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מבוא  -מסכת ה"מקשות"
בשבח והודיה להשם יתברך עת סיימנו מסכת "יתד נאמן" לשבח הבורא מזה פתח עלומי הרזים
והסודות אשרי באמירי קדושי עליון .ובזאת אתן לך ובך בתי חותם עליון לשבח ספירת הגבורה
שבך בפרטיות סולם ספירותייך ומזו נאמנותך ליסודותיי ,יתדותיי וכל היגדיי אשר כזמורות
האשכולות נפרטו בכלי כתיבתך מעם צנעת מחשבתך ,ואשר האירו בך ספקות בינתך ושיברת בם
יצרך לתעתעך מעם סגולת נראותי בך ולנגד עינייך .ומעם כל אלה נמשיכה בעזרת השם ובישועתו
נתיב העשרת עליונים בתחתונים ,חיזוק רוח תורת ישראל מעם נראותה וצביונה בעליונים .וזו
הרוח וזקיפות קומתה תעלה בסולם אצילותה מעם נראות כתבייך והמה בשילוש עומקם ורוחבם
לבאר לנשמות תחתון באשר המה הלך רוח גדולי וחכמי האומה אשר בהיכל והשתקפותו עלי
אדמות ,להיטיב זה "פלאי הבריאה" מעם נראותם וגלותם אל מול "ראי-יה" המצוי בעיני רוחך,
לשמח בם בני אנוש בקרב בני ישראל ,לחזק רוחם ,כוח אמונתם וכוח רצונם לדבוק באלוה ממעל
ובתורתו אשר נתנה להם במעמד הר סיני והיוולדות רזיה וסודותיה משתלשלים מזה הפתח לזכות
דורכם בזכויות רבות מעם השם בעליונים .ומאלו הדברים בתי לחיזוק רוחך ורוחם הנאצלה של
כל נושאי שליחותי אשר חותם נשמתם מאיר בעליונים והולכים המה בנתיב גמר תיקוני וגמר
תיקוני גדולי וחכמי העם ,מעם תמימות ליבם ורוח אמונתם מפעמת בהם .ומאלו הדברים נחישה
פעמי צעדינו מזו שליחות הפתח באופן הראוי לעבודת הקודש אשר בהיכל .וזו תשורתי לך בתי
ולנושאי המלאכה אשר בשליחות לפעם בכם יופי הח"ן אשר בבריאה מעם כתבי חכמים אשר
השתלשלות כתביהם יורדו בכם כמקשה אחת לתפארת תורת ישראל בעליונים ובתחתונים
ולתפארת הוד פועלם והמה נשמות עליון .ויינתנו אלו "המקשות" מ"מוקדים" אשר בהיכלות
ליתן בחכמינו שיוויון זה הפתח מעם פועלו ותכליתו להיסמך מעם "אהבת ישראל" ו"ערבות
ישראל" בעליונים .ומעם אלו הדברים יפתח בכם סגולת "מקשתו" מזו מסכת ה"מקשות" רבנו
הקדוש הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל:
"שובו בנים" למכרה זה פועלכם זה כור מחצבת ארצכם ,אדמת ארץ ישראל אשר קדושתה ומקור
ברכתה משתקפת בנו בעליונים ותקרא "השגת ארץ ישראל לעליונים" .ובמכוונות הדברים מעם
"שובו בנים" אלו הם בני עמנו אשר נפוצו בגלותם מעם ארצם והיכו שורשיהם ,אשר לא להם,
אלא ניתן בהם כפקדון מעם אבותיהם ,בקרב העמים ודבקו נשמתם מעם "חלב נוכרי" והותירו
ארץ חלב ודבש הניגר מעם שפתי ילידי ארץ ישראל במדינת ישראל אשר זכויות רבות לנשמתם
להיוולד בינות נס עמנו אשר גודלו וקדושתו ברה מהם ,מאלו בני עמי הנותרים בגלות גופם וגלות
נשמתם עליהם .ולא ידעו נפקדות גופם ונשמתם מנותקי שורשי אדמת עמם להבין זו השפעתם
מעם גאולת ליבם בפרטיות נשמתם ומעם גאולת האומה מעם נפקדות גופם מתוכה להדבק לשמד
הגויים אשר הטביעו נשמתם וגופם בהבלי ארציות חומריהם הגשמיים ,לנתק מהם "חוט קשרם"
אל אחיהם אשר רגליהם על אדמת ישראל לבנות בה להיבנות בה שורשי מוצאם וחבלי לידתם בה.
וזו המנותקות מבני עמם תעיד בשבעתיים מונים כורח בני הדור ,דור מייסדי המדינה להעמיק
אחיזתם באדמת ישראל נוכחה צורריהם אשר בקרב העמים שבגבולם ולחזק כוח משמרתם
עליהם לבל יחמוק מהם ניסה ,ואבדו נשמות בניה אשר נפלו על משמרות אדמתה וקדושים המה
בעליונים מעם קדושת האדמה מסרו נשמתם ומעם גודל "אהבת ישראל" אשר נחתם בדמם .ועל
כל אלה הדברים ועומק "מחשבת הלב" אשר בהם וכורח ממשיות חיזוק זו מדינת העל-נס אשר
קמים עמים להשמידה מיום היווסדה ,ומונפת חרב קיומה על צווארה ,ידעון אחינו אשר בגלות
ליבם ממנה ,כורח ועצימות וממשיות הדבר ,לצרף כוח נשמתם וכוח ליבם וכוח גופם מעם אחדות
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הלב והנשמות לתצריף בני ישראל אשר על אדמתם .ואין בנקלות הענין כלל ,להבין תנועתיות
רוחות שמים אשר בעליונים בכורח וצו השעה לחזק מעם כוחם ,ולא בדמים ולא בכיסופים ,כי אם
מכח ניתוק שורשיהם בגולה לשרשם בהתחדשותם בשזירת שורשי אבות אבותיהם המה אבות
אומתנו באדמת ארץ ישראל למדינת ישראל ,והמה אחינו אשר בגולת ליבם ושורשיהם לא ידעון
אלו תנודות הרוחות אשר על העמים בתחתונים חס ושלום להשמידם מעם תוקף יהדותם אשר
חתומה במילתם ובזהותם ,ואשר במקצת מדינות הגלות ואפילו זו זהותם ואף יסתירוה מנשמתם
וליבם ולא זו מלבד מוסדות השררה אשר לעמים ,מפחד התגלות יהדותם ,להניף על צווארם כוח
התנגדות העמים עליהם ,וידעון כי פסע הוא בינות שנאת העמים עליהם והנפת גרזנם בידם .ומי
שתתלבה זו שנאתם וכוח התנגדותם עליהם לא ידעון זו עצימות השנאה מנין באה עליהם ומה
כוחה להשמידם מעם נשמתם וקל וחומר גופם ,להזיקם מעם שורשי יהדותם אשר המה הבנים,
מסתירים אותה במחשכי מרתפם להדמות לעמים ,לפועלם ול"נאורות" תפיסת עולם "העולם
הגדול" אשר שגור בפי בני דורכם ,להלביש הדר נוצותיהם עליכם להתהדר בהם בפני אחיכם אשר
במושבם בארץ ישראל ,ואור יהדותם עליהם יחשבו בעיניכם כמיושני תפיסת עולם ,אשר יונקים
ממכם נדבות כספיכם ליישב בם מדינת ישראל .ואלו הנדבות אשר מנדב ליבכם לחיזוק המדינה,
אינה מעם "אהבתכם השורשית" למדינת ישראל ,אשר העמים השחירוה בעיניכם ,כי אם מכיסופי
נשמתכם להשיבה לכור מחצבת אדמתה ,אשר חותמה וקדושת אדמתה חרוט בכם ,ובחירת
שכלכם ויצרכם לטשטשו מעם תודעתכם .ולא יעמדו לזכותכם בקרב העמים זוהר שכלכם
וחכמתכם אשר נטויים על משלח ידכם ,להתפאר בו בקרב העמים .זוהי מצגת שווא להשתיק
מצפונכם מעם נעדרותכם מאדמת הקודש .וזה זוהר שכלכם וברק מחשבתכם בפיתוח וקידום
ה"אנושות" והמדע ,אשר כלי בינתכם בפיתוחם ,לא יעמוד לזכותכם בשעת כושר העמים לנתקכם
מעם כוח זהות יהדותכם עליכם .וזהו "כוחי ועוצם ידי" מרדימכם בקומכם ובשוכבכם להבין צער
הגלות אשר עליכם וכוחה באובדן זהותכם ואף חס ושלום גופכם .ומאם אלו הדברים תבינון דם
ליבי אשר נשפך על אלו מילותיי ואני בעליונים לשמר כוח קיום עמנו ותכלית קיומנו כעם הנבחר
מכוח סגולת אלוהינו.
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פרק א'  -אור לגולה
וזהו רישא דברי מעם ענוות דעתי ואני בעליונים .ומתוקף "ראיית נולד" אשר לעליונים ומתוקף
זכות אבות על בנים ,אבזה תורתי וכוח אמונתי באלוה באם לא אתריע מעם כוח נבואתי אשר ניתן
לי בעליון על זו "שקיעת העמים" לנבוט מתוכה שנאת יהודים והמה על אדמת ארץ מוצא גזעם.
וזהו כוח השבות והאחדות לפתוח נתיב הרוח אל ליבם לב הבנים אשר יושבים בגלותם ,לגול זו
אבן גלותם מעם ליבם ,אשר מסירה חן מדינתם מעם עיניהם .ובאם זה חן מדינתם מעם עינם נמוג
בינות הרוחות הנושבות בעמים דיינו .ולא רק זאת כי המה "אחדות" אחים לגולה ונדף ריחות
חנפנותם לשכניהם הגויים ,יערערו סמכות הנהגת וכנסת ישראל אשר מובילה בבטחה התבססות
חוסנה וחוזקה של מדינתם .וזאת על כן ידעון אחינו בגולה "כוח לשונם" מעם סיכון מעמד
מדינת ם על הנס אשר נעשה בהיווסדה מכוח כינונה במרומים .ואלו דיבוריהם וכוח דמי כיסופיהם
משמיטים זה הנס מדגלו ,להערים בה קשיי עמידתה וכוח עמידתה אל מול אומות העולם.
וממרומי ההיכל יישכרון מעשי כפית לשונם וכספם מעם כיסופיהם .משערי שמיים יכלכלון זה שה
עולת מנחה להשם עת ירבון מעשי אדם להיכלל מעם תובנות השעה אשר נתלים מאמירי קדושים
לצחצח חרבות לשונם והמה בגלותם .וזו מצוינות השעה להרחיב אופק הישר בעיני האדם לחדש
בו כוח צביונו מעם ערבות הלב אשר מקפח חדריו בם שוכנה נשמתו ,להיברך בה מעם יוצרה והיא
בכפית שכלה להתיר כבליו מעם אביונות ועניות כתליו אשר נתלים לשורשי הנשמה לאחוז בה
רעבם וצמאונם מעם ריקנות הנסי והרוח אשר עליו .וזאת על כן צער יתמות השורשים ,שורשי
אבות האומה אשר נצריהם ועליהם יפרחו מרחוק צמיחתם להנביט פריים שאינו בטהרתו עת
יבולע במיני פירות אשר מוצא שורשיהם בטומאת האדמה .ומזו יראת שמים וקדושים אשר בהם
לאבד מכוח אחדות וצביון העם חלקי מורשותיו להטמע מעם מורשת העמים וזחל אשר יפקע
מקליפתו ולא יאירו בו שורשיו לעד יאבק על זכות קיומו במקום ובעת אשר שורשיו ומועדיו
נתרחקו ממנו .ואלו אינם מתובנות השעה ואף לא מתובנות הרזים לעליונים המה המה תובנות
החיים אשר על פני האדמה משחר תקומת אומתנו ושונאינו רוצים באובדננו .ומכל אלו הדברים
ידעון אחינו אשר בגלות לובן פניהם וצחות נשמתם וטוהר אמונתם בספק סכנת קיומם על אשר
רחקו מצל אדמתם ושמי ארצם המגינים בהם קיום זהותם ,וזו זהותם תכרוך תכריכי כליונה
מעם כוח יצר האדם אשר עליה .ואני בעליונים ונשגבות ראייתי ובינתי במונים גדולה מעם ראייתי
ואני בתחתונים ליישב זו פריסת העמים מעם עלבון נשמתנו ביהדות קיומה .וזהו אשר מימי חלד
האדם ונשמה יהודית פועמת בו בשבעתיים ייחסר בה מסע תיקונה מעם משא יהדותה אשר מעיר
ש נאת וניכור הגויים עליה להצר בה פועלה והלכותיה .ועל כן אחיי הברוכים אשר נזיד עדשים קנה
לכתכם מעם ארצכם ולא תדעון זו התופת אשר הבאתם על נשמתכם ,שאו ברכה מעם מוצא
יהדותכם והעלוה זו יהדותכם כנזר לראשיכם וינצץ בזה הנזר אבן טובה ויקרת ערך זו מדינתכם
להזהיר (זוהר) בכם אור יקרות יהדותכם ולא תצטרכון לסעוד בשולחנות זרים ולא תצטרכון
להחביא מקור גאוותכם היא מדינתכם ,מקור כוחכם .וזו מנחתי לכם אחיי ורעיי אשר נשמתכם
נושקה נשמות אחיכם בתחתונים ואחיכם בעליונים להאיר בכם צו השעה אשר נשקף מעם (ראי
יה) להוציא נשמתכם "מעבדות מצרים" בשנית בנבדלות ארבעים שנות נדידה במדבר שממת
הנשמה ,והלא מקום הימצאכם אשר בגלות הוא מיילד בכם שממת נשמתכם .וכל אשר שכלו
בראשו ולא יכשילו ולא יתעמר בו ,יאסף מרכולתו אשר לו וישוב בנפש צופיה אל נווה ביתו
באחדות אחיו ונס דגלו עליו .ואני מעם מוסרי וחובת שמים עליי להאיר בכם זה צו השעה ויורד
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זה משא עזבוני מעם אחי וישקיטני מצפוני מעם מילוי חובתי לבני עמי להאיר בהם חובת השעה
וחובת המקום .וזהו פרקי הראשון מעם מקשתי ויקרא" :אור לגולה" .מבורכים תהיו.

