
 
 יהדות לדור החדש

 

 הגאולה של ספר הזוהר

 
 

 

 

 ע"י דוד מיכל וקסלמן

  



2 
 

Contents 
הגאולה של ספר הזוהר  -יהדות לדור החדש    ................................................................................................ 10 

 10 ..................................................................................................................................................... הקדמה

 50 .............................................................................................................................................. בינה ומלכות

ניותלוחות ראשונות וש  ............................................................................................................................... 51 

 52 ........................................................................................................................................ תיקון לתהו ובהו

 52 ...................................................................................................................... תם וחכם בזוהר סוד הגאולה

 53 ........................................................................................................................... יחוד חיך אור של הגאולה

קיעה ותרועהת  .......................................................................................................................................... 54 

 55 .............................................................................................................................................שער חמישים

 56 .......................................................................................................................... שמע ישראל ומלך המשיח

 57 ........................................................................................................................ שלמה המלך והשני משיחין

רשות היחיד –רשות הרבים   ...................................................................................................................... 58 

 59 ............................................................................................................................................ צמצום והחלל

 60 ................................................................................................................................................ צלם ודמות

 62 ............................................................................................................................ ציצית תכלת באור קבלה

גאולה לעם ישראל –פנימיות עתיק   ............................................................................................................ 63 

 64 ........................................................................................................ פנימיות עתיק משיח בן דוד של הזוהר

 65 ............................................................................................................ עבודה זרה, דרכי אמורי, דת אחרת

 68 ..................................................................................................... עבד ובן השני כתרים כנגד נעשה ונשמע

ל בעיון”סכנה בלימוד ספרי אריז  ................................................................................................................. 69 

 71 ................................................................................................................................. סוף דבר יראת שמים

 72 ........................................................................................................................................ נפש, רוח נשמה

 72 .......................................................................................... נבואה של משה רבינו על הגאולה במצות ציצית

 74 ............................................................................................................................................... מתנת חינם

 75 .............................................................................................................................................. משיח עכשיו

 76 ............................................................................................................ משיח בן יוסף האויב של עם ישראל

 77 ..................................................................................משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח היחוד של שניהם

 79 .................................................................................................................... משיח בארבע לשונות הגאולה

 80 ................................................................................................................................................ משה משה

 81 ................................................................................................................................... מפורסמים של שקר

 82 ............................................................................................................................ מקום קבורת משה רבינו

משיח לפני החטא ואחרי החטא –השני משיחין   .......................................................................................... 83 



3 
 

 85 ..................................................................................................................................... הלוחות הראשונות

 86 ............................................................................................................................. רצוא ושוב ביהדות היום

 87 .............................................................................................................................................. יסוד הקבלה

תחיית המתים –יחידה הנפש   .................................................................................................................... 88 

 89 ............................................................................................................................................. שם ס"ג וע"ב

 90 ............................................................................................................................................... יחוד מה ובן

 91 .......................................................................................................................... יוסף ויהודה גאולה ותפלה

יהוסף יוסף – יוסף הגואל יוסף הצדיק  ......................................................................................................... 92 

 93 ..................................................................................................................................... מלכות, ז"א, עתיק

 94 .............................................................................................................................................. טלית וציצית

 95 ................................................................................................................................................ חטא העגל

 97 .............................................................................................................................................. חולת אהבה

 98 ............................................................................................................................................. התיקון רוחני

 99 ..................................................................................................... התורה לפני ואחרי החורבן בית המקדש

 100 ...................................................................................................................... עתיק, פנימיות עתיק, אריך

 101 ........................................................................................................................................ הזוהר והגאולה

 103 ............................................................................................................................ הזוהר הספר של משיח

זרהדרך של אור יושר ואור חו  ................................................................................................................... 104 

 105 ........................................................................................................................................ הגאולה שלמה

 106 ..................................................................................................................................... האמת של הזוהר

ת ודור ראשון לגאולהדור אחרון לגלו  ........................................................................................................ 107 

 108 ........................................................................................................................................... גאולה ומשיח

 110 ...................................................................................................................................... בשורות הגאולה

 110 ......................................................................................................................................... בנים אתם לה'

ה בראשית קבלה של יחודים וקבלה של בירוריםבין מרכבה ומעש  ............................................................. 112 

 112 ..................................................................................................................................בן ועבד בעבודת ה'

 113 ................................................................................................................................... בין בהמה ואדם

 115 ........................................................................................................................... בית ישראל ברכו את ה'

 117 ....................................................................................................................................... בירורים ויחודים

בשלח פרעה –פרעה בא אל   .................................................................................................................... 118 

 120 ...................................................................... גאולה פרטית, גאולה כללית, גאולת עם ישראל, גאולה ציוני

 121 ................................................................................................................................ אין סוף בפנים ובחוץ

אור קדושה -אור נוגה   ............................................................................................................................. 121 



4 
 

 123 ............................................................................................................................ דעת עליון ודעת תחתון

 124 ....................................................................................................................................... סוד מסוה משה

 124 ....................................................................................................................................... האור של גן עדן

 125 ............................................................................................................................. הנה מה טוב ומה נעים

 125 ............................................................................................................ העשרה הדברות ועשרת מאמרות

תורה חדשה מאתי תצאלא מקבלים את הזוהר כ –הסיבה של השואה   ...................................................... 127 

 128 ................................................................................................................................ השני דרכים ביהדות

םיציאת מצרי  ........................................................................................................................................... 131 

 132 ......................................................................................................................................... האור והפירוש

 133 ................................................................................................................... תורה שני כתרים אריך ועתיק

 134 ................................................................................................................................... החידוש של הזוהר

קטנות וגדלות –שני תורה   ....................................................................................................................... 135 

 137 .............................................................................................................................. השני משיחין שבזוהר

 138 ......................................................................................................................... מעשה ומשחשבה העיקר

 138 ........................................................................................................................... גאולה גאולה ואין גאולה

 139 ................................................................................................................ פנימיות עתיק המשיח של דעת

יאת מצרים של קדושהיצ  .......................................................................................................................... 140 

 140 .................................................................................................................................. פילגש ונשואין היום

 141 ........................................................................................................................... קבלת התורה בשבועות

 143 .......................................................................................................................................... גאולה פרטית

 144 ......................................................................................................................................... יהדות מקורית

 144 ........................................................................................................................................... סוד ה' ליראיו

 146 ..................................................................................................................................... כוס ישועות אשא

 146 ................................................................................................................................. גן עדן ומשיח בן דוד

 147 ....................................................................................................................... ליראת שמים צריכים חינוך

 149 ........................................................................................................................................... תורה בשמים

 150 ...........................................................................................................................................שער חמישים

 152 ................................................................................................................................. עבודה זרה בטהרה

תורה חדשה מאתי תצא – תורה חדשה מאתי תצא  .................................................................................. 154 

 156 .............................................................................................................................................. גאולת נפש

 159 ................................................................................................................................... יהדות לדור החדש

הרחמים שיתף בו מידת  ........................................................................................................................... 160 

 161 .............................................................................................................. עבודה זרה ועבודה זרה בטהרה



5 
 

 163 ............................................................................................................. מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד

 164 ........................................................................................................................................ לוחות ראשונות

 166 .................................................................................................................................. זכור את יום השבת

יות אבידת בת מלךסיפורי מעש  ................................................................................................................ 167 

 168 ........................................................................................................................................ תהו ובהו וחשך

 169 ................................................................................................... דוד המלך, שלמה המלך, שמואל הנביא

 169 ..............................................................................................................................................מלכות וז"א

ישראל סבא חינוך ילדים בדרך  ................................................................................................................. 170 

 171 .................................................................................................. הרפואה לחבלי משיח והייסורים שבחיים

 172 .............................................................................................................................. אור הגנוז באור הלכה

רצוא ושוב –כפליים תושיה   ...................................................................................................................... 176 

 176 ............................................................................................................... המחלוקת בין אהרן ומשה רבינו

 177 ..................................................................................................................... תורה בדעה אחד ושני דעות

 179 ..................................................................................................... אהבת ישראל באור הרבי מלך המשיח

ל, הזוהר”הלכה, קבלה של האריז  ............................................................................................................ 180 

 183 ..........................................................................................................................הזוהר מהפוך חשך לאור

 183 .................................................................................................................................. אור אבא ואור אמא

 185 ................................................................................................................... יציאת מצרים משאול תחתית

 187 ..................................................................................................................................... כ"ה אלול תשע"ז

 187 .............................................................................................................לכבוד הרב יצחק גינזברג, שליטא

גלותאור הגנוז אור הגאולה והשכינה ב  ..................................................................................................... 190 

 191 ........................................................................................................................ חובת היחיד חובת הציבור

 192 .................................................................................. ראש השנה באומן מכתב לאדמו"ר מהאלמין שליטא

 193 ........................................................................................................................................ התכלית החיים

 194 ................................................................................................... לכסות אור הגנוז מ"ה על ידי "בן של בן"

 196 ............................................................................................................................................ קורבן הנפש

 197 ................................................................................................................................... שני צדדים רוחניים

יהאתרוג נצח  ........................................................................................................................................... 198 

 199 ............................................................................................................................. בית  המקדש בשומרון

 201 .................................................................................................... עבודת ה' למטה למעלה ולמעלה למטה

 202 ..................................................................................................................................... פלגש של קדושה

 204 ............................................................................................................................................ צא מהתיבה

 206 ..................................................................................................................................... שמיני עצרת לכם



6 
 

 207 ......................................................................................................................................... קדושת צניעות

 208 ........................................................................................................................... עבודה של עולם אצילות

 210 ........................................................................................................... הזוהר  כנגד עבודה זרה של משיח

מהפך חשך לאור –ספר הזוהר   ................................................................................................................ 211 

ים בלי משיחחי  ........................................................................................................................................ 213 

 214 ........................................................................................................................................... זוהר ואריז"ל

 215 ........................................................................................................................... התגלות משיח בן יוסף"

 216 ................................................................................................................. מחצב נשמות ומחצב הספירות

מות כנגד חשךעצ  .................................................................................................................................... 218 

 219 ..................................................................................................................................... רחמנא ליבא בעי

 220 ............................................................................................................................. אור הגנוז ודור המדבר

 221 .......................................................................................................... סוד הגילגול פרשת משפטים בזוהר

 222 ................................................................................................................... עבודה זרה, ספק עבודה זרה

ד עשרת השבטים שנאבדוסו  .................................................................................................................... 224 

 226 .............................................................................................................................. תחיית המתים וגילגול

 227 ................................................................................................................................ שם אקיה, שם אדנ"י

 228 ......................................................................................................................................... בין דת ואמונה

זווג תחתון זיווג עליון או  ........................................................................................................................... 230 

 233 ......................................................................................................................... אנכי, ולא יהיה לך אלקים

 235 ..................................................................................................................................... גאולה ולא גאולה

 235 ................................................................................................................................. יפוצו מעינותך חוצה

 237 ............................................................................................................................................ עמלק עמלק

של דינההנקמה על מעשה העם   .............................................................................................................. 239 

 244 ....................................................................................................................................... יחוד זכר ונקבה

 246 ...................................................................................................................... הנקמה על מעשה של דינה

רבי נתן ליקוטי הלכות תורה חדשה מאתי תצא  ......................................................................................... 250 

 251 ............................................................................................................................. הילולא של משה רבינו

 252 ........................................................................................................... אליהו הנביא וסוד הפטרה כי תשא

 253 .................................................................................................................. שני משיחין בדור אחרון לגלות

 255 .......................................................................................................................................... בין חרדי ודתי

יהדות מקורי –יהדות לדור החדש   ............................................................................................................ 257 

 259 ................................................................................................................................ עץ הדעת ועץ החיים

 260 .............................................................................................................................................. נעשה אדם



7 
 

 261 ............................................................................................................................. הסכסוך בין רחל ולאה

לצאת משעיבוד מלכויות –יציאת מצרים   ................................................................................................... 262 

 263 ............................................................................................................................... אדם וחוה יעקב ורחל

אריז"ל, רבי נחמן –ן והזוהר רבי שמעו  ..................................................................................................... 265 

 267 .......................................................................................... ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה

 268 ....................................................................................................................................... תהו ובהו ותיקון

 270 .......................................................................................................................................... ה' הוא אלקים

 271 .................................................................................................................... תשובה תחתון ותשובה עליון

שני משיחין –שלום שלום רחוק וקרוב   ...................................................................................................... 272 

 274 ......................................................................................................................... פרה אדומה לפני הגאולה

 276 ........................................................................................................... דת של מלכות תחתון ומלכות עליון

ה ודתאמונ  .............................................................................................................................................. 277 

 279 ..................................................................................................... קבלה של דת יהדות, קבלה של אמונה

 280 ................................................................................................................................. התחייבות של יהודי

 282 .................................................................................................................... כמים פנים לפנים כן לב אדם

 283 .................................................................................................................................. למען מלכות יהודה

 284 .............................................................................................................................. יוסף ויהודה שני דעות

 286 ........................................................................................................................ זה לעומת זה ברא אלקים

בן נבט החטיא את הרביםירבעם   ............................................................................................................. 287 

 288 ............................................................................................................................ משיח בן יוסף והגאולה

 290 .................................................................................................................... עילת העילות, סיבת הסיבות

אהבה שבדעת –אהבת התורה   ............................................................................................................... 292 

 295 .................................................................................................. כוס של זכוכית או מתכת לארבעה כוסות

קול מלחמה במחנה –מעבדות לחרות   ..................................................................................................... 296 

משיח בן יוסף)אדם העליון( –משיח בן דוד)לא אדם(   ................................................................................ 297 

זרע אדם –זרע בהמה   ............................................................................................................................ 299 

תא שמע -תא חזי   ................................................................................................................................... 300 

 301 ............................................................................................................................................. יחידי סגולה

 302 ...................................................................................................................................... העשרה בטלנים

אדם ולא אדם –צלם ודמות   ..................................................................................................................... 303 

 305 .......................................................................................................................... המלחמה עוד לא נגמרה

 307 ............................................................................................................................................ בין דת ודעת

יחוד תחתון –יחוד עליון   ........................................................................................................................... 309 



8 
 

וחוה יעקב ורחלאדם   ............................................................................................................................... 311 

 313 ........................................................................................................................ התחדשות אמונה פשוטה

 315 .................................................................................................................. חטא העגל כנגד אדם הראשון

סיני –עוקר הרים   .................................................................................................................................... 316 

יסוד –תפארת   ........................................................................................................................................ 317 

, גאולה,תהו ובהו, תורה  .......................................................................................................................... 318 

אורות של תהו בכלים של תיקון –יהדות, נוצרות, איסלם   ........................................................................... 319 

 322 .......................................................................................................................... הפשט, חסידות והגאולה

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד –תם וחכם   ................................................................................................... 324 

 326 .................................................................................................................... עבד או בן שני דעות רוחניים

 328 .................................................................................................................................. יהדות עם חופשיות

 330 .................................................................................................................................. עבודה זרה ותיקונו

 331 .................................................................................................................................... משה רבינו ואהרן

מלכות דוד –משיח בן דוד  –משיח בן יוסף   .............................................................................................. 333 

 334 ...................................................................................................................................... יחוד שלם בגלות

 335 .............................................................................................................................................. כבוד המלך

תם, תפילין חב"דתפילין רש"י רבינו   ......................................................................................................... 336 

 337 ............................................................................................................. יהדות בלי משיח בן יוסף ויחוד ה'

 339 ...................................................................................................................................... בירורים וייחודים

ראש, גוף, רגל, כתר לראש –עם ישראל   .................................................................................................. 341 

 342 ........................................................................................................................ זה לעומת זה ברא אלקים

 343 ..................................................................................................... אדם הראשון לפני החטא ואחרי החטא

 344 ....................................................................................................................... הרצון של ה' לשני מלכויות

קבלה –הלכה   ......................................................................................................................................... 346 

 347 ............................................................................................................................... אנכי  של עבודה זרה

 349 .................................................................................................................. הייחוס העיקר, אלוקות העיקר

 350 ................................................................................................................ גאולה או גאולה, גאולה לגאולה

אהבה שבתורה –אהבה שבדעת   ............................................................................................................. 351 

ומשה רבינוחב"ד וברסלב   ........................................................................................................................ 352 

פטור ממצות –יציאת מצרים   .................................................................................................................... 353 

 354 ................................................................................................................... השני צדדים של הרבי מחב"ד

 356 .......................................................................................................................... שני דרכים בחיים יהודים

 358 ....................................................................................................................................................אין ואני



9 
 

 360 ............................................................................................................................. נחש תחיה נחש תמות

נביא ישיעהו –נביא עובדיה   ..................................................................................................................... 362 

 363 ......................................................................................................................................... ספקות בעתיק

 364 .................................................................................................................. בקשה לגאולה שלמה בתפלה

משיח בן דוד –משיח בן יוסף   ................................................................................................................... 365 

אחדשני משיחין שני פעולות שהם   ........................................................................................................... 366 

 368 ........................................................................................................................................ בין מלאך ואדם

 369 ........................................................................................................................... שבירת כלים של אריז"ל

 369 ................................................................................................................................. אספקלריא המאירה

החזרת הכתר תורה שנאבדת –החידוש של הזוהר   .................................................................................. 370 

 371 ........................................................................................................................................ הראש של עשו

שבע שבתות –שבע שבעות שלמים   ......................................................................................................... 372 

 373 ............................................................................................................................................ ניגוד עניינים

 375 ...................................................................................................................................היש בה עץ אם אין

 375 ......................................................................................................................................... שלשה גאולות

ספר היחוד ה' –ספר הזוהר   .................................................................................................................... 376 

 379 ................................................................................................................................ יעקב, ישורון, ישראל

של שקרמפרסמים   .................................................................................................................................. 380 

 383 ......................................................................................................................................... תורה ותשובה

 384 ........................................................................................................................................... תורה ומנוחה

 

  



10 
 

 

הגאולה של ספר הזוהר  -יהדות לדור החדש    
 

 הקדמה
בזוהר כתוב שהיה חרם על אור הגנוז אלף שנה. אם כן היום אחרי אלף שנה של החרם על אור הגנוז והתגלות 

ז אור הספר הזוהר. אבל בעם ישראל ביהדות יש חילוקי דעות הזוהר הקדוש יש יהדות חדשה כוללת אור הגנו

יהדות שהכנסו אור  האם לקבל את ספר הזוהר ואור הגנוז והכניס את הזוהר ואור הגנוז ביהדות או לא לקבל.

 .  יהדות היום בדרך תורה שבעל פה בלבד נקרא יהדות מקורי.הגנוז נקרא יהדות לדור החדש

א רק אלף שנה, המקור לחרם נמצא בתורה עצמה תורה שבעל פה השורש של המקור לחרם על אור הגנוז ל

הלכות התורה השלחן ערוך.  בתורה שבעל פה יש חרם על אור הגנוז הסודות התורה. כתוב בתורה הנסתרות לה' 

והנגלות לנו ולבננו.  הפסוק כתוב בתורה שבכתב שמתוך תורה שבכתב יש כל הלכות של תורה שבעל פה.  תורה 

בעל פה מפרשת את הלכות הנמצאים בתורה שבכתב.  בלי תורה שבעל פה אי אפשר לדעת התחייבות של ש

יהודי לשמור את התורה והמצות.  בלי תורה שבעל פה לא יודעים איך לעשות תפילין, הלכות לולב ואתרוג וסוכה, 

איך לספר הזוהר להגיד שהחרם  הלכות שבת וכו'.  גם בתורה שבכתב ותורה שבעל יש חרם על אור הגנוז.  ומנין

 על אור הגנוז היה רק אלף שנה?

ביהדות החשיבות נתנה למעשה המצות ולימוד הלכות התורה.  החלק התורה של אור הגנוז לדעת את הסודות 

התורה טפל למעשה המצות ולדעת את הלכות שבתורה.  על לדעת הסודות התורה כתוב "סוד ה' ליראיו."   

שראל כולל נשים וטף ולא רק לגברים מבוגרים.  המצוה הראשונה בתורה פרו ורבו.  בדרך התורה נתנה לעם י

התורה קודם יש לעשות משפחה שכתוב בן שמונה עשרי לחופה.  הדרך להגיע ללמוד סודות התורה בגיל ארבעים 

כבר למדו ש"ס בן ארבעים לבינה אחרי שכבר התחילו לבנות המשפחה ולחתן את הילדים. הסודות התורה לאלו ש

ופוסקים מיושבים בתורה ומצות ומפרנסים בכבוד.  אפילו כתוב בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, כדי לדעת 

את הסודות התורה חייבים עשירות ישוב הדעת.  כמעט כל בעלי הבתים קשה להם לפרנס המשפחה ואין להם 

ד ספרי קבלה.  אפילו שאין חרם על אור הגנוז רוב ישוב הדעת ללמוד ספרי חן, ספר הזוהר, ספרי אריז"ל, ועו

 אנ"ש מתעסקים בענינים גשמיים וקשה להם אפילו לקבוע עיתים לתורה.  

גם כן יש לאיש התחייבות לפרנס אשתו וכתוב אשתו כגופו.  הנשים בדרך כלל רוצות שהבעל יתעסק בענינים 

רה שנקראים הנגלות לנו.  אפילו אחרי שגדלו את התורה בהקשר לחינוך הילדים וללמד את הילדים החלקים בתו

הילדים לתורה חופה ומעשים טובים עדיין האשה תובעת מהבעל פרנסה גם בשבילה וגם לנכדים.  לא טוב לאיש 

 שיהיה לבדו.  בלי אשה קשה ללמוד קבלה אפילו אי אפשר.  כתוב אשת חיל מי ימצא.  

כות וקשה להתבודד להגיע ללימוד הסוד.  מהסיבה הזאת רוב האיש כבר נכנס בחופה ועדיין יש לו חובת המל

האנשים לא מגיעים ללמוד תורת הח"ן אפילו בגיל מבוגר.  בתורת הח"ן יש גם כן דרגות של פרד"ס בסוד התורה 

אור הגנוז הסוד שנקרא רזי דרזין.  העיקר הביעה לאלו שרוצים באמת להגיע לאור הגנוז השלחן ערוך בעצמו.  

רוך מיוסד על תורה שבעל פה עושים קשה לעשות התקשרות להצדיק האמת היודע את הסוד. בלי השלחן ע

התקשרות להצדיק האמת אי אפשר לקבל את הסוד התורה אפילו יש סכנה ללמוד קבלה.  התורה נותנת אפשרות 

 ללמוד בעיקר מספרים קדושים אבל לחדש בתורה בעצמו יש אזהרות מחז"ל.

הנביאים.  דור המדבר קבלו נבואה ממשה רבינו.  הדור המדבר נקרא דור דעה לכולם היו  משה רבינו הוא הראש

קשר ישר להקדוש ב"ה בדרך נבואה.  יש דרגות בנבואה שכתוב אפילו השפחה שבים בזמן קריעת ים סוף קיבלוה 

שוע בן נון וכלב בן נבואה בדרגה גבוה יחזקאל הנביא.  משה רבינו ודור המדבר לא נכנסו בארץ ישראל.  רק יהו

יפונה מדור המדבר נכנסו בארץ ישראל.  אבל הילדים שלהם נכנסו בארץ ישראל שלא היה בדרגות של נבואה כמו 

דור המדבר אבל עדיין היה השפעות של דור המדבר בניהם. אחרי יותר משלש מאות שנה אחרי כיבוש ארץ 

על פה תלמיד חכם עדיף מנביא.  היה נביאים בזמן את המלכות בדרך תורה שבעל פה.  בתורה שב וישראל הקימ

בית המקדש הראשון ויש מהם ספרי נביאים.  עמוס הנביא היה מוכיח שלא היה עוד נזירים ונביאים בעם ישראל 

בזמנו כמו פעם.  המלכות לא נתנה אפשרות לנביאים ללמד עוד נביאים.  החשיבות היה ללימוד הלכה להיות 
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דש השני לא היה עוד נביאים.  כבר עם ישראל שכח את אור הגנוז שהתגלה במתן תורה דיינים, בזמן בית המק

 שער החמשים שקבלנו ביום חמשים ששה בחודש סיון.  

עם ישראל סופרים חמישים ימים אחרי פסח עד חג השבועות לקבל את התורה מחדש אבל בלי אור הגנוז.  תורה 

.  חסר בתורה השני מצות שקבלו בהר סיני שנקרא אור הגנוז.  אבל אנחנו בדרך תורה שבעל פה 611בגמטריא 

כמו בהר סיני שכתוב "אתה הראת מקבלים את השני מצות אנכי ולא יהיה לך אלקים אחרים באמונה פשוטה ולא 

לדעת."  השני מצות ראשונות של עשרת הדברות מקבלים מהצדיק האמת כמו עם ישראל קבלו אותם בהר סיני 

ממשה רבינו.  משה רבינו היה אמצעי בין עם ישראל והשכינה לקבל הדעת של ה' הוא אלקים, וגם לקבל את 

 תורה שבעל פה בלוחות שניות.  

ז הכתוב בספר הזוהר הסוד של חטא העגל.  כל ראשי ישיבות היום מודים שאי אפשר לקבל את חלק מאור הגנו

חטא העגל כפשוטו.  אבל בלי הספר הזוהר אי אפשר להבין הסוד של חטא העגל הנחשב לדורות כאור הגנוז.  

עם ישראל נכנסו הלוחות הראשונות גם כן חלק של אור הגנוז שנגלה בזוהר קדוש.  מזה רואים שאפילו בזמן ש

בארץ ישראל היה חרם על אור הגנוז אבל עדיין היו יחידים שידעו הסוד אל אור הגנוז.  תורה שבעל פה לא נתנו 

היחידים שידעו אור הגנוז לפרסם הסודות התורה.  רק יחידים ידעו והמלכים דוד המלך ושלמה המלך ונביאים.  

שון ועבדו את ה' באמונה פשוטה כמו עבד פשוט.  ואלו שידעו העם הפשוטים לא ידעו סודות התורה בזמן בית רא

אור הגנוז עבדו את ה' לא רק באמונה פשוטה כמו עבד פשוט וגם כמו עבד נאמן בבחירה חופשית באהבה ורצון.  

התגלות סודות הנבואה היתה מסוכנת תחת הלחצים של חוקי הממשלה.  לא היה חופשיות הדת דרכים של תורה 

דים אפילו היה אסור לעשות מזבחות חוץ לירושלים כמו בזמן שופטים.  דוד המלך אמר לשלמה בנו, ותפלה מיוח

דע את אלקי אביך ועבדיהו בלב שלם."  אצל שלמה ודוד המלך היה דעת ולא אצל כל אחד בישראל.  בתהלים 

 ובספרי שלמה רואים השפעות של סודות התורה בהם.

עד כי למלאה  תורה חדשה מאתי תצאו תורה חדשה מאתי תצאתנבאו על הנביאים בזמן בית המקדש הראשון ה

הארץ דעה את ה'.  ביהדות לא קבלו את השינויים רק להוסיפו גדרים וסייגים לתורה. כל דור יש רבנים שמוסיפים 

כמו  תורה חדשה מאתי תצאעוד גדרים וסייגים לחכמה כדי לשמור על התורה. בזמן בית שני פרצו תנועות של 

צדוקים ועוד כתות של מלשינים ומינים.  הסנהדרין הוסיפו עוד ברכה בשמונה עשרי "שובר אויבים ומכניע זדים. " 

הסנהרין הקימו בקשות בשמונה עשרי להגן על עם ישראל בזמן הגלות ולהתפלל על ביאת משיח "ותחזנה עיננו 

בדך מהרה"  כל הבקשות לחזור עטרה בשובך לציון ברחמים"  "השיבה שופטינו כבראשונה" "את צמח דוד ע

ליושנה ולא בשביל יהדות חדשה. עם ישראל בגלות אלפים שנה חיים על ארבע אמות של הלכה בלבד.  רק 

בתקופה האחרונה התחילו עם ישראל ללמוד סוד התורה השפעות מהספר הזוהר שהתגלה בספרד לפני שמונה 

 מאות שנה. 

ה הקיום של מלכות ישראל בדרך התורה. במלכות תורה שבעל פה התכלית השלמה של מלכות תורה שבעל פ

החשיבות נתנה לקיום היחוס של יהודי וקיום של העם.  כדי לשמור על היחוס צריכים לשמור על עבירות של עריות 

י וביאות אסורות על ידי חופה וקידושין.  סנהדרין אסרו כל קשרי אישות ארוסות ופלגשות והתיר רק הנשואות על יד

חופה וקידושין.  לפני אמירת השבע ברכות תחת החופה יש מנהג להגיד ברכה "אשר קדשנו במצותיו וציונו שאסור 

את העריות, ואסרו את הארוסות והתיר את הנשואות על ידי חופה וקידושין.  הכהנים היה חיוב להתחתן כדי 

 לעבוד בבית המקדש.  

פה ואמרו "נעשה".  קבלת עול מלכות שמים באמונה פשוטה  עם ישראל קבלו את התורה ובמיוחד תורה שבעל

ובמסירות נפש בדרך עקידת יצחק.  כל יהודי הוא עבד פשוט לריבונו של עולם הנותן התורה.  קבלת עול מלכות 

שמים שלא על מנת לקבל פרס רק להיות עבדים להמקום ב"ה. לומדים התורה כדי לעשות את המצות להיות 

ל להיות עבדים לה' לא חייבים לדעת טעמי המצות וסודות הקבלה כולל אור הגנוז.  רק יחידים עבדים לה'.  בשבי

בעם ישראל ידעו הסודות התורה וכל העם עבדו את ה' באמונה פשוטה .  גם היום העובדי ה' במסירת נפש 

וה של תלמוד לומדים כל התורה כולל ספר הזוהר באמונה פשוטה ולא בשביל לדעת את ה' רק לקיים את המצ

תורה.  התלמידי חכמים קבלו את ספר הזוהר ושאר ספרי קבלה כחלק של תורת ה' ולא עשו את הקבלה יותר 

 חשובה משאר חלקי התורה.  

נויים יהסודות של הזוהר הם גם כן למעשה והשקפה.  אבל תלמידי חכמים למדו את הזוהר בלי לקבל את הש

יש גאולה וחרות רוחנית בהתפשטות הגשמיות מדרגות של אהבה בזוהר בדרך עבודת ה' ובהלכה.  בזוהר 
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מיוחדת כמו אהבת התענוגים ואהבה רבה.  גם כן בזוהר יש מדרגות של תשובה שלא היו ידועים תשובה עליון 

ויחוד עליון.  תלמידי חכמים למדו את הענינים המיוחדים של הזוהר אבל לא קבלו אותם לשנות הדרך של עבודת 

ת מהראשונים.  הם הלכו בדרך של מלכות תורה שבעל פה שסודות התורה הם טפלים ללימוד הלכה.  ה' המקובל

הבעל תניא אמר בספר התניא שהמצוה לדעת את ה' זה רק מצוה אחד בתורה והיא לא יותר חשובה משאר 

לא בדרך תרי"ג המצות.  תלמידי חכמים קבלו את אור הגנוז פעמים במעשה והלכה אבל רק בדרך להחמיר ו

להקל.  העיקר השפעה של אור הגנוז לתת שמחה יותר במצות ובחיים פשוטים להוסיף רחמים וגם להוסיף על 

יראת שמים אהבת ה'.  אבל נשאר העיקר של מלכות תורה שבעל פה יראת שמים ומסירות נפש למלכות ישראל.  

 העיקר שאנחנו יהודים בני אברהם יצחק ויעקב עם הנבחר.  

אור הגנוז היה אלף שנה אבל היום לפי רוב תלמידי חכמים אין שינוי אפילו אחרי התגלות הזוהר.  החרם על 

בזוהר עיקר עבודת ה' כדי לדעת את ה' ולקיים הנבואה כי מלאה הארץ דעה את ה'.  הזוהר הוסיף רחמים לתורה 

מלכות נקבה, התורה  שבעל פה אפילו עשה מתורה אחד תורה שבכתב ספר תורה שני תורות תורה שבעל פה

שבכתב ז"א זכר.  אבל תלמידי חכמים למדו הזוהר תורה שבכתב ותורה שבעל פה כתורה אחת בלי שינוי.  גן כן 

השיטה של הזוהר בקשר למשיח שיש שני משיחין כנגד ז"א וכנגד מלכות זכר ונקבה כמו שכתוב בספר ירמיהו 

 כמו שהם עשו שני תורות תורה אחת. ל"א, אבל תלמידי חכמים עשו שני משיחין למשיח אחד

תלמידי חכמים קבלו את הזוהר אבל לא כל הענין של הזוהר שהיה סתירה לתורה שבעל פה.  הרמ"ק הרב משה 

קורדברו הרבי של האריז"ל עשה פירוש על זוהר כפשוטו בלי לשנות הענינים.   האריז"ל בדור אחריו שינה את 

שה לא ידועה להרמ"ק.  הרבי מחב"ד אמר שיש שני דרכים בקבלה שהם הדרך הלימוד של הזוהר ועשה קבלה חד

הקבלה של רמ"ק והקבלה של אריז"ל.  הקבלה של הרמ"ק הזוהר כשפוטו.  הרבי אמר הקבלה של רמ"ק בחינת 

תהו, והקבלה של האריז"ל תיקון.  תהו הקבלה של מקיפים בחינת כתר.  תיקון הקבלה של חכמה בינה ודעת.  

ל הבעל תניא גם כן הבחינה של תיקון.  בכתר יש אור מקיף בבחינת ז"א ומלכות העיקר ז"א.  בתיקון החסידות ש

יש מלכות וז"א ביחד העיקר מלכות תורה שבעל פה.  האריז"ל הוסיף את ז"א אור הגנוז למלכות תורה שבעל פה 

ור הגנוז מלכות טפל לז"א בלי לשנות הדרך של יהדות העיקר קיום העם.  בהדרך של תוהו עצם הענין של א

והעיקר מלאה הארץ דעה את ה'.  התהו מלכות וז"א הם שני קוים נפרדים העיקר ז"א שלום אמיתי.  במלכות 

 ותיקון העיקר גאולה לצאת משעיבוד מלכויות.  בתהו והזוהר העיקר גאולה לדעת את ה' ושלמות התורה.  

והזוהר טפל.  הזוהר נותן כבוד להדרך של תלמידי חכמים תלמידי חכמים קבלו הדרך הקבלה של אריז"ל העיקר 

 וגם הדרך של מקובלים.

בתורה שבעל פה אין נפש שלמה.  תורה שבעל פה חסר בדעת של אור הגנוז.  כתוב נשים דעתן קלות.  תורה 

שבעל פה נקרא מלכות בחינת נקבה.  כתוב במשלי נפש בלי דעת לא טוב. אבל במלכות יש אמונה פשוטה 

סירות נפש. להוסיף לנפש יהודי המיוסד על תורה שבעל פה דעת חיובים לחכה עד בן ארבעים לבינה. לימוד ומ

אריז"ל וחסידות אפשר להתחיל לפני בן ארבעים אבל העצם של אור הגנוז צריכים נפש יותר חזק ביראת שמים 

משנה.  שלש עשרי לבר מצוה.  וגם כן איש מבוגר שייך לגדלות המוחין.  מתחילים בן חמש למקרא. בן שש ל

שמונה עשרי לחופה.  היה צריכים למלא כריסו בש"ס ופוסקים נסיון של יראת שמים לפני שנכנסים באהבת ה', 

 רחמים פשוטים, דעת את ה' שנמצא באור הגנוז בספר הזוהר.

והנקבה.  הם כנגד  הזוהר התגלה לעם ישראל אחרי אלפיים שנה בגלות שיש שני שיטות רוחניים ז"א ומלכות זכר

שני יחודים יחוד עליון ויחוד תחתון.  ז"א אנפין השכל וכוחות של בן אדם חלק אלקי ממעל ממש. מלכות כל 

הכוחות הולכים לעשות בית לה' בעולם הזה התחתון בדרך תורה ומצות להתחתן ולעשות משפחה יהודי.  רוחניות 

אה הארץ דעה את ה' במדרגה כשכתוב בירמיהו, לא ילמדו ז"א כל הכוחות בשביל לגלות יחיד ה' בעולם כי מל

אחד את חברו שכולם ידעו ה' מקטן עד גדול.  יחוד עליון כולל כל בני אדם כל אחד הוא נפש שלמה שקשורה 

לאדם הראשון בגן עדן לפני החטא עץ הדעת.  ביחוד תחתון של מלכות כל אחד נותנים חצי נפש שלו בשביל 

 והמלך ושומרים את פיקודי המלך המצות שבתורה.המלכות הבית המקדש 

עם ישראל נכנסו בארץ.ישראל בדרך של הלוחות שניות וקבלו תורה ממשה רבינו במדבר.  התורה של המלך 

משה רבינו והקדוש ב"ה היה בשביל מלכות ישראל עם יהודי.  גם כן היה שבע מצות לבני נוח אבל הגוים היו 

ים במלכות ישראל.  יהושוע הנביא ובני ישראל נכנסו בארץ ישראל והתחילו כיבוש טפלים בזכויות בן אדם ליהוד

הארץ.  שלש מאות שנה לפני הקימו את המלכות על ידי שאול המלך ודוד המלך שלטו שופטים על עם ישראל 
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בדרך  שידעו הלכה ממשה מסיני.  השופטים היו גם כן חיילים וגיבורים כמו שמשון. השלטון נתנו להעם לעשות

 אשר ישר בעיניו כשכתוב בסוף ספר שופטים, "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה."

אחרי שנגמרו הכיבוש של ארץ ישראל על ידי דוד המלך הקימו מדינת ישראל בדרך מלכות תורה שבל פה 

י שבנו את הבית המקדש בהנהלת הסנהדרין ועשו מלך בישראל ובנו את הבית המקדש על ידי שלמה המלך.  לפנ

היה מותר לעשות קרבנות חוץ מירושלים במשכן שהיה בשילה.  בטלו מזבחות חוץ מבית מקדש.  לפי התורה הם 

עשו שופטים ושוטרים בכל המדינה לשלוט על העם בדרך תורת המלכות.  הגזרות של סנהדרין נחשבו  כהלכות 

מרדות אבל העם נתנו כבוד אפילו יותר לדברי חכמים.   בתורת משה.  העונשים היו פחות מעונשי התורה מכות

רק בזמן שלמה המלך היתה למלכות ישראל שליטה שלמה על כל ארץ ישראל והסביבה.  בזמן רחבעם בנו של 

שלמה המלך המדינה חילקו הארץ בשני חלקים יהודה וישראל.  ביהודה המלך היה מהזרע של דוד.  ירבעם בן 

עשרה שבטים של בני ישראל ועשה מדינת ישראל בשומרון.  היה שני מדינות לכמעט  נבט מזרע שבט יוסף לקח

כל משך התקופה של בית המקדש הראשון עד שהגוים כבשו את שומרון ופזרו את העשרת השבטים ואבדו אותם.  

 הגוים אחר כך כבשו את מלכות יהודה חרבו את הבית המקדש והגלו אותם לבבל לשבעים שנה.  מלכות של

ישראל בשומרון נאבדה לגמרי שהם לא שומרו הלכה ממשה מסיני כמו שצריך.  נשארו חלק מיהודים ממלכות 

והתחתנו בגוים בשבעים שנה של הגלות בבל.  חלק מהעם חזרו לישראל בזמן עזרא ובנו  ויהודה וחלק התבולל

 את הבית המקדש. 

שמרו על קדושת הבית המקדש כמו שצריך.  הסיבה להחורבן בית המקדש הראשון היה עבודה זרה. הם לא 

המלכים לא התנהגו בקדושה כמו שצריך.  מתחילים בשלמה המלך שכתוב שהוא הכניס במלכות נשים נכריות.  

היה מלכים טובים ומלכים לא טובים עובדי עבודה זרה.  הסיבה לחורבן בית המקדש השני שנאת חינם.   בזמן 

טו על עם ישראל שופטים ושוטרים ביד חזקה בעונשים כבדים למי שעובר בית המקדש ראשון ממשלת ישראל של

על התורה ארבע מיתות בית דין, עונש מכות ומכות מרדות וכרת.  העם פחדו מממשלת התורה ופיקודיו וגם 

מהמלך של ישראל.  הסנהרין שומרו על הסדר של הממשלה שלא יכנסו בתוך הממשלה דעות זרות אחרות מדעה 

תורה שבעל פה שקבלו ממשה בסיני.  בזוהר כתוב שיש יותר מדעה אחד רוחני בשורשי רוחניות ז"א  של מלכות

ומלכות.  אפילו ברוחניות מלכות יש חילוקי דעות שפתחו בזמן בית המקדש השני צדוקים ופרושים.  הצדוקים הי 

עשו תיקונים לשמור המדינה דורשים הלכות חדשות מתורה שבכתב בדרך כלל הם היו מקלים בהלכה.  הפירושים 

בדרך הלכה משה מסיני בדרך שהיה בזמן בית המקדש הראשון. אבל באמצא השבעים שנה בגלות בבל התבללו 

הרבה יהודים עשו להם גם כן ספקות מי יהודי וספק ממזרים.  אפילו ביוחנן כהן הגדול ובמלך ינאי הפרושים מצאו 

הגדול.  היה מלחמה בין ינאי המלך והצדוקים והפרושים אנשי  פגמים ביחוס שפסלו אותם מלהיות מלך וכהן

הסנהרין בזמן בית השני.  ינאי כבש את הסנהדרין בתקופה קצרה והרג את כל החכמים ועשה ממשלה בדרך 

הצדוקים בדרך תורה שבכתב. המלחמה בינהם המשיכה עד שמעון בן שטח עשה נצחון על הצדוקים לחזור את 

ות תורה שבעל פה ממשה מסיני.  השני צדדים שפכו הרבה דם יהודי בדרך לנצחון הממשלה לדרך של מלכ

שלהם.  המחלוקת ביניהם גם המשיכה כל תקופת הבית המקדש השני וגם היה קשור למלחמה של המכבים 

ונצחון ונס חנוכה.  היונים היה מעורב במחלוקת בין הצדוקים ופרושים בתקופת הבית שני עד חורבן הבית 

 ש.  המקד

לקיים התורה בזמן הבית המקדש השני לא היה קל אחרי גלות בבל.  אפילו בזמן בית המקדש הראשון נכנסו 

השקפות זרות ועבודה זרה בעם ישראל.  עשרת השבטים אבדו מפני שלא הלכו בדרך תורה שבעל פה.  מלכות 

ון.  רק בדרך של קיום תורה יהודה שקבלו את מלכות תורה שבעל פה המשיכו אחרי חורבן בית המקדש הראש

שבעל פה יש עתיד לעם יהודי.  אבל מלכות תורה שבעל פה לא נותנת ליהודים בחירה חופשית ונפש שלמה 

ושמחת חיים הצריכים לבני אדם.  לחשוב על אור הגנוז בזמן בית המקדש הראשון היה סכנה למלכות ישראל.  

ובני אדם בחירה בין השני דעות רוחניים ז"א ומלכות.  בדעה של אור הגנוז המבואר בזוהר הקדוש נותנים ליהודים 

ז"א יש חופשיות.  בדעה של מלכות אין חופשיות הנהלת המלכות בדרך דיקטטור.  הדרך של ז"א גבוה ברוחניות 

אבל לא לכל בן אדם יש שליטה על הנפש הבהמית ויצר הרע שלו לתת לו בחירה חופשית.  הדרך של ז"א שייך 

שכבשו את היצר הרע שלהם.  הדרך של ז"א יש יחוד רוחני בין האדם והבורא עד שמכיר שיש רק אלקים  לצדיקים

בלבד אין עוד מלבדו.  לא כל בן אדם יוכל להגיע לדעת הסוד של ה' הוא אלקים כמו שכתוב בתורה, וידעת היום 

ארבעים לבינה.  יש שיטה שלא  והשבות אל לבבך שה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד."  כתוב בן

לומדים קבלה עד גיל ארבעים.  משא"כ השיטה רוחני מלכות שייך לכל בן אדם שנותנים לבן אדם אפשרות לעשות 
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משפחה ולגדל את הילדים לתורה חופה ומעשים טובים.  השיטה רוחני של מלכות היום זה גם שיטה של דת 

השיטה הנוצרות יותר בדרך של ז"א החשיבות בנוצרות לאלו   מוסלמי שהתחילה אחרי חורבן בית המקדש שני.

שלא מתחתנים וחיים בלי אשה ומשפחה.  הזוהר פותח שיש שני דעות רוחניות נשרש בתורה שבכתב. הנוצרים 

לקחו תורה שבכתב ועשו דת אחרת הנחשב לעם ישראל כעבודה זרה שהולכים בדרך שיטה של מלכות.  בשיטה 

ד שמקבלים באמונה פשוטה. גם כן נוצרות נחשבו לדת איסלם כעבודה זרה.  העולם בנוי של מלכות יש דעה אח

בדרך הזה שהמקום של המלכות הקשר בין איש ואשה והיסודות שלהם למטה יותר צר מהלב שנמצא למעלה.  יש 

. הקבלה אפשרות ליהודי ח"ו לאהוב אשה נכרית אבל בתורה שבעל פה זה אסור אפילו שיש מקום בלב של אהבה

מחלקת את הבן אדם בשני חלקים מהלב ולמעלה שנקרא יחוד עליון לאה, והלב ולמטה שנקרא יחוד תחתון רחל 

יראת שמים.  ביחוד עליון יש שני דעות וגם מקום ליחוד תחתון.  ביחוד תחתון יש רק דעה אחד ואין בחירה.  יש 

ואשה אבל לעשות משפחה זה לא העיקר הדת  בנוצרות גם כן מקום להם לא במדרגה להיות נפרש מיחוד איש

כמו ביהדות ואיסלם.  עבודה של מלכות ה' זה עבודה שלמה ואין בזה מקום לשיטה רוחנית אחרת ודת אחרת.  

