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הקדמה
וזה עמל השעה אשר מחליש שמיעתך אותי ויקיצות סרעפייך בכבדותם .וזו תכונת משבי
המזיקים אשר בין ההיכלים לנתק מזה פתחנו להועיל לתחתונים ואנו ישובי עצות בהיכלים
להתפיח ולשלש זה מבואות הפתח מתוך אמירי לימודנו להרווח בהם בני ישראל .ואת במרי
סבלנותך ובכלי ניקיון המזיקים מההיכלות נשמר פתחנו לעולה ,למען נדירות לימוד תורת ישראל
מזה משוב הפתחים .ויצרך כל איש להאמיר אופן בינתו לעוזרנו באלו פעולות פתח המרומים,
מעם תפילתו וכוונת רצונו וטוהר מחשבתו לקיים זו שליחות השעה מתוקף תיקון התיקונים
ושזירת מארג הנשמות להתברך מעם מעלות הפתח לרווחת העליונים והתחתונים וחיבורם זה
בזה .ועל ביאור אלו הדברים אשמר תובנתי מעם היכלי לשמר קדושת המקום מבינות אמירי פי
גדולים אשר ירדו לתחתונים .ואשמח ליבי ולב יושבי היכלי בתמורת השעה ותמורת היום ותמורת
המועדים להכינם מעם סוד ההיכלות לשפעה תורתנו ומוסרנו מעין צוהר מראות ההיכלות ומעם
שיב ור הבינה ברום הרקיעים ולשמח בני ישראל במתן אור יקרות מעם תורתנו אשר לא ידעהו עוד
ולהבין עומקה טהרתה ופנים רבות מעל ע' פנים לתורה אשר בתחתונים .וזו משאת נפש יושבי
ההיכלות להאדיר תורתנו מעם עומקה רוחבה ואיפיונה מהעליונים ובדרך נתיב אלו האורות שבה
להעלות ניסיה עד קץ הימים אשר בתחתונים ואין זה הקץ אשר בינתכם חושבה עליו קץ
הימים=קצה ימים .וזהו כל אורות תורת ישראל על ניסיה מהעליונים והוא אך קצה ימים ,אשר
תורתנו עומקה וגודלה כמי ימכם אשר בתחתונים (ים) ונעלה תפילה בליבותנו לשמרה עלינו זה
הפתח לפאר בו תורתנו על אורותיה וניסיה אשר יאירו ליבות ישראל אמונתם בם ויחזקו משעול
נתיבם לעבודת השם יתברך .מבורכים תהיו.
ומשביארנו אלו הדברים נמשיך בעמל העליונים לברך התחתונים .וזה אשר יאגד באוגדן שני
למספר לו ובו דברי תורת מים חיים מפי גדולים להשגות העליונים אשר כוח מדמה לא יכול להם.
וזו מו שגבות הדברים מעם היתרי שומרי ההיכלות לשבח ארציות הניסי מתוך הניסי העליון לשבר
מוחות על כליהם השכליים וזה השיבור יתן פתחו בין רקיע לנשמה ללא גדרות השכליות
המשוברים .וזה חוט היקף תיקוננו יושבי ההיכל בינות תיקון הנושאים בשליחותי .וידע כל איש
אש ר נושא בזו המלאכה מעם שליחותי אשר בפעמיות חייו האיר בו אובדן כלים רוחניים וארציים
בשל עיבוי כתלי שכלו עליו ,ויזמן אל תודעת נשמתו זו הפעימיות ביחידתה להאיר בו תיקונו
ולהקל מעליו .ומזה מוצא הדברים אשר תאור בו נשמתו על זה אובדן כליו ,להבין זה עומק
שליחותי אל מול מקושחי הבינה ורפיון חולשת הנסי עליהם .ברוכים תהיו.
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א .לשון הרע על מדינת ישראל  -הרב שלמה קרליבך
וזה הוא יתד נאמן ראשון אשר יהא א .יתד נאמן .מעם יושבי ההיכלות ליתן בו צדק ואמת מעל
העליונים .וזה א .יתד נאמן מפי רבנו הקדוש הרב שלמה קרליבך הנשען על יצוע עזרת אבני
היכלות ויתן היגדו אשר תלוי על שמו" :בני ישראל יקירי ה' אשר נלחמים על מהות קיומה וצביון
מדינתנו .יברככם ה' .ומזו תקומתי אשר מפתח ההיכלות אתן דברתי מרום הימצאי ודם ליבי
זועק על עוולת משחירי מדינתי מתוך גבולותיה ובר מהם .וזו לשון הרע משורש תכלית איסורה
יען מוציאים דיבת ה' על אופי ניסיו ועמו אשר בחר .אלו נזקי זעם פיהם וזוהמת לשונם תפיל רעה
על ישראל ומשכנותיה ,ירעדו יסודותיהם בשל כפירתם מעם נס קץ הגלות להתברך במדינת
היהודים .וכל אשר דיבה ורעה על לשונו ועינו עליה ,יאבדו זכויותיו מעם מרומים ומעשיהם
משולים לזדוניות היצר על בעליו .ולא תם זה נזקם .מסכני נפשות בהכפשת הבלי פיהם למוטט
מוסדות והנהגת המדינה עליה .בציר יבולם יטפח על פניהם ולא יהיה בהם חלק מישראל וזו
הכפירה לא תסולח מעם עליונים ולא תסולח מעם ליבות האימהות אשר העלו בניהם עולה על
בנית ושמירת המדינה וזו דיבתם אשר בתחתונים תרעיד סיפי שמים ותעיר בהם מזיקים .ולא
ידעון אלו דוברי הסרה מיתות אשר יבוא מעם לשונם  .ואני אשקיפי ממרום על מדינתי וצער ויגון
ממלא ליבי ביודעי כל דוברי הסרה מתוקף תיקון לשונם ומהיותם בקיפולי הגלגולים אספסוף
ישראל במדבר להלך לאבדון כל יצור כפיו מעם עליון .ואלו אשר "שיברו" לוחות הברית מידי
משה משברן "רוח האומה" מעם גורל מדינתם .וזהו שעטנז הקולות לחפור מדינת ישראל אל תוך
אדמתה ולהעלימם מעם דעותיהם הנקובות ,יחטאו בחטא אשר גודל ענישתו מעם שמים ולא
יסולח בהם .ואל אשר קולם מרעיד סיפון מדינתנו תמצא רוח דבריהם במצולות הים ולא תתקיים
דיברתם בהם .וכל דיבר אשר סרתו מעם מדינתנו חיילינו והנהגת מוסדותינו יחשב ככפירה
באלוהינו אשר נתן בנו נס מדינתנו .אלו דברי הסרה מחלישים מעמדנו בין אומות העולם
השוחרים לטרפנו חיים .סורו אחים מהבלי פיכם להחריד קיום מדינתנו .שאו בגאון נס הארץ
וחזקו במילות פיכם אחיכם אשר על משמרתה וקיומה .וזה חזקת הנס לשמרו בינות אחרי ישראל
מעם פורענות חס ושלום הבאה עלינו מעם דברי ההבל והסרה .מחזק אחי בני ישראל הנלחמים על
שימור הנס ומתפלל ממרומים על אהבת חינם ואהבת המדינה ומשמרתה מכל פגע .מברככם ונס
ציון בכם".
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ב .עקידות הצליינים  -רבי דוד יצחק גאון
במרומי השמים ינחוני זו הדרך להיטיב שמיעתך וכתיבתך ולפזרם ממך אלו המזיקים אשר
ישחיתו פתחנו עלינו ותיגדם ידם לעד .וזו פריסת יומנו להתברך בו יבולי פתח הרקיעים לשמר
גדרות ונתיב היתדות .ובזה נפרוסה ב .יתד נאמן מפי רבנו ומורנו הגאון רבי דוד יצחק גאון זצ"ל
לשמר מורשת אבותיו על בניו ויתן בנו פניניו להאיר נשמות כל חי:
"בשבח והודיה לה' יתברך אשר נתנני בזה המקום מהיכלי להתברך בתורה לתחתונים .וזה דבר
תורתי מעם "עקידות הצליינים" .ואלו הם מטיפי דת הנצרות לצרף נשמות ישראל לדתם
ולהחריד ליבותיהם מהם וליתן בהם מורא ופחד בלבבם ונשמתם לאורך הדורות .וידע כל איש
מבני ישראל מאין אבן שואבת לצליינים מקורה ובית מחסה .אלו הם ניצוצות ילדי בית רבן אשר
נעקדו בלימודם מתוך סרח הבל פי מוריהם ליטוע חרדת עולם מעם אלוהיהם ולהשפילם מעם
כתביהם ולימודם ,ובאין מזור לליבם יקרעו תורתם מעליהם וירעו בשדות זרים אשר לנצרות
הצליינים .ואלו הם עקבות שרך תולדותיהם על פי דורם בישראל לייראם מאלוהנו ולשעבד ליבם
ונשמתם ברות מגדרות עול מלכות שמים עליהם .ומשכך תדע האומה בניה האבודים אשר בדורכם
תחת גג נצרותם מטיפים לאהבת ישראל אשר קיומם בארץ ישראל יביא שלום בין אומות העולם.
אלו הם ניצוצות אחיכם אשר נבלעו מעם עמם ותיקונם בכבדות נשמתם .ומאלו הדברים יאיר
עיניו בן כל חי בישראל מפני שעבוד הגלות והתבוללות העמים ,על אשר ניצוצות ישראל בליבו מי
בגויים ,אשר מקרבת נשמתם לעם ישראל ,יחפרו בור לנשמות ישראל לקרבם אל זדוניות
חומריותם ולהרחיקם מאלוהיהם אשר בשמים .ומפעולת כל אלו ידעו רבני ומורי ישראל בארץ
ישראל ובתפוצות ,ליישב דעת תלמידיהם מתוך אהבת ויראת ה' לכבדו ולשמרו ולא מעם הטלת
מורא ובהלה בליבותיהם או אז ירחיקום מעם עמם דתם ומולדתם וישניאון עליהם אלוהי ישראל
חס ושלום .וזו אמרתי עם העליונים לשמר כבוד ה' יתברך וכבוד האדם מעם נועם הלכות הלימוד
להישמר על נפשם וגופם ,לעובדו ולשמרו מעם תוקף האמונה והיראה מאהבת השם ובנועם עול
מלכות שמים עליהם ".ומזה בינתכם וליבכם יבינון מה הקשירות בינות לימוד ישראל ,כבוד
ישראל ,אהבת ה' ,כבוד האדם ,גלות ישראל וכפירה בה' חס ושלום .ואהבתם לרעכם כמותכם.
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ג .שמירת השבת  -רבי יהודה הנשיא
בניגודיות הכוחות נצרך אופן פעולת הכתיבה לשמר כוחה אל מול דעיכת כוחניות היצר לבל יפגעה
בזה המפעל ובזה השליחות .ומשכך פני הדברים נפעלה מעוצם עצימות הנס אשר בזה הפתח
להאדיר שם ה' ברבים .וזו מנגינתם הפלאית של מלאכי עליון תלווה שליחותנו ממרום .וזה ג' יתד
נאמן יתן בו דברו נשיאינו אשר בהיכלנו והוא רבי יהודה הנשיא זצ"ל .ואלו הדברים בשם אומרו:
"שבח והודיה להשם יתברך על זה זיכוי הפתח להאיר אורות ישראל ברבים ,להאירם מאור
הטוטפות אשר עליהם ועד אדמתם המבורכת .וזה דברי והיגדי אתנו מעם נושאי הבשורה ומעם
ברכתם אשר המה בהיכלי .שמירת השבת מלכתנו הקדושה וציוויה מעם עליון ומעם תקנות
חכמנו ,נודעו בדורות ישראל לשבח מלכותה .ואני בעליונים ואתן אוזני לצופף אמירי מלאכים
בשבח סוד שבתנו הקדושה ובהיתר משובם ואקרי"ש זה סודה ממלאכי עליון .פר"ח וכפתו"ר
יתנם עליון מעם סדר בריאתו וישביתם ביום קודשו מעם ינתן שאגת האריות ובשלשות סדרם
ותופסק כל מלאכה יען מלך מלכי המלכים יגיננו מעם מזימות ריבוי המזיקין ביום הזה בעליונים
ובתחתונים להרע כוחם וטיב מרדותם לפגע ולשמד נשמת כל חי וכל מלאכי עליון ,בתחתונים
ובעליונים .ולא יופר סדרם וגזע זדוניות פגעיהם מעם השם ולו סוד הפתרונים לזה הסדר ,אשר
מועד בפורענותו ביום השביעי אשר בתחתונים וביום השביעי אשר בעליונים .וזו ברית קידוש עם
ישראל עם אלוהיו להגינם מזה היום ויהפכו בקדושתו מאופן יסוד מצוותיו עליו להפר איזון
כוחות המזיקים על ישראל צאן מרעיתו .וזו קדושת היום ביסודה הגנה על ישראל ובעליית
מעלתה שבת מנוחה לעם ישראל וזו מנוחת היום על תקנותיה בריבוי לימוד התורה ובבקיאות
עומק פרשתה תגן ותכבה כוחות הרשע מעליהם .ויקיפון עצמם מעם מצוות היום להישמר מעם
פורענות המזיקים .ומשכך הדברים ידע נשמת כל חי דקדוקי היום הקדוש החלים עליו ,למען
עילוי גבהות הנשמה אצילות הרוח וניתוק הנפש מעם הארציות למען משמרתו מכל מזיק .וזו
השבת בגימטרייה דקה ש ב ת =  9= 4 + 2 +3תגן על גופכם ושמונת חלקי נשמתכם מכל מזיק
מהתעלות רוחכם ביום הקדוש הזה .ומנגזרות כל תקנותיה עליה תדעון אופן חוקת המזיקים ביום
הקדוש הזה מאת ה' ואין בהיתרי סוד זה החוקת ליתנו בכתיבתך .וזה שיבור הכלים בעצימותם
מעם המזיקים ביום הקדוש הזה ,תגנכם במעטפת טליתכם מעימם .ומכאן תבין בינתכם תכלית
מועד היום מערבו (ערב שבת) להרחיק מפגעיכם עליכם ולשמרכם מקודם מועד פורענותם .ואלו
המזיקים וטיב פגעיהם לא בהיתרי ליתנו לכם ,וזה אשר ברשות פי ,היגדי בו .וידע כל אדם אשר
בארציות נפשו להחמד מעם כספי משלח ידו ביום הקדוש ,ירחק ממנו פרי עמלו וברכתו בהם.
וכוח ישראל על אלו המזיקים מעם ערבות שמירת השבת .וזו הערבות אשר תנשיב רוחה על
ישראל באדמת הקודש ובתפוצות להישמר שבת אחת כהילכתה ,יקדמון גאולתם במהרה בימינו
וישברון כוחות המזיקים מעליהם .מבורכים אתם בני עמי.
ואלו היתדות יאירו מחשכי תהומות נשמת האדם ונשמת האומה ,לשמר כבודה כבת מלך פנימה
מעם אלוהיה ,ובהתבדלות גמורה מעם אומות העולם .וזו שניות האורות אשר ביתדות יחזקו
בריחי יסודות האומה ,להישמר מעם פירוקם והמה נטועים מתוך קדושתם באדמת ומורשת
האומה ,והיקף כתליהם בחומריות הארץ והאדם.
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ד .פעמי הגאולה מעם מחשבה ועבודת הלב  -אמירי קדושים בהיכל
אשרי האיש אשר ילך בדרך חכמים להיבנות דביר קודשו בהיכלו אשר בינות נשמתו ולהחיש בנית
מקדשו בינות "צלעותיו" ונשמתו לחדש בו עול מלכות שמים ,עד יבוא משיחנו בן דוד במועדו,
ויזכנו בבנית הבית ,וזאת אשר במעמדי היכלי להבונן יסודות עולם ויופי בריאתו ולהחיש פעמי
גאולה מעם המחשבה ועבודת הלב .וזה הוא ד' יתד נאמן מהיכלנו להתברך בו תחתונים אשר
צדיקותם הלך רוחם ואופי תיקונם ארוג מעם נתיב חייהם .וזה ד' היתד מפי אמירי קדושים אשר
בהיכל בתוקף קירוב ימי תשובה אשר בתוכם קירוב הלבבות להיבנות מעם תכלית הגאולה ובנית
המקדש .וזו תשורת יושבי ההיכלות לחזק הלבבות ולהיעשות הפעולות מעם מוחות הבינה אשר
ספונה בינות כתליה ותדע רום כוחה אשר נובע מעם נקודת הלב אשר מביאה לה חיותה .מעם
נקודת הלב אשר בספיחות האמונה ,ליישב הדעת אשר בבינה מעם כוח מחשבתה להחיש גאולת
העם .וזו המחשבה מעם פרטיות הבינה להצרף לבינות ישראל אשר כוחם נאצל מעם אמינות הלב
בתחתיתה וכוח אלוה בעליונותה .וידע כל איש בישראל אשר בפרטיותו עולם קטן להכיל בינות
אמונת ליבו נתיבי עולם גדול ולהביא לגאולת הפרט וגאולת הכלל .ומשכך הדברים מתבהר בנו
כוח "מערכת הלבושים" מחשבה ,דיבר ,מעשה בחישת הגאולה .וזו המחשבה מעם טוב נתיבה
ורוח נאצלותה עליה ובעיני רוחה גאולת ישראל ומקדשו בשלישית ,זהו הכוח אשר נטמן ברבדי
נשמת הפרט להשפיעו על הכלל .ואלו בנינו ,בני הדור אשר מחשבתם ואופי פעולתם מכוונה
להחיש פעמי יובל ,יבורכו מעם כוח מחשבתם ונאצלות הרוח עליו ואמונת הלב מקיפה אור
המחשבה ,לחזק בריחי האומה אשר תיקון התיקונים מובילם לגאולת ישראל .ולא ידיר האדם
רגליו מעם פעולת החשת הגאולה מעם מחשבותיו ומעם אופן הליכותיו והילכותיו על אדמת
קודשנו בשתי וערב בלימוד ,בעצרות ובפרטיות הדיבור להחיש זו הגאולה .וזכויות רבות נשמרות
לו לאדם ,להכיל בינתו באלו המחשבות לשפר כוחה ומעמדה מעם חלקי נשמתו .וזו סגולת הבינה
אשר נתנה לנו אלוהינו לנתב עבודת המידות ,הלך רוחנו וכוח מחשבת הגאולה מעם מוגבלותה
להפכה לטובת כלל עם ישראל ולחיזוק האומה להוביל לתיקון התיקונים .אשריכם בני ישראל
אשר הגאולה במובלות עיני רוחכם ובנתיב תכלית תיקונכם .מבורכים תהיו.

