
לקט מאמרים נשגבים בגודל קדושת אותיות 
  התורה

רמזי חשבונות, צירופי גימטריאות פרפראות לחכמה, וכל התורה כולה הם שמותיו 

 של הקב"ה, ונמסר למשה מפה אל פה ואסתכל הקב"ה באורייתא ובה ברא עלמא

 ספר החינוך מצוה ע"ז

 מלבד כי, ככה להיות ןובצורת בחשבונן ומחיובות גזורות לפי שכל מלותיה

 ומפוארות גדולות חכמות בה נכללו בה מבינין שאנו היקרות מצותיה משמעות
"ל גודל החכמה שהניח האל ברוך הוא בתוכה שאמרו ז רבותינו שהעלו עד

  העולם את וברא בה "ההקב עלי' בבר"ר א' א' שהביט

 ספר יצירה פ"ב מ"ב

קן, חצבן, שקלן, והמירן, צרפן, וצר בהם נפש כל היצור עשרים ושתים אותיות, חק

 ונפש כל העתיד לצור.

 ן, דף קכ"אתיקוני זוהר, תיקונא שבעי

כתר איהו רישא דמבועא דכל ברכאן, ועלה איתמר כל גי ינשא, ואיהו גמטריאות 

 פרפראות לחכמה.

ובפי' באר יצחק, ואיהו גמטריאות רצה לומר אות ג' שהיא בבינה רומזת ג"כ 

 בבינה.שגמטריאות פרפראות של חכמה הם 

ואין זה החשבון שבמלכות כמו שאמר בזוהר פנחס )ר"כ ע"ב( על עיניך בריכות 

ן כל שם דכל ספירה הוא במלכות, גם חשבון תקיפות בחשבון דהתם היינו חשבו

 ועיבורין.
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והרמזים היוצאין מהפסוקים והתיבות ע"י גמטריאות זה היא בבינה, כי פסוקי 

התורה יצאו מחכמה, וגמטריאות ורמזים שלהם בבינה, וזה הנזכר הוא כשמתייחד 

התורה שהם נעלמים בחכמה עתה הבינה עם החכמה ואז גמטריאות ורמזים של 

 נתגלה בבינה.

 ירושלמי תרומות פ"ה ה"ב

א"ר אבהו כל ימינו היינו טועין בה כמקל הזה של סומא עד שלמדנהו מן חשבון 

ר לודה לשון גמטריא, וכן בירושלמי תענית פ"ג ה"י, ובן כסיל תוגת אמו, א"

 גרמטיון הוא עפרא בעיני אמי'.

 אבות 

פי' הרע"ב, הדורש החסרות והיתרות שבתורה ומראה  –כל המכבד את התורה וכו' 

 טעם על כל קוץ וקוץ לומר שאין בה דבר לבטלה, אין לך כבוד תורה גדול מזה.

 ל"ב מדות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי 

 הרשימה מובא בהקדמת מדרש רבה. ומדה כט, היא "גימטריא".

 רש"י, סנהדרין צ"ט ע"ב

מקום בנפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו )משלי ט"ז כ"ו( אמרו חכז"ל הוא עמל 

זה ותורתו עומלת לו במקום אחר, פרש"י, נפש עמל עמלה לו, מפני שעמל בתורה, 

 לו טעמי תורה וסדריה. תורה עומלת לו, שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור

ובחי' אגדות מהרש"א שם, זמר בכל יום זמר בכל יום, אם אתה מזמר בכל יום 

 תורה גם התורה מזמר לך בכל יום שמגלין לו רזי תורה.בלימוד ה
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 רש"י, אבות פ"ג מי"ח

גמטריאות, חשבון האותיות ונוטריקון, פרפראות, היינו מידי דגריר לבא, שמביאין 

וכן העוסק בהילוך תקופות לפני הסעודה שום דבר שממשיך לבו של אדם לאכילה, 

שברקיע, וכן לדרוש תיבות שבתורה בגמטריא, הן הן ממשיכין אותו לחכמה, שיש 

 בהן חכמה גדולה.

 תוי"ט, על אבות פ"ג מי"ח

וא חכמת תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה, חכמה המדוברת במשנתינו ה

 האלקית והשגת הבורא יתברך.

את ושני ענינים אלו חכמת התכונה וחכמת הגימטריא מביאים את האדם להשיג 

חכמת האלקות, שע"י ידיעת חכמת התכונה ומהלך גלגלי השמים ידע ויכיר את 

 הבורא יתברך שהוא רוכב שמים.

ועל ידי חכמת הגימטריא בחשבון האותיות וצירופיהן יבוא לידיעת הסודות הרמוזים 

 באותיות ובתיבות, וישיג פנימיות התורה וסודות הבריאה.

 זהר חדש

 גמטריאות וחשבון וכו' משם נכנס האדם לדעת מעלה.

 ר"ע מברטנורא

תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה, כמו הפרפראות שרגילין לאכול בסוף 

 הסעודה לקנוח דרך תענוג, כך החכמות הללו מכבדות את בעליהן בעיני הבריות.

 רבינו יונה שם



 
- 4 - 

 האדם.שהם כפרפראות מפני שהחשבונות מחדדים את שכל 

 מדרש שוחר טוב, על תהלים, פ"ג

לכך נתעלם סדורה של תורה, שאלמלא היו פרשיותיה כתובים על הסדר היה כל 

מי שקורא בהן יכול לבראות עולם, להחיות מתים, ולעשות מופתים, וגלוי לפני 

 ני יקרא ויגידה ויערכה לי.הקב"ה שנא' וכי כמו

 פרדס רמונים לרבינו הרמ"ק זצ"ל, שער שלשים, נקרא שער הצירוף

ידיעת סודות תורתינו הק' הוא ע"י הצרופים והגמטריאות והתמורות ור"ת וס"ת 

ים ודילוג אותיות וצירוף אותיות. וענינים ותוכי תיבות, וראשי פסוקים וסופי פסוק

אלו נשגבים ונעלמים וסודם נשגבה, ואין בנו כח להשיגם לרוב העלמם. כי יתחלפו 

על פי דרכים אלו לאין סוף ולאין תכלית, וע"ז נאמר ארוכה מארץ מדה, וענינים 

אלו אנו מקוים שיתגלו אחר התחי', אחר העכול החומר העכור ואחר שיצרף הגוף 

 נגוף וישאר הצורה בחפץ יוצרה.ה

 רמב"ם, באגרת לחכמי פרובנס

דעו רבותי, שאין ראוי לנו להאמין, אלא באחד משלשה דברים, הראשון שתהי' 

 עליו ראי' ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון, גמטריאות והתקופות.

 רמב"ן במאמר הגאולה

 ריאות והרמזים שיוצאים מהפסוקים שבתורה.מרחיב ומחשיב את מעלת הגימט

 

 פענח רזא, דברים, מנחה בלולה, דברים
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ין גימטריאות שאין דבר שהוא ריק כי לא דבר רק הוא מכם בגמטריא תרע"ט, כמנ

מהתורה, ותמיד תוכל למצוא ולחדש בה על דרך הרמז והסוד. גמטריאות, עולה 

כמנין אמת צדקו יחדו, וכן כמנין )משלי י"ד ל"ג( בלב נכון תנוח חכמה, 

 בגימטריאות עולה כמנין אני מאמין באמונה שלמה.

 רבינו בחיי, אבות

תקופות וגמטריאות מעוררות את הכח השכלי ומביאים אותו להרבות בו דיעה 

 האלוקית.

 רמב"ן בפי' שה"ש

התורה ברורה כולה אמורה מפי הגבורה ואין בה אות ונקודה אחת שלא לצורך כי 

 כולה בנין אחד חצובה בשמו של הקב"ה, זה יהא נטוע בלבך וחקוק בקרבך.

 רמב"ן בהקדמה עה"ת

כל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה הכל נכתב בתורה בפירוש, או ברמיזה 

בתיבות או בגימטריאות, או בצורת האותיות, בכתובות כהלכתן, או המשתנות 

בצורתן, כגון הלפפות והעקומות וזולתן, או בקוצי האותיות ובכתריהן, כמו שאמרו 

עלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות, אמר לו חכז"ל כש

אלו למה, אמר לו עתיד אדם אחד לדרוש בהם תלי תלים של הלכות, עד, זו מנין 

לך, אמר להם הלכה למשה מסיני, כי הרמזים האלו לא יתבוננו אלא מפה אל פה 

 עד משה מסיני וכו'.

עוד יש בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, שהתיבות 

מתחלקת לשמות בענין אחר, כאילו תחשוב על דרך משל, כי פסוק בראשית יתחלק 
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לתיבות אחרות כגון בראש יתברא אלקים, וכל התורה כן, מלבד צירופים 

 וגימטריותיהן של שמות.

 ש, סנהדרין ל"ח ע"אפירוש הרא"

 כל החכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בתורת האותיות.

 פיה"מ להרמב"ם, סנהדרין פ' חלק בהקדמה

כל אות שבתורה יש בה חכמות ונפלאות למי שהבינוה, ולא תשיג תכלית חכמתה 

שהוא ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח 

 ך.אלקי יעקב, שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורת

 רמב"ן בס' שושן סודות, ברית מנוחה, דף כ"ו

כל מקום שתמצא פסוק בן כ"ו תיבות הוא קודש קדשים, ויש בה סגולה, שהוא 

 אחוז בשם הוי"ה ב"ה ואין ערך לקדושתו.

 כלבו סימן קכ"ב

פירוש גימטריאות, חשבון, שכן תרגומו המתרגם )ש"ב כ"ד ט'( את מפקד העם, 

 ותגמטור.

 אותיות מדרש תלפיות, ענף

אמרינן בפרק קמא דקדושין נקראו הראשונים סופרים שהיו סופרים כל אותיות 

ודאי כיון שחכמי התלמוד טרחו למנות אותיות ותיבות שבתורה, וכו', הנה ב

ופסוקים של תורה ושל נביאים וכתובים לא לחנם, מלבד שאדם קונה שלימות 

בהתעסקו במספרים הקדושים האלו, כי סגולת ידיעת המספרים אילו מעלים 
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ומרוממים ומקדישים הגוף והנפש יחד להכניסם אל הקדש פנימה, וכו' והנותן דעתו 

 מספר סגולות חמדות אוצרות מלכו של עולם שהיא מספר אותיות מלותלידע 

ים, שיקנה קדושה ומעלה בנפשו פסוקים חצין של אותיות ושל תיבות ושל פסוק

ובגופו, ומה גם המשיגים ויודעים במספרים אלו סודי התורה ורזא דרזין התלויים 

בהם, כגון חכמי התלמוד דכל רז לא נפלא מהם, שעל כונה ידיעה זאת היו טורחים 

לידע מספרים אלו לקנות קדושה על קדושתם, בגילוי מידותיה של תורה נביאים 

במספרים אלו, דכיון שהיא תורת אלקים חיים כל מספרי הפסוקים וכתובים הבאים 

והתיבות והאותיות והנקודות והתגין כולם באו בכיון להורות על דברים נעלמים 

 וסודות נפלאים ורזין עילאין.

קבלתי מיודעי חכמת האות יסודי האותיות ומשקליו וחלקיו וכחותיו והיא חכמה 

נפלאה אשר ממה יוכל האדם להבין רזין סתומין וטמירים ודברים עליונים ונפלאים, 

רק יסודי האותיות והיא חכמה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ולא השיג לפניך 

וחלקי יסודותיו ומספר כחותם דרך כלל בקצור מהקצור, וישמע חכם ויבין בדעתו 

 בנעימות החכמה ויקנה לו רב בדמים יקרים שילמדנו אם תמצאהו.

 דרשות חתם סופר ח' טבת דרוש כב

א וילקוט שם( אל גנת אגוז ירדתי היינו לבית המדרש ד' אמות של כתיב )ש"ה ו' י"

הלכה, ומצאתי גנ"ת ר"ת ג'מטריאות נ'וטריקון ת'מורה )תיקו"ז ע"א ע"ב(, ר"ל 

שכל דיבור ודיבור יש בו גמטרי' היינו חשבון מספרו כמשאחז"ל וכו' ועל כן יש 

, והיא הקליפה חכמת באגוז ג' קליפות, העליונה רע ומר ואיננו ראוי אלא לצביעה

יונית רע ומר, ואינו אלא צבוע, קליפה שניה המשמרת הפרי היא פי' הפשוט שאין 

מקרא יוצא מידי פשוטו )שבת ס"ג(, והיא משמר תוכו ועל ידה מטלטלים הפרי, 

והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי היא כל דרשת חז"ל להוציא מהם עקרי המצות 
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פשט, ועיקר המאכל הוא מעשה מרכבה וסודות דינים וחוקים ומשפטים על דרך ה

 המצות, והיינו גנת אגו"ז וכו'.

דיבורו כמסיח לפי תומו, ויש בתוכו ובתוך תוכו לשון הקודש הוא המדבר ומכוון ב

כמה ענינים בגמטרי' ונוטריקון ותמורת אותיות, והמדבר הזה באופן זה הוא בעל 

 רוח הקודש, והשומע ומבין צריך ג"כ להיות בעל רוה"ק.

 מעשה רוקח בהקדמה

ר האומר הלא גמטריאות הם רק פרפראות לחכמה, ורוב הספר העמדתי ואם יאמ

בדרך גמטריא, אני אומר האמת כך הוא, כמו פרפראות אינם באים אלא להמשיך 

תאות המאכל או למתק כן דברים אלו יביאו להמשיך תאות המאכל אמתי שיאכל 

ה, ואכל מפרי עץ החיים שיבין כמה רמזין וסודות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פ

 וחי לעולם.

 ספר הליכות עולם שער ד' פ"ג

גמטריא, פירוש גיא מטריא, שהמלים כמו הרים והדרשה היוצאת מהן כמו גיא 

 מדידה, כלומר מדידת האדמה. –אדמה, מטריא -ביוונית גאו

 הגרמ"מ משקלוב, בהקדמת ספר דרך הקדוש, וגם בפתח השער לספר יצירה

כתוב בספר קדמון שחכמת המספר הוא יסוד כל החכמות, וחכמי התלמוד גילו לנו 

שבזה החכמה היחל הקב"ה עולמו ובה חתמו וכו' וכן קבלתי מאדמ"ו הקדוש החסיד 

ליהו זצוק"ל ועל זה העמיד ספריו, אך צריך שיהא החשבון רשכבה"ג רבינו א

 מושכל בשכל נגלה ונעלם, וע"כ הסתירהו הקדמונים.
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 הגר"א

 רמז הוא פתח שער הסודות, ולעתיד לבוא תתנשא ותתרומם עוד יותר תורת הרמז.

 אגרא דפרקא אות פ"ו

וחשבונות באיזה ענין ועסק התורה הוא סגולה  נראה לי בסגולה אשר גימטריאות

לפתיחת השכל להתבונן במושכלות בתורה, כי מבואר בזוה"ק )ח"ג, דף ר"כ ע"ב( 

דחושבנא דכלא בסיהרא הוא, ומתמן ייעול בר נש למינדע לעילא, כי זה השער לה' 

 והבן.

 חפץ חיים עה"ת, פ' נשא

יהיה בגימטריא שלושים, וסתם נזירות ל' יום, מזה אפשר לראות עד כמה גדול כח 

התורה שאף על גמטריא אחד שבתורה שבכתב, נערכו ע"י חכז"ל כמה דפים במסכת 

 נזיר.

 ספר הליקוטים לרמ"ד וואלי

הגימטריאות שנראים דברים קלים לקלי הדעת, והם באמת עומדים ברומו  דע כי סוד

של עולם, ועל ידי הגימטריאות משקל כל הצירופים ועומד הבנתם, דרך משל, 

במלת אדם שעולה מ"ה, סודו להורות שנברא במ"ה אורות עליונים וששה צירופיו 

ם של אותם שמורים כל אחד מהם על דבר אחד בפני עצמו, הם סוד ששה גווני

אורות הנזכרים וכו', ואם בוראך חלק לך בבינה תבין עם זה כמה נפלאות מעניני 

 הבריאה.

 משה, ואתחנןישמח 
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חשבון הגימטריא נמסר לחכמי ישראל בסוד עיבור, אשר כל חכמי אומות תמיהין 

נו איכות חכמת התורה עצמה שאין בהם השג יד כלל, והוא בעיניהם עליו, ומזה יבי

כדברי הספר חתום, על אחת כמה וכמה שיש בו מהחכמה הנפלאה חכמתו של יוצר 

חכמת הגימטריא רשאי ללמד לעכו"ם שהן רק פרפראות, וע"כ אברהם  –בראשית 

 לימד במצרים חכמת הגימטריא לעכו"ם, כמבואר בספר נחמד ונעים.

 הגר"א, בפירושו על שה"ש ה' י'

כל התורה וכל התיבות והגמטריאות והצירופין של התורה, כולם שמותיו של 

 הקב"ה.

 אור החיים הק' בהקדמה

ב משה את התורה הזאת מפי אלקים מלה במלה ספורות תבותיה, מנויות ויכתו

אותיותיה, מי זה ימלל ספורות דעות באו יחד בדיבור אחד אשר הכין בחכמה נעימה 

 נעלמה מעיני כל חי שם באר מים חיים.

ככתבן נאמרו הדברים מפי קדוש הן חסיר הן יתיר בסדר להשכיל, השמע עם קול 

אלקים מדבר ואליו ידרשו להטיבו באחריתו נכון יהיה בהר ה' ונהרו אליו כמושבו 

 מושב אלקים חיים.

 אוחה"ק פ' נשא פ"ז

יש לדעת כי סדר תורתינו הקדושה ותיבותיה ואותיותיה ספורות מזוקקות וחצובות 

 ממחצב קדוש ונורא, ונפלאים המה למכיר בהם ויותר פליאות נעלמים מעין כל.

 מעולפת ספירים, לר"ש אלגזי, ובשני אות כ"ז
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כשם שיש באדם אברים אברים והכל מתחבר בגוף אחד. כן התורה כולה איברים 

 ופרקים ומתחברים למסכת אחת.

 

 מהר"ל, גור ארי', שמות כ' א'

 כל התורה כולה היא מקשה אחת כולה, שכולה נאמרה בדיבור אחד.

 ניא, ליקוטים אמרים, פכ"גת

כל צירופי אותיות התנ"ך הן המשכת רצונו וחכמתו המיוחדות באין סוף ב"ה 

לית היחוד שהוא היודע והוא המדע וכו' וז"ש דאורייתא וקב"ה כולא חד ולא בתכ

 אברין דמלכא כפיקודין.

 מדרש תלפיות, ערך גימטריאות

שער הגימטריא גדול ונכבד ומעורר השכל לירד לעומק של דברים, דרך משל אריה 

 בגימטריא גבורה וכן יראה וכן רוגז, וכולהו איתנהו בי'.

 תולדות אדם, להגר"ז מווילנא, ח"א דף מז

ים בלא דוחק והם ערבים לשומעיהם הם המכוונים בעצם גימטריאות הנאמר

וראשונה, ונדמו ליין הנוזלים מהענבים מעצמם, והפירושים המשוגים המה כעין 

 היוצא בדוחק מכח הדורך בגת שמעורבים בחרצנים וזגים ושמרים.

 דרשות חת"ס, ח' טבת דף ק' ע"ב
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דע והאמן כי אם הוא זרתיים ארכו וזרתיים רחבה, ארוכה היא מארץ מדה ורחבה 

מני ים, ואין לך כל חכמה בעולם מה למעלה ומה למטה ולפני' ולאחור שלא נרמז 

 במילותי' ובתיבותי'.

ובלי ספק כי בפסוק החודש הזה לכם רמז כל חכמת קידוש החודש, יותר ממה 

שהעתיק הרמב"ם מספריהם, והיודע לשמש בפסוק הזה ימצא הכל מפורש בשום 

ם שמצא חיבור מרבינו שכל, ועיין מה שכתב הרמב"ן בפסוק זה ספר תולדות אד

שרירא גאון שהוציא מפסוק הזה כל מיני שרטוטי הידים והפנים וכן כולם, כי 

 המכתב מכתב אלקים הוא.

ולמה לא, הלא אנו מאמינים שברא העולם בתורה, א"כ ע"כ מהכרח שיהי' שרשי 

 כל החכמות העולמות משורשים בה.

 מדרש רבה, א' א'

הייתי כלי ואהי' אצלו אמון ואהי' שעשועים יום יום )משלי ח'( התורה אמרה אני 

אומנותו של הקב"ה, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין לא מדעת עצמו 

אלא מדעת אומן שיש לו דיפתראות, ופינקסאות לדעת האיך הוא עושה חדרים, 

פשפשין, כך הי' הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית 

 ראשית דרכו.ברא אלקים ואין ראשית אלא תורה, שנאמר ה' קנני 

 דרך חיים, אבות פ"ג משנה י"ח

אלו שתי חכמות היינו תקופות וגמטריאות הם מחויבים ומוכרחים ולא שייך בהם 

ספיקא כלל, ועם כך זה אינם חכמה גמורה, אבל הם כמו פרפראות החכמה, שאין 

הכשר אכילה, ואין הפרפראות מפרנסין את האדם, וכן אלו שתי  הפרפראות רק

חכמות שהם תקופות וגמטריאות, שאע"ג שהם חכמות גדולות אינם מפרנסים את 
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הנפש, כי החכמה היא פרנסת הנפש, כמו שהתבאר אצל "אם אין תורה אין קמח" 

 אבל החכמות האלו הם כמו הפרפראות שאינם עיקרי הסעודה רק הכשר סעודה.

 מנורת המאור אות ל"ג

כל התורה כולה מראש הספר עד סופו ניתנה מפי הקב"ה למשה רבינו ע"ה, וכל 

הנאמר בה ממעשה המרכבה וממעשה בראשית ותולדות הארבעה יסודות וכוח 

שכלת, הכל נאמר מפי הגבורה למשה המחצבים צמח האדמה ונפל החיונית ונפש המ

רבינו עליו השלום, באיכותם ומהותם וכוחם ופעולתם ואפיסת הנפסדים מהם, הכל 

נכתב בתורה בפירוש או ברמיזה, בתיבות או בגימטריאות בצורת האותיות 

הכתובות כהלכתן, או המשתנות בצורה, לפופות אם עקומות, או בקיצי האותיות 

ס' שבת )פט ע"א( אריב"ל כשעלה משה למרום מצאו ובכתריהן, כדגרסינן במ

להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות וגו' נראה לי כי זה העזר הוא להודיע שמו 

בעולם ולהגדיל כוחו בפני ישראל שיראו מלחטוא, וזהו שאמר ועתה יגדל נא כוח 

 ה' וגו'.

 ס' שיח יצחק, ח"א, דרוש, אות קפ"ד

גם ירמוז בענין בשר הלויתן ועורו, שהתורה עצמה ולימודה הוא גופו של לויתן 

כמ"ש, הן הן גופי תורה, ועורו היה מ"ש תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה, 

שגם חכמת החיצוניות משמשים הם לתורה הק' לשפחותי' להיות לרקחות ולטבחות, 

שלא נוכל להבינם ולאחוז בהם בלעדם, ולכן הם  להבין מהם כמה ענינים בתורה

נמשלו ללבוש ועורו של לויתן, שהגוף נאחז על ידם, ורמזו רז"ל בזה שלא די 

שיקבלו הצדיקים שכר לעתיד לבוא בעד לימוד התורה עצמה, אלא גם בעד לימודם 
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התקופות וגמטריאות, בשביל להשיג התורה בשלימותה, מה שנצרך לתורה, יקבלו 

 שכר, ויהי' מזה שכר לגופי הצדיקים להיות לסוכה והגנה. גם כן

 ישמח משה פ' נצבים

הנה מסורת בידינו כללי ודרכי החכמה האמיתי וגימטריא וחשבונות מרובעים 

הכולל, וכמ"פ בלא  ומעוקבים, והנה יש כמה פליאות אשר כמה פעמים חושבין עם

הכולל, וכן בדבר אחד חושבין מקצת עם הכולל ומקצת בלי הכולל, היתכן, אך שמע 

נא ואאלפך חכמה, כי כמו שיסד הרמב"ם בענין דרשות חכז"ל וגזירה שוה, ובפרט 

דרשות אל תקרי, שהמה סימנים מסורין לזכירה, וכן הסימנים של המסורה, הכי 

חכמה וסימנים, לכך הרשות נתונה לעשות הסימן נמי גימטריאות רק פרפראות ל

כמו שירצה, וגוף החכמה והשכל שיש בה לא נכתב בספר, כי אין דורשין במרכבה 

 בשנים וכו', והכתובה בספר הוי כנדרש לאלפים ורבבות.

 דברי תורה להרה"ק ממונקאטש זי"ע, ח"ב, סימן צח

כל הרמזים וגימטריאות שנמצאו בכתבי האריז"ל הם בכוונה מיוחדת, ששייך הענין 

בעצם אותו מספר לאותה תיבה, גם אם יכולין לומר המספר הלז במרווח על תיבה 

הסמוכה, הי' כן מסורת ביד האריז"ל מאליהו הנביא, או ע"י שארי התגלות מן 

 שייך גמטריא זו וכיוצא בו, כמובן.השמים, כי רק לתיבה זו 

 ס' לימודי אצילות, סוד הצמצום ח"ב

סוד מספר קטן שנמשך מא"ב של אי"ק בכ"ר הוא בעולם היצירה, וכן שאר 

יין נוקבין, גימטריאות, רוב היהודים באשכנז הם משבט בנימין הצדיק שהוא סוד מ

וע"כ מצוי בין חכמי אשכנז הרבה חכמים העוסקים בגימטריאות, ובשאר ספרי 
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קבלה ראיתי כעי"ז כי יש שורש בספירות העליונות לעשיית הגימטריאות שממנו 

 הן נחצבות ומסתברא דלהכי יש אנשים שנמשכים יותר לעשיית הגימטריאות.

 ס' דבר צבי לחנוכה, להגרצ"ה מייזליש, עמ' י"ז

מנהגו של הדברי יחזקאל משינאווע זצ"ל, הי' ביושבו אצל נרות חנוכה לעבור על 

כל הגימטריאות שבס' זרע קודש להרה"ק מראפשיץ זי"ע, וחשב אחריהם לראות 

ס"ו( שהגימטריאות  אם הם מכוונים, והבנתי הדבר עפימ"ש באגרא דפרקא )רמז

וחשבונות באיזה ענין ועסק התורה היא סגולה לפתיחת השכל ולהתבונן במושכלות 

התורה, כי מבואר בזוה"ק )ח"ג דף ר"כ(, דחושבנא דכל בסיהרא הוא ומתמן מעיל 

 בר נש למנדע כי זה השער לה'.

ולפי"ז מובן היטב מנהגו דנרות חנוכה רומזים לאור התורה שנתרבה אז וכיון 

שהגימטריאות הם סגולה להתבונן במושכלות התורה ולפתיחת הלב, על כן עביד 

רבו בספרים בגימ' על יומין דחנוכה אילין אשר הכי, ובזה יש לבאר הענין מה שה

לא מצינו כ"כ בשאר ימים טובים, דבזה יהי' סגולה להתבונן ולהבין אור התורה 

 שמתגלה בימים אלו.

 

 הון עשיר להג"ר עמונאל חי ריקי ז"ל, אבות פ"ג

גמטריאות, כתב התוס' יו"ט שנראה שהוא שם מושאל ולקוח מלשון יון, ואני בער 

ולא אדע מ"ט נקט הכתוב לשון מלשונות הנכרים, כגון טטפת, דע"י פירושו של 

שארז"ל הן בלשון יוני אחד,  נכרי אנו יודעין מספר הבתים, וכן הן לה' אלקינו וגו'

וכן רז"ל דשינו לשונם הקדוש בתוך המשנה לדבר בלשון חו"ל כגון זה על 

גמטריאות וכל כיו"ב, דא"א לומר שאין לו שם בלה"ק אלא בשאר הלשונות, דזה 
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א"א ודאי, שהרי העולם ומלואו נברא בלשון הקודש, וא"כ א"א לשום דבר קטן או 

ן הקודש כפי טבעו הנחצב מצירופי אותיות, לכן נראה גדול שלא יהי' לו שם בלשו

בעיני שהדבר הוא היפך ממ"ש התוי"ט, שתיבות אלו אף הם לשון הקודש, והם 

שורש אותו לשון הנכרי, שא"א לכל לשון ולשון שלא יהי' לו שורש בלשונינו 

הקדש הקדום, והקב"ה להראות תפארת גדולת לשון הקודש שבו תלוי כל הלשונות 

בתורתו קצת תיבות הרגילות בלשונות הנכרים להראות שאע"פ שהם מדברים כתב 

בו, מ"מ הוא לשון הקודש שהרי נכתב בתורה, וכמו כן עשו חז"ל בדבריהם שהם 

דברי אלקים חיים, ובזה ידעו ויבינו כי אותיות תיבות אלו הם שרשי אותו הלשון 

רכו לכך מחמת חול מלבד שבאותה מצוה או סיפור שנכתבו תיבות אלו הוצ

 הגמטריא או הנוטריקון או הצירוף היוצא מהם הראוי לאותה מצוה או סיפור.

 

 דגל מחנה אפרים, פ' חוקת

יאמרו המושלים בואו חשבון. דהנה לפעמים כתוב בכוונות איזה סוד  על כן

בגימטריא וכשאינו עולה התיבה להמספר ההוא אזי כתוב עם הכולל ולפעמים עם 

האותיות וצריך להבין זה, אך לפי עניות דעתי נראה שהוא על דרך שאומרים משל 

ר כך כי אם שיבין ולמה הוא כי האומר הוא מבין שאי אפשר להם שיבינו אותו הדב

להם בדבר שרגילים בו ומתוכו יעמדו על הדבר ויכנס בלבם כן הוא הדבר הזה 

שבאמת האר"י ז"ל וכן כל הצדיקים שבדור הפותחים פתח בתורה הקדושה להבין 

איזה דבר ואומרים גימטריא על זה הם הבינו ברוח קדשם שורש הדבר ההוא שיש 

לפני השומעים צריך שיאמר בענין  באותו הדבר סוד ההוא אך להלביש הדבר

גימטריא לכך אומר תמיד לפי מה שהוא עולה או עם התיבות והנקודות כדי להלביש 

הדברים שיוכלו להבינם שמרומז בו סוד זה, וזה יש לומר שמרומז בפסוק כי כ"ן 
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הוא מספר סו"ד והוא שאמר על כן היינו על איזה סוד כשרוצים אנשי השם לגלות, 

לים היינו אותם הדורשים התורה בבחינת משל כנ"ל, בואו חשבון רצה יאמרו המוש

לומר שמביאים אותו אל חשבון וגימטריא כדי להבינם סוד הדבר ההוא איך שמרומז 

בו זה הסוד אבל באמת הם הבינו זה מהאור של הדבר עצמו שמאיר להם ה' ברוך 

 בין.הוא בחסדו הגדול להבין שיש באותו דבר סוד ההוא והמשכיל י

 שו"ת חות יאיר, סי' ר"י

שאם אפשר להעלות פסוק מכתבי קודש לרמז ראשי תיבות וסופי תיבות וגמטריא 

לשמות הקדושים ועניני עליונים, מה טוב ומה נעים. ואם יחנני האל אדפס קונטרס 

מילי מעלייתא, בלי טורח וחיפוש ובילוי הזמן רק בלילי  ממה שעלה בגורלי מהנהו

התעורה החזקה אשר הוכחתי בה על משכבי בלילות, והם ענינים פלאים דוגמת מה 

שכתב בספר גינת אגוז ושפע טל ומגלה עמוקות. והמובחרים שבגמטריאות הם אותן 

האותיות, המכוונים, בלי דוחק וצורך חשבון המספר קטן ועם הכולל והמלה או עם 

שבזה נדחק הרב בעל הטורים ובכמה מקומות בכנפי יונה, או שנצטרך לצרף ב' 

מיני רמזים ראשי תיבות או סופי תיבות עולה בגמטריא, ובכהאי גוונא חילוף 

אותיות ראשי תיבות וסופי תיבות עם הגמטריא, או דברים רחוקים מאלה. ובכלם 

יראה וימצא אלפים ורבבות, והיא לבלות הזמן בהם אסור, כי ודאי אחר החיפוש 

מלאכה ואינה חכמה. רק אשר נתן ה' בלבבו והוא מוטעם ונכון בלי דוחק, אל ישלך 

אחר גיוו רק יכתבו לזכרון, ויהיה בעיניו כמוצא שלל רב כי הוא סימן טוב לנשמתו 

 חלק אלוה ממעל שיש לו יניקה ומבוא במקום גבוה.

 עץ אבות להיעב"ץ, מס' אבות סופ"ג
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כללו של דבר גימטריא וגזירה שוה דינן שוה שאין אדם דן אותן מעצמו על מנת 

לחדש דברים אשר לא שערום אבותינו הקדמונים בעלי הקבלה האמיתית רק אם 

ליטול ובזה האופן  לקיים דברי חז"ל ומסורת רבותינו זה מותר ויש כאן שכר הרבה

ראוי לחפש אחר גימטריאות לסמוך עליה דברים ישרים הנאמרים באמת כזה ראה 

 וקדש מצוה להביא מן החדש וכל המרבה הרי זה משובח כטף מחירה לא ישקל.

 ערוך, ערך פרפריות

פרפריות )בפ' עקביה אבות פ"ג מי"ח( תקופות וגימטריא פרפריות לחכמה )א"ב 

פי' בל"י עגולה ושאר החכמות סובבות החכמה האמיתית שהוא כמרכז ונקודה תוך 

 העגולה(.

 מדרש תלפיות, בשם ספר הפליאה

קיע מצא להקב"ה שהיה מחלק התורה לפרשיות ולפסוקים, וראה כשעלה משה לר

פסוק של בראשית יש לו כ״ה אותיות, א׳ל מה הם אותיות הללו, א"ל אם יזכו 

האותיות האלו הם יהיה כחם, א"ל משה להקב׳ה זה הכח כח רבים או כח יחיד, א"ל 

א ולמה כח א׳ שאינו נחלק רק באותיות א ב ג ד העולים אחד, א"ל רבוני דעלמ

השלמת בראשית בפסוק עם י"ז אותיות, א"ל כדי שיתחברו עם כח אותיות של 

 פסוק בראשית ויעלו אדם, לומר לך אימתי הוא אדם כשמצא חן בעיני השם.

 א"רפ אות ן"הרומ ליקוטי

 לראות יכול, התורה אותיות על ויסתכל, הספר על עצמו ישב אם פשוט אדם אפלו

 יתחילו התורה אותיות על היטב היטב הסתכלותו ידי שעל נויהי, ונפלאות חדשות

 רבותינו שאמרו ומצטרפות בולטות אותיות בבחינת ולהצטרף להאיר האותיות

 לראות ויכולין, חדשים צרופים נפלאות יראה ואזי, (:עג יומא) לברכה זכרונם
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 אדם כי, פשוט אדם לויאפ אפשר וזה ,כלל לזה וןיכ לא המחבר שבעל מה בהספר

 ולראות להשיג יכול לגמרי פשוט אדם לויאפ רק, יגיעה בלי זאת לראות יכול גדול

 הדבר יעמיד שלא אך, ל"כנ התורה אותיות על ויסתכל עצמו ישב אם, ל"כנ חדשות

 לזה להשיג יכול כן פי על אף אך, כלל יראה לא דוקא שאז להיות יכול כי, לנסיון

  . ל"כנ פשוט אדם לויאפ
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 ןעיניך בריכות בחשבו
 פסוקים המכוונים בחשבון ובמשמעות ובסדר הדורות

 

 בגימטריא  פסוקים

 בראשית:א:א
ֶרץ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ  בְּ

 )התחלת הבריאה(
2701 

 בראשית:ח:יד
ֶרץ אָּ ה הָּ שָּ ים יֹום ַלֹחֶדש יָּבְּ רִׁ ֶעשְּ ה וְּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ  ּוַבֹחֶדש ַהֵשנִׁ

 )סוף המבול(
2701 

 דברים:ג:כה
ֵדן  ֵעֶבר ַהַירְּ ה ֲאֶשר בְּ ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ ֶאה ֶאת הָּ ֶארְּ ה נָּא וְּ רָּ בְּ ֶאעְּ

ֹנן בָּ ַהלְּ ר ַהּטֹוב ַהֶזה וְּ הָּ  הָּ
2702 

 תהלים:קב:ג
יֹום  ֶנָך בְּ זְּ י ַהֵּטה ֵאַלי אָּ יֹום ַצר לִׁ י בְּ ֶמנִׁ ֶניָך מִׁ ֵתר פָּ ַאל ַתסְּ

י א ַמֵהר ֲעֵננִׁ רָּ  ֶאקְּ
2702 

 ופלאפסוקים המכוונים במנין ובמשמעות 

 

 בראשית:א:ב
ים  רּוַח ֱאֹלהִׁ הֹום וְּ ֵני תְּ ֹחֶשְך ַעל פְּ ֹבהּו וְּ ה ֹתהּו וָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ וְּ

ם יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל פְּ  מְּ
3546 

 דברים:לב:לה
י נָּקָּ  ש לִׁ חָּ ם וְּ רֹוב יֹום ֵאידָּ י קָּ ם כִׁ לָּ מּוט ַרגְּ ֵעת תָּ ֵלם לְּ שִׁ ם וְּ

מֹו ֹדת לָּ  ֲעתִׁ
3547 

 תהלים:יא:ו
נָּת  פֹות מְּ עָּ לְּ רּוַח זִׁ ית וְּ רִׁ פְּ גָּ ים ֵאש וְּ ים ַפחִׁ עִׁ שָּ ֵטר ַעל רְּ ַימְּ

ם:  כֹוסָּ
3546 

 ופלאפסוקים השווים במנין ובמשמעות 

 

 בראשית:א:יד
יל ֵבין ַהיֹום  דִׁ ַהבְּ ם לְּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ ֹאֹרת בִׁ י מְּ הִׁ ים יְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ים נִׁ שָּ ים וְּ יָּמִׁ ים ּולְּ מֹוֲעדִׁ ֹאֹתת ּולְּ יּו לְּ הָּ ה וְּ לָּ יְּ  ּוֵבין ַהלָּ
3744 
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 בראשית:כח:יא
י בָּ  ם כִׁ קֹום ַויֶָּלן שָּ ַגע ַבמָּ פְּ קֹום ַויִׁ ֵני ַהמָּ ַקח ֵמַאבְּ א ַהֶשֶמש ַויִׁ

קֹום ַההּוא. ַכב ַבמָּ שְּ יו ַויִׁ ַרֲאֹשתָּ  ַויֶָּשם מְּ
3745 

 ופלא 3744=  כמנין י"ב פעמים חדש

 

 בראשית:א:כח

אּו ֶאת  לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ ים ַויֹאֶמר לָּ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ
דּו הָּ ּורְּ שֻׁ בְּ כִׁ ֶרץ וְּ אָּ ם ּובְּ  הָּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ לבִׁ ַחיָּה  כָּ

ֶרץ אָּ ֹרֶמֶשת ַעל הָּ  הָּ
5457 

 ה"א תנ"ו נולד האוהחה"ק.

 ה"א נח"ת נולד הבעש"ט הק'

 

 בראשית:ב:ב
ֹבת  שְּ ה ַויִׁ שָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ י מְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַכל ֱאֹלהִׁ ַויְּ

י מִׁ ַביֹו יעִׁ בִׁ לם ַהשְּ ה כָּ שָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ  מְּ
4616 

 ויקרא:כג:ח
ֶתם  ַרבְּ קְּ הִׁ א וְּ רָּ קְּ י מִׁ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַעת יָּמִׁ בְּ ֶשה ַלה’ שִׁ אִׁ

ל  ֹקֶדש ה לֹא ַתֲעשּוכָּ ֶלאֶכת ֲעֹבדָּ  מְּ
4616 

 פסוקי שבת ויו"ט שווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:א:לא
א ים ֶאת ַוַירְּ ל  ֱאֹלהִׁ י ֶעֶרב כָּ הִׁ ֹאד ַויְּ ֵנה טֹוב מְּ הִׁ ה וְּ שָּ ֲאֶשר עָּ

י שִׁ י ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ הִׁ  ַויְּ
3065 

ם בראשית:ב:א ַמיִׁ כֻׁלּו ַהשָּ ֶרץ וְּ  ַויְּ אָּ הָּ לוְּ ם כָּ אָּ בָּ  958 צְּ

 בבראשית:ב:
ֹבת  שְּ ה ַויִׁ שָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ י מְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַכל ֱאֹלהִׁ ַויְּ

בִׁ  י מִׁ ַביֹום ַהשְּ ליעִׁ ה כָּ שָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ  מְּ
4616 

 שמות:כו:א

ֶאת הַ  ֵכֶלת וְּ זָּר ּותְּ שְּ יֹעת ֵשש מָּ רִׁ ן ַתֲעֶשה ֶעֶשר יְּ כָּ שְּ מִׁ
ם.  ים ַמֲעֵשה ֹחֵשב ַתֲעֶשה ֹאתָּ בִׁ רֻׁ י כְּ נִׁ ֹתַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ וְּ

(8639) 
8639= 

 רמז דשקול מלאכת המשכן כנגד כל מעשי בראשית

 כל איסורי שבת נלמדים מהל"ט מלאכות שבמשכן.
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 בראשית:ב:ז
יו  ַאפָּ ַפח בְּ ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ר מִׁ פָּ ם עָּ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ יֶצר ה’ ֱאֹלהִׁ ַויִׁ

ֶנֶפש ַחיָּה ם לְּ דָּ אָּ י הָּ הִׁ ים ַויְּ ַמת ַחיִׁ שְּ  נִׁ
2999 

 בראשית:יג:טו
י ֶאת ל  כִׁ ֲעָך ַעד כָּ ַזרְּ ֶננָּה ּולְּ ָך ֶאתְּ ה ֹרֶאה לְּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ אָּ הָּ

ם  עֹולָּ
2999 

 ובמשמעות פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 בראשית:ב:ח
ם ֲאֶשר  דָּ אָּ ם ֶאת הָּ ֶקֶדם ַויֶָּשם שָּ ֵעֶדן מִׁ ים ַגן בְּ ַּטע ה’ ֱאֹלהִׁ ַויִׁ

ר  יָּצָּ
2518 

 שמות:טז:כה
ת ַהיֹום ַלה’ ַהיֹום לֹא  י ַשבָּ לֻׁהּו ַהיֹום כִׁ כְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה אִׁ

ֶדה הּו ַבשָּ אֻׁ צָּ מְּ  תִׁ
2519 

כֵ  תהלים:סח:יג לַמלְּ לָּ ַחֵלק שָּ ת תְּ ַות ַביִׁ ֹדדּון ּונְּ ֹדדּון יִׁ אֹות יִׁ בָּ  2519 י צְּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:ב:י
ר יֹ  נָּהָּ יָּה וְּ הָּ ֵרד וְּ פָּ ם יִׁ שָּ ן ּומִׁ קֹות ֶאת ַהגָּ ַהשְּ ֵצא ֵמֵעֶדן לְּ

ים: אשִׁ ה רָּ עָּ בָּ ַארְּ  לְּ
3391 

 בשנת ג"א שצ"ה העיר ה' את רוחו של כורש זרובבל ודניאל לבנות את ביהמ"ק

 

 בראשית:ב:טו
ע ַגן ֵעֶדן לְּ ֵחהּו בְּ ם ַוַינִׁ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ ַקח ה’ ֱאֹלהִׁ ּהַויִׁ דָּ  בְּ

ש ּהּולְּ רָּ מְּ  ׁ 
1643 

ר שמות:יג:כ בָּ דְּ ֵצה ַהמִׁ קְּ ם בִׁ ֵאתָּ ֹכת ַוַיֲחנּו בְּ סֻׁ עּו מִׁ סְּ  1643 ַויִׁ

תָּ ֵאת ה’ ֱאֹלֶהיָך בְּ  דברים:ו:ה ַהבְּ אָּ לוְּ ָך ּובְּ  כָּ בְּ בָּ ללְּ ָך ּובְּ  כָּ שְּ לַנפְּ ֹאֶדָך כָּ  1644 מְּ

ֵתנּו ֶסלָּה תהלים:סח:כ שּועָּ ֵאל יְּ נּו הָּ ס לָּ רּוְך ֲאֹדנָּי יֹום יֹום ַיֲעמָּ  1644 בָּ

יעַ  תהלים:עב:יג ים יֹושִׁ יֹונִׁ שֹות ֶאבְּ ַנפְּ יֹון וְּ ֶאבְּ  1644 יָֹּחס ַעל ַדל וְּ

 ופלאפסוקים השווים במנין ובמשמעות 
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 בראשית:ג:ה
י ֹידֵ  יֹום אֲ כִׁ י בְּ ים כִׁ לַע ֱאֹלהִׁ חּו ֵעיֵניֶכם כָּ קְּ פְּ נִׁ ֶמנּו וְּ ֶכם מִׁ

ֵעי  ים ֹידְּ יֶתם ֵכאֹלהִׁ יִׁ הְּ עוִׁ רָּ  טֹוב וָּ
1949 

 בשנת אלף תתקמ"ח נולד אברהם אבינו ע"ה

 

 בראשית:ג:טז
ה  שָּ אִׁ י ֶאל הָּ דִׁ ֶעֶצב ֵתלְּ ֵהֹרֵנְך בְּ בֹוֵנְך וְּ צְּ ֶבה עִׁ ה ַארְּ בָּ ַמר ַהרְּ אָּ

ש מְּ הּוא יִׁ ֵתְך וְּ שּוקָּ יֵשְך תְּ ֶאל אִׁ ים וְּ נִׁ לבָּ ְך ׁ   בָּ
4246 

 דברים:טז:יד
ַהֵגר  י וְּ ַהֵלוִׁ ֶתָך וְּ ָך ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִׁ נְּ ה ּובִׁ ַחֶגָך ַאתָּ תָּ בְּ ַמחְּ שָּ וְּ

ֶריָך עָּ שְּ נָּה ֲאֶשר בִׁ מָּ ַאלְּ הָּ ַהיָּתֹום וְּ  וְּ
4246 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:ג:יט
ֵזַעת  ֶמנָּה בְּ י מִׁ ה כִׁ מָּ ֲאדָּ ָך ֶאל הָּ ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם ַעד שּובְּ

שּוב ר תָּ פָּ ֶאל עָּ ה וְּ ר ַאתָּ פָּ י עָּ תָּ כִׁ חְּ  לֻׁקָּ
4191 

 דברים:יב:ז
ֶכם  ַלח ֶידְּ שְּ ֹכל מִׁ ֶתם בְּ ַמחְּ ֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ּושְּ פְּ ם לִׁ ֶתם שָּ ַוֲאַכלְּ

ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵתיֶכם ֲאֶשר ֵבַרכְּ  ַאֶתם ּובָּ
4191 

 תהלים:צ:י
נָּה  ים שָּ מֹונִׁ בּוֹרת שְּ גְּ ם בִׁ אִׁ נָּה וְּ ים שָּ עִׁ בְּ ֶהם שִׁ נֹוֵתינּו בָּ ֵמי שְּ יְּ

ז חִׁ  י גָּ ֶון כִׁ אָּ ל וָּ מָּ ם עָּ בָּ הְּ רָּ ה.וְּ  יש ַונָּעֻׁפָּ
4192 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

תֹו כ בראשית:ג:כא שְּ אִׁ ם ּולְּ דָּ אָּ ים לְּ נֹותַוַיַעש ה’ ֱאֹלהִׁ ֵשם עֹור ּתְּ בִׁ  2856 ַוַילְּ

ה מ שמות:כה:מ ם ֲאֶשר ַאתָּ יתָּ נִׁ ַתבְּ ֵאה ַוֲעֵשה בְּ ֶאהּורְּ ר רְּ הָּ  2857 בָּ

 שמות:כג:כ
י שֹ  ֹנכִׁ ֵנה אָּ יֲאָך ֶאל הִׁ ַלֲהבִׁ ֶרְך וְּ ָך ַבדָּ רְּ מָּ שְּ ֶניָך לִׁ פָּ ְך לְּ אָּ ֵלַח ַמלְּ

י ֹנתִׁ קֹום ֲאֶשר ֲהכִׁ  ַהמָּ
2858 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:ה:א
ים  מּות ֱאֹלהִׁ דְּ ם בִׁ דָּ ים אָּ רֹא ֱאֹלהִׁ יֹום בְּ ם בְּ דָּ ֹדת אָּ ֶזה ֵסֶפר תֹולְּ

ה ֹאתֹו שָּ  עָּ
2949 
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 בראשית:ה:ב
יֹום  ם בְּ דָּ ם אָּ מָּ א ֶאת שְּ רָּ קְּ ם ַויִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ם ַויְּ אָּ רָּ ה בְּ ֵקבָּ ר ּונְּ זָּכָּ

ם אָּ רְּ בָּ  הִׁ

2761 

5710= 

 בראשית: מח:ד
י  נַָּתתִׁ ים וְּ ַהל ַעמִׁ קְּ יָך לִׁ ַתתִׁ ָך ּונְּ יתִׁ בִׁ רְּ הִׁ ָך וְּ רְּ י ַמפְּ נִׁ נְּ ַויֹאֶמר ֵאַלי הִׁ

ֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאחֻׁ  ַזרְּ ֶרץ ַהזֹאת לְּ אָּ ם:ֶאת הָּ  ַזת עֹולָּ
5711 

 

י בראשית:ה:כג הִׁ ל  ַויְּ ֵמי ֲחנֹוכָּ נָּהיְּ ֹלש ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ים שָּ שִׁ שִׁ ֵמש וְּ  3022 ְך חָּ

 בראשית:ה:לא
י הִׁ ל  ַויְּ נָּה כָּ ַבע ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ים שָּ עִׁ בְּ שִׁ ֵמי ֶלֶמְך ֶשַבע וְּ יְּ

 ַויָֹּמת
3022 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 בראשית:ה:כט
רָּ  קְּ בֹון ַויִׁ צְּ ַמֲעֵשנּו ּוֵמעִׁ ַנֲחֵמנּו מִׁ מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה יְּ א ֶאת שְּ

ּה ה’ רָּ ה ֲאֶשר ֵארְּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ  יֵָּדינּו מִׁ
3497 

 בראשית:ה:לב
ֶאת  ם וְּ נָּה ַויֹוֶלד ֹנַח ֶאת ֵשם ֶאת חָּ י ֹנַח ֶבן ֲחֵמש ֵמאֹות שָּ הִׁ ַויְּ

 יֶָּפת
3492 

 סמוכים לעד ה' ביניהם במנין

 

 בראשית:ו:ה
ֶרץ וְּ ַוַירְּ  אָּ ם בָּ דָּ אָּ ַעת הָּ ה רָּ י ַרבָּ לא ה’ כִׁ בֹו  כָּ ֹבת לִׁ שְּ ֵיֶצר ַמחְּ

ל  ַרק ַרע  ַהיֹוםכָּ
3318 

 בשנת ג"א שי"ט צר נבוכדנצר על ירושלים ואז היה חורבן עיר נינוה

 

 בראשית:ו:יד
ּה  תָּ ֹאתָּ ַפרְּ כָּ ה וְּ ים ַתֲעֶשה ֶאת ַהֵתבָּ נִׁ ָך ֵתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר קִׁ ֲעֵשה לְּ

חּוץ ַבֹכֶפר ת ּומִׁ ַביִׁ  מִׁ
5484 

 בראשית:ו:יז
ַשֵחת ֶרץ לְּ אָּ ם ַעל הָּ יא ֶאת ַהַמבּול ַמיִׁ י ֵמבִׁ נִׁ נְּ י הִׁ ל  ַוֲאנִׁ ר כָּ שָּ בָּ

ם  יִׁ מָּ ַתַחת ַהשָּ ים מִׁ וָּע ֹכלֲאֶשר בֹו רּוַח ַחיִׁ גְּ ֶרץ יִׁ אָּ  ֲאֶשר בָּ
5462 

 הם במניןסמוכים לעד כ"ב ביני
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ֶאת יֶָּפת בראשית:ו:י ם וְּ ים ֶאת ֵשם ֶאת חָּ נִׁ ה בָּ ֹלשָּ  2938 ַויֹוֶלד ֹנַח שְּ

ֲעָך  בראשית:כב:יח ַזרְּ כּו בְּ רְּ בָּ תְּ הִׁ י ֹכלוְּ ֹקלִׁ תָּ בְּ ַמעְּ ֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר שָּ אָּ  2938 גֹוֵיי הָּ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 בראשית:ו:כא
ה ַאתָּ ָך מִׁ  וְּ לַקח לְּ ָך  כָּ יָּה לְּ הָּ תָּ ֵאֶליָך וְּ ַספְּ אָּ ֵכל וְּ ל ֲאֶשר ֵיאָּ ַמֲאכָּ

א ֶהם לְּ לָּ הוְּ לָּ  כְּ
2164 

 ויתן לךבשנת ב"א קס"ד נתברך יעקב אע"ה בברכת 

 

 בראשית:ז:יא

ַנת ֵשש שְּ ר בִׁ שָּ ה עָּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ ַחֵיי ֹנַח ַבֹחֶדש ַהֵשנִׁ נָּה לְּ  ֵמאֹות שָּ
עּו קְּ בְּ ל  יֹום ַלֹחֶדש ַביֹום ַהֶזה נִׁ ֹבת כָּ ה ַוֲארֻׁ הֹום ַרבָּ ֹנת תְּ יְּ ַמעְּ

חּו תָּ פְּ ם נִׁ ַמיִׁ  ַהשָּ
7425 

 ויקרא:כו:לד
ֶצה הָּ  רְּ ז תִׁ ֹתֶתיהָּ אָּ ֶרץ ֶאת ַשבְּ ֵמי ה ֹכלאָּ היְּ ַאֶתם ַשמָּ ֶאֶרץ וְּ  בְּ

ֵביֶכם ַבת זאָּ  ֹאיְּ שְּ ֶרץ תִׁ אָּ ת הָּ צָּ רְּ הִׁ ֹתֶתיהָּ  ֶאת וְּ  ַשבְּ
7425 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 בראשית:ז:יז
אּו ֶאת  שְּ ם ַויִׁ בּו ַהַמיִׁ רְּ ֶרץ ַויִׁ אָּ ים יֹום ַעל הָּ עִׁ בָּ י ַהַמבּול ַארְּ הִׁ ַויְּ

ר ה ַותָּ ֶרץ ֵמַעל םַהֵתבָּ אָּ  הָּ
3426 

 בראשית:ח:ה
ֲעשִׁ  סֹור ַעד ַהֹחֶדש הָּ חָּ לֹוְך וְּ יּו הָּ ם הָּ ַהַמיִׁ ד וְּ ֶאחָּ י בְּ ירִׁ ֲעשִׁ י בָּ ירִׁ

ים רִׁ אֵשי ֶההָּ אּו רָּ רְּ  ַלֹחֶדש נִׁ
3426 

 ין ובמשמעותפסוק בפסוק שוה בשוה במנ

 

 בראשית:ח:יג

בּו  רְּ ד ַלֹחֶדש חָּ ֶאחָּ אשֹון בְּ רִׁ נָּה בָּ ֵשש ֵמאֹות שָּ ַאַחת וְּ י בְּ הִׁ ַויְּ
ֶרץ וַ  אָּ ם ֵמַעל הָּ ֵנה ַהַמיִׁ הִׁ א וְּ ה ַוַירְּ ֵסה ַהֵתבָּ כְּ יַָּסר ֹנַח ֶאת מִׁ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ בּו פְּ רְּ  חָּ
5479 

 בראשית:ו:יד
ָך תֵ  ּה ֲעֵשה לְּ תָּ ֹאתָּ ַפרְּ כָּ ה וְּ ים ַתֲעֶשה ֶאת ַהֵתבָּ נִׁ ַבת ֲעֵצי ֹגֶפר קִׁ

חּוץ ַבֹכֶפר ת ּומִׁ ַביִׁ  מִׁ
5484 

 פסוקים השווים במשמעות חמשה ביניהם במנין
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 בראשית:ט:ב

ֶיה ַעלּומֹוַראֲ  הְּ ֶכם יִׁ תְּ חִׁ ל  ֶכם וְּ ַעלכָּ ֶרץ וְּ אָּ ל  ַחַית הָּ עֹוף כָּ
ה ּובְּ  מָּ ֲאדָּ ֹמש הָּ רְּ ֹכל ֲאֶשר תִׁ ם בְּ יִׁ מָּ לַהשָּ ֶכם  כָּ ֶידְּ ֵגי ַהיָּם בְּ דְּ

נּו תָּ  נִׁ
4648 

 דברים:יא:כה
ֵתן ה’ ֱאֹלֵהיֶכם  ֶכם ּומֹוַרֲאֶכם יִׁ דְּ ֵניֶכם ַפחְּ פְּ יש בִׁ ַיֵצב אִׁ תְּ לֹא יִׁ

ֵני  לַעל פְּ ֶכם כָּ ֶבר לָּ ּה ַכֲאֶשר דִׁ כּו בָּ רְּ דְּ ֶרץ ֲאֶשר תִׁ אָּ  הָּ
4654 

 שני פסוקים במשמעות אחת ששה ביניהם במנין

 

מֹו בראשית:ט:כז ַנַען ֶעֶבד לָּ י כְּ יהִׁ ֳהֵלי ֵשם וִׁ אָּ ֹכן בְּ שְּ יִׁ ֶיֶפת וְּ ים לְּ תְּ ֱאֹלהִׁ  2243 ַיפְּ

 בשנת ב"א רמ"ג ותכלנה ימי הרעב במצרים ובני יעקב ישבו לבטח בארץ גושן

 

 בראשית:טו:יג
ֶהם  ֶאֶרץ לֹא לָּ ֲעָך בְּ ֶיה ַזרְּ הְּ י ֵגר יִׁ ם יָֹּדַע ֵתַדע כִׁ רָּ ַאבְּ ַויֹאֶמר לְּ

נָּה ַבע ֵמאֹות שָּ ם ַארְּ נּו ֹאתָּ עִׁ דּום וְּ  ַוֲעבָּ
3823 

 בשנת ג"א תתכ"ב הוסר התמיד והעמידו צלם בהיכל

 

 בראשית:טז:א
ּה  מָּ ית ּושְּ רִׁ צְּ ה מִׁ חָּ פְּ לָּּה שִׁ ה לֹו וְּ דָּ ם לֹא יָּלְּ רָּ ַרי ֵאֶשת ַאבְּ שָּ וְּ

ר גָּ  הָּ
3309 

ֵעיֶניהָּ  בראשית:טז:ד ּה בְּ תָּ רְּ בִׁ ה ַוֵתַקל גְּ תָּ רָּ י הָּ ר ַוַתַהר ַוֵתֶרא כִׁ גָּ  3409 ַויָּבֹא ֶאל הָּ

 ם במניןסמוכים לעד ק' ביניה

 

 בראשית:טז:טו
ר  גָּ ה הָּ דָּ נֹו ֲאֶשר יָּלְּ ם ֶשם בְּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ ם ֵבן ַויִׁ רָּ ַאבְּ ר לְּ גָּ ַוֵתֶלד הָּ

ֵעאל מָּ שְּ  יִׁ
3140 

 בראשית:יז:ה
לֹא יִׁ  י ַאב וְּ ם כִׁ הָּ רָּ ָך ַאבְּ מְּ יָּה שִׁ הָּ ם וְּ רָּ ָך ַאבְּ מְּ ֵרא עֹוד ֶאת שִׁ קָּ

יָך ַתתִׁ ם נְּ  ֲהמֹון גֹויִׁ
3139 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות
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הִׁ  בראשית:יא:א לי ַויְּ ים כָּ דִׁ ים ֲאחָּ רִׁ בָּ ת ּודְּ ה ֶאחָּ פָּ ֶרץ שָּ אָּ  1496 הָּ

 במנין כולל של כל הא"ב כידוע אלף תצ"ה ומרומז בפסוק

 

 בראשית:יב:ג
ָך ַוֲאבָּ  כּו בְּ רְּ בְּ נִׁ ֹאר וְּ ָך אָּ ַקֶללְּ ֶכיָך ּומְּ רְּ בָּ ה מְּ כָּ ֹחת  ֹכלרְּ פְּ שְּ מִׁ

ה מָּ ֲאדָּ  הָּ
2193 

כָּ  תהלים:קב:יט ַהֶלל יָּּה:תִׁ א יְּ רָּ בְּ ַעם נִׁ דֹור ַאֲחרֹון וְּ  2194 ֶתב זֹאת לְּ

בשנת ב"א קצ"ב נשא יעקב את לאה ורחל ולשנה שאחריו ב"א קצ"ג היתה התחלת לידת שבטי בני 
 ופלאישראל 

 

 בראשית:יב:י
ֵבד  י כָּ ם כִׁ גּור שָּ ה לָּ מָּ ַריְּ צְּ ם מִׁ רָּ ֶרץ ַוֵיֶרד ַאבְּ אָּ ב בָּ עָּ י רָּ הִׁ ַויְּ

ֶרץ אָּ ב בָּ עָּ רָּ  הָּ
2649 

 בראשית:יב:יג
י  שִׁ ה ַנפְּ תָּ יְּ חָּ י ַבֲעבּוֵרְך וְּ יַטב לִׁ ַמַען יִׁ תְּ לְּ י אָּ י נָּא ֲאֹחתִׁ רִׁ מְּ אִׁ

ֵלְך לָּ גְּ  בִׁ
2637 

 סמוכים לעד י"ב ביניהם במנין

 

ב בראשית:יג:ב ֶנה ַבֶכֶסף ּוַבזָּהָּ קְּ ֹאד ַבמִׁ ֵבד מְּ ם כָּ רָּ ַאבְּ  701 וְּ

 כמנין שב"ת כל ברכאן ביומא שביעאה תליא

 

 בראשית:יג:ט
לֲהלֹא  פָּ  כָּ ֶרץ לְּ אָּ נָּה הָּ ֵאימִׁ מֹאל וְּ ם ַהשְּ י אִׁ לָּ ֶרד נָּא ֵמעָּ פָּ ֶניָך הִׁ

ה ילָּ אִׁ מְּ ַאשְּ ין וְּ ם ַהיָּמִׁ אִׁ  וְּ
2146 

 בראשית:יג:יב
רָּ  ר ַוֶיֱאַהל ַעד ַאבְּ כָּ ֵרי ַהכִׁ עָּ לֹוט יַָּשב בְּ נַָּען וְּ ֶאֶרץ כְּ ם יַָּשב בְּ

ֹדם  סְּ
2158 

 סמוכים לעד י"ב ביניהם במנין

 

 בראשית:יד:כב
 ֹ יֹון ַוי י ֶאל ה’ ֵאל ֶעלְּ י יָּדִׁ ֹמתִׁ ֹדם ֲהרִׁ ם ֶאל ֶמֶלְך סְּ רָּ אֶמר ַאבְּ

ֶרץ ם וָּאָּ ַמיִׁ  ֹקֵנה שָּ
2500 

 בשנת ב"א ת"ק תיקן יהושע בן נון תפלת עלינו לשבח
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 ובמנין הפסוק ב"א ת"ק הוא בשמות לד,ה וירד ה' בענן וגו' התחלת הפסוקים של הי"ג מדות

 

 בראשית:טו:ב
י ּוֶבן ַויֹאמֶ  ירִׁ י הֹוֵלְך ֲערִׁ ֹנכִׁ אָּ י וְּ ֶתן לִׁ ם ֲאֹדנָּי ה’ ַמה תִׁ רָּ ר ַאבְּ

יֶעֶזר י הּוא ַדֶמֶשק ֱאלִׁ  ֶמֶשק ֵביתִׁ
3858 

 בראשית:מו:כו
ל יַ  כָּ ה לְּ אָּ ֵני ַהֶנֶפש ַהבָּ ֵשי בְּ ַבד נְּ לְּ ֵרכֹו מִׁ ֵאי יְּ ה ֹיצְּ מָּ ַריְּ צְּ ֲעֹקב מִׁ

ל  ַיֲעֹקב ים וֵָּששכָּ שִׁ  ֶנֶפש שִׁ
3858 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:יז:א
א ה’ ֶאל וַ  ים ַוֵירָּ נִׁ ֵתַשע שָּ נָּה וְּ ים שָּ עִׁ שְּ ם ֶבן תִׁ רָּ י ַאבְּ הִׁ יְּ

ים מִׁ ֵיה תָּ ַני ֶוהְּ פָּ ַהֵלְך לְּ תְּ י ֵאל ַשַדי הִׁ יו ֲאנִׁ ם ַויֹאֶמר ֵאלָּ רָּ  ַאבְּ
5050 

ֶאתְּ  בראשית:יז:ב ֹאדוְּ ֹאד מְּ מְּ ָך בִׁ ֶבה אֹותְּ ַארְּ י ּוֵביֶנָך וְּ י ֵבינִׁ יתִׁ רִׁ  נָּה בְּ
1977 

7028= 

 שמות:כ:יא

ֶרץ ֶאת ַהיָּם  אָּ ֶאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ה ה' ֶאת ַהשָּ שָּ ים עָּ י ֵשֶשת יָּמִׁ כִׁ
י עַ  יעִׁ בִׁ ם ַויַָּנח ַביֹום ַהשְּ ל ֲאֶשר בָּ ֶאת כָּ ל ֵכן ֵבַרְך ה' ֶאת יֹום וְּ
ֵשהּו. ַקדְּ ת ַויְּ  ַהַשבָּ

7028 

 שבעת אלפים כ"ח רמז שבת כח

 

הִׁ  בראשית:יז:ו ָך ֵיֵצאּווְּ מְּ ים מִׁ כִׁ לָּ ם ּומְּ גֹויִׁ יָך לְּ ַתתִׁ ֹאד ּונְּ ֹאד מְּ מְּ ָך בִׁ י ֹאתְּ ֵרתִׁ  2542 פְּ

 במדבר:כד:ט
ֶריָך  ֹארְּ רּוְך וְּ ֶכיָך בָּ רְּ בָּ יֶמנּו מְּ קִׁ י יְּ יא מִׁ בִׁ לָּ י ּוכְּ ַכב ַכֲארִׁ ַרע שָּ כָּ

רּור  אָּ
2542 

 שמעותפסוקים השווים במנין ובמ

 

 בראשית:יז:ה
י ַאב  ם כִׁ הָּ רָּ ָך ַאבְּ מְּ יָּה שִׁ הָּ ם וְּ רָּ ָך ַאבְּ מְּ ֵרא עֹוד ֶאת שִׁ קָּ לֹא יִׁ וְּ

יָך ַתתִׁ ם נְּ  ֲהמֹון גֹויִׁ
3139 

 בראשית:טז:טו
ר ַוֵתלֶ  גָּ ה הָּ דָּ נֹו ֲאֶשר יָּלְּ ם ֶשם בְּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ ם ֵבן ַויִׁ רָּ ַאבְּ ר לְּ גָּ ד הָּ

ֵעאל מָּ שְּ  יִׁ
3140 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות



 
- 29 - 

 

 בראשית:יז:ח
נָּתַ  גֶֻׁריָך ֵאתוְּ ֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ מְּ ַזרְּ ָך ּולְּ י לְּ ל  תִׁ ַנַען כָּ ֶאֶרץ כְּ

ם וְּ  ַזת עֹולָּ יםַלֲאחֻׁ ֶהם ֵלאֹלהִׁ י לָּ יתִׁ יִׁ  הָּ
4609 

 בראשית:יז:ט
ה  ֹמר ַאתָּ שְּ י תִׁ יתִׁ רִׁ ה ֶאת בְּ ַאתָּ ם וְּ הָּ רָּ ים ֶאל ַאבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

םוְּ  ֹדֹרתָּ ֲעָך ַאֲחֶריָך לְּ  ַזרְּ
4619 

 בראשית:יז:ו
יד בָּ  לִׁ ֹדֹרֵתיֶכם יְּ ר לְּ ל זָּכָּ ֶכם כָּ מֹול לָּ ים יִׁ ֹמַנת יָּמִׁ ת ּוֶבן שְּ יִׁ
ֲעָך הּוא. ַזרְּ ר ֲאֶשר לֹא מִׁ ֹכל ֶבן ֵנכָּ ַנת ֶכֶסף מִׁ קְּ  ּומִׁ

4620 

 סמוכים לעד י' ביניהם במנין

 

ה ֵבן בראשית:יח:יד רָּ שָּ ֵעת ַחיָּה ּולְּ שּוב ֵאֶליָך כָּ ר ַלמֹוֵעד אָּ בָּ ֵלא ֵמה’ דָּ פָּ  2024 ֲהיִׁ

 בשנת ב"א כ"ג ואברהם בן חמש ושבעים שנה ויאמר אליו ה' לך לך מארצך ושם תזכה לבנים

 

י ֹעֶשה בראשית:יח:יז ם ֲאֶשר ֲאנִׁ הָּ רָּ י ֵמַאבְּ ַכֶסה ֲאנִׁ ר ַהמְּ מָּ  1689 ַוה’ אָּ

יק ַתֲהֹרג בראשית:כ:ד ַרב ֵאֶליהָּ ַויֹאַמר ֲאֹדנָּי ֲהגֹוי ַגם ַצדִׁ יֶמֶלְך לֹא קָּ  1689 ַוֲאבִׁ

יר ַיֲעֹקב. תהלים:קלב:ה נֹות ַלֲאבִׁ כָּ שְּ קֹום ַלה' מִׁ א מָּ צָּ  1689 ַעד ֶאמְּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:יח:כא
דָּ  ם לֹא ֵארְּ אִׁ ה וְּ לָּ שּו כָּ ה ֵאַלי עָּ אָּ ּה ַהבָּ תָּ ַצֲעקָּ ֶאה ַהכְּ ֶארְּ ה נָּא וְּ

ה עָּ  ֵאדָּ
1807 

 בראשית:יח:כב
ֵני  פְּ ם עֹוֶדנּו ֹעֵמד לִׁ הָּ רָּ ַאבְּ ה וְּ ֹדמָּ כּו סְּ ים ַוֵילְּ ֲאנָּשִׁ ם הָּ שָּ נּו מִׁ פְּ ַויִׁ

 ה’
1819 

 סמוכים לעד י"ב ביניהם במנין

 

 בראשית:יט:כד
ה ג ַעל ֲעֹמרָּ ֹדם וְּ יר ַעל סְּ טִׁ מְּ יתַוה’ הִׁ רִׁ ן ה’ ֵמֵאת וֵָּאש ּפְּ  מִׁ
ם יִׁ מָּ  ַהשָּ

2873 
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 בראשית:יט:כה
ֵאתַויַ  ֵאל וְּ ים הָּ רִׁ ל  ֲהֹפְך ֶאת ֶהעָּ ֵאתכָּ ר וְּ כָּ ל  ַהכִׁ ים כָּ רִׁ ֵבי ֶהעָּ ֹישְּ

ה מָּ ֲאדָּ ֶצַמח הָּ  וְּ
2888 

 סמוכים לעד ט"ו ביניהם במנין

 

 בראשית:יט:לז
ב ַעד ַותֵ  י מֹואָּ ב הּוא ֲאבִׁ מֹו מֹואָּ א שְּ רָּ קְּ ה ֵבן ַותִׁ ירָּ כִׁ ֶלד ַהבְּ

 ַהיֹום
2045 

 בראשית:יט:לח
וא ה ַגם הִׁ ירָּ עִׁ ַהצְּ י  וְּ י הּוא ֲאבִׁ מֹו ֶבן ַעמִׁ א שְּ רָּ קְּ ה ֵבן ַותִׁ דָּ יָּלְּ

ֵני ַעמֹון ַעד ַהיֹום  בְּ
2155 

 סמוכים לעד ק"י ביניהם במנין

 

 בראשית:כ:יז
יֶמֶלְך  ים ֶאת ֲאבִׁ א ֱאֹלהִׁ פָּ רְּ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ם ֶאל הָּ הָּ רָּ ַפֵלל ַאבְּ תְּ ַויִׁ

יו ַוֵיֵלדּו ֹהתָּ ַאמְּ תֹו וְּ שְּ ֶאת אִׁ  וְּ
3451 

 בראשית:כ:יח
י עָּ  ַעדכִׁ ַצר ה’ בְּ ל  ֹצר עָּ ה כָּ רָּ ַבר שָּ יֶמֶלְך ַעל דְּ ֵבית ֲאבִׁ ֶרֶחם לְּ

ם הָּ רָּ  ֵאֶשת ַאבְּ
3455 

 ד' ביניהם במנין ובמשמעותפסוק בפסוק כמעט שוה בשוה 

 

 בראשית:כא:ח
דַ  גְּ ֵמל ַויִׁ גָּ יֹום הִׁ דֹול בְּ ֶתה גָּ שְּ ם מִׁ הָּ רָּ ַמל ַוַיַעש ַאבְּ גָּ ל ַהֶיֶלד ַויִׁ

ק חָּ צְּ  ֶאת יִׁ
2358 

י ֵבן ַאֵחר בראשית:ל:כד מֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף ה’ לִׁ א ֶאת שְּ רָּ קְּ  2358 ַותִׁ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

תוַ  בראשית:כא:כ י ֹרֶבה ַקשָּ הִׁ ר ַויְּ בָּ דְּ ל ַוֵיֶשב ַבמִׁ דָּ גְּ ים ֶאת ַהַנַער ַויִׁ י ֱאֹלהִׁ הִׁ  2500 יְּ

םַויֵ  בראשית:כא:כא יִׁ רָּ צְּ ה ֵמֶאֶרץ מִׁ שָּ מֹו אִׁ ַקח לֹו אִׁ ן ַותִׁ ארָּ ַבר פָּ דְּ מִׁ  2511 ֶשב בְּ

 סמוכים לעד י"א ביניהם במנין

 

םַויִׁ  בראשית:כא:לג ֵשם ה’ ֵאל עֹולָּ ם בְּ א שָּ רָּ קְּ ַבע ַויִׁ ֵאר שָּ בְּ  2205 ַּטע ֶאֶשל בִׁ
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 בשנת ב"א ר"ה וירא ה' אל יעקב ויאמר לו שוב אל ארץ מולדתך וברח מלבן ורחל גנבה התרפים

 

 בראשית:כב:יד
קְּ  ֵמר ַויִׁ ֶאה ֲאֶשר ֵיאָּ רְּ קֹום ַההּוא ה’ יִׁ ם ֵשם ַהמָּ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ

ֶאה ַהר ה’ ֵירָּ  ַהיֹום בְּ
2617 

 בראשית:כח:יז
ם ֵבית  י אִׁ קֹום ַהֶזה ֵאין ֶזה כִׁ א ַהמָּ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָּ ירָּ ַויִׁ

ם יִׁ מָּ ֶזה ַשַער ַהשָּ ים וְּ  ֱאֹלהִׁ
2619 

 בראשית:מז:ז
ֶרְך  בָּ ֹעה ַויְּ ֵני ַפרְּ פְּ ֵדהּו לִׁ יו ַוַיֲעמִׁ בִׁ ַויֵָּבא יֹוֵסף ֶאת ַיֲעֹקב אָּ

ֹעה  ַיֲעֹקב ֶאת ַפרְּ
2619 

ֵטי ה תהלים:יט:י פְּ שְּ ַעד מִׁ ה עֹוֶמֶדת לָּ הֹורָּ ַאת ה’ טְּ רְּ ויִׁ דָּ קּו ַיחְּ דְּ  2620 ’ ֱאֶמת צָּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

ֲעָך  בראשית:כב:יח ַזרְּ כּו בְּ רְּ בָּ תְּ הִׁ י ֹכלוְּ ֹקלִׁ תָּ בְּ ַמעְּ ֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר שָּ אָּ  2938 גֹוֵיי הָּ

 בראשית:כב:יט
בשַויָּ  ם ׁ  הָּ רָּ ַבע  ֶאל ַאבְּ ֵאר שָּ ו ֶאל בְּ דָּ כּו ַיחְּ מּו ַוֵילְּ יו ַויָּקֻׁ רָּ עָּ נְּ

ַבע ֵאר שָּ בְּ ם בִׁ הָּ רָּ  ַוֵיֶשב ַאבְּ
2944 

 סמוכים לעד ו' ביניהם במנין

 

ם םַויָּק בראשית:כג:ג הָּ רָּ ֵני ֵמַעל ַאבְּ ַדֵבר ֵמתֹו פְּ ֵני ֶאל ַויְּ  2124 ֵלאֹמר ֵחת בְּ

 בשנת ב"א קכ"ג מת אברהם אבינו בן מאה וחמש ושבעים שנה

 

 בראשית:כג:יט
ַאֲחֵר  ַברי ֵכן וְּ ֵדה  קָּ ַרת שְּ עָּ תֹו ֶאל מְּ שְּ ה אִׁ רָּ ם ֶאת שָּ הָּ רָּ ַאבְּ

ֵרא הִׁ  ֵני ַממְּ ה ַעל פְּ ֵפלָּ נַָּעןַהַמכְּ ֶאֶרץ כְּ רֹון בְּ  וא ֶחבְּ
4970 

 בראשית:מז:ל
ַכבְּ  שָּ ם וְּ ַריִׁ צְּ מִׁ י מִׁ אַתנִׁ שָּ ם ֲאֹבַתי ּונְּ י עִׁ יתִׁ ַתנִׁ ַברְּ ם  ּוקְּ תָּ רָּ בֻׁ קְּ בִׁ

י ֶאֱעֶשה ֹנכִׁ ֶרָך ַויֹאַמר אָּ בָּ דְּ  כִׁ
4970 

 פסוק בפסוק שוה במנין ובמשמעות

 

 בראשית:כד:יג
ֹאת הִׁ  יר ֹיצְּ עִׁ ֵשי הָּ נֹות ַאנְּ ם ּובְּ יִׁ ב ַעל ֵעין ַהמָּ צָּ י נִׁ ֹנכִׁ ֵנה אָּ

ם יִׁ ֹאב מָּ שְּ  לִׁ
2642 
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 בראשית:כד:כא
יש מִׁ  אִׁ הָּ ם וְּ כֹו אִׁ יַח ה’ ַדרְּ לִׁ צְּ ַדַעת ַההִׁ יש לָּ ּה ַמֲחרִׁ ֵאה לָּ תָּ שְּ

 לֹא
2641 

 פסוק בפסוק שוה במנין ובמשמעות

 

ֶעֶבד ץַויָּר בראשית:כד:יז ּה הָּ אתָּ רָּ קְּ ֹ  לִׁ י אֶמרַוי ינִׁ יאִׁ מִׁ עַ  נָּא ַהגְּ ם טמְּ ַכֵדְך ַמיִׁ  1853 מִׁ

ֹ  בראשית:כד:נז יהָּ ַוי ה ֶאת פִׁ ֲאלָּ שְּ נִׁ א ַלַנֲערָּ וְּ רָּ קְּ רּו נִׁ  1852 אמְּ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 בראשית:כד:נד
 ֹ ינּו ַויָּקּומּו ַוי מֹו ַויָּלִׁ ים ֲאֶשר עִׁ ֲאנָּשִׁ הָּ תּו הּוא וְּ שְּ לּו ַויִׁ אכְּ

י י ַלאֹדנִׁ נִׁ חֻׁ  ַבֹבֶקר ַויֹאֶמר ַשלְּ
3170 

 בראשית:כד:נה
 ֹ שֹור ַאַחר ַוי ים אֹו עָּ נּו יָּמִׁ תָּ ּה ֵתֵשב ַהַנֲערָּ אִׁ מָּ אִׁ יהָּ וְּ חִׁ אֶמר אָּ

 ֵתֵלְך
3159 

 פסוק בפסוק י"א ביניהם במנין רמז לימים או עשור

 

 בראשית:כד:ס
ה  בָּ בָּ ֵפי רְּ ַאלְּ י לְּ ּה ֲאֹחֵתנּו ַאתְּ ֲהיִׁ רּו לָּ ה ַויֹאמְּ קָּ בְּ כּו ֶאת רִׁ רְּ בָּ ַויְּ

יו אָּ ֵעְך ֵאת ַשַער ֹשנְּ יַרש ַזרְּ יִׁ  וְּ
4662 

כמנין הפסוק )רות דא( יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית 
 4662 –ישראל 

ולהפליא פלאות כי משניהם לומדים ברכת חתנים ושצריך עשרה בני אדם ובשניהם ט"ו תיבות 
 )שכינה שרויה ביניהם(

 

 בראשית:כה:יא
נֹו ַוֵיֶשב  ק בְּ חָּ צְּ ים ֶאת יִׁ ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּ ם ַויְּ הָּ רָּ י ַאֲחֵרי מֹות ַאבְּ הִׁ ַויְּ

י ֵאר ַלַחי ֹראִׁ ם בְּ ק עִׁ חָּ צְּ  יִׁ
3033 

 בראשית:כו:ב
ֶרץ ֲאֶשר  אָּ ֹכן בָּ ה שְּ מָּ יְּ רָּ צְּ יו ה’ ַויֹאֶמר ַאל ֵתֵרד מִׁ א ֵאלָּ ַוֵירָּ

 ֹאַמר ֵאֶליָך
3033 

 ובמשמעותפסוקים השווים במנין 
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 גבראשית:כה:ל
תֹו  ֹכרָּ ֹכר ֶאת בְּ מְּ ַבע לֹו ַויִׁ שָּ י ַכיֹום ַויִׁ ה לִׁ עָּ בְּ שָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב הִׁ

ַיֲעֹקב  לְּ
2878 

 דברים:י:טו
ם ַאֲחֵריֶהם  עָּ ַזרְּ ַחר בְּ בְּ ם ַויִׁ ה אֹותָּ ַאֲהבָּ ַשק ה’ לְּ ַרק ַבֲאֹבֶתיָך חָּ

ֶכם מִׁ  לבָּ ים ַכיֹום ַהֶזה כָּ ַעמִׁ  הָּ
2878 

ֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם בראשית:ט:ט ֶאת ַזרְּ ֶכם וְּ תְּ י אִׁ יתִׁ רִׁ ים ֶאת בְּ י ֵמקִׁ נִׁ נְּ י הִׁ  2879 ַוֲאנִׁ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:כו:י
 ֹ ם ַוי עָּ ַכב ַאַחד הָּ ַעט שָּ מְּ נּו כִׁ יתָּ לָּ שִׁ יֶמֶלְך ַמה זֹאת עָּ אֶמר ֲאבִׁ

ם שָּ ֵלינּו אָּ ֵהֵבאתָּ עָּ ֶתָך וְּ שְּ  ֶאת אִׁ
4311 

 בראשית:כ:יד
קַ  ם ַויִׁ הָּ רָּ ַאבְּ ֵתן לְּ ֹחת ַויִׁ פָּ ים ּושְּ דִׁ ר ַוֲעבָּ קָּ יֶמֶלְך צֹאן ּובָּ ח ֲאבִׁ

תֹו שְּ ה אִׁ רָּ  ַויֶָּשב לֹו ֵאת שָּ
4313 

 משמעותפסוק בפסוק שוה במנין וב

 

 בראשית:כו:כב
ּה  מָּ א שְּ רָּ קְּ ֶליהָּ ַויִׁ בּו עָּ לֹא רָּ ֵאר ַאֶחֶרת וְּ ֹפר בְּ ם ַוַיחְּ שָּ ֵתק מִׁ ַוַיעְּ

ֹחבֹות ַויֹאמֶ  ֶרץרְּ אָּ ינּו בָּ רִׁ נּו ּופָּ יב ה’ לָּ חִׁ רְּ ה הִׁ י ַעתָּ  ר כִׁ
5464 

 בשנת ה"א תס"ד נולד המגיד הגדול הרה"ק רבי בער ממעזריטש זי"ע

 

תּו בראשית:כו:ל שְּ לּו ַויִׁ ֶתה ַויֹאכְּ שְּ ֶהם מִׁ  2001 ַוַיַעש לָּ

 בראשית:כד:נ
בָּ  ר לֹא נּוַכל ַדֵבר ַוַיַען לָּ בָּ א ַהדָּ רּו ֵמה' יָּצָּ תּוֵאל ַויֹאמְּ ן ּובְּ

 ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב
2002 

ים רֹאש תהלים:קי:ז ֶתה ַעל ֵכן יָּרִׁ שְּ ַנַחל ַבֶדֶרְך יִׁ  2000 מִׁ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

תּוַוַיעַ  בראשית:כו:ל שְּ לּו ַויִׁ ֶתה ַויֹאכְּ שְּ ֶהם מִׁ  2001 ש לָּ

 בשנת ב"א תורה התחיל אברהם אע"ה בן נ"ב שנה לדרוש בתורת ה' ואז את הנפש אשר עשה בחרן
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 בראשית:כז:כב
ֵשהּו ַויֹאֶמר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב  מֻׁ יו ַויְּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ַגש ַיֲעֹקב ֶאל יִׁ ַויִׁ

ו ֵדי ֵעשָּ ם יְּ ַהיַָּדיִׁ  וְּ
2311 

 שמות:יד:כב
ה  ֶהם חֹומָּ ם לָּ ַהַמיִׁ ה וְּ שָּ תֹוְך ַהיָּם ַבַיבָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַויָֹּבאּו בְּ

ם: מֹאלָּ שְּ ינָּם ּומִׁ ימִׁ  מִׁ
2312 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:כח:ד
ָך ֶאת  תְּ שְּ רִׁ ְך לְּ תָּ ֲעָך אִׁ ַזרְּ ָך ּולְּ ם לְּ הָּ רָּ ַכת ַאבְּ רְּ ָך ֶאת בִׁ ֶתן לְּ יִׁ וְּ

ם הָּ רָּ ַאבְּ ים לְּ גֶֻׁריָך ֲאֶשר נַָּתן ֱאֹלהִׁ  ֶאֶרץ מְּ
5871 

 דברים:ד:לד

ה  סָּ ֹאֹתת אֹו ֲהנִׁ ַמֹסת בְּ ֶקֶרב גֹוי בְּ ַקַחת לֹו גֹוי מִׁ בֹוא לָּ ים לָּ ֱאֹלהִׁ
ים  אִׁ מֹורָּ טּויָּה ּובְּ רֹוַע נְּ זְּ ה ּובִׁ יָּד ֲחזָּקָּ ה ּובְּ מָּ חָּ לְּ מִׁ ים ּובְּ תִׁ מֹופְּ ּובְּ
ֵעיֶניָך ם לְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֶכם ה’ ֱאֹלֵהיֶכם בְּ ה לָּ שָּ ֹכל ֲאֶשר עָּ ים כְּ ֹדלִׁ  גְּ

5871 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

נָּהַוֵיֵצא יַ  בראשית:כח:י רָּ ַבע ַוֵיֶלְך חָּ ֵאר שָּ בְּ  1233 ֲעֹקב מִׁ

 בראשית:לה:ו
ַנַען" ֶאֶרץ כְּ וא ֵבית ֵאל הּוא  "ַויָּבֹא ַיֲעֹקב לּוזָּה ֲאֶשר בְּ הִׁ

מֹו ם ֲאֶשר עִׁ עָּ ל הָּ כָּ  וְּ
1233 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין 

 

 בראשית:כח:יג

ב עָּ  צָּ ֵנה ה’ נִׁ הִׁ יָך וְּ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ י ה’ ֱאֹלֵהי ַאבְּ יו ַויֹאַמר ֲאנִׁ לָּ
ֶננָּה  ָך ֶאתְּ ֶליהָּ לְּ ה ֹשֵכב עָּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ אָּ ק הָּ חָּ צְּ ֵואֹלֵהי יִׁ

ֶעָך ַזרְּ  ּולְּ
3810 

 בראשית:כח:יד
יָּ  הָּ ה וְּ בָּ ֶנגְּ ֹפנָּה וָּ צָּ ה וְּ מָּ ֵקדְּ ה וָּ תָּ יָּמָּ ַרצְּ ֶרץ ּופָּ אָּ ֲעָך ַכֲעַפר הָּ ה ַזרְּ

ָך כּו בְּ רְּ בְּ נִׁ ל  וְּ ֶעָךכָּ ַזרְּ ה ּובְּ מָּ ֲאדָּ ֹחת הָּ פְּ שְּ  מִׁ
3816 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ו' ביניהם במנין ובמשמעות

 

 בראשית:כח:טו

נֵ  הִׁ יָך ֶאל וְּ ֹבתִׁ ֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך ַוֲהשִׁ יָך בְּ תִׁ ַמרְּ ְך ּושְּ מָּ י עִׁ ֹנכִׁ ה אָּ
י ֵאת ֲאֶשר  יתִׁ שִׁ ם עָּ ָך ַעד ֲאֶשר אִׁ י לֹא ֶאֱעזָּבְּ ה ַהזֹאת כִׁ מָּ ֲאדָּ הָּ

ְך י לָּ תִׁ ַברְּ  דִׁ
6633 
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 דברים:כט:ח
ַמַען  ם לְּ יֶתם ֹאתָּ ית ַהזֹאת ַוֲעשִׁ רִׁ ֵרי ַהבְּ בְּ ֶתם ֶאת דִׁ ַמרְּ ּושְּ

ילּו ֵאת כִׁ ל  ַתשְּ  ֲאֶשר ַתֲעשּוןכָּ
6634 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

ים בראשית:כח:כא י ֵלאֹלהִׁ יָּה ה’ לִׁ הָּ י וְּ בִׁ לֹום ֶאל ֵבית אָּ שָּ י בְּ תִׁ ַשבְּ  1760 וְּ

נּוַויֹא בראשית:כט:ד ן ֲאנָּחְּ רָּ רּו ֵמחָּ ן ַאֶתם ַויֹאמְּ ֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאיִׁ  1751 ֶמר לָּ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 בראשית:כט:כ
ים ַוַיעֲ  דִׁ ים ֲאחָּ יָּמִׁ ֵעינָּיו כְּ יּו בְּ הְּ ים ַויִׁ נִׁ ֵחל ֶשַבע שָּ רָּ ֹבד ַיֲעֹקב בְּ

ּה תֹו ֹאתָּ ַאֲהבָּ  בְּ
2476 

 בראשית:מח:ט
ֶזה  ים בָּ י ֱאֹלהִׁ ַני ֵהם ֲאֶשר נַָּתן לִׁ יו בָּ בִׁ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל אָּ

ֵכם רְּ ֶחם נָּא ֵאַלי ַוֲאבָּ  ַויֹאַמר קָּ
2477 

]יחודא עילאה  2476כמנין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 
 ותתאה[ היכל הברכה, ומזה נראה שגם יוסף הצדיק כיון לזה היחודים

 

 בראשית:ל:א
ּה ַותֹאֶמר  ֵחל ַבֲאֹחתָּ ַקֵנא רָּ ַיֲעֹקב ַותְּ ה לְּ דָּ י לֹא יָּלְּ ֵחל כִׁ ַוֵתֶרא רָּ

י ֹנכִׁ ה אָּ ן ֵמתָּ ם ַאיִׁ אִׁ ים וְּ נִׁ י בָּ ה לִׁ בָּ  ֶאל ַיֲעֹקב הָּ
4026 

 שמות:ב:ב
ֵנהּו ַוַתַהר הָּ  פְּ צְּ י טֹוב הּוא ַותִׁ ה ַוֵתֶלד ֵבן ַוֵתֶרא ֹאתֹו כִׁ שָּ אִׁ

ים חִׁ רָּ ה יְּ ֹלשָּ  שְּ
4027 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:ל:ב
חַ  ַנע ַויִׁ י ֲאֶשר מָּ ֹנכִׁ ים אָּ ֵחל ַויֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלהִׁ רָּ ר ַאף ַיֲעֹקב בְּ

ֶטן י בָּ רִׁ ֵמְך פְּ  מִׁ
3076 

י בראשית:ל:כג תִׁ פָּ ים ֶאת ֶחרְּ ַסף ֱאֹלהִׁ  3076 ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר אָּ

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות והבן 
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 בראשית:ל:טז

אתֹו ַותֹאֶמר  רָּ קְּ ה לִׁ ֶעֶרב ַוֵתֵצא ֵלאָּ ֶדה בָּ ן ַהשָּ ַויָּבֹא ַיֲעֹקב מִׁ
ּה  מָּ ַכב עִׁ שְּ י ַויִׁ נִׁ ֵאי בְּ דּודָּ יָך בְּ תִׁ ַכרְּ ֹכר שְּ י שָּ בֹוא כִׁ ֵאַלי תָּ

לָּ   ה הּואַבַליְּ
5377 

 בראשית:כט:י

י  הִׁ ֶאת צֹאן ַויְּ מֹו וְּ י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ ֵחל ַבת לָּ ה ַיֲעֹקב ֶאת רָּ אָּ ַכֲאֶשר רָּ
ֵאר  י ַהבְּ ֶאֶבן ֵמַעל פִׁ ַגש ַיֲעֹקב ַויֶָּגל ֶאת הָּ מֹו ַויִׁ י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ לָּ

מֹו י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ קְּ ֶאת צֹאן לָּ  ַוַישְּ
5378 

 בשוה במנין ובמשמעות פסוק בפסוק שוה

 

 בראשית:ל:ל
עַ  י מְּ ָך כִׁ ֶרְך ה’ ֹאתְּ בָּ ֹרב ַויְּ ֹרץ לָּ פְּ ַני ַויִׁ פָּ ָך לְּ יָּה לְּ ט ֲאֶשר הָּ

י ֵביתִׁ י לְּ ֹנכִׁ ַתי ֶאֱעֶשה ַגם אָּ ה מָּ ַעתָּ י וְּ לִׁ ַרגְּ  לְּ
4349 

 בראשית:לא:א
ַקח ַיֲעֹקב ֵאת ן ֵלאֹמר לָּ בָּ ֵני לָּ ֵרי בְּ בְּ ַמע ֶאת דִׁ שְּ ל  ַויִׁ ֲאֶשר כָּ

ה ֵאת שָּ ינּו עָּ בִׁ אָּ ינּו ּוֵמֲאֶשר לְּ בִׁ אָּ ל  לְּ ֹבד ַהֶזהכָּ  ַהכָּ
4349 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 בראשית:ל:לא
ם  ה אִׁ אּומָּ י מְּ ֶתן לִׁ ְך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לֹא תִׁ ה ֶאֶתן לָּ ַויֹאֶמר מָּ

ֹמר ָך ֶאשְּ ֶעה צֹאנְּ ה ֶארְּ שּובָּ ר ַהֶזה אָּ בָּ י ַהדָּ  ַתֲעֶשה לִׁ
4631 

 בראשית:ל:לג
תָּ  נְּ עָּ ֶניָך וְּ פָּ י לְּ רִׁ כָּ בֹוא ַעל שְּ י תָּ ר כִׁ חָּ יֹום מָּ י בְּ תִׁ קָּ דְּ י צִׁ  ֹכלה בִׁ

יֲאֶשר ֵאיֶננּו נָֹּקד וְּ  תִׁ נּוב הּוא אִׁ ים גָּ בִׁ שָּ חּום ַבכְּ ים וְּ זִׁ עִׁ לּוא בָּ  טָּ
4633 

 ופלאפסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ב' ביניהם במנין ובמשמעות 

 

 בראשית:לא:ח
דּו  יָּלְּ ֶרָך וְּ כָּ ֶיה שְּ הְּ ים יִׁ דִׁ קֻׁ ם ֹכה יֹאַמר נְּ לאִׁ ים  כָּ דִׁ קֻׁ ַהצֹאן נְּ
דּו  יָּלְּ ֶרָך וְּ כָּ ֶיה שְּ הְּ ים יִׁ דִׁ ם ֹכה יֹאַמר ֲעקֻׁ אִׁ לוְּ ים כָּ דִׁ  ַהצֹאן ֲעקֻׁ

3140 

 בראשית:לא:י
ֵנה  הִׁ ֵאֶרא ַבֲחלֹום וְּ א ֵעיַני וָּ ֵעת ַיֵחם ַהצֹאן וֶָּאשָּ י בְּ הִׁ ַויְּ

ים דִׁ רֻׁ ים ּובְּ דִׁ קֻׁ ים נְּ דִׁ ים ַעל ַהצֹאן ֲעקֻׁ ֹעלִׁ ים הָּ דִׁ ַעתֻׁ  הָּ
3135 

 סמוכים לעד ה' ביניהם במנין

 

תָּ ֲעשֹווְּ  בראשית:לא:כח ַכלְּ סְּ ה הִׁ י ַעתָּ ֹנתָּ בְּ לִׁ ַני וְּ בָּ ַנֵשק לְּ י לְּ ַתנִׁ ַטשְּ  3292 לֹא נְּ
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 בראשית:לא:ל
ה ַעתָּ תָּ  וְּ ַנבְּ ה גָּ מָּ יָך לָּ בִׁ ֵבית אָּ ה לְּ תָּ ַספְּ כְּ ֹסף נִׁ כְּ י נִׁ תָּ כִׁ ַלכְּ ֹלְך הָּ הָּ

י  ֶאת ֱאֹלהָּ
3298 

 סמוכים לעד ו' ביניהם במנין

 

ַקח בראשית:לא:מה ה ַויִׁ יֶמהָּ ַמֵצבָּ רִׁ ֶבן ַויְּ  767 ַיֲעֹקב אָּ

ַבח ה’ ֱאֹלֶהיָך דברים:כו:ד זְּ ֵני מִׁ פְּ יחֹו לִׁ נִׁ הִׁ יֶָּדָך וְּ ַקח ַהֹכֵהן ַהֶּטֶנא מִׁ לָּ  767 וְּ

ה ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב תהלים:עה:י רָּ ם ֲאַזמְּ ֹעלָּ יד לְּ י ַאגִׁ  766 ַוֲאנִׁ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:לב:יב
י ֹאתֹו ֶפן יָּבֹוא ַהצִׁ  ֹנכִׁ י יֵָּרא אָּ ו כִׁ ַיד ֵעשָּ י מִׁ חִׁ ַיד אָּ י נָּא מִׁ יֵלנִׁ

ים נִׁ י ֵאם ַעל בָּ ַכנִׁ הִׁ  וְּ
1961 

 1961כמנין עובדיה אח הלוא ביום ההוא נאום ה' והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו = 
 ופלא

 

 בראשית:לב:כו
י לֹא יָֹּכל ל א כִׁ ֵרכֹו ַוֵתַקע ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ַוַירְּ ַכף יְּ ַגע בְּ ֹו ַויִׁ

מֹו קֹו עִׁ בְּ ֵהאָּ  בְּ
2121 

 ופלאבשנת ב"א קכ"א ויגדלו הנערים עשו יודע ציד ויעקב יושב אהלים בשנת י"ג לחייהם 

 

 בראשית:לד:ב
ּה  ַקח ֹאתָּ ֶרץ ַויִׁ אָּ יא הָּ שִׁ י נְּ ּוִׁ ֶכם ֶבן ֲחמֹור ַהחִׁ ּה שְּ א ֹאתָּ ַוַירְּ

ַעֶנהָּ  ּה ַויְּ ַכב ֹאתָּ שְּ  ַויִׁ
3390 

 בראשית:לד:ה
ֵנהּו  קְּ יּו ֶאת מִׁ נָּיו הָּ תֹו ּובָּ ינָּה בִׁ ֵמא ֶאת דִׁ י טִׁ ַמע כִׁ ַיֲעֹקב שָּ וְּ

ש ַיעֲ  ֶהֱחרִׁ ֶדה וְּ םַבשָּ  ֹקב ַעד ֹבאָּ
3382 

 סמוכים לעד ח' ביניהם במנין

 

 בראשית:לד:י
ֲחזּו  ֵהאָּ רּוהָּ וְּ חָּ בּו ּוסְּ ֵניֶכם שְּ פְּ ֶיה לִׁ הְּ ֶרץ תִׁ אָּ הָּ נּו ֵתֵשבּו וְּ תָּ אִׁ וְּ

ּה  בָּ
2756 
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 בראשית:לד:יא
ֵעיֵניֶכם ַוֲאֶשר  ַויֹאֶמר א ֵחן בְּ צָּ ֶאל ַאֶחיהָּ ֶאמְּ יהָּ וְּ בִׁ ֶכם ֶאל אָּ שְּ

רּו ֵאַלי ֶאֵתן  תֹאמְּ
2765 

 סמוכים לעד ט' ביניהם במנין

 

 בראשית:לה:ו
ל ַויָּבֹא יַ  כָּ ל הּוא וְּ ית אֵּ ַנַען ִהוא בֵּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ ר בְּ ֲעֹקב לּוזָּה ֲאשֶׁ

ר ִעּמֹו ם ֲאשֶׁ עָּ  הָּ
2488 

 בראשית:לה:ז
יו  לּו ֵאלָּ גְּ ם נִׁ י שָּ קֹום ֵאל ֵבית ֵאל כִׁ א ַלמָּ רָּ קְּ ֵבַח ַויִׁ זְּ ם מִׁ ֶבן שָּ ַויִׁ

ב ים בְּ ֱאֹלהִׁ חֹוהָּ ֵני רְּ פְּ יו מִׁ חִׁ  אָּ
2492 

 בשנת ב"א תפ"ח מת משה רבינו ובני ישראל הגיעו לארץ ישראל. סמוכים לעד ד' ביניהם במנין

 

 בראשית:לה:יא
ם  ַהל גֹויִׁ ֵבה גֹוי ּוקְּ ֵרה ּורְּ י ֵאל ַשַדי פְּ ים ֲאנִׁ ַויֹאֶמר לֹו ֱאֹלהִׁ

ֶציָך ֵיֵצאּו ים ֵמֲחלָּ כִׁ לָּ ֶמךָּ ּומְּ ֶיה מִׁ הְּ  יִׁ
2083 

 ופלאבשנת ב"א פ"ג מת תרח אבי אברהם ואברהם ובניו נתברכו בכל אלו הברכות 

 

ר בראשית:לה:כב שָּ ֵנים עָּ ֵני ַיֲעֹקב שְּ יּו בְּ הְּ  1251 ַויִׁ

י ַויָּנ בראשית:לט:יח לִׁ דֹו ֶאצְּ גְּ א ַוַיֲעֹזב בִׁ רָּ ֶאקְּ י וָּ י קֹולִׁ ימִׁ י ַכֲהרִׁ הִׁ ההַ  סַויְּ  1251 חּוצָּ

יו. תהלים:פה:יד מָּ עָּ ֶדֶרְך פְּ יֵָּשם לְּ ַהֵלְך וְּ נָּיו יְּ פָּ  1251 ֶצֶדק לְּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

ֵני בִׁ  בראשית:לה:כה יּובְּ לִׁ תָּ ַנפְּ ן וְּ ֵחל דָּ ַחת רָּ פְּ ה שִׁ הָּ  1766 לְּ

 בראשית:לה:כו
ֵני ַיֲעֹקב ֲאֶשר יַֻׁלד  ֵשר ֵאֶלה בְּ אָּ ד וְּ ה גָּ ַחת ֵלאָּ פְּ ה שִׁ פָּ לְּ ֵני זִׁ ּובְּ

ם ַפַדן ֲארָּ  לֹו בְּ
2766 

 סמוכים לעד אלף ביניהם

 

 בראשית:לה:כט
ַוע יִׁ  גְּ ק ַויָּמַויִׁ חָּ ֶסף תצְּ יו ֶאל ַוֵיאָּ ַבע זֵָּקן ַעמָּ ים ּושְּ רּו יָּמִׁ בְּ קְּ  ַויִׁ

ו ֹאתֹו נָּיווְּ  ֵעשָּ  ַיֲעֹקב בָּ
3071 
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 בראשית:כד:סז
ֶאהָּ  בִׁ י לֹו ַויְּ הִׁ ה ַותְּ קָּ בְּ ַקח ֶאת רִׁ מֹו ַויִׁ ה אִׁ רָּ ה שָּ ֹאֱהלָּ ק הָּ חָּ צְּ יִׁ

מֹו ק ַאֲחֵרי אִׁ חָּ צְּ נֵָּחם יִׁ ֶבהָּ ַויִׁ ה ַוֶיֱאהָּ שָּ אִׁ  לְּ
3072 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

יר בראשית:לו:ט ַהר ֵשעִׁ י ֱאדֹום בְּ ו ֲאבִׁ דֹות ֵעשָּ ֵאֶלה ֹתלְּ  2109 וְּ

 ופלאבשנת ב"א ק"ט היה שנה הראשונה של לידת עשו הרשע 

 

 בראשית:לז:כה

בּו לֶלאֱ  ַוֵישְּ ַחת  כָּ ֵנה ֹארְּ הִׁ אּו וְּ רְּ אּו ֵעיֵניֶהם ַויִׁ שְּ ֶלֶחם ַויִׁ
ד ּו עָּ לְּ גִׁ ה מִׁ אָּ ים בָּ ֵעאלִׁ מְּ שְּ י וָֹּלט יִׁ רִׁ כֹאת ּוצְּ ים נְּ אִׁ ַמֵליֶהם ֹנשְּ גְּ

ה מָּ יְּ רָּ צְּ יד מִׁ הֹורִׁ ים לְּ כִׁ  הֹולְּ
4653 

 בראשית:לט:כ
קֹום ֲאֶשר  ֵנהּו ֶאל ֵבית ַהֹסַהר מְּ תְּ ַקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַויִׁ ַויִׁ

ֵבית ַהֹסַהר ם בְּ י שָּ הִׁ ים ַויְּ יֵרי ַהֶמֶלְך ֲאסּורִׁ  אסורי ֲאסִׁ
4654 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 בראשית:לט:ב
ֵבית ֲאֹדנָּיו  י בְּ הִׁ יַח ַויְּ לִׁ יש ַמצְּ י אִׁ הִׁ י ה’ ֶאת יֹוֵסף ַויְּ הִׁ ַויְּ

י רִׁ צְּ  ַהמִׁ
1995 

 בשנת ב"א תתקצו הכיר אברהם אבינו את בוראו בן מ"ח שנה ואז היה דור הפלגה

 

 בראשית:מ:א
ֹאֶפה  הָּ ם וְּ ַריִׁ צְּ ֵקה ֶמֶלְך מִׁ אּו ַמשְּ טְּ ֵאֶלה חָּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ַויְּ

ם יִׁ רָּ צְּ ֶמֶלְך מִׁ  ַלֲאֹדֵניֶהם לְּ
2218 

 ופלאה יוסף ופוטיפר ויסגור אותו בבית האסורים בשנת ב"א רי"ז מעש

 

 בראשית:מ:כא
ֵתן ַהכֹוס ַעל ַכף ַויֶָּשב אֶ  ֵקהּו ַויִׁ ים ַעל ַמשְּ קִׁ ת ַשר ַהַמשְּ

ֹעה  ַפרְּ
3377 

 בראשית:מא:לב
ם  ר ֵמעִׁ בָּ י נָּכֹון ַהדָּ ם כִׁ יִׁ ֹעה ַפֲעמָּ נֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַפרְּ שָּ ַעל הִׁ וְּ

ים ַלֲעֹשתֹו ֱאֹלהִׁ ַמֵהר הָּ ים ּומְּ ֱאֹלהִׁ  הָּ
3378 

 בראשית:מב:ו
יר לְּ  בִׁ ֶרץ הּוא ַהַמשְּ אָּ יט ַעל הָּ יֹוֵסף הּוא ַהַשלִׁ לוְּ ֶרץ  כָּ אָּ ַעם הָּ

ה צָּ רְּ ם אָּ ַתֲחוּו לֹו ַאַפיִׁ שְּ  ַויָֹּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַויִׁ
3378 
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 שמות:ג:כא
י ֶאת נַָּתתִׁ י ֵתֵלכּון לֹא  וְּ יָּה כִׁ הָּ ם וְּ יִׁ רָּ צְּ ֵעיֵני מִׁ ם ַהֶזה בְּ עָּ ֵחן הָּ

ם כּו ֵריקָּ  ֵתלְּ
3378 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מא:כה
ד הּוא ֵאת ֲאֶשר  ֹעה ֶאחָּ ֹעה ֲחלֹום ַפרְּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ

ֹעה ַפרְּ יד לְּ גִׁ ים ֹעֶשה הִׁ ֱאֹלהִׁ  הָּ
3038 

ם בראשית:מא:לג יִׁ רָּ צְּ יֵתהּו ַעל ֶאֶרץ מִׁ ישִׁ ם וִׁ כָּ חָּ יש נָּבֹון וְּ ֹעה אִׁ ה ֵיֶרא ַפרְּ ַעתָּ  3048 וְּ

 סמוכים לעד עשרה ביניהם במנין

 

 בראשית:מב:א
ה  מָּ נָּיו לָּ בָּ ם ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ י ֶיש ֶשֶבר בְּ א ַיֲעֹקב כִׁ ַוַירְּ

אּו רָּ תְּ  תִׁ
3242 

 שמות:יד:כו
ֵטה אֶ  ם ַעל ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה נְּ בּו ַהַמיִׁ יָּשֻׁ ָך ַעל ַהיָּם וְּ ת יָּדְּ

יו שָּ רָּ ַעל פָּ בֹו וְּ כְּ ם ַעל רִׁ ַריִׁ צְּ  מִׁ
3242 

 לפלאפסוק בפסוק שוה במנין ובמשמעות 

 

 בראשית:מב:ה
ֶאֶרץ  ב בְּ עָּ רָּ יָּה הָּ י הָּ ים כִׁ אִׁ תֹוְך ַהבָּ ֹבר בְּ שְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַויָֹּבאּו בְּ

נַָּען  כְּ
2456 

הַויֵָּרעּו אֹ  דברים:כו:ו שָּ ה קָּ ֵלינּו ֲעֹבדָּ נּו עָּ תְּ ַענּונּו ַויִׁ ים ַויְּ רִׁ צְּ נּו ַהמִׁ  2456 תָּ

 תהלים:עח:נה
ֳהֵליֶהם  אָּ ֵכן בְּ ה ַוַישְּ ֶחֶבל ַנֲחלָּ יֵלם בְּ ם ַוַיפִׁ ֵניֶהם גֹויִׁ פְּ ֶרש מִׁ גָּ ַויְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵטי יִׁ בְּ  שִׁ
2455 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מא:נז
לוְּ  ב בְּ  כָּ עָּ רָּ ַזק הָּ י חָּ ֹבר ֶאל יֹוֵסף כִׁ שְּ ה לִׁ מָּ ַריְּ צְּ אּו מִׁ ֶרץ בָּ אָּ להָּ  כָּ

ֶרץ אָּ  הָּ
2235 

והוא פלא קב מצרימה לשבור בר מיוסף בשנת ב"א רל"ה הוא השנה שתכלה שני השבע ובאו בני יע
 והפלא
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 בראשית:מג:לג
הּו  מְּ תְּ תֹו ַויִׁ רָּ עִׁ צְּ יר כִׁ עִׁ ַהצָּ תֹו וְּ ֹכרָּ בְּ ֹכר כִׁ נָּיו ַהבְּ פָּ בּו לְּ ַוֵישְּ

יש ֶאל ֵרֵעהּו ים אִׁ ֲאנָּשִׁ  הָּ
4038 

 בראשית:מד:יא
יש  חּו אִׁ תְּ פְּ ה ַויִׁ צָּ רְּ תֹו אָּ ַתחְּ יש ֶאת ַאמְּ דּו אִׁ ַמֲהרּו ַויֹורִׁ ַויְּ

תֹו ַתחְּ  ַאמְּ
4038 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

ַעט ֹאֶכל בראשית:מד:כה נּו מְּ רּו לָּ בְּ בּו שִׁ ינּו שֻׁ בִׁ  1398 ַויֹאֶמר אָּ

ַעק מֹ  במדבר:יב:יג צְּ ּהַויִׁ א נָּא לָּ פָּ  1398 ֶשה ֶאל ה’ ֵלאֹמר ֵאל נָּא רְּ

כָּה בראשית:יב:ב רָּ ֵיה בְּ ֶמָך ֶוהְּ ה שְּ לָּ ָך ַוֲאַגדְּ ֶרכְּ דֹול ַוֲאבָּ גֹוי גָּ ָך לְּ ֶאֶעשְּ  1400 וְּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מד:לב
י עַ  יֶאנּו כִׁ ם לֹא ֲאבִׁ י ֵלאֹמר אִׁ בִׁ ם אָּ ַרב ֶאת ַהַנַער ֵמעִׁ ָך עָּ דְּ בְּ

י בִׁ אָּ י לְּ אתִׁ טָּ חָּ ל  ֵאֶליָך וְּ יםהַ כָּ  יָּמִׁ
2393 

 בראשית:מח:ב
ֵאל ַוַיֵגד לְּ  רָּ שְּ ַחֵזק יִׁ תְּ א ֵאֶליָך ַויִׁ ָך יֹוֵסף בָּ נְּ ֵנה בִׁ ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר הִׁ

ה ּטָּ  ַוֵיֶשב ַעל ַהמִׁ
2393 

 שמעותפסוקים השווים במנין ובמ

 

 בראשית:מג:יד
ֶכם ֶאת  ַלח לָּ שִׁ יש וְּ אִׁ ֵני הָּ פְּ ים לִׁ ֶכם ַרֲחמִׁ ֵתן לָּ ֵאל ַשַדי יִׁ וְּ

יָּמִׁ  נְּ ֶאת בִׁ יֶכם ַאֵחר וְּ יֲאחִׁ תִׁ לְּ כָּ י שָּ תִׁ ֹכלְּ י ַכֲאֶשר שָּ  ין ַוֲאנִׁ
5485 

 בראשית:מה:יט
ה  ַאתָּ לֹות וְּ ם ֲעגָּ ַריִׁ צְּ ֶכם ֵמֶאֶרץ מִׁ חּו לָּ ה זֹאת ֲעשּו קְּ ֵּויתָּ צֻׁ

אֶתם יֶכם ּובָּ אֶתם ֶאת ֲאבִׁ שָּ ֵשיֶכם ּונְּ נְּ לִׁ ֶכם וְּ ַטפְּ  לְּ
5486 

 שמות:א:ב:ג:ד
ן  ן: דָּ יָּמִׁ נְּ בּולֻׁן ּובִׁ ר זְּ שכָּ שָּ ה: יִׁ יהּודָּ י וִׁ עֹון ֵלוִׁ מְּ אּוֵבן שִׁ רְּ

ֵשר: אָּ ד וְּ י גָּ לִׁ תָּ ַנפְּ  וְּ
5486 

 ופלאפסוקים השווים במנין ובמשמעות 

 

 בראשית:מה:ג
לּו ַויֹאֶמר  לֹא יָּכְּ י וְּ י חָּ בִׁ י יֹוֵסף ַהעֹוד אָּ יו ֲאנִׁ יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ

נָּיו: פָּ ֲהלּו מִׁ בְּ י נִׁ יו ַלֲענֹות ֹאתֹו כִׁ  ֶאחָּ
2202 
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 בשנת ב"א ר' סיום לידת י"א שבטים ולידת יוסף

 

 

 בראשית:מה:ז
ֶרץ  אָּ ית בָּ ֵארִׁ ֶכם שְּ ֵניֶכם לָּשּום לָּ פְּ ים לִׁ י ֱאֹלהִׁ ֵחנִׁ לָּ שְּ ַויִׁ

ה ֹדלָּ ה גְּ ֵליטָּ פְּ ֶכם לִׁ ַהֲחיֹות לָּ  ּולְּ
3161 

 שמות:א:א
מֹו ֵאֶלה שְּ יש וְּ ה ֵאת ַיֲעֹקב אִׁ מָּ יְּ רָּ צְּ ים מִׁ אִׁ ֵאל ַהבָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ת בְּ

אּו  ּוֵביתֹו בָּ
3161 

 שני פסוקים מופלאים הבאים כאחד במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מה:יח
חּו  ֶכם ֶאת טּוב ּוקְּ נָּה לָּ ֶאתְּ י וְּ ֵתיֶכם ּוֹבאּו ֵאלָּ ֶאת בָּ יֶכם וְּ ֶאת ֲאבִׁ

ֶרץ אָּ לּו ֶאת ֵחֶלב הָּ כְּ אִׁ ם וְּ ַריִׁ צְּ  ֶאֶרץ מִׁ
3970 

 דברים:לג:יג
הֹום  תְּ ל ּומִׁ ּטָּ ם מִׁ ַמיִׁ ֶמֶגד שָּ צֹו מִׁ ֹבֶרֶכת ה’ ַארְּ ַמר מְּ יֹוֵסף אָּ ּולְּ

ַחת  ֹרֶבֶצת תָּ
3971 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מה:כח
ֶטֶרם  ֶאנּו בְּ ֶארְּ ה וְּ כָּ י ֵאלְּ י חָּ נִׁ ֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף בְּ רָּ שְּ ַויֹאֶמר יִׁ

מּות  אָּ
2334 

 בשנת ב"א של"ד אחרי מות לוי האחרון שבשבטים התחיל השיעבוד לבנ"י במצרים

 

 בראשית:מו:ב
ה ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב  לָּ ֹאת ַהַליְּ ַמרְּ ֵאל בְּ רָּ שְּ יִׁ ים לְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

י ֵננִׁ  ַויֹאֶמר הִׁ
2630 

 שמות:ז:א
ַאֲהֹרן  ֹעה וְּ ַפרְּ ים לְּ יָך ֱאֹלהִׁ ַתתִׁ ֵאה נְּ ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה רְּ

יֶאָך בִׁ ֶיה נְּ הְּ יָך יִׁ חִׁ  אָּ
2630 

י תהלים:נא:ח יֵענִׁ ה תֹודִׁ מָּ כְּ ם חָּ תֻׁ סָּ חֹות ּובְּ תָּ ַבּטֻׁ ַפצְּ  2630 ֵהן ֱאֶמת חָּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מו:ד
י ֵאֵר  ֹנכִׁ ית אָּ יֹוֵסף יָּשִׁ ֹלה וְּ ָך ַגם עָּ י ַאַעלְּ ֹנכִׁ אָּ ה וְּ מָּ ַריְּ צְּ ָך מִׁ מְּ ד עִׁ

 יָּדֹו ַעל ֵעיֶניָך
2319 
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 שמות:ו:ג
י ה’  מִׁ י ּושְּ ֵאל ַשדָּ ֶאל ַיֲעֹקב בְּ ק וְּ חָּ צְּ ם ֶאל יִׁ הָּ רָּ א ֶאל ַאבְּ ֵארָּ וָּ

ֶהם י לָּ תִׁ  לֹא נֹוַדעְּ
2320 

מֹו תהלים:צט:ז ֹחק נַָּתן לָּ יו וְּ רּו ֵעֹדתָּ מְּ ַדֵבר ֲאֵליֶהם שָּ נָּן יְּ ַעמּוד עָּ  2320 בְּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מו:ז
נָּיו וְּ  נֹות בָּ יו ּובְּ ֹנתָּ תֹו בְּ נָּיו אִׁ ֵני בָּ נָּיו ּובְּ לבָּ תֹו  כָּ יא אִׁ עֹו ֵהבִׁ ַזרְּ

ה מָּ יְּ רָּ צְּ  מִׁ
2760 

 בראשית:מו:ח
ֵאֶלה שְּ  ֹכר וְּ נָּיו בְּ ה ַיֲעֹקב ּובָּ מָּ ַריְּ צְּ ים מִׁ אִׁ ֵאל ַהבָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ מֹות בְּ

אּוֵבן  ַיֲעֹקב רְּ
2753 

 שמות:ו:יא
ֵאל  רָּ שְּ ֵני יִׁ יַשַלח ֶאת בְּ ם וִׁ יִׁ רָּ צְּ ֹעה ֶמֶלְך מִׁ בֹא ַדֵבר ֶאל ַפרְּ

צֹו.  ֵמַארְּ
2760 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ז' ביניהם במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מו:ל
י ֶאת  אֹותִׁ ַעם ַאֲחֵרי רְּ ה ַהפָּ מּותָּ ֵאל ֶאל יֹוֵסף אָּ רָּ שְּ ַויֹאֶמר יִׁ

י ָך חָּ י עֹודְּ ֶניָך כִׁ  פָּ
3177 

 בראשית:מד:כג
ֶכם לֹא ַותֹאֶמר אֶ  תְּ ֹטן אִׁ יֶכם ַהקָּ ם לֹא ֵיֵרד ֲאחִׁ ֶדיָך אִׁ ל ֲעבָּ

נָּי אֹות פָּ רְּ פּון לִׁ  ֹתסִׁ
3178 

 ובמשמעותפסוק בפסוק שווים במנין 

 

 בראשית:מז:כא
ַעד  ם וְּ ַריִׁ צְּ בּול מִׁ ֵצה גְּ קְּ ים מִׁ רִׁ יר ֹאתֹו ֶלעָּ ם ֶהֱעבִׁ עָּ ֶאת הָּ וְּ

ֵצהּו  קָּ
2503 

 בשנת ב"א תק"ג כלתה חלוקת הארץ לשבטי ישראל ע"י יהושע ומרומז בפסוק

 

 בראשית:מז:כז
רּו  פְּ ּה ַויִׁ ֲחזּו בָּ ֶאֶרץ ֹגֶשן ַוֵיאָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ֵאל בְּ רָּ שְּ ַוֵיֶשב יִׁ

ֹאד בּו מְּ רְּ  ַויִׁ
2794 

 דברים:כו:ח
ֵאנ ֹדל ַויֹוצִׁ א גָּ ֹמרָּ טּויָּה ּובְּ ֹרַע נְּ זְּ ה ּובִׁ יָּד ֲחזָּקָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ּו ה’ מִׁ

ים תִׁ ֹמפְּ ֹאתֹות ּובְּ  ּובְּ
2795 

 בשנת ב"א תשצ"ג נשא רות את בועז ולשנה האחרת נולד עובד אבי ישי אבי דוד המע"ה
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 בראשית:מח:ג
נַָּען ַויֹאֶמר  ֶאֶרץ כְּ לּוז בְּ ה ֵאַלי בְּ אָּ רְּ ַיֲעֹקב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַשַדי נִׁ

י ֶרְך ֹאתִׁ בָּ  ַויְּ
2445 

 דברים:לב:ח
ים  ֹלת ַעמִׁ בֻׁ ם ַיֵצב גְּ דָּ ֵני אָּ ידֹו בְּ רִׁ ַהפְּ ם בְּ יֹון גֹויִׁ ֵחל ֶעלְּ ַהנְּ בְּ

ֵאל. רָּ שְּ ֵני יִׁ ַפר בְּ סְּ מִׁ  לְּ
2444 

 בשנת ב"א תמ"ה הכינו בנ"י לצאת ממצרים ויצאו ג' שנים לאחריו

 

 בראשית:מח:ד
י  נַָּתתִׁ ים וְּ ַהל ַעמִׁ קְּ יָך לִׁ ַתתִׁ ָך ּונְּ יתִׁ בִׁ רְּ הִׁ ָך וְּ רְּ י ַמפְּ נִׁ נְּ ַויֹאֶמר ֵאַלי הִׁ

ַזת עֹולָּם ֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאחֻׁ ַזרְּ ֶרץ ַהזֹאת לְּ אָּ  ֶאת הָּ
5711 

 ב-בראשית:ה:א

ים ֶזה ֵסֶפר ת מּות ֱאֹלהִׁ דְּ ם בִׁ דָּ ים אָּ רֹא ֱאֹלהִׁ יֹום בְּ ם בְּ דָּ ֹדת אָּ ֹולְּ
ם  מָּ א ֶאת שְּ רָּ קְּ ם ַויִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ם ַויְּ אָּ רָּ ה בְּ ֵקבָּ ר ּונְּ ה ֹאתֹו: זָּכָּ שָּ עָּ

ם.  אָּ רְּ בָּ יֹום הִׁ ם בְּ דָּ  אָּ
5710 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:מח:טז
ְך אָּ ֶהם  ַהַמלְּ ֵרא בָּ קָּ יִׁ ים וְּ רִׁ עָּ ֵרְך ֶאת ַהנְּ בָּ ע יְּ ל רָּ כָּ י מִׁ ַהֹגֵאל ֹאתִׁ

ֶרץ אָּ ֶקֶרב הָּ ֹרב בְּ גּו לָּ דְּ יִׁ ק וְּ חָּ צְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ ֵשם ֲאֹבַתי ַאבְּ י וְּ מִׁ  שְּ
4710 

 בראשית:כד:מח
ם  הָּ רָּ י ַאבְּ ֵרְך ֶאת ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ ֲאבָּ ַתֲחֶוה ַלה’ וָּ ֶאֹקד וֶָּאשְּ וָּ

י לִׁ  י ֲאֹדנִׁ ַקַחת ֶאת ַבת ֲאחִׁ ֶדֶרְך ֱאֶמת לָּ י בְּ ַחנִׁ נְּ נֹוֲאֶשר הִׁ  בְּ
4712 

 פסוק בפסוק במשמעות אחת ב' ביניהם במנין

 

 בראשית:מח:יח
ָך  ינְּ מִׁ ים יְּ ֹכר שִׁ י ֶזה ַהבְּ י כִׁ בִׁ יו לֹא ֵכן אָּ בִׁ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל אָּ

 ַעל רֹאשֹו
1933 

צּו בראשית:מט:ב בְּ קָּ יֶכם הִׁ ֵאל ֲאבִׁ רָּ שְּ עּו ֶאל יִׁ מְּ שִׁ ֵני ַיֲעֹקב וְּ עּו בְּ מְּ שִׁ  1936 וְּ

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ג' ביניהם במנין

 

 בראשית:מט:ז
רּור ַאפָּ  ַיֲעֹקב אָּ ֵקם בְּ ה ֲאַחלְּ תָּ שָּ י קָּ ם כִׁ תָּ רָּ ֶעבְּ ז וְּ י עָּ ם כִׁ

ֵאל רָּ שְּ יִׁ יֵצם בְּ  ַוֲאפִׁ
3321 
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 בשנת ג"א שכ"א קרא ירמי' הנביא צום ובכי וקראו בספר איכה

 

בּולֻׁן  בראשית:מט:יג יֹדןזְּ תֹו ַעל צִׁ כָּ ַירְּ ֹית וְּ חֹוף ֳאנִׁ הּוא לְּ ֹכן וְּ שְּ ים יִׁ חֹוף ַימִׁ  2198 לְּ

 ופלאבשנת ב"א קצ"ח נולד זבולן ששי ליעקב אע"ה 

 

ֵני ֵחת בראשית:מט:לב ה ֲאֶשר בֹו ֵמֵאת בְּ רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה וְּ ֵנה ַהשָּ קְּ  2255 מִׁ

ים תהלים:סח:לה קִׁ חָּ עֻׁזֹו ַבשְּ ֵאל ַגֲאוָּתֹו וְּ רָּ שְּ ים ַעל יִׁ נּו ֹעז ֵלאֹלהִׁ  2255 תְּ

 ! בשנת ב"א רנ"ה נסתלק יעקב אבינו והפסוק שלאחריו הוא ויגוע ויאסף אל עמיופליאה גדולה

 

 בראשית:נ:כא
ַנֵחם  ֶכם ַויְּ ֶאת ַטפְּ ֶכם וְּ ֵכל ֶאתְּ י ֲאַכלְּ ֹנכִׁ אּו אָּ ירָּ ה ַאל תִׁ ַעתָּ וְּ

ם בָּ ַדֵבר ַעל לִׁ ם ַויְּ  אֹותָּ
3283 

 בראשית:מב:יג
ד  יש ֶאחָּ ֵני אִׁ נּו בְּ ים ֲאַנחְּ ֶדיָך ַאחִׁ ר ֲעבָּ שָּ ֵנים עָּ רּו שְּ ַויֹאמְּ

ֹטן ֶאת אָּ  ֵנה ַהקָּ הִׁ נַָּען וְּ ֶאֶרץ כְּ ד ֵאיֶננּובְּ ֶאחָּ הָּ ינּו ַהיֹום וְּ  בִׁ
3284 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 בראשית:נ:כב
ֶעֶשר ַויֵ  ה וָּ י יֹוֵסף ֵמאָּ חִׁ יו ַויְּ בִׁ ם הּוא ּוֵבית אָּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֶשב יֹוֵסף בְּ

ים נִׁ  שָּ
2517 

 הפלא ופלאבשנת ב"א תקט"ו מת יהושע בון נון מבני יוסף בן מאה ועשר שנים ככתוב 

 

 בראשית:נ:כד

ֶכם  ֹקד ֶאתְּ פְּ ֹקד יִׁ ים פָּ י ֵמת ֵואֹלהִׁ ֹנכִׁ יו אָּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ
בַ  שְּ ֶרץ ֲאֶשר נִׁ אָּ ֶרץ ַהזֹאת ֶאל הָּ אָּ ן הָּ ֶכם מִׁ ה ֶאתְּ ֶהֱעלָּ ע וְּ

ַיֲעֹקב ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ
5281 

 בשנת ה"א רפ"א נתיסדה וועד ארבע הארצות ואז נדפס התלמוד לראשונה

 

לף וְּ יֹוסֵ  תַויָּמ שמות:א:ו ֹכל ַהדֹור ַההּוא כָּ יו וְּ  981 ֶאחָּ

 981 ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום דברים:ד:ד
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 981 ים והבט פני משיחךמגננו ראה אלה תהלים:פד:י

 שלשה פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

ם ֲאֶשר לֹא יַָּדע ֶאת יֹוֵסףֶמלֶ  םַויָּק שמות:א:ח יִׁ רָּ צְּ ש ַעל מִׁ דָּ  2211 ְך חָּ

ֶמנּו שמות:א:ט צּום מִׁ עָּ ֵאל ַרב וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵנה ַעם בְּ  1727 ַויֹאֶמר ֶאל ַעמֹו הִׁ

 שמות:א:י
ֶבה וְּ  רְּ ה לֹו ֶפן יִׁ מָּ ַחכְּ תְּ ה נִׁ בָּ נֹוַסף הָּ ה וְּ מָּ חָּ לְּ ֶראנָּה מִׁ קְּ י תִׁ יָּה כִׁ הָּ

ֶרץ: אָּ ן הָּ ה מִׁ לָּ עָּ נּו וְּ ַחם בָּ לְּ נִׁ ֵאינּו וְּ  ַגם הּוא ַעל ֹשנְּ
3316 

ץ  רֶּ ם ֵמאֶּ אֹוֵתיכֶּ בְׁ ת צִּ י אֶּ ם ַהּיֹום ַהזֶּה הֹוֵצאתִּ צֶּ עֶּ י בְׁ ת ַהַמּצֹות כִּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ס"ה כמנין שמות:יב:יז ּושְׁ
ם ֻחַקת עֹו ֹדֹרֵתיכֶּ ת ַהּיֹום ַהזֶּה לְׁ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ם ּושְׁ ָריִּ צְׁ  7254ָלם. = מִּ

 

 שמות:א:יב
ֵני  ֵני בְּ פְּ צּו מִׁ ֹרץ ַויָּקֻׁ פְּ ֵכן יִׁ ֶבה וְּ רְּ ַענּו ֹאתֹו ֵכן יִׁ ַכֲאֶשר יְּ וְּ

ֵאל רָּ שְּ  יִׁ
2808 

 דברים:א:יא
ֵרְך ה’ ֱאֹלֵהי אֲ  יבָּ ים וִׁ מִׁ עָּ ֶכם ֶאֶלף פְּ בֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם כָּ

ֶכם ֶבר לָּ ֶכם ַכֲאֶשר דִׁ  ֶאתְּ
2808 

 פסוק בפסוק שוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:ב:ב
אִׁ  ֵנהּו ַוַתַהר הָּ פְּ צְּ י טֹוב הּוא ַותִׁ ה ַוֵתֶלד ֵבן ַוֵתֶרא ֹאתֹו כִׁ שָּ

ים חִׁ רָּ ה יְּ ֹלשָּ  שְּ
4027 

 שמות:ב:ו
יו  לָּ ֹמל עָּ ֵנה ַנַער ֹבֶכה ַוַתחְּ הִׁ ֵאהּו ֶאת ַהֶיֶלד וְּ רְּ ַתח ַותִׁ פְּ ַותִׁ

ים ֶזה רִׁ בְּ עִׁ ֵדי הָּ ַילְּ  ַותֹאֶמר מִׁ
4055 

 סמוכים לעד כח ביניהם במנין

 

 שמות:ב:טו
מַ  שְּ ַרח ַויִׁ בְּ ַבֵקש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶשה ַויִׁ ר ַהֶזה ַויְּ בָּ ֹעה ֶאת ַהדָּ ע ַפרְּ

ֵאר: יָּן ַוֵיֶשב ַעל ַהבְּ דְּ ֶאֶרץ מִׁ ֹעה ַוֵיֶשב בְּ ֵני ַפרְּ פְּ  ֹמֶשה מִׁ
5259 

 בשנת ה"א רנ"ח היתה גלות פארטיגאל
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 שמות:ב:כג

ֵהם ַויָּמַויְּ  ים הָּ ַרבִׁ ים הָּ י ַביָּמִׁ ם ֶמֶלְך תהִׁ ַריִׁ צְּ חּו מִׁ נְּ ֵני ַוֵיאָּ  בְּ
ֵאל רָּ שְּ ן יִׁ ה מִׁ ֲעֹבדָּ קּוַויִׁ  הָּ עָּ ם ַוַתַעל זְּ תָּ עָּ ים ֶאל ַשוְּ ֱאֹלהִׁ ן הָּ  מִׁ

עֲ  ההָּ  ֹבדָּ
4045 

 דברים:כ:א
חָּ  לְּ י ֵתֵצא ַלמִׁ ָך כִׁ מְּ ֶרֶכב ַעם ַרב מִׁ יתָּ סּוס וָּ אִׁ רָּ ֶבָך וְּ ה ַעל ֹאיְּ מָּ

ם יִׁ רָּ צְּ ָך ֵמֶאֶרץ מִׁ ְך ַהַמַעלְּ מָּ י ה’ ֱאֹלֶהיָך עִׁ א ֵמֶהם כִׁ ירָּ  לֹא תִׁ
4045 

 שמות:טו:יא יב
ֹּלת  הִׁ א תְּ ר ַבֹקֶדש נֹורָּ דָּ ה ֶנאְּ ֹמכָּ י כָּ ם ה' מִׁ ֵאלִׁ ה בָּ ֹמכָּ י כָּ מִׁ

ָך ינְּ מִׁ יתָּ יְּ ֶרץ: ֹעֵשה ֶפֶלא: נָּטִׁ ֵעמֹו אָּ לָּ בְּ  תִׁ
4046 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 שמות:ג:א
יָּה  ַהג ֶאת ּוֹמֶשה הָּ נְּ יָּן ַויִׁ דְּ נֹו ֹכֵהן מִׁ רֹו ֹחתְּ תְּ ֹרֶעה ֶאת צֹאן יִׁ

ה ים ֹחֵרבָּ ֱאֹלהִׁ ר ַויָּבֹא ֶאל ַהר הָּ בָּ דְּ  ַהצֹאן ַאַחר ַהמִׁ
4089 

 שמות:יח:ה
ר  בָּ דְּ תֹו ֶאל ֹמֶשה ֶאל ַהמִׁ שְּ אִׁ נָּיו וְּ רֹו ֹחֵתן ֹמֶשה ּובָּ תְּ ַויָּבֹא יִׁ

ים ֱאֹלהִׁ ם ַהר הָּ  ֲאֶשר הּוא ֹחֶנה שָּ
4095 

 שני פסוקים מכוונים ששה ביניהם במנין

 

 שמות:ג:ב
ֵנה ַויֵ  הִׁ א וְּ ֶנה ַוַירְּ תֹוְך ַהסְּ ַלַבת ֵאש מִׁ יו בְּ ַאְך ה’ ֵאלָּ א ַמלְּ רָּ

ל כָּ ֶנה ֵאיֶננּו אֻׁ ַהסְּ ֵאש וְּ ֶנה ֹבֵער בָּ  ַהסְּ
2974 

 דברים:לב:ז
מֹות  ֹכר יְּ ֵקֶניָך זְּ ָך זְּ ַיֵגדְּ יָך וְּ בִׁ ַאל אָּ נֹות ֹדר וָֹּדר שְּ ינּו שְּ ם בִׁ עֹולָּ