יהודים שומרים כל הילדים מקשרים זרים בגוים ופריצות ומחנכים הילדים בדרך התורה.  יש צדיקים יהודים 

 התורה ומצות במסירות נפש בדרך תורה שבעל פה.  שכובשים את היצר הרע ושומרים 

להגיד שיש שני רשויות רוחניות חלק מהאור הגנוז בספר הזוהר.  גם כן בספר הזוהר כתוב שבעולם שברא 

הקדוש ב"ה יש שני מלכים חוץ מהבורא בעצמו שהוא אחד.  כתוב בזוהר, אדם ראשון הוא מלך עליון.  דוד המלך 

שנה.  דוד המלך הוא המלך  930ראשון נתן שבעים שנה לדוד המלך שהוא היה חי עד הוא מלך תחתון.  אדם ה

של מלכות.  אדם הראשון המלך של ז"א.  בזוהר יש שני משיח עליון ותחתון.  המשיח התחתון המלך של מלכות 

 התחתון תורה שבעל פה ועם הנבחר משיח בן דוד.  המלך העליון המשיח לדת אחרת.  

ית המקדש התחילו לפתוח השני דעות רוחניים בעולם.  הכל התחילו בהדרך של רוחניות שנתן אחרי החורבן ב

משה רבינו לעם ישראל בהר סיני של מלכות תורה שבעל פה.  הקימו את המלכות בזמן דוד המלך והזוהר אומרת 

אשון הזמן של על דוד המלך, "דוד מלך ישראל חי וקים."  המלך השני התגלה אחרי החורבן בית המקדש הר

תחיית המתים של משה רבינו שנקרא בזוהר הקדוש רעיא מהימנא.  כתוב בזוהר יש שני משיחין משיח בן דוד 

ומשיח בן יוסף ומשה רבינו רעיא מהימנא נמצא באמצע. המציאות של משיח בן יוסף לא נמצא כלל במלכות תורה 

 סף חלק של אור הגנוז שהתגלה בספר הזוהר.  שבעל פה שיש רק דעה אחד ויחוד תחתון בלבד.  משיח בן יו

תורה שבכתב יש גם סיפורים וגם הלכה.  תורה שבעל פה החלק של הלכה בתורה שבכתב .  החלק של סיפורים 

שמתחילים בסיפור של בראשית בריאת העולמות בששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השבעי 

ראשית על המחלוקת בין יוסף בן יעקב והאחים שלו שנראה מוזר איך שבת.  גם כן בתורה יש הסיפור בספר ב

האחים הלכו להרוג אותו הילד שהאבא שלהם אהב יותר מכל הבנים.  הזוהר מגלה שהסיפורים של התורה יש 

בהם סודות ואי אפשר לקבל את הסיפורים כפשוטם.  יוסף הוא המלך של רוחניות של ז"א.  יהודה המלך של 

מלכות דוד המלך הוא משבט יהודה.  יש שני דעות בתורה שבכתב ודעה אחד בתורה שבעל פה  הרוחניות של

 איפה שנגנז בתורה שבעל פה אור הגנוז שהתגלה בדרך ספר הזוהר.

הסיפור של החטא עץ הדעת שאכלו ממנו אדם וחוה גם כן יש סוד של שני דעות רוחניים שהתפתחו אחרי החטא 

ן עדן בדרך לעשות דירה בתחתונים בדרך מלכות תורה שבעל פה.  בגן עדן היה עץ הדעת אדם וחוה יצאו מג

הדעה רוחניות של ז"א היה העיקר.  ביציאת מצרים עשרה מכות קריעת ים סוף ומתן תורה חזרו העולם עוד פעם 

העגל להיות כמו גן עדן עד החטא העגל.  כתוב במתן תורה פסקה זהומתן כל החולים התרפאו.  הסוד של חטא 

באור הגנוז שהתגלה בספר הזוהר היה שני דעות בין משה רבינו ואהרן הכהן.  משה רבינו ואהרן הכהן שניהם היו 

נביאים לדרגה אספקלריא המאירה.  משה רבינו רצה לעשות דעת בדרך ז"א לקיום כי מלאה הארץ דעה את ה' 

עם ישראל לוחות בדרך יחוד עליון ויחוד תחתון לפני שעם ישראל נכנסו בארץ ישראל כולל הערב רב.  והוא הביא ל

ביחד נכתבו באצבע אלקים חרות על הלוחות.  חרות יש לשון חרות חופשיות שכולם שידעו את ה' ולא ילמדו את 

חברו כנבואת ירמיהו. אהרן הכהן ישב למטה וראה שהזמן הגאולה עוד לא הגיע ואמר "חג לה' מחר."  אבל לא 

כמו החטא עץ הדעת שעשו אדם וחוה והעולם חזר להתנהג בדרך הטבע.  לדור המדבר  היום.  החטא העגל היה

היה חיים בדרך למעלה מטבע שהם אכלו הלחם מן השמים כל יום ועוד נסים היה במדבר כמו הלבושים שלא היה 

של  צריך להחליף אותם. משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות חזרו על הר סיני לקבל הלוחות שניות בדרך

 מלכות תורה שבעל פה שעשו עם ישראל נפרדת מהגוים והערב רב. 
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הגאולה עוד לא הגיע ובאמת הגאולה שלמה עומדת להיות כל רגע.  רק צריכים כל העולם לקבל את הזוהר 

של עם ישראל ותחיית המתים של משה רבינו שהיה כבר בזמן חורבן בית המקדש  תורה חדשה מאתי תצאה

בר התפתח השני דעות רוחניים מתוך הגוים נוצרות ואיסלם הזמן הגיע לגלות הזוהר הקדוש הראשון.  אחרי שכ

לכל העולם.  בזוהר הקדוש הגיע לא בדיוק הזמן אבל קצת לפני הזמן הגאולה.  זה היה בזמן נוצרות ואיסלם לחמו 

סלם לחמו לעשות העולם על שליטה על העולם רוחני.  הנוצרים הלכו להשמיד כל העולם בעבודה זרה שלהם.  אי

 הקורן במקום בתורת משה.  תורה חדשה מאתי תצאתחת ה

הזוהר הקדוש נקרא טל מן השמים התיקון לעבודה זרה שנכנסו בעולם אחרי החורבן בית המקדש.  המלכות 

ישראל התחילו ליפול תחת הלחצים של האומות העולם וגם מבפנים.  הסנהדרין התחילו לאבד שליטה על העם.  

שה רבינו נתן תורה חוקים ומשפטים לעם ישראל שנכנסו לארץ ישראל חוקי המלכות.  הבית המקדש הראשון מ

עמד יותר מארבעה מאות שנה והבית הקדש השני גם עמד יותר מארבעה מאות שנה עד תשעה באב היום של 

החזיר את המלכות ליושנה אבלות ציון.  לפני החורבן בית המקדש הסנהדרין ואנשי כנסת הגדולה הקימו תפלות ל

ובשביל משיח, "את צמח דוד עבדך במהרה תצמיח."  התפילה שיבוא בן אדם מזרע דוד לבנות הבית מקדש 

בחזרה ולתן את העולם במלכות ה' נתן נסיון לכל צדיק לקיים את התכלית שלמה של גאולה.  אבל בגאולה יש שני 

בה דין.  הכוונה של גאולה של הסנהדרין היה גאולה של דין אורות אור של ז"א זכר רחמים, ואור של מלכות נק

שיבוא ברחמים הקדוש ב"ה "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים" והכוונה להחזיר לעם ישראל המלכות תורה 

שבעל פה כשכתוב, "השיבה שופטינו כבראשונה."  הנביאים אמרו על תוספת תכלית של ביאת משיח כי מלאה 

משיח בדרך רחמים יתגלה בעולם האהבה והרחמים של הקדוש ב"ה על כל בני אדם להוציא   הארץ דעה את ה'.

מהעולם כל צער וחושך יהפוך לאור.  עם ישראל היה מתפלל שלשה פעמים כל יום שיבוא המשיח בדרך דין 

גלה להשמיד כל הרשעים, "שובר אויבים ומכניע זדים."  יצאו מתפלות של עם ישראל משיח של רחמים שהת

בדרך תחיית המתים אור גדול של חרות והגאולה להפך מהרצון של סנהדרין.  הסנהדרין גזרו עליו דין מיתת נביאי 

שקר לעצור את התנועה של משיח שקר באור התורה.  אבל אפילו אחרי שתלו אותו על העץ יהודים וגוים המשיכו 

בתחייה אחרי שלשה ימים.  התלמידים שלו עשה  להאמין בו שהוא חי וקים.  התלמידים שלו אמרו שהוא היה קם

לו אלקים כולל השלשה בחינות אבא בן ובת.  אחרי התפתחות נוצרות בעולם התפתח דת איסלים על ידי מוחמד 

בדרך של תפלות חמש פעמים כל יום לאלקים בלי אמצעי לא כמו הנוצרים שהיה מתפלל לאלקים בדרך אמצעי של 

 .  תורה חדשה מאתי תצאוהכריזו על  תורה חדשה מאתי תצאשו משיח.  השני דתות חדשות ע

המשיח של רחמים של הנוצרות היה להפך מהכוונה של סנהדרין בתפלות על ביאת משיח. הרצונות לביאת משיח 

גרם בעל הגן בעולם והכניס בעולם ובאמונה במשיח עבודה זרה.  הסנהדרין לא היה ברירה אחרת מלבקש לביאת 

ביאים התנבאו על ביאתו.  נכנסו בעולם תהו ובהו של דת ומשיח ומלחמות של דת מסיבות גלות משיח שכל הנ

השכינה.  המצב של יהדות אחרי החורבן בית המקדש היה כל דור בירידה התבוללות רבות ועוד מחלוקת כל דור.  

וח על המלכות ישראל כמו שהפרושים היו לוחמים בצדוקים בתקופת הבית המקדש שני שעדיין היה לבית דין כ

אחרי החורבן בית המקדש הכוח הבית דין נחלש לא היה עוד כוח של ארבע מיתות בית דין ועונשים של מכות.  רק 

היה להם הכוח של הפה דברי תורה ותפלה וחינוך.  הדת איסלם ונוצרות לחצו על יהודים שמד.  גם כן היה כוח 

התפלות למשיח עשה עוד נזקים של משיחי שקר כמו שבתאי צבי.   מבפנים עם ישראל לחפש חופשיות וחילוניות. 

פתחו דעות בתוך עם ישראל לעזוב אמונה במשיח לגמרי אבל רמב"ם הכניס אמונה בביאת משיח בי"ג עיקרי 

אמונה ביהדות. אי אפשר לברוח מהענין של משיח ביהדות ובכל העולם.  צריכים לעשות תיקון לתהו של משיח 

 שיש בחיים.  החלק של התהו

עדיין יש יהודים צדיקים שמאמינים בביאת משיח בדיוק כמו שכתוב ברמב"ם "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה 

בתורה ועוסק במצות כדוד אביו.  כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה. הרי 

מו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. המשיח זה בחזקת שהוא משיח.  אם עשה והצליח ובנה מקדש במקו

שכתוב רמב"ם עוד לא הגיע, מחכים כן יום שיבוא. לפי תורה שבעל פה אפילו שהוא בחזקת משיח והוא מת הוא 

לא יוכל להיות משיח ככל מלך בישראל.  עם ישראל קבלו התורה באמונה פשוטה לשנות את הדת והתורה לא 

הדוגמא של אברהם אבינו של מסירות נפש במיוחד בעקידת יצחק.  רק בדרך מסירת  תהיה מוחלפת.  יש ליהודים

נפש להתורה יש לעם ישראל קיום עד היום. יש הדוגמא של פנחס שהרג את זמרי במדבר.  יש הדוגמא של רבי 

ם עקיבא והעשרת הרוגי מלכות.  בדרך תורה שבעל פה עם ישראל העם נפרדת בדת נפרדת מכל העולם.  הקיו
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של עם ישראל בגלות הארבע אמות של הלכה ולא הזוהר וקבלה.  תלמידי חכמים לומדים הזוהר וקבלה באמונה 

 פשוטה אפילו בהבנה והשגה אבל להם הלכה נשאר הלכה למשה מסיני.  

לא כל יהודים הם צדיקים בדרך המסורה עובדים ה' בדרך תמים תהיה עם ה' אלקיך.  הביטול החיוב ליהודי 

שבעל פה באמת ירושה מהזמן הבית המקדש.  התורה שומרת על יוחוס של יהודי עד היום.  הדרך עבודת  לתורה

ה' של תורה ומצות רק ליהודים.  גוי השומר שבת לפי התורה חייב מיתה.  אבל אחרי החורבן בית המקדש 

ה לא מודים לשנויים אבל התגלה דרכים אחרים של עבודת ה' נשרש בתורה אפילו ליהודים. הצדיקים הגדולי תור

הבעל שם טוב המנהיג החסידות כן קבלו את דרכים אחרות ביהדות.  היום אפילו בין החרדים יש שנויים.  יש 

סוגים של חסידים סאטמר, ויזניץ, באבוב, סלונין, חב"ד ברסלב וכו.  אפילו בין הלייטיים יש פעולי מזרחי, פלג, 

שיבות.  יש ספרדים ויש אשכנזים.  כל הסוגים אוטודוקסי מאמנים בתורה ישראל צעירה, כמה שנויים לפי ראשי י

של בעל פה לפי פיסקי דין של ראשונים רמב"ם, רי"ף, הרא"ש, לפי הגמרא ותוספות.  בעולם התגלה סוגים של 

דת אחרת מיהדות כמו נוצרות, איסלם, ודתי מזרח.  הדת יהודי לא מכירים דת אחרת ותורה אחרת של תורת 

 ה הלכה ממשה מסיני והם נחשבים בתורה כעבודה זרה וכפירות. יהדות נחשב כדת יחידי. מש

משה קיבל את התורה מסיני ומסרה ליהושוע.  הפירוש התורה שמשה רבינו נתן ליהושוע נקרא תורה שבעל פה.  

וע.  תורה לפי האור של הזוהר הקדוש יש עוד דרכים לפרש את תורה שבכתב מהדרך שמשה רבינו נתן ליהוש

שבעל פה לא נותנת אפשרות לקבל נביא ותורה אחרת מתורת משה מסיני.  אחרי החורבן בית המקדש התגלה 

דתי אחרות מיהדות על ידי נביאים יהודי ולא יהודי אפילו הם לא מקובלים על ידי גדולי תורה.  בזמן הבית המקדש 

המקדש.  הדתות אחרות התפתחו בעולם באור  היה חרם על אור הגנוז אפילו עד אלף שנה אחרי חורבן בית

חדש.  בספר הזוהר כתוב יש שני סוגי של דת מלכות נקבה, ז"א זכר.  ירמיהו קרא אותם בנבואה זרע אדם זרע 

בהמה.  ספר הזוהר הביא לעם ישראל האמת אפילו יש מצווה שלא לפתוח האמת של אור הגנוז.  יהדות לפי 

הקופסה נמצא אור הגנוז.  בקופסה של יהדות נמצא שני משיחין.  ביהדות הזוהר כמו קופסה סגורה שמתוך 

מתפללים למשיח אחד של דת אחד לעם אחד בלבד. האור של הזוהר מוסיף על יהדות שני משיחין להמשיח 

המסורתי שעוד לא הגיע.  באור של הזוהר יש משיח בן יוסף שייך לז"א, משיח בן דוד שייך למלכות שניהם חי 

משה רבינו מחבר את השני משיחין כמו הקו האמצע באות אלף המחבר הנקודה עליונה והנקודה תחתונה.    וקים.

באור של הזוהר רק ה' הוא אחד שנקרא העלת העילות ולא משיח.  הזוהר שולל את אמונה בישו שהוא אלקים 

אל חי וקים שהם בן ועבד רחמים ונולד בלי אבא.  הזוהר פותחת משיח גם חי וקים כמו אליהו הנביא דוד מלך ישר

ודין.  אבל באור של הזוהר הם מגלים המידות החשובות של ה' רחמים ודין בדרך לדעת את ה' כמו המצוה בתורה 

וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד יחוד ה'.  גם כן היחוד ה' של שמע 

 מבאר את היחוד ה' בתורה בקשר להמצות של שבת, תפילין, סוכה ולולב. ישראל וברוך שם כבוד.  הזוהר 

משה אמת ותורתו אמת אבל התורה שנתנה לעם ישראל חסר כמה נקודות שגילה בזוהר שנקרא אור הגנוז. 

התורה של הלוחות ראשונות היה שלמה.  ה' לקח את המצוה השניה של הלוחות ראשונות לא יהיה לך אלקים 

הלוחות שניות מלכות תורה שבעל פה דת משה וישראל.  מהמצוה ראשונה שבתורה "אנכי" בלבד אחרים ועשה 

ה' עשה דת נוצרות.  הם שני הפכים.  הזוהר הקדוש קו הדעת המחבר השני הפכים רוחני ז"א ומלכות גם כן נקרא 

יחין בדרך הזוהר חסר עד שיגלה את השני מש 611מלכות תחתון ומלכות עליון בינה ומלכות.  תורה מספר 

הקדוש.  זוהר התיקון של העבודה זרה של משיח והקו הדעת המשלים כל התורה להיות תרי"ג ממש על ידי דעת 

 ולא רק על ידי אמונה פשוטה.  

יש קיום לעם ישראל שהולכים בדרך הזוהר וספרי ארי"זל ואור גדול של שמחה וגאולה.  אין קיום לעם ישראל 

משיח בן יוסף בלי משיח בן דוד.  יש קיום של עם ישראל בלי הזוהר והקבלה על ארבע  בדרך המשיח של נוצרות

אמות של הלכה בלבד אבל אין שמחה ואין גאולה לעולם.  הזוהר פתח אפשרות ליהודים שנקראים עבדים למקום 

וט גם כן עבד להיות גם כן בנים לה' באהבה שבדעת.  להיות בן אין סתירה שגם להיות עבד אבל לא רק עבד פש

 נאמן.  עבד פשוט עובד ה' בארבע אמות של הלכה בלבד.  עבד נאמן עובד ה' גם כן באהבה שבדעת.  

בהתחלה שהתגלה את הזוהר לא היה אפשרות לפרסם הכתב בזמן עם ישראל היה תחת הלחצים של נוצרות 

שלו עדיין לא יצא לאור עד לפני ואיסלם.  הרמ"ק הרב משה קורדברו עשה פירוש על הזוהר כפשוטו אבל הפירוש 

שלשים שנה.  במקום הפירוש על הזוהר של רמ"ק יצא הקבלה של האריז"ל התלמיד של רמ"ק.  הקבלה של 

אריז"ל היה מכסה אור הגנוז שהיה בזוהר ובבפירוש של רמ"ק על הזוהר.  הספרדים קבלו את הקבלה של אריז"ל 
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מר בספר דעת ותבונה הקדמה לקבלה של אריז"ל  העיקר לימוד העיקר קבלה אפילו לפני הזוהר.  הבן איש או

ספרי אריז"ל שהזוהר קשה להבין.  באמת הזוהר היה מפורש על ידי רמ"ק לפני הזמן של אריז"ל.  חסידי חב"ד 

לא למדו ספר הזוהר ישר רק על ידי פירושים של האדמור"ים.  הרבי מחב"ד האחרון אמר שיש שני דרכים בקבלה 

ו, אריז"ל בתיקון. גם כן הוא אמר החסידות של הבעל תניא היה של תיקון.  הכוונה שהקבלה של רמ"ק רמ"ק בתה

תהו לא תהו ממש חס ושלום אלא תיקון לתהו.  הקבלה של אריז"ל התיקון לתיקון של תהו הקבלה של רמ"ק 

יום בלימוד הקבלה של רמ"ק והזוהר לכסות אור הגנוז עד הזמן של ביאת משיח בן דוד שכבר היה בדור הקודם.  ה

והזוהר אין עוד הגבלות ואין פחד לגלות אור הגנוז. בדור הקודם הדור שביעי של חב"ד התגלה הרבי מלך המשיח 

בדרך הזוהר חי וקים.  וגם כן בדרך תורת אמת היה התגלות של רבי נחמן כמלך המשיח בדרך החסיד ישראל 

שני משיחין בקו ימין יהדות וגם בצד שמאל ובקו האמצע.  רק ה' בער והפתק נ,נח,נחמ,נחמן פתק הגאולה. יש 

 הוא אחד העלת העילות.  

התגלות הרבי מחב"ד מלך המשיח היה גם כן סכנה של עבודה זרה בהתחלה.  בהתחלה היו משיחסטים שהכריזו 

להם קשר שהרבי הוא אלקים בדומה לנוצרות.  אפילו היום יש כתבות בעיתונים על חב"ד משחיסטים שיש 

לנוצרות.  בחב"ד בעצמו יש חילוקי דעות.  רק על ידי האור של הזוהר יש אפשרות לתקן את העבודה זרה של 

משיח שיש בהשני צדדים של רוחניות ולחבר שניהם בדרך הנכונה בתיקון בלשון הרבי מחב"ד לעשות כלים של 

ב נ,נח והם זה כנגד זה.  צד ימין כנגד צד תיקון לאורות של תהו. בצד ימין יש תנועה חב"ד משיחיסטים וברסל

 שמאל צד הקליפות.  איסלם כנגד נוצרי.  בזוהר כל האורות התהו מתוך כלים של תיקון.

כל הבילבול של משיח התחיל מתקנת סנהדרין להתפלל בשביל משיח ועל ידי דברי נביאים.  הבקשה למשיח 

התוצאות של הגלות יש שני משיחין משיח בן דוד ומשיח התחיל שנכנסו החשך הגלות לפני חורבן בית המקדש.  

בן יוסף שניהם חיים לנצח.  יש גם כן תפלות לביאת המשיח אמיתי בקרוב ממש.  אין עוד עבודה זרה בענין של 

 משיח בזכות הזוהר. בכל דור יש נשמה של משיח בדרך גילגול הצדיק האמת המפיץ תורת חן תורת משיח.  

ך הקבלה שלו עשה לכסות אור הגנוז החסידים בשליחות רבי ישראל הבעל שם טוב גילו את אפילו האריז"ל בדר

האמת של הזוהר שני משיחין ורעיא מהימנא כולם בחיים נצחיים כמבואר בזוהר. הדרך להתגלות משיח "יפוצו 

 הר.  מעינותיך חוצה"  לצאת בחשך העולם ולקרב יהודים ליהדות החדשה כולל השני משיחין וספר הזו

יהדות הדרך של מלכות תורה שבעל פה השלחן ערוך.  בתורה שבעל פה משה רבינו גנז את אור הגנוז באור של 

רוחניות ז"א הרוחניות של משיח.  אחרי החורבן בית המקדש פתח הענין של משיח בעולם.  היהדים מחכים 

זוהר בא לעולם לתקן את העבודה זרה למשיח כל יום שיבוא.  הגוים קבלו את משיח ועשה ממנו עבודה זרה.  ה

של משיח.  יש יהדות בלי משיח שהוא עדיין לא הגיע.  יש יהדות לדור החדש. משיח התגלה וממשיך להתגלות 

 בכל דור עד קץ הימים.

אור הגנוז נקרא גם אור המשיח. יש גם כן המשיח שמחכים כל יום שיבוא הוא לא אור רוחני הוא מלך בשר ודם 

החרם על אור הגנוז חלק של מלכות תורה שבעל פה.  אור הגנוז נקרא גם כן אור שמיני האור הגנוז  מזרע דוד. 

לצדיקים לעתיד לבוא גם כן נקרא אור של תחיית המתים. בספר הזוהר אור שמיני נקרא בשם "טל".   כתוב בסוף 

המתים.  אחרי החורבן בית פתח אליהו בהקדמה לתיקוני זוהר "שראשי נמלא טל."  הטל יש הכוח של תחיית 

המקדש אולי אחרי חטא העגל אור הגנוז היה מנותקת ונסתר מהשכינה שנקרא כנסת ישראל.  כנסת ישראל האות 

החיות שלה.  אור  39אחרון של שם ה' יוד קא ואו קא.  כתוב בפתח אליהו, אות קא היא שכינה לא בחשבן אל 

חת האדמה עפר ואפר.  אבי שמעון בר יוחאי אמר לרעיא מהימנא הגנוז כל זמן היה החיות של עם ישראל נסתר ת

בספר הזוהר, אתה נסתר ממנו בגלות.  הכוונה הוא נמצא בחיים אבל נסתר.  כל הזוהר קשור לאור הגנוז האור 

 של רעיא מהימנא שהתגלה על ידי רבי שמעון בר יוחאי באדרא בסוף חייב. 

כתוב, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה.  ספרי חן לומדים שלא   משה רבינו עלה להר נבו בסוף ספר דברים.

כנגד שער נון אור הגנוז.  משה רבינו קשור לשער נון אחרי הסתלקותו.   50בו  נון מספר -להגיד נבו אבל להגיד נ

א גם כן הדור המדבר שנקרא דור דעה קשור לשער נון אור הגנוז.  הזוהר הקדוש הספר של משה רבינו רעי

מהימנא ואליהו הנביא זכור לטוב.  שער נון אור הגנוז החיות של כנסת ישראל.  השורש של שער נון אדם הראשון 

בגן עדן.  החיות של כל העולם של כל בני אדם מאור הגנוז לא רק ליהודים.  ליהודים יש להם שורש מיוחד שנתנו 

מסרה ליהושוע.  עם ישראל שנכנסו לארץ ישראל להם בהר סיני של התורה הקדושה.  משה קיבל התורה מסיני ו

 לא היה נפרדים משער נון רעיא מהימנא אבל אור של שער נון היה גנוז בקודש קדשים בבית המקדש.  
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אור הגנוז גם כן נקרא אור שמיני.  על אור שמיני יום של מילה כתוב "ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך. 

מילה האור של יום שמיני הנגנז בתורה.  בהתורה של מלכות תורה שבעל פה אור של יום שמיני אור תחיית 

החיות של כל הטבע נקרא בשם אלקים.  המתים נגנז לעתיד לבוא.  אור הגנוז קשור לאדם הראשון ולכל בני אדם 

.  אדם הראשון הוא השורש הראשון של כל בני אדם.  יהודים לקחו השורש השני 86טבע מספר  86אלקים מספר 

קשור למלכות תורה שבעל פה באות אלף זעירה במילה של ויקרא בתורה.  בעולם יש שני שרשים כנגד האות 

ני שרשים הם מלכות קשור לדוד המלך מלך תחתון וז"א ובינה השורש ב"ית במילה ראשונה בתורה בראשית.  הש

של אור הגנוז מלך עליון אדם הראשון.  אדם הראשון בגן עדן קשור לשער נון תחיית המתים קודם החטא עץ 

במלוי אלף.   45הדעת.  מלכות התחתון נתנו לכנסת ישראל בהר סיני.  הם שני שרשים קשורים לשם ה' במספר 

א של שם ה' נפרדת מהשלשה אותיות הראשונות.  הקיום של עם ישראל כעם נפרד בדרך של התקשרות האות ה

אות הא אחרונה של שם ה' תורה שבעל פה. הזוהר התגלה שיש שני אורות והשם ה' מחולקת בשתים "טל" ו"הא" 

 אחרונה.  

יאת המשיח ובדרך הזוהר הקדוש.  הקיום של עם ישראל תלוי שלא יתגלה אור הגנוז האור של אדם הראשון עד ב

הדת של עם ישראל נפרדת מכל העמים "אתה בחרתנו מכל העמים" לתת לנו תורת אמת.  כתוב יש ששת אלפים 

שנה לעולם הזה כנגד ששת ימי בראשית.  הגיע הזמן לגלות אור הגנוז על ידי ספר הזוהר.  עכשיו בעם ישראל יש 

בקבלה "רחל" שנסתר אור הגנוז.  ובדרך הזוהר יש גם כן התגלות  הדרך של מלכות תורה שבעל פה שקוראים

אור הגנוז שנקרא "לאה".  בתורה שבעל פה העיקר הלכה למעשה.  בתורה שבכתב שנקרא בזוהר ז"א אור עליון 

העיקר מלאה הארץ דעה את ה' אור רוחניות המשותפת לעם ישראל וכל העולם שקוראים לשון לועזי יונרסל 

נה כללית.  יש שני אור האור של אחד והאור של יחיד.  ה' הוא אחד והוא גם יחיד.  יש שני חלקים אמונה, אמו

 בדעה את ה' הם אחד ויחיד.  אבל ה' הוא היחוד של יחיד ואחד וגבוה לית מחשבה תפיסה בך כלל.  

ל קבלה חכם גדול היה עבודה זרה בעולם שאמרו יש רק מידה של הקדוש ב"ה של אחד.  לבן הארמי היה באור ש

שערי בינה.  יעקב ברח מלבן בסוף פרשת  50נתיבות החכמה ונון  32בנסתר התורה.  לבן החיבור של לב 

תולדות.  כתוב בהגדה של פסח לבן היה יותר מסוכן מפרעה.  בלשון הגדה,  פרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן 

תבולל בהם ולא יהיה לעתיד בני ישראל.  הוא לא בקש לעקור את הכל. לבן רצה שיעקב יהיה אחד ממשפחתו לה

ידע שבתורת אמת יש אחד ויחיד על ידי עם ישראל בני יעקב.  גם כן בהר סיני אחרי קבלת התורה משה רבינו 

ביקש להביא את הגאולה לעשות אחד בין עם ישראל והערב רב עם אחד.  אהרן אחיו לא היסכים ואמר "חג לה' 

 ן.  קודם היה צריך לעשות העם יחיד עם ישראל בארץ ישראל.מחר." עוד לא הגיע הזמ

חכמי ישראל תלמידי חכמים אפילו היום בסוף ששת אלפים שנה לא מסכימים לשידוך בין עם ישראל והאומות 

העולם.  הזוהר הקדוש נותן אפשרות לחבר את כל בעולם בדרך של מלאה הארץ דעה את ה'.  מהסיבה הזאת 

פרדת מהזוהר לתלמידי חכמים קבלה לעם ישראל בלבד.  אבל יש היום גם כן רוחניות עשה האריז"ל קבלה נ

בעולם שייכת לכל בני אדם המחבר יחוד עליון שמע ישראל ויחוד תחתון ברוך שם כבוד המבואר בזוהר הקדוש 

לובשים שני  אחרי התגלות אור הגנוז על ידי חסידי בעל שם טוב.  יש מקום לשני תפילין בראש.  מקובלים היום

 תפלין בראש.  יש מקום לקבלה של רמ"ק וקבלה של אריז"ל בראש של יהודי.  

ישראל עבדו הרבה בכל הדורות לשמור על הסוד של מלכות פרטי המפרסם בעולם המידה של הקדוש ב"ה 

יות עם שנקרא יחיד בדרך עם בודד נפרד מהאומות העולם. גם כן הם סבלו חסר נפשי בשמחת החיים.  בחרנו לה

נפרד במדבר שהערב רב עשו את העגל של זהב.  משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות ונתן לעם ישראל 

הלוחות שניות ודת נפרדת מהערב רב והאומות העולם.  בלוחות ראשונות היה כולל אור גנוז אור גדולה יותר 

ישראל נתנו חצי שקל לבנות את המשכן.  מהלוחות שניות.  הלוחות שניות היה יותר כלים הלכות תרי"ג מצות.  עם 

.  בלוחות הראשונות היה נפש שלמה כולל אור הגנוז.  בלוחות שניות היה קרבן 330נפש מספר  330שקל מספר 

של חצי נפש למען להיות יהודי.  יש שכר בעולם הבא גדול יותר להיות יהודי אבל יש גם כן יסורים יותר בעולם 

ודי לא בדרך בחירה.  פותחים העיניים וביום שמיני כבר יש מצוה של מילה.  סוף של כל הזה.  יהודים הם נולדו יה

 היסורים הגיע ב"ה יש לנו הזוהר הקדוש ומשיח בן דוד הרבי מחב"ד. היום יש לעם ישראל נפש שלמה.  

ביהדות את רבי נחמן היה ראשון לתת לעם ישראל הבשורות טובות "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד."  הוסיפו 

האור של חסידות ברסלב של רבי נחמן האור האורות.  מלחמה על קיום עם ישראל ממשיכים בדור הזה.  הרבי 

מחב"ד שולח שליחים לכל העולם לשמור על עם יהודי.  יש עדיין לקבל את העול מלכות שמים פעמיים בכל יום 
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תעשה כמו רגיל.  אבל היום לא חסר לעם  באמירת שמע ישראל.  יש המצות שבת תפילין מצות עשה ומצות לא

ישראל כלום להפך יש לעם ישראל הטוב מהשני עולמות עולם יצירה העולם של גן עדן ועולם הזה ארץ ישראל 

שלנו.  יש לנו שני משיחין והמשיח שבכל דור מחכים כל יום שיבוא עד קץ הימין וקץ הימים. על זה כתוב בסוף 

וטא ברגעים האחרונים שבחיים של רבי שמעון בר יוחאי.  "ואתה לך לקץ ותנוח ספר דניאל ובסוף ספר אדרא ז

 ותעמד לגרלך לקץ הימין.

עדיין יש שאלה בהלכה על שימוש באור הגנוז בזמן הזה.  אור הגנוז האור של שער נון קשור לרפואה.  חולה 

ום בשוק רפואה אלטרנטיבי חסר באחד שער נון.  שער נון האנרגיה וחיות של כל בני אדם.  הי 49מספר 

משתמשים ברפואות בדרך אנרגיה.  הראשון ביהדות לעשות רפואות בדרך אנרגיה משער נון הבעל שם טוב.  

כתוב בספר בעל שם טוב שהוא עשה הרפואות ונסים נפלאות בדרך אות אלף זעירה של המילה ויקרא.  האות 

של אור הגנוז נמצאים בעולם העליון עולם המקיף.  תורה אלף קשור לאור הגנוז יחוד בין שמים וארץ.  הכוחות 

שבעל פה לא נתנה רשות להשתמש באור הגנוז.  עדיין עם ישראל הולכים בדרך של תורה שבעל פה. בחג של 

חנוכה אחרי הדלקת הנרות אומרים "אין לנו רשות להשתמש בהם" בקשר לאור של שמונה נרות אור הגנוז.  יש 

וסקים לתת אפשרות לשימוש אור הגנוז.  הבעל שם טוב היה משתמש בהם אבל לפי תורה חילוקי דעות בין הפ

שבעל פה לא כל אחד יש רשות לשימוש באור הגנוז שנקרא קבלה מעשיות.  רבי נחמן והרבי מחב"ד האחרון נתן 

רדי הרב יעקב רשות להם שצריכים אור הגנוז בזמן הזה ללכת לצדיקים בעלי מופת.  יש ספר על ידי המקובל הספ

הילל של ישיבת אהבת שלום כנגד שימוש באור הגנוז לרפואה.  הרב קדורי ע"ה עשה מופתים בדרך קמיעות.  

החכמים כולל הרב יעקב עמדן היה כנגד הרב יונתן אייבשיץ שהשתמש בקמיעות.  גם כן הגוים יש הדרך של 

 ל אור הגנוז.  רפואה באור הגנוז.  יש מדע רוחני של נוצרות מפרסם בשימוש ש

אור הגנוז אין גבול ופתוח לכל בני אדם לקבל אורות התהו.  אפילו שיש התנגדות לשימוש באור הגנוז בין החכמים 

השיטה המקובלת היום להם להיתר דוקא בכלים של תיקון בדרך יהודי והתורה.  בסוף הזוהר יש סיפור על 

של כישוף.  הזוהר נתן רשות לעשות רפואות באור הגנוז רופאים שהשתמשו באור הגנוז בדרך לא נכונה בכוחות 

רק לחכמים שעושים קבלה מעשיות בדרך התורה וכבוד לשמים.  הזוהר מברכת חכמי אמת שעובדים בהצלת 

 נפשות בשימוש אור הגנוז. 

ל התנגדות לאור הגנוז והזוהר ממשכים מפני שיש עדיין הדרך השני של תורה שבעל פה בלי אור הגנוז.  אב

התנגדות היום זה לא כמו פעם בזמן הבעל שם טוב ובהתחלת דרך החסידות.  יהודים שומרי תורה ומצות חיים 

בלי אור הגנוז ועם אור הגנוז.  אפילו יש חסידים היום שלא לומדים הזוהר ופנימיות התורה והעסק שלהם זה רק 

במיוחד למירון בל"ג בעומר הקבר של רבי בנגלה.  אבל בדרך כלל הם לא כנגד חב"ד וברסלב והולכים כל שנה 

שמעון בר יוחאי המחבר של הזוהר. חסידי מב"ד כבר עשו את הקשר החזק לאור הגנוז והזוהר בדרך הכרזת יחי 

אדוננו.  גם כן לא כל חבדניקים הולכים בדרך משיחיסטים.  חב"ד קשורים לזוהר ולרבי שמעון בר יוחאי בדרך 

ינות.  הרבי בעצמו אמר שיש שני דרכים בקבלה הדרך של רמ"ק והאריז"ל חסידות הכרזת יחי ובדרך הפצת המעי

 בעל שם טוב וקבלה של אריז"ל.  אנחנו הדור אחרון של גלות ודור ראשון לגאולה הדור הראשון לקבלת משיח.

גנוז ומשיח יש היום יהדות בלי אור הגנוז בלי שום שנויים מזמן הבית מקדש וגם יש יהדות לדור החדש עם אור ה

של עם ישראל.  ביהדות לדור החדש לכולם יש בחירה חופשית  תורה חדשה מאתי תצאמיוסד על הספר הזוהר ה

משא"כ ביהדות הישן אין בחירה מקבלים את עול מצות ועול תורה באמונה פשוטה "נעשה ונשמע."  יהדות לדור 

דש השלחן ערוך של יוסף קירו.  ביהדות לדור החדש לא מחדשים דרכים ומנהגים חדשים ביהדות.  יש ביהדות הח

החדש העיקר שלום בין יהודי ויהודי ובין יהודי והגוים עובדים ה' באהבה וביראת שמים.  חשוב ביהדות לדור 

החדש התקשרות לצדיקים ולימוד התורה שלהם.  יהדות לדור החדש מודים לגדולי תורה שהם היסוד של עם 

 שבות שליליות שאנחנו בגלות ואין משיח בדורנו.  אנחנו בדור ראשון לגאולה.ישראל אבל לא מקבלים מהם מח

בסוד הגאולה של ספר הזוהר היחוד בין עולם עשיה ועולם יצירה שנקרא בשמות מ"ה וב"ן.  אבל ביהדות החדשה 

שם  המדרגה של אמונה נמצא בעולם היחוד של שניהם שקוראים בקבלה עולם הבריאה שם ס"ג.  בעולם הבריאה

ס"ג יש שלום הדעות של מלכות וז"א מתחברים.  אפילו ביהדות לדור החדש יש השגות של עולם אצילות המקושר 

לאור אין סוף איהו וחיהו אחד ה' אחד ושמו אחד.  העיקר של ספר הזוהר האור של בריאה עולם ס"ג ועולם אצילות 

די מחצב הספירות.  עולם הבריאה המקום שם ע"ב.  הקבלה של אריז"ל הוסיפה קשרים לעולם אצילות על י

למחצב נשמות.  אבל באמת אין לנו השגה בעולם אצילות ובודאי לא באור אין סוף לית מחשבה תפיסה בך כלל.  
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יהדות לדור החדש מיחסים לעולמות עליונים ויחודים בעולמות תחתונים.  יהדות הישן כל השגות וכל העבודת ה' 

 ה נמצא כל העולמות. הגשר בין עולם עשיה ועולמות עליונים על ידי קבלת משיח.רק עולם עשיה.  בעולם עשי

המקום של הרבי מחב"ד מלך המשיח בעולם עשיה אבל יש לו עליה בכל העולמות עד אין סוף.  משיח בן יוסף 

שיחין הם נמצא במקום גבוה יותר ממשיח בן דוד בעולם יצירה אבל אין לו עליה בכל העולמות כמו הרבי. השני מ

העץ החיים והעץ הדעת בגן עדן. יש שני דרכים בעבודת ה' שהם אתכפיא ואתהפכה.  עבודה אתכפיא בעולם 

עשיה הדרך של תורה שבעל פה.  עבודת אתהפכה שייכת למשיח בן יוסף בעולם יצירה.  תורה לא בשמים היא 

 אבל תשובה במדרגה גבוה אפילו מתורה.

 ישראל יהדות לדור החדש היחס למדינת

ביהדות הישנה אי אפשר לקבל את מדינת ישראל שלא הולכת בדרך של תורה שבעל פה.  מדינת ישראל מדינה 

דמוקרטי לא כמו מלכות יהודה שהיה דיקטטורי.  אין מקום במלכות יהודה לדת נוצרי.  לדת הנוצרות יש דין עבודה 

איסלם שלא נחשב עבודה זרה ממש הם זרה בתורה שבעל פה שמשתחווים לפני הפסל של ישו. אפילו דת 

נחשבים כמינים ואפיקורסים באור של תורה.  יש לאומות העולם בחירה לעשות את השבע מצות בני נוח ואין להם 

רשות לעשות דת נפרדת מיהדות בארץ ישראל.  גם כן במלכות תורה שבעל פה אין חופשיות של דפוס ודיבור ויש 

 דברים להעם. אין חופשיות הדת ועונשים לעוברי המצות.  קודם לקבל רשות לפני שמפרסמים 

ביהדות לדור החדש לכל אחד יש בחירה חופשית.  אבל ביהדות החדש התכלית לחנך כל העם בהחשיבות של 

שמירת תורה ומצות אבל לא בכוח.  לדת הנוצרות יש אפשרות להשאר בארץ ישראל אבל שלא לפרסם הפסל של 

סיונרים.  לדת האיסלם יש גם כן זכויות אבל אין להם זכויות בהארץ עצמה לחנות בארץ.  ישו בחוץ ושלא לעשות מי

 התכלית השלמה שלום בניננו.  

ביהדות הישנה יש ביעה שהם רוצים לבנות הבית המקדש.  המקום של הבית המקדש ביהדות החדש להקדוש 

כמו שהוא יורדת מן השמים מקום תפלה  ב"ה בלבד ואין רשות לבנות בית המקדש במקומו.  הבית המקדש נחשב

לכל העמים. ירושלים הבירה של מדינת ישראל ביהדות החדש וגם כן הבירה לכל העמים שבעולם אפילו שאין 

להם אזרחות.  ביהדות החדש יש אפשרות לעשות שלום בעולם בדרכי שלום ולא על ידי מלחמה.  ביהדות הישן 

ות העולם עד שיש למלכות יהודה גאולה משעיבוד מלכויות.  מחכים לעם ישראל אין שלום ויש מלחמה בהאומ

 למשיח כל יום לנצחון של מלכות דוד בב"א. 

כתוב בזוהר על פרשת ויגש, "ויגש אליו יהודה."  יהודה ויוסף היו אחים.  האחים של יוסף זרקו אותו בבור.  היה 

ן.  יהודה הוא המלך של עולם התחתון שנקרא להם קינאה בינהם. יש שני עולמות עולם העליון ועולם התחתו

מלכות. יוסף הוא המלך של עולם העליון שנקרא ז"א.  בעולם התחתון העיקר מידת גבורה ודין.  בעולם העליון 

רחמים.  אפילו שהאחים של יוסף עשו לו רע היה לו רחמים עליהם. עם ישראל נכנסו בארץ ישראל ועשו המלכות 

קדש.  היה לעולם התחתון רק מלך אחד דוד מלך ישראל חי וקים.  הפילו את מלכות דוד ישראל ובנו את הבית המ

שני מלכים מלך העליון ומלך התחתון.  עם ישראל עוד לא  םוהחריבו את הבית המקדש.  העולם התחלק לשתיי

מקום הבית קבלו את המכה האחרונה של גלות ועדיין רוצים לחהזיר את מלכות יהודה ובית המקדש למקומו.  ה

המקדש לקחו מהם והם רוצים המקום בחזרה.  אפילו בזמן דוד המלך ושלמה המלך היה המלך העליון יוסף האור 

העולם השתנה ואיך יחזור כמו    הגנוז מחכה להתגלות.  התגלה אור הגנוז ואת יוסף המלך של כל העולם המשיח.

  פעם שהיהודים היו על העליונה.

יחוד שכולל יוסף צדיק העליון ויהודה הוא צדיק תחתון יחוד של ימין ושמאל.  יהדות  ספר הזוהר נקרא ספר של

נמצא בצד ימין כשכתוב, "בימינו אש דת למו."  בצד ימין בלבד אין יחוד חסר בצד שמאל כמו איש שהוא חסר בלי 

אל זווג לימין אבל צד שמאל אשה.  לכל בן אדם יש זווג לפני שהוא נולד.  יהדות נמצא בצד ימין כל זמן היה צד שמ

היה נסתר.  הצד שמאל נקרא אור הגנוז גם כן נקרא יובל שער החמשים.  יהודי שנולד לא יודעים הזווג שלו.  עם 

ישראל שנולד בהר סיני ונכנסו בארץ ישראל לא ידעו אור הגנוז מחכים למשיח כל יום.  דוד המלך בתהלים היה 

משיח בן דוד המשיח של צד ימין.  משיח בן יוסף הוא נסתר גנוז.  יוסף ויהודה צועק "עד מתי."  בצד ימין יש רק 

היו שני מלכים כמבואר בזוהר.  במצרים יוסף היה על העליונה שכתוב, יוסף הוא המשביר הוא השליט על כל עם 

שלא היה  הארץ."  בארץ ישראל בזמן הבית המקדש המלך של ישראל היה משבט יהודה.  יהודה היה על העליונה

.  אחרי החורבן בית המקדש מלכות דוד שנקרא סוכת דוד הנופלת הלכה בגלות.  תלישראל שעיבוד מלכויו
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הגאולה של המלכות תלוי לצאת משעיבוד מלכויות "אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד."  