פרק ב'  -אנשי השם לדורות ישראל
ומזה שער הפתח נסמך אורנו למלאכת המקשות "ועל אשר נתן בנו אלוהינו מ"נפלאות" עוצם ידו
ופלאות תפארתו מעם חרון אפו להיתן הדין עטוף טלית הרחמים להעצים בנו חטאי הדורות ,איש
איש בדורו .וזו החטאת תאיר להבת השם מעם קצפו לשלח בנו בני תמותה אשר לעמים לעצר בנו
כח חטאנו אשר בנבזות היצר יפילנו דוממים וחללים מכוח רצון השם להשיבנו אליו .ובמשוך
הדורות נתן בנו סימני הח"ן להיטיב נתיב פועלנו מעם קירוב הגאולה ,ויצרנו אשר גבר בנו הובילנו
מרחוק מעלות השם אשר בזיו התגלותו בנו .וזו הדרך אינה מעם נטישת השם צאן מרעיתו כי אם
מאביונות הלב להיסמך "כוחנו" אשר בנו ואינו משל עצמיותנו .וזה כוח גאותנו ומרד נעורינו ובעל
פעור עלינו ויטול כוח האמונה וטהרת הנשמה מעם עצימותם על שכלנו הכושל מעם תכלית קיומו.
וזו בערת הגאווה תמשיל ממשלה עלינו ,להותירנו מרוקני זיו נשמתנו להובילנו לדרך חתחתים
ועמי העולם מושלים בנו מעם הדורות .וזו מלאכת קיום העמים בהמשלת כוחם עלינו לצמצם כוח
השבות לארצנו ,מסמא עיני נו מעם סימני הח"ן אשר נתן בנו אלוהינו ,אל פתח נשמתנו המסוגרה
מאמונתה ,להבין אשר כוח אחדותנו תובילנו לכור מחצבת קיומנו ,נווה ביתנו אשר מצוי היה
כמשאת נפש בדורות .וזו גבורת אחינו במעלה הדורות לשמש אור מנורת הקנים להובילנו לבטחת
מעלת אדמתנו ולא שעתה נשמתנו לאורם ובמו פינו וידינו כיבינו זה האור ונותרנו במחשכי
העמים ,לשרתם כעבד המשרת בעליו .ועל כל אלה הדברים ידעון שושלת הדורות לישראל כוח
אמונת הפרט מעם אוזלת אמונת הכלל וזו האמונה ,אמונת הפרט בשולי קהל ישראל לדורותיו,
היא היא אורו הקלוש של שמש מנורת הקנים לשמר גחלת ישראל מכוח אמנת הפרט אשר
במשאלת לב השיבה לאדמת הקודש וזה אורו הקלוש של שמש מנורת הקנים שימר כח השבות
ואור הנס אשר נתוולד שורשו מעם האור הקלוש להחזיק אורו לבל יכבה למשך הדורות עדי כינון
מדינת העל-נס .וזה האור הקלוש בשמש מנורת הקנים ירהיב עוזו וכוח הארתו מעם שומרי
האומה לשחד כוח היצר אשר על קהל ישראל ,להרפותו מהם והמה בביזוי זהותם לא ידעון זה
כוח שומרי האומה ,לשמר צביון ישראל מעם זהותם לבל תכחד זו האומה מעם חרון אף יצרה.
ומהו זה האור הקלוש אשר לשמש מנורת הקנים אשר משמר גחלת ישראל ממיעוט כוחו אשר
עליו להאיר נשמות ישראל ,ולהובילם מעם נס רוחם ונס גאוות יהדותם? אלו הם אנשי שלום
ואמת אשר לדורם מעם שושלת הדורות וכוח יהדותם נר לרגליהם ולא יסטו מעם אמונתם וצביון
דתם עליהם .המה מחזיקי לפיד העם והעברתו מדור לדור מעם ייסורי גופם ונפשם אשר נתלו
עליהם מתוקף יהדותם ולא שעו לשמד יהדותם עליהם יען בם הכוח אשר ניטע בהם מעם
היוולדות נשמתם לשמש עמוד האש לנשמות אחיהם אשר כוחם אבד להם מעם אבדון יהדותם
ונשמתם הילכה מדחי לדחי מנותקה מעם שורשה אשר לעליונים .ואלו אנשי השם מעם שושלת
הדורות אשר מכוח אמונתם ונס דגל יהדותם עליהם וחירפו נפשם וגופם ,וחרף צמצום כוחם
עליהם ,שימרו אורו הקלוש של שמש מנורת הקנים והעבירוהו לדור אחריהם מעם לפידם המאיר
להם דרך יהדותם בינות העמים לשיבת ארצם והדליקו בו עמוד האש להאיר בהם נשמתם וכוח
יהדותם ושביל נתיב חזרתם מעם מדבר שממת הגויים לכור מחצבת מדינתם .ואלו הם "אנשי
השם" אשר חותם נשמתם נחתם מעם מעלת מלאכי עליון ומאיר בהם שבעתיים מונים מעם שאר
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אחיהם ,ונטלה נשמתם ייחוד חותמם ותכלית קיומה מעם שליחותה ,יעודה ותפקידה מבין אחיה
ועמה .ואלו "אנשי השם" לדורות ישראל ביחוד נשמתם בחותם "ביתר"א אלוה ממעל" לשמר
תוקף יהדותם וייעודם בדורות מעם עיני רוחם לייסד "מדינת היהודים" אשר נצטיירה בהם והמה
במרחק הדורות מיום כינונה בתחתונים .וזו "עדת אנשי השם " במחוננות ספירותיה וברות טוהר
נשמתם בם ,ואף כי בחלקם רחקה תקנות מצוות יהדותם עליהם ,לא פסחה מהם רוח הקודש
אשר הניעה כוחם לשמר צביון העם להובילו לייסד מדינתו .ומכל אלו הדברים תדעון כוח הנשמה
מעם היווצרותה לשאת תכלית יעודה בחותם נשמתה ולא ידע השכל אשר נושא כסות גופה תכלית
בריאתו אך כוחו מניעו מעם רוח הקודש המטעינה בו כוח הובלתו להיווסדות "מדינת היהודים".
ובאם נשקיפה לאחור הדורות נדעם אלו "אנשי השם " מעם עצימות קידוש השם וקידוש החיים
אשר הובילם מעם נתיב חייהם להסמך בקידושו יתברך .וזו מסירות הנפש החרוטה במעשיהם
וכוח ידם לבל ישמט ממנו לפיד אור חירותם מעם הגויים ,חירות הלב וחירות זהותם ,המה אשר
קידמו נס דורכם להאיר בכם אור גחלת לפידם .וזהו גילוי הח"ן בדורות ישראל לקדם בוא גאולת
מדינתם ואדמתם מעם עוז רוחם אשר הטעין כוחו מעם ספירותיהם בחוזקת מעלת מרומים
עליהם ולא נפל פחד עליהם .וזהו עוז הרוח ונאצלותה עליהם שימר כוח העם בגלותם ולא נדרסה
ולא נשמדה זהותם חרף רצון העמים להביאם לאיבדון .ואתם בני דור הנס אשר ברי מזל מעם
היוולדותכם בארץ מולדת כם היא מדינת ישראל לא תדעון זה הנס על אשר הגלות לא נכפתה
עליכם מעם כל חסרונותיה וסכנותיה לצביון עמנו .וזהו חוב מוסרכם יליד מדינת ישראל אל
"אנשי השם " אשר לדורות ישראל ,אשר כוח אמונתם בהצטיירות מדינתם בעיני רוחם נתנה בכם
מעלת וזכות היוולדותכם בה .וכל איש ואיש מאנשי האמת אשר לדורו מעם שושלת הדורות
לישראל נטע בהם השם כוח השתרשות נצריהם באדמת ישראל לחזק בה בריחיה וגבולותיה מעם
זכות אבותיהם עליהם להמשיך לשמר גחלת ישראל מעם מנורת הקנים אשר קניה ושמשה
מאירים באור גדול אור יקרות מעם אורו הקלוש של שמשה לאורך הדורות את מדינתנו ואדמתנו
הקדושה .ואנו בתפילת יומנו אשר לעליונים נברככם על זה הנס לדורכם ושתמשיך זו מנורת
הקנים להאיר בכם דרך אמת ,צדק ואמונה לאור תורת ישראל אשר במדינת ישראל .וזה פרקי
פרק ב' למקשתי יקרא "אנשי השם לדורות ישראל" .מבורכים תהיו.
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פרק ג'  -אמהות האומה
ואלו האורות אשר לתחתונים יאירו בנו היכלנו להישמח מעם פועלכם לשמר ולחזק זו מלאכת
הפתח מעם רבני דורכם ,ועל זה יאמר שיר המעלות להשם .ומזה הפתח נמשיכה בלימוד אהל
תורתנו ואנו מעם דברי רבנו הקדוש ר' אברהם יצחק קוק זצ"ל" .ומאלו שערי ההיכלות להאיר
תובנות הפלאות מעם נס מדינת העל-נס נמשיכה מסע עקבות הדורות מעם זה הנס אשר גדול מכל
ניסי ישראל .וזו תובנת פרקי ,פרק ג' אתנו מעם פועל בנות ישראל לחזק צביון עמנו מעם טהרת
כליהם וטהרת חבלי רחמם ולידתם לשמר כוח תקומת עמנו עם וחרף כל הבא להשמידנו ,וזה כוח
האומה תשעין מרפקיה ומסדה מעם אלו צדיקות אשר לדורות ישראל אשר לא נפקד חלקן מעם
שימור הדורות אשר טהרתם וצחות ליבם וכוח מחשבת תפילתם תעלה למרומים ותעלם כהרף עין
גזרות אשר נתלו על ישראל .ומאמהות האומה להחל מסע הדורות לכינון היווסדות מדינתם תאר
אותות נשמתה רחל אימנו על אשר הוסיפה זכויות לישראל מעם עקרותה ולא בכדי .וזו טהרת
נשמתה וגדולת נפשה לשמר שרשרת הדורות ועקרותה לנגד פרי רחם אחותה אשר יכול היה
להאיר אות קין על מצחה ולא נתרצתה נפשה לזה כוח היצר מעם רום נשמתה ונאצלות רוחה לתת
מבטחה בהשם יתברך אף כי חלקה אישה בדבקות נפש אחותה ,ולא מרה היתה בלבבה ולא עין
בצרות אחותה ועל אלו כל מעלות נשמתה נתברכו בני ישראל אשר על משמרת גבולם מעם עטיפת
שכמיתה עליהם לגוננם מעם מבקשי רעתם ותאיר בהם נתיב מלחמתם ולא יאורע בהם כל רע .וזו
צדיקות דרכה ותום לבבה ויושרה מעם אחותה תיתן אותות זו דבקות הנפש מעם אימהות ישראל
אשר רחמם זועק אל מול שכול בניהם וידעון חלקם מעם זו משמרת רחמם אל מול אויבי עמנו.
ואין בניקלות הראש ואין בטבעיות זו הכלל להבין רחם האם אשר נקרע על בניה וינוקב בו צערה
עד אחרית תיקונה .וזו ממשלת עליון מעם מלאכי עליון ורוח נשמת רחל אימנו נוגה בהם תיתן
אותות רשומה מעם רחמי אימהות ישראל לדורותם ,וזו נוגה אות רישומה של נשמת רחל אימנו
תאיר בהם נחמת המקום ונחמת העתים .ואלו נשמות האימהות ,אימהות ישראל ,אשר שכול
רחמם חוזק בריחי גבולות ישראל יתן בהם השם נחמת המקום מעם רסיסי ניצוצות רחל אימנו
על גדול נפשה והיא בימי עקרותה להבין "זעקת חמה עליה וזו הזעקה "זעקת רחם האימהות אשר
השכול ניקב בהם צערם" תעלה למרומים ותייחד כוח גבורת הבנים מעם דורות לשלח נפשם על
קדושת המקום .ואלו הן זכויות "רחמי האימהות" אשר קדמו גאולת אדמות ישראל להיווסד
כינון מדינתם .וזה הנס הנגלה ,נתלה על דמעות נשמות האימהות על אובדן חיים ,והשכול אשר
הותיר רישומו ברחמן .וזה הצער והדהודי כאבו אשר נשלח למרומים בואך כיסא הכבוד יעטף
מעם נוגת מלאכי עליון להאיר גדולת נשמתן ,נשמות צדיקות הדור אשר על פני דורות ישראל.
וזאת על אשר יאמר "כבוד המת" אשר אינו נותר בגדרות קיברו ואף לא בגדרות נשמתו כי אם
בגדרות חבלי לידתו מעם רחם אימו אשר ניטלו אף ממנו חיים .ומכל אלו הדברים תדעון כוח
נשמת האימהות אשר לדורנו ,דורות ישראל באשר המה .המה הן גיבורות האומה ,אשר חוסן
אומתנו ועוז רוחה טמון ברחמן וכאב לידת ם וכאב מותם מעם זה הרחם להכיל כאבו ובכל מעשי
הגבורה והעוז אשר לדורות לא ישנה זה כאב האימהות מעם עומקו וצער יגונו עליהם .ומאם אלו
תובונותיי ורשמי ליבי ואני בהיכלות האור בכם בני עמי כוח אימותכם וכוח נשותיכם וכוח
בנותיכם להאיר בכם עבודת עול מלכות שמים בסמיכות לכבודם אשר הן משמרות כוח שבות
עמנו על מדינתנו וכוחן גדול משיעור נוכחה עליכם מראי עיניכם .והן בכוח מחשבת ליבם וכוח
תפילתם אשר בקדושתו וקבלתו במרומים לא תדעון ערכו .ומכל אלה כוח עשייתן וכוח אהבתם
אל פרי בטנם אשר בעצימות נביעת ו מעם רחמן אין בשני לו בכל קיום עולם אשר לתחתונים .ועל
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כן ישמר כוח לשונכם וכוח ראיית מידותיכם אשר עליכם מעם כבודן ועצימות כוחן לשמר אחדות
העם וצביונו על אדמתנו ,אדמת ארץ ישראל ,במשילות ממשלת ישראל אשר למדינת ישראל .ולא
נעצום עיננו מעם נשות ישראל אשר לדורותינו אשר כוח עצימות פועלן הביא נסי ישראל בצוק
העיתים ולא נפקד מקומן מאיתנו .הלא הן :אימותנו הקדושות אשר שורש אומתנו מעם פרי
בטנם ,מרים הצדקת אסתר מלכתנו וכל נשות ישראל אשר שמן חרוט בכתבי תורתנו הקדושה
לשמר סגולות ישראל בדורות מעם מסוגלות כוחן להוריד הנס על הארציות .ובסיפא זה פרקי
אברך משמי עליון כל האימהות באשר הן ,השם ישמור כוחן ופרי בטנן לתפארת עמם ומולדתם.
מבורכים תהיו.