ְך רּו לָּ יֹאמְּ  וְּ
2974 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 שמות:ג:ד
א ה’ כִׁ  ֶנה ַוַירְּ תֹוְך ַהסְּ ים מִׁ יו ֱאֹלהִׁ א ֵאלָּ רָּ קְּ אֹות ַויִׁ רְּ ר לִׁ י סָּ

י ֵננִׁ  ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֹמֶשה ַויֹאֶמר הִׁ
3525 

 שמות:כט:מו
ם ֵמֶאֶרץ  י ֹאתָּ י ה’ ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ י ֲאנִׁ עּו כִׁ יָּדְּ וְּ

ש ם לְּ ַריִׁ צְּ ימִׁ נִׁ כְּ ם ׁ  תֹוכָּ  י ה’ ֱאֹלֵהיֶהםֲאנִׁ  בְּ
3525 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות
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 שמות:ד:כז
ה ַוֵיֶלְך  ַויֹאֶמר רָּ בָּ דְּ ַראת ֹמֶשה ַהמִׁ קְּ ה’ ֶאל ַאֲהֹרן ֵלְך לִׁ

ַשק לֹו ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ַהר הָּ ֵשהּו בְּ גְּ פְּ  ַויִׁ
3178 

 דברים:ז:ו
דֹו י ַעם קָּ יֹות לֹו כִׁ הְּ ַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך לִׁ ָך בָּ ה ַלה’ ֱאֹלֶהיָך בְּ ש ַאתָּ

ה מִׁ  גֻׁלָּ ַעם סְּ ה ֹכללְּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ים ֲאֶשר ַעל פְּ ַעמִׁ  הָּ
3178 

ה תהלים:ל:יב חָּ מְּ י שִׁ ֵרנִׁ ַאזְּ י ַותְּ תָּ ַשקִׁ ַתחְּ י פִׁ חֹול לִׁ מָּ י לְּ דִׁ פְּ סְּ תָּ מִׁ ַפכְּ  3178 הָּ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 שמות:ג:יב

יָך ַויֹאמֶ  תִׁ ַלחְּ י שְּ ֹנכִׁ י אָּ אֹות כִׁ ָך הָּ ֶזה לְּ ְך וְּ מָּ ֶיה עִׁ י ֶאהְּ ר כִׁ
ר  הָּ ים ַעל הָּ ֱאֹלהִׁ דּון ֶאת הָּ ם ַתַעבְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ם מִׁ עָּ יֲאָך ֶאת הָּ הֹוצִׁ בְּ

 ַהֶזה
4218 

 שמות:ג:יג

ֵאל  רָּ שְּ ֵני יִׁ א ֶאל בְּ י בָּ ֹנכִׁ ֵנה אָּ ים הִׁ ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ
י ֲאֵליֶכם וְּ  ַחנִׁ לָּ ֶהם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם שְּ י לָּ תִׁ ַמרְּ אָּ י ַמה וְּ רּו לִׁ מְּ אָּ

ה ֹאַמר ֲאֵלֶהם מֹו מָּ  שְּ
4304 

 שם אלקים ביניהם במניןסמוכים לעד פ"ו כמנין 

 

 שמות:ג:יד
ֶיה ַויֹאֶמר ֹכה תֹאַמר  ֶיה ֲאֶשר ֶאהְּ ים ֶאל ֹמֶשה ֶאהְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

י ֲאֵליֶכם ַחנִׁ לָּ ֶיה שְּ ֵאל ֶאהְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ  לִׁ
3338 

 שמות:י:ח
כּו ַויּושַ  ֹעה ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם לְּ ֶאת ַאֲהֹרן ֶאל ַפרְּ ב ֶאת ֹמֶשה וְּ

ים כִׁ י ַהֹהלְּ מִׁ י וָּ דּו ֶאת ה’ ֱאֹלֵהיֶכם מִׁ בְּ  עִׁ
3339 

 בראשית:לג:יא
י ֶיש  כִׁ ים וְּ י ֱאֹלהִׁ י ַחַננִׁ ְך כִׁ את לָּ בָּ י ֲאֶשר הֻׁ תִׁ כָּ רְּ ַקח נָּא ֶאת בִׁ

ח. קָּ ַצר בֹו ַויִׁ פְּ י ֹכל ַויִׁ  לִׁ
3339 

 ופלאבשנת ג"א של"ח הי' בעוה"ר חורבן בית ראשון ברש"י אהיה עמם בשיעבוד שאר מלכיות 

 

 שמות:ג:ח

וא ֶאל  ֶרץ ַההִׁ אָּ ן הָּ ַהֲעֹלתֹו מִׁ ם ּולְּ ַריִׁ צְּ ַיד מִׁ ילֹו מִׁ ַהצִׁ ֵאֵרד לְּ וָּ
ש ֶאל מְּ  בָּ ב ּודְּ לָּ ה ֶאל ֶאֶרץ זַָּבת חָּ בָּ חָּ ה ּורְּ קֹום ֶאֶרץ טֹובָּ
י בּוסִׁ ַהיְּ י וְּ ּוִׁ ַהחִׁ י וְּ זִׁ רִׁ ַהפְּ י וְּ ֱאֹמרִׁ הָּ י וְּ תִׁ ַהחִׁ י וְּ ַנֲענִׁ  ַהכְּ

4969 

 בראשית:טו:ז
ָך  ֶתת לְּ ים לָּ דִׁ יָך ֵמאּור ַכשְּ י ה’ ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ יו ֲאנִׁ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

ּה תָּ שְּ רִׁ ֶרץ ַהזֹאת לְּ אָּ  ֶאת הָּ
4970 

 במנין ובמשמעותפסוק בפסוק שוה בשוה 
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 ג:טושמות:

ֵאל ה’  רָּ שְּ ֵני יִׁ ים ֶאל ֹמֶשה ֹכה תֹאַמר ֶאל בְּ ַויֹאֶמר עֹוד ֱאֹלהִׁ
ק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱאֹל חָּ צְּ ם ֱאֹלֵהי יִׁ הָּ רָּ ֵהי ַאבְּ

ֹדר ֹדר י לְּ רִׁ כְּ ֶזה זִׁ ם וְּ ֹעלָּ י לְּ מִׁ י ֲאֵליֶכם ֶזה שְּ ַחנִׁ לָּ  שְּ
5150 

 דברים:יא:יח
תֶ  ַשמְּ ֶתם וְּ ַשרְּ ֶכם ּוקְּ שְּ ַעל ַנפְּ ֶכם וְּ ַבבְּ ַרי ֵאֶלה ַעל לְּ בָּ ם ֶאת דְּ

ֹפת ֵבין ֵעיֵניֶכם טֹוטָּ יּו לְּ הָּ ֶכם וְּ אֹות ַעל ֶידְּ ם לְּ  ֹאתָּ
5150 

 דברים:יב:ה
ַחר ה’ ֱאֹלֵהיֶכם מִׁ  בְּ קֹום ֲאֶשר יִׁ ם ֶאל ַהמָּ י אִׁ לכִׁ ֵטיֶכם  כָּ בְּ שִׁ

ה מָּ אתָּ שָּ שּו ּובָּ רְּ דְּ נֹו תִׁ כְּ שִׁ ם לְּ מֹו שָּ  לָּשּום ֶאת שְּ
5150 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 שמות:ג:יז
ֹאמַ  י וָּ תִׁ ַהחִׁ י וְּ ַנֲענִׁ ם ֶאל ֶאֶרץ ַהכְּ ַריִׁ צְּ י מִׁ ֶכם ֵמֳענִׁ ר ַאֲעֶלה ֶאתְּ

ש בָּ ב ּודְּ לָּ י ֶאל ֶאֶרץ זַָּבת חָּ בּוסִׁ ַהיְּ י וְּ ּוִׁ ַהחִׁ י וְּ זִׁ רִׁ ַהפְּ י וְּ ֱאֹמרִׁ הָּ  וְּ
4107 

 שמות:י:כו

קְּ  ַגם מִׁ ַקח ַלֲעֹבד וְּ ֶמנּו נִׁ י מִׁ ה כִׁ סָּ ֵאר ַפרְּ שָּ נּו לֹא תִׁ מָּ ֵננּו ֵיֵלְך עִׁ
נּו לֹא ֵנַדע ַמה ַנֲעֹבד ֶאת ה’ ַעד ֹבֵאנּו  ֶאת ה’ ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנחְּ

ה מָּ  שָּ
4109 

 ה ב' ביניהםפסוק בפסוק כמעט שוה בשו

 

יתֹו דשמות:ד:כ ַבֵקש ֲהמִׁ ֵשהּו ה’ ַויְּ גְּ פְּ לֹון ַויִׁ י ַבֶדֶרְך ַבמָּ הִׁ  1700 ַויְּ

ֶרף שמות:ד:כו ים ַלמּוֹלת ַויִׁ מִׁ ה ֲחַתן דָּ רָּ מְּ ז אָּ ֶמנּו אָּ  1744 מִׁ

 רמז לד"ם מילה ןסמוכים לעד מ"ד ביניהם במני

 

 שמות:ד:לא
ה  ַוַיֲאֵמן אָּ י רָּ כִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַקד ה’ ֶאת בְּ י פָּ עּו כִׁ מְּ שְּ ם ַויִׁ עָּ הָּ

יָּםֶאת ע דּו נְּ קְּ שְּ  ַויִׁ  ַתֲחוּוַויִׁ
3573 

 שמות:יא:ט
בֹות ַויֹאֶמר ה’ ֶאל מֹ  ַמַען רְּ ֹעה לְּ ַמע ֲאֵליֶכם ַפרְּ שְּ ֶשה לֹא יִׁ

ם יִׁ רָּ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ַתי בְּ  מֹופְּ
3573 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות
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 שמות:ה: ב
 ֹ ֵאל ַוי רָּ שְּ ַשַלח ֶאת יִׁ ֹקלֹו לְּ ַמע בְּ י ה' ֲאֶשר ֶאשְּ ֹעה מִׁ אֶמר ַפרְּ

ֵאל לֹא ֲאַשֵלחַ  רָּ שְּ ַגם ֶאת יִׁ י ֶאת ה' וְּ תִׁ  לֹא יַָּדעְּ
5361 

 שמות:יג:יז

י בְּ  הִׁ ים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ַויְּ ם ֱאֹלהִׁ לֹא נָּחָּ ם וְּ עָּ ֹעה ֶאת הָּ ַשַלח ַפרְּ
ם  עָּ נֵָּחם הָּ ים ֶפן יִׁ ַמר ֱאֹלהִׁ י אָּ רֹוב הּוא כִׁ י קָּ ים כִׁ תִׁ שְּ לִׁ פְּ

ה מָּ יְּ רָּ צְּ בּו מִׁ שָּ ה וְּ מָּ חָּ לְּ ם מִׁ ֹאתָּ רְּ  בִׁ
5363 

 ב' ביניהם במניןפסוקים השווים במשמעות 

 

 שמות:ו:ז
תִׁ  ַקחְּ לָּ י וְּ י ֲאנִׁ ֶתם כִׁ יַדעְּ ים וִׁ ֶכם ֵלאֹלהִׁ י לָּ יתִׁ יִׁ הָּ ם וְּ עָּ י לְּ ֶכם לִׁ י ֶאתְּ

ם יִׁ רָּ צְּ לֹות מִׁ בְּ ַתַחת סִׁ ֶכם מִׁ יא ֶאתְּ  ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ַהמֹוצִׁ
4934 

 שמות:יט:ד
ֵפי  ֶכם ַעל ַכנְּ א ֶאתְּ ם וֶָּאשָּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ י לְּ יתִׁ שִׁ יֶתם ֲאֶשר עָּ אִׁ ַאֶתם רְּ

י ֶכם ֵאלָּ א ֶאתְּ בִׁ ים וָּאָּ רִׁ שָּ  נְּ
4934 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:ז:יט

ָך ַעל  ֵטה יָּדְּ ָך ּונְּ ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמּטְּ
ַעל ֵמיֶהם וְּ ַעל ַאגְּ ֹאֵריֶהם וְּ ם ַעל יְּ ם ַעל ַנֲהֹרתָּ ַריִׁ צְּ ל  ֵמיֵמי מִׁ כָּ

ם בְּ  יָּה דָּ הָּ ם וְּ יּו דָּ הְּ יִׁ ֵוה ֵמיֵמיֶהם וְּ קְּ למִׁ ם אֶ  כָּ ַריִׁ צְּ ֶרץ מִׁ
ים נִׁ ֲאבָּ ים ּובָּ ֵעצִׁ  ּובָּ

5069 

 דברים:י:כא
הִׁ  ֶאת הּוא תְּ ֹדֹלת וְּ ָך ֶאת ַהגְּ תְּ ה אִׁ שָּ הּוא ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר עָּ ָך וְּ תְּ לָּ

אּו ֵעיֶניָך ֵאֶלה ֲאֶשר רָּ ֹאת הָּ  ַהנֹורָּ
5069 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:ז:יא
רָּ  קְּ ֵמי ַויִׁ טֻׁ ים ַוַיֲעשּו ַגם ֵהם ַחרְּ פִׁ ַכשְּ ַלמְּ ים וְּ מִׁ ֹעה ַלֲחכָּ א ַגם ַפרְּ

ַלֲהֵטיֶהם ֵכן ם בְּ ַריִׁ צְּ  מִׁ
2687 

 שמות:ז:יב
ַלע ַמֵּטה ַאֲהֹרן ֶאת  בְּ ם ַויִׁ ינִׁ ַתנִׁ יּו לְּ הְּ יש ַמֵּטהּו ַויִׁ יכּו אִׁ לִׁ ַוַישְּ

ם  ַמֹּטתָּ
2688 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

זֹאת שמות:ז:כג בֹו ַגם לָּ ת לִׁ לֹא שָּ ֹעה ַויָּבֹא ֶאל ֵביתֹו וְּ ֶפן ַפרְּ  2225 ַויִׁ
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רּור אַ  דברים:כח:טז ֶדהאָּ ה ַבשָּ רּור ַאתָּ אָּ יר וְּ עִׁ ה בָּ  2225 תָּ

 התוכחה ותחילתמכת דם  תחילתרמז 

 

 שמות:ח:יא
א פַ  ַמע ַוַירְּ לֹא שָּ בֹו וְּ ֵבד ֶאת לִׁ ַהכְּ ה וְּ וָּחָּ רְּ ה הָּ תָּ יְּ י הָּ ֹעה כִׁ רְּ

ֶבר ה’  ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר דִׁ
2998 

 שמות:ז:כב
לֹא  ֹעה וְּ ֵטיֶהם ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפרְּ לָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ ֵמי מִׁ טֻׁ ַוַיֲעשּו ֵכן ַחרְּ

ֶבר ה’ ַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר דִׁ  שָּ
2999 

ר. תהלים:סט:יג ינֹות שֹוֵתי ֵשכָּ גִׁ ַער ּונְּ ֵבי שָּ י ֹישְּ יחּו בִׁ  2999 יָּשִׁ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:ח:טז
ֵנה  ֹעה הִׁ ֵני ַפרְּ פְּ ַיֵצב לִׁ תְּ הִׁ ֵכם ַבֹבֶקר וְּ ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה ַהשְּ
י דֻׁנִׁ ַיַעבְּ י וְּ ַמר ה’ ַשַלח ַעמִׁ יו ֹכה אָּ תָּ ֵאלָּ ַמרְּ אָּ ה וְּ מָּ יְּ  יֹוֵצא ַהמָּ

4229 

 שמות:יא:ח

דּו  יָּרְּ לוְּ ה וְּ  כָּ י ֵלאֹמר ֵצא ַאתָּ ַתֲחוּו לִׁ שְּ הִׁ ֶדיָך ֵאֶלה ֵאַלי וְּ לֲעבָּ  כָּ
י  ֳחרִׁ ֹעה בָּ ם ַפרְּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא ַוֵיֵצא ֵמעִׁ ֶליָך וְּ ַרגְּ ם ֲאֶשר בְּ עָּ הָּ

ף  אָּ
4235 

 שמות:טו:יז יח
ש  דָּ קְּ תָּ ה' מִׁ ַעלְּ ָך פָּ תְּ בְּ שִׁ כֹון לְּ ָך מָּ תְּ ַהר ַנֲחלָּ ֵעמֹו בְּ ּטָּ תִׁ ֵאמֹו וְּ בִׁ תְּ

ֶעד: ם וָּ ֹעלָּ ֹלְך לְּ מְּ נּו יֶָּדיָך: ה' יִׁ  ֲאֹדנָּי כֹונְּ
4230 

 שמעותשווים במנין ובמכמעט פסוקים 

 

ם שמות:ט:ב יק בָּ ָך ַמֲחזִׁ עֹודְּ ַשֵלַח וְּ ה לְּ ֵאן ַאתָּ ם מָּ י אִׁ  1249 כִׁ

בּונָּה דברים:לב:כח ֶהם תְּ ֵאין בָּ ה וְּ י גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהמָּ  1249 כִׁ

ירָּ  תהלים:צא:ה םלֹא תִׁ ה ֵמֵחץ יָּעּוף יֹומָּ לָּ יְּ ַפַחד לָּ  1249 א מִׁ

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 שמות:ט:טו
י ַעתָּ  ֵחד כִׁ כָּ ֶבר ַותִׁ ָך ַבדָּ ֶאת ַעמְּ ָך וְּ י וַָּאְך אֹותְּ י ֶאת יָּדִׁ תִׁ ַלחְּ ה שָּ

ֶרץ אָּ ן הָּ  מִׁ
3701 
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 שמות:ט:כז
ַלח  שְּ י ַויִׁ אתִׁ טָּ ַאֲהֹרן ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם חָּ ֹמֶשה ּולְּ א לְּ רָּ קְּ ֹעה ַויִׁ ַפרְּ

ים עִׁ שָּ רְּ י הָּ ַעמִׁ י וְּ יק ַוֲאנִׁ ַעם ה’ ַהַצדִׁ  ַהפָּ
3702 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 שמות:ט:טז
אּולָּם י  וְּ ָך ֶאת ֹכחִׁ ֹאתְּ יָך ַבֲעבּור ַהרְּ תִׁ ַבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמדְּ

י בְּ  מִׁ ַמַען ַסֵפר שְּ לּולְּ ֶר  כָּ אָּ  ץהָּ
3899 

 שמות:יא:ג
ֵתן  דֹול ַויִׁ יש ֹמֶשה גָּ אִׁ ם ַגם הָּ יִׁ רָּ צְּ ֵעיֵני מִׁ ם בְּ עָּ ה’ ֶאת ֵחן הָּ

ם עָּ ֵעיֵני הָּ ֹעה ּובְּ ֵדי ַפרְּ ֵעיֵני ַעבְּ ם בְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ֹאד בְּ  מְּ
3899 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:ט:יא
לֹא יָּ  יָּה וְּ י הָּ ין כִׁ חִׁ ֵני ַהשְּ פְּ ֵני ֹמֶשה מִׁ פְּ ים ַלֲעֹמד לִׁ מִׁ טֻׁ לּו ַהַחרְּ כְּ

ם ּובְּ  מִׁ טֻׁ ין ַבַחרְּ חִׁ לַהשְּ ם כָּ יִׁ רָּ צְּ  מִׁ
2787 

 שמות:ט:יב
ֶבר ה’ ֶאל  ַמע ֲאֵלֶהם ַכֲאֶשר דִׁ לֹא שָּ ֹעה וְּ ַחֵזק ה’ ֶאת ֵלב ַפרְּ ַויְּ

 הֹמשֶ 
2597 

 סמוכים לעד ק"ץ ביניהם במנין

 

 שמות:י:כד
קְּ  ֶכם ַויִׁ דּו ֶאת ה’ ַרק צֹאנְּ בְּ כּו עִׁ ֹעה ֶאל ֹמֶשה ַויֹאֶמר לְּ א ַפרְּ רָּ

ֶכם מָּ ֶכם ֵיֵלְך עִׁ ג ַגם ַטפְּ ֶכם יֻׁצָּ ַקרְּ  ּובְּ
3264 

 שמות:יט:א
ם ַביֹום ַבֹחֶדש  יִׁ רָּ צְּ ֵאל ֵמֶאֶרץ מִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵצאת בְּ י לְּ ישִׁ לִׁ ַהשְּ

ינָּי ַבר סִׁ דְּ אּו מִׁ  ַהֶזה בָּ
3264 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

יש שמות:טו:ג מֹו ה’ אִׁ ה ה’ שְּ מָּ חָּ לְּ  832 מִׁ

 שהשמחה במעונו –שיר חדשה  –כמנין ארץ ישראל 

 

ֹהֹמת יְּ  שמות:טו:ה ֶבןתְּ מֹו אָּ צֹוֹלת כְּ מְּ דּו בִׁ יֻׁמּו יָּרְּ  1898 ַכסְּ

ה ה דברים:ד:לה ֵאתָּ ַאתָּ ַדַעת רְּ י לָּ אֱ  כִׁ ַבדֹוה’ הּוא הָּ לְּ ים ֵאין עֹוד מִׁ  1898 ֹלהִׁ
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 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

ַעץ אֹוֵיב שמות:טו:ו רְּ ָך ה’ תִׁ ינְּ מִׁ י ַבֹכַח יְּ רִׁ דָּ ָך ה’ ֶנאְּ ינְּ מִׁ  1386 יְּ

 שמות:טו:טו
ַעד נָֹּמגּו  ב יֹאֲחֵזמֹו רָּ ֲהלּו ַאלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹואָּ בְּ ז נִׁ  ֹכלאָּ

נַָּען ֵבי כְּ  ֹישְּ
1386 

ֶכם תהלים:לד:יב ַאת ה' ֲאַלֶמדְּ רְּ י יִׁ עּו לִׁ מְּ ים שִׁ נִׁ כּו בָּ  1386 לְּ

 
 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 

ם וֶָּעד שמות:טו:יח ֹעלָּ ֹלְך לְּ מְּ  376 ה’ יִׁ

שהוא  ולפלאבראשית טו,טו ואתה תבוא אל אבותיך בשלום וגו'  376כמנין שלום ובמנין הפסוק 
 שלום הראשון שבתורה

 

 שמות:טו:יט
ב כְּ רִׁ ֹעה בְּ א סּוס ַפרְּ י בָּ יו ַביָּם ַויֶָּשב ה’ ֲעֵלֶהם ֶאת כִׁ שָּ רָּ פָּ ֹו ּובְּ

תֹוְך ַהיָּם ה בְּ שָּ כּו ַבַיבָּ לְּ ֵאל הָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  ֵמי ַהיָּם ּובְּ
3867 

 שמות:יד:לא
ם  ַריִׁ צְּ מִׁ ה ה’ בְּ שָּ ה ֲאֶשר עָּ ֹדלָּ ֵאל ֶאת ַהיָּד ַהגְּ רָּ שְּ א יִׁ ַוַירְּ

דֹו ֹמֶשה ַעבְּ ינּו ַבה’ ּובְּ ם ֶאת ה’ ַוַיֲאמִׁ עָּ אּו הָּ ירְּ  ַויִׁ
3870 

 ה ג' ביניהם במניןפסוק בפסוק כמעט שוה בשו

 

 ות:טז:טזשמ
י א פִׁ יש לְּ ֶמנּו אִׁ טּו מִׁ קְּ ּוָּה ה’ לִׁ ר ֲאֶשר צִׁ בָּ לֹוֶזה ַהדָּ  ֹעֶמר כְּ

ֹגֶלת ַפר ַלגֻׁלְּ סְּ ֹשֵתיֶכם מִׁ יש ַנפְּ ֳהלֹו ַלֲאֶשר אִׁ אָּ חּו בְּ קָּ  תִׁ
5106 

ַמֹסת  ב ּגֹוי בְׁ רֶּ קֶּ ים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי מִּ ָסה ֱאֹלהִּ כאן נמצא כתוב כל האלף בית וכן בדברים דלד אֹו ֲהנִּ
טּו רֹוַע נְׁ זְׁ ָיד ֲחָזָקה ּובִּ ָחָמה ּובְׁ לְׁ מִּ ים ּובְׁ תִּ מֹופְׁ ֹאֹתת ּובְׁ ם ה' בְׁ ר ָעָשה ָלכֶּ ֹכל ֲאשֶּ ים: כְׁ ֹדלִּ ים ּגְׁ מֹוָראִּ ָיה ּובְׁ

ֵעינֶּיָך. ם לְׁ ַריִּ צְׁ מִּ ם בְׁ  ֱאֹלֵהיכֶּ

 

 שמות:טז:כג

תֹון ַשַבת ֹקֶדש ַלה’ ַויֹאֶמר  ֶבר ה’ ַשבָּ ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶשר דִׁ
ֵאת לּו ַבֵשלּו וְּ ַבשְּ ֵאת ֲאֶשר תְּ ר ֵאת ֲאֶשר תֹאפּו ֵאפּו וְּ חָּ ל  מָּ כָּ

ֶמֶרת ַעד ַהֹבֶקר שְּ מִׁ ֶכם לְּ יחּו לָּ ֹעֵדף ַהנִׁ  הָּ
8882 
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ֶיה בֹו שמות:טז:כו הְּ ת לֹא יִׁ י ַשבָּ יעִׁ בִׁ הּו ּוַביֹום ַהשְּ טֻׁ קְּ לְּ ים תִׁ  2882 ֵשֶשת יָּמִׁ

 ביניהם ופלאסמוכים לעד מנין השוה במאות וששת אלפים 

 

 שמות:טז:לה
ֵני ם ֶאל ֶאֶרץ  ּובְּ נָּה ַעד ֹבאָּ ים שָּ עִׁ בָּ ן ַארְּ לּו ֶאת ַהמָּ כְּ ֵאל אָּ רָּ שְּ יִׁ

נַָּען ֵצה ֶאֶרץ כְּ ם ֶאל קְּ לּו ַעד ֹבאָּ כְּ ן אָּ ֶבת ֶאת ַהמָּ  נֹושָּ
4414 

ה הּוא שמות:טז:לו ֵאיפָּ ית הָּ רִׁ ֹעֶמר ֲעשִׁ הָּ  1414 וְּ

 סמוכים לעד מנין השוה במאות ושלושת אלפים ביניהם ופלא

 

 שמות:י:כה
ינּו ַלה’  שִׁ עָּ ֹעֹלת וְּ ים וְּ חִׁ בָּ יֵָּדנּו זְּ ֵתן בְּ ה תִׁ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ַגם ַאתָּ

 ֱאֹלֵהינּו
3146 

 דברים:טו:טו
זַָּכרְּ  ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ַעל ֵכן וְּ דְּ פְּ ם ַויִׁ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ יתָּ בְּ יִׁ י ֶעֶבד הָּ תָּ כִׁ

ר ַהֶזה ַהיֹום בָּ ָך ֶאת ַהדָּ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ  אָּ
3146 

 ין ובמשמעותפסוק בפסוק שוה בשוה במנ

 

 שמות:יב:ל
ֹעה םַויָּק ה ַפרְּ לָּ לוְּ  הּוא ַליְּ יו וְּ  כָּ דָּ לֲעבָּ ה  כָּ קָּ עָּ י צְּ הִׁ ם ַותְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

ם ֵמת ת ֲאֶשר ֵאין שָּ י ֵאין ַביִׁ ם כִׁ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ה בְּ ֹדלָּ  גְּ
4137 

 שמות:יב:לא
י ַגם  תֹוְך ַעמִׁ אּו מִׁ ה ַויֹאֶמר קּומּו צְּ לָּ ַאֲהֹרן ַליְּ ֹמֶשה ּולְּ א לְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ֵאל ּולְּ  רָּ שְּ ֵני יִׁ ֶכםַאֶתם ַגם בְּ ַדֶברְּ דּו ֶאת ה’ כְּ בְּ  כּו עִׁ
4138 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 שמות:יג:כא
ה  לָּ ַליְּ ם ַהֶדֶרְך וְּ ֹחתָּ נָּן ַלנְּ ַעמּוד עָּ ם בְּ ֵניֶהם יֹומָּ פְּ ַויֹהוָּה ֹהֵלְך לִׁ

י אִׁ הָּ ַעמּוד ֵאש לְּ הבְּ לָּ יְּ לָּ ם וָּ ֶלֶכת יֹומָּ ֶהם לָּ  ר לָּ
2929 

 ופלאבשנת ב"א תתקכ"ח התחיל שלמה המלך בבנין ביהמ"ק, כמנין י"ב פעמים בני יעקב 

 

 שמות:יד:ג
ַגר ֲעֵליֶהם  ֶרץ סָּ אָּ ים ֵהם בָּ כִׁ בֻׁ ֵאל נְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ ֹעה לִׁ ַמר ַפרְּ אָּ וְּ

ר בָּ דְּ  ַהמִׁ
2364 

 ופלא ברמזבשנת ב"א שס"ג היתה גזירת פרעה כל הבן היולד היאורה תשליכהו 
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 שמות:יד:ח
ֵני  ֹדף ַאֲחֵרי בְּ רְּ ם ַויִׁ ַריִׁ צְּ ֹעה ֶמֶלְך מִׁ ַחֵזק ה’ ֶאת ֵלב ַפרְּ ַויְּ

ה מָּ יָּד רָּ ים בְּ אִׁ ֵאל ֹיצְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵאל ּובְּ רָּ שְּ  יִׁ
3558 

 דברים:לג:י
ה  טֹורָּ ימּו קְּ ֵאל יָּשִׁ רָּ שְּ יִׁ ָך לְּ תְּ תֹורָּ ַיֲעֹקב וְּ ֶטיָך לְּ פָּ שְּ יֹורּו מִׁ

ַאֶפָך וְּ  ֶחָךבְּ בְּ זְּ יל ַעל מִׁ לִׁ  כָּ
3558 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:יד:טו
ֵאל  רָּ שְּ ֵני יִׁ י ַדֵבר ֶאל בְּ ַעק ֵאלָּ צְּ ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה ַמה תִׁ

עּו סָּ יִׁ  וְּ
2397 

 ופלא 2397כמנין ישעי' מג,כב ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל 

 

 שמות:יד:י
ם  ַריִׁ צְּ ֵנה מִׁ הִׁ ֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ אּו בְּ שְּ יב ַויִׁ רִׁ קְּ ֹעה הִׁ ּוַפרְּ

ֵאל  רָּ שְּ ֵני יִׁ ֲעקּו בְּ צְּ ֹאד ַויִׁ אּו מְּ ירְּ  ֶאל ה’ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַויִׁ
4300 

 בטלו הישיבות מפני שנאת מלכי פרס וגזירותיהם בשנת ד"א ש'

 

 שמות:יד:כב
ה  ֶהם חֹומָּ ם לָּ ַהַמיִׁ ה וְּ שָּ תֹוְך ַהיָּם ַבַיבָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַויָֹּבאּו בְּ

ם מֹאלָּ שְּ ינָּם ּומִׁ ימִׁ  מִׁ
2312 

 בראשית:כז:כב
ֵשהּו ַויֹאֶמר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב  מֻׁ יו ַויְּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ַגש ַיֲעֹקב ֶאל יִׁ ַויִׁ

ו ֵדי ֵעשָּ ם יְּ ַהיַָּדיִׁ  וְּ
2311 

 פסוקים השווים במנין ובמשמעות

 

 שמות:יד:ל
ֵאל ַוי רָּ שְּ א יִׁ ם ַוַירְּ יִׁ רָּ צְּ ַיד מִׁ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֹוַשע ה’ ַביֹום ַההּוא ֶאת יִׁ

ַפת ַהיָּם ם ֵמת ַעל שְּ ַריִׁ צְּ  ֶאת מִׁ
4783 

 שמות:טו:א
ז יָּשִׁ  רּו אָּ ה ַהזֹאת לה’ ַויֹאמְּ ירָּ ֵאל ֶאת ַהשִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ יר ֹמֶשה ּובְּ

ה ַביָּם: מָּ בֹו רָּ ֹרכְּ ה סּוס וְּ אָּ ֹאה גָּ י גָּ ה לה’ כִׁ ירָּ שִׁ  ֵלאֹמר אָּ
4683 

 סמוכים לעד מאה ביניהם במנין
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 שמות:טו:ד
ֹבת כְּ ַים  ַמרְּ עּו בְּ בְּ יו טֻׁ שָּ לִׁ ַחר שָּ בְּ ה ַביָּם ּומִׁ ֵחילֹו יָּרָּ ֹעה וְּ ַפרְּ

 סּוף
2531 

ים שמות:טו:י ירִׁ ם ַאדִׁ ַמיִׁ לּו ַכעֹוֶפֶרת בְּ לְּ מֹו יָּם צָּ סָּ רּוֲחָך כִׁ תָּ בְּ  2531 נַָּשפְּ

ֵני ֹקֶשט ֶסלָּה תהלים:ס:ו פְּ נֹוֵסס מִׁ תְּ הִׁ יֵרֶאיָך ֵנס לְּ ה לִׁ  2531 נַָּתתָּ

 ופלאפסוקים השווים במנין ובמשמעות 

 

 שמות:יז:י
ֵלק ּוֹמֶשה  ֵחם ַבֲעמָּ לָּ הִׁ ַמר לֹו ֹמֶשה לְּ ַע ַכֲאֶשר אָּ הֹושֻׁ ַוַיַעש יְּ

ה. עָּ בְּ לּו רֹאש ַהגִׁ חּור עָּ  ַאֲהֹרן וְּ
3794 

 בשנת ג"א תשצ"ד נצלב ונתלה יש"ו שר"י ובנ"י נתגברו על הנוצרים

 

 שמות:יח:יט
ם  עָּ ה לָּ ְך ֱהֵיה ַאתָּ מָּ ים עִׁ י ֱאֹלהִׁ יהִׁ ָך וִׁ צְּ יעָּ י אִׁ ֹקלִׁ ַמע בְּ ה שְּ ַעתָּ

ים ֱאֹלהִׁ ים ֶאל הָּ רִׁ בָּ ה ֶאת ַהדְּ ֵהֵבאתָּ ַאתָּ ים וְּ ֱאֹלהִׁ  מּול הָּ
3802 

 שמות:יח:כו
ם בְּ  עָּ טּו ֶאת הָּ פְּ שָּ לוְּ יאּון ֶאל ֹמֶשה  כָּ בִׁ ֶשה יְּ ר ַהקָּ בָּ ֵעת ֶאת ַהדָּ
לוְּ  פּוטּו ֵהם כָּ שְּ ֹטן יִׁ ר ַהקָּ בָּ  ַהדָּ

3803 

 ין ובמשמעותפסוק בפסוק שוה בשוה במנ

 

 כהשמות:יח:
ל מִׁ  ֵשי ַחיִׁ ַחר ֹמֶשה ַאנְּ בְּ לַויִׁ ים ַעל  כָּ אשִׁ ם רָּ ֵתן ֹאתָּ ֵאל ַויִׁ רָּ שְּ יִׁ

ֹרת ֵרי ֲעשָּ שָּ ים וְּ שִׁ ֵרי ֲחמִׁ ֵרי ֵמאֹות שָּ ים שָּ פִׁ ֵרי ֲאלָּ ם שָּ עָּ  הָּ
7306 

 דברים:ח:יז יח

מַ  אָּ ל ַהֶזה: וְּ י ֶאת ַהַחיִׁ ה לִׁ שָּ י עָּ ֹעֶצם יָּדִׁ י וְּ ֶבָך ֹכחִׁ בָּ לְּ תָּ בִׁ רְּ
ל  יִׁ ָך ֹכַח ַלֲעשֹות חָּ י הּוא ַהֹנֵתן לְּ תָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך כִׁ זַָּכרְּ וְּ
ַבע ַלֲאֹבֶתיָך ַכיֹום ַהֶזה. שְּ יתֹו ֲאֶשר נִׁ רִׁ ים ֶאת בְּ קִׁ ַמַען הָּ  לְּ

7305 

 לעשות חיל –פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות, אנשי חיל 

 

 ת:יט:בשמו
ם  ַחן שָּ ר ַויִׁ בָּ דְּ יַני ַוַיֲחנּו ַבמִׁ ַבר סִׁ דְּ ים ַויָֹּבאּו מִׁ ידִׁ פִׁ עּו ֵמרְּ סְּ ַויִׁ

ר הָּ ֵאל ֶנֶגד הָּ רָּ שְּ  יִׁ
2487 

 בשנת ב"א תפ"ז נסים ונצחונות גדולות לבנ"י מלחמת עמלק נחל ארנון מלחמת מדין
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 שמות:יט:ח
ל ַוַיֲענּו רּו  כָּ ו ַויֹאמְּ דָּ ם ַיחְּ עָּ ֶבר ה’ ַנֲעֶשה ֹכלהָּ ַויֶָּשב  ֲאֶשר דִׁ

ם ֶאל ה’ עָּ ֵרי הָּ בְּ  ֹמֶשה ֶאת דִׁ
3258 

 במדבר:כג:כו
ק  לָּ ם ַויֹאֶמר ֶאל בָּ עָּ לְּ י ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַוַיַען בִׁ תִׁ ַברְּ  ֹכלֲהלֹא דִׁ

ַדֵבר ה’ ֹאתֹו ֶאֱעֶשה  ֲאֶשר יְּ
3258 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 שמות:יט:ה
יֶתם  יִׁ הְּ י וִׁ יתִׁ רִׁ ֶתם ֶאת בְּ ַמרְּ י ּושְּ ֹקלִׁ עּו בְּ מְּ שְּ מֹוַע תִׁ ם שָּ ה אִׁ ַעתָּ וְּ

ה מִׁ  גֻׁלָּ י סְּ ללִׁ י כָּ י לִׁ ים כִׁ ַעמִׁ ל  הָּ ֶרץכָּ אָּ  הָּ
5185 

 בראשית:יח:ה
ֶתם  י ַעל ֵכן ֲעַברְּ ֶכם ַאַחר ַתֲעֹברּו כִׁ בְּ ַסֲעדּו לִׁ ה ַפת ֶלֶחם וְּ חָּ ֶאקְּ וְּ

תָּ עַ  ַברְּ רּו ֵכן ַתֲעֶשה ַכֲאֶשר דִׁ ֶכם ַויֹאמְּ דְּ  ל ַעבְּ
5186 

יָך  ת ה' ֱאֹלהֶּ ָאה אֶּ רְׁ יִּ ם לְׁ י אִּ ָמְך: כִּ יָך ֹשֵאל ֵמעִּ ָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלהֶּ שְׁ ַעָתה יִּ ָרָכיו דברים:י:יב וְׁ ָכל דְׁ ת בְׁ כֶּ ָללֶּ
ָך. מנין הפסוק מבראשית  שֶּ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ יָך בְׁ ת ה' ֱאֹלהֶּ ַלֲעֹבד אֶּ ַאֲהָבה ֹאתֹו וְׁ  ופלא 5185ּולְׁ

 

 שמות:יט:יד
סּו  ַכבְּ ם ַויְּ עָּ ַקֵדש ֶאת הָּ ם ַויְּ עָּ ר ֶאל הָּ הָּ ן הָּ ַוֵיֶרד ֹמֶשה מִׁ

ם ֹלתָּ מְּ  שִׁ
2861 

 שמות:יט:טו
שּו ֶאל ַויֹאמֶ  גְּ ים ַאל תִׁ ֹלֶשת יָּמִׁ שְּ ים לִׁ ֹכנִׁ ם ֱהיּו נְּ עָּ ר ֶאל הָּ

ה שָּ  אִׁ
2831 

 ופלאסמוכים לעד י' ביניהם במנין 

 

 שמות:יט:יז
בּו  ַיצְּ תְּ ן ַהַמֲחֶנה ַויִׁ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ ַראת הָּ קְּ ם לִׁ עָּ ַויֹוֵצא ֹמֶשה ֶאת הָּ

ר הָּ ית הָּ תִׁ ַתחְּ  בְּ
3948 

בשנת ג"א תתקמ"ח היתה חתימת המשנה תושבע"פ ע"י רבינו הק', וברמז כפה עליהם הר כגיגית 
 ופלאע"פ היתה על תורה שב

 

 שמות:יט:יח
י ַהר סִׁ ֵאש ַוַיַעל וְּ יו ה’ בָּ לָּ ֵני ֲאֶשר יַָּרד עָּ פְּ ַשן כֻׁלֹו מִׁ ַני עָּ

ן ַוֶיֱחַרד שָּ בְּ ֶעֶשן ַהכִׁ נֹו כְּ ל  ֲעשָּ ֹאדכָּ ר מְּ הָּ  הָּ
4049 

 שמות:כד:טז
ים וַ  נָּן ֵשֶשת יָּמִׁ ַכֵסהּו ֶהעָּ יַני ַויְּ בֹוד ה’ ַעל ַהר סִׁ ֹכן כְּ שְּ יִׁ

נָּן תֹוְך ֶהעָּ י מִׁ יעִׁ בִׁ א ֶאל ֹמֶשה ַביֹום ַהשְּ רָּ קְּ  ַויִׁ
4050 
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 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 שמות:יט:כ
ֹמֶשה ֶאל  א ה’ לְּ רָּ קְּ ר ַויִׁ הָּ יַני ֶאל רֹאש הָּ ַוֵיֶרד ה’ ַעל ַהר סִׁ

ר ַוַיַעל ֹמֶשה הָּ  רֹאש הָּ
3344 

 בראשית:לב:לא
קְּ  ים ֶאל ַויִׁ נִׁ ים פָּ י ֱאֹלהִׁ יתִׁ אִׁ י רָּ יֵאל כִׁ נִׁ קֹום פְּ א ַיֲעֹקב ֵשם ַהמָּ רָּ

י שִׁ נֵָּצל ַנפְּ ים ַותִׁ נִׁ  פָּ
3345 

 מעותפסוקים השוים במנין ובמש

 

 שמות:כ:א
ים ֵאת ַדֵבר ֱאֹלהִׁ ל  ַויְּ ֵאֶלה ֵלאֹמר )הקדמה כָּ ים הָּ רִׁ בָּ ַהדְּ

 לעשרת הדברות(
1332 

 דברים:ג:כג
חַ  ֶאתְּ וא ֵלאֹמר )פרשת עשרת הדברות וָּ ֵעת ַההִׁ ַנן ֶאל ה’ בָּ

 השניות(
1332 

ה ֵעד תהלים:קיט:פח רָּ מְּ ֶאשְּ י וְּ ָך ַחֵינִׁ דְּ ַחסְּ יָךכְּ  1332 ּות פִׁ

 ופלאפסוקים השווים במנין ובמשמעות 

 

 ג-שמות:כ:ב
י ֹנכִׁ ֵבית  אָּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ יָך ֵמֶאֶרץ מִׁ ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ

נָּי: ים ַעל פָּ ים ֲאֵחרִׁ ָך ֱאֹלהִׁ ֶיה לְּ הְּ ים: לֹא יִׁ דִׁ  ֲעבָּ
3191 

 דברים:א:ה
ה  יל ֹמֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהתֹורָּ ב הֹואִׁ ֶאֶרץ מֹואָּ ֵדן בְּ ֵעֶבר ַהַירְּ בְּ

 ַהזֹאת ֵלאֹמר
3186 

 שמות:לב:טז
ים הּוא  ַתב ֱאֹלהִׁ כְּ ב מִׁ תָּ כְּ ַהמִׁ ה וְּ ים ֵהמָּ ַהלֹֻׁחת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִׁ וְּ

רּות ַעל ַהלֹֻׁחת  חָּ
3190 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

יֶ  שמות:כ:ג הְּ נָּילֹא יִׁ ים ַעל פָּ ים ֲאֵחרִׁ ָך ֱאֹלהִׁ  696 ה לְּ

ה בראשית:טו:ו קָּ דָּ ֶבהָּ לֹו צְּ שְּ ן ַבה’ ַוַיחְּ ֶהֱאמִׁ  696 וְּ

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות, רמז אנכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו
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 שמות:כ:ב
ֵבית  ם מִׁ ַריִׁ צְּ יָך ֵמֶאֶרץ מִׁ י ה’ ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ ֹנכִׁ אָּ

ים דִׁ  ֲעבָּ
2495 

ה  במדבר:טו:טז ֶכםתֹורָּ תְּ ַלֵגר ַהגָּר אִׁ ֶכם וְּ ֶיה לָּ הְּ ד יִׁ ט ֶאחָּ פָּ שְּ  2496 ַאַחת ּומִׁ

 בראשית:יד:כב
יֹון  י ֶאל ה’ ֵאל ֶעלְּ י יָּדִׁ ֹמתִׁ ֹדם ֲהרִׁ ם ֶאל ֶמֶלְך סְּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ֶרץ ם וָּאָּ ַמיִׁ  ֹקֵנה שָּ
2500 

ֵהב ֶסלָּה תהלים:מז:ה אֹון ַיֲעֹקב ֲאֶשר אָּ ֵתנּו ֶאת גְּ נּו ֶאת ַנֲחלָּ ַחר לָּ בְּ  2498 יִׁ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 שמות:כ:יא

י ֵששֶ  ֶרץ ֶאת ַהיָּם כִׁ אָּ ֶאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ה ה’ ֶאת ַהשָּ שָּ ים עָּ ת יָּמִׁ
ֶאת ל  וְּ ם ַויַָּנח בַ כָּ י ַעל ֵכן ֵבַרְך ה’ ֶאת יֹום ֲאֶשר בָּ יעִׁ בִׁ יֹום ַהשְּ

ֵשהּו ַקדְּ ת ַויְּ  ַהַשבָּ
7028 

שבעת אלפים כ"ח והבן, ולפלא בחשבון הפסוק כ"ו תיבות כמנין שם הוי', פ"ו אותיות כמנין שם 
 , ובנ"ך יש פסוק א' בזה המנין )במלאכי ג, יט(אלהים, ואין כדוגמתו בכל התורה

 

 שמות:כ:יח
אֵ  רָּ שְּ ֵני יִׁ יֶתם ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה ֹכה תֹאַמר ֶאל בְּ אִׁ ל ַאֶתם רְּ
ֶכם מָּ י עִׁ תִׁ ַברְּ ם דִׁ ַמיִׁ ן ַהשָּ י מִׁ  כִׁ

4352 

 דברים:ד:לא
ַכח  שְּ לֹא יִׁ יֶתָך וְּ חִׁ לֹא ַישְּ ָך וְּ פְּ י ֵאל ַרחּום ה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא ַירְּ כִׁ

ֶהם ַבע לָּ שְּ ית ֲאֹבֶתיָך ֲאֶשר נִׁ רִׁ  ֶאת בְּ
4352 

 מעותפסוקים השוים במנין ובמש

 

 שמות:כא:לב
ֵתן  ים יִׁ לִׁ קָּ ים שְּ ֹלשִׁ ה ֶכֶסף שְּ מָּ ַגח ַהשֹור אֹו אָּ ם ֶעֶבד יִׁ אִׁ

ֵקל סָּ ַהשֹור יִׁ  ַלאֹדנָּיו וְּ
3300 

 שמות:כא:לג
י יִׁ  כִׁ נַָּפל וְּ ַכֶסנּו וְּ לֹא יְּ יש ֹבר וְּ ֶרה אִׁ כְּ י יִׁ יש בֹור אֹו כִׁ ַתח אִׁ פְּ

ה שֹור אֹו ֲחמֹור מָּ  שָּ
3299 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

ֹלש שמות:כג:יז ֹדן ה'. שָּ אָּ ֵני הָּ ָך ֶאל פְּ כּורְּ ל זְּ ֶאה כָּ נָּה ֵירָּ ים ַבשָּ מִׁ עָּ  2003 פְּ
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 בשנת ב"א ג' וירא ה' אל אברם וילך אל ארץ כנען ואברהם בן חמשים וחמש שנים

 

 שמות:כג:כ
נֹ  ֵנה אָּ יֲאָך ֶאל הִׁ ַלֲהבִׁ ֶרְך וְּ ָך ַבדָּ רְּ מָּ שְּ ֶניָך לִׁ פָּ ְך לְּ אָּ י ֹשֵלַח ַמלְּ כִׁ

י ֹנתִׁ קֹום ֲאֶשר ֲהכִׁ  ַהמָּ
2858 

 כמנין שמות של עשרה הרוגי מלכות וכן הוא המנין של עשרה שבטים חוץ יוסף ובנימין

 

 שמות: כג:ל
תָּ ֶאת  נַָּחלְּ ֶרה וְּ פְּ ֶניָך ַעד ֲאֶשר תִׁ פָּ ֶשנּו מִׁ רְּ ַעט ֲאגָּ ַעט מְּ מְּ

ֶרץ. אָּ  הָּ
3449 

בשנת ג"א תמ"ח אלף שנים לאחר יצאת מצרים הלך אלכסנדר מוקדון לירושלים ורצה להחריבו 
 ושמעון הצדיק קבל פניו עם הכהנים ופעל לטובה אות

 

 שמות: כד:א
יהּוא  ב ַוֲאבִׁ ַאֲהֹרן נָּדָּ ה וְּ ַמר ֲעֵלה ֶאל ה' ַאתָּ ֶאל ֹמֶשה אָּ וְּ

ֹחק: יֶתם ֵמרָּ ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ קְּ זִׁ ים מִׁ עִׁ בְּ שִׁ  וְּ
4239 

 ימי האמוראים והתחיל זמן רבנן סבוראי בשנת ד"א רל"ט נשלמו

 

 שמות:כד:ג

ם ֵאת עָּ ַסֵפר לָּ ל  ַויָּבֹא ֹמֶשה ַויְּ ֵאתכָּ ֵרי ה’ וְּ בְּ ל  דִׁ ים כָּ טִׁ פָּ שְּ ַהמִׁ
ל  ַוַיַען ם קכָּ עָּ רּוהָּ ד ַויֹאמְּ ל  ֹול ֶאחָּ ֶבר ה’ כָּ ים ֲאֶשר דִׁ רִׁ בָּ ַהדְּ

 ַנֲעֶשה
4676 

 שמות:כ:ב
עלֹא  לֹא תָּ ֶהם וְּ ַתֲחֶוה לָּ שְּ ֵדםתִׁ י בְּ י כִׁ ֹנכִׁ  ַקנָּא ֵאל ֱאֹלֶהיָך ה’ אָּ

ֹבת ןֲעו ֹפֵקד ים ַעל אָּ נִׁ ים ַעל בָּ ֵלשִׁ ַעל שִׁ י וְּ ֵבעִׁ ירִׁ אָּ ֹשנְּ  ם לְּ
4677 

במדבר:יד:יט 
 כא

לַ  ם ןח נָּא ַלֲעֹוסְּ עָּ ֹגֶדל הַהזֶ  הָּ ֶדָך כְּ כַ  ַחסְּ ה ֲאֶשרוְּ אתָּ ם נָּשָּ עָּ  לָּ
ם הַהזֶ  ַריִׁ צְּ מִׁ ַעד מִׁ תִׁ ' ה ַויֹאֶמר: הֵהנָּ  וְּ ַלחְּ ֶרָך יסָּ בָּ דְּ ם: כִׁ אּולָּ  וְּ

י ַחי נִׁ ֵלא אָּ מָּ יִׁ בֹוד וְּ ל ֶאת' ה כְּ ֶרץ כָּ אָּ  :הָּ
4677 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

ם: שמות: כה: ח תֹוכָּ י בְּ תִׁ ַכנְּ שָּ ש וְּ דָּ קְּ י מִׁ שּו לִׁ עָּ  2120 וְּ

 ופלאבשנת ב"א ק"כ נעשה יעקב אבינו בן י"ג למצוות והלך ללמוד תורה בביהמ"ד 
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 שמות:כה:ט
ית נִׁ ֵאת ַתבְּ ן וְּ כָּ שְּ ית ַהמִׁ נִׁ ָך ֵאת ַתבְּ ֶאה אֹותְּ י ַמרְּ ֹכל ֲאֶשר ֲאנִׁ  כְּ

ל  ֵכן ַתֲעשּוכָּ יו וְּ  ֵכלָּ
5220 

 במדבר:ח:ד
ה  שָּ קְּ ּה מִׁ חָּ רְּ ּה ַעד פִׁ ֵרכָּ ב ַעד יְּ ה זָּהָּ שָּ קְּ ה מִׁ ֹנרָּ ֶזה ַמֲעֵשה ַהמְּ וְּ
ה ֹנרָּ ה ֶאת ַהמְּ שָּ ה ה’ ֶאת ֹמֶשה ֵכן עָּ אָּ ֶאה ֲאֶשר ֶהרְּ וא ַכַמרְּ  הִׁ

5221 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

יד שמות:כה:ל מִׁ ַני תָּ פָּ ים לְּ נִׁ ן ֶלֶחם פָּ חָּ לְּ נַָּתתָּ ַעל ַהשֻׁ  2231 וְּ

בשנת ב"א רל"א שנה ב' למלוכה של יוסף ויתן ה' שובע גדול בארץ מצרים שבע שנים ויצבור בר 
 ופלא

 

 שמות:כו:ז
יֹעת  רִׁ ֵרה יְּ ֵתי ֶעשְּ ן ַעשְּ כָּ שְּ ֹאֶהל ַעל ַהמִׁ ים לְּ זִׁ יֹעת עִׁ רִׁ יתָּ יְּ שִׁ עָּ וְּ

ם  ַתֲעֶשה ֹאתָּ
5445 

 שמות:כו:ח
ה  ַאמָּ ַבע בָּ ֹרַחב ַארְּ ה וְּ ַאמָּ ים בָּ ֹלשִׁ ַאַחת שְּ ה הָּ יעָּ רִׁ ֹאֶרְך ַהיְּ

יֹעת רִׁ ֵרה יְּ ֵתי ֶעשְּ ַעשְּ ה ַאַחת לְּ דָּ ת מִׁ ֶאחָּ ה הָּ יעָּ רִׁ  ַהיְּ
5447 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ב' ביניהם

 

 שמות:כח:לה
ֵני  פְּ ֹבאֹו ֶאל ַהֹקֶדש לִׁ ַמע קֹולֹו בְּ שְּ נִׁ ֵרת וְּ שָּ יָּה ַעל ַאֲהֹרן לְּ הָּ וְּ

לֹא יָּמּות ֵצאתֹו וְּ  ה’ ּובְּ
3565 

 במדבר:ג:ו
ֵרב אֶ  תּו ַהקְּ ֵשרְּ ֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן וְּ פְּ תָּ ֹאתֹו לִׁ ַהֲעַמדְּ י וְּ ת ַמֵּטה ֵלוִׁ

 ֹאתֹו
3565 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 שמות:כט:כג
ַסל  ד מִׁ יק ֶאחָּ קִׁ רָּ ַחַלת ֶלֶחם ֶשֶמן ַאַחת וְּ ַכר ֶלֶחם ַאַחת וְּ כִׁ וְּ

ֵני ה’ פְּ  ַהַמצֹות ֲאֶשר לִׁ
3851 

 שמות:כט:כו
תָּ ֹאתֹו  ֵהַנפְּ ַאֲהֹרן וְּ ים ֲאֶשר לְּ לֻׁאִׁ ֶזה ֵמֵאיל ַהמִׁ תָּ ֶאת ֶהחָּ ַקחְּ לָּ וְּ

נָּה מָּ ָך לְּ יָּה לְּ הָּ ֵני ה’ וְּ פְּ ה לִׁ נּופָּ  תְּ
3850 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין
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 שמות:כט:לה
שִׁ  עָּ ַעת וְּ בְּ ה שִׁ כָּ י ֹאתָּ יתִׁ ּוִׁ ֹכל ֲאֶשר צִׁ ה כְּ כָּ נָּיו כָּ בָּ ַאֲהֹרן ּולְּ יתָּ לְּ

ם ַמֵלא יָּדָּ ים תְּ  יָּמִׁ
4131 

 שמות:כח:ג
ה תְּ  ַאתָּ ל  ַדֵבר ֶאלוְּ יו רּוַח חכָּ ֵלאתִׁ ֵמי ֵלב ֲאֶשר מִׁ הַחכְּ מָּ  כְּ

שּו עָּ ֵדי ֶאת וְּ גְּ שֹו ַאֲהֹרן בִׁ ַקדְּ ַכֲהנֹו לְּ י לְּ  לִׁ
4133 

 ופלאפסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ב' ביניהם במנין 

 

 שמות:כט:לט
י ַתֲעֶשה ֶאת ַהכֶ  ֵאת ַהֶכֶבש ַהֵשנִׁ ד ַתֲעֶשה ַבֹבֶקר וְּ ֶאחָּ ֶבש הָּ

ם יִׁ בָּ ַערְּ  ֵבין הָּ
4088 

 שמות:כט:מ
ֹרן  שָּ עִׁ ת וְּ יעִׁ בִׁ ֵנֶסְך רְּ ין וְּ ית ֶרַבע ַההִׁ תִׁ ֶשֶמן כָּ לּול בְּ ֹסֶלת בָּ

ד ֶאחָּ ן ַלֶכֶבש הָּ ין יָּיִׁ  ַההִׁ
4076 

 סמוכים לעד ט' ביניהם במנין

 

 שמות:כט:מד
קִׁ  נָּיו וְּ ֶאת בָּ ֶאת ַאֲהֹרן וְּ ֵבַח וְּ זְּ ֶאת ַהמִׁ י ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד וְּ תִׁ ַדשְּ

י ַכֵהן לִׁ  ֲאַקֵדש לְּ
3534 

 שמות:כט:מו
ע יָּדְּ ם ֵמֶאֶרץ וְּ י ֹאתָּ י ה’ ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ י ֲאנִׁ ּו כִׁ

ש ם לְּ ַריִׁ צְּ ימִׁ נִׁ כְּ ם ׁ  תֹוכָּ י בְּ  ֱאֹלֵהיֶהם ה’ ֲאנִׁ
3525 

 סמוכים לעד ט' ביניהם במנין

 

כַ  שמות:כט:מה שָּ יםוְּ ֶהם ֵלאֹלהִׁ י לָּ יתִׁ יִׁ הָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ תֹוְך בְּ י בְּ תִׁ  2449 נְּ

 שמות:א:ה
ֵאי ֶיֶרְך ַיֲעקֹ  ל ֶנֶפש ֹיצְּ י כָּ הִׁ יָּה ַויְּ יֹוֵסף הָּ ים נֶָּפש וְּ עִׁ בְּ ב שִׁ

ם. יִׁ רָּ צְּ מִׁ  בְּ
2450 

 תהלים:יט:ה
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל 

 בהם
2448 

 2449 תנו מצרני ומשנאינו הבישותכי הושע תהלים:מד:ח

 ופלאבשנת ב"א תמ"ח יצאו בנ"י ממצרים ונתן לנו את התורה ולשנה שאחריו נבנה המשכן 
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 שמות:ל:יב
יש ֹכֶפר  נּו אִׁ נָּתְּ ֵדיֶהם וְּ קֻׁ פְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ א ֶאת רֹאש בְּ שָּ י תִׁ כִׁ

ם ֹקד ֹאתָּ פְּ ֶהם ֶנֶגף בִׁ ֶיה בָּ הְּ לֹא יִׁ ם וְּ ֹקד ֹאתָּ פְּ שֹו ַלה’ בִׁ  ַנפְּ
5621 

 שמות:ל:יג
נּו תְּ ל  ֶזה יִׁ ֶשֶקל ַהֹקֶדש כָּ ית ַהֶשֶקל בְּ ים ַמֲחצִׁ דִׁ קֻׁ ֹעֵבר ַעל ַהפְּ הָּ

ה ַלה’ רּומָּ ית ַהֶשֶקל תְּ ה ַהֶשֶקל ַמֲחצִׁ ים ֵגרָּ רִׁ  ֶעשְּ
5921 

 סמוכים לעד ש' ביניהם במנין

 

 שמות:לב:יא
ָך  ה ה’ ֶיֱחֶרה ַאפְּ מָּ יו ַויֹאֶמר לָּ ֵני ה’ ֱאֹלהָּ ַחל ֹמֶשה ֶאת פְּ ַויְּ

ַעֶמָך ֲאֶשר הֹוֵצאתָּ  הבְּ יָּד ֲחזָּקָּ דֹול ּובְּ ֹכַח גָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ   ֵמֶאֶרץ מִׁ
3761 

 דברים:ל:טו
ֶות  ֶאת ַהמָּ ֶאת ַהּטֹוב וְּ ים וְּ ֶניָך ַהיֹום ֶאת ַהַחיִׁ פָּ י לְּ ֵאה נַָּתתִׁ רְּ

ע רָּ ֶאת הָּ  וְּ
3760 

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

 שמות:לב:יז
ֵרֹעה ַויֹאֶמר ֶאל ֹמֶשה קֹול ַויִׁ  ם בְּ עָּ ַע ֶאת קֹול הָּ הֹושֻׁ ַמע יְּ שְּ

ה ַבַמֲחֶנה: מָּ חָּ לְּ  מִׁ
2743 

 ופלאבשנת ב"א תשמ"ד גלות עמון ולפי הצמח דוד היה פסל מיכה ופלגש בגבעה באותו שנה 

 

 שמות:לב:כט
יו  חִׁ אָּ נֹו ּובְּ בְּ יש בִׁ י אִׁ ֶכם ַהיֹום ַלה’ כִׁ אּו ֶידְּ לְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה מִׁ

ה כָּ רָּ ֵתת ֲעֵליֶכם ַהיֹום בְּ לָּ  וְּ
2598 

 במדבר:כג:כא
יו  ֵאל ה’ ֱאֹלהָּ רָּ שְּ יִׁ ל בְּ מָּ ה עָּ אָּ לֹא רָּ ַיֲעֹקב וְּ ֶון בְּ יט אָּ בִׁ לֹא הִׁ

רּוַעת ֶמֶלְך מֹו ּותְּ   בֹועִׁ
2598 

 דברים:לד:יב
ה ֹמֶשה  שָּ דֹול ֲאֶשר עָּ א ַהגָּ ֹכל ַהמֹורָּ ה ּולְּ ֹכל ַהיָּד ַהֲחזָּקָּ ּולְּ

ֵעיֵני ל  לְּ ֵאלכָּ רָּ שְּ  יִׁ
2598 

יַע ַבּטֹוב  תהלים:קג:ה בִׁ יַהַמשְּ כִׁ יְּ עּורָּ ַחֵדש ַכֶנֶשר נְּ תְּ ֵיְך תִׁ  2598 ֶעדְּ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 שמות:לב:ל
ה  אָּ אֶתם ֲחטָּ ם ַאֶתם ֲחטָּ עָּ ת ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ ֳחרָּ מָּ י מִׁ הִׁ ַויְּ
ֶכם ַעד ַחַּטאתְּ ה בְּ רָּ ה ֶאֱעֶלה ֶאל ה’ אּוַלי ֲאַכפְּ ַעתָּ ה וְּ ֹדלָּ  גְּ

3982 
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 דברים:כח:יד
סּור מִׁ  לֹא תָּ לוְּ ין  כָּ ֶכם ַהיֹום יָּמִׁ ַצֶּוה ֶאתְּ י מְּ ֹנכִׁ ים ֲאֶשר אָּ רִׁ בָּ ַהדְּ

ע ים לְּ ים ֲאֵחרִׁ ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלהִׁ מֹאול לָּ םּושְּ דָּ  בְּ
3982 

 מעותפסוקים השוים במנין ובמש

 

 שמות:לב:לא
בַויָּש נָּא ַויֹאַמר ה’ ֶאל ֹמֶשה ׁ  א אָּ טָּ ם חָּ עָּ ה ַהֶזה הָּ אָּ  ֲחטָּ

ה ֹדלָּ ֶהם ַוַיֲעשּו גְּ ב ֱאֹלֵהי לָּ  זָּהָּ
1771 

יַויֹאמֶ  שמות:לב:לג רִׁ פְּ סִׁ ֶחנּו מִׁ י ֶאמְּ א לִׁ טָּ י ֲאֶשר חָּ  1763 ר ה’ ֶאל ֹמֶשה מִׁ

 סמוכים לעד ח' ביניהם במנין, רמז לחטא

 

 שמות:לג:ב
תִׁ  ַלחְּ שָּ י וְּ תִׁ ַהחִׁ י וְּ ֱאֹמרִׁ י הָּ ַנֲענִׁ י ֶאת ַהכְּ תִׁ ֵגַרשְּ ְך וְּ אָּ ֶניָך ַמלְּ פָּ י לְּ

י בּוסִׁ ַהיְּ י וְּ ּוִׁ י ַהחִׁ זִׁ רִׁ ַהפְּ  וְּ
3681 

 דברים:לא:ד
י  ֱאֹמרִׁ ֵכי הָּ עֹוג ַמלְּ יחֹון ּולְּ סִׁ ה לְּ שָּ ֶהם ַכֲאֶשר עָּ ה ה’ לָּ שָּ עָּ וְּ

ם יד ֹאתָּ מִׁ שְּ ם ֲאֶשר הִׁ צָּ ַארְּ  ּולְּ
3681 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 שמות:לד:ב
ם ַעל  י שָּ תָּ לִׁ ַצבְּ נִׁ יַני וְּ יתָּ ַבֹבֶקר ֶאל ַהר סִׁ לִׁ עָּ ֵיה נָּכֹון ַלֹבֶקר וְּ ֶוהְּ

ר הָּ  רֹאש הָּ
3409 

בשנת ג"א ת"ח התחילו לבנות ביהמ"ק השני ולשנה שאחריו שבו בנ"י לארץ ישראל אחר שבעים 
 ופלאשנה בבבל 

 

 שמות:לד:ד
ֵכם ֹמֶשה ַבֹבֶקר ַוַיַעל  ים ַוַישְּ אֹשנִׁ רִׁ ים כָּ נִׁ ֵני לֹֻׁחת ֲאבָּ ֹסל שְּ פְּ ַויִׁ

ּוָּ  יַני ַכֲאֶשר צִׁ יםֶאל ַהר סִׁ נִׁ ֵני לֹֻׁחת ֲאבָּ יָּדֹו שְּ ַקח בְּ  ה ה’ ֹאתֹו ַויִׁ
5317 

 דברים:א:ה ו

יל מֹ  ב הֹואִׁ ֶאֶרץ מֹואָּ ֵדן בְּ ֵעֶבר ַהַירְּ ה בְּ ֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהתֹורָּ
ֶכם  ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב לָּ ֶבר ֵאֵלינּו בְּ ַהזֹאת ֵלאֹמר: ה' ֱאֹלֵהינּו דִׁ

ר ַהֶזה הָּ  ֶשֶבת בָּ
5318 

 הפלא ופלאובמשמעות פסוקים השוים במנין 
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 שמות:לד:לה
אּו רָּ ֵני ֹמֶשה  וְּ ַרן עֹור פְּ י קָּ ֵני ֹמֶשה כִׁ ֵאל ֶאת פְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ

תֹו ַדֵבר אִׁ נָּיו ַעד ֹבאֹו לְּ ֶוה ַעל פָּ יב ֹמֶשה ֶאת ַהַמסְּ ֵהשִׁ  וְּ
5000 

 רמז לאלף הששי

 

 שמות:לה:א
ֵהל ֹמֶשה אֶ  ל  תַוַיקְּ ֵאל ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶלה כָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֲעַדת בְּ

ּוָּה ה’ ַלֲעֹשת אֹ  ים ֲאֶשר צִׁ רִׁ בָּ םַהדְּ  תָּ
4523 

 ג-ב-שמות:כ:א

ַדבֵ  ֵאֶלה ֵלאֹמר.ַויְּ ים הָּ רִׁ בָּ ל ַהדְּ ים ֵאת כָּ  ר ֱאֹלהִׁ

יָך ֵמֶאֶרץ  י ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ ֹנכִׁ ֵבית אָּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ מִׁ
נָּי. ים ַעל פָּ ים ֲאֵחרִׁ ָך ֱאֹלהִׁ ֶיה לְּ הְּ ים. לֹא יִׁ דִׁ  ֲעבָּ

4523 

 הפלא ופלא פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

 שמות:לה:ל
ֵאל ֶבן ַויֹאֶמר  ַצלְּ ֵשם בְּ א ה’ בְּ רָּ אּו קָּ ֵאל רְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֹמֶשה ֶאל בְּ

ה הּודָּ ַמֵּטה יְּ י ֶבן חּור לְּ  אּורִׁ
2914 

 "ב נולד שלמה המלך ע"ה ודוד אביו היה בן נ"חיבשנת ב"א תתק

 

 שמות:לז:א
י אַוַיַעש בְּ  ֵחצִׁ ם וָּ ַתיִׁ ים ַאמָּ ּטִׁ ֹרן ֲעֵצי שִׁ אָּ ֵאל ֶאת הָּ כֹוַצלְּ  רְּ

ה ַאמָּ י וְּ ֵחצִׁ בֹור וָּ ה חְּ ַאמָּ י וְּ ֵחצִׁ תֹו וָּ  ֹקמָּ
3651 

 שמות:כה:יא
יו ֵזר  לָּ יתָּ עָּ שִׁ עָּ ַצֶפנּו וְּ חּוץ תְּ ת ּומִׁ ַביִׁ הֹור מִׁ ב טָּ יתָּ ֹאתֹו זָּהָּ פִׁ צִׁ וְּ

יב בִׁ ב סָּ  זָּהָּ
3652 

 במדבר:ח:טו
ם  תָּ ֹאתָּ ַהרְּ טִׁ ם ַלֲעֹבד ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד וְּ יִׁ וִׁ ַאֲחֵרי ֵכן יָֹּבאּו ַהלְּ וְּ

ה נּופָּ ם תְּ תָּ ֹאתָּ ֵהַנפְּ  וְּ
3652 

 במדבר:כט:יא
לְּ  את מִׁ ד ַחּטָּ ים ֶאחָּ זִׁ יר עִׁ עִׁ ֹעַלת שְּ ים וְּ פֻׁרִׁ ַבד ַחַּטאת ַהכִׁ

ֵכיֶהם סְּ נִׁ ּה וְּ תָּ חָּ נְּ יד ּומִׁ מִׁ  ַהתָּ
3652 

 שמות:ל:ז
יבֹו ֶאת  ֵהיטִׁ ים ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר בְּ ֹטֶרת ַסמִׁ יו ַאֲהֹרן קְּ לָּ יר עָּ טִׁ קְּ הִׁ וְּ

יֶרנָּה טִׁ  ַהֵנֹרת ַיקְּ
3653 

 ולפלאפסוקים רבים השוים במנין ובמשמעות 
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 שמות:לט:ז
ֵאל  רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ רֹון לִׁ כָּ ֵני זִׁ ֵאֹפד ַאבְּ ֹפת הָּ תְּ ם ַעל כִׁ ַויֶָּשם ֹאתָּ

ּוָּה ה’ ֶאת ֹמֶשה  ַכֲאֶשר צִׁ
4260 

 בשנת ד"א ר"ס נחתם התלמוד בבלי

 

צֹות ַהֹחֶשן שמות:לט:יז ֹעת ַעל קְּ ֵתי ַהַּטבָּ ב ַעל שְּ ֲעֹבֹתת ַהזָּהָּ ֵתי הָּ נּו שְּ תְּ  4433 ַויִׁ

 שמות:לט:לב
ל  ַוֵתֶכל ַכן ֹאֶהל מֹוֵעדכָּ שְּ ֹכל  ֲעֹבַדת מִׁ ֵאל כְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַוַיֲעשּו בְּ

שּו ּוָּה ה’ ֶאת ֹמֶשה ֵכן עָּ  ֲאֶשר צִׁ
4433 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 שמות:לט:כד
י  נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ מֹוֵני תְּ יל רִׁ עִׁ ַוַיֲעשּו ַעל שּוֵלי ַהמְּ

זָּרמ  שְּ
4268 

 שמות:לט:כה
ים ַוַיֲעש ֹמנִׁ רִׁ תֹוְך הָּ ים בְּ נּו ֶאת ַהַפֲעֹמנִׁ תְּ הֹור ַויִׁ ב טָּ ּו ַפֲעֹמֵני זָּהָּ

ים ֹמנִׁ רִׁ תֹוְך הָּ יב בְּ בִׁ יל סָּ עִׁ  ַעל שּוֵלי ַהמְּ
4265 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ג' ביניהם במנין

 

ּוָּה ה’ ֶאת ֹמֶשהַוַיֲעֹרְך שמות:מ:כג ֵני ה’ ַכֲאֶשר צִׁ פְּ יו ֵעֶרְך ֶלֶחם לִׁ לָּ  2380  עָּ

 בשנת ב"א ש"פ משה רע"ה בן י"ב שנה עמד לפני פרעה ופעל שלא יעבדו בנ"י בשבת

 

א ויקרא:א:א רָּ קְּ יו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר ַויִׁ ַדֵבר ה’ ֵאלָּ  1455 ֶאל ֹמֶשה ַויְּ

י. דברים:לב:לד ֹרתָּ אֹוצְּ תּום בְּ י חָּ דִׁ מָּ ס עִׁ מֻׁ  1455 ֲהלֹא הּוא כָּ

 ופלא פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

ֶחיהָּ  ויקרא:א:ו תָּ נְּ ּה לִׁ ַתח ֹאתָּ נִׁ ה וְּ ֹעלָּ יט ֶאת הָּ שִׁ פְּ הִׁ  2294 וְּ

 ויקרא:א:ז
נּו  נָּתְּ ים ַעל וְּ כּו ֵעצִׁ רְּ עָּ ֵבַח וְּ זְּ ֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵאש ַעל ַהמִׁ בְּ

ֵאש  הָּ
2291 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ג' ביניהם במנין
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 ויקרא:ו:טו
ּה ח נָּיו ַיֲעֶשה ֹאתָּ בָּ יו מִׁ תָּ יַח ַתחְּ שִׁ ַהֹכֵהן ַהמָּ ם קוְּ  ַלה’ עֹולָּ

יל לִׁ רת כָּ טָּ  ּקְּ
3281 

ֶאת ַאֲהֹרן שמות:ל:ל י וְּ ַכֵהן לִׁ ם לְּ תָּ ֹאתָּ ַדשְּ קִׁ ח וְּ שָּ מְּ נָּיו תִׁ ֶאת בָּ  3282 וְּ

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

זֹאת ת ויקרא:ז:יא יב ַלה’וְּ רִׁ ים ֲאֶשר ַיקְּ מִׁ לָּ  2741 ֹוַרת ֶזַבח ַהשְּ

יב ק ויקרא:ז:יג רִׁ ֵמץ ַיקְּ נֹוַעל ַחֹּלת ֶלֶחם חָּ בָּ יו תֹוַדת ֶזַבח ַעל רְּ מָּ לָּ  2747 שְּ

 סמוכים לעד ששה ביניהם במנין

 

 ויקרא:ז:לו
יֹום מֲאשֶ  ֶהם בְּ ֵתת לָּ ּוָּה ה’ לָּ חֹור צִׁ ם שְּ ֵני ֵמֵאת ֹאתָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ  יִׁ

ַקת ם חֻׁ ֹדֹרתָּ ם לְּ  עֹולָּ
4758 

 בשנת ד"א תשנ"ז נעשה רב האי גאון לראש הישיבה וכמוהו לא היה לפניו בגאונים

 

 ויקרא:ז:לח
יֹום ַצו ינָּי בְּ ַהר סִׁ ּוָּה ה’ ֶאת ֹמֶשה בְּ ֵני ֶאת תֹוֲאֶשר צִׁ  בְּ

ֵאל רָּ שְּ יב יִׁ רִׁ ַהקְּ ֵניהֶ ק ֶאת לְּ בְּ מִׁ ַלה םרְּ ינָּי’ בְּ ַבר סִׁ  דְּ
4864 

 ד"א תתס"ה נסתלק רש"י הק' זי"ע בשנת

 

 ויקרא:ט:ה
בּו רְּ קְּ ֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַויִׁ ּוָּה ֹמֶשה ֶאל פְּ חּו ֵאת ֲאֶשר צִׁ קְּ ל  ַויִׁ כָּ

ֵני ה’ פְּ דּו לִׁ ה ַוַיַעמְּ ֵעדָּ  הָּ
2595 

 ויקרא:ט:ו
א ֲאֵליֶכם ַויֹאֶמר ֹמֶשה זֶ  ֵירָּ ּוָּה ה’ ַתֲעשּו וְּ ר ֲאֶשר צִׁ בָּ ה ַהדָּ

בֹוד ה’  כְּ
2605 

 סמוכים לעד י' ביניהם במנין

 

 ויקרא:ט:טו
ַבןֵרב ֵאת קַוַיקְּ  ם רְּ עָּ ַקח הָּ יר ֶאת ַויִׁ עִׁ את שְּ ם ֲאֶשר ַהַחּטָּ עָּ  לָּ

ֵטהּו חָּ שְּ אֵ  ַויִׁ ַחּטְּ אשֹון הּוַויְּ רִׁ  כָּ
4321 
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 ויקרא:ט:יח
חַ  שְּ ם ַויִׁ עָּ ים ֲאֶשר לָּ מִׁ לָּ ל ֶזַבח ַהשְּ ַאיִׁ ֶאת הָּ ט ֶאת ַהשֹור וְּ

יב בִׁ ֵבַח סָּ זְּ ֵקהּו ַעל ַהמִׁ רְּ זְּ יו ַויִׁ ם ֵאלָּ ֵני ַאֲהֹרן ֶאת ַהדָּ אּו בְּ צִׁ  ַוַימְּ
4319 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ב' ביניהם במנין

 

 ויקרא:טז:טז
ֵעיֶהם לְּ  שְּ פִׁ ֵאל ּומִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֹאת בְּ מְּ ּטֻׁ ֶפר ַעל ַהֹקֶדש מִׁ כִׁ לוְּ  כָּ

ֹאֶהל מֹוֵעד  ֵכן ַיֲעֶשה לְּ ם וְּ םַחּטֹאתָּ תָּ ם ַהֹשֵכן אִׁ ֹאתָּ מְּ תֹוְך טֻׁ  בְּ
5378 

 במדבר:לה:לד
ּה ֲאֶשר  ים בָּ בִׁ ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹישְּ אָּ ַטֵמא ֶאת הָּ לֹא תְּ י ֹשֵכן וְּ ֲאנִׁ

ּה תֹוכָּ י ֲאנִׁ  בְּ ֵאלכִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ תֹוְך בְּ  י ה’ ֹשֵכן בְּ
5378 

 , ועי' ברש"י בשני המקומות והבןופלאשני פסוקים בחשבון שוה ובמשמעות אחת 

 

 ויקרא:י:ט
ֹבֲאֶכם אֶ  ְך בְּ תָּ ֶניָך אִׁ ה ּובָּ תְּ ַאתָּ ר ַאל ֵתשְּ ֵשכָּ ן וְּ ל ֹאֶהל מֹוֵעד ַייִׁ
ֹדֹרֵתיֶכם ם לְּ ַקת עֹולָּ תּו חֻׁ מֻׁ לֹא תָּ  וְּ

5135 

 שמות:כח:מג

יּו ַעל הָּ ם  וְּ תָּ שְּ גִׁ ם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו בְּ ֹבאָּ נָּיו בְּ ַעל בָּ ַאֲהֹרן וְּ
ו אּו עָּ שְּ לֹא יִׁ ֵרת ַבֹקֶדש וְּ שָּ ֵבַח לְּ זְּ ֵמתּו ןֶאל ַהמִׁ ַקת וָּ ם חֻׁ  לֹו עֹולָּ

עֹו ַזרְּ יו ּולְּ  ַאֲחרָּ
5136 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 ויקרא:י:יג
תֶ  י חַוֲאַכלְּ דֹוש כִׁ קֹום קָּ מָּ ּה בְּ ָךם ֹאתָּ ח קְּ ֶניָך קוְּ וא בָּ ֵשי הִׁ  ֵמאִׁ

י ה’ י ֵכן כִׁ ֵּויתִׁ  צֻׁ
2860 

 ופלא 2860 –כחשבון הפסוק כן הוא המנין בפסוקים למפרע מסוף התורה 

 

 ויקרא:יא:לא
ֶכם בְּ ֵאֶלה הַ  ים לָּ ֵמאִׁ לּטְּ ֶרץ כָּ ל  ַהשָּ א כָּ מָּ טְּ ם יִׁ ֹמתָּ ֶהם בְּ ַהֹנֵגַע בָּ

ֶרב עָּ  ַעד הָּ
1996 

 בשנת א' תתקצ"ו היתה מעשה דור הפלגה

 

 ויקרא:יד:נג
ֶפר  כִׁ ֶדה וְּ ֵני ַהשָּ יר ֶאל פְּ עִׁ חּוץ לָּ ֹפר ַהַחיָּה ֶאל מִׁ ַלח ֶאת ַהצִׁ שִׁ וְּ

ֵהר טָּ ת וְּ  ַעל ַהַביִׁ
3161 

 ופלא 3161א מנין הפסוק מבראשית כמנין הפסוק כך הו
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יתֹו ויקרא:יט:יא יש ַבֲעמִׁ רּו אִׁ ַשקְּ לֹא תְּ ַכֲחשּו וְּ לֹא תְּ ֹנבּו וְּ גְּ  3145 לֹא תִׁ

י ה’ ויקרא:יט:יב תָּ ֶאת ֵשם ֱאֹלֶהיָך ֲאנִׁ ַללְּ חִׁ ֶקר וְּ י ַלשָּ מִׁ שְּ עּו בִׁ בְּ שָּ לֹא תִׁ  3165 וְּ

 סמוכים לעד כ' ביניהם במנין

 

 ויקרא:יט:יז
נָּ  שְּ לֹא לֹא תִׁ יֶתָך וְּ יַח ֶאת ֲעמִׁ ֶבָך הֹוֵכַח תֹוכִׁ בָּ לְּ יָך בִׁ חִׁ א ֶאת אָּ

א יו ֵחטְּ לָּ א עָּ שָּ  תִׁ
3574 

 בראשית:מה:ה
י  י ֵהנָּה כִׁ ֶתם ֹאתִׁ ַכרְּ י מְּ ֵעיֵניֶכם כִׁ ַחר בְּ ַאל יִׁ בּו וְּ צְּ ה ַאל ֵתעָּ ַעתָּ וְּ

ֵניֶכם פְּ ים לִׁ י ֱאֹלהִׁ ַחנִׁ לָּ יָּה שְּ חְּ מִׁ  לְּ
3575 

 ופלא פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 ויקרא:יט:כב
אתֹו ֲאֶשר  ֵני ה’ ַעל ַחּטָּ פְּ ם לִׁ שָּ אָּ ֵאיל הָּ יו ַהֹכֵהן בְּ לָּ ֶפר עָּ כִׁ וְּ

א טָּ אתֹו ֲאֶשר חָּ ַלח לֹו ֵמַחּטָּ סְּ נִׁ א וְּ טָּ  חָּ
3303 

 ופלא 3303כמנין הפסוק כך הוא מנין הפסוק מבראשית 

 

 ויקרא:כ:כו
ן  ֶכם מִׁ ל ֶאתְּ דִׁ ַאבְּ י ה’ וָּ דֹוש ֲאנִׁ י קָּ ים כִׁ ֹדשִׁ י קְּ יֶתם לִׁ יִׁ הְּ וִׁ

י יֹות לִׁ הְּ ים לִׁ ַעמִׁ  הָּ
2742 

ֵאל דברים:לג:ה רָּ שְּ ֵטי יִׁ בְּ ם ַיַחד שִׁ אֵשי עָּ ַאֵסף רָּ תְּ הִׁ רּון ֶמֶלְך בְּ ישֻׁ י בִׁ הִׁ  2742 ַויְּ

 תהלים:סח:ט
ֵני  פְּ יַני מִׁ ים ֶזה סִׁ ֵני ֱאֹלהִׁ פְּ פּו מִׁ ם נָּטְּ ַמיִׁ ה ַאף שָּ שָּ עָּ ֶאֶרץ רָּ

ֵאל רָּ שְּ ים ֱאֹלֵהי יִׁ  ֱאֹלהִׁ
2743 

 ופלאמשמעות פסוקים השוים במנין וב

 

ֹצנְּ  ויקרא:כב:יט רְּ יםלִׁ זִׁ עִׁ ים ּובָּ בִׁ שָּ ר ַבכְּ קָּ ר ַבבָּ ים זָּכָּ מִׁ  1960 ֶכם תָּ

ֶכם ֹכל ויקרא:כב:כ ֶיה לָּ הְּ צֹון יִׁ רָּ י לֹא לְּ יבּו כִׁ רִׁ  1951 ֲאֶשר בֹו מּום לֹא ַתקְּ

 סמוכים לעד ט' ביניהם במנין
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 ויקרא:כה:יז
לֹא ת י ה’ וְּ י ֲאנִׁ יֵָּראתָּ ֵמֱאֹלֶהיָך כִׁ יתֹו וְּ יש ֶאת ֲעמִׁ ֹונּו אִׁ

 ֱאֹלֵהיֶכם
2683 

 בראשית:ל:כב
כֹ  זְּ ַתח ֶאת ַויִׁ פְּ ים ַויִׁ ַמע ֵאֶליהָּ ֱאֹלהִׁ שְּ ֵחל ַויִׁ ים ֶאת רָּ ר ֱאֹלהִׁ

ּה מָּ  ַרחְּ
2684 

 ויקרא:טז:ל
ֶכם מִׁ  ַטֵהר ֶאתְּ ַכֵפר ֲעֵליֶכם לְּ י ַביֹום ַהֶזה יְּ ַחּטֹאֵתיֶכם  ֹכלכִׁ

רּו הָּ טְּ ֵני ה’ תִׁ פְּ  לִׁ
2684 

 ופלארמז אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חבירו 

 

ֶליהָּ  ויקרא:כה:יט ֶבַטח עָּ ֶתם לָּ יַשבְּ ֹשַבע וִׁ ֶתם לָּ יָּּה ַוֲאַכלְּ רְּ ֶרץ פִׁ אָּ נָּה הָּ נָּתְּ  2923 וְּ

ֶתָך. שמות:כ:ס ַלאכְּ ל מְּ יתָּ כָּ שִׁ עָּ ים ַתֲעֹבד וְּ  2923 ֵשֶשת יָּמִׁ

 ופלאבשנת ב"א תתקכ"ג נעשה שלמה למלך על על ישראל 

 

ֶרץ ויקרא:כה:כד אָּ נּו לָּ תְּ ה תִׁ לָּ אֻׁ ֶכם גְּ ַזתְּ ֹכל ֶאֶרץ ֲאחֻׁ  2041 ּובְּ

 ויקרא:כה:כה
י יָּמ ַאל כִׁ גָּ יו וְּ ֹרב ֵאלָּ א ֹגֲאלֹו ַהקָּ זָּתֹו ּובָּ ַכר ֵמֲאחֻׁ יָך ּומָּ חִׁ ּוְך אָּ

יו חִׁ ַכר אָּ מְּ  ֵאת מִׁ
2042 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין 

 

ֶלנּוַאֲחֵרי  ויקרא:כה:מח אָּ גְּ יו יִׁ ד ֵמֶאחָּ ֶיה לֹו ֶאחָּ הְּ ה תִׁ לָּ אֻׁ ַכר גְּ מְּ  1202 נִׁ

 כמנין גימטריא "התגלות משיח" והבן

י ה’ ויקרא:כו:ב אּו ֲאנִׁ ירָּ י תִׁ שִׁ דָּ קְּ ֹמרּו ּומִׁ שְּ ֹתַתי תִׁ  3623 ֶאת ַשבְּ

 ופלאבשנת ג"א תרכ"ב היתה נס חנוכה ולשנה אחרת קבעם בהלל והודאה 

 

ו ויקרא:כו:ג צְּ ֶאת מִׁ ֹקַתי ֵתֵלכּו וְּ חֻׁ ם בְּ רּו ַתיאִׁ מְּ שְּ יֶתם תִׁ ם ַוֲעשִׁ  4183 ֹאתָּ

 דברים:יא:טז
ים  ֶתם ֱאֹלהִׁ ֶתם ַוֲעַבדְּ ַסרְּ ֶכם וְּ ַבבְּ ֶתה לְּ פְּ ֶכם ֶפן יִׁ רּו לָּ מְּ שָּ הִׁ

ֶהם יֶתם לָּ ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ים וְּ  ֲאֵחרִׁ
4183 

 ותפסוק בפסוק במנין ובמשמע
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 ויקרא:כו:ו
י ַחיָּה  ַבתִׁ שְּ הִׁ יד וְּ ֵאין ַמֲחרִׁ ֶתם וְּ ַכבְּ ֶרץ ּושְּ אָּ לֹום בָּ י שָּ נַָּתתִׁ וְּ

 ֹ ֶחֶרב ל ֶרץ וְּ אָּ ן הָּ ה מִׁ עָּ ֶכםרָּ צְּ ַארְּ  א ַתֲעֹבר בְּ
5311 

 במדבר:כד:יז
ֶאנּו ם  ֶארְּ קָּ ַיֲעֹקב וְּ ב מִׁ ַרְך כֹוכָּ רֹוב דָּ לֹא קָּ ה ֲאשּוֶרנּו וְּ לֹא ַעתָּ וְּ

ַקר ַקרְּ ב וְּ ַחץ ַפֲאֵתי מֹואָּ ֵאל ּומָּ רָּ שְּ יִׁ ל  ֵשֶבט מִׁ ֵני ֵשתכָּ  בְּ
5312 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

נַָּתתִׁ  ויקרא:כו:יא ֶכםוְּ י ֶאתְּ שִׁ ַעל ַנפְּ גְּ לֹא תִׁ ֶכם וְּ תֹוכְּ י בְּ נִׁ כָּ שְּ  3215 י מִׁ

בשנת ג"א רי"ג עלה סנחרב על ערי יהודה ובניסים נהרגו מהם ק"פ אלף איש. חזקי' המלך חלה 
 ופלאוהוסיפו לו ט"ו שנים 

 

 ויקרא:כו:יג
י ה’ אֱ  ֹית ֲאנִׁ הְּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ ֶכם ֵמֶאֶרץ מִׁ י ֶאתְּ ֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ

יּות מִׁ ֶכם קֹומְּ ֶכם וָּאֹוֵלְך ֶאתְּ ֹבר ֹמֹטת עֻׁלְּ ים וֶָּאשְּ דִׁ ֶהם ֲעבָּ  לָּ
5278 

 דברים:ה:ו

ם  שָּ ֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך מִׁ ם ַוֹיצִׁ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ יתָּ בְּ יִׁ י ֶעֶבד הָּ תָּ כִׁ זַָּכרְּ וְּ
ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ַלֲעש ּוְּ טּויָּה ַעל ֵכן צִׁ ֹרַע נְּ זְּ ה ּובִׁ יָּד ֲחזָּקָּ ֹות ֶאת בְּ

ת  יֹום ַהַשבָּ
5285 

 פסוקים השוים במשמעות שבעה ביניהם במנין

 

ּה ויקרא:כו:לב ים בָּ בִׁ ֵביֶכם ַהֹישְּ ֶליהָּ ֹאיְּ מּו עָּ מְּ שָּ ֶרץ וְּ אָּ י ֶאת הָּ י ֲאנִׁ ֹמתִׁ  2483 ַוֲהשִׁ

 ופלאובנ"י בעת ההוא ויסב את מדבר אדום בשנת ב"א תפ"ד נלחם סיחון עם מואב ובלעם קללם 

 

 ויקרא:כו:לה
ל ֵמי ה כָּ היְּ ֹבת ַשמָּ שְּ ה לֹא ֲאֶשר ֵאת תִׁ תָּ בְּ ֹתֵתיֶכם שָּ ַשבְּ  בְּ

ֶכם תְּ בְּ שִׁ ֶליהָּ  בְּ  עָּ
5255 

 בשנת ה"א רנ"ד נסע קלומבוס משפאניע להתגלות אמעריקא ואז התחיל גלות שפאניע

 

 ויקרא:כו:מא
ז ַאף ֲאנִׁ  ֵביֶהם אֹו אָּ ֶאֶרץ ֹאיְּ ם בְּ י ֹאתָּ ֵהֵבאתִׁ י וְּ ֶקרִׁ ם בְּ מָּ י ֵאֵלְך עִׁ

צּו ֶאת ֲעו רְּ ז יִׁ אָּ ֵרל וְּ ם ֶהעָּ בָּ בָּ ַנע לְּ כָּ  נָּםיִׁ
3312 
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 בשנת ג"א ש"י הסיר יאשיהו את כל הע"ז וחזקי' מצא הס"ת וקראו בפני המלך ועשו תשובה

 

 ויקרא:כו:מה
תִׁ  זַָּכרְּ ם ֵמֶאֶרץ וְּ י ֹאתָּ ים ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ אֹשנִׁ ית רִׁ רִׁ ֶהם בְּ י לָּ

י ה’ ים ֲאנִׁ ֶהם ֵלאֹלהִׁ יֹות לָּ הְּ ם לִׁ ֵעיֵני ַהגֹויִׁ ם לְּ ַריִׁ צְּ  מִׁ
5059 

 דברים:א:כא
ֶבר  ֶרץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאֶשר דִׁ אָּ ֶניָך ֶאת הָּ פָּ ֵאה נַָּתן ה’ ֱאֹלֶהיָך לְּ רְּ

ת ַאל ֵתחָּ א וְּ ירָּ ְך ַאל תִׁ  ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך לָּ
5059 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:א:א
ַדֵבר ה’ ֶאל ֹמֶשה בְּ  ד ַלֹחֶדש ַויְּ ֶאחָּ ֹאֶהל מֹוֵעד בְּ יַני בְּ ַבר סִׁ דְּ מִׁ

ם ֵלאֹמר ַריִׁ צְּ ם ֵמֶאֶרץ מִׁ ֵצאתָּ ית לְּ נָּה ַהֵשנִׁ י ַבשָּ  ַהֵשנִׁ
4547 

 שמות:יג:ג

אֶתם  צָּ ם זָּכֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר יְּ עָּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ
ֶזה  ֶכם מִׁ יא ה’ ֶאתְּ ֹחֶזק יָּד הֹוצִׁ י בְּ ים כִׁ דִׁ ֵבית ֲעבָּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ מִׁ מִׁ

ֵמץ ֵכל חָּ לֹא ֵיאָּ  וְּ
4548 

 ופלאין ובמשמעות פסוק בפסוק שוה בשוה במנ

 

נֵ  במדבר:א:נב נּו בְּ חָּ םוְּ ֹאתָּ בְּ צִׁ לֹו לְּ גְּ יש ַעל דִׁ אִׁ יש ַעל ַמֲחֵנהּו וְּ ֵאל אִׁ רָּ שְּ  2216 י יִׁ

בשנת ב"א רט"ז יוסף בן שבע עשרה שנה מעשה יוסף ואחיו ויהודה נשא את תמר יסוד משיח בן 
 ופלאדוד 

 

 במדבר:ב:ב
ֶנֶגד  ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ם ַיֲחנּו בְּ ֵבית ֲאֹבתָּ ֹאֹתת לְּ לֹו בְּ גְּ יש ַעל דִׁ אִׁ

ֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו יב לְּ בִׁ  סָּ
3250 

 במדבר:א:טז
ֵפי ֵאֶלה קריא אֵשי ַאלְּ ם רָּ יֵאי ַמּטֹות ֲאבֹותָּ שִׁ ה נְּ ֵעדָּ רּוֵאי הָּ י קְּ

ֵאל ֵהם רָּ שְּ  יִׁ
3251 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:ג:ג
ם ֵאֶלה שְּ  ֵלא יָּדָּ ים ֲאֶשר מִׁ חִׁ שֻׁ ים ַהמְּ ֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִׁ מֹות בְּ

ַכֵהן  לְּ
2364 

 ופלאבשנת ב"א שס"ה נולד אהרן הכהן 
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 במדבר:ג:כ
ֵני מְּ  י ּובְּ ֹחת ַהֵלוִׁ פְּ שְּ י ֵאֶלה ֵהם מִׁ י ּומּושִׁ לִׁ ם ַמחְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ י לְּ רִׁ רָּ

ם ֵבית ֲאֹבתָּ  לְּ
3711 

 ופלא 3711כחשבון הפסוק כך הוא מנין הפסוק מבראשית 

 

 במדבר:ד:לג
י לְּ  רִׁ רָּ ֵני מְּ ֹחת בְּ פְּ שְּ לזֹאת ֲעֹבַדת מִׁ ַיד  כָּ ֹאֶהל מֹוֵעד בְּ ם בְּ תָּ ֲעֹבדָּ

ר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן מָּ יתָּ  אִׁ
4033 

 במדבר:ד:לד
ֹקד פְּ י  ַויִׁ תִׁ הָּ ֵני ַהקְּ ה ֶאת בְּ ֵעדָּ יֵאי הָּ שִׁ ַאֲהֹרן ּונְּ ֹמֶשה וְּ

ם ֵבית ֲאֹבתָּ ם ּולְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ  לְּ
4040 

 סמוכים לעד שבעה ביניהם במנין

 

ם במדבר:ד:לח ֵבית ֲאֹבתָּ ם ּולְּ חֹותָּ פְּ שְּ מִׁ שֹון לְּ ֵני ֵגרְּ קּוֵדי בְּ  2622 ּופְּ

 במדבר:ד:לט
נָּה ים שָּ שִׁ ַעד ֶבן ֲחמִׁ ה וְּ לָּ ַמעְּ נָּה וָּ ים שָּ ֹלשִׁ ֶבן שְּ ל  מִׁ א כָּ ַהבָּ

ֹאֶהל מֹוֵעד ה בְּ א ַלֲעֹבדָּ בָּ  ַלצָּ
2613 

 סמוכים לעד תשעה ביניהם במנין

 

 במדבר:ה:ו
י ַיֲעשּו מִׁ  ה כִׁ שָּ יש אֹו אִׁ ֵאל אִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ לַדֵבר ֶאל בְּ ַחּטֹאת  כָּ

וא ה ַהֶנֶפש ַההִׁ מָּ שְּ אָּ ֹעל ַמַעל ַבה’ וְּ מְּ ם לִׁ דָּ אָּ  הָּ
3580 

 במדבר:ה:ח
ם ֵאין אִׁ ב  וְּ ם ַהמּושָּ שָּ אָּ יו הָּ ם ֵאלָּ שָּ אָּ יב הָּ שִׁ הָּ יש ֹגֵאל לְּ אִׁ לָּ

יו לָּ ַכֶפר בֹו עָּ ים ֲאֶשר יְּ פֻׁרִׁ ַבד ֵאיל ַהכִׁ לְּ  ַלה’ ַלֹכֵהן מִׁ
3490 

 סמוכים לעד צדיק ביניהם במנין והבן

 

ָך במדבר:ו:כד ֶרכְּ בָּ ֶרָךיְּ מְּ שְּ יִׁ  854  ה’ וְּ

ֶנךָּ  במדבר:ו:כה יחֻׁ נָּיו ֵאֶליָך וִׁ  538 יֵָּאר ה’ פָּ

לֹום במדבר:ו:כו ָך שָּ יֵָּשם לְּ נָּיו ֵאֶליָך וְּ א ה’ פָּ שָּ  יִׁ
1326 

2718= 
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 ויקרא:יט:יח
קֹ  י לֹא תִׁ מֹוָך: ֲאנִׁ ֵרֲעָך כָּ תָּ לְּ ַהבְּ אָּ ֵני ַעֶמָך וְּ ֹּטר ֶאת בְּ לֹא תִׁ ם וְּ

 ה'.
2717 

תֹו. במדבר:ו:טז ֶאת ֹעלָּ אתֹו וְּ ה ֶאת ַחּטָּ שָּ עָּ ֵני ה' וְּ פְּ יב ַהֹכֵהן לִׁ רִׁ קְּ הִׁ  2718 וְּ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 בראשית:כט:לב
ה ַותַ  אָּ י רָּ ה כִׁ רָּ מְּ י אָּ אּוֵבן כִׁ מֹו רְּ א שְּ רָּ קְּ ה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ ַהר ֵלאָּ

ע יה’ בְּ יִׁ י נְּ ה כִׁ י ַעתָּ ַבנִׁ י ֶיֱאהָּ ישִׁ  אִׁ
4035 

 במדבר:ז:ב
יֵאי ַהַמֹּטת  שִׁ ם ֵהם נְּ אֵשי ֵבית ֲאֹבתָּ ֵאל רָּ רָּ שְּ יֵאי יִׁ שִׁ יבּו נְּ רִׁ ַוַיקְּ

ים דִׁ קֻׁ ים ַעל ַהפְּ דִׁ ֹעמְּ  ֵהם הָּ
4035 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:ט:יח
י ה’ ַיֲחנּו ַעל פִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ עּו בְּ סְּ י ה’ יִׁ ל  ַעל פִׁ ֵמי ֲאֶשר כָּ יְּ
ן ַיֲחנּו כָּ שְּ נָּן ַעל ַהמִׁ ֹכן ֶהעָּ שְּ  יִׁ

3016 

 דברים:כח:ז
ֵתן ה’ אֶ  ד יִׁ ֶדֶרְך ֶאחָּ ֶניָך בְּ פָּ ים לְּ פִׁ גָּ ֶליָך נִׁ ים עָּ מִׁ ֶביָך ַהקָּ ת ֹאיְּ

ֶניָך פָּ ים יָּנּוסּו לְּ כִׁ רָּ ה דְּ עָּ בְּ שִׁ אּו ֵאֶליָך ּובְּ  ֵיצְּ
3016 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:ט:כג
י  רּו ַעל ַעל פִׁ מָּ ֶמֶרת ה’ שָּ שְּ עּו ֶאת מִׁ סָּ י ה’ יִׁ ַעל פִׁ ה’ ַיֲחנּו וְּ

ַיד ֹמֶשה י ה’ בְּ  פִׁ
3188 

 בשנת ג"א קפ"ז גלו בני גד ובני ראובן, פסוק א' בתורה שיש בו ד"פ שם הוי'

 

 במדבר:טו:ה
ן לַ  ַייִׁ ה אֹו ַלזַָּבח ַלֶכֶבש וְּ ֹעלָּ ין ַתֲעֶשה ַעל הָּ ית ַההִׁ יעִׁ בִׁ ֶנֶסְך רְּ

ד ֶאחָּ  הָּ
2407 

לִׁ  במדבר:טו:ז ן ַלֶנֶסְך שְּ ַייִׁ יֹחַח ַלה’וְּ יב ֵריַח נִׁ רִׁ ין ַתקְּ ית ַההִׁ  2408 שִׁ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

ֶכם במדבר:טו:טז תְּ ַלֵגר ַהגָּר אִׁ ֶכם וְּ ֶיה לָּ הְּ ד יִׁ ט ֶאחָּ פָּ שְּ ה ַאַחת ּומִׁ  2496 תֹורָּ
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 בשנת ב"א תצ"ו כלו השבע שנים שכבשו בנ"י את אר"י

 

 במדבר:טו:יח
ֶרץ ֲאֶשר ַדֵבר אֶ  אָּ ֹבֲאֶכם ֶאל הָּ תָּ ֲאֵלֶהם בְּ ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ל בְּ

ה מָּ ֶכם שָּ יא ֶאתְּ י ֵמבִׁ  ֲאנִׁ
3376 

 דברים:לג:כז
ֶניָך אֹוֵיב  פָּ ֶרש מִׁ גָּ ם ַויְּ ֹרֹעת עֹולָּ ַתַחת זְּ ֹענָּה ֱאֹלֵהי ֶקֶדם ּומִׁ מְּ

ֵמד  ַויֹאֶמר ַהשְּ
3376 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:טו:כו
ַלח לְּ  סְּ נִׁ לוְּ י לְּ ֲעַדת בְּ  כָּ ם כִׁ תֹוכָּ ר בְּ ַלֵגר ַהגָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ לֵני יִׁ ם  כָּ עָּ הָּ

גָּה גָּ שְּ  בִׁ
2764 

 דברים:לב:ד
י ַהצּור תָּ  ֳעלֹו כִׁ ים פָּ למִׁ ֶול  כָּ ֵאין עָּ ט ֵאל ֱאמּונָּה וְּ פָּ שְּ יו מִׁ כָּ רָּ דְּ

ר הּוא יָּשָּ יק וְּ  ַצדִׁ
2764 

נ תהלים:צ:טו יתָּ נִׁ ימֹות עִׁ ֵחנּו כִׁ הַשמְּ עָּ ינּו רָּ אִׁ נֹות רָּ  2764 ּו שְּ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:טו:לב
יֹום  ים בְּ ֹקֵשש ֵעצִׁ יש מְּ אּו אִׁ צְּ מְּ ר ַויִׁ בָּ דְּ ֵאל ַבמִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ יּו בְּ הְּ ַויִׁ

ת  ַהַשבָּ
3067 

 במדבר:טו:לה
ים נִׁ ֲאבָּ גֹום ֹאתֹו בָּ יש רָּ אִׁ ל  ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה מֹות יּוַמת הָּ כָּ

חּוץ ַלַמֲחֶנה ה מִׁ ֵעדָּ  הָּ
3049 

 סמוכים לעד ח"י ביניהם במנין והבן

 

 במדבר:טז:ה

ֶאל ַדֵבר ֶאל ֹקַרח וְּ ל  ַויְּ ֹיַדע ה’ ֶאת ֲאֶשר כָּ תֹו ֵלאֹמר ֹבֶקר וְּ ֲעדָּ
יב  רִׁ ַחר בֹו ַיקְּ בְּ ֵאת ֲאֶשר יִׁ יו וְּ יב ֵאלָּ רִׁ קְּ הִׁ דֹוש וְּ ֶאת ַהקָּ לֹו וְּ

יו  ֵאלָּ
5452 

 במדבר:טז:יג
ַעט  ר ַהמְּ בָּ דְּ יֵתנּו ַבמִׁ ַבש ַלֲהמִׁ ב ּודְּ לָּ נּו ֵמֶאֶרץ זַָּבת חָּ יתָּ י ֶהֱעלִׁ כִׁ

ֵרר תָּ שְּ ֵלינּו ַגם הִׁ ֵרר עָּ תָּ שְּ י תִׁ  כִׁ
5450 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ב' ביניהם במנין ובמשמעות
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 במדבר:טז:לד
לוְּ  רּו ֶפן  כָּ מְּ י אָּ ם כִׁ ֹקלָּ יֹבֵתיֶהם נָּסּו לְּ בִׁ ֵאל ֲאֶשר סְּ רָּ שְּ יִׁ

ֶרץ אָּ ֵענּו הָּ לָּ בְּ  תִׁ
3204 

 בשנת ג"א ר"ה גלו עשרת השבטים

 

 במדבר:י:ו
תֶ  ַקעְּ נָּה ּותְּ ים ֵתימָּ עּו ַהַמֲחנֹות ַהֹחנִׁ נָּסְּ ית וְּ ה ֵשנִׁ רּועָּ ם תְּ

ֵעיֶהם ַמסְּ עּו לְּ קְּ תְּ ה יִׁ רּועָּ  תְּ
5298 

יעּו במדבר:י:ז רִׁ לֹא תָּ עּו וְּ קְּ תְּ ל תִׁ הָּ יל ֶאת ַהקָּ הִׁ ַהקְּ  2398 ּובְּ

 סמוכים לעד ב"א תת"ק ביניהם במנין

 

 במדבר:י:לא
ר  בָּ דְּ תָּ ֲחֹנֵתנּו ַבמִׁ י ַעל ֵכן יַָּדעְּ נּו כִׁ ַויֹאֶמר ַאל נָּא ַתֲעֹזב ֹאתָּ

ם ֵעינָּיִׁ נּו לְּ יתָּ לָּ יִׁ הָּ  וְּ
3448 

 תהלים:עט:ו
כֹות ֲאֶשר  לָּ ַעל ַממְּ עּוָך וְּ דָּ ם ֲאֶשר לֹא יְּ ָך ֶאל ַהגֹויִׁ תְּ ֹפְך ֲחמָּ שְּ

אּו רָּ ָך לֹא קָּ מְּ שִׁ  בְּ
3448 

ם אחר יצי"מ פסקה הנבואה וסיום אכנה"ג ומעשה אלכסנדר מוקדון בשנת ג"א תמ"ח אלף שני
 ופלאוהתחלת גלות יון 

 

 במדבר:יב:ו
יו  ה ֵאלָּ אָּ יֲאֶכם ה’ ַבַמרְּ בִׁ ֶיה נְּ הְּ ם יִׁ י אִׁ רָּ בָּ עּו נָּא דְּ מְּ ַויֹאֶמר שִׁ

ע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בֹו ַודָּ  ֶאתְּ
2237 

י ֹמֶשה בְּ לֹא ֵכן עַ  במדבר:יב:ז דִׁ לבְּ ן הּוא כָּ י ֶנֱאמָּ  1159 ֵביתִׁ

 במדבר:יב:ח
יט  ַנת ה’ ַיבִׁ מֻׁ יֹדת ּותְּ חִׁ לֹא בְּ ֶאה וְּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדֶבר בֹו ּוַמרְּ

ֹמֶשה י בְּ דִׁ ַעבְּ ַדֵבר בְּ ֵראֶתם לְּ  ּוַמדּוַע לֹא יְּ
3561 

 דברים:ה:כז כח

י  דִׁ מָּ ה ֹפה ֲעֹמד עִׁ ַאתָּ ֳהֵליֶכם: וְּ אָּ ֶכם לְּ ֶהם שּובּו לָּ ֵלְך ֱאֹמר לָּ
ים ֲאֶשר  טִׁ פָּ שְּ ַהמִׁ ים וְּ קִׁ ַהחֻׁ וָּה וְּ צְּ ל ַהמִׁ ה ֵאֶליָך ֵאת כָּ רָּ ַוֲאַדבְּ

ּה ) תָּ שְּ רִׁ ֶהם לְּ י ֹנֵתן לָּ ֹנכִׁ ֶרץ ֲאֶשר אָּ אָּ שּו בָּ עָּ ֵדם וְּ ַלמְּ  (6957תְּ
6957= 

 פסוקים כאחד השוים במנין ובמשמעות

 

 במדבר:יג:כט
י יֹוֵשב עֲ  ֱאֹמרִׁ הָּ י וְּ בּוסִׁ ַהיְּ י וְּ תִׁ ַהחִׁ ֶאֶרץ ַהֶנֶגב וְּ ֵלק יֹוֵשב בְּ מָּ

ֵדן ַעל ַיד ַהַירְּ י יֹוֵשב ַעל ַהיָּם וְּ ַנֲענִׁ ַהכְּ ר וְּ הָּ  בָּ
3299 
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 דברים:יג:ט
לֹא לֹא תֹאֶבה  יו וְּ לָּ ָך עָּ חֹוס ֵעינְּ לֹא תָּ יו וְּ ַמע ֵאלָּ שְּ לֹא תִׁ לֹו וְּ

יו לָּ ַכֶסה עָּ לֹא תְּ ֹמל וְּ  ַתחְּ
3299 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:יד:יט
ַלח נָּ  ם ןא ַלֲעוסְּ עָּ ֹגֶדל ַהֶזה הָּ ֶדָך כְּ ַכֲאֶשר ַחסְּ ה וְּ אתָּ ם נָּשָּ עָּ  לָּ

ם ַהֶזה ַריִׁ צְּ מִׁ ַעד מִׁ  הֵהנָּ  וְּ
2586 

 ב"פ בתורה הפסוק מתחיל בס' כאן ובשמות:לב:ח סרו מהר וגו' והבן

 

ֶרָך ַויֹאֶמר במדבר:יד:כ בָּ דְּ י כִׁ תִׁ ַלחְּ  1037 ה’ סָּ

בֹוד ה’ ֶאת במדבר:יד:כא ֵלא כְּ מָּ יִׁ י וְּ נִׁ ם ַחי אָּ אּולָּ ל  וְּ ֶרץכָּ אָּ  1054 הָּ

 ופלאסמוכים לעד טו"ב ביניהם במנין והבן 

 

 במדבר:יד:מה
תּום ַעד  ר ַההּוא ַוַיכּום ַוַיכְּ הָּ י ַהֹיֵשב בָּ ַנֲענִׁ ַהכְּ י וְּ ֵלקִׁ ֲעמָּ ַוֵיֶרד הָּ

הַהח מָּ  רְּ
2123 

 במדבר:כ:כג
בּול ֶאֶרץ  ר ַעל גְּ הָּ ֹהר הָּ ֶאל ַאֲהֹרן בְּ ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה וְּ

 ֱאדֹום ֵלאֹמר
2123 

ַפר ֵשמֹות במדבר:כו:נג סְּ מִׁ ה בְּ ַנֲחלָּ ֶרץ בְּ אָּ ֵלק הָּ ֵאֶלה ֵתחָּ  2123 לָּ

 תהלים:כג
ֹאֶרְך  ֵבית ה' לְּ י בְּ תִׁ ַשבְּ ֵמי ַחיָּי וְּ ל יְּ י כָּ פּונִׁ דְּ רְּ ֶחֶסד יִׁ ַאְך טֹוב וָּ

יםיָּ   מִׁ
2123 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

ַדֵבר ה’ ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר במדבר:יז:א  895 ַויְּ

 במדבר:יז:ה

יש זָּר ֲאֶשר לֹא  ַרב אִׁ קְּ ַמַען ֲאֶשר לֹא יִׁ ֵאל לְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ רֹון לִׁ כָּ זִׁ
ֹקַרח  ֶיה כְּ הְּ לֹא יִׁ ֵני ה’ וְּ פְּ ֹטֶרת לִׁ יר קְּ טִׁ ַהקְּ ֶזַרע ַאֲהֹרן הּוא לְּ מִׁ

ַיד ֹמֶשה לֹו ֶבר ה’ בְּ תֹו ַכֲאֶשר דִׁ ַכֲעדָּ  וְּ
6895 
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 דברים:יז:יב

ֹעֵמד  ֹמַע ֶאל ַהֹכֵהן הָּ י שְּ תִׁ לְּ בִׁ זָּדֹון לְּ יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה בְּ אִׁ הָּ וְּ
יש ַההּוא  אִׁ ם ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך אֹו ֶאל ַהֹשֵפט ּוֵמת הָּ ֶרת שָּ שָּ לְּ

ֵאל. רָּ שְּ יִׁ ע מִׁ רָּ תָּ הָּ ַערְּ  ּובִׁ
6897 

 ופלאסמוכים לעד שוה במאות ששת אלפים ביניהם במנין 

 

 במדבר:יז:יז

ב ֵמֵאתַדֵבר  ֵבית אָּ ם ַמֶּטה ַמֶּטה לְּ תָּ ַקח ֵמאִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  ֶאל בְּ
ל  ֵבית ֲאֹבתָּ כָּ יֵאֶהם לְּ שִׁ מֹו נְּ יש ֶאת שְּ ר ַמּטֹות אִׁ שָּ ֵנים עָּ ם שְּ

ֹתב ַעל ַמֵּטהּו כְּ  תִׁ
7235 

 דברים:ו:ג

תָּ  ַמרְּ שָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ תָּ יִׁ ַמעְּ שָּ ָך ַוֲאֶשר וְּ יַטב לְּ ַלֲעשֹות ֲאֶשר יִׁ
ב  לָּ ְך ֶאֶרץ זַָּבת חָּ ֶבר ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך לָּ ֹאד ַכֲאֶשר דִׁ בּון מְּ רְּ תִׁ

ש בָּ  ּודְּ
7235 

 ופלא כמנין י"ב פעמים בני ישראל. וכן הוא מספר האותיות בפרשת בראשית

 

 במדבר:יח:כ
ֵחֶלק לֹא  ל וְּ חָּ נְּ ם לֹא תִׁ צָּ ַארְּ ָך ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ַאֲהֹרן בְּ ֶיה לְּ הְּ יִׁ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ תֹוְך בְּ ָך בְּ תְּ ַנֲחלָּ ָך וְּ קְּ י ֶחלְּ ם ֲאנִׁ תֹוכָּ  בְּ
3909 

בשנת ג"א תתק"ט השמיד אנטנינוס כל הנוצרים ונתגייר ובשנת ג"א תתק"י התחיל רבינו הק' 
 ופלאנשיאתו הוא רבינו יהודה הנשיא 

 

אֶתָך יחבמדבר:כ: רָּ קְּ י ֶפן ַבֶחֶרב ֵאֵצא לִׁ יו ֱאדֹום לֹא ַתֲעֹבר בִׁ  2255 ַויֹאֶמר ֵאלָּ

 במדבר:כ:כז
ֵעיֵני ר לְּ הָּ ּוָּה ה’ ַוַיֲעלּו ֶאל ֹהר הָּ ל  ַוַיַעש ֹמֶשה ַכֲאֶשר צִׁ כָּ

ה ֵעדָּ  הָּ
2251 

 פסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ד' ביניהם במנין ובמשמעות

 

 במדבר:כ:כו
נֹו  זָּר בְּ עָּ ם ֶאת ֶאלְּ תָּ ַבשְּ לְּ הִׁ יו וְּ דָּ גָּ ֵשט ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת בְּ ַהפְּ וְּ

ם ֵסף ּוֵמת שָּ ַאֲהֹרן ֵיאָּ  וְּ
4232 

 במדבר:כא:א
מַ  שְּ ֵאל ֶדֶרְך ַויִׁ רָּ שְּ א יִׁ י בָּ ד ֹיֵשב ַהֶנֶגב כִׁ י ֶמֶלְך ֲערָּ ַנֲענִׁ ע ַהכְּ

י ֶמנּו ֶשבִׁ בְּ מִׁ שְּ ֵאל ַויִׁ רָּ שְּ יִׁ ֶחם בְּ לָּ ים ַויִׁ רִׁ ֲאתָּ  הָּ
4224 

 ופלאפסוק בפסוק כמעט שוה בשוה ח' ביניהם במנין 
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לַ  במדבר:כא:כא שְּ י ֵלאֹמרַויִׁ ֱאֹמרִׁ יֹחן ֶמֶלְך הָּ ים ֶאל סִׁ כִׁ אָּ ֵאל ַמלְּ רָּ שְּ  1812 ח יִׁ

ֵצאֶתָך דברים:כח:ו ה בְּ רּוְך ַאתָּ ֹבֶאָך ּובָּ ה בְּ רּוְך ַאתָּ  1812 בָּ

ֵלנּו תהלים:סו:ט לֹא נַָּתן ַלמֹוט ַרגְּ ים וְּ ֵשנּו ַבַחיִׁ ם ַנפְּ  1812 ַהשָּ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:כב:ז
ם  עָּ לְּ ם ַויָֹּבאּו ֶאל בִׁ יָּדָּ ים בְּ מִׁ סָּ יָּן ּוקְּ דְּ ֵני מִׁ קְּ זִׁ ב וְּ ֵני מֹואָּ קְּ כּו זִׁ ַוֵילְּ

לָּק ֵרי בָּ בְּ יו דִׁ רּו ֵאלָּ ַדבְּ  ַויְּ
1698 

ים ֵמֵאֶלה ַוֹיֶסף במדבר:כב:טו דִׁ בָּ כְּ נִׁ ים וְּ ים ַרבִׁ רִׁ ֹלַח שָּ ק שְּ לָּ  1716 עֹוד בָּ

 סמוכים לעד ח"י ביניהם במנין

 

 במדבר:כב:יז
י ַכבֵ  ה נָּא כִׁ כָּ ֹכל ֲאֶשר תֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶשה ּולְּ ֹאד וְּ ָך מְּ ד ֲאַכֶבדְּ

ם ַהֶזה עָּ י ֵאת הָּ ה לִׁ בָּ  קָּ
2555 

 במדבר:כג:יז
תֹו ַויֹאֶמר לֹו וַ  ב אִׁ ֵרי מֹואָּ שָּ תֹו וְּ ב ַעל ֹעלָּ צָּ נֹו נִׁ הִׁ יו וְּ יָּבֹא ֵאלָּ

ֶבר ה’ ק ַמה דִׁ לָּ  בָּ
2555 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות

 

 במדבר:כב:לג
ַני  פָּ ה מִׁ תָּ ים אּוַלי נָּטְּ לִׁ גָּ ֹלש רְּ ַני ֶזה שָּ פָּ תֹון ַוֵתט לְּ אָּ י הָּ ַאנִׁ רְּ ַותִׁ

י ּה ֶהֱחֵייתִׁ אֹותָּ י וְּ תִׁ ַרגְּ ה הָּ כָּ ה ַגם ֹאתְּ י ַעתָּ  כִׁ
5783 

 במדבר:כב:לד
ה  י ַאתָּ י כִׁ תִׁ י לֹא יַָּדעְּ י כִׁ אתִׁ טָּ ַאְך ה’ חָּ ם ֶאל ַמלְּ עָּ לְּ ַויֹאֶמר בִׁ

י ה לִׁ שּובָּ ֵעיֶניָך אָּ ם ַרע בְּ ה אִׁ ַעתָּ ֶרְך וְּ י ַבדָּ אתִׁ רָּ קְּ ב לִׁ צָּ  נִׁ
4383 

 סמוכים לעד אלף ביניהם במנין

 

 במדבר:כג:ב
ל  ַוַיַעש ַאיִׁ ר וָּ ם פָּ עָּ לְּ ק ּובִׁ לָּ ם ַוַיַעל בָּ עָּ לְּ ֶבר בִׁ ק ַכֲאֶשר דִׁ לָּ בָּ

ֵבחַ  זְּ  ַבמִׁ
2169 

ַדֵברַויֶָּשם ה’ דָּ  במדבר:כג:ה ֹכה תְּ ק וְּ לָּ ם ַויֹאֶמר שּוב ֶאל בָּ עָּ לְּ י בִׁ פִׁ ר בְּ  2187 בָּ
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 סמוכים לעד ח"י ביניהם במנין

 

ֶרה ֹכהַויֹא במדבר:כג:טו קָּ י אִׁ ֹנכִׁ אָּ ֶתָך וְּ ַיֵצב ֹכה ַעל ֹעלָּ תְּ ק הִׁ לָּ  1990 ֶמר ֶאל בָּ

 דברים:כג:ו
ה בָּ לֹא אָּ ָך  וְּ ם ַוַיֲהֹפְך ה’ ֱאֹלֶהיָך לְּ עָּ לְּ ֹמַע ֶאל בִׁ שְּ ה’ ֱאֹלֶהיָך לִׁ

ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך י ֲאֵהבְּ ה כִׁ כָּ רָּ בְּ ה לִׁ לָּ לָּ  ֶאת ַהקְּ
1991 

טֲהלֹוא מְּ  תהלים:קלט:כא קֹוטָּ ֶמיָך ֶאתְּ קֹומְּ תְּ נָּא ּובִׁ ֶאיָך ה’ ֶאשְּ  1990 ַשנְּ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:כג:כא
יו  ֵאל ה’ ֱאֹלהָּ רָּ שְּ יִׁ ל בְּ מָּ ה עָּ אָּ לֹא רָּ ַיֲעֹקב וְּ ֶון בְּ יט אָּ בִׁ לֹא הִׁ

רּוַעת ֶמֶלְך בֹו מֹו ּותְּ  עִׁ
2598 

 דברים:לד:יב
ה ֹמֶשה  שָּ דֹול ֲאֶשר עָּ א ַהגָּ ֹכל ַהמֹורָּ ה ּולְּ ֹכל ַהיָּד ַהֲחזָּקָּ ּולְּ

ֵעיֵני ל  לְּ ֵאלכָּ רָּ שְּ  יִׁ
2598 

 שמות:לב:כט
יו  חִׁ אָּ נֹו ּובְּ בְּ יש בִׁ י אִׁ ֶכם ַהיֹום ַלה' כִׁ אּו ֶידְּ לְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה מִׁ

כָּ  רָּ ֵתת ֲעֵליֶכם ַהיֹום בְּ לָּ  ה.וְּ
2598 

י תהלים:קג:ה כִׁ יְּ עּורָּ ַחֵדש ַכֶנֶשר נְּ תְּ ֵיְך תִׁ יַע ַבּטֹוב ֶעדְּ בִׁ  2598 ַהַמשְּ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:כד:ב
י  הִׁ יו ַותְּ טָּ בָּ שְּ ֵאל ֹשֵכן לִׁ רָּ שְּ א ֶאת יִׁ ם ֶאת ֵעינָּיו ַוַירְּ עָּ לְּ א בִׁ שָּ ַויִׁ

ים יו רּוַח ֱאֹלהִׁ לָּ  עָּ
3729 

בשנת ג"א תשכ"ח נעשה הלל הזקן הבבלי לנשיא ויחוסו עד דהמע"ה ובני בתירא מסרו לו הנשיאות 
 ופלא

 

ֵאל במדבר:כד:ה רָּ שְּ ֹנֶתיָך יִׁ כְּ שְּ ֶליָך ַיֲעֹקב מִׁ  1691 ַמה ֹּטבּו ֹאהָּ

ֹרב דברים:א:י ם לָּ ַמיִׁ ֵבי ַהשָּ כֹוכְּ ֶכם ַהיֹום כְּ נְּ הִׁ ֶכם וְּ ה ֶאתְּ בָּ רְּ  1692 ה’ ֱאֹלֵהיֶכם הִׁ

ֵנה לֹא תהלים:קכא:ד ֵאל הִׁ רָּ שְּ ן שֹוֵמר יִׁ ישָּ לֹא יִׁ  1691 יָּנּום וְּ

ֹדמּו ֶסלָּה תהלים:ד:ה ֶכם וְּ ַכבְּ שְּ ֶכם ַעל מִׁ ַבבְּ לְּ רּו בִׁ מְּ אּו אִׁ ַאל ֶתֱחטָּ זּו וְּ גְּ  1692 רִׁ
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 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 במדבר:כד:ז
ַנֵשא  תִׁ כֹו וְּ יָֹּרם ֵמֲאַגג ַמלְּ ים וְּ ם ַרבִׁ ַמיִׁ עֹו בְּ ַזרְּ יָּו וְּ לְּ דָּ ם מִׁ ַזל ַמיִׁ יִׁ

כֻׁתֹו  ַמלְּ
2512 

 במדבר:כד:ט
ֶריָך  ֹארְּ רּוְך וְּ ֶכיָך בָּ רְּ בָּ יֶמנּו מְּ קִׁ י יְּ יא מִׁ בִׁ לָּ י ּוכְּ ַכב ַכֲארִׁ ַרע שָּ כָּ

רּור  אָּ
2542 

 סמוכים לעד ל' ביניהם במנין

 

 במדבר:כד:טז
יֹון ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל  ֹיֵדַע ַדַעת ֶעלְּ ֵרי ֵאל וְּ מְּ ם ֹשֵמַע אִׁ אֻׁ נְּ

ם לּוי ֵעינָּיִׁ  ּוגְּ
2312 

 במדבר:כד:יז
ֶאנ ם ֶארְּ קָּ ַיֲעֹקב וְּ ב מִׁ ַרְך כֹוכָּ רֹוב דָּ לֹא קָּ ה ֲאשּוֶרנּו וְּ לֹא ַעתָּ ּו וְּ

ַקר ַקרְּ ב וְּ ַחץ ַפֲאֵתי מֹואָּ ֵאל ּומָּ רָּ שְּ יִׁ ל  ֵשֶבט מִׁ ֵני ֵשתכָּ  בְּ
5312 

 סמוכים לעד שוה במאות ג"א ביניהם במנין

 

 במדבר:כה:ח

ֵניֶהם ֵאת ַויָּבֹא  ֹקר ֶאת שְּ דְּ ה ַויִׁ בָּ ֵאל ֶאל ַהקֻׁ רָּ שְּ יש יִׁ ַאַחר אִׁ
ה ֵמַעל  ַצר ַהַמֵגפָּ ּה ַוֵתעָּ תָּ ה ֶאל ֳקבָּ שָּ אִׁ ֶאת הָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ יש יִׁ אִׁ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ  בְּ
6500 

 כמנין מאה פעמים שם אדנ"י רמז למאה ברכות שעי"ז עוצרים המגפה כמו שתיקן דהמע"ה

 

 במדבר:כה:יג
תָּ  יְּ הָּ ֵנא וְּ ם ַתַחת ֲאֶשר קִׁ ַנת עֹולָּ הֻׁ ית כְּ רִׁ יו בְּ עֹו ַאֲחרָּ ַזרְּ ה לֹו ּולְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ ַכֵפר ַעל בְּ יו ַויְּ  ֵלאֹלהָּ
4800 

בשנת ד"א ת"ת נולד רש"י הק' וחצי העולם היהודי זרעו אחריו ובזה השנה מת רבינו גרשון מאור 
 ופלא הגולה

 

 במדבר:כו:נא
ַבע ֵמאֹות  ֶלף שְּ ֵאל ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף וָּאָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ קּוֵדי בְּ ֵאֶלה פְּ

ים ֹלשִׁ  ּושְּ
3619 

 דברים:לד:ו
יש  לֹא יַָּדע אִׁ עֹור וְּ ב מּול ֵבית פְּ ֶאֶרץ מֹואָּ ֹבר ֹאתֹו ַבַגי בְּ קְּ ַויִׁ

תֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה רָּ בֻׁ  ֶאת קְּ
3619 
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 ופלארמז: שקול משה כנגד כל ישראל 

 

ַפר ֵשמֹות במדבר:כו:נג סְּ מִׁ ה בְּ ַנֲחלָּ ֶרץ בְּ אָּ ֵלק הָּ ֵאֶלה ֵתחָּ  2123 לָּ

 במדבר:יד:מה
תּום ַעד  ר ַההּוא ַוַיכּום ַוַיכְּ הָּ י ַהֹיֵשב בָּ ַנֲענִׁ ַהכְּ י וְּ ֵלקִׁ ֲעמָּ ַוֵיֶרד הָּ

הַהח מָּ  רְּ
2123 

 במדבר:כ:כג
בּול ֶאֶרץ  ר ַעל גְּ הָּ ֹהר הָּ ֶאל ַאֲהֹרן בְּ ַויֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶשה וְּ

 ֱאדֹום ֵלאֹמר
2123 

 תהלים:כג:י
ֹאֶרְך  ֵבית ה' לְּ י בְּ תִׁ ַשבְּ ֵמי ַחיָּי וְּ ל יְּ י כָּ פּונִׁ דְּ רְּ ֶחֶסד יִׁ ַאְך טֹוב וָּ

ים  יָּמִׁ
2123 

 בשנת ב"א קכ"ג מת אברהם אבינו ואז מכר עשו את בכרתו ליעקב

 

 במדבר:כז:יז
יֵאם ַוֲאֶשר  ֵניֶהם ַוֲאֶשר יֹוצִׁ פְּ ֵניֶהם ַוֲאֶשר יָּבֹא לִׁ פְּ ֲאֶשר ֵיֵצא לִׁ

ֶהם ֹרֶעה ֶיה ֲעַדת ה’ ַכצֹאן ֲאֶשר ֵאין לָּ הְּ לֹא תִׁ יֵאם וְּ בִׁ  יְּ
4816 

 דברים:לד:ט
ֵלא רּוַח ח ן נּון מָּ ַע בִׁ יהֹושֻׁ הוִׁ מָּ י כְּ יו  כִׁ לָּ יו עָּ ַמְך ֹמֶשה ֶאת יָּדָּ סָּ

ּוָּה ה’ ֶאת ֹמֶשה ֵאל ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר צִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ יו בְּ עּו ֵאלָּ מְּ שְּ  ַויִׁ
4823 

 שבע ביניהם במניןפסוק השוים במשמעות אחת 

 

 במדבר:ל:ב
ֵאל ֵלאֹמר ֶזה  רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ אֵשי ַהַמּטֹות לִׁ ַדֵבר ֹמֶשה ֶאל רָּ ַויְּ

ּוָּה ה’  ר ֲאֶשר צִׁ בָּ  ַהדָּ
3324 

 במדבר:לג:א
ם ֵאֶלה ַמסְּ  ֹאתָּ בְּ צִׁ ם לְּ ַריִׁ צְּ אּו ֵמֶאֶרץ מִׁ ֵאל ֲאֶשר יָּצְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵעי בְּ

ַאֲהֹרן  ַיד ֹמֶשה וְּ  בְּ
3324 

 הפסוקים שבהתחלת פ' מטות והתחלת פ' מסעי שוה בשוה

 

 במדבר:כח:ח
ֵאת ַהכֶ  כֹו וְּ סְּ נִׁ ַחת ַהֹבֶקר ּוכְּ נְּ מִׁ ם כְּ יִׁ בָּ ַערְּ י ַתֲעֶשה ֵבין הָּ ֶבש ַהֵשנִׁ

יֹחַח ַלה’ ֵשה ֵריַח נִׁ  ַתֲעֶשה אִׁ
4681 

 במדבר:כח:ט
ים  ֹרנִׁ ֵני ֶעשְּ ם ּושְּ ימִׁ מִׁ נָּה תְּ ֵני שָּ ים בְּ שִׁ בָּ ֵני כְּ ת שְּ יֹום ַהַשבָּ ּובְּ

כֹו סְּ נִׁ ה ַבֶשֶמן וְּ לּולָּ ה בְּ חָּ נְּ  ֹסֶלת מִׁ
4686 

 סמוכים לעד ה' ביניהם במנין
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שָּ  במדבר:כח:כא יםעִׁ שִׁ בָּ ַעת ַהכְּ בְּ שִׁ ד לְּ ֶאחָּ רֹון ַתֲעֶשה ַלֶכֶבש הָּ שָּ  3576 רֹון עִׁ

ַבד במדבר:כח:כג לְּ יד ַתֲעשּו ֶאת ֵאֶלה מִׁ מִׁ ֹעַלת ַהתָּ  3586 ֹעַלת ַהֹבֶקר ֲאֶשר לְּ

 סמוכים לעד י' ביניהם במנין

 

 במדבר:כט:א
ֶכםּוַבֹחֶדש ֶיה לָּ הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ ד ַלֹחֶדש מִׁ ֶאחָּ י בְּ יעִׁ בִׁ ל   ַהשְּ כָּ

ה לֹא ַתֲעשּו ֶלאֶכת ֲעֹבדָּ ֶכם מְּ ֶיה לָּ הְּ ה יִׁ רּועָּ  יֹום תְּ
4225 

 במדבר:כט:ג
נֵ  ר שְּ ים ַלפָּ ֹרנִׁ ה ֶעשְּ ֹלשָּ ֶמן שְּ ה ַבשָּ לּולָּ ם ֹסֶלת בְּ תָּ חָּ נְּ י ּומִׁ

ל יִׁ אָּ ים לָּ ֹרנִׁ  ֶעשְּ
4215 

 סמוכים לעד י' ביניהם במנין

 

 במדבר:כט:ו
ֵכיֶהם  סְּ נִׁ ּה וְּ תָּ חָּ נְּ יד ּומִׁ מִׁ ֹעַלת ַהתָּ ּה וְּ תָּ חָּ נְּ ַבד ֹעַלת ַהֹחֶדש ּומִׁ לְּ מִׁ

ם לְּ  טָּ פָּ שְּ מִׁ ֶשה ַלה’כְּ יֹחַח אִׁ  ֵריַח נִׁ
4242 

 במדבר:כט:ט
תָּ  חָּ נְּ ֵני ּומִׁ ר שְּ ים ַלפָּ ֹרנִׁ ה ֶעשְּ ֹלשָּ ֶמן שְּ ה ַבשָּ לּולָּ ם ֹסֶלת בְּ

ד ֶאחָּ ל הָּ ַאיִׁ ים לָּ ֹרנִׁ  ֶעשְּ
4233 

 סמוכים לעד ט' ביניהם במנין

 

 במדבר:לב:כא
ַבר  עָּ ֶכםוְּ ל  לָּ ישֹו ֶאת כָּ ֵני ה’ ַעד הֹורִׁ פְּ ֵדן לִׁ לּוץ ֶאת ַהַירְּ חָּ

נָּיו פָּ יו מִׁ בָּ  ֹאיְּ
2635 

 שופטים והיה מעשה סיסרא ויעל הרגו וכל עמו נהרגובשנת ב"א תרל"ו נעשו דבורה וברק 

 

 במדבר:לב:כד
נּו לָּ  יֶכם בְּ פִׁ ַהֹיֵצא מִׁ ֹצַנֲאֶכם וְּ ֵדֹרת לְּ ֶכם ּוגְּ ַטפְּ ים לְּ רִׁ ֶכם עָּ

