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  ספרי הצורף

  

  תיאור כללי של ספרי הצורף

יה ידוע לבורא עוד לפני ספר הספרים זה הוא המקור הקדום ביותר שה

העולם  = והאין מקום, העולם הזה = היש מקום, שהוא, בריאת העולם

.  הסודי ביותר שהבורא הסתיר בכח שבו = הידע בו הוא היסוד  .הבא

 ,מחבר הצורף מגלה את הידע בעזרת צירופי הצפנים שהותיר הבורא
ומגלה את הרעיון  שבשפה העבריתבעקבות שיש בשמות האותיות 

שהיא , ושהוא המשפט שממנו מתהווה השפה והתורה, הנוסחתי

) שהוזכרו(את החוקר על העקבות  גם מצעידו התוכנית לבריאת העולם

וציור סמלו של  תיאור שבו מתגלה ,לאחור עד לגילוי זמן ההתחלה

והיה  שהיה ניסתר מידיעתנו, הקדום והקטן ביותר החלקיק האלוהי

.   והיש מקום, האין מקום, ת היקוםוהווה א קיים עוד לפני שהתרבה

 השהצריכה עמל ויגיע ,כל עריכת הספר נעשתה בזכות חקירת האמת

  . בלימוד התורה

אות  שאבדה והיא ח"א אות כשהי, ובזכות גילוי האות גימל סופית

ועל ידי צירוף האות גימל , ז אותיות הידועות"שהותירה כ, הגאלה

שמות , שבשמות האותיות, ז האותיות מתפענחים הצפנים"סופית לכ

ושל כלל , הנפש שבשפה העברית, התנסחות המשפטים.  המילים

ס התורה "פרד, מעשה מרכבה ,מעשה בראשית, השפות הלועזיות

,   חלקיק האלוהיהבגילויים של . וטעמם ומקורם של כל המצות, והקבלה

,  ההסתרה מוסרת ,)שהוזכרו(והצפנים המתפענחים האות גימל סופית 

,   הכח שבאלהים אל הפועל שבמציאות מן יוציאםשהמשיח המיוחל  כדי

  .     הבורא כדי לתאם לאמת ובכך נוצר רצון

  ).לאמת=לתאם) (רצון=נוצר(
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  המטרה של ספרי הצורף

ויאמר לך דניאל כי סתומים וחתומים " )'ב פסוק ט"ספר דניאל פרק י(

מובאים , ףגם כאן עיקרי הצירופים שבספרי הצור".  הדברים עד קץ

ינם מסודרים ואהמנוסחת באופן עמוק ומעמיק , תבצורה תמציתיבהם 

הם כתובים .  לכן הם קשים להבנת הרבים, לפי התפלגותם בזמן

סגלה המסוגל   שהוא בעללמען ועבור האחד הצורף ומופצים בספרי 

הספרים מופצים   .להבין את העיקרים היוצאים הגיונים בספרי הצורף

שהוא ודאי  ,של אותו אחד ובתקווה שיגיעו לידיובמטרה  ,ברבים

הרי , הנדרשות מהמשיח ואם יש בו את כל התכונות . בחזקת משיח

והוא ירחיב ויבאר את המשפטים היוצאים במציאות זהו נס התגלותו 

תשמש אותו     י הצורף ספר התמצית של וביאור והרחבת,  מספרי הצורף

ב "בספר דניאל פרק י(שמובא כפי , וכאשר הם יבינו להוראת הרבים

ירשיעו רשעים ולא  והרשעים יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים) "'פסוק י

א כאשר יתבארו כל הצירופים "ז ,"והמשכילים יבינו כל רשעיםיבינו 

שהיו כבר כלולים בכח אלהים  ,שמובאים בספרי הצורף, האפשריים

יהיה הכח , יבינו את מוצאם ואמיתותם כולםואז כש, )אותיות 28=כח(

נכונותם וידיעתם  א"ז, אפשרי לצאת לפועל במציאות הזה של אלהים

ולממש  ,תשפיע על התאמת ההשגחה והנהגת הבורא הפועל במציאות

תחית  בדבר, של נביאי ישראל מהעבר הנבואות העתידיות את כל

של אותו  להשג ידיו כדי שספרי הצורף יגיעו  .והשלום הגאלה, המתים

 שכל אחד מאיתנו יכול המעט, נדרש ממשיחתכונות   שהוא בעל ,אחד

ביא לידיעת קיומם של ספרי הצורף לכל מי הוא להולעשות  לתרום

ושהוא בעל תכונות כנדרש והוראה בקי בהבנה שעשוי להיות מתאים ו

ומימוש , מציאת המשיחבכך נביא לקידום וזירוז , האמיתי מהמשיח

נבוא ובכך , ודינו, כהלכה ובכך עשינו והשלמנו את מלאכתנו, הגאלה

של  ומהתגלות, ויפתחו בפני כולם כל מעינות התורה הגנוזהעל שכרנו 

והגאלה , תחית המתים ,כולל, יתגשמו כל נבואות הנבאיםמשיח זה 

  .השלמה במהרה בימנו  אמן
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  האות שאבדה

השתתפו שבששת ימי מעשה בראשית , ן ידוע"בקרב אנשים יודעי ח

.    אורות נתיבות החכמה שהוו את כל, אותיות )28(ח "כבבריאת העולם 

)  א"פסוק ל 'בבראשית פרק ב( כפי שאמר אלהים טוב מאד והכל היה

ז "והותירה לנו כ, ד הסודישהיא היסו, אבדה אות אחת אלא שמאז

בהן בלשון ושאנו משתמשים , לנו מאז ועד היוםת הידועואותיות 

האות החסרה "מספר על ) ח"ספר התמונה מ( . הקדש העברית

וכל , ובקומה בא כל פסל, מהאותיות הוא אור גדול שנחסרה מכח

והיא תתגלה שנית , וכל דבר קשה, וכל כוחות חיצונים, אלהים אחרים

".                   בכח גדול ויד חזקה, אחרי שכל הרשעה תעבור מן הארץ

עתידה האות , בעולם העתיד לבוא"נאמר ) ו"במגן דויד אות וא(

ולא יחסר בו שום , עדן-וכל העולם יתוקן בתיקון יפה כגן, גלותלהת

  ."ולא יצר הרע, ולא יהיו בו חטאים ,דבר

את בשורת , אות ומופתעל דרך , אים באופן מופלאספרי הצורף מבי

,     כבר הבחינו חדי העין ודאי, שאבדה, מציאתה של האות החסרה

קיום , רנו עם אבדהונות 'אות ג נחסרהה -ד)-ג(- ב-שבסדר האותיות א

,  כשמה כן היא, היא אות הגלם 'האות ג ,שמצאנו אותה היא כח

   .שעליו ירכב המשיח הרחום, מהרוח, והיא החמור, החומר

בספרי הצורף מוסיפים ) הרחום = מהרוח = החמור = החומר(

 'כאות ג ,אחרי האותיות הסופיות ,ז האותיות"לכ 'ומשלבים את האות ג

ובזה יושלם  .  כשאר האותיות הסופיות ,כה מטהמשוסופית שצורתה 

, שחוזר הכוח הנעלם שבבריאה, של אחרית הימים, הסודי=  היסוד

והעיקר מחזירים את האות לשימוש על ידי שילובה במילואה למילים 

כל רזי ומתפענחים   ובעזרתה יוצאים, ומשפטים שברצוננו לפענח

תיאור כללי " :בנושאבמאמר הראשון  ,כפי שפורטו, והבריאה התורה

: מובאת במאמר האחרון בנושאעל פי הדרך ש" של ספרי הצורף

  ".טעימות ודוגמאות מתוך ספר הצורף"
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  תוכן הענינים בספר הצורף

  )עמודים בכריכה קשה וצבעונית 494רך ראשון המודפס מכיל כ(

  מספר דוגמאות מתוך הספר של מילים ומשפטים מפוענחים  )1

  .     ומבוארים

 .הספר כותרת )2

 .הבריאה והאנושות להשגת שלמות וגאלה, השתבחות העולם )3

 .הקדמה )4

 .המטרה )5

 .שיר המחבר )6

 .אחרית הימים והאות החסרה )7

 .ח החסרה"גילוי האות כ )8

 .מהות החיים )9

 .מקור שמות האותיות )10

 .עשר הספירות )11

 .עשרת הדיברות )12

 .ציור סמלו של החלקיק האלוהי )13

 .האלוהי ביאור וראיות על מורכבותו וצורתו של החלקיק )14

 .תיקון חטא עץ הדעת )15

 .גאלה לכל השפות והלאומים )16

 .מעשה בראשית )17

מילים ומשפטים מפוענחים בצירוף  2,450-מפתח אינדקס לכ )18

  .עם מספרי העמודים לחיפוש מהירוהם , והם ללא ביאורהגיוני 
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  מההקדמה של ספרי הצורף

ביא אני מ אלא, אני מביא סיפור או רעיון מדמיוניבספרי הצורף אין 

שפת , המשפטים, המילים, האותיות, כאן עצמותו וחוכמתו של בורא

העולם הזה , שלפיה נבראה הבריאה ,שמהווים את התורה, לשון הקדש

,  העיקר בספרי הצורף נכתב על בסיס של צירופים . והעולם הבא

שיטת הצירופים יש לה , בעזרת שימוש בשמות האותיות במילואם

כוללת בתוכה גם  כי היא ,ר מכל גימטריהיות, חזקה ואמיתית, מעלה

כמו כן בצירופים , את הגימטריות של המילים או משפטים המפוענחים

היוצאים הגיוניים , משפטים או מילים תיהאפשרויות מצומצמות לבני

רבות בהרבה או מילים  ואילו בגימטריות האפשרויות לבנות משפטים

או  צורף הזהב עשהדומה לממעשה צרוף המילים והמשפטים  . יותר

ולאחר מכן , למצב נוזלי שלוקח לדוגמא טבעת זהב ומתיך אותה, כסף

תבנית של מעשהו כאן שינה את ה . צמיד, נאמר, מכל הנוזל יוצק

כך גם , שווהוערכם נשאר  נפחם, משקלםאבל , לצמיד, הטבעת

מה שמשתנה זה שמות המילים  ,או המשפטיםבצירופים של המילים 

, והערךהמשמעות , נהאך הכוו ,הורכבו ונבנו מחדשש, או המשפטים

  .   או דומה, נישאר שווה

את   כי מהם ניתן ללמוד ,לימוד הצירופים הוא בעל ערך עליון

ולגלות את כל   לכל השאלות ומהם ניתן לקבל תשובות  . המקורות לכל

ולדעת מקורות של שמות  ,ניסתרים וללמוד כל מה שלא ידועהדברים ה

וכל הנושאים שכבר הוזכרו ם הבריאה והנבראידעת תכונות ול, הבורא

  .במאמר הראשון

  )                                                      תיאור כללי של ספרי הצורף ראה מאמר ראשון בנושא(
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  השתבחות הברואים והעולמות

, את יסוד התחרות בין הפרטייםאלהים הטביע בברואים ובעולמות 

בין אלפי הזירעונים הזכריים המזדרזים להגיע ולהפרות את  מוגמא לד

הסיבה .  ביותרוהמהיר  החזק, המובחר ראשון יגיע ,הביצית הנקבית

עד  ,לאורך זמן, את הדורות הבאים יותר ויותרלכך היא להשביח 

ידקים  יכל העת מתחדשים ח, דוגמא נוספת . דור מושלם להשגת

אבל מעבדות , שאין תרופה או חיסון  כנגדםושאינם מוכרים  )וירוסים(

ומיד לאחר מכן מתחדש , או חיסון כנגדם תרופההמחקר מפתחות מיד 

חוזר ו ,ושוב מפתחים תרופה כנגדו, דק או וירוס שאינו מוכרישוב חי

עד שתושג  גם כאן הסיבה להשביח את מדעי התרופות . חלילה

,     גורמת למותה ,גם נגד מחלת הזיקנה, התרופה המושלמת ביותר

שעשויים להתחדש , ידקים האפשרייםיאו הח םכל הוירוסי וגם נגד

ובזה , ללא מחלות לחיי נצח ,עד להשגת תרופה  מושלמת, בעתיד

  .התחרות בין המוות והחייםבוא לסיום ת ,השלמות

,  הכסף, הכבוד: כגון, הם בכל תחום  ונושא, התחרות בפרטיים

,   הכוח, ההישרדות, הספורט, היופי, ההנאות, המשתה ,המאכל ,המשרה

  .  והאמת שיוך לאלהיםה, הצדק, החכמה

המושלמת , בתחרות על האמת, החקירה בספרי הצורף משויכת

נושאי התחרות    כלניתן לזכות בשלמות , שמהתוועדות לה, ומוחלטת

המהות של הנברא ולהתחבר עם ל ולהגיע  למימוש "שהוזכרו  לעי

  .    מושלמת ונזכה לגאולה, הבורא
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  טעימות ודוגמאות מתוך ספרי הצורף

סופית ' בעזרת האות ג אופן הדרך והשיטה לפענוח מילים ומשפטים

תוב במילוי את יש לכ  .המח, למשל נפענח את השם או המילה, היא כך

מוסיפים את   . חית, מם, הא = המח :המילה האותיות הבונות את

מצרפים .  גימל +חית , מם, הא =' ג + המח :האות גימל במילואה

את  המרכיבותאותיות  תןי שימוש באו"ע ,ם היוצאים הגיונייםמשפטי

  : הגימל סופית כולל, במילואה המחהמילה 

=                                                              גימל +חית , מם, הא = 'ג + המח

                                                         =                    ממחי גילה אמת =

=                                                                            אמת מגלה חיים =

                                                                           גאל מחיה מתים =

   .כמובן ביאורדורשים  ,המחשיצאו מהמילה , ההגיונייםהמשפטים 

  הערה 

דורשים ביאור , בספרי הצורף נחיםוהמשפטים המפועהמילים גם   

   . הבנתם והוראתם לרביםלשם 

  :עם ביאור קצר ההובא המחשה בלבד הדוגמא הבאהלצורך 

           =                              גימל +  יוד, ריש, ואו, חית, הא=  'ג + החומרים

  אש, רוח, אדמה, מים, מיומו גילתי= 

                                                                                                          ביאור

  .  אש, רוח, אדמה, מים :ארבעה יסודות שהם מרו שישל א"חז

,  או השם ,המרכיבים את המילה בעזרת צירוף האותיות במילואם

, אמיתי, יוצא משפט הגיוני, בתוספת האות גימל סופית החומרים

, החומרים, שמעיד שאכן ארבעת היסודות מרכיבים את המילה

ושהם  , וששמות ארבעת היסודות יוצאים משם המילה החומרים

ומכאן מוכח ששיטת הצירופים המובאת , מיומו של הבורא שפה התגלו

  .תית ונכונההיא אמי, בספרי הצורף, כאן
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  עוד טעימות ודוגמאות מתוך ספרי הצורף

  .  וטעם מצות פרה אדמה מגלה את מקור הדוגמא הבאה: הערה

  .של כל המצות, בדרך זו ניתן לגלות את הטעם והמקור

, טית, מם, דלת ,אלף, הא, ריש, עין, צדיק=  'ג+צער האדם טמא פו 

  =          גימל  + ואו, פה, אלף, מם

  .פרה אדמה, לטעם מצות, גילוי אמיתי, מלפני פה, אל קדש =

  ביאור

חקר  הוא, ידע את טעמי המצות, חכם מכל אדם שהיה, שלמה המלך

חקת התורה והסתבר  ,שהיא, טעם מצות פרה אדמה וביקש לדעת את

  . שהיא רחוקה ממנולו 

פרה , לטעם מצות, גילוי אמיתי, מלפני פה, אל קדש :וכאן מהמשפט

  :שפירושו ,צער האדם טמא פו, שהוא, מקור והטעםהמתגלה  אדמה

, מכאן המקור. ולכן הוא טמא מת, אצל המת נתון בצער האדם שהיה

  .טמאי מתים ,שפרה אדמה מטהרת

    )                                                          ו"כ פסוק' א בראשית פרק(

דו בדגת הים ובעוף         כדמותנו ויר ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו

  =על הארץ  השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש

              ,מבריאה ,מאצילות ,ארבע עולמות, המדמה, שורש דבור גדול= 

  .כבודך באמת, לפננו ממש, והנה בם, ומעשיה, מיצירה

             מעיד על  ,בבראשית הצרוף ההגיוני הזה שיוצא מהפסוק :הערה(

  ).ודורש ביאור בע עולמותהאר

  

=                                                        גימל+ שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 

  המשיח עולה אור של ימי גאלה אדני יהוה = 
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  המשך טעימות ודוגמאות מתוך ספרי הצורף

פים        כל הצירו של נכונות הפלאכיצד נוצר הבאה מגלה  הדוגמא: הערה

היוצא משמות  ,האפשריים וההגיוניים שיוצאים מכל מילה או משפט

  .האותיות

 , 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

  = )סופית(ל גימ

כך יצא  )סודי(גילוי יסוד  י פניך לפני אדנ, פו גן עדן מקדם, זמני קץ= 

  .וחקת התורה, שפה, משפטים, מילים, אותיות, לב פנים לדת

  ביאור

 אדני - ל ומתוודע מקדם עדן-גן-ל פוונכנס  זמני קץכאן אני מגיע לעת 

משפט  כך יצא לדת-ו )סודי(גילוי יסוד  יוצר פניך לפני-אותך  כשרואה 

  .שפה וחקת התורה, משפטים, יםמיל, אותיותשל  לב פנים זה שהוא

המשפט  את שמות האותיות על בסיס ויסוד של וקבע  הבורא תכנן

כדי שיהווה את ) ל"ר לעישיוצא  בצירוף משמות האותיות והוזכ(הזה 

וכל אשר יקרא לו  )ט"פסוק י 'בראשית פרק ב(כפי שנאמר , נפש השפה

באות  וצאי ,משמות האותיותוכאן בדוגמא . הוא שמוהאדם נפש חיה 

שמורכבת , ומופת משפט המעיד שחקת התורה מורכבת מהשפה

שמורכבים מאותיות ששמם מעיד על , שמורכבים ממילים, ממשפטים

, והסיבה שכך ניקראו שמות האותיות הוא המקור וזה  .הנוסחא הזו

  . 'האלף בית וכו

  .וראה פה זה הוא הפלא

בדרך כלל  נחת ללא ביאור כפי שמובאמפוע, אמת, המילה הבאה(

  )בספר

  אלהים פו אמת =מם תיו ,אלף=  אמת

  

  להזמנת הכרך הראשון המודפס של ספר הצורף                 

                                  077-3464464  
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  מאת המחבר/ אלה הם החיים 

  

  בין דיכאון ובכי מגיעים רגעי צחוק ועליזות

  פתיותבין ייאוש וזלזול מגיעים רגעי תקווה ואכ

  בין רגעי עצבות ואכזבה מגיעים רגעי אושר ושמחה

  בין דמיון ואשליה מגיעים רגעי מציאות והגשמה

  

  אלה הם החיים שהעניק לנו האחד אלוהים

  םעימה שלמיםואתם השלמים 

  

  בין שקר ורמאות מגיעים גם רגעים אמיתיים וכנים

  בין קרב ומלחמה מגיעים גם רגעי רוגע ושלום

  דות וחייםים מגיעים רגעי לֵ בין שכול ונפטר

  בין רעב וצימאון מגיעים רגעי שובע ורוויה 

  

  אלה הם החיים שהעניק לנו האחד אלוהים

  ואתם השלמים שלמים עימהם

  

  בין בדידות ושעמום מגיעים רגעי חברויות ועיסוקים

  בין זוגיות ונישואין מגיעים רגעי גירושין ופרדות

  ה וריחוקבין אהבה וקירבה מגיעים רגעי שינא

  בין סבל ופחד מגעים רגעי הנאה ואומץ

  

  אלה הם החיים שהעניק לנו האחד אלוהים

  ואתם השלמים שלמים עימהם
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  אחרית הימים

  

  סופית שאבדה " האות ג

  ן שבזמן שנברא העולם"ידוע בקרב אנשים קדמונים יודעי ח

  אותיות כולל הסופיות ואז הבריאה היתה טובה מאוד 28היו 

  שראל חטאו בחטא מעשה העגל חזר עלהם ועלינוכאשר בני י

  על חטא עץ הדעת) וצאצאיו(העונש שקיבל אדם הראשון 

  

  סופית זו ובעזרת 'רא ברא את האותיות יחד עם האות גהבו

   ,)העולם הזה(יות ברא את היש מקום האות 28כל 

  )העולם הבא(ואת האין מקום 

  בעזרתסופית שאבדה לשימוש  'כאן אני מחזיר את האות ג

  ובכך היא מביאה לגאלהות ממנה צירופה למילים המחוסר

ובעקבות כך תביא אותנו לגאלה  ,ן"רוחנית של יודעי ח

שיביא אותנו למצב  ,ותביא אותנו לתיקון חטא העגל מעשית

ויבוטלו  ,אדם הראשון כפי שהיה לפני שחטא בעץ הדעת

  .ונזכה לגאלה מעשית ומציאותית מידי הבורא העונשים
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  גלוי האות

  .  דה- אב- האות שאבדה נמצאת ב, ובכן

  .ב-א-חסרה בסדר ה' חדי העין בטח כבר הבחינו שהאות ג

' אנו נקרא אותה בשם ג, היות והיא באה אחרי האותיות הסופיות

הסופית שלנו ' ג-סופית והיות והאותיות הסופיות נמשכות למטה גם ה

   –תכתב כך 

 
, בד מתקבל בגד-לאמצע ה' ג-החדרת האבדה נמצא בד וב-באמצע ה

  גאל= ג +אל}ראה בערך אבדה (נתפר בגד אל , בד גאל-זאת אומרת מ

ם אל יתקבל גאל שאם נצרפה לשֶ , הגלויה לנו עד עתה', ג-השימוש ב

דהינו במילואה , הגלויה בתוספת הנסתר של הגימל' ג-ואילו השימוש ב

  :ובנוסף הסופית כך

ונצרף את האותיות בסדר = תיו , יוד, פה, אוו, סמך+ גימל = סופית ' ג

ראה עוד בערך ( להסודי מתוכי פו יום גאֻ = משפטי הגיוני נקבל 

  .)סופית+ג

ובכן בצורת מילוי הגימל וצירופה למילוי האותיות שבמילה המבוקשת 

  .הסופית' ג-מוכחת כאן אמיתות השימוש ב, והפיכתם למשפט הגיוני

ך מבקש לפענח "סופית למילה שהזה' ג- צירופה של ה, זאת אומרת

בשלב הסופי צירוף .  מכן מילוי הגימל ומילוי המילה המבוקשת-ולאחר

  .האותיות למשפט הגיוני

, מעשה מרכבה, בדרך זו נביא כאן  מפענוח תעלומות מעשה בראשית

  ועשרת הדברותשמות האותיות ותוכן עשר הספירות  מקור

יוכל לפרש מעשה בראשית  באחרית הימים כל אחד, ל"כפי שנאמר בחז

  .ומעשה מרכבה

שאנו עם סגלה בכך שאנו משתמשים בלשון , ומה טוב חלקנו ואשרנ

יש -אנו חשים את ה, החומר= יש -כרגע שאנו נמצאים בעולם ה,קדש 

  .  אין-ה= הרוח = והחומר ומדמיינים את עולם האמת 
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עולם הרוח = עולם הבא = ואילו במקביל האל חש את עולם האמת 

ידי דמיונו זה הוא -העולם הזה ועל= החומר = יש -ומדמיין את עולם ה

  .מהווה את המקום והומר

  

אנו בחומר חשים את החומר ומדמיינים את הרוח ואילו    – לסיכום

  והמקום . חלק האין של האל ברוח חש את האמת ומדמיין את החומר

דה אנו נמצא בעולם החומר ונחוש את הרוח במי לכשתבוא הגאולה

שווה כפי שחשים את החומר ללא צורך בדמיון והאל יחוש את החומר 

  .כפי שחש את הרוח ללא צורך בדמיון

  .אלוהים נמצא בכל מקום

  .יש-אין וגם ב-גם ב, יש מקום שאין בו מקום ובינהם הוא נמצא

  אמת ושקר, קמור וקעור, הוא והיא, זכר ונקבה, הוא מורכב מאין ויש

  אלה מרכיבים את הברא) מכיפה(=הפכים , ץהשםים והאר, איש ואשה

  .הפכים אלה מתרבים ומהווים את העולם הזה ועולם הבא
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  =  'ג+ מהות החיים 

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

  מהות החיים יום מות ומיד אהיה גדול= 

גם שבה נבראו העולם הזה והעולם הבא בעשר מאמרות שבבראשית ו

  .את אופן בריאת העולם במאמרות ניתן בעזרת דרך זו לפענח

וכלל , שממנו נוצרו שמות האותיות) חומר(סופית היא גלם ' האות ג

  .  המילים בלשון הקדש

הסופית מחומר זה רצו ' ג-דור הפלגה רצו לעשות שם דהינו את ה

ראה שכוונתם אפשרית ובלל להם את ' ה.  לבנות מגדל שראשו בשמים

הסופית ואופן ' ג-אנו פו מגלים את ה.  ה שמא יגיעו אליו באמתהשפ

גלם = החומר = השימוש בה והגאל בעזרתה יבוא כך רכוב על החמור 

  .הסופית' ג-ה

  .נפרש ונפענח כל תעלומה של העולמות ובריאתם' ובעזרתה ובעזרת ה

הסופית ונפענח את          -בדוגמה הבאה נביא את אופן השימוש ב 

  .המדמה האמתהמח 

  

  תפקיד המח

  מחיה אמת = חית , מם, הא= המח 

  = גימל + חית , מם, הא=  'ג+ המח : סופית' ובצירוף ג

  = אמת מגלה חיים = גילה מחים אמת = גילה אמת ממחי = 

  .גאל מחיה מתים= 

  

  מקור האמת

  אמת פו אלהים= אלהים פו אמת = תיו , מם, אלף, הא= האמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא=  'ג+ אמת ה: סופית' ובצירוף ג

  = מגלים פו את אלהים = פתאום ימים לגאלה = 

  האמת מגלים פו אלי= אמת פו מלים גאלה = אמת פו גאל המלים = 
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  המדמה

  = גימל + הא , מם, דלת, מם, הא=  'ג+ המדמה 

  = מגלים אל המדמה אמת = 

  םאדם גלה אמת ממילי= 

  סיכום המח המדמה האמת

אבל למעשה נוצר מרצון , העולם הזה הגשמי נראה לנו אמת נהמסק

מגלים אל המדמה =  'ג+ המדמה (האל המדמה האמת ) רצון= נוצר (

  ).אמת

אנו למעשה נמצאים בעולם שבדמיונו של האל ואנו מדמים שהעולם 

, לכן אנו מתקשרים ומתקשרים עם האל דרך דמיוננו, הזה הגשמי אמת

רנו בדמיונו של האל כפי שנאמר בזמן שיצר מפני שאנו נמצאים ונוצ

כהוכחה לכך נמצא בצירוף המלים " נעשה אדם כדמותנו"את האדם 

  :הבאות

  .מגלים פו את אלהים= הא אלף מם תיו גימל= 'ג+ האמת 

  .האדם גלה אמת ממלים= הא מם דלת מם הא גימל= 'ג+ המדמה 

  .גילה אמת ממחי= הא מם חית גימל= 'ג+ המח 

  לסיכום

, וכן המוצפן במילוי הנסתר של האותיות המרכיבות את המליםמת

הסופית והרכבה וסידור האותיות למשפטים הגיוניים ' ג-ובצירוף ה

ואילו העולם הבא , מתקבל שהעולם הזה הוא עולם בדמיונו של אלהים

  .הוא עולם האמת, עולמו של האל והנשמות והמלאכים

  .יו עולם אחד שכולו אמתולכשתבוא הגאלה יתאחדו שני העולמות ויה
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  איור המסמל את יהוה אדני האלהים

  הפכים= מכיפה 

  

  

  זכר) 1          נקבה) 1  

  האיש) 2          האשה) 2  

  יש) 3            אין) 3  

  קמור) 4          קעור) 4  

  הארץ) 5          השמים) 5  

  גשמיות) 6          העדר) 6  

  המקום) 7          המאום) 7  

  השקר) 8          האמת )8  

  שמאל) 9            ימין) 9  

  חשך)10אור                                               )10          

  מכיפה הפכים

מיד יגיע לגאלת עצמו והראיה ) שמובאים בהמשך(הלומד הפכים אלה 

  .יוצאת מהצירוף

  =גימל + מם , יוד, כף, פה, הא=  'ג+ הפכים = מכיפה 

  =ו מיד גאלה הפכים מפ= 

  מיד מפו גאלה מכיפה= 
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  זכר ונקבה) 1

אין ואמר נעשה אדם בצלמנו -יש ועולם ה-אלהים נמלך עם עולם ה

(= ם ויברא את האדם בצלם אלהים זכר ונקבה ברא את ׁ, כדמותנו

הזכר יש והנקבה אין והראיה , מכאן שגם אלהים זכר ונקבה) אמת

  :יוצאת מהצירוף הבא

  =גימל + ריש , כף ,זין, הא=  'ג+ הזכר 

  ים הזכר ישלפי גאנ ׁ = 

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

  גילו אמת הנקבה פו אין= 

יש מאין -את ה –א "ז, את הזכר ברא מנקבתו ואת הנקבה ברא מזכרו

  .אין מיש-ואת ה

  אני יהוה ממש= מהוה יש מאין 

  

  האיש והאשה) 2

אין והראיה - יש ו-השמים וכנגד הכנגד הארץ ו, הם שמות הזכר והנקבה

  :יוצאת מהצירוף הבא

  =גימל + שין , יוד, אלף, הא=  'ג+ האיש 

  אדני אלי מגלה פו יש= 

  =גימל + שין , יוד, אלף=  'ג+ איש 

  פלא מיד גילנו יש= 

  =גימל + הא , שין, אלף, הא=  'ג+ האשה 

  =אלי אין גאלה משפה = 

  אלי גאלה פה שם אין= 

  =גימל + הא , שין, לףא=  'ג+ אשה 

  פלא גילה שם אין= 

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

  אישלפי ארץ קדם גילה = 
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  =גימל + מם , יוד, מם, שין, הא=  'ג+ השמים 

  אשהמדמינים ומגלים = 

  

  יש ואין) 3

  .יש ואין מתהוים מעצמותו של אדני שהוא עצמו יש אין בצורת כיפה

אין ומהוה יש -יש והקמור של הכיפה הוא ה-א ההקמור של הכיפה הו

  .אני יהוה ממש= מאין ומהוה אין מיש 

  :אדני מתגלה מיש ואין והראיה מהצירוף הבא

  =גימל + שין , יוד=  'ג+ יש 

  גילוי שם אדני= 

  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אין 

  נגיל אדני פו מול= 

  

  קמור וקעור) 4

  .גד איש ושמור קמור כנגד ישהקמור שצורתו בכיפה זכרית כנ

הקעור שבכיפה החלולה צורתה נקבית כנגד אשה ושמה קעורה כנגד 

  :אין ומהצירוף הבא יוצא כנגד יש ואין

  =גימל + ריש , ואו, מם, קוף=  'ג+ קמור 

  ישמיום גאל קמור פו = 

  =גימל + ריש , ואו, עין, קוף=  'ג+ קעור 

  קעור פו גילוי שם אין= 

  

  מיםהארץ והש) 5

אין -יש ו- ושמם כנגד ה) מהרוח= החומר (נבראו כנגד החומר והרוח 

  :איש ואשה, וכנגד האיש והאשה ומצירופם יוצא יש ואין

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

  =  ישלפי גאלי קדם הארץ = 

  אישלפי ארץ קדם גילה = 
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  =גימל + מם , יוד, מם, שין, הא=  'ג+ השמים 

  =  איןהשמים  מים מגדל= 

  אשהמדמינים ומגלים = 

  

  גשמיות העדר) 6

  :גשמיות והעדר שמם כנגד אין ויש והראיה יוצאת מהצירופים הבאים

  =גימל + תיו , ואו, יוד, מם, שין, גימל=  'ג+ גשמיות 

  ישמאמונת גדולים יום גילוי = 

  =גימל + ריש , דלת, עין, הא=  'ג+ העדר 

  אני שלם גילתי העדר= 

  

  המקום ומאום) 7

  .המקום ומאום כשמם כן הם

ומאום כנגד עולם , השקרי, ומאום פלא כנגד עולם הזה, המקום ממאום

  .הבא האמת

מעולם המקום הזה ניתן להשקיף על עולם הבא המאום וזו היא הגאלה 

וממציאות עולם הבא המאום מתגלה יום גאלה והראיה מובאת בצירוף 

  :הבא

  =גימל + מם  ,ואו, קוף, מם=  'ג+ מקום 

  יום גאלה מקום פו מאום= 

  =גימל + מם , ואו, אלף, מם=  'ג+ מאום 

  מפלא מגלים מאום= 

  

  =  'ג+ האמת והשקר ) 8

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

  =מפלאי גאלה היום אמת ושקר פו אין ויש = 

  =יום פלא גאלים האמת והשקר פו אין ויש = 

  אל מפלאים אמת ושקר פו אין וישיהוה ג= 
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  מורכבות התורה

  

ה אין ויש בצורת כיפה "כפי שקב, ה ואוריתה חד הם"ל אמרו הקב"חז

א האין עולם האמת "ומהוה מאין את היש ומיש את האין ז) היפכ(= 

כך גם התורה מורכבת ) מכיפה= צורתם (= והיש עולם השקר הפכים 

בילים לעולם האין האמיתי משפטים ושפה שהם מק, מילים, מאותיות

דברים אלו , ומהם נוצרים המאורעות בעולם היש השקרי זהו היש מאין

רמים והעושה שלום במרומים הוא עושה שלום עלינו ועל כל ישראל 

המאורעות נוסחו מדעתו של הבורא בהתאם למה שצופן המקרה .  אמן

רי בעתיד בעולם היש לכן עולם האמת והאין נוצרו מעולם היש השק

  .התורה והחלקיק האלוהי חד הם, ובהתאם אל העתיד זהו האין מיש

  

  מורכבות התורה

 
  שקר -יש                 האמת –אין 

  איש -זכר                 אשה –נקבה 

  ארץ - קמור                    שמים –קעור 

  המקום - גשמיות                 מאום –העדר 

  שךחֹ  -שמאל                 אור –ימין 

  

  מכיפה         

  הפכים        

  החלקיק        

  האלוהי        
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  גילוי מורכבות התורה –מעשה המרכבה 

עת הגאלה שלום בין שקר ואמת שלום בין עולם אין ועולם =  יום דעת

  .היש

  = יתד עמו = מעתידו = מעדותי = מתיעוד = מדעותי = יום דעת 

  מי דתועִ = עם ודתי = ת יום עדֻ = יעודתם = 

כאן שהתורה מדעתו נוצרה מהאותיות הבורא רומז לנו  מדעותי

שהבורא העלה בדעתו ומרכיבות את המילים שמרכיבים משפטים 

שמרכיבים שפה עברית שמתארות את המאורעות ההיסטוריות ותיאור 

אנו , מורכבות זו היא מהאמת שבעולם האין.  הבריאה שמובא בתורה

  :י צירופי היוצא מהמילה מדעותי"כאן בררנו את האמת שבתורה ע

  =גימל + יוד , תיו, ואו, עין, דלת, מם=  'ג+ מדעותי 

  ) =מאות גימל(= מדעותי לנו מיד גילוי מאות = 

  מאותיות נולד מיד גילוי עם = 

נולד גילוי עם ישראל המדבר בלשון הקדש שמורכבת מאותיות האלף 

בית האמיתי מתיעוד וכאן הבורא כתב ותיעד את המאורעות 

מורכבות הטקסט .  אור מעשה הבריאההטקסט ותי, ההיסטוריים

מדעתו של הבורא נכתבה ממורכבות שמות האותיות עוד לפני 

א היא נכתבה על סמך מה שיקרה בעתיד כפי "שהמאורעות קרו ז

כן -כמו, )וגם המאורעות(הסתכל בתורה וברא עולם  –ל "שאמרו חז

שקר = ה ואורותה חד הם גם התורה היא מאחדת אין ויש "נאמר הקב

המאורעות קרו לאחר מכן בעולם הזה השקרי ונפגשו עם .  מתוא

מפגש האמת עם  –זהו הנס שהיה בתקופת אבותינו , הטקסט האמיתי

כפי (השקר וזה השלום שהתורה הביאה בין עולם האמת ועולם השקר 

  ).כל נתיבותיה שלום –ל אמרו "שחז

  

  

  



 הצורף

 24

האמת זה נתן ביטוי והגשמה של , כאשר קרו המאורעות בעולם השקר

  :כפי שיוצא מהצירוף הבא

  =גימל + דלת , ואו, עין, יוד, תיו, מם=  'ג+ מתיעוד 

גילוי האמת מתיעוד המאורעות שקרו (מתיעוד אמת ולנו מיד גילוי = 

  ).בעולם השקרי שהוא עולם היש

  

  מעדותי

הבורא כאן אומר לנו שהוא המעיד שכל מה שנכתב בתורה מדעתו 

כפי שנכתב , פועל ויוגשם בעולם שקרי זהחו והכל יצא אל האמיתי בכֹ 

א שכל העתיד צפון "ז, ובכל התורה כולה) עשרת הדברות(ת חת העדֻ בלֻ 

  :וכתוב בתורה כפי שמובטח לנו גאלה שלמה שיוצא מהצירוף הבא

  =גימל + ואו , דלת, יוד, תיו, עין, מם=  'ג+ מעתידו 

  =מעתידות לי מיד יום וגאלתנו = 

  נו גאלתומעתידו יומי מיד ל= 

  )תבוא כאן גאלתנו וגאלת הבורא(

  

  עתו מיד

נגיע , שהוא עתו מיד, הבורא אומר לנו כאן שכאשר ניחשף לגילוי זה

  :לגדולתנו וגאלתנו כפי שיוצא מהצירוף הבא

  =גימל + דלת , יוד, מם, ואו, תיו, עין=  'ג+ עתו מיד 

  עתו מיד אני מול יום גדולתי= 

רא מתוכן אמיתי של התורה זה יום מלדעת שהיום בעולם שקרי קו(

  ).גדלות שלם

  

  מיועדת

כאן הבורא אומר לנו שהתורה מיועדת לעשות שלום בין השקר והאמת 

  .בבוא היום שיוצא לפועל הטקסט שבלשון הקדש ונמצא בכח התורה
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  ומיעדת

התורה מיעדת את האדם להאמין בה כי כל שכתוב בה אמת שמתגשם 

  .בעולם השקרי

  

  ועוד תם

  .א יעודו שלם"ז, נת דרך זו של התורה תם יעודו של האדםבהב

  

  יום דעת

  .שלפני הגאלה תתרבה הדעת –ל "כפי שאמרו חז, אומר לנו כאן

  

  עמי ודת

  .מנו מדת זו תיקון המידית בכלליתןעמי עִ 

  

  יתד עמו

עם ישראל נאחזים בשלמות התורה ושומרים על .  הדת היא יתד

  .שלמותה

_____________  

  = התורה שקרנו ואמיתותוידיעות 

  =התורה ודעתו שקרינו ואמיתותו = 

  =תיעוד התורה שקרינו ואמיתותו = 

  =התורה תיעדנו אמיתותו ושקריו = 

  =תורתנו תעודה אמיתותו ושקריו = 

  =תיעוד התורה שקרנו ואמיתותיו = 

  =שם יהוה ואורות דתותנו עיקרית = 

  =יהוה אני ושמי עיקר תורתו ודתו = 

  =יהוה עיקר תורת דתו אין ויש יום = 

  =הנה מקורותי ושערי אותיות דתו = 

  דתותנו ועיקר תאורת שמי יהוה= 
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, תיו, ריש, מם, אלף, מם, ואו, יוד, הה= + היום אמר תחית המתים 

  =מם , יוד, תיו, מם, הא, ותי, יוד, חית

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת היום אור תחית המתים ומיד= 

  )=תו וגאולה ומיד דודי אלהים ויומו יום שפ= (

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת ימי המוח תורתי האמת ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת תורת אמת מיהוה חיים ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת ימי תורתי המוח האמת ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת אמיתות תורה מהחיים ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת תורה ומידאמיתות החיים מ= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת אמיתות חיים מהתורה ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת ימי תחרות מיהוה אמת ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת תורת חיים מיהוה אמת ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  שפתמהיום  החומר אמיתית מהותו ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת מהותי האמיתית מרוח ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת ימי אמת מתחרות יהוה ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת אמיתי מהתהות חומרי ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת התהות אמיתי מחומרי ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת תי מתחרה ומידהיום אמיתו= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת מחומר אמיתי התהותי ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת מתהוה מרוחי אמיתית ומיד= 

  =דודי אלהים ויומו  מהיום שפת רוחי תמים יהוה אמת ומיד= 

  =יומו דודי אלהים ו מהיום שפת התהותי מחומר אמיתי ומיד= 

  דודי אלהים ויומו  מהיום שפת מהתהותי חומר אמיתי ומיד= 

התודעה היא תחושת הקיום והיא האמת .  התחרות היא על הקיום(

  )הקיום הנצחי= הנצחית 
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  ) =התודעה היא תחושת הקיום(=  יום דת לי נס קיום

  =סמלי קוני יום דת = קוני לי סיום דת = סוד תיקון מילים = 

  =ילדת מקוני סיום = יסדתי לנו מקומי = י סיומת קדמוני ל= 

  =דתנו סולקו ימים = יסדתי ממול קוני = ניסוי ילדת מקום = 

  ימים סילקו דתנו= 

  

  =מילים פו קוני = פניו לי מקומי = לי פינוי מקום =  קוני פו מילים

= מולי פני קיום = מולי פני יקום = לי יקום מפניו = לי קיום מפניו = 

  לפני יום קיום= י יום יקום לפנ= 

  

  =גימל + עין , יוד, ריש, זין, מם=  'ג+ זרעים = ' ג+ מזריע 

  =רזי שמי מולי ימי גן עדן = 

  מיד גילוי ענין רזי ממש= 

  

  = רצון יהוה משפט אמת = מצאנו משפטי התורה 

  =הנה אור משפטי מצות = יהוה נוצר משפט אמת = 

  =שפתי טהורה מצאנו מ= טהור מצאתי פו נשמה = 

, פה, שין, מם, ואו, נון, אלף, צדיק, מם=  'ג+ משפתי מצאנו טהורה = 

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

  =ש ואמת גילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ , מצאנו משפטי התורה= 

  =ש ואמת גילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ , רצון יהוה משפט אמת= 

  = ש ואמת גילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ , פט אמתיהוה נוצר מש= 

  =ש ואמת גילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ , הנה אור משפטי מצות= 

  =ש ואמת גילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ , טהור מצאתי פו נשמה= 

  =ש ואמת גילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ , מצאנו משפתי טהורה= 

  ש ואמת ילו המילים יהוה אדני ופניו קדֹ ג, משפתי מצאנו הטהור= 
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  =שומר חוק חיים ) = התודעה(= מרוחי חש קיום = חומרי חש קיום 

  = מוחי שמר חוקי = מקום שוחר חיי = חי שוחר מקומי = 

  =מקורו חש חיים = מקורו משיח חי = מרוח חוקי שמי = 

  =חומרי חש וקים = יום משיח חוקר = חוש מקור חיים = 

  =מוחי חוקר שמי = שמו חוקר חיים = י חש יקום מרוח= 

  =  'ג+ שמי חוקר מוחי = 

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

  =חומרי חש קיום ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =מרוחי חש קיום ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =אמיתי ומיד גאלתי שומר חוק חיים ופו שמו אדני = 

  =חי שוחר מקומי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =מקום שוחר חיי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =מוחי שמר חוקי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =מרוח חוקי שמי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  = מקורו משיח חי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי= 

  =מקורו חש חיים ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =חוש מקור חיים ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =יום משיח חוקר ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =חומרי חש וקים ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =מרוחי חש יקום ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  =ים ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי שמו חוקר חי= 

  =מוחי חוקר שמי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 

  שמי חוקר מוחי ופו שמו אדני אמיתי ומיד גאלתי = 
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  =' ג+ ממהות היקום = ' ג+ ממהות הקיום = ' ג+ המהות מקיום 

  =' ג+ מקומי מתהוה = ' ג+ יהוה מתקומם = ' ג+ מקום יהוה תם = 

  = 'ג+ מהוה מקומתי = ' ג+ היום מתקומה = ' ג+ יום תקומה מה= 

  =גימל + מם , ואו, יוד, קוף, מם, תיו, ואו, הה, מם, הה= 

  =ממהות הקיום הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  =המהות מקיום הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  =ממהות היקום הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  =ומים פו גאלה מקום יהוה תם הוא ויום מד= 

  =יהוה מתקומם הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  =מקומי מתהוה הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  =מהיום תקומה הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  =היום מתקומה הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  מהוה מקומתי הוא ויום מדומים פו גאלה = 

  

  =היום תקומה =  מקומי תהוה= מהות היקום = ' ג+ מהות הקיום 

  =הוהתי מקום = הותי המקום = יום התקומה = מהוה קומתי = 

  =  מתהוה יקום= מקומת יהוה = מתוך מיהוה = 

  =גימל + מם , ואו, יוד, קוף, הה, תיו, ואו, הה, מם= 

  =הוא מיומו פו ומיד גאלה , מהות הקיום= 

  =הוא מיומו פו ומיד גאלה , מהות היקום= 

  'וכו

  

  .מתחושת הקיום=  התודעה

  .באנושות וביקום היא על הקיום התחרות

 מקוםהוה מלשם תחושת הקיום הוא  היקוםממהות הקיום מתהוה 

  .התקומהואז הגיע יום 
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  =גימל + הה , למד, יוד, פה, תיו=  'ג+ תפילה 

  =יהוה דת מילים פה גדלה = 

  תפילה מיד מיהוה גדול= 

  

  רהבדה ולשמבגן עדן לעֹ  ווינחה.בבראשית 

  =גימל + הא , דלת, בית, עין=  'ג+ בדה עֻ = בדה עֹ 

  עבדה לי אני מתגלית= 

  

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

  ) =גימל(= מדת ילדו ימי גאלה פו מיד ללמד אות = 

  לומד דתי מפו ילד מיד גאולת אלהים= 

  

  =גימל + מם , למד, אוו, עין, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת עולם 

  =חקת עולם מיד גילנו יום אמת = 

  מוח קלעת מיד גילנו יום אמת= 

  

  =גימל + גימל , חית=  'ג+ חג 

  =לחגיגת מילים = 

  גילת חג מילים= 

  

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

  התודעה גילנו לי יהוה אמת= 
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  =שמע ברית אל = ל שמע ברית א= מעל בראשית = לי שער באמת 

  = לבי שער אמת= אל שם עברית = 

  )26= (תיו , מם, אלף, בית, ריש, עין, שין, יוד, למד= 

  =לשפתי מימי דודי ינון , לי שער באמת= 

  =לשפתי מימי דודי ינון , מעל בראשית= 

  =לשפתי מימי דודי ינון , אל שמע ברית= 

  =ן לשפתי מימי דודי ינו, שמע ברית אל= 

  =לשפתי מימי דודי ינון , אל שם עברית= 

  לשפתי מימי דודי ינון , לבי שער אמת= 

  

  = אל שמע ברית = מעל בראשית = ' ג+ לי שער באמת 

  = לבי שער אמת= אל שם עברית = שמע ברית אל = 

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

  =דודי ינון למגלים שפתי ימי , לי שער באמת= 

  =למגלים שפתי ימי דודי ינון , מעל בראשית= 

  =למגלים שפתי ימי דודי ינון , אל שמע ברית= 

  =למגלים שפתי ימי דודי ינון , שמע ברית אל= 

  =למגלים שפתי ימי דודי ינון , אל שם עברית= 

  =למגלים שפתי ימי דודי ינון , לבי שער אמת= 

  אות גן עדןבי שורש מילים לי תמיד ימי פל= 
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  =מעליו = ולי עם = לו עמי = לי עמו = יעמול = מעולי = עולמי 

  =גימל + יוד , למד, מם, עין, ואו=  'ג+ ועמלי = יום על = 

  =עולמי מיד גאל מדמיונו = 

  =מעולי מיד גאל מדמיונו = 

  =יעמול מיד גאל מדמיונו = 

  =לי עמו מיד גאל מדמיונו = 

  =מדמיונו לו עמי מיד גאל = 

  =ולי עם מיד גאל מדמיונו = 

  =מעליו מיד גאל מדמיונו = 

  =יום על מיד גאל מדמיונו = 

  ועמלי מיד גאל מדמיונו = 

  

  = שמי מחק = ק שמים חֹ = ממשחקי = משחקים = חקי ממש 

  =גימל + מם , קוף, חית, יוד, שין, מם=  'ג+ משיח קם = 

  =מדת ימים גילנו מפו חקי ממש = 

  =ימים גילנו מפו משחקים מדת = 

  =מדת ימים גילנו מפו ממשחקי = 

  =ק שמים מדת ימים גילנו מפו חֹ = 

  =מדת ימים גילנו מפו שמי מחק = 

  מדת ימים גילנו מפו משיח קם= 
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  =הבראשית לעמו = עולם הבראשית = ' ג+ העולם שבראתי 

  =שמע באלי תורה = ומעל הבראשית = בראשית מעולה = 

  =ליום אתה בשער = אתה מולי בשער = בו שער האמת  לי= 

  =האש ברית לעמו = האש ברית עולם = אלהים בעשרות = 

  =משה בורא לי עת = משה ברא לו עתי = משה לי אור בעת = 

  =באור משה לי עת = לי אור בעת משה = לי אור משה בעת = 

  =בי אור עת השלם = אברהם יש לו עת = אברהם ועת שלי = 

  =עברית הוא שלם = ברא עת של היום = ברא יום של העת = 

  =שמו אל עברית = שמע אלי בתורה = בריאת העם שלו = 

  =  'ג+ השלם אות עברי = 

  =גימל + יוד , תיו, אלף, ריש, בית, שין, מם, למד, ואו, עין, הה= 

  =גן עדן אמיתי מילים שמי אל ובי שפה ותורה ילדו = 

  =ת ינון ילדו פו מיד גאולתי ימי ד, העולם שבראתי= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , עולם הבראשית= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , הבראשית לעמו= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , בראשית מעולה= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , ומעל הבראשית= 

  =ו פו מיד גאולתי ימי דת ינון ילד, שמע באלי תורה= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , ליבו שער האמת= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , אתה מולי בשער= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , אתה ליום בשער= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , אלהים בעשרות= 

  =ד גאולתי ימי דת ינון ילדו פו מי, האש ברית עולם= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , האש ברית לעמו= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , משה לי עת באור= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , משה ברא לי עתו= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , משה ברא לו עתי= 

  =גאולתי ימי דת ינון ילדו פו מיד , משה בורא לי עת= 
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  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , לי אור משה בעת= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , לי אור עת במשה= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , אברהם ועת שלי= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , אברהם יש לו עת= 

  =ולתי ימי דת ינון ילדו פו מיד גא, בי אור עת השלם= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , בי אור העת שלם= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , ברא יום של העת= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , ברא עת של היום= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , עברית הוא שלם= 

  =י ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולת, בריאת העם שלו= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , שמע אלי בתורה= 

  =ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , שמו אל עברית= 

  ימי דת ינון ילדו פו מיד גאולתי , השלם אות עברי= 
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  =לו עם התורה = עולם התורה = עמלו התורה = מעול התורה 

  =העם הותר לו = תר העולה מו= תורה מעולה = לעמו התורה = 

  =  'ג+ הותר מהעול = מעולה הותר = העולם הותר = 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, למד, ואו, עין, מם= 

  =מעול התורה וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =עמלו התורה וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =עולם התורה וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =אלו שם יהוה אדני לו עם התורה וימים ג= 

  =לעמו התורה וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =תורה מעולה וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =העולם מותר וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =העם הותר לו וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =העולם הותר וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  =מעולה הותר וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  הותר מהעול וימים גאלו שם יהוה אדני = 

  

  =גימל + הה , מם, ואו, אלף, מם=  'ג+ מאומה 

  =ממאום מגלה פו אלהים = 

  =ממאום יפה ממול גאלה = 

  =ממאום פו מילה מגאלה = 

  ממאום פו גאלה ממילה= 
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  =  'ג+ יחיה עצם = ' ג+ עץ החיים 

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

  =עץ החיים קדמון גילה מיד יום דתי = 

  =יחיה עצם קדמון גילה מיד יום דתי = 

  =חידתי הנה מיד גילוי עצמי קדום = 

  =יהוה  קדם גילתי עצם דימיחידון = 

  יהוה  ינו חידת עצםקדם גיל דימי= 

  

  =  'ג+ יחיה עצם = ' ג+ עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין= 

  =ץ החיים ומיד גילתי אדני קדום ע= 

  =יחיה עצם ומיד גילתי אדני קדום = 

  =ימי חידתי אדני גילה עצמו קדום = 

  ימי חידה גילתי אדני עצמו קדום= 

  

  עין תחת עין ושן תחת שן 

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

  =יום ינון ולנו אין ויש גן עדן = 

  ינון ולנו גן עדן אין ויש  יום= 
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  =חוק האמת לי = היא מחלוקת = ' ג+ חוקת אלהים 

  =ק הוא מילת חֹ = ק אות מילה חֹ = אתה לי מחוק = 

  = 'ג+ ח תקוה אלי מֹ = קול מחי אתה = 

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, תיו, קוף, ואו, חית= 

  =פתאום ומיד מפו גילוי לדה חוקת אלהים = 

  =פתאום ומיד מפו גילוי לדה היא מחלוקת = 

  =מחלוקת היא מפו ומיד פתאום גילוי לדה = 

  =חוקת אלהים מפו ומיד פתאום גילוי לדה = 

  =חוק האמת לי מפו ומיד פתאום גילוי לדה = 

  =מפו ומיד פתאום גילוי לדה חוק האמת לי = 

  =מפו ומיד פתאום גילוי לדה מחוק אתה לי = 

  =אום גילוי לדה חק אות מילה מפו ומיד פת= 

  =מפו ומיד פתאום גילוי לדה הוא מילת חק = 

  =מפו ומיד פתאום גילוי לדה קול מחי אתה = 

  =מפו ומיד פתאום גילוי לדה אלי מח תקוה = 

  מפו ומיד פתאום גילוי לדה האות מחק לי= 

  

  עשרי = שערי = עשיר 

  =רגלים , ידים, שינים, עינים=  עשיר

  =ם משירי גן עדן ימי מילי= 

  =נגן מילים מיד ימי עשיר = 

  =נגן מילים מיד ימי שערי = 

  נגן מילים מיד ימי עשרי= 
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  =גימל + הא , ואו, הא, יוד=  'ג+ יהוה 

  גילוי אדם הוא והיא= 

  )אדם גילה יהוה זכר ונקבה הוא והיא(

  'פסוק ב' בראשית פרק ה

  זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם 

  כר ונקבה הוא והיאאדם הוא ז

  

  כח=  23= גימל + חית , צדיק, נון, יוד, יוד, חית=  'ג+ חיי נצח 

  =ניצחון דתי גילוי חידת קדמון = 

  =חיי נצח דתי וקוני מיד גדולתי = 

  חיי נצח גילוי קדמוני דתו דתי= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, ואו, פה=  'ג+ פו אמת = פתאום 

  =פתאום אלופי מגלה יום = 

  =אמת פו אלופי מגלה יום = 

  =פתאום מילים ופו גאלה = 

  =פתאום גילו מפו אלהים = 

  =אמת פו מול יום גאל יפה = 

  פתאום מול יום גאל יפה= 
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  'פסוק ז' בראשית פרק ג

  

  =    ם הםתפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומִ ו

  תרֹ עשו להם חגֹ יויתפרו עלה תאנה ו

  

  =  העליון תוך התורה פתרה נחש ערום יהוה=    

  עולמי ויקום משיח פו גן עדן אמיתי      

  

  עולם התורה גן עדן אמיתי ויהוה מלך המשיח=    

  תיקן פו הפיתוי מרוע נחש ערום      

  

  באור

  .נוצר הפועל שבכח עץ הדעת, שבבראשית, בפסוק זה

יש לחזור , כדי לתקן את מה שנגרם מהחטא של אכילת עץ הדעת

במקומו , הגורם לאכילה, העמדת הנחש) הצרוף(ל לכח על ידי מהפוע

ושהאלהים הוא העליון ושתורתו פתרה סדר עולמי של היקום שבו 

  .י שינוי נושא"ע, שהביאו בזאת לתיקון החטא, המשיח וגן העדן

  . נוסחה זו היפוך התוצאה של החטא
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  =גימל + מם , יוד, דיו, חית, הא, זין, ריש=  'ג+ רז החיים = החיזרים 

  =רז החיים גילוי דתי ואדני ממש = 

  =החיזרים גילוי דתי ואדני ממש = 

  =רז החיים גילוי דת שמים ואדני = 

  =החיזרים גילוי דת שמים ואדני = 

  =אני ודתי גילו מיד שם החיזרים = 

  =אני ודתי גילו מיד שם רז החיים = 

  =אדני שדי גילוי רזו מחיה מתים = 

  =י זמני חידה דתי אורי ממש גילו= 

  =גילוי זמני חידה דתי אור שמים = 

  =חומר ימי דתי זה גילוי שם אדני = 

  =מרוח דתי זה ימי גילוי שם אדני = 

  =גילוי אדני מרז דתי יום המשיח = 

  =דתי רזי אומן מיד גילוי המשיח = 

  =מחיה רזי גילוי דתי ואדני ממש = 

  =ן רזי דתי מיד גילוי המשיח אומ= 

  =מחיה רזי גילוי דת שמים ואדני = 

  =החיזרים מיד גילו מדת אין ויש = 

  =אז החיים מיד גילו מדת אין ויש = 

  =זר החיים מיד גילו מדת אין ויש = 

  =אור דתי מיד גילוי זמני המשיח ) = רז חי= זר חי = חיזר (

  רזי מחיה מדת גילו מיד אין ויש= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, בית=  'ג+ באור = בורא 

  =בורא גילוי שפתי מאל = 

  =באור גילוי שפתי מאל = 

  =בורא גילוי אל משפתי = 

  באור גילוי אל משפתי= 
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  =גימל + ריש , אלף, בית, מם, הא=  'ג+ המבאר = אברהם 

  =גילתי אברהם היה ממש = 

  גילתי המבאר היה ממש= 

  

  =מם , עין, למד=  לעם= מעל = עמל 

  =עמל מדמין = 

  =מדמין עמל = 

  =מדמין לעם = 

  מדמין מעל= 

  

  = 'ג+ אור עמל בו = אור בעולם = עולם באור = בורא עולם 

  =גימל + ואו , בית, למד, מם, עין, ריש, ואו, אלף= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , אור עמל בו= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , בורא עולם= 

  =מילים  יום אדני גואל שפת, אור לעם בו= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , מעל אור בו= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , בורא עמלו= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , אברם ועול= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , ר עמלובאּו= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , רעמלו באוֹ = 

  =יום אדני גואל שפת מילים , באורו מעל= 

  =יום אדני גואל שפת מילים , ואור בעמל= 

  יום אדני גואל שפת מילים , בא מול רוע= 
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, טית, מם, ואו, קוף, יוד, תיו, נון, בית, הה=  'ג+ הבנת יקום טהורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, הה

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , הבנת יקום טהורה= 

  =גילוי שפתו  יהוה אדני האמת ויומו, הטוב מתורה נקיה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , יהוה מקטן בתורה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , קטן בתורה מיהוה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , המקור הנה טובתי= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , התיקון הטהור בם= 

  =אמת ויומו גילוי שפתו יהוה אדני ה, מהוה הקטן ביותר= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , היום התורה בקטן= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , טובתי הנה המקור= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , התיקון בו המטרה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , תיקון מטרה בהוה= 

  =וה אדני האמת ויומו גילוי שפתו יה, הוה בתיקון מטרה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , תקנה מטבור יהוה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , יהוה מתקן הטבור= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , מתהוה טוב יקר= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , הנה תם טוב יקר= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , תיהנה קורה מטוב= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , התורה נקיה מטוב= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , תיקון המטר בהוה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , היקום בטן התורה= 

  =יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , הנה מקריות הטוב= 

  יהוה אדני האמת ויומו גילוי שפתו , מקריות טובההנה = 
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  = )ראש השנה= (' ג+ בתשרי ' א= ' ג+ בראשית 

  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית= 

  =ימי דתי בני ישראל גילו שפתו = 

  =ימי שפתו בני ישראל גילו דתי = 

  =יום בני ישראל גילו דתי שפתי = 

  =ו בראשית ילדתי גילוי שם פני= 

  =בתשרי ילדתי גילוי שם פניו ' א= 

  =גילתי פו בי ילד יום ראש שנתי = 

  =פני שדי גילתי לו יום בראשית = 

  =בתשרי ' פני שדי גילתי לו יום א= 

  =פני שמי אל שדי גילו בי תורתי = 

  ניגלתי פו ילד בי שורש אמיתי = 

  

  =גימל + יוד , כף, נון, אלף=  'ג+ אנכי 

  =גדול אנכי מפו פני ל= 

  אנכי מפו לפני גדול= 

  

  =גימל + הה , ריש, תיו, ואו=  'ג+ ותרה = תורה = הותר = התור 

  =גילו יהוה מראשיתו = 

  =גילתי אור שמו יהוה = 

  =יהוה ישמור גאולתי = 

  =יש תורה וימי גאולה = 

  =יהוה שמר גילוי אות = 

  =יומי הותר ויש גאלה = 

  =גילו יהוה אמת וישר = 

  =תור ויש גאלה יומי ה= 

  =יומי יש וגאלה ותרה = 

  תורה ויומי יש גאלה= 
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  =מם , שין=  שם

  =ממשני = 

  משמנו= 

  אמר שבם= ממש + ברא 

  = שין , מם, הא=  משה= השם 

  = ממש האני = 

  'אני ממש ה= 

  הוא חמד=  אדם חוה

  אחוד ודמה

  =דלת , ואו, דלת=  דוד

  =דתו אל לדתו = 

  =אל לדתו דתו = 

  ת לדתלדו או= 

  המום    איש מה= היא שם 

  אשה מו= הוא שם 

  רז חכם= מח זכר 

  בן קמח= מח נקב 

  בא יהוה אור זך נקי= הוא זכרו היא נוקב 

  ?מי הוא הפך אלי= פיך להוא אלהים = כפלים + הוא היא 

  אל פיך מינך= אנכי כפלים 

  אל פיך מין= אני כפלים 

  מפניך אלי

  פני כאל= פניך אל = אני כפל 

  פניך שפל= ל נפשי כפ

  כפלים הנביא= אני מלה בפיך 

  אלהים בפנימך= אלהים בפניך 

  שמי לפי פנך= פניך לפי שם = נפשי כפלים 

  אי שם לכה לי= אלהים שכלי 
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  ששמר פי= שמי פרש 

  מיחד שש= חדש שמי 

  מהקדושים=הקדוש מים= שמי הקדום 

  האמת לי והר= אלהים תורה 

  לך ממש=שכלם ממל= שם מלך 

  שמרה אל= ש מלה רא

  משריש אב=שיבש רמא= בשרם איש = בראש שמי 

  אכן חודש נח ׁ=  כחד אנׁש

  שפו אסון=אסון = סוף אנוש 

  )שממנה נתת הכל ׁ(אשתיה = אתה יש  ׁ

  אתה מלך= ה מאל תכ ׁ= אתה כלם 

  גאל בה= אב גלה 

  ןינשעו= ועין שן 

  נפשך= כשפן = שן כף 

  שנאף= שן אף 

  שנפה= שן פה 

  אכן חודש= כחד אנוש 

  נשמח=  שם נח ׁ

  חמר חייו= רוח חיים 

  פתח שמים= מפתח שמי 

  ממשפחתי= שם חם יפת 

  כשף שמר= שמך פרש 

  שמר שפה= השם פרש 

  המם שלך= שכל ממה = השם כלם 

  כשל המם= משל כמה = שלם מכה 

  שלם מכך= שכל ממך = שמך כלם 

  כשל ממך= שלך כמם 

  ממש אתה= השם אמת 
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  אתךממש = שמך אמת 

  חידת אלהים= האדם יתחיל 

  הוא חידה= יהוה אחד 

  יפה תורה= פתר + יהוה 

  פה תואר = הוא פתר 

  יפה תארה = היא פתרה 

  הזוויגה = יהוה + זוג 

  אחד ומה= אמו חדה =  הוא חמד =אדם חוה 

  אמרתם פו=  םפרו את ׁ= פו פתר אם 

  זהו יהגו = זווג יהוה 

  אדם חוה היו= יהוה אחודם 

  אז גר בו=  זוג ברא

  אדם חוה אם לי= אדם חוה אלים = אלהים אחודם 

  מצאתך =  מצא תך ׁ 

  =יוד , כף, נון, אלף=  אנכי

  =פניך ופני אלד = 

  =פניך פני דו אל = 

  פני ילדו אפנך= 

  =הא , שין, מם, כף=  כמשה

  אני פה משמך =פה אינך ממש = 

  נפש היא ממך =פה איש ממנך = 

  =פה אש וממנך = 

  =ממש הא פניך = 

  =פיך ממש נאה = 

  =אם מכה נפשי = 

  =מהיא מכשפן = 

  =מנפשך מהיא = 

  אנכי פה ממש  = 
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  רפא בי= ברא פי 

  אב נרפא= ברא אפן 

  כשף אמון= אופן כשם 

  אמו כשפן= כנפש אמו = אופן שמך 

  פה שנו אם = נפשו מהא = נפשו האם = השם + אופן 

  רפא נפשו= אופן פרש 

  לפניך מא= אופן מלך 

  מרשע= שם רע 

  כח שם בי= חכם שבי 

  עץ דת מח = חדת מעץ= חדם עצת = דעת צמח 

  עליונה= יונה + על 

  הריונה= יונה + הר 

  אל שלל לכם= אל כל שלם 

  טעו ורבו= טוב ורע 

  טבע אור= ברא טוב 

  עבר אור= ורע  ברא

  אחד לכם= חכם אלד 

  אל אחד לשם = שם אחד לאל= אל אחד שלם 

  אל נש עו= על אנוש 

  לדה מעת= למד העת = דעת למה 

  עמלתה= על למה 

  עץ אמת = עץ תאם= מצא עת 

  מבור שאג= מושג ברא 

  אור שבם= ברא שמו 

  אב ראש= ר בא אׁש

  =שין , אלף, ריש, בית=  בראש

  בית ישראל נפשי= 

  ראש אבי= איש באר 
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  השיבו שמי= יש בו שמי = ישיבו השם = ביום הששי 

  = מם, שין, הא=  משה

  =' אני ממש ה= 

  =איש ממנה = 

  אש מימנה= 

  =למד , אלף=  אל

  אדם פלל= 

  אבד כתר=  ברא דתך

  =אלף , ריש, בית=  ברא

  בראשית לפי= 

  רפא לבי= לפי ברא 

  אהב שמר= משה ברא 

  =מם , שין=  שם

  =מימשן 

  = מין שם = 

  =ממשני = 

  =שמימן = 

  שמנים= 

  ראה אחוריו = משה = השם 

  ם ממך של= ממש כלם 

  שפל כשמם= שכפל ממש 

  שם כפל* שם = כשף משלם 

  בם בי אור= בו בי אמר = ביום באר 

  בפירושם= שמור בפי = ביום + פרש 

  אור בשמי = ביום ראש 

  באיחודם= ביום אחד 

  מהאחוד= אדם חוה 
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  =דלת , חית, אלף=  אחד

  אלי פתח דלת= 

  =כף , מם, שין=  שמך

  פניך ממש= 

  תהשם אמ= אתה ממש 

  לבי ומלה= לי בי מלה = ביום לילה 

  במילה שלך=להישלבך מ= לילה בשמך 

  מלכי הלבש= מלכה לבשי 

  כי בו ממש = שמך + ביום 

  ך שמים"וב= כי שמו בם 

  מי השליך בו מלה= יהוה לבי ממש לך = ביום הלילה שמך 

  האבתו= אתה בו 

  האמתי= אתה מי 

  אבינו= אני בו 

  בחן ראש= נחש באר 

  לעבר אנושי= יון בראש על

  ראשו בי= בי אשרו = ישו באר 

  בלחש אסר= בראש חסל 

  נח באר שמי= נברא משיח 

  להגאל=גלה אל 

  פני אש לי= איש לפני 

  אברהם לאיש= באל ראה שמי = אלהים בראש 

  בחש בראש= חשב בראש 

  יש אמת= איש מת 

  ש"אתב ראו= בראש אות 

  רפאנ ששבֻ = בראש נפש 

  =ף אל, פה, ריש=  רפא

  שפה רפא לי= 
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  בשרש באור= שובר בראש 

  בנפש מלתה= נבלה שפתם 

  כו אני= אנוכי 

  אדנות= אנת דו 

  אהיה דו= האודיה 

  הוא בד= האב דו 

  הוא דם= האם דו 

  כדתו= דו  תך ׁ

  אמר שד בו= שובר אדם = שם דו באר 

  רז שמך = זכר שם 

  מה סוד גאולת= סגולת אדמה 

  אור אל שגלתי= גאולת ישראל 

  אי מלה= אלהים 

  לו שממה= שום מלה 

  =  אהיה אשר אהיה

  =הא , יוד, הא, אלף, ריש, שין, אלף, הא, יוד, הא, אלף= 

  =אהיה אדוני אל אלוף לרפא איש אשה יד פה = 

  =פה יד אדוני אהיה אל אלוף לרפא איש אשה = 

  פה יד אל אדוני היא הוא פלל רפא איש אשה= 

  =שין , אלף=  אש

  אל נפשי= 

  אמת יה= מי אתה 

  =בית , קוף, נון=  נקב

  =נו ובפני תיק= 

  בפניו תוקן= 

  אמר חבור= חומר ברא 

  או דין= אני דו = אדוני 
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  =שין , אלף, ריש, בית=  בראש

  =שפתי בני ישראל = 

  =תפי בני ישראל שֻ = 

  י ישראל נפשיב= 

  מלך ממה= כלם ממה = מלה ממך 

  בה הר= הברה 

  =הא , בית=  בה

  תיהאב= 

  =ריש , הא=  הר

  =יש האר = 

  =ראה יש = 

  =הראשי = 

  =האשרי = 

  אש הרי= 

  חמר הלב= חבר מלה 

  ולבך חק ׁ =  קול בכח ׁ

  שמר בכח= בשר חכם = מבשר כח 

  מחשך בתך ׁ = מח שבך  תך ׁ= בשמך  כחת

  ראשו חכם=  אושר מכח ׁ= מחשך אור 

   מח ׁ בשר כח ׁ= חכם שברח = ר חשב כחמ ׁ= חבר מחשך 

  אב לב הר= הר אל בא = ברא להב 

  יפה שוטה= פשט + יהוה 

  יאה תורה= יהוה + אתר 

  ראש מתך ׁ= אתר שמך 

  יאה בחר= ברא חיה 

  סוף חדל = סוד חלף 

  כי בה אמר מלה= אלהים מרכבה 
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  בהר בא כשרימתם= בראשית ממרכבה 

  תגרשו העונש= שגעון + תורשה 

  אילם= אל + מי 

  כתב אור= באר תוך = אור  בתך ׁ= אות + רכב 

  ממעל בהר= מעבר מלה 

  נדע= עדן 

  נאבד רע= עדן ברא 

  עצמאי= אי עצם 

  = אלד חוק = קול אחד 

  השם לי= יש מלה 

  אימה= מה + אי 

  

  אהיה   אשר   אהיה

  

  

  אהיה פניך    מצפנך+ אשר       אהיה מצפנך  

  אני כה יפה    ר נפשךמאצ ׁ    המצאה פניך  

  ר כשפןמאצ ׁ        

  האשה פניך        

  ה כן יפהאש        

  

  שלום מתך ׁ = מלות שמך 

  מתוך שמי אות= אותיות שמך 

  ה שמרתתכ ׁ= ה בשר ׁ מתך ׁ= הברת שמך 

  בך השמרה= הברה שמך 

  חבר אהבה= בחר אהבה = הברה חבא 

  קום מלך= קול ממך 

  בם המכרה= הברה ממך 
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  ההר מהלב= מלה הברה 

  =בית , למד=  לב

  =דת בם לי = 

  =דת במלי = 

  =בם לדתי = 

  י לדתםב= 

  לדתי= דת לי 

  ם מדעתכ ׁ= דתך מעם = דת מעמך = דעת ממך 

  התברכה= הברה  תך ׁ

  מהמרכבה= ממך הברה 

  ממך בהתר= ם ברכה תכ ׁ= מרכבה  תך ׁ

  ת ׁ מרכב א=  ברא מתך ׁ

  גלה אור שבו= גלה אור שוב = בשרו גאולה 

  אמר חי= ר אי חמ ׁ

  כאלים= ם אי כלֻ 

  מאיש= אי שם 

  אזמין= אי זמן 

  עם אלי= אי עלם 

  חבא יש= אי חשב 

  כזה קדמון אבחר= אחודם + נקבה + זכר 

  שמכחל ׁ = שכח מל = חש מכל = שכל  מח ׁ= כח שלם = ם חש כלֻ 

  החל מכל= כח מלה 

  וזה יהגו= זוג + יהוה 

  =יוד , אלף=  אי

  =אלד פיו = 

  אלפי דו= 
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  =חית , כף=  כח ׁ

