
 .קונטרס השבת – הדרת תורה פרשת יתרו

  

 לברכה הם ע"פ מילוי האותיות.  ] קינוולד  [ר' עזרא ררובם של הגימטריאות שהשאיר אחריו המחּבֵ 

 . (דרגא שלישית של גימטריאות) מקצתם גם במילוי המילוי 

 וכיון שאין הגימטריאות עיקר מטרת ספרנו "אוצרות התורה", לא הבאנו אותם פה. 

 זאת נביא כאן שתי דוגמאות של מילוי המילוי, יפות ביותר.  אבל בכל
 

.  (מסכת שבת דף מט ע"ב, ירושלמי שבת פ"ז ה"ב) ידוע שחז"ל עסקו רבות למצוא רמזים אל ל"ט אבות המלאכות  ]1[

 (שמות כ, י).  וכמה נהדר הדבר שזה גם נרמז במלים עצמן של הפסוק "לא תעשה כל מלאכה" 

  

 [כל מלאכה] 

 .769ה"כ בס –) 434) דלת (80) ממ (74) [ואח"כ] למד (81) פא (100כף (] [כל = •

  /  )434) דלת (80) מם (74למד ([ואח"כ]  /) 80) ממ (80ממ ([מלאכה =]  •

 –) 20) יוד (15הי ( [ואח"כ]) 81) פא (100כף ([ואח"כ]  /  )90) פי (74) למד (111אלף ( [ואח"כ] •

  .2008הוא =  ]769+1239[והכל יחד – .1239בסה"כ 

  

  .2008בסה"כ = ) 911) תולדותיהן (56) וכל (502) המלאכות (409) אבות (39) ל"ט (55) הן (36אלה (

 

 

 :  (ע"פ שבת דף עג ע"א)ועוד כתב ר' עזרא זצ"ל  ]2[

) 344) מרקד (73) טוחן (408) בורר (218) זורה (304) דש (350) מעמר (396) קוצר (514) חורש (328זורע (

) עושה שני בתי 120) מסך (26) טווה (168) צובע (260) מנפץ (122) מלבן (23) גוזז (92) אופה (330( לש

ט ) שוח94) צד (376) קורע (686) תופר (650) מתיר (606) קושר (246) פוצע (210) אורג (1463נירים (

) 63) בונה (154) מוחק (428) כותב (468) מחתך (154) מוחק (116) מעבד (84) מולח (439) מפשיט (323(

 . 12,259הכל יחד =  ) 147) מוציא (401) בפטיש (65) מכה (322) מבעיר (67) מכבה (666סותר (

  

 " (שמות ל, י). לא תעשה כל מלאכהואלו הם אותיות מילוי המילוי של המלים "
 

 ]  1672הכל יחד [= ) 924) דלת למד תיו (160) ממ ממ (588למד ממ דלת ( ][ל

 ]  1046הכל יחד [= ) 192) פא אלף (588) למד ממ דלת (266אלף למד פא ( [א]
  

 ]  939הכל יחד [= ) 24) וו וו (467) יוד ואו דלת (448תיו יוד וו ( [ת]

 ]  966הכל יחד [= ) 234דלת () נון ויו 476) יוד ויו דלת (256עין יוד נון ( [ע]

 ]  1178הכל יחד [= ) 225) נון ואו נון (467) יוד ואו דלת (486שין יוד נון ( [ש]

 ] 501הכל יחד [= ) 466) יוד וו דלת (35הי יוד ( [ה]

  

 ]  373הכל יחד [= ) 192) פא אלף (181כפ פא ( [כ]



 ] 1672הכל יחד [ =) 924) דלת למד תיו (160) ממ ממ (988למד ממ דלת ( [ל]
  

 ]  320הכל יחד [= ) 160) ממ ממ (160ממ ממ ( [מ]

 ]1672הכל יחד [= ) 924) דלת למד תיו (160) ממ ממ (988למד ממ דלת ( [ל]

 ]  1046הכל יחד [= ) 192) פא אלף (588) למד ממ דלת (266אלף למד פא ( [א]

 ]  373הכל יחד [= ) 192) פא אלף (181כפ פא ( [כ]

 ] 501הכל יחד [= ) 466) יוד וו דלת (35יוד ( הי [ה]

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

 בדיוק, ונצדק קודש!  12,259סך כל המספרים הנ"ל הם 

  

 ואמנם יש להעיר שלפעמים ממלאים אות ו' [וו] ולפעמים [ואו] ולפעמים [ויו]. 

 תלוי לפי מקומה בספירות, אם במלכות, בתפארת או בחכמה. 

 מילויי אות ה' או פ'. וכך בענין השינויים ב

  

  

 

 


