הדרת תורה – פרשת ואתחנן.
]א[ דברים ג ,כג" .ואתחנן אל ה' בעת ההיא".
עיין "מגלה עמוקות" )אופן ט"ז ,ע"פ מדרש דב"ר ב ,ח( משה ביקש שיוקברו עצמותיו בא"י.
•

"ואתחנן )כאשר ן' סופית  ,700מנצפ"ך (1165 ,אל ) (31ה' ) = (26בסה"כ .1222

•

על ) (100העלאת ) (506עצמותי ) = (616בסה"כ .1222

]ב[ דברים ד ,ד" .ואתם הדבקים בה' אלוהיכם" וכו'.
וכתב הרמב"ם" :וברכות רבות תקנו חכמים דרך שבח והודיה ודרך בקשה ,כדי לזכור את הבורא
תמיד" )הל' ברכות פ"א ה"ג( .ושמא ע"י כך עולה האדם גם למידת הדבקות.
הרי "בעל הטורים" כותב כאן" :תגין על האות ק' ]"ואתם הדבקים"[ רמז לק' ברכות שצריך לברך
בכל יום" )עיי"ש הערת הרב רייניץ( .הנה אצל יוסף הצדיק כתוב "ויהי ה' את יוסף וכו' וירא אדוניו כי
ה' אתו" .ביארו במדרש תנחומא" :ראה שלא היה זז שמו של הקב"ה מפיו" כלומר שהיה תמיד
מתפלל .ונ"ל שהוא הדין המברך ברכות.
•

"ואתם ) (447הדבקים ) (161בה' ) (28אלהיכם ) (106חיים ) (68כלכם ) (110היום" ).981 = .(61

•

לברך ) (252ק' ) (100ברכות ) (628בסה"כ .980

]ג[ דברים ה ,טז" .כבד את אביך וכו' ולמען ייטב לך"" .בעל הטורים" הביא מסורת שיש תגים על אות
ט' ,כי צריך הבן לכבדם בתשע דברים )עיי"ש הפירוט של הרב רייניץ בהערותיו ,ע"פ קידושין לא ע"ב(.
והוסיף ר' עזרא שהגימטריא של  9עניני כבוד ומורא ,הם  ,3408כמו מילוי דמילוי של המלים "ייטב
לך" ) .(3408כך:
•

לא ) (31עומד ) (120במקום ) (188אביו ) (19ולא ) (37יושב ) (318במקומו ) (194לא ) (31סותרו
) (672ולא ) (37מכריעו ) (346מאכילו ) (107משקהו ) (451מלבישהו ) (388מכסהו ) (131מכניסו
) (186ומוציאו ) (159בסה"כ ] .3408הערה :ו' החיבור בא כראוי כאן לחבר כל צמד מלים[

•

]מילוי דמילוי של "ייטב לך"[ יוד ויו דלת ) (476יוד ויו דלת ) (476טית יוד תו ) (845בית יוד תו
) (838למד מם דלת ) (588כף פה ) (185בסה"כ .3408

]ד[ דברים ה ,טז :ב"בעל הטורים" כתב על הביטוי "ולמען ייטב לך" שאות ט' מורה על תשעה חדשי
הריון ושיש להורים להיזהר שלא יגרמו לולד להיות מבני תשע מדות המבוארים בנדרים דף כ:
)ומנויות להלן( ואז ייטב לך.
•

והנה חשבון דברי חז"ל :תמורה ,גרושת הלב ,מריבה ,שכורה ,ערבוביא ,חצופה ,אנוסה ,שנואה,
נדה = חשבונם )(3408

•

וזהו ייטב לך במלוי דמלוי :יוד ויו דלת )י' –  (476ושוב מלוי דמלוי יוד כנ"ל ) ,(476טית יוד תו )ט'
–  (845בית יוד תו )ב' –  (838למד ממ דלת )ל' –  (588כפ פה )ך' –  (185סך הכל )(3408
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• וההטבה ההיא תבוא לבן ע"י שיקיים דברי חז"ל בקידושין ל"א :לא עומד במקום אביו ) (358לא
יושב במקומו ) (543לא סותרו ) (703לא מכריעו ) (377מאכילו ) (107משקהו ) (451מלבישהו )(393
מכסהו ) (131מכניסו ומוציאו ) (345סך הכל .3408
וזה פלא שהכל נרמז ב"ייטב לך"
]ה[ דברים ו ,ד.
•

"שמע ) (410ישראל ) (541ה' ) (26אלהינו ) (102ה' ) (26אחד ) (13בסה"כ .1118

•

ה' ) (26הושיעה ) (396המלך ) (95יעננו ) (186ביום ) (58קראנו ) (357בסה"כ .1118

]ו[ דברים ו ,ז.
•

קריאת שמע של לילה זמנה "משעת צאת הכוכבים עד שיעלה עמוד השחר" ).(2526

•

ובכן – "בשכבך" )דברים ו ,ז( במלוי מלויו הוא:
בית יוד תאו  /שין יוד נון  /כפ פא  /בית יוד תאו  /כף פא – חשבונו )(2526

•

מצות קריאת שמע של שחרית "עד שלוש שעות" = .חשבונו הוא ).(1486

•

ובכן " )וּ(בקומך" )דברים ו ,ז( במלוי דמלוי:
בית יוד תו  /קוף וו פה  /וו וו  /ממ ממ  /כף פא – חשבונו = )(1486

]ז[ דברים ו ,ח" :והיה לאות על ידך".
•

תיבת "אות" במלוי דמלוי :אלף למד פי  /ואו אלף ואו /תיו יוד וו(860) :

•

חשבון "תפלה של יד" ) .859ועם הכולל = (860
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