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ֵֶספר

ýהŁ אל ćתח ְִִִֵַַָָָגימטריא₣ת

וסֹודֹות ְְִָרמזים 

– א  –
ùמעלת  נפלא חùò₣ן ýראý ýיטùה יקרים אלŁהý'יהýדים  הŽה'ćתח  – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הfiflים  òל ùגימטר Łא האדם אלŁהù'ýהת ù₣נן ע₣לים 'ćתח òהם יýכח – ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
תק"מ תק "מ.(540)מנין לענין òע ₣לים ענינים  flה  לאחד אחד ýנבאר  , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
– למþל'האחד  ýז'מאמר את האדם  אמירת ידי òעל  ýהיינ ćתח , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ýהŁלט ₣בה.אל עניניו  ùכל  ýברכה למþל  ז ₣כה הýא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

– ùכŽ₣ר'וה ôני מנúן  לfl ה ùכ Ž₣ר 'ûוד  מנúן  בר ה flלך ûòוד  ýהיינ , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.ýויגאלנ Łòב₣א  ûוד ùן מòיח את  flòע₣רר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהי₣ת 

– הôכינה'והôליòי  אלŁה'ýנף  ćתח מאמר  אמירת ידי  òעל , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ל úאfiה. וז₣כים  הôכינה, נפי חת  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻנכנסים

– רחל'והרביעי אמירת'קבר ידי òעל  ,ýהŁאל אflנćýתח רחל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אמן. ý ויגאלנ הòflיח כף Łòב₣א ôùòמים ýאבינ אצל  רחמים  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמע ₣ררת 

– ב  –
מנין ע ₣לה – ה Žביא' ýהŁאל 'ćתיחת òל òהúימטרŁא ýראý ע₣ד ýיטù ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה

תתרי"ח .(1018)תתרי"ח  למנין òע₣לים  ענינים ע₣ד ùזה  úם  ýנבאר ,ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

 האל תח עא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאת 

ֵֶספר

ýהŁ אל ćתח ְִִִֵַַָָָגימטריא₣ת

וסֹודֹות ְְִָרמזים 

– א  –
ùמעלת  נפלא חùò₣ן ýראý ýיטùה יקרים אלŁהý'יהýדים  הŽה'ćתח  – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הfiflים  òל ùגימטר Łא האדם אלŁהù'ýהת ù₣נן ע₣לים 'ćתח òהם יýכח – ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
תק"מ תק "מ.(540)מנין לענין òע ₣לים ענינים  flה  לאחד אחד ýנבאר  , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
– למþל'האחד  ýז'מאמר את האדם  אמירת ידי òעל  ýהיינ ćתח , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ýהŁלט ₣בה.אל עניניו  ùכל  ýברכה למþל  ז ₣כה הýא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

– ùכŽ₣ר'וה ôני מנúן  לfl ה ùכ Ž₣ר 'ûוד  מנúן  בר ה flלך ûòוד  ýהיינ , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.ýויגאלנ Łòב₣א  ûוד ùן מòיח את  flòע₣רר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהי₣ת 

– הôכינה'והôליòי  אלŁה'ýנף  ćתח מאמר  אמירת ידי  òעל , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ל úאfiה. וז₣כים  הôכינה, נפי חת  ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻנכנסים

– רחל'והרביעי אמירת'קבר ידי òעל  ,ýהŁאל אflנćýתח רחל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אמן. ý ויגאלנ הòflיח כף Łòב₣א ôùòמים ýאבינ אצל  רחמים  ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמע ₣ררת 

– ב  –
מנין ע ₣לה – ה Žביא' ýהŁאל 'ćתיחת òל òהúימטרŁא ýראý ע₣ד ýיטù ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה

תתרי"ח .(1018)תתרי"ח  למנין òע₣לים  ענינים ע₣ד ùזה  úם  ýנבאר ,ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~עב  תח גימטריאת

ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
אמת" "זעקת – והôני  "ýנאהב ע ₣לם "אהבת – ְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהאחד 

– ג  –
תר "ח  למנין ע ₣לה הŽביא' ý הŁ אל 'ćתח òל  הúימטרŁא. (608)וער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
את  מ₣ציא  ₣þ ה הčד₣òה הפfiה  ùכלל ùע ₣לם  òýיא אין  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאחד

ùע₣לם  ü גמתû ôאין והõמחה  ÿùח₣ן , מ ûת ₣ù ýמכניס  ,òýאŁמ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻהאדם 

,ýא₣יבינ את לנČח ýנfiò הúד₣ל הח  ýזה  הÿנקים מòמיד  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹוהôני
הflקטרגים . ל את ýְְְְְִִֶַַַָלה ùòית

