שבת קודש פרשת נצבים וילך
שבת סליחות [ב] תשע"ה
מפטירין :שוש אשיש  -ימי

עולם (ישעי' סא)

אומרים אב הרחמים .אבות פרק ה' – ו'
השנה "מעוברת יהא טוב בזה ובבא" לפ"ק

"תשרי" נוטריקון ת'הא ש'נת ר'ב י'שועות
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ולשלום
שנת פרנסה וכלכלה גאולה וישועה
תבוא שנת עושר וכבוד לפ"ק

המולד לחודש תשרי תשע"ו
יום ראשון פרשת וילך ערב ר"ה
שעה  5אחה"צ 7 ,דקות 9 ,חלקים,
ראש השנה (ר"ח תשרי) תשע"ו

ביום השני וביום השלישי
בשנה מעוברת אומרים (במוסף של ראש חודש) "ולכפרת פשע"
"פשע" נוטריקון ש'נת פ'קידת ע'קרות
"עקרות" בגימטריא "תשע"ו (מתוך לוח הגימטריאות)

"כתיבה וחתימה טובה" בגימטריא "זהו תשרי"
צירוף חודש תשרי " -ו  -ה  -י  -ה " יוצא מהפסוק:
ויראו' אות'ה שר'י פרע'ה (בראשית יב טו)

צירוף שם הוי"ה של חודש תשרי יוצא מהפסוק

"וירא[ו] את[ה] שר[י] פרע[ה]"

בגימטריא

"ראש השנה – יוהכ"פ – סכות" (שארית יעקב)

"וירא'ו את'ה שר'י פרע'ה"
"יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם"

בגימטריא
(שארית יעקב)

צירוף חודש תשרי
ויראו' אתה' שרי' פרעה'
כל האותיות חוץ מן השם בגימטריא
"ימי כתיבה וחתימה – חג הסכות" (צבי לצדיק)

בחד'ש השביע'י באח'ד סופי תיבות שד"י
השביע'י באח'ד לחד'ש סופי תיבות שד"י למפרע
בחד"ש בגימטריא שם הנ"ל ,כי באותו יום נועד להקב"ה עם הס"מ
שמלמד קטיגוריא על בני ישראל [רבינו אפרים]
"תשרי" סופי תיבות כא'ש בוער'ת עצו'ר בעצמות'י
"חודש

[ירמיה כ ט]

תשרי" בגימטריא "תקדמנו ברכות" [תהלים כד א]

"ישימך אלהים כאפרים וכמנשה" [בראשית מח כ]
"וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון" [משלי ד יח]

"חדש

תשרי" בגימטריא

"יְחַ יֵנּו ִמיֹמַ יִם ביום השלישי יקימנו ונחיה" [הושע ו ב]
ִשּפט תבל בצדק ידין לאמים" [תהלים ט ט]
"י ְ
"הסליחה ומחילה וכפרה היא לכל עונותינו" (שארית יעקב)

"תשרי" בגימטריא "מלא משאלותי לטובה"
"יעננו בקול שופר" "וקרבתנו מלכנו"
"סלח לנו בירח האתנים"

[אמונת עתיך]

"בתשרי" בגימטריא "אברהם הוליד את יצחק"
רמז למאמר חז"ל (ר"ה ח) בתשרי נולדו אבות

"מזל

מאזנים" בגימטריא

"היום כולנו חיים" [דברים ה ג] "ובא לציון גואל" [ישעיה נט כ]

"חדש תשרי מזל

מאזנים" בגימטריא

"ה' ...בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה" "הפורש סכת שלום"

"חודש תשרי מזל

מאזנים" בגימטריא

"כי לה' מגננו" [תהלים פט יט] "קול דודי

הנה זה בא" [שה"ש ב ח]

"אחת שאלתי מאת ה' ...אותה אבקש שבתי בבית

ה' "...בגימטריא

"ראש השנה ,יום כפורים ,חג הסכות ,הושענא רבה ,שמיני עצרת" (צבי לצדיק  -בלאזוב)