פר יחזקאל לז, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד יש גאולה אחרת של ספר הזוהר גאולה ברחמים והגאולה שנכתב בס

וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו. וקרב אתם 

אחד אל אחד לך עץ אחד והיו  לאחדים בידך."  שהתגלה אור הגנוז צד שמאל משיח בן יוסף עכשיו יש לחבר 

דוד ביחד לעשות שלום בעולם היחוד של ספר הזוהר.  בדרך הזה יש לעם ישראל גאולה  משיח בן יוסף ומשיח בן

משעיבוד מלכויות מדינת ישראל חיים בשלום וכל השבעים אומות העולם ביחד.  יש אפשרות לעשות הגאולה 

ש רק ברחמים בדרך יהדות לדור החדש מיוסד על ספר הזוהר הקדוש.  הדרך השני של גאולה בצד אחת בלבד י

של עם ישראל.  לחרדים  תורה חדשה מאתי תצאמלחמות בין ימין ושמאל שלא מקבלים את הספר הזוהר כ

 והחילונים והאומות העולם יש אפשרות לחיות ביחד בשלום.  

כתוב בתורה "אין שלום לרשעים."  גם כתוב בספר התניא ספר של בינונים פרק א,  תניא בסוף פרק נדה, 

דיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע."  הגאולה משבעים אותו תהי צ

תלוי בענוה מידת משה רבינו ע"ה שכתוב בתורה "והאיש משה עניו מאד מכל האדם על פני האדמה."  ספר 

נכנסים הזוהר הספר של רעיא מהימנא משה רבינו הגואל ראשון הוא הגואל אחרון.  מצד אחד עם ישראל 

בקוממיות לארצנו בצד שני לא בכוח ולא בחיל כי אם ברוחי.  הזוהר הדרך של גאולה בלי חיל וכוח.  הפשט 

.  הגאולה פרטי של אור גנוז 45ואדם מספר  45התורה והקבלה האריז"ל הדרך של קוממיות.  גאולה מספר 

 שייכת לאדם.  הגאולה כללי הדרך של תפלה הדרך של מלחמה.

וש הברית החדשה של עם ישראל ושל העולם הספר המיחד ימין ושמאל, זכר ונקבה, דת מוסלם ודת הזוהר הקד

נוצרות ודת יהודי הנקודה האמצעית בין כל חילוקי דעות הגאולה של אדם וגאולה של מלכות ביחד התיקון לחטא 

חטא, ולתת לבני אדם חיים עץ הדעת משני צדדים תיקון העליון לתת לבני אדם גן עדן שאיבדו אדם וחוה בדרך ה

 טובים ושלום בעולם הזה. 

ספר הזוהר הברית החדשה לעם ישראל.  כשכתוב על הברית הראשונה "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים 

וארץ לא שמתי" הקיום של עם ישראל לעתיד תלוי בקבלת הזוהר הקדוש וגם כן החלק של עם ישראל בתחיית 

של בני ישראל אבל לא היום באלפיים  סנה העיקר היה קיום של עם ישראל הייחוהמתים.  פעם בברית הראשו

שנה לגאולה העולם חוזרים לגן עדן לפני החטא לאדם הראשון המקור ושרש של כל נשמות.  אפשר להיות ליהודי 

חוד ב"ן באלפיים שנה לגאולה אבל רק חלק של הגאולה ולא בשליטה על רוחניות העולם.  חשוב היום יחוד ה' י

ומ"ה מלכות וז"א שמים וארץ.  באלפים שנה לתורה היה אפשר לעשות פסק דין תורה לא בשמים היא.  היום יש 

שם מ"ה.   45חשיבות גם לשמים ז"א וגם לארץ מלכות.  אין עוד חרם על אור הגנוז האור של ז"א אדם מספר 

ורת של אלפיים שנה לתורה אבל יהודים הרוחניות העולם השתנה אחרי חורבן בית המקדש.  יש ליהודים מס

חייבים לחיות תחת הגג של ז"א בעולם של יחוד ז"א ומלכות.  מה שכתוב אין בין עולם הזה וימות המשיח אלא 

 שעיבוד מלכויות בלבד עוד לא האמת.  חשוב יותר כי מלאה הארץ דעה את ה' יחוד ה' בעולם בדרך הספר הזוהר.

יום לא בדרך אריז"ל ולא בדרך התלמוד שאין ביהדות בלי הזוהר היום שלום ואמת יהדות היום בלי הזוהר אין ק

הסכמתו של ה' ומשה רבינו משה אמת ותורתו אמת ה' אחד ושמו אחד. אנחנו כבר בסוף אלפיים שנה לגאולה 

יח קרוב לזמן תחיית המתים בקץ הימים. הרבי מחב"ד עשה סוף חתימתו של אמת וחייבים לקבל הרבי מלך המש

של אלפיים שנה לגאולה. משיח בן יוסף חתימתו של אמת. משיח בן דוד סוף חתימתו של אמת.  משה אמת 

 ותורתו אמת. יהדות לא תוכל עוד לחיות בלי אור הגנוז שער החמישים.

בני אדם יצאו מגן עדן לעשות דירה בתחתונים להקדוש ב"ה.  חזרנו בחזרה לגן עדן על ידי ספר זוהר והשני 

ין.  היום כל אחד יושב בגן עדן ואדם וחוה נהנים מהשכינה הקדושה העץ החיים משיח בן יוסף והעץ הדעת משיח

משיח בן דוד וכל העצים בששת אלפים שנה שהם הצדיקים הקיצו ורננו שוכני עפר והם חיים כמבואר בתיקוני 

 ים לים מכסים.זוהר "אני ישנה ולבי ער, ולאו אנון מתים."  כי מלאה הארץ דעה את ה' כמ

באמת אין הבדל בין יהדות הישנה ויהדות החדשה רק שביהדות החדש כבר קבלו את משיח ומחכים שהבית 

המקדש ירד מן השמים.  ביהדות החדש האין לנו מלחמה באף אחד רק כנגד אפיקורסים ומינים שעובדים כנגד 

ליהדות הישן ויהדות החדש יהדות דין ודין דת ואמונה בה' אחד.  בזוהר של רבי שמעון בר יוחאי יש מקום גם 

ויהדות דין ורחמים.  עבודת ה' בדרך כלל מתחילים ביהדות הישן בגיל רך ובגיל ארבעים לבינה מתחילים ביהדות 

החדש.  אבל יש בכל דור יהודים נולדו ממשפחות לא חרדי.  להם יש אפשרות להתחיל בהדרך של יהדות החדש 
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יקים ביהדות הישן שעובדים במסירת נפש בדרך הישן מלכות תורה שבעל פה.  אבל שלא יהיה מתנגדת לצד

יהדות הישן לעולם יהיה מתנגדת ליהדות החדש אפילו שהם יודעים את האמת. יהדות החדש יהדות הגאולה. 

ונים.  יהדות הישן יהדות ציוני בגלוי ונסתר.  יש חרדים כנגד ציונות והם באמת יותר ציוני מהם שקוראים היום צי

יהדות החדש בעד מדינת חופשי לטוב ולרע שאין דרך אחרת להתאחד את עם ישראל שלא יהיה מלחמת אחים 

 ומלחמה בכל העולם .

.  חזרתי בתשובה בחב"ד בארצות 22אני נולדתי בבית מסורתי בארצות הברית.  הלכתי בדרך חילוני עד גיל 

נו יארק למדתי אצל צדיקים ניצולי שואה בעיקר חסידי .  ב770בחצר של  26הברית בברוקלין.  חתנתי בגיל 

עליתי לארץ ישראל בברכה של הרבי מחב"ד.  למדתי בשנה  1983סאטמאר בשכונת פלטבוש ברוקלין. בשנת 

ראשונה בכולל נחל נובע בצפת כשהייתי כבר נסיון בלימוד ספרי ברסלב.  עברתי לגור בקרית חב"ד צפת ולמדתי 

שנים וקבלתי סמיכה חב"ד.  בחמש שנים שהייתי בצפת עשיתי קשר להרב מאיר שטרן בכולל צמח צדק ארבע 

שליט"א מרא דאתרא של מירון.  התחלתי ללמוד זוהר הקדוש.  סיימתי כל הזוהר ותיקוני זוהר במשך עשרים 

שנה  שנה.  עברנו לירושלים. למדתי בכולל מהרח"ו של הרב פנחס מוקדסי ע"ה ספרי אריז"ל בירושלים עשרים

לראות שיש שני דרכים בקבלה רמ"ק והזוהר והאריז"ל.  אפילו בחסידות יש שני דרכים. יש ברסלב וחב"ד.בחב"ד 

חסידות העיקר הבנה והשגה של ספרי קבלה. בברסלב העיקר התקשרות להצדיק האמת.  גם כן יש שני דרכים 

בדרך הקבלה אפילו באמצעות מכשירים ביהדות יהדות לדור החדש ויהדות הישן.  עבדתי עשרים שנה ברפואות 

חשמליים ומחשבים בהצלחה בהצלת נפשות.  הרב מרדכי אליהו ע"ה נתן לי המלצה על המכשיר פטנט שלי 

מעגלי צדק שהמכשיר יביאו את הגאולה. היום אני פותח בית מדרש ללימוד הזוהר וחסידות וקליניקה אראנו 

 נפלאות.  

ד ולגור בארץ ישראל במדינת ישראל ולא יהיה מתנגד לממשלה כמו בדרך יהדות לדור החדש אפשר לעבו

החרדים. גם כן יש אפשרות לקיים המצוה של ואהבת לרעך כמוך לכל יהודים ולכל בני אדם ולקיים משפט שלא 

לדן את חבירו עד שמגיע למקומו.  ביהדות הישן שמירה על הילדים וחינוך יותר חשוב מאהבת ישראל.  ביהדות 

קבלים את משיח והולכים בהלכה של לימות המשיח. הרי"ף פוסק ממזרים מותרים לימות המשיח.  לפי החדש מ

הזוהר ממזר זה גם כן בני נידה ואין קהל ה' היום.  ביהדות החדש לא רוצים להתערב פוליטיקה ודת ביחד בעיקר 

ופשי אבל במסורה של בקשר לארבע מיתות בית דין כמו הזמן הבית המקדש.  יהדות החדש בעד ממשלה ח

 יהדות. 

החרדים טענים שעם יהודי נשבע בהר סיני ויש סכנה לקבל יהדות חדשה והגאולה של שני משיחין בדרך הזוהר.  

אבל השבוה שקבלו עם ישראל כולל החרם על אור הגנוז היה עד אלף שנה אחרי החורבן בית המקדש שהיה חרם 

י של חסידות חב"ד התגלה וסיים את על אור הגנוז כמבואר בזוהר. היום אין עוד חרם והרבי מחב"ד בדור שביע

החרם על אור הגנוז. עם ישראל קבלו בדור שהרבי אמר דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה שני משיחין מחב"ד 

בדרך יחי אדוננו, וברסלב בדרך הפתק נ,נח,נחמ,נחמן שני כרובים השמרת על הכניסה לעץ החיים בגן עדן.  יש 

לם כפול ומכופל.  עדיין יש ליהודים העבודה של בירורים לבנות דירה בתחתונים לה' לנו גן עדן אפילו יש חשך בעו

הבורא עולם בדרך התורה אבל רק מתוך שמחה וגאולה, כי בשמחה תצאו. העבודה זרה של היום מחלוקת 

כמבואר בספר ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב.  אנחנו אומרים הפרק "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי" 

הפרק שני בקריאת שמע. אמר רבי נתן, הפרק ו"היה אם שמע" בלשון רבים.  גם כתוב ""סרתם ועבדתם אלקים 

אחרים."   מחלוקת מתוך הרבים עבודה זרה.  מדובר המחלוקת בין יהדות החדש ויהדות הישן בעיקר עבודה זרה 

 היום, יהדות עם משיח והגאולה ויהדות שמחכים למשיח. 

הזוהר יש עבודה זרה להאמין במשיח אחד הגואל.  רק ה' הוא אחד ולא משיח.  יהדות התחילו  להפוך באור הספר

בדעה אחד תורה שבעל פה אבל היום יש שני דעות שני משיחין, שני עולמות לכל יהודי, עולם העליון ועולם 

לא רק עבד הוא גם כן בן  התחתון, שני תורות, תורה שבעל פה דין ודין ותורה שבכתב דין ורחמים.  כל יהודי הוא

כמבואר בזוהר. יש עבדות ויש חרות. יש לנו התחייבות לתורה והמצות התורה עם יהודי אבל יש לנו גם כן 

 התחייבות להעולם ושלומו.

אחרי החטא העגל ה' קרא לעם ישראל עם קשה עורף.  הם חלקו על משה רבינו וחלקו על תורת משה רבינו מה 

ראשונות.  משה רבינו ברחמנותו רצה לתת לעם ישראל דרך קלה יותר בעבודת ה' שיש שהיה כתוב על הלוחות 

חרות לכל אחד ועולם אחד עם אחד דת אחד ה' אחד.  בדרך הלוחות ראשונות עם ישראל וכל העולם יהיה ביחד 
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לבן גם הערב רב ובני אברהם יצחק ויעקב.  יעקב ברח מבית של לבן שהוא לא רצה להיות משפחה אחד עם 

הארמי.  אולי אם הוא היה נשאר עם משפחתו בבית של לבן לא יהיה לו עוד מחלוקת עם עשו.  בהמצוה של 

ביכורים אומרים ארמי אבד אבי להזכיר שעם ישראל נפרדו מהתבוללות במשפחה של לבן.  גם כן בשכם בן חמור.  

יהודי, יחוס יהודי.  כל בני ישראל סבלו  יעקב ירד עם משפחתו למצרים ולא התבוללו שמרו על שמות יהודי, לבוש

יסורים רבים לשמור על היחוס והמידות יהודי בכל הדורות והם באמת עם קשה עורף. הם לא רוצים לשנות הדרך 

שנתנו להם בהר סיני מלכות תורה שבעל פה.  הזוהר גילה שיש שני דרכים רוחניים ז"א זכר ומלכות נקבה.  

פירוש על הזוהר שנתן להזוהר חשיבות עד היום.  הוא לא שינה מילה של הזוהר הרמ"ק קבלו את הזוהר ועשה 

רק עשה פירוש.  מיד אחרי הרמ"ק היה נפטר האריז"ל עשה הקבלה לעם ישראל בלבד.  הזוהר היה לכל העולם 

כמו תורה שבכתב.  עם קשה עורף עשה הקבלה של אריז"ל העיקר לימוד שיש רק משיח אחד וכל העולם אחרת 

שלילי באור של תורת ישראל.  כמעט מיד אחר כך בא שבתי צבי המשיח שקר.  באור הזוהר לא היה מקום לקבל 

 שבתי צבי המשיח להשמיד כל עם ישראל.  הדרך גאולה של הזוהר לא בחיפזון אלא בשלבים.

ישראל.   הבעל שם טוב בא לתקן את היאוש בעם ישראל אחרי שבתי צבי להביא בחזרה הדרך של הזוהר לעם

החכמים היה מלומדים בספרי אריז"ל אבל לא בהסודות של הזוהר רזי דרזין סודות של גאולה רוחניות.  אריז"ל 

עשה את הגאולה גאולת העם כמו בהיה המסורה לפני הגיע הזוהר.  בגאולת העם יש משיח אחד מחכים כן יום 

' גאולה של דעת, וגאולה של עם ישראל.  בזוהר שיבוא.  בזוהר לגאולה יש שני חלקים כי מלאה הארץ דעה את ה

הגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' לפני הגאולה של עם ישראל נפרדת ובלי מלחמות.  עם קשה עורף עשה 

התנגדות להבעל שם טוב לחזור בחזרה לדרך של קבלה של האריז"ל.  כמעט כל התלמידי בעל שם טוב חזרו 

דות הישן.  אבל יש יהדות חדש שגילה הזוהר ויש יהדות הישן בלי אור בחזרה לדרך של קבלה של אריז"ל ויה

הגנוז.  אור הגנוז האור יונרסל כללי אור של אמונה המקיף על יהדות הישן.  בדור הקודם הרב שלמה קרליבך 

המנגן ומדריך רוחני הלך בדרך של יהדות החדש.  הוא היה אוהב את עם ישראל ועם ישראל היה אוהב שלמה 

מהרבנים מיהדות הישן.  הרב מאיר כהנא ע"ה לקח דרך אחרת.  הוא קיבל את מדינת ישראל כאתחלתא  חוץ

לגאולה אבל היה כנגד מדינה דמוקרטי כנגד שיהיה למוסלמים ונוצרים חלק בארץ ישראל.  הרבני דתי לאומי מצד 

שלהם לחזור  יהאידאולוגאחד הם בעד מדינת ישראל אבל הם לא בעד יהדות חדש שהם לא לומדים הזוהר.  

להדרך ממשלת מלכות ישראל בזמן הבית המקדש בלי חופשיות הדת הדרך של רמב"ם.  הם חושבים שהחרדים 

חיובים לשרות בצבא הגנה לישראל כמו שכתוב בתורה בן עשרים יוצאים בצבא.  חרדים רוצים לגור בארץ ישראל 

ובים.  ביהדות לדור החדש הממשלה נפרדת מדת ולא אבל לא רוצים לגייס בצבא אפילו כתוב בתורה שהם חי

מערבים דת ופוליטיקה.  לא חוזרים שהרבנים יש שליטה על ארבע מיתות בית דין.  המדינה חשוב לתת מקום 

לדת תורה בארץ ישראל אבל בהמדינה עדיף שאין דת רק האור מקיף של אמונה ותמיכה בדת יהודי אפילו אפשר 

ו באנגליא שעושים מקום לדוד המלך ושלמה המלך רבי נחמן והרבי מחב"ד בכנסת חי להיות מלכות שיש מלך כמ

 קים. עם קשה עורף לא מסכמים לכל שנוי מהדרך של התורה בעל פה.

עם קשה עורף יותר לא התפשר על אפילו אות אחד ומצוה אחד מהתורה.  יש להם שבועה לעולם ועד על התורה 

יצחק של מסירות נפש.  בין עולם יצירה ועולם הזה יש להט חרב המהפכת והדוגמה של אברהם אבינו ועקידת 

תורה שבעל פה  לשמור על הדרך להעץ החיים ולהפריד בין השני עולמות של רחמים עולם עליון ודין עולם תחתון. 

דין.   אור הגנוז האור של רחמים של עולם עליון עץ החיים.  יהדות לדור הישן נמצא רק בעולם תחתון עולם של

כתוב תורה לא בשמים היא.  הזוהר נמצא בשני עולמות.  עם קשה עורף שומרים על עם ישראל בלהט חרב 

המהפכת לעצור ולשמור עם ישראל מהשקפות חדשות. הגאולה תלוי בלימוד הזוהר "בזכות ספר הזוהר יפקון ביה 

ירושים על ספר הזוהר המכסות את מגלותא ברחמים."  אבל אפילו לספר הזוהר נתנו החכמים עם קשה עורף פ

הגאולה של אמת.  ספר הזוהר הפתח להגאולה של היחיד אבל לא לדרך להחזיר את עם ישראל למלכות דוד 

כקדם.  ספר הזוהר הדרך לגאולה של יהדות החדשה. על זה כתוב בתיקוני זוהר, שראשי נמלא טל. טל החיות של 

אור העליון.  בגלות עם ישראל לא מאמינים בתחיית המתים תחיית המתים האור של גאולה אור של רחמים 

שהתחילו מזמן חורבן בית המקדש הראשון תחיית המתים של משה רבינו.  בבית המקדש השני התפתח דת 

מאמינים בתחיית המתים של משיח. החכמים לא קבלו את משיח והגוים קבלו אותו. אפילו אחרי התגלות הזוהר 

את תחיית מתים של משה רבינו והאבות.  עם קשה עורף לא מקבלים את תחיית המתים החכמים עדיין לא קבלו 

עד סוף העולם קץ הימים.  אין גאולה ביהדות הישן אבל יש גאולה ביהדות החדש שמקבלים את השני משיחין 

של  ורעיא מהימנא ביחד .האם התחילו תחיית המתים התחילו הגאולה.  בזה יש המחלוקת בין החכמים. הפתק

נ,נח נחמ,נחמן הפתק הגאולה עשה התעוררות מתוך עם ישראל של אורות של "טל" שלא היה קודם.  החכמים 
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התנגדו לאפשרות של רבי נחמן לכתוב הפתק בחתימה נ,נח,נחמ נחמן.  אנשים פשוטים מאמינים בהפתק ולא 

 נוז.החכמים עם קשה עורף. עם ישראל סובלים בגלות יהדות בלי גאולה בלי אור הג

האור של תחיית המתים רוחני האור של גאולה האור של רפואה לנפש ישראל בגלות. החכמים רוצים רק גאולה 

שלמה לא רק גאולה לנפש ישראל. הזוהר וחסידות נתנים אפשרות לנפש בישראל שצריכים תחיית המתים לקבל 

ור הגנוז. המילה גאולה בלשון את הרפואה שלהם להוסיף אור וחיות של טל תחייה האור של עתיק שנקרא א

המספר של אדם.  אור הגאולה קשור ליונורסל אור מקיף של אדם בגן עדן. יהדות האור פרטי  45הקדוש מספר 

של התורה ולמלכות ישראל,  אור הגנוז האור כללי.  צריכים שניהם לעשות אור שלם וגאולה שלמה.  השלמות של 

מחב"ד חי וקים.  הדרך של הגאולה בזוהר האור כללי אבל לא האור של  האור הגאולה על ידי משיח בן דוד הרבי

יהדות. כתוב בסידורי נוסח אשכני "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו" אור של יהדות לדור החדש 

ז. אור בגאולה של שני משיחין. היב"ץ הרב יעקב עמדן ע"ה אמר ה"אור החדש" האור של לעתיד לבוא אור הגנו

הוא עשה מלחמה כנגד שבתי צבי ועוד המפרסמים של קבלה בדורו להגיד שהם לא היו אמיתיים.  אבל הוא קיבל 

 את הזוהר הקדוש ברצון.

עם ישראל היה למעלה בגאולה בזמן שלמה המלך ולארבע מאות שנה של בית ראשון.  סוכת דוד נפלה. התגלה 

של תורה.  אפילו מלכות התורה לא מקבלים אור הגנוז מ"ה  אור הגנוז באלפים שנה לגאולה אחרי אלפים שנה

 החדש והם אומרים עדיף לנו להיות בגלות.  ישראל רוצים להיות על העליונה ולחדש ימינו כקדם.

יהדות לדור החדש בשביל יהודים שכבר התבוללו ויצאו מהדרך של יהדות מקורי בדרך הלכות רמב"ם ותורה 

בל כל הדרשות והשקפות ביהדות בעיקר לחשוב שלילי על כל העולם וכל דת אחרת שבעל פה.  הם לא יכולים לק

בעולם.  הם רוצים להיות גם קשור לאדם ובני אדם מלאה הארץ דעה אל ה' וגם לבני ישראל וצדיקי ישראל.  הם 

ט, לא יכולים לקבל כל החומרות של יהדות הישן בענינים של לבוש צנועה לחומרה, כנגד אינטרנט, ספור

קריאטיבטי, ושמחת חיים כללי.  יהדות הדרך של צדיקים פרוש מגשמיות תאוות גשמיות וכובש את היצר הרע לא 

כל יהודי יוכל לקבל כל החומרות של  יהדות.  הם יותר חושבים על אהבת ה' מיראת שמים.  מאמינים בתחיית 

שיח עכשיו וקשה להם לחשוב על גלות המתים וגאולה של תחיית המתים.  הם צריכים תחיית המתים גאולה ומ

 עוד אלף שנה. ביהדות לדור החדש הגאולה כבר הגיע. 

הגאולה כבר הגיע באור של יהודת לדור חדש.  הגאולה התחילו כבר מיום של חורבן בית המקדש הראשון 

ר של גאולה בתחיית המתים של רעיא מהימנא.  המלכים דוד ושלמה היו חיים באור של גאולה בזמניהם אבל האו

נכבה וחזר עוד פעם בהתגלות הספר הזוהר.  יש גאולה של דעת כי מלאה הארץ דעה את ה' ויש גאולה לדור 

הישן של אין בין עולם הזה ולימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד.  יהדות בהלכה של רמב"ם מחכים 

ת שכתוב בהנביא "לא בחיפזון."  על זה להגאולה שיהיה בית המקדש ומלך על ישראל כימי קדם.  יש להם סבלנו

אומרים אין דבר חדש תחת השמש בספר קהלת.  אפילו הבעל תניא אמר בחסידות ספר ליקוטי תורה ותורה אור, 

היום אין אתהפכה, אין האהבה של וימינו תחבקני, אין האור של תחיית המתים הראשי נמלא טל כמבואר בתיקוני 

לדור החדש קבלת משיח כל יום בדרך של "יחי אדוננו" ובדרך של נ,נח,נחמ,נחמן זוהר.  אבל בצד השני ביהדות 

מאומן.  אלפים יהודים כל יום לומדים ספר הזוהר שכתוב בספר הזוהר, "בזכות ספר הזוהר יפקון ביה מגלותה 

 של עם ישראל וכל העולם.  בצד השני תורה חדשה מאתי תצאברחמים."  ספר הזוהר הספר של יחוד ה' ה

בקבלה יש הדרך של תורת חכם תלמיד של הרש"ש ואריז"ל שעבדים בבירורים כל יום בתפלות בכוונות והוא אמר 

שהגלות מתחזק והבירורהים מתחזקים יותר כל יום.  הרבי מחב"ד חזר מהאוהל ביום כ"ח ניסן ואמר שיחה 

לעתיד "עשו כל שביכולתכם."   מפורסמת.  הרבי בכה על הגלות כפולה ומכופלת ונתן הוראות בשביל החסידים

הרבי אמר בשנת תשנ"א "הגיע זמן גאולתכם."  הוא אמר גם כן לנו בדורות אחריו "תפתחו את העיניים."  יש שני 

צדדים ביהדות. בצד אחד מקבלים משיח ועולים לעתיק בשמחה של הגאולה.  בצד השני בוכים כל לילה על 

צועקים "עד מתי."  אחרי הדור השביעי הדור בחב"ד הדור שלנו יש החורבן בית המקדש ואומרים תיקון חצות ו

גאולה אבל יש גם כן עוד בירורים עבודת ה' כל יום לעשות גאולה לעיני בשר למטה מעשרה טפחים.  מזמן החטא 

העגל לא היתה השכינה למטה מעשרה טפחים.  כל יום מתקרבים להגאולה להוריד השכינה למטה בדרך תפלה 

ל תורה ומצות עד התגלות השכינה ממש.   בדור של רבי שמעון בר יוחאי הורידו את השכינה מתוך כתב ועבודה ש

הספר הזוהר.  בדור של האריז"ל הורידו השכינה עוד יותר למטה בספרים על קבלה שכתבו הרבי חיים ויטל ועל 

ימוד הקבלה קבלת המשיח.  היום ידי הבית יוסף שכתב את השלחן ערוך.  הבעל שם טוב וחסידיו עבדו להוסיף בל

יש חסידים והרבי האדמור"ים העם והמלך ביחד בגלוי של תורה בזמן מלכות דוד ושלמה.  אין בית המקדש אבל 
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לכל חסידות יש הבית המקדש מעט במנהגים שלהם ובית דין שלהם.  בחסידות חב"ד וברסלב יש האור של שני 

לעץ החיים.  הזוהר אמר הבית המקדש יבוא מן השמים ולא צריכים משיחין שני כרובים ששמרו הדרך לגן עדן ו

מלחמה גשמי.  ש מליוני יהודים גרים בארץ ישראל בשני השקפות של יהדות הישן ויהדות החדש.  כל זמן חסר 

וחסידי חב"ד שולחים שליחים בכל העולם להוריד השכינה עוד למטה מעשרה טפחים ולהביא את האור שכינה "כי 

 ארץ דעה את ה'." ולהביא יהודים לארץ ישראל.  מלאה ה

פעם היה אסור להיות שמח ביהדות וכל הזמן היה צריך להיות באור של אבלות ציון ביגון ואנחה.  על זה כתוב 

בקיצור שלחן ערוך סימן קכו  לעשות לזכר לחורבן,  משחרב בית המקדש, וכן גזרו שלא לשמוע שום כלי שיר 

ן לשורר בסעודה אלא הזמירות שנתנו כמו בשבת, שבל פיוטים אחרים אסור לשורר. התגלה ואפילו שיר בפה, ואי

אור הגנוז האור של הספר הזוהר בעם ישראל, יהודים שמחים אפילו אחרי השואה ולא יחזירו בגלות נפש.  

של האיסור  התחילו במנגן הרב שלמה קרלבאך ע"ה הדרך של נגוני שיר וזמר בפיוטים חדשים של שמחה.  עברנו

בשלחן ערוך להיות שמח.  רבי נחמן מברסלב אמר מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד כנגד הלכה שלחן ערוך.  

חסידי חב"ד התחילו לנגן ניגוני חב"ד לא רק הניגונים שכתובים בסידורים.  יש גם כן ניגוני עדות המזרח החדשים.  

כולם כתבו  'מרים אברהם פריד, יעקב שווקי, ישי ריבו וכוהיום יש שעות של מוסיקה חסידי ויהדות לדור החדש ז

פיוטים רוחניים חדשים על שמחה וגאולה.  עדיין יש התנגדות ביהדות להם וההופעות שלהם ועדיין אנחנו שוברים 

את הקערה בחתונות ואומרים "כי אשחכך ירושלים תשכח ימיני".  יש עוד עבודה להוריד את השכינה למטה 

 מעשרה טפחים עוד בירורים.  

שלא לסגור עיניהם להפסיק ללמוד תורה אפילו לרגע אחת.  הם לא  םומשתדלי יש צדיקים שלא שוכבים במיטה

רוצים גן עדן ותענוגי גן עדן רק עבודה של תורה ומצות עבודת בירורים.  אפילו היום ש הדרך ישלא לצום אבל הם 

מים כל יום צומים ואפילו עושים בחורף גילגול שלג.  הם מקבלים בזמן שובבים פ"ד תעניות כמנהג אריז"ל וק

בחצות הלילה ולומדים תורה עד הבוקר.  הם לא מקבלים שמחה רק בזמנים מיוחדים לשמחה כמו בזמן המועדים 

ובשבת.  הדרך הזה לא לכולם אבל כולם אשמים שלא עושים כמו שצריך לנו אחרי החורבן בית המקדש.  אבל 

וח לצום. אין להם כוח לקום בחצות הלילה הרבנים בעצמם נותנים היתרים לדור היום שהם חלשים. אין לנו כ

וללמוד תורה עד הבוקר.  לפחות כל אחד אומר קריאת שמע פעמים כל יום.  יהדות לדור החדש כולל כל המדרגות 

של יהודים החלשים אבל לא מתנגדים לאלו השומרים על ישראל בדרך יהדות לדור הישן כמו הרב חיים קנבסקי 

 יש מתנגדים ליהדות לדור החדש ביניהם. יש מתנגדים למשיחיסטים של חב"ד ונ,נח.    שליטא, והרב דן סגל שיחיו.

אני הקטן סבלתי הרבה בחיים. עברתי שני משברים כמעט הגעתי למות. מצאתי הגילגולים שלי באמצע המשברים 

עבדתי בישועות  שלי.  אני הייתי גילגול של פלטי בן רפוא מדור המדבר שהוא היה גילגול של ראובן בן יעקב. 

ורפואות עם ישראל חמש עשרי שנים באור העיניים.  ראובן שמו ראו בן.  התפארת שלמה אמר ראובן רצה 

לרפאות יוסף שחשב שהוא היה חולי נפש והיה כוח בעיניים לרפאות חולי נפש.  בספר היכל ברכה של קמרנא 

ין הרע מחולים.  בגילגול אחרי זה הייתי אבא כתוב פלטי בן רפא היה רופה תנכי שעשה רפואות לפלט הטמאה וע

של ישוע הנוצרי. אומרים שלא היה לו אבא גשמי,  אני הייתי האבא שלו.  כל העולם קבלו אותו כמשיח אחרי הוא 

היה מת וקם בתחיית המתים.  אני חזרתי בגילגול בדור הזה לגלות מסוה משה להגיד משה רבינו היום הורידו 

אחרי בתחיית המתים להיות רעיא מהימנא שבזוהר.  גם כן חזרתי בגילגול לקבל את הרבי המסוה ונמצא בחיים 

מחב"ד מלך המשיח.  הנוצרים טעים בזה שחושבים שישוע הוא אלקים וגם שאין לו אבא גשמי. המילה עלמה 

רים הוא בקשר לאמא של ישוע הם מתרגמים בתולה.  היא היה בתולה אני היה אבא של ישוע.  גם כן שהם אומ

אלקים רק ה' הוא אלקים יש שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ואלקים אחד, ה' הוא אלקים בשמים ממעל 

ועל הארץ מתחת אין עוד.  יש לעם ישראל שני משיחין הרבי מחב"ד ורבי נחמן וגם באומות. לפי הזוהר הקדוש 

ומשיח בן דוד העץ הדעת שהוא לא מת וחי וקים העץ חיים שבגן עדן כנגד משיח בן יוסף שקם בתחיית המתים 

כמו אליהו הנביא.  כל העצים מותר לאכול מהם מהתורה של הצדיקים בכל הדורות שהם חיים לנצח בלשון הזוהר 

יושנים אני ישנה ולבי ער.  משיח בן דוד הצדיק המיוחד הרבי מחב"ד הצדיק של יראת שמים באמצע הגן עבד ה' 

 בתכלית השלמה. 

בלים הספר הזוהר מקבלים אמת.  משה אמת ותורתו אמת. בכל דור בדרך להגאולה שלמה יש גילגול של כשמק

צדיק הנשמה של משיח המפיץ פנימיות התורה תורת משיח הם התפשטות של משה רבינו רעיא מהימנא משה 

ם להם.  הגאולה שלמה רבינו, משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף בכל דור וצריכים לתת להם כבוד ולא להיות מתנגדי

מגיע בשלבים כמו בריאת העולם שש אלפים שנה לעולם הזה שני אלפים לתהו לפני מתן תורה. שני אלפים 
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לתורה התלמידי חכמים בכל דורות ושל היום הלומדים בעיקר הלכה, שני אלפים לגאולה הצדיקים המפיצים תורת 

ה מכתבים שכתבתי להרב מאיר יצחק מורגנשטרן הגאולה תורת חן בעיקר ספר הזוהר.  בתוך הספר יש כמ

המלמד תורת המשיח בדור הזה, וגם להרב יצחק גינזברג מכפר חב"ד, והאדמו"ר מהאלמין הרב יהודה גרוס ראש 

של מפעל הזוהר.  כל הספר הזאת אגרת לכל גדולי תורה ולחזק את עם ישראל בענינים של גאולה אמונה בהרבי 

חב"ד השליחים להכתרת הרבי מלך המשיח להוסיף בעם ישראל התקשרות  מחב"ד מלך המשיח.  חסידי

להגאולה בדרך משיח בן דוד חי וקים.  משיח בן דוד חלק אחד חשוב בתמונה של משיח נכתב בזוהר משיח בן דוד 

משיח בן יוסף ורעיא מהימנא באמצע.  יש עדיין השיטה של הראשונים גאולה ברגע אחד ותחיית המתים ביחד.  

ל דור הצדיק האמת יוכל להיות הגואל אחרון אבל האמת נשאר כמו שכתוב בסוף מסכת סוטה, אין על מי לשען כ

אלא אבינו שבשמים.  נכנסו העבודה זרה של משיח בעולם אחרי החורבן בית המקדש. התיקון על ידי הספר 

 ן וקץ הימים ביחד. הזוהר מקבלים משיח כל יום בדרך הנכונה. אנחנו על הפתח של הגאולה קץ הימי

ביהדות לדור החדש האומות העולם גם קשורים להגאולה של מלאה הארץ דעה את ה'.  יש להם גם כן דעות 

להצטרף ליהדות לדור החדש ויהדות לדור החדש שמח לקבל מהם הדעות שלהם שכתוב איזהו חכם הלומד מכל 

להם והדת שלהם.  אבל יהדות לדור החדש אדם.  יהדות המקורי סגורה לדעות של האומות העולם והמשיח ש

רואים ואומרים אנו עמלים והם עמלים.  אצלנו רק ה' הוא אחד ולא משיח.  הסוד הכתנת פסים שנתן יעקב אבינו 

משה.  אין גאולה שלא כוללת את יוסף, ומשה רבינו.  בזה -יוסף, מ-סגור, י-פתוח, ס-ליוסף הצדיק פסים אותיות פ

 חנו גם פתוחים לקבל הטוב מכל אדם. אנחנו סגורים אבל אנ

בהר סיני ה' התגלה ברגע אחד ופרחו נשמות ישראל מהפחד של דבר ה' וגם היה תחיית המתים. היום יש 

חווית קרוב למיתה איך אנשים הגיעו בדרך הזה לאמונה בה'.  כל עם ישראל קבלו דעת מחווית קרוב   סיפורים על

ר דעה.  אנחנו לומדים התורה ופותחים הלב והנפש לה' הבורא עולם בדרך למיתה הסוד שקוראים לדור המדבר דו

לימוד התורה ועבודת ה'.  ילדי בני ישראל יש להם אמונה פשוטה שקבלו מהאבות הקדושים אנחנו בני אברהם 

יצחק ויעקב בני ישראל שקבלו את התורה בהר סיני.  לפעמים זה לא מספיק ויש להחזיר האבדה בדרך יסורים 

פילו חווית קרוב למיתה.  יש צדיקים בכל דור שיש להם הכוח לפתוח האמונה בבני ישראל על ידי שדורשים דברי א

תורה ברבים.  יש גם כן בעלי מופת שמקבלים הקהל ופותחים להם האמונה על ידי מופתים כמו שעשה הבעל שם 

לפתוח להם את האמונה בחזרה.   טוב.  יש נפשות שרק לימוד הסוד שבתורה הזוהר הקדוש וחסידות מספיק

במצרים המצב של אמונה של עם ישראל ירד כל כך רק הנסים ונפלאות של עשר מכות וקריעת ים סוף היה מספיק 

להם להחזיר את האמונה פשוטה.  הם ראו אתה הראת לדעת, הם שמעו את הקול ה' בהר סיני לחזק את 

חזק ולקבל האמונה בה' להוציא את החשך של הגלות ולהכנס האמונה שלהם.  הנסיון שלנו ביהדות לדור החדש ל

 האור של משיח והגאולה.  לא יהיה קבלת התורה עוד פעם עד תחיית המתים.

ביציאת מצרים עשרה מכות וקריעת ים סוף עם ישראל קבלו חרות משעיבוד מלכויות ועבודת פרך.  בהר סיני הם 

ר לקבל הלוחות ראשונות.  בלוחות ראשונות היה כתוב זכור קבלו את העשרת הדברות. משה רבינו עלה על הה

את יום השבת.  הלוחות הראשונות היה נכתב באצבע אלקים.  כמעט היה גאולה שלמה לעם ישראל וכל העולם.  

משה רבינו הוא הגואל ראשון ולא יהיה אחריו גואל אחרת.  אהרן הכהן ישב למטה לקבל את משה רבינו והלוחות 

אולה שלמה והערב רב עשו את העגל הזהב.  משה רבינו ירד מהר סיני שבר את הלוחות.  אהרן התורה של ג

הכהן אמר "חג לה' מחר."  הגאולה שלמה לא יהיה עד לעתיד. משה רבינו עלה על ההר התפלל בשביל רחמים 

תב באצבע על העם הקדוש בני ישראל והוא קבל את הלוחות שניות שכתוב שמור את יום השבת ולא היה נכ

אלקים ונכתב על ידי משה רבינו.  יהדות הדת של הלוחות שניות.  בלוחות שניות אין גאולה אלא משעיבוד מלכויות 

בלבד.  היום לכל יהודי התוצאות של התורה של הלוחות שניות.  הלוחות שניות כל התכלית של החיים של יהודי 

ינת ישראל היום תוצאות של התורה של הלוחות שניות למען קיום העם והמלכות שהיה בזמן הבית המקדש.  מד

אפילו שהמדינה לא בדרך של התורה אבל רק על ידי הלוחות שניות ומלכות תורה שבעל פה הגענו להיות יהודים 

היום.  התבוללות שהיה בדורות לפני הקמת מדינת ישראל גרם שהמדינה עשו בדרך שיש היום ולא בדרך של 

 ודי והעולם כללי לא היה כלי לקבל מדינה לפי תורה שבעל פה.התורה.  אבל העולם יה

צריכים לדעת שיהדות אחרי החטא העגל לא היה שלמה בכלל.  רק כמה רגעים אחרי שמיעת העשרה הדברות 

עד שבירת הלוחות עם ישראל היה שלם כאיש אחד ולב אחד קשור לה' אחד בתכלית השלמות בדרך היחוד ה' 

ה' אחד, ובדרך של ה' הוא אלקים הוא ושמו אחד.  אחרי חטא העגל ובדרך התורה של  שמע ישראל ה' אלקינו

הלוחות שניות לא היה יחוד ה' כמו בלוחות הראשונות.  בלוחות השניות היה רק הרוחניות של דת תחתון 
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יחד שקוראים אור אמא אמונה פשוטה בה' אחד בלי דעת.  החלק של דעת ה' הוא אלקים ואמונה פשוטה היה ב

בלוחות הראשונות.  בהתורה של הלוחות שניות התכלית שלמות של עם ישראל להיות עליונה על כל הגוים ציונות 

קלסי כשכתוב בתהלים,  ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו.  מדינת ישראל מקיימת החיצוניות של הלוחות 

רוחניות של דעת עליון לא היה בלוחות שניות  שניות שאין במדינת ישראל התורה של הלוחות שניות.  אבל החלק

רק החלק של דעת תחתון בכל אופן.  מדינת ישראל אפילו בזמן שלמה המלך לא היה שלמה בדעת עליון ודעת 

תחתון.  דעת תחתון קשור לחוקים ומשפטים לקיום המצות מעשיות כולל הלכות של קרבנות, טומאה וטהרה וכו'.  

קשר ישיר בין אדם למקום בדרך דעת עליון היה חסר כל זמן תחת השלטון של מלכות החלק רוחניות של נבואה ה

 בן דוד.  נשארו חלק קטן מדור המדבר שהיה עדיין נבואה ובזמן בית המקדש השני לא היה נבואה כלל.  

ימות יש גאולה של לצאת משעיבוד מלכויות לפי תורה שבעל פה והלוחות שניות כשכתוב "אין בין עולם הזה ול

המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד."  יש עוד גאולה לחזור להדרך של הלוחות הראשונות לפני חטא העגל שהיה 

תורה שלמה.  כמו שעם ישראל אחרי חטא העגל קבלו את התורה שהיה צד אחד רוחני דעת תחתון והיה חסר 

החלק של דעת עליון בלי דעת הצד השני דעת עליון אחרי החורבן בית המקדש התפתחה דת חדשה שהיה רק 

תחתון נוצרות.  נוצרות לא היה שלמות ובצד השני התפתחו בדת אחרת איסלם.  יהדות היה צד אחד שייך רק 

ליהודים לעם ישראל בלבד והם עשו דת לכל בני אדם.  יש היום שלשה דרכים של דת לבני אדם בעולם המערבי 

ות של הלוחות ראשונות. נוצרות העיקר דעת עליון.  איסלם ויהדות יהדות, מוסלם, ונוצרות.  אין באחד מהם השלמ

 העיקר דעת תחתון.  ביהדות יש חרם על אור הגנוז דעת עליון וגם איסלם. 

העולם לא היה כלי לקבל מדינת ישראל בדרך של התורה אחרי מלחמת העולם השניה.  יהדות ונוצרות לא היה 

של ציונות קלסי "ידבר העמים תחתינו."  גם כן דת איסלם גדולה יותר  אפשרות לחיות ביחד בעולם החופשי בדרך

לא נתן אפשרות לעם ישראל לחזור למדינת ישראל בדרך המלכות.  גם כן בעם ישראל בעצמו היה חילוקי דעות 

 בין רפורמים, וחרדים והרפורמים היה גדול יותר בכמות.  