 ַתֲעשּו
2569 

 במדבר:לב:כה
ד  ֵני גָּ ֶדיָך ַיֲעשּו ַויֹאֶמר בְּ אּוֵבן ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר ֲעבָּ ֵני רְּ ּובְּ

ַצֶּוה י מְּ  ַכֲאֶשר ֲאֹדנִׁ
2519 

 סמוכים לעד נ' ביניהם במנין
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 במדבר:לב:כז
רּוַוֲעבָּ  ל  ֶדיָך ַיַעבְּ ה ַכֲאֶשר כָּ מָּ חָּ לְּ ֵני ה’ ַלמִׁ פְּ א לִׁ בָּ ֲחלּוץ צָּ

י ֹדֵבר  ֲאֹדנִׁ
1818 

 רמז ח"י ח"י יודיך וישבחוך

 

 במדבר:לב:לב
ֵתנּו  ַזת ַנֲחלָּ נּו ֲאחֻׁ תָּ אִׁ נַָּען וְּ ֵני ה’ ֶאֶרץ כְּ פְּ ים לִׁ נּו ַנֲעֹבר ֲחלּוצִׁ ַנחְּ

ֵדן  ֵמֵעֶבר ַלַירְּ
3326 

 בשנת ג"א שכ"ז גלה יהויכין ויגלוהו מירושלים לבבל עם כל שרי יהודה

 

ע במדבר:לג:כו סְּ ַחתַויִׁ תָּ ֵהֹלת ַוַיֲחנּו בְּ ַמקְּ  1657 ּו מִׁ

 בשנת אלף תרנ"ו התחיל המבול ומרומז בפסוק ולשנה שאחריו חרבו המים

 

ע במדבר:לג:לד סְּ יַויִׁ הּו מִׁ תָּ בָּ ֹרנָּה ַוַיֲחנּו ּטְּ ַעבְּ  1027 בְּ

ֶבר במדבר:לג:לה ֹין גָּ ֶעצְּ ֹרנָּה ַוַיֲחנּו בְּ עּו ֵמַעבְּ סְּ  1026 ַויִׁ

ה במדבר:לג:מו מָּ יְּ תָּ לָּ בְּ ֹמן דִׁ ַעלְּ ד ַוַיֲחנּו בְּ יֹבן גָּ דִׁ עּו מִׁ סְּ  1028 ַויִׁ

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 במדבר:לג:מ
שְּ  בֹא ַויִׁ נַָּען בְּ ֶאֶרץ כְּ הּוא ֹיֵשב ַבֶנֶגב בְּ ד וְּ י ֶמֶלְך ֲערָּ ַנֲענִׁ ַמע ַהכְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ  בְּ
2473 

 בשנת ב"א תע"ג יבוס בנה חומת ירושלים ולא יכלו לכבשו עד ימי דוד

 

 דברים:א:א

ֶבר ֹמֶשה ֶאל ים ֲאֶשר דִׁ רִׁ בָּ ל  ֵאֶלה ַהדְּ ֵעבֶ כָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵדן יִׁ ר ַהַירְּ
ן ַוֲחֵצֹרת  בָּ לָּ ן ּוֵבין ֹתֶפל וְּ ארָּ ה מֹול סּוף ֵבין פָּ בָּ ֲערָּ ר בָּ בָּ דְּ ַבמִׁ

ב י זָּהָּ דִׁ  וְּ
5060 

 דברים:א:כא
ֶבר  ֶרץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאֶשר דִׁ אָּ ֶניָך ֶאת הָּ פָּ ֵאה נַָּתן ה’ ֱאֹלֶהיָך לְּ רְּ

ת ַאל ֵתחָּ א וְּ ירָּ ְך ַאל תִׁ  ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך לָּ
5059 
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 שמות:כ:יד
ר  ֵאת קֹול ַהֹשפָּ ם וְּ ידִׁ ֶאת ַהַלפִׁ ים ֶאת ַהקֹוֹלת וְּ ם ֹראִׁ עָּ ל הָּ כָּ וְּ

ֹחק. דּו ֵמרָּ ם ַויָּנֻׁעּו ַוַיַעמְּ עָּ א הָּ ֵשן ַוַירְּ ר עָּ הָּ ֶאת הָּ  וְּ
5063 

 ופלאפסוק בפסוק כמעט שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 דברים:א:ה
ֵעֶבר הַ  ה בְּ יל ֹמֶשה ֵבֵאר ֶאת ַהתֹורָּ ב הֹואִׁ ֶאֶרץ מֹואָּ ֵדן בְּ ַירְּ

 ַהזֹאת ֵלאֹמר
3186 

ר ַהֶזהה’ ֱאֹלֵהי דברים:א:ו הָּ ֶכם ֶשֶבת בָּ ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב לָּ ֶבר ֵאֵלינּו בְּ  נּו דִׁ
2132 

5318= 

 שמות:לד:ד

ֵכם ֹמֶשה ַבֹבֶקר ַוַיַעל  ים ַוַישְּ אֹשנִׁ רִׁ ים כָּ נִׁ ֵני לֹֻׁחת ֲאבָּ ֹסל שְּ פְּ ַויִׁ
ּוָּה ה' ֹאתֹו ַויִׁ  יַני ַכֲאֶשר צִׁ ֵני לֹֻׁחת ֶאל ַהר סִׁ יָּדֹו שְּ ַקח בְּ

ים. נִׁ  ֲאבָּ
5317 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ב:ח
ה  בָּ ֲערָּ ֶדֶרְך הָּ יר מִׁ ֵשעִׁ ים בְּ בִׁ ו ַהֹישְּ ֵני ֵעשָּ ַוַנֲעֹבר ֵמֵאת ַאֵחינּו בְּ

ב ַבר מֹואָּ דְּ ֶבר ַוֵנֶפן ַוַנֲעֹבר ֶדֶרְך מִׁ ֹין גָּ  ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעצְּ
4762 

בשנת ד"א תשס"ב היתה המעשה מהד' שבוים ועל ידם גלתה התורה למדינת ספרד ואפריקא 
 ומצרים

 

ים דברים:ב:יא ֶהם ֵאמִׁ אּו לָּ רְּ קְּ ים יִׁ בִׁ ַהֹמאָּ ים וְּ ֲענָּקִׁ בּו ַאף ֵהם כָּ שְּ ים ֵיחָּ אִׁ פָּ  1660 רְּ

ַגם ַיד דברים:ב:טו ם וְּ מָּ ֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ַעד תֻׁ ם מִׁ מָּ הֻׁ ם לְּ ה בָּ תָּ יְּ  1670 ה’ הָּ

 דברים:כ:ד
ֵביֶכם  ם ֹאיְּ ֶכם עִׁ ֵחם לָּ לָּ הִׁ ֶכם לְּ מָּ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך עִׁ כִׁ

ֶכם. יַע ֶאתְּ הֹושִׁ  לְּ
1670 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ב:כד
יֹחן קּומּו סְּ  ָך ֶאת סִׁ יָּדְּ י בְּ ֵאה נַָּתתִׁ ֹנן רְּ רּו ֶאת ַנַחל ַארְּ בְּ עִׁ עּו וְּ

ה מָּ חָּ לְּ גָּר בֹו מִׁ תְּ הִׁ ש וְּ ֵחל רָּ צֹו הָּ ֶאת ַארְּ י וְּ ֱאֹמרִׁ בֹון הָּ  ֶמֶלְך ֶחשְּ
5697 

 בשנת ה"א תרצ"ז הי' מלחמת עולם השני' בעוה"ר
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 דברים:ג:ב

ֶאתַויֹאֶמר  י ֹאתֹו וְּ ָך נַָּתתִׁ יָּדְּ י בְּ א ֹאתֹו כִׁ ירָּ ל  ה’ ֵאַלי ַאל תִׁ כָּ
י שִׁ עָּ צֹו וְּ ֶאת ַארְּ י ַעמֹו וְּ ֱאֹמרִׁ יֹחן ֶמֶלְך הָּ סִׁ יתָּ לְּ שִׁ תָּ לֹו ַכֲאֶשר עָּ

בֹון ֶחשְּ  ֲאֶשר יֹוֵשב בְּ
7797 

 דברים:ג:ה
ל ֵרי  כָּ ַבד ֵמעָּ יַח לְּ רִׁ ם ּובְּ ַתיִׁ לָּ ה דְּ ֹבהָּ ה גְּ ֹרת חֹומָּ צֻׁ ים בְּ רִׁ ֵאֶלה עָּ

ֹאד ֵבה מְּ י ַהרְּ זִׁ רָּ  ַהפְּ
2797 

 סמוכים לעד ה"א ביניהם במנין

 

 שמות:כ:א
ַדבֵ  ים ֵאתַויְּ ל  ר ֱאֹלהִׁ ֵאֶלה ֵלאֹמר )הקדמה כָּ ים הָּ רִׁ בָּ ַהדְּ

 לעשרת הדברות(
1332 

 דברים:ג:כג
וא ֵלאֹמר )פרשת עשרת הדברות  ֵעת ַההִׁ ַחַנן ֶאל ה’ בָּ ֶאתְּ וָּ

 השניות(
1332 

יָך תהלים:קיט:פח ה ֵעדּות פִׁ רָּ מְּ ֶאשְּ י וְּ ָך ַחֵינִׁ דְּ ַחסְּ  1332 כְּ

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

 דברים:ג:כה
רָּ  בְּ ֵדן ֶאעְּ ֵעֶבר ַהַירְּ ה ֲאֶשר בְּ ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ ֶאה ֶאת הָּ ֶארְּ ה נָּא וְּ

ֹנן בָּ ַהלְּ ר ַהּטֹוב ַהֶזה וְּ הָּ  הָּ
2702 

 בראשית:א:א
ֶרץ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ   בְּ

 )התחלת הבריאה(
2701 

 בראשית:ח:יד
ֶרץּוַבחֹ  אָּ ה הָּ שָּ ים יֹום ַלֹחֶדש יָּבְּ רִׁ ֶעשְּ ה וְּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ  ֶדש ַהֵשנִׁ

 )סוף המבול( 
2701 

 תהלים:קב:ג
יֹום  ֶנָך בְּ זְּ י ַהֵּטה ֵאַלי אָּ יֹום ַצר לִׁ י בְּ ֶמנִׁ ֶניָך מִׁ ֵתר פָּ ַאל ַתסְּ

י א ַמֵהר ֲעֵננִׁ רָּ  ֶאקְּ
2702 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ד:ו

וא ח י הִׁ יֶתם כִׁ ֶתם ַוֲעשִׁ ַמרְּ ֶכםּושְּ ַמתְּ ֶכם כְּ יַנתְּ ֵעיֵני ּובִׁ ים לְּ ַעמִׁ  הָּ
עּון ֲאֶשר מְּ שְּ ל  ֵאת יִׁ ם כָּ כָּ רּו ַרק ַעם חָּ מְּ אָּ ֵאֶלה וְּ ים הָּ קִׁ ַהחֻׁ

דֹול ַהֶזה נָּבֹון ַהגֹוי ַהגָּ  וְּ
5811 
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 דברים:ד:ט

שָּ  ים ַרק הִׁ רִׁ בָּ ַכח ֶאת ַהדְּ שְּ ֹאד ֶפן תִׁ ָך מְּ שְּ ֹמר ַנפְּ ָך ּושְּ ֶמר לְּ
ָך  בְּ בָּ לְּ אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּסּורּו מִׁ ם  ֹכלֲאֶשר רָּ תָּ הֹוַדעְּ ֵמי ַחֶייָך וְּ יְּ

ֶניָך ֵני בָּ בְּ לִׁ ֶניָך וְּ בָּ  לְּ
5817 

 סמוכים לעד ו' ביניהם במנין

 

 דברים:ד:ט

ים  רִׁ בָּ ַכח ֶאת ַהדְּ שְּ ֹאד ֶפן תִׁ ָך מְּ שְּ ֹמר ַנפְּ ָך ּושְּ ֶמר לְּ שָּ ַרק הִׁ
ָך  בְּ בָּ לְּ אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּסּורּו מִׁ ם  ֹכלֲאֶשר רָּ תָּ הֹוַדעְּ ֵמי ַחֶייָך וְּ יְּ

ֶניָך ֵני בָּ בְּ לִׁ ֶניָך וְּ בָּ  לְּ
5817 

 דברים:ד:יג
ֶכם ַלֲעשֹות ֲעֶשֶרת  ּוָּה ֶאתְּ יתֹו ֲאֶשר צִׁ רִׁ ֶכם ֶאת בְּ ַוַיֵגד לָּ

ים נִׁ ֵני לֻׁחֹות ֲאבָּ ֵבם ַעל שְּ תְּ כְּ ים ַויִׁ רִׁ בָּ  ַהדְּ
5717 

 דברים:יז:יט

ה ֶאת ה'  אָּ רְּ יִׁ ַמד לְּ לְּ ַמַען יִׁ ֵמי ַחיָּיו לְּ ל יְּ א בֹו כָּ רָּ קָּ מֹו וְּ ה עִׁ תָּ יְּ הָּ וְּ
ים  קִׁ ֶאת ַהחֻׁ ה ַהזֹאת וְּ ֵרי ַהתֹורָּ בְּ ל דִׁ ֹמר ֶאת כָּ שְּ יו לִׁ ֱאֹלהָּ

ֵאֶלה ַלֲעשֹ  ם.הָּ  תָּ
5717 

 סמוכים לעד ק' ביניהם במנין

 

 דברים:ד:יב
דַ  ים ַויְּ עִׁ ים ַאֶתם ֹשמְּ רִׁ בָּ ֵאש קֹול דְּ תֹוְך הָּ ֵבר ה’ ֲאֵליֶכם מִׁ

י קֹול תִׁ ים זּולָּ ֶכם ֹראִׁ מּונָּה ֵאינְּ  ּותְּ
3882 

 שמות:יט:ג
ר ֵלאֹמר ֹכה ּוֹמֶשה עָּ  הָּ ן הָּ יו ה’ מִׁ א ֵאלָּ רָּ קְּ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ה ֶאל הָּ לָּ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ ַתֵגיד לִׁ ֵבית ַיֲעֹקב וְּ  תֹאַמר לְּ
3885 

 , ג' ביניהםפסוקים מכוונים למנין ולמשמעות

 

 דברים:ד:כ
ֶכם  ֶאתְּ יֹות וְּ הְּ ם לִׁ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ֶזל מִׁ כּור ַהַברְּ ֶכם מִׁ א ֶאתְּ ַקח ה’ ַויֹוצִׁ לָּ

ה ַכיֹום ַהֶזה ַעם ַנֲחלָּ  לֹו לְּ
2948 

 בראשית:ה:א
מּות  דְּ ם בִׁ דָּ ים אָּ רֹא ֱאֹלהִׁ יֹום בְּ ם: בְּ דָּ ֹדת אָּ ֶזה ֵסֶפר תֹולְּ

ה ֹאתֹו. שָּ ים עָּ  ֱאֹלהִׁ
2949 

 בשנת ב"א תתקמ"ח נתן חירם לשלמה הרבה כסף וערים והלכו לאופיר להביא משם הרבה זהב

 

 דברים:ד:ל
אּוָך  צָּ ָך ּומְּ ַאחֲ  ֹכלַבַצר לְּ ֵאֶלה בְּ ים הָּ רִׁ בָּ תָּ ַהדְּ ַשבְּ ים וְּ ית ַהיָּמִׁ רִׁ

ֹקלֹו תָּ בְּ ַמעְּ שָּ  ַעד ה’ ֱאֹלֶהיָך וְּ
3411 
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 דברים:לג:כח
כֹ  שְּ ירֹוש ַויִׁ תִׁ ן וְּ גָּ ד ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל ֶאֶרץ דָּ דָּ ֵאל ֶבַטח בָּ רָּ שְּ ן יִׁ

ל פּו טָּ יו ַיַערְּ מָּ  ַאף שָּ
3411 

 ופלאמעות פסוקים השוים במנין ובמש

 

 דברים:ד:לד

סָּ  ֹאֹתת אֹו ֲהנִׁ ַמֹסת בְּ ֶקֶרב גֹוי בְּ ַקַחת לֹו גֹוי מִׁ בֹוא לָּ ים לָּ ה ֱאֹלהִׁ
ים  אִׁ מֹורָּ טּויָּה ּובְּ רֹוַע נְּ זְּ ה ּובִׁ יָּד ֲחזָּקָּ ה ּובְּ מָּ חָּ לְּ מִׁ ים ּובְּ תִׁ מֹופְּ ּובְּ
ֵעיֶניָך ם לְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֶכם ה’ ֱאֹלֵהיֶכם בְּ ה לָּ שָּ ֹכל ֲאֶשר עָּ ים כְּ ֹדלִׁ  גְּ

5871 

 בזה הפסוק יש בו כל האלף בית וכן בשמות:טז:טז

 

 דברים:ה:ו
י ה' ֹנכִׁ ֵבית  אָּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ יָך ֵמֶאֶרץ מִׁ ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ

ים: דִׁ  ֲעבָּ
2496 

 יגת הל"א מלכיםבשנת ב"א תצ"ו כלו שבע שנים שכבשו בנ"י את הארץ אחר הר

 

ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך :ה:יבדברים ּוְּ שֹו ַכֲאֶשר צִׁ ַקדְּ ת לְּ מֹור ֶאת יֹום ַהַשבָּ  2879 שָּ

יתָּ ֵשֶשת יָּ  דברים:ה:יג שִׁ עָּ ים ַתֲעֹבד וְּ ל  מִׁ ֶתָךכָּ ַלאכְּ  מְּ
2923 

5802= 

 שמות:לד:כט

ַיד ֹמֶשה  ֵעדֻׁת בְּ ֵני לֹֻׁחת הָּ יַני ּושְּ ֶרֶדת ֹמֶשה ֵמַהר סִׁ י בְּ הִׁ ַויְּ
רֹו  ַדבְּ נָּיו בְּ ַרן עֹור פָּ י קָּ ר ּוֹמֶשה לֹא יַָּדע כִׁ הָּ ן הָּ תֹו מִׁ דְּ רִׁ בְּ

תֹו.  אִׁ
5802 

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

 דברים:ו:ג

מַ  שָּ ָך ַוֲאֶשר וְּ יַטב לְּ תָּ ַלֲעשֹות ֲאֶשר יִׁ ַמרְּ שָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ תָּ יִׁ עְּ
ב  לָּ ְך ֶאֶרץ זַָּבת חָּ ֶבר ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך לָּ ֹאד ַכֲאֶשר דִׁ בּון מְּ רְּ תִׁ

ש בָּ  ּודְּ
7235 

 במדבר:יז:יז

ב ֵמֵאתַדֵבר  ֵבית אָּ ם ַמֶּטה ַמֶּטה לְּ תָּ ַקח ֵמאִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  ֶאל בְּ
ל  ֵבית ֲאֹבתָּ כָּ יֵאֶהם לְּ שִׁ מֹו נְּ יש ֶאת שְּ ר ַמּטֹות אִׁ שָּ ֵנים עָּ ם שְּ

ֹתב ַעל ַמֵּטהּו כְּ  תִׁ
7235 

 כמנין י"ב פעמים בני ישראל. וכן הוא מספר האותיות בפרשת בראשית
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7235 

 

שְּ  דברים:ו:ד ַמע יִׁ דשְּ ֵאל ה’ ֱאֹלֵהינּו ה’ ֶאחָּ  1118 רָּ

ֵאנּו תהלים:כ:י רְּ יֹום קָּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו בְּ יעָּ  1118 ה’ הֹושִׁ

 וכן ואראהו בישועתי, ובתהלים הוא הפסוק המכוון בחשבון זה ואין כדוגמתו

 

תָּ ֵאת ה’ ֱאֹלֶהיָך בְּ  דברים:ו:ה ַהבְּ אָּ לוְּ ָך ּובְּ  כָּ בְּ בָּ ללְּ ָך ּובְּ  כָּ שְּ לַנפְּ ֹאֶדָך כָּ  1644 מְּ

רּוְך  תהלים:סח:כ הבָּ ֵתנּו ֶסלָּ שּועָּ ֵאל יְּ נּו הָּ ס לָּ  1644 ֲאֹדנָּי יֹום יֹום ַיֲעמָּ

יעַ  תהלים:עב:יג ים יֹושִׁ יֹונִׁ שֹות ֶאבְּ ַנפְּ יֹון וְּ ֶאבְּ  1644 יָֹּחס ַעל ַדל וְּ

 בראשית:ב:טו
ע ַגן ֵעֶדן לְּ ֵחהּו בְּ ם ַוַינִׁ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ ַקח ה’ ֱאֹלהִׁ ּהַויִׁ דָּ  בְּ

ש ּהּולְּ רָּ מְּ  ׁ 
1643 

ר שמות:יג:כ בָּ דְּ ֵצה ַהמִׁ קְּ ם בִׁ ֵאתָּ ֹכת ַוַיֲחנּו בְּ סֻׁ עּו מִׁ סְּ  1643 ַויִׁ

 ופלאכל הפסוקים שווים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ו:ז
ָך ַבֶדֶרְך  תְּ ֶלכְּ ֵביֶתָך ּובְּ ָך בְּ תְּ בְּ שִׁ ם בְּ תָּ בָּ ַברְּ דִׁ ֶניָך וְּ בָּ ם לְּ תָּ ַננְּ שִׁ וְּ

ש ָךּובְּ בְּ כְּ קּוֶמָך ׁ   ּובְּ
3998 

 בשנת ד"א אלף החמישי ימות המשיח ואז נעשה שמואל הראש ישיבה בנהרדעא

 

 דברים:ו:כב
ֹעה ּובְּ  ַפרְּ ם בְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ים בְּ עִׁ רָּ ים וְּ ֹדלִׁ ים גְּ תִׁ ֵתן ה’ אֹוֹתת ּוֹמפְּ לַויִׁ  כָּ

ֵעיֵנינּו  ֵביתֹו לְּ
3729 

 שמות:יב:מב
ה  לָּ ם הּוא ַהַליְּ יִׁ רָּ צְּ ם ֵמֶאֶרץ מִׁ יאָּ הֹוצִׁ ים הּוא ַלה’ לְּ רִׁ מֻׁ ֵליל שִׁ

ים לְּ  רִׁ מֻׁ לַהֶזה ַלה’ שִׁ ם כָּ ֹדֹרתָּ ֵאל לְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  בְּ
3733 

 ה במנין ובמשמעות ד' ביניהםפסוק בפסוק כמעט שוה בשו

 

 דברים:ו:כה
ה קָּ דָּ ֹמר ַלֲעשֹות ֶאת ּוצְּ שְּ י נִׁ נּו כִׁ ֶיה לָּ הְּ ל  תִׁ וָּה ַהזֹאת כָּ צְּ ַהמִׁ

ֵני ה’ ֱאֹלֵהינּו ַכאֲ  פְּ נּולִׁ ּוָּ  ֶשר צִׁ
4118 
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 בשנת ד"א קי"ח נעשה הלל נשיא בא"י והוא עשה חשבון העיבור עד היום

 

 דברים:ז:ז
ֶכם מִׁ  בְּ ללֹא ֵמרֻׁ י אַ  כָּ ֶכם כִׁ ַחר בָּ בְּ ֶכם ַויִׁ ַשק ה’ בָּ ים חָּ ַעמִׁ ֶתם הָּ

ים ַעמִׁ ל הָּ כָּ ַעט מִׁ  ַהמְּ
2222 

 דברים:כט:כו
ַחר אַ  ֶליהָּ ֶאתַויִׁ יא עָּ בִׁ הָּ וא לְּ ֶרץ ַההִׁ אָּ ל  ף ה’ בָּ ה כָּ לָּ לָּ ַהקְּ

ה ַבֵסֶפר ַהֶזה תּובָּ  ַהכְּ
2222 

ֶאל  תהלים:סט:כז פּו וְּ דָּ יתָּ רָּ כִׁ ה ֲאֶשר הִׁ י ַאתָּ ַסֵפרּוכִׁ ֶליָך יְּ אֹוב ֲחלָּ  2222 ַמכְּ

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות, ופליאה במנין המספר ד"פ ב' והכוונה נסתרה

 

 דברים:ז:ז
ֶכם מִׁ  בְּ ללֹא ֵמרֻׁ ַחר בָּ  כָּ בְּ ֶכם ַויִׁ ַשק ה’ בָּ ים חָּ ַעמִׁ י ַאֶתם הָּ ֶכם כִׁ

ים ַעמִׁ ל הָּ כָּ ַעט מִׁ  ַהמְּ
2222 

 דברים:ז:יד
ֶיה מִׁ  הְּ רּוְך תִׁ לבָּ ה  כָּ רָּ ר ַוֲעקָּ קָּ ָך עָּ ֶיה בְּ הְּ ים לֹא יִׁ ַעמִׁ הָּ

ֶתָך ֶהמְּ בְּ  ּובִׁ
2212 

 סמוכים לעד י' ביניהם במנין

 

 דברים:ז:ט
ן ֹשֵמר  ֵאל ַהֶנֱאמָּ ים הָּ ֱאֹלהִׁ י ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא הָּ תָּ כִׁ יַָּדעְּ וְּ

ו צְּ ֵרי מִׁ ֹשמְּ יו ּולְּ ֹאֲהבָּ ַהֶחֶסד לְּ ית וְּ רִׁ וַהבְּ ו תָּ צְּ ומִׁ ֶאֶלף תָּ  דֹור לְּ
4212 

 סמוכים לעד ב"א ביניהם במנין

 

 דברים:ז:יב

יָּ  הָּ ֶתם וְּ ַמרְּ ֵאֶלה ּושְּ ים הָּ טִׁ פָּ שְּ עּון ֵאת ַהמִׁ מְּ שְּ ה ֵעֶקב תִׁ
ֶאת ַהֶחֶסד  ית וְּ רִׁ ָך ֶאת ַהבְּ ַמר ה’ ֱאֹלֶהיָך לְּ שָּ ם וְּ יֶתם ֹאתָּ ַוֲעשִׁ

ַבע ַלֲאֹבֶתיָך שְּ  ֲאֶשר נִׁ
7819 

 דברים:ז:יג

ָך ָך ַוֲאֵהבְּ נְּ גָּ ֶתָך דְּ מָּ י ַאדְּ רִׁ ָך ּופְּ נְּ טְּ י בִׁ רִׁ ֶבָך ּוֵבַרְך פְּ רְּ הִׁ ָך וְּ  ּוֵבַרכְּ
ה  מָּ ֲאדָּ ֹרת צֹאֶנָך ַעל הָּ תְּ ַעשְּ ֶפיָך וְּ ַגר ֲאלָּ ֶרָך שְּ הָּ צְּ יִׁ ָך וְּ יֹרשְּ תִׁ וְּ

ְך ֶתת לָּ ַבע ַלֲאֹבֶתיָך לָּ שְּ  ֲאֶשר נִׁ
7821 

 ופלאפסוק בפסוק כמעט שוה בשוה במנין ובמשמעות ג' ביניהם 
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 דברים:ח:ד
ָך תְּ לָּ מְּ ים שִׁ עִׁ בָּ ה ֶזה ַארְּ ֵצקָּ ָך לֹא בָּ לְּ ַרגְּ ֶליָך וְּ ה ֵמעָּ תָּ לְּ  לֹא בָּ

נָּה  שָּ
2605 

 דברים:ח:ה
י כַ  ֶבָך כִׁ בָּ ם לְּ תָּ עִׁ יַָּדעְּ נֹו ה’ ֱאֹלֶהיָך וְּ יש ֶאת בְּ ַיֵסר אִׁ ֲאֶשר יְּ

ֶרךָּ  ַיסְּ  מְּ
2677 

 סמוכים לעד ע"ב ביניהם כמנין חסד

 

ל ַהֶזהוְּ  דברים:ח:יז י ֶאת ַהַחיִׁ ה לִׁ שָּ י עָּ ֹעֶצם יָּדִׁ י וְּ ֶבָך ֹכחִׁ בָּ לְּ תָּ בִׁ ַמרְּ  1857 אָּ

 דברים:ח:יח
תָּ  זַָּכרְּ ל וְּ יִׁ ָך ֹכַח ַלֲעשֹות חָּ י הּוא ַהֹנֵתן לְּ  ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך כִׁ

ַבע ַלֲאֹבֶתיָך ַכיֹום ַהֶזה שְּ יתֹו ֲאֶשר נִׁ רִׁ ים ֶאת בְּ קִׁ ַמַען הָּ  לְּ

5448 

7305= 

 שמות:יח:כה
ֵאל ַויִׁ  רָּ שְּ ל יִׁ כָּ ל מִׁ ֵשי ַחיִׁ ַחר ֹמֶשה ַאנְּ בְּ ים ַעל ַויִׁ אשִׁ ם רָּ ֵתן ֹאתָּ

ֹרת. ֵרי ֲעשָּ שָּ ים וְּ שִׁ ֵרי ֲחמִׁ ֵרי ֵמאֹות שָּ ים שָּ פִׁ ֵרי ֲאלָּ ם שָּ עָּ  הָּ
7306 

 לעשות חיל –אנשי חיל 

 

 דברים:ט:א
אֵ  רָּ שְּ ַמע יִׁ ם שְּ ֶרֶשת גֹויִׁ בֹא לָּ ֵדן לָּ ה ֹעֵבר ַהיֹום ֶאת ַהַירְּ ל ַאתָּ

ם יִׁ מָּ ֹרת ַבשָּ צֻׁ ֹדֹלת ּובְּ ים גְּ רִׁ ֶמךָּ עָּ ים מִׁ מִׁ ים ַוֲעצֻׁ ֹדלִׁ  גְּ
5672 

 דברים:ו:י

ַבע ַלֲאֹבֶתיָך  שְּ ֶרץ ֲאֶשר נִׁ אָּ יֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאל הָּ בִׁ י יְּ יָּה כִׁ הָּ וְּ
ֹטֹבת ֲאֶשר  ֹדֹלת וְּ ים גְּ רִׁ ְך עָּ ֶתת לָּ ַיֲעֹקב לָּ ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ לְּ

יתָּ  נִׁ  לֹא בָּ
5686 

 ת ששה ביניהם במניןפסוקים השוים במשמעות אח

 

 ברים:ט:יד

ים  ַבע ֱאֹלהִׁ ֶאצְּ ים בְּ בִׁ תֻׁ ים כְּ נִׁ ֲאבָּ ֵני לּוֹחת הָּ ֵתן ה’ ֵאַלי ֶאת שְּ ַויִׁ
לַוֲעֵליֶהם כְּ  ֵאש  כָּ תֹוְך הָּ ר מִׁ הָּ ֶכם בָּ מָּ ֶבר ה’ עִׁ ים ֲאֶשר דִׁ רִׁ בָּ ַהדְּ

ל הָּ יֹום ַהקָּ  בְּ
5141 

 דברים:ה:יח

בָּ  אֵ ֶאת ַהדְּ ים הָּ ֶבר ה’ ֶאלרִׁ ל  ֶלה דִׁ ֵאש כָּ תֹוְך הָּ ר מִׁ הָּ ֶכם בָּ ַהלְּ קְּ
ֵני לֹֻׁחת  ֵבם ַעל שְּ תְּ כְּ ף ַויִׁ לֹא יָּסָּ דֹול וְּ ֶפל קֹול גָּ ֲערָּ הָּ נָּן וְּ ֶהעָּ

י ֵנם ֵאלָּ תְּ ים ַויִׁ נִׁ  ֲאבָּ
5148 

 ופלאפסוקים השוים במשמעות אחת ששה ביניהם במנין 
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 דברים:ט:יא
י מִׁ  הִׁ ֵני ַויְּ ה נַָּתן ה’ ֵאַלי ֶאת שְּ לָּ יְּ ים לָּ עִׁ בָּ ַארְּ ים יֹום וְּ עִׁ בָּ ֵקץ ַארְּ

ית רִׁ ים לֻׁחֹות ַהבְּ נִׁ ֲאבָּ  לֹֻׁחת הָּ
3979 

בשנת ג"א תתקע"ט חיבור המשניות וקימו וקבלו כולם ואז בא רב לבבל ויסד הישיבה בסורא 
 מה ת"ת שנים ולשנה אחרת מת רבי בן ק' שנהישהתקי

 

 דברים:י:א
ו ֵעת ַההִׁ סבָּ ַמר ה’ ֵאַלי פְּ ָך לא אָּ ֵני לְּ ים לּוֹחת שְּ נִׁ  ֲאבָּ

ים אֹשנִׁ רִׁ ה ֵאַלי ַוֲעֵלה כָּ רָּ הָּ יתָּ  הָּ שִׁ עָּ ָך וְּ  ֵעץ ֲארֹון לְּ
4165 

 ויקרא:כו:מו
ַהתֹוֹרת ֲאשֶ  ים וְּ טִׁ פָּ שְּ ַהמִׁ ים וְּ קִׁ ר נַָּתן ה’ ֵבינֹו ּוֵבין ֵאֶלה ַהחֻׁ

ַיד ֹמֶשה יַני בְּ ַהר סִׁ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  בְּ
4170 

 שני פסוקים מכוונים במנין חמש ביניהם, רמז לחמשה חומשי תורה

 

 דברים:י:ח
ית  רִׁ ֵשאת ֶאת ֲארֹון בְּ י לָּ יל ה’ ֶאת ֵשֶבט ַהֵלוִׁ דִׁ בְּ וא הִׁ ֵעת ַההִׁ בָּ

מֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה שְּ ֵרְך בִׁ בָּ תֹו ּולְּ רְּ שָּ ֵני ה’ לְּ פְּ  ה’ ַלֲעֹמד לִׁ
5390 

 בשנת ד"א ש"צ נסתלק השלה"ק ר' ישעי' הלוי זצ"ל ומרומז בפסוק

 

ֶתם ֵאת ע דברים:י:טז ַלתּוַמלְּ ֶכם רְּ ַבבְּ ע לְּ פְּ וְּ שּו עֹודתַ  לֹא ֶכםרְּ  3044 קְּ

 בשנת ג"א מ"ג עלה אליהו הנביא בסערה השמימה ומרומז שחוזר לכל ברית מילה

 

 דברים:י:יא
שּו ֶאת  ַויֹאֶמר ירְּ יִׁ יָֹּבאּו וְּ ם וְּ עָּ ֵני הָּ פְּ ַמַסע לִׁ ה’ ֵאַלי קּום ֵלְך לְּ

ֶהם ֵתת לָּ ם לָּ י ַלֲאֹבתָּ תִׁ ַבעְּ שְּ ֶרץ ֲאֶשר נִׁ אָּ  הָּ
4970 

 ופלאבשנת ד"א תתקע"א עלו לא"י ג' מאות בעלי תוספות 

 

 דברים:יא:ט
ַמַען ַבע ה’ ַלֲאֹבֵתיֶכם  ּולְּ שְּ ה ֲאֶשר נִׁ מָּ ֲאדָּ ים ַעל הָּ יכּו יָּמִׁ ַתֲארִׁ

ש בָּ ב ּודְּ לָּ ם ֶאֶרץ זַָּבת חָּ עָּ ַזרְּ ֶהם ּולְּ ֵתת לָּ  לָּ
4850 

 דברים:יא:יב
ּה  יד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך בָּ מִׁ ּה תָּ ֶאֶרץ ֲאֶשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹדֵרש ֹאתָּ

נָּה ית שָּ ַעד ַאֲחרִׁ נָּה וְּ ית ַהשָּ  ֵמֵרשִׁ
4851 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 



 
- 93 - 

 

 דברים:יא:כח

ו צְּ עּו ֶאל מִׁ מְּ שְּ ם לֹא תִׁ ה אִׁ לָּ לָּ ַהקְּ ֶתם ֱאֹלֵהיֶכם ה’ תוְּ ַסרְּ ן וְּ  מִׁ
י ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ֹנכִׁ ַצֶּוה אָּ ֶכם מְּ ֶלֶכת ַהיֹום ֶאתְּ ים ַאֲחֵרי לָּ  ֱאֹלהִׁ

ים ֶתם לֹא ֲאֶשר ֲאֵחרִׁ ַדעְּ  יְּ
6133 

 דברים:ד:כה

ַחתֶ  שְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָּ ֶתם בָּ נֹוַשנְּ ים וְּ נִׁ ֵני בָּ ים ּובְּ נִׁ יד בָּ י תֹולִׁ ם כִׁ
מּוַנת  יֶתם ֶפֶסל תְּ ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך  ֹכלַוֲעשִׁ ַרע בְּ יֶתם הָּ ַוֲעשִׁ

יסֹו עִׁ ַהכְּ  לְּ
6134 

 ופלאין ובמשמעות פסוק בפסוק שוה בשוה במנ

 

 דברים:יב:ט
י לֹא  ה ֲאֶשר ה’ כִׁ ֶאל ַהַנֲחלָּ ה וְּ נּוחָּ ה ֶאל ַהמְּ תָּ אֶתם ַעד עָּ בָּ

ְך  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ
2476 

 
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ברוך שם כבוד מלכותו 

 לעולם ועד
2476 

ֵרנּו ֶאת  תהלים:קלז:א זָּכְּ ינּו: בְּ כִׁ נּו ַגם בָּ ם יַָּשבְּ ֶבל שָּ יֹון.ַעל ַנֲהרֹות בָּ  2476 צִׁ

 ופלאפסוקים השווים במנין ובמשמעות, 

 

 דברים:יג:ח
ים  ֹחקִׁ רְּ ים ֵאֶליָך אֹו הָּ ֹרבִׁ יֹבֵתיֶכם ַהקְּ בִׁ ים ֲאֶשר סְּ ַעמִׁ ֵמֱאֹלֵהי הָּ

ֶרץ אָּ ֵצה הָּ ַעד קְּ ֶרץ וְּ אָּ ֵצה הָּ קְּ ֶמךָּ מִׁ  מִׁ
3286 

 דברים:יג:ט
לֹא  יו וְּ לָּ ָך עָּ חֹוס ֵעינְּ לֹא תָּ יו וְּ ַמע ֵאלָּ שְּ לֹא תִׁ לֹא תֹאֶבה לֹו וְּ

יו לָּ ַכֶסה עָּ לֹא תְּ ֹמל וְּ  ַתחְּ
3299 

 סמוכים לעד י"ג ביניהם במנין

 

 דברים:יח:ה
ַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך מִׁ  י בֹו בָּ לכִׁ ֵשם ה’  כָּ ֵרת בְּ שָּ ֶטיָך ַלֲעֹמד לְּ בָּ שְּ

נָּיו ל  הּוא ּובָּ יםכָּ  ַהיָּמִׁ
2454 

 דברים:ל:יא
צְּ  י ַהמִׁ וא כִׁ ֵלאת הִׁ פְּ ָך ַהיֹום לֹא נִׁ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ וָּה ַהזֹאת ֲאֶשר אָּ

וא ה הִׁ ֹחקָּ לֹא רְּ ָך וְּ מְּ  מִׁ
2454 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 
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 דברים:יג:טו
ַרשְּ  דָּ ר וְּ בָּ ֵנה ֱאֶמת נָּכֹון ַהדָּ הִׁ תָּ ֵהיֵטב וְּ ַאלְּ שָּ תָּ וְּ ַקרְּ חָּ תָּ וְּ

ֶבָך רְּ קִׁ ה ַהזֹאת בְּ ה ַהתֹוֵעבָּ תָּ  ֶנֶעשְּ
5281 

 ופלא 5281כחשבון הפסוק כן הוא מנין הפסוק מבראשית 

 

 דברים:יד:ב
י ַעם קָּ  ַעם כִׁ יֹות לֹו לְּ הְּ ַחר ה’ לִׁ ָך בָּ ה ַלה’ ֱאֹלֶהיָך ּובְּ דֹוש ַאתָּ

ה מִׁ  גֻׁלָּ ים ֲאֶשר ַעל ֹכלסְּ ַעמִׁ ה הָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  פְּ
3118 

 דברים:ד:לח
יש ג הֹורִׁ ָך לְּ ֶתת לְּ יֲאָך לָּ ֶניָך ַלֲהבִׁ פָּ ָך מִׁ מְּ ים מִׁ ים ַוֲעצֻׁמִׁ ֹדלִׁ ם גְּ ֹויִׁ

ה ַכיֹום ַהֶזה ם ַנֲחלָּ צָּ  ֶאת ַארְּ
3119 

ֵבעַ  דברים:ו:יג שָּ מֹו תִׁ שְּ ֹאתֹו ַתֲעֹבד ּובִׁ א וְּ ירָּ  3119 ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך תִׁ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:טז:יח
ָך בְּ  ֶתן לְּ ים תִׁ רִׁ ֹשטְּ ים וְּ טִׁ לֹשפְּ ֶריָך ֲאֶשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן  כָּ עָּ שְּ

ַפט ֶצֶדק שְּ ם מִׁ עָּ טּו ֶאת הָּ פְּ שָּ ֶטיָך וְּ בָּ שְּ ָך לִׁ  לְּ
5610 

 דברים:ל:י

מַ  שְּ י תִׁ וכִׁ צְּ ֹמר מִׁ שְּ קֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך לִׁ יוע בְּ יו תָּ ֹקתָּ חֻׁ ה וְּ תּובָּ  ַהכְּ
ֵסֶפר ה בְּ י ַהֶזה ַהתֹורָּ שּוב כִׁ לבְּ  ֱאֹלֶהיָך ה’ ֶאל תָּ ָך ּובְּ  כָּ בְּ בָּ ללְּ  כָּ

ֶשָך  ַנפְּ
5610 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 דברים:יז:ד
ַגד  הֻׁ ר וְּ בָּ ֵנה ֱאֶמת נָּכֹון ַהדָּ הִׁ תָּ ֵהיֵטב וְּ ַרשְּ דָּ תָּ וְּ עְּ מָּ שָּ ָך וְּ לְּ

ֵאל רָּ שְּ יִׁ ה ַהזֹאת בְּ ה ַהתֹוֵעבָּ תָּ  ֶנֶעשְּ
4933 

 בשנת ד"א תתקל"ג יצא הרמב"ם באגרת תימן נגד א' שעשה עצמו משיח שקר

 

 דברים:יח:א
יֶ  הְּ םלֹא יִׁ יִׁ וִׁ ים ַהלְּ ל  ה ַלֹכֲהנִׁ ם כָּ ה עִׁ ַנֲחלָּ י ֵחֶלק וְּ ֵשֶבט ֵלוִׁ

תֹו ַנֲחלָּ ֵשי ה’ וְּ ֵאל אִׁ רָּ שְּ   יֹאֵכלּוןיִׁ
2556 

 רים:יח:בדב
ֶבר  תֹו ַכֲאֶשר דִׁ יו ה’ הּוא ַנֲחלָּ ֶקֶרב ֶאחָּ ֶיה לֹו בְּ הְּ ה לֹא יִׁ ַנֲחלָּ וְּ

 לֹו

1820 

4376= 

 ויקרא:כב:ב
לֹא  ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵשי בְּ דְּ קָּ רּו מִׁ נָּזְּ יִׁ נָּיו וְּ ֶאל בָּ ַדֵבר ֶאל ַאֲהֹרן וְּ

י ה'. י ֲאנִׁ ים לִׁ שִׁ דִׁ י ֲאֶשר ֵהם ַמקְּ שִׁ דְּ לּו ֶאת ֵשם קָּ ַחלְּ  יְּ
4377 
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 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

י דברים:יח:יג מִׁ ם ה’ ֱאֹלֶהיָךתָּ ֶיה עִׁ הְּ  1112 ם תִׁ

טְּ  תהלים:כב:ה ָך בָּ ֵטמֹובְּ ַפלְּ חּו ַותְּ טְּ  1112 חּו ֲאֹבֵתינּו בָּ

ֶרץ תהלים:לג:ה אָּ ה הָּ אָּ לְּ ט ֶחֶסד ה’ מָּ פָּ שְּ ה ּומִׁ קָּ דָּ  1112 ֹאֵהב צְּ

 כמנין שבת קודש ומספר הוא אלף יב"ק שם הוי' אלקים

 

 דברים:יח:טז

ל ֵלאֹמר  הָּ יֹום ַהקָּ ֹחֵרב בְּ ם ה’ ֱאֹלֶהיָך בְּ תָּ ֵמעִׁ ַאלְּ ֹכל ֲאֶשר שָּ כְּ
ה ַהזֹאת  ֹדלָּ ֵאש ַהגְּ ֶאת הָּ י וְּ ֹמַע ֶאת קֹול ה’ ֱאֹלהָּ שְּ לֹא ֹאֵסף לִׁ

מּות לֹא אָּ ֶאה עֹוד וְּ  לֹא ֶארְּ
5421 

 דברים:כו:טז
ֶאת  ֵאֶלה וְּ ים הָּ קִׁ ָך ַלֲעשֹות ֶאת ַהחֻׁ ַצּוְּ ַהיֹום ַהֶזה ה’ ֱאֹלֶהיָך מְּ

טִׁ  פָּ שְּ ם בְּ ַהמִׁ יתָּ אֹותָּ שִׁ עָּ תָּ וְּ ַמרְּ שָּ לים וְּ ָך ּובְּ  כָּ בְּ בָּ ללְּ ֶשָך כָּ  ַנפְּ
5421 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 כ:יאדברים:
יָּה הָּ ְך וְּ ה לָּ חָּ תְּ ָך ּופָּ לֹום ַתַענְּ ם שָּ יָּה אִׁ הָּ ל  וְּ ּה כָּ א בָּ צָּ מְּ ם ַהנִׁ עָּ הָּ

דּוָך ַמס ַוֲעבָּ ָך לָּ יּו לְּ הְּ  יִׁ
2235 

 ופלאבשנת ב"א רל"ה באו בני יעקב לשבר בר מיוסף במצרים 

 

ר דברים:כ:ב קָּ יָּה כְּ הָּ ֶכםוְּ ה ֶאל בְּ מָּ חָּ לְּ גַ  ַהמִׁ נִׁ ֶבר ַהֹכֵהן שוְּ דִׁ ם ֶאל וְּ עָּ  1364 הָּ

ֹדר ֹדרַויֹאֶמר כִׁ  שמות:יז:טז ֵלק מִׁ ה ַלה’ ַבֲעמָּ מָּ חָּ לְּ  1365 י יָּד ַעל ֵכס יָּּה מִׁ

דֹו תהלים:קלו:כג ם ַחסְּ עֹולָּ י לְּ נּו: כִׁ ֵלנּו זַָּכר לָּ פְּ שִׁ  1365 ֶשבְּ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

ם  דברים:כב:כד ֶתם ֹאתָּ ַקלְּ וא ּוסְּ יר ַההִׁ עִׁ ֵניֶהם ֶאל ַשַער הָּ הֹוֵצאֶתם ֶאת שְּ וְּ
ֵמתּו ֶאת ַהנַ  ים וָּ נִׁ ֲאבָּ ֶאת בָּ יר וְּ עִׁ ה בָּ ֲעקָּ ַבר ֲאֶשר לֹא צָּ ֲערָּ ַעל דְּ

10355 
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ע  רָּ תָּ הָּ ַערְּ נָּה ֶאת ֵאֶשת ֵרֵעהּו ּובִׁ ַבר ֲאֶשר עִׁ יש ַעל דְּ אִׁ הָּ
ֶבָך רְּ קִׁ  מִׁ

 הוא המספר היותר גדול בחשבון הפסוקים עשרת אלפים שנ"ה

 

 דברים:כג:ו
ָך  ם ַוַיֲהֹפְך ה’ ֱאֹלֶהיָך לְּ עָּ לְּ ֹמַע ֶאל בִׁ שְּ ה ה’ ֱאֹלֶהיָך לִׁ בָּ לֹא אָּ וְּ

ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך י ֲאֵהבְּ ה כִׁ כָּ רָּ בְּ ה לִׁ לָּ לָּ  ֶאת ַהקְּ
1991 

 יש בו ח"י תיבות וס"ח אותיות כמנין חיי"ם והבן

 

רֹ  דברים:כג:ז דְּ םלֹא תִׁ תָּ ֹטבָּ ם וְּ ֹלמָּ ל  ש שְּ םכָּ עֹולָּ  2108 יֶָּמיָך לְּ

 2109בהר שעיר  בשנת ב"א ק"ח נולד עשו והוא כמנין בראשית:לו:ט ואלה תולדות עשו אבי אדום
 ופלא

 

םזָּכֹור  דברים:כה:יז יִׁ רָּ צְּ מִׁ ֶכם מִׁ ֵצאתְּ ֵלק ַבֶדֶרְך בְּ ָך ֲעמָּ ה לְּ שָּ  2999 ֵאת ֲאֶשר עָּ

 שמות:יז:יא
יַח יָּדֹו  ַכֲאֶשר יָּנִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ַבר יִׁ גָּ ים ֹמֶשה יָּדֹו וְּ יָּה ַכֲאֶשר יָּרִׁ הָּ וְּ

ֵלק ַבר ֲעמָּ גָּ  וְּ
3000 

 תהלים:צז:י
ים  עִׁ שָּ ַיד רְּ יו מִׁ ידָּ שֹות ֲחסִׁ ע: ֹשֵמר ַנפְּ אּו רָּ נְּ ֹאֲהֵבי ה' שִׁ

יֵלם  ַיצִׁ
2999 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:כו:ח
ֹדל  א גָּ ֹמרָּ טּויָּה ּובְּ ֹרַע נְּ זְּ ה ּובִׁ יָּד ֲחזָּקָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֵאנּו ה’ מִׁ ַויֹוצִׁ

ים תִׁ ֹמפְּ ֹאתֹות ּובְּ  ּובְּ
2795 

 2794 ל בארץ מצרים ויאחזו בה ויפרו וירבו מאדוישב ישרא בראשית:מז:כז

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 דברים:כו:יז
יו ֶאת ה’ הֶ  כָּ רָּ דְּ ֶלֶכת בִׁ לָּ ים וְּ ָך ֵלאֹלהִׁ יֹות לְּ הְּ תָּ ַהיֹום לִׁ ֱאַמרְּ

ו צְּ יו ּומִׁ קָּ ֹמר חֻׁ שְּ לִׁ יו יותָּ וְּ טָּ פָּ שְּ ֹמעַ  ּומִׁ שְּ לִׁ ֹקלֹו וְּ  בְּ
4772 
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 דברים:כו:יח
ְך  ֶבר לָּ ה ַכֲאֶשר דִׁ גֻׁלָּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ הְּ ָך ַהיֹום לִׁ ירְּ ַוה’ ֶהֱאמִׁ

ֹמר שְּ לִׁ ל  וְּ וכָּ צְּ יומִׁ  תָּ

3049 

7821= 

 דברים:ז:יג

ָך  נְּ גָּ ֶתָך דְּ מָּ י ַאדְּ רִׁ ָך ּופְּ נְּ טְּ י בִׁ רִׁ ֶבָך ּוֵבַרְך פְּ רְּ הִׁ ָך וְּ ָך ּוֵבַרכְּ ַוֲאֵהבְּ
ֶר  הָּ צְּ יִׁ ָך וְּ יֹרשְּ תִׁ ה וְּ מָּ ֲאדָּ ֹרת צֹאֶנָך ַעל הָּ תְּ ַעשְּ ֶפיָך וְּ ַגר ֲאלָּ ָך שְּ

ְך. ֶתת לָּ ַבע ַלֲאֹבֶתיָך לָּ שְּ  ֲאֶשר נִׁ
7821 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:כז:ט
ם ֶאל יִׁ וִׁ ים ַהלְּ ַהֹכֲהנִׁ ַדֵבר ֹמֶשה וְּ ל  ַויְּ ֵכת כָּ ֵאל ֵלאֹמר ַהסְּ רָּ שְּ יִׁ

ם ַלה’ ֱאֹלֶהיָך עָּ ֵייתָּ לְּ הְּ ֵאל ַהיֹום ַהֶזה נִׁ רָּ שְּ ַמע יִׁ  ּושְּ
3944 

 דברים:לא:כד
י כְּ  הִׁ ה ַהזֹאת ַעל ֵסֶפר ַויְּ ֵרי ַהתֹורָּ בְּ ֹתב ֶאת דִׁ כְּ ַכלֹות ֹמֶשה לִׁ

ם מָּ  ַעד תֻׁ
3944 

 ופלאפסוק בפסוק שוה במנין ובמשמעות 

 

רּור אַ  דברים:כח:טז ֶדהאָּ ה ַבשָּ רּור ַאתָּ אָּ יר וְּ עִׁ ה בָּ  2225 תָּ

זֹאת. שמות:ז:כג בֹו ַגם לָּ ת לִׁ לֹא שָּ ֹעה ַויָּבֹא ֶאל ֵביתֹו וְּ ֶפן ַפרְּ  2225 ַויִׁ

 ופלא תחילת התוכחה –תחילת המכות שוה בשוה במנין ובמשמעות, 

 

ֵצאֶתָך דברים:כח:יט ה בְּ רּור ַאתָּ אָּ ֹבֶאָך וְּ ה בְּ רּור ַאתָּ  2170 אָּ

תִׁ  דברים:לב:כו ַמרְּ םאָּ רָּ כְּ ה ֵמֱאנֹוש זִׁ יתָּ בִׁ ֵאיֶהם ַאשְּ  2170 י ַאפְּ

 בשנת ב"א קע"א מת ישמעאל

 

ֶבהֶזַרע ַר  דברים:כח:לח ַארְּ ֶלנּו הָּ סְּ י ַיחְּ ַעט ֶתֱאֹסף כִׁ ֶדה ּומְּ יא ַהשָּ  2373 ב תֹוצִׁ

ָך בְּ  דברים:כח:מ יּו לְּ הְּ ים יִׁ לֵזיתִׁ ַשל ֵזיֶתָך כָּ י יִׁ סּוְך כִׁ ֶשֶמן לֹא תָּ בּוֶלָך וְּ  2381 גְּ

 סמוכים לעד ח' ביניהם במנין
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 דברים:כח:סא
ל  ַגם י וְּ כָּ לֳחלִׁ ה ַהזֹאת  כָּ ֵסֶפר ַהתֹורָּ תּוב בְּ ה ֲאֶשר לֹא כָּ ַמכָּ

ְך דָּ מְּ שָּ ֶליָך ַעד הִׁ ֵלם ה’ עָּ  ַיעְּ
3342 

 בשנת ג"א תשמ"ב הגלה נבוכד נצר תשמ"ה נפשות וכל היהודים שבעמון ומואב וסביבות א"י

 

 דברים:כח:סה
נַָּתן ה’  ֶלָך וְּ ַכף ַרגְּ נֹוַח לְּ ֶיה מָּ הְּ לֹא יִׁ יַע וְּ גִׁ ֵהם לֹא ַתרְּ ם הָּ ּוַבגֹויִׁ

ַדֲאבֹון נֶָּפש ם וְּ יֹון ֵעיַניִׁ לְּ כִׁ ז וְּ ם ֵלב ַרגָּ ָך שָּ  לְּ
3350 

 דברים:כט:ב
ים  ֹדלִׁ ים ַהגְּ תִׁ ַהֹמפְּ ֹאֹתת וְּ אּו ֵעיֶניָך הָּ ֹדֹלת ֲאֶשר רָּ ַהַמסֹות ַהגְּ

ֵהם  הָּ
3350 

 פסוק בפסוק שוה בשוה במנין

 

 דברים:כח:סז
ַפַחד ַבֹבקֶ  ֵתן ֹבֶקר מִׁ י יִׁ ֶעֶרב תֹאַמר מִׁ ֵתן ֶעֶרב ּובָּ י יִׁ ר תֹאַמר מִׁ

ֶאה רְּ ֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶשר תִׁ ַמרְּ ד ּומִׁ חָּ פְּ ָך ֲאֶשר תִׁ בְּ בָּ  לְּ
6198 

 דברים:כח:נח

ם לֹא תִׁ  ֹמר ַלֲעשֹות ֶאתאִׁ ל  שְּ ים כָּ בִׁ תֻׁ ה ַהזֹאת ַהכְּ ֵרי ַהתֹורָּ בְּ דִׁ
ה ֶאת ַהשֵ  אָּ רְּ יִׁ א ַהֶזה ֵאת ה’ ַבֵסֶפר ַהֶזה לְּ ַהנֹורָּ ד וְּ בָּ כְּ ם ַהנִׁ

 ֱאֹלֶהיָך
6201 

 פסוקים השוים במשמעות אחת שבעה ביניהם במנין

 

 דברים:כח:סח

יבְּ  ַר ֶוֱהשִׁ צְּ ָך לֹא ָך ה’ מִׁ י לְּ תִׁ ַמרְּ יֹות ַבֶדֶרְך ֲאֶשר אָּ ֳאנִׁ ם בָּ יִׁ
תְּ  הִׁ ּה וְּ ֹאתָּ רְּ יף עֹוד לִׁ ים ֹתסִׁ דִׁ ֶביָך ַלֲעבָּ ֹאיְּ ם לְּ ֶתם שָּ ַמַכרְּ

ֵאין ֹקֶנה חֹות וְּ פָּ שְּ לִׁ  וְּ
6675 

כי חשבון הפסוק עולה  ופלאמנין הפסוק מבראשית ה"א תרע"ה שנת מלחמת עולם הראשונה, 
 כמותו במאות ואלף יותר במנין, והוא הפסוק האחרון שבתוכחה

 

 דברים:כט:י
ֶכם  ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ַטפְּ ָך ֲאֶשר בְּ ֵגרְּ ֵשיֶכם וְּ נְּ

 ֹשֵאב ֵמיֶמיָך
2477 

 דברים:כט:יא
ע ָךלְּ רְּ ית בְּ רִׁ בְּ תֹו ֲאֶשר ה’ אֱ ֱאֹל ה’ בִׁ לָּ אָּ ֹלֶהיָך ֹכֵרת ֶהיָך ּובְּ

ָך ַהיֹום מְּ  עִׁ
2877 

 סמוכים לעד ת' ביניהם במנין
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 דברים:כט:כד
מְּ  אָּ ַרת וְּ ם ֲאֶשר כָּ ית ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבתָּ רִׁ בּו ֶאת בְּ זְּ רּו ַעל ֲאֶשר עָּ

ם יִׁ רָּ צְּ ם ֵמֶאֶרץ מִׁ יאֹו ֹאתָּ הֹוצִׁ ם בְּ מָּ  עִׁ
5010 

ַמע  כמנין הגימטריא של תחילה וסוף התוכחה בהאזינו דברים:לב:א שְׁ תִּ ם ַוֲאַדֵבָרה וְׁ ינּו ַהָשַמיִּ ַהֲאזִּ
י.  ֵרי פִּ מְׁ ץ אִּ ר 2145ָהָארֶּ פֶּ כִּ ָצָריו וְׁ יב לְׁ ָנָקם ָישִּ קֹום וְׁ י ַדם ֲעָבָדיו יִּ ם ַעמֹו כִּ ינּו גֹויִּ נִּ , ודברים לב:מג ַהרְׁ

מָ   5010=  2545תֹו ַעמֹו. ַאדְׁ

 

 דברים:כט:כז
ֵכם  לִׁ דֹול ַוַישְּ ֶקֶצף גָּ ה ּובְּ ֵחמָּ ַאף ּובְּ ם בְּ תָּ מָּ ֵשם ה’ ֵמַעל ַאדְּ תְּ ַויִׁ

 ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה
3302 

 בשנת ג"א ש"ג החזיר ירמי' הנביא חלק מעשרת השבטים

 

 דברים:ל:ג
ב ה’  שָּ ָך מִׁ וְּ ֶבצְּ קִׁ ב וְּ שָּ ֲחֶמָך וְּ רִׁ ָך וְּ בּותְּ לֱאֹלֶהיָך ֶאת שְּ  כָּ

ָך ה’ ֱאֹל יצְּ ים ֲאֶשר ֱהפִׁ ַעמִׁ ההָּ מָּ  ֶהיָך שָּ
3727 

 ברים:ל:דד
ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך  ַקֶבצְּ ם יְּ שָּ ם מִׁ יִׁ מָּ ֵצה ַהשָּ קְּ ַדֲחָך בִׁ ֶיה נִׁ הְּ ם יִׁ אִׁ

קָּ  ם יִׁ שָּ  ֶחָךּומִׁ

1963 

5690= 

בשנת ה"א תר"צ היתה טרם פרוס מלחמת עולם השני' ולפלא שהמה במנין הפסוקים מבראשית 
 ה"א תשז תש"ח שהוא זמן סוף המלחמה

 

 דברים:ל:ד
ָך ה’ ֱאֹלֶהיָך  ַקֶבצְּ ם יְּ שָּ ם מִׁ יִׁ מָּ ֵצה ַהשָּ קְּ ַדֲחָך בִׁ ֶיה נִׁ הְּ ם יִׁ אִׁ

ֶחָך קָּ ם יִׁ שָּ  ּומִׁ
1963 

דְּ  דברים:לב:יח לָּ ֶלָךצּור יְּ ֹחלְּ ַכח ֵאל מְּ שְּ י ַותִׁ  1963 ָך ֶתשִׁ

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ל:ה
יֲאָך ּה ֶוֱהבִׁ תָּ שְּ ירִׁ שּו ֲאֹבֶתיָך וִׁ ֶרץ ֲאֶשר יָּרְּ אָּ  ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאל הָּ

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך בְּ רְּ הִׁ ָך וְּ בְּ ֵהיטִׁ  וְּ
3592 

 בראשית:יב:ב ג

ה.  כָּ רָּ ֵיה בְּ ֶמָך ֶוהְּ ה שְּ לָּ ָך ַוֲאַגדְּ ֶרכְּ דֹול ַוֲאבָּ גֹוי גָּ ָך לְּ ֶאֶעשְּ וְּ
ֹחת  פְּ שְּ ָך ֹכל מִׁ כּו בְּ רְּ בְּ נִׁ ֹאר וְּ ָך אָּ ַקֶללְּ ֶכיָך ּומְּ רְּ בָּ ה מְּ כָּ רְּ ַוֲאבָּ

ה. מָּ ֲאדָּ  הָּ
3593 
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 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ל:טז

יו ֲאֶשר אָּ  כָּ רָּ דְּ ֶלֶכת בִׁ ה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך לָּ ַאֲהבָּ ָך ַהיֹום לְּ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ
ו צְּ ֹמר מִׁ שְּ לִׁ יווְּ יו תָּ ֹקתָּ חֻׁ יו וְּ טָּ פָּ שְּ יתָּ  ּומִׁ יִׁ חָּ יתָּ  וְּ בִׁ רָּ ָך וְּ  ה’ ּוֵבַרכְּ

ֶרץ ֱאֹלֶהיָך אָּ ה ֲאֶשר בָּ א ַאתָּ ה בָּ מָּ ּה שָּ תָּ שְּ רִׁ  לְּ
8041 

 דברים:ו:ה ז

תָּ  ַהבְּ אָּ ֹאֶדָך: וְּ ל מְּ כָּ ָך ּובְּ שְּ ל ַנפְּ כָּ ָך ּובְּ בְּ בָּ ל לְּ כָּ יָּ ֱאֹלֶהיָך בְּ  ֵאת יְּ
ֶבָך:  בָּ ָך ַהיֹום ַעל לְּ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ ֵאֶלה ֲאֶשר אָּ ים הָּ רִׁ בָּ יּו ַהדְּ הָּ וְּ

ָך ַבֶדֶרְך  תְּ ֶלכְּ ֵביֶתָך ּובְּ ָך בְּ תְּ בְּ שִׁ ם בְּ תָּ בָּ ַברְּ דִׁ ֶניָך וְּ בָּ ם לְּ תָּ ַננְּ שִׁ וְּ
ָך  בְּ כְּ שָּ קּוֶמָך:ּובְּ  ּובְּ

8042 

 הפלא ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:ל:יב
מַ  נּו לֹא ַבשָּ ֶחהָּ לָּ קָּ יִׁ ה וְּ מָּ ַמיְּ נּו ַהשָּ י ַיֲעֶלה לָּ וא ֵלאֹמר מִׁ ם הִׁ יִׁ

ַנֲעֶשנָּה ּה וְּ ֵענּו ֹאתָּ מִׁ ַישְּ  וְּ
2941 

 דברים:ח:ז
ם ֲעיָֹּנת  יִׁ ה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי מָּ יֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹובָּ בִׁ י ה’ ֱאֹלֶהיָך מְּ כִׁ

ר הָּ ה ּובָּ עָּ קְּ ים ַבבִׁ אִׁ ֹהֹמת ֹיצְּ  ּותְּ
2942 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:לא:כא

ה  ירָּ ה ַהשִׁ תָּ נְּ עָּ רֹות וְּ צָּ עֹות ַרבֹות וְּ ֶצאןָּ ֹאתֹו רָּ מְּ י תִׁ יָּה כִׁ הָּ וְּ
י ֶאת  תִׁ י יַָּדעְּ עֹו כִׁ י ַזרְּ פִׁ ַכח מִׁ שָּ י לֹא תִׁ ֵעד כִׁ נָּיו לְּ פָּ ַהזֹאת לְּ

רֹו ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה צְּ ֶרץ ֲאֶשר  יִׁ אָּ יֶאנּו ֶאל הָּ ֶטֶרם ֲאבִׁ ַהיֹום בְּ
י תִׁ ַבעְּ שְּ  נִׁ

10137 

 דברים:לא:כט

י יָּדַ  ן ַהֶדֶרְך כִׁ ֶתם מִׁ ַסרְּ תּון וְּ חִׁ ֵחת ַתשְּ י ַהשְּ י כִׁ י ַאֲחֵרי מֹותִׁ תִׁ עְּ
י  ים כִׁ ית ַהיָּמִׁ ַאֲחרִׁ ה בְּ עָּ רָּ ֶכם הָּ את ֶאתְּ רָּ קָּ ֶכם וְּ י ֶאתְּ יתִׁ ּוִׁ ֲאֶשר צִׁ

ֵדיֶכם ַמֲעֵשה יְּ יסֹו בְּ עִׁ ַהכְּ ֵעיֵני ה’ לְּ ַרע בְּ  ַתֲעשּו ֶאת הָּ
10135 

 במספרים גדולים כמעט שוה בשוה ובמשמעות אחת של שני פסוקים חידוש גדול

 

 דברים:לב:ב
ם ֲעֵלי ֶדֶשא ַיֲעֹרף כַ  ירִׁ עִׁ שְּ י כִׁ תִׁ רָּ מְּ ַזל ַכַּטל אִׁ י תִׁ חִׁ קְּ ר לִׁ טָּ מָּ

ים ֲעֵלי ֵעֶשב יבִׁ בִׁ רְּ כִׁ  וְּ
3751 

י שֵ  דברים:לב:ג בּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵהינּוכִׁ א הָּ רָּ  880 ם ה’ ֶאקְּ
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4631= 

 דברים:יז:יח
ה  ֵנה ַהתֹורָּ שְּ ַתב לֹו ֶאת מִׁ כָּ תֹו וְּ ַלכְּ ֵסא ַממְּ תֹו ַעל כִׁ בְּ שִׁ יָּה כְּ הָּ וְּ

ם. יִׁ וִׁ ים ַהלְּ ֵני ַהֹכֲהנִׁ פְּ לִׁ  ַהזֹאת ַעל ֵסֶפר מִׁ
4631 

 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

 דברים:לב:ח
הַ  ים בְּ ֹלת ַעמִׁ בֻׁ ם ַיֵצב גְּ דָּ ֵני אָּ ידֹו בְּ רִׁ ַהפְּ ם בְּ יֹון גֹויִׁ ֵחל ֶעלְּ נְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ ַפר בְּ סְּ מִׁ  לְּ
2444 

בשנת ב"א תמ"ד נראה כוכב אדום במצרים רמז לדם )רש"י שמות:י:י( וז"ש מרע"ה ברעה הוציאם 
 והנחם על הרעה ונתהפך לדם פסח ומילה,

 ופלאובמנין הפסוק ב"א תמ"ד לפי טה"ע, אה"כ למה יאמרו מצרים ברעה וגו' והנחם על הרעה 

 

תֹו דברים:לב:ט י ֵחֶלק ה’ ַעמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחלָּ  1026 כִׁ

 רמז אלף כ"ו שם הוי' אלופו של עולם נתאחד ביעקב חבל נחלתו

 

 דברים:לב:יא
ֵאהּו  שָּ ֵחהּו יִׁ קָּ יו יִׁ נָּפָּ ֹרש כְּ פְּ ַרֵחף יִׁ יו יְּ נֹו ַעל גֹוזָּלָּ יר קִׁ ֶנֶשר יָּעִׁ כְּ

תֹו רָּ  ַעל ֶאבְּ
3392 

 בשנת ג"א שצ"ה תחילת מלכות אחשורוש ונתבטל בנין ביהמ"ק

 

מֹו ֵאל ֵנכָּר דברים:לב:יב ֵאין עִׁ ֶחנּו וְּ ד ַינְּ דָּ  644 ה’ בָּ

כמנין דוד מלך ישראל, ואגב לפלא כי יש בפסוק הזה ז' תיבות וכ"ד אותיות, וכן בפסוק ט' כי חלק 
ה' עמו יעקב חבל נחלתו, להורות כי הקב"ה משגיח עלינו תמיד בכל יום ויום ובכל שעה ושעה 

 ופלאשבשבוע 

 

 דברים:לב:יג
בֵ  כִׁ ַבש ַירְּ ֵקהּו דְּ י ַוֵינִׁ דָּ נּוֹבת שָּ ֶרץ ַויֹאַכל תְּ ֳמֵתי אָּ הּו ַעל בָּ

יש צּור מִׁ ֶשֶמן ֵמַחלְּ ֶסַלע וְּ  מִׁ
4586 

 דברים:לב:יד
ן  שָּ ֵני בָּ ים בְּ ֵאילִׁ ים וְּ רִׁ ם ֵחֶלב כָּ ר ַוֲחֵלב צֹאן עִׁ קָּ ַאת בָּ ֶחמְּ
ֶמר ֶתה חָּ שְּ ַדם ֵענָּב תִׁ ה וְּ ּטָּ יֹות חִׁ לְּ ם ֵחֶלב כִׁ ים עִׁ ַעתּודִׁ  וְּ

4568 
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 סמוכים לעד ח"י ביניהם במנין

 

 דברים:לב:ל
ם ֵאיכָּ  י צּורָּ ם לֹא כִׁ ה אִׁ בָּ בָּ יסּו רְּ ם יָּנִׁ ַניִׁ ד ֶאֶלף ּושְּ ֹדף ֶאחָּ רְּ ה יִׁ

ם ירָּ גִׁ סְּ ם ַוה’ הִׁ רָּ כָּ  מְּ
2293 

 דברים:לב:לו
י יָּדִׁ  ַלת יָּד כִׁ זְּ י אָּ ֶאה כִׁ רְּ י יִׁ ם כִׁ ֶנחָּ תְּ יו יִׁ דָּ ַעל ֲעבָּ ין ה’ ַעמֹו וְּ

זּוב עָּ צּור וְּ ֶאֶפס עָּ  וְּ
2284 

 סמוכים לעד ט' ביניהם במנין

 

יֲהלֹא הּו דברים:לב:לד ֹרתָּ אֹוצְּ תּום בְּ י חָּ דִׁ מָּ ס עִׁ מֻׁ  1455 א כָּ

יו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר. ויקרא:א:א ַדֵבר ה' ֵאלָּ א ֶאל ֹמֶשה ַויְּ רָּ קְּ  1455 ַויִׁ

 ופלאפסוק בפסוק שוה במנין ובמשמעות 

 

 דברים:לב:מד
ַדֵבר ֶאת ל  ַויָּבֹא ֹמֶשה ַויְּ אכָּ ה ַהזֹאת בְּ ירָּ ֵרי ַהשִׁ בְּ ֵנידִׁ ם זְּ עָּ  הָּ

הֹושֵ  הּוא ן נּוןוְּ  ַע בִׁ
2928 

 בשנת ב"א תתקכ"ח בנין ביהמ"ק הראשון

 

 דברים:לג:א
ֵני  ים ֶאת בְּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ה ֲאֶשר ֵבַרְך ֹמֶשה אִׁ כָּ רָּ זֹאת ַהבְּ וְּ

ֵני מֹותֹו פְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ  יִׁ
3742 

 דברים:ז:טו
ָך מְּ יר ה’ מִׁ ֵהסִׁ ל  וְּ י וְּ כָּ לֹחלִׁ ַר  כָּ צְּ ֵוי מִׁ ים ֲאֶשר ַמדְּ עִׁ רָּ ם הָּ יִׁ

נָּם בְּ  תָּ ְך ּונְּ ם בָּ ימָּ שִׁ תָּ לֹא יְּ ליַָּדעְּ ֶאיָך כָּ  ֹשנְּ
3743 

 במדבר:ו:כב כג
וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר 

 כה תברכו את בני ישראל אמור להם
3743 

 ופלאפסוקים השוים במנין ובמשמעות 

 

 דברים:לג:ג
יםַאף  ל  ֹחֵבב ַעמִׁ א כָּ שָּ ֶלָך יִׁ ַרגְּ כּו לְּ ֵהם תֻׁ יֶָּדָך וְּ יו בְּ ֹדשָּ קְּ

ֹרֶתיָך ַדבְּ  מִׁ
2506 

 ופלאחר כיבוש הארץ בשנת ב"א תק"ה הוא השנה שלא
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 דברים:לג:יא
ֵרְך  ַחץ מבָּ ֶצה מְּ רְּ יו תִׁ םה’ ֵחילֹו ּוֹפַעל יָּדָּ ַניִׁ יו תְּ מָּ יו קָּ אָּ ַשנְּ  ּומְּ

ן קּומּון מִׁ  יְּ
2762 

 דברים:ו:ד ה
ל  כָּ יָּ ֱאֹלֶהיָך בְּ תָּ ֵאת יְּ ַהבְּ אָּ ד: וְּ יָּ ֶאחָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו יְּ ֵאל יְּ רָּ שְּ ַמע יִׁ שְּ

ֹאֶדָך: ל מְּ כָּ ָך ּובְּ שְּ ל ַנפְּ כָּ ָך ּובְּ בְּ בָּ  לְּ
2762 

 ופלאפסוק בפסוק שוה בשוה במנין ובמשמעות 

 

 דברים:לג:יב
יו לָּ יו ֹחֵפף עָּ לָּ ֶבַטח עָּ ֹכן לָּ שְּ יד ה’ יִׁ דִׁ ַמר יְּ ן אָּ יָּמִׁ נְּ בִׁ ל  לְּ ַהיֹום כָּ

ֵכן יו שָּ ֵתפָּ  ּוֵבין כְּ
2371 

ים דברים:לג:כו קִׁ חָּ ַגֲאוָּתֹו שְּ ֶרָך ּובְּ ֶעזְּ ם בְּ ַמיִׁ רּון ֹרֵכב שָּ שֻׁ ֵאל יְּ  2471 ֵאין כָּ

 סמוכים לעד מאה ביניהם במנין

 

ים דברים:לג:יד חִׁ רָּ ֶמֶגד ֶגֶרש יְּ ֶמש ּומִׁ בּוֹאת שָּ ֶמֶגד תְּ  2406 ּומִׁ

 בשנת ב"א ת"ו נולד יהושע בן נון והבן, רמז פני יהושע כפני לבנה

 

 דברים:לג:כח
ירֹוש  תִׁ ן וְּ גָּ ד ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל ֶאֶרץ דָּ דָּ ֵאל ֶבַטח בָּ רָּ שְּ ֹכן יִׁ שְּ ַויִׁ

ל פּו טָּ יו ַיַערְּ מָּ  ַאף שָּ
3411 

 ופלאבשנת ג"א תי"ב נשלם בנין בית שני 

 

 דברים:לד:ד

ק  חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ תִׁ ַבעְּ שְּ ֶרץ ֲאֶשר נִׁ אָּ יו זֹאת הָּ ַויֹאֶמר ה’ ֵאלָּ
ה לֹא  מָּ שָּ ֵעיֶניָך וְּ יָך בְּ יתִׁ אִׁ ֶננָּה ֶהרְּ ֲעָך ֶאתְּ ַזרְּ ַיֲעֹקב ֵלאֹמר לְּ ּולְּ

 ַתֲעֹבר
6067 

 דברים:לד:ה
ם תַויָּמ ֶאֶרץ ה’ ֶעֶבד ֹמֶשה שָּ ב בְּ י ַעל מֹואָּ   ה’ פִׁ

 )ח"י מאות ואחד והבן(

1801 

7868= 

 :ישמות:לד

ֹאת  לָּ פְּ ָך ֶאֱעֶשה נִׁ ל ַעמְּ ית ֶנֶגד כָּ רִׁ י ֹכֵרת בְּ ֹנכִׁ ֵנה אָּ ַויֹאֶמר הִׁ
אּו רְּ בְּ ם  ֲאֶשר לֹא נִׁ עָּ ל הָּ ה כָּ אָּ רָּ ם וְּ ל ַהגֹויִׁ כָּ ֶרץ ּובְּ אָּ ל הָּ כָּ בְּ

י  א הּוא ֲאֶשר ֲאנִׁ י נֹורָּ בֹו ֶאת ַמֲעֵשה ה' כִׁ רְּ קִׁ ה בְּ ֲאֶשר ַאתָּ
ְך. מָּ  ֹעֶשה עִׁ

7867 
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 פסוקים השוים במנין ובמשמעות

 

 דברים:לד:ז
לֹא נָּס ּוֹמשֶ  ה ֵעינֹו וְּ ֲהתָּ ֹמתֹו לֹא כָּ נָּה בְּ ים שָּ רִׁ ֶעשְּ ה וְּ ה ֶבן ֵמאָּ

 ֵלֹחה
2665 

 רמז במנין שם הוי' אדני

 

 

 והוא פלא והפלאמדברים ממשה רבינו ע"ה, שבעה פסוקים במנין א' ה

 שמות:ב:ד
ֶשה לֹו )לידת משה  ה ַמה ֵיעָּ ֵדעָּ ֹחק לְּ ַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ֵמרָּ

 רבינו(
2236 

 במדבר:י:לה
י בִׁ  הִׁ יָּנֻׁסּו ַויְּ ֶביָך וְּ יָּפֻׁצּו ֹאיְּ ה ה’ וְּ ֹרן ַויֹאֶמר ֹמֶשה קּומָּ אָּ ֹסַע הָּ נְּ

ֶניָך פָּ ֶאיָך מִׁ ַשנְּ  מְּ
2236 

ם דברים:א:לז בֹא שָּ ה לֹא תָּ ֶכם ֵלאֹמר ַגם ַאתָּ ַללְּ גְּ ַאַנף ה’ בִׁ תְּ י הִׁ  2236 ַגם בִׁ

 דברים:לד:י

ים ֶאל  נִׁ עֹו ה’ פָּ דָּ ֹמֶשה ֲאֶשר יְּ ֵאל כְּ רָּ שְּ יִׁ יא עֹוד בְּ ם נָּבִׁ לֹא קָּ וְּ
ים נִׁ  פָּ

 כמנין ב"פ שמע ישראל הוי"ה אלוקינו הוי"ה אחד

2236 

 במדבר:יב:ו
יו  ה ֵאלָּ אָּ יֲאֶכם ה’ ַבַמרְּ בִׁ ֶיה נְּ הְּ ם יִׁ י אִׁ רָּ בָּ עּו נָּא דְּ מְּ ַויֹאֶמר שִׁ

ע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בֹו ַודָּ  ֶאתְּ
2237 

ה תהלים:עו:ט טָּ קָּ שָּ ה וְּ אָּ ין ֶאֶרץ יָּרְּ תָּ דִׁ ַמעְּ שְּ ם הִׁ ַמיִׁ שָּ  2236 מִׁ

 דברים:לד:י
ם לֹא קָּ ים ֶאל  וְּ נִׁ עֹו ה’ פָּ דָּ ֹמֶשה ֲאֶשר יְּ ֵאל כְּ רָּ שְּ יִׁ יא עֹוד בְּ נָּבִׁ

ים נִׁ  פָּ
2236 

 רמז במנין שם הוי' פעמים אלקים
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 פנינים יקרים ונשגבים

 בנפלאות החשבונות שבתורה

 

 נפלאות השרשים

 

 צוהר לתיבה
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 מפתח הענינים

 
  שמע ישראל -נעשה ונשמע 

 שם הוי' בתיבות צ"א באותיות 

 וברמז במנין  -"ך שם הפרנסה חת
 הפסוק

  כמנין  -שלום הראשון שבתורה
 שלום

  שלש עשרה מדות האמורות
 בתורה

 רמז במנין הסימנים 

  אש דת -תדשא 

 שערי נישואין פתוחה לפרנסה 

  ועי"ז  -עיקר הכל הוא לב טוב
 יזכה ללב טהור

 ם כאחד מכוון שלשה כתובי
 בחשבון של "מה טובו"

  לך ולהם לאכלה -וטוב למאכל 

 קטורת מעשרת 

  שני השמות מתאחדים למנין של
 שמע ישראל

  שמו של אברהם ושרה במנין
 התורה

  אף  בנ"יהשכינה שרויה בתוך
 בזמן שהם טמאים

  עד ארבעין שנין -וטוב למאכל 

 דיבורו של יהודה כמנין אני יוסף 

  שבעים פסוקים עד ארור של
 נחש

 מנין פסוקים בפרשת בראשית 

  כנגד לא יהי'  -ורחל היתה עקרה
 בך עקר ועקרה

  משנה ארוכה וגמרא קצרה- 
 שס"ה ורמ"ח

 ת אלא שלשהאין קוראין לאבו 

  ארץ וישראל מכוונים במנין
 השרשים

  מנין הפסוקים כנגד השנים- 
 והאותיות כנגד השבתות

 לב פעמים לב בתורה 

  זמן לידת אברהם ויעקב מרומז
 בין מנין הפסוקים

 פרו ורבו כמנין הריון 

  שנות חיי אבותינו מרומז
 באותיות התורה

 שורש אמתחת 

 חזק חזק 

 דודו ומסרפו 

  בקשהנא לשון 

 צדיק בתנ"ך כמנין צדיק 

  רמז בפסוקים  -שמע ישראל
 בחשבון מנצפ"ך

 יום שנכפל בו כי טוב 

 סכום התיבות שבתורה 

  מנין תרי"ג מרומז בפסוקים של
 קריאת שמע
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  זה לעומת זה במספר התיבות
 שבתורה

  דבר ה' בכל  -רפ"ה מאמרים
 רה כולההתו

 ברכות חתנים וכלות במנין שוה 

 שם אדנ"י הראשונה בתורה 

  רמזים נפלאים במנין התיבות
 ואותיות שבתורה

  בחוכמתא ברא  -בראשית ברא
 עלמא

  מנין האותיות בקריאת שמע
 ובשירה, לב פעמים ל"ב

  תיבות שבקריאת שמע בצירוף
 עשרת הדברות

  מספר הפרשיות בתורה ששוין
 במנין הפסוקים

  כל הפרשיות של סדר בראשית
 כמנין הי"ב שבטים

  פסוקי לידת משה רבינו נגד
 פסוקי פרה אדומה 

  מספר הפרשיות ששוין בתיבות
 ובאותיות

  זמן לידת אברהם אבינו מרומז
 בפסוקי התורה

  זמן לידת יצחק אבינו מרומז
 בפסוקים

 ]את שבתורה ]בלי שימוש 

 מו של הקב"ה אמתחות 

  שבע רצון -נפש החיה 

  רמז נפלא במנין ה' אלפים ש"כ
 בלידת הבן

  פרשת הקרבנות מכוון להפסוק
 שבו נתקדש אהרן ובניו

  לא מזרע אהרן -ובני קרח 

  יציאת מצרים מכוון לכניסה
 לארץ ישראל

  שם ה'  -פרשת עשרת הדברות
 נקרא עליך

  לאלה תחלק הארץ -וילך משה 

  שם אהרן ק"ה פעמים בפרשה
 בדילוגין

  ארבעים ושש פעמים אמת
 בפרשת ציצית

 אנכי פעמים אנכי עד אנכי 

 םעולם פעמים עולם עד עול 

  מנין ישראל תיבות עד בני
 ישראל

  עולם שנה נפש -שלשה אחד 

 מנין ח"י לברכה 

 פילה בתורהאין לשון ת 

 אין יאוש במקרא 

 אין שכחה לפני כסא כבודך 

  פעם אחד בתנ"ך -מלמד ותלמיד 

  כל כתם שבמקרא נכתב לטובה
 אות

  עילת כל העילות וסיבת כל
 הסיבות

 אשרי יושבי ביתך 

  ראשי תיבות וסופי תיבות של
 החומשים

  תתק"ס לוגין רמוזים באותיות
 ותיבות

 קטורת הסמים 
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 והוא יושב 

 בשכבך ובקומך 

 ברכו אלקים 

 כ"ו פעמים "משה" בפרשת תצוה 

 

  



 שמע ישראל -נעשה ונשמע 

במספר שם הוי"ה שיש בתורה שהוא 
בכללן אלף ושמונה מאות ועשרים יש 
בהם רמז נאה אחרי הפסוק שאמרו 
בני ישראל "כל אשר דיבר ה', נעשה 
ונשמע" במנין השמות מתחילת 
התורה אמת פעמים שם הוי' בפסוק 
שלאחריו, הנה דם הברית אשר כרת 
ה' עמכם על כל הדברים האלה, תורת 

 אמת

ולמפרע במנין השמות מסוף התורה 
להתחלתה תמצא הפעם האמת של 

שמע ישראל ה'  -שם הוי' בפסוק 
ותמו של הקב"ה ח -אלקינו ה' אחד 

 -]ובשרשי התיבות במספר תם אמת, 
להגיד כי  משפט[ -אמת הם תיבות עין 

 ל חד הוא.אורייתא וקב"ה וישרא

* 

 שם הוי' בתיבות צ"א באותיות

"זאת הפעם עצם מעצמי ובשר 
מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש 
לקחה זאת על כן יעזב איש את אביו 
ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר 

 אחד".

בכל המאמר יש בסך הכל כ"ו תיבות 
כמנין שם הוי' וצ"א אותיות כמנין שם 

כו הוי' אדנ"י, לרמז על איש ואשה שז
 שכינה שרוי' ביניהן.

* 

וברמז נפלא  -חת"ך שם הפרנסה 
 במנין הפסוק

פותח את ידך, ס"ת חת"ך שם 
הפרנסה, ולפלא במניני חת"ך פסוקים 
מבראשית עד "ואקחה פת לחם" 
חת"ך פסוקים, בסדר שמות עד פרשת 
המן, חת"ך פסוקים, בסדר במדבר עד 
שטו העם ולקטו וכו' והי' טעמו כטעם 
לשד השמן, חת"ך פסוקים, בסדר 

יהי' בך אביון,  דברים עד אפס כי לא
ובתהלים חת"ך פסוקים, עד מה רב 
טובך אשר צפנת ליראיך, ובשלחן 
ערוך יש חת"ך סימנים עד הלכות 
פסח, כי ניסן ראש השנה לתבואה, 
וסוף הסימן האחרון של שו"ע חשון 
משפט הוא תכ"ז, ואז זוכין לפרנסה 

 בשם חת"ך, אם יש תורה יש קמח.

* 

כמנין  -שלום הראשון שבתורה 
 שלום

מספר הפסוק של שלום הראשון 
הוא כמנין שלום ואתה תבוא  שבתורה

אל אבותיך בשלום )בראשית ט"ו 
ט"ו( הוא הפסוק שע"ו מבראשית, וכן 
נזכר בראשונה תיבת שלום, וגם 
לפלא שבשורש תיבת שלום נזכר 
בתנ"ך שע"ו פעמים כחשבון של 
שלום, וכמנין ה' ימלך לעלם ועד, 
בגמט' שע"ו, ועיין במסכת כלה רבתי 

אותיות  פ"ג, תנא שלום נתן בשע"ו
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ישעו באותיות מלמד שכל הרודף 
שלום אין תפלתו חוזרת ריקם, ומאוד 
קישוי ההבנה, ולפי הנ"ל מיושב 
בדוחק ועדיין צ"ב וכידוע מ"ש 
הבעה"ט על עשו שהוא בגמטריא 

 כמנין שלום.

* 

שלש עשרה מדות האמורות 
 בתורה

מספר האותיות שבפרשה )שמות 
ז( הם קס"ט דהיינו -ו-ל"ד, פסוק ה

שלש עשרה פעמים שלש עשרה 
 של י"ג. דהיינו מספר שלם

* 

 רמז במנין הסימנים

י שלחן ערוך יש בסך הכל בד' חלק
סימנים, יש על זה רמז נאה  1705

בשם המעשי למלך להגה"צ מווייצען 
זצ"ל, בלשון הפסוק ואת האלף ושבע 
מאות וחמשה ושבעים עשה ווים 
לעמודים, דהיינו ואת האלף ושבע 
מאות וחמשה, דהיינו כמנין הסימנים 
שבשו"ע, ושבעים דהיינו ימי שנותינו 

שה ווים לעמודים בהם שבעים שנה, ע
צריך ללמוד ולחזור בהם לעשות ווים 

 לעמודים והדפים שבשו"ע.

א של ועוד ברמיזא שכן הוא הגמטרי
יורה  -כל ד' חלקי שו"ע, אורח חיים 

אבן העזר, עולה  -חושן משפט  -דעה 
כמספר הסימנים  1705ביחד כמנין 

 שיש בהם.

ואף גם זאת לפלא שסכום הסעיפים 
ביו"ד וחו"מ שוין כאחד, ובשניהם יש 

 ג"א תרפ"ז סעיפים, לדון ולהורות.

* 

 אש דת -תדשא 

תיבה הראשונה שאמר הקב"ה לאחר 
בריאת שמים וארץ, הוא תיבת 
"תדשא" והמה מכוון לתיבת "אש 
דת" שבסוף התורה, כי לא נברא 

 העולם אלא בשביל התורה.

גם מובא בשם הגר"א, אש דת למו, 
אותיות תלמוד, תושבע"פ, וכן מרומז 
בזו התיבה מנין האותיות שבתורה, 

, ת' 304-דהיינו דש 304,805שהן 
 .5-, דא8-ד', תד-במ"ק

* 

 חה לפרנסהשערי נישואין פתו

ויעש להם משתה ויאכלו וישתו 
)בראשית כ"ו ל'( בגימטריא ב' 
אלפים ב', כמנין ויען לבן ובתואל 
ויאמרו מה' יצא הדבר לא נוכל דבר 
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אליך רע או טוב )שם כ"ד, נ'(, רמז 
נפלא למ"ש בס' אור לשמים על אתר, 
וזל"ק הנה שמעתי מכבוד אדמו"ר 
הרב ממעזיבוש שיחי' )הוא הרה"ק 
רבי ר' ברוך זצוק"ל( כאשר האדם 
עושה איזה נישואין לבניו משם באה 
לו פרנסה, ומצאתי רמז לזה בזה 

שה להם משתה ]דהיינו הפסוק ויע
שעושה חתונה לבניו[ ויאכלו וישתו 

 באה לו פרנסה וכט"ס ודפח"ח.

הוא המנין של  ולהוסיף בפלאות, שכן
הרי את מקודשת לי  -לשון הקידושין 

בטבעת זו" בגימטריא ב' אלפים ב' 
וגם מרומז בזה איש ואשתו, בית אלף 
בית, מב' נעשה א' דהיינו מב' האיש 
והאשה נעשה אחד, ומאל"ף נעשה 
בית ומשניהם כאחד נעשה בית, נאמן 

 בישראל.

והרה"ק משינאווע זצ"ל הוסיף בזה 
המאמר של אור לשמים, "אז מ'מאכט 
חתונה און מ'מאכט זיך נישט אויך 
קיין נייע מלבוש לאכן אים אויס די 

דיר געפענט א  מלאכים, אז מ'האט
טויער פון פרנסה וואס כאפסטו נישט 
אויך פאר דיינעט וועגן, ובשם הרה"ק 
מרוזי'ן זי"ע נאמר, און ווער ס'האט 
שכל קויפט זיך שוין א הייזקע און א 

 גוהט אויך.

* 

ועי"ז  -עיקר הכל הוא לב טוב 
 ללב טהוריזכה 

איתא בפרקי אבות, איזהו דרך טובה, 
שידבק בה האדם, רבי אלעזר אומר 

ה אני לב טוב, אמר להם ריב"ז רוא
את דברי רבי אלעזר בן ערך 
מדבריכם, שעיקר הכל הוא לב טוב, 
ובבני"ש )ל"ג בעומר( כתב על זה 
רמז נפלא, שהמקום הראשון שכתוב 
בתורה אות ט' הוא בתיבת טוב, 
בפסוק וירא אלקים את האור כי טוב, 
ומתחילת בראשית עד תיבת טוב יש 
בסך הכל לב תיבות, רמז לב טוב, 

ז"ל הרואה טית והוא כמו שאחכ
בחלום סימן יפה לו, הואיל ופתח בו 
הכתוב לטוב תחילה, שזהו הוא טוב 

 הראשון שבתורה.

יף בדורשי רשומות ברמז פלא, ולהוס
כי בפסוק )תהלים נ"א י"ב( לב טהור 
ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי, 
יש להם ל"ב אותיות וט' תיבות, רמז 

 שע"י לב טוב יזכה ללב טהור.

ואף גם זאת בהנפלאות, במאמר 
הלשון בקידושין "הרי את מקודשת 
לי בטבעת זו כדת משה וישראל" יש 
בו ל"ב אותיות וט' תיבות, רמז לב 
טוב, שזהו אחד מן היסודות להחתן 
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והכלה כדי שידורו באהבה ואחוה 
יזכו ללבות ושלום וריעות, ועי"ז 

טהורות וקדושות, והשכינה יהי' 
 שרוי' ביניהם".

* 

שלשה כתובים הבאים כאחד מכוון 
 בחשבון ומשמעות של "מה טובו"

מה טובו אהליך יעקב משכנתיך 
 ישראל )במדבר כ"ד ה'(

ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום 
 ככוכבי השמים לרב )דברים א' י'(

נום ולא יישן שומר ישראל הנה לא י
 )תהלים קכ"א ד'(

כל אלו בגמטריא אלף תרצ"ב, 
המספר והמשמעות מכוונים כאחד 

 .והבן

* 

 לך ולהם לאכלה -וטוב למאכל 

האותיות מבראשית של תיבות מספר 
"וטוב למאכל הם כנגד מספר התיבות 
מבראשית של "מאכל אשר יאכל 
ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה" 

 קי"א, ופלא. -ד' אלפים ק"ג 

* 

 קטורת מעשרת

התיבות ישימו קטורה באפך הם כנגד 
 התיבות לכם יהיה לאכלה.

-מכוון זה לעומת זה במספר שצ"ו
שצ"ח הבאים כאחד מכוון במשמעות 

 לרמז שהקטורת מעשרת.

* 

שני השמות מתאחדים למנין של 
 שמע ישראל

רמז פלא בחשבון השמות, שם הוי' 
הוא במנין כ"ו, והשם אדני הוא במנין 
ס"ה, ועתה כי תבוא בחשבון להיות 
סופר ומונה ממנין כ"ו ולהלן, דהיינו 

כ"ז, עם כ"ח, ועוד עד מנין כ"ו עם 
ס"ה תמצא שהסך הכל הוא אלף 

 תת"כ כמנין שם הוי' שנזכר בתורה.

ע ישראל ה' אלקינו וכן ברמיזה, שמ
ה' אחד, בגמטריא אלף קי"ח, כמנין 
מ"ג פעמים שם הוי', וכן כמנין י"ג 
פעמים שם אלקים, ולפלא שאין בכל 
החשבונות שיהיו מתאחדים מנין כ"ו 
עם מנין פ"ו, רק מזה המנין של אלף 

 קי"ח.

והוא אחד יחיד ומיוחד, והבן, וכמנין 
 חופ"ה, ח"ה, י"ג, פעמים פ"ו.

* 
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שמו של אברהם ושרה במנין 
 התורה

שמו של אברהם נזכר בתנ"ך קע"ה 
פעמים רמז למנין שנותיו, שמו של 
שרה נזכר בתנ"ך ל"ח פעמים והוא 

מפ"ט  -רה כמנין השנים שנקראת ש
עד קכ"ז, ותיבת אברהם,שרה, שרי, 
בסך הכל נזכרו בתורה ר"ח פעמים 
כמנין שמות של יצחק, ובכללם 
בהבראם, כי שרי"ת, ותיבת יצחק 
נזכר י' פעמים בתורה, צ"ח פעמים 
בנ"ך, בס"ה חק, יצחק, ותיבת יעקב 
)כל השורש של עצמו( נזכר קפ"ב 
פעמים בתורה כמנין יעקב, ויש עוד 

פעמים השלשה אבות ביחד, טו"ב 
ועוד י"ד פעמים יעקב בכונה לעם 
ישראל, וכן רמ"ח מאמרים בש"ס 
המדבר מאברהם כמנין שמו, אף גם 
לפלא כי יעקב אבינו בש"ס נזכר 
קפ"ב פעמים כמנין יעקב, וכן יוסף 
הצדיק כמנין שמו, קנ"ו פעמים בש"ס 
כמנין יוסף, ובתנ"ך ר"י פעמים כמנין 

ני ישראל במצרים, רד"ו שנים שהיו ב
 וניצלו בזכות יוסף.

* 

השכינה שרויה בתוך בני ישראל 
 אף בזמן שהם טמאים

בשני מקומות שבתורה מביא רש"י 
הק' אלו הדברים שהשכינה שרויה 
בתוך בני ישראל אף בזמן שהם 

 טמאים.

המקום הראשון בפ' אחרי, השוכן 
אתם בתוך טומאתם, פרש"י אע"פ 
שהם טמאים שכינה ביניהם, ובמקום 
השני בפ' מסעי כי אני ה' שוכן בתוך 
בני ישראל, פרש"י אף בזמן שהם 
טמאים שכינה שרויה ביניהם, 
והקב"ה מזהירם, שלא תשכינו אותי 

ה, ועתה תחזה לפלא שאלו בטומאת
שני הפסוקים עולים למנין בחשבון 

 אחד.

וכפר על הקודש מטומאת בנ"י 
חטאתם וכן יעשה ומפשעיהם לכל 

לאהל מועד השכן אתם בתוך 
 טומטאתם )ויקרא ט"ז ט"ז(.

ולא תטמאו את הארץ אשר אתם 
ה אשר אני שכן בתוכה כי יושבים ב

אני ה' שכן בתוך בנ"י )במדבר ל"ה 
 ל"ד(.

בגמטריא כאחד ה' אלפים שע"ח, 
 בון ובמשמעות.מכוון בחש

* 

 עד ארבעין שנין -וטוב למאכל 
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אחכז"ל )שבת קנ"ב ע"א( עד ארבעין 
שנין מיכלא מעליא, מכאן ואילך 
משתי מעליא, ויש לזה רמז נפלא 
במנין פסוקי התורה, פסוק הארבעים 
שבתורה אמר הכתוב "וטוב למאכל" 
ובפסוק שלאחריו הוא הפסוק מ"א 
כתיב ונהר יוצא מעדן להשקו"ת וכו' 

א והבן, ואגב, דעת הראשון בתורה הו
בפסוק הארבעים, ועץ הדעת, רמז 

 -לבן ארבעים לבינה, שורש משקה 
שקה, מ"א פעמים בתנ"ך רמז לשנת 

 מ"א.

* 

 דיבורו של יהודה כמנין אני יוסף

מנין התיבות שדיבר יהודה אל יוסף 
בפרשת ויגש אליו יהודה ויאמר, הם 
סך הכל רי"ז תיבות, ותשובת יוסף 
אליו היתה בעיקר שני תיבות, "אני 
יוסף" והם בגמטריא רי"ז, במכוון, כי 

לא זה היתה כל מגמתו לשמוע זה ה
 הדבר.

* 

 ארור של נחששבעים פסוקים עד 

מדרש רבה פ' נשא, פי"ד, שבעים 
שקל, בשקל הקודש, מראש ספר 
בראשית עד קללת נחש ע' פסוקים, 
אר"פ שני אויבים לא נאבדו עד 

שהשלים עליהם שבעים פסוקים, 
הנחש והמן הרשע, הנחש מבראשית 
עד ארור אתה מכל הבהמה ע' 
פסוקים, המן מאחר הדברים האלו 
גדל המלך וגו' עד ויתלו את המן, ע' 
פסוקים, לתכלית ע' נתלה על נ', ואגב 
שורש ארור נזכר שבעים פעמים 

 בתנ"ך.

ולפלא בפסוק השבעים כתיב על 
גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, 
ומסוף התורה למפרע זה לעומת זה, 

עב ולחומי פסוק השבעים אה"כ מזי ר
רשף וכו' עם חמת זוחלי עפר, פרש"י 
נחשים המתהלכים על גחונם על 

 העפר, ופלא.

* 

 מנין פסוקים בפרשת בראשית

בכל פרשת בראשית יש בסך הכל, ז' 
פסוקים שיש בהן ז' תיבות, י"ג 
פסוקים שיש בהם י"ג תיבות, י"ד 
פסוקים של י"ד תיבות, ט"ו פסוקים 

 של ט"ו תיבות, ופלא.

* 

כנגד לא יהי'  -ורחל היתה עקרה 
 בך עקר ועקרה

רמז נפלא בשני כתובים הבאים כאחד 
בחשבון ובמשמעות )בראשית ל' ב'( 
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ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת 
אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן, 
בגמטריא ג' אלפים ע"ו שוה למנין 
הפסוק )ל' כ"ג( ותהר ותלד בן ותאמר 
אסף אלקים את חרפתי, בגמט' ג' 

 אלפים ע"ו.

וגם במנין התיבות זה לעומת זה 
מתחילתו ולמפרע "ורחל היתה יפת 
תאר ויפת מראה ויאהב יעקב את 
רחל" "ברוך תהיה מכל העמים לא 
יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך" 

ד מלפניו ומלאחריו שניהם באים כאח
 -למנין י' אלפים תיבות תתט"ז 

 תתכ"ה, זה לעומת זה ופלא.

* 

 -משנה ארוכה וגמרא קצרה 
 שס"ה ורמ"ח

במסכת שבועות )פרק שמיני ארבעה 
שומרין( יש משנה ארוכה וגמרא 
קצרה, ולפלא שבמשנה יש שס"ה 
תיבות, ובגמרא יש רמ"ח תיבות, 
ובסך הכל תרי"ג, ועיין במעשה רוקח 
על משניות רמזים נפלאים במנין 

 .האותיות

ואגב מספר שס"ה גידים לא נזכר 
בתלמוד, ומקורו בתרגום יונתן 
)בראשית א' כ"ז(, וגם בזוה"ק פ' 

וישלח דף ק"ע, ובגמ' מכות )כ"ג 
ע"ב( נזכר בדרשת רבי שמלאי, 

 שס"ה ימים כמנין ימות החמה.

* 

 אין קוראין לאבות אלא שלשה

וברמז נפלא "שורש אב" בכללות 
נזכר בתנ"ך כמנין ג"פ אבות, אלף 
רכ"ו פעמים, וכמנין אלף ברכה, 
ובתורה נזכר שורש "אב" תי"ב 
פעמים כמנין ג' אבות, וכמנין בית, 

 ופלא.

* 

ארץ וישראל מכוונים במנין 
 השרשים

 שורש ארץ נזכר ב"א תק"ד פעמים
בתנ"ך, וכן שורש ישראל, ויש עוד 

 י"א פעמים בנ"ך "ארץ ישראל".

ועוד לחזון כי בשנת ב' אלפים תק"ד 
שנה שבו נשלמו שבע שנות הוא ה

חילוק שחילק יהושע ארץ ישראל 
 לשבטי ישראל.

ובמנין הפסוקים, פסוק ב"א תק"ד 
)שמות ל"ד י"א( שמר לך וכו'  אה"כ

הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני 
 וגו'.
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ולמפרע מסוף התורה, פסוק ב"א 
תק"ד אה"כ )ויקרא כ' כ"ו( והייתם לי 
קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל 
אתכם מן העמים להיות לי, וברש"י, 
אם אתם מובדלים מהם הרי אתם 

וכדנצר שלי, ואם לאו הרי אתם של נב
 וחבריו, ותגלו מארץ הקדושה.

והפסוק )בראשית מ"ז כ"א( ואת העם 
העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים 
ועד קצהו, בגמטריא עה"כ ב' אלקים 

 תק"ד, והבן.

* 

 -מנין הפסוקים כנגד השנים 
 והאותיות כנגד השבתות

להבין ולהשכיל מה טמן ברמז מנין 
המכוון באותיות התורה של מספר 

אותיות, ועתה  304,805המסוים של 
תחזה שהם מדיוק בגילוי נפלא, כי 
הנה ידוע שיש ששים ריבוא שבתות 
וכן האותיות, ומובא במעשה רוקח 

פר הפסוקים ובמדרש תלפיות שמס
הם כנגד שנות העולם, פסוק לשנה, 
ולפי מ"ש בילקוט שמעוני שסכום 
הפסוקים הם ה' אלפים ח' מאות מ"ב, 
וכן מנה אותו רבי אליהו בחור בספרו 
מסורת המסורה )וזה מכוון במנין לפי 
טעם העליון שבעשה"ד של פ' יתרו 
ולא בפ' עקב( וכי תאמר שהפסוקים 

דע להגלות הם נגד מנין השנים, תתוו
שהאותיות הם נגד שבתות, ושנות 
החמה שהוא שס"ה ימים ורביע 
יתכפלם שבעתים לידע מנין השבתות 
לשנה תמצאהו לפלא שמנין השבתות 
של שנות ה"א תתמ"ב, הם עולים 
כמעט שוים במנין לחשבון של 

שבתים כמנין האותיות  304,805
שבתורה בין תבין בבינה יתירה 

 לפליאה הגדולה.

* 

 לב פעמים לב בתורה

כר בתורה תיבת ל"ב בל' שימוש נז
ל"ב פעמים כמנין לב, ואינו כולל לב 
השמים ולב ים שאינו במנין לבות 
בנ"א, וההסבר בזה כי ידוע שיש ל"ב 
נתיבות החכמה כמבואר בספר יצירה, 
להורות כי כל נתיב של חכמה יש לו 
לב, והחכמה בלא לב לא טוב, כמ"ש 
במשלי )י"ז ט"ז( למה זה מחיר ביד 

 .כסיל לקנות חכמה ולב אין

ושורש ל"ב בכללות נמצא כתוב 
בתורה סך הכל קכ"ב פעמים בואו 
חשבון בקאנקארדאניצע ותמצא 

והן עתה תא חזי מנינם בפרטות, 
במדרש קהלת )סוף פ"א( חושב ומונה 
נ"ח דברים שהלב עושה ומעשה 
מתפעל ומתהפך בהם על הפסוק 
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דברתי אני עם לבי ועל כולם מביא 
ראיות, שנאמר, ועליהם בא החכם 
השלם היעב"ץ במגדל עוז )עליית 
לב( והוסיף עליו עוד ס"ד דברים 
שהלב פועל ועושה, ומביא על זה 

 הפסוקים עיי"ש.ראיות מן 

והן עתה תחזה לפלא כי הסך הכל נ"ח 
וס"ד, הן בכללות קכ"ב דברים של 

כוונים למנין פעולת הלב, והן הנה מ
שורש לב הנמצא כתוב בתורה קכ"ב 
פעמים בכללות ושווים הם במנין 
ובמשמעות, והוא נפלא מפליאות 
תמים דעים בחשבונו של עולם 
התורה כי הכל נעשה בחשבון במנין 

 ובמשקל.

* 

זמן לידת אברהם ויעקב מרומז בין 
 מנין הפסוקים

לפלא בחשבון הפסוקים, הפסוק כ"ו 
בבראשית ויאמר אלקים נעשה אדם 
בצלמינו כדמותינו וגו' בגמט' ד"א 
תשס"ד, והפסוק כ"ז, ויברא אלקים 
את האדם בצלמו וגו' בגמט' ב"א 
תתט"ז, והחילוק ביניהם עולה למנין 
אלף תתקמ"ח, והוא השנה שבו נולד 

 פלא.אברהם אבינו ו

וכן הפסוק ל"א, וירא אלקים את כל 
אשר עשה וגו' בגמט' ג"א ס"ה, 
והפסוק שלאחריו, ויכלו השמים 

וכל צבאם, בגמט' תתקנ"ח,  והארץ
והחילוק ביניהם עה"כ הוא מנין ב"א 
ק"ח, והוא השנה שבו נולד יעקב, וגם 
פסוק כ"ח בצירוף שב"ת בגמט' 
כפסוק כ"ט ופסוק ב' וג' כפסוק ז' 

ח' בגמט'  -בצירוף יעקב, פסוק ג' 
ה בגמט' כמנין -ד-כפסוק ט', פסוק ג

 ט, ופלא.-פסוק ו

* 

 

 פרו ורבו כמנין הריון

תיבת פרו הוא במנין תיבה רע"א 
כמנין הריון, כמובא בגמ' נדה ל"ח 
ע"ב, ימי עיבורה של אשה רע"א ימים 

 כמנין הריון.

וכן יש רע"א תיבות מאלה תולדות 
השמים, עד כי מאיש לקחה זאת, וכן 
יש רע"א תיבות מויבן ה' אלקים את 
הצלע, עד בעצב תלדי בנים, הכל 

 מרומז להריון.

ומה שנרמז הריון של אשה בברכה זו 
פרו ורבו הנאמר לדגים, מובן 
עפימ"ש רש"י )יומא ע"ה.( זכרנו את 
הדגה דגה הוא לשון תשמיש כמו 
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וידגו לרוב, ובגמ' ברכות )מ' ע"א( 
ין ומרבין כל גופו של דגים קטנים מפר

אדם, ובגמ' כתובות )ה' ע"א( בתולה 
נשאת ברביעי, ונבעלת בחמישי, 
הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים פרו 

 ורבו ומלאו את המים, והבן.

* 

מרומז באותיות  שנות חיי אבותינו
 התורה

משנולד אברהם בשנת אלף תתקמ"ח 
עד שמת יעקב בשנת ב' אלפים רנ"ה 

נים כולם שוין הם בסך הכל ש"ז ש
לטובה, ובאלו השנים נעשו כל 
המאורעות לאבותינו וגם לי"ב שבטי 

ה בני ישראל, ולכל העם בני -י
 ישראל.

ועתה תראה ותחזה שבמספר 
האותיות מבראשית מפסוק ו' עד י"ב 
המדברים מיצירת האדם וכל הנעשה 
עמו בגן עדן מקדם, הן הנה במספר 
האותיות מאלף תתקמ"ח ו' דוהשקה 
עד סו"פ י"ב, ואבן השהם, יש ב' 
אלפים רנ"ה אותיות הוא השנה שבו 

 מת יעקב אבינו.

וברמז, שם האחד פישון הוא נילוס 
נהר מצרים שנתברכו בזכות יעקב 
אבינו, ואבן השוהם מרומז על יוסף 

באבני החושן כידוע, וגם אשר שם 
הזהב כי כל הכסף שבעולם הביאו 
למצרים, ויוסף הוא המשביר, וגם י"ז 
אותיות אחרונות המתחיל מתיבת טוב 
שם הבדלח ואבן השהם רמז לשבע 
עשרה שנה ויחי יעקב בארץ מצרים, 
והבן לפלא, אף גם שהם רמז למשה, 
וגם האדם לנפ'ש חי'ה ס"ת משה אשר 
גאלנו ממצרים ונתן לנו השי"ת תורת 

 ת.משה אמ

* 

 שורש אמתחת

בתורה, ובסך  דהיינו שק לא נזכר רק
הכל ט"ו פעמים וכולם בפרשת אחי 

תחת, האמת הי'  -ורמז אמת  -יוסף 
 נסתר מתחתיו, והבן.

* 

 חזק חזק

כל השורש של חזק נזכר בתורה נ"ד 
פעמים, וברמז תיבת נע ונד הם כנגד 
תיבת חזק ואמץ, אלף רנ"ח תיבות 
מהתחלה ולמפרע, חיזוק גדול לאלו 
הנע ונד, חזק והתחזק, הרה"ק מצאנז 
. זצ"ל אמר פעם בדרך צחות, נע ונד

 נישט עסן, נישט דאווענען, והבן.

* 
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 דודו ומסרפו

ונשאו דודו ומסרפו )עמוס ו' י'( 
וברד"ק וכן באבע"ז מפרש, דודו הוא 
אחי אביו ומסרפו הוא אחי אמו, ואין 

 חבר במקרא.לו 

בשו"ת רעק"א ח"א במבוא מביא 
מכתב שכתב רעק"א לדודו בזמן 
חתונתו, לכבוד מר דודי ומסרפי 

 פי.ואלו

עה"פ או דודו או בן דודו יגאלנו 
מתרגם, או אח אבוהי, או בר אח 
 אבוהי יפרקנה, כי דוד הוא אחי אביו.

* 

 נא לשון בקשה

ר ת"י פעמים שורש "נא" בכללות נזכ
בתנ"ך כמנין בקשה, רמז אין נא אלא 
לשון בקשה, תיבת נא בלא שימוש 
וקישור, נזכר בתנ"ך שמ"ה פעמים, 
רמז למשה רבינו, אעברה נא, סלח 

 נא.

* 

 צדיק בתנ"ך כמנין צדיק

ר"ד פעמים בתנ"ך נזכר שורש צדיק, 
צ"ד פעמים עם שימושים, ק"י פעמים 
בלי שימוש, ויש עוד ב"פ ויסלף דברי 

צדיקים, שפי' דברים המוצדקים, 
 וא פלא והפלא.וה

* 

רמז בפסוקים  -שמע ישראל 
 בחשבון מנצפ"ך

ויאמר אלקים יהי רקיע  -פסוק ו' 
 5030בתוך המים וגו'. בגמט' 

ם את הרקיע ויעש אלקי -פסוק ז' 
 8171ויבדל בין המים וגו'. בגמט' 

ויקרא אלקים לרקיע שמים  -פסוק ח' 
 3935וגו'. בגמט' 

ויאמר אלקים יקוו המים  -פסוק ט' 
 5958מתחת השמים וגו'. בגמט' 

הגמטריאות של אלו הפסוקים 
 בחשבון מ' דמנצפ"ך הן.

חשבון היוצא מהם עולה למנין אלף 
קי"ח ופלא כמנין "שמע ישראל ה' 

 אלקינו ה' אחד" בחילוק שביניהם.

* 

 יום שנכפל בו כי טוב

פסוק י"ב, ותוצא הארץ דשא עשב 
 4335מזריע זרע למינהו וגו'. בגמט' 

י"ג. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. 
 1342בגמט' 
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ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע  י"ד.
 3744השמים וגו'. בגמט' 

חשבון היוצא מהחילוק שביניהם 
כמנין יום שנכפל  591עולה למנין 

 בו כי טוב ופלא

* 

 סכום התיבות שבתורה

ע"ט אלפים תתקע"ו תיבות וברמז 
ע"ט סופר, ע'ין ט'ובה, תתקע"ו ולא 
תריעו, ונתחלק לג' חלקים, דבר 

כ"ו אלפים קנ"ה תיבות,  -השי"ת 
כ"ז אלפים רס"א  -חלק התורה 

כ"ו  -אדם בכללות תיבות, דברי בני 
אלפים תק"ס תיבות, וברמז, וכתבתי 
לך שלישים במועצת ודעת, תלתאי, 
 תורה תלתאי ע"י תלתאי, עם תלתאי.

* 

מנין תרי"ג מרומז בפסוקים של 
 קריאת שמע

הגמטריאות של אלו הפסוקים 
והחילוקים היוצא מביניהם בחשבון, 

 עולה למספר תרי"ג, ופלא.

דברים י"א י"ז, וחרה אף ה' וגו', 
 5539בגמט' 

יח. ושמתם את דברי אלה על לבבכם 
 5150ועל נפשכם וגו', בגמט' 

יט. ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם 
 4148וגו', בגמט' 

* 

זה לעומת זה במספר התיבות 
 שבתורה

אברהם אבינו דיבר סך הכל תקכ"ג 
תיבות, וכנגדו בלעם הרשע, יצחק 
אבינו דיבר סך הכל רמ"ט תיבות, 
וכנגדו לבן הרשע, יוסף הצדיק דיבר 
תשפ"ב תיבות, וכנגדו פרעה וכל 
עבדיו, יעקב אבינו ורחל ולאה דיברו 
בסך הכל אלף תת"כ תיבות וכמנין 

י"ב הזה סך הכל דיבורים של כל 
שבטים. והם כמנין פעמים שנזכר שם 
הוי' בכל התורה, וכן הן מנין השרשים 
שבכל התורה שממנו נשתלשלו 
ונתחברו כה"ת, פ"ג מאמרים דיבר 
יעקב אבינו, פ"ג מאמרים סך הכל של 
בני יעקב, כ"ג מאמרים שדיבר בלעם 

 הרשע, וכ"ג תיבות שדיבר האתון.

* 

דבר ה' בכל  -רפ"ה מאמרים 
 התורה כולה

וכמנין הזה רפ"ה מאמרים בסך הכל 
של דברי אדם וחוה, נח, אברהם יצחק 

שרה רבקה רחל לאה, וכל  -יעקב 
 טים.השב
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* 

 ברכות חתנים וכלות במנין שוה

ויברכו את רבקה  -ראשית כ"ד ס' ב
ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי 
רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו, 
בגמט' ד"א תרס"ב, כמנין הפסוק 
)רות ד' א'( יתן ה' את האשה הבאה 
אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו 
שתיהם את בית ישראל, בגמט' ד"א 

 תרס"ב.

ולהפליא פלאות כי משניהם לומדים 
כל הברכת חתנים, ושצריך עשרה בני 

ה -אדם ובשניהם ט"ו תיבות, י
 שהשכינה שרוי' ביניהם.

* 

 שם אדנ"י הראשונה בתורה

המקום הנזכר שם אדנ"י בראשונה 
בתפילת אברהם אבינו בתורה הוא 

שהתפלל על בנים, ויאמר אברם 
אדנ"י ה' מה תתן לי ואנכי הולך ערירי 
ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר, 

 ב"ן אותיות במאמרו.

ולפלא שכאן נזכר שם הוי' במנין ס"ה 
מבראשית כהשם אדנ"י, ושם האחרון 

ואתפלל אל ה' ואומר אדנ"י  -בתורה 
אלקים אל תשחת עמך ונחלתך וכו' 
זכור לאברהם ליצחק וליעקב וגו', וזה 

השם נזכר בתנ"ך תכ"ה פעמים, והוא 
 - י-שד -אלקים  -כמנין שם הוי' 

וכידוע מאריה"ק שהשם תכ"ה הוא 
שם של הריון, והם האותיות שאחר 

י, וס"ת של הנך הרה וילדת בן, -ד-ש
 ה.-ור"ת של כל הנשמה תהלל י

וזה מרומז בתוס' )יבמות ס"ה ע"ב( 
שאין לה למהר לסתור בנינה, כי 
רחמי שד"י מרובים, והוא בכוונה 

-נסתרה, השם תכ"ה אחרי אותיות ש
 י וזהו ברכות שדים ורחם, והבן.-ד

רמזים נפלאים במנין התיבות 
 ואותיות שבתורה

פסוק אחד בתורה שיש בו כ"ו תיבות 
כמנין שם הוי' ופ"ו אותיות כמנין שם 

 וזהו. -אלקים 

שמות כ' י"א כי ששת ימים עשה ה' 
וכו' על כן ברך ה' את יום השבת 

וכן פסוק אחד בנ"ך  -ויקדשהו 
)מלאכי ג' י"ט( כי הנה היום בא בער 
כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה 
קש ולהט אתם היום הבא אמר ה' 
צבאו"ת אשר לא יעזב להם שרש 

 וענף, ופלא.

פסוק אחד בתורה שיש בו כ"ו תיבות 
וצדיק אותיות, שמות ל"ג ז' ומשה 
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יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה 
 וגו'.

ארבעה פסוקים בתורה שיש בהן כ"ו 
תיבות כמנין שם הוי' וצ"א אותיות 

ואלו הן בראשית  -כמנין שני השמות 
א במיטב מ"ז ו', ארץ מצרים לפניך הו

הארץ וגו', דברים ט' כ"א, ואת 
חטאתכם אשר עשיתם את העגל 

מזה  -לקחתי ואשרוף אותו באש וגו' 
נראה שהקב"ה מחל להם חטא העגל. 
דברים י"ח ט"ז, ככל אשר שאלת 
מאת ה' אלקיך בחורב ביום הקהל 
לאמר לא אוסיף לשמוע את קול ה' 

 אלקיך וגו'.

דברים כ"ט י"ט, לא יאבה ה' סלוח לו 
כי אז יעשן אף ה' וגו', ומזה נראה שזה 

 בא ברחמים כי באבוד רשעים רנה.

בכל התורה יש בסך הכל ס"ד פסוקים 
שיש בהן כ"ו תיבות, ועה"כ כמנין 
שם אדנ"י, י"ז פסוקים שיש בהן צ"א 
אותיות, ל' פסוקים שיש בהן פ"ו 
אותיות, פ"ד פסוקים שיש בהן ס"ה 

 .אותיות כמנין שם אדני

ופלא שכל הפסוקים של כ"ו תיבות 
מדברים ממאורעות של רחמים וכל 
הפסוקים של צ"א אותיות, פסוקי 

 דרחמי.

וכל הפסוקים של פ"ו אותיות מדברים 
מדינים וכהנה, כי כל פסוקי דפסקי 
משה כולם מסיני מפי הקב"ה במנין 

 שקל ופלא.ובמ

* 

כמתא ברא בחו -בראשית ברא 
 עלמא

בראשית ברא אלקים את השמים ואת 
הארץ, תרגום ירושלמי בחוכמתא 

נרמז  ברא עלמא, והקשו כולם האיך
תיבה חכמה בפסוק, וראיתי דבר 
נחמד בזה בחשבון מספר הקדמי, 
דהיינו "חכמה" בגימטריא ע"ג, ובזה 
החשבון אם תספור כל המנינים מאלף 

וזהו המנין  2701עד ע"ג, עולה 
גמטריא של הפסוק ראשון ב"א 

 תש"א. במכוון לתיבת חכמה.

ואגב לפלא שפסוק השני העולה לזה 
המנין הוא בפסוק שאחרי המבול 
כאשר נתחדשה הבריאה כמקדם, 
)בראשית ח' י"ד( ובחדש השני 
בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה 

מטריא ב"א תש"א, בחכמה הארץ, בג
יסד הארץ, ועוד בזה המנין בדומה 
הוא בדברים ג' כ"ה, אעברה נא 
ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר 
הירדן ההר הטוב הזה והלבנון, 

 בגמטריא ב"א תש"ב, והבן.
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* 

מנין האותיות בקריאת שמע 
 לב פעמים ל"ב ובשירה,

מנין האותיות בכל פרשת קריאת 
שמע בכללו עולה בסך הכל אלף 

 אותיות.

וכשתצטרף ברוך שם כבוד מלכותו 
לעולם ועד עולה למנין אלף כ"ד 
שהוא ל"ב פעמים לב בריבוע, וכן 
 מנין האותיות של שירת הים )שמות

כא( שהם תתע"ה, בצירוף -ט"ו א
האותיות של שירת הבאר )במדבר 

כ( שהם קמ"ט, וביחד הם אלף -כ"א יז
כ"ד, כמו יסוד מזבח העולה שהם ל"ב 

וכן כל הפרשה  -פעמים לב בריבוע 
שמשה רבינו מבקש לדעת את דרכי 

 -ה' ומבוקשו ניתן לו, )שמות לג י"ב 
ל"ד ז'( ויאמר משה אל ה', עד ועל 

מנין האותיות הם אלף כ"ד,  רבעים,
 שהם ל"ב פעמים לב בריבוע, ופלא.

* 

תיבות שבקריאת שמע בצירוף 
 עשרת הדברות

לפי המשנה היו הכהנים קוראים 
בביהמ"ק בכל בוקר את עשרת 
הדברות וג' פרשיות של קריאת שמע, 
ועתה כאשר תצרף כל תיבות של הג' 

פרשיות של קר"ש, ביחד עם עשרת 
הדברות הראשונות והשניות, עולה 

 ביחד תרי"ג תיבות.

עשה"ד הראשונות, קע"ט תיבות 
והשניות קפ"ט תיבות, וכל פרשיות 
של קר"ש עם בשכמל"ו, הם רמ"ה 

תרי"ג תיבות, כמנין תיבות ובסך הכל 
 תרי"ג מצות.

כל מעשה בראשית מנין התיבות 
תל"ד. עשרת הדברות הראשונות 

ם תרי"ג תיבות, כמנין קע"ט, וביחד ה
 תרי"ג מצות.

הפרשה האחרונה שבתורה )דברים 
יב( יש בהן בסך הכל קע"ו -ל"ד א

עתה כאשר תצרפם עם עשרת תיבות ו
הם  -הדברות השניות שהם קע"ט 

עולה ביחד שס"ה, כמנין הימים 
בשנה, ואם תצרפו עם פסוקי הקדמה 

ה( -של עשה"ד השניות )דברים ה' א
שיש בהן ע"ב תיבות אז יעלה ביחד, 

 רמ"ח כמנין אבריו של אדם.

* 

מספר הפרשיות בתורה ששוין 
 במנין הפסוקים

וישלח,  -קמ"ו, נח  -מקץ  -בראשית 
 -ו, חיי שרה קכ" -ראה  -קנ"ג, לך 

קי"ב,  -מטות  -ק"ה, וישב  -דברים 
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תולדות, ויגש, בא, כי תצא, ק"ו, 
 -עקב  -אמור, קכ"ד, ויקרא  -שמות 

 שופטים צ"ז. -קי"א, צו 

* 

ר בראשית כל הפרשיות של סד
 בגמטריא כמנין הי"ב שבטים

בראשית נח לך לך וירא חיי שרה 
תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש 
ויחי בגימטריא כמנין ראובן שמעון 
לוי יהודה יששכר זבלון דן נפתלי גד 

 אשר יוסף בנימין שבטי ישראל.

* 

פסוקי לידת משה רבינו נגד פסוקי 
 מה פרה אדו

ולא יכלה עוד הצפינו  -שמות ב' ג' 
ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר 

ן ובזפת ותשם בה את הילד וגו' מני
 אלף תקנ"ח. -הפסוק מבראשית 

ולמפרע מסוף התורה, הפסוק במנין 
 -אלף תקנ"ח, אה"כ במדבר י"ט ב' 

ת התורה וכו' ויקחו אליך זאת חוק
פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום 
אשר לא עלה עליה עול, רמז, אמר 
הקב"ה למשה לך אני מגלה סוד של 
פרה אדומה, ועוד לקרא, מספר 
התיבות של פרשת פרה אדומה 

כב, סך הכל כמנין -במדבר י"ט, א

משה עה"כ וכן פרה אדומה בגימטריא 
וש כמנין משה, ופלא, ואגב, לחיד

בפרשת ויקהל משה, יש בס"ה אלף 
 תקנ"ח תיבות וכן בפרשת וישב.

* 

 

מספר הפרשיות ששוין בתיבות 
 ובאותיות

ראה, א' תתקל"ב תיבות,  -בראשית 
מקץ, ב' אלפים כ"ב תיבות,  -ויצא 
כי תבוא, אלף תשמ"ז, חיי  -עקב 
ותיות, משפטים, ה"א שי"ד א -שרה 

חוקת ד"א תר"ע אותיות,  -שמיני 
ד"א תרח"ץ  -מצורע  -נצבים וילך 

ו"א  -כי תבוא  -אותיות, בהר בחוקתי 
תרי"ג  -תתי"א אותיות, פ' האזינו 

 תיבות עה"כ.

* 

זמן לידת אברהם אבינו מרומז 
 בפסוקי התורה

אברהם אבינו נולד בשנת אלף 
תקמ"ח לבה"ע, מנין הפסוק 
מבראשית, אלף תתקמ"ח )שמות ט"ו 

י עשרה כ"ז( ויבאו אלימה ושם שת
עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם 

 על המים.



 
- 126 - 

פרש"י, שתים עשרה עינות מים, כנגד 
להם, וע' תמרים י"ב שבטים נזדמנו 

כנגד שבעים זקנים, והבן הרמז, וגם 
ויחנו שם על המים, רמז לאברהם 

 מדת החסד.

כי ידע אלקים  -ג' ה'  פסוק בראשית
כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם 
והייתם כאלקים ידעי טוב ורע, 

 בגימטריא עה"כ אלף תתקמ"ח.

במנין התיבות )בראשית ה' כ"ח( מן 
תיבת "ויולד בן" )נח( עד "תרח 
הוליד את אברם" יש ביניהם אלף 
תתקמ"ח תיבות וכן משם עד "כעת 
חיה ולשרה בן" יש ג"כ אלף תתקמ"ח 

 תיבות, ופלא.

* 

זמן לידת יצחק אבינו מרומז 
 בפסוקים

יצחק אבינו נולד בשנת ב' אלפים מ"ח 
לבה"ע, במנין הפסוקים יש ב' אלפים 
מ"ח פסוקים עד הפסוק )שמות י"ט 
כ"ב( וגם הכהנים הנגשים אל ה' 
יתקדשו וגו' וגם הפלא שזה הפסוק 

 בגימטריא עה"כ ב"א מ"ח, כמנינו.

* 

 את שבתורה ]בלי שימוש[

"את" בתורה סך הכל ב"א ת"ר 
פעמים כמנין מאה פעמים שם הוי', 
ומזה ב"א שמ"ו פעמים בסגול, ורנ"ד 
פעמים בצירי רמז למאמר רבי 
עקיבא, כיון שהגיע לאת ה' אלקיך 
תירא פירש, כי בזה הדרשה נשלם 

 החשבון של שם הוי' בשלימות.

* 

 חותמו של הקב"ה אמת

האותיות שבתחילת הבריאה וסוף 
הבריאה סך הכל אותיותיו כמנין 

ה קצ"ז אותיות, -אמת, בראשית א' א
א' לא, ב' ד, רמ"ד אותיות, ס"ה תמ"א 

 ותיות כמנין אמת.א

* 

 

 שבע רצון -נפש החיה 

מספר התיבות מבראשית עד ואת כל 
רמ"ח, ומסוף התורה  -נפש החיה 

למפרע, עד שבע רצון ומלא ברכת ה' 
רמ"ח, ע"ש הכתוב ומשביע לכל חי  -

 רצון.

* 

רמז נפלא במנין ה' אלפים ש"כ 
 בלידת הבן
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מספר האותיות מבראשית עד וידע 
תו ותלד בן ה"א אדם עוד את אש

ש"כ, מספר התיבות מבראשית עד 
וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה, 
מספר הפסוק למפרע, עד ואברהם בן 
מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו ה"א 
ש"כ, הפסוק שהוא בגמטריא ה"א 
ש"כ ויאמר קח נא את בנך את יחידך 
אשר אהבת את יצחק וגו'. מספר 
הפסוק מבראשית במנין ה"א ש"כ 

)דברים ט"ו ה'( רק אם שמוע  אה"כ
תשמע בקול ה' אלקיך לשמור לעשות 
את כל המצוה הזאת וגו', ואגב רק אם 
שמוע תשמע בקולי ר"ת בראשית 

 ואין כדוגמתו.

* 

פרשת הקרבנות מכוון להפסוק 
 שבו נתקדש אהרן ובניו

מנין האותיות של פ' ויקרא הם ו"א 
רכ"ב, והוא כמנין גמטריא של הפסוק 
)ויקרא ח' ל'( ויקח משה משמן 

אהרן על בגדיו  המשחה וכו' ויז על
ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וגו' בגמט' 

 ו"א רכ"ב.

* 

 רע אהרןלא מז -ובני קרח 

ובני קרח אסיר ואלקנה  -התיבות 
ואביאסף אלה משפחת הקרחי )שמות 

ן הוא לא מזרע אהר -ו' כ"ד( והתיבות 
להקטיר קטורת לפני ה' )במדבר י"ז 
ה'( הם מכוונים כאחד זה לעומת זה 

 -ע"ו  -במספר כ"ב אלפים תרס"ט 
 ופלא.

* 

יציאת מצרים מכוון לכניסה לארץ 
 ישראל

מנין התיבות של פ' מטות הם אלף 
תפ"ד, והם מכוון למנין הגמטריא של 
הפסוק )שמות ב' כ"ה( וירא אלקים 

 את בני ישראל וידע אלקים.

רמז שם יצאו ממצרים וכאן הפרשה 
שנכנסו לארץ ישראל, מקיש הוי' 

 ליציאה, והבן.

* 

שם ה'  -פרשת עשרת הדברות 
 נקרא עליך

אלף  -מנין התיבות של פרשת ואתחנן 
תתע"ח, והוא כמנין הגמטריא של 
הפסוק )דברים כ"ח י'( וראו כל עמי 
הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
ממך, וכן הוא גמטריא של הפסוק 
)במדבר כ"ו נ"ו( על פי הגורל תחלק 

 נחלתו בין רב למעט.
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* 

 לאלה תחלק הארץ -וילך משה 

מנין האותיות של פרשת וילך הם, ב' 
גמטריא של אלפים קכ"ג, והוא כמנין 

הפסוק )במדבר כ"ו נ"ג( לאלה תחלק 
הארץ בנחלה במספר שמות. ואגב, 
בשנת ב"א קכ"ג נסתלק אברהם 

 אבינו ע"ה.

 -ומנין האותיות בפ' וזאת הברכה 
אלף תתקפ"ט, והוא כמנין גמטריא 
של הפסוק )בראשית כ"ה ח'( ויגוע 
וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע 
ימים ויאסף אל עמיו, רמז פלא 
להסתלקות אברהם אבינו והפרשה 
שבו נסתלק משה רבינו ע"ה, מכוונים 

 במנין.

* 

שם אהרן ק"ה פעמים בפרשה 
 בדילוגין

קרא בי"ג פסוקים הראשונים שבפ' וי
נמצא נסתר באותיות, שמו של אהרן 
ק"ה פעמים בתוך דילוגי אותיות, 
ומהן כ"ה פעמים אותיות א'ה'ר'ן' 
שוים והשאר צירופים שונים, דהיינו 

נאהר, וכדומה,  -ראהנ  -הארנ  -אהנר 
 דו"ק ותשכח.

* 

אמת בפרשת ארבעים ושש פעמים 
 ציצית

בחמש פסוקים של פרשת ציצית 
מא( נמצאת תיבת  -)במדבר ט"ו, לז

ן מ"ו אמת בתוך האותיות בדילוגי
 -פעמים, ט"ז פעמים המתחיל מקדם 

וכ"ד פעמים מלאחריו למפרע, וזהו 
שאמרו חכז"ל שלא יפסיק בין ה' 
אלקיכם לאמת, ואין בכל התורה 
שיהי' כ"כ דילוגים של תיבת אמת 

 בפרשה אחת.

* 

 עד אנכיאנכי פעמים אנכי 

אנכי בגמט' פ"א, ויש פ"א פעמים 
אנכי  -עד  -שנזכר אנכי בתורה 

 שבעשרת הדברות של משנה תורה.

* 

 עולם פעמים עולם עד עולם

יש בתנ"ך קמ"ו  -מ"ו עולם בגמט' ק
פעמים עולם עד הפסוק ובנו ממך 

 חרבות עולם.

* 

 עד בני ישראל מנין ישראל תיבות

מתחילת התורה עד סוף וישם שם את 
האדם אשר יצר, יש תקמ"א תיבות 

 -ה למפרע כמנין ישראל, ומסוף התור
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עד תיבת בתוך בני ישראל ואף גם 
הוא המספר י"ב של תיבת ישראל 

 מסוף התורה, רמז לי"ב בני ישראל.

* 

 עולם שנה נפש -שלשה אחד 

שלשה "אחד" במעשה בראשית, יום 
אחד, מקום אחד, בשר אחד, רמז 

 לעולם שנה נפש.

והתיבה הי"ח במאמרו של הקב"ה 
הוא תיבת אחד )בראשית א' ס'(, אל 

 מקום אחד, מקומו של עולם.

* 

 מנין ח"י לברכה

תיבה הי"ח במאמר ה' לאברהם לך לך 
מארצך וגו' הוא תיבת "ברכה", 

 ואגדלה שמך והיה ברכ"ה.