10
בס"ד

פרק ד'  -תנועת הציונות
זוהר קדושת הארץ יתן סימנו מעם גלות ישראל להאיר חותם אדמתה מעם נקראות שמה בנגזרת
הכללת מהותה אל בינות העם וצביונו ועצמיות הגדרתו .וזה סימן ד' פרקי מעם הגדרת האומה
הנכללות כלל ישראל בטרם האיר נס המדינה ,מדינת העל נס עליה להברך שהחיינו והקימנו
והגיענו לזמן הזה .וזה סודי מעם אמירי הרקיעים להאיר נתיבות בעם מעם קיבוצי צאנם והמה
בגלות ולא נתקבל עליהם עול מלכות שמים מעם אחידות עצימותו והווית הגדרתו לשכן כלל
ישראל מעם גדרות האומה ,לפלס דרכנו לאדמתנו מעם אחידות הגוונים ,אחידות הדעות וכוח
האחדות הנבנה מעם אלו הגוונים והדעות לשרש תבנית בראשית באדמת ישראל מעצם היותנו עם
סגולה בהעדפת הבחרנו על פי עליון .וזאת על אשר נתפרצו לרוחות שמים קיבוצי עמנו ורועם רועה
צאנו מעם חסרון הלב או מעם נגזרות תיקונו ואלו הנגזרות חלים על צאנו ונתרחקו עם הדורות
קוי השקת הקיבוצין ונטמעו בנתיבי לכת הרועים וכל רועה כפי עצמיות תיקונו ,הוויתו ,מהות
תכליתו ושכלו הישר עליו .ואלו הנתיבים ואלו הפילוגים הטילו חסרון הכוח ,כוח האחדות וכוח
השיבה מעם הצטיירות צביוננו אל מול דתנו ,תפיסת עולמנו ,דעותינו היונקות עומקם מעם
השכלת העמים ומעם שברון הדורות עת יד השם ניחתת ומכה בנו תולדות חטאנו מעמו .ואלו
אשר הקצינו עול מלכות שמים עליהם להשמר מעם התבוללות בגויים ,ואלו אשר התירו אחיזת
קיפולי תפיליהן על ידם ונשמטה טליתם מעם כתפיהם להדמות לעמים ולפורר צביונם אל מול
עיני העמים ואלו אשר הכחידו קליל זהותם מעם גדרות מהותם ונתיב לכתם נבלע בנתיב טומאת
העמים ושורשיהם לא נודעו מתוקף אובדנם .ונשתבשו אחיזות ישראל בתורתם ונקשרו בקצוות
יסודות אמונתם ,להניח תורת ישראל במרכז ולהטיל חבלי יניקתה מעם מעגלותיה וכל קהל כפי
רוחק ,חבלו עובי חבלו וטיב חבלו לקבל עול מלכותה עליו אל לנתקו קליל מעמו .ומאם כל אלה
הכיצד נשיבה עטרה ליושנה להכות שורשי אומה על אדמתה באם צביונה נצבע על פי גווניו לרוב
ולא יושקו הגוונים .וזהו כוח התפשטות עמנו מעם עליונים לשנן בנו סגולת הבחרנו מעם נסיון
נדידתנו ובזה הנסיון לשמר צבענו בו נצבענו על ידי אלוהינו ולשמר בוהק גוונו וטריות שורשו .וזהו
כוח ההתפשטות אשר בדורות מאז אבות האומה להיטיב עם אלוהינו לשבר צביון קיומו בנו אם
ועל אף גווני העמים אשר נקראו לנתיב התפשטותנו אשר הוא במעגלו ומוצאו מעם הישר .ומשכך
פני הדברים ונסיוננו בדורות לא עמד לזכותנו וחרון אף השם עלינו ומידת הרחמים מעם אצבעו
נוגה בנו ,נתלתה מעם עליונים נקודת סף כוח ההתפשטות בכינוס כוחה להצטמצמות מעגל לישר
לעגל בנו נתיבי הקיבוצים לאחדם לכדי נתיב ישר אחד אשר יובילנו לאדמת ארצנו .וזו נקודת סף
כוח ההתפשטות לכוח ההתכנסות מעם הצמצום להאיר "ציון" אשר בליבנו הלא היא תנועת
הציונות אשר "תנועתה" ונתיבה מעם העיגול לישר .ובאם נשתמש בכוח תבונת "המדע" נדע
מיקום מרכז הנקודה מעם מעגלה במרחקים השווים מעם כל נקודה אשר תהיה על היקף מעגלה.
וזו זו תנועת "תבנית בראשית" להאיר ממנה "תנועת הציונות" מעם כוח ההתפשטות לכוח
ההתכנסות במרחק שיוויוני הנקודות .וזהו נסיון ישראל מעם "הגלות" לגלות בתוכנו כוח
ההתכנסות ,כוח ההתאחדות ,מעם כוח ההתפשטות אשר לנסיון העם מעם כוח עליון עליו .וזו
"תנועת הציונות" מעם "ציון" נקודת הסף ,הנקודה אשר משיקת גבול ההתפשטות מעם גבול
ההתכנסות בגדרות נסיונות עליון לשמר צביון העם מעם היותו עם סגולה .וזה ה"צביון" מעם ב'
מסלולים אשר על ציון ,כוח הריחוק (התפשטות בעמים) וכוח הקירוב (והתכנסות מעם העמים) וזו
הציונות תטיל יתדה במרכז המעגל לקרב מעם כוח משיכתה קיבוצי ישראל אשר בגלותם ,וזה
גילוי מרכז המעגל להימשך לקו הישר ,נתיב שיבתם לארצם מתוקף נס מדינתם .וזו הציונות מהי
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הגדרתה מעם עליון? וזו הציונות מעם כוח ערבות אלוהינו על עמו ,עם סגולתו ,להשיבו מעם
נ' (נקודות) ציון מ-ת ()4
נדידתו בדורות בקרב עמי עולם ,ולאחד בו צביונו מעם ציונות
רוחות השמים .דהיינו לתת בנו נ' ציון (איסוף) ולאסוף קהילות ישראל אשר נפרצו לארבעת רוחות
שמים ולאחדם מעם שורש מוצא אומתם אשר על אדמת ישראל .וזו הציונות תדמה כאם אשר
עוטפת זרועותיה ומקבצת בניה ממקומותיהם ,לחוש בה מקצב ליבה ואחיזת רגליה באיתנות
אדמתה .וזו תנועת הציונות הינה נס אשר הקדים נס הקמת מדינת ישראל והינו במשילות עליון
ולא תטעה דעתכם מעם הקמתה והיווסדה אינה מן הטבעיות אלא מעם חסדי השם על עמו לחולל
זה נס הקמתה מעם אנשי השם (פרק ב') אשר חותם אלוה בנשמתם להכשיר יתדות הקמת סוכת
ישראל מעם שורשי הוויתם והמה בעבודת עול מלכות שמים עליהם ובאם רחקה נשמתם מעבודת
השם  ,אך לא מלב האומה .ואני מעם נשמתי אשר בהיכלים אומר היגדי ונפלאות הבורא ותבונת
קיומנו לנגד עיני רוחי להאמר נס הציונות אשר קדם נס המדינה להחל נתיב ההתכנסות ולטעת
יתדות האומה בסמיכות אדמתה .ואף כי זו היווסדות התנועה מעם חילון אנשיה או על אשר
קדושת השם על חלקיות משתתפיה תדעון גם תדעון כי יד השם בה להוביל עמנו לכור מחצבתנו.
וזו ה"מכורה" אשר ניתנה לדורכם היא היא היוולדות הנס אשר מתוך הנס ,וזהו נס הציונות .ועל
אלו הדברים תדעון תבניתה ,תבנית הציונות מעם שמים אשר לעליונים וכל קהלי ישראל אשר
קובצו תחת חופתה זכויות רבות להם בעליונים ,וכל אשר מגדף לשונו בגנותה ידע ואף ידע כי
קורע הוא בריתו מעם מילתו מילת יהדותו אל מול אלוהיו .וזהו הנס הגלוי להתהדר בו דור אנשי
הציונות להקדים גאולת אדמתנו באחיזת שם מדינתנו עליה .השם וחסדיו ונפלאות נתיבות
פלאותיו חיזקו תנועת הציונות להריע שמו ברבים מאלו ניסי הנסים אשר נתן בנו ובכם .ומכל אלו
הדברים תאיר בכם בינתכם להבין קדושת הציונות מעם "חול" הקמתה ו"חול" משתתפיה להאיר
הקודש אשר בחול .ומאלו הדברים להיטיב מחצלות בגדיכם ביום חגכם הלא היא מערכת
לבושכם :מחשבה ,דיבר ומעשה ,ביום חגכם מעם קדושת היום לשמר בו הנסי (תנועת הציונות)
אשר בתוך הנסי (מדינת ישראל) וזו קדושת היום תשתלשל מעם זה הפתח להקים הגדת
העצמאות ולנתב מעם קדושת "חול" מקימי ניסה הלא הם אנשי השם אשר לדורות ,ואנשי השם
מעם הקמת תנועת הציונות .ומכל אלו קיבוצי ישראל אשר התנגדות בינתם וחריפות דעתם על
תנועת הציונות ידעון כי חוטאים הם לשם שמים עליהם .וזו תפארת מדינתו מעם היווסדות
הציונות אשר סודם בגנזי מרומים .ואשריכם בני אשר מדינתכם על ראש שמחתכם וזו הציונות
מובילתכם לדרך אמת וצדק לאחד שורות ישראל מעם היווסדה .מבורכים תהיו.
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פרק ה'  -בוני הארץ
ומזה טעם הבונים להבנות בארץ ישראל ושבח קיומה בעוז רוחם להרעים רקיעי שחקים על
תקומת זיבול אדמתה ולרועים אשר ברום טליתם עליהם לרעות צאנם מעם צמאונם במימי
אדמתה הטהורים כנביעת תורתו הקדושה אשר נתנה ממרומים .ולזה הפרק ה' בסימנו נייחדו
לרועי הצאן ועובדי האדמה אשר בוני הארץ המה לייחד קרקעות ארץ מולדת ולשעבד נכסיהם
לכונן עול מלכות שמים וממשלת תחתונים מעם נס עליונים עליהם .ואלו בוניה ואלו רועי צאנה
אשר עדר צאנם בדלדול מספרם אולם נפשם הומיה לארצם ,ישבחו אדמת ארץ מולדת מעם נגפי
ונגעי המקום לקדש עליהם קדושת האדמה והמה עבודת קודש אדמתם רחקה בשנים מעם קיום
חלום ציון להבנות על אדמתה מתוקף הנסי אשר אחיזתו בחלומם ועיני רוחם להיפקד בהם עזבון
גלותם מעם נכסיהם ועושר רוחם ימצא על אדמת הקודש אשר לציון .ואלו הבונים ואלו עובדי
האדמה ,קידשו עול מלכות שמים עליהם מאין יודעות מהו זה העול ,כי אם מנביעת נשמתם
וחותמה עליהם לעטור אדמת ישראל וירושלים על ראש שמחתם .וזה השער לנשמתם בחותם
ציווי אלוה ממעל להתיר אדמות ישראל לספח האומה וליתן בהם עושר ממונם להיות שליחי השם
להכין זו האדמה אשר טרשים וחולות ליישבה בכוח שיבת ישראל וניתור הגלות מעליהם .ולא
תדעון אלו הנפשות אשר יעודן ושליחותן מעם נכסיהם ואף מעוני כספם אך אושר כיסופיהם
להאדיר שם השם על אדמתו אשר ניתנה לישראל ,להשבית מלאכת הגויים לטמאה מעם נגפי
שורשי שיבתם עליה ,לנכסה לאומתם והמה מונעים מעם שנאת ישראל .ואני בעליונים ביודעי
תוקף עומק שליחותם ועוז רוחם ,אתנה בכם סימניהם אשר כבלי הזמן והעתים הותירום ביתמות
פועלם והמה המה בוני הארץ ,בוני המדינה אשר הלכו כצאן אחר רועיהם "אנשי ה" להטיל
רעיונותיהם בנשגבות צרכי המדינה לאומה אשר נשבתה בגלותה וחרב הגויים מונחת על צווארה,
להבנות זה הרעיון ונשגבותו מעם הלכה למעשה .המה "הצאן" אשר נשבה מעם רועיהם "אנשי
השם" מעם רעיון הקמת מדינת ישראל לעם ישראל אשר נשחט ודל כוחו מעם שואתם עליהם.
