
  ספרי הצורף                     
  

  הצורף יתיאור כללי של ספר

עוד לפני בריאת  שהיה ידוע לבורא .המקור הקדום ביותרהוא  זהספר הספרים 
הידע בו הוא . העולם הבא=והאין מקום, העולם הזה=היש מקום, שהוא ,העולם
 הידעמחבר הצורף מגלה את  . הסודי ביותר שהבורא הסתיר בכח שבו=היסוד

שבשפה בעקבות שיש בשמות האותיות ,הבורא בעזרת צירופי הצפנים שהותיר
מתהווה השפה   שממנו המשפטשהוא ו  ,ומגלה את הרעיון הנוסחתי , העברית
את החוקר על העקבות  גם מצעיד ו  .שהיא התוכנית לבריאת העולם  ,והתורה

וציור סמלו של  תיאור   שבו מתגלה  ,לאחור עד לגילוי זמן ההתחלה) שהוזכרו(
והיה קיים עוד   ,שהיה ניסתר מידיעתנו ,הקדום והקטן ביותר , החלקיק האלוהי
הספר  כל עריכת    .והיש מקום  ,האין מקום ,יקוםאת הוהווה ,  לפני שהתרבה

  . שהצריכה עמל ויגיע בלימוד התורה  ,בזכות חקירת האמת נעשתה 

, אות הגאלה והיא    ,שאבדה ח "א אות כשהי, האות גימל סופית ובזכות גילוי 
ז האותיות "לכ ועל ידי צירוף האות גימל סופית , ז אותיות הידועות"שהותירה כ

, התנסחות המשפטים  .שמות המילים, שבשמות האותיות, מתפענחים הצפנים
מעשה  , מעשה בראשית  ,ושל כלל השפות הלועזיות, הנפש שבשפה העברית

 , בגילויים של .של כל המצות  וטעמם ומקורם, הקבלהוס התורה "פרד  ,מרכבה
  ) שהוזכרו(     והצפנים המתפענחים   ,   והאות גימל סופית,   חלקיק האלוהיה

אל   שבאלהים   הכח  מן  יוציאם   שהמשיח המיוחל  כדי   ,ההסתרה מוסרת 
 ).רצון=נוצר( .    הבורא כדי לתאם לאמת ובכך נוצר רצון    ,הפועל שבמציאות

  .)לאמת=לתאם(

  

  

  

  

  

  

  



  

  המטרה של ספרי הצורף

ויאמר לך דניאל כי סתומים וחתומים הדברים עד ")ספר דניאל פרק יב פסוק ט(
, תיבצורה תמצית,  מובאים בהם,שבספרי הצורף גם כאן עיקרי הצירופים . "קץ

לכן הם ,  אינם מסודרים לפי התפלגותם בזמןו , המנוסחת באופן עמוק ומעמיק
ועבור האחד  ,למען,  הצורףם כתובים ומופצים בספרי ה.  קשים להבנת הרבים

. ספרי הצורףב היוצאים הגיונים להבין את העיקרים  סוגל סגלה המ שהוא בעל 
שהוא    ,של אותו אחד במטרה ובתקווה שיגיעו לידיו  , הספרים מופצים ברבים

הרי זהו    ,מהמשיח הנדרשות . ואם יש בו את כל התכונות. ודאי בחזקת משיח
 , הצורףהיוצאים מספרי  הוא ירחיב ויבאר את המשפטיםו.במציאותנס התגלותו 

 להוראת הרבים     תשמש אותו   , י הצורףספר התמצית של   והרחבת ר ואביו
יתבררו ויתלבנו "   )יב פסוק י בספר דניאל פרק(  כפי שמובא  ,הם יבינווכאשר 

 ."והמשכילים יבינו כל רשעים   ירשיעו רשעים ולא יבינו  והרשעים  ויצרפו רבים 
היו כבר ש,הצורףשמובאים בספרי , שר יתבארו כל הצירופים האפשרייםאכא "ז

, כולם  יבינו את מוצאם ואמיתותםכש ואז ,)אותיות 28=כח(כלולים בכח אלהים 
זאת אומרת נכונותם , לצאת לפועל במציאותאפשרי ,הזה של אלהים יהיה הכח

