
  
  ספר הצורף

  
  שלישיכרך 

  
  

  מאת
מרציאנו משה



 הצורף
 

 

2 
 

   

  ספר הצורף

  

  כל הזכויות שמורות למשה מרציאנו

mail:-eatsorf@walla.com  

  2012 –ב "תשע

  

  

לשדר או , לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

כל  –מכני או אופטי או אחר , לקלוט בכל דרך או בכל אמצע אלקטרוני

  .חלק שהוא מהחומר שבספר זה

שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט 

  .אלא ברשות מפורשת בכתב מאת משה מרציאנו

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להזמנות לפנות 
077-3464464  



 הצורף
 

 

3 
 

  =גימל +  בית, ואו, טית, כף, ריש, צדיק, נון=  'ג+  נצרך טוב

  =ג מצותי לי טוב "דשו כאן תריפני קי= 

  =רצון קודש פני תוכי מטובי גאלתי = 

  =נוצר קודש פני תוכי מטובי גאלתי = 

  =צנור קודש פני תוכי מטובי גאלתי = 

  =קודש פני נוצר ביטול תוך אמיתי = 

  =קודש פני צנור ביטול תוך אמיתי = 

  =קודש פני צנור ביטול תוך אמתי = 

  =ב תוך אמיתי קודש פני צנור לי טו= 

  =קודש פני נוצר לי טוב תוך אמיתי = 

  =קודש פני רצון לי טוב תוך אמיתי = 

  = ני טוב גאֹ  קודש פני צוי תורתו מאל= 

  =תורתי קודשו פני אנכי מציל טוב = 

  =דתי שפתי גילוי אוצר טמון בך קוני = 

  =פני קוני שמך טוב גילתי אוצר דתי = 

  ) =אותיות סופיות(מצפנך קוני טוב גילתי שדתי אורי = 

  ) ='סופיות עם ג(קוני טובתי שלי דתי אורי גמצפנך = 

  =נצרך טוב גילוי קדשת פניו אמיתי = 

  =נצרך טוב גילתי פניו קדוש אמיתי = 

  =דש תורתי נימצא גילוי טוב פניך קֹ = 

  =גילוי דת טוב שם קוני יצר את פניך = 

  גילוי קוני טוב שם דת יצר את פניך= 
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  יום הגאלה

  

  בכל אדם פרטי טמונה סגלה של דבר טוב שמיחד אותו מכלל          )א

  .האנושות     

  על כל אדם פרטי לגלות את התכונה של הדבר הטוב שבו ובעזרת     )ב

  .כלל האנושות להפוך אותו ולהוציא אותו מהכוח לפועל     

  כאשר כל אדם פרטי יוציא מתוכו ומעצמו את הטוב שבו אל כלל     )ג

  הוא יפעיל וישפיע על הכלל לשלום ולשלמות האנושות    , האנושות     

  .י הפרט וזהו נצחון הטוב"ואז תהיה הגאלה האמיתית לכלל ע     

  .  ואז כל אדם פרטי ירגיש שבלעדיו אין שלמות וגאלה לעולם  )ד

  .מחיוניותו זו ירגיש הנאה אלוהית     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

5 
 

, אלף, כף, ואו, יוד, למד, בית, ואו, טית = ג מצותיו"טוב לי וכאן תרי

  =ואו , יוד, תיו, ואו, צדיק, מם, גימל, יוד, ריש, תיו, נון

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , ג מצותיו"טוב לי וכאן תרי= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , טובי רצון תוכי אות גימל= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , נוצר תוכי אות גימל טובי= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , טובי צנור תוכי אות גימל= 

  = פתאום יומו 

  ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , נוצר טובי מתוכי גאלתו= 

  = פתאום יומו 

  י ואדני קדוש ומאודי ילדו ודתי פו אל, צנור טובי מתוכי גאלתי= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , נוצר גילוי טוב תוכי אמת= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , גילוי רצון טוב תוכי אמת= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , גילוי צנור טוב תוכי אמת= 

  = אום יומו פת

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , צוי תורתי מלכי גאון טוב= 

  = פתאום יומו 

ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , יום גאון טוב יציל תורתך= 

  = פתאום יומו 

  ודתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו , תורתי מצאנו גילוי טובך= 

  = פתאום יומו 

  קדוש ומאודי ילדו  ודתי פו אלי ואדני, נו תורתךגילוי טובי מצא= 

  פתאום יומו 
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  = ק שמי מיד אור אומן חֹ = ימי אחד מקום ראשון 

  = ח אדם אין ויש מקור מֹ = ק אומן מיד אור שמי חֹ = 

  = אדם מקור חיים אנוש ) = 1-0' כמו המחשב הפועל על מס= (

  = מקור חיי אנוש מאדם = אנוש חוקר מימי אדם = 

משמע שיש הרבה (אחדים מיקום ראשון = ם משיח אורו מקין אד= 

  =קוני מוחי מראש אדם = מוח אדם ראשון קיים ) = יקומים

  = אני ומחי מראש קדום = אני מראש מוחי קדום = 

  = ראש אדני ממוח יקום = חי יקום ראשון אדם מֹ = 

  =מוח יקום מראש אדוני = מוח אדני מראש יקום = 

  ) =משמע שיש הרבה יקומים(שון מאחדים יקום רא= 

  =אדם משיח מאור קוני = מאחד ממקור אין ויש = 

  =אני משיח מקור אדם = אני משיח מאור קדום = 

  =חוקים מאור שם אדני = מאור יקום אדני שמח = 

  =אור חוקים משם אדני = אור אדני חוקים ממש = 

  = אני אדם שומר חוקים  =מוחקי ממש אור אדני = 

  = מקור אדם אני משיח = ם מקור אין ויש מח אד= 

  = אני מחדש אור מיקום  =קי מאום אדני שומר חֹ = 

  = אני מחדש אור מקומי  =אני מחדש אור מקיום = 

, מם, יוד, נון, אלף, ריש, ואו, אלף, מם=  'ג+ מאור אני מחדש יקום = 

  =גימל + מם , ואו, קוף, יוד, שין, דלת, חית

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , ןימי אחד מקום ראשו= 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים, ק שמי מיד אור אומןחֹ = 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים, ק אומן מיד אור שמיחֹ = 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים, מקור מח אדם אין ויש= 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  ,מקור חיי אנוש מאדם= 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , אנוש חוקר מימי אדם= 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , אדם משיח אורו מקין= 
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  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , אחדים מיקום ראשון= 

  =גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  אלוף, מוח אדם ראשון קיים= 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , קוני מוחי מראש אדם= 

  =דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  גילוי אלוף, אני מראש מוחי קדום= 

  =דתנו אמת ולומד פו נפש מילים גילוי אלוף, חי מראש קדוםאני ומֹ = 

  =דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  ויגיל אלוף, אדם מחי יקום ראשון= 

  =דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  גילוי אלוף, ראש אדני ממוח יקום= 

  =דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  גילוי אלוף, מוח אדני מראש יקום= 

  =דתנו אמת ולומד פו נפש מילים  גילוי אלוף, מאחדים יקום ראשון= 

  נו אמת ולומד פו נפש מילים דת גילוי ףאלו, מאחד ממקור אין ויש= 
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  = שער ברית הדם ) = עשרת הדברות(עשרת הדברים 

  שער ברית הדם= 

  =גימל + מם , דלת, הא=  'ג+ הדם 

  =מלמד גילה אמת = 

  =הדם ממילת גאל = 

  =מגלה מלאים דת = 

  =גאלת מילה מדת = 

  =דתי מגלה ממלא = 

  =מדת גילה ממלא = 

  =מת גילה מלמד א= 

  =מילת דם מגאלה = 

  =מילת גאלה מדם = 

  =מתגלים לאדמה =

  =אדמה למתגלים = 

  =מדת גלם אלהים = 

  =מאלהים גלם דת = 

  גאלת דם ממילה= 

  

  =גימל + יוד , ריש, עין, שין=  'ג+ עשיר = שערי = עשרי 

  =גן עדן  ימי שלי ישרישו = 

  =ימי  יש יורשלי  גן עדן = 

  ןישרישו לי ימי גן עד= 
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  = שער תורה בדתי = דתי בתורה שער =' ג+ עשרת הדיברות 

  = דתי שוברת הרע = תורת הרעד שבי = שיבר דעת תורה =

  = עת שבתי דור הר = תורה יש רעב דת = דעתי שוברת הר =

  = תורת העדר ביש = דת שברתי הרוע = השער ברית דת= 

  = הישר בדעת תור = ירש תורה בדעת = שיר בדעת תורה =

   = הברית עושר דת = שורה דת עברית = דתו שער הברית= 

  =גימל + תיו , ואו, ריש, בית, יוד, דלת, הא, תיו, ריש, שין, עין= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , עשרת הדיברות= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , שער דתי בתורה= 

  =י אין ויש יומי ותגליותי שלי אדנ, שער תורה בדתי= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , שובר דעת תורה= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , תורת הרעד שבי= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , דתי שוברת הרע= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , דעתי שוברת הר= 

  =ויש  יומי ותגליותי שלי אדני אין, תורה יש רעב דת= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , דת יש רעב תורה= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , עת שבתי דור הר= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , השער ברית דתוֹ = 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , דת שברתי הרוע= 

  =ש יומי ותגליותי שלי אדני אין וי, הברית רעש דתו= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , תורת העדר ביש= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , שיר בדעת תורה= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , ירש תורה בדעת= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , ישר בדעת תורה= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , דתו שער הברית= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , שורה דת עברית= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , הברית שער דתו= 

  יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , הברית עושר דת= 



 הצורף
 

 

10 
 

  =  'ג+ עשרת הדברות 

  =גימל + תיו , ואו, ריש, בית, דלת, הא, תיו, ריש, שין, עין= 

  =גיליתי לשוני אין ויש אמיתי ו, עשרת הדברות= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , הר שער בדתות= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , שער דת בתורה= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , שער תורה בדת= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , דור הר עת שבת= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , שבר דעת תורה= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , ת הרדעת שובר= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , דת שוברת הרע= 

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , רעד תורה שבה= 

  אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , דת תורה בשער= 

  

  =גימל + קוף , זין, חית, הא=  'ג+ החזק 

  =ימי קוני זה פתח גאל = 

  =ני ימי גאל זה פתח קו= 

  =ק אמת זה גילוי פני חֹ = 

  =החזק גילוי פני אמת = 

  =ק ימי גאלת פניו זה חֹ = 

  =גאלתי יפה חוקי זמן = 

  =ה חוקי זמני גאלתי פֹ = 

  =קי זמניו ה חֹ גאלתי פֹ = 

  החזק ימי גאלת פניו= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם=  'ג+ מות 

  )ביום המות מתגלה האמת(מיומו גילו אמת = 
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  )יהוה לא נודע לאבות(נודעתי = עדתי נו= ד נוע= נודע 

  =גימל + עין , דלת, ואו, נון=  'ג+ נודע 

  =לו ולנו גן עדן אמיתי = 

  =נודע מולי גאלת ינון = 

  =נודע ליום גאלת ינון = 

  =אדני מולי לו עת נגון = 

  =לוליום אדני עת נגון = 

  =ינון נודע לי מגאלתו = 

  =נודע לי ינון מגאלתו = 

  ) =לאות גימל(= ת ולנו ימי גן עדן לאו= 

  =אלי נודעת מולי נגון = 

  =אלי נודעת ליום נגון = 

  =נודע לנו גילינו אמת = 

  =נועד לנו גילינו אמת = 

  =ינון נועד לנו מגאלתו = 

  =נועד ליום גאלת ינון = 

  ינון נועד מול גאלתו= 

  

  =נון , ואו, נון, יוד, מם=  מינון

  =ומאונן נדון יומו = 

  =ומדמיוננו אוננו = 

  ויומו נדון מאונן= 
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  =גימל + נון , ואו, נון, יוד, מם=  'ג+ מינון 

  =ומדמיוננו גילו מאונן = 

  =מיומו גילו מאונן נדון = 

  =ממאונן גילו יומו נדון = 

  =מאומן גילנו יומו נדון = 

  גילנו אומן נדון מיומו= 

  

  זמן= יהוה = היה הוה יהיה 

  =נון , מם, זין=  זמן

  ינון יוצר הזמן המוחלט גדול יותר מזמן היום=  זמן מינון= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, יוד, מם=  'ג+ מינון 

  =מינון אומן יומנו גדול = 

  =אדני מולנו יומו מנגון = 

  =מולנו נגון אדני מיומו = 

  =אני מולו דמיונו מנגון = 

  =אנו מול יום נגון דמיון = 

  =דמיונו  אני ממול נגון= 

  =אנו מולו דמיוני מנגון= 

  =ינון אומן גדול מיומנו = 

  יוםמזמן ינון אומן גדול מיום כי הוא יוצר הזמן המוחלט יותר = 

  

  =גימל + שין , חית=  'ג+ חש = שח 

  =ניגלתי משיח = 

  משיח ניגלתי= 
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  =גימל + ריש , עין, שין, למד=  'ג+ לשער 

  =מר לי ימי גן עדן שלי שֹ = 

  רשי מילים לי גן עדןשֹ = 

  

  =גימל + למד , עין, שין=  'ג+ שעל 

  =מילים שלי גן עדן = 

  =מילים גן עדן שלי = 

  =שלם לי ימי גן עדן = 

  לי ימי גן עדן שלם= 

  

  =גימל + יוד , נון, עין=  'ג+ עני 

  יום יין לו גן עדן= 

  

  =גימל + למד , ואו, עין, נון=  'ג+ נעול 

  =עדן אלי מולנו יום גן = 

  =אדני מול יום גן נעול = 

  =נעול מיד יומנו נגאל = 

  =יום נעול מיד נגאלנו = 

  =ינון מיד גאל עולמנו = 

  =ינון גאלנו מיד עולם = 

  ינון מיד גאלנו עולם= 

  

  =שין , אלף, ריש=  ראש

  =שרש פני אלי = 

  =פני שלי ראש = 

  נפשי לי ראש= 
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  =גימל + שין , אלף, ריש=  'ג+ ראש 

  =פני גאל ימי שרש ל= 

  =גאל שלי נפרש ימי = 

  לימי שרש פני גאל= 

  

  =אל מיחד פה = מאחד לי פה = מפה לי אחד = ' ג+ פחד אלהים 

  = 'ג+ הפלא מיחד = אלף מחידה = פלא מחידה = 

  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, דלת, חית, פה= 

  =מיד מגלה לי פו לדת אמת פחד אלהים = 

  =יד מגלה לי פו לדת אמת לי מפה אחד מ= 

  =מאחד לי פה מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =אל מיחד פה מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =פלא מחידה מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =אלף מחידה מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =המיחד אלף מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =המיחד פלא מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  יחד מיד מגלה לי פו לדת אמת הפלא מ= 

  

  =דלת , חית, פה=  פחד

  =לי פתח הדת = 

  דת פתחה לי= 

  

  =גימל + דלת , חית, פה=  'ג+ פחד 

  =גילה לי מפתח דת = 

  =גילה מפתח לדתי = 

  דתי מגלה לי פתח= 

  



 הצורף
 

 

15 
 

  =גימל + דלת , חית, פה, הא=  'ג+ הפחד 

  =דתי לי מפתח הגאלה = 

  =אלהים גילה פתח דת = 

  =חד תגלית אלהים הפ= 

  =פתח דת גילה אלהים = 

  =אלי דתי מגלה הפתח = 

  ) כאשר יש פחד אלהים מתגלה= (אלהים תגלית הפחד = 

  =דתי מילה פתח גאלה = 

  =גילה אמת החליף דת = 

  =גילה פה לחידת אמת = 

  =מאחד לי פה התגלות = 

  =מילה אחד לי פה תגלית = 

  אחדלי פה תגלית מילה = 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף = 'ג+ אחד 

  =גאל לי לדתי מפתח = 

  =מפתח ילדת לי גאל = 

  =גאל ילדת לי מפתח = 

  לי דת גאל לי מפתח= 
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  =נשמתי קדומה והיא אוצרי = צוי אור נשמתי היא קדומה 

  =ימי אמונת יהוה אוצר קדש = אני אוצר קדמות שמי יהוה = 

  =תי הוא היום קדש רצון אמי= ימי אמת יהוה אוצרנו קדש = 

  =יהוה אדני מצוי שקר ואמת = ש אמיתי היום הוא נוצר קדֹ = 

  =הנה מציאות יומי אור קדש = הנה אור קדש יומי מציאות = 

  =יצא מקור שמות יהוה אדני = מקורות שם יהוה אדני יצא = 

  =אני אור קדם צוית שם יהוה = ש מאמת אני יוצר יהוה קדֹ = 

  = אני מוצא ימי תורה קדושה = ואמת  וה שקראני יהודי מצ= 

  האין והיש מקום אוצר דתי= 

  

  =גימל + ריש , קוף, חית, מם, הא=  'ג+ המחקר 

  = חוקר פה ימי גאלתי ממש = 

  =ה מקור ימי גאלת משיח פֹ = 

  =חוקר יפה גאלתי משמים = 

  =ממקור שפה גאלתי חיים = 

  =גאלתי משה פו ימי מחקר = 

  =שמי המחקר פו ימי גאלת = 

  =מחקר פו גאלתי ימי משה = 

  שם המחקר פו ימי גאלתי= 

  

  =גימל + שין , פה, ואו, חית, הה=  'ג+ החופש  =החושף  =חופשה 

  =גאלתנו יהוה משיח יפה = 

  =חופשה הנה יומי גאלתי = 

  =הנה אמיתי גילו החופש = 

  =יהוה גאלנו שפת החיים = 

  =שפת החיים גאלנו יהוה = 

  שף אמיתיהנה גילו החו= 
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  =גימל + תיו , ואו, אלף, יוד, צדיק, מם=  'ג+ צוי אמת = מציאות 

  )מציאות פו גילוי מיד אל קדום(= 

  =מציאות פו מיד גילוי אל קדום = 

  צוי אמת פו מיד גילוי אל קדום= 

  

  = 'ג+ יום שקר = מקור יש = ' ג+ קושרים 

  =גימל + ריש , קוף, שין, מם, ואו, יוד= 

  =גילוי משמו אדני  קושרים פו= 

  =קושרים ופו ממש גילוי אדני = 

  =יום שקר ופו ממש גילוי אדני = 

  =מקור יש ופו ממש גילוי אדני = 

  יום שקר פו גילוי משמו אדני= 
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  =גימל + דלת , חית, פה, הא=  'ג+ הפחד 

  =הפחד תגלית אלהים = 

  =הפחד גילת לי האמת = 

  =ת ה אמלדת חי גילה פֹ = 

  =גילה לחי פה דת אמת = 

  =דת לחי גילה פה אמת = 

  =אמת לחי גילה פה דת = 

  =הגאל מתחיל דת יפה = 

  =גאל הדת מתחיל יפה = 

  =החליף דת גילה אמת = 

  =מיד תתחיל פה גאלה = 

  =גילה פה אמת לחידה = 

  =פה מיד תתחיל גאלה = 

  =תחית אלהים גדל פה = 

  =אל מתגלה פה חידתי = 

  =מתגלה פה אל  חידתי= 

  =מתגלה פה חידת אלי = 

  =פה חידת מילה גאלה = 

  =אל מתגלה פה חידתי = 

  =תחית האל מגדל יפה = 

  =פלא מתגלית חידה ה= 

  =גאלה מחידת תפילה = 

  =גאלת תפילה מחידה = 

  =גאלתי ילדה המפתח = 

  =מפתח דתי לי הגאלה = 

  =מחיה דתי תגלה פלא = 

  =דת יפה מתחיל גאלה = 
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  =תגלה פלא דת חיים ה= 

  =ילדתי מפתח הגאלה = 

  =מילה גאלה פתח דתי = 

  =פה גאלת הדת לחיים = 

  =פה גאלת לדת החיים = 

  =אלהים גילה פתח דת = 

  =פתח גילה דת אלהים = 

  =דת אלהים גילה פתח = 

  =מפתח דתי גילה האל = 

  =האל גילה מפתח דתי = 

  =דתי לי מפתח הגאלה = 

  = פלא מתגלית החידה= 

  =תפילה מחידת גאלה = 

  תפילה גאלה מחידה= 
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  )'ט פסוק א"בראשית פרק מ(

  =      ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר

        )רצה לגלות להם הקץ(יקרא אתכם באחרית הימים 

  

  =       אנכי אביך אברהם אבא ישראל עמי מקורי  =      

    רה אורי אות גאלה סוף אמיתיקדם חקי תו        

  

  אברהם אביך חוקר מקור יהוה אדני אבא אמיתי  =

  לת עמי ישראלתוכי מספק לי אור גאֻ   

  

  גאלה מתוך יהוה אדני

  = 'ג + יהודי נאה =' ג+ אני יהודה = ' ג+ יהוה אדני 

  )במנין יהוה 26= (גימל + יוד , נון, דלת, אלף, הה, ואו, הה, יוד= 

  =דתנו ילדה לו פו גאולה יהוה אדני מ= 

  =ה נולד יום גאלה יהוה אדני דתו לו פֹ = 

  יהוה אדני פה ומיד נולדה לו גאלתו= 
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, עין, ריש, מם, ואו, שין, הה, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני השומר עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק

  =ש ודתו יהוה אדני קדֹ מיד גילנו מולי פנים  אני השומר עץ החיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  אמן היושר עץ החיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  ישר אמונה עץ החיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  האומן ישר עץ החיים= 

  =ש ודתו אדני קדֹ  מיד גילנו מולי פנים יהוה נשמה אורי עץ החיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  משה נאורי עץ החיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  שמי הנאור עץ החיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  היום נשאר עץ החיים= 

  =ש ודתו ני קדֹ מיד גילנו מולי פנים יהוה אד אש הינו עץ החייםמרֹ = 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  אורי עצמי הנה משיח= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  שם יהוה יאיר נצח עם= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ הרעם הצמיח אין ויש = 

  =ש ודתוני קדֹ מיד גילנו מולי פנים יהוה אדמהרע הצמיח אין ויש    =

  =ש ודתומיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  יהוה מצא נערי משיח   =

  =ש ודתומיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  יהוה נימצא משיח רע   =

   )רע מנעוריו(

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  אני המשיח היוצר עם= 

  =ש ודתו נים יהוה אדני קדֹ מיד גילנו מולי פ אהיה יומי שער מנצח= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  אהיה יומי משער נצח= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ אני יהוה מצמיח שער = 

  =ש ודתומיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  יהוה אמן מצמיח שערי= 

  =ש ודתו יהוה אדני קדֹ מיד גילנו מולי פנים  אהיה נוצר משיח עמי= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  רצון עמי אהיה משיח= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ עמי נוצר אהיה משיח = 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  אני משה היוצר עם חי= 
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  =ש ודתו ה אדני קדֹ מיד גילנו מולי פנים יהו אני המשיח היוצר עם= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  משיח הנה עמי אוצרי= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  עמי הנה משיח אוצרי= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ יען החיה שמין וארץ = 

  =ש ודתו ני קדֹ מיד גילנו מולי פנים יהוה אד ענה יחיה שמים וארץ= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  יהוה נמצא שער חיים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  יהוה נמצא משיח רעי= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  יהוה רעי נמצא משיח= 

  =ש ודתו דֹ מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני ק שערי המנצח הוא ימי= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  נצח הימים הוא שערי= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  שערי הוא נצח הימים= 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ  נשמה היא צוער חיים= 

  =ודתו ש מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ עם אני היוצר המשיח = 

  =ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ היוצר עם אני המשיח = 

  ש ודתו מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ ימי משה הוא ניצח רע = 
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  = 'ג+ יהוה מצמיח שער = העם יוצר המשיח = השומר עץ החיים 

  =גימל + יש ר, עין, שין, חית, יוד, מם, צדיק, מם, הה, ואו, הה, יוד= 

  =ש השומר עץ החיים מימי ומדתו גילנו יהוה אדני קדֹ = 

  =ש העם יוצר המשיח מימי ומדתי גילנו יהוה אדני קדֹ = 

  שיהוה מצמיח שער מימי ומדתי גילנו יהוה אדני קדֹ = 

  

, הה, ריש, ואו, תיו, הה, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום התורה שפת המשיח 

  =גימל + חית , ודי, שין, מם, הה, תיו, פה, שין

  =יהוה אדני הינו שורש שפה ויומו תחית המתים ויומי מיד הגאלה = 

  יהוה אדני הינו שורש השפה יומו יומי ומיד גאלה ותחית המתים= 

  

, עין, ריש, מם, ואו, שין, הה, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני השומר עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק

  =הצורף ודתי לי שמו יהוה אדני ויומי לי גן עדן מקדם אני המשיח = 

  אני המשיח הפורץ ודתי לי שמו יהוה אדני ויומי לי גן עדן מקדם= 
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  = יהוה שפה תחרותי ממש = יהוה שפה תחרות שמים 

  =התחרות יפה ישו ממשה = התחרות יפה ושמי משה = 

  =ות השפה ומשה ימי תחר= ימי התחרות שפה ומשה = 

  =פתרת שמו יהוה המשיח = יהוה חשף תורת השמים = 

  =תר שמו שימחת יהוה הפֹ = משה פותר שימחת יהוה = 

  =תורתי חשפה ממש יהוה = שימחת יהוה הפותר שם = 

  =יהוה המשיח פתרת שמו = תורת המשיח יום השפה = 

  =שפה ומשה ימי התחרות = התורה היום שפת משיח = 

  =היום תורתי חשפה משה = ם היום תורתי חשפה הש= 

  =' ג+ התורה והמשיח משפתי = תי יהוה מהשורש מפתחֹ = 

, ריש, ואו, תיו, הה, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום התורה שפת המשיח = 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הה, תיו, פה, שין, הה

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , יום התורה שפת המשיח= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , שפה תחרות שמיםיהוה = 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , יהוה שפה תחרותי ממש= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , התחרות יפה ושמי משה= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , התחרות יפה ישו ממשה= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , תחרות השפה ומשה ימי= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , יהוה חשף תורת השמים= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , פתרת שמו יהוה המשיח= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , משה פותר שימחת יהוה= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה  ,תר שמושימחת יהוה הפֹ = 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , תורתי חשפה יהוה ממש= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , תורת המשיח יום השפה= 

  =הוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלהאני י, תורה היום שפת המשיחה= 

  =נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה  אני יהוה, שפה ומשה ימי תחרות= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , היום תורתי חשפה השם= 
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  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , היום תורתי חשפה משה= 

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , תישורש מפתחֹ היהוה מ= 

  די ויומו יומי הגאלה ה נשמתי דואני יהו, התורה והמשיח משפתי= 
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  =גימל + ואו , מם, שין, תיו, חית, יוד, תיו, פה=  'ג+ פתיחת שמו 

  =דתי האמת גילתי משיח ופניו ויומו = 

  =אני המשיח ופו יום דתי ותגליותי = 

  =דתי פו אמונתי גילתי המשיח ויומו = 

  =המשיח ויומו פו גילתי דתי אמונתי = 

  =פו יומי ונגאלתי  המשיח דתותי יום= 

  =יש אדני ויומו גילו פו תחית המתים = 

  =אדני ויומו גילו פו יש תחית המתים = 

  אין ויש ופו ומיד גילו תחית המתים= 

  

  =גימל + תיו , ואו, חית, תיו, פה, מם=  'ג+ מפתחות 

  גואל ויומי פו תחית המתים= 
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   =' ג+ יהוה אדני מתורה = ' ג+ דתי הנה יום אור 

  =' ג+ יהודי אמן התורה = ' ג+ אדני היום התורה = 

  =' ג+ מדתי יהוה הנורא = ' ג+ דתי נוראה מיהוה = 

  =' ג+ יהוה נורידה אמת = ' ג+ אמת נורידה יהוה = 

  =  'ג+ הנה היום ירד אות = ' ג+ ירדה אמונת יהוה = 

  =גימל + תיו , ואו, אלף, דלת, ריש, יוד, מם, ואו, יוד, הה, הה, נון, הה= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , הנה היום ירד אות= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , דתי הנה יום אור= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , יהוה אדני מתורה= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , אדני היום התורה= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , ן התורהיהודי אמ= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , דתי נוראה מיהוה= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , מדתי יהוה הנורא= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , אמת נורידה יהוה= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , יהוה נורידה אמת= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , ירדה אמונת יהוה =

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , הנה יום ירדה אות= 

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , יום דת יהוה נראה= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , הנה היום ירד אות= 

  =השפה וגאלה  אלי ודמיונו לדעת יומו, דתי הנה יום האור= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , יהוה אדני מתורה= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , יהודי אמן התורה= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , מיהוה דתי נוראה= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , מדתי יהוה הנורא= 

  =מיונו לדעת יומו השפה וגאלה אלי וד, יום דת יהוה נראה= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , יהוה נורידה אמת= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , ירדה אמונת יהוה= 

  אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , הנה יום ירדה אות= 
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  = ' ג+ בראת פו המשיח = ' ג+ ה מוח בראשית פֹ 

  =' ג+ האב פותר משיח = ' ג+ חיבור שפה אמת = 

  =' ג+ פו שיחת אברהם = ' ג+ משה פתח בי אור = 

  =' ג+ שפתי באה מרוח = ' ג+ חומר שפתי באה = 

  =' ג+ אבי מחפש תורה = ' ג+ שפתי הרחום בא = 

  =' ג+ אף במשיח תורה = ' ג+ מאבי חשף תורה = 

  =' ג+ שבחת מאור יפה = ' ג+ מחשבתי פה אור = 

  =' ג+ מחיה בשפת אור = ' ג+ אור  ח בשפתיהמֹ = 

  =' ג+ מחשבת אור יפה = ' ג+ תאור מחשב יפה = 

  = ' ג+ שפתי מהרוח בא = ' ג+ שפתח החומר בא = 

  =' ג+ המשיח אב פותר = ' ג+ משיח אהב פותר = 

  =  'ג+ ה אור מחשבתי פֹ = 

  =גימל + הה , פה, יוד, תיו, בית, שין, חית, מם, ריש, ואו, אלף= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , אב פותר משיחה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , המשיח אב פותר= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , הב פותרמשיח אֹ = 

  = בי אור שפה שלם גילוי יהוה אדני פו תחית מתים= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , האור מחשבתי פֹ = 

  =אדני גילית מילים ושפות  יהוה, פה מוח בראשית= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , בראת פו המשיח= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , חיבור שפה אמת= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , משה פתח בי אור= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , המפתח שבי אור= 

  =פות יהוה אדני גילית מילים וש, פו שיחת אברהם= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , אברהם חופשתי= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , חומר שפתי באה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי באה מרוח= 
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  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי הרחוב בא= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , אבי מחפש תורה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , אבי חשף תורה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , אף במשיח תורה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שבחת מאור יפה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , ח בשפתי אורהמֹ = 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , מחיה בשפת אור= 

  =ם ושפות יהוה אדני גילית מילי, מחשבת אור יפה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , תאור מחשב יפה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי החומר בא= 

  יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי מרוח באה= 
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  =  'ג+ אני יהוה רם = ' ג+ הנה ימי אור 

  =גימל + ריש , ואו, אלף, יוד, מם, יוד, הה, נון, הה= 

  =אני יהוה רם ומיד יולד יום שפה וגאלה = 

  =הנה ימי אור ומיד ילדו יום שפה וגאלה = 

  =ניראה היום ומיד יולד יום שפה וגאלה = 

  אומה הריני ומיד ילדו יום שפה וגאלה= 

  

  = 'ג+ האל לי מיד = ' ג+ אלהים ילד = לי מיד גאלה = יגדל אלהים 

  =גימל + לת ד, יוד, מם, יוד, למד, למד, אלף, הה= 

  =לה לי מיד גאלה לדת דודי מפו מלמד מִ = 

  =לה יגדל אלהים לדת דודי מפו מלמד מִ = 

  =האל לי מיד לדת דודי מגלה מפו מלמד = 

  אלהים ילד לדת דודי מגלה מפו מלמד= 

  

  יהוה אדני רם= הנה מיד אורי 
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  =' ג +הנה ישראל התחיל מיומו = ' ג+ הנה ישראל מול יום תחיה 

  =' ג+ הנה למילותי אור המשיח = ' ג+ הנה מיום ישראל התחילו = 

  =' ג+ הנה מיומו תחיה לישראל = ' ג+ הנה מילותי האור למשיח = 

= ' ג+ מהרוח יש ואין המתחילה = ' ג+ הרחום יש ואין מהתחילה = 

= ' ג+ אורי יהוה נשלם מתחילה  =' ג+ החומר יש ואין מהתחילה = 

  = ' ג+ אלהים התורה שלנו חיים  =' ג+ ח למולי התורה אני המשי= 

, שין, הה, למד, הה, ריש, ואו, אלף = 'ג+ לה שלנו יחיה מתים אור הִ = 

  =גימל + מם , יוד, תיו, מם, הה, יוד, חית, יוד, ואו, נון, למד

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים הנה ישראל מול יום תחיה = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים ראל התחיל מיומו הנה יש= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים הנה מיום ישראל התחילו = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים הנה למילותי אור המשיח = 

  =ושפה 

תו מילים אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודלמשיח  הנה מילותי האור= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים יה לישראל הנה מיומו תחִ = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים הנה ישראל מול יום תחיה = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים הרחום יש ואין מהתחילה = 

  =ושפה 

ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים  אדנימהרוח יש ואין מהתחילה = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים החומר יש ואין מהתחילה = 

  =ושפה 
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אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים אורי יהוה נשלם מתחילה = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים  אני המשיח למולי התורה= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים הים התורה שלנו חיים אל= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים לה שלנו יחיה מתים אור הִ = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים תורה אני שלם לי מח יהוה = 

  =ושפה 

מיד אדם ודתו מילים אדני ויומו גדול הנה יהוה אני שלם לי מח תורה = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים  אני יהוה שלם לי מח תורה= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים התחיל יום מילה ראשונה = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים  מילה ראשונה התחיל יום= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים החיים  לי אור הלה ונשמת= 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים אל תורה ונשמה לי החיים = 

  =ושפה 

אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים היום התחיל לי אור נשמה = 

  =ושפה 

ם אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מיליאורי מולי נשמה התחילה = 

  ושפה 

  

  



 הצורף
 

 

33 
 

  =אתה היום מקור שמו = ' ג+ איוש התורה ממקום 

  =מקור אור שמו יהוה = יהוה אתם מקור שמו = 

  =מום יהיה שקר ואמת = ואתם היום מהקשור = 

  =האות מקורה משמי = יהוה מקשור ומאמת = 

  =מקור שמו יהוה אמת = אור יהוה מתוק ממש = 

  = האות ומקורה משמי= שמו יהוה מקור אמת = 

  =מקומו מאיש התורה = יום אש מקום התורה = 

  =האור ממקום הישות = מהתורה איוש מקום = 

  =יהוה ממש מקור אות = מקור יהוה אות ממש = 

, ואו, יוד, מם=  'ג+ מיומו השקר והאמת = מקור מאיוש התורה = 

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, ואו, ריש, קוף, שין, הה, ואו, מם

  =והאשמת פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  מיומו השקר =

  =אתם מקור שמו יהוה פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה = 

  =מקור אור שמו יהוה פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה = 

  =האות מקורה יום שם פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה = 

  =יום הגאלה היום מקור שם האות פו אדני אלופי ויומו ממש = 

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  אור יהוה מתוק ממש= 

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  מקור שמו יהוה אמת= 

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  שמו יהוה מקור אמת= 

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  מקומו מאיש התורה= 

  =אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  פו האור ממקום הישות= 

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  מקור יהוה אות ממש= 

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  מקור אות יהוה ממש= 

  פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  איוש התורה ממקום= 
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  =יחוד אות אני התורה משמים = תאור נשמתי ימי האדם וחוה 

  = הנה ימי משיח מדתי אור אות = יח הנה מדתו אור אות ימי מש= 

  =תורת מאום יהוה אדני משיח  =אני ואות יחד התורה משמים = 

  =אומנות יהוה מיד תאור משיח = מוח התורה מיד אין ויש אמת = 

  =אמונתי אור משיח מדת יהוה = מדתו אמונת יהוה אור משיח = 

  =התורה ואני מיד משיח ואמת =  יום התורה ואדני משיח אמת= 

  =אות מהתורה ומיד אני משיח = אות מהתורה יום אדני משיח = 

  =יהיה אדני ממש תאורת מוחי = אות אדני מהתורה יום משיח = 

  =מתורת יהוה אני אדם משיח = יהוה אדני תחיתו ממש מאור = 

  =שמורת אדני היא מחיה מתים = השמים תורתי אני אדם יהוה = 

  אור דת משה ואני מחיה מתים= תים אור אדני ומשה מחיה מת= 

  

  )'פסוק ח' בראשית פרק ו(

  =אבינו החונן עץ החיים = ח מצא חן בעיני יהוה ונֹ 

  =אני בו החונן עץ החיים = אבינו עץ החיים החונן = 

  =בני עץ החיים הוא חנון = הנביא וחונן עץ החיים = 

  =ועם בו חיי נצח  הנה אני= נביא ועמו הנה חיי נצח = 

  =ועץ החיים חונן הנביא = עץ החיים אני בו החונן = 

  =יחי העצם החנון אני בו = עץ חיים בהוה אני חנון = 

  חו ואהבה נצחיעניני מֹ = ענין אהבה חיינו צמחו = 
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  =הא , כף, סמך, מם, למד, גימל, עין=  עגל מסכה

  =פנים כעס מלמד ממך גאלה = 

  =מיד עגל מסרה  פנים אל ממך= 

  =פנים אל ממך מיד עמך סגלה = 

  =מלפנך עמך מסים מיד גאלה = 

  =פנים אדם לי ממך מיד גאלה = 

  =ממך מיד עמך גילה נס מפלא = 

  =אדני עמך מגלה ממך פסלים = 

  =אני מיד מגלה ממך פסל עמך = 

  =ממך מיד עמך ניפסל מגאלה = 

  =עמך מגלה ממך מוסד פני אל = 

  =לה ממך מוסד עמך פני אל מג= 

  =מוסד ממך לעמך פנים גאלה = 

  =עמך מוסד ממלך פנים גאלה = 

  =מעמך מלך מוסד פנים גאלה = 

  =סמל עמך מיד ממך פני גאלה = 

  =אל פניך ממך מיד מעם סגלה = 

  =אמן כעסך פה ממגדל מילים = 

  =מלך גאל פה מיד סימן מעמך = 

  =מלך גאל פה מיד נסים מעמך = 

  =פה מיד נסים ממלך גאל עמך = 

  = גאל עמך פה מיד סימן מלך= 

  =פנים אדם ממלכי עגל מסכה = 

  =פנים אדם ממלכי עמך סגלה = 

  =אל ממך מיד פנים עמך סגלה = 

  ל מסכהגאל ממך מיד פנים ע= 
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  =גימל + תיו , יוד, למד, כף, תיו=  'ג+ תכלית 

  =דתותי פו מיד גילוי מלך = 

  = מלך פו מיד גילוי דתותי= 

  גילתי פו מיד דתי וכלום= 

  

  )ב"פסוק כ' בראשית פרק ג(

  =   ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע   

  לםועתה פו ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעֹ    

  

  )מרוח= רחום (= חומר ) צנור= רצון (= אל חידה נוצר       

  =    הב חכמהח עילוי אֹ די עד מֹ האותיות המילים והמשפטים לע=   

  כח קדמון עולה אור הגאלה      

  

  אל המשיח ולו גן עדן מקדם לפני אכילה מעץ הדעת      

  =      טוב ורע יחוד אל עלוי ואורו יומו החכמה היא החלה=   

  מחיה מתים      

  

  =   דו לי פוחכם ממול יומי התורה החכמה אהבה ואמנה ומאֹ =   

  חטא העגל לעם ישראל ומיד עולה חיי נצח לעדי עד תיקון     

  

     עלוי ויומו לעם כוח חידה נעולה עמל החכמה אור אחרית =   

  הימים אות גימל שאבדה מצויה לעד לפני החטא הקדמון     
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  חטא העגל

  

תוקן החטא הקדמון של עץ הדעת , לפני עלות משה להר סיני, כידוע

אבל , עמדו של אדם הראשון לפני החטאובני ישראל זכו להיות במ

  .כשחטאו בעגל חזר העונש ובאה תחלואה לעולם ובא המות לאדם

  המשפט הבא מהוה את תיקון חטא העגל

  תינוק= נקיות = תיקון 

  )סופית' אותיות כולל ג 23= ( מצאתי שלמות לתיקון חטא העגל

  =טעם חקתי שלמות האל גאלת ציון = 

  =ל העולם מצאת חטא גילת תיקון ש= 

  =מצאת תיקון של חטא גילת העולם = 

  =מצאת שלמות תיקון לחטא העגל = 

  = אות קטן שלמות לגאלת עץ החיים= 

קטנה תביא למציאת עץ החיים ולחיי נצח כפי שהיה   ' אות ג: הערה(

  )לפני החטא הקדמון

  =גאל אמת הצליח תיקון טעות שלם = 

  =אות קטן לשלמות גאלת עץ החיים = 

  = מתי חקת האל גאלת שלום ציוןטע= 

  =תגלית עולם מצאה תיקון של חטא = 

  =תטעם שם אל הצליח תיקון גאלתי = 

  =אל גאל עון שולט קץ תחית המתים = 

  =אל גאל שלו טוען קץ תחית המתים = 

  =יום גאל אמת הצליח לתקן טעות = 

  =למות תיקון לחטא העגל  ימצאת= 

  )י כך חיי נצח"פתרון למות וע נמצא כאן תיקון חטא העגל: הערה(

  =אות קטן גאלת עץ החיים  שלום קל=

  =המשיח נגאלת לקץ טעם לאותיות = 

  =לי קץ ואמת תטענו לגאלת המשיח = 
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  =לי קץ מאות תטענו לגאלת המשיח = 

  =מצאת למשיח גאלה תיקון לטעות = 

  = חקת האל טעמתי גאלת שלום ציון= 

  =גאלת חקת אלהים נטעת צוי שלום = 

  =המשיח נגאלת לקץ טעם לאותיות = 

  =לי אות המשיח תטעם קץ לגאלתנו = 

  =למשיח טענה לאמיתות קץ גאלתו = 

  =טעונות אלהים למשיח תקץ גאלתו = 

  =למשיח טענות אלהים תקץ גאלתו = 

  =אות שלם הצלחת קוני טעם גאלתי = 

  ) =אות גימל(= גאל שלם טעם הצלחתי תיקון אות = 

  =תיקון גאלת שם אל  מטעות הצליח= 

  =צוי אלהים נטעת חקת גאלת שלום = 

  =תיקון טעות הצליח גאלת אל ממש = 

  =חקת אלהים נטעת צוי גאלת שלום = 

  =שם אלי הצלחת תיקון טומאת עגל = 

  =אל משיח הצלת תיקון טומאת עגל = 

  =תגלית של החטא מצא תיקון עולם = 

  =תגלית חטא מצא תיקון של העולם = 

  =של אות גימל עת תיקון החטא  צלם= 

  = צלם אמת גילו עת של תיקון החטא= 

  =ק גאלת צוי אלהים נטעת שלמות חֹ = 

  =ק אלהים נטעת צוי שלמות גאלת חֹ = 

  =ק גאלת ציון אלהים תטע שלמות חֹ = 

  =קת גאלת שלום ציון אלהים תטע חֹ = 

  =אלי טעם חקת השלמות גאלת ציון = 

  =ן שלמה אלי מטעות חקת גאלת ציו= 

   שלם מציל אותיות נטע חקת גאלה= 
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  = ימי רפואה גילה המצות= ה ימי אור המצות גילה פֹ 

  =ימי האות גימל הצרופה = ימי גילו האמת הצרופה = 

  =יהוה מגלה צרוף אמיתי = יהוה מגלה צורף אמיתי = 

  =מצוי תורה פו ימי גאלה = ה גאלה מימי צוי תורה פֹ = 

  =יהוה מגלה פורץ אמיתי = לה מימי יהוה פורצת גא= 

  =מגאלה פרצתי יום יהוה = מיהוה פרצתי יום גאלה = 

  =מיום יהוה צרפתי גאלה = מיהוה צרפתי יום גאלה = 

  =פורץ אמיתי מגלה יהוה = צורף אמיתי מגלה יהוה = 

  = מימי האות גילה הצורף= מימי הצורף גילה האות = 

  =ימי מגאלת יהוה הפורץ = ימי יהוה גאלת הצורף מ= 

  =יהוה הצירוף גימל אמת = ימי הפורץ גאלת יהוה מ= 

  =יהוה יוצר פה גימל אמת = ימי הצורף גאלת יהוה מ= 

מכאן אנו למדים להוסיף ולצרף את האות גימל למילים : הערה( 

והמשפטים במילואם כדי לפענח אותם וכך אנו מחזירים את האות 

  )והיקוםגימל שאבדה לשימוש שמביא לגאלת השפה 

  =גימל אמת פה ציור יהוה  =גימל יוצר פה יהוה אמת = 

  = א תורה גילה יום יפה מצ =המצות האירו גימל יפה = 

   = אור המצות גילה פה ימי =ימי המצות גילה רפואה = 

, הה, פה, הה, למד, יוד, גימל, תיו, ואו, צדיק, מם, הה, ריש, ואו, אלף

  =יוד , מם, יוד

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא , פה ימי אור המצות גילה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, גילה פה ימי אור המצות= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ימי גילו האמת הצרופה= 

  =ש קדֹ 
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  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ימי האות גימל הצרופה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, גלה צורף אמיתייהוה מ= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, יהוה מגלה צרוף אמיתי= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מימי צוי תורה פה גאלה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מצוי תורה פה ימי גאלה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מימי יהוה פורצת גאלה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, יהוה מגלה פורץ אמיתי= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מיהוה צרפתי יום גאלה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מגאלה צרפתי יום יהוה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מיום יהוה פרצתי גאלה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מיום גאלה פרצתי יהוה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מיום יהוה צרפתי גאלה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מיום גאלה צרפתי יהוה= 

  =ש דֹ ק
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  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, צורף אמיתי מגלה יהוה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, פורץ אמיתי מגלה יהוה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מימי הצורף גילה האות= 

  =ש קדֹ 

  פלאאדם היהודי ויומו לומד פה יהוה , מימי האות גילה הצורף= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ימי יהוה גאלת הצורף= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, יהוה הפורץ גאלת ימי= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ימי הפורץ לגאלת יהוה= 

  =ש קדֹ 

  וה פלאאדם היהודי ויומו לומד פה יה, גימל יוצר פה יהוה אמת= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ה יהוה אמתגימל יוצר פֹ = 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, גימל אמת פה ציור יהוה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, יהוה יוצר פה גימל אמת= 

  =ש קדֹ 

  מד פה יהוה פלאאדם היהודי ויומו לו, המצות האירו גימל יפה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, גילה יום יפה מצא תורה= 

  =ש קדֹ 
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  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ימי המצות גילה רפואה= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, ימי רפואה גילה המצות= 

  ש קדֹ 
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  =  'ג+ הנה מיוצר אות = ' ג +הנה יוצר מאות 

  =גימל + תיו , ואו, אלף, מם, ריש, צדיק, ואו, יוד, הה, נון, הה= 

  =ה ימי האל קידושים נולדו פֹ ' הנה יוצר מאות ג= 

  =ה ימי גאלה הנה אור מצותי קידושים נולדו פֹ = 

  =ה ימי גאלה הנה אור מצותי מקידושי נולדו פֹ = 

  =ה ימי גאלה ו פֹ נולד רצון יהוה אמת מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  נוצר יהוה אמת מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  הנה יוצר ואמת מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  היום אתה נוצר מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  היום אתה רצון מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  היום אתה צנור מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  ת מקידושיצנור יהוה אמ= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  אני מצוה תורה מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  התורה מצאוני מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  אמן ציוה תורה מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  נה מקידושיתורה צוי אמֻ = 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  הנה צוי מתאור מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  הנה תאור מצוי מקידושי= 

