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Elias abriu

Elias Abriu

Os Segredos do Patach Eliyahu

É importante entender que esta introdução ao Tikunei Zohar é a abertura 
da Luz do Zohar. Elias tem as  chaves  para  os  mundos  superiores

 e  inferiores.  Foi- lhe  dada  a  permissão  para  ajudar  e  
ensinar  Rabbi  Shimon  e  seu filho  os  segredos  do sistema espiritual 
que regem todos os aspectos da existência.

Elias  é  Pinchas,  o  neto  de  Aharon que  foi  o  primeiro  sacerdote,  e  como 
sacerdote ele tem o poder de abrir as portas de Binah para trazer Luz de 
Chochmah sustentando nosso mundo.

"Elias  abriu"  tem a energia especial de uma chave espiritual. Quando 
lemos  ou  escaneamos  esta  meditação,  ela  nos  ajuda  a  abrir  os  canais 
espirituais que podem manifestar-se espiritualmente e materialmente. É 
bom escanear todas as manhãs, quando você acordar e se lavar, antes do 
amanhecer. Também é bom escanear 60 minutos depois do por do Sol, 
no Sábado a noite, que é o início da nova semana.

"Elias  abriu"  nos  conecta  com  o  infinito  e  com  todas  as  Sefirot.  Ele 
começa  pelo  reconhecimento  dos  mestres  dos  mundos  que  é  o 
Infinito. Abençoado seja Ele. Então, ele passa por todos os principais 
elementos do sistema divino que nos permite ser e criar.

O infinito é simples no sentido que você não pode definí-lo ou mesmo 
dar um nome, porque o próprio nome o limita apenas pelo fato de ter 
um nome.

O infinito é a causa de todas as causas, tudo o que sai dele é ocultado 
até o nível mais baixo dele, então o Infinito, abençoado seja Ele, é o 
ocultador de todos os segredos.

possa captar toda sua essência.

Elias  abriu  e  disse,  Mestre  dos  mundos,  você  é  único  e  nunca  será 
contado  (porque  não  há  ninguém  como  você)  você  é  o  Celeste  dos 
celestes, oculto de todos os segredos e não há pensamento algum que 

Texto: Zion NefeshTradução: Nícolas B. Bággio
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Tudo  c omeçou com  o  Ancião  ( יומין (עתיק   oculto  dentro  do Primeiro 
Homem  ,(אריך אנפין) que se ocultava dentro da longa face ,(אדם קדמון) 
que se escondia no Pai e na Mãe (אבא ואמא), que esteve oculto dentro 
de Zeir Anpin e Malchut. 

A Luz do Infinito, que é infinita e circular, oculta na linha reta que 
é  a  Luz da Criação,  que é  limitada pelas  Sefirot,  chamada aqui  de 
10  Tikkunim,  que  significam  as  10  correções  ou  os  10  níveis  de 
fundação os quais toda a Criação deve passar.

O Emanador emana as 10 Sefirot para restringir sua Luz Infinita, a 
fim de revelá-la como o ato da criação e o sistema espiritual. Elas são 

significa "livro, história, fronteira, contagem, número". Uma Sefirot é 
uma forma limitada do Infinito.

chamadas  de  Sefirot,  que  vem  da  raiz  hebraica ”ספר"   (SPR),  que 

Você  não  deve  pensar  em  limites  aqui  como  um  poder  limitado, 
mas  como  um  processo  que  deve  seguir  uma  sequência  de  ações 
físicas e espirituais a fim de trazer a energia que cria coisas novas 
neste mundo.

As  10  Sefirot  são  partes  do  sistema  nos  mundos  ocultos,  que  são  o 
Primeiro  Homem  (Adam  Kadmon)  e  Atzilut  (Emanação)  e  onde  foi 
revelado, que são Beriah (Criação), Yetzirah (Formação) e Asiah (Ação). 
Sem as Sefirot os mundos não poderiam receber a Luz do Infinito.