ולא נודעה זו צדיקותם ,המה הצאן אשר לאור רועיו ייבנו רעיונותיו וירקמו בו עור וגידים מעם
שאר רוחם ודבקות ליבם ורצון קונם אשר ננטע בהם .אלו הם אנשי אמת אשר בשפתכם שפת
ילידי ישראל יקראון "אנשי העליות" אשר באו לבנות ולהיבנות בה ארץ מולדת .וזה ייחודם מעם
כיסופי ליבם אף אם עול מלכות שמיים רחק מהם ,נטועים בהם כיסופי הלב של אבות אבותיהם
משחר ראשית האומה .ומאלו הבנים ומאלו הבנות אשר לישראל נתולדה הציפיה ,התקווה,
והחלום מהם נצטיירה מדינת ישראל אשר רועיהם "הגו" רעיונה ומעם כל אלו בני ישראל אשר
קיבוצין קיבוצין וכל קיבוץ על פי גווניו ,דעותיו ואמונתו ומייחדם רצון שמים להטיל הנס על
כתפיהם ,נס הקמת מדינתם .ומכל אלו הדברים ומכל אלו הקיבוצין תדע אומתנו אשר קדושתה
מעם תקומתה הינו ברוח אחדות האחים להלחם מעם הקמתה וקדושת האדמה לעיניהם .ואנו
יושבי ההיכלות נביע אומר היגדנו מעם אנשי הדורות אשר רוח לחימתם ורוח אמונתם בכורח
הקמת המדינה לתפארת עמם ,שואבת כוחה מעם אחדות השורות ותום הלב להתקיים "ואהבת
לרעך כמוך" ולא בנקל ,כי זו תקומת המדינה מעם הנס הנסי להיחבר השורות מעם גווני צבעם
להצטייר מדינתם בגוון הזהב אשר על בירתה ,וזהו הגוון מעם הילת "אנשי השם" באמת אשר
מצויה בנתיב לכתם להאיר אור אדמתם מעם כינונה ,כינון מדינתם עליה ,להעמיק שורשי נטיעת
מושבם ולהתברך מעם זו האדמה ויבולה .ומכל אלו הדברים תבינון גודל זו תרומתם ,תרומת
"אנשי השם" צאנם והבונים אשר איתם לסמל בכם נתיב אזרחותכם במדינתכם על אשר קשיי
הלב ,קשיי הנפש וקשיי הגוף לא שיברו רוחם מעם תוקף משאת נפשם לייחל כוננות מדינתם
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בדורם .וזה תום הלב והאמונה אשר יוקדת בתוכם תשמשכם מעם חיזוק רוח האומה היושבה
במדינתה לאחד השורות ולחזק עול מלכות שמים עליכם מעם "ואהבת לרעך כמוך" זהו מקור
כוחכם ושמירת צביונכם על פני אדמתכם ,וזה הכוח ישמר הנסי אשר עליכם ויחזק בכם בטחונכם
ותוקף הוויתכם ומהות חייכם במוסדות מדינת תפארת לישראל .המה "אנשי השם" וצאן
מרעיתם והבונים אשר איתם ,לא שעתה נפשם לנכסיהם ואף לא להשכלתם מעם השכלת העמים
ואף לא אל שאר בשרם אשר נותרו בגלות ורק כי עמוד האש אשר מול עיניהם ועל ראשם לבנות
ולהבנות בארץ ישראל ,ולא נשברה רוחם מעם יובש האדמה וביצותיה ואף לא מנגפיה להותירם
חללים על פניה .זה עמוד האש האיר בהם תום ליבם ועצימות נאצלות רוחם להשיבם אל שורשי
אדמת אומתם ,וזה מחיר שיבתם לא נודע באומדן חשבון נפשם .וזהו כוח ההקרבה לשמו,
להקריב כל אשר להם ואף נשמתם ולייחל הגשמת חזונם מעם מדינתם .ואתם בני ואחיי ,בני
המדינה ,אלו "אנשי השם" יסמלו בכם "תום הלב" הנצרך בכם לייחד ולאחד שורות האומה
ולבטל הגוונים אשר בה מעם שורש "אהבת ישראל" ולא נצרך יותר מכך .וזו האהבה אשר תנביט
בכם ,תאיר אור האומה לחזק ולזהור בגבולות העמים ,להבין חוסן וחוזק עוז רוחנו מעם אהבת
האחים והדם אשר זורם בעורקיכם ומייחדכם משאר אומות עולם .ובהשקיפי עליכם יודעי אני כי
זו בקשתי ובקשת גדולי ישראל אשר בהיכלים מעם אהבתנו אומתנו ובניה ,אינה בקלילות הענין
כלל וכלל .ובאם כל נפש מישראל תסחף צעדיה מעם אהבת הזולת להאיר סמלי תום הלב אשר
לדורות "אנשי השם " עליכם  ,ואלו יהיו צעד עקב לצד אגודל לשבח הבורא ולשבח מדינתכם ידעון
"אנשי השם" אשר בעליונים תוקף שליחותם וייעודים באחיזת האומה באדמה מעם אהבת
האחים וימצא גמולם בעליונים .ואלו הם הדברים אשר יקראון שושלת הדורות כסמל לולאה
באחידת אחותה להעביר זה תום הלב ואהבת ישראל במשיקות הלולאות להבין היטלי צל דור על
הבא אחריו ,לשמר גאולת הלב ,שמחת הלב ונס המדינה אשר מקשרם באחדות הלבבות .ובכל
אשר תלכו ובכל אשר תעסקון ובאם עול מלכות עליכם ובאם לא קרב אל ליבכם תדעון איחוד
הלבבות ואהבת אחים היא אשר תגינכם בתחתונים ותאדיר הגנת עליונים עליכם .וזו האדמה
תשביח יבולה מעם אהבת הנוטעים בה ושמחת עבודתה מושרשת בליבם וחופש הוויתם מעם
מדינתם ,מדינת העל נס .מבורכים אתם ומבורכת אדמתכם.
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פרק ו'  -בין שואה לתקומה
באלו הדברים להאיר תקומת המדינה מעם הדורות אשר לישראל מאז זיכונו אבות האומה להכלל
בזה העם הנבחר ,אייחד פרקי אשר ו' סימנו ואעלה על נס ירושת אחים-רעים מעם תפוצות
הגולה ,אשר שבטי נצריהם נזדכו מעם זכויות אבותיהם ליישב אדמת הארץ ואלו הם אחינו צילי
האוד אשר זכרון ימיהם משתזר בינות עשן הארובות ,ואשר הניחו לב נשמתם בינות חללי שאר
בשרם ושואת העם חרוטה במצחם ,וזו נשמתם מרוקנה ורק כתליה תלויים בינות רוחה ,וכעלה
נידף אוחזים בה וחיל ורעדה מקיפין אותה ,וזו ירושתם מעם צוואת שאר בשרם אשר קיפדו
חייהם בצל שואתם ומעם מרוקנות הנשמה וחלל הלב ברכם השם בפרי בטנם וחלציהם ליישב
מדינתם ,הלא הם דור שני לשואה על פי שפתכם .ואשר על כן אלו המה הנפשות עדות לנצחון
הרוח וזרע ישראל אשר לא יושמד לעולמי עד עת פתח הגאולה בפניו .ואלו המה לשד כוח
ההתכנסות אשר בתוך כוח ההתכנסות להאיר "תנועת מרומים" מעם נשגבותו ,לשמר גחלת זרע
ישראל מעם נסיונות העמים לכבותו כליל ולא תצלח זו הפורענות בידם .ואני אשר יושב בהיכלי
ואעיד בשבעת מונים מעם התחתונים זה כוח ההתכנסות מעם כוח ההתפשטות אשר לדור השואה
ולשד כוח ההתכנסות מעם "תנועת מרומים" לייחד הכוחות הטמונים מעם "ניצולי השואה"
ותרומת צוואת אבותיהם ושאר בשרם אשר נקרע חוט נשמתם ,להיכלל בכוח הבניה ,בנית נווה
ביתם ומגינם אשר למדינת ישראל .ואלו המה "ניצולי שואתם" אשר שורש נשמתם ומעם ניצוצות
דור חטא העגל ,אשר לא חטאו בלשונם ,ולא הוציאו דיבת משה רבנו וזיכוהום אלו ניצוצות
נשמ תם בחבלי קליטתם במדינתם לאדמות ארץ ישראל ,אשר נמנעה מעם רגלי משה רבנו .ומעם
כל אלו הדברים אאירה עיני נשמות עמי אשר לתחתונים ,זרע פורענות ,הבל המילה מעם נדידת
כוח ההתכנסות בינות כוח ההתפשטות להעיד בכם בתחתונים "תנועת מרומים" מעם הבל הפה
המרעיד רקיעים .ואנו בשערי ההיכלות בינות דביר קודשו נאיר סגולת "דור השואה" אשר
לסמיכות הקמת המדינה ב-ע' שנים הקמתה ,אשר יתמות אביונות נשמתם ,וכורח צילי נשמתם
להכנס מפתח גבולות מדינתם ,להעלות על נס דפי דברי הימים לישראל ,כוח סיבת-מסובב ,מעם
הישר והעיגול ,להבין סגירת מעגלי סיבה מסובב מעם "תנועת מרומים" אשר בנעיצת אור
הניצוצות ,להשלים נתיבות תיקונים אשר ממרומים ורקיעים להגדיל בנו כוח נדידת עמנו
במשיקות יסוד מדינתנו להביא נשגבות מדויקות האינסוף לטבעיות אשר בארצי .ואלו אלו המה
ניצולי השואה ,אשר ניצוצות נשמתם בהיקשרות הישר לשורש נשמת משה רבנו ,לתקן בהם
תיקונו מתוקף שיבתם לאדמת ארצם ,אשר רגלו לא דרכה בה .ובזאת לא תם זה כוח ההתכנסות
אשר "לשד כוח ההתכנסות" להביא במדוייקותו מסירות נפשם להיכלל במות קדושים ,ולא שעה
זה הניצוץ הבוער בתוכם ,עת גמר תיקונו על אדמת ארץ ישראל ,וזהו הלפיד הבוער אשר בתוך
נשמתם להינצל מתופת גיא הריגתם .וברם כל אלה לא האירו בהם פניהם בני המקום ותיקי
הארץ ,להשיב בהם נשמתם מעם צל תופת שואתם ורגמו בהם אבני מילותיהם ,ללעג בהם כוח
לחימתם מעם מבקשי מותם .ואלו המה ניצוצות שורשי נשמות אספסוף דור העגל (לעג) אשר
בזכויות אבותיהם ניצלו מתופת שואת אחיהם ,אשר המה דור העגל (לעג) אשר לעג לתורת ישראל
וסמך ידיו על השכלת העמים וכוח פרעון נשמתם מעם השואה אשר צלפה בדורם .וזהו האור אשר
מאיר בינות כוח ההתפשטות לכוח ההתכנסות אשר עדות הוא לתנועת נדידת עמנו בדורות ישראל
ממנו התוולד האור הניסי אשר צלח לדבוק עימות אורו על אדמת ישראל להאיר בה נס מדינתה
ולא בכדי .ובמונים מספר אלו האורות אשר בדורות ישראל האירו תנועת עמנו מעם כוח
ההתכנסות בינות כוח ההתפשטות והפוכה ממנו ולא צלח זה האור לדבוק באדמתה ,עדי זה האור
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אשר האיר בין שואה לתקומה להדביק עצימותו וכוח עמידתו מהניסי לטבעיות אדמת ישראל
להקלט בו ניסי מרום .ומעם אמירי עליון להניח לפתחכם זה כוח "לשד כוח ההתכנסות" להבין
מקור עצימותו והח"ן אשר בו המנביט מעם מדוייקות ההיכלות להיות סיבה-מסובב בסמיכות
הח"ן והמדוייקות אף כי יחול במרחקי הדורות והעתים .ומעם כל אלה תדעון ותבין בינתכם
מעם עצימות יניקתה מהשכל הנסי ,דבקות משה רבנו בארץ ישראל וכוח ניצוצות נשמתו בכינונה
והיווסדה מעם סובב-מסובב ,להאדיר שם השם על כל דור ודור בישראל ,ומאלה הדברים להבין
כוח ההתפשטות וההתכנסות המילה והבל הפה מעם כוח נדידת עמנו והתכנסותו במדויקות
הדברים .ואלו הדברים שבהיתרי בזו סוגיית הענין ,ולא התירו בי שומרי ההיכלות להיפתח כל
האמירים אשר נתלים על זה כוח ההתפשטות ,כוח ההתכנסות והאור בינותם והשפעת דור
השואה עליהם .מבורכים אתם בני.
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פרק ז'  -קו השבר האמוני
מאלו האורים והתומים אשר בהדמיית שביעי להשקף בהיכלנו אתנה מאמרי מעם כוח צביון
אותותיהם להשקיף בנו אמירי אלוה אשר לשביעי .וזו אמירת הח"ן תאיר שפע ברכתו מעם חסרון
לב האדם לרוממו מעם תחתיות להבין כוחו אשר טמון בו ונשמתו מתבטלת מעם קיומה .וזה הוא
סימנו של ז' פרקי להאיר היכלות עליונים ותחתונים מעם כליון טובי בני האומה אשר הובלו כצאן
לטבח להרעיד ברקי רקיעים מעם כיסא הכבוד .וזו שואת עמנו תותיר חותמה מעם דורות ישראל
אשר זיעתם ניגרת מעם חום גופם להבין רצון האל בטבח בניו להחריד סיפי עולמות .ואני הקטון
אשר בהיכל לא תשב ע נשמתי מעם עלומי הרזים לאשר זה טבח שואתנו אשר גדע אמונת האדם
באלוהיו באבחה אחת לבונן שארית פליטת ישראל מעם חורבן הרס גלותם ולא תדע נפשם זו
חשכת אלוהים עליהם .ומאין חיים ודממת האל ממרומים ואין מושיע ואין מציל תנופץ זו
הנקודה האמונית אשר בחדרי ליבם ולא תוכל להשיב חיותה אליה וגזלוה בני בליעל מעם מקומה
להחיות נשמת כל חי מעם תורתו ויהדותו עליו .וזו הבינה ,בינת האדם ,אשר תשקיף מעם ארציות
טבעה לא תדע לכנס לבינות כתליה ועומק שכלה זה ההרס אשר אין שני לו לבית ישראל להחתך
מעם קהל השם בייסורים רבים מנשוא וצלם אנוש אבדה מהם .ואלו בני התמותה אשר בינתם
צופפה מחשבתה מזה רצח עמה ואומתה וכלי שכלה מעם ארציות וטבעיות האדם לא תוכל להבין
אופן זו מחשבת השם ופועלו על ברואיו ועמו אשר בחר לו כעם סגולה .ואף אני בהיותי בתחתונים
וכל אסופת רוח אשר באה על בני עמי מעם פוגרומי העמים ולא יספה דעתי מעם שכלי ועומק
אמונתי להתמה באלו דרכי השם אשר נתיבי חכמה לו להאיר אורו ולהחשיכו מעם עמו ואני כבול
בכסות גופי .ומעם כל אלה לא פסקה בי אמונת השם תמימה להבין כי במדוייקותו האין סופית
לא תערער בינתי ואף לא בינת גדולים ממני ומבחינת "במופלא ממך "...וזו מופלאות השם ונתיבי
פסיקותיו ואופן השגת פעולותיו מעם סתר הנסתרים להבין הנעלה אשר מהמרומים .ועל אלו
עומקם של דברים ניתן דעתנו להיגשם לעם הנבחר אשר אור לגויים הוא לשעבד זה השכלי מעם
ישירותו לא יוכל לבונן תנועת מרומים אשר מעבר למגבלותיו .וזו אמונת השם תמימה להלך
בתום לבב עם אלוהיך ולהיחקק בזו בינתך אשר בהוזלת שכלה להבין את אשר לא תוכל להבין
מעם המופלא ממך שהרי ה-פלא מהו? ומזה עצם מהותו הפלא והמופלא אשר אין בידך לחוקרו
ולהבינו וביאור ופלא פלאותיו מעם גניזת מרומים .וזו שואת עמנו תזכר לדראון עולם כקו השבר
באומת ישראל להאיר נפלאות ונשגבות השם אשר אינם בינות גבולות האמונה ויגביהו ממנה
במונים ונצרך זו האמונה לינוק כוחה ועצימותה מעם החוט המחברה לבדל הפלאות בהשקתו
בלבד ולא מעם עומקו ותובנות הסתרים והנסתרים אשר בו .ומעם כל אלה אין בהיתרי ואין בידי
חשבונות אלוה ממעל ופשר צידוקה של שואת עמנו וקטנה "ראי-יה" אשר ברשותי וברשות בני
היכלי להבין סתריה ואנו בעליונים ,מלבד אלו ההיתרים אשר נתנו במסרי היגדיכם מזה הפתח
להשם  .ואני מעם מחשבת ליבי וצו מוסרי וסוף תיקוני אתן בכם אלו הדברים להבין קטנות
ואפסות כלי גופנו אשר ברום בינתנו להבין גדלותו מעם עוצם ידו ותנועת עצם ידו מהיכלות
עליונים לתנועת האומה לתחתונים .ואין אלו הדברים בפשטותם כלל וכלל ועומק חזיונם מעם
עיני רוחכם תצרך התבטלות מהות שכלכם להביא תודעתכם בנקיות פועלה לשמר בה אופן
חיבורה לתולדת כוח האמונה שבכם מעם התבטלותכם בכל מימדיכם על מנת להבין זה היחס
נקודה במרכז מעגל (י'ה – קום) .וזו ההתבטלות לא תוכל להתממש בתודעתכם באם לא יכבו
בכם רגשותיכם אשר מפעילים חושיכם והמה המה מאפילים התבטלותכם בינות אדירות ונשגבות
אלוה ממעל להבין זה הכוח אשר "משחית" ברואיו .ואומר לכם בני ואחיי ואני בין יושבי מרום
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להיתן בכם כוח עידודכם מעם יתמות השכלי אשר בכם ונספחות כוחו מעם רגשותיו וחושיו ואין
בו יכולת עצמיותו לחיבור נשגבות אלוה .ובזה המימד מצוי "קו השבר" אשר חוצה הבינה בינות
כוח אמונתה או חסרון כוח אמונתה אשר עליה .והרי הבינה אין ביכולתה כליה להחקר "תנועת
מרומים" אשר מצויה מעבר לאופק כתליה .ומשכך הדבר לא יוכלון כלי תחתונים לחקור תעלומות
עליונים ,וזו הפעולה בכיוון הפיכתה תוכל גם תוכל .וזהו "קו-השבר" המשמר האדם מעם כוח
גאותו ויצרו עליו להבין קטנות אפסיותו מהי .ואני עבדכם הנאמן אומר רק זאת :עיבדו השם
מכוח רצון האמונה אשר משרישה בכם נשמתכם להודות להשם מעם ה"יש" אשר נתן בכם
ולהגביר אמונתכם מעם ספירת הגבורה אשר בפרטיות נשמתכם להודות על ה"אין" אשר נתן
בכם .ולא תדעון נתיב זה האין אשר נחרט בהדרת נתיב היש לחזק בכם אופן כלי מחשבתכם לחזק
בכם אמונתכם ולא חקירת המופלא ממכם .ומעם אנשי ההיכלות ואני בינותם אספרה בכם
מופלאות הבריאה מעם תיקונה ,התקנתה ותיקונכם מעם התקנתה מעם היתרי שומרי ההיכלות
אשר ניתנו וינתנו בכם להוקיר נשמתכם אשר בהתוולדות האמונה אשר באכסנית ליבכם תיתן
בכם מראות ראי-י'ה אשר בעליונים להוקיר נאדרות ונשגבות אלוה ממעל אל מול אפסיות גופכם
ובינתכם המתכלה .וזו הראי-י'ה תובילכם מעם זו התובנה להתבטלות תודעתכם ,ומזו
ההתבטלות תצמח האמונה לשמה ,אמונת תום הלב ושלמותו אל מול אלוה .וזה חשבון היש והאין
מעם פרטיותכם או מעם קהל ישראל לדורותיו ומעם משבי הרוח והסערות אשר מטלטלות גב
אומתנו ,תדעון אף תדעון ,ברה הוא ממכם ואף מכליכם ,ובשמים הוא .מבורכים מפי עליון.
