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התיבה סמא"ל בגימטרי'  131כתיבת "עין" עם הכולל בגימטרי'
 ,131ועל ידי שיזהר בשמירת עינים יזכה לנצח את הסמא"ל,
בספר תיקון הברית חלק א' סדר בראשית וזה לשונו:
עוד אפשר לפרש בסייעתא דשמיא ,דהנה ידוע שאבותינו לא יכלו לרדת למצרים להתחיל
בתיקון עול המשימה אשר הטיל עליהם הקדוש ברוך הוא אלא עד כדי היותם שבעים נפשא,
שמספרם "עין" ]וזה היה התיקון במצרים כדאיתא במדרשים ובזוהר הקדוש[ ,כי כל חטא אדם הראשון
שממנו התהווה קיום שבעים אומות העולם המצירים לישראל ,היה בעבור פגם העינים ,כמו
שנאמר "ותרא" האשה כי טוב העץ למאכל וגו' ,לכן הוצרכו ישראל להתפזר בין שבעים אומות
שנתהוו מאותו החטא כדי לתקן את מהותו.
ועל פי הקדמה זו אפשר להבין הרמז ,דהנה ב' התיבות תיקון אדם בגימטרי' ברית =

.612

הפירוש בזה לרמז שתיקון האדם הוא לתקן הברית קודש  -תיקון בגימטרי'  = 566אדם
בגימטרי' =  = 45סך הכל ] 611ועם הכולל[ בגימטרי' .612
ברית =  - .612אדם =  = 45תיקון  = 566סך הכל.612 :

עוד יש לפרש דהנה ב' התיבות תיקון אדם בגימטרי' =  = 611תורה בגימטרי' = 611

הפירוש בזה לרמז שתיקון האדם בפגם הברית הוא תיקון כל התורה כולה ,כמובא בוהר הקדוש.

תיקון בגימטרי'  = 566אדם בגימטרי' =  = 45סך הכל  = 611תורה בגימטרי' .611
עוד אפשר לפרש בסייעתא דשמיא ,דהנה ידוע ברית בגימטרי' = ] 612ועם הכולל[ בגימטרי' 613
לרמז בזה שהשומר ברית כאילו קיים כל התורה כולה ,ויש לרמז בזה בפסוק )שמות י"ב(" ,ושמרתם
א( ראה בזוהר הקדוש חלק ב' פרשת שמות )דף ה עמוד ב'( ,רבי חייא הוה יתיב קמיה דר"ש אמר ליה מה חמת
אורייתא לממני בנוי דיעקב שבעים ומאי טעמא שבעים ולא יתיר ,אמר ליה לקביל ע' אומין דאינון בעלמא ואינון הוו אומא
יחידאה לקבל כלהון ,ותא אמר ליה תא חזי קלדיטין דנהרין )גוברין( ענפין יתבין במטלניהון )נוסח אחר במטוליהון( ,ממנן
על שבעין עממין נפקין מתריסר גליפין קטורין דאסתחרן במטלניהון ,למשקלן לארבע רוחי עלמא הדא הוא דכתיב )דברים
לב( ,יצב גבולות עמים למספר בני ישראל ,והיינו דכתיב )זכריה ב( כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם לאחזאה
דאינון קיימין בגין ישראל ,בארבע לא נאמר אלא כארבע כמה דאי אפשר לעלמא בלא ארבע רוחות כך אי אפשר לעלמא
בלא ישראל ,עכ"ל.
א

את הדבר הזה" בגימטרי' "תרי"ג" עם הכולל ובגימטרי' ברית זה המילה ,לרמז ,שאם שמר את
הברית כאילו מקיים כל התורה ואם פוגם בברית כאלו משקר בכל התורהב ,ואורייתא אקרי "ברי"ת",
וקודשא בריך הוא אקרי "ברי"ת" והאי רשימא קדישא )מילה( אקרי "ברית"ג.