"ראש השנה" בגימטריא "יזכור בריתו" "חובת הלבבות"
"והאלהים נסה את אברהם" [בראשית כב א]
"וידגו לרב בקרב הארץ" [בראשית מח טז]
"אלקים יחננו ויברכנו יאר פניו" [תהלים סז ב] "מפרנס ועונה ומרחם"
"נכון כסאך מאז מעולם אתה" [תהלים צג ב] "בית המקדש"
"דשנים ורעננים יהיו" [תהלים צב טו] "בקדש חזיתיך"

"אחרי ה' ...ילכו כאריה

ישאג" (הושע יא) בגימטריא "ראש השנה" (צבי לצדיק)

אריה נוטריקון אלול ,ראש השנה ,יו"כ ,הושע"ר (של"ה)

"תכלה שנה וקללותיה" בגימטריא "הצדקה מקרבת את הגאולה"

(שארית יעקב)

"תחל שנה וברכותיה" [עם הכולל] בגימטריא "תשובה תפלה וצדקה"

(שארית יעקב)

"שנה טובה ומבורכת" בגימטריא "בזכות התורה"
"אם בקולו תשמעון" "ומצור דבש אשביעך" [תהלים פא יז]
"דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם" [דברי הימים א כח ט]

"וכולם נסקרין בסקירה אחת"

(ראש השנה יח א) בגימטריא

אלף שנ"ח כמספר" :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
"ובכן תן פחדך ה' ...א-לקינו על כל מעשיך" (שארית יעקב)

"תפלה"

במילוי [כזה :תי"ו פ"א למ"ד ה"י] בגמטריא "שופר" (שארית יעקב)

"תקיעת שופר" בגימטריא "וקבל נא את תפלתנו"
"ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' ...נקרא עליך" [דברים כח י]
הבן "יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים" [ירמיה לא יט]

"החזירנו בתשובה שלמה לפניך" "עובדים את הבורא מתוך שמחה"

[שארית יעקב]

"שופר" נוטריקון ש'או ש'ערים ר'אשיכם ו'שאו פ'תחי
ש'טן ו'אין פ'גע ר'ע ש'חוק פ'ינו ו'לשוננו ר'נה
"שופר" במילוי [כזה :שין ואו פא ריש] בגימטריא "שמע ישראל – אחד" (צבי לצדיק)
"שופר" בגימטריא "חסד גבורה רחמים" (צבי לצדיק)

"שופר" בגימטריא "תקיעה" [עם הכולל] "גלה כבוד מלכותך"
"יפתח לבנו" בתורתו" ,דוד משיח צדקך"
"שופר" במילוי [כזה :שין ואו פא ריש] בגימטריא "זכרון תרועה" [אמונת עתיך]
"השופר" בגימטריא "היכל קן ציפור" [אמונת עתיך]

"קרן שופר" בגימטריא "ביום טוב ראש השנה" י"ג פעמים "חסד"
י"ג פעמים "חסד" בגימטריא
"חזרו בתשובה" "מלא משאלות לבנו" "ובכתיבה וחתימה טובה"

"וצונו לשמוע קול

שופר" בגימטריא

"זכור לאברהם ליצחק ולישראל" [אמונת עתיך]

ל'שמוע ק'ול ש'ופר בגימטריא כי "רגע באפו חיים"

"את קול

(צבי לצדיק)

השופר" בגימטריא "ירח תשרי" [אמונת עתיך]

"תקיעה שברים תרועה תקיעה גדולה"
(והאותיות) בגימטריא "שמע  ...אחד בשכמל"ו" [שארית יעקב]

"תקיעה" סופי תיבות תמות'ת רש'ע רע'ה ושונא'י צדי'ק
"תקיעה" בגימטריא "כי ביום הזה יכפר עליכם" [אמונת עתיך]
"תשובה" ראשי תיבות ו'העברת ש'ופר ת'רועה ב'חודש ה'שביעי [ש"ך עה"ת]

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא"
עם האותיות וב' כוללים בגימטריא אלפיים תע"ו כמספר