 ýצדקנ מòיח   מאמרוה ôליòי òאמירת ,ý היינýהŁאל מזרזתćתח  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
נזה ü אמירת ידי ועל ćùתח , לה₣פיע  ל úאfiה וג₣רמת  הòflיח ùיאת  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻאת

אמן. ýימינù ùמהרה ýצדקנ מ òיח ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלביאת 

– ד –
למנין ע₣לה לט₣ב' זכýר הŽביא ýהŁ אל 'ćתח òל הúימטרŁא. (888)וער ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ



ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
לנחת  ז ₣כה ü אמירת ידי ôעל לה₣רים , מהŁלדים נחת = נחת òל ף  =ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הענינים . ùכל נחת òל ýלכף  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמהŁלדים ,

חŁים  ùספר להתב Łזה üאמירתù הרגיל  חŁים, ùספר  ýתבנ =ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ִט₣בים.

מלכ Ł₣ת . מòיעýùד להינצל  יóראל  ýיז ü אמירתù מלכ Ł₣ת , òע ýùד  =ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻֻ

הòflיח. מל òל ò₣פר₣ ק₣ל  ל òמ ₣ע ונז ה flאד , חזק ò₣פר ק ₣ל  =ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ



 האל תח עג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאת 

ú₣אל הýא ý נù ר מ òה י ùיóראל, מòה  Łתfiúה ýמ Łד ùי óראל, מ òה =ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אחר₣ן ú₣אל והýא ויחי)ראò₣ן  ćר òת ò₣דčה החŁים  א ₣ר .(ז ₣הר , ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ

 ה
 5311 = ואמר" לÿ₣ב זכ₣ר הŽביא ýהŁ אל "ćתח òל הúימטרŁא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוער

ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

הŁ₣ם  ל הוי"ה ùיראת  אם י ùחÿאים  �ù ל יק Žא אל =ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
יז) כג, ćרק .(מ òלי ְִֵֶֶ

הôכינה את ממ òיכים  ò₣דčה ז ₣הר  fiò₣מדי ùח₣נים , ûירה =ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ùח₣נים. ûירה רùית ל ₣ וע₣óים יóראל על  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָהčד₣òה

ל òמ וז₣כים העינים, òמירת  העינים.= ירת  ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

ýלמחòב₣ת úד ₣לה לóמחה Łòז ה óùמחה, ט ₣ב יהיה ט ₣ב חòב =ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לט ₣בה. ćיתה וה ל  ְְְִֵַַָֹט ₣ב₣ת

ו
 1188 = יחידה" חŁה, נ òמה, רýח , ,òנפ "ýúף, òל הúימטרŁא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוער

ּכמנין :ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

יחýדים. ס₣ד, הלכה, úמרא, מòנה, מקרא, =ְְְֲִִִִָָָָָָ

להòלים  ז₣כה ה ₣רה חלקי ל fiיýflד òלימ ýת  ידי ôעל ופלא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהפלא
הòŽמה . חלקי ל עם מה ýúף ýčנ₣, ְְִִֵֵֶֶַַָָָאת

ה₣רהמקרא : ýלזה הòŽמה, את לקùל הלי òהýא הýúף, נגד  הýא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ואחד  מקרא òנים הćרòה את  úò₣מר למי ימים, אריכýת flְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָבטיחה

ְַרýúם.



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~עד תח גימטריאת

"הòflנה"מòנה : הýúף, ₣ תùò הûם  ùחינת òהýא òפŽה נגד היא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ל òר  הן לרעה, והן לט₣בה  הן האדם  את  ò"מ Žòה" החיýתי הח  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהýא
י  ò נפ" òתýב מ ₣ ,òנפù רק הם  הćגמים òל  ýכמ₣ ל ćסýל. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוהן
ר₣א₣ת ýעינינ וכן הòflנה, ùהבנת  הם  הflחל ₣ק ₣ת  òרב הýא ן ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹתחטא",

ûùם. הם  רח"ל הflחל₣ת  òֲֵֶַַַָֹרב

לכלúמרא: הûם  flòח fiק הfiב ùחינת  òהýא הרýח, ùחינת  הýא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הרמ ù"ם  ćòסק  מ₣ úמרא, ללמ ₣ד ח Łב אדם ל  ýלם . ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָהאברים 

הćרד "ס  חלקי  ל ללמ₣ד יב₣א ýמŽflה ₣רה. למ ýד ùְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהלכ₣ת

ùכלהלכה: הלכ₣ת הô₣נה "ל  ה', ט₣ב י ýראý ý טעמ הòŽמה, ùחינת ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָ
אין òû קflה ùית Žòחרב מŁ₣ם  הùא", ע ₣לם ùן òהýא ל ₣ מבטח  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻי₣ם 
הלימ ýד  òעčר ùלבד. הלכה òל  אfl₣ת ד' אfiא הýא ýרù ò₣דčלה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָל₣