.  הזוהר הקדוש הוסיף רחמים לדין.  אבל כדי שעם ישראל הדרך לחזור ללוחות ראשונות על ידי הזוהר הקדוש

יקבל את הזוהר הקדוש הם צריכים ללמוד הזוהר ולעשות תשובה על החטא העגל.  החרדים לא מקבלים הזוהר 

כמו שקבלו את הנוצרים ואיסלם.  החרדים לא רוצים לקבל את האמיתיות של  תורה חדשה מאתי תצאהקדוש כ

 וצאות של החטא העגל.  הם רוצים לחזור ליהדות של הלוחות שניות שלא היה שלמה.  מדינת ישראל כפשרה ת

הלוחות השניות שנתן משה רבינו לעם ישראל עשה את התכלית שלהם ובזכותם יש לנו מדינת ישראל ויהדות בכל 

ן דוד משיח העולם אחרי החורבן בית המקדש.  עכשיו הזמן לקבל את משיח בדרך של הזוהר שני משיחין משיח ב

בן יוסף.  המשיח שעם ישראל מחכים שיבוא אחרי שמקבלים השני משיחין שבזוהר.  קבלת השני משיחין של 

הזוהר מוסיף בעם ישראל חלק שהיה חסר בתורה דעת עליון.  עכשיו אחרי קבלת השני משיחין יש גאולה שלמה 

תורה שבעל פה דין ודין.  אחרי קבלת השני  תרי"ג מצות תורה שלמה.  יש יהדות בדרך של הלוחות שניות מלכות

משיחין בדרך הזוהר יש יהדות לדור החדש דין ורחמים.  רוב הציבור היום וכל העולם יוכלים להצטרף ליהדות 

חדשה הדרך של הגאולה של הזוהר.  רק החרדים שנשארו מהחורבן בית המקדש הולכים בדרך של יהדות כולל 

שו החכמים מדור לדור.  יהדות הישן לא יקבל את יהדות החדש ומדינת ישראל כל החומרות גדרים וסייגים שע

 אבל במדינת ישראל יש מקום להם.  

בדור הקודם התגלה השני משיחין של עם ישראל הרבי מחב"ד ורבי נחמן נ,נח,נחמ,נחמן.  הרבי מחב"ד לא היה 

ום עצמות וכתב "זה היום עשה ה' נגילה מודה במדינת ישראל אבל המייסד של נ,נח, כתב מכתב לנשיא שמיר בי

ונשמחה בו."  בחב"ד התגלה משיח בן דוד בדרך של הזוהר שהוא חי וקים אחרי הסתלקותו.  בנ, נח התגלה 

הרוח של הגאולה על ידי הפתק של גאולה שנכתב ונחתם נ.נח.נחמ, נחמן.  רבי נחמן והרבי מחב"ד הם שני 

חדש כמו דוד המלך ושלמה המלך.  במדינת ישראל יש חופשיות הדת מלכים של מדינת ישראל ביהדות לדור ה

מקום לנוצרות ודת איסלם לתת למדינת ישראל שלמות שלא נמצא ביהדות לבד אחרי חטא העגל.  גם כן צריכים 

 בבית הכנסת בכנסת ישראל בארון הקדוש להכניס כתב עתיק של הזוהר הקדוש ברית החדשה של יהדות.  

קלה.  החשך כל יום יותר גדול.  יש לנו עבודה לעשות עולם חדש ושלום בעולם.  העבודה גדולה הדרך לעתיד לא 

 והשכר למצוה יותר גדולה. 
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יהדות היה ראשון בעולם שמאמינים רק בדרך אחד של אמונה ודת.  הלוחות שניות נתן לעם ישראל דת באמונה 

ו שכתוב בעשרת הדברות "לא תעשה לך פסל וכל אחד בה' אחד הדרך של מלכות שבין ה' והעם אין אמצעי כמ

תמונה."  בהר סיני עם ישראל היה כאיש אחד ולב אחד לקבלת התורה.  הם אמרו נעשה ונשמע.  הם נכנסו בארץ 

ישראל ועשו את המלכות בדת אחד בלבד.  הממשלה מלכות דוד לא נתן רשות לדרכים אחרים בדת לנכנס.  היה 

שקר לשמור מנביאים שרוצים להכנס בעם ישראל דרכים אחרים. הממשלה של ישראל הלכה של זקן ממרא ונביאי 

המלכות קבלו את נבואת משה רבינו חוק ולא יעבור תורה שבכתב ותורה שבעל פה שכתוב, לא קם נביא עוד 

בישראל אשר ידעו ה' פנים אל פנים.  ממשלת ישראל המלכות נתנה עונש של מות להם אפילו חכמים שיצאו 

רך של הלכה למשה רבינו מסיני.  משה נתן את התורה ליהושוע יהושוע לזקנים וכו'.  יהדות היום מדרך הזאת מד

אפילו ביהדות מחכים לחזור להדרך הזה ולהקים המלכות דוד כקודם בכל הלכות שהיה בזמן הבית המקדש. 

 הלכה ברמב"ם אין בין גלות וגאולה אלא שעיבוד מלכויות בלבד. 

ים אלו הנביאים ישעיה, ירמיה, יחזקאל, ותרי עשרי נביאים נכנסו בעם ישראל וביהדות אפילו הלכה השקפות אחר

ממשה מסיני ושמרו כנגד השקפות חדשות.  הממשלה המלכות בהשגחה נתנו הנביאים להגיד נבואה שלהם 

ירמיהו היה בבית   ברבים.  היה להנביאים יסורים מהמתנגדים בדורם.  יש אומרים שמלך מנשה הרג את ישעיה.

תורה סוהר.  הנבואה של יחזקאל היה בחוץ לארץ שלא היה מתנגדים של הממשלה הזדון.  ישעיהו דבר על 

.  יחזקאל אמר על יחוד ואחדות של שני צדדי רוחניות תורה חדשה מאתי תצא.  ירמיהו דבר על חדשה מאתי תצא

ישראל שהלכו בדרך של תורה שבעל פה הלכה ממשה  יוסף ויהודה. הנביאים התנבאו על ביאת המשיח.  המלכות

מסיני הכניסו את הנבואה של הנביאים ביהדות אפילו כל שבת קוראים הפטרה מהנביאים.  אמונה בהנביאים אחד 

משלש עשרי עיקרי אמונה של רמב"ם וגם אמונה בביאת משיח.  אבל יש סתירה בין מה שכתוב בנביאים ומה 

תורה שבעל פה יש רק דרך אחד צד אחד רוחני יהדות ואין דת אחרת מיהדות בדרך שכתוב בתורה שבעל פה.  ב

של הלכה ממשה מסיני. בירמיהו כתוב שיש שני דרכים זרע בהמה וזרע אדם.  בישעיהו כתוב התכלית חדשה 

 ביהדות כי מלאה הארץ דעה את ה' חוץ מהתכלית של לצאת משעיבוד מלכויות ולחזור להדרך של מלכות דוד. 

יחזקאל אמר על שני אורות אמונה ודת ביחד אפילו על ארבעה פנים על המרכבה עליונה שבתורה שבעל פה לא 

 היה פנים כלל והיה אסור לעשות קשר אמצעי ביהדות.  

אפילו שיש לנו נביאים ונבואות הכניסו סודות של לעתיד ביהדות בארבע אמות של הלכה ממשה מסיני עוד לא 

.  אפילו היום ביהדות לא רוצים לקבל אותם.  מחכים כל יום לביאת משיח. רק משיח יוכל קבלו הדעות החדשות

להכניס דעות חדשות ביהדות ואפילו יש מחלוקת בזה. יש אומרים ביאת משיח זה רק לחזור לדעה של תורה 

נבואה של שבעל פה  בלי שום שינויים אלא לצאת משעיבוד מלכויות בלבד. המילים של הנביאים לא במקום ה

משה רבינו מלכות תורה שבעל פה וחיוב לחזור לממשלה של מלכות תורה שבעל פה שלא נתנו השקפות חדשות 

 רק דת אחד דרך אחד יהדות מקורי.  

עם ישראל לא קבלו שנויים אלף שנה אפילו יותר עד שיצאו ופרסמו ספר הזוהר.  בזוהר כתוב היה חרם על אור 

שהיה חלק של הזוהר היה אור חדש ביהדות שנתן דרך חדשה ביהדות שקבלו  הגנוז אלף שנה.  אור הגנוז

למעשה דברי הנביאים לא רק הלכה ממשה מסיני.  הזוהר נתן כבוד גדול לתלמידי חכמים השומרים את הלכה של 

תורה שבעל פה בכל דור.  אבל הזוהר הכניס הדרך של הקבלה והדרך של מקובלים בישראל דרך חדשה.  מה 

כתוב בנביאים וקבלו על ידי חכמי ישראל על ידי הזוהר יצאו לאור והחכמים התחילו ללמוד הזוהר ומצאו  שהיה

חידושים שלא היה ידועים.  הרמב"ן היה מהראשונים שלמדו וקבלו את הזוהר.  הרמ"ק לפני חמש מאות שנה 

ורות רוחניים אור אבא ואור עשה פירוש על הזוהר וקבלו את הכתב של הזוהר ברצון.  בזוהר כתובשיש שני א

אמא.  אור אמא האור של מלכות תורה שבעל פה.  אור אבא אור הגנוז.  הזוהר הסביר שהשני אורות היו ביחד 

בלוחות ראשונות ועל ידי חטא העגל התפרדו.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל באור אמא בלבד.  אור אבא נשאר 

ל כולל משה רבינו ואהרן הכהן.  אחרי שהחכמים קבלו את הזוהר במדבר לאלו הצדיקים שלא נכנסו בארץ ישרא

היה ליהדות שני אורות רוחניים מתוך דת אחד יהדות.  אבל יהדות בדרך של תורה שבעל פה לא היה הכלי לקבל 

את שני אורות שביהדות יש רק אור אחד אור אמא.  הבעל שם טוב וחסידות קבלו התנגדות מתלמידי חכמים 

דרך של יהדות.  היום אפילו יש מתנגדים לתורת אמת שיש שני אורות אור של מעשה ואור פנימיות לשנות את ה

 של מחשבה.  

ביהדות בדרך תורה שבעל פה אין מקום לשני אורות.  ביהדות מקורית אין מקום לספר הזוהר ואור הגנוז.  ביהדות 

ש כולל שני אורות רוחניים.  יהדות מקורי אין מחכים למשיח כל יום שיבוא ולא לשני משיחין שכתוב בזוהר הקדו
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מקום לספר הזוהר אפילו לקבל דברי הנביאים שלא היו במדרגה של משה רבינו ותורת משה.  יהדות לדור החדש 

מקבלים דברי הנבאים שהזמן הגיע לחזור ליהדות לפני החטא העגל היהדות של הלוחות ראשונות.  ביהדות 

הראשונות העיקר רחמים.  על זה כתוב בזוהר, יש רחמים ודין ודין ודין ביהדות  החדש העיקר האור של הלוחות

שני דרכים רחמים ודין בלוחות ראשונות דין ודין בלוחות שניות.  יהדות החדש הדרך של רחמים ודין. יהדות מקורי 

 הדרך של דין ודין.

ביהדות החדשה מקבלים שיש אמת בעולם אצל הגוים שהתפשט התורה של משה בין הגוים בדרכים אחרים על 

ידי נביאים אחרים.  יהדות היה הדת יחידיה בישראל בזמן מלכות דוד.  היום אפילו בתוך עם ישראל יש חילוקי 

זים.  יש הדרך של חסידים דעות ודרכים של עבודת ה' בדרך התורה הקדושה.  יש הדרך של ספרדים ואשכנ

וליטאים.  יש הדרך של מקובלים בדרך אריז"ל ובדרך הזוהר.  יש יהדות החדש ויש יהדות מקורי.  יש נוצרות ויש 

יהדות שניהם שותפים בתורה של משה רבינו. יש איסלם שקבלו הדרך של מלכות לבני אדם בדרך אחרת 

ק לעתיד אפילו היום שהגיע הגאולה על ידי ספר הזוהר.  יש מיהדות.  ביהדות החדש מקבלים דברי נביאים לא ר

היום משיח בן דוד הרבי מחב"ד' ויש משיח בן יוסף שני משיחין.  רק ה' הוא אחד.  ה' הוא מלך העולם ולה' יש שני 

אורות רוחניים אור אבא ואור אמא שקבלו בני אדם על ידי הנביאים.  יהדות הדרך של אור אמא של בני אברהם 

צחק ויעקב.  איסלם אור אמא של כל בני אדם.  נוצרות אור אבא של כל בני אדם.  כי מלאה הארץ דעה את ה' י

 כמים לים מכסים. ה' הוא העילת העילות אור אין סוף ה' אחד ולא בחשבון "לית מחשבה תפיסה בך כלל.  

אבל ההקדמה של הספר  בספר הזה יש הרבה עיונים קשים וגבוהים בקבלה מכתבים ששלחתי למקובלים. 

העיקר בשביל כל בני ישראל אפילו לכל בני אדם.  לכולם יש מקום ביהדות לדור החדש לא רק על ידי שמקבלים 

השבע מצות בני נוח כלימד הרבי מחב"ד מלך המשיח גם כן לקיים "כי מלאה הארץ דעה את ה" התכלית השלמה 

"העולם גשר צר מאד" ויש גשר צר מאד בין יהדות מקורי של יהדות לדור חדש.  בלשון של רבי נחמן מברסלב 

ויהדות לדור החדש.  רק בדרך ספר הזוהר היה אפשר לעבור הגשר בין השני גאולות "אלא משעיבוד מלכויות 

בלבד" ו"כי מלאה הארץ דעה את ה'."  הגאולה שלמה עוד לא הגיע.  הגאולה שלמה תלויה בקבלת המשיח על ידי 

 ות העיקר שלום של יחוד שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.  כל בני אדם ולעש

רוב האנשים לא מאמינים בגילגולים.  האריז"ל כתב ספר שער גילגולים.  גילגול היה נחשב ביהדות חכמות הגוים 

עובד אלילים.  אני בעצמי עשה עיונים בגילגולים ועשיתי תרגם באנגלית קיצור של שער גילגולים.  גם כן עשיתי 

 worldunitypeace.orgגם כן יש לי שני אתר אינטרנט  amazonספרים באנלית שיש אפשרות להשיג ב עוד

progressivejewishspirituality.net  ב-youtube   יש לי קליפים. באחד מהקליפים אני מגלה את הגילגול שלי שאני

נוצרים ויהודים על ידי יהדות לדור היה האבא של ישוע הנוצרי המשיח.  חזרתי בגילגול הזה לעשות שלום בין ה

החדש.  גם כן בגילגול קודם אני היה מהדור המדבר אחד מהמרגלים פלטי בן רפוא.  השקפה של דור המדבר 

יהדות לדור החדש. הדור המדבר נקרא דור דעה.  הם לא נכנסו בארץ ישראל שהיה להם השקפה אחרת אור 

ר היכל ברכה כתוב פלטי בן רפוא היה רופא נפלא רוחני.  שמי דוד אבא.  עבדתי עשרים שנה ברפואה רוחני.  בספ

מיכל דוד מספר פלטי.  שם משפחה שלי וקסלמן מספר רפוא.  אשתי גרושתי היה נולדה ביום המולד.  

שהתגרשתי ממנה מצאתי הגילגול שלי.  אני יצרתי מסוה משה משקפיים רפואיות קשור להתגלות משה רבינו 

חי בתחיית המתים.  רבי שמעון בר יוחאי אמר למשה רבינו רעיא מהימנא אתה נסתר ממנו  רעיא מהימנא כאיש

בגלות.  התגלות המסוה משה האמת שבזוהר משה רבינו ירד את המסוה והתגלה לכל עם ישראל.  מסוה מספר 

יחין.  השינוי המספר של אות אלף.  אלף היחוד של עליון ותחתון השני משיחין.  משה רבינו מיחד השני מש 111

 45באותיות של גולה וגאולה האות אלף.  מוסיף האות אלף הדעת של השני משיחין יש גאולה.  גאולה מספר 

 מספר של אדם התגלות של אדם בגן עדן. 

תורה חדשה מאתי נשמה שלי חזר בדור שביעי של חב"ד לקבל את הרבי מחב"ד מלך המשיח ללמוד ספר הזוהר 

לפרסם אמת של מסוה משה על תחיית המתים של משה רבינו שנקרא בספר הזוהר של עם ישראל וגם  תצא

רעיא מהימנא הרועה נאמן. העולם עד היום היה חסר.  היה רק בעולם משיח אחד וגם עבודה זרה של משיח 

 שאמרו שהוא היה אלקים וגם שהוא היה נולד בלי אבא ואני הייתי האבא שלו.  עכשיו יש שני משיחין ואין עוד

עבודה זרה של משיח.  רק ה' הוא אחד.  משיח בן דוד המשיח בצד יהודים מלכות תורה שבעל פה הרבי מחב"ד.  

משיח בן יוסף בצד ימין רבי נחמן נ,נח,נחמ,נחמן.  משיח של האומות הצד השמאל הבן שלי ישוע הנוצרי שהתחילו 

לפים לתהו ובהו לפני מתן תורה.  אלפיים הדור החדש והגאולה. בזוהר כתוב שעולם ששת אלפים שנה יש שני א

לתורה התגלות של יהדות מלכות דוד ושלמה.  אלפים לגאולה שהתחילו בתחיית המתים של ישוע הנוצרי ומשה 
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רבינו.  הכוונה לאלפים לגאולה להוסיף על אלפיים לתורה גאולה על ידי השני משיחין.  הבית המקדש ירד מן 

 אר במאמרים של הרבי מחב"ד מלך המשיח. השמים בזמן תחיית המתים כמבו

ביהדות מקורית אין מקום לרשעים ולא לממזרים החשוב ביהדות מקורי היחוס ושמירה מעריות.  שפיכות דמים 

פחות חשוב ויש רשות ללחום לכבוד המלכות יהודי.  למלך בישראל היה רשות לשמור על מלכותו אפילו להרג 

איסלם אבל פחות ביהדות שכתוב במסכת כתובות על השלשה שבועות המורדים במלכות.  היום יש כזה ב

לא היה למען  1948להתרחק ממלחמת דת "לא יעלה בחומה."  הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות בשנת 

קידוש ה' רק למען החיים ומדינה של יהודים במזרח התיכון.  הקימו מדינת חופשי לא בקשר למלכות דוד.  נולדתי 

חודש מאי היום בלוח לועזי של יום עצמות בשנה ראשונה של המדינה.  לא חשבתי ללכת לארץ ישראל ב 14ביום 

.  היום הולדת שלי קשור 1983שגרתי בארצות הברית ופחדתי שהיה כבר מלחמות בישראל.  עליתי בשנת 

רי יציאת מצרים. בחודש אייר חודש אח 15למדינת ישראל המדינה של יהדות לדור החדש.  בלוח עברי נולדתי ב

בחודש אייר שירד היום ראשון המן שהם אכלו במדבר ארבעים שנה.   15עם ישראל אכלו מצות חודש ימים עד יום 

פסח שני היום הקדוש ב"ה נתן עם ישראל תשובה להם שהיו טמאים בפסח  14נולדתי קרוב לחצות הלילה ביום 

דמנות בפסח שני סיגנון על הרחמים של ה' והזדמנות ולא היה אפשר לאכול הקרבן פסח.  ה' נתן להם עוד הז

 15למדתי בחב"ד ברוקלין אחרי דרישה של רוחניות בכל העולם. יום  22לחזור בתשובה.  חזרתי בתשובה בגיל 

באייר ל"ג בעומר קשור לרבי שמעון בר יוחאי המחבר של הספר הזוהר.  על זה יש לי  18באייר גם קרוב ליום 

 ר יוחאי והזוהר הקדוש. קשר לרבי שמעון ב

יהודי הנולד בדורות שלנו תוצאות של הנס חנוכה ופורים שאחרי כל הדורות עם ישראל חי.  משה רבינו נתן לעם 

ישראל התורה למען קיום העם בגלות עולם הזה.  אבל קיום של עם ישראל לא התכלית היחידה של בריאת 

ונים לה' יתברך בדרך התורה לכל בני אדם.  הקדוש ב"ה העולם.  התכלית בריאת העולמות לעשות דירה בתחת

רוצה להתגלות בעולם הזה בלשון תיקוני זוהר "אשתמודעא תקפך וחילך לבני נשא.   ולאחזאה לון איך אתנהיג 

עלמא בדינא ורחמי"  כדי לדעת הכוח וגבורה שלו לבני אדם. ולהראות להם איך הוא מנהיג את העולם בדין 

ל עם ישראל תלוי בשמירת מעריות שמירת המצות שבתורה והחרדים שומרים על הקיום של עם ורחמים. הקיום ש

ישראל יותר מכולם במסירות נפש למלכות תורה שבעל פה. יש להם חלק ביהדות לדור החדש ובמדינת ישראל 

ים להבורא ובכל העולם. הם היהודים אמיתיים קהל ה' מקורי.  אבל נשארת פליטת ישראל הם גם יהודים חשוב

עולם שהם גם כן יקבלו החלק בעולם הבא ובתחיית המתים כמו יהודים ולשמוח בהבורא עולם אבינו מלכנו לאהוב 

את ה' ולדעת את ה' ללמוד התורה נסתר ונגלה ולקבל השני משיחין של אמונה.  יש אמונה ויש דת.  יש אומרים 

 מונה שקשורה לדעת את ה' ביהדות לדור החדש.  העיקר דת ויש אומרים העיקר אמונה. יש אמונה פשוטה וא

גוף האדם מחולק לשתים מהחזה ולמטה ומחזה ולמטה.  ומלחזה ולמטה בעיקר יש האברים למצוה של פרו ורבו.  

בכוון של מהחזה ולמטה ההחשיבות נתנו לקדושה וטהרה של האשה הבעל והילדים.  זה נקרא בקבלה על שם 

מקורי על שמירה על רחל הלכה תורה שבעל פה.  מהחזה ולמעלה יש העיקר  אמא רחל.  החשיבות של יהדות

רוחניות של הקבלה תורה בכתב.  חיים מתחילים באור של רחל.  השלמה של האור של רחל האור של לאה.  אין 

קמח אין תורה יש הגוף של עם ישראל ויש הנשמה.  יהדות מקורי הגוף של עם ישראל.  יהדות לדור החדש 

הר הנשמה של עם ישראל.  יהדות לדור החדש זה לא רק לרשעים וממזרים שנמצאים במקום שקוראים חוצה והזו

זה גם כן לאלו שנולדו במשפחות חרדי.  מספיק לעבוד ה' באמונה פשוטה אבל יש חרדים שנופלים מהדרך 

אה הארץ דעה את ה' ולקבל וצריכים חיזוקים של יהדות לדור החדש הם צריכים חופשיות לחשוב על יחוד ה' כי מל

השני משיחין לצאת מגלות ולגאולה.  ביהדות מקורי מחכים למשיח כל יום שיבוא לבנות הבית המקדש ללחום 

מלחמת ה' למען יהדות מקורי. יש להם מסירות נפש שקבלו במתנה מאברהם אבינו ועקידת יצחק והם מקבלים 

עד מתי.  הם לא ממהרים ולא בחיפזון לצאת מהדרך של את הגלות כעול מלכות שמים ובחצות הלילה צועקים 

תורה שבעל פה ימין ושמאל ואין להם חיוב לשנות את הדרך.  הם לא יכולים לקבל כל החומרות שביהדות מקורי. 

הם לא נולדו ביהדות המקורי ובאמצע החיים היו להם שבירת כלים והם נפלו לתהו ובהו.  בשבילם יש יהדות לדור 

הספר הזוהר לקבל את השני משיחין ולהתחיל לאהוב את ה' ולעשות את המצות מאהבה.  אין  החדש לפתוח

מלחמה בין יהדות לדור החדש ביהדות מקורי אין מצות ביהדות בדור החדש שלא היה ביהדות מקורי ואין רבנים 

 "ופוסקים רק הדרך כמו בזמן שופטים "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה.

אפילו העיקר ביהדות לדור החדש תחיית המתים של משה רבינו ולנוצרים ישוע הנוצרי ולדור הזה אפילו מוחמד 

אולי גם כן נ,נח נחמ,נחמן יהדות החדש התחילו בעליה בשמים של אליהו הנביא.  הגאולה של יהדות לדור החדש 
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יה לוחם בשביל יהדות לדור החדש והוא חזר שכבר הגיע בלע מות לנצח שהתחילו באליהו הנביא.  אליהו הנביא ה

לכתוב החלק חשוב בזוהר פתח אליהו.  הוא לא היה יוכל להיות משיח בן דוד בלוחות שניות אבל הוא ומשה רבינו 

היו השני משיחין בלוחות הראשונות. משה רבינו הוא היה הגואל ראשון.  שניהם חוזרים ביהדות לאור החדש.  

יהו חי וקים.  ביהדות לדור החדש יש מקום היום לבנות הבית המקדש בשומרון על משה בתחיית המתים ואל

כמו חרם על אור הגנוז. המקום של  סמיכות המזבחות שבנו אליהו הנביא בכרמל.  החרם על מזבחות בחוץ נגמרו

ית הבית המקדש מוקדש רק לה' בלבד לאור אין סוף בלבד לית מחשבה תפיסה בך כלל העילת העילות.  הב

המקדש ירד מן השמים וחס ושלום לעשות מלחמה למען בית המקדש שלישי.  תבנה הבית מקדש בשומרון ותבנה 

עוד פעם ולא צריך לפחד שהבית המקדש שבנו על ידי בני אדם לא יוכל להיות לנצח בכל אופן אבל יש מצוה "ועשו 

ם הזה של כי מלאה הארץ דעה את ה'.  לי מקדש ושכנתי בתוכם."  המקום הבית המקדש המקום של הגלוי בעול

 זה גם המקום של תחיית המתים.  גם הבית המקדש בשומרון למטרה זה.

היום שכבר התגלה השני משיחין משיח בן יוסף והרבי מחב"ד בכל דור יש התגלות של משיח בגוף בשר ודם 

כל יום.  אבל השני  תי תצאתורה חדשה מאהמלומד בתורת משיח קשור לאליהו הנביא ורעיא מהימנא ומקבלים 

משיחין הם כמו שמים וארץ "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי."  בראשית ברא אלקים את השמים 

ואת הארץ. את השמים ואת הארץ השני משיחין שמביאים בעולם הזה דעת של אקוק שם של דעת כמבואר על ידי 

יקוני זוהר שבעים פירושים על הפסוק בראשית.  בספר יהודה לב מניפולי התכלית שלמה של בראשית ושל ת

כתבתי מכתבים להרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א שרואים בתורה שלו חידושים שלא היה מזמן הר סיני.  יש 

צדיקים נסתרים בעם ישראל שיש להם תורת נסתר שהם מקבלים כל יום מאליהו הנביא ונשמות של צדיקים.  גם 

דש מקבלים את חידושים מצדיקי אומות העולם  כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים כן ביהדות לדור הח

וכתוב איזהו חכם הלומד מכל האדם. יש בכל דור שלשים ושש צדיקים בארץ ישראל ושלשים ושש בחוץ לארץ.  כל 

 הצדיקים שלנו הם בארץ ישראל המקום שלהם אפילו בחוץ לארץ נחשב ארץ ישראל.

לעולם חדש.  יש תורה יותר קדוש כל שנה.  יש מעלה על הישן ויש מעלה על החדש.  שלא לשכוח יש חידוש ש

הישן הירושה שלנו אבל יש גם כן לקבל החדש והגאולה כל יום.  יוסף הצדיק כל זמן חדש. יהודה החשיבות של 

ן חדש.  החשיבות של ארץ הישן היחוס של הישן.  יעקב הוא כולל שניהם ושם שלו ישראל.  ישראל עליונה כל זמ

 ישראל היסטוריה של ארץ ישראל המקום השכינה.  

יש שחיים רק ביהדות המקורי. יש שחיים רק ביהדות לדור החדש. יש שחיים בשניהם וזה הדרך הנכון ליהודים 

 בדור אחרון של גלות ודור ראשון לגאולה.

הדת.  מה שהיה אפשר לעשות בזמן הבית העיקר נקודה להצדיק את יהדות לדור החדש בענין של חופשיות 

המקדש לעשות חרם על כל דת חוץ מדת של מלכות שהולכים בדרך קבלת הנבואה של משה רבינו תורה שבעל 

פה ותורה שבכתב אחרי התפתחה נבואה מנביאים אחרים שלנו ושל האומות העולם אי אפשר לעשות מלכות 

ילו בזמן המלכות ונשאר בדרך הזה אבל בתורת אמת אפילו ממשלה בדרך אחרת של חופשיות הדת.  יהדות התח

תורת משה יש דתי אחרות.  על זה היה המחלוקת בין הצדוקים ופרושים במן בית המקדש שני.  בתורה שבכתב 

יש זרע בהמה דת שמקבלים באמונה פשוטה בדבר ה' של הצדיק שנקרא מלכות וזרע אדם הנותן חופשיות  

את האמת מהצדיק הנביא אמת. בנוצרות מקורי ובהודו וטיבט יש דת שנתנו מיוחד לדרוש האמת לא רק לקבל 

לדרוש האמת התכלית הראשון.  ביהדות לדרוש האמת התכלית האחרון ומתחילים רק בגיל ארבעים לבינה.  

ות.  מקודם יש ללמוד ש"ס ופוסקים להתחתן לקיים פרו ורבו.  לא כל אחד מגיע לדרוש האמת ללמוד הזוהר וחסיד

זרע בהמה נקרא בהמה כמו הבהמה שהולכת בדרך של האדון גם יש לנו להיות עבדים לה' ולמשה רבינו הנביא 

האמת.  משה רבינו ביקש בפרשת בהעלותיך במדבר פרק יא פסוק כ"ט שכל יהודים יהיה נביאים אבל יהושוע 

רע בהמה יש אפשרות לצמצם הכוחות היה כנגד והוא היה נכנס בארץ ישראל המנהיג של עם ישראל.  בדרך של ז

העם בכוון של המלכות וממשלה לעבוד למען המלכות ולא יהיה העם חופשי לעשות בשבילם אולי רק המבוגרים 

.  אמת בדרך הזה התכלית השני לשרות בחיילי ישראל עבודת עבד לפני בן.  םשכבר לא היה אפשר להיות חיילי

יל צעיר ללמוד חסידות קשור לספר הזוהר.  חסידים אחרים וליטאיים הרבי מחב"ד ובישיבות חב"ד מתחילים בג

כבר התיאשו על הגאולה בדרך הזוהר ולומדים רק פשט נגלה התורה.   נשים בבית מבקשים מהבעל לחנך 

לילדים במידות.  בדרישות האמת פעמים אין שלום בית כמו לימוד גמרא והלכה.  בצד שני לצמצם את האורות 

לים לחיים גשמיים אפשר לגרום לילדים לעזוב לגמרי אמונה והם רק עושים המצות שהם גדלו ולעשות רק כ

במשפחות חרדי לפי המנהג ולא בהתלהבות.  אין היום מלכות דוד ושלמה של יהדות מקורי אבל יש לנו האור של 
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ישראל יש פעמים שם הגאולה של יהדות לדור החדש. העיקר צריכים להיות אמונה שמע ישראל, יחוד ה'.  בשמע 

ה'.  פעם אחד למען מלכות ישראל ופעם אחד למען יחוד ה' מלא הארץ דעה את ה'.  שאומרים ואהבת את ה' זה 

למען היחוד של השני תכלית מלכות ויחוד ה' שנקרא זעיר אנפין בקבלה.  מלכות נקרא רוחניות נקבה, יחוד ה' 

בית המקדש, אין לנו מלכות, אמת ה' לעולם היה הוה ויהיה כמו שם נקרא יחוד ה' זכר.  אמת כולל שניהם.  אין לנו 

יקוק.  ביהדות מקורי אין דרישות של אמת החיים רק ללכת בדרך חוקים ומשפטים. אין חרות. יש חרות רק 

שמגיעים לאמת. מדינת ישראל יש חופשיות הדת לתת כל אחד לדרוש האמת וללכת בדרך של יהדות לדור החדש 

בראשנו ולא בדרך של חילוני שאין תכלית בחיים. לא חייב להיות חרדי אפשר קצת מדרני אבל  הרבי מחב"ד

רחמנא לבא אמונה העיקר הלב חשוב יותר מהשכל הרצון יותר לחיות באמת בחיים מאושרים ברוחניות וגשמיות. 

 יהודים הנולדים בייחוס שומרים על הירושה אבל יהודים לא מיוחסים העיקר להם אמת.

הודי לא יוכל להיות גוי ולעבור לדת אחרת.  יש לו שלשה רגלים ושבת.  יש לו מצוה של תפילין כל יום.  יש לו י

לימוד התורה גם גמרא וגם זוהר.  אבל בזמן שהוא אוהב הגוים ונותן כבוד לדת שלהם דת נוצרי, דת מוסלמי, דת 

של מלכות יהודי תורה שבעל פה כל דת לא נחשב י הוא לא יוכל להיות חרדי.  בדת חרדי הדרך טהנידו ובודהיס

אמתי באור של תורה.  ביהדות יש רק התורה וכל הנביאים טפלים למשה רבינו. המילה של משה רבינו הדבר ה'.  

באור של יהדות והגאולה אלא לצאת משעיבוד מלכויות בלבד כל דת והשקפה בעולם וכל הגוים הם אויבים 

נות מלכות ישראל והבית המקדש.  עשו וישמעאל שונאים את יעקב ויצחק.  יעקב לישראל ותכלית של התורה לב

גנב את הבכורה מעשו.  שרה שלחה את ישמעאל והגר מהבית של אברהם.  עשו שהוא נקרא אדום יש נוצרות.  

בל מישמעאל איסלם השונאי הגדול למלכות ישראל שהם גם כן הדרך של דת מלכות. הגוי הטוב ליהודי חרדי שמק

את השבע מצות בני נוח הנותן עם ישראל להיות הדת מיוחדת בעולם.  אין מקום להתאחדות הדת ביהדות מקורי 

והדרך להיה ה' למלך על כל הארץ וכי מלאה הארץ דעה את ה' שמקבלים עם ישראל לראש העמים ויותר חשוב 

מקובלת אחרי אלפים שנה של גאולה  בעיני הקדוש ב"ה מכל בני אדם.  השיטה של אין דת אחרת מיהדות כבר לא

אחרי החורבן בית המקדש.  אפילו ביהדות מקורי פחות חשוב אמונה כולל דעת מאמונה פשוטה.  יש הבדל בין 

אמונה כולל דעת מאמונה פשוטה. הספר הזוהר גילה שיש בדעת שני משיחין שני דעות שהם ז"א ומלכות.  ירמיהו 

הבדל בין דת ואמונה כולל דעת.  דת מקבלים בדרך אמונה פשוטה קבלת קרא אותם זרע בהמה וזרע אדם. יש 

עול.  כל דת מיוסד של ספר תורה שלהם שיש הוראות כמו שיש בשלחן ערוך שלנו.  מקבלים את הנביא שליח של 

ה' ותורה שלו.  משה רבינו אנחנו אומרים שהיה יותר אמת מכל הנביאים משה אמת ותורתו אמת.  אבל בתורת 

ובדברי נביאים יש סתירות ליהדות בדרך מלכות תורה שבעל פה שכמו כל דת יש רק דעה אחד.  באמת יש  משה

שני דעות לכל דת יש הדעה שלהם בלבד. באמונה כולל דעת יש שני דעות. באמונה פשוטה יש דעה אחד.  בתורת 

בהתאחדות הדת יש כמה אמת יש מקום לדת בדרך הדעה של זרע אדם ויש מקום לדת בדרך של זרע בהמה.  

חילוקי דעות ביחד.  בהתאחדות הדת בדרך גאולת ישראל יש רק דת יהודי כמו בזמן הבית המקדש. בדרך 

 התאחדות הדת של מלכות תורה שבעל פה חייבים מלחמה.  מחכים למשיח ולתחיית המתים בקץ הימים.  

ם מה שכתוב בזוהר שיש שני דעות באמת.  ביהדות לדור החדש הולכים בדרך של משה רבינו מידת ענוה ומקבלי

שומרים המצות ששייכים לתורה שבעל פה בדרך המסורה ולא מקבלים דת אחרת אבל מקבלים התאחדות הדת 

ומצרפים בהתאחדות הדת.  ביהדות מקורי לא מצרפים להתאחדות הדת ואין מקום היום לנביאה כי מלאה הארץ 

דעה את ה' אחרי ביאת משיח והבית המקדש. אין מקום ללימוד  דעה את ה'.  בשיטה של רמב"ם מלאה הארץ

 הזוהר היום.

ביהדות מקורי אין שנוי אפילו אחרי החורבן בית המקדש הולכים בהדרך של אלפיים שנה לתורה.  ביהדות לדור 

החדש הגאולה מגיעים בשלבים מתוך האלפיים שנה של גלות השכינה מקימים את השכינה מעפר  בדרך אחרת 

דרך של הזוהר הקדוש כולל יחוד ה' שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד פעמים שם ה' כנגד רחמים ודין שני דעות.  ה

 אומרים גם כן ברוך שם כבוד לתת כבוד לתורה שבעל פה.

בזוהר פרשת שמות כתוב שיש חיוב בעשרת הדברות להגיע לאמת במצוה "לא תענה לרעך עדות שקר."  בלוחות 

תענה לרעך עדות שקר בענין של דין תורה בלבד.  בלוחות ראשונות ה' תובע ממנו אמת.  השניות המצוה לא

 האמת המחברים הלוחות ראשונות והלוחות שניות.

מלכות תורה שבעל פה שנקראת רחל שומרת על עם ישראל בגלות בדרך כפיית הר כגיגית ולא נותנים לנו בחירה 

שמירה מגלוי עריות.  יהדות לדור החדש יותר בתפארת הדרך  חופשית.  היא שומרת על היסוד של עם ישראל
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שכתוב בפרקי אבות "תפארת לעושיה ותפארת לבני אדם."  יהדות לדור החדש מכבדים תלמידי חכמים שומרי 

הברית ומקובלים שעובדים ה' בדרך אריז"ל ורש"ש.  יש שני דרכים בזוהר ושני דרכים ביהדות לדור החדש דין ודין 

מים.  יש אפילו מקום להדרך של רחמים ודין לבעלי תשובה.  אלו שנולדו בבתים יהודים לא דתיים והלכו ודין ורח

ללמוד בבתי ספר לא דעתיים וחוזרים בתשובה בישיבות בעלי תשובה שלומדים הדרך של יהדות מקורי שאין דרך 

החדש במחשבה רצוא ויהדות אחרת ביהדות למעשה ולעשות משפחה. הם עובדים ה' בשני דרכים יהדות לדור 

 מקורי שוב אפילו לומדים כוונות אריז"ל ומפללים בסידור של רש"ש.  אבל יש להם גאולה מקבלים שני משיחין. 

כתוב "גרים קשים בישראל כצפחת."  האריז"ל אמר שגרים יש נשמות נמוכות מישראלים.  גם כן כתוב במקום 

לא יוכלים לעמוד.  גם כן יש במקומות כמו ספרי ברסלב שכתוב שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים 

שבעלי תשובה הם גם כן נחשבים כגרים.  בגרים יש פחות השפעות שונים כמו השפעות של יהדות לדור החדש 

שלא מקבלים כל גרים.  בודקים הגרים לדעת שהם רוצים לקבל יהדות מקורי ולצאת מהעבודה זרה שלהם.  בעלי 

לדו יהודים השאלה האם לקבל אותם בקהל ה' של יהדות מקורי או לא.  יש קהילות חרדי שלא תשובה הם נו

מקבלים בעלי תשובה.  ספרדים בדרך כלל לא מקבלים גרים.  בגרים אין ביעות ביחוס כמו בעלי תשובה אולי הם 

חושבים שקרוב נפשות נולדו מאיסורי ביאה והם נחשבו ממזרים.  חב"ד הולכים בדרך של הבעל שם טוב מקורי ו

ענין מאד חשוב לעם ישראל.  רבי נחמן אמר לתורה היכל הקדוש על החשיבות של קירוב נפשות אבל הוא אמר יש 

בקירוב נפשות סכנה לקבל מהשפעות שלהם.  כתוב בתלמוד עם ישראל הלכו בגלות לעשות גרים.  מסיבות 

ורי שהעיקר שמירת היסוד והברית ויהדות לדור החדש הזאת עם ישראל צריכים להיות חזק בשני צדדים יהדות מק

שהעיקר כי מלאה הארץ דעה את ה'.  יהודים שמגדלים בבתי חרדי מקבלים את התורה מילדות באמונה פשוטה 

והחיים שלהם פשוטים לשמור את החוקים ומשפטים שבתורה לחי בהם.  הם לא צריכים לדעת את ה' וללמוד 

חה יהודי תלמידי חכמים.  הזוהר הקדוש נתנו לעם ישראל בתכלית של מלאה הזוהר הקדוש כדי לעשות משפ

הארץ דעה את ה'.  רמב"ם אמר היום התכלית כמו בזמן הבית המקדש והגאולה לצאת משעיבוד מלכויות לפני 

שלומדים סודות התורה שייך לעתיד.  הלכה כרמב"ם ברוב מקומות שבתורה.  מדינת ישראל והעולם החופשי 

ם לכל בן אדם זכויות לעשות הדרך נוח להם ברוחניות וגשמיות.  שלא לקבל בעלי תשובה יהיה יותר גרוע נותני

שהם יעשו דרכים של רפורמים כנגד יהדות מקורי ויתחזק השמאל על הימין.  בעלי תשובה הם ביעות ליהדות 

רוב התלהבות רוצים לגלות את מקורי לא בכוונה רק שביהדות מקורי יש מצוה לכסות את האמת והבעלי תשובה ב

 אור הגנוז. ליהדות מקורי אור הגנוז נחשב כסכנה לקיום עם ישראל.  

גרים הם כצפחת לישראל שהם הרבה פעמים נכנסים בברית עושים משפחות וחוזרים להחיים שלהם כמקודם.  

ורים והם גדלו בעלי תשובה לא שמחים ביהדות מקורי בלי משיח.  קשה להם לצאת מהדרך שלמדו להם הה

בעולם החופשי ולא רוצים לצאת מחופשיות להדרך של עבדות ביהדות מקורי.  יהודים שנולדו במשפחות של 

חרדים מתרגלים לחיים של יהדות בילדות יש להם משפחה ומסורת של דורות של קיום המצות לשמור עליהם 

די מבישה מהמשפחה.  בזמנים של באור של חופשיות של הגוים. הם שיש אמונה חלשה ממשכים ללבוש חר

הבית המקדש משפחות שמרו מיהודים שהתבוללו גם מתוך המשפחה וגם מחוץ.  מחללי שבת נחשבו כעובדי 

עבודה זרה אסור לשתות היין שלהם לאכול ביחד איתם ואפילו כתוב שאסור להסתכל בפנים של רשע. יהדות לדור 

מקורי אבל יש להם גם כן קשר ליהדות לדור החדש להרבי  החדש נותנת לבעלי תשובה להיות בשמחה ביהדות

מחב"ד מלך המשיח, נ,נח,נחמ,נחמן, וצדיקים שעוסקים בבעלי תשובה ופנימיות התורה.  יש להם הנקודה של 

 תשובה והנקודה של תורה. הם נותנים כבוד לתלמידי חכמים ולומדים גמרא דף יומי ורמב"ם כמנהג חב"ד. 

ר הגנוז אפילו כתוב בספר הזוהר החרם על אור הגנוז היה אלף שנה.  בעלי תשובה מרגישים יש עדיין חרם על או

אהבת ישראל ורוצים תורת שלמה ולא רק תורה באמונה פשוטה בלבד.  הרבי מחב"ד נתן לבעלי תשובה גם 

ועושים  יהדות לדור החדש וגם יהדות לעשות משפחה דתי.  הדרך לאמת לא ביום אחד ובאמצע הדרך מחחתנים

בנים ובנות עוסקים בתורה ומצות.  הקשים להם של פרנסה דרישות של העקרת הבית מעכבים אותם להגיע 

לחכמת האמת לימוד הספר הזוהר ותורת חן.  בחב"ד וברסלב לימוד פנימיות התורה והדרך של חסידות גם 

מח אש התורה ישיבת אור למשפחה וגם ליחיד משא"כ בעלי תשובה שנכנסים ביהדות בדרכים אחרות אור ש

החיים.  יש מעלה לישיבות האלו שהם נותנים חיזוקים לשלום בית ולומדים התלמידים רק הדרך של יהדות מקורי. 

 החיוב להגיע לאמת הדבר שני בחשיבות. 

יש שני מלחמות רוחני בעם ישראל שלא לשנות את הדרך ולהכניס ביהדות אור הגנוז.  הרבנים וראשי ישיבה 

ם לשמור הדרך של יהדות מקורי הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  הם לומדים הדרך לגאולה על ידי עובדי
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תשובה להתחזק בלימוד הגמרא ושמירת המצות.  הדרך הזה תביא את המשיח.  יהדות לדור החדש לומדים 

פה הדרך של החשיבות של לימוד הקבלה ופנימיות התורה לא רק לימוד נגלה.  הדרך של מלכות תורה שבעל 

תמים תהיה לא חיוב כלל ללמוד פנימיות התורה העיקר ללמוד ולעשות לשם שמים.  אלו שהולכים בדרך יהדות 

מקורי שלומדים גם פנימיות התורה זה חלק של עול מלכות ולא בשביל לשנות הדרך מקורי אלא בדרך תמים 

חייב ללמוד פנימיות התורה.  לימוד פנימיות תהיה.  הגאון מוילנא בפירוש על משלי אמר שכל רב ומורא הוראה 

 התורה היום חשוב לכל הרבנים אפילו שהם לא הולכים בדרך של יהדות לדור החדש. 

