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 שמתפרסמים כאן לראשונה מעוררים ומחזקים מקבץ מכתבים 

 מכתב א'

 בס"ד לש"מ לש"ב בר"ה ע"ו 

 שלו' וברכה וכט"ס !!!!   ...ל

סוף אין  זה להכלל באור  ממתנה "ו  :כמֹו שנאמר  ,כל עבודת האדם 

כי את המן תלו על קוץ שעל |  א|   .)במדבר כא, יט(  ת"נחליאל ומנחליאל במו

נחלי ארנון   ,בסוד  ,[- ]כי ע"י שלשת קוצי היו"ד יש את הייחוד בין    ,ד"יו

  .ן שערי בינה"נו ,שער החמשים

כי משה רבנו   ,אדם קדמון  ,)במדבר כא, כ(  "ראש הפסגה...    אמבמות הגי"ו

  ,בסוד עצי שטים עומדים  ,טיםיכי מן הש  ,סוד ים המלח  ,זכה לסוד חיה

כי  .  )דברים י, ז(  ם"טבתה ארץ נחלי מי"יומן ים המלח    ,מגיעים לים המלח

ולא להפרד ממנו   ,ממש  ין סוףזוכין להדבק באור האע"י נחלי ארנון  

 . לעולם

ל מגיע  כשאדם  הפסגה"כי  לראש  ומשם  הגיא  אדם   "במות  בסוד 

כי זכה   )שמואל א' ז, יז(  ה"תשובתו הרמת"ווזה שכתוב אצל שמואל    ,קדמון

כי ממקום המצפה אפשר    ,245אדם קדמון  =    245להגיע למדרגת רמה  

קדמון אדם  למקום  הכה  ,להשקיף  גדול  כי  ידיען  יום    ל  עבודת 

ה  כרובים ז  ,ששם אהבה ויראה  ,ה לכתר דאדם קדמוןזוכ  ,הכפורים

לפני    [-]  ,שאדם ממשיך תורה ויראה ואהבה מן האין סוף  דייל  וע   בזה,

    מראי מקומות   
לבד   ,ולא מובן ההקשר  .כאן עד  , "[- ]ונשמות ישראל עוטפות לש" כך: כאן  בכתב יד הק' נראה שהיה כתוב  א
 .עליו סימן מחיקה שנראה מ



 

          4 

 

בראיתם    |ב, | )תהלים צו, יא(  ץ"שמחו השמים ותגל הארי[  - ]אדם קדמון כי  

.  כי דבר כזה לא היה מבריאת עולם  ', ר  -לה הזה דגש ביהמ  ,את הארץ

כי ביתו של שמואל היה    ,)שמואל א' ז, יז(  ו"ה כי שם ביתת תשובתו הרמ"ו

   .של אדם קדמון בעצם פנימיות

שנפלה להם מן    ,כי שאול ויהונתן היה להם חרב שנתן להם הקב"ה 

תכלה  ,השמים כעשן  כולה  הרשעה  וכל  זכו   ,ואז  ויהונתן  שאול  כי 

ולא התחיל לחיות   ,ר שהוא יניקָהִעו   לבטלער    ,להגיע לבטול המוחלט 

שדרך   ,סוד ההיולי  ,לאפס המוחלט  ,וכשהגיע לבטול המוחלט  ,כלל

וזוכין להתפשט   ,להגיע לתכלית בריאתו  ,י זה מגיעים לבטול האמית

ויזכה    ,עד שלא נשאר לו שום לבוש בגשמיות  ,מכל לבושי הגשמיות

 . ויראה נוראים ,מורא ,רעד  ,לזיע

קר שעקבי לאה יכנסו יוהע ,[274= ] 'רחל לאה'זה חבור  ,274 'רעד'כי 

אשר מסוליה של לאה יהיה   ,ואז תהיה הגאולה השלמה  ,בכתר דרחל

  "'  העל המזבח מלפני  לקח מלא המחתה גחלי אש מ"ו  ,כתר דרחל

כי    ,)שופטים ד, ה(  ל"ין הרמה ובין בית א"ב  ,245סוד אדם קדמון    ,)ויקרא טז, יב(

וזה שכתוב אצל אהרן   ,דבורה ידעה להרים את המלכות לאדם קדמון

נ ָ הכהן מלמד שלא   )במדבר ח,   ת" העלותך את הנרו"בכי הצליח ע"י    ,הש ִ

להבי    -]  ששם הכל באישא דנורא  ,להעלות את המלכות לאדם קדמון  ,ב(

חתה גחלי מהא  ְמלֹ"ולכן צריך לקחת    ,ושם הכל מתלהט באש  ,[אש

 .זה להכלל באדם קדמון ,)ויקרא טז, יב( ש"א

 סבא 

    מראי מקומות   
  אומר שה כזאת עם דגש בר' כמו  שהרי אין מיל  ,שלא שוכתבו נכון  ונראה ,המילים הבאות היו קשות להבנה   ב

 .בהמשך
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 מכתב ב'

 בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו בר"ה 

 ל... שלו וברכה וכט"ס !!!  