ולממש ,וידיעתם תשפיע על התאמת ההשגחה והנהגת הבורא הפועל במציאות
 , תחית המתים , בדבר , העברמ  ישראלשל נביאי   ,ת העתידיותוהנבוא את כל 
  .והשלום ,הגאלה

כנדרש   א בעל תכונות שהו של אותו אחד  להשג ידיו  כדי שספרי הצורף יגיעו 
הוא להביא לידיעת     ,ולעשות לתרום שכל אחד מאיתנו יכול   המעט , ממשיח

.     והוראה  ובקי בהבנה  , לכל מי שעשוי להיות מתאים  , קיומם של ספרי הצורף
מציאת  ,בכך נביא לקידום וזירוז, האמיתי  ושהוא בעל תכונות כנדרש מהמשיח

ובכך  ,ודינו, ובכך עשינו והשלמנו את מלאכתנו כהלכה ,ומימוש הגאלה ,המשיח
של  ומהתגלות ,יפתחו בפני כולם כל מעינות התורה הגנוזהו,   נבוא על שכרנו 

 והגאלה השלמה  , תחית המתים ,כולל ,נבואות הנבאיםיתגשמו כל   ,משיח זה
  .אמן  במהרה בימנו

  

  

  

  

  



  

  האות שאבדה

השתתפו בבריאת , שבששת ימי מעשה בראשית, ן ידוע"בקרב אנשים יודעי ח
והכל היה           . אורות נתיבות החכמה  ,שהוו את כל , אותיות ) 28(ח "כ העולם 

אבדה  אלה שמאז  ) בבראשית פרק ב פסוק לא( כפי שאמר אלהים  טוב מאד
לנו מאז ועד   הידועות ,ז אותיות"והותירה לנו כ, שהיא היסוד הסודי, אות אחת

) ח"ספר התמונה מ(     , בלשון הקדש העברית ,בהם ושאנו משתמשים ,היום
ובקומה בא , מהאותיות הוא אור גדול שנחסרה מכחהאות החסרה "מספר על 

והיא תתגלה , וכל דבר קשה, וכל כוחות חיצונים  ,וכל אלהים אחרים , כל פסל
     ".              בכח גדול ויד חזקה ,שנית אחרי שכל הרשעה תעבור מן הארץ

וכל , עתידה האות להתגלות, בעולם העתיד לבוא"נאמר ) ו"במגן דויד אות וא(
, ולא יהיו בו חטאים , ולא יחסר בו שום דבר , עדן-העולם יתוקן בתיקון יפה כגן

  "ולא יצר הרע

מציאתה את בשורת  , אות ומופת  ,על דרך, אים באופן מופלאיספרי הצורף מב
שבסדר האותיות           , כבר הבחינו חדי העין ודאי   , שאבדה ,של האות החסרה

                                               ,קיום שמצאנו אותה היא כח , ונותרנו עם אבדה  ,"אות ג,נחסרה . ה- ד)-ג(-ב-א
שעליו  ,מהרוח  ,החמור היאו  ,החומר , כשמה כן היא, היא אות הגלם" האות ג

בספרי הצורף מוסיפים ) הרחום=מהרוח=החמור=החומר(.ירכב המשיח הרחום
כאות ג סופית  , אחרי האותיות הסופיות ,ז האותיות"לכ ,"ומשלבים את האות ג

, סודיה =היסוד ובזה יושלם   .האותיות הסופיות כשאר , משוכה מטהשצורתה 
והעיקר מחזירים את האות  ,שחוזר הכוח הנעלם שבבריאה ,של אחרית הימים

ובעזרתה  ,למילים ומשפטים שברצוננו לפענח לשימוש על ידי שילובה במילואה
הראשון   במאמר , כפי שפורטו, והבריאה כל רזי התורה  ומתפענחים  , יוצאים
מובאת במאמר האחרון ש  על פי הדרך". תיאור כללי של ספרי הצורף" ,בנושא
  ."ך ספר הצורףמתו טעימות ודוגמאות. "בנושא

  

  

  

  

  

  

  



  