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פרק ח'  -חטא אדם הראשון
ועל גב אלו הדברים אשר באסמכתאות עליון לנער אבק הדורות ואבק הדרכים אשר לנתיבות
עליון ונתיבות תחתון ,לחבר אמירי עליון מעם ניסים אשר בתחתון ,אתנה זה פרקי ח' סימנו מעם
"הלך הרוחות" אשר לעליונים בנתיבי השחקים אשר מסמנים "טביעת צעדיהם" על התחתונים.
וזה אשר מנביט מגזע האמירים ,סודות שורשי רקיעי עליון להבין ארץ ישראל של מטה וארץ
ישראל של מעלה מהשתקפות המימדים אשר אין בתחתונים .וזאת על כן נוכחה הדברים אשר
מעימי ומעם חכמי ההיכל להתיר אמירים בחיזוק שורות תחתון להבין התמורות והרוחות אשר
מנשבות באומתנו מאז תקומתה ואבות האומה חסים וחוסים עליה בשימור הדורות .וזו ארץ
ישראל בהתבקעות עליונים תצמיח שבחה מעם אדמתה ,כליה ,אוצרותיה אשר בטבע ,וטיב
אנשיה מעם השפעת חטא אדם הראשון להנפיץ נשמתו בנשמות ישראל ,וזו תולדת חטאו מעם
מידת הרחמים והחסד אשר לאלוה להאיר ארץ ישראל ודורות האומה בבקיעותם לעליונים,
להסתייע במלאכי עליון להזיז כליה כלי ישראל ,אדמתה ואנשיה מעם תמורות הדורות
בהשתקפות חטא אדם הראשון עליה .וזו מעלת עליון וסוד עליון ויודעי מעם עיני נשמתי כבדותו
על בינתכם ויען תאמר זו הבינה ומה בינות חטא ראשון אדם וחוה ואף הנחש ובני ישראל על
דורותיהם? וזה המענה לקושיית בינתכם להבין המטרת ניפוץ נשמתו מעם ניפוץ חטאו בכל אחת
מנשמות ישראל לתקן חלקיות חטאו מעם נשמת הפרט ושמו שם נשמתו אשר ניתן לו בעליונים.
וזו היא אסופת התיקונים מעם חטא אדם הראשון יאירו תמורת הדורות מעם כוח ההתפשטות
וכוח ההתכנסות בנדידת ישראל בתפוצות גולתם .וזו הגולה תנביט גילוי השם בכם מעם זה
התיקון .ומעם כל אלו תבינון סדר הסדרים אשר לעליונים אשר נתן בכם מדינתכם מדינת ישראל
היא מדינת העל-נס להאיר גדלות זה כוח ההתכנסות מעם כוח ההתפשטות יען זה כוח ההתכנסות
יעיד במונים הרבה סך תיקוני חטא אדם הראשון אשר מאיר בזו האומה ואשר זה הסך טבע
חותמו מעליונים מעם זו הקמת מדינת ישראל להעיד בכם כוח תיקונכם ,תיקון חטא האדם
הראשון אשר ניתלה על כל אחת מנשמות ישראל .ואני אתן עדותי מעם עיני נשמתי להבין זו
הבשורה אשר לעליונים לשבח ילידי ארץ ישראל במדינת ישראל אשר המה ונשמתם התוולדו מעם
תיקון נשמתם ונתיבה אשר עליה בתחתונים אולם ברים הם מתיקון חטא אדם הראשון .אלו המה
הנשמות אשר סיימו תיקון חטא אדם הראשון ונותר נתלה על נשמתם תיקונם שלהם ,תיקון
נשמתם בפרטיותה .ומאלה הדברים אשר עומקם שמור בגזע אמירי עליון ,אאיר בכם תובנות
נשמתי ואני בעליונים להבין זה נתיבות נדודי אומתנו ואף בנגזרות שבטי ישראל אשר אבדה
דרכם ,המה כולם תמורות תיקוני חטא אדם הראשון בהשתקפות עליונים ויעידו על גירושו מגן
עדן ,וזו גלותו תעיד גלות ישראל אשר לדורות .ומאלו האמירים אשר סודם הותר בי ובכם בני עמי
והסתעפות עומקם רבה ורוחבה גדול מעם היתרי להבין שורשיה אשר בעליונים .ואלו הדברים
בקשירות לפרקי ,פרק ז' ,סימנו להבין אשר אין בכוח זו הבינה בתחתונים לדעת אף חכמתה כי
רבה זה נתיב חשבון עליון על תחתונים .ולא נותר בנו חכמי עליון אשר להיכלים להאיר באור זה
אשר לפתח ועצימות אורו ועומקו אך במגבלות ההיתרים אשר ניתנים לנו ולחזק בכם אמונת
השם יתברך אשר אין איש מלבדו .וזהו תיקוננו חכמי עליון אשר להיכלים לחזק בטחונכם ותוקף
אמונתכם בהשם וזו תכלית הפתח מעם תכליותיו הרבות .ואני אתן עדותי ולא בשבועה על זו
השתקפות ארץ ישראל בעליונים אשר במימדים הנגלים לנשמה ללא כסות גופה להאיר בכם
נשגבות עליון ואדירותו .מבורכים אתם בני עמי.
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פרק ט'  -נצח ישראל
מזה האור המקיף אותנו בהיכל עליון אאיר סוד עלומי נצח ישראל ואוקירו מעם פרקי ט' סימנו.
וזו נצחיות ישראל אשר מושרשת בפעימות הרקיעים וכל הווית פועלם מעם נצחיות אומתנו לשמר
גחלת ישראל מעם חיזוק אורה ומעם החלשותו על פי תמורות המקום השעה והתיקון .ומכל זו
ההוויה אשר לעליונים תינק כוח נשגבותה מעם כיסא הכבוד אשר בחר בנו לבניו .ובאלו הדברים
אין בהם מחידושי לתחתונים .אול בהיתרי ההיכל אשר נתן בנו שומרי ההיכל אאיר בכם אחיי
ובני עמי כוח השכל הנשמות אשר בבית עולמם לנתב זו הנצחיות מעם שלום על ישראל או מעם
חרב אשר מונחת על צווארם מאיימת קיומם .אלו הם נשמות ישראל אשר הלכו לבית עולמם ותם
תיקונם בתחתונים וזהו תיקונם בעליונים לסנגר על בני עמם אשר ידם האחת בלימוד תורתם
וידם השמאלה מעם ניצבות נשקה להגן חייהם על פני אדמתם .אלו הם נשמות ישראל אשר היו
בתחתונים ונרדפו על ידי אויביהם להשמידם ולנתק מהם אור אומתם ואור יהדותם אשר עליהם.
וזו נצרכות נשמתם לשמר אור אומתם כ"אור לגויים" עדי נצח ישראל לא ישקר .אלו הם נשמות
ישראל אשר ייחודם מעם הירצחם בידי אויביכם מכוח שנאת יהדותם .אלו אשר ב"מות קדושים"
ציווי לכם חיים .ו מעלת נשמתם מעם כוח השפעתם על כיסא הכבוד להאיר אומתנו אשר בינות
תורת ישראל ארץ ישראל ומדינת ישראל ולסלק חרב מרצחנו מעלינו .ובכל אחת מאלו הנשמות
נצרב כוח אלוה אשר חותמה מאיר הגנת ישראל בשמי ארצם ובגבולותיהם .המה המה בני עמנו
אשר על דורות ישראל ונתיב תיקונם בשזירות אהבת הארץ ותכלית תיקונם ליישב אדמתם
הקדו שה בעיני נשמתם .ושאבו כוח קיומם וכוח תיקונם מעם כוח אהבת ארץ ישראל ובני עמם
וטוב לבב מעם כוח קיום עמם .ואנו בעליונים נעיד בהם מלאכתם אשר בעליונים לסנגר נשמות
ישראל ולבטל גזרות אשר ניתלו בכם מעם כיסא הכבוד ,וזה כוח חותם נשמתם מעם תפילתם
בעליונים לבטל אלו הגזרות ולהאיר מידת הרחמים אשר לעליון על אחיהם בתחתונים .ואלו המה
גם נשמות ישראל אשר בתפוצות ובגולה והשיבו נשמתם לבורא בשל שנאת מרצחיהם יהדותם
אשר נשאוה בגאון ,בגלוי ובהסתר .ואלו המה הנשמות אשר ב"היכל קדושים" אשר נפלו על
קידוש השם וקידוש האדמה לייחל נצחיות ישראל בה לעולמי עד ,עד בוא הגאולה .וינתן זה
מקומם בכבוד הראוי לחלקם מעם הקמת המדינה ונצחיות עמנו בהגדת נס העצמאות אשר
תרקום עורה וגידיה מעם עליונים ותחתונים בעת ובזמן המדוייקים מעם מדוייקות אלוה ממעל.
"ונעלה תפילה להשם אלוהינו אשר ברכנו בזו מדינתנו והשיבנו אל אדמתנו ,ונעלה על נס נשמות
אחינו אשר קיפחו נשמתם לאורך דורות ישראל מתוקף יהדותם אשר נשאוה בגאון ליבם ועוצם
מחשבתם וציפיית נשמתם ליישב עם ישראל בארץ ישראל .ואנו בני ישראל ,בני הדור הזה ,אזרחי
מדינת ישראל ,מדינת העל נס ,לתפארת נשמות אחינו ,אשר במותם ציוו לנו חיים מחוייבים בפני
אלוהינו שבשמים ,לשמר צוואתם להגן על גחלת ישראל אשר תמשיך לתת אורה בעצימות גובהו
ולשמר נצחיות ישראל מתוך אהבת חינם ,ואהבת לרעך כמוך ומתוך אמונת הלב אשר שורש
קיומנו על אדמת ישראל ,וזה אור הגחלת ימשיך להאיר עצימות אורו לצד אור נשמתם לפאר בה
מדינת היהודים .וזו תפילתנו מעם עומק נשמתנו להאיר צוואתם בתוך ליבות בנינו ובנותינו לשמר
גאון יהדותם ונצחיות עמם בשימור זו הגחלת אשר ניתנה לנו מאור נשמת הנופלים המה
הקדושים אשר ציוו לנו חיים" .מבורכים תהיו.