ובפרט בדור הזה שהדור מקולקל כל כך ואיתא בספרי בעל שם טוב זי"ע שהנזהר במצוה
שהוא מת מצוהד שכל העולם אינם נזהרים עליהה ,הנזהר מקבל שכר כנגד כל העולם ,וכן איתא
בספר חסידים.
עוד אפשר לפרש על פי מה שכתבנו לעיל מכתבי האריז"ל שעירב הטוב והרע הוא עירוב
שבעים אומות ,כי סאמ"ל הוא מלך על שבעים שריםו ,ומיכא"ל הוא מלך על שבעים סנהדרין
שבעים נפש לבית יעקב ,עד כאן לשונו.
ואפשר לרמז בסייעתא דשמיא שהתיבה סמא"ל בגימטרי'  131כתיבת "עין" עם הכולל
בגימטרי'  ,131ועל ידי שיזהר בשמירת עינים יזכה לנצח את הסמא"ל ,כנ"ל .ואפשר לרמז
בסייעתא דשמיא דהנה מיכא"ל )שהוא מלך על שבעים סנהדרין שבעים נפש לבית יעקב( ,מיכא"ל בגמטרי'
 ,101לרמז כי אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לבין השונה פרקו מאה פעמים ואחד ,וכפי
ב( ראה זוהר ויקרא דף ע"ח עמוד ב' ,ועיין עוד תיקוני זוהר תיקון מ"ח ,וזוהר פרשת נח דף ס"ב עמוד א' ,ופרשת ויחי דף
רי"ט עמוד ב'.
ג( זוהר ויקרא דף ע"ג.
ד( כתוב בתורתינו הקדושה בפרשת אמור :אמור אל הכהנים בני אהרן .כפי המבואר בספרים הקדושים ,שם כהן
מרומז על צדיק והפסוק אומר אמור אל הכהנים דהיינו אל הצדיקים שהם רק בני אהרן דהיינו שאינם במדרגת אהרן
שנאמר עליו שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו רק לא בא לדרגת אהרן היינו צדיק אמת ,ואמרת אליהם לנפש
לא יטמא בעמיו שלא יטמאו את עצמם לנפש כדי לקרב נפש ההוא להשי"ת והוא דוקא בעמיו ,ופירוש רש"י בעוד שהמת
בתוך עמיו יצא מת מצוה היינו כשעדיין בתוך עמיו ולא יצא לרבות רעה מה שאין כן מת מצוה היינו כשיוצא לתרבות
רעה בוודאי שיטמא ופיקוח נפש דוחה הכל וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
ה( שכל מצוה שאין לה עוסקים היא בבחינת מת מצוה ,ועל ידי שנזהר בזמן הזה בבחינת מת מצוה הלזו ,מקבל
שכר ביותר כנגד כל העולם כולו .והרי הצדקה הוא כעת בבחינה זו ,שבני אדם מחפשים תירוצים שונים מדוע אין ליתן
צדקה להציל עם ישראל מכשלונות כגון כשרות טהרת המשפחה תפילין שבת קדושת ישראל ועוד שירבה יראת שמים
בעולם ,ומביאים ראי' לזה ממה שהרשעים מלאים כסף וזהב ,ורק כאשר צריכים ליתן להצלת ילדי ישראל שלא ירדו
לטמיון ח"ו ,אז קשה מאוד להשיג כסף לצורך זה ,וכל זה מחמת גודל העיכוב שבא מהיצה"ר על זה ,כי אינו רוצה בשום
אופן שיתנו צדקה הגונה במקום הראוי לקרב על ידי זה את ביאת משיח צדקינו שיבוא במהרה בימינו..
ולפי מה שכתוב דגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ,יש לומר בדרך רמז דמשי"ח ראשי תיבות מ'חצית ש'קל י'דו
ח'ייבת ,רומז שמצוה זו )שהוא בגדר צדקה ,להציל את חבירו מירידתו לטמיון הוא מחצית השקל ,כי מחצית רומז
לאחדות ישראל כי כלנו ערבים זה בזה ,והוא אופן הראשון של צדקה שצוה הקב"ה לישראל ליתן לנדבת המשכן ,ועל ידי
צדקה כזו יתקרב בנין בית המקדש ב"ב( וזהוא רמז לצדקה בכלליותה השיכות לכל עם ישראל ,וצדקה כזו באמת תקרב
ביאת המשיח במהרה בימינו אמן.
יהי רצון שיתקיים בנו הנבואה מישעי' הנביא )ישעי' נב ,ח'( מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום על הרי יהודה,
אומר לציון מלך אלוקיך וכו' כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון ,וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו ,במהרה בימינו אמן.
יעזור השי"ת שנזכה לגדל ולחנך בנינו על דרך הסלולה לנו מדור דור ,ונזכה לבני חיי ומזוני ,רפואות וישועות ונראהו עין
בעין בשובו אל נוהו ,מתוך שמחה ונחת ותשובה שלימה ,בהתגלות כבוד מלכותו בביאת משיח בן דוד במהרה דידן אמן.
ו( עוד אפשר לפרש בסייעתא דשמיא הרמז לשבעים אומות שלא יוכלו להשליט עלינו :דהנה כתוב בשו"ת מאיר נתיבים
)סי' ע"ו( ,וז"ל :ראוי לתקן שעל כל פנים משבעים שנה ואילך לא ישחוט שום אדם אף שמרגיש עדיין והוא בכחו משום לא
פלוג ,כיון דרובא דרובא באותן השנים כבר בטל כח ההרגש .גם עד שבעים שנה צריכין מורי הוראות להשגיח על
השוחטים הבאים בימים לנסותם לפרקים אם עומדין על חזקתן בהרגשה כי קרוב הוא להתקלקל ,ואני מעיד שראיתי
שוחטים שהי' סבורים שהם מרגישים והיו ידיהם רותתים והראיתי להם עין בעין ונשבעו שלא הרגישו בעצמם כלל
והחזיקו לי טובה ופסקו לשחוט וראוי לגדור פרצה זו .עכ"ל )יד אפרים סי' א'(.
ועל ידי שיזהרו בקדושת בדיקת הסכין ששם הוי' רמוז עליו נזכה למה שכתוב בדברי הימים ב' שישראל מבקשים שיראו
פניו יתברך עין בעין.
ב

