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  תוכן הספר

  

  .  ח הגאלה"סופית שהיא אות כ' גילוי האות ג) 1

     עד אשר הבאתיה  תז אותיו"כ-האות שאבדה והייתה חסרה ב   

  .לשימוש   

י "משפטים ופסוקים ע, פיצוח צפנים בשפה העברית ופענוח מילים) 2

הגלויים למשפטים הגיוניים בעזרת צירוף אותיותיהם הפיכתם 

ההנחיה לבחירת המילים .  סופית' באות גוהנסתרים ובעזרת שימוש 

תחיל והמשפטים המפוצחים והמפוענחים בספר הייתה לגלות כיצד ה

אלהים בהרכבת שמם של האותיות שהם שורש יסודי לתורה ולגלות 

  .את הגאלה

  לנוחיות הקורא מפתח מילים ומשפטים המפוענחים בספר לפי סדר ) 3

  .'ב-'א-ה   

  ,ם עם מספרי העמודיםבסוף הספר נימצא תוכן הענינים המובאי) 4

  ציור של החלקיק האלהי יהוה ומורכבותו)5

  .ה אחד הם"ציור להמחשה שהתורה והקבמורכבות התורה ו)6

י "בכל שפה לועזית ע גילוי שיטה לפענוח ופיצוח מילים ומשפטים) 7 

  .הלועזי לאותיות עבריות היוצרות משפטים הגיוניים צירופי שמותם

    שמהם התהווה שמם של ' ב- 'א-גילוי משפטי יסוד מסדר אותיות ה )8  

  .והגאלה,ההתור,השפה,המשפטים,המילים,.האותיות   

  הספר מופיע תכנון וחזית גורדי השחקים מגדלים שמופיעים  בכריכת) 9

  .הצורף"שתכנן ועיצב המחבר , בכריכה   

  האמיתות יותר חזקות מגימטריות , בשיטת הצירוף שבספר) 10

   מכיוון שהצרוף כולל בתוכו גם גימטריות וגם נוטריקונים , ונוטריקון   

  מצומצמות ותרוהאפשרויות בצירופים י   
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  :להלן מספר צירופים לדוגמא המובאים בספר

  =גימל + מם , יוד, ריש, מם, ואו, חית, הא=  'ג+ החומרים ) 1

  אש, רוח, מים, מיומו גילתי אדמה=    

, מהחומרים נוצרו היסודות –המילה החומרים נבחרה מהיסודות (

  ).ם- י-ר-מ-ו-ח-שמן של האותיות המרכיבות את המילה הכאן סיבת מ

  

  .להלן גילוי טעם וסיבת מקור שמות האותיות שמהם ההתחלה לכל ׁ) 2

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

  בצירוף יוצא=         נון , מם, למד, כף, יוד, טית, חית   81     

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

  לגימ, צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו        

  

  אדני לדת פניך לפני ,זמני קץ פו גן עדן מקדם         

          כך יצא לב פנים, חקת התורה) סודי(גילוי יסוד   =   81     

    , ושפה, משפטים, מילים, תיותאו           

        

  )מיסוד משפט זה נוצר נפש השמות המילים והשפה( פירוש וביאור

חקת התורה שמורכבת משורש  התגלה כאן גן עדן ופני אדני ויסוד

  שמורכבות מאותיות, שמורכבים ממילים, שמורכבת ממשפטים, השפה

 מתהווה טעם וסיבת שמם המקורי של ,וכאן מצירוף משפט אותיות זה

ומכאן ניתן לחבר דת ותורה אחת , שהוא השורש לכל, האותיות

למען קיום שלום , שתהיה מקובלת על כל האנושות, אמיתית מהיסוד

לא לדעת , כל העמים השונים וזה יהיה גאלה ותיקון החטא הקדמון בין

בתחילה , הקדים טוב לרע.  אלא לדעת אמת וטוב מהשורש, טוב ורע

  תוקן גם יו,.התגבר הרע ובזמן הגאלה יגבר הטוב החטאהיה טוב לאחר 

  .אותיות אלה פלא השפה ונפשה 81ממשפט ,גם חטא העגל
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   , טית, מם, דלת, אלף, הא, ריש, עין, דיקצ=  'ג+ צער האדם טמא פו ) 3

  =גימל + ואו , פה, אלף, מם    

  מה גילוי אמיתי לטעם מצות פרה אדֻ  מלפני פה ׁ אל קדׁש=    

  הסבר

האדם שבצער .  גילוי טעם המצוה לטהר את צער האדם שבא מהמת

ששלמה המלך ,זה הטעם של מצות פרה אדמה .על המת הוא טמא

  .כאן חקת התורה וזו,תה רחוקה ממנווהיא ההי,ש לדעתביק

  

  =תיו , מם, אלף, הא=  האמת) 4

  אלהים פו אמת=    

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, גימל, הא=  'ג+ הגיון ) 5

  אנו גילנו מיד יום וגאלה=    

  

  =  גימל+ שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ) 6

  עולה אור ימי גאלה של המשיח יהוה אדני=    

  

  :ו"פסוק כ' ת פרק בבראשי) 7

  ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו          

       =ו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה              וירד            

  = ש על הארץ ובכל הרמש הרמ ׁ            

  

  שורש דבור גדול המדמה מאצילות מבריאה          

  הנה בםו,מיצירה ומעשיה ארבעה עולמות     =    

 לפננו כבודכ באמת ממש           
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  )כותרת הספר(

שון העברית היא הגאלה לאדם הצפנים במעמקי הל פענוח ופיצוח

   את מהותו מהספר ומתחבר לאלהים באמצעות המח ׁשמממש 

שמתכתב פו ומקבל תשובות ) מחיה אמת= חית , מם, הא=  המח ׁ(

ש ואין וממנו ושצורתו י) שסמלו מצויר בספר(מהחלקיק האלהי 

  .אין-יש ועולם ה-מתהווה עולם ה

  .היקוםמהווה את חלקיק מורכב זה מתרבה והוא 

בעקבות פרסום אמת ברורה זו של קדש הקדשים שבספר הספרים הזה 

ויובן טעם , תתפשט ותבוא אחדות לכלל האנושות סביב יהוה אחד

ור קויובן מ, מה מצות מילההמצות המובאות בתורה כגון מצות פרה אדֻ 

  .התורה וכל הדתות השונות בעולם

  בתוצאות של החקירה והחיבור בנושא פענוח שמות המילים ושמות

האותיות בלשון הקדש ניתן לפענח על דרך האמת ומופת מעשה 

  סיבת שמות,ארבעה עולמות ,עשר הסיפרות,מעשה בראשית ,מרכבה

  ,והיקום.וכל סודות הבריאה,שמותיו הקדשים של הבורא,האותיות

  והבנת נפש המילים.ועולם הזה,עולם הבא,הנשמה,נת הנפש הב

  .כפי שכל מה שקרא אדם הראשון לחיות נפש חיה הוא שמו

  

  להשגת הגאלהעד  ואנושות ההשתבחות העולם והבריא

  כדי,הבורא ברא את היקום בצורה כזו שישתבח  לאורך הזמן 

  כמו למשל,להשיג תוצאת השתבחות זו טמן הבורא יסוד התחרות

  כבר מיסודם הם מתחרים,רעונים המפרים את הביצית להריוןהז

בכך העובר ,ק והזריז מבינהם יזכה להגיע ראשון לביציתזוהמובחר הח

  וכך הדורות של האנושות הולכים,שיהפך לתינוק יהיה משובח יותר

  עד שיגיעו דור המשובח ביותר שיזכה לגילוי,ומשתבחים לאורך הזמן



 הצורף

 7

  .הבורא והגאלה

  חות המדע והרפואה שבאה בעקבות תחרות המצאת כמו כן התפת

  תרופות חדישות כל העת כנגד החידקים המתחדשים ומתחרים

עד אשר יושגו תרופות שינצחו את כל החידקים ,בתרופות 

כמו כן תושג תרופה כנגד מחלת ,ולא תהינה מחלות יותר,האפשריים

  הברכהואז יקויים הכתוב נתתי לך את ,ויושג חיי נצח,הזיקנה והמות

  ואז האנושות,ובחרת בחיים,את החיים והמות,את הטוב והרע,והקללה

  .ותקיים את מצות הבורא,תזכה בתחרות שבין החיים והמות

  התחרות בין בני האנושות היא בכל מכל על החכמה התורה הידע

  הספורט המשחק המעמד הכבוד המשרה הכסף הזהב האוכל 

  .לעדי שלהםהאלהות שכל דת טוענת שהאלהים בהשליטה ו
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  הקדמה

  

אלא אני מביא כאן , בספר זה אין אני מביא סיפור או רעיון מדמיוני

עצמותו חוכמתו של בורא האותיות המילים המשפטים השפה לשון 

הבאתי כאן גם .  הקדש שמהווים את התורה שעל פיה ברא את היקום

  .היקוםעצמה ואופן התהוות  תשרטוט המסמל את הבורא האלוהו

ואין + יש מקום = נקבה + זכר = של האלוהות = הפכים = מכיפה 

  .יש-אין מ+ מקום ואת אופן התהוות יש מאין 

  .  בעצמותו אלוהים הבורא התגלה אליי פו

  .ברבים לכולם בספרי זה לכן אני מפרסמו פו, הוא של כולם

מצרף מילים למילים ומשפטים בעזרת שמם של האותיות כצורף  אני פו

  .ממיס אותה ויוצק ממנה צמיד, המצרף זהב שלוקח לדוגמה טבעת זהב

.  נפחה וערכה נשאר שווה, אבל משקלה, בעצם הוא שינה את תבניתה

ערכן וכוונתן נשאר , כך גם צירופי המילים בעזרת האותיות למשפטים

  .שווה

בעזרת מפתח הצירופים שהבאתי בספרי זה ניתן מהמשפטים שיוצאים 

  .חיבורים וספרים רבים המבוססים על האמת שבו מהמילים לחבר

מעלת וחשיבות ספר הספרים הזה עולה על כל ספר שנכתב עד היום 

מסוגל הספר להביא לשלום , כן-כמו.  והוא שורש הבסיס והמקור לכל

בין הדתות השונות שבעולם ואחדות האנושות כולה בדת אחת 

  .שמוצאה מהספר

ים הלועזיות שבכל שפה ניתן לצרף בעזרת כתיבת אותיות עבריות למיל

  .משפטים עבריים המבארים את השפות השונות

כל סודות תורת הקבלה וזהו מפתח כל השמות הקדשים  כאן מתגלים

של אלהים שיוצא במשפטים על דרך אמת ומופת ופה פענוח מקור 

  )עולם הבא( ועולם האיןהזה הלשון העברית שבה נברא עולם היש 
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  ,אדמה רוח ואש םבעה יסודות חומרים מיל אמרו שיש אר"חז

בעזרת צירוף האותיות המרכיבים את המילה חומרים הוכח כאן 

שהרבעת היסודת מרכיביבים את המילה חומרים הוכחה לכך ששיטת 

  .הצירופים שמובאת בספר היא אמיתית ונכונה

פור התוכי יגם צ ,ל אמרו שבעולם הזה יש דומם צומח חי ומדבר"חז

ד מילים עוד האדם שלומ ,פור התוכייאדם מדבר כמו צוגם ה, מדבר

וגם בבגרותו אינו יודע עד היום את מקור  ,מקטנותו כמו אבא אמא

וגם אינם יודעים  ,השמות אבא אמה וכל שאר המילים הרבות שבשפה

כאן בספר   .שאיתם נברא היקום תאת סיבת מקור שמות האותיו

 ,וד את שורש חקת התורהויתאפשר אז ללמ ,יושלם התיקון לחוסר הזה

  .ואז יהיה האדם לנזר הבריאה באמתמצות הו

  הצפנים באותיות במילים במשפטים ובשפה הם קדומים לכל הבריאה

  פנים האלהומבעים סיפור של אירעוים שיקרו בעתיד המפגש בין הצ 

  לבין המארעות בהוה הוא נס שמשה והנבאים חזו מראש ושיכתבו את

  דולתו של משה  ג ,קדושים ותורתם קדשההמאערות בתורה לכן הם 

שניבא את העבר שקדם לתקופתו בסיפורי משאר הנבאים היא בזה 

  בראשית מתוך צפני האותיות שאלהים נתן לו יצאו המילים המשפטים 

  .בשם אלהיםהשפה והתורה הקדשה שהוא נתן לנו 

המופעים כאן בספרי אודות הגאלה וכאשר יפגשו שוב צפני האותיות 

הגאלה המציאותית והכלל עולמית  מאורעות בזמן הוה יבוא נסעם ה

  .שאנו מיחלים לה

  רכו על כל לימוד אחר כי הוא המקורלימוד המקור שבספר זה עולה בע

ההלכות המצות  ך המשנה הגמרה"שממנו יצאה השפה התורה הנ

   על כי הם מתבססים והקבלה שכולם אמת  ירושים המוסרהפ

  .ר זהפשבס המקורות
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  רההמט

  

היו כבר כלולים , שחלקם מובאים כאן בספר, כל הצירופים האפשריים

  ).אותיות 28= ח כֹ (ח האלהים וטמונים בכֹ 

הם עומדים במבחן האמת ואז , יוצאים ומתגלים לאור, כאשר הם כאן

א נכנותם משפיעה על "ז, ח אל הפועלתם מן הכֹ אלהים מוציא אֹ 

וא העולם על תיקונו התאמת הנהגת הבורא הפועל במציאות וכך יב

  .באמת
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  מאת המחבר/ אלה הם החיים 

  

  בין דיכאון ובכי מגיעים רגעי צחוק ועליזות

  בין ייאוש וזלזול מגיעים רגעי תקווה ואכפתיות

  בין רגעי עצבות ואכזבה מגיעים רגעי אושר ושמחה

  בין דמיון ואשליה מגיעים רגעי מציאות והגשמה

  

  שהעניק לנו האחד אלוהים אלה הם החיים

  םעימה שלמיםואתם השלמים 

  

  בין שקר ורמאות מגיעים גם רגעים אמיתיים וכנים

  בין קרב ומלחמה מגיעים גם רגעי רוגע ושלום

  ות וחייםדבין שכול ונפטרים מגיעים רגעי לֵ 

  בין רעב וצימאון מגיעים רגעי שובע ורוויה 

  

  אלה הם החיים שהעניק לנו האחד אלוהים

  תם השלמים שלמים עימהםוא

  

  בין בדידות ושעמום מגיעים רגעי חברויות ועיסוקים

  בין זוגיות ונישואין מגיעים רגעי גירושין ופרדות

  בין פנויים ופנויות מגיעים גם נשואים ונשואות

  חד מגעים רגעי הנאה ואומץבין סבל ופ

  

  הם החיים שהעניק לנו האחד אלוהים אלה

  ואתם השלמים שלמים עימהם
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  אחרית הימים

  

  סופית שאבדה " האות ג

  שבזמן שנברא העולם ן"נשים קדמונים יודעי חידוע בקרב א

  אותיות כולל הסופיות ואז הבריאה היתה טובה מאוד 28היו 

  נויכאשר בני ישראל חטאו בחטא מעשה העגל חזר עלהם ועל

  על חטא עץ הדעת) וצאצאיו(העונש שקיבל אדם הראשון 

  .ופיתס" ואבדה האות ג

  סופית זו ובעזרת" הבורא ברא את האותיות יחד עם האות ג

  ,) העולם הזה(האותיות ברא את היש מקום  28כל 

  )העולם הבא(ואת האין מקום 

  סופית שאבדה לשימוש בעזרת" כאן אני מחזיר את האות ג

  ובכך היא מביאה לגאלה.צירופה למילים המחוסרות ממנה

  ך תביא אותנו לגאלה מעשיתובעקבות כ,ן"רוחנית של יודעי ח

שיביא אותנו למצב אדם ,ותביא אותנו לתיקון חטא העגל

  ויבוטלו העונשים,שהיה לפני שחטא בעץ הדעת יהראשון כפ

  .ונזכה לגאלה מעשית ומציאותית מידי הבורא
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  גלוי האות

  .  דה- אב- האות שאבדה נמצאת ב, ובכן

  .ב-א-סדר החסרה ב' חדי העין בטח כבר הבחינו שהאות ג

' אנו נקרא אותה בשם ג, היא באה אחרי האותיות הסופיותהיות ו

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

   –תכתב כך 

 
, בד מתקבל בגד-לאמצע ה' ג-אבדה נמצא בד ובהחדרת ה-באמצע ה

  גאל = ג+אל}אבדה בערך ראה (תפר בגד אל נ, 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, ואו, סמך+ גימל = סופית ' ג

אה עוד בערך ר(.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 "הסופית למילה שהז' ג- צירופה של ה, זאת אומרת

וף בשלב הסופי ציר.  מכן מילוי הגימל ומילוי המילה המבוקשת-ולאחר

  .האותיות למשפט הגיוני

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

  ועשרת הדברות.מקור שמות האותיות ותוכן עשר הספירות

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

  .ומעשה מרכבה

לשון שאנו עם סגלה בכך שאנו משתמשים ב, 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

  .ומרחמהווה את המקום וה

  

  אנו בחומר חשים את החומר ומדמיינים את הרוח ואילו  – סיכוםל

  והמקום  .האל ברוח חש את האמת ומדמיין את החומרחלק האין של 

אנו נמצא בעולם החומר ונחוש את הרוח במידה  לכשתבוא הגאולה

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

  .בדמיוןכפי שחש את הרוח ללא צורך 

  .אלוהים נמצא בכל מקום

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

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

  ם את הבראיאלה מרכיב )מכיפה(=הפכים  ,השםים והארץ ,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= 

שבה נבראו העולם הזה והעולם הבא בעשר מאמרות שבבראשית וגם 

  .את אופן בריאת העולם במאמרות ניתן בעזרת דרך זו לפענח

וכלל , מנו נוצרו שמות האותיותשמ) 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.  השפה שמא יגיעו אליו באמת

גלם = החומר = ך רכוב על החמור יבוא כ ההשימוש בה והגאל בעזרת

  .הסופית' ג-ה

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

הסופית ונפענח את          -בדוגמה הבאה נביא את אופן השימוש ב 

  .המח המדמה האמת

  

  תפקיד המח

  מחיה אמת = חית , מם, הא= המח 

  = גימל + חית , םמ, 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+ האמת : סופית' ובצירוף ג

  = את אלהים  מגלים פו= פתאום ימים לגאלה = 

  האמת מגלים פו אלי= ו מלים גאלה אמת פ= גאל המלים  אמת פו= 
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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 מסקנה

מגלים אל המדמה =  'ג+ מה המד(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

מפני שאנו נמצאים ונוצרנו בדמיונו של האל כפי שנאמר בזמן שיצר 

ף המלים כהוכחה לכך נמצא בצירו" 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

, מתוכן המוצפן במילוי הנסתר של האותיות המרכיבות את המלים

האותיות למשפטים הגיוניים  הסופית והרכבה וסידור' ג-ובצירוף ה

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

  .הוא עולם האמת, עולמו של האל והנשמות והמלאכים

  .ולכשתבוא הגאלה יתאחדו שני העולמות ויהיו עולם אחד שכולו אמת
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  פענוח מעשה בראשית

  

' ג-ח אותיות כולל ה"כ ח אותיות כנגד"בפסוק ראשון של בראשית יש כ

  .שמצאנו

אנו מביאים כאן חלק קטן של האפשרויות היוצאים בצירופים מכל 

  .לה היוצאת מפסוק ראשון של בראשיתימ

, דלה משפט אחד או יותר מכל אחת מהאפשרויותוכל המתעניין י

  .יצרפם לחיבור המנוסח בצורה הגיוניתו

  :להלן חלק מהמשפטים האפשריים

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

  = גילוי שפת דתי יום בני ישראל = 

  = בראשית לימדוני גילוי שפתי = 

  =יליד בראשית פו גילוי נשמתי = 

  =יום בראשית ילדתי גילוי נפש = 

  ימי גאלתי שפתי לשוני דיברו= 

  =גימל + אלף , ריש, בית=  'ג+ ברא 

  =בפי שמרתי לי גאל = 

  = ירש גאלתי מלבי פ= 

  =פתגמי שלי ברא לי = 

  = שפתי גאלי לרבים = 

  = שפתי רבים לי גאלי = 

  גלמי לפי בראשית=גלמי ברא לי שפתי = גימל = 

  בפי שמרתי לי גאלי= 

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

  מלים פו מיד גאלה לאדם= 
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  =גימל + תיו , אלף=  'ג+ את 

  = גילו לי פו אמת = 

  =מפי גאולתי לי = 

  לפי גלוי אמת= 

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

  =מימים גואל מיד נשמה = 

  =מנשמה גואל מיד ימים = 

  גלוי מאדם מימי נשמה= 

  =גימל + תיו , אלף, ואו=  'ג+ ואת 

  =גילוי אל ופו אמת = 

  =ולי פו גואל אמתי = 

  אל פו יום גאולתי= 

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

  =אלי פירש מיד קץ גאלה = 

  =צירף ימי גאלה  אל קידש= 

  קץ יפה מיד גאל ישראל= 

  

__________  

מכאן אפשר לדלות משפטים המתאימים לחיבור הנוסח למעשה 

  .'בראשית פסוק א

__________  

  

  = ה , ד, ג, ב, נקבל א= לאבדה ' צירוף האות ג

  =הא , דלת, גימל, בית, אלף= 

  )תגלית זו הוכחה נכונה לשימוש בגימל(–גילה פלאי לדתי באמת = 
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  מקור שמות האותיות

  

  .בש"ל נאמר שמשה הוריד תורה בלשון את"בדברי חז

  כ  י  ט  ח  ז  ו   ה  ד  ג  ב  א

  ל  מ  נ  ס   ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת

  

גימל עם , בית עם שין, וחכמים החליפו אותיות המלים אלף עם תיו

  .ריש וכן הלאה

  .האותיות לפי פענוח שמותם אנו מביאים כאן את מקור זווג

  

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

  =אל ודודי פו גאולת מלים יפה =   

  תיו, אלף+ דודי מפו יום לגאלה =   

  תיו, אלף+ דודי מפו גלו אלהים =   

  

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

  =שמות דודי וינון גילתי ביין = 

  ) דודי וינון= נון , יוד, יוד= יין (

  גלתי יום דודי וינון= 

  

  = ' ג+ ריש , גימל=  'ג+ר  –ג 

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

  =דודי שורשי יין מגלים מגדל מלים =              

  םלנו מגדל משמידודי גי+ ריש + גימל =       
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  =גימל + פה , ואו, קוף, תיו, למד, דלת= ' ג+ קוף , דלת=  'ג+ ק  –ד 

  =קול דודי תפלה פו מגאלת יום = 

  =קול דודי תפלה פו יום גאלתם = 

  =תם מגואל קול דודי ופו תפלי= 

  ) לדותי פו מיום גאלה+ קוף + לת ד( 

  פו מיום גאולהדת לי + קוף + דלת = 

  

  = ' ג+ צדיק , הא=  'ג+ צ  –ה 

  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, אלף, הא=         

  =קול דודי יפה גאל אדם לי קץ דת = 

  לי פו גאל קדום לפי דת+ צדיק + הא = 

  

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

  =הוא גואלי מפו הוא פלא = 

  אלי מפו הוא גאל+פה,ואו= 

  

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

  =יין גן עדן וינון ידונו מזלי = 

  =דודי וינון לנו מגני + עין + זין = 

  דודי לי וינון מגננו+ עין + זין = 

  

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

  =ממך פו סודי  מחכמתו גילתי=  

  =יום חכם גילתי ממך סוף דתי =  

  =חכם דתי גילתי ממך סוף יום =  

  =תוכי פו מגדל ימים + סמך + חית =  

  מתוכי פו ימי מגדל+ סמך + חית =  
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  =גימל + נון , ואו, נון, תיו, יוד, טית= ' ג+ נון + טית =  'ג+ נ  –ט 

  =יין ינון ודתו נטו וגילו אמת = 

  ינון גאל דתי ויומו+ נון + טית = 

  

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

  =ממלים ומדודי גלו אמת = 

  =יום לגאל מדמות + מם + יוד = 

  מלמד יום גאלתו+ מם + יוד = 

  

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

  =דתך  פלפל מגלה מדמים= 

  גלתי מפו מלמד+ למד + כף = 

  

מכאן אפשר לכל אחד לדלות משפטים המתאימים לחיבור הנוסח 

  .  למקור שם האותיות

ניתן לכתוב קודם את המשפט ההגיוני ושממנו ייצאו שמות האותיות 

דהינו בסדר הפוך ממה שכתבתי וכך לגלות את הסיבה המחייבת את 

  = המצאת שם האותיות 

ולפי החיבור מצירוף נוסח המשפטים היוצאים ממקור ' וכו ....בית, אלף

האותיות ניתן לגלות את סיבת סדר העמדתן של שמות האותיות דהינו 

  .'גימל שלישית וכו, בית שנייה, מדוע אלף ראשונה

  

  = גימל + צדיק , פה, נון, מם, כף=  'ג+ ך ם ן ף ץ 

  זוהי סיבת בחירת הסופיות=גילה מקדם צופן פניך= 
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  מקור שמות האותיות כולל הסופיות

  

בשלישיות כך נקבל איך בכר , כולל הסופיות, באם נסדר את האותיות

  .'וכו

  ט –ח  –ז  –ו  –ה  –ד  –ג  –ב  –א 

  צ          –פ  –ע  –ס  –נ  –מ  –ל  –כ  –י 

  ץ –ף  –ן  –ם  –ך  –ת  –ש  –ר  –ק 

  

  :קבל כךבאם נמלא הגלוי והנסתר ונצרף משפטים הגיוניים נ

  = ' ג+ קוף , יוד, אלף=  'ג+ איק 

  =גימל+פה, ואו, קוף, דלת, ואו, יוד, פה, למד, אלף= 

    קול דודי יפה לומד פלא פתאום פו גאלה= איק  

  יפה גילתי פנים שורשי מתוכי דודי=  'ג+ בכר 

  מלמד שלם למד מגדל דודי וינון מתגלים מיין=  'ג+ גלש 

  מגלים לדות מלותיודודי מיום אמת =  'ג+ דמת 

  יהוה אל גאל ואופן פנך מפננו=  'ג+ הנך 

  אלים ממאום סופכם ממכם פו גואל=  'ג+ וסם 

  יין ילדו דודי וינון דעותנו זמן גואלנו=  'ג+ זען 

  יהוה חי דתי אמת פו גאלה יפה=  'ג+ חפף 

  ילדתי פו קץ קודם דתי= קול דודי צוטת פיקודי גדולתי =  'ג+ טצץ 

, ר לכל אחד לשנות סדר האותיות ולקבל משפטים נוספיםמכאן אפש

משמעות חדשה ולחבר בעלי או לשנות סדר המילים ולקבל במשפטים 

  .את המשפטים ולקבל נוסח הגיוני
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  גילוי מקור עשר הספירות

  

באם נמלא הנסתר של האותיות המרכיבות את שמות הספירות ונצרף 

  :טים הגיוניים כךהסופית במילוה נקבל משפ         את 

  

  = גימל + פה , ואו, סמך, נון, יוד, אלף=  'ג+ אין סוף 

  פנים האל סודך פו יום גאלנו=  'ג+ אין סוף = 

  גילנו פו לדת פלא למדנו ממקום אמת=  'ג+ אדם קדמון 

  

___________  

  מימי גאלת פו חכם= ממך גאלתי מח יפה =  'ג+ חכמה 

  נביא גילה מיינו דתו= ינון דתי יום גאלה =  'ג+ נה בי

  גילתי כח סמל מדת= י מיסד מלת כח גלת=  'ג+ חסד 

  גילתי מושג אלהים בי אור=  'ג+ גבורה 

  )נברא יהוה= הנה בי אור (

  צמחניי ילת קונֻ גדֻ =  'ג+ נצח 

  דת אל יומו גאלה=  'ג+ הוד 

  יסוד אמת יגדלו מלך=  'ג+ יסוד 

  מיום אמת יגדלו פו מלך=  'ג+ מלכות 

  

___________  

  

  דודי יגאל עץ קדמוני יחיה מתים =  'ג+ עץ החיים 

  גאל קדמון ציוה מיד ידיעת חיים=  

זהו גילוי עץ החיים שהאל שומר בעזרת הכרובים והחרב המתהפכת 

  פו התגברנו על הכרבים והחרב(.לבל יתגלה והריהו פו לפניכם
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  עשרת הדברות

  גואלי אהיה הינך מלכי=  ימלג+ אנכי יהוה אלהיך  )1

מלכי אהיה לי גאלה לאחר =  ימלג+ לא יהיה לך אלהים אחרים  )2

 ימים

בי קדמות מלך זה שורש =  ימלג+ זכור את יום השבת לקדשו  )3

 גאולתי

איש שלום שלו אהיה =  ימלג+ לא תשא את שם יהוה לשוא  )4

 גאלת אמת

  בך מאדך גלתי אותך בי אמת=  ימלג+ כבד את אביך ואת אמך  )5

  

_____________  

 =  גימל + חית , צדיק, ריש, תיו, אלף, למד=  ימלג+ א תרצח ל )1
  = יצר תפלתי ילד קודם משיח גאלי =  

  ישראל קדום יגדל יצמיח תפלתי=  

 = גימל + פה , אלף, נון, תיו, אלף, למד=  ימלג+ לא תנאף  )2
  אדם יפה לי פו לפננו גאל אמת= 

 =ימל ג+ בית , נון, גימל, תיו, אלף, למד=  'ג+ לא תגנב  )3
  מלדת מלים בי גלתי פו ינון גאל=              

 =גימל + הא , נון, עין, תיו, אלף, למד= ימלג+ לא תענה  )4
  נולד אמת לעמי ינון פו גאלה= 

 =גימל + דלת , מם, חית, תיו, אלף, למד= ימלג+ לא תחמד  )5
  ידתלדת אמת למגלים לי פו מח=  
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מסודרים ואינם קשורים  המילים שפענחנו והמה אינםלהלן נביא כאן 

בנוסח מחובר וכל אחד יוכל לדלות מתוכם משפטים ולחבר נוסח 

  .ב במפתח שבסוף הספר- והמה מסודרים לפי א.הגיוני

  

  =גימל + חית , כף, הא=  'ג+ הכח 

  =פיכח גילה אמת =  

  = גאלתי חכם יפה =  

  ימיך פתח גאלה=  

  

  =גימל + דלת , בית, עין=  'ג+ עבד 

  לבני עמי גלתי דת= 

  

  =גימל + ריש , מם, שין=  'ג+ שמר 

  שרש מילים מגני=  

  

  =גימל + אלף , צדיק, מם, נון=  'ג+ נמצא 

  =מציאות אלי פו יגדל יום קדום = 

  מציאות יומי קדום ילד פו גאל= 

  

  =גימל + חית , ואו, ריש=  'ג+ רוח 

  =גילתי משיח ואור = 

  =גילוי אמת יש רוח = 

  = תי רוחי ושמי גאל= 

  אור משיח תגילו= 
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  =גימל + הא , ואו, צדיק, מם=  'ג+ מצוה 

  =מצוה יקום אדם גאלי = 

  מצוה קיום אדם גאלי= 

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, דלת=  'ג+ דבור 

  דבור ואמת שלי גילתי=  

  

  =גימל + ריש , מם, אלף, יוד, ואו=  'ג+ ויאמר 

  ויאמר לאדם פו גילוי שם=  

  

  =גימל + מם , שין, הא=  'ג+ השם 

  השם אל מגן ימי=   

  

  =גימל + למד , אלף, ריש, שין, יוד=  'ג+ ישראל 

  יגדל ישראל ילד פנים שמו=  

  

  =גימל + יוד , דלת, ואו, הא, יוד=  'ג+ יהודי 

  =יהודי דודי לו גואל אמת = 

  יהודי דודי גואל לו אמת= 

  

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

  לום מגלים פו אדםכ= 

  

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

  מאום מפו גאל מלים= 

  

  = כף , תיו, פה, שין=  שפתך= שפת 

  תוך נפשי יפה= 



 הצורף

 27

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא=  'ג+ הנשמה 

  =נה לגוי אין נשמה מאמִ = 

  נה אין נשמה לגוימאמֻ = 

  

  =גימל + הא , מם, דלת=  'ג+ דמה 

  =לי מאדם  מתגלה= 

  = מגדל אלהים תם = 

  =מילה מגדל אמת = 

  =מגלים דת מהאל = 

  מהדת מגלים אל= 

  

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

  לגוי אין נפש מהנה= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל=  'ג+ גאלה 

  =גאלה מיד למגלים פלא = 

  =לפי מגלים גאלה לאדם = 

  אל גאל פה מיד למגלים= 

  

  =גימל + נון , מם, זין, הא=  'ג+ מן הז

  =מינון מגן מזלי =  

  ןמינון גאלים הזמ=  
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  =גימל + למד , זין, מם, הא=  'ג+ המזל 

  =מגדל אלהים מזמני = 

  =לד גאלה מזמני מי= 

  =מדמין גאלה ממזלי = 

  =אדם גילה זמן מלים = 

  אל גילה זמן מדמים= 

  

  =גימל + הא , למד, יוד, גימל=  'ג+ גילה 

  =אלהים גדל  למדים גילו=  

  למוד ימים גידל גאלה=  

  

  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, הא, תיו, יוד, בית=  'ג+ בית המקדש 

  =יום אות גלוי לדת פנים בית המקדש =  

  = בניתי שפה מקדם + גלוי יום לדת אות =  

  =יום לדת אות גילוי פנים בית המקדש =  

  ) =בניתי שפה מקדם= פנים בית המקדש = ( 

  בניתי שפה מקדם תולידי גילוי אמת=  

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה, הא=  'ג+ הפנים 

  =אדם היום נגלו הפנים = 

  פנים האדם נגלו היום= 

  

  =גימל + הא , דלת, למד, הא=  'ג+ הלדה 

  לדה לאדם גילה אמת= 
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  = גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =אמת ת גילו לי הד= 

  =הדת ליום גאלתי = 

  מילותי דת גאלה= 

  

  =גימל + מם , דלת, קוף, מם=  'ג+ מקדם 

  מגלים פו מלת מקדם= 

  

  =גימל + הא , חית, למד, צדיק, הא=  'ג+ הצלחה 

  הצלחתי אדם יקדים גאלה= 

  

  =גימל + דלת , למד, ואו, נון, הא=  'ג+ הנולד 

  =גואל הנולד לימדנו אמת = 

  =אמת לגואל  נולד הדמיון= 

  =הנולד מדתנו יום אל גאל = 

  דמיון אל הנולד גלו אמת= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, גימל, הא=  'ג+ הגיון 

  =ם ויום ינון גואל גילה אד= 

  הגיון לאדם יום גואלנו= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, יוד=  'ג+ יקום = קיום 

  =יקום גלו פו יום אדם = 

  יקום גואל פו דומים= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת=  'ג+ דמיון 

  =הדמיון נולד מגאלת יום = 

  הדמיון אמת נולד יום גאלה= 
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  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  =ואדם גלוי מיום = 

  גלוי מאוד מיום= 

  

  =גימל + יוד , ואו, למד, גימל=  'ג+ גלוי 

  =מגדל  מיום אל ודודי גילו= 

  ם מגדלוגלוי אל דודי מיו= 

  

  =גימל + תיו , ואו, למד, גימל, תיו, יוד, הא=  'ג+ היתגלות 

  =ימי גאלה ודתי ילדו גילוי מאמת = 

  יגדל יום אלהים וגילוי דתי אמת= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף, יוד, צדיק, מם, הא=  'ג+ המציאות 

  אדם ויומי יוליד פו קץ גאלה אמת= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח 

  =משיח נידמה יום גאלתי = 

  =דמיונת משיח ימי גאלה = 

  משיחה ימי דמיון גאלת = 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל, הא=  'ג+ הגאלה 

  אדם גאל יפה מלים לגאלה= 

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 31

, 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

  גימל+ ץ  , ף

  שיח אמת מזלך טוב פיך צרף סגלה קץ גן עדןמ= 

  

  ט –ח  –ז  –ו  –ה  –ד  –ג  –ב  –א 

  =גימל + צ          –פ  –ע  –ס  –נ  –מ  –ל  –כ  –י 

  ץ –ף  –ן  –ם  –ך  –ת  –ש  –ר  –ק 

  =משיח גאלה מזלך טוב פיך צרף סתם קץ גן עדן = 

  משיח אמת מזלך טוב פיך צרף סגלה קץ גן עדן= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא=  'ג+ התורה 

  =אור שמי יהוה גאל אותי = 

  ראשי יהוה וגאלי אמת= 

  

  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =תולדת ימי גאלה =  

  לוי לדת אמתיג=  

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורה 

  =גילוי שם האירו אות = 

  =יומו שהאיר גאולתי = 

  

  =  ה אלהינו יהוה אחדשמע ישראל יהו

  =אדני חי ההילה היא אור עושה שלום = 

  אני משיח לדה עושה אור והיא הילה= 
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  =נביא מילה גאולה =  'ג+ אליהו הנביא 

  =אלהים גואל בנו = 

  גואל בני אלהים= 

  

  =למד , אלף, ריש, שין, יוד=  ישראל

  פנים ישראל של דודי= 

  

  =גימל + זין , ריש=  'ג+ רז 

  =י רזי ישלם גנ= 

  = שמי לי רז גני = 

  גיל זמני ישר= 

  

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

  משיח גילנו מיום דת= 

  

  =גימל + עין , גימל, ואו, שין, מם=  'ג+ משוגע 

  גלוי שם ינון מימי גאל עם= 

  

  =גימל + תיו , יוד, יוד, חית=  'ג+ חיים 

  =מיום מגדלי  חידותי=  

  ים גלו מתיםדודי חי=  

  

  =גימל + עין , ריש, הא=  'ג+ הרע 

  גינה עמי ישראל= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית=  'ג+ טוב 

  ביטוי אמת יתגלו= 
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  =גימל + בית , ואו, טית, הא=  'ג+ הטוב 

  ביטוי גאולתו האמת= 

  

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

  =נשמת מחי  יגדל יומי= 

  = דת  מימי משיח גילנו= 

  =שדי מתים חיים נגלו = 

  מימי גילנו דת משיח= 

  

  =גימל + עין , ריש, מם, ריש, ואו, סמך=  'ג+ סור מרע 

  אור יומי נס משרשי עמך= 

  

  =גימל + הא , קוף, יוד, תיו, שין=  'ג+ שתיקה 

  יום דתי קוני יש פו גאלה= 

  

  =גימל + נון , ואו, שין, למד=  'ג+ לשון 

  ד מלשוןינון גואל מי=  

  

  =גימל + הא , פה, שין=  'ג+ שפה 

  יגאל נשמה יפה=  

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, דלת=  'ג+ דבור 

  גלוי לדת יום בראשית= 

  

  =גימל + הא , למד, מם=  'ג+ מלה 

  מגאלה מלמדים=  
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  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  ישראל פו יום גאל= 

  

  = גימל+ נון , כף, תיו=  'ג+ תכן 

  גילנו פנים תוך= 

  

  =גימל + הא , ריש, בית, הא=  'ג+ הברה 

  =בראשית ימי הגאלה = 

  אהיה גאל ברית שמי= 

  

  הנה בי אור= נברא יהוה =  אינו הברה

  

  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  ילד מפתח לגאלתי=  

  

  )משה ביקש מאלהים(=  ויאמר הראני נא את כבדך

  =כה אדני אמת אנכי אור בר= 

  אור ברכה אנכי אדני אמת= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף, הא=  'ג+ האדם 

  גאל יפה למלמד אמת=  

  

  =גימל + כף , דלת, ואו, בית, כף=  'ג+ כבודך 

  =גואל מיד בפיך תפלות = 

  בפיך גלתי פו תוך לאדם= 

  

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף=  'ג+ קדמון 

  גאולת יום קדום מלפננו=  
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  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ ת או

  =אל פו יום גאולתי =  

  =ואלי פו גלוי אמת =  

  =ואלי פתאום גלוי =  

  מופת אלי וגואלי=  

  

  )מהפרה אדֻ (

   = 'ג+זאת חקת התורה

  =גימל  + הא, ריש, ואו, תיו, הא, תיו, קוף, חית, תיו, אלף, זין= 

  =י זאת חקת התורה אלי וגואלי פיו ופניו יש אמית= 

  זאת חקת התורה אלי פיו ופניו איתי ויגאלו שמי= 

  

  =גימל + תיו , אלף, זין=  'ג+ זאת 

  אלי פו גילתי זמן=  

  

  =גימל + תיו , קוף, חית=  'ג+ חקת 

  גיל תחית יקום פו=  

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא=  'ג+ התורה 

  אותו אור שמי אהיה גיל= 

  

  =ימל ג+ הא , ריש, פה=  'ג+ פרה 

  =מפרש גיל אהיה =  

  פרש ימי גאלה=  

  

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף=  'ג+ מה אדֻ 

  מלדה מגלים פלא אמת=  
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  =גימל + הא , מם, יוד, מם, תיו=  'ג+ תמימה 

  יום מגדלי מיום האמת= 

  

  =גימל + כ       –י   -ט  -ח  -ז   -ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

  ת        -ש  -ר  - ק  -צ  - פ -ע  - ס  -נ  -מ  -ל 

  חכם דעת במשפטי גלוי רז נס קץ גאלה= 

  

  = גימל + מם , למד, ואו, עין, הא=  'ג+ העולם 

  אני ועמו מגדל אלהים=  

  

  =גימל + חית , תיו, פה=  'ג+ פתח 

  =תגליות מחי יפה =  

  פתח היום גילתי=  

  

  =גימל + חית , תיו, פה, הא=  'ג+ הפתח 

  =ה פתח ימי גאלת יהו= 

  =אהיה פו תגלית מחי = 

  חוה יפה גילתי אמת= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף=  'ג+ אדם 

  פלאת מגדל מלים=  

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  מלים מגלים לדת מגדל=  

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, יוד, הא=  'ג+ היקום 

  =פו מיקום אדם ויום גאלה =  

  לימאומה קודמי פו גוא=  
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  )ת מגדל וראשו בשמים דור הפלגה רצה לבנו(

  =גימל + מם , יוד, מם, שין, בית=  'ג+ בשמים 

  מיום בניתי מגדל ממש= 

  

  =גימל + מם , שין=  'ג+ שם 

  נגיל משמים= 

  

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

  אל ינון פו גאלה ממאום=  

  

  =עין , בית, טית, חית, כף=  כח טבע

  תכי טבעי גילתי בי מפתח=  

  

  =גימל + בית , ואו, טית=  'ג+ טוב 

  תביטו יום גאלתי= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, בית, שין, ואו, חית=  'ג+ חושב טוב 

  תביטו בניתי אותי ומשיח גאולתי=  

  

  =גימל + הא , דלת, בית, עין, למד=  'ג+ לעבדה 

  לעבדה לי אמת נגלתי מיד=  

  

  =גימל + הא , ריש, מם, שין, למד, ואו=  'ג+ ולשמרה 

  =ולשמרה אני מיד גואל ממשי =  

  ולשמרה אדני גואלי משמים=  
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  =גימל + מם , יוד, יוד, חית=  'ג+ חיים 

  =ימי גלו חיים מדודי =  

  חידותי מיום מגדלי=  

  

  =גימל + יוד , למד, דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדלי 

  מגדלי מלדת מלים גדולים= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף=  'ג+ לום כ

  מלך גאל פו מדומים =  

  

  =  'ג+ אותיות  27

  ית+ט, ית+ח, ין+ז, או+ו, א+ה, לת+ד, ימל+ג, ית+ב, לף+א

  גימל+        דיק+צ, ה+פ, ין+ע, מך+ס, ון+נ, ם+מ, מד+ל, ף+כ, וד+י

  דיק+צ, ה+פ, ון+נ, ם+מ, ף+כ, יו+ת, ין+ש, יש+ר, וף+ק

  

  צרף מגן דתך נס טבע משיח פו קץ גאלה זך=  גלוי

  

דודי וינון מתוך יין פני אלהים אמת תפילתי לי פנים מקדשי =  נסתר

  הקדום לי

  

  =גימל + הא , דלת, בית, אלף, חית, מם=  'ג+ מח אבדה 

  =יגדל אלהים חי בם תפלת אמת = 

  =ילד מלת פתח ימי גאלה באמת = 

  =מחי ילד גאלה באמת מתפלתי = 

  =מחי באמת גלתי אל יפה מלדת = 

  תפלת מחי אלהים יגדל באמת= 
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  =גימל + מם , יוד, יוד, חית=  'ג+ חיים 

  יום דודי גלתי ממחי=  

  

  = ג + ך ם ן ף ץ + ת  –א 

  אלהים מסגל קץ טוב כח מזך צורף שפת גן עדן= 

  

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

  מי עת גאלהדתי קץ ע ינון יליד= 

  

  =גימל + שין , פה, נון, כף, תיו=  'ג+ תך ׁ נפש = שפתכן = כשפתן 

  =ינון פיך גלה פי נשמתי = 

  =פיך גילה פו נשמת ינון = 

  =גילה ׁ פו ינון מתך ׁ נפשי = 

  גלוי פנים תוכנו הנפש= 

  

  =גימל + נון , תיו, פה, שין, כף=  'ג+ כשפתן 

  =ינון גלתי פנים הכשוף =  

  =פנים שפתך גלויה ינון =  

  =הגלוי פניך משפת ינון =  

  פניך פו ניגלה נשמותי=  

  

  =גימל + הא , למד, ואו, אלף, גימל=  'ג+ גאולה 

  גלוי אל פו מילה מאדם גאל= 

                         

אותיות לקדים לי  יין ישן פלאת ׁ  דודי וינון מתך ׁ=  ת –הנסתר של א 

  דודי וינון= נון , יוד, יוד= ן הנסתר של האותיות מורכב מיי( יפה מלים

  ).א נסתר האותיות יוצר תכׁ ן פלאי"ז 
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  =גימל + הא , מם, ואו, דלת, אלף, הא, ריש, פה=  'ג+ פרה אדומה 

  =האמת גלוי הפלא מהאש ילדו האפר =  

  =הפלא מהאדם גלוי ישראל פו האמת =  

  =אה פלא ממש הוא מדת אלי גלוי הרפֻ =  

  ממש מדת אלי גלוי האפר הוא הפלא=  

  

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף, הא, ריש, פה=  'ג+ פרה אדמה 

  =האפר גילה הפלא ממש מדת אלי = 

  =אה ממש מדת אלי הפלא גילה רפֻ = 

  =המת גילה פלא מהאש ילד האפר = 

  אמת גילה לי פו אור שפה לאדם= 

  

  =גימל + למד , אלף, הא=  גאלה=  'ג+ האל 

  =פלא אגדה למלים =  

  מיד פלא גאלה = 

  

  =  'ג+ ה עתיד עבר הו

  אלי יהוה בורא נשמתי ידיעתנו יגאלו עתיד = 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, ריש, צדיק, ואו, יוד=  'ג+ יוצר אור 

  גלוי מאל שדי פו אוצרי יאירו קדוש= 

  

  =גימל + כף , שין, חית, אלף, ריש, ואו, בית=  'ג+ בורא חשך 

  חשף תוכנוגלוי מאלי פו בראשית =  
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  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת=  'ג+ דמיון 

  =לדת גואל מדמיון יומנו = 

  =יום גואל מדמיון לדתנו = 

  דמו מיום לדת ינון גואל= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח 

  אלי מגן יומי דת המשיח= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד, הא=  'ג+ היום 

  =אדם  היום גואל=  

  =היום יום גואל אדם =  

  יום גאולה יום אדם=  

  

  =גימל + נון , ואו, שין, למד=  'ג+ לשון 

  לשון ינון ואדם=  

  

  =גימל + הא , פה, שין=  'ג+ שפה 

  יגאל נשמה יפה=  

  

  =גימל + יוד , כף, ואו, תיו, מם=  'ג+ מתוכי 

  =פה גילוי יום אדם מתוכי = 

  = פו יום גאלתי ממך יודּו= 

  יום אדם מפו תוכי גלוי= 

  

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

  =אדם מפו יום גלוי מקום = 

  יום אדם מפו גלוי מקום= 
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  =גימל + מם , ואו, דלת, קוף=  'ג+ קדום 

  מקום גאלתי פו למדו= 

  

  =יוד , למד, תיו, ואו, אלף, גימל=  ג אות לי= גאולתי 

  אל דודי פו גלוי ליום אדם= 

  

  =גימל + צדיק , קוף, הא=  'ג+ הקץ 

  = דם פו הקץ גא ׁלי קי=  

  =גילוי הקץ מאל פק ׁד =  

  =גאלה פו יקדים קץ =  

  קץ יקדים פו גאלה=  

  

  =גימל + שין , חית, נון, הא=  'ג+ הנחש 

  =גאל וחוה נשמת ינון =  

  גאלתנו המשיח ינון=  

  

  =גימל + הא , ואו, חית=  'ג+ חוה 

  ל אותהמוחי יגא=  

  

  =גימל + מם , דלת, אלף=  'ג+ אדם 

  מגלים תפלת אדם=  

  

  =גימל + פה , ואו, למד, אלף=  גאל פו= ' ג+ אלוף 

  =אל פו דם מילה פו גאל =  

  =ל אלוף דם מילה פו גא ׁ=  

  אל פו אלוף המגדלים=  
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  =גימל + יוד , מם, שין=  'ג+ שמי 

  ילד ממני מושגי=  

  

  =גימל + למד , כף ,שין, הא=  'ג+ השכל 

  =נפשי ילד ממך גאלה = 

  נפשי ילדה ממך גאל= 

  

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

  גאל מלה פו ימי אמת=  

  

  =גימל + חית , מם, הא=  'ג+ המח 

  גאל מחיה מתים=  

  

  =גימל + בית , למד, הא=  'ג+ הלב 

  =ילים גאלה בדתמ=  

  בדת ימי גאל מלה=  

  

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

  =אות מילה מגדל יפה = 

  =מיום לדתי  גאלה פה ׁ= 

  הימים פו לדת גאלה= 

  

  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =לתי תלד היום גאֻ =  

  לת הדתיומי לגאֻ =  
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  =גימל + מם , למד, שין, הא=  'ג+ השלם 

  =מגן ילד ממש אלהים =  

  גני מלמד שם אלהים=  

  

  =גימל + הא , ואו, צדיק, מם=  'ג+ מצוה 

  אדם מיומי קץ גאולה= 

  

  =גימל + יוד , דלת, ואו, דלת=  'ג+ דודי 

  דודי גאל לדות מלותי=  

  

  =גימל + יוד , חית, מם=  'ג+ מחי 

  =מחידותי מגלים =  

  מתגלים מיחודי=  

  

  =גימל + למד , אלף, ואו, גימל=  'ג+ גואל 

  מלים גילו פו גאל לאדם=  

  

  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =גלתי אלהים ודת =  

  =גילתי לו הדת אמת =  

  =הדת גאולת מילתי =  

  מילתי גאולת הדת=  

  

  = למד , מם, יוד, גימל, הא=  הגימל

  יום מילה מגדל אדם= 
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  =גימל + בית , למד, הא=  'ג+ הלב 

  =ים דתי מהלב גאל ׁ= 

  =במלה גאלים דתי = 

  =אמיתי  הלב מגדל= 

  מלתי גימל אבדה= 

  

  = למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ למד = מגדל 

  מגדל מלים תלמד= 

  

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

  =אל מגלה פו ימי אמת =  

  =אלי פו מגלים האמת =  

  =אלהים פו גאל תמים =  

  =אל מגלה פו ימי אמת =  

  אמת מגלה פו ימי אל=  

  

  =גימל + הא , למד, ואו, גימל, סמך=  'ג+ סגולה 

  מסוד אלהים גילו ממך גאל=  

  

  =גימל + בית , ואו, טית, הא=  'ג+ הטוב 

  גאולתי ביטוי האמת= 

  

  =גימל + עין , ריש, הא=  'ג+ הרע 

  אלהים שערי גני=  

  

  =גימל + פה , ואו, גימל=  'ג+ גוף 

  ימים גלו פו גאולה= 
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  = גימל+ חית , ואו, ריש=  'ג+ רוח 

  =איתור גילו משיח = 

  =תאורי גילו משיח = 

  איתור גלוי משיח= 

  

  ) =א"פסוק כ' מישעיה פרק ס(

   = להתפאר  נצר מטעו מעשה ידו= 

  = י עץ הדעת אלי השומר טמן פר= 

  = פרה אדמה  רצונו לשעתו טעם= 

מה לישועתי פרה אדֻ =אהיה שלום פרי דעת  =מעשה ידיו להתפאר = 

  ישראל היפה ומדעת= ה ישועתי לפרה אדמ= 

  

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

  =אל ממלים האדם גודל פו = 

  =אלהים פו מלים גדלים = 

  אדם פו מגדל ממילה אלי= 

  

  =גימל + חית , תיו, פה, מם=  'ג+ מפתח 

  =גלתי פו מחיה מתים =  

  =מגלה פו תחית ימים =  

  המפתח גילוי מתים=  

  

  משיח הגאלה תינבע=  ה גימלבעתה אחישנ
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  =הא , דלת, יוד, חית, ריש, תיו, פה+ גימל =  פתר חידה+ ' ג

  =את שם דודי חי  תורה גילתי לי פה ׁ=  

  =תורה גילתי לי פה את משיח דודי =  

  =תורה גילתי האמת חושף לי דודי =  

  פתחתי לדודי גאלתי שמר יהוה=  

  

  =גימל + הא , דלת, יוד, יתח, ריש, תיו, פה=  'ג+ פתר חידה 

  =דודי גאלת לי תורה שפת החיים =  

  =גילה יפה למשיח את תורת דודי =  

  =דודי גאלתי לי יפה תורת המשיח =  

  פתר חידה ימי גאלה דתותיו שלי=  

  

  =גימל + יוד , תיו, דלת=  'ג+ דתי 

  =דודי גלתי מילות = 

  יום תגלית לדודי= 

  

  =גימל + למד , אלף, ישר, שין, יוד=  'ג+ ישראל 

  =דודי פירש לי נגאל שלמים =  

  =פנים דודי לי גאל שיר שלם =  

  ישראל יגל ממש לפני דודי=  

  

  =גימל + ריש , בית, עין=  'ג+ עבר 

  בנים גילתי שער=  

  

  =גימל + הא , ואו, הא=  'ג+ הוה 

  יום אל הוא גאה= 
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  =גימל + דלת , יוד, תיו, עין=  'ג+ עתיד 

  =ת דודי גילנו מילתי ע= 

  עולמי ילדו גינת דתי= 

  

  =גימל + חית , בית, זין, מם=  'ג+ מזבח 

  גלתי במתי זמן חיים = 

  

  =גימל + ריש , תיו, סמך, נון=  'ג+ נסתר 

  שומרי גלתי נכון סמלי= 

  

  =גימל + נון , מם, זין=  'ג+ זמן 

  זמן מגלים ינון= 

  

  =גימל + יוד , נון, אלף=  'ג+ אני 

  =לפננו גילוי אדם  =

  =מפו ינון ילד גאל = 

  ינון פו מגדלי אל= 

  

  =גימל + אלף , סמך, יוד, כף=  'ג+ כיסא 

  אל סוף פיך יגדל ממך

  

  =גימל + יוד , מם, אלף, יוד, בית, אלף=  'ג+ אמי + אבי 

  מפי אל גלתי פו דודי אב מלים= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח 

  = תו מיד המשיח אמִ ניגיל= 

  =דתי נגאלה מיומי משיח = 

  מיום חידתי יגאל נשמה= 
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  =גימל + אלף , צדיק, מם, נון=  'ג+ נמצא 

  נגלו לי קץ מפנים אדם= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  מיומו גילו אדם= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף=  'ג+ אדם 

  מגלים מלדת פלא=  

  

  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, תיו, ודי, בית=  'ג+ בית מקדש 

  =מקום תגליתי בניתי פו לשם דודי = 

  =דודי פו תגליתי במקום נשמתי = 

  =דודי לי מקומי פו תגלית בנשמתי = 

  דודי בנותי פו מקום תגלית לשמי= 

  

  =תיו , יוד, פה, ואו, סמך, גימל=  סופית' ג

  =מיומך גאלו יפה סודותי = 

  יפה יסודי גילו ממך אות= 

  

  =גימל + טית , קוף, שין=  'ג+ שקט 

  =קוני  ילתי משפטג=  

  מקוני גילתי פשט=  

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, דלת=  'ג+ דבור 

  יום גילו לדת בראשית=  

  

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

  מגדלי נשמותיי חיים=  
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  =גימל + יוד , תיו, ואו, דלת, יוד, חית, מם=  'ג+ מחידותי 

  מדודי אותיות גילו חידות מלים=  

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  אלי ואמת גילו פו=  

  

  =גימל + ריש , מם, ואו, חית=  'ג+ חומר 

  אור תמים גילו משיח= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, מם=  'ג+ מסוד 

  מלים גילו סודך מאמת= 

  

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

  =מגלים ממחיה אמת =  

  =גאלתי מחיה מתים =  

  ממחי גילה אמת=  

  

  =גימל + שין , פה, נון=  'ג+ נפש 

  =נשמה יין לגפנו =  

  =יין נגלה מנפשו =  

  =שם ינון גלה פני =  

  =יין הגן פו נשלם =  

  =יין נגלה מנפש =  

  יין מהגפן שלנו=  

  

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

  =ממנו גאל נשמה  יין= 

  שם אלהים מגן ינון= 
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  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוד 

  =אל ואדם סגלה מתוכי = 

  =האל סודך גלוי מאמת = 

  אודות אלי סגלה ממך= 

  

  =גימל + הא , למד, גימל, סמך=  'ג+ לה  סגֻ

  =מסמלי יגדל ממך גאלה =  

  =סגלה ממך מילדים גאל =  

  =אלה ג ממלך מגלים יסד ׁ=  

  סגלה מכם מילדים גאל=  

  

  =גימל + כף , למד, מם=  'ג+ מלך 

  =כם מגדל מלים פִ =  

  

  =גימל + בית , ואו, תיו, כף=  'ג+ כתוב 

  גילוי אמת פו בתוכי= 

  

  =גימל + ואו , מם, למד, צדיק, בית=  'ג+ בצלמו 

  מגלים בם מציאת קול דודי=  

  

  =גימל + הא , יוד, הא, אלף=  'ג+ אהיה 

  = הוא גאל לי אדם יפה = 

  =אהיה גאל לי פו אדם = 

  =פלאי יהוה גאל אדם = 

  =אדם גילה הוא פלאי = 

  אדם גאלה היא לי פו= 
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  =גימל + הא , ואו, הא, יוד=  'ג+ יהוה 

  ואהיה גאלו מאודי=  

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, דלת=  'ג+ דמות 

  = מיום לדתו גילו אמת = 

  = מדתי יגאלו לו מתים= 

  אות מיום לדתו= 

  

  =גימל + ריש , שין, קוף=  'ג+ קשר 

  =קולי מרגיש נפשי =  

  שגיפורש לקוני מֻ =  

  

  =גימל + למד , חית, הא=  'ג+ החל 

  =גאל ילד מחיה מת =  

  =דת מלה גאל חיים =  

  =חיים מלדת גאלה =  

  גאל חידת המלים=  

  

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

  גאלו פו מליםממאום = 

  

  =גימל + ואו , תיו, דלת, מם=  'ג+ מדתו 

  אות מדתו גילו מלים = 
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  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =לו פו אימות גאלי =  

  =גילו פו אימות אל =  

  =אלי פו גאולת יום =  

  =אל פו יום גאולתי =  

  =אות פו יום גאל לי =  

  גילו פו אות מאלי=  

  

  =גימל + הא , ריש, בית, הא=  'ג+ הברה 

  =האמת יגיל ברא היש = 

  =שירי גאלה בו האמת = 

  היש יגיל ברא האמת= 

  

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

  =מגדליו מלמדים =  

  =מלומדים גדלים =  

  מגדלים לומדים=  

  

  =גימל + יוד , תיו, למד, גימל=  'ג+ גלתי 

  דתי גילו מלים גדולים=  

  

  =גימל + יוד , דלת, ואו, דלת=  'ג+ ודי ד

  =תולדותיו גאל לדודי =  

  מלותיו גאלו לדת דודי=  
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  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =סיגלו דמות מלאך = 

  =ממך יתגלו סוד אל = 

  =סיגל דמות כמו אל = 

  =אמת גילו סוד מלך = 

  =תוך סוד גאל מלים = 

  סוד אל ממך יתגלו= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת 

  מפו גאלתי מלים= 

  

  =גימל + הא , דלת, בית, אלף=  'ג+ אבדה 

  גאלת מלתי לפי אבדה= 

  

  =גימל + שין , יוד, אלף=  'ג+ איש 

  =אדם לי גילוי נפש =  

  =אדני פו יגיל שלם =  

  =גילו פנים אל שדי =  

  גילו לאדם פני יש=גילו פני אדם שלי=  

  

  =גימל + הא , שין, ףאל=  'ג+ אשה 

  =מהאל יגאל נפשי =  

  =משפה אני גאל לי =  

  גאל לי משפה אין=מהאל יגאל נפשי=  

  

  =גימל + שין , חית, נון=  'ג+ נחש 

  משיח ינון נגלתי=  

  



 הצורף

 55

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

  =גאל מלים דימה פו לאדם = 

  =אל ממלים גאל מפה דודי = 

  =ים גאל מפה אל דודי ממל= 

  מלים ילדו מפה גאל אדם= 

  

  =גימל + הא , ואו, חית=  'ג+ חוה 

  =אות גאלה וחיים = 

  =האות יגאלו מחי = 

  גואל מחיה אותו= 

  

  =גימל + ואו , נון, יוד, אלף=  'ג+ אינו 

  אל ואדם גילו פו ינון=  

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת 

  =אלים מתגלים פו = 

  מתגלים יום פלא= 
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  גימל+   תהום   והארץ  בראשית  )1

  גימל+   ורוח  היתה  ברא  )2

  גימל+   אלהים  תהו  אלהים  )3

  גימל+   מרחפת  ובהו  את  )4

  גימל+   על  וחשך  השמים   )5

  גימל+   פני  על   ואת  )6

  גימל+   תהום  פני  הארץ  )7

  

  

  =  גימל+ בראשית והארץ תהום ) 1

  =לה אתה במציאות שתורה מג= 

  = מציאות האמת שגלה בתורה = 

  להיוצרי האמת מבשרות גאֻ = 

  

  =  גימל+ ברא היתה ורוח ) 2

  =י ברור גאלתי יהוה מח ׁ = 

  =ברור גאלה יחיה מות = 

  גלה בתורה אור חיים= 

  

  = גימל+ אלהים תהו אלהים ) 3

  =גאלתי מלים מהאל יהוה = 

  האל יהוה אמת גאל מלים= 
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  = גימל +את ובהו מרחפת ) 4

  =גאלתי מפו תורה  במח ׁ= 

  = גאלתי בו פותר מהמח ׁ= 

  גלתי פו האמת בחומר= 

  

  = גימל+ השמים וחשך על ) 5

  =שכלי מגלה משיח עמו = 

  =י מגלה שימעו שכל מח ׁ= 

  שימעו מגלה מכח שלי= 

  

  = גימל+ ואת על פני ) 6

  =נגאלתי פו לעמי = 

  אל עמי נגלתי פו= 

  

  = לגימ+ הארץ פני תהום ) 7

  גאלה מימים נפרצה= 
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  עשרת הדברת ׁ

  

  = גימל+ אנכי יהוה אלהיך 

  אהיה מלכי הינך גואלי= 

  

  = גימל+ לא יהיה לך אלהים אחרים 

  אהיה מלכי הגאל לי אלי מחמרי= 

  

  = גימל+ לא תשא את שם יהוה לשוא 

  אהיה גאל אלי אמת שתשמשו לו= 

  

  = גימל+ זכור את יום השבת לקדשו 

  מלך בקדמותי זה שורש גאולתי= 

  

  = גימל+ כבד את אביך ואת אמך 

  ך גלתי איתך בי אמתבך מאד ׁ= 

  

  =  גימל+ לא תרצח 

  למח יצר גאל= 

  

  = גימל+ לא תנאף 

  גאל אמת לפני= 

  

  = גימל+ לא תגנב 

  גאל נגלתי בם= 
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  = גימל+ לא תענה ברעך עד שקר 

  דעת עם ישראל גלה בך עקרן ׁ= 

  

  = גימל+ רעך לא תחמד בית 

  ) =יגאלת לי עם מכח דברת ׁ= (

  י מכםעם גאלת לי דברת ׁ= 

  

  =גימל + ואו , נון, מם, למד, צדיק, בית=  'ג+ בצלמנו 

  =בצלמנו גילתי יום אדם קדמון = 

  יום קדמון גילתי אדם בצלמנו= 

  

  =גימל + ואו , נון, תיו, ואו, מם, דלת, כף=  'ג+ כדמותנו 

  =וי יום האמת כדמותנו אני פו לגל=  

  כדמותנו פו יומי אמת לגואלנו=  

  

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

  =אל אמת יגאל אהבה יפה = 

  =אהיה אל באמת גאל יפה = 

  =אהיה פלאי גאלה באמת = 

  =אהיה אל גאל יפה באמת = 

  אהיה אלי גאל פה באמת= 

  

  =גימל + הא , למד, בית, קוף, הא=  'ג+ הקבלה 

  =? הקבלה איפו מגדלי אמת= 

  באל גלתי פו אהיה מקדם= 

  

  =גימל + יוד , למד, גימל, הא=  'ג+ הגלוי 

  הגלוי יום אדם ומגדל אלי= 
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  =גימל + למד , אלף, גימל, הא=  'ג+ הגאל  ≠גאלה 

  הגאל פלא מגדל מילים= גאלה = 

  

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

  אני מגלה שמי ינון= 

  

  =גימל + שין , פה, נון=  'ג+ ש נפ

  =מנפש גילה ינון =  

  =ינון מגלה נפשי =  

  גילה מנפש ינון=  

  

  =גימל + הא , שין, ואו, חית, תיו=  'ג+ תחושה 

  =אני גילתי אימות תחושה = 

  המשיח יגאל אותיותיו= 

  

  =גימל + למד , זין, מם, הא=  'ג+ המזל 

  =אדם גילה זמן מילים = 

  =ים זמנים מגאלה למד= 

  מלמדים מזמני גאלה= 

  

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

  גילוי אדם הדמיון ואמת נולדו= 
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  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =גילוי לדת אמת =  

  =לדתי ימות גאלה =  

  =לי דת ימות גאלה =  

  =אל גילה ימות דת =  

  =מילות דתי גאלה =  

  =י תגלית דומה אל=  

  תולדת ימי גאלה=  

  

  =גימל + גימל , שין, ואו, מם=  'ג+ מושג 

  גלוי משמים נגאל יום= 

  

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

  =מגאלתנו יודע מלים = 

  נגאל מודעות מלים= 

  

  =גימל + תיו , ואו, עין, דלת, ואו, מם=  'ג+ מודעות 

  =תו יום אמת ונודע לי יום גאל=  

  =נודע יום גאלת מלים =  

  יום אמת ונודע לו יום גאלתי=  

  

  =גימל + הא , ריש, כף, הא=  'ג+ הכרה 

  =שמך אהיה גאל פרי = 

  =שמך יפה יאר גאלה = 

  גאלה שמך יאיר פה ׁ= 

  

  =גימל + גימל , שין, ואו, מם=  'ג+מושג 

  גלוי משמים נגאל יום=  
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  =גימל + כף , מם, ואו, יוד, מם=  'ג+ מיומך 

  =ממך מפו יום גלוי אדם =  

  מימך ופו מגלים אדם=  

  

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

  =אלי היפה גאל באמת =  

  =אלי גאלה יפה באמת =  

  =אל אמת בי גאלה יפה =  

  אלי באמת גאלה יפה=  

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, סמך, נון=  'ג+ נסיון 

  =נו מיומך נוסד ינון גואל= 

  =אנו וינון גילנו ממך סוד = 

  =ינון גואלנו סודך מימנו = 

  ינון גאלנו סודנו מיומך= 

  

  =גימל + הא , פה, שין, הא=  'ג+ השפה 

  =גאל נשמה היא יפה =  

  אהיה מנפשי גאלה=  

  

  =גימל + חית , נון, ואו, מם=  'ג+ נח מּו

  = יומנו אמת גילנו מח ׁ= 

  יום אמת גילנו מונח= 

  

  =גימל + חית , מם, הא=  'ג+  המח ׁ

  =גאל מחיה מתים =  

  ממחי גילה אמת=  
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  =גימל + למד , אלף, גימל=  'ג+ גאל 

  מגלים לי מגדל פלא = 

  

  =גימל + למד , אלף=  'ג+ אל 

  לי מגדל מפלא=  

  

  =פה , ואו, גימל=  'ג+ פו = גוף 

  פו יום גאלה= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, מם, מם=  'ג+ ממלים 

  =ממלים מדומים מגדלם = 

  מגדלם ממלים מדומים= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, מם=  'ג+ מלים 

  מגדל מלים מדומים= 

  

  =גימל + גימל , שין, ואו, מם=  'ג+ מושג 

  =מושג גלוי אני ממלים = 

  =גילנו יום גאל משמים = 

  =אני מושג גלוי ממלים = 

  מושג גלוי אני ממלים = 

  

  =גימל + מם , יוד, מם ,שין=  'ג+ שמים 

  גילנו שמים מדמים= 

  

  =גימל + ריש , מם, אלף, מם=  'ג+ מאמר 

  =מפרשים מגלים מאל =  

  מאל מגלים פרי ממש=  
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  =גימל + יוד , תיו, מם, שין, נון=  'ג+ נשמתי 

  =מושגי ינון דתנו מילים = 

  =יום נשמתי ומגדלי ינון = 

  נשמתי ויומי מגדל ינון= 

  

  =גימל + שין , פה, נון=  'ג+ נפש 

  =מינון גילה נפש =  

  =נפשי מגלה ינון =  

  ילדנו יפה מושג ינון=  

  

  =גימל + מם , יוד, תיו, מם, הא=  'ג+ המתים = התמים 

  =יום אמת גילה מדומים =   

  =יום מדומים גילה אמת =   

  =יום אמת ומגדל ימים =   

  =מאדם התמים גילו יום =   

  =ום מאדם המתים גילו י=   

  יום תמים גאל הדומים=   

  

  =גימל + למד , חית, הא=  'ג+ החל 

  =החל גילתי מאדם =  

  ילדתי גאלה ממח ׁ =  

  

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

  גאלת פלאים מהיום=  

  

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

  למהיום יום מאוד מגא ׁ=  
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  =גימל + מם , יוד, מם ,תיו, הא=  'ג+ התמים 

  =אדם התמים גלוי מיום = 

  =אמת מדמים גלוי היום = 

  יום מדמים גלוי האמת= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד, הא=  'ג+ היום 

  יום מאוד יום גאלה= 

  

  =גימל + הא , גימל, סמך, פה, הא=  'ג+ הפסגה 

  =אל הפסגה ממך ימי גאלה = 

  =סף הגאלה ממך ימי גאלה = 

  =ים ממך פה הגאלה גאל סי= 

  =גאל סכם פה הגאה מילים = 

  =סגלה מפי ממך היא גאלה = 

  סגלה מפי אהיה גאל ממך= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל, הא=  'ג+ ה הגא

  =הגאה מגלים פלאי אל = 

  =אלהים גאל פו גאלה = 

  פלא הימים גאל גאלה= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוף 

  =גאל ממך הסוף הוא י= 

  =הסוף ממך הוא יגאל = 

  =ממך הוא אלי ופסגה = 

  פסגה ממך והוא אלי= 
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  =גימל + מם , יוד, מם, יוד, הא=  'ג+ הימים 

  =הימים מיום אדם גדול =  

  גאלה מיד מיום דומים=  

  

  =גימל + נון , יוד, אלף,הא=  'ג+ אין ה

  =י נגלה פו יום אל אדנ ׁ= 

  =אל אדם ופניו ניגלה = 

  =נגלה  יום אדני אלוף= 

  =אדני ואל מגלה פניו = 

  =אדני לו פנים וגאלה = 

  =אל נגלה פו יום אדני = 

  =אדני נגלה פו יום אל = 

  

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

  =אל ואדני מגלה פניו =  

  =אדם פני אלהים נגלו =  

  =אני פו אדם ניגלה לו =  

  =פנים אדני לו גאולה =  

  =דני לו פנים גאלה א=  

  ניגלה פו יום אל אדני=  

  

  =גימל + מם , יוד, מם, ואו, דלת=  'ג+ דומים 

  =גאולת מלומדים דומים =  

  =גילו אמת מלמוד דומים =  

  =לימדו אמת מיום מגדלו =  

  גילו אדם מלומד ותמים=  
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  =גימל + למד , דלת, גימל, מם, מם=  'ג+ ממגדל 

  מלים ממגדל תמים למגדל=   

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם, למד=  'ג+ למגדל 

  למגדל תמים מלמד לי מגדל=  

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  מגדל תמים מלמד לי גל= 

  

  =גימל + למד , גימל=  'ג+ גל 

  =גל מגדל מלים = 

  מגלים לי מגדל= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  =דל ממלים לדת מג= 

  =ממלתי למד מגדל = 

  =לימד ממלת מגדל = 

  מגדל מלמד מלתי= 

  

  =גימל + יוד , תיו, למד, מם=  'ג+ מלתי 

  מדותיו מגדל מילים= 

  

  =גימל + סמך , נון, הא=  'ג+ הנס 

  =אני מגלה סמונך =  

  =מכאן גלה נס יום =  

  מגלה כאן נס יום=  
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  =גימל + הא , למד, גימל=  'ג+ גלה 

  =מגדל מלים גאלה = 

  =מגדל גאלה לימים = 

  מגלים מגדלי האל= 

  

  =גימל + חית , תיו, פה, הא=  'ג+ הפתח 

  =י אהיה פו תגלית מח ׁ=  

  =י אהיה פו תגלית מח ׁ=  

  =י היא יפה תגלי מח ׁ=  

  =גילו הפתח האמיתי =  

  =אתה גילת פו החיים =  

  לתי פה ׁ אות החיים גִ =  

  

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

  =פירוש אלי מיד גאלה = 

  =לי אורי שפה מיד גאל = 

  =אור שלי ופה מיד גאל = 

  אור מיד גאל יש לי פה ׁ= 

  

  =גימל + אלף , למד, פה, הא=  'ג+ הפלא 

  =מגדל הפלא מאל יפה = 

  הפלא מגדל יפה מאל= 

  

  =גימל + חית , כף, הא=  'ג+ הכח 

  =גאלתי יפה חכם =  

  יה גאלתמכח יפ=  
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  =גימל + הא , למד, אלף, גימל, הא=  'ג+ הגאלה 

  =מגלים פלא הגאלה לאדם = 

  =פלא הגאלה מגלים לי אדם = 

  =גאלה מגלים אל יפה לאדם = 

  =מגדלי אלהים מפלא גאלה = 

  פלא גאלה ממגדלי אלהים= 

  

  =גימל + גימל , דלת, הא=  'ג+ הדג 

  =גילה לי מגדל אמת = 

  =דם גילת לי מגלה א= 

  גלתי מגדל אלהים= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם, הא=  'ג+ המילים 

  אדם מגדל המלים דומים= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, ואו, דלת, הא=  'ג+ הדומים 

  אדם הדומים ליום גאולתם= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד, הא=  'ג+ היום 

  =אדם פו מילה לאדם = 

  =היום אדם גואל יום = 

  =ילה פו אדם לאדם מ= 

  =יום אדם יום גאולה = 

  =היום יום מאוד גאל = 

  אדם הוא גלוי מיום = 

  

  

  



 הצורף

 70

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

  =אדם למד מילים פו גאלה = 

  =גאלה פו אדם למד מילים = 

  =למד מפו ימי גאלה לאדם = 

  =ל גא ׁ מלים מאדם ילדו פה ׁ= 

  =אדם מגאל המלים ילד פו = 

  גאלה מפו אדם ילד מלים = 

  

  =גימל + אלף , למד, פה=  'ג+ פלא 

  =לי מגדל פלא  מפה ׁ=  

  פלא יפה למגדלם=  

  

  =גימל + מם , דלת, אלף=  'ג+ אדם 

  =גלתי מלמד מפלא =  

  ממלתי מגדל פלא=  

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוד 

  =הסוד ממך גאולת אלי = 

  =גאל  הסוד מתוכם אלי= 

  =הסוד מלך אמת גואלי = 

  =הסוד מלכי גואל אמת = 

  הסוד כלום יגאל אמת= 

  

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

  כלום פו מגלים אדם= 
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  )דרך עץ החיים(

  =גימל + כף , ריש, דלת, הא=  'ג+ הדרך 

  משפתי גאל לי הדרך= 

  

  =גימל + צדיק , עין, הא=  'ג+ העץ 

  יין קדםהעץ יגאל =  

  

  =דלת , חית, אלף=  אחד

  =לאלי פתח דת = 

  =לתפלתי אחד = 

  =ילדת פתח אל = 

  =אל פתח לי דת = 

  דת יתחל פלא= 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =לי דלת מפתח לגאלי =  