  תוכן הענינים בספר הצורף

  )עמודים בכריכה קשה וצבעונית 494מכיל כרך ראשון המודפס (

  .     מספר דוגמאות מתוך הספר של מילים ומשפטים מפוענחים ומבוארים )1

  .כותרת הספר )2

  ,שלמות וגאלה, להשגת, והאנושות, הבריאה, השתבחות העולם )3

  ,הקדמה) 4

  .המטרה) 5

  .שיר המחבר) 6

  .והאות החסרה, אחרית הימים) 7

  .ח החסרה"גילוי האות כ) 8

  .מהות החיים) 9

  .מקור שמות האותיות) 10

  .עשר הספירות) 11

  .עשרת הדברות) 12

  .ציור סמלו של החלקיק האלוהי) 13

  .היתו וצורתו של החלקיק האלוביאור וראיות על מורכב) 14

  .תיקון חטא עץ הדעת) 15

  .גאלה לכל השפות והלאומים) 16

  .מעשה בראשית) 17

  ,        בצירוף הגיוני, מילים ומשפטים מפוענחים 2450- לכמפתח אינדקס ) 18

  , לחיפוש מהיר,עם מספרי העמודיםוהם , ללא ביאורוהם        

  

  



  

  ספרי הצורף הקדמה שלמה

מביא כאן עצמותו אלה אני . בספרי הצורף אין אני מביא סיפור או רעיון מדמיוני
שמהווים   ,שפת לשון הקדש, המשפטים, המילים, האותיות, וחוכמתו של בורא

העיקר בספרי , והעולם הבא, העולם הזה, שלפיה נבראה הבריאה, את התורה
, בעזרת שימוש בשמות האותיות במילואם , הצורף נכתב על בסיס של צירופים

כי היא       ,היותר מכל גימטרי , ואמיתית, חזקה, שיטת הצירופים יש לה מעלה
כמו כן  , נחיםמשפטים המפועה גם את הגימטריות של המילים או כוללת בתוכ

 היוצאים הגיוניים ,או מילים ,משפטים ,תלבניות מצמת מצוובצירופים האפשרוי
. רבות בהרבה יותר  , או מילים ,משפטים ,תואילו בגימטריות האפשרויות לבנו

שלוקח   ,או כסף, צורף הזהב ,דומה למעשה, מעשה צרוף המילים והמשפטים
,   מכל הנוזל  ולאחר מכן יוצק  , למצב נוזלי ומתיך אותה   , לדוגמא טבעת זהב

, משקלםאבל  , לצמיד, תבנית של הטבעתהמעשהו כאן שינה את , נאמר צמיד
מה      ,או המשפטים , כך גם בצירופים של המילים, וערכם נשאר שווה, נפחם

, נהואך הכו , שהורכבו ונבנו מחדש, שמשתנה זה שמות המילים או המשפטים
    . או דומה, נישאר שווה, והערך, המשמעות

. המקורות לכל את  כי מהם ניתן ללמוד    ,לימוד הצירופים הוא בעל ערך עליון
, ניסתריםהדברים ה  ולגלות את כל  , לכל השאלות ות ומהם ניתן לקבל תשוב

ולדעת תכונות           ,שמות הבורא ולדעת מקורות של   ,וללמוד כל מה שלא ידוע
  .וכל הנושאים שכבר הוזכרו במאמר הראשון, םהבריאה והנבראי

                                                     ) תיאור כללי של ספרי הצורף, בנושא, מאמר ראשון. ראה(

             

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  השתבחות הברואים והעולמות

לדוגמא בין  ,את יסוד התחרות בין הפרטיים, אלהים הטביע בברואים ובעולמות
יגיע      הביצית הנקבית המזדרזים להגיע ולהפרות את  אלפי הזירעונים הזכריים

הסיבה לכך היא , מבין אלפי הזירעונים ,ביותר והמהיר, החזק, המובחר ,ראשון
. דור מושלם עד להשגת ,  לאורך זמן,  את הדורות הבאים יותר ויותר להשביח 

ושאין ,   שאינם מוכרים  )וירוסים( חידקים  כל העת מתחדשים  , דוגמא נוספת
או חיסון  תרופה  אבל מעבדות המחקר מפתחות מיד , כנגדם  תרופה או חיסון