"יחודא עלאה ויחודא תתאה"
"שמע ישראל ה' ...אלוקינו ה' ...אחד בשכמל"ו"

"תקיעת שופר ב' ימי ראש השנה"
ב' אלפים תפ"ט כמספר
"שמע ישראל ה' ...אלקינו בשכמל"ו"

[שארית יעקב]

בגימטריא

[עם הכולל והתיבות]

[שארית יעקב]

"יום תרועה יהיה לכם" בגימטריא "ויעקד את יצחק בנו"

"זכרון תרועה"
"שופר" במילוי

[אמונת עתיך]

בגימטריא

[כזה :שי"ן וא"ו פ"א רי"ש] (שומר אמונים הקדמון)

בגמרא (ראש השנה טז א)" :כדי לערבב השטן" בגימטריא "שבת"
שאז כל דינין מתעברין מינה (שארית יעקב)
במנין תרי"ג מצות מצוה ת"ה – לתקוע בשופר
רמז לזה :ת"ה בגימטריא "בעל הרחמים" וכן" :א-ל רחום וחנון"
כדי לערבב השטן ושיתמלא עלינו ברחמים (שומר אמונים הקדמון)

"תפוח בדבש"

בגימטריא "מלך רחמן רחם עלינו" (שארית יעקב)

"אנא ה' ...הושיעה נא אנא ה' ...הצליחה נא" [תהלים קיח כה]

"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי
ה'[ "...דברים ח ג] "שלום שלום לך" [דברי הימים א יב יט]
"ומשפטך יעזרני" [תהלים קיט קעה] "שכר מצוה מצוה"
"הוא יקראני אבי אתה" [תהלים פט כז] "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה"

"תפוח בדבש"
מה תפוח פריו קודם לעליו – אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע (שבת פח א)

"תפוח" רמז למעשה " -דבש" ראשי תיבות ד'עה ב'ינה ש'כל
רמז שצריך להיות מעשיו מרובין מחכמתו (דרשות חתם סופר לר"ה)
דבש נוטריקון ש'ימה ד'מעתי ב'נאדך

"דבש"

[רבי יחיאל מאיר מגאסטינין]

בגימטריא "אב הרחמן" "אב הרחמים" [בני יששכר]

אשביעך" גימטריא "חדש השביעי" [בני יששכר]

"דבש

"תמר" נוטריקון מ'שפטיך ת'הום

ר'בה [תהלים לו ז]

שי'ר המעלו'ת ממעמקי'ם [תהלים קל א]

חכמ'ת

אד'ם תאי'ר [קהלת ח א] ת'שוב מ'שב'ת ר'גלך [ישעיה נח יג]

"שיתמו שונאינו" בגימטריא "שני ימות המשיח"
"עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים" [בראשית מט י]
"בשוב רשע מדרכו וחיה" [יחזקאל לג יא]
עלֵי און" [תהלים צב י]
"כי הנה איביך ה' ...יאבדו יתפרדו כל ּפֹ ֲ
"גדול אדוננו קדוש ונורא שמו"

"רמון" נוטריקון ועל'ו מושיעי'ם בה'ר ציו'ן
ידע'ו דו'ר אחרו'ן בני'ם יוולד'ו [תהלים עח ו]
ית'ן ל'ו האלקי'ם עוש'ר [קהלת ו ב]
"שירבו זכויותינו" בגימטריא "ישפוט תבל
בצדק""למועד אשוב אליך כעת חיה" [בראשית יח יד] "ברפואה
שלמה וגאולה קרובה"
"ראה ריח בני כריח השדה" [בראשית כז כז]
"יקום פורקן מן שמיא" "ועשית נא עמדי חסד" [בראשית מ יד]
אני "ישנה ולבי ער קול דודי דופק" [שיר השירים ה ב]
נוטריקון י'פה ר'עיתי ו'מום א'ין ב'ך [שה"ש ד ז]

"רוביא"

"כרתי" נוטריקון י'

כ'צנה ר'צון ת'עטרנו [תהלים ה יג]

"שיכרתו שונאינו"