  ,אין הקב"ה נכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה

מטה של  בירושלים  להכנס  זה  העבודה  ראוי    ,עקר  להיות  כלומר 

ואז ממילא אדם יזכה להכנס לירושלים   ,ירושלים של מטהלהכנס ב

=   200קדמון    45אדם  =    245סוד ביד רמה    ן,דם קדמוא  ,של מעלה

245 . 

פט. גיטין כ"ה נדרים לו. מעשה שקדמו בנות    [פסחים ]ומביאה הגמרא ב 

רות    ,לבנים במדרש  נאמר  יעק"ככי  לבית  תאמר  ג(   ב"ה  יט,    , )שמות 

ומקבלות את    ,כי הם יותר תמימות  ,שבדרך כלל בנות זריזות מבנים

שהאשה   ]יבום ג[כמו שכתוב    ,רה יותר בפשטות ובאמונה תמימההתו

  .ואין לה שום בעיות עם האמונה ,נבראה באמונה פשוטה

ובטעות הראה את   [-]היה לו בעיה עם האמונה    ,וחזקיה שלא התחתן

ל ידי וחשב שיחזירם בתשובה ע  ,הארון והלוחות לשליחי מלך בבל

 , יאה הגמרא להפך ולכן מב  ,]תנא דבי אליהו ח'[והיה מהפך אל הפך    ,זה

ולכן בפסח אם יש כלים לכל אחד   ,פסחים[  ,גטין  , ]נדריםקדמו בנות לבנים  

 . ד[ "א ז' גתוסְפת]ואם לא לא זוכים   ,זוכים

 , לאצילות דאצילות   ,כי בפסח עולין מעשיה דעשיה סוד הכרפס ירק

שלשם הגיע חור   , זה כתר דאצילות  'חור'כי    ,)אסתר א, ו(  ס"כרפור  "חסוד  

  .שמש לאחשורווש בסעודהחכמה אצילות ו 'כרפס'ו ,בנה של מרים
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כי    , ]תוספתא ח' ו'[  גויוסף הכהן הביא את בתו לעשות פסח שני והחזירוה

דאצילות לכתר  להעלותה  דקין    ,רצה  בו  נהגו  לא  מצרים  פסח 

שנוהג מצה יצא    |ה|   מי   )דברים טז, ח(  ת"שת ימים תאכל מצו"ש  ,דותבלולין 

  .ואין זה יו"ט ואף להספיד מותר ,__ יום אחד

ובינתכם לעיני    י היא חכמתכם"כ  ,)משלי כז, י(  ק"וב שכן קרוב מאח רחו"ט

שעות תשצ"ג חלקים    12הלבנה כ"ט ימים  [ ה מולד  ]   כי  ,)דברים ד, ו(  ם"העמי

כי מצד    ,וי"ד מחנות לצד ימין וי"ד מחנות לשמאל  ,[אחר המולד הקודם ]

ומהגבורה עושר   , אולת  [או]  ומצד החסד חכמה  ,היסוד שלו או מלחמה

-כי שם אדנ  ,כי הלבנה יש לה כ"ח מחנות  . חן וכעור מתפארת  ,או עני

 .ה"י מקיף לשם הוי

ג(   "לבנות   "עת  :לכן ג,  של    )קהלת  ההפרצות  אשר   ,פרוצים  םביהמ"ק 

)ישעיהו ט,    ץ"משרה ולשלום אין קהרבה  םל"ו  ,פתוחה  מוצריכים לסתם  

ה  ,ו( שירה  'ם-כי  אמר  לא  שחזקיה  בשעה  עבודתנו    ,נסתמה  וכל 

    מראי מקומות   
 תוספתא מסכת פסחים פרק ח   ג

דברי רבי יהודה רבי    ]והב' עושה טפלה אצל אחרים[ראשון שוחטין על האשה בפני עצמה  פסח  
]ר"א בר' שמעון אומר פסח  יוסי אומר פסח שני שוחטין על האשה בפני עצמה ואצ"ל פסח ראשון  

  ]בתו[ אמרו לו מעשה ביוסף הכהן שהעלה את    ראשון עושה טפלה אצל אחרים ואין עושין פסח שני[
לא שמא יקבע הדבר חובה אלא    ]אמר[ני והחזירוה שמא יקבע הדבר חובה  לעשות פסח ש 