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פרק י'  -צבא הגנה לישראל
במרום ינחונו להלך מעם זה הפתח להאיר עיני חכמים אשר לתחתונים אשר אמונת השם בתוך
ליבם מבחינת שריר וקיים .ובזה פרקי י' לסימנו אאיר שבועת עולם אשר בפי נשמת כל חי אשר
על נשקו ואור היקפו מואר מעם כתף קודשנו לפאר המדינה אשר אלו הם בניה אשר על משמרת
גבולם .וזהו שר צבאות השם אשר לעליונים יתקין בהם הגנת נשמתם והמה במשמרת העם ,עלומי
הח"ן אשר בריתם אל מול אדמתם חקוקה בנשקם ועוצם עוז רוחם לשמר העם והאומה בפני
מבקשי רעתה .וזו סוגיית "צבא הגנה לישראל" אשר בשפת תחתונים להעיד בבני האומה חובת
האד מה ,חובת היום וחובת חזון מדינתם אשר התגשמה מעם הנסיות לשמרה מכל משמר .ואני
בהיכלי ויודעי זו פלגנות העם מעצימות מהות סוגיית גיוס בניה ,בני האומה אשר עול שמירתה
מוטל על כתפיהם ויצא קצפם מעם אחיהם אשר "נשמטו" מעם משמרתה באוהלה של תורה .וזו
הסוגיה תחדד הפלגנות ותכבה האמונה מעם הנוטלים עול משמרתה עליהם ומרה נפשם על
אחיהם בנשמטות השמירה .וזו תובנתי מעם היכלי ביודעי מהות "תורת הקצוות" אשר מונחים
על מפת שולחן מדינתכם ,להיסמך על שולחנה ולשמוט חובותיה בשם "אוהלה של תורה" אשר
אין ספק קל שבספק עוצם חשיבות בן תורה ועומק לימודו .ועל זו המפה לא ייסמך על שולחנה
וימלא חובותיה כדין וכחוק אשר בהנהגת המדינה ועול מלכות שמים רחוק ממנו .ואתם אחיי
ובניי ,בני אומתי ,תדעון דרך האמת אשר לאופי יהדותנו להיסמך על תיכון הדברים לבל תחליקון
מקצות המפה ותאבד דרכם .וזו הנהגת המדינה תצרך לתת שימת ליבה מעם חובת היום וחובת
השעה על אשר נהגה בלימוד תורת ישראל בימיננו ונאחוז נשק משמרתנו לשמאלנו .וזו נחיצות
ודחיפות הדבר לבל חס ושלום נאבד צביון זהות אחדותנו מעם יהדותנו ומעם "אהבת אחים" אשר
משמרת נצחיות עמנו על מולדתו .וזו מלאכת מחשבת הנצרכת לינוק כוחה ואומנות פועלה מעם
צרכי נפש האדם בפרטיותו וצרכי כלל העם בבטחון האומה .ולא תהא מרה בנפש הנוטלים נשקם
על אחיהם אשר ספונים באוהלה של תורה .ואסיר מכם מסכי עליון להאמר מפורשות הדברים
ללא סיגים ,ובנקיות תקומת האומה על אדמתה כי ציווי אלוהי הוא מאת המרומים להחלק
ב משמרת גבולות האומה מעצם כוח השיוויון אשר ניבט מעם מוסר האדם בפרטיותו ומוסרנו
כאומה הנבחרת .ובזה מהות הענין הוא מעם חובת וזכות האדם לקיים שמירת גבולות עמו
ומדינתו מעם חובת הנהגת מטה וזכות הנהגת מעלה .ומעם חובת הנהגת מטה מתוקף חוק ודין
אשר במחוקקות ממשל מוסדות המדינה ומעם זכות הנהגת מעלה מתוקף זה הנס אשר לדורכם
לחזק נס המדינה ולהשרישה ,להשריש מוסדותיה מעם איתנותה וחוסנה וחוזק גבורתה וזו זכות
הנהגת מעלה להיות במשותפות הנסי מעם טבעיות התחתונים .ומכל אלו הדברים תדעון כי זרעי
האומה ,תהא אשר תהא ,תצרך הנביעתם ושבח יבולם מעם החוק הסדר ושלום אחים כנר לרגלי
כל אומה החפצה בחוסן קיומה ונצחיותה וקל וחומר מדינת ישראל לעם הנבחר ,עם סגולה .וזה
שלום האחים יתוולד ויתחזק מעם אחים לנשק ואחים לחברותת הלימוד ,ליימוד תורתנו וכאשר
אלו הדברים יהיו בשזירות שורשיהם ,גזעם וענפיהם ופירותיהם ,תצרך להצלחתם מלאכת כלים
שלובים להיתן קיצוב הדברים במידת הח"ן והאור הראוי לזו מלאכת אחדות אחים ,אשר תאיר
באור יקרות נשמות בנינו בני החול אשר על משמרתם ולימודם .וניתן עומק דעתנו מעם אחינו בני
חולין אשר מתוקף נשיאת נשקם על משמרתם תדבק נפשכם בנפשם לקרבם מעם אחדות הנשק
ואהבת המולדת ולחיזוק שורות האומה מעם שורות הצבא .ואלו אשר חכמתם בעיני ראשם ,לא
ישחקו לידי אנשי השררה והפלגנות להטיל דופי בבני עמנו גיבורי החיל אשר על משמרתם ועל
לימודם .ידעון לאחד זמורת הלימוד וזמורת הנשק מעם חובת מטה וזכות מעלה לייחד קדושת
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האדמה וקדושת תורת ישראל ,אשר גם משמרת הגבולות ומשמרת לימוד התורה מגינים בכם
מולדתכם ותרחק ממכם גלותכם לעד לעולמי עד .והאיש אשר על נשקו לקדש זכות הנס
בתחתונים והאיש אשר על לימודו לקדש תורת ישראל בעליונים ,אלה גם אלה זכויות רבות
עומדים להם בשערי שמים .וזו מהות הווית הענין ליתנה במרכזיות האומה שכן דרך יהדותנו
בגבולות התיכון ולא בקצותיו .ובכל אלו הדברים אשר עסקינן תצרך מבוא פתרונם לנבוט מעם
בחורי הח"ן אשר יאירו תורת ישראל מעם מנורת הקנים אשר סמל מדינת העל נס היא ,ויקרבון
אחיהם אשר בחול ואחיהם אשר בחרדת יהדותם בנועם ובדבש מלכות אשר בהבל פיהם לאחד
השורות ואהבת אחים ללא מורא חת ומרת הנפש איש על אחיו .וזו נביעת האחדות תצא מעם
ילידי הארץ הזו אשר נולדו אל תוך מדינתם ולא ידעון גלות מהי .ואני בהשקיפי מעליון אומר זאת
עניות דעת עיני נשמתי על אשר אנשי השררה והפלגנות קיטבו ושיסעו אוהלה של תורה באהל
משמרת הגבולות ונס ליחם של אנשי השם (פרק ב') אשר מעצימות אחדותם פתחו פתח לנסי
העליונים לירד לתחתונים .וזו זו אחדות העם בראשוניות חזון מפעל מדינתכם תצרך לתשומת לב
אנשיה ואוהביה להרחיק ממכם אנשי המדון והפלגנות .וידעון אנשי הכיפות ואנשי אמונת השם
אשר בליבם טוהר מידות אחיכם ב"חול" אשר מצוות אחדות בשורותיכם בקדימות מעלת עליון
עליכם.
וזו האחדות תאיר שמי עליון עליכם להגינכם מעם אחדות השורות לתפארת מדינתכם אשר חזון
כינונה נחתם בציפית לב אבותיכם אשר לדורות ישראל .ברוכים תהיו בני החיל באשר אתם.
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פרק י"א  -קדושת החיים
בשם השם יתברך נאיר פרקי י"א סימנו מעם מנורת הקנים לסמל מדינת ישראל על הדרת שמה
ודרך טוהר מידותיה .וזו המנורה אשר ליוותה ישראל לדורותיו ,אשר האירה משאת נפש יהודי
בגולתו לשיבת ארצו .ומזה הדרה יופיה וח"ן מעלותיה תצרך לזקק שמן אורה מעם שם ישראל
אשר מאיר באומות עולם מעם טוהר נשקה וקדושת החיים נר לאדמתה .וזו מזוקקות השמן
ובערתו בינות פנימיות הקנה תאיר בשבעת מונים נאצלות רוח הישראלי אשר יהדותו מפעמת בו
להשמר מעם רגבי האדמה אשר לעמים לבוסס בה דם אחיהם מעם זילות ערך נשמת אדם הדבק
בידם ולשונם .וזו שבעת הקנים תעיד נשמת היהודי בהשקת אופי רוחו ויופי טוהר מידותיו לייחדו
מעם הגויים .וזו הנבלה הסרוחה לגויים להשמיד אומתנו וכל אשר לנו חרף יהדותנו וב-ע' שנים
אשר לתחתונים ישראליותנו ,נוגת קליפותיה מעם צרות הלב וחסרון הרוח לצוד נשמותינו כחיות
אדם .וזו הנבדלות מעם עומק נשגבותה להאיר בנשמות ישראל ערך קידוש החיים אשר אין
קדימות לו בינות איש לזולתו .וזה ערך קידוש החיים ינוק עומק השתרשותו בנשמות ישראל מעם
קני המנורה בשבעת מספרם לחדד בנו (מלשון חוד החנית) אורנו להיות אור לגויים .וכל קנה יאיר
בנשמותינו שבעת מדרגות "חילול החיים" מעם שבעת מדרגות גאולת הלב .ואלו הם מדרגות
"חילול החיים" מעם נבדלות קידוש החיים ,אשר פועם בכל חדר מחדרי לבבות ישראל באשר
המה:
* מחשבת הלב מעם זדוניותו על זולתו במדרגת חילול המחשבה.
* לשון הרע על זולתו מעם מדרגת חילול הדיבור
* גניבת נכס רוחני או גשמי מדרגת חילול המעשה
ואלו שלושתם מעם מערכת לבוש האדם :מחשבה ,דיבור ומעשה.
* הלבנת פנים מעם מדרגת חילול כבוד נפש האדם
* שעבוד רגשות האדם לצרכיו מעם חילול רוח האדם
* נטילת זהות האדם מעם שורשי הוויתו אמונתו וכל אשר לו מעם חילול נשמת האדם.
* ומעל כל אלו מדרגת חילול החיים ,רצח האדם.
ומעם כל אלו המדרגות תגן עלינו ועל נשמתו מנורת שבעת הקנים ותאיר בנו "קדושת החיים"
באור יקרות לצידי נתיב תיקוננו ואנו בתחתונים .ובזה סמל מדינתנו נטועה קדושת החיים
בשזירות קדושת הנשמה אשר נתנה לנו כפקדון מידי בעליו .ובכל אחת מנשמות ישראל פועמות
ומוארות שבעת להבות מנורת הקנים להגינם מפני טוהר מידת נשמתם וקידוש החיים חקוק בה
מעם חותמה אשר ניתן בה בעליונים .וזו זו הנבדלות מאומות עולם אשר מסמלת אומתנו כ"אור
לגויים" .וזהו ביאור ח"ן הוד מנורת הקנים ברדידות עומקו ,לחזק בכם צפונות ליבכם וטוהר
נשמתכם לייחד שמירת כבוד האדם באשר הוא אדם .ומאם כל אלה הדברים נשביח זרע מלכותו
עלינו אשר נתננו כמשל לאומות עולם .ומעם זו מחויבות נשמתנו לקבל תורתו במעמד הר סיני
בנוכחה נשמת כל ישראל ,תדעון גם תדעון כי אם יכבה זו אורו אחד מעם שבעת הקנים אשר בתוך
פנימיות פרטיות נשמת האדם ,יסכן מעלת נשמתו להשמר מעם "קידוש החיים" וטוהרו אשר
בפנימיותו .ועל כן יצרך האדם להקדיש הרהורי ליבו ועומק מחשבתו לבונן בעיני רוחו אלו שבעת
הקנים באם מאירים בו בינות ליבו ונשמתו לשמרו מכל משמר מעם נתיב תיקונו לבל תשמט זו
"קדושת החיים" מעם נתיבו ויאירו בו שבעת הקנים שבילי תיקונו מעצימות חותם נשמתו אשר
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נחתם ב"קדושת החיים" עליו .ומתוקף אלו הדברים ולשבח עמנו אשר במדינתנו ואחינו אשר
בתפוצות נתפלל אנו יושבי ההיכל לשמר בכם אור מנורת הקנים אשר תאיר אורה בפנימיות
נשמתכם אשר בפרטיות תיקונה ותאיר אורה בכלל ישראל על אדמתם למרחוק ,להיות "אור
לגויים" לנצח הדורות .מבורכים אתם מפי עליון.
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פרק י"ב  -שטיון העמים
זו מורשת ישראל לחלוק יצוע ארצה מעם רצון ריבונות הגויים עליה וזה סימן י"ב פרקי לייחדו
מעם שטיון עמי הגויים לייחד אדמת הקודש לשיבתם וישיבתם בה ,ואור מדינת ישראל מאיר
למרחוק עד קצות תבל .וזה השטיון ומחשבות ליבם ליטול אדמתנו לעצמיות קיומם לוט בערפל
ימי אומותיהם ,וזה רצון אחיזתם באדמת הקודש מעם יצר השמדת ישראל ,אשר פועם בהם בכלי
גופם וכלי מלחמתם להשמידנו .ואני באוספי ממקום היכלי אמירים אשר בכוח התרת שומרי
ההיכלות ניתנה בי הרשות לפתחם ולהתיר בהם עומק "ראי-יה" אשר ברשות נשמתי אומר רק
זאת :זו הטלת דופי מעצם קיומנו בדורות ומעצם משכון אדמתנו עת נדדה אומתנו בגלותה נברא
מאת השם יתברך לגלות בנו ובעמי העולם עצימות כוח האדרתו ומעם הגשמיות ומעם הרוחניות.
ואבהר זו האימרה אשר נתלתה באמירי ההיכל .כוח סוד קיום אומתנו מעם כוח שבות לארצה
יונק כוחו מעם רבדי נשמתנו אשר מחוברין בחוטי זהב אל מקום כיסא הכבוד להנחיל בנו הדרו
מעם קדושת האדמה ודרך ארץ בינות ברואיו להשכין שלום ואחדות אחים בינות בני האומה .ובין
העמים נטע השם יתברך כוח סוד קיומם מעם היטלי אורו בגשמיות ואין בסוד הרכב נשמתם זה
החוט המקשרם למרומים .ובאין החוט הזה בנשמתם עצם פועלם ומהות קיומם על החרב לבדו
במנותקות החיבורין למרומים .ואלו היטלי אורו בגשמיות תשקף בנו עבודת נשמתנו מעם כוח
עצימותו עלינו ,וכורח קיומנו מעם עבודת השם לא להירד מעם הרוח לגשמיות לבזות שם השם
הנטוע בנו בחותם ושמחנו .ואלו אתגרי קיומנו בארצנו וכוח איומם של העמים על קיומנו משקף
עבודת האדם בפרטיות נשמתו מעם כוח היצר עליו להשמידו ולהסיתו מעם מהות ותכלית קיומו
המחוברין בחוט זהב מעם נשמתו לעליונים .ואני אעיד בכם זה סוד קיומכם אשר נטוע באדמת
הקודש ובפרט אדמת בירתנו הקדושה ,להאיר בכם סוד קיומו ואדירות נשגבותו מעם היטלי אורו
ברוחניות אשר טמונה באדמת הקודש .וזהו סוד מכמן חשיבות אדמת ישראל מעם אומת ישראל
ומעם אומות העמים עת היטלי אור גשמיותו והיטלי אור רוחניותו ניצים במרחב האדמה להאיר
תכלית קיום העולם אשר תנביט פרותיה מעם הגשמיות או מעם הרוחניות .ואין בזו הכללת
הדברים עומק נחיצות הרוחניות ואף הגשמיות אשר באם ידורו בקורת גג אחד ויצמיח כל אחד
מהם מיזוגי כליו תדעון כורח וצורך כפיפתם יחדיו מעם תכלית קיום עולם ומהות היווסדו הלכה
למעשה .ומכל אלו הדברים בוננו נשמתכם להבין עומק אלו הדברים אשר אינם במנותקות
קדימות הבעלות על אדמת הארץ מעם העמים או מעם בית ישראל ,המה על אף וחרף הקדימות
המה המ ה תכלית קושיית הקדימות על בעלות אדמת ישראל .וזו התכלית וזו המהות תוליד
מלחמות ישראל לתולדותיה להבין צמודות הדברים מעם השקתם לכוונן בוננות "ראי יה" אשר
נבט מהלב אלו ני סיונות מרומים אשר מביעים אומר מהות קיומנו על פני האדמה .וזו מהות
הקיום להטיב עם אלוהינו אשר נתן בנו פיקדון נשמתנו ללכת בדרכו וצילי אורו מאירים זו הדרך
לחברנו לרום נשמתנו המחוברה למרומים ולייחד עבודת עול מלכות שמים עלינו מעם חיבור נפשנו
לגשמיות במחוברות ובסמיכות היטלי אור רוחניותו עלינו .וזה אשר מבדילנו מן העמים היטלי
אור רוחניותו מעם היטלי אור גשמיותו וחיבורם הנכון הנחוץ לעצם נתיב קיום תיקוננו בעולם
הזה .מבורכים תהיו.
