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 במדבר כג, ט. "ומגבעות אשורנו".  [א]

 ומקורו בבמד"ר (כ, יט). . "הן האמהות" טריא" גיממגבעותכתב בעל הטורים כי "

 אבל זה מפורט יותר: 

 .1092בסה"כ = ) ועם ב' התיבות 563) אשורנו" (527"ומגבעות ( •

 . 1092בסה"כ = ) 42) ולאה (238ל () רח307) רבקה (505שרה ( •
 

 

 ל". אֵ  מֹוּובמדבר כד, כג. "אוי מי יחיה מׂש [ב]

 ומפרשים רשב"ם והספורנו שמדובר מפני מלך המשיח וכו'. 

  423) בסה"כ 31ל () אֵ 392משומו ( •

 . 424) בסה"כ 14) דוד (52) בן (358משיח ( •
 

  

 יונתן וירושלמי.  במדבר כד, כד. "וצים מיד כתים" (עיין תרגומים [ג]

ורש"ר הירש מבאר כאן: "כתים היו צאצאי יון, תושבים קדומים של איטליא ממוצא יוני. מכאן 

 הביטוי "איטליא של יון" ויש להבין "כתים" כרומאים") 

 ) 470( = כתים •

 . 470בסה"כ  = )66) יון (330) של (61) איטליא (13זו ( •
 

 

ר". מפרש רש"י: "ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר כך מקובלני במדבר כה, ז. "וירא פינחס בן אלעז [ד]

 ממך, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו". וזה נרמז במקרא בצירוף טעמי הנגינה:  

  785) ביחד גימ' 308) אלעזר (52) בן (208) פינחס (217וירא ( •

 . 1803) סה"כ 346) זקף קטן (390) פשטא (282[הטעמים כאן] רביע ( •

) 201) קנאים (651) ארמית (407) שהבעל (כתיב חסר ו', 100) ממך (232חסר ו',  בלני (כתיבמקֻ  •

 . 1802) בסה"כ 8) בו (203פגעים (כתיב חסר ו', 
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במדבר כה, ז־ח. בשני פסוקים אלו נרמזו בגימטריא י"ב נסים שהיו אז, לפי פירוט שבתרגום יונתן  [ה]

  והדברים הפלא ופלא.(שם). 

) מתוך 156) ויקם (80) הכהן (256) אהרן (52) בן (308) אלעזר (52) בן (208) פינחס (217"וירא ( •

) 541) ישראל (311) איש (209) אחר (19). ויבא (22) בידו (248) רמח (124) ויקח (84) העדה (466(

) 541() ישראל 311) איש (401) את (405) שניהם (401) את (320) וידקר (112) הקבה (31אל (

) 62) בני (140) מעל (133) המגפה (766) ותעצר (507) קבתה (31) אל (311) האשה (407ואת (

  .8773הכל יחד = ). 541ישראל" (
 

 הנסים לפי תרגום יונתן:  12להלן  •
  

 )  610) לפרש (66) יכלו (31] לא (1[

 )  290) לצעק (66) יכלו (31] לא (2[

 )  33) כאחד (647) ובזכרותו (509) בקבתה (254) הרמח (76 ן (כתב חסר של "כיון",ּוֵ ] ּכִ 3[

 )  244) הברזל (226] ארך (א' מנוקדת קמץ, 4[

 )  289) זרועו (120] חזקה (5[

 )  165) העץ (552) נשבר (31] לא (6[

 )  293) מהרמח (405) נשמטו (31] לא (7[

 )  253) הרמח (503) בראש (161] נהפכו (8[

 )  84מם () ד650] נקרש (9[

 )  675) רוחותיהם (596] נשמרו (10[

 )  531) המשקוף (15] הגבה (ה' ראשונה בקובוץ, 11[

 ) 112) בעם (96) המלאך (133] נגף (12[

---------------  

  .8772 בסה"כ

  

  

 