As 10 Sefirot são também um processo para ocultar a Luz do Infinito das 
pessoas. Sem essa ocultação, as pessoas não poderiam receber a Luz do 
Infinito.

Tudo é rodeado pela Luz do Infinito, abençoado seja Ele, para conectar 
as Sefirot, os mundos e todos os detalhes da Criação. A Luz Circundante 
mantém  a  identidade  de  cada  Criação  Individual,  permitindo-lhes  ter 
Luz Interior.

Todo aquele  que  através  de  suas  ações  cria  uma desconexão com as 
Sefirot, separa a Luz da Sefira e perde seu benefício positivo, porque a 
falta de Luz atrai a negatividade, que preenche o espaço.
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As  10  Sefirot  estão  dispostas  em  três  linhas  e  ordenadas  da 
seguinte  forma,  a  primeira  é  a  Coluna  da  Direita  que  inclui 
Chochmah, Chessed e Netzach. Elas estão no aspecto de Chessed 
e da bondade.

No outro lado, está a Coluna da Esquerda, que inclui Binah, Gevurah e 
Hod. É a linha do julgamento e do Desejo do Receptor.

A linha que está entre as duas,  chamada Coluna Central,  inclui Da'at, 
Tiferet  e  Yesod.  É  a  linha  da  misericórdia  e  da  verdade  que  criam  o 
equilíbrio entre as  linhas de Chessed e  Gevurah.  As linhas seguem as 
regras  das  10  Sefirot  a  partir  da  Luz  Emanada do  Infinito.  O Infinito 
está  em  constante  estado  de  doação,  Ele  não  pode  receber  ou  ser 
influenciado por nada, nem acima, nem abaixo ou em qualquer direção.

Diferentes  tipos  de  energias  foram  dadas  as  Sefirot  dos  níveis  mais 
elevados para revelar a Luz nos níveis mais baixos. A partir dos níveis 
superiores  vêm  as  almas  (Neshamah)  para  as  pessoas  e  os  corpos 
criados  para  eles  são  os  Receptores  que  restringem a  Luz  através  do 
sistema  das  10  Sefirot,  que  são  Keter,  Chochmah,  Binah,  Chessed 
(Gedulah), Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yessod e Malchut.

O que é revelar? 
A luz do Sol brilha em todo o nosso sistema solar. Podemos ver a fonte, 
mas não podemos ver a luz a não ser que seja refletida em um objeto. A 
reflexão é uma expressão limitada da luz original.

As  Sefirot  são  chamadas  por  nomes  que  definem  a  Luz  que  elas 
representam no corpo nesta ordem; Chessed - Braço Direito - Coluna da

 Direita  -  a  energia  de  fazer  o  bem  e  compartilhar,  Gevurah  -  Braço 
Esquerdo -  Coluna da Esquerda -  a  energia  do desejo de receber  e  do 
julgamento.

Para  aqueles  que  entendem;  o  círculo  deu  Luz  a  linha  e  a 
linha  não  pode  dar  de  si  para  o  círculo  que  a  criou.  Como  a 
linha  contém  a  essência  do  círculo,  ela  pode  criar  novos 
círculos  que  transformaram  a(s)  linha(s)  através  de  seis 
níveis, depois de passar pelos três níveis superiores.
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Tiferet – Tórax – Coluna Central – a energia que equilibra a direita e 
a esquerda. Misericórdia
Netzach  e  Hod  –  Ambas  as  pernas  –  fluindo  a  energia  das 
Sefirasacima  deles.  Na  perna  Direita  flui  a  energia  de  Chessed  e  na 
perna Esquerda flui a energia de Gevurah.

Yessod – O órgão sexual e a parte inferior do corpo, ele se conecta com
 toda a energia que vem antes dele é a marca da aliança, que é o poder 
de canalizar a Luz dos Mundos Superiores no Inferior e criar a vida.

Malchut  –  não  representa  a  energia  da  Luz  diretamente,  mas  é  uma 
expressão da Luz de cima - os Pés quando se movem e a Boca quando 
fala é Malchut. 

