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 שני הגילויים שיגלה משיח
לא " גם אור ההשתוות, הנקרא ואלוי של משיח בפנימיות היעיקר הג ,כפי שכבר בורר

 הוא ענין ההשתחוות עמוק .הם שוויםהדברים ממילא אין דעת המבדלת, ו :כלומר ",ידע
 .שורש הדברים זהובאופן כללי כשלעצמו, אבל 

תגלה דעת הנעלם, תימות המשיח  תליחתבאבל  ,פנימיות של ימות המשיחה יהוז ת,אמב
למען "ה - נוקבאדה הדעת תתגלהשבמצרים  ,"טבעשה ך מבואר בכתביכ .דוכראד דעת
והגואל היה  ,שהדעת היתה בגלותוהיינו פסוקים, ב מה וכמה פעמיםכמו שכתוב כ ",תדע

 .דוכראדעת דהתגלה ת לבוא ולעתיד .משה שהוא בחינת דעת
עיניך "והיו  ,דעת של ראיה יאדעת של דוכרא הו ,הרגשהדעת של  ינהענינוקבא דדעת 

ומ"מ  .ו'כו(ישעיה נב, ח)  "ציון 'הבשוב  וראיכי עין בעין " ,(ישעיה ל, כ) "ת את מוריךורוא
  .משיח גילוי של וחיצוניות עדיין אין זו אלא

לעתיד לבוא ה"לא ו .אורות ויש כלים נםיש , תמידנוריאכבר בשכפי : רור הדבריםיב
  .הם יהיו הכלים - , הדעתוהאורות של היום ,יהיו האורות הם -ע", ההשתוות יד

דבר  ףוכמש"כ "ס ,הנבראים כל מעשי בוץיק ואה ,לוי משיח שיגלה דעת דדוכראיג עניין
לעיני  איםראת כל מעשי הנבכשמלה בתרגום שעתיד הקב"ה לפרוש  ומפרש ",נשמע הכל
לוי של הכלים יהג ו, זהלוי החיצונייגההוא זה כל בל א .לוי משיחיראשית של גהוזה יהיה  כל,

לוי יג יאשה "טבעשהדעת דדוכרא שכתב ה .אורות של משיחהלוי ישל ימות המשיח, ולא ג
 ., ולא גילוי אורותיוכלים של משיחהלוי יג יאה ,של משיח

 יכל מעששפעולתו אמת, לברר שאמת פועל לגלות שהקב"ה  ואלוי הראשון היהג
  .אמיתותם תתבררמ עתה ,בהעלם וישההנבראים אף 

ראשית  ,לכן .להתבטל לאורלאחר מכן צריכים הם אלו ש הכלים הללו יתר עומק: הריוב
של הדעת לוי יהג ואה ,בוץ כל הכלים ביחדיק .את מעמדם ,כל צריך לברר את הכלים

צירופים שנעשו בכל ימי  , אותםהאותיות ןאות םוהכלים הללו ה .דדוכרא של משיח
 הכלים .לאור הכלים ביטול תמשיח בא לגלות את האור הפנימי, ואכן ולאחר מ .ראיםהנב

 הידע בטל ללא ידע .מתבטלים לאור - האותיות -
לוי של ירק ג, לוי תכליתייג ינוא, לוי של הראיהיהג ואלוי החיצוני שהישהג ,פואנמצא א

לוי משיח כולל יג ,אם כן .כלים שצריכים לאחר מכן להתבטל לאור הפנימי של הלא ידע
בוץ יק . ב.ההשתוות ,"עדא ילה"לוי אור יג יינוהו ,לוי של אורות חדשיםיג : א.לוייםישני ג

יש את אותו  ואז ,פנימיות הגיעו ולאיז ,רוף הגיעויצ לאיזה ובירורם מעשי כל הנבראים
 אור של הלא ידע.ללבטל  טרכוצי



 אורו של משיח  | 2

 
 

 ב' פנים בהשגת המחשבה את שורשה
"לית מחשבה הקב"ה הזוהר, שהרי בשם הרמ"ק (בפרשת פקודי)  הוזכרו דברי לעיל

כמו  ,המחשבהן האור של הלא ידע הוא למעלה מ[ .ואי אפשר להשיג -תפיסא ביה" 
  .]בארוכה לעיל ררנוישב

המחשבה  - "החכמה מאין תמצא", ומאחר ושולשור קכל דבר לחשו טבע מנם,א
השורש, יש  תצורת השגש אה, אלהמחשבה חושקת להשיג את שורשהרי ש - שורשה באין
יש את הבחינה , ושהתחתון רוצה להוריד את העליון ולהשיג אותו יש את הפן :לה שתי פנים
אף שלית  הרימצד התפיסה התחתונה,  .כלל בעליוןתשהתחתון רוצה לה ,העליונה יותר

את האור הבלתי  ,סוף-להשיג את האיןהיא תשוקת המחשבה  ךביה, א אמחשבה תפיס
המחשבה משגת ומכרת את  ,אולם מצד התפיסה העליונה יותר .את אור הלא ידע ,נתפס

 ה דבקה בכך שלית מחשבה תפיסא ביה.מחשבה, והמחשבבנתפס  ינוהוא אשהאור העליון 
 .אין סוףהא ידע, באור הלבאור  הגופא התכללות יאוה ,ניה וביהישלילת המחשבה מ היוז

 התכללות המחשבה באור הא"ס ע"י אמונה
שלא ידע ולא איתיידע וכו',  אור אין סוף אותו מדבר עלכשהוא בפרשת נח,  'זוהר'ה

ובעצם איננה יכולה כי לית מחשבה תפיסא ביה, וזהו  ,אתזלהשיג  אפישהמחשבה רדכתב 
מטי ולא  - משיגה ינהצה להשיג את הדבר ואהחפהמחשבה  תהכאמכח ותרתי דסתרי. 