8
בס"ד

ה .סגולת תקיעת השופר  -רבי חיים בן עטר
אשרי העם על אשר זהו אלוהיו .ומאור זיו הבריאה אשר על היכלנו נתנה אופן שליחותנו מעם אלו
היתדות לישראל .ומזה שער העמקים אשר בינות ההיכלות נתיר סגולת היום אשר למלאכנו
להתיר זו התשורה להנפיש נשמת כל חי מעם מרכולות לימודינו .וזה הלימוד יחזק יתדות
העליונים לתחתונים מעם זה הפתח וזה יתד נאמן הבא ה' יתד יאיר אורו מעם משמרת מלאכי
השרת אשר פנים ההיכלים וירבו חוכמתם מעם דברי רבנו הקדוש אשר זוהר טליתו יאיר בנו
חכמתו ,רבי חיים בן עטר זצ"ל .ואלו הדברים בשם אומרם" :הודו להשם כי טוב על אלו אורות
הפתח לישראל ,לזכותנו מעם היכלנו לשמר כוח הלימוד מעם העליונים .ובאלו רוח הימים
במועדכם נתנה תרועת היום ,מעם שופר ה' בין כסה לעשור .וזה סגולת תקיעת השופר במועדים
אשר לכם יאירו אור בריאתו ויתירו בנו יושבי ההיכלות צופניה ,צופן הבריאה להשגיב בנו חכמתה
ורזי סודה .וזו מצוות תקיעת השופר בינות תקנותיה ומועדה נשתמרה בדורות ישראל לפתוח
שערי שמים ולהחרידם מעם מידת הדין אשר בפתחה להיגזר על ישראל .ומעם סגולת אופי
התקיעה יפתחון הדלתות בינות השערים לסכל הדין ולצמצמו במידת הצמצום אשר אופי פעולתו
אינו ביודעות התחתונים .וזה הצמצום יקל"ח שברי עוונות להחרידם מעם חומריותם להימצא
חוט שערת הטוב שבעצימות העוון ולהשביח עוביו מעם שאר חוטי שערת הטוב אשר בתוך שברי
העוונות .ואלו שברי העוונות ,השתברו מכוח תקיעת השופר לפרקם מעם שיבורם להימצא בהם
חוט השערה אשר הטוב נתלה עליו .ומה זה חוט שערת הטוב אשר בתוך העוון? זהו חסד אלוהינו
לשמר בכל עוון ועוון אשר במרכולת חטאי האדם ,חסדי אבותיו ,לשבר בו חומריות חטאיו ,וזה
טיב החוט מעם חסדי אבותיו עליו לשמר רצף הדורות בשיבור ומצמצום הכלים .ומכאן ילמד
האדם הבל פה מוצאו לטוב ולרע ,כוחו בעליונים בשיבור הכלים בינות התלכדות הכלים במוצא
שפתיים להחריד עולמות עליונים .וזו שמיעת השופר במועדו ומתוך התכווננות הלב יצמצמו מכוח
צמצום העליונים ,מידת הדין על התחתונים .ומהו הוא זה השופר וכוחו בחומר התחתונים ,לשבר
מידת העליונים וזה כוח השופר והבל פי תרועתו אשר פורש חוט שערת הטוב מהעוון ,ומזה ילמד
האדם אף כי בחוזקת חומרו בתחתונים ומתוקף כוחו וצפיפות חומריותו אשר באין שבירתו ,יוכל
אף יוכל לשבר מידת הדין על שומעי תקיעתו ולחולל בו מציאת חוט שערת הטוב אשר בעוון .וזהו
קרן השופר אשר יגן על נשמתנו ביום הדין ויפתח שערי שמים לחסדו עימנו.
ק ר ן =  - 8 = 5 + 2 +1שמונת חלקי הנשמה .בברכת שמים עליכם.
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ו .חבל הילוד  -רבי שלום שבאזי
וזו מלאכת מארג היתדות תאיר בנו יושבי ההיכל ,שיעור תקומת האדם על מוגבליות מוחותיו,
לשבר בו מימדי ראייתו ,ולפותחה מעם גדרותיה .ואלו הגדרות יותרו ויפרם קשרם אחד בינות
לשני מעם הטלת הספקות אשר על הגדרות .ואלו הספקות אשר יתלם האדם מבינות מוחותיו
יעידו בו מידת אמונתו באלוהיו ואופן קטנותו מעם עצימות הבריאה .וזו הטלת הספק אל מול
יכולותיו אשר בחומריותם וברוחניותם ,המה יערערו יסודות מימדי ראייתו עד להתפוררותם
ותפתח בו ראיית המראות אשר מעבר לגדרות .וזה הספק הוא מתכליתות זה הפתח להקטין
התחתון מול נאדרות העליון ה' יתברך .ומזה מוצא הדברים נתנה בהמשכיות יתדות העליונים.
וזה ו' יתד נאמן יתנו בשם אומרו רבי שלום שבאזי עליו השלום אשר דברי חכמתו תאיר בנו
ובכם" :אחי ורעי בני עמי אשר בארץ קודשנו ובתפוצות העולם ,יברככם ה' במקום הימצאכם .וזה
היתד מעמי אתנו בעינינו אשר הוא חבל הילוד אשר נשרך אל טבורו והוא ברחם אימו בקשירות
אל גופה .וזה החבל ישמרו בגדולתו ויתן בו כל הנצרכות לגדילתו ,עד אשר תלדו אימו לאוויר
התחתונים .ובזה החבל יקבל מזונו וכל הנדרש לו בביתו אשר ברחם אימו .ומה זה החבל יעיד בנו
אל מול אלוהינו ואנו ברחם אימנו? וזהו החבל אשר נשמר בו מזונו הרוחני ומזונו הגשמי של
נשמת האדם להתברך בו מיום יציאתו בלידתו לתחתונים .וזו האם אשר בנה בהיווצרותו ברחמה
תעיד טיב מזונו הגשמי בו ,ואלוה ממעל יתן בו מזונו הרוחני אשר ילווהו בנתיב תיקונו והוא
בתחתונים .ובזה החבל זה לצד זה מצויים עדות חלקי נשמתו אשר ארוגים בה חמשת חומשי
תורתנו הקדושה .ח  -שמונת חלקי הנשמה .ב+ל =  =3+ 2חמשת חומשי תורה .ומשכך הדברים
לא תוכל להתקיים הנשמה בל(י) תורה לצידה .ואלו חבלי הלידה במשמעותם ,לארוג הנשמה
בינות תורת ישראל להתברך בו נשמתו והוא בן ישראל ,בן האומה .ועל זאת יאמר מוצא תיקון
נשמת האדם מעם פרשת תורתו בשבוע היוולדו וסוד תיקונו בינות חלקיה .וזה החבל יעיד מועד
עול מלכות שמיים עליו וקבלתו מעם תקנותיו .ח ב ל =  13= 3 + 2 + 8י"ג למצוות .ומברככם
בני ישראל אשר תאיר בכם תורתכם מיום היוולדכם .מבורכים מפי עליון.
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ז .גילוי עריות  -המהר"ל מפראג
וזהו כוח יראת המקום אשר בינות ההיכלות וקדושת אבי"ע בתוכם על השתלשלות מקור
הספירות בינות הרקיעים ,להפריח שירת מלאכים בפיזור סדר הספירות לייגע כוחות היצר
מעליכם .וזו מלאכת מארג הספירות אשר רזיה וסודותיה בטמינות ההיכלות תבריא נשמת כל חי
מעם סדר הסדרים .וזאת אשר יאמר על ידי ואני בהיכלי וכל אמירי קדושים נתלים באוויר
ההיכלות .וזו משואת ז' יתד נאמן ידליקה רבנו הקדוש המהר"ל מפראג מעם שנינות לימודו
והיגדיו" .וזו התורה מסיני מעם שבח המקום ,נתנה בנו לרום הודו ונצחיות קיומו .ואנו בגדרות
ההיגדים ניתן נפלאות הבריאה להנציח קיומו בתחתונים .וזה היגדי מעם מצפוני ינקה תשחורת
לב האדם בו .וזו התשחורת תאבק לב האדם בו מעם יצר זהותו בתוך עמו ותגביר בו מרדנותו אל
מול התורה וחוקותיה ,וזה המרד יובילו להשחתת זרעו בגילוי העריות .וזה גילוי העריות ינקב
חוריו מעם אומתו ויחריג סדר הספירות וירעידם בינות הרקיעים ,וזו המרדנות אשר בזקיפות
היצר בתוכו יעבירו על סף דעתו וישבח בו כוחות טהרתו ויטמיאם בו ליסודותיו עד לא ידע מי היא
אימו מולידתו .וזהו "גילוי העריות" בעצימות שיפלות היצר להרעיד סיפי רקיעים .וזו הטומאה
מעם גילוי העריות וחומריות עונשה אשר כרת הוא .וזו טומאת היצר אשר על זרעו מקורה מעם
שמונת ימי היוולדו עד למועד מילתו .וזו הטומאה מקורה מעם אברת ביאתו וזרע אביו אשר
נסלפה מהם קדושת הביאה שלא בטהרתה ,טהרת הנידה וטהרת מחשבת הלב ,וטמנו בו יסודות
היצר בביאתו ונתלכדו בו על עורלתו ונקבו בו כוחות היצר להחריד בו זרעו ונתהפך בו זרעו
בבגרותו אל מול הנוטעים בו זרעו בביאתו לתחתונים .וזו נטיעת היצר וזו התהפכות הזרע מקורם
בהשתלשלות הספירות אשר ניתק באחת בהן חיבור לתחתונים והשתבשו הסדרים ונטמן בו זרע
הפורענות להנביט בו גילוי העריות .וזה הניתוק מהפרת האיזונים אשר ברישומים עת מתפתה
האדם להסיר מצפונו מעם דופני נשמתו הוא במדרגת המחשבה בלבד ,או אז יחפין עצמו היצר
בינות מצפונו לדופני נשמתו וייטע בו זרע הפורענות ויפר סדר ההשתלשלות .וזו דרגת היצר בדרגת
חומריות העבירה ואין מלבדו עוד .וזהו שיבוש סדר הסדרים עת זרע ינקוב זרע בית יוצרו וישבשו
בעליונים ולא יוחזר סדר הסדרים .וידע כל איש בישראל אשר אופי מחשבת הלב אף כי במחשבה,
תדלק בו יצרו להחרידו מעם פעולת נשמתו ולא ידע נתיב הובלת היצר אשר בו .ועל כן זה סדר
הסדרים אשר יופר מעם כפירת חוקי התורה להחרידה בעליונים ובתחתונים .יחדד האדם אופי
מזגו ושליטתו מעם מחשבותיו אשר ירקמו עור וגידים בעליונים והם בגדרות המחשבה בלבד
בתחתונים .ומאלו הדברים ילמד בנו בעליונים ובתחתונים כוח המחשבה ,כוח מחשבת הלב מהו
יסודו מעם כוחו להרע או להיטיב עם נשמתו ועם בוראו .ומברככם על נטיעת מחשבות הלב
הטהורות אשר בלבבכם ומעם מוצא פיכם ".מבורכים תהיו.
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ח .מלכות ישראל וכוהני ישראל  -הבעל שם טוב
וזו התשורה מעם שבתנו הקדושה להתברך בה מעלות היום וזיו קדושת תורתנו בלימוד בה .וזו
מרננת ההיכלים תודרך בינתך לפאר בה כתבי ההיכלות לשימור ישראל על אדמתו .וזו התשורה
מעם היושב עמדי רבנו הקדוש הבעל שם טוב זצ"ל לרכך עלינו יום הדין ולהפציע בו קדושת היום
מעומק עומקי הצפנים אשר בעליונים .וזה לר"ה תשבחות העליון ואקישה קושיות מעמדי והוא
בהיתרי פיו להאיר ברקי רקיעים מזיו לימודו .וזהו ח' יתד נאמן להתבשם בו אוהל יעקב ואלו
הדברים בשם אומרו" :בני ובנות ישראל הקדושים והטהורים ,מבורכים אתם מאת עליון ומזו
קדושת הפתח אצרפה צירופי היגדי מזמורות הענבים אשר ברק סודם מאיר על קליפתם .וזה סודי
מעם משמר המלוכה בעם ישראל .וזו שרשרת המלוכה אשר אבדה לעמנו הקדוש תואר בשנית
ונמליך מלכנו עלינו ויסוכך מפי עליון ותשוב עטרה ליושנה וימחק זה הביזוי אשר מכתים דורות
ישראל .וזו המלוכה מעם ה' במהרה בימיכם תואר מהרקיעים "כמעשה מרכבה פלאי" .וזה
שימור מלכות ישראל יצרך חיזוק דפנות המלוכה מעם נבחרי העם והמה כוהני ישראל המשרתים
בקודש .ובעתכם כבה זוהר הכהונה מעם בניו הנבחרים עת נטשו אוהל יעקב והקדושה רחקה
מהם .וידע כל איש בישראל אשר נושא דם כוהנים בעורקיו חובת עול מלכות שמים עליו במונים
מפשוטי העם .וזו הכהונה אשר נשתבשה ונשבתה מעם גזלנות והרס העמים בית מקדשנו ואף על
פי מוטלת חובת מוסר קיומם ופועלם בתחתונים לשמר טהרתם וקדושתם ,ולהכינם לשרת בקודש
עת יק ום מקדשנו השלישי במהרה בימינו .וזו הטהרה וזו הקדושה אשר בכליהם תגן על קיום עם
ישראל וצביון קדושתו על אדמתו .ולא תדע נפש הכוהנים בימיכם ומועדיכם טיב זו הקדושה וזו
נדרשות הטהרה מעימם .משובחים הם מעם דמם וטיב בריאתם ואינם בינות בריאת נשמות
ישראל .וזה כור מחצב ת נשמתם נשמר סוד קיומו מעמי ואדע מעם תובנות קיום הנצרכות אלו
נשמות הכוהנים לשמר סדר בריאת האדם מגן עדן קדמא .ומחופן אלו הדברים אשר עומקם אינו
בהיתרי לתיתו ,ומתוקף היגדי אחזקו בכם ,ידע כהן בישראל חלקו מעם הגאולה ובנית בית
מקדשנו ,להשיב עטרת ראשנו .ואלו הכוהנים אשר בזים לעול מלכות עליהם חטאם בכפילות
חומריותו על אשר שלמות קיומנו כעם הנבחר נגזר מעם מוסר וטהרת קדושתם .ומזה הדבר ידע
עמנו עומק יראת "ברכת כוהנים" להחריד בה רקיעים וממשלות עליון .וזאת על אשר לא תביט עין
בשר ודם במועד הברכה יען מלאכי שרת בסולם ירידתם לתחתונים יטביעו חותם היקפם על
המברכים וישמרוהום מכל משמר אמת וצדק אשר בלבבם .וזה אופן הבריאה לשמר התלכדות
השורות אשר בטהרת וקדושת כוהנים ,להרחיב אופק דעתם מיראת שמים ,לברכם מעם פיהם
וידיהם העוסקים במלאכת קודש המקדש .וכל כהן אשר בתחתונים שרחק מעם עול מלכות שמים
עליו ,הרחיב בו אלוה מידת כעסו אשר מיושבת על כבדו לנסותו מעם קדושתו ומוסרו כבן נבחר
לעם נבחר .וזהו שעבודו למידת כעסו אשר בתוך תיקונו להאיר בו אש הקדושה אשר כבתה בו עת
הפנה גבו לאלוהיו .ואלו הכוהנים אשר בתחתונים יאיר בם ה' תיקונם מעם הכללת הכוהנים
בקיבוצם באדמת הקודש ובתפוצות להטיב עבודת מידתם ,מידת הכעס שנטעה בהם ,ולהשיבם
לעול מלכות שמים עליהם לקדם מלכות בישראל ומקדש בישראל .וזה אופי בינתם לעובדו
ולשמרו ,לעובדו בבית מקדשו ולשמר מלכות ישראל עליהם .וזהו צו השעה וצו הדור להשיב
כהונה לישראל ומאליהם יחישו מקדשנו ,גאולתנו ומלכות ישראל עלינו" .מבורכים תהיו.
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ט .שבחי הדור  -הרמב"ם
וזו יראת הקודש אשר בעליונים תדחק בנו להאירה בתחתונים מזה פתחנו להאיר בו הלבבות .וזה
אשר עמדי ועזבונו בתחתונים גדול משיעור קומת התחתונים יתן בנו זוהרו למרחוק .רבנו הקדוש
הרמב"ם זצ"ל .וזהו היגדו בשם אומרו ויתן בנו סימן ט' יתד נאמן" .ואני בשבחי צוהרי היכלי
אתן בזה הפתח הבא עלינו לטובה ,חריצי לשוני להאדיר עמי היושב בציון .וזו מרוח משובת
נעורים להשביח בהם כלי אמונתם ולחזק בהם שורשיה מעם כלי פנימיותם ,להפרע מעם יצרם.
וזו המשובה ,תעכ"ם גו רצונם לילך עם אלוהיהם בשל כובד יצרם אשר עליהם בזה דורכם .ומעם
מושבי ,בהשקיפי על בני עמי ומשורת כליו בידיו ,אשביחם בכם מעם תובנות עליון .וזאת ידעו
אבות ומחנכי הדור אשר תפארת הודם וזוהר כלי מוחותיהם במונים מדורות קודמים ,מפריחי
שממת רוחם עליהם ומטיבי לכת דרכם מעם עצימות אור אלוה בינות ליבם ונשמתם ומשובחי זרע
קיומם .ומתוקף אלו הדברים אשר עצימות אור אלוה בהם ,עולה עצימות היצר בהם בנשגבות אור
אלוה המאיר בם .יען משתבח הדור והיצר מעימו משבח דרכי תחבולתו .וזו עבודת ה' מעם הדור
הזה תואר בהם מעם עצימות כליהם ולא מעם כפיית אמונת אבותיהם עליהם .זהו דור המקדים
לגאולה מעם סבך יצרו עליו מעם חידושי המדע ובמקבילות לכלי תעצומות הבינה והלב אשר
נושאים הם בתוכם .ובזו מיוחדות הדור אשר דבר לא נעלם מעיניהם לחקרו ולהעמיק בו מעם
תובנות מוחם ובאין מפריע בחיצוניותו .וזה שבח הדור מעם לשבר רצונו אל מול נזקקות העם ולא
מול כפיית הדעת עליהם .חרדת המקום בהם וחרדת האדם רחקה מהם .ועול מלכות עליהם
ותחבולות היצר מצידיהם ומלחמתם חזקה עליהם מעם דורכם ודורות קודמים .זה הדור אשר
יקדם הגאולה מעם אופי עקשנות הבינה ורוך הלב .זה הדור אשר תובנות עליון נתלים בעטרת
ראשם ויבדקוהום בכלי אמונתם טרם יאמצום לליבם .זה הדור אשר קושיות רבות וקשיים רבים
על עורפם וליבם .זה הדור אשר שהות נשכחות הילדות מעליהם טרם ישאו נשקם ויעמדו על
משמרתם .זה הדור אשר מזונו הרוחני והאמוני יוכנס לפיו מעם ידיהם ולא יד אחר בהם .זה הדור
אשר דורש מקור ושורש הדברים מבלי תוספות גווניהם יען כמיטב גולמיות מקורם ולעבדם על פי
תובנות אמונתם ומוחותיהם אשר במבריקות הכתלים .זה הדור אשר זרע הגאולה טמון ברבדי
נשמתו ובגולמיות צורתו .זה הדור אשר יאחד שורות ישראל מעם פלגיו וחצרותיו ויקרב תורת
ישראל אחת לעם ישראל אחד .ואשרי דור האבות ומחנכיו אשר ידע להפריד המוץ מהקש ולהשגיב
פניני מרגליותיו להתברך בהם ולשאת בגאון פרי זרעם .וזאת תובנתי מעם עליונים למקד שאר
רוחם של בניהם ותלמידיהם מתוך פרטיות הכלל להבין אלו אבני החן המצויים בכל אחד ואחד
מהם בנבדלות ניצוץ האבן ,משקלה ,כובדה וטיב יוקרה .וזהו התיקון בכללות דור האבות ומחנכי
הדור להביט פנימיות התלמיד וליתן בו הדרך להאיר אורו מתוך כליו ואמונתו דרכו וקצב פעולתו
ולא להשריכו מעם הכלל .וזה קיבוצי אבני החן ישביחו עמנו מתוכנו מתוך בנינו הקדושים
והטהורים .וזהו תיקון אשר מתוך התיקון אשר במרכולת האבות והמחנכים לצמצם גאוות
ידיעותיהם ולימודם אל מול לימוד בניהם .וזו עבודת המידות לשמה ,תאיר באור יקרות שמי
ישראל מתוך ניצוצי אבני החן המצויים בינות נשמות ילדי ישראל .ואני ממקום מושבי אשר
בהיכלי אשבחה דור ילדיכם ,דור האומה במצוינות דרכם ואבני החן אשר בהם" .מבורכים אתם.
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י .איסוף גאולי שבטי ישראל  -הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ואלו אורות הראי"ה לשבח בנו גאולת תלמי הפתחים ולהאיר משנת אבותינו לפתחה של גאולת
ישראל .וזה י' יתד נאמן יתן בנו אמירי פניני פיו רבנו ומורנו הרב יצחק קוק זצ"ל .ואלו הדברים
בשם אומרם":אלו שבטי ישראל אשר אבדו בגלות ישראל והותירו שברם כחותם מאובדנם
בעמנו .וזו הגאולה תאירם ממקום רבצם להדלג מרחק מקומם מציון .וזה איסוף גאולי שבטי
ישראל ישמר מעם התחתונים ופעולתו וטיב עומקו נרקמו עורו וגידיו בעליונים ויאיר אורות
קיבוצו למראות עיניכם בדורכם וישמטו מעם הגויים וינשלו בגדי תפארתם מעם הגויים ויגאלו
נשמתם בג אולי השבטים .וזה יקרא קיבוץ השבטים ואינו במניין קיבוץ הגלויות יען מזה הפתח
אשר נפער לתחתונים ומזו השליחות אשר במעמקי תיקון הנושאים בה יקבצון השבטים האובדים
ויאורו סימנם מעם ישראל והמה רחוקים מזרח ממערב .ומאלו הדברים ידעו נושאי השליחות
התווספות תכלית זה הפתח ,ללכד שורות ישראל אשר אבדו מעם ישראל אשר בציון לקדמה
הגאולה ולהחיש פעמיה .ומשכך הדבר יפעלון נושאי השליחות לריבוי מעגלי השליחות להשיב
האוצר לבעליו ורון ה' עליהם .ולא תדע נפשכם אלו גילו האבדות מעם יד ה' יובילם לבטחת עמם
לפקוד נגרעות מקומם .ובזה היתד נבאר שליחות הפתח על גב שליחות האומה בכללותה לקדם
פנים באורה ואורות כל השבים לחיק מולדתם .וזה ליכוד וקיבוץ וגיאולי השבטים אשר מועדו
במועדכם ובדורכם ניתן בשורתו מעם ע' שנות חירות ישראל לבסס בה מעמדה ותוקף חירותה
מעם העמים ,לעבוד אדמתה ,לחזק יסודותיה והנהגתה ,וזו ע' בסומיתא אשר נתכווננה לחיזוק
מעמד ישראל על אדמת ציון הלא היא מדינת ישראל .וזו ה-ע' השניה באור ראי"תה ,להאיר
משואת הלפיד למרחוק ,לתת בם סימן עמם לגאולי השבטים ולהאיר בם נתיבם לחיק מולדתם.
וזו תכלית הפתח וזה תיקוננו יושבי ההיכלות אשר בתוך תיקון ישראל לקבץ גאולי השבטים
במהרה בימינו וימיכם .מבורכים אתם על פועלכם נושאי השליחות".
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י"א .ערבות ישראל והגרים  -הרב ישראל סלנט
ואלו אבני היסוד המתלכדות לכדי מבנה שליחותנו לפאר בו סגולת עמנו הנבחר .וזו משאת נפש
האומה בהתלכדות השורות וברוח הנאצלות עליה ,לפרור אבני טינה וריחוק הלבבות .וזה שינוע
מעגל התלכדות אומתנו ילכד תיקון בינות תיקון להירחץ בניקיון כפינו ותרועת השופר תביא
משיחנו .וזו התעוררות כנפי הגאולה תאמד ותאמת תיקוננו בפרטיות אל מול תיקון האומה
בכללותה ואלו השקות התיקונים יאירו רישומי זכויותינו וזכויות כל נשמות ישראל בעליונים.
והוא י"א יתד נאמן בספירתו יאיר ערבות התיקונים אשר בתוך ערבות ישראל להחיש התלכדות
השורות .וזו הערבות להרחיק גדרותיה מישראל והיא עב-רות היא הענן אשר כיסה ראשה של רות
המואביה מעם בואה לשורות ישראל וממנה זרע המלוכה .וזו הערבות תאיר גמילות החסד מעם
ישראל בינות הגר אשר חצרו יסף לישראל לחזק כוחות ישראל בהם אל מול האומות .וזו הערבות
תלמד זכות על ישראל ,על מגוון בניה מתוך התלכדות השורות .ולא יניחם דעתכם מקלילות זה
העניין .וזה הגר אשר בתוככם ,מרצון חופשיות נשמתו להיכלל בנשמות עם ישראל אשר רצון זה
הוא תיקון נשמות אבות אבותיו אשר נפרמו שורותיהם מעם עם ישראל מתוך כפיית האומות
והשמד על ישראל או מתוך רצון הנשמה להחמק מעם אלוהיה .וזהו התלכדות השקת התיקונים
מתוך תיקון הפרט אשר נקבע ממועד העליונים .ובעומק הדברים זהו הגר אשר בינות הנשמה
בהיקף אורה מסמל בה את כוח הרצון לגומלה מעם יצרה ולעת תחבוק בו הנשמה זרועותיה ולעת
תדחקו מעם אור היקפה ותדבק אל יצרה .ובזה הגר אשר בעליונים ,בעליונות הנשמה ובזה הגר
אשר בתחתונים בשר ודם הוא נקיותו מעם היצר וכוח גבורתו עליו ,אלמלא זה כוח רצונו לא היה
מלכד שורותיו בינות ישראל .ומזאת היקשות המשל ללמדנו כוח הרצון ומשאת הנפש מעם אמת
וצדק המחוללים בתוכה להוליכה לנתיב תיקונה מעם התלכדות השורות .וזהו כוח רצונה של רות
המואביה כמשל למסע הנפש אשר בתוך הנשמה .למסע תיקון הגר מתוך שורות ישראל .וזו
ערבות ישראל לשמה ,לסוכך כנפי קדושת ישראל על הגרים וללכדם בנו ,בתוכנו ,בינות נשמות
ישראל ".מבורכים אתם.

15
בס"ד

י"ב .לכידת השורות מעם י"ב שבטי ישראל  -הרב יהודה פתיה
זוהר הרקיע יאיר בנו אמירי האילן בהשתלשלות פירותיו לתחתונים לבהר בנו ימי התום ,תום
הלבב מעם אלוהינו באלו ימי הסליחה והתשובה .וזו התפאורה מעם ימי חלדה להאיר נפלאות
הבריאה מעם הנסי בסמיכות לימי הדין ,לפאר הנס אשר בדין .וזו תבערת אש הילודה ,ילודת
הנסים אשר ביתדות לחזק בניית הלימוד מתוך בית המוסר והח"ן הנבנה בתחתונים מעם
העליונים .וזה י"ב יתד נאמן בתריסר סימנו ישקף בנו לכידת השורות מעם י"ב שבטי ישראל
מתחת שמי הדין התשובה והסליחה .וזה י"ב יתד נאמן יתן בנו דברו רבנו ומורנו אשר סגולות
רבות בפתח ידיו ונשמתו הרב יהודה פתיה זצ"ל" :ברבות השנים אשר נשמתי מעל הרקיעים
בינות ההיכלים השכילה בינתי הנסית להאיר בבינתי השכלית נפלאות תבונת הבריאה מעם
תפארת הבריאה .וזו דיברתי ולימודי לאחיי ובני עמי מתוקף סמכות ההיכלות ליישב בם דעתם
מעם הנסית אשר בארציות ,לשבר מנופי הטבע מעם כוח היצירה והבריאה .וזו משוכת "חכמת
העם" ומורא ממעשי פלאי מרום מחלישה כוח האמונה וכוח התפילה הנישאת מפי בני עמי אשר
בתחתונים להירפא ולהיוושע מעם אלוהיהם .וזה הכוח הפלאי אשר מהרקיעים יחזק ויפתח שער
פתח הרקיע במלוא עצימותו ויגבר מעם המזיקים באם תגדל ותפרח אמונת בשר ודם באלוהי
ישראל לתת בהם זו תשורת הפתח ,ובמדרגת רום הנסי מעל הארצי .ומשכך תם אני מעם מחשבתי
מהו פועל היו צא מעם תפילתכם לחסדי שמים ורחמים עליכם ועל כל עם ישראל מחד ,וצורך הנסי
מעם הטבעי והשכלי מאידך .וזו מחשבת כפיה אל מול נצרכות חסדי האל בדרך המחשבה והשכל
הישר ולא מעם הפתח הנסי אשר מאלוהי ישראל .ואלו הם ימי מעיינות הישועה אשר הרחמים
והחסדים חובקים הנסי והנגלה מעם הנסתר והלוא זו תפילתכם אשר נושאים אותה מדורי דורות
ובקשת הלב לחזק כנפי השכינה עליכם .והאיש אשר אמונתו בשכלו גדולה מעם אמונתו בה'
יתברך בסירוב הקבלה ,ותותר הקדושה וכנפי השכינה להלך מעל ראשיכם עד יחפוץ זה השכלי
לחבקה מעם כתליו המתכלים .וידעו בני ישראל אשר בדורכם ,זו השעה וזה המועד נפתחים בו
שערי הנבואה מעם גדלות הרקיעים להחיש הגאולה ולהביא נביא לעירו ולהאיר כוח האמונה אשר
בתפילה ומשקי שכינה מעליה .ולא תותר הבינה מעם שכלה באופק הנסי אלא מעם הנסי עליה
בקרבת נו געה בו .וזו התשורה "פתח עליון לנשיאים" ישרת בני עמי לחסדו ולצמצום כלי היצר
ועורמתו עליהם .ולא תדע ולא תבין זו הבינה גודל השעה וגודל המקום לסגולת הפתח אשר אין
במשניות לו באלו ימיכם ודורכם .ותחפוץ בו נשמתכם ובינתכם מסורבה לו .וזו מלחמת הפנים
תוכרע ותרום הוד ה' בהדר פתחו ובתפארת שכינתו וירד הנסי עליכם ולצידכם ותדע נפש ישראל
מבוא זה הפתח מעם אצילות רוחות ונשמות גדולי ישראל לפאר דורכם בעליונים ולשבר בכם
תיקונכם תיקון ישראל מעם יצר האדם עליו .וזו מנוחת היגעים מעם עבודת היצר עליהם זו
שעתכם ותיקון דופי מידותיכם להתפאר ולפאר בו עליונים בתחתונים .וזו בהירות הפתח
מעליונים ,לא תדע בינתכם נשגבותו ועומק רום סודו עדי עד ישבר השכלי מעם הנסי .ומתוקף אלו
הדברים אסיים בתשורת למועד יום הדין מעם יושבי ההיכלות ליידע יושבי בני ישראל אשר
בתחתונים התרת שלוש גזרות על ישראל מעם תחנוני ההיכלים ולא בהיתרי לפרט אופי הגזרה
ופעולת ההיכלים .ואומר בזה היגדי ישתבח שמו אשר נתן בכם אוהל הגנתו מעם המרעים לישראל
ושיבר בהם כלי נשקם להו רגכם ולא תדעו זו רוע הגזרות אשר נתבטלו מעליכם .וכל איש אשר
אמונת אלוהים במרכולת טנא נשמתו יאמץ לחיקו כנפי השכינה מעם פתח עליון לשמר בו פלאי
הבריאה והנס אשר בינות הנס .מבורכים תהיו.