  =ה ימי האל מקידושי נולדו פֹ ' הנה מיוצר אות ג= 

  =ה ימי גאלה אהיה מרצונות קידושים נולדו פֹ = 

  =ה ימי גאלה אין מצוה תורה מקידושי נולדו פֹ = 

  =ה ימי גאלה התמונה אוצרי מקידושי נולדו פֹ = 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הנה אוצרי מות= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  אהיה נוצר מות= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  נוצר מות אהיה= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  רצון אהיה מות= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  אהיה צנור מות= 
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  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הנה ציור ואמת= 

  =ה ימי גאלה קידושי נולדו פֹ מ הנה ציור מאות= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הצורה אמונתי= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  ההר אות מציון= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  האות מהר ציון= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  התאורה מציון= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  צונו את המריה= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  יוצר מתנה הוא= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  צונו את ההרים= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  ההר ציונו אמת= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הנה יוצרו אמת= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  אני מצורת הוה= 

  =י גאלה ה יממקידושי נולדו פֹ  אין מצורת הוה= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הנה צוית מאור= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הנה צוית אומר= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  אין מות הצורה= 

  ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  אני מות הצורה= 
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  =הא , דלת, גימל, בית, אלף=  אבגדה= באגדה = בדאגה 

  =ת גילה לי אמת פלא בד= 

  =לבי אמת גילה פלא דת = 

  =תפילתי לבדאגה מאל = 

  =תפילתי לאבגדה מאל = 

  =תפילתי לבאגדה מאל = 

  =גילת פלא בדת אלהים = 

  למד לפי אהבת גאלתי= 
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  =ה ותורה אני מחדש ימי מצו= אני מחדש ימי תורה ומצוה 

  = ה אדני מצוה משיח יום תור =יום משיח אדני מצוה תורה = 

  = משיח ואמת מיד נוצר יהוה  =מח תורה מצוה מיד יש ואין = 

  = משיח ואמת מיד צנור יהוה  =משיח ואמת מיד רצון יהוה = 

  = ימי אמן מצוה חידוש תורה  =מהיום אני מחדש צוי תורה = 

  = אמנה מיד משיח מצוי תורה = תורה חדשה מימי צוי אומן = 

  = יהוה מיד צמח אור נשמותי  =י חידושים אמנה מתורה צו= 

  = שמותי מיד אור יהוה מנצח  =נשמותי מיד צמח אור יהוה = 

  = אור נשמותי מיד צמח יהוה  =אני משיח ומיד מצוה תורה = 

  = אין ויש מצוה תמיד החומר =דתי מרוח נימצא שמו יהוה = 

  =אור יום דתי מנצח שם יהוה = מרוח שמו יהוה נימצא דתי = 

  =שמו יהוה נימצא דתי מרוח = שם יהוה מנצח אוריו בדתי = 

  =חומר דתי נימצא שמו יהוה = דתי נימצא שמו יהוה רחום = 

  =אור מצותי והנה מיד משיח = אור ימים הנה חידוש מצות = 

  =רצון יהוה אמת ומיד משיח = יהוה נוצר מיד משיח אמת = 

  =תמיד אין ויש מצוה מהרוח =  יהוה נוצר מיד משיח מאות= 

  =רצון שדי הוא מחיה מתים = צנור שדי הוא מחיה מתים = 

  =תורה מציון מיד הוא משיח = ציון דורש הוא מחיה מתים = 

  =תורה מציון יחיו שם אדם = החומר מצוה תמיד אין ויש = 

  =הנה יש חומר מיד מציאותו = הנה מציאותו מיד יש מרוח = 

  =התורה ומשיח נימצאו מיד = הנה מציאותו מיד יש רחום = 

  =  'ג+ יום אדני משיח מצוה תורה = הרחום מצוה תמיד אין ויש = 

, ואו, צדיק, מם, חית, יוד, שין, מם, יוד, נון, דלת, אלף, מם, ואו, יוד= 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , יום אדני משיח מצוה תורה= 

  =אלתו ויומו ג
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אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , אני מחדש ימי תורה ומצוה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , יום תורה אדני מצוה משיח= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל , ח תורה מצוה מיד אין וישמֹ = 

  =אדני ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , נוצר יהוהמשיח ואמת מיד = 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , משיח ואמת מיד רצון יהוה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , משיח ואמת מיד צנור יהוה= 

  =ויומו גאלתו 

ילים קידשו פו אל אדני אני אדם ודתי מ, מהיום אני מחדש צוי תורה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , ימי אמן מצוה חידוש תורה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , תורה חדשה מימי צוי אומן= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל , אמנה מיד משיח מצוי תורה= 

  =מו גאלתו אדני ויו

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , אמנה מתורה צוי חידושים= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , יהוה מיד צמח אור נשמותי= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , נשמותי מיד צמח אור יהוה= 

  =ויומו גאלתו 
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אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , יהוה מנצח שמותי מיד אור= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , אני משיח ומיד מצוה תורה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , אור נשמותי מיד צמח יהוה= 

  =ויומו גאלתו 

מילים קידשו פו אל אדני אני אדם ודתי , דתי מרוח נימצא שמו יהוה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , מרוח שמו יהוה נימצא דתי= 

  = ו גאלתוויומ

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל , אור יום דתי מנצח שם יהוה= 

  =אדני ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל , שם יהוה מנצח אור יום דתי= 

  =ויומו גאלתו אדני 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , שמו יהוה נימצא דתי מרוח= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , אור ימים הנה חידוש מצות= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , אור מצותי והנה מיד משיח= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , מיד משיח אמת יהוה נוצר= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , רצון יהוה אמת ומיד משיח= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , יהוה נוצר מיד משיח מאות= 

  =ויומו גאלתו 
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תי מילים קידשו פו אל אדני אני אדם וד, יום משיח אדני מצוה תורה= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , צנור שדי הוא מחיה מתים= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , רצון שדי הוא מחיה מתים= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , ציון דורש היא מחיה מתים= 

  =יומו גאלתו ו

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , תורה מציון היא מיד משיח= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , תורה מציון יחיו שם אדם= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , הנה מיד מציאותו יש מרוח= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , מיד מציאותו הנה יש חומר= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , הנה מציאותו מיד יש רחום= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , התורה ומשיח נימצאו מיד= 

  =ויומו גאלתו 

מילים קידשו פו אל אדני  אני אדם ודתי, הרחום מצוה תמיד יש ואין= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , החומר מצוה תמיד יש ואין= 

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , מצוה מהרוח תמיד יש ואין= 

  =ויומו גאלתו 

ם קידשו פו אל אדני אני אדם ודתי מילי, אין ויש מצוה תמיד החומר= 

  יומו גאלתו ו
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  מכיפה= הפכים          

  אמת –אין  –מקמור         מקעור –יש  –שקר 

  = מקמרות האין        =  מקערות היש

  =היום קרן אמת =         = היום עת שקר = 

  =יום האמת קרן =         =עת יום השקר = 

  =אמן יקם תורה =         =תורה מעוקש = 

  =נה מקורתי אמֻ =         =מקורתי שעה = 

  =נתי המקור אמֻ =         = שעתי המקור= 

  =מראה קוני תם =       ) =משה(= עיקרות השם = 

  =מקומי נתראה =         =רשעת היקום = 

  =תורה אמין קם =         = משקיע תורה = 

  אמינות מקרה=         ישועת מקרה = 

  

  =גימל + הא , פה, יוד, כף=  'ג+ כיפה = היפך 

  =כיפה פו מיד גאלה = 

  =הופך פו מיד גאלה = 

  =דם גילה פו כיפה א= 

  =אדם גילה פו היפך = 

  =גאלו מיד היפך יפה = 

  גאלו מיד כיפה יפה= 
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  =מחדש מצות ימי = מצוי חדש תמים = ' ג+ מחדשים מצותי 

  = שמי מצמיח דתוֹ = מיד מצות משיח = מצוים דת משיח = 

  =  ימי מחדש מצות= דתי מצמיח שמו = 

  =גימל + יוד , תיו, ואו, צדיק, מם, מם, יוד, שין, דלת, חית, מם= 

  =מצותי מחדשים קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =מצוי חדש תמים קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =ימי מחדש מצות קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =מחד מצות ימי קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =יום דת אמיתי דת משיח מצוים קדמון לומד גילוי = 

  =מצות משיח מיד קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =דתי מצמיח שמו קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =מיד מצות משיח קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי  שמי מצמיח דתוֹ = 

  לשון גדולים אותותי מקדם מיד מצוים דת חיים= 

כפי שלמדנו מאברהם , המצוה אחרונה קובעת הלכה למעשה: הערה

שאמר ' ג מצות ובניגוד להבטחת ה"שרצה לעקוד את יצחק בניגוד לתרי

מה שנאמר לו בסוף הוא שקבע את רצון , לו ביצחק יקבע לך זרע

  .הבורא

  

  =גימל + למד , אלף, תיו, דלת=  גאל דת= דת גאל = ' ג+ דת אל 

  ) אדם הראשון למד תפילתו מאלי= ( תפילת גדול למד מאלי= 

  )מאמת נולדו מגדלי המילים= (לי פו אמת ללדת מגדלי = 

  =לי פתאום ללדת מגדלי = 

  )זהו דת האל שלי= (לגדל פו את לדת מילים = 

  גילתי מפו ללמד דת אל= 
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  =גימל + הא , שין, מם, תיו, דלת=  'ג+ דת משה 

  =מלמד מתגלית האין ויש = 

  =לו מיד נשמה  גילתי אמת= 

  =נשמה גילתי לימוד אמת = 

  =מיום נשמה גילתי דת אל = 

  =גילת לי דמיון משה אמת = 

  =גילת לי משה מדמין אות = 

  =תגלית ממילה שמו אדני = 

  מתגלית מילה שמי אדני= 

  

  =גימל + מם , הא, ריש, בית, אלף, תיו, דלת=  'ג+ דת אברהם 

  מימי מאור שפת הלב גילתי דת אל = 

  

  =למד , אלף, תיו, דלת=  דת אל

  דת אל פו לתלמיד= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף, תיו, דלת=  'ג+ דת אדם 

  =אדם מתפלל לו מיד תגלית = 

  =תגלית אדם מיד מתפלל לו = 

  =גילתי מול דת אדם מתפלל = 

  מולי מיד גאלת דת מתפלל= 

  )כאן גאלתי את דת האדם הראשון שהיא תפילה(
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  =גימל + מם , הא, ריש, בית, אלף, תיו, דלת=  'ג+  דת אברהם

  =גילו משפת אמת ילד ברית אלהים = 

  )אברהם גילה ברית מילה מהשפה(

  דת משה מהמילים, דת אברהם מהשפה 

  ודתי שלי משורש שמות האותיות 

  כאן גאלתי את דתם של כולם( 

  )  כולל דת אדם הראשון שהוא תפילה 

  =ם שלם אמיתי גילתי לי פו דת אברה= 

  =מילים לי דת שפות גאלתי אברהם = 

  מילים לי שפות גאלתי דת אברהם= 

  

  = גילתי האדם= דת ימי גאלה = גימל היא דת = ' ג+ דתי אלהים 

  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, יוד, תיו, דלת= 

  )אות גימל= (דת ימי גאלה פו מיד אות ללמד לי = 

  =גאלתי אלהים דתי פו מיד ללמוד = 

  =האדם גילתי פו לי מיד אות ללמד = 

  גילה מיד את אות ללמד פו מיד= 
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  =גימל + הא , שין, מם, תיו, דלת=  'ג+ דת משה 

  =גילתי אמת מולי דת משה = 

  =תמיד יום גאלה לנשמתי = 

כאן דת משה ממילים ודתי משורש = (דתו מילים גאלתי נשמה = 

  )שמת משהשמות האותיות גאלתי את נ

  =לימי מיד גאלת נשמות = 

  =ימי תמיד גאלה לנשמות = 

  =אלהים מיד גילת נשמתו = 

  =מיד גילת נשמות אלהים = 

  =גדולת נשמתי מאלהים = 

  =ימי אמת לי גדולת נשמה = 

  =לאמת ימי נשמתי גדולה = 

  לימי אמת נשמתי גדולה= 

  

  =גימל + דלת , יוד, מם=  'ג+ מיד 

  =גדול ממילת מיד = 

  =מגדל דתו מילים = 

  =תמיד מולי מגדל = 

  =דתו מגדל מילים = 

  מלמד גדולת ימי= 

  

  =גימל + יוד , למד, תיו, מם, אלף, מם=  'ג+ מאמת לי 

  =לומדים למדים פו גימל אמת = 

  גדולים למדים מפו מאמת לי= 

  )גדולי ישראל ילמדו פו נכונות האות גימל(
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  =' ג+ היום אל עד = ואלהים עד = יום האל עד = ' ג+ אלה מועדי 

  = גימל הוא עד= העד גאל יום = היום גאל עד = יום גאלה עד = 

  )אותיות 26= (גימל + יוד , דלת, עין, ואו, מם, הא, למד, אלף= 

  =אמת להיום עד אדני פו מלמוד לי גאל = 

  =אמת לעד אדני פו מלמוד לי גימל הוא = 

  =אמת לגאל יום אדני פו מלמוד לי העד = 

  =אמת לעד אדני פו מלמוד  לי יום גאלה= 

  =היום עד פו לנו אדם לימד אמת לי גאל = 

  =עד פו לנו אדם לימד אמת  לי גימל הוא= 

  =יום פו לנו אדם לימד אמת לי העד גאל = 

  =עד פו לנו אדם לימד אמת לייום גאלה = 

  = גאל היום עד פו לנו מילים דת אל אדם= 

  =נו מילים דת אל אדם פו ל גימל הוא עד= 

  =העד גאל יום פו לנו מילים דת אל אדם = 

  =יום גאלה עד פו לנו מילים דת אל אדם = 

  אל מילים היום עד גאלנו פו לדת אדם= 

  

  =גימל + דלת , עין, ואו, מם=  'ג+ מועד 

  =מילים מועד גאלתנו = 

  =ממולי  מיד גאלנו עת = 

  =לימים מועד גאלתנו = 

  למאמתגילנו מועד = 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, מם, למד=  'ג+ למאמת 

  =מלמדם מפו לגאלת ימים = 

  מלמדם מפו גאלת מילים= 
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  =הנה גילו האמת = הנה האות גימל = יהוה נגלה אמת 

  =  יהוה אתה נגלם= 

  =למד , מם, יוד, גימל, תיו, ואו, אלף, הה, הה, נון, הה= 

  =הילה  אמת נגלה יהוה אדני מדומה פו מולו= 

  =הנה האמת גילו אדני מדומה פו מולו הילה = 

  הנה האות גימל פו אדני מדומה מולו הילה= 

  

  =  'ג+ שמאחד = ' ג+ שם אחד 

  =גימל + דלת , חית, אלף, מם, שין= 

  =גילת למלמד מפתח אין ויש = 

  )מאחד אין ויש(

  למד אמת גילת לפני משיח= 

  

  =גימל + תיו , ווא, למד, כף, תיו, הא=  'ג+ התכלות 

  =יום גדול ואמיתי דתך יפה = 

  ה יומי גדול אמיתי ודתך פֹ = 

  

  והאלהים ניסה את אברהם

  מאל יהוה= מול אהיה = היום האל = והאלהים 

  

  =גימל + הא , סמך, נון=  'ג+ נסה 

  =נסיון ממך גאלה = 

  =נסיון גאלה ממך = 

  =נכון מסים גאלה = 

  גאל נסה מוכנים= 
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  וד הגאלהמפסוק זה ס

  )'אותיות כולל האות ג 23= ( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן

  =רצון דעת שם אל ' קוני הנה אות ג= 

  =הנה תורת אדני ומעשנו קץ גאלה = 

  =רצון דעת קוני הוא גאלת הנשמה = 

  =דעת רצון נשמה הוא תיקון גאלה = 

  תיקון דעת נשמהרצון גאלה הוא = 

  

  =  'ג+ תיקון דעת נשמה 

  =גימל + הה , מם, שין, נון, תיו, עין, דלת, נון, ואו, קוף, יוד, תיו= 

  תיקון דעת הנשמה נגאלנו פו ימי יהוה מולו ינון ודתו= 
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  =  'ג+ שפת האור מיהוה 

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, מם, ריש, ואו, אלף, הה, תיו, פה, שין= 

  =ד יומי גאלה שפת האור יהוה ושמי אל הנה פו ומי= 

  =האור משפת יהוה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =משה תורה היא פו ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =יהוה משפת האור ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =אהיה הפותר שמו ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =ה יהוה מפרש האות ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאל= 

  =ואתה מפרש יהוה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =תורה פה הוא שמי ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =האות שמורה יפה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =שם התורה היא פו ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =יהוה פרוש האמת ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =ם תאור השפה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה היו= 

  =המריה אות ושפה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =ההרים אות ושפה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =ותורה היא השפה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  ושפה היא מתורה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 
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  =הנה נוצרתי יום פועל מכח = מי כח נוצר מות הנה פו י

  =הנה מכחתי נוצר יום פועל = יום חכמתי הנה רצון פועל = 

  =מרוחי מצפנך  הנה עולתי= ו יום על נוצר מכחתי הנה פ= 

  =נכון מפה לתורה עץ חיים = הנה חומרי עולתי מצפנך = 

  =הנה יום מכחתי נוצר פועל = הנה כחי תמים נוצר פועל = 

  =פו עולמי  נוצר הנה מכחתי= ציוה פעולת רחמים נכונה = 

  =חכמתי הנה נוצר פו עולמי = הנה פו רצון עולמי מכחתי = 

  =חכמתי פו רצון יהוה נעלם = מכחתי  פו יהוה נעלם נוצר= 

, ואו, יוד, ואו, פה, הא, נון, הא=  'ג+ הנה פו יום נוצרתי חכם על = 

  =גימל + למד , עין, מם, כף, חית, ודי, תיו, ריש, צדיק, ואו, נון, מם

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה פו יום נוצרתי חכם על אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה נוצרתי יום פועל מכח אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו יום חכמתי הנה רצון פועל אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו יום חכמתי הנה נוצר פועל אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה מכחתי נוצר יום פועל אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה פו יום על נוצר מכחתי אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו מיד הנה עולתי מרוחי מצפנך אדני קדֹ = 

  =גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה חומרי עולותי מצפנך אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 
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ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו נכון מפו לתורה עץ חיים אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה כוחי תמים נוצר פועל אדני קדֹ = 

  =לה מיד גא

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה יום מכחתי נוצר פועל אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו ציוה פעולת רחמים נכונה אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו הנה מכחתי נוצר פו עולמי אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו קדֹ  הנה פו רצון עולמי מכחתי אדני= 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו חכמתי הנה נוצר פו עולמי אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו יהוה נעלם נוצר פו מכחתי אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו מכחתי פו רצון יהוה נעלם אדני קדֹ = 

  =יד גאלה מ

ש ואמיתי אני ויומו פו מאודנו חכמתי פו רצון יהוה נעלם אדני קדֹ = 

  =מיד גאלה 

הנה פו ימי כח נוצר מות עגל אדני אל הקדש ואמיתי אני ויומו פו = 

  מיד מאודנו
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  =  'ג+ הרחומים = ' ג+ החומרים 

  =גימל + מם , יוד, ריש, מם, ואו, חית, הא= 

  =אור ואמת מיום משיח גילה מיד = 

  =החיים ממש גילו מיד אור ואמת = 

  =אור ואמת גילו מיד החיים ממש = 

  =אור שמי גואל ומיד מחיה מתים = 

  =גילוי תמים אדמה מים רוח ואש = 

  =רוח אלהים ויומי מאגדת שמים = 

  מאגדתי ויומי רוח אלהים ממש= 

  

  = הטמינו תורה = יהוה מטרתנו = ' ג+ הנה מטרותיו 

  =  היום טהרתנו= תמונה טיהור = 

  =גימל + ואו , יוד, תיו, ואו, ריש, טית, מם, הה, נון, הה= 

  =הנה מטרותיו שמו יהוה אדני ויומו גאלתי = 

  =יהוה מטרתנו שמו יהוה אדני ויומו גאלתי = 

  =הטמינו תורה שמו יהוה אדני ויומו גאלתי = 

  =טיהור תמונה שמו יהוה אדני ויומו גאלתי = 

  הרתנו שמו יהוה אדני ויומו גאלתי היום ט= 
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  )מבראשית= (לשמור את דרך עץ החיים 

  =יוצר אמת ילד שער חכמה = שער חכמה ילד יוצר אמת = 

  =עם ישראל יצרו דת חכמה = רוח אלהים שמך יצר דעת = 

  =אדם עולה יצר כתר משיח = עם ישראל יוצר דת חכמה = 

  =' ג+ האדם יצר כתר משיח עול = אל המדע יוצר כתר משיח = 

  =  העגל יוצר כתר אדם משיח= 

  =     , צדיק, עין, כף, ריש, דלת, תיו, אלף, ריש, ואו, מם, שין, למד= 

  גימל+ מם , יוד, יוד, חית, )הה(הא    

  

  =      אל שדי השלם פו גן עדן מקדם  =  

  ישראל ילד צירופי אותיותך מיד יחיו מתים        

  

  דת דודי אמיתי שמך  יוצר רוח אלהיםימי =   

  דשעל פני המים פו גדולת לשון קֹ      

  

  = ח לפועלנוצרים מהכֹ 

  =מצפנך עולה לי מרוח = 

  =עולה לי חומר מצפנך = 

  =החכם נוצר לפי עולם = 

  =העולם נוצר לפי חכם = 

  =חכם הרצון עולם לפי = 

  עולםהרצון חכם לפי = 

  

  =תיו , שין, קוף=  קשת

  =י וקוני שפת= 

  קוני ושפתי= 
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  =גימל + תיו , שין, קוף=  'ג+ קשת 

  =גילו שפתי מקוני = 

  =גילו קוני משפתי = 

  =גילוי משפת קוני = 

  גילתי פו שם קוני= 

  

, תיו, אלף, ריש, ואו, מם, שין, למד=  'ג+ לשמור את דרך עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין, כף, ריש, דלת

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש  ,לשמור את דרך עץ החיים= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש  ,שער חכמה ילד יוצר אמת= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש , יוצר אמת ילד שער חכמה= 

  =אמיתי 

פו מיד ימי גואל לשון קדש  פנים דתי ילדו, רוח אלהים שמך יוצר דעת= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש , עם ישראל יצרו דת חכמה= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש , עם ישראל יוצר דת חכמה= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש , אדם עולה יצר כתר משיח= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש , מדע יוצר כתר משיחאל ה= 

  =אמיתי 

פנים דתי ילדו פו מיד ימי גואל לשון קדש , עול האדם יוצר כתר משיח= 

  =אמיתי 

דש העגל יוצר כתר אדם משיח פני אלי ילדו פו מדתי מיד יום לשון קֹ = 

  אמיתי



 הצורף
 

 

64 
 

  = מפות משיח = שמים פתחו = פיתוח ממש = ממשפחותי 

  = 'ג+ שם חם ויפת = פו משיח תם = שפתי ממוח = 

  =גימל + תיו , פה, יוד, ואו, מם, חית, מם, שין= 

  =ומיד גילנו היום אמת , שם חם ויפת= 

  =ומיד גילנו היום אמת , ממשפחותי= 

  =ומיד גילנו היום אמת , פיתוח ממש= 

  =ומיד גילנו היום אמת , שמים פתחו= 

  =היום אמת  ומיד גילנו, מפות משיח= 

  =ומיד גילנו היום אמת , פו משיח תם= 

  =מיומי פו מיד גאולת נשמות החיים = 

  ימות אדני גילו פו שמו מחיה מתים= 

  

  = 'ג+ השורש הקדמון = השורש מנקודה = ש הנה שומר קדוֹ 

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף, הה, שין, ריש, ואו, שין, הה= 

  =גלו מול אין ויש אמת נִ  פני יהוה, השורש הקדמון= 

  =גלו מול אין ויש פני יהוה אמת נִ , הנה שומר קדוש= 

  =גלו מול אין ויש פני יהוה אמת נִ , השורש מנקודה= 

  =ניגלו אין ויש אמת  יהשורש הקדמון הנה פו מול= 

  =ניגלו אין ויש אמת  יהשורש מנקודה הנה פו מול= 

  ויש אמת ניגלו אין  יהנה פו מול הנה שומר קדוש= 
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  ,זין, ואו, הה, דלת, גימל, בית, אלף   

  =    ,נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית   

  ,שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך   

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  לפני גילוי גן עדן מקדם מצאתי פו      

      מטמון דתי סוד יפה תחילת פני יהוה   =

  אין ויש מצלם זכר ונקבה כיפתדש מכפיל ק      

  

  

  

  

  

  יש  כיפת       אין     

  זכר  נקבה    יהוה     
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  ,זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף   

  =    ,נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית   

  ,שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך   

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  קוני צילצל פניני אותיות מילים ומשפטים     

  =            ילד פו שפה כך מיד נביא יסד    =

  חקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם     

  

  קוני פיך צילצל פניני אותיות מילים ומשפטים     

  =      כך ילד פו שפה מיד נביא יסד חקת תורה=   

  דםחקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מק     

  

  קוני ילד פו שפה פיך צילצל פניני     

        אותיות מילים ומשפטים כך מיד נביא יסד=   

  חקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם     
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  ,זין, ואו, הה, דלת, גימל, בית, אלף   

  =    ,נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית   

  ,שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך   

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  ה אותיות מילים ומשפטיםקוני צילצול פניני פיך פֹ      

                  מיד יסד חקת תורה ילד שפה כך=   

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם     

  

  

  ,זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף   

  =    ,נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית   

  ,שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך   

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  קוני פיך צילצל אותיות מילים ומשפטים     

  =        ילד פו פניני שפה כך מיד נביא יסד =   

  חקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם     

  

  נביא צילצל פניני אותיות מילים ומשפטים     

          ך מיד קוני יסד פה כפיך ילד פו ש=   

  חקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם     
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  ,זין, ואו, הה, דלת, גימל, בית, אלף   

  =    ,נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית   

  ,שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך   

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  אותיות מילים קוני פניך פני יסד צילצול      

  =ומשפטים ילד שפה כך מיד חקת התורה      =   

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם יפה     

  

  יסד צילצול אותיות מילים  ךיקוני פניני פ     

  =ומשפטים ילד שפה כך מיד חקת התורה      =   

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם יפה     

  

  פני יהוה לפננו קץ גאלה     

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים   =   

  כך ילדתי שפה סוד קדמוני     

  זיכני במפתח גן עדן מקדם     

  

  צירפתי, יום קץ לפני פני גאלה     

  אותיות למילים ומשפטים   =   

  בסוד קדמון, כך ילדתי שפה נכונה     

  זה פיתחי גן עדן מקדם     

  

מילים וכל השמות מקורם כל ה.  ממשפטים אלה מקור שמות האותיות

זהו שורש השפה שהיא שורש התורה היות , מצירופי אותיות אלה

לכן כל הצירופים , שמשפטים אלה יש בהם הגיון ומהות אמיתית

  .מהאותיות שיוצאים מהם אמיתיים ולכן התורה אמת
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  ללא גימל סופית

  

  , חית, זין, ואו, הה, דלת, גימל, בית, אלף   

  =      פה     , עין, סמך, נון, מם, למד, כף, יוד, טית   

  צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק   

  

  פו פני יהוה אני צירפתי אותיות     

  =     למילים ומשפטים כך ילדתי שפה=   

  לכן נפתח גן עדן מקדם     

  בסוד קדמון זה קץ     

  

  בני אנכי יהוה פני פו נפתח לי קץ     

  =צירפת אותיות למילים ומשפטים      =  

  כך ילדת שפה סוד קדמוני זה     

  גן עדן מקדם     

  

  בני כאן לפני יהוה נפתח גן עדן מקדם     

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים        =   

  כך ילדתי שפה      

  סוד קדמוני זה קץ     

  

  נביא פו פני יהוה לכן נפתח     

  =דם צירפתי אותיות למילים     גן עדן מק=   

  ומשפטים כך ילדתי שפה     

  סוד קדמוני זה קץ     
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  יהוה פניך לפננו פיתחי קץ גאלה     

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים     =   

  כך ילדתי שפה בסוד קדמוני     

  זמן גן עדן מקדם     

  

  יהוה פניך לפננו קץ גאלה     

  =ות למילים ומשפטים     צירפתי אותי=   

  סוד קדמון, כך ילדתי שפה     

  בי זמן פיתחי גן עדן מקדם     

  

  יהוה פניך לפננו זמן קץ גאלה     

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים     =   

  בסוד קדמוני, כך ילדתי שפה     

  פיתחי גן עדן מקדם     

  

  יהוה פניך לפננו זמן קץ גאלה     

  ות למילים ומשפטים     תי אותיצירפ=   

  סוד קדמון, כך ילדתי שפה     

  בי פיתחי גן עדן מקדם     
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, ואו, כף, מם, הא, פה, יוד, תיו, מם, אלף=  'ג+ אמת יפה מכוח לפועל 

  =גימל + למד , עין, ואו, פה, למד, חית

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת יפה מכוח לפועל= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , מך פו התחל יום פלאע= 

  ------ "    ------                                 'וכו= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , פתאום לו מהכח לפועל= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת פו לי מהכח לפועל= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו  ,החכם פועל לי פו אמת= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אלוף פו תחילה מעמך= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , האלוף מתחיל פו מעמך= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , האמת פו מכחי לפועל= 

  =גאל מדומים ודתו מפי יהוה אדני אלוף , פתאום פו עול לחכם= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת פו פעולה לחכם= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , פתאום מהכח לפועל= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , האל פו מפתח עולמך= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , עמלך פו הוא למפתח= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , ממך פתח אלעולה = 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , עמל מלך פו הוא פתח= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת פו מהכח לפועל= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אל ועם פו מכח תפילה= 

  =ה אדני אלוף גאל מדומים ודתו מפי יהו, אל ועם מפו כח תפילה= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , עם מתפילה פו אל וכח= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , כפל מוח פו עת אלהים= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , מוח פו עת כפל אלהים= 

  =מדומים ודתו מפי יהוה אדני אלוף גאל , תוך עמל מחיה פו פלא= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , חכם לפתע פו יום אל= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , חכם מפתיע פו לו האל= 
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  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , מול כח האל מפתיע פו= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , פתאום פה יחל עולמך= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אום לי פה כח עולםפת= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , ולפתע פו אלהים חכם= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת יפה פו חל עולמך= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת פו לעולם כח יפה= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , עולם פו לאמת כח יפה= 

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , פו מול כח האל מפתיע= 

  מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , ולפתע פו כח מאלהים= 
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  עשר ספירות

  

  =  כתר חכמה בינה חסד גבורה   

  תפארת נצח הוד יסוד מלכות   

  

  =  )    רצון(= כונה בדתי סגלה ובך נוצר  סדר=   

  מפתח חידה כח תורה אמת      

  

  )     =רצון(= סדר כונה בי דת סגלה ובך נוצר =   

  מפתח חידה כח תורה אמת      

  

  )       =רצון(= כונה מדת סדר כח תורה נוצר =   

  מפתח חידה ובך סיבת גאלה      
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  ו התחילו האותיות ושמותיהםיסוד עיקרי ממנ

, הה הה, ואו, הה, יוד, יוד, נון, דלת, אלף=  'ג+ אדני יהוה הוא משיח 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, אלף, ואו

  =אדון גדול יפה נולדו פה אותיות המילים  אדני יהוה הוא משיח= 

  =יהוה המאחד אין ויש אדון גדול יפה נולדו פה אותיות המילים = 

  =אדון גדול יפה נולדו פה אותיות המילים  איחוד אין ויש מהוה= 

  =אני ושמי יהוה האחד אדון גדול יפה נולדו פה אותיות המילים = 

  =אדון גדול יפה נולדו פה אותיות המילים  אהיה חידושי אמונה= 

  =יהודי חש אמונה הוא אדון גדול יפה נולדו פה אותיות המילים = 

  =ון גדול נולדו פה יפה אותיות המילים איחוד יהוה אני משה אד= 

  =איש אמונה יחד יהוה אדון גדול נולדו פה יפה אותיות המילים = 

  =אדון גדול נולדו פה יפה אותיות המילים  איחודי אהיה ונשמה= 

  =אהיה איחודי ונשמה אדון גדול נולדו פה יפה אותיות המילים = 

  =יפה אותיות המילים יהוה אין ויש אחד הם אדון גדול נולדו פה = 

  ה שפה אותיות ומילים חייםאדני יהוה הוא אדון גדול נולדה פֹ = 

  

  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית=  'ג+ בראשית 

  =דת אין ויש לפי גילו ברית שמי = 

  =לפי שמי גילו דת ברית אין ויש = 

  =גדולתי לפי שמי ברית אין ויש = 

  =ויש  גילו דת לפי שמי ברית אין= 

  =גילו אין ויש לפי שמו ברית דת = 

  =של גילתי מיד פו ברית אין ויש = 

  = גילתי פו מיד ברית של אין ויש= 

  =ימי בראשית נולד גילוי שפתי = 

  בראשית ימי נולד גילוי שפתי = 
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  =גימל + אלף , ריש, בית=  'ג+ ברא 

  לפי שם גילתי ברא= 

  

  =גימל +  מם, יוד, הא, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  =אל האדם פו מגדל מילים = 

  מגדל מילים פו אל האדם= 

  

  =גימל + תיו , אלף=  'ג+ את 

  =מפו לי גאלתי = 

  גילו לפי אמת= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, שין, הא=  'ג+ השמים 

  אלהים ממש מניגודים= 

  

  =גימל + תיו , אלף, ואו=  'ג+ ואת 

  =אל פו יום וגאלתי = 

  =ואמת פו גילוי אל = 

  פו גאלתי אל ויום= 

  

  =גימל + צדיק , ריש, אלף, הא=  'ג+ הארץ 

  =ש ימי אל יצר פו גאל קדֹ = 

  ש צירף ימי גאלהאל קדֹ = 

  

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף, הה=  'ג+ הקדמון = ' ג+ מנקודה 

  יהוה אמת מלמד פו קול נגון= 
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  =  'ג+ מעשה בראשית 

  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית, הא, שין, עין, מם= 

  =מעשה בראשית לי מולי ימי ניגון שפתי אדני = 

  =השער שבי אמת לי מולי ימי ניגון שפתי אדני = 

  יש בה שער אמת לי מולי ימי ניגון שפתי אדני = 

  

  = 'ג+ מעשה מרכבה 

  =גימל + הא , בית, כף, ריש, מם, הא, שין, עין, מם= 

  =יש אמיתי מנגן לי מעשה מרכבה מפי א= 

  =משמע הברכה מפי איש אמיתי מנגן לי = 

  בה ממך השער מפי איש אמיתי מנגן לי = 
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  צירופים למוצא שמות האותיות ללא גימל

  = ואו , יוד, תיו, פה, למד, אלף= תיו , אלף=  ת - א 

  דודי יפה ולו פו אל אמת= 

  

  =נון , יוד, יןש, תיו, יוד ,בית=  שין, בית=  ש -ב 

  ינון יבין שדי ודתותיו= 

  

  = ןשי, יוד, ריש, למד, מם, יוד, גימל=  ריש, גימל=  ר –ג 

  מיד לימדני שורש ימי מגדלי= 

  

  =פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= קוף , דלת=  ק –ד 

  לדת פלאותיו פו קדומה= 

  

  =קוף , יוד, דלת, צדיק, אלף, הא=  צדיק, הא=  צ –ה 

  ת היפה קול דודיקצה הד= 

  

  =הא , פה, ואו, אלף, ואו= פה , ואו=  פ –ו 

  האל פו והוא האלוף= 

  

  = נון, יוד, עין, נון, יוד, ןזי=  עין, זין=  ע –ז 

  )דודי וינון עניני נזון(

  ענין דודי וינון ניזון= 

  

  =כף , מם, סמך, תיו, יוד, חית= סמך , חית=  ס –ח 

  ימי מתוכי מפתח סודך= 
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  =נון , ואו, נון, תיו, יוד ,טית= נון + טית =  נ –ט 

  דותנוינון ונטיותיו אֹ = 

  

  =מם , מם, דלת, ואו, יוד= מם + יוד =  מ –י 

  ממאום לימדו דתו= 

  

  =דלת , מם, למד, פה, כף= למד + כף =  ל –כ 

  מכפל מלמד פה דת= 
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  סיכום חיבור מוצא האותיות ללא גימל

  =  ת –א 

  =דודי יפה ולו פו אל אמת  =

  דודי אלוף יפה ולו אמת= 

  = ש –ב 

  ינון יבין שדי ודתותיו= 

  =  ר –ג 

  מיד לימדני שורש ימי מגדלי= 

  = ק –ד 

  לדת פלאותיו פו קדומה= 

  = צ –ה 

  קצה הדת קול דודי היפה= 

  = פ –ו 

  האל פו והוא האלוף= 

  = ע –ז 

  =דודי וינון עניני נזון = 

  וינון ניזוןענין דודי = 

  = ס –ח 

  מתוכי ימי מפתח סודך= 

  = נ –ט 

  דותנוינון ונטיותיו אֹ = 

  = מ –י 

  ממאום לימדו דתו= 

  = ל –כ 

  מכפל מלמד פה דת= 
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  החיים

אלהים שם את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ 

  .החיים

  .התורה היא הדרך לעץ החיים .1

התורה שהיא הדרך לעץ  העץ בכללותו הוא השפה שממנה מורכבת .2

שהיא (ענפי העץ הם המשפטים שמרכיבים את השפה .  החיים

 .וממנה התורה שהיא הדרך לעץ החיים) העץ

) שהם ענפי העץ(גזעי העץ הם המילים שמרכיבים את המשפטים  .3

שממנה התורה שהיא הדרך לעץ ) שהיא העץ(שמרכיבים את השפה 

 .החיים

שהם גזעי (יבים את המילים שמרכ' ב-'שורשי העץ הם האותיות א .4

שמהם מורכבת ) שהם ענפי העץ(ומהם מורכבים המשפטים ) העץ

וממנה התורה שהיא הדרך לעץ ) שהוא העץ בכללותו(השפה 

 .החיים

שמות ( החייםשמות האותיות הם המזון לשורשי העץ שמהוה את  .5

בית במילואם ובצירופים השונים היוצאים מהם -האותיות אלף

) ן והחיים לענפים ולעלים השונים לכללות העץמהווים את המזו

) שהם המילים(אל גזעי העץ ) 'ב-'שהם אותיות א(דרך שורשי העץ 

ומשם אל ענפי העץ שהם המשפטים ומשם אל כלל העץ שהוא 

 .השפה שממנה התורה שהיא הדרך לעץ החיים שהבאתי כאן
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  =גאלתי יהוה ממש = גאלתי היום משה = האמת גילוי משה 

  = ' ג+ משלים את יהוה = יהוה גאלת שמים = ממשה גילה אותי = 

  = אתה הגילוי ממש = ' ג+ היום האמת שלי = 

  = ' ג+ האות ימי השלם  =' ג+ ואתה ימי השלם = 

  = ' ג+ שם יהוה לי אמת = ' ג+ אתה ימי השלום = 

  =  יום השגת אלהים= 

  =מם , יוד, הה ,למד, אלף, תיו, גימל, שין, הה, מם, ואו, יוד= 

  =יום השגת אלהים פו מולו למדו מיד אדני יהוה = 

  =גאלתי יהוה ממש פו מולו למדו מיד יהוה אדני = 

  =גאלתי היום משה פו מולו למדו מיד יהוה אדני = 

  =משלים את יהוה פו וממולו מיד יהוה אדני גדול = 

  =שם יהוה לי אמת פו ממולו מיד יהוה אדני גדול = 

  =השלום ופו ממול מיד יהוה אדני גדול  אתה ימי= 

  אתה הגילוי ממש ופו מול למדו מיד אדני יהוה= 

  ------ "    ------ '                וכו= 

  

  =גימל + תיו , ואו, עין, דלת, ואו, מם, הה=  'ג+ המודעות 

  =המודעות מולנו היא גילוי אמת = 

  המודעות ולנו יום גאלה אמיתי= 

  

  =גימל + הה , עין, דלת, ואו, תיו, הה=  'ג+ התודעה 

  =התודעה לי והנה גילוי אמת = 

  והנה לי גילוי התודעה אמת= 
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  =  'ג+ מצאתי תורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, יוד, תיו, אלף, צדיק, מם= 

  =גילוי יום אלי ופו מיד מצאתי תורה קדשה = 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד האמת יוצרת קדֻ = 

  =שה ילוי יום אלי ופו מיד תורתי מצאה קדֻ ג= 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד תיארת מצוה קדֹ = 

  =ש תמצית האור הקדֹ  גילוי יום אלי ופו מיד= 

  =דש גילוי יום אלי ופו מיד אתה מצורתי הקֹ = 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד האות מיצרת קדֻ = 

  =ש ופו מיד גילוי מצאתי תורה יום אלי הקדֹ = 

  =ש ופו מיד גילוי האת יוצרת יום אלי הקדֹ  =

  =ש ופו מיד גילוי תורתי מצאה יום אלי הקדֹ = 

  =ש ופו מיד גילוי תיארת מצוה יום אלי הקדֹ = 

  ש ופו מיד גילוי תמצית האוריום אלי הקדֹ = 

  

  עין תחת עין ושן תחת שן

  =גימל + נון , יוד, שין, נון, ואו, עין=  'ג+ עונשין = עין ושן 

  =עונשין ויום דין אנו ניגלנו = 

  = עין ושן יום דין ואנו ניגלנו= 

  =עונשין יום הדין ואנו ניגלנו = 

  שן ועין יום הדין ואנו ניגלנו= 
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  =גימל + למד , אלף, הא, תיו, נון, ואו, כף=  'ג+ כונת האל 

  =אמת ונכון גילו פו מיד פלא האל = 

  =גילו פו פלא מיד האל אמת ונכון = 

  =פלא גילו פו מיד כונת האל אמון  =

  =כונת האל אמון גילו פו מיד פלא = 

  =מתוך האל אנו גילנו פו מיד פלא = 

  =גילו פו פלא מיד אנו מתכון האל = 

  =גילו פו פלא מיד אנו מתוכן האל = 

  =גילנו פלא מיד אנו מתוך האל = 

  תוך האל פו יום פלא מיד נגאלנו= 

  

ונת האל ולאמון באל ושיו בעולם לקלוע לכאדם צריך בהתנהגותו ובמע

  .ויראה פלאים ויביא גאלה לעצמו

  

  =גימל + הא , עין, תיו, פה, הא=  'ג+ הפתעה 

  =ה יהוה ן על אמיתי פֹ גאֹ = 

  =ן על אמיתי יהוה פה גאֹ = 

  =ה עת גאלה אני וימי פֹ = 

  אני יהוה מפתיע גאלה= 

  

  = 'ג+ תורת המשיח = שמחת תורה 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הה, תיו, ישר, ואו, תיו= 

  =תורת המשיח היום גילוי דמותי אין ויש = 

  =שימחת תורה היום גילוי דמותי אין ויש = 

  =מהתרחשויות היום גילוי דמותי אין ויש = 

  משה תחרותי היום גילוי דמותי אין ויש= 
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  =מל גי+ תיו , ואו, נון, קוף, יוד, ריש, הא, מם=  'ג+ מהריקנות 

  אדני ותורה גילו פו אין ויש מקום= 

  

  =גימל + הא , מם, חית, למד, מם=  'ג+ ממחלה = מלחמה 

  =אמת מיד מגלים מלחמה = 

  =אמת מיד מגלים ממחלה = 

  מגלים מאלהים דת ממח= 

  

  =גימל + הה , מם, שין, נון=  'ג+ נשמה 

  =המילים נגון נשמה = 

  =נשלמים יהוה מנגן = 

  =מנגון הנה לי שמים = 

  =שלם הנה ימי נגון = 

  =נים יהוה נשלם מנג= 

  =נגוני נשמה ממילה = 

  נשמה לנו מנהיגים= 

  

  =גימל + בית , למד, הא=  'ג+ הבל = הלב 

  לב גילה מיד אמת= 
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  =' ג+ להתחכמות = כמתו תגלה חֹ = ' ג+ מתוך תחלה 

  =  כמותתגלה חֹ = התגלות חכם = 

  =גימל + תיו , ואו, מם, כף, חית, תיו, הה, למד= 

  =פו מיד גילוי יום האמת מתוך תחלה = 

  =פו מיד גילוי יום האמת להתחכמות = 

  ) =מכח(= האמת לי ויומי פו מיד התגלות חכם = 

  ) =מכח(= יומי לי מהאות פו מיד התגלות חכם = 

  ) =מאות(= יומי לי פו מיד התגלות חכמה ואמת = 

  =חכמה יום אלהים ותגליתו פו תמיד = 

  =היום פו מיד חכמת אלהים ותגליתו = 

  =יהוה גדל ממך פתח מילים ואותיות = 

  =הוא מולך פו מיד גילו תחית המתים = 

  =גילו פו הוא מולך מיד תחית המתים = 

  =אלהים גדול ויומך פו תחית המתים = 

  =ממפתח אותיות גילו מיד מלך יהוה = 

  =ממלך אותיות גילו מיד מפתח יהוה = 

  =לתו מתוכי מפתח יהוה מיד יום לגאֻ = 

  =לתי מפתח יהוה מתוכו מיד יום לגאֻ = 

  ח פו מיד גילוי יום האמתתוכלת המֹ = 

  

  =גימל + כף , שין, חית=  'ג+ חשך 

  =משיח גילת פניך = 

  =חכם גילתי נפשי = 

  =גילתי פנים חשך = 

  גילתי פני שם כח= 
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  =גימל + כף , שין, חית, הא=  'ג+ החשך 

  =אני גילתי כח משפה = 

  =אני חכם גילתי שפה = 

  =אני משה גילתי פתח = 

  =גילת פה אנכי משיח = 

  =ה משיח כאן גילתי פֹ = 

  =המשיח גאלתי פניך = 

  =חשך ה אני גילתי מפֹ = 

  ימי גאלת פני החשך= 

  

  =גימל + גימל , יוד, הא, נון, מם=  'ג+ מינהג = ' ג+ מנהיג 

  =אומן גדול מנהיג מילים = 

  =מנהיג מילים אומן גדול = 

  מינהג מילים אומן גדול= 

  

  =גימל + תיו , ואו, נון, קוף, יוד, ריש, הא, מם=  'ג+ מהריקנות 

  =תורה ושמו אדני פו גילוי אני מקום = 

  =תורה ושמו אדני פו גילוי אין מקום = 

  =אורי ונשמה דתו פו גילוי אין מקום = 

  מקוםאורי ונשמה דתו פו גילוי אני = 
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  = כח השם= כח משה = ' ג+ מהחשך 

  =גימל + כף , שין, חית, הא, מם= 

  =ה אני ממש חכם גילתי פֹ = 

  =ני משפת המילים כח גאֹ = 

  =נים ח גאֹ שפת המילים כֹ = 

  =תי נגאלה פמימי חכם ש= 

  = חכם נגאלתי מימי שפה= 

  =פנים גאלת ימי מהחשך = 

  =פני חכם ימי גאלת משה = 

  =גאלתי פני משה  חכמים= 

  =ן מילים שפתי חכמה גאֹ = 

  =ן מילים שפתי חכמה גאֹ = 

  =גילת פה ממך אני משיח = 

  =ה ימי נשמתי חכם גאל פֹ = 

  =מימי החכם גאלת נפשי = 

  =מימי חכמה גאלת נפשי = 

  =פני המשיח ממך גאלתי = 

  = מחיה נפשי ממך גאלתי= 

  =אמן חכמים גילתי שפה = 

  =פשך מחיה מתים יגאל נ= 

  =מכח אמנים גילתי שפה = 

  =חכם שפה גילתי אמנים = 

  =ימי גאלתי מנפש חכמה = 

  מנפשי ימי גאלת חכמה= 

  

  

  



 הצורף
 

 

88 
 

  = 'ג+ קוני המפתח = ח פה תיקון מֹ 

  =גימל + חית , תיו, פה, מם, הא, יוד, נון, ואו, קוף= 

  =קוני המפתח פו גילו אדני ויומו האמת = 

  =פו האמת  תיקון מח פה גילו אדני ויומו= 

  ח וגילו פו אדני יומו האמתה תיקון מֹ פֹ = 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, תיו=  'ג+ תמים 