  =כחת פי = 

  =כי פתח = 

  כפתחי= 

  י כה יפהאנ= פניך + אהיה 

  =ריש , הא, הא=  ההר

  אשר אהיה= 

  המצא פניך= אהיה מצפנך 

  אי מצפנך= פניך מצא 

  הברה תוך= בתוך ההר 

  התורה בך= תוך הברה 

  ברך תוהה= בתוך ההר 

  רכב תוהה= כרוב תהה 

  =ריש , הא, בית=  בהר

  בי יש התאר= 

  = הלב הכח הרמת = לחכמת ההברה = התחלה המרכבה 

  =בית  ,למד, הא=  הלב

  =אמת הבדיל = 

  =אבד בי מלה = 

  לי דת מהאב= 

  =הא , ריש, בית, הא=  הברה

  בראשית אהיה= 

  הא בחרדה= האבה חרד = אחד + הרבה = הברה 

  בחרדה אמר= אדם בחר הר 

  =ריש , הא=  הר

  =האר יש = 

  הרי אש= 

  כנפסל= כפל נס 



 הצורף

 55

  ךכתר אד ׁ = דרכך  את ׁ

  =נון , חית=  חן

  ניתחנּו= 

  =עין , דלת=  דע

  עת לדין= 

  =נון , יוד, דלת=  דין

  נדון לי דתו= 

  חידתי =  דתי+ חי 

  מהר שכלי= הרי לך שמי 

  שימלה רכֻ = מלה שכרי 

  כתר השם= התר שמך 

  =ריש , תיו, הא=  התר

  אתה פרשי= 

  הותרה=התורה 

  כתר בהר= התר רכב 

  תוך אב= אות כתב 

  למד הברה= מלה דברה 

  למד בהר= מלה דבר 

  מלבד הר= ברדמה ל

  אי מלה דבר= אלהים דבר 

  אדם לי בהר= אדם לבי הר 

  דמה לי ברא= אדם בלי הר 

  למד בהר אי= מבדיל האר 

  הלמד יברא= הלמד בראי 

  אמר הבדיל= אילם הדבר 

  רמא הבדיל= מהר בדא לי 

  מלה שכרי= הרי לך שמי = מהר שכלי 
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  =יוד , נון, אלף=  אני

  אל פני ידין= 

  ּואני ד= אדוני 

  אור דבר= ברא דו 

  אבד דור= אבד אור = בדא אור 

  צדק דמו אמר= ם מצא דור קד ׁ

  אודות= דו אות 

  פני לקודם= קוף למדני = קולי דו מפני = קול פי נידם = לפני קודמי 

  שמעדו=  שמע דּו

  מקור בהמה = קודם הברה 

  =יוד , בית=  בי

  =בו יתדי = 

  =בדיותי = 

  בי יתדו= 

  כלב פני= כפל בני 

  הם שמי= השמים 

  אי כן= אנכי 

  פני כן= פניך 

  אני דו= אדוני 

  =יוד , כף, נון, אלף=  אנכי

  פניך דו פלא נו= 

  = יוד , אלף=  אי

  = פו אל דּו= 

  = אל פי דּו= 

  =אלד פיו = 

  =דלת , ואו, יוד, פה, למד, אלף= 

  לאל ודתו איפה פדּו= 
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  =ואו , דלת=  דּו

  =דתו  אלּו= 

  = או לדתו= 

  או תלדּו= 

  מח+ אש = אשמח 

  =שין , אלף=  אש

  אני שפל= 

= שי נפלא = יש נפלא = נפשי אל = פי נשאל = פני שאל = אש לפני 

  איש נפל= 

  =חית , מם=  מח ׁ

  = מחי מת = 

  ממת חי= 

  הביא הר= בה האיר = בי הראה = באר + היה 

  =ריש , בית=  בר

  =יש ברית = 

  שיברת= 

  בי הראה= בר אהיה = ברא היה  =הבריאה = אי הברה 

    באר היה= הביא הר = בה האיר 

  

  =יוד , אלף, צדיק, ואו, מם=  מוצאי

  יוצא אדם מקוף יולד= 

  =דלת , ואו, קוף=  קוד

  אולדתי קוף= 

  =ואו , דלת=  דּו

  אולדתו= 

  = יוד, למד=  לי

  ילמד דּו= 
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  =יוד , בית=  בי

  =בי יתדו = 

  ביתי דּו= 

  = בית, למד=  לב

  מלי בדת= 

  האמת לי חלה= אלהים התחל 

  =למד , חית, הא=  החל

  =אדם התחיל = 

  תאחדמילה = 

  =דלת , חית, אלף=  אחד

  =אלי פתח דלת = 

  לדת אלי פתח= 

  =מם , למד, ואו, עין, חית, תיו, פה=  פתח עולם

  יום מוחות דעת פני אלהים= 

  =אלף , בית, חית=  חבא

  =אל בי פיתחת = 

  =י לבי פתחת= 

  =אלי בי פתחת = 

  בי אלי פתחת= 

  מח כשפת= שם כחפת = כח שפתם = שפת חכם = פתח שמך 

  =חית , כף=  כח ׁ

  =ת פי כח ׁ= 

  כפתחי= 

  פניך רז= פני זכר 

  =זין , ריש=  רז

  ישזרני= 
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  = אם בך חש = ב אש "כ מח ׁ= שם כח בא = חכם באש = שמך חבא 

  = שב אמחי = י חמש אב= חשב אמי = משיח בא  = שם חי בא

  איש במח ׁ = שב מח אי 

  = החרב המתהפכת

  הברה הפתח מתך ׁ =

  = חברת מצפנך

  ןבמח צרף תכ ׁ=

  תן מכח=  ן מח ׁתכ ׁ

  הלב בשרם מהר= לשמר הברה 

  דתך מכר=  דרך מתך ׁ

  =אלף , ריש, בית=  ברא

  לפי בראשית= 

  =מם , יוד, מם, שין, הא, תף, אלף=  את השמים

  מתפנים הא לפי שמם מדּו= 

  =צדיק , ריש, אלף, הא, תף, אלף, ואו=  ואת הארץ

  או אל פי הראש או לפי צדק= 

  פי מלה= לפי מה 

  =נון , ואו, יוד, מם, יוד, דלת=  דימיון

  לדו אמת ודו מיני דונו= 

  =שין , דלת, ואו, קוף=  קודש

  שקלו פדיון אות= 

  =נון , ואו, יוד, דלת, פה=  פדיון

  אולדת פניו הנו דו= 

  = ידום ואני אהיה = אדני אהיה יומו = הוא דו מיני  היא

  =יוד , נון, דלת, אלף=  אדני

  אולדת ינון= 

  עמו צלמך= עמך צלמו = עצמו מלך 

  גלה אור הבנאי= אור נרי הלב גאה = גאל נה + אי הברה 
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  = אגלה הא בו נרי = אגלה אור בני = גאלנו + אי הברה 

  אור האל בגינה= אלי גבוה נראה = אני רגלו האבה = 

  = הא , נון, יוד, גימל, בית=  בגינה

  =מילותנו נביא הדג = 

  גדולה נינוה באמת= 

  =ואו , נון, תף, דלת=  דתנו

  =נולדת אופנתו = 

  לדתו אנו פנתי= 

  =מם , יוד, הא, למד, אלף=  אלהים

  אדם יפה אלד ממלי= 

  אשמח בא= שמך חבא 

  אשכח בם= אב מחשך = אם בחשך 

  =הא , ריש, בית, הא, יוד, אלף=  אי הברה

  =אל פי דו אהיה בראשית = 

  =פי הוא היא בלדת ראשי = 

  =ופי אלד אהיה בראשית = 

  =אלי יהוה אפרש אבדת = 

  =אלי רפא יהוה שאבדתי = 

  בראשית אהיה אל פי דו = 

  =ואו , דלת, אלף, ריש, בית=  ברא דו

  אולדת בראשית אל פי= 

  =יוד , ריש, הא=  הרי

  אש יהודיר= 

  ממש להר= שמר מלה 

  =ריש , הא, למד=  להר

  אש ילמדהר= 
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  =ריש , הא, בית, למד=  הר+ לב 

  =אלהים דברת יש = 

  יש אלהים תדבר= 

  =מם , יוד, יוד, חית, הא=  החיים

  אדם היום חידותי= 

  האי דו מם= האי דומם = אדם היום 

  לדה מגן= נגד מלה 

  =למד , כף, שין=  שכל

  =יך שלמד פנ= 

  =פה , שין, כף=  כשף

  פניך שפה= 

  =הא , בית=  בה

  האבתי= 

  =טית , קוף, שין=  שקט

  תיקוני פשט= 

  שיבחו הזית מח ׁ = אחיזת מחשבה 

  איתני עמי יחזו= אחיזת עינים 

  זמני אוחז אותי= אחיזת אוזנים 

  אמת= תאם 

  שבח= חשב 
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  =בית , הא, למד=  להב

  =האמת לבדי = 

  = האדם לבית= 

  =אלהים בדת = 

  =מלה איבדת = 

  =אם בלי דת = 

  =אב הדת מלי = 

  =אב לי מהדת = 

  אמת די הלב= 

  =הא , למד, מם=  מלה

  =אדם ממלה = 

  לדה מאמם= 

  סביר באה= ברא + סיבה 

  מצא התר לשער בחי מיד= לשמר את דרך עץ החיים 

  הברה הפתח מתך ׁ= החרב המתהפכת 

  =הא , ריש, בית, הא=  הברה

  אהיה בראשית= 

  אש בם כח ׁ = שם כח בא = חבא + שמך 

  =מם , בית, שין, אלף=  אש בם

  אלי בי נפש ממת= 

  הם לב ההר= הברה מלה 

  =בית , הא, למד=  להב ׁ

  אלהים בדת= 

  =כף , שין, פה, נון=  נפשך

  =ינון פה נפשך = 

  =ינון פה נכשף = 

  שנון פה פניך= 
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  =כף , תף, מם, שין, נון=  נשמתך

  פנך ינון מתך ׁ  שם= 

  =למד , שין=  של

  =שלמדני = 

  שלם דין= 

  =כף , בית, למד, שין=  בך+ של 

  דין שלם בפי תך ׁ = 

  =שין , יוד=  יש

  דין ישו= 

  אור זךה= זכר הוא 

  אבי קנה= נקבה היא 

  =דלת , חית, אלף=  אחד

  אלי פתח דל= 

  משה אמת= ממש אתה = השם אמת 

  שמך למד= לכד ממש 

  חכר ׁ בא=  ברא כח ׁ

  חכם שמר= ר שמך חמ ׁ= ח ממש כר ׁ

  ר חכםאצ ׁ= ח מצא כר ׁ

  מח כשכר= חכם רכש = ח שמך כר ׁ

  רכב אחר= ח ברא כר ׁ

  פתרת כח ׁ = ח פתח כר ׁ

  לי ולה מצא מנך= אלהים כצלמנו 

  לימדוה= מולידה =  מילה דּו

  =למד , חית, הא=  החל

  =אדם התחיל = 

  =הלַ יאחד מִ ת= 

  האל מחדתי= 

  לי דמּו= ליד מוֹ =   דּומלי =  ילמדּו
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  מחדלך=  חל ׁדם כַ = לדך מח =  כלד מח ׁ= לד חכם =  למד כח ׁ

  תלמדך=  למד תך ׁ

  לכד מת+ דתך מל 

  לב קורא= ברא קול 

  ברא קול= קבל אור 

  שכל שלם= שלש כלם 

  כלך שלם= כלם שכל 

  כדל בשר= דבר שלך 

  הלל שם= לש מלה 

  מכל דש= כד שלם 

  משלדה= מלה שד 

  מדמה כל= לדה ממך 

  דמה הלל= לדה מלה 

  מצאתך=  מצא תך ׁ 

  תדמה= דת מה 

  התמך= מה  תך ׁ

  הלל ממה= למה מלה 

  השם ממך= שמך ממה 

  אמר במה = ממה ברא 

  מכם מהם= ממה ממך 

  לי אש= יש אל 

  מהדמע= מדע מה 

  נביאו= בו אני 

  תבואה= בו אתה 

  כמלה= מה לך 

  שמר לפה= מלה פרש 

  רפא חבד= באה פחד 

  פכח דמם= ממך פחד 
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  שתלכמם= שכלתם = תך שלם 

  תיכח ׁ= תך חי 

  תךכח ׁ= תך כח 

  שם קד פה= מפה קדש = שפה + קדם 

  מח לב הר= חבר מלה 

  מק הלבעֻ = עקב מלה 

  ממה קודם=קדם + מומה 

  לדה מאות= אל הדמות 

  ראׁש קל ׁ= קשר אל 

  חשמל= שם חל 

  מכה בדת= דמה כתב 

  דובר האמת= א דמות הבר ׁ

  משהלנפשך = ל נשמה שכפ

  שנה מדע= עדן שמה = דע נשמה 

  שכל תם=תך שלם 

  שמת מלה= שתל ממה 

  נשתפם= נפש תם 

  בראשן ׂ = שן באר 

  מהאמת= את ממה 

  תכנס= תך נס 

  אתתך=  תך את ׁ

  חשב= שבח 

  שלבך חש= שכל שבח 

  שכפל כח= פכח שכל 

  חפש בכח= חשב פכח 

  כ"מח חש ב= חכם שבח 

  כח שב= חש בך 
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  משא בכח ׁ = במח  שמך= שבח ממך 

     לכשף       = שכפל 

  כשפן        = נפשך 

  קול שדי= קוד שלי 

  שכלם= שם כל 

  שדי מלך=לכד שמי= מכל שדי 

  

, הה, מם, שין, נון, תיו, ואו, צדיק, מם=  'ג+ מצות נשמה תורת אמת 

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

  =קודשו פו מצות נשמה תורת אמת  אני ויומי אמונה וגילוי מילים= 

  ימי קדמוני הנה גילוי מילים מפו מוצא שמות אותיות ראשונות= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  פו יום גאל ישראל= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הה=  'ג+ האור 

  =ישראל היום פו גאלה = 

  יהוה מפו גאל ישראל= 

  

  =אלף , ריש, בית=  ברא

  =בראשית לפי = 

  =ברא לי שפתי = 

  =יש ברית פלא = 

  =אלי בפרשתי = 

  אל פירשת בי= 

  

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

  אל האדם פו מגדל מילים= 



 הצורף

 67

, אלף, צדיק, יוד, כף, תיו, ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורתך יצאה מהמטמון 

  =גימל + נון , ואו, מם, טית, מם, הא, מם, הא

  ש אמת יומך מוציא פו גילוי תמונת פני אלהים קדום אדם אי =

  = וטהור

  אדם איש אימות ממך יוצא פו גילוי תמונת פני אלהים קדום = 

  =וטהור 

  =אדם איש יומך מוציא פו גילוי תמונת פני אלהים קדום וטהור = 

  הטמנתם אוצרי מהתוך אדני אלוף אמיתי ויש פו גילוי מאום = 

  =קדום 

  טהר יום אדני אלוף אמיתי ויש פו גילוי מאום המצאת תוכן מ= 

  =קדום 

  האמת יצרה תוך מטמון אדני אלוף אמיתי ויש פו גילוי מאום = 

  =קדום 

  אדני יהוה איתך פו מטמון ומקומו מצאתי פו מיד יום גאלת = 

  =ישראל 

  אדני יהוה איתך מקומו ומטמון פו ומצאתי מיד פו יום גאלת = 

  =ישראל 

  יתך פו מקומו ומצאתי פו מטמון מיד יום גאלת אדני יהוה א= 

  =ישראל 

  מצאתי פו מטמון ומיקומו אדני יהוה איתך פו מיד יום גאלת = 

  =ישראל 

ויומי מיד ) גימל(= אדני יהוה פו מקום מטמונך מצאתי פו אות = 

  =גאלת ישראל 

  ומיד ימי ) גימל(= אדני יהוה מטמונך פו מקומו מצאתי פו אות = 

  אלגאלת ישר
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  =גימל + זין , ואו, נון, גימל, הה=  'ג+ הגנוז 

  =גילה זמני והיום נגאלנו= 

  ניגלנו היום זמני גאולה=

  

  =  'ג+ אתמול עת השלום = האמת לו עת שלום 

  )אתמול= אמת לו (

  =גימל + מם , ואו, למד, שין, תיו, עין, ואו, למד, תיו, מם, אלף, הה= 

  מועדים ולימים ושניםל ת ׁותואאדני גאלה ממול פה = 

  

  = דעת אמת לו השלום = ' ג+ עת לדה ושלום אמת 

  = עת השלום למד אות = הודעת אמת לשלום = 

, דלת, למד, תיו, עין=  אות משה לדת עולם= למוד אות עת למשה = 

  =גימל + תיו , מם, אלף, מם, ואו, למד, שין, ואו, הא

  =לימים ושנים ת ולמועדים ולימוד אמת אדני פו גאלה לאת ׁ= 

  =ת ולמועדים ולימים ושנים למוד אדני אתה מפו גאל לאת ׁ= 

  =שלום אלהים מאות ומילים לדת אדם ולו פו גן עדן אמיתי = 

  =שלום אלהים פו לדת אדם אמיתי ולו גן עדן ממילים ואות = 

  =אות משה לדת עולם ומיד גאלת מילים אני ואדני פו ממול = 

  =גאלת מילים אני ואדני פו ממול  ומיד דעת אמת לו השלום= 

  =ומיד גאלת מילים אני ואדני פו ממול  הודעת אמת לשלום= 

  =ומיד גאלת מילים אני ואדני פו ממול  לדה ושלום אמת עת=

  ומיד גאלת מילים אני ואדני פו ממול  למוד אות עת למשה= 

  

  =  'ג+ לו עת שלום אמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, םמ, ואו, למד, שין, תיו, עין, ואו, למד= 

  =ולמועדים ולימים ושנים  מאדם ניגאלו פו לאתת ׁ= 

  ולמועדים ולימים ושנים אדני גאל ממול פו אתת ׁ = 
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  =  'ג+ הודעת שלום אמת = ' ג+ דעת השלום ואמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, מם, ואו, למד, שין, תיו, עין, דלת, ואו, הא= 

  =ולמועדים ולימים ושנים  אתת ׁאדני מול גאלה ופו אמת ל= 

  =ולמועדים ולימים ושנים  אדני פו גאלה ומול אמת לאתת ׁ= 

  =למועדים ולימים ושנים  אתת ׁלו מול מפו אדני אתה גאל = 

  למועדים ולימים ושנים פו מול אתת ׁמאדני אות גאלה ל= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, הה, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום המות 

  =הוא מיד גילוי מאום יום המות = 

  =גילוי מאום הוא מיד יום המות = 

  =מיד גילו מאום ויום יהוה אמת = 

  =אמת גילו מאום ומיד יום יהוה = 

  מאום גילו אמת ומיד יום יהוה= 

  

  =גימל + תיו , ואו, למד, יוד, כף, ריש=  'ג+ רכילות 

  =יומי ילד כישוף אורות מגדל = 

  תוכי פו ומיד ישראל גדולים= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, הא, מם, עין, טית=  'ג+ טעם המות 

  =טעם המות אמיתי גילינו מאום = 

  טעם המות גילינו מאום אמיתי= 

  

  =גימל + מם , עין, טית, הא=  מטעה= ' ג+ הטעם 

  =מימי גאלה נטמעתי = 

  =מימי הטעם נגאלתי = 

  =טעם אני מתגלה ימי = 

  טעם ימי אני מתגלה= 
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  =גימל + ריש , בית, חית) = בחר לך חבר= ( 'ג+ חבר 

  גילתי ברית משיח= 

  

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

  =המשיח גאלתי בריתי = 

  =חברה גילתי יש אמת = 

  =בראשית גילתה חיים = 

  =מאישה גילתי חברתי = 

  אמיתי חש גילה ברית= 

  

  =  )'ג(+התינוק = הנקיות = ' ג+ עת התיקון 

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הה, תיו, ןעי= 

  =קוני יהוה ואמיתותיו פו ולי גן עדן = 

  =יום אותיות קוני יהוה ולי פו גן עדן = 

  =ויומי ולי תיקון גן עדן ) גימל(=יהוה אות = 

  אות יהוה ותיקון יומי ולי פו גן עדן= 

  

  ונקיות         גימל 

  

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הא, תיו, עין=  'ג+ עת התיקון 

  נו אותי ופו גני העדןאלי ויומו תיק= 

  

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הה, תיו, עין=  'ג+ עת התיקון 

  =יהוה אלי ויומו תקנותי ופו גני עדן = 

  =יהוה אלי ותקנותיו פו ויומי גן עדן = 

  יהוה אלי ותקנותיו גן עדן ופו יומי = 
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  =גימל + תיו , עין, דלת=  'ג +דעת 

  לאמיתי גילה דעתנו= 

  

  =גימל + ואו , נון, תיו, עין, דלת=  'ג+ דעתנו 

  =לי ולנו גן עדן ואמיתותו = 

  =אמיתותיו לי ולנו גן עדן = 

  תיתנו לאלי גן עדן ויומו= 

  

  ) =תיקון החטא של אדם וחוה( 'ג+ מפתח התיקון 

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

  =תיקון מפתח ואדני יהוה ויומו פו גילו אמת = 

  =תיקון ומפו גילו מפתח ) גימל(= אות  אדני יהוה ויומו= 

  =מפו מפתח התיקון ו) גימל(= אדני ויומו גילו האות = 

  =ו האמת ופו מפתח התיקון נאדני ויומו גיל= 

  גאלה ופו תחית המתים אדני ינון פו ויומו= 

  

  =  'ג+ מפתח התבונה 

  =גימל + הא , נון, ואו, בית, תיו, הא, חית, תיו, פה, מם= 

  =מפתח התבונה ) גימל(= אני ויומי אמת גילוי האות = 

  = אני גאון ולי יהוה ופו באמת תחית המתים= 

  =אני והאות גילו יום אמיתי מפתח התבונה = 

  תמפתח התבונה אני ויומי אמ) גימל(= גילוי האות = 
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  =  'ג+ מפתח התורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, חית, תיו, פה, מם= 

  =אור הוא גאלה ויש פו ימי תחית המתים = 

  =יש פו אור גאלה והוא ימי תחית המתים = 

  =יש פו אור ימי גאלה והיא תחית המתים = 

  יום אמיתי גילו איש הוא מפתח התורה= 

  

  =גימל + הא , בית, הא, אלף=  'ג+ אהבה 

  =פלאי גאלה מאהבתי = 

  =פלאי גאלתי מאהבה = 

  =ימי גאלה אהבת פלא = 

  האמת בי פלאי גאלה= 

  

  =גימל + יוד , תיו, בית, הא, אלף, מם=  'ג+ האמת בי = מאהבתי 

  =מאהבתי לומד פו ימי גאלה = 

  =מיד גילתי בו אלהים פו אמת = 

  =פתאום גילתי בו מיד אלהים = 

  =י פו ובאמת אלהים מיד גילת= 

  פו ובאמת מיד גילתי אלהים= 

  =מפו בי לימדו גאלה אמיתית = 

  =מיומי ומאלי תפלתי אבגדה = 

  ) =גימל(מיום אלהים גלתי פו אבדתי = 

  =אבדה מפו גילתי מילים ) גימל(= אות = 

  =האמת בי אות לי פו ימי מגדל = 

  =גילתי מילים פו מאות אבדה = 

  =י מילים אבדה ואמת פו גילת= 

  =בי גאלה אמיתית  לומד מפו = 

  מאהבתי אות לי פו ימי מגדל = 
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  =  'ג+ שורש נשמתי 

  =גימל + יוד , תיו, מם, שין, נון, שין, ריש, ואו, שין= 

  =אדני ויומי שמי ינון גילנו שורש נשמתי = 

  אני ושמי ינון ומיד גילנו שורש נשמתי= 

  

  =גימל +  יוד, תיו, בית, הא, אלף=  'ג+ אהבתי 

  =יום אלי תגליתי פו אבדה = 

  =אלי ויומי תפילתי אבגדה = 

  =אהבתי פו ימי גדולת אלי = 

  =פו בי ילדו אמיתית גאלה = 

  לתיאהבתי פו ולי מיד גאֻ = 

  

, עין, הא, ריש, בית, הא, מם, צדיק, עין=  'ג+ עצם הברה עץ תורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, צדיק

  ם אותי מקומי אצילות בריאה יצירה עשיה איש גן עדן קיד= 

  

  =  'ג+ תיקון הנשמה 

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

  =מפו אדני ויומו והנה גילנו תיקון הנשמה = 

  =אדם ויומנו פו יהוה ותיקון הנשמה ניגלנו = 

  אדם ויהוה פו ניגלנו יומנו תיקון הנשמה= 

  

  =גימל + אלף , ואו, הא, הא, נון, הא = 'ג+ הנה הוא 

  =אני הוא פלא אמונה וגאלה = 

  =אומן אני הוא אלוף הגאלה = 

  אני אומן הוא אלוף הגאלה= 

  

  



 הצורף

 74

  =גימל + אלף , ואו, הה, הה, נון, הה=  'ג+ הנה הוא 

  =הנה הוא יהוה מגלה פלאנו = 

  =הנה הוא מולנו הגאלה יפה = 

  =הנה הוא יהוה לנו מפו גאל = 

  =הנה הוא והנה לי מפו גאלה  =

  הנה הוא פו אומן גילה הלה= 

  

  =חית , מם, הא=  המח ׁ

  מחיה אמת = 

  

  =תיו , מם, אלף, הא=  האמת

  אלהים פו אמת= 

  

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

  =מילים פתאום גאלה = 

  מילים אמת פו גאלה= 

  

  =גימל + ריש , סמך, ואו, מם=  'ג+ מוסר 

  ר ממכם גילו אישמוס= 

  

  =גימל + ריש , סמך, ואו, מם, הה=  'ג+ המוסר 

  =שם אהיה ממך גילו מוסר = 

  =מוסרך ממשה וימי גאלה = 

  =לה אור יומי ממך משה סגֻ= 

  משה מוסרי מיומך גאלה= 
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  =גימל + הא , ריש, בית, הא=  'ג+ הברה 

  =בראשית ימי גאלה = 

  =גאלה שיברה אמיתי = 

  =יש הברה גאל אמיתי = 

  =גאל אמיתי יש הרבה = 

  ימי הגאלה בראת יש= 
  

  =  בראשית

  בתשרי 'א = )אלהים הסתכל בתורה וברא יש(תברא יש = 
  

  =גימל + שין , פה, נון, הא=  'ג+ הנפש 

  =ניגלנו אני מהשפה = 

  =הנה יום ניגאל נפש = 

  =ניגלנו היא מהנפש = 

  =נפשי ניגלה אמונה = 

  =יום הנפש אני נגלה = 

  =נפש יהוה נגיל אמן = 

  ) =כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה היא שמו(ניגלנו אני מהשפה = 

  הוא ניגלה מנפשנו= 
  

  = 'ג+ אני שם יהוה = אין מהוה יש = יש מהוה אין 

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

  =משה מפו אדני יהוה אלהים וינון גדול = 

  =אדני יהוה אלהים גדול  נשמה פו יומנו= 

  =ינון ממש הגדול ופו אדני יהוה אלהים = 

  =אדני יהוה אלהים וינון הגדול ממש פו = 

  =הנה נולד יום אדם גילו פו אני שם יהוה = 

  =הנה נולד יום אדם גילו פו יש מהוה אין = 

  הנה נולד יום אדם גילו פו אין מהוה יש= 
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  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד ,תיו=  תינוק= נקיות = ' ג+ תיקון 

  =תיקון פו אני ויומי גדול = 

  =תינוק פו אני ויומי גדול = 

  נקיות פו אני ויומי גדול= 

  

  =גימל + יוד , נון, ואו, קוף=  יונק= ' ג+ קוני 

  קוני יום גדול אנו פו= 

  

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הה=  'ג+ התיקון 

  =יקונו יהוה פו גילנו אדם ות= 

  =יהוה פו גילנו אדם ותינוק = 

  יהוה פו גילנו אדם ונקיות= 

  

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הא=  'ג+ התיקון 

  =אדני ויומו פו גאלה ותיקון = 

  =אדני ויומו פו גאלה ותינוק = 

  =אדני ויומו פו גאלה ונקיות = 

  =התיקון ואני אדם ופו גילוי = 

  =התיקון  גילוי אדם ואני ופו= 

  =גילוי אדם ואני ופו הנקיות = 

  גילוי אדם ואני ופו התינוק= 
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  =  מנצח חברים= ' ג+ מצמיח נבחר 

  =גימל + ריש , חית, בית, נון, חית, יוד, מם, צדיק, מם= 

  =מתורתי ניגלתי מקימי צימח משיח בן דוד = 

  =מימי ניגלתי תורתי קם צימח משיח בן דוד = 

  =ניגלתי מקים צמח משיח בן דוד ימי תורתי = 

  =תיקנתי נשמתי גילתי דומם צומח חי מדבר = 

  =ימי תגליתי דומם צומח חי מדבר נישקתני = 

  =קניתי תגליתי נשמתי דומם צומח חי מדבר = 

  ניקתי תגליות נשמתי דומם צומח חי מדבר= 

  

  ) =בבראשית, ואין אדם לעבוד את האדמה( 'ג+ עבודה 

  =גימל + הא , דלת, ואו, בית, עין= 

  =עבודת אלי גילתי אמונה = 

  =עבודה גילתי אמונת אלי = 

  אל עבודה גילתי אמונתי = 

  

  =גימל + ריש , שין, ואו, אלף, הה, דלת, ואו, סמך=  'ג+ סוד האושר 

  פו סוד האושר  שכליגילנו אלהים אמת = 

  גילינו אלההים אמת פו סוד האושר שלך=

  

  =גימל + מד ל, כף, שין=  'ג+ שכל 

  שכלי פנים מגדל= 
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  =מם , יוד, פה, ריש, ואו, צדיק, הא=  צרופים= הצורפים 

  = אצריו מפו מיד אהיה קדׁש= 

  = ימי אדם פו אוצר יהוה קדׁש= 

  =מפו מיד אוצריו  אהיה קדׁש= 

  =ימי אוצר אדם פו יהוה קדש = 

  =מפו מיד אוצריו  אהיה קדׁש= 

  היהמפו מיד א אוצריו קדׁש= 

  

  =גימל + מם , יוד, פה, ואו, ריש, צדיק, הא=  'ג+ הצרופים 

  =מפו אוצרי ימי מגדלו  אהיה קדׁש= 

  =מפו ימי מגדל אוצריו  אהיה קדׁש= 

  = ל מפו מיד יהוה קדׁשאוצר ימי גא ׁ= 

  מיד אוצר ימי גאל מפו יהוה קדׁש= 

  

, שין, ריש, ואו, שין, נון, ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקון שורש הנשמה 

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא

  =אני גאון ושמי ינון אות לשוננו יש פו מקור שמי אדני יהוה = 

  =אני גאון ושמי ינון אות שלנו ישנו פו מקור שמי אדני יהוה = 

  =אני אדני יהוה גאון ושמי ינון ישנו פו מקור שם אות לשוני = 

  =ור לשוננו אות ושפה אני ושמי אדני וינון הגאון יש ימי מק= 

  =שמי אדני ואני ינון הגאון ויש ימי מקור אות לשוננו ושפה = 

  =קוני יומנו שפה ותורה שלי אני ושמי ינון אדם אנושי גאון = 

  =קוני יום לשוני שפה ותורה אני ושמי ינון אדם אנושי גאון = 

  =אדני ומשה גאוני אני ינון ויש ימי מקור לשוננו אות ושפה = 

  =הוה וינון ניגלנו פו ימי אדם אנושי ותיקון שורש הנשמה י= 

  אני ינון אדם אנושי גאון ויומי פו ולי תיקון שורש הנשמה= 
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  = אדני הוא משיח = האחד ויש מאין = ' ג+ המאחד אין ויש 

  = האדם אנושי חי= 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, דלת, חית, אלף, מם, הא= 

  =א משיח מיד גילו לו לדת ינון פו פלא אמת אדני הו= 

  =המאחד אין ויש מיד גילו לו לדת ינון פו פלא אמת = 

  =האדם אנושי חי מיד גילו לו לדת ינון פו פלא אמת = 

  האחד אני ושמי מיד גילו לו לדת ינון פו פלא אמת= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים 

  =דום ומיד גילתי עץ החיים אדני ק= 

  אדני צעק גילוי דודי מחיה מתים= 

  

  =  'ג+ בו משיח = חושבים = חשובים 

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

  =חשובים גילנו יום דת אמיתי = 

  =חושבים גילנו יום דת אמיתי = 

  =משיח בו גילנו יום דת אמיתי = 

  גילנו בדתו חיים ושם אמיתי= 

  

  =גימל + בית , שין, ואו, חית=  'ג+ חשוב =  חושב

  =תגליותי משיח ונביא = 

  =ניגלתי חושב מי אות י= 

  גילתי חשבונו אמיתי = 

  

  =גימל + יוד , ריש, בית, עין, הא, מם=  'ג+ מהעברי 

  עת שדי גילינו ימי אברהם= 
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  =גימל + יוד , עין, בית, שין=  'ג+ שבעי 

  =גילתי מיד ינון שבעי = 

  מיד גילוי עניני שבת =

  

  =גימל + הא , קוף, דלת, צדיק=  'ג+ צדקה 

  צדקה גילתי פלא קדום= 

  

  = נצעק הוא תמיד = ' ג) + יעץ אמתִ (= נקודה אמצעית 

  = קוני אדמת העץ = אמונה צעקת די = מיד צעקנו אתה = 

  = תיקון עץ האדם = נקיות עץ האדם = המת צועק אדני = 

  =  אדני המת צועק= ץ דעתי אמונה ק= אתה עץ קדמוני = 

  =גימל + תיו , יוד, עין, צדיק, מם, אלף, הא, דלת, ואו, קוף, נון= 

  ן עדן מקדם הינו אלופי אמיתותיו ילדו קץ פו גאל= 

  

  =עין , יוד, בית, שין, מם, הא=  מהשבעי= המשביע 

  אני המשביע דמיונתי= 

  

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

  =אלי אומן גאל מפו האמונה = 

  =אלהים אומן גאל פו אמונה = 

  =אמונה פו אלהים אומן גאל = 

  =אני אומן פו גאלה למאומה = 

  אני מאום פו גאלה לאמונה= 
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  =גימל + יוד , עין, בית, שין, הא, מם=  'ג+ מהשבעי = המשביע 

  =גילתי מיד מהיום אני נשבע = 

  =ים אדני גילתי מהיום נשבע= 

  =ימי גאלת ינון מיד מהשבעי = 

  =המשביע מיד ימי גאלת ינון = 

  =מדמיון גילתי אני המשביע = 

  =מדמיון גילתי אני מהשבעי = 

  =גילתי מיד נשבע ימי אמונה = 

  =שבילי גן עדן מהיום אמיתי = 

  =מהיום בי גן עדן אמיתי שלי = 

  =מיום השיב לי גן עדן אמיתי = 

  =גן עדן אמיתי מילים השיבו = 

  אלהים יומי שבת ימי גן עדן= 

  

  =חית , ריש, זין, מם=  חמזר

  שחריתמימי זמן = 

  

  =גימל + הא , חית, ריש, זין, מם=  'ג+ מזרחה 

  = שחריתימי גאלה מזמני = 

  =גילתי זמן המאיר משיח = 

  המשיח מאיר גילתי זמן= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, חית, שין=  'ג+ שחרית 

  =שיח יש די גילינו תורתי מ= 

  =שדי ניגלתי ויומי שחרית = 

  גילינו תורת שדי יש חיים= 
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  =גימל + הא , בית, ריש, עין, מם=  'ג+ מערבה 

  =עמי ניגלתי שמי אברהם = 

  =עם ברית מילה משיג אין = 

  =עמי נגשים ברית אלהים = 

  =ערלה גשמית מימי נביא = 

  ערלה גשמית מימי נביא= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין=  'ג+ ם עץ החיי

  =קוני מיד גילוי דתי עץ החיים = 

  =אדם קדמוני גילוי דתי עץ החיים = 

  =קוני דת אדם מיד גילוי עץ החיים = 

  גילוי אדם קדמוני דת עץ החיים= 

  

  =גימל + יוד , תיו, דלת=  'ג+ דתי 

  =דתי גילו מילתי = 

  =מילות גילוי דתי = 

  מילותי גילו דת= 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, דלת, ואו, סמך=  'ג+ סוד התורה 

  סוד התורה גילו מלך אהיה ושם אות= 

  

  =  'ג+ סודות התורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, תיו, ואו, דלת, ואו, סמך= 

  = יומו וסודו תגליות מלכותו אהיה אשר אהיה= 

  = ת מלכותו אהיה אשר אהיהיומו סודו ותגליו= 

  = אות ותוכי הסודו יום גאלת ישראל יהוה מהו= 

  וד יהוה מהוה תוךסאת אות ישראל גילו יום = 
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, דלת, ואו, סמך=  'ג+ סוד התורה 

  =סוד התורה ואמת גילוי שמך אל יהוה = 

  =יהוה מהוה  תוךסוד יום גאלת ישראל = 

  יום גאלת ישראל תוךמהוה סוד יהוה = 

  

  =גימל + כף , ואו, תיו, הה=  'ג+ התוך 

  =מתוכי פו יהוה גאל = 

  =פו גילוך יהוה אמת = 

  =התוך פו יומי גאלה = 

  =פו היום גאלה + תוך = 

  =יהוה פו יום גאלתך = 

  =היום גילה פו אותך = 

  האות גילה פו יומך= 

  

  =  'ג+ סודות התורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, תיו, ואו, דלת, ואו, סמך= 

  =סודות התורה אלהים ואיש תוכו ויומי גאלה = 

  =אור יהוה אמת תוכו סודות ויש לי היום גאלה = 

  =ישראל גילו אמת יהוה וסודו מהוה אותיותך = 

  =ישראל גילו אות אמת יהוה וסודו מהוה תוך = 

  =וך יום גאלת ישראל אות יהוה ויסודו מהוה ת= 

  =יום גאלת ישראל יהוה וסודו מהוה אותיותך = 

  =סודות אור יהוה  אמת תוכו לי ויש היום גאלה = 

  =לי סודות ותוך יהוה אור אמת ויש היום גאלה = 

  =לי סודות אור אמת ותוך יהוה ויש היום גאלה = 

  =יש היום גאלה לי סודות אור יהוה ותוכו אמת = 

  =אהיה אשר אהיה  מולו יומו וסוד תגליות תוך= 

  תגליות יומו מולו סוד ותוך אהיה אשר אהיה= 
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  =גימל + דלת , ואו, סמך, הה, תיו, ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורת הסוד 

  תורת הסוד ויומו גאלה ושכלי אמיתי= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא, תיו, ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורת הסוד 

  =ות סוד שכל אמת גילוי יום אור האותי= 

  =יום שכל אמת גילוי סוד אור האותיות = 

  סוד יום אור האותיות גילוי שכל אמת= 

  

  =  'ג+ אור האותיות 

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

  איש פו אלי יהוה אלוף גדול יומו אור אותיות= 

  

  =גימל + לת ד, ואו, סמך, הה, תיו, ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורת הסוד 

  =יהוה ויומו סוד אות מיד סגלת ישראל = 

  יהוה ויום גאלת ישראל מתוך סדודותי= 

  

  =גימל + ריש , דלת, סמך, הה=  'ג+ הסדר 

  ימי שכל הסדר מתגלה= 

  

  =גימל + ריש , ואו, דלת, סמך=  'ג+ סדור 

  =גילתי מאורך סוד שלם = 

  =סדור אמת גילוי משכל = 

  םסדור אמת גילויך של= 

  

  =גימל + ריש , ואו, דלת, סמך, הה=  'ג+ הסדור 

  =הסדור אמת גילויך השלם = 

  =הסדור אמת גילוי מהשכל = 

  סוד האור גילתי מהמשכל= 
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  =גימל + ריש , ואו, דלת, סמך, הא=  'ג+ הסדור 

  =אור אמת גילה משכלי סוד = 

  =שכל אמיתי מגלה סוד אור = 

  =מגלה שכל אמיתי  סוד אור= 

  שכלי יום גאלה אמת סדור= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, דלת, ואו, סמך=  'ג+ סוד אור 

  =סוד אור פו מול גאל שכל אמיתי = 

  =סוד אור יום גאלתי משכל אלוף = 

  =סוד אור פו אל יום גאלתי משכל = 

  =סדור אות פו יום אל גאל משכלי = 

  סדור אמת ופו יום אל גאל שכלי= 

  

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

  הנה הפעם גילתי יהוה= 

  

  =גימל + עין , שין, תיו, הא=  'ג+ ע "התש) שנת(

  )רמז ששנה הבאה הגאלה( ינון יש עת ימי גאלה= 

  

  =  'ג+ רצונך התאמת = תורתך נמצאה 

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

  =ותר לקיים מצות אנכי פו משפה גדולה ואין י= 

  =קוני אנכי גדול מצאתי תורה פו שפה ומילים = 

  =יהוה ינון גדול מתוכו אפשר לא לקיים מצות = 

  =מצאתי מקור לשמות אדני יהוה גילו פו פניך = 

  =גילו פו לפניך מציאת מקור שמות אדני יהוה = 

  =פו פני אדני יהוה מקור שלמותך גילו מצאתי = 

  =אדני יהוה מקורך שלמות  פני גילו מצאתי פו= 

  פני אדני יהוה תוך מקור שלם גילו מצאתי פו= 
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  = 'ג+ רצונך התאמת = תורתך נמצאה 

  =גימל + הא , אלף, צדיק, מם, נון, כף, תיו, ריש, ואו, תיו= 

  =אנכי אלהים קדום רצוני פו גילוי שפות אמת = 

  =אנכי אלהים קדמון יוצר פו גילוי שפות אמת = 

  =הים קדמון מצות פו פתרו גילוי איש אנכי אל= 

  =גילוי פו אני איש אלהים קדמון פותר מצותך = 

  =אנכי אלהים קדום מוצא פו גילוי נפש תורתי = 

  =אנכי אלהים קדום מוצא פו גילוי תורת נפשי = 

  =תורתך נמצאה קוני גאל אדם שפוי לי פו יומי = 

  =רצונך התאמת קוני גאל אדם שפוי לי פו יומי = 

  =אני מיד גאל תורה פו יום קוני מוצא לי שפתי = 

  =אני מיד מוצא פו יומי קוני גאל לי שפת תורה = 

  =אני מיד מוצא לי פו שפתי יום קוני גאל תורה = 

  =משפה גילו פני אדני אלי ומקור מצותיך אות = 

  =אות משפה גילו פני אדני אלי ומקור מצותיך = 

  =י ומקורם שפה מצותי גילו אותך פני אדני אל= 

  =אנכי מוצא פו גילוי תורתי נפש אלהים קדום = 

  =מקור שפה לי ) סופיות( גמצפנכיום אדני אל אותיותיו = 

  =שפה למקור  מצפנכאותיותיו  ייום אדני גאל= 

  =לי מקור שפה  גמצפנכיום אדני אל אותיותיו = 

  =מקור שפה  גמצפנכלי יום אדני אל אותיותיו = 

  =מקור מוצא שם אותיות  ילו לי פה ׁאדני פניך ג= 

  =אדני מקור מוצא שם אותיות פו גילה לי פניך = 

  =אדני פניך גילו לי מקור מוצא שפה מאותיות = 

  =אדני פניך גילו לי מקור מוצא אותיות משפה = 

  = גמצפנכאלי אורי הקדמון לי פו שם אותיות = 

  = גמצפנכאלי קדמוני אורי גילה פו שם אותיות = 

  גמצפנכקוני אל אורי גילה מיד פו שם אותיות = 
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, מם, למד, שין, הה, ריש, צדיק, ואו, נון=  'ג+ נוצרה שלמות תורתך 

  =גימל + כף , תיו, ריש, ואו, תיו, תיו, ואו

  =אדני יהוה ויומי אור קדמוני גילו לי שורש שמות אותיות מצפנך = 

  =י יומי קדמוני אדני יהוה אורי לו שורש שמות אותיות גמצפנכ ול= 

  )יהוה קדמוני(

  =יהוה קוני ינון ימי אור מלמד פו גילוי שורש מוצא שמות אותיותך = 

  =אדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי איש מיד נוצרה שלמות תורת = 

  =אדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי איש מיד לתורתנו שכר המצות = 

  =ש מיד הרצון שלמות תורתך אדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי אי= 

  =אדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי איש מיד מתורתנו צורת השכל = 

  =אדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי איש מיד תורת השכל מצורתנו = 

  =אדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי איש מיד נוצר תוך תורת השלם = 

  יד תורת השלם תוך רצוןאדני וקוני הוא ויומו פו יש גילוי איש מ= 
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, אלף, ריש, מם, שין, הא, ואו, הא, יוד=  'ג+ יהוה שמר אותיות מצפנך 

  =גימל + כף , נון, פה, צדיק, מם, תיו, ואו, יוד, תיו, ואו

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד יהוה שמר אותיות = 

  =גמצפנכ 

ואני איש ולי פו מיד אמיתותך יצרנו דודי אלי והוא אומן קדום = 

  =מהשפה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד ומשפתך יצרנו יהוה = 

  =אמת 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד שם יהוה נימצא פו = 

  =תורתך 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד משה אנכי מצוה פו = 

  =תורתי 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד שם אותיותך יצרנו = 

  =מהפה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד התורה ימציאו פו = 

  =נשמתך 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד נשמה ימציא תוך = 

  =תורה 

ימציא פו תוכן דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד משה = 

  =תורה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד נפשי ומציאותך = 

  =מהתורה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד נפשך ומציאותי = 

  =מהתורה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד מהשפה יצרוני = 

  =אותיותכם 

אני איש ולי פו מיד יהוה מצפנך שומרת דודי אלי והוא אומן קדום ו= 

  =אותי 
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אות  דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד משה יצרנו פה ׁ= 

  =מתוכי 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד יצרנו פה שם אות = 

  =מתוכי 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד רצוני פה שם אות = 

  =מתוכי 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד ורצוני האמת שפה  =

  =מתוכי 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד ואמיתותי נוצרה = 

  =משפה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד משפתו יצרנו יהוה = 

  =אמת 

ו מציאות שם דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד פתרנ= 

  =יהוה 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד משה אומן ציוה פו = 

  =תורתי 

דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד הרצון מפה שם = 

  =אותיותי 

נוצר  דודי אלי והוא אומן קדום ואני איש ולי פו מיד אותיותי מפה ׁ= 

  =משה 

אני איש ולי פו מיד יצרנו מפה שם דודי אלי והוא אומן קדום ו= 

  האותיות
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  צירופים למוצא שמות האותיות

  

  = גימל + ואו , יוד, תיו, פה, למד, אלף= ' ג+ תיו , אלף=  'ג+ ת  - א 

  אלהים אלופי ודתו פו מגדלי=   

  

  =גימל + נון , יוד, שין, תיו, יוד, בית= ' ג+ שין , בית=  'ג+ ש  -ב 

  דילו נשמותיינון בי ודתי יג= 

  

  = ' ג+ ריש , גימל=  'ג+ר  –ג 

  =גימל + שין , יוד, ריש, למד, מם, יוד, גימל=       

  משורשים למדני מיד גילוי מגדלי=               

  

  =גימל + פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= ' ג+ קוף , דלת=  'ג+ ק  –ד 

  האותיות פלפלו מגדלי קדום= 

  

  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, הה, הה= ' ג+ צדיק , הה=  'ג+ צ  –ה 

  יהוה גדול דת קדם לי הקץ יפה= 

  

  =גימל + הה , פה, ואו, אלף, ואו= ' ג+ פה , ואו=  'ג+ פ  –ו 

  יום הגאלה פו והוא פלא= 

  

  =גימל + נון , יוד, עין, נון, יוד, זין= ' ג+ עין , זין=  'ג+ ע  –ז 

  גילנו דודי ועיניני זמן ינון= 

  

  =גימל + כף , מם, סמך, תיו, יוד, חית= ' ג+ סמך , חית=  'ג+ ס  –ח 

  יומי ממך גילתי מפתח סודך=  
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  =גימל + נון , ואו, נון, תיו, יוד, טית= ' ג+ נון + טית =  'ג+ נ  –ט 

  ינון ונטיותיו מגדיל אותנו= 

  

  =גימל + מם , מם, דלת, ואו, יוד= ' ג+ מם + יוד =  'ג+ מ  –י 

  ו ומאום מגדל מיליםדת= 

  

  =גימל + דלת , מם, למד, פה, כף= ' ג+ למד + כף =  'ג+ ל  –כ 

  =ממכפלה למדתי פו מגדל = 

  מגדל ממכפל למדתי פה ׁ= 

  

  חיבור וסיכום למוצא שמות האותיות

  

  אלהים אלופי ודתו פו מגדלי= ת  –א 

  ינון בי ודתי יגדילו נשמותי= ש  –ב 

  גילוי מגדלימשורשים למדני מיד = ר  –ג 

  האותיות פלפלו מגדלי קדום= ק  –ד 

  יהוה גדול דת קדם לי הקץ יפה= צ  –ה 

  יהוה גאל ומפו הוא פלא= יום הגאלה פו והוא פלא = פ  –ו 

  גילנו דודי ועניני זמן ינון = ע  –ז 

  יומי ממך גילתי מפתח סודך= ס  –ח 

  ינון ונטיותיו מגדיל אותנו= נ  –ט 

  מגדל מיליםדתו ומאום = מ  –י 

  מגדל ממכפל למדתי פה ׁ= ממכפלה למדתי פו מגדל = ל  –כ 
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  'ג+ מוצא האותיות לפי צירופם  –סיכום  

  

  לדודי לו פו גאל אמת ויפה= ת  –א 

  בני ינון ודתותי יגדילו שמי= ינון יבין ודתות יגדילו שמי = ש  –ב 

  משורשים למדני מיד גילוי מגדלי= ר  –ג 

  למדת פו גילוי קדמות האלוף= גילוי פלאות הקדום  למדת פו= ק  –ד 

  מקול דודי היפה גילה קץ הדת= צ  –ה 

  יום הגאלה פו והוא פלא = פ  –ו 

  גילנו דודי ועניני זמן ינון = ע  –ז 

  יומי ממך גילתי מפתח סודך= ס  –ח 

  אודות נטיות ינון גילנו יום= נ  –ט 

  דתו ומאום מגדל מילים= מ  –י 

  ממכפלתי דל למד פה ׁמג= ל  –כ 

  

  צירופים למוצא שמות האותיות ללא גימל

  

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

  =דודי יפה ולו פו אל אמת =         

  דודי אלוף יפה ולו אמת= 

  

  =נון , יוד, שין, תיו, יוד, בית= שין , בית=  ש –ב 

  ינון יבין שדי ודתותיו=          

  

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

  מיד לימדני שורש ימי מגדל=         
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  =פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= קוף , דלת=  ק –ד 

  לדת פלאותיו פו קדומה=         

  

  =קוף , יוד, דלת, צדיק, הה, הה= צדיק , הה=  צ –ה 

  קצה הדת היפה קול דודי=          

  

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

  האל פו והוא האלוף=         

  

  =נון , יוד, עין, נון, יוד, זין= 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=          

  

  =נון , ואו, נון, תיו, יוד, טית= נון + טית =  נ –ט 

  ותנוינון ונטיותיו אד ׁ=         

  

  =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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  מלסיכום חיבור מוצא האותיות ללא גי

  

  דודי אלוף יפה ולו אמת= דודי יפה ולו פו אל אמת = ת  –א 

  ינון יבין שדי ודתותיו = ש  –ב 

  מיד לימדני שורש ימי מגדל= ר  –ג 

  לדת פלאותיו פו קדומה = ק  –ד 

  קצה הדת היפה קול דודי= צ  –ה 

  האל פו והוא האלוף = פ  –ו 

  ן ניזוןענין דודי וינו= דודי וינון עניני נזון = ע  –ז 

  ימי מתוכי מפתח סודך = ס  –ח 

  ותנוינון ונטיותיו אד ׁ= נ  –ט 

  ממאום לימדו דתו= מ  –י 

  דת מכפל מלמד פה ׁ= ל  –כ 

  

  צירופים כוללים של מוצא שמות האותיות

  

  = גימל + ואו , יוד, תיו, פה, למד, אלף= ' ג+ תיו , אלף=  'ג+ ת  - א 

  = אלהים אלופי ודתו פו מגדלי =   

  =ל מולו פו אמת יפה דודי לי גא ׁ= 

  =פו דודי לי פתאום מולי גאלה = 

  לי פתאום פו יום גאלה לדודי= 

  

  =גימל + נון , יוד, שין, תיו, יוד, בית= ' ג+ שין , בית=  'ג+ ש  -ב 

  =שמי ינון ובני יגדילו דתותי = 

  =ינון ודתי בי גידולי נשמותי = 

  =שמי ינון ובנותי גידולי דתו = 

  ותי שמי ינון ויגדילו דתובנ= 
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  = ' ג+ ריש , גימל=  'ג+ר  –ג 

  =גימל + שין , יוד, ריש, למד, מם, יוד, גימל=        

  =משורשים למדני מיד גילוי מגדלי = 

  =שורש מילים דמין מיד גילוי מגדל = 

  =לי גילוי שם דודי נשמר מימי מגדל = 

  לי שומר שמי דמין מיד גילוי מגדל= 

  

  =גימל + פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= ' ג+ קוף , דלת=  'ג+ ק  –ד 

  =אות קדום ולי פו מגדל תפילה = 

  =מגדל קדום לי ופו אות תפילה = 

  =למדת פו גילוי קדמות האלוף = 

  =גדול קדום ואמת לי פו תפילה = 

  =למדת פו גילוי פלאות הקדום = 

  =גדול קדום פו אימות לתפילה = 

  ילוי פלאותהקדום למדת פו ג= 

  

  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, הה, הה= ' ג+ צדיק , הה=  'ג+ צ  –ה 

  =מקול דודי היפה גילה קץ הדת = 

  הקץ יפה לי דתי גדולה קדומה= 

  

  =גימל + הה , פה, ואו, אלף, ואו= ' ג+ פה , ואו=  'ג+ פ  –ו 

  =יום הגאלה פו והוא פלא = 

  =יהוה גאל מפו הוא פלא = 

  =גאל מפו הוא אלוף יהוה = 

  גאלה פו ואלהים הוא פו= 
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  =גימל + נון , יוד, עין, נון, יוד, זין= ' ג+ עין , זין=  'ג+ ע  –ז 

  =גילנו דודי ועיניני זמן ינון = 

  גילנו זמן עיניני דודי וינון= 

  

  =גימל + כף , מם, סמך, תיו, יוד, חית= ' ג+ סמך , חית=  'ג+ ס  –ח 

  =תי מפתח סודך יומי ממך גיל=  

  מפתח סודך ימי מגלים תוכי= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, תיו, יוד, טית= ' ג+ נון + טית =  'ג+ נ  –ט 

  =ינון ונטיותיו מגדיל אותנו = 

  אודות נטיות ינון גילנו יום= 

  

  =גימל + מם , מם, דלת, ואו, יוד= ' ג+ מם + יוד =  'ג+ מ  –י 

  =דתו ומאום מגדל מילים = 

  =דתו ומאום מגדל לימים = 

  אמת ממולו מגלים דודי= 

  

  =גימל + דלת , מם, למד, פה, כף= ' ג+ למד + כף =  'ג+ ל  –כ 

  =מכפלתי  מגדל מלמד פה ׁ= 

  =לי מיד מכפלת ממגדל = 

  מגדל למד פה ממכפלתי= 
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  =  'ג+ תיקון הדת = הדת יונקת 

  =גימל  +תיו , קוף, נון, ואו, יוד, תיו, דלת, הה= 

  =ופו היום תיקון הדת יוליד גאלתנו = 

  =והיום יולידו פו גאלתנו היונקת דת = 

  ופו היום יולידו גאלתנו תיקון הדת= 

  

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

  גילני ילדתי היונק מעץ הדעת= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים 

  =קוני גילתי מיד דד מהוה עץ החיים = 

  =יהוה קוני גילתי מדם דד עץ החיים = 

  =קוני מיד יגיל דד מהות עץ החיים = 

  = גילוי דיני עוקץ הדד מחיה מתים = 

  דל למד תגילית= מדלדל תגלית = גימל + דלת , דלת=  'ג+ דד (

  )דל מילת מגדל= גימל + למד , דלת=  'ג+ דל  

  =לתי יום עץ החיים קדום הנה דדי גי= 

  =יומי הקדום ילדתי דגן עץ החיים = 

  =יהוה קדום ילדתי דגני עץ חיים = 

  =היום ילדתי דגני עץ החיים קדום = 

  =יהוה קדום מילתי דד גני עץ החיים = 

  =הנה דדי גילתי יום עץ חיים קדום = 

  =יום היונק גילת מיד דד עץ החיים = 

  =מיד דד עץ החיים  גילת היום) קוני(= יונק = 

  =גילת היום מיד עץ החיים דד ) קוני(= יונק = 

  גילוי התיקון מיד מדד עץ החיים= 
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  =  'ג+ דד גן עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין, נון, גימל, דלת, דלת= 

  =דת מילתי גילוי יהוה מצמיח דד גן עדן ליונקים = 

  מיח דד גן עדן ליונקיםמילת דתי גילו יהוה מצ= 

  

  =  'ג+ דד עץ החיים 

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

  =מגדל מילותי ילד דת היונקת דד עץ החיים = 

  מגדל מילותי דד עץ החיים ילד תיקון הדת= 

  

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

  =י ניגלה דת יונקת דד עץ הדעת לי למילת= 

  =דת מילתי דד עץ הדעת ניגלה לי תיקון לָ = 

  =מילתי דד ניגלה לי תיקון לדת עץ הדעת = 

  מילתי דד ניגלה לי תיקון דת לעץ הדעת= 

  

  =גימל + נון , גימל, דלת, הה=  'ג+ הדגן 

  =ן ממילה גילה לדת נגּו= 

  =ן גילה לדת מילה מנגּו= 

  =ה לנו ממילת הדגן גיל= 

  =ניגלה לו ממילת הדגן = 

  =למת גלה דין גיהנום = 

  =נגון מילה מגלה לי דת = 

  =ן מילה דת מגלה לי נגּו= 

  לה לדת מיליםהנגון גִ = 
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  =גימל + עין , דלת, נון=  'ג+ נדע = עדן 

  =מילתנו לי גן עדן = 

  =מילתי לנו גן עדן = 

  =מתנו לי גן עדן לי = 

  =עדן ניגלנו למתי = 

  =גמל לדעתי ינון נִ = 

  =ן למילתי נדע נגּו= 

  =לי מילת נגון עדן = 

  למילתנו גני עדן= 

  

  =  'ג+ עץ החיים 

  =עץ החיים  דגןיומי הקדום ילדתי = 

  עץ חיים דגןימי יהוה קדום ילדת = 

  

  =  'ג+ דגן עץ החיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין, נון, גימל, דלת= 

  =תי גילו יהוה מצמיח דד גן עדן ליונקים דד מיל= 

  =מילת דתי גילו יהוה מצמיח דד גן עדן ליונקים = 

  יהוה ילדנו תגליותי צימח לי מיד גן עדן מקדם = 

  

  =  'ג+ דגן עץ הדעת 

  =גימל + תיו , עין, דלת, הה, צדיק, עין, נון, גימל, דלת= 

  =לינון התיקון למילים גידלת דגן עץ הדעת = 

  =ון התיקון למילים גילתי דד גן עץ הדעת לינ= 

  =לינון היונק למילים תגליתי דד גן עץ הדעת = 

  =תגליתי למילים לינון היונק דד גן עץ הדעת = 

  מילים לעצת תגלית יהוה לי דד גן עדן ינקנּו= 
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  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה=  'ג+ החיים 

  =גילוי דודי מחיה המתים = 

  =ת הדומים החיים גילו ד= 

  =גילוי מהדת מיום חידה = 

  =מתים  דד יהוה גילוי מח ׁ= 

  =גילוים מחדת יום חידה = 

  =גילו ימים וחידה מהדת = 

  ) =החיים חידה: הערה(גילוי ימים ודת מהחידה = 

  מיומו יתגלה דד החיים= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה=  'ג+ החיים 

  =יתגלו דד החיים  מהיום= 

  =יתגלו החיים  מהיוםדד = 

  =מדת גילוי מיחדים יהוה = 

  מחידתם גילו מיד יהוה= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד, הה, מם=  'ג+ מהיום 

  מגדל יהוה מיום מאום= 

  

  =גימל + דלת , דלת=  'ג+ דד 

  מדלדל תגלית= 

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 101

  =  'ג+ דרך עץ החיים 

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

  =גילתי פו ימי דת השלם יונק דד דרך עץ החיים = 

  =גילתי פו דרך ימי דת השלם יונק דד עץ החיים = 

  =דד עץ החיים גילתי פו דרכי מיד תיקון השלם = 

  =דרך עץ החיים גילתי פו מיד דד תיקוני השלם = 

  =דרך עץ החיים גילתי פו תמיד דד קוני השלם = 

  =ון דעת מלך המשיח יפה דד יצר מיד גילוי תיק= 

  =גילוי יפה יצר מיד דעת מלך המשיח יונקת דד = 

  =גילוי יפה דד יצר מיד תיקון דעת מלך המשיח = 

  =מלכי יצר מיד גילוי דעת מחיה שפה יונקת דד = 

  =דרך עץ החיים גילוי קדום מנפשי ילדתי הדת = 

  =דרך עץ החיים גילוי קדמוני משפה ילדתי דת = 

  =חיים גילוי מדת קדומה ילדתי נפשי דרך עץ ה= 

  =דרך עץ החיים גילוי דתי קדם פו ילדתי נשמה = 

  דרך עץ החיים גילוי קדם נשמה ילדתי פו דתי= 

  

  )אדם וחוה ערומים היו ולא יתבששו(

  =גימל + מם , יוד, מם, ואו, ריש, עין, הה=  'ג+ הערומים 

  =יום מגדל ערומים אין מהוה יש = 

  =ם אין ויש דומים מגלה הערומי= 

  אני שם יהוה יום מגדל ערומים= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, ואו, ריש, עין=  'ג+ ערומים 

  =אין ויש מיום מגדל ערומים = 

  =ערומים גילו יום משם אדני = 

  ערומים גילו ממש יום אדני= 
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  =גימל + תיו , עין, הה=  'ג+ העת 

  =גילת מעין יהוה = 

  =התגלה ימי עיון = 

  =עמי יהוה ניגלת = 

  עם יהוה ניגלתי= 

  

  =  'ג+ אני שם יהוה = אין מהוה יש = יש מהוה אין 

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

  =אני שם יהוה אדני והנה פו מולו מגדלו = 

  אין מהוה יש אדני והנה פו מולו מגדלי= 

  

  =גימל + ואו , יוד, נון, פה=  'ג+ פניו 

  =דולים ינון הוא פו ג= 

  =יום ינון הוא פו גדל = 

  =ינון ומיד ופו גאלה = 

  ינון פו ומיד גאולה= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, הה=  'ג+ האין 

  לינון פו מיד הגאלה = 

  

  =גימל + שין , יוד, הה=  'ג+ היש 

  =הנה גילוי מיד יש = 

  הנה גילוי משדי= 
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  =  'ג+  )ועץ החיים בתוך הגן(בתוך הגן 

  =גימל + נון , גימל, הה, כף, ואו, תיו, בית= 

  =בתוך הגן יתגלו פו המילים ואני = 

  =בתוך הגן גילתי פו אני והמילים = 

  =בתוך הגן גילינו פו אות המילים = 

  =בתוך הגן גילינו פו אתה ומילים = 

  =בתוך הגן יתגלו יום ופני אלהים = 

  =בתוך הגן פני גאלתי ויומו מילה = 

  =בתוך הגן גילוי פניו ומילה אמת = 

  =ומותי בתוך הגן יגלו פני אלהים = 

  ומותי בתוך הגן גילו פני אלהים= 

  

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

  =לה פו אלהים תמים גִ = 

  =לה פו מילים האמת גִ = 

  =גילה מפו אלהים תם = 

  =גילה מפו מילה אמת = 

  =מתגלים פו אלהים = 

  =פו אמת ממילה  גילה= 

  פתאום גילה ממילה= 

  

  =גימל + חית , מם, הה=  'ג+  המח ׁ

  = מימי תגלה המח ׁ= 

  =לה מחיה מתים גִ = 

  =מתגלה  ימי המח ׁ= 

  =מתגלה מהחיים = 

  =גלה מחיה מתים = 

  תגלה ימים המח ׁ= 
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  =חית , מם, הה=  המח ׁ

  מחיה המת= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, יוד=  'ג+ ימים 

  מימי מדומיםגדול = 

  

  =  'ג+ מלאכתו ) שבת מכל מלאכתו(

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

  =מכל אות פו מילים פלא מגדלו = 

  =פו מילים פלא מגדלו  מתוך אל= 

  =מלאכתו פו מילים פלא מגדלו = 

  =פו מילים פלא מגדלו  כול אמת= 

  =מכול אות פו פלא מגדל מילים ) מכול אות פו מילים פלא מגדלו= (

  לו אמת פו מילים פלא מגדלו כֻ = 

  

  =גימל + תיו , בית, שין=  'ג+ שבת 

  =גילתי בי נשמותי = 

  =שבת מכל מלאכתו = 

  =בכל שלמותך אמת = 

  =אמת בתוך כל שלם = 

  =מכל מלך אות שבת = 

  =לתך שם אל בתוך מִ = 

  =אל מלך מתוך שבת = 

  =ממך אל כל שבתות = 

  =כל שלמותך באמת = 

  אל מלכותך משבת =
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  = התורה  פתאם ׁ= אמת  תורה פה ׁ=  'ג+  האמת פתורה

  =  האור מתפתה= האמת תפורה =  התורה פתאם ׁ= 

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

  =מולי הגאלה פו השפה והתורה אמיתים = 

  =מולו גאלה יפה השפה והתורה אמיתים = 

  =גלה אותיות שפה מ יהוה אור מילים פה ׁ= 

  =אותיות שפה אור מילים פו מגלה יהוה = 

  =אותיות  מפירוש יהוה אלהים מגלה פה ׁ= 

  =יום גאלה לו השפה והתורה אמיתים = 

  =ומולי גאלה השפה והתורה אמיתים = 

  יום הגאל לו השפה והתורה אמיתים = 

  

  = גימל+ תיו , מם, אלף, הה, ריש, ואו, תיו, הה=  'ג+ התורה אמת 

  יום גאל לו השפה והתורה אמיתים= 
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  =גימל + תיו , עין, דלת, הה=  'ג+ הדעת 

  =הנה גילוי ילדתי מדעתי = 

  =הנה גילתי עולם דתי = 

  ) =גילה עונש המות(הדין גילה תעלומתי = 

  =יהוה ניגלתי דתי עמל = 

  =יהוה ניגלתי לי דת עם = 

  =דת יהוה ניגלתי לעמי = 

  = עתילוי לדת ימי הנה ג= 

  =הנה גילוי מילת דעת = 

  ) =עונש המות מהזמן(ילד העת מותי ניגלה = 

  =גילת מעין לדת יהוה = 

  =הנה גילתי לו דת עמי = 

  =גילת לדעת יהוה נעים = 

  =הנה לי תגליות מדעי = 

  =העיון לימד תגליות = 

  =יהוה מדעת ניגלת לי = 

  ) =דע עת= דעת (התגלית לימדה עיון = 

  =היום ניגלת לי הדעת = 

  =דת גילה מילת עיון = 

  =העיון לימד התגלית = 

  דת גילת מילת עיון= 
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  =  'ג+ הנה תורת אמת 

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

  =יום גאלה פני יהוה ממש לנו אותיותי תורה = 

  =תורה ואותיותי פני יהוה לנו גאלה משמים = 

  =משמי יהוה לפננו אותיות תורה וימי גאלה = 

  =אותיותי תורה ופני יהוה לנו גאלה משמים = 

  =הנה מאור יהוה גילו לי שמות פנים אותיות = 

  =הנה שמות אותיות גילו לי אור מפנים יהוה = 

  =ימי תפילה נשמותנו גילו אמת ואור יהוה = 

  =ימי אור אמת נשמותנו והתפילה גילו יהוה = 

  =מילים הנה מפו גילוי האותיות הראשונות  =

  =הנה פו גילוי האותיות מהמילים הראשונות = 

  =אותיות ראשונות  היום גילההנה פו מילים = 

  =יום המילים הנה פו גילה אותיות ראשונות = 

  )יהוה גימל= היום גילה (

  =הנה פו גילוי מילים מהאותיות הראשונות = 

  =מילים ראשונות  יום האותיות הנה פו גילה= 

  =הנה פו גילוי האותיות ממילים הראשונות = 

  =הנה פו מאותיות גילוי המילים הראשונות = 

  =יהוה ממשי ופניו לנו תורה וגאלה אמיתית = 

  =גילוי נשמה ואמונה לי פו יהוה תורתי אמת = 

  =יהוה תורתי אמת לי פו גילוי נשמה ואמונה = 

  =ושמו יהוה  אמיתות תורה גילנו פני אלהים= 

  )ימי גאלה לנו= גילנו אלהים (

  =ימי גאלה לנו פני יהוה ושמו אמיתות תורה = 

  =אלהים גילנו פני יהוה ושמו אמיתות תורה = 

  שמי יהוה ואמיתות תורה וימי גאלה לפננו= 
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  =  'ג+ אות יצרה מטמון 

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

  אדני אלי קדום מאום פו גילוי טהור שם אותיותי מצפנך= 

  

  הנה פו אוצרי בתוך המטמון =  פו בתוך המטמון נימצאה תורה

  

  משפות אמת יצרנו יהוה= שפה נוצרה מאותיותי 

  

  =אלף , ריש, בית=  ברא

  =ברא לי שפתי = 

  =לפי בראשית = 

  =אלי שבי פתר = 

  רישבי אל פת ׁ= 

  

  =גימל + הה , ריש, בית ,אלף=  'ג+ הברא 

  =מברית מילה גאלים שפה = 

  =מילים שפה מברית גאלה = 

  שפה מגלים ברית אלהים= 

  

  =גימל + הה , אלף, ריש, בית, נון=  'ג+ נבראה 

  =ניגלנו  מילה בראשית פה ׁ= 

  =הנפש גילנו ברית אלהים = 

  =ברית אלהים גילנו הנפש = 

  =ברית אלהים שפה ניגלנו = 

  =ראה גילנו מילה שפתי נב= 

  =גאלה פו לי בריתי נשמה נִ = 

  גאלה לי פו נשמהבריתי נִ = 
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  =גימל + אלף , ריש, בית, מם=  'ג+ מברא 

  =ברא שפת מילים = 

  לב אמיתי מפרש= 

  

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

  =בנותי מגדלי ישריש לי פו אות = 

  =י בנותי אות ישריש ליפו מגדל= 

  בנותי אות יש לי פירוש מגדלי= 

  

  =  יצר בי אומה= אברהם ציוה 

  =הה , ואו, יוד, צדיק, מם, הה, ריש, בית, אלף= 

  =אודה דתי יפה קיבלה השמים והארץ = 

  אברהם ציוה דתי מפו אלי יהוה קדׁש= 

  

  =גימל + ואו , הה, בית, ואו, ואו, הה, תיו=  'ג+ תהו ובהו 

  =לה ואותיות יהוה אוהב יומו גא= 

  יהוה ויומו אוהב אותיות גאלה= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף, הה=  'ג+ האות = ואתה 

  =האות גילו פו אלהים = 

  =ולי פתאום יהוה גאל = 

  =ולי אמת פו יהוה גאל = 

  =יום גאלה לי ואתה פו = 

  =האות לי פו יום גאלה = 

  =אמת גילו פו יהוה אל = 

  פתאום גילו יהוה אל= 
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  =גימל + מם , הה, ריש, בית, אלף=  'ג+ ברהם א

  =אלהים בי שמי מגלה פתר = 

  =גאלה משמים לפי הברית = 

  =פי גילה ברא שם מילת מה = 

  =פי גילה מילת שם אברהם = 

  =מפי גילה בראשית לי מה = 

  =מפי גילה מילה בראשית = 

  =ברית מילה גאלים משפה = 

  =ברית אלהים מגלים שפה = 

  =ילים בראשתי שפה מגלה מ= 

  =מגלה שפה בראתי מילים = 

  =פה מגלים מילה בראשית = 

  =ברית אלהים מגלים שפה = 

  =ברית שפה מגלים אלהים = 

  שפה מילים מברית גאלה= 

  

  =מם , הה, ריש, בית, אלף=  אברהם

  =משה פתר בי אלהים = 

  =לב שפת רמים אהיה = 

  =ברית מילה אם שפה = 

  תפילה שמי אברהם= 

  

  =מם , ריש, בית, אלף=  אברם

  ברא שפת מילים= 
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  =הה , מם, אלף, ריש, בית=  ברא מה= אברהם 

  =מילה בראשית  מפה ׁ= 

  =ברית מילה אם שפה = 

  ברית אלהים משפה= 

  

  =גימל + מם , הה, ריש, בית, אלף=  'ג+ אברהם 

  =אברהם גילה שפת מילים = 

  =לשמים אברהם  גילתי פה ׁ= 

  =ברית אלהים שפה מגלים = 

  =גילתי פלא הברה משמים = 

  =ממש הברה גילתי פלאים = 

  גילתי פלאים הברהמשם = 

  
  אברהם= מה + ברא   

  :הערה

  לי יש ברית האות, לאברהם אבינו היה ברית מילה

  לי ברית מה= ברית מילה 

  ג"אתה בו תרי= ג "אהבתו תרי= ג+תורה את בי = ברית האות 
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  =גימל + תיו , ואו, אלף, הה, תיו, יוד, ריש, בית=  'ג+ ברית האות 