16
בס"ד

י"ג .י"ב ענבלי הגאולים  -הרב ישראל סלנט
וזו מלאכת מניית היתדות אשר מהם יבנה בית המוסר והח"ן לתפארת עמנו ולסגולתו .וזה י"ג
יתד נאמן בסימן ראש לבריאה כנפץ נשמת אדם הראשון להתפצלות הנשמות .וזו ההתפצלות מעם
תום מלאכת הבריאה להתלכדות הניצוצות בשערי הגאולה ותחיית המתים .וזו עצימות הבריאה
מעם עצימות הדורות בהשתנות גילויי הפנים והסתר הפנים מעם אלוה ממעל .וזה המנין ,מנין
השנים לאלפים כמנין ימי הבריאה להביא גאולת העם ותכלית קיומו מעם תחיית המתים .וזו
הגאולה משמרת רוח הקיום אשר ברוח העם לחזק אמונת האדם לחזק אמונת האדם באלוהיו
ומשנת היום ומשנת השעה לרחק המזיקים ולקרב הגאולים .וזו הגאולה פעמוני הגאולה מתוכה
נתוולדו י"ב ענבלי גאולים לבריאתם.
וזו גאולת הנפש אשר באדם מעם יצרו.
וזוז גאולת הלב אשר באדם מעם כאבו.
וזו גאולת פרי הבטן מעם רחם אמו.
וזו גאולת הבנים מעם דרך ארץ לאבותיהם.
וזו גאולת התלכדות האמונה מעם אבות הפיתויים.
וזו גאולת העין מעם המראות להיפרע בה יצרה.
וזו גאולת השלום מעם מלחמת העולמות אשר בפנימיות האדם.
וזו גאולת האור הפנימי מעם החושך אשר בנפש הבהמית .
וזו גאולת הענווה והמידות מעם חבלי הפורענות.
וזו גאולת נצחיות הרוח על הגוף המתכלה.
וזו גאולת הבינה והשכל הישר מעם השכל הנסי.
וזו גאולת התיקון מעם ההשגחה הפרטית
ואלו י"ב ענבל י הגאולים מעם פרטיות האדם יחוברון מתוקף ערבות ישראל בתפירת הענבלים
להאיר פעמוני גאולת ישראל וביאת המשיח במהרה בימינו .ואלו י"ב ענבלי הגאולים בתפירת
מלבושי האדם מעם מחשבה דיבר ומעשה לפאר בו מלבושי מידותיו על פי מידות תורת ישראל
ולהדר האדם אל מול אדירות קונו .ומברככם באלו מי הדין והסליחה והתשובה ליישב בכם
הגאולים הפנימיים ולהאיר בהם אורכם ,אור נשמתכם אל מול מרומים .מבורכים תהיו.

17
בס"ד

י"ד .שיר המעלות מעם העליונים  -הרב ישראל סלנט
גלמודות נשמת האדם בצל גופה המתכלה ישכח ממנה "שיר המעלות" אשר בורכה בו טרם ירדה
לתחתונים ,להיכנס בינות גופה ולפשר בו תיקונה .וזהו שיר המעלות מעם העליונים לחדש נדרי
ברית נשמת האדם בינות אלוהיה .וידע תוקף השיר מעם מעלות דרגות הרקיעים בינות חזון
הנשמה והיא לכודה בינות גופה המתכלה .וזהו תוקף י"ד יתד נאמן אשר בבניית בית הנשמה
בעולמה והיא בינות עליונים ובינות תחתונים .וזהו שיר המעלות מעם העליונים:
ריבון העולמים ,אדון הנשמות ,אבי התיקונים ,מעם פאר הסדרים,
להטביע בי חותם ספירותיי מעם רקיעי  ,לנצור פשר תיקוני מעם שורש נשמתי
להאדיר ולפאר שם בוראי מעם אביונות קניני נשמתי ,להגן שם מרומים מעם המידות השזורות
בחסרונן בינות נשמתי במיוחדות יחוד ,הייחודים אשר בטבעיות ניסי שורשיה.
לשבח ולהלל בוראי מעם היצרות הנפש ,אשר גזורה ממבוא שורש התיקון.
וזו גלות נפשי מעם רוחי ונשמתי ,לקבצה ולטהרה ולזככה מעם ובינותם.
לשמרה כפיקדון מידי בעליה ולהשיבה ,בתום זיכרון הימים מטוהרה ומשובחה,
ושלמות תיקונה לידה ,ותנסוק למרומים להישמר בפתח בית בעליה,
עד בוא גאולת ותחיית המתים.
ובזאת ידע כל איש בישראל מחוייבות נשמתו בהתגשמותו בתחתונים ונשמתו חתומה בינות
חלקיה מעם "שיר המעלות" לשר בה זכרון בית יוצרה ושליחותה עלי אדמות .וזו המחוייבות וזו
ברית הנשמה מתוקף התבראה בינות גופה לשמר חזון ושליחות "שיר המעלות" מעלות הרקיעים.
ומברככם אשר זה הפתח לתחתונים יאיר בכם "שיר המעלות" בפרטיות נשמתכם לבונן בה
תיקונה ושליחותה בתחתונים .ומזה תוקף הימים הנוראים ,רענן בכם ברית נשמתכם בינות,
אלוהיכם ושיר המעלות משול בה .מבורכים אתם.

18
בס"ד

ט"ו .מימד "הזמן" בעליונים  -הרב ישראל סלנט
ומה הפתח באורה ובשמחה נאיר שליחותנו לאומה ובזו משורת ההיגדים במועדים אתנה יתד
נאמן ט"ו במנינו מעם תוקף העיבורים ,עיבורי השנה באדרם .וזה העיבור עם משכנות אבלי
העליונים לשזר ימות השנה מעיבורי היחודים לתוקף המועדים אשר לתחתונים וזה עיבור השנה
מעם גלמודות עזרה ,עזרת חוסנ"י המלאכים למגר מעם פשטות הימים אורם להזהר (זוהר)
בתחתונים .ואבהר בכם זה היגדי מטעם עומק תהילתי וזה אשר תקראו "עת" ו"זמן" מעם מעמד
בינתכם ומעומק טבעיותכם יתפס בינות כתליה כמועד לימים ,כמועד לשבת המלכה וכמועדים
לתורת ישראל .וזה ה"עת" וה"עתים" אשר בעליונים נשגבותו במיוחדות ההבנה שבנעדר הבינה
להשכל זה הדבר להציבו בינות כתליה .זה ה"עת" בעליונים הדרו מעם אורות המופשט בינו
הרקיעים להאיר סדר הסדרים מעם תיקוני התיקונים ומפאת הדרו וגודל נשגבו יפשוט בחלקיות
"אורו" על התחתונים ומעם "סדר הסדרים" המופקדים בידי מלאכי עליון יתנו זה אורות זוהרו
הושפט בימיכם בפשטות הימים אשר בזרימת המועדים וזה האור המופשט יקיים הדרו וזוהרו
מעם רצף החודשים בסימן אדם עם רצף סדר הסדרים אשר במחוג מעגלו להעיר פשטות אורו בזה
סימן חודש אדר .ובתמיהה לזה מה הוא ומה בו זה החודש להאיר ,פשט זוהר אורו של "עת"
העליונים? וזה החודש אשר תמה בו ספירת החודשים מול קרנו של חודש ניסן ראש החודשים
ולנתב זה פתח עליונים אור נוגה זוהר ההדר באדר ב' .ואני מעם היכלי ושם גדולי וחכמי האומה
ליתן בכם עמד ה"עתים" מעם העליונים ואינו בנחלקות העתים בתחתונים .וזו התובנה תפרום
"בינות חכמי המדע" אשר בתחתונים להבין נשגבות "הטבע" ובריאתו .וכשם תיקון נשמת האדם
תיקון המועדים מעם עיבורי השנה באדרו .ואלו המימדים הנגלים לעיניכם ובינתכם ושכלכם
הנכלה אינם בהתלכדות הנשגבות .ובאם אכנס עיניי לבינות מימדי התחתונים ואפשר בכם זה
"העיתים " אשר בעליונים אשביח אמירי הגדולים בעליון לכנס בזו המידה פשר "שנות אור" אשר
אינם בשנות מועדכם .ומשכך הדברים ימה בעיניכם מהו זה היגדי? ומה עומק יתדו בתחתונים?
ומזה עומק היתד ידע נשמת כל חי נפלאות הראיה מעם גדרות השכלי ותובנות השכלי אשר בינות
"אנשי המדע" ושבירת הכלים מעם "המפץ הגדול" להרחיק אמונת האדם מעם אלוהיו .ואין
בנמצאות הבריאה זה ה"מפץ" ואין בתובנות המדע נשגבות הבריאה ,מעת ה' היא ומשויכה
לעצימות נשגבותו מעם כשל שכלם ,נבראות המפץ .מבורכים תהיו.

