
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד
1416מספר , פ"אתש, ֹמרא פרשת

 

 בערכי שבעהמעמד המכונן של המספר שבע ופלא הגימטריות 
 שמואל יניב

למעמד מכונן זכה ל שהמספר שבע וברור לכ
שהרי תכלית ששת הימים בשבת, ותכלית  ,בתורה

לקבל תורה האומה בצאתנו ממצרים מעבדות 
אחרי שבעה שבועות, ושמיטה בשביעית, ויובל 

 1.שנים הוא מימוש התיקון אחרי שבע שבתות
בבקשה  ,נבקש להוכיח שהתורהלהלן 

בטאה זאת בכך  להעצים את מעלת השבע,
שבמקום שנזכר בלשון התורה מצווה הכרוכה 
בספרה שבע, ערכן של המילים הוא על בסיס 

לתפארת הפלא. קוצר גם וביטוי זה בנוי  ,שבע
על מעט ם, ולכן נכתוב והגיליון מכתיב לנו צמצ
ד לה שהכתוב בקודש יח   ,שמיטה ויותר על שבת

 .שבע פרשיות
ח( = :כה ')וי "ִניםׁש   ַבעׁש   ִניםׁש   ֹתתַׁשּב   ַבע"ׁש  
378*7 
י") ה  ָך ּוו  י ") (;77 =" ל  מ   (220*7 "ֹתתַׁשּב   ַבעׁש  י 
  .(:שם)שם "ִניםּׁש  הַ "

ָך     5*13*7=  ִניםּׁש  הַ + ל 
ׁשַ ) "ִניםּׁש  הַ  ֹתתַׁשּב  " ַאר  ") (;7*110= עּת   = "ִעיםּב  ו 

הׁש  " (7*47 = 329  .ח(:כה ')וי "נ 
ׁשַ  ִניםּׁש  הַ  ֹתת"ַׁשּב   ַאר   עּת  ח( = :כה ')וי "נ הׁש   ִעיםּב  ו 
423*7. 
ה"ִׁש  ע   7*270ט( = :טז ')דב "רּפ  ס  ִּת  ֻבֹעתׁש   ב 
ַצו מֹ " םֹוא הׁש  ַוי   ')דב "ִניםׁש   ַבעׁש   ץּק  ל אֹמר מִ  ת 

 7*295=  י(:לא
ד"ּב    1225ם( = ם:ש)ש "הּט  מִ ּׁש  הַ  ַנתׁש   ֹמע 

  1-49= סכום המספרים 1225
 7*575=  כל אות ובמילוי של שם

 7*72( = :שם)שם "תֻּסּכֹוהַ  ַחג"ּב  
 

להלן הפסוקים החותמים את פרשיות השבת, 
 ערכו מתחלק בשבע. –שכל אחד מהם 

 
 ג(:ב ')בר שבת
ְך  ר  ב  ַלאכ   7*34= ַוי   7*71=  ּתֹומ 

ְך א  " ר  ב  ת-ַוי  קַ  ִביִעיּׁש  הַ  םֹוי ֹלִהים א  ׁשַוי   ֹוב יּכִ  ֹוֹאת ּד 
ַלאכ   לּכ  מִ  ַבתׁש     7*7*68=  ּתֹו"מ 
אּב   רׁש  א  "     .7*19*12=  "תׂשֹוֹלִהים ַלע  -א   ר 
ְך א  ") ר  ב  ת י-ַוי  קַ  ִביִעיּׁש  הַ  םֹוֹלִהים א  ׁשַוי   ֹוב יּכִ  ֹוֹאת ּד 
ַלאכ  ּכ  מִ  ַבתׁש   אּב  ר ׁש  א   ּתֹול מ   ("תׂשֹוֹלִהים ַלע  -א   ר 

 .7*1503במילוי של שם כל אות = 
                                                      

 הרב שמואל יניב, גבעת שמואל. *

 
 יא(:כ ')שמ ברות הראשונותישבת בד

ׁש   י"ּכִ  ִמים תׁש  ת 'ה הׂש  ע   י   23חיה=  *237=  "א 
ת ַמִיםּׁש  הַ " א  ת ו  ץ א  ָאר  יחידה=  *7*637=  "םּי  הַ  ה 
37. 
 65*7" = ִביִעיּׁש  הַ  םַּבּיֹו"
  2*14*14 = "ַרְךּב   ןּכ   ַעל"
תה' "  = 61*7 "א 
 7*101= "תַּׁשּב  הַ  םֹוי"
ת ") א   ַרְךּב   ןּכ  ַעל  ִביִעיּׁש  הַ  םַּבּיֹו ַנחּי  וַ  םּב  ר ׁש  ל א  ּכ  ו 
ת י 'ה קַ  תַּׁשּב  הַ  םֹוא  ׁש  ַוי   .7*276*2 = (ּו"הּד 
             

