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ÔÂÈÚ¯‰: ‰ „ÒÁ 'ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ,"È„ ÈÏ· „Ú ‰Î¯· ÌÎÏ È˙Â˜È¯‰Â."  
¯Â˜Ó‰ :101 ‰ÏÈÙ˙‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÂ˘ ˙ÂÎ¯·.  
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101 úåëøá  
ÔÂÈÚ¯‰: והריקותי לכם ברכה עד בלי די", מלאה הארץ' חסד ה."  

¯Â˜Ó‰ :101 ברכות שונות מתוך התפילה.  

Ì‚„‰: בכד המתמלא ברכות ושופך  אור בהיר בצורת יד בצד ימין מחזיקה

  .אותן על פני כל העולם

¯·Ò‰: "ומשפיע רוב טוב לכל העולם, ..."רב חסדו" "...לכל' טוב ה.  

חסד ורחמים לפני "משם ועד , "ל אדון על כל המעשים- א"למעלה כתוב 

  . שורות המסמלות קדושה עליונה 8קיימות כאן ". כבודו
  

  .מניפהשורות אלה נפתחות לכיוון מטה בצורת  8

שים לב לצורה הבהירה של צורת (ה שופך את ברכותיו לקרן השפע "הקב

  . הכד מתמלא ברכות חשובות ,)השופר

  

 מילהשהיא רומזת ל ,)åãñç")78=10+8X7" מילהידית הכד כתובה מה

"íçì", )78 (לכל בשר כי לעולם חסדו לחםהוא נותן " :כפי שאנו אומרים ."

  .)26X3=78( ה'גם  רומז לשלוש פעמים שם הוי
  

פסוק זה מבטא ". ïåöø éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô"בפתח הכד כתוב 

חכמי הסוד האירו את . והוא מקור השפע ,הדואג לכל בריותיו' גדולת ה

. פרנסה הנובעים מפסוק זהלנו לכל הסגולות המיוחדות לשפע ויעינ

   .הדגישו כי חובה עלינו בזמן תפילה לכוון היטב ולהתעמק בסודותיו

גימטריא בוזה . ברכות 90המכילים יחד  ,קילוחים) י"ח( 18מהכד נשפכים 

  .מסמלים חסדים" מים). "íéî" =)90"לה יהמכמו 

  

, "ונתתי שלום בארץ" )ו, ויקרא כו(כמו שכתוב , ברכת השלום נמצאת בארץ

ירושלמי ( "אין כלי מחזיק ברכה כמו השלום"שהרי , יש הכל" íåìù"ואם יש 

  .91כ "ועל ידי כך זכינו לכל הברכות שהן בסה ,)ד"ב ה"ברכות פ
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, 26+65ואדנות ה 'כגון חיבור שם הוי ,מסמל ערכים מיוחדים 91המספר 

או " דךéת àותח ô: המיליםת של "או ר ,"êàìî" מילהאו כערך ה .7X13 וכן

   .ערכים רבים אחרים שהוזכרו במספר מקומות בספר

  

 מעבר , ברכות המסמלות שפע מעבר לכל שֵלמות 101 רהביצי כ"יש בסה

  .יותר ממה שאנו מודים אנו מקבלים ).100גם היא  "íéãåî" מילהה( .100-ל

  

  ,"Ï‡ÎÈÓ: "יכול לרמוז לערכים רבים הקשורים לחסד ופרנסה 101המספר 

אשר מעביר חלק , מקור העושר הגשמי  "ÔÂÏÂ·Ê"או  ,"ÌÈÈÁ‰ ·ÂË‰Â"או 

  ...ועוד ועוד  ,"‰ÍÂ„ÂÈ ÏÎ: "גם הביטוי. לעולם הרוחני ,ממנו ליששכר

  

כ "בסה, קווים נוספים שמהם נבנתה היצירה 29ברכות עוד  101-הוסף ל

130= 10X13.   

=  )"ãò =)74( éìá )=42  (éã =)14והריקותי לכם ברכה "וכן יוצא ערך המשפט 

130 .  

åì÷ )=130 (למבין.  


