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 למעלה מהשגת בן אנוש! -היסורים 
פה?  הםפה. מדוע אין ל הםאין לעדשים שעשו יעקב שנתן ל תפרשב קיםומבואר בפסהזהו סוד האבלות 

  .כמש"כ בתיקוני זהר ,, אבל בעומק "דעת גנוז בפומיה"מפני תוקף צערו פשוטו אין לו פה לדברב

 ,אבלותבו .גילוי לדעת בדיבור נוצר"פה סח",  גתהגיעו למדרכשנגאלו ובגלות,  היתה דעתבמצרים ה ,ידועכ

. הי אותה נקודה שאין דיבור, אין דעתזואבל  .שם יש גילוי לנקודה העליונה יותר - הדעת תשמתבטל המוחין, מתבטל

 אורו של משיח.  מתגלה, "לא ידע"מתגלה ה אז

אבל . כמש"כ המהר"ל ,", זה עם "ה". זה עם "א"גלה"ושם  "גאל"שניהם לשון "גל", כאן  ,גם הגאולה וגם הגלות

לית מחשבה ה"בלתי בעל גבול, של הסוד העיגולים. יש גילוי לעולם העיגולים, לעולם של  וזהו ,גלגלבבחינת שניהם 

  .]כמו שזכרנו ,בחינת העיגולים יהוזהרי ש[מצד זה כולם שווים , ו"תפיסא ביה

שרחמי  ןכתכיצד י ו!סובלת ינהדבר שהדעת א ואה הבית חורבןהמפרשים ש ", וביארוהן אראלים צעקו חוצה"

נבראים. אין מקום בשכל האנושי להבין את החורבן. אבינו אב כה נורא להקב"ה נותנים מקום לאכזריות כביכול וצער 

הקב"ה אב  מלך מלכי המלכים ק"ו, ין שיפעל כךבבשר ודם קשה להאפילו  הרי ?הרחמן, איה רחמיך? איה חסדך

 בניו? עם כך  הוא עלפואיך  - הרחמן

חורבן, כי של מציאות איך יכולה להיות אין לנו השגה  -המוכרת לנו  מצד מידת הרחמים ,שמצד הגבול ,נמצא

נותן וא הש כוונההחורבן, ה תבאמת החורבן הוא למעלה מנקודת הגבול המושגת לנו. ומה שאמרנו שהגבול הוא נקוד

  נקודה עצמית של גבול. יננואל הוא חלק מהבלתי בעל גבול, הוא , אבל הגבוו של הקב"הת הבית לשמימקום לבני

שהבלתי בעל גבול לא נתפס,  שם, לא נתפס בשכל. כהשגניתן לההגבול עצמו הוא אמונה, לא כפי שאמרנו, גם 

ונה! אמ יהוזבהכרח ש - "אין עוד מלבדו" וא"כ איך יש מקום לגבול? .גם בגבול אין לנו הבנה, כי הגבול הוא אמונהכך 

  .מקום מצד השכל האנושי ו"אראלים צעקו חוצה", צעקו שאין ל החורבןעל  ,וממילא

לא בחורבן ולא באין סוף. אבל יש לנו חיבור של דבקות ע"י  ,אין לנו השגה לא בבניןאין מקום לכלום, אין ואכן 

  "!הוא מצחק והם בוכיםה"התבטלות, ומצד זה יש לנו את 

התשובה עליהן אחת  כדוגמא: איך יש מקום לחורבן? מה שייך להבין את הצרות? ,אלו בעולםשַ יכל השאלות שי

 הצרותכל רואים את ו, החורבן קוראים את כל אגדותכשאת. זאין מקום בשכל האנושי להבין  !באמת לא שייך ויחידה:

הדורות, עומדים  ישראל בתקופות מאוחרות יותר לאורך כל-כן הצרות שבאו על הכללו שעברו עליהם באותה תקופה,

  !!בעל הרחמים? ווכי זה ותמהים:

איך אפשר  !סוף כל סוף אין הדעת סובלתםאבל , וכו' מביא לטוב רעהשהרבה תירוצים:  נםודאי שבספרים יש

לצער כל  כדי - לפי התפיסה האנושית - לצער כל כך הרבה אנשים כל כך הרבה שנים? צריך להיות אכזר שבאכזרים

  !כך הרבה

כל זה אבל מוליד לנו את  !אפשר שיש ייסורים בבריאה, שיש רע, שיש חורבן יךין מקום להבין בדעת אבאמת א

 למעלה מהשגת הגבול, למעלה מהשגת הדעת האנושית.  נמצאההבנה הפנימית שהשורש של הכל 

אלא  ,כפשוטו מצד ההתחברות לגבול ינואשהצער של תשעה באב הוא יודע  ,אתז כל כשאדם מבין את

 זהו בכי שמגיע בלי דעת ולא בכי שמגיע מדעת.  .התחברות לנקודה הרבה יותר עליונה
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 גם לחיצוניות של ת"ב אין מקום מצד הדעת
 .עומק נפלא מונחכאן 

העצבות,  וחיצוניות זהו ,"לא ידע"ה, אורו של משיח יאהפנימיות ה :תשעה באב מתחלק לשניים ,בפשיטות

 החורבן, הדעת. 