 שאין האשה עושה פסח שני: 

 תוספתא מסכת פסחים פרק ח   ד

שחיטתו בי"ד אין חייבין    ]בעשור[אלו דברים שבין פסח מצרים לפסח דורות פסח מצרים מקחו  
  ]אתנן ומחיר[ ותבלולין    מצרים לא נהגו בו דקין  פסח[]דורות חייבין עליו כרת  עליו כרת פסח  

 : משא"כ בפסח דורות

 .הבנה במכתבהיו קשות ל המילים הבאות  ה



 

          7 

 

 . )איוב לז, כב( ה"הב יאתזמצפון "ו ,סתומה 'לפתוח ם

 , כי אם אדם פוגם בברית הוא מאבד כל ממונו  ,)קהלת ג, ו(  "לאבד   תע"ו

  [ ]אם  ,ממי דוד בא  ,וזה ששאל שאול את אבנר  ,ומצד הוד זו הממשלה

או מזרח ורק יהיה בן    ,וצריך אני לפחד ממנו  ,מפרץ ואז יהיה מלך

   .אדם עשיר

 . מצד הכעור ,)קהלת ג, ה( ק"רחעת ל"ו ,מצד החן ,)קהלת ג, ה(  ק"ו ת לחב"ע

)משלי    ב"ם אויל מחריש חכם יחש"ג  ,מצד החכמה  ,)קהלת ג, ז(  ת"ת לחשו"ע

)קהלת ה,  ם"כסיל ברוב דבריקול "ו  ,זה הכסיל ,ת ג, ז()קהל ר"עת לדב"ו .יז, כח(

 . )משלי לא, ח(  ף"בני חלו  [כל]ל דין  "א   ,)קהלת ז, ו(  ר"י קול הסירים תחת הס"כ  ,ב(

 , לחבר את כל הרמ"ח אברים ושס"ה גידים  ,)קהלת ג, ז(   ר"עת לתפו"וכי  

   .ח אברים ושס"ה גידים"לגוף אחד של רמ

  .מצד היסוד ,)קהלת ג, ח( ם"ועת שלו ,ת מלחמה"ע

   .מצד המלחמה  ,)קהלת ג, ח(  א"עת לשנו"ו  ,מצד שלום  )קהלת ג, ח(  ב"ת לאהו"ע

  .ממשלה – )קהלת ג, ד( ד"רקו עת "ו ,עבדות – )קהלת ג, ד( ד"ת ספו"ע

אבל אסור לקדש   ,ה בו מבשלוחוו ִמְצוָ   ,כי הקב"ה מקדש את ישראל

  וצריך פרוטה  ,כי עם ישראל חיב להגיע לחיוב מצוות  ,כשהיא נערה

מתקדשת    ,300  [גימטריא ]'  מצפץ'שם    ,300  [גימטריא ] אשה  אין  ולכן 

נשמות שהם ה  ,הם השרצים שנרמסים כלאחר יד  ,בפחות מפרוטה

   .שאי אפשר לקדש אותם ,הנזנחות

  , כי איסר הוא הבינה   ,כי הפרוטה היא אחד משמונה מאיסר האיטלקי

המלכות ספירת  היא  הבינה  של  הויה  ,והשמינית  שם  הוא    , והחתן 

שזה סוד שנקנה מיד ליד ע"י    ,ואשה לא נקנית בחליפין  ,והכלה בנ"י
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ואי אפשר להעבירה לרשות   ,כי אשה תמיד ברשות בעלה   ,חליפין

אחרת    , כלומר],  חרתא באומה  ח"ו  יחליפנו  ולא  ימירנו  לא  ה',  ברשות  ישראל  עם  לעולם 

   [מראשית השנה עד אחרית השנה  ,בה תמיד עיני ה' אליך לעולמים, 

 באהבה סבא  

 מכתב ג' 

בו כלול קצת סדר ביאת  ובו סודות נוראים ופורים מתקופת מכתב  
 משיח 

וקפא   שיתין  כרה  שדוד  לביהמ"ק,  השיתין  כרית  סוד  הפורים,  סוד 

י בכל פורים יורד ביהמ"ק של אש, כמו רבי אליעזר ורבי  תהומא, כ

יהושע בברית של אלישע בן אבויה שכל הבית התלהט בלהבות אש,  

ואז נדר אבויה את בנו לת"ת, וזו התשובה שענה אלישע בן אבויה  

 .לר"מ

כי העקר הולך ע"פ הכונה שבשעת ההולדה, כמו שאמרה בת שבע  

י לא ככל הנשים נשות המלך לשלמה "מה ברי ומה בר נדרי", שאנ

והקרבתי  נדרים  נדרתי  אני  המלוכה,  כס  על  שישב  לבן  שהתפללו 

קרבנות שרק יהיה לי בן שעוסק בתורה וקם ותיקין בהשכמה, שיהיה  

 הוא מעורר השחר ולא יישן עד ד' שעות. 

