לח בר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

דף מתוך סדרת הספרים

גליון פרשת בהעלותך תשע" ה תהא שנת עת הגאולה.
[מותר לצלם לזיכוי הרבים].

מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד יד'.

מלים מסתתרות.
חלק א'.
[רמָ זים נפלָאים מהרה"ג ר' מ .פ .שליט"א]
ָּא.
ַב
ְׁאוֹל מי הָ א
ָּאּול מורה לש
ַבָּא ש
א

ִשנָּה
הּמ ְׁ
ַ

ָּא,
ַב
ְׁאוֹל מי הָ א
ָּאּול מורה לש
ַבָּא ש
ְׁתּוקֵי ,בְׁדּוקֵי .היינּו שא
ָּאּול הָּיָּה קוֹרֵא לִש
ַבָּא ש
(קידושין ד ,ב) א

ֵר.
תי הַּוָּלָּד כָּש
ִבעַלְׁ ִ
ֵר נְׁ
ְׁרָּה לְׁכָּש
ָּמ
ִם א
ִּמוֹ וְׁא
אלִין א
ֶּׁׁשוֲֹ
נּורא' ָשם ,ש
כּמּובָ א ב'ברט ָ
ִצפָ ה.
שני ּגודלָיו בָּר
רשב"ג ר"ת ְׁ

וְׁכֵן

מָ צינּו בגמָ ָרא

(סוכה נג).

שנֵי
ֲוֶׁה נוֹעֵץ ְׁ
תח
ִש ַ
ְׁשהּוא מ ְׁ
ֵל כ ֶׁ
ַמלִיא
ְׁעוֹן בֶׁן ּג ְׁ
ִמ
ְׁרּו עָּלָּיו עַל רַבָּן ש
ָּמ
ַנְׁיָּא א
ת

שנ י
ֵין כָּל בְׁרִיָּה יְׁכוֹלָּה לַעֲׂשוֹת כֵן .ורשב"ג ר"ת ְׁ
הרִצְׁפָּה וְׁזוֹקֵף וְׁא
ֶׁת ָּ
ֵק א
ֶׁה וְׁנוֹש
ָּרֶׁץ וְׁשוֹח
ּגוֹדְׁלָּיו בָּא
ִצפָ ה.
ּגודלָיו בָּר

לָּעַכְׁבָּרִין אותּיות ריב"נ עִכֻּ"ל.

וְׁכֵן

מָ צינּו בּמשנָה

(ב"מ מ).

ִכפַת לָּהֶׁן לָּעַכְׁבָּרִין ,וַהֲלוֹא אוֹכְׁלִין בֵין
ָּה אְׁ
ָּנָּן בֶׁן נּורִי וְׁכִי מ
ַר רַבִי יוֹח
אמ
ָּ

ְׁעָּא .שעּור עִכּול של עַכְׁבָּרִין נאמ ָרה על ידי ריב"נ ,כי לָּעַכְׁבָּרִין אותּיות ריב"נ עִכֻּ"ל.
מקִמ
מהַרְׁבֵה ּובֵין ִ
ֵ
ַס"ת.
ֶׁת נשבָ עים על ה
שבּועת הֵס
ִי"ר.
רַבי יוחָ נָן בֶׁן דַהֲ באי ר"ת דְׁב

ִים
ַרְׁא
ֶׁת נשבָ עים על הַס"ת .וכן רַבי יוחָ נָן בֶׁן דַהֲ באי ר"ת דְׁבִי"ר שהּוא קדש ה ֳּק ָדשים שהָ יּו מ
ֵן שבּועת הֵס
וְׁכ
איָּה
ִן הָּרְִׁ
מֵעינָּיו פָּטּור מ
ַת ֵ
אח
ָּא בְׁ ַ
ֵר סּומ
ָּנָּן בֶׁן דֲַהבַאי אוֹמ
לעולי רגָליםּ ,ומָ צינּו בגמָ ָרא (חגיגה ד ):ר' יוֹח
א

ַף לֵרָּאוֹת
ֵי עֵינָּיו ,א
ִשת
ָּה בָּא לִרְׁאוֹת ב ְׁ
ֶׁבָּא לִרְׁאוֹת כָּ ךְׁ בָּא לֵרָּאוֹת ,מ
ֶׁה" כְׁדֶׁרֶׁ ךְׁ ש
ֶׁה יֵרָּא
ַר "יִרְׁא
אמ
ֶׁנֱֶׁ
ש
ֵי עֵינָּיו.
ִשת
ב ְׁ
ִין.
ֶׁיה נכָּר
ֶּׁׁשיָּר ָּ
ִית" ש ְׁ
"רֵאש

וְׁעוֹד

רּומה שנקראת ראשית צריכָה להיות
ִין .היינּו שהת ָ
ֶׁיה נִיכָּר
ְׁיָּר ָּ
ֶּׁׁש
ִית" ש
רמז על הגמָ ָרא (עירובין לז" ):רֵאש
ִי בָ אמצע
נכרת שהיא התרּומָ הּ ,ושַאר היבּול של ה ָשדה הּוא השירים שהּותרּו על י ָָדּהּ .ובתבת נִכָּרִין יש כְׁר

ִים ,צריכָה להיות נכרת מחּוץ לכְׁרִי
מּׁש
חִ
מֲ
ָּד ֵ
ֶׁח
ונ' בתחילָה ּובּסוף ,לרּמז שהתרּומָ ה שנרמזת בָ אות נ' שהיא א
ֵי"ת ,לרּמז שכל
ָּה בגימטרּיָא ט
ְׁבּוא
ִחּוץ לכרי להיות נִכָּרִין .וכן הַת
שהן הָ אותּיות שבתוְך נכָּרִין לָכן הנּוני"ן מ
הגימטרּיָא של התבּוָאה הּוא רק טי"ת חֲ לָקים מּמנָה ,כי הָ עֲ שירי הּוא מעֲ שר ואינו חלק מּמנָה ּומהגימטרּיָא שלָּה.
ֵן.
ָּרוֹן הּומתקּו בזכּות רְׁאּוב
הּודה שהָ יּו מגֻלגָלין בָּא
עצמות י ָ

ֶׁל יְׁהּודָּה
ָּיו ש
ִדְׁבָּר ,הָּיּו עַצְׁמוֹת
ֵל ַבּמ
ְׁרָּא
ֶׁהָּיּו יִׂש
שנִים ש
ָּן ָּ
ִינּו בגמָ ָרא (ב"ק צב" ).וְׁזֹאת לִיהּודָּה" כָּל אוֹת
מצ
ָּ
ִי ּגָּרַם
ֶׁל עוֹלָּם ,מ
ַר לְׁפָּנָּיו ,רִבוֹנוֹ ש
אמ
ִיםָּ ,
חמ
ֶׁה ּובִקֵש עָּלָּיו רֲַ
ַד מש
ש ָּעמ
ָּרוֹן ,עַד ֶׁ
ְׁגֻּלְּׁגָּלִין בָּא
מ
ִי
ָּפָּאּ .ומבָ אר רש"י מ
ֵיבְׁרֵי ּ לְׁש
ַע ה' קוֹל יְׁהּודָּה"ַ ,על א
"שמ
ִיָּד ְׁ
ֶׁיוֹדֶׁה יְׁהּודָּה" ,וְׁזֹאת לִיהּודָּה" ,מ
לִרְׁאּובֵן ש
ַד רְׁאּובֵן
ִּמנִי"ָּ ,עמ
ְׁקה מ ֶׁ
ַר "צָּד ָּ
ְׁאמ
ֶׁהוֹדָּה יְׁהּודָּה ו ָּ
מכֵיוָּן ש
ָּא ִ
ַנְׁחּומ
ַּגָּדָּה הּוא בְׁת
ִדְׁרַש א
ּגָּרַם לִרְׁאּובֵן ,מ
ֵן .וכן עֲ צָ מות באֲ ָרמית
ָּרוֹן הּומתקּו בזכּות רְׁאּוב
הּודה שהָ יּו מגֻלגָלין בָּא
ִי .עצמות י ָ
אב
ִי יְׁצּועֵי ָּ
אנִי בִלְׁבַלְׁת
ַר ֲ
ְׁאמ
ו ָּ
ָּא שלו.
ָּא ,לָכן בזכּות שּגָּרַם לראּובן שּיודה ,תֻ קנּו הּגַרְׁמ
זה ּגַרְׁמ

מנָחות ק"ח עּמּוד ב' ,מרּמז על קַ"ח ב'.

וְׁכֵן

ָָאדם להָ ביא שתי בהמות קטנות ל ָקרבָ ן ,וֹלא ַאחת גדולָה אֲ פלּו גדו ָלה כמו שתים קטנות ,מופיע
הדין שעָ דיף ל ָ

במנָחות ק"ח עּמּוד ב' ,שּמרּמז על קַ"ח ב'.
ימ"ל לֹ"א.
ֵל אותּיות ּגִ ֶׁ
ַמלִיא
רבָ ן ּג ְׁ
ֵין הַכֶׁלֶׁב
שא
ֵר ,כָּל ֶׁ
ֵל אוֹמ
מלִיא
ִמבֹעָּר .רַבָּן ּגְַׁ
מפֹלֶׁתֲ ,הרֵי הּוא כ ְׁ
ֶׁנָּפְׁלָּה עָּלָּיו ַ
ֵץ ש
חמ
כן בּמשנָה (פסחים ב ,ג) ָּ
וְֵׁ
ִים ,דין זה נאמר על ידי רבָ ן
ְׁפח
ָּה טָּ
שלֹש
ַת הַכֶׁלֶׁב ְׁ
חפִיׂש
ֶׁה הִיא ֲ
ֲרָּיוּ .ובברטנּו ָרא ָשם וְׁכַּמ
אח
חפֵׂש ַ
יָּכוֹל לְַׁ
ֹ"א צָ ריְך לחפש ַאחֲ ָריו.
ימ"ל טפָ חים ל
ימ"ל לֹ"א ,שאם יש ּגִ ֶׁ
גמליאל אותּיות ּגִ ֶׁ
מיתּוק.
תקּון בגימטרּיָא ִ
ו ָשפְך לו קִיתוֹן על פָ נָיו ,אותּיות ִ

מּוָּבא

מה ,כי היא בָ ָאה לתקן
תקּו ָּ
מה בצד הקדֻ ָשה היא גם מלשון ְׁ
ב'שער הפסּוקים' להָ אֲ ריז"ל (בראשית כה) שנְָּׁק ָּ
ָּה .ויש רמז
מד
מדָּה כְׁנֶׁגֶׁד ִ
אה בגימטרּיָא ִ
קנְָּׁ
את השני ,וזה הָ ענ ָין של קנָאה שבָ ָאה לתקן את השני .וכן ִ

תיקּון( ,סוכה כח ):יָרדּו ג ָשמים [בּסֻ כָה] מָ ָשל ל ָמה ה ָדבָ ר דומה לעבד שבָ א למזג כוס לרבו,
בּמשנָה שנקמת ה' היא ִ
פ"ה מרֻ ּמזת באות שלישית בפסּוקים
תרּוָּ
מיתּוק .וכן ְׁ
תקּון או ִקתוֹן בגימטרּיָא ִ
ו ָשפְך לו קִיתוֹן על פָ נָיו .וכן ִ

ב

ִית
ה ָקשים של נקמות ה'( ,ויקרא כג ,כט) "והאֲ בדתי את הנֶׁפש ההוא מקרֶׁב ע ָּמ ּ"( .דברים כט ,כ) "ככל ָאלות הבר
פר התוֹ ָרה הזה".
הכתּובָ ה בסֶׁ
א"ב טוֹ"ב.
אב אותּיות ָּ
ט"ו בְׁ ָּ