בגימטריא

"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה" [תהלים קיח כב]
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" [עם הכולל] (שארית יעקב)

"קרא"

ראשי תיבות ק'רני ר'שעים א'גדע [תהלים עה יא]

סופי תיבות צדי'ק ויש'ר הו'א [דברים לב א]

"שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך

זכויותינו" בגימטריא

"וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך"
ראש

[דברים ז]

"כבש" נוטריקון ש'ופרות ב'יד כ'ולם [שופטים ז טז]
ראה ריח ב'ני כ'ריח ש'דה [בראשית כז כז]
כ'י ש'מחתי ב'ישועתיך [שמואל א ב א]

ש'ובה ש'בותנו כ'אפיקים ב'נגב [עפ"י תהלים קכו ד]

סופי תיבות ויגר'ש

מפני'ך אוי'ב [דברים לג כז]

"נהיה לראש ולא לזנב" בגימטריא "חיים ארוכים ושלום"
"קול השופר" "ורב חסד ואמת" "כי אין שכחה לפני כסא כבודך"

דגים נוטריקון י"ג מ'כילין ד'רחמין [בני יששכר]

ג'דולים מ'עשי י'

ד'רושים לכל חפציהם [תהלים קיא ב]

בשנה מעוברת – י"ג חדשים

מכוונים נגד י"ג מכילין דרחמין (פרע"ח שער כו א)

"שנפרה ונרבה כדגים"

בגימטריא

"וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך" [תהלים קכח ה]

"המלך"  -מ' הוא מעשר מאות ת' ,ל' הוא מעשר מאות ש',
ך' הוא מעשר מאות ר' "תשר" [היינו תשרי] לכן בחדש תשרי
 ראש השנה ויום הכיפורים זועקים "המלך" בקול רם (מחזור הדרת קודש כל בו)אלהי'ך [דברים ד לא]

"המלך" נוטריקון א'ל רחו'ם ה'
חיי'ם שא'ל ממ'ך נתת'ה [תהלים כא ה]
קראתי'ך ה' בכ'ל יו'ם [תהלים פח י]
בכ'ל יו'ם אברכ'ך ואהלל'ה [תהלים קמה ב]
סומ'ך ה' לכ'ל הַ נֹ פְ לִ י'ם [תהלים קמה טו]
"ויקבלו כולם את עול

מלכותך" בגימטריא

"ינובון בשיבה דשנים ורעננים" [תהלים צב טו]
"רב טובך יביעו וצדקתך ירננו" [תהלים קמה ז]

"מי הוא זה מלך הכבוד ה' צב-אות הוא מלך הכבוד סלה"
בגימטריא תתק"ס
כמנין שיעור מקוה טהרה תתק"ס לוגין (צבי לצדיק)

תשליך
ש'ויתי י' ...ל'נגדי ת'מיד כ'י מימיני בל אמוט [תהלים טז ח]
נוטריקון

"בעשרת ימי תשובה"

בגימטריא

"דרשו ה' ...בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב"
"והשבת אל לבבך" בגימטריא "יוד ימי התשובה"

"י' ימי

תשובה" בגימטריא "כותל המערבי" [אמונת עתיך]

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל

בישראל" בגימטריא

"ראש השנה – יום כפור" (קרן ישועה  -בלאזוב)

"יום הכיפורים" בגימטריא "ימין ה' ...רוממה"
"אלכה נא ואשובה"

[תהלים קיח]

[שמות ד יח] "הקללה לברכה" [דברים כג ו]

"יום הכפורים"

בגימטריא

"הוא בעל הרחמים "בו ביום הקב"ה מוחל על הכל" (שארית יעקב)

"יום

הקדוש" בגימטריא "הר המוריה" [אמונת עתיך]

"משטין בכבל

אסור" בגימטריא "ולא נסוג ממך תחינו" [תהלים פ יט]

"ראש השנה ,יום כפורים ,סוכה"

[עם הכולל] בגימטריא

אלף שס"ד כמספר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

[עם ו' התיבות] [שארית יעקב]