מוחה  הוא  אנכי  "אנכי  מתיהדים".  הארץ  מעמי  "רבים  בפורים  כי 

ה פשעך למעני וחטאתיך לא אזכ ד  ְ ָך ִמש   ַצְעד ְ ִעיר ב ְ אְתָך ִמש    צ  ר". "ה' ב ְ

י   נ  ְ ם ָעִבים ָנְטפו  ָמִים, ָהִרים ָנְזלו  ִמפ  ַ ַמִים ָנָטפו  ג  ָ ם ש  ַ ה ג  ָ ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעש 

ל ָחְדלו   י ָיע  ימ  ן ֲעָנת ב ִ ֶ ר ב  ַ ְמג  ַ י ש  ימ  ל, ב ִ ָרא  י ִיש ְ י ה' ֱאלֹה  נ  ְ ה' זֶה ִסיַני ִמפ 

וְ  ל  ֳאָרחֹות  ָרא  ִיש ְ ב ְ ְפָרזֹון  ָחְדלו   ֹות,  ֲעַקְלַקל  ֳאָרחֹות  ְלכו   י  ְנִתיבֹות  י  ֹהְלכ 
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י ֲאֹתנֹות ְצֹחרֹות   ל, ֹרְכב  ָרא  ִיש ְ ם ב ְ י א  ְמת ִ ק ַ ַ בֹוָרה ש  י ד ְ ְמת ִ ק ַ ַ ו  ַעד ש  ל  ָחד 

ין ַמש ְ  ֹול ְמַחְצִצים ב   , ִמק  יחו  ֶרְך ש ִ י ַעל ד ֶ ין ְוֹהְלכ  י ַעל ִמד ִ ב  ם  ֹיש ְ ָ ים ש  ַאב ִ

עו ִרי   עו ִרי  ָעִרים,  ְ ַלש   ָיְרדו   ָאז  ל  ָרא  ִיש ְ ב ְ ְרזֹונֹו  ִ פ  ִצְדֹקת  ה'  ִצְדקֹות  ו   ְיַתנ 

ן ֲאִביֹנַעם,   ֶ ְבְיָך ב  ֶ ה ש  ב  ֲ ָרק ו ש  ָ יר, קו ם ב  ִרי ש ִ ב ְ בֹוָרה עו ִרי עו ִרי ד ַ ָאז ְיַרד ד ְ

וֹ  ב  ג ִ ַ ב  ִלי  ְיַרד  ה'  ָעם  יִרים  ְלַאד ִ ִריד  ק   ִרים,ש ָ ֲעָמל  ַ ב  ם  ָ ְרש  ָ ש  ֶאְפַרִים  י  ִמנ ִ

ִכים   ֹמש ְ ֻלן  בו  ו ִמז ְ ְמֹחְקִקים  ָיְרדו   ָמִכיר  י  ִמנ ִ ֲעָמֶמיָך,  ַ ב  ִבְנָיִמין  ַאֲחֶריָך 

ר".   ֶבט ֹספ  ש    ב ְ

משכה   דבורה  זקני   120  |ו|   [-]  272כי  וכל  ואביהוא  נדב  אהרן  של 

י  .  שראל, "לפלגות ראובן גדולי חקקי לב, חקרי לבי ַמְלכ  ִנְלֲחמו   ָאז 

ֶסף לֹא ָלָקחו   ֶ ַצע כ  ֶ ֹו ב  י ְמִגד  ַתְעַנְך ַעל מ   . ְכַנַען ב ְ

ִנְלֲחמו "   ֹוָתם  ִסל  ִממ ְ ֹוָכִבים  ַהכ  ִנְלָחמו   ַמִים  ָ ש  המן    -ִמן  "ִעם    –ר"ת 

 מת ר"ע. ִסיְסָרא", כי סיסרא היה שרשו שהיתה מעוברת בו נש

ִעיר  אְתָך ִמש    צ  ל, ה' ב ְ ָרא  י ִיש ְ ר לה' ֱאלֹה  יָרה ֲאַזמ   "ָאֹנִכי לה' ָאֹנִכי ָאש ִ

ם ָעִבים ָנְטפו  ָמִים   ַ ַמִים ָנָטפו  ג  ָ ם ש  ַ ה ג  ָ ה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעש  ד  ְ ָך ִמש   ַצְעד ְ ב ְ