  )תמים תהיה עם יהוה אלהיך(

  מדומים גילו תמים= 

  

  =תיו , מם, אלף=  אמת

  אל פו תמים= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת 

  =מפו גאלת מילים = 

  =מגלים לי פו אמת = 

  =תמים גלם אלי פו = 

  =מפלא גילו תמים = 

  =מתגלים פו מאלי = 

  מגלים פו אלי תם= 

  

  = 'ג+ כלום = ם כלּו+ לם כּו+ לך מּו+ לך מוֹ 

  =גימל + מם , ואו, למד, כף= 

  =ממלך גילו מפו אדם = 

  =אדם פו מגלים כלום = 

  =כולם מגלים פו אדם = 

  לךאדם פו מגלים מוֹ = 
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  =גימל + פה , ריש, ווא, צדיק, הא=  'ג+ הפורץ = הצורף 

  =ה יצא האור ש מפֹ גילוי קדֹ = 

  =אור שפה יצא גילוי קדם = 

  =גילוי קדם יצא אור שפה = 

  =גילוי אור קדם יצאה שפה = 

  שה יצא גילוי האור קדֹ מפֹ = 

  

  =גימל + פה , ריש, ואו, צדיק, הה=  'ג+ הפורץ = הצורף 

  =ש היום גילוי הצורף הקדֹ = 

  =ש קדֹ היום גילוי הפורץ ה= 

  =י ש יומהפורץ גאלה הקדו= 

  =הצורף גאלה הקדוש יומי = 

  =ש פורץ ימי גאלה יהוה קדֹ = 

  =ש צורף ימי גאלה יהוה קדֹ = 

  =פירוש יהוה מיד קץ גאלה = 

  =יהוה ישר פו מיד קץ גאלה = 

  יהוה המגיד פו קץ ישראל= 
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  =גימל + ואו , דלת, יוד, תיו, עין, מם=  'ג+ מעתידו 

  =מעתידו לנו ומיד יום גאלתי = 

  =מודעתי לנו ומיד יום גאלתי = 

  =עם ודתי לנו ומיד יום גאלתי = 

  =מו לנו ומיד יום גאלתי דתי עִ = 

  =מדעותי לנו ומיד יום גאלתי = 

  =יום דעת לנו ומיד יום גאלתי = 

  =מת יודע לנו ומיד יום גאלתי = 

  =מי לנו ומיד יום גאלתי עִ  דתוֹ = 

  =לנו ומיד גילוי אמת  מעתידו= 

  =מועדתי לנו ומיד גילוי אמת = 

  =עם ודתו לנו ומיד גילוי אמת = 

  =מו לנו ומיד גילוי אמת דתי עִ = 

  =מדועתי לנו ומיד גילוי אמת = 

  =יום דעת לנו ומיד גילוי אמת = 

  =מת יודע לנו ומיד גילוי אמת = 

  מי לנו ומיד גילוי אמת עִ  דתוֹ = 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, מם, עין, טית = 'ג+ טעם החיים 

  =מדתו גילנו מיד טעם החיים אמיתי = 

  =אני מיד מחיה מתים  טעם דתוגילוי = 

  =אני ודת מיד גילו טעם מחיה מתים = 

  =ימי דת מאות גילנו מיד טעם החיים = 

  =גילנו מיד טעם החיים  דת ואמתימי = 

  =ם ימי אמונת דת גילו מיד טעם החיי= 

  אמונת דת גילו מיד ימי טעם החיים= 
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  =גימל + ואו , תיו, דלת, מם, עין, טית=  'ג+ טעם דתו 

  = גילתי אמת ולנו טעם דתוֹ = 

  =גילנו טעם לדת מימי אותיות = 

  =מילים גילנו אותיות טעם דת = 

  =יום אמיתי גילת לנו טעם דתו = 

  =מולי אמונתי גילתי טעם דתו = 

  לים טעם דתואני ותגליות מי= 

  

  =  'ג+ דת מאות = ' ג+ דת ואמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, ואו, תיו, דלת= 

  =דת ואמת ולי פו גאלת מילים = 

  =דת מאות ולי פו גאלת מילים = 

  =לדות מילים מאות פו גאלתי = 

  לדות מילים ואמת פו גאלתי= 

  

  =השמים אל חי = אל שם החיים = ' ג+ אלהים משיח 

  = אלי מחי משה= אל מחיה שמי = חיה שם אלי מ= 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, מם, יוד, הא, למד, אלף= 

  =מאדם למדתי פו מיד גילוי אלהים משיח = 

  =מאדם למדתי פו מיד גילוי אל שם החיים = 

  =' וכו             מאדם למדתי פו מיד גילוי = 

  =מילים פו דת אדם מיד גילו אלהים משיח = 

  =ים פו דת אדם מיד גילו אל שם החיים מיל= 

   'וכו             מילים פו דת אדם מיד גילו = 
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  =גימל + הה , נון, יוד, כף, שין, הה=  'ג+ השכינה 

  =הנה מיד גילוי שפה נכונה = 

  יהוה גילה מיד נפש נכונה= 

  

  =גימל + עין , בית, טית, הא=  'ג+ הטבע 

  )ברים והנהגה ולא טבע העצמיםטבע הד(ניגלתי הטבע אמיתי = 

  

  =הא , למד, חית, מם=  מחלה

  =דת אלהים ממח = 

  =מחי למד האמת = 

  =למד מחיה אמת = 

  =מחלה מיד אמת = 

  =למח מיד האמת = 

  מתחיל מאדמה= 

  

  =גימל + הא , למד, חית, מם=  'ג+ מחלה 

  =מחי מגלה לי מיד אמת = 

  =מחי גילה מלמד אמת = 

  =ם מתחילה מגלים אד= 

  =מאדם מגלים תחילה = 

  =דת מגלים מח אלהים = 

  =מח מילים גאלה מדת = 

  מח דת גאלה ממילים= 

  

  =גימל + מם , למד, שין=  'ג+ שלם 

  מנגד שלם מילים= 
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  ) =מךעִ = מך עַ  –מי עִ = מי עַ (' ג+ מך מי עִ עַ 

  =גימל + כף , מם, עין, יוד, מם, עין= 

  =מי מפו ימי גן עדן מלכים עַ = 

  =מי מפו ימי גן עדן לכים עִ מ= 

  =מך מפו ימי גן עדן מילים עִ = 

  מך מפו ימי גן עדןמילים עַ = 

  

  = 'ג+ המשובחת = המחשבות = שבח מהות = חשב מהות 

  ג"כ=  23= גימל + תיו , חית, בית, ואו, שין, מם, הא= 

  =אני משיח בי מתגלה יום אותיות = 

  =אל ויש יום תחית המתים אני בו גֹ = 

  =גאלה  נותי אמיתות משיח וימיב= 

  אל ויש יום תחית המתיםנביא גוֹ = 

  

  =גימל + חית , בית, ואו, שין, מם=  'ג+ משובח = מחושב 

  =אומן מתגליותי בי משיח = 

  יום תגליות מנביא משיח= 

  

  =גימל + ריש , יוד, שין, עין=  'ג+ עשיר 

  יש לי יושר ימי גן עדן= 

  

  =גימל  +נון , מם, זין=  'ג+ זמן 

  =ן מזמין גלם ינוֹ = 

  =ן גם לי זמן מינוֹ = 

  ן זמן גם לי מינּו= 
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  =נון , מם, זין=  זמן

  ן זמןמינוֹ = 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, יוד, מם=  'ג+ מינון 

  =מדמיונו ומינון נגאלו = 

  =נו דמיונו ניגלנו מאמּו= 

  מינון ומדמיונו נגאלו= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

95 
 

  מקור השפה

  

  =גימל + ריש , קוף, שין, ואו, תיו, מם, אלף=  'ג+ אמת ושקר 

  =אני אל ופו גילוי מקור שפתי ממש = 

  =אני אל פו גילוי מקור שפותי ממש = 

  =אמת ושקר ופו גילוי פני אלי ממש = 

  =אלי פו גילוי פניו אמת ושקר ממש = 

  אלי פו גילוי פניו ממש אמת ושקר= 

  

  אמת           שקר         

                  

  אלי                         

  

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, טית=  'ג+ טוב ורע 

  אומן בראשית גילוי טעויותי= 

  

  +5+ 4+ 3+ 2+ 1       אין          

  

  

        5 -  4-  3-   2 -  1-           0  

  יש                        

  מקום                  

  

  יש                אין   

  מקום  

  הנה מידרוג מושלם ליהוה אמיתי

  הנה מיד רגע ליהוה אמיתי ומושלם
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, למד, מם, עין=  'ג+ עמל התורה 

  =ילוי ג ר עהנה יהוה אמת מיד מושלם = 

  =הנה רגע למושלם ויהוה מיד אמיתי = 

  הנה מיד רוגע ליהוה אמיתי מושלם= 

  

  =גימל + מם , יוד, עין, ואו, שין, ןעי, שין=  'ג+ שעשועים 

  אני עליון ויש ימי שמים וגן עדן= 

  

  =גימל + מם , יוד, עין, והו, שין, עין, שין=  'ג+ שעשועים 

  =יש לי היום גן עדן ועניניו שמים = 

  =שמים יש לי היום גן עדן ועניניו = 

  יש לי היום גן עדן ממשי ועניניו= 

  )שעשוים= עשועי לולא תורתך ש: דוד המלך אמר(

  

  לא יראני אדם וחי: השם אמר למשה

  =יוד , נון, אלף, ריש, יוד=  יראני

  =דודי ינון ישראל פו = 

  =דודי שלנו יראני פו = 

  לשון דודי יראני פו= 

  

  ריה יהוה יראהאברהם קרא להר המֹ 

  =גימל + הא , אלף, ריש, יוד=  'ג+ יראה 

  =פו מיד גאלה ישראלי = 

  יד גאלהישראלי פו מ= 
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  =  'ג+ החבר = החרב = רבה חֻ = חברה = חר הבֹ 

  =גימל + ריש , בית, חית, הה= 

  =השיג ימי לתת חברות = 

  =המשיח גילתי הברית = 

  )משה חי= המשיח ( הברית גילתי המשיח= 

  

  =גימל + ריש , חית, בית, הא=  'ג+ הבחר 

  גילתי מחיה בראשית= 

  

  =תיו , עין, דלת, הה, צדיק, עין=  עץ הדעת

  קוני הדת לי יין עץ הדעת= 

  

  =גימל + תיו , עין, דלת, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ הדעת 

  =גילתי לי יין עץ הדעת הקדמון = 

  גילת מיד לקוני היין עץ הדעת= 

  

  =גימל + נון , יוד, יוד, הה=  'ג+ היין 

  =דודי ינון גלם יהוה = 

  =ינון מיד יהוה גדול = 

  דוליהוה מיד ינון ג= 

  

  =גימל + תיו , עין, דלת, הא, צדיק, עין=  'ג+ עץ הדעת 

  =צויתי לעליה גן עדן מקדם אמיתי = 

  צויתי גן עדן מקדם אמיתי לעליה= 

  

  =הא , טית, יוד, שין, קוף, חית=  ק שיטהחֹ 

  דתי יש פו תיקוני החטא= 
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  = מחיה שקט= המשיח קט = ק שיטה מחֹ 

  =ף קו, חית, מם, הא, טית, יוד, שין= 

  =שמים דתי פו תיקוני החטא = 

  =ני החטא פו ממשי דתי תיקּו= 

  =דתי קטנה ומשיח אמיתי פו = 

  דתי פו המשיח אמיתי וקטן= 

  

  = 'ג+ ק שיטה מחֹ = מחיה שקט = המשיח קט 

  )ג"כ=  23= (גימל + קוף , חית, מם, הא, טית, יוד, שין= 

  =ה יום גילוי משיח קטן דתי אמת פֹ = 

  =ה יום גילוי דתי אמת משיח קטן פֹ = 

  =דתי גילה פו תיקון חטאים ממשי = 

  =תיקון חטאים ממשי גילה פו דתי = 

  =דתי פה גילוי תיקון חטאים ממש = 

  =תיקון חטאים פו גילוי דתי ממש = 

  ה גילוי תיקון חטאידת משמים פֹ = 

  

  'פסוק ג' שמות פרק ג

  רה נא ואראה את המראה הגדל הזהויאמר משה אסֻ 

  =מועד נס האל העקרי = לא יבער הסנה מדוע 

  =ער אלי הוה נס מדע בֹ = סוד אל הנה עם עברי = 

  עראל יהוה נס מדע בֹ = 
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  =גימל + דלת , עין, ואו, מם=  מדוע= מודע = ' ג+ מועד 

  =מועד ממולי נגאלתי = 

  =מועד גאלתנו מילים = 

  =יום עולם נגאלת מיד = 

  גילנו מיד עולם אמת= 

  

, בית, יוד, אלף, למד, עין, ואו, דלת, מם=  'ג+ יבער הסנה  מדוע לא

  =גימל + הה , נון, סמך, הה, ריש, עין

  =מדוע לא יבער הסנה נולד גילוי אמת דתי מילים משפה נכונה = 

  =אל הנה סוד עברי נולד גילוי אמת דתי מילים משפה נכונה מ= 

  =ה נכונה מולי נס עברי מועד גאלה אמיתי נולדה דת מילים שפ= 

  נס עברי מועד גאלה אמיתי נולדה שפה נכונה מול דת מילים= 

  

  =גימל + מם , יוד, שין, ואו, דלת, יוד, חית=  'ג+ חידושים 

  =גילוי אדני מיום לדות דתו משיח = 

  =גילוי אדני משיח מיום לדות דתו = 

  גילו מיד יום תולדות אדני משיח = 

  

  =גימל + שין , ואו, דלת, יוד, חית=  'ג+ חידוש 

  =גילוי תולדות אדני משיח = 

  לדת דתו וגילוי אני משיח= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, הה, נון, הה=  'ג+ הסנה פו = הנה סוף 

  =הנה סוף יהוה מוכן מגאלה = 

  =ה ויהוה מוכן מגאלה הנס פֹ = 

  הנה פו ממך יהוה ונס גאלה= 
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  =גימל + הה , נון, ואו, שין=  'ג+ שונה 

  =נה גילנו יום אנוש ה= 

  =אנוש ניגלנו מיהוה = 

  יהוה ניגלנו מאנוש= 

  

  .אם כולם היו זהים לא היה עניין אחד בשני ולא הייתה אחדות

מאז שנולד אנוש החלו .  האנושות כולה מורכבת מאנשים שונים

  .לקרוא בשם יהוה

  .השוני בין אחד לשני מביא להתעניינות

בין אחד לשני וכלל האנושות  השוני בין איש למשנהו הוא המאחד

כך גם יהוה שמורכב מזכר , מאוחדת בגלל השוני בין הקבוצות השונות

ונקבה מאין ויש שונים וכשמשלבים ביניהם מתקבל איחוד ואחד 

  .משלים את השני

  

  =  תוך בעץ= בתוך עץ = ' ג+ עצבותך 

  =גימל + כף , תיו, ואו, בית, צדיק, עין= 

  וןמיד פו גילו קוני קדמ= 

  

  =גימל + תיו , ואו, יוד, עין, בית=  'ג+ בעיות 

  =דעותי אמיתי גילוי ובנו = 

  גילוי אמיתי ובנו דעותי= 

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

101 
 

  ם אומר שצריך לגלות את הנס בחנוכה"הרמב

  =שימחה פו נס = פו נס משה חי = ' ג+ פו נס המשיח 

  = פסחי שמונה) = חיסוף נשמה= (חי סוף נשמה = 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הה, ךסמ, נון, ואו, פה= 

  =האמת גילו פו מיד שמונה ימי נס חנוכה = 

  =המשיח מיד מיהוה אמת גילו נכון פו נס = 

  =משה חי מיד מיהוה אמת גילו נכון פו נס = 

  =נס  מיד מיהוה אמת גילו נכון שימחה פו= 

  =חי מיד מיהוה אמת גילו נכון נשמה סוף = 

  =שמונה  מיד פסחי מיהוה אמת גילו נכון= 

  =מיד יהוה גילה פו מתוכן נס חשמונאים = 

  =יהוה גילה פו מיד מתוכן נס חשמונאים = 

  =מתוכן ימי החשמונאים נס גדול היה פו = 

  = ה מימי חשמונאים ותוכן נס גדול היה פֹ = 

  תוכן ימי אמונה ממשיח נס גדול היה פו= 

  

  =גימל + חית , כף, שין, מם=  'ג+ משכח 

  ילתי ממך פן משיחג= 

  

  =גימל + בית , אלף, כף, הה=  'ג+ הכאב 

  ה תפילהכאב פֹ = 
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  = לבש חרב= רחש בלב = לב בר שִ חִ = ' ג+ בשר חלב 

  =גימל + בית , למד, חית, ריש, שין, בית= 

  =בשר חלב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  =חבר שלב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  =תי רחש בלב ימי נשמתי גילתי ד= 

  לבש חרב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  

  =גימל + תיו , ואו, דלת, חית, אלף=  'ג+ אחדות 

  ) =פותח לו אות ילד יום גאלתי= (

  =מולי פותח אות ילד גאלתי = 

  =לו פתח אות ילד יום גאלתי = 

  אמת ילדו לי פותח גאולתי= 

  

  =  'ג+ לימוד תורה 

  =גימל + הה , שרי, ואו, תיו, דלת, ואו, מם, יוד, למד= 

  מאודו מודה גילוי אמת שלי לימוד תורה= 

  

  =גימל + הה , נון, ואו, מם, תיו, הה=  'ג+ התמונה = הנה מות 

  =הנה מות היום גילו אמונה = 

  =התמונה היום גילו אמונה = 

  =יום המות היום גילו אמונה = 

  אמונה היום גילו התמונה= 
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  =גימל + הה , ריש, טית ,מם=  'ג+ מטרה = המטר = מטהר 

  =גילתי מטהר השמים = 

  =מטרה גילתי השמים = 

  גילתי השמים מטרה= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, יוד=  'ג+ יסוד 

  כלום סוד גדול אמיתי= 

  

  =גימל + סמך , יוד, סמך, בית=  'ג+ בסיס 

  גילוי מדתך בסיס ממך= 

  

  =  'ג+ רצון הנהגה = נוצר הנהגה 

  =גימל + הה , גימל, הה, נון, הה, נון, ואו, צדיק, ריש= 

  מילים ניגלנו יהוה קדש הוא רצון הנהגה= 

  

  =  'ג+ הרצון הנהגה = נוצרה הנהגה 

  =גימל + הה , גימל, הה, נון, הה, נון, ואו, צדיק, ריש, הה= 

  =הנה מילים גילנו יהוה קדש הוא רצון ההנהגה = 

  קדש נוצרה הנהגה הנה מילים גילנו יהוה הוא= 

  

  =  'ג+ הרצון הנהגתו = הנהגתו נוצרה 

  =גימל + הה , ריש, צדיק, ואו, נון, ואו, תיו, גימל, הה, נון, הה= 

  =הנהגתו נוצרה וגילו שמו קוני יהוה אדני אלהים = 

  הנהגתו הרצון וגילו שמו קוני יהוה אדני אלהים = 

  

  =הה , ריש, ואו, תיו, הה, מם=  מהתורה

  שמו יהוה ) הריםה(= המריה  האות= 
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, מם=  'ג+ מהתורה 

  =מיום התגלה אור שמי יהוה = 

  =יומי התגלה אור יהוה ממש = 

  =יומי ממש יהוה גאל התורה = 

  =גילו אות יהוה ממש ) ההרים(= המריה = 

  גילו שמו יהוה אמת) ההרים(= המריה = 

  

  =גימל + ם מ, ואו, למד, כף, הה=  'ג+ הכלום 

  =מלך פו יום גאלה מאדם = 

  אדם פו יום גאלה ממלך= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף=  'ג+ כלום 

  =ממלך גילו פו אדם = 

  מאדם גילו פו מלך= 

  

  =מם , ואו, למד, כף=  כלום

  אדם פו כלום= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =סוד גאלתי מכלום = 

  =גאלת כלום מיסוד = 

  =סוד כלום מגאלתי = 

  =סוד גילו מלך אמת = 

  =אמת גילו סוד מלך = 

  =יום גאלת סוד מלך = 

  =סגלת אות מיד מלך = 

  מלך מיד סגלת אות= 
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  מסר לי בכרתך: יעקב ביקש מעשיו

  =כף , תיו, ריש, כף, בית=  כתךבר= בכרתך 

  )לכן הבכר זוכה פי שתים בירושה= (מבכרתך פו פי שתים = 

  פי שתיםמברכתך פו = 

  

  ) ברכתו= בכרתו (יעקב קנה מעשיו את ברכתו ולא את בכרתו 

  ).בכרה= ברכה (

לא יוכל  1' א מס"ז 2' הראשון ולא תוכל להיות מס 1' הבכרה היא מס

, הראשון תמיד נשאר ראשון והשני תמיד יהיה שני.  2' להתחלף עם מס

 לכן יעקב קנה את הברכה ולא את, אבל את הברכה ניתן להחליף

  .א יעקב קנה את הברכה שבבכרה"ז, הבכרה

  

  = תורת הנס= ' ג+ הנסתרות 

  =גימל + תיו , ואו, ריש, תיו, סמך, נון, הא= 

  =אות ונשמה  כורניסוי אמיתי גילוי = 

  )אות כור= תוך אור ( 

  )תנור שבו הצורף מתיך את הזהב=  כור(

  =תוכי ניסוי אמת גילוי אור ונשמה = 

  =וגילוי יום נס  אני משה תוכי תורה= 

  =גילוי נס אותיותך יום אור נשמה = 

  גילוי נס אות תוכי יום אור נשמה= 
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  הנסתרות לשם אלהינו

  =גימל + תיו , ואו, ריש, תיו, סמך, נון, הה=  'ג+ הנסתרות 

  =הנסתרות גילוי יומו ואנכי משה = 

  =הנסתרות יומו וגילוי אנכי משה = 

  =נכי משה תורת הנס יומו וגילוי א= 

  =תורת נס גילו יום ואנכי שם יהוה = 

  =מיהוה נסתר גילו מתוכו אין ויש = 

  =אין ויש תוכן מוסתר גילו מיהוה = 

  = מיהוה מוסתר גילו תוכן אין ויש= 

  =תוכי ניסוי אמת גילוי אור ונשמה = 

  =אני משה ותוכי תורה גילו יום נס = 

  )תוכי אות= ך אותיות(גילוי נס אותיותך יום אור נשמה = 

  

  =גימל + ריש , תיו, סמך, נון, הא=  'ג+ הנסתר 

  =סגלת הימים נכון יש אור = 

  =גילתי יומך נס אור נשמה = 

  =גילתי נס יומך אור נשמה = 

  =גילוי נס ממש אנכי תורה = 

  =שמים גילו נס אנכי תורה = 

  =משה נס אמיתי  כורגילנו = 

  )שבו הצורף מתיך זהב=  כור(

  =כנו שומר ימי גאלה נס תו= 

  =תוכנו אורי ממש גילה נס = 

  תוכן נסי גילה אור שמים= 
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  =גימל + ריש , תיו, סמך, נון, הה=  'ג+ הנסתר 

  =משה ימיך נס גילנו תורה = 

  =גילוי יום כתר נס הנשמה = 

  =יום נס גילוי כתר הנשמה = 

  נכון יש סגלה מימי תורה= 

  

  =גימל + מם , דיו, הה, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  מד מגלה פו מיד אלהים�= 

  

  =גימל + הא , למד, פה, תיו=  'ג+ תפלה 

  =תגלה פו מיד אלהים = 

  =דתי מגלה פו אלהים = 

  דת פלא מגלים יהוה= 

  

  =גימל + הה , גימל, הה, נון, הה=  'ג+ הנהגה 

  הנה ממגלה ניגלה יהוה= 

  

  =גימל + הא , גימל, הא, נון, הא=  'ג+ הנהגה 

  =הנה מיום גאלה אני גאל = 

  ןאל הנה אלהים גאֹ יום גֹ = 

  

  =גימל + הא , חית, גימל, שין, הא=  'ג+ השגחה 

  גאלה ניגלה משיח אמיתי= 

  

  =גימל + יוד , תיו, עין, ואו, בית, שין=  'ג+ שבועתי 

  אותיותי בי ויש לי יום גן עדן= 
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  =גימל + הא , מם, חית, למד, מם=  'ג+ מלחמה 

  מגלים מיד מלחמהאמת = 

  

  =גימל + מם , גימל, תיו, פה, הא, נון, הא=  'ג+ הנה פתגם 

  =מאמת ינון מגלה פו ימי גאלה = 

  =אמת מפו גילנו ימי גאלה מהנה = 

  הנה מימי אמת גילנו מפו גאלה= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, שין, יוד=  'ג+ יש אין 

  =גילוי פני אדני נולד שמו = 

  =נולד יש אין  גילנו פו מיד= 

  ילדנו שם אדני גילו פניו= 

  

  =גאלת היום = גימל האות = האות גימל = גילו האמת 

  =  תג ואלהים= גילת מהוא = 

  =תיו , מם, אלף, הא, ואו, למד, יוד, גימל= 

  =גילו האמת מפו ילדו יום אל אדם = 

  =האות גימל מפו ילדו יום אל אדם = 

  =דם גאלת היום מפו ילדו יום אל א= 

  =גילת מהוא מפו ילדו יום אל אדם = 

  =אלהים ותג מפו ילדו יום אל אדם = 

  =האות גימל לי פו מיד יום אל ואדם = 

  גילו האמת לי פו מיד יום אל ואדם= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא=  'ג+ האמת 

  אלהים פו גאל תמים= 
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  =גימל + תיו , מם, אלף, הה=  'ג+ האמת 

  =גאלה מילים פו תמה = 

  גילה מפו מילה אמת= 

  

  =גימל + חית , מם, הה=  'ג+ ח המֹ 

  =המת מגלה חיים = 

  החי מגלה מתים= 

  

  =  'ג+ טעם העץ כח תורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, חית, כף, צדיק, עין, הא, מם, עין, טית= 

  השמים יאירו ימי ויתקנו חטא אכילת גפני עץ הדעת= 

  

  =  'ג+ שוטה משוגע 

  =גימל + עין , גימל, ואו, שין, מם, הא, טית, ואו, שין =

  =מילים ניגאלנו ואני שוטה משוגע אמיתי = 

  =אני ינון שוטה ומשוגע גאל מילים אמיתי = 

  =לי יום משמים אני ינון גאל טעות ושגיאה = 

  שמי ינון אומן מילים יגאל טעות ושגיאה= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

110 
 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת התורה 

  =יקום איש ויגאל אותי ויפתח התורה = 

  =ק אמיתי גילתי פו אושר ואות יהוה חֹ = 

  =ק אות אמיתי וגילתי פו ראוש יהוה חֹ = 

  =יקום פו איש חי יגאל אותיות התורה = 

  = חקת התורה וימי איש פו יגאלו אותי= 

  =ק אותיות שפת אור גילוי יום אהיה חֹ = 

  =יחי יהוה גאל פו אותיותי שקר ואמת  =

  = יחי אהיה גילו פו אותיות שקר ואמת= 

  =גילוי ראש אותיות ואהיה פתח יקום = 

  =יחי גאל יקום שפת אותיות אור יהוה = 

  =יהוה גאל יקום חשפתי אור אותיותי = 

  יהוה גאל יקום חיפשתי אור אותיותי= 

  

  =  'ג+ עושה רצונו 

  =גימל + ואו , נון, ואו, צדיק, ריש, הא, שין, ואו, עין= 

  נעשה רצונו קוני וינון גילו אני איש אדם= 

  

  =גימל + הא , תיו, אלף=  'ג+ אתה 

  =אלי גילה פו אמת = 

  =גאלה פו לאמיתי = 

  =גילוי האמת פלא = 

  =מפי הוא גאלתי = 

  ה גילוי אמתאל פֹ = 

  )אתה אלופי= אתה פו אלי = אתה (
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  =גימל + ואו , תיו, טית, למד, חית ,הא=  'ג+ החלטתו 

  =החלטתו גילוי אמיתיות אדם = 

  =אדם וגילוי החלטתו אמיתית = 

  =אדם החלטתו ימי אות גילתי = 

  ימי אותאדם גילתי החלטתו = 

  

  =גימל + בית , ריש, חית=  'ג+ חרב 

  גילתי ברית משיח= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף, יוד, מם, יוד=  'ג+ ימי אות 

  =אדם גדול ויומו לי פו אמיתי = 

  אדם אמיתי ויומו לי פו גדול= 

  

  =גימל + הא , נון, ואו, מם, אלף=  'ג+ אמונה 

  =אמונה גילנו פלא מאום = 

  אני נגאל פו מול מאומה= 

  

  =גימל + ואו , תיו, צדיק, עין=  'ג+ עצתו 

  =יודע אמונתי גילוי קץ = 

  =ימי אות נודע גילוי קץ = 

  =ועד גילוי קץ ימי אות נ= 

  =גילוי אמיתי ונודע קץ = 

  =עת אדני וגילוי יום קץ = 

  אני ידעתי גילו יום קץ= 

  

  =גימל + הא , למד, ואו, כף, תיו=  'ג+ תכולה = הלכות 

  אלהים גאל פו מיד תוכו= 
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  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  פו יום גאל ישראל= 

  

  =מל גי+ נון , ואו, עין, שין=  'ג+ שעון 

  מולנו יש ענין גאוני= 

  

  =גימל + חית , מם, הא=  'ג+ המח 

  =מח מגלה את ימי = 

  מגלה מח אמיתי= 

  

  =הצעת אמת יפה = ' ג+ מצאתי הפתעה = הצעתי פה אמת 

  =גימל + הא , עין, תיו, פה, הא, יוד, תיו, אלף, צדיק, מם= 

  =הדעת מצאה פו גילוי פלא קדמוני האמיתי = 

  =ו מיד גילוי קוני הפלא אמיתי הדעת מצאה פ= 

  אדני פלאי עצת יהוה תקום פו מיד ימי גאלה= 

  

  =מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין, כף, ריש, דלת=  דרך עץ החיים

  =דרך עץ החיים ודת ילידי הקדמוני = 

  =דרך עץ החיים ודתי ילדה מיד קוני = 

  לשפתי דרך מיד ידיעת יהוה קדום נצחי= 

  =כף , ריש, דלת=  דרך

  =לשפתי דרך = 

  לי שפת דרך= 

  =מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  עץ החיים

  מיד ידיעת יהוה קדום נצחי= 
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  =גימל + ריש , בית, ואו, חית, מם=  'ג+ מחובר 

  =גילו יום ברית משיח אמת = 

  יום משיח גילו ברית אמת= 

  

  =גימל + תיו , ואו, הה, מם=  'ג+ מהות 

  הוה מאומתגילו י= 

  

  )הערבי= (גימל + יוד , ריש, בית, עין, הא=  'ג+ העברי  - אברהם 

  =אורי בי גילה ידע נשמתי = 

  =אור בי ניגלה ידיעת שמי = 

  =מדע בריתי גילה אין ויש = 

  =גילוי האמת יעניש דברי = 

  =גילוי אברהם יעניש דתי = 

  =גילוי דתי יעניש אברהם = 

  ניגלה יעוד ימי בראשית= 

  

  )יש ואין) = (זכר ונקבה= (כי פו תֹ = כיפות 

  )אין ויש= (הפכים = מכיפה 

  

  נקבה        זכר         

  אין        יש         

  

  =גימל + הא , בית, קוף, נון, הא=  'ג+ הנקבה 

  =גילו אמת הנקבה פו אין = 

  הנקבה פו אין יום גאלת= 
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  =גימל + ריש , כף, זין, הא=  'ג+ הזכר 

  זכר ישנים הלפי גאֹ = 

  

  = 'ג+ אמת גילו = אות גימל = גאלת יום = יום גאלת 

  =גימל + ואו , למד, יוד, גימל, תיו, מם, אלף= 

  =מאדם גדול גילו אמת ולי פו מילים = 

  =מאדם גדול גאלת יום ולי פו מילים = 

  מאדם גדול אות גימל ולי פו מילים= 

  

  חבר       מחרוב

  =גימל + בית , שרי, חית=  'ג+ חרב         חורבה

  גילתי ברית משיח=         
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  =  'ג+ ירושלים הנאה 

  =גימל + הה , אלף, נון, הה, מם, יוד, למד, שין, ואו, ריש, יוד= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , ירושלים הנאה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , הנה יום ישראל= 

  =גלה שפה ומיד נולד יומו אדני מ, האויר לנשימה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , האירו לי נשמה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אמן שר לי יהוה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אמונה לי השיר= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אורי לי הנשמה= 

  =לד יומו אדני מגלה שפה ומיד נו, נשמה האירי לו= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , האירי לנו משה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אלהים הינו שר= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , יהוה שיר לאמן= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , הנה ישלים אור= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , הנה אור ישלים= 

  אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אור של ימיהנה = 

  

  ו"פסוק ט' בראשית פרק ב

  =  'ג+ לעבדה ולשמרה 

  =גימל + הא , ריש, מם, שין, למד, ואו, הא, דלת, בית, עין, למד= 

  =אלהים לאדם בגן עדן מיד אותיות שורש למילים = 

  אלהים אדם בגן עדן ללמוד אותיות שרשי מילים= 

  

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, יתט=  'ג+ טוב ורע 

  גילוי אות וטעמו יין בראשית= 

  אות וטעמו יין בראשית= עץ הדעת טוב ורע (

  )תיקון חטא עץ הדעת גילוי האות
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  =גימל + תיו , מם, אלף, נון, ואו, יוד, גימל, הא=  'ג+ הגיון אמת 

  יום גאלה נולדו פו מילים הגיון אמת= 

  

  =גימל + למד , מם, ודי, גימל=  'ג+ גימל 

  גילו מיד גימל מלמד= 

  

  =  'ג+ אתה מאחד = ' ג+ האמת אחד 

  =גימל + דלת , חית, אלף, תיו, מם, אלף, הא= 

  =אלהים ילד מפתח לי פו גאלת אמת = 

  =מפתח אלהים ילד לי פו גאלת אמת = 

  =מתפלל גילתי פו אלהים אמת אחד = 

  =אות מפתח דת מילים לי פלא גאלה = 

  =דת מילים פתחו פלא אמת לי גאלה = 

  =פלא מילים פתחו דת אמת לי גאלה = 

  =לי דת גאלה פלא מילים מפתח אות = 

  =מפתח גאלה לדת אות פלאי מילים = 

  פלא דת מילים פתחו גאלת אלהים = 

  

  =גימל + תיו , חית, אלף, תיו, מם, אלף, הא=  'ג+ האמת אחת 

  =אלוף מילים גילתי פו האמת אחת = 

  =לי אות גאלה אמת פותח פו מילים = 

  =אות גאלתי פו אלהים פתח מילים = 

  =פלאי גאלה אותיות מפתח מילים = 

  תח פו מילים לגאלהאות אמיתי פֹ = 
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  =  'ג+ הברית תחל = ' ג+ לחת הברית 

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, הא, תיו, חית, למד= 

  =משיח לי תורתי ודתות בידי ימי גאלה = 

  =בידי דת ותורה אמיתית גילו לי משיח = 

  גילוי למשיח בידי דת ותורה אמיתית= 

  

  = 'ג+ תחל הדעת = ' ג+ ת לחת העדֻ 

  =גימל + תיו , דלת, עין, הא, תיו, חית, למד= 

  =ת חת העדֻ לי גילוי אמיתי מדתנו לֻ = 

  =תחל הדעת תגליותי אדני ומילים = 

  =לחת העדת תגליותי אדני ומילים = 

  ום גאלתי מיד תחילת דת עליונה י= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת=  'ג+ דמיון 

  דמיון אמת לנו יום גדול= 

  

  =  'ג+ דרך עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין, כף, ריש, דלת= 

  =דרך עץ החיים גילתי נפש לדודי קדום אמיתי = 

  =נשמת דודי  דרך עץ החיים גילתי אלופי קידם= 

  =דרך עץ החיים גילתי שפת ימי אל דודי קדמון = 

  =דרך עץ החיים גילתי ימי שפת אל דודי קדמון = 

  דרך עץ החיים גילתי פו אלי קידם נשמת דודי= 
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  =גימל + כף , פה, יוד, הא=  'ג+ היפך = כיפה 

  =כיפה פו מיד גאלה = 

  =היפך פו מיד גאלה = 

  =היפך גילה פו אדם = 

  =אדם גילה פו כיפה = 

  אדם גילה פו היפך= 

  

  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע     

  פ צ ק ר ש ת ך ם ן ף ץ     

  ה קץ סבלחטא פגם דעת כך נוצר זמן יש פֹ = 

  

  =  'ג+ אמן יקום = ' ג+ אין מקום 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, נון, יוד, אלף= 

  =אין מקום מגדלנו פו מיום אלוף = 

  אמן יקום מגדלנו פו מיום אלוף= 

  

  = 'ג+ שם יקום = ' ג+ יש מקום 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, שין, יוד= 

  =יש מקום גאלנו פו מיד יום = 

  שם יקום גאלנו פו מיד מיום= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, יוד=  'ג+ יסוד 

  כלום סוד גדול אמיתי= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =סוד גאלתי מכלום = 

  סוד מלך גילו אמת= 
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  = ימלג+ פני יהוה אמת 

  הנה מפו ימי גאלתי= 

  

  =  'ג+ ובחרת בחיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, בית, תיו, ריש, חית, בית, ואו= 

  =תגליותי אותיותי בי מיד חיבורים ודת משיח = 

  דתי אותי גילוי משיח ודיבורו בו תחית מתים = 

  

  = ימלג+ בחיים ובחרת 

  =גילת במח חיבורים = 

  גילתי מח בו חברים= 

  

  = גימל+ שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 

  =המשיח אהיה אשר אהיה נולד גילוי עולם = 

  הנה הוא משיח עילוי שלי מיד אור הגאלה= 

  

  =גימל + תיו , עין, הה, הה, פה=  'ג+ ה העת פֹ = ' ג+ הפתעה 

  =ה פה העת נגלה ימי יהו= 

  =הפתעה נגלה ימי יהוה = 

  =הפתעה הנה גילה יומי = 

  פה העת הנה גילה יומי= 

  

  =גימל + תיו , עין, הא, הא, פה=  'ג+ ה העת פֹ = ' ג+ הפתעה 

  =הפתעה אני וימי גאלה = 

  פה העת אני וימי גאלה= 
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  =גימל +       ואהבת את יהוה אלהיך בכל

  ךלבבך בכל נפשך ובכל מאד

  

  =          בך מלכך לי ובי כבוד אנכי=  

  אות הגאלה ככה בשפה בלבל לו אמת    

  

  =הכבוד לי ובי אות גאלה        אנכי מלך=  

  וככה לך בך בלבל אמת בשפה    

  

  =לך הכבוד לי ובי בלבול בשפה    אנכי מ=  

  בך אות אמת ככה לך גאלה    

  

  =           יקון החטא להקיא מפריובי ת=  

  של עץ הדעת טוב ורע    

  

  =ה אור              אל קוני עיקרי הטבע פֹ =  

  חדש עת ביטול המצות    

  

  =בו אוצר המשיח ביטל            אל קוני =  

  ה עיקר טעות עץ הדעתפֹ     

  

  עיקר טבעי האור חדש             אל קוני =  

  ה עת ביטול המצותפֹ     
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  =  'ג+ ה חטא מפֹ = ' ג+ פגם החטא 

  =גימל + אלף , טית, חית, הא, פה, מם= 

  =ה גילתי מפתח אלהים טמא פֹ = 

  מאהה מפתח טֻ מאלי גילתי פֹ = 

  

  =גימל + הא , אלף, מם, טית, יוד, בית=  'ג+ מאה בי טֻ 

  דת מילים פה גאל טוב אמיתי= 

  

  =גימל + הא , בית, יוד, סמך, הא=  'ג+ הסיבה 

  =ה סודך בי האמת ימי גאל= 

  =האמת סודך בי ימי גאלה = 

  =מימי אהבה גאלתי סודך = 

  =מימי גאלתי סודך אהבה = 

  =מימי אהבה סודך גאלתי = 

  מאודי אהבת ימי סגלה= 
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  תיקון מעשה העגל וחטא עץ הדעת

  'ב פסוק ד"שמות כי תשא פרק ל

  ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל     

  =גימל + לה אלהיך ישראל אשר העלוך      מסכה ויאמרו א     

  מארץ מצרים     

   

  מלך גאלה אמר יש אישור לסלוק עץ הדעת       

  מאור ראה כרבים שומרים      , וכל החטאים=     

  ילו מולי אוצר עץ החייםג       

  

  =גימל + ואו , נון, למד, גימל, עין=  'ג+ עגלנו 

  =נאמן מולי גילו מיד עגלנו = 

  =אמן מולי גילנו מיד עגלנו = 

  גאל מילים ולנו יום גן עדן= 

  

  =גימל + חית , נון, עין, פה, מם=  'ג+ מפענח 

  =פני עגל מחיה מתים = 

  =מימי יתגלה מפענח = 

  פתח מעין מגלה ימי= 
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מפסוק זה למדים תיקון חטא עץ הדעת וחזרה לחיי נצח שקלקלו 

  .במעשה העגל

  'ט פסוק ה"שמות יתרו פרק י

  ועתה אם שמוע תשמעו בקלי              

  =גימל + ושמרתם את בריתי והייתם לי              

  סגלה מכל העמים כילו כל הארץ     

   

  יהוה מלך משתעשע מיצר מילים               

        בתוך תורה אמיתית מסיום         =     

  ראלגילה בי לכל העולם גאלת עם יש       

  

  גאלה למחי=  גימל+ אחלה 

  =גימל + הא , למד, חית, אלף=  'ג+ אחלה 

  =מדתי פלא גאלה למחי = 

  מדת פלא גאלה לחיים= 
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  עשרת הדברות

  =גימל + וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר  )1

  גילה הברה למילה אמת, ילד אדם, מלכי ברא אור=  )1

 + ץ מצרים מבית עבדים אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מאר )2
 =גימל      

  אהיה אשר אהיה ממך רצון על מצא בי דברי מצותי כך גאלתי    )  = 2

  ימים     

  =גימל + לא יהיה לך אלהים אחרים על פני  )3

  כח מילים עלה לי ימי גאלה נפלאה= )  3

   לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ )  4

  =גימל + ם מתחת לארץ מתחת ואשר במי    

  תפסל לחת ברית כראשנים מחומר ואצבע אל  : שלם אמר למשה )4

  כתב עשר מצות אמת גאלה לשלמים    

קד לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פֹ  )5

  =גימל + עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי 

  , דשלשון הקֹ  אני נביא אמיתי אל מלך עולם אוהב את דעת שפת=  )5

  כך עולה גאלה, לב מבין החוקים עול לבני ישראל עמי     

  =גימל + ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי  )6

  משיח אלהים לי לב לסוד עשר מצות פו ימי גאלה=  )6

לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא  )7

 =גימל + את שמו לשוא 

  יה אשר אהיה הוא כאן אות אמת לימי שויתי קול של שם אל אה=  )7

  גאלת שכל איש ואישה     

  =גימל + זכר את יום השבת לקדשו  )8

 קדום שלי) השם(בתוכי רז גאלת משה =  )8
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 =גימל + ד ועשית כל מלאכתך ששת ימים תעבֹ  )9

  ממלכי ימי גאלת שעות שבת כך דת עם שלי=  )9

 ויום השבעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך )10

 =גימל + ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך 

אהיה אשר אהיה בתוך תורתך דתך האמת כך גילה ממך גאלתך =  )10

  לעולם ולכל אנושתך ביומך הששי בשעה שבע בערך

  שנים 1000= יום אחד     

  5000+  500=  5500= חצות יום הששי      

  =מחצות יום הששי עד השעה שבע בערב     

      = 291,666  =7  *12  /500  

  חצות יום ששי             בערב          

  ביממה                          

  5500+  291,66=  5791,66= שעת הגאלה      

  למנינם 2031= א "שנת התשצ) 5791,66= (שנת הגאלה באמצע      

  שנה הגאלה 19א עוד "ז, למנינם 2012אנו כעת בשנת      

 ה יהוה את השמים ואת הארץ את הים וכל כי ששת ימים עש )11
  אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת      

  =גימל + ויקדשהו      

  אהיה אשר אהיה וכך בי עץ החיים ) מהשם(בימי גאלתי ממשה =  )11

      ממש וכאן שעשועי בתוכי ברית התורה מהאותיות המילים ולשון     

  דשהקֹ     

ך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר יהוה כבד את אבי )12

  =גימל + נתן לך 

יום גאלת אדני אל אהיה אשר אהיה מלך עולם כך ברית דתך =  )12

 מנביא עמך נכון
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  =גימל + לא תרצח  )13

  חיצרת גאל למֹ =  )13

 =גימל + לא תנאף  )14

  גאלת פנים אל= גאל אמת לפני =  )14

 =גימל + ב לא תגנֹ  )15

  גאלת מגן לבי=  )15

 =גימל + ך עד שקר לא תענה ברע )16
  עיקר דעת גאלה עברך נשלם= ) 16

 =גימל + ד בית רעך לא תחמֹ  )17
  מיד לחכם גאלת עברית= ) 17

  ד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לא תחמֹ ) 18

  =גימל + לרעך      

  אל ודעתו שורש כוחו מולי שער עולם דור חכם בראי אור גאלת =  )18

  אמת
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  =גימל + תיו , יוד, פה, ואו, סמך=  'ג+ סופית =      

  )האלהות= (יום אמת גילו סוד היפוך =      

  )כיפה היא החלקיק האלהי= (יום אמת גילו סוד וכיפה =      

  =יום אמת גילו מסוד כיפה =       

  =סוף תוכי ומיד יום גאלה =      

  =גילוי סופך ודתי המאום =      

  = גילוי כספו ודתי המאום=      

  =היום סופך גדול ואמיתי =      

  = היום כספו גדול ואמיתי=      

  )'האות ג= (מסופך ומיד גילוי האות =      

  = גילוי דתך והמאום סופי=      

  =סגלתך פו והיא מיד יומו =      

  =יומו פו מיד והיא סגלתך =      

  =היום מיד סוף גילו אותך =      

  =אתה ויומך מיד גילו סוף =      

  =א סגלתי ופו מיד יומך הי=      

  =יומי וגאולתך מיד הסוף =      

  יומך וגאלתי מיד הסוף=      
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  'ב-'אותיות א

  =גימל + פה , למד, אלף=  'ג+ אלף 

  מגדל מפלא לי פה ׁ= 

  

  =גימל + תיו , יוד, בית=  'ג+ בית 

  גילתי בו יום דתו= 

  

  =גימל + למד , מם, יוד, גימל=  'ג+ גימל 

  לים גדוליםמממגדל = 

  

  =גימל + תיו , למד, דלת=  'ג+ דלת 

  יםמדלדת מל ילוג= 

  

  =גימל + אלף , הא=  'ג+ הא 

  מפלאי גאלה= 

  

  =גימל + ואו , אלף, ואו=  'ג+ ואו 

  וגאלו פו אל איום) ואל איום גאלו פו(= 

  

  =גימל + נון , יוד, זין=  'ג+ זין 

  נזמן גילוי דינו= 

  

  =גימל +  תיו, יוד, חית=  'ג+ חית 

  מיד גילו תחיתו= 

  

  =גימל + תיו , יוד, טית=  'ג+ טית 

  יטו מיד תגליותי= 
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  =גימל + דלת , ואו, יוד=  'ג+ יוד 

  ולי מיד אות גדול= 

  

  =גימל + פה , כף=  'ג+ כף 

  כיפף מגלה= 

  

  =גימל + דלת , מם, למד=  'ג+ למד 

  מלמד לי דת מגלם= 

  

  =גימל + מם , מם=  'ג+ מם 

  ים ממםמגל= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון=  'ג+ נון 

  יום ונגאלנו= 

  

  =גימל + כף , מם, סמך=  'ג+ סמך 

  ממך מגלים סף= 

  

  =גימל + נון , יוד, עין=  'ג+ עין 

  וגילנו מיד ענין= 

  