כאן מבינים שבין  - ענין זה כלל סובלת ינהמבינים שהחורבן עצמו אין לו מקום מצד הדעת, שהדעת אאבל כאשר 

  !כללכפשוטו ואין מקום לדעת  ",לא ידע" בבחינתשניהם  - החורבן וובין החיצוניות שזה ,לידת משיח זופנימיות שה

ואין מקום לא לפנימיות ולא  ,ידעאלא גם החיצוניות נכללת בלא  ,"לא ידעהיא בבחינת "לא רק הפנימיות 

 . האנושית לחיצוניות מצד הדעת

כל גילוי של הקב"ה. אין כאן ה - פנימיות של תשעה באבבין הושבין החיצוניות של תשעה באב  ,נמצא אם כן

החורבן ו "לא ידע". המשיח הוא גילוי עצמי של "לא ידע"גילוי של  תשני ביטויים של צור אלוהעלם וגילוי כפשוטו, אלא 

 . "לא ידעמצב של "מביא את האדם להוא הוא גילוי ע"י צורה של ייסורים שאין הדעת סובלתם, ו

השמים ושמי שמים לא יכלכלוך", בשום הבנה הנה " !אין מקום לחורבןגם ואין מקום לבית מצד השכל האנושי 

  ."בית אשר תבנה לשמי" כוונהשכלית לא ניתן לתפוס מה ה

, "דמחטא אפוקבואותו מכניסים "מלשון נפלא, מלשון פלא,  "פילא", (ב"מ לח ע"ב) א דמחטא"פקופילא ב י"מעייל

  "לא ידע"! את?זאיך אפשר לעשות 

ת נהשכובית ה ין", אבל עצם מציאות בנןובדעת חדרים ימלאו, ובתבונה יתכונן, שאף ש"בחכמה יבנה בית ,נמצא

. ובין גילוי משיח מצד הפנימיות "לא ידע"גם החורבן הוא שיוצא פועל בוממילא  !"לא ידע" גמור זהו - הקב"ה בתוכו

 .ב"ידע" "לא ידע"של ה כמות שהוא, אלא מצד האמונה "ידע"מהלך מצד ה םבין החורבן מצד החיצוניות, אין להו

 

"אין עוד מלבדו", ההיא נקודת הגילוי של  ,תשעה באביום בגילוי  תמקבלהשמציאות הנבראים  ,למדיםנמצאנו 

 יןוההכרה ששניהם אין נפרדות ביניהם כלל אלא "רזא דאחד", "כהדין קמצ ,החיבור של הגבול בבלתי בעל גבול של

 מיניה וביה".  ןדלבושי

להתחבר לשורש הבכי העליון.  חוכובאדם לתשעה באב באותה נקודה של אמונה גמורה שצריך לבכות,  ם ניגשא

באמת האם  ."הם בוכים"בול בדקות הוא כופר הרי שכביכ ",מצחק עקיבא ביררק עם מבט של "כאשר אדם מגיע 

הוא כפר בדקות ונמצא שכביכול ר' עקיבא צודק והם טועים, אם כן,  ?הוא שחכמים לא השיגו ור' עקיבא השיגסבור 

 ב"הם בוכים", ומהיכן יכל לינוק בכי? 

הוא רואה הפוך, אעפ"י שה שכשם שהוא מאמין שהכל לטוב ,לנקודה של השתוות פשוטה אדם אבל כאשר מגיע

 לקבל יניקה אמיתית של בכי.  הוא אז יכול - כך הוא מאמין שצריך לבכות

מצד  בעומק נפשו בא להאמין שהבכי עליובוכה מצד נקודת החיצוניות, מרגיש שהוא אדם אף אם  :סוף דבר

אורו של  - כמותתי בעל גבול בלהשהוא גילוי ביום הזה,  הטמונההן מצד השמחה  -ולא מצד הדעת, ואז  "לא ידע"ה

 .האנושית קבל התקשרות ברורה בקב"ה למעלה מן הדעת, יוהן מצד הבכי - משיח