  =ברית האות גילוי שפה אלי יומו ודתי = 

  =תירה בי את גילוי שפה אלי יומו ודתי = 

  ) =האות גימל אבדה(= יומי לי תורתי פו גילוי האות שאבדה = 

  =יהוה אלי גילתי פו דתי ויום בראשית = 

  =ת יהוה אלי ותגליותיו פו מיד בראשי= 

  =ברית האות יומו גילוי דתי שפה ואלי = 

  =יהוה לי פו דת אות גילוי יום בראשית = 

  =לדית בראשית ופו גילוי יהוה אמיתי = 

  =אותיות בראשית גילו לי פו מיד יהוה = 

  =לי פו אותיות בראשית גילו מיד יהוה = 

  לי אותיות בראו שפתי גילו מיד יהוה= 

  )בראו שפתי= פו בראשית (

  

  =גימל + ואו , פה=  'ג+ ו פ

  פו יום גאלה= 

  

  =  פננו אהיה= פניו הנאה = ' ג+ הנה אני פו 

  =גימל + ואו , פה, יוד, נון, אלף, הה, נון, הה= 

  =הנה אני פו נולדנו פו היום הגאלה = 

  הנה אני פו נולדנו פו מיהוה גאלה= 

  )מיהוה גאלה= היום הגאלה (
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  מוצא האותיות מדודי

  

  = גימל + ואו , יוד, תיו, פה, למד, אלף= ' ג+ תיו , אלף=  'ג+ ת  - א 

  =דודי לי גאל מולו פו אמת יפה =   

  =לי פתאום פו יום גאלה לדודי =   

  דודי לי פו פתאום מולי גאלה=   

  

  =גימל + נון , יוד, שין, תיו, יוד, בית= ' ג+ שין , בית=  'ג+ ש  -ב 

  =ן בנותי גילוי שמות דודי ינו= 

  גילתי בי נשמותי דודי וינון= 

  

  = ' ג+ ריש , גימל=  'ג+ר  –ג 

  =גימל + שין , יוד, ריש, למד, מם, יוד, גימל=       

  לי גילוי שם דודי נשמר מימי מגדל= 

  

  =גימל + פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= ' ג+ קוף , דלת=  'ג+ ק  –ד 

  = פו פתאום מתגלה לי קול דודי= 

  י פו לו מקום תפילהגאלת דוד= 

  

  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, הה, הה= ' ג+ צדיק , הה=  'ג+ צ  –ה 

  מקול דודי היפה גילה קץ הדת= 

  

  =גימל + הה , פה, ואו, אלף, ואו= ' ג+ פה , ואו=  'ג+ פ  –ו 

  = יום הגאלה פו והוא פלא= 

  =יהוה גאל ומפו הוא פלא = 

  יהוה גאל מפו הוא אלוף= 

  



 הצורף

 114

  =גימל + נון , יוד, עין, נון, יוד, זין= ' ג+ עין , זין=  'ג+ ע  –ז 

  גילנו זמן עניני דודי וינון= 

  

  =גימל + כף , מם, סמך, תיו, יוד, חית= ' ג+ סמך , חית=  'ג+ ס  –ח 

  = יומי ממך גילתי מפתח סודך=  

  מפתח סודך ימי מגלים תוכי=  

  

  =גימל + נון , ואו, נון, תיו ,יוד, טית= ' ג+ נון + טית =  'ג+ נ  –ט 

  = אודות נטיות ינון גילנו יום= 

  ינון ונטיותיו מגדיל אותנו= 

  

  =גימל + מם , מם, דלת, ואו, יוד= ' ג+ מם + יוד =  'ג+ מ  –י 

  =דודי ממולו מגלים אמת = 

  אמת ממול ומגלים דודי= 

  

  =גימל + דלת , מם, למד, פה, כף= ' ג+ למד + כף =  'ג+ ל  –כ 

  מכפלתי מגדל מלמד פה ׁ= 

   

  אדם גילו הוא והיא= גימל + הא , ואו, הא, יוד=  'ג+ יהוה 

  )יש ואין=מכאן הוכחה שיהוה זכר ונקבה(הוא והיא גילו אדם

  

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד=  'ג+ יהוה 

  =יהוה ואהיה מגדלו = 

  =יהוה הוא היום גדל = 

  =הידומו גאלה יהוה = 

  =ה יהוה גאלה ודומי= 

  יום יהוה הוא גאלי= 
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  =  'ג+ מקום יהוה = מהוה יקום 

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, מם, ואו, קוף, מם= 

  =יהוה גאל קדום מאום מהוה פו יום = 

  =פו ומיד גאלה והמאום מקום יהוה = 

  =פו ומיד גאלה והמאום מקום יהוה = 

  =פו ומיד גאלה והמהום מהוה מקום = 

  =ומה מהוה מקום פו ומיד גאלה ומא= 

  =גילו פו האדם והמאום מהוה מקום = 

  =האדם והמאום גילו פו מקום יהוה = 

  =מאום מהוה מקום מפו היום גאלה = 

  מקום מהוה מאום מפו יום הגאלה= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, מם, שין, יוד=  'ג+ יש מאין = אני שמי 

  =משמי = שמים = ניגאלנו פו מיד ילדנו ממשי = 

  =אני שמי = גילנו מפו מיד נולד יש מאין  =

  =אדני גדול לי פו ינון משמים = 

  גילנו פו משמיד נולד אדני= 

  

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

  =עונשינו נדונים וניגאלנו = 

  =עונש דמיוני ינון ניגאלנו = 

  שעון דמיוני ינון ניגאלנו= 
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  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית=  'ג+ ת בראשי

  =גילוי שפתי לשוני דבר אמיתי = 

  =ימי גאלתי דיבורי שפת לשוני = 

  =גילתי דיבורי ושפתי אני שלם = 

  =אמונתי גילוי דיברי שפתי = 

  =אמן שלי גילתי דיבורי ושפתי = 

  =דיברי אמונתי שלי גילוי שפתי = 

  אמת גילוי ישן לי דיבורי שפת= 

  

  =הרצון מטמא תוכי = המטמון יצר אותך = ' ג+ אות יצרה מטמונך 

  =מטהור מצא תוכני = מטהור נימצא תוך = מטמונך יצר האות = 

, אלף=  טהור יצאנו ממך= מימצא תוכן טהור = מתוכני מצא טהור = 

  =גימל + כף , נון, ואו, מם, טית, מם, הא, ריש, צדיק, יוד, תיו, ואו

  אלי ומפניו קדש פתאום מיד גואל יומי טמונךאות יצרה מ

  'וכו

  

  =  'ג+ מהוה יש מאין 

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

  =שלמים ממאום הנה יהוה אדני גדול ופניו = 

  =מאמונה לשמים יהוה אדני ופניו מגדולה = 

  =שלמים מאמונה יהוה אדני ופניו מגדולה = 

  אמונה ונשמה ופני יהוה גדול אדם מילים= 
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  =  'ג+ שומר עץ החיים 

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

  =ימי משיח ומציאותו ילדו יהוה שומר גן עדן מקדם = 

  =שמי חיים ומציאותי ילדו יהוה שומר גן עדן מקדם = 

  =חיים ימי דת קדמון גילוי שמו אדני שומר עץ ה= 

  =מיד ימי משיח יהוה ואוצרתיו גן עדן מקדם שלי = 

  =שמי יהוה ילד ימי משיח ואוצרתיו גן עדן מקדם = 

  =שמי יהוה ואוצרתי גן עדן מקדם ילדו ימי משיח = 

  יהוה ומציאותי ילדו משיח שומר גן עדן מקדם= 

  

  =גימל + מם , יוד, בית, ריש, כף, הה  ֻ 'ג+ בים הכרֻ 

  מדת ימי שפה בים גילוהכרֻ = 

  

  =גימל + בית , ריש, חית, הה, טית, הה, למד=  'ג+ להט החרב 

  תגליתי להט החרב היתה מיד שמי= 

  

  = עולם הבא רצון מהשכל = עולם הבא נוצר מהשכל 

  = שלם מצאנו ברכה עולה = הנה בורא לעצמו משכל = 

  =מצא ברכה שלנו מעולה = העולם מצא ברכה שלנו = 

  = מלכנו עשה האור בצלם = ם הברה שכל מצאנו עול= 

  = נמצא לנו עושה מרכבה = עושה מרכבה צלמנו אל = 

  =הבורא לעצמנו מהשכל = מלך השלום בראנו עצה = 

  לו העם מצא ברכה שלנו ) לו העם= מעולה = העולם = (

  )ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו(
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  = שלם מצאנו ברכה עולה =עולם הבא נוצר מהשכל 

  = הנה בורא לעצמו משכל = שכלהעולם הבא רצון מ= 

  = מלכנו עשה האור בצלם = העולם מצא ברכה שלנו= 

  =  'ג + שכל מצאנו עולם הברה = נמצא לנו עושה מרכבה= 

, שין, הה, מם, ריש, צדיק, ואו, נון, אלף, בית, הה, מם, למד, ואו, עין= 

  =גימל + למד , כף

  =כדמותנו י ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנוימי קדמון גילה שפה פנ =

  =כדמותנוימי שפה קדמון גילה פני ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו = 

  =קדמוניםעולם הבא נוצר מהשכל פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים = 

  =קדמוניםשלם מצאנו ברכה עולה פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים = 

  =קדמוניםיהוה אדני מיד גאלת שלמים עולם הבא רצון מהשכל פו פני = 

  =קדמוניםהנה בורא לעצמו משכל פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים = 

  =קדמוניםהעולם מצא ברכה שלנו פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים = 

  =יםמלכנו עשה האור בצלם פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים קדמונ= 

  =קדמוניםאדני מיד גאלת שלמים  נמצא לנו עושה מרכבה פו פני יהוה= 

  =קדמוניםמלך השלום בראנו עצה פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים = 

  =קדמוניםשכל מצאנו עולם הברה פו פני יהוה אדני מיד גאלת שלמים = 

  =אין וישימי שפה קדמוני גילה פני דברנו דומה נמצא מלך עולם האמת =

  האמת אין ויש נמצא דבר דומה ימי שפה קדמוני גילה פני מלך עולמנו= 

  

  =גימל + שין , יוד,בית , מם, דלת, אלף, הה=  'ג+ האדם ביש 

  =לב תפילת אדם גשמי לדמין יהוה = 

  הנה בי דת שלם לי פו מגדל אמיתי= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת, הה=  'ג+ הדמיון 

  =אות מגלה נולד יום הדמיון = 

  = גילו האמת נולד מהדמיון= 

  גילו הדמיון נולדו מהאמת= 
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  =גימל + הה , בית, קוף, נון, ואו, ריש, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה 

  =זכר ונקבה הפנים יתגלו פו אין ויש = 

  =פניך פו מזיוג אין ויש נקבל התורה = 

  =זכר ונקבה מפניו יתגלה פו אין ויש = 

  =הפנים אין ויש יתגלו פו זכר ונקבה = 

  ו זכר יש ונקבה איןהפנים ופו יתגל= 

  

  =  'ג+ מזיוג אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, גימל, ואו, יוד, זין, מם= 

  מזיוג אין ויש נולדו אדם ומילים וגילנו פו אדני= 

  

  =  'ג+ האדם באין = האדם נביא 

  =גימל + אלף , יוד, בית, נון, מם, דלת, אלף, הה= 

  =דם תמיד באין מתפלל גילה לנו פו הא= 

  =בני אלהים אני מלמד פו גדולת תפילה = 

  =אני בן אלהים מלמד פו גדולת תפילה = 

  =מגדל יהוה אדני פו אמת לי בן מתפלל = 

  =בני אדם לי מגדל יהוה אמת נתפלל פו = 

  =גילנו דת מילה פו האדם באין מתפלל = 

  =בני אלהים גילנו פו דת אדם המתפלל = 

  =מיד אני הבן מתפלל  גדולת אלהים פו= 

  =בני אלהים גדול נלמד פו תפילה אמת = 

  =אני בן אלהים הגדול מתפלל פו מדתי = 

  אני בן אלהים גדולת המתפלל פו מיד= 
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  =  הנה יום איש= אני שם יהוה = ' ג+ מהוה יש מאין 

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

  =י ינון פו ממול הגאלה אני שם יהוה דוד= 

  =הנה יום איש ינון דודי פו ממול הגאלה = 

  =מהוה אין יש ינון דודי פו ממול הגאלה = 

  =הנה יום איש פו מולנו מגדל יהוה אדני = 

  =מהוה אין ויש פו מולנו מגדל יהוה אדני = 

  אני שם יהוה פו מולנו מגדל יהוה אדני= 

  

  = הוא הינו ממשי =  הוא הינו שמים= ' ג+ מהוה יש מאין 

  = שמי מהוה אין = אני ממש יהוה = אני משם יהוה = 

  = אני היום משה = אהיה שם נוי = אמן שמי יהוה = 

  = משה יומי נאה= הוא ימי נשמה = 

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

  הנה אדני מדמיוני פו מהיום גאלה ושלום = 

  

  =גימל + שין , יוד, מם, מם, דלת, אלף, הה=  'ג+ האדם מיש 

  =שלמים הנה לי פו מיד מגדל אמת = 

  =אמת לי הנה פו מיד מגדל לשמים = 

  =אדם גשמי מתפלל ליהוה מדמין = 

  יהוה מדמין אדם מתפלל לגשמי= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, ואו, ריש, עין=  'ג+ ערומים ) אדם וחוה(

  שערומים מיד מגלם אין וי= 

  =גימל + מם , ואו, ריש, עין=  'ג+ ערום ) הנחש( 

  =אין ויש מגלים ערום = 

  גלם אין ויש ערומים= 
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  =גימל + ואו , דלת, גימל, נון, כף, ריש, זין, עין=  'ג+ עזר כנגדו 

  =גילנו מילת גן עדן מלכי פו רז אין ויש = 

  =ניגלת לנו פו עזר מילים כנגד אין ויש = 

  =אין , כנגד, ו יש עזרמילים ניגלת לנ= 

  =גילנו פנים גן עדן אמיתי ולי רז שכל = 

  =לי גן עדן אמיתי ומפניו גילנו רז שכל = 

  =מולי גן עדן אמיתי רז פניו גילנו שכל = 

  לי גן עדן אמיתי ומרז פניו גילנו שכל= 

  

  =  אושרי נביא= אני ברואשי = רואשי נביא = ' ג+ ברא אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, אלף, ריש, בית= 

  =אל אדני ופניו פו מיד גילוי שלנו בראשית = 

  אור נביא יתגלו פו אין ויש דודי לפני שלם= 

  

  = אני שיחה ואדם = אדני הוא משיח = ' ג+ המאחד אין ויש 

, דלת, חית, אלף, מם, הה=  אני ושמי האחד= אין ויש אחד הם = 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף

  =אדני הוא משיח פניו פו מול לי לנו מיד גאלת הדת = 

  =המאחד אין ויש פניו פו מול לי לנו מיד גאלת הדת = 

  =אדני הוא משיח פניו פו מולנו לימד לי גאלת הדת = 

  המאחד אין ויש פניו פו מולנו לימד לי גאלת הדת = 

  )ואלהים נסה את אברהם( 

  

  =גימל + הה , סמך, נון=  'ג+ נסה = הנס 

  =הנה ממך גילו נס = 

  =הינו סגלה ממך = 

  גן הסיוםהמלך נִ = 
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  )אלהים יראה לו השה לעולה( 

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

  =גילה לי מיד אור שפה = 

  =ומיד ישראל  גילה פה ׁ= 

  =יראה לי מגדלי ושפה = 

  לי פו מיד גאלה ושרה= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, יןע=  'ג+ עץ החיים 

  ) =תיקון עונש מות מהחטא(גילוי התיקון מיד מדד עץ החיים = 

  קוני ימי דת גדולה מיד עץ החיים= 

  

  = מצאת ראשית אומה = את השמים ואת הארץ 

  = ר אמת יהוה מצאת אׁש= משה אמת אתה אוצרי = 

   =תורה מצאה איש אמת = יהוה מצאת ראש אמת = 

, מם, תיו, מם, אלף, שין, יוד, אלף=  'ג+ איש אמת מצא התורה = 

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

  =איש אמת מצא התורה גילה לנו ולי מפו מיד ימי אלוף קדש יפה = 

  =ש יפה את השמים ואת הארץ גילה לנו ולי מפו מיד ימי אלוף קד ׁ= 

  =ו פלפל ולד פו מהוה אין ויש את השמים ואת הארץ ימי קדם גיל= 

  =איש אמת מצא התורה ימי קדם גילו פלפל ולד פו מהוה אין ויש = 

  פלא יפה תולדות השמים והארץ מימי קדם אלוף גילה יש ואין= 

  

  =גימל + הה , למד, ואו, עין, מם=  'ג+ מעולה = העולם 

  = אדם ניגלה מיום מעולה = 

  העולם ניגלה מיום אדם= 
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, ריש, בית, תיו, יוד, שין, אלף, ריש, בית=  'ג+ ברא אלהים  בראשית

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, אלף

  =ות שלי לפני פו מיד יגלוי דת שפהבראשית ברא אלהים ימי לדמ= 

  =מיד גילו דת שפה ב איש אמת ברר לי ימי לדמות שלי לפני פואה ׁ= 

  =מיד ימי דמות שליאהב איש אמת ברר לי גילוי דת שפה לפני פו = 

  בראשית ברא אלהים גילוי דת שפה לפני פו מיד ימי גילוי דמות שלי = 

  

, ואו, מם, יוד, מם, שין, הה, תיו, אלף=  'ג+ את השמים ואת הארץ 

  =גימל + צדיק , ריש, אלף, הה, תיו, אלף

  =תולדות השמים והארץ ימי פלאי גאלה שמי אלוף קדמוני יפה = 

  =הארץ יש פלאיים ימי גאלה אלוף קדמוני יפה תולדות השמים ו= 

  =תולדות השמים והארץ פלאי שמי אל קדמוני פו ימי גאלה יפה = 

  תולדות השמים והארץ פלאי אלהים קוני מיד פו ימי גאל שפה= 
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  מוצא שמות האותיות

  

  = גימל + ואו , יוד, תיו, פה, למד, אלף= ' ג+ תיו , אלף=  'ג+ ת  - א 

  = אלהים אלופי ודתו פו מגדלי =   

  =ל מולו פו אמת יפה דודי לי גא ׁ= 

  =לדודי לי פתאום פו יום גאלה = 

  דודי לי פתאום פו מולי גאלה = 

  

  =גימל + נון , יוד, שין, תיו, יוד, בית= ' ג+ שין , בית=  'ג+ ש  -ב 

  =שמי ינון יבין גידול דתותיו = 

  =ינון ודתי בי גידולי נשמותי = 

  שמי ינון ובנותי גידולי דתו = 

  

  = ' ג+ ריש , גימל=  'ג+ר  –ג 

  =גימל + שין , יוד, ריש, למד, מם, יוד, גימל=       

  =משורשים למדני מיד גילוי מגדלי = 

  =שורש מילים דמין מיד גילוי מגדל = 

  שומר שמי דמין לי מיד גילוי מגדל= 

  

  =גימל + פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= ' ג+ קוף , דלת=  'ג+ ק  –ד 

  =תפילה לו פו אות מגדלי קדום = 

  =פלאות תפילה יום גדול קדום = 

  =גדול קדום פו אימות לתפילה = 

  =גדול קדום אמת פו ולי תפילה = 

  =מגדל קדום אמת פו ולי תפילה = 

  =אות קדום לי פו מגדל תפילה = 

  מגדל קדום ולי ופתאום תפילה= 
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  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, הה, הה= ' ג+ צדיק  ,הה=  'ג+ צ  –ה 

  =יהוה גדול דת קדם לי הקץ יפה = 

  =מקול דודי היפה גילה קץ הדת = 

  =קול יהוה מיד קץ דת גדלה יפה = 

  הקץ יפה לי דתי גדולה קדומה= 

  

  =גימל + הה , פה, ואו, אלף, ואו= ' ג+ פה , ואו=  'ג+ פ  –ו 

  =א יום הגאלה פו והוא פל= 

  =יהוה גאל ומפו הוא פלא = 

  =יהוה גאל מפו הוא אלוף = 

  אלהים פו והוא פו גאלה= 

  

  =גימל + נון , יוד, עין, נון, יוד, זין= ' ג+ עין , זין=  'ג+ ע  –ז 

  =גילנו דודי ועיניני זמן ינון = 

  גילנו זמן עיניני דודי וינון= 

  

  =גימל + כף , מם, מךס, תיו, יוד, חית= ' ג+ סמך , חית=  'ג+ ס  –ח 

  =יומי ממך גילתי מפתח סודך =  

  =מתוכי מגלים ימי פתח סודך = 

  תוכי מגלים ימי מפתח סודך= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, תיו, יוד, טית= ' ג+ נון + טית =  'ג+ נ  –ט 

  אודות נטיות ינון גילנו יום= 

  

  =גימל + מם , מם, דלת, ואו, יוד= ' ג+ מם + יוד =  'ג+ מ  –י 

  =דתו ומאום מגדל מילים = 

  =דתו ומאום מגדל לימים = 

  אמת ממולו מגלים דודי= 
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  =גימל + דלת , מם, למד, פה, כף= ' ג+ למד + כף =  'ג+ ל  –כ 

  =מכפלתי  מגדל מלמד פה ׁ= 

  = מגדל  ממכפל למדתי פה ׁ= 

  ממכפלתי מגדל למד פה ׁ= 

  

  =ל גימ+ מם , הה, ריש, בית, אלף=  'ג+ אברהם 

  =אברהם גילה שפת מילים = 

  =מגלה מילים בראתי שפה = 

  =יש  מגלה מילים בראת פה ׁ= 

  =מגלים מילה בראשית  פה ׁ= 

  =פה ברית מגלים אלהים = 

  =מגלה מילים פה בראשית = 

  =מברית מילה גאלים שפה = 

  =משפה גאלים ברית מילה = 

  =שפה מגלים ברית אלהים = 

  =מברית גאלה מילים שפה = 

  =שפה ריגלה אמת במילים = 

  =אהיה מפרש למתגלים בי = 

  =אהיה בי מפרש למתגלים = 

  =בי שפה מאירה למתגלים = 

  =אהיה מרגל בשפת מילים = 

  =משה גילה אמת לפי רבים = 

  =משה גילה פרי אמת מלבי = 

  =משה גילה ברית מפלאים = 

  ) =בלוחות הברית יש פלאים(= מברית משה גילה פלאים = 

  =שלמים  ברהם גילתי פה ׁא= 

  =אברהם גילה שפת מילים = 

  )ברא מה= אברהם (
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  =אברהם יש מגלים תפילה = 

  =תפילה בראה מגלים שמי = 

  =ברא גילה תפילה משמים = 

  =אברם גילה תפילה משמי = 

  =ברית אלהים מגלים שפה = 

  =מהמם גילה ברא לי שפתי = 

  =ברית מה גאלים לי משפה = 

  =י ברית מה משפה גאלים ל= 

  =משפה גאלים ברית מילה = 

  מפי רם שלם גילתי אהבה= 

  

  =מם , הה, ריש, בית, אלף=  אברהם

  =המם בראה לי שפתי = 

  =ממה בראה לי שפתי = 

  =מהמילה ברא שפתי = 

  =ברית אלהים משפה = 

  =ברית מילה אם שפה = 

  =לי אם שפה  מהברית = 

  תפילה שמי אברהם= 
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  =  יצר בה אומה=  אברהם ציוה

  =הה , ואו, יוד, צדיק, מם, הה, ריש, בית, אלף= 

  =אדם פו ציוה  ברית אלהים יהוה קדׁש= 

  =בראשית  אדם קדום יהוה ציוה לי פה ׁ= 

  =יהוה ציוה לי שפה בריאת אדם קדום = 

  =בראשית אדם קדום  יהוה ציוה לי פה ׁ= 

  =אות יהוה בי שפה יצרה לי אדם קדום = 

  פה לי יהוה יצר בי אדם קדוםאות הש= 

  )יום גאלת השפה יהוה(

  

  = 'ג+ יצר בה אומה = ' ג+ אברהם ציוה 

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

  =יום גאלת השפה לי יהוה יצר בי אדם קדום = 

  =מיד גאלה יפה ודתי קיבלה השמים והארץ = 

  =אלה אברהם ציוה לי דת שפה ומיד יקוים ג= 

  =אברהם ציוה קיום גאלה ומיד ילדתי שפה = 

  =אברהם ציוה גאלה ליקומי ומיד דתי שפה = 

  =אברהם ציוה גאלה דת לי מיד יקומי ושפה = 

  =אברהם ציוה גאלה ילדתי מיד יקום ושפה = 

  =אברהם ציוה דתי מילה פו יומי קדש גאלה = 

  =אברהם ציוה גאלה לי יקום ומיד דתי שפה = 

  =אלהים קודמי ציוה שפה ומיד גאלה ברית = 

  =שפה בראה דתי מיד ציוה יום גאלה ליקום = 

  =ברא דתי מילה ושפה ציוה מיד יקום גאלה = 

  ברית אלהים קודמי ציוה שפה ומיד גאלה= 
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  =מם , הה, ריש, בית, אלף=  אברהם

  =בראת לי פה השמים = 

  =השמים  פה ׁ ברית אל= 

  ברית שם אלהים  פה ׁ= 

  

  =  'ג+ ברית האל = ת גאלה ברי

  =גימל + למד , אלף, הה, תיו, יוד, ריש, בית= 

  =יום אלהים גילה ברית לשפה דודי = 

  =בראשית דודי מגלה לי יום תפילה = 

  =יש פו ברית אלהים מתגלה לי דודי = 

  =אלהים מתגלה לי פו יש ברית דודי = 

  =יש פו ברית אלהים דודי מתגלה לי = 

  =גאל ברית שפת מילים לדודי יהוה = 

  =ברית מילה יומי גאלה לשפת דודי = 

  יום גאלה שפת דודי לי ברית מילה= 

  

  =ג+הנה אברם=  'ג+ הנה בראם = מה נבראה 

  =גימל + מם , אלף, ריש, בית, הה, נון, הה= 

  =יש מאין הלה מגלה בפנים תורה = 

  =לה פנים תורה יש מאין מגלה בהִ = 

  =הראשונה גילה בפנים מילת מה = 

  =אלהים גילה נשמה בפנים תורה = 

  =הנביא משה מגלה לי פנים תורה = 

  משה אלהים ניגלה בפנים תורה= 
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  =תיו , מם, אלף, הה=  האמת

  =מילה פו האמת = 

  =האמת פו מילה = 

  =התם פו אלהים = 

  המת פו אלהים= 

  

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

  = מת גילה מפו אלהים= 

  =תם גילה מפו אלהים = 

  =אלהים גילה מפו תם = 

  =גילה מפו מילה אמת = 

  את מגלה מפו מילים= 

  

, עין, דלת, ואו, יוד, מם, כף, חית, הא=  'ג+ החכם יודע טעם העץ 

  =גימל + צדיק , עין, הא, מם, עין, טית

  =מיומי גן עדן אמיתי לי פו מיד תיקון חטא אכילה מעץ הדעת = 

  =עדן אמיתי ילדו מפו תיקוני חטא אכילה מעץ הדעת  מימי גן= 

  =מיומי גן עדן אמיתי לימד פו תיקוני חטא אכילה מעץ הדעת = 

  =לי מיד גן עדן אמיתי וימים תיקנו פו חטא אכילה מעץ הדעת = 

  גן עדן אמיתי ומיד מילים פו תיקנו חטא אכילה מעץ הדעת= 

  

  =  'ג +מקום מיהוה = מהוה מקומי = מהוה מיקום 

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, מם, מם, ואו, קוף, מם= 

  =ממאום מהוה מקומי ופו מיד גאלה = 

  ממאום מקום מיהוה ופו מיד גאלה= 
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  =  תורת אור בגן= ' ג+ ברא תורתנו 

  =גימל + ואו , נון, תיו, ריש, ואו, תיו, אלף, ריש, בית= 

  =גילוי ימי שלי פו נבראו אותיות ראשונות = 

  =בראשית גילוי ינון אורו ושפתו לו אמיתי = 

  ינון אורו ושפתו לו גילוי בראשית אמיתי= 

  

  =  ואת מאמינה= ואתה מאמין = אות מאמינה = ' ג+ והאמת מאין 

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

  והאמת מאין מפו נולדו מילים מפו גאלה= 

  

  =  יקוםש השר ׁ= ' ג+ והיש משקר 

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

  =והיש משקר ינון פו מיד יש יום גאלה = 

  שרש היקום ינון פו מיד יש יום גאלה= 

  
  )ההפך(    

  יש שקר רע=    אין אמת טוב    
  

  = אדני הוא משיח = שמי הגאוני אחד = ' ג+ מאחד האין ויש 

  = אני ושמי האחד = ש המאחד אין וי= אני מאיש חידה = 

  =  אדם יש-חוה אין= משה גאוני איחד = אומן איש חידה = 

  =גימל+ שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, הה, דלת, חית, אלף, מם= 

  =משיח אמיתי ינון נולד ופו ומיד לדת הגאלה = 

  =אדני הוא משיח פניו למולנו לי מיד גאלת הדת = 

  =מיד גאלת הדת  המאחד אין ויש פניו למולנו לי= 

  משיח ינון אמיתי נולד לו פו דת ומיד הגאלה= 
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  = כחי מהוה אין יש = אנכי יהוה משיח = ' ג+ כחי אין מהוה יש 

  = ואנכי יחיה משה = אני כחי שם יהוה = אנכי שם יהוה חי = 

  =  אין יש יהיה חכם= אהיה כנוי משיח = אני כח שמי יהוה = 

  =גימל + שין , יוד, הה, ואו, הה, מם, נון, דיו, אלף, יוד, חית, כף= 

  =תוך יהוה אדני לומד פו גאלה יפה וינון מיד משיח = 

  יהוה אדניפו גאלה יפה וינון משיח לומד מיד תוך = 

  

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

  =יהוה אל הנה פו נולד יום גאלת דודי = 

  ו אמת הנה פו נולד דודייהוה אל גיל= 

  

   = אני ממש יהוה = משם יהוה אני= ' ג+ מהוה יש מאין 

  = הנה שמי איום = הנה איש מיום = היום אני משה =

  =  הוא ימי נשמה =

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

  =מיום יהוה אדני ופניו למדנו ממש הגאלה = 

  =נולדנו פו מהיום גאלה מהוה יש מאין מיד = 

  =מהוה אין מיש מיד נולדנו פו מהיום גאלה = 

  =אני משם יהוה מיד נולדנו פו מהיום גאלה = 

  =מיד נולדנו פו מהיום גאלה  אני ממש יהוה= 

  =מיד נולדנו פו מהיום גאלה  היום אני משה= 

  =מיד נולדנו פו מהיום גאלה  הנה איש מיום= 

  =נו פו מהיום גאלה מיד נולד הנה שמי איום= 

  =מיד נולדנו פו מהיום גאלה  הוא ימי נשמה= 

  =מיד נולדנו פו מהיום גאלה  ןיהוה שמי אמ ׁ= 

  =יהוה אדני ופניו ממש למדנו מיום הגאלה = 

  אדני יהוה הנה פניו ומגדלו מאום לשמים= 
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  = שיחה אני ואדם = המאחד אין ויש = אני ושמי אחד 

  =  'ג+ הוא משיח  אדני= ומשה אני  איחד= אין ויש אחד הם = 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, אלף, ואו, הה, יוד, נון, דלת, אלף= 

  =אדני הוא משיח פניו פו מול לי לנו מיד גאלת הדת = 

  =פניו פו מול לי לנו מיד גאלת הדת  מאחד האין ויש= 

  פניו פו מול לי לנו מיד גאלת הדת  שמי הגאוני אחד= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  'ג+  עץ החיים

  =יהוה ציוי חקתי מגדלי מיד נעמד = 

  =יהוה יגדל ינעים חקי מצותי מדד = 

  =דד יהוה מגדלי ינעים חקי מצותי = 

  =חקי מצותי נעימים דד יהוה יגדל = 

  =מגדלי דדי ינעים חקי מצות יהוה = 

  =עץ החיים קדמוני מיד גילוי הדת = 

  =דימוי עץ החיים קדמוני גילה דת = 

  =עץ החיים דימה קוני ומגדלי דתי = 

  =קוני הגדול עץ החיים מיד ימי דת = 

  =עץ החיים קדמוני דימה גילוי דת = 

  גילוי דת דימה עץ החיים קדמוני= 

  

  =גימל + דלת , דלת, מם=  'ג+ מדד 

  =למדת מילת מגדל = 

  =לתמים לדת מגדל = 

  למגדל דת לתמים= 
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  הוא הינו שמים   אמן שמי יהוה    אני משם יהוה

  שם נוימהוא הינו ממשי   אהיה   =' ג+         מהוה יש מאין

  אני ממש יהוה    היום אני משה    הוא ימי נשמה

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

  =מיום יהוה אדני ופניו למדנו ממשה גאלה = 

  ) =ה הנה פניו ומגדלו מאום לשמיםאדני יהו= (

  =אדני יהוה הנה פניו ומגדלו מאום לי ממש = 

  =מיום הגאלה  אדני יהוה ופניו ממש למדנּו= 

  =אדני יהוה הינו פו מגדלו לשמים מאמונה = 

  =שלמים אדני יהוה הינו פו מגדלו מאמונה = 

  =אדני יהוה הנה פניו ומגדלו לשמים מאום = 

  =פו ומגדלו לי ממש מאומה אדני יהוה הנני = 

  =אדני יהוה הנני פו ומגדלו לשמים מאומה = 

  =שלמים הנני פו אדני יהוה ומגדלו מאומה = 

  =מהוה יש מאין הנה פניו ילדו מגדלו מאום = 

  =אני ממש יהוה והנה פניו ילדו מגדל מאום = 

  =היום אני משה הנה פניו ילדו מגדלו מאום = 

  =ילדו מגדלו מאום  הנה שמי איום הנה פניו= 

  =ן והנה פני ומגדל ילדו מאום יהוה שמי אמ ׁ= 

  =אני ממש יהוה והנה פניו ילדו מגדלו מאום = 

  =והנה פניו ילדו מגדלו מאום  ןיהוה שמי אמ ׁ= 

  =והנה פניו ילדו מגדלו מאום  היום אני משה= 

  =והנה פניו ילדו מגדלו מאום  מהוה יש מאין= 

  ניו ילדו מגדלו מאום והנה פ הנה שמי איום= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הה=  'ג+ הכלום 

  מלך מדמה פו יום גאלה= 
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  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הא=  'ג+ הכלום 

  אדם מלך מפו יום גאלה= 

  

  =גימל + עין , יוד, ריש, זין, מם=  'ג+ מזריע 

  =רזי שמים לי יומי גן עדן = 

  =רזי שמי ולי ימי גן עדן = 

  =יום שמים לי רזי גן עדן  =

  =רזי גן עדן לי יום שמים = 

  =שיזור מילים ימי גן עדן = 

  זרעי ינון גילוי משמים= 

  יש לי שער גן עדן נזירים יזמינו ימי= מזריע זרע 
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  = מעצמנו מטהר מקור = ' ג+ מקורנו מטהר עצם 

  = צר מעומק מטהר נו= רצון מטהר מעומק = המקור נוצר מטעם = 

= צערנו מטהר מקום = מטמון מקור הצער = מקור טעם מהרצון = 

  =  נוצר מקום עם טהר ׁ= מקור מטהר עצנו = טהור נוצר עם  מקום

  , צדיק, עין, ריש, הה, טית, מם, ואו, נון, ריש, ואו, קוף, מם= 

  =גימל + מם 

  =קוני ימי האדם פו קץ ניגאלנו ועמי טהור משורשים מתים = 

  =קוני ימי האדם פו קץ ניגאלנו עמי ומתים טהורים משורש = 

  =ינון פו טעמי המצות היום ישראל גאונים קדשים מקורים = 

  =ימים מינון גאון ישראל פו קדשים יהוה מקור טעם מצות = 

  =ינון קוני ואדם פו ימי קץ גאלה עם טהורים משורש מתים = 

  =שי פרה אדמה ינון עמי טמאים מצות קוני גילו מקום שור= 

  =ינון קוני גילו שורשי מצות פרה אדמה עמי טמא ממקומי = 

  =ינון קוני גילוי מצות פרה אדמה משורש מקומי עמי טמא = 

  =ינון קוני וגילוי שורשו פרה אדמה קץ עם ממתים טמאים = 

  =ינון קוני וגילוי שורשו פרה אדמה קץ עם טמאים ממתים = 

  =מה מצות קוני גילוי פרה אדֻ  ינון שורש מקומי מטמא עמי= 

  =מה ינון קוני שורש מקומי מטמא עם מצותי גילוי פרה אדֻ = 

  ינון פו טעם המצות ישראל היום גאונים קדשים מקורים = 
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  )במספר שכלולים כאן 22סיכום למוצא שם האותיות (

  = ספר טוב עז צח = צח ספג זרע טוב = צח ספג עזר טוב 

  = ' ג+ ח סוף רז טבע צ= 

  =גימל + חית , צדיק, עין, בית, טית, זין, ריש, פה, ואו, סמך= 

  = ייני ימי תויתי אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת =

  =ימי סיבתי ליקט שפה צימח אותיותך רזי גן עדן = 

  =קץ סופי אורי זך ישליט תחית המתים בי גן עדן = 

  =סיבתי רזי שפה ליקט אותיותך צימח ימי גן עדן  = 

  =סיבתי צימח גן עדן רזי שפה ליקט ימי אותיותך = 

  =ימי גן עדן רזי שפה סיבתי צימח ליקט אותיותך = 

  =כישפת סיבה רזי ליקט ימי גן עדן צימח אותיות = 

  =כישפתי רזי סיבה מיקלטי גן עדן צימח אותיות = 

  =נס משיחי פו בתוכי נטעתי רזי דתי ימי קץ גאלה = 

  =גן עדן צימח אותיותיך מיקלטי שפה רזי סיבתי = 

  =ימי ליקט שפתי רזי סיבה גן עדן צימח אותיותך = 

  =סיבתי רזי שפה מיקלטי גן עדן צימח אותיותיך = 

  =סיבת רזי שפה ליקט ימי גן עדן צימח אותיותיך = 

  =קץ רז סודי פשטתי תוכי ימי חיי אלהים בגן עדן = 

  =יעדי בי שפה נס קטן גילתי רזיך מצמיח אותיות = 

  )האותיות שמותם נמצאים כאן 22כל : הערה(

  =נס קטן ועדי בי רז שפה גילתי מצמיח אותיותיך = 

  =ועדי בי רז שפה גילתי נס קטן מצמיח אותיותיך = 

  =ישראל יקום צימח גני עדן זכיתי תפיסתי טובה = 

  =האמת  צויתי סדר זכיתי בענין גילוי משפטי חק ׁ= 

  =י טבור גני עדן קוסמי שלי זכיתי מצאתי פיתח= 

  =יש לי קוסם זכיתי מצאתי פותחי טבור גני עדן = 

  =טעמי מצותי  נס פירושי חק ׁ) האות גימל(= זיכתני גילתי אבדה = 

  =קי פירשו טעמי מצותי חֻ ) האות גימל(= זיכתני גילתי נס אבדה = 
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  =חידתי קשה גילתי סופך יצרנו זמן טבעי אמיתי = 

  )גילוי הזמן: הערה(

  =י קשה גילתי כספו רצוני זמן טבעי אמיתי חידת= 

  =אנכי קוסם יצירתי זמן טבעי וגילתי חידת שפה = 

  =גילתי חידת שפה אנכי קוסם ויצרתי זמן טבעי = 

  =סילוק חטא גן עדן ) ביומי(משפה יצירתי זכיתי בי יום = 

  ) =בגדהו(= פנים יצירתי זכיתי סילקתי עונש מחטא הבוגד = 

  )בגדי רוע= בגדי עור ) = (בד =בגד = והבגד (= 

  =חג אדם טוב ) עונש(= פני יצירתי זכיתי סילקתי שעון = 

  =פני יצירתי זכיתי סילקתי שעון מחטא הבוגד = 

  =משה נביא חסיד זיכני גילתי פו קץ טעמי תורתו = 

  =יסוד יקום טבעי פרי גאלה זכיתי נשמתי נצחית = 

  =י נצחי יסוד יקום גאלה טבעית זכיתי פרי נשמת= 

  =סוד יקום רזי טבע גילתי יפה איך נשמתי נצחית = 

  =סודי יקום טבעי זכיתי פרי גאלה נשמתי נצחית = יסוד = 

  =סוד רזי טבע יקום גילתי יפה איך נשמתי נצחית = 

  =משיח לי בי טבור גן עדן זכיתי הקץ סופי אמיתי = 

  =סידרתי השגחת עולמי אני זכיתי קץ פנימי טוב = 

  ) =אני זכיתי קץ פנים טוב) המצות(רת השגחת עולמי סיד= (

  =קץ פנימי טוב אני זכיתי סידרת השגחת עולמי = 

  =קי גן עדן משיח טוב זכיתי אתה סוף יצירתי לי חֻ = 

  =רזי מצפנך יסודי טבעי גילתי את תיקון המשיח = 

  =רזי מצפנך סודי טבעי גילתי את תיקוני המשיח = 

  =את סודי תיקוני המשיח  רזי מצפנך טבעי גילתי= 

  =מצפנך רז טבעי גילתי את יסודי תיקוני המשיח = 

  תיקוני המשיח יסודי טבעי גילתי את רז מצפנך = 
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  =נון , דלת, עין, נון, גימל=  גן עדן

  =ינון לנו מילת גן עדן = 

  נולדת לעמי  גנןינון = 

  

  =נון , נון, גימל=  גנן

  =נגלנו מינון = 

  גנן מול ינון= 

  

  סיכום

  תפקיד האדם )1

 למוד תפלה )2

 לדמות אמת )3

 לגלות מאום )4

 למצוא אל )5
  

מם , דלת, אלף, הא, דלת, יוד, קוף, פה, תיו=  'ג+ תפקיד האדם  )1

  =גימל + 

  פו גילוי אמת ללמוד תפלהתפקיד האדם =   

 =  'ג+ למוד תפלה  )2
  =גימל + הא , למד, פה, תיו, דלת, ואו, מם, למד=   

  =למוד תפלה  לו גילוי מדמה אמתאדם  =   

  מדמה אמתלמוד תפלה וגילוי לאדם =   

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, דלת, מם=  'ג+ מדמה אמת  )3

  =מדמה אמת  מאוםמתפללים גילוי =   

  מאוםמדמה אמת מתפללים גילו =   
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  =גימל + מם , ואו, אלף, מם=  'ג+ מאום  )4

  אלמאום מפו מגלים =   

  =גימל + למד , אלף=  'ג+ אל  )5

  לי פלא ממגדל=   

  

= מקורנו מטהר עצם =  מקום טהור מצער= ' ג+ מקור מטהר עצמו 

  = מטהר נוצר מעומק = מעומק מטהר רצון = מעצמנו טהר מקור = 

  =  המקור נוצר מטעם= הרצון מקור מטעם = מטמון מקור הצער = 

  =גימל + ואו , מם, צדיק, עין, ריש, הה, טית, מם, ריש, ואו, קוף, מם= 

  =טעמי המצות ישראל היום גאונים קדשים מקורים  פו= 

  =ישראל פו גאונים קדשים מימי מקור יהוה טעם מצוות = 

  =ישראל פו גאונים קדשים מימי יהוה מקור טעם מצות = 

  =קוני פו ימי אדם קץ גאלה ועמי טהור משורשים מתים = 

  =קוני אדם פו ימי קץ גאלה עמי ומתים טהורים משורש = 

  =ילוי מצות פרה אדמה משורשי מקומי עמי טמא קוני ג= 

  =קוני וגילוי שורשו פרה אדמה קץ מעמי טמאים מתים = 

  =קוני וגילוי שורשו פרה אדמה קץ מעמי מתים טמאים = 

  =שורשי מקומי מטמא עמי מצות קוני גילוי פרה אדמה = 

  )מקום גן עדן אמיתי ושמי יהוה קשר וטמון פו אוצר מילים( 

  =מעצמנו טהר מקור=מקורנו מטהר עצם=עצמו מקור מטהר

  =מטמון מקור הצער=מטהר נוצר מעומק=מעומק מטהר רצון

  המקור נוצר מטעם=הרצון מקור מטעם
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  אלהים אחד

  יש-י זיווגם ביקום ה"אחד מקורו מהמאחד אין ויש ובין מאום ומקום ע

  .אין-ויקום ה

שהוא עולם יש -אין שהוא עולם האמת ובין עולם ה- בין עולם ה

  .הדמיון

האחד שהוא , )אפס( 0-יהוה במרכז מימינו אחד ומשמאלו אחד והוא ב

  .מקום ומאום= מאחד מימין ומשמאל ומהוה אין ויש 

אין ובמרכזו בחיבור קו המחבר את -יש וחציו מ-האפס מורכב חציו מ

את המקום = אין -יש ו-החציים והקו הזה הוא יהוה המאחד את ה

  .והמאום

  .אין-יש ונשמה היא ה-גוף הוא ה= דם מורכב מגוף ונשמה כך גם הא

על האדם לשאוף להגיע למינון של חציו במודעות נשמה וחציו 

  זאת אומרת בהשקפה להגיע למודעות שהחצי ממנה , במודעות גוף

  .יש-אין וחצי ממנה ב- ב

אין הוא רואה את שני -יש וחציו ב- ואז כאשר הוא בחיים ונמצא חציו ב

יש שווה בשווה וגם כאשר נפטר האדם ועובר -וה אין-ההעולמות 

בעצם לא חל בראייתו שינוי רק שהוא , אין-עולם ה= לעולם האמת 

יש בחציו כפי האלהים -אין וממשיך לראות את עולם ה-עובר לעולם ה

  .אין- יש וה- שמהוה ה
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  אין והמאום-המחשת ה

  , אותואם ניקח מקום מסוים בנפח מסוים ונחצה , לדוגמא

  .נקבל חצי נפח

  , נחצה את הרבע.  נקבל רבע נפח, אם נחצה את החצי

  .נקבל שמינית נפח

הרי מחויב המציאות בסופו של , אם נמשיך כך לחלקו עוד ועוד

  .אין והמאום-החלוקה שנקבל את ה

שבכל מקום יש מקום שאין בו מקום והוא וזו ההוכחה וההמחשה 

  .האין או המאום

  

  =' ג+ הרכב צרור טוב ורע  ח ׁנס חכמה למעלה כ

  =חכמה עלה למרכבה צרור טוב ורע  נס כח ׁ= 

  =ר וחכם בורר לכל עצם כח טהור הסנה בע ׁ= 

  =ר וחכם טהור בורר לכל עצם כח הסנה בע ׁ= 

  =בורר צער חכמה  נס טהור עלה מלך בו כח ׁ= 

, מם, כף, חית, סמך, נון=  בצער חכמה טהורה נס מלך גבור על כרחו= 

, ריש, צדיק, בית, כף, ריש, הה, חית, כף, הה, למד, עין, מם, למד, הה

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, טית, ריש, ואו

ימי ושמי יוסיפו יופי שינוי וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת = 

  להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים 

  

  =גימל + מם  ,יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים 

  =עץ החיים  דתיימי קדמוני הגדול = 

  =מיד עץ החיים  דתימי קוני הגדול = 

  מיד עץ החיים הדתימי קוני גדול = 
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  =גימל + תיו , דלת=  'ג+ דת 

  =  מגדלתגליות = 

  גילו מילת דת= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם, הה=  'ג+ המגדל 

  למד מילים מתגלה המגדל= 

  

  =להים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ויאמר א

  = )זכר ונקבה( =ניצר נלמד בכם עולם נשמות אדם הוא והיא = 

  =מלמד נעלם יצרנו בך נשמות אדם הוא והיא = 

  =יהוה עולמך נמצא מיד נבראו נשמות אדם = 

  =יהוה עולמך נמצא בראנו מיד נשמות לאדם = 

  =יהוה עולמך נמצא נבראו מיד נשמות לאדם = 

  =ם ממך לבד יצרנו נשמות אדם הוא והיא נעל= 

  =בנעלם נוצר מיד מלך נשמות אדם הוא והיא = 

  =ברצון נעלם מיד מלך נשמות אדם הוא והיא = 

  ברצון נעלם ממך ילד נשמות אדם הוא והיא= 

  

  =  'ג+ ברור אור מיהוה = יהוה בורר מאור 

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

  =גדולת השמש שוב פו ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור = 

  =ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור  שמש גדולה תשוב פו= 

  ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור  השמש גדול שובת פו= 

  

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

  = איןדמיונו ויומו מגדל = 

  אין יום דמיונו ומגדלו= 
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  =גימל + ואו , למד, אלף, מם, שין=  'ג+ שמאלו 

  ישיום מגדל נפלא למאום = 

  )יש= שמאל   ----   אין= ימין (

  

  =  'ג+ מרצוני = נוצרים = מצנורי 

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

  =יום מגדל קדום יצרנו אין ויש = 

  =יום קדום נוצר מגדלי אין ויש = 

  =לי רצון אין ויש יום קדום מגד= 

  =גילו אדם קדמון נוצר יום יש = 

  =גילו אדם קדמוני ושמי נוצר = 

  =גילוי רצון ושמי אדם קדמוני = 

  =גילוי שם אדם ומיד רצון קוני = 

  =גילוי שם קוני ומיד נוצר אדם = 

  אין ויש מרצוני מגדלי קדום= 

  

  = אברהם מצא אות בליל = ו בצלם אלהים ברא את ׁ

  = באמת מצא אור בלילה = א אות בלילה אברם מצ= 

  =מצא תורה אל בא מלבי = בא מלבי אל מצא תורה = 

  ב יוצר אמתאל מלב אה ׁ= 

  

  = מהרוח מולי אמת = החומר מולי אמת = אתמול היום מחר 

  מות מרוח אלהים= 

  

  =גימל + ריש , חית, מם=  'ג+ מחר 

  מחר גילתי משיח = 
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  =גימל + ם מ, ואו, יוד, הה=  'ג+ היום 

  יהוה ממאום גדול= 

  

  =גימל + למד , ואו, מם, תיו, אלף=  'ג+ אתמול 

  =אמת לו פו מיום גילו אדם = 

  מיום אתמול גילו פו אדם= 

  

  =גימל + נון , בית, ריש, ואו, קוף=  'ג+ קורבן 

  =פו בנינו גילוי אמת ושקר = 

  =אין ויש יתגלו פו מקורבן = 

  = פו במקור ניתגלו אין ויש= 

  =פניו במקור תגלו אין ויש = 

  תגלו בי פו מקור אין וישנִ = 

  

  =גימל + ריש , ואו, קוף, מם, בית, ואו, יוד, נון, פה=  'ג+ פניו במקור 

  =אין ויש פו בם מקור פניו ויומו דת גאלה = 

  שקר ואמת בינו פו מיד פניו ויומו גאלה= 

  

  =גימל + ית ח, יוד, שין, מם, אלף, ואו, הה=  'ג+ הוא משיח 

  =מילת גלם פו יהוה מאחד אין ויש = 

  =תפילה מגלה יומו מאחד אין ויש = 

  =אמת גילו מפו משיח לאדני יהוה = 

  =מפו יום גאלת משיח לאדני יהוה = 

  =יהוה אחד לי מפו יום גאל נשמתי = 

  אדני לו גאלה ויש פו מחיה מתים= 
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  רקב= קבר 

  =גימל  +בית , ואו, ריש, קוף=  'ג+ קרוב 

  =בי פו גילוי שקר ואמת = 

  =בראשית גילו פו יקום = 

  ל שפותי יומי קרובגא ׁ= 

  

  =גימל + בית , ריש, עין, ואו=  ערוב= ' ג+ וערב 

  =ועמי גילנו בראשית = 

  אין ויש גילו מעברית= 

  

  =גימל + טית , שין, פה, הה, מם=  'ג+ מהפשט 

  מטה משה ניגלה משפתי= 

  

  )חוה מימי בראשית(ותקח מפריו ותאכל 

  =גימל + ואו , יוד, ריש, פה, מם=  'ג+ מפריו 

  =גילו מיד שפה מאור יום = 

  =מאור שפה גילו מיד יום = 

  =משפה גילו מיד אור יום = 

  מיום גילו מיד אור שפה= 

  

  התמזגות

  =גימל + בית , ואו, ריש, יוד, עין=  'ג+ עירוב 

  =גילינו יום ועוד בראשית = 

  =עוד יום בראשית גילינו ו= 

  =גילוי עונשי דיבורי אמת = 

  =גילוי עונשי מידברי אות = 

  )העונש על החטא הקדמון: הערה(דיבורי גילו עונש אמיתי = 
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  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, הה=  מקומה= ' ג+ המקום 

  =המקום גילה מפו מאום = 

  מקומה גילה מפו מאום= 

  

, אלף, הה=  'ג+ חד אין ויש האפס מא= ' ג+ אפס הוא משיח אדני 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, דלת, חית, אלף, מם, סמך, פה

  =אלוף נפלא גדול אמת לשכל מחיה מתים פו סוד פני אדני אמת = 

  =אלף נפלא גדול פו סוד מחיה מתים פני יהוה אדני אמת לשכל = 

  =אלת מתפלל אפס הוא משיח אדני יהוה מלך פניו פו מיד נולד ג= 

  =האפס מאחד אין ויש מיד נולדו פני מלך יהוה פו גאלת מתפלל = 

  אפס הוא משיח אדני מיד נולדו פני מלך יהוה פו גאלת מתפלל= 

  

  =גימל + הה , נון, יוד, שין=  'ג+ שינה 

  =מגדלו מהוה אין ויש = 

  =אדני יהוה מול גשום = 

  =אדני יהוה שמו גלום = 

  =ם יהוה גילנו שמו אד= 

  הוא ונשמה גילו מיד= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, מם, שין, יוד=  'ג+ יש מאין 

  ינון גדל פו מיד שמאל וימין= 
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  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הה, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור המשיח 

  =י לי פו ראשית מהוה אין ויש מגדל מח ׁ= 

  =י לי פו ראשית אני ושם יהוה מגדל מח ׁ= 

  =ראשי מתחיל מגדלי פו מהוה אין ויש  =

  =ראשי מתחיל מגדלי פו אני ושם יהוה = 

  =ראשית חלים פו מגדלי מהוה אין ויש = 

  =פו מגדל מהוה אין ויש  –ימי ראשית חל = 

  =פו מגדל אני ושם יהוה  –ימי ראשית חל = 

  =גאלת משיח לו מיד פרי מהוה אין ויש = 

  =שם יהוה גאלת משיח לו מיד פרי אני ו= 

  =לשון יפה גילתי יום אדם אור המשיח = 

  =לשון יפה גילתי יום אדם איש החומר = 

  =לשון יפה גילתי יום אדם חשים האור = 

  =לשון יפה גילתי יום אדם איש מהרוח = 

  =גילתי לי נפש האדם ויום אור המשיח = 

  =גילנו שפת היו לי אדמה מים רוח אש = 

  =מים רוח אש לשוני יפה וגילתי אדמה = 

  =תורה שפה מילים גילו מאחד אין ויש = 

  =תורה שפה מילים גילו אני ושמי אחד = 

  =השמים פתרו לי גילו המאחד אין ויש = 

  = לי ממש פתור הגילוי המאחד אין ויש = 

  =לי ממש פתור הגילוי אדני הוא משיח = 

  =לי ממש פתור הגילוי אני ושמי האחד = 

  =ד מהוה אין ויש גילתי משיח רופא למ= 

  =גילתי משיח רופא למד אני ושם יהוה = 

  =ר לי פו יום גאלת משיח אדני יהוה שמ ׁ= 

  =אדני יהוה פרי שלום יום גאלת משיח = 

  ישראל ושפה גילו אדני ומחיה מתים= 
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  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  =אין ויש ממול מגדלם = 

  ) =יש-אין ו-ם במרומיו בין העושה שלו(אין ויש ממולם מגדל = 

  =יום מגדל אני מושלם = 

  גילו מיד מאום נשלם= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, שין, נון, הה=  'ג+ הנשמות 

  =יהוה אמת וגילנו ינון ממש = 

  =אני ינון ויומו התגלה ממש = 

  =ממש ויומו התגלה אני ינון = 

  =יום גאלה ותמונה שמי ינון = 

  =יום גאלה  ינון יום הנשמות= 

  =יומי אמונה ניגלו הנשמות = 

  =יומנו מגלה תמונה אין ויש = 

  =יהוה ניגאלנו מיום נשמות = 

  =יום ינון גילה אמונת משה = 

  ינון ויומו נשמה גילה אמת= 

  

  =גימל + ריש , שין, ואו, אלף=  'ג+ אושר 

  לי גאל מפרוש אין ויש= 

  

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

  =גילה מאום מתפילה  =

  =גילה תפילה ממאום = 

  =מתגלים האלהים פו = 

  =המתגלים פו אלהים = 

  =מתגלים מפלא יהוה = 

  מת גילה מפו אלהים= 
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  =גימל + נון , דלת, עין, נון, גימל= 'ג+ גן עדן 

  =תגלו לינון מילים גן עדן נִ = 

  =גן עדן לנו נגינות למילים = 

  נגינות למילים לנו גן עדן= 

  

  =גימל + מם , ואו, אלף, מם=  'ג+ מאום 

  אל מפו מגלים מאום = 

  

  =גימל + ריש , קוף, שין, הה=  'ג+ השקר 

  =ימי שפה גילנו השקר = 

  =ימי הנפש גילו השקר = 

  =גילוי שקרי פה נשמה = 

  =יקר גילה פו יש נשמה = 

  נשמה גילוי שפה יקר= 

  

  = ' ג+ ש מערב אין וי= בני ישמע אור = בורא ישמעני 

  =  במעין יש אור= יום שער נביא = 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, בית, ריש, עין, מם= 

  =בורא ישמעני נולד פו מיד גילוי אני ונשמתי = 

  =מערב אין ויש נולד פו מיד גילוי אני ונשמתי = 

  =נולד פו מיד גילוי אני ונשמתי  יום שער נביא= 

  לד פו מיד גילוי אני ונשמתי נו במעין יש אור= 
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  =גימל + מם , יוד, דלת, ואו, הה, יוד=  'ג+ יהודים 

  =היום ומיד ילדו אמת גדולה = 

  =ומיד מולו גאל דת היהודים = 

  = יהיום דת דוד יום גאלה מול= 

  =היום דת דוד מולי יום גאלה = 

  =יהודים לו ומיד דמות גאלה = 

  =ם גאלה לו ומיד דמות יהודי= 

  =גילו אדם ולימדו מדת יהוה = 

  =לימדו מיד יהוה גדול ואמת = 

  =יום דת לאום יהודים גדולה = 

  =דת גדולה יום לאום יהודים = 

  יום אדם גילו למדו דת יהוה= 

  

  =גימל + מם , יוד, ריש, צדיק, ואו, נון=  'ג+ נוצרים 

  =שקרי גדולים ומיד מוצא ינון = 

  גדול ימי ינון ומיד מוצא שקר= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, למד, סמך, ואו, מם=  'ג+ מוסלמים 

  =ממאום מגלים מדומים סוד מלך = 

  =מגלים ממכם מאום יום סמל דוד = 

  יום דוד מגלים ממכם סמל מאום= 
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורה 

  =גילתי אור ושם יהוה  = 

  = גילתי אור שמו יהוה = 

  =רה ויום גאלה יש תו= 

  =יש גאלה ויום תורה = 

  =יהוה ואמת גילו שיר = 

  =יום שיר וגאלת יהוה = 

  אתה והיום גילו שיר= 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה=  'ג+ התורה 

  =גילתי השומר הוא יהוה = 

  =גילוי התורה שמו אהיה = 

  יהוה והאור גילתי משה= 

  

  =גימל + ת דל, חית, אלף, מם, הה=  'ג+ המאחד 

  =מפתח לימד גאלת המילה = 

  =למחיה מתים פה לדת גאל = 

  =דת לגאל  למחיה מתים פה ׁ= 

  =לימד מפתח מילת הגאלה = 

  =לימד מילת מפתח הגאלה = 

  =מפתח דת מגלה לי אלהים = 

  =מפתח אלהים מגלה לי דת = 

  =לדת המילים מפתח גאלה = 

  =מילת מפתח לימדה גאלה = 

  =מפתח אמת מלדה גילה לי = 

  =מילת גאלה לימדה מפתח = 

  =גילה אלהים מלדת מפתח = 

  מלדת מפתח גילה אלהים= 
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  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =גאלתי לי דת מפתח = 

  גאלתי לי מפתח דת= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הה=  המולך= ' ג+ הכלום 

  =אדם מגלה פו היום מלך = 

  =ך היום אדם מגלה פו מל= 

  =הכלום מדמים פו גאלה = 

  =מהכול מדמים פו גאלה = 

  מדמים פו גאלה והמלך= 

  

, ואו, יוד, מם, שין, יוד, נון, אלף, הה, נון, הה=  'ג+ הנה אני שמי ודתי 

  = גימל + יוד , תיו, דלת

  =הנה אני שמי ודתי ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה = 

  =נולדו מיד אות ומילה  אדני יהוה נשמתי ינון הגדול פו= 

  =אני נשמת היהודי ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה = 

  =אדני היותי נשמה ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה = 

  =הנה תמיד יש ואין ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה = 

  =ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה  די אני נשמת יהוה= 

  =ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה  מתהיהודי שינן א= 

  ינון הגדול פו נולדו מיד אות ומילה  יהוה די שינן אמת= 

  

  =גימל + ואו , פה=  'ג+ פו 

  פו יום גאלה = 

  

  =גימל + הה , נון, הה=  'ג+ הנה 

  גלההנה היום נִ = 
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  =גימל + מם , ואו, יוד, הה=  'ג+ היום 

  =יומו מהוה מיד גאל = 

  =גאלו יהוה מדומים = 

  =והוא מגלה מיד יום = 

  יגאל מהוה מיד יום= 

  

  =גימל + מם , יוד, דלת, ואו, הה, יוד, הה=  'ג+ מיד יהוה = היהודים 

  =היהודים למדו דתו היום גאלה = 

  יהוה מיד לומד דתו היום גאלה= 

  

      = אדני ויהוה ממשי = יהוה ושמים אדני =' ג+ מהוה מיד אין ויש 

, נון, יוד, אלף, דלת, יוד, מם, הה, ואו, הה, מם = אדם ויומי הנה יש =

  =גימל + שין , יוד, ואו

  =מהוה מיד אין ויש הוא לומד אמת גדולה ויולד פו ינון = 

  =הוא לומד אמת גדולה ויולד פו ינון  יום שם אדני יהוה= 

  =הוא לומד אמת גדולה ויולד פו ינון  אדני יהוה ושמים= 

  =ממשי הוא לומד אמת גדולה ויולד פו ינון אדני ויהוה = 

  =הוא לומד אמת גדולה ויולד פו ינון  הנה יש אדם ויומי= 

  =מהוה מיד אין ויש הוא ינון לומד ויולד פו אמת גדולה = 

  =הוא ינון לומד ויולד פו אמת גדולה  יום שם אדני יהוה= 

  =הוא ינון לומד ויולד פו אמת גדולה  אדני יהוה ושמים= 

  =הוא ינון לומד ויולד פו אמת גדולה  אדני ויהוה ממשי =

  הוא ינון לומד ויולד פו אמת גדולה  הנה יש אדם ויומי= 

  

  =גימל + נון , ואו, עין, גימל, יוד, שין=  'ג+ שיגעון 

  =ינון גאון מילים ילדו שיגעון = 

  אנו ניגון מילים ילדו שיגעון= 
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  =גימל + ין ע, גימל, ואו, שין, מם=  'ג+ משוגע 

  =גאון מילים לי מין משוגע = 

  =מאלי ניגון מילים משוגע = 

  =מאלי ניגון מילים משוגע = 

  יום אל ניגון מילים משגע= 

  

  =גימל + למד , עין, ריש, הה  ֻ 'ג+ הרעל 

  =ימי שמד הרעל ניגלה = 

  =ימי הרעל ניגלה שמד = 

  =מיד ניגלה שער מילה = 

  =מיד ניגלה רעש מילה = 

  =י רעד מילה ניגלה שמ= 

  =מילה ניגלה רעד שמי = 

  =הרעל מיד ניגלה שמי = 

  שמי הרעל מיד ניגלה= 

  

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

  =יש לי שיר וימי גן עדן = 

  ימי ישרישו לי גן עדן= 

  

  =גימל + יוד , תיו, ואו, עין, מם, שין, מם=  'ג+ משמעותי 

  =מש אמיתי יומו יומי לו גן עדן מ= 

  =יומו יום ולי גן עדן ממש אמיתי = 

  =יומי ואימותי מולי גן עדן ממש = 

  יומי גן עדן ממש ומולי אימותי= 

  

  =גימל + הה , למד, ואו, חית=  'ג+ חולה 

  חולה מיד מגלה אותי= 
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  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הה=  'ג+ הכלום 

  =הכלום פו מדמים גאלה = 

  =דל מיהוה וממך פלא מג= 

  =מגדל יהוה וממכם פלא = 

  =מגדל פלא ממך ומיהוה = 

  =ממכם מגדל יהוה אלוף = 

  =יהוה ממך מגדל מופלא = 

  =מלך מדמה פו יום גאלה = 

  =גאלה פו מדמים הכלום = 

  =מגלה פו מיד כל המאום = 

  =מגדל מלכי פו המאומה = 

  =מלכי המאומה פו מגדל = 

  =מלכי המגדל פו מאומה = 

  =מגדל המאומה  מלכי פו= 

  מגדל המאומה פו מלכי= 

  

  =גימל + גימל , ואו, ואו, זין=  'ג+ זווג 

  גאל מילים ואנו זווג= 

  

  =גימל + גימל , ואו, ואו, זין, הה=  'ג+ הזווג 

  אנו וגאלה זווג המילים= 
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  =גימל + מם , ואו, אלף, תיו, פה=  פו אמת= ' ג+ פתאום 

  =פתאום גילו מפו אלהים = 

  =פתאום פו מילים וגאלה = 

  =פתאום פו מול ימי גאלה = 

  =פתאום פו גאלה ומילים = 

  =מהיום פו גאולת פלאים = 

  =מהיום פו גאלת אלופים = 

  =גילו מפו אלהים פו אמת = 

  מפו יום גאלת אלהים פו= 

  

  =גימל + הה , דלת, ואו, קוף, נון=  'ג+ נקודה 

  =האמת גילו לנו פו נקודה = 

  =לנו פו אתה הקדמון  גילו= 

  =האות גילה לנו פו קדמון = 

  =קדמון גילה לנו פו האות = 

  גילה לנו פו האות קדמון= 

  

  =גימל + נון , בית, אלף, הה, תיו, חית, למד=  'ג+ חת האבן לֻ 

  =אלהים לנו גילתי הינו מפתח בדת = 

  גילתי מפתח אלהים הינו לנו בדת= 
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  =גימל + תיו , למד, סמך, פה=  'ג+ ת פסל ׁ

  =מיד גילו ממך הפסלת = 

  =סגלתי מהמלך פו מיד = 

  =מלכי מתגלה מיד סוף = 

  =מלכי מפי מתגלה סוד = 

  =ימי דת פו סגלה ממלך = 

  =סגלתך ממילה פו מיד = 

  =פו ממכם ילדת סגלה = 

  =פו לי ממכם דת סגלה = 

  =פו ממך לימדת סגלה = 

  =לי פו מדתי סגלה ממך = 

  =מכם סילוף דת גילה מ= 

  =יום דת גילה ממך פסל = 

  יום פסל גילה ממך דת= 

  

ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב 

  =  המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים

אלהים קדש דברך שלם עצם דעתך כאן דת המרכבה אור גאלה טהור = 

  ניגלה משיח אמת פו תחית המתים
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אדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב ויגרש את ה

  =  ימלג+ המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים 

יהוה אדני אלהים שדי אהיה אשר אהיה כוכב מתקשר טעם לצמח גן = 

  =עדן מתגלה מפתח מגדל מרכבת תורתך 

שת דבריך כאן מגדל המרכבה אור גאלה אלהים שלם עצם דעתך קדֻ = 

  =פו תחית המתים טהור ניגלה משיח אמת 

אלהים קדש מעצמות דברך דעתך כאן גאלה ישראל מגדל המרכבה = 

  =ניגלה משיח טהור תחית המתים פו אמת 

אלהים קדש דעת עצם דברך מתוך מגדל המרכבה ישראל כאן גאלה = 

  =ניגלה משיח אמת טהור פו תחית המתים 

לה אלהים דת שמך ודעת דברך מגדל המרכבה עם ישראל כאן קץ גא= 

  =ניגלה משיח אמת טהור פו תחית המתים 

לה אור דתך תחית גאֻ ) גאלה(משיח אלהים נכבש גן עדן הגדרה דברך = 

  המתים פטרה את עם ישראל מקיום כל המצות

  

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

  =תם גילה מפו אלהים = 

  =גילה מפו אלהים תם = 

  =גילה מפו מילה אמת = 

  =ה הפלא מיומי מתגל= 

  מתגלה מימי האלוף= 

  

  =תיו , מם, אלף, הה=  האמת

  =אלהים פו התם = 

  תם פו האלהים = 
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  גילוי מפו אני משיח בי מפתח =  'ג+ ויפח באפיו נשמת חיים 

  אני פו משיח ובי פתחים=  ויפח באפיו נשמת חיים

  אני פו משיח בי פתח יום=  אני פו משיח בי יום פתח

  למשיח אדני יהוה פה ׁ=  יהויהי האדם לנפש ח

  משיח לי מגדל יהוה אני פה ׁ=  'ג+ ויהי האדם לנפש חיה 

  

  =מם , תיו=  תם

  יום תם= 

  

  =גימל + מם , תיו=  'ג+ תם 

  =גילו מתמים = 

  =גלמי יום תם = 

  יום גלם תם= 

  

  =גימל + נון , ואו, כף, נון=  'ג+ נכון 

  =לנו פו יום  נכון גאן ׁ= 

  = גאן ׁ נכון לנו פו יום= 

  =י נכון פו מולנו גאנ ׁ= 

  =מלכנו פו אינו נגון = 

  =אנו ופניו נגון מלך = 

  =מלכנו אנו פו ניגון = 

  =מלכנו פו אני נגונו = 

  =פני מלך ואנו נגונו = 

  נגון פו ואני כלום= 
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  =גימל + בית , שין, ואו, חית=  'ג+ חושב 

  =אני משיח ובי תגליתו = 

  =גילתי משיח ונבואתי = 

  =תגליותיו משיח נביא = 

  =משיח בנו גילתי אותי = 

  =משיח ובנותיו גאלתי = 

  =גליתי נבואתי ומשיח = 

  =אות ומשיח בי ניגלתי = 

  =חושב אמיתי וניגלתי = 

  ימי אות ניגלתי חושב= 

  

  אברהם הסבא

  כשנולד יצחק 100אברהם היה בן 

   175אברהם נפטר בגיל 

  שיוכשנולדו יעקב וע 60יצחק היה בן 

  שנים 15זאת אומרת שאברהם היה סבא חי ליעקב ועשיו 

  15אברהם נפטר כשיעקב היה בן 
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  =  'ג+ בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 

  =משה אמר גאלת ישראל ימצא בי אמת היא בתורה = 

  =מצאתי תורה אברהם אב אמיתי משה גאל ישראל = 

  =אב אמיתי גאלתי ישראל משה מצא תורה אברהם = 

  =גאלת ישראל תורה מצאה שמי אברהם אב אמיתי = 

  =בראתי שמי יהוה אמת אברהם מצא גאלת ישראל = 

  =ב תורה אמיתי מצא גאלת ישראל שמי אברהם אה ׁ= 

  =אברהם מצא ברית יהוה מאיש אמת גאלת ישראל = 

  =יהוה מצא ברית אברהם מאיש אמת גאלת ישראל = 

  =ורה גילתי אש מאיר ישראל מצא אהבה מאמת בת= 

  =גילוי אמת אתה ראש אברהם מצא אש ברית מילה = 

  =גילוי אמת אתה אש ראש אברהם מצא ברית מילה = 

  =ראש אברהם מצא ברית מילה  יום גאלתי אתה אש= 

  =יום גאלתי אתה ראש אברהם מצא מילה בראשית = 

  =גילוי אמת אתה ראש אברהם מצא מילה בראשית = 

  תה ראש אברהם שמצא ברית אלהיםגילוי אמת א= 

  

  =  'ג+ לו אמיתי = גימל אותי = יום גאלתי = גילוי אמת 

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

  =דודי לי מאום לומד פו יום גאלתי = 

  =דודי לי מאום לומד פו יום גאלתי = 

  =דודי לי מאום לומד פו גילוי אמת = 

  פו גימל אותידודי לי מאום לומד = 

  

   'ב פסוק ב"מבראשית כ

  אשר אמר אליך המריהאחד = ר אליך אשר אמ ׁ ההריםאחד 

  'ב פסוק א"מבראשית כ

  הר אצר אלהים=  ההריםאל ארץ =  המריהאל ארץ 
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  =גימל + הה , יוד, ריש, מם, הה=  'ג+ המריה = ההרים 

  =המריה מגד שמי יהוה = 

  =ההרים מגדל שמי יהוה = 

  =ה יגדל ממש המריה יהו= 

  ההרים יהוה יגדל ממש= 

  

  =גימל + הה , קוף, נון, תיו, מם=  'ג+ מתנקה = המתקן 

  =מהיום גילנו פו מתנקה = 

  מהיום גילנו פו המתקן= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  פו יום גאל ישראל = 

  