  =גימל + הא , פה=  'ג+ פה 

  גאל יפה קומו פו= 

  

  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק=  'ג+ צדיק 

  גילוי קץ דת קדם ילד פו= 
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  =גימל + פה , ואו, קוף=  'ג+ קוף 

  קומו פו גאל יפה= 

  

  =גימל + שין , יוד, ריש=  'ג+ ריש 

  מיד נשריש גילוי= 

  

  =גימל + נון , יוד, שין=  'ג+ שין 

  ינון גילנו משדי= 

  

  =גימל + ואו , יוד, תיו=  'ג+ תיו 

  יום גילוי ודאות= 
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  =  'ג+ נה אות שו= האנושות 

  =גימל + תיו , ואו, שין, ואו, נון, אלף, הא= 

  =גילוי אל מפו אני ואנו האנושות = 

  =אני אומן ופו גילוי אל האנושות = 

  אני אומן ופו גילוי אל אות שונה= 

  

  =גימל + שין , דלת, קוף=  'ג+ ש קדֹ 

  =מפו ניגלת לי קדש = 

  =קוני לי שפת מגדל = 

  קוני לשפתי מגדל= 

  

  =גימל + דלת , אלף, מם, בית, ואו, טית=  'ג+ מאד  טוב

  טוב מאד גילתי פו למילת אמת= 

  

  =גימל + תיו , ואו, יוד, ואו, ריש, שין, פה, אלף=  'ג+ אפשרויות 

  =אפשרויות פו אין ויש ילדו יום גאלה = 

  =אור שפותי אין ויש ילדו יום גאלה = 

  פירוש אות אין ויש ילדו יום גאלה = 
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  =גימל + בראשית ברא אלהים את    

        השמים ואת הארץ

  

  =                 אברהם אב אמיתי=      

    תורה יצאה גאלת ישראל ממש        

  

  =        אברהם אהב תורה אמיתית=      

  יצא ממש גאל ישראל         

  

  =        יהוה אמר מצאתי את שם=      

  גאלת ישראל  אברהם בי        

  

  =        משמי אב אברהם מצאתי=      

  תורה היא גאלת ישראל         

  

            אבי אברהם מצאתי    =   

  תורה היא גאלת ישראל ממש         
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  =בראשית ברא אלהים את    

        השמים ואת הארץ

  

  =שמי אברהם אהב את       =      

    א תורה אמתישראל יצ        

  

          תורה יצא אמת שמי   =   

  אברהם אהב את ישראל        

  

  

  =גימל + והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום    

        ורוח אלהים מרחפת על פני המים

  

     ישראל נוצרה גאלה תחיה פו מתים        

  =          מפתח יהוה      =

  תורה יפהמעולם עליון בו חכמה ו        

  

          ישראל נוצרה גאלה פו תחיה מתים=      

  יהוה בו חכמה ותורה יפה מעולם עליון        

  

  =  'ג+ החלומות אמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, תיו, ואו, מם, ואו, למד, חית, הה= 

  =אלי ואדם פו מילם יום גאלה ותחית המתים = 

  גילו פו יום תחית המתים ממול אל ואדם= 
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  =גימל + אלף , בית, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם הבא 

  =עולם הבא מאמת מיד גילוי פלא = 

  =עולם האמת מנבא מיד גילוי פלא = 

  עולם הבא נפלא מיד מיום גאלתי= 

  

  = 'ג+ האמונה יפה 

  הנה מפו ימי גאלה= 

  

  =  'ג+ יהוה פה אמן = ' ג+ האומן היפה = ' ג+ האמונה יפה 

  =גימל + הא , פה, יוד, הא, נון, ואו, מם, אלף, הא= 

  =אדם הוא אומן אלוף הנה פו ימי גאלה = 

  =אני אדם אלוף הנה הוא מפו יום גאלה = 

  =האמונה יפה גאלנו יום אדם הוא פלא = 

  =ה אמן גאלנו יום אדם הוא פלא יהוה פֹ = 

  האומן היפה גאלנו יום אדם הוא פלא= 

  

  =גימל + תיו , ואו, ריש, חית ,תיו, הא=  'ג+ התחרות 

  =אותיותי גילתי המשיח ואור = 

  =המשיח ואותיותי גילתי אור = 

  גילתי אור המשיח ואותיותי= 

  

  =הה , מם, למד=  למה

  מדמה למה= 

  

  =הא , מם, למד=  למה

  למה מאדם= 
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  =גימל + הה , מם, למד=  'ג+ למה 

  =ממגלה מיד למה = 

  =מגלה מיד מלמה = 

  ם מילהמדמה גל= 

  

  =גימל + הא , מם, למד=  'ג+ למה 

  =מגדלם מאלהים = 

  =אדם מגלים למה = 

  =מלמדים מגאלה = 

  למה מדמים גאל= 

  

  =גימל + מם , למד, עין, נון, הה, דלת, ואו, סמך=  'ג+ סוד הנעלם 

  סוד הנעלם נכון מולי מיד מגלה אמת= 

  

  = מם, למד, עין, נון, הא, דלת, ואו, סמך=  סוד הנעלם

  סוד הנעלם נכון מולי אדם אמת= 

  

  =גימל + מם , למד, עין, נון, הא, דלת, ואו, סמך=  'ג+ סוד הנעלם 

  =סוד הנעלם נכון מולי מיד גאל מאמת = 

  מול מלך אלהים אמת נוסד יום גן עדן= 

  

  =  'ג+ תורת הקבלה 

  =גימל + הא , למד, בית, קוף, הא, תיו, ריש, ואו, תיו= 

  =ש ו גאלתי אמיתית בי אור קדֹ יהוה פו מול= 

  יהוה פו מולי בו אור קדש גאלתי אמיתית= 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, למד, מם, עין=  'ג+ עמל התורה 

  ) =אורו עמלי(שמי יהוה אמת מיד נגאל אור עולמי = 

  =יש ואין ) ואור עמלי(האמת מגלה מיד אור עולמי = 

  =ה אמת עולמי אור נשמה מיד ימי גאל= 

  ואור עמלי נשמה מיד ימי גאלה אמת= 

  

  )י אומר עמל לימוד תורה"רש(אם בחקתי תלכו 

  =  'ג+ בחקתי תלכו  –אם 

  =גימל + ואו , כף, למד, תיו, יוד, תיו, קוף, חית, בית= 

  =פו בתוכי ילדתי גילוי פיתוח קדום ואמת = 

  פו בתוכי לי דתי גילוי פיתוח קדום ואמת= 

  

  =גימל + יוד , תיו, קוף, חית=  'ג+ חקתי 

  =גילוי פיתוח קדמותי = 

  חקתי פו יום גילוי דת= 

  

  )פרה אדמה חקת התורה(

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת התורה 

  ק שפות אמיתיחֹ ) גימל(אור יהוה גילוי אות = 

  

  =מל גי+ למד , אלף, הא, תיו, ואו, שין, יוד=  'ג+ ישות האל 

  =אל פו אין ויש , אדם גילה מולו דתי= 

  דתי מולו מיד גאלה, אל פו אין ויש= 
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  =  'ג+ תחית המתים 

  =גימל + מם , יוד, תיו, מם, הא, תיו, יוד, חית, תיו= 

  =מדודי ויומו גילו תחית המתים אמיתי = 

  מדודי אמיתי ויומו גילו תחית המתים= 

  

  =חק המח וטבע = ק חוב מטעה חֹ = המח וחק טבע 

  =  'ג+ ק החוב טעם חֹ = 

  =גימל + עין , בית, טית, קוף, חית, ואו, חית, מם, הא= 

  =יומי האמיתי מפתחותי תיקון חטא העגל = 

  =תחית מתים היא פו וימי תיקון חטא העגל = 

  =תגליתי אמיתית אנו פו ימי המח וחק טבע = 

  =תגליתי אמיתי אנו פו ימי חוב מטעה חק = 

  = ק טעם החובחֹ ימי יתי אמיתי אנו פו תגל= 

  ת גאלתי טבע החייםיום קוני פתח אמיתּו= 
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  .ונתקן לאורך הדורותי אומר שחטא העגל הולך "רש

התיקון הנצרך הוא חטא , קודם החטא, כדי להגיע לדרגת אדם הראשון

  .העגל

  ד"ב פסוק ל"שמות פרק ל

  

         ועתה לך נחה את העם אל אשר       

  =גימל +            דברתי לך הנה מלאכי ולך לפניך     

  וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם     

  

  מלך אדני יהוה אלהים פניך פו אמת         

  = 70 =      ק עולםבך לדת דת ברית מילה חֹ =      

  כך הפעם ישראל תיקן לו חטא העגל        

  

  י לדת דתך  לי כל פני אל יהוה מלכ        

  = 70=         קבע ברית עולם מחיה מתים כך  =      

  אדם הראשון פה פלא תיקון חטא העגל        

  

  =פנים לתורה       70אותיות אלה הם  70=      

  התומכים באמת אחת זּו        

  

  ה אל יהוה אדני מלך אמת פניך פֹ         

  בע     דת עברי ילד פלא ק, מתיםמחיה =      

  כך מושלם תיקון לחטא העגל, לתורה        
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  =גימל + עין , גימל, יוד, הא=  'ג+ היגע = הגיע 

  =הגיע מולי מיד ניגאל = 

  היגע מולי מיד ניגאל= 

  

  =עין , גימל, יוד, הא=  היגע= הגיע 

  =הגיע מולי אדני = 

  היגע מולי אדני = 

  

  =גימל + הא , מם, דלת, יוד, קוף=  'ג+ קידמה 

  =קידמה גילו פו מלמד אמת = 

  =מדת קדם גילו פו אלהים = 

  =קדום גילו פו למאמת = 

  מדת קדם גילו פו אלהים = 

  

  =גימל + מם , ואו, דלת, קוף=  'ג+ קדום 

  קדם גילו פו מול אמת= 

  

, אלף, טית, חית, למד, נון, ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקון לחטא העגל 

  =גימל + ד למ, גימל, עין, הא

  =אדני פו מולו תיקון לחטא העגל ולפני מיד מדתי יום גאלתי = 

  =פני אדני פו מולי מדתו לו תיקון לחטא העגל מיד יום גאלתי = 

  =אדני אל קוני גדול פו לפני נולד גילוי טעם אות מחיה מתים = 

  =פני אדני אלי קוני גדול טעמו לו פו מחיה מתים ילד גאלתנו = 

  לות מחיה מתיםאלי קוני פו גדול טעמו ילד לנו גאֻ  פני אדני= 
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  =הנטע פה חקת המצות = תעצומה קטנה פתחה 

  =נטעת פה חקת המצוה = מצוה קטנה פתח העת = 

  = 'ג+ הנה מפתח קץ הטעות = העת פתח מצוה קטנה = 

  )הטעות היא חטא העגל(

  , ואו, עין, טית, הא, צדיק, קוף, חית, תיו, פה, מם, הא, נון, הא= 

  =גימל + תיו 

  =קדמונו אמיתי הנה אותיותי מצאו יפה פו תיקון חטא העגל = 

  =אותיות יהוה קדמון אמיתי נימצא פו יפה תיקון חטא העגל = 

  אותיות יהוה קדמון אמיתי יפה נימצא פו תיקון חטא העגל= 

  

משה רבנו זכה שדורו יתקן .  אדם הראשון חטאו באכילה מעץ הדעת

הדעת מיד לפני מעמד הר סיני ואז בעלותו ההרה את חטא עץ 

י "חטאו ישראל כשהוא לא היה שם ע, לארבעים יום לקבל את התורה

לכן , חטא העגל ושוב פגמו באותו בחינה וחסרון כמו בחטא עץ הדעת

התיקון הנצרך כיום כדי להגיע לדרגת אדם הראשון קודם החטא הוא 

ש שחטא העגל הולך ונתקן י על חומ"וכן מביא רש תיקון לחטא העגל

  ד"ב פסוק ל"שמות פרק ל –לאורך הדורות 

  

  =גימל + הא , מם, למד=  מגלה= ' ג+ למה 

  =אל מגלה מדמים = 

  =מגלה מדמים אל = 

  למה מדמים גאל= 

  

  =תורתי שמחה = משה תחרותי = שימחת תורה = השם תחרותי 

  תורת המשיח= 
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  =גימל + ו תי, ואו, תיו, דלת=  'ג+ דתות = תודת 

  גילתי יומו ואותיות= 

  

  =גימל + תיו , דלת=  'ג+ דת 

  גדולת מילתי= 

  

  =  'ג+ אדם פו לו פלא 

  =גימל + אלף , למד, פה, ואו, למד, ואו, פה, מם, דלת, אלף= 

  =יום גאלת אבא יהוה לו פלא אל אדם פתאום פו מולי דודי = 

  =דודי  יום אהבתי אל גאל לו פלא אל אדם פתאום פו מולי= 

  =יום גאלת אבא יהוה לו פלא אל דודי פתאום פו מולי אדם = 

  =אמת גילו יהוה אבא לו פלא אל דודי פתאום מולי פו אדם = 

  =אלהים אוהב אותי לו פלא אדם פתאום פו מולי דודי גאל = 

  = יהוה אבא אמת ולי פלא דודי פתאום פו לו אדם מולי גאל= 

  =דודי גאל אדם פו לו פלא  יהוה אבא אמת ולי פתאום מולי= 

  =יום אהבה אות אלי פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 

  =אל הוא יום אהבתי פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 

  =אות בי הוא אלהים פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 

  אלהים בי הוא אות פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 
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  = מצפנך הותר = הותר מצפנך = ה מצפנך תור

  =הצורף נתמך = כן הצורף מתֹ = כן צרוף מהתֹ = 

  =נוצרת מהפך = נוצרת מכפה = כן הפורץ מתֹ = 

  =  'ג+ מכפת הנוצר = מכפת הרצון = 

  =גימל + ריש , צדיק, ואו, נון, הא, תיו, פה, כף, מם= 

  =נוצרת מכפה אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =צפנך אין ויש קדום פו ימי גאלה תורה מ= 

  =מצפנך הותר אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =כן אין ויש קדום פו ימי גאלה צרוף מהתֹ = 

  =כן אין ויש קדום פו ימי גאלה הצורף מתֹ = 

  =הצורף נתמך אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =נוצרת מהפך אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =דום פו ימי גאלה מכפת הרצון אין ויש ק= 

  מכפת הנוצר אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  

  'פסוק ד' דברים ואתחנן פרק ה

  פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש

  =גימל + שין , אלף, הא, כף, ואו, תיו, מם=  'ג+ מתוך האש 

  =גאל פו מול מכיפה אין ויש אמת = 

  =גאל פו מול הפכים אין ויש אמת = 

  =ילו מהפך אין ויש אמת אל מפו ג= 

  = אל מפו גילו מכפה אין ויש אמת= 

  =אל פו מאמת אין ויש גילו מהפך = 

  = אל פו מאמת אין ויש גילו מכפה= 

  =גילו פו אל מאמת אין ויש מכפה = 

  גילו פו אל מאמת אין ויש מהפך= 
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  =שין , אלף, הא, כף, ואו, תיו, מם=  מתוך האש

  = אל פו ומהפך אין ויש אמת= 

  אל פו ומכפה אין ויש אמת= 

  

  =  'ג+ מעשה מרכבה 

  =גימל + הא , בית, כף, ריש, מם, הא, שין, עין, מם= 

  אמן גילה ממך פני ימי מעשה בראשית= 

  

  =  'ג+ מעשה בראשית 

  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית, הא, שין, עין, מם= 

  =ם בי פני אלהי, שרש שם אותיותי לי ימי גן עדן= 

  נביא עליון פה מיד גילוי שרש נשמתי אמיתי= 

  

  = 'ג+ ל שמות הכֹ = התוך שלם 

  =גימל + תיו , ואו, מם, שין, למד, כף, הא= 

  =הכל שמות פו ימי אדם גילו אמן = 

  =התוך שלם פו ימי אדם גילו אמן = 

  יש ואיןמדת פו מולו ממך גאלה = 

  

  =גימל + הא , בית, קוף, נון, ואו, ריש, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה 

  פני אמת גילו אין ויש פו זכר ונקבה= 
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  = 'ג+ אהיה ישנו = אנשי יהוה = האין והיש 

  =גימל + שין , יוד, הא, ואו, נון, יוד, אלף, הא= 

  =מגדל אדני לנו פו יש ואין הוא והיא = 

  =האין והיש גאלו אדני ואנו לו פו מיד = 

  =נו פו מיד אהיה ישנו ואדני לו גאל א= 

  =אנשי יהוה אדני גאל ואנו לו פו מיד = 

  = אין ויש פו יהוה אדני אל אומן גדול= 

  גאלנו מיד לשוני אדני פו הוא והיא = 

  

  חפרשת נֹ 

  נביא פרץ קבל שכל= רף קבל שכל נביא צִ = קץ כל בשר בא לפני 

  

  =  גימל+ קץ כל בשר בא לפני 

  =לב ישראל קיבל מצפנכג = 

  =רף קיבל שכל צֹ גאל מבין = 

  גאל צרך קיבל שכל מבין= 

  

  =' ג+ שפתי ממח = ממשפחתי = מפתח שמי = פת ממשיח 

  =גימל + תיו , פה, יוד, מם, חית, מם, שין=  'ג+ שם חם יפת = 

  ממשפחתי גילתי מיום הדמיון= 

  

  יגעת ומצאת תאמין

  =גימל + תיו , עין, גימל, יוד=  'ג+ תגיע = יגעת 

  =ו לנו ימי תגיע מיד גיל= 

  יגעת מיד גילו לנו ימי= 

  

  



 הצורף
 

 

145 
 

  =גימל + עין , יוד, גימל, נון=  'ג+ נגיע 

  =מולי גילנו ימי גן עדן = 

  גילנו מולי מיד נגיע= 

  

  =  'ג+ משיח מתורתי 

  =גימל + יוד , תיו, ריש, ואו, תיו, מם, חית, יוד, שין, מם= 

  =משיח מתורתי גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =חיי ממש גילוי יומו ודתו מיד אין ויש  תורת= 

  =שם תורת חיים גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =תורתי ממשיח גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =ימי שם תחרות גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =שמי מתחרותי גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =יש שמים תחרותי גילוי יומו ודתו מיד אין ו= 

  )שומרים תחית(

  שומר מתחיתי גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  

  =גימל + למד , למד, חית=  'ג+ חלל 

  חלל מיד מדת= 

  

  =גימל + שין , למד, חית=  'ג+ חלש 

  ניגלת מיד למשיח= 

  

  =גימל + שין , חית=  'ג+ חש 

  ניגלתי משיח= 

  )משיח= חשים (
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  התודעה עיברה את האות גימל

  ) =התוכן הפנימי הוא ההודעה( הודעה עברית= ' ג+ יברה תודעה ע

  =  'ג+ עבר הוה עתיד = עברי התודעה = תודעה עבריה = 

  =גימל + דלת , יוד, תיו, עין, הא, ואו, הא, ריש, בית, עין= 

  =אמיתות יהוה אלי ידוע ולי גן עדן בראשיתו = 

  =גילתי לנו מיד דעת עברית אין ויש הוא והיא = 

  =ות יהוה אל ידוע לי ימי בראשית גן עדן אותי= 

  =גילוי אדני אמיתי ) אות גימל(עבר הוה עתיד אות לשוני = 

  =תודעה עיברה אות לשוני גילוי אדני אמיתי = 

  =אות לשוני גילוי אדני אמיתי  הודעה עברית= 

  אות לשוני גילוי אדני אמיתי  עברי התודעה= 

  

  = 'ג+ יד היש והאין מ= אני משה יהודי = שמי יהוה אדני 

  =גימל + נון , יוד, אלף, הא, ואו, שין, יוד, הא, דלת, יוד, מם= 

  =מיד האין והיש פלא אדם אומן ונולד גילוי דתו = 

  =אני משה יהודי אדם אומן ונולד גילוי פלא דתו = 

  =שמי יהוה אדני אומן פלא נולד גילוי אדם ודתו = 

  = וי אדם ודתואני משה יהודי אומן פלא נולד גיל= 

  =מיד האין והיש פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו = 

  =פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו  אני משה יהודי= 

  =פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו  שמי יהוה אדני= 

  =פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו  יהודי אני השם= 

  =פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו  נהיהודי יש אמֻ = 

  גדול אני ודתו ילדנו אות ונפש מילים י אדנייהוד= 
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, שין, נון, יוד, נון, דלת, אלף, הא, ואו, הא, יוד=  'ג+ יהוה אדני נשמתי 

  =גימל + יוד , תיו, מם

  =יהוה אדני נשמתי אימון ואות נולדנו פו מיד אלי גדול = 

  =יהוה אדני אומן גדול אני ודתי ילדנו אות ונפש מילים = 

  =נשמתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד  יהוה אדני= 

  =הנה מדתי אין ויש אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =הנה אני שמי ודתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =הנה אין ויש תמיד אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =מיד הנה אדני משויתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו = 

  =מדתי שינון אהיה אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =תדמין האין והיש אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =האין והיש נתמיד אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =יהוה אדני ונשמתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =אל ופניו נולדו מיד  שינן מיד את יהוה אימון גדול אות= 

  =אני נשמת היהודי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  אני נשמה יהודית אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 
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  =היא שמי והננו דתי = דתי היא משה ינון = דתי משה היא ינון 

 =אין ויש מיד תהנה = הנה אין ויש תמיד = הנה מדתי אין ויש = 

  = יהודי שינן האמת = הנה אדני משויתי = ין האין והיש תדמ

  = מדתי שינון אהיה= שינן מיד את יהוה = ני שמי ודתי הנה א= 

, נון, יוד, נון, דלת, אלף, הא, ואו, הא, יוד = 'ג+ יהוה אדני נשמתי = 

  =גימל + יוד , תיו, מם, שין

  =לנו ואדם יהודי נגא, אדני אותיות מילים ושפה נולדנו= 

  =אנו אותיות מילים ושפה נולדנו , אדני אמן יהודי גדול= 

  =גילנו יהוה אדני פו אין ויש אנו מולו מיד נולד דת אמת = 

  =גילנו אין ויש פו אדני יהוה אומן ונולד לו מיד דת אמת = 

  =אין ויש גילו פו אדני יהוה אומן ונולד לנו מיד דת אמת = 

  )מתל היא דת א"שיטת הצירופים הנ(

  =אנו אין ויש נולדנו פו מיהוה אדני גילו מיד דת אמת = 

  מיהוה אדני נולדו פו אין ויש אנו גילנו לו מיד דת אמת= 

  

  =ך המצות אני יוצר תֹ = יצרנו המצאת תוכי = כי מציון תצא תורה 

  =תוכי המצאתי רצון = נוצר המצאתי תוכי = כן אמת יוצר ציוה תֹ = 

  =יצאתי מתוך הנוצר = אתי מתוך הרצון יצ= תוכי המצאתי נוצר = 

  =מציאות יצרה תוכן = הרצון יצאת מתוכי = הנוצר יצאת מתוכי = 

  =היא תמצית רצוני = אנכי צורתי המצות = כן המציאות יוצר תֹ = 

  נוצר הוא תמציתי= הוא תמציתי נוצר = 
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  =גימל + מם , ואו, חית, ריש=  'ג+ רחום = מרוח = חומר = חמור 

  =חמור = חומר = מרוח = גילוי אמת שמי רחום = 

  =חמור = חומר = מרוח = יום גאלתי שמי רחום = 

  =חמור = חומר = מרוח = גילוי אמת מור משיח = 

  =חמור = חומר = מרוח = יום גאלתי מור משיח = 

  =חמור = חומר = מרוח = יום גאלת שומר חיים = 

  חמור  =חומר = מרוח = אמת גילו שומר חיים = 

  

  =נון , מם, זין=  זמן

  מינון זמן= 

  

  =מם , ואו, קוף, מם=  מקום

  מקום פו מאום= 

  

  =גימל + דלת , יוד, תיו, עין=  'ג+ עתיד 

  גילנו לדת יום עתיד= 

  

  =למד , גימל, עין=  עגל

  נעל מיד גימל= 

  

  =גימל + למד , עין, נון=  'ג+ נעל 

  לנו גן עדן מילים= 

  

  =גימל + מם , מדל, שין=  'ג+ שלם 

  נגדל מילים ממש= 
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  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  =אין ויש ממולם מגדל = 

  =מולי מיד גאלנו ממש = 

  =מולי מיד נגאלו ממש = 

  =שמים מולנו מיד גאל = 

  גילו ממול אדני ממש= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין, הא=  'ג+ השלום 

  =אני מולו מיד גאלה ממש = 

  =אימון ממש אלהים גדול = 

  =אלהים אומן שמים גדול = 

  =ממולי אדני וגאלה ממש = 

  =אין ויש ממול גאל מדמה = 

  =מילים גאלו אדם ונשמה = 

  אדם ונשמה גאלו מילים= 

  

  )מגלים מיד אל מנשמת אדם(= מיד אל = לי אדם 

  

  =גימל + הא , מם, למד, שין, נון=  'ג+ לנשמה = ' ג+ נשלמה 

  )אות גימל נשלמה= (שלמה מיד גילנו מאמן נ= 

  )אות גימל נשלמה= (גילנו מיד מאמן נשלמה = 

  )גילנו שאות גימל נשלמה מאמן(מאמן גילנו מיד לנשמה = 
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צירוף האותיות של המשפטים הללו יצר את יצוג שמות המילים ומהם 

  :נולדה השפה

  = ש איכה בתורהזמן יום קדֹ 

  =כי ש זמנים בתוהאור הקדֹ = 

  =זמן ימי אות וברכה קדשה = 

  =זמן אמיתי וברכה קדושה = 

  =שה האור בתוכי מזמין קדֻ = 

  =שה בתוכי מזמינה אור קדֻ = 

  יהוה זמנך בראשית קדום= 
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, אלף, זין, ריש, כף, בית, שין, יוד=  'ג+ יש בך רז אמת יהוה קדמון 

  =גימל + נון , ואו, םמ, דלת, קוף, הא, ואו, הא, יוד, תיו, מם

יש בך רז אמת יהוה קדמון אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

רז בדתך אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה , האין והיש מקום= 

  =יפה 

יהוה קם יש בך רז דת אומן אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה יהוה אדני שב קם מתוך רז אותיות = 

  =יפה 

אנכי יהוה שב מקום רז דת אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

מיום שדי אתה זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

דתי שמים הוא זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

ה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה שמי מדתי הוא זכר ונקב= 

  =יפה 

האות שמי מיד זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

הכבד והאמת רז שמי קוני אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

יש יקום אמת הנה רז כבדו אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

קדום הארה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה  יש בתוך זמני= 

  =יפה 
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יש זמן קדום תורה היא בך אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

בתוך יהוה אדני קם שם רז אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  מקור יהוה אדני זך משבת אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  קור שבת מיהוה אדני זך אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה מ= 

  =יפה 

  ימי אמונה קדשה בתוך רז אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  ש אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה תוכי וזמני אברהם הקדֹ = 

  =יפה 

  ה בך רז נשמתי והיא קדומה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפ= 

  =יפה 

  רז מקדם בתוך היש והאין אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  אות משה מידי זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  אני משה הקדום רז בתוכי אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  דו מילים ושפה רז קדום נשמה היא בתוכי אותיות ניגאלנו פו נול= 

  =יפה 

  שם זכר ונקבה הוא ימי דת אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  מרז שבת אנכי יהוה קדום אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 
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  ש ברא מתוכי זמן אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה יהוה קדֹ = 

  =יפה 

  ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה כבוד קונ אתה רז השמים אותיות = 

  =יפה 

  יקום אמת הנה יש רז כבוד אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  זמן אמת קישר כבוד יהוה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  רז בקדמות שמי אנכי יהוה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  הנביא אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה  תוכי קדום רז משה= 

  =יפה 

  יקום ודתך רז משה הנביא אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  רז נשמתי קדומה והיא בך אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יהוה זמנך בראשית קדום אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  בראשית זמנך קדום אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה יהוה = 

  =יפה 

בך רז נשמתי והיא קדומה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

האין והיש מקום רז בדתך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יהוה קם יש בך רז דת אומן אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =פות וש

  



 הצורף
 

 

155 
 

אנכי יהוה שב מקום רז דת אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יהוה אדני שב קם מתוך רז אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

מיום שדי אתה זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

ו מיד לנו דת דתי שמים הוא זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פ= 

  =ושפות 

שמי מדתי הוא זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

האות שמי מיד זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

ד והאמת רז שמי קוני אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת הכבֹ = 

  =ושפות 

נו אלהים יפה פו מיד לנו דת יש יקום אמת הנה רז כבדו אנו גיל= 

  =ושפות 

יש בתוך זמני קדום הארה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יש זמן קדום תורה היא בך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

בתוך יהוה אדני קם שם רז אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

ך משבת אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת מקור יהוה אדני ז= 

  =ושפות 

מקור שבת מיהוה אדני זך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 
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שה בתוך רז אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת ימי אמונה קדֹ = 

  =ושפות 

בך רז נשמתי והיא קדומה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

מקדם בתוך היש והאין אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת רז = 

  =ושפות 

אות משה מידי זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

אני משה הקדום רז בתוכי אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

רז קדום נשמה היא בתוכי אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =שפות ו

הוא שם זכר ונקבה ימי דת אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

ימי דת הוא שם זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

מרז שבת אנכי יהוה קדום אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

פו מיד לנו דת ש ברא מתוכי זמן אנו גילנו אלהים יפה יהוה קדֹ = 

  =ושפות 

כבוד קוני אתה רז השמים אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יקום אמת הנה יש רז כבוד אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

זמן אמת קישר כבוד יהוה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 
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לנו אלהים יפה פו מיד לנו דת רז בקדמות שמי אנכי יהוה אנו גי= 

  =ושפות 

תוכי קדום רז משה הנביא אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יקום ודתך רז משה הנביא אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

רז נשמתי קדומה והיא בך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

קדום אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת יהוה זמנך בראשית = 

  =ושפות 

יהוה בראשית זמנך קדום אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יש בך רז אמת יהוה קדמון גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

האין והיש מקום רז בדתך גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

ם יש בך רז דת אומן גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יהוה ק= 

  =יפה 

אנכי יהוה שב מקום רז דת גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

יהוה אדני שב קם מתוך רז גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

ה מיום שדי אתה זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפ= 

  =יפה 

דתי שמים הוא זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 
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שמי מדתי הוא זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

האות שמי מיד זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

דנו מילים ושפה ד והאמת רז שמי קוני גילתי אות ואנו פו נולהכבֹ = 

  =יפה 

דו גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יש יקום אמת הנה רז כבֹ = 

  =יפה 

יש בתוך זמני קדום הארה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

יש זמן קדום תורה היא בך גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה  בתוך יהוה אדני קם שם רז גילתי= 

  =יפה 

מקור יהוה אדני זך משבת גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

מקור שבת מיהוה אדני זך גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

שה בתוך רז גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה ימי אמונה קדֹ = 

  =יפה 

ש והאין גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה רז מקדם בתוך הי= 

  =יפה 

אות משה מידי זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

אני משה הקדום רז בתוכי גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 
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  אני משה בתוכי הרז קדום גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  ז קדום נשמה היא בתוכי גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה ר= 

  =יפה 

האות מיד שמי זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יפה = 

=  

  שם זכר ונקבה הוא ימי דת גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  ושפה  מרז שבת אנכי יהוה קדום גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים= 

  =יפה 

  ש ברא מתוכי זמן גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יהוה קדֹ = 

  =יפה 

  כבוד קוני אתה רז השמים גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יקום אמת הנה יש רז כבוד גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  נו פו נולדנו מילים ושפה זמן אמת קישר כבוד יהוה גילתי אות וא= 

  =יפה 

  כי יהוה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה רז בקדמות שמי אנֹ = 

  =יפה 

  תוכי קדום רז משה הנביא גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יקום ודתך רז משה הנביא גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

יא בתוכי גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה רז נשמתי קדומה וה= 

  =יפה 

  יהוה זמנך בראשית קדום גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יפה= 
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  =  'ג+ תורה אלי שמח 

  =גימל + חית , מם, שין, יוד, למד, אלף, הא, ריש, ואו, תיו= 

  =הרוח שלו אמת אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי תורה יש מח אל = 

  =שלם הריח אות אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =משיח אל תורה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =אל משיח תורה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =ראשו מתחילה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =תורה אלי שמח אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =שם אור תחילה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =שם אור התחיל אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =משה יתחל אור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =משה תחיל אור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =השם תחיל אור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =וימי גאלתי  אדם פו מיד לשוני) אל ישו מתחרה= (

  =מח השתיל אור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =שתל מחיה אור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =שלם תחיה אור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =חיה תאור שלם אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =שחרות אלהים אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =פו מיד לשוני וימי גאלתי  חש תאור מילה אדם= 

  =המח שלי תאור אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =המח שלו יתאר אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =ישו אמר תחלה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =למשיח תאורה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =לו תאור המשיח אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 
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אדם פו מיד לשוני וימי ) לא טוב היות האדם לבדו(ות ראש למח הי= 

  =גאלתי 

  =היות לראש מח אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =חת אור שלי אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי המֹ = 

  יאר שלות המח אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 
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  =  'ג+ אם בחקתי תלכו 

  =גימל + ואו , כף, למד, תיו, יוד, תיו, קוף, חית, יתב, מם, אלף= 

  =אם בחקתי תלכו פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =חכם קיבלת אות פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =קיבלת כח ואמת פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =תוך לבי חק אמת פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =בלו כחי פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום אמת תק= 

  =בתוך אמת לי חק פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =קבלתי אות חכם פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =חכם תקבל אותי פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =קיבלת כח ואמת פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו  אם בחקתי תלכו פו= 

  =חכם קיבלת אות פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =תוך לבי חק אמת פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =אמת תקבלו כחי פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =בתוך אמת לי חק פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =יד לי מפי גילוי דתו קבלתי אות חכם פו פתאום ומ= 

  חכם תקבל אותי פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  

  =גימל + יוד , תיו, קוף, חית=  'ג+ חקתי 

  יום דת פו גילוי חקתי= 
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, תיו, יוד, תיו, ואו, צדיק, מם, תיו, אלף, ואו=  'ג+ ואת מצותי תשמרו 

  =גימל + ואו , ריש, מם, שין

  =ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי  ואת מצותי תשמרו יומו= 

  =תורתי מצאו שמות יומו ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי = 

  =מצאת שמו ותורתי יומו ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי = 

  =צורת שמותיו אמת יומו ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי = 

  =צורת אותיות ממש יומו ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי = 

  ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי צורת אותות שמים יומו = 

  

  =  'ג+ ועשיתם אתם 

  =גימל + מם , תיו, אלף, מם, תיו, יוד, שין, עין, ואו= 

  =ועשיתם אתם יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =ועשיתם אמת יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =את משמעותי יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =ממש עת יום מילים וגילנו פו אדני  אותי= 

  =עת אות שמים יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =שמי עת ואמת יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =יום שעת אמת יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =אות משמעתי יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =שמועתי אמת יום מילים וגילנו פו אדני = 

  מילים מגן עדן אמיתיאלי ויומו שפתו ו= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, יוד, הא, יוד, ואו=  'ג+ ויהי אור 

  אושרי פו הוא יום אלי ודודי גאל= 
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  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הה, תיו, דלת=  'ג+ דת המשיח 

  =מלחמת יהוה שויתי לנגדי תמיד = 

  =שויתי יהוה לנגדי תמיד מלחמת = 

  ד דת המשיחתגליתי היום לנו מי= 

  

  האל יצר את האדם עפר מן האדמה     

  ונפח באפיו נשמת חיים זה אומר     

  שמתוכו נפח שגם בתוכו נשמה     

  =  'ג+ עפר מן האדמה 

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף, הא, נון, מם, ריש, פה, עין= 

  אור מילים פה גן עדן לאל נשמה יפה מאמת= 
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  = להים את השמים ואת הארץבראשית ברא א

  =אש אמת האור מציאת תורה  אברהם אב שלי= 

  =אברהם אב אמת שלי אש האור מציאת תורה = 

  =אברהם אב שלי המציא אש האיר תורת אמת = 

  =שר אברהם אב שלי המציא תורת אמת היא אֹ = 

  = שר שלי תורתי אמת היא מצאה אב אברהםאֹ = 

  מצאה אתה שתורתו "שר של הקבהאֹ      

  אברהם אבינו העברי הראשון     

  ה"י תורת הקב"שנמצא ע     

  =ראשי שלי תורת אמת היא מצא אב אברהם = 

  =יהוה מצאת אב אברהם שלי תאיר אשר אמת = 

  =יהוה מצאת אב אברהם תאיר אשר אמת שלי = 

  =יהוה אב אמרת האר מציאת אשר שלי באמת = 

  =שלי  אב יהוה אמרת באמת האר מציאת אשר= 

  אב יהוה באמת אמרת האר אשר שלי  מציאת= 
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  =והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום         

  ורוח אלהים מרחפת על פני המים     

  

  =נימצא פו חומר מפתח התורה העליונה כולה    =   

  פתאום לי עת יהוה המשיח אמת       

  

  =    ונה כולה       נימצא פו מפתח התורה העלי=   

  פתאום לי עת חומר יהוה המשיח אמת     

  

  =נימצא פו מפתח התורה העליונה כולה           =   

  פתאום לי עת חמור יהוה המשיח אמת     

  

  =נימצא פו מפתח התורה העליונה כולה           =   

  פתאום לי עת מרוח יהוה המשיח אמת     

  

  התורה העליונה כולה            חנימצא פו מפת=   

  פתאום לי עת רחום יהוה המשיח אמת     
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  =גימל + והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום         

  ורוח אלהים מרחפת על פני המים     

  

  =נימצא פה מפתח התורה העליונה כולה           =   

  משיחפתאום עת חומר גאלת מילים ויהוה      

  

  =נימצא פה מפתח התורה העליונה כולה           =   

  פתאום עת חמור גאלת מילים ויהוה משיח     

  

  =נימצא פה מפתח התורה העליונה כולה           =   

  פתאום עת מרוח גאלת מילים ויהוה משיח     

  

  =נימצא פה מפתח התורה העליונה כולה           =   

  רחום גאלת מילים ויהוה משיח פתאום עת     

  

  ח התורה העליונה כולה           נימצא פה מפת=   

  פתאום גאלת מילים וחומר ויהוה משיח     
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, חית, ואו, ריש=  'ג+ רוח אלהים 

  =רוח אלהים מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  =אדם שלי  אלי מהרוח מיד פו יום גאלת= 

  =אלי החומר מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  =אלי הרחום מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  =ח מיד פו יום גאלת אדם שלי לי אור המֹ = 

  =למחיה אור מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  =האור מיחל מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  ויאמר החל מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  

  =גימל + יוד , ואו, פה, שין=  'ג+ שפוי 

  =יום אדני וגילו שפה = 

  היום אני שפוי גדול= 
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  ורוח אלהים מרחפת על פני המים

, יוד, הא, למד, אלף, חית, ואו, ריש, ואו=  'ג+ ורוח אלהים מרחפת 

  =גימל + תיו , פה, חית, ריש, מם, מם

  =גאלתי  ורוח אלהים מרחפת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי= 

  =מח פלאי חומר תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =מח פלאי מרוח תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =מח פלאי חמור תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =מח פלאי רחום תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי  אלי הרחום פותר מח= 

  =אלי מהרוח פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אלי החמור פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אלי החומר פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =י גאלתי לי מפתח אור החומר אלוף שמים שמי אדם ויומי ודת= 

  =לי מפתח אור הרחום אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =לי מפתח אור מהרוח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =לי מפתח אור החמור אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אור חומר מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =ה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי אור מרוח מתחיל פ= 

  =אור רחום מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אור חמור מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =מהרוח פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =תי גאלתי החומר פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי וד= 

  =החמור פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  הרחום פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 
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  =  'ג+ שמו רוח אלהים 

  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, חית, ואו, ריש, ואו, מם, שין= 

  = שמו רוח אלהים ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו= 

  =לי אור מוח השם ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =לי אור מוח משה ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =משה חי מול אור ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =חומר אלי ומשה ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =מול מחיה אושר ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =ח ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו ר המֹ מולי אוש= 

  =אלי ושם החומר ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =אלי ושם החמור ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =אלי ושם הרחום ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =אלי ושמו מהרוח ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =גאל מושלם ימי דתי פו  מול אור המשיח ואני אדם= 

  =שלום מחיה אור ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  אור מחיה שלום ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  )משה חי= המשיח (
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, תיו, נון, בית, חית, יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח בן תורה אמיתי 

  =גימל + יוד , תיו, יוד, מם, אלף, הא, ריש, ואו

  =המשיח בן תורה אמיתי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =יהוה בראת נשמת חיים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =הבריאות נשמת חיים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =הנה משיח מביא תורתי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =נה תחיה הימים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניובראשו=

  =הראשון בי תחיה מתים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =משיח הנה ברית מאות מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =משיח הנה ברותי ואמת מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =נשמותי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניואברהם תחיה =

  =בראשית החינו המתים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =שמחת תורה ימי הנביא מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =תמונה היא ברית משיח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =ר מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניובנותי שמי אתה החומ=

  =בנותי שמי אתה מהרוח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =בנותי שמי אתה מהרוח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =בנותי שמי אתה הרחום מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =ד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניובניתי שמי אתה החמור מי=

  =הנה תחיותי שמי אברם מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =אברהם הינו שם תחיתי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =תחרותי היא בונה ממש מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו המשיח הנביא מתורתי מיד יום=

  =הנה מתורתי בא משיח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =משה הנביא תורת חיים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =נשמה ביתי אחרי המות מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =ודתי ושם אל אדני וגילוי פניויהוה נאמת ברית משיח מיד יום אות =
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  =אמנת יהוה ברית משיח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =בשורה אני מחיה מתים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =יהוה נברא משיח תמים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =ושם אל אדני וגילוי פניו הנה מתורתי יבא משיח מיד יום אות ודתי=

  =משיח תמים הנה בוראי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =משיח תמים יהוה נברא מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =משיח תמים אינו הברה מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  אל אדני וגילוי פניו משיח תמים נביא הורה מיד יום אות ודתי ושם=
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, תיו, יוד, מם, אלף, חית, יוד, שין, מם=  'ג+ משיח אמיתי בן תורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, נון, בית, יוד

  =משיח אמיתי בן תורה מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =דני ופניו מיד יומי שלום אות ודתי גילו א המשיח ברית אמונתי= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  בשנת אור יחיה מתים= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  בראשיתו נחיה מתים= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  בראתי נשמות החיים= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  המשיח נביא מתורתי= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  ימי נביא שמחת תורה= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  בראשונה תחית ימים= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  ראשון בי תחיה מתים= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  היום בראשית מנחתי= 

  =מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו  יים בנשמתיתאור הח= 

  =החומר איתי בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =מהרוח איתי בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =הרחום איתי בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =יד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו החמור איתי בנשמתי מ= 

  =הרחום בניתי את שמי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =החומר בניתי את שמי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  מהרוח בניתי את שמי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 
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  =  'ג+ המשיח תמים 

  =גימל + מם , יוד, מם, תיו, חית, יוד, שין, מם ,הא= 

  =המשיח תמים מיד מאמונתי יומי גדול = 

  =שמחיה מתים מיד מאמונתי יומי גדול = 

  =משה תמים חי מיד מאמונתי יומי גדול = 

  =השם תמי חי מיד מאמונתי יומי גדול = 

  =שמחת הימים מיד מאמונתי יומי גדול = 

  יומי גדול  תחיה משמים מיד מאמונתי= 

  

  =הא , נון, יוד, בית=  בינה

  אני ודתו בינה= 

  

  =גימל + הא , נון, יוד, בית=  'ג+ בינה 

  =דתי נבין יום וגאלה = 

  =דת אומן גילוי בינה = 

  בינה גילוי דת אומן= 

  

  =גימל + תיו , דלת=  'ג+ דת 

  =גילת מולי דת = 

  =גילת ליום דת = 

  =גילתי מול דת = 

  = גילת מולדתי= 

  =גילת לדת יום = 

  =גילת מול דתי = 

  גילו מילת דת= 

  )משיטת צירופים זו נובעת דתי והיא גילוי מילת דת: באיור(
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  =  'ג+ מקורי בתוכן זה 

  =גימל + הא , זין, נון, כף, ואו, תיו, בית, יוד, ריש, ואו, קוף, מם= 

  =מקורי בתוכן זה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =ר ונקבה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי ימות זכ= 

  =יקר בתוך הזמן יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =הזכרים והנקבות יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =בתוך קוני הרמז יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =בתוך הרז מקוני יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =ו אדני גאלנו ויומו פתאומי תוכי הזמן קרוב יש פ= 

  =זך מקוני בתורה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  מקוני זך בתורה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 
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  = האמת כאן רז קרוב = אתה רז כאן במקור = רז האמת כאן קרוב 

, ואו, שרי, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה ברא אתם = כאן במקור אתה רז = 

  =גימל + מם , תיו, אלף, אלף, ריש, בית, הא, בית, קוף, נון

  =זכר ונקבה ברא אתם וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =אהב אמת קברנו רזך וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =אמן אהב קבר תוך רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =ה מקור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי כאן ברזיי את= 

  =הב אמת קברנו רזך וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי אֹ = 

  =כאן מקור אתה ברז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =מאהבת רז קבור כאן וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =גילנו פו פתאום פני אלי  באמת כאן קבור הרז וימי שפתי שלי= 

  =הב אמונתך קבר רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי אֹ = 

  =אומן אהבתך קבר רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =אתה אמן בך רז קרוב וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =י אלי קבור כאן מאהבת רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פנ= 

  =כאן ברז אהבת מקור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =כאן במקור אהבת רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =זכר ונקבה ברא אמת וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =מקור אהבתך בנא רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =ור ברכה וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי אמת בזקן א= 

  =אברהם זקן כתר אור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  = מקור רז בנא אהבתך וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =את וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי מקור ברכה בנא זֹ = 

  שלי גילנו פו פתאום פני אלי רזך בנא אהבת מקור וימי שפתי = 
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  =בי ובכחי מטרה = הור בכח בימי טִ = חיים טוב ברכה 

  ביטוח הכרבים= בי ובכחי מטהר = ביטוחי מרכבה = 

  

  =לתורה עמלק = רעלו מתקלה = לעמלק תורה = מות רע קללה 

  עם קל לתורה= תקרה לעולם = תעלה למקור = 

  

הברכה והקללה המות הנה נתתי לך את הרע והטוב : מהפסוקים

  והחיים ובחרת בחיים

  =  'ג+ טוב ברכה חיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, כף, ריש, בית, בית, ואו, טית= 

  =טוב ברכה חיים אמיתי שפותיו ודתי מיד גאלתי = 

  =ביטוח הכרבים אמיתי שפותיו ודתי מיד גאלתי = 

  ביטוחי מרכבה אמיתי שפותיו ודתי מיד גאלתי= 

  

  =  'ג+ רע קללה מות 

  =גימל + תיו , ואו, מם, הא, למד, למד, קוף, עין, ריש= 

  =רע מות קללה גאלו מיד ימי ואדני פו ממש = 

  =תקרה לעולם גאלו מיד ימי ואדני פו ממש = 

  תורה לעמלק גאלו מיד ימי ואדני פו ממש = 

  

  =גימל + הא , בית, ואו, שין, תיו=  'ג+ תשובה 

  =השבנו אות גילוי אמיתי = 

  =גילוי אמיתי אנו תשובה = 

  )גימל(גילוי אמיתי אות שבונה = 
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  =גימל + הא , בית, ואו, שין, תיו, הא=  'ג+ התשובה 

  =אין ויש גילו את יהוה באמת = 

  יהוה אמת בו אין ויש גאלתי= 

  

  =תיו , מם, אלף=  אמת

  מפו לי אמת= 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =מפתח לגאלתי ילד = 

  ילד לי גאלת מפתח= 

  