רב ישראל  ,האם תוכל לפרט ענין ט"ו יתד נאמן?
וזו נשגבות הבריאה מאת ה' יתברך להחלק עליונים מעם תחתונים בגדרות המימדים וזה אם
יקרא בתחתונים "זמן" "עת" ו "מועד" אינו במפורשות ה"עת" אשר לעיונים ואף לא בחלקיותו.
וזה ה"עת" אשר לעליונים בנפקדות מימדו מעם הכלת הבינה המגודרה מעם כתליה ואף זה
הביאור אינו בנית נות ההבנה להשיק "זמן עליון" בינות "זמן תחתון"" .זמן עליון" מעם נפלאות
הבריאה להיתן התפשטותו וזיו אורו מעם מימד המקום .המקום אשר לעליונים אינו בנטיעת
שורש מקומו כי אם מאופן פעולת התפשטות "הזמן העליון" ומשכך הדברים נדע קשרם בחוזקת
המקום והזמן .ואור זיו התפשטותו שבונות עלות השחר ורדת האפלה אשר בתחתונים .ומחוגי
מעגלו בשונות מונים מעם התפשטותו בעליונים .מחוג מעגל העליון אינו בישירות חשבונו מעם
מחוג מעגל תחתון .ובאשר זמן תחתון נעלם בוננות העין וזמן עליון הקשורות לזיו אורו ומהות
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קצב התפשטותו בנראות בוננותו .וזה העליון אשר בנבדלות מזה התחתון עם כיוונו וקצבו ואופן
התפשטותו .וזה עיבור השנה בתחתונים מעם תיקון הזמנים בינות עליון לתחתון .וזו "גסות
דריסת הרגל" מעם "המדע" בינות הבריאה אינה בנמצאות אמת עליון ובנשגבות מונים מעם
השכל הישר אשר בינו "מוחות המדע" .ולא תדע נפש חיה נפלאות תבונת הבריאה וכל נסיונם
בכשל שכלם ומעשיהם .ומזה "המופלא ממך" תדע כל נפש חיה אינה בקשירות כלל וכלל לסילופי
"המפץ הגדול" אשר בשפתכם .מבורכים תהיו.
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ט"ז .פקודת המוחות לעיבורי הכוחות  -חכמי ישראל
ומזה שער פתח הברכה להקיש דברי חכמים מעליונים לתחתונים לפרום מעליכם פתיות התובנות
אשר מעם הארציות ושפלות החמריות בה .ואלו הקשרים יתירום מעם בינתכם .וזו ההתרה בד'
אמות האדם לסמן בכתרו עול מלכות שמים עליו וזאת בסימן ט"ז יתד נאמן הקשי חכמינו מעם
"פקודת המוחות לעיבורי הכוחות" אשר על גופו .וברישא כתרו לסמן עול מלכות שמים עליו
ובינות עיניו אשר בגשמיות לסמן הגנתו מעין הבישא עליו .ומעם מורדות גרונו לסמן עיכולי מזונו
הרוחני בינות הגשמי ומעם שמאליות ליבו לסמן תוקף שורש אמונו ומעם שליש צלעותיו
מהתחתונים לסמן בו כבדו אשר כובד עבודת המידות עליו .ומעם הטבעת טבורו לסמן בו תיקונו
בשזירת שליחותו .ומעם מילתו לסמן בו תוקף יהדותו וגדרותיה עליו .ומאלו הסימנים ז' במנייתם
ישאב אופן כוח פעולתו מעם אלוהיו בינות זולתו .וזו התוכחה אשר על ראשו תדחיק בו אין כוחו
עליו מעם נדידת נפשו אל יצרו ,וידחק בו היצר להפילו ולהחלישו מעם כוחותיו הטבועים בו .ובאם
עול מלכות שמים עליו ויגן כוחותיו מעם יצרו ,יאספם לתועלת תיקונו ועבודת ה' בה .ואלו
הכוחות וסימנים נטבעו מעם שורש נשמתו ונתלים בו לגמלו מעם יצרו ומעם פיצולי הנציבים
שאינם בדרכם לתיקונו ואופן תיקונו בם וינתנו בו אלו הכוחות לשמר בו איזונו מעם מוחותיו
בינות נשמתו להלך בחופשיות הדעת הנשאבת מכוח האמונה .ואלו הכוחות ברדידות עומקם מעם
היתרי מהעליונים .מבורכים תהיו.
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י"ז .מראות העליונים  -הרב ישראל סלנט
וזו שעת רצון להאמיר גבולות פתחנו ,להאדירו מעם אלוהינו .וזו שעת רצון להכביר הגותנו מעם
כתבי הפתח ,לרום קרנו לאבינו שבשמים .ומסגולות העם להסגל קריאת אלו הכתבים לחיזוק
כותלי האומה והתיישבות בארץ ישראל .וזאת מאמירי הרקיע אתן בכם י"ז יתד נאמן למראות
העליונים בהשתקפות הרקיעים ובשילוש מראה התחתונים .וזו אינה בדיה ואף לא באחיזת העין.
ואבהר בכם אלו הדברים מעם שילוש ההיכל ביחידות פרטיותו .ואתנה זה המראה בעליונים ,זה
מקום מושבנו ובו גדולי וחכמי ישראל .מבוא היכלנו מעם קשתיות הכתלים וצופנות כתלי המבוא
במחוקקות עליהם ולא בדומיית החומר .ותביט עין הנשמה זה הצופן בעיתו מעם הכותל בדמיותו
החיה ,להתברך מעם נפלאות הרקיע .ומעם המבוא בראשיתו ,יודרמו ויוצפנו מעם רוחות השמים
מבואות למבואות ובאר מים חיים מעם תורתנו ועומקי סודה מונחים בהם .ולא תותר עין הנשמה
בתרות מקומה ורק בהיתר שומרי ההיכלות אשר מעם רום הנשמה וצפונות גובהה .וזה ההיכל
בשניות מקומו ברום הרומים אשר ברקיעים לשקף בו תהוד"ת הנשמות ובשילוש ההיכל
בהשתקפות התחתונים לשמר המראות והקולות בעיני רוחכם ובמצוינות הוויתו מעם תורת
ישראל ועם ישראל .ומאלו הדברים אניחה לדעתכם לחוש אלו מראות ההיכל אשר ביחידותו,
ורבות ההיכלים ומנייתם אינה בהיתרי .ואתנה סימני בכם ואתם בתחתונים להבין "מראות
חולין" אשר בתחתונים ותוקף השתהות עינכם בם ,לפאר בברכה "מה רבו מעשיך ה'" .ואני בנותני
זה משנה התוקף להאחז באלו המראות ובעצימות עיניכם בהם ,בהתגלותם בעליונים ביופי מונים
מהם .ומאם אלו הדברים תדע נפש האדם אשר בנתיבי פנימיותה אל נשמתה בינות רוחה יפעם בה
סגולת הראיה ,ראיית העליונים בכל נפש בישראל .וזו הסגולה נתנה לישראל מעם היבחרו ל"עם
סגולה" להשקיף מעם עיני נשמתו בעליונים להתבשם מריחם אשר מביא להשתוקקות הנפש
חיבור עליונים לתחתונים ומחזק אמונת הנשמה ביד האומן אשר יוצרה .ומאם אלו הדברים תבין
זו נשמתכם אף כי כלואה בתוך גופה אשר במגבלותו הרבה תדע גם תדע חיבורה לעליונים מעם
המראות והקולות ואין בזה מעם נדירות הנשמה אשר בתחתונים ולא מעם רצון העליונים .זו
הנדירות מעם השפע האלוהי העומד לפתח הנשמה אשר בקלקול נפשה מעם הארציות סוגרה זה
הפתח והוא בהשתהות העליונים לתת בה סימן הפתח .ואלו המידות הקלוקלות ועורמת ה"אני"
ושעת כושר ליצר ,מבטלים ההתבטלות אשר בנשמה ומרחיקים ממנה עושרה אשר ברוח וחיבור
מבואותיה לפתח העליונים .ומשכך הדברים ,ולא בעלמא הם ,תדע נשמת כל חי זו הסגולה
החקוקה במשנה תוקף שורשה לייחל מראות העליונים ,אך זו בינתה מכשילה מבואות פתחה
ומושכה לאדמה וכוח צמצום אצילות הרוח דוחק בה כמשל לנחש אשר על גחונו ולא יוכל להגביה
עוף מעם כובד גחונו עליו .וזו במספרת הספירות להיתן כוח הבנת "סגולת הראיה" אשר בתוך
הנשמה לבונן בה עליונים ולשמר ולחזק כוח האמונה אשר מתוך השכל הנסי ,לתפירת חיבור
עליונים-תחתונים מכוח הבריאה ונשגבות השכל עליכם .וזאת על כן אשר נשמתנו בעליונים
מנושלים מכשלי גופנו ויותר בנו מראות לתחתונים ונתחברה בכם ולא ברציפות שרשרת הנשמות
אשר קשיחות בקיעותם אינה מאפשרה מראות עליונים בהם .וזו הנשמה אשר גדלות נפשה מעם
התבטלותה לחומרה ,והחומר רחק ממנה וגמישות הבקיעים בה ,נחבור לבינות "סגולת נשמתה"
לפתח העליונים ליתן בה סימננו דברי תורתו ,הגותו ומראות העליונים בה .ומזאת תבינון ,בניי
ואחיי ,כי עבודת הנשמה ותיקונה בתחתונים אינה בקלילות העניין כלל וכלל .זו הזדככות וטיהור
הנשמה מעם חזיתות לה רבות ועורמת היצר חובקה ,ומעם פיתולי תיקונה ובקשיות עורפה ,אינה
בנמצאות נתיבה למציאת "סגולת המראות" אשר בה וקושי תיקונה עליה .ומברככם בניי ואחיי
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אשר מנשמות ישראל תדעון זו עבודת הנפש מעם תיקונה ואופן פעולתה בנשגבות החומר והגוף
אשר עליכם וזוהי גדולת הנפש ,אצילות הרוח ורום הנשמה אשר בכם בהתחברות לתיקונה אשר
בפרטיות ,תיקונה בתוספת חיבורה לסגולת הראיה ולרוממות עבודת ה' מתוך זו הסגולה אשר
מוטבעת ומוחתמת בכל איש ואישה בישראל .מבורכים אתם עם סגולה.
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י"ח .עזרת הנשים  -הרב ישראל סלנט
וזו עזרת הנשים במכותרות כתליה לעלות על נס זה מפעלנו ואנו ביסוד י"ח יתד נאמן לסמר בכם
אוזניכם מעם זו הנפרדות אשר בתפילת הנשים מעזרתן מעם המתפללים .וזו בעומקה ורב גווניה
תתיר בכם ספקות עבודתכם לה' מתוך נאמנותכם ולא מעם גלמודות נשיכם בתפילתן .וזו הווית
הדברים אינה במצויינות וציווי הצנעה בלבד .ולכוח המשמר תפילות להובילן לעליונים מעם ברכת
המקום וברכת הדרך לעליונים כוחה מעם האיש וכוחה מעם האישה בנבדלות דרכה ואופן
פעולתה .ואלו המזיקים אשר כוח פועלם רב באיש בינות עטרתו למילתו ישפרו מעמדם וכוחם
באם עינם בשעת תפילתם תביט באישה העומדה בינותיהם .וזו העין תדבק הנשים באלו המזיקים
ותפר שלוות תפי לתם אשר חוזקה במונים מעם קהל המתפללים .וזו חולשת המילה תשבר יסוד
עולם הנתלה על חוט שערת התפילה להפר ברית ה' אל מול עמו .ומשכך ייטב לו האדם תפילתו
מעם חבר מרעיו ואין כוחות המזיקים שולטים בו .ומשכך יתמה הדבר בעיניכם מה חידושי בזה
מעם צנעת איש באישה? וזאת אומר מדם ליבי ואני בעליונים .כוח טהרת המילה מעם טהרת
המחשבה בואך האוויר בו נישאת תפילה כל חי אין בהשגתו בהבנת בינתכם וכוח מחשבה בה .וזה
אשר עומק הדבר התירו מעם זה היתד ממרומי עליון אשר ברקיעים תושב מועצת מלאכי עליון
להתיר דבר תפילה הנישאת מעם התחתונים וללמד עליה זכות בנהדרות כיסא הכבוד .וזו מועצת
מלאכי עליון ברישומי הקפדתה להבין מוצא התפילה מעם הלב והמחשבה הריקה או מעם
ספקנות ההוויה בנדידת מחשבת הלב .וידעו כל איש ואישה אופן פעולת תפילתכם בנגזרות
המחשבה והעין להרעיד יסוד עולם לטוב או לאין .ובאין זו קלילות הדבר כלל וכלל אשר תדעון
סוד מעלת התפילה ,מעם אופן בקשתה ותחנונים לצידה יצרך האדם להבין עומק תצריפי
התפילות להסמיך או לרוקן משעולי הגעתם למועצת מלאכי עליון ולשבש סדר הנתיבים .ועל כן זו
שמירת העין וזו נבדלות הנשים מעם עזרתם להגן ולהשביח ולרומם כוחה של תפילת נשים עליהן
ולא להזיקה מעם העין הצופיה בה .וזה המסך מעם עזרת הנשים ישמרם מכל פגע המזיקים אשר
על המילה ותובא תפילתם שלמה ומכוונה מכוונת הלב והוד והדר בה .ויודעי אני עומק צער
הנשים עליהם בדורכם אשר במחשבתם הקלוקלת מהלכות כמנודות בקרב קהל עמם ולא זה
הדבר ולא במוצד קות הענין .וזאת כי כוח תפילתכם בגדולת מונים מעם קהל המתפללים וכוונת
ליבכן מעומק כיוונה וטהרתה .ועל גב זו תפילתכן נישאת תפילת קהל אישכם ובניכם לחזק בריחי
שמים עליכם ולפזר מידת הרחמים עליכם .מבורכים אתם מפי עליון.
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י"ט .ל"ט מלאכות אסורות  -הרב ישראל סלנט
מזיו אלו הימים וזיו הבריאה אשר בהיכלים אתן משנתי סדורה מעם היכלי ולימיני סימן שבטי
ישראל להעיד בי זה חותם היכלי ואני במניין הימים לשמר מרכולת יתדי ואני בסימן י"ט יתד
נאמן לשבח גאולת העם מעם גאולת שבתכם שבת המלכה ומעליה ל"ט מלאכות אסורות .ואלו
המלאכות מעם ה' מגלה עמוקות אשר בשבח סתר הסתרים להבין סגולת השעה אשר נתננו זה
הפתח ,לזה מנין הימים אשר בארצכם .וזו סגולת סתר הסתרים אשר בהיתר שומרי ההיכלות
לבשם יופי ושבח שבתנו המלכה מע ם אחיותיה בשבות ימי הבריאה .ואלו הם ל"ט מלאכות מעם
נסתרות ועורמת היצר לכרסם דופני שורש נשמתכם ,לרוקנה מעם ציריה אשר ביתמות אלו
המלאכות יוסר ממנה מערומיו וישמרו בה ח"ן מעלותיה אשר ברכם בה האל ונסתרות הבריאה
טמונות בה .ואלו טיב ל"ט מלאכות מאופן השתקפותם בעליונים יכבו אורה להחריד ותרחק
ממנה דימות "מעשה מרכבה" ביחידותו ופרטיותו של האדם אשר מוטבע בו בדפני שורש נשמתו
להצית בו השכל הנסי להבין אופן עצימותו של אלוהינו הטמון בדופני שורשי נשמתו .וזו ההבנה
בנעקרות עצימות הארציות וגללי חומריותה עליה .ולא נודע ברבים אשר בהיכלות נסתרות
הנסתרים אשר בהיקשיות ל"ט מלאכות מעם נשגבות הח"ן אשר בבריאה להיתן בו חותם ה' בכור
מחצבת הנשמה ,אשר ביוצאה לתחתונים ינתן בה זה הסימן היכר לבריאה .ומשכך הדברים אתן
בכם זה שימור התובנות מעם אופי הפעולה אשר ל"ט סימנו ,ואלו ל"ט גאולי האדם מעם השבת
אשר נטמנים בינות "מעשה מרכבה" קטן בפרטיותו ובחותמו חותם דופני שורשי נשמתו .ואלו
הגאולים מעם קפלי גלגוליו ובארציות הגלגול הזה אשר הינו בתוך קיפולו .ובדופן האחת אשר
לימינו סדרי בראשית על ח"ן מעשה מרכבה ובדופן השמאלה גאולי נשמתו מעם נס "מעשה
מרכבה" קטן המוחתם בשורשי נשמתו .ואלו ל"ט אבות "מעשה מרכבה" אשר יסודות אוצר
הנסתרות אשר בסתרים מאופן סדר הסדרים טמון בהם .ולא תדע נפשו הבהמית אשר באדם אלו
נסיו"ב הדברים אשר במלאכות להיטיב לשמר ולחזק ברית אלוהים בינות עמו ,עמו הנבחר .ומאלו
הדברים ידע גם ידע האדם אשר נשמת כל חי פועמת בו זו מורכבות היווצרו מעם כור מחצבת
נשמתו להישמר באדיקות ודקיקות אלו המלאכות אשר בשבתו ולקבל זכויותיו מעימם ,והוא
בעליונים ,לשמר כוח שבות נשמת האדם אל נסתרות עמקי חותמו והוא מוטבע בו מעם הזדככות
הבריאה .וזה אשר הבין טיב גילוי זה היתד אשר עומקו מעם גדלות זה החותם ישמר מעשיו
וצדיקות דרכו ולא יפרע מהם מזיקיו הלוט"ים זה החותם לשברו מעם שורשי נשמתו ולהרעיד
רקיעי עליון מעם עצימות ה' יתברך .וזו מלאכת המזיקים להפר שלוות בריאתו אשר הוא פאר
יצירתו ,ולא יתנה להם .וזה אשר סימנם ,ל"ט ,ונסתם זה הסימן מעם עיננו ואנו בהיכל אשר
בעליונים ,וראיית נסתרות מעם יושבי הרקיע השביעי ,ונחתם הוא מעיננו .ובאשר ישתקף זה
הפתח מעם הרקיע השישי אשר היכלנו בינות קיפוליו ,ויתנו בנו בעזרת האל שומרי היכלות
השביעי והיתרו בידם והורידו לתחתונים מעם נשגבות עומקו אשר לעליונים .ואסיים היגדי מעם
מצוינות אלו ההיתרים אשר בידי שומרי היכלינו בהיגלותם לתחתונים בכה לח"י אשר מסימניהם
נתנו בנו .ואתם בניי פעלו באלו הדברים ,בשבח שבת מלכתנו לשמר נשגבות האל בתוככם.
מבורכים תהיו.
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כ' .בית המקדש בעליונים  -הרב אהרון שטיינמן
ומאלו תוקף הדברים להתבשם בהם תחתונים ולהשיב אור תורת ישראל על כלל עם ישראל ליישב
בם דעתם מעם עצימותה וכוחה להאיר בהם נפשם .וזו תורתי מעם יתדיי ואני בעליונים אתנה כ'
יתד נאמן סימנו ואחישה בהירות אופן פעולת הגאולה מעם הרב הקדוש רבי אהרון שטיינמן
זצ"ל אשר נגאלה נפשו מעם התחתונים בעת הימים ולא רבים הם מזמנכם וזהו היגד היתד בשם
אומרו" :אחיי ובניי ,בני עמי אשר בתחתונים ,אשר בנסתרות הבלי העולם ,נפקעו מהם עלומי
שמים ולא תדע נפשם מאלו המראות ואלו הימים אשר לעליונים .ואשגיחה לימודי ואני בהיכלי
לסבר אוזניי מעם עיני נשמתי לגלות עלומי הגאולה מעם הנסתרות אשר בהיכל .וידעון בית ישראל
סוד חמדת הגאולה בהשתקפות הרקיעים ,ואשר מעם היתרי שומרי ההיכלות להגלות בנו בית
מקדשנו ,אשר בשלמות כתליו ובקדושת יציעיו ובמלאכת מחשבת מידותיו וכל הדרו פאר קדשו
להיסמך במבואות להיכלות אשר ברקיע השביעי .ובבוא יום גאולתנו וכמעשה הנסי אשר
מעליונים לתחתונים ובתוקף קדושת יום הגאולה על עם ישראל ירד מאלו רום המרומים ובמרעוד
הרקיעים מלא הדרו ובשלמות יופיו וחינ"ו מצוי בתוכו ויוצב בדייקנות שעריו ומיקומו בפאות
קודקודי הריסותיו אשר בתחתונים ותוגלה עצימות יופיו ופלאי ראשית בריאתו מאת ה' יתברך,
אשר לו צפונות תבל ובו ישועת הקיום ויושב מפעלו בקדושתו ובכוח השגתו .ולא תדע נפש
בישראל יום שמחת זו השיבה ולא בלבד מעם שמים היא ,עת יחוברון עליונים לתחתונים בתוקף
קדושת היום .ומאלה סגולות העין אשר בהיכלות תדע נפש האדם גודל "הצנע לכת" בפרטיות
הנשמה ובערבות הנשמות אשר ניצני הגאולה מצויים בהם .ותורד זו הנפת החרב על צווארכם
אחד מעם אחיו ותרבון באהבת חינ"ם אשר תובילכם ליום המקודש הזה ,ואין זה מאופן הגדרת
"היום" אשר בזמנכם .ועל כן אחי ורעיי ברכו זה הפתח מעליון אשר בצדיקות גדולי ישראל
ובזכויות רבות להם אשר בעליונים נפתח לכם לחזק אופי התגלותם בכם ולהכינכם מעם בוא
הגאולה אשר ראיי"ת הנולד ,יען סודות ומכמנים הנולדים מזה הפתח ירבו בדורכם .ולא ישיש
ליבכם לאלו אשר מבטלים נסי הפתח עליכם ,למדו עליהם זכויות כי מורא לבב עליהם מעם הפתח
יתגלו בהם עוונותיהם אל מול נשמתם ויורע בם לבבם .וידעון כי זו פרטיות פנימיות נשמתם הינה
בינות אלוהיהם היושבה בתוכם ולא נסתר ממנו אין .הרבו זכויות מצוותיכם והכניעו יצר
גאוותכם להשמידו מעמכם והקדימו גאולי נשמתכם בינות גאולת ישראל .מבורכים אתם בני
עמי".
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כ"א .תכלית האותיות  -הרב ישראל סלנט
ומזה המבוא ומזה הפתח אשר במעלה הלבונה אתן בכם היגדי מבאר מים חיים והוא בסימן כ"א
יתד נאמן לשמר תכלית האותיות מעם שדות הבריאות בקוממיות 'היה-קו"ם' לבנות היכלות אשר
מפי לועי האריות לשחק בם ,בריאתם ,בריאת האותיות מפי עליון .ומשתמו שיור"י הקציר
להתברך בקוממיותם ולשון שרפ"ם ,נתנם בנו יצירי כפיו להתברך מעם סודותיהם והם בתחילית
קיומם ונשחקו בלשון האדם וטחנם לאפר ארציותו ולא ידע גוונם ,מהותם ,אופי בריאתם ומוצא
שרפ"ם אין .ומזו משורת ההיתרים אתנה בכם סימנם להתברך בו פי עליון ממוצא הסדרים אשר
בחקיקת האותיות על פי לשון כל חי ונשנן סדרם מעם חוקיות בריאותם :וזה כוח עילוי בריאתם
מעם כוח פעולתם והשגתם לעק"ל בהם כוח פירוד רקיע מארץ ,ליתן בהם גדרות אלו מעם אלו,
לשמר גזעי הבריאה אשר שורשיהם מעם נסתרות ההסתר שבינות ההסתר .וזו מעלת כוח
הי ווצרותם לתת בנו אלו סימני חיים בתוך נשמתנו ולהיברא בהם עולמות מהבלי פינו ולא נדע
בקרבנו אלו בריאת העולמות לשלח בעליונים כוח יצירתם ונבואתם מעם מוצא הפה בתכלית
ההיכלות .וידע כל איש אשר פיו מעבידו מעם כוח יצרו זו הלשון אשר מעלליה ברוע לשונה מרפה
מזה כוח עילוי האותיות למזג כוח שאינו במין כוחו ולשזור חוטי תרעלה מעם חוטי הזהב אשר
בקדושה ,וזה מתן האותות אשר בלב האותיות ,באם לא ישמרו ברקם וצחות יסודם ימזגו עולמות
שאינם במינם ויצרו כוחות רשע היצר בהיוולדות בריאתם ,ועל זאת לא תדעון זה כוח המילה מעם
היוולדות לשונכם וזאת רעות הלשון מעם החלשות כוח עילוי האותיות תיפול על ראשכם ביני
מזיקים להוליכם לאובדן הדרך ונתיב העינוגים השמור לנשמתכם יהפוך לנתיב הנגעים אשר
ליצר .וזהו כוח פי עליון לשמש בהם בריאתו יהפכון תכליתם מעם רוע לב האדם לשבר בם עולמם
אשר המה בכוחם כוח העילוי אש ר בם בראוהו .וזה מועד בריאתם מעם כוח השכינה אשר דלק
בהם כוח היווצרותם מעם סדר כוח העילוי בם על פי משנת סדורה לבורא וכל אות וכוח העילוי
הנצרך בה .וזו התלכדות הכוחות מעם היווצרות אות אחת אשר בבדידותה יצרך פעולת בריאתה
מעם ג' כוחות לשמר ולהבנות בה מדויקות יסודה ומבנה כתליה וגגה אשר עליה .ולא תדעון זו
מלאכת מחשבת בריאתם כל אות בנפרדותה מעם מדויקותה השמורה לה ולבית בנייתה ושורשה
אשר יסודותיה נחות ומקושרות לה יתנם בה האל מעם כוח מוצקות האפר אשר על העליונים
לשמר שורשיה בעליונים ובית היווסדה לתחתונים .וזה פילוח האותיות לברוא בהם סדר העולמות
מיניקות כוח הבריאה ליתן סדר אותיות הנשמה מעם תיקונה אשר נברא בה והוא מכוונן חותם
הטבעתם בה .ולכל איש יש שם אשר נתנו בו הוריו מולידיו ,ואלוהיו נתן בו שם נשמתו בטביעת
חותם האותיות עליה וסוד תיקונה וסוד עיבורה וסוד קליפותיה וסוד קיפוליה וסוד חציבתה טמון
בהם .ועל-כן זה כוח מחשבת בינתכם וחוכמתכם אשר הדעת בינותיה ,תדעון אשר נושא גופכם
המתכלה שמו ונשמתכם הכלואה בתוכה שמה בנפרדות משם גופכם .וזה השם אשר מוטבע
כחותם בנשמתכם ילווכם מעם קיפולי גילגוליכם עד גמר תיקונכם .ובאחרית הימים ובוא הגאולה
ותחית המתים יפיח בכם ה' רוח חיים מעם שם נשמתכם הנטבע כחותם בה והוא ילווכם לעולמי
עד .וזו מסכת תורת האותיות אינה בנקלות הדעת ונשגבות חוכמתה כי רבה עליכם .וזה שיעור
קומתם וכוח קיומם עליכם .ומאלו הדברים ידע נשמת כל חי זה חשיבות שמו החקוק בו ,והוא
אשר יעיד בו תכלית קיומו מעם ניצוצי נשמתו .ומאלו ההיתרים אשר נתנו בי מעם שומרי
ההיכלות ליתן זה סוד האותיות ,אחלוט סימני מהותם ופשר עומקם מתבונת היתדות הבאים
עליכם על פי סדרם ורעיונות עומקם חרוט בהם .וכל אות עומקה וסוד מעלתה אתנם במועדם
הראוי מעם שבח קיומם .מבורכים אתם.
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כ"ב .כוח האותיות ברפואת האדם -הרב ישראל סלנט
קול קורא במרחב הרקיעים "שמע ישראל עזרני יה והושיעני מעם צרת ראשי אשר עלי" .ולא
תדעון כבדות זה הקול מעם מרעוד הרקיעים ,להיפתח בהם שערי מרומים "להזהיר" נוגה צירופי
המילים ולהבליטם מעם הנגעים אשר בהם ,ומאלו כוחות הרשע הניצוצים זוהרם ויכבוהום מהם.
וזו ישועת ה' מעם קול הזעקה תיצרך פירוק אותיותיו מעם אותותיו להגשים בהם שם צביונו וכוח
גבורתו ולהורידם לתחתונים בנעזרות טבעיותם ,ולא ידע איש אשר אמונתו רחקה ממנו כי יד ה'
בנס הטבעיות וזהו כ"ב יתד נאמן אשר למעלות ראשי ברקיעי הרקיעים להוריד עדנות כוח רפ-אל
מעם אותיותיו ו הן סגולת רפואת האדם וצרותיו אשר לעל ראשו .ומאלו הדברים נעמיק זה היתד
מעם פענוח זה כוח האותיות ברפואת האדם מעם מוצא פיו בהתלכדות אותיות נשמתו להצרפם
כוח אל כוח ולהאדיר באלו כוחות הטמונים בהם כוח אל נורא רחום וחנון .ומשאת נפש האדם
להברא בצלמו צלם האלוהים בשלמות יופיו וכוח בריאתו ולא להרע מעם חולי גופו .אך אלו
חושיו אשר בינות נפשו הארצית לגופו המתכלה ביסודם נשלטים מכוחות היצר ונתיב פעולתם
לינוק מהארציות .ומשכך יטמאו פיהם מעם מילותיהם והבל פיהם יוולד אותיות מחשבתם להרע
לנשמתם עת ירננו על זולתם ויטילו דופי בזולתם .ומעם עצמיותם לא ימצאו שלוות הנפש
והשמחה מעם מנת חלקם ויתעמרו בנשמתם וכל הוויתם פשע כסות לאלוהיהם ,עת ימר ליבם על
אשר נתן בהם ה' לפתחם ,ולא ייטב לבבם וכל מהותם מורת רוח אל אלוהיהם .וזהו כוח מחשבת
הלב אשר יולד אותיות הבל פיהם וזה כוח האותיות מעם סתגלנות היצר או מעם כוח טוהר
הבריאה להתפאר בהם .ומשצרוף אלו האותיות המה טרוניה ומורת רוח מעם ליבם ,יפעל בהם
כוח היצר אשר באותיות ויקרב בהם נבואתם מבחינת כל אשר יגורתי בא לי .ובאם בתהומות
הנשיה יהא האדם ,והלל ושבח לאלוהיו ,וידע כי לטובה הוא ,וכל תפילותיו ומילותיו לשבח
אלוהיו יפעל זה כוח הטהרה אשר באותיות וצירופם יתן בו מרפא ,וכוח גבורת היצר עליו יעלם
ממנו .וזהו כוח מחשבתו לטהר אותיות דבורו ויטהר ממנו יגונו וכל אשר בא לראשו .ומזה תדעון
כוח האות המטהר אשר בבדידותה וכוח הצירוף ,אשר בצירוף האותיות יתן כוח לייחוד היחודים
ויפעלו בנסתרות "החבאת הכלים" בגב סדר הסדרים לישועת ה' כהרף עין מעם ייחוד הייחודים.
ומאלו הדברים ידע האדם כוח דיבורו להרע או להיטיב וזה אשר יאמר " סייג לחוכמה שתיקה".
זו השתיקה מעם חוכמת הנסתר לסייג גבול אותיותיו מעם ספירת החוכמה להברא בה חוכמת
הריפוי מעם האותיות .ורבי טרפון אשר נתן בהם סימנים להכלל מעם עשר המכות אשר בפשט
אמירתם וידעון ישראל עומק אלו הסימנים אשר בחוכמת נסתרותם .אלו הן אותיות אשר אותות
המכות חתומים בם ובצידם הגלוי הפליא מכותיו במצרים ובצידם הנסתר הושיע ישראל
מעבדותם ואלו הסימנים ואלו האותות בנצרכות סתר הסתרים להביע אומר הנסתר אשר בינות
הגלוי .והיו מונחים בנסתרותם אצל רבי טרפון ואבהר ואשריש זה יתדי מעם האותיות להבין
כוחם הטמון בהם בצד הטוב והטהור ובצד המרע והטמא והטמאות מעם צירופם .ולאלו הצדדים
בינות הטהור לטמא סימניהם מעם הגלוי והנסתר אשר בחשבונם ואופן צירופם והשגותיהם
ירפאון כל חולי אשר על ישראל .ומעם כל אלה יובן אופי מהותם ותכליתם מעם גימטריית
ספירתם להאיר הנסתר אשר בהם .ואוסיף מעם כל אלו הפרטים אשר בדברים ,ידע האדם שם
הנקוב על הדבר ננקב מעם מהותו אשר לאחריה ניתן לו שמו ולא בסדר הפיכתו .מהותו ויעודו
תכליתו וכל אשר לו מעם אלו נבנה שמו ונסתרותו באותיותיו .ומכאן נלמד זה שמו הגלוי אשר
לאדם וכוחו עליו מעם תכלית ביצוריו ואופן מדרגות האור הגלוי אשר בהם להאיר בו מחשכי ליבו
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או להשאירם מעם כבותם .ובנסתרות הנסתרות ידע האדם מקביליות אותיות שמו בהשתקפות
העליונים לנתב מהלך חייו להישמר בהם והגנת שמים עליו .מבורכים תהיו בניי ואחיי.
מה ההבדל בין הסימנים שנתן רבי טרפון לסימנים שנתן רבי יהודה?
ומאלו הדברים תדעון נסתרות ההיכלים ולא בכדי טביעת ידם אשר בכתובים לכם בתחתונים.
ואלו הסימנים מבית מדרשו של רבי יהודה נתנם והוא בתחתונים מעם גווני הנסתרות ולא באחת
היא .וזו הנסתרות והנסתר אשר בינות הסתרים המה בעליונים ואין ידעם מגעת בתחתונים.
ומשנפתח זה הפתח לתחתונים ינתנו במשורת היתרי שומרי ההיכלות .ובאשר לרבי טרפון אסמרה
אוזניכם ואתם בתחתונים ליישב זו המחלקות בינות רבי טרפון לרבי יהודה מעת התרת קשרי
הנסתרות והמה בתחתונים ובכל אחד מהם נגלות הנסתר בשונות הסתרים ואין בהם סתירה כלל
וזאת ידעון והם בעליונים עת נפתחו בהם שערי ההיכלות לשערי הבריאה להבין גיוונם ואופן
פעולת הנסתרים והם בגביהות הנסתרים אשר בתחתונים.
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כ"ג  .קדושת הזיווג ורז הזיווגים  -הרב ישראל סלנט
וזו האורה אשר לישראל להאיר נווה ביתם מעם משכנות ישראל לשבח בורא עולם אשר נתנם
מעם א ופי זיווגם והם בעליון .ואלו תמורות השעה ומקצבי הלב יחוגון מעם שעבוד הלב ,איש
בדבקות אשתו .וזהו נר לאור יתד כ"ג נאמן לכבד קדושת הזיווג ורז הזיווגים בו ,מאת ה' יתברך.
וידעון ראשי המטות אשר לשבטי ישראל עין בעין זיווג אחד למשנהו מעם כותרת אותיות נשמתם
חתומים ב מצחם ומהם ייחדון יחודים לקרבם איש מעם לבבה ,להבנות מתוך שבטם ולפאר שם
קודשו בינות נווה ביתם .ומשתמו ימי השבטים וכוח הנבואה סר מעם ישראל וראשי המטות אין,
ידועון ישראל שימור זה הסוד בגלות הנבואה מהם .ואני בהיתרי מעם העליונים אבחוש בקדרת
יצוק הזיווגים והם בעל יונים להבין זה טיב המראות מעם ההיכלים ליידע מלאכת מחשבת הבינה
אשר בעליונים להיחתם איש מעם אישתו ב"כפורת הלבונה" מעם כוח חציבת נשמתם .וזו "כפורת
הלבונה" תעיד בשבעתיים כוחה משורש נשמת האדם ,שמו החתום באותיותיו ומשמו אשר נתנו
בו הוריו והוא יולד בתחתונים .וזהו כוח שבות האותיות מעם צירופיהם יתן בהם סימן זיווגם
ויפעל מתוכם כוח הקירוב להפגישם מעם תיקונם לקיים בם זיווגם וזו "הכפורת הלבונה" מעם
כוח משיכת האותיות מעם צירופי הצירופים יועידם לחופתם ולא תדע נפש האדם זה הסוד הגלוי
על חופתם וירקדון בה ומעליה אותיות שמם לברך על המוגמר .ועל כן זה יסוד הסוד אשר מהיתרי
היגדי ועתנו במשורה על אשר ידי ,ולא אוכל אוסיף מאום מעם בינת יושרי עלי ואני בעליונים .וזה
כוח האיסוף אשר ביינות האותיות ימגר רעב ה"ניצים" עליהם ויישמר בהם כוח ההתלכדות בלבד,
ללכד כוחה של זו מעם כוחו של זה .ול"עת" הזו אשר עליכם ,תבין נפשכם זה כוח האותיות מעם
גימטריה דקה בם ,ליתן ליתן למחול האותיות שפעם מעם ה' יתברך לזווג הזיווג .ומאלו השמות
אשר נתנו להם הוריהם ובנפרדות שם משם תיספר גימטריה דקה לשם האחד ותוקף משקלה מעם
ספרותיה בחיבורין לתוקף משקלה מעם ספרותיה ,בשמו ובשמה ויתן סך הכל תוקף משקלם
ביחוד היחודים כיסופי הלב ומשיכת מיתרי האותיות בינותם .וזה סך משקלם בגימטריה הדקה
יתן נקודו מעם נפלאות שפעם במדויקות מספרם יותאם לשם נשמתם אשר בחותם שורשה ידעון
גם ידעון כי משמים זיווגם .וזה אשר בתחתונים מנינם חמש במספר יודעי הסוד לאלפיו ועומק
נגזרותיו ,ידעון להפליא מלאכת הזיווגים מעם שם האדם בפרטיותו ובשם נשמתו לפאר בהם בית
לישראל .וזה מנין הימים אשר יפול פור זיווגם חרוט מעם אותיות מצחם אשר בנשמתם .וזו
מלאכה אשר בקדושתה ויודעי סודה חמש אשר בתחתונים ,ולא יוסיפון מילתם מעם סוד כרית
כור המחצבה לספח זיווג אשר אינו בזיווגו .וזו הישועה מאת ה' להתיר גבולות המלאכה
בתחתונים לחמש יודעי הסוד וסתר הסתרים אשר בזיווגים ולחמשם מעם כוח הגבורה אשר
בספירתם תגן בהם יכולת העין ראיי"ת הנשמה על כל אותיותיה ויתנו מבול שפעם מעם זו העין
רואת הנשמה לרעות אחר זיווגה אשר בשמים נכתב .ואלו הכלים ואלו שפעם יתברכו בהם מעם
זכויות אבותיהם עליהם "לכפורת הלבונה" להיטיב ראיית זיווגי שמים מעם עצמיות "היכל
הזיווגים" .וזה המענה מעם סוד הזיווגים להתברך מעם פלאי הבריאה ואופן השגתה .ומשכך ולא
תמו הדברים יצרך יתן האדם שימת ליבו מעם שימת לב נשמתו לשם הרך הנולד מעם ראיית עיניו
וברכת אור נשמתו עליו .ולא ינתן שמו מעם הבלי העולם ולא מעם נשמת כל חי אשר דיבר סרה
בחייו ,אשר חוליו פגם בו ואשר כפירתו באלוהיו ידועה ברבים .וכמצוות היום יתן בו שם מבורך
אשר ברכת כפיו של יוצרו עליו ושערי שמים מוארים בשמו .ועל כן אביו מולידו ואימו מולידתו
ישימו פעמיהם אל אדם אשר צדיקותו ידועה ברבים ויתן בהם שמו מעם ראיית נשמתו ולא תפגם
בו בחירתו לעד .מבורכים אתם ובני ביתכם.
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רב ישראל ,מה פירוש "כפורת הלבונה"?
וזו אתנה מעם אמירי ההיכל אשר בסתר הגלוי עליכם ולא תדעון שמירתה בתחתונים .וזה
"כפורת הלבונה" תצרף ותזקק מעם מזיקים וכלי משחית אשר בעליונים ובתחתונים אותיות
הנשמה ואותיות שמו אשר נתנו בו הוריו ליתן צירופי האותיות זיווגם אשר מופלא מבינתכם
וסודו שמור במרומים .ובאם לא תוצלח מלאכת "כפורת הלבונה" יפרע בגלגול אחד חוב המזיקים
מעליו ויצרך זיווגו אשר משמים במהלך תיקונו והוא בתחתונים .וזאת על אשר אומר באם נותר
אדם באלמנותו ובאם גורש מנוה ביתו זיווגו השמור לו מעליונים יקרב אליו והוא בתוך תיקונו.
וזו היא "כפורת הלבונה" ע ם חילוץ עודפי כוח משניותם של האותיות ,בינות צירופיהם ,למגר
מהם כוח היצר להחריב בהם צירוף הזיווגים ולא יותר בהם כוחם ,כוח האותיות לשמר זיווג
הנכתב מעם כור מחצבתם אשר במרומים.
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כ"ד .שמירת הגבולות  -הגאון מוילנא
ומזה הנהר ,נהר מים חיים אשר יורד מעליונים לתחתונים ובהיר מקורות נביעותיו להתברך בהם
ארבעים ושמונה יתדי נביעות .ומזה היכלי ומזה משכני אשפר בכם מראות ההיכלים ליתן צורך
השעה אשר בה נשפטים ודנים הנשמות אשר בעליונים וחתימת דינם נחתם במבואות שורש
נשמתם .וזו חמלת המרומים להשביח מידות הרחמים והחסד מעם אל נורא רחום וחנון ,על עמו,
יתן בכם ובנו זה מבוא העליונים לתחתונים להמתיק בכם דינכם .וזה לימוד תורת ישראל מעם
חכמי ישראל אשר בהיכלים לשמר פתחו עליכם על אלו הזמנים וזה הדור להמתיק דין בלימוד,
לימוד המוסר והסתרים אשר כממטרי ברכה עליכם וכל העוסק במלאכת השליחות שלום ושלווה
בכליו ובנשמתו .וזה יתדי אספרה מניתו כ"ד יתד נאמן אשלחו בכם בשם גדולי וחכמי האומה,
לשמר אופי צביונם ולימודם מעם צאן מרעיתם והמה בעליונים משבחים ומזקקים תורת ישראל
על גווני נסתרותה .וזה אשר עימדי והוא בגאונות נדבכי תורתו הגאון מוילנא זצ"ל ירביץ בכם
שיכול דעתו אשר נסיו"ב הניסי עליה .וזה היגדו בשם אומרו" :אחי בני עמי אשר בתפוצות גלותם
ואשר יושבים ברינה בציון מולדתם ,אתן בכם שבח גילויי ליבי מעם זה הפתח אשר פתחו בנו
אלוהינו לשבח תורתו להעמיקה מעומק נסתרותה אשר נגלה בכם באלו העתים לקרבכם ולקרב
נשמות עליון לגאולת ישראל ותחיית המתים .ובמאמרי ואני בתחתונים לא אדע בשבח הגאולה
מעומק נסתרותה ואופן פעולתה בשבח מראות המקום .וזה היגדי אותנו מעם רצף הפורענויות על
עמנו אשר ברצף הדורות .ובכל דור קמים עלינו להשמידנו וחרב ה' ננעצת בליבם .ובזאת תדעון בני
עמי מורא העמים עליכם לדחוק רגליכם ולשחק פיהם מצוחצחי חרבותיהם עליכם .ואלו העתים
"בצרות נשמת כל ישראל" לחרב בכם נשקיהם עת קרבון המה לסיפא סבלנותם מ"נאורות
העמים" ומוכנות מרתם עליכם .עורו אחיי מעם שאננות גבולכם ותיטב בכם ערנותכם להעיד בכם
שבועת ה' מגינכם .ומתוקף אלו הדברים אסב פי אל מצוות שמירת הגבולות ולא בכדי .ואומר אני
מצוות הגבולות אשר בהיכלים היא .מצוות משמרת הארץ מעם בניה בני החייל אשר עיונם
ולימודם בדפי תורתם וידם משגת משמרת עמם .ואבהר בכם זו "מצוות היום" לפאר בה שמי
עליון עת יוטב בכם שורש אחיזתה מעם העליונים .וזו האדמה אשר לרגליכם וזו גגה היא
מדינתכם מתוקף נסי הניסים אשר בדורכם .וזו חתימת אלוהיכם בכם ,בדורכם ,עת זיככם בזו
המדינה ונתנה בכם כפיקדון ומצוות משמרתה חלה על ראשיכם .ואל יוקל בכם בדעתכם זה הענין
וזה סודו ונסתרות עניינו שמורה בעליונים .ומכל אלו הדברים תבינון תוקף ראיי"ת השעה ותוקף
קובלנה מעם העליונים .וכל בן חיל אשר חובת שמירת בני עמו חלה בו ,ידע גם ידע זו החובה אינה
מעם התחתונים בלבד ,אלא מעם העליונים לשמר בה מצוות היום .וזהו הסוד אשר גלוי בהיכלות
אשר בעליונים תוקף תחנוני גדולי הדורות מאז ימי האבות ומשה רבנו בראשם ליתן מחוזות
גבולות העם ומדינתם לתפארת ראשם ,לשמרם מעם שונאיהם ולהדביק בם בטחון מדינתם מעם
בטחונם בה' יתברך .ונסכו ומשכנו זכויותיהם בעליונים .אלו קדושי וגדולי עמנו ליתן בכם
מדינתכם ותחנונים ותפילות נשאו אל מול כסא הכבוד ולא שהו תפילותיהם עד היום הזה לעתכם
לשומרכם מעם מתקיפכם לבולעכם מעם קיומכם .וזו צוואתי וצוואת רבים גדולים וקדושים אשר
בהיכלי לשזור עבודת ה' יתברך במלוא הדרה ולהסתייע עין שמירתה עליכם ואתם במשמרת
גבולותיכם .ויטע בכם ה' כוח התבונה וכוח היראה מעם העליונים לשמר מוסדות מדינתכם,
צבאכם ולפאר בהם תורתכם מעל ראשיכם .מבורכים תהיו.
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כ"ה.תבונת האותיות מעם סמליהם-רבי שמעון בר יוחאי ורבנו גרשום מאור הגולה
ומאלו תשבחות לבורא עולם אשר נתן בנו נזר העליונים לתחתונים ,אמשיכה מלאכתי זו מלאכת
היתדות להשמע באוזנך .ומזה סולם הרקיעים אתן כ"ה יתד נאמן נפלאות תבונת האותיות מעם
סמליהם וכושר פלאיהם בעליונים ובתחתונים ובינותיהם .וזה מאמר היכלי בשניים קדושים
להביע אומר תבונת מראות עיני נשמתם ויתנוהום במרכולת יתדם ,והם ברום קדושתם הרשב"י
זצ"ל ורבנו גרשום זצ"ל .בחיבורי מראות השתקפות עיניהם תהא סגולת נסתרות האותיות גלוי
בכם .ואלו הדברים בשם אומרם" :ומאלו מפעלי הקדושה אשר שיפולי הנבואה בסולמות עליונים
לתחתונים נברככם בית ישראל מזו הזכות אשר בחלקכם להימנות בין שומעי בשורות ההיכלים
לבקר ב ם בעיני רוחכם ונשמתכם ולהתבשם מיופי ח"ן הבריאה ונפלאות תבונתה .ומאלו כלי
המראות נתנה תוקף הגלוי אשר בנסתר לחפון ידיכם באלו אוצרות הבריאה ואלו אותיות אלוה
ממעל ,ושקידת לימודכם בם יפתח בכם מבוא השכלי הישר לשכלי הנסי לייקר זו שעת רצון
העליונים .וברישא הדברים א' בבנין האותיות.
א-