תיבה הי"ח במאמר הקב"ה לאברהם 
)בראשית י"ז ט"ו( וגם נתתי ממנה לך 

 בן "וברכתיה".

תיבה הי"ח במאמר הקב"ה ליעקב, 
המתחיל )בראשית כ"ח י"ג(, הארץ 

"ונברכו" בך  -אשר אתה שוכב עליה 
 כל משפחות האדמה.

 אין לשון תפילה בתורה

ולשון  -בתורה כתיב לשון ויפלל 
תפילה מובא בתהלים ל"ב פעמים עם 
כל השמושים, ובסך הכל בנ"ך ע"ז 

 פעמים כמנין מז"ל.

* 

 אין יאוש במקרא

אין לשון יאוש במקרא, לשם דבר, 
וזהו שאמר הרה"ק מוהר"ן מברסלב 
זצ"ל, קיין יאוש איז נישט 

ש ה"פ נואש כפועל פארהאנדען, וי
יוצא, ואחת, )קהלת ב' כ'( וסבותי אני 

 ליאש את לבי.

א ורמז בפסוק )ישעי' נ"ז י'( יגעת ל
אמרת נואש, וברמז כי יגעתי ומצאתי 

 תאמין והבן.

* 

 אין שכחה לפני כסא כבודך

אין שם דבר "שכחה" בתנ"ך, ויש 
פועל בתורה טו"ב פעמים, ובנ"ך פ"ז 

 פעמים כמנין שם אלקים עה"כ.

* 

 פעם אחד בתנ"ך -מלמד ותלמיד 

, כתוב )שופטים ג' מלמד, לשם דבר
ל"א( ויך את הפלשתים... במלמד 
הבקר, ופירושו מקל שבראשו דרבן 

לשם דבר, כתיב  -לזרז הבקר. תלמיד 
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)דה"א כ"ה ח'( כקטן כגדול מבין עם 
תלמיד, ומלמד לפועל יוצא, ה"פ 

אשר אנכי מלמד אתכם  -בתנ"ך 
לעשות, מלמד ידי למלחמה, המלמד 

ברכת אדם דעת, המלמד ידי לקרב, וב
התורה אנו מברכין המלמד תורה 

 לעמו ישראל.

* 

 כל כתם שבמקרא נכתב לטובה אות

כל לשון כתם בפסוקי התנ"ך נזכר 
לטובה אות, ומשמעותו זהב מובחר 
כמו כתם הטוב, כתם אופיר כתם 

ורק במקום אחד  -טהור, כתם פז 
נראה הכונה לשון נתלכלך, והוא 
בירמי' ב' כ"ב, כי אם תכבתי בנתר 
ותרבי לך בורית נכתם עוונך לפני 

אלקים, ועיין רש"י, ואולי  נאום ה'
אפשר להפכו לטוב וכך נפרשו כאשר 
האדם מטהר את עצמו מכל חטאתיו 
בבורית שהוא לשון נקי ולפני ה' 
תטהרו אזי יתהפכו עוונותיו לזכיות, 
ונכתם עוונך לפני ה' לכתם הטוב, 
 כתם טהור, והזדונות יתהפכו לזכיות.

* 

 עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות

מקורו בתיק"ז בתפילת "פתח אליהו" 
אנת הוא עילת העילות  רבון העולמים

 וסיבת הסיבות וכו'.

והנה תיבת עילה הוא לשון ארמית, 
עלה  הו"ו בעיןומקורו בדניאל ו' ה' 

להשכחה, והיינו בלה"ק עלילה, 
שהוא לשון פעולה ומעשה, כמו גדול 
העצה ורב העלילה, הודיעו בעמים 

לילותיו, ויש פעמים שהוא לשון ע
 דיבה, כמו עלילת דברים.

ותיבה "סיבה" נזכר פעם אחת בתנ"ך 
ט"ו( כי היתה סיבה )מלכים א' י"ב 

מעם ה', ופ"א, היתה נסבה מעם 
האלקים )דה"ב י' ט"ו(, ופ"א, והוא 
מסבת מתהפך בתחבולותיו )איוב לז 

 י"ב(.

ולהפליא לשון התרגום עה"פ כי היתה 
סיבה מעם ה', ארי הות פלוגתא מן 
קדם ה', ולכאורה מה ענין פלוגתא 
לסיבה, ואפ"ל כי שורש הדבר של 
פלוגתא הוא לשון הפלגה, מפליג 
בספינה, דהיינו מרחיק מן הדבר, וזהו 
ג"כ ענין של מחלוקת שמרחיק מן בר 

ת הלשון לומר פלוגתי', ולכן כוונ
שאף לפעמים נראה לפי ראות עיני 
האדם שע"י סיבה זו שנסתבב עוד 
יתרחק מן ישועתו והצלחתו, ואולם 
באמת סיבה ההוא מאת ה' היתה זאת 
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המסבב כל הסיבות שעי"ז ההרחקה 
יתקרב יותר הישועה לבוא במהיר 

 ובהצלחה.

* 

 אשרי יושבי ביתך

כל הפרק של תהלה לדוד, מן ב
ארוממך, יש בס"ה תרל"ה תיבות, 
ג"פ תרל"ה בגמט' אלף תתק"ה כמנין, 
כל האומר תהלה לדויד כל יום ג' 
פעמים מובטח לו להיות בן עולם 

 הבא" בגמטריא אלף תתק"ה.

* 

של ראשי תיבות וסופי תיבות 
 החומשים

ס"ת של ראשי חמשה חומשי תורה 
בגמט' כמנין תורה, בראשי"ת ואל"ה 

 ויקר"א וידב"ר אל"ה

ר"ת וסופי תיבות של סוף החומשים 
בגמט' רמ"ח כמנין אברהם, 
ב'מצרי"ם מ'סעיה"ם ס'יני' י'ריחו' 

 י'שרא"ל.

* 

 

 

תתק"ס לוגין רמוזים באותיות 
 ותיבות

וה, וברמז יש תתק"ס לוגין שיעור מק
תתק"ס תיבות עד ואיבה אשית בינך 
ובין האשה, לרמז שהנחש גרם להם 
נדות באשה שתצטרך ליטהר במי 
מקוה, ואף גם הוא שיעור ביטול 
לברי', עפ"י הירושלמי )תרומות פ"י 

 ה"ה(.

ובשרשי התיבות מבראשית, שורש 
תתק"ס הוא תיבת רחמים, הנזכר 

י -ד-ל ש-ראשונה בתורה, בפסוק וא
יתן לך רחמים לפני האיש, וכן תלי 

 תלים בגמט' תתק"ס.

ובמנין הפסוקים שבתורה, פסוק 
תתק"ס אה"כ )בראשית ל"ב ל"ב( 
ויזרח לו השמש כאשר עבר את פניאל 
והוא צולע על ירכו, גם יצירת הולד 

ת ופלא, והוא במ' יום יש תתק"ס שעו
כמנין מקבץ נדחי עמו ישראל, 

 בגמטריא תתק"ס.

וע"ד אגב, בשרשים שבתורה, תיבת 
ני פעמים בתורה, ארח נזכר רק ש

ארח כנשים, שפיפון עלי ארח, 
והפירוש הוא כי ארח כנשים היינו דם 
נדות ושפיפון הלא הוא הנחש, וזהו 
שפיפון עלי ארח, שהוא הוא הגורם 

 לארח כנשים, והבן.
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* 

 קטורת הסמים

קטרת הסמים במילוי דמילוי בגמט' 
ג"א תקנ"ט כמנין כל הי"א סממני 
הקטורת, ואלו הן, צרי צפרן חלבנה 
 לבנה מר קציעה שבלת נרד כרכם
קשט קלופה קנמון, בגמטריא בס"ה 

 ג"א תקנ"ט.

* 

 והוא יושב

והוא ישב, והוא פעמים ישב  - פ' וירא
בגמ' ה"א תרט"ז כמנין ]לשון רש"י[ 
אמר לו הקדוש ברוך הוא שב ואני 
אעמוד, ואתה היה סימן לבניך שעתיד 
אני להתייצב בעדת הדיינים והן 
יושבין, זהו כנאמר אלקים נצב בעדת 

 ל, ופלא.-א

* 

 בשכבך ובקומך

בשכבך במילוי דמילוי בגמט' ב"א 
תקכ"ו כמנין משעת צאת הכוכבים עד 

 שיעלה עמוד השחר.

בקומך במילוי דמילוי בגמט' אלף 
 תפ"ו, כמנין "עד שלש שעות".

* 

 ברכו אלקים

לקים אדנ"י ממקור ישראל ברכו א
בגמט' אלף תתפ"ט, כמנין אפילו 
העוברים שבמעי אמן אמרו שירה 

 עליהם )ברכות נ' ע"א(.

* 

 כ"ו פעמים "משה" בפרשת תצוה

בבעה"ט כ' שלכן לא נזכר שמו של 
משה בפ' תצוה משום שאמר מחני נא 
מספרך, וקללת חכם אפי' של תנאי 
בה, ולפלא כאשר תחפש בעמקים 
באותיות הפרשה אז תבין ותראה 

ון ברמז בזו שאותיות מש"ה טמ
הפרשה כ"ו פעמים, כמו שמ"ה, 
שה"ם, המשפט, קודש הם, וכן 

 בדילוגי אותיות, דוק ותמצא.

גר"א ז"ל נאמר, שיש בפרשה ובשם ה
ק"א פסוקים, מיכאל סימן. כי מיכאל 
הי' רבו הנסתר של משה רבינו, וגם 
המילוי של משה עולה ק"א, גם 
לחידוש שבפרשה הבא, כי תשא, 
נזכר משה מ"ח פעמים, וכנראה 

 להשלים החסרון והבן.

 

להעתיק מש'כ  ר בעתו מה טובדב
בספר אור יצהר להגה'ק ר' אורי 
לאנדמאן זצ'ל בן רבי צבי הירש 
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מקיטוב זצ'ל וזל"ק וימצא כתוב אשר 
הגיד מרדכי. יש לומר כי הי' כאן נס 

או בספר והוא עפימ'ש חז'ל שמצ
חכמים רמז לכתיבת מגילת אסתר 
בפסוק כתוב זאת זכרון בספר. וי"ל 
שגם בספר דברי הימים של אחשורוש 
ליד סיפור של מרדכי שהציל את חייו 
היה כתוב פסוק זה שבתורה 'כתוב 
זאת זכרון בספר' ואף שמקודם לא הי' 
כתוב שם פסוק זה אך עתה ברגע זאת 

ן הי' נכתב מעצמו תיבות אלו כדי לציי
שמאת ה' הוא זה בשביל מחיית עמלק 
. ולכן רצה סופר המלך למחקו אך 
מיד שמחקם בא מלאך גבריאל וחזר 
וכתבם עכל"ק, ולהוסיף על זה לפלא 
כי במעשה רוקח כתב ששני הפרשיות 
שבתורה של מחיית עמלק יש ביניהם 
בס"ה קס"ו תיבות והוא כמנין 
הפסוקים שיש במגילת אסתר שיש 

ומה נהדר לראות  -ים בהן קס'ו פסוק
כאשר תצרף תיבה לפסוק כל התיבות 
של פרשת מחיית עמלק לפסוקים של 
מגילת אסתר תגיע לראות במחזה 
שהן מכוונים במשמעותם כמו שירה 

ארוכה זה לעומת זה והעיקר כי תיבה 
צ"א הוא 'זכרון בספר' ופסוק צ'א הוא 
'להביא את ספר הזכרונות' והוא פלא 

את המן' הוא כנגד והפלא גם 'ויתלו 
'מלחמה לה' בעמלק' וגם 'כאשר ירים 
משה' אז מרדכי בגדולה 'ידי משה 
כבדים' אז המן בגדולה 'ויחלוש' כנגד 
'צום ומספד' 'בהניח ה' אלקיך מכל 
אויבך' הוא כנגד 'ונוח מאויביהם' 
ועוד ועוד, גם כתב במעשה רוקח 
שבמזמור הודו לה' קאפיטל קל"ו יש 

קס"ו דמגילה לפי קס"ו תיבות כנגד 
שאמר ויפרקנו מצרינו הוא כנגד איש 
צר ואויב המן הרע הזה ודוד המלך 
יסדו כנגד מגילת אסתר, ופלא שגם זה 
מכוון כנגד הפסוקים של המגילה כגון 
'לעושה נפלאות' הוא כנגד 'וייטב 
הדבר בעיני המלך' 'ויהרוג מלכים 
אדירים' הוא כנגד 'ויתלו את המן' 

ו' הוא כנגד 'ועשה 'ויפרקנו מצרינ
אותו יום משתה ושמחה' 'נותן לחם 
לכל בשר' הוא כנגד 'ומשלוח מנות 
איש לרעהו' ועוד, והמה פלאים 

 להפליא
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 נפלאות השרשים שבתורה

* 

מנין פעמים שנזכר שם הוי' 
 בתורה

שם הוי' בתורה נזכר אלף תת"כ 
נין שמע ישראל ה' פעמים, והוא כמ

אלקינו ה' אחד עם שב"ת, וכן הוא 
במנין שיש שבעים שמות להקב"ה 
וכולם בשם יקרא מכוון לשם הוי' 
ובחשבון כ"ו פעמים שבעים עולה 

 תת"כ.

ולפלא שכן הוא סך הכל כל התיבות 
בתורה מה שדיבר יעקב אבינו וגם 
רחל ולאה, וביחד הם אלף תת"כ 
תיבות, וכמנין הזה סך הכל של 
דיבורי התיבות של כל הי"ב שבטים 
גם יחד ומה טוב ויפה שיחתן של 
אבות ובנים במנין המכוון לשמו של 

ה בתורה וגם לפלא, שבמנין הקב"
דיבוריו של יעקב, עד והי' ה' לי 

 לאלקים, יש צ"א תיבות.

* 

מספר השרשים מכוונים למספר 
 שם הוי' שבתורה

הנה בכל התורה כולה יש אלף תת"כ 
פעמים שם הוי', וכן הוא מנין שרשי 
התיבות שבתורה, אלף תת"כ שממנו 

תלשלו ונתחברו כל התורה נש
בכללות, וכאשר תחבר מספרם 
השרשים ושם הוי' במנין שוה תמצא 
לפלא שמשתמשים זה בזה בנושא 

 אחד מכוונים.

* 

יבה הראשונה שכל המושכל בכל ת
 שבתורה

הנה אין לך שום שכל מושכל שלא 
יהי' נשמע מן התורה וכו', ויש ללמוד 

תורה בראשית, מהתיבה שנכתב ב
היינו שאותה התיבה נזכר בתחילה 
בתורה, אותו הדבר הוא דבר כלל לכל 
הנאמר אחריו, )בני יששכר, אייר, 
מע"ג, אות א'( בכל מקום שנזכר 
האור בראשונה בתורה מורה על 
שורש החיים של זה האות, ולעולם 
המלה שבתחילה הוא שורש הדבר 
מצד ההתחלה )פרי צדיק, א' ל"ח, דף 

( והמלה האחרונה הוא שורש וסוף נ"ז
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ותכלית המכוון בדבר זה, )רסיסי 
 לילה, דף פ"ו ע"ב(.כתנות עור באלף

שבתורה הוא תיבת  שורש י"חמספר 
"אור" ויאמר אלקים יהי אור וגו', וגם 

 נזכר י"ח פעמים ראשית בתורה.

ולפלא המספר י"ח של שם הוי' 
הוא בפסוק ויעש ה' אלקים  -בתורה 

לאדם ולאשתו כתנות עו"ר וילבשם, 
ו של ר' מאיר כתיב בתורת -רמז נכון 

 כתנות או"ר באלף.

הוא תיבת  - שורש ר"דהמספר 
כתנות עו"ר, ולרמז שהמנין י"ח של 
האלף בית הוא מספר צדיק והוא 
בגימטריא ר"ד, ואף גם שם צדיק 
נזכר בתנ"ך ר"ד פעמים כמנין צדי"ק 

לא, ובמנין שם הוי' והוא פלא והפ
במספר ר"ד אה"כ וידבר ה' אל משה 
ואל אהרן וכו' להוציא את בנ"י מארץ 

 מצרים.

* 

ועתה תראה ותחזה בנפלאות 
 השרשים,

הם התיבת,  רט"ו-רי"גמספר שורש 
להט החרב המתהפכת שנזכרו 

 ראשונה בתורה.

רטו של שם הוי' הם -ומספר ריג
יג( הפרשה שה' -ת ז' חבפסוקים )שמו

אמר למשה ולאהרן, קח את מטך וכו', 
ויעשו גם הם חרטומי מצרים 
בלהטיהם כן, ויש באלו הפסוקים ג' 
פעמים שם הוי' בתוכן שהם במנין 

רטו, רמז למה שפרש"י, -ריג
בלהטיהם בלחשיהון ואין לו דמיון 
במקרא, ויש לדמות לו, להט החרב 
המתהפכת דומה שהוא מתהפכת ע"י 

 לחש, והבן והוא פלא.

הוא התיבה, קס"ה מספר השורש 
הוא  -"עיניכם" ומספר שם הוי' קס"ה 

 הפסוק לישועתך קויתי ה'.

פרש"י נתנבא שינקרו פלשתים את 
עיניו וסופו לומר זכרני נא וחזקני נא 

 אך הפעם ופלא.

* 

זה  -שבתורה  ער"המספר השורש 
נחמה, ומספר שם הוי' ער"ה  -ינחמנו 

ויאמר אליהם יהי כן ה'  -שבתורה 
עמכם וכו' ראו כי רע"ה נגד פניכם. 

 ולפלא שהשם הוא במספר זה.

מיד וינח"ם ה' על  -רמז למ"ש רש"י 
 הרע"ה, השורש והמספר כאחד.

* 

הוא  - רפ"ט-רפ"חמספר השרשים 
תיבת צדיק תמים ומספר שם הוי' 

רפט )שמות י' כ"ו( כי ממנו נקח -רפח
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חנו לא נדע לעבוד את ה' אלקינו, ואנ
 מה נעבוד את ה' וגו'.

* 

הם  - ש"י-ש"טמספר השרשים 
טהורה, אסיפה  -תיבת ואספת 

 טהור הראשון. -הראשונה 

הוא בפסוק,  -שי -ומספר שם הוי' שט
היום הזה יצאו כל צבאות  ויהי בעצם

ה' מאר"מ, ליל שמורים הוא לה' וגו', 
רמז נפלא אסיפת כל בנ"י הטהורים 

 יצאו ממצרים ביד רמה.

* 

הוא בתיבת  - שנ"המספר השורש 
וחתכ"ם, ומוראכם וחתכם וגו' ומספר 
שם הוי' מנין שנ"ה, הוא בפסוק תפול 
עליהם אימתה ופחד וכו' עדי יעבור 

 עמך ה' וגו' ופלא.

* 

שבתורה הוא, ויע"ש  ל"בשורש 
אלקים את הרקיע, עשי' הראשונה 

שוב מחשבות בתורה, לרמז לח
לעשות, וכן אשר ברא אלקים לעשות, 
דהיינו כי עיקר המעשה צריך להיות 
במחשבה תחילה לב להבין, וגם 
להוציא מכח אל הפועל לעשות את 
המעשה אשר יעשון, להוציא מלבן 
של המשכילים שעיקר הוא הלב 

בלבד, וכן יש ל"ב פעמים שם הוי' עד 
הפסוק וירא ה' כי רבה רעת האדם 

כל יצר מחשבות לבו רק רע כל וכו' ו
היום, וכאן נזכר בראשונה תיבת לב 
וגם מחשבה, והבן, והוא במנין 
השרשים מספר רפ"א, רמז הרופא 

 לשבורי לב.

* 

שבתורה הוא תיבת  מ"בשורש 
"תדשא" הוא התיבה הראשונה 
שאמר הקב"ה אחר שיבשה הארץ 
והתחלת הצמיחה ולפלא מנין שם הוי' 
של מ"ב אה"כ ויאמר ה' אל לבו לא 

והלא אוסיף לקלל עוד את האדמה, 
 העולם נברא בשם מ"ב כידוע.

* 

שבתורה הוא בתיבת  ד"םשורש 
 מזריע זרע, והבן.

* 

שבתורה היא תיבת  ב"ןשורש 
ולמועדים, ומנין שם הוי' במספר ב"ן 
אה"כ וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך 

 ן את הארץ.את

* 

זו הוא תיבת ויברך  ס"חשורש 
ברכה, והוא כמנין חיים, חכם, ומנין 
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שם הוי' במספר ס"ח אה"כ והאמין 
 בה' ויחשבה לו צדקה.

* 

כמנין שם אלקים הוא  פ"ושורש 
בתיבת יום השש"י, ומנין שם פ"ו 
אה"כ למען הביא ה' על אברהם את 

 אשר דיבר עליו.

* 

שבת,  -תיבת וישבת  צ"אשורש 
 כמנין שם הוי' אדנ"י.

* 

תיבת "וייצר" ה' אלקים  ק"זשורש 
את האדם, כאן נזכר שם הוי' 
הראשונה בבריאת האדם, ומנין שם 
הוי' במספר ק"ז אה"כ וה' ברך את 

 בכל, ופלא. אברהם

* 

ם הוי' תיבת נשמה, וש קי"אשורש 
במנין קי"א אה"כ לדעת ההצליח ה' 
דרכו אם לא, והוא כמנין אלף. ועה"כ 
כמנין יב"ק, שם הוי' אלקים, ה' יעננו 

 ביום קראנו.

* 

ת גן עדן, תיב קי"ד-קי"גשורש 
קיד ויאמר ברוך -ובמנין שם הוי' קיג

ה' אלקי אדני אברהם אשר לא עזב 

חסדו ואמתו מעם אדני, אנכי בדרך 
נחני ה' וגו', ולמפרע בזה המספר 
אה"כ, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

 נקרא עליך, ופלא.

* 

תיבת דעת, ובמנין שם  קי"טשורש 
הוי' קי"ט אה"כ הוא האשה אשר 
הוכיח ה' לבן אדוני וכידוע שהזיווגים 

 סוד הדעת.נעשה על ידי 

* 

ן, שם , ונה"ר יוצא מעדקכ"אשורש 
הוי' במנין קכ"א אה"כ ואברך את ה' 
אלקי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך 
אמת, ועוד לקרא, טוב בריבוע בגמט' 
קכ"א, וגם יש קכ"א אותיות 

 מבראשית עד "טוב".

* 

וינחהו בג"ע, ובמנין שם  קל"בשורש 
הוי' קל"ב אה"כ כי עתה הרחיב ה' לנו 

 ופרינו בארץ )בראשית כ"ו כ"ב(.

* 

, שמירה, לעבדה קל"גשורש 
ולשמרה, שם הוי' במנין קל"ג, וירא 

 אתך אנכי.אליו ה' וכו' אל תירא כי 

* 
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א שרשים עד עזר, שהו קל"ויש 
 האשה, רמז קו"ל כלה.

* 

תיבת כנגד"ו, ושם הוי'  קל"חשורש 
במנין חל"ק אה"כ ויאמר כי הקרה ה' 

רמז ליעקב איש חלק,  -אלקיך לפני 
מז השורש כנגדו מ"ש יעקב וגם ר

 ואלכה לנגדיך. -אבינו לעשו 

* 

"צלע", ושם הוי' במנין  קמ"השורש 
 קמ"ה, אה"כ כי אתה יאהבני אשי.

* 

שם הוי'  -בנין, ויב"ן  קמ"חשורש 
במנין קמ"ח, אה"כ יוסף ה' לי בן 
אחר, ולאחריו שורש "אשה", ובמנין 
שם הוי' ויברכני ה' בגללך, ויאמר 

 נקב"ה שכרך עלי ואתנה.

* 

ונפקח"ו עיניכם, שם  קס"דרש שו
הוי' במנין קס"ד, אה"כ אין שר בית 
הסוהר רואה מאומה ואשר הוא עושה 

 יח, ופלא.ה' מצל

* 

שם "שכל" להשכיל, ו קס"זשורש 
הוי' במנין קס"ז אה"כ וירא ה' כי סר 
לראות וכו' ויאמר משה משה ויאמר 

משה רבינו מקור הדעת להבין  -הנני 
 ולהשכיל.

* 

"קול" ובמנין שם הוי'  קע"ושורש 
קע"ו, אה"כ למען יאמינו כי נראה 

 אליך ה' אלקי אבותם וגו'.

* 

"יראה" ואירא, שורש  קע"טשורש 
ק"פ "אנכי", כי עיף אנכי ובמנין שם 

ק"פ אה"כ ויאמר אליו ה' -הוי' קע"ט
הלא אנכי ה',  מי שם פה לאדם וכו'

גם שורש אנכי הוא  -ופלא והפלא 
 עשר פעמים ח"י.

* 

"עקב" ובמנין שם הוי'  ק"ץשורש 
במספר ק"ץ אה"כ כה אמר ה' אלקי 
ישראל שלח את עמי וגו' וכאן הוא 

תא התחלת הגאולה, רמז לעיקב
 דמשיחא.

* 

לא, קו"ץ ודרדר, ופ קצ"ושורש 
ובמנין שם הוי' במספר קצ"ו, וישב 
משה אל ה' ויאמר אדני למה הרעותה 

 וגו'.

* 
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שרשים עד שורש בכר,  רכ"ב
 נין בכ"ר ופלא.מבכורות, והוא כמ

* 

, כמנין קימה, ויקם רל"גשורש 
 רג"ל, רמז היקום אשר ברגליהם.

* 

"מקנה" ובמנין שם הוי'  רנ"גשורש 
אה"כ ויעש ה' וכו' וממקנה בני 

 ישראל לא מת אחד, ופלא.

* 

תיבות כינור, רמז ירננו  רנ"השורש 
 בכינור.

* 

שרשים עד הגברים, ובמנין רע"ח יש 
שם הוי' רע"ח אה"כ לכו נא הגברים 

 ועבדו את ה', ופלא.

* 

, תיבת יצר, ובמנין שם ר"פשורש 
הוי' ר"פ, אה"כ חטאתי לה' אליכם 

רמז פ"ר דינים, והוא  -ולכם ופלא 
השורש אחרי גבורה, רמז איזה גיבור 

 צרו.הכובש את י

* 

 צדיק -, חן רפ"ח-רפ"ז-רפ"ושורש 
תמים, וברמז פר"ו, פז"ר, פרח,  -

ובמנין שם הוי', ויאמר ה' וכו' ולכל 
בני ישראל היה אור במושבותם, לכו 
עבדו את ה' וכו' גם טפכם ילך עמכם, 

 ועשינו לה' אלקינו.

* 

שורש  -, אסיפה, ואספת ש"חשורש 
, טהרה, רמז במדרש תנחומא ש"ט

ויחי סוף פי"ח, אסיפה לשון טהרה, 
 והבן.

שט, קומו צאו -שם הוי' במנין שח
מתוך עמי וכו' ולכו עבדו את ה' 

וה' נתן חן העם בעיני  -כדברכם 
 מצרים וישאלום וינצלו את מצרים.

* 

, בחד"ש השני וכו' שי"בשורש 
נבקעו וגו', ופלא הוא כמנין חד"ש י"ב 
צירופי הוי', ובמנין שם הוי' במספר 

הזה לה' שמורים שי"ב אה"כ, הלילה 
לכל בני ישראל, ופלא. ועוד להפליא 
שהתיבות של כל פרשת החודש 

כ[ יש בסך הכל שי"ב -]שמות יב,א
תיבות כמנין חד"ש, והפסוק 
]בראשית א,יד[ יהי מאורות ברקיע 
השמים וגו' בגמטריא ג"א תשד"מ, 

 כמנין י"ב פעמים חדש, ופלא.

* 
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, בעצ"ם היום הזה, שט"זשורש 
ובמנין שם הוי' מספר שט"ז, אה"כ, 

זה הוציא ה' וגו', ויהי בעצם היום ה
 ופלא.

* 

, ויזכו"ר אלקים וכו', שכ"ושורש 
ובמנין שם הוי' מספר שכ"ו אה"כ, 

 אשר יהי' לך הזכרים לה', ופלא.

* 

, ויס"ר נח וכו', ובמנין שמ"אשורש 
ר שמ"א וישקף ה' על שם הוי' במספ

מחנה מצרים וכו', ויס"ר את אופן 
 מרכבותיו, ופלא.

* 

, ומוראכם וחתכ"ם, שם שנ"דשורש 
הוי' במנין שנ"ד, אה"כ ימינך ה' 

 תרעץ אויב, ופלא.

* 

, הם, שנ"ההשרשים קודם המנין 
קור, חום, קיץ, חורף, שנה שלימה 

 בכללות.

* 

, ה' ימלוך שנ"חשם הוי' במנין 
משיח  -לעולם ועד, והוא כמנין נחש 

 יבא שילה, ובשרשים שורש קשת. -

* 

, שתי', וישת, ובמנין שס"בשורש 
שם הוי' מספר שס"ב, אה"כ ויורהו ה' 
 עץ וישלח אל המים וימתקו המים,

 ופלא.

* 

' , יין, במנין שם הוישס"גשורש 
במספר שס"ג, אה"כ כל המחלה וכו', 
לא אשים עליך כי אני ה' רופאך. רמז 
למה שאחכז"ל ריש כל מרעין אנא 

 חמרא, לרפואה.

* 

, ונבל"ה, שצ"ד-שצ"גשורש 
ויחדל"ו, הבה נרדה ונבלה וגו', 
ויחדלו לבנות העיר, מנין שם הוי' 

שה שצד. ויאמר ה' אל מ-במספר שצג
וכו', כי מחה אמחה את זכר עמלק, 
ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי, 

 ופלא.

* 

שרשים עד תיבת "נא" הנה  ת"זיש 
נא ידעתי )בראשית י"ב יא( כאן נזכר 
נא הראשונה שבתורה, והוא כמנין 
בקש"ה, אין נא אלא לשון בקשה, 
ופלא שכן נזכר "נא" בתנ"ך ת"ז 

 פעמים.
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* 

לל הראשונה שרשים עד ה תי"ביש 
 שבתורה, ויהללו, כמנין בי"ת.

* 

, דיבור, על דבר שרה ת"כשורש 
אשת אברהם, דיבור הראשון בתורה, 
ובמנין שם הוי' במספר ת"כ, אה"כ, 
אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 

 מצרים וגו', ופלא.

שרשים עד דיבור הראשון  תי"טויש 
ואין טוב אלא שהוא נוטריקון טי"ת, 

תורה, הרואה טי"ת בחלום יצפה 
 לטוב.

ולמפרע מסוה"ת שם הוי' במנין ת"כ, 
ה לה' אלקיך אה"כ כי עם קדוש את

 )דברים ז' ו'( ופלא.

* 

, ככר, והוא כמנין חת"ך תכ"חשורש 
 שם הפרנסה, ופלא.

* 

, עשירות אני העשרתי תס"בשורש 
את אברם, ובמנין שם הוי' מספר 
תס"ב, אה"כ ותרומה יהיה מאת בנ"י 

 לה', ופלא. וכו' תרומתכם

* 

כ"ה  , דעת הוא תיבתתע"דשורש 
יהיה זרעך, שם הוי' במנין דעת אה"כ 
והיה לבנ"י לזכרון לפני ה' לכפר על 

 נפשותיכם.

* 

 תפ"הכל השרשים של בין הבתרים, 
הגזרים,  -עד  -, השמש תצ"ז -עד  -

הם מכוון למנין שם הוי' של חטא 
 העגל, ופלא.

* 

, אימ"ה חשיכה גדולה, תפ"ושורש 
שם הוי' במנין תפ"ו, וידבר ה' אל 
משה לך רד כי שחת עמך וגו' ולמפרע 
מסוה"ת מנין שם הוי' תפ"ו, אה"כ ופן 
 תשא עיניך וכו' אשר חלק ה' אלקיך.

* 

, שלום, הוא השלום תפ"חשורש 
הראשון שבתורה, ואתה תבוא אל 
אבותיך בשלום, שם הוי' במנין תפח, 

אלקים. ולפלא, ויחל משה את פני ה' 
שזה הפסוק הוא במנין שע"ו כמספר 
שלום, וכן נזכר בתנ"ך שע"ו פעמים 

 שלום, והוא פלא להפליא.

* 

"אש" כמנין מלכו"ת,  תצ"ושורש 
שם הוי' במנין תצ"ו, אה"כ ויאמר ה' 
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אל משה מי אשר חטא לי אמחנו 
מספרי, ולמפרע מסוה"ת, מנין שם 
הוי' תצ"ו, אה"כ, עיניכם הרואות את 
 אשר עשה ה' בבעל פעור וגו', ופלא.

* 

, מלאך, שם הוי' במנין תק"בשורש 
תק"ב, אה"כ ויאמר משה אל ה' וכו' 
הודיעני נא את דרכיך, רמז מלאך זה 
משה, ולמפרע במנין תק"ב אה"כ, 
ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, 

 ופלא.

* 

, אב"ל שרה אשתך תקט"ושורש 
יולדת לך בן, ובמנין שם הוי' במספר 

קט"ו, אה"כ יראה כל זכורך את פני ת
האדון ה' אלקי ישראל, והוא כמנין 

שירה תקט"ו  -תפילה  -ואתחנן 
תפילות. ובמנין הפסוקים תקט"ו, 

 אה"כ וה' פקד את שרה, ופלא.

* 

סעודה,  -כ"ד, פת  - תקכ"גשורש 
במנין שם הוי' אה"כ שבת שבתון לה' 

זה הדבר אשר צוה ה' לאמר קחו  -
מפרע ול -מאתכם תרומה וגו' 

מסוה"ת, במנין שם הוי' תקכ"ג, ה' 
אלקיך עמך לא חסרת דבר, ובמנין 

אה"כ כי ה' אלקיך ברכך  -תקכ"ד 

בכל מעשה ידך, רמז כל ברכאי ביומא 
שביעא תליין, סעודת שבת, וצדקה 

 ותרומה מסוגל לפרנסה ועשירות.

* 

עקידה, ובמנין שם  - תרכ"גשורש 
הוי' במספר תרכ"ג אה"כ וידבר ה' אל 
משה לאמר וכו' זאת תורת העולה, 

עלהו שם לעולה. יצחק ופלא, וה
 אבינו נעקד ע"ג המזבח לקרבן עולה.

* 

-, המכפלהתרל"ח -תרל"ז שורש 
שקל, רמז שקל הקודש כפול הי', וזהו 

 הסמיכות.

* 

צמידי"ם על ידיה  - תרנ"גשורש 
עשרה זהב משקלם, שם הוי' במנין 
תרנ"ג, ציץ הזהב נזר הקודש כאשר 

 צוה ה' את משה, ופלא.

* 

, לאלפי רבב"ה, שם תרס"דשורש 
הוי' במנין תרס"ד אה"כ ושמרתם את 
משמרת ה' )ויקרא ח' לה( ולמפרע 
השם במנין תרס"ד, מה טובו אהליך 

משכנותיך ישראל וכו' כאהלים יעקב ו
נטע ה'. רמז נפלא לשכינה שרוי' 

 בבנין אהלי בני ישראל.



 
- 144 - 

* 

, חימה, עד אשר תשוב תשכ"חשורש 
חמת אחיך, ופלא שהוא במנין 
תשכ"ח, והפסוק ממשיך ושכחת את 

ובמנין שם הוי'  -אשר עשית לו, 
תשכח, אה"כ, לפני משכן ה' דם יחשב 
לאיש ההוא דם שפך, )ויקרא י"ז ד'(, 

ף, כמנין קרע שטן ואח"כ שורש א
בגמט' תשכ"ט, ואח"כ שורש שכח, 

 תשכ"ח שרשים עד כאן.

* 

 -נבון -, נכוןל"ה-תתק"לשורש 
 -ויקבצו )קיבוץ(  -וחמש )זריזות( 
 בר )תבואה(, והבן. -ויצברו )ציבור( 

* 

שרשים עד "רחמים",  תתק"ס
תתק"ס לוגין שיעור מקוה, שם הוי' 
במנין תתק"ס, על פי ה' יחנו ועל פי 

 ה' יסעו.

* 

, בסודם אל תבוא אלף, סו"דשורש 
 נפשי, רמז.

* 

, לא תשאר פרס"ה קי"חשורש אלף 
 -כי ממנו נקח לעבוד את ה' אלקינו 

והוא כמנין שמע ישראל ה' אלקינו ה' 
 אחד, יחודא עלאי, ופלא.

* 

 -, רחם תמ"ה-תמ"דשורש אלף 
 חסדים. -רמז רחמנות  -חסידה

* 

 שני תמידין כהלכתן בחשבון אחד

בישמח משה דרשות לר"ה כ' כבר 
נשמע ממני שקבלנו שהשני תמידין 
עכשיו בגלות הוא שויתי ה' לנגדי 
תמיד וחטאתי נגדי תמיד עכל"ק, 
וחידוש פלא שאלו שני הפסוקים 
עולים לחשבון אחד, תהלים ט"ז ח' 
שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל 
אמוט בגמט' א' תקפ"א וכן הפסוק 
תהלים נ"א ה' כי פשעי אני אדע 
וחטאתי נגדי תמיד ג"כ בגמט' א' 

 תקפ"א.

ובמנין הפסוקים א' תקפ"א שבתורה 
וא בשמות ג' א' ומשה הי' רועה וכו' ה

הוא התחלת הפרשה שהשי"ת מתגלה 
 למשרע"ה ודיבר עמו מתוך הסנה.

חידוש שמשם עד סוף כה"ת ואגב ב
יש עוד ד"א ר"ס פסוקים, וברמז 
שבשנת ד"א ר"ס בו נחתם התלמוד 
בבלי להראות בזה שכל פרטי' 
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ודקדוקי' הכל נאמרו מפי הגבורה 
 הלכה למשה מסיני והבן.

 אין דרגא תביר בתהלים

אין בו 'דרגא תביר' בכל ספר תהלים 
בין הטעמים ודורשי רשומות אמרו 
בזה, אחד מפני שזה הי' הסיבה 
להסתלקות דוד המלך ע"ה כשנשבר 
הדרגא כידוע, ועוד כי באמירות 
תהלים בכונה אין נופלין מן המדרגות 
אדרבה עולה ונתעלה, וגם נמצא 
בתקנות ועד ארבע ארצות שבסידור 
 התפלה צריך להיות כל קטע בצורה
אחרת 'מ'זאל נישט איינשלאפן 
אינדער'מיט' אבל תהלים התירו 
להדפיס בצורה אחד כי זה אומרים 

 בחיות והשתפכות הנפש.

* 

המנינים בתורה ובנ"ך שוין 
 במספרן

ישנו הרבה שרשי התיבות ששוין 
במספרם במנין שבתורה ובמנין בנ"ך, 

 וכגון אלו.

סמך בכללות נזכר בתורה כ"ו  -
פעמים וכן כ"ו פעמים בנ"ך, סך הכל 
כמנין בן וברמז, עז"ר כנגדו, מתרגם 

 סמ"ך לקבלה.

כל השורש מספרם שוה  -מזבח  -
בתורה ובנ"ך ר' פעמים בתורה ור' 

 פעמים בנ"ך.

ובתורה תיבת מזבח נזכר מ"ח פעמים 
בתורה וחוץ מזה נשאר שנ"ב פעמים 

 בס"ה, וכמנין קרב"ן.

דן )בן יעקב ושבטו( כ"ו פעמים  -
בתורה, וכ"ו פעמים בנ"ך, כמנין ב"ן, 

 כולל כל השורש.

ח"י  -ח"י פעמים בתורה  -מצבה  -
 פעמים בנ"ך רמז ציון לנפש חי'.

ל"ט  -ל"ט פעמים בתורה  -משמרת  -
 פעמים בנ"ך.

עברה, מנינים שוה בתנ"ך  -זעם  -
ל"ד פעמים בכל אחד, וכולם בלשון 

ח"ס, כמנין חכ"ם  -ס, ובס"ה ס"ח כע
רמז, כי ברוב חכמה רב כעס )קהלת 

 א' י"ח(.

 -ך עברי, מנינם שוה בתנ" -עברה  -
ל"ד פעמים בכל אחד זה לעומת זה, 

 וברמז וכיראתך עברתך, והבן.

 -נורא, מנינם שוה בתנ"ך  -יראה  -
עמים בכל אחד, כמנין ד"ם, כל מ"ד פ

נורא שנזכר להשי"ת, כ"ו פעמים 
 בתנ"ך, כמנין שם הוי'.
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שימוש[  בדק, ]התיבה בלא-חקר -
מספרם שוה בתנ"ך, שבעה פעמים 
בכאו"א, רמז לשבע חקירות 

 ובדיקות.

 -משכן, קמ"ד פעמים בתורה -שכן -
 קמ"ד פעמים בנ"ך ובס"ה פר"ח.

י"ב פעמים בתורה, י"ב  -ים סוף  -
פעמים בנ"ך, רמז, לגוזר ים סוף 

תחלקה לי"ב חלקים לכל לגזרים, שנ
 שבט.

 -רצון  -נ"ו פעמים בתנ"ך  -רצה  -
נ"ו פעמים בתנ"ך, ובס"ה קי"ב 
פעמים, כמנין שם הוי' אלקים, ורצון 

 בלי שימוש ח"י פעמים בתנ"ך.

צ' פעמים בתורה, בכללות  -שמים  -
 צ' פעמים בתנ"ך )בלי שימוש[. -

* 

 ורהמשה ואהרן מנינם בת

שם אהרן נזכר בתנ"ך רנ"ו פעמים 
כמנין אהרן, כולל כל השורש 

זרע  -כשנכתב לעצמו, ולא בני אהרן 
 אחות אהרן. -אהרן ובניו  - אהרן

וחוץ מזה יש צ"א פעמים שנזכר 
 ביחד, משה ואהרן.

אהרן, נזכר בתנ"ך סך הכל  -משה  -
ביניהם, אלף קי"ח פעמים, כמנין 

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, כולל 
תש"ע פעמים משה, שמ"ז פעמים 

 בכללות. - אהרן

נזכר בתורה תרי"ג פעמים,  -משה  -
כמנין משה רבינו, כולל כמ"ש משה 

ים בלי שימוש, ויש עוד י"א פעמ
למשה, וי"ג פעמים ומשה, ו"פ במשה 
ופ"א כמשה. סך הכל תרמ"ו פעמים 
בתורה, רמז ותר"ם מעל הארץ, את 

 ה' האמרת היום, תרומה, תרום ה'.

וחידוש פלא שמנין שם הוי' בתנ"ך  -
עולה למנין ו' אלפים תרמ"ה וברמז 
תרומה אותיות ו' תרמה, לי לשמי 

 והבן.

משה ואהרן נזכרו בתורה ס"ה  -
ועוד ג' -פעמים כמנין שם אדנ"י 

 פעמים בנ"ך.

נזכר ל"ב פעמים  -משה עבד ה'  -
בתנ"ך, כמנין לב, כולל כל משה 

 שמקושר לעבד, בכל לשון עבד ה'.

ר ה' אל משה, נזכר בתורה צ"א וידב -
פעמים כמנין ב' שמות, ויאמר ה' אל 
משה, נזכר בתורה ס"ו פעמים, שם 

 אדנ"י עה"כ.

* 

 ויאמר מנינו בתנ"ך -וידבר 
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תרי"א פסוקים שנאמר  -ויאמר  -
בהם ויאמר, כמנין תור"ה, ובהם טו"ב 
פסוקים שנאמר ב' פעמים ויאמר 
ופסוק אחד )בראשית כ"ב ז'( שנאמר 

 בהם ג"פ ויאמר.

אלף תקמ"ו פעמים בתנ"ך  -ויאמר  -
כמנין "אמרות ה' אמרות טהורות" 
)תהלים י"ב(, וכן הוא מספר 

ויאמר אם  -הפסוקים מבראשית עד 
וכן  -ע תשמע לקול ה' אלקיך שמו

הוא מספר האותיות של ברכת משה 

עד סוף  -לבנ"י מן ויאמר ה' מסיני בא 
 כל התורה.

ה', אלף תתק"ס ביניהם  -וידבר  -
בסך הכל בתורה, ק"מ פעמים וידבר 

אלף תת"כ פעמים שם הוי', ובצירוף  -
האותיות והכולל עולה אלף תתקע"א 
כמנין "אלה הדברים אשר דבר משה 

 אל כל ישראל".

לאמר, אמת פעמים בתורה,  -וידבר  -
ש"ב פעמים  -ק"מ פעמים וידבר 

 לאמר )כדברים האלה(.
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 לתיבה צוהר -נפלאות השרשים 

* 

נזכר בתנ"ך כמנין שבת  -שורש אחד
ובנ"ך כמנין קודש, וברמז רזא דשבת 
איהי שבת דאתאחדת ברזא דאחד, 
שבת, קודש כולל כל השורש עם כל 

 השימושים.

בפירוש יחיד שאין שני לו  -אחד  -
נזכר י"ג פעמים בתנ"ך כמנין אחד, 
כולל ה' אחד, גוי אחד, עם אחד, אב 

 אחד וכדומה.

* 

איש  -איש ואשה במנין התורה 
נזכר בתורה שי"א פעמים כמנין איש 

 כולל כמ"ש תיבת איש ואיש.

אשה נזכר בתורה ש"ו פעמים כמנין  -
 ופלא. -אשה, כולל כל השורש 

רטות קמ"ז פעמים אשה בלי ובפ
שימוש, ועה"כ כמנין קמ"ח, ק"ג 
פעמים האשה כמנין בעל עה"כ, נ"ג 
פעמים לאשה כמנין ב"ן עה"כ וג"פ 
כאשה, באשה, סך הכל ש"ו פעמים, 

אשה  -בן  -בעל  -ויש בהם רמז קמח 
 בכללות.

אנשים רע"ז פעמים בתנ"ך כמנין  -
זרע, כולל כמ"ש אנשים עם כל -עז"ר

 השימושים.

רמז איש, נשים, ע"י עזר כנגדו, 
ובשמואל א' י"א ונתת לאמתך זרע 
אנשים, אי"ש את רעהו יעזור"ו 

 ולאחיו יאמר חזק

* 

שם דבר "שמחה"  -שמחה בתורה 
נזכר צ"ד פעמים בתנ"ך בכללות 
כמנין מז"ל טו"ב, ובתורה ג"פ, 
בשמחה ובשירים, בשמחה ובטוב 

 לבב, וביום שמחתכם ובמועדיכם.

ועם "שמח" פועל קנ"ד פעמים 
 בתנ"ך, בסך הכל רמ"ח כמנין אברים.

שמ"ח פעמים בתנ"ך, כולל כל -פרו  -
השרשים היוצאים מפרה, רמז לפרי' 

 ורבי', שמח תשמח.

* 

אליהו  -אליהו הנביא מנינו בתנ"ך 
)הנביא( נזכר ס"ח פעמים בנ"ך כמנין 

 וה"פ חסר וא"ו -הנביא כולל הכל 
 שנתמשכן ליעקוב אבינו ע"ה.
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הנביא נזכר ק"כ פעמים בתנ"ך  -
כמנין אליהו הנביא כולל כמ"ש תיבת 

 "ך.הנביא בתנ

אליהו הנביא נזכר בש"ס ק"ל  -
פעמים, כמנין הגמט' של אליהו הנביא 

 עה"ת, דוק ותשכח.

* 

 -אמת ושקר זה לעומת זה במנינו 
שורש אמת נזכר בתנ"ך ק"ח פעמים, 
וכן שורש שקר כולל התיבה עם כל 

 השימושים שלפניו.

הרמז, טוב בריבוע הוא במספר ק"ח, 
ק"ח, וגם גיהנם  -ט"פ ו' נ"ד, ב"פ נ"ד 

בגמ' ק"ח, זל"ז )בני"ש חנוכה, מ"ע 
 ד'(

שקר, בסך הכל כמנין  -ובכללות אמת 
 רמ"ח אבריו של אדם.

* 

 -בינה  -חכמה  -חב"ד בסך הכל 
דעת, נזכרו בתנ"ך תרי"ג פעמים 
כולל כל השרשים בסך הכל, שי"ד 
פעמים חכמה, ר"ח פעמים בינה, צ"א 

ס"ה תרי"ג כמנין  -פעמים דעת 
נין חכמה המצות, ולפלא הוא עולה כמ

דעת, בגמט' תרי"ג, ואגב יש  -בינה  -
בש"ס מקום אחד בב"ק דף פ' ע"א 

 שכתב בו חב"ד סימן.

* 

וקים בתנ"ך מ"ג פסגם בתורה,  -גם 
 -שכתוב בהן תיבת גם כפול ומשולש 

ובתוכן יש שש פסוקים שתיבת גם 
משולש בפסוק, וכידוע מאמר 
המהרצ"א מזידטשוב זי"ע עה"פ פלג 
אלקים מלא מים, כשתשבר אלקים 
בחציו עולה כמנין גם, הוא מלא מים, 
חסדים מגולים כמנין טו"ב ה', בגמ' 

 ג"ם.

* 

ל"ח פעמים  -הבל הבלים אמר קהלת 
הבל בקהלת כמנין הבל, פ"ו פעמים 
הבל בתנ"ך כמנין הבלים כולל כל 

 השרשים.

* 

בכללות  -הלל  -מנינו בתנ"ך  -הלל 
כל פועל, ק"נ פעמים בתנ"ך, והוא 
כמנין ק"נ מזמורים שבתהלים, וכמנין 

 -אלקים וכמנין הלל  -שם אדנ"י 
אחד  ה ובתורה נזכר רק פעם-הללוי

ויהללו אותה אל פרעה, וכאן נזכר 
הצירוף של חודש תשרי, וברמז 
בלשון רש"י, הללוה ביניהם לומר 

דהינו שבימי הדינים  -הגונה זו למלך 
גם שרי האומות מהללים בנ"י 
 שהגונים למלך מלכי המלכים הקב"ה.
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ואגב הצירוף של תשרי "ויראו אותה 
שרי פרעה" בגימט' אלף תצ"ד 
כהצירוף של ניסן "ישמחו השמים 
ותגל הארץ" ]בבחינת אור ישר ואור 

 חוזר )ברית כהונת עולם([.

* 

זרע נזכר  שורש -זרע בתנ"ך 
בכללות רע"ז פעמים כמנין זרע, 
ופלא, ויש עוד ח"פ שכבת זרע שהוא 
הוצאה שלא לצורך, ובס"ה כמנין 

 פרו, אעשה לו עז"ר כנגדו, והבן.

* 

ס"ז  -זבח  -זבח וזבחים בתורה 
פעמים בתנ"ך כמנין זבחים, כולל 

 כמ"ש תיבת זבח, בלי שימוש.

ס"ז פעמים בתורה כמנין  -זבח  -
זבחים כולל כל השורש של שם דבר, 

 זבח לה'.

י"ז פעמים בתנ"ך כמנין  -זבחים  -
זבח, כולל כמ"ש תיבת זבחים עם כל 

 השימושים.

* 

בכללות  -זמר  -מנינו בתנ"ך  -זמר 
 קל"ו פעמים כמנין קו"ל.

עמים בפי' שירה ונגינה, קי"ח פ -זמר 
כמנין נגינה, ובתהלים מאה ואחד 

 פעמים, ואין מזמור רק בתהלים.

* 

שי"ב  -חדש  -חדש כמנין חדש 
כולל כל  פעמים בתנ"ך כמנין חד"ש,

השורש, ויש עוד כ"ב פעמים בתנ"ך 
שנקרא ליום מולד הלבנה, ואולי 
 לרמז לנישואין עד כ"ב לחודש, ופלא.

* 

 -חכם חכמה במנין התורה,  -חכם 
ס"ח פעמים בתנ"ך כמנין חכם, כולל 
 התיבה עכה"ש ויש עוד ט"פ ַחַכם לב.

ע"ד פעמים בתנ"ך כמנין  -חכמה  -
חכמה, ופלא, כולל כל חכמה בלי 

 שימוש.

ס"ח פעמים בתנ"ך כמנין  -חיים  -
לל התיבה עכה"ש, חיים, כו

במשמעות כוח התנועה והרגש של 
 כל חי.

 -קפ"ח פעמים בתנ"ך  -חכמה  -
לשון חכמה  כולל כל -כמנין פקח 

עכה"ש וגם לשון התחכם בפועל, 
רמז יהב חכמתא לחכימין )דניאל ב' 

 כ"א(.

* 
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מ"ד  -ָחָלב  - דם נעקר ונעשה חלב
 פעמים בתנ"ך כמנין דם.

* 

בכללות עי"ן  -חן מח, לב, עין,  -חן 
רמז לעינים, בן פורת  -פעמים בתנ"ך 

עלי עין פרש"י בן חן, חן נטוי על העין 
 הרואה אותו.

 -מ"ח פעמים נזכר לשון חן בעינים  -
 רמז למח

 -ל"ב פעמים נזכר הלשון מצא חן  -
 רמז על הלב.

* 

בה שורש התי -שורש חנוכה 
"חנוכה" נזכר בתנ"ך שמונה פעמים 
ז' פעמים "חנוכת" ופעם אחת לעשות 
חנוכה ושמחה, ואולי אפשר בזה 
הפסוק להסמיך כמקור לשון הרמב"ם 
הל' חנוכה פ"ג ה"ג, שקורא שמונת 
ימי חנוכה, ימי שמחה והלל, וכיהודא 
ועוד לקרא גם במשניות נזכר חנוכה 

 ח' פעמים, ופלא.

* 

 -רח"ם פעמים חסד  -חסד ורחמים 
 חסד פעמים רחמים, בתנ"ך.

שורש חסד כל השורש של שם דבר, 
רמ"ח פעמים בתנ"ך כמנין רח"ם, 
שורש רחמים, כולל כל שם דבר, ע"ב 

 פעמים כמנין חסד, ופלא.

בלי שימוש ע"ב פעמים כמנין  -חסד 
 חס"ד.

* 

שורש טוב  -אין טוב אלא תורה 
נזכרו תרי"ג פעמים בתנ"ך  -בכללות 

כולל כל השורש, ויש עוד ד' פעמים 
 בלשון ניחא, הן.

והרבה פרטי הטוב נזכר טו"ב פעמים, 
כמו וטוב, ייטב, דבר טוב, טובים, טוב 

 בפי' נעים, מועיל, וכיו"ב.

* 

יש שמונה חלקים כמנין יד,  -יד 
בשורש יד, וכולם נזכרו בתורה או 

דוק  -בכללות בתנ"ך כמנין י"ד, ופלא 
 ותשכח.

* 

ירושלים נזכר  -ירושלים בתנ"ך 
תקפ"ו פעמים כמנין ירושלים, כלשון 
הכתוב ובכולם חסר יוד חוץ מד' 

 מקומות.
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מקום שנכתב כולל כל השורש ב
לעצמה, ועוד יש נ"ג פעמים, יהודה 

 וירושלם.

וב"פ ישראל וירושלם, ואין תיבת 
קורו מלכי צדק ירושלים בתורה ומ

מלך שלם, בהר ה' יראה, ירא ושלם. 
ונאמר בשם הגריח"ז זצ"ל, שהעיקר 
בראשונה ירא, דהיינו יראת שמים 
ואח"כ יזכה לשלם, ושלום 

 בארמנותיך.

* 

כהן, תשמ"ז פעמים  -ברכת כהנים 
 בתנ"ך כמנין ברכת כהנים.

כהונה, שם דבר כולל כל שורש של 
 ופועל, לשרת בקודש בבית ה'.

* 

שורש מאה בלי שימוש מאה  -מאה 
 פעמים בתנ"ך ופלא.

* 

תיבת ויחנו פ' פעמים בתנ"ך  -ויחנו 
 כמנין ויחנו, ופלא.

* 

מגילה נזכר כ"ב  -מגילה בנ"ך 
פעמים בנ"ך, ואין מגילה בתורה, רמז 

לכ"ב אותיות התורה, וע"ד אגב, 
בתהלים מ' ח' נאמר, אז אמרתי הנה 
באתי במגילת ספר כתוב עלי, פרש"י 
בתורת משה ולפלא שמתחילת ספר 

הוא במנין תרי"ג,  תהלים, זה הפסוק
 רמז לתרי"ג מצות שבתורה.

* 

מצרים בתורה,  -מצרים בתורה 
שפ"ה פעמים, כמנין שכינה, מצרימה, 

 יפקו"ד. וכמנין פק"ד

ובתנ"ך בכללות תר"פ פעמים כמנין 
 ארץ מצרים עה"א, ופלא.

* 

נחלה, רכ"ז פעמים  -נחלה וברכה 
בתנ"ך כמנין ברכה, רמז, וברכו את 
 נחלת ה' )שמואל ב' כ"א ג'(, כולל כל

 השורש עם כל השימושים.

* 

שורש נפש בלי שימוש,  -נפש חיים 
חיים פעמים בתורה, חסד פעמים 
בנ"ך, וחוץ מזה בכללות יש עוד 

 י"ג פעמים בתנ"ך.תר

ובתורה נפש בכללות, ר"ד פעמים 
כמנין צדיק, רמז לא ירעיב ה' נפש 
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ק יסו"ד צדיק, נפ"ש בגמ' צדי"
 עול"ם.

* 

שורש עבד שם ך, מנינו בתנ" -עבד 
דבר בכללות תשצ"ט פעמים בתנ"ך 

 כמנין "כי לי בני ישראל עבדים".

* 

שמ"ו  -ספר וסיפר,  -סופר  -ספר 
פעמים בתנ"ך כמנין סופר, וכמנין 
משה עה"כ כולל כל השרשים עכה"ש 
של ספר וסופר וסיפר, ופלא, ויש עוד 
קל"ד פעמים שורש מספר, כמנין 

 מגלות.

* 

בכללות ב"ן  -סלת סלת בתורה, 
פעמים בתנ"ך, ד"ם פעמים בתורה 

כעת חי'  -רמז, היא אמרה סלת 
ואף גם פירסה נדה, וע"ד  -ולשרה בן 
נזכר י"ד פעמים בתנ"ך,  -אגב, קמח 

 עמים.ובתורה אך ב' פ

* 

)כל השרשים(  -עדות עדות בתורה, 
מש"ה פעמים בתנ"ך, רמז לתורת 

 משה, ושני לוחות העדות ביד משה.

* 

שורש עין )תואר ומראה(  -עין טוב 
טו"ב פעמים בתנ"ך, עין )אבר הראי'( 
טו"ב פעמים בתורה, תיבת עין 
עכה"ש, עין )מעין, ישוב סמוך למים( 

פעמים בתנ"ך, רמז, בן פורת עלי  ב"ן
 עין, ממעיני הישועה.

* 

גפן עי"ן  -ענבים יין,  -ענבים גפן 
 הכל.פעמים בתנ"ך כמנין יין בסך 

גפן כל  -כולל תיבת ענבים עכה"ש 
 -השורש, ובתורה טו"ב פעמים יין 
וד קל"ז פעמים בתנ"ך כמנין הגפן, וע

ד"פ יינם, ובתורה כ"ו פעמים, רמז, 
 השותה יין יש בו מדעת קונו.

* 

שי"א פעמים בתנ"ך  -עץ עץ השדה, 
עכה"ש, רמז,  כמנין איש, כל השורש

כי האדם עץ השדה, ועוד ח"י פעמים 
 שנאמר עץ השדה.

עצים )כולל התיבות, עכה"ש(  -עץ 
מים בסך הכל כמנין אבריו רמ"ח פע
 של אדם.

* 

עשה )פועל, בכללות(  -עשה בתנ"ך 
רמז  2627ב' אלפים תרכ"ז בתנ"ך 
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ז ביחידות, שם במנין כ"ו במאות, וכ"
הוי' וכ"ז אותיות התורה, וכמנין עשה 

 ששת ימי המעשה. -עושה ויעשה 

* 

רבקה  -יצחק  -יצחק רבקה בתנ"ך 
עמים בתנ"ך בסך הכל רמז קל"ח פ

 ליעקב, ואנכי איש חלק.

 -ועוד לקרא, יצחק רבקה בגמט' חלק
 חסר עשו, והבן.

* 

עושר )בכללות( ע"ז מזל,  -עושר 
פעמים בתנ"ך כמנין מז"ל, ובתורה 
רק ב"פ, אני העשרתי את אברם, 
העושר אשר הציל אלקים, ובמשלי 

 וקהלת נזכר ל"ב פעמים.

ולתקן טעות העולם עשיר הוא האיש 
 עושר הוא החפצא, והבן. -

* 

שלש עשרה פעמים  -שלש עשרה 
 בתנ"ך.

  * 
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 פלאות במנין השרשים

 פאה )בכללות( פא"ה פעמים בתנ"ך

 פדה )בכללות( פד"ה פעמים בתנ"ך.

פי )התיבה בכללות( פ"י פעמים 
 בתורה

 פן )בכללות( פ"ן פעמים בתנ"ך

 פנה )בכללות( פנ"ה פעמים בתנ"ך

לפני )מול, נוכח, בלי שימוש( לפנ"י 
 פעמים בתורה

 מפני )מן, בגלל( מפנ"י פעמים בתנ"ך

פה )בכללות( שפ"ה פעמים בתנ"ך, 
 כמנין ח"ןובתורה 

פה )כל פה בלשון המדבר(, פ"ה 
 פעמים בש"ס, דוק ותשכח

פנים )בכללות( ב' אלפים נ"ד פעמים 
בתנ"ך, כמנין נפש רוח נשמה, 

ישראל  -ובתורה כמנין שם הוי' 
 ופלא.

* 

מרור,  -מצה  -פסח פסח מצה ומרור, 
קמ"ח פעמים בתנ"ך, כמנן פס"ח, 
קמ"ח, כולל כל השרשים, עם כל 

השימושים, בכל המשמעות, בסך 
 הכל.

* 

)בכללות( פ"ת  -פת בתנ"ך,  -פת 
פעמים בתנ"ך כולל כל השרשים 

 היוצאים ומתחילים בתיבת פת ...

* 

לחם ע"ח פעמים  -פת פת לחם, 
בתורה, כמנין לחם, כולל ע"ה פעמים 
תיבת לחם עכה"ש, ג"פ פת עכה"ש 

 ובתנ"ך בכללות כמנין איש.

* 

צבא )בכללות( צב"א צבאות,  -צבא 
פעמים בתורה ובתנ"ך ת"ק פעמים 

 כמנין צבאות, ופלא.

* 

צדיק  -בתנ"ך צדיק כמנין צדיק 
)בכללות( ר"ד פעמים בתנ"ך כמנין 
צדי"ק, ופלא והפלא, ויש עוד ב"פ 
ויסלף דברי צדיקים, ופירושו דברים 
המצודקים כמ"ש רש"י, ומזה צ"ד 

ק"ג פעמים בלי  פעמים בשימושים.
 שימושים.
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שבעה  -ובתורה, עשר פעמים צדיק 
פעמים צדיקים ובס"ה כמנין טו"ב, 

 ובתהלים ב"ן פעמים בכללות

צדק )בכללות, כולל כל שם דבר,  -
וגם שמות בנ"א היוצאים מצדק( 
תרי"ג פעמים בתנ"ך, ויש עוד מ"א 

 פעמים צדק, פועל.

צדקה )בכללות(  -צדק )פועל(  -
 כמנין צדק"ה פעמים בתנ"ך ופלא.

* 

ציון )בכללות(  -ציון במנין התורה 
קנ"ו פעמים בתנ"ך כמנין ציון ופלא, 
ויש עוד ג"פ ציון לשם סימן, ואין ציון 
בתורה ותיבת בציון כ"ו פעמים כמנין 

 שם הוי'.

* 

נ"ג פעמים  -צל צלע,  -צלם  -צל 
נ'  -י"ז פעמים, צלע  -בתנ"ך, צלם 

 ופלא. -פעמים, ובסך הכל כמנין צל 

* 

ורש צרה ש -צרה כמנין חסד 
בכללות, ע"ב פעמים בתנ"ך כמנין 

וזהו חיזוק בעת צרה להמציאם  חס"ד,
 פדות חסד ורוחה.

* 

קיבוץ, קל"ה פעמים  -קיבוץ בתורה 
בתנ"ך כמנין קהל, כולל כל היוצא 
משורש קבץ, גם שמות בני אדם, 
ובישעי' נ"ז יג, בזעקיך יצילך 

 ציך.קבו

* 

שורש רוח )בלי  -רוח השמים 
שימוש( רו"ח פעמים בתנ"ך ופלא, 
ובכללות שצ"ה פעמים בתנ"ך כמנין 

חות השמים, השמים, וברמז, ארבע רו
 ובתורה ל"ח פעמים.

  * 

רועה )בכללות( פ"א  -אנכי הרועה 
פעמים בתנ"ך כמנין אנכי רמז, אנכי 

 רי' י"א טז(.מקים רועה בארץ )זכ

* 

רפואה, י"ד פעמים  -רפואה בתורה 
בתורה, חס"ד פעמים בנ"ך, אלקי"ם 
פעמים בתנ"ך כולל כל השרשים של 

 , רפואה.רופא

* 

קל"ה פעמים  -קהל קהל כמנין קהל, 
בתנ"ך כמנין קה"ל, ופלא כולל כל 

 -קהלת  -קהלה  -השרשים של קהל 
לה, ויש עוד נקהל ל"ט מקה -קהלתה 

 פעמים, מקהלות ב' פעמים.
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* 

שורש קו, ק"ו פעמים  -קו בתורה 
תקוה,  -קוה  -בתנ"ך, ופלא כולל קו 

וביחד כמנין  -עוד ה"פ מקוה ויש 
 קו"ה.

* 

שורש קול בלי שימוש  -קול בתורה 
קל"ז פעמים בתנ"ך כמנין קו"ל 

 -עה"כ, ויש עוד ט"ו פעמים קול ה' 
 י"ב פעמים קול שופר.

* 

שורש קום בכללות  -קום בתורה 
קמ"ה פעמים בתורה, ועה"כ כמנין 

 קו"ם.

* 

ק"ל פעמים בתנ"ך כמנין  -קלל  -קל 
קלל פ"א  -ק"ל, ויש עוד ז"פ נקלה 

פעמים בתנ"ך כמנין א"ף, ובתורה 
 טו"ב פעמים.

* 

כל השורש קמ"ט  -קנה קנה בתורה, 
פעמים בתנ"ך, ועה"כ כמנין ק"ן 

 ובתורה ב"ן פעמים.

* 

מהשורש,  כל היוצא -קץ קץ בתורה, 
ק"ץ פעמים בתנ"ך ופלא, ויש עוד 
קצה )קצוות( ל"ז פעמים, קצח, ג' 

 פעמים.

* 

קרב, בכללות ש"ב קרבן,  -קרב 
 "ך כמנין קר"ב ופלא.פעמים בתנ

קרבן, כל השרשים תרי"א  -קרב 
פעמים בתנ"ך כמנין תור"ה ובתורה 

 רבן ה', עה"כ.שע"ט פעמים כמנין ק

* 

שורש תיבת רבים עם  -רבים בתורה 
כל השימושים, ר"ב פעמים בתנ"ך, 

 ופלא.

* 

שורש רגל בכללות  -רגל בתנ"ך 
)אבר ההליכה( רג"ל פעמים בתנ"ך, 
ופלא. ויש עוד ב"פ בפי' בסיס לכלי, 

בפי' בגלל, ה"פ הדום לרגליו  ג"פ
 ובסך הכל כמנין גמר.

 י"ד פעמים בתנ"ך. -יד ורגל ביחד 

* 

רם, כל השורש בכללות,  -רם בתורה 
כולל מרום, ר"ם פעמים בתנ"ך ופלא, 
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ויש עוד תרומה, ע"ז פעמים כמנין 
 מז"ל.

* 

היוצא מהשורש, חוץ  רחב, כל -רחב 
 משמות אנשים, רח"ב פעמים בתנ"ך.

* 

רכב, כל השורש, וגם  -רכב בתנ"ך 
ג"פ מרכב, רכ"ב פעמים בתנ"ך, 

, ובתורה כ"ו פעמים כמנין שם ופלא
 הוי'.

ויש עוד מ"ד פעמים מרכבה, כמנין 
 דם.

* 

ע"ר פעמים שורש רע  -שורש ער"ה 
רעה, בלי שימוש בכללות, דוק  -

 ותשכ"ח.

* 

שאול, של"ז פעמים  -שאול המלך 
בתנ"ך כמנין שאו"ל, כל שאול 

אחי,  -לעצמו, ואינו כולל אבי שאול 
אשת, בית, בני, מלאכי, נערי, עבדי 

 ... דוק ותשכח, והוא פלא.

* 

שורש שבעה  -שבעה לברכה 
בכללות רכ"ז פעמים בתנ"ך כמנין 

 ברכ"ה, ובתורה ק"א פעמים.

וע"ד אגב, איתא באור גנוז, פ' תרומה 
כי מספר שבע נזכר בכל פרשה 

 שבתורה אחד מהם לא יבצר.

* 

כל השרשים שבע,  -כמנין  -שבע 
שבעים, שבעתים,  -שביעי  -של שבע 

עכה"ש בסך הכל שע"ב פעמים 
בתנ"ך כמנין שב"ע ופלא, ובתורה 

 בכללות כמנין פרו.

* 

שורש שבר בכללות קמ"ח  -יש שבר 
פעמים בתנ"ך, וברמז, כל מטה לחם 
שבר, כי יש שבר במצרים ובתורה 
כ"ב פעמים, רמז לכ"ב אותיות אם יש 

 תורה יש קמח.

* 

שדה, בכללות, ש"י  -שדה בתורה 
פעמים בתנ"ך כמנין שד"ה עה"כ, ויש 

חבל  -עוד כ"ט פעמים בפי' אזור 
 ארץ.

* 
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שורש שוא בלי שימוש , הבל -שוא 
 ל"ז פעמים בתנ"ך כמנין הבל.

* 

 -שמר  -שורש שומר שומר בתורה, 
משמרת, תקמ"ו פעמים בתנ"ך כמנין 
שומ"ר, ופלא. ובתורה קפ"ה פעמים, 
ועה"כ כמנין מקום, רמז ברוך המקום 

 שומר הבטחתו לישראל.

* 

שופר, בלי שימוש, כ"ו  -שופר 
 פעמים בתנ"ך, ובכללות כמנין חס"ד.

* 

שורש שכל בכללות,  -שכל בתורה 
ע"ג פעמים בנ"ך כמנין חכמה, 
ובתורה ד"פ, ובתנ"ך ע"ז פעמים 
כמנין מזל, ויש עוד ל"ה פעמים, 
משכיל, ס"ה קי"ב פ' כמנין שם הוי' 

משכיל, בלי שימוש, כ"ו  -אלקים 
 פעמים בתנ"ך, כמנין שם הוי'.

* 

שורש שלום )בלי  -שלום בתורה 
שימוש( קמ"ח פעמים בתנ"ך, רמז 
השם גבולך שלום, חלב חטי"ם 

 ישביעך.

שלום )בכללות( שע"ו פעמים בתנ"ך 
שלם  -כמנין שלום, ופלא כולל שלום 

שלמים, הכל בפי שלו' ושלוה, תם  -
ונשלם, ויש עוד צ"ד פעמים בפי' 

 פריעת בע"ח, תשלום גמול.

* 

שלח, בכללות כל  -שלח בתנ"ך 
היוצא מהשורש, תתפ"ב פעמים 

 בתנ"ך, כמנין ב"פ שלח.

שלחן, רכ"ז פעמים בתורה,  -שלח  -
 כמנין ברכה.

* 

כל שלשים,  -שלשה  -שלוש 
ים של שלוש, שלשה, שלש, השרש

שליש, שלשים, בסך הכל תרל"ו 
 ופלא. -פעמים בתנ"ך כמנין שלוש 

שלישי, כ"ד  ויש עוד ק"ו פעמים
 פעמים שלשו"ם.

* 

שורש שם בצירי כינוי שם,  -שם 
לאדם ולמקום )בלי שימוש( קמ"ח 
פעמים בתנ"ך, ובכללות עכה"ש 
תרי"ג פעמים, שורש שם בקמץ )בלי 
שימוש( תקל"ד פעמים בתנ"ך, ובסך 
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הכל תרפ"ב פעמים בתנ"ך כמנין ב' 
 .פעמים שם, עה"כ

* 

שורש שמים עם כל בתורה,  -שמים 
השימושים, שצ"ה פעמים בתנ"ך 
כמנין השמים, ובתורה צ' פעמים, 

צ'  -ש ופלא. תיבת שמים בלי שימו
 פעמים בתנ"ך.

* 

שורש שמע  -שמע ישראל בתנ"ך 
בכללות אלף קפ"א פעמים בתנ"ך, 
ומזה יש ס"ג פעמים בפי' השמיע, נתן 

ו, הודיע, הכריז, והנשאר, אלף קול
כמנין שמע  -קי"ח פעמים בתנ"ך 

 ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ופלא.

טו"ב פעמים  -נשמע ו -נשמע  -
 בתנ"ך.

* 

שורש "שנה" )י"ב  -שנה תמימה 
חודש( תתע"ד פעמים בתנ"ך, ומזה 

י"ב פעמים  יש י"ב פעמים שנה בשנה,
תת"נ פעמים  -והנשאר  שנתים,

 בתנ"ך כמנין שנ"ה תמימה, ופלא.

שס"ה פעמים, מכוון  -ובתורה 
 לשס"ה ימים.

* 

שורש שעיר בלי  -שעיר בתנ"ך 
שימוש, נ"א פעמים בתנ"ך, כמנין 
אדו"ם, רמז ארצה שעיר שדה אדום, 

 ובתורה כל השורש כמנין חס"ד.

* 

שורש שער )פתח,  -שער בתורה 
מדה( שע"ו פעמים בתנ"ך, בכללות 
עכה"ש כמנין שלום, רמז אמת 
ומשפט שלום בשעריכם )זכרי' ח' 
טז(, ויש עוד ל"ז פעמים שוער )שומר 

וע"ד אגב,  השער( ובס"ה כמנין בית,
וברמז, אלו דברים -אין שיעור בתנ"ך 

שאין להם שיעור ופ"א מאה שערים, 
דהיינו מדה, ואולם במשלי עה"כ נודע 
בשערים בעלה, ואיתא בזוה"ק לפום 
מה דמשער בליבי', וכנראה מזה בא 
לשון מגיד שיעור, שמגיד לתלמידיו 
מה דמשער בלבי', ורמז בב"מ כ"ח 

 ע"א שעורי קא משער.

* 

בכללות  -שר בכללות בתנ"ך,  -שר 
כל היוצא מהשורש ת"ק פעמים 

 בתנ"ך כמנין ש"ר, ופלא.

* 
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שורש שש  -שש בכללות בתנ"ך 
ששים,  -שש  -ששה  -בכללות, שש 

 ש' פעמים בתנ"ך בס"ה, ופלא.

* 

שורש תוך,  -בכללות בתנ"ך  תוך
בכללות כל היוצא מתוך, תכ"ו פעמים 

 כמנין תו"ך, ופלא.

* 

השרשים  -חוקים  -תורה מצות 
מצות, קפ"א  -תורה, ר"כ פעמים 

פעמים, חוקים )דין ומשפט( רי"ב 
 ך הכל כמנין תרי"ג ופלא.פעמים, ובס

* 

שורש תמים בכללות  -תמים תהי' 
צ"א פעמים בתנ"ך כמנין השמות, 

 רמז תמים תהי' עם ה' אלקיך.

* 

עשר ספירות  -עשר ספירות ביחד 
ביחד, אלף קי"ח פעמים בתנ"ך, דו"ק 
ותשכח, כמנין שמע ישראל ה' אלקינו 

 ה' אחד.

* 

שורש תפלה, ע"ז  -תפלה בתנ"ך 
ים בתנ"ך כמנין מז"ל, תפלה בלי פעמ

שימוש טו"ב פעמים, תפלה בכללות 
בכללות  -ל"ב פעמים בתהלים, פלל 

 פ"ה פעמים בתנ"ך, ובתורה ח"פ.

 
 
 

תפילת כל פה ידבר פי ויברך כל בשר שם 
 קדשו

 תם ולא נשלם, שבח לבורא עולם
 נעשה ונגמר על ידי הצעיר באלפי ישראל, 

 אברהם בן נעכא להצלחה
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 נפלאות השרשים

 צוהר לתיבה

 רשימה ארוכה של שרשי תיבות 
 שבחמשה חומשי תורה ובתנ"ך

 ומנין השרשים שבתנ"ך -מנין השרשים שבתורה 

אשר מספר התיבה של השורש עולה בחשבון מכוון 
 למנין פעמים שנזכר כל השורש כולו בתורה

 והוא נפלא פלאות מפליאות תמים דעים

* 
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 מנין השרשים שבתורה

 כמנין מספר פעמים רששו

 בי"ת תי"ב אב בכללות

 ב"פ אדמ"ה ק' אדמה בכללות

 אוה"ל במילוי רי"ב אוהל בכללות

 או"ן נ"ז עון בכללות -און 

 אי"ן ס"ב אין )לא נמצא(, בלי שימוש ובקשר

 שם הוי' כ"ו אלקים בורא עולם, בל"ש -ל -אֵ 

 ברו"ך רכ"ח י שימושאלקים השם, בל

 אלקי"ם פ"ו אלקיכם השם, עכה"ש

 אלקי"ם פ"ו אלקים השם, רק בשימושים

אלקים כל השורש של השם, 
 עכה"ש

 ד"י-ש שי"ד

 בג"ד ט' ֶבֶגד התיבה, בל"ש ובקשר

 ב"ד ו' ַבד )אריג פשתן(, בלי שימוש

 בו"ז ט"ו בוז, בזבוז כל השרשים של 
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 מנין השרשים שבתורה

 כמנין מספר פעמים רששו

ֵבין )באמצע, בתוך( התיבה, בלי 
 שימוש

 בי"ן ס"ב

 בכ"י ל"ב בכי כולל שם דבר ופועל

 ב"ן נ"ב ושבת התיבה בלי שימ

 גא"ה ט' גאה כל היוצא מהשורש

 גאול"ה מ"ד גאל כל היוצא מהשורש

 גבו"ל מ"א , גבולות עכה"שגבול תיבת גבול

 ג"ל "גל גלה )התגלה( כל השורש

הנה )לפני פועל, פתיחה( התיבה 
 בל"ש

 הנ"ה ס'

 זה"ב י"ד כסף וזהב ביחד

 ממו"ן קל"ו כסף כל השורש

זכר כולל כל השרשים של זכר 
 בתורה

 מאה ואחד ק"א

השרשים של זכר זכר כולל כל 
 בנ"ך

 זכר רכ"ז

זכר כולל כל השרשים של זכר 
 בתנ"ך

 שכ"ח שכ"ח
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 מנין השרשים שבתורה

 כמנין מספר פעמים רששו

 ב"ן נ"ב זכר )איש באדם( בכללות

 חיים ס"ח וח חיים( בכללותחי )בפי' שיש בו ר

 מחנ"ה ק"ד מחנה בכללות

 כע"ס עה"כ קנ"א חרון, כל השורש של כעס ורוגז

ֵמי, התיב  ימ"י ס' ה, עכה"שיְּ

 נחלה צ"ג ירושה, כל השורש בכוונת נחלה

 תקמ"א ישראל, התיבה בלי שימוש

ישראל, ועוד 
יש ד"פ איש 
ישראל, וד"פ 
 נשיאי ישראל

 כל"ה נ"ה כלה )גמר, שלימות( בכללות

 סליח"ה קי"ג כופר )כפרה( כולל ש"ד ופועל

לאה, בכללות ל"ג בשם לאה, 
 ובס"ה

 לאה ל"ו

 לוים פ"ז (לוים )בני שבט לוי

לפני ה', כולל הכל בד' חומשים 
 ועוד כ"ה פעמים, במשנה תורה

 לפני ה' קצ"ו

 מוא"ב עה"כ נ' מואב בכללות



 

168 

 מנין השרשים שבתורה

 כמנין מספר פעמים רששו

 מחנ"ה עה"כ ק"ד תמחנה בכללו

 מ"י נ' פעמים מי, התיבה בחיריק, עכה"ש

 מנח"ה עה"כ ק"ד מנחה בפי' קרבן לה'

 דיני"ם קט"ו ת, כל היוצא מהשורשמשפט בכללו

 נחל"ה צ"ג נחלה כולל ש"ד, ופועל ירש, זכה

 עו"ד עה"כ פ"א עוד, התיבה, עכה"ש

 חט"א י"ח עבירה( התיבה, בל"שעון, )חטא, 

 פל"א! לףא על, התיבה, בלי שימוש

 ע"ל במילוי ר"ד עלה, כל שורש של עלה

 יעמו"ד קל"א ת, עכה"שעמד, בכללו

 מעשר

 -ל"ב פעמים 
 -ובתורה  בתנ"ך

 טו"ב

 ל"ב טו"ב

 לח"ם ע"ח לחם, התיבה עכה"ש-פת

 קו"ם קמ"ו תקום, פועל, בכללו

 שם הפרנסה תכ"ח ראה, כולל כה"ש של ראי', מראה
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 אבד"ה י"ב אבדה, שם דבר

ַבל, פועל  אב"ל ל"ג אָּ

 אב"ן נ"ב אבן, בלי שימוש

 אדו"ם נ' אדום, כנויו של עשו ועמו

 אדו"ם נ' אדום, שם הארץ

 או"ב ט' עכה"ש אוב, לשון יחיד,

 אול"י מ"ז אולי, בכללות

 אוז"ן ס"ד אוזן, לשון יחיד, עכה"ש

ה, שבועה לָּ  אל"ה עה"כ ל"ז אָּ

ה, לשון יחיד מָּ  אמ"ה עה"כ מ"ז אָּ

 כא"ב כ"ג אנחה, שם דבר ופועל

 חט"א י"ח אשמה, בכללות

 לב"ד ל"ז לבדו, התיבה

 בהלה עה"כ מ"ג בהלה, בכללות-בהל 

 בהמ"ה נ"ב רבים, בהמותבהמה, לשון 
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 אד"ם המ" אדם ובהמה בפסוק אחד

 בו"ז ט"ו בוז, שם דבר, ושמות

 בחו"ר רט"ז בחר, בכללות-בחור

 ב"י י"ב בי, )בקשה(

 בכ"י ל"ב בכי, בכללות

 בני"ך עה"כ פ"ג ה"ש[בניך, ]התיבה, עכ

 בנימי"ן עה"כ קס"ג בנימין, בן יעקב ושבטו,

 בנ"י ס"ב בני, בניהו, ]שמות בנ"א ומקומות[

 בל"ה ל"ז בלה, נשחת, כליון

 גא"ה ט' גאה, שם דבר

 גב ה' גב, צינור למים, ארבה

 גיבו"ר ר"כ גבורה -גבור 

 גדו"ל ג עה"כמ" גדולות התיבה, עכה"ש

 גד"י י"ז גדי, וולד העז

 ג"ו ט' גו, גב, גוף

 גאול"ה מ"ה עה"כ גואל, שם דבר
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 גו"ג י"ב גוג, בכללות

 גול"ה מ"ד גולה, בכללות

 מז"ל ע"ז גורל, בכללות

 גז"ז י"ז גזז, פועל, שם

 גזל"ה מ"ג עה"כ גזל, בכללות

 גיל"ה מ"ח גילה שמחה-גיל-גל

 גל עה"כ ל"ד גל, ערמה, מעין

 גלג"ל ס"ו גלגל, בכללות

 גלע"ד ק"ז גלעד שבט המנשה

 גנב"ה נ"ט גנבה, שם דבר ופועל -גנב 

 דאג"ה י"ג תדאגה, בכללו-דאג

 דו"ב י"ב דוב, חי' טורפת

 ד' ד' דד, בכללות

 ד"ם ד"ם "שדמה, התיבה עכה-דמו

 דמ"ה מ"ט דמה, בכללות

 הב"ה י"ב הבה, התיבה
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 הג"ה י"ג הגה, חשב, הרהר

 הו"ה ט"ז הוה, תאוה רעה

 הו"י כ"א הוי, בישעי'

 שם אהי"ה כ"א תאהי"ה, מאמר השי"

 ה"ם עה"כ מ"ו ההם, התיבה

ה, בכללות מָּ  המ"ה נ' עה"כ הָּ

 ה"ן נ"ה אמנם( בלי שימושהן )הלא, 

 הנ"ה ס' עה"כ הנה, כאן, עד עתה, בל"ש

 זא"ב י' זאב, עכה"ש שלפניו

 זבו"ל מ"ה זבולן, בכללות

 זד עה"כ י"ב זדים

ֶזה, התיבה לעצמו  מזה נ"ב מִׁ

 ז"ה י"ב מזה ומזה, ביחד

 ז"ך כ"ז זך, זכה, זכך, בס"ה

 זונ"ה ס"ט זנות, בסך הכל -זנה 

 זנ"ה ס"ג , בכללותזונה, כל שם דבר
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 זימ"ה בס" זמה, כולל כל השרשים

 זקני"ם ר"ז זקן, בכללות

 חבלי"ם צ' חבל, כל השרשים

 ח"ג י"א חג, התיבה בל"ש

 חג"ג עה"כ ט"ו חגג, בפי' עשה חג

 ח"ד י"ב הכל חדד, בסך-חד

 חו"ה עה"כ כ' חוה, בכללות

 חו"ל מ"ד חול, כל השרשים

 חזיו"ן פ"א חזיון, כל לשון חזה של נבואה

 ח' ח' חח, בכללות

 חט"ה כ"ב חטים, בלי שימוש -חטה 

 חי ה' מ"ד חדחי ה', התיבה, בי

 חי"ה "גכ חיה, התיבה, וגם החיה

 ח"ל עה"כ מ' חל, רעדה, לידה

 ועה"כ חכ"ה ל"ב ללותחכה, בכ -חך 

 חמד"ה נ"ז חמד, כולל חמדה, מחמד, נחמד
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 חמ"ה עה"כ נ"ד כעס, בכללות

 חמ"ש שמ"ח בסך הכל חמשה, -חמש 

 חצ"י עה"כ ק"ט חצי, בפי' מחצית

 חצ"ר רצ"ח עה"כ חצר, כל היוצא מהשורש

 חוק"ה קי"ט חקק, בס"ה -חוקה 

 חר"ב ר"י חרב, התיבה, בכללות בלי שימוש

 טומא"ה עה"כ ס"ב טמא, התיבה, עכה"ש

 הו"ד עה"כ ט"ז ה, בל"שהוד, התיב

 ו' אלפים תרמ"ה שם הוי'
תרומ"ה, ו' 

רמז, לי  תרמה
 לשמי

 יהודי"ם עה"כ ע"ו יהודי, בכללות

 יח"ל מ"ח יחל, בכללות

 יסו"ד פ' יסד, כל השרשים של יסוד

 יוע"ץ קע"ז יעץ, כל השרשים

 עזר"ה רפ"ג דבר ופועלישועה, כולל שם 

 צדי"ק עה"כ "הר ישר, כל היוצא מהשורש
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 כוא"ב ל' כאב, בכללות

 כז"ב עה"כ ל' בכללות -כזב 

 כח"ד ל"ב בכללות -כחד 

 טו"ב י"ז כי טוב ביחד

ה"פ בתורה, נ"ה  הכל
 פעמים בנ"ך

 הכ"ל

 סכ"ל ק"י סכל -כסיל 

 זה"ב י"ד ככר זהב

 ממו"ן קל"ו עכה"ש בתורה -כסף 

 זה"ב י"ד ביחד, בתורה -כסף וזהב 

 זה"ב י"ד בתנ"ך ביחד, -זהב וכסף 

 סליח"ה ה"כקס"ו ע כופר בס"ה -כפר 

 ל"ב טהו"ר רנ"ב לבב, בכללות

 לב"ן עה"כ פ"ג לבן, בכללות

 לה"ב ל"ז להב, כל השרשים

 לו"ט מ"ה, עה"כ לוט, כל השרשים

 לו"ח מ"ד, עה"כ לוח, בכללות
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 לינ"ה צ"ה לינה, כל השרשים

 ל"ח ל"ח לחך-לחי-לח

ַחם   מלחמ"ה קס"ג אם, על, ב.., ל..( )נלחם אל, -לָּ

 קמ"ח קמ"ח לחם, בלי שימוש

 למע"ן ק"ץ למען, לפני פועל, כדי, בשביל

 פ"ה פ"ה המשמש לדיבורלשון, האבר בפה 

 ומ"ה עה"כ נ"ב ּוַמה, התיבה כמו שהוא

 מו"ט עה"כ נ"ו מוט, בכללות

 מ"ל עה"כ ע"א כללות בס"המול, ב -מל 

 גשמי ברכ"ה תק"פ מים, בכללות

 המי"ם צ"ה המים, התיבה, בלי שימוש

 מל"א ע"א שימוש מלא, התיבה, בלי

כבוד"ו מל"א  רנ"ה מלא, כל השורש של פועל
 עול"ם

 מלא"ך ה' קי"ח מלאך, לשון יחיד, עכה"ש

 מע"ל עה"כ קמ"א מעל, בכללות

 מפנ"י קפ"א התיבה בלי שימוש -מפני 
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 מקנ"ה קצ"ה מקנה, קנה, קנין, בס"ה

 ת"מ ך הכלשפטים, בס-משפט 
אמ"ת, 
 שפטי"ם

 משפ"ט תכ"ח שפוט, בס"ה -שפט -משפט 

 די"ן ס"ד בפי' דין צדק, יושר, אמונה -משפט 

 דיני"ם קט"ו מהשורש, בתורהכל היוצא  -משפט 

 נב"ל פ"ד נבל, כל השורש

נבלה, )איש בליעל, מעשה נבל,  -נבל 
 פגר(

 עה"כ נב"ל פ"א

 חי"ה כ"ג בכללות בתורהנבלה, פגר, 

 נג"ד נ"ו נגד, עם כל השימושים שלאחריו

 נד"ה נ"ט נדד, בכללות -נדה 

 נדח"ה ס"ז נדח, בכללות

 זה"ב י"ד נזם, בכללות

 נע"ר ש"כ עה"כ נערה, בכללות -נער 

 נ"ר ר"נ שורשכל היוצא מה -נר 

 סבי"ב ע"ד סביב בכללות, בתורה
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 סוס
י"ד פעמים 

בתורה, ובנ"ך 
 קכ"ו פעמים

 סו"ס

נ"ז פ' בתורה,  סורר -סור 
 ובנ"ך ר"ס פ'

 ס"ר

 סכ"ך ק' מסך, בס"ה -סכך  -סוכה 

 סל"ה צ"ה סלה -סל 

 יהוד"י ל"ה עברי, בכללות

 ע"ד ע"ד ֵעד, בפי' עדות בכללות

ץ מעדה רעה, עדה, כל השורש )חו
 עדת קרח(

 קה"ל קל"ה

 עד"ה ע"ט, עה"כ העדה, התיבה

 ֵמַעל, התיבה, עכה"ש
ו פ' בתורה, נ"

ובנ"ך ק"מ 
 פעמים

 מע"ל

 על"ה ק"ה עלה, התיבה בל"ש, בכללות

 ענ"ה קכ"ד ענה ואמר, בכללות

 ער"ב רע"ב ערבה, בכללות-ערב

 מעש"ה תט"ז עשה, התיבה, עכה"ש

 פחד -פח 
ח' פעמים בתורה, 

ובנ"ך צ"ב 
 פעמים

 פח"ד
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 פ"ן ק"ל פן, בכללות, מלת שלילה

 פקודי"ם ר"מ פקד, פקדון, פקיד, פקידות בס"ה

 פ"ר ר"פ מהשורשפר, כל היוצא 

 ציו"ן קנ"ו ציון, בכללות

 צ"ר ר"צ צרר, כל היוצא מהשורש צר

 קה"ל קל"ה קהל, בכללות

 ק"ו ק"ו תקוה, בס"ה-קוה-קו

 ק"ן ק"ן עה"כ קנה, כל היוצא מהשורש

 ק"ץ ק"ץ ורשכל היוצא מהש -קץ 

ַרב, בכללות  קר"ב ש"ב קָּ

 רג"ל רל"ג רגל, בפי' אבר ההליכה, בכללות

 רו"ח רי"ד שימושרוח, התיבה, בלי 

 רכ"ב "ברכ רכב, כולל כל השרשים

 ר"ם ר"מ רם, מרום, בס"ה

א, פועל, בכלל פָּ  חיי"ם ס"ח ותרָּ

 שכ"ל ע"ז שכל, בכללות
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 מנין השרשים שבתנ"ך

 כמנין מספר פעמים שורש

 ועה"כ יוס"ף קנ"ה שכם, כל היוצא מהשורש

 איב"ה י"ח לות, כולל פ"א שניאהשנאה, בכל

 ששי"ם ס' עה"כ ששים, בכללות

 פ"ה פ"ה תקע, בכללות, כל היוצא מהשורש

 

  



 

181 
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 ענינים נשגבים

 מזים נפלאים ור

 

 בחשבון ובמנין הפסוקים

 משולבים בסדר הדורות

 במנין ובמשמעות -שוה בשוה 

* 
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 עיניך בריכות בחשבון
 מנין הפסוקים המכוון באותו ענין ובסדר הדורות

 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

ֶרץ בראשית:א:א 1 אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ  28 7 בְּ

הערה קטנה להתחלה, יש פעם אחד בתורה ר"ת של בראשי"ת, דברים ט"ו ה, ר'ק א'ם ש'מוע ת'שמע ב'קול 
 ה' א'לקיך, והבן.

 וזכרתי את ברית"י אשר ביני וביניכם -והמקום הראשון שנכפל בו אותיות של בראשית 

בראשית ברא אלקים, בתרגום ירושלמי, בחוכמתא ברא עלמא, ברמז, חכמה בגמט' ע"ג, ובמספר הקדמי, 
 מא' עד ע"ג, עולה ב"א תש"א, כהגמטריא של הפסוק

 

 בראשית:א:ד 4
ים ֵבין  ֵדל ֱאֹלהִׁ י טֹוב ַוַיבְּ אֹור כִׁ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ

אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך  הָּ
12 45 

נזכר תרי"ג פעמים בתנ"ך רמז אין  -טוב  -ל"ב תיבות עד טוב הראשון, רמז לב טוב, ובכללות כל השורש 
 טוב אלא תורה.

 

 בראשית:א:יא 11

ֶרץ ֶדֶשא ֵעשֶ  אָּ ֵשא הָּ ים ַתדְּ יַע ֶזַרע ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ רִׁ ב ַמזְּ
ֶרץ  אָּ עֹו בֹו ַעל הָּ ינֹו ֲאֶשר ַזרְּ מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶשה פְּ רִׁ ֵעץ פְּ

י ֵכן הִׁ  ַויְּ

20 69 

תיבת תדשא, הוא התיבה הראשונה אחר שנתייסדה שמים וארץ, והן הנה מכוון לאותיות של תיבת אש דת, 
ה וכן מרומז בזו התיב -הנאמר בסוף התורה כי לא נברא העולם אלא בשביל התורה הק' ולומדי' בני ישראל 

, והבן 5, ד"א הוא 8. ת"ד הם 4, ת' במ"ק 304, תדשא, ש"ד, הם 304.805סכום האותיות שבתורה שהם 
 ופלא: ואגב מובא בשם הגר"א, אש דת למו, אותיות תלמוד, רמז לתורה שבע"פ.

 

 בראשית:א:כו 26

דּו  רְּ יִׁ מּוֵתנּו וְּ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ דָּ ים ַנֲעֶשה אָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ה ּובְּ  ֵהמָּ ם ּוַבבְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ לבִׁ ֶרץ  כָּ אָּ הָּ

לּובְּ  ֶרץ כָּ אָּ ֹרֵמש ַעל הָּ ֶרֶמש הָּ  הָּ

19 84 
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פסוק של בריאת האדם, ומאמר השי"ת טו"ב תיבות, ולמפרע פסוק כ"ו, וממגד  -פסוק כ"ו כמנין שם הוי' 
 ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה וגו', והבן

 

 בראשית:א:כז 27
א  רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ מֹו בְּ ַצלְּ ם בְּ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ַויִׁ

ם א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ  ֹאתֹו זָּכָּ
13 50 

 מכאן עד כ"ד מח, אשר הנחני בדרך אמת יש תרי"ג פסוקים

 

 חבראשית:א:כ 28

בּו  רּו ּורְּ ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ ים ַויֹאֶמר לָּ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ
הָּ ּורְּ  שֻׁ בְּ כִׁ ֶרץ וְּ אָּ אּו ֶאת הָּ לְּ עֹוף ּומִׁ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ

ם ּובְּ  ַמיִׁ לַהשָּ ֶרץ כָּ אָּ ֹרֶמֶשת ַעל הָּ  ַחיָּה הָּ

22 88 

מתיבת וכבשה, עד פסוק ג' טז אל האשה אמר וגו', יש תרי"ג תיבות ביניהם רמז למצוה הראשונה, וגם כאן 
 שורק הראשון על וכבשה רמז לקשר של קיימא

 

 בראשית:א:לא 31
ים ֶאת א ֱאֹלהִׁ ל  ַוַירְּ י כָּ הִׁ ֹאד ַויְּ ֵנה טֹוב מְּ הִׁ ה וְּ שָּ ֲאֶשר עָּ

י שִׁ י ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ הִׁ  ֶעֶרב ַויְּ
15 50 

 פסוק לא למפרע )דברים ל"ג יא( אה"כ ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה וגו'

 

ֶרץ וְּ  בראשית:ב:א 32 אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ כֻׁלּו ַהשָּ לַויְּ ם כָּ אָּ בָּ  22 5 צְּ

והבן, וכ"ב אותיות, כי בהם נברא העולם, ואגב שורש לב בלי שימוש, ל"ב פעמים  -פסוק ל"ב כמנין לב 
 בתורה, ופלא

 

 בראשית:ב:ב 33
תֹו אֲ  ַלאכְּ י מְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַכל ֱאֹלהִׁ ה ַויְּ שָּ ֶשר עָּ

י מִׁ  יעִׁ בִׁ ֹבת ַביֹום ַהשְּ שְּ לַויִׁ ה כָּ שָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ  מְּ
14 61 

 מתחילת בראשית עד כאן יש ת"ע תיבות, רמז, ע"ת לעשות לה'
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 בראשית:ב:ד 35
יֹום ֲעשֹות  ם בְּ אָּ רְּ בָּ הִׁ ֶרץ בְּ אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ דֹות ַהשָּ ֵאֶלה תֹולְּ

ם יִׁ מָּ שָּ ים ֶאֶרץ וְּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ  יְּ
11 50 

עוץ האחרון )דברים ל"ג כ"ט( אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' וגו', נ -פסוק הראשון שמתחיל באלף 
 סופו בתחילתו

 

 בראשית:ב:ז 38
ַפח  ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ר מִׁ פָּ ם עָּ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ ה ֱאֹלהִׁ ֹהוָּ יֶצר יְּ ַויִׁ

ֶנֶפש ַחיָּה ם לְּ דָּ אָּ י הָּ הִׁ ים ַויְּ ַמת ַחיִׁ שְּ יו נִׁ ַאפָּ  בְּ
16 62 

 ולמפרע פסוק ל"ח אה"כ תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

 

 בראשית:ב:ח 39
ה ֱאֹלהִׁ  ֹהוָּ ַּטע יְּ ם ֶאת ַויִׁ ֶקֶדם ַויֶָּשם שָּ ֵעֶדן מִׁ ים ַגן בְּ

ר ם ֲאֶשר יָּצָּ דָּ אָּ  הָּ
12 41 

 ולמפרע פסוק לט, כל קדושיו בידך פרש"י נפשות הצדיקים גנוזות אתו וגו'

 

 בראשית:ב:ט 40

ה מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים מִׁ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ ַמח יְּ ל  ַוַיצְּ ד כָּ מָּ ֵעץ ֶנחְּ
ֵעץ  ן וְּ תֹוְך ַהגָּ ים בְּ ֵעץ ַהַחיִׁ ל וְּ ַמֲאכָּ טֹוב לְּ ֶאה וְּ ַמרְּ לְּ

ע רָּ  ַהַדַעת טֹוב וָּ

19 71 

רמז נאה פסוק מ' וטוב למאכל, ופסוק מ"א להשקות לפי הגמ' עד ארבעים מיכלי מעליא, מכאן ואילך משתי 
 מעליא.

 

 בראשית:ב:טו 46
ַגן ֵעֶדן  ֵחהּו בְּ ם ַוַינִׁ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ ַקח יְּ ַויִׁ

ע דָּ לְּ שבְּ רָּ ּה ּולְּ מְּ  ּהׁ 
10 42 

 מתחילת התורה עד "ויקח" יש תרי"ג תיבות

 

 בראשית:ב:כא 52
דָּ  אָּ ה ַעל הָּ ֵדמָּ ים ַתרְּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ ַקח ַוַיֵפל יְּ ן ַויִׁ ישָּ ם ַויִׁ

ֶתנָּה ר ַתחְּ שָּ ֹגר בָּ סְּ יו ַויִׁ ֹעתָּ ַצלְּ  ַאַחת מִׁ
13 56 
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 -פסוק נ"ב כמנין בן, רמז בריאת האשה שיזכו לבנים ובני בנים, וגם בין אדם לחוה יש כמנין כ"ו שם הוי' 
 שכינה שרוי' ביניהם, וכאן נזכר סמך הראשון, בתיבת ויסגר,

 

 בראשית:ב:כג 54
ר  שָּ ַמי ּובָּ ם זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ דָּ אָּ ַויֹאֶמר הָּ
ה זֹאת חָּ יש לֻׁקְּ י ֵמאִׁ ה כִׁ שָּ ֵרא אִׁ קָּ זֹאת יִׁ י לְּ רִׁ שָּ בְּ  מִׁ

15 57 

חידוש פלא בכל מאמר אדם, זאת הפעם וכו' והיו לבשר אחד, יש בסך הכל כ"ו תיבות כמנין שם הוי' וצ"א 
 לרמז על איש ואשה שכינה שרוי' ביניהם, אותיות כמנין שם הוי' אדני,

 

 בראשית:ג:יד 70

רּור  יתָּ זֹאת אָּ שִׁ י עָּ ש כִׁ ים ֶאל ַהנָּחָּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר יְּ
ה מִׁ  לַאתָּ ָך ֵתֵלְך  כָּ ֹחנְּ ֶדה ַעל גְּ ֹכל ַחַית ַהשָּ ה ּומִׁ ֵהמָּ ַהבְּ

ר תֹאַכל פָּ עָּ ל  וְּ ֵמי ַחֶייָךכָּ  יְּ

23 81 

ע' פסוקים עד קללת נחש עיי"ש ולמפרע פסוק השבעים מזי רעב וכו' עם חמת  -שבעים שקל  -מדרש נשא 
 זוחלי עפר פרש"י ארס נחשים המתהלכים על גחונם על העפר, ופלא

 

 בראשית:ג:יט 75
ֵזַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם ַעד  י בְּ ה כִׁ מָּ ֲאדָּ ָך ֶאל הָּ שּובְּ

שּוב ר תָּ פָּ ֶאל עָּ ה וְּ ר ַאתָּ פָּ י עָּ תָּ כִׁ חְּ ֶמנָּה לֻׁקָּ  מִׁ
17 56 

 פסוק ע"ה כמנין בטחון, והבן

 

 בראשית:ג:כ 76
ה ֵאם תָּ יְּ וא הָּ י הִׁ תֹו ַחּוָּה כִׁ שְּ ם ֵשם אִׁ דָּ אָּ א הָּ רָּ קְּ ל  ַויִׁ כָּ

י  חָּ
11 33 

ל מחוללך, זה לעומת זה ומכוון במשמעות-למפרע הוא בדברים ל"ב י"ח, צור ילדך תשי ותשכח א פסוק ע"ו

 

 בראשית:ג:כא 77
תֹו כ שְּ אִׁ ם ּולְּ דָּ אָּ ים לְּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ נַוַיַעש יְּ ֹות עֹור ּתְּ

ֵשם בִׁ  ַוַילְּ
8 37 
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 פסוק ע"ז, כמנין מז"ל, מפסוק י"ז, ולאדם אמר, עד כאן יש רמ"ח אותיות

 

 בראשית:ג:כב 78

ֶמנּו  ַאַחד מִׁ יָּה כְּ ם הָּ דָּ אָּ ים ֵהן הָּ ֹהוָּה ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר יְּ
ַקח ַגם ֵמעֵ  לָּ ַלח יָּדֹו וְּ שְּ ה ֶפן יִׁ ַעתָּ ע וְּ רָּ ַדַעת טֹוב וָּ ץ לָּ

ם ֹעלָּ ַחי לְּ ַכל וָּ אָּ ים וְּ  ַהַחיִׁ

22 79 

 י"תפלא, ס"ה אותיות בכל מאמר הש

 

 בראשית:ד:א 81
ן  תֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת ַקיִׁ שְּ ם יַָּדע ֶאת ַחוָּה אִׁ דָּ אָּ הָּ וְּ

ֹהוָּה יש ֶאת יְּ י אִׁ יתִׁ נִׁ  ַותֹאֶמר קָּ
14 49 

 מתחילת הפסוק עד סו"פ ח', ויהרגהו, יש בהן שס"ה אותיות, ותיבות יד"ע הוא תיבה אלף קי"א,

 הכל באחד, דהיינו יחוד גמור, ס' אהבת תורה.

 

דֹול ֲעו בראשית:ד:יג 93 ֹהוָּה גָּ ן ֶאל יְּ שֹאנִׁ ַויֹאֶמר ַקיִׁ נְּ  26 7 י מִׁ

 כ"ו אותיות בפסוק כמנין שם הוי', וז' תיבות

 

 בראשית:ד:יח 98
חּויֵָּאל  ד יַָּלד ֶאת מְּ ירָּ עִׁ ד וְּ ירָּ ֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת עִׁ ּוָּ ַויִׁ

ֶמְך ֵאל יַָּלד ֶאת לָּ תּושָּ ֵאל ּומְּ תּושָּ יָּיֵאל יַָּלד ֶאת מְּ חִׁ  ּומְּ
16 65 

 ס"ה אותיות כמנין שם אדני

 

 בראשית:ה:א 107
מּות  דְּ ם בִׁ דָּ ים אָּ רֹא ֱאֹלהִׁ יֹום בְּ ם בְּ דָּ ֹדת אָּ ֶזה ֵסֶפר תֹולְּ

ה ֹאתֹו שָּ ים עָּ  ֱאֹלהִׁ
12 44 

 כל קאפיטל ה' מספר תיבותיו שס"ה כמנין שני חיי חנוך המוזכר בפ' כ"ג
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ַלח בראשית:ה:כא 127 תּושָּ נָּה ַויֹוֶלד ֶאת מְּ ים שָּ שִׁ שִׁ ֵמש וְּ י ֲחנֹוְך חָּ חִׁ  32 8 ַויְּ

 ל"ב אותיות בפסוק

 

 בראשית:ה:כד 130
ַקח ֹאתֹו  י לָּ ֵאיֶננּו כִׁ ים וְּ ֱאֹלהִׁ ַהֵלְך ֲחנֹוְך ֶאת הָּ תְּ ַויִׁ

ים  ֱאֹלהִׁ
9 37 

 ומרומז בפסוק -בשנת ק"ל לבריאת העולם סיים אדה"ר סדר התשובה של ק"ל שנים 

 

נָּה ַויֹוֶלד ֵבן בראשית:ה:כח 134 ַאת שָּ נָּה ּומְּ ים שָּ ֹמנִׁ ם ּושְּ ַתיִׁ י ֶלֶמְך שְּ חִׁ  34 9 ַויְּ

מכאן עד תרח "הוליד את אברם יש אלף תתקמ"ח תיבות, הוא השנה שנולד אברהם אבינו וכן משם עד, כעת 
 חיה ולשרה בן, יש אלף תתקמ"ח תיבות, ופלא

 

 בראשית:ה:לב 138
נָּה ַויֹוֶלד ֹנַח ֶאת ֵשם ֶאת  י ֹנַח ֶבן ֲחֵמש ֵמאֹות שָּ הִׁ ַויְּ

ֶאת יֶָּפת ם וְּ  חָּ
14 39 

מן וא"ו של ויולד נח, עד ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה, יש אלף תרנ"ו אותיות, הוא השנה של ימי 
 המבול, ופלא

 

 בראשית:ו:ז 145

י ֵמַעל  אתִׁ רָּ ם ֲאֶשר בָּ דָּ אָּ ֶחה ֶאת הָּ ֹהוָּה ֶאמְּ ַויֹאֶמר יְּ
ַעד עֹוף  ה ַעד ֶרֶמש וְּ ֵהמָּ ם ַעד בְּ דָּ ה ֵמאָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ פְּ

ם יתִׁ י ֲעשִׁ י כִׁ תִׁ ַחמְּ י נִׁ ם כִׁ יִׁ מָּ  ַהשָּ

22 78 

א שהוא במנין ולמפרע הוא כנגד הפסוק )דברים כ"ט כ"ז( ויתשם ה' מעל אדמתם באף ובחמה וגו' ולפל
הפסוק ה' אלפים תש"ב הוא השנה שאירע בעוה"ר המלחמת עולם השניה שעלו רבבות בנ"י עקד"ה, והכל 

 מרומז בשני הפסוקים
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ֹהוָּה בראשית:ו:ח 146 ֵעיֵני יְּ א ֵחן בְּ צָּ ֹנַח מָּ  17 5 וְּ

 וכאן המציאה הראשונה לטובה אות  -כמנין מציאה  -פסוק קמ"ו 

 

 ראשית:ו:יגב 151
ֹנַח ֵקץ ים לְּ ל  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ ה כָּ אָּ לְּ י מָּ ַני כִׁ פָּ א לְּ ר בָּ שָּ בָּ

ֶרץ אָּ ם ֶאת הָּ יתָּ חִׁ י ַמשְּ נִׁ נְּ הִׁ ֵניֶהם וְּ פְּ ס מִׁ מָּ ֶרץ חָּ אָּ  הָּ
17 62 

מאמר השי"ת מן קץ עד להחיות יש ק"כ תיבות, הוא הזמן בנין התיבה, ולפלא, עד ואני הנני מביא את 
 המבול, יש נ"ח תיבות

 

 בראשית:ו:יד 152
ה  ים ַתֲעֶשה ֶאת ַהֵתבָּ נִׁ ָך ֵתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר קִׁ ֲעֵשה לְּ

חּוץ ַבֹכֶפר ת ּומִׁ ַביִׁ ּה מִׁ תָּ ֹאתָּ ַפרְּ כָּ  וְּ
14 49 

 מן את התיבה עד ויזכור אלקים את נח, יש אלף תרנ"ו אותיות, הוא שנת המבול

 

 בראשית:ו:כא 159
ָך מִׁ  ה ַקח לְּ ַאתָּ לוְּ תָּ ֵאֶליָך  כָּ ַספְּ אָּ ֵכל וְּ ל ֲאֶשר ֵיאָּ ַמֲאכָּ

א ֶהם לְּ לָּ ָך וְּ יָּה לְּ הָּ לָּ וְּ  הכְּ
13 46 

 מנין הפסוק במספר קט"ן, רמז בא ככרו עמו ויספיק לו מזונות לכל הבנים

 

 בראשית:ז:א 161
ה וְּ  ֹנַח בֹא ַאתָּ ֹהוָּה לְּ לַויֹאֶמר יְּ י  כָּ ה כִׁ ָך ֶאל ַהֵתבָּ ֵביתְּ

ַני ַבדֹור ַהֶזה פָּ יק לְּ י ַצדִׁ יתִׁ אִׁ ָך רָּ  ֹאתְּ
16 55 

מתיבת אלה תולדות השמים עד בא אתה יש אלף תרנ"ו תיבות רמז לשנת המבול ובכל מאמר ה' יש ס"ה 
 תיבות

 



 

191 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 בראשית:ז:ג 163
ַחיֹות  ה לְּ ֵקבָּ ר ּונְּ ה זָּכָּ עָּ בְּ ה שִׁ עָּ בְּ ם שִׁ ַמיִׁ ַגם ֵמעֹוף ַהשָּ

ֵני  לֶזַרע ַעל פְּ ֶרץ כָּ אָּ  הָּ
13 46 

 ה במילוי-י-ה-כמנין א -כמנין עולם הזה 

 

ֶרץ בראשית:ז:ו 166 אָּ ם ַעל הָּ יָּה ַמיִׁ ַהַמבּול הָּ נָּה וְּ ֹנַח ֶבן ֵשש ֵמאֹות שָּ  32 10 וְּ

ל"ב אותיות בפסוק, מפסוק א' עד סו"פ ו' יש ש"ג אותיות ופ"ד תיבות, סך הכל שפ"ז כנגד "ויסגר ה' בעדו" 
 בגמט' שפ"ז

 

 בראשית:ז:טו 175
נַ  ם שְּ ַניִׁ ה שְּ ם מִׁ ַויָֹּבאּו ֶאל ֹנַח ֶאל ַהֵתבָּ ליִׁ ר  כָּ שָּ ַהבָּ
ים  ֲאֶשר בֹו רּוַח ַחיִׁ

13 42 

 ולמפרע פסוק קע"ה )דברים כח סז( והיו חייך תלואים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך 

 

 בראשית:ז:יז 177
ם  בּו ַהַמיִׁ רְּ ֶרץ ַויִׁ אָּ ים יֹום ַעל הָּ עִׁ בָּ י ַהַמבּול ַארְּ הִׁ ַויְּ

ר ה ַותָּ אּו ֶאת ַהֵתבָּ שְּ ֶרץֵמעַ  םַויִׁ אָּ  ל הָּ
14 55 

 פסוק קע"ז, כמנין שם הוי' אדני אלקים וברמז זעק

 

 בראשית:ז:כב 182
ה  בָּ רָּ ֹכל ֲאֶשר ֶבחָּ יו מִׁ ַאפָּ ים בְּ ַמת רּוַח ַחיִׁ שְּ ֹכל ֲאֶשר נִׁ

 ֵמתּו
10 35 

 ולמפרע פסוק קפב אה"כ והפלא ה' את מכותך ואת מכת זרעך וגו'

 

 ראשית:ח:בב 186
ֵלא ַהֶגֶשם  כָּ ם ַויִׁ יִׁ מָּ ֹבת ַהשָּ הֹום ַוֲארֻׁ ֹנת תְּ יְּ רּו ַמעְּ כְּ סָּ ַויִׁ

ם יִׁ מָּ ן ַהשָּ  מִׁ
9 41 

 מקו"ם -כמנין שם הוי' בהכאה  -פסוק קפ"ו 
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 בראשית:ח:ו 190
ה  ַתח ֹנַח ֶאת ַחלֹון ַהֵתבָּ פְּ ים יֹום ַויִׁ עִׁ בָּ ֵקץ ַארְּ י מִׁ הִׁ ַויְּ

ה שָּ  ֲאֶשר עָּ
11 39 

 ככתוב ויהי מקץ, והם מ' יום של גשמים וק"נ ימים תגבורת המים ופלא -כמנין קץ 

 

 בראשית:ח:יא 195
ף  רָּ ת טָּ ֵנה ֲעֵלה ַזיִׁ הִׁ ֵעת ֶעֶרב וְּ יו ַהיֹונָּה לְּ בֹא ֵאלָּ ַותָּ

ֶרץ אָּ ם ֵמַעל הָּ י ַקלּו ַהַמיִׁ יהָּ ַוֵיַדע ֹנַח כִׁ פִׁ  בְּ
17 58 

 כמנין כסיל כימה, על ידם בא המבול ונסתיים על ידם, מג"ע אופן קכ"א

 

 בראשית:ח:יד 198
ה  שָּ ים יֹום ַלֹחֶדש יָּבְּ רִׁ ֶעשְּ ה וְּ עָּ בְּ שִׁ י בְּ ּוַבֹחֶדש ַהֵשנִׁ

ֶרץ אָּ  הָּ
8 35 

 ולמפרע פסוק קצח, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם

 

 :ח:יטבראשית 203
ל ל  ַהַחיָּה כָּ ֶרֶמש וְּ כָּ להָּ עֹוף כֹ  כָּ ֶרץ הָּ אָּ ל רֹוֵמש ַעל הָּ

ה ן ַהֵתבָּ אּו מִׁ ֹחֵתיֶהם יָּצְּ פְּ שְּ מִׁ  לְּ
14 50 

 וכן ג' פירושים בתיבת בר"א, בר, בריאות, בר לשון תבואה -בני חיי מזוני  -באר  -כמנין ברא 

 

 בראשית:ח:כ 204
ה  ֹהרָּ ה ַהּטְּ ֵהמָּ ֹכל ַהבְּ ַקח מִׁ ֵבַח ַליֹהוָּה ַויִׁ זְּ ֶבן ֹנַח מִׁ ַויִׁ

ֵבחַ  ֹכלּומִׁ  זְּ הֹור ַוַיַעל ֹעֹלת ַבמִׁ עֹוף ַהּטָּ  הָּ
14 57 

 ונח איש צדיק -כמנין צדיק 

 



 

193 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 בראשית:ט:א 207
רּו  ֶהם פְּ נָּיו ַויֹאֶמר לָּ ֶאת בָּ ים ֶאת ֹנַח וְּ ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּ ַויְּ

ֶרץ אָּ אּו ֶאת הָּ לְּ בּו ּומִׁ  ּורְּ
13 47 

 אדון עולם -כמנין אור 

 

 בראשית:ט:ב 208

ֶיה ַעל הְּ ֶכם יִׁ תְּ חִׁ ל  ּומֹוַרֲאֶכם וְּ ַעלכָּ ֶרץ וְּ אָּ ל  ַחַית הָּ כָּ
ֹמש  רְּ ֹכל ֲאֶשר תִׁ ם בְּ יִׁ מָּ ה ּובְּ עֹוף ַהשָּ מָּ ֲאדָּ להָּ ֵגי  כָּ דְּ

נּו תָּ ֶכם נִׁ ֶידְּ  ַהיָּם בְּ

20 74 

 מדת גבורה -פסוק ר"ח כמנין יצחק 

 

 בראשית:ט:יב 218
י  י ֹנֵתן ֵבינִׁ ית ֲאֶשר ֲאנִׁ רִׁ ים זֹאת אֹות ַהבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ל  ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין םכָּ ֹדֹרת עֹולָּ ֶכם לְּ תְּ  ֶנֶפש ַחיָּה ֲאֶשר אִׁ
18 68 

יא, תיבות כמנין דם והבן, ובפסוק  -בכל מאמר ה' בפסוק י"ב י"ג, יש בהם כ"ו תיבות, ובמאמר הראשון ח 
 זה יש ח"י תיבות, ואותיות כמנין חיים

 

 בראשית:ט:טו 221

רִׁ  י ֶאת בְּ תִׁ זַָּכרְּ י ּוֵביֵניֶכם ּוֵביןוְּ י ֲאֶשר ֵבינִׁ ל  יתִׁ ֶנֶפש כָּ
לַחיָּה בְּ  ַשֵחתבָּ  כָּ ַמבּול לְּ ם לְּ ֶיה עֹוד ַהַמיִׁ הְּ לֹא יִׁ ר וְּ  שָּ

ל  רכָּ שָּ  בָּ

20 73 

 כוס של דוד רכ"א לוגין שנאמר כוסי רוי"ה

 

 בראשית:ט:טז 222
ם ֵבין  ית עֹולָּ רִׁ ֹכר בְּ זְּ יהָּ לִׁ יתִׁ אִׁ נָּן ּורְּ ה ַהֶקֶשת ֶבעָּ תָּ יְּ הָּ וְּ

ים ּוֵבין ל  ֱאֹלהִׁ לֶנֶפש ַחיָּה בְּ כָּ ר אֲ  כָּ שָּ ֶרץבָּ אָּ  ֶשר ַעל הָּ
18 67 

 כאן יש ע"ב תיבות כמנין חסדבכל מאמר ה' מתחילת הדיבור זאת אות הברית עד 

 

ה  בראשית:ט:יט 225 צָּ ֵני ֹנַח ּוֵמֵאֶלה נָּפְּ ה ֵאֶלה בְּ ֹלשָּ לשְּ ֶרץ כָּ אָּ  27 8 הָּ



 

194 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 רכ"ה -כמנין נפצ"ה 

 

מֹו בראשית:ט:כו 232 ַנַען ֶעֶבד לָּ י כְּ יהִׁ ה ֱאֹלֵהי ֵשם וִׁ ֹהוָּ רּוְך יְּ  33 9 ַויֹאֶמר בָּ

ד' שמות עב סג מה בן עולה רל"ב, ונתנו רמז, ר'חמנא ל'יבא ב'עי והבן, ולמפרע פסוק רלב )דברים כח ט'( 
 כ"ז -יקימך ה' לו לעם קדוש וגו', ח"י תיבות במאמר כ"ו 

 

 בראשית:י:לב 267
גֹוֵיֶהם ּוֵמֵאֶלה  ם בְּ ֹדתָּ תֹולְּ ֵני ֹנַח לְּ ֹחת בְּ פְּ שְּ ֵאֶלה מִׁ

ֶרץ ַאַחר ַהַמבּול אָּ ם בָּ דּו ַהגֹויִׁ רְּ פְּ  נִׁ
12 53 

 ולמפרע פסוק רסז )דברים כ"ו יט( ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת וגו'

 

 בראשית:יא:ז 274
יש  עּו אִׁ מְּ שְּ ם ֲאֶשר לֹא יִׁ תָּ פָּ ם שְּ ה שָּ לָּ נָּבְּ ה וְּ דָּ ה ֵנרְּ בָּ הָּ

ַפת ֵרֵעהּו  שְּ
11 38 

 עדר, ורמז וריוח תשימו בין עדר ועדר, כ"ח תיבות במאמר ה' פסוק ו' ז' -בלק בלעם  -כמנין גזר דין 

 

 בראשית:יא:י 277
נָּה ַויֹוֶלד ֶאת ַאת שָּ ֹדת ֵשם ֵשם ֶבן מְּ  ֵאֶלה תֹולְּ

ם ַאַחר ַהַמבּול נַָּתיִׁ ד שְּ שָּ ַפכְּ  ַארְּ
13 46 

 וכאן התחיל תולדות זרע העולם -זכרים  -כמנין זרע 

 

 כזבראשית:יא: 294
ם ֶאת נָּחֹור  רָּ יד ֶאת ַאבְּ ֹדת ֶתַרח ֶתַרח הֹולִׁ ֵאֶלה תֹולְּ וְּ

יד ֶאת לֹוט ן הֹולִׁ רָּ הָּ ן וְּ רָּ ֶאת הָּ  וְּ
15 52 

 נ"ב אותיות כמנין ב"ן והבן
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 בראשית:יא:לב 299
נָּה ַויָּמ ם שָּ אַתיִׁ ים ּומָּ נִׁ ֵמש שָּ ֵמי ֶתַרח חָּ יּו יְּ הְּ ַרח תֶ  תַויִׁ

ן רָּ חָּ  בְּ
10 38 

 ועתה מתחילין בברכה בתולדות אברהם -עד כאן  -כמנין עבודה זרה 

 

 בראשית:יב:ד 303
תֹו לֹוט  ֹהוָּה ַוֵיֶלְך אִׁ יו יְּ ֶבר ֵאלָּ ם ַכֲאֶשר דִׁ רָּ ַוֵיֶלְך ַאבְּ

מֵ  ם ֶבן חָּ רָּ ַאבְּ ןוְּ רָּ ֵצאתֹו ֵמחָּ נָּה בְּ ים שָּ עִׁ בְּ שִׁ ים וְּ נִׁ  ש שָּ
17 65 

 טו"ב תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני

 

 בראשית:יב:ז 306
ֶרץ  אָּ ֲעָך ֶאֵתן ֶאת הָּ ַזרְּ ם ַויֹאֶמר לְּ רָּ ֹהוָּה ֶאל ַאבְּ א יְּ ַוֵירָּ

יו ֶאה ֵאלָּ רְּ ֵבַח ַליֹהוָּה ַהנִׁ זְּ ם מִׁ ֶבן שָּ  ַהזֹאת ַויִׁ
16 61 

 דבש  -מנין הפסוק ש"ו כמנין אשה 

 

 בראשית:יב:י 309
י  ם כִׁ גּור שָּ ה לָּ מָּ ַריְּ צְּ ם מִׁ רָּ ֶרץ ַוֵיֶרד ַאבְּ אָּ ב בָּ עָּ י רָּ הִׁ ַויְּ

ֶרץ אָּ ב בָּ עָּ רָּ ֵבד הָּ  כָּ
12 44 

ולמפרע פסוק ש"ט אה"כ )דברים כ"ד יח( וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלקיך משם וגו', 
 ופלא.

 

 בראשית:יב:יג 312
י ַבֲעבּוֵר  יַטב לִׁ ַמַען יִׁ תְּ לְּ י אָּ י נָּא ֲאֹחתִׁ רִׁ מְּ ה אִׁ תָּ יְּ חָּ ְך וְּ

ֵלְך לָּ גְּ י בִׁ שִׁ  ַנפְּ
11 42 

 וכמנין חד"ש -י"ב צירופי הוי' של י"ב חודש 

 

 בראשית:יג:ט 328
לֲהלֹא  מֹאל  כָּ ם ַהשְּ י אִׁ לָּ ֶרד נָּא ֵמעָּ פָּ ֶניָך הִׁ פָּ ֶרץ לְּ אָּ הָּ

ילָּה אִׁ מְּ ַאשְּ ין וְּ ם ַהיָּמִׁ אִׁ נָּה וְּ ֵאימִׁ  וְּ
13 53 
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בזו השנה הי' הוויכוח הגדול בלבוב  קטיגור, ולמפרע מסוה"ת הוא במנין ה"א תקי"ט, -חשך  -כמנין שכח 
נגד' הפראנקיסטען ימ"ש והתאספו לפניהם ג' עמודי עולם, ר' חיים הכהן ראפפארט, הבעשטה"ק, ור' יצחק 
דובער מרגליות ועשה השי"ת נס גדול ונצחו על הרשעים ימ"ש, והצילו בזה נפשות רבות מישראל מכל רע, 

 כידוע, ורמז פלא בפסוק

 

 בראשית:יג:טז 335
יש  ם יּוַכל אִׁ ֶרץ ֲאֶשר אִׁ אָּ ֲעָך ַכֲעַפר הָּ י ֶאת ַזרְּ תִׁ ַשמְּ וְּ

ֶנה מָּ ֲעָך יִׁ ֶרץ ַגם ַזרְּ אָּ נֹות ֶאת ֲעַפר הָּ מְּ  לִׁ
16 55 

 וכמנין הר סיני -כמנין מלך מלכי המלכים 

 

 בראשית:יד:א 338
ר  סָּ יֹוְך ֶמֶלְך ֶאלָּ ר ַארְּ עָּ נְּ ֶפל ֶמֶלְך שִׁ רָּ יֵמי ַאמְּ י בִׁ הִׁ ַויְּ

ד עֹ כְּ לָּ םרְּ ל ֶמֶלְך גֹויִׁ עָּ דְּ תִׁ ם וְּ  ֶמר ֶמֶלְך ֵעילָּ
14 58 

 כדרלעמר נוטריקין כל מה דעביד רחמנא לטב עביד 

 

 בראשית:יד:יח 355
הּוא ֹכֵהן  ן וְּ יָּיִׁ יא ֶלֶחם וָּ ֵלם הֹוצִׁ י ֶצֶדק ֶמֶלְך שָּ כִׁ ּוַמלְּ

יֹון ֵאל ֶעלְּ  לְּ
11 41 

 וכנגדו כמנין מחשבה -שנ"ה ימים לימות הלבנה 

 

 בראשית:יד:כא 358
כֻׁש ַקח  רְּ הָּ י ַהֶנֶפש וְּ ם ֶתן לִׁ רָּ ֹדם ֶאל ַאבְּ ַויֹאֶמר ֶמֶלְך סְּ

ְך  לָּ
11 34 

 וכנגדו וכמנין משיח -כמנין נחש 

 

 בראשית:יד:כב 359
ֹהוָּה ֵאל  י ֶאל יְּ י יָּדִׁ ֹמתִׁ ֹדם ֲהרִׁ ם ֶאל ֶמֶלְך סְּ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

ֶרץ אָּ ם וָּ ַמיִׁ יֹון ֹקֵנה שָּ  ֶעלְּ
14 49 
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מנין הפסוק למפרע מסוה"ת, פסוק ה"א ת"פ, בשנת ה' אלפים ת"פ, נולד הגאון הגדול רבינו אליהו הגר"א 
 מוילנא זי"ע

 

 בראשית:יד:כד 361
ים ֲאֶשר  ֲאנָּשִׁ ֵחֶלק הָּ ים וְּ רִׁ עָּ לּו ַהנְּ כְּ ַדי ַרק ֲאֶשר אָּ עָּ לְּ בִׁ

ם קָּ חּו ֶחלְּ קְּ ֵרא ֵהם יִׁ ֹכל ּוַממְּ ֵנר ֶאשְּ י עָּ תִׁ כּו אִׁ לְּ  הָּ
16 62 

בגמ' שמ"א וכן ואעשך "לגוי  -מגן אברהם  -תיבות, כנגד  341כד, יש בהם  -כל הפסוקים של פרק י"ד א 
 גדול ואברכך"

 

 בראשית:טו:ב 363
י הֹוֵלְך  ֹנכִׁ אָּ י וְּ ֶתן לִׁ ה ַמה תִׁ ם ֲאֹדנָּי יֱֹהוִׁ רָּ ַויֹאֶמר ַאבְּ

יֶעֶזר י הּוא ַדֶמֶשק ֱאלִׁ י ּוֶבן ֶמֶשק ֵביתִׁ ירִׁ  ֲערִׁ
16 61 

נ"ב אותיות במאמרו כמנין ב"ן, וכאן המקום הראשון שנזכר שם אדנ"י, ופלא שכאן נזכר שם הוי' במנין ס"ה 
 מבראשית במנין שם אדנ"י

 

 בראשית:טו:ד 365
יו לֵ  ֹהוָּה ֵאלָּ ַבר יְּ ֵנה דְּ הִׁ ם וְּ י אִׁ ָך ֶזה כִׁ שְּ ירָּ אֹמר לֹא יִׁ

ֶשָך ירָּ ֵמֶעיָך הּוא יִׁ  ֲאֶשר ֵיֵצא מִׁ
15 51 

 ל"ב תיבות במאמרו של הקב"ה -שס"ה גידים 

 

 בראשית:טו:ה 366

ֹפר  ה ּוסְּ מָּ ַמיְּ ה ַויֹאֶמר ַהֶבט נָּא ַהשָּ ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוצָּ
ֶיה  הְּ ם ַויֹאֶמר לֹו ֹכה יִׁ ֹפר ֹאתָּ סְּ ם תּוַכל לִׁ ים אִׁ בִׁ ַהכֹוכָּ

ֶעָך  ַזרְּ

18 70 

 שס"ה ימים בעוה"ז, ולמעלה שס"ו ימים זוה"ק

 

ם בראשית:טו:יא 372 רָּ ם ַאבְּ ים ַוַיֵשב ֹאתָּ רִׁ גָּ ט ַעל ַהפְּ ַעיִׁ  27 7 ַוֵיֶרד הָּ

 ופלא -רמז שיבוא דוד בן ישי לכלותם  -עיין רש"י  -מנין הפסוק שע"ב כמנין בן ישי 
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ה בראשית:טו:טו 376 ה טֹובָּ ֵשיבָּ ֵבר בְּ קָּ לֹום תִׁ שָּ בֹוא ֶאל ֲאֹבֶתיָך בְּ ה תָּ ַאתָּ  33 8 וְּ

ולפלא שכאן הוא שלום הראשון שבתורה ואף גם שורש שלום נזכר בתנ"ך שע"ו פעמים  -כמנין שלום 
 כמנין שלום

 

 בראשית:יז:א 399

ֹהוָּה  א יְּ ים ַוֵירָּ נִׁ ֵתַשע שָּ נָּה וְּ ים שָּ עִׁ שְּ ם ֶבן תִׁ רָּ י ַאבְּ הִׁ ַויְּ
ַני  פָּ ַהֵלְך לְּ תְּ י ֵאל ַשַדי הִׁ יו ֲאנִׁ ם ַויֹאֶמר ֵאלָּ רָּ ֶאל ַאבְּ

ים מִׁ ֵיה תָּ  ֶוהְּ

20 74 

 בכל הפסוקים מכאן ועד סוף הפרשה יש שנ"ה תיבות

 

 בראשית:יז:יב 410
ֶכם מֹול לָּ ים יִׁ ֹמַנת יָּמִׁ ל  ּוֶבן שְּ יד כָּ לִׁ ֹדֹרֵתיֶכם יְּ ר לְּ זָּכָּ

ֲעָך הּוא ַזרְּ ר ֲאֶשר לֹא מִׁ ֹכל ֶבן ֵנכָּ ַנת ֶכֶסף מִׁ קְּ ת ּומִׁ יִׁ  בָּ
19 66 

 מנין הפסוק ת"י כמנין קדוש, קדושת יסוד

 

 בראשית:יז:יד 412
ַשר עָּ  מֹול ֶאת בְּ ר ֲאֶשר לֹא יִׁ ֵרל זָּכָּ עָּ תוְּ לָּ תָּ רְּ רְּ כְּ נִׁ ה ֹו וְּ

י ֵהַפר יתִׁ רִׁ וא ֵמַעֶמיהָּ ֶאת בְּ  ַהֶנֶפש ַההִׁ
15 55 

כמנין תאוה, מספר האותיות בכל פרשת המילה מפסוק ט' עד סוף זה הפסוק הם בס"ה עה"כ שי"ד אותיות, 
 כ(, והבן-י, והבן, וכן הוא מספר האותיות של פרשת קרבן פסח )שמות י"ב ב-ד-כשם השם ש

 

 בראשית:יז:יט 417

ָך ֵבן  ָך ֹיֶלֶדת לְּ תְּ שְּ ה אִׁ רָּ ל שָּ ים ֲאבָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
תֹו  י אִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת בְּ ֹמתִׁ ק ַוֲהקִׁ חָּ צְּ מֹו יִׁ אתָּ ֶאת שְּ רָּ קָּ וְּ

יו עֹו ַאֲחרָּ ַזרְּ ם לְּ ית עֹולָּ רִׁ בְּ  לִׁ

20 77 

 פרנסה טובה, ח"י תיבות במאמר ה', אותיות כמנין מז"ל -כמנין יום הכפורים  -
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נֹו בראשית:יז:כו 424 ֵעאל בְּ מָּ שְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ מֹול ַאבְּ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה נִׁ  30 7 בְּ

 משיח בן דוד -כמנין כדת 

 

 בראשית:יח:א 426
הּוא ֹיֵשב ֶפַתח  ֵרא וְּ ֵאֹלֵני ַממְּ ֹהוָּה בְּ יו יְּ א ֵאלָּ ַוֵירָּ

ֹחם ַהיֹום ֹאֶהל כְּ  הָּ
11 42 

 י"ט, יש בסך הכל אלף תיבות בצמצום-מכאן עד סוף פרשתו של לוט, כולל כל השני פרקים י"ח

 

 בראשית:יח:ג 428
ֵעיֶניָך ַאל נָּא ַתֲעֹבר  י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ ם נָּא מָּ ַויֹאַמר ֲאֹדנָּי אִׁ

ֶדָך  ֵמַעל ַעבְּ
12 41 

 בני חיי מזוני רויחא -רופא נאמן  -חתך שם הפרנסה 

 

 בראשית:יח:ה 430
י ַעל ֵכן  ֶכם ַאַחר ַתֲעֹברּו כִׁ בְּ ַסֲעדּו לִׁ ה ַפת ֶלֶחם וְּ חָּ ֶאקְּ וְּ

רּו ֵכן ַתֲעֶשה ַכאֲ  ֶכם ַויֹאמְּ דְּ ֶתם ַעל ַעבְּ תָּ ֲעַברְּ ַברְּ  ֶשר דִׁ
18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן

 

 בראשית:יח:ז 432
ֵתן  ר ַרְך וָּטֹוב ַויִׁ קָּ ַקח ֶבן בָּ ם ַויִׁ הָּ רָּ ץ ַאבְּ ר רָּ קָּ ֶאל ַהבָּ וְּ

ַמֵהר ַלֲעשֹות ֹאתֹו  ֶאל ַהַנַער ַויְּ
15 52 

 כמנין הושענא

 

ֹאֶהל בראשית:יח:ט 434 ֵנה בָּ ֶתָך ַויֹאֶמר הִׁ שְּ ה אִׁ רָּ וֵׄ ַאֵיה שָּ יֵׄ לָּ רּו ֵאֵׄ  32 8 ַויֹאמְּ
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ורמז תל"ד לבשורת  -כמנין ד"פ כוס, כעת חיה פרש"י למועד הבא ופסח הי' הד' כוסות, ל"ב אותיות 
 המלאכים שתלד בן, וכמנין דל"ת

 

 בראשית:יח:יד 439
ֵעת ַחיָּה  שּוב ֵאֶליָך כָּ ר ַלמֹוֵעד אָּ בָּ ֹהוָּה דָּ ֵלא ֵמיְּ פָּ ֲהיִׁ

ה ֵבן רָּ שָּ  ּולְּ
10 39 

השקט ובטח, כי תקותינו בטח שגם בגלות יהי' לנו השקט מצרות ישראל, מן תרח הוליד את  -כמנין גלות 
 אברם עד סוף פסוק כאן, יש ביניהם אלף תתקמ"ח תיבות, רמז לשנת לידת אברהם ופלא.