  =דלת , חית, אלף=  אחד

  =אל פתח לי דת = 

  לי פתח דת אל= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא=  'ג+ האמת 

  =האמת פו גאל מילים = 

  =מילים פו גאל האמת = 

  =אל מפו גאלת הימים = 

  =פתאום אל מגלה ימי = 

  אל אמת מגלה פו ימי= 
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  =  מבקש דתי= ' ג+ בית מקדש 

  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, תיו, יוד, בית= 

  =מיום תגליתי ילדנו פו בית מקדש = 

  =יום תגליתי לימדו פו בנית מקדש = 

  =מיום תגליתי ילדנו פו מבקש דתי = 

  

  =נביא בקש דתי אמת = בנא את בית מקדשי 

  קש דתינביא אמת בִ = 

  

  נביא מבקש דת= בנא בית מקדש 

  

  תבקש מיד= מבקש דתי = ש בית מקד
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  'ב פסוק ח"שמות פרק ל

  עשו להם עגל מסכה

  =  'ג+ עמך סגלה = עגל מסכה 

  =גימל + הא , כף, סמך, מם, למד, גימל, עין= 

  =כעם סגלה גאלים מיד מפנים מלך = 

  =עמך סגלה גאלים מיד מפנים מלך = 

  =עגל מסכה גאלים מיד מפנים מלך = 

  ה מיד מפנים גאלים מלךעמך סגל= 

  )המלך ניגאל כאן והאמון בו שב(

עגל מסכה הוא החטא שיש בו צורך תיקון כדי להגיע למעמד של אדם 

מכיוון שלפני מעמד הר סיני ישראל , הראשון לפני שחטא בעץ הדעת

זכו בתיקון חטא אדם הראשון וחטאו בעגל מסכה ואיבדו שוב מעמדם 

שו חטא העגל כפרו באלהים ועונשם כאשר ע.  שכופר מחטא עץ הדעת

  .חזר ואיבדו את חיי הנצח

אות , כאן עגל מסכה הוא עמך סגלה ומהפנים בצירוף האות גימל

יבוא התיקון לחטא עגל מסכה ונחזור למעמד אדם הראשון , הגאלה

  .לפני חטא עץ הדעת ונזכה לחיי נצח

  

  =גימל + הא , אלף, נון, הא=  'ג+ הנאה 

  =נגאל ה אנו אלהים פֹ = 

  =אומן יפה האל נגאל = 

  =אמונה יפה אל נגאל = 

  =אמן פלא יהוה נגאל = 

  =אמן נפלא יהוה גאל = 

  =הנה פו אלי אמן גאל = 

  ה אומן לגאלהאני פֹ = 
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  =גימל + והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום    

        ורוח אלהים מרחפת על פני המים

   

      =            י יהוה גילהה ממול פנאוצר אותיות פֹ =   

  מפתח מעשה המרכבה והתחיל חומר עליון     

  

          יהוה פתחת אור יחיה מתים לו חומר=   

  ה עולם האין ועולם הישגכמנפץ לב התורה פֹ      
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  =גימל + מם , למד, שין, יוד, חית, כף=  'ג+ כחי שלם 

  = מחי שכל מפנים גילו מיד דת= 

  =כחי שלם מפנים גילו מיד דת = 

  =משיח לך מפנים גילו מיד דת = 

  =לך משיח מפנים גילו מיד דת = 

  =חכם שלי מפנים גילו מיד דת = 

  =מחי שלך מפנים גילו מיד דת = 

  =משכח לי מפנים גילו מיד דת = 

  =מחשך לי גילו מפנים מיד דת = 

  =כחי שלם מדת גילו מיד פנים = 

  =ת גילו מיד פנים לי שם כח מד= 

  =משיח לך מדת גילו מיד פנים = 

  =חכם שלי מדת גילו מיד פנים = 

  =מחי שלך מדת גילו מיד פנים = 

  =משכח לי מדת גילו מיד פנים = 

  =גילו מיד פנים  שך לי דת מח= 

  =מחי שכל מדת גילו מיד פנים = 

  =שכל מחי מדת גילו מיד פנים = 

  =שכלי מח מדת גילו מיד פנים = 

  =חי משכל מדת גילו מיד פנים = 

  =מלכי חש מפנים גילו מיד דת = 

  =לך חשים מפנים גילו מיד דת = 

  כלי שמח מפנים גילו מיד דת = 
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  =גימל + חית , יוד, שין, מם, יוד, כף, למד, מם=  'ג+ מלכי משיח 

  =מלכי משיח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =ם מלך חש ימי דת פו גילנו מיד מדמי= 

  =יחשיל ממך דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =משלים כחי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חכמים שלי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =כח של ימים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =יש לי מחכם דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =שמי לי מכח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =ם חכם לי שמי דת פו גילנו מיד מדמי= 

  =חכם של ימי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =כל ימי שמח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =מלכי ישמח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =מלכי יש מח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =כחי שלמים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חכם ישילים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =ים שמי לי חכם דת פו גילנו מיד מדמ= 

  =לי כח שמים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =משלי מכחי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חיים משכל דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =ימי מח שלך דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =ח דת פו גילנו מיד מדמים ימי שכל מֹ = 

  =מלכי משיח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  ים חיים שלך דת פו גילנו מיד מדממ= 
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  =  'ג+ כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלים 

  =רצון דת שומר ציוה אות המילים גילו ימי ברכה = 

  =נוצר דת שומר ציוה אות המילים גילו ימי ברכה = 

  רצון דת ציוה שומר אות מילים וגילה ימי ברכה= 

  

  =ר את בני עמך   ם ולא תטֹ לא תקֹ 

        ואהבת לרעך כמוך אני יהוה

   

              אור טהור בתוכי כך קוני נביא אמת  =   

  את אל מלך מעל העת     

  

  םלם כלּולך כּולך מּומוֹ 

  =גימל + מם , ואו, למד, כף=  'ג+ ם כלּו

  =פו מול מיד מוחך גאל = 

  =יום גאל פו ממך למד = 

  =ל ממכם יום פלא גדו= 

  =פו ממך יום מגדל אל = 

  =אל פו ממך יום מגדל = 

  =גאל פו מדמים כלום = 

  =לך גאל פו מדמים מוֹ = 

  =גאל פו מדמים כולם = 

  לךגאל פו מדמים מּו= 

  

  =גימל + הא , למד, ואו, עין, פה=  'ג+ פעולה 

  פעולה מאדני יום גאלה= 
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  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =גילוי לדת האמת = 

  =לדת גילוי האמת = 

  =תולדת ימי גאלה = 

  =תולדה  גאלת ימי= 

  גאלת מילים מהמדע = 

  

  =גימל + עין , דלת, מם, הא=  'ג+ המדע 

  גאלת המדע ממילים= 

  

  =' ג+ עץ החיים מדת ימי אות = ' ג+ עץ החיים אמיתי מדתו 

, מם, יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים ימי דת מאות = 

  =גימל + ואו , תיו, דלת, מם, יוד, תיו, יוד, מם, אלף

  =עץ החיים אמיתי מדתו ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =מחי מצאתי היום דעתי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =מח היום יצאתי מדעתי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =אמיתי צומח היום דעת ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =מצאתי היום מחי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתידעתי =

  =דעתי יוצא מחיה מתים ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =מחיה מתים יצאת יודע ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =יודע יצאת מחיה מתים ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =ם דעתי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתימחי מצאתי היו=

  אמת מיד יחיה עצמותי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  

  

  



 הצורף
 

 

186 
 

, מם, מם, יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים מדתו אמיתי 

  =גימל + יוד , תיו, יוד, מם, אלף, ואו, תיו, דלת

  גילוי קדמות אדני אלהים  עץ החיים מדתו אמיתי ומיד לי פו= 

  =ודמותו 

  מחי מצאתי היום דעתי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  מח היום יצאתי מדעתי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  אמיתי צימח היום דעת ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  יד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים דעתי מצאתי היום מחי ומ= 

  =ודמותו 

  דעתי יוצא מחיה מתים ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  מחיה מתים יצאת יודע ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  מחי מצאתי היום דעתי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  צמותי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים אמת מיד יחיה ע= 

  =ודמותו 

  דעתי מצמיחה ימי אות ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  אתה וימי מצמיח דעתי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 

  חידתי מצאתי היום עמי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  =ודמותו 
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  י מצאה יום עתים ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים חידת= 

  =ודמותו 

  היום מצאתי חידת עמי ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים = 

  ודמותו 
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  יצאתי מדעתי שקיבלתי= מח היום יצאתי מדעתי 

  בזמן חטא עץ הדעת טוב ורע וזהו התיקון

  ם אמיתי מדתועץ החיי= חטא עץ הדעת וקיבלתי 

יצאתי מדעתי ונשאר לי מח ודעת אלהים וכעת מהיום אינני מושפע 

  .מדעתי אלא מושפע מדעת אלהים

  

, יוד, תיו, יוד, מם, אלף, נון, מם, זין=  'ג+ זמן אמיתי וברכה קדושה 

  =גימל + הא , שין, ואו, דלת, קוף, הא, כף, ריש, בית, ואו

  ים שפה נולדו יפה פו זמן אמיתי וברכה קדושה אותיות מיל= 

  =ניגאלנו 

  יש בך רז אמת יהוה קדמון אותיות מילים שפה נולדו יפה פו = 

  =ניגאלנו 

  רז קדום נשמה היא בתוכי אותיות מילים שפה נולדו יפה פו = 

  =ניגאלנו 

  אני משה הקדום רז בתוכי אותיות מילים שפה נולדו יפה פו = 

  =ניגאלנו 

  ותיות מילים שפה נולדו יפה פו האות מיד שמי זכר ונקבה א= 

  =ניגאלנו 

  אות משה מידי זכר ונקבה אותיות מילים שפה נולדו יפה פו = 

  =ניגאלנו 

  ימי דת שם הוא זכר ונקבה אותיות מילים שפה נולדו יפה פו = 

  ניגאלנו 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, מם, ואו, יוד=  'ג+ פו סיום = ' ג+ יום סוף 

  =א מיד גואל יום סוף וממך הו= 

  פו סיום וממך הוא מיד גואל= 
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, תיו, עין, דלת=  'ג+ דעת אלהים 

  =דעת אלהים מתפללים יום אדני גדול = 

  =אמת לי דעה מתפללים יום אדני גדול = 

  =דע לי האמת מתפללים יום אדני גדול = 

  =האל מדעתי מתפללים יום אדני גדול = 

  =עת אדמה מתפללים יום אדני גדול לי = 

  =אדם לי העת מתפללים יום אדני גדול = 

  =עלות האדם מתפללים יום אדני גדול = 

  =דת היא לעם מתפללים יום אדני גדול = 

  =לי עת האדם מתפללים יום אדני גדול = 

  =דתי עם האל מתפללים יום אדני גדול = 

  =האל דת עמי מתפללים יום אדני גדול = 

  =יא לדת עם מתפללים יום אדני גדול ה= 

  =אתה מיד על מתפללים יום אדני גדול = 

  =דת היא מעל מתפללים יום אדני גדול = 

  =דת היא עמל מתפללים יום אדני גדול = 

  מיד עת האל מתפללים יום אדני גדול = 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, הה=  'ג+ הסוף 

  =יהוה סוף גאלה ממך = 

  =אהיה  סגלה ממך ופו= 

  =יהוה גאל הסוף ממך = 

  =מגלה מפו כסא יהוה = 

  =הוא ממך וסגלה יפה = 

   )מגלה הסוף מכסא יהוה(

  =יהוה ממך סוף גאלה = 

  יהוה גאל סופה ממך= 
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  =גימל + פה , ואו, סמך=  'ג+ סוף 

  =סוף גאלה מיומך = 

  =מיום גאלה כסוף = 

  =כספו מיום גאלה = 

  מגלה פו יום כסא= 

  

  =גימל + מם , יוד, פה, ואו, סמך=  'ג+ סופים = מסופי 

  מפו ממך יום גאלה סודי= 

  

  = מפה יסוד= מסוד יפה = ' ג+ מיד הסוף 

  =גימל + פה , ואו, סמך, הא, דלת, יוד, מם= 

  =מיד הסוף ואמת ילדו ממך גאלה = 

  =מסוד יפה ואמת ילדו ממך גאלה = 

  =ה יסוד ואמת ילדו ממך גאלה מפֹ = 

  =ואמת ילדו ממך גאלה  יום הספד= 

  =מיד סופה ואמת ילדו ממך גאלה = 

  =י מפה ואמת ילדו ממך גאלה סודִ = 

  ה סודי ואמת ילדו ממך גאלהמפֹ = 

  

, הא, קוף, למד, חית, הא) = החלקיק האלהי( 'ג+ החלק הקטן ביותר 

  =גימל + ריש , תיו, ואו, יוד, בית, נון, טית, קוף

  דני ותגליותי פו יום שפתוהחלק הקטן ביותר מיד יהוה א= 

  

  ג"פסוק כ' בראשית פרק ב

  האמת יש אל חזק= מאיש לקחה זאת 
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  'פסוק כ' בראשית פרק ג

  = כח אלי יהוה האמתחי  הוא היתה אם כל

  נפש חיה הוא שמו בראשית יהוה נפש פו אשם אנו השפה ומשיח= 

  

  =  עיקר שמו אל= ' ג+ ישראל עמוק = אל ישר עמוק 

  =גימל + קוף , ואו, מם, עין, למד, אלף, ריש ,שין, יוד= 

  ישראל אלופי ושלומי פו ימי גן עדן מקדם= 

  

  ) ='מלשון להשיב את אות ג( 'ג+ השבת אות 

  )מלשון יום השבת אות= (

  =גימל + תיו , ואו, אלף, תיו, בית, שין, הא= 

  =השבת אות לי אני ויומי פו גאלתי = 

  =תי אות השבת לי אני ויומי פו גאל= 

  =אמיתי ולי אלי ופניו ' השבת אות ג= 

  )שאבדה' השבתי כאן את האות ג(

  

' א להשיב את האות ג"מלשון להשיב אבדה ז( 'ג+ השבת אבדה 

  )מלשון יום השבת אבד לעם ישראל וכאן אני מחזיר אותה) = (שאבדה

  =השבת אבדה לפניו גאלתי לי אמיתית = 

  =השבת אבדה פני לו גאלתי לי אמיתית = 

  =האב דת שבה פני לו גאלתי לי אמיתית = 

  =ה השבת לי אות אמיתית לי לפני -ד-ג-ב-א= 

  :משמעויות 2בעל הסבר 

  יום השבת היא אות אמיתית .1

 שאבדה' השבתי לפני אלהים את האות ג .2
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  =גימל + הא , נון, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקנה 

  =גילנו פו ומיד אות נקיה = 

  =ות גילנו פו ומיד ניקה א= 

  =ניקנו פו הגדול ואמיתי = 

  =גאלתנו פו ומיד קוני = 

  =יומי גדול ניקנו פה אות = 

  =יום גדול ניקנו פה אותי = 

  =ימי גדולה ניקנו פו אות = 

  =אות גדולה ניקנו פו ימי = 

  =גילו מיד פו ניקנו האות = 

  =גילו מיד פו ניקנו האות = 

  =גילנו מיד פו ניקו האות = 

  =מי פו האות  קוני גילנו= 

  =קוני מיד גילנו פו האות = 

  =דת קוני ופניו יום גאלה = 

  =דת קוני פניו יום גאולה = 

  =נגון אלהים פו קיום דתי = 

  =תיקון פניו ויום גאלה = 

  =ומיד פניו תיקנו גאולה = 

  =תיקון פניו ומיד גאולה = 

  =גילו פו מיד אנו התיקון = 

  )קוני דת אמונה פו גילוי(

  =נה פו גילוי דת קוני אמו= 

  =אני גדול פו יום התיקון = 

  =האות פו מיד גילנו קוני = 

  = קוני גילה אותנו פו מיד= 

  =קוני ופניו יום גאלה = 
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  = דתו אלהים פו נגון קיום= 

  =פניו תיקנו ומיד גאולה = 

  נגון אלהים פו קיום דתו= 
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  =' ג+ ף יום הפתעה צרו= ' ג+ בעצם פו תורה יפה 

, ואו, פה, מם, צדיק, עין, בית=  יהוה צורף מפתע= מעת יהוה פרצת = 

  =גימל +  הה, פה, יוד, הה, ריש, ואו, תיו

  =בעצם פו תורה יפה יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =עצם בתורה יפה יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =דש ואמיתי גילה יומו יהוה צרפת פו עם יהוה אדני הק= 

  =יהוה מצרף פו עת יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =מעת יהוה פרצת יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =יהוה צורף פו מפתע יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =שפה ותורה יפה בי יהוה אדני מקדם וצווי עת ימי גאלה = 

  =בא יום עת רצון יהוה אמיתי  קדשה גדולה ויפה פו מיד= 

  =יומי אור הקדום ילדו ההוה בפגישה עם צפני האותיות = 

  =שפה יפה בי אור המציאות יהוה קדמוני יומי ועת גאלה = 

  =אני ושפה עברית יפה יהוה קדום ומציאותו ימי הגאלה = 

  =יהוה קדמוני פו שפה ותורה בי עצמי אות היא ימי גאלה = 

  )'בי עצמי אות ג(

  = יהוה קדמוני ואמיתי פו שפה ותורה בי עצמי היא ימי גאלה= 

  =אור יומי הקדום וילד ההוה בפגישה עם צפני האותיות = 

  צפנים מאותיות הקדימו לי ומיד פגישה בארועי ההוה = 
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א "ז, ההוה מאורעות לחזות אתוכאן ניתנה לנו האפשרות להקדים 

, לדעת ולחזות את ההוה, עתידבעזרת מה שצופנים האותיות להיות ב

התאור המשפטי של המילים המורכבים מצפני האותיות  המפגש בין

זה מה שקרה   .יוצר נסיםבמציאות  ,בהוהלבין המאורעות שקורים 

בתקופת משה רבנו והנביאים וזה מה שאיפשר את כתובת ההיסטוריה 

  .  וטהורה התורתית ובגלל זה התורה קדשה

  .מה יהיה בעתיד כמו הנביאים יםיודע ם אנוזה אומר בעזרת הצפני

בפשטות הצפנים באותיות ובמילים המתארים את המאורעות נפגשו 

  .לכן תיאור ההסטוריה בתורה קדשה, עם המאורעות שבראו בזמן הוה

  

, פה, שין, הא, פה=  'ג+ה שפתו בעצמה פֹ = ' ג+ משבץ פו הפתעה 

  =גימל + הא , מם, צדיק, עין, בית, ואו, תיו

  =ה ימי אדני יהוה קוני יגאל אמת שפתו בעצמה פֹ = 

  =משבץ פו הפתעה ימי אדני יהוה קוני יגאל אמת = 

  =ה קוני יהוה אני מיד גאל אמיתי שפתו בעצמה פֹ = 

  =משבץ פו הפתעה קוני יהוה אני מיד גאל אמיתי = 

  =פה בשפתו העצם קוני יהוה אני מיד גאל אמיתי = 

  פגש עם צפני האותיותאלי אני יקדים ההוה במ= 
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  )יומו של האל הנבחר= ( 'ג+ יום הנבחר 

  )26= (גימל + ריש , חית, בית, נון, הה, מם, ואו, יוד= 

  =יום נבחרה דתי ואמונתי גילוי משה = 

  =יום הנבחר אמיתי גילוי נשמה ודתו = 

  =חמור הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =נשמה רחום הבין גילוי אמיתי ודתו = 

  =מרוח הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =חומר הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =דתי גילינו שם יהוה בו אנו מתחרים = 

  = גילינו יום אדני יהוה משבח תורתו= 

  =המחיה מתים  דתי גילינו אורו שבנּו= 

  =דתי גילינו משיח ובי אמונה מתורה = 

  = דתי גילינו מהמשיח אימון בתורה= 

  =דתי גילינו יום אומן משביח התורה = 

  =חו דתי הנה גילינו בראשית יומו ממֹ = 

  =דתו גילינו נביא משיח מיום התורה = 

  =דתי גילינו משיח תורה מיום נבואה = 

  =גילינו הדת ואושרי בנו מחיה מתים = 

  =דתי גילינו יום אמת שמו יהוה נבחר = 

  =דתי גילינו יום נבחר שמו יהוה אמת = 

  =הנה דתו גילינו בריאת משיח מיומו = 

  = גילינו דת אברהם ונשמותיו החיים= 

  =גילנו דתי ותבונה אמרה יום משיח = 

  =גילנו דתי ומשיח אמר יום התבונה = 

  =משיח הדתי מתבונה ויאמרו גילנו = 

  =גילתי דתי והנה בו יום אחרית ממש = 

  =גילתי דתי והיום בונה אחרית ממש = 



 הצורף
 

 

197 
 

  =מי גילינו אות בנשמה מהרוח דתי וי= 

  =דתי גילינו ימי הרחום ואות בנשמה = 

  =דתי גילנו ימי החומר ואות בנשמה = 

  =ינון גאלה בי ומיד היום שמחת תורה = 

  ינון שמחת תורה בי ומיד היום גאלה= 
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, ואו, נון, ואו, צדיק, ריש, ואו, הא, תיו, אלף=  'ג+ אתה ורצונו מכיפה 

  =גימל + הא , פה, יוד, כף, מם

  =אתה ורצונו מכיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =אתה ורצונו הפכים אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =נוצר האות והפכים אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =ויש האות הפכים נוצרו אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין = 

  =האות מכיפה נוצרו אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =האות מכיפה רצונו אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =האות רצונו הפכים אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =האות רצונו מכיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =הים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש אנכי מצוה פו תורה אל= 

  =כן מפו יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש אוצר תֹ = 

  =כן יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש מאוצר פו תֹ = 

  =האומן צורתו כיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =א אין ויש אמונה וצורת כיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הו= 

  =הנה מפו אוצרותיך אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =הנה מפו תוכי אוצר אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =האומן צורתו כיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =הנה פו אור מצותיך אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש  כאן מפו צורת= 

  =הוא צורתנו מכיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =תורה מוצאנו כיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =יהוה צורף אמונתך אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =ו הוא אין ויש יהוה פורץ אמונתך אלהים גדול קדום ויפה פ= 

  =כן אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש אוצר יהוה מפו תֹ = 

אירוח יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא ) סופיותאותיות (מצפנך = 

  =אין ויש 
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  =אמן צורף תוך יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =ן ויש רצונך פו יהוה אמת אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אי= 

אורות יהוה אדני אלהים האלוף וקדוש ) סופיותאותיות (גכמנפץ = 

  =יפה  ויומו

אורות יהוה אדני אלהים וקדוש ויומו פו ) אותיות סופיות(כמנפץ = 

  גאלה יפה

כאן אנו מוצאים את יהוה שהוא אין ויש בצורת כיפה שצידה : ביאור

  .ים אין וישהפכ= צורתו מכיפה , אין –יש וצידה הקעור  –הקמור 
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  =הפכים ורע לי טוב = ביטול הפכים ורע = טוב ורע לי הפכים 

  =עמי לי בך פו טהור = עמי ליבך פו טהור = מלכי הטוב פו רעי = 

, ריש, ואו, בית, טית=  'ג+ טבור עולמי היפך = טבור עולמי כיפה = 

  = גימל+ כף , פה, יוד, הא, יוד, מם, למד, ואו, עין

  =טבור עולמי היפך אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  =טבור עולמי כיפה אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  = טוב ורע לי הפכים אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  =ביטול הפכים ורע אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

טא עץ הדעת טוב ורע והכל מכאן תיקון ההפכים טוב ורע ותיקון ח(

  )נהפך לטוב

  =הפכים ורע לי טוב אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  =מלכי הטוב פו רעי אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  =עמי ליבך פו טהור אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  =עמי לי פו בך טהור אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה = 

  =פו בך ימי טהור עגל אות ודתי פו ומיד שמי אדני אלהים = 

  =פו גילוי טעם ברכה אות ודתי פו ומיד שמי אדני אלהים = 

  =הפכים גילו טוב רע אות ודתי פו ומיד שמי אדני אלהים = 

  =מכיפה גילו טוב רע אות ודתי פו ומיד שמי אדני אלהים = 

  =י אדני אלהים גימל היפך טוב ורע אות ודתי פו ומיד שמ= 

  פו בך ימי טהור עגל אות ודתי פו ומיד שמי אדני אלהים = 

  )מכאן תיקון חטא העגל(

  

  =מלך טובי יפה = ביטול הפכים = הפכים לי טוב = מכיפה לי טוב 

  טובי מלך יפה= ה מלכי טובי פֹ = מלכי טוב יפה = 

כמו כן יגבר הטוב על הרע , מביטול ההפכים ותוקן ויבוטל המות

  .ביטול ימליך את הטובוה
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  = ' ג+ הרע לי טוב =  בי עגל טהור=  'ג+ ביטול הרע 

  =גימל + עין , ריש, הא, למד, ואו, טית, יוד, בית=  'ג+ הטוב לרעי = 

   

               =     ביטול הרע מיד גילוי דת יש ואין אמת=   

  הרע לי טוב מיד גילוי דת יש ואין אמת     

א עץ הדעת טוב ורע שהיש ואין מתערבבים יחד כאן זהו תיקון חט

ידוע שהיש הוא שקר ועולם האין הוא עולם .  ונוצרת אמת אחת

  .כעת משהכל התערבב הכל בבחינת אין ואמת, האמת

   

  ר עגל לו מיד דת יש ואין אמיתי         בי טהּו     

  טוב גילה רע לו מיד דת יש ואין אמיתי=   

  ת יש ואין אמיתירע גילה טוב לו מיד ד  

הכל , בזה נעשה טיהור ותיקון חטא העגל ולקורא מיד דת אין ויש

  .הכל בבחינת אין, אמיתי

  

בגלל שהיסוד והכל מורכב מהפכים נוצרו חיים ומות וכמו שנביא 

יתבטל המות וישארו החיים לנצח כפי , בהמשך ונבטל את ההפכים

אל לפני חטא שהיה לאדם הראשון לפני החטא וכפי שהיה לבני ישר

העגל שקיבלו אז תיקון חטא אדם הראשון וזכו להיות במעמד אדם 

הראשון לפני החטא של עץ הדעת טוב ורע ולאחר שחטאו בחטא 

לכן התיקון הנצרך קיום הוא , בוטל מעמדם וחזר להם העונש, העגל

  .תיקון חטא העגל
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  =מפה מתוכי רצון = ה מתוכי נוצר מפֹ = נוצרת מהפוכים 

  =פני מצותך מרוה = ופו תוכן מצרים = צפנך יום תורה מ= 

  =צפוני תורה ממך = מות נוצר מהפכי = מות נוצר מכיפה = 

  היום מצרף תוכן =

כאן והיום הבורא מצרף את תוכן המילים למציאות מעשית ומפו תוכן 

התיקון של חטא העגל יצורף למציאות מעשית ועם ישראל יזכה לגאלה 

  .ת המתים ולחיי נצחמעשית בפועל לתחי

  

  =גימל + הא , פה, יוד, כף, מם=  'ג+ מכיפה = הפכים 

  =הפכים מפו מיד גאלה = 

  מכיפה מפו מיד גאלה= 

  

  =גימל + הא , פה, יוד, כף=  'ג+ כיפה 

  =כיפה פו מיד גאלה = 

  =הפכי פו מיד גאלה = 

  הופך פו מיד גאלה= 

  

, שין, הה, זין, אוו, חית=  'ג+ חוזה שמע אמת = עם שמח זה אות 

  =גימל + תיו , מם, אלף, עין, מם

  =עם שמח זה אות המילים יומי פני גאלת ינון = 

  =חוזה שמע אמת המילים יומי פני גאלת ינון = 

  =מח שמע זה אות המילים יומי פני גאלת ינון = 

  =אני וגילוי משנה עתים ומחליף את הזמנים = 

  שיח אמתאני וגילוי מילים הנה פו עת זמן מ= 

  

  =מם , ואו, אלף, תיו, פה=  פתאום= אמת פו 

  ופו פתאום אלהים= 
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  =גימל + מם , ואו, אלף, תיו, פה=  'ג+ פתאום 

  =פתאום גילו מפו אלהים = 

  =פתאום לי מפו יום גאלה = 

  =פתאום פו מילים וגאלה = 

  =פתאום פו מול ימי גאלה = 

  =מאום פו יום גאל תפילה = 

  =יום גאל  אמת יפה פו מול= 

  גאל יפה פו מול יום אמת= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  שימחה= משיחה = ' ג+ המשיח 

  =המשיח גילינו מיד אמת = 

  =משיחה גילינו מיד אמת = 

  =שימחה גילינו מיד אמת = 

  =משה חי גילינו מיד אמת = 

  =המחיש גילינו מיד אמת = 

  השם חי גילינו מיד אמת= 

   

              = א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ          

  ס ע פ צ ק ר ש ת ך ם ן ף ץ ג     

   

              = חטא פגם כך נוצר זמן   =   

  יש פה סגלת קץ עבד     

    

  פגם כך נוצר זמן   חטא=   

  עבד יש פה סגלת קץ      
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  =גימל + למד , ואו, עין, נון=  'ג+ נעול 

  =ניגלנו  מעולמו אדני= 

  =אדני ניגלנו מעולמו = 

  גילנו עם אדני מולנו= 

   

  זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף           

           נון , מם, למד, כף, יוד, טית, חית      81   

  שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך   אותיות

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו          

  )גימל סופית נוספתאות + אותיות  27(

  

  יצא לי זמן קץ גאלה, גן עדן מקדם           

  ילדתי בך פנים, קוני פניך פו לפני=    81   

  ,מילים, אותיות, כח) סודי(יסוד         

  תורה ודת   , שפה, משפטים          

  

נולדו לי פו מהצירוף , התגלה כאן גן עדן וזמן קץ גאלה ופני אלי קוני

ודי וסודי כיצד נברא כח האותיות משמות האותיות משפטי תוכן יס

שהם השורש למילים ושמהם משפטים ומהם השפה וממנה התורה 

  .המהוה את הדת ומהם נברא היקום

  

  תש  מ נ ס ע פ צ ק ר  כ ל  ג ד ה ו ז ח ט י  ב  א

            8             8  
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  = גימל+ למד , כף, שין, בית=  לכבש= ' ג+ בשכל = שלבך 

  =בשכל מיד גילת פנים = 

  =גילת בך ילד פנים שם = 

  = ילד בך גילת ממש פני= 

  =גילת בשמך ילד פנים = 

  =גילתי מיד מלב נפשך = 

  =גילתי בי מלמד נפשך = 

  גילתי בך מלמד נפשי= 

  

  ) נסיונותינו בעולם הם המבחן= ( 'ג+ המבחן = ח בן המֹ 

  =גימל + נון , חין, בית, מם, הא= 

  =ו המבחן אמיתי תם גילנ= 

  גילתי מאמונתי המבחן= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

206 
 

   

  א ב ג ד ה ו ז    

              = ח ט י כ ל מ נ         

  ס ע פ צ ק ר ש    

  ת ך ם ן ף ץ ג   

   

  =  קץ כתב פו משפט סגלה חכם=   

  יצא רז גן עדן     

  =קץ כתב פו משפט סגלה חכם יצא רז גן עדן = 

  =דן יצא פו כתב משפט סגלה חכם רז קץ גן ע= 

  =רז קץ גן עדן מכח יצא פו כתב משפט סגלה = 

  =מכח כתב יצא משפט חכם פו קץ רז גן עדן = 

  =חכם סגלה כתב משפט קץ יצא פו רז גן עדן = 

  =כתב משפטך צומח גן עדן סוף רז קץ גאלה = 

  רז קץ גן עדן כתב משפטך צימח סוף קץ גאלה= 
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  = החכם שלי מהיום = מיום החכמה שלי = מלך המשיח היום 

  =הימים כשל המוח = הימים שכל המוח = כוח הימים השלם = 

  =היום לי הכח ממש = משה מולך החיים = הימים המוח שלך = 

  =מימי הכוח השלם = היום הכח לשמים = מהיום לך המשיח = 

  =לם מהיום כחי הש= משה כוח המילים = משה מול ימי הכח = 

  =הימים לו מהחשך = משה לי יום חכמה = המילים כוח משה = 

  =שמי החכמה מולי = משיח מלך מיהוה = יומי חכמה שלמה = 

  =הילה מכוחי ממש = משלים מכח יהוה = חכם משלים יהוה = 

  =משם הילה יום כח = הילה יום כח ממש = הילה מכוח שמים = 

  =' ג+ יהוה משלים מכח  =מכח משלים יהוה = שם הילה יום חכם = 

  =  'ג+ משיח ממלך יהוה = 

  =גימל + חית , כף, מם, מם, יוד, למד, שין, מם, הא, ואו, הא, יוד= 

  =חכם משלים יהוה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =היום מלך המשיח אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =מיום החכמה שלי אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =החכם שלי מהיום אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =כוח הימים השלם אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =הימים שכל המוח אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =הימים כשל המוח אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =הימים המוח שלך אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =אני אדם גדול מפו מיד יום אמת  משה מולך החיים= 

  =היום לי הכח ממש אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =מהיום לך המשיח אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =היום הכח לשמים אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =מימי הכוח השלם אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =מפו מיד יום אמת משה מול ימי הכח אני אדם גדול = 

  =משה כוח המילים אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 
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  =מהיום כחי השלם אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =משה לי יום חכמה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =הימים לו מהחשך אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  = יומי חכמה שלמה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת= 

  =חכם משלים יהוה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =יהוה משלים חכם אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =משלים מכח יהוה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =הילה מכוחי ממש אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =הילה מכוח שמים אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =ממש אני אדם גדול מפו מיד יום אמת  הילה יום כח= 

  =מכח משלים יהוה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =יהוה משלים מכח אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =משיח ממלך יהוה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  = ח משכיל אני אדם גדול מפו מיד יום אמת יהוה ממֹ = 

  =דול מפו מיד יום אמת יהוה משכיל ממח אני אדם ג= 

  =מחיה היום משכל אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =שכל מחיה מהיום אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  =מחיה שלך מהיום אני אדם גדול מפו מיד יום אמת = 

  מהיום כשל מחיה אני אדם גדול מפו מיד יום אמת= 

  

  תחרות שמי= תורת משיח 
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  =מיום החכם שלי = מיום חכמה שלי  =מימי הכוח שלם 

  =מימי כשל המוח = מימי שכל המוח = כוח הימים שלם = 

  = מהיום לך משיח = מול שמך החיים = מימי המוח שלך = 

  =מולי הכח ממשי = מולי כח השמים = לימי הכוח ממש = 

  =משה מולי מכחי = היום לי כח ממש = ליומי הכח ממש = 

  =שמי ליום חכמה = החכם מולי  שמי= מולי שמי חכמה = 

  =משה מולך חיים = יומי החכם שלם = חכמה יומי שלם = 

  = 'ג+ יום מלך המשיח = לי יום הכח ממש = 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא, כף, למד, מם, מם, ואו, יוד= 

  =יום מלך המשיח מגדל אדני פו מיד מיומו אמת = 

  =מיומו אמת  מיום חכמה שלי מגדל אדני פו מיד= 

  =מיום החכם שלי מגדל אדני פו מיד מיומו אמת = 

  =כוח הימים שלם מגדל אדני פו מיד מיומו אמת = 

  =מימי שכל המוח מגדל אדני פו מיד מיומו אמת = 

  =מימי כשל המוח מגדל אדני פו מיד מיומו אמת = 

  =מימי המוח שלך מגדל אדני פו מיד מיומו אמת = 

  דל אדני פו מיד מיומו אמת מול שמך החיים מג= 
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  =ימי שכל המוח = ימי הכוח שלם = יום החכם שלי = יום חכמה שלי 

  = שמך לו החיים = ימי המוח שלך = ימי כשל המוח = 

  = הכוח לי ממשי = לך יום שימחה = היום לך משיח = 

  =משה לי מכוחי = ימי חוש המלך = לי כוח השמים = 

  =יש ליום חכמה = יש מולי החכם = יש מולי חכמה = 

  =לך משה וחיים = כל יום שימחה = היום יש לחכם = 

  =ימי כוח השלם = כול משה חיים = משיחי המולך = 

  = לך יום המשיח = היום לי מחשך = ימי כוח שלמה = 

  =  'ג+ היום חכם שלי = 

  =גימל + יוד , למד, שין, מם, כף, חית, מם, ואו, יוד, הא= 

  =חכמה שלי פו מיום מיד אדני גדול אמת יום = 

  =יום חכמה שלי אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =יום החכם שלי אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =ימי הכוח שלם אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =ימי שכל המוח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =ימי כשל המוח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =י המוח שלך אדני פו גדול מיד מיום אמת ימ= 

  =שמך לו החיים אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =היום לך משיח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =לך יום שימחה אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =לך יום המשיח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =הכוח לי ממשי אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =לי כוח השמים אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =ימי חוש המלך אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =משה לי מכוחי אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =יש מולי חכמה אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =ליום יש חכמה אדני פו גדול מיד מיום אמת = 
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  =היום יש לחכם אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =כל יום שימחה אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =כל יום המשיח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =לך משה וחיים אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =משיחי המולך אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =ימי כוח שלמה אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =היום לי מחשך אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =היום חכם שלי אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  =יום מלך המשיח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 

  לך יום המשיח אדני פו גדול מיד מיום אמת = 
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  =ימי התוכן של הנביא ) = זה הוא האלהים(המתוך בין היש לאין 

  = האלהים שינן בתוכי = הנה אני בי תוכי שלם = 

  =הנה אנכי לו ימי שבת = י בי האמת נכונה יש ל= 

  =אני יהוה שלם בתכני = הנה אנכי לי יום שבת = 

  =אלהים הנני תוכי שב = הנה אנכי בי שלמותי = 

  =אלי תוכי הבין נשמה = תוכי הנני אלהים שב = 

  =הנה אני בתוכי לי שם = אני בתוכי לי הנשמה = 

  =ניו משה הנביא לי תכ= הנה אבי תוכי נישלם = 

  =בינתי משכן אל יהוה = שם יהוה נביא לתכני = 

  =בניתי כאן יהוה שלם = בניתי משכן אל יהוה = 

  =אנכי יהוה בי נשלמת = בינתי אכן יהוה שלם = 

  ) = אות גימל(= אות מכינה בינה שלי = 

  =אמת לי בינה ושכינה ) = אות גימל(= אות שלי מכינה בינה = 

, יוד, כף, שין, יוד, למד, תיו, ואו, אלף=  'ג+ אות לי שכינה מבינה = 

  =גימל + הה , נון, יוד, בית, מם, הה, נון

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , המתוך בין היש לאין= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , ימי התוכן של הנביא= 

  =יו פו ומולו דת הנה מיד יום אדני גדול פנ, הנה אני בי תוכי שלם= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , האלהים שינן בתוכי= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , יש לי בי האמת נכונה= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , הנה אנכי לו ימי שבת= 

  =פו ומולו דת  הנה מיד יום אדני גדול פניו, הנה אנכי לי יום שבת= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אני יהוה שלם בתכני= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , הנה אנכי בי שלמותי= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אלהים הנני תוכי שב= 

  =ומולו דת הנה מיד יום אדני גדול פניו פו , תוכי הנני אלהים שב= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אלי תוכי הבין נשמה= 
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  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אני בתוכי לי הנשמה= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , הנה אני בתוכי לי שם= 

  =לו דת הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומו, הנה אבי תוכי נישלם= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , משה הנביא לי תכניו= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , בינתי משכן אל יהוה= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , בניתי משכן אל יהוה= 

  =ת הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו ד, בניתי כאן יהוה שלם= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , בניתי אכן יהוה שלם= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אנכי יהוה בי נשלמת= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אות מכינה בינה שלי= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אות שלי מכינה בינה= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אות שלי מכינה בינה= 

  =הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אמת לי בינה ושכינה= 

  הנה מיד יום אדני גדול פניו פו ומולו דת , אות לי שכינה מבינה= 
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  )כשל= שלך = שכל (

  =למד , כף, שין, הא=  השכל

  =שכל אדני מפה = 

  =אדני מפה כשל = 

  אדני מפה שלך= 

  

  =הנה מולי אור מדת = הנה למדת יום אור = הנה לדת אור מיום 

  =מיד אמונה לתורה = אלהים מורה דתנו = נלמדת מאור יהוה = 

  =אני לומד מהתורה = אדני מול מהתורה = האור לימד תמונה = 

  אדני מול התמורה= 
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  )משה תחרותי= תורת המשיח = שימחת תורה ( 

מחת תורה = ' ג+ מאמת שימחתי תורה    =' ג+ מאמיתי שִ

  =מתורתי המשיח אמת = תחרות ממשה אמיתי = 

  =מאושר תחית המתים = התחרות ממש אמיתי = 

  =השם אמיתי מתחרות = מראשו תחית המתים = 

  =מהמשיח תורתי אמת = אתה תחרותי משמים = 

  =שומרים תחית האמת = אתה ממש תורת חיים = 

  =אתה מתחית שומרים = התאור ממש מתחיתי = 

  =אור שם תחית המתים = שם אור תחית המתים = 

, חית, מם, שין, יוד, תיו, יוד, מם, אלף, מם=  מתורתי אתה ממש חי= 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, תיו

  =מאמיתי שמחת תורה ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =מאמת שימחתי תורה ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו  =

  =תחרות ממשה אמיתי ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =מתורתי המשיח אמת ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =האמיתי תחרות ממש ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  )כאן ראיה לתחרות על האמת(

  =תחית המתים ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו  מאושר= 

  =מראשו תחית המתים ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =אור שם תחית המתים ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =אתה תחרות משמים ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =לוי יומו ושפתו מהמשיח תורתי אמת ומיד מימי אל אדני גי= 

  =אתה מתחית שומרים ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =אתה ממש תורת חיים ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  מתורתי אתה ממש חי ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 
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  = 'ג+ הקדים שבת = מקשה מדתי = התבקש מיד = ' ג+ בית המקדש 

  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, הה, תיו, יוד, בית= 

  =נשמת דתי גילתי פו לבד מיקום יהוה = 

  =דת נשמתי גילתי פו לבד מיקום יהוה = 

  =בית המקדש מיום תגליות לי פו אדני = 

  =התבקש מיד מיום תגליות לי פו אדני = 

  =בקשה מדתי מיום תגליות לי פו אדני = 

  יהקדים שבת מיום תגליות לי פו אדנ= 

  

  =גימל + הא , בית, ואו, שין, תיו=  'ג+ תשובה 

  =תשובה אנו גילוי אמיתי = 

  =תשובה ואני גילוי אמיתי = 

  =תשובה גילו ואני אמיתי = 

  גילו תשובה ואני אמיתי= 

  

  =גימל + יוד , תיו, עין, דלת=  'ג+ דעתי = עתיד = ידעת 

  =גילנו יום לדת עתיד = 

  =גילנו לדת יום עתיד = 

  =לנו לדת יום דעתי גי= 

  גילנו ידיעת לדת יום= 

  

  =מתורת הכח = תוך מתחרה = תורת חכמה = תורת החכם 

  תחרות מכה =המח  כותרת = חותהמֹ כתר = 
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  =הלכה ואימות = כמו הילה = יום הכלה = יהוה מלך = יום הלכה 

  = תוכו האלהים = יהוה מלך אות = היום אתה כול = 

  = יהוה לך מאות = יהוה ואמת לך  =אות יום הלכה = 

  = והיא מהלכתו = הוא מהלכותי = הוא מתוך הילה = 

   = הוא המלכותי= והיא המלכות = 

  = הלכה ואימות ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =היום אתה כול ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =פתו ולך יהוה אמת ומיד מימי אל אדני גילוי יומו וש= 

  =יהוה מלך אות ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =האלהים תוכו ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =אות יום הלכה ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =לך יהוה ואמת ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =ושפתו  יהוה לך מאות ומיד מימי אל אדני גילוי יומו= 

  =הוא מתוך הילה ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =הוא מהלכותי ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =הוא המלכותי ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =והיא המלכות ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 

  =ו ושפתו והיא מהלכתו ומיד מימי אל אדני גילוי יומ= 

  כול יהוה אמת ומיד מימי אל אדני גילוי יומו ושפתו = 
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  =יהוה ממך תחרות = ' ג+ יום תורת החכמה = היום תורת חכמה 

חות=  )התחרות על האמת(   =חוכמתו מהתורה =  יהוה מכתר מֹ

  ) = פנים האותיות(היום תוך מתחרה = מחיה מתוך תורה = 

חות = ת יהוה חכם מתור= והחכמה מתורתי =    = מיהוה כתר מֹ

ח=    = יהוה מכותרת מֹ

  =גימל + הה , מם, כף, חית, הה, תיו, ריש, ואו, תיו, מם, ואו, יוד= 

  =יום תורת החכמה מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

  =היום תורת חכמה מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

  =יהוה ממך תחרות מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

חות מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה =    = יהוה מכתר מֹ

  =חוכמתי מהתורה מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

  =מחיה מתוך תורה מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

  =היום תוך מתחרה מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

  =והחכמה מתורתי מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה = 

  =ה ואימותו מיומי וגאלה חכם מתורת יהוה מיד שפ= 

חות מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה =    =מיהוה כתר מֹ

ח מיד שפה ואימותו מיומי וגאלה =    יהוה מכותרת מֹ

  

  =הא , דלת, גימל, בית, אלף=  אבגדה= ' ג+ אבדה 

  =אבגדה לי מתפילת אל = 

  =אבגדה מתפילתי לאל = 

  =אמת בפי לי לדת גאלה = 

  =בפי לדת גאלת אלהים = 

  =אל גילה בפי לדת אמת = 

  =לב גילה פלא דתי אמת = 

  לבי גילה פלא דת אמת= 
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  =הא , דלת, בית, אלף=  אבדה

  תפילת אל אבדה= 

  

  אברהם נביאו= אברהם אבינו 

  משה רבון= משה רבנו 

  ידעת עתיד דעתי= דעתי = עתיד = ידעת 

  מיד עת= דת עמי = עתידם = ידעתם = מדעתי 

  

  =  ילד עת= דתי על = לי דעת = יד לעת=  'ג+  לדעתי

  =גימל + יוד , תיו, עין, דלת, למד= 

  =לדעתי גילנו מיד לדת יום = 

  =לעתיד גילנו מיד לדת יום = 

  =לי דעת גילנו מיד לדת יום = 

  ) =לדת הזמן(ילד עת גילנו מיד לדת יום = 

  דתי על גילנו מיד לדת יום= 
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  =' ג+ חכמת הרצון לה = ' ג+ מלך נצח התורה 

  =' ג+ לה חכמת הצנור = ' ג+ לה חכמת הנוצר = 

  =חכם התגלה צנור = ' ג+ מלך התורה נצח = 

  =מכח התגלה נוצר = חכם התגלה נוצר = מכח התגלה צנור = 

  =התגלה מכח רצון = מכח התגלה רצון = חכם התגלה רצון = 

  =  כחמרצון התגלה = מנוצר התגלה כח = מצנור התגלה כח = 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, חית, צדיק, נון, כף, למד, מם= 

  =תורה שלנו יפה ותוכנה ממחי יקדים מיד גאלה = 

  תורה שלנו ותוכנה יפה= הכל צפוי והרשות נתונה (

  )הרשות נתונה, שאמנם הכל צפוי ובכל זאת, מכאן הפלא

  =הכל צפוי והרשות נתונה ממחי יקדים מיד גאלה = 

  = חכם התגלה רצון אות מילים ומיד פני יהוה קדֹש = 

  = מלך נצח תורה מיום גאלתי ומיד פני יהוה קדֹש = 

  =לה חכמת הרצון מיום גאלתי ומיד פני יהוה קדֹש = 

  =לה חכמת הנוצר מיום גאלתי ומיד פני יהוה קדֹש = 

  =לה חכמת הצנור מיום גאלתי ומיד פני יהוה קדֹש = 

  =יום גאלתי ומיד פני יהוה קדֹש מלך התורה נצח מ= 

  =חכם התגלה רצון אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =חכם התגלה צנור אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =חכם התגלה נוצר אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =מכח התגלה רצון אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =ני יהוה קדֹש מכח התגלה צנור אות ומילים מיד פ= 