     טו(:ה ')דב ברות השניותישבת בד
ַכר  " ז  ד יּכִ  ּת  ו  ב  ִיית   ע  ץּב  ה  ר  ַרִים וַ  א  ָךּיֹ ִמצ   ה' ִצא 
יָך מִ -א    7*348=  "םּׁש  ֹלה 
ה  י ד"ּב   ק  ז  ֹרעַ ּוח  ט ִבז  יָך -א   ה' ָךּו  צִ  ןּכ   ַעל י הּונ  ֹלה 
ת תׂשֹוַלע    7*298=  "א 
 7*109=  "תַּׁשּב  הַ  םֹוי"

 ג(-ב:כג 'ת שבת בפרשת המועדות )ויומצו
ל ר"ַּדּב   לׂש  יִ  נ יּב   א  א    7*120=  "ר 
ָאַמר  " ם מ ּת  ו  ה  ל  יֹוא  ד  אִּת  רׁש  א   ה' ע  ר  ם  ּוק  ֹאת 

י ֹקד   א  ר   7*469=  "ׁשִמק 
ם מ הּל  א  " יֹוה  ד  ׁש   :ע   7*173 = "תׁש 
ִמים "  7*5*5*5=  "הׂש  ע  ּת  י 
ה ") אכ  ל  א ןֹותַׁשּב   תַׁשּבַ  ִביִעיּׁש  הַ  םּיֹובַ ּומ  ר   ׁשֹקד   ִמק 
ה לּכ   אכ  ל   7*631 = ("תַׁשּב   ׂשּוֹלא ַתע   מ 
םֹוׁש  מ ֹכלּב   'ִהוא ַלה" יכ    7*134=  "ֹבת 
 

שבת כוללת שני ל ייה הזו בקשרפרשההערה: 
וכן ד, פסוקים ולכן היא פתיחה וחתימה כאח

 .שבת במקדש להלןמצוות ה
 

            י(-ט:כח ')במ שבת במקדש
י"ּו ב   נ יׁש   תַּׁשּב  הַ  םֹוב  הׁש   נ יּב   יםִׂש כ  =  "ִמיִמםּת   נ 
2*5*5*7*7  =2*35*35 = 2*49 

ת ֹרִניםׂש  ע   נ י"ּוׁש     7*218=  "ֹסל 
ה " ח  הּולּב  ִמנ  ןּׁש  בַ  ל  ִנס   מ  ַׁשַּבּתֹו תַׁשּבַ ֹעַלת  .ּכֹוו   ַעל ּב 

ִנס   ִמידּת  ֹעַלת הַ  ּה"ו   7*7*13=  ּכ 
 

 כז(:טז ')שמ שבת בפרשת המןהמצוות 
ִהי " א ִביִעיּׁש  הַ  םַּבּיֹוַוי  צ  ם ִמן ּוי  ע       7*19*6=  "ה 
א" צ  ֹלא מ  ֹקט ו   7*7*7=  ּו"ִלל 
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 ,(שם:כח)גם הפסוק הפותח את הפרשה הבאה 
 :13-ו 7לפרשת המן, ערכו הוא על בסיס  תהנספח

רּיֹ וַ " ל 'ה אמ  ַאנ   ַעד הׁש  מֹ  א  ה מ  =  "ֹמרׁש  לִ  םּת  ָאנ 
270*7 
ו" ת" 7*13*6=  "ַתיִֺמצ  יֹוו    7*146=  "ֹרת 

גם הוא  מבוססהפסוקים אחריו  תערכם של שבע
  7*4479=  31353ל בסיס שבע ע
 

  יז(:לא ')שמ ושמרו בני ישראל :מצוות שבת
פסקאות, שבכל אחת מהן  4-הפסוק מחולק ל
לה הראשונה יה של המיסיכום הגימטרי

 .שבע יחלק והאחרונה,
יןּו יִני"ּב   לׂש  יִ  נ יּב   ב  א   7*166=  "ִהוא תֹוא ר 
 7*12= ִהוא +  יִניּב  
ם " ֹעל  ׁש   יּכִ ל  ִמים ע   תׁש   7*243= ה'" הׂש  י 

ם  ֹעל   14*14=  ה'+ ל 
ת" ת ַמִיםּׁש  הַ  א  א  ץ  ו  ָאר  =  "ִביִעיּׁש  הַ  םּיֹובַ ּוה 
40**7*7  
ת  7*19*6=  ִביִעיּׁש  הַ  + א 
 7*164=  ׁש"פַ ִּיּנ  וַ  ַבת"ׁש  
 

  ג(:לה ')שמ מצוות לא תעשה :שבת
ר" ַבע  םׁש  מֹ  ֹכלּב   ׁשא   ּוֹלא ת  יכ  =  "תַּׁשּב  הַ  םֹויּב   ֹבת 
29*7*13. 
םׁש  מֹ  – 43*7= ׁשא   יכ  =  תַּׁשּב  הַ  – 116*7=  ֹבת 
מספר שהוא  1820שלוש המילים יחד =  .101*7

ון שהוא מניין שמות הוי"ה שבכל דוש, מכיוהק
 התורה.