  =  'ג+ אושר נביאי = יש אור נביא = א אין ויש בר ׁ

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף ,אלף, ריש, בית= 

  =לשפת אדני נולד פו יום גילוי אושר נביאי = 

  =א אין ויש לשפת אדני נולד פו יום גילוי בר ׁ= 

  =לשפת אדני נולד פו יום גילוי יש אור נביא = 

  )אור נביא יש פו גילוי ליום אדני(

  אור נביא יש פו גילוי לשפת אדני נולד יום= 

  

  =תן וקח מחטה = מח תקון חטה = ' ג+  נּוטה מחקתחִ 

  =גימל + ואו , נון, תיו, קוף, חית, מם, הה, טית, חית= 

  גילנו פו יום תחית המתים ותיקון החטא = 
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והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני 

  = גימל+ המים 

  =מתים משיח גילה אור לכפר עלינו פו מפתח מנעול מחיה = 

  =אור המשיח פו לכפר עלינו גילה מפתח מנעול מחיה מתים = 

  =אור עליון פו לכפר המשיח גילה מפתח מנעול מחיה מתים = 

  =המשיח פו לכפר עלינו אור גילה מפתח מנעול מחיה מתים = 

  כפרה לאור עליון משיח גילה פו מפתח מנעול מחיה מתים= 

  

  =ל גימ+ הה , יוד, הה, אלף=  'ג+ אהיה 

  =ליהוה פה מיד גאלה = 

  =גילה פה לאדם יהוה = 

  =מגדל אהיה פו הילה = 

  =יהוה אלהים פה גדל = 

  =יהוה למד גאלה יפה = 

  האל יהוה מגדל יפה= 

  

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תינוק = תיקון 

  =אדני וקוני תגלו פו יומו = 

  יומו פו תגלו אדני וקוני = 

  

  =גימל + שין , יוד, אלף=  'ג+ איש 

  =לפי מגדל אין ויש = 

  מגדל אין יש לי פו= 
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  =גימל + הה , מם, חית, למד, מם=  'ג+ מלחמה 

  =מגלה דת  ממילים מהמח ׁ= 

  =מגלה דת ממילים  מהמח ׁ = 

  =מתגלה מלמד  מימי המח ׁ= 

  = מימי מלמד מתגלה המח ׁ= 

  =למד מתגלה מימים  המח ׁ= 

  מחהלמד ימים מתגלה מ= 

  

  =גימל + הה , יוד, הה, אלף=  'ג+ אהיה 

  =לי פה יהוה מיד גאלה = 

  =לאדם  יהוה גילה פה ׁ= 

  =מגדל אהיה פו הילה = 

  =גדל  יהוה אלהים פה ׁ= 

  =יהוה למד גאלה יפה = 

  =האל יהוה מגדל יפה = 

  מגדל האל יהוה יפה= 

  

  =מל גי+ נון , ואו, קוף, יוד, תיו=  תינוק= נקיות = ' ג+ תיקון 

  =יומו פו תגלו אדני וקוני = 

  אדני וקוני תגלו פו יומו = 

  

  =גימל + דלת , בית, עין=  'ג+ עבד 

  גילתי דעת למבין = 
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  =גימל + תיו , ואו, מם, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ המות 

  =ממצאים גילו דעת קוני יהוה = 

  =קוני יהוה ממצאים גילו דעת = 

  =וה גילוי דעת נימצא מקום יה= 

  =גילוי יהוה נימצא מקום דעת = 

  =גילוי קדם אני יהוה עצם מות = 

  =עץ המות מידי קוני יום גאלה = 

  קוני מיד גאלה יומי עץ המות= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, הה=  'ג+ הסוף 

  =סגלה ממך ופו אהיה = 

  =ופו ממך אהיה סגלה = 

  יהוה גאל ממך הסוף= 

  

  = 'ג+ ברוך דין האמת 

  = מגלה בדרכי מות אני= 

  אנכי מגלה דבר מותי= 

  

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

  =גן נעול ואדני ממולי = 

  =אני לו וגן עדן ממולי = 

  =גן עדן ואנו לו מילים = 

  אני ומילים לו גן עדן= 
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  =גימל + ריש , סמך, ואו, חית, הה=  'ג+ החוסר 

  =שמך יהוה גאלת חוסר ימי = 

  =משיח יהוה מאורך סגלתי = 

  =יהוה סגלתיך מאור משיח = 

  =משיח סגלתיך מאור יהוה = 

  חוסר ימי גאלת שמך יהוה= 

  

  =גימל + קוף , חית=  'ג+  חק ׁ

  גילתי מפו חק ׁ = 

  

  =גימל + קוף , חית, הה=  'ג+  החק ׁ

  =גילה פתח היקום = 

  =יקום גילה הפתח = 

  היקום גילה פתח= 

  

  =גימל + מם , למד, ןשי, הה=  'ג+ השלם 

  =השלם מגלה מדמיני = 

  =לה מדמינים השלם גִ = 

  ממדמין גילה השלם= 

  

  =מם , למד, שין, הה=  השלם

  =מדמה לי נשמה = 

  =השלם המדמין = 

  מדמה לי נשמה= 
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  =גימל + למד , אלף, פה, ריש=  'ג+ רפאל 

  =רופא מגדל יפה לשלם = 

  =דל מילים לרפא שפה גִ = 

  =לרפא לי שפה מגדלים = 

  =שפה לרפא לי מגדלים = 

  רפא לי מגדלים לשפה= 

  

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

  =דעתי נקיה גילה לי דין עץ המות = 

  =גילה דעתי ינקה לי דין עץ מות = 

  דין עץ מות גילה לי דעתי נקיה= 

  

  = ישצנור אין ו= רצון אין ויש = ' ג+ נוצר אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, ריש, צדיק, ואו, נון= 

  =אדני ופניו ילדנו גאל קדש ויומו נוצר אין ויש = 

  =נוצר אין ויש וילדנו גאל קדש ויום אדני ופניו = 

  )אורי שלי קדש ופו נימצאו(

  אורי שלי קדש ניגאלנו ופו נימצאו דודי וינון= 
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  =גימל + שין , ריש, ואו, פה, מם, הה = 'ג+ המפורש 

  =אני מגלה שמי יהוה מפורש = 

  =אני יהוה מגלה שמי מפורש = 

  =משפה גילו ימי אור הנשמה = 

  =מנשמה גילו ימי אור השפה = 

  =ימי גילו משפה אור הנשמה = 

  =ימי גילו מנשמה אור השפה = 

  =ימי אור מגלה נפש שם יהוה = 

  =נפש שם יהוה מגלה ימי אור = 

  =אני יהוה מגלה פורים ממש = 

  =ש יום גאלה מפנים יהוה שר ׁ= 

  =ש יהוה יום גאלה מפנים שר ׁ= 

  =אור גילה פני שם יהוה ממש = 

  =שם אור ממש גילה פני יהוה = 

  =אור מנפשי גילה יהוה ממש = 

  =שם אור גילה פני יהוה ממש = 

  אור מיהוה גילה נפשי ממש = 

  

  =גימל + ם מ, שין, הה=  'ג+ השם 

  מגלה ימי נשמה= 
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  =גימל + שין , ריש, ואו, פה, מם, מם, שין, הה=  'ג+ השם מפורש 

  26= ימי נשמה אני מגלה שם המפורש יהוה = 

  =' ג+ משפה שמורה = השם המפורש ) = השם הפמורש(

  =האין ויש מגלה ממשמר משה פני יהוה = 

  =פני יהוה ממשמר משה מגלה האין ויש = 

  =האין ויש ממשר משה מגלה פני יהוה = 

  26= ימי הנשמה אני מגלה שם מפורש יהוה = 

  =משמר שפה היום אני יהוה ניגלה ממש = 

  =ימי המריה מלשון ושפה מגן שם אהיה = 

  ההרים= ימי אהיה מלשון ושפה מגן שם המריה = 

  =השיר הוא מילים ומנגינה ממש שפה = 

  נגינההמילים ממש שפה והשיר הוא מ= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף, הה, דלת, ואו, עין, יוד=  'ג+ יעוד האדם 

  26= לי פו ממול מגדל לדעת את אדני יהוה = 

  =מגדל אמת פו למולי לדעת אדני יהוה = 

  =מאות גילנו מיד יעוד האדם להתפלל = 

  =וגילנו אמת מיד ועוד האדם להתפלל = 

  =ומיד גילנו אמת יעוד האדם להתפלל = 

  = למגדל מלים פו אות לדעת אדני יהוה= 

  =דע לגלות פו מול אדני האלהים תמיד = 

  =דע לגלות אדני האלהים פו מול תמיד = 

  אדם פו מול אל לעד יהוה לנגדי תמיד= 
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  =גימל + הה , למד, יוד, פה, תיו=  'ג+ תפילה 

  =תפילה ומיד מגדל יהוה = 

  =מגדל יהוה ומיד תפילה = 

  =לה ומיד יהוה מגדל תפי= 

  =יום לדת מגדל יהוה יפה = 

  =לי פה יום דת מגדל יהוה = 

  =מולי דת מגדל יהוה יפה = 

  =יום דת יהוה לי פה מגדל = 

  =פה מולי מגדלי דת יהוה = 

  =יהוה גדול פה דת מילים = 

  =פו ימי לדת המגדל יהוה = 

  =דת מילים פה יהוה גדול = 

  יהוה פו ימי לדת המגדל= 

  

  =  השגתי דתי= ' ג+ תי השית ד

  =גימל + יוד , תיו, דלת, תיו, יוד, שין, הה= 

  שויתי יהוה לנגדי תמיד ודתו לי = 

  

  =גימל + מם , למד, שין, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני שלם 

  מגדל מילים נדון פו אני שלם= 
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  = אני פו צרה = הצפין אור = פני האוצר = ' ג+ אני הצורף 

  =גימל + פה , ריש, ואו, צדיק, הה, יוד, נון, אלף=  הפורץ אני= 

  =נפלא יומי אני צורף  יהוה גדול קדׁש= 

  =נפלא יומי הצפין אור  יהוה גדול קדׁש= 

  =פני יהוה גדול קדש נפלא יומי האוצר = 

  =יומי גדול קדש נפלא פני יהוה האוצר = 

  =אני פו רצון ימי הפלא יהוה גדול קדש = 

  =ימי הפלא יהוה גדול קדש אני פו נוצר = 

  =ימי יהוה הפלא אני נוצר פו גדול קדש = 

  =קדימה פלא פו גדל יהוה נוצר אין ויש = 

  =יהוה קדמון הפלא פו גדל יצר אין ויש = 

  =רצון יהוה גדל קדימה פלא פו אין ויש = 

  =קדימה רצון יהוה פלא פו גדל אין ויש = 

  = משה יוצר פו פלא קוני יהוה אדני גדל= 

  =קוני השם יהוה אדני גדל יוצר פו פלא = 

  רף פו גאלהקוני אני דודי שלם יהוה צ= 

  

  =  'ג+ גן עדן העיר = ' ג+ נגד עין הרע 

  =גימל + עין , ריש, הה, נון, יוד, עין, דלת, גימל, נון= 

  =ינון גילה לו שינון דת מילים נגד עין הרע = 

  =לים גן עדן העיר ינון גילה לו שינון דת מי= 

  גן עדן העיר וגילה לינון שינון דת מילים= 
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    ז –ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

        =  נ  -מ  - ל  -כ  -י  -ט  - ח 

    ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

        ג –ץ  - ף  -ן  -ם  -ך  -ת 

          

  =זככת בשמים סגלה פו פרץ קץ חטא גן עדן = 

  =עדן ממשה זך סגלתך בי פרץ פו קץ חטא גן = 

  =לתך ממש זכה בי פו פרץ קץ חטא גן עדן סגֻ= 

  =פו פרץ קץ חטא גן עדן  שם סגלה מזככת בי= 

  =בי ממש סגלה פרץ פו קץ זככת חטא גן עדן = 

  =בשם סגלה פרצתי פו קץ מזכך חטא גן עדן = 

  =סגלה בשמי פו פרצת קץ מזכך חטא גן עדן = 

  בשמים סגלה זככת פו פרץ קץ חטא גן עדן= 

  

  = הרועה צמח = העץ החומר = הצער המוח = רע הצומח ה

  ) = צמחה(= הרוע הצמח = העם הצורח = העור הצמח = 

  ) = הרע(= הצומח רעה = מוחה הצער = עץ החומר = 

  =גימל + הה , מם, צדיק, עין, חית, ואו, ריש, הה=  'ג+ הרוח עצמה = 

  =קוני יגדל התורה ממש היא עץ החיים = 

  =התורה היא ממש עץ החיים קוני יגדל = 

  =קוני יגדל ממש התורה היא עץ החיים = 

  =משה גילת אדני יהוה מקור עץ החיים = 

  =השם אדני יהוה גילת מקור עץ החיים = 

  =אדני גילה התורה יש מקום עץ החיים = 

  =מגדלי קוני שם התורה היא עץ החיים = 

  אדני גילה יקום שם התורה עץ החיים= 
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  = הרע צומח = צער המוח = חומר העץ = ' ג+ עצם הרוח 

  =  צמח רועה= רעה צומח = 

  =גימל + חית , ואו, ריש, הה, מם, צדיק, עין= 

  =מקור דתי אין ויש מגלה עץ החיים = 

  =קוני יגדל ממש תורה היא עץ חיים = 

  =שם אדני יהוה גילת מקור עץ חיים = 

  =יש אדני גילה תורה מקום עץ חיים = 

  =מגדל שמי תורה היא עץ חיים  קוני= 

  =אדני גילה יקום שם תורה עץ חיים = 

  =קוני משה מיד יגאל תורה עץ חיים = 

  =קוני יגדל תורה היא ממש עץ חיים = 

  =קוני אמיתי יגדל ומשה רועה צמח = 

  =עצם הרוח קוני אמיתי ומשה יגדל = 

  =חומר העץ קוני אמיתי ומשה יגדל = 

  )י ומשה יגדלהמוח עצר וקוני אמית(

  המוח עצר וקוני משה אמיתי יגדל= 

  

  מטרת האדם וחייו= מטרת חיי האדם 

  =גימל + מם , דלת, אלף, הה, תיו, ריש, טית, מם=  'ג+ מטרת האדם 

  =מטרת אמת גילוי השפה מלדת מילים = 

  מטרת אמת גילוי מילים מלדת השפה= 
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  =ה חטא אדם הראשון וכלל האנושות שלא קלעו למטר

  .אני כאן קלעתי למטרה תיקנתי את ההחטאה, החטיאו את המטרה

  .התורה משתמשת עם השפה ועם המילים

  .שורש התורה מהשפה והמילים

חטא האדם והאנושות הוא לימוד התורה מבלי לדעת וללמוד את 

  .זהו החטא, א השפה והמילים הם מחטיאים את המטרה"השורש ז

ולא חטאתי , בעצם קלעתי למטרה כאן בחקירה הכוללת שעשיתי בספר

, וזוהי בעצם מטרת חיי האדם והאנושות, ולא החטאתי את המטרה

ולא מספיק לימוד התורה כפי שנוהגים כלל בני האדם כולל האדם 

  .הראשון וחוה אשתו

  וזהו תיקון החטא הקדמון

והפרי של העץ זה הדת והמצות , התורה עץ חיים למחזיקים בה

והאותיות זה המזון ,והשפה זה הגזע ,לים והשורש של עץ זה והמי

  .וכל התורה,המצות,הדת,המילים,השפה  דהינו,שיונקים השורשים

  

  = ותורה מאבא = והבורא אמת = הבורא מאות = ' ג+ אות מהבורא 

  =  האור בו אמת= ותורה באמא = 

  =גימל + אלף , ריש, ואו, בית, הה, מם, תיו, ואו, אלף= 

  =אור אלהים באותיות יום פלא משפה גילו = 

  =יום אור פלא גילו משפה אלהים באותיות = 

  יום אור פלא משפה גילו אלהים באותיות= 

  

  מטרת חיי האדם לגלות ממקור שם האותיות את אלהים הנסתר

  .שכתבתי בחקירתי זו זהו הנושא של כל הספר

  

  יום פלא בשפה גילוי אלהים מאור אותיות
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  = האור באמת = תורה באמא  =תורה מאבא = הבורא אמת 

  =  'ג+ אות אברהם = א אות מהבר ׁ= מה ברא אות = 

  26= גימל + מם , הה, ריש, בית, אלף, תיו, ואו, אלף= 

  =גילתי מול אלהים ברא פו שפה מאות = 

  =גילתי מולי אלהים ברא פו שפה ואמת = 

  =אות אברהם מאלי גילתי מולי פו שפה = 

  =ולי פו שפה הבורא אמת מאל גילתי מ= 

  =מאל גילתי מולי פו שפה  האור באמת= 

  =מאל גילתי מולי פו שפה  תורה מאבא= 

  =מאל גילתי מולי פו שפה  תורה באמא= 

  =אות אברהם מאלי לי פתאום גילוי שפה = 

  =מאלי לי פתאום גילוי שפה  הבורא אמת= 

  =מאלי לי פתאום גילוי שפה  האור באמת= 

  =ילוי שמי אברהם ג אות אלי פתאום פה ׁ= 

  =גילוי שמי הבורא אמת  אלי פתאום פה ׁ= 

  שמי אלי פתאום פו גילוי האור באמת= 

  

  22= אלהים ברא לי פו שפה מאותיות =  אות אברהם

  22= אלהים ברא לי פו שפה מאותיות =  הבורא אמת

  22= אלהים ברא לי פו שפה מאותיות =  האור באמת

  22= ה מאותיות אלהים ברא לי פו שפ= תורה מאבא 

  22= אלהים ברא לי פו שפה מאותיות =  תורה באמא
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  =  'ג+ אני ושמי יהוה = ' ג+ מהוה אין ויש 

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

  =הנה פו מיד גואל ומולו אדני מהוה אין ויש = 

  =אני ושמי יהוה אדני הנה פו ומיד מולו גואל = 

  =אלהים יהוה ינון ודוד פו יום גואל נשמה (

  )יום אלהים יהוה ינון ודוד גואל פו נשמה= 

  משמו אלהים יהוה ינון ודודי אני פו גאלה= 

  

  =גימל + תיו , יוד, תיו, שין, הה, למד=  'ג+ להשתית = השתלתי 

  =מול שויתי יהוה לנגדי תמיד = 

  =דוד גילוי נשמתי יום תהילה = 

  =דודי יום תהילה נשמתי גילו = 

  =גילוי נשמת דודי יום תהילה = 

  =דוד גילוי נשמות ימי תהילה = 

  =נשמות גילוי דוד ימי תהילה = 

  =תגליותי הנה ליומי שם דודי (

  )הנה ימי תגליות לי שם דודי= 

  =הנה ימי תגליותיו לשמי דוד = 

  =ימי הנשמה תגליותיו לדודי = 

  =דוד ותגליותי לי ימי הנשמה = 

  תגליותי והנשמה לי ימי דוד= 

  

  =אלף , ריש, בית=  אבר ׁ

  =ברא לי שפתי = 

  לפי בראשית= 

  

  =גימל + אלף , ריש, בית, הה=  'ג+ הברא 

  ברא שפתו גילה מילה= 
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  =  בתשרי 'א = אתשיג בר ׁ= ' ג+ בראשית 

  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית= 

  =ימי בראשית נולד גילוי שפתי = 

  =ילד משפת ברית יש ואין  גילוי= 

  =משפת ברית ילד גילוי יש ואין = 

  =גילוי אין ויש למד ברית שפתי = 

  =שפת ברית גילו לי מיד אין ויש = 

  אין ויש גילו לי מיד שפת ברית= 

  

  =גימל + אלף , ריש, ואו, בית=  'ג+ בורא 

  =גאל לי פו יום בראשית = 

  =יום בראשית לי פו גאל = 

  =בורא שפות  גאל לי ימי= 

  =לי ימי גאל בורא שפות = 

  מולי בי אור גאל שפות= 

  

  =גימל + אלף , ריש, ואו, בית, הה=  'ג+ הבורא 

  =הבורא שפתי לי יום גאלה = 

  =בראשית היום לי פו גאלה = 

  =האור בשפתי לי יום גאלה = 

  =בפירוש אות גילה אלהים = 

  =האור בשפתי לי יום גאלה = 

  =פת אלהים גילוי האור בש= 

  =ואלהים גילה פו בראשית = 

  =גילוי אלהים בשפת האור = 

  גילוי שפת האור באלהים= 
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  =  מצפנך המטירו= ' ג+ מצפנך טהורים 

  =גימל + מם , יוד, ריש, ואו, הה, טית, כף, נון, פה, צדיק, מם= 

  =משפטך מקדם מצאנו תורה מיד גילוי פני יהוה = 

  =יד מצאנו פני יהוה משפטך מקדם גילוי תורה מ= 

  =גילתי מצפנך מקדם פו טהור מיד מהוה אין ויש = 

  =גילתי מצפנך מקדם פו טהור מיד אני ושמי יהוה = 

  =גילתי מצפנך טהור פו מקדם מיד מהוה אין ויש = 

  =גילתי מצפנך טהור פו מקדם מיד מהוה אין ויש = 

  =גילתי מצפנך טהור פו מקדם מיד אני ושמי יהוה = 

  =פטך קדמון מתורה מצא מיד גילוי פני יהוה מש= 

  =הנה פניך מצא תורה מיד גילוי יום משפט קדום = 

  גילינו קדמוני מיד ממך מצאתי פו שפה טהורה= 

  

  =  התינוק= הנקיות = ' ג+ התיקון 

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הה= 

  =אני ויומו פו התיקון הגדול = 

  גדולאמונתי וקוני פו יהוה = 

  

  =  'ג+ הוא שמר = אור השם = אור משה 

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

  =מפרשים לגאל מהוה אין ויש = 

  אני ושמי יהוה מפרשים לגאל= 

  

  מהלשון= משה לנו 

  =גימל + נון , ואו, שין, למד, הה=  'ג+ הלשון 

  =מולנו מגן שם יהוה אדני = 

  =שלום יהוה אדני מגן לנו = 

  מושל יהוה אדני מגן לנו= 
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  =גימל + הה , פה, שין=  'ג+ שפה 

  גילה נשמה יפה = 

  

  =גימל + יוד , כף, נון, אלף=  'ג+ אנכי 

  =פלאי נכון פו מגדלי = 

  =אנכי פו לפני מגדלי = 

  =אנכי לפניו פו מגדל = 

  =פני פו אני מלך גדול = 

  =אנכי פו פני לו מגדל = 

  =אנכי פו לפניו מגדל = 

  י מלך גדול פני פואנ= 

  

  =גימל + עין , שין, יוד=  'ג+ ישע 

  יומי יש לי גן עדן= 

  

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

  יומי ישריש לי גן עדן= 

  

  =  יוצר עשה משיח= ' ג+ שורש עץ החיים 

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

  = גילתי אדני ומיד יומי הינו קדׁששורש עץ החיים = 

  = עושה משיח צעיר גילתי אדני ומיד יומי הינו קדׁש= 

  יהוה יקדיש לי מיד נשמותי ויש יצמיח אור גן עדן= 

  

  דלת, גימל, בית=  בגד= ' ג+ בד = ' ללא ג= ד גַ בֵ 

  בגד-בד ל-נעשה מ' בתוספת ג

  ד יאבד ונשאר בדגָ בַ ' אות ג

  י דתמלב גילת= מדת גילתי לב 
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  =דלת , בית, חית=  חבד

  בי תחילת דת= 

  

  =  דלת, גימל, בית= גימל + דלת , בית=  בגד= ' ג+ בד 

  מלב גילתי דת= 

  

  = בית , למד=  לב

  =דתי מלב = 

  =י בלמדת = 

  מדתי לב= 

  

  לישרא' ל-ראשית וסיים בב= ' בי פתח באות ב

  =יוד , בית=  בי

  ודתי בי= 

  

  =גימל + יוד , בית=  'ג+ בי 

  =בי גילוי מדת = 

  מילותי בגדי = 

  )בגדי השם המילים(

  

  =גימל + יוד , דלת, גימל, בית=  'ג+ בגדי 

  =לבי גילתי יום מגדל דת = 

  דתי גילתי יום מגדל לב= 

  

   = דלת ,גימל ,בית = בגד

  לי בי מגדל דתותי= 
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  =גימל + ריש , ואו, קוף, מם, הה=  'ג+ המקור = הרוקם 

  ה פו יגאל מקורמשם יהו –ממשל 

  =מקור שמים פו יהוה גאל = 

  =גאל מפו מקור שמי יהוה = 

  =יום הגאלה פו מקור שמי = 

  =משה פו ומקור ימי גאלה = 

  = ימי גאלה ופו מקור משה = 

  =אור משה גילה פו מקומי = 

  =גילוי מקום מאור השפה = 

  =גילוי השפה מאור מקום = 

  =גילוי אור השפה ממקום = 

  =שפה מקור מאום גילוי ה= 

  =גילוי השפה מאור מקום = 

  =מאור ומשפה גילה יקום = 

  =מיקום ומאור גילה שפה = 

  =מקור השפה גילוי מאום = 

  =פירוש המקום יום גאלה = 

  =אור שפה מגילוי מקום = 

  =גילוי שפה המקור מאום = 

  =גילוי שפה רוקם המאום = 

  =המאום רוקם גילוי שפה = 

  =קם שפה גילוי המאום רו= 

  גילוי מאום מקור השפה= 

  

  =גימל + גימל , שין, הה=  'ג+ השג 

  מילים ניגלה השג= 

  

  



 הצורף

 183

  =גימל + תיו , ואו, ריש, חית, תיו=  'ג+ תחרות 

  =גילוי משיח ואותי ותורתי = 

  =יש תורת חיים וגילו אותי = 

  =יש ימי תחרות וגילו אותי = 

  =ימי תחרות ויש גילוי אות = 

  יש גילוי תחרותימי אות ו= 

  

  =גימל + תיו , ואו, ריש, חית, תיו, הה=  'ג+ התחרות 

  =אלי והשגותיו תורתו החיים = 

  =אלי והשגותי תורתי והחיים = 

  =משיחי גילה אותיותיו תורה = 

  =גילוי אותיותי משיח התורה = 

  גילוי התורה משיח אותיותי= 

  

  =  ם מוצא יוםמרוק= ממקורו מוצא יום = ' ג+ יוצר מקום ומאום 

  , ואו, אלף, מם, ואו, מם, ואו, קוף, מם, ריש, צדיק, ואו, יוד= 

  =גימל + מם 

  =יום אדם אלוף ודאי גאל יקום ופו ממש יוצר מקום ומאום = 

  =ודאי יום אדם אלוף גאל יקום ופו ממש ממקורו מוצא יום = 

  =ודאי יום אדם אלוף גאל יקום ופו ממש רוקם ממוצא יום = 

  =ר מקום ומאום מיום קדום אלופים גאלו פו איש ואדם יוצ= 

  =מיום קדום איש ואדם אלופים גאלו פו יוצר מקום ומאום = 

  מיום קדום אלופים גאלו פו איש ואדם מקור מוצאו מיום= 

  

  =  'ג+ מעשה מרכבה 

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

  פהמעשה מרכבה ממנין ימי גילתי הש= 
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  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  גילה מדמים פלא מדומה= 

  

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, מם, שין=  'ג+ שם אלהים 

  מדמים מילים משפה נולד הגאל= 

  

  =  ככה בא סוד= ' ג+ כסא הכבוד 

  =גימל + דלת , ואו, בית, כף, הה, אלף, סמך, כף= 

  =ית כסא הכבוד כפל הפלאים פו מתגל= 

  ככה בא סוד פו מתגלית כפל הפלאים= 

  

  יש שמהוה יהוה וההוכחה-הזכר הוא ה  יש

  פני זכר יש= ריש , כף, זין= זכר          

  

  אין שמהוה יהוה וההוכחה-הנקבה הוא ה  אין

  פו נקבתו איןה= הה , בית, קוף, נון= נקבה   

  

  מזווג זווגים

  ים זכר ונקבה ברא אותםיהוה זכר ונקבה שנאמר בצלם אלה  

יש וצדו השני נקבה –צדו האחד זכר .  אלהים מהוה אין ויש  

  אין ויהוה מזווג ביניהם-ה  

  

  

  =גימל + הא , בית, קוף, נון, ואו, ריש, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה 

  =פני פו אמת זכר ונקבה גילו יש ואין = 

  פני אמת גילו זכר ונקבה פו אין ויש= 

  

  



 הצורף

 185

  =גימל + הה , בית, קוף, נון, ואו, ריש, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה 

  =תם גילה פניו זכר ונקבה פו אין ויש = 

  =גילה פנמיות זכר ונקבה פו אין ויש = 

  יום פני תגלה זכר ונקבה פו אין ויש= 

  ) נקבה= אין   ---  זכר= יש (

  

  =גימל + שין , חית=  'ג+ חש 

  =משיח ניגלתי = 

  ניגלתי משיח= 

  

  =  הא, ואו, הה, יוד –נכתב  לכן יהוה

  נקבה     זכר      

  אין     יש      

  הוא היא הודו= יהוה = הוא והיא הוד = 

  

  =גימל + הא , ואו, הה, יוד= גימל+  יהוה

  =יומי גאלה הוא הוד = 

  היום גדול היא הוא= 

  נקבה זכר   

  אין   יש   

  מהוה אין ויש= ומאחד אין יש , מזווג הוא היא= 

  אותם בצלמו כדמותו גם הוא עשוי מזכר ונקבה זכר ונקבה ברא

  

  אין ויש= אנושי = אנו 
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  )בפסוק נאמר על אחד ההרים(המריה = ההרים = ארץ המריה 

  =גימל + הה , יוד, ריש, מם, הה=  'ג+ המריה 

  =המריה מגדל שמי יהוה = 

  ההרים מגדל שמי יהוה= 

  

  =חית , יוד, גימל, שין, מם=  משגיח= ' ג+ משיח = ישמח 

  =יום משיח ניגלת מיד = 

  =לנו תמיד ימי משגיח = 

  משגיח תן לי מיד יום= 

  

  =גימל + תיו , עין, מם, שין, מם, ואו=  'ג+ ומשמעת = משמעות 

  גילוי מענין יומו ממש אמת= 

  

  =גימל + הה , יוד, שין, עין=  'ג+ עשיה 

  =יהוה ימי גן עדן שלי = 

  =ימי יהוה גן עדן שלי = 

  גן עדן יהוה שלי ימי= 

  

  =גימל + יוד , שין, עין, מם=  'ג+ מעשי 

  =ימי גן עדן שמי מולי = 

  ימי שמים ולי גן עדן= 

  

  =גימל + למד , ואו, קוף=  'ג+ קול 

  מפו גילו קול אדם= 

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, דלת=  'ג+ דבור 

  =מאות שלי גילתי דבור = 

  ואמת שלי גילתי דבור= 

  )ואמת= מאות (
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  =גימל + ריש , שין, ואו, אלף, הה=  'ג+ האושר 

  =פני יהוה גאל לי שם אושר = 

  =שם יהוה גאל לי פני אושר = 

  היום גאלה שורש פני אלי= 

  

  =גימל + הה , בית, ואו, טית, תיו, מם, אלף, הה=  'ג+ האמת טובה 

  )תגליות פו יהוה האמת טובה= (

  =האמת טובה תגליות מילים פו יהוה = 

  תגליות מילים טובה פו יהוה האמת =

  

  =גימל + חית , תיו, פה, תיו, תיו, מם, למד, שין=  'ג+ שלם תתפתח 

  =גילוי מידי משה מפו תחילת תמונתי = 

  =גילוי מידי פו תחית המתים לנשמות = 

  =גילוי מידי מתמונתו תפילת המשיח = 

  =גילוי מידי מתמים התפתחות לשונו = 

  =שפת תחית המתים  גילוי מידי מולנו= 

  =גילוי מידי שפות מתחילות מתמונה = 

  =גילוי מידי שפות מתחילות מתמונה = 

  =גילוי מידי מתמונה מתחילים שפות = 

  =תפילתי גילוי מיד יום תמונת המשיח = 

  =תגליותי מיומו פתחתי מיד מהלשון = 

  =מהלשון ומימי פתחתי מיד תגליותי = 

  ד תמונהימי גילו שלמותי פתחתי מי= 
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  =  'ג+ העם רכלן = מכנה רעל = הרע נמלך = מרכל ענה = הנער מלך 

  =גימל + נון , למד, כף, ריש, מם, עין, הה= 

  =מדמין גילה ממך פני לשון הרע = 

  =דמין גילה ממך פנים לשון הרע = 

  =לי מלך יהוה ממש מפנים גן עדן = 

  =לי יהוה מלך ממש מפנים גן עדן = 

  =גן עדן מיהוה מלך ממש לי פנים = 

  מיהוה מלך לי פנים גן עדן ממש= 

  

  =גימל + נון , למד, כף, ריש, מם, עין=  'ג+ עם רכלן 

  יום מלך לי פנים גן עדן ממש= 

  

  =  'ג+ משיח יוצר שעה = ' ג+ שורש עץ החיים 

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

  =מיד גילוי דתי  עה אני היום ינון קדׁשמשיח יוצר ש= 

  =מיד גילוי דתי  שורש עץ החיים אני היום ינון קדׁש= 

  מיד גילוי דתי  שורשי מחיה עץ אני היום ינון קדׁש= 

  

יסוד חשוב שממנו יצאו והתחילו האותיות והמלים מצאתי פו 

    .להיווצר

  .תזה הבסיס לכל התחלת שמות האותיות ושמות המילים הראשונו

  

= ת תורתי אמנּו= תורת אמונתי = תאור תמונתי = תורתו אני תם 

 =יאמת תורתנו = תי תורת אומנֻ = ת תורתי אומנֻ = אמונת תורתי

  =  'ג+ תי תורתנו אמִ 

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

  =פו מיד גילוי מילים ואותיות ראשונות  אנּו= 

  מילים ואותיות ראשונות  ו אנּומיד גילוי פ= 
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  תורתי אמת נּו= תורתי אמנות = תאור תמונתי 

  

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, אלף, סמך, כף=  'ג+ כסא יהוה 

  פו כסא יהוה פו מיד מלך הגאלה= 

  

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

  =תם פו מילים הגאלה = 

  =תם פו הגאלה מילים = 

  תגליםהאלהים פו מ= 

  

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

  =מילים פתאום גאלה = 

  =גאלה פו מילים אמת = 

  ממילים אתה פו גאל= 

  

  =גימל + נון , מם, ואו, קוף, יוד, פה, אלף=  'ג+ אפיקומן 

  =אדני פו מגלה פו מולו אפיקומן = 

  אלהים פו קדמון מפו גילנו פלא= 

  

  =גימל + ואו , פה=  'ג+ פו 

  פו יום גאלה= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף, הה, מם, שין=  'ג+ שם האות 

  =שפה ומילים והאמת ניגאלו = 

  =לשון מיום אמיתי פו הגאלה = 

  יהוה פו גאל מימי לשון אמת= 
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  = סדר שפתך טבעי ממך נצח גנז פו קץ גאלה

  )ממשפטים אלה יצאו שמות האותיות(

  

      גנז פו קץ גאלה    ז –ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

    =   סדר שפתך ממך  =נ         -מ  - ל  -כ  -י  -ט  - ח 

        ניצח טבע    ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

          ג –ץ  - ף  -ן  -ם  -ך  -ת 

  

  טבע ניצח       קץ גאלה פו

  =  סדר שפתך ממך  =     גנז ממך סדר

  גנז פו קץ גאלה    שפתך ניצח טבע

  

  

  פתך טבעסדר ש    ממך קץ גאלה 

  ממך נצחי גנז   =     פו ניצח סדר 

  פו קץ גאלה    גנז טבע שפתך

  

  

  =חית , צדיק, נון=  נצח

  קץ חידת ינון= 
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          ז –ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

  קץ גאלה ניצח פו     =      נ  -מ  - ל  -כ  -י  -ט  - ח 

  גנז ממך סדר טבע שפתך       ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

        ג –ץ  - ף  -ן  -ם  -ך  -ת 

  

  =ממך קץ גאלה ניצח סדר שפתך גנז פו טבע 

  =שפתך ממך גנז פו סדר טבע , קץ גאלה ניצח= 

  =קץ גאלה ניצח סדר טבע ממך גנז פו שפתך = 

  =מצפנך + קץ גאלה סדור טבעי שפת חכם גנז = 

  =' ג+ א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת = 

  =י גנז סדור קץ גאלה שפת חכם טבע= 

  חכם שפתי גנז סדור טבע קץ גאלה= 

  

  =' ג+ 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 

  =שפת סידור גץ גאלה מכח טבע גנז כמנפץ = 

  מכח טבע שפת קץ גאלה סידור גנז כמנפץ= 

  

  =  בורא אין= אור נביא = ' ג+ אני באור 

  =גימל + ריש , ואו, לףא, בית, יוד, נון, אלף= 

  =אני באור פו מול גילו לי שפת אדני = 

  =אור נביא פו מול גילו לי שפת אדני = 

  בורא אין פו מול גילו לי שפת אדני= 

  

  =גימל + שין , יוד, ריש, צדיק, ואו, יוד=  'ג+ יוצר יש 

  יוצר יש קוני דודי גילו יש אדם = 
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  =  'ג+ המשיח באמת = מחשבה אמתי 

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

  =אדני גילה מושלמים פו בי תחית המתים = 

  =המשיח באמת יום דתי התגלו פני מילים = 

  =מחשבה אמתי יום דתי התגלו פני מילים = 

  =ממפתח במילים גילתי שמות יהוה אדני = 

  =משמות אדני יהוה גילתי מפתח במילים = 

  =גילה פו מיום תחית המתים אדני בי שלם = 

  =אדני שלם גילה פו מיום בי תחית המתים = 

  מיום אדני שלם גילה פו בי תחית המתים= 

  

  :'פסוק ז' מבראשית א

  ויהי כן מעל לרקיעויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר 

  

  =גימל +  עין , יוד, קוף, ריש, למד, למד, עין, מם=  'ג+ מעל לרקיע 

  =ימוד שלמים יעיר לי פו גן עדן מקדם ל= 

  =לימוד לשמים יעיר לי פו גן עדן מקדם = 

  =עולם לישר לי מיד פו ימי גן עדן מקדם = 

  =שלמים ילדו לי פו ימי גן עדן מקדם ער = 

  ילדו לשמים פו לי ימי גן עדן מקדם ער= 

  

המים אשר מתחת לרקיע בוכים מאז שחרב בית המקדש על כך שהם 

  מהשכינה היתרה שנמצאת מעל לרקיערחוקים 
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  =  'ג+ מקור האמת 

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

  =פו שפת גאל מילים ממקום אור יהוה = 

  =מקום אור יהוה מפו שפת גאל מילים = 

  ממקום אור יהוה פו שפת גאל מילים = 

  

  =ריש , ואו, קוף, מם=  מקור

  יש פו מקום אור= 

  

  =גימל + ריש , ואו, קוף, מם=  'ג+  ורמק

  =פו ימי מקור שמו גאל = 

  =פו ימי גאל מקור שמו = 

  גאל פו ימי מקור שמו= 

  

  =גימל + ריש , ואו, קוף, מם, הה=  'ג+  מקורה

  =ממקום גילוי אור השפה = 

  =ממקומי גילו אור השפה = 

  =ממקור שמי יהוה פו גאל = 

  גאל פו ממקור שמי יהוה= 
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  :'ט פסוק א"בראשית ויחי פרק מ

  = האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים 

  )ביקש לגלות להם את הקץ(

  =אדם יקר איכה אתה משיח אמיתי בראת מסופך אור גאלה = 

  = מבראשיתאדם יקר איכה אתה חכם אמיתי סוף אור גאלה = 

  =גאלה  אדם יקר איכה אתה משיח אמיתי אמרת בסופך אור= 

  =אדם יקר איכה אתה חכם אמיתי אמרת שסוף בי אור גאלה = 

  =אדם יקר איכה אתה חכם אמיתי אמרת שבי סוף אור גאלה = 

  אדם יקר איכה אתה חכם אמיתי בראתי שם סוף אור גאלה =

  

  =גאלה פו מסוד איכה = סגלה פו ואדם איכה = האספו ואגידה לכם 

  אדם יהוה גאל סופך= 

  

  =גימל + הה , כף, יוד, אלף=  'ג+ איכה 

  =פו לך מיד גאלה יפה = 

  =אלהים פו גדלך יפה = 

  =אלהיך פו מגדל יפה = 

  =מגדל אלהיך פו יפה = 

  =מגדל יפה פו לאיכה = 

  =לאיכה פו מגדל יפה = 

  לאיכה= אלהיך  –מגדל יפה אלהיך פו = 
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  תמות ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות

  = כי ביום אכלך ממנו מות תמות 

  =תוכנם מתוך מילים באו מכות = 

  ) =מכות= מתוך (באמונתך מכות מתוך מילים = 

  מילים תוכנם באו מתוך מכות= 

  מכות ועונשים באים לאדם מתוך תוכן המילים באופן טבעי: הערה

  =ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו 

  =תו אל המדע עצמו מלך אנו טבע תור= 

  =אנו בעצם תורתו , מדע טועה, אל מלך= 

  =אל מלך עצמו טבע המדע אנו תורתו = 

  =אל כל בנו הוא טעם מדע עצם תורתו = 

  אל כל מדע בנו הוא טעם עצם תורתו= 

  

  =גימל + צדיק , ריש, אלף, כף, ריש, דלת=  'ג+ דרך ארץ 

  שלל  ישראל יגיל פרץ דת קד ׁמי פִ = 

  

  =גימל + הה , למד, בית, חית=  'ג+ חבלה 

  דת מלבי התגלה חיים= 

  

  =גימל + צדיק , ריש, אלף, הה, כף, ריש, דלת=  'ג+ דרך הארץ 

  =ה דרך ארץ מי פילל גילתי שפה קדׁש= 

  שפה קדשה מי פילל גילתי דרך ארץ= 

  

  =גימל + יוד , פה, ואו, סמך=  'ג+ סופי 

  =מסודך פו יומי גאלה = 

  =ויסודי פו ממך גאלה = 

  סודך מיומי פו גאלה= 
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  =גימל + יוד , פה, ואו, סמך, מם=  'ג+ מסופי 

  =מפו יום גאלה ממך סודי = 

  מפו סודי ממך יום גאלה= 

  

  = הנפש מאות ומילים = ' ג+ אמונת שפה ומילים 

, מם, ואו, הה, פה, שין, תיו, נון, ואו, מם, אלף=  נפשו האמת ומילים= 

  =גימל + מם , יום, למד, יוד

  =מונת שפה ומילים פו יהוה למד מאודו מיום נגאלנו א= 

  =אמונת שפה ומילים פו יהוה מאודו למד מיום נגאלנו = 

  =אמונת שפה ומילים נגאלנו פו מיום יהוה למד מאודו = 

  =נגאלנו פו מיום יהוה למד מאודו  הנפש מאות ומילים= 

  =נגאלנו פו מיום יהוה למד מאודו  נפשו האמת ומילים= 

  =נגאלנו פו מיום יהוה למד מאודו  פשו לי יום האמתמנ= 

  =אמונת שפה ומילים נגאלנו פו ואדם לומד מיום יהוה = 

  =הנפש מאות ומילים נגאלנו פו ואדם לומד מיום יהוה = 

  =נגאלנו פו ואדם לומד מיום יהוה  נפשו האמת ומילים= 

  נגאלנו פו ואדם לומד מיום יהוה  מנפשו לי יום האמת= 
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= וניהוה אמת ממקור=מקור מאמונת יהוה='ג+ הנה אמת ומקור יום 

   =הנה מקור אות מיום=מאום מהוה ריקנות=התורה קוני מאוםמ=

 =מהות קוני מהאור=מקור יהוה אומן תם=הנה מקור יום מאות=

  =קוני מאום מהתורה=הנה יום מקור ואות=תורה מקומי אמונה=

, מם, אלף, הה, נון, הה = מקומי תורה אמונה=הנה יום מקור אות=

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

  =מקור יהוה מאמונת שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה = 

  =הנה אמת ומקור יום שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה = 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  מקור מאמונת יהוה= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  מת ממקורנויהוה א= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  מהתורה קוני מאום= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  מאום מהוה ריקנות= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  ריקנות מהוה מאום= 

  =יום גאלה  שפה ומילים אנו מאודו ופו הנה מקור אות מיום= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  הנה מקור יום מאות= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  יהוה מאמונת מקור= 

  =אנו מאודו ופו יום גאלה  מאמונת שפה ומיליםמקור יהוה = 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  מקור יהוה אומן תם= 

  =ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה שפה  מהות קוני מהאור= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  תורה מקומי אמונה= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  אמונה מקומי תורה= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  הנה יום אמת ומקור= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  קוני מאום מהתורה= 

  =שפה ומילים אנו מאודו ופו יום גאלה  נה יום מקור אותה= 

  =אנו מאודו ופו יום גאלה  מקור שפה ומיליםמאמונת יהוה = 

  =אנו מאודו ופו יום גאלה  שפה ומילים  קוני מהאור מהות= 

  אנו מאודו ופו יום גאלה  שפה ומילים תורה אמונה מקומי= 
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, מם, ואו, הה, פה, שין, שרי, ואו, קוף, מם=  'ג+ מקור שפה ומילים 

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד

  =מקור שפה ומילים ומאודם פו מיד גילוי האדם ונשמה = 

  פירוש מילה מקום מפו מיד מאודו גילוי האדם ונשמה= 

  

  = גימל + מם , יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים 

  =יום דתי יגדל עץ החיים הקדמוני = 

  =הקדמוני יגדל עץ החיים  דתייום = 

  =גילו מיד עץ החיים הקדמוני  דתי= 

  צמח יהוה גילתי מיד ידע קדמוני = 

  

  = גימל + יוד , תיו, דלת=  'ג+ דתי 

  =גילו יום לדת דתי = 

  =דתי גילו לדת יום = 

  לדת יום גילו דתי= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, יוד, עין=  'ג+ עיברית 

  =גילוי נשמותי ידיעת דיבורי = 

  ידיעת נשמותי גילוי דיבורי= 

  

  =גימל+ תיו , יוד, ריש, בית, יוד, עין, הה, פה, שין=  'ג+ שפה עיברית 

  =יהוה גילוי הדיבור ידיעת נפשי נשמתי = 

  =נפשי נשמתי גילוי הדיבור ידיעת יהוה = 

  =נפשי נשמתי ידיעת הדיבור גילוי יהוה = 

  =פשי נשמתי יהוה ידיעת הדיבור גילוי נ= 

  =יש בי תורה דתי יש לי יהוה פו ימי גן עדן = 

  יש בי יהוה דתי תורה יש לי פו ימי גן עדן= 
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  =גימל + יוד , נון, פה=  'ג+ פני 

  ניגלה פו דמיון= 

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה=  'ג+ פנים 

  דמיונו מגלה פנים= 

  

  =גימל + יוד , שרי, בית, יוד, עין, בית, תיו, כף=  'ג+ כתב עיברי 

  =ידיעת שפתי גילוי יום כתב דיברותי = 

  =ידיעת דיברותי גילוי יום כתב שפתי = 

  =ידיעת דיברותי בשפתי גילוי מתוכי = 

  בי ידיעות דיברות שפתי גילוי מתוכי= 

  

  =גימל + יוד , בית, ואו, תיו, כף=  בכיות= בתוכי = ' ג+ כתובי 

  =פו בתוכי מיד גילוי אות = 

  =בי פו מיד גילוי אות כתו= 

  =יומו כפו בי דתו וגאלתי = 

  =דתו כפו בי יומי וגאלתי = 

  =דתו פו בתוכי יגאלו יום = 

  =יום דתי בתוכי פו יגאלו = 

  יום בתוכי יגאלו פו דתי= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  =מאודם גילו יום = 

  =ומאדם גילו יום = 

  מאום יגדלו יום= 
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  =גימל + כף , ואו, תיו, בית=  'ג+ וך בת= כתוב 

  =בתוכי פו גילוי אמת = 

  =כתובי פו גילוי אמת = 

  =כתובי פו יום גאלתי = 

  =בתוכי פו יום גאלתי = 

  =מכתבי פו גילוי אות = 

  =ימי כתב גילו פו אות = 

  =ימי אות גילו פו כתב = 

  =פתאום גילוי כתובי = 

  =פתאום גילוי בתוכי = 

  ילוי תוךפתאום בי ג= 

  

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

  =יום המות יום גאלה = 

  =מיהוה מאום יתגלו = 

  =ממאום יתגלו יהוה = 

  =יום מאום יהוה תגל = 

  =גילו יום מהוה אמת = 

  =גילו אמת מהוה יום = 

  =גאלתם יהוה מיומו = 

  =אות יהוה מגלם יום = 

  =יום יהוה מגלם אות = 

  =גאלת  מיהוה ומיום= 

  מיומו גאלתם יהוה= 
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  =גימל + חית , יוד, שין, מם=  'ג+ משיח 

  =יום משיח ניגלת מיד = 

  =שמו חיים ניגלת מיד = 

  )  חי-שם= משיח (

  =מיד גילו נשמת חיים = 

  גילו מיד משנת חיים= 
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  מקור שמות האותיות

  =ש ת ך ם ן ף ץ ג  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר

  = שפתך ממך סדר טבע נצחי גנז פו קץ גאלה= 

, נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית, זין, ואו, הה, דלת, גימל, בית, אלף= 

  =גימל , צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך

פני מעשה מרכבה ילד פו אותיותי מתפללים יהוה קוני גדול פניך = 

  =נפשך צימצם גנז דתי פסל תיקן מיד חטא קדמוני 

ילד מעשה , נפשך צימצם גנז דת אותיותי, יהוה קוני גדול פניך פני= 

  =ל תיקן מיד חטא קדמוני סַ מתפלל פו פָ , מרכבה

ן שפתי טוב זה פתח פו צירף מילים מאותיות מיד לי יסוד תכ ׁ קדׁש= 

לכם פני קוני (= לך נמצא לפניך גן עדן מקדם גילה קוני יהוה פני מ

  ) =יהוה נמצא

פניך פו לפני צירף מילים מאותיות גילה  נמצא קוני יהוה מלכי קדׁש= 

  =ן טוב זה פתח לי מיד גן עדן מקדם סוד שפתי תכ ׁ

נמצא פני קוני יהוה מלכי קדש פו לפני צירף מילים מאותיות גילה = 

  =ן טוב לי פתח מיד גן עדן מקדם יסוד שפתך זה תכ ׁ

ה דתי מימי מילים קדמוניות מלכי אדני יהוה פו לפננו תפילתי קדׁש= 

  =פניו שפתך ממך סדר טבע נצחי גנז פו קץ גאלה 

  .זוהי תפילה קדושה שממנה יוצאים שמות האותיות במילואם: הערה

ה הן אומרות שתפילתם קדׁש.  בין האותיות לבורא)משיח (זהו דו שיח 

יהוה אדני ופניו פו ושפתו ממנו  לכםוושמ, תם מילים קדמוניותושפ

  .סדר טבע נצחי שגנז פו קץ גאלה דהינו פו בסדר הנצחי

יח האותיות עם הבורא נברא שמם וסדרם הנצחי ומהם נולדה שִ מִ 

  .דהינו מהמילים שהאותיות יוצרות, הדת
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  ה דתי מימי מילים קדמוניותתפילתי קדׁש  

  מלכי יהוה אדני פו פניו לפננו  =

  ך סדר טבע נצחי גנז פו קץ גאלהשפתך ממ  

        

  ה דתי מימי מילים קדמוניותתפילתי קדׁש  

  מלכנו יהוה אדני פניו פו לפני  =

  שפתך ממך סדר טבע נצחי גנז פו קץ גאלה  

  

  ,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, יות  

  

  יהוה פניך לפני משה יפסל לך בלחת  

  דתו זו תורה אמיתית יצא פו  =

  משפטי קדום נכון מיד גילוי קץ  

  פנים גן עדן מקדם  

  

  פני לפניך אנכי יהוה מלך קדׁש  

  לבי ילד תפילות גילו משפט  =

  יסוד חקת התורה מצאתי פו  

  צופן זמני ימי גן עדן מקדם  

  

  הברית נכון זו דתו חת ׁמשה פיסל לֻ   

  משפט אמיתי קדום יצא פו דתי  =

  מלכי יהוה פניך לפני גילוי קץ  

  פנים גן עדן מקדם  
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  הברית פו קץ דתו חת ׁמשה פיסל לֻ   

  יצא משפט אמיתי קדום נכון זו דתי  =

  מלכי יהוה פניך לפני גילוי  

  פנים גן עדן מקדם  

  

  =   ל  מ  נ  א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ

  ס  ע  פ  צ  ק ר ש  ת  ך  ם  ן  ף  ץ  ג

  זהב וכסףצרף  כח גימלתמצא  גן עדןשקט = 

  = טית , קוף, שין=  שקט

  =שפט תיקוני = 

  קוני שפטתי= 

  =נון , דלת, עין, נון, גימל=  גן עדן

  מילתנו לינון גן עדן= 

  =אלף , צדיק, מם, תיו=  תמצא

  מקדם יצאת לי פו= 

  =למד , מם, יוד, גימל, חית, כף=  כח גימל

  מדודי מלכי מפתח גימל= 

  =פה , ריש, צדיק=  צרף

  הקדוש צירף= 

  =פה , סמך, כף, ואו, בית, הה, זין=  זהב וכסף

  זהב וכסף יהוה פניך אמת= 
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  ,יוד, טית, חית, זין, ואו, הה, דלת, גימל, בית, אלף

  =,    שין, ריש, וףק, צדיק, פה, עין, סמך, נון, מם, למד, כף

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו

  

  שפט תיקוני מילתנו לינון גן עדן מקדם יצאת

  =     לי פו מדודי מלכי מפתח גימל הקדוש צירף

  זהב וכסף יהוה פניך אמת

  

  

  מדודי מלכי פני יהוה פו אמת

  =שפט מילתנו גימל יצאת  לי       

  מפתח גן עדן מקדם תיקוני

  ינון צירף זהב וכספךהקדשי ל

  

        , 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

  

  קוי מלכי פניך לפני ילד פנים דת קדם

  =  ניגלה במשפטי נכון זה סגלה עמוקה 

  תח צירופי שמות האותיותמיד יצא מפ
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  משפט זה הינו יסוד       אדני מלך פניך לפני ילד קץ קדום פנים דתי

  היסודות ממנו ברא       ניגלה משפטי נכון זה מיד סגלה עמוקה

  הקדוש ברוך הוא את         בי מפתח צירופי שמות אותיות

והוא שמות האותיות                 

  .תלכל הדתוהמפתח                  

         אדני מלך פניך לפני בי פנים קדם דתי

         משפטי נכון זה ניגלה סגלה עמוקה

       מיד קץ ילדו מפתח צירופי שמות אותיות

  

        , 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

  

  קדם פנים דתי, אנכי מלך פני לפני

  זהו משפט יסוד =          ניגלה מיד קץ, בי סגלה עמוקה

  היסודות שממנו בא         ומשפטי נכון זה ילד מפתח

  קץ הגאלה ושממנו         צירופי שמות האותיות

  ברא הקדוש ברוך הוא               

  את שמות האותיות לפני             אנכי מלך פני לפני מגלה פנים

  שנבראו הדתות     קדם דתו סודי העמוק ניגלה משפטי 

  נכון זה מפתח צירופי שמות האותיות

            ילד בי קץ

  אנכי מקץ תפילה נגדיל קוני מלכי

    לפני פנים סודך מקדם ניפתח משפט

  זה עובדה מיד ניגלה צירופי שמות אותיות
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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

  

  אנכי מגדל תפילה נקיץ קוני מלכי

  לפני פנים סודך מקדם ניפתח משפט

  זה עובדה מיד ניגלה צירופי שמות אותיות

  

הקדוש ברוך הוא ציווה .  תפילה י אומר זו"רש, זו היא עבודה עובדה

  .את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה

  עובדה היא עבודה

להביא עובדה זו שהבאתי כאן = הקדוש ברוך הוא ציווה לעובדה 

  .למעלה והכוונה לעובדה היא לעבד את האותיות למשפט זה

  

        , 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 דתי, אנכי מלך מגלה פנים פני

  =     .ניגלה בי קץ, קדם סודי העמוק זה

  ילד מפתח צירופי , משפטי נכון

  .שמות האותיות
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  , אנכי מלך מגלה פנים פני

  =     לה ניג, לפני דתי קדם סודי העמוק

  ילד , משפטי זה נכון.  בי קץ

  .מפתח צירופי שמות האותיות

  

  , בי הקץ, מגלה פנים פני, אנכי מלך

  =     לפני דתי קדם סודי עמוק ניגלה 

  משפטי נכון זה ילד מפתח צירופי 

  .שמות האותיות

  

  , בי הקץ, מגלה פנים פני, אנכי מלך

  =     ניגלה , קדם סודי העמוק, לפני דתי

  ילד מפתח צירופי , שפטי נכון זהמ

  .שמות האותיות

  

הוא צירף ההברות , ילה היה לבורא רק ההברות של האותיותבתח

למילים בעלות תוכן משפטי זה ומתוכן זה התהווה מפתח לשמות 

  .האותיות וזהו יסוד הדת שממנו נכתבה התורה

  

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

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

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

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו

  

  אנכי חכם צלול סופי אותיותי

  )     =טהורה(= שפתי יפה לשוני רהוטה , גמצפנך

  הדיקדוק בתפילתי ילד מיד זמן

  פנים גן עדן מקדם
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  , אנכי חכם צלול, זמן גן עדן מקדם

  =בתפילתי ילד פנים שפתי יפה    הדיקדוק

  )    טהורה(= מיד לשוני טהורה 

  גכמנפץסופי אותיותי 

  

  אנכי חכם צלול הדיקדוק בתפילתי

  =     ילד שפתי גמצפנךסופי אותיותי 

  מיד) טהורה(= לשוני רהוטה  פה ׁ

  זמני פנים גן עדן מקדם

  

  יהוה פניך לפננו זמן קץ גאלה

  =טים     צירפתי אותיות למילים ומשפ

  בסוד קדמוני  , כך ילדתי שפה

  פיתחי גן עדן מקדם

  

  יהוה פניך לפננו זמן קץ גאלה    

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים    

  סוד קדמון  , כך ילדתי שפה

  בי פיתחי גן עדן מקדם

  

  יהוה פניך לפננו פיתחי קץ גאלה

     אותיות למילים ומשפטיםצירפתי 

  מוניכך ילדתי שפה בסוד קד

  זמן גן עדן מקדם
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  פני יהוה לפננו קץ גאלה    

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים    

  סוד קדמוני  , כך ילדתי שפה

  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

כל המילים וכל השמות מקורם .  לה מקור שמות האותיותממשפטים א

זהו שורש השפה שהיא שורש התורה היות , מצירופי אותיות אלה

לכן כל הצירופים , שמשפטים אלה יש בהם הגיון ומהות אמיתית

  .לכן התורה אמת, מהאותיות שיוצאים מהם אמיתי

  

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

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

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

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו

  

  קוני פניך פני יסד צילצול אותיות מילים

  =  ומשפטים ילד שפה כך מיד חקת התורה

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם יפה

  

  קוני פניני פיך יסד צילצול אותיות מילים

  =   ילד שפה כך מיד חקת התורה ומשפטים

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם יפה 
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  אותיות מילים קוני צילצול פניני פיך פה ׁ

  =  ילד שפה כך מיד יסד חקת התורה  ומשפטים

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם 

  

  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

  = פיך ילד פו שפה כך מיד קוני יסד                

  חקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם

  

  קוני צילצל פניני אותיות מילים ומשפטים

  =פיך ילד פו שפה כך מיד נביא יסד               

  התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם חקת 

  

  קוני פיך צילצל פניני אותיות מילים ומשפטים

  =כך ילד פו שפה מיד נביא יסד חקת התורה        

  פו זמן גאלת גן עדן מקדם 

  

  קוני ילד פו שפה פיך צילצל פניני      

  =  אותיות מילים ומשפטים כך מיד נביא יסד  

  דן מקדם חקת התורה פו זמן גאלת גן ע

  

  לפני גילוי גן עדן מקדם מצאתי פו   

  מטמון דתי סוד יפה תחילת פני יהוה            

  אין ויש מצלם זכר ונקבה כיפתקדש מכפיל 
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  ללא גימל סופית

  

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

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

  , תיו, יןש, ריש, קוף, צדיק, פה, עין

  צדיק, פה, נון, מם, כף

  

  פו לפני פיתחי הקץ אני צירפתי

  =אותיות למילים ומשפטים כך ילדתי     

  שפה נכונה בסוד קדמון זה

  גן עדן מקדם

  

   פו לפני פתח הקץ אני צירפתי

  =אותיותי למילים ומשפטים כך ילדתי    

  שפה נכונה בסוד קדמוני זה    

  גן עדן מקדם

  

  י יהוה פני פו נפתח לי קץבני אנכ

  =   צירפת אותיות למילים ומשפטים

  סוד קדמוני, כך ילדת שפה

  זה גן עדן מקדם

  

  בני כאן לפני יהוה נפתח גן עדן

  = מקדם צירפתי אותיות למילים      

  ומשפטים כך ילדתי שפה סוד 

  קדמוני זה קץ
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  פני יהוה לכן נפתח  נביא פו

  =למילים      גן עדן מקדם צירפתי אותיות

  ומשפטים כך ילדתי שפה

  סוד קדמוני זה קץ

  

  פו פני יהוה אני צירפתי אותיות

  =למילים ומשפטים כך ילדתי שפה     

  לכן נפתח גן עדן מקדם

  בסוד קדמון זה קץ

  

ע יתגלה "ר הזהר נבואת רבי שמעון בר יוחאי שבשנת התשגלפי ספ

  .משיח

  'ג-שעת ה

  

=        'ג+ שעתה  =השתגע  = ג-שעת ה =גילוי שנת הגאלה הצפויה 

  = עין , גימל, תיו, שין, הה=

  =עוני ימי שנתי גאלה = 

  =ימי עיון שנתי גאלה=

  =ימי אלי ינון השתגע = 

  =עונשי אמיתי ניגלה = 

  =שעוני אמיתי ניגלה = 

  =ינון ימי גאלתי שעה = 

  =ינון גאלתי ימי שעה = 

  )גילי עון איה נשמתי(

  =ה עניו גילתי אני מש= 

  אני גילתי משה עניו= 
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  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, הה, תיו, יוד, בית=  'ג+ בית המקדש 

  =גילתי בדת מקום יהוה ילד פו נשמתי = 

  גילתי פו בנשמתי דת ילד מקום יהוה= 

  

  =גימל + ריש , דלת, סמך=  'ג+ סדר 

  =סדר גילתי שממלך = 

  =גילתי לכם שם סדר = 

  י סדרשם מלך גילת= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הה=  'ג+  האור= רואה 

  =רואה שמי לי פו גאלה = 

  =שמי לי פו אור הגאלה = 

  יהוה אלי גאל ומפרש= 

  

  = גימל + תיו , מם, אלף, הה, אלף, ואו, ריש=  'ג+ רואה אמת 

  =לפי שם גילו רואה אלהים פו אמת = 

  =לפי שם גילו אור אלהים פו האמת = 

  שה גילו אור אלהים פו אמתלפי מ= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, שין, ואו, מם, מם=  'ג+ ממוש האמת 

  =יום מאום ומתגלה פני אלהים ממש = 

  יום מאום משם אלהים מתגלה פניו= 
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  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =אל ואמת פו גילוי = 

  =פו אל ויום גאלתי = 

  =אלוף ויום גאלתי = 

  =גילוי אלוף ואמת = 

  גילוי אלוף מאות= 

  

  =פו אל ויום גאלתי = פו גילוי אל מאות = פו גילוי אל ואמת 

  =  אלוף ויום גאלתי= 

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

  =גילוי אל ואמת פו פלא ומאום צידי אלוף מיד דומה לו = 

  גילוי אל ואמת פו פלא ומאום ודודי מיד דומה לאלוף= 

  

  =למד , מם, יוד, גימל, תיו, ואו, אלף=  גילו אמת= אות גימל 

  =אל דוד ומפו מילים גילו אמת = 

  =אל אדם ומילים גילו מפו דתו = 

  =דתו אדם ומילים גילו מפו אל = 

  =דוד ומילים גילו מפו אל אמת = 

  =פו דוד אל ואמת מילים גילו מ= 

  =אל ומילים מפו גילו דוד אמת = 

  =אל ומילים מפו גילו אדם ודת = 

  אדם ודתו גילו מפו אל מילים= 
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  =גימל + ריש , ואו, מם, שין=  'ג+ שמור 

  =גילנו שמי אור ממש = 

  =גילנו אושר משמים = 

  =יגאלנו  םימימשורש = 

  ימי שמי גאלנו שומר= 

  

  =גימל + יוד , תיו, דלת=  'ג+ דתי 

  =לדת דתי גילו יום = 

  לדת יום גילו דתי= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  =יומי מאום גדול = 

  גאלו יום דומים= 

  

  =גימל + הה , נון, סמך, הה, כף, ואו, תיו, מם= 'ג+ מתוך הסנה 

  =אמת ופו יומך יהוה ממך נגלה הנס = 

  'ג+ הסנה     מתוך  

  =ה האמת ממך יום סגלה נכון פו יהו= 

  =מתוך הסנה יהוה פו ממך נגאל יום = 

  =מתוכן יהוה פו יום גאלה ממך הנס = 

  =יום סגלה פו יהוה האמת נכון ממך = 

  =מיהוה ממך גילו סוף האמת נכונה = 

  =הנה סופכם יהוה יום גאלתנו ממך = 

  יהוה הנה ממך סופנו יום גאלתכם= 

  

  =הה , נון, סמך, הה, כף, ואו, תיו, מם=  מתוך הסנה

  יהוה וסוף האמת נכונה ממך= 
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  =גימל + שין , חית, נון=  'ג+ נחש 

  משיח ינון ניגלת     = 

מהנחש התחיל הרוע בעולם ומהתיקון של הנחש והפיכתו לגילוי (

  ).י תיקון הנחש מתגלה אדני משיח"א ע"משיח ינון שהוא אדני ז

  

  =גימל + יוד , כף, נון, אלף=  'ג+ אנכי 

  =      פו לנו מיד פניך גאל = 

  =כפל פו מיד ניגאלנו = 

  פו מיד לפניך גאלנו= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =יום גאלת סוד מלך = 

  לכם יום גאלת סוד= 

  

  =גימל + חית , מם, צדיק, הה=  'ג+ הצמח 

  =מחיה מתים גילה צדק = 

  צדק גילה מחיה מתים= 

  

  =גימל + ן שי, חית, נון, הה=  'ג+ הנחש 

  =הנה יומי נחש ניגלת = 

  הנה גילת משיח ינון = 

  )מתיקון הנחש גילתי משיח ינון שהוא אדני יהוה(
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  :יסוד עיקרי ממנו התחילו האותיות ושמותיהן

  = אין ויש הם יהוה אחד = ' ג+ אדני יהוה הוא משיח 

, יוד ,נון, דלת, אלף=  אני יש היה אדם וחוה= אני ושמי יהוה האחד = 

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

  =הנה אלהים ופניו אמת דלדלו וגילו פו דת = 

  =דלדלו וגילו פו דת  יהוה המאחד אין ויש= 

  =הוא והיא יחיד נשמה דלדלו וגילו פו דת = 

  =מהוה איחוד האין ויש דלדלו וגילו פו דת = 

  =ו וגילו פו דת איחוד יהוה אני משה דלדל= 

  =השם יהוה אני איחוד דלדלו וגילו פו דת = 

  =אני ומאדי החש יהיה דלדלו וגילו פו דת = 

  =הנה אלהים ופניו דלדלו וגילו פו דת אמת = 

  =אהיה חידושי אמונה וגילו פו דת אמת = 

  =אדני הוא יהוה משיח וגילו פו דת אמת = 

  =הוא יהוה וגילו פו דת אמת , אני מיד חש= 

  =הוא יהוה וגילו פו דת אמת , אדני משיח= 

  =יהוה אמין הוא חידש וגילו פו דת אמת = 

  =אהיה חידושי אמונה וגילו פו דת אמת = 

  =הנה הוא יחיש מאודי וגילו פו דת אמת = 

  =היא אמונה יהודי חש וגילו פו דת אמת = 

  =יהודי חש אמונה היא וגילו פו דת אמת = 

  =י וגילו פו דת אמת יהוה נחשי הוא מאד ׁ= 

  =י הוא יהוה וגילו פו דת אמת ניחש מאד ׁ= 

  =י ניחש הוא יהוה וגילו פו דת אמת מאד ׁ= 

  =י יהוה הוא ניחש וגילו פו דת אמת מאד ׁ= 

  =אדני יהוה הוא משיח וגילו פו דת אמת = 

  =אנשי יהיהו אדם חוה וגילו פו דת אמת = 

  =אדם חוה היו אנשי יה וגילו פו דת אמת = 
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  =אני יהוה יש אדם חוה וגילו פו דת אמת = 

  =אני יש היה אדם וחוה וגילו פו דת אמת = 

  =גדול ופה נולדו פה אותיות המילים  אדון= 

  =יהוה המאחד אין ויש פה אותיות המילים = 

  =מהוה איחד האין ויש פה אותיות המילים = 

  =אני ושמי יהוה האחד פה אותיות המילים = 

  =אמונה פה אותיות המילים  אהיה חידושי= 

  =יהודי חש אמונה היא פה אותיות המילים = 

  =איחוד יהוה אני משה פה אותיות המילים = 

  =איחד מהוה האין ויש פה אותיות המילים = 

  =אדון גדול נולדו פה ופה אותיות ומילים = 

  =איש אמונה וחד יהוה ופה אותיות ומילים = 

  =ות ומילים איחודי אהיה ונשמה ופה אותי= 

  =אהיה איחודי ונשמה ופה אותיות ומילים = 

  ן ויש אחד הם ופה אותיות ומילים יהוה אי= 

  

  = ושמי האחד אני= משיח אדני הוא = ' ג+ המאחד אין ויש 

  = אני השם איחוד = משה אני איחוד = אני ומאדי החש= 

  =ל גימ+ שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, דלת, חית, אלף, מם, הה= 

  =אדני הוא משיח גילנו פניו ילדו פו דמות האמת = 

  =אדני הוא משיח גילנו דמות פניו ילדו פו האמת = 

  =המאחד אין ויש גילנו דמות פניו ילדו פו האמת = 

  =אני ושמי האחד גילנו דמות פניו ילדו פו האמת = 

  =אני ומאדי החש גילנו דמות פניו ילדו פו האמת = 

  ילנו דמות פניו ילדו פו האמת משה אני איחוד ג= 
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  = ג + אדני יהוה הוא משיח

  =שפה אותיות ומילים חיים  אדני יהוה הוא אדון גדול נולדה פה ׁ= 

  חיים שפה אדני יהוה הוא אדון גדול אותיות ומילים נולדה פה ׁ= 

  

  =גימל + שין , חית, יוד, נון= 'ג+ ניחש = נחשי 

  =יום דתו נחשי ניגלנו = 

  לנו משיח ינוןדתי גי= 

  

  =' ג+ יוד , תיו, עין, דלת, ואו, נון=  'ג+ נודעתי 

  =אותיותי ילדו לנו יום גן עדן = 

  יום אותיותי ילדו לנו גן עדן= 

  

  :המריה= ההרים , אברהם נשלח לאחד ההרים אשר יראה

  =גימל + הה , יוד, ריש, מם, הה=  'ג+ המריה 

  =המריה יגדל יהוה ממש = 

  =שם יהוה המריה יגדל מ= 

  המריה מגדיל שם יהוה= 

  

  =יוד , נון, יוד, סמך, ריש, הה=  הר סיני

  שמי יהוה ירד סוד נכון= 

  

  =גימל + יוד , נון, יוד, סמך, ריש, הה=  'ג+ הר סיני 

  יום סודי ירד משה גילה נכון= 

  

  =גימל + גימל , נון, עין, יוד=  'ג+ יענג 

  =גילנו גן עדן ומילים = 

  לים וגן עדןגילנו ומי= 
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  =גימל + קוף , חית=  'ג+  חק ׁ

  גילתי מפו חק ׁ = 

  

  =גימל + מם , יוד, קוף, חית=  'ג+ קים חֻ 

  ) =ביקום יש חוקים(גילו מיד מפתח יקום = 

  =מיד גילוי פתח מקום = 

  מיד גילוי מקום פתח= 

  

  :חקת התורה

  =גימל + תיו , קוף, חית=  'ג+ חקת 

  =גילתי פו חקת יום = 

  חי יקום פתּוגילת= 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורה 

  גילתי אור שמו יהוה = 

אבל לא הקדוש ברוך הוא , התורה היא גילוי אור הקדוש ברוך הוא(

יהוה המאחד בין אין ויש ופניו הם האותיות שהן = הוא עצמו .  בעצמו

  ).מקור תורת משה

  

  =גימל + ואו , מם, צדיק, עין=  'ג+ עצמו 

  = נמצא מיד גילוי עמוק = 

  גאלים מיד קוני עצמו= 

  

  =גימל + קוף , ואו, מם, עין=  'ג+ עמוק 

  =עמים גאלו מפו קוני = 

  =עמי ניגאל פו מקומו = 

  מקום פו עמי ניגאלו= 
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, פה=  'ג+ פתורה 

  =פירוש האמת גילו יהוה = 

  =גילוי משה תורה היא פו = 

  =שה והיא פתורה גילוי מ= 

  =יהוה יום גאלת הפירוש = 

  =יהוה היום גאלת פירוש = 

  =אור שפה גילת יום יהוה = 

  =אור יהוה גילת יום שפה = 

  =יום יהוה גילה שפת אור = 

  =יהוה גילה שפת יום  ראו= 

  =שפת יהוה גילה אור יום = 

  =אור יום גילה שפת יהוה = 

  =גילה יהוה מפירוש אות = 

  =אמת גילה יהוה ופירוש = 

  גילוי משה איפו התורה = 

  