ב-
ג-
ד-
ה-
ו-
ז-
ח-
ט-
י-

זמורות הרזים אשר בבריאה מאלופו של עולם ופלא (אלף) בריאתו ממרחק יושבי
השורות בשער השביעי אשר ממעל לו יסודרון שבעת שערי בריאה בסדרם העולה .שער
שביעי – תחתון ,שער ראשון – עליון ,לובן "נוף" הבריאה מעם דופן ימין האלף העליון
ודופן ימין האלף התחתון.
ישירון מבולען הבריאה להיבחר מעם היווסדות גרעין התנאות בשרשרת הדורות להיחקק
מעם גווני הלוחות בדופנם התיכון ,והשיירים כדופן זכרון לגרעין עם הבחירה.
היווסדות הרים וגבעות מעם רובדי האדמה ,במיושרות אנכות הרקיע השני לכתלי גב
ההרים.
צריחי הרקיעים במובלעות בריחי המרומים ,לשמר תוקף הנעתם מעם יובלי השנים אשר
בעיתכם.
מרעוד הרקיעים להקלט אותות הרישומים מעם נשמת כל חי אשר בתחתונים מעם זבחי
העולה אשר בקדושת המקדש ברבעי העתים אשר לכם.
גילוי האריות השרפים הכרובים ומלאכי עליון בנפרדות נשמת האדם למלאכת עליון מעם
נסיות הבריאה.
ליתן סימן שומרי ההיכלות בעטרת מילתם ובכיתובי הנשמות ונתיבי תיקונם במשמורת
רום השביעי.
גרמי שמים להיווסד "זמן" ההיכלות מעם מחוגי לבנה וחמה לשמר המועד העברי בנתיב
סיבוביהם פנים לגב בשילוש מחוגם שניים לתחתונים ואחד לעליון.
נתיבי הימים ונביעות המעיינות בשרך הפרדות עליונים מתחתונים.
לשד עצם הבריאה במכוונות לשד עצם האדם בקוצם וקיבוצם ליתן מדוייקות הבריאה
בם.

כ" -חוקיות הטבע" אשר בתחתונים בהשתקפות מעשה בריאה לשמר הטבע לתחתונים
ולהפריד כמוץ מהתבן סודות הנסתר מעם סודות הגלוי.
ל -פתחי הרקיעים מעם י"ט מעלות הבורא ליתן בם חוכמת הבריאה במשורת הלימוד ובאיגוף
כתלי הבינה.

33
בס"ד

מ -סודות שורשי המצוות בתרי"ג מספרם בנטמנות היכל ההיכלים להורידם בקיצוב העתים
אשר פני הדור רשום בם.
נ -משמרת מלאכי שרת בניתוב הנשמות אשר בבית עולמם.
ס -נתיב קריעת האבלות בואך היוולדות הנשמה להיסגר בה מעגל תיקונה.
ע -עין צופיה מעם נשמת האדם להפעילל חושיו ביקיצות הנשמה מול בוראה ותיקונה.
פ -פילוחי העבדות ליצר ויראת הנשמה מעם קונה ובינותם טבעיות נס התיקון.
צ -מעלות נשמות קדושים וצדיקותם במעמד נשגבות כסא הכבוד לשמר בם זכויותיהם
בעליונים ובתחתונים
ק -תצורו"ת הכוחות אשר טמונים בנשמת האדם במכללות "הטבעי" והנסי אשר בשורש
התקנתם.
ר -נפלאות הבורא מעם סימניו ליתן בתחתונים "להאיר" נשמות כל חי.
ש -זכרון הנשמה מעם קיפולי גילגוליה לשמר בו איסופי תיקוניה.
ת -סוד בריאת כסות הנשמה מעם עורה וגידיה וגופה אשר לה.
ומאלו הסודות ואלו הרזים אשר בקוצו של י' גילוי נסתרותם להיתן בכם הווית משעולי
חייכם להיסמך על בורא עולם ותבונת בריאתו ולא תמו פלאות ההסתר אשר באותיות וינתנו
במשורת היום ההיתר והשעה הנכונה לכם .מבורכים אתם.
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כ"ו .טהרת המת  -הרב ישראל סלנט
ומאלו ירכתי הרקיעים ובמבואות הסתרים אשר דופני נסתרותם הולכים ונגלים אל מול עיניכם
אתנה בך פישוט הדברים לצרפה אות אל אות להנביט מים חיים ממי הסתרים ,אשר לעליונים וזה
הוא כ"ו יתד נאמן מעם מבואות הסתירם להבין כוח האותיות בנפרדות תפקידם בתחתונים .וזו
מלאכת מחשבת הטמונה מעם נשמת האדם אשר שבה אל בית עולמה וכוח הבריאה מולבש עליה,
להמצא מעם התחתונים בכפילות ואף ביותר ממראיה להתגלות בם בחלומם עיני רוחם,
ובנסתרות הגלוי שבינות דבריהם ליתן גמר תיקונם או חוב מוסרם והמה כבר בבית עולמם .וזו
מלאכת "המראות בתחתונים" אשר רכובה על גב הנסיות משולבה יסוד טהרת המת וגודל ניצוצי
נשמת האדם בשזירת המלאכה .וביודעי זה קושי פשר היחד ,אבהרה אותו בכם בפשטות הענין .זו
הנשמה אשר מסרה פקדונה לבורא ורחקה בנפרדות מגופה ותצרך להביע אומר סף תיקונה או חוב
מוסרה אשר הותירה בתחתונים ,תדע אף תדע דרכה לתחתונים מעם "מראות התחתונים" .ואלו
המראות כפי גופה אשר עליה ,והיא בתחתונים תותר ותוראה ותצריף מימדי מראיה באם יקוים
בנשמתה "טהרת גופה" באופן השלם בטהרתו .היינו אלו נושאי מלאכת "טהרת המת" יפקדון
ממנה שיירי טומאתה מעם שיפולי גופה ,והמה יניחו טומאתה מעליהם באופן נקיון גופם
ומחילתם ממנה בשלמות הלב ולא יותירון דווי כאבם עליה .ולא בכדי נתנה זו מלאכת "טיהור
המת" בנשמת הראוי לה ,כי זה תצרף שם נשמת "המטהר" בתצרף שם נשמת "הטמא" יתן בו
סגולת "המראות בתחתונים" מעם ניקיון אותיות שם שורש נשמתו והוא בתחתונים בנפרדות גופו
מעם נשמתו .ובעת ישלים המטהר מלאכת "טיהור המת" ואחר יטהר גופו הוא מזו המלאכה ידע
אופן תיקונו בשזירות תיקון המטוהר ותצרף אותיות שם שורש נשמתם בחותם "מראות
התחתונים" .וזהו כוח הטומאה המסתלק מהגוף המתכלה יקל "מראות התחתונים" בנשמת
האדם להיתן מראותיו בכפילות בתחתונים ב"עת" וב"זמן" אחד מזמנכם .ובאם לא נשלמה
מלאכת "טיהור המת" באופן הראוי לה ,משקל זו הטומאה הנותרה על גופן המתכלה תיסתר מעם
נשמתו "מראות בתחתונים" ותטיל בושתו ,בושת טהרתו בעליונים ויצרך ישועת שארי בשרו אשר
המה בבית עולמו ליתן בו סימניו בתחתונים .ומשכך אלו הדברים תדעון מהו עצימות כוח
הטומאה ומהו עצימות כוח הטהרה בשזירת תחתונים – תחתונים ,עליונים – עליונים ,תחתונים –
עליונים .ומתוקף אלו הדברים זה היקשות ,הענין יוטב בכם מעם טהרת גופכם ונשמתכם בו
להיתמך עבודת הבורא מעם אופן טהרתכם בהקפדת קוצו של י' .מבורכים אתם בני.
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כ"ז .ל"ו צדיקים  -הרב ישראל סלנט
ומזה רום השמים אתן בך נוגה נסתרות ההיכלים להבין פשר צדיק מהו ? ואשר על כן סימנם ל"ו
צדיקים והמה בתחתונים .וזהו בסימן כ"ז יתד נאמן לשמר בכם סדר סדרי היתדות מעם זה
הפתח השמור לצדיקים .וזאת מעם נסתרות הסתרים תדע נפש האדם הסתר הצדיק וסודו הטמון
בתוכו  .וזה אשר צדיק בחסדיו פועלו ומעשיו יתן תרגומו לצדיקותו אשר בתחתונים ,עת לא יוטל
דופי בעבודת מידותיו וערכי מוסרו ודרך לימוד תורתו ועול שמים עליו .וזו הצדיקות מעם גילויה
בתחתונים .וזה יתדי אתנו ממשורת הסתרו על אשר ידעון עם ישראל "ברכת הגומל" מעם
נסתרות הצדיק אשר סודו שמור לעליונים .וזו ברכת הגומל מעם נשמתו אשר בו והוא בתחתונים
ונגמלה מעם כוח היצר עליה ונעדרותו מעם רבדי חלקיה ובינות רבדיה וחלקיה ולא יצרך כוח
שעבוד היצר עליו .ומשכך תעלה התמיהה הכיצד אין יצרו עליו והוא בתחתונים מהלך בנתיב
תיקונו והלא אין בו תיקון היצר כלל? ומאם אלו הדברים נגלה זה סוד הצדיק מפתח השערים
אשר לכם להבין זו נשגבות הענין .נשמתו ,רבדיה וכל חלקיה בנקיונות וטוהר היצר עליו אולם לא
בנעדרות כוח הנשמה על יצרה באם לא היה בנעדרותו ,וזה הכוח להישמר ולגבור על היצר אשר
נותר טמון בנשמת זה הצדיק יוכל ינתב יצרם של זולותיו אל זה כוחו ולהדיר רגלי היצר מעם
נשמתם ולהובילם מעם תיקונם בזה כוח הנשמה אשר בשורש נשמת הצדיק להזהיר זוהרו עליהם.
ואבהר בכם זה הדבר וסודו שמור בתוכו .זה אשר יקרא בשפתכם "מאזן-כוחות" מעם תוספותיו
ולא חסרונו ,יען כוחות נשמת הצדיק יכלו מתוקף אדירותם וחוסנם .אלו כוחות היצר על נשמת
כל חי אשר מסביב לכתר הילת הצדיק להתכסות בה וזיו טהרה .וזה כוח "ברכת הגומל" צדיק
מעם כוח יצרו מנין שורשו והיווצרות מעמדו? ותדעון פלאות הבריאה להירד נשמת אם כל חי
מכור "גפני הבשורה" אשר בהם טמונים נשמות טוהר לובנם ומוגנים מעם היצר ואין ה' עליהם
לשמרם מכל משמר מעם היצר וטוהר חליפותיהם בגפני רזיהם להיגמל מהם היצר .ואלו הנשמות
אשר טיב בריאתם מעם אדם הראשון מניצוצות נשמתו אשר בחוזק חטאם בדימות לחוסן
מירוקם עד נגמלו מעם היצר ותוקף משנה תיקונם בתחתונים במשיקות לתיקוני אבדון עליהם
וגבר עליהם כוח יציר נשמתם ולובנה שורש נשמתם ולא נותר בהם אבק חטאיהם כלל וכלל
ובגובה תקינות רום הטהורים אשר ברום הרומים .וזה פיזור ל"ו צדיקים בהיכלות תחתונים
מאת ה' היא לשבר מעמו מידת הדין ולפזר בהם מידת הרחמים מעם גבולות העליונים .וזאת אשר
סימנם (ל"ו) וסודו מעם ספרותיו הלא בגימטריה דקה  .9שמונת חלקי הנשמה וכסות גופם
עליהם .וזו שליחותם מאת ה' יתברך למרק תשעת חלקי האדם ונשמתו אשר סוכך גופם מתחת
לטלית צדיקותם וקדושתם ונשמתו פועמת בו .ואלו ל"ו צדיקים אשר פיזורם מאת ה' בכל דור
ודור ליתנם בפשטות גופם ופועלם ואור נשמתם פושט מהם לצאן מרעיתם אשר אינו בפרהסיית
הקהל כי אם בפרטיות הנסתרות ,וסוד גלוי הוא צדיק בינות אלוהיו .וזו פעולת הצדיק ואופן
השגתו מעם תחתונים ומעם עליונים ואשר פועמת בתוכו נשמתו ויצרך "בעתים" אשר לו לנסוך
נשמתו עם בית דין של מעלה לפסוק פסיקת הדיינים ולסנגר דברי סינגור ורחמים על כל נשמת
אלוה אשר בבית עולמה .ואלו התמורות אשר חלות על דור ודור וכל דור ול"ו צדיקיו אשר לו ,ולא
בנגרעות ולא בעודף מנייתם .וזה אשר במנין ל"ו צדיקים ,מתוקף בהירות נשמתו להיברך מעם
זוהרו אשר יאיר למרחוק ויטול יצרם ועבודת יצרם של הברואים עליהם ,מהם ,לשבר כוח יצרם
מעם כוח נשמתו .וזו המלאכת אשר בקדושה ,לא יותר ידע האדם בהירות שמם ופניהם אשר
בתחתונים והמה במעלת מלאכי השרת ובשר ודם המה .וזאת אשר התירוני שומרי ההיכלות
להתיר סוד רזם אשר ל"ו מספרם .ומעם ספירותיהם אשר להם בתוגת נוגה יצר זולתם עליהם
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יערערון בהם קדושת ספירותיהם ואף יורידום לארציות מעם כוח פעולתם לפשוט אור זיום על
זולתם .ועל כן זה כוחם מעם עליון לשמר בהם איזון ספירותיהם מעם כוח ספירת "הגבורה"
אשר בכפילות ל"ו פעמים יגינם מפני חסרון עו עודף הספירות עליהם .וזהו כוח חיזוקם מעם
העליונים לשמר עליונות נשמתם וכוח המזיקים עליהם בתחתונים נעדר זקיפות ראשו ,ובאולם
מעם העליונים ינתרו אלו המזיקים לחבל בזדוניותם שורש הוויתם אשר בעליונים ועל כן יזדעזעון
הרקיעים מעם אלו המזיקים וכוח השמד עליהם .ומשכך ייתפרו נזריהם וכוח הילתם במסוגרות
היקפם ונסתרות שורש הוויתם מעם סתר הסתרים ולא יחבלו בהם כלל .ועל אלו הדברים ידעו
בית ישראל תוקף כוח ל"ו צדיקים משנת קיומו ותוקף תכליתו בארציות מעם מידת רחמי שמים
עליכם .מבורכים מפי עליון.
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כ"ח .תבנית בראשית  -הרב ישראל סלנט
ואאירה בך סגולת הכתובים להאיר נתיבים רחוקים מעם בדלנות הישר והסובב וזו מאחיזת העין
לשמר רוחק טיב ראייתה ולא תדע פשר המראות וזה לדידי ולמועצת החכמים אשר בהיכלי
להאיר אופן פעולת המחשבה מעם העין הרואה ,ותדעון בין נפקדות הקשר וחוטו בינות המחשבה
לעין הרואה .וזאת אתן אומר גבהות הלב מעם יכולת הראיה בסימן כ"ח יתד נאמן להבין נבדלות
מראות העין מעם העין בינות מראות הלב מעם העין ,אשר רכות לבבו במשכן ליבו ורהבו רחוק
ממנו .וזו העין תאיר מבטה מעם לי עינה המתכלים ורוחק רוחב ראייתה במוגבלותו הסופית
ובאם ראיית האדם תנביט מראיה מעם מחשבת הלב בטוהר מידותיו יתלכדון אלו מראות הלב
לכדי נוכחה וישמשו כלי עינו להביט מראות הלב .וזו נבדלות הישר והסובב מעם טיב המראות
להבין בוננות המחשבה הוא מכוח יוצרה וגשמיותן באחיזת הלב אשר על האדמה ואלו מראות
אמת בהתגלמותן .וזה המראה מעם הישר אשר ניבט מכלי עינו בצרות מגבלותיה וטבעיות מראה
מולבשין עליה .וזה המראה מעם הסובב להבין נפלאות תבונת הבריאה להכיל מראות מים חיים
מעם בוננות הלב וכלי העין משמשים בם אור פריסתם והתפשטות בוננות הלב במונים גדולה מעם
התפשטות או העין במוגבלויות כתליה .וכל אשר תקראון דמיון ,דימוי ,דמה המה אשר אינם
בחזיון תעתועי לב כי בחזיון תעתועי העין לשמר בנו שעבוד השכלי עלינו ולהרחיק אחיזת ליבנו
מעם נפלאות תבונת הבריאה .וזה השכל אשר מכשיל חיבורי הלב עם בורא עולם להשכין בתוכנו
תבנית בראשית בינות מגבלויות כתלי הטבע אשר בהיקף גופנו המתכלה וזו הנבדלות אשר בינות
הישר לסובב תקיש עצימות אמונת הלב וחיזוק הנקודה האמונית בנשמת כל חי אל מול אלוהיו.
וזו מגבלות העין בישר מראיה יתן בנו אלוהינו להגיננו מפי "תבנית בראשית" שמא תנפץ זו העין
ממקום היוולדה מעם מורא ועצימות המראות עליה .וזאת על כן אמרתי ואמרת מועצת החכמים
אשר חכמתם מעם מראות העל טבעי עליכם והמה חוכמתם "בטבעיות" נשגבות המראות והם
בעליונים ותדעון פשר הלימות פלאי תבונת וחוכמת הראייה בנגזרות תבונת "תבנית בראשית"
לה בין המראות מעם המימדים ,הגוונים ,הגדלים ,המקום ,הזמן וכוח אחיזת העין המתכלה או
עין הלב בהם .וזאת לשבח אינסופיות הבורא להיתן נגזרות המראות מעם "כוח צפונות" האדם בו
הנסתר בין הגלוי לנסתר שבגלוי ,להתברך מעצימות פועלו נשמת כל חי כפי יכולת הכלתה ,ינתנו
בה טיב מ ראותיה .ומזה תוקף הדברים להרחיק מורא מראות שמים עליכם ובנשימה האחת וקצב
פעימתה לחזק אמונתכם וכלי אמונתכם אשר האמונה מטלטלת בין דפנותיו ,לחזק יסודה
ויציבותה בין חדרי הלב להפיח בכם מראות "תבנית בראשית" לשבח הבורא כי אין מלבדו .ואלו
אשר עסקינן במדע העין והמראות אשר לבבם ואמונתם במוצקות אחיזת אלוה עליהם ועול
מלכות שמים עליהם ידעון מוצא טבעיות הדברים מעם נסיות "תבנית בראשית" .ובכל אשר
יחקרון ויעמיקו פועלם ,אמת אלוה ומראותיה תצוף בהם ומול עיניהם .וזה סודי מעם מועצת
החכמים אשר בהיכלי להיתן דעתכם על "תבנית בראשית" אשר שוכנה בנשמת כל חי בחדרי
לבבכם להאיר בכם פלאות ה' יתברך בעולם קטן הלא הוא נשמת כל חי .מבורכים אתם בני עמי.
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כ"ט .מלכות ישראל  -הרב ישראל סלנט
וזו מלכות שמים אשר במרחבי הרקיעים לכונן בם מלכות ישראל אשר ברוחניות ובישועת ה'
יתברך ,תרד בסולם הפתחים לגשמיות .וזו מלכות ישראל אינה במפורשת מלכות ישראל מאז
דורות ישראל ומלכי ישראל .וזו מלכות ישראל אשר בפנימיות האדם להבין התרחבות בריתו של
אלוה ממעל בינות "כנסת ישראל" ,אשר מדינת ישראל בנכללות התרחבות הברית .וזו ספירת
המלכות תכונן בעליונים "מלכות ישראל" ובתחתונים לקבע בינות נפש נשמת כל חי מדינת ישראל
ברום רוחניותה וניסה אשר במנותקות אנשי השררה .וזהו כ"ט יתד נאמן בסימן כ"ט הכרזתה
למנין העמים .ואבהירה בכם יתדי להבין עומק זו "מלכות ישראל" בימיכם .תפילת "שנה הבאה
בירושלים הבירה "...אשר נישאה מפי כל נפש יהודית אשר בתפוצות נדחתה במרומים וסוד זה
הדחיה אינו בהיתרי ומשהתקבלה זו התפילה וניסה הורד כעל "מגש הכסף" להתגשם בכם
מדינתכם בקדימות ע' שנים לדורכם ,לא תדע נפשכם אופן זה הנסי אשר בקבלת התפילות
בדורכם ,יען קיימות חיזוק ספירת המלכות אשר בגשמיות ,להיתן תוקף מעמדה בגשמיות ,הינה
בחלקיות הנסי אשר על מדינתכם .וזו נגזרות ספירת "המלכות" לקבל עול מלכות שמים ולסלק
מתוככם יצר השתלטנות הפנימי והחיצוני עלי זולתכם ומי אשר איתכם .ומכל אלה תבינון תוקף
זו ספירת המלכות אשר בדור קום מדינתכם ,אשר אם בנסתרות או באם בפרהסיות הענין ,קבלת
עול מלכות שמים עליהם ,אחיי ובני בני ישראל ,קידם גאולת מדינת ישראל ,הלא היא מדינת
העל-נס .ומשכך תבינון גודל זה "ראוי הדור" לנסיות מלכות ישראל אליו .ומשכך תבינו אחיי אשר
על אדמת מדינתם כוחה של "עול מלכות שמים" עליכם להיגשם בכם תחינותכם ותפילותכם
בגשמיות ,ברו חניות ,בינות הטבעי לנסי .ומשכך הדבר תצרכון כל נושאי השליחות אשר מזה פתח
למרומים לקבע מעמדה של מדינתנו ,מדינת העל-נס ,מעם הרוחניות אשר ספר התפילות נכלל בו
ולהשריש ולהרחיב ולהסעיף "חג עצמאותכם" אשר ינוק שורשיו ,עליו וענפיו מעם תורת ישראל
להאדיר בכם ספירת מלכותכם ,מלכות ישראל .וזו עצימות תכלית וייעוד דורכם אשר תיקונו בו
ובכם וחגג זה החג במלוא הקדושה ההדר וההוד מתוך הודיית הלב וסידור תפילת החג ,אשר
התקנתו מוטלת על כתפיכם ,ואנו יושבי ההיכלות נסייע בכם מלאכתכם מזה הפתח למרומים.
וזאת תהיה תוספת לרישא התפילה אשר נתנו גדולי ההיכלו בכתביכם:
" הללו את ה' המבורך ,מעם קדושת היום הזה ,לכונן בנו נוה ביתנו היא מדינתנו ,מדינת ישראל
לתפארת בנינו ,בני החיל אשר על משמרתה יומם וליל לשמר קיום זה הנס אשר ניתן לו
מהמרומים .ואנו בשבח והודיה לה' יתברך אשר זכות דורנו להתבשם מעם זה הנס ,לחזק שורשי
אמונתנו הנטועים באדמת ישראל ואתה אלוהינו מגיננו ממרומיה .ומתפללים אנו לך אבינו
שבשמים על זה הרחבת הנס לקבץ כל אחינו אשר בתפוצות הגולה לאחדם אל תוך שורות
אחיהם אשר במדינתם .ומתפללים אנו לחזק בנו כוח האמונה בך ובניסיך ,לחזק מוסדות
מדינתנו ליתן בנו מנהיגנו אנשי חסד אמת ואמונה נר לרגליהם ,לשמרנו מכל משמר מפני נגפי
העמים להגדיל בנו כוחנו מעם מספרנו ליישב כל חלקה מאדמת ישראל המבורכת .לשמר כבוד
ופאר מוסדות התורה בפני העם ובפני אנשי השררה שלא יפול בהם פגם וישרתו העם על פי כוח
ה תורה וקדושתה .ליתן בנו כוח חינוך הדור על פי דרך תורה ,דרך ארץ ,דרך מוסר ובנועם
ההליכות ועבודת המידות נטועה בהם .תן בנו את כוח ההקשבה וההכלה להכיל בנו אחינו
ישראל מתוך כוח האחדות והסר מאיתנו כל כוח פלגנות ,לשמר מדינתנו על ראש שמחתנו
וישמחון בה כל בית ישראל ,כעטרת לראשנו ,וברכנו אלוהינו בחיזוק בריתנו אל מול מדינתנו
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מתוקף עול מלכות שמים אשר בתוכנו ועלינו ונחזק שעריה ועריה מתוך שמחת הבניה ואחדות
העם .וזו ההודיה אשר בלינו לא תפוג עד בוא גאולת ישראל ומשיח בן דוד לפתחנו ואנו ישובים
ונטועים במדינתנו מתוקף חוזק בריתנו מול אלוהינו שבשמים" .מבורכים מפי עליון.
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ל' .מצות נטילת ידיים  -הרב צדוק הכהן מלובלין
וזאת אשר בכלי מרכולתי ואני בעליונים ליתן בכם ל' יתד נאמן להתברך מעם מצות נטילת ידיים
לשבח בורא עולם מעם נסתרות נקיונה בעומק הפרד"ס .וזה הביאור אשר בנסתרות ח"ן מצוותה
יתנה בכם רבנו צדוק הכהן מלובלין זצ"ל" :ואתנה בכם תוקף שליחותי מעם פתח ההיכלים
לבאר בכם זה ביאור הח"ן אשר במצוות נטילת ידיים ובזאת משכן הבריאה לברך זיו יופיה וח"ן
התהוותה מעם גילוי ההסתר אשר בנסתרות לשבח גדלות תבונת הבריאה ונו"ף שורשי היווסדה.
וזאת ידע נשמת כל חי פירוש זו המצווה ,להגדיל בכם ראיית הנולד מעם ניסוך מים חיים על
ידכם ,וזו היד אשר משלח פועלה מעם כלכלת פרנסת גופה ,לשמר בו חיות הגוף מעם לחם זיעתו.
ולא תדעון זה הכוח אשר טמון בטהרת ידיכם ,אשר מחברין טוהר הבריאה מעם גשמיות עולם
העשיה .ובפשט זו המצווה להבדיל קדושת האכילה מעם ארציותה וטהרת היד לקדש "המוציא
לחם" להודית המקום אשר נתננו לחם מחייתנו .ובח"ן מעמקיה להתקדש מעם כלי פנימיותנו
(נטלה) אשר אמונת ה' יצוקה בו ,לחדש בנו יום ביומו רעננות אמונתנו אשר בפנימיות כלינו ,ובאם
נשמרה יאבד תוקף טריותה ואותות רישומה בגופנו ,קל וחומר בנשמתנו .ואלו מים טהורים חיים
לברך בהם ה' אלוהינו ,אשר ברכת נטילת ידיים נוטלת האמונה הפנימית להחזיקה בינות ידנו,
דהיינו ליישמה הלכה למעשה בנתיב תיקוננו ,ולא לשמרה בינות כתלי הפנימיות ,עד אשר חס
ושלום תשכח מעם השכלי הישר והגוף המתכלה ,אשר תקנות המצוות מהלכות בו ועליו .ומאלו
הדברים תדעון סוד הבריאה ,להינסך מי הרקיעים מעם עליונים לתחתונים בחילופי עונות ירחי
השנה ,לחדש בנו אמונתנו מתוקף מי גשמים אשר רוחצים אותנו מעם מזיקי היצר אשר
מתאספים "בעיתות הירחים" .וזה הביאור בשורש מצוות נטילת ידיים אינו בעומק עומקי
הנסתרות ,נסתרות הח"ן ,כי אם ברדידות הנסתרות .ותדע נפש כל חי מדרגות נסתרות המצוות
מעם פשט תקנותיה עדי עמקי נסתרותה בד' מדרגות ההסתר וכל נשמת דם ואופן גילוי ד' מדרגות
הנסתרות אשר בה .ואני בהיכלי ואין ברשות פרטיות היגדי להאמר כל אלו ד' מדרגות ההסתר
שבמצוות נטילת הידיים .ועל כן זה חידוד חידושי מעם נסתרות ההיקש בינות נטילת ידיים ואופן
משלח היד אשר בכלכלת הגוף להתברך בו .וזה המצווה בהקפדת המרומים לשמר בכם זכויות
בעליונים .ואלו המים אשר בנטילת ידיכם ,אופן כוח טהרתם בינות נטילת ידיים לברכת היוצר,
סודם שמור בהיכל העליון ולהינתן בכם בעת הראויה למוצאו מזה הפתח .מבורכים אתם בני
עמי.
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ל"א .סוד קיום הספירות  -הרב ישראל סלנט
וזו לך בתי מנחתי מחמד הימים ,ימי קדמא ועדן להאיר באור יקרות סוד קיום הספירות לשבח
נסתרות הבורא יתברך .וזאת יה-קו"ם סיבת המסובב מעם תבניות באר בריאת העולם בצפונות
תבנית בראשית לפשוט אור שמים יתברך מעם "צמצום" האינסופיות ליתן פעימות עולם מעם
סגולות בורא-בריאה ולזה אתן ל"א סימן יתד נאמן .ואעלה במדרגות צופן הבריאה מעם היתרי
משחררי האור אשר בהיכלי להאיר פתחים בטבעיות בנסיות ובינות כל היכל מדרגותיהם .וזוהי
מלאכת מחשבת הבריאה מעם מדרגות כינוסה לפשוט מעליה רבדי האור כבדות משקלן מכסים
ההסתר אשר בהסתר .וזה הסרת רבדי האור אשר בינותם חושך ההסתר לקדם התפשטות האור
לקיצורי מרחק מרחבי הגאולה ופעמוני היובל יסמנו פעמיהם מעם היחס בישירות כיוונו אשר
בינות קיצורי המרחק להסרת הרבדים אשר אורם ועצימות אורם יחזק ויאיר מלוא זוהרו מעם
הסרת הרבדים ,רובד אחד מעם קובץ אלומות אורו ובעקב לצד אגודל יוסרו הרבדים מזה אחר זה
ואורם ילך יבהק ,יעצים ויזהר מעם מדרגות התפשטות האור אשר בסתרים .ועל כך באלו אופן
סדר הפעולות תואר בעצימות אורה וזהרה מלאכת מחשבת הבריאה מעם אלומיה ועלומיה אשר
נסתרות בה .וזו מלאכת גילוי הנסתרים תחל בנשענות סתר הספירות אשר אורם ועצימותם יאיר
הנסתר אשר בכם באופן מילוי רקמות עורכם ואורכם אשר עליכם ובתוככם .ובזו נפקדות "סדר
העתים" אשר בעליונים בהיקשה ל"סדר העתים" אשר בתחתונים אחל זו משנתי ומשנת חכמי
הדור אשר בהיכלי בסידורה מעם סדר הספירות .ובראש זו המלאכת:
-