  =מכח התגלה נוצר אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =התגלה מכח רצון אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =התגלה מכח נוצר אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =התגלה מכח צנור אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  =מצנור התגלה כח אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש = 

  מרצון התגלה כח אות ומילים מיד פני יהוה קדֹש  =
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  = ' ג+ לה חכמת הרצון = ' ג+ מלך נצח התורה 

  = 'ג+ לה חכמת הצנור = ' ג+ לה חכמת הנוצר = 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, חית, צדיק, נון, כף, למד, מם= 

  =מקור מציאות אדני פו לדת הכח למנהיג יש ואין = 

  גאלה נכונה לי פו דת משיח אמיתי מקור מציאות = 

עדות לכך שדתי זו מהצירופים יבואו לגאלה ומלימוד זה יצמח משיח (

  )אמיתי

  

  =תוכן ציוה פה תורה שלנו = הכל צפוי והרשות נתונה 

  =פו תוכנת הרצון של יהוה = תוכן תורה צופן של יהוה = 

, יוד, ואו ,פה, צדיק, למד, כף, הה=  'ג+ תוכן של יהוה צופן תורה = 

  =גימל + הה , נון, ואו, תיו, נון, תיו, ואו, שין, ריש, הה, ואו

אני אנו ויהוה אדני קדוש ומיד פו ימיו , הכל צפוי והרשות נתונה= 

  =והגאלה 

אני אנו ויהוה אדני קדשו ומי פו יומי , הכל צפוי והרשות נתונה= 

  =והגאלה 

י הקדוש פו מיד יומי אני אנו ויהוה אדנ, תוכן ציוה פה תורה שלנו= 

  =וגאלה 

אני אנו ויהוה אדני הקדוש פו מיד יומי , תוכן תורה צופן של יהוה= 

  =וגאלה 

פו תוכנת הרצון של יהוה אני אנו ויהוה אדני הקדוש פו מיד יומי = 

  =וגאלה 

תוכן של יהוה צופן תורה אני אנו ויהוה אדני הקדוש פו מיד יומי = 

  וגאלה 
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  =' ג+ נתונה  הכל צפוי והרשות

  =הנה פו תוכי גילה שלמות רצון = 

  = רצון יהוה גילה מלכות נפשות = 

  =יהוה תגלה צרוף שלמותי נכון = 

  = יהוה גילה פו תוכן רצון שלם = 

  =יום של התורה גילה תוכן צפון = 

  = תוכן צפון גילה יום של התורה = 

  =תוכן התורה גילה הצפון של יום = 

  רצון נפשות מלכות יהוה גילה= 

  

  = צפון תוכן תורה של יהוה= הכל צפון והרשות נתונה 

  =פו תוכנת הרצון של יהוה = צופן תוכן תורה של יהוה = 

ה תוכן תורה =    ציוה תורה שלנו תוכן פה= שלנו ציוה פֹ

  

  =גימל + הא , אלף, יוד, בית, נון=  'ג+ נביאה 

  =נביאה גילינו אל אמת = 

  נביא גילנו אלי אמת= 

  

  = )בחירה חופשית( חושף= חופש = ' ג+ חש פו 

  =גימל + ואו , פה, שין, חית= 

  =גילנו החופש אמיתי = 

  =האמיתי גילנו חש פו = 

  =גאלתי המשיח ופניו = 

  גאלתי החיים ונפשו= 
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  .הכל צפוי והרשות נתונה: רבי עקיבא אומר, בפרקי אבות

ח לידע היאך ידע הקב: ם אומר"הרמב אבל , ה כל הברואים"אין לנו כֹ

ה מושכו ולא גוזר "נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם ואין הקב

  .עליו לעשות כן

עת עתיד זו דעתי   .מכאן ידִ

עת = ' ג+ דעתי = ' ג+ עתיד  עת עתיד דעתי=  'ג+ ידִ   =  ידִ

  =גימל + דלת , יוד, תיו, עין= 

  =גילנו לדת יום עתיד = 

  =גילוי ימי נולד עת דת = 

  =נו לדת יום דעתי גילי= 

  =גילוי עתיד מיד נולדת = 

  =גילינו לדת יום ידעת = 

  =עתיד לנו מיד גילוי דת = 

  =ידעת גילינו לדת יום = 

  =דעתי לנו מיד גילוי דת = 

  =מיד לנו גילוי עת דתי = 

עת דת לנו מיד גילוי =    =ידִ

  גילוי דעתי מיד נולדת= 

  

  מר חיבתי בחו= מחיבתי ברוח = ובחרת בחיים 

  נוצר צויתיך האמת= רצון צויתך האמת = כי מציון תצא תורה 

  יום שומרי ילדו הברה= יום שומרי ילדו הרבה = ידבר יהוה מירושלים 

  

  =גימל + עין , דלת, יוד, חית, כף=  'ג+ כח ידע 

  =כח ידע גילתי לי פנים דתו = 

  =כח ידע גילתי פני דת מולי = 

  כח ידע גילתי לו פנים דתי= 
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   = דע צופה עת= עץ הדעת  פו

  ) הכל צפוי, ה צופה זמני עתיד"קבדע שה(

  =תיו , עין, דלת, הה, צדיק, עין, ואו, פה= 

  =הנה אלי תיקן צופה ויודע עתיד = 

, אלי פו מתקן את חטא עץ הדעת ומתגלה פו שהוא יודע עתיד הצפוי

  .הכל צפוי והרשות נתונה

  אלי תיקן הנה צופה ויודע עתיד= 

  

  =  'ג+ דע צופה עת = ' ג+ ץ הדעת פו ע

  =גימל + תיו , עין, דלת, הה, צדיק, עין, ואו, פה= 

  =אלהים ניגלה תיקן צופה ויודע עתיד = 

  =אלהים תיקן ניגלה צופה ויודע עתיד = 

, אלהים תיקן את חטא עץ הדעת ומגלה כאן שהוא צופה ויודע עתיד

  .הכל צפוי

  =דני דע צופה עת גילתי לקוני מיהוה א= 

ה יהוה אמיתי =    =עת קץ וגן עדן ילדו לי פֹ

ה גילוי לתיקון עץ הדעת =    =אדני היום פֹ

  =גילתי לקוני מיהוה אדני פו עץ הדעת = 

ומתוכן האותיות שמהוות , מפו נודע לי עץ הדעת שמקורו מיהוה אדני

  .את עץ הדעת נוצר תיקון החטא שבא על ידו לאדם הראשון

  =קוני מיהוה אדני דע צופה עת גילתי ל= 

ה יהוה אמיתי =    =עת קץ וגן עדן ילדו לי פֹ

ה גילוי לתיקון עץ הדעת =    =אדני היום פֹ

  גילתי לקוני מיהוה אדני פו עץ הדעת= 
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  הכל צפוי= דעתי = עתיד = ידע 

את מה שדעתו תחליט לעשות בעתיד מבלי ) בזמן עבר(ה ידע "הקב, א"ז

כי הרשות נתונה , שתבחר כך או כך להשפיע ולהחליט ולגזור על דעתי

והאדם יש לו חופש בחירה ואין לנו כח לדעת איך ידע את העתיד מבלי 

  .זה כמו נס.  לשלול מאיתנו את חופש הבחירה

  

  הכל צפוי והרשות נתונה= אני לו מיד תוך עת 
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  =אנכי לתודעת יום = תוך אמונתי לידע = אמונתך לידיעות 

  =תוך עת ליום אדני = תוך יום לעת אדני = י ליום עתדתו אנכ= 

  =נודעת לך ימי אות = לימי כאן תודעתו = דע לו תוכן אמיתי = 

  = אכן ליום עתידות = כאן מולי עתידות = כאן ליום עתידות = 

  = יודע לי תוכן אמת = אני מול תוך דעתי = אני מול תוך עתיד = 

  = ידיעות אל מתוכן = תוך דעתי  אומן לי= אומן לי תוך עתיד = 

  = עתידות אני כלום = עתידות אני מלכו = אני מלכות עתידו = 

  = אומן תוכי לי דעת = אומן תוכי לדעתי = אני מולך תודעתי = 

  = עתידות אני מולך = לאומן ידיעת תוך = מלכי עתידנו אות = 

  = עתי תוכן אל יום ד= תוכן אל יום עתיד = יום אל תוכן דעתי = 

  = ' ג+ עתידנו אות מלכי = אות מלכי עתידנו = 

, תיו, ואו, אלף, ואו, נון, דלת, יוד, תיו, עין=  'ג+ אני מולך עתידות = 

  =גימל + יוד , כף, למד, מם

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אני מולך עתידות= 

  =ומו גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף וי, אני לו מיד תוקעת= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אמונתך לידיעות= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , תוך אמונתי לידע= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אנכי לתודעת יום= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אנכי ליום עת דתו= 

  =נו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו גיל, תוך יום לעת אדני=

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , תוך עת ליום אדני= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , דע לו תוכן אמיתי= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , לימי כאן תודעתו= 

  =ויומו  גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף, אכן לימי תודעתו= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , נודעת לך ימי אות= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , כאן ליום עתידות= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אכן ליום עתידות= 
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  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אני מול תוך עתיד= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , יאני מול תוך דעת= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אני מלכות עתידו= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אומן לי תוך דעתי= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אומן לי תוך עתיד= 

  =י אלוף ויומו גילנו פו מיד דת מול אדנ, אני מולך עתידות= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , עתידו אני מלכו= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , עתידות אני כלום= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אני מולך תודעתי= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אומן תוכי לדעתי= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , תוךלאומן ידיעת = 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , יום אל תוכן דעתי= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , תוכן אל יום עתיד= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , ידיעות אל מתוכן= 

  =אדני אלוף ויומו גילנו פו מיד דת מול , יודע לי תוכן אמת= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , מלכי עתידנו אות= 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , מלכי עתידנו) גימל(= אות = 

  =גילנו פו מיד דת מול אדני אלוף ויומו , אני מולך עתידות= 

  =גילנו כאן מולי עתידות יום ומול פו מיד אדני אלוף ודת = 

  ל צפוי והרשות נתונההכ

  =גילנו כאן מולי עתידות יום ופו מיד מול אדני אלוף ודתי = 

  כאן מול גילוי עתידות יום מיד פו מולנו אדני אלוף ודתי= 
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  משיר השירים

  =להשבחת צנור = להשבחת נוצר = להשבחת רצון = חבצלת השרון 

  = תחל שב הצנור = תחל שב הנוצר = תחל שב הרצון  =

  = 'ג+ הנצח שב לתור = צח שב לתורה נ= 

  =גימל + נון , ואו, ריש, שין, הא, תיו, למד, צדיק, בית, חית= 

  =ש ואמיתי חבצלת השרון ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש ואמיתי להשבחת רצון ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש ואמיתי להשבחת נוצר ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש ואמיתי גילנו אדני קדֹ  להשבחת צנור ימי דתי= 

  =ש ואמיתי תחל שב הרצון ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש ואמיתי תחל שב הנוצר ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש ואמיתי תחל שב הצנור ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש ואמיתי נצח שב לתורה ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ואמיתי  שהנצח שב לתור ימי דתי גילנו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי חבצלת השרון יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי להשבחת רצון יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי להשבחת נוצר יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי להשבחת צנור יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי השב תחל רצון יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי נוצר יום דתי גילינו אדני קדֹ השב תחל = 

  =ש אמיתי השב תחל צנור יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  =ש אמיתי נצח שב לתורה יום דתי גילינו אדני קדֹ = 

  ש אמיתי הנצח שב לתור יום דתי גילינו אדני קדֹ = 
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ח שבי = מחשבי    = 'ג+ משביח = במשיח = שבחים = מֹ

  =גימל +  חית, יוד, בית, שין, מם= 

  =מחשבי מיד ימי תגליתנו = 

  =מח שבי מיד ימי תגליתנו = 

  =במשיח מיד ימי תגליתנו = 

  =משביח מיד ימי תגליתנו = 

  =מחי שב מיד ימי תגליתנו = 

  =מחי שב מדתנו גילתי ימי = 

  =מח שבי מדתנו גילתי ימי = 

  =במשיח מדתנו גילתי ימי = 

  =משביח מדתנו גילתי ימי = 

  מדתנו גילתי ימי מחשבי = 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

230 
 

  = נשמה היא בכוחי = הנה שם יביא כוח = ' ג+ החכמה באין ויש 

  = השביח כאן היום = משיח כאן ביהוה = הכוח יביא נשמה = 

ח שבי = אנכי יום השבחה = היום אנכי השבח =    = יהוה כאן מֹ

  = אני שב מכח יהוה = יהוה שב אני חכם = יהוה כאן מחי שב = 

חי ושמי = שמי הנה בא כוחי = כוחי משה הנביא =    = הנה בא כֹ

  = הנה באו ימי חשך = כח נביא שם יהוה = אנכי משיח ביהוה = 

הב שכינה =  חי אוהב שכינה = מוחי אֹ   = מוחי באה שכינה = מֹ

  = הנה יום אביך חש = היום הנחש אביך = אהבנו ימי חשך = 

  =  מהכוחי הביא נש= והנה אביך משיח = 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, בית, הה, מם, כף, חית, הה= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , החכמה באין ויש= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , הנה שם יביא כוח= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , נשמה היא בכוחי= 

  =פני אדני יהוה  מדת גילו פו מול, הכוח יביא נשמה= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , כוחי הביא נשמה= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , משיח כאן ביהוה= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , השביח כאן היום= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , היום אנכי השבח= 

  =דני יהוה מדת גילו פו מול פני א, אנכי יום השבחה= 

ח שבי=    =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , יהוה כאן מֹ

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , יהוה כאן מחי שב= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , יהוה שב אני חכם= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , אני שב מכח יהוה= 

  =ני יהוה מדת גילו פו מול פני אד, כוחי משה הנביא= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , שמי הנה בא כוחי= 

ח ושמי=    =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , הנה בא כֹ

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , אנכי משיח בהוה= 
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  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , כח נביא שם יהוה= 

  =יהוה  מדת גילו פו מול פני אדני, הנה באו ימי חשך= 

הב שכינה=    =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , מוחי אֹ

חי אוהב שכינה=    =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , מֹ

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , מוחי שכינה באה= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , אהבנו ימי חשך= 

  = מדת גילו פו מול פני אדני יהוה, היום הנחש אביך= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , הנה יום אביך חש= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , והנה אביך משיח= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , כח יהוה שב מאין= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , יהוה נביא מחשך= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , אנכי ביהוה שמח= 

  =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , יהוה אני שמח בך =

ח שבך=    =מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , יהוה אני מֹ

  מדת גילו פו מול פני אדני יהוה , חכם אני יהוה שב= 
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  =' ג+ הנה לי אות ממש = הנה לי שמו אמת = ' ג+ הנה לו שמי אמת 

  =הילה שם אמנות =  מנשמת אל יהוה= אנו תהילה ממש = 

  =לי האמת ונשמה = אמת הנה שלומי = אמונתי השלמה = 

  =הנשמה את מולי = מולי אתה נשמה = נשמות האלהים = 

  =  'ג+ הנה יום של אמת = 

  =גימל + תיו , מם, אלף, למד, שין, מם, ואו, יוד, הה, נון, הה= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , הנה יום של אמת= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , לו שמי אמת הנה= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , הנה לי שמו אמת= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , הנה לי אות ממש= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , אני תהילה ממש= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , מנשמת אל יהוה= 

  =ו מול ניגלה יום מדומה אדני פ, הילה שם אמנות= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , אמונתי השלמה= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , אמת הנה שלומי= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , לי האמת ונשמה= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , נשמות האלהים= 

  =אדני פו מול ניגלה יום מדומה , מולי אתה נשמה= 

  אדני פו מול ניגלה יום מדומה , הנשמה את מולי= 
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  'פסוק ה' בראשית פרק ב

  ואדם אין לעבד את האדמה 

מזה שאין אדם לעבד את האדמה יוצא שמטרת יצירת האדם היא לעבד 

שזה היה החסרון בבריאה ותפקידו של האדם למלא , את האדמה

  .אותה

  = אני לעבד את האדמה = אין לעבד את האדמה 

  = אני אדם לדעת אהבה = אין אדם לדעת אהבה = 

נה = אל אדני מדעת אהבה =    =עבד דת אל היא אמֻ

נה היא דעת אל = העבד אדני אל האמת =    = אמֻ

בדה אל אדני האמת =    = הנה דעת אלי אב אדם = עֻ

  = מאל אדני אבדה העת = האל אדני מדעת אהבה = 

  = האל  דעת האדם נביא= מאל אדני דעת אהבה = 

  אני האדם בדעת האל= דעת האל האדם נביא = 

  

  =גימל + למד , כף, הא, כף, סמך=  'ג+ סך הכל 

  =מגלה פה מיד כספך מלך = 

  =מלך מגלה פה מיד כספך = 

  =כספך מגלה פה מיד מלך = 

  מלכך מגלה פה מיד כסף= 
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  =משיח מחבר שפת יהוה = ' ג+ הבחירה חופשית ממש 

  =משיח שוב מתחרה יפה = שפת משיח  יהוה מחבר= 

ה =    =מהתורה חשף בי משיח = משיח מתחרה ושוב פֹ

  =המפתח בשורש החיים = משה שפתי חוברה מוח = 

ח = יהוה משמח חשף ברית =    =שם יהוה חשף ברית מֹ

  =משיח מתחרה ובי שפה = משה חיברתי מוח שפה = 

  =משיח בתורה פה משיח = שפה מתחרה ובי משיח = 

  =פה בתורה משיח ושמח = משיח משיח פה בתורה  =

, פה, ואו, חית, הא, ריש, יוד, חית, בית, הא=  החיים בשורש המפתח= 

  =גימל + שין , מם, מם, תיו, יוד, שין

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , הבחירה חופשית ממש= 

  =דתו שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי , משיח מחקר שפת יהוה= 

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , יהוה מחבר שפת משיח= 

ה=    =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , משיח מתחרה ושוב פֹ

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , מהתורה חשף בי משיח= 

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , משה שפתי חיברה מוח= 

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , שורש החייםהמפתח ב= 

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , יהוה חשף ברית משמח= 

ח=    =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , שם יהוה חשף ברית מֹ

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , משיח בתורה פה בתורה= 

  =מי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו ש, משיח משיח פה בתורה= 

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , פה בתורה משיח משיח= 

  =שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , החיים בשורש המפתח= 

  שמי אדני האמיתי אני ויומו גילתי דתו , משיח מתחרה ובי שפה= 
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  תחרותי הבל= לחות הברית 

  

  =למד , בית, הא=  הבל

  =אלהים בדת = 

  =אתה למד בי = 

  מילת אבדה= 

  

  =גימל + למד , בית, הא=  'ג+ הבל 

  =לי ממילת אבגדה = 

  =אל מתגלה בי מיד = 

  =אל מגלה ימי בדת = 

  =ימי גאלה מלב דת = 

  =במילים דת גאלה = 

  =דת מילים בגאלה = 

  =מילים אבדה תגל = 

  =לב גילה מיד אמת = 

  =האמת מיד בגללי = 

  אמת הלב יגל מיד= 
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  כל מילה שמוציא אדם מפיו טעמה תחרות

  טבע מילה תחרות= מטבעה היא תחרותית 

  תחרותי הבל= לוחת הברית 

  כדי לבטל את התחרות נוסיף טעם ללוחת הברית

  =עת ביטול מתחרה = העם ביטל תחרות = לוחת הברית + טעם 

  =מילה תחרות טבע = טעם תחרות הבל = בתחילת עם טהור = 

ח =    =הלב טעם תחרותי = החלב טעם תורתי = לי טבע תורת המֹ

  =תורתי חלבה טעם = טעם החל בתורתו = טעם תורה תחל בי = 

  =טבע תורה מתחיל = חלבתי טעם תורה = לי בה טעם תחרות = 

  =ביטול עת מתחרה = לי עת מתחרה טוב = תורתי טבע מחלה = 

  =בטלית עת מהרוח = ת החומר בטלית ע= בחרת מילה טעות = 

  = בטלית עת המורח  =בטלית עת הרחום = בטלית עת החמור = 

  =הרת עולם בטחתי  =בטלית עת חומרה = בטליתו עם המחר = 

  =ביטלת עת הרחום = ביטלת עת מהרוח = ביטלת עת החומר = 

  =החלבי עת מטרתו = החלו בעת מטרתי = ביטלת עת החמור = 

  =תתחיל בעם טהור = מתחיל בעת טהור =  בטהור מתחיל עת= 

  = בטח העמל תורתי = מעל תורה בטחתי  =עמל תורה בטחתי = 

  = 'ג+ עת מטרתי החל בו = בטח תורתי העלם  =בטח תורתי מעלה = 

  =גימל + ואו , בית, למד, חית, הא, יוד, תיו, ריש, טית, מם, תיו, עין= 

  =ו אדני אמיתי יומי ודתי וגילתי שמ, עת מטרתי החל בו= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , טעם לוחת הברית= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , העם ביטל תחרות= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , עת ביטול מתחרה= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , מתחרה עת טוב לי= 

  =תי שמו אדני אמיתי יומי ודתי וגיל, בתחילת עם טהור= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , טעם תחרותי הבל= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , טבע מילה תחרות= 
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  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , לי טבע תורת המח= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , החלב טעם תורתי= 

  =וגילתי שמו אדני אמיתי  יומי ודתי, הלב טעם תחרותי= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , טעם תורה תחל בי= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , טעם החל בתורתי= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , תורתי חלקה טעם= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , לי בה טעם תחרות= 

  =י ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי יומ, חלבתי טעם תורה= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , טבע תורה מתחיל= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , תורתי טבע מחלה= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , לי עת מתחרה טוב= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , ביטול עת מתחרה= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בחרת מילה טעות= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטלית עת החומר= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטלית עת מהרוח= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטלית עת הרחוב= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטלית עת החמור= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , ומרהבטלית עת ח= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , ביטלת עת החומר= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , ביטלת עת מהרוח= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , ביטלת עת החמור= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , ביטלת עת הרחוב= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , עת חומרהביטלת = 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , החל בי עת מטרתו= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטהור מתחיל עת= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , תתחיל בעת טהור= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , עמל תורה בטחתי= 
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  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , רת עולם בטחתיה= 

  =יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטח תורתי העלם= 

  יומי ודתי וגילתי שמו אדני אמיתי , בטח תורתי מעלה= 
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  לחת העדת= לחת הברית 

  =  'ג+ החל עת דת = לחת העדת 

  =גימל + תיו , דלת, תיו, עין, למד, חית, הה= 

  =החל עת דת גילתי ימי מילה ודתנו = 

  =לחת העדת גילתי ימי מילה ודתנו = 

  =יהוה ניגלת לי מתחיל יום דעת דת = 

  =יהוה ניגלת לי ומיד מתחיל עת דת = 

  יהוה ניגלת ומיד מתחיל עת לדתי= 

  

  = החל בתורתי= ' ג+ תורה תחל בי = ' ג+ לחות הברית 

  =גימל + יוד , בית, למד, חית, תיו, הה, ריש, ואו, תיו= 

  =גילוי דתי ותורת משיח יהוה אמיתי לבדו = 

  מדתי גילתי יהוה ולו חידות יום בראשית= 

  

  = תורתי חלבה = חלבתי תורה = תורתי החלב = לוחת הברית 

  =תורה תחל בי = ליבה תחרות = לי בה תחרות = תורת חליבה = 

  תחרותי הלב= תחרותי הבל = החל בתורתי = 
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  = בראתי תורה למשיח = ' ג+ אור שמי  חת הבריתלֻ 

  =השם אל חיבר תורתי = אלי חיבר תורת משה = 

  =ברית תורה משיח אל = אל תורה ברית משיח = 

  =שמי ברא לי התחרות = תורה ברית אל משיח = 

  =השם ברא לי תחרות = תחרותי בראה לי שם = 

  =רה לי בראשית ומתח= משה ברא לי תחרות = 

  =תאור הברית למשיח = בראת חיים של תורה = 

ריה תחלו בראשית = למשיח תאור הברית =    =מֹ

ריה =    = שלום אחרית הברית = ובראשית תחל מֹ

  = משיח בראת לי תורה = שם אור התחיל ברית = 

חי שלי בראת תורה = תורה בראת לי משיח =    =מֹ

  = בראשית מור התחיל = השומר ברא תחילתי = 

מר ברית אות שלי = בראתי תחילה שומר =    =החֹ

  =מרוח אתה ברית שלי = חומר אתה ברית שלי = 

  =רחום אתה ברית שלי = חמור אתה ברית שלי = 

  =הרוח שלי ברית אמת = הרוח אמת ברית שלי = 

, אלף, תיו, יוד, ריש, בית, הה, תיו, חית, למד=  החרם ברית אות שלי= 

  =גימל + יוד , מם, ןשי, ריש, ואו

  =לחת הברית אור שמי ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =אלי חיבר תורת משה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =חיבר תורת אל משה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  = אל תורה ברית משיח ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי= 

  =ברית תורה אל משיח ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =שמי ברא לי התחרות ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =תחרותי בראה לי שם ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =השם ברא לי תחרות ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =חרות ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי משה ברא לי ת= 

  =ומתחרה לי בראשית ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 
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  =בראת חיים של תורה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

ריה תחלו בראשית ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי =    =מֹ

ריה ומיד לי גילו=    =י השם אדני ויום דתי ושפתי ובראשית תחל מֹ

  =שלום אחרית הברית ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =שם אור התחיל ברית ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =משיח בראת לי תורה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =תי ושפתי תורה בראת לי משיח ומיד לי גילוי השם אדני ויום ד= 

  =מחי שלי בראת תורה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =השומר ברא תחילתי ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

מר ברית אות שלי =    =גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי ומיד לי) 'ג(החֹ

  =חומר אתה ברית שלי ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =מרוח אתה ברית שלי ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי  =

  =רחום אתה ברית שלי ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =הרוח שלי ברית אמת ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =החרם ברית אות שלי ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =ת ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי למשיח תאור הברי= 

  =בראתי תורה למשיח ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =מריה ותחל אור שבת ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =הרוח ותחל אור שבת ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =שם אדני ויום דתי ושפתי אל חושב תורת מריה ומיד לי גילוי ה= 

  =אל חושב תורת הרום ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =אל שיברתי מח תורה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  =מח אל שיברתי תורה ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 

  )ט"ב פסוק י"שמות פרק ל(

  =גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי  הלחת וישבר ומיד לי, אמרתי= 

  =הלחת וישבר ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי , אימרת= 

  אימרת וישבר הלחת ומיד לי גילוי השם אדני ויום דתי ושפתי = 
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  =שלמים יהוה נסתר = תורה שלמה מסיני = ' ג+ תורה למשה מסיני 

  =ס למשמרתי יהוה נ= נסיים תורה שלמה = הנה מסתיר לי שמו = 

=  הסתיר מולי נשמה= ימי תורה הנס שלם = ימי נס תורה שלמה = 

  =גימל+ יוד , נון, יוד, סמך, מם, הה, שין, מם, למד, הה, ריש, ואו, תיו=

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , תורה למשה מסיני= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , תורה שלמה מסיני= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , ה נסתרשלמים יהו= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , הנה מסתיר לי שמו= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , נסיים תורה שלמה= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , יהוה נס למשמרתי= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , ימי נס תורה שלמה= 

  =ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , ימי תורה הנס שלם= 

  ממכם גילנו דודי ומשמו יהוה אדני , הסתיר מולי נשמה= 
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  'פסוק ה' בראשית פרק ב

ד את האדמה   ואדם אין לעבֹ

הבורא היה צריך את האדם החסר בבריאה כי אין מי שיעבד את 

  היא לעבד את האדמהמכאן למדים שמטרת האדם בבריאה , האדמה

  עם האל דת אבדה = ' ג+ לעבד את האדמה 

נמצא הסדר הנכון ' עם האל איבד את הדת ועל ידי הוספת האות ג

  .החיסרון הושלם, והכל בא על מקומו

  = ה -ד-ג-ב- עם האל דת א= ' ג+ לעבד את האדמה 

  =לעבד את האדמה = ה -ד-ג-ב-עם דת האל א= 

  =דת אל מדע אהבה = ע אהבה מדת אל ד= מאהבה דע דת אל = 

  =  'ג+ מדת אהבה דע אל = 

  =גימל + הה , מם, דלת, אלף, הה, תיו, אלף, דלת, בית, עין, למד= 

  =מתפלל לפני יהוה מלמד תגליתי , לעבד את האדמה= 

  =מתפלל לפני יהוה מלמד תגליתי , מאהבה דע דת אל= 

  =מתפלל לפני יהוה מלמד תגליתי , מדת אל דע אהבה= 

  =מתפלל לפני יהוה מלמד תגליתי , דת אל מדע אהבה= 

  =מתפלל לפני יהוה מלמד תגליתי , מדת אהבה דע אל= 

  =מתפלל לפני יהוה מלמד תגליתי , עם האל דת אבדה= 

  ה מלדת מילים תתפלל לפני יהוה-ד-ג-ב-עם האל דת א= 
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ה דת הבריאה אין ויש = הנה מיד שפתי היא באור    =מפֹ

ה בראשית יהוד=  ה בראשית = י נאה מפֹ   =יהוה אדני מפֹ

ה היא בי אור נשמה = ימי אדני שפה באה תורה =    =דתי פֹ

  = נביא מיד שפה היא תורה = שמי אדני תורה יפה באה = 

  =אני מיד בשפה היא תורה = נביא מיד תורה היא שפה = 

  =אני והשפה הדבר אמיתי = אדני בי תורה היא משפה = 

  =הדיבור אמיתי אני השפה = ת הנה היא שפה דיבור אמ= 

  =הנה מיד אור הביא שפתי = דברי שפה אני יהוה אמת = 

ה היא נשמה באורי =  , יוד, הה, הה, פה, יוד, תיו, דלת=  'ג+ דתי פֹ

  = 50= גימל + יוד , ריש, ואו, אלף, אלף, בית, הה, מם, שין, נון, אלף

מדתי לשון התפילה ויום הנה מיד שפתי היא באור דודי ופניו ל= 

  = הגאלה 

ה דת הבריאה אין ויש דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום =    מפֹ

  =הגאלה 

ה בראשית דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום =    יהודי נאה מפֹ

  =הגאלה 

ה בראשית דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום =    יהוה אדני מפֹ

  =הגאלה 

  דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום  ימי אדני שפה תורה באה= 

  =הגאלה 

ה היא בי אור נשמה דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום =    דתי פֹ

  =הגאלה 

ה דת הבריאה אין ויש דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום =    מפֹ

  =הגאלה 

  שמי אדני תורה יפה באה דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום = 

  =הגאלה 
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  מיד שפה היא תורה דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום נביא = 

  =הגאלה 

  אני מיד בשפה היא תורה דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום = 

  =הגאלה 

  אדני בי תורה היא משפה דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום = 

  =הגאלה 

  אני והשפה הדבר אמיתי דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום = 

  =ה הגאל

  דיבור אמת הנה היא שפה דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום = 

  =הגאלה 

  הנה מיד אור הביא שפתי דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום = 

  =הגאלה 

ה היא נשמה באורי דודי ופניו למדתי לשון התפילה ויום =    דתי פֹ

  =הגאלה 

  ה ויום אני והשפה הדבר אמיתי דודי ופניו למדתי לשון התפיל= 

  הגאלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

246 
 

  'ב פסוק ב"בראשית פרק כ

  לך לך אל ארץ המריה 

  )ההרים= המריה (והעלהו שם למעלה על אחד ההרים 

  ו"ב פסוק ט"בראשית פרק כ

  ויקרא שם המקום ההוא יהוה יראה

  =' ג+ הנה יראה יום דתו = ' ג+ אני הודות המריה 

  =ה אדני מתורה יהו= האמת נוריד יהוה = אני אודות ההרים = 

  =אדני היום התורה = ימי דתו הנה האור = תורה מיהוה אדני = 

נה = היהודי אמן תורה =    =ותורה היא דמינה = יהודי תורה אמֻ

  =תודה הנה ימי אור = יום דת יהוה נראה = אמונת יהוה ירדה = 

  = )התורה היא דמיון= (דתי הנה יום האור = דתי הנה היום אור = 

  =גימל+ ואו , תיו, דלת, מם, ואו, יוד, הה, אלף, ריש, יוד, הה ,נון, הה=

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , אני הודות המריה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , אני הודות ההרים= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , הנה יראה יום דתו= 

  =לו השפה וגאולה אמיתי ומיד נולדו , האמת נוריד יהוה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , יהוה אדני מתורה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , תורה מיהוה אדני= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , ימי דתו הנה האור= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , אדני היום התורה= 

  =מיד נולדו לו השפה וגאולה אמיתי ו, היהודי אמן תורה= 

נה=    =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , יהודי תורה אמֻ

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , ותורה היא דמינה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , אמונה יהוה ירצה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , יום דת יהוה נראה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , אורתודה הנה ימי = 

  =אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , דתי הנה היום אור= 

  אמיתי ומיד נולדו לו השפה וגאולה , דתי הנה יום האור= 
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  ההרים= הבורא שלח את אברהם להר המריה 

  אחד ההרים אשר אראך יקרא למקום יהוה יראה

  =יהודי אמן תורה  =יראה היום דתנו = המריה אני ודתו 

  =הנה מיד אורותי = ירדנו יהוה אמת = רמות יהוה אדני = 

  =מיד אני והתורה = אדני יום תורה = הנה אור ימי דתו = 

  = 'ג+ הנה ימי אור דתו = אוריתה הדמיון = תורה היא דמיון = 

  =גימל + ואו , תיו, דלת, ריש, ואו, אלף, יוד, מם, יוד, הה, נון, הה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , מי אור דתוהנה י= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , המריה אני ודתו= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , ההרים אני ודתו= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , יראה היום דתנו= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , יהודי אמן תורה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , יהוה אדנירמות = 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , ירדנו יהוה אמת= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , הנה מיד אורותי= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , אדני יום תורה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , מיד אני והתורה= 

  =אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , א דמיוןתורה הי= 

  אמיתי ומיד נולדו לו שפה וגאולה , אוריתה הדמיון= 

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

248 
 

  = אומן יפה שימחת תורה = אני מפו שימחת תורה 

ה אין ויש =  ח מפֹ   =יהוה מפתח אור נשמתי = תורת המֹ

ה תורתו =  ה תורתי = אני המשיח מפֹ   =אומן המשיח פֹ

ה=  נת יהוה = תורתי  המשיח אומן פֹ   =מרוח שפתי אמֻ

נת יהוה =  נת יהוה מרוח שפתי = משיח פותר אמֻ   =אמֻ

נת יהוה חומר שפתי =  נת יהוה רחּום = אמֻ   =שפתי אמֻ

נת שפתי חמור יהוה =    =שומרת אמת יהוה ניפתח = אמֻ

נה תחרותי שפה =    =אני משה מתחרותו יפה = יום אמֻ

  = ה מחיה מתים נפשו רוא= משה אומן תחרותי יפה = 

  = האור ונפש מחיה מתים  =האור מחיה מתים ונפש = 

נתי  =נפש אורו מחיה המתים =    = יהוה שומר פתח אמֻ

  = הנה פותח שומר אמיתי  =הנה שומר אמיתי פותח = 

  =  'ג+ פני משיח התורה מאות  =משיח ופני התורה אמת = 

, אלף, מם, הה, ריש, ואו, תיו, הה, חית, יוד, שין, מם, יוד, נון, פה= 

  =גימל + תיו , ואו

  = אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , פני משיח התורה מאות= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , אני מפו שימחת תורה= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , אומן יפה שימחת תורה= 

ה אין ויש=  ח מפֹ   =ניו הוא מיומי הגילוי דתו השלוםי ופאדנ, תורת המֹ

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , יהוה מפתח אור נשמתי= 

ה תורתו=    =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , אני המשיח מפֹ

ה תורתי=    =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , אומן המשיח פֹ

ה תורתי=    =ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום אדני , המשיח אומן פֹ

נת יהוה=    =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , מרוח שפתי אמֻ

נת יהוה=    =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , משיח פותר אמֻ

נת יהוה מרוח שפתי=    =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , אמֻ

נת יהוה חומר שפתי=    =ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום אדני , אמֻ
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נת יהוה רחום=    =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , שפתי אמֻ

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , אני משה מתחרותי יפה= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , משה אומן תחרותי יפה= 

  =יו הוא מיומי הגילוי דתו השלום אדני ופנ, יהוה מפתח אור נשמתי= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , נפשו רואה מחיה מתים= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , האור מחיה מתים ונפש= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , האור ונפש מחיה מתים= 

  =א מיומי הגילוי דתו השלום אדני ופניו הו, נפש אורו מחיה מתים= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , יהוה שומר פתח אמנתי= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , פתח אמנתי שומר יהוה= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , הנה שומר אמיתי פותח= 

  =ומי הגילוי דתו השלום אדני ופניו הוא מי, הנה פותח שומר אמיתי= 

  =אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , משיח ופני התורה אמת= 

  אדני ופניו הוא מיומי הגילוי דתו השלום , פני משיח התורה מאות= 
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  )הבורא אמר למשה שלא נודעתי אל האבות= ( 'ג+ נודעתי 

  =גימל + יוד , תיו, עין, דלת, ואו, נון= 

  י ויומי גן עדן לי ולו דתותאנ= 

  

  =גימל + הא , נון, הא=  הנהג= ' ג+ הנה 

  =היום נגאל נאה = 

נה נאה =    =גילו אמֻ

  =אלי הנהג אומן = 

  =הנה אימון גאל = 

  אימון אל הנהג= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, נון, יוד, אלף=  'ג+ אין סוף 

  אין סוף מגלה פו ומולך אדני= 
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  =המוח פירשתי = המשיח פותר = פירשת המוח = ' ג+ י תורה מחפש

  =הרחום שפתי = מהרוח שפתי = החומר שפתי = מפתח היושר = 

  = חיפש מתורה= חיפש המותר ) = חמורו של המשיח(החמור שפתי = 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, יוד, שין, פה, חית, מם= 

  )אותיות כח 28(= מחפשי תורה גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =פירשת המוח גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =המשיח פותר גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =מפתח היושר גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =החומר שפתי גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =מהרוח שפתי גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =הרחום שפתי גילוי משמותי יהוה אדני = 

  =גילוי משמותי יהוה אדני החמור שפתי = 

  =אור נשמותי גילתי פו מיד יהוה משיח = 

  )אותיות כח 28= (יהוה אדני גילתי פו שורשו מחיה מתים = 

  =גילתי יהוה אדני שורשו פו מחיה מתים = 

  =תורתי מגלה אין ויש פו מיד יהוה משיח = 

  =תורתי מגלה יהוה פו אין ויש מיד משיח = 

  =פו מיד יהוה משיח  תורתי מגלה אין ויש= 

  =תורתי מגלה משיח פו מיד אין ויש יהוה = 

  =תורתי מגלה משיח אין ויש פו מיד יהוה = 

  =יום תורה ושפה גילוי מדתי אני המשיח = 

  שם משיח גילתי יום תורה פו יהוה אדני= 
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  =מחפשי תורה = המוח פירשת = פירשת המוח = ' ג+ מפתח היושר 

  =הרחום שפתי = חיפשת המותר = פשת מתורה חי= המשיח פותר = 

  = פו ריח שמות = מהרוח שפתי = החומר שפתי = 

  =  'ג+ החמור שפתי = 

  =גימל + ריש , שין, ואו, יוד, הה, חית, תיו, פה, מם= 

  =מפתח היושר גילו אין ויש מדתם יהוה = 

  =המוח פירשת גילוי אין ויש מדתם יהוה = 

  =יש מדתם יהוה מחפשי תורה גילוי אין ו= 

  =המשיח פותר גילוי אין ויש מדתם יהוה = 

  =חיפשת המותר גילוי אין ויש מדתם יהוה = 

  =הרחום שפתי גילוי אין ויש מדתם יהוה = 

  =החומר שפתי גילוי אין ויש מדתם יהוה = 

  =מהרוח שפתי גילוי אין ויש מדתם יהוה = 

  =המשיח ונפשו מיד גילוי התורה אמיתי = 

  מיד גילוי המשיח ונפשו אמיתי התורה= 

  

  = 26=  שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

  שער המח גילה לדה אין ויש הוא והיא= 

  

  ויבדל אלהים בין האור ובין החשך

  =גימל + כף , שין, חית, הה=  'ג+ החשך 

ה כחי =    =נשמה גילתי פֹ

ה תכני =    =משיח גילה פֹ

  =החשך גילתי הפנים = 

  כמהגילתי נפשי הח= 

  

  



 הצורף
 

 

253 
 

ן = ' ג+ יהוה אדני  ן יהודי + היהודי גאֹ   =' ג+ יהודי נאה = הגאֹ

  =גימל + הה , אלף, נון, יוד, דלת, ואו, הה, יוד=  'ג+ אני יהודה = 

  =יהודי נאה לו יום דת פו נולדה גאלה = 

  =יהוה אדני לו יום דת פו נולדה גאלה = 

  =יהודי נאה הנה גילו אל פו לומד דתו = 

  =דה הנה גילו אל פו לומד דתו אני יהו= 

  יהוה אדני הנה גילו אל פו לומד דתו= 

  

דש    =גימל + שין , דלת, קוף=  'ג+ קֹ

  =גילנו לי שפת קדם = 

  =קוני לשפתי מגדל = 

  =גילתי לו קדם נפש = 

  =מול קדש גילת פני = 

  גילת לו פנים קדש= 

  

ה עת שלום = פו העת שלם = ' ג+ שומע תפלה    = מהפו עת של= פֹ

  =גימל + הא , למד, פה, תיו, עין, מם, ואו, שין= 

  =שומע תפלה ואני מיומי מגלה אדני = 

  =פו העת שלם ואני מיומי מגלה אדני = 

ה עת שלום ואני מיומי מגלה אדני =    =פֹ

  =פו עת שלמה ואני מיומי מגלה אדני = 

  אות מילים ושפה ימי גן עדן וגאלה= 

  

ק משה = מקור נשמה עץ חיי = מצמיח קרן ישועה    =עמי יצרנו חֹ

ק משה =  ק = עמי רצוני חֹ ק = ימי מעשה נוצר חֹ   =רצון ימי מעשה חֹ

מר שמי קוני = הרחמים קץ עונשי = הרחמים קץ שעוני =    =עץ החֹ

  מנציח שער היקום= מקור עשה ימי נצח = 
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  )י אומר אור הגנוז לצדיקים"רש(ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור 

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הה=  'ג+ האור 

  =אלי יהוה שמר פו גאל = 

  =אור אלהים גילו שפה = 

  =שפה גילו אור אלהים = 

  =אור שפה גילו אלהים = 

  =גאל האור לי יום שפה = 

  =אור שפה לי יום גאלה = 

  =אור גאלה לי יום שפה = 

  =אור פה יום גאלה שלי = 

  גאל שפה לי יום האור= 

  

  =גימל + ריש , ואו, ףאל=  'ג+ אור 

  =פו ימי אור של גאל = 

  =פו גאל של ימי אור = 

  =אור פו גאלי שלם = 

  גאלי פו אורי שלם= 
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  תפילת שמונה עשרה

נה מגבר= מגן אברהם  )1 מֻ  אֻ

ח התם= מחיה המתים  )2  ימי המֹ

ד השאלה= האל הקדוש  )3  קוֹ

ח עונה= חונן הדעת  )4  דת נֹ

 צוה בתורה שבה= הרוצה בתשובה  )5

 החל לנו חבור מהנס= חנון המרבה לסלוח  )6

 לי אור אל פו שער חיים= רופא חולי עמו ישראל  )7

 מרכיב נשמה= מברך השנים  )8

 בקדם יצר אור משיח על= מקבץ נצחי עמו ישראל  )9

 אב קדום מצוה לך הפשט= מלך אוהב צדקה ומשפט  )10

 רזי עמו ביומך ובשמי אדני= שובר אויבים ומכנוע זדים  )11

 טעם מילים בו נצח קדֹש= דיקים משען ומבטח לצ )12

 לו ריבוי נשמה= בונה ירושלים  )13

 עץ חיי מקור נשמה= מצמיח קרן ישועה  )14

ה עת שלום= שומע תפלה  )15  פֹ

 רז נכון צוות לי המשיח= המחזיר שכינתו לציון  )16

 שוטה הנה בך מולך אל ודתו= הטוב שמך ולך נאה להודות  )17

 = המברך את עמו ישראל בשלום אמן  )18
  ם בראנו עושים מרכבהאל אמת של= 
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  =דעת גימל = עת מגדלי = למד יגעת = יגע למדת = ' ג+ עמל דתי 

  =  'ג+ ילדת עם = ' ג+ דע מילת = 

  =גימל + יוד , תיו, דלת, למד, מם, עין= 

  =עמל דתי גדולתנו מיד מילים = 

  =ילדת עם גדולתנו מיד מילים = 

  =דע מילת גדולתנו מיד מילים = 

  =לנו מיד דת ומילים  יגע למדת= 

  =עת מגדלי לנו מיד דת ומילים = 

  =למד יגעת לנו מיד דת ומילים = 

  יגע למדת לנו מיד דת ומילים = 
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  = ' ג+ מולך המטרה בונה פו מציאות 

  = ' ג+ מלך בונה מפו מציאות טהורה = 

  =' ג+ אני הצורף מהתוך ממול הטוב = 

  =' ג+ ל הטוב הצורף מהתוך אני ממו= 

  =' ג+ פו ממולך נימצאה תורה טובה = 

  =' ג+ פו ממך נימצאה לו תורה טובה = 

  =' ג+ האלהים מתוכם פה נוצר טובו = 

  =' ג+ האלהים מתוכם פה רצון טובו = 

ה טובו =    =' ג+ מתוך האלהים נוצר מפֹ

ה טובו =    =' ג+ מתוך האלהים רצון מפֹ

  =' ג +מתוך האלהים רצון מפו הטוב = 

  =' ג+ מתוך האלהים נוצר מפו הטוב = 

  =' ג+ הנה מתוך אלהים מצורף טובו = 

  =' ג+ מטוב נוצר יהוה מלך האמת = 

  =' ג+ מטוב רצון יהוה מלך האמת = 

  =' ג+ רצון טיבו פו מתוכם אלהים = 

  =' ג+ טיבו נוצר פו מתוכם אלהים = 

  =  'ג+ טיבו רצון פו מתוכם אלהים = 

, תיו, מם, הה, נון, ואו, בית, הה, ריש, טית, מם, הה, כף, לך, ואו, מם= 

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, מם, כף, ואו

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , מולך המטרה בונה פו מציאות= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , מלך בונה מפו מציאות טהורה= 

  =ה ושפה פו מיד גאל

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , אני הצורף מהתוך ממול הטוב= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , הצורף מהתוך אני ממול הטוב= 

  =ושפה פו מיד גאלה 
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אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , פו ממולך נימצאה תורה טובה= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , לו תורה טובה פו ממך נימצאה= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

ה נוצר טובו=  אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , האלהים מתוכם פֹ

  =ושפה פו מיד גאלה 

ה רצון טובו=  אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , האלהים מתוכם פֹ

  =ושפה פו מיד גאלה 

פה טובו=  דני הוא הקדום מאותיותיו מילים א, מתוך האלהים נוצר מֹ

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , מתוך האלהים נוצר מפו טובו= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , מתוך האלהים מפו רצון הטוב= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

ותיו מילים אדני הוא הקדום מאותי, הנה מתוך אלהים מצורף טובו= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , מטוב נוצר פו יהוה מלך האמת= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים , מטוב פו רצון יהוה מלך האמת= 

  =ושפה פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים ושפה , רצון טיבו פו מתוכם אלהים= 

  =מיד גאלה  פו

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים ושפה , טיבו נוצר פו מתוכם אלהים= 

  =פו מיד גאלה 

אדני הוא הקדום מאותיותיו מילים ושפה , טיבו רצון אלהים פו מתוכם= 

  פו מיד גאלה
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  =' ג+ ממש פתח אל יהוה = ' ג+ פותח השם אלהים 

