ערב חג השבועות תש״פ
ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא.
ה׳ אלפים תש״פ.
הרה״ג ר׳ אברהם מייזעלס בעל מחבר ספרים ״מטבע של אברהם״ און נאך  12וואונדערבארע חיבורים איז א חד בדרא אין
אנטפלעקן טויזענטער אזעלכע שטוינענדיגע גילויים.
פאלגענד זענען בלויז עטליכע ביישפילן:
משה רבינו׳ס נאמען ,בלויז משה( ,נישט למשה ,במשה) ווערט דערמאנט אין דער תורה  613מאל.
כמנין תרי״ג .וואס איז אויך בגימטריא ״משה רבינו״.
אין ש״ס זענען דא  345דפים ,כמנין משה ,וואס רעדן פון משה רבינו.
אהרן הכהן ווערט דערמאנט אין גאנץ תנ״ך  256מאל:
כמנין ״אהרן״.
אברהם אבינו ווערט דערמאנט אין תנ״ך  175מאל.
אברהם אבינו האט געלעבט קע״ה יארן 175 .יאר.
יעקב אבינו ווערט דערמאנט  182מאל אין דער תורה:
כמנין ״יעקב״ .אויך אין ש״ס ווערט יעקב אבינו דערמאנט  182מאל.
יוסף הצדיק ווערט דערמאנט  210מאל אין תנ״ך.
כמנין רד״ו שנים וואס אידן זענען געווען אין מצרים.
אין ש״ס ווערט ער דערמאנט  156מאל :כמנין ״יוסף״.
בנימין ווערט  163מאל דערמאנט אין תנ״ך .כמנין ״בנימין״.
דאס ווארט ״מאה״ ווערט  100מאל דערמאנט אין תנ״ך.
דאס ווארט ״טוב״ ווערט  100מאל דערמאנט אין דער תורה.
אין גאנץ תנ״ך ווערט טוב דערמאנט  613מאל ,כמנין תרי״ג -,ואין טוב אלא תורה.
דאס ווארט ״ויחנו״ ווערט  80מאל דערמאנט אין תנ״ך -כמנין ויחנו.
דאס ווארט ״חסד״ ווערט  72מאל דערמאנט אין תנ״ך ,כמנין חס״ד.
דאס ווארט ״לעולם״ ווערט דערמאנט אין תנ״ך  176מאל ,כמנין ״לעולם״.
דאס ווארט ״אשה״ ווערט דערמאנט אין דער תורה  306מאל ,כמנין ״אשה״.
דאס ווארט ״לב״ ווערט  32מאל דערמאנט אין דער תורה ,כמנין ״לב״.
דאס ווארט ״חכם״ ווערט דערמאנט אין תנ״ך  68מאל ,כמנין ״חכם״.
דאס זעלבע איז מיט די פאלגענדע ווערטער :צדיק ,פאה ,פנה ,חודש ,זרע ,שלום ,ספר ,ציון ,אבדה ,גנבה ,גזילה ,בדד,
בהלה ,בחור ,גלגל ,דאגה ,חוץ ,מלאך ,מנחה ,ציון ,רגל ,תוך .ווי אויך נאך פילע אנדערע ווערטער וואס ווערן דערמאנט
אין תנ״ך גענוי וויפיל עס איז די גימטריא פונם ווארט.

בענין מאורעות בעולם בשנה שאירע:
הגה״ק ר׳ אלעזר רוקח ז״ל ברענגט אין ספר מעשה רוקח אז די פסוקים פון דער תורה זענען מכוון קעגן די שנות העולם.
דער ערשטער פסוק קעגן דעם ערשטן יאר פון בריאת העולם ,דאס צווייטע קעגן דעם צווייטן יאר פון בריאת העולם ,אוןאזוי
ווייטער.
לויט דעם האט ר׳ אברהם מייזעלס פאנטאסטישע רעוועלאציעס ,וויאזוי די פסוקים פון דער תורה זענען מרמז אויף אן א
שיעור געשעענישן אין דער געשיכטע .מיר וועלן דא אויסרעכענען בלויז עטליכע פון זיין לאנגע רשימה.
דער 2448סטער פסוק אין דער תורה איז ״למה יאמרו מצרים לאמר וכו׳ שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמיך״ .אין
יאר  ,2448שנת ב׳ אלפים תמ״ח זענען אידן ארויס פון מצרים .און אז מען ציילט פון סוף תורה אויף צוריק איז פסוק ב״א
תמ״ח דער פסוק אין פ׳ אמור ״ המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים אני ה׳״.