  =אלי פתחת לי מגדל =  

  =אל יגדל פתח מלתי =  

  =יגדל לי פתח לאמת =  

  =גלתי דת יחל מפלא =  

  אל יגדל תפלתי מח ׁ=  

  

  =גימל + תיו , מם, הא=  'ג+ המת 

  המת יגאל מיום=  

  

  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  גלוי יום מאדם= 
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  =גימל + תיו , ואו, מם, הא=  'ג+ המות 

  היום מאום גאולתי= 

  

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

  =מאל מגלים פו מאום = 

  

  =גימל + צדיק , קוף, הא, מם=  'ג+ מהקץ 

  גאל פו ימי קדם מהקץ=  

  

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

  =מיום התינוק גילנו פו אדם = 

  מהתיקון גילנו פו יום אדם = 

  

  =גימל + דלת , ואו, בית, כף=  'ג+ כבוד 

  גלתי פו כבוד לאמת=  

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה, הא=  'ג+ הפנים 

  מה גלוי הפניםאומן דִ =  

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין, הא=  'ג+ השלום 

  =השלום יום אדם נגאל = 

  =מיום אדם ניגאל השלום = 

  אדם ניגאל מיום השלום= 

  

  =גימל + ריש , בית, קוף=  'ג+ קבר 

  גילתי פו קבר שמי=  
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  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא=  'ג+ החיים 

  =החיים גלוי דת אדם  יום=  

  =החיים מיום גאלת דודי =  

  החיים אמת מגלוי דודי=  

  

  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =הדת לגילוי אמת =  

  אמת לגילוי הדת=  

  

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

  האמת גאל פו מילים=  

  

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם, הא=  'ג+ המילים 

  =גדל המילים מאוד דומים מ= 

  המילים מגדל דודי ממאום= 

  

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

  =האין פו אני לו מגדל =  

  האין ופנים אל גדול=  

  

  =גימל + למד , ואו, גימל, הא=  'ג+ גדול 

  =גילוי גדול מלמד לי אמת =  

  =גדול מלמד לי גלוי אמת =  

  = לי מגדל גדול ליום אמת=  

  =לי מגדל אמת ליום גדול =  

  =לו מלים + אדם גדול גלתי =  

  =אל גדול מגדולת מילים =  

  מגדולת מילים אל גדול=  
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  =גימל + מם , למד, ואו, עין, הא=  'ג+ העולם 

  מיום אדם נגאל העולם= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, יוד, הא=  'ג+ היקום 

  =יום אדם גואל פו היקום =  

  קום גואל פו אדםיום הי=  

  

  =גימל + הא , יוד, עין, בית=  'ג+ בעיה 

  יום דתי ניגאל בעיה= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל=  'ג+ גאלה = הגאל 

  =מגדל מלים פלא גאלה =  

  מגדל מילים אל גאל פה ׁ=  

  

  =גימל + עין , ריש, הא=  'ג+ הרע 

  ימי הרע נגאל יש=  

  

  =גימל + ת בי, ואו, טית, הא=  'ג+ הטוב 

  גאלתי היא מות טוב= 
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  נאקה ואנחה, צעקה, זעקה, שועה: סוגי קריאות והם 5

  .אנו צריכים להשמיעם כדי להגאל גם קיום, לפני שנגאלו ממצרים

  

  =גימל + הא , עין, ואו, שין=  'ג+ שועה 

  יומי שועה אני נגאל = 

  

  =גימל + הא , קוף, עין, זין=  ' ג+ זעקה 

  =אנו פנים גלוי זעקה =  

  זעקה מפי ינון גאלי=  

  

  =גימל + הא , קוף, עין, צדיק=  'ג+ צעקה 

  צעקה פנים גאלי קדום=  

  

  =גימל + הא , קוף, אלף, נון=  'ג+ נאקה 

  נאקה פו פנים לגואל= 

  

  = גימל + הא , חית, נון, אלף=  'ג+ אנחה 

  אנחה לפני גלוי אמת= 

  

  =גימל + הא , מם, אוו, למד, עין, תיו=  'ג+ תעלומה 

  מיום גלוי תעלומה אני אדם=  

  

  =גימל + הא , דלת, יוד, חית=  'ג+ חידה 

  =לדת אמת גילוי חידה = 

  דת אמת לגילוי חידה= 
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  =גימל + הא , דלת, למד=  'ג+ לדה 

  לדה לי מגדל אמת=  

  

  =גימל + הא , דלת, למד, הא=  'ג+ הלדה 

  הלדה מגדלי אלי אמת= 

  

  =גימל + הא , דלת, יוד, חית, הא=  'ג+ החידה 

  =החידה גילוי דת אל אמת = 

  החידה ילדתי גאל אמת= 

  

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

  מאל מגלים פו מאום= 

  

  =גימל + למד , אלף, מם=  'ג+ מאל 

  מגלים מלמד פלא=  

  

  =גימל + יוד , תיו, מם, שין, נון=  'ג+ נשמתי 

  יום ינוןדת שמים גילנו = 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, שין, הא=  'ג+ השמות 

  =אני מגלה שמים ואותיו= 

  אני מגלה שמי ויום אות=                
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  =גימל + תיו , ואו, מם, שין=  'ג+ שמות 

  =נשמותיו מיום גאלי =  

  =מיומי גאל נשמותיו =  

  =גן אלי מיום שמותיו =  

  =יום נשמתי ויום גאל =  

  גלוי שמי יומנו אמת=  

  

  =גימל + חית , צדיק, נון=  'ג+ נצח 

  ינון גילתי קץ מיחוד=  

  

  =גימל + תיו , ואו, מם=  'ג+ מות 

  מיומו גילוי אמת=  

  

  =תיו , ואו, מם=  מות

  ויומו אמת=  

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, הא=  'ג+ המות 

  =הוא יגאל מיום מות = 

  הוא גילוי מיום אמת= 

  

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

  =החיים גילוי אמת מדודי =  

  =החיים אמת מיד מגדל =  

  מגדל החיים מיד אמת=  

  

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם=  'ג+ מילים 

  יום מגדל דימדום מלים=  
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  =גימל + אלף , למד, פה, הא=  'ג+ הפלא 

  גילה לאדם פלא מפה ׁ= 

  

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

  =אור יפה גואל שמי אור = 

  =הוא אלי שמר פו גאלי = 

  =אלי גואלי מאיר שפה = 

  =הוא גאלי שמר פו אלי = 

  אלי גאלי מאור שפה= 

  

  =גימל + חית , ואו, ריש, הא=  'ג+ הרוח 

  =גילתי אור הוא משיח = 

  =גילתי משיח הוא אור = 

  הרוח יום גאלת איש= 

  

  =גימל + ואו , נון, מם, למד, צדיק, בית=  'ג+ בצלמנו 

  =בצלמנו גילתי יום אדם קדמון = 

  יום קדמון גילתי אדם בצלמנו= 

  

  =גימל + ואו , נון, תיו, ואו, מם, דלת, כף=  'ג+ כדמותנו 

  =כדמותנו אנו פו לגלוי יום אמת =   

  =כדמותנו פו אמת לגואלנו =   

  וכדמותנו פו יומי אמת לגואלנ=   
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  את האדמה תפקיד האדם לעבד ׁ

  

  =גימל + מם , דלת, אלף, הא=  'ג+ האדם = האדמה 

  =פלא מלים גאלת האדמה = 

  =אדם מגלה פלאת אלהים = 

  =מתפילה אל גאל מאדמה = 

  אלהים פלא המגדל אמת= 

  

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף, הא=  'ג+ האדמה 

  =אל אמת מלמד גאלה יפה = 

  מתפילה מאל אדם גאלה= 

  

  =גימל + דלת , בית, עין, למד=  'ג+  לעבד ׁ

  ת מגדל לעםילדתי בני= 

  

  =גימל + תיו , אלף=  'ג+ את 

  מפו גילתי אל= 

  

  =מאמת גילה אבדה לעד =  גימל+ את האדמה  לעבד ׁ

  =עבד גאלה מדת אלהים = 

  =אבדה לימדה גאלת עם = 

  =לה אדם בדעת אלהים ג= 

  =' ה' ד' ג' ב' דת אלהים לעם א= 

  עת מגדל אלהים' ה' ד' ג' ב' א= 

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה, הא=  'ג+ הפנים 

  גאלנו הפנים מדומה=  
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, הא=  'ג+ האלהים 

  =אדם גאל מדמה לי פו אלהים =  

  =אדם מדמה גלוי פלא אלהים =  

  אלהים מדמה גלוי פלא אדם=  

  

  =גימל + מם , יוד, וןנ, פה=  'ג+ פנים 

  יום מגדל ינון מפה ׁ=    

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הא=  'ג+ הכלום 

  =אל גלה ממך פו יום אדם =  

  =יום גאלה פו מאדם מלך =  

  =הגאל פו מלך מיום אדם =  

  אדם פו מלך מיום הגאל=  

  

  )ךהראני את כבד ׁ(

  =גימל + דלת , בית, כף, הא=  'ג+  הכבד ׁ

  = מפלאי הכבד ׁ תגלית= 

  =מתגלית אל יפה  כבד ׁ= 

  = תגלית אל מפי הכבד ׁ= 

  = תפילתי מגאל הכבד ׁ= 

  מגאל תפילתי הכבד ׁ= 

  

  )הראני נא את דרכך(

  =גימל + כף , ריש, דלת, הא=  'ג+ הדרך 

  הדרך שפת ימי גאל= 
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  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח 

  =גלוי מתמיד אני המשיח = 

  =וי המשיח אדני תמים גל= 

  =גילתי מיד המשיח אומן = 

  =תי גילנו מיד המשיח אמִ = 

  אמון המשיח גילתי מיד= 

  

  =גימל + הא , למד, יוד, פה, תיו, הא=  'ג+ התפילה 

  =יום האדם ילדתי פו הגאלה =  

  =אדם היום ילדתי פו הגאלה =  

  =התפילה היא יום אדם גדול =  

  =לה יום הגא אדם ילדתי פה ׁ=  

  =אדם יפה לו דת יום הגאולה =  

  יום גאולה ילדת האדם יפה=  

  

  =גימל + הא , ואו, צדיק, מם=  'ג+ מצוה 

  יהוה מצא אדם גאל יקום= 

  

  )ור הפלגה של השפהבלל לד(

  =גימל + למד , למד, בית=  'ג+ בלל 

  =לדת מגדל במלים = 

  דת מילים לב מגדל= 

  

  =גימל + זין , ריש, הא=  'ג+ הרז 

  גילה זמן יאר יש= 

  

  

  



 הצורף

 82

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוד 

  =הסוד גלוי מלאך אמת = 

  מלאך אמת הסוד גלוי= 

  

  =גימל + אלף , בית, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם הבא 

  =בני אדם גאלים לי פו עולם האמת = 

  יום יפה עולם אמת לגואל בני אדם= 

  

  =גימל + מם , דלמ, ואו, עין=  'ג+ עולם 

  ממני גילו עולם אדם= 

  

  =גימל + מם , למד, ואו, עין, הא=  'ג+ העולם 

  אני מאדם מגלוי העולם=  

  

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

  =אלהים יגל פירש בם אמת = 

  גאלה במלים פירש אמת= 

  

  =גימל + קוף , חית, צדיק, יוד=  'ג+ יצחק 

  =תח קיים קץ דודי גלוי פ= 

  =דודי יגיל פתח קץ יקום = 

  קי קץמדודי גילתי פו חֻ = 

  

  =גימל + בית , קוף, עין, יוד=  'ג+ יעקב 

  =פנים יעקב גילוי דתו = 

  =בי גילנו יעמיק פו דת = 

  יעמיק בי פו גדולתנו= 
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  =גימל + נון , ואו, קוף, תיו, הא=  'ג+ התיקון 

  =ינון גואלי ופו אותי קדימה = 

  =ומאודו התיקון פו גלוי אני = 

  ופו גלוי אני ואדם והתיקון= 

  

  אות ויינו פו גלוי קדמון=  'ג+ תקון   

  תפלתי גאלה ימי חטא=  'ג+ החטא   

  אל קדמון נגלה פו יומו אמת=  'ג+ הקדמון   

  

  =גימל + מם , למד, צדיק, הא=  'ג+ הצלם 

  =מקדם גילה צלמי אדם = 

  הצלם מקדים גאל מיד= 

  

  =גימל + חית , צדיק, נון, הא=  'ג +הנצח 

  =גאלתי הנצחי קדמוני = 

  =ינון הגאל קץ מחידתי = 

  =ינון מחידתי קץ גאלה = 

  =דת ינון הגאל קץ חיים = 

  דימתי קוני גאל הנצח= 

  

  =גימל + הא , למד, כף, ואו, נון, תיו, חית=  'ג+ חתן וכלה 

  חתן וכלה גילו פו יום אדני אמת=  

  

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

  =אימות יומו מגאלה = 

  אימות גאלה מיומו= 
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  =גימל + מם , למד, שין=  'ג+ שלם 

  =מדין מגלים שלם =  

  מגלים דין משלם=  

  

  =גימל + הא , מם=  'ג+ מה 

  =גם מאלהים =  

  =ממה גאלים =  

  =ממה גאל מי =  

  ממי גאל מה=  

  

  =ל גימ+ הא , למד=  'ג+ לה = גלה 

  מגדל אלהים=  

  

  =גימל + הא , למד, יוד=  'ג+ ילה = גילה 

  מאלי מגלה דודי= 

  

  =גימל + זין , ואו, נון, גימל=  'ג+ גנוז 

  יום ינון גילו זמן גאל= 

  

  =גימל + זין , ואו, נון, גימל, הא, מם=  'ג+ מהגנוז 

  אני ויומני מגלים זמן גאלה= 

  

  =גימל + נון , חית, למד, ואו, שין=  'ג+ שולחן 

  =נולד גלוי ינון משיח אמת =  

  נולד גלוי אמת ינון משיח=  
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  =גימל + נון , ואו, ריש, אלף=  'ג+ ארון 

  =פננו ויום גאל יש ראל =  

  =אור גאל לי פו שם ינון =  

  אור ינון שלם יגאל פו=  

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, הא=  'ג+ הברית 

  =תורה גאל דתי יומי ושוב =  

  =יומי יגאל דת יש בי תורה =  

  =יומי גאל תורה ישיב דתי =  

  יומי גאלתי תורה שדי בי=  

  

  =גימל + בית , תיו, כף, הא=  'ג+ הכתב 

  י פו גילה בי תורהתכ ׁ= 

  

  =  'ג+ המות שמע = ' ג+ המשמעות 

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

  =המשמעות מאין ויומי נגאלים =  

  =אני מהמשמעות וימי נגאלים =  

  =שמע אני ויומי נגאלים מהמות =  

  המשמעות ימי ינון יגאל מאום=  

  

  =גימל + תיו , יוד, עין, מם, שין, מם=  'ג+ משמעות 

  משמעות מינון גאלים יומי= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, יוד=  'ג+ ינון 

  יומנו גדול אנו ינון= 
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  =גימל + זין , ואו, נון, גימל, ריש, ואו ,אלף=  'ג+ אור גנוז 

  =אור גנוז אלי פו שלם ינון גאל יומי =  

  =אני גאל ישראל ופו גילנו יום זמנו =  

  =יום וזמן ואני גילנו פו גאל ישראל =  

  אני ויומי גילנו פו זמן גאל ישראל=  

  

  =גימל + נון , מם, זין, ואו, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום וזמן 

  ו וזמנו ינון גאל יום אדםמיומ=  

  

  =גימל + יוד , ואו, למד, גימל, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור גלוי 

  =מפו גאל ישראל וגלוי מיום אל דודי =  

  אור גלוי מאל דודי שלם גאל פו יומי=  

  

  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, הא, תיו, יוד, בית=  'ג+ בית המקדש 

  =ודי ביתי מקום התגלות פני שמי אל ד= 

  =מקומי באמת דתי ופני שדי התגלו לי = 

  =מקום דתי בי אמת ופני שדי התגלו לי = 

  =יום גאלת בית המקדש פניו לי יום דת = 

  מקדש דתי בי יום אמת פניו התגלו לי= 

  

  =גימל + נון , כף, שין, מם, הא=  'ג+ המשכן 

  =אנכי ממש נגלה מפניו = 

  =נממש פניו אנכי מגלה = 

  =ל יפה ממשכנם ינון גא= 

  משמכם ינון נגאל יפה= 
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  =גימל + ואו , בית, נון, יוד, אלף=  'ג+ אני בו = אבינו = אין בו 

  =נביא נולדו פו גילוי אמת =  

  =אני נולד פו בו גילוי אמת =  

  =אבינו נולד פו יום גאלתי =  

  בו אני נולד פו יום גאלתי=  

  

  =מל גי+ יוד , נון, אלף=  'ג+ אני = אין 

  =נגיל פו מול אדני =  

  =גילו פו אני נלמד =  

  =אלי פו מגדל ינון =  

  =מגדל ינון פו אלי =  

  =ינון גאל ילמד פו =  

  =יום פלא ינון גדל =  

  =אין ופניו מגדל =  

  אני ופניו מגדל=  

  

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

  מיום גאל מפו מקום= 

  

  =גימל + ואו , בית=  'ג+ בו 

  =בו גילוי אמת =  

  =בו גאלת יומי =  

  בו יום גאלתי=  
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  =גימל + שין , דלת, קוף, מם, הא, תיו, יוד, בית=  'ג+ בית המקדש 

  =יום גאלת בית המקדש פניו לי יום דת = 

  =תי מקדשי לי פו התגלות יום אדם בני= 

  =יום התגלות אדם בניתי לי פו מקדשי = 

  =י פנים בית המקדש יום לדותיו גאלת= 

  גאלתי יומי ודתו לי פנים בית המקדש= 

  

  =גימל + זין , ריש, הא, מם=  'ג+ מהרז 

  משירי מזמין גאלה= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא, מם=  'ג+ מהסוד 

  מהסוד יום גאלתך מאדם= 

  

  =גימל + ואו , יוד, תיו, הא=  'ג+ התיו 

  אודותיו יומי גאלה= 

  

  =גימל + נון , יוד, שין, הא=  'ג+ השין 

  =אדני גילה שמו ינון =   

  ינון גילה שמו אדני=   

  

  =גימל + שין , יוד, ריש, הא=  'ג+ הריש 

  גאל ישריש יום הדין= 

  

  =גימל + פה , ואו, קוף, הא=  'ג+ הקוף 

  =אפו פו יגאל הקומה = 

  מה פו גאלה ואפיקּו= 
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  =גימל  +קוף , יוד, דלת, צדיק, הא=  'ג+ הצדיק 

  =דודי לי פו קץ גאלתי קדמה =  

  דודי תקדים לי פו קץ גאלה =  

  

  =גימל + הא , פה, הא=  'ג+ הפה 

  גאל אהיה מפה ׁ=  

  

  =גימל + נון , יוד, עין, הא=  'ג+ העין 

  גלוי המדע אני ינון=  

  

  =גימל + כף , מם, סמך, הא=  'ג+ הסמך 

  אפי ממך סגלה מכם= 

  

  =גימל + נון , ואו ,נון, הא=  'ג+ הנון 

  =אמוננו הינו גאלנו =  

  =אמונה וינון גאלנו =  

  אמוננו ינון וגאלה=  

  

  =גימל + מם , מם, הא=  'ג+ המם 

  מהממים מגאל=  

  

  =גימל + דלת , מם, למד, הא=  'ג+ הלמד 

  לדת אדם מגלה מילים= 

  

  =גימל + פה , כף, הא=  'ג+ הכף 

  גאלה פה מפיך = 
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  =גימל + דלת , ואו, יוד, אה=  'ג+ היוד 

  =לדודי הוא גלוי אמת =  

  דודי לו אימות גאלה=  

  

  =גימל + תיו , יוד, טית, הא=  'ג+ הטית 

  דתי היטו יום גאלתי= 

  

  =גימל + תיו , יוד, חית, הא=  'ג+ החית 

  אות חיים גילוי הדת= 

  

  =גימל + נון , יוד, זין, הא=  'ג+ הזין 

  =גלוי מינון זה אדני = 

  גלוי ינון זה מאדני= 

  

  =גימל + ואו , אלף, ואו, הא=  'ג+ הואו 

  גאל ואפו הוא יום אל= 

  

  =גימל + אלף , הא, הא=  'ג+ ההא 

  אל הגאלה מאפי=  

  

  =גימל + תיו , למד, דלת, הא=  'ג+ הדלת 

  =יום האמת לי מגדל דת = 

  לדתי יום מגדל האמת= 

  

  =גימל + למד , מם, יוד, גימל, הא=  'ג+ הגימל 

  יום גאלה מדמים לי מגדל=  
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  =גימל + תיו , יוד, בית, הא=  'ג+ הבית 

  יום גילוי אהבת דתי= 

  

  =גימל + הא , למד, פה, אלף=  'ג+ אפלה = האלף 

  פלאי גאלה למד מפה ׁ= 

  

  =גימל + כף , שין, חית, הא, מם=  'ג+ מהחשך 

  =אמת מפניך גילה משיח = 

  =משיח נגלתי יפה ממך = 

  =פניך חכמתי שמי גאלה  =

  =יגאל נשמתי מחכם יפה = 

  =גאלה משמים פני כחתי = 

  אנכי מגלה פתחי שמים= 

  

  =גימל + שין , חית, נון=  'ג+ נחש 

  = ונגלתי ינון משיח =  

  נגלתי ינון ישמח=  

  

  =גימל + צדיק , פה, חית=  'ג+ חפץ 

  =גילה מיד פתחי קץ =  

  פתח מידי גילה קץ=  

  

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

  =מגדלך פו פלאי ינון =  

  אנכי פו פני לו מגדל=  
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  =גימל + מם , ואו, הא, תיו=  'ג+ תהום 

  =מיום גאלה ואימות = 

  =ואימות מיום גאלה = 

  יום אות מיום גאלה= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, יוד, אלף, ואו=  'ג+ ואימות 

  ואדם ואימות פו יום גלוי אל= 

  

  =גימל + תיו , למד, סמך, פה, הא=  'ג+ הפסלת 

  =סוף דתך גאלה מהמילים = 

  =סוף המילים גאלה מדתך = 

  סוף הגאלה מילים מדתך= 

  

  =גימל + תיו , למד, סמך, פה=  'ג+ פסלת 

  דתך פו סגלה ממילים = 

  

  =גימל + תיו , למד, סמך, פה, הא=  'ג+ הפסלת 

  =ממלך יפה גילה סוד אמת = 

  =מלך יפה גילה סוד מאמת = 

  מלך תמים סוד גאלה יפה= 

  

  =גימל+חית,תיו,פה,תיו,מם= ג +מתפתח

  מפו גילוי תחית המתים=

  

  =גימל + תיו , פה, יוד, מם, שין, מם, חית=  'ג+ יפת + שם + חם 

  =מגלים שפת מחי =  

  =גילתם מפו משיח =  

  גלוי מפתח שמים=  
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  ממשפחתי=  יפת+ שם + חם 

  =שמים  פתח= 

  =שפתי ממוח = 

  משיח מופת= 

  

  =גימל + דלת, ריש, שין=  'ג+  שרד

  גילה יש נשאר לתמיד=  

  

  =תיו , למד, סמך, הא=  הסלת

  =סוד אלהים  מתך ׁ=  

  =מלכי סוד האמת =  

  הסלת היום אדם=  

  

  = גימל+  תיו, למד, סמך, הא=  'ג+ הסלת 

  = גילה לי ממך סוד אמת =  

  =אלהים גלתי ממך סוד =  

  =הסלת ממך גילוי אדם =  

  =ממלכי גילה סוד אמת =  

  מילים סוד גאלה מתך ׁ=  

  

  =גימל + תיו , למד, סמך, פה, הא=  'ג+ הפסלת 

  =מפה מלכי גילה סוד אמת = 

  =אלהים דתי פו סגלה ממך = 

  =אהיה למד פו סגלתי ממך = 

  =סוף הגאלה לימדתי ממך = 

  =סוף דתי מילה גאלה ממך = 

  להים גילה ממך סוף דתא= 
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  =גימל + ואו , הא, יוד, למד, אלף=  'ג+ אליהו 

  =אליהו ואלי פו מגדל אדם )     = הנביא(

  =מיום גאלה אל דודי אלוף =  

  =אדם גילו לאדם פו אליהו =  

  אדם לאדם פו גלוי אליהו=  

  

  =גימל + תיו , למד, סמך, פה, הא=  'ג+ הפסלת 

  =ת גילה לי ממך פה סוד אמ= 

  =יהוה אמת מגדל מפסליך = 

  הפסלת ממך גילוי אדם= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, יוד=  'ג+ יגדל 

  גלתי מגדל מלים לדודי= 

  

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

  =אדם ילד פו גאלה ממלים = 

  מדודי פלא גאלה ממלים= 

  

  =גימל + יוד , חית=  'ג+ חי 

  =גילו מחידתי = 

  =גילוי מח דתי  =

  דתי לי יום חג= 

  

  =גימל + חית , בית, תיו, שין, יוד, ואו=  'ג+ וישתבח 

  =גילוי אות ודת יחיו בי נשמתי =  

  שנותי ויומי יחיו בי גאלת דת=  
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  =גימל + הא , נון, יוד, שין, הא, מם=  'ג+ מהשינה 

  =אני נשמה דמיון יום גאלה =  

  =יום גאלה אני דמיון נשמה =  

  =מהשינה אני גאל מדמיונו =  

  יום אדם ינון גאל מהשינה=  

  

  =גימל + הא , נון, יוד, שין, הא, מם=  'ג+ מהשינה 

  =גילוי אדני מאמון הנשמה =  

  גלוי מאדני אמון מהשינה=  

  

  =גימל + מם , ואו, למד, חית, הא, מם=  'ג+ מהחלום 

  חלום מדמים אמת יום גאלה=  

  

  =גימל + מם , ואו, למד, חית, מם=  'ג+ מחלום 

  מחלום מדמים גלוי אמת= 

  

  =גימל + הא , קוף, נון, אלף=  'ג+ אנקה 

  =נאנק גילה מפו אלוף = 

  פלא גאלה פו ינון קם= 

  

  =גימל + הא , קוף, עין, זין=  'ג+ זעקה 

  =לי ניזעק פו ימנה גא ׁ= 

  ינון יזעק מפי גאלה= 

  

  =מל גי+ הא , קוף, עין, צדיק=  'ג+ צעקה 

  =ניצעק פו יקדים גאלה =  

  קודמי יצעק פני גאלה =  
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  =גימל + הא , חית, נון, אלף=  'ג+ אנחה 

  =מאלי ינון פתח גאלה = 

  =אלי ינון מפתח גאלה = 

  נאנחתי מפו גאלה לי= 

  

  )ורוח אלהים מרחפת על פני המים(

  =גימל + מם , יוד, מם, הא=  'ג+ המים 

  מיום גאלה מדמים= 

  

  =גימל + אלף , צדיק, מם, נון=  'ג+ נמצא 

  =מקדם נמצא גלוי לפני = 

  יגאל לפננו מדמים קץ= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אין 

  =ולי ינון גואל פו אדם = 

  ינון אל ואדם פו גילו= 

  

  =גימל + הא , מם, ואו, למד, עין, תיו=  'ג+ תעלומה 

  =מי ואדם עולם האמת ניגלו י=  

  =ניגלה עולם אמת יומי ואדם =  

  =ימי עולם האמת ואדם ניגלו =  

  אדם וימי עולם האמת ניגלו=  

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  =עולם האמת פו יום אדם נגאל מילים = 

  עולם האמת פו יום מילים אדם נגאל= 
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  =גימל + למד , אלף, גימל=  'ג+ גאל 

  מגדל פלאמגלים לי = 

  

  =גימל + כף , שין, חית=  'ג+ חשך 

  =מחשך גילתי פני =  

  = גילתי נפשי מכח ׁ=  

  =מפני גילתי חשך =  

  =פני שם גילתי כח =  

  =משיח גילתי פניך =  

  =שפתי נגיל מחכי =  

  =חכם גילתי נפשי =  

  =כחי לי מגן שפתי =  

  =גילתי פני חשך =  

  מפיך גילתי נחש=  

  

  =גימל + יוד , ריש, ואו, אלף = 'ג+ אורי 

  =פו גילוי ישראל ואדם =  

  אורי מפו גלוי אל שדי=  

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  =פו יום גאל ישראל = 

  מפו יגאלו ישראל= 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, מם=  'ג+ מהתורה 

  =גלוי משמים אות אור אהיה =  

  =ים אמת גלוי אהיה ואור שמ=  

  =גאל יהוה אורי אות משמים =  

  =אורי אות שמים היום גאלה =  

  =אור אות משמים יהוה גאלי =  

  =יום אור שם יהוה יגאל אמת =  

  =אור שמי יהוה גאל יום אמת =  

  יהוה משמים יגאל אור אות=  

  

           כ -י   -ט  -ח  -ז   -ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

            =    

         ת        -ש  -ר  - ק  -צ  -פ  -ע  - ס  -נ  -מ  -ל 

  

  =ן רז קץ גאלה סוד משיח עטף בתכ ׁ= 

  =ן זה קץ גאל עם חי ט סדר בתכ ׁשפ ׁ = 

  =ן פשט זה קץ גאל סוד מח עברי תכ ׁ= 

  =רז סוד קץ  ןתכ ׁ משיח גאל טבע פה ׁ= 

  =זה קץ ןתכ ׁמשיח גאל טבע פו סדר = 

  סוד רז קץ חכם נטע בשפתי גאלה=

  

  פו תך ינון=נון , כף, תיו = ןתכ ׁ
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  =גימל + נון , כף, תיו=  'ג+ ן תכ ׁ

  =ינון מפו גילתך = 

  =מפיך תגלו ינון = 

  =ך פניו ניגלו מתו= 

  =ן גלוי פניו מתכ ׁ= 

  ן מפניוגלוי תכ ׁ= 

  

  =גימל + ואו , יוד, נון, פה, מם=  'ג+ מפניו 

  =יום ינון גאל פו מדומה = 

  ליום מדומה פו ינון גא= 

  

  =  חומרי גאלה= גאלה מרוחי = ' ג+ רוח אלהים 

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

  =אדמה רוח מים אש לימדו לי פו גאלתי = 

  =אדמה רוח מים אש ילד לי פו גלוי אמת = 

  אדמה אויר מים אש ילדו גלוי למפתח= 

  

  =גימל + ריש , סמך, ואו, מם, הא, מם=  'ג+ מהמוסר 

  =אור משמים ממך סיום גאלה =  

  ויאמר שמי מאום ממך סגלה=  

  

  =גימל + מם , למד, עין=  'ג+ לעם = ם על ׁ

  מגדל ימים נעלם=  

  

  =גימל + בית , ואו, טית, הא, מם=  'ג+ מהטוב 

  =הטוב מיומי גאלתי אמת = 

  יומי מהטוב גאלתי אמת= 
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  =גימל + ריש , ואו, אלף, הא, מם=  'ג+ מהאור 

  =אורי פו אלי ממש גאלה מ= 

  =יום גאלה ממש אור פלאי = 

  =אור יום מאש מגלה פלאי = 

  =אור יום ממש פלאי גאלה = 

  אור ממש פלאי יום גאלה= 

  

  =גימל + שין , אלף, מם=  'ג+ מאש 

  =מנפש גאל מלים = 

  =מלים גאלים נפש = 

  פנים גאל שלמים= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית=  'ג+ חיים 

  =גדל חיים ויום דתי מ= 

  גילוי דודי מחיים= 

  

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

  =וגילוי תמים רוח אש אדמה מים = 

  =יומי תם גילו רוח אש אדמה מים = 

  =מיומי יתגלו רוח אש אדמה מים = 

  ימותיו רוח אש אדמה מים= 

  

  =ימל ג+ יוד , מם, ואו, יוד, מם=  'ג+ מיומי 

  דודי ויומו מגלים מאום= 
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  =גימל + חית , ואו, ריש, הא, מם=  'ג+ החומר = מהרוח 

  =מהאור גילוי משיח אמת =  

  =תי החל אור גשמי יום אמִ =  

  =אור אמיתי החל יום גשם =  

  =מושג אמיתי החול אור =  

  =האור גילוי משיח אמת =  

  =משיח אמיתי גואל תורה =  

  =רוח אלהים  אמת יגשימו=  

  =יום אש גאל חיים מתורה =  

  =רוח אלהים גשמי ואמיתי =  

  =רוח אלהים מושג אמיתי =  

  =מרוח אלהים משיג אותי =  

  =חומר אלהים משיג אותו =  

  =גילוי האור ממשיח אמת =  

  =יום אש גאל תורה מחיים =  

  =מיום חיים גאל אש תורה =  

  =יום משיח יורה אמת =  

  =משיח מאור האמת  גילוי=  

  גילוי משיח אמת מהאור=  

  

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

  =גילוי סודך לימדו אמת =  

  ויום מלאך סגלת דודי=  

  

  = גימל + מפ ,יוד ,יוד ,חית = ג+ חיים

  מגדל חייםויום דתי =      

  גילוי דודי מחיים =     
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  = גימל + מם ,יוד ,ריש ,מם ,ואו ,חית ,הא = ג + החומרים

  גילוי תמים רוח אש מים ואדמה =

  יום תם גילוי רוח אש מים אדמה =

        מיומי יתגלו מים רוח אש אדמה =

                                                                    

  =גימל + ריש , מם, ואו, חית, הא=  'ג+ החומר 

  =יש אור גואל מחיה מתים = 

  איש גאל מחיה מתים אור= 

  

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

  =מגלים מחים האמת =  

  =מגאלה מחים מתים =  

  =מהמח מגלים אמתי =  

  מהמח גאל תמימים=  

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הא, מם=  'ג+ מהאור 

  =שמי אלהים גאל פו מאור = 

  =אור אלהים גאל פו שמים = 

  =שמי מאור אלהים גאל פו = 

  = אור אלהים יגאל פו ממש = 

  =אור אלי פו גאלה משמים = 

  =אלי גאלה פו אור שמים = 

  =ויאמר האל גאל פו שמים = 

  גאלה משמים פו אור אלי= 
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  =גימל + ריש , מם, ואו, חית, הא=  'ג+ מהרוח = החומר 

  =רוח אלהים מושג אמיתי = 

  =ורוח אלהים משיגי אמת = 

  =תי ואמִ  רוח אלהים גשמי= 

  =חומרי אלהים אות גשמי = 

  =אות אלהים חומרי גשמי = 

  =אות אלהים גשמי מרוחי = 

  =אות אלהים מגשים רוחי = 

  =ואמת יגשים רוח אלהים = 

  רוח אלהים מגשים אותי = 

  

  =גימל + חית , מם, הא=  'ג+ המח 

  גאל מחיה מתים= 

  

  =גימל + למד , אלף, גימל, הא, מם=  'ג+ מהגאל 

  מגדל פלא מדמים לי גאלה= 

  

  =  שמו גאוני= אינו מושג = אינו גשום 

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

  =מולנו פו יום אל אדני שמו גאוני = 

  מולנו פו יום אל אדני אינו מושג= 
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  =גימל + ריש , ואו, אלף, הא, מם=  'ג+ מהאור 

  =אלי מפו משמי אור גאלה = 

  =פו אור שמים גאלה אלי מ= 

  =שמי אלהים מפו אור גאל = 

  =אור שמים פו אלהים גאל = 

  =אלי פו ממש גאלה מאורי = 

  =אור אלהים ממש יגאל פו = 

  =אלהים פו ממש יגאל אור = 

  =ויאמר אלהים פו שם גאל = 

  ויאמר אלי פו גאלה ממש= 

  

  =גימל + ואו , מם, שין=  'ג+ שמו = מושג 

  = מלים אינו מושג= 

  =אינו מושג מלים = 

  =אנו גלוי משמים = 

  =גלוי שמי מאמון = 

  =שמים אמון גלוי = 

  =יום יגאל משמנו = 

  =אל מימי מושגנו = 

  ימי אל שמו מוגן= 

  

  =גימל + חית , ואו, ריש=  'ג+ רוח 

  =גילתי אור ומשיח = 

  =גילוי אמת יש רוח = 

  גילוי תאור משיח= 
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  =גימל + למד , מם, עין, למד=  'ג+ לעמל 

  =נלמד מדע גלם מילים = 

  למד מדע מלים נגלים= 

  

  =גימל + תיו , ואו, ריש, צדיק, נון, הא=  'ג+ הנצרות 

  =י ישו יגאל הנצרות וקוני מאד ׁ= 

  י קוני יגאל ישו והנצרותמאד ׁ= 

  

  =גימל + תיו , פה, חית, ריש, מם=  'ג+ מרחפת 

  =פתר גילוי שמחיה מתום = 

  =ח פתר מתום גילוי המשי= 

  =ימי שמי מגלים פתח תורה = 

  =שמי מגלים פיתחי תורה = 

  =גלם תורה ימי שפת חיים = 

  תורה מגלים שפתי חיים= 

  תורה  פיתחי שמים=חפתמר

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח 

  =דמיוני גילה משיח אמת = 

  =דין גילה יום משיח אמת = 

  יום דין גילה משיח אמת= 

  דמיוני גילה משיח אמת=

  

  =גימל + מם , צדיק, עין, הא=  'ג+ העצם 

  =עם דמין ימי קץ גאלה = 

  =נקדם גאלים מימי עצם = 

  מימי דין עם קץ גאלה= 

  עם דמין ימי קץ גאלה=
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  =גימל + מם , למד, סמך, יוד, אלף, הא=  'ג+ האיסלם 

  =סוף גאלה מלכי מלמדים אדם = 

  =לים סוף גאלה מאדם מלכד מי= 

  האיסלם מגלים פו אדם מלכד= 

  

  = גימל + תיו ,ואו ,צדיק ,נון ,הא =' ג + הנצרות

  ישו יגאל הנצרות וקוני מאדי= 

  מאדי קוני יגאל ישו והנצרות=

  

  =גימל + תיו , ואו, דלת, הא, יוד, הא=  'ג+ היהדות 

  =גילוי אל אות אדם והיהדות = 

  אות אדם גילוי אל והיהדות= 

  

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

  =מאמת מגלים פו אלהים = 

  =מהאמת מגלים יום פלא = 

  =מיום האמת מגלים פלא = 

  מאום למגלים אמת יפה= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת 

  =מגלים לי פו אמת = 

  =גאלתם פו מילים = 

  =גלוי תמים מפלא = 

  =גלוי מפלא תמים = 

  =מפו לי גאל תמים = 

  מפו גאלת מילים= 
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  =תיו , מם, אלף=  אמת

  =פו אל תמים = 

  =מפו לי אמת = 

  אלוף תמים= 

  

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

  =האמת גאל פו מילים = 

  =פו אלהים גאל תמים = 

  =האמת גאל פו לימים = 

  )'תמים תיהיה עם ה(האל פו גאל תמימים = 

  

  =גימל + מם , ודי, מם, תיו, הא=  'ג+ התמים 

  =מדומים גילו יום האמת = 

  יום מדומים גילו האמת= 

  

  =גימל + ריש , בית, ואו, חית, מם, הא=  'ג+ המחובר 

  גאלתי אימותי שמי המחובר= 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =גלתי אל ילד מפתח = 

  אל למד גילתי פתח= 

  

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

  אדני גדול ופניו מול אין ויש= 
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  =גימל + נון , יוד, אלף, שין, יוד=  'ג+ יש אין 

  =אדני ילד פו גלוי שם ינון = 

  =ינון ילד פו גלוי שם אדני = 

  =ינון גאל לפניו שם דודי = 

  = )שלום =לו שם (= ינון גאל פני דודי שלום = 

  =ינון גאל דודי לו מנפשי = 

  =י גלוי פני שמנו אני לדוד= 

  =ינון גלוי אל מנפש דודי = 

  אל גלוי ינון מנפש דודי= 

  

  =גימל + בית , ריש, ואו, עין, מם, הא=  'ג+ המעורב 

  =מאמת גילוי יש אין המעורב = 

  =מעורב יום אמת גילה יש אין = 

  =יש אין גאל תורה  יום עמי בם= 

  =יום עם גילתי אור נביא משה = 

  =גאלת משה עניו ימים אור  בי = 

  =באור גאלתי ימי ממשה עניו = 

  מימי גאלת המעורב יש ואין= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ המשיח = שימחה 

  =יום דין גילה משיח אמת = 

  =יש דין יגאל מחיה מתים = 

  =דין ישו גאל מחיה מתים = 

  =יש אין גדול מחיה מתים = 

  =אדני גילה משיח ותמים = 

  =אני משיח מגלה יום דתי = 

  ים דתי אני מגלה משיח= 
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  =גימל + הא , פה, יוד, מם, ואו, יוד, מם=  'ג+ מיום יפה = הימים פו 

  מיום האדם פו ומיד יום גאלה= 

  

  =גימל + חית , ואו, ריש, הא, מם=  'ג+ מהרוח = החומר 

  =גילוי אור המשיח מאמת = 

  =אור גאלה ומשיחי תמים = 

  =אמת גילה אור  יום משיח= 

  משיח אומר הגילוי אמת= 

  

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

  =גילוי אור אדם שמו מחיה מתים = 

  =גילוי אור שמו אדם מחיה מתים = 

  =גילוי תמים אדמה אש מים ורוח = 

  =גילוי אור המוח שמי אדם תמים = 

  =גילוי מימות אדמה מים אש ורוח = 

  מיום גילתי אדמה אש מים ורוח= 

  

  =גימל + סמך , אלף פה, הא=  'ג+ האפס 

  =פי גילה ממך סוד פלא = 

  גאל ילד ממך סוף יפה= 

  

  =גימל + יוד , סמך, פה, אלף, הא=  'ג+ האפסי 

  =גאלה יפה ממך סוד פלאי = 

  פלא מימי גאלה סודך פה ׁ= 

  

  =גימל + יוד , פה, ואו, סמך=  'ג+ סופי 

  =גאלה וסופך מיד יום = 

  סוד מפיך ויום גאלה= 
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  =גימל + נון , ואו, יוד, צדיק=  'ג+ ציון 

  =גילו קוני ונמצא דודי = 

  =גילו קוני מצאנו דודי = 

  נמצא גלוי קוני ודודי= 

  

השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו (

  )שחולת אהבה אני

  =גימל + מם , יוד, למד, ןשי, ואו, ריש, יוד=  'ג+ ירושלים 

  =שמי דודי נולד גילוי אור משמים = 

  =דודי שמנו ילד גילוי אור משמים = 

  דודי נולד גילוי שמי אור משמים= 

  

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

  יום גאלה ויום אמת= 

  

  =גימל + תיו , יוד, למד, כף, תיו=  'ג+ תכלית 

  =י גילוי מלת דודי פו מתכ ׁ= 

  =תכלית מפו גילוי מדודי = 

  =פו תגלית דודי יום מלכי = 

  ימי דודי פו תגלית כלום= 

  

  =גימל + למד ,אלף , ריש, שין, יוד=  'ג+ ישראל 

  =דל פו שרש למילים אדני גי= 

  

  =גימל + הא , עין, ואו, טית=  'ג+ טועה 

  טועה אני גילוי אמת= 
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  =גימל  +למד , אלף, ריש, שין, יוד=  'ג+ ישראל 

  =ישראל מגלים לי נפש דודי = 

  =ישראל לי מיד נפשי ומגדל = 

  =יומי ילד נפש מגדל ישראל = 

  =אלי ישר לי מיד נפש ומגדל = 

  =אני פו שלם ישיר ילד מגדל = 

  =אל ישר לימד מיד גלוי נפש = 

  =ישראל ילד מיד גלוי מנפש = 

  =אדני פו ישיר לי מגדל שלם = 

  י ישירילד פו מגדל שלם אנ= 

  

  = גימל + הא , מם, יוד, מם, תיו=  'ג+ תמימה 

  ) =פרה אדומה תמימה(= 

  =מיום אמת גילה דומים = 

  מדומה יתיאמ מיומ= תמימה

  

  =הא , מם, דלת, אלף=  מהאדֻ 

  =אמת  אל למד פה ׁ= 

  למדה פלא אמת= 

  

  =הא , ריש, פה=  פרה

  =רש אהיה פִ = 

  =אישה פרה = 

  =היא שרפה = 

  =האור שפה = 

  האפר היש= 

  השפה אור=
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  =גימל + הא , ריש, פה=  'ג+ פרה 

  גילה מלמד פלא=גילה מאיר שפה = 

  

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף=  'ג+ מה אדֻ 

  מלמד גילה פלא אמת= 

  

  =גימל + הא , מם, יוד, מם, תיו=  'ג+ תמימה 

  =מיום אמת גילה דומים = 

  גילה דומים מיום אמת= 

  

  =  פרה אדמה תמימה

  מה המתיםהאפר דִ = 

  

  =גימל + קוף , חית=  'ג+  חק ׁ

  גילתי מפו חק ׁ = 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורה 

  =אור האות גילוי שמי = 

  =גילוי האות אור שמי = 

  =גילוי אמת שיוה אור = 

  =יום איש יגאלו תורה = 

  שויתי אור יום גאלה= 

  

  =גימל + א ה, ריש, ואו, תיו, הא, מם=  'ג+ מהתורה 

  =שמי יהוה גאל אמת אור יום = 

  אור שמי יהוה אמת גאל יום= 
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  =גימל + דלת , ואו, מם, יוד, למד=  'ג+ לימוד 

  לימוד דת ממול גילו אדם= 

  

  =  תגלה מח ׁ= ' ג+  חת ׁמהלֻ = מתחלה 

  =גימל + תיו , חית, למד, הא, מם= 

  = גילוי דת אמת ממילה מח ׁ= 

  =גאל מחיה מתים מדתו = 

  =יום לדת גאל מחיה מתים = 

  =יום דת גאל למחיה מתים = 

  =האמת גילו דת מילים  מח ׁ = 

  =מתחלה גאלתם מיד יומי = 

  =מתחלה מיד גילוי מאמת = 

  = גאלתי ימים מלדות המח ׁ= 

  =גאלת יומי  למדתי מהמח ׁ= 

  =גילוי דת מילה  אמת ממח ׁ = 

  = דת מלים יום גאלת המח ׁ= 

  יליםגאלת דת מ יום המח ׁ= 

  

  =גימל + תיו , חית, למד, הא=  'ג+ חת הלֻ = התחל 

  =מיד התחל גילוי אמת = 

  חת מיד גילוי אמתהלֻ = 
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  =תיו , חית, למד, הא=  חתהלֻ 

  =התחל מיד גילוי אמת = 

  =חת מיד גאלת יומי הלֻ = 

  = גילוי אמת ילדת המח ׁ= 

  = גאלת יומי ילדת המח ׁ= 

  = גילוי אמת לי דת המח ׁ= 

  =האמת  ילוי דת לי מח ׁג= 

  =גילוי דת למחי האמת = 

  =גאלת יומי למחיה אמת = 

  =מחיה לדת יום גאלתי = 

  =גילוי דת אמת לי המח = 

  יום לדת גאל מחיה מתים=מהלחת

  

  =גימל + הא , אלף, ריש, נון=  'ג+ נראה =  הארן ׁ

  =אמר לי ינון גאל שפה = 

  =אל נראה גילוי מנפש = 

  =אלהים  רש ינון גאלפִ = 

  ינון פירש גאלה מאל= 

  

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

  =מגדל מלים מהאמת = 

  =דממה למגלים אמת = 

  =גאלת מלים דממה = 

  מגלים אמת לדממה= 
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  =גימל + טית , קוף, שין=  'ג+ שקט 

  =גילתי פו שמי קטן = 

  =גילוי קטן משפתי = 

  =גילתי שקט מפניו = 

  =ושקט גילתי פנים = 

  =גילתי פניו משקט = 

  מפניו גילתי שקט= 

  

  =גימל + הא , טית, ואו, שין=  'ג+ שוטה 

  שוטה אמיתי יגאלנו= 

  

  )תורה שבעל פה(=גימל + הא , פה, למד, עין, בית=  'ג+ פה - בעל

  =בעל אמת יפה ניגלה מיד = 

  בעל פה מיד ניגלה אמתֹ = 

  

  =גימל + הא , פה, למד, עין=  'ג+ על פה 

  נעלם ופה מיד גאלה =

  

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

  =בי אימות הוא והיא וגואל אותו = 

  בו אימות הוא והיא וגואל אותו= 
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  =גימל + כף , שין, חית, ואו=  'ג+ וחשך 

  =נחש  יומי יגאל פו תך ׁ= 

  =כי ופני משיח גאל תוֹ = 

  =י כנמשיח יגאל פו תוֹ = 

  =ח נפשי גילוי אמת כוֹ = 

  = גילוי נפשי מאות כח ׁ= 

  חכם אות גילוי נפשי= 

  

  =גימל + עין , גימל, ואו, שין, מם=  'ג+ משוגע 

  =גילוי משמים ינון גאל עם = 

  =גילוי עמי נגאלנו משמים = 

  =ינון גאל ימים למשוגעים = 

  =ינון גאל מילים משוגעים = 

  =מינון גאל ימי עולם גשמי = 

  ינון גאל ימי עולם גשמים= 

  

  =גימל + יוד , נון, פה=  'ג+ פני 

  יום גדל ׁ  ינון פה ׁ= 

  

  =גימל + נון , ואו, עין, גימל, שין=  'ג+ שגעון 

  =ש גילוי יום ינון נגאל מענ ׁ= 

  =שגעון מילים ינון יגאלנו = 

  =אל  שגעון מימי ינון גילנּו= 

  =שגעון מימי אל גילנו ינון = 

  =מי ינון ניגאלנו עולמי גש= 

  =אלי נוגע שמים גילנו ינון = 

  ינון נוגע שמים גילנו אלי= 
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  =גימל + ואו , יוד, נון, פה, מם=  'ג+ מפניו 

  =ינון פו הוא מיום מגדל = 

  =יום ינון גאל מדומה פו = 

  יום מדומה ינון גאל פו= 

  

  =גימל + דלת , ואו, בית, כף, הא=  'ג+ הכבוד 

  =ת אלהים דתך פו ובי גאל= 

  =אמת ילד פו בתוכי גאלה = 

  =ילד בך פו את גלוי האמת = 

  =גאלתי פו ילדי בך האמת = 

  האמת פו ילדי בך גאלתי= 

  

  =גימל + דלת , ואו, בית, כף=  'ג+ כבוד 

  =בך פו גילוי לדת אמת = 

  =גילוי לב דתך פו אמת = 

  =לבך פו יום גאלת דתי = 

  =מתוך לבי פו דת גאלי = 

  =פו בו גאלת דתי מלכי = 

  =דתי בו פו גאלת מלכי = 

  בכלום פו גאלתי דתי= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא, מם=  'ג+ מהמשיח 

  =דמותי מהמשיח נגאל ימים = 

  ניגאל ימים מדמות המשיח= 

  

  =גימל + נון , טית, שין, הא, מם=  'ג+ מהשטן 

  =ימי אמת ינון גילה שטן = 

  מתימי ינון גילה שטן א= 
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  = גאלת יום= גיל אמת = אות גימל = ' ג+ ולי אמת 

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

  =אמת גילו פו אל ומלים מדודי = 

  גאלת יום פו אל ומלים מדודי= 

  

, 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

  ) =אותיות שמהן יוצא הצרוף הבא כח ׁ כ"סופית סה' ג+ אותיות  22(ץ 

  =קץ עם נגד שטן  אות גימל צרף כסף זהב כח ׁ= 

  =קץ עם נגד שטן  גילו אמת צרף כסף זהב כח ׁ= 

  =יום גאלת עם צרף כסף זהב כח קץ נגד שטן = 

  =קץ עם גילו כח נגד שטן אמת צרף כסף זהב = 

  =עם צרף כסף זהב גילו קץ כח נגד שטן אמת = 

  =ף כסף זהב גאל קץ שמיטת גן עדן חכם צרו= 

  =חכם צורף זהב כסף גאל קץ שמיטת גן עדן = 

  צורף כסף זהב גאל קץ שמיטת גן עדן מכח ׁ= 

  

  =גימל + שין , ריש, דלת, הא, מם=  'ג+ מהדרש 

  דת ישראל ניגלה משמים= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא, מם=  'ג+ מהסוד 

  מהאמת גילו ממך סוד אל= 

  

  =גימל + טית , שין, פה, הא, מם=  'ג+ מהפשט  = המשפט

  תימנפשי גילה מטה אמִ = 
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  =גימל + זין , מם, ריש, הא, מם=  'ג+ מהרמז 

  =ש מגלים ימי הזמן מרא ׁ= 

  = ש זמן הימים מגלים רא ׁ = 

  מגלים זמן האיר שמים= 

  

  =גימל + בית , הא, זין, הא, מם=  'ג+ מהזהב 

  ימי אמת ניגאל מהזהב = 

  

  =גימל + פה , סמך, כף, הא, מם=  'ג+ מהכסף 

  ממכם גאל יפה מהכסף= 

  

  =גימל + למד , אלף, ריש, שין, יוד=  'ג+ ישראל 

  =ישראל פני שדי ליום מגדל = 

  ישראל נפשי ילד יום מגדל= 

  

  =גימל + הא , אלף, יוד, ריש, בית, מם=  'ג+ מבריאה 

  =גילוי בריאה פלא דת משמים = 

  יגאל דתי משמיםבריאה פו = 

  

  =גימל + הא , ריש, יוד, צדיק, יוד, מם=  'ג+ מיצירה 

  =יצירה שדי גאל מיד יום קדום = 

  יצירה מיד איש ומגדלי קדום= 

  

  =גימל + הא , יוד, שין, עין, מם=  'ג+ מעשיה 

  =מדי שגי ינון אלהים עִ מֻ = 

  מדישגי אלהים ינון עִ מֻ = 
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  =גימל + תיו , ואו, למד, ודי, צדיק, אלף, מם=  'ג+ מאצילות 

  =אצילות אלי פו מיד יום מגדל קדום = 

  אצילות פו מיד יום מגדל אלי קדום= 

  

  =גימל + הא , מם=  'ג+ מה 

  =גם אלהים = 

  מימי גאלה= 

  

  =למד , מם, יוד, גימל=  גימל

  מגדל לומד ימים= 

  

  =  גורמי שפה= ' ג+ מהפירוש 

  =גימל +  שין, ואו, ריש, יוד, פה, הא, מם= 

  =שג ראשוני יהוה אלי פו מיד ממֻ = 

  =יהוה ראשוני גאל פו מיד שמים = 

  =שמי יהוה יגאל ראשון מפו מיד = 

  יהוה שמי גאל ראשוני מפו מיד= 

  

  =  'ג+ קוני מאום = אינו מקום 

  =גימל + מם , ואו, אלף, מם, יוד, נון, ואו, קוף= 

  =מיום אל קדמון ופניו גילו מאום = 

  =ם גילו פו אל קדמון ופניו ממאו= 

  =ממאום יומו קדמון ופניו גאל לי פו = 

  קדמון ופניו גילו יום פלא ממאום= 
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  =גימל + הא , למד, יוד, חית, תיו, מם=  'ג+ מתחילה 

  )מתחילה יום דודי אמת = מתחילה(

  =מגדל חידותי יום מילה אמת = 

  מגדלי אמת יום חידות מילה= 

  

  =גימל + הא , ריש, הא, ואו, יוד=  'ג+  הרהיוֹ 

  איש אדם גילו אור יהוה = 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  מגדל מילים מלדת גלם= 

  

  =גימל + הא , בית, כף, ריש, מם, הא=  'ג+ מהברכה = המרכבה 

  =אהיה מברך מימי שפת גאל = 

  =השמים  אמת יפה גאל יברך= 

  גאלה יפה אמת בירך שמים= 

  

  =  'ג+ קוני מאום = נו מקום אי

  =גימל + מם , ואו, אלף, מם, יוד, נון, ואו, קוף= 

  מיום אל קדמון ופניו גילו פו מאום= 

  

  =גימל + קוף , ריש, יוד=  'ג+  ירק ׁ

  שדי פו גילוי מקר ׁ= 

  

  =גימל + ריש , חית, שין=  'ג+  שחר ׁ

  =נשיר גילתי משיח = 

  יש משיח גילתי נר= 
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  =גימל + נון , בית, מדל=  'ג+ לבן 

  מגלים לב דת ינון= 

  

  =גימל + בית , הא, צדיק=  'ג+  צהב ׁ

  ימי גאלה בי קץ דת= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף=  'ג+  אדם ׁ

  מגאל מתפלל מיד= 

  

  =גימל + למד , חית, כף=  'ג+  כחל ׁ

  מלכי יפתח מגדל= 

  

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

  =גילה את סוד שלי  אור ממך= 

  =סוד שלי גילה ממך את אור = 

  =סוד אמת גילה משכלי אור = 

  =אור גילה משכלי סוד אמת = 

  =ישראל גילו האמת מסודך = 

  סוד ישראל יום גאלה מתך ׁ = 

  

  =גימל + נון , נון, ואו, חית=  'ג+ חונן 

  חנון ויום גאלת ינון=חנון ואמת גילו ינון= 

  

  =גימל + למד , ואו, בית, מם, הא=  'ג+ המבול 

  לומדים אמת ביום גאלה= 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, מם=  'ג+ מהתורה 

  =יום יהוה אמת אור שמי גאל = 

  =משגי אלהים האות אור יום = 

  =יום אור גאל שמי יהוה אמת = 

  יום אור שמי יהוה גאל אמת= 

  

  =גימל  +תיו , יוד, למד, כף, תיו, הא=  'ג+ התכלית 

  =התכלית מדודי יגאל פו יום = 

  דודי לי גילוי האמת פו מתך ׁ= 

  

  =גימל + יוד , דלת, ואו, דלת=  'ג+ דודי 

  לדות אמת גלוי לדודי= 

  

  =גימל + חית , מם, צדיק, הא=  'ג+ הצמח 

  =מצאת חיים קדם גילה = 

  =י גילה קדם מציאת מח ׁ= 

  =צמח יקדים גילה אמת = 

  תיםגאל צדיק מחיה מ= 

  

  =גימל + חית , מם, הא=  'ג+  המח ׁ

  גאל מחיה מתים= 

  גילה מחים אמת=

  

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

  מהאמונה ואני פו גאל ממאום= 
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  =גימל + חית , יוד, מם, צדיק, מם, הא=  'ג+ המצמיח 

  =מיום קץ גאלה מחיים מיד דת = 

  =ץ גאלה מדת מחיים מיד יום ק= 

  =י מדמה מיד קץ אמת גילוי מח ׁ= 

  יחיה מתים מצא יום קדם גדל ׁ= 

  

  =גימל + חית , מם, צדיק, הא, מם=  'ג+ מהצמח 

  =קץ גאלה מחים מיד מתים = 

  =מחים מיד מתים קץ גאלה = 

  =מקץ גאל מחיה מיד מתים = 

  =מחי גילה אמת מדמים קץ = 

  =מחי גילה מדמים קץ אמת = 

  = לה מציאת מח ׁמימי קדם ג= 

  קץ גאל מדמה מתים חיים= 

  

  =גימל + כף , למד, מם, הא=  'ג+ המלך 

  =ממכם פלאי המגדל = 

  ממכם מגדל אל יפה= 

  

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

  =אמונה מאל נגאל פו יום = 

  ינון גאל פו מאום מהאל= 

  

  =גימל  +חית , ואו, ריש, הא, מם=  'ג+ מהרוח = החומר 

  =יום גילה אור משיח אמת = 

  =יש אור וגאל מחיה מתים = 

  =יום גאל משיח יורה אמת = 

  גילוי האור ממשיח אמת= 
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  =גימל + הא , ריש, חית, תיו, מם=  'ג+ מתחרה 

  =גאלתי תורה מימי משיח = 

  =משיח ימי גאלה מתורתי = 

  =ימי משיח גאלה מתורתי = 

  משיח אמיתי מגלה יותר= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הא, מם=  'ג+ ר מהאו

  =פלא גאלה אור יום משמי = 

  מאור אלי פו גאלה משמי= 

  

  =גימל + גימל , יוד, שין, מם, הא=  'ג+ הגשמי = המשיג 

  =דינים משמים גילו גאלה = 

  =דיני מילים גאלו המשיג = 

  דיני מילים גאלו הגשמי= 

  

  =גימל + נון , יוד, דלת, הא, מם=  'ג+ מהדין 

  =מגלים לדת האדם וינון = 

  יום האדם מגלה לדת ינון= 

  

  מהאמונה ואני פו גאל ממאום=ג+מהאמונה

  

  =גימל + עין , ריש, הא, מם=  'ג+ מהרע 

  =אין אלהים משיג רע = 

  אלהים אני משיג רע= 

  

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

  מגדלים מינון יום גאלה= 
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  =גימל + גימל , יוד, הא, נון, מם, הא=  'ג +המנהיג 

  =ינון מאדם מגלה יומי גאלה = 

  מיום גאלה גילה אדם מינון= 

  

  =גימל + ריש , שין, ואו, אלף=  'ג+ אושר 

  =מגילוי אלי אושר נפש = 

  =מאושר יגאלו לי נפשי = 

  =אורי שלם יגאלו נפשי = 

  =יום גאל ישראל ונפשי = 

  יום ישראל יגאלו נפש= 

 
  קוני מאום= אינו מקום   ------- שמו גאוני   =  אינו מושג  

  נו אורימח ׁ = אינו חומר   ------- נברא יהוה  = אינו הברה   

  יום אנׁש= אינו שם   

  

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

  =מעולם יום גאלה מאדני = 

  =יום עולם אלהים גן אדם = 

  ום גאלהמאום לי מעדן י= 

  

  =גימל + הא , למד, עין, נון=  'ג+ נעלה 

  =אלהינו מלים גן עדן = 

  ינון מעל דמין גאלה=ינון אדם ניגלה לעם = 

  

  =גימל + חית , צדיק, נון, הא=  'ג+ הנצח 

  =צח גילתי קוני האדם נִ = 

  קוני נצח גילתי האדם= 
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  =גימל + חית , צדיק, נון, מם, הא=  'ג+ המנצח 

  =גילה מיד קוני מנצח אמת = 

  =קוני גילה מיד מנצח אמת = 

  נצחוני אמיתי גלה מקדם= 

  

  =גימל + נון , מם, יוד, סמך, הא=  'ג+ הסימן 

  גאלה מימים מסוד נכון= 

  

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

  =מדומים מגלים מודים = 

  =גם מלים דומים מודים = 

  מלים מדומים גודמים= 

  

  =גימל + הא , למד, גימל, סמך, מם, עין=  'ג+ עם סגלה 

  =ילד ממכם מגלים סימן גאלה = 

  =סימן גאלה ממלך מגדל מילים = 

  =סימן מגדל מילים ממלך גאלה = 

  מסימן גאלה מלך מגדל מילים= 

  

  =גימל + הא , מם=  'ג+ מה 

  גם מאלהים=גאלה מימים = 

  

  =גימל + מם , גימל=  'ג+ גם 

  גם גלם מילים = 

  

  =גימל + למד , מם, יוד, גימל=  'ג+ גימל = גם לי 

  גם לדודי גלם ממילים= 
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  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  =מיומו גילו אדם = 

  יגדלו יום מאום= 

  

  =גימל + הא , דלת, חית=  'ג+ דה חִ 

  =תחילת גאלה מיד = 

  גאלת חידת מילה= 

  

  =ל גימ+ הא , דלת, חית, מם=  'ג+ חדה מִ = חמדה 

  =גאל למד תחיה מתים = 

  =גאלת מלים מחיה דת = 

  =גאלת דת מחיה מלים = 

  =מתחילים דת מגאלה = 

  מתחילים גאלה מדת= 

  

   = 'ג+ אני מתורה = ' ג+ תורה מאין 

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

  =תי לנו פו גילוי יום אדם הראשון אמִ = 

  =אדם הראשון  תי יוםלנו פו גילוי אמִ = 

  =אדני לי פו יום גלוי אות ראשונה = 

  =אדני ואות ראשונה פו מגלוי מלים = 

  =ימי גדולים יומנו פו אות אלף ראשונה = 

  =אדני ואות ראשונה פו מגלוי מלים = 

  אדני יום מלים פו גלוי אות ראשונה= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, הא=  'ג+ המקום 

  וםמקום יפה וגאל ממא= 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, נון, מם, הא, מם=  'ג+ מהמנורה 

  =ויאמר משה גאלה מינון מאום = 

  =ויאמר ינון גאלה ממשה מאום = 

  אני משה המורם מאום יגאלנו= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, הא, מם=  'ג+ מהברית 

  =יום משה יגאל בי מיד תורתי = 

  יום תורתי משה יגאל בי מיד= 

  

  =גימל + נון , ואו, ריש, אלף, הא, מם=  'ג+ מהארון 

  =מאל משה גאלים פו אור ינון = 

  =מאל ינון גאלים פו אור משה = 

  ינון גאלה פו ישראל ממאום= 

  

  =גימל + נון , כף, שין, מם, הא, מם=  'ג+ מהמשכן 

  משה גאל ממכם פנים ינון= 

  

  =גימל + שין , דלת, קוף, הא, מם=  'ג+ ש מהקד ׁ

  =גאלת משה לפני יום קדם = 

  גאלת משה לי פנים קדום= 

  

  =גימל + מם , יוד, בית, ואו, ריש, כף, הא, מם=  'ג+ מהכרובים 

  =משה בי אמת ממך פו מיד גילוי אור = 

  משה בי אור ממך פו מיד גילוי אמת= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, מם=  'ג+ מסוד 

  כלום מגלים סוד אמת= 
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  =גימל + נון , יוד, אלף, מם=  'ג+ מאין 

  מאדני נגלו פו מילים= 

  

  =  'ג+ נבראה מהברה 

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

  =אני בימי גאלת שפה מבריאת מילה ראשונה = 

  =גאלת שפה בימי בריאת מילה ראשונה מאין = 

  =ימי נביא מבריאת מילה ראשונה גאלת שפה = 

  =מילה ראשונה מאין בימי גאלת שפה  בריאת= 

    בימי גאלת שפה בריאת מילה ראשונה מאין= 

  

  =גימל + ריש , קוף, שין=  'ג+ שקר 

  =גילוי שקר מנפשי = 

  =פני שמי שקר גלוי = 

  =פנים שקר יש גלוי = 

  פנים יש שקר גלוי= 

  

  =גימל + עין , ואו, זין, עין, זין, מם=  'ג+ מזעזוע 

  =י ינון וגאלנו עמי זמני זעמ= 

  זעמי יזמין עימנו ינון גאל= 

  

  =גימל + יוד , למד, הא, מם, כף, חית=  'ג+ חכמה לי = כח מילה 

  =פו מיד כח מילה מגדלי אמת = 

  =יום ממך ילד מיד פתח גאלה = 

  =ממך ילד מיד פתח גאלה = 

  ימי אל דודי מגלה ממך פתח= 
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  =גימל + ו תי, חית, תיו, פה, מם, הא=  'ג+  המפתחת ׁ

  =יומי פו גאלה תחית המתים = 

  יום גאלתי פו תחיה מתים= 

  

  =גימל + ריש , שין, ואו, אלף, הא=  'ג+ האושר 

  =נשמה וגאלה פירושי אלי = 

  =גאלי יש פו מילה ראשונה = 

  =גילוי שפה ראשונה מאלי = 

  =גילוי נפלא שם יהוה ראש = 

  =ראש נפלא גילוי שם יהוה = 

  =גילוי נשמה  אלי אור שפה= 

  =גילוי שם יהוה ראש נפלא = 

  =אלי אור נשמה גילוי שפה = 

  ישראל ניגאל פו שם יהוה= 
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  פזמון

  האמת ביקום היא הסדר במילים

  האמת פו גאל מילים) = האמת(

  ביקום פו גילוי דת מאום) = ביקום(

  היא פו מגדל אלי) = היא(

  הסדר שלי ממך גאלתי) = הסדר(

  במילים דומים יום מגדל דת) = ליםבמי(

  

  פזמון

  האמת ביקום היא הסדר במילים

  מפו אתה גאל מילים) = האמת(

  מפו יומי גאל דתי ביקום) = ביקום(

  אדם גילה פו אלי) = היא(

  לתי סדרשמך אלהים גִ ) = הסדר(

  מגדלים ודת במילים דומים ) = במילים(

  

  פזמון

  האמת ביקום היא הסדר במילים

  גאלה את פו ממילים= ) האמת(

  אות יומי פו מגדל ביקום ) = ביקום(

  אדם גילה פו אלי) = היא(

  גילה סדר אמת יש מלך) = הסדר(

  דתי במגדל ממלים דומים) = במילים(
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  פזמון

  האמת ביקום היא הסדר במילים

  האמת פו גאל מילים) = האמת(

  ביקום פו גילוי דת מאום) = ביקום(

  ל אליהיא פו מגד) = היא(

  הסדר שלי ממך גאלתי) = הסדר(

  במילים דומים יום מגדל דת) = במילים(

  

  פזמון

  האמת ביקום היא הסדר במילים
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  =גימל + תיו , מם, אלף, הא=  'ג+ האמת 

  =גאל מילים פו האמת = 

  =מפו אתה גאל מילים = 

  גאלה את פו ממילים= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, יוד, בית=  'ג+ ביקום 

  =גילוי מאום פו דת ביקום = 

  =גאל דתו פו מיומי ביקום = 

  אות יומי מגדל פו ביקום= 

  

  =גימל + אלף , יוד, הא=  'ג+ היא 

  =אדם גילה פו אלי = 

  היא מגדל פו אלי= 

  

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

  =סגלה לדת יאיר משמך = 

  =גילה סדר אמת יש מלך = 

  =לתי סדר ך אלהים גִ שמ= 

  =סגלה שלי יאיר ממך דת = 

  גאלתי שלי ממך הסדר= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם, בית=  'ג+ במילים 

  במילים דומים יום מגדל דת= 

  

____________  
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  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש=  'ג+ רצון 

  =שדי גאל נוצר יום קוני = 

  =קוני גאל נוצר יום שדי = 

  =נוצר גלוי יום  אני קדׁש= 

  =גלוי מקור ינון יצא שד = 

  =מציל גוי  אור ינון קדׁש= 

  =ש יוצר יום ינון גאל קד ׁ= 

  נוצר גילוי איש קדמון= 

  

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

  =למד מפו ימי גאלה לאדם = 

  =מדמים לי פו גאלה לאדם = 

  מלמד פו ימי גאלה לאדם= 

  

  =גימל + הא , מם, שין, גימל, הא=  'ג+ הגשמה 

  =ימים מהאל נגשים גאלה = 

  =שם אלהים מגן ימי גאלה = 

  יגאל ימים  גאלה מנשמה= 

  

  =גימל + ריש , מם, אלף, יוד, ואו=  'ג+ ויאמר 

  =יום ישראל פו גלוי מאדם = 

  =יום אל יגדל פו אור שמים = 

  יום גאל ילד פו אור שמים= 

  

  =גימל + ריש , מם, אלף, יוד, ווא=  'ג+ ויאמר 

  = יום ישראל מפו גלוי אדם= 

  יום ישראל פו גלוי מאדם= 
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  אדם לי פו מגדל מאלהים= 

  

  =גימל + יוד , הא, יוד=  'ג+ יהי 

  גלוי אדם יהודי= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  פו יום גאל ישראל= 

  

  =גימל + ריש , מם, אלף, יוד, ואו=  'ג+ ויאמר 

  =יום גאל ילד פו אור שמים 

  לי ילדי פו אור משמיםגא ׁ= 

  

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

  =למד מפו ימי גאלה לאדם = 

  אדם לי פו מגדל מאלהים= 

  

  =גימל + יוד , הא, יוד=  'ג+ יהי 

  ימי גאלה ודודי= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  פו יום גאל ישראל= 

  

  =גימל + מם , למד, ואו, עין=  'ג+ עולם 

  ימי עולם נגלו מאדם= 

  

  =גימל + ריש , הא, ואו, זין=  'ג+ זוהר 

  יש זימוני אור גאלה= 
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  =גימל + הא , למד, יוד, הא=  'ג+ הילה 

  אלהים גאלה מדודי= 

  

  =גימל + שין , דלת, קוף=  'ג+  קדׁש

  =ניגלו לי שפת קדם = 

  =לי מגדל שפת קוני = 

  מגדל קוני לשפתי= 

  

  =גימל + שין , דלת, קוף, הא=  'ג+  הקדׁש

  =גילה לאדם שפת קוני = 

  =קדמוני לי גאלת שפה = 

  =קדמוני לי שפת גאלה = 

  קוני לימד שפת גאלה= 

  

  =גימל + שין , דלת, קוף, מם=  'ג+ מקדש 

  מגדל קוני שפת מילים= 

  

  =גימל + למד , למד, בית=  'ג+ לל ב

  =במילים לדת מגדל = 

  במגדל לדת מילים= 

  

  =גימל + תיו , דלת, למד=  'ג+ לדת 

  גלוי מלים לדת דת= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם, בית=  'ג+ במגדל 

  במגדל מתגלים לדת מילים= 
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  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם, בית=  'ג+ במילים 

  =ם מגלים דת ודודי במילי= 

  ימים מגלים בו לדת דודי= 

  

  =גימל + ריש , יוד, שין, הא, מם=  'ג+ מהשיר 

  מהשיר גילוי אדני ממש= 

  

  =גימל + הא , נון, ואו, בית, תיו, הא, מם=  'ג+ מהתבונה 

  לים יוםמהתבונה אני ואות גא ׁ= 

  

  =גימל + ריש , מם, אלף, הא, מם=  'ג+ מהאמר 

  לים שפהממאמרי אל מג= 

  

  =גימל + ריש , בית, דלת, מם, הא, מם=  'ג+ מהמדבר 

  מהמדבר אמת מגלים שירתי= 

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה, הא, מם=  'ג+ מהפנים   

  מהפנים אדם מגלה יומנו=   

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

  מהאמת מגלים יום פלא=   

  =גימל + טית , קוף, שין, הא, מם=  'ג+ מהשקט   

  מהשקט גילוי פנים אמת=   

  

  =גימל + סמך , נון=  'ג+ נס 

  גילנו נס ממך= 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, מם=  'ג+ מהתורה 

  =ל ואור ממש אמיתי יהוה גא ׁ= 

  )אהיה אור שמים ואות = מהתורה(

  ל ואמיתיאור יהוה ממש גא ׁ= 

  

  =גימל + מם , יוד ,סמך, נון, הא=  'ג+ הנסים = הסימן 

  יומנו מאדני סגלה ממך=נס אדני מגלה ממך יומו = 

  

  =אלף , צדיק, מם, נון=  נמצא  

  נמצא לפני קדום=   

  =נון , ואו, שין, אלף, ריש=  ראשון  

  =ראשון יש פו אל ינון =   

  ראשון יש אלוף ינון=   

  =נון , ואו, מם, דלת, קוף=  קדמון  

  קדמון פו ולנו אמת=   

  

  העולםגאלת 

  

  =גימל + מם , למד, ואו, עין, הא=  'ג+ העולם   

  מיום אדם ניגאל העולם=   

  =גימל + תיו , למד, אלף, גימל=  'ג+ גאלת   

  לי פו גאלת מילים=   

  =גימל + מם , ואו, ,קוף, יוד, הא=  'ג+ היקום   

  היקום ואדם גאלו יומו=   
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  =גימל + נון , ואו, זין, חית=  ' ג+ חזון 

  =זון ינון יום גאלתי ח= 

  חזון יומי גאלת ינון= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורה 

  =גילוי שמי אור האות = 

  =אור אמת וגילוי היש = 

  =אור יומי וגאלת היש = 

  =גילוי האמת ואור היש = 

  גילוי אמת ואור היש= 

  

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

  =ם לנו גאלת מועד ימי= 

  מועד למד לנו גאלת ימים= 

  

  =גימל + חית , כף, הא, מם=  'ג+  מהכח ׁ= חכמה 

  =ממך פתח ימי גאלה = 

  אמת יפה מגלים כח ׁ = 

  

  =גימל + חית , תיו, פה, הא, מם=  'ג+ מהפתח = המפתח 

  =מתים המחיה  פו גאלתי= 

  =מתים הו יפה מחיה תגאל= 

  =פתחי יהוה מגלים אמת = 

  וה אמתמגלים פתחי יה= 
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  =גימל + טית , קוף, שין, הא, מם=  'ג+ מהשקט 

  =מקוני גילה משפטי אמת = 

  =קוני מגלה משפט אמיתי = 

  מהשקט גילוי פנים אמת= 

  

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

  =דממה מאמת גאלה ממלים = 

  גאלה ממלים דממה מאמת= 

  

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

  מפו אלהים גאל ממאום= 

  

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

  =מלך גילה אמת יש סדר = 

  =לדת סגלה משמך יאיר = 

  =שם סגלה יאיר דת מלך = 

  =גילה סדר אמת יש מלך = 

  =שמך לי אמת גילה סדר = 

  = גלתי סדר שמך אלהים  = 

  דת שלי יאר ממך סגלה= 

  

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

  =גאל מילים פו האמת = 

  =גאלה את פו ממילים = 

  מילים גאלה פו אמת= 

  

  =גימל + ריש , סמך, ואו, מם, הא=  'ג+ סר המּו

  איש אור יום סגלה ממך= 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא=  'ג+ התורה 