ה לו אמת = ' ג+ מפתח שם אל יהוה =    =' ג +המשיח פֹ

  =' ג+ פו שמחת האלהים = ' ג+ האמת שמי החל פו = 

ח השפה אות גימל =    = משיח פו תמה גאלה = מֹ

ח יום גאלה =    =יום משה פתח גאלה = שפת המֹ

  =יהוה גאל פתח ממש = משה פתח יום גאלה = 

  =הגאלה פו משיח תם = היום פתח שם גאלה = 

ה השגת אל =    =ממוחי גאלת השפה = ממוחי פֹ

  = המשיח מפה גאלתו = החיפוש מגלה אמת = 

ח פה השגת אל = יום השגה מפתח אל =    =יום מֹ

  =ממוחי שפת הגאלה = מפתח השגה יום אל = 

  =  הגאלה פתחו שמים= 

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, מם, שין, הה, חית, תיו, ואו, פה= 

  =מיד מאדם הנה גילו יום ותפילה , השם אלהים פותח= 

  =מיד מאדם הנה גילו יום ותפילה , אל יהוה פתח ממש =

  =מיד מאדם הנה גילו יום ותפילה , מפתח שם אל יהוה= 

ה לו אמת=    =מיד מאדם הנה גילו יום ותפילה , המשיח פֹ

  =מיד מאדם הנה גילו יום ותפילה , האמת שמי החל פו= 

  =מיד מאדם הנה גילו יום ותפילה , פו שמחת האלהים= 

ח ה=    =שפה אות גימל הנה מיד מולי יום אדם ותפילה מֹ

  =משיח פו תמה גאלה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

ח יום גאלה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה =    =שפת המֹ

  =יום משה פתח גאלה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה  = 

  =החיפוש מגלה אמת הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

  =לה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה משה פתח יום גא= 

  =יהוה גאל פתח ממש הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

  =היום פתח שם גאלה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 
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  =הגאלה פה משיח תם הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

ה השגת אל הנה מיד מולי יום אדם ותפילה =    =ממוחי פֹ

  =מולי יום אדם ותפילה ממוחי גאלת השפה הנה מיד = 

ה גאלתו הנה מיד מולי יום אדם ותפילה =    =המשיח מפֹ

  =יום השגה מפתח אל הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

ח פה השגת אל הנה מיד מולי יום אדם ותפילה =    =יום מֹ

ח פה הגשת אל הנה מיד מולי יום אדם ותפילה =    =יום מֹ

  =ם אדם ותפילה ממוחי פה השגת אל הנה מיד מולי יו= 

  =ממוחי גאלת השפה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

  =ממוחי שפת הגאלה הנה מיד מולי יום אדם ותפילה = 

  =פותח השם אלהים הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 

  =פתח אל יהוה ממש הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 

  =מפתח שם אל יהוה הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 

ה לו אמת הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה =    =המשיח פֹ

  =האמת שמי החל פו הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 

  =פו שמחת אלהים הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 

  =האמת חושף מילה הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 

  מאות חשף המילה הנה מיד גילו מיום אדם ותפילה = 
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  = חפש יום+ חשף יום = ' ג+ משיח פו = ' ג+ ש מחיפו

  =גימל + שין , ואו, פה, יוד, חית, מם= 

  =מחיפוש גילוי אמונה מדתי = 

  =מחיפוש גילוי דתי מאמונה = 

  =משיח פו מדתי גילוי אמונה = 

  משיח פו מאמונה גילוי דתי= 

  

ברי    =גימל + יוד , ריש, בית, עין, הא=  'ג+ העִ

  =ת אין ויש העברי מיד גיל= 

  =מיד גילתי אני בי השוער = 

  =אין ויש מיד גילתי העבר = 

  מיד גילתי העבר אין ויש= 

  

  משיח עברי וגאון= ' ג+ שמעון בר יוחאי 

  )בזמן שעבר) = (ששפתו עברית= ( 'ג+ עברי 

  =גימל + יוד , ריש, בית, עין= 

  =גילינו ימי שער בדתי = 

  =גילינו ימי דתי בשער = 

  לינו שמי עברידתי גי= 
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  =אל שבנו הוא מחיה מתים = מאל יהוה אנו משתבחים 

בחת יום אמונה = יום אמונה שבחת אלהים =    =אלהים שִ

  =הנה בא לו יום משיח אמת = יהוה לנו משיח בא מאמת = 

  =הוא ממש אני בו מתחילה = הוא ונביא מתחילה ממש = 

  =יל בי ממש הוא אומן התח= הוא אומן בי תחילה ממש = 

  =מחיה אותנו בשם אלהים = מוח אלהים ונשמתי באה = 

  =אלהים המח נשמותי באו = אלהים בא ומחיה נשמות = 

  =המשיח נביא מולו האמת = מוח נשמה בי אות אלהים = 

  =מאות אלהים בנו המשיח = מהמשיח בנו אות אלהים = 

  =אמונת אלהים בו שימחה = אלהים בנו המשיח ואמת = 

  =האמת מולו הנביא משיח = ימחה בו אמונת אלהים ש= 

  =אומה בנו שימחת אלהים = אמונה בו שימחת אלהים = 

  =האמת מול אני בו המשיח = האמת אני בו המשיח מול = 

, הה, ואו, הה, יוד, למד, אלף, מם=  'ג+ מול האמת אני בו המשיח = 

  =ימל ג+ מם , יוד, חית, בית, תיו, שין, מם, ואו, נון, אלף

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , מאל יהוה אנו משתבחים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , יום אמונה שבחת אלהים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אלהים שבחת יום אמונה= 

  =גאולות 

מיד לדת פנים  פו מול יהוה אדני מיום, יהוה לנו משיח בא מאמת= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , הנה בא לו יום משיח אמת= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , הוא ונביא מתחילה ממש= 

  =גאולות 
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פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , הוא ממש אני בו מתחילה= 

  =גאולות 

מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים  פו, מוח אלהים ונשמתי באה= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , מחיה אותנו בשם אלהים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אלהים בא ומחיה נשמות= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אלהים מוח ונשמתי באה= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , ח נשמותי באואלהים המֹ = 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , מוח נשמה בי אות אלהים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , המשיח נביא מולו האמת= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , מהמשיח בנו אות אלהים= 

  =אולות ג

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , מאות אלהים בנו המשיח= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אלהים בנו המשיח ואמת= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אמונת אלהים בו שימחה= 

  =גאולות 

ם מיד לדת פנים פו מול יהוה אדני מיו, שימחה בו אמונת אלהים= 

  =גאולות 
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פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , האמת מולו הנביא משיח= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אמונה בו שימחת אלהים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אומה בנו שימחת אלהים= 

  =גאולות 

מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים פו , שוב אתה לנו מחיה מתים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אל יהוה אומן ממחשבתי= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אומן אל יהוה משתבחים= 

  =גאולות 

פו מול יהוה אדני מיום מיד לדת פנים , אלהים מחשבותי אמונה= 

  גאולות 
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  =משיח לי ממך האמת = ' ג+ שכל אל מחיה מתים 

  =מלך המשיח לי אמת = משיח לי מלך האמת = 

  = שמי אל התחיל ממך = ממך תחילה שמי אל = 

  =לי מהמח שכלי אמת = לימי המח שכל אמת = 

  =כח מילים של האמת = לי שכל ממחי האמת = 

  =כח האל שם מילים = כח אמת של המילים = 

  =למילה כח שמי אמת = ם אמת מילה שלי חכ= 

  =חכמתי אלהים שלם = לשמי חכמת אלהים = 

  =חכם שלם לי האמת = מחכמת אלהים שלי = 

, אלף, למד, כף, שין=  אמת לי שמים כחל= השלם לחכם אמיתי = 

  =גימל + מם , יוד, תיו, מם, הה, יוד, חית, מם, למד

  =מגדל מפנים יום דת לימדו פו מיד ה, שכל אל מחיה מתים= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , משיח לי ממך האמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , משיח לי מלך האמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , מלך המשיח לי אמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , ממך תחילה שמי אל= 

  =לימדו פו מיד המגדל מפנים יום דת , לימי המח שכל אמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , שמי אל התחיל ממך= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , לי מהמח שכלי אמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , לי מהשכל מחי אמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , כח מילים של האמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל  ,כח אמת של המילים= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , כח האל שם מילים= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , מילה שלי חכם אמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , למילה כח שמי אמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , לשמי חכמת אלהים= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , אלהים שלם חכמתי= 
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  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , מחכמת אלהים שלי= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , חכם שלם לי האמת= 

  =מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , השלם לחכם אמיתי= 

  מפנים יום דת לימדו פו מיד המגדל , אמת לי שמים כחל= 
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  =גימל + מם , סמך, קוף, הא=  'ג+ הקסם 

  =גאל יפה מוקסם ממך = 

  =פו ממך הגאל מקסים = 

  =קסמים ממך פו גאלה = 

  =מקים ממך סוף גאלה = 

  =מגלה ממך איפו קסם = 

  גאל פה ממך יום קסם= 
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קום בעזרת כפי שכבר הזכרתי בחיבור על השתבחות האנושות והי

במשפט הבא מובא הסוף , התחרות שהטביע הבורא באנושות ובטבע

  .שהיא הצירופים, להשתבחות והסוף לגאולת דתו

  = מפתח שבי סוד יהוה = שבחת יפה יום הסוד 

  = ' ג+ יום דתי סוף השבחה = בי סוד פתח שם יהוה = 

  =הסיבה פו משיח ודת = הסודות פה בי משיח = 

  =שבח יהוה מסוף דתי = וה סוף דתי משבח יה= 

ה סוד יום = מחשבותי הסוד יפה =    = השבחתי פֹ

  = יהוה תמיד סוף שבח = יהוה תמיד שבח סוף = 

  = השבחותי מיד הסוף = יהוה שיבח מסוף דת = 

  =משיח הסיבה פו דתו = סוד שמי יהוה בפתח = 

  = ' ג+ השבח היום סוף דתי  =משיח הסודות פה בי = 

, מם, ואו, יוד=  'ג+ השפה בסודות חיים  =ת השפה החיים בסודו= 

  =גימל + הה , חית, בית, שין, הה, פה, ואו, סמך, יוד, תיו, דלת

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , יום דתי סוף השבחה= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , בי סוד פתח שם יהוה= 

  =וך מילים יום דתות וגאלה יהוה אדני ת, מפתח שבי סוד יהוה= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , הסיבה פו משיח ודת= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , סוף דתי משבח יהוה= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , שבח יהוה מסוף דתי= 

ה סוד יום=    = יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה, השבחתי פֹ

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , מחשבותי הסוד יפה= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , היום יפה שבחתי סוד= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , יהוה תמיד שבח סוף= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , יהוה תמיד סוף שבח= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , יהוה שיבח מסוף דת= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , השבחתי מיד הסוף= 
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  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , סוד שמי יהוה בפתח= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , משיח הסיבה פו דתו= 

  =ות וגאלה יהוה אדני תוך מילים יום דת, הסודות פה בי משיח= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , משיח פה הסודות בי= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , השבח היום סוף דתי= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , פה בי סודות המשיח= 

  =יהוה אדני תוך מילים יום דתות וגאלה , החיים בסודות שפה= 

  =השבחה הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי יום דתי סוף = 

  =בי סוד פתח שם יהוה הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =מפתח שבי סוד יהוה הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =הסיבה פו משיח ודת הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =מיד גאולת דתי סוף דתי משבח יהוה הנה הכול יומו אמיתי ו= 

  =שבח יהוה מסוף דתי הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =השבחתי פה סוד יום הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =יהוה תמיד שבח סוף הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =יהוה תמיד סוף שבח הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =ד הסוף הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי השבחותי מי= 

  =סוד שמי יהוה בפתח הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =משיח הסיבה פו דו הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =הסודות פה בי משיח הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =יד גאולת דתי משיח הסודות פה בי הנה הכול יומו אמיתי ומ= 

  =השבח היום סוף דתי הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =פה בי סודות המשיח הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =החיים בסודות שפה הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  =מחשבותי הסוד יפה הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי = 

  סוד הנה הכול יומו אמיתי ומיד גאולת דתי  תהיום יפה שבתח= 
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ה מולי התקבלתי = יום תפילה היא התקבלה    =אהיה פֹ

ה התקבלת =    =לי אמת יהוה התקבל יפה = לי יום אהיה פֹ

  =יהוה קיבלת פה לי האמת = יהוה אלהים תתקבל יפה = 

  =יהוה הפלאים התקבלתי = תפילת היום היא הקבלה = 

  =האמיתי פה לקבלת יהוה = יתי פה לקבלת יהוה האמ= 

  =ולי פה הקבלה האמיתית = יהוה לי פה קבלתי האמת = 

  =ימי הקבלה אות התפילה = לו הקבלה האמיתית יפה = 

  ימי הפלא יהוה התקבלת= ימי התפילה אות הקבלה = 

  

  = תחית שומר= תורת משיח = שמי תחרות = ' ג+ שם תחרותי 

  =גימל + יוד , תיו ,ואו, ריש, חית, תיו, מם, שין= 

  =אותיות ודתי משורש גילנו ימי חיים = 

  =אותיות ודתי גילנו משורש ימי חיים = 

  =תורת משיח גילוי ימי אדני ושמותיו = 

  =שם תחרותי גילוי ימי אדני ושמותיו = 

  תחית שומר גילוי ימי אדני ושמותיו= 

  

  =גימל + מם  ,יוד, בית, שין, ואו, חית=  'ג+ בו משיח = ' ג+ חושבים 

  =בי משיח ומיד גילתי אמונתי = 

  =חושבים ומיד גילתי אמותנו = 

  =חושבים מדתי גילוי אמונתי = 

  משיח בו מדתי גילוי אמונתי= 
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  =  'ג+ בה משיח = ' ג+ מחשיבה 

  =גימל + הא , בית, יוד, שין, חית ,מם= 

  =מחשיבה גילתי מיד אמונתי = 

  = בה משיח גילתי מיד אמונתי= 

  =מיד גילנו מחשיבה אמיתית = 

  בה משיח מיומי תגלית אדני= 

  

  =  'ג+ תורת הקבלה = ' ג+ קבלת התורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, תיו, למד, בית, קוף= 

  =קבלת התורה ויומי מיד גילוי אות השפה = 

  תורת הקבלה ויומי מיד גילוי אות השפה= 

  )אות השפה היא האות גימל(

  

  =עם הנה בי כח דת = כח דת עם  הנה בי= דעת , בינה, החכמ

  הנה בעמי כח דת= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם=  'ג+ שם חי = משיח 

  =ניגלת מיד יום משיח = 

  ניגלת מיד יום שם חי= 

  

, עין, ריש, תיו, סמך, בית, בית, שין, ואו, יוד=  'ג+ יושב בסתר עליון 

  =גימל + נון , ואו, יוד, למד

  =יושב בסתר עליון ושמי נכון אדני ומיד יומו ודתו גאולתי = 

  = יושב בסתר עליון ושמי אדני נכון ומיד יומי ודתי גאולתי = 

  אדני שלומי ונשמותי באו אלי יומי סודי ותורתי בין גן עדן= 
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ה סודו = יסודות התפילה = ' ג+ לדת יהוה סופית    =תהילתי פֹ

  =ולי הדת הסופית = סופי הדת  להיות= תהילתי פו הסוד = 

  =סוד תפילת יהוה = סודי פה תהילתו = ליהוה דת סופית = 

  =הוה לי דת סופית = תהילתו סוד יפה = דתו הילה סופית = 

, ואו, הא, יוד, תיו, דלת, למד=  תהילה וסוף דתי= הוה לדתי סופית = 

  =גימל + תיו , יוד, פה, ואו, סמך, הא

  =דם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה א, לדת יהוה סופית= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , יסודות התפילה= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , תהילתי פה סודו= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , להיות סופי הדת= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , ולי הדת הסופית= 

  =אכל יומו ואודותיו מיד גאלה  אדם, ליהוה דת סופית= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , סודי פה תהילתו= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , סוד תפילת יהוה= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , דתו הילה סופית= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , תהילתו סוד יפה= 

  =אכל יומו ואודותיו מיד גאלה  אדם, הוה לי דת סופית= 

  =אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , הוה לדתי סופית= 

  אדם אכל יומו ואודותיו מיד גאלה , תהילה וסוף דתי= 
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= הנה לי תוך אברהם = הנה מלכי אב תורה = ' ג+ אלי מכה התבונה 

  =אברהם לי התכונה = אברהם לי התוכנה = אברהם תוכן הילה = 

נה לברכת יהוה = אנכי הלב מהתורה = הבונה תאור המלך  =   =אמֻ

  = הנה אמת ולי ברכה ) = 'ג(הנה לי אות מרכבה = 

  =הנה בראתי מלוכה = הנה בראתי הכלים = הנה בראתי המולך = 

  =הנה ברית הוא מלך = הנה בראה מלכותי = הנה בריאת מלוכה = 

  =מלכות הבינה  האר= המלך הבנתי האור = אלהים תוכן הברה = 

  =תורה נמליך אהבה = הבונה כתר אלהים = הבינה מלכת האור = 

  =הנה ברכות אלהים = אלהים הנה ברכות = אנכי התורה מהלב = 

  =הנה הוא לי מרכבת = הנה הברכות מאלי = כל התורה מהנביא = 

נת ברכה = אלי הנה המרכבות =    =אנו מרכבת ההילה = ליהוה אמֻ

  =הילה ברכת אמונה = יהוה אמן לברכתה = בת אהיה לנו המרכ= 

  =אני בה מלך התורה = הנביא מלך התורה = האמונה לה ברכתי = 

  =התוכן ברא המילה = מילה בראה תוכן = אני בתורה המלכה = 

, מם, יוד, למד, אלף=  'ג+ אלי מכרה התבונה = הנה אתה מולי רכב = 

  =גימל + הא , נון, ואו, בית, תיו, הא, הא, ריש, כף

  =פלא ממשי גדל פו אני אוהב את יהוה אדני יותר מכולם = 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אלי מכרה התבונה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה מלכי אב תורה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה לי תוך אברהם= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , להאברהם תוכן הי= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אברהם לי התוכנה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אברהם לי התכונה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הבונה תאור המלך= 

  ) ='ג(יד גילוי פלא אות אני ושם אדם פו מ, אנכי הלב מהתורה= 

נה לברכת יהוה=    ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אמֻ

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות ,  )'ג(הנה לי אות מרכבה = 
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  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה אמת ולי ברכה= 

  ) ='ג(א אות אני ושם אדם פו מיד גילוי פל, הנה בראתי המולך= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה בראתי הכלום= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה בראתי מלוכה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה בריאת מלוכה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה בראה מלכותי= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , לכותי בראההנה מ= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה ברית הוא מלך= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אלהים תוכן הברה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , המלך הבנתי האור= 

  ) ='ג(אדם פו מיד גילוי פלא אות  אני ושם, האר מלכות הבינה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , המלך הבנתי האור= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הבינה מלכת האור= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הבונה כתר אלהים= 

  ) ='ג(א אות אני ושם אדם פו מיד גילוי פל, תורה נמליך אהבה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אנכי התורה מהלב= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אלהים הנה ברכות= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה ברכות אלהים= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , כל התורה מהנביא= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , ברכות מאליהנה ה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה הוא לי מרכבת= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנה אתה מולי רכב= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אלי הנה המרכבות= 

נת ברכה=    ) ='ג(שם אדם פו מיד גילוי פלא אות אני ו, ליהוה אמֻ

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אנו מרכבת ההילה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אהיה לנו המרכבת= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , יהוה אמן לברכתה= 
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  ) ='ג(פלא אות אני ושם אדם פו מיד גילוי , הילה ברכת אמונה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , האמונה לה ברכתי= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , הנביא מלך התורה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אני בה מלך התורה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , אני בתורה המלכה= 

  ) ='ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , לה בראה תוכןמי= 

  ) 'ג(אני ושם אדם פו מיד גילוי פלא אות , התוכן ברא המילה= 
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  = שמי אהבת הבחירות = ' ג+ אמת שבי בחרת יהוה 

  = יהוה שבי בחרת אמת = יש בחרת יהוה באמת = 

  =שיח אהבה בי תורת מ= שמי בי תחרות אהבה = 

  = משיח בתורתי אהבה = אהבה שבי תורת מחי = 

  =באהיה שבי תורת מח = שב יום תחית אברהם = 

  =אהבתו שמחיה ברית = שב בתורה אהבת חיים = 

  =משה חי אהבתו ברית = אהבתו ברית המשיח = 

  =אהבתו ברית שימחה = השם חי אהבתו ברית = 

, ריש, חית, בית, יוד, תבי, שין, תיו, מם, אלף=  שימחתו ברית אהבה= 

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, תיו

  =אמת שבי בחרת יהוה לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =שמי אהבת הבחירות לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =יש בחרת יהוה אמת לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =י אותיותי גילוי השפה ודתי יהוה שבי בחרת אמת לנו מיד ימ= 

  =שמי בי תחרות אהבה לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =אהבה בי תורת משיח לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =אהבה שבי תורת מחי לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  = משיח בתורתי אהבה לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי= 

  =שב יום תחית אברהם לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =משה חי אהבתו ברית לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =באהיה שבי תורת מח לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =שב בתורה אהבת חיים לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =נו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי אהבתו שמחיה ברית ל= 

  =השם חי אהבתו ברית לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  =אהבתו ברית שימחה לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 

  שימחתו ברית אהבה לנו מיד ימי אותיותי גילוי השפה ודתי = 
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  =חי בי תורת מ= בתחרותיים = בימי תחרות = בי תחרותים 

  =במחי תורתי = תורתי במחי = בתורת חיים = בי מח תורתי = 

  =  'ג+ בריתות מחי = חרות בת ימי = תם בחירותי = 

  =גימל + מם , יוד, תיו, ואו, ריש, חית, תיו, יוד, בית= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , בימי תחרות= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , בי תחרותים= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי  ,בתחרותיים= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , בי תורת מחי= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , בי מח תורתי= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , בתורת חיים= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , תורתי במחי= 

  =יום ודתו גילוי שדי אמיתי , במחי תורתי= 

  =ו גילוי שדי אמיתי יום ודת, בריתות מחי= 

  =גילוי אמיתי ויום דתי שיבחו מיד תורתו = 

  גילוי אמיתי ויום תורתי שיבחו מיד דתו= 

  

  = ברכה טוב חיים

  =בי טהורים בחך = 

  בי חכם בטיהור= 

  = קללה רע מות

  =עמל תורה קל = 

  תורה לעם קל= 

  )נתתי לך את המות והחיים ובחרת בחיים(
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  =הנה אור מצותי = נוצר יהוה אמת  =' ג+ רצון יהוה אמת 

  =יצאנו מהתורה = התורה צמאוני = התורה מצאוני = 

  =היום אתה רצון = אתם צנור יהוה = אתם רצון יהוה = 

  =התמונה אוצרי = היום אתה נוצר = היום אתה צנור = 

  =מתן יהוה אוצר = הנה ימות אוצר = מרציאנו תהוה = 

  =צורתי האמונה = רת האמונה יוצ= אני מצוה תורה = 

  =צוי אור המתנה = הנה ציור מאות = הנה יוצר ואמת = 

  =תורה מצוי נאה = ותורה נימצאה = ואוצרי המתנה = 

  =  הנה רצוי מאות= 

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, ואו, הה, יוד, נון, ואו, צדיק, ריש= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , רצון יהוה אמת= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , ר יהוה אמתנוצ= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , הנה אור מצותי= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , התורה מצאוני= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , התורה צמאוני= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , יצאנו מהתורה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , ן יהוהאתם רצו= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , אתם צנור יהוה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , היום אתה רצון= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , היום אתה נוצר= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , היום אתה צנור= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , וצריהתמונה א= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , מרציאנו תהוה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , הנה ימות אוצר= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , מתן יהוה אוצר= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , אני מצוה תורה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , תהאמונה יוצר= 
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  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , צורתי האמונה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , הנה יוצר ואמת= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , הנה יוצר מאות= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , הנה ציור מאות= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש  ,הנה ציור ואמת= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , האור צוי מתנה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , צוי אור המתנה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , ואוצרי המתנה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , ותורה נימצאה= 

  =מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש  פו, תורה מצוי נאה= 

  =פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , תורה צוי מהנא= 

  פו מול גילוי יום אדני הוא הקדֹש , הנה רצוי מאות= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף
 

 

280 
 

  =גימל + תיו , ואו, מם, למד, שין, הה=  'ג+ השלמות 

  =דתנו מילים יום משה וגאלה = 

  = היום גילו אני ודת ממשה ממול= 

  =גילו אני ודת משה היום ממול = 

  =מאלהים ויום גילנו דת משה = 

  =מילים ואומה גילנו דת משה = 

  )מילים ואומה= מאלהים ויום (

  =מיום הדת גילנו שמו אלהים = 

  =גילת ממש ממולו יהוה אדני = 

  =מילים הנה מיד שמו וגאלתו = 

  =מילים ונשמה יום דת וגאלה = 

  =אמונה השלמות מיד מגילוי = 

  =מגילוי ממש נולד יהוה אמת = 

  =למדנו גילוי ממש יהוה אמת = 

  =אני מגלה מיד יומו השלמות = 

  =יום גאלה ממולם דת אין ויש = 

  יום גאלה ממול דתם אין ויש= 
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  מפתח המילים והמשפטים המפוענחים
  
  א

, נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית, זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף
  69 – צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך
, נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית, זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף
  , צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך

  204, 68, 67, 66, 65  –גימל 
, ף, ן, ם, ך, ת, ש, ר, ק, צ, פ, ע, ס, נ, מ, ל, כ, י, ט, ח ,ז, ו, ה, ד, ג, ב, א
  206, 203 –ג , ץ
, ף, ן, ם, ך, ת, ש, ר, ק, צ, פ, ע, ס, נ, מ, ל, כ, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א
  118 –ץ 
  79, 77 –ת  –א 

  218, 45 –אבגדה 
  219, 218 –אבדה 

  28 –אבי מחפש תורה 
  34 –אבינו החונן עץ החיים 

  34 –ו עץ החיים החונן אבינ
  273 –אברהם לי התוכנה 
  273 –אברהם לי התכונה 
  273 –אברהם תוכן הילה 

  6 –חי יקום ראשון אדם מֹ 
  6 –אדם מקור חיים אנוש 
  6 –אדם משיח אורו מקין 
  6 –אדם משיח מאור קוני 

  62 –אדם עולה יצר כתר משיח 
  141 –אדם פו לו פלא 

  244 –אדני בי תורה היא משפה 
  246, 27 –אדני היום התורה 

  74 –אדני יהוה הוא משיח 
  247 –אדני יום תורה 

  214 –אדני מול התמורה 
  214 –אדני מול מהתורה 

  6 –קי מאום אדני שומר חֹ 
  276 –אהבה בי תורת משיח 
  276 –אהבה שבי תורת מחי 

  230 –אהבנו ימי חשך 
  276 –אהבתו ברית המשיח 
  276 –אהבתו ברית שימחה 

  276 –ו שמחיה ברית אהבת
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  144 –אהיה ישנו 
  273 –אהיה לנו המרכבת 

ה מולי התקבלתי    270 –אהיה פֹ
  262 –אומה בנו שימחת אלהים 

ה תורתי    248 –אומן המשיח פֹ
  248 –אומן יפה שימחת תורה 

  226 –אומן לי תוך דעתי 
  226 –אומן לי תוך עתיד 
  226 –אומן תוכי לדעתי 
  226 –אומן תוכי לי דעת 

  34 –אומנות יהוה מיד תאור משיח 
  254, 112 –אור 

  6 –אור אדני חוקים ממש 
  34 –אור דת משה ואני מחיה מתים 

  31 –לה שלנו יחיה מתים אור הִ 
  39 –ה ימי אור המצות גילה פֹ 

  6 –אור חוקים משם אדני 
  33 –אור יהוה מתוק ממש 

  46 –אור יום דתי מנצח שם יהוה 
  46 – אור ימים הנה חידוש מצות

  28 –ה אור מחשבתי פֹ 
  46 –אור מצותי והנה מיד משיח 
  46 –אור נשמותי מיד צמח יהוה 

  215 –אור שם תחית המתים 
  31 –אורי יהוה נשלם מתחילה 

  247 –אוריתה הדמיון 
  34 –אות אדני מהתורה יום משיח 

  114 –אות גימל 
  217 –אות יום הלכה 

  212 –אות לי שכינה מבינה 
  34 –מיד אני משיח אות מהתורה ו

  34 –אות מהתורה יום אדני משיח 
  212 –אות מכינה בינה שלי 

  226 –אות מלכי עתידנו 
  131 –אות שונה 

  212 –אות שלי מכינה בינה 
  178, 15 –אחד 

  102 –אחדות 
  6 –אחדים מיקום ראשון 

  123 –אחלה 
  33 –איוש התורה ממקום 
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  50 –אין 
  233 –אין אדם לדעת אהבה 

  148 –מיד תהנה  אין ויש
  46 –אין ויש מצוה תמיד החומר 

  233 –אין לעבד את האדמה 
  118 –אין מקום 

  250 –אין סוף 
  226 –אכן ליום עתידות 

  233 –אל אדני מדעת אהבה 
  62 –אל המדע יוצר כתר משיח 

  98 –ער אל יהוה נס מדע בֹ 
  191 –אל ישר עמוק 
  91 –אל מחיה שמי 

  14 –אל מיחד פה 
  262 –וא מחיה מתים אל שבנו ה

  91 –אל שם החיים 
  240 –אל תורה ברית משיח 

  55 –אלה מועדי 
  107, 75 –אלהים 

  262 –אלהים בא ומחיה נשמות 
  262 –אלהים בנו המשיח ואמת 
  262 –אלהים המח נשמותי באו 

  273 –אלהים הנה ברכות 
  212 –אלהים הנני תוכי שב 

  31 –אלהים התורה שלנו חיים 
  30 –אלהים ילד 

  214 –אלהים מורה דתנו 
  91 –אלהים משיח 

בחת יום אמונה    262 –אלהים שִ
  273 –אלהים תוכן הברה 
  98 –ער אלי הוה נס מדע בֹ 
  273 –אלי הנה המרכבות 

  240 –אלי חיבר תורת משה 
  91 –אלי מחי משה 

  273 –אלי מכה התבונה 
  273 –אלי מכרה התבונה 

  212 –אלי תוכי הבין נשמה 
  128 –אלף 

  14 –אלף מחידה 
  162, 136 –אם בחקתי תלכו 

  111 –אמונה 
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  262 –אמונה בו שימחת אלהים 
  262 –אמונת אלהים בו שימחה 

  246 –אמונת יהוה ירדה 
  34 –אמונתי אור משיח מדת יהוה 

  232 –אמונתי השלמה 
  226 –אמונתך לידיעות 

  118 –אמן יקום 
נה היא דעת אל    233 –אמֻ
נה לברכת יהוה    273 –אמֻ

  46 –אמנה מיד משיח מצוי תורה 
  46 –אמנה מתורה צוי חידושים 

נת יהוה חומר שפתי    248 –אמֻ
נת יהוה מרוח שפתי    248 –אמֻ
נת שפתי חמור יהוה    248 –אמֻ

  178, 88, 50 –אמת 
  114 –אמת גילו 

  232 –אמת הנה שלומי 
  95 –אמת ושקר 

  71 –אמת יפה מכוח לפועל 
  212 -אמת לי בינה ושכינה 

  474 –אמת לי דעה 
  265 –אמת לי שמים כחל 
  27 –אמת נורידה יהוה 

  202 –אמת פו 
  276 –אמת שבי בחרת יהוה 

  273 –אנו מרכבת ההילה 
  232 –אנו תהילה ממש 

  6 –אנוש חוקר מימי אדם 
  233 –אני אדם לדעת אהבה 
  6 –אני אדם שומר חוקים 

  246 –אני אודות ההרים 
  16 –וה אני אוצר קדמות שמי יה

  16 –אני אור קדם צוית שם יהוה 
  273 –אני בה מלך התורה 

  34 –אני בו החונן עץ החיים 
  212 –אני בתוכי לי הנשמה 

  273 –אני בתורה המלכה 
  233 –אני האדם בדעת האל 

  246 –אני הודות המריה 
  31 –אני המשיח למולי התורה 

ה תורתו    248 –אני המשיח מפֹ
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  257 –הטוב אני הצורף מהתוך ממול 
  23, 21 –אני השומר עץ החיים 

  34 –אני ואות יחד התורה משמים 
  244 –אני והשפה הדבר אמיתי 

  6 –אני ומחי מראש קדום 
  253, 20 –אני יהודה 

  16 –אני יהודי מצוה שקר ואמת 
  30 –אני יהוה רם 

  212 –אני יהוה שלם בתכני 
  148 –ך המצות אני יוצר תֹ 

  214 –אני לומד מהתורה 
  233 –אני לעבד את האדמה 

  226 –אני מול תוך דעתי 
  226 –אני מול תוך עתיד 
  226 –אני מולך עתידות 
  226 –אני מולך תודעתי 

  16 –אני מוצא ימי תורה קדושה 
  6 –אני מחדש אור מיקום 
  6 –אני מחדש אור מקומי 
  6 –אני מחדש אור מקיום 

  46 –אני מחדש ימי מצוה ותורה 
  46 –ורה ומצוה אני מחדש ימי ת

  244 –אני מיד בשפה היא תורה 
  226 –אני מלכות עתידו 

  248 –אני מפו שימחת תורה 
  278 –אני מצוה תורה 

  6 –אני מראש מוחי קדום 
  146 –אני משה יהודי 

  248 –אני משה מתחרותו יפה 
  46 –אני משיח ומיד מצוה תורה 

  6 –אני משיח מאור קדום 
  6 –אני משיח מקור אדם 

  230 –שב מכח יהוה  אני
  273 –אנכי הלב מהתורה 
  273 –אנכי התורה מהלב 

  212 –אנכי יהוה בי נשלמת 
  230 –אנכי יום השבחה 
  226 –אנכי ליום עתדתו 
  226 –אנכי לתודעת יום 
  230 –אנכי משיח ביהוה 

  148 –אנכי צורתי המצות 
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  144 –אנשי יהוה 
  28 –אף במשיח תורה 

  131 –אפשרויות 
  75 –את 

  110 –אתה 
  110 –אתה אלופי 

  81 –אתה הגילוי ממש 
  33 –אתה היום מקור שמו 

  198 –אתה ורצונו מכיפה 
  81 –אתה ימי השלום 

  116 –אתה מאחד 
  215 –אתה ממש תורת חיים 
  215 –אתה מתחית שומרים 

  110 –אתה פו אלי 
  176 –אתה רז כאן במקור 

  215 –אתה תחרותי משמים 
  278 –אתם צנור יהוה 
  278 –אתם רצון יהוה 

  
  ב
  79, 77 –ש  –ב 

  45 –באגדה 
  276 –באהיה שבי תורת מח 

  45 –בדאגה 
  271 –בה משיח 
  270 –בו משיח 

  136 –בחקתי תלכו 
  236 –בחרת מילה טעות 
  236 –בטהור מתחיל עת 
  236 –בטח העמל תורתי 
  236 –בטח תורתי העלם 
  236 –בטח תורתי מעלה 
  236 –בטלית עת החומר 

  236 –טלית עת החמור ב
  236 –בטלית עת המורח 
  236 –בטלית עת הרחום 
  236 –בטלית עת חומרה 
  236 –בטלית עת מהרוח 
  236 –בטליתו עם המחר 

  177 –בי ובכחי מטהר 
  177 –בי ובכחי מטרה 
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  121 –מאה בי טֻ 
  277 –בי מח תורתי 

  268 –בי סוד פתח שם יהוה 
  201 –בי עגל טהור 
  277 –בי תורת מחי 
  277 –בי תחרותים 

  177 –ביטוח הכרבים 
  177 –ביטוחי מרכבה 
  200 –ביטול הפכים 

  200 –ביטול הפכים ורע 
  201 –ביטול הרע 

  236 –ביטול עת מתחרה 
  236 –ביטלת עת החומר 
  236 –ביטלת עת החמור 
  236 –ביטלת עת הרחום 
  236 –ביטלת עת מהרוח 

  177 –הור בכח בימי טִ 
  277 –בימי תחרות 

  174 –בינה 
  212 –בינתי אכן יהוה שלם 
  212 –בינתי משכן אל יהוה 

  128 –בית 
  216 –בית המקדש 
  179 –בית מקדש 

  105 –בכרתך 
  277 –במחי תורתי 

  229 –במשיח 
  205 –ח בן המֹ 

  179 –בנא את בית מקדשי 
  179 –בנא בית מקדש 

  34 –בני עץ החיים הוא חנון 
  212 –בניתי כאן יהוה שלם 

  212 –י משכן אל יהוה בנית
  103 –בסיס 

  100 –בעיות 
  194 –בעצם פו תורה יפה 

  75 –ברא 
  74 –בראשית 

  165, 133, 132 –בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 
  240 –בראת חיים של תורה 

  28 –בראת פו המשיח 
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  240 –בראתי תורה למשיח 
  240 –בראתי תחילה שומר 
  240 –ברית תורה משיח אל 

  277 –ות מחי ברית
  277 –ברכה טוב חיים 

  105 –ברכתך 
  205 –בשכל 

  102 –בשר חלב 
  100 –בתוך עץ 

  277 –בתורת חיים 
  236 –בתחילת עם טהור 

  277 –בתחרותיים 
  
  ג
  79, 77 –ר  –ג 

  51 –גאל דת 
  108 –גאלת היום 
  114 –גאלת יום 

  81 –גאלתי היום משה 
  81 –גאלתי יהוה ממש 

  39 –תורה גילה יום יפה מצא 
  39 –ה ימי אור המצות גילה פֹ 

  108 –גילו האמת 
  108 –גילת מהוא 

  53 –גילתי האדם 
  128, 116 –גימל 

  39 –גימל אמת פה ציור יהוה 
  108 –גימל האות 

  55 –גימל הוא עד 
  53 –גימל היא דת 

  39 –גימל יוצר פה יהוה אמת 
  
  ד
  79, 77 –ק  –ד 

  244 –דברי שפה אני יהוה אמת 
  244 –ר אמת הנה היא שפה דיבו
  128 –דלת 

  117 –דמיון 
  226 –דע לו תוכן אמיתי 

  256 –דע מילת 
  224 –דע צופה עת 
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  189 –דעת אלהים 
  256 –דעת גימל 

  233 –דעת האדם נביא האל 
  233 –דעת האל האדם נביא 

  223, 216 –דעתי 
  9 –דעתי שוברת הר 

  112 –דרך 
  117, 112 –דרך עץ החיים 

  174 ,141 –דת 
  53, 52 –דת אברהם 

  52 –דת אדם 
  52, 51 –דת אל 

  243 –דת אל מדע אהבה 
  51 –דת גאל 

  164 –דת המשיח 
  91 –דת ואמת 

  53 –דת ימי גאלה 
  91 –דת מאות 
  54, 52 –דת משה 

  9 –דת שברתי הרוע 
  272 –דתו הילה סופית 
  9 –דתו שער הברית 

  141 –דתות 
  53 –דתי אלהים 

  148 – דתי היא משה ינון
  148 –דתי היא שמי והננו 
  246 –דתי הנה היום אור 
  27 –דתי הנה יום אור 

  246 –דתי הנה יום האור 
  51 –דתי מצמיח שמו 

  46 –דתי מרוח נימצא שמו יהוה 
  148 –דתי משה היא ינון 
  27 –דתי נוראה מיהוה 

  46 –דתי נימצא שמו יהוה רחום 
  219 –דתי על 

ה היא בי אור נשמה    244 –דתי פֹ
ה היא נשמה באורי    244 –דתי פֹ

  9 –דתי שוברת הרע 
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  ה
  79, 77 –צ  –ה 

  128 –הא 
  28 –האב פותר משיח 

  134 –האומן היפה 
  254 –האור 

  248 –האור ונפש מחיה מתים 
  214 –האור לימד תמונה 

  248 –האור מחיה מתים ונפש 
  33 –האור ממקום הישות 

  108 –האות גימל 
  33 –י האות ומקורה משמ

  81 –האות ימי השלם 
  33 –האות מקורה משמי 

  144 –האין והיש 
  16 –האין והיש מקום אוצר דתי 

  233 –האל אדני מדעת אהבה 
  30 –האל לי מיד 

  257 –האלהים מתוכם פה נוצר טובו 
  257 –האלהים מתוכם פה רצון טובו 

  212 –האלהים שינן בתוכי 
  278 –האמונה יוצרת 

  134 –האמונה יפה 
  273 –האמונה לה ברכתי 

  270 –האמיתי פה לקבלת יהוה 
  178, 109, 108 –האמת 

  116 –האמת אחד 
  116 –האמת אחת 

  262 –האמת אני בו המשיח מול 
  81 –האמת גילוי משה 
  190 –האמת יש אל חזק 

  176 –האמת כאן רז קרוב 
  262 –האמת מול אני בו המשיח 
  262 –האמת מולו הנביא משיח 

  246 –יד יהוה האמת נור
  259 –האמת שמי החל פו 

  131 –האנושות 
  273 –האר מלכות הבינה 

  75 –הארץ 
  273 –הבונה כתר אלהים 
  273 –הבונה תאור המלך 
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  234 –הבחירה חופשית ממש 
  97 –ר הבח ׁ

  273 –הבינה מלכת האור 
  235, 84 –הבל 

  9 –הברית עושר דת 
  117 –הברית תחל 

  259 –הגאלה פו משיח תם 
  259 –אלה פתחו שמים הג

  116 –הגיון אמת 
  139 –הגיע 

  244 –הדיבור אמיתי אני השפה 
  8 –הדם 
  185 –הדת 

  262 –הוא אומן בי תחילה ממש 
  262 –הוא אומן התחיל בי ממש 

  191 –הוא היתה אם כל חי כח אלי יהוה האמת 
  217 –הוא המלכותי 

  262 –הוא ונביא מתחילה ממש 
  217 –הוא מהלכותי 

  262 –ממש אני בו מתחילה  הוא
  217 –הוא מתוך הילה 

  148 –הוא תמציתי נוצר 
  146 –הודעה עברית 

  272 –הוה לדתי סופית 
  272 –הוה לי דת סופית 

  142 –הותר מצפנך 
  114 –הזכר 
  97 –החבר 

  137 –ק החוב טעם חֹ 
  31 –החומר יש ואין מהתחילה 

  46 –החומר מצוה תמיד אין ויש 
  252, 251 –החומר שפתי 

  61 –החומרים 
  16 –החופש 
  16 –החושף 
  10 –החזק 

  80 –החיים 
  268 –החיים בסודות השפה 

  234 –החיים בשורש המפתח 
  259 –החיפוש מגלה אמת 

  207 –החכם שלי מהיום 
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  230 –החכמה באין ויש 
  239 –החל בתורתי 
  239 –החל עת דת 

  236 –החלב טעם תורתי 
  236 –החלבי עת מטרתו 

  236 –עת מטרתי החלו ב
  133 –החלומות אמת 

  111 –החלטתו 
  190 –החלק הקטן ביותר 

  252, 251 –החמור שפתי 
מר ברית אות שלי    240 –החֹ

  97 –החרב 
  240 –החרם ברית אות שלי 

  252, 86 –החשך 
  92 –הטבע 

  201 –הטוב לרעי 
  61 –הטמינו תורה 

  148 –היא תמצית רצוני 
  139 –היגע 

  246 –היהודי אמן תורה 
ן  ן יהודי + היהודי גאֹ   253 –הגאֹ

  55 –היום אל עד 
  230 –היום אנכי השבח 

  217 –היום אתה כול 
  278 –היום אתה נוצר 
  278 –היום אתה צנור 
  278 –היום אתה רצון 

  55 –היום גאל עד 
  81 –היום האמת שלי 

  16 –ש אמיתי היום הוא נוצר קדֹ 
  207 –היום הכח לשמים 
  230 –היום הנחש אביך 

  210 –היום חכם שלי 
  61 –היום טהרתנו 

  210 –היום יש לחכם 
  207 –היום לי הכח ממש 
  209 –היום לי כח ממש 

  210 –היום לי מחשך 
  210 –היום לך משיח 

  207 –היום מלך המשיח 
  202 –היום מצרף תוכן 
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  259 –היום פתח שם גאלה 
  218 –היום תוך מתחרה 
  218 –היום תורת חכמה 

  24 –רתי חשפה השם היום תו
  24 –היום תורתי חשפה משה 

  97 –היין 
  273 –הילה ברכת אמונה 
  207 –הילה יום כח ממש 
  207 –הילה מכוח שמים 
  207 –הילה מכוחי ממש 
  232 –הילה שם אמנות 

  207 –הימים המוח שלך 
  207 –הימים כשל המוח 
  207 –הימים לו מהחשך 
  207 –הימים שכל המוח 

  118, 50 –היפך 
  101 –הכאב 

  230 –הכוח יביא נשמה 
  210 –הכוח לי ממשי 

  222, 221 –הכל צפוי והרשות נתונה 
  222 –הכל צפון והרשות נתונה 

  143 –ל שמות הכֹ 
  104 –הכלום 

  84 –הלב 
  236 –הלב טעם תחרותי 

  239 –הלב תחרותי 
  217 –הלכה ואימות 

  111 –הלכות 
  205 –המבחן 
  185 –המדע 

  81 –המודעות 
  252 –מוח פירשת ה

  251 –המוח פירשתי 
  112, 109 –המח 

  28 –ח בשפתי אור המֹ 
  137 –המח וחק טבע 

  16 –המחקר 
  93 –המחשבות 

  103 –המטר 
  207 –המילים כוח משה 
  273 –המלך הבנתי האור 
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  234 –המפתח בשורש החיים 
  39 –המצות האירו גימל יפה 

  247 –המריה אני ודתו 
  93 –המשובחת 

  203 –המשיח 
  28 –המשיח אב פותר 

ה תורתי    248 –המשיח אומן פֹ
  171 –המשיח בן תורה אמיתי 

  259 –המשיח מפה גאלתו 
  262 –המשיח נביא מולו האמת 

ה לו אמת    259 –המשיח פֹ
  252, 251 –המשיח פותר 

  98 –המשיח קט 
  174 –המשיח תמים 

  212 –המתוך בין היש לאין 
  180 –הנאה 

  34 –ים הנביא וחונן עץ החי
  273 –הנביא מלך התורה 

  250 –הנה 
  212 –הנה אבי תוכי נישלם 

  148 –הנה אדני משויתי 
  247 –הנה אור ימי דתו 
  278 –הנה אור מצותי 

  16 –הנה אור קדש יומי מציאות 
  148 –הנה אין ויש תמיד 

  273 –הנה אמת ולי ברכה 
  212 –הנה אני בי תוכי שלם 
  212 –הנה אני בתוכי לי שם 

  34 –הנה אני ועם בו חיי נצח 
  148 –הנה אני שמי ודתי 

  212 –הנה אנכי בי שלמותי 
  212 –הנה אנכי לו ימי שבת 
  212 –הנה אנכי לי יום שבת 

  273 –הנה אתה מולי רכב 
חי ושמי    230 –הנה בא כֹ

  262 –הנה בא לו יום משיח אמת 
  230 –הנה באו ימי חשך 
  271 –הנה בי כח דת עם 

  271 –כח דת הנה בעמי 
  273 –הנה בראה מלכותי 
  273 –הנה בראתי הכלים 
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  273 –הנה בראתי המולך 
  273 –הנה בראתי מלוכה 
  273 –הנה בריאת מלוכה 
  273 –הנה ברית הוא מלך 
  273 –הנה ברכות אלהים 