י ה'",   נ  ְ ולך מטר זה כל אדם צריך שה  20כי    ,סטגם אוורָהִרים ָנְזלו  ִמפ 

 .  )איוב לח, ט( סוד "וערפל חתלתו" [-]לטבול בים הגדול 

ַנִים ה  ִמיִמין  ֶאָחד  ָעֶליהָ   ז יִתים   "ו ש ְ ָ ֻל  " הם שני צנטרי    ַעל  ְוֶאָחד  ַהג  ֹמאָלה  ש ְ

"ָוַאַען ְלָאךְ   ֶאל  ָוֹאַמר  הזהב.  ַ ר  ַהמ  ֹב  י  ַהד  אֹמר  ב ִ ה  ָמה  ל  ֶ ל  ַען   א  ַוי ַ   ֲאֹדִני, 

ְלָאךְ  ַ ר  ַהמ  ֹב  י  ַהד  ַלי  ַוי ֹאֶמר  ב ִ ָ   ֲהלֹוא  א  ה   ָמה  ָיַדְעת  ָ מ  ה  ה  ֶ ל    לֹא   ָוֹאַמר  א 

ְבַחִיל  לֹא  אֹמר  ֶבל ל  ָ ְזֻרב  ֶאל  ַבר ה'  ד ְ זֶה  אֹמר  ַלי ל  ַוי ֹאֶמר א  ַען  ַוי ַ ֲאֹדִני, 

דֹול לִ  ה ַהר ַהג ָ ָ רו ִחי ָאַמר ה' ְצָבאֹות, ִמי ַאת  י ִאם ב ְ ֶבל ְולֹא ְבֹכַח כ ִ ָ י ְזֻרב  ְפנ 

    מראי מקומות   
 טללי ברכה טללי גיל מעל כנפי נשרים כך כתוב: וליוא  ,לא זכינו להבין המילים הבאים ו
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" סוד ארנון שער  ן ָלה  ן ח  אֹות ח  ֻ ש  ה ת ְ ָ ֹר ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהֹראש  ְלִמיש 

 החמישים.  

ה  ָ ִרס  ְסעו  מ  ה, ַוי ִ ָ ִרס  ֲחנו  ב ְ ְבָנה ַוי ַ ְסעו  ִמל ִ ִלְבָנה, ַוי ִ ֲחנו  ב ְ ֶרץ ַוי ַ ָ ֹן פ  ִרמ  ְסעו  מ  "ַוי ִ

ְסעו   ָלָתה, ַוי ִ ְקה  ֲחנו  ב ִ ֲחנו   ַוי ַ ֶפר ַוי ַ ָ ַהר ש  ְסעו  מ  ֶפר, ַוי ִ ָ ַהר ש  ֲחנו  ב ְ ָלָתה ַוי ַ ה   ִמק ְ

לֹת" ַמְקה  ֲחנו  ב ְ ֲחָרָדה ַוי ַ ְסעו  מ  ֲחָרָדה, ַוי ִ ַ    . [-] ב 

עליה לעשרה הרוגי מלכות יש  כמו שנאמר תהלים   ,כי בכל פורים 

ה' המותה "וייקר דמם בעיניו, וכל יקר ראתה עינו, יקר בעיני    :ד"ב י"ע

 .  ]מגלה עמוקות קע"ב[ , לחסידיו"

, 560  'שריון 'מנחת" שניר    530  [גימטריא]  'תפני'  "ויתן לו מזהב שבא", "

'פסוק לי חמרא פסוק    [- ]'והשוהה בבית המנוגע כדי אכילת חצי פרס'  

'ואם היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין על    [-] לי שיראי' 

 הכל לפי כבודו.  מזונותיה' בעני שבישראל אבל במכובד

= לויתן +  497תפני מנחת פתים, פותיא =   ,'מנחת'=  498=  'אפותיא'

כל  497=    1 להם  שהתגלו  בספסירא',  אפותיא  עזיזא  רחימין  'כד   ,

סודות הלויתן, ספסירא = סיסרא + פ', שע"י שמירת יסוד זוכין לחרב 

גן  מ, זכתה לחרב הזו "73ולכן דבורה הנביאה = עג    ,להכניע סיסרא

ם יראה ורמח בארבעים  "א  ,שלא ראו מגן  , )שופטים ה, ח(  ח"ורמ  אם יראה

ֹו ָלמו ת ללא רומח וללא מגן  (שם)  ל"אלף בישרא ף ַנְפש  ר  , וְזֻבלו ן ַעם ח 

"מאחז מתחת פני כסא פרשז עליו עננו" שהשתרבב הכסא   ]איוב כ"ו ט[ 
[-]   

העולם'   בסוף  אפלו  הקדש  זה  בית  עולה  זה  כח:['שור  'שמא  ]קדושין   .