 

ר ַהמְּ  בראשית:יח:יז 442 מָּ י ֹעֶשהַויֹהוָּה אָּ ם ֲאֶשר ֲאנִׁ הָּ רָּ י ֵמַאבְּ  31 8 ַכֶסה ֲאנִׁ

 בכל מאמר ה' עד הארץ, טו"ב תיבות, ועד עליו, מ"ב תיבות -כמנין אמת עה"כ 

 

 בראשית:יח:כ 445
י  ם כִׁ אתָּ ַחּטָּ ה וְּ בָּ י רָּ ה כִׁ ֹדם ַוֲעֹמרָּ ֹהוָּה ַזֲעַקת סְּ ַויֹאֶמר יְּ

ֹאד ה מְּ דָּ בְּ  כָּ
11 41 

 במאמר ה' יש ל"ב אותיות וט' תיבות רמז לב טוב

 

 בראשית:יח:כא 446
ה  לָּ שּו כָּ ה ֵאַלי עָּ אָּ ּה ַהבָּ תָּ ַצֲעקָּ ֶאה ַהכְּ ֶארְּ ה נָּא וְּ דָּ ֵארְּ

ה עָּ ם לֹא ֵאדָּ אִׁ  וְּ
11 40 

 מרור  -כמנין מות 

 

 בראשית:יח:כה 450

ע  שָּ ם רָּ יק עִׁ ית ַצדִׁ מִׁ הָּ ר ַהֶזה לְּ בָּ ָך ֵמֲעֹשת ַכדָּ ה לְּ לָּ לִׁ חָּ
ְך ֲהֹשֵפט ה לָּ לָּ לִׁ ע חָּ שָּ רָּ יק כָּ יָּה ַכַצדִׁ הָּ ל  וְּ ֶרץ לֹא כָּ אָּ הָּ

ט פָּ שְּ  ַיֲעֶשה מִׁ

20 70 

 מנין הפסוק ת"ן כמנין פשע ופלא
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 בראשית:יט:יט 477

ָך ֲאֶשר  דְּ ֵדל ַחסְּ ֵעיֶניָך ַוַתגְּ ָך ֵחן בְּ דְּ א ַעבְּ צָּ ֵנה נָּא מָּ הִׁ
י לֹא אּוַכל  ֹנכִׁ אָּ י וְּ שִׁ ַהֲחיֹות ֶאת ַנפְּ י לְּ דִׁ מָּ יתָּ עִׁ שִׁ עָּ

עָּ  רָּ י הָּ ַקנִׁ בָּ דְּ ה ֶפן תִׁ רָּ הָּ ֵלט הָּ מָּ הִׁ ילְּ ַמתִׁ  ה וָּ

23 88 

 בפסוק זה יש כל הא"ב חוץ זיין, רוקח

 

 בראשית:יט:כ 478
ר  עָּ צְּ וא מִׁ הִׁ ה וְּ מָּ נּוס שָּ ה לָּ ֹרבָּ יר ַהזֹאת קְּ עִׁ ֵנה נָּא הָּ הִׁ

י שִׁ י ַנפְּ חִׁ וא ּותְּ ר הִׁ עָּ צְּ ה ֲהלֹא מִׁ מָּ ה נָּא שָּ טָּ לְּ מָּ  אִׁ
17 60 

 כמנין דרך צדיקים

 

 בראשית:יט:כז 485
ם ֶאת  ַמד שָּ קֹום ֲאֶשר עָּ ם ַבֹבֶקר ֶאל ַהמָּ הָּ רָּ ֵכם ַאבְּ ַוַישְּ

ֹהוָּה ֵני יְּ  פְּ
11 38 

 מנין הפסוק תפ"ה כמנין תהלים

 

 בראשית:יט:לח 496
י הּוא  מֹו ֶבן ַעמִׁ א שְּ רָּ קְּ ה ֵבן ַותִׁ דָּ וא יָּלְּ ה ַגם הִׁ ירָּ עִׁ ַהצְּ וְּ

ֵני ַעמֹון ַעד ַהיֹום י בְּ  ֲאבִׁ
15 50 

 י"ט יש אלף תיבות בצמצום -מתחילת הפרשה עד כאן קאפיטל י"ח

 

 בראשית:כ:א 497
ֵדש ּוֵבין  ה ַהֶנֶגב ַוֵיֶשב ֵבין קָּ צָּ ם ַארְּ הָּ רָּ ם ַאבְּ שָּ ַסע מִׁ ַויִׁ

רָּ  רשּור ַויָּג גְּ  רבִׁ
12 45 

 מלכות עה"כ -כמנין אברהם אברהם עה"כ 
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 בראשית:כ:ט 505

נּו  יתָּ לָּ שִׁ ם ַויֹאֶמר לֹו ֶמה עָּ הָּ רָּ ַאבְּ יֶמֶלְך לְּ א ֲאבִׁ רָּ קְּ ַויִׁ
ה  אָּ י ֲחטָּ תִׁ ַלכְּ ַעל ַממְּ ַלי וְּ י ֵהֵבאתָּ עָּ ְך כִׁ י לָּ אתִׁ טָּ ּוֶמה חָּ

י דִׁ מָּ יתָּ עִׁ שִׁ שּו עָּ ים ֲאֶשר לֹא ֵיעָּ ה ַמֲעשִׁ ֹדלָּ  גְּ

24 91 

 צ"א אותיות כמנין השמות

 

 בראשית:כ:טז 512
ֵנה הּוא  יְך הִׁ חִׁ אָּ י ֶאֶלף ֶכֶסף לְּ ֵנה נַָּתתִׁ ַמר הִׁ ה אָּ רָּ שָּ ּולְּ

ַחת ֹנכָּ ֵאת ֹכל וְּ ְך וְּ תָּ ֹכל ֲאֶשר אִׁ ם לְּ סּות ֵעיַניִׁ ְך כְּ  לָּ
18 62 

כאן כתוב אלף הראשונה במילואה, והבית, יליד בית, והגימל, ויגמל, והדלת, והדלת סגר אחריו, והה', הא 
 יי חיי ומזוני בנ -לכם זרע 

 

 בראשית:כא:א 515
ה  רָּ שָּ ֹהוָּה לְּ ר ַוַיַעש יְּ מָּ ה ַכֲאֶשר אָּ רָּ ַקד ֶאת שָּ ה פָּ ַויֹהוָּ

ֵבר  ַכֲאֶשר דִׁ
11 39 

ופלא, מתיבת וספור הכוכבי"ם  -דרך ארץ  -יצחק רבקה  -תקטו תפלות כמנין ואתחנן  -שירה  -כמנין תפלה 
 וכו' כה יהי' זרעך עד כאן יש ב"א מ"ח תיבות רמז לשנת לידת יצחק ופלא

 

 בראשית:כא:ג 517
ה לֹו  דָּ נֹו ַהנֹוַלד לֹו ֲאֶשר יָּלְּ ם ֶאת ֶשם בְּ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ק חָּ צְּ ה יִׁ רָּ  שָּ
12 40 

 מכאן עד ואלה ימי שני חיי אברהם יש ב"א מ"ח תיבות, עוד רמז לשנת לידת יצחק ופלא

 

 בראשית:כא:ד 518
ם לַויָּמ הָּ רָּ ים ַכֲאֶשר  ַאבְּ ֹמַנת יָּמִׁ נֹו ֶבן שְּ ק בְּ חָּ צְּ ֶאת יִׁ

ים ּוָּה ֹאתֹו ֱאֹלהִׁ  צִׁ
12 43 

 חתן וכלה -כמנין פריה ורביה 
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 בראשית:כא:יב 526

ֵעיֶניָך ַעל ַהַנַער  ם ַאל ֵיַרע בְּ הָּ רָּ ים ֶאל ַאבְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ֶתָך  ַעל ֲאמָּ ּה  ֹכלוְּ ֹקלָּ ַמע בְּ ה שְּ רָּ ֲאֶשר תֹאַמר ֵאֶליָך שָּ

ָך זַָּרע ֵרא לְּ קָּ ק יִׁ חָּ צְּ יִׁ י בְּ  כִׁ

23 80 

 גוף ונפש, ה' צבאות -כמנין מופת 

 

ֲעָך הּוא בראשית:כא:יג 527 י ַזרְּ יֶמנּו כִׁ גֹוי ֲאשִׁ ה לְּ מָּ אָּ ַגם ֶאת ֶבן הָּ  30 9 וְּ

 בכל מאמר ה' יש כ"ח תיבות, קוי ה' המה יחליפו כח

 

 זבראשית:כא:כ 541
תּו  רְּ כְּ יֶמֶלְך ַויִׁ ֵתן ַלֲאבִׁ ר ַויִׁ קָּ ם צֹאן ּובָּ הָּ רָּ ַקח ַאבְּ ַויִׁ

ית רִׁ ֵניֶהם בְּ  שְּ
9 42 

 כמנין ישראל  -מנין הפסוק תקמ"א 

 

 בראשית:כב:א 549
ם  הָּ רָּ ה ֶאת ַאבְּ סָּ ים נִׁ ֱאֹלהִׁ הָּ ֵאֶלה וְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ַויְּ

י ֵננִׁ ם ַויֹאֶמר הִׁ הָּ רָּ יו ַאבְּ  ַויֹאֶמר ֵאלָּ
13 57 

 יש ש"ז תיבות כמנין רבקה שנולדה בזכות העקידה, וכמנין אלקי אבי אברהם -בכל פרשת העקידה 

 

 בראשית:כב:ז 555

י ַויֹאֶמר  בִׁ יו ַויֹאֶמר אָּ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ ק ֶאל ַאבְּ חָּ צְּ ַויֹאֶמר יִׁ
ַאֵיה ַהשֶ  ים וְּ ֵעצִׁ הָּ ֵאש וְּ ֵנה הָּ י ַויֹאֶמר הִׁ נִׁ י בְּ ֶננִׁ ה הִׁ

ה ֹעלָּ  לְּ

17 68 

 טוב תיבות, אותיות כמנין חיים, חכם, והבן

 

 בראשית:כב:י 558
ֹחט  שְּ ַקח ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת לִׁ ם ֶאת יָּדֹו ַויִׁ הָּ רָּ ַלח ַאבְּ שְּ ַויִׁ

נֹו  ֶאת בְּ
10 36 
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וברמז בפרד"א, שיצחק אחר העקידה בירך ברכת מחיה  -וכמנין מבול, אנוש, הפלגה  -כמנין מחיה המתים 
 המתים

 

 בראשית:כב:יב 560

ַאל ַתַעש לֹו  ָך ֶאל ַהַנַער וְּ ַלח יָּדְּ שְּ ַויֹאֶמר ַאל תִׁ
לֹא  ה וְּ ים ַאתָּ ֵרא ֱאֹלהִׁ י יְּ י כִׁ תִׁ ה יַָּדעְּ י ַעתָּ ה כִׁ אּומָּ מְּ

י ֶמנִׁ ָך מִׁ ידְּ חִׁ ָך ֶאת יְּ נְּ תָּ ֶאת בִׁ ַשכְּ  חָּ

24 79 

כמנין דין במילואו ופלא, ולמפרע פסוק תק"ס )דברים י"ד ב'( אה"כ כי עם קדוש אתה לה' אלקיך ובך בחר 
 ה' להיות לו לעם סגולה, וגו'

 

 בראשית:כב:טז 564
תִׁ  ַבעְּ שְּ י נִׁ יתָּ ַויֹאֶמר בִׁ שִׁ י ַיַען ֲאֶשר עָּ ֹהוָּה כִׁ ם יְּ אֻׁ י נְּ

יֶדָך חִׁ ָך ֶאת יְּ נְּ תָּ ֶאת בִׁ ַשכְּ לֹא חָּ ר ַהֶזה וְּ בָּ  ֶאת ַהדָּ
18 60 

טו"ב תיבות במאמר, מתיבת ואם שרה הבת תשעים תלד עד ולא חשכת יש ב"א מ"ח תיבות הוא השנה 
 שנולד יצחק

 

 בראשית:כב:יז 565

ֵבי  כֹוכְּ ֲעָך כְּ ֶבה ֶאת ַזרְּ ה ַארְּ בָּ ַהרְּ ָך וְּ ֶרכְּ ֵרְך ֲאבָּ י בָּ כִׁ
ֲעָך ֵאת  ַרש ַזרְּ יִׁ ַפת ַהיָּם וְּ ַכחֹול ֲאֶשר ַעל שְּ ם וְּ ַמיִׁ ַהשָּ

יו בָּ  ַשַער ֹאיְּ

19 70 

 כ"ח תיבות בשני הפסוקים האלו, עד בקולי

 

 בראשית:כב:יח 566
תָּ  ַמעְּ ֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר שָּ אָּ ֲעָך ֹכל גֹוֵיי הָּ ַזרְּ כּו בְּ רְּ בָּ תְּ הִׁ וְּ

י ֹקלִׁ  בְּ
9 36 

 משיח בן יוסף -תינוק  -כמנין תיקון 

 

 בראשית:כב:כ 568
ֵנה  ם ֵלאֹמר הִׁ הָּ רָּ ַאבְּ ֵאֶלה ַויַֻׁגד לְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאֲחֵרי ַהדְּ הִׁ ַויְּ

נָּחֹור  ים לְּ נִׁ וא בָּ ה ַגם הִׁ כָּ לְּ ה מִׁ דָּ יָךיָּלְּ חִׁ  אָּ
15 61 
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 כמנין נקיבות

 

 בראשית:כג:א 573
ֶשַבע  נָּה וְּ ים שָּ רִׁ ֶעשְּ נָּה וְּ ה שָּ ה ֵמאָּ רָּ יּו ַחֵיי שָּ הְּ ַויִׁ

ה רָּ ֵני ַחֵיי שָּ ים שְּ נִׁ  שָּ
12 43 

 בכל פרשת הסתלקות שרה יש ער"ה תיבות, ובו' פסוקים ראשונים ער"ה אותיות 

 

 בראשית:כג:ב 574
מ רָּ  תַותָּ נַָּען שָּ ֶאֶרץ כְּ רֹון בְּ וא ֶחבְּ ַבע הִׁ ַית ַארְּ רְּ קִׁ ה בְּ

ּה ֹכתָּ בְּ לִׁ ה וְּ רָּ שָּ ֹפד לְּ סְּ ם לִׁ הָּ רָּ  ַויָּבֹא ַאבְּ
13 55 

 יהא שמיה רבא, ברוך השם -כמנין ערב בקר, רמז בקרית ארב"ע 

 

ֵני ֵחת ֵלאֹמר םַויָּק בראשית:כג:ג 575 ַדֵבר ֶאל בְּ ֵני ֵמתֹו ַויְּ ם ֵמַעל פְּ הָּ רָּ  34 10 ַאבְּ

 עשרה -תקעה  -וכנגדו יצר הרע  -כמנין באר שבע, פרש"י שבא מבאר שבע 

 

 בראשית:כג:י 582
י ֶאת  תִׁ רֹון ַהחִׁ ֵני ֵחת ַוַיַען ֶעפְּ תֹוְך בְּ רֹון ֹיֵשב בְּ ֶעפְּ וְּ

א ם בְּ הָּ רָּ נֵ ַאבְּ ירֹו ֵלאֹמרזְּ ֵאי ַשַער עִׁ ֹכל בָּ ֵני ֵחת לְּ  י בְּ
18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני, והבן

 

 בראשית:כג:יג 585

א רֹון בְּ ַדֵבר ֶאל ֶעפְּ נֵ ַויְּ ם זְּ ֶרץ ֵלאֹמר ַאְך אִׁ אָּ י ַעם הָּ
ה  רָּ בְּ ֶאקְּ י וְּ ֶמנִׁ ֶדה ַקח מִׁ י ֶכֶסף ַהשָּ י נַָּתתִׁ ֵענִׁ מָּ ה לּו שְּ ַאתָּ

הֶאת מֵ  מָּ י שָּ  תִׁ

21 72 

 מתחילת הפרשה עד סוף זה הפסוק יש תרמ"ז אותיות, כנגד, הוא ישלח מלאכו לפניך בגמט' תרמ"ז
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ם בַ  בראשית:כד:א 593 הָּ רָּ ה ֵבַרְך ֶאת ַאבְּ ים ַויֹהוָּ א ַביָּמִׁ ם זֵָּקן בָּ הָּ רָּ ַאבְּ  34 9 ֹכלוְּ

 בכל פרשת הנשואין יש תתקי"ח תיבות כמנין ג"פ אשה, והיא נקנית בג' דרכים, וכולן הי' כאן 

 

 בראשית:כד:ב 594
ַקן ֵביתֹו ַהֹמֵשל בְּ  דֹו זְּ ם ֶאל ַעבְּ הָּ רָּ לַויֹאֶמר ַאבְּ ֲאֶשר  כָּ

י ֵרכִׁ ָך ַתַחת יְּ ים נָּא יָּדְּ  לֹו שִׁ
15 50 

 צאן קדשים, ל"ב תיבות בכל מאמר אברהם -כמנין חכמה בינה דעת 

 

 בראשית:כד:ג 595

ֶרץ ֲאֶשר  אָּ ם ֵואֹלֵהי הָּ ַמיִׁ יֲעָך ַביֹהוָּה ֱאֹלֵהי ַהשָּ בִׁ ַאשְּ וְּ
י ֲאֶשר  ַנֲענִׁ נֹות ַהכְּ בְּ י מִׁ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ ַקח אִׁ י יֹוֵשב לֹא תִׁ ֹנכִׁ אָּ

בֹו רְּ קִׁ  בְּ

17 72 

 וע"ב אותיות כמנין חסד -טו"ב תיבות 

 

 בראשית:כד:ד 596
י  נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ תָּ אִׁ ַקחְּ לָּ י ֵתֵלְך וְּ תִׁ ֶאל מֹוַלדְּ י וְּ צִׁ י ֶאל ַארְּ כִׁ

ק חָּ צְּ יִׁ  לְּ
10 37 

 שחור לבן  -ב"פ רחמים  -כמנין ירושלים 

 

 בראשית:כד:ז 599

י ּוֵמֶאֶרץ  בִׁ ֵבית אָּ י מִׁ ַחנִׁ קָּ ם ֲאֶשר לְּ ַמיִׁ ה ֱאֹלֵהי ַהשָּ ֹהוָּ יְּ
י ֵלאֹמר  ַבע לִׁ שְּ י ַוֲאֶשר נִׁ ֶבר לִׁ י ַוֲאֶשר דִׁ תִׁ מֹוַלדְּ

שְּ  ֶרץ ַהזֹאת הּוא יִׁ אָּ ֲעָך ֶאֵתן ֶאת הָּ ַזרְּ כֹו לְּ אָּ ַלח ַמלְּ
ם שָּ י מִׁ נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ תָּ אִׁ ַקחְּ לָּ ֶניָך וְּ פָּ  לְּ

29 112 

 יעננו ביום קראנו ואין כדוגמתו בתורה -קי"ב אותיות בפסוק כמנין שם הוי' אלקים, שם יב"ק 

 

 בראשית:כד:יב 604
ַני  פָּ ֵרה נָּא לְּ ם ַהקְּ הָּ רָּ י ַאבְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ ר יְּ ַויֹאַמַ֓

ם הָּ רָּ י ַאבְּ ם ֲאֹדנִׁ  ַהיֹום ַוֲעֵשה ֶחֶסד עִׁ
14 54 
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 בראשית:כד:יג 605
יר  עִׁ ֵשי הָּ נֹות ַאנְּ ם ּובְּ יִׁ ב ַעל ֵעין ַהמָּ צָּ י נִׁ ֹנכִׁ ֵנה אָּ הִׁ

ם יִׁ ֹאב מָּ שְּ ֹאת לִׁ  ֹיצְּ
12 43 

 אשית:כד:ידבר 606

ֶתה  ֶאשְּ י נָּא ַכֵדְך וְּ יָּה ַהַנֲערָּ ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליהָּ ַהּטִׁ הָּ וְּ
ַגם גְּ  ֵתה וְּ ה שְּ רָּ מְּ אָּ ָך וְּ דְּ ַעבְּ תָּ לְּ ּה ֹהַכחְּ ֶקה ֹאתָּ ַמֶליָך ַאשְּ

י ם ֲאֹדנִׁ יתָּ ֶחֶסד עִׁ שִׁ י עָּ ּה ֵאַדע כִׁ ק ּובָּ חָּ צְּ יִׁ  לְּ

25 89 

 יש נ' תיבות בכל מאמר העבד באלו ג' פסוקים, ובב' הפסוקים תיבות כמנין שם הוי'

 

 בראשית:כד:כא 613
ֹהוָּה  יַח יְּ לִׁ צְּ ַדַעת ַההִׁ יש לָּ ּה ַמֲחרִׁ ֵאה לָּ תָּ שְּ יש מִׁ אִׁ הָּ וְּ

ם לֹא כֹו אִׁ  ַדרְּ
10 39 

 רש"י שני צמידים שני לוחות הברית, עשרה זהב עשרת הדברות וכמנין מש"ה רבינ"ו  -תרי"ג  -מנין הפסוק 

 

 בראשית:כד:כב 614

תֹות ַויִׁ  שְּ ים לִׁ ַמלִׁ לּו ַהגְּ י ַכֲאֶשר כִׁ הִׁ יש ֶנֶזם ַויְּ אִׁ ַקח הָּ
ה  רָּ ים ַעל יֶָּדיהָּ ֲעשָּ ידִׁ מִׁ ֵני צְּ לֹו ּושְּ קָּ שְּ ב ֶבַקע מִׁ זָּהָּ

ם לָּ קָּ שְּ ב מִׁ  זָּהָּ

18 72 

 ידיעה במילוי, ח"י תיבות, אותיות כמנין חסד -שלחן צפון  -כמנין עושר וכבוד 

 

 בראשית:כד:כד 616
ה  דָּ ה ֲאֶשר יָּלְּ כָּ לְּ י ֶבן מִׁ ֹנכִׁ תּוֵאל אָּ יו ַבת בְּ ַותֹאֶמר ֵאלָּ

נָּחֹור  לְּ
10 38 

 בראשית:כד:כה 617
יו גַ  קֹום ַותֹאֶמר ֵאלָּ נּו ַגם מָּ מָּ פֹוא ַרב עִׁ סְּ ם ֶתֶבן ַגם מִׁ

לּון  לָּ
11 37 

ַתחּו ַליֹהוָּה בראשית:כד:כו 618 שְּ יש ַויִׁ אִׁ ֹקד הָּ  19 4 ַויִׁ

 כו יש בסך הכל צ"ד אותיות כמנין מזל טוב -כה  -כד  -בג' פסוקים אלו 
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 בראשית:כד:לב 624

ֵתן ֶתֶבן  ים ַויִׁ ַמלִׁ ַפַתח ַהגְּ ה ַויְּ תָּ יש ַהַביְּ אִׁ ַויָּבֹא הָּ
פֹוא ַלגְּ  סְּ ים ּומִׁ ֲאנָּשִׁ ֵלי הָּ ַרגְּ יו וְּ לָּ ֹחץ ַרגְּ רְּ ם לִׁ ים ּוַמיִׁ ַמלִׁ

תֹו  ֲאֶשר אִׁ

16 73 

 ושם הוי"ה -בית  -אשה  -ויבא האיש הביתה יש ביניהם אותיות המצטרפות לאלו התיבות איש 

 

י בראשית:כד:לד 626 ֹנכִׁ ם אָּ הָּ רָּ  17 4 ַויֹאַמר ֶעֶבד ַאבְּ

 הוא הדבר הראשון בשידוכים, בכל מאמר אליעזר עד סו"פ מט יש תיבות כמנין רחל עה"כ -כמנין צניעות 

 בראשית:כד:לה 627
ר  קָּ ֶתן לֹו צֹאן ּובָּ ל ַויִׁ דָּ גְּ ֹאד ַויִׁ י מְּ ה ֵבַרְך ֶאת ֲאֹדנִׁ ַויֹהוָּ

ים ים ַוֲחֹמרִׁ ַמלִׁ ֹחת ּוגְּ פָּ ם ּושְּ דִׁ ב ַוֲעבָּ זָּהָּ ֶכֶסף וְּ  וְּ
16 65 

 ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן

 בראשית:כד:לו 628
ֶתן  ּה ַויִׁ נָּתָּ קְּ י ַאֲחֵרי זִׁ י ֵבן ַלאֹדנִׁ ה ֵאֶשת ֲאֹדנִׁ רָּ ַוֵתֶלד שָּ

ל  לֹו ֶאת  ֲאֶשר לֹוכָּ
14 45 

 ופלא  -מנין הפסוק תרכ"ח כמנין ברכות 

 בראשית:כד:מ 632

ַהַלכְּ  תְּ ֹהוָּה ֲאֶשר הִׁ י יְּ ַלח ַויֹאֶמר ֵאלָּ שְּ נָּיו יִׁ פָּ י לְּ תִׁ
י  נִׁ בְּ ה לִׁ שָּ תָּ אִׁ ַקחְּ לָּ ֶכָך וְּ יַח ַדרְּ לִׁ צְּ הִׁ ְך וְּ תָּ כֹו אִׁ אָּ ַמלְּ

י בִׁ ֵבית אָּ י ּומִׁ תִׁ ַפחְּ שְּ מִׁ  מִׁ

17 76 

 תיבות כמנין טו"ב

 בראשית:כד:מב 634
ם  הָּ רָּ י ַאבְּ ה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ ֹהוָּ ֹאַמר יְּ ן וָּ יִׁ עָּ בֹא ַהיֹום ֶאל הָּ אָּ וָּ

ֶליהָּ  י ֹהֵלְך עָּ ֹנכִׁ י ֲאֶשר אָּ כִׁ יַח ַדרְּ לִׁ ָך נָּא ַמצְּ ם ֶישְּ  אִׁ
18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן

 בראשית:כד:מג 635
צָּ  י נִׁ ֹנכִׁ ֵנה אָּ ה ַהֹיֵצאת הִׁ מָּ ַעלְּ יָּה הָּ הָּ ם וְּ יִׁ ב ַעל ֵעין ַהמָּ

ַכֵדְך ם מִׁ ַעט ַמיִׁ י נָּא מְּ ינִׁ קִׁ י ֵאֶליהָּ ַהשְּ תִׁ ַמרְּ אָּ ֹאב וְּ שְּ  לִׁ
17 65 

 טו"ב תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן
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 בראשית:כד:מח 640

י  ֹהוָּה ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִׁ ֵרְך ֶאת יְּ ֲאבָּ ַתֲחֶוה ַליֹהוָּה וָּ ֶאשְּ ֶאֹקד וָּ וָּ
ַקַחת אֶ  ֶדֶרְך ֱאֶמת לָּ י בְּ ַחנִׁ נְּ ם ֲאֶשר הִׁ הָּ רָּ י ַאבְּ ת ַבת ֲאחִׁ

נֹו בְּ י לִׁ  ֲאֹדנִׁ

19 74 

זכר ונקיבה ברא אותם, עד כאן יש תרי"ג פסוקים ביניהם, רמז נכון שכל  מן הפסוק בצלם אלקים ברא אותו
בדרך אמת ואף גם  -התורה נברא בשביל ישראל, וגם שכבר נכרז הזיווג מראש הררי קדם מתחילת הבריאה 

 כאן נמצא אמת הראשונה בתורה,

 בראשית:כד:נ 642
ר לֹא  בָּ א ַהדָּ ה יָּצָּ ֹהוָּ רּו ֵמיְּ תּוֵאל ַויֹאמְּ ן ּובְּ בָּ ַוַיַען לָּ

 נּוַכל ַדֵבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב
14 51 

 בראשית:כד:נא 643
ֶבן ֲאֹדֶניָך  ה לְּ שָּ י אִׁ הִׁ ֵלְך ּותְּ ֶניָך ַקח וָּ פָּ ה לְּ קָּ בְּ ֵנה רִׁ הִׁ

ֹהוָּה ֶבר יְּ  ַכֲאֶשר דִׁ
12 43 

 בשני פסוקים אלו יש בהם אותיות כמנין מזל טוב, ופלא

 בראשית:כד:נד 646
ינּו  מֹו ַויָּלִׁ ים ֲאֶשר עִׁ ֲאנָּשִׁ הָּ תּו הּוא וְּ שְּ לּו ַויִׁ ַויֹאכְּ

י י ַלאֹדנִׁ נִׁ חֻׁ  ַויָּקּומּו ַבֹבֶקר ַויֹאֶמר ַשלְּ
12 58 

 סג, יש בהם בסך הכל קי"ב תיבות כמנין השם יב"ק -בפסוקים נד 

 בראשית:כד:נו 648
י  כִׁ יַח ַדרְּ לִׁ צְּ י ַויֹהוָּה הִׁ ַאֲחרּו ֹאתִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל תְּ

י ה ַלאֹדנִׁ כָּ ֵאלְּ י וְּ חּונִׁ  ַשלְּ
11 49 

 מנין הפסוק תרמ"ח כמנין ברכת ה', וברמז מחר"ת והבן

 בראשית:כד:נח 650
יש ַהֶזה  אִׁ ם הָּ י עִׁ כִׁ רּו ֵאֶליהָּ ֲהֵתלְּ ה ַויֹאמְּ קָּ בְּ רִׁ אּו לְּ רְּ קְּ ַויִׁ

 ַותֹאֶמר ֵאֵלְך
10 43 

 עזר כנגדו, וברמז רנ"תמנין הפסוק תר"נ כמנין קול חתן וכלה, וכן יש תר"נ תיבות מבראשית עד אעשה לו 

 בראשית:כד:נט 651
ֶאת ֶעֶבד  ּה וְּ תָּ קְּ ֶאת ֵמנִׁ ם וְּ ה ֲאֹחתָּ קָּ בְּ חּו ֶאת רִׁ ַשלְּ ַויְּ

יו ֶאת ֲאנָּשָּ ם וְּ הָּ רָּ  ַאבְּ
11 43 

 ג"פ אחד -ס התיבות כמנין שם הוי', והאותיות קי"א -בשני הפסוקים נט

 בראשית:כד:ס 652
ֵפי  ַאלְּ י לְּ ּה ֲאֹחֵתנּו ַאתְּ ֲהיִׁ רּו לָּ ה ַויֹאמְּ קָּ בְּ כּו ֶאת רִׁ רְּ בָּ ַויְּ

יו אָּ ֵעְך ֵאת ַשַער שֹנְּ יַרש ַזרְּ יִׁ ה וְּ בָּ בָּ  רְּ
15 58 

 מנין הפסוק למפרע תרנב זה לעומת זה דברים טו, ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה, ופלא 



 

210 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 בראשית:כד:סג 655
ק לָּ  חָּ צְּ א ֵעינָּיו ַוֵיֵצא יִׁ שָּ ֶרב ַויִׁ נֹות עָּ פְּ ֶדה לִׁ שּוַח ַבשָּ

ים אִׁ ים בָּ ַמלִׁ ֵנה גְּ הִׁ א וְּ  ַוַירְּ
12 50 

 כהניםממלכת  -כמנין הקדוש ברוך הוא 

 בראשית:כד:סד 656
ה ֶאת ֵעיֶניהָּ ַוֵתֶרא  קָּ בְּ א רִׁ שָּ ֹפל ֵמַעל ַותִׁ ק ַותִׁ חָּ צְּ ֶאת יִׁ

ל מָּ  ַהגָּ
10 36 

 בראשית:כד:סה 657

ֶדה  ֶזה ַהֹהֵלְך ַבשָּ יש ַהלָּ אִׁ י הָּ ֶעֶבד מִׁ ַותֹאֶמר ֶאל הָּ
יף עִׁ ַקח ַהצָּ י ַותִׁ ֶעֶבד הּוא ֲאֹדנִׁ אֵתנּו ַויֹאֶמר הָּ רָּ קְּ  לִׁ

ס כָּ תְּ  ַותִׁ

16 66 

 י', והאותיות כמנין יב"ק סה יש בהם תיבות כמנין שם הו -בשני הפסוקים סד 

 בראשית:כה:יב 671
ר  גָּ ה הָּ דָּ ם ֲאֶשר יָּלְּ הָּ רָּ ֵעאל ֶבן ַאבְּ מָּ שְּ ֹדת יִׁ ֵאֶלה ֹתלְּ וְּ

ם הָּ רָּ ַאבְּ ה לְּ רָּ ַחת שָּ פְּ ית שִׁ רִׁ צְּ  ַהמִׁ
12 50 

ושם גרים בני ישמעאל, וגם הפסוק בתהילים במנין תרע"א, מ"ד יז, מקול מחרף ומגדף  -כמנין ארץ מצרים 
 ילוי, י"ב תיבות, נ' אותיות, והבןמפני אויב ומתנקם, וכמנין שם אדנ"י במ

 בראשית:כה:יז 676
ֵני ַחיֵ  ֵאֶלה שְּ נָּה וְּ ים שָּ ֹלשִׁ נָּה ּושְּ ַאת שָּ ֵעאל מְּ מָּ שְּ י יִׁ

ַוע ַויָּמ גְּ ים ַויִׁ נִׁ ֶשַבע שָּ יוַוֵיאָּ  תוְּ  ֶסף ֶאל ַעמָּ
15 59 

 ולמפרע פסוק רעו"ת )דברים ט' יט( כי יגרתי מפני האף והחמה וגו'

 בראשית:כה:יט 678
יד ֶאת  ם הֹולִׁ הָּ רָּ ם ַאבְּ הָּ רָּ ק ֶבן ַאבְּ חָּ צְּ ֹדת יִׁ ֵאֶלה תֹולְּ וְּ

ק חָּ צְּ  יִׁ
9 36 

 רפואה שלימה עה"כ, בר"ך ברו"ך ברכ"ה, סוד ברכת שלשה אבות -כמנן עזרת עה"כ 

 בראשית:כה:כא 680
תֹו שְּ ֹנַכח אִׁ ק ַליֹהוָּה לְּ חָּ צְּ ַתר יִׁ וא  ַוֶיעְּ ה הִׁ רָּ י ֲעקָּ כִׁ

תֹו שְּ ה אִׁ קָּ בְּ ֹהוָּה ַוַתַהר רִׁ ֶתר לֹו יְּ  ַוֵיעָּ
14 54 

 ועיין אגד"כ במקום  -ופלא  -כמנין יעת"ר 

 בראשית:כה:כב 681
ה ֶזה  מָּ ם ֵכן לָּ ּה ַותֹאֶמר אִׁ בָּ רְּ קִׁ ים בְּ נִׁ צּו ַהבָּ ֹרצְּ תְּ ַויִׁ

ה ֹהוָּ ֹרש ֶאת יְּ דְּ י ַוֵתֶלְך לִׁ ֹנכִׁ  אָּ
13 49 
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ברכה, ברכה משולשת, מן תיבות כי ביצחק יקרא לך זרע עד כאן יש ב"א ג"פ  -ארץ שמים  -כמנין תרועה 
ק"ח תיבות והוא השנה שבו נולדו יעקב ועשו האמורים בפרשה, ופלא, וכמנין שבע ספירות חג"ת נהי"ם, 

 דו"ק

י בראשית:כה:לא 690 ָך לִׁ תְּ ֹכרָּ ה ַכיֹום ֶאת בְּ רָּ כְּ  26 7 ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב מִׁ

 ז' תיבות, כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

 בראשית:כו:ג 696

ָך  י לְּ ֶכךָּ כִׁ רְּ ָך ַוֲאבָּ מְּ ֶיה עִׁ ֶאהְּ ֶרץ ַהזֹאת וְּ אָּ גּור בָּ
ֲעָך ֶאֵתן ֶאת ַזרְּ ל  ּולְּ י ֶאת כָּ ֹמתִׁ ֵאל ַוֲהקִׁ ֹצת הָּ ֲארָּ הָּ

יָך בִׁ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ תִׁ ַבעְּ שְּ ה ֲאֶשר נִׁ עָּ בֻׁ  ַהשְּ

21 82 

 תיבות כמנין אהי"ה, ולמפרע, פסוק תרצ"ו )דברים ח יח( למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך וגו'

 בראשית:כו:ד 697
ֲעָך  ַזרְּ י לְּ נַָּתתִׁ ם וְּ ַמיִׁ ֵבי ַהשָּ כֹוכְּ ֲעָך כְּ י ֶאת ַזרְּ ֵביתִׁ רְּ הִׁ וְּ

ל  ֵאת ֶרץכָּ אָּ ֲעָך ֹכל גֹוֵיי הָּ ַזרְּ כּו בְּ רְּ בָּ תְּ הִׁ ֵאל וְּ ֹצת הָּ ֲארָּ  הָּ
16 68 

 בראשית:כו:ה 698
ַמע  י ֵעֶקב ֲאֶשר שָּ תִׁ ַמרְּ שְּ ֹמר מִׁ שְּ י ַויִׁ ֹקלִׁ ם בְּ הָּ רָּ ַאבְּ
ו צְּ יתַ מִׁ תֹוֹרתָּ קֹוַתי וְּ  י חֻׁ

10 45 

 ב' פסוקים הללו סך הכל כ"ו תיבות

 בראשית:כו:יב 705
ה  וא ֵמאָּ נָּה ַההִׁ א ַבשָּ צָּ מְּ וא ַויִׁ ֶרץ ַההִׁ אָּ ק בָּ חָּ צְּ ַרע יִׁ זְּ ַויִׁ

ה ֹהוָּ ֵכהּו יְּ רְּ בָּ ים ַויְּ רִׁ עָּ  שְּ
11 49 

 כמנין שבת עם הג' אותיות, מכאן עד ברכת יצחק ליעקב, וירח ה' את ריח בגדיו ויברכהו, יש תרי"ג תיבות

 בראשית:כו:יט 712
ם  ֵאר ַמיִׁ ם בְּ אּו שָּ צְּ מְּ ק ַבנַָּחל ַויִׁ חָּ צְּ ֵדי יִׁ רּו ַעבְּ פְּ ַוַיחְּ

ים  ַחיִׁ
9 36 

 ח"פ חנוכה -תשבי  -כמנין תיקון עולם 

 בראשית:כו:כב 715

ֶליהָּ  בּו עָּ לֹא רָּ ֵאר ַאֶחֶרת וְּ ֹפר בְּ ם ַוַיחְּ שָּ ֵתק מִׁ ַוַיעְּ
ֹהוָּה  יב יְּ חִׁ רְּ ה הִׁ י ַעתָּ ֹחבֹות ַויֹאֶמר כִׁ ּה רְּ מָּ א שְּ רָּ קְּ ַויִׁ

נּו  ֶרץלָּ אָּ ינּו בָּ רִׁ  ּופָּ

19 75 

 מעשרת כמנין קטורת, תשט"ו, רמז קטורת

ַבע בראשית:כו:כג 716 ֵאר שָּ ם בְּ שָּ  13 4 ַוַיַעל מִׁ
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 כמנין הוי' אדני במילוי -תשיו עצמות 

 בראשית:כו:כד 717

י ֱאֹלֵהי  ֹנכִׁ ה ַההּוא ַויֹאֶמר אָּ לָּ ֹהוָּה ַבַליְּ יו יְּ א ֵאלָּ ַוֵירָּ
י ּוֵבַר  ֹנכִׁ ָך אָּ תְּ י אִׁ א כִׁ ירָּ יָך ַאל תִׁ בִׁ ם אָּ הָּ רָּ יָך ַאבְּ תִׁ כְּ

י דִׁ ם ַעבְּ הָּ רָּ ֲעָך ַבֲעבּור ַאבְּ י ֶאת ַזרְּ ֵביתִׁ רְּ הִׁ  וְּ

22 92 

 כמנין שלום ושלוה

 בראשית:כו:כט 722

ַכֲאֶשר  ַגֲענּוָך וְּ ה ַכֲאֶשר לֹא נְּ עָּ נּו רָּ מָּ ם ַתֲעֵשה עִׁ אִׁ
ה  ה ַעתָּ לֹום ַאתָּ שָּ ַשֵלֲחָך בְּ ָך ַרק טֹוב ַונְּ מְּ ינּו עִׁ שִׁ עָּ

ֹהוָּה רּוְך יְּ  בְּ

18 68 

 ח"י תיבות אותיות כמנין חיים -פסוק במנין תשכ"ב אם תשכ"ב לא תפחד, וכמנין קול שופר 

 בראשית:כו:לב 725
י ַביֹום ַהה הִׁ דּו לֹו ַעל ַויְּ ק ַוַיגִׁ חָּ צְּ ֵדי יִׁ ּוא ַויָֹּבאּו ַעבְּ

ם יִׁ אנּו מָּ צָּ רּו לֹו מָּ רּו ַויֹאמְּ פָּ ֵאר ֲאֶשר חָּ  ֹאדֹות ַהבְּ
17 65 

 טוב תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן

 בראשית:כז:א 729
א ֶאת  רָּ קְּ ֹאת ַויִׁ ֶהיןָּ ֵעינָּיו ֵמרְּ כְּ ק ַותִׁ חָּ צְּ י זֵָּקן יִׁ י כִׁ הִׁ ַויְּ
י ֵננִׁ יו הִׁ י ַויֹאֶמר ֵאלָּ נִׁ יו בְּ ֹדל ַויֹאֶמר ֵאלָּ נֹו ַהגָּ ו בְּ  ֵעשָּ

18 70 

 כמנין קרע שטן, לא תרצח, פסח מצה מרור, וברמז שזה הי' בליל פסח

ְך בראשית:כז:ח 736 ַצּוָּה ֹאתָּ י מְּ י ַלֲאֶשר ֲאנִׁ ֹקלִׁ ַמע בְּ י שְּ נִׁ ה בְּ ַעתָּ  28 8 וְּ

 כמנין משה יהושע, משה ציפורה

 בראשית:כז:ט 737
ים  ים ֹטבִׁ זִׁ ֵיי עִׁ דָּ ֵני גְּ ם שְּ שָּ י מִׁ ַקח לִׁ ֶלְך נָּא ֶאל ַהצֹאן וְּ

ֵהב יָך ַכֲאֶשר אָּ בִׁ אָּ ים לְּ ַעמִׁ ם ַמטְּ ֶאֱעֶשה ֹאתָּ  וְּ
17 59 

 "פ, והבןבפסוק זה יש בו כל הא"ב חוץ סו

 בראשית:כז:יג 741
ָך  תְּ לָּ לְּ ַלי קִׁ מֹו עָּ ֵלְך ַותֹאֶמר לֹו אִׁ י וְּ ֹקלִׁ ַמע בְּ י ַאְך שְּ נִׁ בְּ
י  ַקח לִׁ

12 37 

 כמנין אדם נח אברהם יצחק יעקב
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 בראשית:כז:יז 745
ֵתן ֶאת ַהמַ  ַיד ַותִׁ ה בְּ תָּ שָּ ֶאת ַהֶלֶחם ֲאֶשר עָּ ים וְּ ַעמִׁ טְּ

נָּּה  ַיֲעֹקב בְּ
10 37 

 כמנין משתה ופלא, וכמנין רוח אפינו משיח ה'

 בראשית:כז:יט 747

י  יתִׁ שִׁ ֹכֶרָך עָּ ו בְּ י ֵעשָּ ֹנכִׁ יו אָּ בִׁ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל אָּ
א ה וְּ בָּ י קּום נָּא שְּ תָּ ֵאלָּ ַברְּ הַכֲאֶשר דִׁ לָּ י  כְּ ֵצידִׁ מִׁ
ֶשָך י ַנפְּ ַכנִׁ רְּ בָּ  ַבֲעבּור תְּ

19 75 

 כמנין קול תורה רמז, הקול קול יעקב 

 בראשית:כז:כ 748
י ַויֹאֶמר  נִׁ צֹא בְּ מְּ תָּ לִׁ ַהרְּ נֹו ַמה ֶזה מִׁ ק ֶאל בְּ חָּ צְּ ַויֹאֶמר יִׁ

נָּי פָּ ה ֱאֹלֶהיָך לְּ ֹהוָּ ה יְּ רָּ קְּ י הִׁ  כִׁ
15 53 

 כמנן יעקב במילוי מלביש ערומים

 בראשית:כז:כא 749
ה  י ַהַאתָּ נִׁ ָך בְּ שְּ ה נָּא ַוֲאמֻׁ שָּ ק ֶאל ַיֲעֹקב גְּ חָּ צְּ ַויֹאֶמר יִׁ

ם לֹא ו אִׁ י ֵעשָּ נִׁ  ֶזה בְּ
14 44 

ים י' ברכת יצחק ליעקב מכאן עד ושקה לי בני סו"פ כ"ז הם במנין הפסוקים כנגד פרשת קריאת שמע )דבר
 ה"א צ' זה לעומת זה  -ט(, והם במנין ה"א פ"ה -ד

ה זֶ  בראשית:כז:כד 752 יַויֹאֶמר ַאתָּ נִׁ ו ַויֹאֶמר אָּ י ֵעשָּ נִׁ  24 7 ה בְּ

 ה-שויתי ה', וכמנין שלהבת י כמנין איש אמת, והבן, וכמנין

 בראשית:כז:כז 755
ֵכהּו ַויֹאֶמר  רְּ בָּ יו ַויְּ דָּ גָּ ַשק לֹו ַויַָּרח ֶאת ֵריַח בְּ ַגש ַויִׁ ַויִׁ

ה ֹהוָּ כֹו יְּ ֶדה ֲאֶשר ֵברְּ ֵריַח שָּ י כְּ נִׁ ֵאה ֵריַח בְּ  רְּ
17 63 

 כמנין קרע שטן עם שם הוי', במחזור ר"ה מובא שבזה השם נקרע השטן

 בראשית:כז:כח 756
ֹרב  ֶרץ וְּ אָּ ַמֵני הָּ שְּ ם ּומִׁ ַמיִׁ ַּטל ַהשָּ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ ָך הָּ ֶתן לְּ יִׁ וְּ

יֹרש תִׁ ן וְּ גָּ  דָּ
10 41 

 כמנין מחשבות, הפסוק בגמ' ג"א ד' כמנין בראשית ברא אלקים את השמים והארץ והארץ 

 בראשית:כז:כט 757

ים ֱהֵוה  מִׁ אֻׁ ָך לְּ ַתֲחוּו לְּ שְּ יִׁ ים וישתחו וְּ דּוָך ַעמִׁ ַיַעבְּ
נֵ  ָך בְּ ַתֲחוּו לְּ שְּ יִׁ ַאֶחיָך וְּ יר לְּ בִׁ רּור גְּ ֶריָך אָּ ֶמָך ֹארְּ י אִׁ

רּוְך ֶכיָך בָּ רְּ בָּ  ּומְּ

16 71 
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 תיבות וקי"ב אותיות, כמנין השמות ופלא  בכל הברכות גם יחד יש בס"ה כ"ו

 בראשית:כז:ל 758

י כַ  הִׁ י ַאְך ַויְּ הִׁ ֵרְך ֶאת ַיֲעֹקב ַויְּ בָּ ק לְּ חָּ צְּ ה יִׁ לָּ ֲאֶשר כִׁ
א  יו בָּ חִׁ ו אָּ ֵעשָּ יו וְּ בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ֵני יִׁ א ַיֲעֹקב ֵמֵאת פְּ יָּצֹא יָּצָּ

ֵצידֹו  מִׁ

20 70 

 כמנין משחית, וכנגדו קרבנות, וכמנין צדי"ק במילוי

 בראשית:כז:לז 765

ֶאת ְך וְּ יו לָּ תִׁ יר ַשמְּ בִׁ ו ֵהן גְּ ֵעשָּ ק ַויֹאֶמר לְּ חָּ צְּ  ַוַיַען יִׁ
ל  יו כָּ תִׁ ַמכְּ יֹרש סְּ תִׁ ן וְּ גָּ דָּ ים וְּ דִׁ י לֹו ַלֲעבָּ יו נַָּתתִׁ ֶאחָּ

י נִׁ ה ֶאֱעֶשה בְּ ה ֵאפֹוא מָּ כָּ  ּולְּ

22 83 

 כמנין קידוש השם, וכאן סמ"ך הראשון במילוי, ח"י תיבות במאמרו של יצחק

 בראשית:כח:ב 776
ָך  ַקח לְּ ֶמָך וְּ י אִׁ תּוֵאל ֲאבִׁ ה בְּ ם ֵביתָּ קּום ֵלְך ַפֶדנָּה ֲארָּ

ֶמָך י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ נֹות לָּ בְּ ה מִׁ שָּ ם אִׁ שָּ  מִׁ
16 52 

 מנין תשע"ו רמז וממנה תושע, וכמנין רפאל במילוי, שיש לו תשע"ו אסוון כידוע

 בראשית:כח:ג 777
ַהל  קְּ יתָּ לִׁ יִׁ הָּ ֶבָך וְּ ַירְּ ָך וְּ רְּ ַיפְּ ָך וְּ ֵרְך ֹאתְּ בָּ ֵאל ַשַדי יְּ וְּ

ים  ַעמִׁ
9 36 

כמנין אשה באכפלתא דאכפלתא, ופלא, אלף למד פה, שין יוד נון, הה הה ולמפרע פסוק תשעז אה"כ את 
 הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם וגו'

 בראשית:כח:ד 778
ָך  תְּ שְּ רִׁ ְך לְּ תָּ ֲעָך אִׁ ַזרְּ ָך ּולְּ ם לְּ הָּ רָּ ַכת ַאבְּ רְּ ָך ֶאת בִׁ ֶתן לְּ יִׁ וְּ

רָּ  ַאבְּ ים לְּ גֶֻׁריָך ֲאֶשר נַָּתן ֱאֹלהִׁ םֶאת ֶאֶרץ מְּ  הָּ
16 60 

 כ"ה תיבות בשני הפסוקים, רמז כה תברכו את בני ישראל

ַמע ַיֲעֹקב  בראשית:כח:ז 781 שְּ םַויִׁ מֹו ַוֵיֶלְך ַפֶדנָּה ֲארָּ ֶאל אִׁ יו וְּ בִׁ  32 9 ֶאל אָּ

 עה, נפלאות הבורא, ט' תיבות ל"ב אותיות רמז ל"ב טוב, והבןכמנין תשו

יו בראשית:כח:ח 782 בִׁ ק אָּ חָּ צְּ ֵעיֵני יִׁ נַָּען בְּ נֹות כְּ עֹות בְּ י רָּ ו כִׁ א ֵעשָּ  34 9 ַוַירְּ

 את אחיך בלבבך -כמנין ל"א תשנ"א 

נָּה בראשית:כח:י 784 רָּ ַבע ַוֵיֶלְך חָּ ֵאר שָּ בְּ  23 6 ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב מִׁ
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 מנין הפסוק תשפ"ד כמנין כ"ח פעמים כח, שבועות, הר סיני במילוי ופלא

 בראשית:כח:יב 786
יַע  רֹאשֹו ַמגִׁ ה וְּ צָּ ב ַארְּ צָּ ם מֻׁ לָּ ֵנה סֻׁ הִׁ ַוַיֲחֹלם וְּ
ים  דִׁ ֹירְּ ים וְּ ים ֹעלִׁ ֲאֵכי ֱאֹלהִׁ ֵנה ַמלְּ הִׁ ה וְּ מָּ יְּ מָּ  בֹוַהשָּ

14 60 

י"ח( זה לעומת זה, -, הם כנגד הפסוקים של עשרת הדברות )דברים ה' ד' כל חלום יעקב מכאן עד סו"פ כ"ב
 ופלא

 בראשית:כח:יד 788
ֹפנָּה  צָּ ה וְּ מָּ ֵקדְּ ה וָּ תָּ יָּמָּ ַרצְּ ֶרץ ּופָּ אָּ ֲעָך ַכֲעַפר הָּ יָּה ַזרְּ הָּ וְּ

ָך כּו בְּ רְּ בְּ נִׁ ה וְּ בָּ ֶנגְּ ל  וָּ ֶעָךכָּ ַזרְּ ה ּובְּ מָּ ֲאדָּ ֹחת הָּ פְּ שְּ  מִׁ
15 65 

 כמנין שלום בית, קול רנה וישועה, ופלא והפלא

 בראשית:כח:טו 789

ֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך  יָך בְּ תִׁ ַמרְּ ְך ּושְּ מָּ י עִׁ ֹנכִׁ ֵנה אָּ הִׁ וְּ
ָך ַעד ֲאֶשר  י לֹא ֶאֱעזָּבְּ ה ַהזֹאת כִׁ מָּ ֲאדָּ יָך ֶאל הָּ ֹבתִׁ ַוֲהשִׁ

ְך י לָּ תִׁ ַברְּ י ֵאת ֲאֶשר דִׁ יתִׁ שִׁ ם עָּ  אִׁ

22 78 

 בכל מאמר השי"ת יש בו ב"ן תיבות 

 בראשית:כח:טז 790
קֹום  ה ַבמָּ ֹהוָּ ֵכן ֵיש יְּ נָּתֹו ַויֹאֶמר אָּ שְּ יַקץ ַיֲעֹקב מִׁ ַויִׁ

י תִׁ עְּ י לֹא יָּדָּ ֹנכִׁ אָּ  ַהֶזה וְּ
12 48 

מנין הפסוק תש"ץ, ולמפרע )דברים ה' ו'( אנכי ה' אלקיך, זה לעומת זה, ופלא, ואגב, חצי המאמר בגמטריא 
 ידעתי, תרי"ג שני פעמים, ופלא כחצי השני, אכן יש ה' במקום הזה, בגמטריא כמנין ואנכי לא

 בראשית:כח:יז 791
א ַויֹאַמר ירָּ ם  ַויִׁ י אִׁ קֹום ַהֶזה ֵאין ֶזה כִׁ א ַהמָּ ַמה נֹורָּ

ם יִׁ מָּ ֶזה ַשַער ַהשָּ ים וְּ  ֵבית ֱאֹלהִׁ
15 52 

 ולמפרע פסוק תשצא, )דברים ה' ה'( אנכי עומד בין ה' וביניכם וכו' כי יראתם מפני האש וגו'

 בראשית:כח:יח 792
ם  ֶאֶבן ֲאֶשר שָּ ַקח ֶאת הָּ ֵכם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַויִׁ ַוַישְּ

ֹצק ֶשֶמן ַעל  ה ַויִׁ ּה ַמֵצבָּ יו ַויֶָּשם ֹאתָּ ַרֲאֹשתָּ ּהמְּ  רֹאשָּ
16 59 

 כמנין עקידת יצחק

לֹו בראשית:כח:כא 795 שָּ י בְּ תִׁ ַשבְּ יםוְּ י ֵלאֹלהִׁ ה לִׁ ֹהוָּ יָּה יְּ הָּ י וְּ בִׁ  34 9 ם ֶאל ֵבית אָּ

עקב בתורה עד כאן יש בהן צ"א תיבות כמנין שם הוי' אדני, ופלא, ואגב מנין כל דבריו בתורה דיבורו של י
 א' תת"כ, כמנין שם הוי' שיש בתורה, וכן הוא ס"ה דיבוריו של כל י"ב שבטים
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 בראשית:כח:כב 796
ים  ֶיה ֵבית ֱאֹלהִׁ הְּ ה יִׁ י ַמֵצבָּ תִׁ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶשר ַשמְּ הָּ וְּ

ְך ֶרנּו לָּ י ַעֵשר ֲאַעשְּ ֶתן לִׁ ֹכל ֲאֶשר תִׁ  וְּ
15 54 

 כמנין נשמות, מצליח במילוי

 בראשית:כט:י 806

מֹו  י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ ֵחל ַבת לָּ ה ַיֲעֹקב ֶאת רָּ אָּ י ַכֲאֶשר רָּ הִׁ ַויְּ
ֶאֶבן  ַגש ַיֲעֹקב ַויֶָּגל ֶאת הָּ מֹו ַויִׁ י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ ֶאת צֹאן לָּ וְּ

מֹוֵמעַ  י אִׁ ן ֲאחִׁ בָּ קְּ ֶאת צֹאן לָּ ֵאר ַוַישְּ י ַהבְּ  ל פִׁ

29 91 

 צ"א אותיות כמנין השמות והבן

 בראשית:כט:יג 809

ן ֶאת ֵשַמע ַיֲעֹקב ֶבן ֲאֹחתֹו ַויָּר בָּ ֹמַע לָּ שְּ י כִׁ הִׁ  ץַויְּ
אתֹו רָּ קְּ יֵאהּו ֶאל ֵביתֹו  לִׁ בִׁ ַנֶשק לֹו ַויְּ ַחֶבק לֹו ַויְּ ַויְּ

ן ֵאת בָּ לָּ ַסֵפר לְּ ל  ַויְּ ֵאֶלהכָּ ים הָּ רִׁ בָּ  ַהדְּ

23 86 

 אותיות כמנין שם אלקים

ַפת ֹתַאר וִׁ  בראשית:כט:יז 813 ה יְּ תָּ יְּ ֵחל הָּ רָּ ה ַרכֹות וְּ ֵעיֵני ֵלאָּ ֶאהוְּ  34 9 יַפת ַמרְּ

כא, ולמפרע בזה המספר, אה"כ לא יהיה בך עקר ועקרה זה לעומת זה  -מספר התיבות מבראשית י"א תתי"ז 
 ופלא !

 בראשית:כט:יח 814
ֵחל ַויֹאֶמר ֶאֱעב ָךַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת רָּ ים  דְּ נִׁ ֶשַבע שָּ
ַטנָּה ָך ַהקְּ תְּ ֵחל בִׁ רָּ  בְּ

11 43 

י במילוי והקב"ה ברכו בזה השם, וכן הוא הגמט' של ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור, וכן ויאמר -ד-כמנין ש
ך וקוטב אלקים נעשה אדם וכן ויבדל אלקים בין האור ובין החשך, כולם כאחד בגמט' תתי"ד, והכל הול

 לחטיבה אחת, ופלא

 בראשית:כט:יט 815
ן טֹוב בָּ יש  ַויֹאֶמר לָּ אִׁ ּה לְּ י ֹאתָּ תִׁ תִׁ ְך מִׁ ּה לָּ י ֹאתָּ תִׁ תִׁ

י דִׁ מָּ ה עִׁ בָּ  ַאֵחר שְּ
12 40 

 כמנין ישראל רחל לאה ופלא

 בראשית:כט:כ 816
ים  יָּמִׁ ֵעינָּיו כְּ יּו בְּ הְּ ים ַויִׁ נִׁ ֵחל ֶשַבע שָּ רָּ ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב בְּ

ּה תֹו ֹאתָּ ַאֲהבָּ ים בְּ דִׁ  ֲאחָּ
11 50 

דרשנו בכל כמנין עת רצון ולמפרע פסוק תתט"ז, )דברים ד' כ"ט( ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי ת
 לבבך ובכל נפשך
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 בראשית:כט:לב 828
ה  רָּ מְּ י אָּ אּוֵבן כִׁ מֹו רְּ א שְּ רָּ קְּ ה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ ַוַתַהר ֵלאָּ

ע ה בְּ ֹהוָּ ה יְּ אָּ י רָּ יִׁ כִׁ ינְּ ישִׁ י אִׁ ַבנִׁ ה ֶיֱאהָּ י ַעתָּ  י כִׁ
17 61 

 כמנין יצחק במילוי, צפנת פענח, ופלא כי פענח בגימ' כמנין יצחק

 בראשית:כט:לה 831
ֹהוָּה ַוַתַהר עֹוד ַוֵתלֶ  ד ֵבן ַותֹאֶמר ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת יְּ

ֶלֶדת ה ַוַתֲעֹמד מִׁ הּודָּ מֹו יְּ ה שְּ אָּ רְּ  ַעל ֵכן קָּ
16 57 

 כמנין עונג שבת, פרנסה במילוי, וכמנין ה' איש מלחמה ה' שמו, רמז על מלכות יהודה

ה ַויָּבֹא ֵאֶליהָּ ַיֲעֹקב בראשית:ל:ד 835 שָּ אִׁ ּה לְּ תָּ חָּ פְּ ה שִׁ הָּ לְּ ֶתן לֹו ֶאת בִׁ  33 9 ַותִׁ

תיבת ויב"א הוא במנין אחד עשר אלף קי"א תיבה שבתורה, שהוא אחד בכל המנינים, וברמז שאז הי' ביחוד 
ן אמר יעקב אבינו לישועתך גמור בלידת בן כי אצל לאה הי' בטעות ואצל רחל היתה אחות אשתו, ולכן גבי ד

 קויתי ה', ס' אהבת תורה

מֹו גָּד בראשית:ל:יא 842 א ֶאת שְּ רָּ קְּ ד ַותִׁ א גָּ ה בָּ  24 8 ַותֹאֶמר ֵלאָּ

 תיבת גד נזכר בתנ"ך צ"ד פעמים כמנין מזל טוב, ובתורה ל"ב פעמים  פלאבא גד פרש"י בא מזל טוב, רמז 

 בראשית:ל:כו 857
ֵהן  ָך בָּ י ֹאתְּ תִׁ ַבדְּ ַדי ֲאֶשר עָּ לָּ ֶאת יְּ נָּה ֶאת נַָּשי וְּ תְּ
יָך תִׁ י ֲאֶשר ֲעַבדְּ תִׁ תָּ ֶאת ֲעֹבדָּ ה יַָּדעְּ י ַאתָּ ה כִׁ ֵאֵלכָּ  וְּ

17 59 

זה לעומת זה, תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, נעוץ סופו  פסוק ראשון המתחיל בת' והאחרון
 בתחילתו, והבן

 בראשית:ל:כט 860
ֵאת  יָך וְּ תִׁ תָּ ֵאת ֲאֶשר ֲעַבדְּ ה יַָּדעְּ יו ַאתָּ ַויֹאֶמר ֵאלָּ

י תִׁ ָך אִׁ נְּ קְּ יָּה מִׁ  ֲאֶשר הָּ
12 43 

 לב -לב, ל"ב תיבות במאמרו של יעקב, רמז כח  -כ"ח תיבות במאמרו של יעקב, ובמאמר ב' בפ' ל"א 

 בראשית:ל:ל 861
ֹהוָּה  ֶרְך יְּ בָּ ֹרב ַויְּ ֹרץ לָּ פְּ ַני ַויִׁ פָּ ָך לְּ יָּה לְּ ַעט ֲאֶשר הָּ י מְּ כִׁ

י ֵביתִׁ י לְּ ֹנכִׁ ַתי ֶאֱעֶשה ַגם אָּ ה מָּ ַעתָּ י וְּ לִׁ ַרגְּ ָך לְּ  ֹאתְּ
18 64 

 וכמנין בית המקדש, יעקב קראו בית -כמנין ראש השנה 

 בראשית:ל:לא 862

ה  אּומָּ י מְּ ֶתן לִׁ ְך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לֹא תִׁ ה ֶאֶתן לָּ ַויֹאֶמר מָּ
ָך  ֶעה צֹאנְּ ה ֶארְּ שּובָּ ר ַהֶזה אָּ בָּ י ַהדָּ ם ַתֲעֶשה לִׁ אִׁ

ֹמר  ֶאשְּ

19 65 
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 כמנין שבעים נפש, אותיות כמנין שם אדני

 בראשית:ל:לב 863

לֶאֱעֹבר בְּ  ם כָּ שָּ ֵסר מִׁ ָך ַהיֹום הָּ ל  צֹאנְּ ֶשה נָֹּקד כָּ
לּוא  טָּ לוְּ וְּ ים  כָּ זִׁ עִׁ ֹקד בָּ נָּ לּוא וְּ טָּ ים וְּ בִׁ שָּ ֶשה חּום ַבכְּ

י רִׁ כָּ יָּה שְּ הָּ  וְּ

19 69 

 בראשית:ל:לג 864

י  רִׁ כָּ בֹוא ַעל שְּ י תָּ ר כִׁ חָּ יֹום מָּ י בְּ תִׁ קָּ דְּ י צִׁ ה בִׁ תָּ נְּ עָּ וְּ
חּום  ים וְּ זִׁ עִׁ לּוא בָּ טָּ ֶניָך ֹכל ֲאֶשר ֵאיֶננּו נָֹּקד וְּ פָּ לְּ

י תִׁ נּוב הּוא אִׁ ים גָּ בִׁ שָּ  ַבכְּ

21 79 

 קדשים, ב"פ הושענאמנין הפסוק תתס"ד כמנין קודש  -ל"ג יש בהן כל האלף בית -בשני פסוקים הללו ל"ב

 בראשית:ל:לח 869

לֹות ֲאשֶ  תֹות ַוַיֵצג ֶאת ַהַמקְּ קְּ שִׁ ים בְּ טִׁ הָּ רְּ ֵצל בָּ ר פִׁ
ֹנַכח ַהצֹאן  תֹות לְּ שְּ בֹאןָּ ַהצֹאן לִׁ ם ֲאֶשר תָּ יִׁ ַהמָּ

תֹות שְּ ן לִׁ ֹבאָּ נָּה בְּ  ַוֵיַחמְּ

17 73 

 טו"ב תיבות, ע"ג אותיות כמנין חכמה, והבן

י בראשית:לא:ט 883 ֶתן לִׁ יֶכם ַויִׁ ֵנה ֲאבִׁ קְּ ים ֶאת מִׁ  26 7 ַוַיֵצל ֱאֹלהִׁ

 הוי' והבןז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם 

 בראשית:לא:טז 890
י  לכִׁ נּו הּוא  כָּ ינּו לָּ בִׁ ים ֵמאָּ יל ֱאֹלהִׁ צִׁ ֹעֶשר ֲאֶשר הִׁ הָּ

ה  ַעתָּ ֵנינּו וְּ בָּ ים ֵאֶליָך ֲעֵשה ֹכלּולְּ ַמר ֱאֹלהִׁ  ֲאֶשר אָּ
17 63 

 כמנין מערת המכפלה, אורח חיים עושר וכבוד, יציאת מצרים

ַרח ַיֲעֹקב בראשית:לא:כב 896 י בָּ י כִׁ ישִׁ לִׁ ן ַביֹום ַהשְּ בָּ לָּ  27 7 ַויַֻׁגד לְּ

 כמנין סיעתא דשמיא, ז' תיבות, ז"ך אותיות -פסוק תתצ"ו 

 בראשית:לא:כט 903

יֶכם ֶאֶמש  ע ֵואֹלֵהי ֲאבִׁ ֶכם רָּ מָּ י ַלֲעשֹות עִׁ ֵאל יָּדִׁ ֶיש לְּ
ּטֹוב  ם ַיֲעֹקב מִׁ ַדֵבר עִׁ ָך מִׁ ֶמר לְּ שָּ ַמר ֵאַלי ֵלאֹמר הִׁ אָּ

ע  ַעד רָּ

20 66 

 תתקג מיני מיתה כמנין תוצאות, ועה"כ שפיכת דמים וכנגדן תורה עם רפואה מבטלן

 בראשית:לא:ל 904
ה  מָּ יָך לָּ בִׁ ֵבית אָּ ה לְּ תָּ ַספְּ כְּ ֹסף נִׁ כְּ י נִׁ תָּ כִׁ ַלכְּ ֹלְך הָּ ה הָּ ַעתָּ וְּ

י תָּ ֶאת ֱאֹלהָּ ַנבְּ  גָּ
12 44 
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 באלו ב' פסוקים יש ל"ב תיבות בסך הכל

 בראשית:לא:לו 910
ן ַמה  בָּ לָּ ן ַוַיַען ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר לְּ בָּ לָּ ַיֲעֹקב ַויֶָּרב בְּ ַחר לְּ ַויִׁ

י תָּ ַאֲחרָּ ַלקְּ י דָּ י כִׁ אתִׁ י ַמה ַחּטָּ עִׁ שְּ  פִׁ
15 57 

 "א כמנין השמות, ורמז בפסוקכמנין תשרי, כתיבה וחתימה עם י' ימי תשובה עולה תשרי, י' פעמים צ

 בראשית:לא:מב 916

בִׁ  י לּוֵלי ֱאֹלֵהי אָּ יָּה לִׁ ק הָּ חָּ צְּ ם ּוַפַחד יִׁ הָּ רָּ י ֱאֹלֵהי ַאבְּ
י ֶאת ע נִׁ תָּ ַלחְּ ם שִׁ ה ֵריקָּ י ַעתָּ יִׁ כִׁ ה נְּ אָּ יַע ַכַפי רָּ גִׁ ֶאת יְּ י וְּ

ֶמש ים ַויֹוַכח אָּ  ֱאֹלהִׁ

22 80 

 ראשונים עד וגנבתי לילהמאה תיבות בכל מאמר יעקב, נ' ה

 בראשית:לא:מד 918
י  ֵעד ֵבינִׁ יָּה לְּ הָּ ה וְּ תָּ אָּ י וָּ ית ֲאנִׁ רִׁ ה בְּ תָּ רְּ כְּ ה נִׁ כָּ ה לְּ ַעתָּ וְּ

 ּוֵביֶנָך
10 39 

 כמנין שחרית, ז"פ יום וז"פ לילה, איש אנוש אדם גבר בגמ' תתקיח

ים בראשית:לב:ב 930 ֲאֵכי ֱאֹלהִׁ עּו בֹו ַמלְּ גְּ פְּ כֹו ַויִׁ ַדרְּ ַלְך לְּ ַיֲעֹקב הָּ  31 7 וְּ

אדם הראשון מת בשנת תתק"ל, יעקב אבינו מעין שופרא דאדה"ר, וכמנין עולם שנה נפש, לב ירושלים, 
 ופלא

 בראשית:לב:ד 932
ה  צָּ יו ַארְּ חִׁ ו אָּ נָּיו ֶאל ֵעשָּ פָּ ים לְּ כִׁ אָּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְּ שְּ ַויִׁ

ֵדה ֱאדֹום יר שְּ  ֵשעִׁ
11 44 

 ש תיבות כמנין וישלחמתחילת הפרשה עד כי אם ישראל י

 בראשית:לב:ה 933
ם ֵלאֹמר ֹכה תֹא ַצו ֹאתָּ ַמר ַויְּ ו ֹכה אָּ ֵעשָּ י לְּ רּון ַלאֹדנִׁ מְּ

ה תָּ ֵאַחר ַעד עָּ י וָּ תִׁ ן ַגרְּ בָּ ם לָּ ָך ַיֲעֹקב עִׁ דְּ  ַעבְּ
17 59 

 מנין הפסוק תתקל"ג כמנין יעקב איש תם, ופלא

 בראשית:לב:ו 934
ה  חָּ לְּ ֶאשְּ ה וָּ חָּ פְּ שִׁ ֶעֶבד וְּ י שֹור ַוֲחמֹור צֹאן וְּ י לִׁ הִׁ ַויְּ

ֵעיֶניָך צֹא ֵחן בְּ מְּ י לִׁ יד ַלאֹדנִׁ ַהגִׁ  לְּ
13 54 

 כמנין הקול קול יעקב והידים ידי עשו
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 בראשית:לב:ז 935
יָך ֶאל  חִׁ אנּו ֶאל אָּ ים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר בָּ כִׁ אָּ בּו ַהַמלְּ ַויָּשֻׁ

מֹו יש עִׁ ַבע ֵמאֹות אִׁ ַארְּ ָך וְּ אתְּ רָּ קְּ ַגם ֹהֵלְך לִׁ ו וְּ  ֵעשָּ
17 64 

 סג -ח יש בכל אחד טוב תיבות, והאותיות סד -שני הפסוקים ז

 בראשית:לב:ח 936
תֹו  ם ֲאֶשר אִׁ עָּ ֹאד ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת הָּ א ַיֲעֹקב מְּ ירָּ ַויִׁ

ֵני ַמחֲ  שְּ ים לִׁ ַמלִׁ ַהגְּ ר וְּ קָּ ֶאת ַהבָּ ֶאת ַהצֹאן וְּ  נֹותוְּ
17 63 

"כ ולמפרע פסוק תתקל"ו )דברים א' כ"א( ראה כמנין י"ג פעמים חסד, ל"ו פעמים שם הוי', מרדכי אסתר עה
 נתן ה' אלקיך לפניך וכו' אל תירא ואל תחת, ופלא

 בראשית:לב:י 938

ק  חָּ צְּ י יִׁ בִׁ ם ֵואֹלֵהי אָּ הָּ רָּ י ַאבְּ בִׁ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי אָּ
ֵאי ָך וְּ תְּ מֹוַלדְּ ָך ּולְּ צְּ ַארְּ ֹאֵמר ֵאַלי שּוב לְּ ֹהוָּה הָּ ה יְּ יבָּ טִׁ

ְך מָּ  עִׁ

16 70 

 ותיבות כמנין שם אדנ"י -ן הצילנו נא י"ג יש בהן רמ"ו אותיות כמני -בכל תפילתו י' 

 בראשית:לב:יא 939

י  תִׁ ֹטנְּ ים ּומִׁ קָּ דִׁ ֹכל ַהֲחסָּ למִׁ יתָּ ֶאת  כָּ שִׁ ֱאֶמת ֲאֶשר עָּ הָּ
י ֶאת ַהַירְּ  תִׁ ַברְּ י עָּ לִׁ ַמקְּ י בְּ ֶדָך כִׁ ה ַעבְּ ַעתָּ ֵדן ַהֶזה וְּ
ֵני ַמֲחנֹות שְּ י לִׁ יתִׁ יִׁ  הָּ

19 75 

ה"ת מנין הפסוק ד"א תת"ק כנגד דברים א' ו' ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי ולמפרע מסו
השמים לרוב, עין פעמים עין, כי עין בעין יראו בשוב ה' את שיבת ציון, וכמנין הכולל של ג' אבות, ד' 

 -אמהות, וי"ב שבטים בגמט' ד"א תתק, ופלא 

 בראשית:לב:יז 945
יו  דָּ ַבדֹו ַויֹאֶמר ֶאל ֲעבָּ יו ֵעֶדר ֵעֶדר לְּ דָּ ַיד ֲעבָּ ֵתן בְּ ַויִׁ

ימּו ֵבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר שִׁ ֶרַוח תָּ ַני וְּ פָּ רּו לְּ בְּ  עִׁ
17 64 

 כמנין תורה במילוי, תיו ואו ריש הא, צדיקים במילוי עה"כ

 לב:כגבראשית: 951
ֵתי ַבלַ  םַויָּק ֶאת שְּ יו וְּ ֵתי נָּשָּ ַקח ֶאת שְּ ה הּוא ַויִׁ לָּ יְּ

יו ַוַיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹבק דָּ לָּ ר יְּ שָּ ֶאת ַאַחד עָּ יו וְּ ֹחתָּ פְּ  שִׁ
18 65 

 ח"י תיבות ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן

ֵרם ֶאת ַהנַָּחל ַוַיֲעֵבר ֶאת ֲאֶשר לֹו בראשית:לב:כד 952 ֵחם ַוַיֲעבִׁ קָּ  29 8 ַויִׁ

מ"ה, ולמפרע זה לעומת זה, דברים ג' כ"ג,  -בראשית, י"ב אלפים תשי"ט כ"ו מספר התיבות מ -פסוקים כד 
 עד כמעשיך וכגבורתך, ופלא -ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר 



 

221 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

ַחר בראשית:לב:כה 953 מֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּ יש עִׁ ֵבק אִׁ ַבדֹו ַוֵיאָּ ֵתר ַיֲעֹקב לְּ ּוָּ  34 9 ַויִׁ

 ברמז קדמו עיני אשמורות לשוח באמרתך -אשמורות  -כמנין בית ישראל 

 בראשית:לב:כז 955
י  ַחר ַויֹאֶמר לֹא ֲאַשֵלֲחָך כִׁ ה ַהשָּ לָּ י עָּ י כִׁ ֵחנִׁ ַויֹאֶמר ַשלְּ

י נִׁ תָּ ם ֵבַרכְּ  אִׁ
11 41 

ובספר נפתלי בראשית  -תתקנ"ה רקיעים כמנין השמים במם דמנצפך כידוע ופלא, וכמנין אש רוח מים עפר 
 מספר הגלגלים תתק"ס 

 בראשית:לב:כט 957
י  ֵאל כִׁ רָּ שְּ ם יִׁ י אִׁ ָך כִׁ מְּ ֵמר עֹוד שִׁ ַויֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיאָּ

ים ַותּוכָּ  ם ֲאנָּשִׁ עִׁ ים וְּ ם ֱאֹלהִׁ יתָּ עִׁ רִׁ  לשָּ
16 56 

 מ"דכמנין מלכים שרפים אופנים, בית מדרש עה"כ, ברמז משכהו לביה

 בראשית:לב:לב 960
הּוא ֹצֵלַע  נּוֵאל וְּ ַבר ֶאת פְּ ַרח לֹו ַהֶשֶמש ַכֲאֶשר עָּ זְּ ַויִׁ

ֵרכֹו  ַעל יְּ
11 38 

 תתקס לוגין במקוה, יצירת הולד במ' יום תתקס שעות ופלא, וכמנין מקבץ נדחי עמו ישראל, תלי תלים

 בראשית:לג:יא 972
ים  י ֱאֹלהִׁ י ַחַננִׁ ְך כִׁ את לָּ בָּ י ֲאֶשר הֻׁ תִׁ כָּ רְּ ַקח נָּא ֶאת בִׁ

ח קָּ ַצר בֹו ַויִׁ פְּ י ֹכל ַויִׁ י ֶיש לִׁ כִׁ  וְּ
17 51 

 כמנין חסד במילוי ופלא

 בראשית:לג:יג 974
יו ֲאדֹ  ַהצֹאן ַויֹאֶמר ֵאלָּ ים וְּ ים ַרכִׁ דִׁ לָּ י ַהיְּ י ֹיֵדַע כִׁ נִׁ

ֵמתּו ד וָּ קּום יֹום ֶאחָּ פָּ י ּודְּ לָּ לֹות עָּ ר עָּ קָּ ַהבָּ ל  וְּ  ַהצֹאןכָּ
17 67 

גלגלו בצאן לבן, ואח"כ הוליכם למצרים ולכן היו רמז פלא, בגליא רזיא כ' שנשמות תתקע"ד דורות נת
 ישראל פרין ורבין מאוד, ובזה תיקנם, כמנין ערב שבת, ישב בסתר, בשנה זו נולדה נעמה אשת נח ללמך

ֵאל בראשית:לג:כ 981 רָּ שְּ א לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי יִׁ רָּ קְּ ֵבַח ַויִׁ זְּ ם מִׁ  28 8 ַוַיֶצב שָּ

 כמנין אש רוח מים עפר עם שם הוי', וכמנין ראש במילוי

 בראשית:לד:יא 992
א ֵחן  צָּ ֶאל ַאֶחיהָּ ֶאמְּ יהָּ וְּ בִׁ ֶכם ֶאל אָּ ַויֹאֶמר שְּ

רּו ֵאַלי ֶאֵתן ֵעיֵניֶכם ַוֲאֶשר תֹאמְּ  בְּ
13 49 

 תרמז, כמנין עול מלכות שמים, מחשבה דיבור מעשה, מלכות שבמלכו
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 בראשית:לד:יט 1000
ַבת ַיֲעֹקב  ֵפץ בְּ י חָּ ר כִׁ בָּ לֹא ֵאַחר ַהַנַער ַלֲעשֹות ַהדָּ וְּ

יו בִׁ ֹכל ֵבית אָּ ד מִׁ בָּ כְּ הּוא נִׁ  וְּ
14 49 

 הנםמנין הפסוק אלף, כאן מתחיל אלף השני, כמנין הקדוש ברוך הוא משה, מדבר ים ירושלים גי

 בראשית:לה:ב 1014

ֶאלַויֹאֶמר ַיֲעֹקב אֶ  ל  ל ֵביתֹו וְּ רּו ֶאת כָּ סִׁ מֹו הָּ ֲאֶשר עִׁ
ַהחֲ  ַּטֲהרּו וְּ הִׁ ֶכם וְּ ֹתכְּ ר ֲאֶשר בְּ יפּו ֱאֹלֵהי ַהֵנכָּ לִׁ

ֹלֵתיֶכם מְּ  שִׁ

17 68 

 , והבן, כ"ו תיבות במאמרו של יעקבטוב תיבות, ס"ח אותיות כמנין חיים חכם

 בראשית:לה:ג 1015

ֵאל  ֵבַח לָּ זְּ ם מִׁ ֶאֱעֶשה שָּ ַנֲעֶלה ֵבית ֵאל וְּ ה וְּ נָּקּומָּ וְּ
י ַבֶדֶרְך ֲאֶשר  דִׁ מָּ י עִׁ הִׁ י ַויְּ תִׁ רָּ יֹום צָּ י בְּ ֹעֶנה ֹאתִׁ הָּ

י תִׁ כְּ לָּ  הָּ

17 65 

 כמנין עדת ישראל, טו"ב תיבות, אותיות כמנין שם אדני

 בראשית:לה:ה 1017
ים ֲאֶשר  רִׁ ים ַעל ֶהעָּ ַתת ֱאֹלהִׁ י חִׁ הִׁ עּו ַויְּ סָּ ַויִׁ

פּו ַאֲחֵרי בְּ  דְּ לֹא רָּ יבֹוֵתיֶהם וְּ בִׁ  ֵני ַיֲעֹקבסְּ
13 54 

כמנין דוד בן ישי מלך ישראל, ואגב עה"ת עולה אלף כ"ג, כן הוא המנין שנזכר דוד בתנ"ך  -פסוק אלף י"ז 
 ופלא

 בראשית:לה:יא 1023
ַהל  ֵבה גֹוי ּוקְּ ֵרה ּורְּ י ֵאל ַשַדי פְּ ים ֲאנִׁ ַויֹאֶמר לֹו ֱאֹלהִׁ

הְּ  ם יִׁ ֶציָך ֵיֵצאּוגֹויִׁ ים ֵמֲחלָּ כִׁ לָּ ֶמךָּ ּומְּ  ֶיה מִׁ
16 61 

 תיבות והבןכל דיבורו של הקב"ה יש בו כ"ו 

 בראשית:לה:יב 1024
ֶננָּה  ָך ֶאתְּ ק לְּ חָּ צְּ יִׁ ם ּולְּ הָּ רָּ ַאבְּ י לְּ ֶרץ ֲאֶשר נַָּתתִׁ אָּ ֶאת הָּ וְּ

ֶרץ אָּ ֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת הָּ ַזרְּ  ּולְּ
13 53 

כמנין אתרוג לולב הדס ערבה, לב פעמים לב, וכן מנין האמות במזבח וכן הוא מנין האותיות של ק"ש עם 
 בשכמל"ו, ברכה במילוי

תֹו בראשית:לה:יג 1025 ֶבר אִׁ קֹום ֲאֶשר דִׁ ים ַבמָּ יו ֱאֹלהִׁ לָּ  28 7 ַוַיַעל ֵמעָּ

 ז' תיבות, כח אותיות כמו בפסוק ראשון
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 בראשית:לה:יד 1026
ֶבן  תֹו ַמֶצֶבת אָּ ֶבר אִׁ קֹום ֲאֶשר דִׁ ה ַבמָּ ַוַיֵצב ַיֲעֹקב ַמֵצבָּ

ֶמן ֶליהָּ שָּ ֹצק עָּ ֶליהָּ ֶנֶסְך ַויִׁ  ַוַיֵסְך עָּ
15 55 

 כמנין הפסוק כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, בגמ' אלף כ"ו ופלא, אלופו של עולם ושם הוי' והבן

ר בראשית:לה:כב 1035 שָּ ֵנים עָּ ֵני ַיֲעֹקב שְּ יּו בְּ הְּ  19 5 ַויִׁ

 כמנין ה' פעמים אור, כנגד חמשה חמשי תורה

 בראשית:לה:כט 1042
ק ַויָּמ חָּ צְּ ַוע יִׁ גְּ ים  תַויִׁ ַבע יָּמִׁ יו זֵָּקן ּושְּ ֶסף ֶאל ַעמָּ ַוֵיאָּ

נָּיו ַיֲעֹקב בָּ ו וְּ רּו ֹאתֹו ֵעשָּ בְּ קְּ  ַויִׁ
14 56 

 בשנת אלף מ"ב מת שת, ובמג"ע כ' שהתגלגל ביצחק

 בראשית:לו:ב 1044
ַקח ֶאת נָּשָּ  ו לָּ ה ַבת ֵאילֹון ֵעשָּ דָּ נַָּען ֶאת עָּ נֹות כְּ בְּ יו מִׁ

י ּוִׁ עֹון ַהחִׁ בְּ ה ַבת ֲענָּה ַבת צִׁ מָּ יבָּ ֳהלִׁ ֶאת אָּ י וְּ תִׁ  ַהחִׁ
18 63 

 כמנין עבודה זרה גילוי עריות, ועכשיו תולדות עשו שפיכת דמים

 בראשית:לו:יג 1055
ֵני  יּו בְּ זָּה ֵאֶלה הָּ ה ּומִׁ ֶזַרח ַשמָּ עּוֵאל ַנַחת וָּ ֵני רְּ ֵאֶלה בְּ וְּ

ו ַמת ֵאֶשת ֵעשָּ שְּ  בָּ
13 45 

 וזהו נחת דקדושה -בשנת אלף נ"ה נולד נח, ורמז בתיבת נחת 

נֹא ֹאתֹו בראשית:לז:ה 1090 פּו עֹוד שְּ יו ַויֹוסִׁ ֶאחָּ  37 9 ַוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיֵגד לְּ

 בפסוקים של חלום הראשון יש בו נ"א תיבות, ובחלום השני נ' תיבות

 בראשית:לז:ז 1092

ֵנה  הִׁ ֶדה וְּ תֹוְך ַהשָּ ים בְּ ים ֲאלֻׁמִׁ מִׁ ַאלְּ נּו מְּ ֵנה ֲאַנחְּ הִׁ וְּ
ֶבינָּה אֲ  סֻׁ ֵנה תְּ הִׁ ה וְּ בָּ צָּ ַגם נִׁ י וְּ תִׁ ה ֲאלֻׁמָּ מָּ לֹֻׁמֵתיֶכם קָּ

י תִׁ ַתֲחֶויןָּ ַלֲאלֻׁמָּ שְּ  ַותִׁ

16 78 

 ע"ח אותיות כמנין חלם, ועם התיבות כמנין ויחלם

 בראשית:לז:י 1095

יו ַויֹאֶמר לֹו  בִׁ ַער בֹו אָּ גְּ יו ַויִׁ ֶאל ֶאחָּ יו וְּ בִׁ ַסֵפר ֶאל אָּ ַויְּ
תָּ  מְּ לָּ ה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר חָּ ָך מָּ מְּ אִׁ י וְּ ֲהבֹוא נָּבֹוא ֲאנִׁ
ַתֲחו שְּ הִׁ ַאֶחיָך לְּ הוְּ צָּ רְּ ָך אָּ  ת לְּ

23 86 

 אותיות כמנין שם אלקים



 

224 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

ר בראשית:לז:יא 1096 בָּ ַמר ֶאת ַהדָּ יו שָּ בִׁ אָּ יו וְּ אּו בֹו ֶאחָּ ַקנְּ  26 7 ַויְּ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

 בראשית:לז:יד 1099

לֹום  ֶאת שְּ לֹום ַאֶחיָך וְּ ֵאה ֶאת שְּ ַויֹאֶמר לֹו ֶלְך נָּא רְּ
רֹון ַויָּבֹא  ֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחבְּ לָּ שְּ ר ַויִׁ בָּ י דָּ ֵבנִׁ ַהצֹאן ַוֲהשִׁ

ה ֶכמָּ  שְּ

18 68 

 ח"י תיבות, ס"ח אותיות כמנין חיים

 בראשית:לז:כז 1112
י  י בֹו כִׁ הִׁ יֵָּדנּו ַאל תְּ ים וְּ ֵעאלִׁ מְּ שְּ ֶרנּו ַליִׁ כְּ מְּ נִׁ כּו וְּ לְּ

יו עּו ֶאחָּ מְּ שְּ ֵרנּו הּוא ַויִׁ שָּ ינּו בְּ חִׁ  אָּ
13 56 

 כמנין תמים תהיה עם ה' אלקיך בגמט' אלף קי"ב, והבן

 בראשית:לז:לג 1118
ֹרף  הּו טָּ תְּ לָּ ה ֲאכָּ עָּ י ַחיָּה רָּ נִׁ ֹתֶנת בְּ ּה ַויֹאֶמר כְּ ירָּ ַוַיכִׁ

 ֹטַרף יֹוֵסף
10 40 

מנין הפסוק אלף קי"ח כמנין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד וברמז כי טרף טורף יוסף דהיינו שקיבל עליו 
 מלכות שמים במסירת נפש, והבןעול 

 בראשית:לז:לה 1120
מּו  לַויָּקֻׁ יו וְּ  כָּ נָּ לבָּ ַנֵחם  כָּ תְּ הִׁ ֵאן לְּ מָּ ַנֲחמֹו ַויְּ יו לְּ ֹנתָּ בְּ

יו בִׁ ךְּ ֹאתֹו אָּ ה ַוֵיבְּ ֹאלָּ ֵבל שְּ י אָּ נִׁ י ֵאֵרד ֶאל בְּ  ַויֹאֶמר כִׁ
18 68 

 ח"י תיבות, ס"ח אותיות כמנין חיים, והבן

 בראשית:לח:יד 1135

ף  ַעלָּ תְּ יף ַותִׁ עִׁ ַכס ַבצָּ ֶליהָּ ַותְּ ּה ֵמעָּ נּותָּ מְּ ֵדי ַאלְּ גְּ ַסר בִׁ ַותָּ
ה  ֲאתָּ י רָּ ה כִׁ נָּתָּ מְּ ם ֲאֶשר ַעל ֶדֶרְך תִׁ ֶפַתח ֵעיַניִׁ ַוֵתֶשב בְּ

תְּ  וא לֹא נִׁ הִׁ ה וְּ ַדל ֵשלָּ י גָּ הכִׁ שָּ אִׁ  נָּה לֹו לְּ

24 91 

 צ"א אותיות כמנין השמות

נָּּה בראשית:לח:כז 1148 טְּ בִׁ ים בְּ אֹומִׁ ֵנה תְּ הִׁ ּה וְּ תָּ דְּ ֵעת לִׁ י בְּ הִׁ  26 6 ַויְּ

 ו' תיבות כו אותיות כמנין שם הוי' והבן

 בראשית:לט:ט 1160

ה  אּומָּ י מְּ ֶמנִׁ ַשְך מִׁ לֹא חָּ י וְּ ֶמנִׁ ת ַהֶזה מִׁ דֹול ַבַביִׁ ֵאיֶננּו גָּ
ֵאיְך תֹו וְּ שְּ ְך ַבֲאֶשר ַאתְּ אִׁ ם אֹותָּ י אִׁ ה כִׁ עָּ רָּ  ֶאֱעֶשה הָּ

ים י ֵלאֹלהִׁ אתִׁ טָּ חָּ ה ַהזֹאת וְּ ֹדלָּ  ַהגְּ

22 86 
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 קיםכ"ב תיבות, אותיות כמנין שם אל

דֹו בְּ  בראשית:לט:יג 1163 גְּ ַזב בִׁ י עָּ ּה כִׁ אֹותָּ רְּ י כִׁ הִׁ ּה ַויָּנַויְּ הַהח סיָּדָּ  32 8 ּוצָּ

 כמנין רשות הרבים, ל"ב אותיות בפסוק

 בראשית:לט:יד 1165

יא  אּו ֵהבִׁ ֶהם ֵלאֹמר רְּ ּה ַותֹאֶמר לָּ ֵשי ֵביתָּ ַאנְּ א לְּ רָּ קְּ ַותִׁ
י  מִׁ ַכב עִׁ שְּ א ֵאַלי לִׁ נּו בָּ ַצֶחק בָּ י לְּ רִׁ בְּ יש עִׁ נּו אִׁ לָּ

דֹול קֹול גָּ א בְּ רָּ ֶאקְּ  וָּ

20 75 

 מכאן ועד פ' י"ח, ויעזב בגדו אצלי יש בו רמ"א אותיות כמנין וינס החוצה

 בראשית:לט:כא 1171
ֵעיֵני  נֹו בְּ ֵתן חִׁ ֶסד ַויִׁ יו חָּ ֹהוָּה ֶאת יֹוֵסף ַוֵיט ֵאלָּ י יְּ הִׁ ַויְּ

 ַשר ֵבית ַהֹסַהר
13 45 

 כמנין נר אלקים נשמת אדם, כליל תפארת

 בראשית:מ:א 1173
ם  ַריִׁ צְּ ֵקה ֶמֶלְך מִׁ אּו ַמשְּ טְּ ֵאֶלה חָּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ַויְּ

ם יִׁ רָּ צְּ ֶמֶלְך מִׁ ֹאֶפה ַלֲאֹדֵניֶהם לְּ הָּ  וְּ
12 54 

ה, -רמז לעשרה שבטי ימכאן עד לישועתך קויתי ה' יש ד"א וד' מאות ועשר תיבות כמנין עשר פעמים אמת, 
 ס' אהבת תורה

 בראשית:מ:יד 1188

יתָּ נָּא  שִׁ עָּ ְך וְּ יַטב לָּ ָך ַכֲאֶשר יִׁ תְּ י אִׁ ַתנִׁ ַכרְּ ם זְּ י אִׁ כִׁ
י הֹוֵצאַתנִׁ ֹעה וְּ י ֶאל ַפרְּ ַתנִׁ ַכרְּ זְּ הִׁ ֶסד וְּ י חָּ דִׁ מָּ ת  עִׁ ן ַהַביִׁ מִׁ

 ַהֶזה

18 68 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חכם

 בראשית:מא:ג 1200

ר ֵנה ֶשַבע פָּ הִׁ ֹאר וְּ ן ַהיְּ ֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן מִׁ
רֹות ַעל  נָּה ֵאֶצל ַהפָּ ר ַוַתֲעֹמדְּ שָּ ַדקֹות בָּ ֶאה וְּ עֹות ַמרְּ רָּ

ֹאר ַפת ַהיְּ  שְּ

18 72 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חסד, והבן

 בראשית:מא:ח 1205

א ֶאת רָּ קְּ ַלח ַויִׁ שְּ ֶעם רּוחֹו ַויִׁ פָּ י ַבֹבֶקר ַותִׁ הִׁ ל  ַויְּ כָּ
ֶאת ם וְּ ַריִׁ צְּ ֵמי מִׁ טֻׁ ל  ַחרְּ ַסֵפר פַ כָּ ֶמיהָּ ַויְּ ֶהם ֲחכָּ ֹעה לָּ רְּ

ֹעה ַפרְּ ם לְּ ֵאין פֹוֵתר אֹותָּ  ֶאת ֲחֹלמֹו וְּ

22 86 
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 "ב תיבות, אותיות כמנין שם אלקיםכ

 בראשית:מא:יד 1210
עֹ  ַלח ַפרְּ שְּ ן ַהבֹור ַויִׁ יצֻׁהּו מִׁ רִׁ א ֶאת יֹוֵסף ַויְּ רָּ קְּ ה ַויִׁ

ֹעה יו ַויָּבֹא ֶאל ַפרְּ ֹלתָּ מְּ ַחֵלף שִׁ ַגַלח ַויְּ  ַויְּ
14 59 

 רמז יתגבר כאר"י, אלף ר"י, כמנין תשובה במילוי

 בראשית:מא:טז 1212
ים ַיֲעֶנה ֶאת  י ֱאֹלהִׁ דָּ עָּ לְּ ֹעה ֵלאֹמר בִׁ ַוַיַען יֹוֵסף ֶאת ַפרְּ

ֹעה לֹום ַפרְּ  שְּ
11 42 

 כמנין קדש קדש קדש 

 בראשית:מא:כו 1223
ֶשַבע הַ  ים ֵהנָּה וְּ נִׁ ֹרת ַהֹּטֹבת ֶשַבע שָּ ים ֶשַבע פָּ ֳבלִׁ שִׁ

ד הּוא ים ֵהנָּה ֲחלֹום ֶאחָּ נִׁ  ַהֹּטֹבת ֶשַבע שָּ
15 54 

 ופלא -סך הכל בכל פסוקי פתרון החלום מכאן עד סו"פ ל"ו יש בהם תרכ"ד אותיות כמנין צפנת עה"א 

דֹול בְּ  בראשית:מא:כט 1226 ע גָּ בָּ אֹות שָּ ים בָּ נִׁ ֵנה ֶשַבע שָּ להִׁ ם כָּ יִׁ רָּ צְּ  32 9 ֶאֶרץ מִׁ

 ט' תיבות לב אותיות בפסוק, רמז לב טוב והבן

 בראשית:מא:לח 1234
יש ֲאֶשר רּוַח  ֶזה אִׁ א כָּ צָּ מְּ יו ֲהנִׁ דָּ ֹעה ֶאל ֲעבָּ ַויֹאֶמר ַפרְּ

ים בֹו  ֱאֹלהִׁ
11 40 

 פסוק אלף רל"ד, כמנין קבלת שבת

 בראשית:מא:מב 1238

ּה ַעל ַיד  ֵתן ֹאתָּ תֹו ֵמַעל יָּדֹו ַויִׁ ֹעה ֶאת ַטַבעְּ ַויַָּסר ַפרְּ
ֵדי ֵשש ַויֶָּשם רְּ  גְּ ֵבש ֹאתֹו בִׁ ב ַעל יֹוֵסף ַוַילְּ ד ַהזָּהָּ בִׁ

 ַצּוָּארֹו

20 68 

 כמנין ברכת התורה

 בראשית:מא:נב 1248
ֶאֶרץ  ים בְּ י ֱאֹלהִׁ ַרנִׁ פְּ י הִׁ ם כִׁ יִׁ רָּ א ֶאפְּ רָּ י קָּ ֵאת ֵשם ַהֵשנִׁ וְּ

יִׁ ע  ינְּ
10 37 

 כמנין שומר שבת, אלף רמ"ח

 בראשית:מא:נז 1253
לוְּ  ַזק  כָּ י חָּ ֹבר ֶאל יֹוֵסף כִׁ שְּ ה לִׁ מָּ ַריְּ צְּ אּו מִׁ ֶרץ בָּ אָּ הָּ

ב בְּ  עָּ רָּ להָּ ֶרץ כָּ אָּ  הָּ
12 42 
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מנין הפסוק אלף רנ"ג, רמז תהלים ע"ח כה לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע, בגמט' אלף רנ"ג, 
 ופלאוכן יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר, בגמ' אלף רנג, 

 בראשית:מב:א 1254
נָּיו  בָּ ם ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לְּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ י ֶיש ֶשֶבר בְּ א ַיֲעֹקב כִׁ ַוַירְּ

אּו רָּ תְּ ה תִׁ מָּ  לָּ
11 43 

כל הפסוקים של ירידת בני יעקב למצרים מכאן עד סו"פ י"ג, הם כנגד הפסוקים של חג הפסח במדבר כ"ח 
 ופלאזה לעומת זה במנינם  -יח  -ט"ז 

 בראשית:מג:כח 1319
דּו  קְּ י ַויִׁ ינּו עֹוֶדנּו חָּ בִׁ אָּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ לֹום לְּ רּו שָּ ַויֹאמְּ

ַתֲחוּו שְּ  וישתחו ַויִׁ
8 40 

מנין הפסוק אלף שי"ט וכן הוא גמטריא הפסוק )מ"ה כ"ה(, ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם 
 ופלא

ה ַוֲחֹמֵריֶהם בראשית:מד:ג 1328 חּו ֵהמָּ לְּ ים שֻׁ ֲאנָּשִׁ הָּ  28 6 ַהֹבֶקר אֹור וְּ

 -ראשית, כותב חותם סופר מונה כמנין חמשה חומשי תורה, מעשה ב

 בראשית:מד:יא 1337
חּו  תְּ פְּ ה ַויִׁ צָּ רְּ תֹו אָּ ַתחְּ יש ֶאת ַאמְּ דּו אִׁ ַמֲהרּו ַויֹורִׁ ַויְּ

תֹו ַתחְּ יש ַאמְּ  אִׁ
9 42 

 בראשית:מד:יב 1338
יַע  בִׁ ֵצא ַהגָּ מָּ ה ַויִׁ לָּ ֹטן כִׁ דֹול ֵהֵחל ּוַבקָּ ַחֵפש ַבגָּ ַויְּ

ן יָּמִׁ נְּ ַתַחת בִׁ ַאמְּ  בְּ
9 42 

 שני פסוקים כאחד ובשניהם יש ט' תיבות, ומ"ב אותיות, והכוונה נסתרה

 בראשית:מד:יז 1343

א  צָּ מְּ יש ֲאֶשר נִׁ אִׁ י ֵמֲעשֹות זֹאת הָּ ה לִׁ ילָּ לִׁ ַויֹאֶמר חָּ
שָּ  ַאֶתם ֲעלּו לְּ ֶבד וְּ י עָּ ֶיה לִׁ הְּ יָּדֹו הּוא יִׁ יַע בְּ בִׁ לֹום ַהגָּ

יֶכם  ֶאל ֲאבִׁ

19 71 

 בראשית:מד:יח 1344

ָך  דְּ ַדֶבר נָּא ַעבְּ י יְּ י ֲאֹדנִׁ ה ַויֹאֶמר בִׁ הּודָּ יו יְּ ַגש ֵאלָּ ַויִׁ
א ר בְּ בָּ נֵ דָּ אַ זְּ י וְּ מֹוָך י ֲאֹדנִׁ י כָּ ֶדָך כִׁ ַעבְּ ָך בְּ ַחר ַאפְּ ל יִׁ

ֹעה ַפרְּ  כְּ

19 71 

פסוקים כאחד ובשניהם יש י"ט תיבות וע"א אותיות, ח"י תיבות דיבר כאן יוסף לאחיו, וכנגד זה ח"י שני 
 אותיות בתיבות, ויגש אליו יהודה ויאמר

 וגם לפלא, יהודא דיבר אל יוסף רי"ז תיבות והם עולה כמנין "אני יוסף" שזה הי' כל מגמתו
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 בראשית:מד:כ 1346
ן  טָּ ים קָּ נִׁ קֻׁ ֶיֶלד זְּ ב זֵָּקן וְּ נּו אָּ י ֶיש לָּ ַונֹאֶמר ֶאל ֲאֹדנִׁ

יו אֲ  בִׁ אָּ מֹו וְּ אִׁ ַבדֹו לְּ ֵתר הּוא לְּ ּוָּ יו ֵמת ַויִׁ חִׁ אָּ  ֵהבֹווְּ
18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני והבן

ַעט ֹאֶכל בראשית:מד:כה 1351 נּו מְּ רּו לָּ בְּ בּו שִׁ ינּו שֻׁ בִׁ  26 7 ַויֹאֶמר אָּ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 בראשית:מה:א 1360

לֹא יָֹּכל יֹוֵסף לְּ  א וְּ רָּ קְּ יו ַויִׁ לָּ ים עָּ בִׁ צָּ ֹכל ַהנִׁ ַאֵפק לְּ תְּ הִׁ
יאּו  להֹוצִׁ תֹו כָּ יש אִׁ ַמד אִׁ לֹא עָּ י וְּ לָּ יש ֵמעָּ ַוַדע אִׁ תְּ הִׁ  בְּ

יו  יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ

20 77 

גישפונקא דחתים בי' שמיא וארעא, וסוד הגאולה, צ"צ תולדות, ובמדרש שזה  כמנין כתר שבת אהוה אהיה,
 הפסוק מרומז על הגאולה שאין אוה"ע יראה בשעה שהקב"ה יתגלה לנו

 בראשית:מה:כב 1382
ֹלש  ן נַָּתן שְּ יָּמִׁ נְּ בִׁ ֹלת ּולְּ מָּ פֹות שְּ יש ֲחלִׁ אִׁ ם נַָּתן לָּ כֻׁלָּ לְּ

ֹלת מָּ ֹפת שְּ ֵמש ֲחלִׁ חָּ  ֵמאֹות ֶכֶסף וְּ
13 52 

 י יתן לכם רחמים-ד-ל ש-מתחילת הקאפיטל עד כאן יש שי"ד תיבות, רמז א

 בראשית:מה:כו 1385
י הּוא ֹמֵשל בְּ  כִׁ דּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי וְּ לַוַיגִׁ  כָּ

ם ַויָּפ יִׁ רָּ צְּ ב גֶאֶרץ מִׁ ֶהםלִׁ ין לָּ י לֹא ֶהֱאמִׁ  ֹו כִׁ
18 59 

כמנין פסח שבועות סוכות, עה"כ, ערב שבת קודש עה"כ ולמפרע אה"כ דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל 
 -וכו' וישראל עושה חיל וגו', ופלא 

 בראשית:מו:ד 1391
ָך ַגם עָּ  י ַאַעלְּ ֹנכִׁ אָּ ה וְּ מָּ ַריְּ צְּ ָך מִׁ מְּ י ֵאֵרד עִׁ ֹנכִׁ ֹלה אָּ

ית יָּדֹו ַעל ֵעיֶניָך יֹוֵסף יָּשִׁ  וְּ
13 49 

ל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו, גם רמז לברכת -"כ )במדבר כ"ד ח'( אמנין הפסוק א' שצ"א, ולמפרע אה
 יוסף, וקרני ראם קרניו, ופלא

 בראשית:מו:כב 1409
ַיֲעֹקב ֵחל ֲאֶשר יַֻׁלד לְּ ֵני רָּ ל  ֵאֶלה בְּ ה ֶנֶפשכָּ עָּ בָּ  ַארְּ

ר שָּ  עָּ
10 33 

 כמנין יעקב במילוי )וו(
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 בראשית:מו:כו 1413
ל ה  כָּ מָּ ַריְּ צְּ ַיֲעֹקב מִׁ ה לְּ אָּ ַבד ַהֶנֶפש ַהבָּ לְּ ֵרכֹו מִׁ ֵאי יְּ ֹיצְּ

ֵני ַיֲעֹקב ֵשי בְּ ל  נְּ ים וֵָּששכָּ שִׁ  ֶנֶפש שִׁ
15 55 

 זה לעומת זה -מנין הפסוק א' תיג, ולמפרע, )במדבר כ"ג כ"ב( א"ל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו, ופלא 

 בראשית:מו:כז 1414
ם נָּיִׁ ם ֶנֶפש שְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֵני יֹוֵסף ֲאֶשר יַֻׁלד לֹו בְּ ל  ּובְּ כָּ

ים עִׁ בְּ ה שִׁ מָּ ַריְּ צְּ ה מִׁ אָּ ֵבית ַיֲעֹקב ַהבָּ  ַהֶנֶפש לְּ
15 58 

 ולמפרע, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו

 בראשית:מו:ל 1417
י  אֹותִׁ ַעם ַאֲחֵרי רְּ ה ַהפָּ מּותָּ ֵאל ֶאל יֹוֵסף אָּ רָּ שְּ ַויֹאֶמר יִׁ

י ָך חָּ י עֹודְּ ֶניָך כִׁ  ֶאת פָּ
13 48 

 כמנין פירוש רמז דרוש סוד

 בראשית:מז:ו 1428

ֶרץ הֹוֵשב ֶאת  אָּ ֵמיַטב הָּ וא בְּ ֶניָך הִׁ פָּ ם לְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ
תָּ  ם יַָּדעְּ אִׁ ֶאֶרץ ֹגֶשן וְּ בּו בְּ ֶאת ַאֶחיָך ֵישְּ יָך וְּ בִׁ ֶיש אָּ וְּ

י ֶנה ַעל ֲאֶשר לִׁ קְּ ֵרי מִׁ ם שָּ תָּ ַשמְּ ל וְּ ֵשי ַחיִׁ ם ַאנְּ  בָּ

26 91 

לפלא בפסוק זה, מנין התיבות כ"ו, ומנין האותיות צ"א, כמנין השמות, והוא אחד מן ארבעה פסוקים בתורה 
 בזה החשבון

 בראשית:מז:כז 1449
אֵ  רָּ שְּ ּה ַוֵיֶשב יִׁ ֲחזּו בָּ ֶאֶרץ ֹגֶשן ַוֵיאָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ל בְּ

ֹאד בּו מְּ רְּ רּו ַויִׁ פְּ  ַויִׁ
11 46 

הפסוק בגמטריא ב"א תשצ"ד כמנין )דברים כו ח( ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל 
 ובאותות ובמפתים, מקיש הוי' ליציאה, ופלא 

 בראשית:מח:א 1454
יָך  בִׁ ֵנה אָּ יֹוֵסף הִׁ ֵאֶלה ַויֹאֶמר לְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאֲחֵרי ַהדְּ הִׁ ַויְּ
ם יִׁ רָּ ֶאת ֶאפְּ ַנֶשה וְּ מֹו ֶאת מְּ נָּיו עִׁ ֵני בָּ ַקח ֶאת שְּ  ֹחֶלה ַויִׁ

18 68 

 ח"י תיבות ס"ה אותיות כמנין חיים

 בראשית:מח:טו 1467

כּו  ַהלְּ תְּ ים ֲאֶשר הִׁ ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר הָּ בָּ ַויְּ
י  ֹרֶעה ֹאתִׁ ים הָּ ֱאֹלהִׁ ק הָּ חָּ צְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ נָּיו ַאבְּ פָּ ֲאֹבַתי לְּ

י ַעד ַהיֹום ַהֶזה  ֵמעֹודִׁ

18 77 

 כמנין ב"פ דור במילוי, וזהו דור דור ודורשיו
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 בראשית:מט:א 1475
ֶכם  ה לָּ ידָּ ַאגִׁ פּו וְּ סְּ נָּיו ַויֹאֶמר ֵהאָּ א ַיֲעֹקב ֶאל בָּ רָּ קְּ ַויִׁ

ים ית ַהיָּמִׁ ַאֲחרִׁ ֶכם בְּ א ֶאתְּ רָּ קְּ  ֵאת ֲאֶשר יִׁ
14 58 

 ל"ד( אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו וגו' ולמפרע פסוק א' תעה )במדבר כ"א

 בראשית:מט:ג 1478
ֵאת  י ֶיֶתר שְּ ית אֹונִׁ ֵראשִׁ י וְּ ה ֹכחִׁ י ַאתָּ ֹכרִׁ אּוֵבן בְּ רְּ

ז ֶיֶתר עָּ  וְּ
10 37 

מכאן ועד סוף ברכתו של יעקב, ולערב יחלק שלל מספר כל התיבות הם רנ"א, כמנין יעקב אבינו, ומספר כל 
ופלא )ס' האותיות הם תתקס"ו כמנין והשיב לב אבות על בנים, ומספר הפסוקים כ"ה תברכו את בני ישראל, 

 לאורה של תורה(

 בראשית:מט:יז 1491
ש ֲעֵלי ן נָּחָּ י דָּ הִׁ ֵבי  יְּ קְּ יֹפן ֲעֵלי ֹאַרח ַהֹנֵשְך עִׁ פִׁ ֶדֶרְך שְּ

חֹור בֹו אָּ ֹפל ֹרכְּ  סּוס ַויִׁ
14 48 

 ב"פ ארח בתורה, כאן ובפ' ארח כנשים, רמז הנחש גרם שיהי' ארח בנשים, דם נדה

ֹהוָּה בראשית:מט:יח 1492 י יְּ יתִׁ ּוִׁ ָך קִׁ תְּ ישּועָּ  16 3 לִׁ

 כמנין חיים טובים במילוי )ויו( עה"כ

ֶפר בראשית:מט:כא 1495 ֵרי שָּ מְּ ה ַהֹנֵתן אִׁ לֻׁחָּ ה שְּ י ַאיָּלָּ לִׁ תָּ  24 6 ַנפְּ

 שפר  פסוק א' תצ"ה כמנין סך הכל של כל האלף בית, וברמז הנותן אמרי

ה ֲעֵלי שּור בראשית:מט:כב 1497 ֲעדָּ נֹות צָּ ן בָּ יִׁ ת ֲעֵלי עָּ ת יֹוֵסף ֵבן ֹפרָּ  34 11 ֵבן ֹפרָּ

 כו יש בהן אותיות כמנין רחל, וכמנין לקדקד וכמנין ויברך )חדשים לבקרים( -פסוקי ברכת יוסף כב 

ֹרב בראשית:מט:כג 1498 הּו וָּ רֻׁ רְּ מָּ יםַויְּ צִׁ הּו ַבֲעֵלי חִׁ מֻׁ טְּ שְּ  26 5 ּו ַויִׁ

 ין שם הוי'ה' תיבות כו אותיות כמנ

ֵני ֵחת בראשית:מט:לב 1506 ה ֲאֶשר בֹו ֵמֵאת בְּ רָּ עָּ ַהמְּ ֶדה וְּ ֵנה ַהשָּ קְּ  27 8 מִׁ

 -בגמטריא ב"א רנ"ה, ובזו השנה נסתלק יעקב אבינו והוא פלא והפלא 

 בראשית:מט:לג 1507
ַצו ַכל ַיֲעֹקב לְּ ה ַויְּ ּטָּ יו ֶאל ַהמִׁ לָּ נָּיו ַוֶיֱאֹסף ַרגְּ ת ֶאת בָּ

יו ֶסף ֶאל ַעמָּ ַוע ַוֵיאָּ גְּ  ַויִׁ
13 50 
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 כט(-לג, הם כנגד הפסוקים של הסתלקות אהרן הכהן )במדבר כ' כז-פסוקים של הסתלקות יעקב אבינו ל"א

 בראשית:נ:כד 1531

ֹקד  פְּ ֹקד יִׁ ים פָּ י ֵמת ֵואֹלהִׁ ֹנכִׁ יו אָּ ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ
ֶכם מִׁ  ה ֶאתְּ ֶהֱעלָּ ֶכם וְּ ֶרץ ֶאתְּ אָּ ֶרץ ַהזֹאת ֶאל הָּ אָּ ן הָּ

ַיֲעֹקב ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ַבע לְּ שְּ  ֲאֶשר נִׁ

22 87 

 כמנין ראשית אחרית עה"כ,

 בראשית:נ:כה 1532
ֹקד  פְּ ֹקד יִׁ ֵאל ֵלאֹמר פָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַבע יֹוֵסף ֶאת בְּ ַוַישְּ

ֶזה ֹמַתי מִׁ ֶתם ֶאת ַעצְּ ַהֲעלִׁ ֶכם וְּ ים ֶאתְּ  ֱאֹלהִׁ
14 55 

 כמנין צפנת פענח במליאותם )צדיק, תו( ופלא

 שמות:א:א 1534
ה ֵאת ַיֲעֹקב  מָּ יְּ רָּ צְּ ים מִׁ אִׁ ֵאל ַהבָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ מֹות בְּ ֵאֶלה שְּ וְּ

אּו יש ּוֵביתֹו בָּ  אִׁ
11 44 

 כמנין פרעה מצרים במילוי )פה הי צדי(

לוְּ  יֹוֵסף תַויָּמ שמות:א:ו 1540 ֹכל ַהדֹור ַההּוא כָּ יו וְּ  26 7 ֶאחָּ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

 שמות:א:יא 1544
ֶבן  ם ַויִׁ ֹלתָּ בְּ סִׁ ַמַען ַעֹנתֹו בְּ ים לְּ סִׁ ֵרי מִׁ יו שָּ לָּ ימּו עָּ ַויָּשִׁ

סֵ  ֶאת ַרַעמְּ ֹתם וְּ ֹעה ֶאת פִׁ ַפרְּ נֹות לְּ כְּ סְּ ֵרי מִׁ  סעָּ
15 62 

 כמנין חק משפט במילוי

ֶרְך שמות:א:יג 1547 פָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ם ֶאת בְּ ַריִׁ צְּ דּו מִׁ  25 6 ַוַיֲעבִׁ

 ולמפרע כנגד הפסוק עבדי הם וכו' לא תרדה בו בפרך, ופלא 

 שמות:א:טו 1548
ֹית ֲאֶשר ֵשם ַויֹאֶמר ֶמֶלְך  רִׁ בְּ עִׁ ֹדת הָּ ַילְּ ם ַלמְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

ה ית פּועָּ ֵשם ַהֵשנִׁ ה וְּ רָּ פְּ ַאַחת שִׁ  הָּ
12 50 

 -מנין הפסוק א' תקמ"ח כמנין ח"י פעמים אלקים 

 שמות:א:כא 1554
ֶהם  ים ַוַיַעש לָּ ֱאֹלהִׁ ֹדת ֶאת הָּ ַילְּ אּו ַהמְּ י יָּרְּ י כִׁ הִׁ ַויְּ

ים תִׁ  בָּ
9 35 
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 בשנת א' תקנד אמר הקב"ה לנח קח לך אשה והוליד בנים כי אותך ראיתי צדיק לפני, ופלא

 שמות:ב:ג 1558

ה  רָּ מְּ ַקח לֹו ֵתַבת ֹגֶמא ַוַתחְּ ינֹו ַותִׁ פִׁ ה עֹוד ַהצְּ לָּ לֹא יָּכְּ וְּ
ֶשם ַבס ּה ֶאת ַהֶיֶלד ַותָּ ֶשם בָּ ֶפת ַותָּ ר ּוַבזָּ ּוף ַעל ַבֵחמָּ

ֹאר ַפת ַהיְּ  שְּ

20 72 

 מנין הפסוק א' תקנ"ח בשנת א' תקנח נולד שם בן נח, ותש"ם בה את הילד, רמז, משה רבינו ניצוץ שם

 שמות:ב:יא 1567
א  יו ַוַירְּ ַדל ֹמֶשה ַוֵיֵצא ֶאל ֶאחָּ גְּ ֵהם ַויִׁ ים הָּ י ַביָּמִׁ הִׁ ַויְּ
יו י ֵמֶאחָּ רִׁ בְּ יש עִׁ י ַמֶכה אִׁ רִׁ צְּ יש מִׁ א אִׁ ם ַוַירְּ ֹלתָּ בְּ סִׁ  בְּ

17 66 

 תיות הוא הפרשה שמשה רבינו יוצא אל אחיו במצריםמכאן עד סו"פ כ"ב, יש תרי"ג או

 שמות:ב:כג 1579

ֵהם ַויָּמַויְּ  ים הָּ ַרבִׁ ים הָּ י ַביָּמִׁ חּו  תהִׁ נְּ ם ַוֵיאָּ ַריִׁ צְּ ֶמֶלְך מִׁ
ם ֶאל  תָּ עָּ קּו ַוַתַעל ַשוְּ עָּ זְּ ה ַויִׁ ֲעֹבדָּ ן הָּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ

ה ֲעֹבדָּ ן הָּ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ  הָּ

19 80 

 מכאן ועד פרק י"ד פסוק יז יש סך הכל תר"ץ תיבות כמנין משה משה 

 שמות:ב:כד 1580
יתֹו  רִׁ ים ֶאת בְּ ֹכר ֱאֹלהִׁ זְּ ם ַויִׁ תָּ ים ֶאת ַנֲאקָּ ַמע ֱאֹלהִׁ שְּ ַויִׁ

ֶאת ַיֲעֹקב ק וְּ חָּ צְּ ם ֶאת יִׁ הָּ רָּ  ֶאת ַאבְּ
14 54 

 מן ויאנחו עד כאן יש כ"ו תיבות כמנין שם הוי'

 שמות:ג:א 1582

יָּן  דְּ נֹו ֹכֵהן מִׁ רֹו ֹחתְּ תְּ יָּה ֹרֶעה ֶאת צֹאן יִׁ ּוֹמֶשה הָּ
י ֱאֹלהִׁ ר ַויָּבֹא ֶאל ַהר הָּ בָּ דְּ ַהג ֶאת ַהצֹאן ַאַחר ַהמִׁ נְּ ם ַויִׁ

ה  ֹחֵרבָּ

19 67 

 ות כמנין משה ויסתר משה יש שמ"ה אותי -מתחילת הפסוק עד פסוק ו' 

 שמות:ג:יג 1594

ֵני  א ֶאל בְּ י בָּ ֹנכִׁ ֵנה אָּ ים הִׁ ֱאֹלהִׁ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ
י ֲאֵלי ַחנִׁ לָּ ֶהם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם שְּ י לָּ תִׁ ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֶכם יִׁ

ה ֹאַמר ֲאֵלֶהם מֹו מָּ י ַמה שְּ רּו לִׁ מְּ אָּ  וְּ

23 86 

 כמנין שם אלקים פ"ו אותיות

 שמות:ד:יא 1613
י יָּשּום  ם אֹו מִׁ דָּ אָּ ם ֶפה לָּ י שָּ יו מִׁ ֹהוָּה ֵאלָּ ַויֹאֶמר יְּ
ה ֹהוָּ י יְּ ֹנכִׁ ֵּור ֲהלֹא אָּ ֵקַח אֹו עִׁ ֵלם אֹו ֵחֵרש אֹו פִׁ  אִׁ

20 60 

 תרי"ג מצותכמנין אלף תריג, וכמנין בני ישראל במילוי ברמז אלופו של עולם 
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 שמות:ד:יט 1621
ֹהוָּה ֶאל  י ֵמתּוַויֹאֶמר יְּ ם כִׁ יִׁ רָּ צְּ ב מִׁ יָּן ֵלְך שֻׁ דְּ מִׁ  ֹמֶשה בְּ

ל  ֶשָךכָּ ים ֶאת ַנפְּ שִׁ ַבקְּ ים ַהמְּ ֲאנָּשִׁ  הָּ
15 54 

 נמרוד נולד בשנת אלף תרכא

ֵאל שמות:ד:כב 1625 רָּ שְּ י יִׁ ֹכרִׁ י בְּ נִׁ ֹהוָּה בְּ ַמר יְּ ֹעה ֹכה אָּ תָּ ֶאל ַפרְּ ַמרְּ אָּ  32 9 וְּ

 ט' תיבות ל"ב אותיות רמז לב טוב והבן

ים ַלמּוֹלת שמות:ד:כו 1629 מִׁ ה ֲחַתן דָּ רָּ מְּ ז אָּ ֶמנּו אָּ ֶרף מִׁ  26 7 ַויִׁ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 שמות:ד:כח 1630
ַאֲהֹרן ֵאת ל  ַוַיֵגד ֹמֶשה לְּ חֹו דִׁ כָּ לָּ ֹהוָּה ֲאֶשר שְּ ֵרי יְּ בְּ

ֵאת ל  וְּ ּוָּהּוכָּ ֹאֹתת ֲאֶשר צִׁ  הָּ
14 47 

 ע אלקיםכמנין י"פ אצבע, עשר מכות באצב

 שמות:ה:א 1635
רּו ַאֲהֹרן ַויֹאמְּ אּו ֹמֶשה וְּ ַאַחר בָּ ַמר וְּ ֹעה ֹכה אָּ  ֶאל ַפרְּ

ר בָּ דְּ י ַבמִׁ יָֹּחגּו לִׁ י וְּ ֵאל ַשַלח ֶאת ַעמִׁ רָּ שְּ ה ֱאֹלֵהי יִׁ ֹהוָּ  יְּ
18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדנ"י

 שמות:ה:יח 1651
ים  ֵבנִׁ ֹתֶכן לְּ ֶכם וְּ נֵָּתן לָּ ֶתֶבן לֹא יִׁ דּו וְּ בְּ כּו עִׁ ה לְּ ַעתָּ וְּ

ֵתנּו  תִׁ
10 37 

 בשנת א' תרנא התחיל נח לעשות התיבה ועשה ה' שנים, ואז מת למך

 שמות:ה:כג 1656
ם ַהֶזה  עָּ ֶמָך ֵהַרע לָּ שְּ ַדֵבר בִׁ ֹעה לְּ י ֶאל ַפרְּ אתִׁ ז בָּ ּוֵמאָּ

תָּ ֶאת ַעֶמָך ַצלְּ ַהֵצל לֹא הִׁ  וְּ
14 46 

ולמפרע פסוק א' תרנו אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי  -בשנת א' תרנו התחיל המבול ופלא, ואז מת מתושלח 
מות של יצה"ר, רע, ערל, טמא, שנא, מכשול, אבן, צפוני, בגימט' אלף אתכם מארץ מצרים, והוא כמנין ז' ש

 תרנ"ו

 שמות:ו:א 1658

ֶאה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה  רְּ ה תִׁ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה ַעתָּ ַויֹאֶמר יְּ
ֵשם  רְּ גָּ ה יְּ יָּד ֲחזָּקָּ ֵחם ּובְּ ַשלְּ ה יְּ יָּד ֲחזָּקָּ י בְּ ֹעה כִׁ ַפרְּ לְּ

צֹומֵ   ַארְּ

17 65 
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 טוב תיבות, סה אותיות כמנין שם אדני, טוב ה'

 שמות:ו:ט 1665
עּו ֶאל ֹמֶשה  מְּ לֹא שָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֹמֶשה ֵכן ֶאל בְּ ַויְּ

ה שָּ ה קָּ ֹקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבדָּ  מִׁ
14 48 

 כמנין יציאת מצרים במילוי

 שמות:ו:יב 1669
נֵ  פְּ ַדֵבר ֹמֶשה לִׁ ֵאל לֹא ַויְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֹהוָּה ֵלאֹמר ֵהן בְּ י יְּ

ם יִׁ תָּ פָּ י ֲעַרל שְּ ֹעה ַוֲאנִׁ י ַפרְּ ֵענִׁ מָּ שְּ ֵאיְך יִׁ עּו ֵאַלי וְּ מְּ  שָּ
17 65 

 טו"ב תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדנ"י, טוב ה', וכן בפסוק א'

 שמות:ו:כה 1681

ה  שָּ אִׁ יֵאל לֹו לְּ נֹות פּוטִׁ בְּ ַקח לֹו מִׁ זָּר ֶבן ַאֲהֹרן לָּ עָּ ֶאלְּ וְּ
ם  יִׁ וִׁ אֵשי ֲאבֹות ַהלְּ ס ֵאֶלה רָּ חָּ ינְּ ַוֵתֶלד לֹו ֶאת פִׁ

ם ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ  לְּ

18 70 

 כמנין שמות של ברכת כהנים, אנקתם פסתם פספסים, ופלא כי כאן התחלת תולדות בני אהרן הכהנים

 שמות:ז:ד 1690

ם  יִׁ רָּ צְּ מִׁ י בְּ י ֶאת יָּדִׁ נַָּתתִׁ ֹעה וְּ ַמע ֲאֵלֶכם ַפרְּ שְּ לֹא יִׁ וְּ
י בְּ  ֹאַתי ֶאת ַעמִׁ בְּ י ֶאת צִׁ הֹוֵצאתִׁ ֵאל ֵמֶאֶרץ וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ

ים ֹדלִׁ ים גְּ טִׁ פָּ שְּ ם בִׁ ַריִׁ צְּ  מִׁ

19 78 

 1691כמנין שם הוי' פעמים אדני, ופלא, וכמנין במדבר כ"ד ה', מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל, 

 שמות:ז:כו 1712
יו  תָּ ֵאלָּ ַמרְּ אָּ ֹעה וְּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה בֹא ֶאל ַפרְּ ַויֹאֶמר יְּ

ֹהוָּה ַשַלח אֶ  ַמר יְּ יֹכה אָּ נִׁ דֻׁ ַיַעבְּ י וְּ  ת ַעמִׁ
16 55 

 כמנין ב"פ בית מקדש ופלא

 שמות:ח:ד 1719

תִׁ  ַאֲהֹרן ַויֹאֶמר ַהעְּ ֹמֶשה ּולְּ ֹעה לְּ א ַפרְּ רָּ קְּ ירּו ֶאל ַויִׁ
ה ֶאת  חָּ י ַוֲאַשלְּ י ּוֵמַעמִׁ ֶמנִׁ ים מִׁ עִׁ דְּ ַפרְּ יֵָּסר ַהצְּ ה וְּ ֹהוָּ יְּ

ה חּו ַליֹהוָּ בְּ זְּ יִׁ ם וְּ עָּ  הָּ

17 79 

 שמות:ח:ה 1720

ָך  יר לְּ תִׁ ַתי ַאעְּ מָּ ַלי לְּ ֵאר עָּ פָּ תְּ ֹעה הִׁ ַפרְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה לְּ
ית  רִׁ ַהכְּ ָך לְּ ַעמְּ ֶדיָך ּולְּ ַלֲעבָּ ֶתיָך וְּ בָּ ָך ּומִׁ מְּ ים מִׁ עִׁ דְּ ַפרְּ ַהצְּ

נָּה ַארְּ שָּ ֹאר תִׁ  ַרק ַביְּ

17 79 

 שני פסוקים כאחד שוה בשוה טו"ב תיבות ע"ט אותיות
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 שמות:ח:ו 1721
י ֵאין  ַמַען ֵתַדע כִׁ ָך לְּ רְּ בָּ דְּ ר ַויֹאֶמר כִׁ חָּ מָּ ַויֹאֶמר לְּ

 ַכיֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו
10 42 

 ולמפרע פסוק א' תשכ"א )במדבר י"ד כ'( ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ

 שמות:ח:יט 1734
דֻׁת ֵבין י פְּ תִׁ ַשמְּ ֹאת  וְּ ֶיה הָּ הְּ ר יִׁ חָּ מָּ י ּוֵבין ַעֶמָך לְּ ַעמִׁ

 ַהֶזה
10 35 

 קריעת ים סוף מלחמת עמלק, פלא והפלאכמנין 

 שמות:ט:א 1744
יו ֹכה  תָּ ֵאלָּ ַברְּ דִׁ ֹעה וְּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה בֹא ֶאל ַפרְּ ַויֹאֶמר יְּ

י נִׁ דֻׁ ַיַעבְּ י וְּ ים ַשַלח ֶאת ַעמִׁ רִׁ בְּ עִׁ ֹהוָּה ֱאֹלֵהי הָּ ַמר יְּ  אָּ
18 65 

כמנין עשרת ימי תשובה עה"כ, ח"י תיבות, אותיות כמנין אדני, ולמפרע פסוק א' תשד"מ, )במדבר י"ג ל( 
 לה וירשנו אותה כי יכול נוכל להעלה נע

ֵאן ַאתָּ  שמות:ט:ב 1746 ם מָּ י אִׁ םכִׁ יק בָּ ָך ַמֲחזִׁ עֹודְּ ַשֵלַח וְּ  26 8 ה לְּ

 ח' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 שמות:ט:יד 1757

י ֹשֵלַח ֶאת י ַבַפַעם ַהזֹאת ֲאנִׁ ל  כִׁ ָך כָּ בְּ ַמֵגֹפַתי ֶאל לִׁ
י בְּ  ֹמנִׁ י ֵאין כָּ ַעֶמָך ַבֲעבּור ֵתַדע כִׁ ֶדיָך ּובְּ לּוַבֲעבָּ  כָּ

ֶרץ אָּ  הָּ

19 66 

חיל יסוד מלכות אשור, כוש, כנען ויון ושאר מלכות קדם, סדר ימי עולם בשנת א' תשנז נולד פלג, ואז הת
 ופלא, וכמנין ד"פ גלות והבן

 שמות:י:ב 1780

א ַסֵפר בְּ ַמַען תְּ נֵ ּולְּ ָך ֵאת ֲאֶשר זְּ נְּ ָך ּוֶבן בִׁ נְּ י בִׁ
ם  י בָּ תִׁ ֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶשר ַשמְּ ם וְּ ַריִׁ צְּ מִׁ י בְּ תִׁ ַעַללְּ תְּ הִׁ

י אֲ  ֶתם כִׁ יַדעְּ הוִׁ ֹהוָּ י יְּ  נִׁ

19 72 

 כמנין תורת משה במילוי )תו וו הא(, ולמפרע פסוק א' תש"פ אה"כ לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא

 שמות:י:ח 1786
ֹעה ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ֶאת ַאֲהֹרן ֶאל ַפרְּ ַויּוַשב ֶאת ֹמֶשה וְּ

ים כִׁ י ַהֹהלְּ מִׁ י וָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם מִׁ דּו ֶאת יְּ בְּ כּו עִׁ  לְּ
17 62 

 בשנת א' תשפו אשכנז בן גומר בן יפת מלך ראשון לאשכנז ועל שמו נקרא ופלא
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 שמות:י:י 1788
ֶכם ַכֲאֶשר ֲאַשַלח  מָּ ֹהוָּה עִׁ י ֵכן יְּ הִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יְּ

ֵניֶכם ה ֶנֶגד פְּ עָּ י רָּ אּו כִׁ ֶכם רְּ ֶאת ַטפְּ ֶכם וְּ  ֶאתְּ
16 57 

 בשנת א' תשפח התחיל נמרוד מלכותו בבבל וירשע מכל אדם ובנה מגדל 

 שמות:י:כו 1804

ַקח  ֶמנּו נִׁ י מִׁ ה כִׁ סָּ ֵאר ַפרְּ שָּ נּו לֹא תִׁ מָּ ֵננּו ֵיֵלְך עִׁ קְּ ַגם מִׁ וְּ
נּו לֹא ֵנדַ  ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנחְּ ע ַמה ַנֲעֹבד ַלֲעֹבד ֶאת יְּ
ה מָּ ֹהוָּה ַעד ֹבֵאנּו שָּ  ֶאת יְּ

24 82 

 ח"י מאות וד' כמנין תורת משה במילוי )תיו וו הה( ופלאמנין הפסוק 

 שמות:יא:א 1808

ֹעה  יא ַעל ַפרְּ בִׁ ד אָּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה עֹוד ֶנַגע ֶאחָּ ַויֹאֶמר יְּ
ַשלְּ  ֶזה כְּ ֶכם מִׁ ַשַלח ֶאתְּ ם ַאֲחֵרי ֵכן יְּ ַריִׁ צְּ ַעל מִׁ ה וְּ לָּ חֹו כָּ

ֶזה ֶכם מִׁ ֵרש ֶאתְּ גָּ ֵרש יְּ  גָּ

23 80 

 רים תרועה, וכמנין ד"פ אמהות, בשר ודם במילויכמנין תקיעה שב

 שמות:יא:ג 1811

ֹהוָּה ֶאת  ֵתן יְּ יש ַויִׁ אִׁ ם ַגם הָּ יִׁ רָּ צְּ ֵעיֵני מִׁ ם בְּ עָּ ֵחן הָּ
ֹעה  ֵדי ַפרְּ ֵעיֵני ַעבְּ ם בְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ֹאד בְּ דֹול מְּ ֹמֶשה גָּ

ם עָּ ֵעיֵני הָּ  ּובְּ

19 72 

 י"א י"א( ולמה לא מצאתי חן בעיניך וגו'ולמפרע פסוק אלף תתי"א )במדבר 

 שמות:יב:א 1818
ם  ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ ֶאל ַאֲהֹרן בְּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה וְּ ַויֹאֶמר יְּ

 ֵלאֹמר
9 34 

 רמז, ח"י ח"י יודך וישבחוך, רש"י בראשית כח מעשיו הגיד לעמו, אלף תת"כ מנין שם הוי' בתורה