"סוכות" בגימטריא "השגחה עליונה" "מצוה מן המובחר"
"סוכות" נוטריקון
ו'אחיה ו'אל ת'בישני (תהלים קיט קטז)

ס'מכני כ'אמרתך
ס'לסלה ו'תרוממך ת'כבדך כ'י ת'חבקנה [משלי ד ח]

"חג הסוכות"

בגימטריא "בעמוד ענן ידבר" [תהלים צט ז]

"סלחתי" "מוקד השמחה"

"חג

הסכות" בגימטריא "וידעו כי שמי ה'[ "...ירמיה טז כא]
"חלק ה' ...עמו יעקב חבל" [דברים לב ט]

"מגן אבות" "אל יחסר לכם מזון" "בסוכת דוד"
"זמן שמחתנו" בגימטריא "אורו של משיח"
"ואעשה אותך לגוי גדול" [שמות לב י]
"מושיעך וגאלך אביר יעקב" [ישעיה מט כו] "נגיל בישועתך"

"זמן

שמחתינו" בגימטריא

"ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" [בראשית יב ב]
"מועדי ה' ...מקראי קדש" [ויקרא כג ד]

"ופעל ידיו תרצה" [דברים לג יא] "ושב יעקוב ושקט"

"חג הסוכות זמן

[ירמיה מו כז]

שמחתנו" בגימטריא

"אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד" [צבי לצדיק]
"והרבתי את זרעך ככוכבי" [בראשית כו ד]
"ה' אלקיך בה מראשית השנה" [דברים יא יב]
"יגל לבי בישועתך אשירה" [תהלים יג ו]
"ושבתי בבית ה' ...לאורך" [תהלים כג ו]

"ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים"
"יש קונה עולמו בשעה אחת" [עבודה זרה י ב]

"חג הסוכות זמן שמחתינו"

[בראשית כח]

[שארית יעקב]

בגימטריא

"ואברהם זקן בא בימים וה' ...ברך את אברהם" [בראשית כד]
"והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים" [שמות כה כ]
"ארבה את זרעכם ככוכבי השמים" [שמות לב יג]
"לה' ...הישועה על עמך ברכתך סלה" [תהלים ג ט]
"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" [במדבר כג ט]

"רפואה שלמה וגאולה קרובה ונאמר אמן"

"יום טוב"
ו'ימלא מ'שאלותינו ב'מדה ט'ובה י'שועה ו'רחמים
ראשי תיבות

"למען ידעו דורתיכם" בגימטריא תתק"ס
בסכות הושבתי  -הושב ת"י  -רמז לבית ראשון שעמד ת"י שנה [ונקרא סוכה
ויהי בשלם סוכו (תהלים עו)] .כ'י בסכו'ת הושבת'י ס"ת גימטריא ת"כ כמנין

השנים שעמד בית שני" .בסוכות"  -ב' סוכות כנגד בית ראשון ובית שני

"וישכן ישראל בטח בדד"

(דברים לג כח) בגמטריא

"לחוג את חג הסוכות" (עפ"י זכריה יד טז)

רמז שהסוכה שייכת רק לישראל ולא לאומות העולם (שארית יעקב)

"מן באר וענני הכבוד" בגימטריא "תפלה"

עם הכולל (שארית יעקב)

"ארבעת המינים" בגימטריא "קרבת אלקים לי"

[תהלים עג]

"כי אמר אכפרה פניו במנחה" [בראשית לב כא]

"ובאו עליך כל הברכות" [דברים כח] "צוה ה' ...את הברכה חיים"

[תהלים קלג]

ראש וסוף התורה הם ב' ל' [בראשית – ישראל] ושל נביאים הם ו' ל' [ויהי –
ויעל] לומר המקיים מצות "לולב" כאילו קיים כל התורה ונביאים [רבינו אפרים]

"לולב אתרוג ערבה

הדס" בגימטריא

"אנכי שלח לכם את אליה הנביא" [מלאכי ג כג]
"האזינה ה' ...תפלתי" [תהלים פו ו]

"לולב"