A Torah  Oral é também chamada de Malchut porque ela sai da boca e 
revela a energia do oculto.

Depois  de  descrever  as  7  Sefirot  pequenas,  Elias  descreve  as  três 
primeiras.

Chochmah é o Cérebro e o processamento do pensamento. Binah é onde 
o coração entende. Binah é o lado esquerdo do cérebro, aqui é onde Elias 
fica  e  também  é  o  local  onde  sua  Luz  é  revelada.  Sabemos  que  o  lado 
esquerdo do Cérebro é responsável por todas as nossas ações através do 
seu poder de compreensão (Binah significa compreender em hebraico). 
O coração é a  "junção" da Luz Interior do corpo.  As quatro câmaras se 
referem  ao  Tetragrama.  Ela  mantém  a  alma  presa  ao  corpo,  porque 
quando o coração para, a alma abandona o corpo. Elias fica em Binah no 
coração,  porque  também  conecta  com  as  três  superiores  e  as  sete 
inferiores, e o coração é a conexão entre o espiritual (três superiores) e o 
corpo.  Quando  o  Cérebro  para  o  coração  não  pode  passar  o  fluxo  de 
energia que vem de cima.

Keter (significa Coroa) é a coroa de Malchut (significa Reino). Como não 
há Coroa sem um Reino, então Keter é sempre conectada com Malchut. 
Devido a esta relação entre Keter e Malchut,  o fim é sempre conhecido 
no princípio.
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Keter é também o significado do Tefilin que tem quatro câmaras com 
um texto da Torah, é como um cinto que envolve o Crânio.  O cinto, 
em seguida, é dividido em duas partes descendo na frente do corpo, a 
da esquerda vai para o coração trazendo a Luz de Chochmah e Binah e
 a direita vai para o comprimento total do Tórax.

A Luz Interior do corpo é יודהאואוהא, nome מה, igual a Adam (homem),
.אדם   Esta  Luz  é  refletida  a  imagem  de  Atzilut  (Emanação)  e  uma 

continuação da Luz do Infinito,  abençoado seja Ele.  Este é o segredo 
do  que  foi  dito  em  Bereshit  (Gênesis):  "Façamos  o  homem  a  nossa 
imagem
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הוּ  -   ַתח ֵאִלּיָ  ּפָ

 

הּו ְוָאַמר  .1 ַתח ֵאִלּיָ ן, ּפָ ּבָ ַאְנּתְ הּוא ָחד ְוָלא ְבֻחׁשְ , ִרּבֹון ָעְלִמין ּדְ
ִאין ל ִעּלָ ָאה ַעל ּכָ ל ְסִתיִמין, ַאְנּתְ הּוא ִעּלָ ָבה , ְסִתיָמא ַעל ּכָ ֵלית ַמֲחׁשָ

ָלל ִפיָסא ָבְך ּכְ  ּתְ

 

ּקּוִנין .2 ר ּתִ יַקת ֲעׂשַ ר ְסִפיָרן, ַאְנּתְ הּוא ְדַאּפִ , ְוָקִריָנן לֹון ֲעׂשַ
ָלא  ְלָייןְלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ּדְ ְלָיין, ִאְתּגַ ִאְתּגַ ּוְבהֹון , ְוָעְלִמין ּדְ

א ֵני ָנׁשָ ִסיַאת ִמּבְ יר לֹון, ִאְתּכְ ַאְנּתְ , ּוְמַיֵחד לֹון, ְוַאְנּתְ הּוא ְדָקׁשִ ּוְבִגין ּדְ
ָגאו ר, ִמּלְ ין ֲעׂשַ ַאְפֵריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאּלֵ ל ָמאן ּדְ יב ֵליּה , ּכָ ֵ ִאְתַחׁשּ

ִאּלּו ַאְפֵר  ךְ ּכְ  יׁש ּבָ

 