  =ישראל ואהיה גוי ואמת = 

  =איש אור גלוי יהוה אמת = 

  יהוה אמת גילוי איש אור= 

  

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

  =אדם לי פו מגדל מאלהים = 

  מגדל מאדם לי פו אלהים= 

  

  =הא , למד, אלף, גימל=  גאלה= ' ג+ האל 

  מגדל אלהים פלא= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל=  'ג+ גאלה 

  מגדל מילים פלא גאלה= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, לגימ, הא=  'ג+ הגאלה 

  =מגדל אל הימים פלא גאלה = 

  מהאל מגדל פלא ימי גאלה= 

  

  =גימל + הא , למד, מם=  'ג+ לה מִ 

  =אלהים מלמדם = 

  =אדם מגלה מלים = 

  =מלה מגלים אדם = 

  =מלמדים מגאלה = 

  מגדלם מאלהים= 

  

  =גימל + גימל , שין, ואו, מם=  'ג+ מושג 

  םאני מושג מגלוי מלי= 
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  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אין = אני 

  אלי פו מגדל ינון= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף=  'ג+ אדם 

  =מתפללים מיד גאלה = 

  =מגלים פלא מלדתי = 

  מגלים אדם יתפלל= 

  

  =גימל + הא , מם, הא, בית=  'ג+ בהמה 

  בי גאלה מימי האמת= 

  

  =גימל + הא , בית=  'ג+ בה 

  גילה בי אמת= 

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה=  'ג+ נים פ

  =מלמדים פו הניגון = 

  ניגון מדמים לו פה ׁ= 

  

  =גימל + יוד , נון, פה=  'ג+ פני 

  למדו ניגון יפה= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, יוד=  'ג+ ינון 

  גלוי ינון ויומו נִ אדנ ׁ= 

  

  =גימל + נון , ואו, גימל, יוד, נון=  'ג+ ניגון 

  =יומו נולד מגני גאל ינון ו= 

  גואלנו נולד מניגון יום= 
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  =גימל + ריש , סמך, ואו, מם=  'ג+ מוסר 

  =מוסר שמים גאל יומך = 

  =מוסר ממש יגאל יומך = 

  מוסר משמך יגאל יום= 

  

  =גימל + סמך , דלת, ריש, פה=  'ג+ פרדס 

  =סדר מלים גילה שפתך = 

  =ף גילה סדרת מלים כשֻ = 

  =ם לת שפה דרך מיליסגֻ= 

  כשף המלים גילה סדר= 

  

  פרדס

  =גימל + טית , שין, פה=  'ג+ פשט 

  גלתי פנים שיטה= 

  =גימל + זין , מם, ריש=  'ג+ רמז 

  גן מילים שמי רז= 

  =גימל + שין , ריש, דלת=  'ג+ דרש 

  גני ילד מילת שרש= 

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =לת מלכי ואדם סגֻ= 

  גלתי סודך ומלים= 

  

______________  

  =גימל + מם , דלת, קוף, מם, נון, גימל=  'ג+ גן מקדם 

  =נגלתי ממול מקום פנים מגדל = 

  =מילת מגדל נגלו מפנים מקום = 

  נתגלו מלים מגדל פנים מקום= 
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  =גימל + כף , נון, פה, צדיק, מם=  'ג+ מצפנך 

  מלכי הצפון פו גן מקדם= 

  

  =גימל + נון , ואו, פה, צדיק, הא=  'ג+ הצפון 

  יום דין הצפון קוד גאלה= 

  

  =גימל + דלת , ואו, קוף=  'ג+ קוד 

  פו קוד לגלוי אמת= 

  

  =גימל + נון , יוד, דלת=  'ג+ דין 

  ילדת מגדל ינון= 

  

  =גימל + הא , ריש, מם, שין, למד=  'ג+ לשמרה 

  גלה אדם לשמר ימי שנים= 

  

  =ימל ג+ הא , דלת, בית, עין, למד=  'ג+ דה לעב ׁ

  =מילתי ניגלת לעבד אדמה = 

  =מילת אדם נגלתי לעבדה = 

  ילת לי בעדןמילת אדמה גִ = 

  

  =גימל + נון , גימל=  'ג+ גן 

  =לינון גג מלים = 

  מגלים לי נגון= 

  

  =גימל + נון , דלת, עין, בית=  'ג+ בעדן 

  ילת ינוןלתי מִ בעדן גִ = 
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  = 'ג + אינו הברה = הנה בי אור = נברא יהוה

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

  = הנה בי אוריהוה נלד פו גלוי יש אמת= 

  = יהוה נברא הנה פו ילדו גלוי יש אמת= 

  מגדל לנביא יהוה פו התורה יש ואין =

  

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

  ימי ישראל בי גילוי שפת דתך= 

  =גימל + אלף , ריש ,בית=  'ג+ ברא 

  גילתי בי אל מפרש= 

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

  =ל אלהים מלמד פו מיד גא ׁ= 

  גאלה ממלים פלא מדודי= 

  =גימל + תיו , אלף=  'ג+ את 

  גילתי מפו אל= 

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

  =גאל מיד משמים היום נִ = 

  =מיד גאלה ממשנו ימים = 

  =יום גאלה מדינים ממש = 

  מיום דין גאלה משמים= 

  =גימל + תיו , אלף, ואו=  'ג+ ואת 

  פו גילוי אל ואמת= 

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

  =אלי פירש מיד קץ גאלה = 

  שי קץ גאלהאדם לי פירֻ = 
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  =גימל + מם , דלת, קוף, מם=  'ג+ מקדם 

  =מקדם לת מגלים פו מִ = 

  מגלים פו לדת מקום= 

  

  =גימל + עין , טית, יוד, ואו=  'ג+ ויטע 

  ויטע גילוי דין ואמת= 

  

  =גימל + נון , יוד, דלת=  'ג+ דין 

  =ילדת מגדל ינון = 

  לי דת מגדל ינון= 

  

  =גימל + אלף , ריש, בית=  'ג+ ברא 

  גילתי בי מפרש אל= 

  

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

  =דתי ויומי גילתי בנפש ישראל = 

  ימי ישראל בי גילוי שפת דנו= 

  

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

  =אל לימד פו מדמים גאלה = 

  =אלהים מלמד פו מיד גאל = 

  אל ילד מפו מדמים גאלה= 

  

  =גימל + שין , אלף, ריש=  'ג+ ראש 

  נפש מישראל יגיל= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, מם=  'ג+ מלים 

  מגדל ממלים דומים= 
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  =גימל + תיו , דלת, למד=  'ג+ לדת 

  =גלוי לדת דת מלים = 

  לדת מגדל מילותי= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  =לדת מגדל מגלם מילים = 

  =מילים מגלים לדת מגדל = 

  לדת מילים מגלם מגדל= 

  

  =גימל + חית , כף=  'ג+  כח ׁ

  =פיך  גילת מח ׁ= 

  גילת כח מפי= 

  

  =גימל + אלף , סמך, יוד, כף=  'ג+ כיסא 

  מלאכי פיך סוף מגדל= 

  

  =גימל + כף , יוד, פה=  'ג+ פיך 

  מגדלים פו יפה= 

  

  =גימל + כף , יוד, נון, פה=  'ג+ פניך 

  =יום פניך ניגלו  פה ׁ= 

  יום ניגלה פו פניך= 
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  =גימל + הא , דלת, ואו, ףקו, נון=  'ג+ נקודה 

  =גואלנו לי פו אמת נקודה = 

  =לינון גאל פו אות קדומה = 

  =אל גאולת ינון פו קדומה = 

  =אלי הקדמון פו גאולתנו = 

  =גאלתנו פו אל הינו קדמון = 

  =אל קוני גאלתנו פו דומה = 

  קוני אלוף גאלתנו דומה= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, עין=  'ג+ עברית 

  תי נשמתיגילוי דיבורי עִ = 

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, יוד, דלת=  'ג+ דיבור 

  =דיבור שלו גילוי דתי אמת = 

  דיבור שלי גילוי דתו אמת= 

  

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

  מגלה ממש אני ינון= 

  

  =גימל + ריש , טית, פה, נון=  'ג+ נפטר 

  גילוי נשמתי נפטרה= 

  

  =גימל + צדיק , קוף, הא=  'ג+ הקץ 

  =קץ גאלה יקדים פו = 

  =גאל יקדים פו הקץ = 

  הקץ יקדים פו גאל= 
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  =גימל + אלף , למד, פה=  'ג+ פלא 

  =לי מגדל פלא  מפה ׁ= 

  =פלא ממגדל  לי פה ׁ= 

  גאלה מיד מפלפל= 

  

  ז -ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

  גן עדן רז בתך ׁ  משפט מצא גילה כח ׁ=   נ  -מ  - ל  -כ  -י  -ט  - ח 

     קץ סוף     ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

           ג –ץ  - ף  -ן  -ם  -ך  -ת 

  

  =גימל + נון , דלת, עין, נון, גימל=  'ג+ גן עדן 

  גלות לינוןגן עדן מילים נִ = 

  

  )גאל פו תורה= ופותר גאלה (

  

  =גימל + הא , פה, שין, יוד, הא, יוד=  'ג+ יהי שפה 

  =יהוה יגאל שפה דודי אני = 

  =נפשי אהיה דודי יום גאלה = 

  =נפשי דודי אהיה יום גאלה = 

   פה ׁשאהיה דודי גאל   יום =

  

  =גימל + נון , ואו, שין, אלף, ריש=  'ג+ ראשון 

  =אל יגיל פו שם ינון ראשון = 

  שמי ינון גאל לי פו ראשון= 
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  =גימל + יוד , חית=  'ג+ חי 

  =דתי  גילוי מח ׁ= 

  =גילו חיים  דת= 

  =חיותי מגדלי = 

  =יגדל מחיותי = 

  =גלוי מחידתי = 

  ילדתי יום חג= 

  

  =גימל + ואו , נון, יוד, אלף=  'ג+ אינו 

  אני ומגדלו אל ופניו= 

  

  =גימל + כף , פה, ואו, סמך, בית=  'ג+ בסופך 

  פיך בסוף יום גאלה מתך ׁ= 

____________  

  

  =גימל + פה , למד, אלף=  'ג+ אלף 

  מגדל מפלא לי פה ׁ= 

  

  =גימל + תיו , יוד, בית=  'ג+ בית 

  =תי בי גילוי מדתו= 

  =בי גילוי מיתדות = 

  =דתי יתגלו ביומי = 

  =בי גילוי מות דתי = 

  יום יגדיל תיבות= 

  

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

  יםיום מגדל מלים גדל ׁ= 
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  =גימל + תיו , למד, דלת=  'ג+ דלת 

  =לים לו לדת דתי מג= 

  גלוי לדת דת מלים= 

  

  =גימל + אלף , הא=  'ג+ הא 

  =אלי גאל  מפה ׁ= 

  גאלה מפלאי= 

  

  =גימל + ואו , אלף, ואו=  'ג+ ואו 

  אל פו ואו גאל יום= 

  

  =גימל + נון , יוד, זין=  'ג+ זין 

  יגדילו זמן ינון= 

  

  =גימל + תיו , יוד, חית=  'ג+ חית 

  דתותי גילו חיים= 

  

  =גימל + תיו , יוד, טית=  'ג+ טית 

  גילתי דת יטו יום= 

  

  =גימל + דלת , ואו, יוד=  'ג+ יוד 

  =ילדו אות ומגדלי = 

  =יום גדול ילד אות = 

  לו גילוי דת ואדם= 

  

  =גימל + פה , כף=  'ג+ כף 

  פה גלם פיך= 
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  =גימל + דלת , מם, למד=  'ג+ למד 

  לדת מגדל ממלים= 

  

  =גימל +  מם, מם=  'ג+ מם 

  מם מגליםמִ = 

  

  =גימל + נון , ואו, נון=  'ג+ נון 

  יומנו אנו נגלנו= 

  

  =גימל + כף , מם, סמך=  'ג+ סמך 

  מגלים ממך כסף= 

  

  =גימל + נון , יוד, עין=  'ג+ עין 

  יומנו לי גן עדן= 

  

  =גימל + הא , פה=  'ג+ פה 

  מגאלה יפה= 

  

  = גימל+ קוף , יוד, דלת, צדיק=  'ג+ צדיק 

  ילד דת קדם פו גילוי קץ= 

  

  =גימל + פה , ואו, קוף=  'ג+ קוף 

  פו יקום פו גאלה= 

  

  =גימל + שין , יוד, ריש=  'ג+ ריש 

  ימי דין גילו שרש= 

  

  



 הצורף

 154

  =גימל + נון , יוד, שין=  'ג+ שין 

  גילוי שמנו ינון= 

  

  =גימל + ואו , יוד, תיו=  'ג+ תיו 

  גילוי יום ודאות= 
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  סוד

  סמך      ואו     דלת

  אל       מתוך     סוד

  

  

  

  דלת, ואו, כף     סמך, ואו, תיו, למד     ממ, אלף

  למד פלא       ויומך פו אמת         אל מתוך סוד

  

  למד פלא, ויומך פו אמת, אל מתוך סוד= סוד מתוך פלא =  סוד

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוד 

  =לה ך סגֻלי ואדם מתוֹ א= 

  להאל אדם תוך יום סגֻ= 

  

  =הא , למד, גימל, סמך=  סגלה

  אדם לי סגלה ממך= 

  

  = ז –ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

        נ  -מ  - ל  -כ  -י  -ט  - ח 

  =ג-ץ -ף -ן -ם -ך - ת-ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

  גן עדן בתכי שפט חכם מצא סגלה פו רז קץ=

  

  =גימל + ריש , טית, פה ,נון=  'ג+ נפטר 

  גילוי נשמתי נפטרה= 
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  =גימל + קוף , ואו, חית, צדיק=  'ג+ צחוק 

  =ם יתאחד פו קץ גלוי יקּו= 

  =י גילוי פו קץ אות מח ׁ קד ׁ= 

  =י מח ׁ  קץ אות פו גילוי קד ׁ= 

  =גילוי אדם פו קץ חוקתי = 

  =קי דתי יום גואל פו קץ חֻ = 

  גואל יקום פו קץ חידתי= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, הא=  'ג +המות 

  הוא גלוי מיום אמת= 

  

  =גימל + הא , גימל, סמך, פה=  'ג+ פסגה 

  =ממך ימי סגלה  גאל פה ׁ= 

  =פסגה מימי מלך גאלה = 

  ימי מלך גאלה מפסגה= 

  

  =גימל + שין , גימל, ריש, הא=  'ג+ הרגש 

  ימי ישראל לי גג נשמה= 

  

  =גימל +  הא, למד, גימל, סמך=  'ג+ סגלה 

  מגדלך מסמל ימי גאלה= 

  

  =גימל + הא , פה, שין, הא, מם=  'ג+ מהשפה 

  גאלה מהשמים אנו פה ׁ = 
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  = גימל + נון , דלת, עין, נון, גימל=  'ג+ גן עדן 

  =ינון גילת לנו מילים גן עדן = 

  =גן ינון נגלנו לדעת מילים = 

  =ינון נגלנו לדעת גן מילים = 

  =לדעת ימים נגלנו לגן ינון = 

    לת גן עדן נגלו לינוןימי מִ = 

  

  =גימל + הא , שין, מם=  'ג+ משה = השם 

  =אני מגלה שמים = 

  =ל מימי נשמה גא ׁ= 

  גאל מימי השםנִ = 

  

  =גימל + נון , יוד, עין, ריש, גימל=  'ג+ גרעין 

  =גילוי ימי גן עדן נשמרו לי = 

  =גילוי גן עדן ירשנו מילים = 

  גן עדן נשמר לי, גילוי יומי= 

  

  =גימל + זין , ריש, הא=  'ג+ הרז 

  =ראשי גילה זמני = 

  גאל ישימי הרז נִ = 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף, הא=  'ג+ האחד 

  =תגלית אל פחד אלהים = 

  תגלית מילה פלא אחד= 
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  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =לתי מילת פחד אל  גִ = 

  =תחילת מגדל פלאי = 

  =יחת מגדל לאלי פת= 

  =גאלי חדל מתפלתי = 

  =גאל חידתי מתפלל = 

  אלי פתחת לי מגדל= 

  

  =גימל + מם , יוד, למד, ואו, דלת, גימל=  'ג+ גדולים 

  גדולים מלמדים לדות גדולים= 

  

  =גימל + מם , יוד, דלת, מם, למד, מם=  'ג+ מלמדים 

  מלמדים מדות מגדל ממלים= 

  

  =למד , דלת, מלגי, מם=  מגדל= ' ג+ למד 

  =למדת מגדל מלים = 

  מגדל מלדת מלים= 

  

  =גימל + חית , צדיק, נון, מם=  'ג+ מנצח 

  =י מגלים קץ דת ינון מח ׁ= 

  =קוני יגדל מנצח תמים = 

  יקום מנצח נגלתי מיד= 
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  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =לת פחד גילתי אל מִ = 

  =מפתח דתי לגאל לי = 

  =מת לי פחד גלתי לא= 

  =לגאל תפתח לי מיד = 

  תחילתי מגדל פלא= 

  

  =גימל + דלת , יוד, מם=  'ג+ מיד 

  =לותי מיד מגדל מִ = 

  =יום לדת מגדלים = 

  לי דת מיום מגדל= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד, מם=  'ג+ מיום 

  גדולים מיום מאום= 

  

  =גימל + ואו , דלת, למד, יוד=  'ג+ ילדו 

  וד אמתגלוי דודי ללמ= 

  

  =גימל + דלת , חית, אלף=  'ג+ אחד 

  =י ילד תפלת גאל מח ׁ = 

  =י לדת פלא גלתי מח ׁ = 

  = פלא ילד תגלית מח ׁ= 

  =אל ילד גלתי מפתח = 

  =לאל פחד מתגליתי = 

  לפחד מתגלית אלי= 
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  =גימל + חית , תיו, פה=  'ג+ פתח 

  =מחיה פו תגליתי = 

  תגלית מוח יפה= 

  

  =גימל + תיו , למד, יוד, חית ,תיו=  'ג+ תחילת 

  גילוי דודי לו תחית מתים= 

  

  =גימל + חית , תיו, פה, מם=  'ג+ מפתח 

  =לתי פו מחיה מתים גִ = 

  יפה ותמים גלתי מח ׁ= 

  

  =גימל + יוד , ריש, בית, עין=  'ג+ עברי 

  עברי נשמתי יגידו לי= 

  

  =גימל + דלת , למד, יוד=  'ג+ ילד 

  =למגלים לדת דודי = 

  מגדל ילדו דת מלים= 

  

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

  =מיום מתים גדולים = 

  תמים מיום גדולים= 

  

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

  לים מפו מאומהמאל גא ׁ= 
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  =גימל + למד , מם, יוד, גימל=  'ג+ גימל 

  =דומים לי מגלים מגדל = 

  =מיום ילד מגלים מגדל = 

  מילים גדולים ממגדל= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הא=  'ג+ הכלום 

  =מלך פו יום גאלה מאדם = 

  =אדם פו יום גאלה ממלך = 

  =מלך גילה פו אדם מאום = 

  אדם גילה פו מלך מאום= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוד 

  =סוד אמת לך יום גאלה = 

  =הסוד גאל מלכי ואמת = 

  ם גאלה לך סוד אמתיו= 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =גלוי סוד מלך אמת = 

  =גלוי מלך סוד אמת = 

  גלוי אמת סוד מלך= 

  

  =גימל + אלף , ואו, למד, כף, הא=  'ג+ הכלוא 

  אל יפה פו כלום גאל אדם= 

  

  =גימל + שין , פה, חית, הא, מם=  'ג+ ש מהחפ ׁ

  =מחיה מתים ניגאל שפה = 
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  =גימל + שין , פה, ואו, חית, הא, מם=  'ג+ החופש מ

  פני המשיח יום גאולה אמת= 

  יום גאלה ופני המשיח אמת =

  

  =גימל + נון , ואו, שין, למד, הא, מם=  'ג+ מהלשון = נשמה לו 

  =למוד גאלה משמים  ינון אנּו= 

  מיום ינון גאל אדם מהלשון= 

  

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

  =ינון אני מגלה שפה = 

  =אני ינון מגלה שפה = 

  =ינון הגאלה מנפשי = 

  =נפשי ניגלה אמונה = 

  =השם ינון פני גאלה = 

  =אני פו ניגלה נשמה = 

  =נשמה אני ניגלה פו = 

  =נשמה יפה ניגאלנו = 

  יום הנפש אני מגלה= 

  

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא=  'ג+ הנשמה 

  =גאלה אני מיום נשמה נִ = 

  =גאל מיום הנשמה אני נִ = 

  =גאל ממש מינון אהיה נִ = 

  גאל ממש מאהיהינון נִ = 

  

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

  =נגאלנו מיום נשמה = 

  מינון גאלים נשמה= 
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  =גימל + נון , שין, הא=  'ג+ השן 

  =ינון יגאל נשמה = 

  =אני ינון שמגלה = 

  =אני שמגלה ינון = 

  ניגלה מאשינון = 

  

  =גימל + שין , אלף, הא=  'ג+ האש 

  =פלא ניגלה מאיש = 

  =איש מגלה פני אל = 

  =איש גלה פנים אל = 

  =פני אל יש גאלה = 

  =אלהים גאל נפשי = 

  =אלי גאלה מנפשי = 

  =אלי נפשי מגאלה = 

  מאלי ניגאל שפה= 

  

  =גימל + סמך , נון, הא=  'ג+ הנס 

  =ממך נסיון גאלה = 

  =וכן מסגלה אני מ= 

  =סמן יומך נגאל ה= 

  מיומך נגאל הנס= 

  

  =גימל + נון , ואו, נון, יוד, ואו, מם, דלת, אלף=  'ג+ אדם וינון 

  נו לת אדנ ׁפו יום אל ומִ  אדם וינון גלּו= 

  

  יום אדננו= אדם וינון 
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  =גימל + יוד , למד, אלף=  'ג+ אלי 

  פלא למגלים דודי= 

  

  =גימל +  ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור 

  =גלוי פלא שמי אור = 

  =יום גאל פרושי אל = 

  פרוש אלי גאל יום= 

  

  =גימל + אלף , למד, פה=  'ג+ פלא 

  לי מגדל פלא מפה ׁ= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  מלים מגלים לדת מגדל= 

  

  =גימל + הא , חית, נון, מם=  'ג+ נחה מִ 

  = ינון גילה אמת ממח ׁ= 

  =גלה נו נִ אמת מח ׁימי = 

  =ינון גאל מחיה מתים = 

  =ימי אמונה נגלה מח= 

  =מאמונת חיים נגלה = 

  =י אמונה ניגלת ממח ׁ= 

  מיומי מנחה נגאלת= 
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  =גימל + נון , בית, ריש, קוף=  'ג+ בן קר ׁ

  =ן שפתי גילוי מקור בני= 

  =קוני מפרש ניגלתי בו = 

  =ניגלתי בו מקור נפשי = 

  =בן ימי קר ׁ שפתנו גילו= 

  =בן גילו שפתנו ימי קר ׁ= 

  =שפת ינון  גילו בו מקר ׁ= 

  =גילתי בנו מקור נפשי = 

  גילתי בנו מפרש קוני= 

  

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

  =אב אמת גילה אל יפה = 

  =גילה אמת יפה אל בא = 

  =אל אמת יפה גאלה בי = 

  =אלי באמת גאלה יפה = 

  יפהגאלה באמת אלי = 

  

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

  =מגדלי אלי אורי שפה = 

  מגדלי שפה יאירו אל = 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום האמת 

  =יום מתים יום אדם ופלא גאלה = 

  =אל אדם פו יום גאלה ויום מתים = 

  מיום אל אדם גלוי פו יום האמת= 
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  =גימל + תיו , ואו, למד, יוד, צדיק, אלף=  'ג+ אצילות 

  =יום אל אדם ילד פו קץ גילוי דתו = 

  =אל אדם ילד פו גילוי יום קץ ודת = 

  =גילוי יום קץ דת ילדו פו אל אדם = 

  גילוי לאל קדום מצאתי פו דודי= 

  )אם תמצאו את דודי מה תגידו לו= משיר השירים ( 

  

  = גימל+ חית , צדיק, נון=  'ג+ נצח 

  =גילתי נצח קדמוני = 

  גילתי קץ ינון מחד= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, שין=  'ג+ שמות 

  =יום נשמתי ויום גאל = 

  =גלוי שמי יומנו אמת = 

  נשמותיו מיום גאלי= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, שין, הא=  'ג+ השמות 

  אני מגלה שמים ואותיו= 

  

  =גימל + תיו , ווא, למד, יוד, צדיק, אלף=  'ג+ אצילות 

  =גילוי אל דודי פו לימוד קץ אמת = 

  דודי גאל אות ומילים ילד פו קץ= 

  

  =גימל + יוד , תיו, מם, שין, נון=  'ג+ נשמתי 

  =דת שמים גילנו יום ינון = 

  גילנו יום דמיון נשמתי= 
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  =גימל + תיו , ואו, טית, שין, פה, תיו, הא=  'ג+ התפשטות 

  =ט תגליותי שופ, אני יהוה אמת= 

  =שופט תגליותי , היום אני אתה= 

  =תגליות שופטי אני יהוה אמת = 

  =גילתי פשטות אני ויהוה אמת = 

  =פו גילתי שטות היום אני אתה = 

  =תגליותי פשט אני ויהוה אמת = 

  =פו גילתי שטות אני יהוה אמת = 

  =היום אני ואתה פשט תגליותי = 

  =אני יהוה גילתי פשטות ואמת = 

  =אני יהוה גילתי טומאת שפתי  =

  =אני יהוה גילתי פשטות מאות = 

  =אני יהוה תגליות שופטי אמת = 

  אני יהוה ישפוט תגליות אמת= 

  

  = גימל + נון , ואו, יוד, גימל, הא=  'ג+ הגיון 

  =י גואל יום הגיון מול אדנ ׂ= 

  =אדם וינון גילו יום גאלה = 

  =י לו הגיון מאום גלוי אדנ ׂ= 

  ון גלוי אדני לו מאוםהגי= 

  

  =גימל + יוד , כף, ואו, תיו, בית=  'ג+ בתוכי = כתובי 

  פו מיד גילוי אות בתוכי= 

  

  =גימל + בית , תיו, כף=  'ג+ כתב 

  = מפו גילתי בי תך ׁ = 

  יפו גילתי בם תכ ׁ= 
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  =גימל + ריש , ואו, בית, דלת=  'ג+ דבור 

  =בראשית תלמדו דבור = 

  יתגילו לי דמות בראש= 

  

  =גימל + נון , בית, ריש, קוף, הא=  'ג+ בן הקר ׁ

  ינון מקור שפתי בי גאלה= 

  

  =גימל + הא , טית, ואו, שין=  'ג+ שוטה 

  גילוי אמת אני שוטה = 

  

  =גימל + עין , גימל, ואו, שין, מם=  'ג+ משוגע 

  גילנו ממילים אני משוגע = 

  

  =גימל + הא , אלף, יוד, ריש, בית=  'ג+ בריאה 

  ילד ימי בראשית פו גאלה= 

  

  =גימל + הא , ריש, יוד, צדיק, יוד=  'ג+ יצירה 

  =דודי גילה ימי אור קץ שדי = 

  ימי קץ אור שדי גילה דודי= 

  

  =גימל + הא , יוד, שין, עין=  'ג+ עשיה 

  =עמי די יש גאלה ינון = 

  =ינון יש גאלה עמי די = 

  =ינון יש גאלה עימדי = 

  אלהינון עימדי יש ג= 

  

  =גימל + חית , תיו, פה, מם=  'ג+ מפתח 

  גילתי פו מחיה מתים= 
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  =גימל + חית , תיו, פה, הא=  'ג+ הפתח 

  =המפתח גלוי ימי האמת = 

  פתחי גאלה יום המתים= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ואו, נון, יוד, אלף=  'ג+ אינו מקום 

  =קוני מאום גלוי פניו מפו מאוד גואל = 

  מקום יום גואל פו מאוד מפניו אינו= 

  

  =גימל + הא , דלת, למד=  'ג+ לדה 

  =למדים לדת גאלה = 

  גאלה למלמדים דת= 

  

  =  'ג+ נברא יהוה = ג + אינו הברה 

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

  =י ואלי גאלתי פו נברא שמו יהוה אדנ ׂ= 

  = י ואלי גאלתי פו נביא הורה שמואדנ ׂ= 

  אדני ואלי פו גאלתי הנה בי אור שמו= 

  

  =גימל + תיו , דלת=  'ג+ דת 

  גלתי לדת יום= 

  

  =גימל + מם , ואו, יוד=  'ג+ יום 

  מאום יומי גדול= 

  

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

  ממאום מגלים פו אל= 
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  =גימל + למד , ואו, דלת, גימל=  'ג+ גדול 

  םגילוי לדת מגדל מאו= 

  

  =גימל + הא , תיו, עין, בית=  'ג+ בעתה 

  =בעתה גילוי יין אמת = 

  ) =דודי וינון= נון , יוד, יוד= יין (בעתה אני גילתי יום = 

  נביא יום עתי יתגלה= 

  

  =גימל + הא , נון, שין, יוד, חית, אלף=  'ג+ אחישנה 

  =י יתגלה פו משיח ינון אל אדנ ׂ= 

  =גלוי לדות פנים אני אחישנה = 

  =אני אחישנה גלתי למוד פניו = 

  =אני משיח ינון לי דת פו גאלה = 

  =י יפתח גאלה שלומי ינון אדנ ׂ= 

  =אני משיח ינון לדתי פו גאלה = 

  =י יפתח לי גאלה שמו ינון אדנ ׂ= 

  =אני משיח ינון גאל לו דת יפה = 

  =אל שדי חי ניגלה פו ינון אמת = 

  אני משיח ינון גאלתי פו לדה= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך, ואו, נון, יוד, אלף=  'ג+ סוף  אינו

  = י מולך ומפו גאלה אינו סוף אדנ ׂ= 

  י כלום ומפו גאלהאינו סוף אדנ ׂ= 
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  = ' ג+ אינו חומר = ' ג+ אור ינוח מ= ' ג+ רוח מאינו 

  = 'ג+ מוחי נאור = 

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

  =י לו פו אמת ר גילוי שמו אדנ ׂ אינו חומ= 

  =ת י לו פו אמ ׂמוחי נאור גילוי שמו אדנ ׂ = 

  =י לו פו אמת אינו מרוח גילוי שמו אדנ ׂ = 

  =י פו שלום ואמת אינו חומר גילוי אדנ ׂ= 

  י יום שלו אמתאינו חומר פו גילו אדנ ׂ= 

  

  =גימל + למד , אלף, ריש, שין, יוד=  'ג+ ישראל 

  =שראל יום מגדלי ילד נפש י= 

  אור נפשי ילד לי מגדל שמי= 

  

  =גימל + למד , ואו, קוף=  'ג+ קול 

  מפו גלוי אל קדום= 

  

  =גימל + שין , יוד, הא=  'ג+ היש 

  יגילוי השם אדנ ׂ= 

  

  =גימל + חית , ואו, ריש, שין, יוד=  'ג+ יש רוח 

  יש גילוי משיח נאור ודתי= 

  

  =מל גי+ נון , ואו, שין, אלף, ריש=  'ג+ ראשון 

  =יום נפש ינון גואל ישראל = 

  שמי ינון פו ישראל נגאלו= 

  

  =גימל + טית , קוף, שין=  'ג+ שקט 

  גילוי קטן משפתי= 
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  =גימל + נון , טית, קוף=  'ג+ קטן 

  יום קטן פו נגלתי= 

  

  =גימל + הא , למד, יוד, חית, תיו=  'ג+ תחילה 

  =תחילה גילוי דודי מאמת = 

  =מתים  גאלה לי דודי תחיו= 

  תחילה גילוי אמת מדודי= 

  

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, הא=  'ג+ הברית 

  דתי בי ואלי יגשים תורה= 

  

  = ג + פה ,ריש ,ואו ,צדיק ,הא = 'ג + הצורף

  יצא אורי קדום גילה שפה =

  

  = גימל + בית ,הא ,זין ,פה ,ריש ,ואו ,צדיק ,הא=  'ג + הצורף זהב

  = שפה זהב אמיתיקוני יגדל יצא אור ה= 

  אני יהוה יגאל פו מיד זה קץ בראשית =

  

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

  = אורי מצא מיד גילוי שפה קדומה =

  אור מצא מיד פה גילוי היום קדש =

  

   =' ג+ הצורפים זהב

  =גימל + בית , הא, זין, מם, יוד, פה, ריש, ואו, צדיק, הא= 

  א מיד גילוי האור האור הקדש פו זהב אמיתינמצ =
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  =גימל + יוד , דלת, ואו, דלת=  'ג+ דודי 

  =דת לדודי לו גלוי אמת = 

  =גלוי דודי מתולדת אל = 

  =גלוי אל מתולדת דודי = 

  לדות אמת לגלוי דודי= 

  

  =גימל + הא , מם, דלת, מם=  'ג+ מדמה = דממה 

  מגדל המלים מאמת= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, ותי=  'ג+ תורה 

  =מיום חידת האדם  גילוי= 

  גילוי יום מחידת האדם= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית=  'ג+ חיים 

  גילוי חידת מדומים= 

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה, הא=  'ג+ הפנים 

  =ון גאולה מהפנים מדי= 

  =יום גאלה יפה מנדמין = 

  =דמין גאלה יפה מיומנו = 

  =הדמיון נגאל מפה יום י= 

  יום הדמיון נגאל יפהמ= 

  

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

  =האמת מגלים פו אלי = 

  גאלת הימים פו מאל= 
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  =גימל + חית , יוד, ריש, מם=  'ג+ מריח 

  =אורי גילה משיח דתי = 

  שמי גאלה יריח דתי= 

  

  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  = גילוי לדת האמת= 

  =ילדת ימות גאלה = 

  =לי דת ימות גאלה = 

  =דתי מילות גאלה = 

  =ילדת גאלת היום = 

  =היום לדת גאלתי = 

  =אל גילה ימות דת = 

  =דת גילתה יום אל = 

  =היום דת לגאלתי = 

  דתי גאולת מילה= 

  

  =גימל + הא , ריש, בית, הא=  'ג+ הברה 

  =גילתי אהבה מראשי = 

  =בי ראשי גילה האמת = 

  א שם אהיה גילתי בר ׁ= 

  

  =הא , ריש, בית, הא=  הברה

  אהיה בראשית= 

  

  =גימל + ריש , ואו, כף, זין, יוד=  'ג+ יזכור 

  שןיזכור פו גילוי אדם י= 
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  =תיו , ואו, הא, מם=  'ג+ מהות 

  יום גאלה יום אמת= 

  

  =גימל + מם , שין, הא=  'ג+ השם 

  =מימי גאל נשמה = 

  =השם נגאל מימי = 

  משה נגאל מימי= 

  

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף=  'ג+ קדמון 

  =יום אמת נגלו פו לקדמון = 

  =אות מגלים לנו פו קדמון = 

  אות קדמון נגלו פו מלים = 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =פו גילוי אל מאות = 

  =פו גילוי אמת ואל = 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =ל יום גאלתי פו א= 

  =אל פו יום גאולתי = 

  פו יום גאולת אלי= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אני = אין 

  =גילנו לו פני אדם = 

  =גילנו פניו לאדם = 

  אלי פו מגדל ינון= 

  

  =גימל + ואו , פה, סמך, כף=  'ג+ כספו 

  ממך יגאלו פו הכסף= 
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  =גימל + פה , סמך, כף, נון=  'ג+ נכסף 

  נכסף גילה ממך פני= 

  

  =גימל + הא , טית, ואו, שין=  'ג+ שוטה 

  שוטה אני יום גאלתי= 

  

  =גימל + שין , דלת, חית=  'ג+ חדש 

  =דתי  נגלתי יש לי מח ׁ= 

  =נגלתי לחידת שמי = 

  =נגלתי לי דת משיח = 

  =נולד תגלית משיח = 

  =שמי נגלתי יחל דת = 

  משיח נולד תגלית= 

  

  =גימל + נון , מם, יוד, סמך, הא=  'ג+ הסימן 

  דמיון ממך יום נס גאלה= 

  

  =גימל + סמך , עין, כף, הא=  'ג+ הכעס 

  =סימן יפה גאל עמך = 

  =גאל עמך  סימני פה ׁ= 

  מפי עמך יגאל הנס= 

  

  =גימל + סמך , נון, הא=  'ג+ הנס 

  = אני מגלה סמונך = 

  =גלו ממך אני הנס = 

  =אנכי מגלה סמון = 

  =ממך נסיון גאלה = 

  לה כאן נס יוםמג= 
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  =גימל + עין , ריש, זין, הא=  'ג+ הזרע 

  =גאל היני עזרי שמי נִ = 

  =גאל ישמע רזי היני נִ = 

  גאלי עזרי הנני שמי= 

  

  =גימל + תיו , דלת, הא=  'ג+ הדת 

  =ילדת ימות גאלה = 

  =לי דת ימות גאלה = 

  היום לדת גאלתי = 

  

  =גימל + הא , ריש, בית, הא=  'ג+ הברה 

  =ר בי השגת אלהים יא= 

  =בראשית ימי הגאלה = 

  =גילתי אהבה מראשי = 

  =האמת גילה בי ראשי = 

  =א שם אהיה גילתי בר ׁ= 

  =בי ראשי גילה האמת = 

  אלהים יבאר השגתי= 

  

  =גימל + תיו , יוד, למד, גימל, תיו=  'ג+ תגלית 

  תגלית יום מלים גלוי דודי= 

  

  =גימל + תיו , ואו, יתט, שין, פה, תיו ,הא=  'ג+ התפשטות 

  =שופט תגליותי אני יהוה אמת = 

  =שופט תגליותי היום אני אתה = 

  =אני יהוה גילתי פשטות ואמת = 

  תגליות שופטי אני יהוה אמת= 
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  =תיו , יוד, למד, גימל, תיו, הא=  התגלית

  יום גדולת אלהים ואמת= 

  

  =גימל + הא , גימל, שין, הא=  'ג+ השגה 

  =אני גאלה גילה משמי = 

  גילה שמים אני גאלה= 

  

  =גימל + יוד , תיו, גימל, שין, הא=  'ג+ השגתי 

  =דמיונו יום גאלה שגילתי = 

  =גילתי שיום גאלה דמיוני = 

  גילה יום שגאלתי דמיוני= 

  

  =גימל + תיו , ואו, למד, גימל, תיו, הא=  'ג+ התגלות 

  יום גלוי גדולת אלהים ואמת= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =פו גילוי אל מאות = 

  =אל פו יום גאלתי = 

  פו יום גאולת אלי= 

  

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף=  'ג+ קדמון 

  =יום אמת נגלו פו לקדמון = 

  =אות קדמון נגלו פו מלים = 

  אות מגלים לנו פו קדמון= 

  

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

  יום גאלה יום אמת= 
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  =גימל + הא , דלת, בית, אלף=  'ג+ אבדה 

  =בד לגאל אימת תפילה = 

  בגד לאל אימת תפילה= 

  

  =  'ג+ מצאנו משיח 

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

  =ילדת פו גילוי אמת נמצא מקום משיח ינון = 

  משיח ינוןלו גילוי דת אמת נמצא פו מקום = 

  

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

  =תקוה אור משיחי התגליותי יהוה פו = 

  יהוה תגליותי אור התקוה פו משיחי-

  יהוה ויומי יגאל חקת התורה ושפתי=

  חקת התורה יגאלו שפתי ויומי יהוה= 

  

  =גימל + הא , מם, דלת, אלף, הא, ריש, פה=  'ג+ מה פרה אדֻ 

  מה תמימה לגלה לי שפהפרה אדֻ = 

  

  =גימל + שין , ואו, ריש, פה, הא=  'ג+ רוש הפִ 

  גילוי מילה ראשונה  יש פה ׁ= 

  

  =גימל + הא , פה, שין, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור שפה 

  =גילוי מילה ראשונה  אשף פה ׁ= 

  אור שפה פנים יהוה גאל שלי= 

  

  =גימל + פה , שין, אלף, יוד, ווא, למד, גימל=  'ג+ גלוי אשף 

  =אל גאל למד פו שפה מגלוי ניגודים = 

  יום מגדל לגאל למד פו יפה אין ויש = 
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  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, מם, שין=  'ג+ שם תורה 

  שמים גילו ימי אות ראשונה= 

  

        אמת ) חפץ(בר פצח לה גַ עם סגֻ=      ז –ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

  )זך=אותיות 27(=נכון צדק זך  ישפט ׁ        נ  -מ  - ל  -כ  - י -ט  - ח 

  משפט סגלה מצא קץ גן עדן=      ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

  )אותיות 28=כח(פו ברית כח זך         ג –ץ  - ף  -ן  -ם  -ך  -ת 

   

= השם התאור = התאור משה = השם תאורה = ' ג+ האמת שורה 

                                              =   הותרה אשמה = אשמהתורה 

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

  =גלוי יש אין רואה פו את אלהים ממש = 

  =יש פו גלוי אני רואה את אלהים ממש = 

  =ל יהוה תי אני גא ׁיש פו אור ממש אמִ = 

  לנויש פו אור ממש אמיתי אהיה גא ׁ= 

  

  =גימל + שין , יוד, ריש, מם, ואו, חית, אה=  'ג+ החומר יש 

  אור משיחי יגאל נשמות יהודים= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, חית, ואו, ריש, הא, מם=  מהרוח אין

  אל משיח ינון מפו אור גאלת יהודים= 

  

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

  =ינון ילד פו גלוי שם אדני = 

  =לי שם דודי  ינון פו ניגאל= 

  =מפו נולד לי ניגוד אין יש = 

  נולדו לי מושגי פני אדני= 
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  =גימל + שין , יוד, ואו, נון, יוד, אלף=  'ג+ אין ויש 

  =אל פו נולדו ניגודים אין ויש = 

  =גלוי אדני מפו נולדו אין ויש = 

  גאל אין ויש ומיד נולדו פניו= 

  

  =  'ג+ אשף תורה = שפת האור 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, פה, שין, אלף= 

  =יש לי פו גימל יפה האות ראשונה = 

  =גלוי אמת לשוני היפה אור שפה = 

  =יום גאלתי לשוני היפה אור שפה = 

  =שפתי ראשונה פו גילוי האלהים = 

  =שפת האור יומי לשוני גאלה יפה = 

  שפת האור ימי גאלה ולשוני יפה= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, יוד, ואו, למד, גימל=  'ג+ גלוי אמת 

  =גאלת יום מגלים פו ממולי אל דודי = 

  יום גלוי אמת פו מיד מולי מגדל אל= 

  

  =גימל + תיו , ואו, שין, נון, אלף=  'ג+ ות אנׁש

  ותל אנׁשלי פו יום ינון גא ׁ= 

  

  =גימל + תיו , ואו, שין, נון, אלף, הא=  'ג+ ות האנׁש

  =ות אנׁש להאל יומי פו ינון גא ׁ= 

  ותאלי היום פו ינון גאל אנׁש= 

  

  =גימל + נון , ואו, כף, נון=  'ג+ נכון 

  יום נכון פו נגאלנו= 
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  =גימל + נון , ואו, כף, נון, הא=  'ג+ הנכון 

  גאלהיום נכון פו אנו נִ = 

  

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

  =גילנו פו אדני מהאל = 

  אדם ופני האל ניגלו= 

  

  קירוב מהמוח= חיבור המקום 

  

  ושם נמצא אלהים  שאין בו מקום  יש מקום  בכל מקום

    אין מקום  שמי קום  כל מקום

    קוני מאום  ושמי קם  מולך קם

    אמוני קם    מלך קום

    אני מקום    כלום קם

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, כף=  'ג+ כמות 

  מאום פו גילוי מתך ׁ = 

  

  =גימל + תיו , ואו, כף, יוד, אלף=  'ג+ איכות 

  =ופו מיד גילוי מתוך אלוף = 

  ופו מיד גילוי כמות אלוף= 

  

  =גימל + יוד , תיו, ואו, מם, כף=  'ג+ כמותי = מתוכי 

  יום כמותי גאלו פו מיד= 
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  = חומרי גאלה = גאלה חומרי = גאלה מרוחי = אלי מהרוח 

  =  החומרי גאל= ' ג+ האל חומרי  = רוח אלהים= 

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

  =אדמה אויר מים אש ילדו גילוי למפתח = 

  אדמה רוח מים אש ילד לי פו גלוי אמת= 

  

  =גימל + נון , יוד, דלת=  'ג+ דין 

  =דתי לי מגדל ינון = 

  =תגדל לנו יום מגדל = 

  לדותי מגדל ינון= 

  

  =גימל + ריש , מם, ואו, חית, הא=  'ג+ החומר 

  =משיח גאלתי מיום האור = 

  =מהאור גילוי משיח אמת = 

  =משיח יום גאלתי מהאור = 

  =תאורי משיח מיום גאלה = 

  =ריח יום גאלה אות שמים = 

  גאל מחיה מתים ויש אור= 

  

  =גימל + למד , ואו, גימל, עין=  'ג+ עגול 

  ימי אדם גלגל עולמנו = 
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  =גימל + חית , ואו, ריש, מם=  'ג+ מרוח = חומר 

  )יום תאור משיח =שמי ורוחי אמת=יש יום רוח אמת=חומר מרוח(

  =גילוי מור משיח אמת = 

  =גילוי שמי מרוח אמת = 

  =גילוי שמי חומר אמת = 

  =יום גאלתי שמי חומר = 

  =יום גאלתי שמי מרוח = 

  רוחי וגאלתי משמים= 

   

  =גימל + יוד , ריש, צדיק, ואו, נון, הא=  'ג+ הנוצרי 

  =דודי קוני מצאנו ישראל הגוי = 

  = אל אדני קדום, ישו הגוי נוצרי= 

  הגוי נוצרי ויום אדני אל קדש =

  

  =גימל + יוד , בית, ריש, עין, הא=  'ג+ הערבי = העברי 

  =עמי בני ישראל הגוי דתי = 

  =גילוי העברית שמי אדני = 

  =ידי ישמעלי גונב תורה = 

  =עמי הישראלי גינבו דתי = 

  =ישראל עמי היו גנבי דתי = 

  =נביא דתי הישמעלי גיור = 

  ישראל עבדי היום גינתי= 

  

  =גימל + יוד , סמך, פה, אלף=  'ג+ אפסי 

  =גאלה יפה ממך סוד פלאי = 

  =פלא יפה מגלים סודך = 

  גאל ילד ממך סוף יפה= 
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  =יוד , סמך, פה, אלף=  אפסי

  פלא יפה מסודך= 

  

  =גימל + יוד , סמך ,פה, אלף, הא=  'ג+ האפסי 

  פלא מימי גאלה  סודך פה ׁ= 

  

  =גימל + יוד , פה, ואו, סמך, הא=  'ג+ הסופי 

  האדם סופי ויומך גאלה= 

  

  הערה

  שאר הדתות הקימות לאימות עשיתי פו ניסיון לפענח את השמות של

  .שיטת הצירופים והשימוש באות גימל לכל השפות והדתות השונות

  

  =גימל + מם , יוד, ריש, מם, ואו, תחי, הא=  'ג+ החומרים 

  =גילוי תמים אדמה מים אש ורוח = 

  =גילוי אור המוח שמי אדם תמים = 

  =גילוי מימות אדמה מים אש רוח = 

  גלוי אור אדם שמו מחיה מתים= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, תיו, הא, מם=  'ג+ מהתמים 

  =מדומים מגלים יום האמת = 

  תיום מדומים מגלים האמ= 
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  =גימל + חית , ואו, ריש, הא, מם=  'ג+ מהרוח = החומר 

  =גילוי אור המשיח מאמת = 

  =אורי גאלה ומשיח תמים = 

  =יום משיח אמת גילה אור = 

  =רוח אלהים מושג אמיתי = 

  =אל מאום ישג חיים תורה = 

  משיח אומר הגילוי אמת= 

  

  =גימל + בית , ואו, ריש, עין, הא=  'ג+ הערוב 

  הערוב יש אין יום גאלתי= 

  

  =גימל + בית , ריש, ואו, עין, מם, הא=  'ג+ המעורב 

  =המעורב יש אין גילוי מאמת = 

  גילוי המעורב מימי יש אין= 

  

  =  'ג+ גלוי האמת = ' ג+ האות גימל 

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

  גלוי האמת מלים למדו פו מיד יום גאלה= 

  

  האבן יורה= נביא הורה = הנה בי אור = נברא יהוה = אינו הברה 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הא, מם=  'ג+ מהאור 

  =אור יום גאלה ממש  לי פה ׁ= 

  יום גאלה ממש אור לי פה ׁ= 

  

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

  =מאל דודי גילוי נפש ינון = 

  פו מגדל ינון אין יש ילדו= 
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  =גימל + בית , ואו, צדיק, עין=  'ג+ עצוב 

  =דעת נביא גילוי יום קץ = 

  =עת אדני בגילוי יום קץ = 

  =יועץ קדמוני בי גאלתי = 

  =גילתי בקוני יועץ אדם = 

  גילתי באדם יועץ קוני= 

  

  =גימל + בית , צדיק, עין, מם=  'ג+ מעצב = בעצם 

  ימי קדם מעצב ניגלתי= 

  

  )'ו' בראשית ו(וינחם יהוה כי עשה את האדם + ב אל לבו ויתעצ

  =גימל + בית , צדיק, עין, תיו, יוד, ואו=  'ג+ ויתעצב 

  =ימי גאלתי קוני ודודי יתעצבו = 

  ויתעצב קוני גאלתי יום דודי= 

  

  =  'ג+ עמו מפרי הרוע 

  =גימל + עין , ריש ואו, הא, יוד, ריש, פה, מם, ואו, מם, עין= 

  =מש אין פו אני גירוש הרוע מהעולם ימי מ= 

  =אני ממש האין פו ימי גירוש הרוע מהעולם = 

  ימי אמונה אפני שמי גירוש הרוע מהעולם= 

  

  =גימל + הא , פה, שין=  'ג+ שפה 

  =יגאל נשמה יפה = 

  יגאלנו משה פה ׁ= 

  

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

  =אלהים פו גאל תמים = 

  מי גאלהמפו לאמת י= 
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היו , כאשר יצר את האדם לפני שחטא היה באדם טוב גדול מהרע

והוזהר שלא לאכול מעץ פרי הדעת טוב .  לאדם חיי נצח שרובם טוב

לאחר שחטאו ) הקדים טוב לרע כי היה בו כבר טוב גדול מהרע(ורע 

עצם הרע שבו ביום בהעונש על כך הוא , אדם וחוה גבר הרע על הטוב

  .החל תהליך ההזדקנות וההליכה למותשאכלו מעץ הדעת 

המחסור והרוע בין אדם , ההזדקנות, הדאגה, הרע של ימנו הוא החולי

לחברו והגדול שביניהם הוא המוות שבו נענש אדם על החטא הראשון 

  .  י אכילת פרי הרוע ופרי הטוב"ע

  א"י הפרי הפרי עצמו ז"תיקון אכילת הפרי הוא ע

  

  =גימל + עין , ואו, ריש, הא, ודי, ריש, פה=  'ג+ פרי הרוע 

  אדני האל פו יש ימי גירוש הרוע= 

  =גימל + בית , ואו, טית, הא, יוד, ריש, פה=  'ג+ פרי הטוב ואז ישאר 

  =ימי תורה אותי יש פו גאלת הטוב = 

  = ימי הטוב איתי יש פו גאלת תורה = 

  =ימי שפתי ותורה אותי גאל הטוב = 

  תורה ימי הטוב אותי גאלו שפתי= 

אנו בני האדם סובלים מהרוע בעבור חטאו של אדם הראשון כפי 

אבל התיקון ".הנהכאבות אכלו בוסר ושיני בנים ת"ל "שאמרו חז

  הנרצרך הוא חטא מעשה העגל

מטרתנו כאן לתקן את החטא הראשוני ולבטל את גזרת העונש 

  .שקיבלנו עבורו

נקראת אליו  על האדם לחוש מת כאשר, כדי לא לסבול מהרוע, ראשית

כאשר דואג על דבר מה  –לדוגמא , א יעמיד אדם עצמו כמת"הרעה ז

רע שקרה לו או שעתיד לקרות לו וכאשר הוא מעמיד את עצמו כמת 

או חש מת שזהו הרוע הגדול ביותר יהיה אפשרי לו להביט על הדבר 

שדאג עליו כדבר שאינו בשליטתו כי חש מת ואינו צריך למות ממש 
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אפשר לו לאדם לחוש מת גם בזמן שהוא חי ואז ייהפך כדי לחוש מת 

  ותסור ממנו כל דאגה רעה תשמח= מת + חש מצב רוחו לשמחה כי 

  בימים אלה ממש שהם ימי משיח ניתן לממש זאת כי 

  =גימל + תיו , מם, שין, חית=  'ג+ מת + חש 

  =ניגלתי מימות משיח = 

  =יום גילתי נשמת מחי = 

  יום גלתי נשמת חיים= 

כך יכול האדם , דמיונו של אלהים כפי שהעולם הזה מתהווה מכח ׁ

בעזרת דמיונו לחוש מת ביחס לרוע שמתהווה סביבו ולגביו ואז כאשר 

הוא חש כמת יכול הוא לצפות מלמעלה על הדברים הרעים שקורים 

בעולם מבלי שישא על כתפיו את האחריות לרוע ותסור ממנו הדאגה 

  .טובו של העולםואז יוכל לשמוח וליהנות מ

ירבה הטוב בעולם ותבוטל לגביהם , ככל שיתרבו בני אדם שינהגו כך

  .גזרת העונש וזה בעצם תיקון החטא של אדם וחוה

הרי , ואם תשאל מדוע נגזר עלינו העונש אחרי שחטא אדם הראשון

  ?היה ידוע לאלהים שיחטא

ות עצמנו לטוב ונבטל את התשובה היא שאלהים רצה שנגיע בכח ׁ

כדי שנקבל את הטוב בזכות כוחנו כפרס ולא כחסד כפי שהיה , ועהר

  .לפני החטא

  

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

  =ימי חק אותיות יש פו אור גאלת יהוה = 

  =חק אותיות יש פו ימי אור גאלת יהוה = 

  =חק אות יש אורות יהוה פו ימי גאלתי = 

  =הוה יש פו אורות ימי גאלתי חק אות י= 

  =יהוה חק אות ואור שפתיו ימי גאלתי = 

  חקת יהוה יש פו אות ואור ימי גאלתי= 
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  =גימל + הה , יוד, הה, יוד=  'ג+ יהוה 

  =היום גאלה והודיה = 

  יהוה ואהיה מגדל= 

  

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

  =הודיה פלא מגדל ממלים = 

  =למדים פלא המגדל היום = 

  יהוה מפלא למדים מגדל= 

  

  =גימל + תיו , יוד, למד, כף, תיו, הא=  'ג+ התכלית 

  =ופו מיד גילוי תכלית האדם = 

  אדם פו ומיד גילוי התכלית= 

  

  תיקון החטא הראשון של אדם וחוה=  פרי הטוב+ פרי הרוע 

  =גימל + עין , ואו, ריש, הא, יוד, ריש, פה=  'ג+ פרי הרוע 

  =ימי אדני האל יש פו גירוש הרוע = 

  ימי גירוש הרוע יש פו אדני האל= 

  =גימל + בית , ואו, טית, הא, יוד, ריש, פה=  'ג+ פרי הטוב 

  =ימי תורה איתי יש פו גאלת הטוב = 

  ימי הטוב איתי יש פו גאלת תורה= 

  

  =  'ג+ שפת נס שמחת המת 

  =גימל + תיו , מם, הא, תיו, חית, מם, שין, סמך, נון, תיו, פה, שין= 

  הנה יש גילוי נכון יומי פו מתממש נס תחית המתים= 

  

  =גימל + סמך , נון, תיו, פה, שין=  'ג+ שפת נס 

  =שמחת המת גילתי יומי המיומן = 

  יהוה מממן תגליתי ימות משיח= 
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  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  =יום פני אלהים ומגדל עולם האמת מ= 

  =עולם האמת יום פנים אלהים ומגדל = 

  =עולם האמת יום אדני מגלה פו מלים = 

  =עולם האמת מגלה מפו מילים ואדני = 

  =אדני מגלה מפו מילים ועולם האמת = 

  אני ומגדל המילים מפו עולם האמת= 

  

  =גימל + ואו , למד, שין=  'ג+ שלו 

  =יום גדול אני שלם = 

  =לו אדני מושלם גי= 

  =גלוי אדני מושלם = 

  =יום מגדל אני שלו = 

  גודל מילים שלנו= 

  

  =  'ג+ סיבת המצות 

  =גימל + תיו , ואו, צדיק, מם, הה, תיו, בית, יוד, סמך= 

  =יהוה גילוי סיבת מצותי מתוכי אדם קדום = 

  =אדם קדום סיבת מצותי גילוי יהוה מתוכי = 

  =תי יהוה בתוכי אדם מסוד קיום מצותי גיל= 

  =סיבת מצותיך מיד גילוי יהוה אמת וקדום = 

  יום קדוםסיבת המצות היא מיד גילוי תוך = 

  

  =גימל + מם , ואו, דלת, קוף, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום קדום 

  מיום קדום גילו אדם ולו פו אמת= 
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  =  'ג+ טעמי המצות 

  =ימל ג+ תיו , ואו, צדיק, מם, הה, יוד, מם, עין, טית= 

  =טעמי המצות מיד גילוי את יומי הקדמוני = 

  טעמי המצות גילו מיד אות יומי הקדמוני= 

  

  =  'ג+ טעמי המצות 

  =גימל + תיו , ואו, צדיק, מם, הא, יוד, מם, עין, טית= 

  טעמי המצות יגאלו מיד את יומי קדמוני= 

  

  =  'ג+ יומי קדמוני 

  =גימל + יוד , נון, ואו, מם, דלת, קוף, יוד, מם, ואו, יוד= 

  יום קדום מינון ודודי גילו אדם ולו פו אמת = 

  

  =גימל + קוף , חית, הא=  'ג+ החק 

  פו חקת ימי גאלה= 

  

  =גימל + תיו , קוף, חית=  'ג+ חקת 

  גילתי פו חקת יום= 

  

  =  'ג+ מעשה מרכבה 

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

  גילתי מעשה מרכבה ימי פנים הנשמה= 

  

  =  'ג+ מעשה בראשית 

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

  ימי פנים של ינון יודה גילתי מעשה בראשית= 
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  =  'ג+ סוף אל משיח = חש סיום פלא 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, למד, אלף, פה, ואו, סמך= 

  מימוש נסיםילד פו אדם גילה פתאום כח ל= 

  

חשים סוף = סוף משיח לו עם = סוף חי שלום עם = משיח סוף עולם 

  =מם , למד, ואו, עין, פה, ואו, סמך, חית, יוד, שין, מם = עולם

  יום אדני והמגדל ממאום ופו כחי לעשית נסים= 

  

  =  'ג+ סוף משיח מאל 

  =גימל + למד , אלף, מם, חית, יוד, שין, מם, פה, ואו, סמך= 

  יד גילה לאדם מפו פתאום כח למימוש נסים מ= 

  

  =  'ג+ הנה שבצת אמת = הנה מצאת שבת 

  =גימל + תיו , בית, שין, תיו, אלף, צדיק, מם, הה, נון, הה= 

  =קדושתי לפני התיאום בין מציאותי להנהגה = 

  = קדושתי לפני האימות בין מציאותי להנהגה = 

  =יומי  הנה שבצת אמת קוני ילדת פני יהוה גאל= 

  =שבת הנה מצאת פני יהוה קוני ילדת גאל יומי = 

  =קדושתי לפני תיאום בין המציאותי להנהגה = 

  קדושתי לפני אימות בין המציאותי להנהגה= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, הא=  'ג+ המקום 

  =מפו גאלה  ם ממאוםיקו= 

  =יום גאלה קם פו ממאום = 

  היקום ממאום מפו גאל= 
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  =גימל + תיו , ואו, מם, ואו, קוף, מם, הא=  'ג+ ומות המק

  =מאום יום גאלה ואמת ויקום פו = 

  מאום ויקום מפו יום גאלה ואמת= 

  

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

  יום גאלה פו מיד האל לאדם= 

  

  =גימל + תיו , ואו, חית, תיו, פה, מם, הא=  'ג+ המפתחות 

  אל ופו יום תחית המתיםיהוה ג= 

  

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

  =יום גאלה ואמת מימי דור משיח = 

  גילוי מימות אדמה מים אש רוח= 

  

  =גימל + הא , ואו, הא, יוד, דלת, ואו, בית, כף=  'ג+ כבוד יהוה 

  כבוד יהוה אלי גאל אודותי פו אמת= 

  

  = גימל + שין , דלת, קוף, םמ, הא=  'ג+  המקדש

  =יש מקום לפני אמת גדולה = 

  =פנים המקדש לגלוי אמת = 

  פנים אמת לגלוי המקדש = 
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  = פתרתי אמונת חכם = אני מפתח מתורתך = כח פנים תורת אמת 

  =מתכני מפתח אור = אנכי מתורת מפתח = אמת פתרנו חכמתי = 

  =ן מחי פותר אמת תכ ׁ= י ן מחכמת תורתאפ ׁ= אמת תפרנו חכמתי = 

  = מח אמת פותר תכני = ני ממח פותר את תכ ׁ = 

, נון, פה, חית, כף=  'ג+ תאור מפתח מתכני = תכני פותר מח אמת = 

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

  = גילוי פנים אותיות ראשונות ילדו פו ממך ימי המפתח= 

  גליות אני חכם יותר משפתואלהים ופניו פו מיד יום ת=

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, ואו, פה, שין, חית=  'ג+ חש פו האמת 

  לתי אני משיח אמתיהוה אלוף מפו גִ = 

  

האש = האור משתק דתך  =כתר האדם שותק = דתך האמת ושקר 

  =  'ג+ תורה קדם אש  תך ׁ= תורתך קדם האש = קדם תורתך 

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

  =יום תפילתי גאל שפה אני פו הקדוש יותר מכולם = 

  =יום תפילה גאל שפתי אני פו הקדוש יותר מכולם = 

  שפת פלא גילתי היום אני פו הקדוש יותר מכולם= 

  

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

  = מילים מועד גאלתנו= 

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

  =אל האדם פו מגדל מילים = 

  =מגדל מילים האדם אלוף = 

  =אדם גילה פו מילים לאדם = 

  =אדם למד פו מילים גאלה = 

  =אדם מגלה לי מאיפו למד = 

  =אלי מלמד מפו מיד גאלה = 

  =יום פלא מלמד מיד גאלה = 

  פלא מלמד מיד יום גאלה= 

  

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

  גאלתי מלך שומר סודי= 

  

  =  'ג+ נביא ומקום = קוני במאום = אין בו מקום = אני במקומו 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ואו, אלף, יוד, בית, נון= 

  =קוני במאום ומול פניו גילו פו אדם אמת = 

  =קוני במאום ומול פניו פו יום גאלת אדם = 

  =קוני במאום ומדמיון גילו פו פלא ואמת = 

  קוני במאום אלוף ומדמיון גילו פו אמת= 

  

  =  אותי גומל= יום גאלתי = ' ג+ גילוי אמת 

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

  =גילו אמת מאודו פו ילדו מגדל מילים = 

  ויום פו מגדל מילים יאמת אל דוד גילו= 
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ראה נתתי לפניך את החיים ואת = "' ו דברים ל"מפסוק ט(ם הטוב החיי

  ")הטוב

  =  'ג+ החיים הטוב 

  =גימל + בית , ואו, טית, הא, מם, יוד, יוד, חית, הא= 

  לתיאמת גאֻ ) האות גימל(יהוה דודי חיי טובים מאות = 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, תיו, ואו, מם, הא=  'ג+ המות הרע 

  =ר מימי עונשי מות אהיה גאל או= 

  =ימי אור היא גאלה מעונשי מות = 

  גאלת נשמה היא יום עמי ואורי= 

  

  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש=  'ג+ רצון 

  =רצון קוני שיגאלו מיד = 

  =מיד גאל רצון קוני  ויש= 

  =גילוי אמוני  רצון קדׁש= 

  גילוי אמון רצוני קדׁש= 

  

  = החכם מרבה הטוב = בה מרכבה טו המח ׁ=  ברכה טובה מהמח ׁ

  =  'ג+ הברה טובה מחכם = 

  =גימל + בית , ואו, טית, הא, הא, בית, ריש, מם, מם, כף, חית, הא= 

  תאמת פו ימי התגלית השמים החיים הטוב הברכה= 

  

  =  'ג+ עקר התורה דללה 

  =גימל + הא , למד, למד, דלת, הא, ריש, ואו, תיו, הא, ריש, קוף, עין= 

  =שמה דודי קידש פו ימי הארץ המות הרע הקללה גילוי נ= 

  ות הרע הקללההארץ המ גילוי קוני יש מיד שם דודי פה ׁ= 
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  מימי התורה    הארץ המות= תורה מצאה 

  מצאה המשיח  השמים החיים= הימים המשיח 

  

  =  'ג+ קוני עת הדת = תיקון הדעת 

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

  =קוני עת הדת פו אנו ילדנו את גילוי יומו = 

  =תיקון הדעת פו אנו ילדנו את גילוי יומו = 

  )האות גימל(תיקון הדעת פו יום ילדנו גילוי אות = 

  

  =גימל + שין , אלף, הא=  'ג+ האש 

  =אלי גאלה מנפשי = 

  =אלהים גאל נפשי = 

  =פני מילה אש גאל = 

  =אלי מגלה פני אש = 

  =פני אלי  אש מגלה= 

  =ן שמי גילה אל אפ ׁ= 

  =אש לי פנים גאלה = 

  =פנים אש לי גאלה = 

  =אלי פו גאל נשמה = 

  =אני שלם גאל ופה = 

  =אני שם גילה פלא = 

  יגאל פלאי נשמה= 
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  =גימל + הא , שין, דלת, קוף, הא, ריש, ואו, תיו=  'ג+ ה תורה קדׁש

  =יש לי פו גואל תורה אתה ואני קדשים = 

  =יש לי פו גאל תורה אתה ואני קדושים = 

  =יתגלה פו אור שלי אתה ואני קדושים = 

  פו אתה ואני קדושים יתגלה לי אושר= 

  

  =הא , ריש, ואו, תיו, בית, שין, דלת, קוף, הא=  הקדש בתורה

  =ים ביותר אות שלי גילה פו אתה ואני קדׁש= 

  ביותר שלי אמת אני פו הקדׁש) האות גימל(גילוי האות = 

  

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

  =הוא יהוה בו אותיות ויום גאלה = 

  תהו ובהו אהיה ויומו גאל אותי= 

  

  =גימל + שין , דלת, קוף=  'ג+  קדׁש

  תגלו לי פנים קדׁש= 

  

  =גימל + הא , למד, יוד, מם=  'ג+ מילה 

  המילים מאדם גדול= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, יוד, הה, יוד, ואו=  'ג+ ויהי אור 

  = הויהי אור מאש ודודי פו ולי גאל= 

  =אש הגילוי אלהים ודודי ופו אור = 

  =גילוי אל יהוה ודודי פו אור מאש = 

  יהודי גדול ויהי אור מאש ואל פו= 
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  =גימל + ריש , ואו, אלף, יוד, הה, יוד=  'ג+ יהי אור 

  =י אור מאש גילה פו לדודי ויה= 

  =ויהי אור לדודי שמי פו גאלה = 

  ויהי אור לגאלה שמי פו דודי= 

  

  =גימל + שין , אלף, ריש, הא=  'ג+ ש הרא ׁ

  =ישראל יש פנים גאלה = 

  =יש גאל ירפא לי נשמה = 

  =אלהים ישר גאל נפשי = 

  =פרי אלי יש גאל נשמה = 

  =אלי פירש יגאל נשמה = 

  יש לי ראש פנים גאלה= 

  

  =גימל + למד , אלף, ריש, שין, יוד=  'ג+ אל ישר

  =פני ישראל ילדו מגדל שמי = 

  = יש פנים ישראל ילדו מגדל = 

  =ישראל נישלם יגדל פו מיד = 

  =נישלם  לדודי פרי גשמי אל= 

  נישלם יפרי גשמי דוד לאל= 
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  =גימל + שין , אלף, הא=  'ג+ האש 

  =אלהים גאל נפשי = 

  =פשי אלי גאלה מנ= 

  =אש מגלה פני אלי = 

  =ן אל שמי גילה אפ ׁ = 

  =אש לי פנים גאלה = 

  =יגאל פלאי נשמה = 

  אני שלם גאל יפה = 

  

  =גימל + שין , אלף, ריש, הא=  'ג+ ש הרא ׁ

  =ישראל יש פנים גאלה  = 

  =יש גאל ירפא לי נשמה = 

  =אלהים ישר גאל נפשי = 

  = פרי אלי יש גאל נשמה = 

  =ש לי רא ׁ פנים גאלה יש= 

  למשה גאל יש אין פרי=) שלמה = (

  

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

  גאלה לפי האמת בפיך= 

  

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

  =הוא יהוה בו אותיות ויום גאלה = 

  תהו ובהו אהיה ויומו גאל אותי= 
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  =אדם גילה פו מילים לאדם = 

  =אדם למד פו מילים גאלה = 

  =אדם מגלה לי מאיפו למד = 

  =אלי מלמד מפו מיד גאלה = 

  =יום פלא מלמד מיד גאלה = 

  =אל האדם פו מגדל מילים = 

  מגדל אלהים מיד מאלוף= 

  

  =  'ג+ הקדש בתורה 

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

  =אות שלי גילה פו אני ואתה קדשים ביותר = 

  =ביותר  האות שלי פו גילוי האמת אני קדׁש= 

  ביותר שלי אמת אני פו הקדׁש) האות גימל(גילוי האות = 

  

  = 'ג+ הדת שבו קרה = הדת בו השקר = התורה בקדש 

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

  =פו גאל תורה אתה ואני קדושים  יש לי= 

  =יתגלה פו אור שלי אתה ואני קדשים = 

  יתגלה לי ראש ופו אתה ואני קדושים= 

  

  =גימל + מם , יוד, בית, ואו, ריש, כף, הא=  'ג+ הכרובים 

  אבדה" ג=ה , ד, ג, א, תוכי מיומי מפו ישראל ב= 

  דבריך פו מהשמים יגאלו אותי=

  =יד תהלתך אדני שפתי תפתח ופי יג(  

  =י גילה פו דתי פתח שפתי אני דתי תכ ׁ= 

  )אדני שפתי תפתח יגיד תוך תפילה= 
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  =גימל + מם , יוד, בית, ואו, ריש, כף, הא=  'ג+ הכרובים 

  =גילוי שמים ודברים פו אמת = 

  =יש פו ממך גילוי דיבור אמת = 

  =משמים ) האות גימל(דברים פו גילוי אות = 

  פו איתי משמים גילו דברים= 

  

  =גימל + הא , למד, יוד, פה, תיו=  'ג+ תפילה 

  =יהוה ילד פו מגדלי אמת = 

  =יום גאלה תפילה מדודי = 

  =גילוי אדם דומה תפילה = 

  =האמת לי פו מגדל יהודי = 

  =ימי אדם ותפילה גדולה = 

  ימי תפילה גדולה מאוד= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם=  'ג+ מגדל 

  =מילים מגלם לדת מגדל = 

  )דתי ילדה מפו יום גאלה (

  

  =גימל + תיו , עין, דלת, הא, נון, ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקון הדעת 

  =תיקון דעותי ילדו פו אות ינון יום גאלה = 

  =ינון וקוני דעותי ילדו פו אותיות גאלה = 

  =ינון תיקון דעותי ילדו פו אות גאלה = 

  =תיקון גן עדן  אליהו אותיות פו ילדו יום= 

  אות קוני דעת דת אליהו פו גילו יום ינון= 
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  =  'ג+ י הדעת קונ= תיקון דעה 

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

  =קוני ידעתי ילדו פו גאלה וינון אמת = 

  =אליהו אות ויום ילדו פו תיקון גן עדן = 

  פננו אות קוני ודעתו ילדו ימי גאלה= 

  

  =גימל + הא , נון, אלף, תיו=  'ג+ אנה ת

  =ינון פו אמת לי גאלה = 

  =אל ינון גילה פו אמת = 

  =אל גילה פו ינון אמת = 

  =לפננו אות ימי גאלה = 

  =תאנה לנו פו ימי גאלה = 

  פני לו יום גאל תאנה= 

  

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

  =ופו מיד גאלה משמים ) אל רופא(= פלא  אל ילד אור= 

  =ממש פו מיד יום גאלה ) אל רופא(= אל ילד אור פלא = 

  ויאמר אל אדם שמו אלהים ילד פו גאל = 

  

, אלף, צדיק, מם=  האמת מרבה צורה רבה= מצא תורה מרבה הברה 

  =הא , ריש, בית, הא, הא, בית, ריש, מם, הא, ריש, ואו, תיו

  בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ קידושי יום יפה= 
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  =גימל + מם , יוד, ריש, מם, ואו, חית, הא=  'ג+ החומרים 

  =האמת גילו מיד אור מיום משיח = 

  =אות משמים מיד גילוי אור חמה = 

  =יום אחד גילתי מהו אור משמים = 

  =גילתי יום רוח אדם הוא משמים = 

  =גילתי אורי ומוח האדם משמים = 

  =מיום משיח אמת גילו מיד האור = 

  =מיום משיח אמת יגלו מיד האור = 

  =אור יום גשמי התחיל מיום אדם = 

  =גילתי אור ממש מימי אדם וחוה = 

  =אור ושמו גילו מיד מחיה מתים = 

  =גילוי תמים אדמה מים אש ורוח = 

  =משמי אדם גילוי אות החומרים = 

  =אות משמים גילוי חומרי האדם = 

  יום גשמי מיד אות מרוח אלהים= 

  גילתי מיום אדמה מים אש ורוח =

  

  =גימל + הא , נון, אלף, תיו, צדיק, עין=  'ג+ עץ תאנה 

  =קוני נימצא לפני ודעתי גאלה = 

  =תיקון עצמי אדני לפניו גאלה = 

  =פני גאלה לאדני ותיקון עצמי = 

  פני קוני נימצא דעתי לי גאלה= 
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  =גימל + תיו , עין, דלת, הא, צדיק, עין=  'ג+ עץ הדעת 

  =לי דעת גילוי קדם יין עץ תאנה = 

  =לי מיד ניגאל תיקוני עץ הדעת = 

  =אני מיד גילתי לקוני עץ הדעת = 

  =נגאלתי קוני ילד ימי עץ הדעת = 

  =אלי היתי קדמותי לי עץ גן עדן = 

  =ניגאל לי מיד תיקוני עץ הדעת = 

  =הדעת  ניגאל ילד ימי תיקון עץ= 

  =אדני קוני גילתי לעצמי דעת = 

  =עץ הדעת אלי קוני ניגלתי מיד = 

  =לי ידע גילתי עץ תאנה קדמוני = 

  =ילד מעץ תאנה תיקן גילוי ידע = 

  =גילוי מדעי ילד תיקן עץ תאנה = 

  =עץ תאנה לימד תיקן גילוי ידע = 

  = מי ילד גילוי תיקון עץ תאנהע= 

  דעיעץ תאנה ילד תיקן גילוי מ= 

  

  =גימל + כף , למד, שין, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני שלך 

  =פני אדני גדול נמליך פו שלם = 

  =פנים ילדנו פו מגדל אני שלך = 

  =אנכי נולד פו שלם פנים יגדל = 

  =אנכי של פנים ילדנו פו מגדל = 

  =פני אדני מלך גדול פו נישלם = 

  =פנים לשוני אדני מלך פו גדל = 

  =פול ני מלך יגדנפשי מול אד= 

  =פנים לשון אדני פו מלך יגדל = 

  פנים אדני מלך גדול ולי נפש= 
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  =גימל + הא , בית, הא, אלף=  'ג+ אהבה 

  =מפלאי אהבה גאלתי = 

  אהיה גאלת בי מפלא= 

  

  = גימל + כף ,למד ,שין ,נון ,ואו ,צדיק ,ריש ,הא = 'ג + הרצון שלך

  = אדני קוני פירושך מצא מגדלי הלשון= 

  = אדני קוני מצא גילוי שפה מדרך לשון= 

  אדני קוני מצא שפה דרכי לשונו= הרצון שלך 

  =גימל + ויאמר הראני נא את כבדך ( 

  =נביא אמת אנכי מגלה דרכי אור = 

  )נביא אמת גילה אנכי מאור דרך= 

  

  =גימל + כף , למד, שין, מם, ואו, קוף, יוד, הא=  'ג+ היקום שלך 

  =ם היקום פו מיד שלך גואל אדם ופני= 

  =היקום שלך וגואל פו מיד פנים אדם = 

  =קוני לי ממך שפה וגואל פו מיד אדם = 

  =אדני מלכי קדום גואל פו שפה מיום = 

  =נפשך קדומה ומילים יגאלו פו אדם = 

  =יום מלך קדום אני גואל פו מיד שפה = 

  אדני מלך קדום מיומו יגאל פו שפה= 

  

  = הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים אנכי יהוה אלהיך אשר

  =רצוני עצמי בי מיד כי כך ברא אלהים את השמים ואת הארץ = 

  בי עצמי רצוני כך דימה כי ברא אלהים את השמים ואת הארץ= 
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  =  'ג+ אנכי יהוה אלהים אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים 

   בי מעצמי רצוני כך גילה מיד כי ברא אלהים את השמים= 

  =ואת הארץ 

  מדברי ניגלה מיצוי עצמי כי כך ברא אלהים את השמים = 

  =ואת הארץ 

  יצרי בעצמי כך גילה כי דמיון ברא אלהים את השמים ואת הארץ= 

  

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

  =אדם קדמוני דתי גילוי עץ החיים = 

  =צח גילוי קדום דעת היא מיד ימי נ= 

  =דוד קוני מיד ימי גאלת עץ החיים = 

  דודי ידעוני קץ יגאל מחיה מתים= 

  

  = 'ג+ שחק וטעה = ' ג+ טועה שחק = שוטה  החק ׁ

  טוע הנחשקִ = גימל + הא , עין, טית, ואו, קוף, חית, שין= 

  ) =טוע הנחשקִ (ימי גאלתי פו תיקוני עונש החטא = 

  =אני נגלתי פו ימי תיקון החטא ועונש = 

  =תיקון טעותי פו גאלה אני משיח ינון = 

  =קוני אמיתי ניגאלנו הנחש פו טעותי = 

  =קוני ניגאלנו הנחש אמיתי פו טעותי = 

  =ינון ניגאלת פו ימי אות קטוע הנחש = 

  =אות ינון ניגאלתי פו ימי קטוע הנחש = 

  =אות גאונית ) יקחו(= טלו עיני שניהם נפקחו י= 

  תיקון יגאלנו טענותי פו אני משיח ה= 
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  =  'ג+ משה נטע חוקי = ניקה חוש טעם = קוני חש הטעם 

  =גימל + יוד , קוף, ואו, חית, עין, טית, נון, הא, שין, מם= 

  =גילנו פו הטעות  ימי נחש קדמוני אמיתי אנו= 

  =ימי טנאי גאלה נשמותנו ינקו פו דעת וחיים = 

  = ימי טנאי גאלה קוני נשמותנו פו דעת וחיים= 

  =דעת וחיים  טנאי אלהים גופי נשמותנו ינקּו= 

  =אדני ניגלת ופו ימי תיקון החוטאים ועונשם = 

  =נחש גן עדן ימי אלהים פו תיקוני טומאותיו = 

  =ימי נחש גן עדן אלהים פו תיקוני טומאותיו = 

  =ניקיון טומאות גן עדן ופו לי המשיח אמיתי = 

  )הנחש הוא טומאה בגן עדן(

  =הים ופו גן עדן ותיקוני חטאי נשמתי יום אל= 

  =אני פנים שמי גילנו תיקוני טעות אדם וחוה = 

  =אני פני שמים גילנו תיקוני טעות אדם וחוה = 

  קוני אני פנים נשמתי גילוי טעות אדם וחוה= 

  

  = עת קץ עמו וזעקת שמחה = זעקות עם קץ ועת שמחה 

, הא, שין, מם, זין, ואו, עין, מם=  'ג+ מעוז משה קץ חק תעתוע = 

  =גימל + עין , ואו, תיו, עין, תיו, קוף, חית, צדיק, קוף

  פו מיד יום גילוי פני שועתם צעקתם נאקתם ויאנחו ויזעקו אני היני= 

  

  =  'ג+ הודעה עברית = עבר הוה עתיד 

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

  רית גילתי שם ינון יהוה אלי ודתי הודעה עב= 
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  =  'ג+ קוני חש הטעם = משה נטע חוקי 

  =גימל + מם , עין, טית, הא, שין, חית, יוד, נון, ואו, קוף= 

  =פיתוי נחש טעינו קוני גאון מדמות אלהים = 

  = םפיתוי נחש טעינו קוני גאון מדמות אלהי= 

  =אנו טעינו מפיתוי נחש מדמותי גאלה קוני = 

  =ניהם נפקחו וגילוי טומאת מות אדני עיני ש= 

  =תיקון טעותי אדני משיח ינון מפו יום גאלה = 

  =אדני ניגלת ופו יום תיקון עונשים מהחטא = 

  =אדני ניגלת מפו יום תיקוני עונשים והחטא = 

  תי אנו גולנו פו ימי הטעותנחש קדמוני אמי= 

  

  =  'ג+ לדעת טוב ורע 

  =גימל + עין , ריש, ואו, יתב, ואו, טית, תיו, עין, דלת, למד= 

  =תגליותי ילדו אותי אדם אמיתי ביטול עונש רע = 

  =גילתי אותיות ילדו אדם אמיתי ביטול עונש רע = 

  =ימי אדני אלי וגילתי שם אותיות לדעת טוב ורע = 

  =שם אותיותי איתי ומיד ניגאלתי מדעת טוב ורע = 

  =דעת טוב ורע אמיתי אותיות שלי ומיד ניגאלתי = 

  =מיד אותיות דעת טוב ורע אותי גילתי אני שלם = 

  =אני גילתי שם אותיות ומיד לדעת טוב ורע איתי = 

  ימי אדני אלי וגילתי שם אותיות לדעת טוב ורע= 
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  =  'ג+ דרך עץ החיים 

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

  =ו ימי קץ גאלה תוכני דתי מיד רעד משיח ילד פ= 

  =רעד ופחד ילדתי מיד ימי קץ גאלה  מתוכני יש = 

  =תכני שמי ומיד רעד ופחד ילדתי ימי קץ גאלה = 

  =תכני ילדו ימי קץ גאלה , דתי מיד רעד משיח פו= 

  =רעד תכני דתי ילדו ימי קץ גאלה , משיח פו מיד= 

  =מדי לי מיד תורת קץ גאלה משיח דודי פניך עי= 

  מדי לי קץ גאלה מיד תורת משיחך עידודי פני= 

  

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

  = אדם קדמוני דתי גילוי עץ החיים= 

  = גילוי קדום דעת היא מיד ימי נצח= 

  = מיד מגאלתי עץ החייםדודי קוני = 

  דודי יודיע ניגאל קץ מחיה מתים= 
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   =חוקי השם נטע = משה נטע חוקי = ' ג+ קוני חש הטעם 

  = ניקה חוש טעם =

  =גימל + מם , עין, טית, הא, שין, חית, יוד, נון, ואו, קוף= 

  =ינון גאל יחיה פו מיד תיקון עונש מות טמא = 

  ) =ינון גאל(=  ניגאלנויחיה מיד תיקון עונשי מות טמא פו = 

  =הקדמונית  )האות גימל( אותגילוי אני משיח ינון פו טעמי = 

  =אני משיח ינון קדמוני וגילתי פו טעם האות = 

  =ינון גאל יחיה פו מיד תיקון עונש מות טמא = 

  =החטא גשמי ינון קוני דתנו פו עולמי אמיתי = 

  =ימים ושנים נעמדו מיד ניגלו נולדו מאמת = 

  = שעון מודד ימים ממילתנו גילנו מיד אמון= 

  = ו אות קדמוניתמשיח ינון פו ימי גאלה נטענ =

  גילוי אמת פו טעות הקדמוני אני משיח ינון =

  

  =  'ג+ ויאנחו ויזעקו שועתם צעקתם נאקתם 

, עין, ואו, שין, ואו, קוף, עין, זין, יוד, ואו, יוד, חית, נון, אלף, יוד, ואו= 

  =גימל + מם , תיו, קוף, אלף, נון, מם, תיו, קוף, עין, צדיק, מם, תיו

  =ת קץ משיח אמת עוז קוני עמוק מאות גילנו ע= 

  =יום גאלתנו עת קץ משיח אמת עוז קוני עמוק = 

  =עוז קוני עמוק משיח אמת עת קץ יום גאלתנו = 

  אות עת קץ משיחנו אמת עוז קוני עמוק) ללא גימל= (
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  =  'ג+ משה נטע חוקי = קוני חש הטעם 

  =גימל + ד יו, קוף, ואו, חית, עין, טית, נון, הא, שין, מם= 

  =קדמונית ) האות גימל(משיח ינון פו ימי גאלה נטענו אות = 

  =משיח ינון נטענו אות קדמונית פו ימי גאלה = 

  =)טעות החטא הקדמון(ני משיח ינון גילוי אמת פו טעות הקדמוני א= 

  =תי פו גילוי טעות הקדמוןאני משיח ינון אמִ = 

  =ונחש גן עדן ימי אלהים פו תיקוני טומאותי=

  =ימי נחש גן עדן אלהים פו תיקוני טומאותיו=

  = )הנחש הוא הטומאה=(ניקיון טומאות גן עדן ופו לי המשיח אמיתי=

  =יום אלהים ופו גן עדן ותיקוני חטאי נשמתי=

  =אני פנים שמי גילינו תיקון טעות אדם וחוה=

  פנים נשמתי גילוי טעות אדם וחוה קוני אני= 

  

  =גימל + הא , וףק, אלף, נון=  'ג+ נאקה 

  קוני נפלא מפו גאלה= 

  

  =גימל + הא , עין, ואו, שין=  'ג+ שועה 

  יום שועה אני גאל= 

  

  =גימל + הא , חית, נון, אלף=  'ג+ אנחה 

  אלי ינון מפתח גאלה= 
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  =גימל + נון , מם, זין=  'ג+ זמן 

  =זמן נגון מילים = 

  =ינון מזלם מגני = 

  =מגלים זמן ינון = 

  =גן לנו זמן ימים = 

  

  = מליג + נון ,מם ,זין ,הא = 'ג + הזמן

  =גן מילים אנו הזמן = 

  =מינון מזמין גאלה = 

  =לזמן גן ימי אמונה = 

  =גן מזמין לי אמונה = 

  =זמן מגני לי אמונה = 

  =גאון נזמן המילים = 

  =מזל נגן ימי אמונה = 

  =אלהים מזמין נגון = 

  =זמננו מגני אלהים = 

  =מנגון אלהים  זמן= 

  =נגון אלהים מזמני = 

  =אני מנגן היום מזל = 

  =יום המזל אני מנגן = 

  =זמני מנגון אלהים = 

  =אמון מזלי מנגינה = 

  =אני מנגן היום מזל = 

  יום המזל אני מנגן= 
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  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו, הא=  'ג+ התיקון 

  )הוא תאנה עץ הדעת(=אנו קודמיו ופו גילוי תאנה = 

  =אדני גואל פו התיקון ויומו = 

  =אדני ותיקונו ופו יום גאלה = 

  קוני ומאודו פו גילוי תאנה = 

  

  =גימל + הא , ריש, קוף, מם=  'ג+ מקרה 

  =רק פו ימי גאלה ממש = 

  =שמים מקור גאל יפה = 

  =ממקומי פירש גאלה = 

  מאום גילה שקר מפי= 

  

  =גימל + נון , מם, זין, הא, תיו, ריש, ודי, צדיק, עין=  'ג+ עצירת הזמן 

  =גן עדן קדמוני הינו יוצר לי את זמני ימי = 

  =גן עדן קדמוני הינו יוצר לי את ימי זמני = 

  =גילנו אדני קוני יש מיד יום עצירת הזמן = 

  גילנו אני שדי קוני מיד יום עצירת הזמן= 

  

  =ימל ג+ שין , נון, ואו, עין, הא=  'ג+ העונש = השעון 

  )עונש החטא( =ינון ואני גאלים העונש = 

  =ימי העונש אנו ניגאלנו = 

  =ינון יגאל עונשי אמונה = 

  =אל הינו ינון אני משוגע = 

  =אלהים אני וינון שגעון = 

  =אלהינו אני ינון משוגע = 

  ינון אלהינו אני משוגע= 
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  =גימל +  הא, קוף, עין, צדיק=  'ג+  צעקה

  =וני גאל צעקה פו מיד ק= 

  =קוני גאל פו מיד צעקה = 

  קוני עמדי קץ גאלה= 

  

  =גימל + נון , ואו, ריש, תיו, פה=  'ג+ פתרון 

  =נשמותיו פו אורי ניגלה = 

  =יום נפשות ואורי ניגלה = 

  =ינון גילה יום ושפת אור = 

  יש פו יום ינון גאל תורה = 

  

  =גימל + הא , מם, ואו, למד, עין, תיו=  'ג+ תעלומה 

  =יום אמת והעולם מיד נגאל = 

  =אימות גאלה מעולם דמיוני = 

  )כדי להסיח דאגות( =אני מדמה מותי גואל לי עמו = 

  =גואל עולמי אני מדמה מותי = 

  =עולמו אמיתי מדמיון גאלה = 

  =אדני אמת מיום גלוי עולם = 

  אימות גאלה מדמיון עולמי= 
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  =גימל + תיו , עין, דלת, הא, צדיק, עין=  'ג+ עץ הדעת 

  =ינון ילד דעתי עת ימי קץ גאלה = 

  =אני גילתי לקוני מיד עץ הדעת = 

  =ינון דתי על דעתי ימי קץ גאלה = 

  =אני גילתי קוני מילד עץ הדעת = 

  =קוני לומד אני גילתי עץ הדעת = 

  =דעתי ילדה עת ימי קץ ינון גאל = 

  =גן עדן ילד אותי לי ימי עת הקץ = 

  =י גן עדן ילדו לי את עתי הקץ ימ= 

  =תי הקץ ילדו לי גן עדן אמיתי עִ = 

  תי קץ האמיתיגן עדן ילדו לי עִ = 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, מם, למד, צדיק=  'ג+ צלם טוב 

  =ימי קדמות גילתי צלם אדם טוב = 

  גאלתי ימי קדם מיד ביטול מצות= 

  

  =ימל ג+ צדיק , פה, נון, מם, כף=  'ג+ ך ם ן ף ץ 

  =קדום גילה פנים מנצפך = 

  =פני מילה וקדם כמנפצג = 

  )אותיות סופיות 6 אלו הן ,כצפנגם( =מצפנך גילה פנים קדום = 

  =גן קדום מילים פה צפנך = 

  = גם צפנך פני מילה קדום= 

  = מלך הגן פו מיד פנים קץ= 

  גמצפנכ פני מילה קדום= 
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  = גימל+ נון , ואו, כף, נון=  'ג+ נכון 

  =נכון ומפו ינון גאל = 

  =מפו אנו גילנו נכון = 

  =פו יום נגאלנו נכון = 

  =נגאלנו פו יום נכון = 

  אנכנו נגלנו פו יום= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  =מדמים יום גאל שלנו = 

  =מדמים משלום יגאלנו = 

  =מיום אדני גלם שלום = 

  =מיום אני מגדל שלום = 

  =ום מיום מגדל אני של= 

  =מאדם גילנו יום שלום = 

  =אני לו שם מיום מגדל = 

  =אני מושלם יום מגדל = 

  =יום מגדל אני מושלם = 

  מיום גילנו אדם שלם = 

  

  = חכם צוה שם שעה = שעה מצוה שם כח = כח מצוה שם שעה 

  = משה שכח עוצמה = כח משה צוה שמע = כח משה שצוה עם = 

  =  'ג+ חשך שם עוצמה ה= שמך ועץ השמחה = 

  =גימל + הא , מם, צדיק, ואו, עין, מם, שין, כף, שין, חית, הא

  ימי שמי קדמוני אני המשיח הגאל נמצא פו כעת= 

  

  =גימל + נון , דלת, עין, נון, גימל=  'ג+ גן עדן 

  =ממילת גן עדן גילנו לינון = 

  ינוןממילת גן נעול נגדיל = 
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  = שעון לי טוב= שעון ביטול = ' ג+ ביטול עונש 

  =גימל + שין , נון, ואו, עין, למד, ואו, טית, יוד, בית= 

  יום) שעון(= גילוי אדני אמיתי ודתנו ביטלו עונש = 

  

  =גימל + דלת , ריש, ואו, שין=  'ג+ שורד 

  =גדולי ישראל נשמותי = 

  =תגלו אדני יש לי שומר = 

  =תגלו אדני שורשי מולי = 

  =אורי  גילוי לדתנו שמש= 

  =גילוי דתנו לי אור שמש = 

  =שורש אמונתי יגדל לי = 

  =אור שמש דתי ניגלו לי = 

  אור שמש גילנו דתי לי= 

  

  = עמי נצלו טוב = יומנו עץ בטל = עצמי לנו טוב = טובי לנו מעץ 

  =  'ג+ ביטול עצמנו = 

  =גימל + ואו , נון, מם, צדיק, עין, למד, ואו, טית, יוד, בית= 

  דן אמיתי אל דודי יומנו קיום מצות טוב לי גן ע= 

  

  =גימל + נון , מם, זין, הא, למד, ואו, טית, יוד, בית=  'ג+ ביטול הזמן 

  =דת גילו אדני אמת יומו הינו מבטל זמני = 

  =דתנו גילו אדני אמת המזמין לי יום טוב = 

  גילוי דת אדני אמת הינו מבטל זמן ויום= 
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  =  'ג+ לטעום מהקץ 

  =גימל + צדיק , קוף, הא, מם, מם, ואו, עין, טית, למד= 

  =מימי קדם אדני גאל פו טעם לקיום המצות = 

  =גאל קדם מיד אין פו טעמים לקיום המצות = 

  =מיד מקדם אני יגאל פו טעם לקיום המצות = 

  =אדני גאל קדם מילים פו טעם לקיום המצות = 

  אדני מימי קדם גאל פו טעם לקיום המצות= 

  

  =  'ג+ טעם קדמוני 

  =גימל + יוד , נון, ואו, מם, דלת, קוף, מם, עין, טית= 

  =גלתי לנו פו טעם קדמוני ויום אמת מיד נִ = 

  )יום אמת(= גלתי מיום אות לנו פו טעם קדמוני מיד נִ = 

  

  =גימל + צדיק , קוף, הא, נון, מם, זין=  'ג+ זמן הקץ 

  =ינון מקדים פו זמני קץ גאלה = 

  =ון ימי קדם פו זמני קץ גאלה ינ= 

  =קדמוני נגאל פו ימי זמן הקץ = 

  =מקוני נזמין מיד פו קץ גאלה = 

  זמני ינון מקדים פו קץ גאלה= 

  

  =  'ג+ ביטול המצות = הצלם וטובתי = המות יצל טוב 

  =גימל + תיו , ואו, צדיק, מם, הא, למד, ואו, טית, יוד, בית= 

  המצות לי טובאדם ילדתי גילוי אמת קיום = 
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  =גימל + מם , יוד, מם, שין, הא, ריש, עין, שין=  'ג+ שער השמים 

  =מימי  גילוי שער השמים אדני משנן ׂ= 

  =ני ימי אור גן עדן שמים שלי ממש הי= 

  =נשמה ימי עם ישראל ינון מיד גשמי = 

  =עמי ישראל מגשימי נשמה ינון מיד = 

  ינון עמי ישראל מגישמי נשמה מיד= 

  

, הא, תיו, תיו, שין, הא, זין, טית, שין, פה=  'ג+ פשט זה שתת המצות 

  =גימל + תיו , ואו, צדיק, מם

  ממשפטי זה ניגלו שמות אותיות= 

  

  =גימל + תיו , שין=  'ג+ שת 

  =גילוי נשמתי = 

  גילוי משנתי = 

  

  =  'ג+ משפט זה שותת 

  =גימל + תיו , תיו, ואו, שין, הא, זין, טית, פה, שין, מם= 

  אני הנני ממשפטי זה גילוי שמות האותיות = 

  

= מפשט זה שתתו = מפשט זה שותת = ' ג+ זה שתת  משפטו

  = זה פשוט מחומר =  מטה זו שפת שת =מטפשות זה שת 

  =  'ג+ רז פשוט מהמוח = זה מחומר פשוט = 

  =גימל + חית , ואו, מם, הא, מם, טית, ואו, שין, פה, זין, ריש= 

  =מימי אור ממשפטי זה ניגאלו שמות החיות אני = 

  אני מימי אור ממשפטי זה יגאלו נשמות החיות = 
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  =גימל + הא , ריש, הא, בית, הא, הא=  'ג+ ההבהרה 

  =בגיל אמת אהיה אשר אהיה = 

  =גאלי אהיה אמת בי השראה = 

  גאלתי בם אהיה אשר אהיה= 

  

  ) הנה בי האורה= הנה ברא יהוה = אינו ההבהרה (

  =ברא שם אהיה גאלתי אהיה = 

  =אהיה גאל אמת אהיה בישר = 

  =בגיל אמת אהיה איש הארה = 

  =איש אהרה אהיה במגאלתי = 

  =בגיל אמת אישה היא הארה = 

  בגיל אמת הארה היא האיש= 

  

ץ כתר הע ׂ= ך העץ מהרוח ת ׂ = ך העץ החומר ת ׂ = ך העצם הרוח ת ׂ

, ואו, תיו, הא, מם, צדיק, עין, חית, כף=   ׁ 'ג+ עצם התורה  כח ׁ =המוח 

  =גימל + הא , ריש

  =קוני יהוה מהיום שפת גאלתי דרך עץ החיים = 

  =קוני יהוה תחיה פו מתים יש דרכי עצם גאלה = 

  =אדם הנה עצמי ימיך פו יש גילוי חקת התורה = 

  =לה אמיתית יגן היקום דרך עץ החיים יש פו ה = 

  =עץ החיים  נשמתי דרך, יהוה גאלתי פו היקום= 

  =ימות היקום יהוה גאלת נפשי דרך עץ החיים = 

  =גאלת היקום יהוה פני שמותי דרך עץ החיים = 

  =שמותי יהוה גאלת פני היקום דרך עץ החיים = 

  =ישות היקום גאלת פנים יהוה דרך עץ החיים = 

  =גאלתי נשמתי פו יהוה היקום דרך עץ החיים = 

  =רך עץ החיים ימות נפשי יהוה גאלת היקום ד= 
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  =קוני יהוה דרכי עצמותי יש מפתח ימי גאלה = 

  =חקת התורה יהוה גילוי פניך שמי עצמי אדם = 

  =חקת התורה יהוה אדני פיך ממש גילוי עצמי = 

  =תורה יצאה מיד ה מךעִ ,משיח הקוני גילתי פו = 

  =קדש יפה התורה ימי אמונתי גילוי הכח עצם = 

  =יהוה פניך עצמי  אדם גילוי חקת התורה שמי= 

  =מפיך גילוי חקת התורה שם עצמי יהוה אדני = 

  =אדמה נעוץ תוכי שמי הפרה הגילוי ימי חקת = 

  =מה גילוי עצמי שמי יהוה תוכני חקת פרה אדֻ = 

  =גילוי חקת התורה האדם ימי נפשך יעצימו ה= 

  =יהוה פיך יועץ התורה גאלתי נחש מימי קדם = 

  =יהוה גאלתי התורה , נחש פיך יועץ מימי קדם= 

  =מה ימי יועץ משיח יהוה פניך גאלת תורה קדֻ = 

  =ימי משיח קדם יועץ התורה יהוה גאלת פניך = 

  =מכח יהוה גאלתי התורה נקדיש פו ימי עצמי = 

  = יהוה קדׁש מימי תורה וכח ׁ לתי אני עצמי פה ׁגִ = 

  =ח ימי תורה נכ ׁ גלוי אמיתי עצם יהוה קדׁש פה ׁ= 

  = ה מכחי עצמי גאלתי פני יהוה קדׁשיום התור= 

  = י עצמי גילוי פני יהוה קדׁשהתורה אמת מכח ׁ= 

  =ה י עצמי גילוי תורה קדׁשפני יהוה אמת מכח ׁ= 

  =ה אמיתי יהוה גילוי עצם פנים תורה קדׁש כח ׁ= 

  =יהוה קדש גילוי עצם פנים התורה אמיתי  כח ׁ= 

  =עצמותי מגן ישראל יפה  כח ׁ היותי יהוה קדׁש= 

  =ים האל יהוה תוכי עצמי פנים תורה חגי קדׁש= 

  =ה יהוה חגי ישראל פנים תוכי עצמותי הקדׁש= 

  = יהוה ימי התגלית פו אנכי עצמי החומר קדׁש= 

  =התורה יהוה פניך יועצי שמי אדם  יחקתמ= 

  =ש יהוה ימי התגלית פו אנכי עצמי מרוח הקד ׁ= 
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  התורה יהוה אדני פיך יועץ שמים  יקתחֻ מ= 

  =  'ג+ לטעום מהקץ 

  =גימל + צדיק , קוף, הא, מם, מם, ואו, עין, טית, למד= 

  =אדני גאל מימי קדם פו טעם לקיום המצות = 

  אני גאל מיד מקדם פו טעמי לקיום המצות= 

  

  =חית , מם, הא, ריש, ואו, אלף=  אור המח ׁ

  האמת יש פו רוח אלהים= 

  

  =גימל + חית  ,מם, הא, ריש, ואו, אלף=  'ג+  אור המח ׁ

  =האמת גם לי יש פו רוח אלהים = 

  =אור גאלה שלם יחיה פו מתים = 

  =אל פו פנים תורה גילו משיח= 

  אל פנים תורה פו גילו משיח= 

  

  מעשה בראשית

  = ' ג+ מצא את האור ברא השבת = ' ג+ א אש מצא אהבת תורה בר ׁ

, אלף, קצדי, מם, אלף, ריש, בית=  'ג+ א מצא האר אות השבת בר ׁ= 

  =גימל + תיו , בית, שין, הא, תיו, ואו, אלף, ריש, אלף, הא

  פו גילוי פנים קדוש ויפה בראשית ברא אלהים את השמים  לי= 

  ואת הארץ

  

  =  'ג+ מאור התורה = ' ג+ אורה מתורה 

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

  =מש אלי יהוה אור תורה יש פו יום גאלה מ= 

  אורה מתורה יש אלהים ויש פו יום גאלה= 
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  =גימל + חית , מם, הה, ריש, ואו, אלף=  'ג+  אור המח ׁ

  =אל תורה מימי משיח פו גאלה = 

  ימי משיח פו גאלה מאל תורה= 

  

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, אלף, ריש, בית, נון=  'ג+ נברא יהוה 

  =לוי יש אמת יגהד בי ל ׁואור נ הנה פו= 

  נברא יהוה הנה פו ילדו גלוי יש אמת= 

  

  =  'ג+ מצאנו משיח 

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

  =ילדת פו גילוי אמת נמצא מקום משיח ינון = 

  גילוי מקום משיח ינון נמצא פו לי דת אמת = 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, הה, מם=  'ג+ מהאור = האומר 

  אור יום גאלה ממש לי פו= 

  

  =גימל + חית , תיו, פה, תיו, מם=  'ג+ מתפתח 

  מפו גילוי תחית המתים= 

  

  =  'ג+ פו חל קשר = שקר חולף = רוש לפִ  חק ׁ

  =גימל + פה , למד, ואו, חית, ריש, קוף, שין= 

  =ש פו גלוי פנים אמת יש לי רוח הקד ׁ= 

  =ש גלוי אמת יש לי פו פנים רוח הקד ׁ= 

  = שמת גם לי יש פו רוח הקד ׁלפניו א= 

  שגם לי יש פו רוח הקד ׁ פניו לי אמת= 
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  =  'ג+ מצאתי שם נשמתי 

  =גימל + יוד , תיו, מם, שין, נון, מם, שין, יוד, תיו, אלף, צדיק, מם= 

  נשמתי נמצאת פו גילנו דודי קדמוני מימי שמים= 

  

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

  =פו אמת  גלוי אל יהוה= 

  =אלהים  ילוהאות פו ג= 

  =פו יום גאלת אל יהוה = 

  יום גאלת אלוף יהוה= 

  

  )סופה להתקיים, כל מחשבה שיש בה פרי(

  =  'ג+ פרי המחשבה 

  =גימל + הא , בית, שין, חית, מם, הא, יוד, ריש, פה= 

  =התגלות פרה אדמה אני משיח ימי יש בי = 

  =אמיתי  מיד משיח גאלה יש פה ׁבי תורה נִ = 

  =משיח אמיתי  נביא תורה גילה מיד יש פה ׁ= 

  = ה מיד משיח תי גילה תורה יש פֹ נביא אמִ = 

  =מיד אני משיח אמת  יש בי תורה גילה פה ׁ= 

  תורה גאלה בי מיד שם יחיה נפש אמיתי= 

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 227

  

  =גימל + הא , בית, שין, חית, מם, הא=  'ג+  שבה המח ׁ= המחשבה 

  =חיה מתים באמת ישנה גאל י= 

  =גילתי משה נביא מחיה אמת = 

  =אני גילתי במשה מחיה אמת = 

  =אבי גילתי נשמה מחיה אמת = 

  =אני משיח גאלתי בה תמימה = 

  =נה בא משיח גילתי ימי אמת הִ = 

  =ימי המחשבה אמיתית נגאלה = 

  =ימי האמת מחשבתי ניגאלה = 

  =לתי נישבחה מימי אמת גאֻ = 

  =בחתי גאלה מימים אני השת= 

  =חיים מאהבה גאלתי נשמתי = 

  =אני מאהבת חיים ) משה(= גילת השם = 

  מאהבה גילתי אני משיח תם= 

  

מנבא כח תורה = תורה  אמן בכח ׁ= אמונה  בחרתך= אור  המח ׁ בתכן

  =  'ג+ אות חכמה בנר = אור במתנה  כח ׁ= ן בתכ ׁ אור המח ׁ =

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

  =גילה פו לנשמתי אני ואתה פו חכמים ביותר = 

  =לתי לנפש אני ואתה פו חכמים ביותר היום גִ = 

  =גילוי יפה לנשמות אני ואתה פו חכמים ביותר = 

  =אני פו אתה חכמים ביותר  נשמות גילו לי פה ׁ= 

  פנים תורה בתוכי משיח אמיתי פו לנו גאלה= 

  

  =גימל +  ריש, נון, בית=  'ג+ בנר 

  =גילינו בי נשמתי = 

  גילתי בי שם ינון= 
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  =גימל + שין , אלף, הא, מם, אלף, צדיק, מם, נון=  'ג+ נמצא מהאש 

  גילה אלהים נמצא פו ממש לפני קדמן ׂ= 

  

  =גימל + שין , ואו, ריש, פה, למד, קוף, חית=  'ג+ לפרוש  חק ׁ

  =יחיה מתים  ל לנו פו פירוש קדׁשגא ׁ= 

  פנים תורה פו גילוי משיח אל קדׁש= 

  

  = לה באמת צער טמא = ' ג+ מצא עורלה תטמא 

, הה, למד, ריש, ואו, עין, אלף, צדיק, מם=  אות במלה צער טמא= 

  =גימל + אלף , מם, טית, תיו

  =פו מלפני גילוי אמיתי טעם מצות ברית מילה  אל האדם קדׁש= 

  =רית מילה פו גילוי פנים טעם אמיתי למצות ב אל האדם קדׁש= 

  מצות מילת האדם בשמיני, אל גילתי פו פלאי קדם טעמי תורה= 

   

  ,עין, צדיק=  )'ג+ אדם אמצע פו טהר (= ' ג+ צער האדם טמא פו 

  =גימל + ואו , פה, אלף, מם, טית, מם, דלת, אלף, הה, ריש

  גילוי אמיתי לטעם מצוות פרה אדמה מלפני פה ׁ אל קדׁש=  

  

  =  'ג+ צער מטמא פו 

  =גימל + ואו , פה, אלף, מם, טית, מם, ריש, עין, צדיק= 

  ימי שם קוני יגאל טעמי מצות פרה אדמה= 

  

  = ג+טהר פו עצם אדם= ' ג+ מה פו צער טמא דִ 

  =גימל + אלף , מם, טית, ריש, עין, צדיק, ואו, פה, הא, מם, דלת= 

  =ה מה קדׁשמלפני גילוי אמיתי לטעם מצות פרה אדֻ = 

  לטעם מצות פרה אדמה י אמיתי הקדׁשמלפני גילו= 
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  = אסון לשעה= אונס לשעה = ' ג+ אל עושה נס 

  =גימל + סמך , נון, הא, שין, ואו, עין, למד, אלף= 

  =ל אל אדני עושה נסים מפו ינון מלך גא ׁ= 

  =ינון גאל מפו אל אדני עושה לכם נסים = 

  =אלי עושה נס נפלא ממך מיד ינון גאל = 

  =אל עושה לכם מיד פלא נס אני ינון גו= 

  =אני מלך ינון גואל עושה מיד נס מפלא = 

  =למדים פו אני מלך ינון עושה נס גאלה = 

  =למדים פו אני ינון עושה לכם נס גאלה = 

  =אדני עושה מלים ינון פו לכם נס גאלה = 

  =אדני עושה לכם מלים ינון פו נס גאלה = 

  להפו נס גא, ינון מלך, אדני עושה מלים= 

  

  =  לגאל כוח שפה= ' ג+ לאל כוח שפה 

  =גימל + הא , פה, שין, חית, ואו, כף, למד, אלף, למד= 

  = חכמה פה פני אל לשפת דודי גאל לאומים= 

  אדני יפה פו מגדל שפה אחת לכל לאומים= 
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  גאלה לכל הלאומים

  

  =  'ג+ פרי המחשבה 

  =גימל + א ה, בית, שין, חית, מם, הא, יוד, ריש, פה= 

   יתתורה גאלה בי מיד שם יחיה נפש אמי= 

  )וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו(

לכן שמות כל המלים בשפות הלועזיות יכתבו בשפה העברית כפי שהם 

  נהגות בשפתם וגם להם תהיה משמעות מפנים האותיות העבריות

  :לדוגמה

  =דלת , הא, גימל=  דגה ׁ= אלהים באנגלית 

  =תגדל אלהים = 

  =ה לי אמת גדל ׁ= 

  אלי מגלה דת= 

  =הא , יוד, דלת, נון, ואו, מם=  נדיהמוֹ = אלהים בצרפתית 

  =אלהים מדתו אדוננו = 

  ינון ודתו מהאל ואדם= 

  

  הערה

  וכן הלאה לכל המילים הלועזיות
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  )ב לפני בריאת העולםברוך הוא חׁש ללא גימל הקדׁש(

  =בית , שין, חית=  בחׁש

  =ת שיחתי בני= 

  =שבתי חיתני = 

  תיתני שבחי = 

  

  )כעת לאחר גילוי האות גימל(

  =גימל + בית , שין, חית=  חג שב= ' ג+ ב חׁש

  =בתגליתי שימחני = 

  =במשיחי ניתגלתי = 

  =נישבחתי גילת ימי = 

  =לתי נשמתי בחיי גִ = 

  =תגלית ימי שבחני = 

  נגלתי חג, ימי שבת= 

  

  בצמצום של חׁש

  =גימל + שין , תחי= 'ג+ חש 

  =משיח ניגלתי = 

  =נשמתי חגי לי = 

  =משיחתי נגיל = 

  שימחתי נגיל= 
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  גאלת כל הלאומים

  

יש להשתמש בשפה העברית , כדי לכוף את תורתי על כל אומות העולם

כי אז גם לשונם , שלנו לפענוח פנים לשונם וכך יהיו כפופים ללשוננו

  .שתהיה קד ׁ

  .יהיה נחוץ לדעת עברית ם בשפתוכל מי שירצה לפענח מלי

  :אופן השימוש והתרגום לשפה העברית

  

  אלהים באנגלית

God  = ֹגימל + דלת , ואו, גימל= ' ג+ ד גו=  

  =ל דתו מלים גילו גא ׁ= 

  =גלגל אמת ילדו יום = 

  =גימל מדתו גילו אל = 

  =מגדל אלי יום תגלו = 

  =יום תגלו מגדל אלי = 

  יום אלי תגלו מגדל= 

  בערבית אלהים

  =גימל + הא , למד, הא= ' ג+ לה הָ 

  =אדם מילה גאלה = 

  =לה יגאל מאדם הָ = 

  =לה אדם גאלים הָ = 

  =לה אדם גאלים הִ = 

  =אלהים גלה אדם = 

  לה אלהיםאדם גִ = 
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  אלהים בצרפתית

  =גימל + הא , יוד, דלת, נון, ואו, מם= ' ג+ נדיה מוֹ 

  =דמות אדני יום גאלה מולנו = 

  =להים גילו מאדוננו דמות א= 

  =יום גאלה דמות אדני מולנו = 

  =יום אמת וגאלה לדוד מינון = 

  =יום אמת וגאלה מול דוד ינון = 

  =ו גאלה ינון ודתו מלים מאד ׁ= 

  =מדתו מאלהים גילו אדוננו = 

  מדות מאלהים גילו אדוננו= 

  

  אלהים בצרפתית

  =גימל + הא , יוד, דלת= ' ג+ דיה 

  =ם גילוי לדת האד= 

  =ילדת יום גאלה = 

  =לתי האל מדודי גִ = 

  =לה דודי גאלתי מִ = 

  דודי גאלת מילה= 

  

  הערה

השימוש לפענוח השפות הלועזיות בדרך זו טובה לכל השפות 

כל מי שירצה לפענח מילים בשפתו יהיה .  שתגאלנה ולכל המילים

  .בו בזמן יהוה ודודי ישמרו על דתו, נחוץ להשתמש בשפה העברית
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  אמת בצרפתית

  =גימל +  הה, תיו, יוד, ריש, ואו= ' ג+ וריתה 

  =יהוה וגואלי ישמרו דתי = 

  =שדי ויומי יגאלו התורה = 

  גלוי יהוה אמת ישו יורד= 

  =גימל +  הא, תיו, יוד, ריש, ואו= ' ג+ וריתה 

  =ישו גילוי אור יהודי אמת = 

  להישו דתי ויומי אור גאֻ = 

  אמת באנגלית

  =גימל + יוד , למד, יוד, ריש= ' ג+ רילי 

  =לים דודי שרד ימ גילו= 

  =גלוי דודי שמר לי מיד = 

  =יישמור לי מגדל ידוד= 

  

  בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

  

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

  ילדנו גילוי שפת ימי בראשית= 

  

  =גימל + אלף , ריש, בית=  'ג+ ברא 

  לפרש בימי גאלתי =

  

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

  מגדל אלהים מלמוד יפה= 

  

  =גימל + תיו , אלף=  'ג+ את 

  גילתי פו אל= 
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  =גימל + מם , יוד, מם, שין, הא=  'ג+ השמים 

  אדם ניגלה מיום שמים= 

  

  =גימל + תיו , אלף, ואו=  'ג+ ואת 

  אל פו יום גאולתי= 

  

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

  גילה פרי אישה למד קץ= 

  

  =גימל + יוד , ריש, בית, עין=  'ג+ עברי = ערבי 

  גלתייודע ברית שמי נִ = 

  

  =גימל + יוד , דלת, ואו, הה, יוד=  'ג+ יהודי 

  =יום יהוה לדת דודי גואל = 

  יהוה דודי לו יום דת גאל= 

  

  =גימל + יוד , ריש, צדיק, ואו, נון=  'ג+ נוצרי 

  =אדני קדש יום גילוי רצונו = 

  )נוצרי(= אדני קדוש יום גלוי רצוני = 

  

  קוני מאום= אינו מקום 

  

  =גימל + מם , קוף, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני קם 

  =קוני מאום לפני פו מגדל = 

  =פני קוני פו מאום למגדל = 

  =קוני מאום פני פו למגדל = 

  גדלאינו מקום לפני פו מ= 
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  =גימל + מם , קוף, אלף, יוד, בית, נון=  'ג+ נביא קם 

  =אין בו מקום פני מפו גדלתי = 

  =קוני במאום גדלתי מפו פני = 

  =מקוני גדלתי פני פו במאום = 

  =פני קוני פו במאום גדלתי = 

  פנים קוני מפו במאום גדלתי= 

  

  =גימל  +הה , ריש, ואו, תיו, הה, תיו, פה, שין=  'ג+ שפת התורה 

  השפת התורה ויגלו שמי הינו אהי= 

  

  =  'ג+ המקום ברא = ברא המקום 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, הה, אלף, ריש, בית= 

  =ממאום בריאת היקום מפו גלוי שפה = 

  =ממאום גלוי שפה מפו בריאת היקום = 

  =ממאום גלוי היקום מפו בריאת שפה = 

  = מיום אמת ברא היקום מפו גלוי שפה= 

  מהיקום ברא יום אמת מפו גלוי שפה = 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, תיו, ואו, אלף, מם, שין=  'ג+ שם אות אמת 

  =שם אות אמת פני אל פו גלוי מיום = 

  שם אות אמת פנים אל פו גלוי יום= 
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  =גימל + תיו , מם, אלף, תיו, פה, שין=  'ג+ שפת אמת 

  =שפת אמת ומילים ניגלו יפה = 

  =שפת אמת וגילוי פנים מילה = 

  =מימי גלתי פתאום לשון יפה = 

  =מימי אמת גלתי פו לשון יפה = 

  =ימי שלום נגלתי פו אמת יפה = 

  =לנשמתי פו גילוי מאמת יפה = 

  =יום מילת נפש גילוי אמת יפה = 

  =תגלית נפשי פו מיום אלהים = 

  =מיום נפשי פו תגלית אלהים = 

  פו אלהיםמימי שפתנו גלתי = 

  

  )מפרשת בחקתי אם בחקתי תלכו ואם לא תשמעו לי(

  =גימל + קוף , חית, עין, מם, שין=  'ג+  שמע חק ׁ

  גילת פעמי משיח ינון קם= 

  

  = השלם יברא = משה ברא לי = שלמה יברא = מילה בראש 

  =  'ג+ אלהים שבר  =אלי המבשר = 

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

  =ילדתי פנים ושם המילה בראש מגדלי = 

  שמי לימד פנים תורה ילד מבשר גאלה = 

  

  =גימל + הה , למד, יוד, מם=  'ג+ מילה 

  =מגדלי מילה מדומה = 

  =מגדל המילים דומה = 

  דודי מגלה המדמים= 
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  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, מם, יוד, נון, פה=  'ג+ פנים האמת 

  ים ודמיונופנים האמת מגלה אלה= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, כף, ואו, תיו=  'ג+ תוך האמת 

  =תוך האמת פו גילוי מיום הפלא = 

  תוך האמת מפו גילוי פו אלהים= 

  מפו גילוי האלהים פתאום תוך=

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, מם, יוד, הה, למד, אלף=  'ג+ אלהים אמת 

  אלהים אמת לומד פו יפה מגדל מלים= 

  

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

  תורת אמת פו יומי וגילוי שם אלי= 

  

  =  'ג+ צרוף התורה 

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

  =אור אמיתי אוצר השפה גילוי יהוה קדוש = 

  =פירוש אור יהוה מצוה גאלה יקדש אותי = 

  =הוה מצוה גאלה קידש אותי פירוש אור י= 

  =יוה גאלה ויאמר יהוה אות קדש פירושי צִ = 

  יהוה צוה גאלה ואמר פירושי קידש אותי= 

  

  =גימל + פה , ואו, ריש, צדיק, הה=  'ג+ הצרוף 

  = גילוי יפה מצא אור הקדׁש= 

  = ימי צרוף גאלה יהוה קדׁש= 

  =ימי פרצו גאלה יהוה קדש = 

  רףאלי יהוה הקדום ישג צ= 
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  =  'ג+ מצאת אש מהתורה = מצאת מהתורה אש 

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

  לי גלוי מימי קדם מצאתי פו שם אלף היא אות ראשונה= 

  

, ואו, תיו, בית, צדיק, מם, בית, ואו, פה=  'ג+ פו במצב תורת נשמה 

  =ימל ג+ הה , מם, שין, נון, תיו, ריש

  שמי הינו אמיתי ילדתי יום ונשמתי פו נמצאת במקום הגבוה ביותר= 

  

  =  'ג+ כח עצם התורה 

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

  =קוני יהוה גילוי משפת האמת דרך עץ החיים = 

  =קת התורה שמי עצמי אדם יהוה גילוי פניך חֻ = 

  =י יהוה גילוי עצמי חקת פרה אדמה תוכני שמ= 

  =יהוה אמיתי נחש קדום פיך מיעץ גילה תורה = 

  =קוני יהוה גאל תחיה מתים מדרכי יועץ שפה = 

  פי גילה ממך דעת יצא תורהמשיח קוני יהוה = 

  

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

  מהאל ומינון מפו גאלה= 

  

  =  'ג+ בר הלה הוא אכ=) אלהים הוא גדול  -בערבית ( 

  =גימל + ריש , בית, כף, אלף, אלף, ואו, הא, הא, למד, הא= 

  בראשית פו פלא גאלה, אלי הוא מלך אדם יפה= 
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  =גימל + ריש , סמך, בית, הה, דלת, ואו, סמך=  'ג+ ר סוד הבס ׁ

  =שמך אל גילוי הסוד הכמוס ביותר = 

  =אלי הכמוס שמותיו בדרכיו סגלה = 

  =סוד כמוס בי תורה גילוי האל שמך = 

  =לב שמך סוד כמוס גילתי אור תורה = 

  =ר אלהים ותוך שמך גילוי סוד הבס ׁ= 

  =ר גילוי תוך אלהים ושמך סוד הבס ׁ= 

  רגילוי אלהים ותוך שמך סוד הבס ׁ= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, תיו, ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורת האמת 

  =גילוי מיום יהוה ופו ישראל תתאמת = 

  =יום אמיתי גילו אלהים ושפתו תורה = 

  יום אלהים אמיתי ושפתו גילו תורה= 

  

  = פרוש מתמצא = שם פורץ אמת = פורץ שם אמת = צרוף שם אמת 

  =  'ג+ רוש מצאתם פֵ = מצאת מפורש = 

  =גימל + תיו , מם, אלף, מם, שין, פה, ואו, ריש, צדיק= 

  = יום אמת צרוף שפה ממילים גילו אני קדׁש= 

  =פורץ שפה ממילים  יום אמת גילו אני קדׁש= 

  =גאל פו שפה ממילים  קדׁש יום אמיתי רצן ׂ= 

  ל שפה ממיליםנוצר פו גא ׁ יום אמיתי קדׁש= 
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  =גימל + ריש , ואו, אלף, הה, ריש, ואו, תיו, הה=  'ג+ התורה אור 

  =שורשי האור פו גילוי האל יהוה אמת = 

  =לוי אור אמת שורשי האל יהוה פו גי= 

  =משה יש פו אור תורה אלי וגאלי יהוה = 

  =לי אלי יהוה יש פו אור תורה ומשה גא ׁ= 

  =אלי יש פו תורה ואור גאלה שמי יהוה = 

  היום אור גאלה יהוה ישראלי ושפתוֹ = 

  

  , עין, צדיק=  'ג+ טעם עץ תורה עץ שכל = צער מעת טעות השכל 

  =גימל + למד , כף, שין, הה, תיו ,ואו, עין, טית, תיו, עין, מם, ריש

  ימי שפה גילוי שמי ינון תיקן מיד אכילתי מעץ הדעת טוב ורע= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, תיו, ריש, ואו, תיו=  'ג+ תורת האמת 

  =אלי ויומי פו גילוי תורת משה האמת = 

  =אלי ויומו גילוי יפה תורת משה אמת = 

  =תורתו  יום שמים אלי יהוה גאלתי פו= 

  =יהוה פו יום גילוי אמת ישראל תמות = 

  אמיתות יהוה פו יום גאלת ירושלים= 
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  =גימל + תיו , מם, עין, ריש, הא=  'ג+ הרע מת 

  =מרשע ימי גילתי אמונה = 

  =משער אמונה גילתי ימי = 

  =שגיאתנו המילים רעים = 

  =עי מילים תורה אני משגֻ= 

  =ם אני גילתי הרוע משמי= 

  =גילוי אמת ונער שמים = 

  =נשמתי עורי מימי גאלה = 

  =שמים יתנערו ימי גאלה = 

  =יום שמים גאלה יתנערו = 

  =אור נשמתי גילה ימי עם = 

  =נשמת אור גילה ומי עמי = 

  נערי גילה אותי משמים= 

  

  = הוא החל רועש = הוא שחר עולה = חש האור עולה 

  =  'ג +הרוח עושה אל  =האל עושה רוח = 

  =גימל + הה , למד, ואו, עין, ריש, ואו, אלף, הה, שין, חית= 

  פנים תגלו שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד= 

  

  =גימל + נון , ואו, אלף, גימל, הה, זין, ריש, הה=  'ג+ הרז הגאון 

  =האל נישלם ניגלה פו ימי האור הגנוז = 

  =ימי האור הגנוז נישלם פו ניגלה האל = 

  =אור הגנוז נישלם ניגלה פו האל ימי ה= 

  ימי האל נישלם ניגלה פו האור הגנוז= 
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  =גימל + הה , ואו, אלף, גימל, הה, זין, ריש=  'ג+ רז הגאוה 

  =ימי האור הגנוז  אלי שלם גילה פה ׁ= 

  =אל משה גילה לי פה ימי אור גנוז = 

  =אל שלמה גילה יפה ימי אור גנוז = 

  =מהאור הגנוז  ימי גאלה שלי לי פה ׁ= 

  ימי האור הגנוז אלי שלם גילה פה ׁ= 

  

  =גימל + בית , ואו, למד, שין, הה, זין=  'ג+ זהב שלו = זה שלוב 

  =לדתם מהזיווג בין היש לאין = 

  =דת מלים הזווג בין האין ליש = 

  =למדתי מהזיווג בין האין ליש = 

  דת מילה מהזיווג בין אין ליש= 

  

  =  'ג+ ל דעת חכמה מהר שכ טבע מרכבה נקצר ׁ

, הה, מם, ריש, צדיק, קוף, נון, הה, בית, כף, ריש, מם, עין, בית, טית= 

  =גימל + הה , מם, כף, חית, תיו, עין, דלת, למד, כף, שין, ריש

שיפתי פני ימי נפשי ויש לי מפו וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים = 

  ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים

  

  = אב שומר = אור בשם = אושר בם = בם  ושרא= שם בורא 

  =גימל + בית , שין, ריש, מם, ואו, אלף = 'ג+ אומר שב 

  =גלוי שפת מלים בורא יש מאין = 

  =אור בשפת מלים גלוי יש מאין = 

  גלוי בשפת מלים יש אור מאין= 
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, הה, ריש, מם, זין, ואו, פה, ריש, דלת, סמך=  'ג+ סדר פו זמרה בתורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, בית

  =אלהים שומר יש פו שכינה אמיתית גלוי סוד הזמרה בתורה = 

  =גלוי שמי הסודי והרז השמור ביותר  שכינת אלהים אמת פה ׁ= 

  סוד אמותי הזמרה בתורה שמורה פו יש גלוי שכינת אלהים = 

  

  = סוף דבר שם תורה = פותר הסדר בשמו = סדר פו בשם תורה 

  = סוף מדרש בתורה= סוד משפת הבורר = ' ג+ מפרש סוד בתורה = 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, בית, דלת, ואו, סמך, שין, ריש, פה, מם= 

  אנכי אלהים שמי אמיתי תגלו פו הסוד השמור ביותר= 

  

הציפור שמאבדת את בניה נשארת בכלום וצערה  –הכלום טוב לך צער 

.  תן ללמוד גם על האדם שאין לו כלוםני.  טוב כי היא חופשייה

  .לכן גם צערו על הכלום טוב, כשעולה לעולם האמת אינו לוקח כלום

  

, הה, ריש, עין, צדיק=  הכלום טוב לך צער= ' ג+ צער הכלום טוב לך 

  =גימל + כף , למד, בית, ואו, טית, מם, ואו, למד, כף

  =טוב לך שמי דודי מקדם אני גילתי פו אמת יפה צער הכלום = 

  ) =שכר המצוה על שלוח הקן הוא למען ייטב לך והארכת ימים= (

  =מפי פו גאלת מצוה למען ייטב לך והארכת ימים  דודי קדׁש= 

  ) =האדם שבצער על שאין לו כלום יאריך ימים= (

  =מפי פו גאלת מצוה אם בנים לכי כי לי טעם תורה  דודי קדׁש= 

  עם הצפור אם הבנים תלךאמיתי ט דודי מלך פו גילוי קדׁש= 

  

  =  'ג+ שלוח צפור הקן 

  =גימל + נון , קוף, הה, ריש, ואו, פה, צדיק, חית, ואו, למד, שין= 

  יפה פו גילוי מצות שלוח הקן  אדם ינון אורי הקדׁש= 
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  =  'ג+ החיים לנצח 

  =גימל + חית , צדיק, נון, למד, מם, יוד, יוד, חית, הא= 

  לנצח אדני גילת קדמות החיים= 

  

  =  'ג+ מנעתי תעלומה 

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

  =ינון דמינתי מפו אני היודע ומגלה עולמות = 

  ימי ינון נמדה פו אני היודע ומגלה תעלומות= 

  

  ידע יצר חכמה= דרך עץ החיים 

  

  =אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים 

  מלך ציוה ימי גאלה מצא בי עץ התורה אני יברא שימך אמת= 

  

  = 'ג+ בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 

  =יצא האל המבשר ואמר גאלה תאיר ימי שבת אמת = 

  יצא מבשר יהוה אל האר גאלת ימי שבת אמת= 

  

, למד, עין, ריש, ואו, בית, טית, צדיק, קוף=  'ג+ ם שם אש קץ טבור על ׁ

  =גימל + שין , אלף, מם, שין, מם

  מלפני פו טעם מצות שמירת שבת גילוי ימי קדם אני אל קדׁש= 

  

  =גימל + שין , אלף=  'ג+ אש 

  ימי גאל לנפש= 

  

  =גימל + הא , בית, שין, חית, מם, הא=  'ג+ המחשבה 

  =נשיב האמת גאל יחיה מתים = 

  אבי גילתי נשמה מחיה אמת= 
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  =  בתורתי זכה  שלום אל קדׁש= זכור את יום השבת לקדשו 

  הרז שלו באמת לי תוך קדׁש= 

  =מה זכר שבת שלום גילוי אות קדֻ =  'ג+ זכור את יום השבת לקדשו 

 גילוי בתורה שם אל תם זך וקדׁש=  גילוי השלום אמת בתוך רז קדׁש= 

  אמת בתורה גילוי שלם זך וקדׁש= אמת בתורה  גילוי שלום זך קדׁש =

  

  =גימל + ריש , ואו, כף, ןזי=  'ג+ זכור 

  זוכר יום גילוי נפש= 

  

, עין, ריש, בית=  םטמן אש בתורת על ׁ= ' ג+ ברעל תטמא נשמות 

  =גימל + תיו , ואו, מם, שין, נון, אלף, מם, טית, תיו, למד

  גילוי טעם אמיתי לשמור לי ימות שבת  אדני ינון מפוֹ = 

  

  =גימל + שין , חית=  'ג+ חש 

  =משיח ניגלתי = 

  =נשמתי חגי לי = 

  גנתי של חיים= 

  

  =  'ג+ עצם חכם תורה = ' ג+ עצם תורה  מכח ׁ

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

  =אדני יומך היום קץ פו שער תחיה מתים = 

  קוני שפת יומי האמת דרך עץ החיים= 
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  = ' ג+ ה הרב מצא בורא התור= ' ג+ בורא הברה מצא תורה 

, בית, אלף, צדיק, מם, בית, ריש, הא=  'ג+ האוצר אמת בו הבררה = 

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

  בראשית ברא אלהים את השמים  יופי אלי ופו גילוי קדׁש= 

  =ואת הארץ 

  ופו גילוי יופי בראשית ברא אלהים את השמים  אלי קדׁש= 

  =ואת הארץ 

  וגילוי פו בראשית ברא אלהים את השמים  קדׁש יופי אלי= 

  =ואת הארץ 

  ופו גילוי בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ יופי אלי קדׁש= 

  

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

  =בי גילוי שפת אור מאל = 

  =פו מאלי גילוי בראשית = 

  =בראשית מפו גילוי אל = 

  =לי פו גאל יום בראשית = 

  =גאל לו פו ימי בראשית  =

  =לו פו גאל ימי בראשית = 

  =פו ימי גאלת בורא שלי = 

  =בו פו ימי גאלת ישראל = 

  =אבי פו גאלת ירושלים = 

  =פו באמת גילוי ישראל = 

  =שפת בורא גואל לי ימי = 

  =שפת אלי בם גילוי אור = 

  =משפת אלי גילו בי אור = 

  =בי פירוש יום גאלת אל = 

  =ירוש גאלת יום אל בי פ= 

  =אל בי יום גאלת פירוש = 
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  =בי גילוי אל משפת אל = 

  =בי גילוי אור משפת אל = 

  בי גילוי שפת אל מאור= 

  

  =  'ג+ עצם התורה  כח ׁ

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

  ) ללא גימל –קוני יהוה ושפתי האמת דרך עץ החיים = (

  =מה תוכני שמי גילוי עצמי יהוה חקת פרה אדֻ = 

  עצם חקת התורה מפיך גילוי שמי יהוה אדני= 

  

  גימל + שין , אלף, הה, מם, אלף, צדיק, מם, נון=  'ג+ נמצא מהאש 

  גילה אלהים נמצא פו ממש לפני  קדמן ׂ= 

  

  =  'ג+ תורה  אמן בכח ׁ

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

  =מתי גילו לי אני ואתה פו חכמים ביותר נש= 

  =גילו לנשמות אני אתה פו חכמים ביותר = 

  =גילה פו לנשמתי אני ואתה פו חכמים ביותר = 

  גילוי יפה לנשמות אני אתה פו חכמים ביותר= 
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  =גימל + מם , יוד, ריש, מם, ואו, חית, הא=  'ג+ החומרים 

  =גילוי תמים אדמה מים אש ורוח = 

  =גילוי אור המוח שמי אדם תמים = 

  =גילוי מימות אדמה מים אש רוח = 

  =גילוי אור אדם שמו מחיה מתים = 

  =מיום גאלה יורו מיד משיח אמת = 

  =אדם מאום גלוי תורה ימי משיח = 

  =אגדת אלהים מיומו שומר חיים = 

  =מיד גילוי אור אמת החיים משמו = 

  =מיד גלוי אור אמת ושמי המשיח = 

  =אדם מאום גלוי תורה שמי חיים = 

  =אדם מאום גלוי תורה ימי משיח = 

  =אלהים אחד מגשים ומתיר יומו = 

  =האור מיחד אות ומילים גשמים = 

  =אור החל מיד אות וימים גשמים = 

  =אגדות אור המשיח מיום מילים = 

  =אורים ותומים המשיח גאל מיד = 

  =אמת גדולה ומשיח מימי אורים = 

  =שיח גדול והאמת מימי אורים מ= 

  =שלם חיים אורים ותומים אגדה = 

  =חש מילים אורים ותומים אגדה = 

  יהלום אגדת אורים מיום משיח= 

  

  =  'ג+ מצאנו משיח 

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

  =ילדת פו גילוי אמת נמצא מקום משיח ינון =  ׁ

  צא פו מקום משיח ינוןלי גילוי דת אמת נמ= 
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  =גימל + מם , למד, ואו, עין, הה, פה, ואו, סמך=  'ג+ סוף העולם 

  אנו ממכם סוף העולם יהוה מיד גאל ׁ = 

  

  =  'ג+ סוף האנושות 

  =גימל + תיו , ואו, שין, ואו, נון, אלף, הה, פה, ואו, סמך= 

  אלי אנכנו יום גאלה פו יום סוף העולם = 

  

  = בעצת התורה מבקש בך שלום = התורה בך מבקש שלום בעצת 

  =בבקשת שלום עצם התורה בך = בעצם התורה בך מבקש שלום = 

  = בבקשת תורה עצם השלום בך = 

  = 'ג+ התורה  בקש שלום בעצם בתך ׁ= 

, כף, תיו, בית, מם, צדיק, עין, בית, מם, ואו, למד, שין, שין, קוף, בית= 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה

  =מי אות אמת קוני דודי גילוי שפתי פו י= 

  הנשמה שלי נמצאת במקום הגבוה ביותר= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין, תיו, שין, קוף, בית=  'ג+ בקשת שלום 

  =ינון פו גלוי ימי אמת מיד בקשת שלום = 

  ינון פו גלוי בקשת שלום מיד ימי אמת= 

  

חש מאימת = ת האל משיח אמ= אלהים חש אמת = חש אלהים אמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, חית, יוד, שין, מם, למד, אלף, הה = 'ג+ האל 

  =אלהים חש אמת לומד פנים מילים גילה פו דת = 

  האל משיח אמת לומד פנים מילים גילה פו דת= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף, הה, דלת, ואו, עין, יוד=  'ג+ יעוד האדם 

  וד אמתגילנו יעוד האדם תפילה ללמ= 
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  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, הה=  'ג+ המקום 

  =המקום גילה מפו מאום = 

  מפו מהמקום יום גאלה= 

  

  =גימל + מם , דלת, אלף, הה, תיו, דלת=  'ג+ דת האדם 

  =מיד גילה תפילה ללמוד אמת = 

  =דת האדם גילו מלים לתפילה = 

  דת האדם גילו תפילה למלים= 

  

  =גימל + הה , ריש, חית, תיו, מם, עין, ריש ,זין=  'ג+ זרע מתחרה 

  =שרשי המילים ימי תחרות הנני גזעי = 

  =משיח יזריעני גילה ימי תורת נשמה = 

  =נשמתי מתחרה גילוי השם יזרעוני = 

  נשמתי מתחרה גילוי משה יזרעוני= 

  

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

  =מאום מגלים מפו אל = 

  =אום מאלוף מגלים מ= 

  =ומפלא מגלים מאום = 

  מאום גאל מפו מלים= 

  

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

  מהמאום מלים פו גאלה= 
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  =גימל + טית , קוף, שין=  'ג+ שקט 

  =גילוי קטן משפתי = 

  =קטף גילוי נשמתי = 

  =גילתי פנים ושקט = 

  יום קט גילתי נפש= 

  

  = הרוח העושה אל = ה אור העולה חש= חש האור העולה 

   = 'ג+ העושה רוח האל = 

  =גימל + למד , אלף, הה, חית, ואו, ריש, הה, שין, ואו, עין, הה= 

תם נגילה = מת = תגלו הפנים שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד = 

  פו שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

  

  =גימל + נון , כף, ואו, תיו, הה=  'ג+ התוכן 

  פו גלוי יהוה אמת נכון= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, הא=  'ג+ הטוב 

  =גאלתי הטוב ואמיתי = 

  גאלתי את יומי הטוב= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, הה=  'ג+ הטוב 

  =גילתי אתה היום טוב = 

  יהוה אמת גילתי טוב= 

  

  =גימל + ריש , גימל, סמך, הה, חית, תיו, פה=  'ג+ פתח הסגר 

  =סגר גילתי מלכי שמים יהוה פתח ה= 

  =חכם תורה גילתי סגלה יפה ימי שם = 

  =חכמי שמים גילתי תורה סגלה יפה = 

  גילתי משיח ממך תורה סיגלה יפה= 
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  =גימל + ריש , גימל, סמך, הא, חית, תיו, ואו, פה=  'ג+ פותח הסגר 

  =אור גאלתי משיח ממך גילתי סוף יהוה = 

  =משיח סוף גאלתי אור יהוה ממך גילתי = 

  =משיח אמיתי יומך פו סגלה יגאל תורה = 

  =לת חומר מיש אמיתי יהוה פו גאלתי סגֻ= 

  =יהוה גאלתי פו סגלת שמי מרוח אמיתי = 

  =סגלתי מרוח אמיתי מהוה יש פו גאלתי = 

  =גילוי גאלת חומר היש מסופך האמיתי = 

  שמי האמיתי גילוי גאלת הרוח מסופך= 

  

  =גימל + ריש , תיו, מךס, נון, הה=  'ג+ הנסתר 

  נס תורה ימיך גילו נשמה = 

  

  =גימל + הה , אלף, נון, קוף=  'ג+ קנאה 

  קונה מגלה פו פני אל= 

  

  =  'ג+ נבלה = לבנה 

  =גימל + הה , למד, בית, נון) נבלה שם שפתם בבראשית(= 

  =מילותי נבנה המגדל = 

  מילותי המגדל נבנה= 

  

  =גימל + הה , ריש, חית, תיו, מם=  'ג+ מתחרה 

  =מימי התורה גלתי משיח = 

  =מימי תורה יתגלה משיח = 

  משיחי תמים גילה תורה= 

  

  =גימל + למד , למד, בית=  'ג+ בלל 

  במגדל למד מילתי= 
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  =גימל + למד , בית, הה=  'ג+ הבל 

  מגדל הבל אמיתי= 

  

  =גימל + נון , יוד, קוף=  'ג+ קין 

  =גילנו פו קדמוני = 

  פו גדל ׁ  קין יומנו= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ואו, נון, יוד, אלף=  'ג+ אינו מקום 

  =מאום אינו מקום פו יום נפלא וגדול = 

  מיום קוני מאום ואנו מפו פלא גדול= 

  

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

  גאל פו מלים ממאום= 

  

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

  =ו ממילה ממאומה גאל מפ= 

  מאומה פו גאלה ממלים= 

  

  =גימל + הה , ואו, הה, יוד, חית, יוד, שין=  'ג+ שיח יהוה 

  =יהוה אמת , גילנו דודי, שיח יהוה= 

  יהוה דודי תגלו אני משיח יהוה= 

  

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, הה, מם, יוד, נון, פה=  'ג+ פנים התורה 

  התורה שפה יום ינון גאל דומים יהוה= 
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  =  'ג+  תורת המח ׁ= ' ג+ מהתחרות 

  =גימל + תיו , ואו, ריש, חית, תיו, הה, מם= 

  =משיח יום גאלתי ותורתי מיהוה = 

  =יום גאלתי ותורתי ממשיח יהוה = 

  =יש היום אור וגלוי תחית המתים = 

  =שיח ויומי גאלתי יהוה מתורת מ ׁ= 

  =תורתי מיום משיח וגאלתי יהוה = 

  =הוה גילוי תורתי ושמי מח אמת י= 

  =יהוה גילוי תורתי ומשיח מאמת = 

  =יהוה וגילוי משיח אמת מתורתי = 

  =שמי יהוה גילוי יום תחרות אמת = 

  =יהוה חיש תגלית אורים ותומים = 

  יהוה חש תגליתי אורים ותומים = 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, מם, יוד, נון, פה=  'ג+ פנים התורה 

  =אדם ואיוש פנים התורה יומנו גאלה = 

  =אורים ותומים יהוה אדני גאלו נפשי = 

  פנים התורה אדם ואיש ויומנו גאלה= 

  

  =  'ג) + בסיני, רואים את הקולות(רואה קול 

  =גימל + למד , ואו, קוף, הה, אלף, ואו, ריש= 

  פו יום אל גלוי שפה אדם רואה קול= 
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  =גימל + שין , פה, תיו=  'ג+ תפש = שפת 

  =יום שפה ניגלתי = 

  =ניגלה יום שפתי = 

  =יומי תפש ניגלה = 

  =ניגלה שפת יומי = 

  =משה גילתי פניו = 

  פיו גילה נשמתי= 

  

  =גימל + נון , ואו, מם, אלף=  'ג+ אמון 

  מאמון גילנו מפו אל= 

  

  =גימל + הה , למד, בית, נון=  'ג+ נבלה = לבנה 

  נההמגדל נב מילותי= 

  

  =גימל + יוד , תיו, ואו, למד, יוד, מם=  'ג+ מילותי 

  =דודי ויומו למדים גלוי אמת = 

  =אות דודי ויומו מגדל מילים = 

  =דודי גדול מילים ויומו אמת = 

  =מדמים לי גאולת דודי ויומו = 

  גלוי אמת דודי ויומו למדים= 

  

  =גימל + למד , למד, בית=  'ג+ בלל 

  =לדת מילים במגדל = 

  לדת מגדל במילים= 
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= ה שלום ברעש ברא שפה עׁש= ' ג+ שלם עשה רעש ברא בו שפה 

, אלף, ריש, בית, שין, עין, ריש, הה, שין, עין, מם, למד, שין=  )במילוי(

  =גימל + הה , פה, שין, ואו, בית

לי ימי יין גני ינון הבה נרצה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש = 

  שפת רעהו

  

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

  יהוה דודי מקדם גילתי עמי נצחי = 

  

  = אלהים חש= חש מי האל =  'ג+  משיח האל

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

  =אני חש אמת המגדל ילד פו מילים = 

  =אני חש אמת ילדה פו מגדל מילים = 

  =מגדל מילים  אדני חש לי האמת פו= 

  =אדני משיח אמת לי פו מגדל מילה = 

  =אני משיח אמת מגדל ילד פו מילה = 

  מגדל מילה ילד פו אמת אני משיח= 

  

  =גימל + תיו , בית, שין, הה, ואו, צדיק, מם=  'ג+ מצוה שבת 

  מחשבה מצוינת הקדים גילוי אמת= 

  

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

  =משיח אמיתי ניגלה  גאלה= 

  =אלהים גני גילה את משיח = 

  =משיח גני גילה את אלהים = 

  אלהים משיח גילה את גני= 
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  =גימל + למד , אלף, הה =גאלה= 'ג+ האל 

  =גאלה פה למלמדים = 

  =המילה מגדל פלא = 

  אלהים פה למגדל= 

  

  חש= ב וקיצורה חׁש= קיצור של מחשבה 

  = גימל+ שין , חית=  'ג+ חש 

  = משיח ניגלתי= 

  =משיח לגינתי = 

  =תשלים גן חיי = 

  =גינת חיי שלם = 

  =נגשים יתחיל = 

  )לחוש את האל(נשמתי לי חגי = 

  )ב"פסוק כ' קהלת ב.  כי מי יאכל ומי יחוש יותר ממני(

  =נשמת חיי יגל = 

  =נשמתי חגי לי = 

  חגי נישלמתי= 

  

  =גימל + חית , יוד, ןשי, מם, הא, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור המשיח 

  לימודי פו אני חש ומרגיש את אלהים= 

  

  =גימל + הא , בית, שין, חית, מם, הא=  'ג+ המחשבה 

  =גילתי משה נביא מחיה אמת = 

  בי ישנה אמת גאל יחיה מתים= 
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  =  'ג+ פרי המחשבה 

  =גימל + הא , בית, שין, חית, מם, הא, יוד, ריש, פה= 

  =מיד משיח אמיתי  ה ׁתורה נגאלה בי יש פ= 

  גאלה אני משיח אמיתי תורה יש פה ׁ= 

  

  =  'ג+ שמי אל קדוש בתורתי זכה = ' ג+ זכור את יום השבת לקדשו 

  = מה גילוי שבת שלום זכר אות קדֻ = 

  = גילוי השלום אמת בתוך רז קדׁש= 

  אמת בתורה גילוי שלם זך וקדׁש= 

  

  =  'ג+ מצאתי שם נשמתי 

 =גימל + יוד , תיו, מם, שין, נון, מם, שין, יוד, יות, אלף, צדיק, מם= 
  נשמתי נמצאת פו גילנו דודי קדמוני מימי שמים= 

  

  = 'ג+ בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 

  =יצא האל המבשר ואמר גאלה תאיר ימי שבת אמת = 

  יצא אל יהוה מבשר האר גאלת ימי שבת אמת= 

  

, אלף, מם, שין=  אש קץ טבור עם שלם= ' ג+ ם שם אש קץ טבור על ׁ

  =גימל + מם , למד, עין, ריש, ואו, בית, טית, צדיק, קוף, שין

  מלפני פו טעם מצות שמירת שבת גילוי ימי קדם אני אל קדׁש= 

  

  =גימל + סמך , נון, הא, שין, ואו, עין, למד, אלף=  'ג+ אל עושה נס 

  למדים פו אני מלך ינון עושה נס גאלה = 

  

  

  

  



 הצורף

 260

  =גימל + בית , שין, חית=  'ג +ב חׁש

  =במשיחי ניתגלתי = 

  =שימחני בתגלית = 

  =גילתי בי נשמתי חי = 

  =בחיי גלתי נשמתי = 

  =ימי שבת נגלתי חג = 

  תגלית ימי שבחני= 

  

  = ' ג+ עולמך העוקר הטבע  כח ׁ= ' ג+ הטבע העוקר עולמך  כח ׁ

, הה, חית, כף=  כח טבעך העוקר העולם= קר חכמה וטבעך עולה עִ = 

  =גימל + כף , מם, למד, ואו, עין, ריש, קוף, ואו, עין, הא, עין, בית, טית

  עי טוב ורע שפת אמת פני גאלה ונפקחו עינכם והייתם כאלהים יד ׁ= 

  

  רפה לי טעםתורתך צִ = ר פתר תוך לעצמי טה ׁ= רפי תורתך הטעם לצֻ 

, ריש, צדיק, יוד, למד, מם, עין, טית, הה=  'ג+ ף תורתך הטעם לי צרֻ  =

  =גימל + כף , תיו, ריש, ואו, תיו, פה

  =נפשי קדושה גילוי ימי מפו יעוד מטרה ותכלית יצירת האדם = 

  נפשי קדושה מפו גילוי ימי יעוד מטרה ותכלית יצירת האדם= 

  

, הא, צדיק, עין, הא, מם, עין, טית=  'ג+ קר טעם העצה תוך הדת העִ 

  =גימל + ריש , קוף, עין, הא, תיו, דלת, הא, כף, ואו, תיו

ינון אלי איתי אהיה אמיתי יקדש פו תיקון הפגם מאכילת עץ הדעת = 

  טוב ורע

  

, הא, קוף, עין, צדיק, הא, כף, תיו=  'ג+ הצעקה טעות האדם עברה  תך ׁ

  =גימל + הא , ריש, בית, עין, מם, לתד, אלף, הא, בית, ואו, עין, טית

פלאי ינון אלי אהיה איתי אמיתי קדש פו תיקון הפגם מאכילת עץ = 

  הדעת טוב ורע
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  = טבע הצעקה התורה דת עמך = ' ג+ צעקה מדתך הטעות עברה 

  =העצה בתוך הדת טעמה עקר = טעם העצה עקרה בתוך הדת = 

  =עם העבר תוך הדת הצעקה ט= תוך הדת הצעקה טעם הרעב = 

=  עמך העצה דת בך הטע תורה= טעם העצה העקרה בתוך דת = 

, עין, בית, ואו, עין, טית, הא, כף, תיו, דלת, מם, הא, קוף, עין, צדיק

  =גימל + הא , ריש, בית

ינון אלי אהיה איתי יקדש פו תיקון הפגם מאכילת עץ הדעת טוב = 

  ורע

  

  = אמר בנו כח ׁ=  נאור בך מח ׁ = מחובר כאן = ' ג+ בראנו חכם 

  =גימל + מם , כף, חית, ואו, נון, אלף, ריש, בית= 

  מנשמתי גלוי פלא אני פו חכם ביותר נאמר בם כח ׁ = 

  

  =גימל + נון , ואו, פה, צדיק, תיו, עין=  'ג+ עת צפון 

  קוני ניצל עת נולד פו יום גאלה= 

  

אור תורה צעקה טעם חטא = ' ג+ בורא תורה צעק טעם החטא רע 

ב החטא צעק רעֵ = ' ג+ עב טעם חטא אור תורה צעקה רָ  =' ג+ ר עב

  = 'ג+ טעם אור תורה 

, עין, טית, קוף, עין, צדיק, הה, ריש, ואו, תיו, אלף, ריש, ואו, בית= 

  =גימל + עין , ריש, אלף, טית, חית, הה, מם

טאי הראשון פלאי קוני יהוה שיפתי מילתי יש תיקון פיגמי חִ = 

  =טוב ורע  מאכילת עץ הדעת

קוני אהיה לי שיפתי מילתי יש פו תיקון פוגמי חטאי הראשון = 

  =מאכילת עץ הדעת טוב ורע 

ימי תפילתי אהיה קוני שלי יש פו תיקון פיגמי חטאי הראשון = 

  מאכילת עץ הדעת טוב ורע
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  =גימל + ריש , ואו, אלף, הה, מם, שין=  'ג+ הוא שמר = שם האור 

  שונהימי גאל מפו מילה רא= 

  

, למד, סמך, נון, הה, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת הנס לבטח מהאמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, מם, חית, טית, בית

  גלוי דמיון אלהים יפה הבטחתך ליום נס תחית המתים מתקים פו = 

  

, מם, הה, סמך, נון, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת נס המלה בטח אמת 

  =גימל + תיו , מם, לףא, חית, טית, בית, הה, למד

  =דמיון אלהים יפה הטחתך לגלוי יום נס תחית המתים מתקים פו = 

  דמיון אלהים יפה גלוי הבטחתך לנס תחית המתים מתקים פו= 

  

, ואו, ריש, מם, כף, מם, עין, תיו, עין, ואו=  'ג+ ש ועת עמך מרוח הקד ׁ

  =גימל + שין , דלת, קוף, הא, חית

  אנו פו כעת מעל החומר ום אמיתי וקדׁשני נשמתי גילוי יאפ ׁ= 

  

, ואו, שין, דלת, קוף, הא, חית, ואו, ריש=  'ג+ רוח הקדש ועת עמך  ׁ

  =גימל + כף , מם, עין, תיו, עין

  אנו פו כעת מעל החומר ני נשמתי גילוי אמיתי וקדׁשאפ ׁ= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, סמך, נון=  'ג+ נס האמת 

  =ה פו מלך מיום נס האמת ניגל= 

  =מיום סמן אות ניגלה פה מלך = 

  מלך ניגלה פה מיום סמן אות= 
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, בית, תיו, מם, אלף, הה, תיו, קוף, חית=  'ג+ חקת האמת בטח מהנס 