ר ַבע   7*13*4=  םֹויּב   - ֹכלּב   - ּוֹלא ת 
 

להוכיח, שיש ערך אמיתי  כאן בקשנו
שכל שבעת  ,להניח סביר אין זהלגימטריות. שהרי 

הפסוקים החותמים את פרשיות השבת יהיו על 
א"כ  בלא כוונת כותב התורה. נמצא ,בסיס שבע

כי  ,צירופי המספרים המדויקים אינם שעשועיםש
 .אם אמת מוכחת

ם כרכיה 13-על כך כתבנו ב ?למה זה נעשה
 .ונפרט מעט ",צפונות בתורה" של

דווקא ש 7מספר המה משמעותו של 
 ?מצוות השבת לביטוי ולהעצמהבאמצעותו באה 

 מסגרת המספרים העברית בנויה לפי תבנית
בעשרה מאמרות נברא העולם, הכתוב מכנה  .10

עשר המכות, וכן עשרת הדיברות,  :ברותיאת הד
  ם וכו'.נח ומנח לאברהועד עשרה דורות מאדם 

מתחברים לסכום עד  10עד  1-המספרים מכל 
  2=1+1כך: . 7מספר הבאופן כלשהו, חוץ מ 10

 7רק מספר  .10=5+5 8=4+4 9=3+3+3 4=2+2
בר, כמספר אציל  .נותר בלא ח 

הוא ייחודי. הוא קונה את מעלתו  7המספר 
כמו  ,מעצמיותו הפנימית ,הרוחנית מעצמו

שלימדונו חז"ל על אברהם שנקרא עברי על שום 
שכל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני. לא 

וכל פרט מותנה  ,דרהכולל פרטים בע ,עולםמו הכ
 ו.משמעותאת מקבל הוא כך בו ,בשיתוף זולתו
 ,דהיינו .ןוזיאב 7המספר ייחודו של נראה ש

למזג רוחניות וגשמיות בהליכות חיינו ובחיי 
רוחנו, ובזאת נזכה להיות עם סגולה מיוחדים 

ברוחניותם. הדבר הנחוץ ביותר לאדם הוא האיזון 
זאת נבאר )שביל הזהב  ;שיבנה את העולם

מאזן את  7מספר הנראה ש ןאך קודם לכ (.בהמשך
כל המערכת בצד המספרי. נשים לב לנקודות 

מספר הביטוי תכונתו של ידי בהן באה לשהבאות 
קצוות. הולפיכך הוא מצוי בין  ,לשמש מאזן 7
 -שמתחלק בעצמו וב מספרהוא  "מספר ראשוני"
 -חיבור המספרים הראשוניים הקטנים מ ,הנהו. 1
י מצו 7, ומספר 11=1+2+3+5המספרים ם סכו: 7

מספר  .11מספר המספרים הללו לבין הבתווך, בין 
 חיבור המספרים הבלתי זוגייםו ,הוא בלתי זוגי 7

, המספר הבלתי זוגי הבא 7. אחרי 9=1+3+5 הוא:
ממוקם ביניהם. הכפלת כל  7-נמצא שו, 9הוא 

 6*5*4*3*2*1 :, זה בזה, נותנת7המספרים שלפני 
, והכפלת המספרים שאחריו נותנת גם היא 720=
הינו באמצע ממש,  7 , המספר. אם כן720=10*9*8

 דו ומהותו לאזן. ועימפני שי
כאשר אנו מקיפים מטבע עגולה במטבעות 

מטבעות יקיפו  6-זהות לה בגודלן, מוצאים אנו ש
מגן של , למבנה לכך בדומה .1+6אותה בשלמות 
ניתן להכניסן ולצרפן שכנפיים דוד ישנן שש 

כשהן  באופן מושלם לצורה הנותרת ביניהן,
תוכו כברו. נמצא  – צמודות זו לזו. כך מגן דוד

ה יהקובי .6-שיש מרכז פנימי המתגלה כלפי חוץ ב
צלעות,  6 ,באורכה רוחבה וגובההגם היא, כוללת 

, 6-הביטוי החומרי מסומל ב .7הממד והנפח הוא 
הרוחני הפנימי. מספר שבע הביטוי והנפח הוא 

חלקיו, שלביו, וראשו  6-הינו סולם מוצב ארצה ב
להים עולים ויורדים -ומלאכי א מה,ימגיע השמי

ם, לתת בסיס ייורדים לעלות מארץ לשמי ;בו
 ,מציינת את תקוותו של האדם 7ם. הספרה ילשמי

  י.בעל הגוף החומרי, להיות משמעות
 378=  יהגימטריונסיים ברמז נאה. 'שבוע' ב

 .מנין פרשיות התורה, בדיוק 54* 7= 
ולפיכך חביב, הגויים מצאו כי מספר זה 

  שלהם.אימצו מחזור של שבעה ימים בסגנונם 
לא לשקוע בטבע החומרי שמבקשת  היהדות

 ;נתק מהטבע כמלאכים, אלא לאזןתלא להאך גם 
את הטוב החומרי במצוות עונג שבת, עם  שלבל

השביתה מחיי המלאכה והחומר. שירה תורה 
 תפילה, וקראת לשבת עונג.
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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