
 בס"ד.

 באדם -האות א'      
 שלשה שותפים יש" נאמר בתלמוד  

 . הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו".באדם
אביו ואמו  הקדוש ברוך הוא נותן בו נשמה,  

 נותנים בו גשמיות, בשר ודם.
 המילה 'אדם' המורכבת משלש אותיות  

 מביעה זאת.

שניתנה  א' מבטאת את הנשמה-ה .דם-א 

הקדוש ברוך הוא. , עולםמאת אלופו של  לאדם

שמקבל  הגוף הגשמי את מסמל, דם-ואילו ה

 -ואכן השניים, שתי אותיות היא מילה אחת המכילה" דם" מאביו ואמו. זאת ועוד, המילה

 האב והאם,אחד הם, כמבואר במספר מקומות.

  44- בגימטריה וברובד הרמז, דם  

 ( 44( = דם)44(+ אם)3אב)
 .44 , ערכו בגימטריהמהאב והאם הנולד -"ילד" יש לציין שגם המילה

בפסוק "ימי שנותינו בהם שבעים שנה". פשט הפסוק  לציין את הנרמז בהקשר זה כדאי  
שבעים, כאשר  עוסק בעובדה ששותפותם של שלושת השותפים מסתיימת בממוצע בגיל

י סופ היא" בהם" המילה העפר חוזר אל האדמה, והרוח אל האלוקים אשר נתנה. אך הנה,

דווקא, לרמז  ,אם. סופי מיליםאב, הוי'ה )אלוקים( :שלושת השותפים באדם המילים של

 תינו"ימי שנו: "כאומר . ונמצא הפסוקסיום השותפות בגיל שבעים, על סוף

המילים, אב,אם, של  שבעים שנה. למרבה הפלא, הערך המספרי בה"ם, באמצעות שותפות

  !07הוי"ה, הוא 
א' יש שתי זרועות, אחת -אות א', כמבואר בזוהר הקדוש. "בצורה הגוף האדם עצמו רמוז ב  

 מכאן ואחת מכאן, וגוף באמצע". האדם נרמז באות א' משני היבטים:
י' הן כפות -י', כאשר ראשי ה-זרועות שהן שתי ה ו' המוטה בשאיפה קדימה ומצדדיה שתי-ה

 הידיים.
י' העליונה -הצועד בשתי רגלים. ה ו' הוא הראש, המשכו הוא הגוף-הקצה העליון הרחב של ה

 היא היד אשר כמו מזמינה היא, כיד האלוף הקורא לכל חייליו, האותיות, לבוא אחריו.

נשמתו  השואף קדימה, מרמזת על אופי וטבע האדם אשר משום רוחניות האדם צורת  

יעניק  האושר, עד אשר ורץ כל ימיו ואינו משיג את א', שואף להגיע למילוי וסיפוק,-הנרמזת ב

וקיום המצוות. ואילו  התורה המזון הרוחני הראוי לה באמצעות לימוד לנשמתו את

לכל הכוחות  עולם אלופו של צורת האלוף הקורא לחייליו, מבטאת את הארת והוראת

 בעת הבריאה. שברא באותיות, שיפעלו
 

 אב ואם -האות א'
סוד האותיות ניתן להבין את סיבת  על פי   
מילה מאותן אותיות מסוימות דווקא,  ווצרות כל הי

דבר שאינו קיים בשום שפה אחרת. הנה למשל 

 אב ואם.: ותשתי מילים מצוי

 אב:
 אלוף )אדון(  .1
 בית )משפחה( .2

 אלוף הבית, ראש המשפחה.: אב

 א' נעשה ב'. -ה -אב: ומן הצד המספרי



 .אב נקרא זה: האחד היה לשנים באמצעות לידת ילדו. ומעתה

 עם האות מ' -היא האחת -מורכבת מצירוף האות א' אם לעומת זאת, המילה        
המבטאת התרחבות ויצירת חיים חדשים)כמואר להלן באות מ'.( שהרי הבן מתפתח וגדל 

הארבעים  ועל ידו נעשית היא אם. אמנם עד סיום יום, מקבל חיים בתוכה ובה הוא

 רק מיום הארבעים ואחד 'אם' ת השםמקבלת היא א להריון אין גופו שלם. ומשום כך
  להריון.

  ערכה בגימטריה ארבעים ואחד. 'אם' ואכן, המילה        
שנשמה נכנסת לעובר כבר בשלושת הימים הראשונים  פי–לפי שאף על      

כמובאר בדברי האר"י ז"ל, והפלת העובר מהווה נטילת נשמה, גופו  להריון
 מבואר במשנה.בסוף יום הארבעים: כ נעשה שלם רק 

עוד יש לציין שהאותיות העוקבות )הבאות( אחרי אותיות 'אם', הן 'בן'. ב'   
אחרי א', ן' אחרי ם'. לפי שהוא יוצא ממנה וממשיך את הדור שאחריה. וראה 

 בן'.-' המורכבת מהמילים 'אבןעוד בנוגע לכך באות ב' אודות המילה 'אב
 סודות היקום( -)הצופן

 
 
 
 

 