יש נשמות בישראל שיהדות מקורי בלבד לא מספיק להם.  היום הם לא נחשבים אפיקורסים ומינים כמו פעם.  רוב 

בדל בין בעלי תשובה וחרדים מבית חרדי.  הם לא גרים, הם אפילו רואים ה הרבנים נותנים כבוד לבעלי תשובה

יהודים שיש להם רצון לעבוד את ה' בדרך של תשובה וגם תורה.  הנשמות שלהם יש קשר לגאולה בדרך דעת כי 

מלאה הארץ דעה את ה', ולא רק הדרך של אמונה פשוטה ומסירות נפש לנקודת המלכות של יהודי.  ביהדות 

דה של מלכות יהודי בני אברהם יצחק ויעקב הדרך של יסוד.  ביהדות לדור החדש העיקר מקורי העיקר הנקו

גאולה התקשרות להצדיק האמת שני משיחין התגלות אור הגנוז אור של תשובה עליון.  יהדות מקורי מעסקים 

ני משיחין של כנגד התבוללות של יהודים ועוזרים לבעלי תשובה לעשות משפחות יהודים ולא חושבים על משיח, ש

דעת, גאולה שלמה שמשיח עדיין עוד לא הגיע. הם עושים פעולות בבעלי תשובה מתוך אהבת ישראל.  יש 

חשיבות לגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' אבל זה לא העיקר ביהדות. אפילו בחב"ד זה עדיין לא העיקר.  

 בשרש הנשמה. הדרך של יהדות מקורי העיקר ויהדות לדור החדש לא לכולם. זה תלוי

אבל יש הנשמה של יהדות לדור החדש בעולם יהודי לא רק בעולם כללי כי מלאה הארץ דעה את ה'.  יש לנו 

הספר הזוהר ונשמות בדורנו תלמידי חכמים שקשורים ללימוד פנימיות התורה.  אלו היחידים בעם ישראל צדיקים 

החדש.  החשיבות עדיין ליהדות מקורי ולאהבת  של יהדות לדור החדש.  יש גם כן בעלי תשובה ביהדות לדור

ישראל.  יהדות לדור החדש כמו הנשמה יתירה שנותנים ליהודים השומרים את השבת.  הנשמה של יהדות לדור 

החדש הדרך של תהו אורות מרובים אור של מקיף.  הדרך של יהדות מקורי אור התיקון כלים לקבל את האור 

ביחד יש שלמות אור מקיף ואור פנימי.  יהודים חיים על אור פנימי בלבד מלכות המקיף של יהדות לדור החדש.  

תורה שבעל פה.  פעמים אין להם מספיק אור ושמחה והם גם צריכים קשר להצדיקים המפיצים יהדות לדור 

ות החדש אור המקיף אור הגנוז אור של שני משיחין.  הרבנים חייבים לדעת על ידי לימוד ספר הזוהר ופנימי

התורה איך להשתמש באור המקיף למען יהדות מקורי בלי לגרום נזק לאחדות של עם ישראל.  התורה האחדות 

 של עם ישראל האור פנימי האור מקיף נמצא בעולם לא רק ליהודים אלא לכל בני אדם. 

לנו חרות.  בהר עם ישראל היו עבדים לפרעה במצרים והוציאנו ה' אלקינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה.  קב

סיני קבלנו את התורה.  קבלנו את חוקים ומשפטים לממשלת ישראל מלכות תורה שבעל פה. כבשנו את הארץ 

ושלמה המלך בנה את הבית המקדש.  אחרי שלמה המלכות היתה בירידה עד חורבן בית המקדש.  פרעה היה 

נו נתן לעם ישראל בחירה.  קודם הוא היה מלך של קליפה.  משה רבינו היה המלך הראשון של קדושה.  משה רבי

מכוון לתת לעם ישראל הלוחות ראשונות.  הם לא רצו לקבל הלוחות ראשונות הוא נתן להם הלוחות שניות.  

עשיית עגלה הזהב נחשב כחטא העגל.  לוחות הראשונות נכתב באצבע אלקים חרות על הלוחות.  בלוחות 

ם לפרעה מלך של קליפה.  עכשיו אנחנו היו צריך להיות עבדים להקדוש ראשונות היה חרות.  אנחנו היינו עבדי

ב"ה בלוחות ראשונות של חרות.  בלוחות שניות לא היה חרות כמו הלוחות ראשונות אפילו כתוב אין בן חורין אלא 

אדם  45מי שלומד התורה.  גם אחרי חטא העגל עם ישראל נקראים אדם והאומות העולם בהמות גאולה מספר 

.  בלוחות ראשונות היה גאולה בלוחות שניות לא היה הגאולה שהיה בלוחות ראשונות אלא גאולה 45מספר 

משעיבוד מלכויות בלבד.  נאבדו הגאולה רוחני על ידי חטא העגל.  בסוף עברנו מלהיות עבדים לפרעה במצרים 

בדים לפרעה של קדושה בלי פרעה של קליפה ובארץ ישראל בבית המקדש השני שלא היה עוד נבואה היינו ע

נבואה.  גולה חסר באלף להיות גאולה.  האלף עושים בהמה אדם.  דת בלי גאולה נקרא פרעה של קדושה.  דעת 

בלי השני משיחין נקרא דעת של גלות.  היה חרם על אור הגנוז אלף שנה.  אור הגנוז החלק של יהדות שנאיבדנו 

משה רבינו היה המלך של קדושה מלך של גאולה כולל שני   בחטא העגל החלק של חרות האלף של קדושה.

מספר אלף. בזוהר  111אורות מלכות וז"א. פעמים הוא לבש את המסוה ופעמים הסיר את המסוה.  מסוה מספר 

הקדוש חזר משה רבינו להיות מלך על ישראל בדרך מקיף.  עכשיו יש לישראל שני מלכים שהם משה רבינו והרבי 

מחב"ד והזוהר הוציאו  עם ישראל מהפרעה של קדושה. אנחנו היום עוד פעם בני חורין בשני מחב"ד.  הרבי 

אנחנו בנים לה'.  בצד יהודי אנחנו עבדים לה'.  יש ביהדות שלמות  45בחינות אדם ויהודי. בצד אדם מספר גאולה 
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י ברסלב אור חדש על ציון שני אור יהדות מקורי ויהדות לדור החדש. ובאמצע הגאולה יש נ,נח,נחמ,נחמן חסיד

 תאיר.

הגיע הזמן להכניס את האור הגנוז ביהדות שיש סביבה בעולם מתאימים לגאולה.  שש מיליון יהודים כבר גרים 

בארץ ישראל דתי ולא דתי צריכים לחשוב מה שכתוב בתורה באמצע הקללות  פרשת כי תבוא, תחת אשר לא 

"  וגם על מה שאמר משיח לרבי יהושוע בן לוי וכתוב בתהלים פרק עבדך את ה' אלקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל

צ"ה "היום אם בקולו תשמעו."  עם ישראל עברנו הרבה קשים עד הקשוי אחרון השואה רק נסיון לעם ישראל 

ומשה רבינו תורת משה ועם ישראל חי.  היסורים של גלות הם נסיונות העיקר האור של גאולה יחוד ה' ה' אלוקנו 

חד.  במלכות תורה שבעל פה יש המסירות נפש של עקידת יצחק אבל העיקר שמחה של יעקב שהוא ראה בנו ה' א

יוסף במצרים עוד יוסף חי, עוד אבינו חי.  יש זמנים של אבלות בשלחן ערוך וזמנים של אבלות בחיים שכתוב 

ספר מזוהר לאדרא זוטא מסיים,    בקהלת, יש עת לכל דבר.  יש קץ הימים ויש קץ הימין שהם שני דברים נפרדים.

ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגרלך לקץ הימין.  העיקר לחשוב על קץ הימין מלעשות ולבכות הקץ הימים. גאולה 

כל הזמן נמצאת "היום" קץ הימין ומכוסה תחת קץ הימים אבלות.  הזוהר הקדוש הדרך להתחבר קץ הימין וקץ 

ות לדור החדש. שכתוב אין חדש תחת השמש ביהדות המקורי שעיקר של יהד תורה חדשה מאתי תצאהימים ה

יראת שמים "סוף דבר הכל נשמע אלקים יראה ומצות שמור כי זה כל האדם."  ביהדות לדור החדש העיקר לדעת 

את ה' קבלת משיח והגאולה.  יש עת לכל דבר כשכתוב בקהלת ויש מקום ליהדות לדור החדש ביהדות מקורי.  

 קרא היחוד של תורה שבעל פה ותורה שבכתב אדם ובהמה תושיע ה'. בזוהר זה נ

כתוב בעשרת הדברות לא תענה לרעך עדות שקר. ולפעמים צריכים לכסות האמת של קץ הימים כולל גוג ומגוג 

והקללות של פרשת כי תבוא.  כתוב ברמב"ם שבזמן המשיח עולם כמנהגו נוהג.  בנביאים כתוב לעתיד יהיה שלום 

.  היום אין שלום אבל יש עבודה לעשות שלום.  עבודה לעשות שלום בעולם עבודה חדשה ביהדות שאפילו בעולם

בשמונה עשרי כל התפלות הם רק למען המלכות "המברך את עמו ישראל בשלום."  יהדות לדור החדש חושבים 

ש רזין ורזי דרזין.  בדרך גם על שלום של עמו ישראל וגם על שלום בכלליות.  יש נגלה של תורה יש נסתר.  י

הזוהר יש לעם ישראל קשר לאור הגנוז שלא היה בכל הדורות.  אור הגנוז קשור לאדם בגן עדן אדם מספר גאולה 

הגאולה של אדם.  תורה שבעל פה הגאולה של מלכות ישראל בלבד.  עשו שונא את יעקב.  ישמעאל שונא את 

ז כי מלאה הארץ דעת ה' כמים לים מכסים."  החלק שלנו באור יצחק.  שלום תלוי באור למעלה מטבע אור הגנו

הנביא שלנו משה רבינו רעיא מהימנא הוא חי וקים   הגנוז בדרך של הזוהר הקדוש. משיח שלנו הרבי מחב"ד.

 בזוהר הקדוש הוא הוריד את המסוה. רבי שמעון אמר למשה רבינו "אתה נסתר ממנו בגלות."  

ולימוד תורה שבעל פה שנקרא לחם של תורה.  היום לימוד הלכה ומוסר בלבד זה לא העיקר ביהדות לימוד הלכה 

מספיק שכבר התגלה ספר הזוהר ואי אפשר עוד לשקר ולכסות אור הגנוז.  האריז"ל בהקדמה לספר עץ חיים קרא 

ר נתן לתורה שבעל פה שפחה.  יש בעם ישראל תלמידי חכמים שלא מכבדים ומודים למה שאמר אריז"ל.  הזוה

כבוד גדול לתלמידי חכמים אבל גם אמר שהיום חייב ללמוד גם סוד התורה וגם פשט.  הקיום המלכות תלוי 

בלימוד הגמרא והלכה אבל יש גם כן היום לעבוד בענין של כי מלאה הארץ דעה את ה' המחייב לימוד סוד. אריז"ל 

האריז"ל בזה שעדיין העיקר לימוד הלכה וסוד  אפילו אמר העיקר היום ללמוד סוד התורה ותפלה.  יש חולקים על

החכמה.  זה תלוי לאיזה נשמות בישראל.  היום יש נשמות שעיקר הלימוד שלהם קבלה ויש  תנקרא פרפראו

נשמות שעיקר לימוד שלהם הלכה.  האלשיך ובית יוסף ביקשו מאריז"ל ללמוד ממנו קבלה. הוא אמר העיקר לימוד 

מר להרב חיים ויטל מהרח"ו שהוא היה הגילגול נשמה של המגיד משנה שעשה שלהם הלכה ופשט. האריז"ל א

פירוש על ספר הי"ד של רמב"ם.  הוא אמר שהמגיד משנה לא עסק בלימוד הסוד התורה והיה צריכים לחזור 

בגילגול של מהרח"ו ללמוד מהאריז"ל קבלה. בעלי תשובה היום פעמים חוזרים בתשובה מסיבות רק לסדר החיים 

הם בדרך לעשות משפחה ויש בעלי תשובה מסיבות הגילגולים קודמים שהם חייבים להכנס ביהדות לקבל את של

משיח בן דוד הרבי מחב"ד ולהיות חסידי ברסלב לעשות גאולה על ידי לימוד ספרי רבינו.  מסתמא בגילגולים 

נבואה  שנאבדו בזמן בית  קודמים הם יצאו מהדרך של יהדות מסיבות של דרישות של אור הגנוז ואורות של

 המקדש שני.  יש שני משיחין באור הגנוז שמתגלים היום ביהדות לדור החדש. 

הדרך ביהדות מקורית אמונה פשוטה ומסירות נפש והם לא מקבלים שום חידושים רק חדושים המחזיק את הישן.  

הם מתים במקום לשנות.  בזמן   אפילו שהם למדו את הזוהר וספרי אריז"ל הם לא משנים הדרך של ישראל סבא.

שעבדתי ברפואות בדרך אור הגנוז הלכתי לבני ברק בבקשת אחד מהמשפיעים של חסידי ויזניץ.  הם שמעו על 

ניסים שעשיתי בקליניקה שלי בירושלים שיטה חדשה ומנוסה.  טפלתי ביותר מחמש עשרי אנשים גם חתנים של 
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פיים רפואיות טיפול בגביע וכו'.  חלק מהאנשים עזרתי חלק לא הקהילה בדרך הפטנטים שלי תוכנה מחשב ומשק

היה להם בעיות מוכרות.  לא לקחתי הרבה כסף.  המשפיע הפסיקו להתקשר אלי. ולא ידעתי למה? פגשתי לאחד 

מהחתנים שטפלתי עליו אחרי חודשים.  הוא אמר לי הטיפול עזר לו הרבה פלא פלאים.  הטיפול שלי היה חדש 

דעתי שחסידי ויזניץ יש להם מסורה שלו לקבל דברים חדשים.  יש עדיין חרם על אור הגנוז ביהדות.  ונפלה.  י

חסידי ויזניץ מאד כנגד אינטרנט שנחשב סכנה גדולה.  פעם רדיו היה נחשב כסכנה גדולה.  גם כן הבעל שם טוב 

שאין לו חידוש אבל ללכת לבבא  היה נחשב כסכנה גדולה.  לרופא מותר לחולה לבקר שכתוב בתורה ירפאו ירפא

שהוא חכם כיוסף הצדיק אסור.  האחים של יוסף חשבו שהוא היה משוגע.  לא הכירו את הגדלות שלו.  אפילו 

במצרים לא היכירו יוסף.  משיח בן יוסף הסוד הגדול ביהדות קשור לאור הגנוז שאסור לגלות. יהדות כבר קיימת 

המקדש בלי משיח בלי אור הגנוז למה צריכים חידושים.  בודאי אין חיוב כמעט אלפיים שנה אחרי החורבן בית 

לשנות מיהדות מקורי ליהדות לדור החדש.  אבל גם כן יהדות לדור החדש לא חייב לשנות ליהדות מקורי.  יהדות 

דות מקורי לדור החדש מעורב מ"ה וב"ן ז"א ומלכות אור הגנוז בז"א.  ז"א דרגה גבוה יותר ולצאת מז"א למלכות יה

נחשב ירידה אפילו חטא.  יש דרגה לגבוה מז"א לבד ומלכות יהדות מקורי היחוד של שניהם.  זה הדרך של יהדות 

לדור החדש מקבלים הרבי מחב"ד מלך המשיח מיהדות מקורי מלכות תורה שבעל פה ויש ביהדות לדור החדש 

בה שהלכו לחב"ד בדור הקודם שהם זכו לעשות שני משיחין יחוד ז"א ומלכות.  על זה היה הזכות של בעלי תשו

יהדות לדור החדש בדרך קבלת הרבי מלך המשיח.  אבל יהדות מקורי אין להם חיוב לשנות והם לא זוכים. שהם 

שלא רוצים גאולה כי מלאה הארץ דעה את ה' רק הגאולה של לצאת משעיבוד מלכויות ולהשאר בגלות יהודים יש 

למידי חכמים יראת שמים. בסוף הם יתרגלו לחב"ד משיחסטים ונ,נח חסידי ברסלב להם הזכות להיות יהודים ת

הגיע זמן גאולתכם יהדות מקורי יש להם אפשרות  םלדעת יש יהדות לדור החדש המיוסד על ספר הזוהר. ענווי

ה חוצה רק על ידי ענוה מידת לא ךלקבל את יהדות לדור החדש שהגיע בדרך הבעל שם טוב יפוצו מעיינותי

כמבואר בספרי אריז"ל אבל לשנות הדרך מיהדות מקורי מידת רחל יראת שמים אין חיוב.  יש שני דרכים היום 

 ביהדות שהם דרך של רחל דין ודין והדרך של יחוד רחל ולאה דין ורחמים. 

 האדמו"ר מקודם מחב"ד בא בארצות הברית ואמר "אמריקה אינה שונה."  זהו בהתחלה אבל מתוך זמן רואים

המעלה לגור במדינה חופשי.  גם כן האדמו"ר הקודם היה כנגד מדינת ישראל כמו האבא שלו הרבי רש"ב.  לפי 

יהדות מקורי אסור להאמין במדינה חופשי ולהיות שמח בחיים במדינה אחרת ממלכות ישראל כמו שהיה בזמן 

תורה שבעל פה אבל גם חושבים הבית המקדש.  חכמי האמת מסתכלים לא רק בהלוחות שניות היסוד של מלכות 

על הלוחות ראשונות שהיו מחוקים חרות על אבן באצבע אלקים.  יש מלכות שיש חרות ויש מלכות חסר בחירות.  

כתוב אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.  אבל ביהדות לדור החדש לימוד התורה זה גם בנגלה וגם בנסתר.  

ידעו צד אחד של האמת באמריקה והרבי הוסיפו להם הדעת של בזכות הבעלי תשובה הגיע להרבי שהם רק 

התורה.  יש שני תורה ושני משיחין רק ה' הוא אחד.  אמריקה יש חסדים אבל חסר בגבורות.  האמת יש חסדים 

וגבורות.  במלכות תורה שבעל פה הגבורות שולטות על החסדים ולהפך באמריקה.  עדיין אין יחוד שלם לא 

 בב"א.  תורה חדשה מאתי תצאשראל מחכים לבאמריקה ולא בי

יהדות לדור החדש זה לא יותר אמת מיהדות מקורי.  אמת נקרא בתורה הבריח התיכון מהקצה להקצה שהיה 

במשכן של משה רבינו במדבר.  כל מקום על הבריח התיכון הקו באמצע יש אמת.  השני מקומות בהבריח בתיכון 

ם להמשכן תחילה וסוף.  האמצע השני מקומות יש האמת שכל הנשמות שיש אמת אמתי המקומות שהם מקושרי

הם בדרך לקבלת משיח.  השני מקומות במבריח התיכון כנגד ז"א ומלכות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  הם 

יהדות לדור החדש ויהדות מקורי שניהם אמת.  יהדות לדור החדש האמת של הזוהר.  יהדות מקורי האמת של 

ל.  זה גם ההבדל בין בעלי תשובה ותלמידי חכמים.  בהלוחות ראשונות היה האמת של ז"א ומלכות ספרי אריז"

והיחוד שלהם.  בלוחות השניות היה רק האמת של מלכות.  אבל שניהם היה על ידי משה רבינו הצדיק האמת.  

ל מגלה סוד."  בלוחות בהרבה מקומות בזוהר כתוב על החשיבות לכסות את האמת "סוד ה' ליראיו"  "הולך רכי

השניות הסוד של אור גנוז היה מכוסה.  יהדות מקורי הולכת בהלכה ממשה מסיני שנתנו ביום כיפור שמשה רבינו 

ירד מההר אחרי ארבעים יום שהוא לא אכל ולא שתה לוחות שניות.  הלוחות שניות נתנו לכל העם נשים אנשים 

ות שניות ללמוד כל ש"ס ופוסקים משנה גמרא, מדרשים, ספרי וטף.  הדרך הנכונה להגיע לאמת להתחיל בלוח

מוסר להיות בקיא בכל כ"ד ספרי קודש להתקרב להצדיק האמת ללמוד ספרי אריז"ל ואחר כך עיון בזוהר.  יש כל 

זמן שנשאר לו עוד ללמוד בנגלה ונסתר התורה הוא אין סוף.  הזוהר התורה של משיח בן דוד תורת משיח כולל 

ות של עם ישראל. בתורה בעל פה יש רק נפש המדרגה של יראת שמים ראשית חכמה יראת ה'.  החרם כל הנשמ

על אור הגנוז חלק מתורה שבעל פה.  תורה שבעל פה והלוחות שניות מנותקת מהלוחות ראשונות. עם ישראל 
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תוב בזוהר הקדוש.  ויהדות מקורי היה צריך לחכות אלפיים שנה עד דור שביעי בחב"ד לגלות משיח בן דוד הכ

אבל משיח בן יוסף אפילו סוד יותר גדול הכל בתורת משה.  צריכים יהדות לדור החדש וצריכים יהדות מקורי כמו 

שצריכים גם הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  הגאולה עבודה של ששת אלפים שנה ומסיימים בקץ הימים 

הבית המקדש בקודש קדשים.  כמו שצריכים שני  בתחיית המתים בית המקדש ירד מן השמים השכינה בתוך

משיחין ולגלות כל נקודה של אמת על המבריח התיכון כולל האמונה של יהודים פשוטים שמסרו נפשם על קידוש 

ה' ועשרה הרוגי מלכויות.  הכל בדרך לאמת.  בעלי תשובה נכנסים במבריח התיכון לגמור את הגילגולים שלהם 

חדשות מתחילים באלף בית ועולים על כל הסולם לומדים כ"ד ספרים משלימים בלימוד  ולקבל את משיח.  נשמות

הזוהר ומאמרים של הרבי מחב"ד מלך המשיח.  במקום של בעלי תשובה אפילו תלמידי חכמים לא יוכלים לעמוד 

פזון אבל ויהדות לדור החדש העבודה של בעלי תשובה שאין עוד זמן לחכות למשיח.  יהדות מקורי הם לא בחי

הרבה מאבדים את האמונה מתוך היסורים של חבלי משיח.  אין מקום להיות מתנגדים לשני צדדים של אמת 

יהדות מקורי ויהדות לדור החדש הרבי מחב"ד מלך המשיח בראשינו שש דורות של חב"ד אחריו, האריז"ל, 

יש להגיע לאמת לעבור מהדרך רחל תורה והרמ"ק בית יוסף והרמב"ם.  ענווים הגיע זמן גאולתכם רק על ידי ענוה 

 שבעל פה יהדות מקורי להדרך של לאה יהדות לדור החדש רצוא ושוב.

יהדות לדור החדש הם לא כנגד יהדות מקורי. יהדות לדור החדש זה רק שלב בדרך למשיח להכניס השני משיחין 

ת לדור החדש הצדיק הדור הוא של הזוהר ביהדות וגם רעיא מהימנא.  בהדורות אחרי התגלות המשיח ביהדו

משיח שבדור התפשטות משה רבינו כולל השני משיחין בדרך לקץ הימין ולקץ הימים אבל אין לנו על מי לשען אלא 

על אבינו שבשמים.  יש עבודה זרה במשיח אבל בלי משיח אין יהדות. ביהדות לדור החדש מתגלה הדרך הנכונה 

בן יוסף, הצדיק האמת המפיץ תורת משיח בכל דור התפשטות של  וטהרה לביאת משיח משיח בן דוד, משיח

משה רבינו אבל הישועה והגאולה שלמה בדרך אין על מי לשען אלא על אבינו שבשמים.  יש שלבים באמצע 

הבריח התיכון בדרך לאמת.  הדרך לאמת ששת אלפים שנה.  במתן תורה היה רגע של אמת בשבילנו והעולם 

 ם שנה.האמת לוקח ששת אלפי

באור של יהדות מקורי יהדות לדור החדש ובעלי תשובה הם תהו מעורב בקליפות.  באמת יש תהו ויש תיקון.  

תיקון בלבד זה לא אמת.  תהו לבד זה לא אמת.  הלוחות ראשונות בלי הלוחות שניות זה לא אמת.  יש משיח 

וקת בין הצדיקים העיקר נקודה של תשובה לתהו לתיקון ולתהו של תיקון.  אנחנו לא צדיקים לא נכנסים במחל

ענוה.  הצדיקים עומדים על השני צדדים של המבריח התיכון ולפעמים הם זה כנגד זה.  אנחנו עומדים באמצע 

 ומקבלים מהשני צדדים חסידי משה רבינו עניו מכל אדם.

כן העולם של גן עדן עולם  יש שני עולמות מעורבות שהם עולם הזה עולם עשיה שיש בו מעורב רע וטוב.  יש גם

יצירה מכוסה תחת הגשמיות של עולם הזה והנפש הבהמית גוף גשמי של בני אדם.  הקדוש ב"ה מסתכל עלינו 

בעולם העליון כשכתוב בספר שיר בשירים "עומד אחר כתלנו משגיח בן החלנות מציץ מן החרכים."  ביהדות מקורי 

ים עול מלכות שמים עול מצות.  אור העליון נקרא עתיק שער לא מסתכלים למעלה תורה לא בשמים היא מקבל

החמשים.  יש ארבעים ותשע שערים בעולם התחתון ורק אחד בעולם העליון.  בעולם העליון נמצא אור הגנוז 

שניתנים במתנה כמו בזמן קבלת התורה שקוראים מתן תורה.  ביהדות מקורי אומרים "שונאי מתנה יחיה" ובדרך 

ל קיים אלפים שנה אחרי החורבן בית המקדש.  יש שני תכלית בבריאות העולמות בשביל ישראל הזה עם ישרא

ובשביל התורה שנקרא ראשית.  כי מלאה הארץ דעה את ה' התכלית השני.  ביהדות מקורי לפני ממקיימים 

ירושלים. התכלית כי מלאה הארץ דעה את ה'  קודם צריכים לצאת משעיבוד מלכויות ולבנות הבית המקדש ב

ביהדות לדור החדש לא צריכים כלל לבנות הבית המקדש.  אפשר לבנות הבית המקדש בשומרון כמו לפני הקמת 

 345מלכות דוד.  המשכן היה בשילה.  כתוב בתורה בברכה מיעקב ליהודה "עד כי יבוא שילה."  שילה מספר 

ר במדרגה של יחידה הנפש נפש שלמה מספר של משה.  משה רבינו חזר לעם ישראל בשם רעיא מהימנא שבזוה

נפש רוח נשמה חיה ויחידה.  עכשיו אפשר לבנות הבית המקדש בשומרון בשילה כמו פעם בלי פחד על עוד חורבן 

בית המקדש.  הבית המקדש הנצחי ירד מן השמים במקום הר הבית.  לא צריכים מלחמה על המקום של הבית 

ת המקדש רק לה' בלבד.  זה המקום של עולם העליון מתוך עולם המקדש.  כבשנו את ארץ ישראל ומקום הבי

התחתון. הבית המקדש שיבנו עם ישראל בשומרון יהיה גדולה יותר מהבית מקדש הירדת מן השמים אפילו הבית 

המקדש הירדת מן השמים נצחי והבית המקדש יבנו על ישי בני אדם לא יהיה נצחי.  בזה יש שלשה מדרגות.  

של הבית המקדש ראשון ושני שנחרבו.  המדרגה רוחני השני הבית המקדש הירדת מן השמים.  קודם המדרגה
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המדרגה שלישי הבית המקדש שיבנו בשומרון כולל שניהם. אפשר לבנות בית המקדש בשומרון עכשיו אפילו לפני 

 ן.שיורדת הבית ממקדש מן השמים שיש הכוונה על בית המקדש שלישי שבונים בית המקדש בשומרו

יהדות לדור החדש התחיל בזמן אליהו הנביא עשה מזבחות בחוץ.  אחרי זה הוא עלה בשמים ולא מת.  הסנהדרין 

היה מתרץ הרשות של אליהו הנביא לבנות מזבח בחוץ שזה היה רק לזמן עראי.  שהוא עלה בשמים לא נתן להם 

לית כי מלאה הארץ דעה את ה' והם לעשות לו משפט. כל הנביאים התנבאו על יהדות לדור החדש לקיים התכ

מיהדות מקורי שלפי יהדות מקורי אין בין עולם הזה ולימות המשיח אלא  םקבלו יסורים מהמתנגדים שבדור

שעיבוד מלכויות בלבד.  הנביאים היו צדיקי האמת ומשה רבינו "לא קם נביא בישראל כמשה."  שיש סתירה בינהם 

של עם ישראל לסיים את הגלות  תורה חדשה מאתי תצאוהר הבהנבואה שלהם חלק מאמת עד שהגיע הז

והמחלוקת בין יהדות מקורי ויהדות לדור החדש.  אליהו הנביא הוא צריך לבוא לתת בשורות טובות על הגאולה.  

הוא צריך לבוא לעשות שלום בעולם "כי מלאה הארץ דעה את ה'" שם ה' שלום.  מקבלים השני משיחין ביהדות 

 משה רבינו שעושה שלום בינהם. לדור החדש ו

יש שאלה בספר פרדס רימונים של רמ"ק האם כתר היא אין סוף.  כתר החלק של התורה שנקרא נשמע חכמה 

החלק התורה שנקרא נעשה.  כתר קשור לשער חמשים של בינה.  יש מחלוקת האם כתר זה אחד מעשר ספירות. 

.  אבל פעמים כותבים הספירות בדרך כתר חכמה בינה.  מתחילים מחכמה כתר לא אחד מהם יש חכמה בינה דעת

בעולם הזה הספירות מתחילים בחכמה. כתר זה לא אחד מהספירות.  אפילו האריז"ל כתב הספירות בכל מקום 

כתר חכמה ובינה הוא גם עשה חלל בין הספירות ואין סוף.  שער חמשים נקרא חמשים שערי בינה. בהר סיני 

חמשים.  התורה נקרא מתנה.  התורה של שער חמשים נקרא מתנה.  כל התורה חוץ קבלנו את התורה ביום 

משער חמשים כל העשר ספירות מחכמה הם התחייבות מצות עשרת הדברות.  רק כתר שער חמשים נקרא 

מתנה. כתר קשור לי"ג מידות הרחמים.  אנחנו עם ישראל מקבלים עול מלכות שמים ועול מצות ולא מבקשים 

ער החשמים שנקרא עתיק הי"ג מידות הרחמים מתנה שנתנו בהר סיני.  כתר אפשר להיות אין סוף מתנות. ש

הקוץ של יוד בשם ה'.  כתר יוכל להיות תחיית המתים בתחילה ובסוף העולם.  עשר זה מספר של שלמות.  גם כן 

 שבע.  כתר זה אחד. ה' הוא אחד ולא בחשבון.  

עלה משא"כ הלוחות שניות היה ריבוע בלי עיגול בלי כתר.  תלמידי חכמים הלוחות ראשונות היה להם עיגול למ

מקבלים התורה של הלוחות שניות מלכות תורה שבעל פה במסירות נפש.  הם לא מחפשים תורה אחרת אפילו 

אסור להם להוסיף וללקת מהתורה מצוה אחת אפילו אות אחת. היום בדורות אחרונים דור שביעי של חב"ד נכנסו 

.  הם שמחים להיות עבדים להתורה.  חופשיות הדת מתנה תולם חופשיות הדת. עם ישראל לא בקשו חופשיובע

כמו שער חמשים במתן תורה.  חופשיות הדת היום מקיף על כל העולם ונותן לנו וכל סוגים של הדתות לעבוד 

לא היה חופשיות הדת רק דת אלקים בדרך שלהם.  עם ישראל לא קבלו את הלוחות ראשונות רק הלוחות שניות ש

אחד יהדות היה מותר וגם בדרך חומרה בלבד.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל כאיש אחד ולב אחד.  במדבר 

קבלו את תורת משה שנתנה בכפיית הר כגיגית בלי חופשיות.  שמרנו על התורה בכל הדורות תחת לחצים של 

מתנה חדשה הגיע לעולם חופשיות הדת.  יש חופשיות  אומות העולם ודת שלהם שגם לא נתנו חופשיות הדת. 

הדת במדינת ישראל ורוב מדינות מערב.  אפילו יהדות מקורי לא שמחים לקבל את המקיף של חופשיות הדת.  

הם רואים חופשיות הדת דרך לעם ישראל לצאת מהעול מלכות שמים.  היה ירידה גדולה ברוחניות בהתחלה 

דת.  אבל היום יש גם כן עליה גדולה בשמחה בתורה ומצות.  חופשיות זה גם כן לחופשיות ה ושהעולם התהפכ

 גאולה לטוב ולרע לפי הבחירה של בני אדם.

במאמרים של הרבי מחב"ד הוא מדבר על שני דרכים בעבודת ה' בחופשיות מנוחה ומלחמה באתכפיא בכפיה.  

הקודם אמר "אמריקה אינה שונה."  הוא היה חלק מהעבדה שלו לתת עם ישראל לדעת שהזמנים השתנו.  הרבי 

חי תחת הקומוניסטים שלא נתנו ליהודים לעבוד את ה'. הוא לא הכיר את האור המקיף של חופשיות הדת או שלא 

היה לו אפשר לחשוב על טובות חופשיות הדת.  שהוא נכנס בארצות הברית יהדות היה בירידה באמריקה 

חילו לגדל באמריקה עד שלובאוויטש גדלו בדור שביעי תחת ההנהגתו של משליליות של חופשיות הדת.  דת הת

הרבי.  אפילו היום אין המדרגות של מסירות נפש ליהדות שהיה בזמן הרבי מקודם ובכל הדורות של גלות אבל 

היום השמחה גדול יותר.  בדורות הקודמים היה אסור המוסיקה חסידי יהודי שיש היום מתחילים בשלמה קלרבאך 

שהיה השליח ראשון של הרבי היום יש הרבה זמרים שכותבים פיוטים חדשים של אמונה שבשלחן ערוך אומרים 

 אסור לעשות פיוטים חדשים רק לנגן הזמירות המקובלת בסידור.  
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חופשיות הדת המתנה מהקדוש ב"ה וצריכים להשתמש בחופשיות הדת למען אהבת ישראל ולמען הגאולה כי 

ה'. השורש שקבלו את העולם חופשיות הדת מהברית הדשה של עם ישראל הזוהר הקדוש.   מלאה הארץ דעה את

בזוהר כתוב שיש שני דרכים בדת זכר זרע אדם ונקבה זרע בהמה נקבה.  בכל הדורות היה מלחמה בין שניהם.  

ם עשו בהר סיני עם קשה עורף לחמו למען מלכות הדרך של נקבה וקבלו תורה שבעל פה שנקרא מלכות.  ה

מלכות בדרך תורה שבעל פה שנתן משה רבינו שלא יהיה אפשרות להכניס את הדעה שני ז"א זרע אדם בארץ 

ישראל.  בדרך ז"א יש מקום לכל ישראל להיות נביאים.  בבית המקדש השני לא היה נביאים כלל.  משה רבינו 

היה נחשב חטא עגל הזהב ירידה  עשה מה שהיה הרצון של העם אבל ללכת מהלוחות ראשונות להלוחות שניות

ברוחניות.  הדור המדבר דור דעה שנשארו ומתו במדבר היה  בדרגה יותר גבוה ברוחניות . גם כן בהחטא עץ 

הדעת נקרא חטא בגלל אדם וחוה ירדו מז"א אדם העץ החיים בגן עדן למלכות התורה של העץ הדעת שנקרא 

חתונים על ידי פרו ורבו.  ירידה מז"א למלכות נקרא חטא.  אבל זרע בהמה שיצאו מגן עדן למען לעשות דירה בת

ירידה צריך עליה שעל ידי היחוד של ז"א ומלכות עולים למדרגה גבוה משניהם נפרדים מלכות לבד, ז"א לבד.  גן 

עדן נמצא בעולם יצירה.  אדם וחוה ירדו לעולם עשיה שיש חיים ומות.  על ידי משיח צדקינו הם עולים לעולם 

הבריאה  אפילו לעולם אצילות עולם כולי רוחני כולי אלוקית.  בעולם אצילות ה' ושמו הם אחד לא בעולמות 

 תחתונים.  

המקור של תורה שבעל פה בשמים רצון וחכמת ה' אבל נקראת בשם מלכות לא בשמים היא נמצאת בעולם עשיה 

חופשיות הדת לבני אדם.  נוצרות פתחו דת  לקדש עולם עשיה.  בתורה שבעל פה יש דעה אחד יהדות מקורי אין

של פרו ורבו.  משה רבינו אמר לעם  השל משיח בעולם יצירה מדרגה רוחניות גבוה מעשיה.  הם בטלו ממצוו

ישראל שלא לשנות את הדרך. אנחנו לא קבלו דרך חדשה.   עכשיו היה שני דרכים בעולם של עבודת ה' כנגד 

ירה שנקרא ב"ן.  נוצרות היה ב"ן של מ"ה. יהדות היה ב"ן של ב"ן.  מ"ה קשור עולם יצירה שנקרא מ"ה ועולם יצ

לאמונה כללי, ב"ן קשור לדת אמונה פשוטה.  יהדות התחילו במדרגה של מ"ה בקבלת התורה.  הלוחות ראשונות 

ללי נקרא היה הדרך של ב"ן למ"ה ליהודים.  אחרי החטא העגל הזהב הדרך ירד לב"ן לב"ן של מ"ה. מ"ה אמונה כ

אור הגנוז ביהדות.  ב"ן אמונה פשוטה וגם אמונה פשוטה במלכות תורה שבעל פה תורת משה.  ביהדות אין קשר 

ישר לה' בדרך אמונה כללי רק היום יש דרך ביהדות שנקרא התבודדות של רבי נחמן.  בהודו כמעט כל העסק 

חדש בתורה שבכתב ועשה דת כמו שלחן ערוך  רוחני לעשות קשר ישר בדרך הגורו ומדיטציה. הנוצרים עשה חלק

הקורן.  כל נביא  תורה חדשה מאתי תצאלנוצרות.  מוסלם הדרך של ב"ן של ב"ן כמו יהדות בלי קשר ליחוס ובדרך 

.  נביאי ישראל הוסיפו נבואה בלי תורה חדשה מאתי תצאיש קשר של מ"ה להקדוש ב"ה.  לא כל נביא עושים 

תורה אבל הגוים קבלו הנבואות ועשו דרכים אחרות בדת.  ירמיהו וישעיה אמרו על  לשנות את הדרך מתורה משה

והם הגוים קבלו את זה כמו רשות לעשות דת חדש. יהדות לא היה  תורה חדשה מאתי תצאו חדשה מאתי תצא

נותן כבוד לדת אחרת. לפי תורה שבעל פה אין דת אחרת אפילו אין מקום להגאולה של כי מלאה הארץ דעה את 

ה' עד אחרי משיח ובית המקדש כמבואר ברמב"ם.  ואם כן לפי רמב"ם רוב הקבלה של הזוהר שייך רק לעתיד.  

תים של אליהו הנביא שנכתב בתיקוני זוהר על ידי "טל"  ותחיית המתים של משה רבינו והאבות רק תחיית המ

לעתיד.  כמעט כל הנכתב על משיח בספר רעיא מהימנא רק לעתיד.  משיח בן יוסף אין מקום במלכות תורה 

שני מלכים מלך העליון שבעל פה המלכות של יהודה מלכות דוד.  הזוהר למד שיש שני דעות רוחני ושני משיחין 

אדם בגן עדן ומלך התחתון דוד המלך זה לא שייך היום וגם לעתיד.  יש מקובלים שאומרים קודם יבוא משיח בן 

יוסף והוא מת ויבוא משיח בן דוד כולל משיח בן יוסף אבל אין בדרך הזה מקום לרעיא מהימנא וקשה ללמוש כזה 

יה הגילגול של האריז"ל חזר לפרש את הזוהר כפשוטו משיח בן יוסף באור של הזוהר.  הסולם יש אומרים שהוא ה

בשמאל משיח בן דוד בימין משה רבינו באמצע לא כמו אריז"ל.  לפי הסולם משיח בן יוסף שייך לשער חמשים 

 שנקרא יובל.

אל שיש חופשיות הדת שיש היום בעולם תוצאות של משיח בן יוסף שבזוהר שנקרא יובל חירות לעבדים.  עם ישר

תורה של עבדות למקום לא מקבלים משיח בן יוסף ולא חופשיות הדת.  יהדות לדור החדש מקבלים שניהם וגם 

הרבי מחב"ד מלך המשיח משיח בן דוד. אפילו חבדניקים אומרים שזה לא הרצון של הרבי ומתנגד למשיחיסטים.  

כנגד התבוללות בדרגה של משיח של עם אבל יש עוד חידוש שעשה הרבי בענין של משיח בן דוד שהוא לוחם 

ישראל.  בפרשת ויגש כתוב ויגש אליו יהודה.  הזוהר אמר שניהם היה מלכים.  יהודה ויוסף  הם שני דרכים 

ברוחניות ז"א ומלכות.  יהודה קשור למלכות.  יוסף לז"א נבואה, רוח הקודש.  משיח בן יוסף הדרך של אתהפכה 

הדרך של אתכפיא לדחוק את החשך.  הם שני דרכים רוחניים.  הרבי מחב"ד  לשנות חשך לאור. משיח בן דוד

אמר משיח בן יוסף התפילין של ראש היורדת למטה לדרך הרצועות.  התכלית של משיח בן יוסף למחוק עמלק 



40 
 

 שלא מאמינים בה' כמו סטאלין, והיטלר, הרשעים כולל הרומנים.  משיח בן יוסף הוא מאיר האור רוחני להגוים

המקום נמוך יותר מיהודים בלבד התפקיד של משיח בן דוד.  העבודה של משיח בן יוסף קשה יותר מעבודה של 

משיח בן דוד והשפעות שלו בעולם פעמים אפילו לא רואים כלל.  חופשיות הדת נותנים יהודה ויוסף ולתחבר שהם 

 עליהם יוסף ויהודה.שני הופכים כמו שכתוב ביחזקאל על לעשות אחד בין שני עצים שנכתב 

במאמר יו"ד שבט שהרבי מחב"ד קיבל את הנשיאות כתוב של השני עבודות של אתכפיא ואתהפכה והעבודה 

להפוך החשך העולם והשקר של העולם לאור בדרך התורה.  הרבי קיבל את הנשיאות אחרי מלחמת העולם שניה 

והוסיפו בעולם ספירת כתר חופשיות הדת.  ובזמן הקמת מדינת ישראל והתחיל יהדות מחדש.  העולם השתנה 

היום אפשר לקיים את הנבואה כי מלאה הארץ דעה את ה' אחרי אלפיים שנה של גאולה מזמן החורבן בית 

המקדש.  החרם על אור הגנוז נגמר ויש אפשרות לקבל את ספר הזוהר כפשוטו משיח בן דוד הרבי מחב"ד שהיה 

ל קיבל את הזוהר ולא היה אפשר לקבל את החלקים שכתוב בהם על שני חסר עד דור שביעי של חב"ד.  האריז"

משיחין שעוד לא הגיע משיח בן דוד.  אבל הוא ותלמידו הרב חיים ויטל מהרח"ו עשו כל הכוונות לעשות כלים 

להתגלות ולקבלת משיח בן דוד בדרך תורת אריז"ל.  שבע דורות של חב"ד והתגלות משיח בדרך ברסלב כבר 

מוכנה לאור של שלמות אמונה שלמה ותורה שלמה.  לא רק זה בדור של הרבי עם ישראל קיבלו ארץ יהדות 

ישראל בשלמות אחרי מלחמת ששת ימים.  בית המקדש ירד מן השמים.  יש היום לבנות הבית המקדש בשומרון 

ים בסערה.  הוא נתן "כי יבוא שילה."  אליהו כבר התחילו האלפיים שנה לגאולה ועשה מזבחות בחוץ ועלה בשמ

לנו רשות לבנות הבית המקדש ולעשות קרבנות בשומרון אבל רק לעתיד "כי יבוא שילה" הרבי מחב"ד מלך 

 המשיח.  כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. 

יש מצוה בעשרת הדברות "לא תענה לרעך עד שקר."  מצד אחד יש התחייבות באמת, אבל מצד שני אי אפשר 

כולם עוד לא בדרגה של אמת.  רק עם ישראל שעמדו בהר סיני קבלו אמת בפעם אחד ברגע אחת לתבוע אמת ש

וכתוב במדרש פרחה נשמתן מרוב פחד. אמת יש מדרגה אחד כמו שיש ה'' אחד אבל בהדרך לאמת יש הרבה 

ן מקום מדרגות. כולם צריכים לחפש אמת בחיים.  אבל יש גם כן בחיים של בשר ודם מקום לפחות מאמת. אי

בחיים להיות רשע רוצח, גנב, שקרן, כופר בכל התורה, אויב של ה' כמו עמלק, כנגד חרדי, וכנגד משיח. באמצע 

 יש בני אדם המודים שהם לא יודעים הם עוד לא הגיעו לאמת אבל יש להם לב טוב ורצון טוב הם אנשים פשוטים.  

 םינים ובני מאמנים.  יש ליהודים חשך בענייניביהדות מקורי מתחילים באמונה פשוטה שעם ישראל הם מאמ

אחרים שקשור באמונה בתורה ומשיח.  בזמן הבית המקדש לא היה מקום לספקות בתורה כל התורה היה חוקים 

ומשפטים של המלכות ממשלת ישראל כשכתוב, שופטים ושוטרים תתן לך. היום אחרי החורבן בית המקדש זה לא 

רדים שהתורה לא השתנה.  אעפ"כ השלחן ערוך הכאיח כל ישראל לקבל כל קל להאמין בכל התורה כמו הח

התורה כמו שאנחנו עמדנו בהר סיני.  כל עם ישראל לא מסכימים.  יש היום יהודים מסורתיים, רפורמים, 

קונסרבטיבים, מדורן דתיים, מזרחי, שמאלים שלא מאמינים שנקרא ערב רב, וחרדי.  אפילו בין חרדים יש מדרגות 

באמונה ואמונה שונים שמקבלים כל התורה תורה שבעל פה ותורה שבכתב ושמקבלים תורה שבכתב וחלק של 

תורה שבעל פה.  יש יהודים של יהדות מקורי ויהודים של התבוללות.  היסוד של יהדות הצדיקים שמקבלים רק 

ה בדרך מדיטציה שהם לא מהתורה ולא ממקום אחר.  הרב יעקב הילל פעם אמר לי בקשר להעבודה שלי ברפוא

מתעסקים בענינים גם שייכים לגוים רק בתורה.   רבני הספרדים לומדים הקבלה של אריז"ל יחודי ולא הזוהר.  

