
ט'  אֹו  ָאב,  ּבְ ִתשָעה  ֶאת  ְמַציְיִנים  ָאנּו  ַהָשבּוַע 

ך  ַאַחר־כָּ ָשבּוַע  ית־ַהִמקָדש.  ּבֵ ן  חּורּבַ יֹום  ָאב,  ּבְ

ָאב,  חֹוֶדש  ּבְ ר  ַהֲחִמיָשה־ָעׂשָ ַהיֹום  ָאב,  ּבְ ט"ּו  ַיִגיַע 

ִרים  ִמסּפָ ְלַציֵין  ַהֶזה  ַהנֹוַהג  ַיֲהדּות.  ּבַ ָהַאֲהָבה  יֹום 

ִגיַמטִרָיה.  ְוִנקָרא  ַיֲהדּות  ּבַ ְמאֹוד  ל  ְמקּוּבָ אֹוִתיֹות  ּבְ

ִרי: ִעבִרית ֵיש ַגם ֵעֶרך ִמסּפָ ְלֹכל אֹות ּבְ

יב  ְלַהרכִּ )ֶאפָשר(  ִניָתן  ַהֶזה,  ִסיס  ַהּבָ ְסַמך  ַעל 

ך  כָּ ר.  ִמסּפָ ֶעֶצם  ּבְ יִעים  ֶשַמּבִ אֹוִתיֹות,  ֵצירּוֵפי 

יֹום ַה־15 )ט=9  ּבַ ְשָבט, ֶשָנחֹוג  ּבִ ט"ּו  ַהַחג  ְלָמָשל 

ְלַציֵין ֶשַהצּוָרה  אן ַהָמקֹום  חֹוֶדש ְשָבט. כָּ ּבְ + ו=6( 

ֶקֶשת ַלִספָרה 15 ִהיא י"ה, ַאך ֵמַאַחר ֶשֵצירּוף  ַהִמתּבַ

ָהֵאל,  ֵשם  ֶאת  יֹוצִרים  ּו־ו'  י'  אֹו  ְו־ה'  י'  ָהאֹוִתיֹות 

אֹו   9+6( ְוט"ז  ט"ו  כְּ ִנכָתִבים  ְו־16   15 ִרים  ַהִמסּפָ

 .)9+7

ָהעֹוֶמר  ְסִפיַרת  ּבִ ַה־33  ַהיֹום  הּוא  עֹוֶמר  ּבָ ַל"ג 

ַתמּוז הּוא יֹום צֹום, ּוְביֹום  )ל=30, ג=3(; י"ז )17( ּבְ

כָלל,  ּבִ ַהסּוּכֹות.  ַחג  ַמתִחיל  ִתשֵרי  ּבְ ָרה(  )ֲעׂשָ י' 

ְולֹא  אֹוִתיֹות  ּבְ ְלַציֵין  ָנהּוג  ָהִעבִרי  ַהַתֲאִריך  ֶאת 

תש"ע.  ָאב  ּבְ ט'  הּוא  ַהיֹום  ַהַתֲאִריך  ִרים:  ִמסּפָ ּבְ

ִתשֵרי  חֹודַשִיים ִתתַחֵלף ַהָשָנה, ּוְביֹום א' ּבְ עֹוד כְּ ּבְ

ְנַציֵין ֶאת ְתִחיָלָתּה ֶשל ְשַנת תשע"א.