כ
ֵף,
חת בְׁנֵי יוֹס
ְׁפ ֹ
ִשְׁ
מּמ
ֶׁה ִ
מנַּׁש
מכִיר בֶׁן ְׁ
ַת בְׁנֵי גִלְׁעָּד בֶׁן ָּ
ִשַפח
ָּבוֹת לְׁמ ְׁ
ֵי הָּא
ָּתּוב (במדבר לו ,א) "וַיִקְׁרְׁבּו רָּאש
ִים וְׁגוֹ'" .טעֲ נת בני יוסף שבנות צלָפ ָחד ינָשאּו לשבט ַאחר וֹלא שּיְָך
ׂשא
ִפנֵי הַנְִׁ
ֶׁה וְׁלְׁ
ִפנֵי מש
וַיְׁדַבְׁרּו לְׁ
שּיעֲ בירּו קרקע שהיא חלק מהנ ָשמָ ה של שבט זה לשבט ַאחר .ו ָלכן השתלש ָלה הפָ ָר ָשה דרְך בנות צלָפ ָחד שהָ ָיה "בן
מה .ואּסּור זה הָ יָה רק לדור הּמדבָ ר ,וַאחר כְָך
ש ָּ
מכֹר חלק מהנְָּׁ
ּׁשה" ,לרּמז שטעֲ ָנ ָתן הָ י ָתה שֹּלא לִ ְׁ
מנֶַׁ
מכִיר בן ְׁ
ָּ
הֻ תרּו שבָ טים לָבא זה בָ זה ,כּמּובָ א בגמָ ָרא

(תענית ל):

ֵל יוֹם
שמּוא
ַר ְׁ
אמ
ַר רַב יְׁהּודָּא ָּ
אמ
ַאי הִיאָּ ,
ָּב מ
ט"ו בְׁא

הא
ָּד וְׁגוֹ'" ,דָּבָּר זֶׁה לֹא יְֵׁ
ֶׁר צִּוָּה ה' לִבְׁנוֹת צְׁלָּפְׁח
ֲש
ַאי דְׁרש "זֶׁה הַדָּבָּר א
ִים לָּבֹא זֶׁה בָּזֶׁה ,מ
ְׁבָּט
ְׁרּו ש
ֶׁהֻּת
ש
א"ב טוֹ"ב ,לרּמז שאפ ָשר להתַאחד בזכּות היותנּו בָ נים לָאבינּו
אב אותּיות ָּ
ֶׁלָּא בְׁדוֹר זֶׁה .כי ט"ו בְׁ ָּ
נוֹהֵג א
שב ָשמים.
ֶׁא ָא ָדם.
ישמָ עאל הּוא בבחינת ָּפרָּהָ ,לכן ָישב במדבר ָּפארָּן ,ונק ָרא ֶׁפר

מּובָּא

קר המסּמל את ַאב ָרהָ ם ,וכן
קר הּוא מלשון בֹ ֶׁ
ברש"י (במדבר ז ,כא) שהפָ ר ב ָקרבָ נות הּוא כנגד ַאב ָרהָ ם ,וכן בָּ ָּ
נראה דיש רמז בכָתּוב

(במדבר לא ,לג)

שבְׁעִים"
שנַיִם וְִׁ
ָּם לַה' ְׁ
ִכְׁס
ָּלֶׁף וְׁגוֹ' ּומ
ִבעִים א
שנַיִם וְׁשְׁ
"ּובָּקָּר ְׁ

ֶׁסד .וכן יש ָמעאל המסּמל את ה ָּימין דקלפָ ה ָקשּור
ִבעִים כמנין הּמ ָלה ח ֶׁ
שנַיִם וְׁשְׁ
דהבָ ָקר מתקשר עם מספָ ר ְׁ
לבָ ָקר .כּמּובָ א בספר 'פרי צדיק'

(וירא ד')

ַר "וְׁהּוא יִהְׁיֶׁה ֶׁפרֶׁא
אמ
ִדְׁבַר פָּארָּן" ,וְׁנֱֶׁ
ֶׁב בְׁמ
ִיב "וַיֵש
ְׁמעֵאל כְׁת
בְׁיִש ָּ

ָּקוֹם בַיִּׁשּוב
ֵין לוֹ מ
ֵינוֹ כְׁלָּל בְׁיִּׁשּוב הָּעוֹלָּם ,וְׁא
ִדְׁבָּר וְׁא
ֶּׁגָּדֵל בְׁמ
ִפנֵי ש
ִדְׁבָּר" ,מְׁ
ֻּד מ
ִיב "פֶׁרֶׁה לִּמ
ּוכת
ָּדָּם"ְׁ ,
א
ֹדֶׁש כָּאן .ורואים שּישמָ עאל הּוא בבחינת פָּרָּהָ ,לכן ָישב במדבר ָּפארָּן ,ונק ָרא ֶׁפרֶׁא
ֹדֶׁש כָּאן וְׁח
ֳהלִים ח
רַק בָּא ָּ
ׂשו המסּמל את השמאל דקלפָ ה הּוא
ָא ָדם .וכן ַאב ָרהָ ם המשיל את ישמָ עאל לחֲ מור שהּוא מין בהמָ הּ .ומא ָידְך ֵע ָּ
חיָּה .כּמּובָ א בזהר
בבחינת ַ

(פנחס רנא):

ּמים".
אבִירִים בְׁעֶׁגְׁלֵי ַע ִ
חיַת קָּנֶׁה ֲעדַת ַ
ַר "ּגְׁעַר ַ
ְׁאמ
ַח ו ָּ
ְׁעוֹן ָּפת
ִמ
ר' ש

ָּר ָרץ ַאב ָרהָ ם" ,מרּמז על עֲ קדת יצ ָחק "וּישכם
ָּו .וכן ה ָכתּוב "ואל הבָּק
ַז בָּ ּ עֵׂש
אח
ֶׁנֱֶׁ
ַיָּה ש
חיַת" זוֹ ח
"ּגְׁעַר ַ
קר היא אותו ענ ָין של דבקּות ַאב ָרהָ ם עם מדת החסד
קרּ ,ובענין הבָּ ָּ
ַאב ָרהָ ם בבֹ ֶׁקר" ,היינּו שזריזּות ַאב ָרהָ ם בבֹ ֶׁ
שהיא בבחינת בקר ּובָ ָקר.
חּמּוש הּסּוס.
ּׁשים מרּמזים על ִ
מִ
חִ
צּורת אותּיות סּו"ס היא כמו מספר  ,011ו ֲ

מצִינּו
ָּ

אצל שֹלמה הּמלְך

(מלכים א' י ,כח)

תֵצא
תעֲלֶׁה וֵַ
ִצְׁרָּיִם וְׁגוֹ' וַַ
מּמ
ֹה ִ
ִשלֹמ
ֶׁר ל ְׁ
ֲש
ִים א
"ּומוֹצָּא הַּסּוס

ָּה וְׁגוֹ'" ,השתלשל הּמספָ ר מָאה וחֲ משים
מא
ִים ּו ֵ
מּׁש
חִ
ֶׁף וְׁסּוס בַ ֲ
ֵאוֹת כֶׁס
ֵש מ
ִצרַיִם בְׁש
מּמְׁ
ֶׁרְׁכָּבָּה ִ
מ
חּמּוש הּסּוס.
ּׁשים מרּמזים על ִ
מִ
חִ
על מחיר של סּוס ,כי צּורת אותּיות סּו"ס היא כמו מספר  ,011ו ֲ

ג

מעו ָלם.
נשתחֲ וה לֲַהדֹם רגלָיו" ,ר"ת לֹא ָּהיּו דְׁבָ רים ֵ

קים
הְׁפסּו ִ
ַ

ֹם רגלָיו ָקדוש הּוא".
הד
המדברים על השתחֲ ו ָּיה( ,תהילים צט ,ה) "רוממּו ה' אֹלהינּו והשתחֲ וּו לֲַ

(תהילים

ְׁבָ רים
היּו ד
הדֹם רגלָיו" ,נרמזת בָ הם תבת "להד"ם" ר"ת לֹא ָּ
קלב ,ז) "נָבוָאה למשכנו ָתיו נשתחֲ וה לֲַ
מעו ָלם .כי דרגת ההשתחֲ וּיָה היא להחשיב עצמו כאינו ק ָּים בָ עו ָלם כ ָלל וֹלא הָ יּו דבָ רים מעו ָלם ,והּוא מתבטל
ֵ
ונכ ָלל בה' כנר בשלהבת.
ַדוֹ.
מלְׁב
ההפרש בין עוֹד ל ִ

"עוֹד"

ַדוֹ" בגימטרּיָא  ,08ועל זה מרּמז ה ָכתּוב שֹּלא נטעה חס ו ָשלום שּיש ָנם  8רשֻ ּיות
מלְׁב
בגימטרּיָא ּ ,01ו" ִ
ַדוֹ" והּוא ָיחיד ּומיֻ ָחד.
מלְׁב
אין עוֹד ִ
כמנין ההפרש בין עוד למלבדו ,כי " ֵ
ק"ן.
ט"ן עד גיל ט' הּוא בתוְך ה ֵ
ָּק ָּ

מִצינּו
ָּ

בגמָ ָרא

(יבמות צו):

ֹסלִין עַל יָּדוֹ.
ִים פו ְׁ
אח
ְׁה ַ
ִין ,ו ָּ
אח
ֵל עַל יְׁדֵי ַ
ָּד ,הּוא פוֹס
ֶׁח
שנִים וְׁיוֹם א
ַע ָּ
תש
בֶׁן ֵ

ט"ן מרּמזות שעד
ק ָּ
רואים ש ָקטָ ן מבן ט' ָשנים ויום אחָ ד כשנכ ָנס לש ָנתו הָ עֲ שירית ביָאתו ביָאה ,אותּיות ָּ
ק"ן של ההורים .אְך בשנת הָ עשר הּוא נהיָה גָּדוֹ"ל ,היינּו ד"ו שעולים עשר ּומסּמלים ָזכָ ר
גיל ט' הּוא בתוְך ה ֵ
ּונקבָ ה ,בתוְך ּגַל החּיים ּומשבָ ָריו.
ִי גרעין.
שלִיםּ ,ובבבְׁלִי מרֻ ָּמז בְׁל
מי אותּיות בִירּו ְׁ
שלְׁ ִ
בַיְׁרּו ַ

מִצינּו
ָּ

בתוספות (ברכות לט .ד"ה בצר) שלרבי יוסי אין מחֲ ֹלקת בבלי וירּושלמי אם להכליל את הגרעין בחשּוב זית
לשעּור אֲ כילָהּ ,ולפי ֻכ ָלם הגרעין של הזית נכ ָלל בשעּור המחּיב ב ָר ָכה תח ָלה וָ סוף ,א ָלא שהירּושלמי ָנקט

מי
שלְִׁ
מקרה בו הזית הּוא בר ָּיה שלמָ ה עם הגרעין ,והבבלי ָנקט מקרה בו הזית הָ ָיה בלי גרעין .ועל זה מרּמז בַיְׁרּו ַ
ימן ר"י שנמצָ א
ִי גרעין .וכן הּסימָ ן ב'שֻ ל ָחן עָ רּוְך' ש ָדן בהֲ ָל ָכה זו הּוא ס ָ
שלִיםּ ,ובבבְׁלִי מרֻ ּמָ ז בְׁל
אותּיות בִירּו ְׁ
ימן ר"י סעיף ָק ָטן ה'.
ְׁיָּ"ה ,היינּו הגרעין שבתוְך הבר ָיה שהּוא ה ָנדוןּ .וב'ּמש ָנה ברּו ָרה' הּוא חלק ב' ס ָ
בתוְך בר

ההבדל בין מספר זָּכָּר למספר נְׁקֵבָּה הּוא ַעיִ"ן.