בזוהר יש אור הגנוז שעדיין אסור להכניס בתוך ישראל.  אעפ"כ אחרי חטא העגל עם ישראל קבלו הלוחות שניות 

לוחות ראשונות.  העיקר היה קיום של עם ישראל ולעשות מלכות ובלוחות השניות העיקר לא היה אמת כמו בה

 תורה שבעל פה בארץ ישראל.  הקבלה של אריז"ל מתחזקת את אמונה בתורה שבעל פה.  

יש אמת בעולם יש יהדות מקורי ויש ביניהם מחלוקת.  ביהדות אומרים הקדוש ב"ה ברא את העולם בשביל עם 

פשר להגיד שלא חייבים אמת מספיק אמונה פשוטה.  עם ישראל עשו על ידי ישראל ובשביל התורה.  בדרך הזה א

הלוחות שניות מלכות תורה שבעל פה הלכה ממשה מסיני.  הלוחות ראשונות היו תובעים רק אמת והמלך של 

ישראל הקדוש ב"ה והצדיק האמת משה רבינו.  שנכנסו בארץ ישראל הקימו מלכות דוד ושלמה אבל אחריו היה 

בישראל לא הדוגמא של משה רבינו ויהושוע אפילו המלכות ישראל היה בדרך של תורת משה.  אפע"כ  מלכים

 החכמים תובעים מעם ישראל להאמין בתורה שבעל פה ולבקש לחזור להדרך הקודם.

בדרך הזוהר הכניסו בעם ישראל אמת.  החכמים ראו שעם לא היה יוכל לקיים על אמת בלבד ואריז"ל עשה פירוש 

הזוהר קבלת אריז"ל שמתאים למסורה של תורה שבעל פה הדרך לכל ישראל.  בתורת משה כתוב על חטא  על
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העגל. בזוהר התגלה הסוד של חטא העגל.  הרמ"ק הרבי של האריז"ל עשה פירוש על הזוהר כפשוטה ולא היה 

הו והקבלה של אריז"ל מכסה אור הגנוז.  הרבי מחב"ד אמר באחד מהשיחות שלו הקבלה של רמ"ק אמונה כללי ת

ובעל התניא אמונה יהודי תיקון.  במאמר של הרבי פרשה וארא כ"ד טבת תשל"ח, שאע"פ שבימות המשיח יהיה 

החידוש דעשיית המצוות כמצות רצונך, )משא"כ קודם ביאת משיח צדקנו, לא רק בבית שני שחסרו בו חמישה 

למות, כדמוכח מזה שלאח"ז נשארה מציאות של גלות.  דברים אלא אפילו בבית ראשון( לא היה עדיין תכלית הש

בקיצור הרבי מגלה שצריכים להיות שנויים בזמן המשיח שלא היה בזמן הבית המקדש.  במקום אחר הרבי אמר 

 היום לומדים גם מהלוחות ראשונות וגם מהלוחות שניות.  

הגנוז התחיל לגלות האור של הלוחות  על זה היה המחלוקת בין הפרושים והצדוקים בזמן בית המקדש שני.  אור

ראשונות אבל הממשלה שהיה בדרך מלכות תורה שבעל פה היה מתנגדת לאור חדש.  הנביאים התנבאו על אור 

.  הנבואה והנביאים שלנו שאנחנו קוראים תורה חדשה מאתי תצא, תורה חדשה מאתי תצאחדש על ציון תאיר, 

לשה עשרי עקרי אמונה של רמב"ם יש לנו להאמין בדברי נביאים.  יש בהפטרה כל שבת קבלו על ידי החכמים ובש

לנו להאמין בהזוהר יש גם כן נבואה.  בכל הענינים שיש סתירה בין הנביאים והזוהר ותורה שבעל פה החכמים 

אמרו לא היום אלא לעתיד.  בדרך הזה הלכה תורה שבעל פה נשאר ביהדות היום ולהגאולה מחכים כל יום 

  שיבוא. 

יהדות מקורי אומרים על לימות המשיח לעתיד.  יהדות לדור החדש מקבלים משיח היום בדרך הזוהר שני משיחין 

משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  יש אמת ביהדות מקורי שרק בהדרך של תורה שבעל פה מצות מהדרין מן המהדרין 

.  יהדות לדור החדש הדרך להנבוכים, יש קיום לעם ישראל. הדת של עם ישראל יהדות ולא יהדות לדור החדש

בעלי תשובה, יהודים המחפשים אמת.  יש אמת על שני צדדים יהדות לדור החדש ויהדות מקורי.  חלק מהחכמים 

בעיקר החסידים של רבי ישראל בעל שם טוב לקחו את הצד של יהדות לדור החדש להדריך יהודים בדרך האמת.  

האמת לא רק תלמיד חכם.  עדיין יש חכמים שלא מתעסקים באמת.  כמו המנהיג של החסידים קוראים הצדיק 

שאמר הרב יעקב הילל יהדות ויהודים כדי להיות נפרדים מגוים לומדים רק תורה של יהדות וספרי אריז"ל 

מהספרים של הקבלה.  יש צד השני לאמת האור הגנוז אבל הצד הזה לא יחודי לעם ישראל ואפשר לגרום 

זה לא אמת אמתי.  דת יש רק צד אחד של אמת.  יש אמונה כללי ואמת שייך לכל בני אדם האור  התבוללות.  דת

קשור לאדם  45.  הזוהר היכניס בעם ישראל גאולה של 45אדם מספר  45הגנוז שייך לכל בני אדם.  גאולה מספר 

תחיית המתים  39ספר הגאולה של "טל" מ 45.  בזוהר יש שני שלבים לגאולה במספר 45בגן עדן ושם ה' של 

שנקרא שכינה ולא קשור ל"טל".  דת ביסוד יש רק דעה אחד ונפרדת  45אות אחרונה של שם ה'  6והמספר 

מאמת שיש שני דעות אבל הצדיק האמת גם כן קשור לדת וגם לאמת. הצדיק האמת בחינת משיח בן דוד קשור 

 חסידות ושלחן ערוך.  לאמת והוא גם יהודי.  הוא מלמד תורת אמת תורת משיח תורת 

יש מתנגדים לתורת אמת ולהגאולה ועדיין אומרים לעתיד.  התגלות השני משיחין בדרך של הזוהר הכנה לדורות 

הבאים שילמדו תורת אמת בלי לקרא אותם משיחי שקר כמו פעם.  יש עבודה זרה במשיח והגאולה שלא לומדים 

תורת אמת.  עדיין יש חשיבות ליהדות מקורי.  אבל יותר את תורת אמת הזוהר הקדוש.  הדרך היום להתעסק ב

ויותר יהודים מתחילים ללמוד הזוהר הקדוש וחסידות ומתקרבים לשלום אמתי "כי מלאה הארץ דעה את ה'" ה' 

 אחד ושמו אחד התחברות של יהדות לדור החדש ויהדות מקורי יוסף ויהודה.

עה את ה' אחרי בנין בית המקדש. רמב"ם נותן עדיפות הסדר של ביאת משיח בדרך הרמב"ם כי מלאה הארץ ד

של  םללוחות שניות.  לא כל יהודי חיוב לשמוע לרמב"ם בדור החדש ומותר ואולי חייב לחלק על הרמב"ם בענייני

גאולה.  אין דבר יותר חשוב מאמת ויותר חשוב מיחוד ה'.  אחרי שקבלנו את הזוהר והדרך לעשות יחוד ה' יחוד 

שניות והלוחות ראשונות אין תרץ שלא ללכת בדרך הזוהר העיקר שלום אמיתי.  אולי יש עברה לעשות של הלוחות 

בדרך אחרת מהזוהר שלא ללמוד הזוהר ולא לחפש אמת ולא ללמוד חסידות של הרבי מחב"ד.  יש עבודה זרה 

צאת מעבודה זרה.  ביהדות לא רק בנוצרות.  עבודה זרה העברה גדול ביותר בחיים ותכלית הגדול בחיים ל

התכלית השני חשוב לא תרצח, לא לגנוב, לא תנאף.  הדרך של יהדות שהיה בהתחלה הדרך הכי יותר נקי 

מעבודה זרה. היום אחרי התלגות אור הגנוז יהדות מחויבת באמת.  רק לעבוד ה' למען מלכות יהודי פחות חשוב 

סל ותמונה זה לא סוף דבר.  יש עבודה זרה אפילו אין לעבוד ה' למען יחוד ה'.  השתחווה לה' בלי אמצעי בלי פ

פסל ואין תמונה עבודה זרה בלב.  שלמה המלך אמר בקהלת סוף דבר הכל נשמע אלקים יראה ואת מצותיו 

תשמור כי זה כל האדם זה לא סוף דבר ורק חצי האמת באור של המשיח. מצד שני יש שיר השירים לשלמה נסתר 

 התורה הסוד של אהבה.
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מה המלך היה צדיק האמת.  הוא לא היה מקפיד על עריות כמו שהוא היה מקפיד על עבודה זרה ואמת.  משה של

רבינו היה חי חיים של בשר ודם התחתנה ועשה משפחה.  בסוף החיים הוא היה פורש לגמרי מנשים וגשמיות.  

ל פה נתנה לו רשות שלמה המלך התחתן לבת פרעה דבר שהיה לגמרי כנגד תורה שבעל פה.  תורה שבע

. העם שהיה מחונך בצניעות היה מתנגד האבל לא לאשה לא בדת ישראל אשה נוכריי תלהתחתן לפילגשו

ישראל ויהודה.  בתורה  םלחופשיות של המלך שלמה וזה היה אחד מהדברים שגרם את המלכות לחלק בשתיי

רשות לדת אחרת אפילו דת יהודי לא  שבעל פה עריות חשוב כמו עבודה זרה. מצד החומרה של עבודה זרה אין

בדיוק כמו יהדות לחיות בארץ ישראל.  גם כן היה חומרות לשמור על יחוס של יהודים בני אברהם יצחק ויעקב 

מביאות אסורות כולל נכריות, עריות, ממזרים, ועוד.  שלמה המלך עשה אמת וראה באמת שיש לו רשות להתחתן 

דו בתורה שבעל פה שאסור אפילו למלך בישראל להתחתן בגויה. שלמה בבת פרעה.  העם ידעו רק משהם למ

 המלך ידע הסודות התורה. 

החשיבות של גילוי עריות ומלכות תורה שבעל פה יותר מתורת ז"א שנקרא בזוהר תורה שבכתב. בתורת ז"א יחוד 

יפה כמה המוסלמים העיקר.  גלוי עריות טפל בחשיבות.  אפשר לראות את זה בעולם הקל ה' ושפיכות דמים

מחמירים על צניעות יותר מהנוצרים.  במלכות תורה שבעל פה העברה של השחתת זרע לבטלה כמו שפיכת 

דמים.  בנוצרות אין חשיבות לעברה של זרע לבטלה כמו יהודים וצניעות. יש שני תורות תורה של ז"א ותורה של 

ם התחילו ללבוש פאה נוכרית לכסות את השער של מלכות המשפיע על החומרה של לבוש צנוע.  באירופה יהודי

אשת איש שנחשב ערוה.  יש מקומות שהם לא היו מכסות את השער כלל רק בתפלה ובית הכנסת.  בזמן הבית 

המקדש תחת הלכה מלכות תורה שבעל פה כל אשה היתה חייבת לכסות את הראש במטפחת בלבד ולא בפאה.  

ה של סוטה היה לגלות את השער של אשה סוטה.  בזמן הבית מקדש הכהן גדול לפני שהוא עשה את הבדיק

הנשים היו מאד צנועות כמו המוסלמים הדתיות היום וכמו הלבוש של נשים במאה שערים ירושלים.  המסורה של 

עם ישראל מלכות תורה שבעל פה. הנשים צריכות להיות מאד צנועות בלבוש אפילו בבית.  אבל הזמנים השתנו 

ולכים בפאה נוכרית לבוש לא כמו המוסלמים דתיות ולא כמו הנשים במאה שערים.  יש הלכות של חרדיות ה

צניעות לחומרה ויש גם כן קולות היום.  בזמן הבית המקדש כולם היו מחיובים בחומרות כמו במאה שערים.  יש 

פה אבל כבר ידוע שיש  היום השפעות של נוצרות תורה שבכתב לחוד.  העיקר עדיין בישראל מלכות תורה שבעל

 שני תורות באמת זכר ונקבה. 

הרבי אמר בי"ט כסלו תשמ"א על שני עבודות ובירור שהם מלחמה תפלה ומנוחה תורה.  תפלה קשור לדבור 

ומנוחה קשור למחשבה.  במלכות תורה שבעל פה לא מקיימים מצוה על ידי מחשבה רק על ידי דיבור ומעשה.  

ה על ידי דיבור יש לימוד של פנימיות התורה על ידי מחשבה.  יהדות מקורי הדרך על תפלה ולימוד תורה שבעל פ

ידי מלחמה ביהדות לדור החדש על ידי מנוחה.  הדרך של תורה שבעל פה מלחמה על תאוות הגוף בירור הנפש 

רבי הבהמית איזה הוא גיבור הכובש את יצרו.  הדוגמא של העבודה שלמה ומסירות נפש לתורה שבעל פה 

עקיבא.  רבי עקיבא ביקש להביא את הגאולה על ידי מלחמה ואמר על בן כוזביא שהוא היה משיח.  הוא היה מת 

במלחמה והוא לא היה יוכל להיות משיח.  הדרך להגאולה על ידי יהדות מקורי על ידי מלחמה ברוחניות וגשמיות.  

הדרך של יהדות מקורי.  ביהדות מקורי ועל כתוב בספר התניא שכל זמן צריכים להיות במלחמה כנגד היצר 

תלמידי חכמים כתוב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה.  הדרך של יהדות מקורי לא נותנת ליהודי לקבל תענוגי 

גשמי התורה מחייב מסורות נפש של כל התאוות הגוף בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאדך.  רבינו הזקן הבעל תניא 

פילו תענוג רוחני.  עבד פשוט וצדיק עובדים את האדון שלהם שלא על מנת לקבל אפילו אמר שהוא לא רוצה א

פרס. אין להצדיק שלום להגוף כמו משה רבינו שהיה בצום ארבעים ימים וארבעים לילות.  הקדוש ב"ה הוא מדייק 

מספר  בצדיקים כחוט השערה.  הדרך שלהם סיגופים בגוף ונפש.  בספר אגרת התשובה הבעל תניא כותב, על

תעניות קשור לעברות, לכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים על דבר קל היו מתענים תעניות הרבה מאד כמו ראב"ע 

שהיה מתיר שתהא פרה יוצאה ברצועה בין קרניה בשבת וחכמים אוסרים ופעם אחת יצאה כן פרתה של שכנתו 

שער גילגולים כתוב על עונשים של גילגול ולא מיחה והושחרו שיניו מפני הצומות על שלא קיים דברי חכמים.  ב

לתלמידי חכמים שעברו על דברי חכמים קל וחומר על דברי תורה.  הקדוש ב"ה נתן לעם ישראל דרך עבודת ה' 

ולא היה להם התענוג של בחירה חופשיות.  העבודה של תלמידי חכמים עדיין קשה לאנשים פשוטים שצריכים 

בלי הרגשות.  המדרגה של מסירות נפש מלכות תורה שבעל פה צריכים להיות לכבוש היצר לעשות הגוף כמו אבן 

כמו אברהם אבינו ויצחק אבינו בעקידה. הם לא היו יוכלים לעמוד על כל הקשים של יהדות מקורי התבללו.  הם 

 חפשו דרך אחרת שיש מנוחה.  בזמן הבית המקדש לא היה דרך אחרת שיש מנוחה והשופטים ושוטרים עמדו על

העם לקיים מלכות תורה שבעל פה. התנאים ואמוראים נשארו מהעם בכוח לעמוד של החומרות של המלכות ה'.  
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הבית המדרש לא כל זמן היה פתוח לכולם.  הם נתנו רק למצוינים בלימוד להכנס.  ולאחרים לא היה אפשרות 

קשו לקבל תורה בעל פה בדרך לעמוד על האש של התורה.  משה רבינו קרא לעם ישראל עם קשה עורף שהם בי

 נעשה ונשמע באמונה פשוטה ובמסירות נפש.  

חצי מעם ישראל יצאו מהדרך לעשות מלכות ישראל בשומרון.  אבל זה לא היה תרץ למלכות יהודה להשתנות את 

ום הדרך עבודת ה' תורה ממשה מסיני.  בכל דורות יש יהודים חלשים באמונה שרוצים קולות והיתרים מנוחה במק

מלחמה.  היום גם כן יש קהילות מדורנים שהולכים בדרך רב הנותן להם היתרים שהם צריכים להם.  רבי משה 

פיינשטיין ע"ה היה נותן הרבה היתרים בספר אגרות משה כמו לשתות חלב עכו"ם, היתרים לעגונות, וכו" שלא 

בל היתרים מהרבנים של חסידים.  היה רב אחר הכוח לעשות.  יש שיטה בין חסידים כנגד היתרים וקשה לק

הרבנים נתנו היתר לנשים ללכת בפאות נכריות.  לנשים היה  הבחב"ד קשה לקבל היתר לשמירת הרעיון.  באירופ

ראש.  עדיף להם ללכת בפאות נוכריות מבלי כסוי ראש שלפי הלכה אשה  והיתר מרבנים אפילו ללכת בלי כסא

ת רק טפח שער.  הזוהר מחייב לכסות כל הראש.  לפי הלכה מטפחת חייבת כסוי ראש מתורה.  יש היתר לגלו

עדיף מפאה.  נשים של חרדים הולכות בפאה פעמים גם כן כובע ביחד.  ברבנים היום בארץ ישראל בעיקר הרבני 

ספרד רוצים לחזור להדרך של כסוי ראש של נשים למטפחת והם מדברים כנגד פאה.  יש סיכסוך בניהם בענין של 

 ות. תורה של בעל פה העיקר גלוי עריות. צניע

אפילו הרבי מחב"ד אמר שיש שני דרכים ביהדות מלחמה ומנוחה באמת רק הדרך של מלחמה מוכרת בין תלמידי 

חכמים הדרך של יהדות מקורי.  הדרך של מנוחה רק לאלו שהם חלשים בגוף ונפש ובשבילם יש היתרים מרבנן 

רדים.  חב"ד הולכים במנהגים שלהם שיש גם כן קולות וגם כן חומרות.  בדרך כלל לא בקהילות החסידים הח

למשל חסידי חב"ד אוכלים מזונות לפני תפלה.  הם לא מתפללים בנץ החמה כמו ספרדים.  הנשים לובשות פאות. 

בין הילדים הולכים בלבוש יותר מדרני.  גם כן יש היתרים בחב"ד לשימוש בטכנולוגיה מחשבים וטלפונים שאסור 

החסידים אחרים. חבדניקים הם לא רק יושבים בבית המדרש הם הולכים בחוץ להניח תפילין על יהודים.  הרבי גם 

נתן תוכי לאיש שהיה מדבר בלי כבוד להגוים.  הרבי היה מבצע ללמד את הגוים השבע מצות בני נוח.  יהדות 

כמו יידיש, לפי השלחן עורך.  הרבנים הוסיפו  לא תלכו בלבוש, בשמות, בלשון םמקורי מחמירים במצוה בחוקותיה

חומרות בשם חתנות בישול עכום, חלב ישראל, יין נסך, כנגד התבוללות.  אפילו הרבי היה מדבר על עבודה בשם 

מנוחה רק עבודה של מלחמה יש ביהדות מקורי.  הדרך של מנוחה שייך ליהדות לדור החדש בעיקר קבלת משיח 

מנוחת הנפש ואמונה עמוקה.  הדרך של יהדות מקורי אמונה פשוטה מלחמה ומסירות  והתוצאות של קבלת משיח

נפש.  הדרך של יהדות מקורי מחייבת יראת שמים ויראת חטא שאין ביהדות לדור החדש. הצדיקים  של יהדות 

צה לימוד מקורי היום שהם התלמידי חכמים וגדולי תורה במדרגה של מסירות נפש לתורה  פחותנים בכל דור.  הע

פנימיות התורה וספר הזוהר לקבל את הדרך חדשה של יהדות לדור החדש כולל גאולה ושמחה של שני משיחין 

 והתקשרות לרעיא מהימנא משה רבינו. 

יהדות מקורי העיקר יראת שמים ויראת חטא מסירות נפש למלכות תורה שבעל פה קבלת עול מלכות של תורה 

שלא יוכלים לקבל את העול מלכות כמו ביהדות מקורי ורוצים גאולה יובל והעול  ומצות.  יהדות לדור החדש לאלו

מלכות ביחד. אין רשות לעבור מיהדות מקורי ליהדות לדור החדש. אבל אלו שנולדו כבר לא בבית חרדי יש להם 

.  יהדות רשות.  גם כן אלו שנפלו באמונה אפילו שנולדו בבית חרדי יש להם רשות לעבור ליהדות לדור החדש

לדור החדש זה לא חידוש.  אפילו בזמן הבית המקדש היה יהודים בקהל ה' ויהודים כבר התבוללו. אבל רק היום 

 בדרך הרבי מחב"ד וחסידות יש להם דרך של תשובה.

יהדות נפלו בחרבן בית המקדש הראשון שכבר הכניסו את הבקשה לביאת משיח ביהדות.  יהדות מקורי בזמן 

אשון לא היה בקשה למשיח וסמך רק על ה' אין על מי לשען אלא אבינו בשמים.  היום ביהדות הבית מקדש הר

מקורי הבקשה בשביל ביאת משיח אחד מהי"ג עיקרי אמונה.  השורש של הבקשה לביאת משיח מהנביאים אבל 

שה.  לא מתורה בכתב ותורה שבעל פה.  בתורה כתוב שלא להוסיף ולחדש ענינים שלא כתובים בתורת מ

השכינה נפלה בגלות אחרי החורבן בית המקדש הראשון סוכת דוד הנופלת והתחילו והוסיפו ביהדות אמונה 

במשיח. אמונה במשיח לא היה בתורה ולשנות הדרך היה אסור.  החכמים החליטו להכניס הבקשה למשיח 

יבוא אמצעי בין ה' ועם בשמונה עשרי.  יש שאלה שאמונה במשיח יש השפעות לא בדרך יהדות מקורי לבקש ש

ישראל בגלות.  במלכות תורה שבעל פה אין אמצעי התורה נתנה על ידי משה והגאולה תבוא רק על ידי תשובה. 

לזה לא צריך ביאת משיח רק חזוק של תורה מדור לדור על ידי החכמים.  תוצאות על ביאת משיח הם משיח בן 

התיקון ליהדות מקורי אחרי שנכנסו משיח ביהדות מקורי העצה יוסף ונוצרות ומשיח בן דוד חב"ד.  הזוהר עשה 
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יהדות לדור החדש.  רק רבי הילל אמר בפרק החלק של סנהדרין "אין מושיען לישראל."  לפי הרש"ש ואריז"ל יש 

למלכות ישראל פדיה אבל לא גאולה כשכתוב בתהלים "והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו."  לפי הרש"ש ספר 

בתורה שבעל פה יש חד עשרי פרצופים חסר הפרצוף של עתיק.  עתיק הפרצוף שייך לגאולה.  יהדות נער שלום 

המקורי אין גאולה רק פדיה ועבדות מסירות נפש לתורה.  עכשיו שכבר אלפיים שנה שהחכמים היכנסו גאולה 

ות ומנוחה חרות יהדות ומשיח ביהדות לחזור ליהדות בלי משיח וגאולה אי אפשר.  העצה שני דרכים מלחמה עבד

מקורי ויהדות לדור החדש.  הבעל שם טוב לא התחיל יהדות לדור החדש ולא רבי שמעון בר יוחאי והזוהר. 

החכמים התחילו את יהדות לדור החדש וחידוש הראשון מזמן שיהושוע נכנס בארץ ישראל הבקשה לביאת משיח 

לא התחדש?  אולי הכוח של הנביאים שיש גם כן אחד  "את צמח דוד".  מה נתן לחכמינו לחדש ענין משה רבינו

 מהעיקרי אמונה להאמין בדברי נביאים לא רק במשה רבינו.  

יש עדיין חסידים של רבי הילל שאמר אין מושיען בישראל.  אבל רבי הילל היה רק יחיד במסכת סנהדרין.  יש 

יש התנגדות ליהדות לדור החדש והספר שלי שאני מתנגדים לחב"ד המכריזים "יחי אדוננו."  ולחסידי ברסלב נ,נח. 

של יהדות תורת משיח.  החכמים כבר קבלו שצריכים דרך חדשה  תורה חדשה מאתי תצאמאמין שהזוהר נקרא ה

ביהדות לא רק יהדות מקורי שהם עשו בקשות ביאת משיח בתפלת שמונה עשרי.  הנביאים סבלו יסורים להכניס 

להרבי מחב"ד מלך המשיח אבל על היסוד של שבע דורות של חב"ד הרבי הצליח  משיח ביהדות.  זה לא היה קל

להכניס משיח ביהדות ויש היום יהדות לדור החדש כולל שני משיחין.  החידוש של משיח הדרך השני בתורה 

בהמאמר של הרבי הדרך של מנוחה.  מנוחה היא תחילתהדעת כמו שכתוב במשלי נפש בלי דעת לא טוב.  

חכמים חיים על אמונה פשוטה בדרך רוח השכל שבנפש מוח שליט על הלב.  ענינים בלב קשור לנפש.  תלמידי 

יהדות מקורי הדרך של אתכפיא על הלב בשר של הנפש.  יהודים נפלו הסוכת דוד נפלו מרוח אלקים לנפש. עכשיו 

ה.  עדיין יש יהדות מקורי בשביל אלו שנפלו מאמונה פשוטה צריכים דעת צריכים השני משיחין של דעת וגאול

ביסוד של עם ישראל.  אבל יש גם כן יהדות לדור החדש של לב בשר כשכתוב ביחזקאל, הסירותי ממכם הלב אבן 

ולעשות לכם לב בשר."  הנפש הלב בשר עולים לרוח חכמה בתשובה. יש שני תשובה כמבואר בספר התניא 

פש ליהדות מקורי תשובה תחתון ותשובה מתוך הלב והזוהר תשובה תחתון ותשובה עליון תשובה המחבר הנ

 העולים עד אין סוף וגאולה תשובה עליון. 

הגדלות של הרבי מחב"ד מלך המשיח שהוא ראש בני ישראל בשני עולמות בעולם עשיה העולם של יהדות מקורי 

שור לעולם עליון גדול בתורה בכל הבחינות של תורה פשט רמז דרש וסוד גיבור הכובש את יצרו ומדות, גם ק

לעתיק שאר החשמים מקור הדעת וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  ראש של יהדות לדור החדש 

וראש ליהדות מקורי משיח בן דוד פנימיות עתיק.  יהדות מקורי יחוד יעקב ורחל. יהדות לדור החדש ישראל ולאה.  

 ת, ז"א ועתיק. לאה ורחל השני עולמות רוחנייות מלכו דהרבי מייח

הרבי שהוא בעצמו היה תלמיד של רבינו הזקן שניהם היו צדיקים גמורים ולא היה בעיה להם כל החומרות של 

יהדות מקורי שלא היה להם יצר רע.  רבינו הזקן אמר שהוא לא רוצה עולם העליון גן עדן רק העצמות של המצות 

מצאת בעולם העליון.  משא"כ החסידים הם רוצים גאולה.  מעשיות בעולם הזה.  בעולם הזה אין גאולה. גאולה נ

הכתרת הרבי מלך המשיח היה על ידי החסידים הרבי בעצמו היסכים רק שהוא ראה רצון אמיתי של החסידים.  

הרבי עמד בין השני עולמות עולם העליון ועולם התחתון.  רוב יהודים היום רוצים מדינה חופשי ולא המדינה שהיה 

המקדש אפילו משה רבינו נתן לעם ישראל את הלכות חוקים ומשפטים של מלכות תורה שבעל פה.   בזמן הבית

אבל החסידים מתרצים תורה שבעל פה היה למען המלכות שיהושוע נכנס בארץ ישראל אבל היום האם משה 

מרים הכוונה רבינו היה פה הוא יתן לנו תורה אחרת בשביל הזמן ורק לו יש רשות לשנות את התורה.  יש או

לעם ישראל שיש עתיק שער חמשים ויובל.  אבל  תורה חדשה מאתי תצאבזוהר על רעיא מהימנא להגיד הזוהר ה

.  הכתרת הרבי הרשות לעבור לתורה אחרת שיש תורה חדשה מאתי תצאבלי משיח בן דוד אי אפשר לעבור ל

ישראל גאולה בשותפות של מלך עליון. גאולה.  משיח בן דוד שבזוהר מיהדות מקורי מלך תחתון הנותן לעם 

בהמה.  משיח בן דוד חי וקים המרך של יהדות מקורי הדוגמא אליהו הנביא.   52גאולה מספר אדם.  אליהו מספר 

 מלך העליון הוא רעיא מהימנא ויעקב אבינו ויוסף הצדיק אדם העליון.  

אבל היו צריכים להיות שני משיחין מהבעל שם רבי נחמן היה ראוי להיות משיח בן דוד בדורו כמו הרבי מחב"ד. 

טוב. הוא היה צריך לחכות שבע דורות בחב"ד להתגלות בדרך הפתק נ,נח.  אבל הרבי היה חי בגשמיות בדור 

אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה והוא לקח את מקום של עקרת הבית של רחל בגאולה של שני משיחין. רבי נחמן 

 מלך עליון. מסיבה הזאת משיחיסטים של חב"ד יש משיח וחסידי נ,נח יש הגאולה. לקח המקום של לאה קשור ל
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רמב"ם והרבי לא היו כנגד הגוים שניהם אמרו חסידי אומות העולם יש להם חלק בעולם הבא.  המחלוקת זה לא 

.  עם לגוים שמקבלים את עם יהודי והתורה שלנו רק להגוים שאומרים שיש להם התורה שהחליף את תורת משה

ישראל חייבים להיות נפרדים מהגוים בדת נפרדת אבל יש ביהדות לדור החדש אפשרות להתאחד כל אדם לעבוד 

את ה' בשפה ברורה לשון של התקשרות בין כל בני אדם לבורא עולם כי מלאה הארץ דעה את ה' התאחדות הדת 

 ליון ותחתון ביחד שמים וארץ. למשה רבינו הגואל ראשון והגואל אחרון המתאחד כל הדעות לדעה אחד ע

הצורה של אות אלף יש יחוד בין הנקודה עליונה והנקודה תחתונה בדרך קו באמצע האלף.  האלף הנפש שלמה 

עליון ותחתון.  אלף האות ראשונה במילה של אנכי ה' אלקיך בעשרת הדברות.  יהדות מקורי היחוד תחתון הקו 

יהודים.  יהדות לדור החדש כל הנפש של יהודי קשור להתורה  למטה  ולמטה.  החלק העליון נפרדת לא הדרך של

מלכות תורה שבעל פה ועולים למעלה.  אבל החלק של האלף למעלה לא ליהודים בלבד.  יהדות מקורי לא עולים 

 ויובל.  םלמעלה להתחבר לרוחניות שאין ליהודים בלבד.  אור הגנוז נמצא למעלה שער החמישי

הפתח לקבלת שני משיחין שהם רק כתבו למשיח בן דוד תלמיד חכם מלמד תורה לישראל.   הסנהדרין סגרו את

שהוא מת זה כמו שריפת בית אלקינו הדור הם יתומים.  אם הוא לא מת הוא לא בן אדם והוא לא יוכל להיות 

לשען אלא  משיח.  לעם ישראל המשיח במקום של אלקים ויש סכנה של עבודה זרה.  הדרך של תורה אין על מי

לעם ישראל סכנה של עבודה זרה של משיח.  אבל  מואבינו שבשמים ולא בדרך אמצעי.  למה הסנהדרין הקי

אנחנו צריכים משיח ויאמינו בה' ובמשה עבדו. רק על ידי שני משיחין יש אפשרות לצאת מהעבודה זרה של משיח 

אבל קודם הכנס משיח בן יוסף של עבודה זרה בעולם לפני התיקון של משיח בן דוד חי וקים, רבי נחמן על ידי 

אותנו לגן עדן לאכול מהעץ החיים הם השני משיחין של עם ישראל.  הלהט  יםכרובים מביאספר הזוהר.  השני 

שומר על הדרך לגן עדן בשני פפיות וקוץ אחד ומשיח אחד בהלכה.  השני משיחין הם אחד להפכת תמהחרב 

י רק אחד בהלכה אבל לא באור הגנוז. רוצים להתגלות משיח ואור הגנוז ביחד אין במלכות תורה שבעל פה בל

המשיח של מלכות בלבד. כבר ידוע שהוא לא יבוא ויש לנו מה שנשאר ממלכות דוד סוכת דוד הנופלת הרבי 

בדרך לארץ ישראל בדרך לירושלים בבכיות על  המחב"ד מלך המשיח חי וקים שהוא קשור לרחל אמנו שנפטר

 משיח והגאולה. 

היסוד ולאה מתפארת ולמעלה.  נולדו ליצחק ורבקה  השני משיחין כנגד רחל ולאה כמבואר בספרי קבלה.  רחל

שני בנים בבטנה יעקב ועשו.  התורה מדויקת עשו הבכור ויעקב נקרא על שידו בעקב עשו.  כתוב בספר מגלה 

עמוקות, יעקב לקח את האות יוד מעשו.  בלי האות יוד שמו יהיה עקב ושמו עשו עשוי.  כתוב שני אומים בבטנך 

יעקב מעשו.  הגאולה יבוא כי מלאה  חשל עשו נקבר במערת המכפלה כנגד האות יוד שלק יעקב ועשו.  הראש

באות יוד שני  והארץ דעה את ה' שיבוא דין אמת והיוד שלקח את יעקב יהיה תינתן גם כן לעשו ושניהם יהי

יוד הירושה לבני חכמה.  בתורה שבעל פה ה הרבתסופרים  קנאתמשיחין.  הסכסוך בין יעקב ועשו על היוד.  כתוב 

של עם ישראל ובדברי הנביאים בסוף יהיו  תורה חדשה מאתי תצאיעקב בלבד לעולם ועד. בספר הזוהר ה

שותפות בין עשו ויעקב בהיוד חכמת התורה.  תורה החכמה של הקדוש ב"ה והשני משיחין אוחזת ביוד התורה 

עקב לקח את הברכה והיוד מעשו שעוד לא הקדושה.  יצחק היה נביא וראה העתיד ורצה לתת הברכה לעשו.  י

הגיע הזמן הגאולה עוד לא הגיע לעתיד.  בזוהר כתוב על לעתיד תחיית המתים של משה רבינו והאבות על ידי 

"טל".  ביהדות מקורי הזמן של תחיית המתים  עוד לא הגיע כמו בהר סיני משה רבינו ראה שזמן הגאולה עוד לא 

רה של הלוחות שניות הגאולה עוד לא הגיע יש הפסק לא עכשיו אבל לעתיד.  הגיע ושבר את הלוחות.  בתו

על העתיד.  החכמים הסנהדרין אמרו לעתיד ולא עכשיו.  אפילו היום  תורה חדשה מאתי תצאהנביאים אמרו 

החכמים אומרים לעתיד ולא עכשיו.  הרבי מחב"ד אמר משיח עכשיו פסק דין מן השמים ענווים הגיע זמן 

כם.  הפתק נ,נח נפל מן השמים והתגלה בדור שביעי של חב"ד להגיד שני משיחין.  יעקב ועשוי היום גאולת

משותפים באות יוד שיעקב לקח מעשיו.  הזוהר פסק שיש שני מלכים רוחניים שהם אדם ודוד.  אדם נתן שבעים 

יוד.  יעקב לקח את היוד.  -עשו שנה לדוד. דוד המלך התחתון ואדם המלך העליון.  השם של עשוי היה צריך להיות

יוד האות דלת של -יוד לעשו והחליף שמו לישראל.  למעשה יעקב לקח מעשו-בפרשת וישלח יעקב החזיר את ה

יו.  הדלת לעולם של יעקב.  בזוהר כתוב ב"טל" הכוח של -יוד במלאוי לעתיד'.  האותיות יו נשארו לעשו שמו עש

ה' יוד הא ואו ואות אחרונה הא זה לא מהאותיות של "טל".  "טל" הכוח תחיית המתים יש שלשה אותיות של שם 

לעתיד במלכות תורה שבעל פה. ביהדות מקורי הפסק של חכמינו "לעתיד ולא עכשיו."  על זה אמר הזוהר 

השכינה מלכות תורה שבעל פה אות הא אחרונה לא מהאותיות הראשונות מספר "טל" נפרדת ההולכת בהפסק 

לא עכשיו.  הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר "משיח עכשיו."  היום יש יהדות לדור החדש אומרים עכשיו דין לעתיד ו
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ענווים הגיע זמן גאולתכם.  יהדות מקורי לא מקבלים את הרבי מלך המשיח ולא רוצים להגיד עכשיו.  אין להם 

ביהדות לדור החדש   תחיית המתים. ביהדות מקורי ובתורה שבעל פה אין גאולה של עתיק שער החמשים.

שמקבלים הפסק של הרבי "משיח עכשיו יש השפעות של שער החמשים גאולה יובל כל הארבע אותיות של שם ה' 

 יוד הא ואו הא ביחד.  ביהדות מקורי הא אחרונה זה לא מהאותיות "טל" הגאולה עוד לא הגיע.

חיית המתים של משה רבינו כמו שאלתי להרב פנחס מוקדסי ע"ה הראש ישיבת מהרח"ו  על אפשרות של ת

שכתוב בהקדמה לתיקוני זוהר. הוא ענה לי "אי אפשר לדעת."  שאלתי להרב דניאל פריש ע"ה המחבר של 

הפירוש על הזוהר מתוק מדבש שכתוב בפירוש שלו "לעתיד לבא".  הוא אמר לי יש אפשרות ותקן את הפירוש 

לי הלומדים זוהר כפשוטו לומדים מרכבה.  הרבי מחב"ד גם  בספר תיקוני זוהר שלי לעתיד )לבא(.  הוא גם אמר

אמר יש היום תחיית המתים של צדיקים.  דברתי ביחד עם הרב בן ציון הלברשטאם שליטא רב של בית מכנסת 

 אלופלטבוש ברוקלין שאני מכיר הרבה שנים מזמן שגרתי באמריקה הוא אמר, "יש תחיית המתים ביהדות לב

ם."  רבי נתן מברסלב כותב בספר שלו ליקוטי הלכות "יש תחיית המתים מיד לצדיקים."  שצריכים תחיית המתי

חלק אלפיים לתהו, אלפיים לתורה, אלפיים תהזוהר ועוד ספרים אומרים הששת אלפים שנה לעולם הזה מ

הגאולה לגאולה.  אלפיים לתורה יהדות מקורי,  אלפים לגאולה ביהדות מקורי לעתיד ותחיית המתים לעתיד.  

לאלפיים לתורה אלא הגאולה משעיבוד מלכיות בלבד ותחיית המתים לעתיד ולא עכשיו.  יהדות מקורי לא משתנת 

והגלות נמשכת.  יהדות לדור החדש היהדות לבעלי תשובה שצריכים תחיית המתים.  אמרתי להרב דניאל פריש 

 תחתית?"  הוא היה מסכים. ע"ה,  "אולי כל הזוהר נכתב בשביל ישועות ליהודי שנמצא בשאול 

בדור אחרון של גלות ודור ראשון לגאולה יש לעם ישראל בחירה ויהדות לדור החדש ויהדות מקורי.  כמה אפשר 

בלי להאמין  ותחופשי דרךלכו להו כמה יהודים הפסידו את האמונה שלהםלעם אחד לסבול שסבלנו בהשואה.  

בה שעברנו על התורה וגרמנו את האסון של השואה.  אתה נו לעשות תשואיתבה'.  תורה שבעל פה תובעת מ

פוץ מהגג ותנסה לברוח מאמת וזה קסובל החשך של גלות אין לך עצה אתם רשעים קבלתם מה שמגיע לכם.  ת

גם לא עצה שיקבלו יותר גרוע בגהינם.   יש עצה אחרת תקבל את הרבי מחב"ד מלך המשיח והעצה של הזוהר 

ת העילות ויגלה את השמחה פנימי של שער החמשים שלא נכבה גם בחושך הגלות.  עולם שני משיחין וה' אחד על

הזה זה פרוזדור לעולם הבא. עולם הזה נקרא עולם השקר.  יש בעולם הזה יש זמנים טובים וזמנים רעים.  

אור ה' נדלק חי בהם.  אבל יש חשך שאפילו לא יוכל לקיים המצות כמו שואה.  בזמנים האלו הוהמצות נתנו לנו 

בלב ונפש שנמצא שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הם חיים לנצח והנשמה שלך גם נצחי חלק אלקי ממש 

כמבואר בספר התניא.  יש לכם זכות להיות יהודים וכל מצוה שאתה עושה שאתה יהודי חשוב בעיני ה' ולכל מצוה 

וצריכים לשמור על האמונה ולהחזיק בהתורה של רבי מקבלים חלק בעולם הבא אבל המצוה של אמונה מעל הכל 

של עם ישראל שאין עתיד רק עכשיו ענוים הגיע זמן  תורה חדשה מאתי תצאשמעון בר יוחאי הזוהר הקדוש ה

גאולתכם.  הדור הזה הדור אחרון של גלות ודור ראשון לגאולה כמו שאמר הרבי מחב"ד הרבה פעמים לא בשחוק 

ש גאולה ושני משיחין. אנחנו בחב"ד אומרים כל יום אחרי תפלה יחי אדוננו מורנו ורבנו יש יהדות לדור החדש וי

מלך המשיח לעולם ועד.  במקומות אחרים רוקדים חסידי ברסלב ומנגנים נ,נח,נחמ,נחמן מאומן.  אנחנו כבר 

יש לו שני כמעט אלפיים שנה באלפיים שנה לגאולה אבל זה לא מאוחר להתחיל לשמוח.  יהודי הכי שמח ש

ת מצות מקבלים יעשיבעולמות עולם הזה וגם בעולם הבא.  למי שלמד תורה מקבלים העולם הבא בשביל תורה.  

העולם הבא למצות.  גם לגוים יש העולם הבא בשביל החסד שהם עשו בחיים.  הרבי עשה התיקון אחרון לגלות 

 להאמין במשיח ולא בדרך עבודה זרה ח"ו. 

