אֶ ֶלף הַ מָּ ֵגן
ִמ ְפעָ ל הַ זוֹהַ ר הָ ע ֹול ִָמי הו ִֹציא לְ עֵ ֶר ְ 1800ספָ ִרים ,בְּ ִמילְ י ֹו ֵני עֳתָּ ִקים,
ְהוּדי בְּ כָ ל ִפּ ָנּה בָּ ע ֹו ָלם.
ַל ֲחלוּקָ הּ ִח ָנּם לְ כָ ל י ִ
כְּ מ ֹו ֵכן יֵשׁ בַּ אֲ תַ ר ְ 250.000קבָ ִצים לְ הו ָֹר ָדה בְּ ִח ָנּם.
ִמכָּ ל מַ ְח ֵשׁב ,בְּ כָ ל מָ קוֹם ,בְּ כָ ל ֶרגַ ע! ֵשׁרוּת י ְִדיע ֹות עַ ל כָּ ל מַ ה ֶשּׁ ִמּ ְת ַרחֵ שׁ בָּ ע ֹולָם בְּ לִ מּוּד הַ זוֹהַ ר
הַ קָּ דוֹשׁ.
אוּקמָ א ְשׁכִ ינְתָ א מֵ עַ ְפ ָרא וְ לִ זְכּ ֹות לְ הַ גְ אוּלָה
וְ עוֹד הַ יָּד נְטוּיָה לְ טוֹבָ ה ,לִ כְ ב ֹוד הַ ֵשּׁם י ְִתבָּ ַר לְ ְ
הַ ְשּׁלֵמָ ה בְּ קָ רוֹב בְּ יָמֵ ינוּ בְּ ַר ֲח ִמים.
לוּלֵי ה' עֶ ז ְָרתָ ה לָנוּ א ִהגַּ עְ נוּ עַ ד ֲהלוֹם.
וְ הַ כֹּל בִּ זְכוּת הַ תַּ נָּא הָ אֶ לו ִֹקי ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר יוֹחַ אי וְ ַרבִּ י אֶ לְ עָ ָזר בְּ נ ֹו ְז ָי"ע.
וּ ַב קָ שָׁ תֵ ינוּ לְקַ יֵּם דִּ ב ְֵרי ַצ דִּ יקִ ים שֶׁ תִּ קְּ נוּ לְסַ יֵּם אֶ לֶף ְפּ ָע מִ ים אֶ ת ַהזוֹהַר ַהקָּ דוֹשְׁ ,ל ִב יאַת ַהגּוֹאֵ ל
ָארְך בָּנוּי לְתַ ְל ִפּיּוֹת אֶ לֶף ַה מָּ גֵן
בּ ְַר ֲח מִ ים ,בְּסוֹד ַהפָּסוּק )שִׁיר ַהשּׁ ִִירים פּ ֶֶרק ד' ד'(ְ " :כּ מִ גְדַּ ל דָּ ִו יד ַצ וּ ֵ
תָּ לוּי ָע ָליו כּ ֹל שִׁ ְל טֵ י ַהגִּבּ ִֹרי ם ".
ָאר ְך " זֶה ִבּ ְנ יַן בֵּית
ְכּמוֹ שֶׁ ָכּתוּב בְּזוֹהַר ַהקָּ דוֹשׁ )פּ ָָרשַׁת ַויִּגַּשׁ דַּ ף ר"ט עַמּוּד ב'(ְ " :כּמִ גְּדַ ל דָּ ִו יד ַצ וּ ֵ
הַ מִּ קְ דָּ שׁ " ,אֶ לֶף ַה מָּ גֵן תָּ לוּי ָע ָלי ו " אִ ֵלּ ין אֶ לֶף תִּ יקוּנִים דְּ מְ תַ קְ נִי ן ֵבּיהּ כִּדְ קָ א יָאוּתַ ,עד ָכּ אן
ְלשׁוֹנוֹ.

תּוֹרה שֶׁ ִבּזְכוּתָ הּ ִנ גְאַלְנוּ
וּ ְבאַ ְל שִׁ יך ַה קָּ דוֹשׁ ַעל )שִׁיר ַהשּׁ ִִירים כָּאן( מְ ָפ ֵרשׁ ,שֶׁ זֶּה זְכוּת ַה ָ
וּ ִבזְכוּתָ הּ ִנגָּאֵ ל ְבּ ָקרוֹב ,עכת "ד .
