
پاتح الیاهوפתח אליהו  

اینچنین الیاهو هناوی شروع کرد و گفت : 

ای رب العالمین تو حدای یکتا هستی ولی نه یکتایی که می توانیم بوسیله حساب کردن ان بگوییم.

 ت,و ب,التر از هم,ه بالی,ان هس,,تی , ن,ا معلوم,,تر از ن,ا معلوم,,ان هس,,تی , ت,و و بزرگ,,ی ت,و اص,ل در فک,ر و

اندیشه ما گنجیده نمی شود . 

 ده س�فیرا ) را برای ما درست ک,ردی ک,ه م,ا انه,ا را ب,ه ن,ام تیقونתיקון توحدایی هستی که ده اصلح ( 

) עשר ספירות(   می خوانیم و تو بوسیله این ده سفیرا دنیا را اداره و رهبری می کنی , ع,الم ه,,ایی ک,,ه 

اشکار نمی گردند و عالم هایی که اشکار می گردند.  

 وبوسیله این ده سفیرا بدن درونی انسان را پوشاندی وتو حداوند متعال انها را بهم وصل می کنی و به هم

ارتباط می دهی چون تو در درون انسان وجود داری.

 هر کسی که صدمه میزند به یکی از این ده سفیرا و ارتباط بین سفیرا ه,ا را قط,ع م,ی کن,د مث,ل ای,,ن اس,ت

که از تو قطعه ای جدا کرده و صدمه زده است به هماهنگی تو. 

 این ده سفیرا اینطور به ترتیب قرار می گیرند : یکی دراز , یکی کوتاه ویک,ی متوس,ط و ت,و انه,ا را اداره

 می کنی وهیچ کس دیگری نیست که تو را اداره کن,د و ب,ر ت,و تس,لط داش,ته باش,د ن,ه از ب,ال و ن,ه از پ,ایین

ونه از دو طرف . برای انها پوششی تهیه کرده ای که از انجا نشاماها به درون انسانها فرو می روند .

 خواندهתיקון  بوجود اوردی که انها این نشاما ها را می پوشانند که اینچنین در גופים)وچندی بدن/جسم (

می شوند :

 יסוד :دوس,اق پ,ای , נצח והוד : مرکز ب,دن , תפארת : بازوی چپ , גבורה : بازوی راست , חסד : 

 را با ان می خوانیم  ,תורה שבעל פה) دهان که تورای حفظی (מלכות : انتهای بدن , میلی مقدس , 

 قلب که ب,ا قل,ب درک م,ی کنی,م و در م,ورد ای,ن دو س,فیراבינה : مغز که ان فکر درونی است , חכמה : 

 است ودر مورد ان نوشته شدهמלכות  כתרگفته شده " تمام نامعلومی ها از حداوند است" , تاج تعالی او 

"از ابتدای افرینش تا عافبت شرح می دهد ". وان جمجمه است که تفیلین سر را روی ان قرار می دهیم.

 م,ی باش,د و ده س,فیرا وאצילות ک,ه ان راه و مس,یر ع,الم  י-ה-ו-הعالم درونی مط,ابق اس,م حداون,د اس,ت 

 محتویاتش را سیراب میکند مثل ابی که درخت را س,یراب میکن,د و وارد تن,,ه و ش,,اخه ه,ایش  میش,,ود وان

درخت از این اب بزرگ می شود .

 ای حدای متعال تو متعال و تعالی هستی و دلیل تمام دلیل , ت,و س,یراب میکن,,ی ای,ن درخ,ت نش,اما را وب,ه

 زندگی می دهی . تو هیچ صورت و شبیهی نداری نه درونی ونه برونی .גוף) بدن (

 و تو افریدی اسمان وزمین را , خورشید و ماه و ستارگان را بیرون اوردی.  ودر زمین , درخت,ان و ب,,اغ

 و چمن و بهشت و سبزی و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهی و بنی ادم را ( افریدی ) که بدانند



 و بشناسند عالم تعالی را . وچگونه عالمهای بال و پ,ایین ب,ا انه,ا رفت,ار و عم,ل کنن,د و چگ,ونه بشناس,ند از

عالم بال و عالم پایین و هیچکس نیست که از تو چیزی بداند.

تو یکتا هستی در عالم بال و عالم پایین و تو عالی و متعال هستی بر همه و اقای همگان هستی .

 هر سفیرا اسم واضح و اشکاری دارد که  به این اسم  فرشتگان خوانده می شوند. وتو حداون,د متع,ال اس,م

 واضح و اشکاری نداری چون تو حامل و شامل تمام اسمها هستی وت,و تکمی,ل کنن,ده هم,ه هس,تی , ووق,تی

که تو از انها دور می شوی تمام اسمها مثل بدن بدون نشاما باقی میمانند .

 تو حدای متعال تو دان,ا هس,تی ول,ی ن,ه ان دان,ایی ک,ه اش,نای (م,ا) اس,ت, ت,و بین,ا هس,نی ول,ی ن,ه ان بین,ا ک,ه

معقول و اشنا است . محل معینی نداری مگر اینکه برای اشکار کردن نیرو و قدرتت بر بنی ادم . 