נוטריקון

ו'אכלתם ל'חמכם ל'שובע ו'ישבתם ל'בטח ב'ארצכם
ו'ארשתיך ל'י ל'עולם ו'ארשתיך ל'י ב'צדק ו'במשפט

[ויקרא כו ה]
[הושע ב]

בו ב'טח ל'בי ו'נעזרתי ו'יעלז ל'בי (תהלים כח ז) (שארית יעקב)

"לולב" בגימטריא "חיים"
אז י'רננו ע'צי ה'יער ראשי התיבות בגימטריא "זה הלולב"

[מחזור כל בו]

"אתרג" נוטריקון א'ל ת'בואני ר'גל ג'אוה

"אתרוג"

בגימטריא "כי מכל צרה הצילני" [תהלים נד ט]

"גבר חסדו על יראיו" [תהלים קג יא]

"הדס" נוטריקון ס'וכת ד'וד ה'נופלת
"הדס" בגימטריא "וייטב לב" "יהיה ה' ...אחד" [זכריה יד ט]

"ערבה" ראשי תיבות ע'ומדות ה'יו ר'גלנו ב'שעריך
ר'גליו ב'יום

[תהלים קכב]

ה'הוא ע'ל ה'ר ה'זתים [תפילה להושענה רבה]

"ערבה"

סופי תיבות מבש'ר טו'ב משמי'ע ישוע'ה [תפילה להושענה רבה]
סופי תיבות סו'ר מר'ע ועש'ה טו'ב [תהלים לד טו]

"ערבה" בגימטריא "אנא ה' הצליחה נא"

[תהלים קיח כה]

"זרע" "אורח חיים""בניך הנולדים לך" [בראשית מח ה]
"צדקה וחסד" [משלי כא כא] "ולמען ייטב לך" [דברים ה]

"תשפיע שפע ברכות מדעת עליון לנוה אפריון" (יה"ר שלפני נטילת ד' מינים)
"אתרוג – לולב – הדס – ערבה – סכך" בגימטריא

"מדעת עליון לנוה אפריון"
וכמנין יחודא עילאה "שמע ישראל ה' ...אלוקינו ה' ...אחד"

(אור מלא)

פר'י ע'ץ הד'ר סופי תיבות "יצר"
למאן דאמר פרי שאכל אדם הראשון אתרוג היה
שהיצר הרע הסיתו ,יבא אתרוג ויכפר על אתרוג [רבינו אפרים]
"פרי עץ הדר" בגימטריא "אתרוגים"

[רבינו אפרים]

"זה א-לי ואנוהו א-ל-ה-י אבי וארממנהו"
בגימטריא "ד' מינין שבלולב"
[רמז למאמרם (שבת קלג ב)'" :ואנוהו  -אתרוג נאה" (שומר אמונים הקדמון)
שנת :הושענא שלש "שעות" לפ"ק
"הושענא" בגימטריא "מֹ שך חסד" [תהלים קט יב] "קבל ברחמים"
"אליך זעקו ונמלטו בך בטחו" [תהלים כב ו] "ענני במרחב" [תהלים קיח] "שלום אהלך"
[איוב ה] "יהיה יום רצון" "צדקה וברכה"

"שמחת בית השואבה" בגימטריא "לתשובה ותפילה וצדקה"
"כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל" (דברים ח יח)
"רוממו ה' ...אלקינו והשתחוו להדם רגליו" (תהלים צט ה)
"ירושלם הבנויה כעיר שחברה" (תהלים קכב ג)
"אשירה לך בנבל עשור אזמרה" (תהלים קמד ט)
"וליראה כל עמי הארץ את שמך" (דברי הימים ב לג)
"ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ"

"שאבה"

ראשי תיבות ש'ם ה'מקום ה'הוא בית א'ל (בראשית כח יט)

"אושפיזין עילאין קדישין" בגימטריא
"מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" [תהלים קלג א] (שארית יעקב)

"אושפיזין עילאין

קדישין" בגימטריא

"שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו" [ישעיה ס ד]
"בימינה ובשמאלה עשר וכבוד" [עפ"י משלי ג טז]
"טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל" [משלי כב ט]