פסוק ג׳ אלפים ת״ד איז דער פסוק ״אלה מועדי ה׳ מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם״ .נס פורים איז געווען אין
שנת ג״א ת״ד .זאגן דאך חז״ל (ירושלמי תענית ב׳) :אם כל המועדים יהיו בטלים ימי הפורים לא נבטלים.
נס חנוכה איז געשען אין שנת ג״א תרכ״ב  .פון סוף תורה אויף צוריק איז פסוק ג״א תרכ״ב :״ועשית מנורת זהב
תורהמקשה תיעשה המנורה״.
שנת ד״א תתצ״ה איז געבוירן דער רמב״ם .פסוק ד״א תתצ״ה איז דער פסוק ״הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר״.
די ערשטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן אין שנת ה״א תרע״ד .פסוק ה״א תרע״ד איז דער פסוק אין דער תוכחה:
״בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר מפחד לבבך אשר תפחד״.
דאס זעלבע איז מיט די יארן פון דער צווייטער וועלט מלחמה ,די יארן פון דעם שרעקליכן לעצטן חורבן .צום ביישפיל :אין
פסוק ה״א תש״ב זאגט דער פסוק ״ויתשם ה׳ מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וגו׳ ״ .און אויף צוריק פון סוף תורה
איז פסוק ה״א תש״ב דער פסוק ״ויאמר ה׳ אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה״.
דער גר״א האט געזאגט אז זיין נאמען איז מרומז אין דער תורה אין דעם פסוק ״אבן שלמה וצדק״ .״אבן שלמה״ איז די
ראשי תיבות אליהו בן שלמה .ווייזט ר׳ אברהם מייזעלס אויף דער געוואלדיגער פלא .דער פסוק אבן שלמה איז פסוק ה׳
אלפים תקנ״ז ,דאס לעצטע יאר פונם לעבן פון גר״א ,וועלכער איז נסתלק געווארן אין יאר ה׳ תקנ״ח.
פסוק ה׳ אלפים תשל״ט  -דאס יאר פון דער הסתלקות פון כ״ק מרן אדמו״ר מסאטמאר זצ״ל  -איז דער פסוק אין וילך:
״ויאמר ה׳ אל משה הנך שכב עם אבותיך״.
כידוע ציילן מיר די די פסוקים לויט׳ן טעם התחתון .געוויסע פסוקים וואס מיר ציילן אלס צוויי באזונדערע פסוקים ,ווערן
אבער לויטן טעם העליון פאררעכענט ווי איינס ,און טייל מאל פארקערט ,איין פסוק ווערט פאררעכענט ווי צוויי ,ווי מיר
זעען קומענדיגע וואך אי״ה אין די עשרת הדברות.
זאגט אונז נעכטן ר׳ אברהם מייזעלס אז פסוק ה אלפים תש״פ איז דער פסוק ״לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן
יאמרו ידנו רמה ולא ה׳ פעל כל זאת״ .און לויטן טעם העליון איז דאס איינס מיטן נעקסטן פסוק :״כי גוי אבד עצות המה
ואין בהם תבונה״
און אויב ציילט מען פון סוף תורה אויף צוריק ,איז פסוק ה׳ אלפים תש״פ דער פסוק ״ואירא כי עירום אנכי ואחבא״.
דער קאראנא קוואראנטין פון ״חבי״ כמעט רגע ,וואס איז ב״ה פאריבער.
לויטן טעם העליון איז ה׳ אלפים תש״פ דער פסוק ״לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתידות למו״.
און ווי רש״י זאגט אויף דעם פסוק איז עס דאס לעצטע פון משה רבינו׳ס שטראף רייד און פון דא און ווייטער קומט נאר
גוטס.
״עד כאן העיד עליהם משה דברי תוכחה וכו׳  ,מכאן ואילך העיד עליהם דברי תנחומין שיבואו עליהם ככלות הפורענות ככל
אשר אמר למעלה״ .

ב"ה פגשתי את הרה"ג ר' אברהם מייזעלס שליט"א
ושאלתי אותו על המספרים וענה לי שלהכל יש הסבר מדוייק והדברים נפלאים,
אני מעתיק כאן ברשותו עוד מתורתו באידיש ,וכן חוברת מטבע של אש להורדה עם כל המספרים
אויך אין ש״ס און שולחן ערוך
בשייכות מיט וואס מיר האבן די פארגאנגענע וואך געשריבן איז כדאי צוצולייגן וואס דער סקולענער רבי הגה״צ רבי ישעי׳
יעקב פארטוגאל שליט״א זאגט אפט נאך פון ר׳ אברהם מייזעלס ,אז זיין זיידע הרה״ק רבי אליעזר זוסיא זצ״ל איז נסתלק
געווארן אין יאר ה׳ אלפים תשמ״ב ,און פסוק ה׳ אלפים תשמ״ב איז דער פסוק :״ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה
את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל״ .און פון סוף תורה אויף צוריק איז ה׳ תשמ״ב
דער פסוק ״הוא היה אבי כל תופש כנור ועוגב״.