לקיים, מנת  על  òל הýא עב ₣דת₣ òהעčר מ ₣ ה₣רה, נòמת  והýא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לòŽמה . Łòזה די  ,₣òנפ את לז ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם

ùז₣הר ס ₣ד : òתýב מ ₣ ה₣רה ל òל הח ýŁת  הýא י חŁה, ùְְְִִֶֶַַַַַַָָָָחינת
האריז"ל . ýבכתבי ò₣דčְְֲִִֵַַָָה

עצמם,יחýדים : ýכזיò הûČיקים  רק ז ₣כים להם  י  יחידה, ùחינת  ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָ
להתחùר  ז₣כים ואז òעה, ýבכל  רגע ýבכל  עת ùכל  רùית בה' ýְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָדבקים
זיע"א ò₣ דčה ט₣ב òם הùעל דגמת  úמ ýר, ùאחדýת השי"ת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻעם

הčדמ ₣נים. ְְִִִַַַַוהûČיקים

ýתבýנה ûעת  ùספר₣ דתב הÿ₣ב הרי"ח ûברי לקיים צריכים  ן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָעל
ý"המהרח ה"ה,òùם  לòם ćירýש ,üמòל ₣רה  ללמ₣ד אדם ל ריČò ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

,òרû רמז, òćט, òהם: ה ₣רה , חלקי חמôה  ל ללמ₣ד ריČò ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָל₣מר
עכת"ד . ה ž₣ד, ýפנימŁ₣ת ְִִַס ₣ד,

מא₣ר₣תיו לקùץ ýרחנÿò י₣חאי , ùן òמע₣ן רùי ò₣ דčה ýינùר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָזכýת 
ה ôם  Łòערה רצ₣ן ויהי ùהן, הýflfiד לחþק  ý עדנù יגן ùיóראל , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהפיצן
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ýבכל ýחנ ùכל  ýלי₣צרנ לעבד ýלבבנ לטהר ונזה טהרה, רýח ýְְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹעלינ
ýימינù ùמהרה ýחנûנ ויקùץ ýיחנò מ ýלנ òŁòלח  עד ,ý מאדנ ýבכל  ý נòְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפ

ֵָאמן.

óóים  העם ýפליטת ,ל ýבאý ýצùנק יóראל עם ה òflיח, מל ùýְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָב₣א
אחד  ל יבחן  הÿה₣ר ₣ת ùעיניו ה òflיח מל יתù₣נן  הþאת ùעת  óýְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמחים,

ùאצùע ₣, ויראה יד₣ ירים לפתע מעóיו, לפי עיניהם ואחד ý ירימ ýלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
flùחזה, ý יטù וי ויאמר ùפליאה ק₣ל₣ את הòflיח מל יòמיע ,אז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

מסýיים: יה ýדי על אצ ùע  ùגאfiת ùהפנ₣ת ₣ חלק ò י ל� ה úעי! "ùזכ ýת� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻ
הלואי העם!"  ùיאת₣. למען ćòעל ויהýדי יהýדי ל על יראה  . ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יעיד  ýבעצמ₣ ùכב₣ד₣ òהòflיח  הflאôרים, הþ₣כים מן להי₣ת  Žòְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻזה
òמ ל òם fiיýflד ýנ יקרים, יהýדים ן, על הúע י". "ùזכ ýת � – ýים,עלינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

,ý לי₣צרנ רýח נחת  לע ó₣ת  הčד₣òה, הôכינה למען flדק₣תיכם ýְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָהקריב
,ýנò נפ לפ ýûת  מללגרם  ćני א₣ר  את  לקùל יחד אחד ýלנý ונל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אמן. ýימינù ùמהרה נבýאתהòflיח ýנù òיקýיים נזה כאחד ýנfiוכ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ûר ₣ר" "ýקראתם ýבסג ýלת ₣ üיù אתגליא  ûהאי ûרא "זאה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהרùò"י
והדר  ù"עז" ,ý ויגאלנ יב₣א ùי₣פי ₣ מל ýיחנòמ ûוד  ùן ,ýעינינ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹותחזנה
,ý מגינינ ýרנýצ ה' רýח  עליו ונחה ,ýחלקינ חי אל  זאת óùýכר ,ýְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלקינ
,ý ינ מל ùיýòעת ,ýנòנפ ותגל  ,ýנù ל יóמח ואז ,ýעלינ מלכýת� ב₣ד  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיúלה 

רצ₣ן. יהיה ן  ְִֵֵֶָָאמן