הְׁבדֵל
ה ֶׁ
ַ

ָּה בין ָז ָכר לנקבָ ה.
הבְׁדָּל
בין מספר זָּכָּר למספר נְׁקֵבָּה הּוא ע' ,לרּמז ששמירת הָ ַעיִ"ן צרי ָכה להיות ה ַ
ְׁ.
סי"ך
סת יִש ָראל ,אותּיות נִָּ
כְׁנֶֶׁׁ

מצִינּו
ָּ

ְׁ.
סי"ך
סת יִש ָראל ,אותּיות נִָּ
ְׁלָּכִים .כנס"י ר"ת כְׁנֶֶׁׁ
אל בְׁנֵי מ
ְׁרֵָּ
בּמש ָנה (שבת קיא ).כָּל יִׂש
ָּ.
שלְׁך
"שלַח לְׁךָּ" ,אותּיות ל"ח ֶׁ
ְׁ

מִצינּו
ָּ

ַן" ,לצרְך עצמָך.
ֶׁרֶׁץ כְׁנַע
ֶׁת א
ֻּרּו א
ִים וְׁיָּת
ֲנָּש
שלַח לְׁךָּ א
בזהר (שלח קנז ).שה' ָאמר למשה (במדבר יג ,ב) " ְׁ

חצוְֹׁצרֹת".
תי ֲ
שֵ
ֵה לְׁךָּ ְׁ
תךָּ ,וכן "ֲעׂש
תךָּ ּולְׁטוֹבָּ ְׁ
א ְׁ
ונראה לבָ אר כמו שה' ָאמר לַאב ָרהָ ם "לֶׁךְׁ לְׁךָּ" לֲַהנָָּּ
ָּ .כי ָון שה' ָידע שּמשה ֹלא ָיכול לה ָכנס לארץ
תך
תךָּ ּולְׁטוֹבָּ ְׁ
א ְׁ
"שלַח לְׁךָּ" לֲַהנָָּּ
ֶׁלֶׁךְָׁ .כְך ְׁ
ֹקעִין לְׁפָּנֶׁיךָּ כְׁמ
שיִהְׁיּו תו ְׁ
ֶׁ

ד

ָּ" ,שּיהיה חטא
"שלַח לְׁך
יש ָראל ,ואם כלל יש ָראל י ָכנסּו מ ָּיד לארץ יש ָראל משה יצטָ רְך ָלמּותָ ,לכן הּוא ָאמר לו ְׁ
הּמרגלים ,ויתעכבּו בּמדבָ ר עוד ל"ח ָש ָנהּ ,ומשה יחיה עוד ל"ח ָש ָנה .כּמּובָ א בּמש ָנה

(תענית כו).

ָּב
ְׁעָּה בְׁא
ִש
ְׁבת

ָּבוֹת מהָ עֲ לּיָה לָָארץ.
ַשָּעיַת א
ָּב מרּמזת על ה ְׁ
ְׁעָּה א
ִש
ָּרֶׁץ .וכן לשון הּמש ָנה ת
שלֹא יִכָּנְׁסּו לָּא
ֵינּו ֶׁ
ֲבוֹת
נִגְׁזָּר עַל א

שלְׁךָּ ,כפי שבַארנּו ש ָנתנּו לו לחיות ל"ח ָש ָנה .וכן פָ ָרשת שלח היא הפָ ָר ָשה הל"ז
"שלַח לְׁךָּ" ,אותּיות ל"ח ֶׁ
ּו ְׁ
מתחילת התו ָרה ,יוצא שבסּיּומָ ּה הגענּו לפָ ָר ָשה עֲ ל ָּיה לָָארץ.

שלַח.
חֻ רבן בית ראשון ארע בשנת ג' אֲ לָפים של"ח ענש שפָ גמּו את ג' אותּיות פָ ָרשת ְׁ

וְֵׁכן

חֻ רבן בית ראשון ארע בשנת ג' אֲ לָפים של"ח לרּמז שהּוא ענש על הבכּיָה של חנָם שפָ גמּו את ג' אותּיות של
ַש ,ועוררּו פחד מהגבורים שבארץ
שלַח .וכן חטא המרגלים הָ יָה בלָשון הָ ָרע הנאמר בדרְך כלָל בלַח
פָ ָרשת ְׁ

ָּש' אְך
ָּל
ַל ב ָדרְך אֲ רי בין הָ רחבות" .והם ָרצּו שעם יש ָראל ירגיש 'ח
שח
יש ָראל שנרמָ ז בכָתּוב (משלי כו ,יג) "ָאמר עָ צל ַ
ַל .וכן בחֻ רבָ ן כלָה ה' חֲ ָמתו על
שח
ַרְׁיֵה שנק ָרא ַ
ָּב מזָלו א
ֹדֶׁש א
ֱשלִים' להתחזק .וכן ח
יהושֻ ע וכָלב עודדּו את ה'נח ָּ
ִים .וכן מּובָ א מהרה"ג ר' אלּיָהּו שטרן זצ"ל שבפָ ָרשת שלח יש קי"ט פסּוקים
מרַּגְׁל
ֲבָּנִים בגימטרּיָא ְׁ
הא
ָּהֵעצִים ו ָּ
ָּ"ה.
ְׁע
כמנין דִמ
ְׁטּום ללישת שעורים.
ִמ
השתלשל השם ט

מִצינּו
ָּ

ִים .רואים
ְׁעוֹר
ֵם בְַּׂ
מט
ט ְׁ
תַ
ִים וְִׁ
חט
ִתּגַלְּׁגֵל בַ ִ
שת ְׁ
ָּה ,עַד ֶׁ
ִן ָּהעִּס
בּמש ָנה (חלה ג ,א) אוֹכְׁלִין ֲערַאי מ
ְׁטּום ללישת שעורים ,לרּמז שהשעורים מסּמלים מאֲ כל בה ָמה שהיא בלי דעת .ואלּו
ִמ
שהשתלשל השם ט

ְּׁגּול שּמרּמז על חָ כמָ ה שּיש בָ ּה בחי ָנה של ּגַל וְׁגִלּוי.
בחטים נשתלשל השם ּגִל
ַז רּות.
ישיבָ ה בֲַעזָּרוֹת הּות ָרה רק לזרע ֹבע

מצִינּו
ָּ

ָּוִד ,רואים שההתר הּוא רק לבית ָדוד ,וֹלא
ַלְׁכֵי בֵית ד
ֶׁלָּא לְׁמ
ִיבָּה ַבעֲזָּרָּה א
ֵין יְׁש
בגמָ ָרא (יומא כה ).א
ַז רּות.
לבית ָשאּול .ישיבָ ה בֲַעזָּרוֹת הּות ָרה רק לזרע ֹבע
ִ"י.
מֲערָּב
חזוֹר בְׁךָּ ,וה ָקרא יְׁרָּבְָּׁעם מהּסוף ָלהת ָח ָלהַ ,
ֲ

ַר רַבִי
אמ
ַר"ָּ ,
אח
ַאי " ַ
מדַרְׁכוֹ הָּרָּעָּה" וְׁגוֹ' .מ
ָּב יָּרָּבְׁעָּם ִ
ַר הַדָּבָּר הַזֶׁה לֹא ש
אח
צינּו בגמָ ָרא (סנהדרין קבַ " ).
מִ
ָּ
ַי
ַתה ּובֶׁן יִש
אנִי וְׁא ָּ
חזֹר בְׁךָּ ,וֲַ
ַר לוֲֹ ,
אמ
ְׁפָּׂשוֹ הַקָּדוֹש בָּרּוךְׁ הּוא לְׁיָּרָּבְׁעָּם בְׁבִגְׁדוָֹּ ,
ֶׁת
ַר ש
אח
ַבָּא ַ
א
עינָּן .הקב"ה ָאמר
הכִי לָּא בְִׁ
ִי ָּ
ַר א
אמ
ַי בָּרֹאשָּ .
ַר לוֹ ,בֶׁן יִש
אמ
ִי בָּרֹאשָּ ,
ַר לוֹּ ,ומ
אמ
טיֵל בְׁגַן ֵעדֶׁןָּ .
נְַׁ
ִ"י .היינּו קבל את זה
מֲערָּב
חזוֹר בְׁךָּ ,היינּו הֲ פוְך את הָ אותּיות שבָך ,וה ָקרא יְׁרָּבְָּׁעם מהּסוף ָלהת ָח ָלהַ ,
לי ָרבעָ ם ֲ
ָּח.
מזְׁר
ּמֲערָּב קודם לָך ,שא ָתה ָקשּור עם היסוד של יוסף שב ִ
ש ָדוד בן ישי ה ָקשּור עם השכי ָנה שב ַ

אה.
ֵעגֶׁל בגימטרּיָא צוָֹּ

מצ
ָּ
מר
אַ
ִים זְׁכָּרִים וְׁהִיא נְׁקֵבָּהָּ ,
ַה כָּל הַקָּרְׁבָּנוֹת בָּא
ִפנֵי מ
ָּה" ,מְׁ
ֲדֻּּמ
ִינּו בּמד ָרש (ילקוט חוקת תשנ"ט) "פָּרָּה א
ָּה ,כָּךְׁ
ח הַּצוֹא
ּות ַקנֵַ
ִּמוֹ ְׁ
תבֹא א
ֶׁלֶׁךְׁ ָּ
ַר הַּמ
אמ
ֶׁלֶׁךְָּׁ ,
ֶׁל מ
ִין ש
טנֵף פַלְׁט
שִ
ָּה ֶׁ
ִפְׁח
ָּל לְׁבֶׁן ש
ָּש
ַיְׁיבּו מ
רַבִי א
ה

אהָ ,לכן קנּוח הּצוָאה הּוא
ֵה ָּהעֵגֶׁלֵ .עגֶׁל בגימטרּיָא צוָֹּ
מֲעׂש
ּותַכפֵר עַל ַ
תבֹא פָּרָּה ְׁ
ַר הַקָּדוֹש בָּרּוךְׁ הּוא ָּ
אמ
ָּ
קנּוח הָ עגל.
ָּה.
ֶׁל תוֹר
ִיוֹת ש
ִקצַת פַרְׁש
ַן לָּהֶׁם מ ְׁ
נָּת

מצִינּו
ָּ

ֵםּ .ומָ צינּו ברש"י
ָּב וָּא
ַבָּת וְׁכִבּוד א
ָּרָּה ,ש
ֵל בְׁמ
ְׁרָּא
ַּוּו יִׂש
ִצט
ִצוֹת נְׁ
ֶׁר מְׁ
בגמָ ָרא (סנהדרין נו ):עֶׁׂש

(שמות טו,

ָּה .לשון חֲ ז"ל
ֲדֻּּמ
ַבָּת ּופָּרָּה א
ְׁקּו בָּהֶׁם ש
ִתעַּס
שי ְׁ
ֶׁל תוֹרָּה ֶׁ
ִיוֹת ש
ִקצַת פַרְׁש
ַן לָּהֶׁם מ ְׁ
ָּרָּה נָּת
כה) בְׁמ
ְׁשּיות
ִיוֹת ונר ָמזות בָ ּה ,פ"ר שבַפר
ִיוֹת מרּמז ש ָנתן ָלהם מצות שהן מקצת מתבת פַרְׁש
ִקצַת פַרְׁש
ַן לָּהֶׁם מ ְׁ
נָּת
ּׁשבָ ת ש ָנתן ָלהם ,וי"ו שבפרשיוֹת מסּמלות
שּיות מרּמז על מצות ה ַ
מרּמז על מצות ָּפרָּה ש ָנתן ָלהם ,ש"ת שבפר ִ
ָּה.
מר
תתוֹ ָּ
תן תוֹרָּה אותּיות נְַׁ
מַ
אב ּובֵן כ ָּידּועּ ,ומרּמזות על מצות כבּוד ָאב וָ אם ש ָנתן ָלהם .וכן ַ
ָּ
מ"ח.
מ"ח ִקנ ָינים ר"ת ֶׁק ַ