———————
ענליך צו די באהאלטענע רמזים אין דער תורה פון וואס מיר האבן געשריבן די פארגאנאגענע וואך זענען פאראן בלי שיעור
פלא׳דיגע רמזים אין ש״ס און שולחן ערוך.
דער ערשטער צו שרייבן דערוועגן איז געווען דער יעב״ץ .בעיקר וועגן די סימנם אין שולחן ערוך .ער דערמאנט דאס מערער
מאל אין זיינע ספרים.
די אמיימסטענס באקאנטע איז וואס ער שרייבט אין זיין עמדין סידור ביי הלכות שופר:
״דבר נפלא״ ,שרייבט רבי יעקב עמדין ,״קרה בטור ׳אורח חיים׳ בסימניו ,שנזדמנו דיני שופר בסימן השווה עם גימטריא
שלו ,תקפ״ו ,ואף על פי שלא נתכוון המחבר לכך ,מכל מקום נפל האמת באמת ,להראות כי מן השמים הסכימו על ידו,
לפישעשה חיבורו לשם שמים ,וכל העוסקים במלאכת שמים לשמה ,מראין להם סימן טוב מה שלא עלה על דעתם״.
מיט  260יאר צוריק האט איינער פון די תלמידי בעל שם ,הגאון האדיר רבי מאיר מרגליות דער בעל ״מאיר נתיבים״ ,
געדרוקט א גאנץ ספר אויף דעם מהלך .דער ספר ״אור עולם״ אנטהאלט א תמצית פון אלע ארבע חלקי שולחן ערוך ,
געשריבן אין חרוזים ,יעדער חרוז אויף אן אנדערן סימן פון שולחן ערוך ,אין א פארמאט וואס דערמאנט די ״אזהרות״ אויף
שבועות .דער ספר האט די הסכמה פון דעם סניגורן של ישראל דער הייליגער רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי״ע ,און
אנדערע גדולי ישראל.
אט זענען עטליכע לייכטע אזעלכע רמזים פון היינטיגע מחברים .למשל אין שולחן ערוך אורח חיים:
דיני לידה בשבת געפינט זיך אין סימן ש״ל  -לידת שבת .סימן של״ב איז די דינים ש׳לא ל׳ילד ב׳המה .סימן של״ג רעדט
זיך פון ש׳לא ל׳השוות ג׳ומות .סימן של״ד ,ש׳לא ל׳כבות ד׳ליקה .סימן תק״ץ רעדט זיך וועגן דער צאל תקיעות ראש השנה
ת׳שע ת׳קיעות צ׳ריך( .מדין תורה ,ווי דער מחבר זאגט אין ערשטן סעיף).הגאון ר׳ יעקב חיים סופר שליט״א פון ירושלים ,מחבר פון איבער  80ספרים האט אין זיין ספר ״ברית יעקב״ סי׳ מ״א
אליקוט פון אזעלכע רמזים פון פארשידענע ספרים .צווישן אנדערן:
הלכות מילה הויבט זיך אן אין יו״ד סימן ר״ס :בגימטריא :פינחס אליהו ,וואס קומט צו יעדן ברית .סימן ער״ה אין או״חרעדט
זיך וועגן די פרשיות פתוחות וסתומות שבתורה .סך הכל זענען דא  275פרשיות פתוחות וסתומות אין דער תורה.
סימן ש״ה אין יורה דעה ,הלכות פדיון הבן ,פארמאגט ל״א סעיפים .מרמז צו זיין אז א פדיון הבן מוז געמאכט ווערן ביום
ל״א.
אין די ד׳ חלקי שולחן ערוך זענען דא א סך הכל פון  1705סימנים .דורשי רשומות זאגען אז דאס איז מרומז אין דעם
פסוקואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים ,אז אין די שבעים שנותיו של אדם עשה ווים לעמודים,
דארףמען לערנען די ואת האלף ושבע המאות וחמשה סימנים אין שולחן ערוך.
הרה״ג ר׳ אברהם מייזעלס האט געטראפן א געוואלדיגן רמז .אורח חיים ,יורה דעה ,אבן העזר ,חשן משפט,
באטרעפן  ,1705גענוי ווי דער מספר פון די סימנים אין שולחן ערוך.