 לו נשרפו חטיך'.   יאמרו

באברהם ] שבע"   331  ' אשל'"ויטע    [נאמר  הכנעת    ,בבאר  על  שהתכון 
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, כי  331להכניע סיסרא =    331, וזה הכח של אפרים =  331סיסרא =  

קליפת   שהכניעה  את [73]  'הנביאה'גימטריא    'עג'דבורה  והכניעה   ,

ויבין ו  ,סיסרא  האדמה,  פני  על  לדמן   , 697=    1+    'שמשון'ונהפכו 

  860  'פלשתים'הכניע ל,    ז  697  =  'רטט וזיע וחיל ומורא ורעדה'גמטריא  

 .  ח 860= עשר פעמים אלקים = 

ובי"ב   ערב,  למדבר  יעברו  כלם  ואז  חודש,  י"ב  גנוז  יהיה  משיח  כי 

ויהיו ביערות וחורשות,   , ושרשים של עשבים  ,חודש רק יאכלו עשבים

עין חד   -ואז "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" כשיגלה עין של עתיקא 

שאנירושל  תראינהיניך  "עדרחמים,   נוה  כ(  ן"ים  לג,  של    ,)ישעיהו  עינים 

עתיקא ישגיחו על ירושלים, ולא יהיה שום פגם ברית בעולם, "אשר 

בנותינו כזויות מחוטבות תבנית    ,בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם

 הבנים כמו נטיעים והבנות כאבני מזבח.   ,)תהלים קמד, יב( היכל"

ואז "קמתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מור ואצבעותי מור עובר על 

ואז הכל יהיה נעול וחתום ולא יהיה שום    ,)שיר השירים ה, ה(  כפות המנעול"

ְולֹא   ם  ַבְקש   ת ְ ִריֶבָך,  י  ַאְנש   ְוֹיאְבדו   ְכַאִין  "ִיְהיו   בעולם,  ברית  פגם 

ה'   ֲאִני  י  כ ִ ָך,  ֶ ִמְלַחְמת  י  ַאְנש   ו ְכֶאֶפס  ְכַאִין  ִיְהיו   ֶתָך  ַמצ ֻ י  ַאְנש   ם  ִתְמָצא 

ַאל ְלָך  ר  ָהֹאמ  ְיִמיֶנָך  ַמֲחִזיק  ַאל  ֱאלֶֹהיָך  יָך,  ֲעַזְרת ִ ֲאִני  יָרא  יְרִאי  ת ִ   ת ִ

ֹוַלַעת י   ַיֲעֹקב  ת  ל   ְמת  ָרא  יךְ   ֲאִני  ִיש ְ ל"  ֲעַזְרת ִ ָרא  ְך ְקדֹוש  ִיש ְ ְוֹגֲאל   ְנֻאם ה' 

ל    ָרא  , כי משיח יפתח לנו שערי עתיק, "כי עין בעין יד(-יא)ישעיהו מא,  ִיש ְ

 .עינא דעתיקא, )ישעיהו נב, ח(יראו בשוב ה' ציון"  

    מראי מקומות   
  'רטט וזיע וחיל ומורא ורעדה' , שהרי  להבין החשבוןשקשה    ,נראה שיש כאן טעות בשכתוב כתב היד הק'  ז

   .עדין חסר עשרש אלא , 913שמשון 'הגבור' שהוא גימטריא   כתובול  צריך להוסיף ואולי ,903גימטריא 

 5הוא   שלו  גימטריא הש ,כונה לאות ה'קים ה ' שבמילה אלאות קכידוע ש ח
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ָחָדש   ָחרו ץ  ְלמֹוַרג  יְך  ְמת ִ ש ַ "ִהנ  ה  ְוָתֹדק  ואז  ָהִרים  דו ש   ָ ת  יִפי ֹות  ִ פ  ַעל  ַ ב   

ִגיל  ָ ה ת  ָ ִפיץ אֹוָתם ְוַאת  ָ ְסָעָרה ת  ם ו  א  ָ ש   ם ְורו ַח ת ִ ְזר  ים, ת ִ ש ִ ָ ֹץ ת  מ  ַ ו ְגָבעֹות כ 

ל" ָ ְתַהל  ל ת ִ ָרא  ְקדֹוש  ִיש ְ ה' ב ִ ַ  .  (טז-)ישעיהו מא, טו ב 

 נחשב לשנה   [, ראש השנה לאילנותשבט' 'לכאורה הכונה  ]   ומה שנוטעים עד י"ד

 . [שנה נוספת לכל האילנות סופריםמט"ו שבט כלומר ש]