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פרק י"ג  -מלחמות ישראל
ובאין שלום על ישראל יצרך זה קו מחשבתכם ,מחשבת הלב ,להבין מה בנינות דבקות בהשם
יתברך ובינות מלחמות ישראל .וזה פרקי י"ג סימנו אייחדו לאלו מלחמות ישראל אשר מטילים
מורא העמים בכם ומפילים חללי ישראל השם יקום דמם .וזו ישועת המקום אשר להיכלות לבונן
פלאות השם להבין כורח אלו המלחמות ישראל הנכפות על אומתנו ומהו זרע הפורענות אשר
נשתרש בהם .וזהו זרע הפורענות אשר אינו מיטיב להאיר בעיני רוחכם ואצילותה הבדל קודש
אשר בחול בינות החול אשר בחול .ובאם נפריד הסיגים מעם מלאכת עשיית יומנו ונבונן אופן
ומקור פועלם בנו ועלינו נדע לשמר מקור טעינת הקודש אשר בחול ולסלק מעם נתיבנו החול אשר
בחול ,הוא אשר מורידנו מעם עצימות הנשמה לעובדו מעם דקויות הקודש אשר בחול וכך להגן
בנו רוח קודשו ושכ ינתו לבל יפגעו בנו עמי עולם .וזו מלאכת מחשבת אשר אינה בקלות מלאכתה
וקל וחומר לאור תובנות היטלי האור אשר ברוחניות ובגשמיות אשר מטיל בנו אלוהינו ומכל אלה
נצרך נדע מדויקות הענין להפריד המוץ מן התבן כדרך משל להפריד הקודש אשר בחול מהחול
בכלליותו .וזו תצרך עבודת השם נאמנה מכלל ציבור ישראל לשמרנו מעם מבקשי רעתנו וזו
עבודת השם נאמנה תצרך ערבות ישראל בינות בני ישראל לתת משכון נשמתם לערבות עבודת
השם בקרב זולתם .וזו הערבות תאיר עומקה מעם חללי ישראל אשר מסרו נפשם וגופם על קדושת
האומה וקדושת חיי אחיהם בשר מבשרם .ומאם כל אלו הדברים אשר עומק תובנותיהם אינם
בחוד עומקם אך במהות הבנתם יוכלו לחדור אל ליבות ישראל אשר שבויים בכלי בינתם
המוגבלה .וזו קדושת החיים בינות קדושת האדמה תאיר יריעת הקודש אשר בחול בינות הקודש
אשר בקודש ותצרך זו נשמתכם ערבות בוננותה בינות קצות היריעה וכל אשר מונח עליה .ויודע
אני ממקום מושבי כי אין בזאת מלאכת המחשבת קלילות העשיה והדעת כלל וכלל .אך אל יוטל
מורא בליבכם עת תדעון בניית זו המלאכה מעם סבלנות המחשבה וקצב העשיה הנגזרת מעם
סבלנות המחשבה להאיר בכם עולם ומלואו אשר בקודש והוא ילווכם בחול בסמיכות נתיבכם
בעולם העשיה לתקן בו תיקונכם ולמלא שליחותכם נאמנה והקודש ילווכם בכל צעדיכם.
מבורכים אתם.
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פרק י"ד  -בנימין זאב הרצל
ומעם היותנו אור לגויים נייחד זה פרקי י"ד סימנו מעם מרים אבוקת לפיד עמנו ושיבת ציון
בכבלי רבדי נשמתו אשר רחקה מעול שמים ,אך דבקה בעול אדמת הקודש לאחד אחיו אשר
יהדותם זורמת בעורקי דמם ,לייחד שיבתם מעם עיני רוחו להצטייר מדינתו ,מדינת היהודים,
וזהו אחינו בנימין זאב הרצל ,אשר נטע משאלות לב אחיו אשר בגלותם באדמת הארץ .ומעם כל
אשר דמה ברוחו ונתממשו ציוריו מעם נסיות עליון והוא ונשמתו נתרחקה מעולה של תורה ,זהו
סימן הח"ן אשר נתן בנו אבינו שבשמים להבין אופי דרכי נתיבותיו בשזירות דברי ימי ישראל.
ואני אשר יושבי בהיכלי ובינת נשמתי יונקת אלו רזי נפלאות תבונת השם יתברך אצרך אבאר זה
הדבר אשר סימנו מעם השם נחבטה מהותו בתולדות המדינה ,עת יצר הפלגנות הטיל שורשי פועלו
וקיטב אחדות עמנו מעם יהדותנו אשר נשמת כל חי תבחר לבארה ולפרשה על פי צו נשמתו
ומצפונו אל מול אלוהיו .ואנו אשר מצווים בכבוד האדם וזכינו כי האמונה תפעם בתוככי ליבנו
ונשמתנו נצרך להשמיש זכות זו על אחינו אשר אור יהדותם וגווניו רחוקים מאור יהדותנו .אך חס
ושלום לנו לפוסלם מעם חלקם בנו .וזה סימן ח"ן השם ליראיו להבין גודל ממשיות נס מדינתנו
אשר נתלה על כתפי בן ישראל לציירו בעיני רוחו והוא רחק מתורת עמו .ובשמו טמון סוד השם
ליראיו הרצל הר-צל ההר וצילו .זהו הר המוריה אשר קדושת מרומים טמונה בו וזה צילו ,הצל
אשר ניבט בעיני רוחו להצטייר מדינתנו ,מדינת היהודים ולטעת זרע שיבת העם אל מולדתו .ולא
נגרע חלקם של עושי המלאכה אשר נתנו כתפיהם וטיב פועלם בשזירות חלומו וציורי מדינתו בעיני
רוחו ,ואף קראנום "אנשי השם" .ומעם כל אלו הדברים תבינון קדושת "נשמת כל חי בישראל"
אשר צפונות חתומים בה ונתיבה נתיב אמונתה ותיקונה מעם מהלכי עליון לשמר בנו צביון
אומתנו אף ולמרות גווני צבעיה ואופי ראיית היהדות איש כפי עוני נשמתו רוחו ונפשו אשר בו .וזו
המצווה המלווה בגדלות נפש האדם לקרב אחיו אשר איתו מעם המשותף ולא מעם המפלג .וזו
תובנתי מעם היכלי ואני בעליונים לשבח עמי בני ישראל מעם מצוינות השיתוף האהבה והערבות
הנשענים ונסעדים מעם ערכי אנוש אשר יסודותיהם נטועים בשורשי תורת ישראל .מבורכים
תהיו.
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פרק ט"ו  -איחוד אהבת המולדת ואהבת השם
ומאלו מאמרי חכמי עליון להנתן בנתיב שמע פתח עליון לתחתון אתן בכם זה סימן פרקי ט"ו
לבאר בו סגולת כנסת ישראל מעם מחמיריה ומעם מקיליה על סימן זכות שיבת ישראל לאדמתם
אשר הנאורים שבהם ידעון חוק הסדר העברי לישראל בנצרכות השעה ובנפרדות חוק דין תורה
באסמכתאות משיקות להגן קיום אומתנו מעם טבעיות העמים ומנגד מעם נסיות השם אשר בחר
בנו .וזו משיכת הקיצונים אנה ואנה ,אין בזו המשיכה לכבודה של תורה ואין בה לכבוד תפארת
המדינה על מוסדות הנהגתה .ואני בהיכלי ואומר רק זאת בעם תנותב מהות קיומה של זו מדינת
העל-נס מעם דין תורה בלבד ,בנסיגות מוסדות הנהגת המדינה ,יהיה זה חטא על פשע לחולל זה
הניסי אשר לדרכם מעם כפיית תורת ישראל הקדושה על כלל אחינו בני ישראל אשר תורת ישראל
לא האירה בם אורה בנתיב לכתם .ואתם בני התמותה ,אשר אמונתכם מפעמת בכם תדעון כי זו
מעלת האמונה מעם זכויות אבות עליכם והמה מרוקנים אלו הזכויות ותצטרכון אתם בני ישראל
אשר אור תורה מאור בכם לחלוק בהם זכויותיכם .ובכם כל אלה לא מדרך הטבעיות היא לכפות
תורת ישראל הנהגתה וכל מוסדותיה מעם דיניה וחוקיה על כלל ישראל משום סכנת ביזויה ,ולא
יוכל אורה להאיר נשמות אחינו אשר בחול בשל כוח כפיתה עליהם .ותצרך זו מלאכת שזירת
הנהגת מוסדות המדינה על פי חוקיה מיום היווסדה ובהגדרתה מדינת היהודים להיכלל בהם כלל
עם ישראל ולצידה ,להאיר בה מוסדות תורה ובתי דינה וכל הנהגתה מעם "חוט העדנה" אשר
יצרך יעבור במשיקות אלו ב' קווי ההנהגה משני צידיו וזה החוט אשר דקיקותו רבה יצרך תנועת
ההנהגות בו להטען מעם נועם הליכות ,דרך ארץ ,אהבת הזולת ואהבת השם יתברך .ואלו "חבר
מרעים להתרועע" אשר לקיצון בשני צידיו ,לא תעלה בהם מעלת "חופש הבחירה" ולא מעלת
"קידוש השם מעם תורתו" באם כוח פועלם מעם כפייתם על זולתם בני הארץ ,ועל כל אלו
הדברים תצרך דעת אנשים מלומדה ומיושבה להגן עטרת תורתנו מעם תנועות קיצון ומעם כוח
הנהגת העם אשר בחירתו מעם דעת הרוב ,ולא בכפייתה תוצלח דרכם .ומעם כל אלו כוחות
הפלגנות אשר למדינת העל-נס ,יצטרכון אנשי אמת אשר אהבת הזולת ואהבת הארץ נר לרגליהם
ואמונת השם מעם ליבם או כיפתם ומעם דרכה אל ליבם לאסוף אלו כוחות אשר טמונים בהם
ולאחדם מעם אהבת המולדת לצד אהבת השם ,ואף כי משקל אלו ב' האהבות אינם במפלס אחד
זו אחדות הכוחות תאחדם מעם כוחם האחד אשר משקלו גדול מסך אחדותם במונים .ואלו הם
אנשי האמת אשר אהבת הזולת ואהבת הארץ נר לרגליהם ואמונת השם בדרגותיה מעם מצפונם
וליבם ידעון כי אמת פנים רבות לה מעם האדם באשר הוא .וזו האחדות מ"אמת" אשר בלב כולם
יטען כוחה מעם הטיית האוזן לזולת לשטח אמיתתו אשר היא לנגד עיניו .וימצא החוט המקשר
אלו אמיתות לתפארת המדינה ,אומתה והגנת צביונה .וזו מעלת "חופש הבחירה" להנהגת
מוסדות המדינה הינה זכויות עליון לסלק עבדות ישראל אשר לדורות מעם גלות מצרים לאורך
דורות תולדות ישראל .ועל כל אלה הדברים אומר אחיי בני הארץ לעטור תורת השם על ראשכם
מעם נועם הליכותיה ומרכוזה מעם קצוות לא לה ולשמר כבודה מעם כבוד הנהגת המדינה ולא
תכבה להבה זו ולא להבת אחותה מעם פרצי רוחות וסערות קיצון אשר אינן לכבוד המדינה ולא
לכבוד תורת ישראל .מבורכים תהיו.
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פרק ט"ז  -צלם התיקון
בפקוח עיני צדיקים לסנגר ישראל ,בעת צער יד השם עליהם ,תאיר זו הנקודה האמונית אשר
בנשמת חכמי ישראל אשר לעליונים להחכימה מעם כיסא הכבוד למשוך צער ידו על ישראל
ויבטלו אלו הגזרות אשר נתלו בידו .וזה פרקי ט"ז סימנו אאיר בכם בני ישראל אופן גלוי הנסתר
מעם תחינות עליונים לשמר קיומכם בטוב ונחת על אדמתכם .וזהו התיקון הנסתר מעם תיקון
נשמתכם בפרטיותה ויקרא "צלם התיקון" אשר מלווה נשמות ישראל מאז מעמד קבלת תורתו
באשר נשמות ישראל כולן בנוכחה צלמם לקבל עדות ישראל מעם תורתו .וזהו "צלם התיקון"
הינו תיקון נשמות ישראל מעם צלמם אשר לנשמות ישראל בערבות אחים המה כל נשמות ישראל.
