
   

25

אלי!!! לה' מי
מה דבר   ע יראל ְְְִִֵֵֶַָָבני 

רכה . הם  עליכם  ְְֲֵֵֶַָָָולתת

צרי מ ה הגּ לוּ ת בּ אר ע ּת ה וּ מכריז ; צוֹ עק  רבּ ינוּ  ֶֹ
"הר ׁש בּ "י החכם? הר וֹ פא וּ מיהוּ  חכם, רוֹ פא
זוֹ הר ללמוֹ ד מהימנא  הרעיא אוֹ תנ וּ  וּ מצוּ ה זי "ע ",
הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דוקא , הּק דוֹ ׁש 
עד  הוּ א   ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  מנ וּ חה  לתת ולא  ללמ וֹ ד  וצרי

ריט .)ׁש יּ גאלנוּ  ּפ נחס  (זוֹ הר 

זהר ...א גּ וֹ גׁש לּ וֹ מדים  וּ ממלחמת מהּמ בּ וּ ל ינּ צלוּ  ֵ
כּ מוֹ  נחוּ מג וֹ ג נשׂ א )בּ תבת זּ הר ע "ד, ע "ב .(תיקז"ח 

רעים ּפ געים מכּ ל היּ רק )נצּ וֹ לים כּ גן זוֹ כים (תקי"ז, . 
וּ מביאים  הּק לּפ וֹ ת  את מבּט לים הּק טרוּ גים, להׁש בּ תת 

ה ּמ ׁש יח ׁש מיני )את דגמ"א לאברהם , חסד ׁש למה , (הגר"א-אבן 

ה נּ פ ׁש  וּ מק דּ ׁש  יוֹ עץ )מטהר ה גּ אלּ ה (ּפ לא את  מקרבים . 



   

ליוֹ צרם גּ דוֹ ל רוּ ח נחת לתיקו"ז)וע וֹ שׂ ים בּ חוֹ ל:.(מק "מ  
ׁש לימה. ׁש נה כּ מוֹ  אחת ׁש נה,בּ שׂ מחה :ׁש עה אלף  

ׁש נה.בּ צער : אלף  ׁש עה בּ ׁש בּ ת :מאה על שׂ כר מק בּ לים 
ּת וֹ רה. ׁש נה אלף  ׁש נה.בּ שׂ מחהאחת : מליוֹ ן  :בּ צער: 
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן אבדר"נ)מאה אורח "צ , הּט וֹ ב , הם (הרי"ח  . 

וּ מתק בּ לוֹ ת נׁש מע וֹ ת ׁש ּת פלּ וֹ תיהם  ז וֹ כים (ר "יבּ לבד 
הרד") "בּ גדי לׁש ם אבּ וּ חצירא, ה' ע וֹ בדי נקראים הם  רק . 

ּפ ני לקבּ ל וזוֹ כים ּפ רס . לק בּ ל מנת על ׁש לּ א ׁש מים,
הּמ ל ּפ ני וּ מרוֹ אי פר"א )ׁש כינה, אזוּ לאי, ׁש מי(ר"א  דּ ע  . 

הזּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  ללּ ּמ וּ ד מׁש ּת וֹ קק  וז כּ ה, טה וֹ רה  ׁש נּ ׁש מתוֹ 
ּפ תייא ) יה וּ דה ה צּ אן.(רבּ י עם  ללמד ׁש יּ תחילוּ  והיה יּת ן  מי 

לגּ אלּ ה ז וֹ כים וּ בּ ו דּ אי ה ּק דוֹ ׁש ... ה זּ הר את קדוֹ ׁש ים
מׁש יח חבלי בּ לי ז')בּ קרוֹ ב מ ' י שׂ ראל הּמ ׁש יח(סגלּ ת  . 

הּק דוֹ ׁש : ז וֹ הר ללמוֹ ד הזּ וֹ כים כּ ל על יאמר כּ ׁש יּ בוֹ א
ה גּ ע ּת י!"  העם!".בּ זכוּ ת בּ גאלּ ת חלק יׁש  ל 

אלקי  ה ' מעם ׁש למה   משׂ כּ רּת וּ תהי  ּפ על ה ' יׁש לּ ם 
כּ נפיו ּת חת לחס וֹ ת  בּ את  אׁש ר י "ב )ישׂ ראל ב ' .(רוּ ת  
של: הגימטריה

814 = באה " גאולי  "ושנת 

משיח"בגימטריה "ימות  = בא" גואל "תשע "א =

מברדיצ'ב יצחק לוי  רבי  = שלי  החתונה  = התיקון גמר =




