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הסֹוד  בָׁ  ָהָרזִית ַהַמֲחשָׁ
 

 (  ראשון דגרייבא)קובץ קטז מתוך 

,  והם נטפי טל אורות קדש מהפך הטהור של רואה האורות"...
אשר נמצאו  , בתכיפות חיוניתו האישית של הכהן הגדול מאחיו

וקיבצתי את הדברים מתוך קבצות אורות כתבי  , בחשב האייפוד
 ..." קדשו קבצים קבצים

 (מן ההקדמה)
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ב" ב הּוא ַהחֹושֵׁ גָׁ ִנשְׂ ה וְׂ בָׁ ת ִהיא ַהַמֲחשָׁ בֶּ גֶּ , ִנשְׂ
ת ֹכל ַהיֵׁש יו אֶּ מָׁ שָׁ ִפים רְׂ ִתי  , שֹוטְׂ ת ַהִבלְׂ ת אֶּ רֶּ שֶּ ַאפְׂ מְׂ

ִרי שָׁ פְׂ ג, אֶּ ִתי ֻמשָׁ ת ַהִבלְׂ ת אֶּ גֶּ  .ַמשֶּ

ה ַה ַנ יֶּ דֶּ ת בָׁ ר ִהיא ַהַמֲחשָׁ יֹונָׁה יֹותֵׁ לְׂ  , עֶּ
ת דֶּ מֶּ יָָׁאה ַמתְׂ ֹלא ַהחְׂ ם לְׂ ַקיֵׁ ִהתְׂ ה לְׂ כֹולָׁ  ,ַהיְׂ

ִדים ַשֲעבְׂ ִרים ּומְׂ ִלים ַהּקֹושְׂ בָׁ ֹלא ַהכְׂ  לְׂ
א קָׁ יֶּה ַנַיַחת ַדיְׂ ִתהְׂ ה שֶּ בָׁ ת ַהַמֲחשָׁ  .אֶּ

 "ַנ יָׁ ד ּו תָׁ ּה   ִה י א   ִה י א   ִח ּד ּו שָׁ ּה

 

ה בָׁ דּות ַהַמֲחשָׁ  ַניָׁ
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נּות ַהֲחלֹונֹות ַחלְׂ  ִהתְׂ

ם ַהֲחלֹונֹות"  .ֲאִציִלִיים הֵׁ

ם   ִרים הֵׁ גָׁ ִנסְׂ ִחים וְׂ תָׁ ת ִנפְׂ ת עֵׁ מֶּ גֶּ ינָּׁה ִנפְׂ ם אֵׁ ֲאִצילּותָׁ
ה לָׁ ֹלא ַתּקָׁ ה, לְׂ ִרימָׁ ף הּוא ִלזְׂ ם שֹואֵׁ יהֶּ ר ַחיֵׁ  ,ֹאמֶּ

ם ִעים הֵׁ קָׁ ִנתְׂ ץ הּוא שֶּ רָׁ זֹון ִנפְׂ  ...ַאְך ֹלא חָׁ
יָׁים ַהנָׁמּוְך ל אֹופְׂ שֶּ ִעים בְׂ קָׁ ן, ִעִתים ִנתְׂ ַחלֵׁ  ,ַהִמתְׂ

ר שֵׁ ַאפְׂ י לְׂ דֵׁ ם כְׂ ִעים הֵׁ קָׁ ִעִתים ִנתְׂ  ּולְׂ
תֹות ַוסְׂ יֹות ַהמְׂ סְׂ ורְׂ  ,אַלוֶּ

ִרים קָׁ ִשים ַלבְׂ שֹות ֲחדָׁ ַחּדְׂ  ,ַהִמתְׂ
ת ִביַע אֶּ ַהשְׂ ן לְׂ יהֶּ רֵׁ ל יֹוצְׂ מֹון שֶּ   ..."ַתֲאַות ַהמָׁ

 

 (ד"הערת המלבה)' חלונות שבע וכו, כגון ויסטה –חדשות של חלונות גירסאות א 
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ה ִהיא ַהִבינָׁה" בָׁ גָׁ ִנשְׂ ָאה וְׂ לָׁ ִציאּות, ֻמפְׂ יְך ֹכל ַהמְׂ  אֵׁ
ִסיּות ַמ ֲח ַש בְׂ ִת י ת  הַ  ּדּות ּוַבַאפְׂ ַאחְׂ ת בָׁ מֶּ ַגלֶּ  .ִמתְׂ

ִסיּות ַאפְׂ ּדּות לְׂ ַאחְׂ ִרי מֵׁ טְׂ קְׂ לֶּ אֶּ י הָׁ מֵׁ ם ִזרְׂ ִמים הֵׁ  ,זֹורְׂ
 

 

 

 

 

א  לֶּ ה הּוא פֶּ אֶּ ֹלא ַרק ַהִנרְׂ י -וְׂ י ַגַּואֵׁ תֵׁ בָׁ תֹוִכיּות, ַגם בְׂ ה בְׂ בָׁ ,  ַהַמֲחשָׁ
ִסים ֲאפָׁ ּדּות הָׁ ת ִהיא ַאחְׂ טֶּ  .שֹולֶּ

ִניִמי ר פְׂ ת , ַבַצד ַהיֹותֵׁ סֶּ מֶּ קֹום בֹו ִנכְׂ הַבמָׁ בָׁ  ,ַהַמֲחשָׁ
ִשיחַ   ק ַהּקָׁ ת ַהִּדיסְׂ ה אֶּ ַחיָׁ ּדּות מְׂ ַאחְׂ ִסיּות הָׁ  ..."ַאפְׂ