 שמות:יב:ב 1819
ֶכם  אשֹון הּוא לָּ ים רִׁ שִׁ ֶכם רֹאש ֳחדָּ ַהֹחֶדש ַהֶזה לָּ

ח שֵ לְּ נָּהדְּ  י ַהשָּ
10 38 

, כמנין תשעה ועשרים ימים וחצי יום ותשצ"ג חלקים, מנין של 2658כמנין בראשית במילוי, והפסוק בגמ' 
 פעמים שם הוי' בתורהואגב א' תת"כ  -מהלך הלבנה ופלא 

 שמות:יב:יב 1830

י  ֵכיתִׁ הִׁ ה ַהֶזה וְּ לָּ ם ַבַליְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ י בְּ תִׁ ַברְּ עָּ לוְּ כֹור  כָּ בְּ
ה ּובְּ  ֵהמָּ ַעד בְּ ם וְּ דָּ ם ֵמאָּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ לבְּ ם  כָּ ַריִׁ צְּ ֱאֹלֵהי מִׁ

ֹהוָּה י יְּ ים ֲאנִׁ טִׁ פָּ  ֶאֱעֶשה שְּ

20 84 
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 אותיות תיבות  פסוק מנין

הפרשה של החודש הזה עד "הזה" קנ"ו תיבות וכן מכאן עד תאכלו מצות עוד קנ"ו תיבות ובסך הכל מתחילת 
שי"ב תיבות כמנין חדש, י"ב צירופי הוי', ומתחילת הפרשה עד פרשת החודש יש תרע"א תיבות כמנין שם 

 אדני במילוי

ֶתם ֶאת ַהדָּ  שמות:יב:כד 1842 ַמרְּ חּושְּ ר ַהֶזה לְּ ָך קבָּ ם לְּ ֶניָך ַעד עֹולָּ בָּ  32 9 ּולְּ

 ט' תיבות ל"ב אותיות, רמז לב טוב והבן

 שמות:יב:כז 1844

ֵתי  ַסח ַעל בָּ ֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא ַליֹהוָּה ֲאֶשר פָּ ַוֲאַמרְּ
נ ם בְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ פבְּ ֵתינּו גְּ ֶאת בָּ ם וְּ ַריִׁ צְּ ֹו ֶאת מִׁ

ַתֲחוּו שְּ ם ַויִׁ עָּ ֹקד הָּ יל ַויִׁ צִׁ  הִׁ

21 83 

 בשנת א' תתמד נבנה שפאניא ופורטוגאל, סי"ע

 שמות:יב:כט 1847

ה  כָּ ה ַויֹהוָּה הִׁ לָּ י ַהַליְּ י ַבֲחצִׁ הִׁ לַויְּ ֶאֶרץ  כָּ כֹור בְּ בְּ
כֹור  אֹו ַעד בְּ סְּ ֹעה ַהֹיֵשב ַעל כִׁ ֹכר ַפרְּ בְּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ מִׁ

ה ֵהמָּ כֹור בְּ ֹכל בְּ ֵבית ַהבֹור וְּ י ֲאֶשר בְּ בִׁ  ַהשְּ

23 86 

מנין הפסוק למפרע, מסוה"ת, ארבע אלפים רמז לאלפים שנות של ימות המשיח, וכאן גאולה ראשונה, פ"ו 
 אותיות בפסוק כמנין שם אלקים

 שמות:יב:ל 1848
עֹ  םַויָּק ה הּוא וְּ ַפרְּ לָּ לה ַליְּ יו וְּ  כָּ דָּ לֲעבָּ י  כָּ הִׁ ם ַותְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

ם ֵמת ת ֲאֶשר ֵאין שָּ י ֵאין ַביִׁ ם כִׁ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ה בְּ ֹדלָּ ה גְּ קָּ עָּ  צְּ
19 67 

 שמות:יב:לא 1849

תֹוְך  אּו מִׁ ה ַויֹאֶמר קּומּו צְּ לָּ ַאֲהֹרן ַליְּ ֹמֶשה ּולְּ א לְּ רָּ קְּ ַויִׁ
ֹהוָּה  דּו ֶאת יְּ בְּ כּו עִׁ ֵאל ּולְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ י ַגם ַאֶתם ַגם בְּ ַעמִׁ

ֶכם ַדֶברְּ  כְּ

19 73 

 שני פסוקים הללו בגמטריא כאחד, ד"א קל"ח ופלא

 שמות:יב:מב 1859

ם  יִׁ רָּ צְּ ם ֵמֶאֶרץ מִׁ יאָּ הֹוצִׁ ים הּוא ַליֹהוָּה לְּ רִׁ מֻׁ ֵליל שִׁ
ים לְּ  רִׁ מֻׁ ה ַהֶזה ַליֹהוָּה שִׁ לָּ להּוא ַהַליְּ ֵאל  כָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ

ם ֹדֹרתָּ  לְּ

16 69 

 כמנין נפלאות הבורא במילוי )פה וו הה( הפלא ופלא

 שמות:יב:מח 1866

מֹול לֹו  ה ֶפַסח ַליֹהוָּה הִׁ שָּ עָּ ָך ֵגר וְּ תְּ י יָּגּור אִׁ כִׁ לוְּ  כָּ
ֶרץ וְּ  אָּ ַרח הָּ ֶאזְּ יָּה כְּ הָּ ַרב ַלֲעֹשתֹו וְּ קְּ ז יִׁ אָּ ר וְּ לזָּכָּ ֵרל  כָּ עָּ

 לֹא יֹאַכל בֹו

22 74 
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ֶכם שמות:יב:מט 1867 תֹוכְּ ַלֵגר ַהגָּר בְּ ח וְּ רָּ ֶאזְּ ֶיה לָּ הְּ ה ַאַחת יִׁ  29 7 תֹורָּ

ולמפרע פסוק אלף תתמ"ו )במדבר ט' י"ד( וכי יגור אתכם גר ועשה פסח לה' כחוקת הפסח וכמשפטו כן 
 שני פסוקים כמעט בלשון אחד, זה לעומת זה פלאגר כאזרח הארץ, והוא יעשה חוקה אחת יהיה לכם ול

 שמות:יג:ח 1876
ה  שָּ ָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור ֶזה עָּ נְּ בִׁ תָּ לְּ ַגדְּ הִׁ וְּ

ם יִׁ רָּ צְּ מִׁ י מִׁ ֵצאתִׁ י בְּ ה לִׁ ֹהוָּ  יְּ
12 48 

 כמנין שם שדי במילוי דמילוי

 שמות:יג:ט 1878

ַמַען  רֹון ֵבין ֵעיֶניָך לְּ כָּ זִׁ ָך ּולְּ אֹות ַעל יָּדְּ ָך לְּ יָּה לְּ הָּ וְּ
ֹהוָּה  ֲאָך יְּ ה הֹוצִׁ יָּד ֲחזָּקָּ י בְּ יָך כִׁ פִׁ ה בְּ ֹהוָּ ֶיה תֹוַרת יְּ הְּ תִׁ

ם יִׁ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ

19 74 

למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים בגמט' ב"א תפ"ח, הוא השנה שבאו בני ישראל 
 ופלאלארץ ישראל 

 שמות:טו:א 1923

יר ֹמֶשה ּובְּ  ז יָּשִׁ ה ַהזֹאת אָּ ירָּ ֵאל ֶאת ַהשִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ
ה  אָּ ֹאה גָּ י גָּ ה ַליֹהוָּה כִׁ ירָּ שִׁ רּו ֵלאֹמר אָּ ַליֹהוָּה ַויֹאמְּ

ה ַביָּם מָּ בֹו רָּ ֹרכְּ  סּוס וְּ

20 76 

, הפסוק )דברים כ"ו ז( ונצעק אל ה' אלקי ולפלא בחשבונותמנין הפסוק למפרע מסוה"ת, ג"א תתקכ"ה, 
אבותינו וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו, בגמטריא ג"א תתקכ"ה, וזהו מספר 

 בחשבון מכוון במנין ובמשמעות

ֶבן שמות:טו:ה 1927 מֹו אָּ צֹוֹלת כְּ מְּ דּו בִׁ יֻׁמּו יָּרְּ ַכסְּ ֹהֹמת יְּ  26 6 תְּ

 ולפלאהפסוק בגמט' א' תתצ"ח, כמנין אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו, שוה בשוה, 

 ו' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 שמות:טו:טו 1936
ַעד  ב יֹאֲחֵזמֹו רָּ ֲהלּו ַאלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹואָּ בְּ ז נִׁ אָּ

נַָּען ֵבי כְּ  נָֹּמגּו ֹכל ֹישְּ
12 47 

 כמנין דם פעמים דם

 שמות:טו:כא 1942
ה סּוס  אָּ ֹאה גָּ י גָּ ה כִׁ ירּו ַליֹהוָּ יָּם שִׁ רְּ ֶהם מִׁ ַוַתַען לָּ

ה ַביָּם מָּ בֹו רָּ ֹרכְּ  וְּ
12 42 

 כמנין יצחק רבקה במילוי, וגם כמנין יעקב רחל לאה במילוי, ופלא
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 שמות:טו:כז 1948
ה וְּ  מָּ ם ַויָֹּבאּו ֵאילִׁ ֵרה ֵעיֹנת ַמיִׁ ֵתים ֶעשְּ ם שְּ שָּ

ם יִׁ ם ַעל ַהמָּ ים ַוַיֲחנּו שָּ רִׁ מָּ ים תְּ עִׁ בְּ שִׁ  וְּ
13 52 

 בזה השנה נולד אברהם אבינו ע"ה, וברש"י כנגד י"ב שבטים, ושבעים זקנים, ופלא

 שמות:טז:ד 1953

ן  ֶכם ֶלֶחם מִׁ יר לָּ טִׁ י ַממְּ נִׁ נְּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה הִׁ ַויֹאֶמר יְּ
ַמַען  יֹומֹו לְּ ַבר יֹום בְּ טּו דְּ קְּ לָּ ם וְּ עָּ א הָּ יָּצָּ ם וְּ יִׁ מָּ ַהשָּ

ם לֹא י אִׁ תִׁ תֹורָּ  ֲאַנֶסנּו ֲהֵיֵלְך בְּ

22 82 

ס"ה, כי כל ברכאין ביומא מכאן ועד סו"פ ט"ז ל' וישבתו העם ביום השביעי יש שצ"ה תיבות כמנין פרנ
 שביעא תליא ופלא

 שמות:טז:י 1958
י כְּ  הִׁ ל  ַדֵבר ַאֲהֹרן ֶאלַויְּ נּו ֶאל כָּ פְּ ֵאל ַויִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֲעַדת בְּ

ֹהוָּ  בֹוד יְּ ֵנה כְּ הִׁ ר וְּ בָּ דְּ נָּןַהמִׁ ה ֶבעָּ אָּ רְּ  ה נִׁ
16 59 

 ופלא ,בשנת א' תתקנח נולד שרה, יסכה שסכה ברוחה"ק בנבואה

 שמות:טז:יב 1961

ֵאל ַדֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר  רָּ שְּ ֵני יִׁ לּוֹנת בְּ י ֶאת תְּ תִׁ ַמעְּ שָּ
ֶחם  עּו לָּ בְּ שְּ ר ּוַבֹבֶקר תִׁ שָּ לּו בָּ ם תֹאכְּ ַביִׁ ַערְּ ֵבין הָּ

ה ֱאֹלֵהיֶכם ֹהוָּ י יְּ י ֲאנִׁ ֶתם כִׁ יַדעְּ  וִׁ

20 82 

וקים הוא שם הפרנסה והבן, וכן בסדר בראשית עד 'ואקחה פת לחם', מתחילת שמות עד כאן יש חת"ך פס
 וכן בסדר במדבר עד 'טעמו כטעם לשד השמן', וכן בדברים עד 'לא יהיה בך אביון', ופלא

 שמות:טז:יח 1966
יט לֹא  עִׁ ַהַממְּ ֶבה וְּ יף ַהַמרְּ דִׁ לֹא ֶהעְּ ֹעֶמר וְּ ַויָֹּמדּו בָּ

י א פִׁ יש לְּ יר אִׁ סִׁ לֶהחְּ טּוכְּ קָּ  ֹו לָּ
12 50 

 ג' ביניהם, ופלא 1966, והמספר הוא 1963הפסוק בגמטריא 

 שמות:טז:כה 1973
ת ַהיֹום ַליֹהוָּה  י ַשבָּ לֻׁהּו ַהיֹום כִׁ כְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה אִׁ

ֶדה הּו ַבשָּ אֻׁ צָּ מְּ  ַהיֹום לֹא תִׁ
12 47 

 בשנה זו נשא אברם את שרי, כמנין ששת ימי בראשית, איש אשה במילוי עה"כ

 שמות:טז:לב 1981

ֹעֶמר  לֹא הָּ ֹהוָּה מְּ וָּה יְּ ר ֲאֶשר צִׁ בָּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶזה ַהדָּ
אּו ֶאת ַהֶלֶחם  רְּ ַמַען יִׁ ֹדֹרֵתיֶכם לְּ ֶמֶרת לְּ שְּ מִׁ ֶמנּו לְּ מִׁ

ֶכם בַ  י ֶאתְּ תִׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ֲאֶשר ֶהֱאַכלְּ י ֶאתְּ יאִׁ הֹוצִׁ ר בְּ בָּ דְּ מִׁ
ם יִׁ רָּ צְּ  מִׁ

24 100 

 ות בפסוק, וכ"ד תיבות, והבןמאה אותי
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ם שמות:יז:ח 1993 ידִׁ פִׁ רְּ ֵאל בִׁ רָּ שְּ ם יִׁ ֶחם עִׁ לָּ ֵלק ַויִׁ  26 6 ַויָּבֹא ֲעמָּ

 ו' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 שמות:יז:יא 1995
ַכֲאֶשר  ֵאל וְּ רָּ שְּ ַבר יִׁ גָּ ים ֹמֶשה יָּדֹו וְּ יָּה ַכֲאֶשר יָּרִׁ הָּ וְּ

ֵלק ַבר ֲעמָּ גָּ יַח יָּדֹו וְּ  יָּנִׁ
12 47 

 -בשנת א' תתקצ"ה נבנית סדום 

 שמות:יז:יב 1996

ֵבדִׁ  יֵדי ֹמֶשה כְּ יו ַוֵיֶשב וִׁ תָּ ימּו ַתחְּ חּו ֶאֶבן ַויָּשִׁ קְּ ים ַויִׁ
ד  ֶזה ֶאחָּ ד ּומִׁ ֶזה ֶאחָּ יו מִׁ יָּדָּ כּו בְּ מְּ חּור תָּ ַאֲהֹרן וְּ ֶליהָּ וְּ עָּ

ֶמש יו ֱאמּונָּה ַעד בֹא ַהשָּ י יָּדָּ הִׁ  ַויְּ

23 91 

מנין הפסוק א' תתקצ"ו, הוא שנת דור הפלגה, בן מ"ח הכיר אברהם את בוראו, רמז ויהי ידיו אמונה, ואז מת 
 פלג, וחברון נבנתה

 שמות:יז:יד 1998

ים  שִׁ רֹון ַבֵסֶפר וְּ כָּ ֹתב זֹאת זִׁ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה כְּ ַויֹאֶמר יְּ
א נֵ בְּ ַתַחת זְּ ֵלק מִׁ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ ֹחה ֶאמְּ י מָּ ַע כִׁ הֹושֻׁ י יְּ

ם יִׁ מָּ  ַהשָּ

19 70 

 אברהם אבינו שבר ע"ז של תרח, וניצול מכבשן האש ופלא

 זשמות:יז:ט 2000
ֹדר  ֵלק מִׁ ה ַליֹהוָּה ַבֲעמָּ מָּ חָּ לְּ י יָּד ַעל ֵכס יָּּה מִׁ ַויֹאֶמר כִׁ

 ֹדר
11 35 

שנת ב' אלפים תורה ואברהם בן נ"ב שנה התחיל לדרוש בתורת ה', וגם הסדרה דלהלן מתחיל בנתינת 
 התורה, ופלא

 שמות:יח:ג 2003
ַמר ֵגר  י אָּ ֹשם כִׁ ד ֵגרְּ ֶאחָּ ֶניהָּ ֲאֶשר ֵשם הָּ ֵני בָּ ֵאת שְּ וְּ

ֶאֶרץ נ י בְּ יתִׁ יִׁ יָּ הָּ רִׁ  הכְּ
13 44 

ויאמר לך לך וכו' ואח"כ חזר לחרן, ובבן ע"ה אמר ה' לאברהם עוד פעם לך בשנת ב"א ג', וירא ה' אל אברם 
 לך, סה"ד ואז נבנית צען מצרים

 שמות:יח:יח 2018
ֵבד  י כָּ ְך כִׁ מָּ ם ַהֶזה ֲאֶשר עִׁ עָּ ה ַגם הָּ ֹבל ַגם ַאתָּ נָֹּבל תִׁ

ַבֶדָך ר לֹא תּוַכל ֲעֹשהּו לְּ בָּ ָך ַהדָּ מְּ  מִׁ
17 51 

מנין הפסוק ב"א י"ח, הוא שנת ברית בין הבתרים, וראו הפסוק שלאחריו, ואז התחיל החשבון ארבע מאות 
 ושלשים
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 שמות:יח:כא 2021

ה ֶתֱחֶזה מִׁ  ַאתָּ לוְּ רְּ  כָּ ל יִׁ ֵשי ַחיִׁ ם ַאנְּ עָּ ים הָּ ֵאי ֱאֹלהִׁ
ים  פִׁ ֵרי ֲאלָּ תָּ ֲעֵלֶהם שָּ ַשמְּ ַצע וְּ ֵאי בָּ ֵשי ֱאֶמת שֹנְּ ַאנְּ

ֹרת ֵרי ֲעשָּ שָּ ים וְּ שִׁ ֵרי ֲחמִׁ ֵרי ֵמאֹות שָּ  שָּ

22 83 

 שמות:יח:כב 2022

ם בְּ  עָּ טּו ֶאת הָּ פְּ שָּ לוְּ יָּה כָּ הָּ ל  ֵעת וְּ ֹדל כָּ ר ַהגָּ בָּ ַהדָּ
יאּו ל ֵאֶליָך וְּ יָּבִׁ ֵקל  כָּ הָּ טּו ֵהם וְּ פְּ שְּ ֹטן יִׁ ר ַהקָּ בָּ ַהדָּ

ְך תָּ אּו אִׁ נָּשְּ ֶליָך וְּ  ֵמעָּ

20 73 

 שמות:יח:כג 2023
ר הַ  בָּ ם ֶאת ַהדָּ יָּ אִׁ ים וְּ ָך ֱאֹלהִׁ ּוְּ צִׁ לֶזה ַתֲעֶשה וְּ תָּ ֲעֹמד כָּ

ַגם ל  וְּ לֹוםכָּ שָּ ֹקמֹו יָּבֹא בְּ ם ַהֶזה ַעל מְּ עָּ  הָּ
17 57 

כב מלחמת המלכים את אברהם ומרומז בפסוק ויכו את העמלקי, והקל מעליך יש בו אותיות -בשנת ב"א כא
 נת הרעב ומעשה שרה ועוד, ופלאהקב"ה אמר לאברהם לך לך, וש -עמלק ופלא וב"א כג 

צֹו שמות:יח:כז 2027 נֹו ַוֵיֶלְך לֹו ֶאל ַארְּ ַשַלח ֹמֶשה ֶאת ֹחתְּ  26 8 ַויְּ

 ח' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

 שמות:יט:ג 2030
ר  הָּ ן הָּ ֹהוָּה מִׁ יו יְּ א ֵאלָּ רָּ קְּ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ה ֶאל הָּ לָּ ּוֹמֶשה עָּ

אֵ  רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ ַתֵגיד לִׁ ֵבית ַיֲעֹקב וְּ  לֵלאֹמר ֹכה תֹאַמר לְּ
17 65 

 ט"ו תיבות, סה אותיות כמנין שם אדני, והבן

 שמות:יט:ו 2033
ַאֶתם  דֹוש ֵאֶלה וְּ גֹוי קָּ ים וְּ ֶלֶכת ֹכֲהנִׁ י ַממְּ יּו לִׁ הְּ תִׁ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ ים ֲאֶשר תְּ רִׁ בָּ  ַהדְּ
14 54 

 בשנת ב"א ל"ג נשא אברהם להגר, ורמז מזרעו ולא כל זרעו

 שמות:יט:כ 2047
ֹהוָּה  א יְּ רָּ קְּ ר ַויִׁ הָּ יַני ֶאל רֹאש הָּ ה ַעל ַהר סִׁ ֹהוָּ ַוֵיֶרד יְּ

ר ַוַיַעל ֹמֶשה הָּ ֹמֶשה ֶאל רֹאש הָּ  לְּ
16 52 

 בשנת ב"א מז וירא ה' אל אברהם ואז נימול בן צט שנה

 שמות:יט:כא 2048
סּו ֶאל  ם ֶפן ֶיֶהרְּ עָּ ֵעד בָּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה ֵרד הָּ ַויֹאֶמר יְּ

ב ֶמנּו רָּ נַָּפל מִׁ אֹות וְּ רְּ ה לִׁ ֹהוָּ  יְּ
15 50 

 בשנת ב"א מח נולד יצחק ומאז התחיל החשבון של ד' מאות שנה גלות מצרים
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 שמות:יט:כב 2049
ֹרץ  פְּ שּו ֶפן יִׁ ַקדָּ תְּ ֹהוָּה יִׁ ים ֶאל יְּ שִׁ גָּ ים ַהנִׁ ַגם ַהֹכֲהנִׁ וְּ

ה ֹהוָּ ֶהם יְּ  בָּ
10 40 

 ל הפסוק ב"א מ"ז, ופלאוהגמטריא ש-מספר הפסוק ב"א מט 

ים ֵאת שמות:כ:א 2053 ַדֵבר ֱאֹלהִׁ ל  ַויְּ ֵאֶלה ֵלאֹמרכָּ ים הָּ רִׁ בָּ  28 7 ַהדְּ

 ז' תיבות כ"ח אותיות כמו בפסוק ראשון בראשית

 שמות:כ:ב 2054
ם  ַריִׁ צְּ יָך ֵמֶאֶרץ מִׁ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ י יְּ ֹנכִׁ אָּ

ים דִׁ ֵבית ֲעבָּ  מִׁ
9 41 

כמנין נפש רוח נשמה במילוי, ולפלא, הגמטריא של הפסוק ב"א תצ"ה, ובמנין הפסוקים ב"א תצ"ה אה"כ 
 )שמות ל"ד א'( ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לוחות אבנים וכתבתי על הלוחות וגו', ופלא

 שמות:כ:ב 2064

ֶרץ  אָּ ֶאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ֹהוָּה ֶאת ַהשָּ ה יְּ שָּ ים עָּ י ֵשֶשת יָּמִׁ כִׁ
ֶאת ל  ֶאת ַהיָּם וְּ י ַעל ֵכן כָּ יעִׁ בִׁ ם ַויַָּנח ַביֹום ַהשְּ ֲאֶשר בָּ

ֵשהּו ַקדְּ ת ַויְּ ֹהוָּה ֶאת יֹום ַהַשבָּ  ֵבַרְך יְּ

26 86 

חידוש של חשבון, כ"ו תיבות כמנין שם הוי', פו אותיות כמנין שם אלקים ובכל פסוקי התורה אין כדוגמתו 
 בזה החשבון, ופלא

 שמות:כ:כא 2074
ית  זִׁ ֶהן גָּ ֶנה ֶאתְּ בְּ י לֹא תִׁ ים ַתֲעֶשה לִׁ נִׁ ַבח ֲאבָּ זְּ ם מִׁ אִׁ וְּ

ֶלהָּ  ַחלְּ ֶליהָּ ַותְּ תָּ עָּ ָך ֵהַנפְּ בְּ י ַחרְּ  כִׁ
14 52 

 לפי שי' סדה"ע, עקידת יצחק בשנת ב"א ע"ד, ומרומז בפסוק

 שמות:כא:ו 2082
ישֹו ֶאל ַהֶדֶלת אֹו ֶאל  גִׁ הִׁ ים וְּ ֱאֹלהִׁ ישֹו ֲאֹדנָּיו ֶאל הָּ גִׁ הִׁ וְּ

ַצע ֲאֹדנָּיו ֶאת א רָּ זּוזָּה וְּ נֹוַהמְּ ם זְּ ֹעלָּ דֹו לְּ ֵצַע ַוֲעבָּ  ַבַמרְּ
17 70 

 ו תיבות כמנין עב"דמתחילת הפרשה עד כאן יש בהן ע"

ַקח לֹו שמות:כא:י 2085 ם ַאֶחֶרת יִׁ ע אִׁ רָּ גְּ ּה לֹא יִׁ ֹענָּתָּ ּה וְּ סּותָּ ּה כְּ ֵארָּ  31 9 שְּ

 יתה עקידת יצחק ואז מתה שרה אמנו, ורמז בפסוק, ואז נולדה רבקהבשנת ב"א פ"ה ה

ל  ַעל שמות:כב:ח 2120 ַבר ֶפַשע ַעל שֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ֶשה ַעל כָּ דְּ
ה ַעל מָּ ל  ַשלְּ י הּוא ֶזה ַעד כָּ ה ֲאֶשר יֹאַמר כִׁ ֲאֵבדָּ

31 99 
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ים  יעֻׁן ֱאֹלהִׁ שִׁ ֵניֶהם ֲאֶשר ַירְּ ַבר שְּ ים יָּבֹא דְּ ֱאֹלהִׁ הָּ
ֵרֵעהּו ם לְּ ַניִׁ ַשֵלם שְּ  יְּ

 בשנת ב"א ק"כ יעקב ועשו בני י"ג שנים, ויעקב הלך לביהמ"ד ועשו לע"ז 

יו שמות:כב:יא 2123 לָּ עָּ בְּ ַשֵלם לִׁ מֹו יְּ ֵנב ֵמעִׁ גָּ ֹנב יִׁ ם גָּ אִׁ  24 6 וְּ

 בשנת ב"א קכג מת אברהם ואז מכר עשו את בכורתו ליעקב

ים יָּחֳ  שמות:כב:יט 2131 ֱאֹלהִׁ ַבדֹוֹזֵבַח לָּ י ַליֹהוָּה לְּ תִׁ לְּ ם בִׁ  26 6 רָּ

 שם הוי' והבן ו' תיבות, כ"ו אותיות כמנין

 שמות:כב:כ 2132
ֶאֶרץ  יֶתם בְּ ים ֱהיִׁ י ֵגרִׁ ֶצנּו כִׁ חָּ לְּ לֹא תִׁ ֵגר לֹא תֹוֶנה וְּ וְּ

ם יִׁ רָּ צְּ  מִׁ
10 38 

ולפלא בחשבונות, הפסוק )ויקרא יט ל"ג( אה"כ, וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונו אתו, בגמטריא ב"א 
 רל"ב, שוין במספר וחשבון ופלא

 שמות:כג:טז 2158
כ יר בִׁ צִׁ ַחג ַהקָּ ַחג וְּ ֶדה וְּ ַרע ַבשָּ זְּ ּוֵרי ַמֲעֶשיָך ֲאֶשר תִׁ

א נָּה בְּ ֵצאת ַהשָּ ף בְּ סִׁ אָּ ָךהָּ פְּ ֶדה סְּ ן ַהשָּ  ֶאת ַמֲעֶשיָך מִׁ
16 62 

 בשנת ב"א קנ"ח מת שם בן נח, ואז שב יעקב אל בית אביו חברונה

 שמות:כג:כב 2164
יתָּ ֹכל ֲאֶשר ֲאַדֵבר  שִׁ עָּ ֹקלֹו וְּ ַמע בְּ שְּ מֹוַע תִׁ ם שָּ י אִׁ כִׁ

ֶריָך י ֶאת ֹצרְּ תִׁ ַצרְּ ֶביָך וְּ י ֶאת ֹאיְּ תִׁ ַיבְּ אָּ  וְּ
15 55 

ומז תשמ"ע בקל"ו ועשי"ת יש בו אותיות יעקב ועשו ואז נולדו ללבן בשנת ב"א קס"ד נתברך יעקב, ומר
 ועדינה לאה ורחל 

 שמות:כג:כט 2171
ֶרץ  אָּ ֶיה הָּ הְּ ת ֶפן תִׁ נָּה ֶאחָּ שָּ ֶניָך בְּ פָּ ֶשנּו מִׁ רְּ לֹא ֲאגָּ

ֶדה ֶליָך ַחַית ַהשָּ ה עָּ ַרבָּ ה וְּ מָּ מָּ  שְּ
13 49 

 בשנת ב"א קע"א מת ישמעאל, ורמז בפסוק

 שמות:כד:י 2185
לָּ  ַתַחת ַרגְּ ֵאל וְּ רָּ שְּ אּו ֵאת ֱאֹלֵהי יִׁ רְּ ַנת ַויִׁ בְּ ַמֲעֵשה לִׁ יו כְּ

ֹטַהר ם לָּ ַמיִׁ ֶעֶצם ַהשָּ יר ּוכְּ  ַהַספִׁ
12 53 

 בשנת ב"א קפה ויצא יעקב מבאר שבע ויחלום, "וזה שער השמים" ורמז פלא בפסוק
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 שמות:כד:יב 2187

ם  ֵיה שָּ ה ֶוהְּ רָּ הָּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה ֲעֵלה ֵאַלי הָּ ַויֹאֶמר יְּ
וָּה ֲאֶשר  צְּ ַהמִׁ ה וְּ ַהתֹורָּ ֶאֶבן וְּ ָך ֶאת לֹֻׁחת הָּ נָּה לְּ ֶאתְּ וְּ

ם הֹוֹרתָּ י לְּ תִׁ ַתבְּ  כָּ

19 72 

 בשנת ב"א קפז מת עבר, רש"י, עבר נביא הי'

 שמות:כד:יז 2192
ֵעיֵני  ר לְּ הָּ רֹאש הָּ ֵאש ֹאֶכֶלת בְּ ֹהוָּה כְּ בֹוד יְּ ֵאה כְּ ּוַמרְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ  בְּ
10 40 

 בשנת ב"א קצ"ב נשא יעקב את רחל ולאה, ורמז פלא

 שמות:כה:ב 2195
ה ֵמֵאת רּומָּ י תְּ חּו לִׁ קְּ יִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ל  ַדֵבר ֶאל בְּ יש כָּ אִׁ
י תִׁ רּומָּ חּו ֶאת תְּ קְּ בֹו תִׁ ֶבנּו לִׁ דְּ  ֲאֶשר יִׁ

16 56 

 בשנת ב"א קצ"ה נולד לוי ולמפרע מכוון לפסוק ואתה הפקד את הלוים, ופלא 

שָּ  שמות:כה:ו 2199 ֹאר בְּ יםֶשֶמן ַלמָּ ֹטֶרת ַהַסמִׁ קְּ לִׁ ה וְּ חָּ שְּ ֶשֶמן ַהמִׁ ים לְּ  32 7 מִׁ

ז'  -צ"ט התחיל יעקב להתעשר מצאן לבן, רמז קטורת מעשרת, רמז במנין ב' אלפים צדק"ה בשנת ב"א ק
 תיבות, ל"ב אותיות, והבן

ַלֹחֶשן שמות:כה:ז 2201 ֵאֹפד וְּ ים לָּ לֻׁאִׁ ֵני מִׁ ַאבְּ ֵני ֹשַהם וְּ  26 6 ַאבְּ

 הוי' והבן ו' תיבות, כ"ו אותיות כמנין שם

צִׁ  שמות:כה:יג 2206 ים וְּ ּטִׁ יתָּ ַבֵדי ֲעֵצי שִׁ שִׁ עָּ בוְּ ם זָּהָּ יתָּ ֹאתָּ  26 7 פִׁ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

ֶמנּו שמות:כה:טו 2208 רּו מִׁ ים לֹא יָּסֻׁ יּו ַהַבדִׁ הְּ ֹרן יִׁ אָּ ֹעת הָּ ַטבְּ  28 7 בְּ

 ה נשלמו לידת כל הי"ב שבטים, ואז מתה רחל, ז' תיבות כ"ח אותיותבשנת ב"א ר"ח נולד בנימין, ובז

ֵעדֻׁת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך שמות:כה:טז 2209 ֹרן ֵאת הָּ אָּ נַָּתתָּ ֶאל הָּ  26 8 וְּ

 ח' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 שמות:כה:כא 2214
ֵתן  ֹרן תִׁ אָּ ֶאל הָּ ה וְּ לָּ עְּ מָּ לְּ ֹרן מִׁ אָּ נַָּתתָּ ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל הָּ וְּ

ֵעדֻׁת ֲאֶשר ֶאֵתן ֵאֶליָך  ֶאת הָּ
14 49 



 

245 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 בשנת ב"א רי"ד מתה לאה ויקברה במערת המכפילה 

 שמות:כה:כג 2216
ם א ַתיִׁ ים ַאמָּ ּטִׁ ן ֲעֵצי שִׁ חָּ לְּ יתָּ שֻׁ שִׁ עָּ כֹווְּ ה ר רְּ ַאמָּ בוְּ ֹו חְּ
תֹו י ֹקמָּ ֵחצִׁ ה וָּ ַאמָּ  וְּ

11 45 

 בשנת ב"א רטז נשא יהודה את עילית בת שוע, רמז כתר מלכות זה השלחן

יב שמות:כה:כד 2217 בִׁ ב סָּ יתָּ לֹו ֵזר זָּהָּ שִׁ עָּ הֹור וְּ ב טָּ יתָּ ֹאתֹו זָּהָּ פִׁ צִׁ  31 9 וְּ

ובזוה"ק כתר מלכות זה השלחן דכתיב בו זר זהב סביב,  -בשנת ב"א ריז מעשה פוטיפר הכנה למלכות יוסף 
 רמז בפסוק וצפית אותו והבן

 שמות:כה:לא 3622
ה  נֹורָּ ֶשה ַהמְּ ה ֵתעָּ שָּ קְּ הֹור מִׁ ב טָּ ֹנַרת זָּהָּ יתָּ מְּ שִׁ עָּ וְּ

ֶמנָּ  ֶחיהָּ מִׁ רָּ ֹתֶריהָּ ּופְּ יֶעיהָּ ַכפְּ בִׁ נָּּה גְּ קָּ ּה וְּ ֵרכָּ יּויְּ הְּ  ה יִׁ
14 64 

כה ופלא, פסוק )ויקרא כ"ו ב'( את שבתתי תשמרו מנין הפסוק למפרע מסוה"ת, בשנת ג"א תרכ"ב, נס חנו
ומקדשי תיראו אני ה', בגמטריא ג"א תרכ"ג, ופלא, ואגב בפסוק זה יש תשעה תיבות זה אחר זה שמסתיים 

 באות ה'

 שמות:כה:לג 2226

ים מְּ  עִׁ בִׁ ה גְּ ֹלשָּ ֶפַרח שְּ ֹתר וָּ ד ַכפְּ ֶאחָּ ֶנה הָּ ים ַבקָּ דִׁ קָּ שֻׁ
ַרח  פָּ ֹתר וָּ ד ַכפְּ ֶאחָּ ֶנה הָּ ים ַבקָּ דִׁ קָּ שֻׁ ים מְּ עִׁ בִׁ ה גְּ ֹלשָּ ּושְּ

ה ֹנרָּ ן ַהמְּ ים מִׁ אִׁ ים ַהֹיצְּ נִׁ ֵשֶשת ַהקָּ  ֵכן לְּ

20 87 

 בשנת ב"א רכ"ו מעשה חלומות שר המשקים והאופים, רמז שלשה כוסות והבן

 שמות:כה:לה 2228

ֵני  ֹתר ַתַחת שְּ ַכפְּ ֶמנָּה וְּ ים מִׁ נִׁ ֵני ַהקָּ ֹתר ַתַחת שְּ ַכפְּ וְּ
ֵשֶשת  ֶמנָּה לְּ ים מִׁ נִׁ ֵני ַהקָּ ֹתר ַתַחת שְּ ַכפְּ ֶמנָּה וְּ ים מִׁ נִׁ ַהקָּ

ֹנרָּ  ן ַהמְּ ים מִׁ אִׁ ים ַהֹיצְּ נִׁ  הַהקָּ

20 82 

 מנורה ואז חלום פרעהבשנת ב"א רכח נולדו פרץ וזרח, רמז שני הקנים היוצאים מן ה

יתָּ  שמות:כה:מ 2234 נִׁ ַתבְּ ֵאה ַוֲעֵשה בְּ ה מּורְּ אֶ ם ֲאֶשר ַאתָּ ררְּ הָּ  28 7 ה בָּ

 ז' תיבות כ"ח אותיות כמו בפסוק ראשון בראשית והבן

 שמות:כו:ג 2236
ֵמש  חָּ ּה וְּ ה ֶאל ֲאֹחתָּ שָּ ֹרת אִׁ ֶייןָּ ֹחבְּ הְּ יֹעת תִׁ רִׁ ֲחֵמש ַהיְּ

ּה ה ֶאל ֲאֹחתָּ שָּ ֹרת אִׁ יֹעת ֹחבְּ רִׁ  יְּ
13 49 

 -וחמש, כמנין שם הוי' פעמים אלקים  -חמש  -בשנת ב"א רלו הלכו עשרה אחים לשבור בר במצרים 
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 שמות:כו:ה 2238

ים  שִׁ ת ַוֲחמִׁ ֶאחָּ ה הָּ יעָּ רִׁ ֹאת ַתֲעֶשה ַביְּ ים לֻׁלָּ שִׁ ֲחמִׁ
אֹ  ית לֻׁלָּ ֶבֶרת ַהֵשנִׁ ה ֲאֶשר ַבַמחְּ יעָּ רִׁ ֵצה ַהיְּ קְּ ת ַתֲעֶשה בִׁ

ּה ה ֶאל ֲאֹחתָּ שָּ ֹאת אִׁ יֹלת ַהלֻׁלָּ בִׁ  ַמקְּ

18 81 

בשנת ב"א רלח יעקב ובניו ירדו מצרימה, ורמז מקביל"ת בגמ' י'עקב, ת' ואז התגלות יוסף לאחיו "מקבילת 
 הללאות", הללו את שם ה', הללו עבדי ה' 

ים שמות:כו:טו 2248 דִׁ ים ֹעמְּ ּטִׁ ן ֲעֵצי שִׁ כָּ שְּ ים ַלמִׁ שִׁ רָּ יתָּ ֶאת ַהקְּ שִׁ עָּ  30 7 וְּ

 ! ופלאבשנת ב"א רמח נטע יעקב אבינו במצרים את עצי השטים ובהם נעשה הקרשים, 

ים שמות:כו:כב 2255 שִׁ רָּ ה קְּ שָּ ה ַתֲעֶשה שִׁ ן יָּמָּ כָּ שְּ ֵתי ַהמִׁ כְּ ַירְּ  27 6 ּולְּ

 ולירכתי המשכן -ורמז לארון ששה קרשים  -בשנת ב"א רנה מת יעקב אבינו 

 שמות:כח:טו 2306

ַמֲעֵשה ֵאֹפד  ט ַמֲעֵשה ֹחֵשב כְּ פָּ שְּ יתָּ ֹחֶשן מִׁ שִׁ עָּ וְּ
ֵשש מ י וְּ נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ גָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ב תְּ זָּ ַתֲעֶשנּו זָּהָּ ר שְּ

 ַתֲעֶשה ֹאתֹו

17 68 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חיים

יֲָּהֹלם שמות:כח:יח 2309 יר וְּ י ֹנֶפְך ַספִׁ ַהּטּור ַהֵשנִׁ  21 5 וְּ

 ורמז ספי"ר, יהלם אותיות מילה רמז ליסוד יוסף -בשנת ב"א שט מת יוסף 

 שמות:כח:מא 2332
ם תָּ ֹאתָּ ַבשְּ לְּ הִׁ תֹו  וְּ נָּיו אִׁ ֶאת בָּ יָך וְּ חִׁ ֶאת ַאֲהֹרן אָּ

י ֲהנּו לִׁ כִׁ ם וְּ תָּ ֹאתָּ ַדשְּ קִׁ ם וְּ ֵלאתָּ ֶאת יָּדָּ ם ּומִׁ תָּ ֹאתָּ ַשחְּ  ּומָּ
17 62 

 בשנת ב"א של"ב מת לוי אחרון לשבטים והבן.

 שמות:כח:מג 2335

ם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד אֹו  ֹבאָּ נָּיו בְּ ַעל בָּ יּו ַעל ַאֲהֹרן וְּ הָּ וְּ
ו אּו עָּ שְּ לֹא יִׁ ֵרת ַבֹקֶדש וְּ שָּ ֵבַח לְּ זְּ ם ֶאל ַהמִׁ תָּ שְּ גִׁ ן בְּ

יו עֹו ַאֲחרָּ ַזרְּ ם לֹו ּולְּ ַקת עֹולָּ ֵמתּו חֻׁ  וָּ

24 86 

 כ"ד תיבות, פ"ו אותיות כמנין שם אלקים

 שמות:כט:ו 2340
נַָּתתָּ ֶאת ֵנֶזר ַהֹקֶדש ַעל  ֶנֶפת ַעל רֹאשֹו וְּ צְּ תָּ ַהמִׁ ַשמְּ וְּ

נֶָּפת צְּ  ַהמִׁ
10 37 
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 בשנת ב"א שמ ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, רמז בפסוק

 שמות:כט:כא 2356

ה  חָּ שְּ ֶשֶמן ַהמִׁ ֵבַח ּומִׁ זְּ ם ֲאֶשר ַעל ַהמִׁ ן ַהדָּ תָּ מִׁ ַקחְּ לָּ וְּ
נָּיו וְּ  ַעל בָּ יו וְּ דָּ גָּ ַעל בְּ ֵזיתָּ ַעל ַאֲהֹרן וְּ הִׁ נָּיו וְּ ֵדי בָּ גְּ ַעל בִׁ

תֹו נָּיו אִׁ ֵדי בָּ גְּ נָּיו ּובִׁ יו ּובָּ דָּ גָּ ַדש הּוא ּובְּ קָּ תֹו וְּ  אִׁ

26 100 

 שמות:כט:כב 2357

ַכֶסה  ֶאת ַהֵחֶלב ַהמְּ יָּה וְּ ַאלְּ הָּ ל ַהֵחֶלב וְּ ַאיִׁ ן הָּ תָּ מִׁ ַקחְּ לָּ וְּ
ֶאת  ֹית וְּ לָּ ֵתי ַהכְּ ֵאת שְּ ֵבד וְּ ֵאת ֹיֶתֶרת ַהכָּ ֶאת ַהֶקֶרב וְּ

ֵאת שֹוק ַהיָּמִׁ  ים ַהֵחֶלב ֲאֶשר ֲעֵליֶהן וְּ לֻׁאִׁ י ֵאיל מִׁ ין כִׁ
 הּוא

27 100 

 כ"ז, והכוונה נסתרה -ד, ובתיבות כ"ו שני פסוקים מאה אותיות בכל אח

 שמות:כט:כז 2361

ה ֲאֶשר  רּומָּ ֵאת שֹוק ַהתְּ ה וְּ נּופָּ תָּ ֵאת ֲחֵזה ַהתְּ ַדשְּ קִׁ וְּ
ַאֲהרֹ  ים ֵמֲאֶשר לְּ לֻׁאִׁ ם ֵמֵאיל ַהמִׁ ן הּוַנף ַוֲאֶשר הּורָּ

נָּיו בָּ  ּוֵמֲאֶשר לְּ

17 72 

 טו"ב תיבות, ע"ב אותיות כמנין חסד

 שמות:כט:כח 2362

ח נָּיו לְּ בָּ ַאֲהֹרן ּולְּ יָּה לְּ הָּ אֵ עֹולָּ  קוְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ י ם ֵמֵאת בְּ ל כִׁ
ֵחי  בְּ זִׁ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֶיה ֵמֵאת בְּ הְּ ה יִׁ רּומָּ ה הּוא ּותְּ רּומָּ תְּ

ם ַליֹהוָּה תָּ רּומָּ ֵמיֶהם תְּ  ַשלְּ

20 86 

 אותיות כמנין שם אלקים

 שמות:כט:ל 2364
בָּ  לְּ ים יִׁ ַעת יָּמִׁ בְּ יו ֲאֶשר יָּבֹא שִׁ נָּ בָּ יו מִׁ תָּ ם ַהֹכֵהן ַתחְּ שָּ

ֵרת ַבֹקֶדש שָּ  ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד לְּ
13 50 

בשנת ב"א שס"ד נולד אהרן הכהן ופלא, גם רמז לשס"ד ימים ועוד לקרא הפסוק )במדבר יג ג( אלה שמות 
 בני אהרן הכהנים המשחים אשר ימלא ידם לכהן, בגמטריא ב"א שס"ד, ופלא

 שמות:כט:לג 2368
ַקֵדש  ם לְּ ַמֵלא ֶאת יָּדָּ ֶהם לְּ ם ֲאֶשר כַֻׁפר בָּ לּו ֹאתָּ כְּ אָּ וְּ

י ֹקֶדש ֵהם זָּר לֹא יֹאַכל כִׁ ם וְּ  ֹאתָּ
16 49 

רמז בשמו כי קדש הם, ובתיבות ב"א שס"ח, אה"כ ותלך התיבה על פני בשבת ב"א שסח נולד משה רבינו, 
 המים רמז ותקח לו תבת גומא וכו' ותשם בסוף על שפת היאור

ים שמות:כט:מה 2379 ֶהם ֵלאֹלהִׁ י לָּ יתִׁ יִׁ הָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ תֹוְך בְּ י בְּ תִׁ ַכנְּ שָּ  33 7 וְּ



 

248 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר -ולמפרע פסוק ב"א שע"ט 

 שמות:כט:מו 2380
ם  י ֹאתָּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ י יְּ י ֲאנִׁ עּו כִׁ יָּדְּ וְּ

ש ם לְּ ַריִׁ צְּ נִׁ ֵמֶאֶרץ מִׁ כְּ ה ֱאֹלֵהיֶהםׁ  ֹהוָּ י יְּ ם ֲאנִׁ תֹוכָּ  י בְּ
15 64 

עה בן י"ב שנה ופעל אצלו שלא יצטרכו לעבוד בשבת, ורמז לשכני בשנת ב"א ש"פ, עמד משה לפני פר
 בתוכם

 שמות:ל:יב 2392

יש  נּו אִׁ נָּתְּ ֵדיֶהם וְּ קֻׁ פְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ א ֶאת רֹאש בְּ שָּ י תִׁ כִׁ
ֶהם ֶנֶגף  ֶיה בָּ הְּ לֹא יִׁ ם וְּ ֹקד ֹאתָּ פְּ שֹו ַליֹהוָּה בִׁ ֹכֶפר ַנפְּ

ם ֹקד ֹאתָּ פְּ  בִׁ

20 72 

 בשנת ב"א רצ"ב הגיע בלעם למצרים והבן הרמז

 שמות:ל:יג 2393

נּו תְּ ל  ֶזה יִׁ ֹעֵבר ַעל הַ כָּ ֶשֶקל הָּ ית ַהֶשֶקל בְּ ים ַמֲחצִׁ דִׁ קֻׁ פְּ
ה  רּומָּ ית ַהֶשֶקל תְּ ה ַהֶשֶקל ַמֲחצִׁ ים ֵגרָּ רִׁ ַהֹקֶדש ֶעשְּ

ה  ַליֹהוָּ

17 68 

 טוב תיבות, אותיות כמנין חיים

 שמות:ל:כ 2400
תּו אֹו  לֹא יָּמֻׁ ם וְּ ֲחצּו ַמיִׁ רְּ ם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד יִׁ ֹבאָּ בְּ
ֶשה ַליֹהוָּה יר אִׁ טִׁ ַהקְּ ֵרת לְּ שָּ ֵבַח לְּ זְּ ם ֶאל ַהמִׁ תָּ שְּ גִׁ  בְּ

16 60 

 בשנת ב"א ת' התחיל משה להורות לבנ"י במצרים כשהי' בן ל"ב שנים

 שמות:ל:כג 2403

ים רֹאש מ מִׁ שָּ ָך בְּ ה ַקח לְּ ַאתָּ רֹור רוְּ ֲחֵמש ֵמאֹות  דְּ
קִׁ  מוְּ ֵנה ֹבֶשם בֶ  ןנְּ ם ּוקְּ יִׁ אתָּ ים ּומָּ שִׁ יתֹו ֲחמִׁ ֶשם ַמֲחצִׁ

ם יִׁ אתָּ ים ּומָּ שִׁ  ֲחמִׁ

18 72 

 ח"י תיבות, ע"ב אותיות כמנין חסד

ֵעדֻׁת שמות:ל:כו 2406 ֵאת ֲארֹון הָּ תָּ בֹו ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד וְּ ַשחְּ  27 8 ּומָּ

 בשנת ב"א תו נולד יהושע בן נון, יהושע בגמ' שמן, וכן ס"ת שמש בגבעון דום

 שמות:ל:לז 2417
ֶכם  ּה לֹא ַתֲעשּו לָּ תָּ כֻׁנְּ ַמתְּ ֹטֶרת ֲאֶשר ַתֲעֶשה בְּ ַהקְּ וְּ

ה ָך ַליֹהוָּ ֶיה לְּ הְּ  ֹקֶדש תִׁ
11 43 

 "ג כט( ופלא ולמפרע, מסוה"ת פסוק ב"א תי"ז מכוון לפסוק של יום הכיפורים )ויקרא כ
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יו שמות:ל:לח 2418 ַרת ֵמַעמָּ כְּ נִׁ ּה וְּ יַח בָּ רִׁ הָּ מֹוהָּ לְּ יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה כָּ  31 8 אִׁ

 בשנת ב"א תי"ח יצאו בני אפרים ממצרים קודם עת קץ ונהרגו בדרך, ופלא 

 שמות:לא:ב 2419
ַמֵּטה  י ֶבן חּור לְּ ֵאל ֶבן אּורִׁ ַצלְּ ֵשם בְּ י בְּ אתִׁ רָּ ֵאה קָּ רְּ

ה הּודָּ  יְּ
10 36 

 בשנת ב"א תי"ט נולד חור, ופלא

 שמות:לא:טו 2433

שֶ  ים ֵיעָּ י ַשַבת ֵשֶשת יָּמִׁ יעִׁ בִׁ ה ּוַביֹום ַהשְּ אכָּ לָּ ה מְּ
תֹון ֹקֶדש ַליֹהוָּה ל  ַשבָּ יֹום כָּ ה בְּ אכָּ לָּ ֹעֶשה מְּ ת הָּ ַהַשבָּ

ת  מֹות יּומָּ

17 69 

 2433 תורה שבכתב, תורה שבעל פה בגי'

 שמות:לא:יז 2436

וא ֵאל אֹות הִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ י ּוֵבין בְּ י ֵשֶשת  ֵבינִׁ ם כִׁ ֹעלָּ לְּ
ֶרץ ּוַביֹום  אָּ ֶאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ֹהוָּה ֶאת ַהשָּ ה יְּ שָּ ים עָּ יָּמִׁ

נַָּפש ַבת ַויִׁ י שָּ יעִׁ בִׁ  ַהשְּ

20 75 

מנין הפסוק למפרע, ג"א תי"ב, בזו השנה נשלם ונגמר בנין בית שני וכל מלכים ושרים שלחו נדבותיהם 
 לבית ה', ופלא

 שמות:לא:יח 2435
ֵני לֹֻׁחת  יַני שְּ ַהר סִׁ תֹו בְּ ַדֵבר אִׁ ַכֹּלתֹו לְּ ֵתן ֶאל ֹמֶשה כְּ ַויִׁ

ַבע ֱאֹלהִׁ  ֶאצְּ ים בְּ בִׁ תֻׁ ֵעדֻׁת לֹֻׁחת ֶאֶבן כְּ  יםהָּ
16 59 

 ב"א תלו נולד בצלאל, רמז באצבע אלקים

 שמות:לב:ח 2444

ֶהם ֵעֶגל  שּו לָּ ם עָּ יתִׁ ּוִׁ ן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר צִׁ רּו ַמֵהר מִׁ סָּ
רּו ֵאֶלה חּו לֹו ַויֹאמְּ בְּ זְּ ַתֲחוּו לֹו ַויִׁ שְּ ה ַויִׁ ֱאֹלֶהיָך  ַמֵסכָּ
ם יִׁ רָּ צְּ ֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ מִׁ רָּ שְּ  יִׁ

22 86 

שנת ב"א תמד נעשה אדיקוס )פרעה( למלך במצרים הוא הנלקה בעשר מכות ואז בנו בני ישראל פיתום ב
 ורעמסס עבודת פרך, כ"ב תיבות, פ"ו אותיות כמנין שם אלקים

 שמות:לב:יא 2447

ה  ֹהוָּ ה יְּ מָּ יו ַויֹאֶמר לָּ ֹהוָּה ֱאֹלהָּ ֵני יְּ ַחל ֹמֶשה ֶאת פְּ ַויְּ
ַריִׁ  צְּ ַעֶמָך ֲאֶשר הֹוֵצאתָּ ֵמֶאֶרץ מִׁ ָך בְּ ֹכַח ֶיֱחֶרה ַאפְּ ם בְּ

ה יָּד ֲחזָּקָּ דֹול ּובְּ  גָּ

20 16 

 נה בוער באשבשנת ב"א תמז משה בתוך הס
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 שמות:לב:יב 2448

ם ַלֲהֹרג  יאָּ ה הֹוצִׁ עָּ רָּ ם ֵלאֹמר בְּ ַריִׁ צְּ רּו מִׁ ה יֹאמְּ מָּ לָּ
ה שּוב ֵמֲחרֹון מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ם ֵמַעל פְּ ַכֹּלתָּ ים ּולְּ רִׁ ם ֶבהָּ  ֹאתָּ

ַעֶמָך ה לְּ עָּ רָּ נֵָּחם ַעל הָּ הִׁ  ַאֶפָך וְּ

20 82 

ב"א תמ"ח יצאו בנ"י ממצרים ופלא, ולמפרע פסוק ב"א תמ"ח אה"כ )ויקרא כ"ב ל"ג( המוציא אתכם מארץ 
 פלא והפלא  -מצרים וגו' 

 שמות:לב:יג 2449

יִׁ  ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֹכר לְּ ֶדיָך ֲאֶשר זְּ ֵאל ֲעבָּ רָּ שְּ יִׁ ק ּולְּ חָּ צְּ
ֲעֶכם  ֶבה ֶאת ַזרְּ ַדֵבר ֲאֵלֶהם ַארְּ ְך ַותְּ ֶהם בָּ תָּ לָּ ַבעְּ שְּ נִׁ

ם וְּ  יִׁ מָּ ֵבי ַהשָּ כֹוכְּ לכְּ י ֶאֵתן  כָּ תִׁ ַמרְּ ֶרץ ַהזֹאת ֲאֶשר אָּ אָּ הָּ
ֹעלָּם נֲָּחלּו לְּ ֲעֶכם וְּ ַזרְּ  לְּ

25 107 

 ופלאבשנת ב"א תמ"ט חטא המרגלים 

ַעמֹו שמות:לב:יד 2450 ֶבר ַלֲעשֹות לְּ ה ֲאֶשר דִׁ עָּ רָּ ה ַעל הָּ ֹהוָּ נֶָּחם יְּ  30 8 ַויִׁ

 -עד לעמו כ"ו אותיות בפסוק וכן שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך, כ"ו אותיות 

 שמות:לב:טז 2448
ים  ַתב ֱאֹלהִׁ כְּ ב מִׁ תָּ כְּ ַהמִׁ ה וְּ ים ֵהמָּ ַהלֹֻׁחת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִׁ וְּ

רּות ַעל ַהלֹֻׁחת  הּוא חָּ
11 45 

, ותיכף לאחריו מעשה העגל כמבואר ופלאא תמ"ח בו ניתנה תורה לישראל מנין הפסוק לפי טעם העליון, ב"
 בפסוקים הבאים

 שמות:לג:ב 2473
ֱאֹמרִׁ  י הָּ ַנֲענִׁ י ֶאת ַהכְּ תִׁ ֵגַרשְּ ְך וְּ אָּ ֶניָך ַמלְּ פָּ י לְּ תִׁ ַלחְּ שָּ י וְּ

י בּוסִׁ ַהיְּ י וְּ ּוִׁ י ַהחִׁ זִׁ רִׁ ַהפְּ י וְּ תִׁ ַהחִׁ  וְּ
11 56 

 בנה חומת ירושלים ולא יכלו לכבשו עד ימי דוד בשנת ב"א תעג יבוס מזרע אבימלך

 שמות:לג:ז 2479

ֵחק ּוֹמשֶ  חּוץ ַלַמֲחֶנה ַהרְּ ה לֹו מִׁ נָּטָּ ֹאֶהל וְּ ַקח ֶאת הָּ ה יִׁ
יָּה הָּ א לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד וְּ רָּ קָּ ן ַהַמֲחֶנה וְּ ל  מִׁ ַבֵקש כָּ מְּ

חּוץ ַלַמֲחֶנה ה ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶשר מִׁ ֹהוָּ  יְּ

26 90 

 כ"ו תיבות, צדיק אותיות

 שמות:לג:ח 2480

ֹאֶהל יָּקּומּו ֵצאת ֹמֶשה ֶאל הָּ יָּה כְּ הָּ ל  וְּ בּו כָּ צְּ נִׁ ם וְּ עָּ הָּ
יטּו ַאֲחֵרי ֹמֶשה ַעד ֹבאֹו  בִׁ הִׁ ֳהלֹו וְּ יש ֶפַתח אָּ אִׁ

ה ֹאֱהלָּ  הָּ

18 65 
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 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדנ"י

 שמות:לג:טז 2487

ַעֶמָך  י וְּ ֵעיֶניָך ֲאנִׁ י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ י מָּ ַדע ֵאפֹוא כִׁ ּוָּ ּוַבֶמה יִׁ
כ ָך מִׁ ַעמְּ י וְּ ינּו ֲאנִׁ לִׁ פְּ נִׁ נּו וְּ מָּ ָך עִׁ תְּ ֶלכְּ ם ֲהלֹוא בְּ עָּ ל הָּ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  ֲאֶשר ַעל פְּ

21 80 

 בשנה ההוא נצחונות גדולות, מלחמת עמלק, ניסים בנחל ארנון ועוד

 שמות:לג:יז 2488
ר ַהֶזה ֲאֶשר  בָּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה ַגם ֶאת ַהדָּ ַויֹאֶמר יְּ
ֵשם ֲעָך בְּ ֵאדָּ ֵעיַני וָּ אתָּ ֵחן בְּ צָּ י מָּ תָּ ֶאֱעֶשה כִׁ ַברְּ  דִׁ

17 57 

בשנת ב"א תפ"ח מעשה בלעם, עיין רש"י ופלא, ואז נסתלק משרע"ה, ולפי טה"ע, פסוק ב"א תפ"ח פסוק 
 כ"א, ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת על הצור, רש"י, יש מקום מוכן לי לצרכך שאטמינך שם, ופלא

ֹבֶדָך שמות:לג:יח 2489 י נָּא ֶאת כְּ ֵאנִׁ  18 5 ַויֹאַמר ַהרְּ

 בשנת ב"א תפט נולד בועז שממנו יצא מלכות בית דוד והבן

 שמות:לג:כ 2491
ם ַויֹאֶמר לֹא תּוַכל לִׁ  דָּ אָּ י הָּ ַאנִׁ רְּ י לֹא יִׁ נָּי כִׁ ֹאת ֶאת פָּ רְּ

י חָּ  וָּ
11 36 

סוק למפרע ג"א שנ"ב, בשנה זו היתה יד ה' על יחזקאל הנביא, והראה לו במחזה את הבית בתבניתו מנין הפ
 ותכניתו, ובזו השנה מת, ופלא ברמז הכתוב

אּו שמות:לג:כג 2494 ַני לֹא ֵירָּ י ּופָּ יתָּ ֶאת ֲאֹחרָּ אִׁ רָּ י וְּ י ֶאת ַכפִׁ ֹרתִׁ  32 9 ַוֲהסִׁ

 ט' תיבות ל"ב אותיות, רמז לב טוב, והבן

 שמות:לד:ב 2496
י  תָּ לִׁ ַצבְּ נִׁ יַני וְּ יתָּ ַבֹבֶקר ֶאל ַהר סִׁ לִׁ עָּ ֵיה נָּכֹון ַלֹבֶקר וְּ ֶוהְּ

ר הָּ ם ַעל רֹאש הָּ  שָּ
14 46 

 בשנת ב"א תצו כלו השבע שנים שכבשו ארץ ישראל

 שמות:לד:ו 2500
ה ֵאל ַרחּום  ֹהוָּ ֹהוָּה יְּ א יְּ רָּ קְּ נָּיו ַויִׁ ֹהוָּה ַעל פָּ ַוַיֲעֹבר יְּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ם וְּ ַחנּון ֶאֶרְך ַאַפיִׁ  וְּ
15 56 

תיקן יהושע תפילת עלינו לשבח, מספר האותיות בג' פסוקים של י"ג בשנת ב"א ת"ק בשעת חלוקת הארץ 
 ז( הם בס"ה קס"ט, כמספר השלם של שלש עשרה פעמים שלש עשרה ופלא-ו-מדות )ה
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 שמות:לד:ט 2503

ֵעיֶניָך ֲאֹדנָּי ֵיֶלְך נָּא ֲאֹדנָּי  י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ ם נָּא מָּ ַויֹאֶמר אִׁ
תָּ ַלֲעו ַלחְּ סָּ ֵשה ֹעֶרף הּוא וְּ י ַעם קְּ ֵבנּו כִׁ רְּ קִׁ נּו נֵ בְּ

נּו תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחּטָּ  ּולְּ

20 80 

 רמז ונחלתנו, רש"י -ב"א תקג כלות חלוקת הארץ 

ל שמות:לד:יט 2513 י וְּ  כָּ לֶפֶטר ֶרֶחם לִׁ ֶשה כָּ ר ֶפֶטר שֹור וָּ זָּכָּ ָך תִׁ נְּ קְּ  30 10 מִׁ

 שמות:לד:כ 2514
תֹו ֹכל  ֶדה ַוֲעַרפְּ פְּ ם לֹא תִׁ אִׁ ֶשה וְּ ֶדה בְּ פְּ ּוֶפֶטר ֲחמֹור תִׁ

ם ַני ֵריקָּ אּו פָּ לֹא ֵירָּ ֶדה וְּ פְּ ֶניָך תִׁ כֹור בָּ  בְּ
16 58 

 באלו שני פסוקים יש בסך הכל כ"ו תיבות כמנין שם הוי'

 שמות:לד:כב 2516
ַחג  ים וְּ ּטִׁ יר חִׁ צִׁ כּוֵרי קְּ ָך בִׁ ֹעת ַתֲעֶשה לְּ בֻׁ ַחג שָּ וְּ

נָּה קּוַפת ַהשָּ יף תְּ סִׁ אָּ  הָּ
11 43 

 ואז מעשה פלגש בגבעה -בשנת ב"א תקטז מת יהושע בן נון, ורמז בפסוק 

 שמות:לה:ד 2533
ל  ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ֵאל ֵלאֹמר ֶזה כָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֲעַדת בְּ

ֹהוָּה ֵלאֹמר ּוָּה יְּ ר ֲאֶשר צִׁ בָּ  ַהדָּ
14 47 

 בשנת ב"א תקלג התחילו השופטים בישראל והמשיכו ש"נ שנים עד ב"א תתפ"ב

 שמות:לו:ד 2568
ל  ַויָֹּבאּו ים ֵאתכָּ ֹעשִׁ ים הָּ מִׁ ל  ַהֲחכָּ ֶלאֶכת ַהֹקֶדש כָּ מְּ

ים ה ֹעשִׁ תֹו ֲאֶשר ֵהמָּ ַלאכְּ מְּ יש מִׁ יש אִׁ  אִׁ
14 54 

 כמנין ג"פ בית מקדש, ופלא כאן התחלת המשכן

ים שמות:לו:כז 2592 שִׁ רָּ ה קְּ שָּ ה שִׁ שָּ ה עָּ ן יָּמָּ כָּ שְּ ֵתי ַהמִׁ כְּ ַירְּ  26 6 ּולְּ

 הוי' ו' תיבות, כ"ו אותיות כמנין שם

 שמות:לו:לה 2600
גָּ  ַארְּ ֵכֶלת וְּ ֹרֶכת תְּ ֵשש ַוַיַעש ֶאת ַהפָּ י וְּ נִׁ תֹוַלַעת שָּ ן וְּ מָּ

זָּ מ יםשְּ בִׁ רֻׁ ּה כְּ ה ֹאתָּ שָּ  ר ַמֲעֵשה ֹחֵשב עָּ
14 55 

 שמות:לו:לו 2601
ֵויֶהם  ב וָּ ַצֵפם זָּהָּ ים ַויְּ ּטִׁ ה ַעמּוֵדי שִׁ עָּ בָּ ּה ַארְּ ַוַיַעש לָּ

ֶסף ֵני כָּ ה ַאדְּ עָּ בָּ ֶהם ַארְּ ֹצק לָּ ב ַויִׁ  זָּהָּ
14 55 

 שני פסוקים כאחד במנין, י"ד תיבות, נ"ה אותיות בכל אחד
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 שמות:לח:כא 2652
י  ֵעדֻׁת ֲאֶשר פַֻׁקד ַעל פִׁ ַכן הָּ שְּ ן מִׁ כָּ שְּ קּוֵדי ַהמִׁ ֵאֶלה פְּ

ר ֶבן ַאֲהֹרן הַ  מָּ יתָּ ַיד אִׁ ם בְּ יִׁ וִׁ  ֹכֵהןֹמֶשה ֲעֹבַדת ַהלְּ
17 61 

 כמנין י"ב פעמים מזל במילוי

 שמות:לח:כו 2657

ֹגֶלת  ֹכל ֶבַקע ַלגֻׁלְּ ֶשֶקל ַהֹקֶדש לְּ ית ַהֶשֶקל בְּ ַמֲחצִׁ
ֵשש  ה לְּ לָּ ַמעְּ נָּה וָּ ים שָּ רִׁ ֶבן ֶעשְּ ים מִׁ דִׁ קֻׁ ֹעֵבר ַעל ַהפְּ הָּ
ים שִׁ ים ַוֲחֵמש ֵמאֹות ַוֲחמִׁ פִׁ ֹלֶשת ֲאלָּ  ֵמאֹות ֶאֶלף ּושְּ

22 91 

 כ"ב תיבות, צ"א אותיות, כמנין השמות

 שמות:לט:ל 2692
יו  לָּ בּו עָּ תְּ כְּ הֹור ַויִׁ ב טָּ יץ ֵנֶזר ַהֹקֶדש זָּהָּ ַוַיֲעשּו ֶאת צִׁ

ה ם ֹקֶדש ַליֹהוָּ תּוֵחי חֹותָּ ַתב פִׁ כְּ  מִׁ
14 55 

 בית המקדש, הן הנה ד' קנינים שקנה הקב"הכמנין תורה, ישראל, שמים ארץ, 

ן ֶאתֶאת ַהשֻׁ  שמות:לט:לו 2698 חָּ ל  לְּ יםכָּ נִׁ ֵאת ֶלֶחם ַהפָּ יו וְּ  26 8 ֵכלָּ

 ח' תיבות, כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 שמות:לט:מג 2701
א ֹמֶשה ֶאת ל  ַוַירְּ ּה ַכֲאֶשר כָּ שּו ֹאתָּ ֵנה עָּ הִׁ ה וְּ אכָּ לָּ ַהמְּ

ם ֹמֶשה ֶרְך ֹאתָּ בָּ שּו ַויְּ ה ֵכן עָּ ֹהוָּ ּוָּה יְּ  צִׁ
16 54 

ין הגמטריא של פסוק ראשון בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, מנין הפסוק לפי טה"ע, והוא כמנ
 הקשר של הבריאה ובנין המשכן ונפלא, 2701

 ויקרא:ב:יב 2772
בַ ק ֵבַח לֹא רְּ זְּ ֶאל ַהמִׁ ם ַליֹהוָּה וְּ יבּו ֹאתָּ רִׁ ית ַתקְּ ן ֵראשִׁ

יֹחחַ  ֵריַח נִׁ  ַיֲעלּו לְּ
11 45 

 בשנת ג"א תשעב נולד עלי, ורמז בפסוק יעל"ו 

 ויקרא:ב:יג 2773

לוְּ  בַ ק כָּ ֹ רְּ ל ח וְּ לָּ מְּ ָך ַבֶמַלח תִׁ תְּ חָּ נְּ ית ֶמַלח ן מִׁ בִׁ א ַתשְּ
ֶתָך ַעל חָּ נְּ ית ֱאֹלֶהיָך ֵמַעל מִׁ רִׁ ל  בְּ ָךקכָּ נְּ בָּ יב  רְּ רִׁ ַתקְּ

 ֶמַלח

17 65 

 טו"ב תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני
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 ויקרא:ד:ב 2796

ה  גָּ גָּ שְּ א בִׁ י ֶתֱחטָּ ֵאל ֵלאֹמר ֶנֶפש כִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ
ו ֹכלמִׁ  צְּ ה ֵמַאַחת מִׁ שָּ עָּ ֶשינָּה וְּ ֹהוָּה ֲאֶשר לֹא ֵתעָּ ת יְּ

 ֵמֵהנָּה

18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני

 ויקרא:ד:ט 2803
ֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶשר ֲעֵליֶהן ֲאֶשר ַעל  ֹית וְּ לָּ ֵתי ַהכְּ ֵאת שְּ וְּ

סִׁ  יֹות יְּ לָּ ֵבד ַעל ַהכְּ ֶאת ַהֹיֶתֶרת ַעל ַהכָּ ים וְּ לִׁ סָּ  יֶרנָּהַהכְּ
17 65 

 טוב תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני

 ויקרא:ה:ד 2832

ַרע אֹו  הָּ ם לְּ ַתיִׁ פָּ שְּ ַבֵּטא בִׁ ַבע לְּ שָּ י תִׁ אֹו ֶנֶפש כִׁ
ַלם  ֶנעְּ ה וְּ עָּ בֻׁ שְּ ם בִׁ דָּ אָּ ַבֵּטא הָּ ֹכל ֲאֶשר יְּ יב לְּ ֵהיטִׁ לְּ

ֶמנ ַאַחת ֵמֵאֶלהמִׁ ֵשם לְּ אָּ הּוא יַָּדע וְּ  ּו וְּ

21 80 

 ור עם פלשתים, רמז בשפתים להרע, אותיות פלשתיםבשנת ב"א תתל"ב מעשה שמשון הגב

 ויקרא:ה:יב 2841

ּה ֶאל ַהכֹ  יאָּ צֹו ֶוֱהבִׁ מְּ לֹוא קֻׁ ֶמנָּה מְּ ַמץ ַהֹכֵהן מִׁ קָּ ֵהן וְּ
את  ֹהוָּה ַחּטָּ ֵשי יְּ ה ַעל אִׁ ֵבחָּ זְּ יר ַהמִׁ טִׁ קְּ הִׁ ּה וְּ תָּ רָּ כָּ ֶאת ַאזְּ

וא  הִׁ

17 68 

 טו"ב תיבות, אותיות כמנין חיים

 ויקרא:ה:כו 2854
ֹכל  ַלח לֹו ַעל ַאַחת מִׁ סְּ נִׁ ֹהוָּה וְּ ֵני יְּ פְּ יו ַהֹכֵהן לִׁ לָּ ֶפר עָּ כִׁ וְּ

ּה ה בָּ מָּ ַאשְּ  ֲאֶשר ַיֲעֶשה לְּ
14 49 

ל אשר שבת מכל המעשים -בשנת ב"א תתנ"ד נולד דוד מלך ישראל, רמז אשפוזא שביעי, לאשמה בה, לא
 ביום השביעי

 ויקרא:ו:טו 2870
ּה ח יו ַיֲעֶשה ֹאתָּ נָּ בָּ יו מִׁ תָּ יַח ַתחְּ שִׁ ַהֹכֵהן ַהמָּ ם עֹולָּ  קוְּ

יל תַליֹהוָּה כָּ  טָּ לִׁ  רּקְּ
11 46 

 בשנת ב"א תת"ע מת עלי ביום שגלה הארון ואז עשו המשכן בנוב

 ויקרא:ז:לה 2912
יֹום  ֹהוָּה בְּ ֵשי יְּ נָּיו ֵמאִׁ ַחת בָּ שְּ ַחת ַאֲהֹרן ּומִׁ שְּ זֹאת מִׁ

ַכֵהן ַליֹהוָּה ם לְּ יב ֹאתָּ רִׁ קְּ  הִׁ
12 49 

 ורמז בפסוק -ך בשנת ב"א תתקי"ב נולד שלמה המל
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 ויקרא:ח:ח 2923
יו ֶאת ַהֹחֶשן ַויִׁ  לָּ ים ַויֶָּשם עָּ אּורִׁ ֵתן ֶאל ַהֹחֶשן ֶאת הָּ

ים מִׁ ֶאת ַהתֻׁ  וְּ
11 40 

 בשנת ב"א תתקכג נעשה שלמה למלך ישראל וצדוק נמשח לכה"ג ורמז פלא, וכאן הוא חצי תורה בפסוקים 

 ויקרא:ח:יג 2928

בִׁ  ֵני ַאֲהֹרן ַוַילְּ ֵרב ֹמֶשה ֶאת בְּ ֹגר ַוַיקְּ ֵשם כֳֻׁתֹנת ַוַיחְּ
ֹהוָּה  ּוָּה יְּ עֹות ַכֲאֶשר צִׁ בָּ גְּ ֶהם מִׁ ֵנט ַוַיֲחֹבש לָּ ם ַאבְּ ֹאתָּ

 ֶאת ֹמֶשה

18 69 

בשנת ב"א תתקכ"ח התחיל שלמה בבנין המקדש )כמנין י"ב פעמים בני יעקב( ויחבש להם, יש בו אותיות 
 שלמה

 ויקרא:ח:טז 2931
ַקח ֶאת ל  ַויִׁ ֵבד כָּ ֵאת ֹיֶתֶרת ַהכָּ ַהֵחֶלב ֲאֶשר ַעל ַהֶקֶרב וְּ

ה ֵבחָּ זְּ ֵטר ֹמֶשה ַהמִׁ ֶהן ַוַיקְּ בְּ ֶאת ֶחלְּ ֹית וְּ לָּ ֵתי ַהכְּ ֶאת שְּ  וְּ
18 65 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין שם אדני

 ויקרא:ח:כא 2936

ֵטר ֹמֶשה  ם ַוַיקְּ יִׁ ַחץ ַבמָּ ם רָּ ַעיִׁ רָּ ֶאת ַהכְּ ֶאת ַהֶקֶרב וְּ וְּ
ל  ֶאת ֶשה כָּ יֹחַח אִׁ ֵריַח נִׁ ה הּוא לְּ ה ֹעלָּ ֵבחָּ זְּ ל ַהמִׁ ַאיִׁ הָּ

ֹהוָּה ֶאת ֹמֶשה ּוָּה יְּ  הּוא ַליֹהוָּה ַכֲאֶשר צִׁ

24 86 

 בשנה זו חנוכת בית המקדש הראשון, כ"ד תיבות, פ"ו אותיות כמנין שם אלקים

 ויקרא:ט:יג 2964
רֹאש  ֶאת הָּ ֶחיהָּ וְּ תָּ נְּ יו לִׁ יאּו ֵאלָּ צִׁ מְּ ה הִׁ ֹעלָּ ֶאת הָּ וְּ

ֵבחַ  זְּ ֵטר ַעל ַהמִׁ  ַוַיקְּ
10 42 

בשנת ב"א תתקס"ד התחלקות המלכות אחרי מות שלמה, רחבעם הקריב בביהמ"ק, וירבעם הקריב בבית 
 -ה אל, רמז לנתחי

 ויקרא:ט:כד 2976
פְּ  לִׁ ה ַוֵתֵצא ֵאש מִׁ ֹעלָּ ֵבַח ֶאת הָּ זְּ ֹהוָּה ַותֹאַכל ַעל ַהמִׁ ֵני יְּ

א ים ַוַירְּ בִׁ ֶאת ַהֲחלָּ ל  וְּ ם ַויָֹּרנּו כָּ עָּ ֵניֶהםהָּ לּו ַעל פְּ פְּ  ַויִׁ
18 68 

 ח"י תיבות אותיות כמנין חיים

 ויקרא:י:ו 2981

נָּיו  ר בָּ מָּ יתָּ אִׁ זָּר ּולְּ עָּ ֶאלְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ּולְּ
תּו  מֻׁ לֹא תָּ ֹרמּו וְּ פְּ ֵדיֶכם לֹא תִׁ גְּ עּו ּובִׁ רָּ פְּ אֵשיֶכם ַאל תִׁ רָּ

ַעל ל  וְּ ֹצף ַוֲאֵחיֶכםכָּ קְּ ה יִׁ ֵעדָּ ל  הָּ כּו כָּ בְּ ֵאל יִׁ רָּ שְּ ֵבית יִׁ
ֹהוָּה ַרף יְּ ה ֲאֶשר שָּ ֵרפָּ  ֶאת ַהשְּ

29 116 

 בשנת ב"א תתקפ"א מת רחבעם ואביה בנו מלך והוא הפיל מישראל ת"ק אלף וילך בחטאת אביו
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 ויקרא:י:י 2985
ֵמא ּוֵבין  יל ֵבין ַהֹקֶדש ּוֵבין ַהֹחל ּוֵבין ַהּטָּ דִׁ ַהבְּ ּולְּ

הֹור  ַהּטָּ
9 38 

 בשנת ב"א תתקפה מת ירבעם בן נבט

 ויקרא:י:יג 2988
י ח דֹוש כִׁ קֹום קָּ מָּ ּה בְּ ֶתם ֹאתָּ ָךַוֲאַכלְּ ח קְּ נֶ  קׇוְּ וא בָּ יָך הִׁ

י ֵּויתִׁ י ֵכן צֻׁ ֹהוָּה כִׁ ֵשי יְּ  ֵמאִׁ
14 50 

 פים תת"ט, וכן הוא הגמטריא של הפסוק, ופלאמספר הפסוק מסוה"ת למפרע ב' אל

 ויקרא:י:טו 2990

ים שֹוק הַ  בִׁ ֵשי ַהֲחלָּ ה ַעל אִׁ נּופָּ ה ַוֲחֵזה ַהתְּ רּומָּ תְּ
ֶניָך  בָּ ָך ּולְּ יָּה לְּ הָּ ֹהוָּה וְּ ֵני יְּ פְּ ה לִׁ נּופָּ יף תְּ נִׁ הָּ יאּו לְּ יָּבִׁ

ח ָך לְּ תְּ ֹהוָּהעֹולָּ  קאִׁ ּוָּה יְּ  ם ַכֲאֶשר צִׁ

21 86 

בשנת ב"א תתק"צ אלישע קיבל מאליהו הנביא וי"א שאז נסתלק ועלה השמימה, ורמז יביאו להניף יש בו 
 אותיות אליהו הנביא

 ויקרא:י:טז 2991

ף  ֵנה ֹשרָּ הִׁ ַרש ֹמֶשה וְּ ֹרש דָּ את דָּ יר ַהַחּטָּ עִׁ ֵאת שְּ וְּ
ֵני ַאֲהֹרן הַ  ר בְּ מָּ יתָּ ַעל אִׁ זָּר וְּ עָּ ֹצף ַעל ֶאלְּ קְּ ם ַויִׁ רִׁ נֹותָּ

 ֵלאֹמר

17 65 

 טו"ב תיבות ס"ה אותיות

ֵעינָּיו ויקרא:י:כ 2995 יַטב בְּ ַמע ֹמֶשה ַויִׁ שְּ  19 4 ַויִׁ

 אהרן כמנין ב"פ וידבר  2995אחד שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת בגמט'  -רמז 

אּו ויקרא:יא:כד 3020 ַּטמָּ ֵאֶלה תִׁ ל  ּולְּ ֶרבכָּ עָּ א ַעד הָּ מָּ טְּ ם יִׁ תָּ לָּ בְּ נִׁ  32 8 ַהֹנֵגַע בְּ

לוְּ  ויקרא:יא:כה 3021 בְּ  כָּ נִׁ ֶרבַהֹנֵשא מִׁ עָּ ֵמא ַעד הָּ טָּ יו וְּ דָּ גָּ ַכֵבס בְּ ם יְּ תָּ  32 8 לָּ

 שני פסוקים כאחד במנין ח' תיבות ל"ב אותיות

 ויקרא:יא:מב 3037

ֹכל  ֹכל חֹון וְּ ַבע ַעדהֹוֵלְך ַעל גָּ ל  הֹוֵלְך ַעל ַארְּ ֵבה כָּ ַמרְּ
ם לְּ  ַליִׁ לַרגְּ י  כָּ לּום כִׁ ֶרץ לֹא תֹאכְּ אָּ ַהֶשֶרץ ַהֹשֵרץ ַעל הָּ

 ֶשֶקץ ֵהם

22 70 

בשנת ג"א לז מעשה אליהו בהר הכרמל, ונביאי הבעל הניח את חיאל שיחתה את האש ובא נחש ההולך על 
 ופלא -גחון והמיתו 
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 ויקרא:יב:ב 3044
ה  דָּ יָּלְּ יַע וְּ רִׁ י ַתזְּ ה כִׁ שָּ ֵאל ֵלאֹמר אִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ

ר וְּ  וזָּכָּ ַדת דְּ יֵמי נִׁ ים כִׁ ַעת יָּמִׁ בְּ ה שִׁ אָּ מְּ אתָּ טָּ מָּ טְּ  ּה תִׁ
17 63 

 בברכת אלישע, ופלאבשנת ג"א ד"ם ילדה השונמית בן 

 ויקרא:יג:כח 3079

וא  הִׁ עֹור וְּ ה בָּ תָּ שְּ ֶתיהָּ ַתֲעֹמד ַהַבֶהֶרת לֹא פָּ ם ַתחְּ אִׁ וְּ
ֶרֶבת  י צָּ ֲהרֹו ַהֹכֵהן כִׁ טִׁ וא וְּ וָּה הִׁ כְּ ֵאת ַהמִׁ ה שְּ ֵכהָּ

וא וָּה הִׁ כְּ  ַהמִׁ

18 68 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חיים

ים ויקרא:יג:נ 3100 ַעת יָּמִׁ בְּ יר ֶאת ַהֶנַגע שִׁ גִׁ סְּ הִׁ ַגע וְּ ה ַהֹכֵהן ֶאת ַהנָּ אָּ רָּ  34 9 וְּ

 ג"א ק' נהרג במקדש זכרי' כהן גדול ונביא בשבת ויוה"כ, ופלא

 ויקרא:יד:ג 3112
ֵנה  הִׁ ה ַהֹכֵהן וְּ אָּ רָּ חּוץ ַלַמֲחֶנה וְּ א ַהֹכֵהן ֶאל מִׁ יָּצָּ וְּ

רּועַ  ן ַהצָּ ַרַעת מִׁ א ֶנַגע ַהצָּ פָּ רְּ  נִׁ
13 50 

 בשנת ג"א קי"ב, אמצי' הכה את אדום בגי מלח והרג מהם י' אלפים

 ויקרא:יד:לב 3142
יג יָּדֹו  ַעת ֲאֶשר לֹא ַתשִׁ רָּ זֹאת תֹוַרת ֲאֶשר בֹו ֶנַגע צָּ

תֹו ֳהרָּ טָּ  בְּ
11 37 

בשנת ג"א קמ"ב עוזי' מלך יהודה לקח לעצמו גם קרן הכהונה ונתנגע בצרעת, ופלא, ואז היתה הרעש הגדול, 
 'וחזון ישעי

 ויקרא:יד:נג 3162
ֵני  יר ֶאל פְּ עִׁ חּוץ לָּ ֹפר ַהַחיָּה ֶאל מִׁ ַלח ֶאת ַהצִׁ שִׁ וְּ

ֵהר טָּ ת וְּ ֶפר ַעל ַהַביִׁ כִׁ ֶדה וְּ  ַהשָּ
14 47 

 וק ג"א קס"ב, והגמטריא של הפסוק ג"א קס"א, ופלאסמספר הפ

 ויקרא:טו:לא 3197
ֶתם ֶאת בְּ  ַזרְּ הִׁ תּו וְּ לֹא יָּמֻׁ ם וְּ תָּ אָּ מְּ ּטֻׁ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ

ם תֹוכָּ י ֲאֶשר בְּ נִׁ כָּ שְּ ם ֶאת מִׁ אָּ ַטמְּ ם בְּ תָּ אָּ מְּ טֻׁ  בְּ
13 55 

 רמז והזרתם את בני ישראל -בשנת ג"א קצ"ז גלו בני גד וראובן וחצי שבט המנשי, ואז הי' גלות שומרון 

 ויקרא:טז:י 3209
ל ַלֲעזָּאֵזל יֳָּעַמד ַחי  יו ַהגֹורָּ לָּ ה עָּ לָּ יר ֲאֶשר עָּ עִׁ ַהשָּ וְּ
ה רָּ בָּ דְּ ַשַלח ֹאתֹו ַלֲעזָּאֵזל ַהמִׁ יו לְּ לָּ ַכֵפר עָּ ֹהוָּה לְּ ֵני יְּ פְּ  לִׁ

16 68 
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 ופלא -ג"א ר"ט סנחריב מלך לבבל ותפס ק"ץ מדינות ובלבל את כל העולם כולו 

 ויקרא:טז:כב 3213
יו ֶאת לָּ יר עָּ עִׁ א ַהשָּ נָּשָּ ל  וְּ ה ֹנתָּ ֲעוכָּ ֵזרָּ ם ֶאל ֶאֶרץ גְּ

ר בָּ דְּ יר ַבמִׁ עִׁ ַלח ֶאת ַהשָּ שִׁ  וְּ
13 47 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ג"א רי"ג עלה סנחריב על ערי יהודה, ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור קפ"ה 
 ופלא  -אלף איש, והי' לו מפלה גדולה 

 ויקרא:טז:כז 3227

א ֶאת  את ֲאֶשר הּובָּ יר ַהַחּטָּ עִׁ ֵאת שְּ את וְּ ֵאת ַפר ַהַחּטָּ וְּ
פּו  רְּ שָּ חּוץ ַלַמֲחֶנה וְּ יא ֶאל מִׁ ַכֵפר ַבֹקֶדש יֹוצִׁ ם לְּ מָּ דָּ

שָּ  רְּ ֶאת פִׁ ם וְּ רָּ שָּ ֶאת בְּ ם וְּ ֵאש ֶאת ֹעֹרתָּ  םבָּ

24 86 

 קיםכ"ד אותיות, תיבות כמנין שם אל

 ויקרא:טז:ל 3230
ַטהֵ  ַכֵפר ֲעֵליֶכם לְּ י ַביֹום ַהֶזה יְּ ֶכם מִׁ כִׁ  ֹכלר ֶאתְּ

רּו הָּ טְּ ֹהוָּה תִׁ ֵני יְּ פְּ  ַחטֹאֵתיֶכם לִׁ
12 49 

 י"ב תיבות, ומ"ט אותיות 

 ויקרא:יז:ד 3237

יב ק רִׁ ַהקְּ יאֹו לְּ ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֱהבִׁ ןוְּ בָּ  רְּ
ם  יש ַההּוא דָּ אִׁ ֵשב לָּ ם ֵיחָּ ֹהוָּה דָּ ַכן יְּ שְּ ֵני מִׁ פְּ ַליֹהוָּה לִׁ

ֶקֶרב ַעמֹו יש ַההּוא מִׁ אִׁ ַרת הָּ כְּ נִׁ ְך וְּ פָּ  שָּ

23 86 

בשנת ג"א רלז מנשה העמיד צלם בהיכל וגם דם נקי שפך וגבר יצרא דע"ז, ופלא הרמז, אותיות כמנין שם 
 אלקים

 ויקרא:יח:ג 3252

ֶתם  ַשבְּ ם ֲאֶשר יְּ ַריִׁ צְּ ַמֲעֵשה ֶאֶרץ מִׁ ּה לֹא ַתֲעשּו כְּ בָּ
ה  מָּ ֶכם שָּ יא ֶאתְּ י ֵמבִׁ ַנַען ֲאֶשר ֲאנִׁ ַמֲעֵשה ֶאֶרץ כְּ ּוכְּ

ֹקֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו חֻׁ  לֹא ַתֲעשּו ּובְּ

21 79 

 בשנת ג"א רנ"ב מעשה פסל של מיכה

 ויקרא:יט:ג 3282
י  ֹמרּו ֲאנִׁ שְּ ֹתַתי תִׁ ֶאת ַשבְּ אּו וְּ ירָּ יו תִׁ בִׁ אָּ מֹו וְּ יש אִׁ אִׁ

ה ֱאֹלֵהיֶכם ֹהוָּ  יְּ
10 42 

, רמז ואת שבתותי תשמרו, 3282ד' רשויות בשבת, רשות יחיד, רשות הרבים, מקום פטור, כרמלית בגמ' 
 ופלא

 ויקרא:יט:ד 3283
ֶכם  ה לֹא ַתֲעשּו לָּ ם ֵואֹלֵהי ַמֵסכָּ ילִׁ ֱאלִׁ נּו ֶאל הָּ פְּ ַאל תִׁ

ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם י יְּ  ֲאנִׁ
12 45 
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ג"א רפ"ג נעשה אמון בן מנשה מלך וכל הפסלים שעשה מנשה זבח גם אמון, והצלם אשר העמיד מנשה 
 בהיכל בא אמון והעמידו בקדשי קדשים, ועבדיו קשרו אותו והמיתהו, ופלא ברמז

 ויקרא:יט:כג 3303

ֹבאּו ֶאל הָּ  י תָּ כִׁ ֶתםוְּ ַטעְּ ֶרץ ּונְּ ל  אָּ ֶתם כָּ ל ַוֲעַרלְּ ֵעץ ַמֲאכָּ
תע לָּ ים לֹא רְּ ֶכם ֲעֵרלִׁ ֶיה לָּ הְּ ים יִׁ נִׁ ֹלש שָּ יֹו שָּ רְּ ֹו ֶאת פִׁ

 ֵכלֵיאָּ 

19 69 

 בשנת ג"א ש"ג החזיר ירמי' קצת מעשרת השבטים

 ויקרא:יט:לא 3310
שּו  ַבקְּ ים ַאל תְּ ֹענִׁ דְּ ֶאל ַהיִׁ ֹאֹבת וְּ נּו ֶאל הָּ פְּ ַאל תִׁ

ט אָּ לְּ ה ֱאֹלֵהיֶכםמְּ ֹהוָּ י יְּ ֶהם ֲאנִׁ  ה בָּ
13 50 

 בשנת ג"א  ש"י, הסיר יאשיהו את האובות והידעונים מהארץ, ופלא

 ויקרא:כ:ג 3319

י ֶאֵתן ֶאת פָּ  ֶקֶרב ַוֲאנִׁ י ֹאתֹו מִׁ ַרתִׁ כְּ הִׁ יש ַההּוא וְּ אִׁ ַני בָּ
י  שִׁ דָּ קְּ ַמַען ַטֵמא ֶאת מִׁ עֹו נַָּתן ַלֹמֶלְך לְּ ַזרְּ י מִׁ ַעמֹו כִׁ

ַחֵלל ֶאת ֵשם ק שִׁ ּולְּ  ידְּ

22 77 

חרבן  -בשנת ג"א שי"ט צר נבוכדנצר על ירושלים וילכדהו, וגם עשה צלם בכוח שמות של הציץ של כה"ג 
 א מישאל ועזרי' וניצלו מכבשן האשננוה בזו השנה, והכל מרומז בפסוק ואז נשבת חנני

 ויקרא:כ:כב 3338

ֶתם אֶ  ַמרְּ ל  תּושְּ ֶאתכָּ ֹקַתי וְּ ל  חֻׁ יֶתם כָּ ַטי ַוֲעשִׁ פָּ שְּ מִׁ
ֶכם  יא ֶאתְּ י ֵמבִׁ ֶרץ ֲאֶשר ֲאנִׁ אָּ ֶכם הָּ יא ֶאתְּ קִׁ לֹא תָּ ם וְּ ֹאתָּ

ּה ֶשֶבת בָּ ה לָּ מָּ  שָּ

20 71 

ולפי טה"ע, פסוק ג"א של"ח אה"כ ואבדיל אתכם מן  -הכל בפסוק ופלא  -בשנת ג"א שלח חורבן בית ראשון 
העמים להיות לי וברש"י, אם אתם מובדלים הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו ]ותגלו 

 מארץ הקדושה[ והוא פלא והפלא

 ויקרא:כ:כה 3341

עֹוף  ה ּוֵבין הָּ ֵמאָּ ה ַלּטְּ ֹהרָּ ה ַהּטְּ ֵהמָּ ֶתם ֵבין ַהבְּ ַדלְּ בְּ הִׁ וְּ
ֹשֵתיכֶ  צּו ֶאת ַנפְּ ַשקְּ לֹא תְּ ֹהר וְּ ֵמא ַלּטָּ ה ַהּטָּ ֵהמָּ ם ַבבְּ

י  תִׁ ַדלְּ בְּ ה ֲאֶשר הִׁ מָּ ֲאדָּ ֹמש הָּ רְּ ֹכל ֲאֶשר תִׁ עֹוף ּובְּ ּובָּ
ַטֵמא ֶכם לְּ  לָּ

23 100 

 מאה אותיות, כ"ג תיבות

 ויקרא:כ:כו 3342
ֶכם  ל ֶאתְּ דִׁ ַאבְּ ֹהוָּה וָּ י יְּ דֹוש ֲאנִׁ י קָּ ים כִׁ ֹדשִׁ י קְּ יֶתם לִׁ יִׁ הְּ וִׁ

י יֹות לִׁ הְּ ים לִׁ ַעמִׁ ן הָּ  מִׁ
13 49 
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בשנת ג"א שמ"ב הגלה נבוזרדן תשמ"ה נפשות, ונתן צור בידו ושטף כל היהודים שבעמון ומואב, רש"י, הרי 
 אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו, ופלא והפלא הרמוז בפסוק

 ויקרא:כא:ח 3352
יֶ  הְּ ֹדש יִׁ יב קָּ רִׁ י ֶאת ֶלֶחם ֱאֹלֶהיָך הּוא ַמקְּ תֹו כִׁ ַדשְּ קִׁ ה וְּ

ֶכם שְּ ַקדִׁ ֹהוָּה מְּ י יְּ דֹוש ֲאנִׁ י קָּ ְך כִׁ  לָּ
15 54 

 שנ"ב היתה יד ה' על יחזקאל והראה לו במראה הנבואה בנין העיר והביתבשנת ג"א 

ח ויקרא:כא:יג 3357 קָּ תּוֶליהָּ יִׁ בְּ ה בִׁ שָּ הּוא אִׁ  17 4 וְּ

מתחילת סדר ויקרא עד כאן יש תרי"ג פסוקים, רמז למצוה הראשונה, פרו ורבו, וכן בבראשית פסוק תרי"ג 
 ופלא -ועשרת הדברות  שני צמודים זהב עשרה זהב מלאה, רמז לשני לוחות

 ויקרא:כב:ג 3371

ֹדֹרֵתיֶכם ל  ֱאֹמר ֲאֵלֶהם לְּ ַרב מִׁ כָּ קְּ יש ֲאֶשר יִׁ לאִׁ  כָּ
ֲעֶכם  ֵאל ַזרְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ישּו בְּ דִׁ ים ֲאֶשר ַיקְּ שִׁ ֶאל ַהֳקדָּ

ַני  פָּ לְּ וא מִׁ ה ַהֶנֶפש ַההִׁ תָּ רְּ כְּ נִׁ יו וְּ לָּ תֹו עָּ אָּ מְּ טֻׁ ַליֹהוָּה וְּ
ה ֹהוָּ י יְּ  ֲאנִׁ

24 100 

 כ"ד תיבות, מאה אותיות

 ויקרא:כב:כה 3392
 ֹ ר ל ַיד ֶבן ֵנכָּ יבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאֹלֵהיֶכם מִׁ ּומִׁ רִׁ לא ַתקְּ  כָּ

י מ תָּ ֵאֶלה כִׁ חָּ ֶכםשְּ צּו לָּ ם לֹא ֵירָּ ֶהם מּום בָּ  ם בָּ
18 58 

 ג"א שצב תחילת מלכות אחשורוש ועל ידו נתבטל בנין הבית

 כב:לבויקרא: 3399
לּו ֶאת ֵשם ק ַחלְּ לֹא תְּ שִׁ וְּ ֵני דְּ תֹוְך בְּ י בְּ תִׁ ַדשְּ קְּ נִׁ י וְּ

ֶכם שְּ ַקדִׁ ֹהוָּה מְּ י יְּ ֵאל ֲאנִׁ רָּ שְּ  יִׁ
12 48 

 בשנת ג"א שצט נלקח אסתר לבית מלכותו, רמז ונקדשתי )נקוד ושתי(

 ויקרא:כב:לג 2448
ים  ֶכם ֵלאֹלהִׁ יֹות לָּ הְּ ם לִׁ ַריִׁ צְּ ֶכם ֵמֶאֶרץ מִׁ יא ֶאתְּ ַהמֹוצִׁ

ֹהוָּה י יְּ  ֲאנִׁ
9 40 

 מנין הפסוק למפרע, מסוה"ת, פסוק ב"א תמ"ח, בשנת ב"א תמ"ח יצאו בנ"י ממצרים, והוא פלא והפלא

 רא:כג:דויק 3404
ם  אּו ֹאתָּ רְּ קְּ ֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר תִׁ רָּ קְּ ֹהוָּה מִׁ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי יְּ

ם מֹוֲעדָּ  בְּ
9 37 

 כל המועדים בטלים, וימי הפורים לא נבטליםבשנת ג"א ת"ד נס דפורים, ופלא 
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 ויקרא:כג:ח 3408
ַר  קְּ הִׁ י וְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַעת יָּמִׁ בְּ ֶשה ַליֹהוָּה שִׁ ֶתם אִׁ בְּ

א ֹקֶדש רָּ קְּ ל  מִׁ ֹ כָּ ה ל ֶלאֶכת ֲעֹבדָּ  א ַתֲעשּומְּ
14 57 

 ונסתיים בשנת תי"ב -בשנת ג"א ת"ח בנין בית המקדש 

 ויקרא:כג:י 3410

ֹבאּו ֶאל  י תָּ תָּ ֲאֵלֶהם כִׁ ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ
ּה  ירָּ צִׁ ֶתם ֶאת קְּ ַצרְּ ֶכם ּוקְּ י ֹנֵתן לָּ ֶרץ ֲאֶשר ֲאנִׁ אָּ הָּ
ֶכם ֶאל ַהֹכֵהן ירְּ צִׁ ית קְּ  ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר ֵראשִׁ

24 87 

 בשנת ג"א ת"י, שיבת ציון אחרי שבעים שנה גלות בבל, ופלא !

 ויקרא:כג:לט 3439

ה עָּ  שָּ אַאְך ַבֲחמִׁ י בְּ יעִׁ בִׁ ר יֹום ַלֹחֶדש ַהשְּ ֶכםשָּ פְּ ֶאת  סְּ
ים ַביֹום  ַעת יָּמִׁ בְּ ֹהוָּה שִׁ ֹחגּו ֶאת ַחג יְּ ֶרץ תָּ אָּ בּוַאת הָּ תְּ

תֹון י ַשבָּ ינִׁ מִׁ תֹון ּוַביֹום ַהשְּ אשֹון ַשבָּ רִׁ  הָּ

22 91 

 כ"ב תיבות, צ"א אותיות כמנין השמות

 ויקרא:כג:מב 3442
ים ַעת יָּמִׁ בְּ בּו שִׁ ֹכת ֵתשְּ ל  ַבסֻׁ בּו כָּ ֵאל ֵישְּ רָּ שְּ יִׁ ח בְּ רָּ ֶאזְּ הָּ

ֹכת  ַבסֻׁ
9 37 

בשנת ג"א תמ"ב נעשה אלכסנדר מוקדון מלך על היוונים, ואז מתו חגי זכרי' ומלאכי ועזרא הסופר, ואז 
 נחרבה בבל מחיל פרס

 ויקרא:כד:ד 3448
ה  ֹהוָּ ֵני יְּ פְּ ה ַיֲעֹרְך ֶאת ַהֵנרֹות לִׁ ֹהרָּ ה ַהּטְּ ֹנרָּ ַעל ַהמְּ

יד מִׁ  תָּ
9 35 

בשנת ג"א תמ"ח אלף שנה אחר יצ"מ פסקה הנבואה וסיום אכנה"ג, והתחיל גלות יון, ואלכסנדר מוקדון עלה 
 כרת ברית עם שמעון הצדיק, והיתה שלו' ושלוה ביהודיםלירושלים ו

 דעוך וגו' בגימט' ג"א תמ"ח ופלאואגב פסוק בתהלים )ע"ט ו'( שפך חמתך אל הגוים אשר לא י

 ויקרא:כד:יא 3455
יאּו  ַקֵלל ַויָּבִׁ ית ֶאת ַהֵשם ַויְּ ֵאלִׁ רְּ שְּ ה ַהיִׁ שָּ אִׁ ֹקב ֶבן הָּ ַויִׁ

ית ַבת דִׁ  ֹלמִׁ מֹו שְּ ֵשם אִׁ ןֹאתֹו ֶאל ֹמֶשה וְּ ַמֵּטה דָּ י לְּ רִׁ  בְּ
18 65 

 ח"י תיבות, ס"ה אותיות כמנין שם אדני

 ויקרא:כד:טז 3460
ֹהוָּה ֹנֵקב ֵשם יְּ מּו בֹו וְּ גְּ רְּ גֹום יִׁ ת רָּ ל  מֹות יּומָּ ה כָּ ֵעדָּ הָּ

נ ח בְּ רָּ ֶאזְּ בֹוַכֵגר כָּ תשֵ  קְּ  ם יּומָּ
15 53 
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ג"א ס' אז הי' זמן צדוק ובייתוס האפיקורסים ורמז בפסוק, ואז בא תלמי מלך מצרים לירושלים והרע 
 לישראל מאוד בעוה"ר 

י ַיֶכה ויקרא:כד:יז 2386 יש כִׁ אִׁ ל  וְּ תכָּ ם מֹות יּומָּ דָּ  24 8 ֶנֶפש אָּ

"א שפ"ו, בשנת ב"א שפ"ו, הוא השנה שמשה רבינו ראה איש מצרי מנין הפסוק למפרע, מסוה"ת פסוק ב
 מכה איש עברי ויהרוג את המצרי, ופלא הרמז 

ֶמנָּה ֶנֶפש ַתַחת נֶָּפש ויקרא:כד:יח 3462 ַשלְּ ה יְּ ֵהמָּ  26 7 ּוַמֵכה ֶנֶפש בְּ

 ז'  תיבות, כ"ו אותיות כמנין שם הוי'

 ויקרא:כה:לח 3505

ֶכם ֵמֶאֶרץ  י ֶאתְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשר הֹוֵצאתִׁ י יְּ ֲאנִׁ
ֶכם  יֹות לָּ הְּ ַנַען לִׁ ֶכם ֶאת ֶאֶרץ כְּ ֵתת לָּ ם לָּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ

ים  ֵלאֹלהִׁ

16 64 

 בחשבון מנצפ"ך ופלא  3505יציאת מצרים במילואו בגימט' 

ֶלנּו ויקרא:כה:מח 3515 אָּ גְּ יו יִׁ ד ֵמֶאחָּ ֶיה לֹו ֶאחָּ הְּ ה תִׁ לָּ אֻׁ ַכר גְּ מְּ  32 8 ַאֲחֵרי נִׁ

בשנת ג"א תקטו תלמי המלך שחרר ק"כ אלף יהודים ושלחם לדורן לאלעזר הכהן בירושלים, וצוה להביא 
 ע"ב זקנים להעתיק התורה ליוונית, ורמז בפסוק

 יקרא:כו:הו 3528
יג ֶאת זַָּרע  יר ַישִׁ צִׁ יר ּובָּ צִׁ ש ֶאת בָּ ֶכם ַדיִׁ יג לָּ שִׁ הִׁ וְּ

ֹשבַ  ֶכם לָּ מְּ ֶתם ַלחְּ ֶכםַוֲאַכלְּ צְּ ַארְּ ֶבַטח בְּ ֶתם לָּ יַשבְּ  ע וִׁ
15 62 

 ויקרא:כו:ו 3529
י  ַבתִׁ שְּ הִׁ יד וְּ ֵאין ַמֲחרִׁ ֶתם וְּ ַכבְּ ֶרץ ּושְּ אָּ לֹום בָּ י שָּ נַָּתתִׁ וְּ

צְּ  ַארְּ ֶחֶרב לֹא ַתֲעֹבר בְּ ֶרץ וְּ אָּ ן הָּ ה מִׁ עָּ  ֶכםַחיָּה רָּ
15 62 

 שני פסוקים כאחד במנין, טו תיבות, ס"ב אותיות

 ויקרא:כו:כד 3546
י ַאף ֲאנִׁ  תִׁ ַלכְּ הָּ י וְּ נִׁ ֶכם ַגם אָּ י ֶאתְּ ֵכיתִׁ הִׁ י וְּ ֶקרִׁ ֶכם בְּ מָּ י עִׁ

 ֶשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם
12 46 

בשנת ג"א תקמ"ו בטילמיאוס צורר היהודים הרג בפעם אחד ס' אלף נפשות מישראל וכל ימיו עת צרה 
 ליהודים והומת ע"י סם

 ויקרא:כו:מא 3563
ֶאֶרץ  ם בְּ י ֹאתָּ ֵהֵבאתִׁ י וְּ ֶקרִׁ ם בְּ מָּ י ֵאֵלְך עִׁ ַאף ֲאנִׁ
צּו ֶאת ֲעו רְּ ז יִׁ אָּ ֵרל וְּ ם ֶהעָּ בָּ בָּ ַנע לְּ כָּ ז יִׁ ֵביֶהם אֹו אָּ  םנָּ ֹאיְּ

18 63 
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 בשנת ג"א תקס"ג, מלך על ירושלים אנטיוכוס הגדול, והי' טוב ליהודים 

ֶכָך ויקרא:כז:יג 3582 תֹו ַעל ֶערְּ ישִׁ יַָּסף ֲחמִׁ ֶלנָּה וְּ אָּ גְּ ֹאל יִׁ ם גָּ אִׁ  28 7 וְּ

ָך יָּקּום ויקרא:כז:יז 3586 כְּ ֶערְּ ֵדהּו כְּ יש שָּ דִׁ ַנת ַהֹיֵבל ַיקְּ שְּ ם מִׁ  28 7 אִׁ

 שני פסוקים ברמז אחד, ז' תיבות כח אותיות כמו בפסוק ראשון בראשית

 במדבר:א:כ 3622

ם  ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֹדתָּ ֵאל תֹולְּ רָּ שְּ ֹכר יִׁ אּוֵבן בְּ ֵני רְּ יּו בְּ הְּ ַויִׁ
ם ֹלתָּ גְּ גֻׁלְּ ַפר ֵשמֹות לְּ סְּ מִׁ ם בְּ ֵבית ֲאֹבתָּ ל  לְּ ֶבן כָּ ר מִׁ זָּכָּ

א בָּ ה ֹכל ֹיֵצא צָּ לָּ ַמעְּ נָּה וָּ ים שָּ רִׁ  ֶעשְּ

21 87 

בשנת ג"א תרכ"ב, נס חנוכה, והתחלת מספר בנ"י, ולמפרע, מנין הפסוק ג"א תרכ"ב, )שמות כה לא(, 
 הב טהור וגו' ופלא ועשית מנורת ז

 במדבר:א:כו 3628

ם  ֵבית ֲאֹבתָּ ם לְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֹדתָּ ה תֹולְּ הּודָּ ֵני יְּ בְּ לִׁ
ה ֹכל ֹיֵצא  לָּ ַמעְּ נָּה וָּ ים שָּ רִׁ ֶבן ֶעשְּ ַפר ֵשֹמת מִׁ סְּ מִׁ בְּ

בָּ   אצָּ

15 62 

וס שלח שר צבאו על היהודים והמלך יהודה בן מתתי' הכה אותו וחיל של בשנת ג"א תרכ"ח דודו של אנטיוכ
 ל' אלף נהרגו בחרב ואז מת גם יהודה המכבי 

 במדבר:א:לו 2208

ן תֹו יָּמִׁ נְּ ֵני בִׁ בְּ ם לִׁ ֵבית ֲאֹבתָּ ם לְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ ם לְּ ֹדתָּ לְּ
ה ֹכל ֹיֵצא  לָּ ַמעְּ נָּה וָּ ים שָּ רִׁ ֶבן ֶעשְּ ַפר ֵשֹמת מִׁ סְּ מִׁ בְּ

א בָּ  צָּ

15 62 

 מנין הפסוק למפרע, מסוה"ת, פסוק ב"א ר"ח, בשנת ב"א ר"ח נולד בנימין ופלא

 במדבר:א:מו 3648
יּו הְּ ל  ַויִׁ קֻׁ כָּ ים ַהפְּ פִׁ ֹלֶשת ֲאלָּ ים ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ּושְּ דִׁ

ים שִׁ  ַוֲחֵמש ֵמאֹות ַוֲחמִׁ
11 46 

בשנת ג"א תרמ"ח תחילת ממשלת רומים על ישראל, רמז שכאן סיום מספר בנ"י, ואז נולד הלל הזקן וחי 
 ק"כ שנים כמשה.

 במדבר:א:נג 3656

ֶיה ֶקֶצף ַעל  הְּ לֹא יִׁ ת וְּ ֵעדֻׁ ַכן הָּ שְּ מִׁ יב לְּ בִׁ ם ַיֲחנּו סָּ יִׁ וִׁ ַהלְּ וְּ
ַכן  שְּ ֶמֶרת מִׁ שְּ ם ֶאת מִׁ יִׁ וִׁ רּו ַהלְּ מְּ שָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֲעַדת בְּ

ֵעדּות  הָּ

18 72 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חסד
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 במדבר:ב:יב 3668
עֹון  מְּ ֵני שִׁ בְּ יא לִׁ נָּשִׁ עֹון וְּ מְּ יו ַמֵטה שִׁ לָּ ם עָּ ַהחֹונִׁ וְּ

י יַשדָּ יֵאל ֶבן צּורִׁ לֻׁמִׁ  שְּ
10 47 

 בן שמעון בן מתתי' הוא יוחנן שנעשה צדוקי בן שמונים שנהבשנת ג"א תרס"ח מת יוחנן המלך 

 במדבר:ג:ז 3697
ֶמֶרת שְּ ֶאת מִׁ תֹו וְּ ַמרְּ שְּ רּו ֶאת מִׁ מְּ שָּ ל  וְּ ֵני כָּ פְּ ה לִׁ ֵעדָּ הָּ

ןֹאֶהל מֹוֵעד ַלֲעֹבד ֶאת ֲעבֹ  כָּ שְּ  ַדת ַהמִׁ
14 53 

בשנת ג"א תרצ"ז חדשו יועצי רומי ברית עם שרי יהודה ואז עשו זקני ישראל שלום, שאריסטבולס בן ינאי 
 ימלוך על ישראל ויהודה והורקנוס אחיו יהי' כה"ג

ם ֹמשֶ  במדבר:ג:טז 3707 ֹקד ֹאתָּ פְּ ּוָּהַויִׁ ֹהוָּה ַכֲאֶשר צֻׁ י יְּ  26 8 ה ַעל פִׁ

 ח' תיבות, אותיות כמנין שם הוי' והבן

 במדבר:ג:כא 3711
י ֵאֶלה ֵהם  עִׁ מְּ ַפַחת ַהשִׁ שְּ י ּומִׁ נִׁ בְּ ַפַחת ַהלִׁ שְּ שֹון מִׁ ֵגרְּ לְּ

י נִׁ שֻׁ ֹחת ַהֵגרְּ פְּ שְּ  מִׁ
9 43 

 מספר הפסוק ג' אלפים תשי"א, וכן הוא הגמטריא של הפסוק ופלא

ה במדבר:ג:כג 3713 ן ַיֲחנּו יָּמָּ כָּ שְּ י ַאֲחֵרי ַהמִׁ נִׁ שֻׁ ֹחת ַהֵגרְּ פְּ שְּ  27 6 מִׁ

 בשנת ג"א תשי"ג נולד ר' יוחנן בן זכאי וחי ק"כ שנים כמשה, רמז המשכן יחנו אותיות יוחנן כמשה

ֵאל במדבר:ג:כד 3714 ף ֶבן לָּ יָּסָּ י ֶאלְּ נִׁ שֻׁ ב ַלֵגרְּ יא ֵבית אָּ שִׁ  26 7 ּונְּ

 ז' תיבות, אותיות כמנין שם הוי'

 במדבר:ג:לב 3722
יֵאי הַ  שִׁ יא נְּ שִׁ ַדת ּונְּ קֻׁ זָּר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן פְּ עָּ י ֶאלְּ ֵלוִׁ

ֶמֶרת ַהֹקֶדש שְּ ֵרי מִׁ  ֹשמְּ
11 46 

 בשנת ג"א תשכ"ב קיבל שמעי' ואבטליון וגם רבי יהודה בן בתירא הי' בזמן הזה

 במדבר:ג:לח 3728

ה  חָּ רָּ זְּ ֵני ֹאֶהל מֹוֵעד מִׁ פְּ ה לִׁ מָּ ן ֵקדְּ כָּ שְּ ֵני ַהמִׁ פְּ ים לִׁ ַהֹחנִׁ וְּ
ש  דָּ קְּ ֶמֶרת ַהמִׁ שְּ ים מִׁ רִׁ נָּיו ֹשמְּ ַאֲהֹרן ּובָּ ֹמֶשה וְּ

ֵרב ר ַהקָּ ַהזָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֶמֶרת בְּ שְּ מִׁ ת לְּ  יּומָּ

20 89 

הי' מבית דוד, והי' לו להלל כמה אלפים  בשנת ג"א תשכ"ח קבלו הלל ושמאי משמעי' ואבטליון והוא
 תלמידים, והגדול שבכולן יונתן בן עוזיאל



 

265 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 במדבר:ג:מה 3736
ם ַתַחת יִׁ וִׁ ל  ַקח ֶאת ַהלְּ ֶאת כָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ כֹור בִׁ בְּ

ֹהוָּה י יְּ ם ֲאנִׁ יִׁ וִׁ י ַהלְּ יּו לִׁ הָּ ם וְּ תָּ ֶהמְּ ם ַתַחת בְּ יִׁ וִׁ  ֶבֱהַמת ַהלְּ
18 65 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין שם אדני 

 במדבר:ג:נא 3737
י  יו ַעל פִׁ נָּ בָּ ַאֲהֹרן ּולְּ ם לְּ יִׁ דֻׁ ֵתן ֹמֶשה ֶאת ֶכֶסף ַהפְּ ַויִׁ

ֹהוָּה ֶאת ֹמֶשה ּוָּה יְּ ה ַכֲאֶשר צִׁ ֹהוָּ  יְּ
15 52 

תשלז היה רעב גדול מאוד, ויכלכל הורדוס את כל ארץ יהודה ועשה חסד מנין הפסוק לפי טה"ע בשנת ג"א 
 גדול לעניים ויאהבהו עם יהודה 

 במדבר:ד:ב 3739
ם  ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ י לְּ ֵני ֵלוִׁ תֹוְך בְּ ת מִׁ הָּ ֵני קְּ נָּשֹא ֶאת רֹאש בְּ

ם ֵבית ֲאֹבתָּ  לְּ
11 39 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, ואז נמנו הלל ושמאי לראשי סנהדראות, וערכו את בתי מדרשות וישיבות

 במדבר:ד:טז 3758

ֹטֶרת  אֹור ּוקְּ זָּר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֶשֶמן ַהמָּ עָּ ַדת ֶאלְּ קֻׁ ּופְּ
ַדת קֻׁ ה פְּ חָּ שְּ ֶשֶמן ַהמִׁ יד וְּ מִׁ ַחת ַהתָּ נְּ ים ּומִׁ ל  ַהַסמִׁ כָּ

ן וְּ  כָּ שְּ לַהמִׁ יו כָּ ֵכלָּ ֹקֶדש ּובְּ  ֲאֶשר בֹו בְּ

21 86 

 כ"א תיבות, אותיות כמנין שם אלקים

 במדבר:ד:יט 3760

ם ֶאת ֹקֶדש  תָּ שְּ גִׁ תּו בְּ לֹא יָּמֻׁ יּו וְּ חָּ ֶהם וְּ זֹאת ֲעשּו לָּ וְּ
יש  יש אִׁ ם אִׁ מּו אֹותָּ שָּ יו יָֹּבאּו וְּ נָּ ים ַאֲהֹרן ּובָּ שִׁ ַהֳקדָּ

אֹו ֶאל ַמשָּ תֹו וְּ  ַעל ֲעֹבדָּ

21 78 

 בשנת ג"א תש"ס נולד עקיבא בן יוסף

ֵמתּו במדבר:ד:כ 3761 ַבַלע ֶאת ַהֹקֶדש וָּ אֹות כְּ רְּ לֹא יָֹּבאּו לִׁ  26 7 וְּ

בשנת ג"א תשס"א מת הורדוס, והוא רצה ליקח את כלי הזהב שהיו טמונים בקבר דוד המלך, ופרצה אש 
 -ימ"ש, וחשבון שנותם מתחיל משנה זו ושרפו את אנשיו והוא ברח ובשנה זו נולד ישו הנוצרי 

 במדבר:ה:ב 3788
ן ַהַמֲחֶנה חּו מִׁ יַשלְּ ֵאל וִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ל  ַצו ֶאת בְּ רּוַע וְּ כָּ לצָּ  כָּ

נֶָּפש ֵמא לָּ ֹכל טָּ  זָּב וְּ
14 46 

תשפ"ח היתה צליבת יש"ו שר"י, וחידוש שבזו השנה תיקן שמואל הקטן המנין לפי טעם העליון, בשנת ג"א 
ברכת ולמלשינים, ופלא, ולמפרע פסוק ג"א תשפ"ח אה"כ )שמות כ' ג'( לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, 

 ופלא
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 במדבר:ה:ו 3796

שְּ  ֵני יִׁ י ַיֲעשּו מִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ ה כִׁ שָּ יש אֹו אִׁ ֵאל אִׁ לרָּ  כָּ
ה ַהנֶ  מָּ שְּ אָּ ֹעל ַמַעל ַביֹהוָּה וְּ מְּ ם לִׁ דָּ אָּ ֶפש ַחטֹאת הָּ

וא  ַההִׁ

18 63 

 רמז בפסוקבשנת ג"א תשצ"ו דת הנוצרים התפשט על פני תבל, 

 במדבר:ה:יב 3802
י  יש כִׁ יש אִׁ תָּ ֲאֵלֶהם אִׁ ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ

ַעל ה בֹו מָּ ֲעלָּ תֹו ּומָּ שְּ ֶטה אִׁ שְּ  תִׁ
14 48 

 בשנה זו ביטלו השקאת הסוטה, וריב"ז הפסיקן מריבוי הנואפים

 במדבר:ה:יג 3803
ּה  ישָּ ַלם ֵמֵעיֵני אִׁ ֶנעְּ ַבת ֶזַרע וְּ כְּ ּה שִׁ יש ֹאתָּ ַכב אִׁ שָּ וְּ

וא לֹא הִׁ ּה וְּ ֵעד ֵאין בָּ ה וְּ אָּ מָּ טְּ יא נִׁ הִׁ ה וְּ רָּ תְּ סְּ נִׁ ה וְּ שָּ פָּ תְּ  נִׁ
17 65 

 טוב תיבות, אותיות כמנין שם אדני

 במדבר:ה:טו 3805

יא ֶאת ק ֵהבִׁ תֹו ֶאל ַהֹכֵהן וְּ שְּ יש ֶאת אִׁ אִׁ יא הָּ ֵהבִׁ נָּּהוְּ בָּ  רְּ
יו  לָּ ֹצק עָּ ים לֹא יִׁ ֹערִׁ ה ֶקַמח שְּ ֵאיפָּ ת הָּ ירִׁ ֶליהָּ ֲעשִׁ עָּ

י מִׁ  ֹבנָּה כִׁ יו לְּ לָּ ֵתן עָּ לֹא יִׁ ַחת ֶשֶמן וְּ נְּ נָֹּאת הּוא מִׁ ַחת קְּ נְּ
ו ֶכֶרת עָּ רֹון ַמזְּ כָּ  ןזִׁ

30 111 

 ועוד שני פסוקים בזה המנין, במדבר י"ד י"ד, דברים ל"א, כ"ט ל' תיבות, קי"א אותיות בפסוק,

ל במדבר:ו:ו 3828 ה ַעל ֶנֶפש ֵמת לֹא יָּבֹא כָּ ירֹו ַליֹהוָּ ֵמי ַהזִׁ  27 9 יְּ

 רמז בפסוק -בשנת ג"א תתכ"ח היתה בעוה"ר חורבן בית המקדש השני 

 במדבר:ו:יג 3834
יא ֹאתֹו  רֹו יָּבִׁ זְּ ֵמי נִׁ לֹאת יְּ יֹום מְּ יר בְּ זִׁ זֹאת תֹוַרת ַהנָּ וְּ

 ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד
13 47 

 לדעת סופרי זכרונות היתה חורבן הבית בשנת ג"א תתל"ד, סה"ד, רמז בפסוק

ֶרָך במדבר:ו:כד 3846 מְּ שְּ יִׁ ה וְּ ֹהוָּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ  15 3 יְּ

נָּיו במדבר:ו:כה 3847 ֹהוָּה פָּ ֶנךָּ  יֵָּאר יְּ יחֻׁ  20 5 ֵאֶליָך וִׁ

לֹום במדבר:ו:כו 3848 ָך שָּ יֵָּשם לְּ נָּיו ֵאֶליָך וְּ ֹהוָּה פָּ א יְּ שָּ  25 7 יִׁ
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בכל ברכת כהנים יש ס' אותיות וט"ו תיבות, וביחד עולה כמנין כה"ן, ופלא בסדר המנינים שוין בין בתיבות 
 כ"ה והבן-כ'-ז', ט"ו-ה'-ובין באותיות, ג'

ֹטֶרת במדבר:ז:לב 3880 ה קְּ ֵלאָּ ב מְּ ה זָּהָּ רָּ  20 6 ַכף ַאַחת ֲעשָּ

ובשנה זו הי' מעשה בר  -רבי יהודה הנשיא, ואז נהרג רבי עקיבא עקדה"ש  -בשנת ג"א תת"פ נולד רביה"ק 
 ז מלאה קטורתרמ -כוכבא 

י במדבר:ז:ס 3909 ֹענִׁ דְּ ן ֶבן גִׁ ידָּ ן ֲאבִׁ יָּמִׁ נְּ ֵני בִׁ בְּ יא לִׁ י נָּשִׁ יעִׁ שִׁ  35 8 ַביֹום ַהתְּ

בשנת ג"א תתק"ט, אנטונינס השמיד מאמוני בדת נוצרי לבלתי השאיר להם שריד, ונתגייר, רמז אבידן בן 
 -גדעוני 

 במדבר:ח:יא 3948
יף ַאֲהֹרן ֶאת  ֵהנִׁ ֵני וְּ ה ֵמֵאת בְּ ֹהוָּ ֵני יְּ פְּ ה לִׁ נּופָּ ם תְּ יִׁ וִׁ ַהלְּ

ֹהוָּה יּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת יְּ הָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ  יִׁ
15 58 

 לפי קבלת הראב"ד, היתה חתימת המשנה בשנה זו ג"א תתקמ"ח

ַסח במדבר:ט:ד 3968 ֵאל ַלֲעֹשת ַהפָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֹמֶשה ֶאל בְּ  26 7 ַויְּ

 הוי'ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם 

 במדבר:ט:טו 3978

ה הֶ  סָּ ן כִׁ כָּ שְּ ים ֶאת ַהמִׁ קִׁ יֹום הָּ ן ּובְּ כָּ שְּ נָּן ֶאת ַהמִׁ עָּ
ֵאה ֵאש  ַמרְּ ן כְּ כָּ שְּ ֶיה ַעל ַהמִׁ הְּ ֶעֶרב יִׁ ֵעדֻׁת ּובָּ ֹאֶהל הָּ לְּ

 ַעד ֹבֶקר

18 66 

 בשנת ג"א תתקע"ח קימו וקיבל המשניות בבבל ובאר"י

לָּה במדבר:ט:טז 3979 יְּ ֵאה ֵאש לָּ ַכֶסנּו ּוַמרְּ נָּן יְּ יד ֶהעָּ מִׁ ֶיה תָּ הְּ  30 8 ֵכן יִׁ

ו לבבל ועסקו בישיבה, ואז יסד רבה ישיבה בסורא שהתקיימה ת"ת בשנת ג"א תתקע"ט רב ושמואל ירד
 שנים

 במדבר:ט:יז 3980

ֵני  עּו בְּ סְּ ַאֲחֵרי ֵכן יִׁ ֹאֶהל וְּ נָּן ֵמַעל הָּ לֹות ֶהעָּ י ֵהעָּ פִׁ ּולְּ
כ שְּ קֹום ֲאֶשר יִׁ מְּ ֵאל ּובִׁ רָּ שְּ ם ּןיִׁ ם שָּ נָּן שָּ ֵני  ֶהעָּ ַיֲחנּו בְּ

ֵאל רָּ שְּ  יִׁ

19 72 

 בשנת ג"א תתק"פ מת רבי בן ק' שנים
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 במדבר:י:ד 3990
אֵשי  ים רָּ יאִׁ שִׁ נֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהנְּ עּו וְּ קָּ תְּ ַאַחת יִׁ ם בְּ אִׁ וְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵפי יִׁ  ַאלְּ
9 42 

בשנת ג"א תתק"צ נעשה ר' יוחנן ראש ישיבה באר"י, והוא אשר חיבר ירושלמי, רמז ר"ת של הפסוק ויבוא 
 הארי ס"ת מי לו כמותו

 במדבר:י:יד 4000
ַעל  ם וְּ ֹאתָּ בְּ צִׁ אֹשנָּה לְּ רִׁ ה בָּ הּודָּ ֵני יְּ ַסע ֶדֶגל ַמֲחֵנה בְּ ַויִׁ

ב ינָּדָּ שֹון ֶבן ַעמִׁ אֹו ַנחְּ בָּ  צְּ
12 51 

 לאמנין הפסוק ד' אלפים, התחלת המסעות, רמוז על אלפים שנים ימות המשיח ופ

י במדבר:י:כד 4010 עֹונִׁ דְּ ן ֶבן גִׁ ידָּ ן ֲאבִׁ יָּמִׁ נְּ ֵני בִׁ א ַמֵּטה בְּ בָּ ַעל צְּ  30 8 וְּ

 הלכתא כשמואל בדיני -דן -בשנת ד"א י' מת שמואל, רמז אבי

ֵאל במדבר:י:לו 4018 רָּ שְּ ֵפי יִׁ בֹות ַאלְּ בְּ ֹהוָּה רִׁ ה יְּ נֹֻׁחה יֹאַמר שּובָּ  31 7 ּובְּ

 מנין הפסוק לפי טה"ע בשנת ד"א יח אז חרב נהרדעא, ונשארו אך שני ישיבות בבבל סורא ופומבדיתא

 במדבר:יא:ח 4031

טּו קְּ לָּ ם וְּ עָּ טּו הָּ ה שָּ ֹדכָּ כּו ַבמְּ ם אֹו דָּ ֵרַחיִׁ ֲחנּו בָּ טָּ  וְּ
ַטַעם  מֹו כְּ יָּה ַטעְּ הָּ שּו ֹאתֹו עֻׁגֹות וְּ עָּ רּור וְּ לּו ַבפָּ שְּ ּובִׁ

ֶמן ַשד ַהשָּ  לְּ

18 71 

 מתחילת סדר במדבר עד כאן יש חת"ך פסוקים, שם הפרנסה, ופלא.