" אֶ ֶלף ַה מָּ גֵן תָּ לוּי ָע ָל י ו " גִּימַ ְט ִר יָּ ה
תשע " א = אָ ִבינוּ שֶׁ ַבּ שָּׁ מַ יִם =וּב ֵָרְך ָעלֵינוּ שָׁ נָה טוֹ ָב ה = יִחְ יֶה חַ יִּים טוֹ ִבים
וּמְ אֻ שָּׁ ִרים = ִבּ יאַת מָ שִׁ י ַח = חוֹדֶ שׁ תַּ מּוּז = קֵ ץ הָ עוֹ ָלם וּמָ שִׁ יחַ בֶּן דָּ וִד = שָׁ נָה
ֲה כִי טוֹ ָב ה וּשְׂ מֵ חָ ה ְ ,וכָל זֶה ִבּזְכוּת ַעם יִשְׂ ָראֵ ל שֶׁ לּוֹמְ דִ ים ְויִ ְל מְ דוּ זוֹהַ "ק.
וּמְ סַ יְּמִ ים ְו עוֹשִׂ ים סִ יּוּמֵ י זוֹהַר ַהקָּ דוֹשׁ עַ שְׂ רוֹת אַ ְל ֵפי ְפּ ָע מִ ים.
ִנזְכֶּה ְל ַה ְב טָ ַחת ַהנָּ ִביא )יְ ַשׁ ְעיָהוּ פּ ֶֶרק מ' ט -יא(ַ " :על הַר גָּב ֹ ַהּ ֲעלִי לְָך מְ ַב שֶּׂ ֶרת ִציּוֹן ָה ִר ימִ י
יר אִ י אִ מְ ִרי ְל ָע ֵרי יְהוּדָ ה ִהנֵּה אֱ ֹל ֵה י ֶכם.
בַכּ ֹ ַח קוֹלְֵך מְ בַ שֶּׂ ֶרת יְרוּשָׁ לָ ִם ,ה ִָרימִ י אַל תִּ ָ
ִהנֵּה ה' אֶ לוֹקִ ים ְבּ ָחזָק יָבוֹא וּזְר ֹעוֹ מ ֹשְׁ ָל ה לוִֹ ,הנֵּה שְׂ כָרוֹ אִ תּוֹ וּ ְפ ֻעלָּתוֹ ְל ָפנָיו.
כְּר ֹ ֶעה ֶעדְ רוֹ י ְִר ֶעה ִבּזְר ֹעוֹ יְקַ ֵבּץ טְ ָל אִ ים וּ ְב חֵ יקוֹ יִשָּׂ א ָעלוֹת יְ ַנ ֵה ל " .
ירה מְ אֻ ְב טַ ַחת וּמִ שְׁ תַּ ֶלּמֶ ת .
הַסְּ פ ִָרים ָהאֵ לּוּ מַ צִּ יעִ ים לְָך שֵׁ רוּת יְשִׁ ָ
ַבּשֵּׁ רוּת ַהזֶּה נִתָּ ן לְקַ ֵבּל מֵ ידַ ע ַעל ָכּל מַ ָצּב ַה חֶ שְׁ בּוֹן שֶׁ לְָּך ,בְּרוּ ָחנִיּוּת וּ ְב גַשְׁ מִ יּוּת.
ירה אֵ יְך ְלהִתְ קָ ֵרב
תּוֹרה ְבּ שָׁ עָ ה אַ ַחת .תְּ קַ ֵבּל מֵ ידַ ע יְשִׁ ָ
תַּ שְׁ לוּמֵ י טְ ִרילְיוֹ ֵני שָׁ ָנה ָ
ַבּוֹרא עוֹ ָלם וּ ְל ִה טָּ ֵהר בְּקַ לּוּת וּב ְֶר ַגע קָ טָ ןְ ,ו ֵכ יצַ ד ְל הִ שָּׁ מֵ ר מֵ הָ ע ֶֶרב ַרב וּ ְל ִה ָנּ ֵצל
ל ֵ
מֵ הֶם וּמֵ הֲ מוֹנָם.