  = הה , ריש, ואו, תיו, פה=  פתורה

  האות פירוש יהוה= 

  

  =גימל + מם , שין, הה=  'ג+ השם = משה 

  ניגלה מהשמים= 

  

  = גימל + גימל , נון, עין, יוד=  'ג+ יענג 

  גילינו מילים וגן עדן = 

  

  = גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  =גילנו יום מאדם שלם = 

  גילנו יום שלם מאדם= 
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  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =פו גילו אל מאות = 

  גילוי אלוף מאות= 

  

  =גימל + הה , אלף, ואו, בית, נון=  'ג+ נבואה 

  =נבואה גילו לו פני האמת = 

  פנים אות גילה לו נבואה= 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, יתב=  'ג+ הברות = בתורה 

  =תגליתי בו אור שמי יהוה = 

  =תגליתו בי אור שמי יהוה = 

  =גילתי בו תאיר שמי יהוה = 

  =תהוה יום גילוי בראשית = 

  =תהוה גילוי יום בראשית = 

  =יום גאלה ושויתי הברות = 

  =ושויתי בתורה יום גאלה = 

  =וגילוי שם אהיה בתורתו = 

  =משה הוא בי גילוי תורתו = 

  =גילוי משה תורתי היא בו = 

  =גילו יש יהוה וברית אמת = 

  =גילו אמת ויש ברית יהוה = 

  =גילוי שמי אותיות הברה = 

  =גילו אותי התורה בי שמי = 

  =גילוי התורה אות בישמי = 

  =בי שמי אות גילוי התורה = 

  =שמי יהוה ובריתו גאלתי = 

   תגלו יהוה וימי בראשית= 
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  :השפה ניסח משפט ציוויבורא 

  ימי בראשיתבתגלו יהוה 

  ת-ו-ר-ב-צירף ממשפט זה אותיות ה

  =גימל + תיו , ואו, ריש, בית, הה=  'ג+ הברות = ' ג+ בתורה 

  תגלו יהוה וימי בראשית = 

  תגלו יהוה וימי בראשית, שמהם התקבל בתורה

י תגלו יהוה וימ, לייצג משפט, ציווה את הברות בתורה, זאת אומרת

  .בראשית

  

  )י אומר עמל"רש) (אם בחקתי תלכו(

  =גימל + יוד , קוף תיו, חית, בית=  'ג+ בחקתי 

  בחקתי גילתי פו יום ודתי= 

  

  =גימל + יוד , תיו, קוף, חית=  'ג+ חקתי 

  =גילוי דתו ופתח יקום = 

  =גילוי דת ופתחו יקום = 

  =חקתי פו יום גילוי דת = 

  =גילוי דתי פתחו יקום = 

  לוי דת פו יום חקתיגי= 

  

  =גימל + קוף , חית=  'ג+ חק 

  מפו גילתי חק= 

  

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת יהוה 

  =חקת יהוה ופו יום גאלת היהודי = 

  יהודי וגאלתו יהוה פתח היקום = 
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  =גימל + כף , נון, פה, צדיק, מם, גימל=  'ג+ גמצפנך 

  גמצפנךמילים  קדמון פה ׁ= 

  

  =דלת , חית, אלף=  אחד

  לתפילת אחד= 

  

  ועשיתם אתם = ם את ׁ ) לעשות(אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו 

אלוף אמיתי בתוכי גילוי מפתח ילד פו מקום דתו ומקומו שפותיו ואות 

  מילים ואות יומי שלם ופו גן עדן אמיתי) גימל(

  ת יומי שלם ופו גן עדן אמיתי מילים ואו= ועשיתם אתם 

  =זהו עמל לימוד תורה = י אומר אם בחקתי תלכו "רש

לדעתי עמל בדרך למוד שלא לפי חוקתיו של הקדוש ברוך הוא לא 

כפי שאנו  מספיק זהו עמל לשוא אבל אם עמל בלמוד תורה לפי החק ׁ

למדים פו בעזרת אות גימל וחוקי הצירוף הפנימיים של המילים הרי 

הוא יתן את כל הברכות שבאים  ואז הקדוש ברוך זהו עמל לפי החק ׁ

  .בכתוב לאחר מכן בפרשת בחקתי

  לי אמת בתוך חק= אם בחקתי תלכו 

  

  = בחקתי תלכו אם= ' ג+ לי חק בתוך אמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, כף, ואו, תיו, בית, קוף, חית, יוד, למד= 

  לי אמת בתוך חק ילדו פו פתאום דת מפו גילוי ימי= 

  

  =  לי חק בתוך אמת

  =תיו , מם, אלף, כף, ואו, תיו, בית, קוף, חית, יוד, למד= 

  =לי אמת בתוך חק ילדו פו פתאום דתי פו יומי = 

  =אם בחקתי תלכו ילדו פו פתאום דתי פו יומי = 

  לי חק בתוך אמת ילדו פו פתאום דתי פו יומי= 
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  =  'ג+ אם בחקתי תלכו 

  =גימל + ואו , כף ,למד, תיו, יוד, תיו, קוף, חית, בית, מם, אלף= 

  פו בתוכי גילוי מאלי מפתח דת ילדו יקום פו אמת= 

  

  = לי אמת בתוך חק

  =קוף , חית, כף, ואו, תיו, בית, תיו, מם, אלף, יוד, למד= 

  פו מתוכי גילוי אלי פתאום במפתח דת ילדו יקום= 

  

  בתוכי חק לאמת= אם בחקתי תלכו 

  מאות יוצרת שמות= ואת מצותי תשמרו 

  )לעשות אמת= ם את ׁ לעשות(

  ועשיתם אמת= ועשיתם אתם 

  

  =גימל+ מם , ואו, טית, אלף, תיו, צדיק, צדיק, פה=  'ג+ פצצת אטום 

  =דיקדוק גילה לי פתאום פצצת אטום = 

  =פצצת אטום גילה לי פו דיקדוק אמת = 

  =דיקדוק גילה לי פו פצצת אטום אמת = 

  דיקדוק אמת גילה לי פו פצצת אטום= 

  )פצצת גרעין אטומית(ם אטּו =ם אטוֹ 

  

  =גימל + נון , יוד, עין, ריש, גימל=  'ג+  גרעין

  =שימר לנו גילוי ימי גן עדן = 

  =שמרנו לי גילוי ימי גן עדן = 

  =גילנו שומרי גן עדן ליומי = 

  =גילנו לי ימי שומרי גן עדן = 

  =שומרי גן עדן גילנו לי ימי = 

  =שומרי גילנו לי ימי גן עדן = 

  גילנו שומרי לי ימי גן עדן= 
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  =  'ג+ אם בחקתי תלכו 

  = גימל + ואו , כף, למד, תיו, יוד, תיו, קוף, חית, בית, מם, אלף= 

  =מקום פו ילדו דת בתוכי מפתח גילוי אלוף אמיתי = 

  =מקום ילד פו דתו בתוכי גילוי מפתח אלוף אמיתי = 

  אלוף אמיתי בתוכי גילוי מפתח ילד פו מקום דתו = 

  

   = 'ג+ תם ועשיתם אִ 

  =גימל + מם , תיו, אלף, מם, תיו, יוד, שין, עין, ואו= 

  =יומי שלם ופו גן עדן אמיתי מילים ואות = 

  מילים ואות יומי שלם ופו גן עדן אמיתי= 

  

  = ועשיתם אתם, ואת מצותי תשמרו, אם בחקתי תלכו

יומי אלוף אמיתי בתוכי גילוי מפתח ילד פו מקום דתו מילים ואות = 

  שלם ופו גן עדן אמיתי

  

  =  'ג+ גרעין אטומי 

  =גימל + יוד , מם, ואו, טית, אלף, נון, יוד, עין, ריש, גימל= 

  =ליום גן עדן נולד פו גילוי שומרי אטום אמיתי = 

  לאטום אמיתי נולד פו יום גילוי שומרי גן עדן= 

  

  =גימל + טית , נון, אלף, ואו, קוף=  'ג+ קואנט 

  =לפניו גאלת אטום קוני פו = 

  =פני קוני פו לו גאלת אטום = 

  =פו לפניו יום גאלת קואנט = 

  =קטן אמת גילו פו אל ופניו = 

  =ופני אל גילו פו אמת וקטן = 

  =ופניו גילו פלא אמת וקטן = 

  פניו גילו אלוף אמת וקטן= 
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  =גימל + למד , כף, הה=  'ג+ הכל 

  מגדלי המכפלה= 

  

  =  'ג+ ציוי אמת = מציאותי 

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

  =ילדו ציוי אמת מיד גילו פו אל קדום = 

  גילוי מציאותו מיד ילדו פו אל קדום= 

  

  =גימל + הה , נון, הה=  'ג+ הנה 

  =הנה מולי הנהג = 

  הנה יהוה נגמל= 

  

  =גימל + הה  ,נון, הה, ואו=  'ג+ והנה = הנוהג 

  =ה הנה אנו מול יהו= 

  =אנו מול יהוה הנהג = 

  =הנה מול יהוה גאון = 

  =יהוה נהג לו אמונה = 

  =יהוה נהג לנו אומה = 

  =הנה יומנו והגאלה = 

  והיום הננו הגאלה= 

  

  =גימל + נון , ואו, שין, למד=  'ג+ לשון 

  =יום לשון ניגלנו אדם = 

  =ינון גילנו שלום אדם = 

  =גילנו ינון ואדם שלם = 

  ם אדם וינוןגילנו שלו= 
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  =גימל + נון , שין= 'ג+ שן 

  גילינו משנן= 

  

  =גימל + הה , פה, שין=  'ג+ שפה 

  =גילה נשמה יפה = 

  =משה ניגלה יפה = 

  =ניגלה משה יפה = 

  משה גילה פינה= 

  

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

  הנה ניגלנו משמים= 

  

  =גימל + שין , פה, נון=  'ג+ נפש 

  =ו פני נשמה גילנ= 

  =ננגן לו ימי שפה = 

  נגן לנו ימי שפה= 

  

  =  'ג+ שורש התורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, שין, ריש, ואו, שין= 

  אורי נשמה שורשי האות גילו יהוה= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם, שין, פה, נון=  'ג+ נפש מילים 

  נפש מילים המום ממגדל דודי וינון= 

  

  =גימל + תיו , מם, ואו, יוד, סמך=  'ג+ וסתמי = יסתום = יומת ס

  גילוי סוד וממך יום אמת= 
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  =גימל + מם , ואו, יוד, סמך, הה=  'ג+ הסיום 

  =ממך היסוד ומהיום גאלה = 

  היום ממך סוד יום גאלה= 

  

  =גימל + נון , מם, יוד, סמך = 'ג+ סימן = נסים 

  ינון מגלים ממך סוד= 

  

  =  'ג+ מורה לי דתו = תורה לימוד 

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

  =לימוד תורה אות ושם ילדו מיד יום גאלה = 

  מורה לי דתו אות ושם ילדו מיד יום גאלה= 

  

  = בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

  =גילוי אמת ראש אברהם מצא אש ברית מילה = 

  =אברהם מצא אש ברית מילה יום גאלתי ראש = 

  =גילוי אמת אתה ראש אברהם מצא מילה בראשית = 

  =גילוי אמת אתה ראש אברהם שמצא ברית אלהים = 

  אתה ראש אברהם שמצא ברית אלהים יום גאלתי= 

  

  =  וחשך על פני ≠והארץ היתה תהו ובהו 

  תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

  

  =  ילה מפתחאור המשיח פו לכפר עלינו ג

  מנעול מחיה מתים

  

    משיח גילה אור לכפר עלינו פו מפתח

  מנעול מחיה מתים
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  =מאנוכיות = כינו מאות = וכינו אמת = אני מתוכו = ' ג+ מאיכותנו 

  =  ואמת כינו= תוכי אומן = 

  =גימל + ואו , נון, תיו, ואו, כף, יוד, אלף, מם= 

  =אדני פו כאן יום מולו ופו גילו אמת = 

  =יום אדני פו כאן ומולו גילו פו אמת = 

  )אני כאן ופתאום פו גילו מולו יום= (

  )אני כאן ופתאום פו= (

  =אני כאן ופתאום פו מולו יומו גדול = 

  =אני כאן ופתאום פו מולו יומי גדול = 

  =גילו פו ופתאום מול אדני ויום כאן = 

  =אני כאן מולו ופתאום פו יומי גדול = 

  =פו יומו ופו מולי גאלתו אדני כאן מ= 

  אדני כאן מפו יומו ופו מולו גאלתי= 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, ריש, תיו, כף=  'ג+ כתר תורה 

  =ש יהוה פו ימי אור גילתי תוך שר ׁ= 

  =גילוי יהוה ישריש פו תורת אמך = 

  =יהוה ישריש פו גילוי תורך אמך = 

  =גילוי יהוה ישריש פו תורך אמך = 

  =לוי יהוה ישר יש פו כתר ואמת גי= 

  =גילו כתר יהוה אמיתי ופו שרש = 

  =גילוי שרש יהוה ופו כתר אמיתי = 

  פו שרש וגילוי כתר יהוה אמיתי= 

  

  יש ישר= ישריש 
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, שין, ריש, שין=  'ג+ שרש התורה 

  =הנה יהוה ישריש גילוי אושר נשמתי = 

  =יהוה ישריש אושר נשמתי הנה גילוי = 

  הנה אושר נשמתי יש גילוי יהוה ישר= 

  

  אבדה לפי הסדר א ב ג ד ה' אות ג

' י צירוף ג"ד עגה זה בד כעת שיש לנו חומר בד אפשר לתפור בבדלב א

  )מלב גילתי דת= דלת , גימל, בית= בגד =  'ג+ בד (לבד 

  הדת נתגלתה מלבי

  )ילת דתגילו מ= גימל + תיו , דלת=  'ג+ דת (

  בשיטה זו נתגלתה דתי מהלב

  = אמת לי מילה בגד = גימל + בית , למד, הא=  'ג+ הלב (

  )אלהים מילת בגד= ' ממילת אבדה לי ג= מבד גילה לי אמת = 

  ומילת אלהים מבגד, מהלב פירושו מבד גילה לי אמת

  )הלב מגלה ימי דת= גימל + בית , למד, הה=  'ג+ הלב (

  ללא גימל

  דתי מלב= דת מלבי = בית , למד=  לב(

  גילתי דת מלב=  בגד

  )האמת לי בד= אלהים בדת = בית , למד, הא=  הלב

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 233

  אות ומופת= המילה הראשונה שנבראה היא אות 

  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =גילוי אלוף ואמת = 

  =גילוי אות מפו אל = 

  =יום גאלתי ופו אל = 

  =פו אל ויום גאלתי = 

  =גילו יום אות פלא = 

  =יום אות גילו פלא = 

  =יום פלא גילו אות = 

  =ופתאום גילוי אל = 

  אלי פו יום גאלתו = 

  

  =תיו , ואו, אלף=  אות

  אות ואלי פו= 

  מאות גילוי אל וגילוי פלא וגילוי אמת=   

  וגילוי אות ומופת= וגילוי אלוף וגילוי יום גאלתי      

  

  =גימל + ואו , אלף=  'ג+ או = ת או

  =יום גאל פו אל = 

  =יום אל פו גאל = 

  =פו יום אל גאל = 

  )או פו אל= ואו , אלף= או (יום גאל אלוף = 

  )אוהברה ראשונה שנבראה (

  

  =גימל + אלף , ואו, הה=  'ג+ הוא 

  אלהים וגאלה פו= 
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  =גימל + הה , בית, כף, ריש, מם=  'ג+ מרכבה 

  =מגלה ימי מרכבה  שפתי= 

  מרכבה מגלה ימי שפתי = 

  

  =גימל + יוד , תיו, פה, שין=  'ג+ שפתי 

  =שפה גילנו היום דתי = 

  דתי גילנו היום שפה= 

  

  לפתע פתאום

  =גימל + עין , תיו, פה, למד=  'ג+ לפתע 

  =עולמי גילה פנים דת = 

  =דתי גילה פנים עולם = 

  גילה פנים עולם דתי= 

  =גימל + מם , ואו, אלף, תיו, פה=  'ג+ פתאום 

  =פתאום מגלה פו יום אלי = 

  =אלי מגלה פו פתאום יום = 

  =פתאום מפו לי יום גאלה = 

  =פתאום פו מילים וגאלה = 

  מילים פו אמת ופו גאלה= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף) = אות גימל(=  'ג+ אות 

  =אלי פו יום גאלתו = 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =גילוי אות  מאל פו= 

  =ופתאום גילוי אל = 

  =גילו יום אמת ופלא = 

  =אמת גילו יום אלוף = 

  אמת גילו פו יום אל= 
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  =גימל + נון , ואו, יוד, גימל, הה=  'ג+ הגיון 

  הגיון לנו ומיד יום גאלה= 

  

  =גימל + שין , פה, נון, הא=  'ג+ הנפש 

  =אני ינון מגלה שפה = 

  ינון אמן גילה שפה= 

  

  = 'ג+ התורה אדם כי ימות זאת 

  =יהוה מזכיר יום גאלת דת אמת = 

  יהוה גאלתי ממך רזי דת ואמת= 

  

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

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

  מילים גילו אמת מפו יום אדם גדול= 

  

  =גימל + וד י, ריש, עין, שין=  'ג+ עשיר = רעשי = שערי 

  ישרישו לי ימי גן עדן = 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הה=  'ג+ המשיח 

  =יום המשיח נגאלתי מיד = 

  =המשיח גילינו מיד אמת = 

  =גילוי אדם מחיה נשמתי = 

  גאלי מיד מחיה נשמותי= 
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  חשים= משיח 

  מי שח=  מי + חש= ישמח = מח + יש 

  חי+ שם 

  =גימל + חית , מם, דיו, שין=  'ג+ שימח 

  =נשמתי גילו מיד מחי = 

  =מחי גילו מיד נשמתי = 

  =מח מיד גילוי נשמתי = 

  נשמתי מיד גילוי מח= 

  

  =גימל + תיו , ואו, למד, גימל, תיו, הה=  'ג+ התגלות 

  =יום גדול גילתי מול יהוה אמת = 

  =יום אמת גילתי מול יהוה גדול = 

  = גילוי יהוה ממול יום גאלת דת= 

  גילוי דת ממול יום גאלת יהוה= 

  

  =הה , למד, אלף, גימל=  גאלה= ' ג+ האל 

  =מלמד לי פה גאלה = 

  לאלהים פה מגדל= 

  

  =הא , למד, אלף, גימל=  גאלה= ' ג+ האל 

  מלמד פלאי גאלה= 

  

  = 'ג+ ה טבע גאלה זַ חָ = ' ג+ חטא עגל הזהב 

  =גימל + בית , הה, זין, הה, למד, גימל, עין, אלף, טית, חית= 

  =חזה טבע גאלה הנה ילדתי ימי תגלית מילים = 

  חטא עגל הזהב הנה ילדתי ימי תגלית מילים= 
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  =גימל + למד , גימל, עין, הה, אלף, טית, חית=  'ג+ חטא העגל 

  ניגלה פתח גאלה ילדתי טעם מילים= 

  

  = גימל + ריש , דלת, גימל=  'ג+ גדר 

  משלם גילתי לי גדר= 

  

  =גימל + הה , למד, יוד, פה, תיו=  'ג +תפילה 

  =יהוה פו ילד מגדלי אמת = 

  היום מיד תפילה גדולה= 

  

  =גימל + מם , למד, ואו, עין=  עמלו= ל מעוֹ = ' ג+ עולם 

  =עולם נגיל מיד מאום = 

  =מיום עולם נגאל מיד = 

  =עולם נגיל מיום אדם = 

  =אדם נגיל מיום עולם = 

  =אנו מיד מגלים עולם = 

  =יום עולם מגלם אדני = 

  גלם עולם מיום אדני= 

  

  =גימל + מם , למד, עין, נון=  'ג+ נעלם 

  =לגן עדן מילים ממנו = 

  =ממון מילים לגן עדן = 

  למילים ממון גן עדן= 

  

  =גימל + יוד , עין, ואו, שין, עין, שין=  'ג+ שעשועי 

  =אני ויומי יש לי עונשי גן עדן = 

  =עונש אדני  יש יום גילוי ענין= 

  גילוי שמי ועניני עונש אדני = 
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  =גימל + למד , ריש, ואו, גימל=  'ג+ גורל 

  =גילו גורל מימי אדם = 

  =ימים יגלו גורל אדם = 

  מאל ימים יגדו גורל= 

  

  =גימל + ריש , דלת, עין, נון, הא=  'ג+ הנעדר 

  תורה מאלי לי גן עדן ישן= 

  

  =גימל + ריש , דלת, עין, נון, הה=  'ג+ הנעדר 

  מילה תורה לי גן עדן ישן= 

  

  =גימל + ריש , דלת, עין=  'ג+ עדר 

  ניגלתי לי שם עדר= 

  

  = 'ג+ מקור המדע = ' ג+ העדר מקום = ' ג+ הרוע מקדם 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ריש, דלת, עין, הה= 

  =העדר מקום לי פו גילוי נשמה מאמת = 

  =מאמת  הרוע מקדם לי פו גילוי נשמה= 

  =מקור המדע לי פו גילוי נשמה מאמת = 

  =אלי מקדם גילוי נשמה מפו עם תורה = 

  =תורה מאלהים קדש מפו גילנו עמים = 

  =מאלהים קדש תורה מפו גילנו עמים = 

  =מעמים גילנו פו מאלהים קדש תורה = 

  =העדר מקום מיום גאלתי לי פו נשמה = 

  =הרוע מקדם מיום גאלתי לי פו נשמה = 

  =מקור המדע מיום גאלתי לי פו נשמה = 

  =מילים מתורה קדשה גאלנו פו עמים = 

  עמים מתורה קדשה גאלנו פו מילים= 
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  =  'ג+ ציוה אמת = ' ג+ המציאות 

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

  =המציאות גילו פו מיד אלי הקדום = 

  =ציוה אמת וגילה פו מיד אלי קדום = 

  =ם קדום ציוי דת פו יום גאלה אלהי= 

  =אלי קדום ציוה דתי מפו יום גאלה = 

  =אל קדום ציוה פו מיד היום גאלתי = 

  =אלי קדום ציוה פו תמיד יום גאלה = 

  אלי קדום תמיד ציוה פו יום גאלה= 

  

  = 'ג+ הרז נעמד = ' ג+ מדען הרז = ' ג+ העדר זמן 

  = גימל+ נון , מם, זין, ריש, דלת, עין, הה= 

  =נשמה ניגלתי לנו ימי העדר זמן = 

  =נשמה ניגלתי לנו ימי מדען הרז = 

  =נשמה ניגלתי לנו ימי הרז נעמד = 

  הנה נשמת מילים ולי רזי גן עדן= 

  

  =  'ג+ החומרים = ' ג + הרחומים

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

  =מיומו גילתי אדמה מים רוח אש = 

  =אור משיח תמים יום גאלה ומיד = 

  אור משיח תמים ומיד יום גאלה= 

  )האם של אברהם אבינו(

  =אל אמת בי תברכנו = לו ברכת נביא אמת = אמתלאי בת כרנבו 

= תורת אמך לב נביא = תברכו אמת לנביא = אלי תברך בנו אמת = 

  =בני אמך בתורת אל = אני לב בתורת אמך = אני בלב תורת אמך = 

  =נברא לי בתוך אמת = לב תכני אור באמת = ני אור באמת לב תכ= 

  אב לך אמן מתורתי= אל בי אמן בתורתך = אמן בתורתי אל בך = 
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, כף, תיו, בית, יוד, אלף, למד, תיו, מם, אלף=  'ג+ אמתלאי בת כרנבו 

  =גימל + ואו , בית, נון, ריש

  = אמתלאי בת כרנבופו מיד לפני שפת מילים ואותיות גילוי = 

  =דם בך פו לפננו מיד גילוי ברית שפת מילים ואותיות אל א= 

  =גאון ילד יום לב אדני מלכי פותר פו שפת מילים ואותיות = 

  =אמן מתורתי אל בך פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות = 

  =יום אדני מלך לבי ילד גאון פותר פו שפת מילים ואותיות = 

  =פת מילים ואותיות לי יום אדני מלכי גאון לבד פותר פו ש= 

  =אני לבד גאון פותר פו יום מלכי ילד שפת מילים ואותיות = 

  =אמן מתורתי אל בך פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות = 

  =פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות  אמתלאי בת כרנבו= 

  =פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות  אל אמת בי תברכנו= 

  =פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות  בנו אמתאלי תברך = 

  =פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות  תברכו אמת לנביא= 

  =פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות  תורת אמך לב נביא= 

  =אני כלב תורת אמך פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות = 

  =מילים ואותיות  פו מיד לפני גילוי שפת אני לב בתורת אמך= 

  =פו מיד לפני גילוי שפת מילים ואותיות  נברא לי בתוך אמת= 

  'וכו =

  

  =  אברהם ילד= ' ג+ דבר אלהים 

  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, ריש, בית, דלת= 

  =דבר אלהים גדל ילד מילים ושפת אמת = 

  יגדל ילד פו ברית מילה אמת שלםאדם = 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  גילינו מאדם מושלם= 
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  =שומר עץ החיים   

  =יום צער המשיח =   

  עוצרים המשיח=   

  

  מרור משיח= משוחררים   

  

  =משחררים עץ המות   

  =מתורה מעצר משיח =   

  מעצר משיח מתורה=   

  מתורה= המותר   

  

  = גימל+ דלת , למד, יוד, דלת, ואו, דלת=  'ג+ דוד ילד 

  = דלדול דתגאלתי לומדת לו מיד = 

  =גאלתי לומדת מיד דלדול לדתו = 

  דוד ילד מאמת תגליות לדלדול= 

  

  =גימל + תיו , דלת, למד, ואו, דלת, למד, דלת=  'ג+ דלדול דת 

  = גאלת מיליםדלדול דת לומדת תולדת = 

  דוד ללדת למוד תולדת גאלת מילים= 

  

  =  גימל לי אמת= גאלת מילים 

  =תיו , מם, אלף, יוד, למד, למד, מם, יוד, ימלג= 

  =גימל לי אמת מדומים פו מיד מדלדול = 

  גאלת מילים מדומים פו מיד מדלדול= 
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  האלהים בעצמו יש ואין או אין ויש

  = 'ג+ מהוה אין מיש = ' ג+ מהוה יש מאין 

  נקבה            זכר       

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

  =יהוה אדני מיומו הנה פו מיד נגאלנו ממש = 

  =מהוה יש מאין הלמוד פו היום מיד נגאלנו = 

  =הלמוד פו היום מיד נגאלנו  אני יהוה ממש= 

  =הלמוד פו היום מיד נגאלנו  אני משם יהוה= 

  =שמי יהוה אמן הלמוד פו היום מיד נגאלנו = 

  =ד נגאלנו היום אני משה הלמוד פו היום מי= 

  אני מהוה שמי הלמוד פו היום מיד נגאלנו = 

  

  פני רזך יש=  ישפני זכר = ריש , כף, זין= זכר   

  האיןנקבתו פו = הה , בית, קוף, נון= נקבה   

  

  יש= יהוה מהוה זכר = מהוה יש ואין 

  האין= ומהוה נקבה 

משמע שהאלהים הוא בעצמו זכר , םמבראשית זכר ונקבה ברא את ׁ

  .םה כי בצלם אלהים ברא את ׁונקב

  האין= ומהוה נקבה  -- יש = מהוה זכר 

  היש= נקבת האין אלהים מהוה הזכר 

  האין= והיש האלהי מהוה את הנקבה  -- הזכר 

  =גימל + נון , יוד, אלף, ואו, שין, יוד=  'ג+ יש ואין 

  יש ואין ניגלו ואדני פו לומד= 
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  =גימל  +הא , ריש, חית, תיו, מם=  'ג+ מתחרה 

  =גאלה מימי תורתי משיח = 

  =תורה גאלתי מימי משיח = 

  תורתי גאלה מימי משיח= 

  

  = אני ושם יקום= ' ג+ אין ויש מקום 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, שין, יוד, ואו, נון, יוד, אלף= 

  =אדם פו ממולו יומו גאלנו פני אין ויש מקום = 

  =ושם יקום גאלנו פני אדם פו ממולו יומו  אני= 

  אין ויש מקום גאלנו פו פני אדם וממולו יום= 

  

  עולם האין הנקבה        עולם היש זכר  

    שנתהוה מזכרו        שהתהוה מנקבתו  

  של יהוה          של יהוה  

  
  

  כיפת             
  יהוה            

  
  

  צורת הכיפה

  אין        יש    
  
  נקבה              זכר   
  

    
  כיפה  
  יהוה  

  

  
  יש       אין

  זכר    נקבה
  
  
  

  יהוה    
  נקבה    
  וזכר    
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מאחד = אחד = זכר ונקבה ברא אתם בצלם ובדמות תבניתו של יהוה 

  .אותם מזוג זיווגים

  

  זכר ונקבה= הוא יש ואין ומהוה יש ואין ) אלהים(אדני 

  =גימל + נון , יוד, אלף, ואו, שין, יוד=  'ג+ יש ואין 

  =יש ואין ניגלו פו ואדני פו לומד = 

  =נולד פו גילוי אני ושמו אדני = 

  =אני נולד פו וגילוי שמו אדני = 

  י פו נולדגילוי שמו אדני ואנ= 

  

האין של האלהים הוא הנקבה שלו ומהאין האלוהי מתהוה היש שלנו 

הוא היש של , הזכר של אלהים, המקום ביקום שהוא הזכר, דהינו

  .אלהים מהוה את האין של היקום שהוא הנקבה

  =גימל + הא , בית, קוף, נון, ואו, ריש, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה 

  ר ונקבהפני גילו אמת אין ויש פו זכ= 

  אלהים בעצמו הוא האין ויש

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, הה=  'ג+ האין ויש 

  ניגאלנו פו ונולד שמי יהוה אדני= 

  

  = גאל שבי מחזה = שם גאל  חזה בי= יש גאל במחזה 

  = משיח גאל זהב = גאל משיח זהב = ' ג+ אל משיח זהב 

  =  בי שם אלחזה = מחזה אל שבי = באל יש מחזה = 

  =גימל + בית , הה, זין, חית, יוד, שין, מם, למד, אלף= 

  =ילדתי לו פנים דת משיח בזמן ימי הגאלה = 

  =לי מלפני גילוי ימי זמן דת החדשה באמת = 

  =מילים לפני גילוי זמן דתי החדשה באמת = 

  =זמן דת משה אבדה ניגלו לי פיתחי מילים = 

  מני דת משהפיתחי מילים לי אבגדה לנו ז= 
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  =השלם אחז בי = אל חזה בשמי ג=  'ג+ משה אחז לבי 

  שלמה אחז בי= אבי חזה שלם = 

  

  =בית , למד, הא=  הלב

  =אלהים בדת = 

  באלהים דת= 

  

  =תיו , דלת=  דת

  תולדתי= 

  

  =תיו , דלת, הא=  הדת

  לדתי האות= 

  

  =גימל + בית , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =לדת גילוי האמת = 

  =ילוי הדת לאמת ג= 

  לדת גילוי האמת= 

  

  =גימל + נון , בית, אלף=  'ג+ אבן 

  =גילת לו פנים אבן = 

  מול פני גילת אבן= 

  

  =גימל + הה , יוד, תיו, שין, הה=  'ג+ השתיה 

  השתיה מיד גילנו יהוה= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, צדיק, מם=  'ג+ מציון 

  מוצאנו מיד גילוי קדמון= 
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  =גימל + הה , יוד, תיו, שין, הה, נון, בית, אלף=  'ג+ אבן השתיה 

  =אבן השתיה הנה פו מולי גילינו דתי = 

  אבן השתיה גילינו יהוה לפני יום דת = 

  

  =גימל + נון , בית, ריש, ואו, חית=  'ג+ חורבן 

  משיח ינון וברית גאלתי= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, סמך, נון=  'ג+ נס אמת = נמאסת 

  =גילנו מלכים נמאסתם  מפו= 

  נס אמת לי  מפו ממך גילנו= 

  

  =גימל + ריש , דלת, סמך=  'ג+ סדר 

  סדר גילתי שם מלך= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  גילנו מאדם מושלם= 

  

  =גימל + יוד , דלת, ואו, בית, כף=  'ג+ כבודי 

  =בתוכי פו מיד גילו אל דת = 

  =לו דת אל בתוכי פו מיד גי= 

  =כתובי אל פו מיד גילוי דת = 

  =אמת לי כבודי גילו פו דת = 

  כבודי פו גילוי לדת אמת= 
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  =גימל + יוד , כף, ואו, תיו, בית=  'ג+ בתוכי = כתובי 

  =בתוכי פו מיד גילוי אות = 

  =אותי  מיד בתוכי גילו פו= 

  כתובי גילו אותי פו מיד= 

  

  =גימל + ון נ, יוד, אלף=  'ג+ אין = אני 

  =לפננו גילוי אדם = 

  =פניו לנו מיד גאל = 

  =נולד יום פני גאל = 

  =ינון מפליא גדול = 

  =ינון גדל יום פלא = 

  =מגדל אלופי ינון = 

  =פו מגדל אלי ינון = 

  =פננו גילו לי אדם = 

  פננו גילו מיד אל= 

  

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, דלת, דלת=  'ג+ דד אלהים 

  מהלל מילים מלדת דת פו דד גאלה= 

  

  )תפקיד האדם,בבראשית(ד את האדמה ּבֵ עָ לֵ 

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף, הא=  'ג+ האדמה 

  הפלא לגאלה מיד מאמת= 

  

  )יש=הארץ—אין=השמים(ויש + האין 

  

  =מם , יוד, מם, שין, הא=  השמים

  מדום השמים אין= 
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  =צדיק , ריש, אלף, הא=  הארץ

  ילד יש ק הארץאפ ׁ= 

  

  לנו אות מהשכל שלו= שלום לכל האנושות 

  

  =  מוסלמים יהודים נוצרים

  =המילים נוצרו מסוד ימים = 

  הימים נוצרו מסוד מילים= 

  

  = 'ג+ וכל עשב השדה טרם יצמח 

  =טבע מלך המשיח הציג דור שלם = 

  מלך המשיח הציג טבע דור שלם= 

  

  = כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ

  טרם יהוה אלהים על הארץ ואלהיך= 

  

  =  'ג+ כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ 

  =יהוה אלהים מלך ארצי המטיר עלי גאלה = 

  =יהוה אלהים מלכי המטיר על ארצי גאלה = 

  =מלאכי אלהים גאלה לעמי יצירה טהורה = 

  מלאכי אלהים גאלה לעמי יצירה טהורה= 
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  = האדם נביא אמת ילד מועד גאלה

  = 'ג+ אדמה אדם אין לעבד את הו= 

  =אבדה אני מילד מועד גאלה אמת = 

  =ה אני האל מילד מועד אמת -ד-ג-ב-א= 

  =ה לאדני אלהים מועד אמת -ד-ג-ב-א= 

  )אבדה מועד האל אדני אמת= ללא גימל (

  מועד גאלה אמת דד אלהיםנביא = 

  

  = 'ג+ וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ 

  =ה -ד-ג-ב-לי א המשיח הטהור שכלי מיצר= 

  =ה - ד- ג-ב-משיח טהור השלים לך יצירה א= 

  =ה יצירה טהורה שלי -ד-ג-ב-מלך משיח א= 

  =ישראל לבך הטהור הציג מיד המשיח = 

  =המשיח שלך טהור הציג דברי אלהים = 

  אלהים דברך טהור הציג המשיח שלי= 

  

  = וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ

  המשיח הטהור שלי צריך אבדה= 

  

  =מיד השגתי = ' ג+ שמי הדתי = ' ג+ דתי מהיש = ' ג+ היש מדתי 

  =יוד , תיו, דלת, מם, גימל, יוד, שין, הה=  השיג מדתי= השיג תמיד = 

  מלומד שויתי יהוה לנגדי תמיד= 

  

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

  ישרישו לי ימי גן עדן= 
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  = במבטי משיח גאון= ' ג+ אני שם בו מבטחי 

  =גימל + יוד , חית, טית, בית, מם, ואו, בית, מם, שין, יוד, נון, אלף= 

  =אני שם בו מבטחי ויומי אמיתי לפננו מיד תגליות דת = 

  =נביא טוב חי ממש ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  =משיח מנביא טוב ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  =בטו ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת אני משיח במ= 

  =מבטו נביא משיח ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  =ביטחוני ממש בא ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  =אני בטוח בשמים ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  =נביא ממש ביטוח ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  =יומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת נביא טוב חי ממש ו= 

  בם אני משיח טוב ויומי אמיתי לפננו מיד תגלית דת = 

  

  מבטחי בואני שם 

  =גימל + ואו , בית=  'ג+ בו 

  =בו גילוי אמת = 

  =בו יום גאלתי = 

  =גילו בי מאות = 

  מאות גילו בי= 

  )אותי בו= ובי אות = ואו , בית=  בו(

  

  =גימל + ואו , מם, שין=  'ג+ שמו 

  יום נגאלו שמים= 
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  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, מם=  'ג+ מתורה = ' ג+ המותר 

  =המותר הוא גילוי ממשי = 

  =תורה היא גילוי משמו = 

  =המותר הוא גילוי שמים = 

  =וגילו תורה היא משמים = 

  =משמי הותר יומי וגאלה = 

  =שמי מתורה ויומי גאלה = 

  השמי המותר ויומי גאל= 

  

  =גימל + הה , ריש, תיו, ואו, הה=  'ג+ הותרה = התורה 

  =התורה ושמי יהוה יגאל = 

  =יהוה הותר יש יום גאלה = 

  יום יהוה תורה יש גאלה= 

  )חיים ומות,טוב ורע,נתן לנו ברכה וקללה,מפסוקים(

  =יביט בך מהרוח = החומר יביט בך = ברכה טוב חיים 

  מריה בך ביטוחי= מרכבה ביטוחי = בי טבורי חכמה = 

  

  תורה ועמלק= למעקל תורה = קללה רע מות 

  

  =גימל + הא , ריש, תיו, ואו, הא=  'ג+ הותרה = התורה 

  =אור גאלה אות יומי היש = 

  גילוי אמת יהוה אור אש= 

  

, מם, הה, ואו, הה, יוד=  יום טוב הנה משיח= ' ג+ יהוה ממש בטחוני 

  =גימל + יוד , נון, ואו, חית, טית, בית, שין, מם

  יום טוב הנה משיח אמת ותגליתנו מיד יום אדני יהוה= 

  

  קוני בריא הנה משיח טוב= אני שם בטחוני רק ביהוה 
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  =גימל + יוד , ריש, ואו, קוף, מם=  'ג+ מקורי 

  מקורי פו גילוי שמו אדם= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא=  'ג+ החיים 

  =החיים גילו דתי מאדם = 

  =תי גילו החיים מאדם ד= 

  =דתי מאדם גילו החיים = 

  =החיים גילו יום דת אדם = 

  יום דת אדם גילו החיים= 

  

  לשוני רז המשיח עצמו = מזון לשורש עץ החיים 

  

  =  'ג+ שמור לקוני = ' ג+ מקור לשוני 

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

  =ילוי מקור לשונו אנו יום אדם ונפשו מיד ג= 

  =לקוני שמור מיד גילו אני ואדם וימו נפשו = 

  אני ונפש אדם מיד גילו יומו שמור לקוני= 
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  = תורה בי עצם משיח = משה עצמו חי  ברית= ברית המשיח עצמו 

= חיברתי השם עצמו = משיח בעצמי תורה = בי עצם תורה  משיח= 

= שער המצות בחיים = יברתי משה עצמו ח= חיברתי משה עצמו = 

  = עצמותי משה חברי =משה חיבר עצמותי = החיים במצות שער = 

, צדיק, עין, תיו, ריש, ואו, מם, שין, בית= ' ג+ בשמורת עץ החיים = 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא

  =בשמורת עץ החיים אני קדש אמיתי מיד גילוי יומי ודתנו = 

  =דש אמיתי מיד גילוי יומי ודתנו ברית המשיח עצמו אני ק= 

  'וכו= 

  =בשמורת עץ החיים קוני אין ויש גדול אמיתי ומיד ימי דתו = 

  'וכו =

  

  = 'ג+ הרצון הותר = נוצרה תורה = תורה הרצון 

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

  =הרצון הותר גילוי יהוה קדש אמת אין ויש = 

  =גילוי יהוה קדש אמת אין ויש  תורה נוצרה= 

  =תורה הרצון גילוי יהוה קדש אמת אין ויש = 

  =גילוי אין ויש יהוה קדש אמת תורה נוצרה = 

  גילוי אין ויש יהוה קדש אמת הרצון הותר= 

  

  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש, הה=  'ג+ הרצון 

  = הרצון גילו היום אני קדׁש= 

  =הרצון קדום גילה אין ויש = 

  =גילו היום אני הרצון קדש = 

  =קוני שדי יום גאלה נוצרה = 

  =קוני שדי היום נוצר גאלה = 

  מרצון גילו יהוה אני קדש= 
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  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש, הא=  'ג+ הרצון 

  רצוני אין ויש יקדמו גאלה= 

  

  =חית , ואו, ריש, מם=  מרוח= חומר 

  משיח מאורותי= 

  

  = יום קוני אות שער מצותי= ' ג+ יש מקורות עצמותי אין ו

, יוד, אלף, יוד, תיו, ואו, מם, צדיק, עין, תיו, ואו, ריש, ואו, קוף, מם= 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון

  מקורות עצמותי אין ויש ולשוני קדמוני פו מיד אלי אדני וגודלו = 

  =פניו ויומו 

פניו וגודלו פו מקורות עצמותי אין ויש ולשוני קדמוני אלי אדני = 

  =ומיד יומו 

יום קוני אות שער מצותי ולשוני קדמוני אלי אדני פניו וגודלו פו = 

  ומיד יומו

  

שהוא אין ויש ) להתחבר= לידע , להתחבר= לדעת (רצון אלהים שנדע 

. הזכר, מהוה את עולם היש, האין, שהם נקבה וזכר ושהוא מהנקבה

הנקבה ושהוא המיזוג בין , מהוה את עולם האין, היש, ושהוא מהזכר

כפי שאמר שלמה , היש והאין והוא אחד המאחד ביניהם והכל אחד

  .המלך זה לעומת זה עשה אלהים

  .נוצר יש מאין ואין מיש= מהרצון 

  

  פרי העץ הם המצות של התורה שהיא עץ החיים

  =גימל + צדיק , עין, הה, יוד, ריש, פה=  'ג+ פרי העץ 

  נקיהציוה גדר לידע ימי שפה = 
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  =גימל + הה , פה, יוד, כף=  'ג+ כיפה 

  =מגדל  יהוה פיך פה ׁ= 

  = מגדל יהוה פיך פה ׁ= 

  יהוה מגדל כפיפה= 

  )את ההר כגיגית,יהוה כפף את התורה על ישראל (

  

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

  ) =מכפף כיפה(= גאלה יהודי מכפף = 

  ) =מכפף כיפה(יהודי מכפף גאלה = 

  =יהוה מיד כפף גאל = 

  =ימי גאלה כפף הוד = 

  כיפה פו מיד גאלה= 

  

  ואין מיש –יצירת יש מאין 

  מאציל ממנו יש ואין

  

5-      4 -      3-      2-      1-      0      1      2      3      4       5  

  

  

  

  יש זכר      כיפת יהוה      אין נקבה

  

  אותםיהוה מזוג ומאחד את האין ויש שיצר ומהוה 
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  =גימל + ריש , ואו, עין, קוף=  'ג+ קעור 

  גילוי קעור פו שם אין = 

  

  =גימל + ריש , ואו, מם, קוף=  'ג+ קמור 

  ימי גאלו פו יש קמור= 

  צינור= נוצר               

  מהוה                אין   קעור נקבה      שמים

  אין מיש                      

  רנוצ                קרום ההר כיפת אלהים  

  צינור              זכר ונקבה= הוא עצמו יש ואין   

  מהוה                      

  יש מאין                קמור זכר יש הר הארץ

לכן השם ציוה על אברהם , מקום חיבור מרכזי לאין ויש – פסגת ההר

אשר הראך אחד ) המריה(= לעקוד את יצחק על פסגת אחד ההרים 

  ).המריה(=מכל ההרים 

  

  שמים דמוי האין           מהוה אין ויש

  בעולם הבא האמת              

  הארץ דמוי היש      רצון  נורנוצר צ       מאחד אין ויש

  עולם הזה השקר              

  .פסגת ההר היא שער השמים

  עזרי מאין יבא ׁ ) המריה(= השא עיני אל ההרים 

  עזרי מאם יהוה עושה שמים וארץ

  

  = מם , יוד, מם, שין, הא=  השמים

  אשה= השמים דומים אין = שה דומים ממין א
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  =צדיק , ריש, אלף, ואו=  וארץ

  איש= אלי פוקד וארץ יש = קוד ארץ לי פו איש = 

  

  =תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית=  בראשית

  =דתי פו ברית אין ויש שלי = 

  =ברית דתי פו אין ויש שלי = 

  אין ויש פו ברית דתי שלי= 

  

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

  גילת פו מיד ברית אין ויש שלי= 

  

ראשית ' זהו הזיווג ביניהם אין ויש הם ב, ברית אין ויש שגיליתי פו

  .'ב- לכן התחיל ב, עולמות' עולם הזה ועולם הבא כפי שאומר ראשי ב

  =  'ג+ בראשית 

  =שפת ברית גילו לי מיד אין ויש = 

  =ת אין ויש גילו לי מיד שפת ברי= 

  =לשפת ברית גילו מיד אין ויש = 

  גילוי ישיר בי ילדנו שפת אמת= 

  

  פו מול ברית מילה= מפרים לי בתולה 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, ואו, תיו, בית=  'ג+ בתולים 

  מיד מולו גילוי יום דת באמת= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, יוד, עין=  'ג+ עיברית 

  ת ודתייום שדי גילינו עיברי= 
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  =גימל + מם , יוד, ריש, עין, שין=  'ג+ שערים 

  ימי ישרישו לי גן עדן= 

  

  ויפח באפיו נשמת חיים

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, תיו, מם, שין, נון=  'ג+ נשמת חיים 

  מיומו גילינו מיד דתנו נשמת חיים= 

  

  =גימל + הה , בית, ריש, תיו, מם=  'ג+ מתרבה 

  ם מתרבהגילוי אמיתי ש= 

  

  =  מצא לי אין ויש= ' ג+ מאציל אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, למד, יוד, צדיק, אלף, מם= 

  =מאציל אין ויש ומיד לפני אדני גדול וקדום לומד פו = 

  מצא לי אין ויש ומיד לפני אדני גדול וקדום לומד פו= 

  

  =  אין ויש באור= ' ג+ בורא אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, אלף, ריש, ואו, יתב= 

  בורא אין ויש פו לפני גילוי שמו אל אדני ודתו = 

  

  = אדני ופניו נולדנו יומי גאלה+ ' ג+ מיצר אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, ריש, צדיק, יוד, מם= 

  ושלנו+ דום יגדילו אדני ק לשונומיצר אין ויש פו מיד = 

  

  =  'ג+ עושה אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, הה, שין, ואו, עין= 

  =עושה אין ויש היום ניגאלנו ופו ילדנו אדני = 

  עושה אין ויש אדני נולדנו ופניו יומי גאלה= 
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  =שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף=  אין ויש

  אדני פו ונולדו אין ויש= 

  

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף=  'ג+  אין ויש

  =אין ויש נולדו מפו גילו אדני = 

  =גילו אדני מפו נולדו אין ויש = 

  =אין ויש פו לנו יום אדני גדול = 

  =גילו פו מאדני נולדו אין ויש = 

  אין ויש נולדו גילו מפו אדני= 

  

  מקור שמות האותיות

        , 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

  ונקבהאין ויש מצלם זכר  כיפתקדש מכפיל 

  

  

  

  

  אחד המריה= אחד ההרים 

  =גימל + הא , יוד, ריש, מם, הא=  'ג+ יה המר

  אור שמי יהוה מיד גאל= 
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  מקור שמות האותיות

        , 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
  

      יפה לדת אדני קוני פיך מלמד

  =         תפילתי כאן מיד ניגלה לפני

  עץ החיים קדום שמור בתוך גן

  זה סוף קץ ימי מות
  

  אדני קוני שופט פיך מלמד לי יפה

  תפילת דת כאן מיד ניגלה לפני

  עץ החיים קדמון שמור בתוך גן

  זה סוף קץ ימי מות
  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, נון, יוד, אלף=  'ג+ אין מקום 

  אין מקום אלוף פו ממנו גדולים = 

  =אצילות בריאה יצירה עשיה  =

  =יהוה ארץ עיברית שלי יצאה = 

  =יהוה ארצי שלי עברית יצאה = 

  =ארצי העברית שלי יהוה יצא = 

  =עיברית שלי יצאה ארץ יהוה = 

  =ארץ שלי יצאה עיברית יהוה = 

  =יהוה שלי יצאה ארץ עיברית = 

  =יהוה  בראשית ארצי יעצה לי= 

  )בראשית יצא עליה יצריהוה (

  )עליה יצא בראשית יצריהוה (

  ארצי יעצה לי בראשית יהוה= 
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  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, שין, יוד=  'ג+ יש מקום 

  יש מקום מאום פו ממני גדולים= 

  

  מעולה= העולם     = ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם

  מכיל= מלכי     =יהוה הנה אור אמת ובי כלול כל העם = 

  כלום= מולך      =יהוה הנה אור אמת בכי כלול כל עולם = 

  =הנה אור מהוה אותי בי כלול כל העם = 

  =העמל כלול בי הנה אור כמהוה אותי = 

  =עמלך כלול בי הנה האור מהוה אותי = 

  )יהוה הנה בי כלול כל אור אמת העולם(

  =יהוה מעולה הנה בי כלול כל אור אמת = 

  אמת הנה בי כלול כל אור העולםיהוה = 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, בית=  'ג+ בתורה 

  ) ='גילוי האות ג(גילוי האות יום בראשית = 

  האות גילוי יום בראשית= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא=  'ג+ הותרה = התורה 

  =היום יש אור הגאל אותי = 

  אור שמי יהוה גאל אותי= 

  

  =נון , יוד, אלף, שין, יוד=  ן ישאי= יש אין 

  =אני פו ינון של דודי = 

  =אני פו דודי של ינון = 

   דודי וינוןנפש אלי = 

  

  =נון , יוד, יוד=  יין

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

  = אני שמי דודי גילנו לו פני = 

  = גילנו שלומי אני פני דודי= 

  =לנו גילוי אנו פני שם דודי  =

  =גילו לנו אני פני שמי דודי = 

  =גילנו ימי דודי אני לו נפש = 

  =גילו לנו מיד אדני ונפשי = 

  ) פני אדני הם אין יש(=  לשון אדני מיד גילו פניו= 

  

  =גימל + שין , יוד=  'ג+ יש 

  גילנו מיד יש= 

  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אין 

  =למד אין גילנו פו = 

  =גילנו פו אני למד = 

  =מפו גילנו לאדני = 

  אלוף ניגלנו מיד = 

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

  =כיפה פו מיד גאלה = 

  גאלה פו מיד כיפה= 

  

  אין        יש    

  נקבה        זכר    

  יש        כיפת      אין  

  זכר        אדני      נקבה  

  יהוה        

  =אדני מהוה יש מאין ואין מיש 

  =מנקבה ונקבה מזכר זכר = 

  מהוה בצלם בדמות תבנית =
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  =מם , יוד, כף, פה, הא=  הפכים= מכיפה 

  מיד מפו גאלה מכיפה = 

מכיפה מקבלים הפכים שהם זכר ונקבה שהם אין ויש המתהוים 

  .מאלהות הכיפה

כי בצלם (הכיפה היא סמל לעצמותו של אלהים שהוא זכר ונקבה 

מצורת הכיפה , ן הוא אין וישכ- כמו, )אלהים ברא אתם זכר ונקבה

  צורת האין, מתהוה מקום היש ואין מקום

  הזכר= המקום = נוצר יש מאין 

  

  הנקבה= חוסר מקום = ונוצר אין מיש 

  

  מאיחוד אין ויש= יהוה אחד 
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  מקור שמות האותית

  

        , 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 כיפתקדש מכפיל 

  

  הפכים= כיפה מ  

  

  

  

  

  

  יש    כיפת    אין 

  זכר    יהוה    נקבה

  זכר ונקבה    

י הוא כיפת יהוה מהוה יש מאין ואין מיש מהזכר נקבה ומהנקבה אדנ

  .זכר בדמותו ובצלמו בתבניתו
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  מקור שמות האותיות

  

  פני יהוה לפננו קץ גאלה צירפתי אותיות

    למילים ומשפטים כך ילדתי שפה סוד קדמוני

  זיכני במפתח גן עדן מקדם

  

  יום קץ לפני פני גאלה צירפתי אותיות

  שפטים כך ילדתי שפה נכונהלמילים ומ

  בסוד קדמון זה פיתחי גן עדן מקדם

  

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

  כיפה פו מיד גאלה= 

  

  אחד המריה= אחד ההרים 

  =גימל + הא , יוד, ריש, מם, הא=  'ג+ המריה 

  אור שמי יהוה מיד גאל= 

  

  =  אצילות בריאה יצירה עשיה

  =ה יהוה שלי ארצי עברית יצא= 

  =ארצי העברית שלי יצא יהוה = 

  יהוה יצאה ארצי עברית שלי= 

  

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

  לשון אדני מיד גילו פניו = 

  )פני אדני הם אין יש(
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  =  'ג+ יהוה אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, הה, ואו, הה, יוד= 

  =וה אדני הגדול הוא אין ויש ופו נולד יום יה= 

  יהוה אדני הגדול הוא אין ויש פו נולד יומו= 

  

  =גימל + הא , בית, קוף, נון, ואו, ריש, כף, זין=  'ג+ זכר ונקבה 

  זכר ונקבה ופנים גאלתי פו אין ויש= 

  

  =גימל + עין , גימל, ואו, שין, מם=  'ג+ משוגע 

  = מילים לנו ימי משוגע גאן ׂ= 

  משוגע לנו ימי מילים גאן ׂ = 

  

  =גימל + שין , פה, נון, הא, למד, ואו, חית=  'ג+ חולה נפש 

  =פננו משיח אמיתי ונולדה גאלה = 

  =ינון פו משיח האמת ילדנו גאלה = 

  =גאלה ילדנו פו אמת ינון המשיח = 

  =ינון המשיח ילדנו פו גאלה אמת = 

  =לה אדני גאון ואמיתי חולה נפש מ= 

  =ולה נפש אדני גאונות המילים ח= 

  לה גאון ואמיתיחולה נפש אדני מ= 

  

  =תיו , מם, אלף, הא=  האמת

  אלהים פו אמת= 
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  =גימל + תיו , מם, אלף, הא=  'ג+ האמת 

  =מילים אמת פו גאלה = 

  =מילים פתאום מגלה = 

  =גאלה פו מילים אמת = 

  גאלה פתאום מילים= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  עולם האמת מגלים פו מלמד הוא אין= 

  

  =גימל + ריש , קוף, שין, הה, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם השקר 

  =עולם השקר גילו פנים מדמין הוא יש = 

  =אלהים השריש לי יום פו מקום גן עדן = 

  =אלהים השריש מולי גן עדן פו מקומי = 

  ה שרש מילים פו מקום גן עדןאלי יהו= 

  

  ן משיח אמתינּו= נשמת חיים  אנּו

  ערבי= עירב = עברי 

  =  'ג+ עירב אין ויש 

  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף, בית, ריש, יוד, עין= 

  =אדני שדי גילנו פניו לו דת ויום עירב אין ויש = 

  יש לי בי אדני ופניו אורו ודתי שלי יום גן עדן= 

  

  =גימל + תיו , ואו, שין, נון, אלף=  'ג+ אנשות 

  =גילתי פו מולנו אני שונא = 

  =גילנו פו לנו שונא אמיתי = 

  אני מולי גילנו פו אנשות= 
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  =גימל + יוד , אלף, נון, ואו, שין=  'ג+ שונאי = אנושי 

  =שונאי גילנו מפו לנו אדני = 

  אנושי גילנו מפו לנו אדני= 

  

  =גימל + אלף , ריש ,חית=  'ג+ חרא 

  פרי משיח לגאלתי = 

  

  =גימל + יוד , נון, דלת, אלף=  'ג+ אדני 

  למד לי דת פו ניגאלנו= 

  

  =גימל + למד , בית, זין=  'ג+ זבל 

  =לבי גנז דת מילים = 

  =גנז לי בדת מילים = 

  גנז לי דת במילים= 

  

  ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, תיו, מם, שין, נון=  'ג+ נשמת חיים 

  =נשמת חיים מולי ניגוני דתו דומים = 

  =נשמת חיים לי דתו וניגוני מדומים = 

  =נשמת חיים לי ניגונו ודתי מדומים = 

  =נשמת חיים לי יום דת וניגון דומים = 

  מימים ניתגלו מיד משיח ינון ודתו= 

  

  =גימל + הה , יוד, יתח, שין, פה, נון=  'ג+ נפש חיה 

  =פני דתנו ניגלה משיח יהוה = 

  משיח דתנו ניגלה פני יהוה= 
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  =חית , יוד, גימל, שין, מם, הא=  המשגיח= ' ג+ המשיח 

  =מימי המשיח גאלנו דתי = 

  =מימי דתי גאלנו המשיח = 

  =גילינו מיד המשיח אמת = 

  =אדני מהיום גילת משיח = 

  =ימי דתנו אלהים משגיח = 

  =דתנו ימי אלהים משגיח = 

  =אלהינו משגיח מימי דת = 

  מימי דת אלהינו משגיח= 

  

  =חית , יוד, גימל, שין, מם, הה=  המשגיח= ' ג+ המשיח 

  =משגיח מילים והנה דתי = 

  הנה דתי ומשגיח מילים= 

  

  =תיו , ואו, למד, גימל, תיו, הא=  'ג+ התלות = התגלות 

  =לימוד אותיות יום גאלה = 

  אותיות לו מיד יום גאלה= 

  

  עקבות

  =גימל + ואו , נון, יוד, תיו, ואו, בית, קוף, עין, בית=  'ג+ בעקבותינו 

  קוני ואותיותיו פו ולבו בי גן עדן אמיתי= 

  

  =  'ג+ מהראוש = מהאושר = אור משה 

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

  שם מילה ראשונה פו ימי גאל = 

  

  =הה , שין, מם, ריש, ואו, ףאל=  אור משה

  פו שמי הראשון אלהים= 
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  =  אוצרי המטמון= ' ג+ נמצא יום טהור 

  =גימל + ריש , ואו, הא, טית, מם, ואו, יוד, אלף, צדיק, מם, נון= 

  =אלי וגאלי מקדם טמן פו תורה ומיד מוצא אין ויש = 

  =אלי טהור קדמוני אין מאום גילו מיד מוצא שפתי = 

  =קדמון טהור ימי מאום גילו מוצא שפתו  אדני אלי= 

  =אלי גאלי קדום טמון פו יש מאין ומיד מוצא תורה = 

  אני טהור אלי קדמון מאום מיד גילו מוצא שפתי= 

  

  =גימל + הה , מם, שין, נון, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור נשמה 

  =ניגאלנו פו מילה ראשונה משמי = 

  =משמי הראשון אלהים פו ניגלנו = 

  =אמן גילה פו ימי לשון ראשונה = 

  נאמן ניגלה ימי אור לשון ושפה= 

  

  =גימל + הא , שין, מם, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור משה 

  אני שמי משה גאל ישראל = 
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  החיים

  

אלהים שם את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך 

  .עץ החיים

  .לעץ החיים, התורה היא הדרך .1

שהיא הדרך , ותו הוא השפה שממנה מורכבת התורההעץ בכלל .2

 .לעץ החיים
) שהיא העץ(ענפי העץ הם המשפטים שמרכיבים את השפה   

  .שהיא הדרך לעץ החיים, וממנה התורה  

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

שהיא , שממנה התורה) שהיא העץ(שמרכיבים את השפה ) העץ

  .הדרך לעץ החיים

שהם (שמרכיבים את המילים ' ב-'רשי העץ הם האותיות אשו .4

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

שהיא , וממנה התורה) שהיא העץ בכללותו(מורכבת השפה 

 .הדרך לעץ החיים

 החייםשמות האותיות הם המזון לשורשי העץ שמהוה את  .5

נים בית במילואם ובצירופים השו-שמות האותיות אלף(

היוצאים מהם מהווים את המזון והחיים לענפים ולעלים 

אל ) 'ב-'שהם אותיות א(דרך שורשי העץ ) השונים לכללות העץ

ומשם אל ענפי העץ שהם המשפטים ) שהם המילים(גזעי העץ 

שהיא הדרך , ומשם אל כלל העץ שהוא השפה שממנה התורה

 .לעץ החיים שהבאתי כאן
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  = גאלתי היום משה = גילוי משה האמת = יום השגת אלהים 

  =יהוה גאלת שמים = ממשה גילה אותי = גאלתי יהוה ממש = 

  = ' ג+ היום האמת שלי = ' ג+ משלים את יהוה = 

  =' ג+ ואתה ימי השלם = ' ג+ אתה הגילוי ממש = 

  =' ג+ אתה ימי השלום = ' ג+ האות ימי השלם = 

  'ג+ שם יהוה לי אמת = 

  

   = 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 ממולו מיד יהוה אדני גדול = 

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

  =אתה ימי השלום ופו ממול מיד יהוה אדני גדול = 

  = 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 יוצרת קדֻ גילוי יום אלי ופו מיד האמת = 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד תורתי מצאה קדֻ = 

  =ה גילוי יום אלי ופו מיד תיארת מצוה קדׁש= 

  = גילוי יום אלי ופו מיד תמצית האור הקדׁש= 

  =ש גילוי יום אלי ופו מיד אתה מצורתי הקד ׁ= 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד האות מיצרת קדֻ = 

  =וי מצאתי תורה ופו מיד גיל יום אלי הקדׁש= 

  =ופו מיד גילוי האת יוצרת  יום אלי הקדׁש= 

  =ופו מיד גילוי תורתי מצאה  יום אלי הקדׁש= 

  =ופו מיד גילוי תיארת מצוה  יום אלי הקדׁש= 

  ופו מיד גילוי תמצית האור יום אלי הקדׁש= 

  

  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 = 

  

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

  =יהוה  על אמיתי פה ׁ גאן ׂ= 

  =על אמיתי  יהוה פה גאן ׂ= 

  =אני וימי פה עת גאלה = 

  אני יהוה מפתיע גאלה= 
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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 = 

  =האל גילו פו פלא מיד אנו מתוכן = 

  =פלא מיד אנו מתוך האל פו גילנו = 

  תוך האל פו יום פלא מיד נגאלנו= 

אדם צריך בהתנהגותו ובמעשיו בעולם לקלוע לכונת האל ולאמון באל 

  .ויראה פלאים ויביא גאלה לעצמו

  

  =  'ג+ תורת המשיח = שמחת תורה 

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

  =שיח היום גילו דמותי אין ויש תורת המ= 

  =שימחת תורה היום גילוי דמותי אין ויש = 

  =מהתרחשויות היום גילוי דמותי אין ויש = 

  משה תחרותי היום גילוי דמותי אין ויש= 

  

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

  =אדני ותורה גילו פו אין ויש מקום = 

  =מו אדני פו גילוי אני מקום תורה וש= 

  =תורה ושמו אדני פו גילוי אין מקום = 

  =אורי ונשמה דתו פו גילוי אין מקום = 

  אורי ונשמה דתו פו גילוי אני מקום= 
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  =גימל + הא , מם, חית, למד, מם=  'ג+ ממחלה = מלחמה 

  =אמת מיד מגלים מלחמה = 

  =אמת מיד מגלים ממחלה = 

  היםמגלים מאל דת ממח= 

  

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

  =המילים נגון נשמה = 

  =נשלמים יהוה מנגן = 

  =הנה לי שמים מנגון = 

  =נגון משלם הנה ימי = 

  =יהוה נשלם מנגונים = 

  =נגוני נשמה ממילה = 

  נשמה לנו מנהיגים= 

  

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

  לב גילה מיד אמת= 

  

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

  =אומן גדול מנהיג מילים = 

  =מנהיג מילים אומן גדול = 

  מינהג מילים אומן גדול= 
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  =' ג+ להתחכמות = מתו תגלה חכ ׁ = ' ג+ מתוך תחלה 

  =  מותתגלה חכ ׁ= התגלות חכם = 

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

  =לוי יום האמת מתוך תחלה פו מיד גי= 

  =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 = 

  =יום אלהים ותגליתו פו תמיד חכמה = 

  =ליתו היום פו מיד חכמת אלהים ותג= 

  =יהוה גדל ממך פתח מילים ואותיות = 

  =הוא מולך פו מיד גילו 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 = 

  פו מיד גילוי יום האמת תוכלת המח ׁ =

  

  =  'ג+  קוני המפתח=  פה תיקון מח ׁ

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

  =קוני המפתח פו גילו אדני ויומו האמת = 

  =תיקון מח פה גילו אדני ויומו פו האמת = 

  פה תיקון מח וגילו פו אדני יומו האמת= 
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  =  כח השם= כח משה =  'ג+  מהחשך

  =גימל + כף , שין, חית, הא, מם= 

  =גילתי פה אני ממש חכם = 

  =י משפת המילים כח גאנ ׂ= 

  =ים שפת המילים כח גאנ ׂ= 

  =מימי חכם שפתי נגאלה = 

  =חכם נגאלתי מימי שפה = 

  =פנים גאלתי ימי מהחשך = 

  =פני חכם ימי גאלת משה = 

  =חכמים גאלתי פני משה = 

  =מילים  כמה גאן ׂשפתי ח= 

  =מילים שפתי חכמה  גאן ׂ= 

  =גולת פה ממך אני משיח = 

  =חכם גאל פה ימי נשמתי = 

  =מימי החכם גאלת נפשי = 

  =מימי חכמה גאלת נפשי = 

  =פני המשיח ממך גאלתי = 

  =מחיה נפשי ממך גאלתי = 

  =אמן חכמים גילתי שפה = 

  =מחיה מתים יגאל נפשך = 

  =ה מכח אמנים גילתי שפ= 

  =חכם שפה גילתי אמנים = 

  =ימי גאלתי מנפש חכמה = 

  מנפשי ימי גאלת חכמה= 
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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 = 

  =גילתי פה משיח כאן = 

  =המשיח גאלתי פניך = 

  =תי מפה חשך אני גיל= 

  ימי גאלת פני החשך= 

  

  =גימל + כף , שין, חית=  'ג+ חשך 

  =משיח גילת פניך = 

  =חכם גילתי נפשי = 

  =גילתי פנים חשך = 

  גילתי פני שם כח= 

  

  =תיו , מם, אלף=  אמת

  אל פו תמים= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת 

  =מפו גאלת מילים = 

  =מגלים לי פו אמת = 

  =אלי פו תמים גלם = 

  =מפלא גילו תמים = 

  =מתגלים פו מאלי = 

  מגלים פו אלי תם= 
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  =גימל + מם , יוד, מם, תיו=  'ג+ תמים 

  )תמות תיהיה עם יהוה אלהיך(

  מדומים גילו תמים= 

  

  םכלּו= לם כּו+ לך מּו+ לך מוֹ 

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

  =ממלך גילו מפו אדם = 

  =מגלים כלום  אדם פו= 

  =כולם מגלים פו אדם = 

  לךאדם פו מגלים מוֹ = 

  

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

  =מפה יצא האור  גילוי קדׁש= 

  =אור שפה יצא גילוי קדם = 

  =גילוי קדם יצא אור שפה = 

  =גילוי אור קדם יצאה שפה = 

  מפה יצא גילוי האור קדׁש= 

  

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

  = היום גילוי הצורף הקדׁש= 

  = היום גילוי הפורץ הקדׁש= 

  =הפורץ גאלה הקדיש יומי = 

  =הצורף גאלה הקדיש יומי = 

  =פורץ ימי גאלה  יהוה קדׁש= 

  =צורף ימי גאלה  יהוה קדׁש= 

  =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 = 

  =לנו ומיד יום גאלתי  מודעתי= 

  =לנו ומיד יום גאלתי  עם ודתי= 

  =לנו ומיד יום גאלתי  מודתי עִ = 

  =לנו ומיד יום גאלתי  מדעותי= 

  =אלתי לנו ומיד יום ג יום דעת= 

  =לנו ומיד יום גאלתי  מת יודע= 

  =לנו ומיד יום גאלתי  עמי דתוֹ = 

  =מעתידו לנו ומיד גילוי אמת = 

  =לנו ומיד גילוי אמת  מועדתי= 

  =לנו ומיד גילוי אמת  עם ודתי= 

  =דתי עמו לנו ומיד גילוי אמת = 

  =מדועתי לנו ומיד גילוי אמת = 

  =יום דעת לנו ומיד גילוי אמת = 

  =ת יודע לנו ומיד גילוי אמת מ= 

  דתו עמו לנו ומיד גילוי אמת = 

  

  =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 = 

  =חיים ימי דת מאות גילנו מיד טעם ה= 

  =גילנו מיד טעם החיים  דת ואמתימי = 

  =ימי אמונת דת גילו מיד טעם החיים = 

  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 דתו = 

  =גילנו טעם לדת מימי אותיות = 

  =מילים גילנו אותיות טעם דת = 

  =יום אמיתי גילת לנו טעם דתו = 

  =מולי אמונתי גילתי טעם דתו = 

  אני ותגליות מילים טעם דתו= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, ואו, תיו, דלת= 'ג+ דת מאות = דת ואמת 

  =דת ואמת ולי פו גאלת מילים = 

  =דת מאות ולי פו גאלת מילים = 

  =לדות מילים מאות פו גאלתי = 

  פו גאלתילדות מילים ואמת = 

  

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

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

  =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 = 

  =לו אלהים משיח מילים פו דת אדם מיד גי= 

  מילים פו דת אדם מיד גילו אל שם החיים= 

  

  =גימל + הה , נון, יוד, כף, שין, הה=  'ג+ השכינה 

  =הנה מיד גילוי שפה נכונה = 

  יהוה גילה מיד נפש נכונה= 
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  =גימל + עין , בית, טית, הא=  'ג+ הטבע 

  ניגלתי הטבע אמיתי = 

  )טבע הדברים והנהגה ולא טבע העצמים(

  

  =גימל + מם , למד, שין=  'ג+ שלם 

  מנגד שלם מילים= 

  

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

  =דת אלהים ממח = 

  =מחי למד האמת = 

  =למד מחיה אמת = 

  =מחלה מיד אמת = 

  =למח מיד האמת = 

  =)מתחיל מאדמה = ללא גימל(

  =מחי מגלה לי מיד אמת = 

  =מחי גילה מלמד אמת = 

  =מגלים אדם  מתחילה= 

  =מאדם מגלים תחילה = 

  =דת מגלים מח אלהים = 

  =מח מילים גאלה מדת = 

  מח דת גאלה ממילים= 

  

  ) מךעִ = מך מי   עַ 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 מלכים עִ = 

  =ו ימי גן עדן מך מפמילים עִ = 

  מך מפו ימי גן עדןמילים עַ = 
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  =  'ג+ המשובחת = המחשבות = שבח מהות = חשב מהות 

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

  =אני משיח בי מתגלה יום אותיות = 

  =ל ויש יום תחית המתים אני בו גא ׁ= 

  =בנותי אמיתות משיח וים גאלה = 

  ש יום תחית המתיםנביא גואל וי= 

  

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

  =אומן מתגליותי בי משיח = 

  יום תגליות מנביא משיח= 

  

  =' ג+ 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 זמןגם לי מינּו= 

  

  =נון , מם, זין=  זמן

  =ן זמן מינּו= 

  ן זמןמינוֹ = 

  

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

  =מדמיונו ומינון נגאלו = 

  =דמיונו ניגלנו מאמונו = 

  מינון ומדמיונו נגאלו= 
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  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= 

  

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

  )טעות עץ הדעת טו ורע( =אני וגילוי טעות יום בראשית = 

  אומן בראשית גילוי טעויותי= 

            

   

  

                                           

          

  יש מקום                     

  

  

          אין מקום

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, למד, מם, עין=  'ג+ עמל התורה 

  =שלם ליהוה אמיתי הנה מיד רוגע מו= 

  =הנה מיד רגע ליהוה אמיתי ומושלם = 

  =הנה יהוה אמת מיד מושלם ער גילוי = 

  =הנה רגע למושלם ויהוה מיד אמיתי = 

  הנה מיד רוגע ליהוה אמיתי מושלם= 
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  =גימל + מם , יוד, עין, ואו, שין, עין, 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= לולא תורתך שעשועי -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= 

  

  )אחד ההרים=המריה(יהוה יראה- יהאברהם קרא להר המר ׁ

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

  =פו מיד גאלה ישראלי = 

  ישראלי פו מיד גאלה= 

  

  =  'ג+ החבר = החרב = רבה חֻ = חברה = ר הבח ׁ

  =גימל + ריש , בית ,חית, הה= 

  =השיג ימי לתת הברית = 

  =המשיח גילתי הברית = 

  )משה חי= המשיח (הברית גילתי המשיח = 

  

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

  גילתי מחיה בראשית= 
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  =תיו , עין, דלת, הה, צדיק, עין=  עץ הדעת

  =גילתי לי יין עץ הדעת הקדמון = 

  עץ הדעתגילת מיד לקוני היין = 

  

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

  =דודי ינון גלם יהוה = 

  =ינון מיד יהוה גדול = 

  יהוה מיד ינון גדול= 

  