מִצינּו
ָּ

ֶׁםּ ,ומורי ָחמי הרה"ג ר' ַאב ָרהָ ם משה הלוי גרוסמן
ִקנֵית בָּה
שהַתוֹרָּה נ ְׁ
במש ָנה (אבות ו) מ"ח קִנְׁיָּנִים ֶׁ
ָאדם שקונה ָדבָ ר
שליט"א ָרצָ ה לומר שהלָשון ָקנָה מרָאה על חֲ שיבּות ,שהּוא מחֲ שיב את ה ָדבָ ר .כמו ָ

ּומוציא מָ מון על זה ,דבשביל לזכות לחָ כמָ ה ,צָ ריְך לותר מהֲ נָאו ָתיו הגשמּיות ּולהראות שּמחשיב את ה ָחכ ָמה ,וָאז
ח" ,שהם מחֲ ליפים את
חלִיפּו כֹ ַ
קּוֵי ה' יֲַ
יזכה לָזה .כעין זה מּובָ א בשם ר' איצ'לה מּוָ וא ָלאז'ין זצ"ל על ה ָכתּוב "וְֹׁ
מ"ח .שהָ ָא ָדם צָ ריְך להקריב מהקמח והגשמּיּות
כח והֲ ָנאות הגּוף תמּורת הֲ ָשגת התו ָרה .וכן מ"ח ִקנ ָינים ר"ת ֶׁק ַ
ָּה ,היינּו שאם אין הָ ָא ָדם מקריב מהקמח ֹלא יּוכל
אין תוֹר
מח ֵ
אין ֶׁק ַ
אם ֵ
שלו כדי לזכות לתו ָרה ,ועל זה נאמר ִ
לזכות לתו ָרה.
ּגַנָּ"ב ר"ת ּגִלגּול ב' נְׁ ָשמות.

מּובָּא

בפרּוש הג ָר"א למשלי (יד כה) בשם הָ אֲ ר"י ז"ל שג ם הגנָב וגם הנגנָב צריכים לחֲ זר בגלגּול כדי לתקן את
החטא של הגנבָ ה .וכן ּגַנָּ"ב ר"ת ּגִלגּול ב' נְׁ ָשמות.

ֹ"ר נקבל מספָ ר תרי"ג.
אם נוסיף לּמספָ ר בַיִ"ת מספר א

מּובָּא

ְׁיַ"ג ,כי הּוא כלָלּות כָל התרי"ג מצוות .ולָכן ָמצינּו בג ָמ ָרא
ַר
ֶׁה רַבֵינּו בגימטרּיָא ת
ֹש
בלקּוטי מוהֲ ר"ן (לו) ,שּמ
(מגילה יד).

ֹ"ר
מלֵא כָּל ַהבַיִת כֻּלוֹ אוֹרָּה .כי אם נוסיף לּמספָ ר ַביִ"ת מספר א
ִת ַ
ֶׁה נ ְׁ
מש
ֶׁנוֹלַד ֹ
כֵיוָּן ש

ֵל,
ְׁרָּא
ֶׁה רַבֵנּו בגימטרּיָא בְׁנֵי יִׂש
ֹש
נקבל מספָ ר תרי"ג .וכן מּובָ א בשם הָ רה"ג ר' יצחָ ק גינזבּורג שליט"א שּמ
ּומבָאר לדבָ רינּו שמשה רבינּו הּוא נ ָשמָ ה כלָלית שכלּולָה מכָל הנ ָשמות ש ָשר ָשן מתרי"ג מצוותּ .וכפי ש ָּמצינּו

ֶׁחד וְׁרַבִי
ִיד א ָּ
ַלְׁמ
ָּם ת
חת ,וְׁהָּיָּה ש
אַ
ִים רִבוֹא בְׁכֶׁרֶׁס ַ
שּׁש
ִצְׁרַיִם ִ
ַת ְׁבמ
אח
ָּה ַ
ִּׁש
בּמד ָרש (שיהש"ר ד ,ב) יָּלְׁדָּה א
ֶּׁׁשקּול כְׁנֶׁגֶׁד
ֶׁה ש ָּ
ֹש
ֶׁת מ
ֶׁיָּלְׁדָּה א
ַר לֵי ּ זוֹ יוֹכֶׁבֶׁד ש
אמ
ַאן הֲוָּת כָּךְָּׁ ,
ַר לֵי ּ מ
אמ
ְׁמוֹ ָּ
ֵי ש
ֵעאל בְׁרַבִי יוֹס
ִשמ
י ָּ
ֵל".
ְׁרָּא
ֶׁה ּובְׁנֵי יִׂש
ֹש
ִיר מ
ָּז יָּש
ִיב "א
ִכת
ֵל הֲדָּא הּוא דְׁ
ְׁרָּא
שהֵם כָּל יִׂש
ִים רִבוֹא ֶׁ
שּׁש
ִ

ו

ַח ותראהּו את הּילד".
ב' אֲ לָפים תפ"ח נרמזת בכָתּוב "ותְׁפת

כָּתּוב

ֶׁה"  .ה ָשנָה בָ ּה נפטר משה רבינּו וֹלא ָזכָה להכָנס
ֶׁת הַיֶׁלֶׁד וְִׁהנֵה נַעַר בֹכ
ֵהּו א
ִרְׁא
ַח וַת
ִפת
(שמות ב ,ו) "וַתְׁ
ַח ותראהּו את הּילד והנה נער בכה" ,לרּמז
לארץ יש ָראל ,ב' אֲ לָפים תפ"ח נרמזת בכָתּוב הזה" ,ותְׁפת

ַ"ר בב'
שהּוא בכה שֹלא יּוכל להכָנס לארץ יש ָראל בשנת תפ"ח .וכן הכָתּוב "וְׁהנה נַער בֹכה" ,ר"ת נְׁב"וֹ וס"ת ה

אֳּ פָ נים ,לרּמז שהּוא בוכה על פט ָירתו בהר נבו .וכן בהר נבו נקבר משה מּול בֵית ְׁפעוֹר ,וכָאן הּוא בָ כָה מּול בַת
ֹה.
פַרְׁע
ִי.
ְׁיָּרֵי הַדָּם הָ יָה שופְך על יסוד דרוֹמ
ש

מצִינּו
ָּ

ִי .לרּמז
ְׁיָּרֵי הַדָּם הָ יָה שופְך על יסוד דרוֹמ
ִי .ש
ְׁיָּרֵי הַדָּם הָּיָּה שוֹפֵךְׁ עַל יְׁסוֹד דְׁרוֹמ
בּמשנָה (זבחים נג ).ש
ִי ,וסובל יּסּורים של פצָ עים
ְׁיָּרֵי ַהדִינִים הנרמָ זים ב ָדם ,שופכים על הּמָ שיח שּיושב בשעֲ רי רוֹמ
שאת ש

ָּן בגימטרּיָא ,373
ָּט
ַטרֵג בגימטרּיָא  ,375וׂש
מק ְׁ
שעַר .וכן ַה ְׁ
ו ָדם לכפר עֲ ונותיהם של יש ָראל ,כי יְׁסוֹד הּוא בחינת ַ
ח בגימטרּיָא  .370והוסיף הָ רמ"ז שליט"א שהכָתּוב
ִי ַ
מש
והּמספָ ר שּמפריד ביניהם ּומונע מה ָשטָ ן לקטרג ,הּוא ָּ
ָּוִ"ד שּיושב
ָּ"א ,לרּמז שבזכּות ד
(ישעי' ח ,י) " ֻעצּו עצָ ה ותֻ פָ ר דַברּו דָּבָ ר וְֹׁלא יָקּום כי עּמָ נּו אל" .ר"ת דָּוִ"ד וס"ת רוֹמ
ָּ"א שּיושבים בסופי התבות .כּמּובָ א בספר 'הלקּוטים'
שעַר הָ עיר ,ה' מפר את עֲ צת רוֹמ
ֵי התבות ,בבחינת ַ
ברָּאש
להָ אֲ ריז"ל (בראשית כט) ש ָראש י תבות הם בחינת חֲ סָ דים ,וסופי תבות הם בחינת גבּורות ,והחֲ ָסדים של ָדוד הּמלְך
ממתיקים את הגבּורות של רומי.
ַנְׁיָּ"א.
ִלּו"ף ת
אנִיֹת" אותּיות ח
"לְׁחוֹף ֳ

מּובָּא

שהקלפָ ה הּמתנגדת ללּמּוד ס ודות התו ָרה שמָ ּה תניָא ,ולָכן ָק ָרא בעל ה'תניָא' לספרו 'תניָא' ,כדי להכניעָ ּה.
נראה דקלפָ ה זו ָשר ָשּה מחלק הנגלה שבתו ָרה שנלמָ ד בלָשון תניָא ,ולָכן הכָתּוב המדבר על ימינו של

ַנְׁיָּ"א ,לרּמז שּימינו של ה ָקדוש
ארץ" ר"ת ת
תבלָעמו ָּ
ית יְׁמינָך ִ
ה ָקדוש בָ רּוְך הּוא הנלחמת בָ אויבים (שמות טו ,יב) "נָּט ָ
ָּן ,כּמּובָ א
ֵית
ַבְׁרָּהָּם איש החסד נק ָרא א
בָ רּוְך הּוא נלחמת בקלפָ ה זו ,על ידי שּמגלָה את סודות התו ָרה .וכן א

ִלּו"ף
אנִיֹת" אותּיות ח
ַבְׁרָּהָּם .וכן הכָתּוב (בראשית מט ,יג) "לְׁחוֹף ֳ
ִי זֶׁה א
ֶׁזְׁרָּח
ָּן הָּא
ֵית
ַר רַב א
אמ
בגמָ ָרא (ב"ב טוָּ ).
ְׁ מקלפת התניָא .כּמּובָ א בזהר (ויחי רמב ).שהכָתּוב
ַנְׁיָּ"א ,היינּו שהָ אֳּ נּיות שּמגלות את סודות התו ָרה הן ַההֵיפֶׁך
ת
אנִיֹת" מרּמז על ה ָשכָר שּיהיה בָ עולָם הבָ א ,שהּוא ה ָשכָר שבָ א מהבינָה .וכן מָ צינּו בזהר (בראשית מ ):שאֳּ נּיָה
"לְׁחוֹף ֳ

אנִיָּ"ה:
מסּמלת את השפָ עת הּיָם .וכן פסּוקים אלּו המרּמזים על השפָ עת ה ָחכ ָמה מּים ה ָחכ ָמה ,הם ס"ת ֳ
כ) "והחָ כמָ ה מַאין ָתבוא ואי זה מקום בינָה".