 ַוֲהמֹונֵׁי ַחִיים
ִרים  , נֹוצָׁ
ִעים ֲהמֹונֵׁי בָׁ  צְׂ

ִפים   שֹוצְׂ
 

גֹוֲעִשים    וְׂ
י  ַגלֵׁ ִצים כְׂ רְׂ פָׁ  ִמתְׂ
ַעל  ֲהבֹות שֶּ ַשלְׂ

ה ִאירָׁ יָׁא ַהמְׂ ַלרְׂ ַפקְׂ    בַאסְׂ

ּדּות   ַאחְׂ ִסיּות הָׁ ַאפְׂ ִסים וְׂ ֲאפָׁ ּדּות הָׁ  ַאחְׂ

 (ד"הערת המלבה) LCDמסך ב 
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רֹון אּות ַהִזכָׁ  ִנשָׁ

ַטנָׁה" ר קְׂ נּות ַהיֹותֵׁ יֹון, ַבַּקטְׂ לְׂ ר עֶּ ר ַהיֹותֵׁ  . מּונָׁח הּוא ַהֹעשֶּ
ִמים  לֵׁ מּוִנים ַחִיים שְׂ ר ֲאחֹוִרי טְׂ  . ַבִחבּור ַהיֹותֵׁ

ם ַהַחִיים בּוִיים הֵׁ  , כְׂ
רֹון   א ַהִזכָׁ ת מּוצָׁ  עֵׁ

ר עֹורֵׁ ַהמְׂ ה וְׂ ַחיֶּ ף ַהמְׂ טֶּ ַהשֶּ  ,מֵׁ
ה-ַאְך ִבן ַחיֶּ ב הּוא ּוִמתְׂ ַגע שָׁ  ,רֶּ

לּות  לָׁ ד הּוא ִבכְׂ ַאחֵׁ ת ִמתְׂ העֵׁ בָׁ  .ַהַמֲחשָׁ
ה ֲאִמירָׁ ה ִהיא הָׁ  :ּוַמה ֲעִזיזָׁ

ה' שָׁ ה ֲחדָׁ רָׁ ָאה ֻחמְׂ צְׂ  !'ִנמְׂ

 



 י אברם העברי"נוקד ועוצב ע –דב דנטלסקוק -י צבי"נכתב ע

יֹון לְׂ רּור ַהעֶּ  ַהִשחְׂ
ר בוֹ " ֹכל ֲאשֶּ קּום וְׂ ָאם, ַהיְׂ בָׁ ֹכל צְׂ ַמִים וְׂ  , ַהשָׁ

ם עֹולָׁ ם לְׂ עֹולָׁ ִפים מֵׁ עָׁ ִסים וְׂ ַגלּות, טָׁ ִהתְׂ יֹון ּובְׂ ִחזָׁ ם בְׂ  ,ּומֹוִפיִעים הֵׁ
ר' ר ַוֲאתָׁ ֹכל ֲאתָׁ  . 'ִּדי בְׂ

ן ַהחֹור ה ַעל שֹוכֵׁ ִחיצָׁ ַהלְׂ ִתיִרים גבְׂ ִכים ַהַמסְׂ ִפים ַהַמסָׁ ַחלְׂ ִרים-ִמתְׂ תָׁ  ,ֻמסְׂ
כְָׁך אּוַלי טֹוב שֶּ  ...וְׂ

א הּוא ַהַמֲחזֶּה לָׁ ת לֹוַמר ַמה ִנפְׂ לֶּ כֶּ ינֶּנָּׁה ַמשְׂ ַהִחיצֹונָׁה אֵׁ ה וְׂ נּות ַהַגסָׁ בֹונְׂ  ,  ַהִהתְׂ
ת ַהִטֹנפֶּ ּה לְׂ טָׁ ת ַמבָׁ ת ִהיא אֶּ לֶּ פֶּ ִרים ַמשְׂ ֲאתָׁ ר לָׁ ִחינָׁה ֲאשֶּ ר ַמצְׂ  . ַהיֹותֵׁ

יֹון לְׂ עֶּ ט הָׁ ת ֹכל ַהיֵׁש, ַהַמבָׁ ר אֶּ צֹוא, ַהסֹוקֵׁ ַע הּוא ִלמְׂ  יֹודֵׁ
ה  יֹונּות ֲאִצילָׁ לְׂ ִרי עֶּ שָׁ ר בְׂ חֹון ַהיֹותֵׁ ַהִסרָׁ   –ַגם בְׂ

ִלים בָׁ ה! ֹלא עֹוד כְׂ ָארָׁ ִתימֹות הֶּ  ! ֹלא עֹוד סְׂ
יֹון לְׂ ש עֶּ יֹון! ֹחפֶּ לְׂ רּור עֶּ ִלים ִשחְׂ בָׁ  !ִמֹכל ַהכְׂ

ף  לֶּ ל ַהִּקיר'חֶּ ץ אֶּ חֵׁ ינֹו רֹוָאם, מֹוִפיִעים ַהַחִיים ַבֲאִויר', ַוִתלָׁ ִאיש אֵׁ ם וְׂ ִמים הֵׁ  ..."זֹורְׂ
 

 (ד"הערת המלבה" )אלא חורא גנב, לאו עכברא גנב"ג 

 