  =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=  שיטה חק ׁ

  דתי יש פו תיקוני החטא= 

  

  =  מחיה שקט= המשיח קט =  שיטה מחק ׁ

  =קוף , חית, מם, הא, טית, יוד, שין= 

  =שמים דתי פו תיקוני החטא = 

  =דתי תיקוני החטא פו ממשי = 

  =דתי קטנה ומשיח אמיתי פו = 

  דתי פו המשיח אמיתי וקטן= 
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  =  'ג+  יטה מחק ׁש= מחיה שקט = המשיח קט 

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

  =דתי אמת פה יום גילוי משיח קטן = 

  =משיח קטן פה יום גילוי דתי אמת = 

  =דתי גילה פו תיקון חטאים ממשי = 

  =תיקון חטאים ממשי גילה פו דתי = 

  =דתי פה גילוי תיקון חטאים ממש = 

  =וי דתי ממש תיקון חטאים פו גיל= 

  דת משמים פה גילוי תיקון חטאי= 

  

  רה נא והראה את המראה הגדל הזהויאמר משה אסֻ ) 'פסוק ג' שמות ג(

  =סוד אל הנה עם עברי= מועד נס האל העברי = מדוע לא יבער הסנה 

  ראל יהוה נס מדע בע ׁ= ר אל יהוה נס מדע בע ׁ= 

  

  =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+ מדוע לא יבער הסנה 

  =גימל + הה , נון, סמך, הה, ריש, עין

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

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

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

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

  

  



 הצורף

 288

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

  =דתו משיח גילוי אדני מיום לדות = 

  =גילוי אדני משיח מיום לדות דתו = 

  גילוי 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 

  =כן מגאלה הנה סוף יהוה מו= 

  =הנה פה ויהוה מוכן מגאלה = 

  הנה פו ממך יהוה ונס גאלה= 

  

  =גימל + הה , נון, ואו, שין=  'ג+ שונה 

  =הנה גילנו יום אנוש = 

  =אנוש ניגלנו מיהוה = 

  יהוה ניגלנו מאנוש= 

  

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

  .שונים האנושות כולה מורכבת מאנשים

  .מאז שנולד אנוש החלו לקרוא בשם יהוה

השוני בין איש למשנהו הוא .  השוני בין אחד לשני מביא להתעניינות

המאחד בין אחד לשני וכלל האנושות מאוחדת בגלל השוני בין 

  .הקבוצות השונות

מזכר ונקבה שונים וכשמשלבים ביניהם , כך גם יהוה שמורכב מאין ויש

  .שלים את השנימתקבל איחוד ואחד מ
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  =גימל + הה , נון, הה=  'ג+ הנה 

  הנה מגן המילה  = 

  

  =  תוך בעץ= בתוך עץ = ' ג+ עצבותך 

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

  מיד פו גילוי קוני= 

  

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

  =דעותי אמיתי גילוי ובנו = 

  ותיגילוי אמיתי ובנו דע= 

  

  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, סמך, נון, ואו, פה= 

  =האמת גילו פו מיד שמונה ימי נס חנוכה = 

  =נס המשיח מיד מיהוה אמת גילו נכון פו = 

  =מיד מיהוה אמת גילו נכון פו נס משה חי = 

  =מיד מיהוה אמת גילו נכון שימחה פו נס = 

  =מיד מיהוה אמת גילו נכון נשמה סוף חי = 

  =מיד מיהוה אמת גילו נכון פסחי שמונה = 

  =מיד יהוה גילה פו מתוכן נס חשמונאים = 

  =יהוה גילה פו מיד מתוכן נס חשמונאים = 

  =ימי החשמונאים נס גדול היה פו  מתוכן= 

  =מימי חשמונאים ותוכן נס גדול היה פה = 

  תוכן ימי אמונה ממשיח נס גדול היה פו= 
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  =גימל + חית , כף, שין, מם=  'ג+ משכח 

  גילתי ממך פן משיח= 

  

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

  כאב פה תפילה= 

  

  = לבש חרב= בלב רחש = לב בר שִ חִ = ' ג+ בשר וחלב 

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

  =בשר חלב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  =חבר שלב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  =רחש בלב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  לבש חרב ימי נשמתי גילתי דתי= 

  

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

  )גאלתי פותח לו אות ילד יום(= 

  =מולי פותח אות ילד גאלתי = 

  =לו פתח אות ילד יום גאלתי = 

  אמת ילדו לי פותח גאולתי= 

  

  =גימל+הה , ריש, ואו, תיו, דלת, ואו, מם, יוד, למד=  'ג+ לימוד תורה 

  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 המת 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= 

  

  =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= 

  ו יהוה קדשה הוא רצון הנהגהמילים ניגלנ= 

  

  =  'ג+ הרצון הנהגה = נוצרה הנהגה 

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

  =הנה מילים גילנו יהוה קדש הוא רצון ההנהגה = 

  נוצרה הנהגה הנה מילים גילנו יהוה הוא קדש= 

  

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

  שמו יהוה) ההרים(= אותה המריה = 

  

  =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 + מם , ואו, למד, כף, הה= 'ג+ הכלום 

  =מלך פו יום גאלה מאדם = 

  לךאדם פו יום גאלה ממ= 

  

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

  =ממלך גילו פו אדם = 

  מאדם גילו פו מלך= 

  

  =מם , ואו, למד, כף=  כלום

  אדם פו כלום= 
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  =גימל +  דלת, ואו, סמך=  'ג+  סוד

  =סוד גאלתי מכלום = 

  =גאלת כלום מיסוד = 

  =סוד כלום מגאלתי = 

  =סוד גילו מלך אמת = 

  =סוד מלך  אמת גילו= 

  =יום גאלת סוד מלך = 

  =סגלת אות מיד מלך = 

  מלך מיד סגלת אות= 
  

  מסר לי בכרתך –יעקב ביקש מעשיו 

   = כף, תיו, ריש, כף, בית=  בכרתך

  ) לכן הבכור זוכה פי שתיים בירושה(מבכרתך פו פי שתים = 

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

  ).בכרה= ברכה (ה ולא את הבכרה קנה את הברכ

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

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

אבל את הברכה ניתן להתחלף ולכן יעקב קנה את הברכה ולא את , שני

  .א יעקב קנה את הברכה שבבכרה"ז, הבכרה
  

  =  תורת הנס= ' ג+  הנסתרות

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

  =ניסוי אמיתי גילוי כור אות ונשמה = 

  )אות כור= תוך אור (

  )תנור שבו הצורף מתיך את הזהב=  כור(

  =תוכי ניסוי אמת גילוי אור ונשמה = 

  =אני משה תוכי תורה וגילוי יום נס = 

  =מה גילוי נס אותיותך יום אור נש= 

  גילוי נס אות תוכי יום אור נשמה= 
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  =גימל + תיו , ואו, ריש, תיו, סמך, נון, הה=  'ג+ הנסתרות 

  =הנסתרות גילוי יומו ואנכי משה = 

  =הנסתרות יומו וגילוי אנכי משה = 

  =תורת הנס יומו וגילוי אנכי משה = 

  =תורת נס גילו יום ואנכי שם יהוה = 

  =ן ויש מיהוה נסתר גילו מתוכו אי= 

  =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= אותיותך (גילוי נס אותיותך יום אור נשמה = 

  

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

  =ם נכון יש אור סגלת הימי= 

  =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 (

  =נס תוכנו שומר ימי גאלה = 

  =תוכנו אורי ממש גילה נס = 

  תוכן נסי גולה 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 , יוד, הה, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  לימד 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 = 

  יום גאל הנה אלהים גאן= 

  

  =גימל + הא , חית, גימל, יןש, 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 

  אמת מגלים מיד מלחמה= 

  

  = 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 = 

  =גילנו פו מיד נולד יש אין = 

  ילדנו שם אדני גילו פניו= 

  

= גילת מהוא = גאלת היום = האות  גימל= האות גימל = גילו האמת 

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

  =גילו האמת מפו ילדו יום אל אדם = 

  =מפו ילדו יום אל אדם  האות גימל= 

  =מפו ילדו יום אל אדם  גאלת היום= 

  =מפו ילדו יום אל אדם  גילת מהוא= 

  =מפו ילדו יום אל אדם  אלהים ותג= 

  =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 

  =מילים פו תמה גאלה = 

  גילה מפו מילה אמת= 

  

  =גימל + חית , מם, הה=  'ג+ המח 

  =ים המת מגלה חי= 

  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= 

  

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

  =רה יקום איש ויגאל אותי ויפתח התו= 

  =חק אמיתי גילתי פו אושר ואות יהוה = 

  =חק אות אמיתי וגילתי פו ראוש יהוה = 

  =יקום פו איש חי יגאל אותיות התורה = 

  =חקת התורה וימי איש פו יגאלו אותי = 

  =חק אותיות שפת אור גילוי יום אהיה = 

  =יחי יהוה גאל פו אותיותי שקר ואמת = 

  =ואמת  יחי אהיה גילו פו אותיות שקר= 

  =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= 

  

  

  



 הצורף

 298

  =  'ג+ שוטה משוגע 

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

  =וגע אמיתי מילים ניגאלנו ואני שוטה מש= 

  =אני ינון שוטה ומשוגע גאל מילים אמיתי = 

  =לי יום משמים אני ינון גאל טעות ושגיאה = 

  שמי ינון אומן מילים יגאל טעות ושגיאה= 

  

  =גימל + ואו , תיו, טית, למד, חית, הא=  'ג+ החלטתו 

  =החלטתו גילוי אמיתיות אדם = 

  =אדם וגילוי החלטתי אמיתית = 

  =ימי אותי גילתי  אדם החלטתו= 

  אדם גילתי החלטתו ימי אות= 

  

  =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+ ו עצת

  =יודע אמונתי גילוי קץ = 

  =ימי אות נודע גילוי קץ = 

  =ימי אות נועד גילוי קץ = 

  =גילוי אמיתי ונודע קץ = 

  =עת אדני וגילוי יום קץ = 

  אני ידעתי גילוי יום קץ= 
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  =גימל + הא , למד, ואו, כף, תיו=  'ג+  תכולה= הלכות 

  ו מיד תוכואלהים גאל פ= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג +אור 

  פו יום גאל ישראל= 

  

  )עונש = שעון( =גימל + נון , ואו, עין, שין=  'ג+ שעון 

  מולנו יש ענין גאוני= 

  

  =גימל + חית , מם, הא=  'ג+ המח 

  =מח מגלה את ימי = 

  מגלה מח אמיתי= 

  

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

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

  =הדעת מצאה פו גילוי פלא קדמוני האמיתי = 

  =הדעת מצאה פו מיד גילוי קוני הפלא אמיתי = 

  אדני פלאי עצת יהוה תקום פו מיד ימי גאלה= 

  

  =  דרך עץ החיים

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

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

  מיד ידיעת יהוה קדום נצחי= 

  

  =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 

  גילו יהוה מאומת= 

  

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

  =אורי בי גילה ידע נשמתי = 

  =אור בי ניגלה ידיעת שמי = 

  =דע בריתי גילה אין ויש מ= 

  =גילוי האמת יעניש דברי = 

  =גילוי אברהם יעניש דתי = 

  =גילוי דתי יעניש אברהם = 

  ניגלה יעוד ימי בראשית= 

  

  =  '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= 
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   )יש ואין) = (זכר ונקבה= (תכי פו = כיפות 

   )אין ויש= (הפכים = מכיפה 

  

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

  מכיפה= הפכים     =גילו אמת הנקבה פו אין = 

  זכר יש      הנקבה פו אין יום גאלת= 

  נקבה אין            

  

  =גימל + ריש , כף, זין, הא=  'ג+ הזכר 

  לפי גאנים הזכר יש= 

  

  חורבה= מחרוב 

  =גימל + בית , ריש, חית=  'ג+ חרב = חבר 

  גילתי ברית משיח= 

  

  )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 = 
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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= 

  =י מגלה שפה ומיד נולד יומו אדנ הנה יום ישראל= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו  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= 

  =יומו אדני מגלה שפה ומיד נולד  אורי לי הנשמה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו  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  םהנה אור ישלי= 

  אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו  הנה אור של ימי= 

  

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

  גילוי אות וטעמו יין בראשית= 

  )אות וטעמו יין בראשית= עץ הדעת טוב ורע (

  )תיקון חטא עץ הדעת גילוי האות(

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, נון, ואו, יוד, גימל, הא=  'ג+ הגיון אמת

  יום גאלה נולדו פו מילים הגיון אמת= 

  

  =גימל + למד , מם, יוד, גימל=  'ג+ גימל 

  גילו מיד גימל מלמד= 
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  =  'ג+ אתה מאחד = ' ג+ האמת אחד 

  =גימל + דלת , חית, אלף, תיו, מם, אלף, הא= 

  =אלהים ילד מפתח לי פו גאלת אמת = 

  =תח אלהים ילד לי פו גאלת אמת מפ= 

  =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 = 

  אלהים פלא דת מילים פתחו גאלת= 

  

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

  =אלוף מילים גילתי פו האמת אחת = 

  =לי אות גאלה אמת פיתח פו מילים = 

  =אות גאלתי פו אלהים פתח מילים = 

  =פלאי גאלה אותיות מפתח מילים = 

  אות אמיתי פתח פו מילים לגאלה= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת=  'ג+ דמיון 

  דמיון אמת לנו יום גדול= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, הא, תיו, חית, למד=  'ג+ לחת הברית 

  =משיח לי תורתי ודתות בידי ימי גאלה = 

  =בידי דת ותורה אמיתית גילו לי משיח = 

  גילוי למשיח בידי דת ותורה אמיתית = 
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  =גימל + בית , ואו, טית, כף, ריש, צדיק, נון=  'ג+ נצרך טוב 

  =ג מצותי לי טוב "פני קידשו כאן תרי= 

  =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 = 

  =תוך אמתי  קודש פני צנור ביטול= 

  =קודש פני צנור לי טוב תוך אמיתי = 

  =קודש פני נוצר לי טוב תוך אמיתי = 

  =קודש פני רצון לי טוב תוך אמיתי = 

  = ני טוב קודש פני צוי תורתו מלא גאֹ = 

  =תורתי קודשו פני אנכי מציל טוב = 

  =דתי שפתי גילוי אוצר טמון בך קוני = 

  =דתי פני קוני שמך טוב גילתי אוצר = 

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

  ) ='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 = 

  י קוני טוב שם דת יצר את פניךגילו= 
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  =  'ג+ תחל הדעת = ' ג+ לחת העדת 

  =גימל + תיו , דלת, עין, הא, תיו, חית, למד= 

  =לי גילוי אמיתי מדתנו לחת העדת = 

  =תחל הדעת תגליותי אדני ומילים = 

  =לחת העדת תגליותי אדני ומילים = 

  יום גאלתי מיד תחילת דת עליונה= 

  

  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     
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   =אלתו ג מתוכי נוצר טובי =מצותיו ג "טוב לי וכאן תרי

   = גאלתי צנור טובי מתוכי=  גאלתי רצון טובי מתוכי= 

  = נימצא גילוי טוב ותורתך  = צוי תורתי מלכי גאון טוב= 

   = גילוי רצון טוב תוכי אמת = אמת תוכי נוצר גילוי טוב= 

   = תורתי מצאנו גילוי טובך = גילוי טובי מצאנו תורתך= 

, אלף, כף, ואו, יוד, למד, בית, ווא, טית = יום גאון טוב יציל תורתך= 

  =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 , כי אות גימלטובי נוצר תו= 

  = 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 

דוש ומאודי ילדו ודתי פו אלי ואדני ק, 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= 

   =פתאום יומו 

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

  = פתאום יומו 
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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 

דתי פו אלי ואדני קדוש ומאודי ילדו ו, גילוי טובי מצאנו תורתך= 

  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= (

  = דם מקור חיי אנוש מא= אנוש חוקר מימי אדם = 

  = אדם משיח אורו מקין = 

  ) = משמע שיש הרבה יקומים(אחדים מיקום ראשון = 

  =קוני מוחי מראש אדם = מוח אדם ראשון קיים = 

  = 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(מאחדים יקום ראשון = 

  =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 = 

  = חוקים אני אדם שומר  =מוחקי ממש אור אדני = 

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

  = 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 , י אחד מקום ראשוןימ= 

  =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 , חיי אנוש מאדם מקור= 

  =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= 

  =אלוף גילוי דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , אשון קייםמוח אדם ר= 

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

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

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

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

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

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

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

  אלוף דתנו אמת ולומד פו נפש מילים , מאחד ממקור אין ויש= 

  

  = 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 = 

  =גילה מלמד אמת = 

  =מילת דם מגאלה = 

  =מילת גאלה מדם = 

  =מתגלים לאדמה =

  =אדמה למתגלים = 

  =מדת גלם אלהים = 

  =מאלהים גלם דת = 

  גאלת דם ממילה= 
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  =  'ג+ עשרת הדיברות 

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

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , עשרת הדיברות= 

  =י אין ויש יומי ותגליותי שלי אדנ, שער דתי בתורה= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , 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= 

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

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , 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 = 

  =ש יומי ותגליותי שלי אדני אין וי, דת שברתי הרוע= 

  =יומי ותגליותי שלי אדני אין ויש , 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= 
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  =  'ג+ עשרת הדברות 

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

  =אין ויש אמיתי וגיליתי לשוני , 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 , דעת שוברת הר= 

  =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 + יוד , ריש, עין, יןש=  'ג+ עשיר = שערי = עשרי 

  =ימי ישרישו לי גן עדן = 

  =גן עדן יוריש לי ימי = 

  =יוריש לי ימי גן עדן = 

  ישרישו לי ימי גן עדן= 

  

  =גימל + תיו , יוד, למד, כף, תיו=  'ג+ תכלית 

  =דתותי פו מיד גילוי מלך = 

  =מלך פו מיד גילוי דתותי = 

  גילתי פו מיד דתי וכלום= 
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  =גימל + קוף , זין, חית, הא=  'ג+ חזק ה

  =ימי קוני זה פתח גאל = 

  =ימי גאל זה פתח קוני = 

  =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 = 

  

  =נון , ואו, נון, יוד, מם=  מינון

  =ומאונן נדון יומו = 

  =ומדמיוננו אוננו = 

  ויומו נדון מאונן= 

  

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

  =ומדמיוננו גילו מאונן = 

  =ון מיומו גילו מאונן נד= 

  =ממאונן גילו יומו נדון = 

  =מאומן גילנו יומו נדון = 

  גילנו אומן נדון מיומו= 
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  =גימל + נון , ואו, נון, יוד, מם=  'ג+ מינון 

  =מינון אומן יומנו גדול = 

  =אדני מולנו יומו מנגון = 

  =מולנו נגון אדני מיומו = 

  =אני מולו דמיונו מנגון = 

  =ן אנו מול יום נגון דמיו= 

  =אני ממול נגון דמיונו = 

  אנו מולו דמיוני מנגון= 

  =ינון אומן גדול מיומנו = 

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

  

  )יהוה לא נודע לאבות(נודעתי = עדתי נו= נועד = נודע 

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

  =לו ולנו גן עדן אמיתי = 

  =דע מולי גאלת ינון נו= 

  =נודע ליום גאלת ינון = 

  =אדני מולי לו עת נגון = 

  =ליום אדני עת נגון = 

  =ינון נודע לי מגאלתו = 

  =נודע לי ינון מגאלתו = 

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

  =אלי נודעת מולי נגון = 

  =אלי נודעת ליום נגון = 

  =נודע לנו גילינו אמת = 

  =לנו גילינו אמת  נועד= 

  =ינון נועד לנו מגאלתו = 

  =נועד ליום גאלת ינון = 

  ינון נועד מול גאלתו= 
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  זמן= יהוה = היה הוה יהיה 

  =נון , מם, זין=  זמן

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

  

  =גימל + שין , חית=  'ג+ חש = שח 

  =ניגלתי משיח = 

  משיח ניגלתי= 

  

  =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 

  לו גן עדןיום יין = 
  

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

  =אלי מולנו יום גן עדן = 

  =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= 
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  =שין , אלף, ריש=  ראש

  =שרש פני אלי = 

  =פני שלי ראש = 

  נפשי לי ראש= 

  

  =גימל + שין , אלף, ריש=  'ג+ ראש 

  =לפני גאל ימי שרש = 

  =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= 

  =פחד אלהים מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =לי מפה אחד מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  =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 = 

  =יד מגלה לי פו לדת אמת המיחד אלף מ= 

  =המיחד פלא מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  הפלא מיחד מיד מגלה לי פו לדת אמת = 

  

  =דלת , חית, פה=  פחד

  =לי פתח הדת = 

  דת פתחה לי= 
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  =גימל + דלת , חית, פה=  'ג+ פחד 

  =גילה לי מפתח דת = 

  =גילה מפתח לדתי = 

  דתי מגלה לי פתח= 

  

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

  =דתי לי מפתח הגאלה = 

  =אלהים גילה פתח דת = 

  =הפחד תגלית אלהים = 

  =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 = 

  =ה התגלות מאחד לי פ= 

  =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 = ה אני אוצר קדמות שמי יהו= 

  =רצון אמיתי הוא היום קדש = 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 י יוצר יהוה קדֹ מאמת אנ= 

  =יהוה אדני מצוי שקר ואמת = אני יהודי מצוה שקר ואמת = 

  האין והיש מקום אוצר דתי= אני מוצא ימי תורה קדושה = 

  

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

  = חוקר פה ימי גאלתי ממש = 

  =ה מקור ימי גאלת משיח פֹ = 

  =ר יפה גאלתי משמים חוק= 

  =ממקור שפה גאלתי חיים = 

  =גאלתי משה פו ימי מחקר = 

  =המחקר פו ימי גאלת שמי = 

  =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 = 

  הנה גילו החושף אמיתי= 
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  =גימל + דלת , חית, פה, הא=  'ג+ הפחד 

  =הפחד תגלית אלהים = 

  =הפחד גילת לי האמת = 

  =ה אמת לדת חי גילה פֹ = 

  =גילה לחי פה דת אמת = 

  =דת לחי גילה פה אמת = 

  =ת לחי גילה פה דת אמ= 

  =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 = 

  =חידתי מתגלה פה אל = 

  =מתגלה פה חידת אלי = 

  =לה פה חידת מילה גא= 

  =אל מתגלה פה חידתי = 

  =תחית האל מגדל יפה = 

  =פלא מתגלית חידה = 

  =גאלה מחידת תפילה = 

  =גאלת תפילה מחידה = 

  =גאלתי ילדה המפתח = 

  =מפתח דתי לי הגאלה = 

  =מחיה דתי תגלה פלא = 

  =דת יפה מתחיל גאלה = 

  =התגלה פלא דת חיים = 
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  =ילדתי מפתח הגאלה = 

  =דתי  מילה גאלה פתח= 

  =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= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף, יוד, צדיק, מם=  'ג+ י אמת צו= 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= 

  =קושרים פו גילוי משמו אדני = 

  =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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  )'ט פסוק א"בראשית פרק מ(

  =      ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר

        )רצה לגלות להם הקץ(יקרא אתכם באחרית הימים 

  

  =י אביך אברהם אבא ישראל עמי מקור      אנכ  = 

    קדם חקי תורה אורי אות גאלה סוף אמיתי     

  

  אברהם אביך חוקר מקור יהוה אדני אבא אמיתי=   

  לת עמי ישראלתוכי מספק לי אור גאֻ       

  

  גאלה מתוך יהוה אדני

  = 'ג+ אני יהודה = ' ג+ יהוה אדני 

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

  =יהוה אדני מדתנו ילדה לו פו גאולה = 

  =ה נולד יום גאלה יהוה אדני דתו לו פֹ = 

  יהוה אדני פה ומיד נולדה לו גאלתו= 
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   = אמן היושר עץ החיים =' ג+ אני השומר עץ החיים 

   = האומן יש עץ החיים = ישר אמונה עץ החיים= 

   = משה נאורי עץ החיים = ה אורי עץ החייםנשמ= 

   = מראש הינו עץ החיים = היום נשאר עץ החיים= 

   = שם יהוה יאיר נצח = אורי עצמי הנה עץ החיים= 

   = יהוה מצא נערי משיח=  הרעם הצמיח אין ויש= 

   = אני יהוה מצמיח שער=  אהיה יומי שער מנצח= 

   = יה משיחרצון עמי אה = אהיה נוצר משיח עמי= 

   =אני משה היוצר עם חי  = עמי נוצר משיח אהיה= 

   = הנה עמי אוצר משיח = אני משיח היוצר עם= 

   = יהוה רעי נמצא משיח = יהוה נמצא שער חיים= 

   = נצח הימים הוא שערי = שערי המנצח הוא עמי= 

   = ימי משה הוא ניצח = נשמה היא צוער החיים= 

, יוד, נון, אלף=  אני ודתי המשיח הפורץ=  אני ודתי המשיח הצורף= 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  =ש ודתו אש הינו עץ החיים מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ מרֹ = 

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

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

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

  =ש ודתויהוה מצא נערי משיח    מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ =

  =ש ודתונו מולי פנים יהוה אדני קדֹ יהוה נימצא משיח רע    מיד גיל=

  ) רע מנעוריו(

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

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

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

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

  =ש ודתויהוה אמן מצמיח שערי מיד גילנו מולי פנים יהוה אדני קדֹ = 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  =ש ודתו נים יהוה אדני קדֹ ימי משה הוא ניצח רע מיד גילנו מולי פ= 
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  =אני המשיח הצורף ודתי לי שמו יהוה אדני ויומי לי גן עדן מקדם = 

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

  

  = 'ג+ יהוה מצמיח שער = העם יוצר המשיח = השומר עץ החיים 

  =גימל + ריש , 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 , יוד, 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= 

  

  =גימל + ואו , מם, שין, תיו, חית, יוד, תיו, פה=  'ג+ פתיחת שמו 

  =דתי האמת גילתי משיח ופניו ויומו = 

  =פו יום דתי ותגליותי אני המשיח ו= 

  =דתי פו אמונתי גילתי המשיח ויומו = 

  =המשיח ויומו פו גילתי דתי אמונתי = 

  =יום המשיח ודתי פו יומי ונגאלתי = 

  =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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  = יהוה שפה תחרותי ממש = יהוה שפה תחרות שמים 

  =התחרות יפה ישו ממשה = התחרות יפה ושמי משה = 

  =השפה ומשה ימי תחרות = ימי התחרות שפה ומשה = 

  =פתרת שמו יהוה המשיח = יהוה חשף תורת השמים = 

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

  =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 = היום תורתי חשפה השם = 

  =' ג+ משפתי  התורה והמשיח= 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 , יהוה שפה תחרות שמים= 

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

  =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 , השפה ומשה ימי תחרות= 

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

  =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= 

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

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

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

  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , היום תורתי חשפה משה= 
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  =אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , תייהוה משורש מפתחֹ = 

  אני יהוה נשמתי דודי ויומו יומי הגאלה , התורה והמשיח משפתי= 

  

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

  =גימל + דלת , 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

  

  =  'ג+ הרחומים = ' ג+ החומרים 

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

  =מיום משיח גילה מיד אור ואמת = 

  =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 = 

  י ויומי רוח אלהים ממשמאגדת= 
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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 יום ירדה אות = ' ג+ ירדה אמונת יהוה = 

, ריש, יוד, מם, ואו, יוד, הה, הה, נון, הה=  'ג+ הנה היום ירד אות = 

  =גימל + תיו , ואו, אלף, דלת

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

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

  =ה אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאל, יהוה אדני מתורה= 

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

  =אלי ויומו שפה ודמיונו לדת הגאלה , יהודי אמן התורה= 

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

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

  =לדת הגאלה  אלי ויומו שפה ודמיונו, 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= 

  =נו לדעת יומו השפה וגאלה אלי ודמיו, הנה היום ירד אות= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , 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 , נוראמדתי יהוה ה= 

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , יום דת יהוה נראה= 

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

  =אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה , ירדה אמונת יהוה= 
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   אלי ודמיונו לדעת יומו השפה וגאלה, הנה יום ירדה אות= 

  

  = ח לפועלנוצרים מהכֹ 

  =מצפנך עולה לי מרוח = 

  =עולה לי חומר מצפנך = 

  =החכם נוצר לפי עולם = 

  =העולם נוצר לפי חכם = 

  =רצון עולם לפי חכם = 

  רצון חכם לפי עולם= 
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  =' ג+ ה אור מחשבתי פֹ = ' ג+ ה מוח בראשית פֹ 

  =' ג+ ת חיבור שפה אמ= ' ג+ בראת פו המשיח = 

  =' 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+ יה בשפת אור מח= ' ג+ ח בשפתי אור המֹ = 

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

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

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

, תיו, בית, שין, חית, מם, ריש, ואו, אלף = 'ג+ האב פותר משיח = 

  =גימל + הה , פה, יוד

  =אדני גילית מילים ושפות  יהוה, האב פותר משיח= 

  =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 = 

  =ושפות יהוה אדני גילית מילים , 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= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , פו שיחת אברהם= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , תיאברהם חופש= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , חומר שפתי באה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי באה מרוח= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי הרחוב בא= 
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  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , אבי מחפש תורה= 

  =לים ושפות יהוה אדני גילית מי, 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= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , מחשבת אור יפה= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , חשב יפהתאור מ= 

  =יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי החומר בא= 

  יהוה אדני גילית מילים ושפות , שפתי מרוח באה= 
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  =' ג+ הנה ישראל התחיל מיומו = ' ג+ הנה ישראל מול יום תחיה 

  =' ג+ המשיח הנה למילותי אור = ' 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+ אני המשיח למולי התורה = 

, 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

דני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו הנה ישראל מול יום תחיה א= 

  =מילים ושפה 

ם הנה ישראל התחיל מיומו אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילי= 

  =ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =ושפה 

הנה מילותי האור למשיח אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו מילים = 

  =ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =מילים ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =ושפה 

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

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

  =ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =מילים ושפה 

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

  =מילים ושפה 

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

  =מילים ושפה 

דני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו אני יהוה שלם לי מח תורה א= 

  =מילים ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =ושפה 

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

  =מילים ושפה 

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

  =מילים ושפה 

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

  =מילים ושפה 

  אורי מולי נשמה התחילה אדני ויומו גדול הנה מיד אדם ודתו = 

  מילים ושפה 
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  =אתה היום מקור שמו = ' ג+ מיומו השקר והאמת 

  =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 = איוש מקום  מהתורה= 

  =יהוה ממש מקור אות = מקור יהוה אות ממש = 

, ואו, יוד, מם=  'ג+ איוש התורה ממקום = מקור מאיוש התורה = 

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

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

  =ור שמו יהוה פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה אתם מק= 

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

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

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

  =ממש יום הגאלה פו אדני אלופי ויומו  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= 

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

  =פו אדני אלופי ויומו ממש יום הגאלה  שמקור יהוה אות ממ= 

  =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 

  = ר אות הנה ימי משיח מדתי או= הנה מדתו אור אות ימי משיח = 

  = מוח התורה מיד אין ויש אמת  =אני ואות יחד התורה משמים = 

  =מדתו אמונת יהוה אור משיח  =אומנות יהוה מיד תאור משיח = 

  = יום התורה ואדני משיח אמת  =אמונתי אור משיח מדת יהוה  =

  =אות מהתורה יום אדני משיח  =התורה ואני מיד משיח ואמת = 

  = אות אדני מהתורה יום משיח  =ני משיח אות מהתורה ומיד א =

  =יהוה אדני תחיתו ממש מאור  =יהיה אדני ממש תאורת מוחי = 

  = השמים תורתי אני אדם יהוה  =מתורת יהוה אני אדם משיח  =

  =תאור אדני ומשה מחיה מתים  =שמורת אדני היא מחיה מתים = 

  משיחתורת מאום יהוה אדני  =אור דת משה ואני מחיה מתים  =

  

  )'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 = 

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

  =החיים חונן הנביא  ועץ= 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 = 

  =פנים אל ממך מיד עגל מסרה = 

  =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 = 

  =פני אל מגלה ממך מוסד עמך = 

  =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 = 

  =גאל עמך פה מיד נסים ממלך = 

  =גאל עמך פה מיד סימן מלך = 

  =פנים אדם ממלכי עגל מסכה = 

  =פנים אדם ממלכי עמך סגלה = 

  =אל ממך מיד פנים עמך סגלה = 

  אל ממך מיד פנים עגל מסכה= 
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  )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 האותיות המילים והמשפטים לעדי עד מֹ =   

  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 =   

  תיקון חטא העגל לעם ישראל ומיד עולה חיי נצח לעדי עד     

  

     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 , ובני ישראל זכו להיות במעמדו של אדם הראשון לפני החטא

  .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= ( א העגלמצאתי שלמות לתיקון חט

  =טעם חקתי שלמות האל גאלת ציון = 

  =מצאת חטא גילת תיקון של העולם = 

  =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 = 

  =טעמתי חקת האל גאלת שלום ציון = 

  =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 = 

  =מצאת למות תיקון לחטא העגל = 

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

  =למול אות קטן גאלת עץ החיים = 

  =המשיח נגאלת לקץ טעם לאותיות = 

  =לי קץ ואמת תטענו לגאלת המשיח = 

  =לי קץ מאות תטענו לגאלת המשיח = 
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  =משיח גאלה תיקון לטעות מצאת ל= 

  =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 = 

  =ת שלם הצלחת קוני טעם גאלתי או= 

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

  =מטעות הצליח תיקון גאלת שם אל = 

  =צוי אלהים נטעת חקת גאלת שלום = 

  =תיקון טעות הצליח גאלת אל ממש = 

  =חקת אלהים נטעת צוי גאלת שלום = 

  =שם אלי הצלחת תיקון טומאת עגל = 

  =יקון טומאת עגל אל משיח הצלת ת= 

  =תגלית של החטא מצא תיקון עולם = 

  =תגלית חטא מצא תיקון של העולם = 

  =צלם של אות גימל עת תיקון החטא = 

  =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 להים תטע חֹ א= 

  =אלי טעם חקת השלמות גאלת ציון = 

  =אלי מטעות חקת גאלת ציון שלמה = 

  =שלם מציל אותיות נטע חקת גאלה = 

  שלם מציל חקת אותיות נטע גאלה= 



 הצורף

 338

  =ה ימי אור המצות גילה פֹ = 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 = מימי יהוה פורצת גאלה = 

  =מגאלה פרצתי יום יהוה = מיהוה פרצתי יום גאלה = 

  =מיום יהוה צרפתי גאלה = מיהוה צרפתי יום גאלה = 

  =פורץ אמיתי מגלה יהוה = תי מגלה יהוה צורף אמי= 

  =מימי האות גילה הצורף = מימי הצורף גילה האות = 

  =יהוה הפורץ גאלת ימי = ימי יהוה גאלת הצורף = 

  = ימי הצורף גאלת יהוה  =ימי הפורץ גאלת יהוה = 

  =יהוה הצירוף גימל אמת  =יהוה יוצר פה גימל אמת = 

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

והמשפטים במילואם כדי לפענח אותם וכך אנו מחזירים את האות 

  )גימל שאבדה לשימוש שמביא לגאלת השפה והיקום

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

  = גילה יום יפה מצא תורה  =המצות האירו גימל יפה = 

, ריש, ואו, אלף=  פואה גילה המצותימי ר =ימי המצות גילה רפואה = 

  =יוד , מם, יוד, הה, פה, הה, למד, יוד, גימל, תיו, ואו, צדיק, מם, הה

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

  =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 

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

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

  =ש קדֹ 

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

  =ש קדֹ 

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

  =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, י יום גאלהמיהוה צרפת= 

  =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, הוה צרפתי גאלהמיום י= 

  =ש קדֹ 

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

  =ש קדֹ 

  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 
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  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, מי הצורף גילה האותמי= 

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, 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 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, 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 דֹ ק

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

  =ש קדֹ 

  אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה פלא, המצות האירו גימל יפה= 

  =ש קדֹ 

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

  =ש קדֹ 

  פלא אדם היהודי ויומו לומד פה יהוה, 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 ולדו פֹ הנה אור מצותי קידושים נ= 

  =ה ימי גאלה הנה אור מצותי מקידושי נולדו פֹ = 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  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  רצון מקידושיהיום אתה = 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  היום אתה צנור מקידושי= 

  =ה ימי גאלה נולדו פֹ  צנור יהוה אמת מקידושי= 

  =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 דו פֹ אין מצוה תורה מקידושי נול= 

  =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  תאהיה צנור מו= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  הנה ציור ואמת= 
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  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  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  הוא יוצר מתנה= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  צונו את ההרים= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  ההר ציונו אמת= 

  =ימי גאלה  המקידושי נולדו פֹ  הנה יוצרו אמת= 

  =ה ימי גאלה מקידושי נולדו פֹ  אני מצורת הוה= 

  =ה ימי גאלה מקידושי 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 דושי נולדו פֹ מקי אני מות הצורה= 

  

  =הא , דלת, גימל, בית, אלף=  אבגדה= באגדה = בדאגה 

  =פלא בדת גילה לי אמת = 

  =לבי אמת גילה פלא דת = 

  =בדאגה מאל תפילתי = 

  =אבגדה מאל תפילתי = 

  =באגדה מאל תפילתי = 

  =גילת פלא בדת אלהים = 

  למד לפי אהבת גאלתי= 

  

  

  



 הצורף

 343

  =ה ותורה אני מחדש ימי מצו= ה אני מחדש ימי תורה ומצו

  = יום תורה אדני מצוה משיח = 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 = ה חדשה מימי צוי אומן תור= 

  = יהוה מיד צמח אור נשמותי = אמנה מתורה צוי חידושים = 

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

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

  = מיד החומראין ויש מצוה ת= 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 = 

  = צנור שדי הוא מחיה מתים = יהוה נוצר מיד משיח מאות = 

  = ציון דורש הוא מחיה מתים  =רצון שדי הוא מחיה מתים = 

  =תורה מציון יחיו שם אדם = תורה מציון מיד הוא משיח = 

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

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

  =החומר מצוה תמיד אין ויש = הרחום מצוה תמיד אין ויש = 

  =  'ג+ יום אדני משיח מצוה תורה = מצוה מהרוח 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 , ום אדני משיח מצוה תורהי= 

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 
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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 , משיח ואמת מיד נוצר יהוה= 

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , 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= 

  =אדני ויומו גאלתו 

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 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 
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ו פו אל אדני אני אדם ודתי מילים קידש, אור נשמותי מיד צמח יהוה= 

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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= 

  =אדני ויומו גאלתו 

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 , משיחאור מצותי והנה מיד = 

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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 , וחהנה מיד מציאותו יש מר= 

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

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

  =ויומו גאלתו 

אני אדם ודתי מילים קידשו פו אל אדני , 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

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

  ויומו גאלתו 
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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 =         =וקש תורה מע= 

  =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 = 

  =אדם גילה פו כיפה = 

  =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 

  = ח דתוֹ שמי מצמי= 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 = 

  =מצות ימי קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי מחד = 

  =דת משיח מצוים קדמון לומד גילוי יום דת אמיתי = 

  =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 = 

  =לומד גילוי יום דת אמיתי קדמון  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

  

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

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

  )אות גימל= (מדת ילדו ימי גאלה פו מיד ללמד אות  = 

  =לומד דתי מפו ילד מיד גאולת אלהים = 

  

  

  

  

  



 הצורף

 349

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

  ) אדם הראשון למד תפילתו מאלי= (פילת גדול למד מאלי ת= 

  )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= 

  

  =גימל + הא , שין, מם, תיו, דלת=  'ג+ דת משה 

  =ויש מלמד מתגלית האין = 

  =גילתי אמת לו מיד נשמה = 

  =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 

  הלב גילתי דת אל  מימי מאור שפת= 

  

  =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= 

  )להכאן גאלתי את דת האדם הראשון שהיא תפי(
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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 

  =י פו דת אברהם שלם אמיתי גילתי ל= 

  =מילים לי דת שפות גאלתי אברהם = 

  מילים לי שפות גאלתי דת אברהם= 

  

  =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 = 

  )אלתי את נשמת משהשמות האותיות ג

  =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= 
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  =גימל + דלת , יוד, מם=  'ג+ מיד 

  =ל ממילת מיד גדו= 

  =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(

  

  =' ג+ היום אל עד = ואלהים עד = ם האל עד יו= ' 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= 

  =לי לעד יום גאלה אדני פו מלמוד אמת= 

  =עד אדני פו מלמוד אמת לי לגימל הוא = 

  =פו מלמוד אמת  יום אדנילי גאל להעד = 

  =עד פו לנו אדם לימד אמת לי גאל היום = 

  =עד פו לנו אדם לימד אמת לי גימל הוא = 

  =פו לנו אדם לימד אמת לי העד גאל יום = 

  =אמת לי יום גאלה עד פו לנו אדם לימד = 

  =גאל היום עד פו לנו מילים דת אל אדם = 

  =גימל הוא עד פו לנו מילים דת אל אדם = 

  =גאל יום פו לנו מילים דת אל אדם העד = 

  =יום גאלה עד פו לנו מילים דת אל אדם = 

  אל מילים היום עד גאלנו פו לדת אדם= 
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  =גימל + דלת , עין, ואו, מם=  'ג+ מועד 

  =מילים מועד גאלתנו = 

  =ממולי  מיד גאלנו עת = 

  =לימים מועד גאלתנו = 

  גילנו מועד למאמת= 

  

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

  =מלמדם מפו לגאלת ימים = 

  מלמדם מפו גאלת מילים= 

  

  =הנה גילו האמת = הנה האות גימל = יהוה נגלה אמת 

  =  יהוה אתה נגלם= 

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

  =מדומהפו מולו הילה  אמת נגלה יהוה אדני = 

  =מדומהפו מולו הילה  יהנה האמת גילו אדנ= 

  מדומה מולו הילה הנה האות גימל פו אדני = 

  

  =  '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 , יוד, למד, כף, תיו, הא=  'ג+ ת התכלי

  =ואמיתי דתך יפה  יום גדולל= 

  ה יומי גדול אמיתי ודתך פֹ ל= 
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  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= 

  

  )מבראשית( מפסוק זה סוד הגאלה

  )'אותיות כולל האות ג 23= ( וצא מעדן להשקות את הגןונהר י

  =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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  = משפת יהוה האור= ' ג+ מיהוה שפת האור 

  = אהיה הפותר שמו = יהוה משפת האור = משה תורה היא פו =

  = תורה פה היא שמו = ואתה מפרש יהוה = יהוה מפרש האות= 

  = יהוה פרוש האמת = שם התורה היא פו = האות שמורה יפה= 

  = ההרים אות ושפה = המריה אות ושפה = היום תאור השפה= 

  = הפרוש יהוה אמת = ושפה היא מתורה = התורה היא משפה= 

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

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

  =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 = 

  =מי גאלה יהוה מפרש האות ושמי אל הנה פו ומיד יו= 

  =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 = 

  =היום תאור השפה ושמי אל הנה פו ומיד יומי גאלה = 

  =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 = 

  

  =תיו , שין ,קוף=  קשת

  =שפתי וקוני = 

  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= 

  

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

  =  היום טהרתנו= טיהור תמונה = 

  =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 = 

  היום טהרתנו שמו יהוה אדני ויומו גאלתי = 
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  = יום חכמתי הנה רצון פועל = ג + הנה נוצרתי יום פועל מכח

  = הנה מכחתי נוצר יום פועל = יום חכמת הנה נוצר פועל= 

  = הנה עולותי מרוחי מצפנך = יום על נוצר מכחתי הנה פו= 

  = הנה רצון כוחי תמים פועל = הנה כוחי תמים נוצר פועל= 

  = נוצר פו עולמיהנה מכחתי  = ציוה פעולת רחמים נכונה= 

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

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

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

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

  )כולל אות ג=עגלהנה פו ימי כח נוצר מות (

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

  =גאלה 

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

  =גאלה 

 דנו ש ואמיתי אני ויומו פו מאויום חכמתי הנה רצון פועל אדני קדֹ = 

  =גאלה 

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

  =גאלה 

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

  =גאלה 

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

  =גאלה 

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

  =גאלה  

ואמיתי אני ויומו פו מאודנו  שהנה חומרי עולותי מצפנך אדני קדֹ = 

  =גאלה 

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

  =גאלה 
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מאודנו  ש ואמיתי אני ויומו פוהנה כוחי תמים נוצר פועל אדני קדֹ = 

  =גאלה 

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

  =גאלה 

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

  =גאלה 

ואמיתי אני ויומו פו מאודנו  שהנה מכחתי נוצר פו עולמי אדני קדֹ = 

  =גאלה 

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

  =גאלה 

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

  =גאלה 

ואמיתי אני ויומו פו מאודנו  שיהוה נעלם נוצר פו מכחתי אדני קדֹ = 

  =גאלה 

 מו פו מאודנו ש ואמיתי אני ויומכחתי פו רצון יהוה נעלם אדני קדֹ = 

  =גאלה 

ואמיתי אני ויומו פו מאודנו  שחכמתי פו רצון יהוה נעלם אדני קדֹ = 

  =אלה ג

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

  מאודנו
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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 = 

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

  =' ג+ עול האדם יצר כתר משיח = 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 =   

  ירופי אותיותך מיד יחיו מתים   ישראל ילד צ     

  

  ימי דת דודי אמיתי שמך  יוצר רוח אלהים=   

  דשעל פני המים פו גדולת לשון קֹ      
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  = חכמה ילד יוצר אמת שער= ' ג+ לשמור את דרך עץ החיים 

  = צר אמתרוח אלהים שמך י = מת ילד שער חכמהיוצר א =

  = צר כתר משיחידם עולה א = חכמה עם ישראל יצרו דת= 

  = אל המדע יוצר כתר משיח = האל מדע יוצר כתר משיח= 

  )ל גלכו( העגל יוצר כתר אדם משיח = צר כתר משיחעול האדם י= 

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

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית

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

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

ו מיד ימי גואל לשון פנים דתי ילדו פ, אל המדע יוצר כתר משיח= 

  =קדש אמיתי 

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

  =קדש אמיתי 

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

  אמיתי
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  = מפות משיח = שמים פתחו = פיתוח ממש = ממשפחותי 

  = 'ג+ ויפת  שם חם= 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= 

  =ומיד גילנו היום אמת , מפות משיח= 

  =לנו היום אמת ומיד גי, 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 פני יהוה אמת נִ , השורש הקדמון= 

  =גלו מול אין ויש פני יהוה אמת נִ , מר קדושהנה שו= 

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

  =השורש הקדמון הנה פו מול ניגלו אין ויש אמת = 

  =השורש מנקודה הנה פו מול ניגלו אין ויש אמת = 

  הנה פו מול ניגלו אין ויש אמת  הנה שומר קדוש= 
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  ,זין, ואו, הה, דלת, לגימ, 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   =   

  כר ונקבהאין ויש מצלם ז כיפתקדש מכפיל         

  

  

  

  

  

  יש  כיפת       אין     

  זכר  נקבה    יהוה     
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  בית–מקור שמות האותיות היוצא מצירופי אותיות האלף 

  

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

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

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

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  קוני צילצל פניני אותיות מילים ומשפטים     

  =    פוך 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=   

  פו זמן גאלת גן עדן מקדםחקת התורה      

  

  קוני ילד פו שפה פיך צילצל פניני     

  =      אותיות מילים ומשפטים כך מיד נביא יסד=   

  חקת התורה פו זמן גאלת גן עדן מקדם     

  

  

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

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

  ,שין, ריש, ףקו, צדיק, פה, עין, סמך   

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו   

  

  ה אותיות מילים ומשפטיםקוני צילצול פניני פיך פֹ      

                  ילד שפה כך מיד יסד חקת תורה=   

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם     
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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 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     

  ד פו שפה כך מיד קונייך ילפ=   

  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   

  

  ד צילצול אותיות מילים קוני פניך פני יס     

  =ומשפטים ילד שפה כך מיד חקת התורה      =   

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם יפה     

  

  קוני פניני פיך יסד צילצול אותיות מילים      

  =ומשפטים ילד שפה כך מיד חקת התורה      =   

  בני פו זמן גאלת גן עדן מקדם יפה     

  

  גאלהפני יהוה לפננו קץ      

  =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     

  

כל המילים וכל השמות מקורם .  ותממשפטים אלה מקור שמות האותי

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 סופיתמקור שמות האותיות   

  

  , 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     

  

  כי יהוה פני פו נפתח לי קץבני אנ     

  =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     

  

  י יהוה לכן נפתחנביא פו פנ     

  =גן עדן מקדם צירפתי אותיות למילים     =   

  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     

  

  לפננו קץ גאלהיהוה פניך      

  =צירפתי אותיות למילים ומשפטים     =   

  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     

  

  יך לפננו זמן קץ גאלהיהוה פנ     

  צירפתי אותיות למילים ומשפטים     =   

  סוד קדמון, כך ילדתי שפה     

  בי פיתחי גן עדן מקדם     
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  = פו התחל יום פלא עמך = 'ג+ אמת יפה מכוח לפועל 

  = אמת פו לי מהכח פועל = פתאום לו מכח לפועל =

  = ךאלוף התחיל פו מעמ = החכם פועל לי פו אמת =

  = האמת פו מכחי לפועל = האלוף עמך מתחיל פו =

  = אמת פו פעולה לי חכם = פתאום פו עולי לחכם =

  = אלי פו המפתח עולמך = פתאום מהכח לי פועל =

  = עולה ממך פו פתח אלי = עמלך פו הוא לי מפתח =

  = תפילה אל ועם פו חכם = מלך פו הוא פתחעמלי  =

  = מוח פו עת אלהים כפל = עם מתפילה פו אל וכח =

  = תוך עמל מחיה פו פלא = מוח פו עת כפל אלהים =

  = חכם מפתיע פו לו האל = חכם פו לפתע יום האל =

  = פתאום פו החיל עולמך = מול כח האל מפתיע פו =

  = ולפתע פו אלהים חכם = פתאום לי פה כח העולם =

  = אמת פו לעולם כח יפה = אמת יפה פו חל עולמך =

  = פו מול כח האל מפתיע = פו לאמת כח יפהעולם  =

, כף, מם, הא, פה, יוד, תיו, מם, אלף=  'ג + ולפתע פו כח אלהים= 

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

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

  =דתו מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ו, עמך פו התחל יום פלא= 

  'וכו= 

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

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

  =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 , לוף מתחיל פו מעמךהא= 

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

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

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , אמת פו פעולה לחכם= 
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  =הוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו מפי י, 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 , עולה ממך פתח אל= 

  =ודתו מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים , 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= 

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

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

  =מפי יהוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו , ו עת אלהיםכפל מוח פ= 

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

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

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

  =הוה אדני אלוף גאל מדומים ודתו מפי י, חכם מפתיע פו לו האל= 

  =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 , פתאום לי פה כח עולם= 

  =מדומים ודתו מפי יהוה אדני אלוף גאל , 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(= סדר כונה בדתי סגלה ובך נוצר =   

  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      

  

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

  =אין ויש לפי גילו ברית שמי = 

  =לפי שמי גילו דת ברית אין ויש = 

  =ויש גדולתי לפי שמי ברית אין = 

  =גילו דת לפי שמי ברית אין ויש = 

  =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 = 

  

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

  יהוה אמת מלמד פו קול נגון= 
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  יסוד עיקרי ממנו התחילו האותיות ושמותיהם

  = אין ויש יהוה המאחד =' ג+ אדני יהוה הוא משיח 

  = אני ושמי יהוה האחד = מהוה איחוד אין ויש =

  = יהודי הוא חש אמונה = אהיה חידושי אמונה =

  = איש אמונה יחד יהוה = איחוד יהוה אני משה =

, יוד, נון, דלת, אלף=  הם דיהוה אין ויש אח = איחוד אהיה ונשמה =

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

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

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

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

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

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

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

  =לדו פה יפה אותיות המילים איחוד יהוה אני משה אדון גדול נו= 

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

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

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

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

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

  

  =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= 
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  =גימל + תיו , אלף=  'ג+ את 

  =גאלתי  מפו לי= 

  גילו לפי אמת= 

  

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

  אלהים ממש מניגודים= 

  

  =גימל + תיו , אלף, ואו=  'ג+ ואת 

  =אל פו יום וגאלתי = 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  פו גאלתי אל ויום= 

  

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

  =ש ימי אל יצר פו גאל קדֹ = 

  ש צירף ימי גאלהל קדֹ א= 

  

  =  '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, םמ= 

  =מעשה מרכבה מפי איש אמיתי מנגן לי = 

  =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 

  ולו פו אל אמת דודי יפה= 

  

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

  ינון יבין שדי ודתותיו= 

  

  =שין , 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 

  קצה הדת היפה קול דודי= 

  

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

  האל פו והוא האלוף= 

  

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

  )דודי וינון עניני נזון(

  ענין דודי וינון ניזון= 

  

  =כף , מם, סמך, תיו, דיו, 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 

  האלוף האל פו והוא= 

  = ע –ז 

  =דודי וינון עניני נזון = 

  ענין דודי וינון ניזון= 

  = ס –ח 

  מתוכי ימי מפתח סוד= 

  = 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

  .יא הדרך לעץ החייםהתורה ה .1

העץ בכללותו הוא השפה שממנה מורכבת התורה שהיא הדרך לעץ  .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

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

 .החיים

שהם גזעי (שמרכיבים את המילים ' 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

במילואם ובצירופים השונים היוצאים מהם  בית-האותיות אלף

) מהווים את המזון והחיים לענפים ולעלים השונים לכללות העץ

) 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 = 

  =  היםיום השגת אל= 

  =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 = 

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

  =אתה ימי השלום ופו ממול מיד יהוה אדני גדול = 

  אתה הגילוי ממש ופו מול למדו מיד אדני יהוה= 

  

  =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+ דעה התו

  =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 רת קדֻ גילוי יום אלי ופו מיד האמת יוצ= 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד תורתי מצאה קדֻ = 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד תיארת מצוה קדֹ = 

  =ש גילוי יום אלי ופו מיד תמצית האור הקדֹ = 

  =דש גילוי יום אלי ופו מיד אתה מצורתי הקֹ = 

  =שה גילוי יום אלי ופו מיד האות מיצרת קדֻ = 

  =מצאתי תורה ש ופו מיד גילוי 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 = 

  

  =גימל + למד , אלף, הא, תיו, נון, ואו, כף=  'ג+ כונת האל 

  =פו מיד פלא האל  אמת ונכון גילו= 

  =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 = 

  וך האל פו יום פלא מיד נגאלנות= 

ן באל שיו בעולם לקלוע לכוונת האל ולאמיאדם צריך בהתנהגותו ובמע

  .ויראה פלאים ויביא גאלה לעצמו
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  =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 = 

  יע גאלהאני יהוה מפת= 

  

  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= 

  

  = 'ג+ תורת המשיח = שמחת תורה 

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

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

  =המילים נגון נשמה = 

  =נשלמים יהוה מנגן = 

  =ה לי שמים מנגון הנ= 

  =שלם הנה ימי נגון = 

  =יהוה נשלם מנגונים = 

  =נגוני נשמה ממילה = 

  נשמה לנו מנהיגים= 

  

  =' ג+ להתחכמות = כמתו תגלה חֹ = ' ג+ מתוך תחלה 

  =  כמותתגלה חֹ = התגלות חכם = 

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

  =חלה פו מיד גילוי יום האמת מתוך ת= 

  =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 = 

  =יום אלהים ותגליתו פו תמיד חכמה = 

  =היום פו מיד חכמת אלהים ותגליתו = 

  =מך פתח מילים ואותיות יהוה גדל מ= 

  =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 ד יום לגאֻ מפתח יהוה מתוכו מי= 

  ח פו מיד גילוי יום האמתתוכלת המֹ = 
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  =גימל + בית , למד, הא=  'ג+ הבל = הלב 

  לב גילה מיד אמת= 

  

  =גימל + כף , שין, חית=  'ג+ חשך 

  =משיח גילת פניך = 

  =חכם גילתי נפשי = 

  =גילתי פנים חשך = 

  גילתי פני שם כח= 

  

  =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 = 

  =ה חשך אני גילתי מפֹ = 

  ימי גאלת פני החשך= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 381

  = כח השם= כח משה = ' ג+ מהחשך 

  =גימל + כף , שין, חית, הא, מם= 

  =ה אני ממש חכם פֹ גילתי = 

  =ני משפת המילים כח גאֹ = 

  =נים ח גאֹ שפת המילים כֹ = 

  =מימי חכם שתי נגאלה = 

  =חכם נגאלתי מימי שפה = 

  =פנים גאלת ימי מהחשך = 

  =פני חכם ימי גאלת משה = 

  =חכמים גאלתי פני משה = 

  =ן מילים שפתי חכמה גאֹ = 

  =ן מילים שפתי חכמה גאֹ = 

  =משיח  גילת פה ממך אני= 

  =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 = 

  =מחיה מתים יגאל נפשך = 

  =מכח אמנים גילתי שפה = 

  =חכם שפה גילתי אמנים = 

  =ימי גאלתי מנפש חכמה = 

  י ימי גאלת חכמהמנפש= 
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  =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 = 

  = אורי ונשמה דתו פו גילוי אני מקום= 

  ויש מקוםפו אין מאדני ותורה גילו = 

  

  = 'ג+ קוני המפתח = ח פה תיקון מֹ 

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

  =קוני המפתח פו גילו אדני ויומו האמת = 

  =תיקון מח פה גילו אדני ויומו פו האמת = 

  ח וגילו פו אדני יומו האמתה תיקון מֹ פֹ = 

  

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

  )ים תהיה עם יהוה אלהיךתמ(

  מדומים גילו תמים= 

  

  =תיו , מם, אלף=  אמת

  אל פו תמים= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת 

  =מפו גאלת מילים = 

  =מגלים לי פו אמת = 

  =גלם אלי פו תמים = 

  =מפלא גילו תמים = 

  =מתגלים פו מאלי = 

  מגלים פו אלי תם= 
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  = 'ג+ כלום =  םכלּו+ 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 = 

  

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

  =ה יצא האור ש מפֹ גילוי קדֹ = 

  =אור שפה יצא גילוי קדם = 

  =ור שפה גילוי קדם יצא א= 

  =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 היום גילוי הפורץ הקדֹ = 

  =הפורץ גאלה הקדוש יומי = 

  =הצורף גאלה הקדוש יומי = 

  =ש פורץ ימי גאלה יהוה קדֹ = 

  =ש צורף ימי גאלה ה קדֹ יהו= 

  =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 = 

  =מעתידו לנו ומיד גילוי אמת = 

  =מועדתי לנו ומיד גילוי אמת = 

  =עם ודתו לנו ומיד גילוי אמת = 

  =ומיד גילוי אמת מו לנו 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 = 

  =ני מיד מחיה מתים א טעם דתוגילוי = 

  =אני ודת מיד גילו טעם מחיה מתים = 

  =ימי דת מאות גילנו מיד טעם החיים = 

  =גילנו מיד טעם החיים  דת ואמתימי = 

  =ימי אמונת דת גילו מיד טעם החיים = 

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

  = דתוֹ מי אמת ולנו טעם גילת= 

  =גילנו טעם לדת מימי אותיות = 

  =מילים גילנו אותיות טעם דת = 

  =יום אמיתי גילת לנו טעם דתו = 

  =מולי אמונתי גילתי טעם דתו = 

  אני ותגליות מילים טעם דתו= 

  

  =  'ג+ דת מאות = ' ג+ דת ואמת 

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

  =פו גאלת מילים  דת ואמת ולי= 

  =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 = שם אלי מחיה = 

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

  =תי פו מיד גילוי אלהים משיח מאדם למד= 

  =מאדם למדתי פו מיד גילוי אל שם החיים = 

  =' מאדם למדתי פו מיד גילוי וכו= 

  =מילים פו דת אדם מיד גילו אלהים משיח = 

  =מילים פו דת אדם מיד גילו אל שם החיים = 

  'מילים פו דת אדם מיד גילו וכו= 

  

  =גימל + הה , נון, יוד, כף, שין, הה=  'ג+ השכינה 

  =הנה מיד גילוי שפה נכונה = 

  יהוה גילה מיד נפש נכונה= 
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  =גימל + עין , בית, טית, הא=  'ג+ הטבע 

  )טבע הדברים והנהגה ולא טבע העצמים(ניגלתי הטבע אמיתי = 

  

  =הא , למד, חית, מם=  מחלה

  =דת אלהים ממח = 

  =מחי למד האמת = 

  =למד מחיה אמת = 

  =מחלה מיד אמת = 

  =ח מיד האמת למ= 

  מתחיל מאדמה= 

  

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

  =מחי מגלה לי מיד אמת = 

  =מחי גילה מלמד אמת = 

  =מתחילה מגלים אדם = 

  =מאדם מגלים תחילה = 

  =דת מגלים מח אלהים = 

  =מח מילים גאלה מדת = 

  מח דת גאלה ממילים= 

  

  ) =מךעִ  = מךעַ  –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 מלכים עִ = 

  =מך מפו ימי גן עדן מילים עִ = 

  מך מפו ימי גן עדןמילים עַ = 
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  =גימל + מם , למד, שין=  'ג+ שלם 

  מנגד שלם מילים= 

  

  = '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 = 

  =בנותי אמיתות משיח וים גאלה = 

  אל ויש יום תחית המתיםנביא גוֹ = 

  

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

  =ותי בי משיח אומן מתגלי= 

  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= 

  

  =נון , מם, זין=  זמן

  ן זמןמינוֹ = 

  

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

  =מדמיונו ומינון נגאלו = 

  =נו דמיונו ניגלנו מאמּו= 

  מינון ומדמיונו נגאלו= 
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  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 = 

  =פני אלי ממש אמת ושקר ופו גילוי = 

  =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 עמושלם הנה יהוה אמת מיד = 

  =הנה רגע למושלם ויהוה מיד אמיתי = 

  הנה מיד רוגע ליהוה אמיתי מושלם= 

  

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

  אני עליון ויש ימי שמים וגן עדן= 

  

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

  =עניניו שמים יש לי היום גן עדן ו= 

  =שמים יש לי היום גן עדן ועניניו = 

  יש לי היום גן עדן ממשי ועניניו= 

  )שעשוים= לולא תורתך שעשועי : דוד המלך אמר(

  

  לא יראני אדם וחי: השם אמר למשה

  =יוד , נון, אלף, ריש, יוד=  יראני

  =דודי ינון ישראל פו = 

  =דודי שלנו יראני פו = 

  ולשון דודי יראני פ= 

  

  ריה יהוה יראהאברהם קרא להר המֹ 

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

  =פו מיד גאלה ישראלי = 

  ישראלי פו מיד גאלה= 
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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 (ח הברית גילתי המשי= 

  

  =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 = 

  ץ הדעתגילת מיד לקוני היין ע= 

  

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

  =דודי ינון גלם יהוה = 

  =ינון מיד יהוה גדול = 

  יהוה מיד ינון גדול= 

  

  =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 

  =קוף , 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 = 

  =דתי ממש תיקון חטאים פו גילוי = 

  ה גילוי תיקון חטאידת משמים פֹ = 

  

  )'פסוק ג' שמות פרק ג(

  רה נא ואראה את המראה הגדל הזהויאמר משה אסֻ 

  =מועד נס האל העקרי =  מדוע לא יבער הסנה

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

  עראל יהוה נס מדע בֹ = 

  

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

  =מועד ממולי נגאלתי = 

  =מועד גאלתנו מילים = 

  =יום עולם נגאלת מיד = 

  גילנו מיד עולם אמת= 
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, ואו, דלת, מם = סוד עם עברי אל הנה =' ג+ הסנה מדוע לא יבער 

  =גימל + הה , נון, סמך, הה, ריש, עין, בית, יוד, אלף, למד, עין

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

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

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

  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= 

  

  =ל גימ+ 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 

  =הנה גילנו יום אנוש = 

  =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

השוני בין איש למשנהו הוא המאחד בין אחד לשני וכלל האנושות 

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

ביניהם מתקבל איחוד ואחד ונקבה מאין ויש שונים וכשמשלבים 

  .משלים את השני

  

  =  תוך בעץ= בתוך עץ = ' ג+ עצבותך 

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

  מיד פו גילו קוני קדמון= 

  

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

  =דעותי אמיתי גילוי ובנו = 

  גילוי אמיתי ובנו דעותי= 
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  מר שצריך לגלות את הנס בחנוכהם או"הרמב

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

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

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

  =האמת גילו פו מיד שמונה ימי נס חנוכה = 

  =נכון פו נס המשיח מיד מיהוה אמת גילו = 

  =נכון פו נס משה חי מיד מיהוה אמת גילו = 

  =גילו נכון שימחה פו נס מיד מיהוה אמת = 

  =גילו נכון נשמה סוף חי  מיד מיהוה אמת= 

  =גילו נכון פסחי שמונה  מיד מיהוה אמת= 

  =מיד יהוה גילה פו מתוכן נס חשמונאים = 

  =יהוה גילה פו מיד מתוכן נס חשמונאים = 

  =ם נס גדול היה פו מתוכן ימי החשמונאי= 

  = ה מימי חשמונאים ותוכן נס גדול היה פֹ = 

  תוכן ימי אמונה ממשיח נס גדול היה פו= 

  

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

  גילתי ממך פן משיח= 

  

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

  ה תפילהכאב פֹ = 

  

  = בלבש חר= 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 = 

  =רחש בלב ימי נשמתי גילתי דתי = 

  לבש חרב ימי נשמתי גילתי דתי = 
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  =גימל + תיו , ואו, דלת, חית, אלף=  'ג+ אחדות 

  ) =פותח לו אות ילד יום גאלתי= (

  =פותח אות ילד גאלתי מולי = 

  =לו פתח אות ילד יום גאלתי = 

  אמת ילדו לי פותח גאולתי= 

  

  =  'ג+ לימוד תורה 

  =גימל + הה , ריש, 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 

  =היום גילו אמונה  הנה מות= 

  =התמונה היום גילו אמונה = 

  =יום המות היום גילו אמונה = 

  אמונה היום גילו התמונה= 

  

  =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= 
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  =  '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 = 

  נוצרה הנהגה הנה מילים גילנו יהוה הוא קדש= 

  

  =  'ג+ הרצון הנהגתו = הנהגתו נוצרה 

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

  =ו שמו קוני יהוה אדני אלהים הנהגתו נוצרה וגיל= 

  הנהגתו הרצון וגילו שמו קוני יהוה אדני אלהים = 

  

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

  שמו יהוה ) ההרים(= אותה המריה = 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, מם=  'ג+ מהתורה 

  =מיום התגלה אור שמי יהוה = 

  =יומי התגלה אור יהוה ממש = 

  =ומי ממש יהוה גאל התורה י= 

  =גילו אות יהוה ממש ) ההרים(= המריה = 

  גילו שמו יהוה אמת) ההרים(= המריה = 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הה=  'ג+ הכלום 

  =מלך פו יום גאלה מאדם = 

  אדם פו יום גאלה ממלך= 
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  =גימל + מם , ואו, למד, כף=  'ג+ כלום 

  =ממלך גילו פו אדם = 

  ם גילו פו מלךמאד= 

  

  =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= 

  

  מסר לי בכרתך: קב ביקש מעשיויע

  =כף , תיו, ריש, כף, בית=  ברכתך= בכרתך 

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

  מברכתך פו פי שתים= 

  

  ) 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
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  = תורת הנס= ' ג+ הנסתרות 

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

  =אות ונשמה  כורילוי ניסוי אמיתי ג= 

  )אות כור= תוך אור ( 

  )תנור שבו הצורף מתיך את הזהב=  כור(

  =תוכי ניסוי אמת גילוי אור ונשמה = 

  =אני משה תוכי תורה וגילוי יום נס = 

  =גילוי נס אותיותך יום אור נשמה = 

  גילוי נס אות תוכי יום אור נשמה= 

  

  הנסתרות לשם אלהינו

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

  =הנסתרות גילוי יומו ואנכי משה = 

  =הנסתרות יומו וגילוי אנכי משה = 

  =תורת הנס יומו וגילוי אנכי משה = 

  =תורת נס גילו יום ואנכי שם יהוה = 

  =מיהוה נסתר גילו מתוכו אין ויש = 

  =אין ויש תוכן מוסתר גילו מיהוה = 

  =לו תוכן אין ויש מיהוה מוסתר גי= 

  =תוכי ניסוי אמת גילוי אור ונשמה = 

  =אני משה ותוכי תורה גילו יום נס = 

  )תוכי אות= אותיותך (גילוי נס אותיותך יום אור נשמה = 
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  =גימל + ריש , תיו, סמך, נון, הא=  'ג+ הנסתר 

  =סגלת הימים נכון יש אור = 

  =גילתי יומך נס אור נשמה = 

  =יומך אור נשמה  גילתי נס= 

  =גילוי נס ממש אנכי תורה = 

  =שמים גילו נס אנכי תורה = 

  =משה נס אמיתי  כורגילנו = 

  )שבו הצורף מתיך זהב=  כור(

  =נס תוכנו שומר ימי גאלה = 

  =תוכנו אורי ממש גילה נס = 

  תוכן נסי גילה אור שמים= 

  

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

  =ימיך נס גילנו תורה משה = 

  =גילוי יום כתר נס הנשמה = 

  =יום נס גילוי כתר הנשמה = 

  נכון יש סגלה מימי תורה= 

  

  =גימל + מם , יוד, 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 = 

  ת פלא מגלים יהוהד= 

  

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

  הנה ממגלה ניגלה יהוה= 
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  =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+ תי שבוע

  אותיותי בי ויש לי יום גן עדן= 

  

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

  אמת מגלים מיד מלחמה= 

  

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

  =מאמת ינון מגלה פו ימי גאלה = 

  =ה מהנה אמת מפו גילנו ימי גאל= 

  הנה מימי אמת גילנו מפו גאלה= 

  

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

  =גילוי פני אדני נולד שמו = 

  =גילנו פו מיד נולד יש אין = 

  ילדנו שם אדני גילו פניו= 
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  =גאלת היום = גימל האות = האות גימל = גילו האמת 

  =  תג ואלהים= גילת מהוא = 

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

  =גילו האמת מפו ילדו יום אל אדם = 

  =האות גימל מפו ילדו יום אל אדם = 

  =גאלת היום מפו ילדו יום אל אדם = 

  =גילת מהוא מפו ילדו יום אל אדם = 

  =אלהים ותג מפו ילדו יום אל אדם = 

  =האות גימל לי פו מיד יום אל ואדם = 

  י פו מיד יום אל ואדםגילו האמת ל= 

  

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

  אלהים פו גאל תמים= 

  

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

  =מילים פו תמה גאלה = 

  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= 
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  =  'ג+ שוטה משוגע 

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

  =מילים ניגאלנו ואני שוטה משוגע אמיתי = 

  =מילים אמיתי אני ינון שוטה ומשוגע גאל = 

  =לי יום משמים אני ינון גאל טעות ושגיאה = 

  שמי ינון אומן מילים יגאל טעות ושגיאה= 

  

  =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 = 

  =פו ראוש יהוה ק אות אמיתי וגילתי 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 = 

  =אותיות אור יהוה יחי גאל יקום שפת = 

  =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= 
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  =גימל + הא , תיו, אלף=  'ג+ אתה 

  =אמת אלי גילה פו = 

  =גאלה פו לאמיתי = 

  =גילוי האמת פלא = 

  =מפי הוא גאלתי = 

  ה גילוי אמתאל פֹ = 

  )אתה אלופי= אתה פו אלי = אתה (

  

  =גימל + ואו , תיו, טית, למד, חית, הא=  'ג+ החלטתו 

  =החלטתו גילוי אמיתיות אדם = 

  =אדם וגילוי החלטתו אמיתית = 

  =אדם החלטתו ימי אות גילתי = 

  ימי אותגילתי החלטתו  אדם= 

  

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

  =יודע אמונתי גילוי קץ = 

  =ימי אות נודע גילוי קץ = 

  =ימי אות נועד גילוי קץ = 

  =גילוי אמיתי ונודע קץ = 

  =עת אדני וגילוי יום קץ = 

  אני ידעתי גילו יום קץ= 

  

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

  אלהים גאל פו מיד תוכו= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  פו יום גאל ישראל= 

  

  =גימל + 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 = 

  =הדעת מצאה פו מיד גילוי קוני הפלא אמיתי = 

  אדני פלאי עצת יהוה תקום פו מיד ימי גאלה= 
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  =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= 

  

  =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 

  גילו יהוה מאומת= 

  

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

  =אורי בי גילה ידע נשמתי = 

  =י אור בי ניגלה ידיעת שמ= 

  =מדע בריתי גילה אין ויש = 

  =גילוי האמת יעניש דברי = 

  =גילוי אברהם יעניש דתי = 

  =גילוי דתי יעניש אברהם = 

  ניגלה יעוד ימי בראשית= 
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  כיפה המסמלת יהוה

  )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= 

  

  =גימל + ריש , כף, זין, הא=  'ג+ הזכר 

  נים הזכר ישלפי 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= 

  

  מחרוב       חבר

  =גימל + בית , ריש, 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= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , האויר לנשימה= 

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

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

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אמונה לי השיר= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , אורי לי הנשמה= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , 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 , יר לאמןיהוה ש= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , הנה ישלים אור= 

  =אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , הנה אור ישלים= 

  אדני מגלה שפה ומיד נולד יומו , הנה אור של ימי= 

  

  )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, טית=  'ג+ טוב ורע 

  גילוי אות וטעמו יין בראשית= 

  אות וטעמו יין בראשית= עץ הדעת טוב ורע (

  )חטא עץ הדעת גילוי האותתיקון 
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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, יוד, 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 = 

  =לדת אות פלאי מילים  מפתח גאלה= 

  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 לגאלהפֹ אות אמיתי = 
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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, מדל= 