(ישעי' ב ,ג)

(איוב כח,

אנִיָּ"ה מרֻ ּמזת באות שנּיָה
"כי מּצּיון תצא תו ָרה" .וכן ֳ

אנִיָּ"ה מרֻ ּמזת באות שלישית בכָתּוב
בכָתּוב (בראשית ג ,ה) "ונִפקחּו עיניכם ו ְׁהייתם כאֹלהים" .וכן ֳ

(בראשית כח ,יב)

הים עלים וירדים בו".
אכי אֹל ִ
"והנֵה מל ֲ
ִס"ת.
ִת אותּיות דְׁי"וֹ מ
ֹמס
ַיָּא דְׁיו ְׁ
מ

מצִינּו
ָּ

בגמָ ָרא

(שבת קמז):

ִים
ַּׁשבָּט
ֶׁרֶׁת ה ְׁ
סת קִפְׁחּו עֲׂש
ֹמ ִ
ַיָּא דְׁיו ְׁ
ָּאּ ,ומ
ְׁרָּא דִפְׁרוֹגִית
ַמ
ֶׁלְׁבוֹ ,ח
ַר רַבִי ח
אמ
ָּ

הדַר,
ַלְׁמּודֵי ּ .כִי ָּ
ִיַעקַר ת
ַתרַייהּו ,א
ִיךְׁ ב ְׁ
ִימש
ָּם ,א ְׁ
ִיקלַע לְׁהָּת
ֶׁלְׁעָּזָּר בֶׁן ֲערַךְׁ א ְׁ
ֵל .רַבִי א
ְׁרָּא
מיִׂש
ִ
ז

ֶׁרֶׁש הָּיָּה לִבָּם .בָּעּו רַבָּנָּן
ַר ,הַח
אמ
ֹדֶׁש הַזֶׁה לָּכֶׁם"ָּ .
ֵיקרֵיַ " ,הח
ִיפְׁרָּא ,בָּעָּא לְׁמ ְׁ
ִיקרֵי בְׁס
ָּא ,קָּם לְׁמ ְׁ
ָּת
א
ִס"ת ,לרּמז שתעֲ נּוג זה הָ יָה הלעֻּמת זה של
ִת אותּיות דְׁי"וֹ מ
ֹמס
ַיָּא דְׁיו ְׁ
ַלְׁמּודֵי ּ .וכן מ
ְׁהדַר ת
ֵי ַעלֵי ּ ו ָּ
ַחמ
ר ְׁ
ֶׁש וכּו'.
ֹד
הח
חרֵש במקום ַ
הֵ
ּספר תו ָרה ,ו ָק ָרא ַ
מֵ
ּמיִם שהם תוֹרָּה ,ועל הדְׁיוֹ ִ
התו ָרה ,ולָכן הּוא השפיע על ה ַ

ֶׁ"ץ.
ֶׁר
מיִ"ם למספר א
שַ
ח ,הּוא אותו הפרש שבין מספר ָּ
טעַ"ם למספר רֵי" ַ
ההפרש בין מספר ַ

מצִינּו
ָּ

ח .ההפרש בין
הרֵי ַ
ֶׁנּו זֶׁה ָּ
ִּמ
ֵין הַּגּוף נֶׁהֱנֶׁה מ
ֶׁנּו וְׁא
ִּמ
ָּה נֱֶׁהנֵית מ
ָּמ
שהַנְׁש
ֵיזֶׁהּו דָּבָּר ֶׁ
בגמָ ָרא (ברכות מג ):א
ֶׁ"ץ .היינּו ש ָשמים ורי"ח
ֶׁר
מיִ"ם למספר א
שַ
ח ,הּוא אותו הפרש שבין מספר ָּ
טעַ"ם למספר רֵי" ַ
מספר ַ

הם הּמספָ רים הגבוהים ,ו טע"ם ואר"ץ הם הּמספָ רים הנמּוכים ,וההפרש בשני הּמקומות הּוא כמנין צ"ט שבאידיש
ַיְׁיט .כי הָ ריח שּיְָך לבחינת הנ ָשמָ ה שהיא מעל הזמן כמו ה ָשמים ,ולָכן ההפרש בשני
ַן ,כמו צ
משמָ עּותו זְׁמ
הּמקומות מרּמז על מעֲ רכת הזמן שּמבדילָה בין ָשמים לָָארץּ ,ובין טעם לריח.

ֵש.
ַח הַיָּב
קמ
ִית מרּמזת בש ָמּה על ה ֶׁ
ִמח
ישבַע יש אותּיות יָּבֵש ,וכן ק ְׁ
בתוְך אל ֶׁ

מּובָּא

בָ רמ"ע מפָ אנו

(גלגולי נשמות אות ק')

ֲתה
הרֹן ,רָּא ָּ
אֲ
ֶׁת ַ
אש
ִינָּדָּב ֵ
ִישבַע בַת ֲעמ
אל ֶׁ
ִית הִיא ּגִלְּׁגּול ֱ
ִמח
ק ְׁ

ֵאל כהן גָדול שנולד
ְׁמע
שבַע בָּנִים כֹ ֲהנִים ּגְׁדוֹלִיםָ .שמעתי מהרה"ג ר' ַאב ָרהָ ם אגָשי שליט"א שיִש ָּ
ֶׁ
ַע אשת ַאהֲ רן הם או ָתן אותּיות ,כי אות מ' של יש ָמעאל ,ואות ב' של אלישבע מתחלפות
ִישב
אל ֶׁ
מקמחית ו ֱ
באותּיות בומ"ף .וכן מָ צינּו בגמָ ָרא

(יומא מז).

ַת יָּצָּא
אח
ִיתַ ,פעַם ַ
ִמח
ְׁמעֵאל בֶׁן ק ְׁ
ְׁרּו עָּלָּיו עַל רַבִי יִש ָּ
ָּמ
א

ָּה
ֲת
ָּיו ,וְׁרָּא
ְׁת
ַח
ֵש ת
שּמ
ִיו וְִׁ
אח
ֵבָּב ָּ
מפִיו עַל בִגְׁדוֹ ,וְׁנִכְׁנַס יֶׁש
ְׁזָּה צִנוֹרָּא ִ
ָּד בַּׁשּוק ,וְׁנִת
ֶׁח
ספֵר עִם עֲרָּבִי א
וְִׁ
ֵאל כהן
ְׁמע
ְׁמעֵאלִים נּס ָתה לפגם את רבי יִש ָּ
ָּד .ורואים שקלפת ַהיִש ָּ
ֶׁח
ֶׁיה כֹ ֲהנִים ּגְׁדוֹלִים בְׁיוֹם א
שנֵי בָּנ ָּ
ָּן ְׁ
ִּמ
א

ַח
קמ
ִית מרּמזת בש ָמּה על ה ֶׁ
ִמח
ישבַע יש אותּיות יָּבֵש ,וכן ק ְׁ
גָדול .על ידי רֹק שהּוא ָדבָ ר לַח ,כי בתוְך אל ֶׁ
ַע
ְׁמעֵאל כהן גָדול שהב' של אלישב
הַיָּבֵש ,ועֲ דין חֲ ס ָרה לָהם בחינת ל"חּ ,ובזכּות בנָּה של קמחית ,רבי יִש ָּ
התחלפָ ה אצלו למ' ,נוסָ ף ָלהם עוד מספר ל"ח  ,כמנין ההפרש בין מ' לב'ּ .ובָ זה צד הּיָמין דקדֻ ָשה השלים את
בחינָתו מּול ישמָ עאל הּיָמין דקלפָ ה ,לָכן נּס ָתה קלפת ישמָ עאל לפגם דו ָקא על ידי רק שהּוא ָדבָ ר לחּ .ובני הּי ָָקר
ַח נפגם.
ֵבָּב ָאחיו ושּמש תח ָתיו ,שּמרֻ ָּמז בו יָּבֵש ,כי הל
מנחם מנדל חּיים ני"ו הוסיף שלָכן נכנס יְׁש

ח

הוספות למאמר קץ הגאולה
ניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמן.

תשע"ו בגימטרּיָא שנת הוי"ה.
מִצינּו
ָּ

בּמד ָרש

(קה"ר יב ,ט)

ֶׁת
ְׁעוֹרְׁרּו א
ִם ת
תעִירּו וְׁא
ִם ָּ
ַר "א
אמ
ֶׁנֱֶׁ
ַי ,ש
מת
ֹד עַל ַהקֵץ ָּ
בִקֵש קֹהֶׁלֶׁת לֲַעמ

ָּר "כִי יוֹם נָּקָּם בְׁלִבִי
ספֶׁר הַיָּש
ִיהּו עַל ֵ
ַבת
ִכתְׁ
ַר לוֹ הַקָּדוֹש בָּרּוךְׁ הּוא כְׁבָּר הְׁ
אמ
ְׁפָּץ"ָּ ,
ֶׁח
ֶׁת
אהֲבָּה עַד ש
ָּה ַ
שתחפָ ץ" ,ר"ת בגימטרּיָא תשע"ו .וכן
את ָּהַאהֲ בָ ה ַעד ֶׁ
תעוררּו ֶׁ
אה" .וכן ָכל ָמקום ש ָכתּוב " ְׁ
שנַת ּגְׁאּולַי בָּ ָּ
ּו ְׁ
מּובָ א בָ רוקח

(שה"ש ח ,ד)

ע"ה ,לרּמז
שָּ
ְׁפָּץ" ר"ת ָּ
ֶׁח
ֶׁת
אהֲבָּה עַד ש
הַ
שג' פעָ מים מֻ ז ָכר בשיר השירים ה ָלשון " ָּ

יטה תשע"ה בָ ּה צפּו ָיה
שעוֹת ,ונראה להוסיף שּיש ָכאן גם רמז על שנת שמ ָ
שּמלחמת גוג ּו ָמגוג תהיה ג' ָּ

תעִירּו
ִם ָּ
ָּדֶׁה א
ַיְׁלוֹת הְַּׂ
ְׁרּושלַם בִצְׁבָּאוֹת אוֹ בְׁא
ְׁכֶׁם בְׁנוֹת י ָּ
ֶׁת
ִי א
ַעת
שבְׁ
מלחמת גוג ּומָ גוג .וכן ה ָכתּוב " ִה ְׁ
חָּפץ"
ת ְׁ
"ש ֶׁ
אהֲבָּה עַד" עם הָ אותּיות בגימטר ָּיא  .7557וַאחר ָכְך נזכה לּמ ָלה הָ ַאחֲ רו ָנה ֶׁ
ֶׁת ָּה ַ
ְׁעוֹרְׁרּו א
ִם ת
וְׁא
חי"ת[ .התקבל מהרה"ג ר' צּיון ָדוד סיבוני שליט"א] .וכן
שי"ן יוֹ"ד ֵ
מ"מ ִ
ח במלּוי הָ אותּיות ֶׁ
שי" ַ
מִ
בגימטר ָּיא ָּ
תח של
כניסת בני יש ָראל לארץ יש ָראל בשנת ב' אֲ ָלפים תפ"ח שהָ י ָתה סמל לגאֻ ָלה הָ עֲ ת ָידה ,שָאז נפתח הֶׁפ ַ
ְׁפץ"ּ .ומרֻ ּמזת גם ב ָכתּוב המדבר על מלְך ה ָּמשיח
ֶׁחָּ
ארץ יש ָראל ,נרמזת ב ָכתּוב "שת

(בראשית א ,ב)

ורּוח אֹלהים

ֶׁת על פני ה ָּמים".
ֶׁפ
מרח

ּושבַע
ֶׁלֶׁף ְׁ
ֶׁת הָּא
בא בספר 'שַאל לָך אות' ש ָרָאה בספר ָי ָשן נו ָשן שזמן קץ מָ שיח מרֻ ָּמז ב ָכתּוב (שמות לח ,כח) "וְׁא
מּוָּ
ֶׁףּ ,ושבע
אל
תמנה ה' ֶׁ
ֶׁלֶׁף" ר"ת וְׁאם ִ
ֶׁת הָּא
ָּה וָּוִים לָּעַּמּודִים" ,והָ רמז הּוא "וְׁא
ִבעִים עָּׂש
ָּה וְׁשְׁ
ִּׁש
חמ
ֵאוֹת וֲַ
ַהּמ
עה ליש ָראל .והוסיף הרה"ג ר' יעֲ קב מָ טָ ר שליט"א
שָּ
ת ֻּ
שנת ֵקץ לְׁיש ָראל .שנת ְׁ
ש ֶׁק"ל ,ר"ת ְׁ
מאות ושבעים וחָ מש ֶׁ
ַ"י המסּמל את היסוד שהּוא בבחינת אות ו' יוצא בגימטרּיָא מיֻחדת כפי שנראה בטב ָלה  ,0551וגם
שד
ש שם ַ
שם הוי"ה באותו חשבון יוצא  ,0551שהּוא מספר  0557עם הכולל ,וגם מקביל לשנת תשע"ו שהיא שנת
מוצָ אי שביעית שבן דָ וד בָ א.