ממתינים   ולא  בחלב  בשר  שאוכלים  שד   ,שעות  6ומה  להם  נראה 

   .בצורת גדי כשעיר

בבחינת עתיקא ושם   ,כי משיח נמצא בהיכל קן צפור בגן עדן העליון

הנמשכין מעינא חד   ,דרחמים  [- ]ובה גניזין אלפי    ,עינא חד דרחמים

מלאת" על  "יושבות  רחמים,  כולו  בחלב"  "רוחצות  ולית   ,דרחמים, 

ליון  מאן דעייל בהו אלא אך ורק משיח איהו קאים תדיר בגן עדן ע

וכל גנתא מסחרא ברתיכין סגיאין דצדיקיא ומשיח קאים עליהו ועל 

 .כל משריין דצדיקיא, ובראשי חדשים ושבתות משיח נמצא בגן עדן

שמואל טעמא  ,כי  פסיק  יותר  ,שמואל  שלים  שמואל טבתראה  כי   ,

  .גן עדן העליון [ -]שקול כמשה ואהרן, ונמצא ב

שהפרידו בין    ,עברו על "ערות אביך לא תגלה"  [ בני עלי]כי חפני ופנחס  

וד, ועברו על "ערות אביך לא תגלה" שהפרידו בין י' לה', הפרידו  -י' ל

אבל    ,י"ק שבבינה, כי יעל התגלגלה בעלי והוא מיחה בחפני ופנחס

    מראי מקומות   
 א  , ע"קכזוהר חלק א  ט

  בגוויהו, דלאו אברהם בתראה כקדמאה, בתראהויקרא אליו מלאך יהו"ה וגו', פסיק טעמא  
שלים קדמאה לא שלים, כגוונא דא שמואל שמואל, בתראה שלים קדמאה לא שלים,    (בע")

בתראה נביא, קדמאה לא נביא, אבל משה משה לא פסיק, בגין דמיומא דאתייליד לא אעדי  
 מניה שכינתא. 
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 . [ -]ה' 

כי על יעל נאמר "מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה, 

ָכב" = מטטרו"ן =   ָ ַרע ָנַפל ש  ָ ין ַרְגֶליָה כ  מלאך מטטרון התעבר , ש314ב  

בה, כי היתה שקולה כד' אמהות, "תברך מנשים יעל", ומסרה עצמה 

למיתה, ולכן "מנשים באהל תברך" = שרה רבקה רחל ולאה ודוד =  

1100 . 

שבמרכבה,    216= המשיכה את אריה =    216פעמים כד    9ורבקה ע"י  

  = אריה   = ההלכים"  ומי  "מי  פרעה  שאמר  שאריה 216כמו  שידע   ,

 בה הולך לפניהם. מהמרכ

 ד' תב מכ

 בס"ד  

 ל... היקר והחביב נכדי היקר שלו' וברכה !!!  

 , שו"ע  , טור  ,רמב"ם  ,תוספות  ,רש"י  ,חזק ואמץ בלמוד התורה והגמרא

המפרשים  ,מאירי  ,ריטב"א  ,רשב"א  ,רמב"ן שאר  עוד   ,וכל  אין  כי 

הדרך   ורק זו  ,וה' יתברך מתלבש באותיות התפלה והגמרא  ,מלבדו

ם תראה אותי  "ארק בתנאי    , היחידה להכיר את השי"ת פנים בפנים

 .)מלכים ב' ב, י( ך"לוקח מאת

כ"ג בירמיה  ה  : כמו שכתוב  ִאים   ָיִמים  ִהנ   ָ   ְלָדִוד   ַוֲהִקֹמִתי  ְיֹהָוה  ְנֻאם   ב 

יק  ֶצַמח יל  ֶמֶלךְ   ו ָמַלךְ   ,ַצד ִ כ ִ ה  ְוִהש ְ ט  ְוָעש ָ ָ פ  ְצָדָקה  ִמש ְ ָאֶרץ  ו  ָ ָיָמיו   ,ב    ב ְ

ע ַ ש  ו ָ ל  ְיהו ָדה  ת ִ ָרא  ֹן  ְוִיש ְ כ  מוֹ   ְוזֶה  ,ָלֶבַטח  ִיש ְ ר   ש  ְ ֶ נו    ה'  ִיְקְראוֹ   ֲאש  י   ,ִצְדק   כ ִ

י  ְצָבאֹות  ה'   ָאַמר  ֹכה ל  ֱאלֹה  ָרא  נו    עֹוד  ִיש ְ ים  ִיק ָ דֹות  ָבת ִ ָאֶרץ  ו ְכָרִמים  ְוש ָ ָ   ב 