 במדבר:יא:טו 4037
י ה ה ַאתְּ ֹעֶשה לִׁ כָּ ם כָּ אִׁ גֵ וְּ י ֵחן רְּ אתִׁ צָּ ם מָּ ֹרג אִׁ י נָּא הָּ נִׁ

י תִׁ עָּ רָּ ֶאה בְּ ַאל ֶארְּ ֵעיֶניָך וְּ  בְּ
15 50 

 בשנת ד"א ל"ז החריב פפוס בן פולמוס בית מדרשו הגדול של שמואל

 במדבר:יא:יז 4039

רּוַח ֲאֶשר  ן הָּ י מִׁ תִׁ ַצלְּ אָּ ם וְּ ָך שָּ מְּ י עִׁ תִׁ ַברְּ דִׁ י וְּ תִׁ יַָּרדְּ וְּ
 ֹ ל ם וְּ עָּ א הָּ ַמשָּ ָך בְּ תְּ אּו אִׁ נָּשְּ י ֲעֵליֶהם וְּ תִׁ ַשמְּ ֶליָך וְּ א עָּ

ַבֶדָך ה לְּ א ַאתָּ שָּ  תִׁ

19 74 

 בשנת ד"א ל"ט מת ר' יוחנן

 במדבר:יא:כא 4044

י  ֹנכִׁ ם ֲאֶשר אָּ עָּ י הָּ לִׁ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֵשש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרגְּ
לּו ֹחֶדש  כְּ אָּ ֶהם וְּ ר ֶאֵתן לָּ שָּ תָּ בָּ ַמרְּ ה אָּ ַאתָּ בֹו וְּ רְּ קִׁ בְּ

ים  יָּמִׁ

18 65 
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 ח"י תיבות אותיות כמנין שם אדני

 במדבר:יא:כד 4047
ה ַוֶיֱאֹסף  ֹהוָּ ֵרי יְּ בְּ ם ֵאת דִׁ עָּ ַדֵבר ֶאל הָּ ַוֵיֵצא ֹמֶשה ַויְּ
ֹאֶהל יֹבת הָּ בִׁ ם סְּ ם ַוַיֲעֵמד ֹאתָּ עָּ ֵני הָּ קְּ זִׁ יש מִׁ ים אִׁ עִׁ בְּ  שִׁ

17 65 

 טוב תיבות, אותיות כמנין שם אדני

 במדבר:יא:כו 4049

ֵשם  ד וְּ דָּ ד ֶאלְּ ֶאחָּ ים ַבַמֲחֶנה ֵשם הָּ ֵני ֲאנָּשִׁ ֲארּו שְּ שָּ ַויִׁ
לֹא  ים וְּ בִׁ תֻׁ ה ַבכְּ ֵהמָּ רּוַח וְּ ַנח ֲעֵלֶהם הָּ ד ַותָּ י ֵמידָּ ַהֵשנִׁ

אּו ַבַמֲחֶנה ַנבְּ תְּ ה ַויִׁ ֹאֱהלָּ אּו הָּ  יָּצְּ

20 86 

 כ' תיבות, אותיות כמנין שם אלקים

ֵאל במדבר:יא:ל 4053 רָּ שְּ ֵני יִׁ קְּ זִׁ ֵסף ֹמֶשה ֶאל ַהַמֲחֶנה הּוא וְּ  28 7 ַוֵיאָּ

 ז' תיבות כח אותיות כמו בפסוק ראשון בראשית

 במדבר:יב:א 4059
ה  שָּ אִׁ ֹמֶשה ַעל ֹאדֹות הָּ ַאֲהֹרן בְּ יָּם וְּ רְּ ַדֵבר מִׁ ַותְּ

ח קָּ ית לָּ ה כֻׁשִׁ שָּ י אִׁ ח כִׁ קָּ ית ֲאֶשר לָּ  ַהכֻׁשִׁ
14 51 

 במדבר:יב:ב 4060
ֵבר  נּו דִׁ ֹהוָּה ֲהלֹא ַגם בָּ ֶבר יְּ ֹמֶשה דִׁ רּו ֲהַרק ַאְך בְּ ַויֹאמְּ

ה ֹהוָּ ַמע יְּ שְּ  ַויִׁ
12 42 

 במדבר:יב:ג 4061
ֹאד מִׁ  נָּו מְּ נָּו עָּ יש ֹמֶשה עָּ אִׁ הָּ ֵני  ֹכלוְּ ם ֲאֶשר ַעל פְּ דָּ אָּ הָּ
ה מָּ ֲאדָּ  הָּ

10 34 

 במדבר:יב:ד 4062
יָּם  רְּ ֶאל מִׁ ֶאל ַאֲהֹרן וְּ ֹאם ֶאל ֹמֶשה וְּ תְּ ֹהוָּה פִׁ ַויֹאֶמר יְּ

ל אּו שְּ כֶ צְּ תְּ לשְּ אּו שְּ תָּ ם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵיצְּ  םשְּ
16 60 

 במדבר:יב:ה 4063
א  רָּ קְּ ֹאֶהל ַויִׁ נָּן ַוַיֲעֹמד ֶפַתח הָּ ַעמּוד עָּ ה בְּ ֹהוָּ ַוֵיֶרד יְּ

ֵניֶהם אּו שְּ יָּם ַוֵיצְּ רְּ  ַאֲהֹרן ּומִׁ
12 52 

 במדבר:יב:ו 4064
עּו נָּא  מְּ ֹהוָּה ַויֹאֶמר שִׁ יֲאֶכם יְּ בִׁ ֶיה נְּ הְּ ם יִׁ י אִׁ רָּ בָּ דְּ

ע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בֹו ַודָּ יו ֶאתְּ ה ֵאלָּ אָּ  ַבַמרְּ
14 56 

י ֹמֶשה בְּ  במדבר:יב:ז 4065 דִׁ ללֹא ֵכן ַעבְּ ן ה כָּ י ֶנֱאמָּ  25 8 ּואֵביתִׁ

ות ג' פעמים, כמנין שם הוי', והוא כמנין לח"ם, ועם פסוק ז' יש בסך הכל בכל שני פסוקים יש בהן כ"ו תיב
 רצה -פ"ו תיבות כמנין שם אלקים והאותיות בסך הכל כמנין צרה 
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 במדבר:יג:לב 4106

ֵאל  רָּ שְּ ֵני יִׁ ּה ֶאל בְּ רּו ֹאתָּ ֶרץ ֲאֶשר תָּ אָּ ַבת הָּ יאּו דִׁ ַוֹיצִׁ
ּה ֶאֶרץ  תּור ֹאתָּ ּה לָּ נּו בָּ ַברְּ ֶרץ ֲאֶשר עָּ אָּ ֵלאֹמר הָּ

וא וְּ  ֶביהָּ הִׁ לֹאֶכֶלת יֹושְּ ּה  כָּ תֹוכָּ ינּו בְּ אִׁ ם ֲאֶשר רָּ עָּ הָּ
דֹות ֵשי מִׁ  ַאנְּ

27 100 

 כ"ז תיבות, מאה אותיות

 במדבר:יד:ט 4111

אּו ֶאת ַעם  ירְּ ַאֶתם ַאל תִׁ ֹרדּו וְּ מְּ ה ַאל תִׁ ַאְך ַביֹהוָּ
נּו  תָּ ם ֵמֲעֵליֶהם ַויֹהוָּה אִׁ לָּ ר צִׁ ֵמנּו ֵהם סָּ י ַלחְּ ֶרץ כִׁ אָּ הָּ

ם אֻׁ ירָּ  ַאל תִׁ

20 69 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א קי"א מת רבא ואז נולד רב אשי ובתר הכי נפיש שמדא באר"י ואימעטא 
 הוראה, ונחית רבין ורב דימי לבבל, ופלא

 ר:יד:יבבמדב 4118
צּום  עָּ גֹוי גָּדֹול וְּ ָך לְּ ֶאֱעֶשה ֹאתְּ ֶשנּו וְּ אֹורִׁ ַאֶכנּו ַבֶדֶבר וְּ

ֶמנּו  מִׁ
9 40 

 בשנת ד"א קי"ח נעשה הלל לנשיא והוא התקין לוח העיבור עד היום הזה

 במדבר:יד:יד 4120

ֹהוָּה  ה יְּ י ַאתָּ עּו כִׁ מְּ ֶרץ ַהזֹאת שָּ אָּ רּו ֶאל יֹוֵשב הָּ מְּ אָּ וְּ
ה יְּ  ה ַאתָּ אָּ רְּ ן נִׁ ַעיִׁ ן בְּ ם ַהֶזה ֲאֶשר ַעיִׁ עָּ ֶקֶרב הָּ ה בְּ ֹהוָּ

ֵניֶהם  פְּ ה ֹהֵלְך לִׁ נָּן ַאתָּ ד עָּ ַעמֻׁ ָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּובְּ נְּ ַוֲענָּ
ה לָּ יְּ ַעמּוד ֵאש לָּ ם ּובְּ  יֹומָּ

30 111 

 קי"א אותיות, ועוד שני פסוקים בזה המנין, במדבר ה' ט"ו, דברים ל"א כ"ט, והכוונה נסתרה

תָּ ֵלאֹמר במדבר:יד:יז 4124 ַברְּ ַדל נָּא ֹכַח ֲאֹדנָּי ַכֲאֶשר דִׁ גְּ ה יִׁ ַעתָּ  28 8 וְּ

 במדבר:יד:יח 4125

ו ַרב ֶחֶסד ֹנֵשא עָּ ם וְּ ה ֶאֶרְך ַאַפיִׁ ֹהוָּ ַנֵקה לֹא יְּ ַשע וְּ פָּ ן וָּ
ַעל ַנֶקה ֹפֵקד ֲעויְּ  ים וְּ ֵלשִׁ ים ַעל שִׁ נִׁ בֹות ַעל בָּ ן אָּ

ים ֵבעִׁ  רִׁ

20 68 

ופסוק שני שני פסוקים ברמז אחד, בפסוק ראשון כ"ח אותיות, ובצירוף שניהם, כ"ח תיבות, לרמז לכח ה',  
 אותיות כמנין חיים, חכם והבן

ֹהוָּה ֶאת במדבר:יד:כא 4127 בֹוד יְּ ֵלא כְּ מָּ יִׁ י וְּ נִׁ ם ַחי אָּ אּולָּ ל  וְּ ֶרץכָּ אָּ  31 9 הָּ

ד"א קכ"ז נעשה רב אשי לר"י בסורא והוא אשר חיבר תלמוד בבלי, ובזו השנה נתחבר תלמוד ירושלמי, ע"י 
 רבי יוחנן,  ולמפרע בזו המספר, )שמות ח' ו'( ויאמר וכו' למען תדע כי אין כה' אלקינו
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 במדבר:יד:לד 4140

ים יֹום  עִׁ בָּ ֶרץ ַארְּ אָּ ֶתם ֶאת הָּ ים ֲאֶשר ַתרְּ ַפר ַהיָּמִׁ סְּ מִׁ בְּ
אּו ֶאת ֲעו שְּ נָּה תִׁ נָּה יֹום ַלשָּ ים נֹ יֹום ַלשָּ עִׁ בָּ ֵתיֶכם ַארְּ

י תִׁ נּואָּ ֶתם ֶאת תְּ יַדעְּ נָּה וִׁ  שָּ

20 82 

בשנת ד"א ק"מ הי' רעש גדול וערים רבים נפלו, ועלה הים והפיץ ערים רבים נפש ובהמה אין מספר )וקצת 
 רמז בפסוק למנין השנה והבן(

 במדבר:טו:כט 4180
ה ַאַחת  ם תֹורָּ תֹוכָּ ר בְּ ַלֵגר ַהגָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ ח בִׁ רָּ ֶאזְּ הָּ

גָּה גָּ שְּ ֹעֶשה בִׁ ֶכם לָּ ֶיה לָּ הְּ  יִׁ
12 49 

 בשנת ד"א ק"פ נתגרשו כל היהודים מאלכסנדריא של מצרים

 במדבר:טו:מ 4186
יֶתם ֶאת רּו ַוֲעשִׁ כְּ זְּ ַמַען תִׁ ל  לְּ וכָּ צְּ יֶתם תָּ מִׁ יִׁ הְּ י וִׁ

ים ֵלאֹלֵהיֶכם ֹדשִׁ  קְּ
9 42 

קפו מת רב אשי, ולא הספיק לסיים התלמוד, וסיימהו התלמידים ע"ג שנה  מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א
 אחרי מותו, ריטב"א פ"ק דע"ז

והיה אם שמוע, ופרשת ציצית יש בכללו אלף  -מספר האותיות של כל פרשת קריאת שמע, שמע ואגב לפלא 
 אותיות במכוון

 במדבר:טז:ג 4196

ֶכם  רּו ֲאֵלֶהם ַרב לָּ ַעל ַאֲהֹרן ַויֹאמְּ ֲהלּו ַעל ֹמֶשה וְּ קָּ ַויִׁ
י  לכִׁ ֹהוָּה ּוַמדּוַע  כָּ ם יְּ תֹוכָּ ים ּובְּ ֹדשִׁ ם קְּ ה כֻׁלָּ ֵעדָּ הָּ

ֹהוָּה ַהל יְּ אּו ַעל קְּ ַנשְּ תְּ  תִׁ

21 79 

רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה', בגמט' כמנין תשתרר, וזו התיבה הוא המנין היותר גדול 
 בחשבון בתורה

 במדבר:טז:ט 4202

ֶכם ֵמֲעַדת  ֵאל ֶאתְּ רָּ שְּ יל ֱאֹלֵהי יִׁ דִׁ בְּ י הִׁ ֶכם כִׁ ַעט מִׁ ַהמְּ
שְּ  יו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת מִׁ ֶכם ֵאלָּ יב ֶאתְּ רִׁ ַהקְּ ֵאל לְּ רָּ שְּ ַכן יִׁ

ם תָּ רְּ שָּ ה לְּ ֵעדָּ ֵני הָּ פְּ ַלֲעֹמד לִׁ ה וְּ ֹהוָּ  יְּ

21 86 

 ת, אותיות כמנין שם אלקיםכ"א תיבו

 במדבר:טז:ל 4222

יהָּ  ה ֶאת פִׁ מָּ ֲאדָּ ה הָּ תָּ צְּ ֹהוָּה ּופָּ א יְּ רָּ בְּ ה יִׁ יאָּ רִׁ ם בְּ אִׁ וְּ
ֶאת ם וְּ ה ֹאתָּ עָּ לְּ ל  ּובָּ ה כָּ ֹאלָּ ים שְּ דּו ַחיִׁ יָּרְּ ֶהם וְּ ֲאֶשר לָּ

ֹהוָּה ֵאֶלה ֶאת יְּ ים הָּ ֲאנָּשִׁ ֲאצּו הָּ י נִׁ ֶתם כִׁ יַדעְּ  וִׁ

24 91 

 רים, ופלארמז פלא, בשנת ד"א רכ"ב הי' רעש גדול באנטוכי ונפלו לארץ הארמון וכל מושב הקס
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 במדבר:יז:יא 4234

ֶליהָּ  ֶתן עָּ ה וְּ תָּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַמחְּ
ה ֶאל  ֵהרָּ הֹוֵלְך מְּ ֹטֶרת וְּ ים קְּ שִׁ ֵבַח וְּ זְּ ֵאש ֵמַעל ַהמִׁ

נֵ  פְּ לִׁ א ַהֶקֶצף מִׁ י יָּצָּ ַכֵפר ֲעֵליֶהם כִׁ ה וְּ ֵעדָּ ֹהוָּה ֵהֵחל הָּ י יְּ
ֶגף  ַהנָּ

27 97 

ד, הרג מלך פרס הרבה מן האמוראים ותפס את נערי בנ"י ועמדו בנ"י מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א רל
 בצרה גדולה בעוה"ר

 במדבר:יז:יז 4244

ב  ֵבית אָּ ם ַמֶטה ַמֶּטה לְּ תָּ ַקח ֵמאִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַדֵבר ֶאל בְּ
ל  ֵמֵאת ר ַמּטֹות כָּ שָּ ֵנים עָּ ם שְּ ֵבית ֲאֹבתָּ יֵאֶהם לְּ שִׁ נְּ

ֹתב ַעל ַמֵּטהּו כְּ מֹו תִׁ יש ֶאת שְּ  אִׁ

24 80 

 בשנת ד"א רמ"ד קם עלמא בלא מלכא, סד"ע זוטא

 במדבר:יח:ב 4257
יָך הַ  בִׁ י ֵשֶבט אָּ ַגם ֶאת ַאֶחיָך ַמֵּטה ֵלוִׁ וּו וְּ לָּ יִׁ ְך וְּ תָּ ֵרב אִׁ קְּ

ֵעדֻׁת ֵני ֹאֶהל הָּ פְּ ְך לִׁ תָּ ֶניָך אִׁ ה ּובָּ ַאתָּ תּוָך וְּ רְּ ישָּ ֶליָך וִׁ  עָּ
18 68 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חיים

 במדבר:יח:ה 4260
שְּ  ֵאת מִׁ ֶמֶרת ַהֹקֶדש וְּ שְּ ֶתם ֵאת מִׁ ַמרְּ ֵבַח ּושְּ זְּ ֶמֶרת ַהמִׁ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִׁ ֶיה עֹוד ֶקֶצף ַעל בְּ הְּ לֹא יִׁ  וְּ
14 53 

 -בשנת ד"א ר"ס נחתם התלמוד בבלי, ואגב בסופו ר"ת יעקב 

 במדבר:יח:יב 4267
ר וְּ  הָּ צְּ לֹכל ֵחֶלב יִׁ ם ֲאֶשר  כָּ יתָּ ן ֵראשִׁ גָּ דָּ ירֹוש וְּ ֵחֶלב תִׁ

ים ַתתִׁ ָך נְּ נּו ַליֹהוָּה לְּ תְּ  יִׁ
13 49 

 בשנת ד"א רס"ז התחלת תקופת רבנן סבוראי

 במדבר:יח:כ 4271

ֵחֶלק לֹא  ל וְּ חָּ נְּ ם לֹא תִׁ צָּ ַארְּ ֹהוָּה ֶאל ַאֲהֹרן בְּ ַויֹאֶמר יְּ
ֵני  תֹוְך בְּ ָך בְּ תְּ ַנֲחלָּ ָך וְּ קְּ י ֶחלְּ ם ֲאנִׁ תֹוכָּ ָך בְּ ֶיה לְּ הְּ יִׁ

ֵאל רָּ שְּ  יִׁ

18 68 

המנין לפי טה"ע בשנת ד"א רע"א נולד מחמד ואז נתגדל אמונת ישמעאלים, ומשנה זו מתחיל חשבונם, ופלא 
 ברמז

 במדבר:יט:יב 4299

ר  הָּ טְּ י יִׁ יעִׁ בִׁ י ּוַביֹום ַהשְּ ישִׁ לִׁ א בֹו ַביֹום ַהשְּ ַחּטָּ תְּ הּוא יִׁ
י ּוַביֹו ישִׁ לִׁ א ַביֹום ַהשְּ ַחּטָּ תְּ ם לֹא יִׁ אִׁ י לֹא וְּ יעִׁ בִׁ ם ַהשְּ

ר הָּ טְּ  יִׁ

17 72 
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 טו"ב תיבות, אותיות כמנין חסד

 במדבר:יט:יד 4301
ֹאֶהל י יָּמּות בְּ ם כִׁ דָּ ה אָּ ל  זֹאת ַהתֹורָּ ֹאֶהל כָּ א ֶאל הָּ ַהבָּ

לוְּ  ים כָּ ַעת יָּמִׁ בְּ א שִׁ מָּ טְּ ֹאֶהל יִׁ  ֲאֶשר בָּ
16 54 

 אחרי ד"א ש' בטלו הישיבות מפני שנאת מלכי פרס וגזירותיהם, ופלא ברמז

 במדבר:יט:טז 4303
ֵמת אֹו  ֹכלוְּ  ֶדה ַבֲחַלל ֶחֶרב אֹו בְּ ֵני ַהשָּ ַגע ַעל פְּ ֲאֶשר יִׁ

ים ַעת יָּמִׁ בְּ א שִׁ מָּ טְּ ֶבר יִׁ קָּ ם אֹו בְּ דָּ ֶעֶצם אָּ  בְּ
18 57 

א, גם בעת ההוא הי' רעב של כלי' כמעט בשנים הללו ד"א ש"ד עד ש"ז היו רעשים גדולים בכל מדינת איטלי
 בכל העולם ומתו עם רב לא יספר 

ַעל ַאֲהֹרן במדבר:כ:ב 4307 ֲהלּו ַעל ֹמֶשה וְּ קָּ ה ַויִׁ ֵעדָּ ם לָּ יָּה ַמיִׁ לֹא הָּ  31 9 וְּ

מנין הפסוק לפי טה"ע, יתר"ו, בשנת ד"א שז הי' רעב של כלי' כמעט בכל העולם ומתו עם רב לא יספר, 
 סה"ד 

 במדבר:כ:ה 4314

קֹום  נּו ֶאל ַהמָּ יא ֹאתָּ בִׁ הָּ ם לְּ ַריִׁ צְּ מִׁ נּו מִׁ יתֻׁ ה ֶהֱעלִׁ מָּ לָּ וְּ
ם  מֹון ּוַמיִׁ רִׁ ֶגֶפן וְּ ֵאנָּה וְּ קֹום ֶזַרע ּותְּ ע ַהֶזה לֹא מְּ רָּ הָּ

תֹות שְּ ן לִׁ  ַאיִׁ

18 74 

 בשנת ד"א שי"ד יצא הגזירה מאת אפיפיור להעלות על המוקד כל ספרי התלמוד ומפרשיו, ופלא

 :ובמדבר:כא 4344
כּו ֶאת  ַנשְּ ים ַויְּ פִׁ רָּ ים ַהשְּ שִׁ חָּ ם ֵאת ַהנְּ עָּ ֹהוָּה בָּ ַשַלח יְּ ַויְּ

ם ַויָּמ עָּ ֵאלרָּ  ַעם תהָּ רָּ שְּ יִׁ  ב מִׁ
13 51 

באנטוכי ונפלו כל גדולי הבנינים ומתו ברעש יותר מס' אלף והיתה  בשנת ד"א שמ"ד געשה ורעשה הארץ
 למעון תנים, סה"ד

 במדבר:כא:יד 4348
ה  סּופָּ ֹהוָּה ֶאת וֵָּהב בְּ ֲחֹמת יְּ לְּ ֵסֶפר מִׁ ַמר בְּ ַעל ֵכן ֵיאָּ

נֹון ים ַארְּ לִׁ חָּ ֶאת ַהנְּ  וְּ
12 45 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א שמ"ח האחרון של רבנן סבוראי ומן אז התחיל תקופת הגאונים ופלא

 במדבר:כב:ה 4374

ה ֲאֶשר ַעל  תֹורָּ ֹער פְּ ם ֶבן בְּ עָּ לְּ ים ֶאל בִׁ כִׁ אָּ ַלח ַמלְּ שְּ ַויִׁ
א  ֵנה ַעם יָּצָּ רֹא לֹו ֵלאֹמר הִׁ קְּ ֵני ַעמֹו לִׁ ר ֶאֶרץ בְּ ַהנָּהָּ

מִׁ  ימִׁ לִׁ מֻׁ הּוא ֹיֵשב מִׁ ֶרץ וְּ אָּ ה ֶאת ֵעין הָּ סָּ ֵנה כִׁ ם הִׁ ַריִׁ  צְּ

28 95 
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מנין הפסוק לפי טה"ע בשנת ד"א שע"ד ראה הקיסר בחכמת המזלות שמלכות רומי תהי' נכנע לעם 
הנימולים, וצוה להמית את כל היהודים אשר ימאנו להמיר, ולא ידע שהדברים מגיעים אל הישמעאלים שגם 

 ימולים סה"ד, ופלא ברמזהם נ

 במדבר:כב:יא 4384
ם ַהֹיֵצא מִׁ  עָּ ֵנה הָּ ה הִׁ ֶרץ ַעתָּ אָּ ַכס ֶאת ֵעין הָּ ם ַויְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

יו תִׁ ֵגַרשְּ ֶחם בֹו וְּ לָּ הִׁ י ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל לְּ ה לִׁ בָּ ה קָּ כָּ  לְּ
18 65 

כמו ד"א שפ"ד הי' מלך אחד שהרג כמעט כל מלכות בית דוד והשאיר אך נקיבה אחת שממנה נולד בוסתנאי, 
 ופלא, סה"ד 

 במדבר:כב:כד 4397
ֶזה  ֵדר מִׁ ים גָּ מִׁ רָּ עֹול ַהכְּ שְּ מִׁ ֹהוָּה בְּ ַאְך יְּ ַוַיֲעֹמד ַמלְּ

ֶזה ֵדר מִׁ גָּ  וְּ
9 38 

 , ויצו לבנות הבית על תלו בשנת ד"א שצ"ז, עמר בן קטף נכד מחמד לכד ירושלים מיד הנוצרים

 במדבר:כג:ה 4420
ֹכה  ק וְּ לָּ ם ַויֹאֶמר שּוב ֶאל בָּ עָּ לְּ י בִׁ פִׁ ר בְּ בָּ ה דָּ ֹהוָּ ַויֶָּשם יְּ

ַדֵבר  תְּ
11 38 

 מתחילת הפרשה עד סו"פ כאן יש תשי"ג תיבות כמנין שוב מחרון אפך 

 במדבר:כג:י 4420
נָּה ֲעַפר ַיֲעקֹ  י מָּ ֹמת מִׁ ֵאל תָּ רָּ שְּ ר ֶאת ֹרַבע יִׁ פָּ סְּ ב ּומִׁ

ֹמהּו י כָּ יתִׁ י ַאֲחרִׁ הִׁ ים ּותְּ רִׁ שָּ י מֹות יְּ שִׁ  ַנפְּ
15 56 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א ת"כ נתן המלך נערה שבוי' אל בוסתנאי, ונתגיירה והיתה לו לאשה והוליד 
 ממנה בנים ובנות ובזה נתקיים מלכות בית דוד שהמלך הרגם כולם בל"ה שנים מקודם, סה"ד, ופלא והפלא

 במדבר:כג:כג 4438
ֵמר  ֵעת ֵיאָּ ֵאל כָּ רָּ שְּ יִׁ לֹא ֶקֶסם בְּ ַיֲעֹקב וְּ י לֹא ַנַחש בְּ כִׁ

ַעל ֵאל ֵאל ַמה פָּ רָּ שְּ יִׁ ַיֲעֹקב ּולְּ  לְּ
14 50 

 במדבר:כג:כד 4439
ַכב ַעד  שְּ א לֹא יִׁ ַנשָּ תְּ י יִׁ ַכֲארִׁ יא יָּקּום וְּ בִׁ לָּ ם כְּ ֶהן עָּ

ֶתהיֹאַכל טֶ  שְּ ים יִׁ לִׁ ַדם ֲחלָּ  ֶרף וְּ
14 50 

 יבות, נ' אותיותי"ד ת -שני פסוקים כאחד במנין 

 במדבר:כד:ב 4442
ֵאל ֹשֵכן  רָּ שְּ א ֶאת יִׁ ם ֶאת ֵעינָּיו ַוַירְּ עָּ לְּ א בִׁ שָּ ַויִׁ

ים יו רּוַח ֱאֹלהִׁ לָּ י עָּ הִׁ יו ַותְּ טָּ בָּ שְּ  לִׁ
13 51 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א תמ"ב נסתלקו חגי זכרי' ומלאכי 
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ֵאל במדבר:כד:ה 4450 רָּ שְּ ֹנֶתיָך יִׁ כְּ שְּ ֶליָך ַיֲעֹקב מִׁ  26 6 ַמה ֹּטבּו ֹאהָּ

ו' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי', והפסוק בגימט' אלף תרצ"א, כמנין הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, 
 כבם ודמו סלה, ופלאכשוכמנין רגזו ואל חחטאו אמרו בלבבכם על מ

 במדבר:כד:ו 4451
יּו  ּטָּ ים נִׁ לִׁ חָּ נְּ ֹהוָּה כִׁ ים נַָּטע יְּ לִׁ ר ַכֲאהָּ ַגֹנת ֲעֵלי נָּהָּ כְּ

ם יִׁ ים ֲעֵלי מָּ זִׁ  ַכֲארָּ
11 45 

 לפי שי' הראב"ד, בזו השנה סיום רבנן סבוראי והתחלת הגאונים

 במדבר:כד:טו 4460
ם ַהֶגֶבר  אֻׁ ֹער ּונְּ נֹו בְּ ם בְּ עָּ לְּ ם בִׁ אֻׁ לֹו ַויֹאַמר נְּ שָּ א מְּ שָּ ַויִׁ

ן יִׁ עָּ ם הָּ תֻׁ  שְּ
11 41 

  4460אם תחשוב בכל עשר ספירות אחד שני שלישי עד עשרה ובכללו עולה 

ַפר ֵשמֹות במדבר:כו:נג 4541 סְּ מִׁ ה בְּ ַנֲחלָּ ֶרץ בְּ אָּ ֵלק הָּ ֵאֶלה ֵתחָּ  26 6 לָּ

 ו' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

 במדבר:כו:סג 4551
ֵני  דּו ֶאת בְּ קְּ זָּר ַהֹכֵהן ֲאֶשר פָּ עָּ ֶאלְּ קּוֵדי ֹמֶשה וְּ ֵאֶלה פְּ

ֵרחֹו ֵדן יְּ ב ַעל ַירְּ ֹבת מֹואָּ ַערְּ ֵאל בְּ רָּ שְּ  יִׁ
15 57 

 במדבר:כו:סד 4552
ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן  קּוֵדי ֹמֶשה וְּ פְּ יש מִׁ יָּה אִׁ ֵאֶלה לֹא הָּ ּובְּ

ינָּי ַבר סִׁ דְּ מִׁ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ דּו ֶאת בְּ קְּ  ֲאֶשר פָּ
15 57 

  
שני פסוקים כאחד במנין, ט"ו תיבות, נז אותיות, 

 כמנין ז"ן
  

יו במדבר:כז:י 4563 בִׁ תֹו ַלֲאֵחי אָּ ַתֶתם ֶאת ַנֲחלָּ ים ּונְּ ם ֵאין לֹו ַאחִׁ אִׁ  32 9 וְּ

רּוֹחת לְּ  במדבר:כז:טז 4569 ה ֱאֹלֵהי הָּ ֹהוָּ ֹקד יְּ פְּ ליִׁ ה כָּ ֵעדָּ יש ַעל הָּ ר אִׁ שָּ  32 9 בָּ

 שני פסוקים ברמז אחד, ט' תיבות ל"ב אותיות, רמז לב טוב והבן

 במדבר:כז:כא 4574

ַפט  שְּ מִׁ ַאל לֹו בְּ שָּ זָּר ַהֹכֵהן ַיֲעֹמד וְּ עָּ ֵני ֶאלְּ פְּ לִׁ וְּ
יו יָֹּבאּו ַעל פִׁ אּו וְּ יו ֵיצְּ ה ַעל פִׁ ֹהוָּ ֵני יְּ פְּ ים לִׁ אּורִׁ הּוא  הָּ

לוְּ  תֹו וְּ  כָּ ֵאל אִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ לבְּ ה כָּ ֵעדָּ  הָּ

23 86 

 כ"ג תיבות, אותיות כמנין שם אלקים
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ַשבַ  במדבר:כח:י 4586 ּהֹעַלת ַשַבת בְּ כָּ סְּ נִׁ יד וְּ מִׁ  26 7 תֹו ַעל ֹעַלת ַהתָּ

 כמנין שם הוי' והבןז' תיבות כ"ו אותיות 

 במדבר:כח:לא 4606
ֶכם  יּו לָּ הְּ ם יִׁ ימִׁ מִׁ תֹו ַתֲעשּו תְּ חָּ נְּ יד ּומִׁ מִׁ ַבד ֹעַלת ַהתָּ לְּ מִׁ

ֵכיֶהם סְּ נִׁ  וְּ
9 41 

 בשנת ד"א תר"ו נתמנה רב עמרם גאון בסורא, והוא אשר שלח סדר התפילות לספרד סידור רב עמרם 

 במדבר:כט:א 4607

ֶיה  הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ ד ַלֹחֶדש מִׁ ֶאחָּ י בְּ יעִׁ בִׁ ּוַבֹחֶדש ַהשְּ
ֶכם ל  לָּ ֶיה כָּ הְּ ה יִׁ רּועָּ ה לֹא ַתֲעשּו יֹום תְּ ֶלאֶכת ֲעֹבדָּ מְּ

ֶכם  לָּ

17 65 

 טוב תיבות, אותיות כמנין אדני

 במדבר:כט:ז 4613
ֶכם  ֶיה לָּ הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ י ַהֶזה מִׁ יעִׁ בִׁ שֹור ַלֹחֶדש ַהשְּ ּוֶבעָּ

ֹשֵתיֶכם יֶתם ֶאת ַנפְּ נִׁ עִׁ ל  וְּ ה לֹא ַתֲעשּוכָּ אכָּ לָּ  מְּ
15 61 

שי הי' מולך על רומי וספרד וצוה ליהודים שימירו את דתם במשך חודש בשנת ד"א תרי"ג, שישבוק מלך כו
 אחד, ואם לא ימותם, ורבים המירו, ורבים נהרגו עקה"ש, סה"ד 

 במדבר:כט:יג 4619

ֵני  ים בְּ רִׁ יֹחַח ַליֹהוָּה פָּ ֵשה ֵריַח נִׁ ה אִׁ ֶתם ֹעלָּ ַרבְּ קְּ הִׁ וְּ
נָּה  ֵני שָּ ים בְּ שִׁ בָּ ם כְּ נָּיִׁ ם שְּ ר ֵאילִׁ שָּ ה עָּ ֹלשָּ ר שְּ קָּ בָּ

יּו הְּ ם יִׁ ימִׁ מִׁ ר תְּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ  ַארְּ

20 78 

בשנת ד"א תרי"ט מלך רב מתתיהו אחרי מות רב מנחם בפומבדיתא, ורמז שמו תמימים יהיו, אותיות 
 מתתיהו,

 במדבר:לא:ד 4666
חּו  ֹכלֶאֶלף ַלַמֶּטה ֶאֶלף ַלַמֶּטה לְּ  לְּ שְּ ֵאל תִׁ רָּ שְּ ַמטֹות יִׁ

א בָּ  ַלצָּ
9 35 

 בשנת ד"א תרס"ו נולד רב שרירא גאון והוא הי' מבית דוד

 במדבר:לב:טז 4728
ֵננּו ֹפה  קְּ מִׁ ֶנה לְּ בְּ ֹרת צֹאן נִׁ דְּ רּו גִׁ יו ַויֹאמְּ שּו ֵאלָּ גְּ ַויִׁ

ַטֵפנּו ים לְּ רִׁ עָּ  וְּ
10 44 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א תשכ"ח נולד רבינו גרשום מאור הגולה, והוא אשר גדר ותיקן הרבה 
 גדרות צאן תקנות וחרמים אשר נתקבלו ברוב תפוצות ישראל, רמז בפסוק
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 במדבר:לב:כט 4746

אּוֵבן  ֵני רְּ ד ּובְּ ֵני גָּ רּו בְּ ם ַיַעבְּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם אִׁ
ֵדן ֶכם ֶאת ַהַירְּ תְּ ל  אִׁ ה כָּ ֹהוָּ ֵני יְּ פְּ ה לִׁ מָּ חָּ לְּ לּוץ ַלמִׁ חָּ

ֶהם ֶאת ֶאֶרץ  ַתֶתם לָּ ֵניֶכם ּונְּ פְּ ֶרץ לִׁ אָּ ה הָּ שָּ בְּ כְּ נִׁ וְּ
זָּה ד ַלֲאחֻׁ עָּ לְּ  ַהגִׁ

26 103 

 כ"ו תיבות, ק"ג אותיות

 במדבר:לג:ב 4760
ה  ֹהוָּ י יְּ ֵעיֶהם ַעל פִׁ ַמסְּ ֵאיֶהם לְּ ֹתב ֹמֶשה ֶאת מֹוצָּ כְּ ַויִׁ

ֵאיֶהם מֹוצָּ ֵעיֶהם לְּ ֵאֶלה ַמסְּ  וְּ
11 50 

בשנת ד"א תש"ס ארבעה חכמי ישראל נסעו בספינה ונתפסו בידי שודדי ים והא' ר' משה ב"ר חנוך הביאו 
חושיאל הביאו אותו  אותו לספרד ועשאהו לראש ישיבה והפך אל כל מדינת ספרד למרכז התורה, והשני ר'

 לאפריקע ויסד שם ישיבה גדולה

להפצת התורה במצרים, והרביעי לא נודע והשלישי ר' שמרי' נמכר למצרים והעמיד שם ישיבה ופעל הרבה 
 שמו, ופלא ברמז הפסוק

 במדבר:לג:ג 4757

ר יֹום  שָּ ה עָּ שָּ אשֹון ַבֲחמִׁ רִׁ ֵסס ַבֹחֶדש הָּ מְּ עּו ֵמַרעְּ סְּ ַויִׁ
שְּ  ֵני יִׁ אּו בְּ ֳחַרת ַהֶפַסח יָּצְּ מָּ אשֹון מִׁ רִׁ ֵאל ַלֹחֶדש הָּ רָּ

ֵעיֵני ה לְּ מָּ יָּד רָּ ל  בְּ םכָּ יִׁ רָּ צְּ  מִׁ

19 81 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א תשנ"ז נעשה רב האי גאון לר"י, והוא הרביץ תורה יותר מכל הגאונים 
 תבל, והוא סוף הגאונים, ורמז ובנ"י יוצאים ביד רמה.ולאורו הלכו בכל קצוי 

ידִׁ  במדבר:לג:טו 4773 פִׁ עּו ֵמרְּ סְּ יַויִׁ ינָּ ַבר סִׁ דְּ מִׁ  25 5 ם ַוַיֲחנּו בְּ

 רמז מרפידים  -בשנת ד"א תשע"ג נולד הרי"ף 

ֶרץ במדבר:לג:יט 4778 ֹמן פָּ רִׁ ה ַוַיֲחנּו בְּ מָּ תְּ עּו ֵמרִׁ סְּ  22 5 ַויִׁ

נָּה במדבר:לג:כ 4779 בְּ לִׁ ֶרץ ַוַיֲחנּו בְּ ֹמן פָּ עּו ֵמרִׁ סְּ  22 5 ַויִׁ

 שני פסוקים שוין באותיות ובתיבות, ה' תיבות כ"ב אותיות

 במדבר:לג:לט 4797
ֹהר  ֹמתֹו בְּ נָּה בְּ ַאת שָּ ים ּומְּ רִׁ ֶעשְּ ֹלש וְּ ַאֲהֹרן ֶבן שָּ וְּ

ר הָּ  הָּ
9 33 

 בשנת ד"א תשצ"ז מת רב האי גאון ובזה סיום הגאונים, ופסקו הישיבות בבבל
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 במדבר:לג:נד 4813

ַרב  ֹחֵתיֶכם לָּ פְּ שְּ מִׁ ל לְּ גֹורָּ ֶרץ בְּ אָּ ֶתם ֶאת הָּ ַנַחלְּ תְּ הִׁ וְּ
תֹו ֶאל יט ֶאת ַנֲחלָּ עִׁ ַעט ַתמְּ ַלמְּ תֹו וְּ בּו ֶאת ַנֲחלָּ ֲאֶשר  ַתרְּ

ַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם  ֶיה לְּ הְּ ל לֹו יִׁ ה ַהגֹורָּ מָּ ֵיֵצא לֹו שָּ
לּו ֶנחָּ תְּ  תִׁ

24 100 

 כ"ד תיבות, מאה אותיות

ַמּטֵ  במדבר:לד:כג 4837 ֵני יֹוֵסף לְּ בְּ יֵאל ֶבן ֵאֹפדלִׁ יא ַחנִׁ ַנֶשה נָּשִׁ ֵני מְּ  33 9 ה בְּ

 תל"ז נולד רב יוסף אבן מיגאש רבו של הרמב"ם, ורמז בפסוק לבני יוסףבשנת ד"א ת

ֶכם במדבר:לה:יג 4856 ֶיינָּה לָּ הְּ ט תִׁ לָּ קְּ ֵרי מִׁ ֵתנּו ֵשש עָּ ים ֲאֶשר תִׁ רִׁ ֶהעָּ  31 8 וְּ

בשנת ד"א תתנ"ו התקבצו הנוצרים מכל המדינות ועשו הריגות ושמד בכל התפוצות ונהרגו אלפים ורבבות 
ברמז המספר  ופלאעל קדה"ש, והי' עת צרה גדולה ליהודים ועשו חכמים הרבה קינות וסליחות על זה, 

 בתיבת "תתנו"

 במדבר:לה:יז 4856
הּו ַויָֹּמת ֹרֵצַח הּוא  כָּ ּה הִׁ ֶאֶבן יָּד ֲאֶשר יָּמּות בָּ ם בְּ אִׁ וְּ

ֹרֵצחַ   מֹות יּוַמת הָּ
13 43 

 ופלאפסוק ד"א תתנ"ו לפי המנין בטה"ע, ר"ת של הפסוק באיבה ומרה יהיו, 

 במדבר:לה:כה 4865

יַ  ֹרֵצַח מִׁ ה ֶאת הָּ ֵעדָּ ילּו הָּ צִׁ הִׁ יבּו וְּ ֵהשִׁ ם וְּ ד ֹגֵאל ַהדָּ
ּה  יַָּשב בָּ ה וְּ מָּ טֹו ֲאֶשר נָּס שָּ לָּ קְּ יר מִׁ ה ֶאל עִׁ ֵעדָּ ֹאתֹו הָּ
ֶשֶמן ַהֹקֶדש ַשח ֹאתֹו בְּ ֹדל ֲאֶשר מָּ  ַעד מֹות ַהֹכֵהן ַהגָּ

27 92 

תתס"ה מת רש"י, וגם תלמידו רבי שמחה, מחבר המחזור וויטרי, רמז  מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א
 בפסוק, עד מות הכהן הגדול

 במדבר:לה:לג 4877

ם הּוא  י ַהדָּ ּה כִׁ ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם בָּ אָּ יפּו ֶאת הָּ לֹא ַתֲחנִׁ וְּ
ַפְך  ם ֲאֶשר שֻׁ כַֻׁפר ַלדָּ ֶרץ לֹא יְּ אָּ לָּ ֶרץ וְּ אָּ יף ֶאת הָּ ַיֲחנִׁ

כֹו ַדם ֹשפְּ ם בְּ י אִׁ ּה כִׁ  בָּ

24 75 

בשנת ד"א תתע"ז הי' רעש גדול בארץ איטליא ואשכנז והי' קץ חם ושרב גדול והלבנה היתה אדום כדם, 
 וכמ"פ הי' נראה צבע זה בכל שטח הרקיע, ואש מתלקחת

במנין הפסוקים מהתחלת סדר שמות עד כאן, הוא במנין ג"א של"ח, והוא השנה של חורבן בית המקדש 
 הראשון בעוה"ר, ופלא ברמז הפסוק
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 במדבר:לו:ג 4880

ה  עָּ רְּ גְּ נִׁ ים וְּ נָּשִׁ ֵאל לְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵטי בְּ בְּ ֵני שִׁ בְּ ד מִׁ ֶאחָּ יּו לְּ הָּ וְּ
נֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַמֶּטה ֲאֶשר  ַנֲחַלת ֲאֹבֵתינּו וְּ ן מִׁ תָּ ַנֲחלָּ

ֵרעַ  גָּ ֵתנּו יִׁ ֹגַרל ַנֲחלָּ ֶהם ּומִׁ ֶיינָּה לָּ הְּ  תִׁ

21 93 

 בשנת ד"א תת"פ מת רבי יהודה בן שמואל אבן תבון, ושמו נזכר בפסוק, והיו לאחד מבני שבטי בנ"י והבן

 דברים:א:ה 4895
יל ֹמֶשה ֵבֵאר ֶאת  ב הֹואִׁ ֶאֶרץ מֹואָּ ֵדן בְּ ֵעֶבר ַהַירְּ בְּ

ה ַהזֹאת ֵלאֹמר  ַהתֹורָּ
11 43 

בשנת ד"א תתצ"ה נולד רבן של כל ישראל רבינו משה בן מימון, וזהו היותר נפלא מכל החשבונות של מנין 
 הפסוקים, שכתוב מפורש, הואיל משה באר את התורה הזאת, וממשה עד משה לא קם כמשה

 דברים:א:י 4900
ֵבי  כֹוכְּ ֶכם ַהיֹום כְּ נְּ הִׁ ֶכם וְּ ה ֶאתְּ בָּ רְּ ה ֱאֹלֵהיֶכם הִׁ ֹהוָּ יְּ

ֹרב ם לָּ ַמיִׁ  ַהשָּ
9 41 

' אלפים תת"ק אם תעשה חשבון גם יחד מג' אבות, ד' אמהות, וי"ב שבטים, כ"א בשמותיהם הסך הכל הוא ד
 כמנין עין פעמים עין  -ופלא 

י ט דברים:א:יב 4902 ַבדִׁ א לְּ ה ֶאשָּ ֲחכֶ ֵאיכָּ ֶכםרְּ יבְּ רִׁ  28 6 ם ּוַמַשֲאֶכם וְּ

בשנת ד"א תתק"ב חרב בן תמורות יצא לעולם וגזר להוציא ישראל מן הכל והיו שנות חירום ושמדיות על 
 ישראל, ואז ברח הרמב"ם למצרים, סה"ד

 דברים:א:טו 4901

ים  עִׁ ידֻׁ ים וִׁ מִׁ ים ֲחכָּ ֵטיֶכם ֲאנָּשִׁ בְּ אֵשי שִׁ ֶאַקח ֶאת רָּ וָּ
ֵרי ֵמאֹו שָּ ים וְּ פִׁ ֵרי ֲאלָּ ים ֲעֵליֶכם שָּ אשִׁ ם רָּ ֶאֵתן אֹותָּ ת וָּ
ֵטיֶכם בְּ שִׁ ים לְּ רִׁ ֹשטְּ ֹרת וְּ ֵרי ֲעשָּ שָּ ים וְּ שִׁ ֵרי ֲחמִׁ שָּ  וְּ

21 96 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א תתק"א נפטר, ר' יוסף אבן מיגאש, ולפלא להעתיק מסה"ד וז"ל כ' 
הראב"ד שהעידו עליו שאפי' בדורו של משה לא אשתכח כוותי' ששם כתוב הבו לכם אנשים חכמים ונבונים 

נסתלק הנבון ולא אשתכח ולבסוף נבונים לא אשתכח והוא הי' חכם ונבון, והוא השנה במנין הפסוק אשר 
 והוא מפליא פלאות בהתגלות הכתובה בתורה בחשבון הפסוקים משולבים בסדר הדורות

 דברים:א:יז 4908

ים  נִׁ ירּו פָּ עּון לֹא לֹא ַתכִׁ מָּ שְּ ֹדל תִׁ ֹטן ַכגָּ ט ַכקָּ פָּ שְּ ַבמִׁ
ר  בָּ ַהדָּ ים הּוא וְּ ט ֵלאֹלהִׁ פָּ שְּ י ַהמִׁ יש כִׁ ֵני אִׁ פְּ גּורּו מִׁ תָּ

יו תִׁ ַמעְּ בּון ֵאַלי ּושְּ רִׁ ֶכם ַתקְּ ֶשה מִׁ קְּ  ֲאֶשר יִׁ

22 91 

 כ"ב תיבות, צ"א אותיות כמנין השמות

 דברים:א:לג 4923
ֵאש  ֶכם בָּ קֹום ַלֲחֹנתְּ ֶכם מָּ תּור לָּ ֵניֶכם ַבֶדֶרְך לָּ פְּ ַהֹהֵלְך לִׁ

ם נָּן יֹומָּ ּה ּוֶבעָּ כּו בָּ ֶכם ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ֵתלְּ ֹאתְּ ה ַלרְּ לָּ  ַליְּ
16 66 
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בשנת ד"א תתקכ"ג בצרפת טענו על היהודים שהרגו נפש ונשרפו, ואז הי' נוסעי הצלב, וצרות רבות על 
 ם בעוה"רהיהודי

 דברים:א:לז 4928
כֶ  ַללְּ גְּ ֹהוָּה בִׁ ַאַנף יְּ תְּ י הִׁ ה לֹא ַגם בִׁ ם ֵלאֹמר ַגם ַאתָּ

ם בֹא שָּ  תָּ
11 35 

כמנין שם הוי' פעמים אלקים, וכמנין ב"פ שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, וכמנין ולא  2236הפסוק בגמט' 
 ופלא 2236פנים אל פנים בגמט' קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' 

 דברים:א:מב 4932
ֹהוָּה אֵ  י ַויֹאֶמר יְּ ֲחמּו כִׁ לָּ לֹא תִׁ ֶהם לֹא ַתֲעלּו וְּ ַלי ֱאֹמר לָּ

ֵביֶכם ֵני ֹאיְּ פְּ פּו לִׁ גְּ נָּ לֹא תִׁ ֶכם וְּ בְּ רְּ קִׁ י בְּ  ֵאיֶננִׁ
16 63 

רץ תימן ועשה עצמו משיח ואז יצא הרמב"ם כנגדו באגרת תימן הידוע, בשנת ד"א תתקל"ב קם איש אחד בא
 והפסוק )דברים י"ז ד'( והגד לך ושמעתי וכו' נעשתה התועבה הזאת בישראל, בגמט' ד"א תקל"ג, ופלא

 דברים:א:מד 4930

פּו  דְּ רְּ ֶכם ַויִׁ ַראתְּ קְּ ר ַההּוא לִׁ הָּ י ַהֹיֵשב בָּ ֱאֹמרִׁ ַוֵיֵצא הָּ
ֶכם  תּו ֶאתְּ ים ַוַיכְּ ֹברִׁ ֶכם ַכֲאֶשר ַתֲעֶשינָּה ַהדְּ ֶאתְּ

יר ַעד ח ֵשעִׁ מָּ בְּ  הרְּ

16 73 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א תתק"ל היתה רעש גדול בארץ המזרח ויפלו ערים עד היסוד כמהפכת 
 סדום בטריפלי, אנטוקיא, גם אצל התוגריים, ופלא

 דברים:ב:ד 4940
ֵני  בּול ֲאֵחיֶכם בְּ גְּ ים בִׁ רִׁ ם ַצו ֵלאֹמר ַאֶתם ֹעבְּ עָּ ֶאת הָּ וְּ

יר  ֵשעִׁ ים בְּ בִׁ ו ַהֹישְּ ֹאדֵעשָּ ֶתם מְּ ַמרְּ שְּ נִׁ ֶכם וְּ אּו מִׁ ירְּ יִׁ  וְּ
16 66 

 בשנת ד"א תתק"מ נהרג הראב"ד עקה"ש וגם נעשה הריגה גדולה וקידוש השם בעיר ביברט באשכנז

 דברים:ב:ו 4942
רּו  כְּ ם תִׁ ַגם ַמיִׁ ֶתם וְּ ם ַבֶכֶסף ַוֲאַכלְּ תָּ רּו ֵמאִׁ בְּ שְּ ֹאֶכל תִׁ

יֶתם תִׁ ם ַבֶכֶסף ּושְּ תָּ  ֵמאִׁ
11 46 

 בשנת ד"א תתקמ"ב נשללו כל ישראל שבמלכות כי היו בהם עושר רב ורבים נגרשו, ורבים המירו

 דברים:ב:ז 4939

ָך בְּ  ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֵבַרכְּ י יְּ ָך  ֹכלכִׁ תְּ ַמֲעֵשה יֶָּדָך יַָּדע ֶלכְּ
ה  ֹהוָּ נָּה יְּ ים שָּ עִׁ בָּ ֹדל ַהֶזה ֶזה ַארְּ ר ַהגָּ בָּ דְּ ֶאת ַהמִׁ

ר בָּ תָּ דָּ ַסרְּ ְך לֹא חָּ מָּ  ֱאֹלֶהיָך עִׁ

22 78 

ה' אלקיך עמך לא  -מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ד"א תתקל"ט השלים הרמב"ם את חיבורו, ורמז בפסוק 
 חסרת דבר, ופלא
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ים דברים:ב:י 4946 ֲענָּקִׁ ם כָּ רָּ ַרב וָּ דֹול וְּ ּה ַעם גָּ בּו בָּ ים יָּשְּ נִׁ פָּ ים לְּ ֵאמִׁ  34 9 הָּ

 ונתגרשו  גירוש גדול והראשון בצרפת ונתפסו כל היהודים ונלקח מהם ממונם

 דברים:ב:יד 4950

ים ֲאֶשר הָּ  ַהיָּמִׁ נּו וְּ ַברְּ ֵנַע ַעד ֲאֶשר עָּ ֵדש ַברְּ קָּ נּו מִׁ ַלכְּ
נָּה ַעד ֹתם ֹמֶנה שָּ ים ּושְּ ֹלשִׁ ל  ֶאת ַנַחל ֶזֶרד שְּ ַהדֹור כָּ

ֹהוָּה  ַבע יְּ שְּ ֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ַכֲאֶשר נִׁ ה מִׁ מָּ חָּ לְּ ֵשי ַהמִׁ ַאנְּ
ֶהם  לָּ

26 97 

בשנת ד"א תתק"ן נהרג במלחמה השר דון שלמה, הי' חכם וגבור מלחמה ובפרוטוגאל הי' לראש על כל 
החיל, ופלא, ואז נהרג גם רבינו יעקב מאורליינש מבעלי תוס', ואז הי' מסע הצלב השלישי בו טבחו הנוצרים 

 הרבה יהודים בדרכם לכבוש ארץ ישראל

 דברים:ב:כא 4957
ֵניֶהם  פְּ ֹהוָּה מִׁ יֵדם יְּ מִׁ ים ַוַישְּ ֲענָּקִׁ ם כָּ רָּ ַרב וָּ דֹול וְּ ַעם גָּ

ם תָּ בּו ַתחְּ ם ַוֵישְּ שֻׁ ירָּ  ַויִׁ
11 50 

בשנת ה"א תתקנ"ז הי' שמד גדול במלכות ליאון, ובאשכנז בעיר נישא כל היהודים נשרפו על קידוש השם 
 בעוה"ר 

 דברים:ב:כה 4961

ֵחל תֵ  ים ַהיֹום ַהֶזה אָּ ַעמִׁ ֵני הָּ ָך ַעל פְּ תְּ אָּ רְּ יִׁ ָך וְּ דְּ ת ַפחְּ
ל  ַתַחת ֲעָךכָּ מְּ עּון שִׁ מְּ שְּ ם ֲאֶשר יִׁ יִׁ מָּ לּו ַהשָּ חָּ זּו וְּ גְּ רָּ  וְּ

ֶניָך פָּ  מִׁ

18 69 

 וכל דבריו מרומז בפסוק, ופלא -בזו השנה הי' המעשה של ר' אמנון אשר חיבר התפילה הנורא, ונתנה תוקף 

 דברים:ג:ב 4975

י ֹאתֹו  ָך נַָּתתִׁ יָּדְּ י בְּ א ֹאתֹו כִׁ ירָּ ֹהוָּה ֵאַלי ַאל תִׁ ַויֹאֶמר יְּ
ֶאת ל  וְּ יתָּ כָּ שִׁ יתָּ לֹו ַכֲאֶשר עָּ שִׁ עָּ צֹו וְּ ֶאת ַארְּ ַעמֹו וְּ

בֹו ֶחשְּ י ֲאֶשר יֹוֵשב בְּ ֱאֹמרִׁ יֹחן ֶמֶלְך הָּ סִׁ  ןלְּ

25 90 

 אותיות מאיר -מאיר, המהר"ם מרוטנבורג, ורמז האמרי  בשנת ד"א תתקע"ה נולד הגאון ר'

לוְּ  דברים:ג:ז 4980 נּו כָּ ים ַבזֹונּו לָּ רִׁ ַלל ֶהעָּ ה ּושְּ ֵהמָּ  25 6 ַהבְּ

 בשנת ד"א תתקפה היה באשכנז רעב גדול ואכלו כלבים ושקצים, והרעב המשיך שלש שנים

 דברים:ג:יז 4990
ה יָּם  בָּ ֲערָּ ַעד יָּם הָּ ֶנֶרת וְּ כִׁ ל מִׁ בֻׁ ֵדן ּוגְּ ַהַירְּ ה וְּ בָּ ֲערָּ הָּ וְּ

ה חָּ רָּ זְּ ה מִׁ גָּ סְּ ֹדת ַהפִׁ  ַהֶמַלח ַתַחת ַאשְּ
13 54 
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בשנת ד"א תת"צ נראו אותות השמים נפלאים, באותו השנה עלה ים הצפוני והציף ערים רבות ויותר מג' 
 כל הבנינים, ופלא ואלפים איש מתו בשנה זו, והי' רעש גדול בפיהם שנפל

 דברים:ג:כא 4994

ֹרֹאת  וא ֵלאֹמר ֵעיֶניָך הָּ ֵעת ַההִׁ י בָּ ֵּויתִׁ הֹושּוַע צִׁ ֶאת יְּ וְּ
ל  ֵאת ים כָּ כִׁ לָּ ֵני ַהמְּ שְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם לִׁ ה יְּ שָּ ֲאֶשר עָּ

ֹהוָּה לְּ  ֵאֶלה ֵכן ַיֲעֶשה יְּ להָּ ה  כָּ כֹות ֲאֶשר ַאתָּ לָּ ַהַממְּ
ה מָּ  ֹעֵבר שָּ

26 100 

 כ"ו תיבות, ק' אותיות

ֶכם דברים:ג:כב 4995 ם לָּ חָּ לְּ ה ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ַהנִׁ ֹהוָּ י יְּ אּום כִׁ ירָּ  31 8 לֹא תִׁ

 בשנת ד"א תתקצ"ה נולד הרשב"א הלוחם הגדול נגד השכלה בימיו

וא ֵלאֹמר דברים:ג:כג 4996 ֵעת ַההִׁ ֹהוָּה בָּ ַחַנן ֶאל יְּ ֶאתְּ  23 6 וָּ

הסמ"ג חלק מע"ג כתב וז"ל בשנת תתקצ"ו הייתי בספרד להוכיחם ואימץ הקב"ה זרועותי וכו' ותהי לחרדת 
 לין מזוזות וציצית, ופלאאלקים ועשו תשובות גדולות וקבלו אלפים ורבבות תפי

 דברים:ג:כו 5000
ֹהוָּה ַעֵבר יְּ תְּ י ַויֹאֶמר  ַויִׁ ַמע ֵאלָּ לֹא שָּ ֶכם וְּ ַמַענְּ י לְּ בִׁ

ר ַהֶזה בָּ ְך ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד ַבדָּ ה ֵאַלי ַרב לָּ ֹהוָּ  יְּ
19 65 

 מנין הפסוק חמשת אלפים, כאן מתחיל אלף השישי והבן

 דברים:ד:ח 5010
ם כְּ  יקִׁ ים ַצדִׁ טִׁ פָּ שְּ ים ּומִׁ קִׁ דֹול ֲאֶשר לֹו חֻׁ י גֹוי גָּ  ֹכלּומִׁ
ֵניֶכם ַהיֹום פְּ י ֹנֵתן לִׁ ֹנכִׁ ה ַהזֹאת ֲאֶשר אָּ  ַהתֹורָּ

16 63 

 בשנת ה"א י' נולד רבינו אשר הרא"ש

 דברים:ד:ט 5011

ַכח ֶאת  שְּ ֹאד ֶפן תִׁ ָך מְּ שְּ ֹמר ַנפְּ ָך ּושְּ ֶמר לְּ שָּ ַרק הִׁ
ֵמי  ָך ֹכל יְּ בְּ בָּ לְּ אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּסּורּו מִׁ ים ֲאֶשר רָּ רִׁ בָּ ַהדְּ

ֶניָך ֵני בָּ בְּ לִׁ ֶניָך וְּ בָּ ם לְּ תָּ הֹוַדעְּ  ַחֶייָך וְּ

23 87 

בשנת ה"א י"א נשרפו כ"ד קרנות ספרי גמרות בצרפת, וזה הי' בעש"ק קרח, וגילו מן השמים דא גזירת 
ורמז פלא בפסוק, הפסוק )דברים כ"ט כ"ד(, ואמרו על  אורייתא, וגזירה זו היתה קשה כשריפת בית אלקינו,

 אשר עזבו את ברית ה' וגו' בגמט' ה"א י"א

 דברים:ד:טז 5019
מּוַנת ֶכם ֶפֶסל תְּ יֶתם לָּ תּון ַוֲעשִׁ חִׁ ל  ֶפן ַתשְּ ֶמל סָּ כָּ

ה ֵקבָּ ר אֹו נְּ ית זָּכָּ נִׁ  ַתבְּ
12 44 
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 דברים:ד:יז 5020
ית נִׁ ל  ַתבְּ יתכָּ נִׁ ֶרץ ַתבְּ אָּ ה ֲאֶשר בָּ ֵהמָּ ל  בְּ נָּף כָּ פֹור כָּ צִׁ

ם יִׁ מָּ עּוף ַבשָּ  ֲאֶשר תָּ
12 44 

 שני פסוקים כאחד במנין י"ב תיבות, מ"ד אותיות

 דברים:ד:כב 5024
ֵדן  י ֹעֵבר ֶאת ַהַירְּ ֶרץ ַהזֹאת ֵאיֶננִׁ אָּ י ֵמת בָּ ֹנכִׁ י אָּ כִׁ
ה ַהזֹאת ֶרץ ַהּטֹובָּ אָּ ֶתם ֶאת הָּ שְּ ירִׁ ים וִׁ רִׁ ַאֶתם ֹעבְּ  וְּ

16 61 

 בשנת ה"א כ"ד מת רבינו יונה והראבי"ה ועוד הרבה גדולים 

 דברים:ד:כה 5027

ַחֶתם  שְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָּ ֶתם בָּ נֹוַשנְּ ים וְּ נִׁ ֵני בָּ ים ּובְּ נִׁ יד בָּ י תֹולִׁ כִׁ
ַרע  יֶתם הָּ מּוַנת ֹכל ַוֲעשִׁ יֶתם ֶפֶסל תְּ ה ַוֲעשִׁ ֹהוָּ ֵעיֵני יְּ בְּ

יסֹו עִׁ ַהכְּ  ֱאֹלֶהיָך לְּ

18 82 

 בשנת ה"א כ"ז עלה הרמב"ן לאר"י והי' מקונן על ירושלים, ופלא, עיין רמב"ן סו"פ וזאת הברכה

 דברים:ד:ל 5032
אּוָך צָּ ָך ּומְּ ים ַבַצר לְּ ית ַהיָּמִׁ ַאֲחרִׁ ֵאֶלה בְּ ים הָּ רִׁ בָּ  ֹכל ַהדְּ

ֹקלֹו תָּ בְּ ַמעְּ שָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך וְּ תָּ ַעד יְּ ַשבְּ  וְּ
14 58 

בשנת ה"א ל"ב הי' רעב של כלי' בכל שטח אשכנז ומתו עם רב ובערפורט מתו אלף מאה וששים נפשות 
 ברעב, סה"ד

 דברים:ד:לד 5036

ֶקֶרב גֹוי  ַקַחת לֹו גֹוי מִׁ בֹוא לָּ ים לָּ ה ֱאֹלהִׁ סָּ אֹו ֲהנִׁ
ה  יָּד ֲחזָּקָּ ה ּובְּ מָּ חָּ לְּ מִׁ ים ּובְּ תִׁ מֹופְּ ֹאֹתת ּובְּ ַמֹסת בְּ בְּ

ֹכל ֲאשֶ  ים כְּ ֹדלִׁ ים גְּ אִׁ מֹורָּ טּויָּה ּובְּ רֹוַע נְּ זְּ ה ּובִׁ שָּ ר עָּ
ֵעיֶניָך ם לְּ ַריִׁ צְּ מִׁ ה ֱאֹלֵהיֶכם בְּ ֹהוָּ ֶכם יְּ  לָּ

27 120 

 דברים:ד:לה 5037
ה ה אֵ ַאתָּ ים ֵאין עֹוד רְּ ֱאֹלהִׁ ֹהוָּה הּוא הָּ י יְּ ַדַעת כִׁ תָּ לָּ

ַבדֹו לְּ  מִׁ
10 37 

עקדה"ש, ק"כ אותיות  -ל"ז התחילה האינקויזציע להעלות יהודים אנוסים על המוקד  -בשנות ה"א ל"ו 
 בפסוק הראשון, ועם השני כמנין נז"ק

 דברים:ד:לט 5042
ֹהוָּה הּוא  י יְּ ֶבָך כִׁ בָּ תָּ ַהיֹום ַוֲהֵשֹבתָּ ֶאל לְּ יַָּדעְּ וְּ

ַחת ֵאין עֹו תָּ ֶרץ מִׁ אָּ ַעל הָּ ַמַעל וְּ ם מִׁ ַמיִׁ ים ַבשָּ ֱאֹלהִׁ  דהָּ
16 61 

שם הוי' וכל הפסוק ס"א אותיות כמנין היו"ם, כ"ו אותיות כמנין  -תיבות וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' 
 ועם התיבות כמנין מז"ל
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 דברים:ד:מ 5043

ו צְּ ֶאת מִׁ יו וְּ קָּ תָּ ֶאת חֻׁ ַמרְּ שָּ ָך תָּ וְּ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ יו ֲאֶשר אָּ
יְך  ַמַען ַתֲארִׁ ֶניָך ַאֲחֶריָך ּולְּ בָּ ָך ּולְּ יַטב לְּ ַהיֹום ֲאֶשר יִׁ

ים עַ  ָךיָּמִׁ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְּ ה ֲאֶשר יְּ מָּ ֲאדָּ ל  ל הָּ כָּ
ים  ַהיָּמִׁ

26 100 

 כ"ו תיבות ק' אותיות בפסוק

 דברים:ד:מח 5050
יֹאן הּוא ֵמֲעֹרֵער ֲאֶשר ַעל  ַעד ַהר שִׁ ֹנן וְּ ַפת ַנַחל ַארְּ שְּ

מֹון  ֶחרְּ
11 37 

ואז נפלו מן השמים חגבים רבים ותבאש הארץ, וזה גרם  -ה"א נ' הי' מגיפה גדולה כמעט בכל העולם בשנת 
 המגיפה, ולא נשאר מכל הילודים אך המעשר, סה"ד

ֵאש דברים:ה:ד 5051 תֹוְך הָּ ר מִׁ הָּ ֶכם בָּ מָּ ֹהוָּה עִׁ ֶבר יְּ ים דִׁ נִׁ פָּ ים בְּ נִׁ  30 8 פָּ

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א נ"א חיבר רבי בחיי הספר הנכבד רבינו בחיי 

 דברים:ה:יא 5062
ַנֶקה  י לֹא יְּ א כִׁ וְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ַלשָּ א ֶאת ֵשם יְּ שָּ לֹא תִׁ

א וְּ מֹו ַלשָּ א ֶאת שְּ שָּ ֹהוָּה ֵאת ֲאֶשר יִׁ  יְּ
17 51 

בשנת ה"א ס"ב החל פעם בלבות הנוצרים להרוג היהודים ויותר מק"ח קהילות עלו לטבח, ויותר ממאה אלף 
 יהודים נרצחו, וזה הי' בימי הרא"ש

 דברים:ה:יד 5065

ה ֱאֹלֶהיָך לֹא ַתֲעֶשה  ת ַליֹהוָּ י ַשבָּ יעִׁ בִׁ יֹום ַהשְּ לוְּ  כָּ
ָך  שֹורְּ ֶתָך וְּ ָך ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִׁ נְּ ה ּובִׁ ה ַאתָּ אכָּ לָּ מְּ

ָך וְּ  לַוֲחֹמרְּ ַמַען יָּנּוַח  כָּ ֶריָך לְּ עָּ שְּ ָך ֲאֶשר בִׁ ֵגרְּ ֶתָך וְּ ֶהמְּ בְּ
מֹוָך ָך כָּ תְּ ָך ַוֲאמָּ דְּ  ַעבְּ

26 109 

 כ"ו תיבות, ק"ט אותיות

 דברים:ה:טו 5066

ם ַויֹ  ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ יתָּ בְּ יִׁ י ֶעֶבד הָּ תָּ כִׁ זַָּכרְּ ה וְּ ֹהוָּ ֲאָך יְּ צִׁ
ָך  ּוְּ טּויָּה ַעל ֵכן צִׁ ֹרַע נְּ זְּ ה ּובִׁ יָּד ֲחזָּקָּ ם בְּ שָּ ֱאֹלֶהיָך מִׁ

ת ה ֱאֹלֶהיָך ַלֲעשֹות ֶאת יֹום ַהַשבָּ ֹהוָּ  יְּ

23 87 

בשנת ה"א פ"ו הוציא את המהר"ם מרוטנבערג מבית אסורים אחרי מותו, ונפטר י"ד שנה מקודם ולא ניתן 
 לקבורה עד עתה, ופלא, ואז הי' גירוש גדול בצרפת ונאבדו הרבה

 דברים:ה:כא 5073

ֶאת ג ֹבדֹו וְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֶאת כְּ נּו יְּ אָּ רּו ֵהן ֶהרְּ לַותֹאמְּ ֹו ּדְּ
ֶאת ֹקלֹו  י וְּ ינּו כִׁ אִׁ ֵאש ַהיֹום ַהֶזה רָּ תֹוְך הָּ נּו מִׁ ַמעְּ שָּ

י חָּ ם וָּ דָּ אָּ ים ֶאת הָּ ַדֵבר ֱאֹלהִׁ  יְּ

23 86 
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 כ"ג תיבות, אותיות כמנין שם אלקים

 דברים:ה:כג 5074
י  י מִׁ לכִׁ ַמע קֹול כָּ ר ֲאֶשר שָּ שָּ ַדֵבר  בָּ ים מְּ ים ַחיִׁ ֱאֹלהִׁ

י ֹמנּו ַוֶיחִׁ ֵאש כָּ תֹוְך הָּ  מִׁ
14 46 

 בשנת ה"א ע"ד מת הר"ר חיים אחיו ורבו של הרא"ש, ורמז חיים בפסוק

ֳהֵליֶכם דברים:ה:כז 5070 אָּ ֶכם לְּ ֶהם שּובּו לָּ  22 6 ֵלְך ֱאֹמר לָּ

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ע' נפטר רבינו שלמה הרשב"א, ואז נהרג המרדכי עקה"ש

 דברים:ו:ב 5084

א ֶאת יְּ  ירָּ ַמַען תִׁ יו לְּ ֹקתָּ ל חֻׁ ֹמר ֶאת כָּ שְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך לִׁ
ו צְּ יוּומִׁ ָך ֹכל  תָּ נְּ ָך ּוֶבן בִׁ נְּ ה ּובִׁ ַצֶּוָך ַאתָּ י מְּ ֹנכִׁ ֲאֶשר אָּ

כֻׁן יֶָּמיָך ַמַען ַיֲארִׁ ֵמי ַחֶייָך ּולְּ  יְּ

23 86 

 כ"ג תיבות, אותיות כמנין שם אלקים

הֹ  דברים:ו:ד 5081 ֵאל יְּ רָּ שְּ ַמע יִׁ דשְּ ה ֶאחָּ ֹהוָּ  25 6 וָּה ֱאֹלֵהינּו יְּ

ה"א פ"א היתה גזירת המצורעים שהכו הרבה יהודים ונהרגו עקה"ש,  מנין הפסוק לפי טה"ע יתרו, בשנת
ונשרפו חמש עשרה אלפים נפשות מישראל, סה"ד ולמפרע מסוה"ת מנין הפסוק ה"א פ"ח, כשמוע עשו וכו' 

 ויצעק צעקה גדולה ומרה וגו'

 דברים:ו:טו 5088
ֹהוָּה  ֶבָך ֶפן ֶיֱחֶרה ַאף יְּ רְּ קִׁ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בְּ י ֵאל ַקנָּא יְּ כִׁ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ָך ֵמַעל פְּ ידְּ מִׁ שְּ הִׁ ְך וְּ  ֱאֹלֶהיָך בָּ
16 58 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א פ"ח נהרגו כששה אלפים יהודים בגלילות נבארה שבמלכות צרפת, ופלא

 דברים:ו:כב 5103
ים וְּ  ֹדלִׁ ים גְּ תִׁ ֹהוָּה אֹוֹתת ּוֹמפְּ ֵתן יְּ ם ַויִׁ ַריִׁ צְּ מִׁ ים בְּ עִׁ רָּ

ֹעה ּובְּ  ַפרְּ לבְּ ֵעיֵנינּו כָּ  ֵביתֹו לְּ
11 54 

 בשנת ה"א ק"ג המים גברו בארץ אשכנז וימותו רבים אדם ובהמה

 דברים:ז:ד 5110
ה  רָּ חָּ ים וְּ ים ֲאֵחרִׁ דּו ֱאֹלהִׁ בְּ עָּ ָך ֵמַאֲחַרי וְּ נְּ יר ֶאת בִׁ י יָּסִׁ כִׁ

ָך ַמֵהר ידְּ מִׁ שְּ הִׁ ֶכם וְּ ֹהוָּה בָּ  ַאף יְּ
14 54 

 ליות נגד היהודים כמעט בכל העולם, ופלאבשנת ה"א ק"י היו צרות רבות כל
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 דברים:ז:ח 5115

י ֵמַאהֲ  שכִׁ ֶכם ּומִׁ ֹהוָּה ֶאתְּ רַבת יְּ מְּ  ׁ ה ּ עָּ בֻׁ ֹו ֶאת ַהשְּ
יָּד  ֶכם בְּ ֹהוָּה ֶאתְּ יא יְּ ַבע ַלֲאֹבֵתיֶכם הֹוצִׁ שְּ ֲאֶשר נִׁ

ם יִׁ רָּ צְּ ֹעה ֶמֶלְך מִׁ ַיד ַפרְּ ים מִׁ דִׁ ֵבית ֲעבָּ ָך מִׁ דְּ פְּ ה ַויִׁ  ֲחזָּקָּ

22 91 

 כ"ב תיבות, צ"א אותיות, כמנין השמות

 דברים:ז:י 5108
אֹו  ֹשנְּ ַאֵחר לְּ ידֹו לֹא יְּ ַהֲאבִׁ נָּיו לְּ יו ֶאל פָּ אָּ ֹשנְּ ַשֵלם לְּ ּומְּ

ַשֶלם לֹו נָּיו יְּ  ֶאל פָּ
12 47 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ק"ח הי' רח"ל דבר כבד מאוד ממזרח השמש עד מבואו אשר כמוהו לא 
 נמצא מימות הבריאה ולא נשאר אך המעשר מן העם

 ובחסדי השם מן היהודים לא מתו רק מעט מזעיר, וזו היתה נקראת מגיפה השחורה, ופלא !

 דברים:ז:יד 5112
ֶיה מִׁ  הְּ רּוְך תִׁ לבָּ ה  כָּ רָּ ר ַוֲעקָּ קָּ ָך עָּ ֶיה בְּ הְּ ים לֹא יִׁ ַעמִׁ הָּ

ֶתָך ֶהמְּ בְּ  ּובִׁ
10 39 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א קי"ב היתה המעשה של זקן א' שמת ובא בחלום לאמר שעד שהוא הי' 
 בחיים הי' מגין על העיר בזכות התהלים שאמר אבל עתה המלט מתוך העיר כי מגיפה בא, וכך הוה

ורמז פלא בר"ת של תחילת הפסוק אותיות תהלים, ואגב לפלא, מספר התיבות "לא יהיה בך עקר ועקרה" 
כ"א, זה לעומת זה,  -של "ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה" במנין י"א תתי"ז  הם כנגד מספר התיבות

 הפלא ופלא 

 דברים:ח:ג 5136

לֹא  תָּ וְּ ן ֲאֶשר לֹא יַָּדעְּ ָך ֶאת ַהמָּ לְּ ֶבָך ַוַיֲאכִׁ עִׁ ָך ַוַירְּ ַענְּ ַויְּ
י לֹא עַ  יֲעָך כִׁ ַמַען הֹודִׁ עּון ֲאֹבֶתיָך לְּ ַבדֹו יָּדְּ ל ַהֶלֶחם לְּ

י ַעל ם כִׁ דָּ אָּ ֶיה הָּ חְּ ל  יִׁ םכָּ דָּ אָּ ֶיה הָּ חְּ ֹהוָּה יִׁ י יְּ א פִׁ  מֹוצָּ

28 100 

 כ"ח תיבות, ק' אותיות

 דברים:ח:ה 5129
ֹהוָּה  נֹו יְּ יש ֶאת בְּ ַיֵסר אִׁ י ַכֲאֶשר יְּ ֶבָך כִׁ בָּ ם לְּ תָּ עִׁ יַָּדעְּ וְּ

ֶרךָּ  ַיסְּ  ֱאֹלֶהיָך מְּ
12 43 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א קכ"ט היו במלכות קסטליא וליאון צרות משונות על היהודים וכל הקללות 
 נתקיימו רח"ל, סה"ד עיי"ש באורך.

 דברים:ח:ט 5141
ַסר ֹכל  ּה ֶלֶחם לֹא ֶתחְּ ֵכנֻׁת תֹאַכל בָּ סְּ מִׁ ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא בְּ

ֹצב נְּ  ֶריהָּ ַתחְּ ֶזל ּוֵמֲהרָּ ֶניהָּ ַברְּ ּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאבָּ  ֹחֶשתבָּ
18 63 

 בשנת ה"א קמ"א המציאו כלי שקורין ביקסען להשתמש במלחמה, רמז בפסוק
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 דברים:ח:יד 5146
יֲאָך  ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ַהמֹוצִׁ תָּ ֶאת יְּ ַכחְּ שָּ ֶבָך וְּ בָּ ם לְּ רָּ וְּ

ים דִׁ ֵבית ֲעבָּ ם מִׁ ַריִׁ צְּ  ֵמֶאֶרץ מִׁ
11 48 

כמעט  בשנת ה"א קמ"ו הי' גירוש גלות צרפת האחרון, והיו בשנה ההוא רעות רבות וצרות, ומגיפה גדולה
 בכל הארץ ומקומות רבות נחרבו, והוא כמבואר בפסוקים הבאים ופלא 

 דברים:ח:יט 5151

ֹכַח תִׁ  ם שָּ יָּה אִׁ הָּ תָּ וְּ ַלכְּ הָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך וְּ ַכח ֶאת יְּ שְּ
ֶהם  יתָּ לָּ ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ם וְּ תָּ ים ַוֲעַבדְּ ים ֲאֵחרִׁ ַאֲחֵרי ֱאֹלהִׁ

ֹבד תֹאֵבדּון י אָּ ֶכם ַהיֹום כִׁ י בָּ ֹדתִׁ  ַהעִׁ

20 83 

בשנת ה"א קנ"א, הי' שמד גדול ונורא והרבה חכמים נהרגו, ויותר מן מאתים אלף יהודים המירו דתם או 
 ל קנא-נהרגו, ונתנו סימן א

 דברים:ח:כ 5152
ֵניֶכם ֵכן תֹאֵבדּון ֵעֶקב  פְּ יד מִׁ ֹהוָּה ַמֲאבִׁ ם ֲאֶשר יְּ ַכגֹויִׁ

ה ֱאֹלֵהיֶכם ֹהוָּ קֹול יְּ עּון בְּ מְּ שְּ  לֹא תִׁ
13 56 

 וגם בשנה הבא קנ"ב הי' שנה לא טובה נורא ואיום, סה"ד

 :חדברים:ט 5160
ֶכם  ֹהוָּה בָּ ַאַנף יְּ תְּ ה ַויִׁ ֹהוָּ ֶתם ֶאת יְּ ַצפְּ קְּ ֹחֵרב הִׁ ּובְּ

ֶכם יד ֶאתְּ מִׁ ַהשְּ  לְּ
9 40 

ולא  -בשנת ה"א ק"ס הי' מגיפה חזקה בכל אשכנז ועוד, ובחסדי השם מבנ"י לא מת אף אחד, )רמז ויתאנף 
 השמיד וד"ל(

 דברים:ט:כא 5174

י  תִׁ ַקחְּ ֵעֶגל לָּ יֶתם ֶאת הָּ ֶכם ֲאֶשר ֲעשִׁ ֶאת ַחַּטאתְּ וְּ
אֵ  ֹרף ֹאתֹו בָּ ֶאשְּ חֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר וָּ ֶאֹכת ֹאתֹו טָּ ש וָּ

ר הָּ ן הָּ רֹו ֶאל ַהַנַחל ַהֹיֵרד מִׁ ְך ֶאת ֲעפָּ לִׁ ַאשְּ ר וָּ פָּ עָּ  ַדק לְּ

26 91 

 , רמז למחילה על חטא העגלזה המספר בתורהב פסוקים המיוחדיםהארבעה  כ"ו תיבות, צ"א אותיות, והם מן

 דברים:ט:כג 5175

שּו  ֵנַע ֵלאֹמר ֲעלּו ּורְּ ֵדש ַברְּ קָּ ֶכם מִׁ ֹהוָּה ֶאתְּ ֹלַח יְּ שְּ ּובִׁ
ֹהוָּה  י יְּ רּו ֶאת פִׁ ֶכם ַוַתמְּ י לָּ ֶרץ ֲאֶשר נַָּתתִׁ אָּ ֶאת הָּ

ַמעְּ  לֹא שְּ ֶתם לֹו וְּ לֹא ֶהֱאַמנְּ ֹקלֹוֱאֹלֵהיֶכם וְּ  ֶתם בְּ

24 90 

בשנת ה"א קע"ה לכד מלך פורטגאל מדינת סיבטא, ואמרו חכמים שזכו לזה בעבור שקיבל היהודים האנוסים 
 שבאו מקסטליא, ופלא

 דברים:ט:כו 5178

ָך  ֵחת ַעמְּ ה ַאל ַתשְּ ֹאַמר ֲאֹדנָּי יֱֹהוִׁ ֹהוָּה וָּ ַפֵלל ֶאל יְּ ֶאתְּ וָּ
ג יתָּ בְּ דִׁ ָך ֲאֶשר פָּ תְּ ַנֲחלָּ לֶ וְּ צְּ דְּ מִׁ ם ָך ֲאֶשר הֹוֵצאתָּ מִׁ ַריִׁ

ה יָּד ֲחזָּקָּ  בְּ

18 72 
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 בשנת ה"א קע"ח עשו אנשי איטליא וועד ועשו תקנות רבות ושלחו לאפיפור והשיגו הרבה טובות לישראל

 דברים:ט:כט 5181
ֹרֲעָך  זְּ ֹדל ּובִׁ ֹכֲחָך ַהגָּ ֶתָך ֲאֶשר הֹוֵצאתָּ בְּ ַנֲחלָּ ָך וְּ ֵהם ַעמְּ וְּ

טּויָּה  ַהנְּ
9 40 

 בשנת ה"א קפ"א היתה גזירה כללית בגירוש עסטרייך

 דברים:י:יב 5185

ם  י אִׁ ְך כִׁ מָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹשֵאל ֵמעִׁ ה יְּ ֵאל מָּ רָּ שְּ ה יִׁ ַעתָּ וְּ
ֶלֶכת בְּ  ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך לָּ ה ֶאת יְּ אָּ רְּ יִׁ ללְּ ה  כָּ ַאֲהבָּ יו ּולְּ כָּ רָּ דְּ

ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בְּ  ַלֲעֹבד ֶאת יְּ לֹאתֹו וְּ ָך ּובְּ  כָּ בְּ בָּ ללְּ ֶשָך כָּ  ַנפְּ

26 99 

פלא אם תחשוב התיבות של כל הימים טובים, ראש השנה, יום הכפורים, סוכות, מנין הפסוק לפי טה"ע, 
 שמיני עצרת, שמחת תורה, פסח, שבועות, הסך הכל עולה ה' אלפים קפ"ה, ופלא

 והוא כמנין הגמטריא של הפסוק, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וגו' וברמז אם יש תורה יש קמח, והבן

 וגם לפלא כ"ו תיבות, מאה אותיות עם שואל מלא, מאה ברכות ככתוב בתוס' מנחות מ"ג ע"ב עיי"ש

 דברים:י:כא 5202
ָך ֶאת  תְּ ה אִׁ שָּ הּוא ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר עָּ ָך וְּ תְּ לָּ הִׁ הּוא תְּ
אּו ֵעיֶניָך ֵאֶלה ֲאֶשר רָּ ֹאת הָּ ֶאת ַהנֹורָּ ֹדֹלת וְּ  ַהגְּ

15 57 

 רמז בפסוק -בשנת ה"א ר"ב המצאת הדפוס ע"י יונהיס גוטענבערג בעיר מיאניץ 

 דברים:יא:ג 5206
ם  יִׁ רָּ צְּ תֹוְך מִׁ ה בְּ שָּ יו ֲאֶשר עָּ ֶאת ַמֲעשָּ יו וְּ ֶאת ֹאֹתתָּ וְּ

ם ּולְּ  ַריִׁ צְּ ֹעה ֶמֶלְך מִׁ ַפרְּ ללְּ צֹו כָּ  ַארְּ
13 52 

בשנת ה"א ר"ו הי' נראה כוכב חדש גדול ונורא והחוזים שפטו הוא מראה לירידת הנוצרים וכן הי', וגם אז 
 נולד ילד עם ו' שיניים

 דברים:יא:ו 5201

אּוֵבן  ב ֶבן רְּ יאָּ ֵני ֱאלִׁ ם בְּ ירָּ ַלֲאבִׁ ן וְּ תָּ דָּ ה לְּ שָּ ַוֲאֶשר עָּ
תֵ  ֶאת בָּ ֵעם וְּ לָּ בְּ יהָּ ַותִׁ ֶרץ ֶאת פִׁ אָּ ה הָּ תָּ צְּ יֶהם ֲאֶשר פָּ

ֵאת ֳהֵליֶהם וְּ ֶאת אָּ ל  וְּ ֶקֶרבכָּ ֵליֶהם בְּ ַרגְּ קּום ֲאֶשר בְּ  ַהיְּ
ל  ֵאלכָּ רָּ שְּ  יִׁ

26 103 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ר"א נפלו אבני ברד משמים כביצת אווזא ומשקלם כמו ליטרא, ויך באדם 
 -ובבהמה ועץ השדה, ופלא 

 דברים:יא:ז 5210
ֹראֹ  י ֵעיֵניֶכם הָּ ל  ת ֶאתכִׁ ֹדל ֲאֶשר כָּ ֹהוָּה ַהגָּ ַמֲעֵשה יְּ

ה שָּ  עָּ
10 34 

 בשנת ה"א ר"י הי' דבר כבד מאוד בג' חלקי העולם ונאבדו שליש מישוב העולם, ופלא 
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 דברים:יא:יא 5206
ים  רִׁ ּה ֶאֶרץ הָּ תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ ים שָּ רִׁ ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעבְּ אָּ הָּ וְּ

ם יִׁ ֶתה מָּ שְּ ם תִׁ ַמיִׁ ַטר ַהשָּ מְּ ֹעת לִׁ קָּ  ּובְּ
13 52 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ר"ו המטיר ה' דם תוך עיר רומי והי' רעש גדול ונורא, ורבים מתו מתוך 
 סה"ד -הרעש 

 דברים:יא:טז 5211
תֶ  ֶתם ַוֲעַבדְּ ַסרְּ ֶכם וְּ ַבבְּ ֶתה לְּ פְּ ֶכם ֶפן יִׁ רּו לָּ מְּ שָּ ם הִׁ

ֶהם יֶתם לָּ ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ ים וְּ ים ֲאֵחרִׁ  ֱאֹלהִׁ
11 52 

 מנין הפסוק לפי טה"ע בשנת ה"א רי"א הגיעו רח"ל צרות רבות על היהודים

 דברים:יא:יז 5221

ֶיה  הְּ לֹא יִׁ ם וְּ ַמיִׁ ַצר ֶאת ַהשָּ עָּ ֶכם וְּ ֹהוָּה בָּ ה ַאף יְּ רָּ חָּ וְּ
תֶ  ּה ַוֲאַבדְּ בּולָּ ֵתן ֶאת יְּ ה לֹא תִׁ מָּ ֲאדָּ הָּ ר וְּ טָּ ה מָּ ֵהרָּ ם מְּ

ֶכם ֹהוָּה ֹנֵתן לָּ ה ֲאֶשר יְּ ֶרץ ַהֹּטבָּ אָּ  ֵמַעל הָּ

24 86 

 ם אלקיםכ"ד תיבות, פ"ו אותיות כמנין ש

 דברים:יא:יט 5222
ַדבֵ  ֵניֶכם לְּ ם ֶאת בְּ ֶתם ֹאתָּ ַמדְּ לִׁ ֵביֶתָך וְּ ָך בְּ תְּ בְּ שִׁ ם בְּ ר בָּ
שָּ  ָך ַבֶדֶרְך ּובְּ תְּ ֶלכְּ קּוֶמָךּובְּ ָך ּובְּ בְּ  כְּ

12 54 

בשנת ה"א רכ"ב נשלם הדפסה הראשונה של חמשה חומשי תורה ע"י גוטענבערג, והוא היתה הספר הראשון 
 שהדפיס, ופלא 

 דברים:יא:ל 5233

בֹוא ַהֶשֶמש  ֵדן ַאֲחֵרי ֶדֶרְך מְּ ֵעֶבר ַהַירְּ ה בְּ ֲהלֹא ֵהמָּ
גָּ  לְּ ה מּול ַהגִׁ בָּ ֲערָּ י ַהֹיֵשב בָּ ַנֲענִׁ ֶאֶרץ ַהכְּ ל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני בְּ

 ֹמֶרה

17 68 

בשנת ה"א רל"ג הי' חמימות ושרב כמוהו לא הי' ממאה שנים ולא הי' גשם כל ימי הקיץ וחרבו ויבשו כל 
ו הנהרות עד שהוצרכו להביא ממרחק כמה מילין לשתות מים ומרוב חמימות הי' שריפות רבות שלא יוכל

 לכבות, והוא פלא והפלא

סתכל ברמז הפסוק, אחרי דרך מבוא השמש, להראות שהכל לכל טמן הקב"ה ברמז בתוה"ק, וזהו, א
 באורייתא ובה ברא עלמא 

 דברים:יב:ט 5240
ה ֲאֶשר  ֶאל ַהַנֲחלָּ ה וְּ נּוחָּ ה ֶאל ַהמְּ תָּ אֶתם ַעד עָּ י לֹא בָּ כִׁ

ְך ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ ֹהוָּ  יְּ
14 46 

 מנין הפסוק לפי טה"ע יתרו, בשנת ה"א ר"מ, תחילת האנקוויזיצע בספרד, ופלא

ם דברים:יב:טז 5252 יִׁ ֶכנּו ַכמָּ פְּ שְּ ֶרץ תִׁ אָּ ם לֹא תֹאֵכלּו ַעל הָּ  28 8 ַרק ַהדָּ
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 דברים:יב:יז 5253

ָך  יֹרשְּ תִׁ ָך וְּ נְּ גָּ ַשר דְּ ֶריָך ַמעְּ עָּ שְּ לֹא תּוַכל ֶלֱאֹכל בִׁ
צֹאֶנָך וְּ  ָך וְּ רְּ קָּ ֹכֹרת בְּ ֶרָך ּובְּ הָּ צְּ יִׁ לוְּ ֹדר  כָּ ֶריָך ֲאֶשר תִׁ דָּ נְּ

רּוַמת יֶָּדָך ֹבֶתיָך ּותְּ דְּ נִׁ  וְּ

18 80 

 דברים:יב:יח 5254

קֹום ֲאֶשר  ֶלנּו ַבמָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך תֹאכְּ ֵני יְּ פְּ ם לִׁ י אִׁ כִׁ
ה  ה ֱאֹלֶהיָך בֹו ַאתָּ ֹהוָּ ַחר יְּ בְּ ָך יִׁ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִׁ נְּ ּובִׁ

ֹהוָּה  ֵני יְּ פְּ תָּ לִׁ ַמחְּ שָּ ֶריָך וְּ עָּ שְּ י ֲאֶשר בִׁ ַהֵלוִׁ ֶתָך וְּ ַוֲאמָּ
ַלח יֶָּדָך שְּ ֹכל מִׁ  ֱאֹלֶהיָך בְּ

27 109 

י דברים:יב:יט 5255 ָך ֶפן ַתֲעֹזב ֶאת ַהֵלוִׁ ֶמר לְּ שָּ ֶתָךל כָּ  הִׁ מָּ  31 10 יֶָּמיָך ַעל ַאדְּ

 דברים:יב:כ 5256

ְך  ֶבר לָּ ָך ַכֲאֶשר דִׁ לְּ בֻׁ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֶאת גְּ יב יְּ חִׁ י ַירְּ כִׁ
תָּ אֹ  ַמרְּ אָּ ל וְּ כָּ ר בְּ שָּ ָך ֶלֱאֹכל בָּ שְּ ַאֶּוה ַנפְּ י תְּ ר כִׁ שָּ ה בָּ לָּ כְּ

ר שָּ ָך תֹאַכל בָּ שְּ  ַאַּות ַנפְּ

22 77 

בשנת ה"א רנ"ב הי' גלות ספרד ויצאו משם ת"ר אלף איש וכל ממונם הלכו לטמיון והרבה נאבדו בדרך, 
ובקוסטנטניא הי' רעש גדול ונפלו ת"ת בתים ומתו ג' אלף איש, בשנת ה"א רנ"ג המציא קולומבוס ארץ 

ת רנ"ה ואמרו שמן השמים המציאו מקום מנוחה לבנ"י החדשה הוא אמעריקא, וגם עשה נסיעה השנית בשנ
 ופלא -כי ירחיב ה' את גבולך וכו'  -אחרי שהגלו משפאניא, והכל מרומז בפסוקים, המקום אשר יבחר ה' 

 דברים:יב:כג 5258
לֹא  ם הּוא ַהנֶָּפש וְּ י ַהדָּ ם כִׁ י ֲאֹכל ַהדָּ תִׁ לְּ בִׁ ַרק ֲחַזק לְּ

ר שָּ ם ַהבָּ  תֹאַכל ַהֶנֶפש עִׁ
14 45 

 בשנת ה"א רנ"ח הי' גלות פורטגאל

 דברים:יב:כה 5261
י ַתֲעֶשה  ֶניָך ַאֲחֶריָך כִׁ בָּ ָך ּולְּ יַטב לְּ ַמַען יִׁ ֶלנּו לְּ לֹא תֹאכְּ

ה ֹהוָּ ֵעיֵני יְּ ר בְּ  ַהיָּשָּ
12 48 

 תטהרוהפסוק הזה בגמט' ב"א תרנ"ד, כמנין ביום הזה לכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם לפני ה' 

 דברים:יב:כח 5255

תָּ  ַמעְּ שָּ ֹמר וְּ ל  ֵאתשְּ י כָּ ֹנכִׁ ֵאֶלה ֲאֶשר אָּ ים הָּ רִׁ בָּ ַהדְּ
ֶניָך ַאֲחֶריָך עַ  בָּ ָך ּולְּ יַטב לְּ ַמַען יִׁ ַצֶּוךָּ לְּ י מְּ ם כִׁ ד עֹולָּ

ה ֱאֹלֶהיָך ֹהוָּ ֵעיֵני יְּ ר בְּ ַהיָּשָּ  ַתֲעֶשה ַהטֹוב וְּ

23 89 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א רנ"ה בנסיעה השני' של קולמובוס אז נתגלה ארץ אמעריקא אשר אנו 
 שוכנים בתוכה תחת מלכות של חסד ברוב רחמיו וחסדיו ת"ש

 דברים:יב:לא 5258

י  ללֹא ַתֲעֶשה ֵכן ַליֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך כִׁ ֹהוָּה  כָּ תֹוֲעַבת יְּ
ֶאת  ֵניֶהם וְּ י ַגם ֶאת בְּ שּו ֵלאֹלֵהיֶהם כִׁ ֵנא עָּ ֲאֶשר שָּ

ֵאש ֵלאֹלֵהיֶהם פּו בָּ רְּ שְּ ֹנֵתיֶהם יִׁ  בְּ

22 82 
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 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א רנ"ח היתה גלות פורטוגאל

 דברים:יג:ב 5260
ַתן ֵאֶליָך אֹות  נָּ יא אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום וְּ ָך נָּבִׁ בְּ רְּ קִׁ י יָּקּום בְּ כִׁ

 אֹו מֹוֵפת
12 41 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ר"ס קם יהודי מאוסטריה ועשה עצמו נביא ומשיח והרבה האמינו בו, 
 וימת, וגלגל שמד גדול, ופלא ברמז 

 דברים:יג:טו 5281
ֵנה ֱאֶמת  הִׁ תָּ ֵהיֵטב וְּ ַאלְּ שָּ תָּ וְּ ַקרְּ חָּ תָּ וְּ ַרשְּ דָּ ר וְּ בָּ נָּכֹון ַהדָּ
ֶבָך רְּ קִׁ ה ַהזֹאת בְּ ה ַהתֹוֵעבָּ תָּ  ֶנֶעשְּ

12 54 

ופלא שגם הגמטריא של  -הראשון ואז התחלת וועד ארבע ארצות בשנת ה"א רפ"א נדפס הש"ס בפעם 
 הפסוק הוא ה"א רפ"א כמנינו

 דברים:יג:יח 5284

ֹהוָּה  ַמַען יָּשּוב יְּ ן ַהֵחֶרם לְּ ה מִׁ אּומָּ ָך מְּ יָּדְּ ַבק בְּ דְּ לֹא יִׁ וְּ
רְּ  הִׁ ָך וְּ ַחמְּ רִׁ ים וְּ ָך ַרֲחמִׁ נַָּתן לְּ ֶבָך ַכֲאֶשר ֵמֲחרֹון ַאפֹו וְּ

ַבע ַלֲאֹבֶתיָך שְּ  נִׁ

19 77 

 ה"א רפ"ד הי' נס גדול והצלה ליהודים יושבי מצרים, ואז הי' התעוררות הגאולה

 דברים:יד:ב 5280

ֹהוָּה  ַחר יְּ ָך בָּ ה ַליֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ּובְּ דֹוש ַאתָּ י ַעם קָּ כִׁ
ה מִׁ  גֻׁלָּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ הְּ ֵני  ֹכללִׁ ים ֲאֶשר ַעל פְּ ַעמִׁ הָּ

ה מָּ ֲאדָּ  הָּ

19 66 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ר"פ נולד רבינו משה הרמ"א

 דברים:יד:כג 5300

ַשֵכן  ַחר לְּ בְּ קֹום ֲאֶשר יִׁ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ַבמָּ ֵני יְּ פְּ תָּ לִׁ ַכלְּ אָּ וְּ
ָך  רְּ קָּ ֹכֹרת בְּ ֶרָך ּובְּ הָּ צְּ יִׁ ָך וְּ יֹרשְּ ָך תִׁ נְּ גָּ ַשר דְּ ם ַמעְּ מֹו שָּ שְּ

לְּ  ַמַען תִׁ צֹאֶנָך לְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָךוְּ ה ֶאת יְּ אָּ רְּ יִׁ ל  ַמד לְּ כָּ
ים  ַהיָּמִׁ

25 103 

א ש' נתעשר השר דון שמואל אברבנאל בעושר רב ועצום, וגם השר אלחנן מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"
 נתעשר אז, ובאותו שנה צוה הסלטון לגלות הכותל מערבי אשר הי' מכוסה באשפה עד אז

 ואז צוה לבנות חומת ירושלים והביא מעינות מים בתוך העיר, והכל מרומז בפסוק, ופלא 

 דברים:יד:כה 5302
קֹום  תָּ ֶאל ַהמָּ ַלכְּ הָּ ָך וְּ יָּדְּ תָּ ַהֶכֶסף בְּ ַצרְּ ֶסף וְּ ה ַבכָּ נַָּתתָּ וְּ

ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בֹו ַחר יְּ בְּ  ֲאֶשר יִׁ
13 51 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ש"ב סיום בית יוסף על הטור ומרומז בפסוק
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 דברים:טו:ד 5318
ה  ֹהוָּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ ֵרְך יְּ י בָּ יֹון כִׁ ָך ֶאבְּ ֶיה בְּ הְּ י לֹא יִׁ ֶאֶפס כִׁ

רִׁ  ה לְּ ָך ַנֲחלָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְּ ֶרץ ֲאֶשר יְּ אָּ ּהבָּ תָּ  שְּ
18 62 

ז מתחילת דברים עד כאן יש חת"ך פסוקים והבן, רמ -בשנת ה"א שי"ח נולד השלה"ק וגם המהר"ם לובלין  
 ובתהלים פסוק חת"ך, )ל"א כ'( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, רמז צפון זו ממון

 דברים:טו:ה 5320
ֹמר  שְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך לִׁ קֹול יְּ ַמע בְּ שְּ מֹוַע תִׁ ם שָּ ַרק אִׁ

ל  ַלֲעשֹות ֶאת ָך ַהיֹוםכָּ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ וָּה ַהזֹאת ֲאֶשר אָּ צְּ  ַהמִׁ
17 62 

 רק אם שמוע תשמע בקול י' ר"ת בראשית והוא באחד ואין כדוגמתו

 דברים:טו:ט 5315

ָך ֶפן יִׁ  ֶמר לְּ שָּ ַיַעל ֵלאֹמר הִׁ לִׁ ָך בְּ בְּ בָּ ם לְּ ר עִׁ בָּ ֶיה דָּ הְּ
יָך  חִׁ אָּ ָך בְּ ה ֵעינְּ עָּ רָּ ה וְּ ּטָּ מִׁ ַנת ַהשְּ ַנת ַהֶשַבע שְּ ה שְּ בָּ רְּ קָּ
ָך  יָּה בְּ הָּ ֹהוָּה וְּ ֶליָך ֶאל יְּ א עָּ רָּ קָּ ֵתן לֹו וְּ לֹא תִׁ יֹון וְּ ֶאבְּ הָּ

א  ֵחטְּ

28 99 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א שטו הי' גזירה נוראה בכל מלכות רומא נגד היהודים וגזלו המלכות כל 
 וד, סה"ד באורך.בית ונחלאות שלהם וידל ישראל מא

 דברים:טו:יא 5325

ָך  ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ ֶרץ ַעל ֵכן אָּ אָּ ֶקֶרב הָּ יֹון מִׁ ַדל ֶאבְּ י לֹא ֶיחְּ כִׁ
ָך  ֹינְּ ֶאבְּ ֶיָך ּולְּ יָך ַלֲענִׁ חִׁ אָּ ָך לְּ ַתח ֶאת יָּדְּ פְּ ֹתַח תִׁ ֵלאֹמר פָּ

ֶצָך ַארְּ  בְּ

19 71 

ר רוב בשנת ה"א שכ"ה הוקם אפיפור החמישי וצוה שבמשך ג' חדשים יצאו כל היהודים ממלכותו ונשא
ולמפרע פסוק ה"א שכ"ה  .ופלא וכל זה מרומז בפסוק -נכסים שם וידל ישראל מאוד כי נשארו שם הלואתם 

 )בראשית כ"א ח'( ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק: רמז צדקה מסוגל לבנים 

 דברים:טו:יז 5331
א ה בְּ נַָּתתָּ ֵצַע וְּ תָּ ֶאת ַהַמרְּ ַקחְּ לָּ נֹווְּ ָך  זְּ יָּה לְּ הָּ ּוַבֶדֶלת וְּ

ָך ַתֲעֶשה ֵכן תְּ ַאף ַלֲאמָּ ם וְּ  ֶעֶבד עֹולָּ
14 54 

קבריהם בשנת ה"א של"א הי' רעש גדול ונורא ונפלו המגדלות ונבקעו כותלי הבתים ומהרבה נעשה בתיהם 
 כרגע

 דברים:טו:יח 5332

ֵעינֶ  ֶשה בְּ קְּ ַשֵלֲחָך ֹאתֹו חלֹא יִׁ יָך בְּ שִׁ י  פְּ ְך כִׁ מָּ ֵמעִׁ
ֹהוָּה  ָך יְּ ים ּוֵבַרכְּ נִׁ ָך ֵשש שָּ דְּ יר ֲעבָּ כִׁ ַכר שָּ ֶנה שְּ שְּ מִׁ

ֹכל ֲאֶשר ַתֲעֶשה  ֱאֹלֶהיָך בְּ

20 74 

ודורשי רשומות אמרו שאז נתגלה הזוה"ק  -בשנת ה"א של"ב נסתלקו האריה"ק, הרמ"א, הרדב"ז ועוד 
 ותורת הקבלה 



 

293 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 דברים:טו:כ 5334
קֹום ֲאֶשר  נָּה ַבמָּ שָּ נָּה בְּ ֶלנּו שָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך תֹאכְּ ֵני יְּ פְּ לִׁ

ה ּוֵביֶתָך ה ַאתָּ ֹהוָּ ַחר יְּ בְּ  יִׁ
12 50 

רעה ושפטו מזה רע ליהודים, וכן הי' בשנת ה"א של"ד אמרו החוזים בכוכבים שכוכב שבתאי הוא במערכה 
כי ר"ת תחילת הפסוק אותיות  ופלא והפלאבעוה"ר כי במקומות רבים הגיע ליהודים אבל וצום, סה"ד עי"ש, 

 שבתאי

 דברים:טז:ה 5342
זְּ  ֹהוָּה לֹא תּוַכל לִׁ ֶריָך ֲאֶשר יְּ עָּ ַאַחד שְּ ַסח בְּ ֹבַח ֶאת ַהפָּ

ְך  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ
12 42 

 בשנת ה"א שמ"ב הי' דבר כבד מאוד בכל מלכות ביהם ולא הי' מקום לנוס שמה 

 דברים:טז:ו 5335

ַשֵכן  ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך לְּ ַחר יְּ בְּ קֹום ֲאֶשר יִׁ ם ֶאל ַהמָּ י אִׁ כִׁ
בֹו ֶרב כְּ עָּ ַבח ֶאת ַהֶפַסח בָּ זְּ ם תִׁ מֹו שָּ א ַהֶשֶמש מֹוֵעד שְּ

ם יִׁ רָּ צְּ מִׁ ָך מִׁ  ֵצאתְּ

20 72 

של"ה נפטר מרן הבית יוסף ומובא בשם האריז"ל התנוצצות אורו של  מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א
 משיח מתחיל אז, כמובא בשער הליקוטים ד' קנ"ח, ועוד

 דברים:טז:יג 5350
ֹכת ַתֲעשֶ  אַחג ַהסֻׁ ים בְּ ַעת יָּמִׁ בְּ ָך שִׁ גָּ ה לְּ ָך מִׁ פְּ ָך סְּ נְּ רְּ

ֶבָך קְּ יִׁ  ּומִׁ
9 36 

בשנת ה"א ש"נ היתה שנת בצורת במדינת ביהם, ומצאו באדמה אפר ואבק ועשו ממנו תבשיל דייסא ואפו 
 בפסוק פלאממנו לחם ואלפים באו ולקחו משם ועשו כל מיני מאכלים ויאכלו וישבעו, רמז 

 דברים:יז:יז 5368
ב לֹא  זָּהָּ ֶכֶסף וְּ בֹו וְּ בָּ לֹא יָּסּור לְּ ים וְּ ֶבה לֹו נָּשִׁ לֹא ַירְּ וְּ

ֹאד ֶבה לֹו מְּ  ַירְּ
13 43 

בשנת ה"א שס"ח אז המציאו המקום בניו יארק שקורין מאנהעטען וקנו אותו בשיבוש, הוא המקום אשר רוב 
רמז  אחב"י הגרים בנ"י עובדים ועשים ב"ה כסף וזהב הרבה מאוד ויונקים חיותם ופרנסתם באלו מקומות,

 בפסוק

 דברים:יח:ג 5382

ים מֵ  ַפט ַהֹכֲהנִׁ שְּ ֶיה מִׁ הְּ ֶזה יִׁ ֵחי וְּ ם ֵמֵאת ֹזבְּ עָּ ֵאת הָּ
ם  ַייִׁ חָּ ַהלְּ ֹרַע וְּ ַתן ַלֹכֵהן ַהזְּ נָּ ם ֶשה וְּ ם שֹור אִׁ ַהֶזַבח אִׁ

ה ַהֵקבָּ  וְּ

18 67 

 הרמז בפסוק ופלאן הש"ך, בשנת ה"א שפ"ב נולד ר' שבתי כה

 דברים:יח:ה 5376
ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך מִׁ  ַחר יְּ י בֹו בָּ לכִׁ ֵרת  כָּ שָּ ֶטיָך ַלֲעֹמד לְּ בָּ שְּ

יו נָּ ֹהוָּה הּוא ּובָּ ֵשם יְּ ל  בְּ יםכָּ  ַהיָּמִׁ
15 54 
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טה"ע, בשנת ה"א שע"ו קבעו כ' באדר פורים בפראנקפורט, מובא בחת"ס שאז ניצלו כל  מנין הפסוק לפי
 העיר מהוצאה להריגה, ועשו אז יו"ט

 דברים:יח:י 5389
ים  מִׁ סָּ ֵאש ֹקֵסם קְּ תֹו בָּ נֹו ּובִׁ יר בְּ ָך ַמֲעבִׁ ֵצא בְּ מָּ לֹא יִׁ

ַכֵשף ַנֵחש ּומְּ עֹוֵנן ּומְּ  מְּ
12 46 

המציאו פרש"י, ר"ע אומר אלו נותני עונות, שאומרים עונה פלוני יפה להתחיל, וברמז כי בשנת ה"א שפ"ט 
 הזייגער, והבן

ם דברים:יח:יג 5392 ֶיה עִׁ הְּ ים תִׁ מִׁ ה ֱאֹלֶהיָך תָּ ֹהוָּ  19 5 יְּ

 בשנת ה"א שצ"ב נפטר המהרש"א זצ"ל

 דברים:יח:טו 5395
ה ֱאֹלֶהיָך  ֹהוָּ ָך יְּ ים לְּ י יָּקִׁ ֹמנִׁ ָך ֵמַאֶחיָך כָּ בְּ רְּ קִׁ יא מִׁ נָּבִׁ

עּון מָּ שְּ יו תִׁ  ֵאלָּ
10 43 

 בשנת ה"א שצ"ה נולד המגן אברהם, והפסוק בגמט' א' תתל"ט כמנין ג"פ תריג 

 דברים:יח:טז 5396

יֹום  ֹחֵרב בְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בְּ ם יְּ תָּ ֵמעִׁ ַאלְּ ֹכל ֲאֶשר שָּ כְּ
ֹהוָּה ֱאֹלהָּ  ֹמַע ֶאת קֹול יְּ שְּ ל ֵלאֹמר לֹא ֹאֵסף לִׁ הָּ י ַהקָּ

מּות לֹא אָּ ֶאה עֹוד וְּ ה ַהזֹאת לֹא ֶארְּ ֹדלָּ ֵאש ַהגְּ ֶאת הָּ  וְּ

26 91 

 בזה המניןבתורה פסוקים המיוחדים אחד מארבעה כ"ו תיבות, צ"א אותיות, כמנין השמות, וזהו 

 דברים:יח:כב 5401

לֹא  ר וְּ בָּ ֶיה ַהדָּ הְּ לֹא יִׁ ֹהוָּה וְּ ֵשם יְּ יא בְּ ַדֵבר ַהנָּבִׁ ֲאֶשר יְּ
בְּ  זָּדֹון דִׁ ֹהוָּה בְּ רֹו יְּ בְּ ר ֲאֶשר לֹא דִׁ בָּ רֹו יָּבֹא הּוא ַהדָּ

ֶמנּו גּור מִׁ יא לֹא תָּ  ַהנָּבִׁ

22 80 

שבתי צבי, נביא השקר, שר"י, ופלא, מאורעות צבי, ולמפרע מנין הפסוק בשנת ה"א ת"א נולד הרשע מבטן, 
 ה"א ת"א אה"כ )בראשית י"ח כ'( ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד, ופלא

 דברים:יט:י 5408
ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך  ָך ֲאֶשר יְּ צְּ ֶקֶרב ַארְּ י בְּ ם נָּקִׁ ֵפְך דָּ שָּ לֹא יִׁ וְּ

ים מִׁ ֶליָך דָּ יָּה עָּ הָּ ה וְּ ָך ַנֲחלָּ  ֹנֵתן לְּ
15 53 

 דברים:יט:יא 5409
יו  לָּ ם עָּ קָּ ַרב לֹו וְּ אָּ ֵרֵעהּו וְּ יש ֹשֵנא לְּ ֶיה אִׁ הְּ י יִׁ כִׁ וְּ

ֵאל ים הָּ רִׁ נָּס ֶאל ַאַחת ֶהעָּ ֵמת וְּ הּו ֶנֶפש וָּ כָּ הִׁ  וְּ
17 58 

 דברים:יט:יב 5409
ַיד  נּו ֹאתֹו בְּ נָּתְּ ם וְּ שָּ חּו ֹאתֹו מִׁ קְּ לָּ ירֹו וְּ ֵני עִׁ קְּ חּו זִׁ לְּ שָּ וְּ

ם וֵָּמת  ֹגֵאל ַהדָּ
12 44 
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מנין הפסוקים האלו, לפי טה"ע יתרו, בשנת ה"א ת"ח ות"ט גזירות נוראות על היהודים ויותר מש' אלפים 
 עשר שנים בעוה"ר יהודים נשחטו ונהרגו הי"ד, ויותר מש' קהילות בישראל נחרבו כידוע, וזה נמשך כמו

 דברים:יט:ט 5411

ֹמר ֶאת שְּ י תִׁ ל  כִׁ י כָּ ֹנכִׁ ּה ֲאֶשר אָּ וָּה ַהזֹאת ַלֲעֹשתָּ צְּ ַהמִׁ
יו כָּ רָּ דְּ ֶלֶכת בִׁ לָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך וְּ ה ֶאת יְּ ַאֲהבָּ ָך ַהיֹום לְּ ַצּוְּ  מְּ

ל  ֹלש כָּ ים ַעל ַהשָּ רִׁ ֹלש עָּ ָך עֹוד שָּ תָּ לְּ יַָּספְּ ים וְּ ַהיָּמִׁ
ֵאֶלה  הָּ

27 100 

 כ"ז תיבות ק' אותיות

 דברים:כ:ב 5424
ר קָּ יָּה כְּ הָּ כֶ וְּ ֶבר ֶאל בְּ דִׁ ַגש ַהֹכֵהן וְּ נִׁ ה וְּ מָּ חָּ לְּ ם ֶאל ַהמִׁ

ם עָּ  הָּ
9 35 

 בשנת ה"א תכ"ד נפטר ר' שבתי כהן הש"ך

 דברים:כ:ה 5427

ים רִׁ רּו ַהֹשטְּ בְּ דִׁ נָּה  וְּ יש ֲאֶשר בָּ אִׁ י הָּ ם ֵלאֹמר מִׁ עָּ ֶאל הָּ
ֵביתֹו ֶפן יָּמּות  יָֹּשב לְּ לֹא ֲחנָּכֹו ֵיֵלְך וְּ ש וְּ דָּ ת חָּ ַביִׁ

ֶכנּו נְּ יש ַאֵחר ַיחְּ אִׁ ה וְּ מָּ חָּ לְּ  ַבמִׁ

22 82 

 בשנת ה"א תכ"ז נפטר הטו"ז חתן הב"ח

 דברים:כ:ח 5430

יש  אִׁ י הָּ רּו מִׁ מְּ אָּ ם וְּ עָּ ַדֵבר ֶאל הָּ ים לְּ רִׁ פּו ַהֹשטְּ יָּסְּ וְּ
ַבב  ַמס ֶאת לְּ לֹא יִׁ ֵביתֹו וְּ יָֹּשב לְּ ב ֵיֵלְך וְּ ַרְך ַהֵלבָּ ַהיֵָּרא וְּ

בֹו בָּ לְּ יו כִׁ  ֶאחָּ

20 74 

 בשנת ה"א ת"ל הי' גירוש גדול ליהודים בווינא

 דברים:כ:יח 5436
ֶכם ַלֲעשֹות כְּ  דּו ֶאתְּ ַלמְּ ַמַען ֲאֶשר לֹא יְּ ם  ֹכללְּ תֹוֲעֹבתָּ

אֶתם ַליֹהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם שּו ֵלאֹלֵהיֶהם ַוֲחטָּ  ֲאֶשר עָּ
14 62 

 ופלא -מנין הפסוק לפי טה"ע יתרו, בשנת ה"א תל"ו מת בחרפה העוכר ישראל הנביא שקר שבתי צבי ימ"ש 

 דברים:כא:ז 5449
ֵעיֵנינּו  ם ַהֶזה וְּ רּו יֵָּדינּו לֹא שפכה ֶאת ַהדָּ מְּ אָּ נּו וְּ עָּ וְּ

אּו  לֹא רָּ
11 40 

רמיזא והחריבו אותה ואז הי' שריפה גדולה בפראג ונשרפו בשעה אחת ג' בשנת ה"א תמ"ט באו הצרפתים לוו
 לא שפכה, אותיות אש בתוכן -אלפים בתים, ויותר מג' מאות נשרפו, מדרש תלפיות 

ואגב לפלא ברמז, מסוף התורה למפרע, עד ידינו לא שפכה את הדם הזה יש ה"א תרצ"ח תיבות, והוא שנת 
 מלחמת העולם בעוה"ר



 

296 

 אותיות תיבות  פסוק מנין

 דברים:כא:יג 5456

ֵביֶתָך  ה בְּ בָּ יָּשְּ ֶליהָּ וְּ יָּּה ֵמעָּ בְּ ַלת שִׁ מְּ ה ֶאת שִׁ ירָּ ֵהסִׁ וְּ
ַאַחר ֵכן  ים וְּ ּה ֶיַרח יָּמִׁ מָּ ֶאת אִׁ יהָּ וְּ בִׁ ה ֶאת אָּ תָּ כְּ ּובָּ

ּה  תָּ ַעלְּ בֹוא ֵאֶליהָּ ּובְּ התָּ שָּ אִׁ ָך לְּ ה לְּ תָּ יְּ הָּ  וְּ

22 86 

 קיםכ"ב תיבות, אותיות כמנין שם אל

 דברים:כא:טז 5458

ֶיה לֹו לֹא  הְּ נָּיו ֵאת ֲאֶשר יִׁ ילֹו ֶאת בָּ חִׁ יֹום ַהנְּ יָּה בְּ הָּ וְּ
נּו ֵני ֶבן ַהשְּ ה ַעל פְּ ֲאהּובָּ ַבֵכר ֶאת ֶבן הָּ ה יּוַכל לְּ אָּ

ֹכר  ַהבְּ

20 68 

בשנת ה"א נח"ת נולד בעשטה"ק, את אשר יהיה לו, יש בו אותיות ישראל ושם הוי' וס"ת תורה, לו לא, 
 אותיות אלול כי נולד ח"י אלול, ר"ת של תיבת הראשונות, אוהב, אבא, ופלא

בגימט' עה"כ ה' אלפים  -ואגב, פסוק ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וגו' 
 נח"ת, ופלא 

 דברים:כא:כג 5466

ֶרנּו ַביֹו בְּ קְּ בֹור תִׁ י קָּ ֵעץ כִׁ תֹו ַעל הָּ לָּ בְּ ין נִׁ לִׁ ם לֹא תָּ
ָך  תְּ מָּ ַטֵמא ֶאת ַאדְּ לֹא תְּ לּוי וְּ ים תָּ ַלת ֱאֹלהִׁ לְּ י קִׁ ַההּוא כִׁ

ָך ַנֲחלָּה ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְּ  ֲאֶשר יְּ

24 86 

 כ"ד תיבות, אותיות כמנין שם אלקים

 דברים:כב:ג 5469

ֵכן ַתֲעֶשה  תֹו וְּ לָּ מְּ שִׁ ֵכן ַתֲעֶשה לְּ ֵכן ַתֲעֶשה ַלֲחֹמרֹו וְּ וְּ
ללְּ  ּה לֹא  כָּ אתָּ צָּ ֶמנּו ּומְּ יָך ֲאֶשר תֹאַבד מִׁ חִׁ ֲאֵבַדת אָּ

ַעֵלם תְּ הִׁ  תּוַכל לְּ

18 72 

 ח"י תיבות, אותיות כמנין חסד

 דברים:כב:ז 5464
ַמַען  ְך לְּ ַקח לָּ ים תִׁ נִׁ ֶאת ַהבָּ ֵאם וְּ ַשַלח ֶאת הָּ ַשֵלַח תְּ

ים תָּ יָּמִׁ ַהֲאַרכְּ ְך וְּ יַטב לָּ  יִׁ
13 45 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תסד נולד המגיד הגדול רבי ר' דוב בער ממעזריטש זי"ע 

 דברים:כב:יב 5477
ָך ֲאֶשר  סּותְּ פֹות כְּ ַבע ַכנְּ ְך ַעל ַארְּ ים ַתֲעֶשה לָּ לִׁ דִׁ גְּ

ּה ַכֶסה בָּ  תְּ
10 36 

 בשנת ה"א תע"ז נפטר החכם צבי, רמז בפסוק
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 דברים:כב:יז 5474

י  אתִׁ צָּ ים ֵלאֹמר לֹא מָּ רִׁ בָּ יֹלת דְּ ם ֲעלִׁ ֵנה הּוא שָּ הִׁ וְּ
לָּ  מְּ שּו ַהשִׁ רְּ י ּופָּ תִׁ תּוֵלי בִׁ ֵאֶלה בְּ ים וְּ תּולִׁ ָך בְּ תְּ בִׁ ה לְּ

יר עִׁ ֵני הָּ קְּ ֵני זִׁ פְּ  לִׁ

18 74 

 תע"ד נולד זקני הגה"ק פוסק הדור בעל נודע ביהודה זי"ע מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א

 דברים:כב:יט 5480

שּו ֹאתֹו ֵמאָּ  נְּ עָּ יא וְּ י הֹוצִׁ ה כִׁ י ַהַנֲערָּ נּו ַלֲאבִׁ נָּתְּ ה ֶכֶסף וְּ
ה לֹא  שָּ אִׁ ֶיה לְּ הְּ לֹו תִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ תּוַלת יִׁ ע ַעל בְּ ֵשם רָּ

ּה חָּ ַשלְּ ל  יּוַכל לְּ יוכָּ  יָּמָּ

22 79 

י טה"ע יתרו, בשנת ה"א ת"פ נולד הגאון הגדול רבי אליהו מווילנא הגר"א זי"ע, ומרומז מנין הפסוק לפ
 בפסוק לאשה לא יוכל יש בו אותיות אליהו ומובן

 ל עליון קונה שמים וארץ-ובמנין הפסוקים למפרע, ה"א ת"פ הוא בראשית י"ד כ"ב הרימותי ידי אל א

 דברים:כב:כז 5488
אָּ  צָּ ֶדה מְּ י ַבשָּ ֵאין כִׁ ה וְּ שָּ ֹארָּ ה ַהַנֲערָּ ַהמְּ ֲעקָּ ּה צָּ

ּה יַע לָּ  מֹושִׁ
9 35 

ין הפסוק לפי טה"ע, יתרו, בשנת ה"א תפ"ח האחים הקדושים ר' חיים ור' יהושע רייציס מלבוב גאונים מנ
 מופלגים נתפסו ע"י עלילות אנשי רשע על לא חמס ונשרפו עקה"ש בערב שבועות

 דברים:כג:ו 5500

ֹהוָּה  ם ַוַיֲהֹפְך יְּ עָּ לְּ ֹמַע ֶאל בִׁ שְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך לִׁ ה יְּ בָּ לֹא אָּ וְּ
ה  ֹהוָּ ָך יְּ י ֲאֵהבְּ ה כִׁ כָּ רָּ בְּ ה לִׁ לָּ לָּ ָך ֶאת ַהקְּ ֱאֹלֶהיָך לְּ

 ֱאֹלֶהיָך

18 68 

 ה"א ת"ק נולד הרה"ק בעל קדושת לוי זי"ע, חי' תיבות חיים אותיות

ע דברים:כג:י 5504 ר רָּ בָּ ֹכל דָּ תָּ מִׁ ַמרְּ שְּ נִׁ ֶביָך וְּ י ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל ֹאיְּ  30 9 כִׁ

 בשנת ה"א תק"ד נולד הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאלוב, הוא הי' הראשון שהפיץ חסידות באונגארין 

ה חּוץ ם:כג:יגדברי 5507 מָּ אתָּ שָּ יָּצָּ חּוץ ַלַמֲחֶנה וְּ ָך מִׁ ֶיה לְּ הְּ יָּד תִׁ  29 8 וְּ

 שה חיים לוצאטי, הרמח"ל זי"עבשנת ה"א תק"ז נפטר הגה"ק ר' מ

 דברים:כג:טו 5501

ֹהוָּה ֱאֹלהֶ  י יְּ ֵתת כִׁ לָּ ָך וְּ ילְּ ַהצִׁ ֶקֶרב ַמֲחֶנָך לְּ ַהֵלְך בְּ תְּ יָך מִׁ
ָך  ֶאה בְּ רְּ לֹא יִׁ דֹוש וְּ יָּה ַמֲחֶניָך קָּ הָּ ֶניָך וְּ פָּ ֶביָך לְּ ֹאיְּ

ב ֵמַאֲחֶריָך שָּ ר וְּ בָּ ַות דָּ  ֶערְּ

20 82 
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מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תק"א עלה האור החיים הק' ממאראקא לארץ ישראל, ונסתלק שני שנים 
 לאחריו

 דברים:כג:כא 5515

רִׁ ַלנ ה ּכְּ ֹהוָּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ ַמַען יְּ יְך לְּ יָך לֹא ַתשִׁ חִׁ אָּ יְך ּולְּ י ַתשִׁ
א  ֹכלֱאֹלֶהיָך בְּ  ה בָּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ אָּ ַלח יֶָּדָך ַעל הָּ שְּ מִׁ

ּה תָּ שְּ רִׁ ה לְּ מָּ  שָּ

19 71 

 בשנת ה"א תקט"ו נולד הרה"ק מאפטא, אוהב ישראל זי"ע

 דברים:כג:כו 5520
ֵמש לֹא  ֶחרְּ יֶָּדָך וְּ יֹלת בְּ לִׁ תָּ מְּ ַטפְּ קָּ ַמת ֵרֶעָך וְּ קָּ בֹא בְּ י תָּ כִׁ

ַמת ֵרֶעָך יף ַעל קָּ נִׁ  תָּ
13 45 

בשנת ה"א תק"כ בשנת פטירת בעשטה"ק נולד הרה"ק ר' נפתלי מראפשיץ ורמז, לא תניף, יש בו אותיות 
 נפתלי 

 דברים:כד:ג 5515

נַָּתן  ת וְּ יתֻׁ רִׁ ּה ֵסֶפר כְּ ַתב לָּ כָּ ַאֲחרֹון וְּ יש הָּ אִׁ ּה הָּ ֵנאָּ ּושְּ
יש הָּ  אִׁ י יָּמּות הָּ ֵביתֹו אֹו כִׁ ּה מִׁ חָּ לְּ שִׁ ּה וְּ יָּדָּ ַאֲחרֹון בְּ

ה שָּ אִׁ ּה לֹו לְּ חָּ קָּ  ֲאֶשר לְּ

20 78 

 בשנת ה"א תקטו הוציאו כל גדולי הדור חרם נגד כת ש"ץ ימ"ש  מנין הפסוק לפי טה"ע,

 דברים:כד:ח 5520

ַלֲעשֹות כְּ  ֹאד וְּ ֹמר מְּ שְּ ַרַעת לִׁ ֶנַגע ַהצָּ ֶמר בְּ שָּ  ֹכלהִׁ
ם  יתִׁ ּוִׁ ם ַכֲאֶשר צִׁ יִׁ וִׁ ים ַהלְּ ֶכם ַהֹכֲהנִׁ ֲאֶשר יֹורּו ֶאתְּ

רּו ַלֲעשֹות מְּ שְּ  תִׁ

16 70 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תק"כ נסתלק מרן הבעשטה"ק זי"ע, רמז בפסוק להמשיך בדרכיו, ובסוף 
 הפסוק ס"ת מר ממות, ופלא 

 דברים:כד:יג 5533
יב לֹו  שִׁ ֵשב תָּ ַכב הָּ שָּ בֹוא ַהֶשֶמש וְּ ֶאת ַהֲעבֹוט כְּ

ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֵני יְּ פְּ ה לִׁ קָּ דָּ ֶיה צְּ הְּ ָך תִׁ ֶכךָּ ּולְּ תֹו ּוֵברְּ מָּ ַשלְּ  בְּ
16 63 

 בשנת ה"א תקל"ג נפטר הרה"ק רבי ר' בער ממעזריטש וגם רבי ר' מאיר הגדול מפרימשלאן זי"ע

 ה:אדברים:כ 5543
ט  פָּ שְּ שּו ֶאל ַהמִׁ גְּ נִׁ ים וְּ יב ֵבין ֲאנָּשִׁ ֶיה רִׁ הְּ י יִׁ כִׁ

ע שָּ רָּ יעּו ֶאת הָּ שִׁ רְּ הִׁ יק וְּ יקּו ֶאת ַהַצדִׁ דִׁ צְּ הִׁ טּום וְּ פָּ  ּושְּ
15 62 

 בשנת ה"א תקמ"ג נולד הגאון האדיר פוסק הדור ר' שלמה קלוגער, ואז נולד גם הבני יששכר

 דברים:כה:ו 5548
לֹא  יו ַהֵמת וְּ חִׁ כֹור ֲאֶשר ֵתֵלד יָּקּום ַעל ֵשם אָּ יָּה ַהבְּ הָּ וְּ

חֶ  מָּ ֵאליִׁ רָּ שְּ יִׁ מֹו מִׁ  ה שְּ
13 46 
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 בשנת ה"א תקמ"ח נפטר הרה"ק ר'מנחם מענדיל מוויטעפסק בארץ ישראל

 דברים:כה:ז 5550

ה  תָּ לְּ עָּ תֹו וְּ מְּ בִׁ ַקַחת ֶאת יְּ יש לָּ אִׁ ֹפץ הָּ ם לֹא ַיחְּ אִׁ וְּ
ה ֵמֵאן  רָּ מְּ אָּ ים וְּ ֵקנִׁ ה ֶאל ַהזְּ רָּ תֹו ַהַשעְּ מְּ בִׁ י יְּ מִׁ בָּ יְּ

י מִׁ ה ַיבְּ בָּ ֵאל לֹא אָּ רָּ שְּ יִׁ יו ֵשם בְּ חִׁ אָּ ים לְּ קִׁ הָּ  לְּ

22 86 

 שם אלקיםכ"ב  תיבות, פ"ו אותיות כמנין 

 דברים:כה:טו 5558

ְך אֵ  ֶיה לָּ הְּ ֶצֶדק יִׁ ה וָּ ֵלמָּ ֶיה ֶאֶבן שְּ הְּ ֶצֶדק יִׁ ה וָּ ֵלמָּ ה שְּ יפָּ
ה  ֹהוָּ ה ֲאֶשר יְּ מָּ ֲאדָּ יכּו יֶָּמיָך ַעל הָּ ַמַען ַיֲארִׁ ְך לְּ לָּ

ְך  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לָּ

20 73 

בשנת ה"א תקנ"ח נסתלק הגאון הגר"א זצ"ל, ולפלא והפלא הרמז נפלא, כי שאלו להגר"א היכן נרמז שמו 
 בתורה, ואמר שהוא יוצא מפסוק אבן שלמה וצדק ר"ת אליהו בן שלמה, ואותיות למה בגמט' זלמן

וגם בתיבות וצדק יהיה לך בגימט' כשם אמו טריינא, והוא השנה במנין הפסוקים שאז נסתלק לחיי העוה"ב, 
 ופלא

ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך דברים:כה:טז 5559 י תֹוֲעַבת יְּ ל  כִׁ ֶולכָּ  32 10 ֹעֵשה ֵאֶלה ֹכל ֹעֵשה עָּ

 הוא השנה שנתלקחו האש הגדולה בין החסידים והמתנגדים בעוה"ר

 דברים:כה:יז 5551
ֶכם  ֵצאתְּ ֵלק ַבֶדֶרְך בְּ ָך ֲעמָּ ה לְּ שָּ זָּכֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ

ם יִׁ רָּ צְּ מִׁ  מִׁ
9 34 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תקנ"א מת בחרפה יוסף פראנק ימש"ו הוא האיש אשר רצה להדיח את 
 הכלל ישראל בתורת ש"ץ ימש"ו

 דברים:כה:יט 5553

ָך מִׁ  ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך לְּ יַח יְּ נִׁ הָּ יָּה בְּ הָּ לוְּ יב  כָּ בִׁ סָּ ֶביָך מִׁ ֹאיְּ
ּה  תָּ שְּ רִׁ ה לְּ ָך ַנֲחלָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְּ ֶרץ ֲאֶשר יְּ אָּ בָּ
ח כָּ שְּ ם לֹא תִׁ יִׁ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִׁ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ מְּ  תִׁ

24 91 

ק לפי טה"ע, בשנת ה"א תקנ"ג נולד הרה"ק הלוחם הגדול בעל דברי חיים מצאנז, ואז נפטר ומנין הפס
 הרה"ק ר"י עמדין היעב"ץ, וגם הרה"ק ר' חיים מקראסנא מתלמידי בעש"ט

 דברים:כו:ו 5567
ה  ֵלינּו ֲעֹבדָּ נּו עָּ תְּ ַענּונּו ַויִׁ ים ַויְּ רִׁ צְּ נּו ַהמִׁ ַויֵָּרעּו ֹאתָּ

ה שָּ  קָּ
8 39 

 בשנת ה"א תקס"ז ביטלו באנגלי' העבדות ושחררו כל העבדים, ואח"כ ביטלו גם בארה"ב
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 דברים:כו:ז 5560
ֹהוָּה ֶאת  ַמע יְּ שְּ ֹהוָּה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַויִׁ ַעק ֶאל יְּ צְּ ַונִׁ

א ֶאת ע יֵ ֹקֵלנּו ַוַירְּ ֶאת ַלֲחֵצנּונְּ ֵלנּו וְּ ֶאת ֲעמָּ  נּו וְּ
16 63 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תק"ס, נפטר החיד"א זצ"ל

 דברים:כו:י 5571

ֵנה ֵהֵבא ה הִׁ ַעתָּ ה ֲאֶשר וְּ מָּ ֲאדָּ י הָּ רִׁ ית פְּ י ֶאת ֵראשִׁ תִׁ
ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך  ֵני יְּ פְּ תֹו לִׁ ַנחְּ הִׁ ֹהוָּה וְּ י יְּ ה לִׁ נַָּתתָּ

ה ֱאֹלֶהיָך ֹהוָּ ֵני יְּ פְּ יתָּ לִׁ ַתֲחוִׁ שְּ הִׁ  וְּ

19 80 

 בשנת ה"א תקע"א נפטר הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצ"ל

 דברים:כו:יא 5572
תָּ  ַמחְּ שָּ ל בְּ וְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך  כָּ ָך יְּ ַהּטֹוב ֲאֶשר נַָּתן לְּ

ֶבָך רְּ קִׁ ַהֵגר ֲאֶשר בְּ י וְּ ַהֵלוִׁ ה וְּ ֵביֶתָך ַאתָּ  ּולְּ
14 55 

 בשנת ה"א תקע"ב נפטר הנדיב המפורסם ר' מאיר ראטשילד זצ"ל

 דברים:כו:יב 5573

ֵשר ֶאת ַכֶלה ַלעְּ י תְּ ל  כִׁ נָּה כָּ ָך ַבשָּ תְּ בּואָּ ַשר תְּ ַמעְּ
י ַלֵגר ַליָּתֹום  ה ַלֵלוִׁ נַָּתתָּ ַנת ַהַמֲעֵשר וְּ ת שְּ ישִׁ לִׁ ַהשְּ

ֵבעּו שָּ ֶריָך וְּ עָּ שְּ לּו בִׁ כְּ אָּ נָּה וְּ מָּ ַאלְּ לָּ  וְּ

19 82 

 בשנת ה"א תקע"ג נפטר הגה"ק בעל התניא זי"ע

 דברים:כו:יג 5574

ת  ן ַהַביִׁ י ַהֹקֶדש מִׁ תִׁ ַערְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בִׁ ֵני יְּ פְּ תָּ לִׁ ַמרְּ אָּ וְּ
נָּה כְּ  מָּ ַאלְּ לָּ ַלֵגר ַליָּתֹום וְּ י וְּ יו ַלֵלוִׁ ַתתִׁ ַגם נְּ לוְּ ָך  כָּ תְּ וָּ צְּ מִׁ

ו צְּ מִׁ י מִׁ תִׁ ַברְּ י לֹא עָּ נִׁ יתָּ ּוִׁ יתֶ ֲאֶשר צִׁ תִׁ חְּ כָּ לֹא שָּ  יָך וְּ

23 100 

 ק' מפשיסחא זי"עבשנת ה"א תקע"ד נפטר היהודי ה

 דברים:כו:טו 5568

עֹון ק מְּ ה מִׁ יפָּ קִׁ שְּ ַהשְּ ם ּודְּ ַמיִׁ ן ַהשָּ ָך ָך מִׁ ֵרְך ֶאת ַעמְּ בָּ
נּו ַכֲאֶשר  ה לָּ ה ֲאֶשר נַָּתתָּ מָּ ֲאדָּ ֵאת הָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֶאת יִׁ

ש בָּ ב ּודְּ לָּ תָּ ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ זַָּבת חָּ ַבעְּ שְּ  נִׁ

22 85 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תקס"ח נולד הגה"ק בעל ייטב לב זי"ע

 דברים:כו:יז 5570

ֶלֶכת  לָּ ים וְּ ָך ֵלאֹלהִׁ יֹות לְּ הְּ תָּ ַהיֹום לִׁ ֹהוָּה ֶהֱאַמרְּ ֶאת יְּ
ו צְּ יו ּומִׁ קָּ ֹמר חֻׁ שְּ לִׁ יו וְּ כָּ רָּ דְּ ֹמַע תָּ בִׁ שְּ לִׁ יו וְּ טָּ פָּ שְּ יו ּומִׁ
ֹקלֹו  בְּ

15 71 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תק"ע נפטר הקדושת לוי זי"ע
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 דברים:כו:יח 5571
ה ַכֲאֶשר  גֻׁלָּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ הְּ ָך ַהיֹום לִׁ ירְּ ה ֶהֱאמִׁ ַויֹהוָּ

ֹמר שְּ לִׁ ְך וְּ ֶבר לָּ ל  דִׁ וכָּ צְּ  יותָּ מִׁ
13 51 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תקע"א נפטר הרה"ק ר' נחמן מברסלב זי"ע

 דברים:כז:א 5581
ֹמר ֶאת ם ֵלאֹמר שָּ עָּ ֵאל ֶאת הָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ קְּ זִׁ ַצו ֹמֶשה וְּ  ַויְּ

ל  ֶכם ַהיֹוםכָּ ַצֶּוה ֶאתְּ י מְּ ֹנכִׁ וָּה ֲאֶשר אָּ צְּ  ַהמִׁ
16 57 

 בשנת ה"א תקפ"א נפטר הרה"ק מקאלוב זצ"ל הוא הראשון שהפיץ תורת הבעשטה"ק באונגארין 

 דברים:כז:ג 5584

תָּ ֲעֵליֶהן ֶאת ַתבְּ כָּ ל  וְּ עָּ כָּ ה ַהזֹאת בְּ ֵרי ַהתֹורָּ בְּ ֶרָך בְּ דִׁ
ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן  ֶרץ ֲאֶשר יְּ אָּ בֹא ֶאל הָּ ַמַען ֲאֶשר תָּ לְּ
ֹהוָּה ֱאֹלֵהי  ֶבר יְּ ַבש ַכֲאֶשר דִׁ ב ּודְּ לָּ ָך ֶאֶרץ זַָּבת חָּ לְּ

ְך  ֲאֹבֶתיָך לָּ

28 100 

 כ"ח תיבות, ק' אותיות

 דברים:כז:ה 5585
בֵ  זְּ ם מִׁ יתָּ שָּ נִׁ ים לֹא ּובָּ נִׁ ַבח ֲאבָּ זְּ ַח ַליֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך מִׁ

ֶזל יף ֲעֵליֶהם ַברְּ נִׁ  תָּ
11 45 

 בשנת ה"א תקפ"ה נסתלק הרה"ק מאפטא, ואז נולד הרה"ק ר' יהושע מבעלזא זי"ע

 דברים:כז:ח 5588
ים ֶאת נִׁ ֲאבָּ תָּ ַעל הָּ ַתבְּ כָּ ל  וְּ ה ַהזֹאת ַבֵאר כָּ ֵרי ַהתֹורָּ בְּ דִׁ

 ֵהיֵטב
10 37 

 בשנת ה"א תקפ"ח נפטר הברוך טעם, וגם הבית אפרים זי"ע

 ז:יבדברים:כ 5592

ע ים בְּ זִׁ רִׁ ם ַעל ַהר גְּ עָּ ֵרְך ֶאת הָּ בָּ דּו לְּ כֶ ֵאֶלה ַיַעמְּ רְּ ם בְּ
שָּ  יִׁ ה וְּ יהּודָּ י וִׁ ֵלוִׁ עֹון וְּ מְּ ֵדן שִׁ יֹוֵסף ֶאת ַהַירְּ ר וְּ שכָּ

ן יָּמִׁ נְּ  ּובִׁ

17 71 

בשנת ה"א תקצ"ב נפטר החוות דעת והרה"ק ר' ישכר בעריש מזידיטשוב, ואז נולד השם שלמה ממונקאטש 
 זי"ע

 דברים:כז:טו 5587

ה  ֹהוָּ ה תֹוֲעַבת יְּ יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֶפֶסל ּוַמֵסכָּ אִׁ רּור הָּ אָּ
ש וְּ  רָּ ֵדי חָּ נּו ַמֲעֵשה יְּ עָּ ֶתר וְּ ם ַבסָּ לשָּ רּו  כָּ מְּ אָּ ם וְּ עָּ הָּ

ֵמן  אָּ

18 66 

תקפ"ז התחילו הרוסים לחטוף ילדי בני ישראל לצבא, מה שקורין  מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א
 קאנטוניסטן רח"ל 
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 דברים:כז:כה 5601
ַמר אָּ י וְּ ם נָּקִׁ ַהכֹות ֶנֶפש דָּ רּור ֹלֵקַח ֹשַחד לְּ ל  אָּ ם כָּ עָּ הָּ

ֵמן  אָּ
11 35 

מנין הפסוק )לפי טה"ע יתרו( עלילת דם במצרים, והר"ר משה מונטפירו הלך להושיע אותם, ולפי טה"ע 
 מנין הפסוק ה"א תקצ"ז אז הי' רעש גדול בצפת טבריא ונהרגו רח"ל ב' אלפים יהודים, ויש ע"ז הספד

 מהחת"ס

 דברים:כח:ב 5600
ֶליָך אּו עָּ ל  ּובָּ ַמע כָּ שְּ י תִׁ יגָֻׁך כִׁ שִׁ הִׁ ֵאֶלה וְּ כֹות הָּ רָּ ַהבְּ

ה ֱאֹלֶהיָך ֹהוָּ קֹול יְּ  בְּ
11 45 

מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ת"ר כ' בזוה"ק שאז יפתחו שערי חכמה ואילו זכינו היינו נגאלין בשנה זו, 
 והרבה חכמות העולם המציאו אז, ואז נפטר החתם סופר זצ"ל