  =ת חת העדֻ לי גילוי אמיתי מדתנו לֻ = 

  =תחל הדעת תגליותי אדני ומילים = 

  =לחת העדת תגליותי אדני ומילים = 

  יום גאלתי מיד תחילת דת עליונה = 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת=  'ג+ דמיון 

  דמיון אמת לנו יום גדול= 

  

  =  'ג+ חיים דרך עץ ה

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

  =דרך עץ החיים גילתי נפש לדודי קדום אמיתי = 

  =דרך עץ החיים גילתי אלופי קידם נשמת דודי = 

  =דרך עץ החיים גילתי שפת ימי אל דודי קדמון = 

  =דרך עץ החיים גילתי ימי שפת אל דודי קדמון = 

  ץ החיים גילתי פו אלי קידם נשמת דודידרך ע= 
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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= 

  =ם גאלנו פו מיד יום יש מקו= 

  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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  = גימל+ 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 = 

  

  = גימל+ ובחרת בחיים 

  =גילת במח חיבורים = 

  גילתי מח בו חברים= 

  

  = גימל+ שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 

  =ה אשר אהיה נולד גילוי עולם המשיח אהי= 

  הנה הוא משיח עילוי שלי מיד אור הגאלה= 

  

  =גימל + תיו , עין, הה, הה, פה=  'ג+ ה העת פֹ = ' ג+ הפתעה 

  =פה העת נגלה ימי יהוה = 

  =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

  

  =          אנכי בך מלכך לי ובי כבוד=  

  אות הגאלה ככה בשפה בלבל לו אמת    

  

  =   אנכי מלך הכבוד לי ובי אות גאלה    =  

  וככה לך בך בלבל אמת בשפה    

  

  =אנכי מלך הכבוד לי ובי בלבול בשפה    =  

  בך אות אמת ככה לך גאלה    

  

  =  '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, ודי, בית=  'ג+ מאה בי טֻ 

  דת מילים פה גאל טוב אמיתי= 

  

  =גימל + הא , בית, יוד, סמך, הא=  'ג+ הסיבה 

  =סודך בי האמת ימי גאלה = 

  =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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  ן מעשה העגל וחטא עץ הדעתתיקו

  

  )'ב פסוק ד"שמות כי תשא פרק ל(

  ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל     

  =גימל + מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך           

  מארץ מצרים     

   

  מלך גאלה אמר יש אישור לסלוק עץ הדעת       

  ם      מאור ראה כרבים שומרי, וכל החטאים=     

  גילו מולי אוצר עץ החיים       

  

  =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 = 

  =נח מימי יתגלה מפע= 

  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               =     

  גילה בי לכל העולם גאלת עם ישראל       

  

  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 + דבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר וי )1

  גילה הברה למילה אמת, ילד אדם, מלכי ברא אור=  )1

 + אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים  )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 + מתחת ואשר במים מתחת לארץ     

  תפסל לחת ברית כראשנים מחומר ואצבע אל  : שלם אמר למשה )4

  כתב עשר מצות אמת גאלה לשלמים    

קד יהוה אלהיך אל קנא פֹ  לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי )5

  =גימל + עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי 

  , דשאני נביא אמיתי אל מלך עולם אוהב את דעת שפת לשון הקֹ =  )5

  כך עולה גאלה, לב מבין החוקים עול לבני ישראל עמי     

  =גימל + ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי  )6

  מצות פו ימי גאלה משיח אלהים לי לב לסוד עשר=  )6

לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא  )7

 =גימל + את שמו לשוא 

  שויתי קול של שם אל אהיה אשר אהיה הוא כאן אות אמת לימי =  )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

  בע בערךלעולם ולכל אנושתך ביומך הששי בשעה ש

  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= (נת הגאלה באמצע ש     

  שנה הגאלה 19א עוד "ז, למנינם 2012אנו כעת בשנת      

 כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים וכל  )11
  אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת      

  =גימל + ויקדשהו      

  אהיה אשר אהיה וכך בי עץ החיים ) םמהש(בימי גאלתי ממשה =  )11

  ממש וכאן שעשועי בתוכי ברית התורה מהאותיות המילים ולשון         

  דשהקֹ     

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר יהוה  )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 + ח לא תרצ )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 + לא תענה ברעך עד שקר  )16
  עיקר דעת גאלה עברך נשלם) = 16

 =גימל + ד בית רעך לא תחמֹ  )17
  מיד לחכם גאלת עברית) = 17

  וחמרו וכל אשר  ד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורולא תחמֹ ) 18

  =גימל + לרעך      

  אור גאלת  כוחו מולי שער עולם דור חכם ברא אל ודעתו שורש=  )18

  אמת    
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  =גימל + תיו , יוד, פה, ואו, סמך=  'ג+ סופית =      

  )האלהות= (יום אמת גילו סוד היפוך =      

  )להיכיפה היא החלקיק הא= (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 =      

  =גלתך פו והיא מיד יומו ס=      

  =יומו פו מיד והיא סגלתך =      

  =היום מיד סוף גילו אותך =      

  =אתה ויומך מיד גילו סוף =      

  =היא סגלתי ופו מיד יומך =      

  =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 

  מגדל ממלים גדולים= 

  

  =גימל + תיו , למד, דלת=  'ג+ דלת 

  גילו לדת מלמדים= 

  

  =גימל + אלף , הא=  'ג+ הא 

  מפלאי גאלה= 

  

  =מל גי+ 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 

  מגלים ממם= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון=  'ג+ נון 

  יום ונגאלנו= 

  

  =גימל + כף , מם, סמך=  'ג+ סמך 

  ממך מגלים סף= 

  

  =מל גי+ נון , יוד, עין=  'ג+ עין 

  וגילנו מיד ענין= 

  

  =גימל + הא , פה=  'ג+ פה 

  גאל יפה קומו פו= 

  

  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק=  'ג+ צדיק 

  קדם ילד פו גילוי קץ דת= 
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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+ אות שונה = האנושות 

  =גימל + תיו , ואו, שין, ואו, נון, אלף, הא= 

  =גילוי אל מפו אני ואנו האנושות = 

  =אני אומן ופו גילוי אל האנושות = 

  ן ופו גילוי אל אות שונהאני אומ= 

  

  =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+ טוב מאד 

  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=      

    שתורה יצאה גאלת ישראל ממ        

  

  =        אברהם אהב תורה אמיתית=      

  יצא ממש גאל ישראל         

  

  =        יהוה אמר מצאתי את שם=      

  אברהם בי גאלת ישראל         

  

  =        משמי אב אברהם מצאתי=      

  תורה היא גאלת ישראל         

  

            אבי אברהם מצאתי =      

  גאלת ישראל ממש  תורה היא        

  

  =בראשית ברא אלהים את    

        השמים ואת הארץ

  

  =שמי אברהם אהב את       =      

    ישראל יצא תורה אמת        

  

          תורה יצא אמת שמי=      

  אברהם אהב את ישראל        
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  =גימל + והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום    

        על פני המים ורוח אלהים מרחפת

  

  ישראל נוצרה גאלה תחיה פו מתים           

  =          מפתח יהוה=      

  מעולם עליון בו חכמה ותורה יפה        

  

          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= 

  

  =גימל + אלף , בית, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם הבא 

  =עולם הבא מאמת מיד גילוי פלא = 

  =עולם האמת מנבא מיד גילוי פלא = 

  יד מיום גאלתיעולם הבא נפלא מ= 

  

  =  '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 = 

  =ום אדם הוא פלא ה אמן גאלנו ייהוה פֹ = 

  האומן היפה גאלנו יום אדם הוא פלא= 
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  = 'ג+ האמונה יפה 

  הנה מפו ימי גאלה= 

  

  =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

  המדמה למ= 

  

  =הא , מם, למד=  למה

  למה מאדם= 

  

  =גימל + הה , מם, למד=  'ג+ למה 

  =ממגלה מיד למה = 

  =מגלה מיד מלמה = 

  מדמה גלם מילה= 

  

  =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= 
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  =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 = 

  אלהים אמת נוסד יום גן עדןמול מלך = 

  

  =  'ג+ תורת הקבלה 

  =גימל + הא , למד, בית, קוף, הא, תיו, ריש, ואו, תיו= 

  =ש יהוה פו מולו גאלתי אמיתית בי אור קדֹ = 

  יהוה פו מולי בו אור קדש גאלתי אמיתית= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, למד, מם, עין=  'ג+ עמל התורה 

  ) =אורו עמלי(ת מיד נגאל אור עולמי שמי יהוה אמ= 

  =יש ואין ) ואור עמלי(האמת מגלה מיד אור עולמי = 

  =עולמי אור נשמה מיד ימי גאלה אמת = 

  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= 

  



 הצורף

 427

  )פרה אדמה חקת התורה(

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

  ק שפות אמיתיחֹ ) גימל(אור יהוה גילוי אות = 

  

  =גימל + 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= 

  

  =  'ג+ תחית המתים 

  =ל גימ+ מם , יוד, תיו, מם, הא, תיו, יוד, חית, תיו= 

  =מדודי ויומו גילו תחית המתים אמיתי = 

  מדודי אמיתי ויומו גילו תחית המתים= 
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  .י אומר שחטא העגל הולך ונתקן לאורך הדורות"רש

התיקון הנצרך הוא חטא , קודם החטא, כדי להגיע לדרגת אדם הראשון

  .העגל

  )ד"ב פסוק ל"שמות פרק ל(

  

  אל אשר         ועתה לך נחה את העם      

  =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        

  

  יהוה מלכי לדת דתך  לי כל פני אל         

  = 70=         קבע ברית עולם מחיה מתים כך  =      

  אדם הראשון פה פלא תיקון חטא העגל        

  

  פנים לתורה     70 רמז אותיות אלה הם 70=      

  התומכים באמת אחת זּו        

  

  ה אל יהוה אדני מלך אמת פניך פֹ         

  ילד פלא קבע     דת עברי , מתיםמחיה =      

  כך מושלם תיקון לחטא העגל, לתורה        

  

  =גימל + עין , גימל, יוד, הא=  'ג+ היגע = הגיע 

  =הגיע מולי מיד ניגאל = 

  היגע מולי מיד ניגאל= 
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  =עין , גימל, יוד, הא=  היגע= הגיע 

  =הגיע מולי אדני = 

  היגע מולי אדני = 

  

  =המח וטבע  חק= 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 החוב י אמיתי אנו פו ימי חֹ תגלית= 

  ת גאלתי טבע החייםיום קוני פתח אמיתּו= 

  

  =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= 
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, אלף, טית, חית, למד, נון, ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקון לחטא העגל 

  =גימל + למד , 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 = 

  =י גדול פו לפני נולד גילוי טעם אות מחיה מתים אדני אל קונ= 

  =פני אדני אלי קוני גדול טעמו לו פו מחיה מתים ילד גאלתנו = 

  לות מחיה מתיםפני אדני אלי קוני פו גדול טעמו ילד לנו גאֻ = 

  

  =הנטע פה חקת המצות = תעצומה קטנה פתחה 

  =נטעת פה חקת המצוה = מצוה קטנה פתח העת = 

  = 'ג+ הנה מפתח קץ הטעות = צוה קטנה העת פתח מ= 

  )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 = 

  הוה קדמון אמיתי יפה נימצא פו תיקון חטא העגלאותיות י= 

  

משה רבנו זכה שדורו יתקן .  באכילה מעץ הדעת אדם הראשון חטא

את חטא עץ הדעת מיד לפני מעמד הר סיני ואז בעלותו ההרה 

י "חטאו ישראל כשהוא לא היה שם ע, לארבעים יום לקבל את התורה

לכן , חטא עץ הדעתחטא העגל ושוב פגמו באותו בחינה וחסרון כמו ב

התיקון הנצרך כיום כדי להגיע לדרגת אדם הראשון קודם החטא הוא 

י על חומש שחטא העגל הולך ונתקן "וכן מביא רש תיקון לחטא העגל

  ד"ב פסוק ל"שמות פרק ל –לאורך הדורות 
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  =גימל + הא , מם, למד=  מגלה= ' ג+ למה 

  =אל מגלה מדמים = 

  =מגלה מדמים אל = 

  מדמים גאללמה = 

  

  =תורתי שמחה = משה תחרותי = שימחת תורה =  השם תחרותי

  תורת המשיח= 

  

  =גימל + תיו , ואו, תיו, דלת=  'ג+ דתות = תודת 

  גילתי יומו ואותיות= 

  

  =גימל + תיו , דלת=  'ג+ דת 

  גדולת מילתי= 

  

  =  'ג+ אדם פו לו פלא 

  =גימל + לף א, למד, פה, ואו, למד, ואו, פה, מם, דלת, אלף= 

  =יום גאלת אבא יהוה לו פלא אל אדם פתאום פו מולי דודי = 

  =יום אהבתי אל גאל לו פלא אל אדם פתאום פו מולי דודי = 

  =יום גאלת אבא יהוה לו פלא אל דודי פתאום פו מולי אדם = 

  =אמת גילו יהוה אבא לו פלא אל דודי פתאום מולי פו אדם = 

  =אדם פתאום פו מולי דודי גאל אלהים אוהב אותי לו פלא = 

  =יהוה אבא אמת ולי פלא דודי פתאום פו לו אדם מולי גאל = 

  =יהוה אבא אמת ולי פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 

  =יום אהבה אות אלי פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 

  =אל הוא יום אהבתי פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 

  =י הוא אלהים פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא אות ב= 

  אלהים בי הוא אות פתאום מולי דודי גאל אדם פו לו פלא = 
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  = מצפנך הותר = הותר מצפנך = תורה מצפנך 

  =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 = 

  =תורה מצפנך אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =מצפנך הותר אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =כן אין ויש קדום פו ימי גאלה צרוף מהתֹ = 

  =ה כן אין ויש קדום פו ימי גאלהצורף מתֹ = 

  =הצורף נתמך אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =נוצרת מהפך אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  =מכפת הרצון אין ויש קדום פו ימי גאלה = 

  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 = 

  =אל מפו גילו מהפך אין ויש אמת = 

  =אל מפו גילו מכפה אין ויש אמת = 

  =אל פו מאמת אין ויש גילו מהפך = 

  =אל פו מאמת אין ויש גילו מכפה = 

  =מכפה גילו פו אל מאמת אין ויש = 

  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= 

  =בי פני אלהים , 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 = 

  פו מולו ממך גאלת יש ואין= 

  

  =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 = 

  =אהיה ישנו ואדני לו גאל אנו פו מיד = 

  =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 =  יקץ כל בשר בא לפנ

  

  =  גימל+ קץ כל בשר בא לפני 

  =לב ישראל קיבל מצפנכג = 

  =רף קיבל שכל גאל מבין צֹ = 

  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 

  =תגיע מיד גילו לנו ימי = 

  יגעת מיד גילו לנו ימי= 
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  =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 = 

  =תורת חיי ממש גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =שם תורת חיים גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =תורתי ממשיח גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =יומו ודתו מיד אין ויש ימי שם תחרות גילוי = 

  =שמי מתחרותי גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  =שמים תחרותי גילוי יומו ודתו מיד אין ויש = 

  )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 

  יגלת מיד למשיחנ= 

  

  =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+ תודעה עיברה 

  =  '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 = 

  =אותיות יהוה אל ידוע לי ימי בראשית גן עדן = 

  =גילוי אדני אמיתי ) אות גימל(עבר הוה עתיד אות לשוני = 

  =תודעה עיברה אות לשוני גילוי אדני אמיתי = 

  =ית אות לשוני גילוי אדני אמיתי הודעה עבר= 

  עברי התודעה אות לשוני גילוי אדני אמיתי = 

  

  = 'ג+ מיד היש והאין = 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 = 

  =אומן ונולד גילוי פלא דתו  אני משה יהודי אדם= 

  =שמי יהוה אדני אומן פלא נולד גילוי אדם ודתו = 

  =אני משה יהודי אומן פלא נולד גילוי אדם ודתו = 

  =מיד האין והיש פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו = 

  =אני משה יהודי פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו = 

  =ודתו שמי יהוה אדני פלא נולד גילוי אדם אומן = 

  =יהודי אני השם פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו = 

  =נה פלא נולד גילוי אדם אומן ודתו יהודי יש אמֻ = 

  אות ונפש מילים די אדני אומן גדול אני ודתויהו= 
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, שין, נון, יוד, נון, דלת, אלף, הא, ואו, הא, יוד=  'ג+ יהוה אדני נשמתי 

  =גימל + יוד , תיו, מם

  =נשמתי אימון ואות נולדנו פו מיד אלי גדול  יהוה אדני= 

  =יהוה אדני אומן גדול אני ודתי ילדנו אות ונפש מילים = 

  =יהוה אדני נשמתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =הנה מדתי אין ויש אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =יד הנה אני שמי ודתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מ= 

  =הנה אין ויש תמיד אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =הנה אדני משויתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =מדתי שינון אהיה אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =תדמין האין והיש אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =ל ופניו נולדו מיד האין והיש נתמיד אימון גדול אות א= 

  =יהוה אדני ונשמתי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =שינן מיד את יהוה אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  =אני נשמת היהודי אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 

  אני נשמה יהודית אימון גדול אות אל ופניו נולדו מיד = 
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  =דתי היא שמי והננו = דתי היא משה ינון = היא ינון  דתי משה

  = אין ויש מיד תהנה = הנה אין ויש תמיד = הנה מדתי אין ויש = 

  = יהודי שינן האמת = הנה אדני משויתי = תדמין האין והיש = 

  =מדתי שינון אהיה = שינן מיד את יהוה = הנה אני שמי ודתי = 

, נון, יוד, נון, דלת, אלף, הא, ואו, הא, יוד = 'ג+ יהוה אדני נשמתי = 

  =גימל + יוד , תיו, מם, שין

  =ואדם יהודי נגאלנו , 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 = 

  =אומן ונולד לו מיד דת אמת  גילנו אין ויש פו אדני יהוה= 

  =אין ויש גילו פו אדני יהוה אומן ונולד לנו מיד דת אמת = 

  )ל היא דת אמת"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 = תוכי יצרנו המצאת = כי מציון תצא תורה 

  =תוכי המצאתי רצון = נוצר המצאתי תוכי = כן אמת יוצר ציוה תֹ = 

  =יצאתי מתוך הנוצר = יצאתי מתוך הרצון = תוכי המצאתי נוצר = 

  =מציאות יצרה תוכן = הרצון יצאת מתוכי = הנוצר יצאת מתוכי = 

  =ת רצוני היא תמצי= אנכי צורתי המצות = כן המציאות יוצר תֹ = 

  נוצר הוא תמציתי= הוא תמציתי נוצר = 

  

  =נון , מם, זין=  זמן

  מינון זמן= 

  

  =מם , ואו, קוף, מם=  מקום

  מקום פו מאום= 
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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 = 

  

  =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 , למד, שין=  'ג+ שלם 

  נגדל מילים ממש= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  =אין ויש ממולם מגדל = 

  =מולי מיד גאלנו ממש = 

  =מולי מיד נגאלו ממש = 

  =מולנו מיד גאל שמים = 

  גילו ממול אדני ממש= 
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  =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 = 

  םאדם ונשמה גאלו מילי= 

  

  )מגלים מיד אל מנשמת אדם(= מיד אל =  לי אדם

  

  =גימל + הא , מם, למד, שין, נון=  'ג+ לנשמה = ' ג+ נשלמה 

  )אות גימל נשלמה= (נשלמה מיד גילנו מאמן = 

  )אות גימל נשלמה= (גילנו מיד מאמן נשלמה = 

  )גילנו שאות גימל נשלמה מאמן(מאמן גילנו מיד לנשמה = 

  

ל המשפטים הללו יצר את יצוג שמות המילים ומהם צירוף האותיות ש

  :נולדה השפה

  = ש איכה בתורהזמן יום קדֹ 

  =ש זמנים בתוכי האור 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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   = ויש מקום רז בדתך האין =' ג+ יהוה קדמון יש בך רז אמת 

  = יהוה אדני שב קם מתוך רז = יהוה קם יש בך רז ודת אמן =

  = מיום שדי אתה זכר ונקבה = אנכי יהוה שב מקום רז דת =

  = שמי מדתי הוא זכר ונקבה = דתי שמים הוא זכר ונקבה =

  = הכבד והאמת רז שמי קוני = האות שמי מיד זכר ונקבה= 

  = יש בתוך זמני קדום הארה = יש מקום אמת הנה רז כבדו =

  = בתוך יהוה אדני קם שם רז = יש זמן קדום תורה היא בך =

  = ימי אמונה קדשה בתוך רז = מקור שבת מיהוה אדני זך= 

  = בך רז נשמתי והיא קדומה = תוכי וזמני אברהם קדש= 

  = אות משה מידי זכר ונקבה = רז מקדם בתוך האין ויש =

  = שם זכר ונקבה הוא ימי דת = רז קדום נשמה היא בתוכי =

  = יהוה קדש ברא מתוכי זמן = מרז שבת אנכי יהוה קדום =

  = יקום אמת הנה יש רז כבוד = כבוד קוני אתה רז השמים= 

  = רז בקדמות שמי אנכי יהוה = זמן אמת קישר כבוד יהוה =

  = והיא בךרז נשמתי קדומה  = יקום ודתך רז משה הנביא =

, מם, אלף, זין, ריש, כף, בית, שין, יוד = יהוה זמנך בראשית קדום =

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף, הא, ואו, הא, יוד, תיו

יות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה יש בך רז אמת יהוה קדמון אות =

  =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 

יהוה אדני שב קם מתוך רז אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

אנכי יהוה שב מקום רז דת אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 
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ו מילים ושפה מיום שדי אתה זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולד= 

  =יפה 

דתי שמים הוא זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

שמי מדתי הוא זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

האות שמי מיד זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

פו נולדו מילים ושפה  הכבד והאמת רז שמי קוני אותיות ניגאלנו= 

  =יפה 

יש יקום אמת הנה רז כבדו אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

יש בתוך זמני קדום הארה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

יש זמן קדום תורה היא בך אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

יות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה בתוך יהוה אדני קם שם רז אות= 

  =יפה 

  מקור יהוה אדני זך משבת אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  מקור שבת מיהוה אדני זך אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  ימי אמונה קדשה בתוך רז אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  ש אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה ם הקדֹ תוכי וזמני אברה= 

  =יפה 

  בך רז נשמתי והיא קדומה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 
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  רז מקדם בתוך היש והאין אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  אות משה מידי זכר ונקבה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  משה הקדום רז בתוכי אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה  אני= 

  =יפה 

  רז קדום נשמה היא בתוכי אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =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 

  ש ברא מתוכי זמן אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה יהוה קדֹ = 

  =יפה 

  כבוד קונ אתה רז השמים אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יקום אמת הנה יש רז כבוד אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  דו מילים ושפה זמן אמת קישר כבוד יהוה אותיות ניגאלנו פו נול= 

  =יפה 

  רז בקדמות שמי אנכי יהוה אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  תוכי קדום רז משה הנביא אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יקום ודתך רז משה הנביא אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יגאלנו פו נולדו מילים ושפה רז נשמתי קדומה והיא בך אותיות נ= 

  =יפה 
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  יהוה זמנך בראשית קדום אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יהוה בראשית זמנך קדום אותיות ניגאלנו פו נולדו מילים ושפה = 

  =יפה 

בך רז נשמתי והיא קדומה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

ך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת האין והיש מקום רז בדת= 

  =ושפות 

יהוה קם יש בך רז דת אומן אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

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 

שדי אתה זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת מיום = 

  =ושפות 

דתי שמים הוא זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =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 = 

  =ות ושפ

ד והאמת רז שמי קוני אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת הכבֹ = 

  =ושפות 

יש יקום אמת הנה רז כבדו אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יש בתוך זמני קדום הארה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 
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מיד לנו דת  יש זמן קדום תורה היא בך אנו גילנו אלהים יפה פו= 

  =ושפות 

בתוך יהוה אדני קם שם רז אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

מקור יהוה אדני זך משבת אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

מקור שבת מיהוה אדני זך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

ו אלהים יפה פו מיד לנו דת שה בתוך רז אנו גילנימי אמונה קדֹ = 

  =ושפות 

בך רז נשמתי והיא קדומה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

רז מקדם בתוך היש והאין אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

אות משה מידי זכר ונקבה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

וכי אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת אני משה הקדום רז בת= 

  =ושפות 

רז קדום נשמה היא בתוכי אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

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 

בת אנכי יהוה קדום אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת מרז ש= 

  =ושפות 

ש ברא מתוכי זמן אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת יהוה קדֹ = 

  =ושפות 
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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 = 

  =שפות ו

זמן אמת קישר כבוד יהוה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

רז בקדמות שמי אנכי יהוה אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

תוכי קדום רז משה הנביא אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

מיד לנו דת  יקום ודתך רז משה הנביא אנו גילנו אלהים יפה פו= 

  =ושפות 

רז נשמתי קדומה והיא בך אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יהוה זמנך בראשית קדום אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

יהוה בראשית זמנך קדום אנו גילנו אלהים יפה פו מיד לנו דת = 

  =ושפות 

אנו פו נולדנו מילים ושפה יש בך רז אמת יהוה קדמון גילתי אות ו= 

  =יפה 

האין והיש מקום רז בדתך גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

יהוה קם יש בך רז דת אומן גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

אנכי יהוה שב מקום רז דת גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

ך רז גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יהוה אדני שב קם מתו= 

  =יפה 
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מיום שדי אתה זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

דתי שמים הוא זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

שמי מדתי הוא זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

מי מיד זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה האות ש= 

  =יפה 

ד והאמת רז שמי קוני גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה הכבֹ = 

  =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 

בתוך יהוה אדני קם שם רז גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

מקור יהוה אדני זך משבת גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

דנו מילים ושפה מקור שבת מיהוה אדני זך גילתי אות ואנו פו נול= 

  =יפה 

שה בתוך רז גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה ימי אמונה קדֹ = 

  =יפה 

רז מקדם בתוך היש והאין גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

אות משה מידי זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 
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  ת ואנו פו נולדנו מילים ושפה אני משה הקדום רז בתוכי גילתי או= 

  =יפה 

  אני משה בתוכי הרז קדום גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  רז קדום נשמה היא בתוכי גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  האות מיד שמי זכר ונקבה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  א ימי דת גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה שם זכר ונקבה הו= 

  =יפה 

  מרז שבת אנכי יהוה קדום גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =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 

  זמן אמת קישר כבוד יהוה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  כי יהוה גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה רז בקדמות שמי אנֹ = 

  =יפה 

  ו מילים ושפה תוכי קדום רז משה הנביא גילתי אות ואנו פו נולדנ= 

  =יפה 

  יקום ודתך רז משה הנביא גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

רז נשמתי קדומה והיא בתוכי גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה = 

  =יפה 

  יהוה זמנך בראשית קדום גילתי אות ואנו פו נולדנו מילים ושפה יפה= 
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  = תורה יש מח אל = שלי אמת הרוח= ' ג+ תורה אלי שמח 

  = משיח אל תורה = שלם הריח אות = מח תורה יש אל= 

  = שם אור מתחילה = ראשו מתחילה = אל משיח תורה= 

  = השם תחיל אור = משה תחיל אור = משה יתחל אור =

  = שתל מחיה אור = מח השתיל אור = התחיל שם אור= 

  = שחרות אלהים = חיה תאור שלם = שלם תחיה אור =

  = תאורה למשיח = תאור המח שלי = תאור מילה חש= 

  = יש אומר התחל = היות לראש מח = יאר שלות המח= 

  =גימל + חית , מם, שין, יוד, למד, אלף, הא, ריש, ואו, תיו= 

  =הרוח שלו אמת אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =תורה יש מח אל אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 

  =פו מיד לשוני וימי גאלתי  שלם הריח אות אדם= 

  =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 = 

  =אור התחיל אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי שם = 

  =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 = 

  =אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי ) אל ישו מתחרה= (

  =מי גאלתי מח השתיל אור אדם פו מיד לשוני וי= 

  =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 = 

  =חש תאור מילה אדם פו מיד לשוני וימי גאלתי = 
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  =מיד לשוני וימי גאלתי  המח שלי תאור אדם פו= 

  =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 = 

וני וימי אדם פו מיד לש) לא טוב היות האדם לבדו(היות ראש למח = 

  =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 = 

  

  =גימל + יוד , תיו, קוף, חית=  'ג+ חקתי 

  יום דת פו גילוי חקתי= 
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  = קיבלת כח ואמת = קיבלת אות חכם= ' ג+ אם בחקתי תלכו 

  = בתוך אמת לי חק = אמת תקבלו כחי = תוך לבי חק אמת =

  = חכם תקבל אותי = )'אות ג= ( קיבלת אות חכם= 

  =גימל + ואו , כף, למד, תיו, יוד, תיו, קוף, חית, בית, מם, אלף= 

  =אם בחקתי תלכו פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =פתאום מיד גילוי לפי דת ויום חכם קיבלת אות פו = 

  =קיבלת כח ואמת פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =תוך לבי חק אמת פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =אמת תקבלו כחי פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =בתוך אמת לי חק פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =גילוי לפי דת ויום  קבלתי אות חכם פו פתאום מיד= 

  =חכם תקבל אותי פו פתאום מיד גילוי לפי דת ויום = 

  =קיבלת כח ואמת פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =אם בחקתי תלכו פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =חכם קיבלת אות פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =ילוי דתו תוך לבי חק אמת פו פתאום ומיד לי מפי ג= 

  =אמת תקבלו כחי פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =בתוך אמת לי חק פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  =קבלתי אות חכם פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 

  חכם תקבל אותי פו פתאום ומיד לי מפי גילוי דתו = 
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  = מצאו שמות תורתי =' ג+ ואת מצותי תשמרו 

  = צורת שמותיו אמת = מצאת שמו ותרתי =

  = צורת אותות שמים = צורת אותיות ממש =

  גימל + ואו , ריש, מם, שין, תיו ,יוד, תיו, ואו, צדיק, מם, תיו, אלף, ואו 

  =ואת מצותי תשמרו יומו ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי = 

  = 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 = 

  צורת אותות שמים יומו ומאום וקדושו פו גילוי אדני אלי = 

  

  = את משמעותי = אמת ועשיתם= ' ג+ ועשיתם אתם 

  = יום שעת אמת = עת אות שמים = אותי ממש עת= 

  =  שמועתי אמת = אות משמעתי= 

  =גימל + מם , תיו, אלף, מם, תיו, יוד, שין, עין, ואו= 

  =ועשיתם אתם יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =ועשיתם אמת יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =ני את משמעותי יום מילים וגילנו פו אד= 

  =אותי ממש עת יום מילים וגילנו פו אדני = 

  =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 = 

  יומו שפתו ומילים מגן עדן אמיתיאלי 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 = 

  ם לנו מיד דת המשיחתגליתי היו= 

  

  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= 

  

  = השמים ואת הארץבראשית ברא אלהים את 

  =אברהם אב שלי אש אמת האור מציאת תורה = 

  =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 אברהם אֹ = 

  ה שתורתו מצאה את"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 = 

  =אב יהוה אמרת באמת האר מציאת אשר שלי = 

  =מציאת אב יהוה באמת אמרת האר אשר שלי  =

  אב אברהם שלי ראית מצאת אשר יהוה= 
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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       

  

  = ו מפתח התורה העליונה כולה           נימצא פ=   

  פתאום לי עת חומר יהוה המשיח אמת     

  

  =תח התורה העליונה כולה    נימצא פו מפ=   

  פתאום לי עת חמור יהוה המשיח אמת     

  

  = פתח התורה העליונה כולה    נימצא פו מ=   

  פתאום לי עת מרוח יהוה המשיח אמת     

  

  מפתח התורה העליונה כולה            נימצא פו=   

  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           =   

  ויהוה משיחפתאום עת חומר גאלת מילים      

  

  =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           =   

  אום עת רחום גאלת מילים ויהוה משיחפת     

  

  נימצא פה מפתח התורה העליונה כולה           =   

  פתאום גאלת מילים וחומר ויהוה משיח     
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  = אלי הרחום = אלי החומר = מהרוח אלי =' ג+ רוח אלהים 

  = ויאמר החל = האור מיחל = למחיה אור = לי אור המח =

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

  =רוח אלהים מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  =אלי מהרוח מיד פו יום גאלת אדם שלי = 

  =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 = 

  =לי למחיה אור מיד פו יום גאלת אדם ש= 

  =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

  = מח פלאי חומר תורה =' ג+ ורוח אלהים מרחפת 

   = מח פלאי חמור תורה = לאי מרוח תורהמח פ =

   = אלי הרחום פותר מח = מח פלאי רחום תורה= 

  = החמור אלי פותר מח = ותר מחאלי מהרוח פ= 

   = לי מפתח אור החומר = אלי החומר פותר מח =

  = לי מפתח אור מהרוח=  לי מפתח אור הרחום= 

   = אור מרוח מתחיל פה=  אור חומר מתחיל פה =

, חית, ואו, ריש, ואו=  פהאור חמור מתחיל  = רחום מתחיל פהאור = 

  =גימל + תיו , פה, חית, ריש, מם, מם, יוד, הא, למד, אלף

  =ורוח אלהים מרחפת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =מח פלאי חומר תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אדם ויומי ודתי גאלתי  מח פלאי מרוח תורה אלוף שמים שמי= 

  =מח פלאי חמור תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =מח פלאי רחום תורה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אלי הרחום פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אלי מהרוח פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =י החמור פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי אל= 

  =אלי החומר פותר מח אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =לי מפתח אור החומר אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =לי מפתח אור הרחום אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =י אדם ויומי ודתי גאלתי לי מפתח אור מהרוח אלוף שמים שמ= 

  =לי מפתח אור החמור אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אור חומר מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אור מרוח מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =אור רחום מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =ור חמור מתחיל פה אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי א= 

  =מהרוח פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 
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  =החומר פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  =החמור פורח לי אמת אלוף שמים שמי אדם ויומי ודתי גאלתי = 

  מי אדם ויומי ודתי גאלתי הרחום פורח לי אמת אלוף שמים ש= 

  

  = לי אור מוח משה = מוח השם לי אור= ' ג+ אלהים שמו רוח 

  = אלי ומשה מרוח = חומר אלי ומשה = משה חי מול אור= 

  = החומר אלי ושם = מולי אושר המח = מול מחיה אושר= 

  = אלי שמו מהרוח = אלי שמו הרחום = אלי ושם החמור= 

  =  אור מחיה שלום = חיה אורשלום מ = מול אור המשיח= 

  =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 = 

  =אדם גאל מושלם ימי דתי פו  משה חי מול אור ואני= 

  =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 מולי אושר המֹ = 

  =אלי ושם החומר ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =ימי דתי פו אלי ושם החמור ואני אדם גאל מושלם = 

  =אלי ושם הרחום ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =אלי ושמו מהרוח ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =מול אור המשיח ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  =שלום מחיה אור ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  אור מחיה שלום ואני אדם גאל מושלם ימי דתי פו = 

  )משה חי= שיח המ(
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  = חיים יהוה בראת נשמת =' ג+ אמיתי המשיח בן תורה 

  = הנה משיח מביא תורתי = הבריאות נשמת החיים =

  = הראשון בי תחיה מתים = בראשונה תחיה הימים =

  = אברהם תחיה נשמותי = )'גאות = ( משיח הנה ברית מאות =

  = שמחת תורה ימי הנביא = בראשית החינו מתים =

  = בניתי שמי אתה החומר = תמונה היא ברית משיח =

  = בניתי שמי אתה הרחום = בניתי שמי אתה מהרוח= 

  = אברהם הינו שם תחיתי = הנה תחיותי שמי אברם= 

  = המשיח הנביא מתורתי = תחרותי היא בונה ממש =

  = משה הנביא תורת חיים = הנה מתורתי בא משיח= 

  = אמת ברית משיחיהוה נ = נשמה ביתי אחרי המות= 

  = בשורה אני מחיה מתים = אמנת יהוה ברית משיח= 

, שין, מם, הא=  תורתי יבא משיחהנה  = יהוה נברא משיח תמים= 

  =גימל + יוד , תיו, יוד, מם, אלף, הא, ריש, ואו, תיו, נון, בית, חית, יוד

  =המשיח בן תורה אמיתי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =הוה בראת נשמת חיים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניוי=

  =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=

  =בראשונה תחיה הימים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =י תחיה מתים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניוהראשון ב=

  =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=

  =אברהם תחיה נשמותי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =תים מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניובראשית החינו המ=

  =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=

  =בנותי שמי אתה החומר מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניובנותי שמי אתה מהרוח =
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  =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=

  =בניתי שמי אתה החמור מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניוהנה תחיותי שמי אברם מיד =

  =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=

  =המשיח הנביא מתורתי מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =ת ודתי ושם אל אדני וגילוי פניוהנה מתורתי בא משיח מיד יום או=

  =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=

  =יהוה נאמת ברית משיח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =תי ושם אל אדני וגילוי פניואמנת יהוה ברית משיח מיד יום אות וד=

  =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=

  =הנה מתורתי יבא משיח מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=

  =שם אל אדני וגילוי פניומשיח תמים הנה בוראי מיד יום אות ודתי ו=

  =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=

  משיח תמים נביא הורה מיד יום אות ודתי ושם אל אדני וגילוי פניו=
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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 = 

  =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 = 

  =חית ימים מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו בראשונה ת= 

  =ראשון בי תחיה מתים מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =היום בראשית מנחתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =תאור החיים בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =ד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו החומר איתי בנשמתי מי= 

  =מהרוח איתי בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =הרחום איתי בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =החמור איתי בנשמתי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  =אות ודתי גילו אדני ופניו  הרחום בניתי את שמי מיד יומי שלום= 

  =החומר בניתי את שמי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  מהרוח בניתי את שמי מיד יומי שלום אות ודתי גילו אדני ופניו = 

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 462

  = משה תמים חי = מתים שמחיה= ' ג+ תמים המשיח 

  = תחיה משמים = שמחת הימים = השם תמים חי =

  =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 = 

  =חי מיד מאמונתי יומי גדול  םהשם תמי= 

  =שמחת הימים מיד מאמונתי יומי גדול = 

  י גדול תחיה משמים מיד מאמונתי יומ= 

  

  =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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  = האמת כאן רז קרוב = אתה רז כאן במקור = רז האמת כאן קרוב 

  = 'ג+ זכר ונקבה ברא אתם = כאן במקור אתה רז = 

  = אתה אמן בך קבור רז = הב אמת קברנו רזךא =

   = זכר ונקבה ברא אמת = במקור אהבת רז כאן =

   = אברהם זקן כתר אור=  אמת בזקן אור ברכה= 

, ואו, ריש, כף, זין = רזך בנא אהבת מקור = מקור ברכה בנא זאת= 

  =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 = 

  =כאן ברזיי אתה מקור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =הב אמת קברנו רזך וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי אֹ = 

  =רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי כאן מקור אתה ב= 

  =מאהבת רז קבור כאן וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =באמת כאן קבור הרז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =הב אמונתך קבר רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי אֹ = 

  =לנו פו פתאום פני אלי אומן אהבתך קבר רז וימי שפתי שלי גי= 

  =אתה אמן בך רז קרוב וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =קבור כאן מאהבת רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =כאן ברז אהבת מקור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =י כאן במקור אהבת רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אל= 

  =זכר ונקבה ברא אמת וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =מקור אהבתך בנא רז וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =אמת בזקן אור ברכה וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  =אברהם זקן כתר אור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 

  = בתך וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי מקור רז בנא אה= 

  =את וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי מקור ברכה בנא זֹ = 

  רזך בנא אהבת מקור וימי שפתי שלי גילנו פו פתאום פני אלי = 



 הצורף

 464

  =בי ובכחי מטרה = הור בכח בימי טִ =  טוב ברכה חיים

  ביטוח הכרבים= בי ובכחי מטהר = ביטוחי מרכבה = 

  

  =לתורה עמלק = רעלו מתקלה = לעמלק תורה =  רע קללה מות

  עם קל לתורה= תקרה לעולם = תעלה למקור = 

  

הנה נתתי לך את הרע והטוב הברכה והקללה המות : מהפסוקים

  והחיים ובחרת בחיים

  = ביטוחי מרכבה = הכרבים ביטוח= ' ג+ טוב ברכה חיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, תחי, 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= 

  =ימי ואדני פו ממש רע מות קללה גאלו מיד = 

  =תקרה לעולם גאלו מיד ימי ואדני פו ממש = 

  תורה לעמלק גאלו מיד ימי ואדני פו ממש = 

  

  =גימל + הא , בית, ואו, שין, תיו=  'ג+ תשובה 

  =גילוי אמיתי השבנו אות = 

  =גילוי אמיתי אנו תשובה = 

  )גימל(גילוי אמיתי אות שבונה = 

  

  =גימל + הא , בית, ואו, שין, תיו, הא=  'ג+ התשובה 

  =אין ויש גילו את יהוה באמת = 

  יהוה אמת בו אין ויש גאלתי= 
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  =תיו , מם, אלף=  אמת

  מפו לי אמת= 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =ילד מפתח לגאלתי = 

  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= 

  

  =  'ג+ מקורי בתוכן זה 

  =גימל + הא , זין, נון, כף, ואו, תיו, בית, יוד, ריש, ואו, קוף, מם= 

  =גאלנו ויומו פתאומי מקורי בתוכן זה יש פו אדני = 

  =ימות זכר ונקבה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =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 = 

  =פתאומי בתוך הרז מקוני יש פו אדני גאלנו ויומו = 

  =תוכי הזמן קרוב יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  =זך מקוני בתורה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 

  מקוני זך בתורה יש פו אדני גאלנו ויומו פתאומי = 
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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 = 

  עמך סגלה מיד מפנים גאלים מלך= 

  )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 

כאשר עשו חטא העגל כפרו באלהים ועונשם .  שכופר מחטא עץ הדעת

  .חזר ואיבדו את חיי הנצח

אות , כאן עגל מסכה הוא עמך סגלה ומהפנים בצירוף האות גימל

מסכה ונחזור למעמד אדם הראשון  יבוא התיקון לחטא עגל, הגאלה

  .לפני חטא עץ הדעת ונזכה לחיי נצח

  

  =גימל + הא , אלף, נון, הא=  'ג+ הנאה 

  =ה אנו נגאל 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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  =  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 = 

  

  מבקש דתנביא =  בנא בית מקדש

  

  תבקש מיד= מבקש דתי =  בית מקדש

  

  =גימל + והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום    

        ורוח אלהים מרחפת על פני המים

   

  =                ה ממול פני יהוה גילהאוצר אותיות פֹ =   

  מפתח מעשה המרכבה והתחיל חומר עליון     

  

          ו חומריהוה פתחת אור יחיה מתים ל=   

  ה עולם האין ועולם הישגכמנפץ לב התורה פֹ      
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  = שכל מחי = מחי שלך = חכם שלי = לך משיח =' ג+ כחי שלם 

  =גימל + מם , למד, שין, יוד, חית, כף=  מחשך לי = משכח לי =

  =מחי שכל מפנים גילו מיד דת = 

  =כחי שלם מפנים גילו מיד דת = 

  =ילו מיד דת משיח לך מפנים ג= 

  =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 = 

  =לי שם כח מדת גילו מיד פנים = 

  =משיח לך מדת גילו מיד פנים = 

  =חכם שלי מדת גילו מיד פנים = 

  =מחי שלך מדת גילו מיד פנים = 

  =משכח לי מדת גילו מיד פנים = 

  =מחשך לי דת מדת גילו מיד פנים = 

  =מחי שכל מדת גילו מיד פנים = 

  =שכל מחי מדת גילו מיד פנים = 

  =שכלי מח מדת גילו מיד פנים = 

  =חי משכל מדת גילו מיד פנים = 

  =גילו מיד דת  מלכי חש מפנים= 

  =לך חשים מפנים גילו מיד דת = 

  כלי שמח מפנים גילו מיד דת = 
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  = חכמים שלי = יחשיל ממך = חש ימי מלך =' ג+ משיח מלכי 

  = חכם לי שמי = שמי לי מכח = יש לי מחכם = כח של ימים =

  = משלי מכחי = שמי לי חכם = חכם ישלים = כחי שלמים= 

  = ימי שכל מח = ח שלךימי מ = חיים משכל= 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, יוד, כף, למד, מם = 

  =מלכי משיח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =מלך חש ימי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =יחשיל ממך דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =משלים כחי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חכמים שלי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =ל ימים דת פו גילנו מיד מדמים כח ש= 

  =יש לי מחכם דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =שמי לי מכח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חכם לי שמי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חכם של ימי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =כל ימי שמח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =מלכי ישמח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =כי יש מח דת פו גילנו מיד מדמים מל= 

  =כחי שלמים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חכם ישילים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =שמי לי חכם דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =לי כח שמים דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =משלי מכחי דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =חיים משכל דת פו גילנו מיד מדמים = 

  =י מח שלך דת פו גילנו מיד מדמים ימ= 

  =ח דת פו גילנו מיד מדמים ימי שכל מֹ = 

  =מלכי משיח דת פו גילנו מיד מדמים = 

  מחיים שלך דת פו גילנו מיד מדמים = 
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  =  'ג+ כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלים 

  =רצון דת שומר ציוה אות המילים גילו ימי ברכה = 

  =ת המילים גילו ימי ברכה נוצר דת שומר ציוה או= 

  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  =   

  אל מלך מעל העת האת     

  

  םלם כלּולך כּולך מּומוֹ 

  =גימל + מם , ואו, למד, כף=  'ג+ ם כלּו

  =פו מול מיד מוחך גאל = 

  =יום גאל פו ממך למד = 

  =ממכם יום פלא גדול = 

  =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 + א ה, 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 = 

  =גאלת ימי תולדה = 

  

  =גימל + עין , דלת, מם, הא=  'ג+ המדע 

  גאלת המדע ממילים= 

  

  =' ג+ עץ החיים מדת ימי אות = ' ג+ עץ החיים אמיתי מדתו 

  = מחי מצאתי היום דעתי =' ג+ עץ החיים ימי דת מאות = 

  = דעתי מצאתי היום מחי = אמיתי צומח היום דעת =

   = יודע יצאת מחיה מתים=  דעתי יוצא מחיה מתים= 

, אלף, מם, יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין = יה עצמותיאמת מיד יח= 

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

  =עץ החיים אמיתי מדתו ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =דני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתימחי מצאתי היום דעתי ולימודי א=

  =אמיתי צומח היום דעת ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =דעתי מצאתי היום מחי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =יוצא מחיה מתים ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתידעתי =

  =מחיה מתים יצאת יודע ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =יודע יצאת מחיה מתים ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  =מחי מצאתי היום דעתי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתי=

  עצמותי ולימודי אדני מקדמותו ילדו פו ומיד גאלתיאמת מיד יחיה =
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, מם, מם, יוד, יוד, חית, הה, צדיק, עין=  'ג+ עץ החיים מדתו אמיתי 

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

  =ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים ודמותו עץ החיים מדתו אמיתי ומי= 

  =ודמותו י פו גילוי קדמות אדני אלהים ד למחי מצאתי היום דעתי ומי= 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים מח היום יצאתי מדעתי ומי= 

  =אמיתי צימח היום דעת ומיד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים ודמותו = 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים דעתי מצאתי היום מחי ומי= 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים ידעתי יוצא מחיה מתים ומ= 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים מחיה מתים יצאת יודע ומי= 

  =ודמותו י אלהים מחי מצאתי היום דעתי ומיד לי פו גילוי קדמות אדנ= 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים אמת מיד יחיה עצמותי ומי= 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים ת ומידעתי מצמיחה ימי או= 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים אתה וימי מצמיח דעתי ומי= 

  =קדמות אדני אלהים ודמותוחידתי מצאתי היום עמי ומיד לי פו גילוי = 

  =ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים חידתי מצאה יום עתים ומי= 

  ודמותו ד לי פו גילוי קדמות אדני אלהים ת עמי ומיהיום מצאתי חיד= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, מם, ואו, יוד=  'ג+ פו סיום = ' ג+ יום סוף 

  =יום סוף וממך הוא מיד גואל = 

  פו סיום וממך הוא מיד גואל= 
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  = אמת יהוה קדמון בך רז יש =' ג+ זמן אמיתי וברכה קדושה 

  = אני משה הקדום רז בתוכי = תוכירז קדום נשמה היא ב =

  = אות משה מידי זכר ונקבה = האות מיד שמי זכר ונקבה= 

, יוד, תיו, יוד, מם, אלף, נון, מם, זין = 'ג + ימי דת שמי זכר ונקבה= 

  =גימל + הא , שין, ואו, דלת, קוף, הא, כף, ריש, בית, ואו

  ה פו זמן אמיתי וברכה קדושה אותיות מילים שפה נולדו יפ= 

  =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 

  נולדו יפה פו  האות מיד שמי זכר ונקבה אותיות מילים שפה= 

  =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 
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  = האל מדעתי = דע לי האמת = לי דעה אמת =' ג+ דעת אלהים 

  = לי עת האדם = לעםדת היא  = אדם לי העת = לי עת אדמה= 

  = על אתה מיד = היא לדת עם = האל דת עמי = דתי עם האל= 

  = 'ג+ מיד עת האל  = דת היא עמל= 

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

  =דעת אלהים מתפללים יום אדני גדול = 

  =אמת לי דעה מתפללים יום אדני גדול = 

  =גדול דע לי האמת מתפללים יום אדני = 

  =האל מדעתי מתפללים יום אדני גדול = 

  =לי עת אדמה מתפללים יום אדני גדול = 

  =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 = 

  =גדול  דתי עם האל מתפללים יום אדני= 

  =האל דת עמי מתפללים יום אדני גדול = 

  =היא לדת עם מתפללים יום אדני גדול = 

  =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 = 
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  =גימל + פה , ואו ,סמך, הה=  'ג+ הסוף 

  =יהוה סוף גאלה ממך = 

  =סגלה ממך ופו אהיה = 

  =יהוה גאל הסוף ממך = 

  =מגלה מפו כסא יהוה = 

  =הוא ממך וסגלה יפה = 

  ) מגלה הסוף מכסא יהוה(

  =יהוה ממך סוף גאלה = 

  יהוה גאל סופה ממך= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך=  'ג+ סוף 

  =סוף גאלה מיומך = 

  =ה כסוף מיום גאל= 

  =כספו מיום גאלה = 

  מגלה פו יום כסא= 

  

  =גימל + מם , יוד, פה, ואו, סמך=  'ג+ סופים = מסופי 

  מפו ממך יום גאלה סודי= 

  

  = סודי מפה =יסוד מפה = מסוד יפה = ' ג+ מיד הסוף 

  =גימל + פה , ואו, סמך, הא, דלת, יוד, מם= 

  =מיד הסוף ואמת ילדו ממך גאלה = 

  =ה ואמת ילדו ממך גאלה מסוד יפ= 

  =ה יסוד ואמת ילדו ממך גאלה מפֹ = 

  =יום הספד ואמת ילדו ממך גאלה = 

  =מיד סופה ואמת ילדו ממך גאלה = 

  =י מפה ואמת ילדו ממך גאלה סודִ = 

  ה סודי ואמת ילדו ממך גאלהמפֹ = 
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, הא, קוף, למד, חית, הא) = החלקיק האלהי( 'ג+ החלק הקטן ביותר 

  =גימל + ריש , תיו, ואו, יוד, בית, וןנ, טית, קוף

  החלק הקטן ביותר מיד יהוה אדני ותגליותי פו יום שפתו= 

  

  )ג"פסוק כ' בראשית פרק ב(

  האמת יש אל חזק=  מאיש לקחה זאת

  

  )'פסוק כ' בראשית פרק ג(

  = הוא היתה אם כל חי כח אלי יהוה האמת

  פה ומשיחנפש חיה הוא שמו בראשית יהוה נפש פו אשם אנו הש= 

  

  =  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 = 

  =אות השבת לי אני ויומי פו גאלתי = 

  =אמיתי ולי אלי ופניו ' השבת אות ג= 

  )שאבדה' השבתי כאן את האות ג(
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' 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 2הסבר בעל 

  יום השבת היא אות אמיתית .1

 שאבדה' השבתי לפני אלהים את האות ג .2
  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  מחהשי= 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= 

  

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

  =מעולמו אדני ניגלנו = 

  =י ניגלנו מעולמו אדנ= 

  גילנו עם אדני מולנו= 
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  =גימל + הא , נון, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקנה 

  =גילנו פו ומיד אות נקיה = 

  =גילנו פו ומיד ניקה אות = 

  =ניקנו פו הגדול ואמיתי = 

  =גאלתנו פו ומיד קוני = 

  =יומי גדול ניקנו פה אות = 

  =יום גדול ניקנו פה אותי = 

  =ולה ניקנו פו אות ימי גד= 

  =אות גדולה ניקנו פו ימי = 

  =גילו מיד פו ניקנו האות = 

  =גילנו מיד פו ניקו האות = 

  =קוני גילנו מי פו האות = 

  =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(

  =אמונה פו גילוי דת קוני = 

  =אני גדול פו יום התיקון = 

  =האות פו מיד גילנו קוני = 

  =קוני גילה אותנו פו מיד = 

  =קוני ופניו יום גאלה = 

  =ון קיום דתו אלהים פו נג= 

  =פניו תיקנו ומיד גאולה = 

  נגון אלהים פו קיום דתו= 
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  =' ג+ צרוף יום הפתעה = ' 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

  =יומו  בעצם פו תורה יפה יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה= 

  =עצם בתורה יפה יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה פו יומו = 

  =יהוה צרפת פו עם יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =יהוה מצרף פו עת יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה יומו = 

  =מעת יהוה פרצת יהוה אדני הקדש ואמיתי גילה פו יומו = 

  =יתי גילה יומו יהוה צורף פו מפתע יהוה אדני הקדש ואמ= 

  =שפה ותורה יפה בי יהוה אדני מקדם וצווי עת ימי גאלה = 

  =קדשה גדולה ויפה פו מיד בא יום עת רצון יהוה אמיתי = 

  =יומי אור הקדום ילדו ההוה בפגישה עם צפני האותיות = 

  =שפה יפה בי אור המציאות יהוה קדמוני יומי ועת גאלה = 

  =ום ומציאותו ימי הגאלה אני ושפה עברית יפה יהוה קד= 

  =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 = 

  דימו לי ומיד פגישה בארועי ההוה צפנים מאותיות הק= 
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א "ז, כאן ניתנה לנו האפשרות להקדים ולחזות את מאורעות ההוה

, לדעת ולחזות את ההוה, בעזרת מה שצופנים האותיות להיות בעתיד

המפגש בין התאור המשפטי של המילים המורכבים מצפני האותיות 

זה מה שקרה .  במציאות יוצר נסים, לבין המאורעות שקורים בהוה

ביאים וזה מה שאיפשר את כתובת ההיסטוריה בתקופת משה רבנו והנ

  .  התורתית ובגלל זה התורה קדשה וטהורה

  .מה יהיה בעתיד כמו הנביאים יםיודע אומר בעזרת הצפנים אנו זה

בפשטות הצפנים באותיות ובמילים המתארים את המאורעות נפגשו 

  .לכן תיאור ההסטוריה בתורה קדשה, בראו בזמן הוהנעם המאורעות ש

  

  = 'ג+ה שפתו בעצמה פֹ = ' ג+ ץ פו הפתעה משב

  =גימל + הא , מם, צדיק, עין, בית, ואו, תיו, פה, שין, הא, פה= 

  =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 = 

  =קוני יהוה אני מיד גאל אמיתי משבץ פו הפתעה = 

  =פה בשפתו העצם קוני יהוה אני מיד גאל אמיתי = 

  אלי אני יקדים ההוה במפגש עם צפני האותיות= 
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   = רחום הבין= ' ג + הבין חמור = הבין חומר = מרוח הבין

  = )יומו של האל הנבחר= ( 'ג+ הנבחר  יום= 

  )26= (גימל + ריש , תחי, בית, נון, הה, מם, ואו, יוד= 

  =יום נבחרה דתי ואמונתי גילוי משה = 

  =יום הנבחר אמיתי גילוי נשמה ודתו = 

  =חמור הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =רחום הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =מרוח הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =חומר הבין גילוי אמיתי ודתו נשמה = 

  =ה בו אנו מתחרים דתי גילינו שם יהו= 

  =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 = 

  =מיום התורה  דתו גילינו נביא משיח= 

  =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 = 

  =ום משיח גילנו דתי ותבונה אמרה י= 

  =גילנו דתי ומשיח אמר יום התבונה = 

  =דתי מתבונה ויאמרו גילנו משיח = 

  =גילתי דתי והנה בו יום אחרית ממש = 

  =גילתי דתי והיום בונה אחרית ממש = 
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  =דתי וימי גילינו אות בנשמה מהרוח = 

  =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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  = אתה ורצונו הפכים = 'ג+ אתה ורצונו מכיפה 

  = האות מכיפה רצונו = האות מכיפה נוצרו = האות נוצרו הפכים= 

  = אוצר תכן מפו יהוה = אנכי מצוה פו תורה = האות רצונו הפכים= 

  = אמונה וצורת כיפה = האומן צורתו כיפה = וכן יהוהמאוצר פו ת= 

  = מאוצר פו תכן יהוה=  אוצר מפו תכן יהוה = הנה מפו אוצרותיך= 

  = כאן מפו צורת יהוה = הנה פו אור מצותיך = הנה מפו תוכי אוצר= 

   = יהוה צורף אמונתך = תורה מוצאנו כיפה= 

, נון, ואו, צדיק, ריש, ואו, הא, תיו, אלף=  'ג + יהוה פורץ אמונתך= 

  =גימל + הא , פה, יוד, כף, מם, ואו

  =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 = 

  =וצרו אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש האות הפכים נ= 

  =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 = 

  =הוא אין ויש  האות רצונו מכיפה אלהים גדול קדום ויפה פו= 

  =אנכי מצוה פו תורה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =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 = 

  =וצורת כיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש אמונה = 

  =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 = 

  =ויפה פו הוא אין ויש  הנה פו אור מצותיך אלהים גדול קדום= 

  =כאן מפו צורת יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =הוא צורתנו מכיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 
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  =תורה מוצאנו כיפה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =יהוה צורף אמונתך אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =וה פורץ אמונתך אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש יה= 

  =כן אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש אוצר יהוה מפו תֹ = 

אירוח יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא ) אותיות סופיות(מצפנך = 

  =אין ויש 

  =אמן צורף תוך יהוה אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש = 

  =וה אמת אלהים גדול קדום ויפה פו הוא אין ויש רצונך פו יה= 

אורות יהוה אדני אלהים האלוף וקדוש ) אותיות סופיות(גכמנפץ = 

  =ויומו יפה 

אורות יהוה אדני אלהים וקדוש ויומו פו ) אותיות סופיות(כמנפץ = 

  גאלה יפה

כאן אנו מוצאים את יהוה שהוא אין ויש בצורת כיפה שצידה : ביאור(

  )הפכים אין ויש= צורתו מכיפה , יןא –ש וצידה הקעור י –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 = 

  =גאלה ביטול הפכים ורע אות ודתי פו שמי אדני מיד יום = 

מכאן תיקון ההפכים טוב ורע ותיקון חטא עץ הדעת טוב ורע והכל (

  )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 = 

  =טהור אות ודתי פו שמי אדני מיד יום גאלה  עמי לי פו בך= 

  =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= 

  =גימל היפך טוב ורע אות ודתי פו ומיד שמי אדני אלהים = 

  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 , קן ויבוטל המותמביטול ההפכים ותו

  .והביטול ימליך את הטוב
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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     =   

  ב מיד גילוי דת יש ואין אמתהרע לי טו     

כאן זהו תיקון חטא עץ הדעת טוב ורע שהיש ואין מתערבבים יחד 

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     

  מיד דת יש ואין אמיתי טוב גילה רע לו=   

  רע גילה טוב לו מיד דת יש ואין אמיתי  

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

יה לאדם הראשון לפני החטא וכפי שהיה לבני ישראל לפני חטא שה

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 = כים נוצרת מהפו

  =פני מצותך מרוה = ופו תוכן מצרים = מצפנך יום תורה = 

  =צפוני תורה ממך = מות נוצר מהפכי = מות נוצר מכיפה = 

  היום מצרף תוכן= 

כאן והיום הבורא מצרף את תוכן המילים למציאות מעשית ומפו תוכן 

מעשית ועם ישראל יזכה לגאלה  התיקון של חטא העגל יצורף למציאות

  .מעשית בפועל לתחית המתים ולחיי נצח

  

  =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, ואו, 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 = 

  =הזמנים  אני וגילוי משנה עתים ומחליף את= 

  אני וגילוי מילים הנה פו עת זמן משיח אמת= 

  

  =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 = 

  =אמת יפה פו מול יום גאל = 

  גאל יפה פו מול יום 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     

    

  נוצר זמן  חטא פגם כך =   

  עבד יש פה סגלת קץ      
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  זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף           

           נון , מם, למד, כף, יוד, טית, חית      81   

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

  גימל, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו          

  )ת נוספתאות גימל סופי+ 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

כיצד נברא כח האותיות משמות האותיות משפטי תוכן יסודי וסודי 

שהם השורש למילים ושמהם משפטים ומהם השפה וממנה התורה 

  .המהוה את הדת ומהם נברא היקום

  

  תב  ג ד ה ו ז ח ט י  כ ל  מ נ ס ע פ צ ק ר  ש  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 פנים = 

  =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= 

  =מבחן אמיתי תם גילנו ה= 

  גילתי מאמונתי המבחן= 

   

  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 = 

  =ט סגלה חכם רז קץ גן עדן יצא פו כתב משפ= 

  =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 = 

  פטך צומח גן עדן סוף רז קץ גאלה כתב מש= 
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  מפתח המילים והמשפטים המפוענחים
  
  א

, נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית, זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף
, 212 – צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך
365  
, נון, מם, למד, כף, יוד, טית, חית, זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף
 –גימל , צדיק, פה, נון, מם, ףכ, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק, פה, עין, סמך

11 ,205 ,206 ,207 ,208 ,210 ,259 ,260 ,264 ,361 ,362 ,363 ,364 ,489  
, 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
  490, 488, 204, 202, 191, 190, 173 –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
  410 –ץ 
  374, 372, 124, 113, 94, 92, 91, 90 –ת  – א
  178, 43 –בתשרי ' א

  342 –אבגדה 
  328 –אבי מחפש תורה 

  333 –אבינו החונן עץ החיים 
  333 –אבינו עץ החיים החונן 

  245 –אבן 
  246 –אבן השתיה 

  405, 300, 129, 127, 126, 111, 110, 41 –אברהם 
  459 –אברהם הינו שם תחיתי 

  33 – אברהם ועת שלי
  463 –אברהם זקן כתר אור 

  240 –אברהם ילד 
  33 –אברהם יש לו עת 

  128, 109 –אברהם ציוה 
  459 -אברהם תחיה נשמותי 

  110 –אברם 
  474 –אדם לי העת 

  308 –חי יקום ראשון אדם מֹ 
  308 –אדם מקור חיים אנוש 
  308 –אדם משיח אורו מקין 
  308 –אדם משיח מאור קוני 

  359, 358 –ר משיח אדם עולה יצר כת
  431 –אדם פו לו פלא 

  268, 59 –אדני 
  219, 133, 131, 121, 79 –אדני הוא משיח 

  326 –אדני היום התורה 
  80 –אדני המת צועק 
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  154 –אדני ויהוה ממשי 
  370, 220, 218 –אדני יהוה הוא משיח 

  154 –אדני יהוה ושמים 
  308 –קי מאום אדני שומר חֹ 

  463 –אהב אמת קברנו רזך 
  72 –אהבה 

  73 –אהבתי 
  165, 164 –אהיה 

  50 –אהיה אשר אהיה 
  354 –אהיה הפותר שמו 

  370 -אהיה חידושי אמונה 
  321 –אהיה יומי שער מנצח 

  434 –אהיה ישנו 
  132 –אהיה כנוי משיח 

  321 -אהיה נוצר משיח עמי 
  120 –אהיה שם נוי 

  233 –או 
  131 –אומן איש חידה 

  333 –תאור משיח  אומנות יהוה מיד
  483 –אוצר מפו תכן יהוה 
  483 –אוצר תכן מפו יהוה 

  270 –אוצרי המטמון 
  404, 299, 163, 66 –אור 

  308 –אור אדני חוקים ממש 
  41 –אור בעולם 

  333 –אור דת משה ואני מחיה מתים 
  84 –אור האותיות 

  330 –לה שלנו יחיה מתים אור הִ 
  338 –ה ימי אור המצות גילה פֹ 

  148 –אור המשיח 
  9 –אור הנה מפו משיח אמת 

  179 –אור השם 
  457 –אור חומר מתחיל פה 

  308 –אור חוקים משם אדני 
  457 –אור חמור מתחיל פה 
  332 –אור יהוה מתוק ממש 

  343 –אור יום דתי מנצח שם יהוה 
  343 –אור ימים הנה חידוש מצות 

  458 –אור מחיה שלום 
  328 –ה אור מחשבתי פֹ 

  343 –ר מצותי והנה מיד משיח או



 הצורף

 493

  457 –אור מרוח מתחיל פה 
  270, 269, 179 –אור משה 

  441 –אות משה מידי זכר ונקבה 
  191 –אור נביא 

  9 –אור נפשי ממח יהוה אמת 
  270 –אור נשמה 

  343 –אור נשמותי מיד צמח יהוה 
  9 –אור נשמתי היא פו מהמח 

  41 –אור עמל בו 
  457 –אור רחום מתחיל פה 

  330 –אורי יהוה נשלם מתחילה 
  321 –אורי עצמי הנה עץ החיים 

  149 –אושר 
  121 –אושרי נביא 
  163 –אושר נביאי 

  234, 233, 223, 215 –אות 
  176 –אות אברהם 

  333 –אות אדני מהתורה יום משיח 
  406, 300, 235, 215 –אות גימל 

  108 –אות יצרה מטמון 
  116 –אות יצרה מטמונך 

  131 –נה אות מאמי
  175 –אות מהבורא 

   176 –רא אות מהבֹ 
  333 –אות מהתורה ומיד אני משיח 
  333 –אות מהתורה יום אדני משיח 

  68 –אות משה לדת עולם 
  473 –אות משה מידי זכר ונקבה 

  452 –אות משמעתי 
  422 –אות שונה 

  452 –אותי ממש עת 
  465, 316, 225, 153, 63, 58, 49 –אחד 

  395 ,290 –אחדות 
  308 –אחדים מיקום ראשון 

  414 –אחלה 
  56, 53 –אי 

  60 –אי הברה 
  332 –איוש התורה ממקום 

  133 –איחד אני ומשה 
  370 –איחוד אהיה ונשמה 

  370 –איחוד יהוה אני משה 
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  194 –איכה 
  347, 262, 247, 185, 184, 20 –אין 

  259 –אין ויש 
  133, 121 –אין ויש אחד הם 

  258 –אין ויש באור 
  218 –אין ויש הם יהוה אחד 

  438 –אין ויש מיד תהנה 
  343 –אין ויש מצוה תמיד החומר 

  243 –אין ויש מקום 
  265, 262, 261 –אין יש 

  132 –אין יש יהיה חכם 
  102, 75 –אין מהוה יש 

  410, 260 –אין מקום 
  164, 19 –איש 

  370 –איש אמונה יחד יהוה 
  122 –איש אמת מצא התורה 

  140, 48 –אל 
  359, 358 –אל המדע יוצר כתר משיח 

  392 –אל הנה סוד עם עברי 
  367 –אל ועם פו חכם תפילה 

  476 –אל ישר עמוק 
  385, 281 –אל מחיה שמי 

  315 –אל מיחד פה 
  244 –אל משיח זהב 

  449 –אל משיח תורה 
  385, 281 –אל שם החיים 
  31 –אל שם עברית 
  31 –אל שמע ברית 

  351 –אלה מועדי 
  399, 370, 295, 184, 66, 60 –אלהים 

  33 –אלהים בעשרות 
  330 –אלהים התורה שלנו חיים 

  325 –אלהים ילד 
  385, 281 –אלהים משיח 

  367 –אלוף התחיל פו מעמך 
  215 –אלוף ויום גאלתי 

  456 –אלי החומר 
  457 –אלי החומר פותר מח 

  456 –אלי הרחום 
  457 –אלי הרחום פותר מח 

  458 –משה מרוח אלי ו
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  458 –אלי ושם החומר 
  458 –אלי ושם החמור 

  456 –אלי מהרוח 
  457 –אלי מהרוח פותר מח 

   37 –ח תקוה אלי מֹ 
  385, 281 –אלי מחי משה 

  367 –אלי פו המפתח עולמך 
  458 –אלי שמו הרחום 
  458 –אלי שמו מהרוח 

  419 –אלף 
  315 –אלף מחידה 

  451, 426, 227, 226, 225 –אם בחקתי תלכו 
  227 –ועשיתם אתם , ואת מצותי תשמרו, אם בחקתי תלכו

  403, 298 –אמונה 
  483 –אמונה וצורת כיפה 

  80 –אמונה צעקת די 
  196 –אמונת שפה ומילים 

  188 –אמונת תורתי 
  333 –אמונתי אור משיח מדת יהוה 

  471 –אמיתי צומח היום דעת 
  321 –אמן היושר עץ החיים 

  410 –אמן יקום 
  120 –אמן שמי יהוה 

  9 –אמן תורה היא פו ממשיח 
  343 –אמנה מיד משיח מצוי תורה 
  343 –אמנה מתורה צוי חידושים 

  459 –אמנת יהוה ברית משיח 
  465, 382, 347, 278 ,11 –אמת 

  463 –אמת בזקן אור ברכה 
  406, 300 –אמת גילו 

  388, 284 –אמת ושקר 
  367 –אמת יפה מכוח לפועל 

  367 –ה פו חל עולמך אמת יפ
  474 –אמת לי דעה 

  471 –אמת מיד יחיה עצמותי 
  326 –אמת נורידה יהוה 

  487 –אמת פו 
  367 –אמת פו לי מהכח פועל 
  367 –אמת פו לעולם כח יפה 
  367 –אמת פו פעולה לי חכם 

  451 –אמת תקבלו כחי 
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  240 –אמתלאי בת כרנבו 
  308 –אנוש חוקר מימי אדם 

  268 –אנושי 
  247, 56 –ני א

  308 –אני אדם שומר חוקים 
  191 –אני באור 

  333 –אני בו החונן עץ החיים 
  121 –אני ברואשי 

  120 –אני היום משה 
  330 –אני המשיח למולי התורה 

  172 –אני הפורץ 
  172 –אני הצורף 

  321 –אני השומר עץ החיים 
  219 –אני השם איחוד 

  333 –אני ואות יחד התורה משמים 
  321 –ודתי המשיח הפורץ  אני

  321 –אני ודתי המשיח הצורף 
  219 –אני ומאדי החש 

  308 –אני ומחי מראש קדום 
  243 –אני ושם יקום 
  133 –אני ושמי אחד 

  219, 131, 121 –אני ושמי האחד 
  177 –אני ושמי יהוה 

  370, 218 –אני ושמי יהוה האחד 
  320 –אני יהודה 

  321 –אני יהוה מצמיח שער 
  325 –ני יהוה רם א

  438 –ך המצות אני יוצר תֹ 
  218 –אני יש היה אדם וחוה 

  132 –אני כח שמי יהוה 
  132 –אני כחי שם יהוה 

  131 –אני מאיש חידה 
  308 –אני מחדש אור מיקום 
  308 –אני מחדש אור מקומי 
  308 –אני מחדש אור מקיום 

  343 –אני מחדש ימי מצוה ותורה 
  343 –מצוה אני מחדש ימי תורה ו

  132, 120 –אני ממש יהוה 
  308 –אני מראש מוחי קדום 
  321 –אני משה היוצר עם חי 

  473 –אני משה הקדום רז בתוכי 
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  436 –אני משה יהודי 
  321 –אני משיח היוצר עם 

  343 –אני משיח ומיד מצוה תורה 
  308 –אני משיח מאור קדום 
  308 –אני משיח מקור אדם 

  132, 120 –אני משם יהוה 
   231 –אני מתוכו 

  9 –אני מתחרה פו הוא יום ממש 
   160 –אני פו משיח בי יום פתח 

  121 –אני שיחה ואדם 
  170 –אני שלם 

   250 –אני שם בו מבטחי 
  120, 102, 75 –אני שם יהוה 

   115 –אני שמי 
  217, 180, 56, 46, 43 –אנכי 

  132 –אנכי יהוה משיח 
  441 –אנכי יהוה שב מקום רז דת 

   483 –אנכי מצוה פו תורה 
   438 –אנכי צורתי המצות 

  132 –אנכי שם יהוה חי 
  267 –אנשות 

   434 –אנשי יהוה 
   328 –אף במשיח תורה 

   189 –אפיקומן 
  147 –אפס הוא משיח אדני 

   422 –אפשרויות 
   265 –אצילות בריאה יצירה עשיה 

  57, 50 –אש 
   62 –אש בם 

  19 –אשה 
   371 –את 
  59 –השמים  את

  123, 122 –את השמים ואת הארץ 
   452 –את משמעותי 

  403 –אתה 
   463 –אתה אמן בך קבור רז 

   376 –אתה הגילוי ממש 
  332 –אתה היום מקור שמו 

   483 –אתה ורצונו הפכים 
   483 –אתה ורצונו מכיפה 

   376 –אתה ימי השלום 
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  37 –אתה לי מחוק 
  408, 303 –אתה מאחד 
  33 –בשער אתה מולי 