דַּ ע כִּי ַרק מִ י שֶׁ יַּחְ זִיק ְבּ עֵ ץ ַה חַ יִּים ,הוּא ִל מּוּד זוֹהַ "ק .יִזְ ֶכּה שֶׁ ָה ַר שְׁ בִּ " י ע " ה יָ ֵגן
ַנּוֹרא שֶׁ ל
ָע ָליוְ ,כּמוֹ שֶׁ אָמְ רוּ בְּזוֹהַ "ק שֶׁ נִּקְ ָרא תֵּ יבַת נוֹ ַח וּ ְכ דֵ י ְל ִה י ָנצֵל מֵ הַ מַּ בּוּל ה ָ
ַה ְכּ ִפירוֹת וְשֶׁ ל ִבּלְבּוּ ֵלי ַה ֵיּ ֶצר וּמִ ְל חֶ מֶ ת גּוֹג וּמָ גוֹג חַ יָי ִב ים ִללְמוֹד זוֹהַ "ק.
ַנּוֹראַ ,האִ ם ַה בֶּן שֶׁ לְָּך
אַ בָּא יָקָ ר ַהאִ ם אַ תָּ ה בָּטוּ ַח שֶׁ הַ יְּ ָל דִ ים שֶׁ לְָּך יִ ָנּצְלוּ מֵ הַ מַּ בּוּל ה ָ
הוֹרה ַבּ יְּשִׁ י ָב ה?
יְקַ בֵּל י ְִראַת שָׁ מַ יִם טְ ָ
אֵ יְך תּוּ ַכל ִלזְכּוֹת שֶׁ הַ ֵבּן שֶׁ לְָּך יִשָּׁ אֵ ר טָ הוֹר ?
ִירא שָׁ מַ יִם?
אֵ יְך תּוּ ַכל ִלזְכּוֹת ֶל ָחתָ ן צַ דִּ יק ו ֵ
הַ אִ ם ה ַָרב הַ מְּ ַל מֵּ ד אֶ ת ִבּנְָך ,נִ ְק ָרא מַ לְאָ ְך ה ' ְצ ָב אוֹת ?
ֲה ֵרי ִבּ גְמָ ָרא אָמְ רוּ :שֶׁ אָסוּר ִללְמוֹד מֵ ַרב שֶׁ אֵ ינוֹ דּוֹמֶ ה לְמַ לְאָ ְך ה ' ְצ ָבאוֹת!!!
תּוֹרתוֹ ,זוֹכֶה שֶׁ ָה ַר שְׁ בִּ " י
דַּ ע!!! מִ י שֶׁ מִּ תְ ַחבֵּר ל ְַרבִּי שִׁ מְ עוֹן בַּר יוֹחַ אי ע " ה וְלוֹמֵ ד ָ
ַה קָּ דוֹשׁ מְ ַל ֶוּה אוֹתוֹ כָּל ַה זְּמַ ן וּזְכוּתוֹ מָ גֵן ָע ָל יוְ ,ו נִצּוֹל מִ כָּל ַה ְפּ גָעִ ים שֶׁ ל ַה ֵיּ ֶצר
ָה ַרע וְזוֹ ֶכ ה ַלהֲפְֹך לְמַ לְאָ ְך ה ' .
קוֹר אִ ים
ְ
מוֹר י "ם ה ַָר ָבּנִים ָראשֵׁ י הַ יְּשִׁ יבוֹת וּמַ ְנ ִה י ֵגי ַהקְּ הִלּוֹת אָנוּ
וּ ְל ָכל ָה אַדְ ִ
ִבּ ְק ִר יאָתוֹ שֶׁ ל אֵ ִל יָּהוּ ַהנָּ ִב יא ) ְמ ָלכִים א פּ ֶֶרק י"ח כ"א(ַ " :ויִּגַּשׁ ֵא ִליּ ָהוּ אֶל כָּל ָהעָם וַיּ ֹאמֶר עַד
מָתַ י אַתֶּ ם פּ ֹ ְסחִים עַל שְׁתֵּ י ַה ְסּ ִעפִּים אִם ה' ָהאֱֹלקִים לְכוּ אַח ֲָריו ְואִם ַה ַבּעַל לְכוּ אַח ֲָריו
וְֹלא עָנוּ ָהעָם א ֹתוֹ דָּ ָבר".