שדַ"י = 303
ַ

הוי"ה = 81

413

620

431

602

143

206

134

260

341

062

314

026

סְך הכל = 1770

סְך הכל = 1770

ט

וְׁכֵן

שנַת הוי"ה .וכן שם הוי"ה ָכפּול הוי"ה עם הָ אותּיות
מּובָ א בעלון 'כי לה' הּמלּוכָה' שתשע"ו בגימטרּיָא ְׁ

שש .ואם נחשב את
שבְִׁעים וֵָּ
מאוֹת ִ
שבַע ֵ
אלִָּפים ְׁ
שת ֲ
מ ֶׁ
חֵ
בגימטרּיָא ה'תשע"הּ .ובמשֻ ָלש  8571בגימטרּיָא ֲ

המשֻ ָלש יחד עם הָ ָרגיל  ,151נקבל  ,3338ונעֲ שה את זה ָי ָשר והָ פּוְך 8338 - 3338 ,יוצא יחד .7557

סיף
וְׁהוִֹ

הרה"ג ר' יעֲ קב ָמטָ ר שליט"א ששנת תשע"ו מרֻ ּמזת ב ָכתּוב המרּמז על סכּום הבריָאה בזמן הגאֻ ָלה

ֲׂשוֹת הוי"ה אֹלהים
יתּה (בראשית ב ,ד) "אלה תולדות ה ָשמים והָ ָארץ בהבָ רָאם ביום ע
כשהבריָאה תגיע לסּיּומָ ּה ותכל ָ

ארץ ו ָשמָ ים"ּ .ובסָ מּוְך לּמ ָלה "ֲעׂשוֹת" מופיע שם הוי"ה בפעם הָ ראשו ָנה מתחילת התו ָרה ,והיא הּמ ָלה ה355
ת ּ .ונרמָ ז ב ָכתּוב
מתחילת התו ָרה כמנין בְִׁע ָּ

(ישעי' ס ,כב)

ָּ ּ אֲ חישנָה" .וכן תשע"ה – ע"ו
"אֲ ני הוי"ה ְׁבעִת

ֶׁנָּה" .וכן הּמספָ ר הּמסתתר בין הּמספָ רים  0081שהּוא מספר שמות הוי"ה בתו ָרה הּוא
ִיש
אח
ָּ ּ ֲ
בגימטרּיָא "ְׁבעִת
 ]0-7-0-0-8-2-1[ 518והּמסתתר בין הּמספָ רים  518הּוא  ]5-1-1-3-8[ 03יחד  .551וכן מּובָ א בשם הרה"ג ר'
יצחָ ק גנזבּורג שליט"א שה ָכתּוב

(ישעיה כו ,ד)

ִים" בגימטר ָּיא
ְׁחּו בַהוי"ה ֲעדֵי עַד כִי בְׁיָּ ּ הוי"ה צּור עוֹלָּמ
"בִט

חּ .ולפי חשבון ָגדול של אותּיות סופּיות יוצא הקץ של ָדנּיאל  0337עם הכולל.
שי ַ
ּמ ִ
את ַה ָּ
תשע"ו או בִי ַ

וְׁכֵן

ִיא התשע"ו בגימטרּיָא  .0337וכן מלּוי
אלִיָּהּו ַהנָּב
ח בֶׁן דָּוִיד ֵ
שי ַ
ּמ ִ
מּובָ א בעלון 'כי לה' הּמלּוכָה' ש ָּ

ָּה התשע"ו בגימטרּיָא  0800שהּוא מספָ רו
שלֵימ
תָּעׂש" בגימטרּיָא תשע"ו .וכן ּגְׁאּולָּה ְׁ
ּמלְׁכּות וְֵׁ
אותּיות " ַה ַ
ח בְׁהתשע"ו ָי ָשר והָ פּוְך יוצא  00001וזה
שי ַ
ּמ ִ
את ַה ָּ
של מָ שיח  370י ָָשר והָ פּוְך 370 :ועוד  .073וכן בִי ַ
הנָּבִיא
אלִיָּהּו ַ
אל וְֵׁ
ׂשרֵָּ
מלֶׁךְׁ יְִׁ
שש במשֻ ָלש ָי ָשר והָ פּוְך .וכן דָּוִי"ד ֶׁ
שבַע ֵ
שבַע ֶׁ
מש ֶׁ
חֵ
ח ָּ
שי ַ
מִ
הּמספָ ר של ָּ
בגימטרּיָא ה'תשע"ו.

מּוָּבא

בּמלבי"ם

(יחזקאל

לח,

ב)

סבִיב
ִים ְׁ
הַעּמ
ֲמּו כָּל ָּ
ִים יִלָּח
חרִית הַיָּמ
אֲ
ֶׁבְׁ ַ
ֶׁזְׁקֵאל ש
נִבָּא יְׁח

ִים
חמ
ְׁמעֵאלִים ,וְׁהַלוֲֹ
היִש ָּ
שהֵם ַ
ַּׁשּור וְׁעֵילָּם ֶׁ
ִצרַיִם וְׁא
מּצַד א' מְׁ
ִים ִ
חמ
ִירּושלַיִם ,וְׁיִהְׁיּו הַלוֲֹ
ל ָּ
ִיו וְׁיִפְׁלּו
אח
ֶׁת ָּ
ִיש א
ַלְׁכֵי הַּצָּפוֹן ,וְׁכֻּלָּם יַהַרְׁגּו א
ֱדוֹםּ ,ומ
ִיכֵי א
ֶׁךְׁ וְׁתּובָּלּ ,ונְׁס
ֶׁש
ּׁשנִי מ
מּצַד ַה ֵ
ִ
ַיִם .והוסיף הרה"ג ר' ע .טובי שליט"א
ְׁרּושל
ִים יָּבֹא ּגוֹג עַל י ָּ
ְׁעמ
ֶׁג' פָּ
חזַ"ל קִבְׁלּו ש
ֹפלִים ,וֲַ
בַנוְׁ
ָּגוֹג .וכן
ֶׁת ּגוֹג ּומ
ֶׁמ
ִלְׁח
ִינַאי בגימטר ָּיא מ
ַאמ
ָּה ֲעלִי ח
שהלוחֲ מים הּצפּויים במלחמת גוג ּומָ גוג בָּרָּאק אוֹבָּאמ

ּמלּוכָּה" ,וזה גם הּמספָ ר של הפָ סּוק "יוֹדּוךָּ
ה ְׁ
תה לַהוי"ה ַ
מּובָ א בעלון 'כי לה' הּמלּו ָכה' שזה גם הּמספָ ר של "וְָּׁהיְָּׁ
ָּם" והָ אותּיות ַאחֲ רי הפָ סּוק הזה בגימטר ָּיא תשע"ו ,כי הפָ סּוק הזה מרּמז על
ִים כֻּל
אלֹהִים יוֹדּוךָּ ַעּמ
ִים ֱ
ַעּמ
ֵי הפָ סּוק בָ ָאה שנת הגאֻ ָלה תשע"וָ ,לכן
חר
אֲ
שנת תשע"ה בָ ּה צפּו ָיה מלחמת גוג ּומָ גוג ש ָכל הָ עּמים ישתעבדּו לה' ,ו ַ

אב.
שָּעה בְׁ ָּ
ת ְׁ
איתּ ,ובגימטר ָּיא ִ
הנוֹרִָּ
מה ַ
ח ָּ
ּמלְָּׁ
חרֵי .וכן ה'תשע"ה בגימטרּיָא ַה ִ
אֲ
נרמזת ה ָש ָנה בָ אותּיות ש ַ
שש .והוסיף הרה"ג ר'
שבַע ֵ
שבַע ֶׁ
מש ֶׁ
חֵ
ִית בגימטרּיָא ָּ
שלִיש
מגוֹג ְׁ
והוסיף הרה"ג ר' א .עברון שליט"א שּגוֹג ּו ָּ
אלּול התשע"ה במלּוי הָ אותּיות.
אלְּׁגָּבִיש במלּוי הָ אותּיות בגימטרּיָא כ"ה בֶׁ ֱ
אבְׁנֵי ֶׁ
מנחם ברהּום שליט"א ש ַ

י

הּמספָ ר הּמסתתר בין אותּיות סו"ד
מספָ "ר מסתת"ר הּוא .770
יָּדּוַע

שב ָכל ָדבָ ר בבריָאה מסתתרת הנקֻ ָדה הפנימית שלו שהיא בבחינת שרש ּומעֲ מיד של ה ָדבָ ר .כמו ָשרשי הָ עץ

שנס ָתרים בָ אֲ ָדמָ הּ ,וכמו הבָ ריח התיכון בּמש ָכן שהָ ָיה נס ָתר והעמיד את ָכל הּמש ָכןּ ,וכמו הל"ו צדיקים נס ָתרים
עֲ ליהם עומד הָ עו ָלם .וזה משתלשל מהנהָ גת הבריָאה שהקב"ה שּמחּיה ּומהּוה את הכל הסתיר את עצמו
מהנב ָראים ,בסוד 'אל מסתתר' .אם נתבונן בּמספָ ר שּמסתתר בין הָ אותּיות של ָכל תבָ ה כדלק ָּמן ,נגיע לניצוץ
הפנימי שרש התבָ ה ,או ל ָדבָ ר שנוסָ ף עָ ליהָ ּומסתתר בתו ָכּה כדלק ָּמן[ .שיטת גימטרּיָא זו ָלמדתי מהרה"ג ר' שֹלמה
ָתם שליט"א ,וַאף על פי שֹּלא מָ צָ אתי ָלּה מָ קור בּספָ רים ,כיוָ ן שאין בָ ּה חדּוש והיא פועלת דרְך גימטר ָּיא רגי ָלהֹ ,לא
ְׁתר].
ִספַר מּוס ָּ
ָּם בגימטרּיָא מ ְׁ
ֹה ת
שלֹמ
הרַב הַּגָּאוֹן ְׁ
נראה שהיא צריכָה מָ קור .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א ש ָּ

ִענְׁיָּן

זה דומה ָלענ ָין שהּיום רואים בָ עו ָלם ש ֻכ ָלם ממהֲ רים ,ו ָלָא ָדם אין מנּו ָחה ָכל הּיום ָרץ מהָ ָכא להֲ ָתם ,ו ָדבָ ר זה

משתלשל משּום היותנּו בָ אלף השישי ב ָשנים שּמקבילות לכניסת השבָ ת של הָ אלף השביעיּ ,וכשם שבָ רגָעים
הָ ַאחֲ רונים שלפני כניסת שבָ ת ֻכ ָלם ממהֲ רים להספיק ענ ָינים ַאחֲ רוניםָ ,כְך השתלשל בָ עו ָלם שאֲ ָנשים ממהֲ רים וכּו'.