  =גימל + סמך , נון, הה, מם, חית, טית

  = סוף נכון הבטחת אלהים יפה גילוי יום תחית המתים מתקים = 

  =תך יום תחית המתים מתקים פו נסיון אלהים יפה גלוי הבטח= 

  הבטחת אלהים סיום יפה נכון פו מתקים גילוי תחית המתים= 

  

  = אמת פרצת שם טהור = ' ג+ אמת פרץ שמט תורה 

  = טמא פרץ תורת השם  =טהור פרצת שם אמת = 

  =ף אמת שמט תורה צרֻ = אמת צרפת שם טהור = 

  = ף תורה אמת שמט צרֻ = צרף תורה שמט אמת = 

  = מצאת שם פותר טהר  =צר טהר שפת אמת מו= 

  =מצאת מטהר שפותר = מצאת מטהרת פרוש = 

  = מצאת שם פטר תורה= צורת אמת פטרה = 

  

טהור מצרף = שפט אמת מצרף תורה = ' ג+ שפט תורה מצרף אמת =

  טמא מצרף שפת תורה =שפת אמת 

  

  =  'ג+  תורה במח קדׁש= רוח הקדש במצת = שבח קדם תורה 

  =גימל + שין , תדל, קוף, חית, מם, בית, הה, ריש, ואו, תיו= 

  שתמים אמיתי התגליות לנו פו יש בי רוח הקד ׁ= 

  =גימל + מם , שין, פה, ואו, סמך=  'ג+ סוף שם 

  =יום גאלה ממך יש פו נס = 

  =נסים ממך יום גואל שפה = 

  =יום סופני שם גאלה ממך = 

  =סיום יום גאלה ממך נפש = 

  =גאל נשמה יום סופי ממך = 

  ממךיום סגלה פו שם אני = 
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  =  'ג+ פה רע מפצח טוב = פה טוב מפצח רע = פורץ טבע  מח ׁ פה ׁ

  =גימל + בית , ואו, טית, חית, צדיק, פה, מם, עין, ריש, הא, פה= 

  גלתי אמת ושפה קדמונית היא טיב פרי עץ החיים= 

  

  = ' ג+ לדעת צורתך (

  )גימל+ כף , תיו, ריש, ואו, צדיק, תיו, עין, דלת, למד= 

  = דעת צורת המלך = עצם תורה לדתך = צמך תורה לדת ע

  תורה צלם דעתך=צלמך דעת תורה = 

  יהוה פו נשלם גלוי מקדם תכלית ועוד יצירת האדם= 

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, דלת, הה, קוף, חית=  'ג+ הדבור  חק ׁ

  שלי מפתח גילוי התורה בי אות קד ׁ= 

  

  =  'ג+ ידע יצר חכמה = ' ג+ דרך עץ החיים 

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

  =ידע יצר חכמה לדתי מיד הינו גילוי שפת קדם = 

  דרך עץ החיים לדתי מיד הינו גילוי שפת קדם= 

  

  =גימל + למד , זין, מם, הה=  'ג+ המזל 

  גילה למדמה זמנים= 

  =  'ג+ תורה מדעתך 

  =גימל + כף , יות, עין, דלת, מם, הא, ריש, ואו, תיו= 

  =פו כעת מתורתי גילוי שמו אדני אלהים = 

  אדני ותורתי שמים לי פו כעת יום גאלה= 
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  =רע  מהטוב פצחת פה ׁ= טבע מפצח פה תורה = המפתח פורץ הטבע 

  = ' ג+ המפתח צרוף הטבע = טוב  מהרע פצחת פה ׁ= 

, פה, ואו, ריש, צדיק, חית, תיו, פה, מם, הא = טהור מפצח פה בעת= 

  =גימל + עין , בית, טית, הא

  =גאלה אמיתית ושפתי הקדמונית היא טיב פרי עץ החיים = 

  =ימי גאלת האות שפתי הקדמונית היא טיב פרי עץ החיים = 

  =יש אות אמת הקדמונית היא טיב פרי עץ החיים  גילתי פה ׁ= 

  =ימי גאלת שפתי האות הקדמונית היא טיב פרי עץ החיים = 

  =ת יפה ימי פרוצתי אהיה משיח גאלת טבעי אות קדמוני= 

  אות קדמונית יפה ימי גאלתי פרוצת טבעי אהיה משיח= 

  

   = 'ג+ אמן בכח התורה 

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

  פנים תורה בתוכי משיח אמיתי פו לנו גאלה= 

  

  =  'ג+ טבע העץ לפרש פו 

  =גימל + ואו , פה, שין, ריש, פה, למד, צדיק, עין, הה, עין, בית, טית= 

  מילתי הקדומה טיבו של פרי עץ הדעת היא יין גפן= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =אל פו וגילוי אמת = 

  אמת פו וגילוי אל= 

  

, בית, אלף, צדיק, מם, ריש, ריש, בית, הא=  'ג+ ר מצא בם התורה הבר ׁ

  =גימל + הא , ישר, ואו, תיו, הא, מם

  פלאי קודש מפו ימי בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ= 
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= ם הנשמה יצא מּו= ' ג+ יהוה נמצא ממש = הנה מוצאי ממש 

  =  נשמה מצאה יום= הנה מוצא שמים = המצאנו שמים 

  =גימל + שין , מם, מם, אלף, צדיק, מם, נון, הא, ואו, הא, יוד= 

  = הקדום נמצא פו ממש  אנו גילוי אדני אלהים= 

  =שם אדני אלהים קדמוני נמצא ופו יום גאלה = 

  שם אדני אלהים קדמוני נמצא פו יום גאולה= 

  

  =  'ג+ הדור טמא = ' ג+ אדם טהור 

  =גימל + אלף , מם, טית, ריש, ואו, דלת, הה= 

  =אלי שלמותי פו גילה מטרת האדם = 

  אלי שמו יתגלה לי פו מטרת האדם= 

  

  =  'ג+ מתורה דת עמך 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, מם, כף, מם, עין, תיו, דלת= 

  אדני ותורתי מילים פו ממש כעת יום גאלה= 

  

  =  'ג+ ממך דעת תורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, תיו, עין, דלת, כף, מם, מם= 

  אדני ותורתי מילים פו כעת יום גאלה ממש = 

  

  =  'ג+ דעתך תורה = תורה  דע תך ׁ

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, כף, תיו, עין, דלת= 

  =אדני ותורתי יש לי פו כעת יום גאלה = 

  יש פו כעת גלוי אלהים אדני ותורתי= 

  =  'ג+ תורת השם לו = ' ג+ תורת השלום = ' ג+ שלמות תורה 

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

  המילים הראשונותומאודי גילוי שמות = 
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  =  'ג+ תורה לשפה = ' ג+ שפה לתורה 

  =גימל + הה , ריש, ואו, תיו, למד, הה, פה, שין= 

  דת יפה וגילוי שם המילה הראשונה= 

  

  = עת המשיח ועמך רוקד = ש עתי ועמך מרוח הקד ׁ

  = חכם תורה שיודע עומק  =עת חכמה ויש עם רוקד = 

  =קור ישועה דעת חכם מ= עוקר חכמה ודעת שמו = 

, כף, ואו, תיו= 'ג+ תוך משיח עוקר מדע =  עמי ועתך החומר קדׁש= 

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

  =אנו פו כעת מעל החומר  אדני פו גילוי נשמתי יומי אמיתי וקדׁש= 

  =ש אדני אנו פו עת יום עמך וגילוי נשמתי אמיתי לי פו מרוח הקד ׁ= 

  אדני לי פו רוח הקדש וגילוי נשמתי פו אמיתי אנו עת מיום עמך= 

  

  =גימל + יוד , מם, צדיק, עין, בית=  'ג+ בעצמי = עצבים = מעציב 

  =בעצמי גילתי מיד קדמוני = 

  בעצמי ימי מגדלי דת קוני= 

  

  = חקת מת מכה עת = מח המת  קבעת תך ׁ= ' ג+ חכמת המת תקבע 

  = קה בחכמת עתמתֻ = קת עת מכה במת ח= קבעת חכמת המת = 

  =גימל + עין , בית, קוף, תיו, תיו, מם, הא, תיו, מם, כף, חית= 

  נביא פו גילוי יום תחית המתים המתקים פו כעת= 

  

  

  

  =גימל + עין , ריש, הא/הה, נון, יוד, עין=  'ג+ עין הרע 

  =עין הרע גילוי דין השם ינון = 

  עין הרע ינון גילוי שם אדני= 
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  =  'ג+ מהות החיים 

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

  =מהות החיים יום יהוה מיד אות מגדלו = 

  =מהות החיים יום מות ומיד אהיה גדול = 

  מהות החיים יום גדול ומיד יהוה אמת= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  =מת מיום פני אלהים ומגדל עולם הא= 

  =עולם האמת יום פנים אלהים ומגדל = 

  =עולם האמת יום אדני מגלה פו מלים = 

  =עולם האמת מגלה מפו מילים ואדני = 

  =אדני מגלה מפו מילים ועולם האמת = 

  אני ומגדל המילים מפו עולם האמת= 

  

  =גימל + מם , למד, שין, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני שלם 

  ני שלם נדון פו מגדל מיליםא= 

  

  =גימל + נון , ואו, עין, גימל, שין=  'ג+ שגעון 

  שגעון מילים ינון יגאלנו= 

  

  =גימל + הא , טית, ואו, שין=  'ג+ שוטה 

  שוטה אמיתי יגאלנו = 

  

  

  =  אלהים משיח= ' ג+ חש אלהים 

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

  גאלת מיליםאלהים חשדן מיד פו = 
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  =גימל + תיו , מם, יוד, כף, נון, אלף=  'ג+ אנכי מת 

  =אמת גילנו פו מיד פני כלום = 

  ממך גילנו פו דמות פני אלי= 

  

  =  פרע יום מהרוע= ' ג+ עמו מפרי הרוע 

  =גימל + עין , ואו, ריש, הא, יוד, ריש, פה, מם, ואו, מם, עין= 

  =מהעולם  ימי שמים אדני האין ופו גירוש הרוע= 

  אני שמי האין פו מיד יום גירוש הרוע מהעולם= 

  )עם מפרי הטוב(

  

  =גימל + עין , ואו, ריש, הא, יוד, ריש, פה=  'ג+ פרי הרוע 

  ימי גירוש הרוע יש פו אדני האל= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, הא, יוד, ריש, פה=  'ג+ פרי הטוב 

  =ימי תורה איתי יש פו גאלת הטוב = 

  =הטוב איתי יש פו גאלת תורה  ימי= 

  ימי הטוב איתי גאל שפתי ותורה= 

  

  =גימל + דלת , מם, למד=  'ג+ למד = מגדל 

  מלמד מילת מגדל= 

  

  =גימל + מם , יוד, מם, שין=  'ג+ שמים 

  שמים מימי מגדלנו= 

  

  =גימל + בית , צדיק, עין, תיו, יוד, ואו=  'ג+ ויתעצב 

  קוניתי ויתעצב גילוי דודי אמִ = 
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  =גימל + מם , דלת, אלף, הא, תיו, עין, ריש=  'ג+ רעת האדם 

  =רעת האדם גילוי פנים לאמת שלי = 

  =רעת האדם אלי ניגלתי פו לשמים = 

  רעת האדם שמים ניגלתי פו לאלי= 

  

  =גימל + יוד , חית, עין, ואו, ריש, הא=  'ג+ הרוע חי 

  הרוע חי ויש גילוי אדני אמת= 

  

  =גימל + תיו , מם, בית, ואו, טית, הא=  'ג+ הטוב מת 

  הטוב מת וגאלתי יום אמיתי= 

  

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

  =כלום מגלים פו אדם = 

  =מגלים פו מולך אדם = 

  פו יום גאל למד ממך= 

  

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

  =גאל פו מלים ממאום = 

  =ממאום מגלים פו אל = 

  אום גאל פו מליםממ= 
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  =  אנכי מולו= ' ג+ אינו כלום 

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, ואו, נון, יוד, אלף= 

  =מגדלו ממאום  אל אדני ופניו פו וכל ׁ= 

  =כלום ומאום פו מגדל אל אדני ופניו = 

  מגדל אל אדני ופניו פו כלום ומאום= 

  

  =מל גי+ מם , ואו, אלף, מם, שין, חית=  'ג+ חש מאום 

  =ולי ממאום פנים גאלת משיח = 

  ממאום לפני יום גאלת משיח= 

  

  =גימל + תיו , מם, שין, חית=  'ג+ חש מת 

  =ניגלתי מימות משיח = 

  =גילתי ממחי ונשמתי = 

  תשמח ניגלתי מיומי= 

  

  =גימל + יוד , חית, שין, חית=  'ג+ חש חי 

  =דין משיח יחיו תגלית = 

  חידותי ניגלתי משיח= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, שין, חית=  'ג+ כלום  חש

  =לפניו ממך ומיד גאלת משיח = 

  =גאלת ימי ממך נולד פו משיח = 

  =גאלת ימי נולד פו כח משמים = 

  =גאלתי ימי נולד פו חכם ממש = 

  =גאלת ימים נולד פו כחי ממש = 

  כחי ממש נולד פו מגאלת ימי = 
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  =  'ג+ חש המות הרע 

  =גימל + עין , ריש, הא, תיו, ואו, מם, הא, שין, חית= 

  =יום שערי גאלה אמיתית ינון הוא משיח = 

  =יום שערי גאלתי אמת ואהיה משיח ינון = 

  =יהוה אני משיח אמת יומי שערי גאלתנו = 

  יהוה אני משיח אמת ירעיש יום גאלתנו= 

  

  =גימל + הא , כף, ריש, בית, הא, שין, חית=  'ג+ חש הברכה 

  =אני משיח גאלתי שיפתי הברכה = 

  =משיח נפשי איתי גאלתי הברכה = 

  אהיה פירש בך תגלית אני משיח= 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, שין, חית=  'ג+ חש הרע 

  יש רע אני ניגלתי המשיח= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, שין, חית=  'ג+ חש טוב 

  גילתי הטוב אותתי אני משיח= 

  

  =גימל + הא , למד, למד, קוף, הא, שין, חית = 'ג+ חש הקללה 

  אדני משיח אמת מגדלי פו הקללה= 

  

  =גימל + תיו , מם, עין, ואו, ריש, הא=  'ג+ הרוע מת 

  הרוע מת אני גאל שמי ויומי= 

  

  =גימל + יוד , חית, בית, ואו, טית, הא=  'ג+ הטוב חי 

  הטוב חי וגאל יתדותי אמיתי= 
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  =גימל + תיו , ואו, מם, הא, מם, דלת, מם=  'ג+ מדמה מות 

  =מילים אמת וממול מות דאגה = 

  =אמת ממילים וממול מות דאגה = 

  =מדמה מות יום אמת ממולי גאל = 

  מדמה מות יום גאל ממולי אמת= 

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת, הא, חית, כף=  'ג+ כח הדמיון 

  =גילוי אדם מפתח אלהים ודתו נכון = 

  תח אדם גילוי אלהים ודתו נכוןמפ= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, נון, יוד, מם, דלת, מם=  'ג+ מדמין מות 

  מדמין מות ומיומו גאלנו דת ממלים= 

  

  =גימל + תיו , מם, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני מת 

  =מת ממולי גילנו פו אדני = 

  =אני מת לנו פו מגדלי יום = 

  =יומי פו לנו מגדלנו אמת = 

  נילמד פו אמת גילנו יום =

  

  בעולם הזה

  =  'ג+ ובחרת בחיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, בית, תיו, ריש, חית, בית, ואו= 

  =בחיים יתגלו תורותי אמיתיות דודי בי משיח = 

  חיים בי תגליות אור ימות דודי משיח= 
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  בעולם הבא

  =  'ג+ ובחרת במות 

  =גימל + תיו , ואו, מם, תבי, תיו, ריש, חית, בית, ואו= 

  =במות אור תגליות אותיותי יומי בי משיח = 

  במות יתגלו אורות אותיותי בי ימי משיח= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, שין, חית=  'ג+ חש חיים 

  החיים תגליות מדודי אני משיח= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, הא, שין, חית=  'ג+ חש המות 

  י משיח אמתגילוי המות ואנ= 

  

  = נביא ודתי ממני = בני דמיוני אמת =  'ג+  בדמיוני אני מת

  = בימי אמונת דין = נביא דתי ממני  =בי מיד ינון אמת = 

  = מיד בני אמונתי =אדני בניו מתים = אדני ובנו מתים = 

  =גימל + תיו , מם, יוד, נון, אלף, יוד, נון, ואו, יוד, מם, דלת, בית= 

  =י מת ודאגות נפלו יום דתו נולדו מילים בדמיוני אנ= 

  =בדמיוני אני מת ודמות דאגותי נפלו ונולדו מילים = 

  =בדמיוני אני מת דאגותי נפלו ונולדו מילים דומות = 

  דת ונביא ממנו דאגות נפלו ונולדו מילים דומות= 

  

  =גימל + תיו , מם, עין, ואו, ריש, הא=  'ג+ הרוע מת 

  =י אמונה יום אמת גילוי שער= 

  =מהעונשים גילו אור אמיתי = 

  = הרוע מת ואני יגאל שמי = 

  יום שמי ואני יגאל עם תורה= 
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  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, הא, מם, דלת, מם=  'ג+ מדמה חיים 

  מדת מלמד גילוי אמת ומדמה חיים= 

   

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

  =יום המצות מטעמי גילוי אדני אמת ק= 

  =טעמי המצות מגילוי קיום אדני אמת = 

  =גילוי קיום אדני אמת מטעמי המצות = 

  =גילוי טעמי המצות מקיום אדני אמת = 

  )היקום(= מצאנו טעמי אמת תמיד גילוי הקיום = 

  

  =גימל + הא , עין, שין, כף, ואו, תיו=  'ג+ תוך שעה 

  =כעת גאלה אני ישנו יומי פו = 

  =אין ויש היום פו כעת ניגאל = 

  היום פו כעת אין יש ניגאלו= 

  

  =  'ג+ קוני מאום = אינו מקום 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ואו, נון, יוד, אלף= 

  =אל קדמון פניו פו גאלו יומו ממאום = 

  =יום אל קדמון ופניו גאלו פו ממאום = 

  = יום אל קדום ופניו פו נגאלו ממאום= 

  =פני אל קדום ויומו נגאלו פו ממאום = 

  =מיום מאום אל קדום ופניו נגאלו פו = 

  =אל קדמון ממאום ופניו גאלו פו יום = 

  =יום אל קדום ופניו נגאלו פו ממאום = 

  =פנים אל קדמון ויומו גאלו פו מאום = 

  =פנים מאום גאלו פו אל קדמון ויומו = 

  ניםאל קדום מאום ויומו גאלנו פו פ= 
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  =  גימל+ למד , אלף= ' ג+ אל 

  =גימל + דלת , מם, למד, פה, למד, אלף= 

  =אמת מלדה פלפל למד מגדלים = 

  אמת פלפל למד מגדלים מלדה= 

  

  =  'ג+ למד , אלף= ' ג+ אל 

  =למד , מם, יוד, גימל, דלת, מם, למד, פה, למד, אלף= 

  =מדלדל מילים למדת מפו פלא מדמה מגדל = 

  =פלא מדמה מדלד מגדל מילים  למדת מפו= 

  =פלפל מאום מדמה דת מדלדל מגדל מילים = 

  מדמה למדת מפו פלא מדלדל מגדל מילים= 

  

  =גימל + אלף , למד, פה=  'ג+ פלא 

  גילה אדם מפלפל= 

  

  = גימל+ אלף , למד, פה= ' ג+ פלא = אלף 

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

  =אדם למדת פו יפה פלא המדלדל מילה ממגדל = 

  פלא יפה מלדת אדם המדלדל פו מילה ממגדל= 

  

  = גימל+ דלת , מם, למד= ' ג+ למד 

  =למד , מם, יוד, גימל, תיו, למד, דלת, מם, מם, דלת, מם, למד= 

  מגדל מילים תומים לדתם מדלדול מדתם מלמדם= 
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  =גימל + ן נו, ואו, צדיק, ריש, מם=  'ג+ מרצון 

  =גלוי יש מאין מרצון קדום = 

  = נוצר יום ומגלים אני קדׁש= 

  =גילוי שם אדני נוצר מקום = 

  מקדום נוצר גלוי יש מאין= 

  )יוצר היצר יצרם-כל הנוצרים נוצרו מרצון(

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, בית, ואו, מם, שין=  'ג+ שמו במקום 

  =ום מיום גאלת פניו ממאום יש בו מק= 

  =בו אמת גילו פניו שמי מקום ממאום = 

  =בו יום גאלת פניו שמי מקום ממאום = 

  =בו אמת שם פניו גילו מקום ממאום = 

  =גילוי מקום ממאום ישבו פנים אמת = 

  =גילוי פנים אמת בו מקום שמו מאום = 

  =גילוי אמת מפנים מקום ישבו מאום = 

  =גילוי באמת פנים מקום ושמו מאום = 

  מאום גילו בו קוני פו אמת משמיםמ= 

  

  =גימל + תיו , מם, יוד, חית, הא=  'ג+ החי מת 

  =גאלת החיים ידמו מות = 

  =מיום חידותי גולה אמת = 

  =אודתי גילו מחיה מתים = 

  גילו היום אמת מחידתי= 

  

  = בונה ממצא= מצאנו במה = מצב אמונה = ' ג+ מה נמצא בו 

  =גימל + ואו , בית, ףאל, צדיק, מם, נון, הא, מם= 

  גילתי אלהים קדמון נמצא פו במאום= 
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  =גימל + הה , דלת, עין, ואו=  'ג+ ועדה = ' ג+ הודע 

  =גילנו יהוה אמת לעד = 

  =דת יהוה ניגאל עולם = 

  גילנו הודעת אלהים= 

  

  =גימל + דלת , עין, ואו, מם, הא=  'ג+ המועד = המודע 

  אלהים גילנו מועד אמת= 

  

  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש=  'ג+ רצון  =נוצר 

  =גואלים רצון קוני שדי = 

  =יום קץ שורדי ניגאלנו = 

  =יום קץ ינון גאל שורדי = 

  =קוני גדול צור יש מאין = 

  קוני גדול צור אני שמי= 

  

  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש, מם=  'ג+ מרצון 

  =שם קוני נוצר מגילוי אדם = 

  =מגילוי קוני  שם אדם נוצר= 

  =יקדושי ניגאלנו ממצרים = 

  =ינון גאל קדושי ממצרים = 

  =אור גדול ינון קץ משמים = 

  =אור ממשי ינון קץ גדולים = 

  אור שמים ינון קץ גדולים= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף, יוד, הא, יוד=  'ג+ יהי אור 

  יום דודי הוא פו יגאל ישראל= 
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  =  'ג+ צמו מאום שב עח ׂ= עם מצאו בו משיח 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, ואו, בית, ואו, אלף, צדיק, מם, מם, עין= 

  =אמת לי מיום קדמוני גילתי פו אדני עמו מצא בו משיח = 

  =אמת לי מיום קדמוני גילתי פו אדני חושב עצמו מאום = 

  =אמת קדמונית מילים פו גילוי אדני חושב עצמו מאום = 

  =ילים פו גילוי אדני עמו מצא בו משיח אמת קדמונית מ= 

  =אמת קדמונית לימדו פו גילוי אני מחשיב עצמי מאום = 

  =אמת דמות קוני ילד מפו גילוי אני מחשיב עצמי מאום = 

  =מיום ילד אמת גילתי פו קוני אדני מחשיב עצמו מאום = 

  =מיום ילד אמת גילתי פו קוני אדני משיח בעצמו מאום = 

  מת גולתי פו קוני אדני משיח עצמו במאוםמיום ילד א= 

  

  =  רצון מקום= ' ג+ נוצר מקום 

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ריש, צדיק, ואו, נון= 

  אדם מקוני פו גילו מקום נוצר ממאום= 

  

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

  =ממאום מגלים פו אל = 

  =מאלוף מגלים פו מאום = 

  וםמאל מגלים פו מא= 
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  =גימל + ריש , צדיק, ואו, נון=  'ג+ נוצר = רצון 

  =ש ינון יום גילו ארץ קד ׁ= 

  =נוצר גילוי איש קדמון = 

  =שם אדני צור גלוי קוני = 

  =יש אדם נוצר גלוי קוני = 

  =נוצר גלוי יום  אם קדׁש= 

  =יוצר יום  ינון גאל קדׁש= 

  =ש יוצר יום ניגאלנו קד ׁ= 

  =י גאל יום רצון קוני שד= 

  רצון אדני שיגלו מקום= 

  

  =גימל + ואו , נון, דלת, עין, מם=  'ג+  דנּומע ׁ

  =מולנו יום אמת לי גן עדן = 

  =גאלתנו נועדנו ממילים = 

  =לנו מדת עולמים ינון גא ׁ= 

  דנו גילו לינון אמתממע ׁ= 

  

  =גימל + ריש , סמך, בית, הא, דלת, ואו, סמך=  'ג+ ר סוד הבס ׁ

  =וד כמוס יהוה מלך בראשית גלוי ס= 

  סודי כמוס) שכל(= גילוי אמת והכרה שלך = 

  

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

  =מילים מועד גאלתנו = 

  =גילוי אמת לנו ממועד = 

  מועדנו גאלת מילים= 
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  =גימל + הא , למד, אלף, שין=  'ג+ שאלה 

  =אני אל ממגדל לי שפה = 

  =שפה  ל מלמד ליאני גא ׁ= 

  =לגאלה ימי נפש לאדם = 

  =מאל גאלה מיד לנפשי = 

  =ל נפשי אלהים לימד גא ׁ= 

  =מגדלי  אני אל שלם פה ׁ= 

  =לימי נפש גאלה לאדם = 

  =לשלמים  אדני גאל פה ׁ= 

  =לים לשפה אדני גאל מִ = 

  =ילדנו ממש פלא גאלה = 

  =ל נפשי אלהים למד גא ׁ= 

  ל למדפני אלהים שגא ׁ= 

  

  =גימל + דלת , עין, ואו, מם, הה = 'ג+ המועד 

  =מועד מלים יהוה נגאלת = 

  =למועד מועדים וחדי = 

  עולם חי עדם יום דוד= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, הא=  'ג+ המקום 

  =המקום יגאל פו ממאום = 

  מאום יגאל פו מהמקום= 

  

  =  זמן הרצון פה ׁ= צנור הזמן  פה ׁ= ' ג+  הזמן נוצר פה ׁ

  =גימל + הא , פה, ריש, צדיק, ואו, נון, נון, מם ,זין, הא= 

  =זמן נוצר מיום הגאלה הוא פו  אני ינון קדׁש= 

  =נמצא פנים האור הגנוז  ימי ינון ואל הקדׁש= 

  נמצא פו האור הגנוז מילים אני ינון הקדׁש= 
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  =  'ג+ הרצון  הזמן פה ׁ

  =ימל ג+ נון , ואו, צדיק, ריש, הא, הא, פה, נון, מם, זין, הא= 

  האור הגנוז יום אלהים אני ינון קדש נמצא פה ׁ= 

  

  =  'ג+ צהלה בנשמה 

  =גימל + הא , מם, שין, נון, בית, הא, למד, הא, צדיק= 

  =יקום ילד דתי הנה אני נמצא בגאלה ממש = 

  ילד דתי אני נמצא ביקום הנה גאלה ממש = 

  

  =מל גי+ ריש , ואו, אלף, יוד, הא, יוד, ואו=  'ג+ ויהי אור 

  =אלי ודודי יומי אור אש ופו גאלה = 

  =לי ואור אש פו הוא יום דודי לי גא ׁ= 

  אור אש הוא יום אל פו גילוי דודי= 

  

  =גימל + ריש , ואו, אלף=  'ג+ אור 

  =פו יום גאל ישראל = 

  =אל גאל פירוש יום = 

  שמי אור פו לי גאל= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  =מיום עולם האמת מגלים פו אל אדני = 

  מיום אל אדני מגלים פו עולם האמת= 
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  =גימל + ריש , דלת, עין, הא=  'ג+ העדר 

  =אני שלם גילתי העדר = 

  =אדני שלם גילתי הרע = 

  =עשור אמת ילד ניגלה = 

  =מדעתי ישראל ניגלה = 

  דת עם ישראל ניגלה= 

  

  =  'ג+ אומן  כחי= אינו חכם 

  =גימל + נון , מם, ואו, אלף, יוד, חית, כף= 

  אנכי אומן לומד פו גילוי מפתח= 

  

  =גימל + נון , ואו, מם, דלת, קוף, מם, ואו, יוד=  'ג+ יום קדמון 

  =אמת ומאום גילו פו נולד יום קדמון = 

  =ממקומות נולד מאום וגילו פו אדני = 

  =קום אמת מאום ודודי ניגלו לנו פו מ= 

  =מאום ודודי ניגלו לנו פו מקום אמת = 

  =אות ודין גילו פו ממאום נולד מקום = 

  =דודי פו ניגלו לנו מקום אות ממאום = 

  =אות דודי מקום ממאום ניגלו לנו פו = 

  =אל ודודי מקומות ממאום ניגלנו פו = 

  = אות גילו פו ממאום נולד יום קדמון = 

  אדני ממאום נולדו פו מקומות גילו= 

  

= אמונה בעצם = בעצם אמונה = מנבא צוה עם = המנבא עצמו 

  = 'ג+ עם בנא מצוה = בונא מעצמה = מנבא עוצמה  =מעצם נבואה 

  =גימל + הא , נון, ואו, מם, אלף, מם, צדיק, עין, בית

  =גילוי פניו מקדם אני נמצא בעולם האמת = 

  גילנו פו ימי קדם אני נמצא בעולם האמת= 
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  =  'ג+ החומרים = מהרוחים 

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

  =מאודי מיומי מתורה משיח גאל = 

  =איום מתורה מיד יום משיח גאל = 

  =משיח יגאל תורה מיד יום מאום = 

  =היום גדול מימי אור משיח אמת = 

  =מוחי גשמי מיום אור דת אלהים = 

  =מוחי משיג אור מיום דת אלהים = 

  =י גאלה משמים מוחי אור דתי יומ= 

  =שדי ממחי אורים ותומים גאלה = 

  =אורים ותומים מיד משיח גאלה = 

  =אות מילים והאדם גשמי מרוחי = 

  =האדם משיג מילים ואותי מרוח = 

  =האדם משיג מילים ואות מרוחי = 

  =אות מרוחי והאדם משיג מילים = 

  =אדם מושגי המילים אות מרוחי = 

  המילים אות חומרי אדם מושגי= 

  

  =גימל + הא , מם, הא, בית=  'ג+ בהמה 

  )בהמה) = (אהיה בם אמת(= ימי גאלה בם האמת = 
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  =גימל + מם , ואו, קוף, מם, ריש, דלת, עין, הא=  'ג+ העדר מקום 

  =אני השלם גילתי פו ממאום רע קדום = 

  =אני שלם גילתי פו מאום העדר מקום = 

  =ת גילה פו רוע מיקום אדני שלם מאמ= 

  =אדני רועי שלם מאמת גילה פו מקום = 

  =עם ישראל ניגלה פו מיד מקום ואמת = 

  =ניגלה פו ומיד מקום עם ישראל אמת = 

  =פו יום גאלת עם ישראל מיום קדמון = 

  יום גאלת עם ישראל פו מיום קדמון= 

  

  = גימל + ריש , בית, חית=  'ג+ חבר 

  גילתי ברית משיח=   

  

  =גימל + ריש , בית, חית, הא, מם=  'ג+ מחברה = מהחבר 

  =ברית מגלה משיח אמיתי = 

  =בראש גילתי מחיה מתים = 

  משיח גילה בריתי מאמת= 

  

  =גימל + מם , ואו, קוף, יוד, הה=  'ג+היקום 

  =מפו יהוה יום גאל קדום = 

  =מפו יום יהוה גאל קדום = 

  =מפו יומי וגאלה קדומה = 

  =ה ויומי הקדום מפו גאל= 

  =יום יום גאלה קדומה = 

  = יומי הקדום ומפו וגאלה = 

  מפו יומי הקדום וגאלה= 
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  =גימל + דלת , ואו, סמך, הה=  'ג+ הסוד 

  =כלום = לת אדם יהוה מלכו סגֻ= 

  =לות אדם יהוה מלך סגֻ= 

  =מסוד יהוה גאלת מלך = 

  =גאלת סוד ממלך יהוה = 

  הסוד מהכלום גאלתי= 

  

  =  'ג+ פתח האמת = מפתח אתה 

  =גימל + תיו , מם, אלף, הה, חית, תיו, פה= 

  =פלא גילה היום פו תחית המתים = 

  =יום תחית המתים פו פלאי גאלה = 

  =יום פלאי גאלה פו תחית המתים = 

  =יום גאלה אמיתית לי פו המפתח = 

  =ימי אות מפתח גילתה פו אלהים = 

  =תפילה אמיתית פו יום גאלה = 

  =אמיתי פו יום גאלה  תפילת המח ׁ =

  =פו יום גאלה אמיתי  תפילת המח ׁ= 

  =אות גילתה פו ימי מפתח אלהים = 

  =אלהים מתפתח גילה פו ימי אות = 

  =פתח האמת גילתי פו יום אלהים = 

  =אלהים פו , גילתי פתח, יום האמת= 

  =אלהים אתה פו גילתי מפתח יום = 

  = יום אלהים אתה פו גילתי מפתח= 

  יום אלהים גילתי פו אתה מפתח= 
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  =גימל + עין , יוד, ריש, זין, מם, הה=  'ג+ המזריע 

  =ימי זימה גינה מיד לשון רע = 

  =לעמי יש מיד נגינה וזימרה = 

  המזריע יש לי היום מיד נגינה= 

  

  = 'ג+ יהוה שמר אותיות מצפנך 

  ר אותיות שמ ׁ דודי הוא אלי ואומן קדום ואני איש ולי פו מיד יהוה= 

  .אותוית סופיות 6שהם  =מצפנךג

  

, ריש, צדיק, יוד, כף, תיו, פה, שין, מם=  'ג+ משפתך יצרנו יהוה ואמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, ואו, הא, ואו, הא, יוד, ואו, נון

  +ואומן קדום ואני איש ולי פו מיד דודי הוא גאלי = 

  =          "אמת משפתך ויצרנו יהוה = 

  "          =כנו ואמת יוצר מהשפה תו= 

  "          =מהשפה נוצרו תוך אמיתי = 

  "          =שם יהוה פתרנו מציאותך = 

  =שם יהוה נימצא פו תורתך = 

  =משה אמין ציוה פו תורתך = 

  =שם אותיותך יצרנו מהפה = 

  =משה יצרנו מפה אותיותך = 

  =התורה ימציאו פו נשמתך = 

  =תורה נשמה ימציא תוך = 

  =נפשי ומציאותך מהתורה = 

  נפשך ומציאותי מהתורה = 
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  = נמצא פו שם אותיות

  =מצאתי פו אות נשמה = 

  =נשמה מצאתי פו אות = 

  =אמת ומציאות הנפש = 

  =נוציא אמת מהשפות = 

  =נמצא אותיות משפה = 

  =נמצא שפה מאותיות = 

  =מצא נפש מהאותיות = 

  =מאותיות נמצא שפה = 

  =ומציאות אמת  הנפש= 

  =  מתוצאת משהאני פו = 

  =אני פו  המצאת שמות= 

  =  המצאת שמותאני פו = 

  =המצאנו שיתוף אמת = 

  =פתאום יוצאת נשמה = 

  =נשמה תוציא פו אמת = 

  =אמת תוציא פו נשמה = 

  =אני ואמת מצות שפה = 

  =אות ציון שפה מאמת = 

  =שפה מאות אות ציון = 

  = שם ציון אמת אות פה ׁ= 

  אות  אמת שם ציון פה ׁ= 
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, מם, שין+ הא , פה, אלף, צדיק, מם, נון=  'ג+ שפה מאמת אות ציון 

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

  =  שם אותיות נמצא פה ׁאני האדם ופו מולי גילוי פלא וקדמוני = 

  'וכו"                                                           

  =  שם אותיות נמצא פה ׁאני אלהים אלוף ופו ומיד גילוי קדמון = 

  'וכו"                                                           

  =  שם אותיות נמצא פה ׁמול אדני קוני והאדם גילוי יום פלא = 

  'וכו"                                                          

  =  שם אותיות נמצא פה ׁדם מולו אדני קוני פו גילוי פלא יום הא= 

  'וכו"                                                          

  =  שם אותיות נמצא פה ׁהאדם קדמוני ואני פו מולו גילי פלאי = 

  'וכו "                                                         

  =  שם אותיות נמצא פה ׁ ומו נפלא גילוי אלופי האדם קדמוני וי= 

  'וכו"                                                          
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  = מתוצאת משה = תצוה שם אמת = ' ג+ המצאת שמות 

  =  מתוצאת השם= תממש תוצאה = 

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

  =שמות מצאתי פו מקום אדני אלהים  גילוי= 

  =גילוי מקום מצאתי פו שמות אדני אלהים = 

  =גילו יקום מצאתי מפו שמות אדני אלהים = 

  =מצאתי שמות אדני אלהים גילו מפו יקום = 

  =מצאתי שמות אדני אלהים פו גילוי מקום = 

  =שמות אדני  אלהים אמת מפו גילו יום קץ = 

  =ת שמים פו יום קץ אלהים אני אדם ותגליו= 

  =אלהים אני אדם ממש ותגליתי פו יום קץ = 

  =אדם אני אלהים ממש ותגליותי פו יום קץ = 

  =אלי מיד גילוי מקום נמצא פה שם אותיות = 

  =אלי מיד גילוי שפה ממקום נמצא אותיות = 

  =גילוי מקום אלי מיד נמצא פה שם אותיות = 

  =יקום המצאת שמות אל אדני פו מימי גילו = 

      =ימי המצאת שמות אל אדני גילו מפו יקום = 

       אלי שפה מאותיות מיד נמצא גילוי מקום= 

  

  בריאת היקום והמקום

  המצאת שמות+ אדוננו פו האלוף =  'ג+ אני פו המצאת שמות 

  

  ים אני אדם ממש אלה+ אדוננו פו האלוף = אני פו + המצאת  

  ותגליתי פו יום קץ                                            שמות

  

  

  המצאת שמות               אני פו   
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  =גימל + תיו , ואו, כף, זין=  'ג+ זכות 

  =גילוי אמת זכינו פו = 

  גילוי אמון פו זכות= 

  

  =גימל + דלת , סמך, חית=  'ג+ חסד 

  תגלית מלכים חסד= 

  

  = בפהמצות דעת = ' ג+ עץ הדעת פו באמת = דעת פה בעצם אות 

  =גימל + תיו , מם, אלף, בית, ואו, פה, תיו, עין, דלת, הא, צדיק, עין= 

  =יום אדני אלהים בא פו גילוי תפילת תיקון עץ הדעת = 

  =אדם נביא אלהים ותפילותי פו גילוי תיקון עץ הדעת = 

  =אלהים אני אדם ובתפילותי פו גילוי תיקון עץ הדעת = 

  =גילוי תיקון עץ הדעת אדם אני אלהים ובתפילותי פו = 

  =צופה מדעת בא עת יום תפילת גילוי אלהים אדני קוני = 

  =עץ הדעת באמת פו יום גילוי תפילת אדני אלהים קוני = 

  =יום תפילת אדני אלהים בא פו גילוי תיקון עץ הדעת = 

  =תפילת אדני אלהים בא פו יום גילוי תיקון עץ הדעת = 

  =אלי צופה עתיד באותיות  גן עדן אמיתי קול מילים פה ׁ= 

  =גן עדן אמיתי צופה עתיד באותיות  קול אלי מילים פה ׁ= 

  עץ הדעת באמת פו אדני קוני גאל ימי תפילה ומילותי= 

  

  =גימל + צדיק , פה, נון, מם, כף=  'ג+ כמנפץ 

  =כמנפגץ  ימי קדם לנו פה ׁ= 

  מקום יפה נולד גכמנפץ= 

  

  =  הכתר והיל= ליהוה כתר = כלי התורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, יוד, למד, כף= 

  אל יהוה שדי ואור מגדלך פו אמיתי= 
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  =גימל + ריש , ואו, קוף, מם=  'ג+ רוקם = ' ג+ מקור 

  =מקור שמי פו יום גאל = 

  =אל פו מקור יום גשמי = 

  =גילוי שקר פו מאום = 

  =גילוי מאום מפו שקר = 

  =מאשר פו גילוי מקום = 

  =אשר מפו גילוי יקום מ= 

  =מאום גילו פו שקרים = 

  =קשרי גילו פו מאום = 

  )ממאום גילו העולם הזה השקרי(פו ממאום גילוי שקר = 

  

  =גימל + ריש , ואו, קוף, מם, הא=  'ג+ המקור 

  =מאורי יש פו מקום גאלה = 

  =ויאמר יש פו מקום גאלה = 

  =מקורי מאום יש פו גאלה = 

  =ם גאלה מאום שקרי פו יו= 

  =יום גאלה שקרי פו מאום = 

  קום פו אור אלהים גשמי= 

  

  =גימל + הא , ריש, פה, ואו, עין=  'ג+ עופרה 

  אור נעים גילה פו אישה = 

  

  =גימל + אלף , יוד, בית, נון, הא=  'ג+ הנביא 

  גילנו פו הנביא ילד אמת= 
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  שפט נס חג בך מוצפן מ עתידך=   ז –ו  -ה  -ד  -ג  - ב  - א 

       רז קץ גאלה      נ  -מ  - ל  -כ  -י  -ט  - ח 

  רז  גמצפנךבני חכם פשט סוד =   ש  -ר  - ק  - צ  -פ  -ע  - ס 

       עת קץ גאלה      ג –ץ  - ף  -ן  -ם  -ך  -ת 

  

  =גימל + כף , דלת, יוד, תיו, עין=  'ג+ עתידך 

  עתידך פו גילוי לדת יום= 

  

  =ל גימ+ תיו , דלת, למד=  'ג+ לדת 

  =מילים לדת מגדלו = 

  = מלמוד גילתי לדת= 

  גיליתי מלדת למוד= 

  

  =גימל + בית , תיו, כף, בית=  'ג+ בכתב 

  ימי תגליתי פו בכתב= 

  

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

  הוא איום גאלה= 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 הצורף

 294

  

  צופה מדעת בא עת= פו עץ הדעת באמת 

  =' ג+                  

  עצה באמת פו דעת= ת צופה מעת בא דע

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, בית, תיו, עין, דלת, הא, צדיק, עין, ואו, פה= 

  =אלי אדני קוני המילים פו תגליותי פו עץ הדעת באמת = 

  =יפה באותיות ) דעתי(אני גילתי עולם קדום מאל הצפון עתיד = 

  =תיותבאו) דעתי(הצפין קדמות עתיד פלא אלהים ) נעים(גילוי מעין = 

  =לאדני קוני פו גילוי מילה אמיתית פו עץ הדעת באמת = 

      =לאדני קוני פו גילוי מילה אמיתית צופה מדעת בא עת=

  =גילה פלא אמיתי עולם קדמוני הצפין עתיד באותיות = 

  עולם קדמוני גילה פלא אמיתי הצפין עתיד באותיות= 

  

  =גימל + הא , פה, למד, עין, בית=  'ג+ בעל פה 

  =אמת בעל פה ניגלה מידי = 

  =אני תמידי מגלה בעל פה = 

  =ימי גאלה נתמיד בעל פה = 

  ימי אדם ניתגלה בעל פה= 

  

, מם+ תיו , עין, דלת, הא, צדיק, עין, מם=  'ג+ מעץ הדעת מפתח אור 

  =גימל + ריש , ואו, אלף, חית, תיו, פה

  =ות ימי גן עדן אלי יהוה לימד עיקר מצאתי פו מפתח שם לאותי= 

  ימי גן עדן אלי יהוה לימד פו עיקר מציאת מפתח שם לאותיות= 
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  =גימל + הא , למד, יוד, פה, תיו=  'ג+ תפילה 

  =אדם תגל מיד פו לי יהוה = 

  =האדם גדול יומי תפילה = 

  =אדם יומי תפילה גדולה = 

  =יהוה ילד פו מגדלי אמת = 

  מאודי יום תפילה גדולה= 

  

  =גימל + דלת , יוד, תיו, עין = 'ג+ עתיד = דעתי 

  =גילוי ימי לדת דעתנו = 

  דעתנו גילוי לדת ימי= 

  

  =גימל + הא , קוף, עין, צדיק=  'ג+ צעקה 

  ימי צעקה קוד פני גאל= 

  

  =גימל + הא , קוף, עין, זין=  'ג+ זעקה 

  פני זעקה פו ימי גאל= 

  

  =גימל + הא , חית, נון, אלף=  'ג+ אנחה 

  =הגאל  אלי מפתח ינון= 

  =אל ימי גאלה נפתחנו = 

  =אלהים פתח ניגאלנו = 

  =אלי ינון מפתח גאלה = 

  פתח אלהים ינון גאל= 

  

  =גימל + הא , קוף, אלף, נון=  'ג+ נאקה 

  קוני הגאל נפלא= 
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  =גימל + הא , עין, ואו, שין=  'ג+ שועה 

  יום שועה אני ניגאל= 

  

  =גימל + למד , אלף, פה, ריש=  'ג+ רפאל 

  ימי מגדל שפה לרפאל= 

  

  =גימל + למד , אלף, יוד, ריש, בית, גימל=  'ג+ גבריאל 

  =מיד ימי מגדל לשפתי ולגבריאל = 

  =לגבריאל ולשפתי מיד ימי מגדל = 

  לגבריאל ולי מיד ימי שפת מגדל= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף=  'ג+ אמת = תאם = אתם

  מפו גאלת מילים= 

  

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

  =מפו ימי גאלה לאמת = 

  =מפו ימי אמת לגאלה = 

  =אמת פו מילים גאלה = 

  =מילים פתאום גאלה = 

  =ימים לגאלה פו אמת = 

  =ימים לגאלה פתאום = 

  =אות מגלה פלא ימים = 

  =אות פלא מגלה ימים = 

  =מילים = פתאום גאלה לימים = 

  פתאום ימים לגאלה= 
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  =גימל + הא , פה, שין=  'ג+ שפה 

  =הנפש ימי גאלה = 

  =וגאלה נשמה יפה = 

  ימי שפה נגאלה= 

  

  =גימל + נון , ואו, שין, למד=  'ג+ לשון 

  =מיד יום שלנו נגאלנו = 

  =יום לשון מיד נגאלנו = 

  =שלומנו מיד נגאלנו = 

  =שמו לנו מיד ניגאלנו = 

  =דומים שלנו ניגאלנו = 

  לשום דומים ניגאלנו= 

  

  =גימל + למד , אלף, כף, יוד, מם=  'ג+ מיכאל 

  מגדלך מדמים לי פו פלא= 

  

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

  =אדני מגלה מיום ממשי = 

  אדני מגלה יום משמים= 
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  =גימל + הא , בית, הא, אלף=  'ג+ אהבה 

  =לפי אהיה גאל באמת = 

  =פי אהבה לי גאל אמת = 

  =ב אמת לי גאל יפה אה ׁ= 

  =אלהים בא  גאלתי פה ׁ= 

  =גאלתי  אלי בי אמת פה ׁ= 

  =אמת בי גאלה  אלי פה ׁ= 

  =האל אמת בי גאל ופה = 

  גאל באתי אלהים פה ׁ = 

  

, עין, דלת, הא, צדיק, עין, מם=  'ג+ מעץ הדעת מפתח אור = עצם 

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

  =ודתי פנים מילים עד החיים והדעת פו גאלת ישראל אמת קוני = 

  =אלהים אור מילים ועצי גן עדן קדושתי פו פלאי תחית המתים = 

  =אמיתית ' תיקון אלהים למד פענוח הצירופים על ידי שם אות ג= 

  =קוני יהוה מדעתי ילדתי נשמתי פלא מעצם גאלתי פו אור חיים = 

  =נשמתי פו מפתח אור מעץ הדעת קוני יליד אלהים ימי גאלתי ו= 

  =ילידי מפתח אור מעץ הדעת אלהים קוני פו ימי גאלת נשמותי = 

  מדעת יהוה ילד תיקון נשמתי מחיים פלאי פו אור גאלת עצמי= 

  

  =  'ג+ בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 

  =אהיה גאל ישראל אוצרי ממש מברית אהבת אמת = 

  =אוצרי מברית אהבה גאלת ישראל אמת ממש היא = 

  =ברית מצאה גאלת ישראל מאהבתי היא ממש אור = 

  =גאלתי מצאה ברית מאהבת ישראל היא אור ממש = 

    =אהיה גאל ישראל מאהבת ברית מצאתי אור ממש = 

  מצאתי ברית אור ממש מאהבת ישראל אהיה גאל = 
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  מצאתי אור= אוצרי אמת = מצאת אור = אוצר אמת 

  

ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני והארץ היתה תהו 

  =גימל+ המים 

, חכמה, יהוה נפתח פו גילה תעלומה נעולה חיבר אוצר מילים יום= 

  ) =ממשה ומאות כח פתח יהוה= (רה ואמת תו, שפה

, חכמה -לים פו יהוה נפתח גילה תעלומה נעולה מחיבורי אוצר מי= 

  ) =יהוה משה פתר מאות כח= (תורה ואמת , שפה

, מת יהוה נפתח פו גילה תעלומה נעולה חיבר אוצר מיליםאיום = 

  =שפה ותורה , חכמה

, שפה, אות יהוה ניגלה מפתח על פי חיבורי המילים נוצרו חכמה= 

  =העולם ואמת , תורה

, אמת, יהוה פתחנו תעלומה נעולה חיבור גאלה מצירופי מילים= 

  =תורה ושפה , חכמה

תורה ועולם הגאלה פו , שפה, ונעול חיברנו חכמהאוצר המילים יפה = 

  =תחית המתים 

עולם הגאלה פו תחית המתים אוצר המילים יפה ונעול חיברנו = 

  =שפה ותורה , חכמה

, יהוה גילה מפת אמת מילים תעלומה נעולה אוצרי פו חיברנו חכמה= 

  =שפה ותורה 

ה פו התורה והעולם אנו גאל, שפה, על פי המילים נוצרו חכמה= 

  =תחית המתים 

, שפה, יום אות ניגלה פתח האמת על פי חיבור המילים נוצרו חכמה= 

  =התורה והעולם 

, אות יהוה ניגלה מפתח אמת על פי חיבור המילים נוצרו חכמה= 

  =תורה והעולם , שפה

, שפה, אות יהוה ניגלה מפתח על פי חיבור המילים נוצרו חכמה= 

  העולם ואמת, תורה
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  = העולם ואמת, תורה, שפה, חכמה

  =הוה והעמל  משה פתר מאות כח ׁ= 

הגאלה מתוך השעות היא הרפואה = (מתוך השעות הרפואה ממחלה = 

  ) =י הצירופים"ממחלה היא הרפואה לשפה ע

  משה פתר מאות כח ההוה ועמל= 

  

  =גימל + ריש , מם, ואו, חית, הא=  'ג+ מהרוח = החומר 

  =גילוי אור המשיח מאמת = 

  =המשיח מיום גאלתי  אור= 

  =החומר ושמי גאל אמיתי = 

  =ושמי מהרוח גאל אמיתי = 

  =אור ושמים גאלת החיים = 

  יש אור וגאל מחיה מתים= 

  

  =גימל + יוד , ואו, למד, יוד, גימל=  'ג+ גילוי 

  =מאדם גדול ילדו גילוי יום = 

  יום אדם ומגדל ילדו גילוי= 

  

  =  'ג+ עצמי טוב לי = ביטול עצמי 

  =גימל + יוד , מם, צדיק, עין, למד, ואו, טית, יוד, בית= 

  =דת קדמון מדודי אמיתי גילוי ביטול עצמי = 

  דודי קדמון אמיתי גילוי מדת ביטול עצמי= 
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  = גימל + ואו , נון, אלף, צדיק, מם, הא=  'ג+ המצאנו 

  =יום גאלה לאדם נמצא פו קוני = 

  = קוני נמצא פו יום גאלה לאדם = 

  ) אלי קדמון= מקול אדני = לאדם  קוני(

  =אלי קדמון נמצא פו יום גאלה = 

  =מקומי לאדני מצאנו פו גאלה = 

  =גאל קדמוני מצאנו פו אלהים = 

  גאל מצאנו פו אלהים קדמוני= 

  

  =גימל + הא , למד, יוד, פה, תיו=  'ג+ תפילה 

  =יום גאלה תפילה מדודי = 

  דוד תפילה מיומי גאלה= 

  

  =גימל + דלת , יוד, תיו, עין, עין, דלת, ואו, יוד=  'ג+ ע עתיד יוד

  תולדותיו ילדו לי יודע גן עדן אמיתי= 

  

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

הפתעה אני וימי גאלה=   

 

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

=פתאום גילו מפו אלהים =   

=ים גוף האמת פו אל ומיל=   

=גוף האלוף מילים ואמת =   

=פתאום האל פו גוף ומילים =   

פתאום פו גאלה ומילים=   
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 דעתך עצמה בטוחה = 

= טוב דעת עצה חכמה=   

=הדעת עצמה כח טוב =   

=דעת חכם עצה טובה =   

=עץ דעת חכמה טובה =   

=דעת המצוה כח טבע =   

=טבע מצוה כח הדעת =   

=בכח העץ טעם הדת =   

=דת טעם העץ בכח ה=   

=כח הדת במטע העץ =   

=הטעם בעץ כוח הדת =   

דת עצמה טועה בכח =   

 

דעת חכם עצה טובה + ג' = דלת, עין, תיו, חית, כף, מם, עין, צדיק, 

=גימל + הא , בית, ואו, טית, הא  

=יום אמיתי פנים הדת גילו בי תיקון חטא אכילת עץ הדעת =   

=פו גאל בן דוד אמיתי  נטעתי את יהוה מלכי עתיק צימחתי=   

=אל קוני ילדתי את דתי פו טעם עץ החיים אמיתי בתוך הגן =   

=אל אותו בתוך גן עדן אמיתי ילדתי יפה חוק טעמי המצות =   

תי פו תיקוני חטא אכילת עץ הדעתמימי ומדת הנביא גיל=   
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  = ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם

  =אה לו אות הכלה ועליונה ממך הברי= 

  =אות הבריאה כולה עליונה מהכלום = 

  =הכלום אמת והבריאה כולה עליונה = 

  =אמת מהכול והבריאה כולה עליונה = 

  =כולך האמת בנו ההילה ואורה מעלי = 

  =הנה בו כולך אמת ואור ההילה מעלי = 

  =אהבה מתוכנו אור הילה כולה מעלי = 

  מתוך אהבה אור הילה כולה מעלינו= 

  

  =  'ג+ נוצר העת  = נעץ תורה = עת הרצון

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

  =אני יוצר עת ויום גאלה  ינון קדׁש= 

  =אני ינון קדש יוצר עם ויום גאלה = 

  =יוצר עת והיום ניגאלנו  אני קדׁש= 

  =ויומי עת הרצון ניגאלנו  אני קדׁש= 

  =די ניגאלנו יש עת הרצון קוני ומא ׁ= 

  =די ניגאלנו יש נוצר העת וני ומא ׁק= 

  =אני ויומי קדש עת הרצון ניגאלו = 

  =נעץ תורה יומי ואני ניגאלו  קדׁש= 

  = יועץ האמת גילנו אור ינון קדׁש= 

  =קדש העת נוצר יומי ואני ניגאלנו = 

  =גילינו האות אור עצמי  ינון קדׁש= 

  =גילנו יועצי אור האמת  ינון קדׁש= 

  גילנו ינון קדש יועץ אור האמת= 
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ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו 

  =להתעטף בציצית 

אצילות בריאה יצירה עשיה השלמות בצלמנו כדמותנו ויקטפו = 

  מהעץ בתוך הגן ואכלו

    

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

  =  גימל+ דברי תורה 

מולך הורה לנו עול דברות מגן עדן ובו אצילות בריאה משה וכולו = 

  =יצירה עשיה 

לו נשמה וכולו מולך הורה עול דברות מגן עדן אמת ובו אצילות = 

  =בריאה יצירה עשיה 

אצילות בריאה יצירה עשיה האמת ושלום בקדמון ונכונו לו דעות = 

  =ההברות  גורל כל ׁ

 ם ובנו נכונו גורל כל ׁאצילות בריאה יצירה עשיה ולו השלום קדו= 

  =הברה מדעת אות 

משה ויומו נימצאו כללי קול הברה באצילות גן עדן כולו הורה = 

  =עשרה דברותיו אמת 

באצילות גן עדן וכולו כללי קול הברה ) מצאני(משה ויומו נימצא = 

  =והורה עשרה דברותי אמת 

ורה יום משה מצאוני באצילות גן עדן כולו לך ולי קולו הברה וה= 

  =עשרה דברותי אמת 

לו עשרת הדברות וכולם ממך מולנו גן עדן ובו האורה אצילות = 

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

  =מילים ופו פתאום גאלה = 

  =מיום לי פתאום גאלה = 

  =פו פתאום מילים וגאלה = 

  =מפו גילו פתאום אלהים = 

  =ו גילו פו אלהים אמת מפ= 

  = מיפו לי פו יום גאלה אמת = 

  לה יומי פו מאוםגאל תפִ = 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =אדם לך סגולת יום = 

  =אדם לך סגלות יום = 

  סוד אמת גילו מלך = 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך, הא=  'ג+ הסוד 

  =סוד אמת ליומך גאלה = 

  =ה סוד אמת לך יום גאל= 

  =אדם סגולתך מאלהים = 

  =אלהים סגולתך מאדם = 

  סוד גאלה אמת ליומך= 

  

  =  'ג+ בראש התורה 

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא, שין, אלף, ריש, בית= 

  =בראשית הגה ראשוני אמיתי ופו יש לי אל = 

  =ויש לי גאלה , אש, נפשי בי, אור תורה אמיתי= 

  =ויש גאל אמיתי אלי יש לי פו הברה ראשונית = 

  בראשית התורה יום אלי אישי יגאל נפשי= 
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  =  'ג+ קוני מאום = אינו מקום 

  =גימל + מם , ואו, אלף, מם, יוד, נון, ואו, קוף= 

  =אומן יקום מגדל פלא אומן ויומו פו = 

  =קוני מאום ואומן יומו פו מגדל פלא = 

  אומן אינו מקום יומו פו מגדל פלא= 

  

  = האמת = גאלים פו האמת = ' ג +אלהים פו אמת 

   = תיו, מם, אלף, הא= 

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

  =דת אל אלוף הוא פו מאום ממגדל מילים יפה = 

  =מגדל מילים הוא תפילה אדם אלוף פו מאום = 

  =מגדל מילים פו תפילה אדם אלוף הוא מאום = 

  =ים וגאלה יפה ממאום אדם אלוף פו לדת מיל= 

  =אמת לדוד אלוף מילים פו גאלה יפה ממאום = 

  אלהים אלוף מגדלו ילד פו ממאום אמת יפה = 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  מאום פו עולם האמת לנו ימי מגדלי= 

  

  =  'ג+ אלהים פו אמת = תיו , מם, אלף, הא= האמת 

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

  =לדוד פו אמת יפה אל פו אלהים ממאום = 

  =לדת אדם יפה ואלהים פו אלוף ממאום = 

  אמת יפה לאלהים דוד פו אלוף מאום= 

  

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

  =מיום גילתי מים אדמה אש ורוח = 

  ימי מות גילו מים אדמה אש רוח =
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  =גימל + ריש , ואו, כף, הא=  'ג+ הכור 

  =גאל מפירושו איכה = 

  =ויאמר כישופי גאלה = 

  =ימי כשוף אור גאלה = 

  אור יום כישף גאלה= 

  

  =גימל + הא , בית, צדיק, חית, מם, ריש, ואו, כף=  'ג+ כור מחצבה 

  בדרכי פו יום קץ גאלת משיח אמיתי= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, קוף=  'ג+  קיים

  פו גילוי מקום מדודי= 

  

  =גימל + תיו , ואו, ריש, בית, הא=  'ג+ בתורה = הברות 

  =גילוי אות היום בראשית = 

  =אבי גילוי תורה ויש אמת = 

  =אברם גילה אותי וישותי = 

  =אות אברהם גילוי ישותי = 

  =תגליותי יביאו אור משה = 

  =יביאו אור משה תגליותי = 

  =וגילוי השבת אור אמיתי = 

  אות השבת גילוי ימי אור= 
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  =גימל + תיו , ואו, ריש, בית, הא=  בתורה= ' ג+ הברות 

  =בי גילוי התורה ויש אמת = 

  =שותי הברה וגילוי אמת יִ = 

  =יומי וגאלתי יש בתורה = 

  =תגליות משה ויהי בי אור = 

  =תגלית משה בי ויהי אור = 

  =תושית אברם גילו יהוה  =

  =גילה תושיתו ויהי אברהם = 

  =בי תגליות אור ויהי משה = 

  =בי תגליות משה ויהי אור = 

  =גבורת אלהים ויהי ישות = 

  =גבורתי אמת ויש לי יהוה = 

  =שמותי אלי יהוה גבורתי = 

  =ימי שיר גאלתי תהו ובהו = 

  =שמותי בי תגלה ויהי אור = 

  =יהוה  תגליותי בראו שמי= 

  =ישותי וימי גאלה בתורה = 

  =הברות ושותי וימי גאלה = 

  ימות בראשית גילו יהוה= 

  

  =גימל + מם , יוד, ריש, טית, ואו, שין=  'ג+ שוטרים 

  שוטרים גילו שיומי דין אמת= 

  

  =גימל + מם , יוד, טית, פה, ואו, שין=  'ג+ שופטים 

  =יום שמיטה גילו פו דין אמת = 

  =שופטים גילו אמת יום הדין = 

  היום שופטים גילו דין אמת= 
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  =גימל + הא , אלף, צדיק, מם, נון=  'ג+ נמצאה 

  =ל מצפון לי קדם אמונה גא ׁ= 

  =מפנים מילה גאלנו אדם = 

  =גילו מקדם נמצא לפני = 

  קוני מצפון מגדל מאל = 

  

  אני קול= קוני אל = אין קול 

  

  =גימל + מם , יוד, שרי, מם, ואו, חית, הא=  'ג+ החומרים 

  =החומרים יש ומיד יום גאל אמת = 

  =ימי מרד וגאלה יום משיח ואמת = 

  =יום גאלה ואמת ישמיד החומרים = 

  יום גאלה ואמת יש מיד חומרים= 

  

  =גימל + פה , סמך, ואו, יוד, מם=  'ג+ מיוסף = סוף -ים

  )הים נבקע מארונו של יוסף(=יום הסוף גילו ממך אדם = 

  =ממך יום גאלה סודי  מפו= 

  =יוסף יומך מגדל המאום = 

  =אדם מגלה ממך יום סופי = 

  אדם גילה ממך יום וסוף= 

  

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

  =גאל פו מילת אלהים = 

  =גאל מילים פו האמת = 

  פו מילת גאל אלהים= 

  

  =גימל + מם , עין, הא, נון, ואו, צדיק, ריש=  'ג+ רצון העם 

  הימים מצאו גן עדן ישראל וקוני= 
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף=  'ג+ אלהים 

  =לדה מאדם פו גאל מילים = 

  =גאל מילים פו לדה מאדם = 

  גאל ילמד פו מילה אדם= 

  

  =גימל + ריש , בית, ואו, עין=  'ג+ עובר 

  =ימי ברית גאלו עונשי = 

  =אני ושמי גילו עיברית = 

  =יש ואין  מעברית גילו= 

  =גילנו יש עובר אמיתי = 

  ישן ואין גילו ברית עם= 

  

  =  'ג+ הרצון מדמיון = הדמיון מרצון 

  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש, מם, נון, ואו, יוד, מם, דלת, הא= 

  מאור קדמון נמצא השלום גילוי דודי וינון אמת= 

  

  =אלף , למד, פה, תיו, ואו, אלף=  אות פלא

  ד יפה אות פלאאל פו לומ= 

  

  =גימל + אלף , למד, פה, תיו, ואו, אלף=  'ג+ אות פלא 

  גילו פו אל יפה מלמד אות פלא= 

  

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

  הנהגה מגלה לנו ימי= 
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  =גימל + גימל , הא, נון, הא=  'ג+ הנהג 

  =היום גאלה אלי מנגן = 

  =יום אלהים נהג נגאל = 

  אלהים נגאל יום נהג= 

  

  =גימל + למד , למד, הא=  'ג+ הלל 

  מגדל מילה לאדם= 

  

  =גימל + מם , ואו, טית, אלף=  'ג+ אטום 

  =גאל מילים פו אוטמת = 

  =אלי פו מגלים אוטמת = 

  מגלים פלא אוטמתי= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, ואו, שין, יוד, מם=  'ג+ מיש ואין 

  =לו אני דוד נושם ופו מילים ניגא= 

  =אני דודי ושמנו פו גאלנו מילים = 

  =אדני גדול ופו אני ושמנו מילים = 

  =אני דוד וינון שמנו פו גאל מילים = 

  =אני דוד נושם מילים וינון פו גאל = 

  =דודי אני מילים ושם פו ניגאלנו = 

  שם מילים אני דוד ופו ניגאלנו= 

  

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

  =גודלנו אמיתי וקוני הוא פו = 

  =פני קוני הוא אות ויום גדול = 

  =אדני ויומו פו תיקון גאלה = 

  =פו אות ויום קוני אני גדול = 

  =גילוי קדמון הוא ופניו אות = 

  ניו הוא יום גדולפקוני אות = 
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  =גימל + מם , יוד, נון, ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקונים 

  =ות אדם פו גילוי ינון ויומו קדמ= 

  =גילנו פו מאמת דודי קוני ויומו = 

  =ינון ויומו קדום ופו מיד גאלתי = 

  קדמון ויומו ופו ומיד ניגאלתי= 

  

  =  'ג+ שפה מעוברת 

  =גימל + תיו , ריש, בית, ואו, עין, מם, הא, פה, שין= 

  =יומי אמיתי ושפה עיברית גאלנו נשמה = 

  =לה אני שפה עיברית מיומי ונשמתי וגא= 

  ימי אמונתי יגאלו נשמה ושפה עיברית= 

  

  =  'ג+ שפה עיברית 

  =גימל + תיו , יוד, ריש, בית, יוד, עין, הא, פה, שין= 

  =גילתי נפש יהוה דודי ועיברית יש מאין = 

  =יהוה דודי גילינו שפת עיברית יש מאין = 

  =יהוה דודי ונפש עיברית גילתי יש מאין = 

  =דודי אני ושמי גילתי נפש עיברית יהוה = 

  =שמי יהוה דודי ואני גילתי נפש עיברית = 

  =יהוה דודי יש מאין וגילתי נפש עיברית = 

  =דודי ינון איש היום גילתי שפה עיברית = 

  דודי אין ויש מנפש יהוה גילתי עיברית= 
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ל לינו כל מעשה ידינו כל מעלינו כל מעשה ידינו כאדני אלי נועם ע

   הנה הוא

  

  =גימל + ואו , נון, יוד, למד, עין, מם, למד, כף=  'ג+ כל מעלינו 

  אדני מלך גדול מעלינו פו מיד ממנו= 

  =גימל + ואו , נון, יוד, למד, עין, מם, עין, ואו, נון=  'ג+ נועם עלינו 

  אדם ויומנו ניגלנו מיד נועם עלינו= 

  =  'ג+ כל מעשה ידינו 

  =גימל + ואו , נון, יוד, דלת, יוד, הא, שין ,עין, מם, למד, כף= 

  גדולת אדני אלי מלך פו מעשה ידינו מדמיוננו= 

  =גימל + יוד , למד, אלף, יוד, נון, דלת, אלף=  'ג+ אדני אלי 

  אדני אל גדול ילדנו פו מיד מתפלל= 

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

  =דם נפלא מפו אני גאל כל הנה הוא א= 

  =כל הנה הוא אדם אלוף מפו אני גאל = 

  =ל כל הנה הוא אל אנו מיד פו פלא גא ׁ= 

  =כל הנה הוא ואל אדני מפו פלא גאל = 

  =אל אדני מלך הנה הוא פו אלוף גאל = 

  להנה פו מול פלא אדני הוא מלך גא ׁ= 
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  מקור שמות האותיות ומשפטי פנים המרכיבים אותם

 =  'ג+ ג  –ב  –א  )1
  =גימל + למד , מם, יוד, גימל, תיו, יוד, בית, פה, למד, אלף= 

  לה מדודי ומגדלו מיד מיליםתפִ + אלף בית גימל = 

 =  'ג+ ד  –ג  –ב  )2
 =גימל + תיו , למד, דלת, למד, מם, יוד, גימל, תיו, יוד, בית= 
  יום גדולת דודי תמיד מול מילים+ בית גימל דלת = 

 =  'ג+ ה  –ד  –ג  )3
  =גימל + אלף , הא, תיו, למד, דלת, למד, מם, יוד, גימל= 

  למילים אמת מפו מגדל לדודי+ גימל דלת הא = 

 =  'ג+ ו  –ה  –ד  )4
  =גימל + ואו , אלף, ואו, אלף, הא, תיו, למד, דלת= 

  לילדו פו אמת יום פלא לגא ׁ+ דלת הא ואו = 

 =  'ג+ ז  –ו  –ה  )5
  =גימל + נון , יוד, זין, ואו, אלף, ואו, אלף, הא= 

  לנו פו יום פלא ואדני אמת+ הא ואו זין = 

 =  'ג+ ח  –ז  –ו  )6
  =גימל + תיו , יוד, חית, נון, יוד, זין, ואו, אלף, ואו= 

  אני ודודי לי ופו יום גאלתנו+ ואו זין חית = 

 =  'ג+ ט  –ח  –ז  )7
  =גימל + תיו , יוד, טית, תיו, יוד, חית, נון, יוד, זין= 

  ינון ודודי גילתי יומו ודתי+ זין חית טית  =

 =  'ג+ י  –ט  –ח  )8
  =גימל + דלת , ואו, יוד, תיו, יוד, טית, תיו, יוד, חית= 

  יומו וגליותי ילדו אוד דודי+ חית טית יוד = 
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  =גימל + פה , כף, דלת, ואו, יוד, תיו, יוד, טית=  'ג+ כ  –י  –ט  )9

  להפִ אות דודי גילו יום ת+ טית יוד כף = 

  =גימל + דלת , מם, למד, פה, כף, דלת, ואו, יוד=  'ג+ ל  –כ  –י   )10

  לה ממיליםגאלת דודי תפִ + יוד כף למד = 

  =גימל + מם , מם, דלת, מם, למד, פה, כף=  'ג+ מ  –ל  –כ   )11

  מגדלם מפו לתמים+ כף למד מם = 

  =גימל + נון , ואו, נון, מם, מם, דלת, מם, למד=  'ג+ נ  –מ  –ל  )12

  אמת לנו יומם ממגדלנו+ למד מם נון = 

 =  'ג+ ס  –נ  –מ   )13
  =גימל + כף , מם, סמך, נון, ואו, נון, מם, מם= 

  מפו יומם מכם נגאלנו+ מם נון סמך = 

 =  'ג+ ע  –ס  –נ   )14
  =גימל + נון , יוד, עין, כף, מם, סמך, נון, ואו, נון= 

  נכון מפו יום ונגאלנו מיד+ נון סמך עין = 

  =גימל + הא , פה, נון, יוד, עין, כף, מם, סמך=  'ג+ פ  –ע  –ס   )15

  ופו ממכם אדני ניגלה+ סמך עין פה = 

 =  'ג+ צ  –פ  –ע   )16
  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, הא, פה, נון, יוד, עין= 

  לה גילו אני ודודי קדמוןתפִ + עין פה צדיק = 

 =  'ג+ ק  –צ  –פ   )17
  =גימל + פה , ואו, ףקו, קוף, יוד, דלת, צדיק, הא, פה= 

  קול דודי אמת ופו גאלה יפה+ פה צדיק קוף = 

 =  'ג+ ר  –ק  –צ   )18
  =גימל + שין , יוד, ריש, פה, ואו, קוף, קוף, יוד, דלת, צדיק= 

  שפה גילו פו דודי אמיתי וקדמון+ צדיק קוף ריש = 
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 =  'ג+ ש  –ר  –ק   )19
  =ימל ג+ נון , יוד, שין, שין, יוד, ריש, פה, ואו, קוף= 

  יום שפה גילו אני ודודי ינון+ קוף ריש שין = 

 =  'ג+ ת  –ש  –ר   )20
  =גימל + ואו , יוד, תיו, נון, יוד, שין, שין, יוד, ריש= 

  דודי וינון גילו יום ויש אדני+ ריש שין תיו = 

 =  'ג+ א  –ת  –ש   )21
  =גימל + פה , למד, אלף, ואו, יוד, תיו, נון, יוד, שין= 

  גלו אדני ודודיופו ממילה נִ + שין תיו אלף = 

 =  'ג+ ב  –א  –ת   )22
  =גימל + תיו , יוד, בית, פה, למד, אלף, ואו, יוד, תיו= 

  יום דודי ודתי פו מולי גאלה+ תיו אלף בית גימל = 
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  פנים מקור שמות האותיות

  תפלה מדודי ומגדלו מיד מילים )1

 =גדולת דודי מיום לו תמיד מילים  )2
  ולת דודי תמיד מול מיליםיום גד= 

  למילים אמת מפו מגדל לדודי )3

 לילדו פו אמת יום פלא לגא ׁ )4

 ללנו פו יום פלא ואדני גא ׁ )5

 אני ודודי לי ופו יום גאלתנו )6

 ינון ודודי גילתי יומו ודתי=      גילתי יומו ודתי ינון ודודי     )7

 ודייומו ותגליותי ילדו אות ד= אות ותגליותי ילדו יום דודי          )8

 אות דודי גילו יום תפלה )9

 גאלת דודי תפלה ממילים )10

 מגדלם מפו לתמים )11

 אמת לנו יומם ממגדלנו )12

 מפו יומם מכם נגאלנו )13

 נכון מפו יום ונגאלנו מיד )14

 ופו ממכם אדני ניגלה )15

 תפה גילו אני ודודי קדמון )16

 קול דודי אמת ופו גאלה יפה )17

 שפה גילו פו דודי אמיתי וקדמון )18

 נוןיום שפה גילו אני דודי וי )19

 דודי וינון גילו יום ויש אדני )20

 ופו ממילה נגלו אדני ודודי )21

 יום דודי ודתי פו מולי גאלה )22
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  מקור שמות האותיות מפנים

 =  'ג+ ג  –ב  –א  )1
  =גימל + למד , מם, יוד, גימל, תיו, יוד, בית, פה, למד, אלף= 

  ומיד מדוד תפילה ומגדל מילים+ אלף בית גימל = 

 =  'ג+ ד  –ג  –ב  )2
 =גימל + תיו , למד, דלת, למד, מם, יוד, גימל, תיו, יוד, בית= 
  וגדולת דוד לי תמיד מיום מילים+ בית גימל דלת = 

 =  'ג+ ה  –ד  –ג  )3
  =גימל + אלף , הא, תיו, למד, דלת, למד, מם, יוד, גימל= 

  אמת לי מדוד פו מגדל למילים+ גימל דלת הא = 

 =  'ג+ ו  –ה  –ד  )4
  =גימל + ואו , אלף, ואו, אלף, הא, תיו, למד, דלת= 

  ל ילדו פו פלא אמתיום לגא ׁ+ דלת הא ואו = 

  =גימל + נון , יוד, זין, ואו, אלף, ואו, אלף, הא=  'ג+ ז  –ו  –ה  )5

  ללנו פו יום פלא ואדני גא ׁ+ הא ואו זין = 

 =  'ג+ ח  –ז  –ו  )6
  =גימל + תיו , יוד, חית, נון, יוד, זין, ואו, אלף, ואו= 

  אני דוד ויומי פו ולי גאלתנו+ חית  ואו זין= 

 =  'ג+ ט  –ח  –ז  )7
  =גימל + תיו , יוד, טית, תיו, יוד, חית, נון, יוד, זין= 

  גילתי דוד וינון ויומי ודתי+ זין חית טית = 

 =  'ג+ י  –ט  –ח  )8
  =גימל + דלת , ואו, יוד, תיו, יוד, טית, תיו, יוד, חית= 

  ) =ילדו אותיותגילתי יום דוד ו+ (חית טית יוד = 

  גילתי אותיות דוד וילדו יום=       
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  =גימל + פה , כף, דלת, ואו, יוד, תיו, יוד, טית=  'ג+ כ  –י  –ט  )9