ספירת הכתר – בפיעור כוחות האדמה אשר אחדותה נפקעה ממנה ,נשנה סדר ספירות
תחתון-עליון להחל עליון-תחתון .וזו ספירת מ' אהוי לשמר חוקיות הבריאה מעם סדרי

-

-

-

עולם בראשית יסודו.
ספירת החכמה  -קילוח ארבע יסודות טבע בראשית :אש ,מים ,רוח ,אדמה מעם
השתקפותם בעליון ,לשבר בהם התנגדות טבעם בניגוד כיוונם והמה בתחתונים להיוולד
חוכמת הניגודים.
ספירת הבינה – שימור הקילוחי"ם מעם עוינות התנגדותם להבין ההיקש מעם כוח
ההתנגדות להיוולד בו החיוב מעם הניגוד.
ספירת הדעת  -כוח חיבור הקילו"ח מעם חיבור חיוב לניגוד להיוולדות כוח הראי"ה
אשר מעלתו בגדלותו מעל חיוב-ניגוד (ראי-יה).
ספירת החסד – לחזק כוח מידת הרחמים אשר זרימתו בשיבור כוח ההתנגדות.
ספירת הגבורה – להיעטף בה מידת הרחמים (כוח החיבור והחיוב) ומידת הדין (כוח
ההתנגדות) מעצימות אור התפשטותה ברכות עטיפתה לשמר איזונם מעם כוח
התפרצותם (מידת הרחמים והדין)
ספירת תפארת – להניע מכח פארה התפשטות אור הגבורה בעצימות קצבו להימנע
היווצרות חללי אור שמא יקובץ בהם החושך אשר במעלה מידת הדין.
ספירת נצח – תשמר כוח הנעת ארבעת היסודות בהיווסדות בריאת בראשית ושימור
תבניתה עד בוא הגאולה.
ספירת הוד – בעיבורי ארבע היסודות להשקיפם מעם הוד (הוד והדר) בריאתם בעליונים,
בתחתונים ובתצורת יה-קום אשר במסתרים.
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-

ספירת יסוד – מירוק ארבע היסודות מעם חבלי לידתם אשר פגעים דבקו בהם מכוח
התנגדות יצירתם.
ספירת מלכות – היוולדות המימדים מעם ארבע היסודות באופן חיבורם לעליונים
ולתחתונים מעם נסתרותם ,גילויים ואופני ראייתם בתלות הנסי והטבעי אשר חקוק
וחתום בהם.

ואלו הם הספירות והסתרם בכינון "תבנית בראשית" להבין נפלאות תבונת הבריאה ולידע כל
איש אשר "תבנית בראשית" חקוקה בחותם נשמתו וכל איש וספירותיו אשר בו ושלו המה
להיבנות מכוח בנייתם אשר ביסודות בורא עולם או להרס מעם כוח הריסתם אשר ביסודות
יצרם וזו הנסתרות אשר בכוח הספירות מעם עומקם ,אך נביעת הסברם מעם מגבלות השפה
והטבע ליתן בהם צורתם להעיר כוח גירוי הפנימי אשר בשכלי .ואשריכם בני נושאי מלאכתי
להאיר אלו סודות "תבנית בראשית" בקרב אחיכם בני עמכם .מבורכים אתם.
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ל"ב .ביאורי הקשתות -הרב ישראל סלנט
ובאלו הדברים ובזה הסדר משנתי הסדורה אמשיכה לפרט סדר היתדות מעם ל"ב יתד נאמן מעם
ביאורי הקשתות אשר בגב המרומים לייחד יחודי בראשית מעם פנינת הח"ן אשר בעלומי
בריאתה .וזו מעמי ,מורשת סדרי פלאי הבריאה להבין עומק מחשבת הלב והסתרתו מעם קשת
הגוונים אשר בהשתקפות רקיעכם .וזו הקשת אשר אור גווניה מאיר בכם השתהות שכלכם ימתק
סודה מעימדי .זו הקשת אשר תכלת הרומים נשקף בינות גווניה תסמן בכם חותם אלוה ממעל
בניוון הזמן (הקפאתו) במשך מהלך נראותה מכל עין צופיה אשר בתחתונים .וזהו ניוון הזמן אשר
לעליונים לסגור פער העיתים אשר בעליונים בינות התחתונים להמירו בהתאמת איזונו לסדר
הסדרים מעל עליונים ולעיתים והמועדים מעם חוק הסדר העברי אשר בתחתונים .וזאת נפלאות
הבריאה לשמר מראשית כינונה אופן דייקנות מימד "העתים" (זמן) ולא יחובלו העתים אשר
בקדושה לשמר בהם תוקף קדושתם מעם גבולות וגדרות תקנות המצות משורש נשמת האדם,
בחיבור כל שורשי נשמות האדם באשר המה לשורש בריאת העולם בתבנית בראשית ולהסדיר
דייקנות העתים .וזו נפשכם וכלי שכלכם בקשיות הבנת אופן הענין מעם "הקפאת העתים" אשר
בח"ן הסתרים וכוח כיוונינו מעם סתרי כיסא הכבוד .ומאלו הדברים אתן בכם סוד אלו גווני
הקשת להבין טוהר תכלית מהותם .וכל גוון וגוון יביע אומר תכליתו מעם מדרגות דייקנות פער
"העתים" על פי שעון זמנכם באלפי נבדלות בספירת השעה הדקה השניה וחלקיותם .ומזאת פשר
הגוונים תבינון לימוד מימד העתים אשר אינו בהיקשות ישירה מעם "מימד הזמן" אשר
בתחתונ ים .וזו הח"ן וההוד אשר בנסתרות הקשתות להבין נפלאות תבונת הבורא והבריאה.
ומשכך תתמה דעתכם אשר בשכלכם מדוע ולמה זהו ניוון הזמן בחורפכם אשר בעיתכם .וזה סוד
הרז אשר בהסתר להבין כוח המטר אשר על התחתונים למנוע "ניוון הזמן" בתחתונים מפאת
אהבת הבורא לברואיו ,ועל כן ימתיק זה הניוון מעם כוח המעש ,הזמן מכוח המטר על התחתונים
ולא תדעון זאת לא בנפשכם ולא מאופן פעולת האדמה אשר על ציר הליכתכם .ולא יורגש זה
הניוון כלל בתחתונים .ומאלו פארי היצירה אשר בבריאה אתן בכם כוח שפלות הרוח להבין
כוחכם אל מול כוח הבריאה אשר בגבורת אלוה בתבנית בראשית .מבורכים אתם.
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ל"ג .עשרה מאמרות ,עשרת הדיברות ועשר הספירות  -גדולי וחכמי ההיכלות
הוא מלך מלכי המלכים אשר יורה דרכנו בנתיב האור אשר פתח בנו להבין תבנית בראשית
ונמשיכה במלאכת היום בסימן ל"ג יתד נאמן להרכין ראשו אל מול פלאות תבל אשר בתבנית
הבריאה .וזו תשורת גדולי וחכמי ההיכלות בשבת קודשכם הלא היא מלכת בראשית .וזו קשירת
קשר עולמי עד בינות עשרה מאמרות עשרת הדברות ועשר הספירות במחוקקות כלתי אבני בנית
תבנית בראשית .ואלו המה עשרה מאמרות בהסתר כינונן לייסד ארץ מעם עליונות טבעה ועומק
נסתרותה בכפילות מראה יה והיא בעליונים .ואלו המאמרות מעם נס טבעיותם לקדש בהם נס
הבריאה מעם טבעיות פלאיה על פני האדמה וזו הנסיות מעם אינוספיות הבורא לייחד מקבצם
בעשרה דילוגים לייחד הנסיות ודבר נסתרותה בקודש מעם חול הטבעיות אשר עליה .וזה הוא
החוק אשר בחותם סדר הבריאה מעם סדר הסדרים להבנות הנסיות ודבר קיומו בין חול לקדושה
בדילוגים עשרה בקיבוצי הנסיות ומכל יחידנות קיבוצי הדילוגים בדילוג אחד יחתמו מעם
פנימיותו בשלוש חותם הבריאה והוא משורש נגזרות אמירי החותמים :חותם המאמר ,חותם
הדיבר ,ו חותם הספירה .ומזה הדילוג ושורשי אלו החותמים אשר בו לייחד הנסיות מעם מאמרות
דברות וספירות אשר שורש נסיותם בדבקות שורש הדילוג .ואלו החותמים מעם יסודות תבנית
בראשית להיתן בהם חותם אלוה ממעל במוגנות כנפי שכינה עליהם וזהו סוד הדילוג – גלוי ד'
וזו גימטריה דקה מעם