אנדערע האבן געטראפן ענליכע גילויים אויף די דפים פון ש״ס ,הגם די דפים פון ש״ס זענען ערשט אויסגעשטעלט געווארן
מיט  500יאר צוריק ווען דער ערשטער ש״ס איז געדרוקט געווארן צווישן די יארן ר״פ  -רפ״ג ,איז עס אויך אויסגעשטעלט
מיט א באזונדערע סייעתא דשמיא אז מ׳קען דערין געפינען אן א שיעור טרעפליכע רמזים.

באקאנט וואס דער חתם סופר שרייבט אז מסכת שבועות וואס האט  49בלעטער און א סך לערנען עס אין די ימי הספירה
יעדן טאג א בלאט צווישן פסח און שבועות .זאגט דער חתם סופר אז אויף דף ל״ד וואס מ׳לערנט ל״ג בעומר שטייט ״רבי
שמעון אומר וגו׳ מחכו ,עלה במערבא .א רמז אויף דער שמחה פון ל״ג בעומר.
די מעשה פון רבי שמעון בר יוחאי׳ס באהאלטן זיך אין דער מערה שטייט אין מסכת שבת אויף דף ל״ג .דערצו איז עס
דאס 33סטע מאל וואס רבי שמעון ווערט געברענגט אין ש״ס.
פאראן א ספר ״אוצר לשון התלמוד״ פון הג״ר חיים יהושע קאסאווסקי ז״ל וועלכער רעכנט אויס וויפיל מאל יעדעס ווארט
ווערט דערמאנט אין ש״ס .זעט מען דארט ווי צענדליגער ווערטער און ענינים ווערן דערמאנט גענוי וויפיל עס איז דער
גימטריה פון דעם ווארט אדער ענין .עטליכע ביישפילן :קנ״ז מאמרים וואס רעדן פון זקנה ,כמנין זק״ן 100 .מאמרים
וואס רעדן פון כלים ,כמנין כלים .אליהו הנביא ווערט דערמאנט  130מאל ,כמנין שמו עם האותיות .חנוכה ווערט
דערמאנט  8מאל אין משניות( .ר׳ אברהם מייזעלס זאגט אז אויך אין תנ״ך ווערט דער שורש פון חנוכה דערמאנט 8
מאל).
דער טריסקער מגיד האט אמאל פארהערט זיינע קינדער מסכת סוכה .האט ער זיי געפרעגט וויפיל סארט סוכות כשירות
און וויפיל סארט סוכות פסולות ווערן אויסגערעכנט אין דער מסכת .ווען זיי האבן נישט געוואוסט האט ער זיי געזאגט :ס״ו
סוכות כשרות און כ״ה פסולות ,כמנין ״סוכה״.
דער אסטראווצער גאון הגה״צ רבי מאיר יחיאל האט כידוע געפאסט  40יאר ,האבענדיג פאראויסגעזען דעם לעצטן נאצי
חורבן .האט מען אמאל געזאגט אז ער קען דאך עסן צוקערלעך פון א פדיון הבן וואס איז כאילו התענה פ״ד תעניתים.
האט ער געענטפערט אז דער כאילו התענה איז נאר אויף די עבירות וואס זענען ״כאילו״ ,ווי המתגאה כאילו עובד ע״ז .און
אז אין גאנץ ש״ס ווערן אויסגערעכנט פ״ד עבירות וואס זענען כאילו....
אין ש״ס זענען דא  711,2דפים .זאגט ר׳ אברהם מיייזעלס א וואונדערבארן רמז אויף די  10בני רב פפא וואס מ׳זאגט ביי א
הדרן .די בני רב פפא :חנינא ,רמי ,נחמן ,אחאי ,אבא מרי ,רפרם ,רכיש ,סורחב ,אדא ,דרי (מיט א יו״ד ווי עס שטייט אין
טייל דרוקן) ,צוזאמען מיט רב פפא ,באטרעפן  ,711,2כמנין הדפים בש״ס .והוא פלא.
—————
אין ספה״ק ״מגלה עמוקות״ פ׳ ויצא ווערט געברענגט אז יעקב אבינו האט זוכה געווען צו די ברכות פון זיין טאטע׳ן יצחק
בשנת ס״ג לחייו ווייל אין די  14יאר וואס ער איז געווען נטמן בבית שם ועבר האט ער געלערנט די ס״ג מסכתות ,כמנין
״אבני״ המקום .האבן מיר געטראכט אז אפשר איז דאס אויך מרומז אין דעם וואס מסכת ״ברכות״ פארמאגט ס״ג דפים.
עס הויבט זיך דאך אן אויף דף ב׳.