  56 –הנה גילו האמת 
  233 –הנה דעת אלי אב אדם 

  56 –הנה האות גימל 
  273 –הנה הברכות מאלי 

  273 –הוא לי מרכבת הנה 
  27 –הנה היום ירד אות 

  59 –הנה חומרי עולתי מצפנך 
  230 –הנה יום אביך חש 

  59 –הנה יום מכחתי נוצר פועל 
  232 –הנה יום של אמת 

  278 –הנה יוצר ואמת 
  43 –הנה יוצר מאות 
  278 –הנה ימות אוצר 

  30 –הנה ימי אור 
  247 –הנה ימי אור דתו 

  34 –אור אות הנה ימי משיח מדתי 
  246 –הנה יראה יום דתו 

  46 –הנה יש חומר מיד מציאותו 
  31 –הנה ישראל התחיל מיומו 

  31 –הנה ישראל מול יום תחיה 
  59 –הנה כחי תמים נוצר פועל 

  214 –הנה לדת אור מיום 
  232 –הנה לו שמי אמת 
  232 –הנה לי אות ממש 

  273 –הנה לי אות מרכבה 
  232 –הנה לי שמו אמת 

  273 –הנה לי תוך אברהם 
  214 –הנה למדת יום אור 

  31 –הנה למילותי אור המשיח 
  34 –הנה מדתו אור אות ימי משיח 

  148 –הנה מדתי אין ויש 
  214 –הנה מולי אור מדת 

  102 –הנה מות 
  61 –הנה מטרותיו 

  244 –הנה מיד אור הביא שפתי 
  247 –הנה מיד אורותי 



 הצורף
 

 

296 
 

  244 –הנה מיד שפתי היא באור 
  31 –הנה מיום ישראל התחילו 
  31 –הנה מיומו תחיה לישראל 

  43 –הנה מיוצר אות 
  31 –הנה מילותי האור למשיח 

  59 –הנה מכחתי נוצר יום פועל 
  59 –הנה מכחתי נוצר פו עולמי 

  273 –הנה מלכי אב תורה 
  242 –הנה מסתיר לי שמו 

  140 –הנה מפתח קץ הטעות 
  16 –הנה מציאות יומי אור קדש 
  46 –הנה מציאותו מיד יש מרוח 
  46 –הנה מציאותו מיד יש רחום 

  257 –הנה מתוך אלהים מצורף טובו 
  59 –הנה נוצרתי יום פועל מכח 

  99 –הנה סוף 
  59 –הנה עולתי מרוחי מצפנך 

  59 –הנה פו יום נוצרתי חכם על 
  59 –הנה פו יום על נוצר מכחתי 

  59 –הנה פו ימי כח נוצר מות 
  59 –ו רצון עולמי מכחתי הנה פ

  248 –הנה פותח שומר אמיתי 
  108 –הנה פתגם 

  278 –הנה ציור מאות 
  278 –הנה רצוי מאות 

  248 –הנה שומר אמיתי פותח 
  64 –ש הנה שומר קדוֹ 

  230 –הנה שם יביא כוח 
  250 –הנהג 

  107 –הנהגה 
  103 –הנהגתו נוצרה 

  148 –הנוצר יצאת מתוכי 
  140 –הנטע פה חקת המצות 

  107, 106 –הנסתר 
  106, 105 –הנסתרות 

  228 –הנצח שב לתור 
  113 –הנקבה 

  232 –הנשמה את מולי 
  268 –הסודות פה בי משיח 

  189 –הסוף 
  121 –הסיבה 
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  268 –הסיבה פו משיח ודת 
  99 –הסנה פו 

  242 –הסתיר מולי נשמה 
  233 –העבד אדני אל האמת 

  261, 113 –העברי 
  62 –ם משיח העגל יוצר כתר אד

  55 –העד גאל יום 
  236 –העם ביטל תחרות 
  23 –העם יוצר המשיח 

  140 –העת פתח מצוה קטנה 
  89 –הפורץ 

  142 –כן הפורץ מתֹ 
  18, 15 –הפחד 

  202, 50 –הפכים 
  200 –הפכים ורע לי טוב 

  200 –הפכים לי טוב 
  14 –הפלא מיחד 

  119, 83 –הפתעה 
  89 –הצורף 

  257 –ל הטוב הצורף מהתוך אני ממו
  142 –כן הצורף מתֹ 

  142 –הצורף נתמך 
  112 –הצעת אמת יפה 
  112 –הצעתי פה אמת 

  216 –הקדים שבת 
  75 –הקדמון 
  267 –הקסם 

  240 –הרוח אמת ברית שלי 
  240 –הרוח שלי ברית אמת 

  31 –הרחום יש ואין מהתחילה 
  46 –הרחום מצוה תמיד אין ויש 

  252, 251 –הרחום שפתי 
  61 –ים הרחומ

  253 –הרחמים קץ עונשי 
  253 –הרחמים קץ שעוני 

  201 –הרע לי טוב 
  103 –הרצון הנהגה 

  103 –הרצון הנהגתו 
  148 –הרצון יצאת מתוכי 
  236 –הרת עולם בטחתי 

  268 –השבח היום סוף דתי 
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  268 –השבחותי מיד הסוף 
ה סוד יום    268 –השבחתי פֹ

  230 –השביח כאן היום 
  191 –השבת אבדה 
  191 –השבת אות 

  107 –השגחה 
  240 –השומר ברא תחילתי 

  23 –השומר עץ החיים 
  64 –השורש הקדמון 
  64 –השורש מנקודה 

  92 –השכינה 
  214 –השכל 

  150 –השלום 
  265 –השלם לחכם אמיתי 

  280 –השלמות 
  240 –השם אל חיבר תורתי 
  215 –השם אמיתי מתחרות 
  240 –השם ברא לי תחרות 

  276 –אהבתו ברית השם חי 
  140 –השם תחרותי 

  75 –השמים 
  91 –השמים אל חי 

  34 –השמים תורתי אני אדם יהוה 
  9 –השער ברית דת 

  268 –השפה בסודות חיים 
  24 –השפה ומשה ימי תחרות 

  215 –התאור ממש מתחיתי 
  216 –התבקש מיד 

  220 –התגלה מכח רצון 
  85 –התגלות חכם 

  81 –התודעה 
  143 –התוך שלם 

  273 –התוכן ברא המילה 
  24 –התורה היום שפת משיח 

  34 –התורה ואני מיד משיח ואמת 
  24 –התורה והמשיח משפתי 

  46 –התורה ומשיח נימצאו מיד 
  278 –התורה מצאוני 
  278 –התורה צמאוני 

  134 –התחרות 
  24 –התחרות יפה ושמי משה 
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  24 –התחרות יפה ישו ממשה 
  215 –התחרות ממש אמיתי 

  56 –התכלות 
  102 –התמונה 

  278 –התמונה אוצרי 
  178 –התשובה 

  
  ו
  79, 77 –פ  –ו 

  120 –ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאדך 
  128 –ואו 

  278 –ואוצרי המתנה 
  55 –ואלהים עד 

  75 –ואת 
  163 –ואת מצותי תשמרו 

  81 –ואתה ימי השלם 
  33 –ואתם היום מהקשור 

  119 –ם ובחרת בחיי
ריה    240 –ובראשית תחל מֹ

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני 
  181, 167, 166, 133 –המים 

  218 –והחכמה מתורתי 
  217 –והיא המלכות 
  217 –והיא מהלכתו 

  230 –והנה אביך משיח 
ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פו 

  36 –לם ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעֹ 
  163 –ויהי אור 

ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך 
  122 –ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם 
  20 –באחרית הימים 

  272 –ולי הדת הסופית 
  270 –הקבלה האמיתית  ולי פה

  240 –ומתחרה לי בראשית 
  57 –ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן 

  34 –ח מצא חן בעיני יהוה ונֹ 
  34 –ועץ החיים חונן הנביא 

  163 –ועשיתם אתם 
ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה 

  123 –מכל העמים כילו כל הארץ 
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לך לפניך וביום שר דברתי לך הנה מלאכי יועתה לך נחה את העם אל א
  138 –פקדי ופקדתי עלהם חטאתם 

  202 –ופו תוכן מצרים 
  169 –ורוח אלהים מרחפת 

  169 –ורוח אלהים מרחפת על פני המים 
  246 –ותורה היא דמינה 

  278 –ותורה נימצאה 
  
  ז
  79, 77 –ע  –ז 

  128 –זין 
  143 –זכר ונקבה 

  176 –זכר ונקבה ברא אתם 
  149, 94, 93, 12 –מן ז

  188 –זמן אמיתי וברכה קדושה 
  151 –ש איכה בתורה זמן יום קדֹ 

  
  ח
  79, 77 –ס  –ח 

  228 –חבצלת השרון 
  102 –לב בר שִ חִ 

  97 –חברה 
  137 –ק חוב מטעה חֹ 

  202 –חוזה שמע אמת 
  218 –חוכמתו מהתורה 

  149 –חומר 
  240 –חומר אתה ברית שלי 

  46 –ה חומר דתי נימצא שמו יהו
  28 –חומר שפתי באה 

  222 –חופש 
  16 –חופשה 

  6 –חוקים מאור שם אדני 
  270 –חושבים 

  222 -חושף 
  37 –חטא העגל 

  188 –חטא עץ הדעת וקיבלתי 
  101 –חי סוף נשמה 

  28 –חיבור שפה אמת 
  99 –חידוש 

  99 –חידושים 
  251 –חיפש המותר 
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  251 –חיפש מתורה 
  252 –חיפשת המותר 

  252 –ורה חיפשת מת
  128 –חית 

  220 –חכם התגלה נוצר 
  220 –חכם התגלה צנור 
  220 –חכם התגלה רצון 
  207 –חכם משלים יהוה 
  218 –חכם מתורת יהוה 

  265 –חכם שלם לי האמת 
  271 –דעת , בינה, חכמה

  209 –חכמה יומי שלם 
  265 –חכמתי אלהים שלם 

  59 –חכמתי הנה נוצר פו עולמי 
  59 –וה נעלם חכמתי פו רצון יה

  236 –חלבתי טעם תורה 
  239 –חלבתי תורה 

  145 –חלל 
  145 –חלש 
  149 –חמור 

  240 –חמור אתה ברית שלי 
  6 –ק אומן מיד אור שמי חֹ 

  137 –חק המח וטבע 
  97 –שיטה  חק ׁ
  6 –ק שמי מיד אור אומן חֹ 

  136, 110 –חקת התורה 
  162, 136 –חקתי 
  114, 111 –חרב 

  97 –רבה חֻ 
  277 - בת ימי חרות 

  145, 12 –חש 
  222 –חש פו 

  93 –חשב מהות 
  85 –חשך 

  261 –חפש יום + חשף יום 
  
  ט
  79, 78 –נ  –ט 

  200 –טבור עולמי היפך 
  200 –טבור עולמי כיפה 
  236 –טבע מילה תחרות 
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  236 –טבע תורה מתחיל 
  177 –טוב ברכה חיים 

  115, 95 –טוב ורע 
  200 –טוב ורע לי הפכים 

  5 –ג מצותיו "וכאן תרי טוב לי
  131 –טוב מאד 

  200 –טובי מלך יפה 
  257 –טיבו נוצר פו מתוכם אלהים 
  257 –טיבו רצון פו מתוכם אלהים 

  61 –טיהור תמונה 
  128 –טית 
  236 –לוחת הברית + טעם 

  91 –טעם דתו 
  90 –טעם החיים 

  236 –טעם החל בתורתו 
  109 –טעם העץ כח תורה 
  236 –טעם תורה תחל בי 
  236 –טעם תחרות הבל 

  
  י
  79, 78 –מ  –י 

  30 –יגדל אלהים 
  256 –יגע למדת 

  144 –יגעת 
  226 –ידיעות אל מתוכן 

  216 –ידעת 
עת    223 –ידִ

עת עתיד דעתי    223 –ידִ
  27 –יהודי אמן התורה 
  247 –יהודי אמן תורה 

  253, 20 –יהודי נאה 
ה בראשית    244 –יהודי נאה מפֹ

  148 –ת יהודי שינן האמ
נה    246 –יהודי תורה אמֻ

  253, 20 –יהוה אדני 
ה בראשית    244 –יהוה אדני מפֹ

  16 –יהוה אדני מצוי שקר ואמת 
  246, 27 –יהוה אדני מתורה 
  148, 147 –יהוה אדני נשמתי 

  34 –יהוה אדני תחיתו ממש מאור 
  270 –יהוה אלהים תתקבל יפה 
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  273 –יהוה אמן לברכתה 
  56 –יהוה אתה נגלם 

  33 –יהוה אתם מקור שמו 
  259 –יהוה גאל פתח ממש 

  81 –יהוה גאלת שמים 
  24 –יהוה המשיח פתרת שמו 
  39 –יהוה הפורץ גאלת מימי 
  270 –יהוה הפלאים התקבלתי 
  39 –יהוה הצירוף גימל אמת 

  24 –יהוה חשף תורת השמים 
  39 –יהוה יוצר פה גימל אמת 

ח שבי    230 –יהוה כאן מֹ
  230 –מחי שב יהוה כאן 

  270 –יהוה לי פה קבלתי האמת 
  217 –יהוה לך מאות 

  262 –יהוה לנו משיח בא מאמת 
  39 –יהוה מגלה פורץ אמיתי 
  39 –יהוה מגלה צורף אמיתי 
  39 –יהוה מגלה צרוף אמיתי 

  24 –תי יהוה מהשורש מפתחֹ 
  234 –יהוה מחבר שפת משיח 

  61 –יהוה מטרתנו 
  46 – יהוה מיד צמח אור נשמותי

ח    218 –יהוה מכותרת מֹ
חות    218 –יהוה מכתר מֹ

  217 –יהוה מלך 
  217 –יהוה מלך אות 

  218 –יהוה ממך תחרות 
  33 –יהוה ממש מקור אות 

  248 –יהוה מפתח אור נשמתי 
  23 –יהוה מצמיח שער 

  33 –יהוה מקשור ומאמת 
  207 –יהוה משלים מכח 

  234 –יהוה משמח חשף ברית 
  56 –יהוה נגלה אמת 

  46 –יהוה נוצר מיד משיח אמת 
  46 –יהוה נוצר מיד משיח מאות 

  27 –יהוה נורידה אמת 
  242 –יהוה נס למשמרתי 

  59 –יהוה נעלם נוצר פו מכחתי 
  134 –יהוה פה אמן 
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  194 –יהוה צורף מפתע 
  270 –יהוה קיבלת פה לי האמת 

  230 –יהוה שב אני חכם 
  276 –יהוה שבי בחרת אמת 

נתי  יהוה שומר   248 –פתח אמֻ
  268 –יהוה שיבח מסוף דת 

  24 –יהוה שפה תחרות שמים 
  24 –יהוה שפה תחרותי ממש 

  268 –יהוה תמיד סוף שבח 
  268 –יהוה תמיד שבח סוף 

  34 –יהיה אדני ממש תאורת מוחי 
  129 –יוד 

  226 –יודע לי תוכן אמת 
  46 –יום אדני משיח מצוה תורה 

  226 –יום אל תוכן דעתי 
  262 –ום אמונה שבחת אלהים י

נה תחרותי שפה    248 –יום אמֻ
  33 –יום אש מקום התורה 

  55 –יום גאלה עד 
  114, 113 –יום גאלת 

  246 –יום דת יהוה נראה 
  268 –יום דתי סוף השבחה 

  55 –יום האל עד 
  210 –יום החכם שלי 

  217 –יום הכלה 
  217 –יום הלכה 

  196 –יום הנבחר 
  259 –ל יום השגה מפתח א
  81 –יום השגת אלהים 

  34 –יום התורה ואדני משיח אמת 
  24, 23 –יום התורה שפת המשיח 

  210 –יום חכמה שלי 
  59 –יום חכמתי הנה רצון פועל 

ח פה השגת אל    259 –יום מֹ
  209 –יום מלך המשיח 

  259 –יום משה פתח גאלה 
  46 –יום משיח אדני מצוה תורה 

  188 –יום סוף 
  17 –יום שקר 

  46 –יום תורה אדני מצוה משיח 
  218 –יום תורת החכמה 
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  270 –יום תפילה היא התקבלה 
  209 –יומי החכם שלם 

  207 –יומי חכמה שלמה 
  62 –יוצר אמת ילד שער חכמה 

  148 –כן אמת יוצר ציוה תֹ 
  148 –כן המציאות יוצר תֹ 

  271 –יושב בסתר עליון 
  34 –יחוד אות אני התורה משמים 

  34 –ם החנון אני בו יחי העצ
  219 –ילד עת 

  256 –ילדת עם 
  244 –ימי אדני שפה באה תורה 

  111 –ימי אות 
  6 –ימי אחד מקום ראשון 

  16 –ימי אמונת יהוה אוצר קדש 
  46 –ימי אמן מצוה חידוש תורה 
  16 –ימי אמת יהוה אוצרנו קדש 

  39 –ימי גילו האמת הצרופה 
  246 –ימי דתו הנה האור 

  39 –גימל הצרופה  ימי האות
  210 –ימי הכוח שלם 
  210 –ימי המוח שלך 

  39 –ימי המצות גילה רפואה 
  270 –ימי הפלא יהוה התקבלת 
  270 –ימי הקבלה אות התפילה 
  24 –ימי התחרות שפה ומשה 
  270 –ימי התפילה אות הקבלה 

  210 –ימי חוש המלך 
  210 –ימי כוח השלם 
  210 –ימי כוח שלמה 

  210 –ח ימי כשל המו
  212 –ימי התוכן של הנביא 

  51 –ימי מחדש מצות 
ק    253 –ימי מעשה נוצר חֹ
  242 –ימי נס תורה שלמה 

  39 –ימי רפואה גילה המצות 
  210 –ימי שכל המוח 

  242 –ימי תורה הנס שלם 
  118, 103 –יסוד 

  272 –יסודות התפילה 
  16 –יצא מקור שמות יהוה אדני 
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  278 -יצאנו מהתורה 
  188 -מדעתי שקיבלתי  יצאתי

  148 –יצאתי מתוך הנוצר 
  148 –יצאתי מתוך הרצון 
  148 –יצרנו המצאת תוכי 

  96 –יראה 
  247 –יראה היום דתנו 

  96 –יראני 
  27 –ירדה אמונת יהוה 
  247 –ירדנו יהוה אמת 
  115 –ירושלים הנאה 

  9 –ירש תורה בדעת 
  50 –יש 

  108 –יש אין 
  276 –יש בחרת יהוה באמת 

  152 –יש בך רז אמת יהוה קדמון 
  212 –יש לי בי האמת נכונה 

  210 –יש ליום חכמה 
  210 –יש מולי החכם 
  210 –יש מולי חכמה 

  118 –יש מקום 
  136 –ישות האל 

  9 –ישר בדעת תורה 
  191 –ישראל עמוק 

  
  כ
  79, 78 –ל  –כ 

  176 –כאן במקור אתה רז 
  226 –כאן ליום עתידות 
  226 –כאן מולי עתידות 
  207 –כוח הימים השלם 
  209 –כוח הימים שלם 
  230 –כוחי הביא נשמה 
  230 –כוחי משה הנביא 

  210 –כול משה חיים 
  83 –כונת האל 

  106, 105 –כור 
  216 –כותרת המח 

  265 –כח אמת של המילים 
  265 –כח האל שם מילים 

  87 –כח השם 
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  223 –כח ידע 
  265 –כח מילים של האמת 

  87 –כח משה 
  230 –כח נביא שם יהוה 

  182 –כחי שלם 
  148 –כי מציון תצא תורה 

  184 –כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלים 
  202, 118, 50 –כיפה 

  273 –כל התורה מהנביא 
  210 –כל יום שימחה 

  184, 104, 88 –כלום 
  217 –כמו הילה 

  129 –כף 
חות    216 –כתר המֹ

  73 –נצח הוד יסוד מלכות  כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת
  
  ל

  184 –ר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה ם ולא תטֹ לא תקֹ 
  226 –לאומן ידיעת תוך 

  102 –לבש חרב 
  219 –לדעתי 

  272 –לדת יהוה סופית 
  221, 220 –לה חכמת הנוצר 
  221, 220 –לה חכמת הצנור 
  221, 220 –לה חכמת הרצון 
  272 –להיות סופי הדת 

  228 –חת נוצר להשב
  228 –להשבחת צנור 
  228 –להשבחת רצון 

  85 –להתחכמות 
  270 –לו הקבלה האמיתית יפה 

  239, 236 –לוחת הברית 
  239, 117 –לחת הברית 

  240 –לֻחת הברית אור שמי 
  239, 117 –ת לחת העדֻ 

  270 –לי אמת יהוה התקבל יפה 
  236 –לי בה טעם תחרות 

  239 –לי בה תחרות 
  219 –לי דעת 

  232 –לי האמת ונשמה 
ח    236 –לי טבע תורת המֹ
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ה התקבלת    270 –לי יום אהיה פֹ
  209 –לי יום הכח ממש 

  210 –לי כוח השמים 
  265 –לי מהמח שכלי אמת 

  30 –לי מיד גאלה 
  236 –לי עת מתחרה טוב 

  265 –לי שכל ממחי האמת 
  239 –ליבה תחרות 

נת ברכה    273 –ליהוה אמֻ
  272 – ליהוה דת סופית
  209 –ליומי הכח ממש 

  102 –לימוד תורה 
  209 –לימי הכוח ממש 

  265 –לימי המח שכל אמת 
  226 –לימי כאן תודעתו 

  217 –לך יהוה ואמת 
  210 –לך יום המשיח 
  210 –לך יום שימחה 
  210 –לך משה וחיים 

  205 –לכבש 
  55 –למאמת 

  129 –למד 
  256 –למד יגעת 

  140, 135, 134 –למה 
  265 –ה כח שמי אמת למיל

  240 –למשיח תאור הברית 
  150 –לנשמה 

  243 –לעבד את האדמה 
  115 –לעבדה ולשמרה 

  177 –לעמלק תורה 
  219 –לעתיד 

  63, 62 –לשמור את דרך עץ החיים 
  265 –לשמי חכמת אלהים 

  13 –לשער 
  177 –לתורה עמלק 

  
  מ

  28 –מאבי חשף תורה 
  243 –מאהבה דע דת אל 

  6 –דש יקום מאור אני מח
  6 –מאור יקום אדני שמח 
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  215 –מאושר תחית המתים 
  262 –מאות אלהים בנו המשיח 

  14 –מאחד לי פה 
  6 –מאחד ממקור אין ויש 
  6 –מאחדים יקום ראשון 

  190 –מאיש לקחה זאת 
  233 –מאל אדני אבדה העת 
  233 –מאל אדני דעת אהבה 

  262 –מאל יהוה אנו משתבחים 
מחת תו   215 –רה מאמיתי שִ

  16 –ש מאמת אני יוצר יהוה קדֹ 
  54 –מאמת לי 

  215 –מאמת שימחתי תורה 
  179 –מבקש דתי 

  39 –מגאלה פרצתי יום יהוה 
  140 –מגלה 
  99 –מדוע 

  99, 98 –מדוע לא יבער הסנה 
  243 –מדת אהבה דע אל 
  243 –מדת אל דע אהבה 

  34 –מדתו אמונת יהוה אור משיח 
  27 –מדתי יהוה הנורא 
  148 –מדתי שינון אהיה 

  113 –מהות 
  87 –מהחשך 

  46 –מהיום אני מחדש צוי תורה 
  207 –מהיום כחי השלם 
  207 –מהיום לך המשיח 
  209 –מהיום לך משיח 

  262 –מהמשיח בנו אות אלהים 
  215 –מהמשיח תורתי אמת 

  31 –מהרוח יש ואין המתחילה 
  252, 251 –מהרוח שפתי 

  86, 84 –מהריקנות 
  104, 103 –רה מהתו

  33 –מהתורה איוש מקום 
  234 –מהתורה חשף בי משיח 

  99 –מודע 
  6 –מוח אדם ראשון קיים 
  6 –מוח אדני מראש יקום 

  262 –מוח אלהים ונשמתי באה 
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  34 –מוח התורה מיד אין ויש אמת 
  6 –מוח יקום מראש אדוני 

  262 –מוח נשמה בי אות אלהים 
הב שכינה    230 –מוחי אֹ

  230 –ה שכינה מוחי בא
  6 –מוחקי ממש אור אדני 

  262 –מול האמת אני בו המשיח 
  209 –מול שמך החיים 
  232 –מולי אתה נשמה 
  209 –מולי הכח ממשי 
  209 –מולי כח השמים 
  209 –מולי שמי חכמה 

  88 –ם כלּו+ לם כּו+ לך מּו+ לך מוֹ 
  257 –מולך המטרה בונה פו מציאות 

  33 –מום יהיה שקר ואמת 
  99, 55 –ועד מ

  98 –מועד נס האל העקרי 
  240 –מור התחיל בראשית 

  10 –מות 
  202 –מות נוצר מהפכי 
  202 –מות נוצר מכיפה 

  6 –מח אדם מקור אין ויש 
  188 –מח היום יצאתי מדעתי 

ח השפה אות גימל    259 –מֹ
ח שבי    229 –מֹ

  46 –מח תורה מצוה מיד יש ואין 
  51 –מחדש מצות ימי 

  51 –ותי מחדשים מצ
  113 –מחובר 
  93 –מחושב 

חי אוהב שכינה    230 –מֹ
חי שלי בראת תורה    240 –מֹ

  262 –מחיה אותנו בשם אלהים 
  28 –מחיה בשפת אור 
  218 –מחיה מתוך תורה 

  98 –מחיה שקט 
  261 –מחיפוש 

  265 –מחכמת אלהים שלי 
  92 –מחלה 

  252, 251 –מחפשי תורה 
  268 –מחשבותי הסוד יפה 



 הצורף
 

 

311 
 

  229 –מחשבי 
  28 –מחשבת אור יפה 
  28 –מחשבתי פה אור 

  271 –מחשיבה 
  236 –מטבעה היא תחרותית 

  103 –מטהר 
  257 –מטוב נוצר יהוה מלך האמת 
  257 –מטוב רצון יהוה מלך האמת 

  103 –מטרה 
  54 –מיד 

  214 –מיד אמונה לתורה 
  247 –מיד אני והתורה 
  146 –מיד היש והאין 

  190 –מיד הסוף 
  51 –ות משיח מיד מצ

חות    218 –מיהוה כתר מֹ
  39 –מיהוה פרצתי יום גאלה 
  39 –מיהוה צרפתי יום גאלה 

  209 –מיום החכם שלי 
  207 –מיום החכמה שלי 
  209 –מיום חכמה שלי 

  39 –מיום יהוה צרפתי גאלה 
  33 –מיומו השקר והאמת 

  273 –מילה בראה תוכן 
  265 –מילה שלי חכם אמת 

  39 –צורף מימי האות גילה ה
  207 –מימי הכוח השלם 
  209 –מימי הכוח שלם 
  209 –מימי המוח שלך 

  39 –מימי הפורץ גאלת יהוה 
  39 –מימי הצורף גאלת יהוה 
  39 –מימי הצורף גילה האות 
  39 –מימי יהוה גאלת הצורף 
  39 –מימי יהוה פורצת גאלה 

  39 –ה גאלה מימי צוי תורה פֹ 
  209 –מימי כשל המוח 

  209 –ל המוח מימי שכ
  86 –מינהג 
  94, 12, 11 –מינון 

  220 –מכח התגלה נוצר 
  220 –מכח התגלה צנור 
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  220 –מכח התגלה רצון 
  207 –מכח משלים יהוה 

  202, 50 –מכיפה 
  200 –מכיפה לי טוב 
  142 –מכפת הנוצר 
  142 –מכפת הרצון 

  108, 84 –מלחמה 
  257 –מלך בונה מפו מציאות טהורה 

  265 –אמת  מלך המשיח לי
  220 –מלך התורה נצח 

  200 –מלך טובי יפה 
  221, 220 –מלך נצח התורה 

  200 –מלכי טוב יפה 
  200 –מלכי הטוב פו רעי 

  200 –ה מלכי טובי פֹ 
  183 –מלכי משיח 

  226 –מלכי עתידנו אות 
  129 –מם 

  259 –ממוחי גאלת השפה 
ה השגת אל    259 –ממוחי פֹ
  259 –ממוחי שפת הגאלה 

  84 –ה ממחל
  265 –ממך תחילה שמי אל 
  259 –ממש פתח אל יהוה 

  81 –ממשה גילה אותי 
  64 –ממשפחותי 
  144 –ממשפחתי 

  86 –מנהיג 
  220 – מנוצר התגלה כח

  253 –מנציח שער היקום 
  75 –מנקודה 

  232 –מנשמת אל יהוה 
  190 –מסוד יפה 

  190 –מסופי 
  236 –מעל תורה בטחתי 

  143, 76 –מעשה בראשית 
  143, 76 –מעשה מרכבה 

  194 –מעת יהוה פרצת 
  90 –מעתידו 

ה דת הבריאה אין ויש    244 –מפֹ
  121 –ה חטא מפֹ 
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  190 –מפה יסוד 
  14 –מפה לי אחד 

  202 –ה מתוכי נוצר מפֹ 
  202 –מפה מתוכי רצון 

  64 –מפות משיח 
  122 –מפענח 

  252, 251 –מפתח היושר 
  259 –מפתח השגה יום אל 

  268 –יהוה מפתח שבי סוד 
  259 –מפתח שם אל יהוה 

  144 –מפתח שמי 
  26 –מפתחות 

  112 –מצאתי הפתעה 
  37 –מצאתי שלמות לתיקון חטא העגל 

  82 –מצאתי תורה 
  46 –מצוה מהרוח תמיד אין ויש 

  140 –מצוה קטנה פתח העת 
  51 –מצוי חדש תמים 

  39 –מצוי תורה פו ימי גאלה 
  51 –מצוים דת משיח 

  17 –מציאות 
  148 –מציאות יצרה תוכן 
  253 –מצמיח קרן ישועה 
  220 –מצנור התגלה כח 

  142 –מצפנך הותר 
  202 –מצפנך יום תורה 

  149 –מקום 
  33 –מקומו מאיש התורה 
  6 –מקור אדם אני משיח 
  33 –מקור אור שמו יהוה 

  95 –מקור השפה 
  6 –מקור חיי אנוש מאדם 
  33 –מקור יהוה אות ממש 

  17 –מקור יש 
  33 –מקור מאיוש התורה 

  6 –ח אדם אין ויש מקור מֹ 
  253 –מקור עשה ימי נצח 

  33 –מקור שמו יהוה אמת 
  16 –מקורות שם יהוה אדני יצא 

  175 –מקורי בתוכן זה 
  50 –מקמור 
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  50 –מקעור 
  50 –מקמרות האין 
  50 –מקערות היש 
  216 –מקשה מדתי 

  215 –מראשו תחית המתים 
  149 –מרוח 

  240 –ה ברית שלי מרוח את
  46 –מרוח שמו יהוה נימצא דתי 

נת יהוה    248 –מרוח שפתי אמֻ
ריה תחלו בראשית    240 –מֹ

  220 – מרצון התגלה כח
  278 –מרציאנו תהוה 

  229 –משביח 
  195 –משבץ פו הפתעה 

  248 –משה אומן תחרותי יפה 
  240 –משה ברא לי תחרות 
  212 –משה הנביא לי תכניו 

  276 –ברית משה חי אהבתו 
  234 –משה חיברתי מוח שפה 

  207 –משה כוח המילים 
  207 –משה לי יום חכמה 

  210 –משה לי מכוחי 
  207 –משה מול ימי הכח 

  209 –משה מולי מכחי 
  207 –משה מולך החיים 
  209 –משה מולך חיים 

  24 –משה פותר שימחת יהוה 
  28 –משה פתח בי אור 

  259 –משה פתח יום גאלה 
  234 –י חוברה מוח משה שפת

  140 –משה תחרותי 
  93 –משובח 
  271 –משיח 

  28 –משיח אהב פותר 
  173 –משיח אמיתי בן תורה 
  240 –משיח בראת לי תורה 

  234 –משיח בתורה פה משיח 
  276 –משיח בתורתי אהבה 
  268 –משיח הסודות פה בי 
  268 –משיח הסיבה פו דתו 

  46 –משיח ואמת מיד נוצר יהוה 
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  46 –אמת מיד צנור יהוה משיח ו
  46 –משיח ואמת מיד רצון יהוה 

  248 –משיח ופני התורה אמת 
  230 –משיח כאן ביהוה 

  265 –משיח לי מלך האמת 
  265 –משיח לי ממך האמת 

  234 –משיח מחבר שפת יהוה 
  207 –משיח מלך מיהוה 
  207 –משיח ממלך יהוה 

  234 –משיח משיח פה בתורה 
  145 –משיח מתורתי 

  234 –שיח מתחרה ובי שפה מ
ה    234 –משיח מתחרה ושוב פֹ

  261 –משיח עברי וגאון 
  261 –משיח פו 

  259 –משיח פו תמה גאלה 
נת יהוה    248 –משיח פותר אמֻ
  234 –משיח שוב מתחרה יפה 

  203 –משיחה 
  210 –משיחי המולך 

  101 –משכח 
  81 –משלים את יהוה 

  207 –משלים מכח יהוה 
  207 –ח משם הילה יום כ

ה טובו    257 –מתוך האלהים נוצר מפֹ
  257 –מתוך האלהים נוצר מפו הטוב 
ה טובו    257 –מתוך האלהים רצון מפֹ
  257 –מתוך האלהים רצון מפו הטוב 

  143, 142 –מתוך האש 
  85 –מתוך תחלה 
  216 –מתורת הכח 

  34 –מתורת יהוה אני אדם משיח 
  215 –מתורתי אתה ממש חי 

  215 –מת מתורתי המשיח א
  236 –מתחיל בעת טהור 

  278 –מתן יהוה אוצר 
  
  נ

  179 –קש דתי נביא אמת בִ 
  179 –נביא בקש דתי אמת 

  34 –נביא ועמו הנה חיי נצח 
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  179 –נביא מבקש דת 
  244 –נביא מיד שפה היא תורה 
  244 –נביא מיד תורה היא שפה 

  222 –נביאה 
  145 –נגיע 
  11 –נודע 

  226 –נודעת לך ימי אות 
  250 –נודעתי 

  129 –נון 
  148 –נוצר הוא תמציתי 

  148 –נוצר המצאתי תוכי 
  103 –נוצר הנהגה 

  278 –נוצר יהוה אמת 
  103 –נוצרה הנהגה 

  62 –ח לפועל נוצרים מהכֹ 
  202 –נוצרת מהפוכים 

  142 –נוצרת מהפך 
  142 –נוצרת מכפה 

  140 –נטעת פה חקת המצוה 
  59 –נכון מפה לתורה עץ חיים 

  214 –למדת מאור יהוה נ
  56 –נסה 

  242 –נסיים תורה שלמה 
  204, 13 –נעול 
  149 –נעל 

  248 –נפש אורו מחיה המתים 
  248 –נפשו רואה מחיה מתים 

  228 –נצח שב לתורה 
   3 –נצרך טוב 

  37 –נקיות 
  150 –נשלמה 
  84 –נשמה 

  230 –נשמה היא בכוחי 
  232 –נשמות האלהים 

  46 –וה נשמותי מיד צמח אור יה
  16 –נשמתי קדומה והיא אוצרי 

  
  ס

  118, 104 –סוד 
  98 –סוד אל הנה עם עברי 

  135 –סוד הנעלם 
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  268 –סוד שמי יהוה בפתח 
  272 –סוד תפילת יהוה 
  272 –סודי פה תהילתו 

  190 –סוף 
  268 –סוף דתי משבח יהוה 

  190 –סופים 
  127 –סופית 

  233 –סך הכל 
  129 –סמך 

  
  ע

נה עבד דת אל הי   233 –א אמֻ
בדה אל אדני האמת    233 –עֻ

  146 –עבר הוה עתיד 
  261 –עברי 

  146 –עברי התודעה 
  149 –עגל 

  180, 35 –עגל מסכה 
  122 –עגלנו 

  62 –עול האדם יצר כתר משיח 
  134 –עולם הבא 

  82 –עונשין 
  110 –עושה רצונו 

  129 –עין 
  82 –עין ושן 

  191 –עיקר שמו אל 
  243 –ה -ד-ג-ב- עם דת האל א
  243 –ה -ד-ג-ב- עם האל דת א

  243 –עם האל דת אבדה 
  271 –עם הנה בי כח דת 

  62 –עם ישראל יוצר דת חכמה 
  62 –עם ישראל יצרו דת חכמה 

  177 –עם קל לתורה 
  202 –עם שמח זה אות 

ק משה    253 –עמי יצרנו חֹ
  200 –עמי לי בך פו טהור 
  200 –עמי ליבך פו טהור 

  93 –מך מי עִ עַ 
ק משה    253 –עמי רצוני חֹ

  180 –עמך סגלה 
  256 –עמל דתי 
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  136, 96 –עמל התורה 
  236 –עמל תורה בטחתי 

  13 –עני 
  34 –ענין אהבה חיינו צמחו 

  34 –חו ואהבה נצחי עניני מֹ 
  164 –עפר מן האדמה 

  97 –עץ הדעת 
  112 –עץ החיים 

  188, 185 –עץ החיים אמיתי מדתו 
  34 – עץ החיים אני בו החונן

  185 –עץ החיים ימי דת מאות 
  185 –עץ החיים מדת ימי אות 
  186 –עץ החיים מדתו אמיתי 

מר שמי קוני    253 –עץ החֹ
  253 –עץ חיי מקור נשמה 

  34 –עץ חיים בהוה אני חנון 
  100 –עצבותך 

  111 –עצתו 
  93, 8 –עשיר 

  73 –עשר ספירות 
  8 –עשרי 

  124, 10 –עשרת הדברות 
  9 – עשרת הדיברות

  236 –עת ביטול מתחרה 
  256 –עת מגדלי 

  236 –עת מטרתי החל בו 
  9 –עת שבתי דור הר 

  223, 216, 149 –עתיד 
  226 –עתידות אני כלום 
  226 –עתידות אני מולך 
  226 –עתידות אני מלכו 
  226 –עתידנו אות מלכי 

  
  פ

  121 –פגם החטא 
  129 –פה 

  234 –פה בתורה משיח ושמח 
  119 –ה העת פֹ 

  270 –פה לקבלת יהוה האמיתי 
  28 –ה מוח בראשית פֹ 

ה עת שלום    253 –פֹ
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  195 –ה שפתו בעצמה פֹ 
  88 – פה תיקון מח ׁ
  253 –פו העת שלם 

  257 –פו ממולך נימצאה תורה טובה 
  257 –פו ממך נימצאה לו תורה טובה 

  64 –פו משיח תם 
  101 –פו נס המשיח 
  101 –פו נס משה חי 

  188 –פו סיום 
  224 –עץ הדעת  פו

  253 –פו עת שלמה 
  252 –פו ריח שמות 

  28 –פו שיחת אברהם 
  259 –פו שמחת האלהים 

  222, 221 –פו תוכנת הרצון של יהוה 
  39 –פורץ אמיתי מגלה יהוה 

  259 -פותח השם אלהים 
  14 –פחד 

  14 –פחד אלהים 
  252, 251 –פירשת המוח 
  64 –פיתוח ממש 
  14 –פלא מחידה 

  119 –אמת פני יהוה 
  202 –פני מצותך מרוה 

  248 –פני משיח התורה מאות 
  142 –פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש 

  101 –פסחי שמונה 
  184 –פעולה 

  144 –פת ממשיח 
  203, 202 –פתאום 

  26 –פתיחת שמו 
  24 –פתרת שמו יהוה המשיח 

  
  צ

  129 –צדיק 
  278 –צוי אור המתנה 

  16 –ומה צוי אור נשמתי היא קד
  17 –צוי אמת 

  222 –צופן תוכן תורה של יהוה 
  39 –צורף אמיתי מגלה יהוה 

  278 –צורתי האמונה 
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ה תוכן תורה שלנו    222 –ציוה פֹ
  59 –ציוה פעולת רחמים נכונה 
  222 –ציוה תורה שלנו תוכן פה 

  46 –ציון דורש הוא מחיה מתים 
  46 –צנור שדי הוא מחיה מתים 

  222 –ל יהוה צפון תוכן תורה ש
  202 –צפוני תורה ממך 
  194 –צרוף יום הפתעה 

  142 –כן צרוף מהתֹ 
  
  ק

  271 –קבלת התורה 
  139 –קדום 
דש    253 –קֹ

  131 –ש קדֹ 
  88 –קוני המפתח 

  6 –קוני מוחי מראש אדם 
  130 –קוף 

  17 –קושרים 
  139 –קידמה 

  277 –קללה רע מות 
  144 –קץ כל בשר בא לפני 

  63, 62 –קשת 
  
  ר

  14, 13 –ראש 
  6 –ראש אדני ממוח יקום 

  168 –רוח אלהים 
  62 –רוח אלהים שמך יצר דעת 

  176 –רז האמת כאן קרוב 
  149 –רחום 

  240 –רחום אתה ברית שלי 
  102 –רחש בלב 

  130 –ריש 
  247 –רמות יהוה אדני 

  177 –רע קללה מות 
  177 –רעלו מתקלה 

  16 –רצון אמיתי הוא היום קדש 
  103 –ה רצון הנהג

  257 –רצון טיבו פו מתוכם אלהים 
  278 –רצון יהוה אמת 
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  46 –רצון יהוה אמת ומיד משיח 
ק    253 –רצון ימי מעשה חֹ

  46 –רצון שדי הוא מחיה מתים 
, 223, 219, 208, 150, 144, 56, 30 –רצף מילים אקראי בצירופים שונים 

225 ,235  
  
  ש

  276 –שב בתורה אהבת חיים 
  276 –ברהם שב יום תחית א

  107 –שבועתי 
  268 –שבח יהוה מסוף דתי 

  93 –שבח מהות 
  229 –שבחים 

  268 –שבחת יפה יום הסוד 
  28 –שבחת מאור יפה 

  109 –שוטה משוגע 
  253 –שומע תפלה 

  215 –שומרים תחית האמת 
  248 –שומרת אמת יהוה ניפתח 

  100 –שונה 
  9 –שורה דת עברית 

  12 –שח 
  9 –שיבר דעת תורה 

  98 –ק יטה מחֹ ש
  203 –שימחה 

  262 –שימחה בו אמונת אלהים 
  101 –שימחה פו נס 

  24 –שימחת יהוה הפותר שם 
  24 –תר שמו שימחת יהוה הפֹ 

  140 –שימחת תורה 
  276 –שימחתו ברית אהבה 

  130 –שין 
  148 –שינן מיד את יהוה 

  9 –שיר בדעת תורה 
  265 –שכל אל מחיה מתים 

  205 –שלבך 
  150 –שלום 

  240 –שלום אחרית הברית 
  149, 92 –שלם 

  242 –שלמים יהוה נסתר 
  240 –שם אור התחיל ברית 



 הצורף
 

 

322 
 

  215 –שם אור תחית המתים 
  56 –שם אחד 

  91 –שם אלי מחיה 
  207 –שם הילה יום חכם 

  271 –שם חי 
  64 –שם חם ויפת 
  144 –שם חם יפת 

ח    234 –שם יהוה חשף ברית מֹ
  81 –שם יהוה לי אמת 

  46 –וה מנצח אוריו בדתי שם יה
  212 –שם יהוה נביא לתכני 

  118 –שם יקום 
  270 –שם תחרותי 

  56 –שמאחד 
  33 –שמו יהוה מקור אמת 

  46 –שמו יהוה נימצא דתי מרוח 
  170 –שמו רוח אלהים 

  34 –שמורת אדני היא מחיה מתים 
  46 –שמותי מיד אור יהוה מנצח 

  83 –שמחת תורה 
  244 –ה שמי אדני תורה יפה בא

  276 –שמי אהבת הבחירות 
  265 –שמי אל התחיל ממך 

  276 –שמי בי תחרות אהבה 
  240 –שמי ברא לי התחרות 

  209 –שמי החכם מולי 
  207 –שמי החכמה מולי 
  230 –שמי הנה בא כוחי 

  146 –שמי יהוה אדני 
  209 –שמי ליום חכמה 
  51 – שמי מצמיח דתוֹ 

  270 –שמי תחרות 
  64 –שמים פתחו 

  210 –שמך לו החיים 
  252, 119 –שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 

  261 –שמעון בר יוחאי 
  112 –שעון 
  13 –שעל 

  9 –שער דתי בתורה 
  62 –שער חכמה ילד יוצר אמת 

  9 –שער תורה בדתי 
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  8 –שערי 
  96 –שעשועים 

  24 –שפה ומשה ימי התחרות 
  234 –שפה מתחרה ובי משיח 

  168 –שפוי 
  58 –מיהוה  שפת האור

ח יום גאלה    259 –שפת המֹ
  28 –שפתח החומר בא 

נת יהוה רחּום    248 –שפתי אמֻ
  28 –שפתי באה מרוח 
  28 –שפתי הרחום בא 
  28 –שפתי מהרוח בא 

  64 –שפתי ממוח 
  144 –שפתי ממח 

  50 –שקר 
  
  ת

  34 –תאור אדני ומשה מחיה מתים 
  240 –תאור הברית למשיח 

  28 –תאור מחשב יפה 
  34 –ור נשמתי ימי האדם וחוה תא

  179 –תבקש מיד 
  108 –תג ואלהים 

  144 –תגיע 
  85 –מות תגלה חכ ׁ
  85 –מתו תגלה חכ ׁ

  148 –תדמין האין והיש 
  272 –תהילה וסוף דתי 
  272 –תהילתו סוד יפה 
ה סודו    272 –תהילתי פֹ
  272 –תהילתי פו הסוד 

  246 –תודה הנה ימי אור 
  146 –תודעה עבריה 

  146 –ה עיברה תודע
  141 –תודת 

  226 –תוך אמונתי לידע 
  100 –תוך בעץ 

  226 –תוך יום לעת אדני 
  216 –תוך מתחרה 

  226 –תוך עת ליום אדני 
  217 –תוכו האלהים 
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  148 –תוכי המצאתי נוצר 
  148 –תוכי המצאתי רצון 

  212 –תוכי הנני אלהים שב 
  226 –תוכן אל יום דעתי 
  226 –תוכן אל יום עתיד 

  221 –תוכן ציוה פה תורה שלנו 
  221 –תוכן של יהוה צופן תורה 
  221 –תוכן תורה צופן של יהוה 

  160 –תורה אלי שמח 
  240 –תורה בראת לי משיח 
  240 –תורה ברית אל משיח 

  247 –תורה היא דמיון 
  46 –תורה חדשה מימי צוי אומן 

  9 –תורה יש רעב דת 
  242 –תורה למשה מסיני 

  246 –ה אדני תורה מיהו
  278 –תורה מצוי נאה 

  46 –תורה מציון יחיו שם אדם 
  46 –תורה מציון מיד הוא משיח 

  142 –תורה מצפנך 
  273 –תורה נמליך אהבה 
  242 –תורה שלמה מסיני 

  239 –תורה תחל בי 
  216 –תורת החכם 

ה אין ויש  ח מפֹ   248 –תורת המֹ
  140, 83 –תורת המשיח 

  24 –תורת המשיח יום השפה 
  105 –תורת הנס 

  9 –תורת העדר ביש 
  271, 135 –תורת הקבלה 

  9 –תורת הרעד שבי 
  216 –תורת חכמה 
  239 –תורת חליבה 

  34 –תורת מאום יהוה אדני משיח 
  270 –תורת משיח 
  277 –תורתי במחי 
  239 –תורתי החלב 
  239 –תורתי חלבה 

  236 –תורתי חלבה טעם 
  24 –תורתי חשפה ממש יהוה 

  236 –תי טבע מחלה תור
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  140 –תורתי שמחה 
  137 –תחית המתים 

  270 –תחית שומר 
  117 –תחל הדעת 

  228 –תחל שב הנוצר 
  228 –תחל שב הצנור 
  228 –תחל שב הרצון 

  216 –תחרות מכה 
  215 –תחרות ממשה אמיתי 
  240 –תחרותי בראה לי שם 

  239, 236 –תחרותי הבל 
  130 –תיו 

  37 –תינוק 
  37 –תיקון 

  57 –תיקון דעת נשמה 
  140, 139 –תיקון לחטא העגל 

  122 –תיקון מעשה העגל וחטא עץ הדעת 
  192 –תיקנה 
  111 –תכולה 
  36 –תכלית 

  277 –תם בחירותי 
  88 –תמים 

  177 –תעלה למקור 
  140 –תעצומה קטנה פתחה 

  270 –תפילת היום היא הקבלה 
  255 –תפילת שמונה עשרה 

  107 –תפלה 
  177 – תקרה לעולם

  216, 177 –תשובה 
 236 –תתחיל בעם טהור 

 
 
 