שסוף  ",ימין בהוימין ולא קיקי" , וכלשון הזוה"קיםחדש ים, ט' היכלעולמות נבראים -מטי 
שהכח  ,ן"מוהר אריך בזה בליקוטיהמאיר במחשבה, כמו ש של האין סוף כל סוף האור

הכתר ו ,המחשבה רוצה להשיג ."חכמה"האין סוף נקרא ל שרוצה להשיג את ההשגה ה
 .תוהיכלהאת  הבזה מוליד ההכאה זהו ,מונע את ההשגה

, דועומק גדול עד למא בדברי הזוה"קך לאמיתו של דבר טמון אים, זהו פשוטם של דבר
  .יותר ממה שנתפס במחשבה

, שכן סתריד תרתי ולהשיג את האין סוף, אבל בעצם זה ]רודפת[א פיהמחשבה רד
אור של  ואה ],אין דעת המבדלת[ ור של ה"לא ידע"והא ,לית מחשבה תפיסא ביה הקב"ה

 מכחאמנם,  .אתזשר להשיג פבמחשבה אי א ,כןוא .השתוות, אור שאי אפשר לאחוז בו
לו הם לה ותובדקות ההיכל , נבראים הט' היכלים,ההכאה מכח ,הרצון, מכח התשוקה

אור של הלא ידע, כיון ששורש המחשבה מאיר בה המחשבה סוף כל סוף שה נקודה אותה
 ,ר בהמאי "אין"וכאשר ה ,נתפסת תילבה ,תמנקודה הנעלב, "חכמה מאין תמצא"בא וה

 .יטולא מ טיהוא נקרא מ
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אין  "להשיג"[וסוף  להשיג את האור אין ניתןשדרכה כביכול  ,אבל יש בחינה עליונה יותר
כוונה ה אלא י לית מחשבה תפיסא ביה,שהר, השל הבנה, השגה של תפיס גההכוונה להש

  ]:לכלול את המחשבה בשורשה וניתן ,עולם שלמעלה מהמחשבה ושזה
אמת אי אפשר ב תוכו,ל וףסין אור האכלי ורוצה להכניס את  כאשר אדם מגיע עם

והכלי הוא  ,לית מחשבה תפיסא ביה ",לא ידע"כי האור כאן הוא , באופן הזה זאתלעשות 
אבל כאשר האדם  .סתרי, ואי אפשר להשיג כך את הקב"הדתרתי  וזה א"כומחשבה, 

 ותחשבאלא מ ,מחשבההה של השגה בכלי יפדולא בר ,את המחשבה באמונה קמדב
  כביכול. וףסין ית האוינכלל בהו הריהו ,]בלתי נתפס[ וימצ דבוקה באמונה פשוטה שיש
כח  ,כי המחשבה היא יש, היא אחיזה של גדרים ,למחשבה ותבעצם המילים הללו סותר

עצם המחשבה ומבואר עוד בספה"ק שהציור שבמחשבה הוא נקודת הגדר המוחשית יותר, 
מחשבה אם זו  ,בלתי נתפס לחשוב שיש מצוי ן,ת הם גדרים. לכהאותיוו אותיות,הא וה

תהיה  זו חשבה, שמחשבהאת המ לכלולאבל  ,לעשות זאת לא קשה כל כךש , ודאישטחית
  !תרתי דסתרי ובעומק זה - התפיסה שבה, האחיזה שבה

. יש בזה סת הבנהשתופסת גדרים, שתופ ציאות של המחשבה זו אותה נקודהעצם המ
הגדרה, חשיבה, בנקודת בנקודת  הצד עצמה היא תפיסהמחשבה מ בן, אבלמדרגות כמו

בעצם  וז ,את המחשבה באותה נקודה שלית מחשבה תפיסא ביה לקבוע בנקודת גבול.
, אחיזה בדבריא המחשבה של חיוב ה חשבה של שלילה, ולא מחשבה של חיוב.מ
וה המ יאהגם גדר עצם שלילת הא ביחס לגדר, כי יסוף הכל  שלילה סוףמחשבה של הו

שבאופן הזה אדם יכול לדבק את  ,נמצא אם כן , אבל זוהי שלילה, ואין כאן גדר.יחס לגדר
ויתר על כן למעלה ממחשבה של שלילה,   .סוף אור איןמה שנקרא מחשבתו כביכול ב

אפשר לו לאדם לקבוע מחשבתו באמונת אומן "שיש מצוי", והיא מחשבה חיובית [למעלה 
 חשבה] באמיתת ההויה האלוקית.מכח הציור שבמ

הרי לית ש, באין סוף והבנההוא יגיע להשגה  ,חושב כך דםונה שלאחר שאואין הכו
, מקושרת, ונכללת באור של מדובקת תהיהאלא הכוונה שמחשבתו  ,מחשבה תפיסא ביה

ה של הבנה, של אחיזה, של השג וצל של ספק שלא יהיה ל איןולאחר מכן  .סוף-האין
 ידע.  לאהבאור  ,נכללת באור הלא נתפס תוהיה מציאות שמחשבתאבל  וף,סין תפיסא בא
 ,להשיג את האור בצורה של מחשבה יפאשהמחשבה רד אופןב אמוריםהזוה"ק ודברי 

, וסוף כל הכאה ת, אלא שמכח זה נוצרןכתי סתרי שלאדודאי תרתי  ווזה ,בצורה של השגה
  ח ההכאה מאיר האור של הלא ידע.סוף מכ

היא מכרת את האמת  .ת האין סוףבאה להשיג א ינההמחשבה א ,יותר עליוןמבט הב
היא  ,היא נכללת בושאלא  ,אוהיא מבטלת את הרדיפ ,אי אפשר להשיג אין סוףאת הש
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לא  עושה זאתאבל היא  ,לוקחת את האור של האין סוף ומאירה מתוכו את המחשבה בעצם
את בצורה של ז אלא היא מאירהלית מחשבה תפיסא ביה, הרי  כי של מחשבה, רהבצו

  .הל אין גדר, אין אחיזה, אין תפיסשלילה, ש
 'ישה' ןשה ,ותספירות הנתפסהעשר ת ינחמדבר מצד ב "קהזוה ,רור יותריכלומר בב

אין  וזהזה נקרא מספר הרי ש ,סוף-כמו שזכרנו, וכשרוצים מכח הספירות להשיג את האין
אין להם עולמות אלו ש רמ"קהכמו שכתב  ,תהספירון עולמות שלמעלה מה יינוהומספר, 
הו הרי ,אבל כאשר אדם לוקח את המספר עצמו, ומשתמש בו לשלילת המספר .מספר

  .אוחז בנקודה שלמעלה מן המספר
 היא "לא ידע"דעת עצם ה

כאשר תופסים  ."לא ידע"שעצם הדעת היא  ,לעילהם הם הדברים שדברנו בארוכה 
מצא שהידע נ - ידעש ידע ועל גביו לא י - את כהדרגהזותופסים דע, לא י ששיש ידע וי