מכת במדינת ישראל לא קשור לגאולה התחלתה לגאולה וגאולה ממש אלא השליח של יהדות לדור חחדש תו

יהודים בדור החדש לשמור על נפשות ישראל אחרי השואה.  לפי יהדות לדור החדש יש הפרדה בין פוליטיקה ודת 

ל אמונה לא כמו שכתוב במלכות תורה שבעל פה.  ביטלו ארבע מיתות בית דין לעולם קשור לעונשים של עברות ע

מצות בין אדם למקום.  אבל יש אפשרות לעשות עונש מות לעברות פליליות.  סבא ישראל בער אודסער הבעל 

ר למלכות כמו שהיה פעם.  אצלו רבי נחמן הוא המלך של ופתק נ,נח, היה תומך במדינת ישראל אבל לא לחז

שזר.  כל הענין של יהדות מקורי כנגד ישראל וגם למדינת ישראל. הוא כתב הרבה מכתבים לנשיא המדינה זלמן 

חין, ובמעשה אין רשות במלכות תורה שבעל פה יכי מלאה הארץ דעה את ה',  כנגד הזוהר וגאולה על ידי שני מש

לעשות פסק דין קשור לביאת משיח לסמוך על בן אדם כמו שהוא יש הכוח של אלקים.  האמת אין על מי לשען 

בה' ובמשה עבדו.  המלכות נפל סוכת דוד נפלה והמלכות של אמת הקימו מעפר אלא אבינו שבשמים וגם ויאמינו 

כולל הדור המדבר שנשארו במדבר דור דעה.  בחטא בעגל התפרדו אור אבא אור אמא לאה ורחל.  בגאולה הם 
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בדרך של ספר הזוהר.  בדרך הזה יש דעת הבורא גם בדרך אבא קשר ישר לה' כמו הקשר בין עולם  םייחדיתמ

 ילות ואור אין סוף קשר של נבואה, ואור אמא התקשרות להתורה הקדושה  נבואת משה רבינו ע"ה. אצ

בזוהר בהרבה מקומות כתוב להרג את החוויא הנחש.  הנחש הוא היצר הרע אבל הוא גם כן השד יהודי שרוצים 

לא אמת, אין חידוש שאין לכסות את האמת ואומרים משה רבינו הוא לא נמצא בדורנו שהוא מת,  הפתק של רבינו 

בתורה שבעל פה, יש רק תורה אחת תורה כפשוטה תורה שבעל פה ותורה שבכתב הם תורה אחת לעתיד, כל 

אפילו כתוב ישראל התורה וה' הם אחד, ונבואות שייכים לעתיד ולא עכשיו,  עם יהודי יותר חשוב משמו יתברך 

ור בארץ ישראל תחתון ואין מקום ליהודים לגור במקום לחטא העגל לא צריכים תשובה, כל יהודים צריכים לג

אחרת לעתיד, הגוים אין להם טוב כלל, אין מצוה להיות בשמחה תמיד, הדרך לגאולה רק על ידי מלחמה, אין 

מקום לבחירה חופשית וישראל הם עבדים בלי בחירה,  המקום הבית המקדש בירושלים ואין ירושלים שבלב, 

חיים, עם ישראל אין להם נצחיות, תורה שבעל פה לא חשוב לעתיד, יש דרך אחד בשב הרבי מחב"ד מת ולא נח

ביהדות יהדות מקורי,  יש דרך אחד ביהדות יהדות לדור החדש,  אין מקום להיות פתוח ביהדות,  הדרך של יהדות 

הלכה,  העיקר של יהודי  לוי של אליהו הנביא בדורנו,  יש רק ארבע אמות שליגאוה יהודית ואין מקום לענוה,  אין ג

  .סיגופים

הם שאומרים הסוד הגאולה התכלית הידיעה שלא נדע זה רק בהתחלה ובסוף אבל יש לכל אחד לגלות את השני 

משיחין הנמצאים בפנימיות התורה.  הלוחות ראשונות יש שלמות התורה תרי"ג מצות כולל וידעת היום והשבת אל 

משיחין כנגד ה' ואלקים.  הגאולה של השני משיחין מרומז בכל התורה  לבבך כי ה' הוא אלקים הסוד של שני

ובמצות.  המצוה של תפילין יש שני חלקים תפילין של יד ותפילין של ראש אפילו היום יש מנהג ללבוש תפילין של 

ש מצוה לולב רש"י ותפילין רבינו תם נפרד וביחד.  מילה יש עורלה וגם פריעה.  שבת יש זכור ושמור.  חג הסוכות י

וסוכה.  חג פסח וספירת העומר מחוברים פסח ושבועות עצרת שני חגים ביחד יום אחרון של חג הפסח לא נקרא 

חג בפני עצמו להתחייב להגיד שהחיינו. התגלות השני משיחין בדרך הזוהר גם מחלקת את התורה בשני תורות 

אבל בזוהר הם שני תורות.  בגלוי של פנימיות תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  בהלוחות שניות הם תורה אחד 

חסר בשני  611התורה הגלוי אחרון שנותנים כל התורה שלמות תרי"ג מצות.  בלוחות השניות יש תורה במספר 

מצות נפרדות ונתגלה על ידי דעת. בהתכלית הידיעה שלא נדע בלבד אין שלמות להתורה זה רק אמונה פשוטה 

ים יש גלוי של אור אין סוף אנכי והתכלית הידיעה שלא נדע לא יהיה אלקים אחרים. בלי דעת.  בדעת ה' הוא אלק

תמימות ופשיטות  חסר בחכמה בינה ודעת ואור של עתיק בלהגיד התכלית הידיעה שלא נדע במקום לדעת את ה' 

נדע.  כתוב על שער חמשים.  זה הבדל בין ז"א ומלכות.  בז"א יש שני דעות ובמלכות יש רק התכלית הידיעה שלא 

קבורת משה רבינו ולא ידע איש את קבורתו המקום של משה רבינו בין השני משיחין יש לו חלק בלוחות ראשונות 

ולוחות שניות.  המעלה של הלוחות שניות התכלית הידיעה שלא נדע שכל אחד יוכל לתפוס את התורה באמונה 

בתכלית הידיעה שלא נדע.  עם  תפנימיות הנכלל פשוטה אנשים נשים וטף תורת העם.  אבל יש גם כן בתורה

ישראל הלך בדרך מלכות תורה שבעל פה תורת משה אבל משה רבינו נשאר במדרגה של הסוד תכלית הידיעה 

בז"א סוד המחשבה. אלו הדברים שאי אפשר להגיד בפה כמו שם ה' יקוק לא כשאני נכתב אני נקרא.   בי"ג מידות 

ד בנגלה בשם אדנ"י ואחד במחשבה בלבד גם כן פעמיים כמו כל המצות.  גם כן ה' הרחמים יש פעמיים יקוק אח

קורא לצדיקים פעמיים משה משה, אברהם אברהם, נוח נוח, שיש מצוה  להתקרב לצדיקים בכל דור.   בעיקר 

ע בהתגלות משיח צריכים לראות שיש שני משיחין ולא אחד.  משיח אחד יש רק לעשות מחלוקת וגם בסוף יגי

לעבודה זרה.  זה הנחש העיקרי המכוון בתיקוני זוהר והגאולה תבוא בלי מלחמה ובשלום בעזרת ה'. עם ישראל 

 לא יוכלו לעשות משיח שהוא לא אמת ולהגיד העם יותר חשוב מאלקים.  ה' הוא אחד רק ה' ולא אחר. 

יש מקום למחלוקת בתורה אבל לא באמונה.  באמונה ה' הוא אחד ואין שני. השאלות על השכינה.  ה' שמו אחד.  

שם ה' אפשר לחלק בשתים יקו ה אחרונה.  ה אחרונה גם כן אפשר לחלק בארבע ארבע עולמות כמבואר 

ת אחרונה נמצאת בעולם בחסידות.  בשלשה ראשונים של שם ה' יש רק שלום.  בהאות אחרון יש מחלוקת האו

הזה מקום שנקרא הרים נפרדים.  כל הר זה דעה ודת אחרת.  יש אפשרות לראות שיש שלום למעלה וזה העצה 

לעשות שלום למטה אבל שלום אמיתי ונצחי יש רק למעלה.  לבנות הבית המקדש בעולם הזה אין נצחיות.  שכתוב 

שלישי נצחי.  אבל שבונים את הבית המקדש מלמטה הבית המקדש יבוא מן השמים יש אפשרות להגיד בית 

אבל פה בעולם הזה אין  יםמעפר וסופו לעפר.  עם ישראל צריכים להיות חזק ושורששלמעלה זה כמו כל בני אדם 

 דבר נצחי.  צריכים לחדש כל דור בדרך פרו ורבו.  ה' ימלך לעולם ועד. 
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ים כתוב, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יהדות לדור החדש הדרך כמוו שהיה ליהודים בזמן שופט

יעשה. לא היה חרם על אור הגנוז.  נשארו נבואה מדור המדבר.  שעושים מלך קשה יותר להעם ללכת ברוחניות 

ברסלב אמר, עולם גשר צר מאד.  שעשו המלכות היה דרך אחד מלכות תורה מכללי כולל ז"א ומלכות.  רבי נחמן 

ר מאד.  מלכות דוד סוכת דוד נפל מהגשר.  אנחנו היום עומדים בחזרה ולומדים מניסיון לעשות שבעל פה גשר צ

יותר טוב בעתיד.  היה חרם על אור הנוז שעשה הגשר אפילו יותר צר.  מזמן שהתגלה הזוהר התגלה אור הגנוז 

ע.  אבל יש אפשרות הגשר הרבה יותר רחב הדרך יותר פתוח.  שיש חופשיות הדת הדרך יותר פתוח לטוב ור

זמן הבית מקדש שהיה רק ימין ושמאל לא היה קול.  אור הגנוז נמצא בלהשני צדדים להתחבר ימין ושמאל לא כמו 

בצד שמאל של משה רבינו רעיא מהימנא מלכות תורה שבעל פה בצד ימין.  היום שמשה רבינו חזר ליהדות להיות 

ה של עם ישראל.  החסידים לקחו בזוהר הקדוש ומנהיגי ראש לישראל יש שלום שלא היה אף פעם בהיסטורי

חסידות הם התפשטות של משה רבינו כל אחד הוא מלך. משה רבינו הוא בקו האמצע ובניו האדמורי"ם הם בקו 

גם היום שרוצים   .הרבים.  הם הלכו לפי הרוב ונפלו בבוץ וצדיק היה יחיד והמשפחה שלו היההאמצע.  יוסף 

הרוב במקום ללכת בדרך של היחיד הרבי מחב"ד מלך המשיח. רוצים ללכת בדרך   

של עם ישראל נתן לנו את הדרך להכניס אור הגנוז ביהדות.  בחטא  תורה חדשה מאתי תצאהזוהר הקדוש ה

העגל נפרדו עם ישראל מאור הגנוז שער החמשים.  התחילו גלות עוד פעם אחרי מתן תורה. הגאולה כבר הגיע 

ע"ה יציאת מצרים, קריעת ים סוף, קבלת התורה.  הזמן הגאולה עוד לא הגיע היה עוד תיקונים על ידי משה רבינו 

לעשות.  משה רבינו שבר את הלוחות.  אור הגנוז משה רבינו ודור המדבר נשארו במדבר.  עם ישראל בהנהלת 

המדבר עדיין נבואה יהושוע נכנסו בארץ ישראל בלי אור הגנוז בדרך של מלכות תורה שבעל פה.  נשאר מדור 

ואור הגנוז עד בית המקדש השני שלא היה נבואה.  אור הגנוז שיך לבינה הלב מבין מלכות עליון.  יהדות הדרך 

של מלכות תחתון למען עם ישראל ולקיים את עם ישראל ולא הדרך של כי מלאה הארץ דעה את ה' הדרך של אור 

כות ה'.  הרחמים באור הגנוז. יש מלך עליון ומלך תחתון. ה' הגנוז דור דעה הדור המדבר.  יש דין ורחמים במל

 ך לעולם ועד.  וימל

אחרי החורבן בית המקדש התחיל להאיר אור הגנוז.  אור הגנוז האור של גאולה נכנסו בעולם בשלב חדש של 

תורה  אלפיים שנה לגאולה.  אור הגנוז האור של תחיית המתים.  הקיום של עם ישראל התורה הקדושה בפרט

שבעל פה.  בלי התורה אין קיום לעם ישראל.  החכמים שמרו על הדרך התורה באלפים שנה של גאולה ולא קיבלו 

את דברי נביאים עכשיו היום רק לעתיד.  הרבי מחב"ד מלך המשיח הדור שביעי של חב"ד הדור אחרון לגלות ודור 

ילו להיות ניגון בלשון לועזי.  אבל בספר הזוהר ראשון לגאולה גזר משיח עכשיו אפילו הכרזת משיח עכשיו התח

הקדוש כתוב על שני משיחין.  התגלה הסוד של גאולה על ידי רבי נחמן סוד של תחיית המתים נ,נח,נחמ,נחמן.  

בעם ישראל עכשיו יש שני משיחין שנפטרו אבל נחשבים כחיים.  אני שנולדתי בשנה ראשונה של הקמת מדינת 

רפואות וישועות על ידי אור הגנוז האספקלריא המאירה בדרך מכשיר חשמלי, בדרך ישראל פתחתי דרך של 

משקפיים רפואיות וטיפול של תנועות עיניים בשימוש גביע.  שעשיתי את המכשיר חשבתי על האור של העיניים 

ר של .  קודם עשיתי מכשיר שעשה אור הגנוז מכשיתההתוועדויובשל הרבי מחב"ד והשפעות של העיניים שלו 

מם שהיה מסתובב במהירות של יותר  –שלשה צדדים פריזם על צד אחד מראה ובשני צדדים האותיות בית 

ר מורגנשטרן יפעמים לדקה.  הפריזם הזה עשה אור הגנוז אור גדול. הלכתי במכשיר להרבי יצחק מא 100מ

זה היה  אדמו"ר חדש בישראל. שאמרו לי בישיבת שער שמים שהוא היה מדע על כל עניינים נסתרים.  היום הוא 

ר אמר לי על המכשיר שזה היה אור אבא כמו תפילין רבינו תם.  אור אבא גם נקרא שנת תשנ"ד.  הרב יצחק מאי

מים התפילין של רבינו תם תחת כיפה לכסות את אור הגנוז.  אחרי לין בראש שאור הגנוז.  יש שלובשים שני תפי

כלי לעזור לחולים לקבל את האור גנוז שלבד היה ריבוי אור ועשה כאב זה היה לי לעשות מכשיר אחרת שיהיה 

ראש.  המכניקה עדינה עשה מכשיר גם כן מגל שהיה מכסה את האור החזק של אור הגנוז לשימוש רפואת הנפש.  

ישראל בשנת תשנ"ד שהכשיר מעגלי צדק יתגלה האספקלריא המאירה לכל לקבלתי המלצה מהרב הראשית 

 גנוז אור אבא.  העולם אור ה

כתוב בזוהר וספרי אריז"ל שאחרי החטא העגל התפרדו אור אבא ואור אמא.  באור אמא מלכות תחתון עם ישראל 

גלי צדק בכל ענכנסו בארץ ישראל.  אור אבא אור הגנוז נשאר במדבר אור למעלה מטבע.  השתמשתי במכשיר מ

את אור הגנוז לעם ישראל והגאולה של מלאה הארץ  העולם בהצלחה.  איך עשיתי את המכשיר רואים איך להביא

דעה את ה'.  קבלתי המלצות מרבנים לפעולות שלי.  בסוף ראיתי שיש גם כן התגנדות לאור הגנוז אור ורפואה 

יבוד שבדרך אור בעם ישראל.  לפי תורה שבעל פה יש חרם על אור הגנוז.  הגאולה לפי תורה שבעל פה לצאת מע
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אור הגנוז.  התנגדות לאור הגנוז נמצא ביהדות מקורי.  ביהדות מקורי אין רשות לאיש  ותתגלמלכיות בלבד ולא ל

לגלות אור הגנוז. בזה היה התנגדות לבעל שם טוב.  הדרך רפואה בתורה שבעל פה על ידי דיבור ותרופות ולא 

 על ידי אור הגנוז. 

.  הזוהר אומר ה' הוא המלך של עם ישראל.  עם ישראל הולך בדעה שיש רק משיח אחד והוא המלך של עם ישראל

השכינה רוצה התגלות בעולם הזה בדרך משיח.  משיח הוא לא ה'.  אבל הדרך להתגלות ה' בעולם בדרך משיח 

גנוז במכשיר שלי היה צריכים לעשות עוד מכשיר תיקון לאור הגנוז גם כן הכדי לגלות אור ששני משיחין.  כמו 

ז בדרך משיח.  קודם אחרי החורבן בית המקדש התגלה את משיח בדרך תחיית הדרך של התגלות אור הגנו

המתים משיח בן יוסף.  האור של משיח בן יוסף בלי משיח בן דוד האור של תהו.  אחר כך היה צריך לעשות תיקון 

למשיח בן  כדי להשלים את התגלות שם ה' בעולם בדרך משיח בן דוד.  ספר הזוהר גם נקרא תיקוני זוהר.  התיקון

שניהם ביחד יש התגלות שם ה' שלום בעולם.  באמצעות השני משיחין יש ליוסף משיח בן דוד שהוא חי וקים.  

התגלות משה רבינו שהוא היה משיח אבל אחרי חטא העגל הוא ירד לבחינת עבד מהבחינת בן. הוא חזר בספר 

מהימנא האור של תחיית המתים.  יש משיח בן הזוהר בבחינת בן בעל תשובה.  האור של משה רבינו בזוהר רעיא 

יוסף האור של יובל אור הגנוז, משיח בן דוד אור של תיקון ומשה רבינו.  המשקפיים רפואיות שעשיתי אחרי 

נקרא בשם מסוה משה.  אור הגנוז קרן אור היה על הפנים של משה רבינו במדבר בפרשת כי ששעשיתי המכשיר 

אות אלף מספר  111ות את האור שהוא היה מדבר לבני ישראל.  מסוה מספר תשא.  הוא לבש את המסוה לכס

.  הצורה של האות אלף היחוד בין שני נקודות עליון ותחתון שהם שני משיחין.  התגלות משה רבינו והשני 111

הר היחוד שלמה שקוראים יב"ק יחוד ה' ואלקים.  בפרשת וישלח יעקב אבינו עבר את נ 112משיחין ביחד מספר 

יבק לגשת לעשו אחיו.  משיח בן יוסף קשור לעשו אור הגנוז.  אבל עד התגלות הרבי מחב"ד מלך המשיח משיח 

 בן יוסף ואור הגנוז היה נחשב לתהו.  האור של הזוהר תיקון לתהו כדי שיהיה ישועות לעם ישראל וגאולה. 

ולא מקבלים את אור הגנוז נסתר בזוהר  יהדות מקורי עדיין לא מקבלים את התיקון של הרבי מחב"ד מלך המשיח

הקדוש.  הם לומדים את הזוהר באמונה פשוטה בדרך של תמים תהיה עם ה' אלקיך.  הדרך של יהדות מקורי 

הדרך של אמונה פשוטה הדרך של הלוחות שניות. בלוחות שניות מחכים כל יום למשיח וגם אומרים אין בין עולם 

כיות בלבד.  הלוחות השניות האור של תורה שבעל פה תורת העם דת העם.  הזה ולימות המשיח אלא שעיבוד מל

האריז"ל קרא לתורה שבעל פה משנה "שפחה" בהקדמה לספר עץ חיים בערך הגלוי של פנימיות  התורה. חב"ד 

ן לומדים רמב"ם יומי וכל ישראל לומדים דף יומי ובישיבות לומדים בעיקר גמרא "כי הם חיינו."  אבל הגיע הזמ

דקנו בדרך הזוהר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.  אין עוד תכלית להגיד לעתיד ילקבל את משיח צ

כמו פעם וללכת בדרך האמת העיקר שנקרא בזוהר תורה שבכתב ללמוד לשמור לעשות כל התורה באור של 

 הגאולה, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. 

ושבים לעשות תשובה על חטא העגל שסבלו כל כך הרבה מנהיגו משה רבינו.  לצערינו הרב עדיין עם ישראל לא ח

משה רבינו הוא הצדיק אמת ורצון שלו רק לאמת ושלום.  עם קשה עורף חושבים שהפתרון לעם ישראל עדיין על 

ידי מלחמה ומשה רבינו ואליהו הנביא אומרים רק שלום ורק אמת בלי מלחמה.  הסכסוך בעולם לא קשור 

באמונה בזוהר הקדוש.  בזוהר הקדוש  התלוי תמלחמת רוחניהיא מה בעמלק כמו פעם, מלחמה בעמלק למלח

תלמידי חכמים הם מאד חשובים אבל אמונה זה יותר חשוב ושלום יותר חשוב.  אי אפשר היום  ההלכה מאד חשוב

ך הזוהר ועל ידי דרך הזה לחיות בלי אור הגנוז כמו פעם בכוח עצמי במלחמה של תורה.  יש רק לקבל משיח בדר

תורה יהיה גם כן לצאת משעיבוד מלכיות.   עם ישראל לא צריכים מלך כמו פעם.  הם צריכים שלום ביניהם ו

. משיח בן יוסף הוא המלך שלום ורחמים של תהו ומשיח בן דוד המלך של ישראל תיקון לתהו.  חדשה מאתי תצא

שני  תורה חדשה מאתי תצאמשיח תיקון לתהו, משיח בן דוד והעולם מקבלים המשיח של תהו ואנחנו מקבלים ה

 משיחין. 

רק דעה אחת רוחני ותורה אחד תורת  נתעם ישראל נכנסו בארץ ישראל בדעה אחד.  כל תורה שבעל פה נות

משה.  במדבר היה שני דעות.  הלוחות ראשונות היה תורה לשני דעות.  הלוחות שניות היה תורה לדעה אחד.  

הדעה של עם ישראל שנכנסו בארץ דעה של אור אמא מלכות כל העבודה תלוי בלימוד התורה וקיום המצות כולל 

עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם "בתוכם יש ונות.  אפילו שכתוב בתורה מצות לעשות בית המקדש ולהקריב קרב

בתוך כל אחד בישראל לא  אתרות ללמוד מתוך כל אחד בישראל צריכים גם להיות הקרבנות.  השכינה נמצפשא

מקדש.  יש אור אלקי הנמצא בתורה.  התורה דבר ה' שנתנו על ידי משה רבינו הנביא הרק בתורה ולא רק בבית 

משה קיבל התורה בסיני. גם כן בהר סיני כל עם ישראל קבלו התורה ישר מהמלך עליון.  הדעה רוחני של  האמת. 



50 
 

מלכות תורה שבעל פה לישראל לעם ישראל בלבד חוץ מהשבע מצות בני נוח.  זה נקרא תורת עם ישראל דת 

את בלב כל בני אדם האור אין יהודי.  אבל יש דעה שני לכל בני אדם ירושה מאדם הראשון בגן עדן השכינה שנמצ

סוף פנימי שנקרא אור אבא.  נביאים קבלו ישר מה' ולא רק על ידי התורה.  הקשר ישר לה' אור אין סוף המקבלים 

בהתבוננות ובתבודדות שייך לכל בני אדם גם נקרא אור הגנוז.  כדי לקבל אור הגנוז צריכים שני משיחין. הדרך  

על ידי התקשרות לצדיק האמת אחרי הסתלקות.  יש כמה סוגים של התקשרות  לפתוח האור אין סוף בלב ונפש

נו שוכני עפר"  ויש מיוחד הצדיק נלהצדיק אחרי הסתלקותו שהוא נמצא בקבר כמו שכתוב בתיקוני זוהר "הקיצו ור

הבחינה  הגדול כמו אליהו הנביא שהוא לא מת ולא נקבר, והצדיק שנקבר וקם בתחייה.  הצדיק שלא מת ולא נקבר

קבר וקם בתחייה משיח בן יוסף.  אחד משיח שייך למנוחה שנקבר וקם, אחד משיח נשל משיח בן דוד, והצדיק ש

דש ענין של גילגול נשמות בספר שער הגילגולים.  בענין ישייך לגילגול נשמות עבודה של נשמה בגוף.  האריז"ל ח

פר שער גילגולים ישוע הנוצרי נקבר בצפת כנגד של צדיק הקם בתחייה הוא לא היה מדבר אפילו הוא אמר בס

השיטה של נוצרים שהוא קם בתחייה.  בתיקוני זוהר יש ענין של תחיית המתים של משה רבינו והאבות על ידי 

"טל " של תחייה.  כל החכמים אומרים על תחיית המתים של טל "לעתיד."  יהדות מקורי מקבלים את העליית 

ומרים פנחס הוא אליהו על ידי גילגול.  האור אין סוף בלב ונפש הענין של נוצרות. אני הנשמה של אליהו הנביא. א

בעבודה של לרפות בני ישראל עשה התגלות אור אין סוף בדרך אספקלריות  שני מארות אחד המקבל והשני 

לחפש .  הרבה חיילים אחרי השרות נוסעים להודו ההמשפיע במכשיר ובמשקפיים רפואיות לרפואה מטראומ

פותח את אור רפואית  הרפואה להטראומה של שרות בצבא.  חרדים מפחדים משרות בצבא.  המורה של מדיטצי

חסר אחד האור אין סוף של רפואה בלב ונפש.  הרפואה לעם קשה  49אור הגנוז לרפואת הנפש. חולה מספר 

 עורף רק על ידי התורה ועקידת יצחק.

 . 
וז שגם נקרא זרע אדם הרוחניות של אדם.  הרוחניות יהודי נקרא בירמיהו זרע יהדות מקורי עדיין כנגד אור הגנ

.  יש תכלית ליהדות מקורי תיקון לתהו. ויש תהו של אור הגנוז.  אמת 52בהמה מספר  52מה.  אליהו מספר הב
אור הגנוז כולל שניהם. אבל יש מקום ליהדות מקורי להיות עבדים לה' בדרך של בהמה אמונה פשוטה.  יש מקום ל

שכבר התפתח את אור הגנוז בעולם בדרך של משיח בן יוסף.  התיקון לתהו התחיל על ידי ספר הזוהר. האריז"ל 
עשה עוד יותר התיקון לתהו. היום בדור שביעי של חב"ד נגמרו התיקון לתהו על ידי הרבי מלך המשיח.  תוצאות 

ודת נוצרי, משיח בן דוד הרבי מחב"ד והרבי מברסלב,  של עבודת ה' של ששת אלפים שנה היום יש משיח בן יוסף 
של עם ישראל כולל שני משיחין.  יהדות מקורי מחכים למשיח כל יום  תורה חדשה מאתי תצאויש הספר הזוהר 

לצאת משעיבוד מלכיות.  יהדות לדור החדש עובדים למען גאולה ולשלום של מלאה הארץ דעה את ה' בדרך 
מחכים לבנות הבית המקדש שבית המקדש יבוא מן השמים.  חב"ד התנועה של משיח בן הזוהר שני משיחין ולא 

דוד ביהדות מקורי עובדים כנגד התבוללות ותיקון לתהו בדרך מלחמה. חסידי נ,נח, תנועה של משיח של גאולה 
רה שבעל פה ושלום בלי מלחמות.  הם השני כרובים שומרים הדרך לגן עדן.  תלמידי חכמים שומרים על הלכה תו

 בדור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה.
הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר בגאולה אחרונה לא יהיה נשאר יהודי אחד בגלות.  יש אפשרות לגאולה שלמה רק 

 שני אור של יהדות האור של יהדות מקורי והאור של יהדות לדור החדש ושני משיחין.הבדרך 
 

 בינה ומלכות
דרך לימוד הקבלה יש שני משיחין.  בדרך לימוד הפשט משיח על פי יש רק משיח אחד.   דרך לימוד הפשטעל פי 

הקשר בין ספירת היסוד ומלכות משיח בן דוד.  המשיח הזה הוא הנשיא בכל דור בא השמש וזרח השמש.  תורה 

טים בל שבעל פה הדרך של יחוד יסוד ומלכות.  בדרך של יסוד ומלכות עם ישראל נפרדת מכל העולם ומשפ

ידעום, בחוקותיהם לא תלכו.  יהדות דת נפרד מכל האומות העולם.  המלך של ישראל הוא היסוד של עם ישראל 

צדיק יסוד עולם.  התורה היסוד של עם ישראל.  משה רבינו הוא יסוד אבא היסוד של היסוד מלכות בקבלת תורה 

"מלכות תורה שבעל פה."  הצדיק הדור הוא  בפתח אליהו, כמו שכתובשבעל פה.  תורה שבעל פה נקרא מלכות 

 היסוד למלכות צדיק יסוד עולם. 

תורה שבכתב ז"א תפארת ומשה רבינו הוא בתפארת.  ז"א בקו האמצע יש תפארת ויסוד.  השני משיחין של עם 

ישראל בתפארת ויסוד של תורה שבכתב ז"א.  החלק של יסוד מלכות של ז"א תורה שבעל פה רחל.  החלק של 

 פארת של ז"א של תורה שבכתב לאה.  ת
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לאה ורחל הם ביחד בתורה שבכתב משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  יש גם כן לאה מקיף על ז"א בספירת הבינה. 

ספירת הבינה המקיף של רחמים בבחינת סוכת רחמים חיים ושלום.  מתוך הסוכה יש לאה ורחל ביחד תורה 

 שבכתב ותורה שבעל פה.  

נוז מקיף של בינה הכתר של עתיק.  המשיחין של תפארת ויסוד הם בכתר של אריך.  ביהדות אין המשיח באור הג

  ל”אריזכמבואר בספרי  אעתיק הכל קשור לתורה שבעל פה מלכות י"א פרצופים עד אריך ונוקב לפרצוף ש

מידות הרחמים.   שלא מצרפים.  בספירת הבינה יש י"ג יםבפירוש של רש"ש.  בינה ומלכות הם שני מלכים נפרד

בז"א יש תשע.  במלכות וביסוד דין שולטת על רחמים.  בתפארת יש שניהם ביחד יסוד ומלכות ותפארת בינה 

 ומלכות בתורה שבכתב.  

משה רבינו הוא מאחד השני מלכים של בינה ומלכות.  הוא ספירת הדעת כולל שני משיחין של בינה ומלכות בספירת 

חד שני יוד למעלה ולמטה.  בתורה שבכתב יש שני דעות בתורה שבעל פה יש רק התפארת כנגד האות אלף המא

 הדעה של יסוד ומלכות אור הגנוז נסתר.  אור הגנוז הספירה של בינה.

השלשה סעודות של שבת כנגד מלכות, ז"א, ועתיק.  בתורה שבעל פה הם תחת הסוכה של עתיק בבחינת אריך 

ליסוד ומלכות רק  הבאור הגנוז רחמים רבים ספירת הבינה לא קשור תורה לא בשמים היא.  יש עתיק נסתר

 לחם מן השמים.ירד לתפארת לבד למשה רבינו שהוא הספירה של תפארת. המ"ן בזכות משה רבינו 

יש משיח בפנימיות עתיק המלכות שעולה לרדל"א שהוא חי וקים כמו הרבי מחב"ד ודוד שמלך קשור לרחל שעולה 

יעקב היה לחתן ברחל. לבן נתן לו לאה. לאה הדרגה של חיצוניות עתיק.  רחל הגדולה כולל .  לאהאמא מלמעלה 

 לאה ורחל קטנה ביחד עתיק ואריך פנימיות עתיק.  

הדרגה של יחוד רחל ולאה עתיק ואריך.  בלוחות השניות היה רק אריך הבית  ובהר סיני הלוחות ראשונות הי

שעושים כלים לתהו כמו שביקש הרבי על ידי ים למשיח כל יום שיבוא.  חרבו אין לנו מלך בישראל מחכנהמקדש 

מחב"ד מלך המשיח אפשר לחבר הלוחות שניות והלוחות ראשונות. הזוהר מחבר שניהם.  תורה שבכתב מחבר 

 ל דעות ה'.  יש שני דעות ושני משיחין רצוא ושוב אורות של תהו בכלים של תיקון.  -שניהם.  א

 הארץ דעה את ה'.  מלאהי כהארץ,   כל והיה ה' למלך על

לספירת הבינה אם הבנים שמחה.  הדרגה של תורה קשור ליסוד ומלכות  ההדרגה של בעלי תשובה קשור

לעמוד.   יםיוכל םקים גמורים אינת נפש.  על זה אומרים בזוהר במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיוומסיר

חכמים עד אריך של יסוד ומלכות. בזוהר יש גאולה ברחמים לבעלי הבעלי תשובה עולים עד עתיק.  תלמידי 

 תשובה.

 

 

 לוחות ראשונות ושניות
 

ו נאנחנו עם ישראל קבלווישלך מידו את הלוחות וישבר אתם. יט -שמות לבהלוחות בידו ומשה רבינו ירד מהר סיני 

. הלוחות ראשונות נכתב באצבע הלוחות שניות.  הלוחות שניות התורה שיש לנו תורה שבעל פה ותורה שבכתב

כך אלקים משא"כ הלוחות שניות על ידי משה רבינו. בראשונות כתוב העשרת הדברות היה חרות על הלוחות ולא 

לוחות שניות.היה ב  

הדרך שלנו של תורה ומצות.  תלמוד תורה כנגד כולם.  יש ביהדות בדרך לוחות זה אפשר להגיד שהלוחות שניות 

לא המדרש העיקר אלה מעשה.  בלוחות שניות החרות  -תלמוד תורה כנגד כולם שוב - .  רצואהשניות רצוא ושוב

בזמן שלומדים תורה.  החרות בלוחות שניות מקבלים על ידי עבודה עמל בתורה. שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.   

ומצות באריך אנפין התורה אין סוף ובעבודה של לימוד התורה אין בזה סוף.  בקבלה אומרים החרות של תורה 

ת נפש. והדרך של מסירהיא ת נפש לתורה.  בכתר יש שני מדרגות הם אריך ועתיק.  אריך ומסיר  
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אי אפשר לדעת מה היה על הלוחות ראשונות אבל יש אפשרות לנחש.  הלוחות ראשונות היה הדרגה של עתיק.  

ות במנחה של שבת יש הדרגה של אריך.  בעתיק יש חרות שאין אחריה גלות.  בתורה ומצות על פי הלוחות שני

ימים עבודה של חול עבודת הבירורים. בלוחות ראשונות יש גאולה ויובל שער נון  ששתרדים לובמוצאי שבת י

עד אריך במנחה של שבת.  בלוחות שניות מחכים למשיח כל יום שיבוא.  בלוחות  שבלוחות שניות יכך ועתיק לא 

הארץ  מלאהראשונות יש שני משיחין עתיק ופנימיות עתיק התגלות שם ה' בעולם והיה ה' למלך על כל הארץ, ו

 דעה את ה'.  

של לוחות ראשונות.  האור בזוהר יש פירוש על כל התורה בדרך סוד.  יש פירוש על הסוד של לוחות שניות והסוד 

של הזוהר כולל השני דרכים של אריך ועתיק.  אבל כתוב בזוהר פרשת פיקודי שלא לערב השני דרכים ביחד.  יש 

בלוחות ראשונות משום אגרא שכרה.  אבל בלוחות ראשונות יש שמחה וגאולה משא"כ  איןמעלה בלוחות שניות ש

לוחות שניות תורה של אים היום.  יש אנשים שייכים ליהדות בדרך בלוחות שניות.  השני דרכים בעבודת ה' נמצ

 ומצות כפשוטה הרוב של עם ישראל ויש שייכים לדרך של לוחות ראשונות רזי דרזין.

     

 תיקון לתהו ובהו
ראשון למעשה בראשית: והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני הכתוב ביום 

ר אלקים יהי אור ויהי אור.המים  ויאמ  

שני סוגים של אור יהי אור ויהי אור.  בהר סיני למחלות חשך תהו ובהו יש מצב של חשך של תהו ובהו והרפואה 

פסקו זהומתן. ובקבלת התורה כל החולים התרפאו שהם קבלו את השני אור ביחד כנגד החשך של תהו ובהו 

רבינו שבר את הלוחות ראשונות וה' נתן לעם ישראל לוחות הזוהמה לישראל.  משה  ההעגל חזר אהחטאחרי 

שניות של אור אחד לרפואה לחשך של תהו ובהו.  עם ישראל קבלו את הלוחות שניות תורה שבכתב ותורה שבעל 

פה ואמרו נעשה ונשמע.  אבל הלוחות שניות היה אור רפואה לחלק אחד מהחשך של בני אדם החשך של בהו 

.  הרפואה לחשך של בהו היה תורה ומצות הדרך לעשות דירה בתחתונים לה' יתברך ונשארו החשך של תהו

בארץ ישראל.  התיקון לבהו היה מצות מעשיות.  בדרך התורה לא היה לעם ישראל זמן לבטלה בתורה של בעל 

כל החשכת בהו.  תיקון לפה היה שמירת הזמן, שמירת הלשון, שמירת הברית   

רו את החשך של תהו יבארץ ישראל ועשו מלכות ישראל ובנו את הבית המקדש הגב אבל אחרי עם ישראל נכנסו

חלק בשני התמרא שחורה ועצבות בנפש ישראל.  העם לא היה שמח ובזמן שלמה המלך כבר התחילו העם ל

ממשלות יהודה ושומרון.  בלוחות השניות לא היה רפואה למחלה וחשך של תהו רק החשך של בהו ביטול זמן 

ת בחיים לעשות דירה לה' יתברך בתחתונים.  ותכלי  

צה חירות שלא היה ובמחלת חשך של תהו יש חלל פנוי בלב בני אדם שצריכים אור ושמחה.  הלב שלהם ר

תורה חדשה מאתי במלכות ה' בארץ ישראל בזמן הבית המקדש.  החריבו השני בתי מקדשות. הנביאים קראו ל

י דעות שני אור.  החכמים לא היה אפשרות לשנות את התורה של משה ורפואה לתהו שנ ותשיש גם כן אור תצא

 רבינו להוסיף האור של תורה של תיקון לתהו.  

המחלה של תהו התפשט והתגבר בכל העולם לכל בני אדם וגרם שנוים בכל בעולם ובני אדם עשו דת לתיקון 

יושבים בגלות בין העמים והתורה התיקון  ורפואה להחשך של תהו ובהו בעיקר מוסלם ונוצרות.  עכשיו עם ישראל

שנה בדרך  900לחשך של בהו לתת לכל העולם כולל השבע מצות בני נוח.  עם ישראל היה אפשרות לחיות 

 מלאההתורה עד שהתגברו החשך של תהו.  התיקון לתהו על ידי תחיית המתים של צדיקים וספר הזוהר עד כי 

קון לתהו סוף לכל המלחמות יש אפשרות לבנות את הבית המקדש הארץ דעה את ה' בב"א.  אחרי שיש התי

 בב"א.    

 תם וחכם בזוהר סוד הגאולה
רבי נחמן מברסלב בסיפורי מעשיות יש סיפור בשם תם וחכם. בזוהר בסוף פרשת תרומה יש סיפור דומה ל

 הקדמה לספרא דצניעותא ובזה יש הסוד של כל הזוהר והדרך לגאולה.
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לשון הזוהר:  משל לבן אדם שהיה דיורו בין ההרים ולא ידע בדיורי עיר.  הוא זרע חיטים ואכל חיטים בעצמם.  ב

יום אחד נכנס לעיר הגישו לו לחם טוב.  הבן אדם שאל למה עשו לחם?  הם אמרו לו לאכול. אכל וטעם מאד לחכו.  

שנילושו בשמן.  הוא טעם מהם ושאל ממה הם  מה זה עשו? הם ענו לו חיטים.  אח"כ נתנו לו חלותמהוא שאל 

עשו?  הם ענו לו חיטים.  הוא אמר ודאי אני הבעלים שכל אלו.  אני אוכל העיקר מכל אלו חיטה.  מפני אותה דעה, 

מעולים שיוצאים מאותו כלל.המעידוני עולם לא ידע ונאבדו ממנו, כך מי שתופס הכלל ולא ידע בכל העידונים   

החכמות אף על פי כן הוא היה שמח.  החיים שלו היה מהתמימות ופשיטות רוחניים. יש התם לא ידע מכל 

ומתפללים בסידור רש"ש אבל הם לא יודעים את הכלל ואין להם  ל”אריזשלומדים כל התורה ש"ס ופוסקים וספרי 

ם את הפרט .  בזה רואים החשיבות של לימוד הזוהר.  על ידי כל הספרים ביהדות תופסי"תםה"השמחה שיש ל

והוא לא שאל שאלות והיה שמח.  עכשיו שהוא גם יודע מהפרט לחם, וכו יש  "תם"ולא הכלל דומה לחיטה שאכל ה

 לו שמחה גדולה יותר שהוא יודע הכלל ופרט.  אבל יש יהודים עדיין חיים בעצבות אפילו שלומדים כל התורה.

וד של משיח. עם ישראל היודעים ולומדים כל התורה בזוהר יש הסוד של יובל שנקרא רזי דרזין מעורב בפרדס הס

הקדושה יש הפרט ופרטי פרטיים.  בלי הזוהר אין גאולה אין משיח.  בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים.  

הכלל הרחמים שבתורה הסוד י"ג מידות הרחמים כולל הפרט וכלל הסוד של פנימיות עתיק משיח בן דוד כולל 

  משיח בן יוסף. 

לא בדרך של סיגופים. וב את כל התורה הקדושה.  והגאולה של עם ישראל לא הדרך לחזור חוץ מישוב ולעז

הגאולה של עם ישראל ללמוד הזוהר הקדוש.  הזוהר הקדוש הסוד של פנימיות עתיק שכולל שני משיחין. זה לא 

שמעון בר יוחאי.גאולה ביום אחד אבל שממשיכים ללמוד את הזוהר יבוא הגאולה כהבטחת רבי   

ה' על ידי לימוד הזוהר את  ההארץ דע מלאהלפני שבונים את הבית המקדש קודם צריכים לקיים את הנבואה, כי 

 הקדוש. לא בכוח, ולא בחיל כי אם ברוחי אמר ה'.          

   

 

 יחוד חיך אור של הגאולה
זה החיך שלמות הכל נמצא. ובגין כך ם: בוכתוב בזוהר פרשה משפטים: בהאי חיך שלמותא דכלא אשתכח.  תרג

ם: ומשום כך כל אותיות שהן בזה המקום, שלמות נראית וכל אתון דאינון בהאי אתר, שלימותא אתחזיא בהו. תרג

 בהם.  

בינה -חכמה ה-עתיקא קדישא בתר ח-כל אות יש פירוש בזוהר. אלהיחוד של חיך מתחיל בגרון באותיות אחי"ע  

ותיות אחי"ע קשור לאלפים שנה לתורה.שבעים פנים לתורה.  א-ע  

 אותיות חיך גיכ"ק קשור לאלפים שנה לגאולה.  כל אות ביחוד גרון אחי"ע מאירים באות של חיך גיכ"ק.

ג  אלף עתיקא קדישא של תורה מאיר בתוך אות גימל בחיך לשון של הזוהר מאלף נהיר לגמי"ל קשור לגמילת -א

על ה'.   חסד שכר טוב לצדיקים כתיב אז תתענג  

י חכמה הכל סתום ביו"ד שהיא חכמה חכמת התורה שבעל פה לחכמת הקבלה אות ח לאות יו"ד-ח  

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד עשר מתוך עשר  –כ  ה מאיר לכ"ף מקום של יובל נמשך מאימא שנקרא קרן היובל -ה

 כולל עשרים.  

"י משיח בן דוד כולל משיח בן יוסף פנימיות עתיק ק בלשון הזוהר משבעים פנים למאה להוסיף חב"ד לחג"ת נה-ע

 האור של ספר הזוהר וחסידות.

ת חסדים.  כל תורה והוראה:  האלפים שנה לתורה האור של אחי"ע מאיר ומאחד באלפים שנה לגאולה גיכ"ק גמיל

ורה. ת חסדים אין תורה.  יש גמילת חסד אפילו גבוה מתורה. גמילת החסדים השלמות התוגמילעמה שאין   
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תורת נסתר ספר הזוהר התורה של רחמים וגמילת חסד, בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים. הזוהר בא 

לתת שלמות לתורה.  הזוהר בא לתת תענוג והמתקה לתורה.  השני משיחים קשורים ליובל שער חמשים ולתת 

שכתוב ובדעת מו שנקרא תפארת כ חב"ד חכמה בינה ודעת נשמע ותורה.  על זה כתוב דעת גנוזה בפי המלך

הארץ דעה את ה' בב"א.  מלאהו.  הגאולה כי מלאהחדרים י  

  

    

קיעה ותרועהת  
יש בתורה שני קולות לעורר בני ישראל לתשובה הם תקיעה ותרועה.  תרועה כנגד קול דממה דקה ותקיעה כנגד 

.  השני קולות של שופר כנגד השני שמות צעקה.  כתוב על תקיעה ותרועה,  עלה אלקים בתרועה, ה' בקול שופר

 אלקים ושם ארבע אותיות יקוק.  הם שני דרכים בעבודת ה'.

כמו קרב אל ה' בדרך השמות ה' וגם כן בדרך מצוה של שופר.  יש עבודת ה' למטה למעלה בדרך תרועה התיש ל

קוק( בתפלה ודברי תורה בקול עלה אלקים בתרועה על ידי התבוננות חכמה בינה ודעת,  ויש עבודת ה' )י שכתוב

צעקה בפה.  יש אפשרות לחבר שניהם  בדרך כוונות.  בדרך צעקה עבודת ה' באמונה פשוטה מקרבים לה' )יקוק( 

בתורה ותפלה אבל שם ה' של עצמות יקוק אי אפשר לדעת ונקרא בשם אדנ"י. בדרך תקיעה ה' כל זמן רחוק 

תפלה.  בהדרך עבודת ה' של תרועה בקול דממה דקה קול פנימי אפילו שמקרבים בדרך צעקה דברי תורה ודברי 

גם כן לא מגיעים לעצמות רק בדרגה של אלקים.  אלקים גמטריא הטבע ובפנימיות של כל אחד בישראל בטבע 

שלו נמצא הקדוש ב"ה בשם אלקים.  אבל בדרך תקיעה בקול צעקה דברי תורה ודברי תפלה מחברים לעצמות 

ה הטעם שבתקיעה כתוב יקוק להגיד קרוב לעצמות.  בדרך שם אדנ"י.  ז  

אי אפשר יקוק ה' שם יש ניגון פנימי שעל ידי זה עולים לאלקים הכל בשם תרועה.  כתוב ה' הוא אלקים אפילו 

.לדעת הוא נמצא בעולם הזה בשם אלקים.  הוא גם כן נמצא בעולם הזה בשם אדנ"י על ידי תורה ותפלה    

כתוב בתוכם.  יש בית המקדש בתוך כל אחד אלא כתוב בתורה עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.  לא כתוב בתוכו 

בתוך הלב אלקים ה' הוא אלקים.  גם כן ה'  תישראל והדרך להתגלות הבית המקדש פרטי על ידי תרועה שנמצאמ

לות והתורות עולים ומכוונים יתפיקוק עצמותו יתברך נמצא בעולם בבית המקדש בירושלים במקום המקדש וכל ה

לות לה' )יקוק( ולהבית המקדש מקום המקדש בקול צעקה.ילחבר התפ  

משה רבינו הנביא האמת נתן לישראל שני תורות תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  בתורה שבעל פה המצות 

לו בירושלים בדרך תקיעה דברי תורה ודברי תפלה ומעשה המצות לעבוד הקדוש ב"ה הבורא עולם המקום ש

ובשמים אבינו שבשמים.  אבל יש גם כן בתורה שבכתב קול תרועה שייך למקדש פרטי של כל אחד ואחד 

וטף, ותרועה ליחידים שהשכינה נמצא בתוך כל  , נשיםישראל.  התקיעה מאחדת את עם ישראל נשים, אנשיםמ

ול דממה דקה כשנקרא בזוהר. אחד ואחד בישראל אבל צריכים להתגלות את השכינה על ידי קול תרועה ק  

העיקר לעם ישראל בדרך התורה הקול תקיעה שייך לכל ישראל תורה שבעל פה עבודת ה' באמונה פשוטה.  אבל 

לחשוב ו.  יש אפשרות לטעות ל”אריזליחידי סגולה יש גם כן קול תרועה לימוד פנימיות התורה זוהר חסידות וספרי 

ערוך הארבע אמות של הלכה.  יש גם כן המצוה של וידעת היום והשבת  שיש רק קול אחד תקיעה ביהדות השלחן

אל לבבך כי ה' הוא אלקים לדעת את ה' בתורה שבכתב ובתוך תורה שבכתב יש גם כן תורה שבעל פה ושני 

 קולות תקיעה צעקה ותרועה קול דממה דקה. מתוך השני קולות תקיעה ותרועה יש הסוד ה' ליראיו. 