ד

ל

ג

10 = 3 + 3 + 4
עשר הספירות
עשרה מאמרות
עשרת דיברות
דיבר = גלוי שבנסתר
מאמר = הנסתר שבגלוי
ספירה = הנסתר שבנסתר
ומאלו הדברים תבינון יסודות כינון "תבנית בראשית".
ומברככם מזה הפתח אשר גילוי הנסתר במבואות התחתונים יאחר בכם עצימות אמונתכם במלך
מלכי המלכים.
מבורכים תהיו.
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ל"ד .סוד תיקון האדם  -החכמים וגדולי ישראל
ובזוהר הווית הי'ה-קום אשר למרגלות ההיכל להביע אומר תחינות היושבים בהם לשמר סגולות
ישראל על היושבים בציון .ובזו משנתי וסדרי יתדיי להמשיך מלאכת מנייתם ואנו בסימן ל"ד יתד
נאמן אתנו לך בתי בהקדשת החכמים וגדולי ישראל היושבים עמדי וזו בחינת היום מעם מועדי
ישראל אשר נחתמו זמנם ומועדם במחוקקות "תבנית בראשית" ומועדי האדם בפרטיותו ,לידתו,
מותו ,ונתיב תיקונו ,ואף אלו מאורעות ישראל בתפוצות ובציון אשר נחקקו בזיכרון ישראל .ואלו
ועל כל אלו אשר חלו ,חלים ויתהוו במועדם ,מצויים בסימני נסתרותם בתורת ישראל המבורכה
אשר עומק מלאכת המחשבת שבה ,לא תדע זו בינתכם להאספם בה .ומשכך ואלו הדברים תאמר
נפשכם איכה מצויה זו עבודת תיקונה אם הכל מוכתב ומוגמר מעם עומקי רבדי סודות ורזי
התורה ובח"ן אשר בה? וזהו סודי אשר אתנו לכם בצאת מלכתנו הקדושה ואניחו על כתבייך .סוד
תיקון האדם אשר בכתבי תורת ישראל בשניים מהלכיו ,באם יבחר האדם תיקונו בנתיב האחד
ובאם תיקונו בנתיב האחר ,באלו שני הנתיבים פרוסים סודות תיקונו ומהלכו בתורת ישראל
בינות סדרי רבדיה ,ליתן באדם חופש בחירת נתיבו מעם משאת נפשו ונשמתו מוארת בנתיב לכתה
ובאם כובתה בנתיבה האחר .ולא יעדר סוד תיקון כל נשמת ישראל אשר בבדידותה ובנכללות כל
הנשמות :נשמות מעם ניצוצי אדם הראשון ,נשמות ביתר"א אלוה ממעל וכל הנשמות התועות
אשר לישראל במחוקקות תיקונם בדפי תורתנו הקדושה .ומכך תבינון תוקף זו תורתנו מעם זמניה
ועל זמניה ועיתיה אשר בתחתונים ואשר בעליונים ובינות פערי הזמנים .והרז אשר בסוד תיקון
האדם אשר בדפי תורתנו יינתן מעם נתיבו האחד משמאלו לימינו ונתיבו השני מימינו לשמאלו
להיחקק בהם חותמו מעם חופש בחירתו ומעם זה תעתיק תיקון נשמת ישראל אשר בינות תורת
ישראל מצויים סוד קיומנו מעם מאורעות הדורות במצוות הדילוגים (גילוי ד') לדעת זו אינסופיות
הבורא יתברך הנגלה בפרטיות ובכלל להיכתב התיקונים סתרם ואופן נתיביהם מעם תפירת קפלי
הגלגולים ברוחבם ואורכם ומעם שתי וערב התיקונים אשר באחד גלגולו לפאר בעמו סוד יצירת
מלאכת הגלגולים מעם מדוייקותם ואין שני לזו המדוייקות אשר נפרסת מעם עליונים לתחתונים.
ואלו המכתמים ואלו המכמנים בסוד עומקם ובקדושת ספרי תורת ישראל מעם חלקיה אשר
בכתובים ובנביאים לשמר כרך תולדות ישראל מימי בראשית ועד בוא הגאולה ותחיית המתים.
וזו תורת ישראל אשר קרויה בפינו מעיין מים חיים אשר זרימתם היא זרימת הדורות והתיקונים
אשר שטים על אלו מים חיים וטהורים .וזהו כוח תנועת החיים מעם ציר האדמה בינות סודות
התיקונים אשר בתורת ישראל .וזהו קצבו של הציר עליו סובב עולמכם אשר בתחתונים ועולמנו
אשר בעליונים מעם מקצבות התיקונים אשר בנכללות הנשמות והמה רשומים וכתובים וחתומים
בתורתנו הקדושה וזהו סוד טבעיות הבריאה מעם מקצב תורת ישראל ופערי העיתים אשר בין
עליונים לתחתונים וסגירתם מעם מקצבי התיקונים לשבח בורא ישראל והזמנים .וזהו פאר
היצירה אשר ביצירת האדם ,תורתו ,טבע נוף אדמתו וציר סיבובו אשר עליו .מבורכים אתם מפי
עליון.
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ל"ה .ערבות לפתח  -אמירי קדושים
כ"ז תשרי תשע"ט )22:00( 6.10.2018
וזאת אשר אתן בך מבטחי ומילות מוסרי אשר ביתדותיי ויתדות חכמי ישראל למרק עוונות
תחתונים ולהסירם מעם הסודות אשר נגלים בנו ויגלו בעם ישראל .וזוהי מלאכת מירוק העוונות
מעם עוון וחטא הגאווה והיוהרה לשברם מעם כוח השכל אשר מכשיל בכם כוח נבואתכם וכוח
ראייתכם אלו הסו דות אשר משתלשלים מפתח עליון .וזו משנת היכלים סדורה מעם היתדות
בסימן ל"ה יתד נאמן אתנה מעם אמירי קדושים והמה ספונים בלימוד אשר בהיכל לחזק בריחי
הפתח לבל יסגר בנו מעם גאוות התחתונים להטיל ספקנותם מעם אלו המסרים וההיגדים אשר
לנו .וזה היתד ל"ה יהא ערב לזה הפתח לשלח שילומי יושבי ההיכל לחבר עליונים לתחתונים
ונושאים המה תפילתם בערבו של יום אשר בעליונים מעם שימור הפתח לחזק לבבות ישראל וכוח
האמונה אשר בו" .אלוהינו מלך מלכי המלכים ,אשר צדקת קיומו וצדק פועלו מעם כנפי שכינתו
אשר עלינו ,ברך שליחותנו מעם זה הפתח אשר פתחת לנו יושבי ההיכלות אל אחינו אשר
בתחתונים לפאר בו שמך ונשגבות פועלך ,ולהגביה אור נשמות ישראל אשר זה האור יחיש בהם
גאולתם ,גאולת הלב וגאולת האומה .ומאלו הסודות אשר היתרת בנו גילויים לתחתונים יערם
כוח אמונתם לרוב ויחזק בהם עבודת עול מלכות שמים עליהם .וזו נשגבות הסודות מעם פאר
והוד פועלך יאיר בהם אור יקרות אשר בנשמתם וזה האור יחשיך גאוות שכלם ואופן פועלו
בנשמתם וינותק מהם כוח יצרם אשר עליהם .ורוח כנפי השכינה תעטפם ותגביה רום נשמתם
להביט אל אלו המראות אשר טמונים בסודות אשר לפתחם נגלו .וזו תפילתנו אליך בורא עולם
לשמר כוח צביונו של זה הפתח להאיר בו תיקונינו יושבי ההיכל בשזירות תיקוני ישראל אשר
זכויותינו בעליונים המה ערבות תיקונם .וזו נשגבות כוחך לשבר השכל אשר לגדולי הדור והמה
בתחתונים ,להאיר בתי ישראל מאור יקרות זה הפתח ,ומכוח הצמצום לצמצם בם מידות היצר
אשר סומאים עיניהם מזה נס הפתח אשר מאיר נשמתם ויאיר נשמות ישראל בכללות עם ישראל
אשר בציון ובתפוצות .אמן כן יהי רצון" .ומוסיף אני ומברככם על אשר יטע בכם ה' בכל נושאי
שליחותי כוח האמונה והעשייה במלאכת זו תכלית הפתח .מבורכים אתם אחיי ובניי.
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ל"ו .משמרת מלאכי עליון  -הרב ישראל סלנט
ומזה השחר העולה עליכם בתי ,אמשיכה משנת היתדות הסדורה אשר בהיכל עליון ואני בסימן
ל"ו יתד נאמן להאיר בכם תובנות עליון בהשתקפותם בתחתונים על אשר תדעון רוח מלאכי עליון
נוגה בכם ואתם בתבניות תיקונכם מתהלכים על אדמת ארץ אשר טבעיות הנסי עליה .וזה
חידושנו מעם עליון להאיר הגנת משמרת עליון על נשמת כל חי בביאור אביונות הנשמה עד רומה
במעטפת העליון על נשמת תחתון ולא תדע נשמתכם הגנת עליון עליכם ואתם במסע תיקונכם
ובינתכם יונקת בערתה מעם ארציות החומר והמועדים אשר עליכם .וזו משמרת מלאכי עליון
תותקן על נשמת כל חי בשעת קבלת תיקונה עליה והיא בהשתלשלות רקיע לתחתון .וזה אופי
המשמרת תקנתו ועומק סודו על פי היתרי עליון להניחו על דפיכם ,להבין הגנת שמים עליכם והיא
בפרטיות הנשמה .וזה אופן ההגנה בחותם נשמתכם חקוק ,והוא בנגזרות מעמד תיקונכם אשר
נותר בתחתונים ומעמד אומדן התיקון אשר שמור לכם מעם קיפולי הגלגולים והוא בסתר עליון
להיצרף אליו גמר התיקון אשר במועדו .וזו המשמרת מעליון תלווכם בערותכם ובשנתכם ותכוונן
אופן פעולתכם להאיר בכם דרככם בנתיב הסלול לגמר תיקונכם והוא במחוקקות הנשמה .וזו
ההגנה מעם מלאכי עליון אשר קיבלו דרגתם מעם סיום תיקונם וצדיקותם וטוהר נשמתם
מיושבה במוסדות עליון ,וזו שליחותם מונחת על כתפיהם מעם רצון נשמתם להיטיב עם בוראם.
ויקראון מלאכי עליון ובנבדלות שמם מעם מלאכי עליון אשר היוולדות יצירתם אינה מעם בשר
ודם אשר השיב נשמתו לבורא ,אלא מעם היוולדות הרקיעים ליתן בהם אופן שליחותם בתפקידי
המרומים ואינם במקושרות לתחתונים .ואלו המה הנשמות אשר טוהר גובהם מאיר שמי עליון
ויאירו בהם בני תמותה .ומאלו הדברים תבינון כי נשמת כל חי אשר בתחתונים ילווה מלאכי עליון
אשר מספרם בנגזרות אופי תיקון הנשמה .ושמותיהם אשר עליהם ברישומי עליון ,ואין
במשותפות השמירה מלאך אחד בינות שתי נשמות .וזו הנשמה בנתיב תיקונה תרבה זכויותיהם
של מגינה בעליונים ותחפוץ בהם שליחותם לכוונן גאולת ישראל מעם אופן שליחותם בתחתונים.
וכלי שמירתם עליכם מעם אופן תיקונם הם אשר היו בשר ודם והמה בתחתונים וכליהם טהורים
ומחודדים מעם רפואתכם ,לימודכם ואופן הנהגתכם בינות עול משא תיקונכם ועול מלכות שמים
עליכם .וזו ההגנה תרעו"ם מכלול כוחות עליון אשר מאת הגנת הבורא וכוח היצר ,ומתוקף כוח
הצמצום אשר לבורא לצמצם כוח התפשטותו עליכם ולפשוט כוח הגנת עליון על רקמת חייכם
באופן מקום כבישת היצר אשר מכוח צמצום עליון עליו יתנה לכוח הגנת עליון כבישת מקומה
אשר נפנה ממכם ולפשוט (להתפשט) כוח ההגנה במעטפת קיומכם אשר בגשמיות וברוחניות עדי
גמר תיקונכם עליכם .ועל זאת יאמר עין ה' עליכם וכוח הנהגת פנימיותכם מובנה זו העין לשבר
בכם היצר מעם צמצום כוחו עליכם .וזה כוח הצמצום וזה כוח ההתפשטות מעם כוח עליון אשר
הינו טמון בצידת "מרכולת" תיקון האדם אשר בחר זה מסעו וזו צידת דרכו אשר נטלה עימו
ברדתו לתחתונים .ומברככם מעם נתיב שפע הגנת שמים על נשמתכם רוחכם ונפשכם למגר היצר
אשר עליכם ולפשוט בכם כוח הגנת עליון עליכם .מבורכים תהיו!
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ל"ז .המשכיות האדם  -הרב ישראל סלנט
ומעם אלו הדברים אשר בגילויים מעם נסתורתם ננעים משמתנו הסדורה מעם יתדות ההיכל ואנו
בסימן ל"ז יתד נאמן להפר שלוות חשיבת בינת האדם מעם כוח היצר אשר עליו להחשקו מעם
"המשכיות האדם" אשר נשמתו נפרדת מעם גופו לאמץ בינות מחשבתם לתודעתם כי כליון
נשמתו וגופו המה אחד להיקבר בבית משכן הקבר לעולמי עד .וזו המחשבת אשר לאדם מעם כשל
הגנתו עליו להפעיל כוח התפשטות הגנת הנשמה מעם כוח צמצום היצר עליה .וזה הכשל יינק
עצימות כשלו נו מעם כוח טומאת הנפש להתבוסס בארציותה והחומר אשר בה ולא תותיר פתח
להגנות עליון עליה .זהו כיבוש יצרה עליה ועמד על משמרת גבולות נשמתה נפשה ורוחה ולא יתן
יכנס בה מאום ,מלבד כוחו אשר עליה .ומעם אלו הדברים ,נאיר בכם בני ישראל אשר אינוס
נשמתם ונפשם מכוח היצר אשר עליהם להבים משקולת זו היצר אשר על צווארם תוביל איבדון
הנשמה מעם מסלולה והיא בבית עולמה .וזו הגדת "גן עדן" ו"גיהנום" אשר מהלכים אימים
בבינותיכם ואתם בתחתונים ,אין בפשרם על פי אמונת בינתכם באחיזת עליון וסודם שמור מעם
תחתונים במרבית עומקו והיקפו ואינו במסוגלות נפשכם להכילו והיא מתבוססת בארציותה .ואנו
יושבי ההיכל אשר בעליון ונשמתנו הסדורה אשר בהשתלשלות הפתח ,מעצם זו המשנה וזו
השליחות נהיה עדות לישראל ל"המשכיות האדם" והוא בבית עולמו ולא תיטמן נשמתו במחיצות
קברו ויוותר גופו ביתמותו שם .ותדע נשמת האדם אופן כינון היוולדה מכור מחצבתה ואופן
שי בתה בגמר תיקונה לבית היוולדה הוא בית עולמה ,מקור ינקותה מעם כוחות עליון לשמר
קיומה עד בוא הגאולה .וזהו מהלך מסע מעגלה מעם רדתה ועד עלייתה בסיבובי קיפולי גלגוליה
עד גמר תיקונה יהא זה מעגלה בשנות קיומו ותכליתו ומועדיו ובנבדלות שורשיה מעם נשמת כל
חי אחר אשר במחיצתה באם בעליון ובאם בתחתון .וזה אשר בפיכם "גיהנום" בינות "גן עדן"
הינם בפרטיות הנשמה להיתן חשבונה מול קונה ויוצרה להיבנות בה בית עולמה בפרטיותה והיא
בכיוון קו הישר בהימצאותה בעליון ובקו מעגלו בהימצאותה בתחתון .ותיתן מירוקה ב-מ' ימים
אשר בהיכל טיהור הנשמות דינה על עוונותיה ושכרה על מצוותיה ולא יסתמכון אלו על אלו
במידת הדין הרחמים עליה .ואין בהיתרי ובהיתר יושבי היכלות ליתן עומק קו מסלולה מעם חינ"ו
אשר עליו ומעם תוקף קיומו יען נשמתכם ספונה בינות גופכם ולא נתיירא בה נשמתה .וזהו סוד
קיום המשכיות האדם ינתן לשבר היצר מעם לפיתת אחיזתו בנפשכם להמיתה ולנתקה מעם
מסלול נשמתה בעליונים .מבורכים אתם.
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ל"ח .מקצוב שעות הבשר מעם החלב  -אמירי קדושים
ומזו תוקף שליחותי אשר הטלתי על כתפייך וכתיבתך אתן בה שהות מחשבת הלב להבין מהות זה
הפתח בדחיפות השעה לשמר מגיני ישראל עליהם והמה בנרצעות הבלי העולם עליהם והאויבים
אשר בגבולם לשבר בהם מדינתם ורוח קיומם על פני האדמה .ובאלו הדברים תדעון זו נשגבות
הפתח להאיר בכם אנשי שליחותי אשר במלאכת עשיית צו השעה הזה להאיר משכנות ישראל,
נווה ביתם ושכלם אשר להם ולמנהיגיהם הרוחניים להבין גודל השעה ונצרכות המלאכה .ומעם
אלו הדברים אתנה בסימן ל"ח יתד נאמן מעם אמירי קדושים פשר שמירת אכילת האדם במקצוב
השעות הבשר מעם החלב  .והמה בגובה רידודם ליתן מלאכת עיכולם בגופם הגשמי בקלילות
המלאכה אשר לא תחניק עיכולם בתוכן ותוביל כלי עיכולם בדרך היאה לה .ועומקם של דברים
אינה בנכללות כלי עיכולם ואם לא בגדרות "אכילה גסה" אשר לאדם .וזה העומק מעם נפרדות
החיצון והפנימי אשר הרוח האדם להבין תקנת האכילה ולא בגשמיותה .אכילת הבשר מעם
גשמיות גוף הבהמה אשר בחיצוניות נראותה .אכילת החלב מעם גשמיות גוף הבהמה אך מתוצרי
ג ופה והמה בנראות פנימיותה בגשמי .ואם אתם אשר נשמת כל חי פועמת בכם בפנימיותה וגופכם
המתכלה אשר עליכם בחיצוניות מראהו .וזו מלאכת מחשבת בריאת האדם להבדילו מעם
חיצוניותו אשר בגשמיות לפנימיותו אשר ברוח נאצלת נשמתו עליו .וזו הנפש מגדרת מעלותיה או
מגרעותיה מעם נפרדות הרוח והנשמה מהארציות בסמיכות למעלות הנפש .ובאם במגרעות הנפש
להפיל נ אצלות הרוח והנשמה לפרידת גבולות הנפש לארציות .וזוהי הנבדלות אשר באופן הנהגת
המזון אשר בה לפיכם מעם גשמיותו ומעם רוחניותו להבדל הגשמיות מעם הרוחניות .ובאם
ימהלו ויערבו מאכל (חלב) פנימיות הגשמי בינות המאכל (בשר) בחיצוניות הגשמי ויוכנסו אלו
מאכלכם בערבוב ,תורד נפשכם למצולות ארציותה להתפלש מעם החומריות אשר בו להחניקה
מעם הפרדות רוחה ונשמתה אשר איתה .ומאלו הדברים תבינון גודל עומק ההשגה שאף בגשמיות
תחולק לגשמי החיצון שהינו הגשמי אשר בתוך הגשמי .ולגשמי הפנימי שהינו הרוח שבגשמי ,ואף
כי דרגתו בנמיכות הרוח ונאצלותה על נשמתכם תגינכם זו הרוח שבגשמי מפני פריצת גבולות
נפשכם להשיק לארציות החומר .וזהו מיסוד תבנית בראשית להבדיל פנימי מחיצון ברבדי הנשמה
הנפש הרוח ועולם העשיה אשר בתחתון .ובאם נשליך אלו הדברים מעם כלי עיכולכם תדע
נשמתכם אשר ספונה בגופכם ישירות השפעת כלי עיכולכם מעם כלי העיכול הבנתכם להיטיב
עבודת הבורא עליכם מעם פנימיות הדברים ומעם חיצון הדברים .וזו עדות ליתד זה אביאה
אליכם מעם חיבוטי הנפש אשר בתיקונכם וצער וכאב במהמורות חייכם אשר בגבולות תיקונכם
ישפיעון על כלי עיכולכם בגשמיות ונקבי פתחי גופכם ובאם נחת עיכול תיקונכם ,יביא גם זה
עדותו לנקבי פתחיכם .ומכאן תבינון קשרי הנפש אשר בפנימיות ובחיצון מעם כלי עיכולכם אשר
בגשמיות ואשר ברוח עליכם .ומאלו תבינון סוד הפרדת חלב ובשר מעם כלי עיכולכם ,להקל בכם
שזי רת הגשמיות והרוחניות אשר מהלכים בה נשמתכם ונפשכם .ותוקף תקנות זו המצווה מעם
מוצא היוולדו של האדם ותוקף ה"עתים" לנבדלות החלב מעם הבשר הינה בנגזרות נשמות חכמי
וגדולי ישראל אשר קבעו תקנותיהם בזו המצווה להכלל נבדלות נשמתם מעם נפשם בגשמיות
וברוחניות .מבורכים אתם.
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ל"ט .כוח ההתפשטות מעם כוח הצמצום  -הרב ישראל סלנט
ומה בינות בראשית (תבנית בראשית להלך רוחה האצלה של רות המואביה להאמר "אל אשר
תלכי אלך "...ומאלו ההיקשים נביא משנתנו הסדורה לסימני היתדות ואנו בל"ט יתד נאמן לבאר
כוח ההתפשטות מעם כוח הצמצום אשר מהלך בינותינו ,בינות נשמתנו ,לנתיב תיקוננו ואנו
בתחתונים ואנו בעליונים .ואפשט אלו הדברים מעם סדר הסדרים אשר נגלה למרגלות ראשינו
ואנו מהלכים בינות אמירי סודות ההיכלים .וזו היקשות מעם רישא מילתא "בראשית" לסמן בנו
כוח התפשטות הבריאה מעם אלוה ממעל כפי כוח התפשטות האש במלוא עצימות כוח להבותיה.
ואלו כלי בניתו מעם אותיות א'-ת' וברא מתוכם ש י בגימטריה דקה - 4 = 3+1 .ארבע יסודות
האדם והבריאה :אש ,מים ,רוח אדמה .ומעם מעשה בראשית מוצפנים י"ג מידות הרחמים אשר
טבועים בצלם אלוה ממעל
בראשית
413122
13
וברא האדם על סך שמונת חלקי נשמתו
שית
 = 8 = 4 1 3יחידה ,חיה ,נשמה ,רוח ,נפש ,צל ,צל ,צלם
ומאלו סימני התפשטות כוח אלוה ממעל אשר בהיתרי לתתו לכם ,ולא תדעון נשגבות בריאתו וכח
התפשטותו בינות עליונים לתחתונים וברה מהם .ומזה כוח ההתפשטות להבין כוח הצמצום אשר
מאלוה ואין איש מלבדו .ודו רות הצדקת אשר ברת איש (בראשית) ואבד ממנה אישה ונשמתה
דבקה בנעמי להלך אחריה .ומרומזת שמה ר(ו)ת ו= 6תעיד מהות חלקי אשר חלקה במואב ואין
שני חלקי הצל בינות חלקי נשמתה מכוח צמצום אלוה ממעל להבדל נפש ישראל מנפש העמים.
ומתוקף אלו הדברים תעיד בהם צדיקותה מעם מלכות ישראל אשר מרחמה להבין כוח
ההתפשטות מעם כוח הצמצום יתן שימנו בטבעיות בגשמיות ברוח ובסודות בראשית אשר
תלויים באמירי הרקיעים .ועל כל אלה דילוג יתד ל"ט נאמן מעם כוח ההתפשטות וכוח הצמצום
אשר לאלוה ממעל (גילוי ד')
דוד
 = 14 = 464י"ד
רות
 = 12 = 462י"ב
בראשית
 = 13 = 413122י"ג
י"ד+י"ג+י"ב = ל"ט
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מ' .ספרי חכמי ההיכל  -גדולי וחכמי האומה
ומזה הפתח נעמוד סימן מ' יתד נאמן מעם גדולי וחכמי האומה היושבים באהל תורתם אמונתם
ואומנותם אשר בהיכל ,להעצים היושב במרומים והמה מושכים כלי כתיבתם ויעלו אור תורת
עליון על דפי כתיבתם ,להאיר הנשמות אשר שבו לבית עולמם וגמר תיקונם אינו בידם ויצטרכון
לשוב בקיפולי גלגולם .ובאלו גורל הנשמות ישכונו כתבי חכמים אשר בעליונים וישמשון נתיבי
גמר תיקונם והמה בירידתם לתחתונים .ומזה הפתח אשר פתח לנו אלוהינו שבשמיים אתנה בכם
בהיתרי ההיכלות שמות אלו כתבי חכמי האומה אשר חתומים בספריהם והמה בעליונים .וביודעי
ואני יושב בהיכלי באר מים חיים ונביעת הספרים ימשיכון עד בוא גאולת ישראל ותחיית המתים.
וזו רישא לספרי חכמי ההיכל מעם רבנו הנשר הגדול להחתם כתבו בימי התשובה והסליחות
אשר לעיתכם ויקרא "ביאורי חותמי י"ד שורשים בח"ן נסתרותם בעליונים" .וזהו ביאור אוסף
החיטים אשר זרעם מעם סתר הסתרים ונבקעים המה בהיכל העליונים .ויצרפם זרע לזרע לפצח
בם רזי יה'-קום אשר בהיתרי מלכות שמים .ומעם רבנו הנשר הגדול ושבח גאונות רבנו הרב יצחק
קוק זצ"ל אשר כתביו יאירו בנו סוד גלותנו מעם אדמת ישראל והיא בימיכם מדינת ישראל ויתן
בהם פרוטות פרטי סימני הח"ן המשויכים לכינון מדינת ישראל ונטמנו בסדרי הדורות לישראל
אשר בגלות ונאספו אלו סימני הח"ן מעם סודות כתלי ההיכל להאגד בספר "סוד כינון מדינת
ישראל מעם סימני הח"ן אשר נטמעו בדורות ישראל" .ומזו גאונות איסופם ואופן הטמנתם
תדעון עומק עצימות גודל זה הנס מעם כינון מדינת ישראל היא מדינת העל נס .ומעם אלו האורות
לישראל המאירים בכם חכמי עליון ,נפאר כתבי האר"י הקדוש זצ"ל אשר קטף פירותיו מע"צ
הח"ן אשר למרגלות ההיכל לקבץ חכמת הנסתר הנסתר ,הגלוי שבנסתר והנסתר שבגלוי .וזהו ע"צ
הח"ן אשר בעליונים נוכחה בו ואין שני לו ,להאדיר ולהעצים מפעל הח"ן אשר בנשגבות אלוהינו,
ויקראו כתביו מעם ספרו "ע"צ הח"ן לעליונים" .ומעם האר"י הקדוש נטמיע ונעמיקה ידיעותנו
בעליונים ונביא ביכורי כתבי הרמח"ל הקדוש מעם "ביאורי סוד שבטי ישראל" ממקום חציבת
סודם אשר במרום הרומים להבין סתר נדידת אומתנו מעם סוד שבט בשבטו .ועל כל אלה אוסיפה
אני כתביי והמה ברות לאלו ההיגדים ויעסקון בח"ן המוסר אשר בעשרת הדברות והשפעתם מעם
נדידת עמנו לגלותו .ומתוקף אלו הדברים יקרא הספר בעליונים "המוסר ,הדיבר הגלות וכל אשר
בינותם" ואומר בזה היגדי מעם יושבי ההיכלות אשר אלו כתבינו במונים כתבי חכמי ישראל אשר
בהיכלות אשר אופן היוולדם יותר מעם עליונים בלבד וסודות קיומם אינם בתחתונים .ומאלו
הגבולות אשר בהיתרי לחזק רוח אמונתכם מעם ספרי עליונים ,ומספרם ומניתם גדולים המה.
ונתפלל אנו יושבי ההיכל אשר מזה הפתח יותר בנו השתלשלותם של אלו כתבי גדולי ישראל והמה
בעליונים לחזק אומתנו אשר בתחתונים .מבורכים אתם אחיי ובניי
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מ"א .מוסר המצווה בח"ן מעלותיה  -הרב ישראל סלנט
ואלו החלקות ופילוחי מעמדי הרזים מעם סודות עליון לשמר זה הפתח לחזק בו אביונות הנשמה
מעם כלי אמונתה .ואנו במעמד מסירת היתדות בסימן מ"א יתד נאמן נתנה תוקף מוסר המצווה
אשר אינו בתקנותיה כי אם בח"ן מעלותיה ,ולא יוכל זה הח"ן לדבוק בנשמת האדם ללא המוסר
אשר בנלוות אליו יעמיק דבקות כינונו בעומק נשמת האדם .וזה המוסר יעיד בשבעה מונים חוסן
עמידתו אל מול נגלות היצר וישבר בו דפנות צריחיו ובריחיו ויקרע ממנו "חוט השגתו" מעליונים
ומהו זה המוסר בעיניכם? ומה טיב פועלו ואופן השגת הנהגתו מעם נשמת האדם להתברך בו? וזה
המוסר אשר בתחתונים ישמר אדם מעם יצרו ויעטף מידותיו בהיקף נשמתו ויהלך בארץ החיים
מעם חוק וסדר ההנהגה להשמר על נפשו ונפש זולתו וינהג ואהבת לרעך כמוך .וזהו המוסר
בהתגלות התחתונים .ואנו עסקינן במוסר אשר לעליונים להורות ההנהגות וההשגות אשר
ברקיעים מעם ח"ן נסתרותם והמה הח"ן הנסתר אשר בינות הח"ן הגלוי לתחתונים .והוא המוסר
מלשון המסר אשר בח"ן ורבדיו ו' במספר ומכאן יקרא שמו מוסר ,מוסר הח"ן הינו בדרגת הח"ן
אשר אין רום גבוה ממנה להיתן ו' רבדיה ח"ן בעם מוכללות הרקיעים .ועל כל אלה תבינון דרגות
הח"ן ומדרגותיו מעם העליונים אשר בהחשפות לתחתונים ניתנו ב-ב' מדרגות ולא יספו עוד .וזו
תורת הח"ן אשר בנגלות התחתונים האירה ומאירה נשמות ישראל ,אך בשליש אורה מעם אורה
השלם אשר נמצא בעליונים והוא ב-ו' מדרגותיו .ומאלו הדברים תדע נשמתכם אשר גדול הנסתר
מהגלוי ומעם רבדיו ו' סימנם להשתייך לרומי הרקיעים ולהיטמן בהם מעם גודל מדרגת הנסתרות
אשר בו .ואין במנותקות המוסר עליונים מתחתונים מלבד אלו ו' המדרגות לסמן בכם מעגל
מוסרכם מעם גבהות נשמתכם להתברך במדרגות המוסר והח"ן לצידו על פי אופן תיקונכם
השגותכם והנהגותכם .ואלו אנשי מוסר אמת אשר עול מלכות שמים עליהם יזכם ה' מעם ו'
מדרגות מוסר הח"ן על פי מעלת מוסר נשמתם הטמון בהם .מבורכים אתם בני ואחיי.
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מ"ב .הנדר  -הרב ישראל סלנט
כ"ח תשרי תשע"ט )21:30( 7.10.2018
וזו שירת המלאכים אשר בינות ההיכלים תאיר בנו שירת הלב ורון השליחות אשר בה לקדש שמי
עליון בתחתונים .ואנו בסידור מ"ב יתד נאמן נחדשה בתחתונים מסגולות מוסר הח"ן אשר
בעליונים להבין אופן חומרת "הנדר" בתחתונים .ולהביט נוכחה דברי מים חיים אשר לעליונים.
וזה הנדר יפעים לבבות מעם עומק סודו עת נחלקו נ'-דר המה נ' שערי הדין בהשתקפות נ' שערי
הרחמים אשר דר(ים) בעליונים בינות רקיעים להפתח גובה רום שעריהם מעם נודר הנדר ליישב
כוונת הלב על ספי השערים במכוונות דיבור הנדר אשר לשה לשונם ולא ידעון רעד אלו השערים
מעם חיד"וד ציריהם לשמר מהות הנדר מעם מידת הרחמים ובאם מידת הדין .וזו חומרת הנדר
וקיומו מעם הזדעזעות השערים לנתב אלו המידות בקדרות חומרתם ואור צילם בינות עליונים
לתחתונים .ואלו המה נ' שערי הדין בהשתקפות נ' שערי הרחמים אשר דר(ים) ברקיעים כנגד נ'
מיני פעימות הלב .וזו פעימת הלב הנודר תתאם שער הדין מעם מקצבו ,מקצב הלב או מעם שער
הרחמים .וזהו הנדר מעם סרח העין הצרה על בעליה וזה הנדר וזו העין הצרה תלין מרתה בינות
רקיעים לשבש סדרי עולם מעם סדר הסדרים לנתב הבל פיהם ומראה עיניהם להאיר היצר על
זולתם ולהזיקו בו .ומשכך ,ידעו נושאי הנדר אשר בפיהם חומרת ניע הרקיעים עליהם לחבל נתיבי
שלום מכוח היצר אשר מתוולד מהבל פיהם ומזו תובנת עומק חומריותו ידע אדם הנהגת לשונו
ועינו מעם רשומי הלב ,להאיר בהם אמונתם ולא פגעי יצרם עליהם ועל זולתם .ומאלו הדברים
תדע נפש האדם ההומיה בו מרדנות הנדר בפני קונו על אשר ישא נדרו אל מול קונו להאמר בליבו
"איני חפץ באשר הביא ה' אל פתחי" וינפץ אמונת הלב כי הכל לטובה ומאת ה' יתברך הוא .ומכל
אלו התובנות מעליונים אשר נפקעו מעם סודם תדעון ההיקשות בינות נדר וצנעת לב האדם הפועם
בתוכו להתהלך בענוות הלב בינות אלוהיו לשמח מעם חלקו אשר בינות אומתו ולהאיר אמונתו בו
מעם הנקודה האמונית אשר בחדרי הלב .וזה היא קשירות מקצב הלב בינות שערי רחמים ושערי
הדין אשר נ' סימנם .והאדם אשר מוסר מידותיו בדבקות יראתו מבוראו ושמחת הלב בטבעיות
נתיבו ידע זו החומרה מעם הנדר לשמר צחות לשונות אל מול זולתו ומול קונו .מבורכים מפי
עליון.
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מ"ג .התפילה בהגדת העצמאות  -הרב עמרם בן דיואן
ברכת ה' עליכם בני עמי ואתם בתוכם נושאי בשורת הפתח .ומזה הפתח נמשיכה משנה סדורה
ליתדות .ובסימן מ"ג יתד נאמן יתנו רבנו הקדוש אשר יושבו במזרח היכלנו רבי עמרם בן דיואן
זצ"ל ואלו הדברים בשם אומרו" :ישביח בכם ה' כלי אמונתכם להדבק מעם לבבכם לתכלית זה
הפתח להאיר בו לבבות ישראל .ובמשנה סדורה לאלו היתדות אשר בסדר קיבוצן וירידתם יחזקו
בנו אנשי ההיכל חכמי וגדולי ישראל כוח לימודנו אשר יחבר פתחנו לתחתונים .ובסימן מ"ג יתד
נאמן אשירה תפילתי לחיזוק עיר הולדתי הלא היא בירתכם הקדושה אשר איתנותה תחזק שערי
מדינתכם .וזו תפילתי תאוגד בהגדת עצמאותכם הרוקמת עורה וגידיה מעם העליונים:
שיר המעלות לה' אשר בחר בנו כעם סגולה ונתן לנו אדמת הקודש אשר בינות ארץ הקודש לחזק
שעריה שבעה כנגד שבעת שערי רקיעים אשר מהם מוארים ומוגנים שעריה וחומותיה ויישמר
בה צביון קדושתה וחותם עמנו על אדמתה ושעריה .ולא תיפול לידי העמים עד בוא פעמי יובל
הגאולים ותחית המתים .והכותל אשר בקדושה יפעים לבבות עמנו ולחזק בהם אחדותם וסגולת
נשמתם לעד .ואנו חכמי ישראל משקיפים עינינו אל שמיה אשר זיו ניצוצות נשמות ישראל
מגינים עליה באור זוהרם ,להאיר בה קדושת היום וקדושת הדורות עליה .וכל נושאי תפילתם
אל מול הכותל הקדוש יאספו אלו התפילות מעם מלאכי עליון לחדש בהם תקומת מקדשנו
להשיב עטרה ליושנה ולטהר כהנינו ,להשיבם לשרת בקודש אלוהינו ובני עמנו ותתחדש עבודת
המקדש במלוא עצימות המצוות אשר עליה .וזו בניית מקדשנו השלישי במהרה בימינו יחזק בנו
כוח צביון עמנו בבירתנו הקדושה ותאחד שורות עמנו אל מול עבודת ה' ואל מול אהבת הזולת.
ותיפסק מלחמת העמים על אדמתה ויאיר בה בית מקדשנו עצימות קדושתו וזוהרו על העמים.
וזו תפילנו אליך ה' אלוהינו לחזק בנו מחשבת הלב וטוהר הנשמה ,לקבל תפילתנו אל מול כיסא
כבודך ולהתקיים בנו משאלות לבנו על עיר קודשנו ובית מקדשנו ותזכנו אנו ובני דורנו לבנותו
ולחדש עבודתו ,עבודת הקודש באלו הימים ,אשר רוח הגאולה נישאת בהם" .אמן כן יהי רצון.
ואני וחכמי ישראל אשר לצידי נחזק תפילותיו עליכם אשר יזככם ה' במילוי משאלות ליבכם
ומתוקף זה הפתח ,וזו השליחות אשר תפשוט אורה על ישראל ,יקודמו בכם ימי הגאולה ובניית
בית המקדש אמן ואמן .מבורכים אתם בני עמי.
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מ"ד .עבודת המידות  -הרב ישראל סלנט
מרום הרקיעים נמשיכה סדור משנת יתדנו ואנו בסימן מ"ד יתד נאמן לחדש מעם ההיכל חידושי
סגולות לישראל .להבין עבודת המידות אשר אינה מעם מחשבת קו מוסרה ואף לא מעם קיום
תקנות המצווה ואף אינה מעם משאלת הנשמה לשמר טוהר מידותיה אשר עליה .וזו עבודת
המידות מעם ח"ן סגולתם אשר לעליונים לשמר סדרי "תבנית בראשית" מעם אינסופיות ה'
יתברך אשר סדר הסדרים ושזירת התיקונים מעם "מלאכת מחשבת הבורא" אשר שלמות
מלאכתה טמונים בסודות הבריאה ואין יש מלבדו .ומאלו התובנות אשר נתלים על אמירי הסודות
תבינון אחיי ובני עמי טעם חינ"ם אשר נדבק לדופני תבניתם אשר במידת הכעס ומידת הגאווה,
אשר בעצימות פעולתם להרע בינות מלאכת מחשבת הבורא וסדר תיקון העולם על ברואיו .וזאת
אשר אמרנו בתורת מוסרנו אשר באדם מצוי עולם קטן וזה "עולם קטן" אשר נפעם בנשמת האדם
ומידת הכעס והגאווה בתוכו נותן כוח רצונו להיחמד מעם "תכונות" האל יתברך לאמצם כשלו
ולכתר עליהם כתר על ראשו מעם הכוח השכלי המתעתע בו תעתועי שוא .ומאלה מחשבות זדוניות
היצר שבו מרע הוא מאם יצרו להפר בו "איזון התיקונים" ולחבל במלאכת מחשבת הבורא מעם
סדר תיקונה ,יען כופר הוא בזו "מלאכת המחשבת" מעם כעסו וגאוותו אשרי במרי כעסו ניתק
ממנו החוט המקשר לרקיעים ומגדיל יצרו עליו .וזה היצר המתוולד מעם כעסו לופת בנפשו ובנפש
זולתו להרע בו גם .ואלו איסופי "מידת הכעס" ו"מידת הגאווה" להתפאר במלכות שמיים אשר
לא לו יפרו "תבנית בראשית" מעם היווסדות עולם העשיה ולשבר הכוחות אלו באלו .וזו חומרת
המידות אשר אינה מעם אהבת הזולת ואינה מעם עול מצוות כי אם "מתבנית בראשית" חבלתה,
אשר חומרת מעשיה בה .ותדע נשמת האדם מעם גבולות פעולתה וכוח יצרה אשר עליה אופן
"מירעו"ד הרקיעים" ואין בהיתרי מעם אלו הסודות להעמיק פעולת "מירעו"ד הרקיעים" מעם
כוח הכעס וכוח הגאווה אשר מתרחקים מעבודת המידות אשר מוטלת על נשמת האדם .וזאת רק
אומר אלו מדרגות הגלוי והנסתר מעם מוסר עבודת המידות אל מול :חוק ודין ,מוסר פנימי,
ואהבת לרעך כמוך ,עול מצוות ,עולם קטן ומעם הנסתר שבסתר עבודת המידות ואין בהיתרי
ליתנו בכם .ומברככם אחיי ובניי לדבוק במידותיכם וערך מוסף מוסרכם ועל מלכות שמים
בטהרתו עליכם .מבורכים אתם בני עמי.
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מ"ה .התפשטות אור הנשמות  -הרב ישראל סלנט
ובאלו תובנת השעה לחזק בך רוחך מעם נוכחות נשמתי במעלה ראשך ליתן בה כוח משיכת ידך
בכלי כתיבתך ולא יותרו בך ספקות כלל וכלל .ונמשיכה משנה סדורה ליתדות ואנו בסימן מ"ה
יתד נאמן .ומאלו אסופת היתדות נשמר זה היתד להבין התפשטות אור הנשמות אשר בבית
עולמם להגלות בכם בתחתונים ונשמתכם ספונה בכסות גופכם .ובמסרי אשר בכתבייך נתתי בכם
נתיב תיקון נשמת כל חי מעת היפרדותה מכסות גופה ועד אשר תרד בשנית לתחתונים להשלים
גמר תיקונה אשר יועד לה ורשום בחותם עליון אשר בספר החיים .ובעת תרד בשנית תותיר בבית
עולמה ניצוצי נשמתה אשר מחלקיות סך חלקי נשמתה אשר הגיעו לגמר תיקונם והמה בחסות
שומרי ההיכלות להמתין גמר התיקון מכלל נשמתה .ואלו הניצוצות אשר ברים מכל תיקון יטעינו
הנשמתה בתחתונים להתן כוחה בה להובילה לגמר תיקונה .וזהו סדר הנשמות בכללותו
בהשתקפות התחתונים להותיר חותם נשמתם בתחתונים והמה בגמר תיקונם בבית עולמם .וזה
החותם יתן היקשו בינות הנשמה אשר בבית עולמה לנשמות כל חי אשר המה בתחתונים וכסות
גופם עליהם .ומהות זה החותם מעם נשגבות אלוה ממעל ינתן בגווני צורותיו ובאופניו הרבים
להותיר קל"ח פתחים מעליון לתחתון לשמר חזות הרקיעים מעם צפונות התחתונים .וזה החותם
בהיקשי עקביו לעליונים יראה פניו מעם טבעיות הארציות ,לבל תתיירא נשמת כל חי עת הנשמה
אשר בבית עולמה תגלה ממולה .ואלו אשר בתחתונים וברכם ה' לאל ידיהם להבונן נשמות עליון
יבינון זה החותם אשר נחתם בינות עיניהם לנשמתם להבין אשר זה החותם יונק מעם ניצוצי
נשמתם אשר ממעל והגיעו לגמר תיקונם .ומהו אותו חותם אשר בנבדלות קיומו יאיר עיני נשמת
כל חי אל מול הנשמות אשר בבית עולמם ,ובזולתם נפקעה זו הראיה מעם נעדרות זה החותם?
ומעני אשר בהיתרי אתנו מעם חכמי ההיכל להבין מעם רוחק נפשה מהארצות ויניקת אצילות
רוחה מעם העליונים ,וקיימות אלו הדברים מעם טיב חציבת הנשמה בבית בוראה ,ומעם
הקיפולים .ואחדד זו הנקודה מעם הקיפולים תדעון כל נשמת חי אשר בתחתונים ,על אשר האדם
אשר ניחן בגובה ראית נשמתו בעליונים וראייתו יונקת אורה מעם הקדושה והטהרה תדעון גם
תדעון כי אלו הם ינקו כוחם מעם קיפולי הגלגולים מעם רבם ורועה דרכם אשר בדבקות אליו
דבקו בהם כוחותיו וכוח ראייתו עליהם ונשמר בהם מעם גלגוליהם .ופנים רבות עוד לזה החותם
ואופן חתימתו על הנשמות "הרואות" ואין בהיתרי ליתנו בעת הזו אשר עליכם .ומברככם בית
ישראל שיאירו בכם נשמותיכם וכוח תפילותיכם יקרב בכם הגאולה ויאורו נשמות כל ישראל
לפניכם בבהירותם .מבורכים תהיו.
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מ"ו .השבת אבידה  -האר"י הקדוש
ביושבי במרומים ואני בהיכלי ישמח ליבי מעם מלאכת מחשבת כתיבתך להאיר אורות בישראל
לחיזוק אמונת הפרט וכלל ישראל .ובסימן מ"ו יתד נאמן אתנה היגדי בשם האר"י זצ"ל יאיר
בכם מצוות השבת אבידה לבעליה" .וזו האבדה אשר ביתמות בעליה תסמן בכם כוחות הנפש
מעם עבודת מידותיכם להבין גדלות נפשכם מעם ארציות גשמיותה ובאם רום גובהה וזהו רז
האבידה אשר במרומים ללמדכם זכות על נפשכם מכורח מציאת האבידה .וזו בגבהות המקום,
התגלות השם לפתחכם ליתן בכם כוח הניסיון ועמידתכם בו .ואל יקל דבר זה בעיניכם .על זו
האבידה נטוי כוח חותם שורש נשמתכם ,להבין מעם זו האבידה נבדלות עול מלכות שמים עליכם
או בנבדלות כוח יצרכם אשר עליכם .ועל כל אלו הדברים תדע נשמת כל חי את אשר "מצוות
השבת אבידה" הנקראת בדרכו ובנתיב תיקונו אינה במקראיות השעה או המקום כי אם יד
אלוהים בה ,להעיר האדם והנשמה אשר בו מעם סרעפיה להבין כי נתיב תיקונו בהתעקלות דרכו
מעם רופפות עול מצוותיו עליו .וזה המקום וזו השעה עת האדם בבדידותו אל מול צרור
"האבידה" ידע כי זו שעת רצון מאת אלוה ממעל כי על אשר אובדת דרכו ממנו ואין מוצא ממנה
והתעקלות נתיביו יובילוהו לדרך תועה אשר לא ימצא בה תכליתו לא מוצאה ולא מבואתה כלל
וכלל .ומאלו הדברים תבינון "מצוות השבת אבידה" מקור חינ"ה בהשבת נתיב נשמתו אשר אבדה
בו דרכו לנשמתו אשר תועה במרחבי תיקונה ולא תדע אנא תפנה מבטה ועצבות רוחה עליה.
אבידה
 5 4 1 2 1ובגמטריה דקה אבידה בסימן י"ג
13
ובזו האבידה אשר יד ה' הביאה לפתחך טמונות י"ג מידות ה' עליך לעוטפה את נשמתך בהם
ולהשיבה לנתיב תיקונה מעם מידות הרחמים.
אבידה
 5 4 1 2 1ובגמטריה דקה י"ג
ד'= יאספך השם מארבע רוחות שמים על אשר אבדה דרכך ונשמתך נופצה בארבע הרוחות
אביה
9= 5 1 2 1
א ב י ה =אבי שבשמיים יחבר כל שמונת חלקי נשמתי מעם גופי לשוב אל דרכי אשר אבדה לי.
ומברככם בני עמי אשר תדעון לצעוד בדרככם אשר תביא לביטחון נשמתכם ואמונתכם באלוהינו
אשר בשמים ,וישמור דרככם בבטחת הליכתכם בה .מבורכים תהיו.
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בס"ד