מּוָּבא

בָ אֲ ריז"ל שהָ אות י' היא בחינת חָ כמָ ה ,והָ אות ה' היא בחינת בי ָנה ,והָ רגל הקט ָנה של הָ אות ה' מסּמלת את

נקֻ דת החָ כמָ ה שנמצאת ָתמיד בתוְך הבי ָנה .ו ָשמעתי מהרה"ג ר' שֹלמה ָתם שליט"א שהּמספָ ר שּמסתתר בין
ִינָּ"ה שּמחֻ ברת
מ"ה ,היינּו בין הח' לכ' [ּ ,]12ובין הכ' למ' [ּ ,]26ובין המ' לה' [ ,]43עולה יחד כמנין ב
חכְׁ ָּ
אותּיות ָּ
מ"ה .לרּמז
חכְׁ ָּ
ּומתבטלת ָתמיד בתוְך החָ כמָ ה .והּמספָ ר שּמסתתר בין אותּיות בִינָּ"ה על או ָתּה דרְך ,עולה כְׁ ָּ
שּספירת הבי ָנה דומָ ה לחָ כ ָמה בבחינת נקבָ ה שדומָ ה לבעֲ ָלּהּ ,ובפ ָרט שנקֻ ָדה מה ָחכ ָמה מחֻ ברת אליהָ ָתמיד .וכן
מינִי ,הּוא שבשמיני נוספּו שתי אותּיות י' מעבר לשמ"ן,
שִ
מן ל ְׁ
ש ֶׁ
חָ כמָ ה ּובי ָנה נמשלּו לשמן ּושמיני ,וההבדל בין ֶׁ
ורואים שהּמספָ ר כ' נוסָ ף לבי ָנה יותר מהחָ כמָ ה בגלל שּיש בבי ָנה התפשטּות .ו ָלכן הָ אותּיות שּמסתתרות בין

ח הּוא  38כמנין ל"ב
מ" ַ
חכָּ"ם או ֹ
אותּיות בי ָנה הן כְׁחָ כמָ "ה בתוספת כ' .וכן הּמספָ ר הּמסתתר בין אותּיות ָּ
מ"ה מרּמז על
חכְׁ ָּ
מהּ ,וכמנין לֵ"ב ש ָשם מקום הבי ָנה .והרה"ג ר' ַאב ָרהָ ם פלדמן שליט"א באר שכְׁ ָּ
חכְׁ ָּ
נתיבות ָּ

מ"ה בגימטרּיָא ּגֵץ ,שּמסּמל את נִיצוֹץ
חכְׁ ָּ
מה שטָ מּון בבי ָנה .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א שכְׁ ָּ
חכְׁ ָּ
ח ַה ָּ
כֹ" ַ
ח שּמסּמל את נקֻ דת ה ָחכ ָמה.
מ" ַ
החָ כמָ ה שנמצָ א בבי ָנה .וכן הּמספָ ר הּמסתתר בתוְך בִי"ן ָתבין ,הּוא  30כמנין ֹ

וְׁעוֹד

נראה להוסיף בענין זה :הואיל וגימטר ָּיא היא בעצם מה שּמסתתר מאֲ חורי התבות ,כשָאנּו מחשבים את

הּמסתתר מאֲ חורי הגימטר ָּיא ,יש ָכאן בחי ָנה של הס ָת ָרה שבתוְך ההס ָת ָרהּ ,ופלא שגלּוי זה התפרסם בָ עו ָלם

אִפלּו
בתקּופָ ה ָק ָשה של הסתר פָ נים בָ רגָעים הָ ַאחֲ רונים של ה ָגלּות ,כאֲ שר השתלשל ש ֻכ ָלם ָשרים את השיר 'וֲַ
ִירָּה ָּפנַי
ַסת
ֶׁר א ְׁ
תרָּה' .והוסיף הרה"ג ר' א .כליל שליט"א שהפָ סּוק (דברים לב ,כ) "וַיֹאמ
ס ָּ
ה ַה ְׁ
שבְׁתוֹךְׁ ַ
תרָּה ֶׁ
ס ָּ
בָּ ַה ְׁ
ֶׁם" הּוא הפָ סּוק  7558מתחילת התו ָרהּ ,ומקביל ל ָשנים אלּו .וכן מּובָ א בעלון 'כי לה' הּמלּוכָה' שהּמספָ ר
ֵה
מ
הּמסתתר בין אותּיות אוֹר ה'תשע"ו [ ,]899הּוא אותו מספָ ר של אוֹ"ר ה'תשע"ו [ ,]899כיוָ ן ששנת תשע"ו היא

טבֵת
ָּרָּה בְׁ ֵ
שנת מוצָ אי שביעית שבן דָ וד בָ א ,הנס ָתר נהפָ ְך לנגלהּ .ומָ ה אומר הּמספָ ר  300גימטר ָּיא של עֲׂש
יא

ֵת תשע"ו ָיבא מָ שיח ּובּיום הזה יתגלה הָ אור הּמסתתר של שנת ה'תשע"ו
טב
ָּרָּה בְׁ ֵ
שהבאנּו הרבה רָאיות שבעֲׂש
ת"ר הּוא  551ש ָשם זה יתגלה .והוסיף
תֵ
ִס ַ
ְׁפָּ"ר מ ְׁ
ִס
ויהָ פְך לנגלה .וכן הּמספָ ר הּמסתתר בין אותּיות סוֹ"ד מ
ַת ל ָָרקיע ּובין הּמים אֲ שר
תח
מַ
הרה"ג ר' ַאב ָרהָ ם א ָגשי שליט"א שּמספר  300בגימטרּיָא "וּיבדל בין הּמים אֲ שר ִ

ַת".
תח
מַ
ֵר ,יהיה נִגְׁלֶׁה כמו מה ש" ִ
תת
ִס ַ
מעַל" המסּמל את הּמ ְׁ
מעַל ל ָָרקיע" ,היינּו מה ש" ֵ
ֵ
ַר לוֹ
אמ
חָּ ,
ִי ַ
מש
ִי ָּ
את
ַת ַ
ֵימ
ַר לֵי ּ א
אמ
אלִיָּהּו ָּ
ֵי ּ לְֵׁ
ְׁכח
ַשְׁ
ֹשַע בֶׁן לֵוִי א
צינּו בג ָמ ָרא (סנהדרין צח ).רַבִי יְׁהו ֻּ
מִ
ָּ
ִים ,וְׁכֻּלָּן
ֳלָּא
ִיב בֵינִי ֲענִיֵי סוֹבְׁלֵי ח
ִימנֵי ּ יָּת
ַאי ס ָּ
ָּאּ ,ומ
ָּא דְׁקַרְׁת
ְׁח
אפִת
ִיב ַ
ַיְׁילֵי ּ לְׁדִידֵי ּ .וְׁהֵיכָּא יָּת
זִיל ש
אזַל לְׁגַבֵי ּ,
ִיַעכַבְׁנָּאָּ .
ִיבעִינָּא דְׁלָּא א
ָּא מ ְׁ
ַר דִלְׁמ
אמ
ַדָּ .
ִיר ח
ְׁאס
ַד ו ָּ
שרִי ח
ִיהּו ָּ
ְׁנָּא וְׁא
ַד זִימ
ִירֵי בְׁח
אס
ָּרּו וְַׁ
ש
ַר לוֹ הַיוֹם.
אמ
ַרָּ ,
ִי מ
את
ַת ַ
ֵימ
ַר לוֹ לְׁא
אמ
ִיָּ ,
ָּלוֹם עָּלֶׁיךָּ בַר לֵיוָּא
ַר לוֹ ש
אמ
ָּלוֹם עָּלֶׁיךָּ רַבִי ּומוֹרִיָּ ,
ַר לוֹ ש
אמ
ָּ
ָּא.
את
ִינָּא וְׁלָּא ָּ
את
ַר לִי הַיוֹם ַ
ְׁאמ
שקִיר בִי ד ָּ
ְׁקּורֵי קָּא ַ
ַר לוֹ ש
אמ
ַר לָּךְָּׁ ,
אמ
ַאי ָּ
ַר לוֹ מ
אמ
אלִיָּהּו ָּ
ִי לְׁגַבֵי ֵ
את
ַ
ָּעּו" .וכן מּובָ א בעלון 'כי לה' הּמלּוכָה' שהּמספָ ר הּמסתתר בין
ְׁמ
ִש
ִם בְׁקֹלוֹ ת
ַר לָּךְׁ "הַיוֹם א
אמ
ַר לֵי ָּּ ,הכִי ָּ
אמ
ָּ
ָּע"ּו" הּוא  551שב ָש ָנה זו זה יקרה בפעל .וכן הּמספָ ר הּמסתתר בין אותּיות
ְׁמ
ִש
א"ם בְׁקֹל"וֹ ת
אותּיות "הַיוֹ"ם ִ
ח ה'תשע"ו ,היינּו שּמלחֲ מות אירן בשנת תשע"ה תהיי ָנה הֲ ָכ ָנה
ִי ַ
מש
ִירַ"ן ה'תשע"ה ,הּוא  0033כמנין ָּ
א

ֵי תשע"ה בֶׁן
ֹצא
ִירִי בגימטרּיָא מוָּ
טבֵת ֲעׂש
לּמָ שיח שּיתגלה בשנת תשע"ו .והוסיף הרה"ג ר' ע .טּובי שליט"א ש ֵ
ַ"ת לסּמל את קץ ה ָּימין
הב
אֲ
תש ָמעּו" ר"ת ַ
אם בְׁקלו ִ
דָּוִד בָּא .והוסיף הרה"ג ר' צּיון ָדוד סיבוני שליט"א ש" ַהּיום ִ

ח
שי ַ
מִ
ָּ"ה המסּמלת פר ָנסָ ה .וכן אוֹר ה'תשע"ו עם הּמלים בגימטרּיָא ָּ
ְׁבֻּא
אהֲבָּ"ה ,וזה גם ר"ת ת
שהּוא בחינת ַ
ָּוִד .וכן מּובָ א בספר 'אהל תו ָרה' בשם הזהר שלּמל ָאְך רפָ אל יש תשע"ו מיני רפּואות כמנין
ח בֶׁן ד
שי ַ
מִ
סף ָּ
בֶׁן יוֵֹ
ֵ"ל במלּוי הָ אותּיות ,וזה מתחבר לשנת תשע"ו בָ ּה ָתבא הגאֻ ָלה עם ָכל הָ רפּואות והישּועות.
ְׁפא
רָּ

מִצינּו
ָּ

בּמד ָרש

(ב"ר לד ,יא)

שבזמן הגאֻ ָלה תהיה בחינת מבּול לאֻ ּמות הָ עו ָלם ,וה' ָיפר את הברית וההב ָט ָחה ש ָנתן

ּסבּורִים בְׁנֵי
ַה ְׁ
ָּא מ
ָּח
ֵם רַבִי א
ָּרֶׁץ" ,רַב הּונָּא בְׁש
ֵי הָּא
לנח שֹּלא ירד שּוב מבּול .ו ָנביא את דבָ ָריו" :עוֹד כָּל יְׁמ
הלַיְׁלָּה
שהַיוֹם וְַׁ
ַן ֶׁ
ָּרֶׁץ וְׁגוֹ'" ,כָּל זְׁמ
ֵי הָּא
ִי לָּהֶׁם "עוֹד כָּל יְׁמ
ַרְׁת
אמ
ֶׁדֶׁת לַָּעד ,כָּךְׁ ָּ
ָּה וְׁעוֹמ
ָּן כְׁרּות
ֶׁברִית
ח שְׁ
נַֹ
ָּד הּוא יִּוָּדַע לה' לֹא יוֹם וְׁלֹא
ֶׁח
ֶׁכָּתּוב בוֹ "וְׁהָּיָּה יוֹם א
ֶׁיָּבֹא אוֹתוֹ הַיוֹם ש
ֶׁתּ ,וכְׁש
ָּן קַיֶׁמ
ִין בְׁרִית
קַיָּמ
ַהּוא" .והוסיף הרה"ג ר' מ .פ .שליט"א שה ָכתּוב
ַתפַר בַיוֹם ה
ָּעָּה "ו ֻּ
ָּ ּ ש
לָּיְׁלָּה" ,בְׁאוֹת

(בראשית ז ,יז)

"ויהי הּמבּול

ֶׁץ" בגימטרּיָא תשע"ה .והוסיף הרה"ג ר' צּיון ָדוד סיבוני שליט"א שהפָ סּוק שהּמד ָרש
ָּר
ְׁבעִים יוֹם עַל הָּא
ַרָּ
א
ַהּוא" עם הָ אותּיות והּמלים בגימטרּיָא תשע"ו .והוסיף הרה"ג ר' ַאב ָרהָ ם אגָשי שליט"א
ַתפַר בַיוֹם ה
מזכיר "ו ֻּ
שה ָכתּוב שנאמר לַאחר הּמבּול

(בראשית ט ,ט)

ִי" בגימטרּיָא  0551שּמסּמל את שנת
ֶׁת בְׁרִית
מקִים א
"ואֲ ני הנני " ֵ

תשע"ו ,שתהיה לַאחר הּמבּול.