ל  ,ַהז ֹאת ל   ַ י  ה'  ֶאל  ָוֶאְתפ  י  ַאֲחר  ֶפר   ֶאת  ִתת ִ ְקָנה  ס   , ה' אלקים  ... ֲאָהה    ַהמ ִ
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ה ִהנ  ה ָ יָת  ַאת  ַמִים ֶאת ָעש ִ ָ ֹכֲחךָ  ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהש   דֹול  ב ְ ִבְזֹרֲעךָ  ַהג ָ טו ָיה  ו    ַהנ ְ

א לֹא ל  ָ ךָ  ִיפ  ל ִממ ְ ָ ָבר כ     .ד ָ

ותגמר בכל שנה את   ,בכל רגע ושניהואתה רק תראה ניסים ונפלאות  

 כל הש"ס 

 מסבא באהבה 

 וברכת התורה הקדושה והטהורה 

 אליעזר ברלנד  

 מכתב ה'

 בס"ד  

 לנכדי ... הנכד היקר והחביב שלו' ברכה וט"ס !!!  

 10ועוד עשר ספירות +    536מצות    630שלש    492כוסות    273ארבע  

   .כי המלכות עולה לכתר ,שזוכין בליל הסדר 1,941= 

הגאולה    X 3 = 440 =784  135  [ גימטריא]  מצה+    X 4 = 344כוס   תהיה 

דהיינו יום טוב ראשון של פסח חל ביום ראשון,  ]  'תשפ"ה תשפ"א פסח א  .תשפ"ד

   'שנה פסח יום א  20 [בעוד] תת"ה [וכן בשנת

   [- ]היו במצרים מברית בין הבתרים    430

  X 3 = 1,230 410קדוש קדוש קדוש 

י'  570=    'רשע'מורידים מ  נ ָ מילה  מהכלומר מורידים  ]  204=    'צדיק'=    366  'וש ִ

י'של המילה את גימטריא  ,570 גימטריא 'רשע' נ ָּ ִׁ  [ גימטריא צדיק 204נשאר  ,366 ' וש 
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   460,2=  410קדוש =  X 6 , י 230,1שש  30 230,1שש  6

כארי   211גבור    122כצבי    290רץ    570כנשר    130קל    310כנמר    77עז  

231  =1,941   

 268יעקב אבינו = והנורא    415הקדוש    268רבינו    790נשמת    200עצם  

 =1941  

 94פיגא  52בן  353שמחה  148נחמן  268רבינו  790נשמת  200עצם 

 =1941  

 מכתב ו'

 בס"ד  

 לנכדי ... הנכר היקר שלו' וברכה וכט"ס !!!  

גמטריא ראשית =    ,103אבימלך    442לבית    248רחם    50כל    78בעד  

911   

  .911באר שחת  [ גימטריא] 911ראשית 

   1614=  465אדמתך  238בכורי  911ראשית 

   775=  492כוסות  273ארבע 

   1941=  775+  1166=  536מצות  630שלש 

   61+  2531=  יא 1614+  917=  66אלקיך   26ה'  412בית  413תביא 

    מראי מקומות   
 לא מובן המילים והחשבון כאן. ירהש, בשכתובהבנה או אי יתכן שיש כאן טעות  י

 'ראשית בכורי אדמתך'  ,גימטריא של תחילת הפסוק הזה שמובא לעיל יא
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תהלתי   30כי    388ואושעה    451הושיעני    293וארפא    26ה'    331רפאני  

   61בטנא =  .2531=  61 'אביחיל'+ אסתר בת  2470=  406אתה  875

   1942=  1+  1941עז כנמר קל כנשר רץ כצבי גבור כארי = 

   632משיח בן דוד  יב  .566=  156יוסף  ,410=  52בן  358משיח 

  .638=  14וד ד 52ובן  156יוסף  52בן  358משיח 

   638=  182יעקב  208יצחק  248אברהם 

 

    מראי מקומות   
   .כיון שכבר חישב אותה בתחילה  ,לא מחשבים 'משיח'לה את המי יב

 

 ברכת מזל טוב

 למורינו ורבינו הרב שליט"א  

   ח"ההב נישואי נינולרגל 

 שמואל איזיק 

ה"חרהבן לנכדו   

 ר' נחמן צוקר

 הרה"חעם בת 

 ר' יעקב צוקר

 י עד ולדורות ישרים ומבורכים יה"ר שיזכו לבנין עד

 

 ברכת מזל טוב 

 אליהו שוורץלר' 

 לרגל הולדת בנו במזל טוב

 
 ברכת מזל טוב 

 לר' יעקב לקס

 הבה"חלרגל נישואי בנו 

 ישי 

עם בת הרה"ג ר' יעקב 

 שליט"אישראל איפרגן 

 ברכת מזל טוב  

 דב טרייסמןלר' 

 י בתואלרגל נישו

 עם הבה"ח 

 הי"ו אהרון מתתיהו ברקמן

 