מ"ז .ההבדל בין זמן לעת  -אמירי ההיכל
מזו מלאכת מחשבת הבורא לברוא "תבנית בראשית" מעם גרמי שמים אשר מקור כוחם מעם
קיצוב זמנם ועיתם אשר בעליונים ובתחתונים .וזה ה"עת" וזה ה"זמן" בנבדלות מקור פשרם וקל
וחומר מקור יניקתם .ובסימן מ"ז יתד נאמן נתנה מענה לזו הקושיה מעם זמנה ועיתה .וברדידות
פשרם זה ה"זמן" להאיר בנו דרך נתיב תיקוננו ואנו בתחתונים וה"עת" לציין מועדים מעם
מקצבי מחוגי הזמן .ובאשר לסוד חינ"ם במורכבות פשרם להיתן בכם אלו סודם אשר מאמירי
ההיכל .וזה הזמן מעם היוולדות "תבנית בראשית" להאיר אינסופיות נשגבות ה' מעם מימד הזמן
שאין בסופיות לו עד בוא גאולת ישראל להיוולדו בהתחדשותו מעם סודות הגאולה לייתר ממנו
מחוגו בהתפשטות אור אינסוף הבורא יתברך .ומעם הגאולה ייברא סדר הסדרים מעם יש מאין
בשונות ונבדלות סדר הסדרים אשר ברקיעים וזו ה"עת" להאיר באדם ח"ן מ"ב מסעות נתיבו עד
גמר תיקונו מעם קיפול גלגולו באחד .ואלו המסעות מ"ב בעיתם יותירו רישומי נתיב תיקון נשמת
האדם מעם אותותיו בעליונים וזה האות וזה המסע בבדידותו מעם מ"ב מסעות כוח צירוף האות
ומקום המסע הבודד מעם גב מחוגי הזמן ייתן ה"עת" אשר בעליונים ,והזמן אשר בתחתונים ועל
כן יקרא ע"ת"=עליונים תחתונים .ומכאן תבינון אופן לישת מילותיכם מעם לשונכם באמירת
"צוק עיתים" ובנבדלות "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" וזהו סוד תבנית בראשית להטיל צל
ה"עת" על מחוגי הזמן בנבדלות פשרם ומקור יניקתם .וזהו ה"זמן" אשר בראו ה' ב"תבנית
בראשית" לסמן בו אינסופיות הבורא .ז=שבעת ימי בריאת העולם .מ=מ' ימים להיווצרות גוף
האדם ברחם אימו ובנבדלות מ' ימים להיוולדות הנשמה לאחר מירוקה .נ=נ' שערי חוכמה להאיר
דרכם אינסופיות הבורא .מבורכים אתם בני עמי.

59
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מ"ח .חיזוק הנושאים במלאכת הפתח  -חכמי ישראל
ולסיפא זו מסכת היתדות אתנה בכם דברי החכמים אשר בהיכלי לשבח נפלאות הבורא והמה
בסימן מ"ח יתד נאמן לחזק ידי הנושאים במלאכת הפתח ,להגדיל בהם זכויותיהם בעליונים
ולהאיר נתיב דרכם בתחתונים .וידעון מלאכת זה הפתח אשר עוסקים בה המה מעם אמונתם
וכוח אמונתם המפעם בם והם במדרגת משרתי חכמים אשר זו המצווה בכפילות שכרה יען המה
בתחתונים וחכמיהם בעליונים ,להלך בשובל דרכם ולהאיר ליבם מעם תורת חכמים וגדולי ישראל
אשר בהיכלים .וזו תפילת גדולי ישראל על כל נושאי המלאכה באשר המה" .מבורכים אתם
מתוקף זו המלאכה לחבר עליונים לתחתונים .לשמר רוח התורה וצביונה על עמנו אשר במדינתנו.
וזו מלאכתכם הנעשית בטהרה קדושה ותום הלב תזככם תזכה ילדיכם ואבותיכם בזכויות
עליונים .מוגני ם אתם ממרומים וכל מעשיכם תהילה לאלוהיכם ועול מלכות שמים עליכם .ואנו
יושבי ההיכל נלמד עליכם זכויות רבות ונשמרכם מכל משמר וצוקי העיתים מבורכים אתם ובני
ביתכם וכל אשר לכם ,מבורך פועלכם וכוח רצונכם המובילכם בזו דרך האמת והצדק אשר
לעליונים ואשר לתחתונים" .מבורכים מפי עליון.