דוד" בגימטריא

"אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף

"חג הסוכות זמן שמחתנו" "תשמחנו בנים על אבות" (שארית יעקב)
"כי טוב בעיני ה' ...לברך את ישראל" [במדבר כד א]
"ה' ...אלהיך בה מראשית השנה" [דברים יא יב]

"כל האזרח בישראל ישבו בסכת"
"ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו"

"אושפיזא דאברהם"

בגימטריא

(עיין זוהר הק')

בגימטריא

"צדיק אוכל לשבע" (משלי יג כה) "מפרנס לכל ומטיב לכל"

"אברהם"

ראשי תיבות

א'תה ב'רחמיך ה'רבים מ'עורר ר'חמים
ב'תשובה ב'תפילה ב'צדקה מ'עבירין א'ת ר'וע ה'גזרה

"אושפיזא דיצחק"

בגימטריא

"מה' ...מצעדי גבר כוננו" (תהלים לז כג)
"מזוינו מלאים מפיקים מזן" אל זן (תהלים קמד יג)
"חצבה עמודיה שבעה" (משלי ט א)

"אתה גבור" "גבורות" "גואלנו וגואל אבותינו"
"יצחק" ראשי תיבות י'בטל צ"ח ק'ללות
י'צוה צ'ור ח'סדו ק'הילותיו לקבץ

"אושפיזא דיעקב"

בגימטריא

"הן עם לבדד ישכון" "עננו ביום קראנו"
שה ה' ...מצליח" (בראשית לט כג)
"הוא ע ֶֹֹ
"הללוהו כל זרע יעקב" (תהלים כב כד)
"נפך ספיר ויהלם" (שמות לט) "לב שמח יטיב פנים" (משלי טו)
"המלך חפץ ביקרו" (אסתר ו יא) "כי עזה כמות אהבה"(שה"ש ח ו)

"יעקב" סופי תיבות אור זרו'ע לצדי'ק ולישר'י ל'ב

(תהלים צז יא) [קדמונים]

ע'ננו ב'יום ק'ראנו (תהלים כ י)

"יעקב" ראשי תיבות י'
ק'ראתי י'ה ע'נני ב'מרחב (תהלים קיח ה)
י'תן ב'קולו ק'ול ע'וז (תהלים סח לד)

"אושפיזא דמשה" גימטריא "סלחתי כדברך"
"רחמים וחיים ושלום" "ושמחת" (דברים יב יח)
"חכם לב יקח מצות" (משלי י ח) "מהיר במלאכתו" (משלי כב כט)
"משה" ראשי תיבות מ'בין ש'ני ה'כרובים (שמות כה כב)
מ'כון ש'בתך ה'שמים (מלכים א ח לט)
מ'מכון ש'בתו ה'שגיח (תהלים לג יד)
ש'יר ה'מעלות מ'מעמקים (תהלים קל א)

"משה" סופי תיבות

קוד'ש יהי'ה לכ'ם
ע'ם
ישי'ש ה' עליכ'ם (דברים כח סג)
מש'ה אי'ש האלקי'ם (דברים לג א)
ז'ה קוד'ש הקדשי'ם (יחזקאל מא ד)
(שמות יב טז)

קדו'ש את'ה (דברים יד ב)

"אושפיזא דאהרן" בגימטריא "תורה וגדולה"
"ברוך אתה בבואך" (דברים כח ו) "חסדי ה' ...כי לא תמנו" (איכה ג כב)
"אהרן" ראשי תיבות ה'וא א'שה ר'יח נ'יחוח (ויקרא א יג)
ר'חובות ה'נהר נ'חלי א'מונה (רבי אברהם מימון תלמיד הרמ"ק]
ר'חם א'רחמנו נ'אום ה' (ירמיה לא יט)

ר'חם נ'א ה' א'לקינו -
"אהרן" סופי תיבות מציו'ן תצ'א תור'ה ודב'ר ה' (מיכה ד ב)