אּו"ם  ּבָ ִהתַקיְיָמה  ַהְמִדיָנה  ֲהָקַמת  ַעל  ָעה  ַהַהצּבָ

ְשֵתים־ ֶאת  )כ=20 + ט=9(.  ר  נֹוֶבמּבֶ ּבְ כ"ט  יֹום  ּבְ

מֹוִנים  ָאנּו  ֵבית־ַהֵסֶפר  ּבְ ַהִלימּוד  ְשנֹות  ֶעׂשֵרה 

ָרִקים  ַהּפְ ַגם   .)10+2( י"ב  יָתה  כִּ ַעד  א'  יָתה  ִמכִּ

ְולֹא  אֹוִתיֹות  ּבְ ִרים  ְממּוסּפָ ַתַנ"ך  ּבַ סּוִקים  ְוַהּפְ

ִרים. ִמסּפָ ּבְ

ִגיָדיו,  ְוָשָס"ה  ֵאיָבָריו  ְרַמ"ח  ֹכל  ּבְ יטּוי  ַהּבִ

ָמסּור  )"הּוא  ְמאֹודֹו  ֹכל  ּבְ ּכּולֹו,  ּכֹל  ירּושֹו  ֶשּפֵ

ִגיָדיו"(,  ְוָשָס"ה  ֵאיָבָריו  ְרַמ"ח  ֹכל  ּבְ ְלַתלִמיָדיו 

רמ"ח  ָהאֹוִתיֹות  ֵעֶרך  ִגיַמטִרָיה.  ַעל  ֵסס  ִמתּבַ

ַהגּוף,  ֵאיְבֵרי  ר  ִמסּפַ ַגם  ְוֶזה   ,248 הּוא  ִגיַמטִרָיה  ּבְ

י ַהִגיִדים: שס"ה = 365. ֶדֶרך  ך ַגם ְלַגּבֵ ְלִפי ֲחָז"ל. כָּ

ר  ּוִמסּפַ ָהֵאיָבִרים  ר  ִמסּפַ ֶאת  ְמַחּבִרים  ִאם  ַאַגב, 

ִמצוֹות,  ַתרָי"ג  ֵהם  ַהלֹא   ,613 ְמַקּבִלים  ַהִגיִדים 

ַיֲהדּות. ר ַהִמצוֹות ּבַ ִמסּפַ

ֵדי  כְּ ַגם  ִגיַמטִרָיה  ּבַ ְלִהשַתֵמש  נֹוֲהִגים  ים  ַרּבִ

ּוְבִביטּוִיים  ִמיִלים  ּבְ ִנסָתרֹות  ַמשָמעּויֹות  ִלמצֹוא 

ין  ט ַהֶזה: ַהֶהבֵדל ּבֵ דקּו ְלָמָשל ֶאת ַהִמשּפָ שֹוִנים. ּבִ

ֶסף. ִאם ַתֲעִבירּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות  ָרצּוי ְלָמצּוי הּוא ּכֶ