  את הלא ידע, אבל הוא לא נכלל בו. יכול להיות רדיפה להשיג
מאיר האור הכוונה ש מבינים שעצם הדעת היא "לא ידע", במילים עמוקותר שאאבל כ

עצם ואז אין רדיפה חיצונית להשיג את הלא ידע, אלא  ,של הלא ידע בעצם במחשבה
 . , בלא נתפססוףמצא שעצם המחשבה יש לה דבקות באין נתפסת כלא ידע, ונהמחשבה 

ל זמן שתופסים את הדעת כדעת, אלא שמגיעים לנקודה העליונה שהיא בלתי מושגת, כ
רי את הו ,לדעת להשיג, רוצים מכח הדעת הזו רוצים הרי - אבל הדעת היא דעת עצמית

  אור אין סוף אי אפשר לדעת.ה
 הדעת הם אחד, כלומר שאדם מבין שעצם הדעת הוא לא ידעו ידע"לא "אבל כאשר ה

מצא נ - מכח האמונה "לא נדע"הוא  "נדע", שעצם ה"ה שנדע שלא נדעתכלית הידיע" -
חיצוני,  אחרי משהורדוף , ואין כאן רדיפה ללא ידע""האור של ה מחשבה עצמה מאירבש

תופס שהוא לא ידע, תפיסת המהות של עצם המחשבה כמות שהיא שאדם  יהואלא ז
 סוף.  באור האין דבקותוממילא יש לו 

כללת באין סוף צורה של הכאה, אלא שעצם המחשבה עצמה נבלא נעשה הדבר  אזו
 ינה לבין מהאין נפקא מינה ב הזכמו כן במצב כ .לא ידע" גמור"לגמרי, כי היא נתפסת כ

 ,תפסלה ממנה לא נשהיא נתפסת, ומה שלמע ,נפקא מינה בפשטות היאה , כיהישעל גב
אין נפקא מינה  - נתפסת ינהגם הדעת אש נתפסת, ינההחכמה אגם מבינים שר שאאבל כ

  .ו תופסיםנניאת שניהם אכי  ,חד הוא הרי עצם מהות הדברים לא ידע", כי"ל בין הידע
, איך הוא אצלנונתפס  דבראיך ה ביחס הדיבור הואלעולם ו מדברים על דבר, שאנכהרי 

שניהם נו, הרי שאצלנתפסים  ינםאואם שניהם  ,וולא על מהות קבלים,נראה מצד המ
 דבר מבחוץ.  אין רדיפה להשיג ."לא ידע"כ נואצל מוגדרים
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 אוחז בכולה -אוחז במקצת האחדות 
מקצת אוחז בהש ,הוא "טתורת הבעשבהמובאים אחד מהיסודות היותר עמוקים 

  האחדות, אוחז בכל האחדות.
 ינובסוף א אוחזוה ,בסוף אוחז ינובראש א אוחזהתופסים ש ,ותכשנמצאים בעולם הנפרד

תפיסה תפיסה של אחדות, המצד  לברוד. אישל פתפיסה כל זה מצד אמנם,  .בראש אוחז
ל כלפי הכהרי שאוחז בכלום, ו נין שאא שולל, וכיוהולא אוחז, ש דםהיא אותה נקודה שא זו
לא יכול  ,אחיזה ואם ז ".האחדות לקצת האחדות אוחז בכמאוחז ב"ממילא ואחדות,  יהוז

 אוחז. נואן והלאה אינא אוחז, ומכהועד כאן  הרי לו, כיואוחז במקצת אוחז בכשהלהיות 
הכל  וכלפיש הרי, ול ממנמצד תפיסת השלילה, כיון שהכל נשל ושל אבל אם האחיזה

  ."אוחז במקצת אוחז בכולו" ושווה. זה
 כדייודע מיהו ב ונינסוף, כי אהאין בחינות ל כהשגתו ביכול לשלול את  דם אינואף שא

שום דבר לא  , כיול נשלל ממנ, נמצא שהכתו בוולל את אחיזא שהוכש מ"מ, אתז לשלול
 תכאשר אדם מדבק את עצמו בנקודכלומר,  לו.ואוחז בכ אהוממילא  ,ותפס אצלנ

אז אף ו ,תפסאינו נ כולו סוף-כי האין ,בכלממילא הוא אוחז ו ,השלילה, הוא שולל כל אחיזה
  לו.והוא אוחז בכ בעצםאבל הנתפס, קצת רק המעל פי שהוא שולל 

ך רוד, אימות אין פכי מצד העצ ,הלושאוחז במקצת האחדות אוחז בכ ניתן לפרשודאי ש
אוחז ה המקבלצד מ ,נואבל לפי דברי נו.לא מצדצדו ויחס מה לפי פירוש זה מדובר כאן על

 לו. וא הוא אוחז בכממיל ,י המקבל הכל לא נתפסלפן ככש ,לווז בכבמקצת האחדות אוח
היא ביחס  י השלילהכהתשובה היא:  ?"במקצת אוחז" זה נקרא דועמאם תאמר: אם כן, ו
מיהו  כלל יםדעיו יננוכי א ,לשלול ניתןאת הכל לא  הריש רק המקצת, הוא ישוה ,ליש

ת ההשגה א יםוכאשר שוללאותו ית"ש, מצד מדותיו אנחנו מכירים אלא ש ,הקב"ה
 - הכל נעלם אם, ונואיתמ םנעלהכל  - בין מידותיודותיו, נמצא שבין עצמותו כביכול ובמי

 אלא אחיזה של התכללות. אבל לא אחיזה של השגה, !לוובכ יםאוחזהרי ש
 סוד הנשמות החדשות שתהיינה באלף השביעי 

בוא לעתיד לשם , שכש) מבוארובשער הגלגולים ספר הגלגולים(בל "זאריכתבי הב
 ,ב"ה חד הםוהרי אורייתא וק .חדשותנשמות  תהיינה גם ך, כ"תצא תורה חדשה מאתי"

, שהרי הא בהא התחדשות בנשמות תהיהבהכרח ך רה, כהתחדשות בתו תהיהש שםוכ
 . תליא

גם לעתיד כך שבמעמד הר סיני קיבלו את הכתרים,  שםכ ."עטרות"ה לו הןאבעצם, 
 ןיום, והישנן כסיני, שהם יהיו העטרות של הנשמות ש יהיו כתרים יותר עליונים ממעמד הר