"אושפיזא דיוסף" בגימטריא "ימין ה' ...עושה חיל"
"כי בנה ה'...ציון נראה
"זה האיש ירא ה'"( ...תהלים כה יב) "מלכים ימלכו ורוזנים" (משלי ח טו)
(תהלים קיח טו)

בכבודו" (תהלים קב יז) [יוסף בגימטריא ציון]

"אושפיזא

דדוד" בגימטריא "ונעלה אל הר ה'( "...ישעיה ב ג)

"אליה הנביא לפני בא יום ה' ...הגדול" (מלאכי ג כג) "הנה אלקים עֹ זֵר" (תהלים נד ו)

כ"א יום מראש השנה ועד הושענא רבא יש בהם תק"ד שעות
כמספר "כי אליך אקרא כל היום" (תהלים פו ג)
רמז שבימים הללו מרבים בתפלות ובתחנונים בשבחות ובזמירות (שארית יעקב)
"שמיני עצרת" בגימטריא
"ובקרך וצאנך ירביֻן וכסף וזהב ירבה" [דברים ח יג]
"הייתם ככוכבי השמים לרב" [דברים כח סב]
"אלהים צבאות השיבנו והאר" [תהלים פ ח]
"לך זרוע עם גבורה תעז ידך" [תהלים פט יד]

מן ר"ח אלול עד שמחת תורה יש ג"ן ימים
"שמע ישראל ה"א ה' אחד – ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
עם נ"ג ימים בגימטריא "שמיני עצרת – שמחת תורה" (קרן ישועה  -בלאזוב)

"משיב הרוח ומוריד

הגשם" עה"כ בגימטריא

"שמיני עצרת החג" הזה (קרן ישועה  -בלאזוב)

בכ"ב יום שמראש השנה ועד שמיני עצרת יש בהם תקכ"ח שעות
כמספר" :אין טעם ברצון" שהקב"ה מתרצה לבני ישראל לאין טעם (שארית יעקב)

"שמחת

תורה" בגימטריא "התורה אשר יורוך" [דברים יז יא]

"תחיון וטוב לכם והארכתם ימים" [דברים ה כט]
"הנני שב שבות אהלי יעקוב" [ירמיה ל יח]
"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה" [תהלים קיח כב]

תורה נוטריקון
אמ'ר מבורכ'ת ה' ארצ'ו [דברים לג יג]
במ'ה יזכ'ה נע'ר א'ת ארח'ו [תהלים קיט ט]

זא'ת הנשקפ'ה כמ'ו שח'ר

[שיר השירים ו י]

"לשנה טובה תכתבו ותחתמו" בגימטריא
"להכתב בו ולהחתם בספרן של צדיקים לחיים טובים"
"ישיש עליך א-ל-היך כמשוש חתן על כלה" [שארית יעקב]

לעי"נ
הרבנית הצדקנית מרת רייזל יכט לייפער ע"ה
בהרה"ג ר' שמואל מאיר הכהן הולנדר זצ"ל
נלב"ע ביום י"א תשרי שנת תש"ג
הונצח ע"י בתה הרבנית ב .ש .לנדא תליט"א
נר זכרון
לזכר ולעילוי נשמת האי גברא רבא ויקירא
הרה"ח מו"ה יעקב במוה"ר שלמה ענגעל הי"ד זלה"ה
מטאקאי

נעקה"ש הושענא רבה תש"ה,
תלמיד מובהק להמהרש"ג זצוק"ל,
וזכה להסתופף בצל רבוה"ק מבעלזא,
בכל ימים הנוראים
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח על ידי נכדיו החשובים שיחיו עמו"ש
הכרת הטוב – חסד של אמת
להרב החסיד ר' אברהם שרגא מינסקי ז"ל
בהרה"ח ר' יחיאל שמעון בן ציון ז"ל
אשר מסר גופו נפשו ומאודו לרווחת האורחים הבאים להסתופף
בצילא דמהימנותא של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
באכסניית "אשל אברהם"
בבנין ביהמד"ר הגדול בקרית בעלזא
הונצח ע"י ידידיו ומכריו שיחיו