הּוא  ָרצּוי  ַהִמיָלה  ֶשל  ה  ֶשֶערכָּ ְתַגלּו  ְלִגיַמטרָיה 

ַמפִחיִתים  ְוִאם   ,146 הּוא  ָמצּוי  ַהִמיָלה  ֶשל   ,306

אֹוָתם ֶזה ִמֶזה ְמַקּבִלים 160 - ָהֵעֶרך ַהִגיַמטִרי ֶשל 

סֹוף.  ִלי  ּבְ ֵאֶלה  כָּ מּויֹות  ִהתַחכְּ ְוֵיש  ֶסף!  ּכֶ ַהִמיָלה 

ָקָטן  הּוא   )441( ֶלֱאֶמת   )600( ֶשֶקר  ין  ּבֵ ַהֶהבֵדל 

ַהִחידּוד  ֶאת  ָמָצאנּו  ִאינֶטרֶנט  ּבָ ָדִתי  ֲאַתר  ּבַ  .)159(

ּכֹל.  ַלִמיָלה  ָשוֶוה   50 ר  ַהִמסּפָ ִגיַמטִרָיה  ּבְ א:  ַהּבָ

ּכֹל.  יֵרך ֶאת ַאבָרָהם ּבַ י ה' ּבֵ ֵראִשית ֶנֱאַמר כִּ ֵסֶפר ּבְ ּבְ

 )1+4+40+5( ֲאָדָמה  ֶשל  ַהִגיַמטִרָיה  ֶשַגם  יוָון  ִמכֵּ

ֵאין  ֲאָדָמה  ֵאין  ִאם  י  כִּ ִהיא  ַהַמשָמעּות   – ּכֹל  ִהיא 

לּום. כְּ

סֹוד   ,70  = ִגיַמטִרָיה  ּבְ ַיִין  נֹוֶסֶפת:  דּוגָמה 

"ִנכַנס  ַהְידּוָעה  ָהִאמָרה  אן  ּוִמכָּ  ,70  = ִגיַמטִרָיה  ּבְ

ך  כָּ ּוְלִהשַתעֵשַע  ְלַהמִשיך  ְוֶאפָשר  סֹוד".  ָיָצא  ַיִין 

ין ִמיִלים  ִריֹות ּבֵ ַעד ֵאין סֹוף, ַלֲערֹוך ַהשוָואֹות ִמסּפָ

ְלֹכל  ּוֵפירּוִשים  ִרים  ֶהסּבֵ ְלָכך  ְוִלמצֹוא  שֹונֹות 

דֹוֵרש. 

ַתלמּוד, ּוִמָשם,  ָבר ּבַ ִגיַמטִרָיה ַקיָים כְּ ַהִשימּוש ּבְ

ֶשל  ים  ַרּבִ רָשִנים  ּפַ ּה  ּבָ ִהשַתמשּו  ַהָשִנים,  ְלאֹוֶרך 

ָלה  תֹוַרת ַהַקּבָ ה ּבְ ַהִמקָרא. ָהֵחל ֵמַהֵמָאה ַה־12 ַנֲעׂשָ

ָהֱאמּוָנה  ַעל  ֵסס  ִהתּבַ ּבְ ִגיַמטִרָיה,  ּבַ ִנרָחב  ִשימּוש 

ֶשל  שֹוִנים  ֵצירּוִפים  ֶאמָצעּות  ּבְ ִנבָרא  ֶשָהעֹוָלם 

ָלאֹור  ָיָצא  ַה־17  ֵמָאה  ּבַ ָהִעבִרי.  י"ת  ָהָאֶל"ף־ּבֵ

יָרא,  ַשּפִ ָנָתן  ֶשל  ֲעמּוקֹות"  "ְמַגֶלה  ִלי  ַהַקּבָ ַהֵסֶפר 

ְלַפרָשנּות  ֶאמָצִעי  כְּ ִגיַמטִרָיה  ּבַ ַרּבֹות  ֶשִהשַתֵמש 

ך. אּו ַאַחר־כָּ ִסיס ְלַפרָשנּויֹות ַרּבֹות ֶשּבָ ְוִשיֵמש ּבָ

ַאיָיָלה ֶּפרלמּוֶטר

א = 1

ב = 2

ג = 3

ד = 4

ה = 5

ו = 6

ז = 7

ח = 8

ט = 9

י = 10

כ = 20

ל = 30 

מ = 40

נ = 50 

ס = 60

ע = 70

פ = 80

צ = 90

ק = 100

ר = 200

ש = 300

ת = 400

סֹופִרים אֹוִתיֹות
ְּביֹום ט' ְּבָאב ָאנּו ְמַציְיִנים ֶאת חּורַּבן ֵּבית־ַהִמקָדש, ְוזֹו ִהזַדמנּות ֶנהֶדֶרת 

ְלַדֵּבר ַדווָקא ַעל ַהֶקֶשר ֶשֵּבין אֹוִתיֹות ְלִמסָּפִרים

שער לעברית

ט"ּו ְּבָאב - ַחג ָהַאֲהָבה

חֹוֶדש ָאב - ַחג  ר ּבְ ָאב, יֹום ֲחִמיָשה־ָעָשׂ ט"ּו ּבְ

יֹום ֶזה ָהיּו ֶנֱעָרכֹות ֲחִגיגֹות  ִיׂשָרֵאל. ּבְ ָקדּום הּוא ּבְ

)רֹוקדֹות(  ְמחֹוְללֹות  ָהיּו  ִיׂשָרֵאל  נֹות  ּבְ ֲעָמִמיֹות. 