 החדשות.  גופא נקראות הנשמות
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 נשמות חדשות?  ןאות של  ו עניינןהמ
ג' מדרגות  הוא שישנן, טש"בתורת האריז"ל ובתורת הבע נםיסודי היסודות שישמ

 טלשון הבעש": שכינה, נשמות, ומלאכים, וב. בלשון האר"י ההגדרה היאלמטהמלמעלה 
קיבל  ז"למרנא שהאריוקאדמו"ר מתב הכוכבר  .אלוקות, נשמות, ועולמות :הגדרה היאה

ון שונה, אבל הדברים סגנל אחד בכדיבר  ולכן קיבל מאחיה השלוני, טש"בעהומאליהו, 
 .מצד עצמם מקבילים זה לזה

נדבר קודם כל מצד הלשון של  ?החילוק המהותי בין שלושת ההגדרות הללו ומה
 הבעש"ט. 

מלשון נעלם  "עולם"בפשיטות זו אותה נקודה שהיא נעלמת ולא מושגת.  "מותעול"
שמה ונשמה מכרת ל נמה שכ יינו"ונפשי יודעת מאוד", ה בבחינת" הוא נשמות" כפשוטו.

נעלמת של הלית זו אותה נקודה  "אלוקותל אחד לפי נשמתו, ו"כ - ומשגת את בוראה
כבוד אלוקים הסתר "אי אפשר לתפוס. אי אפשר להשיג,  -מחשבה תפיסא ביה, "לית" 

  .רנו בארוכהיאכפי שב ,סתר - "סתרה", דבר, וכבוד מלכים חקור דבר" (משלי כה, ב)
הלא ידע התחתון של  - עולמות לא ידע, ידע ולא ידע.הסדר הוא: במילים פשוטות 

 .העליון בחזרה לא ידעה תנקוד - אלוקותו ,ידעה-  ותנשמ ,עלםהה
לנו מה הכוונה? שאין  ל, מלשון של שלילה בעצם.ַא של של לא, יותאות ,ל-א ,אלוקים

בו  איןשמופלא  דבר ,עליון פלאזהו , (חגיגה יג ע"א) "דרושבמופלא ממך אל ת"אחיזה, 
  ה.אין בו תפיס ,אחיזה

. הגופים םהנשמות, והכלים ה אלואורות ה .וכלים אורות הוא:יום כהסדר שאנו מכירים 
שהיא  של העולם תיש את הנשמה הכללי ת הנשמה שלו והגוף שלו.עולם יש אל עולם ובכ

 יש ולמעלה מכך ם ואדם, ואת הגוף שבכל אדם ואדם.ל אדהתורה, ויש את הנשמה שבכ
 שת המדרגות. ושל ןה ואל .הנמצאת אצל האדםהשכינה  יהו"ושכנתי בתוכם", שזהאת 

 . הריאלוקותעם ההעולמות  יתאחדו כלידע,  לא ואל האבל כאשר יתגלה שהכ
דבר , "כבוד אלוקים הסתר דבראף היא עניינה "ון העלם, ואלוקות מלש " הואלמותוע"

 שהיא בבחינת . הנשמה,הנשמה זוקודת האמצע שצריך לכלול את נכאן . ומופלא נעלם
  !היא צריכה להתכלל - מאוד" יודעת"נפשי 
הרי  ?תומה כוונ .ז"ל אר"יבר היד ןעליהשיהיו באלף השביעי, החדשות סוד הנשמות  וזה

ה נתגלתדע, ואז י הלא האור של יההישל משיח  ויות גילויפנימבימות משיח  ,ררנויכפי שב
   ."לא ידעאת ה" ותתופס ןעצמ שמצד נשמות ,נשמות חדשות

נפשי יודעת "נת יודעות, בבחיהנשמות  נעלם, ואהעולם ה ,מצד התפיסה של היום
 יהוז ., כלומר לא נתפס, נסתר, נעלם"סתר דברהים כבוד אלוק"ה עניינהאלוקות ו ,"מאוד
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היה התחדשות של ת לעומת זאת, אלף השביעיבאבל הנשמה יודעת.  ,בנעלמות התדבקות
ג' מדרגות של  בעצם אלומצא שואז נ ,יודעת ינהברר שהנשמה עצמה אתיאז ו ,נשמותה

 ותאחד ,"ידעלא " ואהכל ה - אמצעהאחרית והראשית, התוך, וסוף.  ראש, - "לא ידע"
  !הגמור

נשמה נעלם חלק מהגם הרי ש ,מצאת בגוףנ נשמהכל זמן שה, יסה של היוםתפה מצד
מהגוף, היא הולכת לגן העדן  דתהיות, כי היא משועבדת לגוף. אולם בשעת פרמההשג
היה ות, האלף השביעי גיעכשי אבל גן העדן העליון, ושם היא משגת כביכול.ול, התחתון

 לא ידע". " בבחינת והישניהם י - והגוף אחדות של הנשמההת
 סוד חטא עץ הדעת

 ,ן הגוףמהתפרדות של הנשמה  נהיש וממילאלא ידע, יש אנחנו תופסים שיש דעת והיום 
הנשמה לו אדם הראשון לא היה חוטא, יא .לעולם סוד חטא עץ הדעת שגרם מיתה והזו

יום שכולו "ל יתה מתעלהכי הנשמה מצד עצמה ה? , מדועגוףתוך ההיתה יכולה להיות ב
והיתה משגת שגם היא "לא ידע", ואז הלא ידע של הגוף והלא ידע של הנשמה היו  "שבת

 ד עם השני. מתאחדים אח
! (כמבואר בכתבי שלו ז"ל נפלו הנשמותהרי ש ,מעץ הדעת אדה"ר אכלר שאאבל כ
נקרא הם , ודבקו בעולןגתהנשמות ירדו ממדר גם אלאגופים נפלו, הרק לא  האריז"ל).
שיהיה  חייב , וממילאהעלם, והנשמה היא ידעוא המצא אם כן, שהגוף הוא לא ידע, "ידע". נ

 שלה.  "ידע"כי היא צריכה להחזיר את הרוד בין הנשמה לגוף, יפ
בעומק  - הן גן עדן תחתוןון הן גן עדן עליו - הנשמה הולכת לגן עדןה שבעצם מ ם כן,א