   474 –אתה מיד על 
  80 –אתה עץ קדמוני 

   463 –אתה רז כאן במקור 
   145 –אתמול 

  68 –אתמול עת השלום 
  
  ב
  374, 372, 124, 113, 94, 92, 91, 90 –ש  – ב

   342 –באגדה 
   40 –באור 

  33 –באור משה לי עת 
   244 –באל יש מחזה 

  232, 181, 180 –בגד 
   181 –בגדי 

  60 –בגינה 
  232, 181, 180 –בד 

   342 –בדאגה 
  61, 51 –בה 
   250 –בו 

   79 –בו משיח 
  178, 40 –בורא 

  191 –בורא אין 
   258 –בורא אין ויש 
   150 –בורא ישמעני 

  41 –בורא עולם 
  224 –בחקתי 

   426 –בחקתי תלכו 
  181, 58, 56 –בי 

  33 –בי אור עת השלם 
  412 –מאה בי טֻ 

   486 –בי עגל טהור 
  464 –וח הכרבים ביט

  464 –ביטוחי מרכבה 
   485 –ביטול הפכים 

  485 –ביטול הפכים ורע 
  486 –ביטול הרע 

   462 –בינה 
   419 –בית 
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  214 –בית המקדש 
   467 –בית מקדש 

   441 –בך רז נשמתי והיא קדומה 
  199 –בכיות 
  397, 293 –בכרתך 

   250 –במבטי משיח גאון 
  150 –במעין יש אור 

   490 –ח בן המֹ 
  467 –בנא את בית מקדשי 

   467 –בנא בית מקדש 
  150 –בני ישמע אור 

  333 –בני עץ החיים הוא חנון 
  459 –בניתי שמי אתה החומר 
   459 –בניתי שמי אתה הרחום 
   459 –בניתי שמי אתה מהרוח 

  395, 291 –בסיס 
  393, 289 –בעיות 

   479 –בעצם פו תורה יפה 
   269 –בעקבותינו 

   142 –חכמה טהורה נס מלך גבור על כרחו בצער 
   57 –בר 

  370, 177, 108, 66, 59, 48 –ברא 
  163, 121 –ברא אין ויש 

   60 –ברא דו 
  33 –ברא יום של העת 

   111 –ברא מה 
  33 –ברא עת של היום 

   131 –ברא תורתנו 
  51, 47 –בראש 

   459 –בראשונה תחיה הימים 
  369, 257, 178, 116, 109, 75, 43 –בראשית 

  123 –בראשית ברא אלהים 
  453, 423, 230, 162 –בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 

   459 –בראשית החינו מתים 
  33 –בראשית מעולה 

   328 –בראת פו המשיח 
   261 –ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם 

   166 –ברוך דין האמת 
  143 –ברור אור מיהוה 
  33 –בריאת העם שלו 

   129 –ית גאלה בר
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  112 –ברית האות 
  129 –ברית האל 

  253 –ברית המשיח עצמו 
  253 –ברית משה עצמו חי 

  397 –ברכתך 
  459 –בשורה אני מחיה מתים 

   490 –בשכל 
  253 –בשמורת עץ החיים 

  290 –בשר וחלב 
   394 –בשר חלב 

  200 –בתוך 
   451 –בתוך אמת לי חק 

  103 –בתוך הגן 
   441 –קם שם רז בתוך יהוה אדני 

  393, 289 –בתוך עץ 
  247, 199 –בתוכי 

   257 –בתולים 
  261, 224, 223 –בתורה 

  
  ג
  374, 372, 124, 113, 95, 94, 92, 91, 90 –ר  – ג

   349 –גאל דת 
   244 –גאל משיח זהב 
  244 –גאל שבי מחזה 

  236 –גאלה 
  401, 296 –גאלת היום 
  406, 300, 235 –גאלת יום 
  241 –ים גאלת מיל

  376 –גאלתי היום משה 
   376 –גאלתי יהוה ממש 

  237 –גדר 
  238 –גורל 

   338 –גילה יום יפה מצא תורה 
   338 –ה ימי אור המצות גילה פֹ 

  235, 215 –גילו אמת 
  401, 296 –גילו האמת 
    162 –גילוי אמת 

   306 –גילוי טובי מצאנו תורתך 
   306 –גילוי רצון טוב תוכי אמת 

  401, 296 –מהוא גילת 
   348 –גילתי האדם 
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  419, 408, 302 –גימל 
  162 –גימל אותי 

   338 –גימל אמת פה ציור יהוה 
  296 –גימל האות 

   351 –גימל הוא עד 
   348 –גימל היא דת 

   338 –גימל יוצר פה יהוה אמת 
   241 –גימל לי אמת 

   225 –גמצפנך 
  204, 150, 139 –גן עדן 

   172 –גן עדן העיר 
  139 –גנן 

  226 –גרעין 
   227 –גרעין אטומי 

  21 –גשמיות 
  
  ד
  374, 372, 124, 113, 95, 94, 93, 92, 91, 90 –ק  – ד

  186 –דבור 
   240 –דבר אלהים 

   99 –דגן עץ הדעת 
   99 –דגן עץ החיים 

  100, 97 –דד 
   247 –דד אלהים 

  98 –דד גן עץ החיים 
   98 –דד עץ הדעת 
   98 –דד עץ החיים 

   57 – דּו
  44 –דוד 

   241 –דוד ילד 
  59 –דימיון 

  55 –דין 
  97 –דל 

  241 –דלדול דת 
   419 –דלת 

  409, 303 –דמיון 
  55 –דע 

   474 –דע לי האמת 
  71 –דעת 

   474 –דעת אלהים 
  68 –דעת אמת לו השלום 
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  69 –דעת השלום ואמת 
   471 –דעתי יוצא מחיה מתים 
   471 –דעתי מצאתי היום מחי 

  71 –דעתנו 
  405, 299 –דרך 

  195 –דרך ארץ 
   195 –דרך הארץ 

  409, 405, 299, 101 –דרך עץ החיים 
  462, 431, 245, 232, 143 –דת 

  350, 349 –דת אברהם 
   349 –דת אדם 

  349 –דת אל 
  349 –דת גאל 

  474 –דת היא לעם 
   474 –דת היא עמל 

  453 -דת המשיח 
  385, 384, 281 –דת ואמת 

  348 -מי גאלה דת י
  385, 281 –דת מאות 
  350, 349 –דת משה 

   431 –דתות 
  216, 198, 82 –דתי 

  348, 30 –דתי אלהים 
  438 –דתי היא משה ינון 

   438 –דתי היא שמי והננו 
   326 –דתי הנה יום אור 

  249 –דתי מהיש 
   348 –דתי מצמיח שמו 

  343 –דתי מרוח נימצא שמו יהוה 
   438 –דתי משה היא ינון 
  326 –דתי נוראה מיהוה 

  343 –דתי נימצא שמו יהוה רחום 
   474 –דתי עם האל 

  441 - דתי שמים הוא זכר ונקבה 
   60 –דתנו 

  27 –דתנו סולקו ימים 
  
  ה
  374, 372, 125, 113, 95, 94, 93, 92, 91, 90 –צ  – ה

   419 –הא 
   328 –האב פותר משיח 
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  79 –האדם אנושי חי 
   119 –האדם באין 
  118 –האדם ביש 
   120 –האדם מיש 
  119 –האדם נביא 

   249 –האדם נביא אמת ילד מועד גאלה 
  247 –האדמה 

   424 –האומן היפה 
  321 –האומן יש עץ החיים 
   483 –האומן צורתו כיפה 

  214, 66 –האור 
   176 –האור באמת 

  175 –האור בו אמת 
   456 –האור מיחל 

  332 –האור ממקום הישות 
   354 –ר משפת יהוה האו

  105 –האור מתפתה 
   187 –האושר 
  109 –האות 

  401, 296 –האות גימל 
  332 –האות ומקורה משמי 

  376 –האות ימי השלם 
  473 –האות מיד שמי זכר ונקבה 

  483 –האות מכיפה נוצרו 
   483 –האות מכיפה רצונו 
  332 –האות מקורה משמי 
  483 –האות נוצרו הפכים 

   483 –הפכים האות רצונו 
  354 –האות שמורה יפה 

   441 –האות שמי מיד זכר ונקבה 
  79 –האחד ויש מאין 

  102 –האין 
  247 –ויש + האין 

   434 –האין והיש 
  244 –האין ויש 

   441 –האין ויש מקום רז בדתך 
  19 –האיש 
  236 –האל 

   474 –האל דת עמי 
  325 –האל לי מיד 

  359 –האל מדע יוצר כתר משיח 
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   474 –אל מדעתי ה
   367 –האלוף עמך מתחיל פו 

  80 –האמונה 
  425, 424 –האמונה יפה 

, 401, 297, 296, 267, 266, 189, 159, 149, 130, 103, 74, 17, 16 –האמת 
465  

  408, 303 –האמת אחד 
  408, 303 –האמת אחת 

  72 –האמת בי 
   376 –האמת גילוי משה 

  21 –האמת והשקר 
  187 –האמת טובה 

   476 –האמת יש אל חזק 
   463 –האמת כאן רז קרוב 
  68 –האמת לו עת שלום 

   367 –האמת פו מכחי לפועל 
  105 –האמת פתורה 
  105 –האמת תפורה 

   422 –האנושות 
   147 –האפס מאחד אין ויש 

  371, 248, 20, 19 –הארץ 
   33 –האש ברית לעמו 
   33 –האש ברית עולם 

  19 –האשה 
   178 –הבורא 

   176 –ורא אמת הב
  117 –הבורא לעצמנו מהשכל 

  175 –הבורא מאות 
  390, 285 –ר הבח ׁ

  481 –הבין חומר 
   481 –הבין חמור 

  380, 275 –הבל 
  42 –הבנת יקום טהורה 

  177, 108 –הברא 
  33 –הבראשית לעמו 

  75, 62, 54 –הברה 
  224, 223 –הברות 

   459 –הבריאות נשמת החיים 
   409 –הברית תחל 

  235 –גיון ה
  408, 302 –הגיון אמת 
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  429, 428 –הגיע 
  68 –הגנוז 
  98 –הדגן 
   309 –הדם 

   118 –הדמיון 
  106 –הדעת 
  471, 245 –הדת 

   97 –הדת יונקת 
  54 –ההר 

  163, 162 –ההרים 
   354 –ההרים אות ושפה 

  233, 185 –הוא 
   120 –הוא הינו ממשי 
  120 –הוא הינו שמים 

   476 –י כח אלי יהוה האמת הוא היתה אם כל ח
  132, 120 –הוא ימי נשמה 

   37 –ק הוא מילת חֹ 
  145 –הוא משיח 
  179 –הוא שמר 

   438 –הוא תמציתי נוצר 
   436 –הודעה עברית 

  68 –הודעת אמת לשלום 
   69 –הודעת שלום אמת 

   29 –הוהתי מקום 
  29 –הותי המקום 

   43 –הותר 
  35 –הותר מהעול 
   432 –הותר מצפנך 

  261, 251 –הותרה 
   156 –הזווג 
  406, 301, 19 –הזכר 
  390, 285 –החבר 

   429 –ק החוב טעם חֹ 
  330 –החומר יש ואין מהתחילה 

   343 –החומר מצוה תמיד אין ויש 
  325, 239 ,9 –החומרים 

  167 –החוסר 
   317 –החופש 
   317 –החושף 
   312 –החזק 

  40 –החיזרים 
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  375, 252, 100, 61 –החיים 
  9 –החיים פו מאמת ראשונה 

  130 –החכם יודע טעם העץ 
   367 –החכם פועל לי פו אמת 

  63, 58 –החל 
   424 –החלומות אמת 

  403, 298 –החלטתו 
   476 –החלק הקטן ביותר 

   457 –החמור אלי פותר מח 
  167 –ק החֹ 

  390, 285 –החרב 
  380, 278 –החשך 
  386, 282 –הטבע 

   486 –הטוב לרעי 
   355 –מינו תורה הט

  69 –הטעם 
  185 –היא 

   474 –היא לדת עם 
  37 –היא מחלוקת 

   438 –היא תמצית רצוני 
  429, 428 –היגע 

   154 –היהודים 
  154, 145 –היום 

   351 –היום אל עד 
  26 –היום אמר תחית המתים 

  132 –היום אני משה 
  351 –היום גאל עד 

  353 –היום האל 
   376 –היום האמת שלי 

  355 –היום טהרתנו 
   487 –היום מצרף תוכן 

  29 –היום מתקומה 
  321 –היום נשאר עץ החיים 

   354 –היום תאור השפה 
  324 –היום תורתי חשפה השם 
   324 –היום תורתי חשפה משה 

   29 –היום תקומה 
   449 –היות לראש מח 

  390, 286 –היין 
  410, 347 –היפך 
  102 –היש 
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  249 –היש מדתי 
  394, 290 – הכאב

   441 –הכבד והאמת רז שמי קוני 
  228 –הכל 

  433 -ל שמות הכֹ 
  396, 292, 156, 153, 135, 134 –הכלום 

   117 –בים הכרֻ 
  380, 275, 245, 232, 54 –הלב 

  404, 299 –הלכות 
   179 –הלשון 

   152 –המאחד 
  219, 133, 131, 121, 79 –המאחד אין ויש 

  41 –המבאר 
   490 –המבחן 

  143 –מגדל ה
  17 –המדמה 

   471 –המדע 
  29 –המהות מקיום 

  376, 272 –המודעות 
   153 –המולך 
  74 –המוסר 
  200 –המות 

  251, 241 –המותר 
  404, 401, 299, 297, 104, 103, 74, 17, 16 ,9 –המח 

  328 –ח בשפתי אור המֹ 
   429 –המח וחק טבע 

   317 –המחקר 
  387, 283 –המחשבות 

  116 –ותך המטמון יצר א
  395, 291 –המטר 

  169 –המפורש 
   338 –המצות האירו גימל יפה 

   239 –המציאות 
  147 –המקום 
  193, 182 –המקור 

  140, 136 –המקור נוצר מטעם 
  265, 259, 220, 186, 163, 162 –המריה 

   354 –המריה אות ושפה 
  81, 80 –המשביע 
  269 –המשגיח 

  387, 283 –המשובחת 
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  477, 269, 235 –המשיח 
   328 –המשיח אב פותר 

  192 –המשיח באמת 
   459 –המשיח בן תורה אמיתי 
   459 –המשיח הנביא מתורתי 

   391, 287, 286 –המשיח קט 
   462 –המשיח תמים 

  80 –המת צועק אדני 
  163 –המתקן 
   466 –הנאה 

   333 –הנביא וחונן עץ החיים 
  289, 228, 153 –הנה 

   438 –הנה אדני משויתי 
  27 –הנה אור משפטי מצות 

   438 –הנה אין ויש תמיד 
   132 –הנה איש מיום 

  197 –הנה אמת ומקור יום 
   333 –הנה אני ועם בו חיי נצח 

  112 –הנה אני פו 
  438, 153 –הנה אני שמי ודתי 

  118, 117 –הנה בורא לעצמו משכל 
  129 –הנה בראם 

   352 –הנה גילו האמת 
   352 –הנה האות גימל 

  74, 73 –הנה הוא 
   326 –הנה היום ירד אות 

  120 –הנה יום איש 
   326 –הנה יום ירדה אות 
   197 –הנה יום מקור אות 

  197 –הנה יום מקור ואות 
   341 –הנה יוצר מאות 

  325 –הנה ימי אור 
   333 –הנה ימי משיח מדתי אור אות 

  154 –הנה יש אדם ויומי 
   343 –הנה יש חומר מיד מציאותו 

   330 –הנה ישראל התחיל מיומו 
  330 –הנה ישראל מול יום תחיה 
   356 –הנה כוחי תמים נוצר פועל 
  330 –הנה למילותי אור המשיח 

  333 –הנה מדתו אור אות ימי משיח 
   438 –הנה מדתי אין ויש 
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  395, 290 –הנה מות 
   355 –הנה מטרותיו 
  325 –הנה מיד אורי 

  330 –הנה מיום ישראל התחילו 
  330 –הנה מיומו תחיה לישראל 

   341 –הנה מיוצר אות 
  330 –הנה מילותי האור למשיח 

  356 –הנה מכחתי נוצר יום פועל 
  356 –הנה מכחתי נוצר פו עולמי 

   483 –הנה מפו אוצרותיך 
   483 –הנה מפו תוכי אוצר 

   430 –הנה מפתח קץ הטעות 
  343 –הנה מציאותו מיד יש מרוח 

   343 –תו מיד יש רחום הנה מציאו
  197 –הנה מקור אות מיום 
  197 –הנה מקור יום מאות 

  459 –הנה משיח מביא תורתי 
   459 –הנה מתורתי בא משיח 

   356 –הנה נוצר פו עולמי מכחתי 
   356 –הנה נוצרתי יום פועל מכח 

  392, 288 –הנה סוף 
  356 –הנה עולותי מרוחי מצפנך 

   483 –הנה פו אור מצותיך 
  356 –הנה פו יום על נוצר מכחתי 
   356 –הנה פו רצון עולמי מכחתי 
  9 –הנה פתאום אורי ממשיח 

  400, 296 –הנה פתגם 
  356 –הנה רצון כוחי תמים פועל 

   360 –ש הנה שומר קדוֹ 
   132 –הנה שמי היום 

  107 –הנה תורת אמת 
   459 –הנה תורתי יבא משיח 

   459 –הנה תחיותי שמי אברם 
  400, 399, 295 –ה הנהג

  396, 291 –הנהגתו נוצרה 
  228 –הנוהג 

   438 –הנוצר יצאת מתוכי 
  218 –הנחש 

   430 –הנטע פה חקת המצות 
  121 –הנס 

  399, 295, 294 –הנסתר 
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  398, 294, 293 –הנסתרות 
   238 –הנעדר 

   188 –הנער מלך 
   235, 74 –הנפש 

   196 –הנפש מאות ומילים 
  406, 301, 19 –הנקבה 
  179, 70 –הנקיות 

   149 –הנשמות 
    85, 84 –הסדור 
  84 –הסדר 
  475, 166 –הסוף 

   412 –הסיבה 
   230 –הסיום 

  142 –הסנה בער וחכם בורר לכל עצם כח טהור 
  142 –הסנה בער וחכם טהור בורר לכל עצם כח 

  392, 288 –הסנה פו 
  405, 300 –העברי 

  359, 358 –העגל יוצר כתר אדם משיח 
   351 –עד גאל יום ה

   21 –העדר 
   239 –העדר זמן 

   238 –העדר מקום 
  35 –העולה מותר 

   122 –העולם 
  35 –העולם הותר 

  118, 117 –העולם מצא ברכה שלנו 
  33 –העולם שבראתי 

   173 –העור הצמח 
  35 –העם הותר לו 
  173 –העם הצורח 

   323 –העם יוצר המשיח 
   188 –העם רכלן 

  173 –העץ החומר 
   405 –הערבי 

  101 –הערומים 
  102 –העת 

   430 –העת פתח מצוה קטנה 
  383, 279 –הפורץ 

   432 –כן הפורץ מתֹ 
  318, 316 –הפחד 

  487, 406, 347, 301, 263, 18 –הפכים 
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  485 –הפכים ורע לי טוב 
   485 –הפכים לי טוב 

  315 –הפלא מיחד 
   354 –הפרוש יהוה אמת 

  411 ,378, 273, 85 –הפתעה 
  173 –הצומח רעה 

  383, 279 –הצורף 
  432 –כן הצורף מתֹ 

   432 –הצורף נתמך 
  78 –הצורפים 

   217 –הצמח 
  173 –הצער המוח 

  404, 299 –הצעת אמת יפה 
  404, 299 –הצעתי פה אמת 

   172 –הצפין אור 
  78 –הצרופים 
   369 –הקדמון 

  54, 51 –הר 
  220 –הר סיני 

   459 –הראשון בי תחיה מתים 
  173 –הרוח עצמה 

   449 –הרוח שלי אמת 
  173 –הרוע הצמח 
   238 –הרוע מקדם 
  173 –הרועה צמח 

  182 –הרוקם 
  239 –הרז נעמד 

  330 –הרחום יש ואין מהתחילה 
   343 –הרחום מצוה תמיד אין ויש 

  325, 239 –הרחומים 
  60 –הרי 

  173 –הרע הצומח 
   486 –הרע לי טוב 

   188 –הרע נמלך 
   174 –צומח  הרע

  155 –הרעל 
   321 –הרעם הצמיח אין ויש 

  254, 253 –הרצון 
  253 –הרצון הותר 

  396, 291 –הרצון הנהגה 
  396, 291 –הרצון הנהגתו 
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   438 –הרצון יצאת מתוכי 
  116 –הרצון מטמא תוכי 
  140 –הרצון מקור מטעם 

   477 –השבת אבדה 
   476 –השבת אות 

  182 –השג 
  400, 295 –השגחה 

  170 –השגתי דתי 
  323 –השומר עץ החיים 

   360 –השורש הקדמון 
   360 –השורש מנקודה 

   249 –השיג מדתי 
   249 –השיג תמיד 
  170 –השית דתי 

  385, 281 –השכינה 
   440 –השלום 
   167 –השלם 

  33 –השלם אות עברי 
  222, 169, 44 –השם 

  170 –השם מפורש 
   449 –השם תחיל אור 

  431 – השם תחרותי
   462 –השם תמים חי 

  371, 256, 247, 21, 20 –השמים 
  385, 281 –השמים אל חי 

   333 –השמים תורתי אני אדם יהוה 
   324 –השפה ומשה ימי תחרות 

  150 –השקר 
  213 –השתגע 
   245 –השתיה 

  177 –השתלתי 
  269, 236 –התגלות 

  379, 276 –התגלות חכם 
  376, 272, 30 –התודעה 

  83 –התוך 
   433 –התוך שלם 

  43 –התור 
  261, 251, 152 –התורה 

  105 –התורה אמת 
   354 –התורה היא משפה 

  324 –התורה היום שפת משיח 
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   333 –התורה ואני מיד משיח ואמת 
  324 –התורה והמשיח משפתי 

   343 –התורה ומשיח נימצאו מיד 
  105 –התורה פתאם 

   449 –התחיל שם אור 
  425, 183 –התחרות 

  324 –התחרות יפה ושמי משה 
   324 –התחרות יפה ישו ממשה 

   179, 70 –התינוק 
  179, 76 –התיקון 

   352 –התכלית 
  269 –התלות 

  395, 290 –התמונה 
  55 –התר 

   464 –התשובה 
  85 –ע "התש

  
  ו
  374, 372, 125, 113, 95, 94, 93, 92, 91, 90 –פ  – ו

  249 –ואדם אין לעבד את האדמה 
  412 – ךך בכל נפשך ובכל מאדלבב את יהוה אלהיך בכלואהבת 

   419 –ואו 
   351 –ואלהים עד 
   231 –ואמת כינו 

  132 –ואנכי יחיה משה 
  257 –וארץ 
   371 –ואת 

  59 –ואת הארץ 
  131 –ואת מאמינה 

   452 –ואת מצותי תשמרו 
  109 –ואתה 

   376 –ואתה ימי השלם 
  131 –ואתה מאמין 

   354 –ואתה מפרש יהוה 
  332 –ואתם היום מהקשור 

   411 –ובחרת באמת 
   353 –והאלהים 

  131 –והאמת מאין 
והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני 

  467, 455, 454, 424, 164 –המים 
   175 –והבורא אמת 
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  131 –והיש משקר 
   228 –והנה 

   143 –ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו 
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף 

  8 –ש על הארץ השמים ובבהמה ובכל הרמֹ 
   456 –ויאמר החל 

ועתה פו  ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע
   335 –לם ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעֹ ישלח ידו 

הכרבים ואת להט החרב  ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את
  159, 158 –המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים 

   452 –ויהי אור 
   160 –ויהי האדם לנפש חיה 

  160 –ויפח באפיו נשמת חיים 
ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך 

   413 –ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 
דה לכם את אשר יקרא אתכם ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגי

   320 –באחרית הימים 
  231 –וכינו אמת 

  248 –וכל עשב השדה טרם יצמח 
   249 –וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ 

  32 –ולי עם 
  367 –ולפתע פו אלהים חכם 

   367 –ולפתע פו כח אלהים 
  33 –ומעל הבראשית 

  186 –ומשמעת 
   353 –ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן 

   333 –מצא חן בעיני יהוה ח ונֹ 
   229 –וסתמי 
  32 –ועמלי 

   333 –ועץ החיים חונן הנביא 
  146 –וערב 

   452 –ועשיתם אמת 
  452, 227 –תם ועשיתם אִ 

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה 
  414 –מכל העמים כילו כל הארץ 

י ולך לפניך וביום ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכ
  428 –פקדי ופקדתי עלהם חטאתם 

   487 –ופו תוכן מצרים 
  457 –ורוח אלהים מרחפת 

   457 –ורוח אלהים מרחפת על פני המים 
   354 –ושפה היא מתורה 
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   175 –ותורה באמא 
   175 –ותורה מאבא 

  ם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומִ 
   39 –ת רֹ להם חגֹ 

  43 –ותרה 
  
  ז
  374, 372, 125, 114, 96, 94, 93, 92, 91, 90 –ע  – ז

  235 –זאת התורה אדם כי ימות 
   268 –זבל 

   204 –זהב וכסף 
  156 –זווג 
   419 –זין 

  242, 185 –זכר 
  433, 266, 244, 185, 184, 119 –זכר ונקבה 

   463 –זכר ונקבה ברא אמת 
   463 –זכר ונקבה ברא אתם 

  438, 387, 314, 283 –מן ז
   473 –זמן אמיתי וברכה קדושה 

   441 –זמן אמת קישר כבוד יהוה 
   440 – ש איכה בתורהזמן יום קדֹ 

  27 –זרעים 
  
  ח
  374, 372, 125, 114, 96, 94, 93, 92, 91, 90 –ס  – ח

  58 –חבא 
  181 –חבד 

   195 –חבלה 
  301, 70 –חבר 

  394, 290 –לב בר שִ חִ 
  390, 285, 70 –חברה 

  30 –חג 
   429 –ק חוב מטעה חֹ 

  131 –אדם יש -חוה אין
   487 –חוזה שמע אמת 

  155 –חולה 
   266 –חולה נפש 

  439, 254 –חומר 
   458 –חומר אלי ומשה 

   343 –חומר דתי נימצא שמו יהוה 
  174 –חומר העץ 
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   328 –חומר שפתי באה 
   28 –חומרי חש וקים 
  28 –חומרי חש קיום 

   317 –חופשה 
  37 –חוק האמת לי 

   308 –חוקים מאור שם אדני 
  37 –חוקת אלהים 

   301 –חורבה 
   246 –חורבן 

  28 –חוש מקור חיים 
  161, 79 –חושב 

  79 –חושבים 
   244 –חזה בי שם אל 

   244 –חזה בי שם גאל 
  236 –ה טבע גאלה זַ חָ 

  336, 237 –חטא העגל 
   236 –חטא עגל הזהב 
  163 –חטה מחקתנו 

  394, 289 –י סוף נשמה ח
  28 –חי שוחר מקומי 

   328 –חיבור שפה אמת 
  253 –חיברתי השם עצמו 
  253 –חיברתי משה עצמו 

  392, 288 –חידוש 
  392, 288 –חידושים 

   449 –חיה תאור שלם 
  38 –חיי נצח 

   469 –חיים משכל 
  419 –חית 

   469 –חכם ישלים 
   469 –חכם לי שמי 

   367 – חכם מפתיע פו לו האל
  367 –חכם פו לפתע יום האל 

  451 –חכם קיבלת אות 
   468 –חכם שלי 

  451 –חכם תקבל אותי 
   469 –חכמים שלי 

  356 –חכמתי הנה נוצר פו עולמי 
  356 –חכמתי הנה פו רצון עולמי 
   356 –חכמתי פו נוצר יהוה נעלם 
  356 –חכמתי פו רצון יהוה נעלם 
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  435 –חלל 
  435 –חלש 
   439 –חמור 

  55 –חן 
  224, 221, 167 –ק חֹ 
   308 –ק אומן מיד אור שמי חֹ 
   37 –ק אות מילה חֹ 

   429 –חק המח וטבע 
  390, 286 –שיטה  חק ׁ
   308 –ק שמי מיד אור אומן חֹ 
   32 –ק שמים חֹ 

  32 –חקי ממש 
   221 –קים חֻ 

  221 –חקת 
  427, 402, 297 –חקת התורה 

   224 –חקת יהוה 
  30 –חקת עולם 

  450, 426, 224 – חקתי
  268 –חרא 
  406, 403, 301 –חרב 

  390, 285 –רבה חֻ 
  435, 314, 185 –חש 
  236 –מי + חש 

  449 -חש תאור מילה 
  387, 283 –חשב מהות 

   79 –חשוב 
  79 –חשובים 

  236 –חשים 
  380, 278 –חשך 

  
  ט
  374, 373, 125, 114, 96, 94, 93, 92, 91 –נ  – ט

   485 –טבור עולמי היפך 
   485 –טבור עולמי כיפה 
   116 –טהור יצאנו ממך 

  27 –טהור מצאתי פו נשמה 
   464 –טוב ברכה חיים 

  407, 388, 302, 284 –טוב ורע 
   485 –טוב ורע לי הפכים 

  306 –ג מצותיו "טוב לי וכאן תרי
  422 –טוב מאד 
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   485 –טובי מלך יפה 
  355 –טיהור תמונה 

   419 –טית 
  385, 384, 281 –טעם דתו 

  384, 280 –טעם החיים 
  69 –טעם המות 

  401, 297 –טעם העץ כח תורה 
  
  י
  374, 373, 125, 114, 96, 94, 93, 92, 91 –מ  – י

  188 –יאמת תורתנו 
   449 –יאר שלות המח 

  325 –יגדל אלהים 
   434 –יגעת 

   434 –יגעת ומצאת תאמין 
  25 –ידיעות התורה שקרנו ואמיתותו 

  326 –רה יהודי אמן התו
  370 –יהודי הוא חש אמונה 

   438 –יהודי שינן האמת 
   151 –יהודים 

  185, 114, 38 –יהוה 
  320, 132 –יהוה אדני 

  326 –יהוה אדני מתורה 
  438, 437 –יהוה אדני נשמתי 

   441 –יהוה אדני שב קם מתוך רז 
   333 –יהוה אדני תחיתו ממש מאור 

  266 –יהוה אין ויש 
   370 –הם  דאחיהוה אין ויש 

  197 –יהוה אמת ממקורנו 
   352 –יהוה אתה נגלם 

   332 –יהוה אתם מקור שמו 
  143 –יהוה בורר מאור 

   459 –יהוה בראת נשמת חיים 
   376 –יהוה גאלת שמים 

   370 –יהוה המאחד אין ויש 
  324 –יהוה המשיח פתרת שמו 

  338 –יהוה הפורץ גאלת ימי 
  338 –יהוה הצירוף גימל אמת 

   441 –יהוה זמנך בראשית קדום 
  324 –יהוה חשף תורת השמים 
   338 –יהוה יוצר פה גימל אמת 
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   338 –יהוה מגלה פורץ אמיתי 
  338 –יהוה מגלה צורף אמיתי 
   338 –יהוה מגלה צרוף אמיתי 

  324 –תי יהוה מהשורש מפתחֹ 
   355 –יהוה מטרתנו 

   343 –יהוה מיד צמח אור נשמותי 
  252 –חוני יהוה ממש בט

  332 –יהוה ממש מקור אות 
   354 –יהוה מפרש האות 

   321 –יהוה מצא נערי משיח 
   122 –שר אמת יהוה מצאת אֹ 

  122 –יהוה מצאת ראש אמת 
  323 –יהוה מצמיח שער 

  332 –יהוה מקשור ומאמת 
   354 –יהוה משפת האור 

  29 –יהוה מתקומם 
  459 –יהוה נאמת ברית משיח 

   459 –תמים  יהוה נברא משיח
   352 –יהוה נגלה אמת 

  343 –יהוה נוצר מיד משיח אמת 
   343 –יהוה נוצר מיד משיח מאות 

  27 –יהוה נוצר משפט אמת 
   326 –יהוה נורידה אמת 

  321 –יהוה נמצא שער חיים 
  356 –יהוה נעלם נוצר פו מכחתי 

  424 –יהוה פה אמן 
   483 –יהוה פורץ אמונתך 
  354 –יהוה פרוש האמת 

   483 –יהוה צורף אמונתך 
  479 -יהוה צורף מפתע 

   441 –יהוה קדש ברא מתוכי זמן 
   441 –יהוה קם יש בך רז ודת אמן 

   321 –יהוה רעי נמצא משיח 
  88 –יהוה שמר אותיות מצפנך 
  324 –יהוה שפה תחרות שמים 
  324 –יהוה שפה תחרותי ממש 

  333 –יהיה אדני ממש תאורת מוחי 
  420 –יוד 

   471 –יודע יצאת מחיה מתים 
  216, 199 –יום 

   343 –יום אדני משיח מצוה תורה 
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   332 –יום אש מקום התורה 
  306 –יום גאון טוב יציל תורתך 

   351 –יום גאלה עד 
  406, 300 –יום גאלת 
   162 –יום גאלתי 

  23 –יום דעת 
  27 –יום דת לי נס קיום 

   351 –יום האל עד 
  69 –יום המות 

   481 –הנבחר יום 
  376, 272 –יום השגת אלהים 

   333 –יום התורה ואדני משיח אמת 
  324, 323 –יום התורה שפת המשיח 

  29 –יום התקומה 
   356 –יום חכמת הנה נוצר פועל 
   356 –יום חכמתי הנה רצון פועל 

  251 –יום טוב הנה משיח 
   343 –יום משיח אדני מצוה תורה 

   28 –יום משיח חוקר 
   9 –נפשי אתה אור מהמח  יום

  9 –יום נשמה היא מפתח אור 
   472 –יום סוף 

   23 –ת יום עדֻ 
  32 –יום על 

   254 –יום קוני אות שער מצותי 
  150 –יום שער נביא 
   452 –יום שעת אמת 

  319 –יום שקר 
   343 –יום תורה אדני מצוה משיח 

  76 –יונק 
  359, 358 –יוצר אמת ילד שער חכמה 

   191 –יוצר יש 
   183 –יוצר מקום ומאום 

  180 –יוצר עשה משיח 
  438 –כן אמת יוצר ציוה תֹ 

   438 –כן המציאות יוצר תֹ 
  333 –יחוד אות אני התורה משמים 

   333 –יחי העצם החנון אני בו 
  36 –יחיה עצם 

   469 –יחשיל ממך 
   261 –יין 
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  27 –ילדת מקוני סיום 
  403, 298 –ימי אות 

  308 –אשון ימי אחד מקום ר
   441 –ימי אמונה קדשה בתוך רז 

   343 –ימי אמן מצוה חידוש תורה 
  338 –ימי גילו האמת הצרופה 
   473 –ימי דת שמי זכר ונקבה 
  338 –ימי האות גימל הצרופה 
   338 –ימי המצות גילה רפואה 

  324 –ימי התחרות שפה ומשה 
  338 –ימי יהוה גאלת הצורף 
  338 –ימי הפורץ גאלת יהוה 
  338 –ימי הצורף גאלת יהוה 

   469 –ימי מח שלך 
   348 –ימי מחדש מצות 

  321 –ימי משה הוא ניצח 
  338 –ימי רפואה גילה המצות 

   469 –ימי שכל מח 
  9 –ימי שם אומן פו הוא מתחרה 

   104 –ימים 
  27 –ימים סילקו דתנו 

  143 -ימינו 
  27 –יסדתי לנו מקומי 
  27 –יסדתי ממול קוני 

  410, 395, 291 –ד יסו
   229 –יסתום 

   170 –יעוד האדם 
  23 –יעודתם 

  32 –יעמול 
  222, 220 –יענג 

   438 –יצאתי מתוך הנוצר 
   438 –יצאתי מתוך הרצון 

   128 –יצר בה אומה 
  109 –יצר בי אומה 

  438 –יצרנו המצאת תוכי 
  441 –יקום אמת הנה יש רז כבוד 
   441 –יקום ודתך רז משה הנביא 

  389, 285, 122 –ראה י
  389, 285 –יראני 

   326 –ירדה אמונת יהוה 
  407, 302 –ירושלים הנאה 
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  347, 262, 185, 184, 63, 20 –יש 
  236 –מח + יש 

   449 –יש אומר התחל 
  163 –יש אור נביא 

  400, 296, 265, 262, 261 –יש אין 
  473, 441 –יש בך רז אמת יהוה קדמון 

   441 –רה יש בתוך זמני קדום הא
   244 –יש גאל במחזה 

  244, 242 –יש ואין 
  441 –יש זמן קדום תורה היא בך 

   469 –יש לי מחכם 
  147, 115 –יש מאין 

  102, 75 –יש מהוה אין 
  410, 260 –יש מקום 

   441 –יש מקום אמת הנה רז כבדו 
   427 –ישות האל 

  236, 186 –ישמח 
  180 –ישע 

  321 –ישר אמונה עץ החיים 
   476 –שראל עמוק י

  23 –יתד עמו 
  
  כ
  374, 373, 125, 114, 96, 94, 93, 92, 91 –ל  – כ

   463 –כאן במקור אהבת רז 
  463 –כאן במקור אתה רז 
   483 –כאן מפו צורת יהוה 

   441 –כבוד קוני אתה רז השמים 
  246 –כבודי 

  377, 274 –כונת האל 
  399, 398 –כור 

   58, 54 –ח כֹ 
  204 –כח גימל 
  381, 277 –כח השם 
  381, 277 –כח משה 

   469 –כח של ימים 
  132 –כחי אין מהוה יש 
  132 –כחי מהוה אין יש 

  468 –כחי שלם 
   469 –כחי שלמים 

  248 –כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ 
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  438 –כי מציון תצא תורה 
   470 –כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלים 

  231 –כינו מאות 
  487, 410, 347, 265, 262, 255 – כיפה

  406, 301 –כיפות 
  184 –ככה בא סוד 

  470, 397, 383, 292, 279 –כלום 
  46 –כמשה 

  184 –כסא הכבוד 
  189 –כסא יהוה 

   420 –כף 
   367 –כפל מוח פו עת אלהים 

  61 –כשף 
  199 –כתב עיברי 

  200 -כתוב 
  247, 199 –כתובי 

  231 –כתר תורה 
  
  ל

   470 –ר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה א תטֹ ם וללא תקֹ 
   61 –הר + לב 
  181, 58, 53 –לב 

  31 –לבי שער אמת 
  394, 290 –לבש חרב 

   62 –להב 
   117 –להט החרב 

  60 –להר 
  177 –להשתית 

  379, 276 –להתחכמות 
   162 –לו אמיתי 

   35 –לו עם התורה 
  32 –לו עמי 

  68 –לו עת שלום אמת 
   157 –האבן חת לֻ 

  409, 303 –לחת הברית 
  409, 305 –ת לחת העדֻ 

  57 –לי 
   440 –לי אדם 

  33 –לי אור בעת משה 
  456 –לי אור המח 

  458 –לי אור מוח השם 
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   458 –לי אור מוח משה 
  33 –לי אור משה בעת 
   226 –לי אמת בתוך חק 
  33 –לי בו שער האמת 
   225 –לי חק בתוך אמת 

  27 –לי יקום מפניו 
  325 –לי מיד גאלה 

  457 –לי מפתח אור החומר 
  457 –לי מפתח אור הרחום 
   457 –לי מפתח אור מהרוח 

  32 –לי עמו 
  474 –לי עת אדמה 
   474 –לי עת האדם 

  27 –לי פינוי מקום 
  27 –לי קיום מפניו 
  31 –לי שער באמת 

  33 –ליום אתה בשער 
  395, 290, 230 –לימוד תורה 

   490 –לכבש 
  352 –אמת למ

  420 –למד 
  431, 425 –למה 

  68 –למוד אות עת למשה 
  139 –למוד תפלה 
   456 –למחיה אור 

   440 –לנשמה 
  407, 301 –לעבדה ולשמרה 

   41 –לעם 
  35 –לעמו התורה 

  27 –לפני יום יקום 
  27 –לפני יום קיום 

   234 –לפתע 
  228 –לשון 

  359, 358 –לשמור את דרך עץ החיים 
  314 –לשער 

  
  מ

   328 –מאבי חשף תורה 
   72 –מאהבתי 

  150, 140, 21 –מאום 
   197 –מאום מהוה ריקנות 
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  35 –מאומה 
  483 –מאוצר פו תוכן יהוה 
   483 –מאוצר פו תכן יהוה 

  9 –מאור אמת פני יהוה שמח 
   308 –מאור אני מחדש יקום 

  9 –מאור יפה אמונת המשיח 
   308 –מאור יקום אדני שמח 

  131 –ויש  מאחד האין
   315 –מאחד לי פה 

   308 –מאחד ממקור אין ויש 
   308 –מאחדים יקום ראשון 

  231 –מאיכותנו 
   476 –מאיש לקחה זאת 

   353 –מאל יהוה 
   351 –מאמת לי 
  231 –מאנוכיות 

  258 –מאציל אין ויש 
   467 –מבקש דתי 

  109 –מברא 
  338 –מגאלה פרצתי יום יהוה 

   431 –מגלה 
  133 –מדד 

  391, 287 –מדוע 
  392, 391, 287 –מדוע לא יבער הסנה 

   139 –מדמה אמת 
  23 –מדעותי 

  239 –מדען הרז 
   333 –מדתו אמונת יהוה אור משיח 

  326 –מדתי יהוה הנורא 
   438 –מדתי שינון אהיה 

   176 –מה ברא אות 
  129 –מה נבראה 

  269 –מהאושר 
   370 –מהוה איחוד אין ויש 

  177 – מהוה אין ויש
   242 –מהוה אין מיש 

  115 –מהוה יקום 
  242, 134, 132, 120, 116 –מהוה יש מאין 

   154 –מהוה מיד אין ויש 
  130 –מהוה מיקום 
   130 –מהוה מקומי 
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  29 –מהוה מקומתי 
  29 –מהוה קומתי 

  405, 300 –מהות 
  16 –מהות החיים 
   29 –מהות היקום 
  29 –מהות הקיום 

  197 –מהות קוני מהאור 
  381, 277 –מהחשך 
  100 –מהיום 

   343 –מהיום אני מחדש צוי תורה 
  29 –מהיום תקומה 

  79 –מהעברי 
  146 –מהפשט 
  269 –מהראוש 

   330 –מהרוח יש ואין המתחילה 
  382, 378, 274 –מהריקנות 

  81, 80 –מהשבעי 
  396, 292 –מהתורה 

   332 –מהתורה איוש מקום 
  197 –מהתורה קוני מאום 

  391, 287 –דע מו
  308 –מוח אדם ראשון קיים 
  308 –מוח אדני מראש יקום 

   333 –מוח התורה מיד אין ויש אמת 
  308 –מוח יקום מראש אדוני 
   367 –מוח פו עת כפל אלהים 

   173 –מוחה הצער 
   28 –מוחי חוקר שמי 
  28 –מוחי שמר חוקי 

  308 –מוחקי ממש אור אדני 
  353 –מול אהיה 

   458 –שיח מול אור המ
  367 –מול כח האל מפתיע פו 

  458 –מול מחיה אושר 
   458 –מולי אושר המח 

  27 –מולי פני יקום 
  27 –מולי פני קיום 

   383 –ם כלּו+ לם כּו+ לך מּו+ לך מוֹ 
   332 –מום יהיה שקר ואמת 

  151 –מוסלמים 
   248 –מוסלמים יהודים נוצרים 
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  74 –מוסר 
  391, 352, 287 –מועד 
  57 –י מוצא

  230 –מורה לי דתו 
  312 –מות 

   487 –מות נוצר מהפכי 
   487 –מות נוצר מכיפה 

   119 –מזיוג אין ויש 
  81 –מזרח 

   81 –מזרחה 
  135, 27 –מזריע 

   57 –ח מֹ 
  308 –מח אדם מקור אין ויש 

  449 –מח השתיל אור 
  457 –מח פלאי חומר תורה 
   457 –מח פלאי חמור תורה 

  457 –ורה מח פלאי מרוח ת
   457 –מח פלאי רחום תורה 

   449 –מח תורה יש אל 
   343 –מח תורה מצוה מיד יש ואין 

  163 –מח תקון חטה 
   348 –מחדש מצות ימי 
   348 –מחדשים מצותי 

  405, 300 –מחובר 
  387, 283 –מחושב 

  244 –מחזה אל שבי 
   471 –מחי מצאתי היום דעתי 

   468 –מחי שלך 
   328 –מחיה בשפת אור 

  391, 287, 286 –מחיה שקט 
  386, 282 –מחלה 
  144 –מחר 

   301 –מחרוב 
  192 –מחשבה אמתי 

  328 -מחשבת אור יפה 
  328 –מחשבתי פה אור 

   468 –מחשך לי 
   116 –מטהור מצא תוכני 
  116 –מטהור נימצא תוך 

  395, 291 –מטהר 
  140, 136 –מטהר נוצר מעומק 
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  140, 136 –מטמון מקור הצער 
   116 –מטמונך יצר האות 

  69 –מטעה 
  395, 291 –מטרה 

  174 –מטרת האדם 
  236 –מי שח 

  351 –מיד 
   440 –מיד אל 

  436 –מיד היש והאין 
   475 –מיד הסוף 

   249 –מיד השגתי 
  154 –מיד יהוה 

  348 –מיד מצות משיח 
   474 –מיד עת האל 

  80 –מיד צעקנו אתה 
  338 –מיהוה פרצתי יום גאלה 

  338 –הוה צרפתי יום גאלה מי
  338 –מיום יהוה צרפתי גאלה 

   441 –מיום שדי אתה זכר ונקבה 
   332 –מיומו השקר והאמת 

  27 –מילים פו קוני 
   338 –מימי האות גילה הצורף 
   338 –מימי הצורף גילה האות 
   338 –מימי יהוה פורצת גאלה 

   338 –ה גאלה מימי צוי תורה פֹ 
  116 –מימצא תוכן טהור 

  387, 311, 312, 283 –מינון 
  258 –אדני ופניו נולדנו יומי גאלה + ' ג+ מיצר אין ויש 

   356 –מכחתי פו רצון יהוה נעלם 
  487, 406, 347, 301, 263, 18 –מכיפה 

   485 –מכיפה לי טוב 
  188 –מכנה רעל 

   432 –מכפת הנוצר 
   432 –מכפת הרצון 

   104 –מלאכתו 
  62 –מלה 

  400, 378, 296, 275, 165 –מלחמה 
  117 –מלך השלום בראנו עצה 

  469 –מלך חש ימי 
   485 –מלכי טוב יפה 
  485 –מלך טובי יפה 
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  485 –מלכי הטוב פו רעי 
    485 –ה מלכי טובי פֹ 
   469 –מלכי משיח 

  118, 117 –מלכנו עשה האור בצלם 
   420 –מם 

   29 –ממהות היקום 
  29 –ממהות הקיום 
  214 –ממוש האמת 

  378, 275 –ממחלה 
  183 –ממקורו מוצא יום 
   376 –ממשה גילה אותי 

  32 –ממשחקי 
  360 –ממשפחותי 
   434 –ממשפחתי 

   275 –מנהיג 
  77 –מנצח חברים 

  369 –מנקודה 
   475 –מסוד יפה 

  475, 196 –מסופי 
  23 –מעדותי 

   237 –ל מעוֹ 
  35 –מעול התורה 

   122 –מעולה 
   35 –מעולה הותר 

  32 –י מעול
   140 –מעומק מטהר רצון 

   41 –מעל 
  31 –מעל בראשית 

   192 –מעל לרקיע 
   32 –מעליו 

   140 –מעצמנו טהר מקור 
  136 –מעצמנו מטהר מקור 

   150 –מערב אין ויש 
  82 –מערבה 

  433, 371 –מעשה בראשית 
  433, 371, 183 –מעשה מרכבה 

  186 –מעשי 
   479 –מעת יהוה פרצת 

  384, 280, 24 ,23 –מעתידו 
  412 –ה חטא מפֹ 

   475 –מפה יסוד 
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  315 –מפה לי אחד 
  487 –ה מתוכי נוצר מפֹ 

   487 –מפה מתוכי רצון 
   475 –מפה סודי 

  360 –מפות משיח 
   413 –מפענח 
   146 –מפריו 

  71 –מפתח התבונה 
   72 –מפתח התורה 
  71 –מפתח התיקון 

   434 –מפתח שמי 
   323 –מפתחות 

  117 –נו מעולה מצא ברכה של
   258 –מצא לי אין ויש 

  27 –מצאנו משפטי התורה 
  27 –מצאנו משפתי טהורה 
  122 –מצאת ראשית אומה 

   452 –מצאת שמו ותרתי 
  404, 299 –מצאתי הפתעה 

   336 –מצאתי שלמות לתיקון חטא העגל 
  377, 273 –מצאתי תורה 

  343 –מצוה מהרוח תמיד אין ויש 
   430 –מצוה קטנה פתח העת 

   348 –מצוי חדש תמים 
  338 –מצוי תורה פו ימי גאלה 

   348 –מצוים דת משיח 
  66 –מצות נשמה תורת אמת 

  319 –מציאות 
   438 –מציאות יצרה תוכן 

  228 –מציאותי 
   245 –מציון 

  77 –מצמיח נבחר 
  144 –מצנורי 

   432 –מצפנך הותר 
   179 –מצפנך המטירו 
  179 –מצפנך טהורים 

   487 –יום תורה מצפנך 
  438, 21 –מקום 

   140 –מקום טהור מצער 
   136 –מקום טהור נוצר עם 

   115 –מקום יהוה 



 הצורף

 531

  29 –מקום יהוה תם 
   130 –מקום מיהוה 

  28 –מקום שוחר חיי 
  147 –מקומה 

   332 –מקומו מאיש התורה 
  29 –מקומי מתהוה 
  29 –מקומי תהוה 
  29 –מקומת יהוה 

  193 –מקור 
  308 –ני משיח מקור אדם א

  332 –מקור אור שמו יהוה 
   463 –מקור ברכה בנא זאת 

  193 –מקור האמת 
  238 –מקור המדע 

   308 – מקור חיי אנוש מאדם
  136 –מקור טעם מהרצון 

  197 –מקור יהוה אומן תם 
   332 –מקור יהוה אות ממש 

   319 –מקור יש 
  252 –מקור לשוני 

   332 –מקור מאיוש התורה 
  197 –ונת יהוה מקור מאמ

   308 –ח אדם אין ויש מקור מֹ 
   140 –מקור מטהר עצמו 
  136 –מקור מטהר עצנו 

   441 –מקור שבת מיהוה אדני זך 
   332 –מקור שמו יהוה אמת 

   198 –מקור שפה ומילים 
   28 –מקורו חש חיים 
  28 –מקורו משיח חי 

   254 –מקורות עצמותי אין ויש 
  252 –מקורי 

   465 –זה מקורי בתוכן 
  140, 136 –מקורנו מטהר עצם 

   347 –מקמור 
   347 –מקעור 

   321 –מראש הינו עץ החיים 
  439, 254 –מרוח 

   481 –מרוח הבין 
  28 –מרוח חוקי שמי 

   343 –מרוח שמו יהוה נימצא דתי 
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   28 –מרוחי חש יקום 
  28 –מרוחי חש קיום 

  183 –מרוקם מוצא יום 
  241 –מרור משיח 

   441 –אנכי יהוה קדום מרז שבת 
   234 –מרכבה 

   188 –מרכל ענה 
  144 –מרצוני 

   480 –משבץ פו הפתעה 
   186 –משגיח 

  222, 48, 44 –משה 
   245 –משה אחז לבי 

  122 –משה אמת אתה אוצרי 
   219 –משה אני איחוד 

   33 –משה בורא לי עת 
   33 –משה ברא לו עתי 
  131 –משה גאוני איחד 
   459 –ת חיים משה הנביא תור

   458 –משה חי מול אור 
   253 –משה חיבר עצמותי 

  120 –משה יומי נאה 
   449 –משה יתחל אור 

  33 –משה לי אור בעת 
   321 –משה נאורי עץ החיים 

  253 –משה עצמו חיברתי 
  324 –משה פותר שימחת יהוה 

  328 –משה פתח בי אור 
  354 –משה תורה היא פו 

   449 –משה תחיל אור 
  431 –שה תחרותי מ

   462 –משה תמים חי 
  387, 283 –משובח 
  266, 155 –משוגע 

  241 –משוחררים 
  32 –משחקים 

   241 –משחררים עץ המות 
  236, 201, 186 –משיח 

  328 –משיח אהב פותר 
  449 –משיח אל תורה 

   461 –משיח אמיתי בן תורה 
  253 –משיח בי עצם תורה 
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   253 –משיח בעצמי תורה 
  244 –גאל זהב משיח 

   459 –משיח הנה ברית מאות 
  321 –משיח הנה עמי אוצר 

  343 –משיח ואמת מיד נוצר יהוה 
   343 –משיח ואמת מיד צנור יהוה 
   343 –משיח ואמת מיד רצון יהוה 

  188 –משיח יוצר שעה 
   468 –משיח לך 

   435 –משיח מתורתי 
  32 –משיח קם 

   477 –משיחה 
  394, 290 –משכח 
  468 –לי  משכח

   469 –משלי מכחי 
   376 –משלים את יהוה 

   186 –משמעות 
   155 –משמעותי 

  27 –משפתי מצאנו טהורה 
  29 –מתהוה יקום 

  433, 432 –מתוך האש 
   216 –מתוך הסנה 
  29 –מתוך מיהוה 
  379, 276 –מתוך תחלה 

  116 –מתוכני מצא טהור 
  251, 241 –מתורה 

   333 –מתורת יהוה אני אדם משיח 
   243 –מתחרה 
  24, 23 –מתיעוד 
  163 –מתנקה 
   258 –מתרבה 

  
  נ

  223 –נבואה 
  333 –נביא ועמו הנה חיי נצח 

   434 –נביא פרץ קבל שכל 
   434 –רף קבל שכל נביא צִ 
  108 –נבראה 

  172 –נגד עין הרע 
   435 –נגיע 
  99 –נדע 
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   313 –נודע 
  220 –נודעתי 

   420 –נון 
  168 –נוצר אין ויש 

  306 –נוצר גילוי טוב תוכי אמת 
   438 –נוצר הוא תמציתי 

   438 –נוצר המצאתי תוכי 
  396, 291 –נוצר הנהגה 

   306 –נוצר טובי מתוכי גאלתו 
  396, 291 –נוצרה הנהגה 

  87 –נוצרה שלמות תורתך 
   253 –נוצרה תורה 

  151, 144 –נוצרים 
  327 –ח לפועל נוצרים מהכֹ 

   487 –נוצרת מהפוכים 
   432 –נוצרת מהפך 
   432 –נוצרת מכפה 

  217 –נחש 
  220 –נחשי 

   430 –נטעת פה חקת המצוה 
  220 –ניחש 

   306 –נימצא גילוי טוב ותורתך 
  27 –ניסוי ילדת מקום 

  160 –נכון 
  246 –נמאסת 

   270 –נמצא יום טהור 
  118, 117 –נמצא לנו עושה מרכבה 

   246 –נס אמת 
  142 –רור טוב ורע נס חכמה למעלה כח הרכב צ

   142 –נס טהור עלה מלך בו כח בורר צער חכמה 
   142 –נס כח חכמה עלה למרכבה צרור טוב ורע 

  353, 121 –נסה 
   230 –נסים 
  477, 314, 166 –נעול 
   439 –נעל 

   237 –נעלם 
  229 –נפש 

   268 –נפש חיה 
   229 –נפש מילים 

   196 –נפשו האמת ומילים 
  9 –ר מהמח נפשי יום האמת או
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  62 –נפשך 
  190 –נצח 

   321 –נצח הימים הוא שערי 
  80 –נצעק הוא תמיד 

   304 –נצרך טוב 
  50 –נקב 

  242, 185 –נקבה 
   157 –נקודה 

   80 –נקודה אמצעית 
  336, 165, 76 –נקיות 

  80 –נקיות עץ האדם 
   440 –נשלמה 
  379, 275, 229 –נשמה 

  321 –נשמה אורי עץ החיים 
   459 –י אחרי המות נשמה בית

  9 –נשמה היא מפתח אור יום 
  321 –נשמה היא צוער החיים 

   343 –נשמותי מיד צמח אור יהוה 
  268, 258 –נשמת חיים 

  63 –נשמתך 
  
  ס

  84 –סדור 
  246, 214 –סדר 

  190 –סדר שפתך טבעי ממך נצח גנז פו קץ גאלה 
  410, 397, 293, 217 –סוד 

  85 –סוד אור 
  77 –סוד האושר 
  426, 425 –סוד הנעלם 
  83, 82 –סוד התורה 

  27 –סוד תיקון מילים 
  83, 82 –סודות התורה 

   475 –סוף 
  137 –סוף רז טבע צח 

  195 –סופי 
   475 –סופים 
   418 –סופית 
  229 –סיומת 

  230 –סימן 
   420 –סמך 

  27 –סמלי קוני יום דת 
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  137 –ספר טוב עז צח 
  
  ע

   165 –עבד 
   30 –בדה עֹ 
   30 –בדה עֻ 

  77 –עבודה 
   436 –עבר הוה עתיד 
   436 –עברי התודעה 

  33 –עברית הוא שלם 
  439 –עגל 

  466, 334 –עגל מסכה 
   413 –עגלנו 

  99 –עדן 
  238 –עדר 

  359, 358 –עול האדם יצר כתר משיח 
   367 –עולה ממך פו פתח אלי 

    237 –עולם 
  41 –עולם באור 

  267 –עולם האמת 
   424 –עולם הבא 

  118, 117 –עולם הבא נוצר מהשכל 
  118, 117 –עולם הבא רצון מהשכל 

  33 –עולם הבראשית 
   267 –עולם השקר 
  35 –עולם התורה 

   367 –עולם פו לאמת כח יפה 
  32 –עולמי 
  378, 273, 115, 36 –עונשין 

   258 –עושה אין ויש 
  117 –עושה מרכבה צלמנו אל 

   402 –עושה רצונו 
  121 – עזר כנגדו
  257, 198 –עיברית 

   420 –עין 
  36 –עין ושם 
   378, 273 –עין ושן 

   476 –עיקר שמו אל 
   267 –עירב אין ויש 

   146 –עירוב 
  23 –עם ודתי 
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  136 –עם טהר נוצר מקום 
   358 –עם ישראל יוצר דת חכמה 
  359, 358 –עם ישראל יצרו דת חכמה 

  367 –עם מתפילה פו אל וכח 
   487 –ות עם שמח זה א

   221 –עמוק 
מ    23 –י דתו עִ

   485 –עמי לי בך פו טהור 
   485 –עמי ליבך פו טהור 

  321 –עמי נוצר משיח אהיה 
  386, 282 –מך מי עִ עַ 

   466 –עמך סגלה 
   367 –עמך פו התחל יום פלא 

  41 –עמל 
  426, 389, 284 –עמל התורה 

   237 –עמלו 
  35 –עמלו התורה 

   367 –ח עמלי מלך פו הוא פת
   367 –עמלך פו הוא לי מפתח 

  314 –עני 
  333 –ענין אהבה חיינו צמחו 

  333 –חו ואהבה נצחי עניני מֹ 
   453 –עפר מן האדמה 

  390, 286, 168, 97 –עץ הדעת 
   173 –עץ החומר 
  405, 300, 198, 142, 133, 122, 99, 97, 82, 79, 36 –עץ החיים 

   471 –עץ החיים אמיתי מדתו 
  333 –חיים אני בו החונן עץ ה

   471 –עץ החיים ימי דת מאות 
  471 –עץ החיים מדת ימי אות 
   472 –עץ החיים מדתו אמיתי 

  166 –עץ המות 
   333 –עץ חיים בהוה אני חנון 

  393, 289 –עצבותך 
  73 –עצם הברה עץ תורה 

  174 –עצם הרוח 
  221 –עצמו 

  253 –עצמותי משה חברי 
  404, 298 –עצתו 

   146 –ב ערו
   120 –ערום 
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  120, 101 –ערומים 
   466 –עשו להם עגל מסכה 

   186 –עשיה 
  387, 311, 283, 249, 235, 37 –עשיר 

   369 –עשר ספירות 
   311 –עשרי 

  415, 311 –עשרת הדברות 
  310 –עשרת הדיברות 
   452 –עת אות שמים 

   68 –עת השלום למד אות 
   70 –עת התיקון 

   68 – עת לדה ושלום אמת
  24 –עתו מיד 

   439 –עתיד 
  
  פ

   412 –פגם החטא 
  59 –פדיון 

   420 –פה 
   411 –ה העת פֹ 
  328 –ה מוח בראשית פֹ 
   480 –ה שפתו בעצמה פֹ 

  382, 276 – פה תיקון מח ׁ
  189, 153, 112 –פו 

   215 –פו אל ויום גאלתי 
  157, 38 –פו אמת 

  215 –פו גילוי אל ואמת 
  215 –פו גילוי אל מאות 

   367 –פו מול כח האל מפתיע 
   360 –פו משיח תם 
  394, 289 –פו נס המשיח 
  394, 289 –פו נס משה חי 

   472 –פו סיום 
  328 –פו שיחת אברהם 

   338 –פורץ אמיתי מגלה יהוה 
  316, 315 –פחד 

  315 –פחד אלהים 
   360 –פיתוח ממש 
   315 –פלא מחידה 

   199 –פני 
  172 –פני האוצר 
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  411 –הוה אמת פני י
   487 –פני מצותך מרוה 

  102 –פניו 
   145 –פניו במקור 
   112 –פניו הנאה 

  27 –פניו לי מקומי 
   199 –פנים 

  112 –פננו אהיה 
  394, 289 –פסחי שמונה 

   158 –לת פסֹ 
   470 –פעולה 

  226 –פצצת אטום 
  254 –פרי העץ 

   434 –פת ממשיח 
  488, 487, 234, 157, 38 –פתאום 

  367 –אום לו מכח לפועל פת
   367 –פתאום לי פה כח העולם 

  367 –פתאום מהכח לי פועל 
   367 –פתאום פו החיל עולמך 
   367 –פתאום פו עולי לחכם 

  105 –פתאם התורה 
   222 –פתורה 

  58 –פתח עולם 
  323 –פתיחת שמו 

  324 –פתרת שמו יהוה המשיח 
  
  צ

   420 –צדיק 
  80 –צדקה 

   319 –צוי אמת 
  306 –וי תורתי מלכי גאון טוב צ

  338 –צורף אמיתי מגלה יהוה 
   452 –צורת אותות שמים 
  452 –צורת אותיות ממש 
   452 –צורת שמותיו אמת 

   137 –צח ספג זרע טוב 
  137 –צח ספג עזר טוב 

  239 –ציוה אמת 
   356 –ציוה פעולת רחמים נכונה 

  228 –ציוי אמת 
   343 –ציון דורש הוא מחיה מתים 



 הצורף

 540

   174 –צמח רועה 
  168 –צנור אין ויש 

  306 –צנור טובי מתוכי גאלתי 
   343 –צנור שדי הוא מחיה מתים 

  10 - וצער האדם טמא פ
   174 –צער המוח 

  136 –צערנו מטהר מקום 
   487 –צפוני תורה ממך 

  172 –צרה אני פו 
   479 –צרוף יום הפתעה 

   432 –כן צרוף מהתֹ 
  78 –צרופים 

   204 –צרף 
  
  ק

  146 –קבר 
   429 –קדום 

  27 –קדמוני לי סיומת 
   422 –ש קדֹ 

   227 –קואנט 
  59 –קודש 

   186 –קול 
  37 –קול מחי אתה 

  76 –קוני 
  80 –קוני אדמת העץ 

  382, 276 –קוני המפתח 
  27 –קוני לי סיום דת 

  197 –קוני מאום מהתורה 
   308 –קוני מוחי מראש אדם 

  27 –קוני פו מילים 
   421 –קוף 

  145 –קורבן 
  319 –קושרים 

   451 –קיבלת אות חכם 
   451 –קיבלת כח ואמת 

   429 –קידמה 
  256, 20 –קמור 
  256, 20 –קעור 

  80 –קץ דעתי אמונה 
   434 –קץ כל בשר בא לפני 

  146 –קרוב 



 הצורף

 541

  355, 354 –קשת 
  
  ר

   315 –ראש 
  308 –ראש אדני ממוח יקום 

   449 –ראשו מתחילה 
  214 –רואה 

   214 –אה אמת רו
  121 –רואשי נביא 
   456 –רוח אלהים 

  359, 358 –רוח אלהים שמך יצר דעת 
  58 –רז 

  441 –רז בקדמות שמי אנכי יהוה 
   463 –רז האמת כאן קרוב 

  40 –רז החיים 
  441 –רז מקדם בתוך האין ויש 

   441 –רז נשמתי קדומה והיא בך 
  473, 441 –רז קדום נשמה היא בתוכי 

   463 –אהבת מקור  רזך בנא
  439 –רחום 

   481 –רחום הבין 
  394, 290 –רחש בלב 

   421 –ריש 
  69 –רכילות 

   464 –רע קללה מות 
  174 –רעה צומח 

  249, 235 –רעשי 
  49 –רפא 

  168 –רפאל 
  168 –רצון אין ויש 
  396, 291 –רצון הנהגה 

  306 –רצון טובי מתוכי גאלתי 
   343 –רצון יהוה אמת ומיד משיח 

  27 –רצון יהוה משפט אמת 
  136 –רצון מטהר מעומק 

  321 –רצון עמי אהיה משיח 
   343 –רצון שדי הוא מחיה מתים 

  86, 85 –רצונך התאמת 
, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 –רצף מילים אקראי בצירופים שונים 

52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,108 ,144 ,226 ,
231 ,239 ,242 ,248 ,251 ,252 ,256 ,257 ,263 ,267 ,279 ,313 ,314 ,317  
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  146 –רקב 
  
  ש

  400, 295 –שבועתי 
  387, 283 –שבח מהות 

   328 –שבחת מאור יפה 
  80 –שבעי 
  104 –שבת 

  402, 298 –שוטה משוגע 
  28 –שומר חוק חיים 
  241, 117 –שומר עץ החיים 

  268 –שונאי 
  393, 288 –שונה 

  229 -שורש התורה 
  73 –שורש נשמתי 

  188, 180 –שורש עץ החיים 
  314 –שח 

   449 –שחרות אלהים 
  81 –שחרית 
   154 –שיגעון 

  133 –שיחה אני ואדם 
  391, 287, 286 –ק שיטה מחֹ 

  236 –שימח 
   477 –שימחה 

  394, 289 –שימחה פו נס 
   324 –שימחת יהוה הפותר שם 

  324 –מו תר ששימחת יהוה הפֹ 
   431 –שימחת תורה 

   421 –שין 
  147 –שינה 

   438 –שינן מיד את יהוה 
  77, 61 –שכל 

   468 –שכל מחי 
  118, 117 –שכל מצאנו עולם הברה 

  63 -בך + של 
  63 –של 

   490 –שלבך 
  439, 246, 240, 222, 149 –שלום 

   458 –שלום מחיה אור 
  439, 387, 282 –שלם 

   449 –שלם הריח אות 
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  118, 117 –שלם מצאנו ברכה עולה 
   449 –שלם תחיה אור 

   187 –שלם תתפתח 
  48, 44 –שם 
  236 –חי + שם 

   449 –שם אור מתחילה 
   352 –שם אחד 

  184 –שם אלהים 
  385, 281 –שם אלי מחיה 

  189 –שם האות 
  354 –שם התורה היא פו 

   441 –שם זכר ונקבה הוא ימי דת 
  434, 360 –שם חם ויפת 

  321 –שם יהוה יאיר נצח 
   376 –שם יהוה לי אמת 

  343 –שם יהוה מנצח אוריו בדתי 
   410 –שם יקום 
   352 –שמאחד 
  144 –שמאלו 

   250 –שמו 
   33 –שמו אל עברית 
  28 –שמו חוקר חיים 

  332 –שמו יהוה מקור אמת 
  343 –שמו יהוה נימצא דתי מרוח 

   458 –שמו רוח אלהים 
   452 –שמועתי אמת 

  216 –שמור 
  252 –שמור לקוני 

  333 –שמורת אדני היא מחיה מתים 
  343 –שמותי מיד אור יהוה מנצח 

  462 –שמחיה מתים 
   462 –שמחת הימים 
  378, 274 –שמחת תורה 

   459 –שמחת תורה ימי הנביא 
  131 –שמי הגאוני אחד 

   249 –שמי הדתי 
  28 –שמי חוקר מוחי 
  436 –שמי יהוה אדני 

   469 –חכם  שמי לי
   469 –שמי לי מכח 

   441 –שמי מדתי הוא זכר ונקבה 
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  120 –שמי מהוה אין 
  32 –שמי מחק 

  348 – שמי מצמיח דתוֹ 
   360 –שמים פתחו 

   49 –שמך 
   33 –שמע אלי בתורה 
   33 –שמע באלי תורה 

   31 –שמע ברית אל 
  411 ,10 –ע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד שמ
   229 –שן 

  115 – שן ועין
  404, 299 –שעון 
   314 –שעל 

   253 –שער החיים במצות 
  253 –שער המצות בחיים 

  359, 358 –שער חכמה ילד יוצר אמת 
  311, 249, 235, 180, 155 –שערי 

   321 –שערי המנצח הוא עמי 
   258 –שערים 

    237 –שעשועי 
  389, 285 –שעשועים 

   213 –' ג-שעת ה
   213 –שעתה 

  229, 180 –שפה 
   324 –שפה ומשה ימי התחרות 

  198 –שפה עיברית 
   456 –שפוי 

   354 –שפת האור מיהוה 
   328 –שפתח החומר בא 

  234 –שפתי 
  328 –שפתי באה מרוח 
  328 –שפתי הרחום בא 
  328 –שפתי מהרוח בא 

  360 –שפתי ממוח 
   434 –שפתי ממח 

   202 –שפתך ממך סדר טבע נצחי גנז פו קץ גאלה 
  204, 61 –שקט 
   347 –שקר 

   131 –רש היקום שֹ 
  232 –שרש התורה 

   449 –שתל מחיה אור 
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  ת

  333 –תאור אדני ומשה מחיה מתים 
   449 –תאור המח שלי 

  328 –תאור מחשב יפה 
   333 –תאור נשמתי ימי האדם וחוה 

  188 –תאור תמונתי 
   449 –תאורה למשיח 

  401, 296 –תג ואלהים 
   434 –תגיע 

  379, 276 –מות תגלה חכ ׁ
  379, 276 –מתו תגלה חכ ׁ

  224, 223 –תגלו יהוה וימי בראשית 
   438 –תדמין האין והיש 

  109 –תהו ובהו 
   436 –תודה עבריה 

   436 –תודעה עיברה 
   431 –תודת 

  83 –תוך 
  393, 289 –תוך בעץ 

   451 –תוך לבי חק אמת 
   367 –תוך עמל מחיה פו פלא 

  231 –תוכי אומן 
   438 –המצאתי נוצר  תוכי

  438 –תוכי המצאתי רצון 
   441 –תוכי וזמני אברהם קדש 

  221, 152, 43 –תורה 
   449 –תורה אלי שמח 

   197 –תורה אמונה מקומי 
  176 –תורה באמא 

  253 - תורה בי עצם משיח 
  9 –תורה היא פו מאמן משיח 

  253 –תורה הרצון 
  343 –תורה חדשה מימי צוי אומן 

  449 –ח אל תורה יש מ
  176 –תורה מאבא 

   483 –תורה מוצאנו כיפה 
  35 –תורה מעולה 

  122 –תורה מצאה איש אמת 
   343 –תורה מציון יחיו שם אדם 
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  343 –תורה מציון מיד הוא משיח 
   432 –תורה מצפנך 

   197 –תורה מקומי אמונה 
  105 –תורה פה אמת 

   354 –תורה פה היא שמו 
   188 –תי תורת אומנֻ 

  131 –רת אור בגן תו
  188 –תורת אמונתי 
  431, 378, 274 –תורת המשיח 

   324 –תורת המשיח יום השפה 
  398, 293 –תורת הנס 

  84 –תורת הסוד 
   426 –תורת הקבלה 

   333 –תורת מאום יהוה אדני משיח 
  188 –תורתו אני תם 

   188 –ת תורתי אומנֻ 
   188 –ת תורתי אמנּו

  324 –תורתי חשפה ממש יהוה 
   452 –תורתי מצאו שמות 

  306 –תורתי מצאנו גילוי טובך 
   431 –תורתי שמחה 

  67 –תורתך יצאה מהמטמון 
  86, 85 –תורתך נמצאה 

   188 –תי תורתנו אמִ 
   462 –תחיה משמים 
   427 –תחית המתים 

  409, 305 –תחל הדעת 
  183 –תחרות 

   459 –תחרותי היא בונה ממש 
   421 –תיו 

  336, 165, 164, 76 –תינוק 
  336, 165, 164, 76 –תיקון 

   353 –תיקון דעת נשמה 
   97 –תיקון הדת 

  73 –תיקון הנשמה 
   430 –תיקון לחטא העגל 

   80 –תיקון עץ האדם 
  78 –תיקון שורש הנשמה 

   478 –תיקנה 
  404, 299 –תכולה 
  406, 301 –תכי פו 



 הצורף

 547

   311 –תכלית 
  160 –תם 

   459 –תמונה היא ברית משיח 
  382, 279 –תמים 
   204 –תמצא 

  163 –תן וקח מחטה 
   430 –תעצומה קטנה פתחה 

  237, 171, 30 –תפילה 
  399, 295 –תפלה 

  139 –תפקיד האדם 
   464 –תשובה 

  178 –תשיג ברא 
 