אִם אַתֶּ ם ֹלא אוֹמ ְִרים ִללְמוֹד זוֹ ַה"ק ְלכָל י ְהוּדִ יִ ,מנַּעַר ְועַד זָקֵן .פְּשׁוּטִים ,יְלָדִ ים,
שּׁ ֲעלֵיהֶם מִתְ ַקיּ ֵם הָעוֹלָם,
תּוֹרה ֶ
ַחוּרים ,אַב ְֵרכִים לוֹמְדֵ י ָ
בּ ִ
אַתֶּ ם ְמ ַע ְכּבִים אֶת ַהגְּאוּלָהְ ,ו ֵא ִליּ ָהוּ ַהנָּבִיא רוֹצֶה לָבוֹא וּ ְל ַבשֵּׂר לָנוּ ַעל ַהגְּאוּ ָלהְ ,ו ִאם
ֹלא הוּא אוֹ ֵמר" :וַיּ ֹאמֶר ֵא ִליּ ָהוּ אֶל ָהעָם ֲאנִי נוֹתַ ְרתִּ י נָבִיא לַה' ְלבַדִּ י וּנְבִיאֵי ַה ַבּעַל
אַרבַּע מֵאוֹת ַו ֲח ִמשִּׁים אִישׁ".
ְ

"נְבִיאֵ י ַה ַבּעַל" גִּימַטְ ִריָּה = ֶ = 180כּסֶף ְוזָהָב = לֵיצָן ]כִּי כָּל ְמגַמָּ תָ ם
בָּעוֹלָם הוּא ֶכּסֶף ְוזָהָב = ְולֵץ גָּדוֹל[

ָאָרץ וְֹלא ָלמַד אֶ ת
ִמי שֶׁ טּוֹ ֵען שֶׁ אָסוּר ִללְמ ֹד זוֹ ַה"ק ,אוֹ שֶׁ הוּא ַעם ה ֶ
גי הַדּוֹר הָאַחֲרוֹן זצוקללה"ה ] ָחפֵץ ַחיִּים ְו ֶהחָזוֹן
דִּ ב ְֵרי ַרבּוֹתֵ ינוּ ַהקְּדוֹשִׁ יםַ ,מנְהִי ֵ
אִ ישׁ ,וְעוֹד אַ ְלפֵי גְּדוֹלֵי יִשְׂ ָראֵ ל ִמכָּל הַדּוֹרוֹת וּמִ כּ ֹל הַחוּגִים[ וּ ְביָמֵינוּ מ ָָרן הגה"צ הגר"ח ַקנְיֵ ְב ְס ִקי
שליט"א .אוֹ שֶׁ סּוֹמְֵך ַעל דַּ עְתּוֹ "ה ְָר ָח ָבה" ,וְהוּא נִק ְָרא ְבּ ִפי ַהנָּבִיא:
תּוֹרה ִמפִּיו.
"וּ ַמקְלוֹ יַגִּיד לוֹ" וְהוּא ִמנְּבִיאֵ י ַה ַבּעַל ,וְאָסוּר ְל ַבקֵּשׁ ָ

שׁל יִשָּׂשׂ ָכר ,נָא
ִתּוֹרתוֹ ֶ
שׁבֶט זְבוּלוּן ,הַנּוֹטֵל ֶמ ֱח ָצה מ ָ
ְו ִהנְנוּ לְהוֹדִ י ַע ִלנְדִ יבֵי ָהעָםֵ ,
תּוֹרת נְבִי ֵאי ַה ַבּ ַעל
שׁה ַרבֵּנוּ ע"ה אוֹ ַ
תּוֹרת מ ֹ ֶ
ִלבְדּוֹק אֵיזֶה ֲח ִצי אַתָּ ה לוֹ ֵק ַח ַה ִאם ַ
ְו ַחב ְֵרי ֶהם.
ַעל ֵכּן אִ ם אַ תָּ ה רוֹ ֶצ ה שֶׁ ַלּכֶּסֶ ף שֶׁ לְָּך ֹלא יִ ְה יֶה בּוֹ אֲ חִ י ָזה ַל חִ יצוֹ נִים ,תִּ דְ רוֹשׁ
שֶׁ יִּ ְל מְ דוּ זוֹהַ "ק עַל ַה ָפּ ָר שָׁ ה ,כְּתַ קָּ נַת ַה ָח פֶ ץ ַח יִּים ְז ָי " ע .וּ ְכמוֹ שֶׁ ָנּ ֲהגוּ כָּל גְּדוֹלֵי
עוֹלָם.