היתה הנשמה לא  ,היה חטא ילולישא ,הרי זה פשוט וברור !חטאמה כל נובעה !גהינום וזה
המושג שהתחדש גן עדן תחתון וגן  ללאלף השביעי. כ ישירותדן עליון, אלא מגיעה לגן ע

  .ל עץ הדעתעולם אמצעי לאחר החטא ש ואעליון, ה עדן
שכר, אבל כשמבינים לעומק רואים ו הכביכול זהש ל גן עדן הואעהתפיסה הפשוטה 

מצב לגהינום ו היותר קל מהגהינום כפשוטו, אבל זה ואודאי שה .סוג של גהינום עוד ושזה
ידע, וממילא חייבת מסוגלת לחיות עם הלא  ינההנשמה אשאחרי חטא עץ הדעת, ש

  פרד מן הגוף.ילה
 ,ביום שתאכל ממנוש ,כתוב כאן .(בראשית ב, יז) "מות תמותממנו ביום אכלך "כי 

 היא לא יודעת,כאשר היא נמצאת בגוף תמיד ה לדעת, וך תדבק בעולם שהיא רוצתנשמ
אבל בעצם  ,היא תקבל , ובאמתוהיא מחפשת את השכר של הידיעה ,אבל היא רוצה דעת

 ילול, ורק מצד החטא לוייגבעצם  ואה ,שבעליונים עדן העליוןהן אפילו גש ,תראה היא בסוף
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עטרות  נו זוכים מיד לגילוייהי ,"לחיי עולמיםומנוחה ת יום שכולו שב"מיד החטא, היה 
 קות. ובאל ותנשמות היו נכללוה ,הנשמות של האלף השביעי

 "עתידין צדיקים שנקראין על שם הקב"ה"
 . ביאור הדברים:עה ע"ב) ב"ב( "הקב"העל שם  יןקראנצדיקים ש ןעתידי"אמרו חז"ל: 

תגיע כאשר אבל  .משגת מצדה הנשמהו ,אלוקות ,נשמות ,היום אנחנו תופסים שיש עולמות
היינו הקב"ה", ועל שם  יןקראנש" וזה - לא ידע יההי שלה ידעההנשמה לאותה נקודה ש

הנשמה את עצמה בלא לעתיד לבוא תדבק מושג, כך  ינווא נתפס ינוכשם שהבורא אש
  .נכללת בשמו יתברך ההיתממילא ו ,ידע

יש לה  ך סוכ"ס, אב"הלגמרי את הק שגתאמנם אינה מנשמה הכאשר אנו תופסים ש
 על שם בוראה, כי הקב"ה מופלא, קראייכולה לה ינהאש ירה - באלוקות כלשהן השגות
ל כאשר בההדבקות בנעלם. א ממנה תמנענ נשמהה ,היא דבר של ישגה השמאחר וו ,נעלם

על שם  אז נקראת הנשמה - דעהוא לא י " עצמוידע"דם מכיר שהוהא נכללתההשגה 
  בוראה.
, מפני השגה בו ית'שמות של  לו לאאבעומק  ,שמותב לקב"ה אנו מה שקוראים הרי

נעלם והעצם נעצם  :כלומר ,"העצם שם"נקרא ה הוא ,ה-שם הויה שאין לנו השגה בו.
השם של השורש ביחס כביכול  ,ביחס למקבלים, אבל שם העצם םהשמות האר ש .מאתנו
ננו יאת העצמי את ההויהבורא. השם גופא אומר שת ההשגינו עוסק כלל בא - לקב"ה
נשיג  - ננו משיגיםים אוכאשר נשיג שאת עצם מהות הנבראי .כי הקב"ה נעלם ,תופסים

  .הקב"ה"על שם נקראין צדיקים " ו, וזהשלנו הוא לא ידע "ידע"שה
נובע מצד  - אלוקותונשמות  ,עולמות -חילוק בין ג' המדרגות ן, שהנמצא אם כ

 ,ל בעצםאב .ננו רוצים תפיסההש מצד האחיזה שלנו אחרי החטא ,השתא של התפיסה
מונח כי עומק הנשמה  ."ל שממון שבהעתוהה "ממה, תוהו ובוהו, ש מלשון יאה "נשמה"

לשורש כאשר אדם מגיע  מלשון חלל, שומם. יאהנעלמת. נשמה הבנקודה  בדבקותה
כי לית מחשבה תפיסא  ,את האין סוף אינו משיג - לויישום מ אין שם ,לחללמגיע הבריאה, 

 "לא ידע" יש רקבמצב ש הוא אז נמצא - חתונות הוא כבר עבראת ההשגות התו ,ביה
  .גמור
, תשגמולא  ם מבין שהיאהחלל אומר שההשגה התחתונה האד :ומקסוד החלל בע וזה

בעצם תכללות השה ,נמצא אם כן לעולם. האי אפשר להשיגוין סוף א וההשגה העליונה היא
גם הגבול לא  ך, כם שהבלתי מוגבל לא נתפסקודה שכששל הנשמה בקב"ה היא באותה נ

 ררנו.יבש פיכו ,נתפס
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 התכללות הנשמה בגוף, ולא להיפך! -סוד תחיית המתים 
, הרי לא ידע ואשהכל ה תופס. כאשר אדם אותה נקודהמונח ב ית המתיםסוד תחיגם 

. הגוף לא נתפסוהן  ,נתפסת ינההנשמה א הןש לנשמה, הבדל בין גוף שום איןש ורבר
 והישאנו תופסים אותו היום, אלא זכמו ו ,של שלילה העלם יננוהעלם של הגוף אהו

 גוף. לבוש של קות בקב"ה בהתדב
בענין הדוכרא ו שכמו הנשמה,ן הוא למעלה מ ףהגושורש באמת ש ,בספה"ק וארבמ ךכ

אשת חיל " לבוא רא הוא עליון, אבל לעתידהתפיסה של היום הדוכמצד אף ש ,נוקבאוה
 והשורש הגוף גבבעצם שעם הנשמה והגוף, גם  ךכ - , עטרה בראש צדיק"עטרת בעלה

 מהנשמה.  יותר
 מה הכוונה בזה? 