  ) = יום אות דוד גילו תפילה+ (טית יוד כף = 

  דוד יום את גילו תפילה= 

  =גימל + דלת , מם, למד, פה, כף, דלת, ואו, יוד=  'ג+ ל  –כ  –י   )10

  גאלת דוד תפילה ממילים +יוד כף למד = 

  =גימל + מם , מם, דלת, מם, למד, פה, כף=  'ג+ מ  –ל  –כ   )11

  )למתים(= מגדלם מפה לתמים + כף למד מם = 

  =גימל + נון , ואו, נון, מם, מם, דלת, מם, למד=  'ג+ נ  –מ  –ל   )12

  מגדלנו מאמת לנו מיום+ למד מם נון = 

  =גימל + כף , מם, סמך, ןנו, ואו, נון, מם, מם=  'ג+ ס  –נ  –מ   )13

  מפו מיום ממך נגאלנו+ מם נון סמך = 

 =  'ג+ ע  –ס  –נ   )14
  =גימל + נון , יוד, עין, כף, מם, סמך, נון, ואו, נון= 

  נכון מפו יום ונגאלנו מיד+ נון סמך עין = 

  =גימל + הא , פה, נון, יוד, עין, כף, מם, סמך=  'ג+ פ  –ע  –ס   )15

  ם אדני ניגלהופו ממכ+ סמך עין פה = 

 =  'ג+ צ  –פ  –ע   )16
  =גימל + קוף , יוד, דלת, צדיק, הא, פה, נון, יוד, עין= 

  תפילה ואדני קדמוני וגדול+ עין פה צדיק = 

 =  'ג+ ק  –צ  –פ   )17
  =גימל + פה , ואו, קוף, קוף, יוד, דלת, צדיק, הא, פה= 

  דוד וקולי אמת פו גאלה יפה+ פה צדיק קוף = 

 =  'ג+ ר  –ק  –צ   )18
  =גימל + שין , יוד, ריש, פה, ואו, קוף, קוף, יוד, דלת, צדיק= 

  גילוי שפה פו דוד אמיתי וקדמון+ צדיק קוף ריש = 
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 =  'ג+ ש  –ר  –ק   )19
  =גימל + נון , יוד, שין, שין, יוד, ריש, פה, ואו, קוף= 

  גילו יום אני דוד ינון ושפה+ קוף ריש שין = 

 =  'ג+ ת  –ש  –ר   )20
  =גימל + ואו , יוד, תיו, נון, יוד, שין, שין, דיו, ריש= 

  יש יום וגילו דוד ינון ואדני+ ריש שין תיו = 

 =  'ג+ א  –ת  –ש   )21
  =גימל + פה , למד, אלף, ואו, יוד, תיו, נון, יוד, שין= 

  וגילנו פו ממילה אדני ודוד+ שין תיו אלף = 

 =  'ג+ ב  –א  –ת   )22
  =גימל + תיו , יוד, יתב, פה, למד, אלף, ואו, יוד, תיו= 

  דוד יומי ודתי פו מולי גאלה+ תיו אלף בית גימל = 

  

  =גימל + תיו , ואו, תיו, דלת=  'ג+ דתות 

  =גילוי יום לדת אותיות = 

  =אותיות גילו מולי דת = 

  =ותגליותיו ילדו אמת = 

  =גילוי דתות וימות אל = 

  =מול דת גילוי אותיות = 

  =אלי ותגליותיו מדתו = 

  =גילוי אל וימות דתות = 

  מגדלו לי אותיותיו= 
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  =גימל + הא , שין, מם, תיו, דלת=  'ג+ דת משה 

  =נגיל לי יום דת משה אמת = 

  =יום גאלה לנשמתי מדתי = 

  =מלדת נשמותי ימי גאלה = 

  =לדת נשמותי מימי גאלה = 

  =נשמות לי דת מימי גאלה = 

  =ימי גאלה למדתי נשמות = 

  =ילדת נשמות  מימי גאלה= 

  =לדת גאלה מימי נשמותי = 

  =גילת יום אמת ילד נשמה = 

  =גילוי מאמת ילדת נשמה = 

  =יום מילת דתי משה נגאל = 

  =גילתי אות לימד מנשמה = 

  =גילתי אותי מלמד נשמה = 

  =לו התגלית אדני משמים = 

  =לי התגלות אדני משמים = 

  =תגליות מילה אדני ממש = 

  =דין ממש תגליות אלהים = 

  =אני ממש תגליותי מלדה = 

  =אני משה מלמד תגליותי = 

  =לימד גילוי נשמת האמת = 

  =מגדלי מילה אות נשמתי = 

  = גילוי דת אלהים מנשמת ׁ= 

  =גילוי דת מנשמת אלהים = 

  =נשמת אלהים מגילוי דת = 

  =מנשמת דת גילוי אלהים = 

  נשמת אלהים גילוי מדת= 
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  =גימל + הא , למד, יוד, מם=  'ג+ מילה 

  =מגדל מילה יום אדם = 

  =מגדל אלהים דומים = 

  =מיד גאלה למדומים = 

  מלומדים מיד גאלה = 

  

  =גימל + דלת , ואו, סמך=  'ג+ סוד 

  =סוד גילו מלך אמת = 

  יום סוד גאלת מלך= 

  

  =יוד , ואו, למד, גימל=  גלוי= ' ג+ ולי = ' ג+ לוי 

  =אדם גדול לי יומו = 

  =דול ולי אדם יום ג= 

  אל גדול ומיד יום= 

  

  =גימל + יוד , ואו, למד, גימל=  'ג+ גלוי 

  =מדומים גילוי אל גדול = 

  =מיום גילו מיד אל גדול = 

  מאל גדול גילו מיד יום = 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אני = ' ג+ אין 

  =אל פו מיד ניגלנו = 

  =אלי פו מגדל ינון  = 

  =פו ינון גאל ילמד = 

  לי מיד פו נגאלנו= 

  

  =גימל + שין , יוד=  'ג+ יש 

  גילנו מיד יש= 
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  =גימל + הא , בית, הא, אלף=  'ג+ אהבה 

  =אלי יפה גאלה באמת = 

  =ימי אהבה גאלת פלא = 

  =אב אמת לי גאלה יפה = 

  =אל אמת בי גאלה יפה = 

  =ימי גאל  אהבת אל פה ׁ= 

  =ב אמת יפה ל אה ׁלי גא ׁ= 

  =אב  תי פה ׁאלהים גאל= 

  גאלת אב אלהים יפה= 

  

  =גימל + אלף , יוד, בית, נון=  'ג+ נביא = באין 

  =נגיל פו יום לדת נביא = 

  =אדני גילתי מפו לבנו = 

  =לבי פו מיד גאלת ינון = 

  ינון פו מיד גאלת לבי= 

  

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

  ינון גילוי נפש אל מדודי= 

  

  =גימל + פה , סמך, כף, נון=  'ג+  נכסף

  נכון מגלים פה כסף=ניגלה פו נכסף ממך = 

  

  =גימל + כף , סמך=  'ג+ סך 

  מגלים כספך= 

  

  =גימל + עין , ריש, שין, יוד, הא=  'ג+ היש רע = העשיר 

  =שיהיו ימי ישראל גן עדן = 

  יהיה שורש אלי ימי גן עדן= 
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  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, יות, הא=  'ג+ התינוק = ' ג+ התיקון 

  תיקון אדני ויומו ופו גאלה= 

  

  =גימל + בית , ואו, טית, נון, יוד, אלף, הא=  'ג+ האין טוב 

  =טובת אלי ואדני היום פו נגאלתי = 

  =היום גאלתי אלי אדני פו טובתנו = 

  =פו יום תגליות אל אדני האין טוב = 

  =טובת ימי האות גילנו פו אל אדני = 

  טובתו האמיתי גילנו פו אל אדני= 

  

  =גימל + צדיק , קוף, יוד, ואו, למד, יוד, גימל=  'ג+ גילוי קץ 

  =יומי גדול ילד פו גילוי קץ אדם קדום = 

  אדם גדול קדום ילד פו גילוי קץ יומי= 

  

  =צדיק , קוף, הא, יוד, ואו, למד, יוד, גימל=  גילוי הקץ

  אדם קדוםקץ גאלה פו יולידו מיד גילוי = 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, שין=  'ג+ שלום 

  =שלום אני מגדל ימים = 

  =אני מיום מגדל שלום = 

  =אני מגדלו מול שמים = 

  מגדל מילים אני שמו= 

  

  =  'ג+ ובחרת בחיים 

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית, בית, תיו, ריש, חית, בית, ואו= 

  שיחגילתי דיברות חידותי ואמיתותי ביום מ= 
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  =מם , יוד, יוד, חית=  חיים

  =חידותי דומים = 

  =דמותי מיחודי = 

  דודי מות חיים= 

  

  =גימל + מם , יוד, יוד, חית=  'ג+ חיים 

  =יחודי מתים גדולים = 

  =חיים יגדלו מיד מות = 

  מות חיים מיד יגדלו= 

  

  =  'ג+ תחית המתים 

  =מל גי+ מם , יוד, תיו, מם, הא, תיו, יוד, חית, תיו= 

  דודי וימו אמיתית גילו תחית המתים= 

  

  =גימל + ריש , בית, ואו, עין=  'ג+ עובר 

  = אני ושמי גילתי עובר= 

  = יום פנים גאלנו עם ישראל =

  עם ישראל ניגאל מיום= 

  

  =גימל + מם , עין, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור עם 

  =עם ישראל ניגאל פו מיום = 

  יום פנים גאלנו עם ישראל= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם=  'ג+ מות 

  =גילו מיום אמת = 

  =מאום תגלו יומי = 

  =מיום מות יגאלו = 

  גאל ותום מיומי= 
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  =גימל + נון , ואו, עין, שין, הא=  'ג+ השעון = העונש 

  =יום העונש אני ינון גאל = 

  =יום השעון אני ינון גאל = 

  ניגאלנו) השעון(אני יום העונש = 

  

  =  'ג+ ע נגד עין הר

  =גימל + עין , ריש, הא, נון, יוד, עין, דלת, גימל, נון= 

  אני שלם גילתי לינון יום נגד עין הרע= 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, נון, יוד, עין=  'ג+ עין הרע 

  =לנו ימי יש ואין נגד עין הרע = 

  =אלהים גן עדן יעשירו ינון = 

  =אלהים יושרי ועניני גן עדן = 

  =ירעישו אלהים ינון  גני עדן= 

  =אלהים גני עדן ירעישו ינון = 

  =ימי גן עדן אלי וינון היש רע = 

  =ישראל ויומי עניני גן העדן = 

  האל ישר ועניני יומי גן עדן= 

  

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

  =גילתי אדם קדמוני ויצמיח הידע = 

  = היעודיח גילתי אדם קדמוני יצמ= 

  ידיעת אדם קדמוני גילוי צמיחה = 
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  =גימל + דלת , ואו, עין, יוד, הא=  'ג+ היעוד 

  =ואני יודע גדולת אלהים = 

  =גילוי האל ואדני מדעתו = 

  =גילו לנו את יעודי האדם = 

  =אות לי גילנו יעוד האדם = 

  =היעוד אמיתי אנו לגדול = 

  =אדני היודע לו גאלת יום = 

  עוד גילו לו אדני אמתהי= 

  

  =גימל + נון , ואו, קוף, יוד, תיו=  'ג+ תיקון = תינוק 

  =אדני קוני ויומו תגלו פו = 

  =גדולת קוני אני ויומו פו = 

  =תיקון ויומו אני פו גדול = 

  =אדם מיומו גילנו פו תיקון = 

  מתינוק גילנו פו אדם ויומו= 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, נון, ואו, שין, למד=  'ג+ לשון הרע 

  =אלהינו אני ומילים שורש גן עדן = 

  =אני ואלהים לנו יום שורש גן עדן = 

  =שגעון ינון מילים האור של אדני = 

  ינון שגעון מילים האור של אדני= 

  

  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש=  'ג+ רצון 

  =רצוני ניגאל  יום קדׁש= 

  =מיוצר קדוש ינון יגאל = 

  יומי ניגאל ׁשרצון קד= 
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  =גימל + נון , ואו, צדיק, ריש, הא=  'ג+ הרצון 

  =אני קדוש רצוני יום גאלה = 

  =אני גאל הרצון יומי קדוש = 

  אני קדוש יצרונו יום גאלה= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, צדיק, עין=  'ג+ עץ תורה 

  אושרי ויומי ידון עת קץ גאלה= 

  

  =  'ג+ עץ הדעת טוב ורע 

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, טית, תיו, עין, דלת, הא, צדיק, עין= 

  =ידיעה בגן עדן תיקוני טעויות אדם יצילו אותי וישראל = 

  טעותי בי גן עדן אמיתי אלי לי עת רצוני יקדישו אותי= 

  

  =  ברית מוח בחי= ' ג+ ובחרת בחיים 

  =גימל + מם  ,יוד, יוד, חית, בית, תיו, ריש, חית, בית, ואו= 

  =דת בתורתי בי גילוי חידת משיח ויומו אמיתי = 

  =בריתות בי דת גילוי חידות ויום משיח אמיתי = 

  בי בתורתי דת וגילוי חידות יום משיח אמיתי= 

  

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

  =לי פו פתאום מיום גאלה = 

  =פתאום מילים ופו גאלה = 

  =ם פו גאלה אמת פו ומילי= 

  פתאום לי מפו יום גאלה= 
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  =גימל + תיו , יוד, שין, אלף, ריש, בית=  'ג+ בראשית 

  =גילוי שפתנו ילד ימי בראשית = 

  =גילוי נפש ילדתי יום בראשית = 

  =גילוי נשמתי פו יליד בראשית = 

  =לשוני מידי גילתי פו בראשית = 

  =יש לי דמיון גילתי פו בראשית = 

  שלי גילתי פו בראשית דמיוני= 

  

  =גימל + ואו , נון, מם, למד, ואו, עין, פה, ואו, סמך=  'ג+ סוף עולמנו 

  =אלהים מולך אנו מאום וסופו יום גן עדן = 

  אלהים וסוף יומו מלך גן עדן ואנו מאום= 

  

  =גימל + יוד , קוף, ואו, אלף=  'ג+ אוקי = בסדר = באנגלית 

  אלופי קדום פו יום גאל

  

  =גימל + ריש , דלת, סמך, בית=  'ג+  בסדר

  =בריתך ילד סגלת שמים = 

  =מסגלתי ברית מלך שדי = 

  =תגליתי בסדר שמי מלך = 

  ברית מלכי מסגלת שדי= 

  

, ואו, טית, הא, חית, מם, צדיק, יוד, בית=  'ג+ בי צמח הטוב השלם 

  =גימל + מם , למד, שין, הא, בית

  =גאלתי אמיתית קדמונית בי צמח הטוב השלם באו מיד ימי = 

  =הצלם הטוב במשיח קדמוני באתי מיד יום גאלתי אמיתית = 

  =הצלם הטוב במשיח בא מיד ימי גאלתי אמיתית קדמונית = 

  גילתי בשם יהוה למד בי מיד מצות תיקון חטא אדם אמיתי = 
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  =גימל + דלת , ואו, מם, יוד, למד=  'ג+ לימוד 

  =דודי מלומד לו אמת = 

  =לו אמת ומגדל מילים דוד = 

  =לדוד אות ומגדל מילים = 

  לדוד מלומד גילוי מאמת= 

  

  =גימל + מם , למד, ואו, עין, הא, פה, ואו, סמך=  'ג+ סוף העולם 

  =מאום פו אלהים נס יומך מועד גאלה = 

  =אלהים אנו סוף ממך יום מועד גאלה = 

  =מאום אהיה מעמך נס גדול פו יום אל = 

  =ן מאום מיד יום גאלה סוף העולם כא= 

  =מיד יום גאלה מאום כאן סוף העולם = 

  =אדני היום גאלה סוף עולמך ממאום = 

  כאן ימי גאלה העולם פו סוד ממאום= 

  

  =גימל + קוף , ואו, נון, יוד, תיו, מם=  'ג+ מתינוק = מתיקון 

  =מאות קדמוני גילנו פו יום = 

  =קדמוני ויומו גילנו פו אמת = 

  ונים גילנו פו יומואות קדמ= 

  

  = גאלה ושערי שמים= האל ושערי שמים = ' ג+ היום שמע ישראל 

  =גימל + למד , אלף, ריש, שין, יוד, עין, מם, שין, מם, ואו, יוד, הא= 

  =שמע ישראל היום אדני מדמיוני גילוי נפש אדם שלם = 

  היום שמע ישראל גילוי נפש אדם מדמיוני אדם שלם= 
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  = שמי רועם יש גאלה = שומר עמי יש גאלה = ' ג+ ראל היום שמע יש

  = שמע ראש גילה יום= שורש עם ימי גאלה = 

  =גימל + למד , אלף, ריש, שין, יוד, עין, מם, שין, מם, ואו, יוד, הא= 

  =אל ושער השמים ימי דמיון נפשי אני אדם גדול שלם = 

  האל ושערי שמים אני אדם שלם גדול ימי דמיון נפשי= 

  

  =גימל + תיו , ואו, מם, ואו, קוף, מם, הא=  'ג+ המקומות 

  =יום גאלה יקום ופו הוא ממאום = 

  =גילו יקום הוא ממאום ופו אמת = 

  =יומי גאל מקומות הוא פו מאום = 

  =גאלתי מקומו הוא פו יום מאום = 

  =גאלתי פו יום מקומו הוא מאום = 

  יום גאל מקומתי הוא פו מאום= 

  

  = הנה לי שם אור = הנה אורי שלם = ' ג+ ה מילה ראשונ

לי אור נשמה =  אל יהוה נשמר= שלם  יהוה נאר ׁ= שירה לאמונה = 

  =  שנוהילה מרא ׁ= 

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

  =אדם שלם הנה פו דמיוני גילו אל יהוה נשמר = 

  =נשמר דמיון אדם שלם הנה פו גילוי אל יהוה = 

  =הנה לשון מאדם פו מיד גילוי מילה ראשונה = 

  =יהוה נדמין פו אדם שלם גילו מילה ראשונה = 

  =הנה פו מאדם שלנו מיד גילוי מילה ראשונה = 

  =הנה דמיון אדם שלם פו גילוי מילה ראשונה = 

  =אדם שלם פו גילוי מילה ראשונה ) יום דין(=הנה דמיוני = 

  ונה פו גילוי דמיוןהנה אדם שלם מילה ראש= 
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  =  'ג+לעבדה ולשמרה

  =גימל + הא , ריש, מם, שין, למד, ואו, הא, דלת, בית, עין, למד= 

  הבדלתי מילים ימי לדה גאלת אדם ראשון מעונש= 

  

  =גימל + בית , חית, ריש, מם, הא=  'ג+ המרחב 

  =ימי גאלת המשיח מברית = 

  =ברת ימי גאלת השמים חִ = 

  =את המרחב ימי שם גילתי = 

  =שם אמיתי גילתי המרחב = 

  משה אמיתי גילתי מרחב= 

  

  =גימל + נון , מם, זין, הא=  'ג+ הזמן 

  =מינון יום גאל הזמן = 

  =מינון יום זמן גאלה = 

  זמן גאלה מניניו= 

  

  =הא , בית, יוד, סמך=  סיבה

  יומך הסיבה גאלתי אדם= 

  

  =גימל + הא , בית, יוד, סמך, הא=  'ג+ הסיבה 

  =יומך הסיבה גאלתי אדם = 

  =סודי ימי גאלתך מאהבה = 

  =מתוכי אדם יגאל הסיבה = 

  =אמת מיד הסיבה וגאלוך = 

  =סודי מאהבה ימי גאלתך = 

  =גאלתיך מימי סוד אהבה = 

  אדם יגאל מתוכי הסיבה= 
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  =גימל + ריש , ואו, הא, טית, דלת, חית, אלף, מם=  'ג+ מאחד טהור 

  =ילדתי אור מהטלית שמים פתחו גאלה = 

  =דת טלית מחיה מתים וישראל פו גאלה = 

  =דת ישראל טלית וגאלה פו מחיה מתים = 

  ישראל הגאל פו דתי טלית מחיה מתים= 

  )תיקון החטא המוחלט שאדם וחוה מטמאים(

  =שפת אלי לי תגלית אדם וחוה מטהרים = 

  =מאחד טהור גילתי מולי לי שפת האמת = 

  מולי לי שפת האמת החטא מורד גילתי= 

  

  =גימל + טית , למד, חית, ואו, מם, הא=  'ג+ המוחלט 

  =המוחלט יום אמת גילתי אדם = 

  =המוחלט ודאי גילתי אמת = 

  =לי תגלית אדם וחוה מטמאים = 

  =גילוי אמת החטא תמיד ממולי = 

  =חטאם הוא מדמים לי תגליות = 

  =חטאם הוא מלמדים תגליותי = 

  ם תגליותיחטאם הוא למדמי= 

  

  =גימל + תיו , למד, כף, תיו, למד, יוד, תיו, פה=  'ג+ פתיל תכלת 

  =מתוכי דודי פו תפילת מילים גדולה = 

  =דודי מתוכי פו תפילת מילים גדולה = 

  =לדת דת מילים יפה תוכי פו יום גדול = 

  למדתי דת מילים תוכי פו גדול ויפה= 
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  =גימל + נון , גימל, נון, הא=  'ג+ הנגן 

  =נגון המילים נגאלנו = 

  =מנגון מילה ניגאלנו = 

  =גילנו אמונה למנגן = 

  =אלהים מנגן ולי נגון = 

  אל נגן והנגון מילים= 

  

  =גימל + תיו , יוד, למד, טית, הא=  'ג+ הטלית 

  =גאלתי דודי מיום הטלית = 

  דודי גילוי הטלית מאמת= 

  

  =גימל + דלת , ריש, ואו, מם, אלף, טית, חית, הא=  'ג+ החטא מורד 

  =גימל + דודי המדומים פו גילוי פתיל תכלת = 

  

  =גימל + טית , למד, חית, ואו, מם, הא=  'ג+ המוחלט 

    אדם חוטא מתגליות המילים= 

  

  =  נביא השמחה= ' ג+ הנה בא משיח 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, אלף, בית, הא, נון, הה= 

  הנה בא משיח יהוה לימד פנים תגליתנו= 

  

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

  =ויאמר משיח יום תם ומיד יום גאלה = 

  =גילוי שומר אדם מחיה יום אמת = 

  =משיח גאל תורה מיד יום מאום = 

  אור משיח תמים ומיד יום גאלה= 
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  =  מאחד טהור= מאחד רהוט = ' ג+ החטא מורד 

  =גימל + דלת , ריש, ואו, מם, אלף, טית, חית, הה= 

  =משפטי אמת ילדו לי מחיה גאלת תורה = 

  גאל ישראל פו לו דת טלית מחיה מתים= 

  

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

  =לפני אדון יום גאלה = 

  =פני אדני ומול גאלה = 

  =ומול פני אדני גאלה = 

  פני אדני מולו גאלה = 

  

  =גימל + שין , דיו, הא=  'ג+ היש 

  גילוי השם אדני= 

  

  =גימל + למד , למד, הא=  'ג+ הלל 

  =מגדל מילה לאדם = 

  אלהים למד מגדל= 

  

  =גימל + נון , יוד, למד, יוד, פה, תיו, הא=  'ג+ התפילין 

  =דמותנו הגדילו פני אלהים = 

  =יהוה גדול למדנו פנים אות = 

  =יום דתנו פני אלהים הגדול = 

  =גדול לנו מיד אמת  פני יהוה= 

  לנו מיד אמת פני יהוה גדול= 

  

  

  

  



 הצורף

 336

  =גימל + נון , יוד, למד, פה, תיו, הא=  'ג+ התפלין 

  =דודי יהוה לפננו גאל מתים = 

  =לת פנים נולדו מיד יהוה גאֻ = 

  =למדנו ומיד גאלת פני יהוה = 

  =אני דוד ניגלה פו היום למת = 

  =פני יהוה למדו מיד גאלתנו = 

  =תגלו פני אדני יהוה  מלמוד= 

  =דודי מהיום גאלנו התפלין = 

  =דוד גילנו היום לפני האמת = 

  =ינון תפילה גאלה מיום דוד = 

  =דוד יום תפילה גאלה מינון = 

  =דוד אהיה פו תנגן לו מילים = 

  דוד פה מילת ינון יום גאלה= 

  

  =גימל + תיו , בית, שין, הא=  'ג+ השבת 

  =גילתי בי אמונת היש = 

  =התגלויות בי יש מאין = 

  =אני גילתי יום השבת = 

  =התגליות בי אני שמי = 

  =תגליותי אני בי משה = 

  =גילנו השבת אמיתי = 

  =תגליותי נביאי משה = 

  גילתי הביא נשמותי= 
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  =  'ג+ הדעת טוב ורע 

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

  =נו אני ותגליותיו יודע טבע תורה אל אמיתי יש= 

  )טעם העונש –שעוני = עונשי , מטעותי= וטעמתי (

  =אבדה לי ' ימי טעויותנו עונשי אלי תורתי אות ג= 

  =ישראל ואותיותיו לי טעויותיו בגן עדן אמיתי = 

  =ישראל וטעויותיו לי גן עדן אמיתי באותיות = 

  תינון וישראל עת אותיותיו מיד גאלה טיבעי= 

  )אלהים(

  

  =  'ג+ הדעת טוב ורע 

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, טית, תיו, עין, דלת, הה= 

  =אלהים תורת אותיותי ישיבו גן עדן יהיו טבע = 

  =אלי יהוה תורת אותיותי ישיבו גן עדן מטבעי = 

  =אלי יהוה טעמי בתורת אותיותי ישיבו גן עדן = 

  =עות אותיותיו לגן עדן ימי בראשית יהוה לי ט= 

  =לי טעות ימי בראשית ואותיותי גן עדן ליהוה = 

  =טעות ימי בראשית גן עדן ואותיותיו לי הילה = 

  =אותיותי ליהוה טעימותיו לי גן עדן בראשית = 

  אותיותיו וטעימותי לי הילה בראשית גן עדן= 
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  = בעת דור טועה = עת דור בו טעה = ' ג+ הדעת טוב ורע 

  =  עוד טבע תורה =טבע תורה  דעו= 

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, טית, תיו, עין, דלת, הה= 

  =גילתי טעויותיו של עבדי נאמן ואהיה תורתו = 

  =גילוי טעותי שלי עבדי נאמן תורתי אות יהוה = 

  =גילוי אני ועבדי יהוה טעותי שלי אמונתי תורתי = 

  =ותו בתורתי יש טעם אדני יהוה עליון גילתי א= 

  =יש טעם בתורתי אדני יהוה עליון גילתי אותו = 

  =יש טעם אות בתורתי וגילתי יהוה אדני עליון = 

  =יהוה ינון גאלת עמי ישראל ודתותיו טובעות = 

  =יהוה ימי עת ישראל ודתותיו ניגאלנו טיבעית = 

  =יהוה לי גן עדן בראשית לטעימותי אותיותיו = 

  =י טעות אותיותיו יהוה לי גן עדן לימ= 

  =יהוה לי אותיות גן עדן ולי טעות ימי בראשית = 

  =בעת דור טועה גילה אותי אותיותי לשמי ינון = 

  =בעת דור טועה גילוי היותי אותי אני נשלמתי = 

  =טמנתי בתורתי אות אגדה עולי יהיו לי עונשי = 

  =דה תורתי עולי יהיו לי עונשי גטמנתי אות אב= 

  =ה טמנתי עונשי תורתי יהיו לי עול אבד' אות ג= 

  =בעת דור טועה היותי אני לי גילוי אות נשמתי = 

  אבדה תורתי עול יהיו לי עונשי' טמנתי אות ג= 

  

  =נון , יוד, אלף=  אין

  =אדני לנו פו = 

  =אני פו נולד = 

  =פו נולד אין = 

  אדננו לי פו= 
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  =גימל + נון , יוד, אלף=  'ג+ אין = י גאנ ׁ

  =אל ילדנו פנים גו= 

  =ינון פו מגדלי אלי = 

  =לימד פו ניגאלנו = 

  =מפו ילד ניגאלנו = 

  =ניגאל לנו פו מיד = 

  =מול פני אין גדול = 

  =מול פני אני גדול = 

  =ינון גאל פו ילמד = 

  =אדם לי פו ניגלנו = 

  =אל ניגלנו פו מיד = 

  =פו מיד לינון גאל = 

  =גילנו לפניו אדם = 

  =ני אדם גילו לו פ= 

  =גילנו פו אל מדין = 

  =גילנו אלוף מדין = 

  =ינון גדול מפלאי = 

  =מגדל אלי פו ינון = 

  =אל ינון פו מגדלי = 

  =אני לפניו מגדלו = 

  =לפניו מגדלי  אנּו= 

  =אני ופני לו מגדל = 

  =לפניו אדני גומל = 

  =נגיל פו מול אדני = 

  מולנו גלם פני אדני= 

  

  =גימל + פה , ואו, סמך=  'ג+ סוף 

  סוף גאלה מיומך= 
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  =  'ג+ שים ש הקד ׁקד ׁ

  =גימל + מם , יוד, שין, דלת, קוף, הא, שין, דלת, קוף= 

  =גלו פו תפלות מילים ש הקדשים אדני נִ קד ׁ= 

  =לתו גולה פו מיד אדני קוני קדש שלם מתפִ = 

  =ש שלם לות גילה פו מיד אדני קוני קד ׁמתפִ = 

  = תפילה קדמונית אדם קדש שלם גילינו פו = 

  =נישלם גילה פו תפילתו  אדם קדמוני קדׁש= 

  =גילה לי שמי פו תפילתנו  אדם קדמון קדׁש= 

  שלם גילה מפו תפילתו אדם קדמוני קדׁש= 

  

  =  'ג+ קדש הקדשים 

  =גימל + מם , יוד, שין, דלת, קוף, הא, שין, דלת, קוף= 

  =נגילה לי פו פתאום לדת שמי קדמוני קדש = 

  =תפילתנו לי פו מיד גאלה  קדמוני קדׁש שם= 

  =תפילתנו פו מיד גאלה  לי שם קדמוני קדׁש= 

  =קדמוני שלם קידש תפילתנו מיד פו גאלה = 

  =קדמוני קידשנו פו תפילת שלם מיד גאלה = 

  קידשנו תפילת קדמוני שלם מיד פו גאלה= 

  

  =נון , יוד, אלף, הא=  האין

  אלהנו אדני פו= 

  

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

  גלם אדני אלהינו פו= 

  

  =נון , יוד, אלף, הה=  האין

  אדני יהוה פו לנגמל= 
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  =גימל + טית , למד, חית, ואו, מם, הא=  'ג+ המוחלט 

  אדם חוטא מתגליות המילים= 

  

  =גימל + טית , ואו, שין, פה=  'ג+ פשוט = שופט 

  גילנו שופט אמיתי= 

  

  =גימל + טית , פה, ואו, שין ,הא=  'ג+ השופט 

  =גילה אני פו שוטה אמיתי = 

  גילוי אמת פו אני שוטה= 

  

  =גימל + מם , עין, הא, פה, ואו, שין, כף=  'ג+ כשוף העם 

  =יהוה אני נפגש פו עם מלאכים = 

  =מלאכים אני נפגש פו עם יהוה = 

  אני יהוה נפגש פו עם מלאכים= 

  

  = העולם שבר לדה = ולם הדבר של הע= ' ג+לעבדה ולשמרה 

  = דבר שלמה עולה = העולה דבר שלה  =הדבור של המעלה = 

  = הדבר השלם עולה= משה עולה לדבר = 

  =גימל + הא , ריש, מם, שין, למד, ואו, הא, דלת, בית, עין, למד= 

  אדם משינון מילים לעבדה ולשמרה גאלתי אדמתי= 

  

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

  =פתאום אלי מגלה פו יום = 

  =פתאום מילים ופו גאלה = 

  =פתאום אלופי מגלה יום = 

  אמת פו אלופי מגלה יום= 
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  =  'ג+ שפה מפתח עמי 

  =גימל + יוד , מם, עין, חית, תיו, פה, מם, הא, פה, שין= 

  =אות יפה ילדנו החיים נפגשים עם המתים = 

  =שים עם המתים אתה פו ילדנו החיים נפג= 

  אתה פו נוליד החיים נפגשים עם המתים= 

  

  =גימל + זין , ואו, נון, גימל, הא, ריש, ואו, אלף, הא=  'ג+ האור הגנוז 

  =אל שמי אני ויומי פלא גאלנו האור הגנוז = 

  =אמונה פו אני הגנוז אל ישראל ויומי גאלה = 

  =אמונה פו גנוז יומי וגאלה אני אל ישראל = 

  =נוז אני גאלה אלי אני וישראל אמונה פו ג= 

  =אלי אני ואנו אור שפה גילוי יום זמן גאלה = 

  =אני אל אנו פו ראש גילוי הזמן ויום גאלה =  

  =יהוה אלי אני גאל ראשון פו זמן ויום גאל = 

  =ימי גילו זמן גאלה   ופואני הוא אל ראשון = 

  =אני הוא אל ראשון פו גילוי יום זמן גאלה = 

  =אל גאל לי יומי פו הוא אור נשמה גנוז אני = 

  אני אל גאל יומי פו לי הוא אור נשמה גנוז= 

  

  =גימל + הא , ריש, ואו, תיו, הא=  'ג+ התורה 

  =גילוי אור אש יהוה אמת = 

  =גילוי יהוה אור אש אמת = 

  גילוי אמת יהוה אור אש= 

  

  =גימל + ואו , יוד, נון, עין=  'ג+ עניו 

  =י גן עדן אני ויומו ול= 

  אני ויומי ולו גן עדן= 
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  =גימל + יוד , מם, יוד=  'ג+ ימי 

  =גדולים מיד יום = 

  =גילוים דומים = 

  מגלים יום דודי= 

  

  =  'ג+ טוב לי = ביטול ) ביטול עצמי(

  =גימל + יוד , למד, בית, ואו, טית= 

  ביטול המקום –ביטול היש 

  =גילוי טוב יום אמת ילד דת = 

  =ום טוב ילדתי דת גילוי מא= 

  =גילוי טוב ילדתי דת מאום = 

  =יום טוב מאוד גילתי לי דת = 

  =גילתי לידת יום טוב מאוד = 

  =יום גילוי אמת טוב ילד דת = 

  =יום גאלתי ומטובי ילדו דת = 

  =יום גאלתי מטובי ילדו דת = 

  יום גאלתי וטובי לימד דת= 

  

  =גימל + מם , למד, שין, הא, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני השלם 

  =אדני אנו פו לנשמה מגדל מילים = 

  =אדני אנו פו נשלם מגדל המילים = 

  =שמים ימי גאלה לפננו נולד אדם = 

  ילדנו אדם לפננו ימי גאלה ממש= 

  

  =גימל + מם , למד, שין, יוד, נון, אלף=  'ג+ אני שלם 

  שמו אדני לפננו מגדל מילים= 
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  =גימל + מם , ואו ,טית, אלף, הא=  'ג+ האטום 

  =אלהים מפו גאל אוטמתי = 

  =אטומי לי מפו גאלה אמת = 

  =מאטומי לי פתאום גאלה = 

  מאלי אוטמתי מפו גאלה= 

  

  =גימל + מם , ואו, למד, כף, הא=  'ג+ הכלום = המולך 

  =אדם פו ממך גאלו מילה = 

  =מהכלום גאלים פו אדם = 

  אדם גם אלהים פו כלום= 

  

  = מצמח דוד בו חומרים = ' ג+ מדבר דומם צומח חי ו

, מם, ואו, דלת=  צמח דוד בם יום חומר =צמח דוד בם יום מרוח = 

  =גימל + ריש , בית, דלת, מם, ואו, יוד, חית, חית, מם, ואו, צדיק, מם

  ים ושם אותיותי אמת גילתי דומם צומח חי ומדבר קול מיל= 

  =דת אדם 

  ם אותיותי אמת גילתי מיום צמח דוד מחובר קול מילים וש= 

  =דת אדם 

  חומרים בו צמח דוד קול מילים ושם אותיותי אמת גילתי = 

  =דת אדם 

  דומם צומח חי ומדבר גאלתי אות מקדם ילדתי שם אותיות = 

  =ומילים 

  דומם צומח חי ומדבר גאלתי אמת קודם ילדתי מילים ושם אותיות= 
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   = עמך מעול במצוה= ' ג+ עצם חכמה בעולם 

  =גימל + מם , למד, ואו, עין, בית, הא, מם, כף, חית, מם, צדיק, עין= 

  =עצם חכמה בעולם גילתי פנים קדום מימי אדני אמת = 

  =עצם חכמה בעולם גילתי פני אדני מימי קדם ומאמת = 

  =בעולם מעצם ומאמת גילתי פני אדני מימי קדם  הכח ׁ= 

  =עדן מקדם מימי אל מילים אמת פו עץ החיים בתוך גן = 

  =מימי אמת אלהים מלכי בעצמו פתח ימי גן עדן קדום = 

  =ממך אלהים אמיתי בעצמו פותח לי ימי גן עדן מקדם = 

  =אלהים אות ומילים בי מימיך עצם פתח גן עדן מקדם = 

  חכמתי מפי אלהים אות ומילים בעצמי גן עדן מקדם= 

  

  =  'ג+ כח העץ בעולם 

  =גימל + מם , למד, ואו, עין, בית, צדיק, עין, הא, חית, כף= 

  אלי אמיתי פו עץ החיים בתוך גן עדן מקדם= 

  

  =  'ג+ עץ חכמה בעולם 

  =גימל + מם , למד, ואו, עין, בית, הא, מם, כף, חית, צדיק, עין= 

  =אל מילים אמיתי פו עץ החיים בתוך גן עדן מקדם = 

  )מצוה עם בעל כח ׁ= עול בעצם חכמה = כח העולם בעצם (

  =אלהים מלכי אמיתי בעצמו פתח ימי גן עדן קדום = 

  פתח גן עדן קדום ימי אלהים בעצמו מלכי אמיתי= 
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  יסוד חשוב

  = מאהבת אגדה = אגדה בה אמת = אהבת אדם = אבדה ' האמת ג

  =  'ג+ האמת אבדה = 

  =גימל + הא , דלת, בית, אלף, תיו, מם, אלף, הא= 

  =פלאי דת  אלהים מתגלה אלי פו באמת=  

  =פלאי דת אלהים פו מתגלה אלי באמת = 

  =אלהים פו פלא מתגלה אלי דתי באמת = 

  דתי פלא אלהים פו מתגלה אלי באמת= 

  

  פלא אבדה מתגלית לי      אלהים פו אמת           

  

  

  'ג+ אבדה               האמת         

  אבדתי פלא מתגלה לי      אלהים פו אמת               

  אבד מתפילתי לגאלה      אלהים פו אמת               

  גאל לב אמת ילדתי פה ׁ      אלהים פו אמת               

  ילדתי פו לב אמת גאל      אלהים פו אמת               

  גאל ילדתי פו לב אמת      אלהים פו אמת               

  

  =האמת אבדה תפילת מילים אל פו גאל = 

  =ימים  האמת אבדה אלי מתפלל פו גאלת= 

  =מתפילת אלהים פלא אות גימל אבדה = 

  אלהים מתפילת פלא אות גימל אבדה= 

  

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

  נביאי יושר גילו טעם אותיות= 
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  =גימל + עין , ואו, ריש=  'ג+ עור = רוע 

  גילוי עמי ראשון= 

  

  =גימל + הא , בית, ואו, טית ,נון, ואו, שין, למד=  'ג+ לשון טובה 

  =אדני ויומו אמיתי לשון טובה נגאלת = 

  אדני ויום גאלתנו אמיתי הטוב שלנו= 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, נון, ואו, שין, למד=  'ג+ לשון הרע 

  =אדם ראשון ניגלה לנו ימי עונש = 

  =שמע ישראל גילנו אדם הינו ינון = 

  =ם שמע ישראל גילנו ינון הינו אד= 

  =אני אדם עליון גילנו השרש ימנו = 

  =אדם ראשוני עליון גילינו נשמה = 

  =אדם ראשוני עניו גילנו לי נשמה = 

  ימי אדם ראשון עונשנו ניגלה לי= 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, נון, ואו, שין, למד=  'ג+ לשון הרע 

  =ימי אדם ראשון עונשנו ניגלה לי = 

  =הנאור אדני מימי גילנו עונש של = 

  =מאור אדני ינון מגלה עונשי שלי = 

  =עונשי שלי ינון מגלה מאור אדני = 

  =ימי אור גן עדן אלהים שלנו ישנו = 

  =יש אור גן עדן אלהים ימי לשוננו = 

  =מימי גילנו אלהים שונא לשון הרע = 

  מים גילנו אדני שונא לשון הרע = 

  

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

  גילוי אדם ושפתו מיד ריכול= 
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  =  'ג+ לי אימות = אמיתי לו = גומל אותי = גילוי אמת = יום גאלתי 

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

  =גילוי אמת ופו מיד ילדו מול אדם = 

  =יום גאלתי ופו מיד ילדו מול אדם = 

  =ימות אלי ופו מיד ילדו אדם גולם = 

  =גילוי אמת דוד פו אדם ולו מילים = 

  =דוד אדם לו מילים ופו יום גאלתי = 

  =יום גאלת דודי אדם פו ולו מילים = 

  יום גאלתי דוד אדם ולו פו מילים = 

  גילו אמת= אות גימל = גאלת יום 

  

  =גימל + עין , ריש, הא, נון, ואו, שין, למד=  'ג+ לשון הרע 

  =שין אלהים אדני גילנו שומר עונ= 

  =אלהים אדני גילנו שומר שן ועין = 

  =אני שם אדני גילנו יום לשון הרע = 

  =ימי אלי ואני השומר לשון גן עדן = 

  =ימי אלי ואני השומר גן עדן שלנו = 

  =לשון מילים אני ישוה אור גן עדן = 

  =מילים שלנו אני ישוה אור גן עדן = 

  =מימי גילנו אדני שונא לשון הרע = 

  =ור גן עדן לשוני שונא מילה ימי א= 

  =ימי אור גן עדן שונאי מילה שלנו = 

  ימי אור גן עדן שונאי לשון מילה = 

  

  

  

  

  



 הצורף

 349

  )לולא תורתך שעשועי(=גימל + עין , ואו, שין, עין, שין=  'ג+ שעשוע 

  =ימי שעשוע נגיל אני ינון = 

  =שעוני יגאלנו נעניש ימי = 

  =עניני עונשי שמי יגאלנו = 

  שעוני שמי יגאלנו עניני= 

  

  =גימל + שין , אלף, ריש, ואו, אלף=  'ג+ אור אש 

  יום ישראל גאל פו נפש אלי= 

  

  =גימל + ריש , נון, הא=  'ג+ הנר 

  =גאלה שמי ינון = 

  גילנו אור נשמה = 

  

  =גימל + שין , אלף, הא=  'ג+ האש 

  נפש אלי ימי גאלה= 

  

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

  =יום אלי גאל אור שפה = 

  אלי אור יום גאל שפה= 

  

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא=  'ג+ הנשמה 

    ימי אמונה נגאל נשמה= 
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  אהבה מאגדת= אגדה בה אמת = האמת  אבגדה

  =  'ג+ האמת אבדה  =לאחר סילוק והסתרת הגימל נשאר 

  =תיו , מם, אלף, הא, הא, דלת, גימל, בית, אלף= 

  =י פלא אלהים פו מתגלה אלהים באמת דת= 

  =פלא אלהים בי פו דת אמת אלי מתגלה = 

  =פלא אלהים בי פו דת אמת מתגלה אלי = 

  =תפילות אל פלא מילים אהבה מאגדת = 

  =אגדה בה אמת תפילות מילים פלא אל = 

  =אהבה מאגדת אמת לי פלא למילתי = 

  =אגדה בה אמת מאות אל פילפל מילתי = 

  ה אמת פתאום לי פלא למילתיאגדה ב= 

  

  =  'ג+ הזמנת מפתח 

  =גימל + חית , תיו, פה, מם, תיו, נון, מם, זין, הא= 

  =אלהים גנז יום ינון מפו תחית המתים = 

  =ינון הגאל פו מיומי זמן תחית המתים = 

  =ינון פו מימי גאלה וזמן תחית המתים = 

  =מיום ינון אלהים גנז פו תחית המתים = 

  =אלה פו מינון וזמן תחית המתים ימי ג= 

  =אנו גילנו זמן הימים פו תחית המתים = 

  =ינון פו גאלה ומימי זמן תחית המתים = 

  =גאלה מימי ינון ופו זמן תחית המתים = 

  =הנה ניגלתי מיום וזמנו מפתח אמיתי = 

  =הנה מפתח אמיתי ניגלתי מיום וזמנו = 

  הנה גילתי זמננו מיום ומפתח אמיתי= 

  

  

  



 הצורף

 351

  =  'ג+ הזמנת המפתח 

  =גימל + חית , תיו, פה, מם, הא, תיו, נון, מם, זין, הא= 

  =הנה נגאלתי המפתח אמיתי מזמן ויומו = 

  =הנה אני פו גאל ומזמני יום תחית המתים = 

  =אני יהוה נגאל מיום פו זמן תחית המתים = 

  =יום יהוה אני נגאל מפו זמן תחית המתים = 

  א פו זמן תחית המתים יום גאלה מינון הי= 

  

  שיר הצרופים

  

  המאושר מהראוש

  הנה שם הנשמה

  נשלמה הנשמה

  הנפש נפשה

  יום אלהינו ואינו מילה

  ואינו הברה ונברא יהוה

  נוצר צנור רצון

  החומר מהרוח

  השעון העונש

  מזמין מזמנו

  יודע יעוד

  משמעות ומשמעת

  תתחיל תחלית

  כתובי בתוכי

  שירה ישרה

  פתאום פו אמת

  יפת ממשפחתישם חם 

  הביטול לי טוב
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  =גימל + דלת , למד, ואו, נון=  'ג+ נולד 

  =אמת נולדו לנו מגדלו = 

  =אמת נולדו לי מגדלנו = 

  =לדמיון גדול לנו אמת = 

  =מדתו גילנו למדנו אל = 

  =דוד ממלתנו גילנו אל = 

  =מגדלי דתנו אל מולנו = 

  =אדני מולנו לו גלם דת = 

  לדות גלם אדני מולנו= 

  

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא=  'ג+ הנשמה 

  =הנאה ניגאלנו משמים = 

  =גאלנו משמים הנה אני = 

  =נשמה נאמין יום גאלה = 

  =הנשמה אנו נאמין = 

  =אנו נשמה אמינה = 

  ימי הנאה ממש נגאלנו= 

  

  =גימל + הא , מם, שין, נון, יוד, אלף, למד, פה=  'ג+ פלאי נשמה 

  =אלהים משה פו גאל  נולד מדמין פני= 

  =ל דמין פני אלהים למדנו פו משה גא ׁ= 

  =גאל נשמה למד פו דמיון פני אלהים = 

  =גאל למד פו דמיון פני אלהים משה נִ = 

  שם גאלה פו נלמד דמיון פני אלהים= 
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  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, שין, פה, נון=  'ג+ נפש אלהים 

  =מילים  נפשו הנאמנה ילדה פו מגדל= 

  אני שלם יהוה נלמד פו פנים המגדל= 

  

  =גימל + מם , למד, שין, הה=  'ג+ השלם 

  =מילים מגדל הנשמה = 

  הנשמה מגדל מילים= 

  

  =גימל + מם , למד, שין, הא=  'ג+ השלם 

  מדמים נשלים גאלה= 

  

  =גימל + למד , דלת, גימל, מם, הא=  'ג+ המגדל 

  =לה מגדל מילים למד אמת גִ = 

  =גאלה מלמדת מגדל מילים = 

  מגלה למד את מגדל מיליםִ = 

  

  =  'ג+ מגדל מילים 

  =גימל + מם , יוד, למד, יוד, מם, למד, דלת, גימל, מם= 

  =מלומדים מלמדים דת ממגדל מילים גדול = 

  =מגדל מילים גדול למדמים דת מלומדים = 

  =דת מלומדים למדמים מגדל מילים גדול = 

  =ת למגדל מילים גדול ממלומדים מדמים ד= 

  ממלומדים מדמים לדת מגדל מילים גדול= 

  

  =גימל + יוד , נון, דלת, אלף=  'ג+ אדני 

  =לפני גדול ילדנו אמת = 

  =  לנו פו מילת אדני גדל ׁ= 

  אני גדל פו מילת נול=מילתנו פו לגדל אדני = 
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  =גימל + יוד , תיו, למד, אלף, גימל, נון=  'ג+ נגאלתי 

  גאלתי פו ללמד גילוימדמיון נ= 

  

  =גימל + דלת , למד, ואו, נון=  'ג+ נולד 

  =נולדו לנו מגדלי אמת = 

  =גילנו לומד נולד אמת = 

  =לומד אמת גילנו נולד = 

  מדתנו נולד יום לגאל= 

  

  שם נמצא אלהים שאין בו מקוםבכל מקום יש מקום 

  =  'ג+ קוני במאום = אין בו מקום 

  =גימל + מם , ואו, אלף, מם, יתב, יוד, נון, ואו, קוף= 

  =אין בו מקום ופתאום גילו פו ממול אדני = 

  =קוני במאום ופתאום גילו פו ממול אדני = 

  =מגדל מילים  אין בו מקום ופתאום אנּו= 

  קוני במאום ופתאום אנו מגדל מילים= 

  

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

  = ימי גאלה יש לנו אור שפה= 

  =שפה יש לנו ימי אור גאלה = 

  =אני שלם פו גילוי האושר = 

  = נפש אלהיםהאושר גילוי = 

  =האושר גילוי פלאי נשמה = 

  =אושר נשמה גילוי אלי = 

  אלי אושרי גילה פו נשמה= 
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, שין, פה, נון=  'ג+ נפש אלהים 

  =הים מדמין נפש אל יום גאלה נולד פה ׁ= 

  =אני מגלה פו מילים נפש אדם נולדה = 

  =אדני מגלה פו לדמיון נפש אלהים = 

  =אני מדמין מגלה פו לשפה לו אדני = 

  אדני אני מגלה פו שפו לו למדמין= 

  

  =גימל + מם , יוד, הה, למד, אלף, שין, פה, נון=  'ג+ נפש אלהים 

  =מפני מגדלי אלהים נולדה פו נשמה = 

  ד מגדלמנפש אלהים נליהוה אני פו = 

  

גידלנו , ממך תולדת מגדל לי יום מיד נשריש גילוי שמי ינון, מסגל מפיך

יפה מגאלה יגדילו אות ויום דת יגדילו אל ויום גילו דתי מיטותי ואפו 

אל גאל יומו גידל תיבותי לנו יום גני עדן יומי כפל יפה גם גילתי יום 

קומו פו גאל , גלנו יומנו יפהחידות זמני גידלו ינון ממים מגלם אנו נִ 

מפה לי מגדל מלמד , ילדת מילים גילו מיד מגדל פלא, קדום פו יגדל קץ

  = מפי אל גאלה, מילת מגדל

  = אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת = סדר שפתי טובע כח זמן קץ גאלה =

  

  אנו נגלנו יומנו  נ

  גילוי דת מיטותי  ט

  מתים מגלם  מ

  גני עדן יומי לנו  ע

  יום גידלו תיבתי  ב

  שמי ינון גידלנו  ש

  יפה מגאלה  פ

  יגדילו אות ויום  ת

  דת יגדילו אל ויום  י
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  כפ יפה גם  כ

  גילתי יום חידות  ח

  נשריש מיד גילוי  ר

  זמני ינון גידלו  ז

  ממך מסגל מפיך  ס

  אל גאל אפו ויומו  ו

  תולדת מגדל לי יום  ד

  יפה קומו פו גאל  ק

  קדום יגדל קץ ילדתי  ץ

  מילים גילו מיד מגדל  ג

  פלא מפה לי מגדל  א

  מלמד מילת מגדל  ל

  מפי אל גאלה  ה

  

  =גימל + הה , אלף, נון, הה=  'ג+ הנאה 

  =גלה פו הנה אלהים נִ = 

  =נגלה פו מילה הנאה = 

  =הנה גלם יהוה נפלא = 

  =הנה לו פנים גאלה = 

  =נגלה לו פנים הנאה = 

  הנה מול פני הגאלה= 

  

  =גימל + יוד , נון, אלף, הה, נון, הה=  'ג+ הנה אני 

  =הנה אני מלפננו יהוה גדול = 

  הנה לנו הנאה פני יום גדול= 

  

  

  



 הצורף

 357

, תיו, עין, דלת, הה, צדיק, עין, מם, ואו=  'ג+ ומעץ הדעת טוב ורע 

  =גימל + עין , ריש, ואו, בית, ואו, טית

  =ומעץ הדעת טוב ורע גילנו ימי תיקון אותיותיו יש אדני אלהים = 

  ) =גילנו אמיתיותיו יש אדני אלהים ומעץ הדעת טוב ורע= (

  =ומעץ הדעת טוב ורע גילנו תיקון אמיתותיו יש אדני אלהים = 

  =ומעץ הדעת טוב ורע גילנו יש אדני אלהים ותיקוני אמיתיותי = 

  =ומעץ הדעת טוב ורע קוני ניגלתי יש אדני אלהים וימי אותיותי = 

  ואמיתיותיו ומעץ הדעת טוב ורע קוני ניגלתי יש אדני אלהים= 

  

  =גימל + יוד , נון, ואו, מם, דלת, קוף=  'ג+ קדמוני 

  =דמיון קדמון גילו לו פו אמת = 

  לו פו יום גאלת דמיון קדמון = 

  

  =  'ג+ העוקר מדמיון 

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

  =מהדמיון עימדנו ילדנו מפו גילוי האמת ושקר = 

  =מנו מיד ילדנו מפו גילוי האמת ושקר הדמיון עִ = 

  =מאלי ודמיונו תורה ושפה ולי ימי גן עדן מקדם = 

  מאלי ודמיונו ימי גן עדן מקדם ולי תורה ושפה= 

  

  =  'ג+ נערי היו מקדם = הרוע ימי קדם = העיקר מדמיון 

  =גימל + מם , דלת, קוף, מם, ואו, יוד, הא, יוד, ריש, עין, נון= 

  =רה ילדה יש מאין ויומו פו מולי גן עדן מקדם תו= 

  =תורה ילדה יש ואין מיומו פו מולי גן עדן מקדם = 

  =תורה ילדה יש ואין לי פו מיד יום ומקום גן עדן = 

  אלי ודמיונו תורה ושפה מקומי לי מיד מגן עדן= 
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  =  'ג+ המשיח איכה 

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

  דודי יפה הנה ימי גאלת מלך המשיח פו = 

  

  =  'ג+ משה אני כח ) = שימחה(= אנכי המשיח 

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא, יוד, כף, נון, אלף= 

  =אדני פו גאלתי מיד ינון מלך המשיח פו = 

  אדני כשוף ילד פו ינון גאל מחיה מתים= 

  

  =  'ג+ הדיבור הראשון 

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

  =לדת הדיבור הראשון פלאות יהוה יום שישי ניגאלנו = 

  =לדת הדיבור הראשון אלי יהוה פו יום ששי גאלת ינון = 

  לדת הדיבור הראשון פלאותי יום ששי יהוה ניגאלנו= 
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  עצמיל חי המשיכנא

  =י חנצ ךמעשי אלהים= ים עמך נצחי יש אלה= כי אל נשמה עץ חיים 

  = המשיח מצאנו עליך = נימצא עליך המשיח = 

  = גילה אני עצם המשיח = אנכי עצמי שמי החל = 

  =כי אל משה נעץ חיים = עץ חיים יגאל נשמה = 

  =אנכי משה עם יצליח = יש כח אני העצם = כי אל נצחי עים משה = 

  = צים אל כי משה חי נע= כי עצם נשמה אלי חי = 

  =  מעשה מחיצי לי כאנ= כי השם חי נעצים אל = 

  = יש כח נימצא לי העם= אני יצמיח לך מעשה = 

  =  םלצמעשי ה יכח ׁ אני= נימצא לי כח יש עם = 

  = נימצא לי עם יש הכח =  שהעמימצא לי נ כחי= 

  =אלי העניש מצמיח = עץ החיים אנכי שלם = 

  = יעצים אלי כח נשמה = העם נימצא יש לי כח = 

  = ים נעצים יש אלה כח= אלי כחי עצמי נשמה = 

  = יש כח אני עצם מילה = כח יש נעצים אלהים = 

  = י עץ המילים כח אנׁש= ח אני עץ המילים שכ ׁ= 

  =ך עץ מילים אני החׁש= ח עץ מילים האיש נכ ׁ= 

  =מילה אנכי עץ משיח ) מילה אני עץ= (כח אלהים ינעץ שמי = 

  נכי משיחעץ מילה א= 

  

  =  'ג+ נוצר מרחב = בורר מנצח = נצח מבורר  ׁ

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

  =גילתי משיח יצר בדמיוננו אמת ושקר = 

  ) =שקר(= משיח אמת בדמיונו גילתי ויצרנו קשר = 

  ) =שקר(= משיח אמת גילתי ויצרנו בדמיוני קשר = 

  נו אמת ושקריצרנו משיח גילתי בדמיו= 
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, חית, יוד, שין, מם, הא, יוד, כף, נון, אלף=  'ג+ אנכי המשיח לעצמי 

  =גימל + יוד , מם, צדיק, עין, למד

  =אלי קדמוני אני למד עץ החיים מתוך גן פנים ילד פו שמי דוד = 

  =קדמוני לי אני למד עץ החיים מתוך הגן פני ילד פו שמי דוד = 

  =דוד אני למד פו עץ החיים מתוך הגן  קדמוני פנים ילד לי שמו= 

  =אני אל קדמון למד פו עץ החיים מתוך גני פנים שמי דודי = 

  =אדני לי אל קדמון פו עץ החיים מתוך גני למד פנים שמי דודי = 

  =מחיה מתים  מלפני דודי מלכי אני פו עצמי דוד ינון גאל קדׁש= 

  =ם ימי גאלתנו אדני קדמון למד מיד כי פני המשיח פו יולד עצ= 

  =למד פני דודי קדמון פו מיד יום גאלתנו , אנכי המשיח לעצמי= 

  =למד מיד אמת גילינו פני דודי פו קדמון , אנכי המשיח לעצמי= 

  =אדני מלך המשיח לעצמי פו אמת גילנו מיד פני דודי קדמון = 

   עץ החיים מתוך הגןקדמוני פנים ילד שמי דוד אני פו למד = 

  

, תיו, מם, מם, יוד, יוד, חית, הא, צדיק, עין=  'ג+ מתוך הגן עץ החיים 

  =גימל + נון , גימל, הא, כף, ואו

  מילתי לי עץ החיים מתוך הגן ויהוה קדמוני פו ניגאלנו= 

  

  'ג+ ג  –ב  –א 

  דודי בתפילה מלמד פו גילוי מגדל מילים אמת

  

  'ג+ ו  –ה  –ד 

  דודי מהוה אות מולו תפילה אל גאלה

  

  'ג+ ט  – ח –ז 

  דודי ינון גילתי תחיותי יטו ויזמינו דת
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  'ג+ ל  –כ  –י 

  מד מגדל תפילה אמתדודי פו מולך לָ 

  

  'ג+ ס  –נ  –מ 

  מנו מיום ממכם ומפנכם נגאלנוסִ 

  

  'ג+ צ  –פ  –ע 

  קול דודי דופק נימצאת לי יהיה פו גן עדן

  

  'ג+ ש  –ר  –ק 

  דודי נפש קוני וגילוי אור שפה שמי ינון

  

  'ג+ ם  –ך  –ת 

  פו וממכם מיד יום גאלתו יפה

  

  'ג+ ץ  -ף  -ן 

  מצאנו קול דודי דופק התגלה פו אני ינון

  

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

  =הדמיון אמת ונולד יום גאל = 

  =הדמיון מאמונתו ילדו גאל = 

  =דמיון המאום ילדו גאלתנו = 

  =אלהים אמת ודמיוננו גדול = 

  =דמיוננו אמת ואלהים גדול = 

  =אלהים דמיוננו אמת וגדול = 

  =אני דוד מגלה יום לאמונתו = 

  =אמונת דוד אני מגלה לו יום = 

  ליום אמונתו מגלה אני לדוד= 
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  אהבה בצרפתית

  =גימל + ריש , ואו, מם, למד= ' ג+ ר למּו

  מגדל ישראל מיומם= 

  

  אהבה באנגלית

  =גימל + בית , אלף, למד= ' ג+ לאב 

  =גילתי מלמד בפלא = 

  מלבדם גילתי פלא= 

  

  =גימל + מם , יוד, נון, פה=  'ג+ פנים 

  גילנו פנים מדומה= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, הא, למד, אלף=  אני הגאל= ' ג+ אל האין 

  =מלפני מגלה פו לדוד אל האין = 

  =מלפני מגלה פו לדוד אני האל = 

  =אל אני מגלה פו לדוד פנים ה= 

  =אני נפלא מגלה פו לדוד מילה = 

  =אלהים נפלא מפו ניגלה לדוד = 

  אלהים נפלא מגלה פניו לדוד= 

  

  =גימל + למד , אלף, גימל=  'ג+ גאל 

  מגדל מילים גל פלא= 
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  =גימל + שין , יוד, הא, למד, אלף=  גאל היש= ' ג+ אל היש 

  =המילים נפשי גאלה לדוד = 

  =לדודי נפש המילים גאלה = 

  =פנים מילה יש גאלה לדוד = 

  =אדני יהוה לי נפש למגדל = 

  =דוד שלי מגלה פני אלהים = 

  דוד שלם גילה פני אלהים= 

  

  =גימל + תיו , ואו, אלף=  'ג+ אות 

  =יום ואל פו גאלתי = 

  =פלא ויומו גאלתי = 

  =אל פו יום וגאלתי = 

  =אלי פו יום גאלתו = 

  =אלי ומופתיו גאל = 

  =ויום פו גאלתי  אל= 

  =פו גילוי אות מאל = 

  =פו גילוי אל מאות = 

  =פו גילוי אל ואמת = 

  =ופתאום גילוי אל = 

  = גילוי אלוף ואמת= 
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  =כח שפתי טובע סדר זמן קץ גאלה = 

  =כח פורשת סוד טבע זמן קץ גאלה = 

  =ע סוד זמן קץ גאלה פורשת כח טב= 

  =סוד רז נפש חכמתי טבע קץ גאלה = 

  =סוד רז נשמתי פכח טבע קץ גאלה = 

  =נטעם כח בשפתי רז סוד קץ גאלה = 

  =נוסד טעם בשפתי כח רז קץ גאלה = 

  נטמע סוד רז בשפתי כח קץ גאלה= 

  

  =גימל + ריש , ואו, בית, עין, יוד, הא, זין=  'ג+ זה יעבור 

  =אני ויומי נגאלתי  שדי זה יעבור= 

  =יש אדני ויומי נגאלתי זה יעבור = 

  =יומי בי ישראל איתי וזהו גן עדן = 

  =אלהים איתי ויש בי גן עדן ורזיו = 

  =זהו ישראל איתי ויומי בי גן עדן = 

  =נביא אמיתי ליודעי שירו הגנוז = 

  לי נביא אמיתי יודע שירו הגנוז= 

  

  גילתי פו ודתי יפה כח

  לנשמתי= לוי אמת דודי מלך מתוך למוד שדי נשלמתי פו גי סידר

  דודי וינון ימי דתותיו= תגליותי יין  טבע

  אלי ודודי אנו ואנו פו והוא היום יגאלנו שפות

  נמנום ינון ויומו מיד נגאלנו זמן

  קול דודי דופק פו גילוי אמת יפה קץ

  = מלמד תפילה לאדם מצלצל ממילים פו מגדל פלא גאלה

  כ  י  ט  ח  ז  ו   ה  ד  ג  ב  א

  ת  ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל
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  = בע שפות זמן קץ גאלהכח סידר ט =

  א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת  =

  

  = כח סדר שפתי טובע זמן קץ גאלה

לדת מילים גדולות , גילתי יום חידות סגל מכם מפיכם, כפל יפה גם =

יומו יגדילו אות אל , שמי ינון גידלנו יפה מגאלה, נשריש מיד גילוי

גודל תיבתי ויום , ום אל גאל ויומו אפוגילתי דת וטו י, ויומו גידלו דת

אנו נגלנו יומנו יפה קומו , וזמני גודל ינון מגלם מימם, לנו גני עדן יומי

פלא מפה לי , מילים גולו מיד מגדל, קדום גודל פו קץ דתי לי, פו גאל

  = מפו אל גאלה, מלמד מילת מגדל, מגדל

  

יום אל גאל אפו מסגל ממך מפיך דת יגדילו אל ויום תולדת מגדל לי  =

ויומו נשריש מיד גילוי דתי מיטותי גילו תיבתי גידלו יום גני עדן לי 

יומנו יזמין ינון גדול ממים מגלם אנו נגלנו יומנו גידלנו ינון שמי יפה 

מגאלה יגדילו אות ויום כפל יפה גם גילתי יום חידות יפה קומו פו גאל 

לא מפה לי מגדל מלמד קדום פו יגדל קץ ילדתי מילים גילו מיד מגדל פ

  = מילת מגדל מפי אל גאלה

  סידור טבע זמן שפת כח קץ גאלה =

  

  =גימל + נון , ואו, יוד, גימל, הה=  'ג+ הגיון 

  =אדני מגלה יומו לו הגיון = 

  הגיון מגלה אדני ולו יום= 
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  =גימל + שין , דלת, קוף, הא=  'ג+  הקדׁש

  =מיד גאלה לשפת קוני = 

  =שפת גאלה  קדמוני לי= 

  =שפת קדמוני לי גאלה = 

  = תגלו פני אלהים קדׁש= 

  =נגלתי פו  אלהים קדׁש= 

  לשון יפה תקדים גאל= 

  

  =גימל + הא , דלת, ואו, קוף, נון=  'ג+ נקודה

  =קדמון ניגלה פו אל ואות = 

  =נקדוה גילנו פו אל ואמת = 

  =אל ואמת גילנו פו נקדוה = 

  =קדמון גילנו פו אות האל = 

  =אל קדמון גילנו פו האות = 

  אות גילנו פו האל קדמון= 

  

  =גימל + ריש , קוף, שין, הא=  'ג+ השקר 

  =קוני פירש שמי גאלה = 

  =אני גשמי לי פו הקשר = 

  =אני גשמי לי פו השקר = 

  =י לי פו השקר שמי גאנ ׂ= 

  =י לי פו הקשר שמי גאנ ׂ= 

  =גשמי  קוני ישראל פה ׁ= 

  שמיג ישראל קוני פה ׁ= 

  

  

  

  



 הצורף

 367

  =  הגדת יש= השגי דת = הישג דת = ' ג+ דת היש 

  =גימל + שין , יוד, הה, תיו, דלת= 

  =שויתי יהוה לנגדי תמיד = 

  הנה גילוי דתי ויש תמיד= 

  

  =גימל + נון , יוד, אלף, הא, תיו, דלת=  הגדת אין= ' ג+ דת האין 

  =אמת פו לנו לידת יהוה לנגדי = 

  =לנגדי לדתנו אמת לי פו יהוה = 

  =הנה ילדתי לנו פו מיד גאלתו = 

  =הנה לי ולנו פו מיד גאלתי דת = 

  אל יהוה לנגדי ומיד תפלתנו= 

  

  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  המשגיח= ' ג+ המשיח 

  =משיג האמת ילדנו חיים = 

  =יש אני גדול מחיה מתים = 

  =ימי המשגיח ילדנו אמת = 

  =יש אין גדול מחיה מתים = 

  =המשיח מיד גילנו אמת  =

  =שדי לי גאון מחיה מתים = 

  =שימחה מיד גילנו אמת = 

  =גאון ילד יש מחיה מתים = 

  =לדות ימים אני המשגיח = 

  =אני המשגיח דתי מילים = 

  =אני המשגיח לו דת ימים = 

  =המשיח גאון ילדת ימים = 

  =המשיח גאון דתו מילים = 

  =מימי הגאון ילדת משיח = 

  =אמת גילה דמיוני  משיח= 
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  =דמיוני גילה משיח אמת = 

  = אין ויש גדל מחיה מתים = 

  =אני גדול יש מחיה מתים = 

  =נשמתי חיים ומיד גאלה = 

  =גאלתי מימי יחוד נשמה = 

  =גאלה מים יחוד נשמתי = 

  =גילוי אמת נשמה מיחיד = 

  =גילוי משה אמן מחידתי = 

  =גילוי ממשה אני מתיחד = 

  =נתי ה מיחד אמֻ גילוי מש= 

  =משה יחיד גילינו מאמת = 

  =ממשה יחיד גילינו אמת = 

  =ימי משיח אמונתי גדלה = 

  =גילו שאדני מחיה מתים = 

  =מתים שימחו אדני גילה = 

  =תגלה מיד יום אני משיח = 

  =אני מיד חי שמים התגלו = 

  =אות יחדי ניגלה משמים = 

  =יומי מתגלה אדני משיח = 

  =מגלה שמים אני וחידתי = 

  =יחודי שמים אני מתגלה = 

  =שמים התגלו מחיי אדני = 

  =יחיה ממש גאלת דמיוני = 

  =המשיח גאלתי מדמיוני = 

  =גילנו מיד המשיח אמת = 

  =יחוד נשמתי מימי גאלה = 

  ימי גאלה מיחוד נשמתי= 
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  =גימל + חית , יוד, שין, מם, הא=  המשגיח= ' ג+ המשיח 

  =מתי ימי גאלה מיחוד נש= 

  =ימי גאלה מיד ימות נחש = 

  =גילוי ימי אדם הנחש מת = 

  =גילם דמותי אני המשיח = 

  =המשיח גאלתי מדמיוני = 

  =גודל אמיתי מחיי נשמה = 

  =ימי דתנו אלהים משגיח = 

  =ימי שמים גאלתנו חידה = 

  =גאלנו דתו מימי המשיח = 

  =ודתי נגאלה מימי משיח = 

  =מתים גילו שאדני מחיה = 

  =מתים גילו אדני שמחיה = 

  =מתים גילו אדני המשיח = 

  =גילו אדני שמחיה מתים = 

  =אדני המשגיח ממילותי = 

  =מילותי מאדני המשגיח = 

  =האמת גילינו מיד משיח = 

  המשיח גילינו מיד אמת= 
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  מקור שמות האותיות

  

  33=                'ג+ ג  –ב  –א  )1

, גימל, תיו, יוד, בית, פה, למד, אלף

  גימל + למד , מם, יוד

מלמד מגדלי מילים פו  ידוד

  אמת בתפילה גילו

  מגדל  י מלמד בי תפילה פו גילודוד

  מילים אמת

  דודי בתפילה מלמד פו גילוי מגדל 

  מילים אמת

  34=                'ג+ ד  –ג  –ב  )2
, למד, מם, יוד, גימל, תיו, יוד, בית

  ל גימ+ תיו , למד, דלת

  בי מימי תגלית ידוד למוד

  תולדות מגדל מילים

 30=                'ג+ ה  –ד  –ג  )3
, למד, דלת, למד, מם, יוד, גימל

  גימל + אלף , הא, תיו

  מילים ומגדלי מגלה דוד

  אדם מתפלל אמת 

  )תפילת אדם מיום אל(

 27=                'ג+ ו  –ה  –ד  )4
  , אלף, ואו, אלף, הא, תיו, למד, דלת

  גימל + ואו 

אל  יו למאום דודפלא תפילות

  הוא גאל

דודי מהוה אות מולו תפילה אל 

  גאלה

 =                'ג+ ו  –ה  –ד ) 4
  , אלף, ואו, הה, הה, תיו, למד, דלת

  גימל + ואו 

  יהוה אמת ומולו ידוד

  לה אל גאלהתפ

 27=                'ג+ ז  –ו  –ה  )5
  , יוד, זין, ואו, ףאל, ואו, אלף, הא

  גימל + נון 

  אל אדני וזמניו פו גאלה

  ואני אלופו

 31=                'ג+ ח  –ז  –ו  )6
 ,חית, נון, יוד, זין, ואו, אלף, ואו

  גימל + תיו , יוד

  אל אדני ודתיו יחינו 

  פו זמניו וגאולתיו
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 31=               'ג+ ט  –ח  –ז  )7
, טית, תיו ,יוד, חית, נון, יוד, זין

  גימל + תיו , יוד

ותחיתי יטו ויזמינו  י גילתי דתדוד

  ינון

ילתי ינון תחיותיו יטו יזמינו ג ידוד

  דת

דודי ינון גילתי תחיותיו יטו יזמינו 

  דת

  31=                'ג+ י  –ט  –ח  )8
, יוד, תיו, יוד, טית, תיו, יוד, חית

  גימל + דלת , ואו

  ותאמיתי תגליותיו ולד ידוד

  יטו חייו דת

 26=                'ג+ כ  –י  –ט  )9
  , כף, דלת, ואו, יוד, תיו, יוד, טית

  גימל + פה 

  אותיותיך  י מגדלדוד

  יטו פו תפילה

 25=               'ג+ ל  –כ  –י  )10
  , מם, למד, פה, כף, דלת, ואו, יוד

  גימל + דלת 

תפילה  י פו מולך למד מגדלדוד

  אמת

לה לך לו מיד מגדל תפי פו מדוד

  אמת

דודי פו מלך לומד מגדל תפילה 

  אמת

 20=              'ג+ מ  –ל  –כ  )11
  , מם, דלת, מם, למד, פה, כף

  גימל + מם 

  ממכם מתפלל פה ׁ

  מדמים מגדל

 25=               'ג+ נ  –מ  –ל  )12
  , ואו, נון, מם, מם, דלת, מם, למד

  גימל + נון 

  גלנומדמים נִ 

  לנו מלמדנו אמתממו

 24=              'ג+ ס  –נ  –מ  )13
  , מם, סמך, נון, ואו, נון, מם, מם

  גימל + כף 

  גאלנומיומו ומנס מפנכם ממכם נִ 

  מיומו וממכם מפנכם נגאלנו מנס

  גאלנו מנסמיומו ממכם ומפנכם נִ 
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 29=              'ג+ ע  –ס  –נ  )14
, ודי, עין, כף, מם, סמך, נון, ואו, נון

  גימל + נון 

  ינון מלכנו אנכי מסופנו

  ומיום גן עדן

  

 24=              'ג+ פ  –ע  –ס  )15
  , פה, נון, יוד, עין, כף, מם, סמך

  גימל + הא 

  סופי המילים אנכי מכם

  פו גן עדן

  

 30=              'ג+ צ  –פ  –ע  )16
, דלת, צדיק, הא, פה, נון, יוד, עין

  גימל + קוף , יוד

דופק יהיה לי פו  י מצאתני קולדדו

  גן עדן

קול דודי דופק נימצאת לי יהיה פו 

  גן עדן

 30=              'ג+ צ  –פ  –ע  )16
, דלת, צדיק, הה, פה, נון, יוד, עין

  גימל + קוף , יוד

  קול דודי דופק נימצאת

  לי יהיה פו גן עדן

 30=              'ג+ ק  –צ  –פ  )17
, קוף, קוף, יוד, תדל, צדיק, הא, פה

  גימל + פה , ואו

  קול דודי דופק יפה

  פו קץ גאלה פו אמת יפה

 34=              'ג+ ר  –ק  –צ  )18
, פה, ואו, קוף, קוף, יוד, דלת, צדיק

  גימל + שין , יוד, ריש

גילו שפתי  קול דודי דופק יפה

  מיצנו אור קדש

   

 30=              'ג+ ש  –ר  –ק  )19
, שין, שין, יוד, ריש, פה, ווא, קוף

  גימל + נון , יוד)19

ינון אור שפה גילוי קוני ונפשי 

  שמי דוד

קוני שמי דוד נפשי ושפה גילוי 

  אור ינון

דודי נפש קוני וגילוי אור שפה 

  שמי ינון

דודי נפש קוני וגילוי שפה אור 

  שמי ינון
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 31=              'ג+ ת  –ש  –ר  )20
, תיו, נון, יוד, שין, שין, יוד, ריש

  גימל + ואו , יוד

  יש יום ואני דוד ישריש 

  גילוי ינון ודתנו

 26=              'ג+ ך  –ת  –ש  )21
  , כף, ואו, יוד, תיו, נון, יוד, שין

  גימל + פה 

  אני דוד ויומי פו

  גילנו תוכנו שפה

 21=              'ג+ ם  –ך  –ת  )22
  , מם, פה, כף, ואו, יוד, תיו

  גימל + מם 

  וממכם פו מיד יום גאלתי יפה

  פו ממכם ומיד יום גאלתו יפה

  

 21=               'ג+ ן  –ם  –ך  )23
  ,ואו, נון, מם, מם, פה, כף

  גימל + נון 

  גאלה מינון פו

  מפנכם וממכם

 21=               'ג+ ף  –ן  –ם  )24
  , פה, נון, ואו, נון, מם, מם

  גימל + הא 

  הנה מפו נגאלנו

  מיום מאמון

 30=               'ג+ ץ  –ף  –ן  )25
, דלת, צדיק, הא, פה, נון, ואו, נון

  גימל + קוף , יוד

מצאנו פו קול דודי דופק התגלה 

  אני ינון 

מצאנו קול דודי דופק התגלה פו 

  אני ינון

 30=                'ג+ ץ  –ף  –ן  )25
, דלת, צדיק, הה, פה, נון, ואו, נון

  גימל + קוף , דיו)25

  ינון נתגלה הוא פו

  נימצא קול דודי דופק

 33=                'ג+ ג  –ץ  –ף ) 26
, גימל, קוף, יוד, דלת, צדיק, הא, פה

  גימל + למד , מם, יוד

  דוד גילה מיד קולי דופק

  ממציאת מגדל תפילה
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  דודי פו מלמד בתפילה גילוי מגדל מילים אמת) 1