מפתחים  ושוב ,או וירוס שאינו מוכר חדש שוב חידקתומיד לאחר מכן מ, כנגדם
, להשביח את מדעי התרופות, גם כאן הסיבהוכך זה חוזר חלילה ,תרופה כנגדו

,     הגורמת למות  ,גם נגד מחלת הזיקנה  ,שתושג התרופה המושלמת ביותרעד 
עד , שעשויים להתחדש בעתיד, או החידקים האפשריים ם וסיהויר כל וגם נגד 

יבוא לסיום      ובזה השלמות  ,ללא מחלות לחיי נצח   ,למתמוש  להשגת תרופה
  .התחרות בין המוות והחיים

  , המשרה , הכסף   ,הכבוד  , כגון  , ונושא בכל תחום  הם  ,התחרות בפרטיים
  ,החכמה  , הכוח  ,ההישרדות , הספורט  ,היופי  ,ההנאות  ,שתהמה   המאכל

   . והאמת ,שיוך לאלהיםה, הצדק

, המושלמת ומוחלטת , בתחרות על האמת , משויכת  בספרי הצורף  החקירה
      ל"לעי שהוזכרו  נושאי התחרות   כל  ניתן לזכות בשלמות  , ות להעדושמהתו
ונזכה לגאולה   , ולהתחבר עם הבורא  ,המהות של הנברא   מוש ילמ  ולהגיע

      .מושלמת

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  גמאות מתוך ספרי הצורףוטעימות וד

, היא כך, סופית" בעזרת האות ג ,ומשפטים, מילים, אופן הדרך והשיטה לפענוח
יש לכתוב במילוי את האותיות הבונות  ,המח, למשל נפענח את השם או המילה

במילואה כך        ,האות גימל מוסיפים את ו. חית, מם ,הא=המח  ,כך , המילה את 
י שימוש "ע , ם היוצאים הגיונייםמצרפים משפטי . גימל+,חית, מם, הא=ג+המח

כך      הגימל סופית  המח במילואה כולל   את המילה המרכיבות  תם אותיות ואב
=                                                             גימל, חית, מם, הא=ג+המח

                       =                                                     ממחי גילה אמת=
                                                                          = אמת מגלה חיים=
.                                                                            גאל מחיה מתים=

   ובן  דורשים ביאורכמ   ,המח  ,שיצאו מהמילה  , ההגיוניים האלה , המשפטים

  הערה 

דורשים ביאור לשם          ,בספרי הצורף  , נחיםועפמוהמשפטים ה  , המילים  גם 
המחשה בלבד הדוגמאות הבאות הובאו עם  לצורך . הבנתם והוראתם לרבים

    .ביאור קצר

     =                                    גימל + , יוד, ריש, ואו, חית, הא= ג +החומרים
   .אש, רוח, אדמה, מים, מיומו גילתי= 

                                                                                                          ביאור
בעזרת צירוף    .אש, רוח , אדמה, מים, ארבעה יסודות שהם שיש  , ל אמרו"חז

בתוספת האות   החומרים  ,או השם ,האת המיל ,המרכיבים האותיות במילואם 
ארבעת היסודות מרכיבים שמעיד שאכן , אמיתי, משפט הגיוני יוצא, גימל סופית
 ,חומריםיוצאים משם המילה ההיסודות וששמות ארבעת , החומרים ,את המילה

אן מוכח ששיטת הצירופים המובאת כומ, הבורא שפה מיומו של  התגלו  ושהם 
  .היא אמיתית ונכונה, בספרי הצורף, כאן

ללא   ,או האמת  ,אמת השם  או ,המילהאת  ,נחתהדוגמא הבאה מפע. הערה(
  )בספרי הצורף ,כפי שמופעים בדרך כלל ,ביאור

  אלהים פו אמת= תיו , מם, אלף, הא=  האמת

= האמת פו גאל מילים =אלהים פו גאל תמים = ,תיו, מם, אלף, הא=  ג+האמת 
  מילים  פתאום  גאלה =   מפו  ימי אמת  לגאלה   =   מפו  ימי  גאלה  לאמת   

=                                                              גימל +,תיו, מם, אלף=  ג+אמת
  .ו מילים תם פגאל= מגלים פלאותי =אלים מתגלים פו = מפו גאלתי מילים = 