בבחינת , העלםה תא נקודהגוף הוודעת, ת הה היא נקודהנשמ :דבריםה הם הם
שך הוא למעלה מן האור, ושהח אדםמבין הר שאאבל כ ."מחשכים הושיבני כמתי עולם"ב

נשמה מבטלת את , הזו נקודהמן הנשמה. וכאשר מתגלה  ותרי גבוהבשורשו שהגוף  נמצא
אז ו ",ויהי אור"הוא למעלה מש, "חושך על פני תהוםל" ו",שת חושך סתר"יל אורה, וחוזרת

 נכללת בגוף.  היא
שהאור  היאית המתים ישבחינת תח ,בפשטות כשלומדים את ה'דעת תבונות' תופסים

 כהאמת הפוהאבל  .בנשמהיתכלל וזדכך של הנשמה ילך ויבקע את הגוף, עד שהגוף י
 אלנקודה אותה הנשמה תתכלל ב !תכלל בנשמהי כלל בגוף, ולא הגוףתהנשמה ת :לחלוטין

, שהוא ףהכוונה בשורש הגואלא כפשוטו,  נתפסת, לא נאחזת. אין הכוונה בגוף מושגת, לא
  הוא חושך.ש ,נעלם

 משיח יגלה את עולם החושך
דייקא וכן ולא בשמים,  ץבאר כאןתהיה ותחיית המתים  ,אבארץ משיח ב דייקא כאן ןלכ

ו כמו שאמר[ו כל זמן שיש אור בעולם , כיכבה אורו של עולם, ונולד משיח בבא בתשעה
אחיזה  נהיש עדיין , כייבוא ות שמשיח, לא יכול להי"]אורו של עולם" נקרא ק"שביהמ חז"ל
 בוא. ללא יכול משיח  - "ראו תורה"לוי, שנקראת יכאשר התורה נמצאת בג .לגוף
עולם לגלות את  משיח יבוא ". למה? כיחרכמים תסח חכמת" אמשיחד עקבתאב

לוי יג ןהלוי של נשמות ויג ןה - לוייגבעולם  נושכל זמן שיו ",לא ידע"לם העו, את חושךה
אבל כאשר  .זה סותר מאתנו את ההתדבקות בנקודה העליונה של החושך גילוי - של תורה

, גילוי של משיח ולוייג היהאז י - אורהלמעלה משהוא  "מאור"כלל בייה האור שבתור
  .המאור שבתורה
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 - לילהלהאיר את ה ךתופסים שצריו, איכמות שה האור תאחיזה בנקוד נהכל זמן שיש
כביכול  -" ל "תאיר כאור יום חשכת לילהבמצרים היה מהלך ש היפך מהלך הגאולה. וזה

יתגלה שהלילה העתידה אבל בגאולה  .האיר את הלילהתחתון והאור בא לההחושך הוא 
  .העיקר ואה

, דייקא (איכה ב, יט) "'הראש אשמורות, שפכי כמים לבך נוכח פני לקומי רוני בלילה "
כתוב  ךכ .גאולהת הנקוד מתגלהדייקא אז  - בחינת דוד שהיאנקודת חצות הלילה, ב

לגן עדן העליון לטייל עם  ,י"עהאצילות לבעולם שאז שכינה יורדת כביכול מ בזוה"ק,
חושך  ,טול גמוריכאשר יש ב .בקב"ה התפיסכביכול אור, אין שיש כי כל זמן  הצדיקים.

  לוי הבורא יתברך שמו.יאז יש מקום לג - "לא ידע"היא  גמור, שהדעת

 מרומם אותו למדרגת לא ידע - המאמין בצדיק
  האמונה בצדיקים.חידש את ענין  רשא, טהבעש" תעומק בתורכאן מתגלה ה

לכאורה מה זה שייך ויק. שיש אמונה בצדהוא,  טבעש"ה תשל תורהגדולים מהיסודות 
 ענין לזה ו של משיח, ומה שייךות מתורתבה התנוצציש  "טבעשהתורתו של לגאולה, שהרי 

  ?אמונה בצדיקיםה
לא נמצא שיש ידע ו ,השגה בצדיק ואמונה בבורא נהכאשר ישש ,הענין הואעומק אמנם 

 אנו םהצדיק רוצי ו אתלואימאמינים, רק אנו ומצד הקב"ה לית מחשבה תפיסא ביה,  :ידע
באותה נקודה צדיק ה לאאדם מתייחס אבל כאשר  את בדעת.זנמצא שתופסים ולהשיג, 

אפילו בדעת עצמה נמצא ש - משיג אותו ינושהוא א ,של לית מחשבה תפיסא ביה בצדיק
 תגלה נקודה של אמונה.מ

לא  אע"פ שהם אנשים שמאמינים בו אותם אלומי שבאמת מאיר את הצדיק, ש ,נמצא
הוא  ,יכול להגיע לנקודה שכביכול הוא משיג את עצמו מצד עצמו ח"ו צדיקה .מבינים אותו

נקודה  מי מביא אותו לאותה אז יש לו דעת.ו, אוחז במה שהוא מדברמבין את עצמו, הוא 
יון וכ .ים אותום מבינאינם שמאמינים בו, אע"פ שיהם אותם אנש ואל ?של ביטול הדעת שלו

את  םקרבב הם מאיריםהרי ש - ם משיגים אותואינש"פ שהם דבקים בו ונכללים בו אע
 דע. י שעצם הדעת היא לא אור זה,ירים מאהם  ", וממילא גם בצדיק עצמולא ידעה"אור 

ם יישארו בלא בידע וה ישאריהצדיק כי עלול להיווצר מצב שודאי שהנקודה מסוכנת, 
ללא  מידעגופא עלות את הצדיק בצדיקים היא לה תכלית ההתקשרות ,, אבל באמתידע
 זולת האופן הפשוט שהצדיק עצמו מדבק את עצמו בלא ידע. .ידע
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 יתכן - הולך מהשגה להשגהו, "ילכו מחיל אל חיל" נאמר בוכיון ש ,וד עצמהצדיק מצ
 ."לא ידע" בחינת לאו היביא אחר הושישמ , ולכן קיימת אפשרותתדבק בהשגהשיח"ו 

ט הבעש" להיגק שהעומ וזה מעלה אותו.גופא היא  -בצדיק  ל האנשיםהאמונה הפשוטה ש
  אמונה בצדיקים.נין הבע