יב

זעקת השכינה.

[הדברים נכתבו בהתייעצות עם גדולי תורה].

איך יתכן שכבר באו כל הסימנים שבן דוד בא עד האחרון שבהם ,ועד בכלל ,ועדין לא תיקנו
בכל הכוללים לימוד חובה של לפחות כמה דקות ביום בספר הזהר להצלת עם ישראל?

איך

יתכן שדם ישראל נשפך כמים ולא מנסים את העצה היחידה שמובאת בחז"ל שיכולה
להציל את עם ישראל גם בדור שכולו חייב להביא את הגאולה ברחמים?

האם מחכים חס ושלום לנהרות של דם ואז יתעוררו ,ומדוע לא מנסים לכל הפחות להראות
לקב"ה שרוצים את העצה היחידה שכתובה בתורה שבעל פה מפי חז"ל ,ולהתחיל לכל הפחות עם
לימוד נגלות הזהר.
היכן בני עדות המזרח שאבותיהם ואבות אבותיהם עסקו בעיקר בחכמה הזאת ,ובזכות זה זכו
שהיטלר ימ"ש לא נכנס למדינות שלהם ,מדוע עדין לא תיקנו לימוד ברבים בכל כולל בספר
הזוהר ובשאר ספרים שעוסקים בפנימיות התורה?
איך יתכן שרבבות לומדי התורה הגיעו למצב של דוחק גדול בפרנסה שרק הולך ומחריף ח"ו,
ועדין לא עשינו שום חשבון נפש על מה באה עלינו הצרה הזאת ,ומה הקב"ה דורש מאיתנו ,ולא
עשינו שום תקנה של לימוד ספר הזהר ברבים שהובטח לנו מפי חז"ל שיתן לנו מחסה ושובע
ופרנסה בהרחבה גם בזמנים הקשים?
איך נוכל להתעלם מזעקת השכינה על בניה התינוקות שנשבו שנמצאים בסכנת חיים ובידינו
ִידִין
להצילם ,האם נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה? כדברי הזהר בפָ ָרשת ָנשאּ ,ובְׁגִין דֲַעת
ֵי.
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חל ְׁ
ִי יעֲ קב צמח זצ"ל( :בהקדמה לספרו 'קול ברמה' ,על אידרא רבא) "רֵָּ
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קץ ,וְׁלָּזֶׁה ֵ
את ַה ֵ
הרֶׁת ֶׁ
מ ֶׁ
מַ
ה ְׁ
הזֹאת ַ
מה ַ
חְׁכ ָּ
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אינֶׁנּו"ֵ ,
תלְׁמּוד ,וְׁלֵָּכן " ֵ
הַ
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שיֵש ְׁבֵע ֶׁ
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ה ָּ
ַ
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הרּוגִים בִזְַׁ
הֲ
הֲענִיִים וְַׁ
על הגוב"י על 'עץ חּיים' (בהסכמתו לספר 'איפה שלימה' על אוצרות חיים)ָּ .
בַַ
שים
מֲענִי ִ
קָּבלָּהּ ,ו ַ
מדּו ַ
שלֹא לָּ ְׁ
מים ֶׁ
חָּכ ִ
מידֵי ֲ
תלְִׁ
הַ
את ַ
מְׁעלָּה ֶׁ
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ַ
תם ַעל כָּךְׁ.
אוָֹּ
רבנו ה'אור החיים' הקדוש (ויקרא כה ,כה) "כי ימוך אחיך וגו'" ,פרשה זו תרמוז ענין גדול,
והערה ליושבי תבל" ,ימוך" ,כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות,
ומתמסכן עמוד הקדושה ,כי העיקר תלוי בהתחתונים" .ומכר מאחוזתו" ,ירצה על
המשכן משכן העדות אשר בעונותינו נמכר הבית ביד האומות ,והודיע הכתוב כי
גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה' ,הוא יגאל ממכר אחיו ,ובזה יגאל ה'
ממכרו ,ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה'
עלבון הבית העלוב.
מסקנת הדברים :כל ראש כולל ,מגיד שיעור ,ואדם שיש לו השפעה על רבים ,יתקן אצלו
במסגרת שלו כל יום חובת לימוד בספר הזוהר למשך כמה דקות להצלת עם ישראל ,מתוך אמונה
פשוטה בדברי ח ז"ל שזה הפתרון כמובטח ,ועדיף לימוד ברבים בשיעור עם הבנה וכו' ,ומי שאצלו
במסגרת עדין לא תיקנו את התקנה ,יציל את נפשו בלימוד באופן פרטי כפי יכלתו.
יג

מדור גלגלים בתורה
תקציר גלגלים מתוך הספר 'משברי ים גלגל החוזר בתורה' ,שחיבר אחי הרה"ג ר' שמואל פיש שליט"א
בספר מתבארים באריכות מאות גלגלים בתורה .ניתן להשיג בטל131000337 :

אין מעבירין ,הידור מצוה ,שתי מצוות.
[מכתבי הג"ר מרדכי גולדמן שליט"א]

הידיעות ההלכתיות הנחוצות להבנת הגלגל:
יש דין ש"אין מעבירין על המצוות" ,דהיינו מי שיש בידו מצוה כל שהיא אסור לו להניחה כדי לקיים מצוה אחרת.
יש נידון באחרונים אם מעבירין על מצוה אחת ודוחים ומבטלים אותה כדי להרויח קיום שתי מצוות לאחר זמן.
ובספר גזע ישי למהר"י אשכנזי [הובא בשדי חמד מערכת א' כלל רצ"ב ,כרך א' עמוד  ]74הוכיח מדברי הרדב"ז
שאין מעבירין ,ויקיים כעת את המצוה היחידה אע"פ שיתבטלו בעתיד ב' מצוות .ועל זה מיוסד גלגלנו.
דיון עצום ישנו בפוסקים האם מעבירין על המצוה ולא מקיימים אותה בעבור שקיימנה בהידור בזמן מאוחר יותר.
ופסק התרומת הדשן לגבי ברכת הלבנה שאם רואה את הלבנה בחידושה בימות החול לא יברך אז וימתין למוצאי
שבת כדי לברכנה בבגדים נאים .ויש חולקים ,אבל רוב הפוסקים ומנהג רוב ישראל כתרומת הדשן .וגלגלנו מיוסד
לשיטה זו.
אם כעת לפניו אפשרות לקיים או מצוה מהודרת או ב' מצוות שאינן מהודרות כלל ,פשוט שב' המצוות דוחות
מצוה אחת ואפילו שהיא מהודרת בשיא ההידור.
1

אם ישקול לקיים כעת את המצוה ,הרי פוסקים לו להמתין
למוצאי שבת כדי לקיימנה בהידור

2

ואם ישקול
להמתין
למוצאי שבת
ואז לברך
בהידור על
הלבנה ,הרי
יפסקו לו אז
לדחותה
ולקיים את ב'
המצוות אפילו
שהן אינן
מהודרות

כאשר לפני יהודי ברירה לבחור אפשרות אחת
בלבד מתוך שלש אפשרויות :או מצוה שלפניו
שאינה מהודרת [כגון ברכת הלבנה בימות
החול] ,או להמתין ולקיימה לאחר זמן בהידור
[ברכת הלבנה במוצאי שבת] ,או שבזמן ההוא
במוצאי שבת יקיים תחתיה ב' מצוות
[מדרבנן] שאינן מהודרות כלל וכלל ,שיזדמנו
לו אז וכעת לא .במה יבחר.

והרי עבור מצוות אחרות אפילו שהן שתים הבאנו שאין
מעבירין ודוחים את המצוה שלפניו

יד
3

וחוזר חלילה

4

נשלח ממערכת סוד החשמל לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר
על פי הוראת גדולי ישראל שליט"א אנו מנויים על שירות מייל בלבד ללא גישה לאינטרנט ניתן לפנות אלינו דרך
07381735333 מייל חוזר בלבד או בפקס

שיעור ערב ראש חודש סיון בקבר דוד המלך
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11idEY4Nk93YzBXOFE/view?usp=sharing
שיעור על מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל שהיה משיח בן יוסף
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iMjdmNGxHVWRZY3M/view?usp=sharing

 שיעורים בישיבת דרך ה' על גילויים חדשים בענין קץ הגאולה והבנה בענין8
השתלשלות העולמות
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iU1p1MzAtTkJ4NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11ieF84WWhpWG01MGs/view?usp=sharing
שיעור בכולל ללימוד סידור הרש"ש בעניין סוד עולמות בי"ע תחתונים
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iVzEtX2hNdko0UDg/view?usp=sharing

 עמודים המהדורא החדשה1115 לחץ כאן להורדה ללא תשלום של ספר סוד החשמל קץ הגאולה
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iek1jWDJYdTVJUjA/view?usp=sharing
 תשע"ג- קישור להורדת עלוני סוד החשמל לשנים תש"ע
http://www.shtaygen.co.il/?CategoryID=1722
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ד
Page=1&ArticleID=12030&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890
קישור להורדת עלוני סוד החשמל תשע"ה
Page=1&ArticleID=12834&http://shtaygen.co.il/?CategoryID=1890

קישור לארכיון השיעורים והעלונים
https://docs.google.com/folder/d/0B5g5K6Iej11iT3Z0M2NOVnJZX3c/edit

 סירטונים311 סוד החשמל
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsTa1B6UT-XOPxMOg0L8LFD

 סירטונים35 סידור הרש''ש
https://www.youtube.com/playlist?list=PL07U4Ld4DFGsRpQM-VAJ6yf9Lw6Bkvw3P

 סירטונים83  תשע''ה- יסודות הגאולה בתשע''ב

https://www.youtube.com/playlist?list=PL768C2EA3BC5678C6

:קישורים לארבעה עשר שיעורים בקבר דוד המלך

https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iM3ZiZ3hWdzU0cWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iMFp6TXBrMU1XbUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iUXNWSjBQbmtNWGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iWGU0WkpNQVYtV2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iR0VSNVdhcW5PWkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZHN1OUtSaHlvWFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11ibFJDMVB2QU5Hd1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZjlMa01aMENMeGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZjZGY3dPUmQydlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iZS1BekFNNG4xRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iTmRIQkh5MzRtV0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11ibXNMQTctLWQ5clk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11iV2I3VVBXaDhzRms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5g5K6Iej11idEY4Nk93YzBXOFE/view?usp=sharing
נודה מאד לכל מי שישלח הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
.ניתן לקבל את העלון בקובץ וורד לשלוח בקשה למייל
1899017750 : טלfish@neto.net.il

טו