וזהו "צלם התיקון" יעיד בו אחדות נשמותיכם מעם "עבודת המידות" בכללות ישראל וזהו אחד
מיני תיקונים אשר בנשמת ישראל" .צלם התיקון" הוא אשר יעיד בעליונים נגזרת יד השם אשר
על עם ישראל מעם מידת הרחמים ובעם מידת הדין .ומעם כל אלה הדברים תבינון בני עמי
אסופת פועלכם במדינת הנס אשר נתנה לכם להאיר "ערבות ישראל" מעם "עבודת המידות"
להתכנסות קצוות היריעה למרכזה לשבח יהדותכם וצלם אלוהים מאיר בכם .ומול כל אלה
הדברים אין בפי תוכחה על דורכם חס ושלום כי אם שבח להשם אשר זיכנו כי זהו פני הדור
לתפארת עמו ותפארת מדינתו .ואני בהשקיפי עליכם אומר זאת מעדות ועל דעת חכמינו גדולי
ישראל לשבח גדולת עמנו אשר התקבצון מגלותם ,גלות גופם וגלות נשמתם לעורר שיבת ציון מעם
שיבת דרכם למקורות אמונתם וכל אחד יעיד זו השיבה עליו מעם דרכו ופועלו וזהו כוח
ההתכנסות מעם כוח ההתפשטות אשר לדורכם דור ילידי המדינה ,לנפוש גופו בארצות תבל ובאלו
נתיבים רחוקים מארץ הקודש ללכוד נפש נשמתם בכמיהה לאלוהיהם והוא בינות ליבם ונשמתם
ואופן "ראי-יה" נגלה בהם בארצות רחוקות .זה הדור אשר מאן קבלה בלא "חקירה" וזו
ה"חקירה" רקח-יה' בנשמתם ,להאיר נשגבותו אל מול פלאי עולם והמה רחוקים מאדמתם .זה
הדור אשר שיבר תקרת גובהו מעם דרכי נשמתו אשר נתוולדה אל תוך הניסי להבין גלות הלב
והוא על אדמתו .זה הדור אשר עצימות נשמתו אשר נטולת תיקון אדם הראשון ,נתפנו חלקי
נשמתו למילוי זה החלל הנותר מעם הסתלקות התיקון למלאו מעם נשגבות השם דרך טבעיות
שכלם הישר בינות שכלם הנסי .זה הדור אשר יביע אומר דבריו ואין מורא הגלות בליבו עת נטע
בנשמתו אלוהיו חופש ודרור כל החפץ ליבו והוא בינות מדינתו ואדמתו משויכה לו .זה הדור אשר
מאיר "אור לגויים" מעם חכמת הפרט להאיר מדעו וכל מוצא חכמתו מעם שבעתיים מונים
מספרו ,מספר נפשותיו .זה הדור אשר עומק ועצימות אמונתו משויכה לפרטיות נשמתו ולא ישעה
לדברי אבותיו עד יחקרם ויאיר וימתח גבולם להניח בהם חותם נשמתו מעם צלם האלוהים אשר
נתן בו במלוא כובדו ועמקו ,ועד יתיר קושיותיו אשר בליבו וראשו ,ומשיצלח בכך ,תהא זו
האמונה מזוקקה כמטילי זהב אשר הסיגים נשרו ממנו .זה הדור אשר לא ידע גלות מהי ומשכך
וזו זכייתו מעם עליונים ואין מורא צל אדם עליו ותקוות תקומת מדינתו התממשה קודם היוולדו
וזו הטבעיות אשר אוחזה נשמתו מעם מדינתו יילדה בו עוז רוחו ואומץ ליבו לשמרה מכל משמר.
זה הדור בני החיל אשר על משמרת נשקם אל מול טוטפות תפיליהן לשמר שיבת ציון על אדמת
מדינתו והיא מבחינת "דברי אלוהים חיים" ואין ערעור ואין הרהור בליבו כלל וכלל על זו
הנחיצות החתומה בשורש נשמתו .וכפי השתבחה ארץ ישראל מעם יבולי אדמתה ומיני פרותיה,
ואלו הם בני הדור הזה הפירות המשובחים בינות המשובחים שבהם לתפארת אימם ,מדינתם
ואדמתם אשר רוח הקרב משמרה אותה מעם משמרת נשקם .ולא בכדי זה הדבר להבין גודל
עצימות זה הדור מעם כליו ואופן הנתיב אשר בחרו רגליו להלך בו .וזו ערבות ישראל ואהבת
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ישראל תיתן אותות שימורה ותהילתה מעם בני החיל אשר כיפה לראשם ובין בני החיל אשר
הכיפה רחקה מהם .אלה גם אלה יקירי נשמות ישראל דבקה בהם אהבת הארץ ואהבת אחים
"ברית דמים" אשר נחתמה מעם כלי הנשק אשר קירב הלבבות ודבקו איש ברעהו .ומעם ע' שנים
לזו המולדת אשר לתפארת מדינתה ובניה ,אתן עדות דעת ליבי ונשמתי בסמיכות דעת גדולי
ישראל נחת נשמתנו מעם אלו בני ישראל ואלו בני הדור אשר לתפארת המה בתחתונים ולעליונים.
מברככם בני עמי דור המייסדים אם אלו המה פירות חזונכם אזי התממש הוא במלוא חזונו
ועצימותו ואשרי העם שאלו הם בניו .וזו צוואת עליונים לחזק בכם השורות ואהבת ישראל להיות
נחת לבוראכם אשר תפ ילת עליונים להאיר בכם מידת הרחמים והחסד אשר בו לנצח דורות
ישראל .מבורכים אתם.
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פרק י"ז  -לא לפרסום
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פרק י"ח  -קל"ח פתחים
זה אשר עולם ומלואו ברא אותם לשבח תהילתו נאיר מקשת דברי תהילת ישראל מעם י"ח פרקי
סימנו להיכלל קהל ישראל מעם עבודת מידותיו אשר מנשלת הודה והדרה מעם פורענות היצר
עליהם לקלח בהם קל"ח סתומים אשר לפתחים .וזו ערבות ישראל בחוזק צביון סמיכות ערבותם
תאיר הסתום אשר לפתחים ואלו הם קל"ח סתומים כ"לקח" מידותיהם עליהם באור נתיב
קיומם לשלח יצרם איש על אחיו לסמא זוהר אור מדינתם בעיניהם ולהוריד הנסי אשר בארציות
להתבוסס במצולות הנפש אשר רפש דבריהם המשלחים איש באחיו מותיר זה הנסי במצולות
הנפש .ואלו הם הלקחים מעם קל"ח הפתחים לסתום שפע האור האלוהי עליכם לחזק שורש
קיומכם ולסלק שונאיכם מעליכם ולבסס מעמדכם מעם זו ארצכם .וזו עבודת היצר הבוערת מעם
ה"אני" אשר מסתם בכם צלם אלוהים אשר נתן לכם להבדל מעם האדם אשר עוצם מידותיו
נשכח ממנו .וזו המטרת כוח לשונכם וחריצי פיכם איש עלי אחיו תותיר בכם סימני אלו הלקחים
הסתומים ולא תוכל נשמתכם לזהור מתוקף ערבות ישראל אשר הינה עמוד התווך לעצם קיומכם.
וכל אלו הדברים המה נסיונות אלוה ממעל לקרבכם מנסי המדינה לנס הגאולה ואלו הקלחי"ם
הסתומים מעם תיקון כלל ישראל לפותחם ולטהרם מעם ערבות ישראל אשר אין שני לה בעמי
תבל .ומעם אלו הדברים תבינון כוח אחדות ישראל "בצוקי העתים" אשר נתלים על אומתכם וכח
מפגעיכם מותיר בכם מפיגועיהם ,פגעי הנפש והגוף ,או אז כוח זה אחדותכם מסכך צריבות ופצעי
אומתכם אשר מותירים בכם צלקות החתומות על עורכם ואורכם .וזו הסתירה ,סתירת הרוח
הקיומית של כלל ישראל ,בינות בתי ישראל להתכתש איש מעם רעהו ואחיו ולייחסה "כדרך ארץ"
מעם חירות מדינתכם ,ולתת סימן באחיכם כאויב וצר וקם לכם .ברם ,כאשר יפגעו בכם ,יעור
בכם ליבכם וחמלתו וכל רחמיו על נפגעיכם ואחדותכם תהא כנזר לראשיכם .וזה הנזר לראשיכם
יעיד בכם כוחכם והוא אשר יצרך להאיר בכם דרך בן מלך איש אל אחיו ,לשמר חצובות לשונו
ולתקן כל אשר דרוש תיקון מעם האחדות ,צחות הלשון וטוהר המידות ,ולסלק הפלגנות אשר
מאיימה האחדות שהיא כוח מגינכם עליכם .וזו הערבות וזו האחדות במשנת קיומה תאיר
הקלחי"ם הסתומים לחזק אחיזתכם על אדמתכם ולא יאונה בכם רע .ומאלה תבינון "חירות
הנפש" אשר נתנה בכם בנס המדינה לשמרה ולעובדה מעם יצר האחדות הערבות ואהבת אחים
ולא מעם יצר הפלגנות והבדלנות .וזו נבדלות הדעות וגווניה מעם "חופש הבחירה" וחירות העם
על אדמתו תצרך תכוון יניקתה מעם זה כוח אחדותכם להשמע בנחת דעת בינתכם מעם אהבת
ישראל .וזו חירות הנפש וחירות העם באמיתות סגולתה מעליונים להעשות מעם "ואהבת לרעך
כמוך" ומעם אהבת המולדת לבל תאבד לכם .וזהו כוח צלם אלוהים בכם ,יאיר לכם דרך
אחדותכם וערבותכם לעד .מבורכים תהיו.

32
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פרק י"ט  -כנסת ישראל
ומאמירי אלו הפתחים לכהן ישראל בכהונת עבודתו לאלוהיו נמשיכה מקשת רבנו הקדוש אברהם
יצחק הכהן קוק זצ"ל .וזהו פרקי י"ט סימנו אייחדו מעם כנסת ישראל להאדיר כוח תבונת
הנהגתה מעם כנסת של מעלה ,זו כנסת ישראל תעיד בשבועת אמונים יושרת כהונתה ותוקף
הנהגתה מעם פעמוני היובל להכיל ימיהם בגאולת קרקעות ישראל לכונן מדינת ישראל .ואנו
היושבים במרומים מייחלים תבונת הנהגתה לשמר אורו המקיף של עם ישראל מכוח צביונו וכוחה
אשר בה עליו .זו גדולתה מעם שמים ,יעידו בה שנות קיומה מעם תפקידה ושליחותה להאיר בה
תכלית קיומה להסדיר השורות ולאחד הלבבות ואלו השניים בחשיבותם ברות כל המחלוקות וכל
הפילוגים אשר מתווספים מעם המייחלים לבטחונה ומעם המייחלים לעזבונה והמה אויבי ישראל
אשר בין שורותיה .וזה העומד לראשה ומטר לשונות רעות על כליו ופועלו ,נתנו השם לעמוד
בראשכם והוא מזרע סגולת ניצוץ בית דוד לשמר גחלת ישראל על אדמותיה וכוח רצונו בשליחותו
בכבדות כוח הנסיונות אשר עומדים לו מעליון לנתב הרוח אל מול הארציות אהבת ישראל אל מול
יצרי הנפש להורידה לאדמתה .ואין פועלו בקלילות הענין כלל וכלל .וכוח יניקתו מעם זרע אבותיו
לשמר מלכות ישראל במסווה כנסת ישראל .וכל אלו הכוחות הפועלים עליו להחלישו מעם כיסא
כהונתו ותוקף תכלית שליחותו ,נסיונות שמים המה ,להאיר בו נפקדות מלכות ישראל והוא
בשושלת מלכות דוד .ותצרך זו כנסת ישראל לחזק מוסדות קיומה וכוח בחירתה מעם רוב ישראל
לשמר זה הנסי לבל ידחק מעם הכוח המרבה אשר עליו ,בתוכו ובגבולותיו .זו כנסת ישראל תעיד
נס מדינת ישראל בטבעיות הארציות לכנס בה כ(נס)ת זה הנסי אשר ניתן ממרום .ובל יפקד כבודה
של תורת ישראל בינות כתליו להעיד על פועלו בפנימיות כתליו ,תורת ישראל אחת לעם הנבחר
אשר אחד הוא לאלוה .מבורכים תהיו.

33
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פרק כ'  -בני ובנות ישראל
ומאלה דברי האורה לישראל נאיר משנת יומנו מעם פתח עליון -תחתון לשמר כתבי בראשית
לשמר גדולתו בתחתונים .ומאלו הדברים נערוך יריעת גאולת ישראל בכלל נשמות ישראל לחתום
מקשתי בסימן כ' פרקה לעורר רחמי שמים בקרב בני ובנות ישראל לדמות בהם צלם אלוהים
אשר נסתר מעם חותם נשמתם בחלקיותם ,ואלו הם בני ובנות ישראל אשר מורא לבבם מעם
קידוש השם סתם גולל צלמו בהם .וזה המורא במשויכות כנפי השכינה אשר נתלתה בינות נשמתם
ליצרם במהופכות קרינת אורה ואלו המראות צלקו נשמתם להיקרב ליצרם .ובאלו המה הנשמות
להתיר דם אחיהם ולהוליך שולל העמים מעם פנימיות ישראל ומדינת ישראל .והמה נשמות
ישראל במחויבות השעה לקרבם לשורות ישראל ולהסיר מהם פחדם בנועם הליכות איש לרעהו
לפתח בם יראת השם מתוך שמחת הלב .ומעם כל אלו הדברים אשר למקשתי ואני בצפונות היכלי
ומשקיפי עלי אדמות ,מאיר בכם אחי בני ישראל נשמתי להלל ולשבח השם אלוהינו שאלו הם
בניו ,אשר בציר מעשיהם הקנה להם זה הנס ,נס הדורות לשבח אדמת ישראל מעם משובחי
גידוליה והמה הטובים שבפירות ישראל אשר נשתבחה בהם מדינתנו ,בניה ובנותיה אשר אהבת
המולדת במשיקות אהבת השם מאירה גחלת נר קיומכם לעולמי עד .ומברככם אני מעומק נשמתי
ונשמות כל גדולי ישראל אשר בהיכלי על תקומתכם בתוככי מדינתכם וינתבכם השם אלוהינו
ממעלה ממרומיו לשמר גחלת ישראל בתוך מדינת ישראל ליתן בכם כושר מנהיגיכם אשר
ישראליותם ויהדותם בראשם ועטרת לראשם ,להנהיגכם מעם יושרת הלב ועצימות האמונה ומוך
כבוד האדם באשר הוא אדם .ותדעון כובד משקל זה הפתח לתכלית תיקוני יושבי ההיכל בינות
תיקוני ישראל בקרב בניו ובנותיו ולחיזוק אמונת השם ובקירוב עליונים תחתונים להאיר הנס
מתוך הנסי .ואנו נמשיך לסנגר עליכם ולחזק זכויותיכם השמורים בעליונים .וישמור השם בניכם
אשר על משמר מדינתו ובניכם אשר במשמרת לימוד תורתו ולא יחסרון ולא יעדפון אלו מעם אלו
לתפארת מדינתם .ואלו כרובי השם ממעל ינתבו משמרתם עליכם ויגינוכום מכל פגע וצער עליכם.
ובטוב נתיב תיקונכם בנתיב חיזוק בריחי מדינתכם יבורכו כל מנהיגיה אשר אצילות רוחם ויושר
טוהר נשמתם ואהבת ישראל ואהבת השם כטוטפות בין עיניהם להובילכם בדרך הישר והאמת.
מבורכים תהיו.