ק תחליש את יצדבשאמונה  ,ךוהפ ן ח"ו מצבכתוי ,"לעומת זה עשה אלוקיםזה "ודאי ש
ת ניע, את מהחושך בחינתאת ם ג  לוי מכיל בקרבויה בבורא. אין צל של ספק שכל גהאמונ

על  מנםאו בן תמותה, כאן אדם,אפילו שכביכול יש , שהוא לויי. אבל עומק הגהשגהה
  ?יםכן על צדיק ומראיך אפשר ל בלאחשבה תפיסא ביה, מלית שקב"ה אנחנו אומרים ה

על שם  יןקראנצדיקים ש ןעתידי" הדעת היא לא ידע. שעצם הגלומ טבעש"הכאן בא 
את הצדיק לא  ךכה לא תופסים, וכשם שאת הקב" ,נכללים בקב"היהיו ם ה -הקב"ה" 
ו ברנו ביאור שהגאולה שדשורש  ווזה ,לא ידע יאתגלה שעצם הדעת היאז  וא .תופסים

  ארוכה.ב

 אמיתיהצדיק ב כוונו להאמיןאמונה בקב"ה שי
ו עומק האמונה היא אותה נקודה, שאדם מגיע למצב שאין לו אחיזה בכלום, ואין ל

להגיע  באפשרותו ,כאשר אדם לא תפוס בכלום בכלום, לית מחשבה תפיסא ביה. הפיסת
 םאכי בבורא,  ינהאחיזה, אף אם אשהי ואיז לו כל זמן שישלהתכללות האמיתית בקב"ה. 

 .  בעולם של אחיזה הוא תפוס הרי - בצדיק
ה דם עוש, היא אותה נקודה שאלוי הנזכר של הלא ידעיאת הג עלמתהקליפה שמ

נקודת הי גופא זו ,הבדלה בתוך הצדיקים נהכאשר יש הבדלה בתוך הצדיקים עצמם.
  השבירה לאמונה בצדיקים.

 אבל ,לא צדיק ומיבאמת ת אנושית לא יכול לדעת מי אין צל של ספק שאדם בדע
  הצדיק מהידע ללא ידע. תלאעהההבדלה בדעת מונעת את 

ושאמונתו בצדיק שיתן לו אמונה "ה קבבאמין מאדם ת אמונה שאותה נקוד רכתצנ כאן
זה  :כי כל זמן שאדם רוצה לברר את האמונה ע"י דעת, הוא מנסה לברר מה.פגותהיה לא 

אבל כאשר האדם לא מברר  לנקודת הדעת.בחזרה שחזר  ,נמצא וכו'. לא צדיק צדיק, זה
ונה אז יש כאן אמ - שיכוון אותו במי להאמין בקב"האלא הוא מאמין  ,בשכלו מי צדיק
  שלימה לחלוטין.
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 א שייך שתהיה מחלוקתעל משיח ל 
משה שהיה בדור הראשון, ומשה  - לאורך כל הדורותשהיתה המחלוקת על משה 

נובעת מאותה נקודה שעצם המציאות של משה מעוררת מחלוקת,  - שישנו בכל דור ודור
וררת היא מע כך,וכיון שנתפסת בדעת,  היא גם ורי שהשגתכיון ששורשו דעת, ה כי

דעת, הנקודת  צדמ תהיה ל כאשר האחיזה בצדיק לאאב מחלוקת. גם ממילאהבדלה, ו
 .  לוקת על הצדיקשוב לא תהיה שייכת מח - אלא מצד נקודת אמונה

ד האחיזה בו היא מצ וגםמשה שורשו דעת,  ן משה למשיח.יהחילוק היסודי ב נעוץ כאן
 היא ., מעוררת הכרעההבדלההדעת מעוררת כי  כאן מחלוקת, ייכתהדעת, וממילא ש

 אדם מקבל את הצדיק לאר השאלשם. אבל כ בור לכאן ולאי, אבל חמעוררת חיבור אמנם
  .מחלוקתלאין מקום  שוב - מתוך הכרעה של דעת אלא מצד הכרעה של אמונה

ואף שמצינו בספה"ק שכתבו שתהיה על משיח מחלוקת, עומק הדבר הוא רק כאשר 
התנוצצות, ואזי עדיין ישנו כלי של דעת בעולם, ולכך המקבלים גילוי משיח יהיה בבחינת 

מקבלים את אור ההתנוצצות בכלי של דעת, וזה אי אפשר, ולכך יש על משיח מחלוקת. 
 אולם כאשר אורו של משיח יאיר בגילוי גמור, לא תהיה עליו שום מחלוקת, וכמ"ש.

ל יהיה כ דברשהמשום  את,זטות תופסים בפש .היה מחלוקתתמשיח לא על סוד שה וזה
  .ללא עוררין לם יסכימוושכ כל, עד ברור לעין כך

האחיזה במשיח היא שורש : יש כאן עומק הרבה יותר גדול מזה אבל ,זה נכוןגם ודאי ש
ות של התנוצצ נהישש ףא ,גלותמצד הלה לעורר מחלוקת. ודאי שיכו ינהשא מאותה נקודה

ר שאאבל כ מחלוקת. נהוממילא יש ,ולם הדעתעתוך ב עדיין נחנובזמן הגלות א ךמשיח, א
 ןכתלא י וממילא ,זוהי נקודה שאין בה התחלקות ,אמונה כמות שהיאע"י יהיה  משיחלוי היג

 משיח.  עלחלוקת היה משת
כאשר  כי ,היה הסכמהת, ועל משיח חולקים דור ודורבכל ש שעל משה זהו טעם הדבר

של משה בבת  ומשיח ואורהרוף של אור יצישנו אלא  ,רורימאיר בב ינושל משיח א ואור
 - בעצם איראור יהאבל כאשר  זו.ההתנוצצות מחלוקת על  ישנה כל הזמןהרי ש - אחת

, ות הדבר היא למעלה מן המחלוקתשעצמי שוםמ ,כךשייך לחלוק על  יהיה שוב לא
לה, שאין דעת, שאין ההבד ,לוקישאין ח אומר לא ידעל הור שהא .למעלה מן החלוקה

 . כךאי אפשר לחלוק על  לאממיו
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 שורש ההעלם -"צדיק יסוד עולם" 
תופסים שהצדיקים הם  בפשטותו .הוא היסוד של העולםהצדיק  -" צדיק יסוד עולם"

 . האור של העולם
 ,לםמלשון הע "עולם" -" צדיק יסוד עולם" ,ארנו עתהבימה ש לפי עומקאמנם ב

  .נעלמתיא הש נקודהאותה יך להגיע לסוד צרומהי לוי.יוד של ההעלם יהיה סוד הגומהיס
אפילו בבית  ,היסודבר שהוא יהאאת  ,הצניעות נייהלא דבר הוא שרואים שמצד ד

שורש  כי בעצם היסוד הוא ,ותצריך לכס [כשעולה מן המרחץ ופניו אל העם] המרחץ
הוא גופא השורש  "צדיק יסוד עולם" !אבל לא העלם של שבירה לוי.יעלם, לא שורש הגהה

בנקודה התדבקות , להביא להנעלם גילוי להביא לאותה נקודה שלף של כל דבר, בסו
  הנעלמת, בלא ידע.