ִסְדָרן .3 ר ְסִפיָרן ִאיּנּון ָאְזִלין ּכְ ין ֲעׂשַ ְוַחד , ְוַחד ְקִצר, ַחד ֲאִריךְ , ְוִאּלֵ
ינּוִני ַאְנִהיג ָלךְ , ְנִהיג לֹוןְוַאְנּתְ הּוא ְדאַ , ּבֵ ָלא ְלִעיָלא ְוָלא , ְוֵלית ָמאן ּדְ

ל ִסְטָרא א ְוָלא ִמּכָ  ְלַתּתָ

 

ִקיַנת לֹון .4 ין ּתְ א, ְלבּוׁשִ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ ְרִחין ִנׁשְ ְייהּו ּפָ ִמּנַ ה , ּדְ ְוַכּמָ
ִקיַנת לֹון ְמַכְסָיין ֲעֵליהֹון, גּוִפין ּתְ ין ּדִ י ְלבּוׁשִ ִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלַגּבֵ  .ּדְ

ָּיהּו ל ִ Elias Abriu  ָּפַתח א -ֵ

Elias Abriu

Elias abriu e disse, Mestre dos mundos, você é único e não pode 
ser  contado,  você  é  o  Celeste  dos  celestes,  oculto  de  todos  os 
segredos e não há pensamento algum que possa captar toda sua

 essência.

Você trouxe dez correções que  chamamos  de  Dez  Sefirot,  para 
estabelecer o comportamento dos mundos ocultos que não podem 
ser revelados e mundos que podem ser revelados. Dentro deles você
 escondeu-se  dos  seres  humanos.  Você  conecta  e  unifica  eles.  E 
porque você é o interior  deles,  quem se separar de qualquer uma 
das dez conexões é como se estivesse se separando de você.

As  dez  Sefirot  seguem  esta  ordem  -  um  longo,  um  curto  e  um 
médio - e você controla elas. Não há nada que controle você, nada 
acima e nada abaixo, e nada em qualquer um dos lados.

Você os vestiu com roupas, através das quais as almas entram nas 
pessoas. Você  preparou corpos para eles, isto é, chamou corpo as 
roupas que os cobrem.

P á g i n a
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ִתּקּוָנא ָדא .5 רֹוָעא ְיִמיָנא, ְוִאְתְקִריאּו ּבְ בּוָרה ְדרֹוָעא , ֶחֶסד ּדְ ּגְ
ָמאָלא ְפֶאֶרת ּגּוָפא, ׂשְ ֵרין ׁשֹוִקין, ּתִ גּוָפא אֹות ִויסֹוד ִסּיּוָמא ְד , ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ

ִרית קֶֹדׁש  ה ָקִריָנן ֵליהּ , ּבְ ַעל ּפֶ ּבְ ה ּתֹוָרה ׁשֶ  .ַמְלכּות ּפֶ

 

ָגו .6 ָבה ִמּלְ ב ֵמִבין, ָחְכָמה מֹוָחא ִאיהּו ַמֲחׁשָ א ּוָבּה ַהּלֵ יָנה ִלּבָ , ּבִ
ִתיב  ֵרין ּכְ ין ּתְ רֹות ַליהו )דברים כט כח(ְוַעל ִאּלֵ ְסּתָ  .ו''ה אלהינ''ַהּנִ

 

ֶתר עִ  .7 ֶתר ַמְלכּותּכֶ ַמר , ְליֹון ִאיהּו ּכֶ יד  )ישעיה מו י(ַוֲעֵליּה ִאּתְ ַמּגִ
ית ַאֲחִרית א ִד , ֵמֵראׁשִ יְוִאיהּו ַקְרַקְפּתָ ִפּלֵ  ּתְ

 

ָגו ִאיהּו יו .8 ִאיהּו אַֹרח ֲאִצילּות, א''ו ה''א וא''ד ה''ִמּלְ ְקיּו , ּדְ ִאיהּו ׁשַ
ְדרֹועֹוי ְוַעְנּפֹויְדִאיָלָנא  ֵקי ְלִאיָלָנא, ּבִ א ְדַאׁשְ ַמּיָ ְקיוּ , ּכְ ַההּוא ׁשַ י ּבְ  .ְוִאְתַרּבֵ

 

ת ָהִעּלֹות, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים .9 ּבֹות, ַאְנּתְ הּוא ִעּלַ ת ַהּסִ ֵקי , ִסּבַ ַאׁשְ ּדְ
ַההּוא ְנִביעוּ  ָמָתא ְלגּוָפא, ְלִאיָלָנא ּבְ ִנׁשְ ְדִאיהּו , ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ּכְ

ים ְלגּוָפא ל מַ , ַחּיִ יֹוְקָנא ִמּכָ ְמיֹון ְוֵלית ּדִ ָגו ּוְלָברּוָבְך ֵלית ּדִ ּלְ  .ה ּדִ

Elias Abriu

Nesta  correção,  eles  são  chamados,  braço  direito:  Chessed  e 
Gevurah,  braço  esquerdo:  Tiferet,  corpo:  Netzach,  duas  pernas: 
Yessod que é a parte inferior do corpo, a marca da santa aliança e 
Malchut a boca, a qual chamamos de Torah Oral.

Chochmah, o Cérebro, é o pensamento interior. Binah, o coração, 
e dentro dele o coração entende. Destes dois é dito, “O oculto é 
para YHVH Eloheinu.” (Deuteronômio 29:28).  

Keter  Celestial  é  a  coroa  de  Malchut.  É  dito  sobre  isso:  "...é 
anunciado o fim desde o princípio" (Isaías 46:10), e é o crânio para o
 Tefilin

Do  seu interior  está ,יוד-הא-ואו-הא   que  é  o  caminho  de 
Atzilut,  é  o  alimento  da  árvore  com  seus  braços  e  ramos,  assim 
como a água que irriga a árvore e cresce por ela.

Mestre dos mundos, você é o Celeste dos celestes, a causa de todas 
as  causas.  Você  traz  a  água  para  a  árvore  desde  a  primavera,  a 
primavera é como uma alma para o corpo, que é a vida para o corpo. 
Não  há  imagens  suas,  nem  desenho  da  forma  de  tudo  o  que  está 
dentro ou fora.

P á g i n a
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א ְוַאְרָעא .10 ַמּיָ א , ּוְבָראָת ׁשְ א ְוִסיֲהָרא ְוכְֹכַבּיָ ְמׁשָ הֹון ׁשִ יַקת ִמּנְ ְוַאּפִ
ֵלי ין ְוֵחיָוון ְועֹוִפין ְונּוִנין , ּוַמּזָ ּבִ ָתא ְדִעֶדן ְוִעׂשְ ִאין ְוִגּנְ ּוְבַאְרָעא ִאָלִנין ְוִדׁשְ
אּוְבֵני נָ  ִאין, ׁשָ מֹוְדָעא ְבהֹון ִעּלָ ּתְ ִאין, ְלִאׁשְ ִאין ְוַתּתָ הֹון ִעּלָ , ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון ּבְ

ֵאי ֵאי ְוַתּתָ מֹוְדָעאן ֵמִעּלָ ּתְ ָלל, ְוֵאיְך ִאׁשְ ְך ּכְ ָיַדע ּבָ ) ב''דף יז ע(. ְוֵלית ּדְ
ֵאי ֵאי ְוַתּתָ ִעּלָ ְך ֵלית ְיִחיָדא ּבְ אְוַאְנּתְ ִאׁשְ , ּוַבר ִמיּנָ מֹוָדע ָאדֹון ַעל ּכֹּלָ  .ּתְ

 

ם ְיִדיעַ  .11 ל ַחד ִאית ֵליּה ׁשֵ ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו , ְוָכל ְסִפיָרן ּכָ
א ם ְיִדיעַ , ַמְלָאַכּיָ ָמָהן, ְוַאְנּתְ ֵלית ָלְך ׁשֵ א ָכל ׁשְ ַאְנּתְ הּוא ְמַמּלֵ ְוַאְנּתְ , ּדְ