  אתי תפילה מגלה מיד מגדליקול דודי דופק מצ) 26

  מימי דודי גילתי בתלמוד תולדות מגדל מילים) 2

  מצאנו קול דודי דופק התגלה פו אני ינון) 25

  דודי ילד מתפלל מילים ממגדל אמת) 3

  הנה יום מאמון מפו נגאלנו) 24

  דודי מהוה אות מולו תפילה אל גאלה) 4

  מינון וממכם פו גאלה מפננו) 23

  אלופו וזמניו פו גאלהאדני ואל אני ) 5

  פו וממך מיד יום גאלתו יפה) 22

  אל דודי תחיינו אני וזמניו פו גאולתו) 6

  דודי ימי שפה פו וגילינו אות נכון) 21

  דודי ינון גילתי תחיותי יטו ויזמינו דת) 7

  דודי ינון וגילוי יום שורשי דתנו אני יש) 20

  דודי לדות חייו אמיתיות יתגלו ויטו דתי) 8

  דודי נפש קוני וגילוי אור שפה שמי) 19

  דודי מגדלי אותיותך פו יטו תפילה) 9

  מציאותי גדלה קוני פירש יש פו קול דודי דופק) 18

  דודי פו מולך למד מגדל תפילה אמת) 10

  קול דודי דופק המצאת תפילתי ילדה מגדל) 17

  מתפלל פה ממכם מדמים מגדל) 11

  גן עדן קול דודי דופק נימצאת לי יהיה פו) 16

  ממולנו מלמדנו אמת מדמים נגלנו) 12

  אנכי פו סוף המילים ממך גן עדן) 15

  סמונו מיום ממכם מפנכם נגאלנו) 13

  מלכנו ינון אנו ממך וסופנו יום גן עדן) 14
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  מקור שמות האותיות 

 =  'ג+ ג  –ב  –א  )1
  דודי מלמד מגדל מילים פו בתפילה גילוי אמת= 

 =  'ג+ ד  –ג  –ב  )2
  דודי בי מימי תגלית תולדות מגדל מילים למוד= 

  =   'ג+ ה  –ד  –ג  )3

  דודי מגלה מגדל מילים יום אל תפילת אדם= 

  =   'ג+ ו  –ה  –ד  )4

  פלא תפילתו למאום ודודי אל הוא גאל= 

  =   'ג+ ז  –ו  –ה  )5

  אל אדני וזמניו פו גאלה ואני אלופו= 

  =   'ג+ ח  –ז  –ו  )6

  תיואל אדני יחינו פו זמניו וגאול= 

  =   'ג+ ט  –ח  –ז  )7

  דודי גילתי דת ותחיתו יטו ויזמינו ינון= 

  =   'ג+ י  –ט  –ח  )8

  דודי אמיתי תגליותיו ילדות דת יטו חייו= 

  =   'ג+ כ  –י  –ט  )9

  דודי מגדל אותיותיך יטו פו תפילה= 

  =   'ג+ ל  –כ  –י   )10

  דודי למד פו מולך מגדל תפילה אמת= 

  =   'ג+ מ  –ל  –כ  )11

  ממכם מדמים מגדל פה ׁמתפלל = 

  =   'ג+ נ  –מ  –ל   )12

  גלנו ממולנו מלמדנו אמתמדמים נִ = 
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  =   'ג+ ס  –נ  –מ   )13

  מיום ומנס מפנכם ממכם נגאלנו= 

  =   'ג+ ע  –ס  –נ   )14

  ינון מלכנו אנכי מסופנו ומיום גן עדן= 

  =   'ג+ פ  –ע  –ס   )15

  סופי המילים אנכי מכם פו גן עדן= 

  =   'ג+ צ  –פ  –ע   )16

  מצאתני קול דודי דופק יהיה לי פו גן עדן =

  =   'ג+ ק  –צ  –פ   )17

  יפה קול דודי דופק פו קץ גאלה פו אמת יפה= 

  =   'ג+ ר  –ק  –צ   )18

  קוני פירש יש פו מציאות גדולה קול דודי דופק= 

  =   'ג+ ש  –ר  –ק   )19

  ינון אור שפה גילוי קוני ונפשי שם דודי= 

  =   'ג+ ת  –ש  –ר   )20

  י ודודי ישריש גילוי ינון ודתנואני ושמ= 

  =   'ג+ ך  –ת  –ש   )21

  אני ודודי פו יום גילנו תוכני שפה= 

  =   'ג+ ם  –ך  –ת   )22

  וממכם מיד יום גאלתי יפה= 

  =   'ג+ ן  –ם  –ך   )23

  גאלה מינון פו מפנכם ממכם= 

  =   'ג+ ף  –ן  –ם   )24

  הנה מפו נגאלנו מיום מאמון= 

  =   'ג+ ץ  –ף  –ן   )25

  אנו פו קול דודי דופק התגלה אני ינוןדודי מצ= 
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  =   'ג+ ג  –ץ  –ף  )26

  גילה מיד קול דודי דופק ממציאת מגדל תפילה= 

  

זוהי תפילה שממנה מקור האותיות וממנה מקור התורה ושפות וממנה 

  .בריאת היקום והמבין אותה יביא גאלה ליקום ולאנושות

  

  דודי מלמד אמת בתפילה מגדל מילים פו גילוי )1

 מגדל מילים מימי דודי גילתי בתלמוד תולדות )2

 מגדל מילים מאמת דודי מתפלל ילד )3

 מהות הוא דודי מולו תפילה אל גאלה )4

 אדני וזמניו גאלה ולא פו אני אלופו )5

 אני וזמניו גאלתו אל דודי תחיינו פו )6

 תחיותי יטו ויזמינו דת ינון גילתי )7

 חיי ולדת דתות אמיתיות וגילוי דודי יטו )8

 פו, מגדלי דודי יטו תפילה, )ותתוכי א(= אותיותך  )9

 דודי פו מלך ולמד, מגדל תפילה אמת )10

 מתפלל פה ׁ, מדמים מגדל, ממכם )11

 מלמדנו, ממולנו מדמים אמת נגלנו )12

 מיומו ומנס, ממכם מפנכם נגאלנו )13

 גן עדן יומנו וסופנו מכם אני מלך ינון )14

 סוף המילים אנכי פו גן עדן מכם )15

 יהיה לי גן עדן קול דודי דופק נימצאת )16

 לדת המצאת מגדל תפילה קול דודי דופקי )17

 יד פו מציאות גדולה קול דודי דופק קוני פירש )18

 אור שפה גילוי נפש דודי קוני ושמו )19
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 ישרישו דתנו דודי וינון אני ושמי גילוי )20

 נכון גילנו אות ושפה ימי דודי פו )21

 מיד יום גאולתו יפה וממכם פו )22

 פו ממכם, גאלה מינון ומפננו )23

 מפו נגאלנו הנה יום מאמון )24

 מצאנו אני ינון קול דודי דופק התגלה פו )25

 מגדלי תפילה מגלה מיד מציאת קול דודי דופק )26
  

והשפות , התורה, זוהי תפילה שהיא מקור האותיות וממנה נברא היקום

  .והיא תביא גאלה ליקום ולאנושות כמנין יהוה שורות 26הכוללת 

  

 מגדל מילים פו גילוי, דודי מלמד אמת בתפילה )1
  מגדל מיד , מצאתי מגדלי תפילה, ודי דופקקול ד) 26

 מימי דודי גילתי, תולדות מגדל מילים, בתלמוד )2
  התגלה פו, מצאנו אני ינון, קול דודי דופק) 25

  ,מתפלל אמת, לימד מגדל מילים, דודי) 3

  הנה יום מאמון, מהו נגאלנו) 24

  ומול דודי תפילה אל גאלה, מהוה אות) 4

  פננופו מ, גאלה מינון וממכם) 23

  ואל פו אני אלופו, אדני וזמניו, גאלה) 5

  וממכם פו, מיד יום גאולתו יפה) 22

  אל דודי תחיינו פו, אני וזמניו גאולתו) 6

  ימי דודי פו, גילנו אות ושפה, נכון) 21

  גילתי, יטו ויזמינו דת ינון, תחיותי) 7

  אני , וישרישו גילוי שמי דודי וינון, דתנו) 20

  מיתיות וגילוי דודי יטו חי ולדת דתותי א) 8
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  שמי, וגילוי דודי נפש קוני, אור שפה) 19

  יטו פו, מגדלי תפילה, דודי תוכי אות) 9

  יש פו, קוני פירש הגדול מציאות, קול דודי דופק) 18

  ולמד, דודי פו מלך, מגדל תפילה אמת) 10

  ילדת, קול דודי דופק, המצאת מגדל תפילה) 17

  ל פהמתפל, מדמים מגדל, ממכם) 11

  נימצאת, קול דודי דופק, יהוה לי גן עדן) 16

  מלמדנו, מדמים אמת נגלנו, ממולנו) 12

  המילים, אנכי פו מכם גן עדן, סוף) 15

  סמונו מיום, ממכם מפנכם נגאלנו) 13

  אני מלך ינון, יומנו וסופנו מכם, גן עדן) 14

  

  עץ חיים

  

  גילוי אמת פו בתפילה, דודי מלמד מגדל מילים )1

 מימי דודי גילתי בתלמוד, גדל מיליםתולדות מ )2

 לימד, דודי אמת מתפלל, מגדל מילים )3

 הוא , דודי מאום ולו פלא, תפילת אל גאל )4

 אני, אדני ואל פו אלופו, וזמניו גאלה )5

 אל דודי תחיינו אני פו, וזמניו גאלתו )6

 ינון גילתי, תחייתי יטו ויזמינו דת )7

 וגילוי דודי יטו, חיי לדות דתות אמיתיות )8

 פו, מגדלי דודי יטו תפילה, ךאותיות )9

 דודי פו מולך למד, מגדל תפילה אמת )10

 מתפלל פה ׁ, ממכם מדמים מגדל )11

 גלנומלמדנו נִ , ממולנו מדמים אמת )12
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 מיומו ומנס, ממכם מפנכם נגאלנו )13

 ינון מלכנו, סוף ויום גן עדן, אני מכם )14

 אנכי מכם, סוף המילים פו גן העדן )15

 קול דודי דופק נימצאת, יהיה לי גן עדן )16

 המצאת תפילה, קול דודי דופק ילדת מגדל )17

 קוני פירש, קול דודי דופק יש פו מציאות גדולה )18

 גילוי נפש דודי קוני ושמי, אור שפה )19

 גילוי דודי וינון אני ושמי , ישרישו דתנו )20

 גילנו אות ושפה ימי דודי פו, נכון )21

 וממכם פו, מיד יום גאולתו יפה )22

 מינון מפנכם וממכם פו, גאלה )23

 מפו יום מאמוןהנה , נגאלנו )24

 מצאנו, ינון אני פו, קול דודי דופק, התגלה )25

 מגלה מיד מציאת קול דודי דופק, מגדלי תפילה )26
  

  

  עץ חיים

  

  דודי מלמד מגדל מילים

  גילוי אמת פו בתפילה 

  תולדות מגדל מילים

 מימי דודי גילתי בתלמוד
  מגדל מילים

  דודי מתפלל אמת 

  לימד תפילת אל גאל 

  דודי מאום ולו פלא 
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  הוא וזמניו גאלה 

  אדני ואל פו אלופו 

  אני וזמניו גאולתו 

  אל דודי תחיינו  

  אני פו תחייתי 

  יטו ויזמינו דת

  ינון גילתי חיי  

  לדות דתות אמיתיות

  וגילוי דודי יטו אותיותך 

  מגדלי דודי יטו תפילה 

  פו מגדל תפילה אמת 

  דודי פו מולך  

  למד ממכם מדמים מגדל

  מדמים אמתממולנו  מתפלל פה ׁ 

  גלנו ממכם מפנכם נגאלנומלמדנו נִ  

  מיומו ומנס אני מכם סוף יום גן עדן 

  ינון מלכנו סוף המילים פו גן העדן 

  אנכי מכם יהיה לי גן עדן 

 קול דודי דופק נימצאת 
  קול דודי דופק ילדת מגדל

 המצאת תפילה 
  קול דודי דופק יש פו מציאות גדולה

  קוני פירש אור שפה 

  פש דודי קוני ושמי ישרישו דתנוגילוי נ 

  דודי וינון אני ושמי נכון

  גילנו אות ושפה 

  ימי דודי פו מיד יום גאולתו יפה 

  וממכם פו גאלה מינון 
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  ממכם ומפנכם פו נגאלנו

  הנה מפו יום מאמון התגלה 

  קול דודי דופק אני פו ינון 

  מצאנו מגדלי תפילה 

 מגלה מיד מציאת קול דודי דופק 
  

  מלמד בתפילה גילוי מגדל מילים אמתדודי פו  )1

 מימי דודי גילתי בתלמוד תולדות מגדל מילים )2

 דודי ילד מתפלל מילים ממגדל אמת )3

 דודי מהוה אות מולו תפילה אל גאלה  )4

 אדני ואל אני אלופו וזמניו פו גאלה )5

 אל דודי תחיינו אני וזמניו פו גאולתו )6

 דודי ינון גילתי תחיותי יטו ויזמינו דת )7

 חייו אמיתיות יתגלו ויטו דתי דודי לדות )8

 דודי מגדלי אותיותך פו יטו תפילה )9

 דודי פו מולך למד מגדל תפילה אמת )10

 ממכם מדמים מגדל מתפלל פה ׁ )11

 גלנומלמדנו נִ , ממולנו מדמים אמת )12

 סמונו מיום ממכם מפנכם נגאלנו )13

 מלכנו ינון אני ממך וסופנו יום גן עדן )14

 אנכי פו סוף המילים ממך גן העדן )15

 דופק נימצאת לי יהיה פו גן עדן קול דודי )16

 קול דודי דופק המצאת תפילתי ילדה מגדל  )17

 מציאותי גדלה קוני פירש יש פו קול דודי דופק )18

 דודי נפש קוני וגילוי אור שפה שמי ינון )19
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 דודי ינון וגילוי יום שורשי דתנו אני יש )20

 דודי ימי שפה פו וגילינו אות נכון )21

 פו וממך מיד יום גאלתו יפה )22

 מכם פו גאלה מפננומינון ומ )23

 הנה יום מאמון מפו נגאלנו )24

 מצאנו קול דודי דופק התגלה פו אני ינון )25

 קול דודי דופק מצאתי תפילה מגלה מיד מגדלי )26
  

  עץ חיים

  

  מגדל מילים פו גילוי, דודי מלמד אמת בתפילה )1

 מימי דודי גילתי בתלמוד, תולדות מגדל מילים )2

 מאמת דודי מתפלל ילד, מגדל מילים )3

 מולו תפילה אל גאלה, א דודיהו, מהות )4

 ואל פו אני אלופו, אדני וזמניו גאלה )5

 פו, אל דודי תחיינו, אני וזמניו גאולתו )6

 ינון גילתי, תחיותי יטו ויזמינו דת )7

 וגילוי דודי יטו, ולדת דתות אמיתיות, חיי )8

 פו, מגדלי דודי יטו תפילה, אותיותך )9

 דודי פו מולך למד, מגדל תפילה אמת )10

 מתפלל פה ׁ, למדמים מגד, ממכם )11

 גלנומלמדנו נִ , ממולנו מדמים אמת )12

 מיומו ומנס, גאלנומפנכם נִ , ממכם )13

 אני מלך ינון , יומונו וסופנו מכם, גן עדן )14

 אנכי מכם, פו גן העדן, סוף המילים )15
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 קול דודי דופק נימצאת, יהיה לי גן עדן )16

 קול דודי דופק, המצאת תפילה, ילדת מגדל )17

 קוני פירש, ופקקול דודי ד, יש פו מציאות גדולה )18

 קוני ושמי, גילוי נפש דודי, אור שפה )19

 אני ושמי , גילוי, דודי וינון, ישרישו דתנו )20

 ימי דודי פו, גילנו אות ושפה, נכון )21

 וממכם פו, מיד יום גאולתו יפה )22

 מינון ומפננו פו ממכם, גאלה )23

 מפו, הנה יום מאמון, נגאלנו )24

 התגלה פו, קול דודי דופק, מצאנו אני ינון )25

 קול דודי דופק, מגלה מיד מציאת, פילהמגדלי ת )26

 

 =  'ג+ ג  –ב  –א  )1
  )דודי בתפילה מלמד פו גילוי מגדל מילים אמת= ( 

  דודי פו מלמד בתפילה גילוי מגדל מילים אמת= 

 =  'ג+ ד  –ג  –ב  )2
  מימי דודי גילתי בתלמוד תולדות מגדל מילים= 

  =   'ג+ ה  –ד  –ג  )3

  )תדודי מתפלל ממגדל מילים ילד אמ= (

  )דודי מתפלל מילים ממגדל ילד אמת= (

  דודי ילד מתפלל מילים ממגדל אמת= 

  =   'ג+ ו  –ה  –ד  )4

  דודי מהוה אות מולו תפילה אל גאלה= 

  =   'ג+ ז  –ו  –ה  )5

  אדני ואל אני אלופו וזמניו פו גאלה= 
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  =   'ג+ ח  –ז  –ו  )6

  )וזמניו פו גאולתי אלי ודודי תחיינו אנּו= (

  ינו אני וזמניו פו גאולתוֹ אלי דודי תחי= 

  =   'ג+ ט  –ח  –ז  )7

  דודי ינון גילתי תחיותי יטו ויזמינו דת= 

  =   'ג+ י  –ט  –ח  )8

  )דודי לדות דתי אמיתיות יטו ויתגלו חייו= (

  דודי לדות חייו אמיתיות יתגלו ויטו דתי= 

  =   'ג+ כ  –י  –ט  )9

  דודי מגדלי אותיותך פו יטו תפילה= 

    = 'ג+ ל  –כ  –י   )10

  דודי פו מולך למד מגדל תפילה אמת= 

  =   'ג+ מ  –ל  –כ   )11

  ממכם מדמים מגדל מתפלל פה ׁ= 

  =   'ג+ נ  –מ  –ל   )12

  מדמים נגלנו, ממולנו מלמדנו אמת= 

  =   'ג+ ס  –נ  –מ   )13

  סמונו מיום ממכם מפנכם נגאלנו= 

  =   'ג+ ע  –ס  –נ   )14

  מלכנו ינון אני ממך וסופנו יום גן עדן= 

  =   'ג+ פ  –ע  –ס   )15

  אנכי פו הסוף המילים ממך גן עדן= 

  =   'ג+ צ  –פ  –ע   )16

  קול דודי דופק נימצאת לי יהיה פו גן עדן= 

  =   'ג+ ק  –צ  –פ   )17

  קול דודי דופק המצאת תפילתי ילדה מגדל = 
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  =   'ג+ ר  –ק  –צ   )18

  קוני גדל פירושי שפה מציאותי קול דודי דופק= 

  ש פו קול דודי דופקמציאותי גדלה קוני פירש י= 

  =   'ג+ ש  –ר  –ק   )19

  דודי נפש קוני וגילוי אור שפה שמי ינון= 

  =   'ג+ ת  –ש  –ר   )20

  דודי ינון וגילוי יום שורשי דתנו אני יש= 

  =   'ג+ ך  –ת  –ש   )21

  דודי ימי שפה פו וגילינו אות נכון= 

  =   'ג+ ם  –ך  –ת   )22

  פו וממכם מיד יום גאלתו יפה= 

  =   'ג +ן  –ם  –ך   )23

  מינון וממכם פו גאלה מפננו= 

  =   'ג+ ף  –ן  –ם   )24

  הנה יומו מאמון מפו נגאלנו= 

  =   'ג+ ץ  –ף  –ן   )25

  מצאנו קול דודי דופק התגלה פו אני ינון= 

  =   'ג+ ג  –ץ  –ף  )26

  קול דודי דופק מצאתי תפילה מגלה מיד מגדלי= 
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  עץ חיים

  

  מקור שמות האותיות

  

  24=                'ג+ ג  –ב  –א  )1

, גימל, תיו, יוד, בית, פה, למד, אלף

  גימל + למד , מם, יוד

  דודי מלמד מגדל מילים

  גילוי אמת פו בתפילה

  34=                'ג+ ד  –ג  –ב  )2
, למד, מם, יוד, גימל, תיו, יוד, בית

  גימל + תיו , למד, דלת

  תולדות מגדל מילים

  מימי דודי גילתי בתלמוד

 30=                'ג+ ה  – ד –ג  )3
, למד, דלת, למד, מם, יוד, גימל

  גימל + אלף , הא, תיו

  מגדל מילים 

  דודי אמת מתפלל

 27=                'ג+ ו  –ה  –ד  )4
  , אלף, ואו, אלף, הא, תיו, למד, דלת

  גימל + ואו 

  תפילת אל גאל

  , דודי מאום ולו פלא

  הוא

 27  =              'ג+ ז  –ו  –ה  )5
  , יוד, זין, ואו, אלף, ואו, אלף, הא

  גימל + נון 

  וזמניו גאלה

  אדני ואל פו אלופו

  אני

 31=                'ג+ ח  –ז  –ו  )6
, חית, נון, יוד, זין, ואו, אלף, ואו

  גימל + תיו , יוד

  וזמניו גאולתו

  אל דודי תחיינו

  אני פו

 31=               'ג+ ט  –ח  –ז  )7
, טית, תיו, יוד, חית, נון, יוד, זין

  גימל + תיו , יוד

  

  תחייתי יטו ויזמינו דת

  ינון גילתי
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  31=                'ג+ י  –ט  –ח  )8
, יוד, תיו, יוד, טית, תיו, יוד, חית

  גימל + דלת , ואו

  חיי לדות דתות אמיתיות

  וגילוי דודי יטו

 26=                'ג+ כ  –י  –ט  )9
  , כף, דלת, ווא, יוד, תיו, יוד, טית

  גימל + פה 

  אותיותך

  מגדלי דודי יטו תפילה

  פו

 25=               'ג+ ל  –כ  –י   )10
  , מם, למד, פה, כף, דלת, ואו, יוד

  גימל + דלת 

  מגדל תפילה אמת

  דודי פו מולך למד

 20=              'ג+ מ  –ל  –כ   )11
  , מם, דלת, מם, למד, פה, כף

  גימל + מם 

  ממכם מדמים מגדל

  מתפלל פה

 25=               'ג+ נ  –מ  –ל   )12
  , ואו, נון, מם, מם, דלת, מם, למד

  גימל + נון 

  ,ממולנו מדמים אמת

  גלנומלמדנו נִ 

 24=              'ג+ ס  –נ  –מ   )13
  , מם, סמך, נון, ואו, נון, מם, מם

  גימל + כף 

  ממכם מפנכם נגאלנו

  מיומו ומנס

 29   =           'ג+ ע  –ס  –נ   )14
, יוד, עין, כף, מם, סמך, נון, ואו, נון

  גימל + נון 

  

  אני מכם

  סוף ויום גן עדן

  ינון מלכנו

 24=              'ג+ פ  –ע  –ס   )15
  , פה, נון, יוד, עין, כף, מם, סמך

  גימל + הא 

  

  סוף המילים פו גן העדן

  אנכי מכם
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 30=              'ג+ צ  –פ  –ע ) 16 
, דלת, צדיק, הא, פה, נון, יוד, עין

  גימל + קוף , יוד

  יהיה לי גן עדן

  קול דודי דופק נימצאת

  

 30=              'ג+ ק  –צ  –פ ) 17
, קוף, קוף, יוד, דלת, צדיק, הא, פה

  גימל + פה , ואו

  קול דודי דופק ילדת מגדל

  המצאת תפילה

  

 34=              'ג+ ר  –ק  –צ ) 18
, פה, ואו, וףק, קוף, יוד, דלת, צדיק

  גימל + שין , יוד, ריש

  קול דודי דופק

  יש פו מציאות גדולה

  קוני פירש

 30=              'ג+ ש  –ר  –ק ) 19
, שין, שין, יוד, ריש, פה, ואו, קוף

  גימל + נון , יוד

  ינון אור שפה 

  גילוי נפש דודי

  קוני ושמי

 31=              'ג+ ת  –ש  –ר ) 20
, תיו, נון, יוד, שין ,שין, יוד, ריש

  גימל + ואו , יוד

  ישרישו דתנו

  גילוי דודי וינון

  אני ושמי

 26=              'ג+ ך  –ת  –ש ) 21
  , כף, ואו, יוד, תיו, נון, יוד, שין

  גימל + פה 

  נכון

  גילנו אות ושפה

  ימי דודי פו

 21=              'ג+ ם  –ך  –ת ) 22
  , מם, פה, כף, ואו, יוד, תיו

  גימל + מם 

  מיד יום גאלתו ופה

  וממכם פו

  

 21=               'ג+ ן  –ם  –ך ) 23
  ,ואו, נון, מם, מם, פה, כף

  גימל + נון 

  גאלה 

  מינון מפנכם וממכם פו

 21=               'ג+ ף  –ן  –ם ) 24
  , פה, נון, ואו, נון, מם, מם

  גימל + הא 

  נגאלנו

  הנה מפו מיום מאמון
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 30=               'ג+ ץ  –ף  –ן ) 25
, דלת, צדיק, הא, פה, נון, ואו, נון

  גימל + קוף , יוד

  התגלה קול דודי דופק

  ינון אני פו

  מצאנו

 33=                'ג+ ג  –ץ  –ף ) 26
, גימל, קוף, יוד, דלת, צדיק, הא, פה

  גימל + למד , מם, יוד

  מגדלי תפילה

  מגלה מיד מציאת

  קול דודי דופק

  

  

  קור שמות האותיות מ

 =  'ג+ ג  –ב  –א  )1
  דוד מלמד מגדלי מילים פו בתפילה גילוי אמת= 

 =  'ג+ ד  –ג  –ב  )2
  למודי דוד בי מימי תגלית תולדות מגדל מילים= 

  =   'ג+ ה  –ד  –ג  )3

  דוד גילה מגדל מילים יום אדם מתפלל אמת= 

  =   'ג+ ו  –ה  –ד  )4

  פלא תפילותיו למאום דוד אל הוא גאל= 

  =   'ג+ ז  –ו  – ה )5

  אל אדני וזמניו פו גאלה ואני אלופו= 

  =   'ג+ ח  –ז  –ו  )6

  אל אדני ודתיו יחינו פו זמניו וגאולתיו= 

  =   'ג+ ט  –ח  –ז  )7

  דודי גילתי דתי ותחיתו יטו ויזמינו ינון= 

  =   'ג+ י  –ט  –ח  )8

  דוד אמיתי תגליותיו ילדות דתי יטו חייו= 
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  =   'ג+ כ  –י  –ט  )9

  אותיותיך יטו פו תפילה די מגדלדו= 

  =   'ג+ ל  –כ  –י   )10

  תפילה אמת דודי למד פו מולך מגדל= 

  =   'ג+ מ  –ל  –כ   )11

  ממכם מדמים מגדל מתפלל פה ׁ= 

  =   'ג+ נ  –מ  –ל   )12

  גלנו ממולנו מלמדנו אמתמדמים נִ = 

  =   'ג+ ס  –נ  –מ   )13

  גאלנומיומו ומנס מפנכם ממכם נִ = 

  =   'ג+ ע  –ס  –נ   )14

  ינון מלכנו אנכי מסופנו ומיום גן עדן= 

  =   'ג+ פ  –ע  –ס   )15

  סופי המלים אנכי מכם פו גן העדן= 

  =   'ג+ צ  –פ  –ע   )16

  קולי דופק יהיה לי פו גן עדן נמצאת ידוד= 

  =   'ג+ ק  –צ  –פ   )17

  פו קץ גאלה פו אמת יפה קול דודי דופק יפה= 

  =   'ג+ ר  –ק  –צ   )18

  פתי קדש יפה מרצונוקול דודי דופק אור ש= 

  =   'ג+ ש  –ר  –ק   )19

  ינון אור שפה גילוי קוני ונפשי שמי דוד= 

  =   'ג+ ת  –ש  –ר   )20

  ינון ודתנו יש יום ואני דודי ישריש גילו= 

  =   'ג+ ך  –ת  –ש   )21

  אני דוד ויומי פו גילנו תוכני שפה= 
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  =   'ג+ ם  –ך  –ת   )22

  וממכם פו מיד יום גאלתי יפה= 

  =   'ג +ן  –ם  –ך   )23

  גאלה מינון פו מפנכם וממכם= 

  =   'ג+ ף  –ן  –ם   )24

  הנה מפו נגאלנו מיום מאמון= 

  =   'ג+ ץ  –ף  –ן   )25

  קולו דופק התגלה פו אני ינון דודי נמצא= 

  =   'ג+ ג  –ץ  –ף  )26

  תפילהממציאת מגדל גילה מיד  קול דודי דופק= 

  

  =  'ג+ אני בעולם האמת 

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו ,עין, בית, יוד, נון, אלף= 

  =אני בעולם האמת ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם = 

  =לב עמי הוא אמת ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם = 

  =נבואת עם אלהים ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם = 

  =עם הביא לנו אמת ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם = 

  =יא אמת ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם עמלנו הב= 

  =אמונתי מעל הבא ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם = 

  =העולם אני באמת ופו גילתי מלפני ממולי אדני ואדם = 

  =אלהים פו אמת ופתאום אני בגן עדן לומד ולי מילים = 

  =אני בגן עדן לומד ולי מילים ופתאום אלהים פו אמת = 

  =אלהים אמת , דן ופתאום מול מילים ילדו פואני בגן ע= 

  =לב עמי ואמונה ממול מלפני גילתי פו את אדני ואדם = 

  =גילתי את עולמי באמונה פו ממול מלפני אדני ואדם = 

  עולם אמת גילתי באמונה פו מולי לפני אדני ואדם= 
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   =מפתחי סולת = פוסל תחיתם= סוף תחילתם = מתחילת סוף 

  = חסם תפילות = חוסם תפלתי  =תפתח סולמי = 

   'ג+ תחילת סופם = 

  =גימל + מם , פה, ואו, סמך, תיו, למד, יוד, חית, תיו= 

  =מיומך גילו פו ומיד הסוד לתחית המתים = 

  =דודי ויומי פו ממך סגולה לתחית המתים = 

  דודי פו יום מיומך סגולה לתחית המתים = 

  

  =גימל  +הא , ריש, ואו, תיו, הא=  'ג+ התורה 

  גילוי יהוה אור אש אמת= 

  

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

  =גאל המילים פו אמת = 

  אלהים תמים פו גאל= 

  

  =גימל + ריש , קוף, שין, הא=  'ג+ השקר 

  =פנים שיקרו יש גאלה = 

  ימי גאלה שיקרו נפש= 

  

  =תיו , מם, אלף, הא=  האמת

  =אלהים פו אמת = 

  =פתאום אלהים = 

  =אתה פלא מיום = 

  =האמת יום פלא = 

  =פלאים מהאות = 

  =אלופי מהאמת = 

  אל יום אמת פה ׁ= 
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  =גימל + נון , ואו, יוד, מם, דלת, הא=  'ג+ הדמיון 

  =אל גדול יום אמונת הדמיון = 

  =דמיוננו גדול ואלהים אמת = 

  =ממול אדני הדמיון וגאלתי = 

  אלהים גדול ודמיוננו אמת= 

  

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

  =גאל מילים פו האמת = 

  =גאל מילים  מאות פה ׁ= 

  =גאל יפה מילת מאום = 

  =מאום  מאל גילתי פה ׁ= 

  =ממאום גילתי פה אל = 

  =מילים פתאום גאלה = 

  =גאל המילים פו אמת = 

  אלהים פו גאל מתים= 

  

  =גימל + הא , נון, הא=  'ג+ הנה = הנהג 

  להאמונה ניגא= 
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  =גימל + הא , בית, ואו, גימל, תיו=  'ג+ תגובה 

  =באותיותי יום גאלה = 

  =בי אותיות יום גאלה = 

  =גילוי אמת ובי האות = 

  =ובי גילוי אות האמת = 

  =אהבת יום גילוי אות = 

  =אהבת יום גילו אותי = 

  =אותיותי מגובה אלי = 

  =גילתי יהוה ובו אמת = 

  =אמיתי תגלו בי יהוה = 

  = יהוה בא יום תגליות = 

  =אהבה ויום תגליותי = 

  יום תגליותבו אהיה = 

  

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא=  'ג+ הנשמה 

  =ימי אמונה נגאל נשמה = 

  =ימי נשמה נגאל אמונה = 

  =מאומן גילה אני נשמה = 

  =מנשמה גילה אני אומן = 

  =אומן גילה אני מנשמה = 

  גאלהנשמה נאמין יום = 
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  =גימל + שין , פה, נון, הא=  'ג+ הנפש 

  =ימי גאל הנה נפשנו = 

  =הנה גאלנו ימי נפש = 

  =ימי גאל הננו שפה = 

  =מאין  היש נגלנו פה ׁ= 

  =נאמין גילנו השפה = 

  =נשמה יפה ניגאלנו = 

  =נשמה פו אני ניגלה = 

  =יגאל נשמה  ינון פה ׁ= 

  יש מאין פו הנגלה= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל, חית, תיו, פה, מם=  'ג +מפתח גאלה 

  =מפתח גאלה מפו גילתי המילים לאדם = 

  המילים לאדם מפו גילתי מפתח גאלה= 

  

  =הא , למד, אלף, גימל, חית, תיו, פה, מם=  )ללא גימל(מפתח גאלה 

  מפתח גאלה מילים פו דת אלהים= 

  

  =מל גי+ מם , יוד, נון, פה=  'ג+ פנים = מפני 

  =דמיונו מגלה פנים = 

  פנים מגלה דמיונו= 

  

  =גימל + ואו , נון, ואו, יוד, מם, דלת=  'ג+ דמיונו 

  =דמיונו למד וגאל יום אותנו = 

  דמיונו מולו גאל אותנו מיד= 

  

  =גימל + תיו , עין=  'ג+ עת 

  גילנו ימי עת= 
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  =גימל + הא , תיו, יוד, עין, בית=  'ג+ בעיתה 

  =י אדני ויום בעיתה גילת= 

  יומו בעיתה גילתי אדני= 

  

  =גימל + הא , נון, שין, יוד, חית, אלף=  'ג+ אחישנה 

  = מפתח גאלהאדני וינון יש לי = 

  =אחישנה ילדנו פנים גאלתו = 

  אחישנה נולד פני יום גאלתי= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל, חית, תיו, פה, מם=  'ג+ מפתח גאלה 

  =ו מגדל מחיה מתים פלא גילה לי פ= 

  =מגדל אמת מחיה מתים  פלא גילו לי פה ׁ= 

  =מגדל יפה לי לגאל פו אמת מחיה מתים = 

  =מגדל גילה לי פו פלא אמת מחיה מתים = 

  =גילו פלא יפה לי פו אמת מחיה מתים = 

  גילו פלא יפה למגדל אמת מחיה מתים= 

  

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

  =פו האמת  גאל מילים= 

  =גילו האמת מפלאים = 

  =האות גימל מפלאים = 

  =האמת מגלים פו אלי = 

  =יום פלאי מגלה אמת = 

  =מאמת גילה יום פלא = 

  =יגאל תפילה ממאום = 

  מאום גאלים תפילה= 
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  אדני אלי נועם עלינו 

  כל מעשה ידינו כל מעלינו

  כל מעשה ידינו כל הנה הוא

  

  =גימל + יוד , למד, אלף, יוד, נון, דלת, אלף=  'ג+ אדני אלי 

  אדני אל גדול ילדנו פו מיד מתפלל= 

  =גימל + ואו , נון, יוד, למד, עין, מם, עין, ואו, נון=  'ג+ נועם עלינו 

  אדם אנו ניגלנו ויומנו מיד נועם עלינו= 

, נון, יוד, דלת, יוד, הא, שין, עין, מם, למד, כף=  'ג+ כל מעשה ידינו 

  = גימל+ ואו 

  גדולת אלי אדני מלך פו מדמיוננו מעשה ידינו= 

  =גימל + ואו , נון, יוד, למד, עין, מם, למד, כף=  'ג+ כל מעלינו 

  אדני מלך גדול פו ממנו מיד מעלינו= 

, נון, יוד, דלת, יוד, הא, שין, עין, מם, למד, כף=  'ג+ כל מעשה ידינו 

  =גימל + ואו 

  נו מעשה ידינוגדולת אלי אדני מלך פו מדמיונ= 

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

  ) =מפו אני גאל) אלוף(= כל הנה הוא אדם ופלא = (

  =אל אדני מלך הנה הוא פו אלוף גאל = 

  הנה פו מול פלא אדני הוא מלך גאל= 

_____________  

  אדני אל גדול ילדנו פו מיד מתפלל

  ומנו מיד נועם עלינואדם אנו ניגלנו וי

  גדולת אלי אדני מלך פו מדמיוננו מעשה ידינו

  אדני מלך גדול פו ממנו מיד מעלינו

  גדולת אלי אדני מלך פו מדמיוננו מעשה ידינו

  אל אדני מלך הנה הוא פו אלוף גאל
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  = ' ג+ עמי נמצאה פו ברכה =  עה מּונימצא בך פרה ג

  = ' ג+ אנכי בו מעצם הפרה = ' ג+ עם יהוה ברא כמנפץ = 

  = ' ג+ יהוה ברא עם םץףןך = ' ג+ יהוה ברא עם מצפנך = 

  = ' ג+ עמך מצאו פני הברה =  ה מּוע ׁגנימצא בך פרה = 

  = ה ע ׁגמצאונו בפרה = ע הברכה מ ׁגנימצא פה = 

  = ' ג+ הנביא הפורץ מעמך  =' ג+ מך הרצון יפה בא מע= 

  = ' ג+ י מעמך אהב פה רצונ= ני פה האור בעצמך גמ= 

  = ' ג+ עימך נמצא פו הרבה = ' ג+ עימך נמצא פו הברה = 

, ואו, הה, יוד = 'ג+ א מצוה בני עמך הרפ ׁ = ע נברא מפצך מ ׁגיהוה = 

  =גימל + כף , נון, פה, צדיק, מם, מם, עין, אלף, ריש, בית, הה

  =יהוה היקום פו אמת אנכי בגן עדן , שפה ילדה מילים מצרוף= 

  =גן עדן אור שפת המילים בכם מצאנו יקום יפה  יהוה ילד פה ׁ= 

  =יהוה נמצא פו אור גן עדן יפה בכם שפת המילים ילדה יקום = 

  =אנכי יהוה בגן עדן לי פו אמת קדומה השפה מצרופי מילים = 

  =רצון יהוה בך אמת השפה פלאי מילים פו ימי גן עדן הקדום = 

  =גן עדן הקדום  נוצר יהוה בך אמת השפה פו פלאי מילים ימי= 

  =גן עדן קוני מצא מכם מילים ילדו שפה יפה  אוהבי תורה פה ׁ= 

  =מצאנו תורה מאהבה פה גן עדן כישוף מילים ילד יקום יפה = 

  =גן עדן מצאנו תורה מאהבה כישוף מילים ילד יקום יפה  פה ׁ= 

  =כישוף יפה  תורה מאהבה גן עדן מקוני מצא מילים ילדו פה ׁ= 

  =גן עדן אור שפת המילים בכם ילד יקום יפה  פה ׁ יהוה מצאנו= 

  =יהוה נמצא פו אור גן עדן יפה בכם שפת מילים ילדה היקום = 

  =אלהים קדמוני התורה מצאה פו גן עדן במילים כישוף יפה = 

  =אלהים התורה מצאה פו גן עדן קדמוני כישוף יפה במילים = 

  =ושפה אמת יפה נימצא בך ילדנו מילים  ה מּוקדמוני פרה גע ׁ= 

  =שפה היום קץ גאלה ותוכן יהוה מדבר עימדי פנים אל פנים = 

  =מנו פנים אל פנים די היום קץ גאלה תוך יהוה מדבר עִ  יש פה ׁ= 

  =תוכן שפה היום קץ גאלה ויהוה מדבר עימדי פנים אל פנים = 
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  =תוך הנפש היום קץ גאלה ויהוה מדבר עימדי פנים אל פנים = 

  =השפה קוני יהוה ודברוך עמדי פנים אל פנים מצאתי מגלה = 

  =מדי פנים אל פנים מגלה השפה מצא תוך ודבור יהוה עִ = 

  =מוצא תוך השפה גילה קוני יהוה מדבר עמדי פנים אל פנים = 

  =עצם האמת יהוה קדמוני נפשך נגאלה פו דיבור מילים יפה = 

  =ה עצם האמת פו דיבור מילים יפה יהוה קדמוני נפשך נגאל= 

  =תוכן שפה עימדי היום קץ גאלה ויהוה מדבר פנים אל פנים = 

  =תוכן שפה היום קץ גאלה ויהוה מדבר עימדי פנים אל פנים = 

  =עמי תוכן שפה מיד קץ הגאלה ודיבור יהוה פנים אל פנים = 

  =מפנים קץ העולם אדם הראשון גילה מיד בתוכי פני יהוה  פה ׁ= 

  =מיד בי גאלת היקום והעולם  אדני יהוה מפנים נפשך פה ׁ= 

  =מצפנך מילה יפה יום בראשית אלהים יהוה פו גן עדן קדום = 

  =מצפנך פו יום בראשית יפה אלהים יהוה מולי גן עדן קדום = 

  =דת מכם הנה פו פני יהוה פו מיד יום קץ גאלה עם בני ישראל = 

  = ישראל ם בני ׁפני יהוה הנה פו ממך דת פו מיד יום קץ גאלה ע ׁ= 

  פני יהוה הנה פו ממך דת עם בני ישראל פו מיד יום קץ גאלה= 

  

  =  'ג+ נברא מפצך = ' ג+ ברא מצפנך 

  =גימל + כף , נון, פה, צדיק, מם, אלף, ריש, בית= 

  =גילוי קץ שפה פנים לפנים מדבר איתך = 

  =קץ שפה גילו פנים לפנים מדבר איתך = 

  קץ שפה גילו פנים לפנים דבריך אמת= 

  

, כף, אלף, ריש, בית, הה, ואו, הה, יוד, מם=  'ג+ יהוה ברא כמנפץ מ

  =גימל + צדיק , פה, נון, מם

  =היום קץ גאלה יהוה מדבר מתוכו פנים אל פנים  שדי פה ׁ= 

  שפה די היום קץ גאלה יהוה מדבר מתוכו פנים אל פנים = 
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  =תיו , מם, אלף=  אמת

  =מפו לי אמת = 

  אל פו מתים= 

  

  =תיו , מם, אלף, הא=  האמת

  =אלהים מפו אמת = 

  אמת היום פלא= 

  

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

  =מילים אמת פו גאלה = 

  =מאלהים פו גאלתים = 

  =מתפילה יגאל מאום = 

  =מאום גאלים תפילה = 

  =תפילה גאלים מאום = 

  =מיום אמת גילה פלא = 

  =אל מגלה פו ימי אמת = 

  =פלא מגלה ימים ) מלהאות גי(= אות = 

  ) =האות גימל(= מימי פלא מגלה אות = 

  =ממאום יגאל תפילה = 

  =מתפילה יגאל מאום = 

  =מתים פו גאלה מאלי = 

  =מתים פלא יום גאלה = 

  =יום גאלה מפתים אל = 

  יום גאל מתים אל פה ׁ= 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  פו עולם האמת לנו ימי מגדלימאום = 
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  אמת בצרפתית

  =גימל + הא , טית, יוד, ריש, ואו=  'ג+ וריטה 

  דתי שיטה גאל אור ויומי= 

  

  אמת באנגלית

  =גימל + יוד , למד, יוד, ריש= ' ג+ רילי 

  ירושלים מגדלי דודי= 

  

  =  'ג+ עולמנו האמת 

  =ימל ג+ תיו , מם, אלף, הא, ואו, נון, מם, למד, ואו, עין= 

  =אות ומילים ואמון לאלהים מאום פו גן עדן = 

  אות ומילים יום אמונה לאל מאום פו גן עדן = 

  

  =גימל + תיו , מם, אלף, הא, מם, למד, ואו, עין=  'ג+ עולם האמת 

  אלהים נגיל מיד עולם אמת פו מאום= 

  

נמצא קוני אלהים יהוה  בכל מקום יש מקום שאין בו מקום בינהם

  ורת כיפה שצידה הקמור יש וצידה הקעור איןבצ =אדני 
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, הא, תיו, אלף=  'ג+ אתה תוך עצם הנשמה = אתה עצם תוך הנשמה 

  =גימל + הא , מם, שין, נון, הא, מם, צדיק, עין, כף, ואו, תיו

  =קוני יגאל פו אמונתי אלהים יהוה אדני נמצא פו כעת ממש = 

  =אדני נמצא פו כעת ממש  יום גאלת קוני אני פו אלהים יהוה= 

  =אותי קוני נשמתי מצא אלהים יהוה פלאיך מאום פו גן עדן = 

  =אנכי מוצא פו אל אלהים יהוה איתי , גן עדן פו מקום נשמתי= 

  =אל אלהים יהוה פו מקום גן עדן אנכי מוצא פו איתי נשמתי = 

  =אל אלהים יהוה אנכי מוצא פו מקום גן עדן נשמתי פו איתי = 

  =עדן פו מקום נשמתי אנכי מוצא איתי אלהים יהוה אלוף  גן= 

  =גן עדן אנכי מוצא פו מקום נשמתי אלהים איתי יהוה אלוף = 

  =גן עדן פו מקום נשמתי אנכי מוצא אלהים איתי יהוה אלוף = 

  =גן עדן פו מקום נשמתי אנכי מוצא פו אל אלהים יהוה איתי = 

  פו אלהים יהיה איתי אל גן עדן פו מקום נשמתי אנכי מוצא= 

  

  =  'ג+ תוך עצם הנה אמת 

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

  קוני גאולתי פו אמת אלהים יהוה אדני נמצא פו עמכם= 

  

  =גימל + יוד , תיו, ואו, אלף, יוד, צדיק, מם=  'ג+ מציאותי 

  מפו יום אימות וגילוי צלם אדם קדום = 

  

  =  'ג+ מקום אלהים 

  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, מם, ואו, קוף, מם= 

  =מול פי מגדל אדם מאום פו מקום אלהים = 

  =מגדל פלא מיד וממאום פו מקום אלהים = 

  מקום אלהים פו ממאום ומיד מגדל פלא= 
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  =גימל + מם , יוד, הא, למד, אלף, יוד, נון, ואו, קוף=  'ג+ קוני אלהים 

  לדוד מאודי פו מקום אלהים גאלנו פניו= 

  

  =  'ג+ אלהים נמצא 

  = גימל + אלף , צדיק, מם, נון, מם, יוד, הא, למד, אלף= 

  =מגדל דודי פלפל מאין נמצא מקום אלהים = 

  =מקומי ילד פו גאלה לפני נמצא מלמד אדם = 

  =מקום ילד מגדל אדם פו לפני נמצא אלהים = 

  =ו מקום מגדל אדני צלם פני אלהים לאדם פ= 

  =צלם פני אלהים לאדם פו מקום מגדל אדני = 

  =לאדם צלם פני אלהים פו מקום מגדל אדני = 

  =מד פנים אל נמצא ילד פו מיד גאלה מקום לִ = 

  =נמצא אל ילד פו מיד גאלה למד פנים מקום = 

  =אל נמצא ילד מיד גאלה למד פו פנים מקום = 

  =מצלם אלהים פני קוני מאדם לגדל פו אדם = 

  =מקום אדני פו לפני גדל אדם מצלם אלהים = 

  =אדם אלוף מפנים מילים מדדני קץ לגאלה = 

  =אל דודי אלוף למד מפנים מילים הקץ נגאל = 

  =אל דוד אלוף מפנים מילים נלמד קץ גאלה = 

  =אדם קדמון נמצא לי פו פלא מגדל המילים = 

  = אדם קדמון נמצא לי פו מפי מגדל לאלהים= 

  =אדם קדמון אלהים נמצא מימי פלפל גדול = 

  =מפי אדם קדמון נמצא לי פו מגדל לאלהים = 

  =אדם קדום לי מגדל מפו נמצא לפני אלהים = 

  =אדם קדום נמצא לי פו פנים מגדל לאלהים = 

  =אדם קדום לי מגדל מפו לפני נמצא אלהים = 

  אדם קולל ממגדל פו מיד נמצא פני אלהים= 
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  =גימל + צדיק , פה, נון, מם, כף=  'ג+ כמנפץ 

  =מצפנך נגלה פו ימי קדם = 

  גם צפנך הפנים לי קדום  =  

  

  סופיות    

  

  = 'ג + הרוע לי טוב= ' ג+ ביטול הרוע 

  =גימל + עין , ואו, ריש, הא, למד, ואו, טית, יוד, בית= 

  =ימי הרוע ילד אותנו איש גדול טוב אמיתי = 

  =אותי איש גדול טוב  ימי רוע אמונתי ילדה= 

  =איש אמיתי אות גדול ימי הטוב ילדנו רוע = 

  =טוב  איש אמיתי אות גדול ימי הרוע ילדנּו= 

  ) =האות גימל(= איש גדול הטוב אמיתי ימי רוע ילדנו אות = 

  =אות איש גדול אמיתי ימי הטוב ילדנו רוע = 

  אות איש גדול אמיתי ימי הרוע ילדנו הטוב= 

  

  =גימל + הא , למד, אלף, גימל, צדיק, קוף=  'ג+ קץ גאלה 

  =צד מפיק גאל קץ גאלה למילים = 

  צד גאל מפיק פו קץ גאלה למילים= 
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, תיו, מם, אלף, הא=  'ג+ האמת שבחה תורתי = אמת שבחתי התורה 

  =גימל + יוד , תיו, ריש, ואו, תיו, הא, חית, בית, שין

  =את דיבור שמות אותיותי ימי הגאלה פו אני ושמי יתחיל = 

  =אדני יהוה משיח אמיתי בא ויומי לי גאלת תורתי ושפתי = 

  =תחילה גילוי האות מבראשית ופו יום ישות אדני אמיתי = 

  =תחילה ישות אדם הינו פו גילוי יום בראשית אות אמיתי = 

  =תחילה הינו ישות אדם אות אמיתי פו גילוי יום בראשית = 

  =גילוי ישות האור  יש לי אותיות פו יבא ׁאדני מחיה מתים = 

  =תורתי שבחה האמת ופו יום גילוי ישות אדני אלי האמיתי = 

  =תורתי שבחה האמת ופו גילוי ישות אלי ואני מיד אמיתי = 

  =גילוי האור  ישות אדני מחיה מתים יש לו אותיות פו יבא ׁ= 

  = אני מחיה מתים אותיות שדי לי ופו בא גילוי ישות האור= 

  =אדני יהוה ימי גאלת ישראל ואבותיו ויש פו תחית מתים = 

  =אדני יהוה ימי גאל ישראל באו ושמי מפו תחית אותיותי = 

  =באו ימי גאלת ישראל וישויות יהוה אדני פו תחית מתים = 

  =באו ימי גאלת ישראל ותחית מתים פו ישויות יהוה אדני = 

  =ו מושגי מילים אתה איש אדני הברית אותיותי יתחילו פ= 

  =הוא איש אדני הברותי אותיותי פו תחילת מושגי מילים = 

  אני איש דתי הברות אותיות יתחיל פו מושגי מילים= 
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  =  רצונה אמת= ' ג+ נמצא תורה = נוצרה אמת 

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

  =נוצרה אמת שמי אדם פו גילוי אל קוני = 

  =נמצא תורה שמי אדם פו גילוי אל קוני = 

  =מפו יום גילוי אל  נוצרה אמת אני קדׁש= 

  הרצון=רצונה    =מפו יום גילוי אל  נמצא תורה אני קדׁש= 

  אמת=אמת    =נוצרה אמת אין ויש פו מקום אל יגדל = 

  =נמצא תורה אין ויש פו מקום אל יגדל = 

  =גילוי קדמון מצאתי פו אלהים ראשון = 

  =מילים ראשוניות קדמון יצא פו יום גאל  =

  =יום גאל קדמון יצא פו מילה ראשונית = 

  = נוצרה אמת מגילוי אלי אמוני פו קדׁש= 

  = נמצא תורה מגילוי אלי אמוני פו קדׁש= 

  = רצונה אמת מגילוי אלי אמוני פו קדׁש= 

  =אני גדולתי נמצא פו מקור ויש אלהים = 

  =מקור אלהים  אני גדולתי נמצא פו ויש= 

  =אין ויש גדלנו פו מצאתי מקור אלהים = 

  =מצאנו אלהים יגדל פו מקורו אין יש = 

  =אני ישו גדולתי פו נמצא מקור אלהים = 

  =אין ויש גדולתי פו נמצא מקור אלהים = 

  =לי פו מקום אדני ישו הנוצרי גאל אמת = 

  =אין ויש גדולתי פו נמצא מקור אלהים = 

  =הגדול מצא פו אמת ושקר  אלי ימי ינון= 

  =השקר פו גדול ינון אמיתי מצא יום אל = 

  אלי אמת גדולה פו ינון מצא יום שקרי= 
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  =  'ג+ הנה פו נסים = הנה פו סימן 

  =גימל + מם , יוד, סמך, נון, ואו, פה, הא, נון, הא= 

  =אני מסוד אמונה יהוה פו ממך נגאלנו = 

  =נו ממך ינון הוא מסוד פנים הגאלה וא= 

  =ל אנו מאמונה סודנו ממך פני יהוה גא ׁ= 

  =יהוה אדני סוף מאמונה וממך נגאלנו = 

  סוד יהוה אני פו ממך מאמונה נגאלנו= 

  

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

  =שמי אדני לי גילוי ברית שפות = 

  =דת בני ישראל גילוי יום שפתי = 

  =וש שמי אדני לי בי תגליות פיר= 

  =יום גילוי שפתי דת בני ישראל = 

  =אני שלי בי מיד תגליות פירוש = 

  =ילדנו גילוי שפת ימי בראשית = 

  יש לי מיד תגליות אני בפירוש = 
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  =תורתי תשמח אהבה = האמת שבחה תורה = תורתי שבחה האמת 

  = אהבת תורת המשיח = חשבתי התורה אמת = 

  = תורתי האבת שמחה = תורה  שמחתי אהבת= 

  =מחשבתי אתה תורה = תחושתי הברה אמת = 

  ) = חומר השתית(= השתית האבת חומר = האום תם השתבחתי = 

  = מחשבה אתה תורתי = מרוח תשתית האבה = 

, תיו, מם, אלף=  'ג+ אמת שבחתי התורה = המחשבה את תורתי = 

  =גימל + הא , שרי, ואו, תיו, הא, יוד, תיו, חית, בית, שין

  =שמי אדני וימי הגאלה פו יתחילו בריאת שמות אותיותי = 

  =ימי הגאלה אני ושמי יתחיל פו את דיבור שמות אותיותי = 

  =אדני יהוה אותיותי יביאו פו תחית גאלת ישראל משמים = 

  =אדני יהוה ישראל יביא מפו גאלת שמים ותחית אותיותי = 

  =גיות שמות הברותי אלי אדם אנושי ופיו יתחיל ה= 

  =אלי אמיתי אדם אנושי ופיו יתחיל הגיות שמות הברותי = 

  = שמי אדני וימי הגאלה פו יתחילו בריאת שמות אותיותי= 

  = ופו יום גילוי ישות אדני אלי אמיתי +תורתי שבחה האמת =

  +             "                     'וכו= 

  = ת פו יבא גילוי האורישות אדני מחיה מתים יש לו אותיו =

  = אני מחיה מתים אותיות שדי לי ופו בא גילוי ישות האור =

  = יהוה אדני ימי גאלת ישראל ואבותיו ויש פו תחית מתים =

  = יהוה אדני ימי גאל ישראל באו ושמי מפו תחית אותיותי =

  = באו ימי גאלת ישראל וישיות יהוה אדני פו תחית מתים =

  = ת אותיותי יתחילו פו מושגי המיליםאתה איש אדני ברי =

  אני איש דתי ברית אותיותי יתחיל פו מושגי המילים =
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  =  'ג+ תפילה נפתחה = פתח פני תהילה = הלה תפתח פני 

  =גימל + הא , חית, תיו, פה, נון, הא, למד, יוד, פה, תיו= 

  =פנים חידות פו התגלות אלהים אדני יהוה = 

  =יהוה תגלו מפו פני  התיחדות אלהים אדני= 

  =התגלו פני אלהים אדני יהוה מתיחדות פו = 

  =יהוה אדני פו הגאל ילדנו פו תחית המתים = 

  =יהוה אדני פו גאלה ילדנו פו תחית המתים = 

  =אני דוד ופני יהוה לגאלה פו תחית המתים = 

  =פני יהוה אני דוד לו גאלה פו תחית המתים = 

  =המתים פו גאלה  דוד אני יהוה ופני לתחית= 

  =התגלות אדני אלהים יהוה פתחו פניו מיד = 

  =ניפתחו פו מיד התגלות אלהים אדני יהוה = 

  =אלהים ופניו מיד פתח התגלות אדני יהוה = 

  =אדני יהוה אמת יומי גדול ותפילה נפתחה = 

  =תפילה נפתחה אדני יהוה אמת ויומי גדול = 

  =יהוה פני אדם יתגלו תחילה אני פו דמות = 

  =פני יהוה יתגלו תחילה אני פו דמות אדם = 

  גילתי פו תחלה אני יהוה דמות פני אדם= 

  

  שהם מדע= שמע הד 

  כזב אשב= זאב כבש 

  מאמתך= מאמת תכה = ממך אתה 

  שלם ככד= לכך שמך 

  קשת ירה= רתק היש 

  נשק פתה= שפה תקן 

  

  קול מאור= מקור אל 

  אי חל= אל חי 
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  הברה ממן= ורה בהם מ= מהימן + בהר 

  

  שם כח בא= רובא + שמך 

  

  חשב אמך= אש בם כח = חכם שבא 

  

  =כף , מם, שין=  שמך

  =ממש פניך = 

  כנפי ממש = 

  

  חבא יש= בא שיח = אבי חש = אי חשב 

  

  חש באל= חשב אל 

  

  =חית , כף=  כח ׁ

  =ת פי כח ׁ= 

  י פתכח ׁ= 

  

  =כף , מם, שין=  שמך

  =ממך נפשי = 

  = כשפני מם = 

  יך משמןפ= 

  

  =מם , יוד, הא, למד, אלף, יוד, פה, מם=  מפי אלהים

  מהיא מהוא פי נדם מפלל מדּו= 

  

  =אלף , ריש, בית=  ברא

  פי אל ובשר= 
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  =כף , מם, שין, דלת, כף, למד=  לכד שמך

  =למד כפל דת פניך ממש = 

  כישפן מכפל לדת דמם= 

  

  =ואו , מם, למד, צדיק=  צלמו

  ימצאו מקולם דּו= 

  

  =הא , מם, שין, נון=  מהנש

  האם שם ינון= 

  

  =נון , ואו, נון, יוד=  ינון

  ידוננו אוננו= 

  

  =יוד , נון, אלף=  אני

  =אונן לפי דו = 

  =אל פנינו דּו= 

  ינון דו פלא= 

  

  =זין , ואו, נון, גימל, ריש, ואו, אלף=  אור גנוז

  פלא ינון יגלו אוזנם אושרו= 

  

  מצא יהוה כפן= ה כפנו מצא אהי= הוא + היא + מצפנך 

  

  =כף , תיו, עין=  עתך

  פניך פתע= 

  

  שמר בם יהוה= שמים הבהירו 
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  האצר בהר= ארץ בהר 

  

  =מם , יוד, יוד, חית, הא=  החיים

  ימח האדם יהיו דתו= 

  

  גנבו הארה= גבוה נראה 

  

  =הא , ריש, אלף, הא=  הארה

  אפרש אהיה אל = 

  

  =הא , ריש, שין, אלף ,ריש, בית, הא=  הבראשרה= ראש הברה 

  בראשית אהיה פרש אני ליל= 

  

  אור משמה= שמו אמרה = ראש המום 

  

  אל קנּו= אלי נקו = ואל נקי = אין קול 

  

  בנא אשר= באר + שן =  נשמה

  בנא פרש= נפש באר 

  אשר נפש= פרש +  אנׁש

  נשמת אשר= נתאר שמש 

  מדמתך ׁ = דת ממך 

  בדאמר= דם באר 

  בי תלד= לת בי ד= בדלתי = בלי דת 

  אבן= אין בי = אבניי = בי אני 

  האבתי= אתה בי 

  כתובי= בי תוך 

  מתה' כב= כמתהב = מה כתב 
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  מי לבה= בלימה = מבליה = בי מלה 

  ישלבך= שכל בי 

  מה חלל= מחללה = מלה חל 

  קול מהמוח= מקום החל 

  בהאמר= באר + הם 

  הם בי= מה בי 

  לי מח ׁ= מי חל 

  כחת לב= כתב חל 

  מלמדך= ד ממך לֵ 

  אותיות' כב    מאמר כב= ממך ברא 

  כשמים= ממך יש 

  שלם חק ׁ= חשלמך = חלק שם 

  חל שם= חשמל 

  םנהפכח ׁ= ח מכה פַ נַ 

  בשר לאם= ברא שלם 

  מאלל שם= אל שלם 

  משמלל= מל שלם 

  האל מלל= מלה אל 

  סמל שף= סלף שם 

  נאכלת= תכן אל 

  ממשמישח= משיח ממש = יש מח 

  יש משמח= ימשמחש = ישח ממש 

  סמנת ארץ= נמצא סתר 

  לשם= כחשמל = מח שכל = שמכחל = שלמכח = מלך + חש 

  נחש ברא אשה= אשה + נחש 

  נפשי ממך= פנוך ממש 

  שמם= ממש 

  שבם רמא= ברא + שמם 
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  שמך שלם= שכל ממש 

  שלם כמץ= לכד ממש 

  שאב מרם= ברא ממש 

  בזרך אושר רימת= בראשית מרוכז 

  מבל רשא= ברא שלם 

  

  שקלי=  יש קל ׁ

  כשחי= יש כח 

  אלי נקי=  אין קל ׁ

  אל קדם= אדם  קל ׁ

  ת  מ  א

  ת  ח  א

  רפא סבל= פסל באר 

  פי תך ׁ= כפית 

  כשאשב= אשר אשב = באר שש 

  בא שרש= שש ברא 

  ט שמךקל ׁ= כלם שקט 

  כשלשם= כלם שש 

  רשמשח= חמר שש 

  רמא שבח= משח באר 
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  שלש בשם        

  

  

  שלושה שותפים באדם  ל   אב   אםא      

  

  

  לבם    

  

  צלובה= לב + צוה 

  צלוב= בו + צל 

  שלכצל= צל + שכל 

  מקורבו= בו + מקור 

  שפץ לבן= צלב + נפש 

  בקר שקר= קרב קשר 

  רמא שתק= אמת את השקר 

  אמר ונברא העלם

  רמא ונברא העולם

  אמת מאת השקר

  ברא רמא באר מאר

  מכלדש= כד שלם 

  דתך שקל= שתק לכד 

  אממהר= אמר מה 

  =ריש , הא=  הר

  האר יש= 

  שקרבו= שקר בו 

  קדר כבל= קרב לכד 

  חשך קט

  למח את ׁ= אמת חל 
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  גאולתה= אות גלה 

  ר מתק ׁ אׁש= רמא שתק = אמת שקר 

  מתק מואר= מקור אמת 

  בו שם

  שמר קשר= מקר שרש 

  אלמותק= אמת קול 

  האלימן= אין מלה 

  שבו אמר= שום באר 

  מבם אשר=  ממש באר

  שמו ממש= שום ממש 

  =דלת , הא=  הד

  דת האל= 

  חדה פתר= הפרח דת 

  בי לעד= בל עדי = בלי דע 

  אינו מלה= אמונה לי 

  אינה שמו= יש אמונה 

  טבעי= טע בי 

  כמשלפה= כשף מלה 

  המדע= דע מה 

  לי אמונה בו= ליבו אמונה = אין בו מלה 

  אחד שמך= אדם חשך 

  על חכם=  עמכחל ׁ= כח עלם 

  עכל שמח= עלם חשך 

  כמו אמת= אות ממך 

  נהגת מאות= אתה מוגן 

  מנהיג מאות וכך אתה מוגן

  גאלמי= אם גלי 

  האאמר= אם ראה 
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  לי אדם= אם לדי 

  קם אדם= אם קדם 

  בכח ממש= חשב ממך 

  עם פתר= עפר מת 

  אחד מיד= אחדים = אדם חי 

  מרפאהב= מפה באר 

  בא כתר= ברא תך 

  אתת מהא= אתה אמת = שם אמת = שאמתם = ממש  את ׁ

  האת ׁ= אתה 

  האמת= מה  את ׁ

  ממשמישח

  שם מלא= אל ממש 

  סתם שמר= סתר ממש 

  בתכפי= כ "ב= בית כף 

  לבשתוכן= לשון  בתך ׁ

  תלך שבו פני

  חכמפרה= הפך חמר 

  סופן= נס פו 

  כח תשוב ובא= חשב אותך 

  אות ותף= אותך 

  יער צף= עץ + פרי 

  פער צח= עץ + פרח 

  עץ אל= צא + על 

  מחלה= למח מלה = חמלה = מה חל 

  מה הם= מלה 

  באר חוש= אור חשב 

  חבא אושר= חוש באר 

  מעל עץ= צע + עלם 
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  בם שד רע= בשר מדע 

  אבד שמר= אדם בשר 

  אדם עור= אדם מדע 

  מעל= עלם 

  מח מל ער= חמר עלם 

  אמר אות= אור אמת 

  כתר כלום= מכות לבר 

  קדם אמר= מקר אדם 

  כמלה= כל מה 

  האות זכה

  כאמת תכאם

  האות זהה

  פענחתי= פתח עני 

  תחמש פי= פתח שמי 

  תפס תמח ׁ = סתם פתח 

  בחשך= חש בך 

  שמבדחא= שבח אדם 

  מחפשתבח= מפתח חשב 

  בך משיח= ך מי בחש

  בכח שמי= בי שם כח 

  כח משה= חשך מה 

  כח לאש= חשך אל 

  נשמה עלה= נעשה מלה 

  נהג שלם= נשמה גלה 

  מאל נשי =אני שלם 

  נהגה שלם= נשמה גלה 

  אמן ליש= אתה שלם 

  אשתיה= אתה יש 
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  בכן מאם= אבן ממך 

  אחתכה= אתה כח 

  הד ממח= דמה מח 

  נפגש פו= גוף נפש 

  בדיקת שם= בית מקדש 

  ממנמשכה= מכנמשמה = נשמה ממך 

  מחשבה= חשב מה 

  מעמדך= ממך דע 

  כמתקומה= תך קמומה = תקוה ממך 

  מהמלכם= ממך מלה 

  מאמצך= ממך צא 

  מדמהך= ממך הד 

  ממנסך= מסמנך = נס ממך 

  ממש שפה פהר= ממשפההר = משה מפר 

  כשנמסר= כנס שמר 

  שית+  ברא    

  

  שם מפורש     שמוש      מפר        

  

  שבור מאש    שמי פתר   

  שממהר= שמר מה 

  נשקתנמה= נתק נשמה 

  למכל לדה= למך לדה = לכד מלה 

  כדמה ל= מלך הד 

  כאל ודת= לאך ודת = אות + לכד 

  שכל פדה= לכד שפה 

  שכל כדם= לכד שמך 

  לבך אדר= ברא לכד 
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  כאל ודר= לכד אור 

  כאל כשד= לכד אש 

  שכל קדד= קדש לכד 

  מלחמה= מלה חלם 

  החלף שם= חפש מלה 

  החלף משה= חפש המלה 

  

  השם      

  אבד שלם= שלב אדם 

  לע= עלה למד 

  ל מלדה

  עמל לכם= לעם  מלך= מעל כלם 

  תופס שד= שפת סוד 

  שרמאות= תאר שמו 

  שמי הנכון= שינו מהכן 

  משלמשוה= שמו השלם 

  מכחם שמי= מכשמימח = משיח ממך 

  =שין , אלף=  אש

  נפש אלי= 

  באה נאת= אהב אנת 

  מלמיש= משלים 

  לכמכה= כך למה 

  הממלכה= כמה מלה 

  הממלכה= מלת מכה = מתך למה 

  האמתכה= אתה כמה 

  האנתכ ׁ= תה כן א

  מגן לכה= מנך גלה 

  מכמנך= ממך כן 
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  מכמכלה= מלך מכה = מכך למה 

  אהב תך= כתב הא 

  שמח= חמש 

  

  אותיות סופיות= מצפנך 

  בכר תאר= ברא כתר 

  שלבך מח ׁ = מח לש כב = מלך חשב 

  לא תמיד נכון לומר כן

  

  שוכן בוחן= חשוב נכון 

  בהם תך ׁ = כתב מה 

  אמך דת=  אדם תך ׁ

  מתמדך= ת ממך ד

  תתכדה= ה דת תכ ׁ

  בשר לשם= שלם שבר 

  אסר דבר= סדר ברא 

  מאתרכב=  ברא מתך ׁ

  ה באר תכ ׁ= אתה ברך 

  כתר אהב= ה באר תכ ׁ

  אכן נתת= אכנתת =  אנת תך ׁ 

  נאה נתת= אנת מה 

  תמנה= תן מה 

  האמת= מה  את ׁ

  =נון , כף=  כן

  כנפון= 

  מנה= כן מה 

  פסל גוה= סגלו פה = סוף גלה 

  התמך= מה  תך ׁ
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  ן כאלדֻ תַ = אנת לכד 

  דת כך= תך כד 

  שלם ככד= שמך לכד 

  ברר מאש= ברא שמר 

  שמרשף= שם פרש 

  רתך כחה= חקר תכה 

  שלמעש= שמש על 

  מחמכך = ממך כח 

  מחקכר=  כח ׁ מקר ׁ

  שקר כפר= קכר פרש 

  חשכם=  שם כח ׁ

  השממחש= שמש חמה 

  חכמתה= חמה  תך ׁ

  תשכחה= חש תכה 

  מכההת=  מה תך ׁ

  לחכמה= כח למה 

  טבעלה= טעה לב 

  ננשק מתה= תקן נשמה 

  ב חל"כ= כח לב 

  בשמך לנה= נשמה לבך 

  ופן פגש= גוף נפש 

  רפא מה= מרפאה = רפמהא = אמר + פה 

  לשפה= פה + לש 

  מלך של= מל שכל = משכלל = מכל לש 

  משללך= כשמלל 

  מלתמך= תך מל 

  פה שלכם= מכל שפה = מלה כשף 

  ש דיברא= שדי ברא 
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  שכל מדי= לכד שמי 

  קול שדי= שדי קול = קודש לי = קוד שלי 

  כשדתי=  שדי תך ׁ

  שכל שלם= שכללשם = שלש כלם 

  כלך שלם= לך כלשם = שכל שלך 

  קמו מלה= קול ממה 

  אדם כצלע= לכד אמצע 

  תכמתך= תמך תך 

  חככממת= חכם תמך 

  =כף , שין=  שך= שמך 

  כשפני= 

  שכפתה= שפה  תך ׁ

  הפך         כפה  

  כנשכפתה= תכה נפשך 

  נפשך תכה=  נהפך כשתך ׁ = כשפן הפכן 

  כשפה תכן

  כרפא שבה= כשפה באר 

  כשף תבה= שפה כתב 

  לב ראשון= לשון באר 

  לבש תוכן) = בתך ׁ(לשון כתב 

  לשכתב= לבש תך 

  כממשל= ממך לש 

  לבש אמר= משל באר 

  דברי שכל= שברי לכד 

  כדרמח ׁ= ר כד חמ ׁ

  לעץכד= לכד עץ 

  שלממך= מכל שם = שם מכל 

  מכלדש= כד שלם 
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  יאבד עתן= נבא עתיד 

  אל העת= אתה על 

  שלך על= שכל על 

  עלאת ׁ= עת אל 

  עמלה= מה על ׁ= על מה 

  מללעת= מלת על 

  תעלה את= לעת אתה 

  אלד עם= אדם על 

  לעתד= לעדת = על דת = לדעת = לד עת 

  

  =כף , תיו=  תך ׁ

  =תפפה = 

  כפפה= 

  פכתה= תך פה 

  רפאהב= פה באר 

  כן לקדם= כלם נקד 

  קוף למדני= לפני קודמי 

  קול פי ינדם= פני לקודם 

  קלי דו מפני= דו קל יפנים 

  בדק אמר= ם ברא קד ׁ

  אי בשרת= בראשית 

  איכן= כן + אי 

  אחוד= אחד  דּו

  מלכוד= לכדום = דו + כלם 

  = אות דו 

  =ריש , ואו, בית, דלת=  דבור

  בית ישראל ודתו= 

  דם לבו הר= דבור מלה 
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  בדמו הלב

  =ריש , בית, דלת=  דבר

  שדי ברית= 

  היא הוא מלים= מי הוא אלהים 

  הוא מל= אלוהם 

  היא מל= אלהים 

  אי אהיה= היא הוא 

  אהיה מל= האלהים 

  למד, מם=  מל

  

  צפני שמך בראת

  אלי שמך מצפנך

  מלכי מצא נפשך

  מלך מצאך נפשי

  איש מצפנך

  מצא שם פניך

  מנפשךמוצא 

  אשה מצפנך

  מצא שם הפכן

  מצאה מנפשך

  נס שדי= שן יסד 

  כשפן רמא 

  שמך רפא= נפשך אמר 

  לשונך רפא

  כשפן לאור= נפשך לאור 

  פרש איפה= א ריפפה ש
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  הכן אש יפה= אהיה נפשך 

  אי פרשה= אשר יפה 

  האפשרי

  בראשית+ מצפנך 

  בשר פניך מצאת

  שם כתר צא בפני

  מצא כתר שבפני

  כי האבה= כ "אהיה ב

  ב"האירה כ= אהיה רכב 

  האיר כבה

  בא אור= או באר 

  מצא אותי= מצאתי או 

  יצא מאות

  יצא ממש= מצא שמי 

  כתב אור= רכב אות 

  למרכבה= ברך מלה 

  מאלהות= אות מלה 

  נפשך אמר= נרפא שמך 

  פנך שרמא= רמא = כשפן אמר 

  אשה כנוף= אהיה כשפן 

  אם האירה= אהיה רמא 

  

לחשב בשינוי אותיות ) הפסוק אשר אני מצווך על לבבךמ(על הלב 

  .לשבח

  בך חשלֻ ך חש או שֵ בֵ לִ שֵ = שלבכחש = שכל +  שבח 
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מכאן אפשר ללמוד שהשילוב משבח את השכל והלב ולהגיע לשכל 

  = האל 

  שלך כאל= שלכאל = אל + שכל 

  

נזווג את , אם רוצים לקבל סמן ונס כדי לנסות את קיומו של האל

  ):מהאל(ושגים נס וממך המ

  .נסךמֵ מִ = ך נֵ מַ סִ מִ = ממך + נס 

  

ראשון = אש + נר + אור  –שלומצאן = לשון + מצא = ממציא הלשון 

  =שאורן = 

  = שכבר המציא בראשון ומזה בראשית ' מאור ש= שן + אור = 

  =שית + באר = 

  .ארץ אמת= אמת צרא = מצא + שבואתר           אתר = 

  ).חפש או מצא. 2מקום  . 1: משמעות כפולהבעל = אתר (

  ארץ= ר תַ ָא

  אמת= ר תֵ אִ 

  

  דע בשר תורה= דע שבר תורה = עשר הדברות 

  תשובררה= שבר  תורה 

  חל תורה' ב= בי תחל תורה = הברית  לוחת ׁ

  = הא , ריש, ואו, תף=  תורה

  הוא פירש אות= 

  

  הרי שי נפש דּו=  ישרש פהנו דּו= פירש 

  ניפדּו=  פני דּו

  

  אי מלה= אלהים 

  י צרוף הברות"י האדם ע"המלים נבראו ע
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  נברא יהוה= אינו הברה 

יתן בכל השפות י הקדוש ברוך הוא ומשתמשים א"ההברות נבראו ע

  כולן מאותו מקורבעולם 

  פתגם משל

  משוגע זרק אבן לבאר

  חכמים לא יכולים להרים אותה 20

מת אינם יכולים פירושים של התורה שכולם א 20= פירוש  –נמשל 

  להרים את פירוש המשוגע

  

  כפם קמע= פקע ממך 

  כבתך=  בך תך ׁ

  ממצאך= מאמצך = ממך צא 

  כצבא= צבאך = כ צא "ב

  התמך= הם תך 

  סרבה גאל= סרגאלבה = סגלה באר 

  כבר רפא= ברא פרך 

  האבות= אות בה = אתה בו 

  רפא סבל= פסל ברא 

  כפם סמל= פסל ממך 

  סדם מלה= סמל דמה 

  תהה אדם= האמתדה = דמה  אתה

  אדם בהר= בהר מאד = ברא דמה 

  אם לה= אל מה 

  החש כדם= הכח שמד = החמשדך = דמה חשב 

  שמכלה= שכל מה 

  =למד , כף, שין=  שכל

  נפש מלכדי= 

  )כלה(= ממש הלך = שהם לכם = מלה שמך 
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  ממש מכך= שמך ממך 

  ממש כך= שך מִ כמַ = שם ממך 

  ענשמה= עשה מן 

  הענשמה= עשה מנה 

  כעס שנה= עשה נסך 

  גאל לה= גלה אל 

  שמו פסל= שמו סלף = סוף שלם 

  סמל אדם= סלד מאם 

  סדם מכל= סמך למד 

  כל שמכם= כשם כמל = כלם ממש 

  'ה את ׁ= אתה 

  תכולאשר= תואר שלך 

  שכלתך ׁ =  שלך תך ׁ

  שמל שך= שם שלך 

  כאל ששר= אשר שלך 

  שחך שלב= שכל חשב 

  שצמח= שם צח 

  העם נשלם= עלם נשמה 

  סכנתך=  כנס תך ׁ

  המלצמא= מלה מצא 

  כחתי=  חי תך ׁ

  לא תמיד נכון לומר כל

  מצאתך= מצא  תך ׁ

  סתמאן= סמן  ׁ את ׁ

  שמחתהסר= שחרה סתם 

  הרנאמת= תאר מנה 

  אנת ברך= תאר בכן = ן באר תכ ׁ

  הסכנר= הכר נס 
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  רתככה=  הכר תך ׁ

  רתך כהן= ן הכר תכ ׁ

  המכשר= הכר שם 

  לעהשמס= שסע למה 

  עס שנה= עשה נס 

  דבר הוה= דו הברה 

  לחוד= חדלו =  חל דּו

  שכל מהרי= הרי לכם שמי 

  בשר כאל שמי התר= בשרך אל שמיה תר = שכל מהר + בראשית 

  

  =ואו , דלת=   דּו

  =אולדתו = 

  אל ודתו= 

  באר לאו שדיתי= אולדתו בראשית 

  לדה משלד= אי שלד = אל שדי 

  לדה מּו= דו מלה 

  בו תראה= תהו באר 

  אי מלה= אלהים 

  למדני הוא אי= אדוני אלהים 

  ואני מלדה אי

  אני דו אי מלה

  =יוד , אלף=  אי

  =אלד פיו = 

  אל פי דּו= 

  באר דתו לי אש פי= אל פי דו + בראשית 

  =שין , אלף, יוד, פה=  אש+ פי 

  נפשי דו אליפה= 

  הא ילד= אי לדה 
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  אל מדי= אדם לי = למד אי 

  לתלו ד= למד דו 

  אלד המח ׁ = אדם החל = מלה אחד 

  אלד מח ׁ = אדם חל = מלאחד 

  כנשמה= כנה שם 

  שאמרת= תאר שם 

  חרמו אותי= אחרי מוות 

  ממש ברכה= שם מרכבה 

  

  =למד , חית, הא=  החל

  חידת מלה= 

  האחד מלתי= אדם התחיל 

  =דלת , ואו, חית, אלף, הא, מם=  מהאחוד= חוה + אדם 

  אלי פתח מלה דו ואמת= 

  סמל ופה= סוף מלה 

 ממש יפתח= שם חם יפת 
  משיח מתף= ממשפחתי 

  שפתי מח= תשמח מפי 

  =הא , ריש, ואו, תף=  תורה

  הוא פירש אות= 

  =שין , ריש, יוד, פה=  פירש

  = ישרש פנהי דּו= 

  הרי נפשי דּו= 

  פדונו= פני דו 

  שנפדּו= נפש דו 

  עם מלה אות= עולם האמת 

  תורה מאל= תואר מלה 

  בכר נאה= האר בנך = כנה ברא 
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  כלה מח= מלה  כח ׁ

  חכם לה

  יברא= ביאר = אי בר 

  מלבי האר= יברא מלה 

  לבי אם הר= הר אב מלי 

  האר בר= ברא הר 

  =שמי התר 

  עצמי שלמד= שלד עצמי = דע צל שמי 

  דתו עץ שלם= שלד עצמות 

  שתל דו מעץ= עץ לדת שמו 

  דעת שמו צל= דו עצת שלם 

  דע צלמושת= דע שמות צל 

  אלד יש= אל שדי = לד אשי 

  בהרי אש= ברא היש 

  ימצא נולד= אדני צלמו 

  אדם ניצול לי דו מצאן

  למדנו= מנולד 

  דומצא מל ׁ ִ= צלמו אדם 

  למדו מצא= מל דו מצא 

  מלי דּו= ילמדו 

  למדהו= מלה דו 

  נוֹ מתכ ׁ דּו= כדמותנו 

  כתמונתו= כמותנו 

  זכרם נח ׁ =  נזכר מח ׁ= חכם רזן = ח זמן כר ׁ

  =חית , תיו, פה=  פתח

  יפה תפתח= 

  =ריש , תף, פה=  פתר

  פרש פת הרי= 
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  נחש כהר= ח שנה כר ׁ

  ת ׁ מפתח את ׁ= אמת תפתח 

  כח משפתם= מפתח ממך 

  =יוד , חית, כף=  כחי

  פיתחי כדו= 

  אולדת כף= כדו 

  שמר כח ׁ = ר מח כׁש= כרח שם 

  הצאן אמת= אנת המצא = אתה נמצא 

  אנת הכח ׁ = ח אתה נכ ׁ

  אבן אתר= אנת באר 

  תכן אחר= ח אנת כר ׁ

  חמר לבה= חבר מלה 

  תוך שמר= שמו כתר 

  ובי נשמה= שמו בינה 

  גלה דו שמו= שמו גדולה 

  שמו חכם= ו ממש כח ׁ

  שגם בו הרו= שמו גבורה 

  לו ממש תוך= שמו מלכות 

  לבשר כח ׁ = שכל חבר 

  שגע מהר= משה גרע 

  האבתי= בי אתה 

  האבתך= אתה בך 

  אין בי=  בי אני

  קומת אל= קול אמת 

  אתה אומר= רואה אמת 

  השאמת מתכ ׁ= אתה שמך 
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  ממש כתב= שמך  מתך ׁ

  כשפה= כ + שפה 

  לשפה והיא התכשפה' הוסיף כ

  שתל בו שם= שבת שלום 

  שותפך= כשף תוך 

  תכנס= נס  תך ׁ

  שמך לי מלה האר= אלהים שכל מהר 

  אלי הר= האר לי 

  מהר האל= מלה האר 

  הלב אמר= ברא מלה 

  השל ממך= השלם מך = שהמלכם = שמך מלה 

  אלי כמח ׁ = י מאל כח ׁ= אם כל חי 

  הלב אחר= האל חבר = בחר האל = ברא החל 

  שם יבא חי= חבא + משיח 

  גאל כעת= תגע כאל 

  באר מאת= ברא אמת 

  מצפנך אש= מצא נפשך 

  בא ראש= ברא אש 

  פני שם= מנפשי 

  טעו ורבו= ב ורע טו= ר + ו + טבע  ≠טבע עץ הדעת 

  אור לך= ר + ו + אכל 

  הטבע טוב ורע= טוב ורע 

  חמשממכל= חשמל ממך 

  שם של לב= שלב שלם 

  שבנה שלם= נשמה שלב 

  שם לב לך= שכל לבם = שלב כלם 

  נס כתר= כנסתר = תר + כנס 



 הצורף

 436

  ראש קוד= ש אור קד ׁ

  נחשב מהר= חבר נשמה 

  השם חבר= חשב מהר 

  גאל מהר= גלם ראה 

  חכם בשר=  בשר מכח ׁ=  חבר שמך

  בן רפא שש= בראש נפש 

  אל מח ׁ= אם חל 

  דמה אל= לדה אם 

  ועת חדה= חוה דעת 

  אם לכד אלהי מח ׁ = אם כל חי לאדמה 

  למד כח ׁ= מח לכד 

  ברא מח ׁ = מח באר 

  אל לכה די= אלהי לכד 

  שמך חל= חש כלם = כחשמל 

  שם כחל ׁ= מח שלך = כח לשם 

  אל בחר= ברא חל 

  שכל מח ׁ =  ם כח ׁ של= כחשמל 

  שמך חל+ כח לשם 

  =למד , חית=  חל

  חידת מל= 

  נס שמו פה= סוף נשמה 

  לך מח שלם= חשמל מלך 

  =למד , שין, כף=  כשף

  כפני שפה= 

  כאם תמה= כאמת מה = אתה ממך 

  מאורך= כו אמר 

  האותכ ׁ= כו אתה 

  כאמתם= ממך  את ׁ
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  אמתיה= מי אתה 

  בא מרם= במרמא = במאמר = באר מם 

  שמם יש= ממש יש = ם מיש ש

  אני שמם= אני ממש = שם מאין 

  משה תאם ׁ =  השם מאת ׁ

  שהמאמת מתִ = מאמתשה = ממש אתה 

  משם פאר= ממש רפא 

  מכם לשם= מלך ממש 

  האבה תוך= אתה ובך 

  האבה תעורי= תעברו אהיה 

  אהיה בודד = האבה דודי 

  האני שבפה= האבה נפשי 

  שף נסבל = שפן סבל = פסל בשן 

  חש אפל= פש אל ח

  צל אמא= מצא אל 

  ארץ נפש= ן ראש צפ ׁ

  שכל לדך= שכלדך = כד שלך 

  משיח לדת= מחלת שדי 

  )מהאלה הששי(מששי חי = משיח יש 

  משמש כח= שמך חמש 

  משיח= ישמח 

  =הא , למד, אלף=  אלה

  אל פה אלמד= 

  לד שמך= לכד שם 

  פאר ושר= פרש אור 

  אשר לכם= מכל ראש = שכל אמר 

  שמר אכל= ך אר ׁמשל 

  כשף לתר= שכל פתר =  לפרש תך ׁ
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  סתר פורה= ספר תורה 

  שלבוך= שכל בו 

  או לב= אל בו 

  יש בו= שבוי 

  אני בו= אין בו = אביון 

  שמי בם= בשמיו 

  בא שלם= ם אל בׁש

  בךשם לִ = שלבכם = בך שלם = שכל בם 

  חמר ביש= ם ריח בׁש

  חבר שמי= שמר בחי 

  ישבר מח ׁ = יבשר מח 

  טבע ממש= בשם טעם 

  מלך שנה= מנה שכל 

  נחשב מה= חשב מנה 

  של זכר= שכל רז 

  בשר פתח= פתח שבר = חשב פתר 

  =בית , למד=  לב

  לב תמיד= 

  חכם נר= כן חמר 

  חל מאר ׁ= חמר אל 

  מח שלבך= כח משלב = חשב מלך 

  שלב חכם=  שלם בכח ׁ=  משל בכח ׁ

  בדירתך= ביתך דרך  

  בי תך ׁ = ביתך 

  חש את ׁ  פה= שפה אחת 

  חדד באר= דבר אחד 

  בן נרפא אש= ברא נפש 

  ישו זמה= זהו שמי 
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  שכל מהר= ימהר שכלי = הרי לך שמי 

  בשר כאל שמיה תר= בשרך אל שמי התר = שכל מהר + בראשית 

  דמע התר= דעת מהר 

  מהנר משה= נשמה מהר 

  יהיה מח רם= רם יהיה חמ ׁ= חיים מהר 

  אמר הדת= מראה דת = אדם התר 

  פגש ענש= שגע נפש 

  ישמשנו מתוך= שני שמותיך 

  חמר שנשרה= שחרר נשמה 

  עולם משנה= עונש למה 

  עול נשמה= משנה עולם 

  נשמה אדע= נעשה אדם = הענש אדם 

  נעשה גשמי= ענשה גשמי = נשמה שגע 

  מאיש גדע= אדם שיגע 

  נשמה בצלענו= נעשה בצלמנו 

  טעו ורבו= טוב ורע 

  בא האור= הוא ברא 

  גאלן= גן אל 

  דע שם אם= שמע אדם 

  חל אש= חש אל 

  חבר אל= ברא חל 

  אשר לי= ישראל 
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  = נון , ואו, מם, דלת, קוף, הא=  מנקודה= הקדמון 

  = אומנות אל פו מנקודה = 

  אומנות פו אל הקדמון= 

  

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

  = י הגדול אומן מפו אמת לקונ= 

  = אלהים קנון גדול ומפו אמת = 

  = אות פו מגלה לנו מקום אדני = 

  = גלה מקום אדני אות פו מול נִ = 

  = אות אמן נולד פו מגלה יקום = 

  = אות גאלה נולד פנים מקומו = 

  =גאלת יקום נולדה פו מאומן = 

  =גאלת יקום נולדה פו מאמון = 

  =אומן מקום נולדה פו גאלתי = 

  =ום גאלה אמת פניו נולדו מק= 

  =יקום פתאום נולדנו מגאלה = 

  יקום פו אמת נולדנו מגאלה= 
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  = הנה אור מצותי = אני מצוה תורה = אמן ציוה תורה 

  =נוצר יהוה אמת = מתן אוצר יהוה = הנה מצותי אור = 

  =מציאות הנורה = רצון יהוה אמת = יהוה נוצר אמת = 

  =' ג+ והנה יוצר אמת = ' ג +הנה יוצר מאות = 

  =  'ג+ הנה ציור מאות = 

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

  =הנה יוצר מאות אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =אמן ציוה תורה אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =אני מצוה תורה אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =הנה אור מצותי אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =הנה מצותי אור אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =מתן אוצר יהוה אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =נוצר יהוה אמת אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =יהוה נוצר אמת אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =ת אדני פו היום יומי וגאלה קדושה רצון יהוה אמ= 

  =מציאות הנורה אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =הנה ציורו אמת אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =הנה ציור מאות אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  =צנור יהוה אמת אדני פו היום יומי וגאלה קדושה = 

  מי וגאלה קדושה מצאת נור יהוה אדני פו היום יו= 
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  =  'ג+ הנה יוצר מאות 

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

  =הנה יוצר מאות פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =אמן ציוה תורה פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =אני מצוה תורה פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =נה אור מצותי פו אדני אלהים וגילו יום קדושה ה= 

  =הנה מצותי אור פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =מתן אוצר יהוה פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =נוצר יהוה מאת פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =יהוה נוצר אמת פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =אדני אלהים וגילו יום קדושה רצון יהוה אמת פו = 

  =מציאות הנורה פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =הנה ציורו אמת פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =הנה ציור מאות פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  =צנור יהוה אמת פו אדני אלהים וגילו יום קדושה = 

  יום קדושה מצאת נור יהוה פו אדני אלהים וגילו = 
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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 

  =גאלה הפכים מפו מיד = 

  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 + יש ר, 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-וכנגד הכנגד הארץ והשמים , 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 , ןשי, אלף=  '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 -והקמור של הכיפה הוא ה יש-הקמור של הכיפה הוא ה

  .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

  .ושמור קמור כנגד יש הקמור שצורתו בכיפה זכרית כנגד איש

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= 

  

  הארץ והשמים) 5

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

  :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 

  =  אין מים מגדל השמים= 

  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= 

  

  ומאוםהמקום ) 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 = 

  אים אמת ושקר פו אין וישיהוה גאל מפל= 
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  מורכבות התורה

  

ה אין ויש בצורת כיפה "כפי שקב, תה חד הםה ואורי"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 

לעולם האין האמיתי משפטים ושפה שהם מקבילים , מילים, מאותיות

ו דברים אל, ומהם נוצרים המאורעות בעולם היש השקרי זהו היש מאין

שה שלום עלינו ועל כל ישראל וערמים והעושה שלום במרומים הוא 

המאורעות נוסחו מדעתו של הבורא בהתאם למה שצופן המקרה .  אמן

בעתיד בעולם היש לכן עולם האמת והאין נוצרו מעולם היש השקרי 

  .התורה והחלקיק האלוהי חד הם, תאם אל העתיד זהו האין מישובה

  

  מורכבות התורה

 
  שקר -יש                 האמת –אין 

  איש -זכר                 אשה –נקבה 

  ארץ - קמור                    שמים –קעור 

  המקום - גשמיות                 מאום –העדר 

  שךחֹ  -שמאל                 אור –ימין 

  

  מכיפה         

  פכיםה        

  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 = 

תורה מדעתו נוצרה מהאותיות הבורא רומז לנו כאן שה 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+ תי מדעו

  ) =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 .  שה הבריאההטקסט ותיאור מע, ההיסטוריים

מדעתו של הבורא נכתבה ממורכבות שמות האותיות עוד לפני 

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

כן -כמו, )אורעותוגם המ(הסתכל בתורה וברא עולם  –ל "שאמרו חז

שקר = תה חד הם גם התורה היא מאחדת אין ויש יה ואור"נאמר הקב

מאורעות קרו לאחר מכן בעולם הזה השקרי ונפגשו עם ה.  ואמת

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

  :פי שיוצא מהצירוף הבאכ

  =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 , יוגשם בעולם שקרי זהחו והכל יצא אל הפועל ואמיתי 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 = 

  תומעתידו יומי מיד לנו גאל= 

  )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= 

כן אמיתי של התורה זה יום מלדעת שהיום בעולם שקרי קורא מתו(

  ).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, זו של התורה תם יעודו של האדם בהבנת דרך

  

  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

_____________  

  =שקרנו ואמיתותו ידיעות התורה 

  =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 = 

  =יקר תורת דתו אין ויש יום יהוה ע= 

  =הנה מקורותי ושערי אותיות דתו = 

  דתותנו ועיקר תאורת שמי יהוה= 
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  מפתח המילים והמשפטים המפוענחים
  

  א
, 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
  293, 180, 155, 150, 118, 31 – ץ, ף
, 98, 36 – ת, ש, ר, ק, צ, פ, ע, ס, נ, מ, ל, כ, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א

355 ,364  
  390, 387, 384, 375, 370, 360, 318, 314 –ג  –ב  –א 
  19 –ת  –א 
  39 –ך ם ן ף ץ + ת  –א 

  243 –אב שומר 
  350 -אבגדה האמת 

  179, 54 –אבדה 
  48 -אבי 
  48 –אמי + אבי 

  87 -אבינו 
  82 –אברהם 

  350, 346 –אגדה בה אמת 
  143, 70, 49, 42, 36 –אדם 

  122 –ם אדֹ 
  432 -חוה + אדם 

  228 -אדם אמצע פו טהר 
  163 –אדם וינון 

  266 -אדם טהור 
  23 –אדם קדמון 

  112, 111, 35 –אדמה 
  353 -אדני 

  398, 313 –אדני אלי 
אדני אלי נועם עלינו כל מעשה ידינו כל מעלינו כל מעשה ידינו כל הנה 

  313 -הוא 
  274 - ניו מתים אדני ב

  274 -אדני ובנו מתים 
  323, 298, 207, 165, 62 –אהבה 

  350 -אהבה מאגדת 
  346 –אהבת אדם 

  409 -אהבת תורת המשיח 
  51 –אהיה 

  243 -אומר שב 
  229 –אונס לשעה 
  299 –אוצר אמת 
  299 –אוצרי אמת 
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  329 -אוקי 
  282, 164, 136, 97, 34 –אור 

  204 –אור אלהים 
  349 -אור אש 

  243 -אור בשם 
  86 - אור גלוי 
  412, 86 –אור גנוז 
  225, 224 – אור המח ׁ
  227 –ן בתכ ׁ אור המח ׁ

  258 –אור המשיח 
  325 -אור עם 

  179 –אור שפה 
  261 –אור תורה צעקה טעם חטא עבר 

  261 -עב טעם חטא אור תורה צעקה רָ 
  224 - אורה מתורה 

  97 –אורי 
  126 –אושר 

  243 -אושר בם 
  363, 265, 178, 175, 53, 50, 35 –אות 

  228 -אות במלה צער טמא 
  118 –אות גימל 

  227 –אות חכמה בנר 
  310 -אות פלא 

  196 -אותי גומל 
  159, 158, 107, 71, 34 –אחד 

  397, 170 –אחישנה 
  311 –אטום 

  431 -אי 
  182 -איכות 

  446, 445, 339, 338, 322, 175, 96, 87 –אין 
  87 –אין בו 

  354, 196 –בו מקום אין 
  181, 107 –אין ויש 
  186, 180 –אין יש 

  23 –אין סוף 
  151, 55 –אינו 

  103 -אינו גשום 
  186, 169, 146, 126, 34 –אינו הברה 

  222 -אינו ההבהרה 
  171, 126 –אינו חומר 
  283 -אינו חכם 
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  271 - אינו כלום 
  126, 103 –אינו מושג 
  306, 275, 254, 235, 169, 126, 121, 120 –אינו מקום 
  171 -אינו מרוח 
  170 -אינו סוף 
  126 -אינו שם 

  22 -איק 
  445, 444, 54 –איש 
  276, 63 –אל 

  362 –אל האין 
  363 –אל היש 

  331 -אל יהוה נשמר 
  259, 229 –אל עושה נס 

  437 -אלה 
, 202, 196, 190, 147, 146, 142, 136, 135, 94, 70, 55, 46, 17 –אלהים 

234 ,310  
    238 –אלהים אמת 
  257 -אלהים חש 

  250 –אלהים חש אמת 
  269 –אלהים משיח 
  404 -אלהים נמצא 

  306 -אלהים פו אמת 
  237 –אלהים שבר 

  56 -אלהים תהו אלהים 
  42 –אלוף 
  164 –אלי 

  237 -אלי המבשר 
  183 –אלי מהרוח 

  94 -אליהו 
  32 –אליהו הנביא 

  276, 151 –אלף 
  276 -דלת , אלף

  256 -אמון 
  239, 124, 37 –אמונה 

  283 - אמונה בעצם 
  48 –אמי 

  348 -אמיתי לו 
  265 -אמן בכח התורה 

  227 –תורה  אמן בכח ׁ
  441 -אמן ציוה תורה 

  401, 296, 107, 106, 55, 54 –אמת 
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  341 -אמת פו 
  263 –אמת פרץ שמט תורה 
  263 –אמת פרצת שם טהור 

  195 –אמת פתרנו חכמתי 
  263 –שם טהור  אמת צרפת

  409, 406 –אמת שבחתי התורה 
  195 -אמת תפרנו חכמתי 

  295, 213, 96, 75 –אנחה 
  412 -אני 

  87 –אני בו 
  196 –אני במקומו 

  392 -אני בעולם האמת 
  362 - אני הגאל 

  343 -אני השלם 
  186 –אני יש 

  195 –אני מפתח מתורתך 
  441 - אני מצוה תורה 

  273 - אני מת 
  128 –אני מתורה 

  290 –אני פו המצאת שמות 
  309 - אני קול 
  235 -אני קם 

  206 –אני שלך 
  343, 268 –אני שלם 

  91 –אנכי 
  358 –אנכי המשיח 

  360 -אנכי המשיח לעצמי 
  58, 24 – אנכי יהוה אלהיך

  208, 207 –אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים 
  271 -אנכי מולו 
  269 -אנכי מת 

  195 -אנכי מתורת מפתח 
  95 –אנקה 

  181 –ות אנׁש
  229 -אסון לשעה 

  91 –אפלה 
  195 -ן מחכמת תורתי אפ ׁ

  185, 184 –אפסי 
  166 –אצילות 

  85 –ארון 
  421, 245 –אש 
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  446, 444, 54 –אשה 
  181 -אשף תורה 

  234, 146, 79, 18 –את 
  57 –את ובהו מרחפת 

  286 –אתה מפתח 
  403 –אתה עצם תוך הנשמה 
  403 -אתה תוך עצם הנשמה 

  296 –אתם 
  
  ב
  390, 387, 384, 375, 370, 318, 314 –ד  –ג  –ב 
  19 –ש  –ב 

  323 -באין 
  250 –בבקשת שלום עצם התורה בך 
  250 –בבקשת תורה עצם השלום בך 

  274 -בדמיוני אני מת 
  143 –בה 

  284, 143 –בהמה 
  87 –בו 

  283 -בונא מעצמה 
  277 -בונה ממצא 

  247 -בורא 
  247 -בורא הברה מצא תורה 

  40 –בורא חשך 
  243 –בורא שם 

  261 –בורא תורה צעק טעם החטא רע 
  359 - בורר מנצח 

  227 –בחרתך אמונה 
  274 –בי מיד ינון אמת 

  329 –בי צמח הטוב השלם 
  343 -ביטול 

  219 –ביטול הזמן 
  220 –ביטול המצות 

  405 -ביטול הרוע 
  219 –ביטול עונש 
  300 - ביטול עצמי 

  219 -ביטול עצמנו 
  219 –ביטול שעון 

  274 - בימי אמונת דין 
  23 –בינה 

  134 –ביקום 
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  151 -בית 
  88, 86, 28 –בית המקדש 
  49 –בית מקדש 

  250 -בך מבקש שלום בעצת התורה 
  22 –בכר 

  293 -בכתב 
  256, 253, 137, 81 –בלל 

  137 -במגדל 
  138, 134 –במילים 

  274 -י אמת בני דמיונ
  227 –בנר 

  329 -בסדר 
  151 -בסופך 
  145 -בעדן 
  74 –בעיה 

  397 - בעיתה 
  294, 115 –בעל פה 

  187 –בעצם 
  283 - בעצם אמונה 

  250 –בעצם התורה בך מבקש שלום 
  267 -בעצמי 

  250 –בעצת התורה מבקש בך שלום 
  338 -בעת דור טועה 

  170 -בעתה 
  46 –בעתה אחישנה גימל 

  51 –בצלמו 
  78, 59 –בצלמנו 

  250 –התורה  בקש שלום בעצם בתך ׁ
  250 -בקשת שלום 

  411, 234, 147, 146, 17 –ברא 
  224 -א אש מצא אהבת תורה בר ׁ

  56 –ברא היתה ורוח 
  236 -ברא המקום 

  224 –א מצא האר אות השבת בר ׁ
  400 -ברא מצפנך 
  261 –בראנו חכם 

  305 -בראש התורה 
  408, 329, 234, 147, 146, 17 –בראשית 

  298, 259, 245 –בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 
  56 –בראשית והארץ תהום 

  303 –ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם 
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ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על 
  304 -דברי תורה 

  168 –בריאה 
  328 -ברית מוח בחי 

  197 – ברכה טובה מהמח ׁ
  246 -על תטמא נשמות בר

  37 –בשמים 
  167 –בתוכי 
  308, 307 –בתורה 

  227 –אור  בתכן המח ׁ
  
  ג
  390, 387, 384, 375, 370, 318, 314 –ה  –ד  –ג 
  19 –ר  –ג 

  42 –ג אות לי 
  49 –ג סופית 

  39 –גאולה 
  42 –גאולתי 

  362, 97, 63 –גאל 
  363 -גאל היש 

  42 -גאל פו 
  142, 74, 60, 27 –גאלה 

  330 -גאלה ושערי שמים 
  183 -גאלה חומרי 
  183, 99 –גאלה מרוחי 

  306 -גאלים פו האמת 
  139 -גאלת 

  118 –גאלת יום 
  339 –י גאנ ׁ

  23 –גבורה 
  296 -גבריאל 

  170, 73 –גדול 
  158 –גדולים 

  230 -ד גה ׁ
  44 –גואל 

  232 –ד גוֹ 
  348 -גומל אותי 

  63, 45 –גוף 
  120 -גורמי שפה 

  118 -גיל אמת 
  84, 28 –גילה 
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  300 - גילוי 
  348, 196 –גילוי אמת 
  324 - גילוי הקץ 
  324 -גילוי קץ 

  161, 151, 127, 120, 53 –גימל 
  67 –גל 

  84, 68 –גלה 
  322, 38, 30 –גלוי 

  181 –גלוי אמת 
  179 –גלוי אשף 

  186 -גלוי האמת 
  22 -גלש 
  53 –גלתי 

  127 –גם 
  127 –גם לי 

  145 -גן 
  144 – גן מקדם

  218, 157, 150 –גן עדן 
  413 -גנבו הארה 

  84 –גנוז 
  157 –גרעין 

  446 -גשמיות 
  446 –גשמיות העדר 

  
  ד
  390, 387, 384, 375, 370, 360, 318, 314 –ו  –ה  –ד 
  20 –ק  –ד 

  425, 168, 49, 33, 26 –דבור 
  426 -דבר 

  341 –דבר שלמה עולה 
  431 - דּו

  173, 123, 53, 44 –דודי 
  66 –דומים 

  344 -דומם צומח חי ומדבר 
  149 –דיבור 

  233 -דיה 
  183, ב147, 145 –דין 

  152 -דלת 
  27 –דמה 

  228 -מה פו צער טמא דִ 
  52 -דמות 
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  41, 29 –דמיון 
  396 - דמיונו 
  173, 114 –דממה 
  22 –דמת 

  266 –תורה  דע תך ׁ
  338 -דעו טבע תורה 

  267 –דעת חכם מקור ישועה 
  302 -טובה  דעת חכם עצה

  291 –דעת פה בעצם אות 
  295 –דעתי 

  302 -דעתך עצמה בטוחה 
  266 -דעתך תורה 

  264, 245, 211 –דרך עץ החיים 
  144 –דרש 
  169 –דת 

  251 –דת האדם 
  367 - דת האין 
  367 -דת היש 
  321 -דת משה 

  266 –דת עמך מתורה 
  320 -דתות 

  47 –דתי 
  195 –דתך האמת ושקר 

  
  ה
  390, 387, 384, 375, 370, 318, 314 – ז –ו  –ה 
  20 –צ  –ה 

  152 –הא 
  186 - האבן יורה 

  79, 34 –האדם 
  79 -האדמה 
  59 –האהבה 

  409 -האום תם השתבחתי 
  225 –האומר 

  247 -האוצר אמת בו הבררה 
  349, 78 –האור 

  342 -האור הגנוז 
  195 - האור משתק דתך 

  354, 131 –האושר 
  226 -האות 

  186 -ל האות גימ
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  157 –האחד 
  344 -האטום 

  340, 335, 182, 73, 66 –האין 
  324 -האין טוב 
  106 –האיסלם 

  444 - האיש 
  444 -האיש והאשה 

  258, 142, 40 –האל 
  330 -האל ושערי שמים 

  183 –האל חומרי 
  250 -האל משיח אמת 
  242 -האל עושה רוח 

  194, 80 –האלהים 
  91 -האלף 
, 306, 296, 187, 173, 141, 134, 107, 73, 64, 45, 43, 16, 15, 5 –האמת 

309 ,393 ,394 ,397 ,401  
  350, 346 –האמת אבדה 

  133, 132 –האמת ביקום היא הסדר במילים 
  346 –אבדה ' האמת ג

  446 -האמת והשקר 
  204 –האמת מרבה צורה רבה 

  409 -האמת שבחה תורה 
  406 -האמת שבחה תורתי 

  180 –האמת שורה 
  181 - ות ׁשהאנ

  109 –האפס 
  185, 109 –האפסי 
  413 -הארה 
  146, 114 –הארן 
  445, 444, 235, 18 –הארץ 

  198 –הארץ המות 
  445 -הארץ והשמים 

  57 –הארץ פני תהום 
  349, 201, 198, 163 –האש 

  195 –האש קדם תורתך 
  444 -האשה 
  91 –הבית 
  254 –הבל 

  413 -הבראשרה 
  177, 174, 53, 34 –הברה 

  197 –הברה טובה מחכם 
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  308, 307 –הברות 
  172, 85 –הברית 

  266 - ר מצא בם התורה הבר ׁ
  65 -הגאה 
  74, 60 –הגאל 

  142, 69, 30 –הגאלה 
  367 -הגדת אין 
  367 - הגדת יש 

  365, 167, 29, 5 –הגיון 
  90, 44 –הגימל 
  59 –הגלוי 

  135 -הגשמה 
  125 –הגשמי 

  416 -הד 
  341 –הדבור של המעלה 
  341 -הדבר השלם עולה 
  341 - הדבר של העולם 

  69 –הדג 
  69 –הדומים 

  266 –הדור טמא 
  358 -הדיבור הראשון 

  90 - הדלת 
  394, 361, 60 –הדמיון 

  310 –הדמיון מרצון 
  338, 337 –הדעת טוב ורע 

  80, 71 –הדרך 
  177, 174, 73, 61, 44, 43, 31, 29 –הדת 

  202 - הדת בו השקר 
  202 -  הדת שבו קרה

  90 –ההא 
  222 –ההבהרה 

  242 -הוא החל רועש 
  242 –הוא שחר עולה 

  262 -הוא שמר 
  90 -הואו 
  23 –הוד 

  278 - הודע 
  209 -הודעה עברית 

  47 –הוה 
  180 -הותרה אשמה 

  90 –הזין 
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  444 -הזכר 
  332, 214, 27 –הזמן 

  281 – הזמן נוצר פה ׁ
  282 –הרצון  הזמן פה ׁ

  351 –הזמנת המפתח 
  350 -זמנת מפתח ה

  177 - הזרע 
  300, 186, 183, 124, 109, 103, 102, 101 –החומר 

  180 –החומר יש 
  222 -ך העץ החומר ת ׂ

  183 –החומרי גאל 
  334, 309, 306, 284, 249, 205, 194, 185, 109, 102, 100, 4 –החומרים 

  83 –החטא 
  335, 334 –החטא מורד 

  261 –ב טעם אור תורה החטא צעק רעֵ 
  277 -החי מת 
  76 -החידה 
  413, 77, 73 –החיים 

  197 –החיים הטוב 
  245 -החיים לנצח 

  90 –החית 
  197 -החכם מרבה הטוב 

  432, 64, 52 –החל 
  192 –החק 
  208 –שוטה  החק ׁ

  218 -החשך שם עוצמה 
  252, 74, 45, 33 –הטוב 

  272 -הטוב חי 
  270 -הטוב מת 

  90 –הטית 
  334 -הטלית 

  260 - ף תורתך רֻ הטעם לי צ
  260 -רפי תורתך הטעם לצֻ 

  134 -היא 
  106 -היהדות 

  90 -היוד 
  69, 65, 41 –היום 

  331, 330 –היום שמע ישראל 
  137 –הילה 

  331 - שנו הילה מרא ׁ
  66 –הימים 
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  198 -הימים המשיח 
  109 –הימים פו 

  327 -היעוד 
  285, 139, 74, 36 –היקום 

  207 -היקום שלך 
  335, 171 –היש 

  323 –היש רע 
  367 - הישג דת 
  30 –היתגלות 

  201 - הכאב 
  80 –הכבד 

  117 –הכבוד 
  307 -הכור 
  68, 25 –הכח 

  161 -הכלוא 
  344, 161, 80 –הכלום 

  244 -הכלום טוב לך צער 
  176 -הכעס 

  89 - הכף 
  61 –הכרה 

  203, 202 –הכרובים 
  85 -הכתב 

  45, 43 –הלב 
  76, 28 –הלדה 

  232 –לה הָ 
  239 –הוא אכבר  הלה

  410 - הלה תפתח פני 
  114, 113 –הלחת 

  335, 311 –הלל 
  89 –הלמד 

  251 -המאום 
  122 –המבול 
  353 -המגדל 

  16 –המדמה 
  278 –המודע 

  341, 334, 333 –המוחלט 
  344 - המולך 

  141 –סר המּו
  281, 278 –המועד 
  156, 77, 72 –המות 

  197 –המות הרע 
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  220 -המות יצל טוב 
  85 -ת שמע המו

  264, 60, 28 –המזל 
  287 -המזריע 

  123, 103, 62, 43, 16, 15 –המח 
  197 -מרכבה טובה  המח ׁ

  107 –המחובר 
  258, 245, 227 –המחשבה 

  409 -המחשבה את תורתי 
  73, 69 –המילים 

  96 –המים 
  124 -המלך 
  89 –המם 

  297 -הממשי 
  283 -המנבא עצמו 

  126 –המנהיג 
  127 -המנצח 

  186, 108 –עורב המ
  140 –המפתח 

  265 –המפתח פורץ הטבע 
  265 -המפתח צרוף הטבע 

  194 -המפתחות 
  131 – המפתחת ׁ
  301 -המצאנו 

  266 –המצאנו שמים 
  290 -המצאת שמות 

  30 –המציאות 
  124 –המצמיח 
  194 -המקדש 
  281, 251, 193, 128 –המקום 

  236 –המקום ברא 
  446 -המקום ומאום 

  331, 194 –המקומות 
  292 –המקור 
  332 -המרחב 

  121 –המרכבה 
  369, 367 –המשגיח 
  125 -המשיג 
  369, 367, 108, 105, 81, 48, 41, 30 –המשיח 

  358 -המשיח איכה 
  86 -המשכן 
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  85 –המשמעות 
  118 -המשפט 

  71 -המת 
  64 –המתים 

  356 -הנאה 
  292 –הנביא 

  399 -הנביא הפורץ מעמך 
  334 –הנגן 
  394 –הנה 

  441 - הנה אור מצותי 
  331 –הנה אורי שלם 

  356 -הנה אני 
  334 -הנה בא משיח 

  186, 146 –הנה בי אור 
  222 -הנה בי האורה 
  222 –הנה ברא יהוה 

  442, 441 –הנה יוצר מאות 
  331 -הנה לי שם אור 

  266 -הנה מוצא שמים 
  266 -הנה מוצאי ממש 
  193 –הנה מצאת שבת 
  441 - הנה מצותי אור 

  408 -הנה פו נסים 
  408 –הנה פו סימן 

  441 - הנה ציור מאות 
  193 –הנה שבצת אמת 

  394, 311, 310 –הנהג 
  29 –הנולד 

  89 –הנון 
  184 -הנוצרי 
  42 -הנחש 

  22 –הנך 
  182 -הנכון 
  176, 163, 67 –הנס 

  139 –הנסים 
  253 -הנסתר 

  39 -ת  –הנסתר של א 
  396, 162, 27 –הנפש 
  126, 83 –הנצח 

  106, 105 –הנצרות 
  444 -הנקבה 
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  349 -הנר 
  395, 352, 349, 162, 27 –הנשמה 
  122 –הסדור 
  141, 134 –הסדר 
  305, 286, 161, 155, 82, 70, 51 –הסוד 
  65 –הסוף 

  185 –הסופי 
  332 - הסיבה 
  176, 139, 127 –הסימן 
  93 -הסלת 
  89 –הסמך 
  184 –העברי 
  446, 283 –העדר 

  285 – העדר מקום
  341 -העולה דבר שלה 
  252 -העולה חשה אור 

  139, 126, 82, 74, 36 –העולם 
  341 - העולם שבר לדה 

  326, 215 –העונש 
  357 -העוקר מדמיון 

  252 -העושה רוח האל 
  89 –העין 

  357 -העיקר מדמיון 
  71 –העץ 

  222 –ץ כתר המוח הע ׂ
  261 -העצה בתוך הדת טעמה עקר 

  105 –העצם 
  184 –הערבי 
  186 –הערוב 
  323 -העשיר 
  78, 68 –הפלא 
  89 –הפה 

  443 -הפכים 
  173, 79, 72, 28 –הפנים 
  65 –הפסגה 
  94, 93, 92 –הפסלת 

  179 -רוש הפִ 
  169, 68, 36 –הפתח 

  301 -הפתעה 
  89 –הצדיק 
  172 –הצורף 
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  172 –הצורף זהב 
  172 –הצורפים 

  172 -הצורפים זהב 
  29 –הצלחה 
  83 –הצלם 

  220 -צלם וטובתי ה
  123 –הצמח 
  145 –הצפון 
  238 -הצרוף 
  59 –הקבלה 
  440, 83 –הקדמון 

  366, 137 – הקדׁש
  202, 199 –הקדש בתורה 

  88 -הקוף 
  149, 42 –הקץ 
  168 –בן הקר ׁ
  416 -הר 
  201, 200 –ש הרא ׁ

  247 -הרב מצא בורא התורה 
  156 –הרגש 
  78 –הרוח 

  252 -הרוח העושה אל 
  242 -ה אל הרוח עוש

  222 –ך העצם הרוח ת ׂ
  270 –הרוע חי 

  357 –הרוע ימי קדם 
  405 - הרוע לי טוב 

  274, 272 –הרוע מת 
  157, 82 –הרז 

  242 -הרז הגאון 
  88 -הריש 
  74, 45, 32 –הרע 

  242 –הרע מת 
  399 -א מצוה בני עמך הרפ ׁ

  328 –הרצון 
  399 - הרצון יפה בא מעמך 

  310 - הרצון מדמיון 
  207 –שלך  הרצון

  336 - השבת 
  178 –השגה 

  257 –השגחה 
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  367 - השגי דת 
    178 –השגתי 
  341 -השופט 

  88 -השין 
  43 –השכל 

  72 -השלום 
  353, 44 –השלם 

  237 -השלם יברא 
  175, 157, 26 –השם 

  180 –השם התאור 
  212 -השם נטע חוקי 

  180 -השם תאורה 
  166, 76 –השמות 
  446, 445, 297, 235, 146, 18 –השמים 

  198 -השמים החיים 
  57 –השמים וחשך על 

  163 –השן 
  326, 215 –השעון 
  62 –השפה 
  393, 366 –השקר 

  409 -השתית האבת חומר 
  180 -התאור משה 

  178 -התגלות 
  178 –התגלית 

  252 -התוכן 
  393, 342, 142, 35, 31 –התורה 

  241 -התורה אור 
  113 -התחל 
  88 –התיו 

  324, 311 –התינוק 
  324, 311, 215, 83 –התיקון 

  190, 123 –התכלית 
  107, 65, 64 –התמים 

  81 –התפילה 
  335 –התפילין 
  336 - התפלין 

  177, 167 –התפשטות 
  
  ו
  390, 387, 385, 375, 370, 318, 314 –ח  –ז  –ו 
  20 –פ  –ו 
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  152 -ואו 
  92 –ואימות 

  235, 146, 18 –ואת 
  57 –ואת על פני 
  328, 324, 273 –ים ובחרת בחי

  274 –ובחרת במות 
והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני 

  299 –המים 
  441 - והנה יוצר אמת 

  116 -וחשך 
  136, 135, 26 –ויאמר 

  34 –ויאמר הראני נא את כבדך 
  212 -ויאנחו ויזעקו שועתם צעקתם נאקתם 

  282, 199 –ויהי אור 
  147 - ויטע 

  94 –וישתבח 
  270, 187 –ויתעצב 

  322 -ולי 
  118 -ולי אמת 
  37 –ולשמרה 
  450 -ומיעדת 

  357 -ומעץ הדעת טוב ורע 
  22 –וסם 

  278 –ועדה 
  450 -ועוד תם 

  262 –ש ועת עמך מרוח הקד ׁ
  402 - וריטה

  234 –וריתה 
  
  ז
  390, 387, 385, 375, 371, 360, 318, 314 –ט  –ח  –ז 
  20 –ע  –ז 

  35 -זאת 
  35 –זאת חקת התורה 

  364 -זה יעבור 
  221 -זה מחומר פשוט 
  221 –זה פשוט מחומר 

  243 –זה שלוב 
  243 -זהב שלו 

  136 –זוהר 
  152 –זין 
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  246 - זכור 
  259, 246, 58, 24 –זכור את יום השבת לקדשו 

  291 –זכות 
  444 -זכר ונקבה 

  214, 48 –זמן 
  220 - זמן הקץ 

  22 -זען 
  295, 95, 75 –זעקה 

  209 –זעקות עם קץ ועת שמחה 
  251 –זרע מתחרה 

  
  ח
  390, 388, 385, 375, 371, 318, 314 –י  –ט  –ח 
  20 –ס  –ח 

  285 -חבר 
  231 -חג שב 

  128 –דה חִ 
  176 - חדש 
  55, 42 –חוה 

  184, 50 –חומר 
  409 - חומר השתית 
  183, 99 –חומרי גאלה 

  122 –חונן 
  393 -חוסם תפלתי 

  37 – חושב טוב
  140 –חזון 

  151, 94 –חי 
  182 -חיבור המקום 

  75 -חידה 
  325, 173, 101, 100, 39, 38, 32 –חיים 
  152 –חית 

  218 –חכם צוה שם שעה 
  267 -חכם תורה שיודע עומק 

  140, 23 –חכמה 
  300 -העולם ואמת , תורה, שפה, חכמה

  130 –חכמה לי 
  267 –חכמת המת תקבע 

  436 -חל 
  93, 92 –חם 
  93, 92 –יפת + שם + חם 

  128 -חמדה 
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  291, 23 –חסד 
  393 -חסם תפילות 

  22 –חפף 
  91 –חפץ 
  112 –חק 
  264 -הדבור  חק ׁ
  228, 225 –רוש לפִ  חק ׁ

  192, 35 –חקת 
  263 -חקת האמת בטח מהנס 

  262 - חקת הנס לבטח מהאמת 
  189, 179 –קת התורה חֻ 

  267 -חקת מת מכה עת 
  262 –חקת נס המלה בטח אמת 

  267 -חקת עת מכה במת 
  258, 246, 231 –חש 
  189 –מת + חש 

  269 -חש אלהים 
  250 –חש אלהים אמת 
  252 -חש האור העולה 
  242 –חש האור עולה 

  272 – חש הברכה
  274 - חש המות 

  272 –חש המות הרע 
  272 - חש הקללה 

  272 - חש הרע
  271 –חש חי 

  274 -חש חיים 
  272 - חש טוב

  271 -חש כלום 
  271 -חש מאום 

  250 –חש מאימת האל 
  257 –חש מי האל 

  271 -חש מת 
  193 –חש סיום פלא 
  195 –חש פו האמת 

  260, 231 –ב חׁש
   258 –ב וקיצורה חׁש

  279 –שב עצמו מאום ח ׂ
  409 -חשבתי התורה אמת 

  193 -חשים סוף עולם 
  97 -חשך 
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  83 –חתן וכלה 
  
  ט
  391, 388, 385, 375, 371, 319, 315 –כ  –י  –ט 
  21 –נ  –ט 

  265 -טבע העץ לפרש פו 
  261 –טבע הצעקה התורה דת עמך 

  265 –טבע מפצח פה תורה 
  243 –מהר שכל דעת חכמה  טבע מרכבה נקצר ׁ

  265 -טהור מפצח פה בעת 
  263 - טהור מצרף שפת אמת 
  263 -טהור פרצת שם אמת 

  228 –טהר פו עצם אדם 
  260 - ר פתר תוך לעצמי טה ׁ

  37, 32 –טוב 
  346 -טוב ורע 
  343 -טוב לי 

  219 -טובי לנו מעץ 
  110 –טועה 

  208 -טועה שחק 
  152 –טית 

  263 - טמא מצרף שפת תורה 
  263 -טמא פרץ תורת השם 

  246 –ם טמן אש בתורת על ׁ
  275 - טעם המצות 

  261 -טעם העצה העקרה בתוך דת 
  261 -טעם העצה עקרה בתוך הדת 

  260 - קר העִ  טעם העצה תוך הדת
  241 -טעם עץ תורה עץ שכל 

  220 -טעם קדמוני 
  192 -טעמי המצות 

  22 –טצץ 
  
  י
  391, 388, 385, 375, 371, 361, 319, 315 –ל  –כ  –י 
  21 –מ  –י 

  94 –יגדל 
  264, 245 – ידע יצר חכמה

  235, 26 –יהודי 
  293, 190, 52 –יהוה 

  399 –יהוה ברא עם מצפנך 
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  399 –ך יהוה ברא עם םץףן
  399 -ע נברא מפצך מ ׁגיהוה 

  331 -שלם  יהוה נאר ׁ
  266 –יהוה נמצא ממש 

  287 -יהוה שמר אותיות מצפנך 
  136 –יהי 

  278, 200 –יהי אור 
  150 –יהי שפה 

  152 –יוד 
  301 -יודע עתיד 

  121 -יוהרה 
  169, 128, 71, 49, 30 –יום 

  163 –יום אדננו 
  126 –ש יום אנֹ 

  348, 196 –יום גאלתי 
  450, 448 –יום דעת 

  165 - יום האמת 
  86 –יום וזמן 
  448 -יום עדת 

  191 –יום קדום 
  283 -יום קדמון 

  192 –יומי קדמוני 
  219 -יומנו עץ בטל 

  40 –יוצר אור 
  174 -יזכור 

  160 -ילד 
  159 -ילדו 
  84 –ילה 

  309 –סוף  ים
  343 -ימי 
  412, 143, 85 –ינון 

  101, 23 –יסוד 
  250 –אדם יעוד ה

  448 -יעודתם 
  82 –יעקב 
  93, 92 –יפת 

  266 -ם הנשמה יצא מּו
  82 –יצחק 
  168 -יצירה 
  29 –יקום 
  165, 68 –יראה 
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  110 –ירושלים 
  121 –ק ירֹ 

  446, 445, 322 –יש 
  323, 108 –יש אין 

  445 -יש ואין 
  359 -יש כח נימצא לי העם 

  171 -יש רוח 
  200, 171, 119, 111, 110, 47, 32, 26 –ישראל 

  450, 448 –יתד עמו 
  
  כ
  21 –ל  –כ 
  391, 388, 385, 375, 371, 319, 315 –מ  –ל  –כ 
  392, 389, 386, 376, 373 –ן  –ם  –ך 

  217, 21 – ך ם ן ף ץ
  58, 24 –כבד את אביך ואת אמך 

  117, 72 –כבוד 
  194 -כבוד יהוה 

  34 –כבודך 
  78, 59 –כדמותנו 

  307 –כור מחצבה 
  411, 148 – ח ׁכ

  227 –אור במתנה  כח ׁ
  273 - כח הדמיון 

  260 –הטבע העוקר עולמך  כח ׁ
  345 -כח העץ בעולם 

  37 –כח טבע 
  260 - כח טבעך העוקר העולם 

  130 –כח מילה 
  218 –כח מצוה שם שעה 
  218 -כח משה צוה שמע 
  218 –כח משה שצוה עם 

  365 -כח סדר שפתי טובע זמן קץ גאלה 
  365 -ע שפות זמן קץ גאלה כח סידר טב

  260 -עולמך העוקר הטבע  כח ׁ
  248, 239, 222 –עצם התורה  כח ׁ

  195 –כח פנים תורת אמת 
  434 - כחי 

  283 -כחי אומן 
  122 -ל כחֹ 

  148, 48 –כיסא 
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  398, 313 –כל הנה הוא 
  398, 313 –כל מעלינו 

  398, 313 –כל מעשה ידינו 
  270, 70, 38, 26 –כלום 

  291 - כלי התורה
  182 –כמות 
  182 –כמותי 
  405, 291 –כמנפץ 

  422 -כן 
  175 -כספו 

  152 –כף 
  341 –כשוף העם 

  436 -כשף 
  39 –כשפתן 

  167 - כתב 
  51 –כתוב 
  167 –כתובי 

  195 –כתר האדם שותק 
  291 –כתר והילה 

  
  ל
  391, 388, 385, 375, 371, 319, 315 –נ  –מ  –ל 

  58, 24 –לא יהיה לך אלהים אחרים 
  58, 24 –לא תגנב 

  24 –לא תחמד 
  59 -לא תחמד בית רעך 

  58, 24 –לא תנאף 
  24 –לא תענה 

  59 - לא תענה ברעך עד שקר 
  58, 24 –לא תרצח 

  58, 24 –לא תשא את שם יהוה לשוא 
  362 -לאב 

  229 –לאל כוח שפה 
  438 - לב 

  122 –לבן 
  256, 253 –לבנה 

  229 -לגאל כוח שפה 
  169, 76 –לדה 

  210 –לדעת טוב ורע 
  264 -לדעת צורתך 

  293, 148, 137 –לדת 
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  84 –לה 
  228 –לה באמת צער טמא 

  322 -לוי 
  224, 220 –לטעום מהקץ 
  331 –לי אור נשמה 

  348 -לי אימות 
  291 -ליהוה כתר 

  330, 113 –לימוד 
  412 -לכד שמך 

  67 - למגדל 
  276, 269, 158, 153, 45 –למד 
  276 –דלת , מם, למד
  362 -ר למּו

  79 –לעבד 
  79 -את האדמה  לעבד ׁ

  145, 37 –לעבדה 
  341, 332 –לעבדה ולשמרה 

  99 –לעם 
  105 -לעמל 
  297, 41, 33 –לשון 

  348, 347, 327 –לשון הרע 
  347 - לשון טובה 

  145 –לשמרה 
  
  מ
  391, 388, 385, 376, 371, 361, 319, 315 –ס  –נ  –מ 
  392, 389, 386, 376, 373 –ף  –ן  –ם 

  346 -מאהבת אגדה 
  446, 279, 270, 254, 251, 169, 76, 72, 52, 26 –מאום 

  254, 160, 141 –מאומה 
  224 - מאור התורה 

  171 –מאור ינוח 
  335, 333 –מאחד טהור 
  335 -מאחד רהוט 

  130 -מאין 
  76 -מאל 

  63 –מאמר 
  120 -מאצילות 

  100 –מאש 
  119 -מבריאה 

  269, 203, 164, 158, 148, 121, 67, 45, 36 –מגדל 
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  353 -מגדל מילים 
  38 –מגדלי 

  399 -ני פה האור בעצמך גמ
  173 –מדמה 

  275 -מדמה חיים 
  273 –מדמה מות 
  273 –מדמין מות 

  448 -מדעותי 
  52 –מדתו 

  127, 120, 84 –מה 
  277 -מה נמצא בו 

  225, 186, 125, 104, 102, 100 –מהאור 
  432 - מהאחוד 

  125, 123 –מהאמונה 
  138, 106 –מהאמת 
  138 -מהאמר 
  129 -מהארון 
  129 -מהברית 
  121 -מהברכה 
  103 -מהגאל 
  84 –מהגנוז 
  125 –מהדין 

  141 -מהדממה 
  118 -מהדרש 

  178, 175, 110, 83 –מהות 
  268, 15 –מהות החיים 

  119 –מהזהב 
  285 -מהחבר 

  162 -מהחופש 
  95 –מהחלום 

  161 -ש מהחפ ׁ
  91 –מהחשך 
  99 –מהטוב 

  265 -רע  מהטוב פצחת פה ׁ
  64 –מהיום 
  140 - מהכח ׁ

  119 –מהכסף 
  129 -מהכרובים 

  113 –מהלחת 
  162 -מהלשון 
  138 -מהמדבר 
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  99 - מהמוסר 
  102, 50 –מהמח 

  129 -מהמנורה 
  117 –מהמשיח 
  129 -מהמשכן 

  118, 88 –מהסוד 
  120 –מהפירוש 
  138 -מהפנים 
  118 –מהפשט 
  140 -מהפתח 
  124 –מהצמח 

  129 -דש מהקֹ 
  72 –מהקץ 

  300, 186, 124, 109, 103, 101 –מהרוח 
  180 –מהרוח אין 
  306, 284 –מהרוחים 

  88 –מהרז 
  119 –מהרמז 
  125 –מהרע 

  265 -טוב  מהרע פצחת פה ׁ
  117 -מהשטן 

  95 –מהשינה 
  138 –מהשיר 
  156 - מהשפה 
  141, 138 –מהשקט 

  138 - מהתבונה 
  139, 123, 112, 98 –מהתורה 

  255 -מהתחרות 
  72 –מהתיקון 
  185 -מהתמים 

  61 –מודע 
  61 –מודעות 

  171 –מוחי נאור 
  233, 230 –נדיה מוֹ 

  62 –מונח 
  144 - מוסר 
  280, 195, 140 –מועד 

  263 –מוצר טהר שפת אמת 
  447 -מורכבות התורה 

  142, 104, 63, 61 –מושג 
  325, 77 –מות 
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  48 –מזבח 
  130 -מזעזוע 

  38 –מח אבדה 
  195 –מח אמת פותר תכני 

  285 -מחברה 
  128 -חדה מִ 

  44 –מחי 
  50 –מחידותי 

  95 –מחלום 
  126 –מחנו אורי 

  409 -מחשבה אתה תורתי 
  409 -מחשבתי אתה תורה 

  221 -מטה זו שפת שת 
  221 -מטפשות זה שת 

  159 –מיד 
  274 –מיד בני אמונתי 

  400 -מיהוה ברא כמנפץ 
  159 - מיום 

  109 -מיום יפה 
  100 -מיומי 
  62 –מיומך 
  309 –מיוסף 

  449 –מיועדת 
  297 -מיכאל 
  322, 237, 199 –מילה 

  237 –מילה בראש 
  331 - מילה ראשונה 

  256 -מילותי 
  77 –מילים 
  127 -מימים 

   119 –מיצירה 
  311 -מיש ואין 

  246 –עצם תורה  מכח ׁ
  443 -מכיפה 

  426 -מל 
  142, 33 –מלה 

  51 -לך מ
  23 –מלכות 
  147, 63 –מלים 

  158 -מלמדים 
  67 –מלתי 
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  153 - מם 
  67 –ממגדל 

  195 –ני ממח פותר את תכ ׁ
  266 -ממך דעת תורה 

  63 –ממלים 
  227 –מנבא כח תורה 

  283 -מנבא עוצמה 
  283 -מנבא צוה עם 

  125 –מנהיג 
  164 –נחה מִ 

  245 -מנעתי תעלומה 
    158 –מנצח 

  440 -מנקודה 
  129, 50 –ד מסו

  449, 448 –מעדותי 
  280 - דנּומע ׁ

  209 -מעוז משה קץ חק תעתוע 
  126 –מעולה 

  399 -מעמך אהב פה רצוני 
  298, 294 –מעץ הדעת מפתח אור 

  187 –מעצב 
  267 –מעציב 

  399 -מעצם הפרה אנכי בו 
  283 - מעצם נבואה 

  192 -מעשה בראשית 
  192 -מעשה מרכבה 

  119 –מעשיה 
  449, 448 –מעתידו 

  411 -מפי אלהים 
  396 -מפני 

  117, 99 –מפניו 
  244 -מפרש סוד בתורה 

  221 –מפשט זה שותת 
  221 -מפשט זה שתתו 

  168, 160, 46 –מפתח 
  397, 396 –מפתח גאלה 

  393 - מפתחי סולת 
  224 –מצא את האור ברא השבת 

  228 -מצא עורלה תטמא 
  204 –מצא תורה מרבה הברה 

  399 -ה ע ׁגמצאונו בפרה 
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  277 -מצאנו במה 
  249, 225, 179 –מצאנו משיח 

  299 -מצאת אור 
  239 -מצאת אש מהתורה 
  239 –מצאת מהתורה אש 

  263 - מצאת מטהר שפותר 
  263 - מצאת מטהרת פרוש 

  240 - מצאת מפורש 
  263 –מצאת שם פותר טהר 
  263 –מצאת שם פטר תורה 

  299 -מצאתי אור 
  259, 226 –מצאתי שם נשמתי 

  240 –רוש מצאתם פֵ 
  277 -מצב אמונה 

  81, 44, 26 –מצוה 
  257 –מצוה שבת 

  291 –מצות דעת בפה 
  441 -מציאות הנורה 

  403 -מציאותי 
  344 -מצמח דוד בו חומרים 

  145 –מצפנך 
  147, 29 –מקדם 
  137 -מקדש 
  446, 87, 41 –מקום 

  403 -מקום אלהים 
  292 –מקור 
  215 -מקרה 
  184   - מרוח 

  409 -וח תשתית האבה מר
  105 –מרחפת 

  174 –מריח 
  278, 277 –מרצון 
  157 –משה 

  358 -משה אני כח 
  237 -משה ברא לי 

  213, 212, 210, 209 –משה נטע חוקי 
  341 -משה עולה לדבר 

  218 -משה שכח עוצמה 
  168, 116, 32 –משוגע 
  49, 33, 32 –משיח 

  257 -משיח האל 
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  193 -משיח סוף עולם 
  85 –ות משמע

  221 –משפט זה שותת 
  221 –משפטו זה שתת 

  287 -משפתך יצרנו יהוה ואמת 
  182, 41 –מתוכי 

  290 - מתוצאת השם 
  290 -מתוצאת משה 

  121 –מתחילה 
  393 -מתחילת סוף 

  113 –מתחלה 
  253, 125 –מתחרה 
  330 –מתינוק 
  449, 448 –מתיעוד 
  330 -מתיקון 

  195 –מתכני מפתח אור 
 441 - יהוה מתן אוצר
  225, 92 –מתפתח 

  267 –קה בחכמת עת מתֻ 
  
  נ
  391, 388, 385, 376, 372, 319, 315 –ע  –ס  –נ 
  392, 390, 386, 376, 373, 361 –ץ  –ף  -ן 

  295, 213, 75 –נאקה 
  323 -נביא 

  274 -נביא דתי ממני 
  186 –נביא הורה 

  334 -נביא השמחה 
  274 -נביא ודתי ממני 

  196 –נביא ומקום 
  236 –נביא קם 

  256, 253 –נבלה 
  225, 186, 169, 146, 126 –נברא יהוה 
  400 -נברא מפצך 

  130 –נבראה מהברה 
  354 -נגאלתי 

  326 –נגד עין הרע 
  354, 352 –נולד 

  153 –נון 
  398, 313 –נועם עלינו 

  280, 278 –נוצר 
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  303 –נוצר העת 
  441 - נוצר יהוה אמת 

  279 –נוצר מקום 
  359 –מרחב נוצר 

  407 -נוצרה אמת 
  235 - נוצרי 
  91, 54 –נחש 

  212 -ניגאלנו 
  143 –ניגון 

  399 – נימצא בך פרה געה מּו
  399 -ע הברכה מ ׁגנימצא פה 

  212, 209 –ניקה חוש טעם 
  218, 181 –נכון 

  323, 176 –נכסף 
  139, 96, 49, 25 –נמצא 

  248, 228 –נמצא מהאש 
  289 -שם אותיות  נמצא פה ׁ

  288 –נמצא פו שם אותיות 
  407 -נמצא תורה 

  309 -נמצאה 
  138 –נס 

  262 -נס האמת 
  62 -נסיון 
  48, 38 –נסתר 
  126 –נעלה 

  303 –נעץ תורה 
  357 -נערי היו מקדם 

  155, 149 –נפטר 
  64, 60, 50 –נפש 

  355, 353 –נפש אלהים 
  166, 77, 23 –נצח 

  359 - נצח מבורר  ׁ
  366, 149 –נקודה 

  114 -  נראה
  413, 412, 162, 149, 60, 50 –נשמה 

  162 –נשמה לו 
  266 -נשמה מצאה יום 

  166, 76, 64 –נשמתי 
  
  ס
  391, 388, 385, 376, 372, 319, 315 –פ  –ע  –ס 



 הצורף

 484

  45 –סגולה 
  156, 155, 51 –סגלה 
  196 –סדור 

  244 -סדר פו בשם תורה 
  244 –סדר פו זמרה בתורה 

  355 -גאלה סדר שפתי טובע כח זמן קץ 
  322, 305, 161, 155, 144, 54 –סוד 

  280, 240 –ר סוד הבס ׁ
  244 –סוד משפת הבורר 

  339 -סוף 
  193 –סוף אל משיח 

  244 –סוף דבר שם תורה 
  250 -סוף האנושות 

  330, 250 –סוף העולם 
  193 –סוף חי שלום עם 
  244 -סוף מדרש בתורה 
  193 –סוף משיח לו עם 
  193 –סוף משיח מאל 

  329 - סוף עולמנו 
  264 –סוף שם 

  393 - סוף תחילתם 
  109 -סופי 

  33 –סור מרע 
  332 -סיבה 

  191 –סיבת המצות 
  365 -ח קץ גאלה סידור טבע זמן שפת כֹ 

  323 -סך 
  153 –סמך 

  
  ע
  391, 389, 385, 376, 372, 361, 319, 315 –צ  –פ  –ע 

  25 –עבד 
  47 -עבר 

  209, 40 –עבר הוה עתיד 
  235, 160 –עברי 

  149 –עברית 
  183 –עגול 
  325, 310 –עובר 

  338 -עוד טבע תורה 
  136, 82 –עולם 

  402, 401, 306, 282, 268, 191, 96 –עולם האמת 
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  82 –עולם הבא 
  402 -עולמנו האמת 

  292 -עופרה 
  267 –עוקר חכמה ודעת שמו 

  347 –עור 
  399 –עימך נמצא פו הברה 
  399 -עימך נמצא פו הרבה 

  153 –עין 
  326, 268 –עין הרע 

  115 -על פה 
  99 –עלם 

  283 –עם בנא מצוה 
  448 -עם ודתי 

  399 -עם יהוה ברא כמנפץ 
  279 -עם מצאו בו משיח 

  127 –עם סגלה 
  259 -עם שלם אש קץ טבור 

  269, 187 –עמו מפרי הרוע 
  448 –מי דתו עִ 

  450 - עמי ודת 
  267 – עמי ועתך החומר קדׁש

  399 -פו ברכה עמי נמצאה 
  219 –עמי נצלו טוב 

  261 –עמך העצה דת בך הטע תורה 
  345 –עמך מעול במצוה 

  399 -עמך מצאו פני הברה 
  342 -עניו 

  217, 206, 39 –עץ הדעת 
  328 -עץ הדעת טוב ורע 

  291 -עץ הדעת פו באמת 
  326, 257, 211, 208, 23 –עץ החיים 

  360 -עץ החיים מתוך הגן 
  345 -ם עץ חכמה בעול

  205 –עץ תאנה 
  328 -עץ תורה 

  267 –עצבים 
  294 -עצה באמת פו דעת 

  187 –עצוב 
  215 –עצירת הזמן 

  298 -עצם 
  246 –עצם חכם תורה 
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  345 -עצם חכמה בעולם 
  300 -עצמי טוב לי 

  219 -עצמי לנו טוב 
  197 –עקר התורה דללה 

  260 -קר חכמה וטבעך עולה עִ 
  235 –ערבי 

  257 -עש ברא שפה ה שלום ברעׁש
  168 –עשיה 

  396 -עת 
  338 - עת דור בו טעה 

  267 –עת המשיח ועמך רוקד 
  303 -עת הרצון 

  267 -עת חכמה ויש עם רוקד 
  261 -עת צפון 

  209 –עת קץ עמו וזעקת שמחה 
  449 - עתו מיד 

  267 -ש עתי ועמך מרוח הקד ׁ
  295, 48 –עתיד 

  293 –עתידך 
  412 –עתך 

  
  פ
  391, 389, 385, 376, 372, 319, 315 –ק  –צ  –פ 
  392, 390, 386, 377, 373 –ג  –ץ  –ף 

  153 –פה 
  276 –אלף , למד, פה
  281 - זמן הרצון  פה ׁ

  264 - פה טוב מפצח רע 
  264 –פורץ טבע  מח ׁ פה ׁ
  281 -צנור הזמן  פה ׁ

  264 - פה רע מפצח טוב 
  63 –פו 

  305 -פו אמת 
  239 -פו במצב תורת נשמה 

  225 –ר פו חל קש
  294 –פו עץ הדעת באמת 

  393 -פוסל תחיתם 
  240 –פורץ שם אמת 

  253 -פותח הסגר 
  244 –פותר הסדר בשמו 

  431 -אש + פי 
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  148 –פיך 
  432 -פירש 
  276, 164, 150, 70 –פלא 

  352 -פלאי נשמה 
  143, 116 –פני 

  148 -פניך 
  396, 362, 143, 80 –פנים 

  238 –פנים האמת 
  255, 254 –פנים התורה 

  156 -פסגה 
  92 –פסלת 
  144 -פרדס 
  112, 111, 35 –פרה 

  40 –פרה אדומה 
   179, 40 –מה פרה אדֻ 

  112 –פרה אדמה תמימה 
  240 - פרוש מתמצא 

  269, 190, 188 –פרי הטוב 
  259, 230, 226 –פרי המחשבה 

  269, 190, 188 –פרי הרוע 
  190 – פרי הטוב+ פרי הרוע 

  269 –פרע יום מהרוע 
  341 -פשוט 
  144 –פשט 

  221 –פשט זה שתת המצות 
  341, 328, 305, 301 –פתאום 

  433, 160, 36 –פתח 
  286 -פתח האמת 
  252 –פתח הסגר 

  410 -פתח פני תהילה 
  333 –פתיל תכלת 

  433 - פתר 
  47 –פתר חידה 

  216 -פתרון 
  195 –פתרתי אמונת חכם 

  
  צ
  391, 389, 386, 376, 372, 319, 315 –ר  –ק  –צ 

  153 -צדיק 
  122 –צהב 

  282 –צהלה בנשמה 
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  294 –צופה מדעת בא עת 
  294 -צופה מעת בא דעת 

  263 -צורת אמת פטרה 
  156 -צחוק 
  110 –ציון 

  217 –צלם טוב 
  412 -צלמו 

  344 - צמח דוד בם יום חומר 
  344 - צמח דוד בם יום מרוח 

  295, 216, 95, 75 –צעקה 
  261 -צעקה מדתך הטעות עברה 

  228, 5 –צער האדם טמא פו 
  244 –צער הכלום טוב לך 

  228 –צער מטמא פו 
  241 –צער מעת טעות השכל 

  426 -צפני שמך בראת 
  238 –צרוף התורה 

  240 –צרוף שם אמת 
  263 –ף אמת שמט תורה צרֻ 

  263 –צרף תורה שמט אמת 
  
  ק
  391, 389, 386, 376, 372, 361, 320, 315 –ש  –ר  –ק 

  267 -חכמת המת קבעת 
  267 -מח המת  קבעת תך ׁ

  72 -קבר 
  42 - קדום 
  178, 175, 139, 34 –קדמון 

  357 -קדמוני 
  199, 137 – קדׁש

  340 -שים ש הקד ׁקד ׁ
  145 –קוד 
  171 –קול 

  410 -קול מאור 
  309 –קוני אל 

  404 -קוני אלהים 
  354, 196 –קוני במאום 
  204 –קוני הדעת 

  213, 212, 210 209 –קוני חש הטעם 
  306, 275, 235, 126, 121, 120 –קוני מאום 

  198 -קוני עת הדת 
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  153 –קוף 
  172 -קטן 

  29 –קיום 
  307 -קיים 

  254 –קין 
  258 -קיצור של מחשבה 

  182 –קירוב מהמוח 
  445 -קמור 

  445 -קמור וקעור 
  253 –קנאה 
  445 - קעור 

  405 -קץ גאלה 
  245 -ם שם אש קץ טבור על ׁ

  165 -בן קר ׁ
  52 –קשר 

  
  ר
  391, 389, 386, 376, 373, 320, 315 –ת  –ש  –ר 

  147 –ראש 
  413 -ראש הברה 

  243 -ראשו בם 
  171, 150, 139 –ראשון 

  255 -רואה קול 
  104, 46, 25 –רוח 

  183, 99 –רוח אלהים 
  263 - רוח הקדש במצת 

  262 –רוח הקדש ועת עמך  ׁ
  347 -רוע 

  292 - רוקם 
  32 –רז 

  243 -וה רז הגא
  221 –רז פשוט מהמוח 

  402, 234 –רילי 
  153 –ריש 

  347 -רכילות 
  144 –רמז 

  270 –רעת האדם 
  296 -רפאל 
  327, 280, 278, 197, 135 –רצון 

  309 –רצון העם 
  441 -רצון יהוה אמת 
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  279 –רצון מקום 
  407 –רצונה אמת 

, 416, 415, 414, 413, 412, 410 –רצף מילים אקראי בצירופים שונים 
417 ,418 ,419 ,420 ,421 ,422 ,423 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,429 ,430 ,
431 ,432 ,433 ,434 ,435 ,436 ,437 ,438 ,439  

  410 –רתק היש 
  
  ש
  320, 315 –א  –ת  –ש 
  391, 389, 386, 376, 373 –ך  –ת  –ש 

  281 -שאלה 
  227 – שבה המח ׁ

  263 -שבח קדם תורה 
  268, 116 –שגעון 
  268, 176, 168, 115 –שוטה 

  308 -שוטרים 
  84 –שולחן 

  331 -שומר עמי יש גאלה 
  296, 213, 75 –שועה 
  341 -שופט 

  308 -שופטים 
  219 –שורד 

  331 -שורש עם ימי גאלה 
  208 -שחק וטעה 

  121 –ר שחֹ 
  254 -שיח יהוה 

  108 –שימחה 
  154 –שין 

  331 –שירה לאמונה 
  424 –שך 

  429 -שכל 
  191 –ו של

  244 -שלוח צפור הקן 
  324, 218 –שלום 
  84 –שלם 

  257 -שלם עשה רעש ברא בו שפה 
  237 –שלמה יברא 

  267 -שלמות תורה 
  93, 92, 37 –שם 

  236 –שם אות אמת 
  259 –ם שם אש קץ טבור על ׁ
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  262 –שם האור 
  240 -שם פורץ אמת 

  180 -שם תורה 
  104 –שמו 

  277 -שמו במקום 
  126, 103 –שמו גאוני 

  166, 77 –שמות 
  409 -שמחתי אהבת תורה 

  43 –שמי 
  259 –שמי אל קדוש בתורתי זכה 

  331 -שמי רועם יש גאלה 
  269, 63 –שמים 
  411 -שמך 

  218 –שמך ועץ השמחה 
  237 - שמע חק ׁ

  5 –שמע ישראל אדוני אלהינו יהוה אחד 
  31 – שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

  331 -שמע ראש גילה יום 
  25 –שמר 

  218 –שעה מצוה שם כח 
  219 –שעון לי טוב 
  221 –שער השמים 

  349 -שעשוע 
  297, 187, 41, 33 –שפה 

  267 –שפה לתורה 
  289 –שפה מאמת אות ציון 

  312 –שפה מעוברת 
  342 -שפה מפתח עמי 

  312 –שפה עיברית 
  263 - שפט אמת מצרף תורה 
  263 - שפט תורה מצרף אמת 

  256, 26 –שפת 
  237 - שפת אמת 
  181 –שפת האור 

  236 -שפת התורה 
  190 -שפת נס 

  190 -שפת נס שמחת המת 
  26 –שפתך 

  39 –שפתכן 
  252, 171, 115, 49 –שקט 
  130 –שקר 
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  225 -שקר חולף 
  93 –שרד 
  221 -שת 

  33 –שתיקה 
  
  ת
  320, 315 –ב  –א  –ת 
  392, 389, 386, 376, 373, 361 –ם  –ך  –ת 

  195 –ח מתכני תאור מפת
  296 –תאם 

  296 - תאמה 
  204 –תאנה 
  395 - תגובה 

  113 –תגלה מח 
  177 –תגלית 

  201, 199, 115 –תהו ובהו 
  92 –תהום 

  238 –תוך האמת 
  261 -תוך הדת הצעקה טעם העבר 
  261 –תוך הדת הצעקה טעם הרעב 

  267 –תוך משיח עוקר מדע 
  403 -תוך עצם הנה אמת 

  275 - תוך שעה 
  432, 428, 173, 140, 112, 31 – תורה

  263 -ף תורה אמת שמט צרֻ 
  180 –תורה אשמה 

  263 – תורה במח קדׁש
  267 -תורה לשפה 
  128 –תורה מאין 

  265 -תורה מדעתך 
  198 –תורה מצאה 

  199 –ה תורה קדׁש
  238 –תורת אמת 

  241, 240 –תורת האמת 
  255 – תורת המח ׁ

  267 – תורת השלום
  267 –תורת השם לו 

  409 -תורתי האבת שמחה 
  409 –תורתי שבחה האמת 
  409 -תורתי תשמח אהבה 

  260 -רפה לי טעם תורתך צִ 
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  195 –תורתך קדם האש 
  60 –תחושה 

  409 -תחושתי הברה אמת 
    172 –תחילה 
  160 –תחילת 

  393 -תחילת סופם 
  325 -תחית המתים 

  154 –תיו 
  327 –תינוק 
  327 -תיקון 

  204 -תיקון דעה 
  203, 198 –תיקון הדעת 

  312 –תיקונים 
  425 - תך ׁ
  222 –ך העץ מהרוח ת ׂ

  260 -הצעקה טעות האדם עברה  תך ׁ
  39 –תך נפש 

  195 -תורה קדם אש  תך ׁ
  110 -תכלית 

  99, 98, 34 –תכן 
  195 –ן מחי פותר אמת תכ ׁ

  195 -תכני פותר מח אמת 
  160 -תמים 

  112, 111, 36 –תמימה 
  290 -תממש תוצאה 

  216, 96, 75 –תעלומה 
  301, 295, 203 –תפילה 

  410 -תפילה נפתחה 
  43 –תפלה 
  256 –תפש 

  393 - תפתח סולמי 
  290 -תצוה שם אמת 

  83 –תקון 
  189 –תשמח 

  
  38 –אותיות  27
  

God - 232  
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  :מפתח תוכן הספר

  4-5 –סעיפים על תוכן העניינים  8 )1

 4-5 –מספר דוגמאות של מילים מפוענחות  )2

 6-7 –ת הספר כותר )3

 8-9 –הקדמה  )4

 10 –מטרה  )5

 11-351-132 –המחבר  ישיר )6

 12 –אחרית הימים והאות החסרה  )7

 346-13-14- –ח החסרה "גילוי האות כ )8

 15 –מהות החיים  )9

 19-22 –מקור שמות האותיות  )10

 -23 –עשר הספירות  )11

 24-58 –עשרת הדברות  )12

 443 –ציור מראהו של החלקיק האלהי יהוה  )13

 443-445 –בותו של החלקיק האלהי הסבר וראיות מורכ )14

 447-449 –הסבר וראיות על מורכבות התורה  )15

 188-189-337-357-תיקון החטא עץ הדעת )16

 230-232-235-362-גאלה לכל הלאומים ושפותם )17

-19-22-31-36-38-98-118-150-155-180-314-מקור שמות האותיות )18

 392עד  370+ -93-355-360-364-365-370—288
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