 .מצד הגלות תפיסה של שבירה היזוהרי שלוי של אור, יוא גצדיק הכאשר תופסים שה
מצד נקודת ו האמונה בדוקא אבל כאשר תופסים שהוא היסוד של הנקודה הנעלמת, ו

 לאלם יסודו להביא את העוש הרי - תוקף של הצדיק שבונותנת לו את נקודת ה ההעלם
  בנקודה הנעלמת. ותהתדבקהשל שלמה ה הגאולה

ק כי כאשר הצדי !ה יותר מהצדיק"בה להעלים את הקחכובמציאות ש אין לך כביכול
 הריהו - משיגתופסים אותו כ , אבלמאמינים בואף ש כלומר:נתפס כהשגה עצמית, 

והצדיק  לא משיגהפשוט שבפשוטים הרי , כי לבין הבורא ית'בינינו  החציצה הכי גמורה
 להיות.  השיכול ביותר גדולההוא הדעת ה "כאו, משיג

, שבו הדבקותו, אלא מאמינים בו מצד תאבל כאשר מאמינים בצדיק לא מצד השג
 ואמצד אמונה, ומה שמאמינים בו ה אלא ,עתד דמצ ינההאחיזה בצדיק אעצם נמצא ש

ת להיו הוא יכולו ,המבדלתנקודה של דעת  שוםאין כאן  "כאוות שבו, ההתכלל תמצד השג
 העלם.ה, יסוד של "יסוד עולם"באמת 

שוברים את כל  -מה יהיה, מה היה וכו'  - ם שם גילוייםכאשר באים לצדיק ורוצי
ת, אזי זו לקבל את האלוקובשביל אבל כאשר באים לשם  .האמת של הנקודה הנזכרת

 יק. שלמות תכליתו של צד
 לא בא לגלות נסתרות,הוא  עתידות,לגלות  לא בא . הואשמשיח לגלות ו הגילוי שבאוזה

לוי נקודה נעלמת, יהוא כלי לגנמצא שהצדיק  !כביכולהקב"ה בעצמו  הוא בא לגלות את
  של השגה.ודעת  שלנקודה , לוי נקודה נגליתיגכלי ללא ו

ה' מלאך  ו כיפיהה יבקשו מ"תור .דרכו את הקב"הלבקש  צריך להיות מקור צדיקה
הוא לא נעשה  . באופן כזהעולם בלבד-, צריך לחפש אצלו רק את הבורא"צבאות הוא

זאת גם והוא מגלה  "ידע לא"קב"ה, כי הוא עצמו דבק בבינינו לבין המחיצה בבחינת 
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אבל  ."ידע לא"של יש כאן שלמות של קומה  וממילא, "לא ידעה"מצד  אמיניםמה לאחרים
ת נקוד בכך שללתהרי שנ - שהי התדבקות בידעואיז נהמכל האופנים הללו ישאם באחד 

  ידע. של הלא גילויה
שהוא מגלה את הקב"ה ולא את  בו, מצד היא מצד האמונה צדיקעצם האחיזה ב אם כן,

  מה היה.ומה יהיה  - את מקרי העולם מציאות העולם,
' למלך על כל הארץ ההיה והכל אחד. " - האלוקותוהנשמות  ,עולמותשה אפוא, נמצא

נקודה שנבין שהעולמות,  זו אותה"רזא דאחד" אחד". ' אחד ושמו הביום ההוא יהיה 
התחברות , אלא יש כאן מציאות אחת של נפרדים בריםשלשה ד ינםהנשמות והאלוקות א

 ה הנעלמת בלבד.לנקוד
איזה  ."והימפ תורה יבקשו"ה היא ",היה עם ד' אלוקיךה"תמים תשל  ,שלימות התמימות

לית  , וכשם שהקב"הדעת ותבונה" מפיו ,' יתן חכמההי "כ פיו?לשמוע מתורה יבקשו 
יבקשו  - "והיבקשו מפי"את וז .חשבה תפיסא ביהלית מ מחשבה תפיסא ביה, כך דיבורו

בבחינת "שכינה מדברת מגרונו", אלא , את הנקודה הנעלמת, לא את הנקודה הידועה
 עגינ, ו"לא ידע"גמור של ההלוי יגל בעז"ה הנזכ יבקשו מפיו,התורה ש כל תהיה ווכאשר ז

 .הנכספת מותישלה לא



 אורו של משיח  | 15

 
 
 

 

 "הלשון קול"ב מופיעים א"שליט הרב מורנו שיעורי
 USA 718.521.5231 | 073.295.1245ישראל 

 "אבנה משכן בלבבי" בנושאי לברורים
 052.763.8588לנייד  לפנות ניתן

 :ל"לדוא או
info@bilvavi.net 

 
 

 בפרט הנפש והכרת בכלל החיים תחומי בכל אלותש
 א"שליט הרב למורנו ויועברו ת"השו במערכת בברכה יתקבלו

 :שאלות לשליחת הכתובת
rav@bilvavi.net 

 
                                                     


	שני הגילויים שיגלה משיח
	ב' פנים בהשגת המחשבה את שורשה
	אוחז במקצת האחדות - אוחז בכולה
	סוד תחיית המתים - התכללות הנשמה בגוף, ולא להיפך!
	משיח יגלה את עולם החושך
	המאמין בצדיק - מרומם אותו למדרגת לא ידע
	אמונה בקב"ה שיכוונו להאמין בצדיק האמיתי
	על משיח לא שייך שתהיה מחלוקת