הוּ  ֻכּלְ ִלימּו ּדְ הֹון, הּוא ׁשְ ק ִמּנְ ּלֵ ְסּתַ הוּ , ְוַכד ַאְנּתְ ּתִ ּלְ ֲארּו ּכֻ ּתָ ָמָהן  ִאׁשְ ׁשְ
ָמָתא ָלא ִנׁשְ גּוָפא ּבְ  .ּכְ

 

ָחְכָמה ְיִדיָעא .12 ים ְוַלאו ּבְ יָנה , ַאְנּתְ ַחּכִ ַאְנּתְ הּוא ֵמִבין ְוָלא ִמּבִ
מֹוְדָעא ּתּוְקָפְך ְוֵחיָלְך ִלְבֵני , ְיִדיָעא ּתְ א ְלִאׁשְ ֵלית ָלְך ֲאַתר ְיִדיָעא ֶאּלָ

א ִדיָנא ּוְבַרֲחֵמיּוְלַאֲחָזָאה לֹון אֵ , ָנׁשָ ְדִאינּון ֶצֶדק , יְך ִאְתַנֵהיג ָעְלָמא ּבְ
ט ּפָ א, ּוִמׁשְ ְבֵני ָנׁשָ פּום עֹוְבֵדיהֹון ּדִ  .ּכְ

 

ין ִאיהּו ְגבּוָרה .13 ט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּדִ ּפָ ֶצֶדק ַמְלכּוָתא , ִמׁשְ

Elias Abriu

Você criou os céus e a terra,  trouxe o Sol  e a Lua,  os planetas e as 
constelações  do  Zodíaco.  Na  terra,  árvores  e  grama;  no  Jardim  do 
Éden, animais, aves e peixes; e os seres humanos para que vissem o 
reflexo do Celeste e como os superiores e inferiores se comportam. E 
como  os  superiores  adquiriram  dos  inferiores.  E  ninguém  tem  o 
conhecimento que você tem de tudo. Além de você, não há ninguém 
nos mundos superiores e inferiores. Você é o mestre de tudo.

E  cada  Sefirot  tem  um  nome  conhecido,  e  nelas  os  anjos  foram 
chamados. Você não sabe o nome porque preencheu todos os nomes, e
 você é a conclusão de todos eles. E quando você remover-se deles, os 
nomes serão deixados como um corpo sem alma.

Você é sábio, e não em uma sabedoria conhecida. Você entende, e 
não  em  uma  compreensão  conhecida.  Você  não  tem  um  lugar 
conhecido, mas pode ser encontrado com sua força e vigor. Para os

 filhos dos homens, você mostrou como o mundo é executado com 
julgamento  e  misericórdia,  que  são  a  justiça  e  as  leis  de  acordo 
com as ações dos homens.

P á g i n a
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א יׁשָ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוטמֹ , ַקּדִ ִרית, אְזֵני ֶצֶדק ּתְ א , ִהין ֶצֶדק אֹות ּבְ ּכֹּלָ
ִאית ָלְך ֶצֶדק ְיִדיָעא ְדִאיהּו , ְלַאֲחָזָאה ֵאיְך ִאְתַנֵהיג ָעְלָמא ֲאָבל ַלאו ּדְ

ט ְיִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי, ִדין ּפָ ָלל, ְוַלאו ִמׁשְ ין ִמּדֹות ּכְ ל ִאּלֵ  .ְוַלאו ִמּכָ

 

ין ַעל ְיָדךְ  .14 ְמעֹון ְוִיְתַחְדׁשּון ִמּלִ י ׁשִ ָהא ְרׁשּוָתא ִאְתַיִהיב , קּום ַרּבִ ּדְ
ָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְיָדךְ  ָאה לְ , ָלְך ְלַגּלָ ָלא ִאְתַייִהיב ְרׁשּו ְלַגּלָ ׁשּום ַמה ּדְ