פּוֹרת יוֹסֵ ף י-ם תובב " א ,שֶׁ צִּ ָוּה
ְו ֵצא וּ ְל מַ ד מֵ הֶ עָ שִׁ יר ַה ָגּדוֹל שֶׁ ֵה קִ ים אֶ ת יְשִׁ י ַבת ַ
מוֹרנוּ ַר ִבּי ֶבּן ִציּוֹן אָב ֹא
תּוֹרת הַסּוֹד ,וְר ֹאשׁ ַה יְּשִׁ י ָבה הגה " צ ֵ
שֶׁ יִּ ְל מְ דוּ שָׁ ם אֶ ת ַ
ַחוּרים ִללְמוֹד זוֹ ַה " ק עַל ַה ָפּ ָר שָׁ ה.
הוֹרה ְל ָכל ַהבּ ִ
שָׁ אוּל זִי " ַע ָ
ַכּ אן תְ ַג ֶלּה אֶ ת כָּל ָה אֱ מֶ ת ְוכָל ַה מֵּ ידַ ע שֶׁ ִהסְ תִּ ירוּ מִ מְּ ָך נְ ִב יאֵ י ַה ַבּעַל.
שֵׁ רוּת ָהאֲ תַ ר ַה זֶּה מַ ֲענִיקִ ים לְָך  24שָׁ עוֹת בִּימָ מָ ה שֶׁ ל ַה חַ יִּים ַה מְּ אֻ שָּׁ ִרים .
שֵׁ רוּתֵ י גִּישָׁ ה שֶׁ ל ָה אֲ תַ ר ַה זֶּה נוֹחִ יםְ ,וזֶה מִ שְׁ תַּ ֵלּם .תְ ַג ֵלּה ְלעוֹד ֲ 10חב ִֵרים שֶׁ לְָּך
הוֹרים.
ֲה כִי טוֹ ִבים ,שֶׁ יִּזְכּוּ ְל ַח יִּים טוֹ ִבים קְ דוֹשִׁ ים וּטְ ִ
"מִ ג ְַּדל ע ֹז ׁשֵ ם ה' ּבֹו י ָרּוץ צ ִַּדיק וְנִׂשְ ּגָב" )משלי י"ח י'( "י ָרּוץ" אותיות
ִ
צּורי גימטריה "מירון",
"צ ִַּדיק וְנִׂשְ ּגָב" גימטריה בספר הזוהר )" = (565הצלחה פרנסה
זיווג" = "הרבה שמחה" = "גלעד שליט חמאס"
על ידי ספר הזוהר יכולים להציל את "גלעד שליט מ'החמס"
בגימטריה
האור בל"ג בעומר.
צּורים :אותיותִ ,
ּבִמְ עָ ַרת ִ
צּורים- :ם:
" ִ
צּורי" גימטריה "מירון",
צּורים" גימטריה " ִ
" ִ
צּורי וְג ֹאֲ לִ י"
) (1ספר ישעיה פרק כט
שׁר פָּדָ ה אֶת אַב ְָרהָם ֹלא עַתָּ ה י ֵבוֹשׁ יַעֲק ֹב וְֹלא עַתָּ ה ָפּנָיו י ֶ ֱחוָרוּ:
)כב( ָלכֵן כּ ֹה אָ ַמר ה' אֶ ל בֵּית יַעֲק ֹב ֲא ֶ
שׁמִי ְו ִה ְקדִּ ישׁוּ אֶת ְקדוֹשׁ יַעֲק ֹב ְואֶת אֱֹלהֵי י ִשְׂ ָראֵל יַע ֲִריצוּ:
)כג( כִּי ב ְִרא ֹתוֹ יְלָדָ יו ַמ ֲעשֵׂה י ָדַ י ְבּ ִק ְרבּוֹ י ַ ְקדִּ ישׁוּ ְ
)כד( ְוי ָדְ עוּ תֹעֵי רוּ ַח בִּינָה וְרוֹגְנִים י ִ ְל ְמדוּ ֶלקַח:

