדבר על  כי יקרא קן צפור לפניךומובא בזוהר )ח"ב, א( עה"פ 
 רליץ. ק'יסים נ'. וק"ן ר"ת בהיכל קן ציפורבחינת משיח שנמצא 

 _ _ _ 

 ארגון האיסלאם הקיצוני בעולם –חיסולו של מנהיג ארגון האכזרי "דאע"ש" 
 ע"י בני המערב )אמריקה(

 ימ"ש אל בגדדי)יוסוף( אבו בכר  
נפלה מלכות בני  ירון מזרחי שבדמשקנוזה לך האות כשאתה רואה שנפל "

מזרח ואז יצמח הישועה לישראל ומשיח בן דוד בא ויעלו לירושלם ויתענגו 
 ".ב שלוםוהתענגו על רווענוים יירשו ארץ " :(יא ,לז תהלים)עליה שנאמר 

 )מדרשי נסתרות רשב"י(

בני ברק שהיתה בחינת משיח בן יוסף  גאב"דפטירת מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל 
 ישמעאל(  גלות בכדי להכניע ולשבר כוחו של מלכות בני מזרח ) היתה

  ר"ת גאב"ד=  די בגד'ל א'
 מרן זצ"ל. )להבדיל מליון הבדלות בין הקודש לחול(כשמו של  "יוסף "וגם שמו 

 סיםנ'סף יו'בי ר'פטר נ'ר"ת   'נירון'וג"כ 



- - - 

 ימ"ש קאסם סולימאניבאיראן פכה מפקד משמרות המהחיסולו של 

 בעולםלתה של מלכות ישמעאל ג"כ מרמז על נפי

  האיסלאם'' מלשון 'סולימני קאסם 'וא שה מווזה מרומז בש

נת תש"פ ד"א היה אחד בשם סולימני שהיה נקרא מקודם שבש הבאנווכמו ש
זכיר בדיוק ועשה מלחמה עם הערביים באכזריות גדולה וזה מראש הברברים, 

כל מדינות  עםגדולה שעשה מלחמה באכזריות סולימיני ימ"ש שה את מה שע
 .וכוחו טתוש הרבה מהמדינות שהיו תחת שליכבולערב עד שהצליח 

כלות את מלכות  ל , זה סימן שנסתיימה שליחותו בעולם,ועכשיו שמת
 עולם.מן ה  ישמעאל

גלות ישמעאל שהיא שכלה וגם וכלתה  סימן לגאולה השלימה עכשיו זה ו
 הגלות האחרונה.

 .עאלף שע"י הכניע גלות ישמבן יוס ה הוא ע"י פטירת משיח  וכל ז

 רומי  ריקה שהיאאמעל ידי ה היתוגם מיתתו 

 יפול ביד רומי.  שת  וכבר כתוב בחז"ל שעתידה פרס

 שני. ד יפיל את ה כי כך תהיה צורת הגאולה שאח

 כות ישמעאל מן העולם.את מלדהיינו שפרס תבטל 

 לכות פרס מן העולם. את מ לואדום תבט

שיח בן ע"י משיחו מאדום הקב"ה יפיל אותה בכבודו ובעצמו אך רומי שהיא 
 "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו" וכמ"ש רומי  יכרכ דוד שיושב ב

 .תה לה' המלוכה"ואז "והי

יוסף מגיע  משיח בן כי אחרי  דוד בעולםזמן של התגלות משיח בן זה כשיו וע
 דוד. משיח בן 



 ו הוא לא יבוא הוא ילך כפרה על עם ישראל רח"ל. ואם ח"

 ו  ם שנים של שנת תש"פ נפטרוכמו שראינו שבאות

 .רבי שמעון הגדולאון, רב שרירא ג, למליאגן בבן שמעון ר

 יו מזרע בית דוד ע"ה.כולם ה ש

 דניאל זר שליט"אוכבר אמר הרה"ג הצדיק רבי 

 יאשיהו פינטו שליט"א:הרה"ג הצדיק רבי שאמר בשם 

 "לא יבוא השנה הוא ילך כפרה על עם ישראל!!!אם המשיח ש"

תה ובשביל זה הקב"ה מביא על כל העולם את מגיפת הקורונה ]שדומה בצור
 לכתר[ כדי שאנשים יהיו מוכנים לקבל מלכותו יתברך בעולם 

עד  בעולם ומזעזת ד"א היתה מגיפה גדולה וכמו שראינו שכבר בשנת תש"פ 
בר  ליםגדוותולעים ויצא מהם אחרי מותם נחשים   שלא נשאר חצי מהעם

ים האלה של שנת תש"פ שהוא זמן זה הקב"ה עושה דוקא בשנ , וכלמינן
שאין עוד מלבדו ובעיקר עם ישראל  כדי שאנשים יבינווגל לגאולה סהמ

צונו ובר ואין בלתו.  בארבע רוחות העולםומולך שולט יחיד ה ה בעולם והוא 
 כל העולם בחמתו. את ומכלה זעיר מביא נגיף 

עשיו פש במ ושכל אחד יפשתשובה  י עכשיו לעשותלכן כדא
זה  מסוגל, וכי זהו זמן המאד ובעיקר לרצות את הגאולה היטב, 

חיכו לתורתו ולא חיכו  על עם ישראל שעיקר התביעה  ב
א תורה ולא ה' מראה לנו שהוא לא רוצה כלום ל למלכותו, ו

ואז  תפילה, רק שנפשפש במעשינו כדבעי ונרצה את המשיח, 
 . אמןיבוא משיח ברחמים 

 יקרים ראו הוזהרתם!!! יהודים
 