ַען ר ַנׁש ַעד ּכְ  .ּבַ

 

ַתח ְוָאַמר .15 ְמעֹון ּפָ י ׁשִ בּוָרה וכו''וְלָך יה, ָקם ַרּבִ דּוָלה ְוַהּגְ ' ה ַהּגְ
ֶחְברֹון, )ה א כט יא''ד( ִמיִכין ּדְ ָמעּו ִאינּון ּדְ ִאין ׁשְ ָיא ְמֵהיְמָנא ְוַרעִ , ִעּלָ

ַנְתכֹון ְ נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר , ִאְתָערּו ִמׁשּ ין ִאינּון , )ישעיהו כו יט(ָהִקיצּו ְוַרּנְ ִאּלֵ
ְטָרא ְדהַ  א ְדִאינּון ִמּסִ יַקּיָ ּה ַצּדִ ַמר ּבָ י  )שיר ה ב(הּוא ְדִאּתְ ָנה ְוִלּבִ ֲאִני ְיׁשֵ

נּו וכו, ְוַלאו ִאינּון ֵמִתים, ִער הֹון ָהִקיצּו ְוַרּנְ ַמר ּבְ א ִאּתְ  'ּוְבִגין ּדָ

 

ַער ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ַרעִ , ָהִקיצּו ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן .16 ָיא ְמֵהיְמָנא ִאּתְ
ָגלּוָתא ָנה ּבְ א ְדִאיִהי ְיׁשֵ ִכיְנּתָ הוּ , ְלִאְתָערּוָתא ִדׁשְ ּלְ א ּכֻ יַקּיָ ַען ַצּדִ ַעד ּכְ  ּדְ

יְנָתא ְבחֹוֵריהֹון ִמיִכין ְוׁשִ ִכיְנּתָ . ּדְ ד ְיִהיַבת ׁשְ י ַרעִ ִמּיָ ַלת ָקִלין ְלַגּבֵ ָיא א ּתְ
ַמר , ָיא ְמֵהיְמָנאְוֵייָמא ֵליּה קּום ַרעִ , ְמֵהיְמָנא  )שיר ה ב(ְדָהא ֲעָלְך ִאּתְ

יֵליהּ  ע ַאְתָוון ּדִ ַאְרּבַ אי ּבְ ְתִחי ִלי , הֹוןְוֵייָמא בְ , קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ְלַגּבָ ּפִ

Elias Abriu

Julgamento  é  Gevurah,  Leis  é  a  Coluna  Central;  Justiça  é  o  Santo 
Malchut; A Escala da Justiça são as duas colunas da verdade, e justiça 
é  o  sinal  da  aliança.  Tudo  foi  feito  para  mostrar  como  o  sistema 
funciona, mas não que você tenha conhecido justiça como julgamento,

 ou leis como misericórdia, e nenhum desses atributos.

Levanta-te Rabi Shimon, e renova essas coisas através de suas ações 
pois  a  permissão  foi  dada  para  revelar  os  segredos  ocultos,  a 
permissão de revelar o que não foi revelado a nenhum outro homem 
até agora.

A rosa de Rabi Shimon abriu e disse: "Para você, YHWH a grandeza, o 
poder..." (1 Crônicas 29:11). Entes sobrenaturais eu ouvi. Aqueles que 
dormem no  Chevron  e  o  Pastor  Fiel,  acordem de  seu  sono,  parem de 
dormir  e  alegrem  os  habitantes  da  Terra.  Esses  são  os  justos  que 
estavam  do  lado  de  quem  dizia,  "Eu  durmo,  e  meu  coração  está 
acordado..."  (Cântico  dos  cânticos  5:2),  e  eles  não  estão  mortos.  Por 
causa deles se dizia, "Acordai e regozijai-vos..." (Isaías 26:19).

