
 בס"ד.

 אלף

הא' 

מסמלת 
האל הכל  את

יכול,הנצחי, היחיד 
והיא המבטאת ומיוחד,

ה' כבורא  את התגלות
 ואדוניו. העולם 

אחד, צורת החלקים המרכיבים א היא -הגימטריא )הערך המספרי( של ה
 אותה מרמזת לשמו הקדוש של ה',

 , )אדון( הקרוב למלך אלוף -אלףוגם שמה:  
 מסמל את מלכות ה' בעולם.

"אתה ראש לכולן  מדנו שהקב"ה בכבודו ובעצמו פנה לא ואמרלהמדרש מ
 כמלך, אתה אחד, 

 -, פתח הקב"ה את עשרת הדברות באות אאני אחד והתורה אחת: ועל כן
 כ' ב(. "אנכי ה' אלהיך")שמות

לזה של אחד  מעמדה של הא, הניצבת בראש האלף בית, הוא הרבה מעבר
ואדון לכל  שווים, האלף הוא מנהיגאו אף של ראשון בין  מקרב רבים

 האותיות.
 כפי שנתבאר בהקדמה,

 , אותיות המייצגים צורות רוחניות נברא כל דבר בעולם על ידי צירופי      
  לבריאה כולה בצירופים אלו אשר הנם אבן הפינה

 ממלאת האלף תפקיד מכריע ובסיסי.
של הבורא, מצביעים על אחדותו  שמה, צורתה והגימטריא של האות א'
 ריבונו ועל היותו אינסופי. על

 של  ערכה המספרי :גימטריא
 אחד,  -האלף

 מייצג את שורש אמונת היחוד. 
אשר אין אל אחד, יחיד ומיוחד  ישנו רק

ליחס אליו מושגי זמן, פירוד או שינוי. יחודו 
 (ריים:קשל האל ומתבטא בשני אופנים עי

 אין אלוה מלבו.
בכל הבריאה, ולכן  ב) האל הנו יחיד במהותו

אין דבר שאליו נתן להשוותו )עקידה, 
 רשב"ם(

ה' הוא אחד, למרות כנותנו אותו בתארים 
חנון ורחום, אל קנא, חכם, שופט  -רבים



 אין אלו מצבי רוח מתחלפים או גישות משתנות. רק אצל שכן -וכדומה
 צדדית, תיתכן מציאות כזאת. -האדם, על אישיותו הרב

 קורם במטרה והוויה אחת מעבר להשגתו, תארי ה' כולם, מ
ואנו מפרשים אותן בדרך זו באמצעות המושגים המוגבלים שבתחום 

 תפישתנו.
על אף  מינסרה, בקרן אור דרךהרב גדליה שור דימה תפיסה זו להתבוננות 

 ,ריבוי הצבעים והגוונים המתגלים לעינינו
 אין זו אלא קרן אור אחת.  

נות של ה', שלמעשה הן מהות אחת.)לפי כוזרי הוא הדין בהתגלויותיו השו
 ד' ג'.(

 

קרובה למלה אלוף,  אלף""שם:
 בפירושה שר, נשיא או מנהיג.

המדרש מספר שהקב"ה בכבודו 
 ובעצמו עטר תגיו, כתרים לאלף,

הכרה במעמדה המיוחד  לאות
 כעדות לריבונותו יתברך

 )אותיות דרבי עקיבא(.
 

מסמלת את  'א-צורתה של ה צורה:
מציאותו הנצחית והאינסופית של ה' יתברך. חלקה הימני 

העליון הוא י, וחלקה השמאלי התחתון גם הוא י, הללו מחוברים 
 אלכסונית. 1ביניהם על ידי 

 .6-ושל ו 11הגימטריא של י היא 
 הסך הכולל של שני היודי"ם בצירוף

 , בדיוק כגימטריא 66הו"ו הנו  
 של שם בן ד' אותיות

 (5, ה=6, ו=5, ה=11ה )י=-ו-ה-י -
שם זה, אשר ארבע אותיותיו מרכיבות את 

 :היה הוה יהיה, מורה על נצחיות ה'.המלים
)השם בן ד' אותיות הוא השם המפורש של האל, 

ולכן אין הוגים אותו ככתיבתו אלא בעבודת בית המקדש, 

  ד,יראת כבו אנו שם זה, מתוך בשעת הקריאה בתנ"ך או בתפילה, מבטאים
אדני )לשון אדנות(, ואילו בדיבור הרגיל איננו משתמשים בכינוי זה -כ

 השם המפורש. "השם" כלומר -אלא במונח
 בכתיבה ישנם קיצורים שונים: ה' במקום השם ד' לשם בן ד' אותיות.

 
ומתאריו של  אלוהות: האות אלף הריהי האות הראשונה של רבים משמותיו

 ות.המייצגת גם את האלוהקל יתברך, ובתורת שכזו היא  
 מידת הרחמים. אלו השמות המתארים את ,יםהאלו



משמעו שה' הוא למעלה מן הזמן, אותו רעיון המובע  -אהיה אשר אהיה
 ד' אותיות.ומתומצת בשם בן 

 אדון, ריבונות. -אדני
 ריבונו של עולם, השולט ביקום. -אדון עולם

נחות נ"ג א'( בדרשת בעל הכוחות כולם. תואר  זה בא בתלמוד )מ -אדיר
יבוא  -אדיר ויפרע לאדירים באדירים" כלומר  לשון נופל על לשון:" יבוא

הקב"ה הנקרא אדיר )תהילים צ"ג ד'( ,וינקום במצרים שנקראו אדירים 
)שמות ט"ו י'(,את נקמת ישראל שנקראו אדירים )תהילים ט"ז ג'(, על ידי 

 מי ים סוף שנקראו מים אדירים.
 אחד ומיוחד.במשמע של  -אחד

 

 ה' הוא אחד
 

 

 

 
 

 (עולם האותיות)