ֶתָך דברים:כח:ה 5611 ַארְּ שְּ ֲאָך ּומִׁ רּוְך ַטנְּ  15 3 בָּ

 בשנת ה"א תרי"א המציאו הרעפרידשער וגם המציאו אז האיך להוציא השמן מן הארץ ופלא 

ֵצאֶתָך דברים:כח:ו 5612 ה בְּ רּוְך ַאתָּ ֹבֶאָך ּובָּ ה בְּ רּוְך ַאתָּ  24 6 בָּ

והפסוק בגמס' א' תתי"ב, כמנין פעמים, המלאך  -( ופלא 1852בשנת ה"א תרי"ב המציאו העלעוועטער )
 הגאל אתי מכל רע, וכן ב"פ והיית רק למעלה 

 דברים:כח:ט 5615
י  ְך כִׁ ַבע לָּ שְּ דֹוש ַכֲאֶשר נִׁ ַעם קָּ ֹהוָּה לֹו לְּ ָך יְּ ימְּ קִׁ יְּ

ו צְּ ֹמר ֶאת מִׁ שְּ יו תתִׁ כָּ רָּ דְּ תָּ בִׁ ַלכְּ הָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך וְּ  יְּ
16 60 

 בשנת ה"א תרט"ו נפטר הרה"ק השר שלו' מבעלזא זי"ע

 דברים:כח:יא 5618

ֹהוָּה  ָך יְּ רְּ הֹותִׁ ָך וְּ תְּ ֶהמְּ י בְּ רִׁ פְּ ָך ּובִׁ נְּ טְּ י בִׁ רִׁ פְּ ה בִׁ טֹובָּ לְּ
ֹהוָּה  ַבע יְּ שְּ ה ֲאֶשר נִׁ מָּ ֲאדָּ ֶתָך ַעל הָּ מָּ י ַאדְּ רִׁ פְּ ּובִׁ

ְך ֶתת לָּ  ַלֲאֹבֶתיָך לָּ

17 72 

 טוב תיבות, אותיות כמנין חסד

 דברים:כח:יב 5610

ֵתת  ם לָּ ַמיִׁ רֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהשָּ ָך ֶאת אֹוצָּ ה לְּ ֹהוָּ ַתח יְּ פְּ יִׁ
ֵרְך ֵאת בָּ תֹו ּולְּ עִׁ ָך בְּ צְּ ַטר ַארְּ ל  מְּ יתָּ כָּ וִׁ לְּ הִׁ ַמֲעֵשה יֶָּדָך וְּ

ֶוה לְּ ה לֹא תִׁ ַאתָּ ים וְּ ם ַרבִׁ  גֹויִׁ

23 82 

 בשנת ה"א תר"י נפטר הרה"ק ר"מ מפרימשלאן
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 דברים:כח:יד 5620

סּור מִׁ  לֹא תָּ לוְּ ֶכם  כָּ ַצֶּוה ֶאתְּ י מְּ ֹנכִׁ ים ֲאֶשר אָּ רִׁ בָּ ַהדְּ
ים  ים ֲאֵחרִׁ ֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלהִׁ מֹאול לָּ ין ּושְּ ַהיֹום יָּמִׁ

ע דָּ לְּ  םבְּ

16 68 

 בשנת ה"א תר"כ נולד רשע מבטן הערציל ימ"ש והבן

ֶדה דברים:כח:טז 5614 ה ַבשָּ רּור ַאתָּ אָּ יר וְּ עִׁ ה בָּ רּור ַאתָּ  23 6 אָּ

תרי"ד היו לבנ"י זמנים קשים ביותר בחטיפת ילדים לצבא ברוסיא  מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א
 הקונטוניסטן רח"ל 

 דברים:כח:כג 5621
ֶרץ ֲאֶשר  אָּ הָּ ֹחֶשת וְּ ָך נְּ ֶמיָך ֲאֶשר ַעל רֹאשְּ יּו שָּ הָּ וְּ

ֶזל ֶתיָך ַברְּ  ַתחְּ
10 38 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תרכ"א המציאו המאשין ביקס המשתמשים במלחמות 

 דברים:כח:כד 5622
ם  ַמיִׁ ן ַהשָּ ר מִׁ פָּ עָּ ק וְּ בָּ ָך אָּ צְּ ַטר ַארְּ ֹהוָּה ֶאת מְּ ֵתן יְּ יִׁ

ְך דָּ מְּ שָּ ֶליָך ַעד הִׁ  ֵיֵרד עָּ
13 44 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תרכ"ב המציאו הדיינעמייט, ופלא 

ֶאה דברים:כח:לד 5640 רְּ ֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶשר תִׁ ַמרְּ ע מִׁ גָּ שֻׁ יתָּ מְּ יִׁ הָּ  26 6 וְּ

בשנת ה"א תר"מ המציאו העלקטעריק באלב ע"י עדיסאן ופלא, ובזו השנה נולד החזון איש זצ"ל, והוא אשר 
 האיר באור תורתו כל בנ"י

 דברים:כח:לה 5641
ם  ַעל ַהֹשַקיִׁ ם וְּ ַכיִׁ רְּ ע ַעל ַהבִׁ ין רָּ חִׁ שְּ ֹהוָּה בִׁ ה יְּ כָּ ַיכְּ

ַעד ק ָך וְּ לְּ ַכף ַרגְּ ֵפא מִׁ ֵהרָּ ֳקדֶ ֲאֶשר לֹא תּוַכל לְּ  ָךדְּ
16 60 

 בשנה זו הי' הפראגראם הראשון ברוסלאנד יעווילסטגראד 

 דברים:כח:לו 5642

ֶליָך ֶאל גֹוי  ים עָּ קִׁ ָך ֲאֶשר תָּ כְּ ֶאת ַמלְּ ָך וְּ ה ֹאתְּ ֹהוָּ יֹוֵלְך יְּ
תָּ שָּ  ַבדְּ עָּ ה ַוֲאֹבֶתיָך וְּ תָּ ַאתָּ ים ֲאֶשר לֹא יַָּדעְּ ם ֱאֹלהִׁ

ֶבן אָּ ים ֵעץ וָּ  ֲאֵחרִׁ

21 75 

 בשנת ה"א תרמ"ב המציאו הטרעין, והבן הרמז בפסוק

 דברים:כח:לז 5643
ה  ַשמָּ יתָּ לְּ יִׁ הָּ ינָּה בְּ וְּ נִׁ שְּ לִׁ ל וְּ שָּ מָּ ים ֲאֶשר  ֹכללְּ ַעמִׁ הָּ

ה מָּ ֹהוָּה שָּ ָך יְּ ַנֶהגְּ  יְּ
10 43 
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 בשנת ה"א תרמ"ג מת בחרפה קארל מרקוס ימ"ש, הוא המייסד של רעיון הקומאנזים

 דברים:כח:לט 5645
י  לֹא ֶתֱאֹגר כִׁ ֶתה וְּ שְּ ן לֹא תִׁ ַייִׁ תָּ וְּ דְּ בָּ עָּ ַּטע וְּ ים תִׁ מִׁ רָּ כְּ

ַעת ֶלנּו ַהֹתלָּ  תֹאכְּ
11 43 

בשנת ה"א תרמ"ה היה מגפת התולעים בכרמי היין באירופה, מה שקרוי פלעקסעריא, ופלא והפלא הרמז 
 בפסוק )שדה העיר(

י דברים:כח:מא 5647 כּו ַבֶשבִׁ י ֵילְּ ְך כִׁ יּו לָּ הְּ לֹא יִׁ יד וְּ נֹות תֹולִׁ ים ּובָּ נִׁ  33 9 בָּ

ולא יהיו אותיות יואל  -בשנת ה"א תרמ"ז נולד רבינו הקדוש מרחם ר' יואל ט"ב זצ"ל אבד"ק סאטמאר זי"ע 
האריה"ק, והוא הקדוש הממשיך השלשלת בדרכיו ושם הוי', בתיבת שב"י ר"ת רשב"י, הבעשטה"ק, 

 הקדושים להאיר העולם בדרך התורה והמסורה

 דברים:כח:מג 5649
ה  ַאתָּ ה וְּ לָּ עְּ ה מָּ לָּ ֶליָך ַמעְּ ָך ַיֲעֶלה עָּ בְּ רְּ קִׁ ַהֵגר ֲאֶשר בְּ

ה ּטָּ ה מָּ  ֵתֵרד ַמּטָּ
11 40 

 היטלער ימ"ש אשר חרב ואיבד רובו של כלל ישראל הי"ד  בשנת ה"א תרמ"ט נולד הרשע מבטן

ם דברים:כח:מו 5644 ֲעָך ַעד עֹולָּ ַזרְּ מֹוֵפת ּובְּ אֹות ּולְּ ָך לְּ יּו בְּ הָּ  28 7 וְּ

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תרמ"ד המציאו הקולמוס הנכון שקורין פען והבן הרמז

 דברים:כח:מז 5653
ה  חָּ מְּ שִׁ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך בְּ תָּ ֶאת יְּ ַבדְּ ַתַחת ֲאֶשר לֹא עָּ

ב ֵמֹרב  טּוב ֵלבָּ  ֹכלּובְּ
12 41 

 וברמז ובטוב לבב  -בשנה זו נערך ניתוח הלב הראשון בעולם 

 דברים:כח:מח 5654

ב  עָּ רָּ ְך בְּ ֹהוָּה בָּ ֶחנּו יְּ ַשלְּ ֶביָך ֲאֶשר יְּ תָּ ֶאת ֹאיְּ ַבדְּ עָּ וְּ
ֶזל ַעל ַצּוָּאֶרָך  ַתן ֹעל ַברְּ נָּ ֹחֶסר ֹכל וְּ ֵעיֹרם ּובְּ א ּובְּ מָּ צָּ ּובְּ

ְך ידֹו ֹאתָּ מִׁ שְּ  ַעד הִׁ

20 77 

 -בשנת ה"א תרנ"ד היתה משפט דרייפוס 

 דברים:כח:מט 5647
ֶרץ ַכֲאֶשר  אָּ ֵצה הָּ קְּ ֹחק מִׁ ֶליָך גֹוי ֵמרָּ ֹהוָּה עָּ א יְּ שָּ יִׁ

ֹשנֹו ַמע לְּ שְּ ֶאה ַהנֶָּשר גֹוי ֲאֶשר לֹא תִׁ דְּ  יִׁ
15 54 

רש"י, פתאום ודרך מצלחת מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תרמ"ז המציאו הקאר לנסוע בהנה  ועיין 
 והבן 9/11ויקלו סוסיו, ופלא והפלא, וע"ד אגב, בתיבת ידאה יש בו אותיות 
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 דברים:כח:נז 5663

י  ֶניהָּ ֲאֶשר ֵתֵלד כִׁ בָּ ֶליהָּ ּובְּ ֵבין ַרגְּ ּה ַהיֹוֵצת מִׁ יָּתָּ לְּ שִׁ ּובְּ
תֶ  ֹחֶסר ֹכל ַבסָּ ֵלם בְּ יק תֹאכְּ צֹוק ֲאֶשר יָּצִׁ מָּ צֹור ּובְּ מָּ ר בְּ

ֶריָך עָּ שְּ ָך בִׁ בְּ ָך ֹאיִׁ  לְּ

19 80 

 -בשנה זו היו פרעות ביהודי רוסיא בקישנוב 

 דברים:כח:נט 5656
ֹהוָּה אֶ  א יְּ לָּ פְּ הִׁ ֹדֹלת וְּ ֶעָך ַמכֹות גְּ ֵאת ַמכֹות ַזרְּ ָך וְּ ת ַמֹכתְּ

ים נִׁ ֶנֱאמָּ ים וְּ עִׁ ם רָּ יִׁ ֳחלָּ נֹות וָּ ֶנֱאמָּ  וְּ
13 57 

והצדיקים  -מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תרנ"ו הי' אסיפה הראשונה של הציונים ימ"ש בבאזיל ופלא 
 אמרו ברמז, תנור וכריעים יתץ

 דברים:כח:סד 5662

ה בְּ  ֹהוָּ ָך יְּ יצְּ לֶוֱהפִׁ ֵצה  כָּ ַעד קְּ ֶרץ וְּ אָּ ֵצה הָּ קְּ ים מִׁ ַעמִׁ הָּ
תָּ  ים ֲאֶשר לֹא יַָּדעְּ ים ֲאֵחרִׁ ם ֱאֹלהִׁ תָּ שָּ ַבדְּ עָּ ֶרץ וְּ אָּ הָּ

ֶבן אָּ ה ַוֲאֹבֶתיָך ֵעץ וָּ  ַאתָּ

20 77 

 מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א תרס"ב המציאו הערעפלאן ופלא 

 דברים:כח:סז 5674

ֵתן ֹבֶקר  י יִׁ ֶעֶרב תֹאַמר מִׁ ֵתן ֶעֶרב ּובָּ י יִׁ ַבֹבֶקר תֹאַמר מִׁ
ֵאה ֵעיֶניָך  ַמרְּ ד ּומִׁ חָּ פְּ ָך ֲאֶשר תִׁ בְּ בָּ ַפַחד לְּ ֲאֶשר מִׁ

ֶאה רְּ  תִׁ

18 66 

 ע"ה, מלחמת העולם הראשונה בעוה"ר -בשנת ה"א תרע"ד 

 דברים:כח:סח 5675

י  תִׁ ַמרְּ יֹות ַבֶדֶרְך ֲאֶשר אָּ ֳאנִׁ ם בָּ ַריִׁ צְּ ֹהוָּה מִׁ ָך יְּ יבְּ ֶוֱהשִׁ
בֶ  ֹאיְּ ם לְּ ֶתם שָּ ַמַכרְּ תְּ הִׁ ּה וְּ ֹאתָּ רְּ יף עֹוד לִׁ ָך לֹא ֹתסִׁ יָך לְּ

ֵאין ֹקֶנה חֹות וְּ פָּ שְּ לִׁ ים וְּ דִׁ  ַלֲעבָּ

19 85 

 ואגב הוא הפסוק האחרון של התוכחה -ין במאות ואלף יותר במנין שו 6675ופלא כי הפסוק בגמטריא 

 דברים:כט:א 5677

א ֹמֶשה ֶאל רָּ קְּ ל  ַויִׁ ֵאל ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶתם כָּ רָּ שְּ יִׁ
יֶתם ֵאת אִׁ ל  רְּ ֶאֶרץ כָּ ֵעיֵניֶכם בְּ ֹהוָּה לְּ ה יְּ שָּ ֲאֶשר עָּ

ֹעה ּולְּ  ַפרְּ ם לְּ ַריִׁ צְּ למִׁ צֹו כָּ ל ַארְּ כָּ יו ּולְּ דָּ  ֲעבָּ

22 86 

 כ"ב תיבות, פ"ו אותיות כמנין שם אלקים

 דברים:כט:יב 5687

ָך  ֶיה לְּ הְּ הּוא יִׁ ם וְּ עָּ ָך ַהיֹום לֹו לְּ ים ֹאתְּ קִׁ ַמַען הָּ לְּ
ַבע ַלֲאֹבֶתיָך  שְּ ַכֲאֶשר נִׁ ְך וְּ ֶבר לָּ ים ַכֲאֶשר דִׁ ֵלאֹלהִׁ

ַיֲעֹקב ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ

19 77 
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 בשנת ה"א תרפ"ז נפטר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע

 דברים:כט:טז 5691
ֶאֶבן ֶכֶסף  לֵֻׁליֶהם ֵעץ וָּ ֵאת גִׁ קּוֵציֶהם וְּ אּו ֶאת שִׁ רְּ ַותִׁ

ֶהם מָּ ב ֲאֶשר עִׁ זָּהָּ  וְּ
11 43 

בשנה זו הי' משבר כלכלי עולמי הגדול ביותר אשר כמוה לא הי', ועשירים אדירים נהפכו לעניים ורעב גדול 
 סוקשורר בכל הארץ, ויותר מכ"ו בליון הלכו לטמיון ומרומז בפ

 ולמפרע מסוה"ת, אה"כ )בראשית ו' י"א( ותשחת הארץ וכו' ותמלא הארץ חמס

 דברים:כט:יח 5693

ש יָּה בְּ הָּ עֹווְּ מְּ ֵרְך  ׁ  בָּ תְּ הִׁ ה ַהזֹאת וְּ לָּ אָּ ֵרי הָּ בְּ ֶאת דִׁ
י ֵאֵלְך  בִׁ רּות לִׁ רִׁ שְּ י בִׁ י כִׁ ֶיה לִׁ הְּ לֹום יִׁ בֹו ֵלאֹמר שָּ בָּ לְּ בִׁ

ה ֵמאָּ וָּה ֶאת ַהצְּ רָּ פֹות הָּ ַמַען סְּ  לְּ

21 81 

הנרמזים פלא והפלא משנת ה"א תרצ"ג בעלות היטלער ימש"ו למלוך בגרמניא החל הצרות ישראל והקללות 
 בכלל אלו הפסוקים דלהלן עד ה"א תש"ה שהוא פסוק ל' ב', הכל נתקיים בעוה"ר בימים ההם

 ויותר משש מליון יהודים עלו לטבח בעוה"ר, לא נמצא חורבן כמותו מיום חורבן ביהמ"ק

 דברים:כט:כז 5702
דֹול  ֶקֶצף גָּ ה ּובְּ ֵחמָּ ַאף ּובְּ ם בְּ תָּ מָּ ה ֵמַעל ַאדְּ ֹהוָּ ֵשם יְּ תְּ ַויִׁ

ֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה לִׁ  ַוַישְּ
14 56 

אדם פלא רבה בזה הפסוק כי למפרע מסוה"ת פסוק ה"א תש"ב אה"כ )בראשית ו' ז'( ויאמר ה' אמחה את ה
 אשר בראתי מעל פני האדמה, זה לעומת זה, ופלא

 דברים:ל:ב 5706
ֹכל ֲאֶשר  ֹקלֹו כְּ תָּ בְּ ַמעְּ שָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך וְּ תָּ ַעד יְּ ַשבְּ וְּ

ֶניָך בְּ  ה ּובָּ ָך ַהיֹום ַאתָּ ַצּוְּ י מְּ ֹנכִׁ לאָּ ָך ּובְּ  כָּ בְּ בָּ ללְּ ֶשָך כָּ  ַנפְּ
17 65 

 טוב תיבות, אותיות כמנין שם אדני

 דברים:ל:ה 5700
שּו ֲאֹבֶתיָך  ֶרץ ֲאֶשר יָּרְּ אָּ ה ֱאֹלֶהיָך ֶאל הָּ ֹהוָּ יֲאָך יְּ ֶוֱהבִׁ

ָך ֵמֲאֹבֶתיָך בְּ רְּ הִׁ ָך וְּ בְּ ֵהיטִׁ ּה וְּ תָּ שְּ ירִׁ  וִׁ
12 56 

כי תשא וגם ברבינו  -ת מנין הפסוק לפי טה"ע, בשנת ה"א ת"ש היתה התעוררות הגאולה, עיין בתולדו
 אפרים עה"ת

 דברים:ל:כ 5724

ֹהוָּה  ה ֶאת יְּ ַאֲהבָּ דלְּ ֹקלֹו ּולְּ ֹמַע בְּ שְּ הֱאֹלֶהיָך לִׁ קָּ י ב בְּ ֹו כִׁ
ה ֲאֶשר  מָּ ֲאדָּ ֶשֶבת ַעל הָּ ֹאֶרְך יֶָּמיָך לָּ הּוא ַחֶייָך וְּ

בַ  שְּ ֵתת נִׁ ַיֲעֹקב לָּ ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֹהוָּה ַלֲאֹבֶתיָך לְּ ע יְּ
ֶהם  לָּ

25 100 
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 כ"ה תיבות, ק' אותיות

ֵאֶלה ֶאל דברים:לא:א 5725 ים הָּ רִׁ בָּ ַדֵבר ֶאת ַהדְּ ל  ַוֵיֶלְך ֹמֶשה ַויְּ ֵאלכָּ רָּ שְּ  33 9 יִׁ

ל הפסוק עד סוף ויאמר אלהם בגמ' אלף כמנין אתם נצבים היום כלכם לפני ה' בגימטריא אלף, ס"ת של כ
 וכמנין תנחילנה אותם

 דברים:לא:ו 5730
י  ֵניֶהם כִׁ פְּ צּו מִׁ ַאל ַתַערְּ אּו וְּ ירְּ צּו ַאל תִׁ מְּ אִׁ קּו וְּ זְּ חִׁ

לֹא יַ  ָך וְּ פְּ ְך לֹא ַירְּ מָּ ה ֱאֹלֶהיָך הּוא ַהֹהֵלְך עִׁ ֹהוָּ ֶבךָּ יְּ  ַעזְּ
17 65 

 טוב תיבות, אותיות כמנין שם אדני

 דברים:לא:טז 5739

ם  קָּ ם ֲאֹבֶתיָך וְּ ָך ֹשֵכב עִׁ נְּ ֹהוָּה ֶאל ֹמֶשה הִׁ ַויֹאֶמר יְּ
ֶרץ ֲאֶשר הּו אָּ זָּנָּה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר הָּ ם ַהֶזה וְּ עָּ א הָּ

י  ַרתִׁ י ֲאֶשר כָּ יתִׁ רִׁ ֵהֵפר ֶאת בְּ י וְּ בֹו ַוֲעזַָּבנִׁ רְּ קִׁ ה בְּ מָּ א שָּ בָּ
תֹו  אִׁ

28 98 

בשנת ה"א תשל"ט הוא השנה אשר העולם חשך בעדינו בהסתלקות הרה"ק צדיק הדור מרן רביה"ק רבי 
 יואל ט"ב זצ"ל זי"ע ואין לו תמורתו

 דברים:לא:כד 5739
ַכלֹות מֹ  י כְּ הִׁ ה ַהזֹאת ַעל ַויְּ ֵרי ַהתֹורָּ בְּ ֹתב ֶאת דִׁ כְּ ֶשה לִׁ

ם מָּ  ֵסֶפר ַעד תֻׁ
12 41 

 לפי מנין טה"ע, ה' אלפים תשל"ט, כנ"ל ורמז בפסוק עד תמם, והבן

 דברים:לא:כו 5750
ַצד ֲארֹון  ֶתם ֹאתֹו מִׁ ַשמְּ ה ַהֶזה וְּ ֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהתֹורָּ לָּ

ֵעד ָך לְּ ם בְּ יָּה שָּ הָּ ה ֱאֹלֵהיֶכם וְּ ֹהוָּ ית יְּ רִׁ  בְּ
16 56 

 הפסוק בגמ' ד"א של"ב כמנין י"ב פעמים שבטים בגימטריא ד"א של"ב 

 דברים:לב:ז 5760
יָך  בִׁ ַאל אָּ ֹדר שְּ נֹות ֹדר וָּ ינּו שְּ ם בִׁ מֹות עֹולָּ ֹכר יְּ זְּ

ְך רּו לָּ יֹאמְּ ֵקֶניָך וְּ ָך זְּ ַיֵגדְּ  וְּ
13 49 

ה"א תש"ס היתה התעוררות הגאולה, ובעצי עדן כ' אילו זכינו הי' אז היום הדין הגדול והנורא, ועכשיו נצפה 
 בכל יום ושנה שיבוא בקרוב במהרה

ם ם:לב:כטדברי 5782 יתָּ ַאֲחרִׁ ינּו לְּ ילּו זֹאת יָּבִׁ כִׁ מּו ַישְּ כְּ  27 6 לּו חָּ

ה ה"א תשפ"ב שאנו עומדים בתוכה ומצפה שבמהרה יתגלה משיח צדקנו מנין הפסוק ה"א תשפ"ב, הוא השנ
ואז יבינו הכל לאחריתם, המגיד מראשית אחרית, אכיה"ר, ובתרגום ירושלמי אלו הוו חכימין הוון מסתכלין 
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באורייתא והינון מתבוננין מה יהי עתיד למהוי בסופיהון, וגם הפסוק למפרע בזה המספר אה"כ בראשית ג' ט' 
א ה' אלקים אל האדם ויאמר לו איכה, וכעי"ז בתרגום שה"ש ז' י"ג ולהוסיף כי בשנה העברה בעוה"ר ויקר

אמר הכתוב כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה כאשר הי' רח"ל, ואולם הן עתה הגיע הזמן שיבינו 
 לאחריתם ונזכה להתגלות כבוד שמו ית' בביאת בן דוד במהרה אכיה"ר

 דברים:לב:לט 5793
י ֲאנִׁ  דִׁ מָּ ים עִׁ ֵאין ֱאֹלהִׁ י הּוא וְּ י ֲאנִׁ י ֲאנִׁ ה כִׁ אּו ַעתָּ י רְּ

יל י ַמצִׁ יָּדִׁ ֵאין מִׁ א וְּ פָּ י ֶארְּ י ַוֲאנִׁ תִׁ ַחצְּ ית ַוֲאַחֶיה מָּ מִׁ  אָּ
18 67 

וכידוע מהגר"א שבסדר דברים יש תתקנ"ה  -כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי בגמט' תמ"א, כמנין אמת 
 פסוקים כמנין העולמות ברמז השמים במם דמנצפך, וזה הפסוק הוא כמנין תת"ק

ומעתה יש עוד נ"ה עולמות שהקב"ה לבדו שופט בצדק, ה"ן ה' אלקיך, וגם הן עם לבדד ישכן, וזהו ואין 
 אלהים עמדי

ַלת ַיֲעֹקב דברים:לג:ד 5810 הִׁ ה קְּ שָּ נּו ֹמֶשה מֹורָּ ּוָּה לָּ ה צִׁ  26 7 תֹורָּ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

ר דברים:לג:ו 5812 פָּ סְּ יו מִׁ תָּ י מְּ יהִׁ ַאל יָֹּמת וִׁ אּוֵבן וְּ י רְּ חִׁ  26 7 יְּ

 ז' תיבות כ"ו אותיות כמנין שם הוי' והבן

ים דברים:לג:יד 5820 חִׁ רָּ ֶמֶגד ֶגֶרש יְּ ֶמש ּומִׁ בּוֹאת שָּ ֶמֶגד תְּ  26 6 ּומִׁ

ֵרי קֶ  דברים:לג:טו 5821 םּוֵמרֹאש ַהרְּ עֹות עֹולָּ בְּ ֶמֶגד גִׁ  26 6 ֶדם ּומִׁ

 טו, יש בכל אחד ו' תיבות, וכ"ו אותיות כמנין שם הוי'-שני פסוקים הללו יד

 דברים:לג:יז 5823

ים  ֶהם ַעמִׁ נָּיו בָּ ֵאם ַקרְּ ֵני רְּ ַקרְּ ר לֹו וְּ דָּ כֹור שֹורֹו הָּ בְּ
ֵפי  ֵהם ַאלְּ ם וְּ ַריִׁ בֹות ֶאפְּ בְּ ֵהם רִׁ ֶרץ וְּ ֵסי אָּ ו ַאפְּ דָּ ַנַגח ַיחְּ יְּ

ַנֶשה  מְּ

19 72 

 ע"ב אותיות כמנין חסד

ן דברים:לג:כב 5828 שָּ ן ַהבָּ ַזֵנק מִׁ ֵיה יְּ ן גּור ַארְּ ַמר דָּ ן אָּ דָּ  26 8 ּולְּ

 ח' תיבות, כ"ו אותיות כמנין שם הוי'
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 דברים:לד:א 5836

ה  גָּ סְּ בֹו רֹאש ַהפִׁ ב ֶאל ַהר נְּ ֹבת מֹואָּ ַוַיַעל ֹמֶשה ֵמַערְּ
ֹהוָּה ֶאת ֵאהּו יְּ ֵרחֹו ַוַירְּ ֵני יְּ ל  ֲאֶשר ַעל פְּ ֶרץ ֶאת כָּ אָּ הָּ

ן ד ַעד דָּ עָּ לְּ  ַהגִׁ

22 72 

 סדכ"ב תיבות, ע"ב אותיות כמנין ח

ֹהוָּהשָּ  תַויָּמ דברים:לד:ה 5840 י יְּ ב ַעל פִׁ ֶאֶרץ מֹואָּ ֹהוָּה בְּ  32 10 ם ֹמֶשה ֶעֶבד יְּ

 בגימטריא ח"י מאות ואחד, כי משה לא מת, ל"ב אותיות בפסוק

 דברים:לד:ו 5841
לֹא  עֹור וְּ ב מּול ֵבית פְּ ֶאֶרץ מֹואָּ ֹבר ֹאתֹו ַבַגי בְּ קְּ ַויִׁ

תֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה רָּ בֻׁ יש ֶאת קְּ  יַָּדע אִׁ
16 54 

 ו מספר התיבות כ"ו, כמנין שם הוי', ומנין האותיות פ"ו כמנין שם אלקים-פסוקים ה

 דברים:לד:ז 5842
ה ֵעינֹו  ֲהתָּ ֹמתֹו לֹא כָּ נָּה בְּ ים שָּ רִׁ ֶעשְּ ה וְּ ּוֹמֶשה ֶבן ֵמאָּ

לֹא נָּס ֵלֹחה  וְּ
12 40 

 שם הוי' אדני  - 2665בגימטריא 

 דברים:לד:ח 5843
ים  ֹלשִׁ ב שְּ ֹבת מֹואָּ ַערְּ ֵאל ֶאת ֹמֶשה בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ כּו בְּ בְּ ַויִׁ

י ֵאֶבל ֹמֶשה כִׁ ֵמי בְּ מּו יְּ תְּ  יֹום ַויִׁ
14 52 

 ח, מספר התיבות כ"ו, אותיות צ"ב-פסוקים ז

 דברים:לד:ט 5844

ֵלא רּוַח ח ן נּון מָּ ַע בִׁ יהֹושֻׁ מָּ וִׁ ַמְך ֹמֶשה ֶאת כְּ י סָּ ה כִׁ
ֵאל ַוַיֲעשּו ַכֲאֶשר  רָּ שְּ ֵני יִׁ יו בְּ עּו ֵאלָּ מְּ שְּ יו ַויִׁ לָּ יו עָּ יָּדָּ

ּוָּ  ֹהוָּה ֶאת ֹמֶשהצִׁ  ה יְּ

22 78 

 מספר התיבות כ"ב כאותיות התורה, והאותיות ע"ח, וביחד עולה מאה

 דברים:לד:י 5845
יא עֹוד ם נָּבִׁ לֹא קָּ ה  וְּ ֹהוָּ עֹו יְּ דָּ ֹמֶשה ֲאֶשר יְּ ֵאל כְּ רָּ שְּ יִׁ בְּ

ים נִׁ ים ֶאל פָּ נִׁ  פָּ
12 43 

 כמנין שם הוי' פעמים אלקים, י"ב תיבות כנגד השבטים 2236בגימטריא 

 דברים:לד:יא 5846
ללְּ  ַהמֹו כָּ ֹאֹתת וְּ ֹהוָּה ַלֲעשֹות הָּ חֹו יְּ לָּ ים ֲאֶשר שְּ תִׁ פְּ

ֹעה ּולְּ  ַפרְּ ם לְּ יִׁ רָּ צְּ ֶאֶרץ מִׁ לבְּ יו ּולְּ  כָּ דָּ לֲעבָּ צֹו כָּ  ַארְּ
14 62 
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 אותיות תיבות  פסוק מנין

 :יבדברים:לד 5847
ה  שָּ דֹול ֲאֶשר עָּ א ַהגָּ ֹכל ַהמֹורָּ ה ּולְּ ֹכל ַהיָּד ַהֲחזָּקָּ ּולְּ

ֵאל רָּ שְּ ֵעיֵני כל יִׁ  ֹמֶשה לְּ
12 47 

האותיות עם התיבות עולה כמנין קץ,  -יב, מספר התיבות כ"ו, והאותיות ק"ט, וביחד עם פסוק י' -פסוקים יא
 אכיה"ר
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 עיניך ברכות בחשבון
 הבאים כאחד במנין ובאותו ענין פסוקי תהלים

 

 גימטריא טקסט פסוק

ֹהוָּ  תהלים:כט:ד רקֹול יְּ דָּ ה ֶבהָּ ֹהוָּ  565 ה ַבֹכַח קֹול יְּ

בֹודֹו תהלים:קב:יז כְּ ה בִׁ אָּ רְּ יֹון נִׁ ה צִׁ ֹהוָּ נָּה יְּ י בָּ  565 כִׁ

 

י תהלים:קט:כב בִׁ רְּ קִׁ ַלל בְּ י חָּ בִׁ לִׁ י וְּ ֹנכִׁ יֹון אָּ ֶאבְּ י וְּ נִׁ י עָּ  746 כִׁ

ַרֵחם טז:התהלים:ק יק ֵואֹלֵהינּו מְּ ַצדִׁ ה וְּ ֹהוָּ  746 ַחנּון יְּ

 

י תהלים:קיט:סד ֵדנִׁ ֶקיָך ַלמְּ ֶרץ חֻׁ אָּ ה הָּ אָּ לְּ ֹהוָּה מָּ ָך יְּ דְּ  762 ַחסְּ

ֶקיָך תהלים:קיט:סח י חֻׁ ֵדנִׁ יב ַלמְּ ה ּוֵמטִׁ  762 טֹוב ַאתָּ

 

ה תהלים:כד:ח מָּ חָּ לְּ בֹור מִׁ ה גִׁ ֹהוָּ בֹור יְּ גִׁ זּוז וְּ ה עִׁ ֹהוָּ בֹוד יְּ י ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ  882 מִׁ

ה תהלים:קכ:ז מָּ חָּ לְּ ה ַלמִׁ י ֲאַדֵבר ֵהמָּ כִׁ לֹום וְּ י שָּ  883 ֲאנִׁ

 

ים יָֹּבאּו בֹו תהלים:קיח:כ יקִׁ ה ַצדִׁ  924 ֶזה ַהַשַער ַליֹהוָּ

ֹהוָּה תהלים:קלח:ה בֹוד יְּ דֹול כְּ י גָּ ה כִׁ ֹהוָּ ֵכי יְּ ַדרְּ ירּו בְּ יָּשִׁ  925 וְּ

 

סֹו תהלים:קיא:א ב בְּ ל ֵלבָּ כָּ ֹהוָּה בְּ לּו יָּּה אֹוֶדה יְּ הַהלְּ ֵעדָּ ים וְּ רִׁ שָּ  931 ד יְּ

 

ים תהלים:קמה:יד פּופִׁ ל ַהכְּ כָּ זֹוֵקף לְּ ים וְּ לִׁ ל ַהֹנפְּ כָּ ה לְּ ֹהוָּ  967 סֹוֵמְך יְּ

י תהלים:נה:יז יֵענִׁ ה יֹושִׁ א ַויֹהוָּ רָּ ים ֶאקְּ י ֶאל ֱאֹלהִׁ  968 ֲאנִׁ

י ד:כבתהלים:צ סִׁ צּור ַמחְּ ב ֵואֹלַהי לְּ גָּ שְּ מִׁ י לְּ ֹהוָּה לִׁ י יְּ הִׁ  968 ַויְּ

 

ֶלנּו תהלים:קט:ל ים ֲאַהלְּ תֹוְך ַרבִׁ י ּובְּ פִׁ ֹאד בְּ ה מְּ ֹהוָּ  987 אֹוֶדה יְּ

יםכִׁ  תהלים:קלה:ה ל ֱאֹלהִׁ כָּ ה ַוֲאֹדֵנינּו מִׁ ֹהוָּ דֹול יְּ י גָּ י כִׁ תִׁ י יַָּדעְּ  987 י ֲאנִׁ

ים תהלים:קלה:ג י נָּעִׁ מֹו כִׁ שְּ רּו לִׁ ֹהוָּה ַזמְּ י טֹוב יְּ לּו יָּּה כִׁ  988 ַהלְּ



 

313 

ה בֹו תהלים:קיח:כד חָּ מְּ שְּ נִׁ ה וְּ ילָּ ה נָּגִׁ ֹהוָּ ה יְּ שָּ  989 ֶזה ַהיֹום עָּ

 

ַחנָּן תהלים:ל:ט ֶאל ֲאֹדנָּי ֶאתְּ א וְּ רָּ ה ֶאקְּ ֹהוָּ  1000 ֵאֶליָך יְּ

י תהלים:נט:יח דִׁ י ֱאֹלֵהי ַחסְּ ַגבִׁ שְּ ים מִׁ י ֱאֹלהִׁ ה כִׁ י ֵאֶליָך ֲאַזֵמרָּ  1000 עֻׁזִׁ

ל ַעמֹו תהלים:קטז:יד כָּ ה נָּא לְּ דָּ ה ֲאַשֵלם ֶנגְּ ַרי ַליֹהוָּ דָּ  1000 נְּ

 

ם תהלים:כט:י עֹולָּ ה ֶמֶלְך לְּ ֹהוָּ ב ַוֵיֶשב יְּ ה ַלַמבּול יָּשָּ ֹהוָּ  1056 יְּ

הַויְּ  תהלים:עח:לג לָּ ם ַבֶבהָּ נֹותָּ ֵמיֶהם ּושְּ  1056 ַכל ַבֶהֶבל יְּ

 

י תהלים:קיח:יג נִׁ ה ֲעזָּרָּ ֹפל ַויֹהוָּ נְּ י לִׁ יַתנִׁ חִׁ  1058 דֹחה דְּ

לֹו תהלים:קנ:ב ֹרב גֻׁדְּ לּוהּו כְּ יו ַהלְּ בּוֹרתָּ גְּ לּוהּו בִׁ  1058 ַהלְּ

 

יוכְּ  תהלים:קג:יג ֵראָּ ה ַעל יְּ ֹהוָּ ַחם יְּ ים רִׁ נִׁ ב ַעל בָּ  1074 ַרֵחם אָּ

י תהלים:קטז:יב לָּ י עָּ מּולֹוהִׁ ל ַתגְּ ה כָּ יב ַליֹהוָּ שִׁ ה אָּ  1074 מָּ

 

יו כֹוֵשל תהלים:קה:לז טָּ בָּ שְּ ֵאין בִׁ ב וְּ זָּהָּ ֶכֶסף וְּ יֵאם בְּ  1097 ַויֹוצִׁ

בִׁ  תהלים:קלב:טו יֹוֶניהָּ ַאשְּ ֵרְך ֶאבְּ ֵרְך ֲאבָּ ּה בָּ ֶחםֵצידָּ  1099 יַע לָּ

 

ֵטמֹו תהלים:כב:ה ַפלְּ חּו ַותְּ טְּ חּו ֲאֹבֵתינּו בָּ טְּ ָך בָּ  1112 בְּ

ֶרץ תהלים:לג:ה אָּ ה הָּ אָּ לְּ ֹהוָּה מָּ ט ֶחֶסד יְּ פָּ שְּ ה ּומִׁ קָּ דָּ  1112 ֹאֵהב צְּ

 

ָך תהלים:סג:ה ֶרכְּ י ֵכן ֲאבָּ א ַכפָּ ָך ֶאשָּ מְּ שִׁ ַחיָּי בְּ  1117 בְּ

ּוָּ  תהלים:סח:כט נּוצִׁ תָּ לָּ ַעלְּ ים זּו פָּ  1117 ה ֱאֹלֶהיָך עֶֻׁזָך עּוזָּה ֱאֹלהִׁ

ֵאנּו תהלים:כ:י רְּ יֹום קָּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו בְּ יעָּ ה הֹושִׁ ֹהוָּ  1118 יְּ

 

ֶדָך תהלים:לא:יז ַחסְּ י בְּ יֵענִׁ ֶדָך הֹושִׁ ֶניָך ַעל ַעבְּ ה פָּ ירָּ אִׁ  1122 הָּ

ְך תהלים:פד:יג ם ֹבֵטַח בָּ דָּ ֵרי אָּ אֹות ַאשְּ בָּ ה צְּ ֹהוָּ  1122 יְּ

 

ם תהלים:כה:יד יעָּ הֹודִׁ יתֹו לְּ רִׁ יו ּובְּ יֵראָּ ֹהוָּה לִׁ  1142 סֹוד יְּ

הֹ  תהלים:צד:יד ֹּטש יְּ י לֹא יִׁ תֹו לֹא ַיֲעֹזבכִׁ ַנֲחלָּ ה ַעמֹו וְּ  1142 וָּ
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ֵמינּו תהלים:מד:ו ָך נָּבּוס קָּ מְּ שִׁ ַנֵגַח בְּ ֵרינּו נְּ ָך צָּ  1175 בְּ

גָּש צא:זתהלים: יֶנָך ֵאֶליָך לֹא יִׁ ימִׁ ה מִׁ בָּ בָּ ָך ֶאֶלף ּורְּ דְּ צִׁ ֹפל מִׁ  1175 יִׁ

 

י תהלים:כז:ז י ַוֲעֵננִׁ ֵננִׁ חָּ א וְּ רָּ י ֶאקְּ ה קֹולִׁ ֹהוָּ ַמע יְּ  1194 שְּ

ֶכיָך תהלים:צא:יא רָּ ל דְּ כָּ ָך בְּ רְּ מָּ שְּ ְך לִׁ ַצֶּוה לָּ יו יְּ כָּ אָּ י ַמלְּ  1194 כִׁ

 

ֶמךָּ  תהלים:עג:כז ל זֹוֶנה מִׁ ה כָּ ַמתָּ צְּ ֵחֶקיָך יֹאֵבדּו הִׁ ֵנה רְּ י הִׁ  1209 כִׁ

ה תהלים:צו:ה שָּ ם עָּ ַמיִׁ ה שָּ ים ַויֹהוָּ ילִׁ ים ֱאלִׁ ַעמִׁ ל ֱאֹלֵהי הָּ י כָּ  1209 כִׁ

 

ַמֵלא תהלים:כ:ה ָך יְּ תְּ ל ֲעצָּ כָּ ֶבָך וְּ בָּ לְּ ָך כִׁ ֶתן לְּ  1301 יִׁ

יֵעְך תהלים:קמז:יד בִׁ ים ַישְּ ּטִׁ לֹום ֵחֶלב חִׁ בּוֵלְך שָּ ם גְּ  1301 ַהשָּ

 

ֵטי צִׁ  תהלים:קיט:ז פְּ שְּ י מִׁ דִׁ מְּ לָּ ב בְּ ֹיֶשר ֵלבָּ ָך בְּ ֶקָךאֹודְּ  1316 דְּ

י תהלים:קיט:צג נִׁ יתָּ יִׁ ם חִׁ י בָּ קּוֶדיָך כִׁ ַכח פִׁ ם לֹא ֶאשְּ עֹולָּ  1316 לְּ

 

נּו תהלים:לג:כא חְּ טָּ שֹו בָּ דְּ ֵשם קָּ י בְּ ֵבנּו כִׁ ַמח לִׁ שְּ י בֹו יִׁ  1341 כִׁ

ו קיט:קכזתהלים: צְּ י מִׁ תִׁ ַהבְּ זַעל ֵכן אָּ פָּ ב ּומִׁ הָּ זָּ  1341 ֶתיָך מִׁ

 

נָּיו  תהלים:ק:ב פָּ ה ֹבאּו לְּ חָּ מְּ שִׁ ה בְּ ֹהוָּ דּו ֶאת יְּ בְּ נָּנָּהעִׁ רְּ  1356 בִׁ

יֹון תהלים:ט:ג ָך ֶעלְּ מְּ ה שִׁ רָּ ְך ֲאַזמְּ ה בָּ צָּ ֶאֶעלְּ ה וְּ חָּ מְּ  1357 ֶאשְּ

 

ֵכנּו תהלים:פט:יט ֵאל ַמלְּ רָּ שְּ דֹוש יִׁ קְּ לִׁ ֵננּו וְּ גִׁ ה מָּ י ַליֹהוָּ  1368 כִׁ

י תהלים:צא:יד מִׁ י יַָּדע שְּ ֵבהּו כִׁ ֵטהּו ֲאַשגְּ ַשק ַוֲאַפלְּ י חָּ י בִׁ  1368 כִׁ

 

ה תהלים:סז:ב נּו ֶסלָּ תָּ נָּיו אִׁ ֵכנּו יֵָּאר פָּ רְּ יבָּ ֵננּו וִׁ חָּ ים יְּ  1413 ֱאֹלהִׁ

ה תהלים:קמה:ה יחָּ שִׁ ֹאֶתיָך אָּ לְּ פְּ ֵרי נִׁ בְּ דִׁ בֹוד הֹוֶדָך וְּ  1413 ֲהַדר כְּ

 

יֵגם תהלים:סט:כה ָך ַישִׁ ֶמָך ַוֲחרֹון ַאפְּ ְך ֲעֵליֶהם ַזעְּ פָּ  1426 שְּ

ֵאיֶהם תהלים:קו:מא ֶהם ֹשנְּ לּו בָּ שְּ מְּ ם ַויִׁ ַיד גֹויִׁ ֵנם בְּ תְּ  1426 ַויִׁ

 

בִׁ  תהלים:עח:נד ינֹוַויְּ מִׁ ה יְּ תָּ נְּ שֹו ַהר ֶזה קָּ דְּ בּול קָּ  1439 יֵאם ֶאל גְּ
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ם עח:סטתהלים: עֹולָּ ּה לְּ דָּ סָּ ֶאֶרץ יְּ שֹו כְּ דָּ קְּ ים מִׁ מִׁ מֹו רָּ ֶבן כְּ  1440 ַויִׁ

 

יתֹו תהלים:נה:כא רִׁ ֵלל בְּ יו חִׁ ֹלמָּ שְּ יו בִׁ ַלח יָּדָּ  1442 שָּ

צּו תהלים:קז:יא יֹון נָּאָּ ֵרי ֵאל ַוֲעַצת ֶעלְּ מְּ רּו אִׁ מְּ י הִׁ  1442 כִׁ

 

דֹו תהלים:קלו:יא ם ַחסְּ עֹולָּ י לְּ ם כִׁ תֹוכָּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ  1444 ַויֹוֵצא יִׁ

דֹו תהלים:קלו:כה ם ַחסְּ עֹולָּ י לְּ ר כִׁ שָּ ל בָּ כָּ  1444 ֹנֵתן ֶלֶחם לְּ

 

יד ַבבֹ  תהלים:צב:ג ַהגִׁ ָך ַבֵלילֹותלְּ ֶדָך ֶוֱאמּונָּתְּ  1449 ֶקר ַחסְּ

ִׁם  תהלים:קכח:ה לָּ רּושָּ טּוב יְּ ֵאה בְּ יֹון ּורְּ צִׁ ה מִׁ ֹהוָּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ ֵמי ַחֶייָך ֹכליְּ  1449 יְּ

 

י תהלים:ג:ד ים רֹאשִׁ י ּוֵמרִׁ בֹודִׁ י כְּ ֵגן ַבֲעדִׁ ֹהוָּה מָּ ה יְּ ַאתָּ  1466 וְּ

ָך יָּרּומּו פט:יזתהלים: תְּ קָּ דְּ צִׁ ילּון כל ַהיֹום ּובְּ גִׁ ָך יְּ מְּ שִׁ  1466 בְּ

 

ֵננּו הּוא תהלים:לג:כ גִׁ ֵרנּו ּומָּ ה ֶעזְּ ה ַליֹהוָּ תָּ כְּ ֵשנּו חִׁ  1475 ַנפְּ

ֶכם סט:לגתהלים: ַבבְּ י לְּ יחִׁ ים וִׁ ֵשי ֱאֹלהִׁ חּו ֹדרְּ מָּ שְּ ים יִׁ וִׁ אּו ֲענָּ  1475 רָּ

 

לֹא ַכֲעו תהלים:קג:י נּו וְּ ה לָּ שָּ ֵאינּו עָּ ֵלינּוֹנֵתינּולֹא ַכֲחטָּ ַמל עָּ  1484  גָּ

י ֵמֲעו תהלים:נא:ד ֵסנִׁ ֵבה ֶהֶרב ַכבְּ יַהרְּ י ַטֲהֵרנִׁ אתִׁ י ּוֵמַחּטָּ  1485 נִׁ

 

י תהלים:לה:א ַחם ֶאת ֹלֲחמָּ יַבי לְּ רִׁ ה ֶאת יְּ ֹהוָּ ה יְּ יבָּ ד רִׁ וִׁ דָּ  1487 לְּ

ב ֹכחַ  תהלים:לג:טז רָּ נֵָּצל בְּ בֹור לֹא יִׁ ל גִׁ יִׁ ב חָּ רָּ ע בְּ  1488 ֵאין ַהֶמֶלְך נֹושָּ

 

כּותֹו בַ  תהלים:קג:יט אֹו ּוַמלְּ סְּ ין כִׁ ם ֵהכִׁ ַמיִׁ ה ַבשָּ ֹהוָּ ה ֹכליְּ לָּ שָּ  1525 מָּ

י תהלים:קיט:נד גּורָּ ֵבית מְּ ֶקיָך בְּ י חֻׁ יּו לִׁ רֹות הָּ מִׁ  1525 זְּ

ֶרץ תהלים:קכא:ב אָּ ם וָּ ַמיִׁ ה ֹעֵשה שָּ ֹהוָּ ם יְּ י ֵמעִׁ רִׁ  1525 ֶעזְּ

 

ְך תהלים:קכב:ז יִׁ נֹותָּ מְּ ַארְּ ה בְּ וָּ ֵחיֵלְך ַשלְּ לֹום בְּ י שָּ הִׁ  1541 יְּ

ו תהלים:קכב:ג דָּ ּה ַיחְּ ה לָּ רָּ בְּ יר ֶשחֻׁ עִׁ נּויָּה כְּ ִׁם ַהבְּ ַל רּושָּ  1542 יְּ

 

י ַבל ֶאמֹוט תהלים:טז:ח ינִׁ ימִׁ י מִׁ יד כִׁ מִׁ י תָּ דִׁ ֶנגְּ ה לְּ ֹהוָּ י יְּ יתִׁ ּוִׁ  1581 שִׁ
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יד תהלים:נא:ה מִׁ י תָּ דִׁ י ֶנגְּ אתִׁ ַחּטָּ ע וְּ י ֵאדָּ ַעי ֲאנִׁ שָּ י פְּ  1581 כִׁ

 

יםפֵ  תהלים:קיט:קל יִׁ תָּ ין פְּ יר ֵמבִׁ ֶריָך יָּאִׁ בָּ  1587 ַתח דְּ

ֹאד תהלים:קיט:קסז ֹאֲהֵבם מְּ י ֵעֹדֶתיָך וָּ שִׁ ה ַנפְּ רָּ מְּ  1588 שָּ

 

ֵנימֹו תהלים:יא:ז ר ֶיֱחזּו פָּ ֵהב יָּשָּ קֹות אָּ דָּ ֹהוָּה צְּ יק יְּ י ַצדִׁ  1595 כִׁ

ל תהלים:צב:ו דְּ ֹבֶתיָךַמה גָּ שְּ קּו ַמחְּ מְּ ֹאד עָּ ה מְּ ֹהוָּ  1595 ּו ַמֲעֶשיָך יְּ

 

ר יָֹּבאּו תהלים:סה:ג שָּ ל בָּ ֶדיָך כָּ ה עָּ לָּ פִׁ  1600 ֹשֵמַע תְּ

יֵאם תהלים:קז:כח צּוֹקֵתיֶהם יֹוצִׁ מְּ ֶהם ּומִׁ ה ַבַצר לָּ ֹהוָּ ֲעקּו ֶאל יְּ צְּ  1600 ַויִׁ

 

י תהלים:לח:טז ה ַתֲעֶנה ֲאֹדנָּי ֱאֹלהָּ י ַאתָּ תִׁ לְּ ה הֹוחָּ ֹהוָּ ָך יְּ י לְּ  1607 כִׁ

דֹו תהלים:קמז:יא ַחסְּ ים לְּ ַיֲחלִׁ יו ֶאת ַהמְּ ֵראָּ ה ֶאת יְּ ֹהוָּ  1607 רֹוֶצה יְּ

 

יֶנָך תהלים:יז:ז ימִׁ ים בִׁ מִׁ קֹומְּ תְּ מִׁ ים מִׁ יַע חֹוסִׁ ֶדיָך מֹושִׁ ֵלה ֲחסָּ  1620 ַהפְּ

ֵרי ֵלב תהלים:לב:יא שְּ ל יִׁ ינּו כָּ נִׁ ַהרְּ ים וְּ יקִׁ ילּו ַצדִׁ גִׁ ה וְּ חּו ַביֹהוָּ מְּ  1620 שִׁ

מֹו תהלים:עח:כד ם נַָּתן לָּ ַמיִׁ ַגן שָּ ן ֶלֱאֹכל ּודְּ ֵטר ֲעֵליֶהם מָּ  1620 ַוַימְּ

יק תהלים:נה:כג ם מֹוט ַלַצדִׁ עֹולָּ ֵתן לְּ ֶלָך לֹא יִׁ כְּ ַכלְּ הּוא יְּ ָך וְּ בְּ הָּ ה יְּ ֹהוָּ ֵלְך ַעל יְּ  1622 ַהשְּ

ֶתָך אתהלים:נז:י ים ֲאמִׁ קִׁ חָּ ַעד שְּ ֶדָך וְּ ם ַחסְּ ַמיִׁ ֹדל ַעד שָּ י גָּ  1622 כִׁ

בֹוא  תהלים:עא:טז ַבֶדָךאָּ ָך לְּ תְּ קָּ דְּ יר צִׁ כִׁ ה ַאזְּ רֹות ֲאֹדנָּי יֱֹהוִׁ בֻׁ גְּ  1622 בִׁ

ֶרף תהלים:עו:ה ֵרי טָּ יר ֵמַהרְּ ה ַאדִׁ  1622 נָּאֹור ַאתָּ

יו תהלים:צו:ח רֹותָּ ַחצְּ ה ּוֹבאּו לְּ חָּ נְּ אּו מִׁ מֹו שְּ בֹוד שְּ ה כְּ בּו ַליֹהוָּ  1622 הָּ

 

ֶריָך תהלים:קיט:נז בָּ ֹמר דְּ שְּ י לִׁ תִׁ ַמרְּ ה אָּ ֹהוָּ י יְּ קִׁ  1631 ֶחלְּ

י תהלים:קיט:עד תִׁ לְּ חָּ ָך יִׁ רְּ בָּ דְּ י לִׁ חּו כִׁ מָּ שְּ יִׁ י וְּ אּונִׁ רְּ ֵרֶאיָך יִׁ  1632 יְּ

ֵאל ַחיָּי תהלים:מב:ט ה לְּ לָּ פִׁ י תְּ מִׁ יֹרה עִׁ ה שִׁ לָּ דֹו ּוַבַליְּ ה ַחסְּ ֹהוָּ ַצֶּוה יְּ ם יְּ  1633 יֹומָּ

יד תהלים:קה:ד מִׁ נָּיו תָּ שּו פָּ עֻׁזֹו ַבקְּ ֹהוָּה וְּ שּו יְּ רְּ  1633 דִׁ

 

יו  תהלים:קג:יז ֵראָּ ם ַעל יְּ ַעד עֹולָּ ם וְּ ֹהוָּה ֵמעֹולָּ ֶחֶסד יְּ יםוְּ נִׁ ֵני בָּ בְּ תֹו לִׁ קָּ דְּ צִׁ  1643 וְּ

כּותֹולְּ  תהלים:קמה:יב בֹוד ֲהַדר ַמלְּ יו ּוכְּ בּוֹרתָּ ם גְּ דָּ אָּ ֵני הָּ בְּ יַע לִׁ  1643 הֹודִׁ

ה תהלים:סח:כ ֵתנּו ֶסלָּ שּועָּ ֵאל יְּ נּו הָּ ס לָּ רּוְך ֲאֹדנָּי יֹום יֹום ַיֲעמָּ  1644 בָּ
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יעַ  תהלים:עב:יג ים יֹושִׁ יֹונִׁ שֹות ֶאבְּ ַנפְּ יֹון וְּ ֶאבְּ  1644 יָֹּחס ַעל ַדל וְּ

 

ה תהלים:צז:יא חָּ מְּ ֵרי ֵלב שִׁ שְּ יִׁ יק ּולְּ ַע ַלַצדִׁ  1659 אֹור זָּרֻׁ

שֹו תהלים:קט:לא ֵטי ַנפְּ ֹשפְּ יַע מִׁ הֹושִׁ יֹון לְּ ין ֶאבְּ ימִׁ י ַיֲעֹמד לִׁ  1659 כִׁ

 

ים עֶֻׁזָך תהלים:עז:טו ַעמִׁ תָּ בָּ ֵאל ֹעֵשה ֶפֶלא הֹוַדעְּ ה הָּ  1672 ַאתָּ

עֹוֶנָך תהלים:צא:ט תָּ מְּ יֹון ַשמְּ י ֶעלְּ סִׁ ֹהוָּה ַמחְּ ה יְּ י ַאתָּ  1672 כִׁ

 

עֹו תהלים:כד:ה שְּ ה ֵמֱאֹלֵהי יִׁ קָּ דָּ ה ּוצְּ ֹהוָּ ה ֵמֵאת יְּ כָּ רָּ א בְּ שָּ  1682 יִׁ

ֶליהָּ  תהלים:לז:כט ַעד עָּ נּו לָּ כְּ שְּ יִׁ ֶרץ וְּ שּו אָּ ירְּ ים יִׁ יקִׁ  1682 ַצדִׁ

 

ים בְּ  תהלים:מז:ב יעּו ֵלאֹלהִׁ רִׁ ף הָּ עּו כָּ קְּ ים תִׁ ַעמִׁ ל הָּ נָּהכָּ  1691 קֹול רִׁ

נֵ  תהלים:קכא:ד ֵאלהִׁ רָּ שְּ ן שֹוֵמר יִׁ ישָּ לֹא יִׁ  1691 ה לֹא יָּנּום וְּ

ֵאל מִׁ  תהלים:קל:ח רָּ שְּ ֶדה ֶאת יִׁ פְּ הּוא יִׁ יוֲעו ֹכלוְּ  1691 ֹנתָּ

 

ָך תהלים:סג:ג יתִׁ בֹוֶדָך ֵכן ַבֹקֶדש ֲחזִׁ ָך ּוכְּ אֹות עֻׁזְּ רְּ  1713 לִׁ

י תהלים:פט:לד לֹא ֲאַשֵקר ֶבֱאמּונָּתִׁ מֹו וְּ יר ֵמעִׁ פִׁ י לֹא אָּ דִׁ ַחסְּ  1713 וְּ

דּות קל:זתהלים: מֹו פְּ ֵבה עִׁ ַהרְּ ֹהוָּה ַהֶחֶסד וְּ ם יְּ י עִׁ ה כִׁ ֹהוָּ ֵאל ֶאל יְּ רָּ שְּ  1713 ַיֵחל יִׁ

 

י תהלים:ל:ב ַבי לִׁ תָּ ֹאיְּ ַמחְּ לֹא שִׁ י וְּ נִׁ יתָּ לִׁ י דִׁ ה כִׁ ֹהוָּ ָך יְּ מְּ  1715 ֲארֹומִׁ

ם תהלים:לד:יח ילָּ צִׁ ם הִׁ רֹותָּ ל צָּ כָּ ֵמַע ּומִׁ ה שָּ ֲעקּו ַויֹהוָּ  1715 צָּ

 

ֶמָך תהלים:פו:יא ה שְּ אָּ רְּ יִׁ י לְּ בִׁ בָּ ֶתָך ַיֵחד לְּ ֶכָך ֲאַהֵלְך ַבֲאמִׁ ֹהוָּה ַדרְּ י יְּ  1732 הֹוֵרנִׁ

י תהלים:צא:טז תִׁ ישּועָּ ֵאהּו בִׁ ַארְּ יֵעהּו וְּ בִׁ ים ַאשְּ  1732 ֹאֶרְך יָּמִׁ

 

ין ֶאת זֹאת תהלים:צב:ז יל לֹא יָּבִׁ סִׁ ע ּוכְּ יש ַבַער לֹא ֵידָּ  1736 אִׁ

 תהלים:מט:יא

ים  בּו ַלֲאֵחרִׁ זְּ עָּ ַבַער יֹאֵבדּו וְּ יל וָּ סִׁ ים יָּמּותּו ַיַחד כְּ מִׁ ֶאה ֲחכָּ רְּ י יִׁ כִׁ
ם  ֵחילָּ

1737 

ם :ותהלים:לה פָּ ה ֹרדְּ ֹהוָּ ַאְך יְּ ַלֹקת ּוַמלְּ ם ֹחֶשְך ַוֲחַלקְּ כָּ י ַדרְּ הִׁ  1738 יְּ

 

אֹון תהלים:קז:לג מָּ צִׁ ם לְּ ֵאי ַמיִׁ ר ּוֹמצָּ בָּ דְּ מִׁ רֹות לְּ הָּ  1741 יֵָּשם נְּ

דֹו תהלים:קלו:ד ם ַחסְּ עֹולָּ י לְּ ַבדֹו כִׁ ֹדלֹות לְּ אֹות גְּ לָּ פְּ ֹעֵשה נִׁ  1741 לְּ
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ר תהלים:קמז:ה פָּ סְּ בּונָּתֹו ֵאין מִׁ תְּ ַרב ֹכַח לִׁ דֹול ֲאדֹוֵנינּו וְּ  1741 גָּ

 

ֶשָך תהלים:טו:א דְּ ַהר קָּ ֹכן בְּ שְּ י יִׁ ֳהֶלָך מִׁ אָּ י יָּגּור בְּ ה מִׁ ֹהוָּ ד יְּ וִׁ דָּ מֹור לְּ זְּ  1751 מִׁ

ַתֵמר ֵמֲעו תהלים:יח:כד ֶאשְּ מֹו וָּ ים עִׁ מִׁ י תָּ ֱאהִׁ יֹוָּ  1751 נִׁ

אֹוֶתיָך תהלים:עא:יז לְּ פְּ יד נִׁ ַעד ֵהנָּה ַאגִׁ י וְּ עּורָּ נְּ י מִׁ ַתנִׁ ַמדְּ ים לִׁ  1751 ֱאֹלהִׁ

 

סָּ  תהלים:סד:יא חָּ ה וְּ יק ַביֹהוָּ ַמח ַצדִׁ שְּ ֵרי ֵלביִׁ שְּ ל יִׁ לּו כָּ ַהלְּ תְּ יִׁ  1766 ה בֹו וְּ

ַחר תהלים:נז:ט ה שָּ ירָּ עִׁ נֹור אָּ כִׁ ה ַהֵנֶבל וְּ י עּורָּ בֹודִׁ ה כְּ  1767 עּורָּ

נָּף תהלים:עח:כז ים עֹוף כָּ חֹול ַימִׁ ֵאר ּוכְּ ר שְּ פָּ ֵטר ֲעֵליֶהם ֶכעָּ  1767 ַוַימְּ

הֱאֹלהִׁ  תהלים:פ:ח ֵשעָּ ּוָּ נִׁ ֶניָך וְּ ֵאר פָּ הָּ יֵבנּו וְּ אֹות ֲהשִׁ בָּ  1767 ים צְּ

 

יר תהלים:מו:א מֹות שִׁ ֵני ֹקַרח ַעל ֲעלָּ בְּ ַנֵצַח לִׁ  1774 ַלמְּ

ֶרץ תהלים:סו:א אָּ ל הָּ ים כָּ יעּו ֵלאֹלהִׁ רִׁ מֹור הָּ זְּ יר מִׁ ַנֵצַח שִׁ  1774 ַלמְּ

 

שֹוֲאבִׁ  תהלים:סח:ו דְּ עֹון קָּ מְּ ים בִׁ נֹות ֱאֹלהִׁ מָּ ַדַין ַאלְּ ים וְּ תֹומִׁ  1780 י יְּ

ם תהלים:קטו:טז דָּ ֵני אָּ בְּ ֶרץ נַָּתן לִׁ אָּ הָּ ה וְּ ם ַליֹהוָּ ַמיִׁ ם שָּ ַמיִׁ  1780 ַהשָּ

יעַ  תהלים:יט:ב קִׁ רָּ יד הָּ יו ַמגִׁ בֹוד ֵאל ּוַמֲעֵשה יָּדָּ ים כְּ רִׁ ַספְּ ם מְּ ַמיִׁ  1781 ַהשָּ

יו תהלים:קה:מג ירָּ חִׁ נָּה ֶאת בְּ רִׁ שֹון בְּ שָּ א ַעמֹו בְּ  1781 ַויֹוצִׁ

 

ֵרי ֵלב תהלים:לו:יא שְּ יִׁ ָך לְּ תְּ קָּ דְּ צִׁ ֶעיָך וְּ ֹידְּ ָך לְּ דְּ ֹשְך ַחסְּ  1798 מְּ

יד תהלים:קמב:ג נָּיו ַאגִׁ פָּ י לְּ תִׁ רָּ י צָּ יחִׁ נָּיו שִׁ פָּ ֹפְך לְּ  1799 ֶאשְּ

יו לים:קה:בתה אֹותָּ לְּ פְּ ל נִׁ כָּ יחּו בְּ רּו לֹו שִׁ ירּו לֹו ַזמְּ  1800 שִׁ

צֹוןפ תהלים:קמה:טז ל ַחי רָּ כָּ יַע לְּ בִׁ  1801 ֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך ּוַמשְּ

ֶרץ קיג:ותהלים: אָּ ם ּובָּ ַמיִׁ אֹות ַבשָּ רְּ י לִׁ ילִׁ פִׁ  1803 ַהַמשְּ

ו תהלים:קיט:קנא צְּ ל מִׁ כָּ ֹהוָּה וְּ ה יְּ רֹוב ַאתָּ  1803 ֶתיָך ֱאֶמתקָּ

 

ֵשנּו ַבחַ  תהלים:סו:ט ם ַנפְּ ֵלנּוַהשָּ לֹא נַָּתן ַלמֹוט ַרגְּ ים וְּ  1812 יִׁ

א תהלים:סח:כה י ַבֹקֶדשרָּ כִׁ י ַמלְּ יכֹות ֵאלִׁ ים ֲהלִׁ יכֹוֶתיָך ֱאֹלהִׁ  1812 ּו ֲהלִׁ

ם תהלים:קיט:נב ֶנחָּ ֶאתְּ ה וָּ ֹהוָּ ם יְּ ֶטיָך ֵמעֹולָּ פָּ שְּ י מִׁ תִׁ  1813 זַָּכרְּ

י תהלים:קיט:קיב ם ֵעֶקבנָּטִׁ עֹולָּ ֶקיָך לְּ י ַלֲעשֹות חֻׁ בִׁ י לִׁ  1813 תִׁ
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זְּמֹור תהלים:פד:א ֵני ֹקַרח מִׁ בְּ ית לִׁ תִׁ ַנֵצַח ַעל ַהגִׁ  1829 ַלמְּ

ע קלט:אתהלים: י ַוֵתדָּ ַתנִׁ ה ֲחַקרְּ ֹהוָּ מֹור יְּ זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ַנֵצַח לְּ  1829 ַלמְּ

 

ַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנן תהלים:צב:ה ֳעֶלָך בְּ פָּ ה בְּ ֹהוָּ י יְּ ַתנִׁ ַמחְּ י שִׁ  1833 כִׁ

י תהלים:צד:יז שִׁ ה ַנפְּ נָּה דּומָּ כְּ ַעט שָּ מְּ י כִׁ ה לִׁ תָּ רָּ ה ֶעזְּ ֹהוָּ  1833 לּוֵלי יְּ

ֶוןפְּ  תהלים:קיט:קלג ל אָּ י כָּ ֶלט בִׁ ַאל ַתשְּ ֶתָך וְּ רָּ מְּ אִׁ ֵכן בְּ ַמי הָּ  1833 עָּ

 

ֶתָך תהלים:קיט:יח תֹורָּ אֹות מִׁ לָּ פְּ ה נִׁ יטָּ ַאבִׁ  1839 ַגל ֵעיַני וְּ

ֵאל לים:קמז:יטתה רָּ שְּ יִׁ יו לְּ טָּ פָּ שְּ יו ּומִׁ קָּ ַיֲעֹקב חֻׁ ו לְּ רָּ בָּ ו דְּ רָּ בָּ יד דְּ  1839 ַמגִׁ

 

ֶקיָך תהלים:קיט:כו י חֻׁ ֵדנִׁ י ַלמְּ י ַוַתֲעֵננִׁ תִׁ ַפרְּ ַכי סִׁ רָּ  1842 דְּ

י תהלים:קיט:מה תִׁ שְּ רָּ ֶדיָך דָּ קֻׁ י פִׁ ה כִׁ בָּ חָּ רְּ ה בָּ כָּ ַהלְּ ֶאתְּ  1842 וְּ

 

בֹודֹו ֶאת  תהלים:עב:יט ֵלא כְּ מָּ יִׁ ם וְּ עֹולָּ בֹודֹו לְּ רּוְך ֵשם כְּ ֵמן ֹכלּובָּ אָּ ֵמן וְּ ֶרץ אָּ אָּ  1848 הָּ

מָּ  תהלים:צב:יג יק ַכתָּ ֶגהַצדִׁ שְּ נֹון יִׁ בָּ ֶאֶרז ַבלְּ ח כְּ רָּ פְּ  1848 ר יִׁ

 

ם תהלים:קכא:ח ַעד עֹולָּ ה וְּ ָך ּובֹוֶאָך ֵמַעתָּ ר ֵצאתְּ מָּ שְּ ה יִׁ ֹהוָּ  1863 יְּ

ֹהוָּה ֵאל ֱאֶמת תהלים:לא:ו י יְּ יתָּ אֹותִׁ דִׁ י פָּ יד רּוחִׁ קִׁ ָך ַאפְּ יָּדְּ  1864 בְּ

י תהלים:קיט:קה תִׁ יבָּ תִׁ נְּ אֹור לִׁ ֶרָך וְּ בָּ י דְּ לִׁ ַרגְּ  1864 ֵנר לְּ

 

מְּ  תהלים:לג:יד ֶרץמִׁ אָּ ֵבי הָּ ל ֹישְּ יַח ֶאל כָּ גִׁ שְּ תֹו הִׁ בְּ  1889 כֹון שִׁ

ֵאל תהלים:סח:כז רָּ שְּ קֹור יִׁ מְּ ים ֲאֹדנָּי מִׁ כּו ֱאֹלהִׁ רְּ ֵהלֹות בָּ ַמקְּ  1889 בְּ

י תהלים:סט:ל ֵבנִׁ ַשגְּ ים תְּ ָך ֱאֹלהִׁ תְּ שּועָּ כֹוֵאב יְּ י וְּ נִׁ י עָּ  1889 ַוֲאנִׁ

 

ב תהלים:לג:יט עָּ רָּ ם בָּ ַחיֹותָּ ם ּולְּ שָּ ֶות ַנפְּ מָּ יל מִׁ ַהצִׁ  1895 לְּ

יֹו מא:דתהלים: לְּ חָּ תָּ בְּ ַפכְּ בֹו הָּ כָּ שְּ ל מִׁ י כָּ וָּ ֶדנּו ַעל ֶעֶרש דְּ עָּ סְּ ה יִׁ ֹהוָּ  1895 יְּ

 

ֶתָך תהלים:פו:טז ֶבן ֲאמָּ ה לְּ יעָּ הֹושִׁ ֶדָך וְּ ַעבְּ ָך לְּ נָּה עֻׁזְּ י תְּ ֵננִׁ חָּ ֵנה ֵאַלי וְּ  1923 פְּ

ֶקָך תהלים:קיט:קכג דְּ ַרת צִׁ מְּ אִׁ ֶתָך ּולְּ ישּועָּ לּו לִׁ  1923 ֵעיַני כָּ

 

י תהלים:קיט:נא יתִׁ ָך לֹא נָּטִׁ תְּ תֹורָּ ֹאד מִׁ י ַעד מְּ נִׁ יצֻׁ ים ֱהלִׁ  1951 ֵזדִׁ
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י תהלים:קיט:קסט יֵננִׁ ָך ֲהבִׁ רְּ בָּ דְּ ה כִׁ ֹהוָּ ֶניָך יְּ פָּ י לְּ נָּתִׁ ַרב רִׁ קְּ  1951 תִׁ

 

אַ  תהלים:נט:ט םוְּ ל גֹויִׁ כָּ ַעג לְּ לְּ מֹו תִׁ ַחק לָּ שְּ ֹהוָּה תִׁ ה יְּ  1964 תָּ

בֹוֶדָך תהלים:קב:טז ֶרץ ֶאת כְּ אָּ ֵכי הָּ ל ַמלְּ כָּ ה וְּ ֹהוָּ ם ֶאת ֵשם יְּ אּו גֹויִׁ ירְּ יִׁ  1964 וְּ

 

ֶקָך כָּ  תהלים:לה:כח דְּ ֶגה צִׁ י ֶתהְּ שֹונִׁ ֶתָךּולְּ לָּ הִׁ  1995 ל ַהיֹום תְּ

יו תהלים:קמו:ה ה ֱאֹלהָּ ֹהוָּ רֹו ַעל יְּ בְּ רֹו שִׁ ֶעזְּ ֵרי ֶשֵאל ַיֲעֹקב בְּ  1995 ַאשְּ

 

שְּ  תהלים:לז:ד ָך מִׁ ֶתן לְּ יִׁ ה וְּ ֹהוָּ ַעַנג ַעל יְּ תְּ הִׁ ֶבָךוְּ  1999 ֲאֹלת לִׁ

ּה מה:ידתהלים: בּושָּ ב לְּ צֹות זָּהָּ בְּ שְּ מִׁ ה מִׁ ימָּ נִׁ ה ַבת ֶמֶלְך פְּ בּודָּ ל כְּ  1999 כָּ

 

ים תהלים:יז:ב רִׁ י ֵיֵצא ֵעיֶניָך ֶתֱחֶזינָּה ֵמישָּ טִׁ פָּ שְּ ֶניָך מִׁ פָּ לְּ  2010 מִׁ

יעַ  תהלים:לד:יט ֵאי רּוַח יֹושִׁ ֶאת ַדכְּ ֵרי ֵלב וְּ בְּ שְּ נִׁ ה לְּ ֹהוָּ רֹוב יְּ  2010 קָּ

 

יו תהלים:קג:ב מּולָּ ל גְּ י כָּ חִׁ כְּ שְּ ַאל תִׁ ה וְּ ֹהוָּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ  2019 בָּ

ֹהוָּה יִׁ  תהלים:קלה:כ כּו ֶאת יְּ רְּ י בָּ ֹהוָּהֵבית ַהֵלוִׁ כּו ֶאת יְּ רְּ ֹהוָּה בָּ ֵאי יְּ  2020 רְּ

 

י תהלים:קלט:יט ים סּורּו ֶמנִׁ מִׁ ֵשי דָּ ַאנְּ ע וְּ שָּ ֹטל ֱאלֹוַּה רָּ קְּ ם תִׁ  2025 אִׁ

ים תהלים:קמט:ז מִׁ אֻׁ ם תֹוֵכחֹות ַבלְּ ה ַבגֹויִׁ מָּ קָּ  2025 ַלֲעשֹות נְּ

 

ֵני יְּ  תהלים:צה:ו פְּ ה לִׁ כָּ רְּ בְּ ה נִׁ עָּ רָּ כְּ נִׁ ַתֲחֶוה וְּ שְּ ה ֹעֵשנּוֹבאּו נִׁ  2028 ֹהוָּ

ִׁם תהלים:קכב:ב לָּ רּושָּ ְך יְּ ַריִׁ עָּ שְּ ֵלינּו בִׁ יּו ַרגְּ דֹות הָּ  2028 ֹעמְּ

 

ם תהלים:קה:כט תָּ גָּ ם ַויֶָּמת ֶאת דְּ דָּ ַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם לְּ  2029 הָּ

 

חּו ֵאל תהלים:קו:כא כְּ ם שָּ יִׁ רָּ צְּ מִׁ ֹדלֹות בְּ ם ֹעֶשה גְּ יעָּ  2031 מֹושִׁ

 

נֹו תהלים:פט:כה רּום ַקרְּ י תָּ מִׁ שְּ מֹו ּובִׁ י עִׁ דִׁ ַחסְּ י וְּ  2077 ֶוֱאמּונָּתִׁ

יתֹו תהלים:קיא:ה רִׁ ם בְּ עֹולָּ ֹכר לְּ זְּ יו יִׁ יֵראָּ  2077 ֶטֶרף נַָּתן לִׁ

הּו ֶבֱאֶמתקָּ  תהלים:קמה:יח אֻׁ רָּ קְּ ֹכל ֲאֶשר יִׁ יו לְּ אָּ ל ֹקרְּ כָּ ה לְּ ֹהוָּ  2077 רֹוב יְּ
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ל טֹובכְּ  תהלים:לד:יא רּו כָּ סְּ ה לֹא ַיחְּ ֹהוָּ ֵשי יְּ ֹדרְּ ֵעבּו וְּ רָּ שּו וְּ ים רָּ ירִׁ  2078 פִׁ

ח תהלים:עח:כג תָּ ם פָּ ַמיִׁ ֵתי שָּ ַדלְּ ַעל וְּ מָּ ים מִׁ קִׁ חָּ ַצו שְּ  2078 ַויְּ

 

הַרבִׁ  תהלים:ג:ג ים ֶסלָּ ה לֹו ֵבאֹלהִׁ תָּ שּועָּ י ֵאין יְּ שִׁ ַנפְּ ים לְּ רִׁ  2084 ים ֹאמְּ

ֶזה תהלים:נא:יט בְּ ים לֹא תִׁ ֶכה ֱאֹלהִׁ דְּ נִׁ ר וְּ בָּ שְּ ה ֵלב נִׁ רָּ בָּ שְּ ים רּוַח נִׁ ֵחי ֱאֹלהִׁ בְּ  2084 זִׁ

 

 תהלים:כב:כד

ל ֶזַרע ַיֲעֹקב ַכבְּ  לּוהּו כָּ ֹהוָּה ַהלְּ ֵאי יְּ רְּ ל ֶזַרע יִׁ ֶמנּו כָּ גּורּו מִׁ דּוהּו וְּ
ֵאל רָּ שְּ  יִׁ

2106 

ֹהוָּה תהלים:צח:ו ֵני ַהֶמֶלְך יְּ פְּ יעּו לִׁ רִׁ ר הָּ קֹול שֹופָּ רֹות וְּ  2106 ַבֲחֹצצְּ

 

 תהלים:קד:יד

יַח חָּ  מִׁ ן ַמצְּ יא ֶלֶחם מִׁ הֹוצִׁ ם לְּ דָּ אָּ ֵעֶשב ַלֲעֹבַדת הָּ ה וְּ ֵהמָּ יר ַלבְּ צִׁ
ֶרץ אָּ  הָּ

2118 

תֹו תהלים:קד:כז עִׁ ם בְּ לָּ כְּ ֵתת אָּ ַשֵברּון לָּ ם ֵאֶליָך יְּ  2118 כֻׁלָּ

 

לֹונָּן תהלים:צא:א תְּ ֵצל ַשַדי יִׁ יֹון בְּ ֵסֶתר ֶעלְּ  2122 ֹיֵשב בְּ

 תהלים:כג:ו

ֹאֶרְך  ַאְך ה לְּ ֹהוָּ ֵבית יְּ י בְּ תִׁ ַשבְּ ֵמי ַחיָּי וְּ ל יְּ י כָּ פּונִׁ דְּ רְּ ֶחֶסד יִׁ טֹוב וָּ
ים  יָּמִׁ

2123 

 

ֶנהָּ  תהלים:ז:יג כֹונְּ ַרְך ַויְּ תֹו דָּ טֹוש ַקשְּ לְּ בֹו יִׁ ם לֹא יָּשּוב ַחרְּ  2138 אִׁ

א תהלים:פא:ג ם נֶָּבלשְּ ים עִׁ נֹור נָּעִׁ נּו ֹתף כִׁ ה ּותְּ רָּ מְּ  2139 ּו זִׁ

 

י בִׁ  תהלים:קיט:יג תִׁ ַפרְּ ַתי סִׁ פָּ יָך ֹכלשְּ ֵטי פִׁ פְּ שְּ  2141 מִׁ

ל  תהלים:קיט:לד כָּ ֶרנָּה בְּ מְּ ֶאשְּ ֶתָך וְּ ה תֹורָּ רָּ ֶאצְּ י וְּ יֵננִׁ  2141 ֵלבֲהבִׁ

 

י תהלים:יח:לז לָּ סֻׁ ֲעדּו ַקרְּ לֹא מָּ י וְּ תָּ י ַתחְּ יב ַצֲעדִׁ חִׁ  2169 ַתרְּ

ב תהלים:קז:ז יר מֹושָּ ֶלֶכת ֶאל עִׁ ה לָּ רָּ שָּ ֶדֶרְך יְּ יֵכם בְּ רִׁ  2170 ַוַידְּ

 

לּו יָּּה תהלים:קטז:יט ִׁם ַהלְּ לָּ רּושָּ י יְּ תֹוֵככִׁ ה בְּ ֹהוָּ רֹות ֵבית יְּ ַחצְּ  2274 בְּ

ֵנה ַמה ּט תהלים:קלג:א ד הִׁ וִׁ דָּ יר ַהַמֲעלֹות לְּ ים ַגם יַָּחדשִׁ ים ֶשֶבת ַאחִׁ  2274 ֹוב ּוַמה נָּעִׁ

 

רֹו תהלים:קמח:ח בָּ ה דְּ ה ֹעשָּ רָּ עָּ יטֹור רּוַח סְּ קִׁ ד ֶשֶלג וְּ רָּ  2313 ֵאש ּובָּ

קֹ  תהלים:צג:ד ֹהוָּהמִׁ רֹום יְּ יר ַבמָּ ֵרי יָּם ַאדִׁ בְּ שְּ ים מִׁ ירִׁ ים ַאדִׁ ם ַרבִׁ  2314 לֹות ַמיִׁ

י ַיֲעֹמד תהלים:קמז:יז תֹו מִׁ רָּ ֵני קָּ פְּ ים לִׁ תִׁ פִׁ חֹו כְּ יְך ַקרְּ לִׁ  2314 ַמשְּ
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ו תהלים:קיב:א צְּ מִׁ ֹהוָּה בְּ יש יֵָּרא ֶאת יְּ ֵרי אִׁ לּו יָּּה ַאשְּ ֹאדַהלְּ ֵפץ מְּ יו חָּ  2323 תָּ

 תהלים:צה:ז

ֹקלֹו  ם בְּ צֹאן יָּדֹו ַהיֹום אִׁ יתֹו וְּ עִׁ נּו ַעם ַמרְּ י הּוא ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנחְּ כִׁ
עּו מָּ שְּ  תִׁ

2324 

 

ֵרי תְּ  תהלים:קיט:א ֹהוָּהַאשְּ תֹוַרת יְּ ים בְּ כִׁ ֶרְך ַהֹהלְּ יֵמי דָּ  2379 מִׁ

י תהלים:קיט:כט ֵננִׁ ָך חָּ תְּ תֹורָּ י וְּ ֶמנִׁ ֵסר מִׁ  2379 ֶדֶרְך ֶשֶקר הָּ

 

ה תהלים:לד:יד מָּ רְּ ַדֵבר מִׁ ֶתיָך מִׁ פָּ ע ּושְּ ָך ֵמרָּ שֹונְּ ֹצר לְּ  2403 נְּ

יו ֵאש ֹלֵהט קד:דתהלים: תָּ רְּ שָּ יו רּוחֹות מְּ כָּ אָּ  2403 ֹעֶשה ַמלְּ

 

ו תהלים:קיט:קכט אֹות ֵעדְּ לָּ יפְּ שִׁ ַתם ַנפְּ רָּ צָּ  2417 ֶתיָך ַעל ֵכן נְּ

ו תהלים:קיט:קעב צְּ ל מִׁ י כָּ ֶתָך כִׁ רָּ מְּ י אִׁ שֹונִׁ  2417 ֶתיָך ֶצֶדקַתַען לְּ

 

י תהלים:קיט:צב יִׁ נְּ עָּ י בְּ תִׁ ַבדְּ ז אָּ י אָּ עָּ ָך ַשֲעשֻׁ תְּ  2419 לּוֵלי תֹורָּ

ים ַלֹבֶקר תהלים:קל:ו רִׁ ים ַלֹבֶקר ֹשמְּ רִׁ ֹשמְּ י ַלאֹדנָּי מִׁ שִׁ  2419 ַנפְּ

 

י תהלים:קז:יד ַנֵתקיֹוצִׁ רֹוֵתיֶהם יְּ ֶות ּומֹוסְּ מָּ ַצלְּ  2430 ֵאם ֵמֹחֶשְך וְּ

 

הּותְּ  תהלים:לז:לט רָּ ֵעת צָּ עּוזָּם בְּ ה מָּ ֹהוָּ ים ֵמיְּ יקִׁ  2432 שּוַעת ַצדִׁ

 

י תהלים:קיט:קי יתִׁ עִׁ קּוֶדיָך לֹא תָּ פִׁ י ּומִׁ ים ַפח לִׁ עִׁ שָּ נּו רְּ  2441 נָּתְּ

ֶתָךזַ  תהלים:קיט:נג ֵבי תֹורָּ ים ֹעזְּ עִׁ שָּ י ֵמרְּ נִׁ ַזתְּ ה ֲאחָּ פָּ עָּ  2443 לְּ

 

 תהלים:מ:ה

ֵטי  שָּ ים וְּ בִׁ הָּ נָּה ֶאל רְּ לֹא פָּ ַטחֹו וְּ בְּ ה מִׁ ֹהוָּ ם יְּ ֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶשר שָּ ַאשְּ
זָּב  כָּ

2467 

 תהלים:קכט:ח

 ֹ ל ֵשם וְּ ֶכם בְּ נּו ֶאתְּ ה ֲאֵליֶכם ֵבַרכְּ ֹהוָּ ַכת יְּ רְּ ים בִׁ רִׁ ֹעבְּ רּו הָּ מְּ א אָּ
ֹהוָּה  יְּ

2467 

 

עּון טֹוב תהלים:קד:כח בְּ שְּ ָך יִׁ ַתח יָּדְּ פְּ ֹקטּון תִׁ לְּ ֶהם יִׁ ֵתן לָּ  2507 תִׁ

 תהלים:קמח:יד

ל חֲ  כָּ ה לְּ לָּ הִׁ ַעמֹו תְּ ֹרבֹו ַויֶָּרם ֶקֶרן לְּ ֵאל ַעם קְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ יו לִׁ ידָּ סִׁ
לּו יָּּה  ַהלְּ

2507 
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 תהלים:יח:ג

הֹ  ֶקֶרן יְּ י וְּ נִׁ גִׁ י ֶאֱחֶסה בֹו מָּ י צּורִׁ י ֵאלִׁ טִׁ ַפלְּ י ּומְּ תִׁ צּודָּ י ּומְּ עִׁ ה ַסלְּ וָּ
י ַגבִׁ שְּ י מִׁ עִׁ שְּ  יִׁ

2560 

ֹדר תהלים:קמה:יג ל דֹור וָּ כָּ ָך בְּ תְּ ַשלְּ ים ּוֶממְּ מִׁ ל ֹעלָּ כּות כָּ ָך ַמלְּ כּותְּ  2560 ַמלְּ

 תהלים:לא:ג

ֵבית  עֹוז לְּ צּור מָּ י לְּ י ֱהֵיה לִׁ יֵלנִׁ ה ַהצִׁ ֵהרָּ ָך מְּ נְּ זְּ ַהֵּטה ֵאַלי אָּ
י יֵענִׁ הֹושִׁ צּודֹות לְּ  מְּ

2561 

ֵשנּו תהלים:קכד:ז נּוַנפְּ טְּ לָּ מְּ נּו נִׁ ר ַוֲאַנחְּ בָּ שְּ ים ַהַפח נִׁ שִׁ ַפח יֹוקְּ ה מִׁ טָּ לְּ מְּ פֹור נִׁ צִׁ  2561  כְּ

 

 תהלים:לא:כ

ֵני  ְך ֶנֶגד בְּ ים בָּ תָּ ַלֹחסִׁ ַעלְּ יֵרֶאיָך פָּ תָּ לִׁ ַפנְּ ָך ֲאֶשר צָּ ה ַרב טּובְּ מָּ
ם דָּ  אָּ

2590 

ים תהלים:קמט:א ידִׁ ַהל ֲחסִׁ קְּ תֹו בִׁ לָּ הִׁ ש תְּ דָּ יר חָּ ירּו ַליֹהוָּה שִׁ לּו יָּּה שִׁ  2590 ַהלְּ

 

 תהלים:ח:ב

ָך ַעל  נָּה הֹודְּ ֶרץ ֲאֶשר תְּ אָּ ל הָּ כָּ ָך בְּ מְּ יר שִׁ ה ַאדִׁ ה ֲאֹדֵנינּו מָּ ֹהוָּ יְּ
ם יִׁ מָּ  ַהשָּ

2601 

בֹוד תהלים:כד:ט יָּבֹא ֶמֶלְך ַהכָּ ם וְּ ֵחי עֹולָּ תְּ אּו פִׁ אֵשיֶכם ּושְּ ים רָּ רִׁ עָּ אּו שְּ  2601 שְּ

 

י ַתֲענֵ  תהלים:יז:ו יָך כִׁ אתִׁ רָּ י קְּ יֲאנִׁ תִׁ רָּ מְּ ַמע אִׁ י שְּ ָך לִׁ נְּ זְּ י ֵאל ַהט אָּ  2626 נִׁ

תֹו תהלים:צו:ב שּועָּ יֹום יְּ יֹום לְּ רּו מִׁ מֹו ַבשְּ כּו שְּ רְּ ה בָּ ירּו ַליֹהוָּ  2628 שִׁ

 

נָּ  תהלים:כד:ז הִׁ אֵשיֶכם וְּ ים רָּ רִׁ עָּ אּו שְּ בֹודשְּ יָּבֹוא ֶמֶלְך ַהכָּ ם וְּ ֵחי עֹולָּ תְּ אּו פִׁ  2662 שְּ

שֹו קג:אתהלים: דְּ ַבי ֶאת ֵשם קָּ רָּ ל קְּ כָּ ה וְּ ֹהוָּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ ד בָּ וִׁ דָּ  2662 לְּ

 

ה תהלים:כב:כ י חּושָּ תִׁ רָּ ֶעזְּ י לְּ ק ֱאיָּלּותִׁ חָּ רְּ ֹהוָּה ַאל תִׁ ה יְּ ַאתָּ  2670 וְּ

י תהלים:צב:יב נָּ זְּ נָּה אָּ ַמעְּ שְּ ים תִׁ ֵרעִׁ ַלי מְּ ים עָּ מִׁ י ַבקָּ שּורָּ י בְּ  2670 ַוַתֵבט ֵעינִׁ

הַהנ תהלים:קמד:י עָּ דֹו ֵמֶחֶרב רָּ ד ַעבְּ וִׁ ים ַהפֹוֶצה ֶאת דָּ כִׁ לָּ ה ַלמְּ שּועָּ  2670 ֹוֵתן תְּ

 

 תהלים:ה:ח

ָך  שְּ דְּ ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל קָּ בֹוא ֵביֶתָך ֶאשְּ ָך אָּ דְּ ֹרב ַחסְּ י בְּ ַוֲאנִׁ
ֶתָך אָּ רְּ יִׁ  בְּ

2678 

ֶתָך תהלים:קיט:נה ה תֹורָּ רָּ מְּ ֶאשְּ ה וָּ ֹהוָּ ָך יְּ מְּ ה שִׁ לָּ י ַבַליְּ תִׁ  2678 זַָּכרְּ

 

תֹו תהלים:לה:ט ישּועָּ יש בִׁ שִׁ ה תָּ יל ַביֹהוָּ גִׁ י תָּ שִׁ ַנפְּ  2721 וְּ

ֶתָך תהלים:נא:יז לָּ הִׁ יד תְּ י ַיגִׁ ח ּופִׁ תָּ פְּ ַתי תִׁ פָּ  2721 ֲאֹדנָּי שְּ

 

ֶמךָּ ַוֲאנִׁ  תהלים:פח:יד ַקדְּ י תְּ תִׁ לָּ פִׁ י ּוַבֹבֶקר תְּ תִׁ ַּועְּ ה שִׁ ֹהוָּ  2734 י ֵאֶליָך יְּ
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ה ֵנֵלְך תהלים:קכב:א ֹהוָּ י ֵבית יְּ ים לִׁ רִׁ ֹאמְּ י בְּ תִׁ ַמחְּ ד שָּ וִׁ דָּ יר ַהַמֲעלֹות לְּ  2734 שִׁ

 

 תהלים:צח:ט

ים  ַעמִׁ ֶצֶדק וְּ ֹפט ֵתֵבל בְּ שְּ ֶרץ יִׁ אָּ ֹפט הָּ שְּ א לִׁ י בָּ ה כִׁ ֹהוָּ ֵני יְּ פְּ לִׁ
ים רִׁ ֵמישָּ  בְּ

2739 

ֵסא שֹוֵפט ֶצֶדק תהלים:ט:ה כִׁ תָּ לְּ י יַָּשבְּ ינִׁ דִׁ י וְּ טִׁ פָּ שְּ יתָּ מִׁ שִׁ י עָּ  2741 כִׁ

 

ר תהלים:סט:יג ינֹות שֹוֵתי ֵשכָּ גִׁ ַער ּונְּ ֵבי שָּ י ֹישְּ יחּו בִׁ  2999 יָּשִׁ

יֵלםֹאהֲ  תהלים:צז:י ים ַיצִׁ עִׁ שָּ ַיד רְּ יו מִׁ ידָּ שֹות ֲחסִׁ ע ֹשֵמר ַנפְּ אּו רָּ נְּ ה שִׁ ֹהוָּ  2999 ֵבי יְּ

 

ַמֲעֵשי יֶָּדיָך  תהלים:ח:ז יֵלהּו בְּ שִׁ יו ֹכלַתמְּ לָּ ה ַתַחת ַרגְּ  3069 ַשתָּ

תִׁ  תהלים:קד:כט שּובּוןַתסְּ ם יְּ רָּ ֶאל ֲעפָּ עּון וְּ וָּ גְּ ם יִׁ ֵהלּון ֹתֵסף רּוחָּ בָּ ֶניָך יִׁ  3073 יר פָּ

 

ֹצלֹות תהלים:פח:ז מְּ ים בִׁ ַמֲחַשכִׁ יֹות בְּ תִׁ בֹור ַתחְּ י בְּ  3182 ַשַתנִׁ

ג תהלים:קז:כו מֹוגָּ תְּ ה תִׁ עָּ רָּ ם בְּ שָּ הֹומֹות ַנפְּ דּו תְּ ם ֵירְּ ַמיִׁ  3182 ַיֲעלּו שָּ

 

ה תהלים:לב:ז י ֶסלָּ ֵבנִׁ סֹובְּ ֵני ַפֵלט תְּ י רָּ ֵרנִׁ צְּ ַצר תִׁ י מִׁ ה ֵסֶתר לִׁ  3190 ַאתָּ

בֹוד תהלים:קיב:ט כָּ רּום בְּ נֹו תָּ ַעד ַקרְּ תֹו ֹעֶמֶדת לָּ קָּ דְּ ים צִׁ יֹונִׁ ֶאבְּ ַזר נַָּתן לָּ  3190 פִׁ

 

 תהלים:כג:ד

ָך  טְּ בְּ י שִׁ דִׁ מָּ ה עִׁ י ַאתָּ ע כִׁ א רָּ ירָּ ֶות לֹא אִׁ מָּ ֵגיא ַצלְּ י ֵאֵלְך בְּ ַגם כִׁ
י נִׁ ַנֲחמֻׁ ה יְּ ֶתָך ֵהמָּ ַענְּ שְּ  ּומִׁ

3214 

 תהלים:ע:ה

ַדל  גְּ יד יִׁ מִׁ רּו תָּ יֹאמְּ ֶשיָך וְּ ַבקְּ ל מְּ ָך כָּ חּו בְּ מְּ שְּ יִׁ ישּו וְּ ים יָּשִׁ ֱאֹלהִׁ
ֶתָך שּועָּ  ֹאֲהֵבי יְּ

3214 

 

 תהלים:קג:כב

י ֶאת  שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ תֹו בָּ ַשלְּ ֹקמֹות ֶממְּ ל מְּ כָּ יו בְּ ל ַמֲעשָּ ה כָּ ֹהוָּ כּו יְּ רְּ בָּ
ֹהוָּה  יְּ

3283 

יםֹעשֶ  תהלים:קמו:ז יר ֲאסּורִׁ ה ַמתִׁ ֹהוָּ ים יְּ ֵעבִׁ רְּ ים ֹנֵתן ֶלֶחם לָּ ֲעשּוקִׁ ט לָּ פָּ שְּ  3283 ה מִׁ

 

ֶתָך תהלים:ט:טו ישּועָּ ה בִׁ ילָּ גִׁ יֹון אָּ ַשֲעֵרי ַבת צִׁ ֶתיָך בְּ לָּ הִׁ ל תְּ ה כָּ רָּ ַמַען ֲאַספְּ  3448 לְּ

 תהלים:עט:ו

ָך ֶאל  תְּ ֹפְך ֲחמָּ כֹות ֲאֶשר שְּ לָּ ַעל ַממְּ עּוָך וְּ דָּ ם ֲאֶשר לֹא יְּ ַהגֹויִׁ
אּו רָּ ָך לֹא קָּ מְּ שִׁ  בְּ

3448 
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24/7 
 אלו הפסוקים יש בכל אחד מהן שבעה תיבות וכ"ד אותיות

לא להואות שהקב"ה משגיח עלינו ועל כל ישראל בכל שבעה ימים והן המה ברמז נפ
שבשבוע ומידי יום ביומו כל הארבעה ועשרים שעות שביום ומפרנס אותנו תמיד בכל יום 
ובכל עת ובכל שעה בלי הפסק ומשפיע עלינו תמיד כל השפעות טובות בלי הרף ובזה חזק 

 חזק ונתחזק

 

 פסוק
תיבו
 ת

אותיו
 ת

רהוי”ה בָּ  דברים:לב:יב מֹו ֵאל ֵנכָּ ֵאין עִׁ ֶחנּו וְּ ד ַינְּ  24 7 דָּ

תֹו דברים:לב:ט י ֵחֶלק הוי”ה ַעמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחלָּ  24 7 כִׁ

א  משלי א:יג צָּ מְּ ר נִׁ ל הֹון יָּקָּ לכָּ לָּ ֵתינּו שָּ ַמֵלא בָּ  24 7 נְּ

גַ משלי ג: גֹוף כְּ ָך לֹא תִׁ לְּ ַרגְּ ֶכָך וְּ ֶבַטח ַדרְּ  24 7 ֵתֵלְך לָּ

ע משלי ד:ֵכז ָך ֵמרָּ לְּ ֵסר ַרגְּ מֹאול הָּ ין ּושְּ  24 7 ֵתט יָּמִׁ

ןֵשֶכל טֹו משלי יג:טו ים ֵאיתָּ דִׁ ֶדֶרְך בֹוגְּ ֶתן ֵחן וְּ  24 7 ב יִׁ

ַג:יט ָך משלי כְּ בְּ ֶדֶרְך לִׁ ם ַוֲאֶשר בְּ י ַוֲחכָּ נִׁ ה בְּ ַמע ַאתָּ  24 7 שְּ

ַג:י א איוב כְּ צָּ מְּ ב נִׁ י ַכזָּהָּ ֵננִׁ חָּ י בְּ דִׁ מָּ י יַָּדע ֶדֶרְך עִׁ  24 7 כִׁ

שיר השירים 
 א:יא

קּודֹות ַהֶכֶסף ם נְּ ְך עִׁ ה לָּ ב ַנֲעשָּ  24 7 תֹוֵרי זָּהָּ

ְך תהלים:טז:א י בָּ יתִׁ סִׁ י חָּ י ֵאל כִׁ ֵרנִׁ מְּ ד שָּ וִׁ דָּ ם לְּ תָּ כְּ  24 7 מִׁ

ם תהלים:יח:כו ַתמָּ ים תִׁ מִׁ ַבר תָּ ם גְּ ד עִׁ ַחסָּ תְּ יד תִׁ סִׁ ם חָּ  24 7 עִׁ
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ח תהלים:כה:טז ֵנה ֵאַלי וְּ יפְּ י ֵננִׁ יד כִׁ י יָּחִׁ נִׁ עָּ י וְּ נִׁ  24 7 אָּ

ח תהלים:ל:יא ַמע הוי”ה וְּ ישְּ י ֹעֵזר ֱהֵיה הוי”ה ֵננִׁ  24 7 לִׁ

ם תהלים:פד:ו בָּ בָּ לְּ לֹות בִׁ סִׁ ְך מְּ ם עֹוז לֹו בָּ דָּ ֵרי אָּ  24 7 ַאשְּ

יח תהלים:פו:ג י ֲאֹדנָּי ֵננִׁ א ֵאֶליָך כִׁ רָּ ל  ֶאקְּ  24 7 ַהיֹוםכָּ

ֶבלהוי”ה יֹ  תהלים:צד:יא ה הָּ י ֵהמָּ ם כִׁ דָּ בֹות אָּ שְּ  24 7 ֵדַע ַמחְּ

ח תהלים:צד:כ ָךַהיְּ רְּ ֵסא בְּ ל ֹיֵצר ַהּוֹות כִׁ מָּ  24 7 ֹחק ֲעֵלי עָּ

ה בְּ  לים:קו:גתה קָּ דָּ ט ֹעֵשה צְּ פָּ שְּ ֵרי מִׁ ֵרי ֹשמְּ לַאשְּ  24 7 ֵעת כָּ

דֹו תהלים:קז:א ם ַחסְּ עֹולָּ י לְּ י טֹוב כִׁ  24 7 ֹהדּו ַליֹהוָּה כִׁ

ַעד עֹולָּם תהלים:קיג:ב ה וְּ ְך ֵמַעתָּ ֹברָּ י ֵשם הוי”ה מְּ הִׁ  24 7 יְּ

רָּ  תהלים:קיח:ה ן ַהֵמַצר קָּ ב יָּּהמִׁ חָּ י ַבֶמרְּ נָּנִׁ י יָּּה עָּ  24 7 אתִׁ

י ֶאל תהלים:קיט:ו יטִׁ ַהבִׁ ז לֹא ֵאבֹוש בְּ ל  אָּ וכָּ צְּ  24 7 ֶתיָךמִׁ

ֶקיָך תהלים:קיט:עא ַמד חֻׁ ַמַען ֶאלְּ י לְּ י עֵֻׁניתִׁ י כִׁ  24 7 טֹוב לִׁ

יֶנָך תהלים:קכא:ה מִׁ ָך ַעל ַיד יְּ לְּ ֶרָך הוי”ה צִׁ  24 7 הוי”ה ֹשמְּ

מ תהלים:קכא:ז שְּ ָךהוי”ה יִׁ ל רְּ כָּ ֹמר ערָּ  מִׁ שְּ ֶשָך ֶאת יִׁ  24 7 ַנפְּ

ְך תהלים:קכב:ח לֹום בָּ ה נָּא שָּ רָּ י ֲאַדבְּ ֵרעָּ ַמַען ַאַחי וְּ  24 7 לְּ

י ֵננּוח הוי”ה ֵננּוח תהלים:קכג:ג נּו ַרב כִׁ ַבעְּ  24 7 בּוז שָּ

תֹו תהלים:קלה:ד גֻׁלָּ סְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ַחר לֹו יָּּה יִׁ י ַיֲעֹקב בָּ  24 7 כִׁ

יַע לְּ  תהלים:קמה:טז בִׁ לפֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך ּוַמשְּ צֹון ַחי כָּ  24 7 רָּ
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 נפלאות מתורתך
 ין התיבות שבתורה מתחילתה וכנגדה מסוף התורה למפרע  מנ

 המתאימות זה לעומת זה ומכוין במנין ובמשמעות 
 

 בראשית ברא אלקים. 

 לעיני כל ישראל. 

 
 את השמים ואת הארץ.
 הגדול אשר עשה משה.

 
 והארץ היתה תהו ובהו. 
 היד החזקה ולכל המורא.

 
 ויאמר אלקים יהי אור. המים 

 באותות ובמופתים אשר שלחו ה'.

 

ויהי אור וירא אלקים את האור כי 
 טוב.

כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים  
 לכל 

ולמפרע כמשה  –תיבה ל"ג טוב 
רמז לל"ג בעומר הילולא דרשב"י,  

 נשמת משה, שנולד בכי טוב. 

 

ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא 
 עשב מזריע זרע.

ליצחק וליעקב לאמר לאברהם 
 לזרעך אתננה הראיתך בעיניך.

 
 המאור הגדול לממשלת היום.

 אשריך ישראל מי כמוך. 

 
 ברקיע השמים להאיר על.
 וישכון ישראל בטח בדד.

 
 ואת כל נפש החיה.

 שבע רצון ומלא ברכת. 
 ע"ש ומשביע לכל חי רצון.

רמ"ח תיבות עד, ואת כל נפש 
 החיה 
 ומלא ברכת ה'.ולמפרע עד סוף, 

 
 שס"ה תיבות עד, ורבו בדגת הים
 ולמפרע עד, מבורכת ה' ארצו.
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וירא אלקים כי טוב ויברך אותם 
 אלקים

צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל  
 ולדן 

 
"פרו" תיבה רע"א, כמנין רע"א  

 ימים ימי עיבור, כמנין הריו"ן
 רע"א תיבות מאלה תולדות השמים

 עד כי מאי"ש לקחה זאת 
סוק רע"א )בראשית י"א ד'( פ

ויאמר הבה נבנה לנו עיר ומגדל 
 וראשו בשמים ונעשה לנו שם וגו' 
ולמפרע פסוק רע"א. השקיפה 

ממעון קדשך מן השמים וברך את  
 עמך את ישראל וגו' 

 
ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו  

 כדמותינו
 עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ והם

 
זכר בצלמו בצלם אלקים ברא אותו 

 ונקיבה ברא אותם 
מראש הררי קדם וממגד גבעות 

 עולם וממגד ארץ ומלואה
רמז לזיווגו של אדם שנגזר עליהם 

 עוד מראש הררי קדם 

 
 פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשהו

ממגד שמים מעל ומתהום רובצת 
 תחת

 
חת"ך תיבות במעשה בראשית, עד 

 סוף והנה טוב מאוד
ש ולמפרע עד תומיך ואוריך לאי

 חסידך 

 
ישימו קטורה  –לכם יהיה לאכלה 

 באפיך 
סנדק   -רמז קטורת מעשרת 
 כמקטיר קטורת 

 
כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא 

 אלקים לעשות 
מורשה קהלת יעקב ויהי בישורון 

 מלך בהתאסף ראשי עם 

 
 אלה תולדות השמים והארץ

 תורה צוה לנו משה
העולם לא נברא אלא בשביל  

 וישראלהתורה 

 
תקמ"א תיבות כמנין ישראל, עד 
 סוף וישם שם את האדם אשר יצר 
 ומסוף התורה עד בתוך בני ישראל 
ואגב נזכר י"ב פעמים ישראל עד 

 כאן 



 

330 

 
 והשקה את כל פני האדמה

 וזאת הברכה אשר ברך משה

 
 וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן
אל הארץ אשר אני נותן לבני 

 ישראל 

 
תיבות עד, ויק"ח ה' אלקים תרי"ג 

 את הארץ וכו' לעבדה ולשמרה
ולמפרע, עד, כ"י הוא חייכם ובדבר 

 הזה תאריכו ימים

 
 בגן עדן לעבדה ולשמרה
 דברי התורה הזאת כי 

 
ויבן ה' אלקים את הצלע אשר לקח  

 מן האדם
ואין אלקים עמדי אני אמות ואחיה 

 מחצתי ואני ארפא
מחצתי ואני  ויבן ה' אלקים כנגד 
 ארפא 

רמז לזיווג איש ואשה שיסודתו 
 משורש אחד, 

והקב"ה מחלקם לדו פרצופין 
ואח"כ מזווגם, וזהו כקריעת ים 

 סוף

 
והנחש היה ערום מכל חית השדה  

 אשר עשה ה' אלקים 
לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם 

 וחש עתידות למו 
הוא הנחש הוא היצה"ר שלעתיד 

 יתבער מן העולם במהרה

 
ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ 

 הגן נאכל 
ענבי ראש אשכלות מרורות למו 

 חמת תנינים יינם
רמז עץ הדעת גפן הי', חמת תנינים  

 יינם,
פרש"י הנה כמרירות נחשים כוס  

 משתה פורענתם 

 
ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר  

 אלקים
כי מגפן סדום גפנם ומשדמות 

 עמורה ענבמו
 רמז, עץ הדעת גפן הי'

 
 ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים

 לו חכמו ישכילו זאת 

 
ותרא האשה כי טוב העץ למאכל  

 וכי תאוה הוא לעינים 
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ולא ה' פעל כל זאת כי גוי אובד 
 עצות המה 

 
 ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'

 את הרע בעיני ה' להכעיסו במעשה

 
 ממרים הייתם –ואליך תשוקתו 

שוקק  פרש"י, יצה"ר תמיד 
 ומתאוה להכשילך 

 
 ואתה תמשול בו  –חי עמכם היום 

 אם תרצה תתגבר עליו 

 
 נע ונד תהיה בארץ
 ויאמר חזק ואמץ כי 

 
 אבי יושב אוהל ומקנה
 ואנכי הסתר אסתיר פני 

פרש"י יושב אוהל ומקנה, בונה 
בתים לעכו"ם, כמד"א סמל הקנאה 

 המקנה 

 
 בדמות אלקים עשה אותו  

 אתם חיים על האדמה

 

 ויברך אותם ויקרא את שמם אדם
ושמעו ולמדו ליראה את ה'  

 אלקיכם 

 
אלף תקל"ו תיבות מסוף התורה עד  
)דברים לא, ט( הנושאים את ארון  

 ברית ה'
בשנת א' תקל"ו, גזירת המבול, וה'  

 צוה לנח לעשות את התיבה

 
 האלקים ואיננו ויתהלך חנוך את 

 ובחרת בחיים למען תחיה אתה

 
 ויולד בן ויקרא את שמו נח 

וחיית ורבית וברכך ה' אלקיך 
 בארץ

 
ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד 

 נח
 מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו

 
 ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו 
 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך

שבתורה, רמז למצוה הראשונה 
 פרו ורבו

 
 את בנות האדם וילדו להם
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 לטובה כי ישוב ה' לשוש 

 
ויתעצב אל לבו ויאמר ה' אמחה את 

 האדם אשר בראתי
ונתן ה' אלקיך את כל האלות האלה 

 על אויביך ועל שנאיך 

 
 אלה תולדות נח נח איש צדיק 

הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה 
 והיטבך

 
 מלאה הארץ חמס מפניהם 

 חך ה' אלקיך שמה הדי

 
ואני הנני מביא את המבול מים על  

 הארץ לשחת כל בשר
ויחר אף ה' בארץ ההוא להביא 

 עליה את כל הקללה הכתובה

 
מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה 

 לך ולהם לאכלה
ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא 

 יעלה בה

 
יש  – והמבול היה מים על הארץ 
 בכם שורש פורה ראש

 

בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו  
 אתם אל התיבה 

למען הקים אותך היום לו לעם 
 והוא יהיה לך לאלקים

 
אשר בו רוח חיים והבאים זכר 

 ונקיבה
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' 

 אלקיכם 

 
ב"א שס"ח תיבות עד, ותלך  

 התיבה על פני המים
בשנת ב"א שס"ח נולד משה רבינו 

 מושיען של ישראל 
ותשם התיבה בסוף על שפת   רמז

 היאור, מן המים משיתהו 

 
ב"א תמ"ח תיבות מסוף התורה,  

עד, מלבד הברית אשר כר"ת אתם 
 בחורב

בשנת ב"א תמ"ח, יציאת מצרים  
 ומתן תורה

 
ויסכר מעינות תהום וארובות  
 השמים ויכלא הגשם מן השמים 

באניות בדרך אשר אמרתי לך לא  
 תוסיף עוד לראותה 

 



 

333 

 בצלם אלקים עשה את האדם 
 עבדת את ה' אלקיך בשמחה

 
 פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה
 ולמופת ובזרעך עד עולם תחת

 
וכוש ילד את נמרוד הוא החל 

 להיות גבור 
עד השמדך ועד אבדך מהר מפני  

 רוע מעלליך 

 
 ולשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר
לתת לך יפתח ה' לך את אוצרו 

 הטוב

 
וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד 

 את עבר ולעבר ילד
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 

 עליך ויראו 
 רמז, רש"י, עבר נביא הי'

 
שם האחד פלג כי בימים נפלגה 

 הארץ 
 לך כי תשמור את מצות ה' אלקיך

 
ג"א של"ח תיבות, עד, בימיו 

 נפלג"ה הארץ

ולמפרע, עד, כ"י תשמור את מצות 
 ה' אלקיך 

שנת ג"א של"ח היתה בעוה"ר ב
 החורבן בית המקדש הראשון

 
אלה בני שם למשפחותם ללשונתם  

 בארצותם
ברוך טנאך ומשארתך ברוך אתה 

 בבואיך 

 
פן נפוץ על פני כל הארץ וירד ה' 

 לראות 
ארור אשר לא יקים את דברי 

 התורה הזאת לעשות 

 
להכות נפש   –אשר בנו בני האדם 
 דם נקי 

 
 זבת חלב ודבש –אברם הוליד את 

 
שרה כלתו אשת אברם בנו ויצאו 

 אתם מאור כשדים
ולשם ולתפארת ולהיותך עם גדול  

 לה' אלקיך כאשר דבר

 
ללכת ארצה   –אשר עשה לתהלה 
 כנען 
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לך לך מארצך וממולדתך ומבית 

 אביך אל הארץ אשר אראך 
להיות לך לאלקים וללכת בדרכיו 
 וולשמור חוקיו ומצותיו ומשפטי

 
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה 

 שמך והיה ברכה
בכל לבבך ובכל נפשך את ה'  

 האמרת היום 

 
וברך  –ויקח אברם את שרי אשתו 
 את עמך את ישראל 

 
ויהי רעב בארץ וירד אברם  

 מצרימה לגור
 ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה'

 
שרי פרעה ויהללו אותה אל פרעה 

 ותקח האשה
אותנו המצרים ויעננו ויתנו  וירעו 

 עלינו עבודה קשה

 
למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי  

 בגללך 
ואת לחצנו ויוציאנו ה' ממצרים 

 ביד חזקה 

 
בכסף ובזהב וילך למסעיו מנגב ועד 

 בית אל 
כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך 

 נותן 

 
ללוט ההולך את אברם היה צאן  

 ובקר ואהלים
עיף ויגע   הנחשלים אחריך ואתה

 ולא ירא אלקים

 
הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש 

 מעל אחיו אברם
ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את  

 בית אחיו

 
 כדי רשעתו –מלך סדום 

 
בן אחי אברם וילכו והוא יושב 
בסדום ויבא הפליט ויגד לאברם  

 העברי
 -ולך תהיה צדקה לפני ה' אלקיך 
 יךלא תעשוק שכר עני ואביון מאח

 
לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך 

 אל עליון אשר מגן צריך בידך
לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת 

 ושמח את אשתו אשר לקח 
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לא תאחר  –ויחשבה לו צדקה 
 לשלמו 

 רמז לבל תאחר בצדקה 

 
הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את  

 הארץ הזאת לרשתה
משלח ידך על הארץ אשר אה בא 

 לרשתהשמה 

 
 נשך,   –וגוזל 

 רמז לרבית שהוא גזילה 

 
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ  
לא להם ועבדום וענו אותם ארבע 

 מאות שנה 
ושב מאחריך לא תסגיר עבד אל  

אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו  
 עמך ישב בקרבך

 
וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי  

 ואחרי כן יצאו ברכוש גדול 
ת אויביך לפניך והיה  להצילך ולת 

מחניך קדוש ולא יראה בך ערות 
 דבר 

 
 ואתה תבוא אל אבותיך בשלום
 ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך

 
 את צאתך  –בשיבה טובה 

 
ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה 

 שפחה מצרית ושמה הגר 
לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו 

 בנים אשר יולד להם 

 
וישלחנו גדלה צעקתם את פני ה' 

 ה' לשחתה ויצא לוט וידבר
כי תצא למלחמה על אויביך וראית 

 סוס ורכב עם רב ממך

 
הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס 

 שמה והוא מצער אמלטה נא
ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך  

 לא תסיג גבול רעך אשר 

 
השמש יצא על הארץ ולוט בא 

 צערה 
 ולא ישפך דם נקי בקרב ארצה אשר

 
 אשר עמד שם את פני' ה' המקום

נשבע לאבותיך ונתן לך את כל 
 הארץ 

 
 וישב בהר ושתי בנותיו עמו כי ירא
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 הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי

 
 ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע

 יכה את רעהו בבלי דעת 

 
 נביא אקים –גם צדיק 

 
למועד אשר דבר אתו אלקים ויקרא 

אשר אברהם את שם בנו הנולד לו  
 ילדה לו שרה יצחק וימל

והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו 
למען ילמד ליראה את ה' אלקיך 

 לשמור את כל דברי התורה

 
ותרא שרה את בן הגר המצרית 

אשר ילדה לאברהם מצחק ותאמר 
 לאברהם גרש האמה

מקרב אחיך תשים עליך מלך לא  
תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא  

 אחיך

 
תאמר אליך שרה שמע כל אשר 

 בקולה
ובערת הרע מישראל וכל העם 

 ישמעו ויראו

 
בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את  

 הבאר

צדק צדק תרדוף למען תחיה  
 וירשת את הארץ

 
ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם 

 בשם ה' אל עולם 
שופטים ושוטרים תתן לך בכל 

 שעריך אשר ה' אלקיך נותן 

 
יחידך אשר קח נא את בנך את 

 אהבת את יצחק
יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך 

 במקום אשר יבחר 

 
 ארץ המוריה והעלהו שם לעולה

 מעשה ידיך והיית אך שמח 

 
 ואני הנער נלכה עד כה ונשובה

 במקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן 

 
 בידו את האש ואת המאכלת וילכו 
 ושמחת לפני ה' אלקיך אתה ובנך 

 
לא תוכל   –ידך את הנער אל תשלח 

 לזבוח את הפסח 

 
 ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה'
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במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו 
 שם

 
שמענו אדני נשיא אלקים אתה 

 בתוכינו 
תפתח את ידך לאחיך לענייך  

 ולאביונך 

 
אל עפרון באזני עם הארץ לאמר 

 אך אם אתה לי שמעני נתתי 
והעבטת גוים רבים ואתה לא  

תעבוט ומשלת בגוים רבים ובך לא  
 ימשולו 

 
 נתן לך נחלה –ואת מתך קבור 

 
כי אל ארצי ואל מולדתי תלך 

 ולקחת אשה לבני ליצחק 
הכסף בידך והלכת אל המקום אשר 

 יבחר ה' אלקיך בו

 
ההשיב אשיב את בנך אל הארץ  
אשר יצאת משם ויאמר אליו 

 אברהם השמר לך
תוכל  וכי ירבה ממך הדרך כי לא 

שאתו כי ירחק ממך המקום אשר 
 יבחר 

 

למען תלמד  –ה' אלקי השמים 
 ליראה

 
נשבע לי לאמר לזרעך אתן את 

 הארץ 
ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר 

 יבחר 

 
 לפניך ולקחת אשה לבני משם
 תעשה את כל תבואת זרעך 

 
רק את בני לא תשוב שמה ונקית 

 משבועתי זאת 
וש אתה או מכור לנכרי כי עם קד

 לה' אלקיך 

 
מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם  

 לא 
 ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה

 
בן מלכה אשר ילדה לנחור ותאמר 

 אליו גם 
ונתן לך רחמים ורחמך והרבך 

 כאשר נשבע לאבותיך 

 
ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דבר  

 ויאמר דבר 
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וסקלתו באבנים ומת כי בקש  
 אלקיך להדיחך מעל ה' 

רמז למ"ש בבעה"ט שבתואל נתן  
סם בקערה להמיתו ובא מלאך 
 והחזירו לצד בתואל ואכל ומת

 
לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני  

 אשר אנכי יושב 
אשר לא ידעת אתה ואבותיך  
 מאלהי העמים אשר סביבותיכם

 
אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי  

 הולך עליה 
תיראו אחרי ה' אלקיכם תלכו ואתו  
 ואת מצותיו תשמורו

 
למען   -הנה רבקה לפניך קח ולך 

 ייטב לך ולבניך אחריך 
השדה אשר קנה אברהם מאת בני 
 חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו 

המנוחה ואל הנחלה אשר ה' אלקיך  
 נתן לך ועברתם את הירדן 

 
ויגוע וימת ויאסף אל עמיו וישכנו  

מחוילה עד שור אשר על פני  
שורה על פני כל  מצרים באכה א

 אחיו נפל 
ונתצתם את מזבחותם ושברתם את 
מצבותם ואשריהם תשרפון באש 
ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם 

את שמם מן המקום ההוא לא 
 תעשון 

 
ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות 
ולמה זה לי בכורה ויאמר יעקב 

 השבעה לי כיום 
לא יתייצב איש בפניכם פחדכם 

כם על פני כל  ומוראכם יתן ה' אלקי
 הארץ אשר תדרכו בה 

 
הארצות האל והקמותי את השבועה 

אשר נשבעתי לאברהם אביך  
 והרביתי את זרעך 

למען ירבו ימיכם וימי בניכם על  
האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם 

 לתת 

 
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב 

 אשר שמע אברהם בקולי
בין עיניכם ולמדתם אותם את 

 לדבר בם בשבתך בביתךבניכם 

 
וימצא בשנה ההוא מאה שערים  

 ויברכהו ה'
למטר השמים תשתה מים ארץ 

 אשר ה'

 
 הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי
 כי אם ליראה את ה' אלקיך ללכת 
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ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא 

 ואמשך בני 
זכור לעבדיך לאברהם ליצחק 

 וליעקב את תפן אל 

 
יצחק אביו וימשהו ויגש יעקב אל 

 ויאמר הקול קול יעקב והידים ידי 
ואתפלל אל ה' ויאמר ה' ה' אל 
 תשחת עמך ונחלתך אשר פדית

 
ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד 

 ויאמר מי אפוא
ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם 
 מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם

 
ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך 

לך את והיית לקהל עמים ויתן 
 ברכת אברהם

בני ענק וידעת היום כי ה' אלקיך 
הוא העובר לפניך אש אוכלה הוא 

 ישמידם 

 
האדמה הזאת כי לא אעזבך עד 
 אשר אם עשיתי את אשר דברתי

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך  
 על הארץ הטובה

 

וירא ויאמר מה נורא המקום הזה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער 

 השמים 
ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה 
ורמון ארץ זית שמן ודבש ארץ  

 אשר לא במסכנת תאכל 

 
ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך  
ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש 

 ושבתי בשלום את בית אבי 
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם 

שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא  
 בצקה זה ארבעים שנה

 
 לך  אשר תתן לי עשר אעשרנו

 ויאכילך את המן אשר לא ידעת

 
ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה 

 ויאהב יעקב את רחל
ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה  

 בך עקר ועקרה ובבהמתך
רמז נפלא על רחל אמינו שהפסוק 

 מבשר שלא תהי' עקרה

 
 ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים
נשבע לאבותיך ואהבך וברכך 

 והרבך
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תנה לך גם זאת  מלא שבוע זאת ונ 
בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 
שבע שנים אחרות ויעש יעקב כן  
וימלא שבוע זאת ויתן לו את רחל 
בתו לו לאשה ויתן לבן לרחל בתו 
את בלהה שפחתו לה לשפחה ויבוא  

 גם
כי עם קדוש אתה לה' אלקיך בך 

בחר ה' אלקיך להיות לו לעם סגולה  
מכל העמים אשר על פני האדמה  

מכל העמים חשק ה' לא מרבכם 
בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל  

העמים כי מאהבת ה' אתכם  
 ומשמרו את

מנין התיבות מבראשית ולאחריו 
 תתקס"ג  –עשרת אלפים תתקכ"ה 

ותלד ליעקב בן חמישי ותאמר לאה 
נתן אלקים שכרי אשר נתתי  

 שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר
היום על לבבך ושננתם לבניך 

בשבתך בביתך ובלכתך  ודברת בם 
בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם 

 לאות על 
רמז, בני יששכר, יודע בינה 

 לעתים, יששכר באוהליך 

 
ארץ זבת   –ותקרא את שמו זבלון 
 חלב ודבש

 
ויזכור אלקים את רחל וישמע אליה  

 אלקים ויפתח את רחמה

ושמעת ישראל ושמרת לעשות 
 אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד

 
אסף אלקים את חרפתי ותאמר 

 ותקרא את שמו יוסף לאמר 
אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך  

 כל ימי חייך

 
ויברך ה' אותך לרגלי ועתה מתי 

 אעשה גם אנכי לביתי 
ייטב להם ולבניהם לעולם לך אמר 

 להם שובו לכם לאהליכם 

 
לא תתן לי מאומה אם תעשה לי 
הדבר הזה אשובה ארעה צאנך 

 אשמור
ל אשר דברו מי יתן והיה היטיבו כ

 לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור

 
ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו  

 צאן רבות ושפחות ועבדים 
כאשר צוך ה' אלקיך למען יאריכון  

 ימיך ולמען ייטב לך 

 
קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל  

 ארץ מולדתך
כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו  

 חיים פנים
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אלקים אל לבן הארמי בחלום ויבוא 

 הלילה
 ונס אל אחת מן הערים האל וחי 

 
לנוס שמה    –וישג לבן את יעקב 

 רוצח אשר 

 
וידעת  –לאל ידי לעשות עמכם רע 

 היום והשבות אל לבבך 

 
 –כי נכסוף נכספתה לבית אביך 

 ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו 

 
אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך 

 וקח  מה עמדי
אתה הראת לדעת כי ה' הוא  

 האלקים אין עוד מלבדו 

 
מה מצאת מכל כלי ביתך שים כה 
 נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו 

כל הדברים האלה באחרית הימים  
ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו  

 ל -כי א

 
והיה לעד ביני ובינך ויקח יעקב 

 אבן וירימה מצבה 

פן תשכחו את ברית ה' אלקיכם 
 כרת עמכם אשר

 רמז, והיה לעד, פרש"י הקב"ה

 
מחנה אלקים זה ויקרא שם המקום  

 ההוא מחנים 
לעשות עשרת הדברים ויכתבם על  

 שני לוחות אבנים 

 
 גרתי ואחר עד עתה ויהי לי

 וההר בוער באש עד לב השמים

 
וגם הולך לקראתך וארבע מאות 

 איש עמו 
 באמר ה' אלי הקהל לי את העם

 
האחת והכהו והיה המחנה המחנה 

 הנשאר לפליטה
השמר לך ושמור נפשך מאוד פן  

 תשכח

 
ואיטיבה עמך קטנתי מכל החסדים 
 ומכל האמת אשר עשית את עבדך
אלקים קרוב אליו כה' אלקינו בכל  

 קראינו עליו ומי גוי גדול 
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אחרי העדרים לאמר כדבר הזה 
 תדברון אל עשו במוצאכם

בור לפני  וחזקהו ואמצהו כי הוא יע
 העם הזה והוא

 
ואת אחד עשר ילדיו ויעבור את 

 מעבר יבק ויקחם ויעבירם את הנחל
אעברה נא ואראה את הארץ הטובה 
 אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה

 
ויעבור את אשר לו ויותר יעקב 

 לבדו ויאבק איש 
אשר מי אל בשמים ובארץ אשר 

 יעשה כמעשיך וכגבורתך 
בדו הה"ד רמז מד"ר, ויותר יעקב ל
 ונשגב ה' לבדו

 
 ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו
 ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר 

 
ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר 

 לא אשלחך כי אם ברכתני 
אתה עובר שמה לא תיראום כי ה' 

 אלקיכם הוא הנלחם לכם 

 
יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי  
 שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל 

יהושע צויתי בעת ההוא לאמר 
עיניך הרואות את כל אשר עשה ה' 

 אלקיכם 

 
ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי  

 ראיתי אלקים פנים אל פנים 
עד אשר יניח ה' לאחיכם ככם 

 ויירשו גם הם את הארץ

 
וישב ביום ההוא עשו לדרכו 

שעירה ויעקב נסע סכותה ויבן לו  
 בית

תי  הבשן ואת כל עמו ונכהו עד בל
 השאיר לו שריד ונלכד את 

רמז ועלו מושיעים בהר ציון 
 לשפוט את הר עשו 

 
והחריש יעקב עד בואם ויצא חמור  
אבי שכם אל יעקב לדבר אתו ובני  

 יעקב באו מן השדה
ויתנהו ה' אלקינו לפנינו ונך אותו  
ואת בנו )כתיב( ואת כל עמו ונלכוד  

 את כל עריו בעת ההוא 
בניו קרי,  רמז, ונך אותו ואת 

ובכתיב בנו, וברמז מכוון על חמור  
 ושכם בנו 

 
אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו  

 להמול לכם כל זכר
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והתגר בו מלחמה היום הזה אחל 
 תת פחדך ויראתך על פני 

 
בנו כל יוצאי שער עירו וימלו כל  
זכר כל יוצאי שער עירו ויהי ביום 

 השלישי
המחנה כאשר נשבע ה' להם וגם יד 
ה' היתה בם להמם מקרב המחנה 

 עד תומם

 
קום עלה בית אל ושב שם ועשה 

שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך 
 מפני עשו אחיך 

ה' אלקיך עמך לא חסרת דבר 
ונעבור מאת אחינו בני עשו  

היושבים בשעיר מדרך הערבה 
 מאילת 

הסרו את אלהי הנכר אשר בתוככם  
 והטהרו

ה' אלקיך ברכך בכל מעשה ידך 
 ידע

 
ויסעו ויהי חתת אלקים על הערים 
אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי  

 בני יעקב
את ההר הזה פנו לכם צפונה ואת  
 העם צו לאמר אתם עוברים בגבול 

 
 –האלון ויקרא שמו אלון בכות 

 בשעיר עד חרמה ותשובו ותבכו 

 
יהושע  –לבוא אפרתה ותלד רחל 
 בן נון העומד

 ן רמז, למטה אפרים הושע בן נו

 
בדרך  –בשכון ישראל בארץ ההוא 

 אשר תלכו בה 

 
אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן 

 ארם ויבוא יעקב
ה' אלקיכם ההולך לפניכם הוא 

 ילחם לכם ככל אשר עשה 

 
 בשנאת ה' אתנו  –עשו הוא אדום 

 
אשר רכש בארץ כנען וילך אל 
ארץ מפני יעקב אחיו כי היה 

 רכושם רב
דיבר ה' אלקי עלה רש כאשר 

אבותיך לך אל תירא ואל תחת 
 ותקרבון אלי כולכם 

 
לאלופיהם בארץ שעיר ואלה 

 המלכים
 דרך הר שעיר עד קדש 
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שמות אלופי עשו למשפחותם 
 למקומתם בשמותם

יירשו בני ישראל איש נחלת  
 אבותיו 

 
מטה בני  –רועה את אחיו בצאן 

 יוסף דוברים 

 
עלינו  ויאמרו לו אחיו המלך תמלוך 
 אם משול תמשול בנו 

למשפחת בני גלעד בן מכיר בן  
 מנשה ממשפחת בני יוסף

 
וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר 
לא נכנו נפש ויאמר אליהם ראובן  

 אל תשפכו דם השליכו אותו 
והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו 
ושפטו העדה בין המכה ובין גואל  

 הדם על המשפטים
נגד,  –רמז פלא, ויצילהו מידם 

 גואל הדם

 
ואם  –ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו 

 בפתע בלא איבה הדפו או השליך 

 
וימכרו את יוסף לישמעלים  

 בעשרים כסף
 למקלט לנוס שמה כל מכה נפש

 
כי ה' אתו וכל אשר הוא עושה ה' 

 מצליח בידו 
אל אשר יצא לו שמה גורל לו יהיה 

 למטות אבותיכם 

 
אותו בביתו ועל  ויהי מאז הפקיד 

 כל אשר לו ויברך 
והרשתם את הארץ וישבתם בה כי 

 לכם נתתי את הארץ לרשת 
וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל  

 יוסף
מחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד 

 רמה 
 רמז, מקיש הויה ליציאה, והבן 

 
ארצה כנען וקחו את אביכם ואת 

 בתיכם ובואו אלי 
ללוי  יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה 

 במצרים ותלד 
 רמז, על יוכבד שנולדה בין החומות

 
אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו  

 אלי 
ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים  

 ראובן בכור ישראל 
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גם אנחנו גם אבותינו בעבור תשבו  
 בארץ גושן 

לאמר שאו את ראש כל עדת בני 
 ישראל 

 
יש שבר במצרים רדו שמה ושברו 

 ונחיה ולא נמות וירדולנו משם 
אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו 
מארץ מצרים לצבאותם ביד משה 

 ואהרן

 
הוא במיטב הארץ הושב את אביך  
ואת אחיך ישבו בארץ גושן ואם 

 ידעת
הנני נותן לו את בריתי שלום  
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית 

 כהונת עולם 

 
ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם 

 את כל אדמת מצריםויקן יוסף 
אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב 

דרך כוכב מיעקב וקם שבט 
 מישראל

 
אדמת הכהנים לא קנה כי חק 

 לכהנים מאת פרעה 
לכה איעצך אשר יעשה העם הזה 

 לעמך באחרית הימים

 

 – וישב ישראל בארץ מצרים 
 מברכיך ברוך ואורריך ארור

 
כרע שכב   –ויאחזו בה ויפרו וירבו 

 י וכלביא כאר

 
אל  –ויהי ימי יעקב שני חייו 

 מוציאו ממצרים כתועפות ראם

 
מה טובו  –ועשית עמדי חסד ואמת 
 אהליך יעקב 

 
 –וישתחו ישראל אל ראש המטה 
 ותהי עליו רוח אלקים וישא 

רמז, רש"י, מכאן שהשכינה  
 למעלה מראשותיו של חולה 

 
ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר 

אלקים בזה ויאמר קחם נא  נתן לי 
 אלי ואברכם 

לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל 
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה 

 פעל אל הן עם כלביא 

 
ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל  

 לראות 
ל מוציאם ממצרים כתועפת ראם -א

 לו כי 
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ויאמר ישראל אל יוסף ראוה פניך  
 לא פללתי והנה הראה אותי אלקים

ברך ולא אשיבנה לא  ברך לקחתי ו
 הביט און ביעקב ולא ראה עמל

 
אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב 

 הארץ 
 אפס קצהו תראה וכולו לא תראה

 
המלאך הגואל אותי מכל רע יברך 
 את הנערים ויקרא בהם שמי ושם

וקבנו לי משם ויקחהו שדה צופים 
אל ראש הפסגה ויבן שבעה  

 מזבחות

 
 הוא יגדלגם הוא יהיה לעם וגם 

מנה עפר יעקב ומספר את רובע 
 ישראל 

 
אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה  

 מלוא 
הן עם לבדד ישכון ובגוים לא 

 יתחשב

 

ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך 
ישראל לאמר ישימך אלקים  

 כאפרים וכמנשה וישם את אפרים
ל ומה אזעום -מה אקוב לא קבה א

אראנו לא זעם ה' כי מראש צורים 
 ומגבעות 

 
האספו ואגידה לכם את אשר יקרא 

 אתכם באחרית הימים
ערכתי ואעל פר ואיל במזבח וישם 

 ה' דבר בפי

 
לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין 

 רגליו 
הדבר אשר ישים אלקים בפי אותו  

 אדבר

 
שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס  
ויפול רוכבו אחור לישועתך קויתי 

 ה'
אתה נצב לקראתי בדרך  ידעתי כי 

 ועתה אם רע בעיניך אשיבה לי

 
רועה אבן ישראל מאל אביך  

י ויברכך ברכת  -ויעזרך ואת שד
 שמים מעל

וירא את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו 
ו שלופה בידו ויקוד וישתחו לאפי



 

 

 