 ونشان دادن به انان که چگونه دنیا اداره میشود با  دین و رحمت که انان صدق و قضاوت هستند بر طبق

اعمال بنی ادم .

  س,,لطنت مق,,دس , ت,,رازویצדק) س,,تون می,,انی , ص,,داقت (משפט) ش,,جاعت اس,,ت , قض,,اوت (דין)دی,,ن (

نشانه بریت میلی مقدس.(הין צדק ) دو تکیه گاه حقیقت , پیمانه صداقتמאזני צדק) صداقت (

 همه اینها برای نشان دادن اینکه چگونه دنیا اداره می شود ولی تو حدای متعال تو ص,دق وص,داقت معی,ن

  باش,,د و اص,,ل(רחמים)باش,,د و قض,,اوت معین,,ی ن,,داری ک,,ه اورحم,,ت דין) واش,,نایی ن,,داری ک,,ه او دی,,ن (

 اینگونه صفات را نداری (هیچ ص,,فتی را نمیت,وان ب,ه حداون,د نس,بت داد) . برخی,ز رب,ی ش,,معون و کلم,ات

 بوسیله تو تازه گردند زیرا اجازه اش,کار ک,ردن رازه,ای ع,الم ب,ال ب,ه دس,ت ت,و داده ش,ده اج,ازه ای ک,ه ت,ا

حال به هیچ بنی ادم دیگر داده نشده است .

 برخاست ربی شمعون شروع کرد و گفت : ب,رای ت,و اس,ت حداون,د متع,ال بزرگ,ی و ش,جاعت و افتخ,ار و

 ابدیت وشکوه و تم,ام اس,مان و زمی,ن . ب,رای ت,و اس,ت س,لطنت و ت,و ب,التر از هم,ه هس,تی . ای ع,الم ب,ال

 רעיה מהימנא = משהگ,,وش کنی,,د , ای ش,,ما ک,,ه در ح,,برون خوابی,,ده ای,,د ( س,,ه پ,,دران) و چوپ,,ان امی,,ن (

 از خوابتان بیدار شوید . ای خفتگان خاک  بلند شوید و سرود بخوانید و اینها ص,دیق ه,ایی هس,,تندרבינו) 

 که در موردشان گفنه شده : " من خوابیده ام اما قلبم بیدار است " و انها مرده نیستند وبرای این گفته ش,,ده

بیدار شوید و سرود بخوانید .

  بی,دار ش,وید و ترن,م س,رایید ب,رای بی,دارאברהם,יצחק,יעקב)ای چوپ,ان امی,ن(موش,ه ربن,و) ت,و و پ,دران (

 ش,,خینایی ک,ه در گ,الوت خوابی,ده اس,ت . چ,ون تاح,ال تم,ام ص,دیق ه,ا همگ,,ی درازשכינה) کردن ش,خینا (

کشیده اند و خواب در سوراخهای چشمانشان است .

 فورأ شخینا سه صدا می اورد برای چوپان امین ( موشه ربنو) و به او می گوید : برخیز ای چوپان امی,,ن

אלי"  (שיר השירים)קול דודי דופק که در مورد تو گفته شده : "   " صدای در زدن دوستم در اس,تانه م,,ن 

  باز کنפתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי " "شنیده میشود " با چهار حروف خودش , و بگو به انها  :"

 زیرا گناهت تمام وپ,اک ش,ده اس,ت ای دخ,تر ص,یون و در را ای خواهرم ,همسرم, زوجه ام, طاهره ام " 

دیگر تورا به گالوت نمی فرستم . 



 (پ,راز ش,بنم ش,ده) ؟  اینک,هנמלא טל ب,ه چ,ه معنیس,ت " ک,ه س,رم پ,ر ش,ده از ش,بنم שראשי נמלא טל " 

 خداوند مقدس به او گفت :" تو ای صیون فکر می کن,ی از وق,,تی ک,ه بی,ت همیق,داش خ,راب ش,ده م,ن رفت,م

 بال در خانه ام و داخل مسکنم شده ام؟ نه اینچنین نیست , من بال درخ,انه ام نم,ی روم تم,ام ان زم,,انی ک,ه

تو در گالوت هستی و این نشانه اش است که سرم پر از شبنم شده است .

 اس,ت ( مط,ابقטל" کاملی و زندگی شخینا مط,ایق کلم,ه ش,بنم ".  در گالوت است השכינاز ה " حرف "

 ول,ی ح,رفיוד , הא, ואו  ) که او حروف اسم خداوند هستند یعنی ح,روف 39حساب حروف גימטריה 

 در گالوت است و به حساب نمی اید پس چنین حساب می شود بر طبق گیمتریا  :ה)اخری شخینا (

 .13= 6+1+6 , ואו = 6 =1+5 , הא = 20 =4+6+10יוד =  

= شبنم , که شبنم شخینا را پر می کند از  چشمه عالمهای بال. = טל  39=20+6+13

 موش,,ه ربن,,و و پ,,دران ب,,اרעיה דהימנא (بع,,د از انک,,ه ش,,خینا ب,,ا س,,ه ص,,دا موش,,ه را بی,,دار میکن,,د) ف,,ورأ 

اوبرخواهند خاست.

 .אמן ואמן تا اینجا راز یکتایی او . متبارک است حداوند تا ابد , 

       
   


