Gen. 49:10 Until the coming of Shiloh, which is
one of the names for the Messiah: "Shiloh"
alludes also to the person who began the process
of redemption that the Messiah will complete—
Moses. The numerical value of "Shiloh" (345, )שׁילה
is thus numerically equivalent to the name Moses
(Moshe, )משׁה. By leading us from Egypt and then
to receive the Torah at Sinai, Moses gave us the
potential to bring about the ultimate redemption—
the "coming of Shiloh," i.e., the actualization of
what Shiloh/Moses began. The numerical value
words for "coming of Shiloh" (358,  )יבא שׁילהare
thus numerically equivalent to the word for
Messiah (Mashiach, )משׁיח. In order for us to
actualize the redemption, to get from Shiloh/Moses
to the coming of Shiloh, i.e., the Messiah, we must
unite, particularly by making the Messiah and the
Redemption the foremost topics of public
discourse. By giving these urgent topics the
precedence they deserve, we can in fact hasten
the Redemption. This is alluded to by the fact that
the numerical value of the word for "coming of" (13,
 )יבאis numerically equivalent to the word for "one"
()אחד.
(chabad.org)

Gen. 49:10 Tot de komst van Silo, dat is een van
de namen van de Messias: "Shiloh" verwijst ook naar
de persoon die het proces van verlossing dat de
Messias zal voltooien begon - Mozes.
De numerieke waarde van "Shiloh" (345,  )שׁילהis dus
numeriek gelijk aan de naam van Mozes (Moshe,
)משׁה. Door ons uit Egypte te leiden en vervolgens de
Thora te ontvangen op de Sinaï, gaf Mozes ons de
mogelijkheid om de ultieme verlossing te brengen - de
"komst van Shiloh," d.w.z. de actualisatie van wat
Shiloh/Mozes begon. De numerieke waarde voor
"komst van Shiloh" (358,  )שׁילה יבאzijn dus numeriek
gelijk aan het woord voor Messias (Masjiach, )משׁיח.
Om voor ons de verlossing te actualiseren, om van
Shiloh/Mozes tot de komst van Shiloh te komen, d.w.z.
de Messias, moeten we ons verenigen, met name
door van de Messias en de Verlossing de belangrijkste
publieke gespreksonderwerpen te maken. Door deze
urgente onderwerpen de voorrang te geven die ze
verdienen, kunnen we in feite de Verlossing
bespoedigen. Hierop wordt gezinspeeld door het feit
dat de numerieke waarde van het woord voor "komst
van" (13,  )יבאnumeriek gelijk is aan het woord voor
"één" ()אחד.
(chabad.org)