  

  עוד טעימות ודוגמאות מתוך ספרי הצורף

ך זו ניתן רבד ,וטעם מצות פרה אדמה ,מגלה את מקור ,הדוגמא הבאה. הערה
  .של כל המצות ,לגלות את הטעם והמקור

=                                                                     ג+צער האדם טמא פו 
  =        גימל +, ואו, פה, אלף, מם, טית, מם, דלת, אלף, הא, ריש, עין, צדיק=
  .פרה אדמה, לטעם מצות ,גילוי אמיתי, מלפני פה, אל קדש=

  ביאור

חקר וביקש  הוא , טעמי המצותאת ידע  ,חכם מכל אדם ,שהיה ,שלמה המלך
שהיא   , והסתבר לו  ,חקת התורה ,שהיא, לדעת את  טעם מצות פרה אדמה

                                                               ,  וכאן מהמשפט. רחוקה ממנו
המקור , מתגלה  . פרה אדמה, לטעם מצות, גילוי אמיתי, מלפני פה, אל קדש
אצל המת נתון האדם שהיה  ,  שפירושו  .צער האדם טמא פו, ואהש, והטעם
  .םטמאי מתי , שפרה אדמה מטהרת, מכאן המקור. ולכן הוא טמא מת, בצער

)                                                              ו"כ, פסוק, א, פרק, בראשית(
ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו  כדמותנו וירדו  בדגת הים ובעוף         

  =השמים   ובבהמה  ובכל  הארץ  ובכל  הרמש הרמש   על הארץ 

,                     מבריאה , אצילותמ , ארבע עולמות , המדמה, שורש דבור גדול= 
  .כבודך באמת, לפננו ממש, והנה בם, ומעשיה, מיצירה

             מעיד על  בבראשית  הצרוף ההגיוני הזה שיוצא מהפסוק , הערה(
  ).ודורש ביאור, הארבע עולמות

  

  

 =                                                       גימל+ שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 
  .המשיח עולה אור של ימי גאלה  אדני יהוה= 

  

  

  

  



  המשך טעימות ודוגמאות מתוך ספרי הצורף

        כל הצירופים של נכונות   הפלא נוצר  כיצד  , מגלה, הדוגמא הבאה   .הערה
  היוצא משמות האותיות. האפשריים וההגיוניים שיוצאים מכל מילה או משפט

,    סמך  ,נון, מם  ,למד , כף, יוד, טית, חית, זין, ואו, הא, דלת, גימל, בית, אלף
  ) =סופית( . גימל , צדיק, פה, נון, מם, כף, תיו, שין, ריש, קוף, צדיק, פה ,עין

         לדתכך יצא  ) סודי ( גילוי יסוד   פניך לפניאדני , פו גן עדן מקדם, ני קץזמ= 
  .וחקת התורה, שפה, משפטים, מילים, אותיות, לב פנים

  ביאור

רואה       אדני- ל ודעמתו ועדן מקדם -גן-ל פו ונכנס זמני קץלעת  מגיע כאן אני
משפט זה שהוא        כך יצא לדת-ו ) סודי(גילוי יסוד  יוצר  פניך לפני - שכ אותך 

  .וחקת התורה .שפה, משפטים, מילים, אותיותשל  לב פנים

את  שמות האותיות  על בסיס  ויסוד של  המשפט  הזה  הבורא  תכנן  וקבע
                 כדי שיהווה את נפש השפה ) ל"שיוצא  בצירוף משמות האותיות והוזכר לעי(

וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה   ) ט"פסוק י, פרק ב, בראשית(כפי שנאמר 
   משפט המעיד  ומופתיוצא  באות  משמות האותיות  וכאן בדוגמא . הוא שמו

   שמורכבים ממילים   ,שמורכבת ממשפטים ,מורכבת מהשפה ,שחקת התורה
הוא המקור  והסיבה  וזה. על הנוסחא הזו שמורכבים מאותיות ששמם מעיד

  .הפלאהוא וראה פה זה  .ו"בית וכהאלף , האותיותשכך ניקראו שמות 

  

  של ספר הצורף להזמנת הכרך הראשון המודפס                 

                                  077-3464464  

  

  

  

  

  

  

                               


