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  'ב=שבתאי  'ע=גדי     טבתחודש 

  "אדמה:  "היסוד

הוא חודש שבו מתחזקים הדינים וטמונות בו ' ע:  אותו מסמלת האות,החודש טבת

שומר על ,   הוא עקבי.בכל מחיר, בן חודש זה מזלו אפור ושאיפתו להגיע למעלה.  סכנות

' זקן'הגדי נולד .  קוהוא אינו צוח, בדרך כלל ילדותו וחייו קשים.  משמעת ונוקשות, מסגרת

הוא מאד לא גמיש וקר ".  מתכת"ומערכתה עשויה , ודומה לחיה גדי האוכלת קוצים

אלופו של עולם , "א"כאשר אינו מחובר ל ".בא גד ותקרא את שמו גד. "... בלחיצת ידו

  !ד , ג, ב: נותר

  

וגבל הוא חסר בטחון ומ.  בעל שליטה עצמית ותגובות שקולות, מעשי, הגדי הוא זהיר

בעל חוש , הגדי שאפתן.  פסימי ונוקשה, שכלתן, אנוכי, חומרני, מחושב.  בהבעת רגשות

הוא .   עד חולניות–ושאפתנותו , הוא בעל כושר מנהיגות וארגון.  ארגוני ואופורטוניסט

  .קיצוני ברדיפתו אחר מעמד

  

שי הוא גורם הגדי אינו חופ.  עם התחלת המצור על ירושלים, בטבת' י מסמלת את 'האות ע

קרירותו , מציינת את כעסו, 'ע, סמל החודש.  לחצים וחוסר רצון לתת, לחיים כפיתיים

  .בטבת נפלה מערכת החיסון של העם' בי.  ומעשיותו

  . מטרה–מסמלת מסגרת ואצל הגדי , שבתאי ',האות ב

  

לא מוכן הוא אינו גמיש ו.  והוא אינו מבין שניתן לו כפקדון, הגדי בטוח כי הכל מגיע לו

הוא תמיד הדמות .  וקשור למוגבלות החומר, הוא היסטרי.  להתכופף קדימה או אחורה

  .לתקן ולעבור לחסד, עליו לשבור את מוגבלות החומר.  הקשה והרעה הנותנת פקודות

" דלי"י מעבירו לחסד עם ה"האר".  נצח"ב" סרטן"עם ה" גדי"ק מציב את ה"הרמ

  ".יסוד"בספירת " דלי"וה" סרטן"א מתקנו עם ה"והגר

  .דרך האבן היקרה מתועלת האנרגיה.  האבן המתאימה לו היא אבן היהלם

  

וצרפם זה בזה וצר בהם גדי , וקשר לו כתר, ברוגז' המליך אות ע"  :מתוך ספר יצירה

  ".זכר ונקבה, בעולם וטבת בשנה וכבד בנפש

  

  .עצמות וראומטיזם, בעיות ברכיים: פגיעותו

  

  .כעס ורוגז): עודף או חוסר(חוש 
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  "מתוק מדבש: "זהר

  

  ע"תר' עמ; פרשת פנחס

  

דא טבת זה רומז על חדש טבת שאז סמך על מלך בבל על , עשיריעד החדש ומה שכתוב ..." 

ואתרערת ההיא ,  הרעה והדין כי אז הם ימידהא כדין ימי הרעה הוו, ירושלים להחריבה

ומתחזקת , מ"ת בת זוגו של הס" ומתעוררת הרעה ההיא שהיא הלילירעה ואתתקפת

 וכלה הקדושה שהיא השכינה וכלה קדישא לא אנהירת מגו שמשא, בדיניה נגד ישראל

אלין אינון הרי  דהיינו נראו ראשי ההרים אז כתוב כדין, א"אינה מאירה מן השמש שהוא ז

, הרומזים על שרי האומות,  אלו הם הרים החשוכים הרים המארריםין דלווטיןחשוכא טור

 ועושים ועבדין בישין בעלמא,  הם נראים ומתחזקים לקטרג על ישראלאתחזון ואתתקפו

  ).ק ומפרשים"רמ".  (רעות והזיקות בעולם

  

  