שפירוש הבעל שם טוב זי"ע ,שאחד רומז על השי"ת ששונה לכבוד השי"ת ,שלא שוכח את
האחד יחיד ומיוחד ,וכמו שידוע עד כמה היה חביב לימוד תורת הסוד )סוד בגימטרי' שבעים ,וזהו הסוד
שעל ידי לימוד הסוד זוכים לעין בעין יראו בשוב ה' ציון( על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו ,מובא שהרה"ק
מוהרי"א מזידיטשויב בעצמו אמר :שלמד ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד .ובוודאי לטעם
הנ"ל.
עוד אפשר לבאר בסייעתא דשמיא דהנה איתא במדרש דלא נחרב בית המקדש ולא גלו ישראל
בין "עין" אומות ,אלא בעבור פגם העינים ,כמו שאמר ישעי' הנביא )פרק ג' פסוק ט"ז( ,ומשקרות
עינים הלוך וטפוף ,ולכן העונש בישעי' פרק כ"ט הוי אריאל אריאל בפסוק יוד ,כי נסך עליכם ה' רוח
תרדמה ויעצם את עינכם רח"ל ,ומתנחמים בתיקון העינים כמו שנאמר על ידי אותו הנביא )ישעי'
נב ,ח( כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון) .יפה עינים(.
ועל פי הנ"ל אפשר לבאר הפסוק "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" ,שעל ידי שנעשה תיקון על
שמירת עין שנשמר על ב' עינים שב' השימוש רומז על עין הב' ,יזכו ש"יראו בשוב" יראו רומז על
יראת שמים" .בשוב" אותיות שו"ב ,והרמז בזה "שו"ב אשיב אליך" )ודבר נפלא גילה לנו הרב
ווייסמאנדל זצ"ל( ,כי התיבה "משיח" נמצא בפסוק "היפלא מה' דבר למועד אשיב אליך כעת חיה,
היש דבר בלתי אפשרי לגבי הקדוש ברוך הוא? אני נשבע שבזמן הנכון אשו"ב אליך" ,על ידי
שיעשו תשובה על פגם העין נזכה שיהיה ה' בציון בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

וועד משמרת הצניעות העולמי
ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות
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