P á g i n a
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ִתיֲאחֹוִתי ַרעִ  ת ִצּיֹון, ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ם ֲעֹוֵנְך ּבַ ָהא ּתַ לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך , ּדְ
 ).איכה ד כב(

 

י ִנְמָלא .17 רֹאׁשִ א , )שיר ה ב(ָטל  ׁשֶ א ָאַמר קּוְדׁשָ ַמאי ִנְמָלא ָטל ֶאּלָ
ִריְך הּוא א ְדָעאְלָנא , ּבְ ׁשָ י ַמְקּדְ יַבת ְדִמּיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ַאְנּתְ ֲחׁשִ

ֵביָתא ִדיִלי ּוָבא, ּבְ ְדָלא ָעאְלָנא ָכל ִזְמָנא ְדַאְנּתְ , ַלאו ָהִכי, ְוָעאְלָנא ְבִיׁשּ
ָגלּוָתא י ִנְמָלא ָטל ֲהֵרי ָלךְ , ּבְ רֹאׁשִ א ְבָגלּוָתא''הֵ , ִסיָמָנא ׁשֶ ִכיְנּתָ , א ׁשְ

ִאין, ל''טָ  ָכל ְמקֹוִרין ִעּלָ ִביעּו ּדְ א ִמּנְ ִכיְנּתָ ִאיהּו ַמְלָיא ִלׁשְ ד ָקם , ּדְ ִמּיָ
יהּ , ָיא ְמֵהיְמָנאַרעִ  ין ִעּמֵ יׁשִ  .ַוֲאָבָהן ַקּדִ

 

אן ָרָזא ְדִיחּוָדא  .18 ָתא ַקְדָמָאה ְדִסְתֵרי . ַעד ּכַ ָרׁשָ אן ְוֵאיֵלְך ּפָ ִמּכַ
 . אֹוַרְייָתא

 

Elias Abriu

Pastor Fiel, acorde, você e os patriarcar para despertar a Shechinah que
 está dormindo no exílio. Até agora, todos os justos dormem, dormem 
com suas argolas.  A Shechinah então deu três  vozes ao Pastor  Fiel  e 
disse-lhe: "Levanta-te, pastor fiel, porque como foi dito "a voz do meu 
amado bate..."  (Cântico  dos  cânticos  5:2)  para  mim com suas  quatro 
letras. E com elas se disse "Abra para mim, minha irmã, minha esposa, 
minha  pomba  pura..."  (Cântico  dos  cânticos  5:2)  porque  "Seus  erros
 não são mais considerados, filha de Sião, Ele não vai prolongar o seu 
exílio..." (Lamentações 4:22).

"...minha cabeça está coberta de orvalho..." (Cântico dos cânticos 5:2). O
 que é "coberta de orvalho"? E o Santo, abençoado seja Ele, disse, você 
pode pensar que, desde o dia em que o Templo Sagrado foi destruído, 
entrei  na  minha  casa  e  morada,  mas  não  foi  assim.  Não  vou  entrar 
enquanto você estiver no exílio. Aqui está o seu sinal, "Minha cabeça está

א ִאיִהי  ''ְוה ּיהו יו''ד ה''א וא''ו,  ִ א ָ טל, ְוָדא ּיהו ִ א ְ וַחִּיים ִּדיָלּה ּימו ִּדיָלּה ְׁשִל
ן ּבַ ְסִליקּו ַאְתָוו ן ְלֻחׁשְ ָ ט ''ל, ֶאָּלא יו''ד ה''א וא''ו, ִדּ ּחוְׁשַּבן ֵ מ ְינָּתא ְדָלא ְׁשִכ

 coberta de orvalho".  הא  é a Sechinah no exílio, a sua conclusão e a sua
 vida é o "orvalho" טל,  que é  יוד-הא-ואו  e a soma das letras é 39 טל, 
orvalho. Ele enche a Shechinah da fonte de todas as emanações celestes.
 E o Pastor Fiel levantou-se juntamente com os patriarcas.

Até  este  ponto  foi  o  segredo  da  unificação.  Daqui  em  diante  a 
primeira porção da Torah oculta, o Zohar Tikkunei.

P á g i n a
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