ְבָגִדים  ּבִ ָהֲעָנִבים(  ּבֹו  ֶשְגֵדִלים  )ַהָמקֹום  ָרִמים  כְּ ּבַ

ָלֶהם  ִלבחֹור  ִאים  ּבָ ָהיּו  ִיׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ְלָבִנים, 

ָנִשים.

ְרחֹוִקים  ָהָעם  ֵני  ּבְ ֶשָהיּו  כְּ ַהָגלּות,  ְשנֹות  ּבִ

ַאך  ַהַחג,  ֶאת  ְלַציֵין  ָיְכלּו  לֹא  ָהֲאָדָמה,  ֵמֲעבֹוַדת 

יִדים  יֹום טֹוב, יֹום ֶשֵאין ַמסּפִ הּוא ִנשַמר ֵהיֵטב כְּ

ּבֹו  )ֵאין אֹומִרים ְדָבִרים ַעל ַהֵמת ְלַיד ִקברֹו(.

ַהֵשם  ֶאת  ָאב  ּבְ ט"ּו  ל  ִקיּבֵ ַהיֹום  ֶשל  ִיׂשָרֵאל  ּבְ

ֶזה,  יֹום  ּבְ ִמתַקיימֹות  ַרּבֹות  ֲחתּונֹות  ָהַאֲהָבה.  ַחג 

ֵליל ָיֵרַח,  ת ַהָשַמִים ּבְ יּפַ ֶנֱעָרִכים מֹוָפִעים ַתַחת כִּ

ִרים ַמָתנֹות ָלאֹוֲהִבים. ּוַבֲחנּויֹות מֹוכְִ

ה'  ַחג  "ִהֵנה  ַתַנ"ך:  ּבַ קֹורִאים  ֲאַנחנּו  ַהַחג  ַעל 

ָרִמים,  כְּ ִשלֹו ִמָיִמים ָיִמיָמה. ]...[ ְלכּו ַוֲאַרבֶתם ּבַ ּבְ

ְמֹחלֹות  נֹות ִשילֹו ָלחּול ּבַ ּוְרִאיֶתם ְוִהֵנה ִאם ֵיְצאּו ּבְ

נֹות  ָרִמים ַוֲחַטפֶתם ָלֶכם ִאיש ִמּבְ ִויָצאֶתם ִמן ַהכְּ

כ"א,  ֶרק  ּפֶ )שֹופִטים  נָיִמין"  ּבִ ֶאֶרץ  ַוֲהַלכֶתם  ִשילֹו 

ּפסּוק י"ט(.

ה',  ִמשָנה  ד'  ֶרק  ּפֶ ַתֲעִנית  ַמֶסֶכת  ּבְ ּוַבִמשָנה, 

ְלִיׂשָרֵאל  טֹוִבים  ָיִמים  ָהיּו  "לֹא  קֹורִאים:  ָאנּו 

נֹות  ֶהם ּבְ יּפּוִרים, ֶשּבָ ָאב ּוְכיֹום ַהכִּ ר ּבְ ֲחִמיָשה ָעׂשָ כַּ

ָרִמים". כְּ ְירּוָשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות )רֹוְקדֹות( ּבַ

תּולֹות.  ַהּבְ ַחג  ַגם  ַהַחג  ִנקָרא  ְמקֹורֹות  ַכָמה  ּבְ

ֵמֵתי  ּכּוָלם(  )ֵמתּו  לּו  כָּ ֶזה  יֹום  ּבְ ַהָמסֹוֶרת,  י  ּפִ ַעל 

ֶזה הּותרּו  יֹום  ּבְ ר(.  ִמדּבָ ּבַ ֵני ַהדֹור ֶשָהַלך  )ּבְ ר  ִמדּבָ הַַ

ָיְכלּו  ֶאָחד  ֵשֶבט  ֵני  )ּבְ ֶזה  ּבָ ֶזה  ָלבֹוא  ְשָבִטים 

נֹות ֵשֶבט ַאֵחר(. ְלִהתַחֵתן ִעם ּבְ
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