נקרא בשם מלך העולם בתקיעה עם ישראל הם עבדים למלך בורא עולם.  בתרועה יש  בתקיעה הקדוש ב"ה

בדרך זה בשם אלקים לצרף להדרך של  גילויהתקשרות למלך שהוא גם כן אבא ועם ישראל הם בנים לה'.  אבל ה

בשם תקיעה כדי לדעת ה' הוא  אלקים בשמים ועל הארץ אין עוד שהוא נמצא בשמים בשם אדנ"י יקוק ובארץ 

ישראל. ה' הוא אלקים. מאלקים בתוך כל אחד   

זה גם קשור לשני משיחין ובדרך התגלות שני משיחין יש אפשרות לכל העולם לדעת ה' הוא אלקים לקטן וגדול 

שכתוב בירמיהו פרק לא.   יש משיח כנגד תרועה ויש משיח כנגד תקיעה ותרועה בתורה שבכתב שכולל שני מו כ

להיות אמת הצדיק האמת ובאמת יש תקיעה ותרועה. ך למשיח שאין לו שני דעות. משיח צרידעות. אין מקום 
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נפרד משיח בן יוסף במשיח של תרועה לבד ותקיעה לבד נקרא משיח שקר.  אבל יש מקום להתגלות שני משיחין 

שמבואר שיחין ומשיח בן דוד כדי לתת לכל בני אדם אפשרות להתקרב לעצמות יקוק שכולל תרועה ותקיעה שני מ

   ”יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ומשיח שכולל שניהם."בלשון של רבינו בשיחות הר"ן ומדויק 

ביהדות העיקר קול התקיעה אבל יש גם כן קול תרועה.  גם כן אפילו שיש שני משיחין העיקר לעם ישראל משיח בן 

נעשה באמונה פשוטה. אבל גם כן קבלנו את  דוד שאנחנו עבדים לה' בדרך תורה שבעל פה וקבלנו התורה בדרך

תורה שבכתב בדרך נעשה ונשמע שכולל תקיעה ותרועה ויש מצוה וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא 

 אלקים.  השני אורות אבא ואמא תקיעה ותרועה מופיע בתורה בכל המצות לא רק במצוה של שופר. 

תכלת ולבן שהם רבי נחמן והרבי מחב"ד.  רק חסר  ציציתחוטי  כבר יש התגלות השני משיחין של עם ישראל כנגד

 קבלת משיח לעם ישראל ולכל העולם למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד ולעשות תשובה ושלום. 

משה אמת ותורתו אמת. תורה שבכתב שייך לכל בני אדם ולהכיר הגדלות של משה רבינו שהוא הנביא של כל בני 

נו בה' ובמשה עבדו.ייאמאדם. ו  

 

 

שיםישער חמ  
א,"לכבוד הרב מורגנשטרן שליט  

על מה שכתבת שהעבודה שלנו לחבר את כל היחודים של עסמ"ב להגיע למלכות הגנוזה ברדל"א אמצעות של 

שכתוב הרמב"ם "המלך כפי אות ם מרובע כנגד מקוה של שבועות וקבלת עול בדרגה גבוה יותר משער נון.  

להחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה וכו לא הגיד שאנחנו הולכים בחזרה להפוך בלשון  המשיח עתיד

 של הרבי מהר"ש מחב"ד ללכת לכתחילה עריבער.  וזה היסוד של הזוהר והגאולה של הזוהר.  

לא  רך עליה שירד אדם וחוה מדרגה של גן עדן בבחינת אדם לבחינתוצלעץ הדעת היה ירידה  אכמו שאמרת החט

אדם בלשון הקבלה מ"ה )אדם( וב"ן לא אדם.  בדרך הזה היה אפשרות להגיע לדרגה גבוה יותר מגן עדן ס"ג וע"ב 

שורש הכל בס"ג.  היחוד בזוהר של שני משיחין הומלכות גנוזה ברדל"א.  על זה אמר האפטא רב פרשת שמיני 

 ל”האריזב"י יחוד של עץ הדעת ועץ החיים.  היחוד של תורה שבכתב כולל שני דעות מ"ה וב"ן.  על זה אמר הרש

ר מלכות דוד ליושנה ולומדים רק משנה וגמרא ים שרוצים לחזאותבהקדמה לעץ חיים צעק עד מתי ונתן תוכחה ל

בלי פנימיות התורה.  הוא אמר שהם לומדים מעץ הדעת טוב ורע איסור והיתר בבחינת שפחה. לימוד משנה 

למעלה רק על ידי פנימיות התורה.  יש תורה של העולם העץ הדעת עולם עשיה  וגמרא הם חשובים אבל לא עולים

תניא אין נגלה שאין נסתר ואין נסתר שאין בבבחינת רחל ויש תורה של העץ החיים בבחינת לאה על זה כתוב 

 נגלה. 

ון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.  קודם ששבפרק ל"ג קול  גילהירמיהו הנביא בפרק ל"א נתן הדרך להגאולה ש

לכל יש לנו אבלות ציון קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה.  דרגה שניה: כי אחרי שובי נחמתי 

ואחרי הודעי ספקתי.......... הבן יקיר לי אפרים התגלות משיח בן יוסף.  דרגה ג: כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה 

משיח בן דוד ורשב"י דרגה ד: הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה תסובב גבר ...... 

..... זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם .... נתתי את תורתי  תורה חדשה מאתי תצא

עו אותי למקטנם ועד בקרבם ..... והייתי להם לאלקים....... ולא ילמדו עוד איש את רעהו.....דעו את ה' כולם יד

 גדולם.

העולם חייבים להתאחד בית ישראל ובית יהודה ושני משיחין יוסף ודוד והתכלית החדשה שלום עולמי. יש בית 

לעם ישראל.   תורה חדשה מאתי תצאישראל ובית יהודה שהם ישראל ויעקב והתגלות היחוד הזה בספר הזוהר 

מסוה משה מסוה אותיות אלף בבחינת פלא. בפירוש הסולם במז היחוד של השני משיחין על ידי משה רבינו מרו

 בזוהר כתוב שורק חיריק חולם גם כן הצורה של אלף. 
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אנחנו לומדים השבוע פרשת בהר: ויש שמיטה ויובל.  יש שבת ויום השמיני של מילה מל ה' אלקיך את לבבך.  יש 

וסף בחינת יובל.  שלומדים פנימיות התורה אפשר תוך חותם ויש משיח בן יבשני שבתות כנגד השני משיחין חותם 

 לראות הגיע זמן גאולתכם ולקבל את הבחינה של מלכות הגנוזה ברדל"א בחג השבועות.  

נשמתן. ב"אנכי" היה  הדרגה הכי גבוה של מלכות הגנוזה ברדל"א ברגע אחד "אנכי". פרחהאת  גילהבמתן תורה 

הגיע משה רבינו שבר את הלוחות.  מתחילים מחדש בדרך הלוחות כולל זכור ושמור בדיבור אחד. הגאולה לא 

אלפים שנה  ששתשניות לעם ישראל לבד.  ירמיהו הגיע להגיד מה יהיה לעתיד אחרי חורבן בית הגאולה של 

 אלפים שנה לגאולה כמבואר בתיקוני זוהר. 

יא ירמיהו והאמת כתוב בזוהר ר העטרה ליושנה הטעות של הראשונים ולא לפי הנביחזהלהגיד שהתכלית שלנו ל

ליהודים ובתורה שבכתב.  ירידה צריך עליה והגלות בשביל הגאולה של הזוהר בלי  תורה חדשה מאתי תצא

שעשינו בעבר לא שייכים לעתיד. בעבר עשינו מלחמות שפיכת דמים ויש היום לבטל הארבע  ותמלחמות.  העביר

מפני את החיים  תאת המורדים.  רק הקדוש ב"ה יש רשות לקחת דמים ורשות למלך להרג ומיתות בית דין ושפיכ

שלוט העץ החיים על העץ הדעת ובעץ החיים יש רק חיים.  לבוא ישהוא נתן לנו את החיים. לעתיד   

יש שני תורות תורה של העץ החיים ותורה של העץ הדעת ושניהם הם בבחינת חיים רק שהעץ החיים שולטת על 

ובבת גבר.  על ידי זה אפשר להגיע למלכות )לא אדם( גנוזה ברדל"א )אדם העליון( העץ הדעת בבחינת נקבה ס

 קרוב לעצמות.  

הכל על ידי לימוד פנימיות התורה לא בכוח ולא בחיל כי אם ברוחי אמר ה'.  כדי להגיע להתכלית השלמות צריכים 

   ת דמים ממש.ולבטל הארבע מיתות בית דין בכל עבירה חוץ מהעבירה של שפיכ

 ל"ג בעומר שמח

 דןד וקסלמן

        

 

 שמע ישראל ומלך המשיח
 נתבליקוטי תורה של הבעל תניא פרשת חוקת בקשר לענין של פרה אדומה: ואזי אתהפכא חשוכא לנהורא ומבחי

ע מתעלה החיות לשרשה - שם נעשה שם  

מתעלים לשרשן ב"עין" רבתי כתוב בהגהות של הצמק צדק: והיינו כמ"ש בפע"ח שם רפ"ח ניצוצין ושם ב"ן והם 

 שם דס"ג ועיין מ"ש בפ, וישלח סד"ה ויאבק איש

שהאפטא רב אמר בפרשת  אמיתיזה מה בדיוק שאמרנו בקשר לעלות את שם ב"ן לשם ס"ג  בשם ס"ג יש שלום 

שמיני ס"ג השרש לכל )האפטא רב היה שלשלת של הבעל שם טוב במזיבש : הבעל שם טוב היה שני נכדים הרבי 

הבעל שם טוב. אחרי שנפטר שנה אחרי  12אפרים הם היו במזיבוש  בתקופה של מחנה ך ממזבוש ודגל ברו

שנה.  היה סיכסוך בין הרבי ברוך והבעל תניא(  12אפרים היה האפטא רב במזיבוש מחנה נפטר הדגל ש  

ור ליעקב אבינו בין שם בן ושם ס"ג יש שם מ"ה.  כתוב שמע ישראל בין שם בן ושם ס"ג שהוא שם ישראל קש

יחוד ה' ואלקים שם שלם.  יעקב בשם ב"ן וישראל בשם ס"ג.  כדי להגיע  112שעבר את מעבר יבק יבק מספר 

עין של שמע עין רבתא שנמצא בשם מ"ה.  שמה יש מאבק גדול אבל -לשרש שלנו בשם ס"ג צריכים לעבור את ה

ועתיק.  שמע  ךיש עין פתוח ועין סגור שהם אריבלי לעשות מאבק אין גאולה.  המאבק על הסוד של עין רבתא. 

הארץ.   בכל עצומות העין. עין ה' אל לראיו.  עין ה' משוטטים  ותסגורניים ישראל אומרים בעי  

.  בזה אין המאבק אבל יש עמל.  המאבק על ידי ל”האריזהכל בשכל הבנה והשגה של הכתבים של  ל”אריזבלימוד 

בשם ס"ג שיש שני משיח כנגד אריך ועתיק.  כתוב ' אמיתי.  הזוהר חסידות שמגיעים לשם ס"ג יחוד ה  

ק.  אבשני לא היה מאבק ואח"כ רק ארבע אמות של הלכה.  בהתגלות עתיק התחילו המהבזמן הבית המקדש 

עת לעשות לה' הפרו תורתך.  לה'  כמו שכתובנפש של אריך ועתיק התוספת  מסירותאצלנו העיקר יראת שמים 
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באריך שם בן.  יש שעוזבים יהדות ונכנסים בפרד"ס ולא חוזרים.  אבל יש שלא עולים לשם ס"ג כלל  לעתיק תורתך

משכים את הגלות ולא מקבלים משיח. הבעל תניא אמר "אני לא רוצה הגן עדן שלך"   הגן עדן מש בעיהוזה גם 

גלות עתיק "שלא בה"עין" רבתא של שמע ישראל בשם מ"ה מספר אדם.  על זה אמר הרשב"י באדרא בהת

ך עליה וצרללעשות פסל"  התכלית השלמה ליהודי לא כמו הגוים אנחנו עולים לשם ס"ג.  על זה אומרים ירידה 

שאר בשם ב"ן לבד.  הבשם מ"ה אדם בגן עדן עולם יצירה לשם ב"ן בעולם עשיה כדי לעלות לשם ס"ג ולא ל  

אי חב"ד.  ההבדל בין יעת שלם וגם היה כל הנשהרבי מלך המשיח הוא לא כמו כל הצדיקים.  הרבי יש לו ד

חסידים ומתנגדים שיש ענין בחסידות של מאבק. יש עתיק ואריך.  אפשר ללמוד כל הקבלה באור ישר אבל בלי 

בהקדמה לעץ חיים על למדנים  ל”האריזאור חוזר ובלי מאבק חסר באות אלף של גאולה ויש גלות.  על זה צעק 

את המאבק רצוא ושוב תיקון פרה אדומה. אבל הוא גם קרא לביאת משיח בן  ועש שלא היה להם דעת שלם ולא

 דוד. 

יש שמחכים למשיח לעשות פרה אדומה כדי לטהר מטמא מת אבל החסידים עושים התיקון של פרה אדומה על 

 ידי לימוד החסידות.  ומה יעזור לעשות פרה אדומה גשמיות בלי הפרה אדומה רוחני. 

לגני.  צריכים מאבק להפוך את שם ב"ן לשם ס"ג המתקת  יואתהפכה כמדובר במאמר באת פיאאתכעבודה שלנו 

והכל אפשר  א”שליטהדינים.  כדי לעשות פרה אדומה צריכים משיח שנגמרו הבירורים.  היום יש לנו משיח הרבי 

 לעשות לעבור את מעבר יבק להכניס בעם ישראל חיים טובים ולשלום.

שלומדים  אלונוי בתורה. אבל ליאמר: יש אנשים שרוצים להשאר בגלות.  הם אומרים אין שהרבי הרבה פעמים 

 הזוהר יודעים השנוי "עת לעשות לה' הפרו תורתך."

  

 שלמה המלך והשני משיחין
.  הוא ידע הסודות של התורה ישעיהוה' במבואר בנביא  ה אתהארץ דע מלאהשלמה המלך היה דעת של ה' כי 

 תשלם ה' הוא אלקים בשמים וממעל ועל הארץ אין עוד.  אבל לכל עם ישראל התורה אמר וסוד של שם ה'

ות לנו ולבננו. היה להם אמונה פשוטה בבורא עולם.להנסתרות לה' אלקינו והנג  

לעם ישראל היה לקבל את התורה באמונה פשוטה הנשואין שעשה ה' לישראל.  לא היה להם החרות שהיה 

נפש על מלכות ה' בישראל  מסירותעת את ה' עתיק ואריך ביחד.  לעם ישראל היה לתת לשלמה המלך על ידי לד

ולעשות דירה לה' בתחתונים על ידי תורה ומצות.  תורה שבעל פה לא נתן להם החרות שהיה למלך שלמה.  

ם מחכים כל יו ופלגש ולא העם. היה לשמלה המלך רשות לקבל השני משיחין וכל העם היבהמלך היה מותר 

לעם ישראל ולקבל את  יםוט על כל העולם וכל העמים יהיה משעובדלשיבוא נצחון לעם ישראל שעם ישראל יש

 השבע מצות בני נוח. הבית המקדש שבנה שלמה היה בית תפלה לכל העמים.

ן השני משיחיסוד של היה פלגשות השני זונות  .שני זונותטיפל בשלמה המלך  ל”אריזעל זה כתוב בזוהר ובספרי 

שכתוב בזוהר שייך לגאולה וליובל דרור לארץ כמו שכתוב בתורה.  הם היו הסוד של לדעת את ה'.  לדעת את ה' 

עם ישראל היה חיילים של המלך וקבלו באמונה פשוטה דבר ה' תורה ללא היה לכל ישראל בזמן מלכות דוד.  

החוקים ומשפטים של המלכות ה'  שבעל פה.  לא היה לעם ישראל לדעת את ה' רק לדעת את התורה שבעל פה

שכתוב אין עני אלה מו כפלגש רוחני ולקיים את המצות באמונה פשוטה. הדעת של ה' הסוד של חרות גאולה פרטי 

 בדעת.  

לשתים ישראל ויהודה.  לא היה הלבנה בשלמותה כמו בזמן  הוהתחלק ההמלכות נפלנפטר אחרי שלמה המלך 

שלמה המלך. אבל הבית המקדש עמד לעוד ארבע מאות שנה עד שנחרב.  נביאים בזמן בית המקדש ראשון אמרו 

הארץ דעת ה', והיה ה' למלך על כל הארץ.  הדעת ה' שהיה לשלמה המלך של השני משיחין  מלאהעל העתיד, כי 

לשלמה המלך השני משיחין היה דוד אביו ומשה רבינו כנגד דעת תחתון ודעת עליון אספקלריא   יהיה לכל העולם.

מאירה ואספקלריא המאירה.  דוד המלך היה אספקלריא שאיני מאירה מלכות ומשה רבינו היה אספקלריא  השאינ

 המאירה זעיר אנפין.  



58 
 

בזמן שלמה המלך היה אסור לגלות את הסוד של השני משיחין והסודות של אור הגנוז.   זה היה המנהג בישראל 

הזוהר כתוב החרם על אור הגנוז היה עד אלף בלכל הדורות עד התגלות הזוהר הקדוש לפני שמונה מאות שנה. 

הגנוז הספר הזוהר וכל הקבלה.מצוה לגלות את האור  ל”האריזשנה אחרי החורבן בית המקדש.  היום אמר   

"ד שניהם חיים לנצח.  עדיין עם באת השני משיחין של עם ישראל רבי נחמן מברסלב והרבי מח גילהבדור האחרון 

ות ולהקים מלכות יישראל כמו בזמן שלמה המלך לעבוד לנצחון של עם ישראל על כל הגוים לצאת משעיבוד מלכ

היה פרטי לשלמה המלך ופרטי לכל אחד בישראל זוכים לדעת הסוד השני יושנה. הגאולה של השני משיחין לדוד 

משיחין השני זונות שהיה לשלמה המלך שביחד מגיעים לדעת את ה' הסוד של ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל 

הארץ דעה את ה' כמים  מלאההארץ אין עוד, הייחוד של דעת תחתון ודעת עליון, שמע ישראל וברוך שם כבוד, כי 

יחין יתקיים משה שכתוב בתהלים ע"ב "יפרח בימיו צדיק ורוב משכסים את הים.  על ידי הדעת והייחוד של השני מ

 שלום עד בלי ירח.  וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. 

ישראל בב"א םאדם ולכל עבן השלום שהיה לשלמה המלך יהיה לכל   

 

רשות היחיד –רשות הרבים   
ת אספקלריא המאירה יות היחיד ורשות הרבים.  גם כן ברוחניות יש שני רשות לשבת רשויויש שני רשו

מאירה כנגד השני סוגי תפילין תפילין של ראש ותפילין של יד, שבת תחתון ושבת עליון.   הואספקלריא שאינ  

יותר גבוה הן יוסף והאחים של יוסף היה כנגד חילוקי דעות ברוחניות.  יוסף הנשמה יבפרשת וישב המחלוקת ב

בדרגה של אספקלריא המאירה והאחים היה בדרגה של אספקלריא שאיני מאירה.  בחלום של יוסף השמש והירח 

חד עשר כוכבים משתחווים לי כנגד התגלות האספקלריא המאירה יוסף לעתיד. השמש גם כן בדרגה של או

יש נקודה ביוסף אפילו גדולה אספקלריא מאירה בבחינת יעקב בבחינת משה רבינו היה גם כן משתחווה ליוסף. 

 יותר מיעקב ומשה רבינו.

במאמרים של הרבי מחב"ד מלך המשיח הוא כתב הדרגה של תפילין של ראש קשור לאתהפכה ותפילין של יד 

אתכפיא. בזוהר כתוב בקשר להשני משיחין אחד הבחינה של בינה והשני הבחינה יחוד ז"א ומלכות.  פעמים 

 החלקים יוסף ויהודה כנגד ז"א ומלכות אבל שניהם בדרגה של אספקלריא שאינהמלכות דוד מחולקת בשני 

 מאירה מלכות.  האור של בינה גבוה מאד בדרגה של שמיני מל ה' אלקיך את לבבך מילה של הקדוש ב"ה.

רחוק: יש שלום בעולמות תחתונים קרוב ועולמות עליונים רחוק.  לקרוב ולת הפסוק שלום שלום אהזוהר מפורש 

ז"א ומלכות קרוב בינה רחוק.  יש אספקלריא המאירה הבחינה של רשות הרבים,  יש האספקלריא המאירה 

מאירה בבחינת מלכות.   הריא שאינלברשות היחיד כנגד ז"א קשור לאספק  

גם כן בפרשת וישלח יעקב אבינו היה משתחוה לעשו. בליקוטי תורה של הבעל תניא כתוב שיש בעשו הבחינה של 

ילו גבוה מתיקון אבל לא ברשות היחיד ברשות הרבים בעולם של קליפה.תהו אפ  

דינים קשים כמבואר בספרי חן.  בינה יש גם כן רחמים פשוטים ואין בזה סתירה.  הדרגה של יוסף בה בינה יש 

 בחלום היה בדרגה של בינה אספקלריא המאירה שיש הכוח של תהו בבחינת מקיף.

ות ברוחניות. הם לא רוצים לקבל שיש רשות שבינה עומדת לבד ויל שיש שני רשהאחים של יוסף לא רוצים לקב

נפרד מז"א ומלכות.  בזוהר כתוב שיש שני משיח כנגד הצורה של אות אלף אחד למעלה כנגד בינה ואחד למטה 

 כנגד מלכות.  הקו באמצע יעקב ומשה רבינו.  באמת יש שני משיח.  הזוהר הספר של אמת.

יהודי אתכפיא שכתוב כד אתכפיא ס"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכל העולמות.  אבל יש כן הבחינה העיקר עבודה ל

שלמה של עם ישראל אתכפיא ואתהפכה הכל ברשות היחיד אבל השל אתהפכה שבא אחרי אתכפיא.  העבודה 

כן דרגה של אתהפכה עומדת לבד ברשות הרבים כנגד טלית כולי תכלת.   םיש ג  

 ל”אריזמאירה כנגד שני משיח.  אבל בספרי  האינששויות אספקלריא המאירה ואספקלריא הזוהר מקבלת שני ר

יש רשות אחד רשות היחיד. הדרך הזה היה הדרך של תורה שבעל פה שיש רק לחשוב על עם יהודי וכל העולם 

אתי  יאמיתמת.  גם כן זה הדרך המחשבה של ספר התניא.  אבל הבעל שם טוב קבל הוראות בגן עדן ממשיח 
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)רשות הרבים( להגיד לחשוב על שני רשויות רשות היחיד ורשות הרבים שניהם צהיפוצו מעינותיך חושמר, לכ

 חשובים להגאולה ולקבלת משיח.  

ורה המצות ולהפך להכניס תלא שומר שהרבי מחב"ד מלך המשיח בטל את הדרך הישן שלא לחשוב על יהודים 

החשיבות של הפצת השבע מצות בני נוח.  לפי הרבי מלך המשיח יש  אותם ברשות היחיד.  הוא אמר גם כן על

לעם ישראל גם כן לחשוב על העולם בעיקר על החשיבות של שלום בעולם ולא רק על מלכות בית דוד. שהוא שלח 

תן חשיבות להרשות הרבים ולא רק להרשות היחיד כמו ושליחים למקומות רחוקים בכל העולם הוא היה גם כן נ

יותר בדרך של הזוהר והבעל שם טוב.   ל”האריזניא והבעל ת  

כדי לחבר עליון ותחתון יחוד עליון ויחוד תחתון שמע ישראל וברוך שם כבוד אתכפיא ואתהפכה יש גם כן להכיר 

שיש עשו והמקיף של תהו ברוחניות אתהפכה בלי אתכפיא.  ואחרי זה לחבר שניהם ביחד אתכפיא ואתהפכה 

חיד.  יש רחמים שעומד לבד ספירת הבינה נפרדת מז"א ומלכות.  על זה היה החלום של בעבודת ה' ברשות הי

 יוסף שיגיע זמן לעתיד להכיר שיש שני רשויות חשובים רשות היחיד ורשות הרבים.

בכל הארץ ללמוד הזוהר ופרסמות  יםהרבי מחב"ד מלך המשיח אמר ללמוד פנימיות התורה ואמר לעשות פלק

 עשה אתכפיא בפירוש שלו על הזוהר מקובלת לכל החכמים.  אבל האמת מה שכתוב בזוהר ל”האריזהקדוש.  

קשה להם לקבל.היה   

מאירה, תהו ותיקון כנגד השני  ההעבודה העליונה של עם ישראל לחבר אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינ

יקוק בי"ג מידות הרחמים. יקוק זה גם עצמות וגם מידת הרחמים. מותש  

גם זה קשור לארץ ישראל שיש בארץ ישראל השני בחינות של עליון ותחתון.  הדרך לשלום בארץ קשור 

 להתחברות ארץ ישראל ועם ישראל להזוהר.    

  

 

 

 

 צמצום והחלל
א”שליטמכתב להרב מורגנשטרן,   

 

לאין סוף.  התורה ת דעתי על מה שכתבת בקשר להצמצום והחלל יש להבין בענינים הנ"ל יש ריבוי דעות ולעני

 הלומדים לקטן ולגדול אפילו שהתורה היא נצחית תורת ה' ותורה שבכתב כולל כל הסודות גם כן כתוב על חמש

 חומשי תורה "בן חמש למקרא."  

עה".  אפשר גם כן יה' אחד אבל כתוב בפתח אליהו "ולא בחשבון יד ויש מחשבה שמקבלים את הבורא כפשוט

 ומקבל לפני בריאת העולמות שהם ה' ושכינתו.  כל הבריאה התחברות בן ה' ושכנתלהגיד שיש שתים משפיע ו

את החלל והחלל היה חלק שלו.  אם כן מות וחיים הם אחד בעולם  אוזהו התחברות תמידי ונצחי.  אם כן ה' לא בר

 האמת משפיע ומקבל.  

של מילה בראשית ב ראשית שהם  יש חיים ויש מות החלל אבל בתורת אמת הם אחד.  בזה אפשר להגיד תרגום

 ה' ושכינתו חיים ומות זכר ונקבה.  

הם עולמות לא שייכים ליהודים. ליהודים יש ארבע עולמות והעיקר עולם  שרוקה הר"י גילבקשר לעולמות ש

אצילות שיש רק מבחינה של עבד ה' משיח בן דוד הרבי מחב"ד חי וקים.  הכל התחילו בעשיה ונמשכו באצילות 

 לדרגה.   מדרגה
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העולמות למעלה מאצילות שייכים לדרכים אחרים רוחני מיהדות בבחינת מקיף אבל הדרך של יהדות הוא פנימי.  

את הקו פנימי של ב"ן שעולים בע"ב ולא בעולמות של א"ק.  עולם אצילות  גילהבדרך הרב חיים ויטל  ל”האריז

לבת זוג שלו למתנה.  שמה יש הבית המקדש וכל העולם של בן של הקדוש ב"ה מקום של השמחה שלו שהוא נתן 

 ארץ ישראל. ונשמות ישראל 

  דוד וקסלמן

 צלם ודמות
כתוב בתורה, ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.  כתוב, ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא 

 ו את הארץ.   מלאהורבו ואתו זכר ונקבה ברא אתם. גם כתוב, ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו 

 יש צלם ויש דמות יש זכר ונקבה.  יש צלם בחינת זכר ודמות בחינת נקבה.  יש צלם אלקים ויש זכר ונקבה.

 יש דרגות צלם לבד וצלם ודמות ביחד זכר ונקבה אדם וחוה.  

זכר ונקבה.   יש בעולם הזה נשמה כלליות הצלם כללי נצחי בחינת אדם עליון.  באדם התחתון יש צלם ודמות

יש גם כן בחינת נקבה בצלם כללי שנקרא עטרת היסוד בקבלה.  יש נקבה הבת זוג של אדם. אדם שאפשר 

. האדם אבזכר ונקבה שני פלגי דגופ לחחתהתחתון יש נשמה וגוף.  חוה החלק של הגוף של אדם התחתון הגוף מ

התחתון הדמות של אדם העליון ויש לו זכר אדם העליון הצלם אלקים.  אדם מהתחתון הוא חלק אלקי ממעל חלק 

אדם וחוה יש שני נשמות זכר ונקבה למקושרים לאדם העליון הצלם אלקים.   תונקבה. אדם וחוה הם נשמה אח

 וגוף אחד.

 ו.  ששתבגן עדן הם היו מקושרים לאדם העליון כתוב ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתב

היו בגן עדן הם היו מקושרים לאדם העליון הצלם אלקים בגן עדן.  על ידי הדמות אדם יש זכר ונקבה.  שהם 

 נה ממנוקר לחוה והיא אכלה מעץ הדעת בשוגג ונתיהמעשה של אכילה מהעץ הדעת אדם ידע את חוה.  הנחש ש

רמאות הנחש והוא עשה את זה  העץ הדעת ברצון משא"כ חוה על ידימהעץ הדעת לאכול לבעלה. אדם אכל מ

לעשות דירה בתחתונים.  הוא כבר ראה שזה היה הרצון של ה'.  יש מחלוקת האם הם חטאו  או ירדו ברצון 

באכילת עץ הדעת.  ירדו בודאי שהם יצאו מגן עדן חטאו יש ספק שירידה צריך עליה.  בדרך שהם אכלו מהעץ 

וגם על ידי הזוהר  ך עליה גם שהם עשו משפחות בני תורהוצרלהדעת ואח"כ עם ישראל קבלו התורה ירידה 

, רצה הקדוש ב"ה לזכות את ישראל כמו שכתובהארץ דעת ה' ובית המקדש השלישי  מלאההקדוש הגיע הזמן ש

להגיד שהם ירדו מגן עדן עולם יצירה שם מ"ה לעולם עשיה שם ב"ן.   ותוהרבה להם תורה ומצות. גם כן יש אפשר

 מ"ה וב"ן ושם ע"ב.  בביאת משיח ועל ידי ספר הזוהר עולים לשם ס"ג יחוד

לפי האדמו"ר הזקן הבעל תניא הצלם אלקים הנצחיות של אדם וחוה לא ירדו ולא יצאו מגן עדן רק הדמות זכר 

הארץ דעת ה', וגם  מלאהך עליה גם בדרך של משיח כי יונקבה אדם וחוה כדי לקיים המצוה פרו ורבו.  ירידה צר

 שהרבה להם זכויות של תורה ומצות ושכר מצוה בעולם הבא, וגם על ידי תחיית המתים.

עולם הזה העולם של העץ הדעת טוב ורע.  המקום של גן עדן נסתר וגם העולמות עליונים למעלה מגן עדן.  

ם וחוה בגן עדן.  בצלם אלקים יש בצלם אלקים.  כולם בני אד ואבל כל בני אדם נברא תיהודים יש דמות מיוחדל

 רק אחד ולמעלה מהצלם אלקים יש יקוק.  

קבה אדם וחוה. אבל חלק מהנשמה נשארו בגן עדן נהדמות ירד לעולם הזה אחרי שהם אכלו מעץ הדעת זכר ו

בני  קשור להצלם אלקים.  הם עסקו בפרו ורבו והיה להם ילדים טובים ורעים.  הילדים הטובים ביותר הם היהודים

אברהם בני יצחק ובני יעקב.  יש גם כן בני ישמעאל ובני עשו.  בדמות יש חילוקים צדיקים ורשעים.  הצלם אלקים 

לכל בני אדם אבל עולם הזה נמצא בחושך וגן עדן נמצא בגלות. הקדוש ב"ה נמצא בגלות בעולם הזה הבורא  ךשיי

 עולם.

משפחה הטובה ביותר בעולם הזה ולתת להם התורה היהודים ה' השלמה היה קודם שיקח ההדרך להגאולה 

התורה ולקיים המצות.  יש גם גן החלק של את תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  התפקיד של היהודים ללמוד 

התורה פנימיות התורה שעוד לא התגלו עד לימות המשיח שהתחילו בהתגלות הזוהר. אחרי מתן תורה דור 
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ארץ ישראל הנסתרות לעם ישראל נכנסו שחיים כמו בגן עדן דור דעה.  בזמן המדבר ידעו מפנימיות התורה והיה 

ן תורה שבעל פה ותורה י, הנסתרות לה' הנגלות לנו ולבננו." יש הבדל בכמו שכתובלא היה חשוב כמו הנגלות 

בכתב.  בתורה שבעל פה עם ישראל קבלו את העול מלכות שמים בדרך נעשה לבד.  בתורה שבכתב נעשה 

מו ונשמע.  החיים בארץ ישראל היה בתורה שבעל פה העיקר רחל עקרת הבית ורחל נקרא תורה שבעל פה כ

 שכתוב בפתח אליהו "מלכות תורה שבעל פה".  

הנסתרות לה' בעיקר הסוד של צלם אלקים ונגלות לנו שייך לדמות ועולם עשיה.  בצלם אלקים כל בני אדם הם 

יש חילוקים בני ישמעאל, בני עשו, ובני יעקב עם יהודי.  בדרך תורה שבעל פה אחד כולם מאדם הראשון.  בדמות 

יש אפשרות לשמור על היחוס הדמות מיוחדת של עם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב.  בתורה שבכתב יש שני 

דעות הדעה שיש צלם אלקים לכל בני אדם, והדרך של תורה שבעל פה תורה של עם ישראל עם יהודי עם נפרד 

בכתב יש הנסתרות של צלם אלקים וגן עדן ורק על ידי תורה שבעל פה יש שמכל העמים ומכל בני אדם.  בתורה 

 אפשרות לקיים את העם יהודי ודמות יהודי עד ביאת משיח צדקינו.  

תקנות כנגד  ולימוד סודות התורה יש סכנה לקיום של עם ישראל ובעיקר הסוד של הצלם אלקים.  הסנהדרין עש

וד הסוד.  בדרך לימוד הסוד קשור לתורה שבכתב יש סכנה לקיום העם בגלות.  עם ישראל לא למדו סודות לימ

התורה אלף שנה אחרי החורבן בית המקדש רק למדו וידעו מהארבע אמות של הלכה.  תורה שבעל פה היה 

על פה הארבע אמות של קיים על ידי תורה שבנשאר וכל דור אבל העם בהקיום של העם בגלות.  היה התבוללות 

 הלכה.  

עשה פירוש על הזוהר בדרך  ל”האריזהיום גם כן אחרי התגלות הזוהר הקיום העם בדרך תורה שבעל פה.  

שהלימוד של קבלה לא יגרום סכנה לקיום העם יהודי בגלות.  משה רבינו נתן לעם ישראל תורה שבעל פה 

ות של הדרך עבודת ה' בסוף התבוללו בגוים.  יש סכנה במטרה לקיום העם בגלות.  הצדוקים שעשו תקנות לשנ

 לעם ישראל לשנות את הדרך של תורה שבעל פה.  

 ונפש בריאהשלמה יש גם כן סכנה לעם ישראל בתורה שבעל פה לנפש יהודים.  בתורה שבעל פה אין שמחה 

גאולה שנקרא יובל.  תורה .  בתורה שבעל פה יש רק עבד ואין בן.  בן קשור לסודות התורה שיש שמחה וושלמה

ביסורים, ארץ ישראל קנה ביסורים, עולם הבא קנה ביסורים. על רחל עקרת הבית והדרך תורה שבעל פה  יתקננ

כתוב ירמיהו, כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה." בתורה שבעל יש בכיות 

 קוע בסטרא דא בכיה תקוע בסטרא דא.  בזוהר, חדוה ת כמו שכתובבסודות התורה יש חדוה 

אלפים שנה.  כתוב בי"ג עיקרי אמונה של רמבם, אני מאמין באמונה  ששתל כה שהדרך למשיח מאד ארוך נסיע

שלמה בביאת המשיח.  ביאת המשיח של רמבם בדרך של תורה שבעל פה עני רוכב על חמור.  בדרך הסוד הדרך 

אבל לשנות הדרך של יהדות הדרך של רחל אי אפשר ואסור בלי לסכן  למשיח כרוכב על סוס הרבה יותר מהר. 

 את קיום העם.  

ריך לכל דבר עת להתגלות משיח וזה כבר הגיע בדור שביעי של חב"ד על ידי הרבי מחב"ד מלך אאבל יש ת

וארץ  דרכים בחוץ לארץההמשיח הנה הנה משיח בא, אמן.  אין סכנה לקיום העם להפוך התחזקות ליהודים בכל 

זוהר שהוא הישראל, לא דתי ודתי, וגם חרדי. המשיח הציוני של תורה של בעל פה עוד לא הגיע רק המשיח של 

 חי וקים כמו דוד המלך יעקב אבינו ואליהו הנביא.

הרבי אמר הרבה פעמים אנחנו בדור אחרון של גלות ודור ראשון לגאולה להגיד שענין היום "תמים תהיה אם ה' 

ג על העתיד וקיום העם לעתיד רק על הדור הזה והכל יסתדר. עדיין תורה שבעל פה חשוב ולימוד ולדאאלקיך" ולא 

משיח  ל”אריזהרמב"ם אבל יש היום לא כמו פעם החשיבות של לימוד פנימיות התורה הזוהר חסידות וספרי 

 וגאולה.

והר כתוב על שני משיחין משא"כ בדרך חסידות הגיע השני תנועות משיחי של חב"ד וברסלב נ,נח לא במקרא. בז

 יש רק המשיח הציוני ועדיין מחכים לו. תורה שבעל פהב

יש תורת חן דיק האמת צדיקי אמת שלא רק יודעים הלכה שגם יודעים נסתר. באמת להצהיום יש חשיבות 

 חשיבות לצלם אלקים לפי תורה שבכתב ולא רק לדמות בתורה שבעל פה. 
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תכלת באור קבלה ציצית  
תכלת בחוץ  ציציתתכלת.  לפני הרבה שנים היה רק אדמו"ר רדזינר לבש את  ציציתהיום קצת אנ"ש לובשים 

דג חלזון  שלהסוד סובלים שתכלת בעיקר אצל חסידי ברסלב.  יש פוסקים  ציציתלארץ.  היום התחילו ללבוש 

תכלת.   .  יש אומרים אפילו שיש לנו הסוד חלזון אין לנו כוח לפועל ענין שלונשכח  

.  יש בתורה שני דעות רוחניות אור אבא ואור אמא.  ל”אריזתכלת כמבואר בזוהר ובספרי  ציציתודאי יש סודות ל

כנגד זה יש שלובשים שני תפילין ביחד כנגד רש"י אור אמא ורבינו תם אור אבא.  הגר"א אמר שאין צריך ללבוש 

בית יוסף יש רק צריך לתפילין אחד השני תפילין.  לפי  שני תפילין מספיק ברש"י בלבד.  המנהג חסידים ללבוש

אמר אלו ואלו דברי אלקים חיים.   ל”האריזולובשים שניהם לפי סופק בין רש"י ורבינו תם.    

כללי לבנים כנגד אור אמא.   ציציתו ציציתת יש אור אבא ואור אמא. תכלת כנגד האורות אור אבא ביגם כן בציצ

ויוצאים במצוה בתפילין של רש"י לבד גם כן יש אפשרות לקיים המצוה של ארבע כנפות כמו שעיקר תפילין רש"י 

בלי תכלת.  בתורה כתוב הכנף פתיל תכלת אעפ"כ לפי כל הפוסקים יש אפשרות לקיים התחייבות של  ציציתב

ת בלי חוט תכלת. תכלת יש מקום בתורה כנגד אור אבא אבל העיקר בתורה אור אמא.יציצ  

קראים הדור המדבר דור דעה אכלו נכותב בספרים שלו שדור המדבר היה חי באור אבא אור גבוה מאד.   ל”האריז

הכבוד. העבודת ה' של דור המדבר קשה להבין  יננמהמן, לא החליפו בגדים, שתו מבאר מרים, ישבו תחת הע

נשאי ישראל כולם ראשי  אבל הם עסקו בעולם המחשבה שלא שייכים ביום.  משה רבינו שלח לראות הארץ אנשים

בני ישראל הם.  מכל המרגלים רק יהושוע וכלב קיימו את השליחות של משה רבינו שצריך.  הדור המדבר נשארו 

במדבר והילדים שלהם נכנסו לארץ ישראל.  בארץ ישראל היה הדרך של אור אמא תורה שבעל פה הסוד האור 

אל ולא אהרן.  התורה מודה על המציאות של אור אבא אבל אבא נשארו במדבר.  משה רבינו לא נכנסו לארץ ישר

משה מסיני לפי אור אמא.  להלכה   

כללי בלי צבע לבנים שאור אבא כנגד דור המדבר ועם ישראל שנכנסו  ציציתכנגד אור אבא טפל ללציצית תכלת 

ושוע.  בעשרת דור המדבר נכנסו וכבשו את ארץ ישראל על ידי יהובארץ ישראל השאירו באור אבא במדבר 

שהוצאתי אתכם מארץ אשר ת כתוב אני ה' יארץ מצרים.  גם בציצמהדברות כתוב אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 

מצרים.  נשארו בעם ישראל את יציאת מצרים בזכרון בלבד  כמו שכתוב חיוב אדם לראות אל עצמו כאילו הוא יצא 

 ממצרים. 

שים חירות ומצוה לספר על יציאת מצרים.  ירים.  בחג הפסח מרגבאור אבא ניכר יציאת מצרים גאולה מארץ מצ

שעוסקים בסוד  אלומרת שוקו את עם ישראל בארץ ישראל.  הזוהר איהדור המדבר עסקו בסודות התורה שלא עס

 התורה נקראים בנים למקום.  אור אמא עם ישראל נקראים עבדים למקום עובדי ה' באמונה פשוטה. 

בתורה שלא נותנים החכמים חשיבות כולל לימוד סוד התורה. החשיבות נותנים לארבע  יש דברים מותר וחיוב

אמות של הלכה.  בארבע אמות של הלכה לא חיוב תכלת היום.  גם יש שאומרים לא חיוב ללמוד קבלה.  משא"כ 

קיום במדבר העיקר היה סוד התורה והפשט היה טפל לסוד. אבל בארץ ישראל העיקר היה קיום המלכות.  ב

 וד חכם עדיף מנביא.  החכמים עשיהמלכות העיקר הארבע אמות של הלכה ואפילו נבואה טפל לפשט.  כתוב תלמ

שצריך לקיום העם עד לא היה עוד נביאים בעם ישראל בבית שני.  נבואה יש סכנה לקיום העם שאפשר מה כל 

בוא נביא להגיד שהקדוש ב"ה רוצה עם ישראל לשנות את התורה. נביא אין לו רשות לשנות את התורה לפי שי

ויש הספרים שלהם בנס הצילו הספרים  תורה חדשה מאתי תצאהלכה.  אפילו עם ישראל קבלו נביאים שאמרו על 

והר בזמן סירמיהו היה בבית שלהם שהיה להם הרבה מתנגדים.  יש שאומרים מלך מנשה הרג את ישעיה הנביא ו

 חרבן הבית.

ובדרך כלל חרדים לובשים בגדים שחור ולבן.  תכלת האור של חירות כנגד  ציציתגם כן היה התנגדות לתכלת ב

 אור אבא ועל אור אמא כתוב אשר קדשנו במצותיו וצונו.  

קראים עבדים וקוראים ה' בשם כתוב בתיקוני זוהר יש שכינה תחתון ושכינה עליון.  בשכינה תחתון עם ישראל נ

אדנ"י.  העיקר בשכינה תחתון יראת שמים.  בשכינה עליון העיקר אהבה ה' וקוראים יקוק בשם יקוק בקשר לשם 

 םנמחקין ברמב"ם יקוק נקרא בשם אדנ"י וגם כן שם אקיק לא מהשבעה שמות שאינ םאקיק.  בשמות שאינ
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אקיק אשר אקיק ושם יקוק נפרד משם אדנ"י.  בי"ג מידות נמחקין.  בכסף משנה כתוב שיש ברייתא כולל שם 

הרחמים בפרשה כי תשא יש פעמים יקוק. במידת הרחמים בפרשת שלח יש יקוק פעם אחד הדרך של אור אמא 

 במידת הדין ואור אבא במידת הרחמים.

ומרה אפילו אמר אלו ואלו דברי אלקים חיים אבל בזמן הבית והמלכות היה הדרך של אור אמא לח ל”האריז

 החידושים של אור אבא היה נחשב כעבודה זרה וחיוב מיתה. 

לחיות על ארבע אמות של הלכה בכל הדורות אבל זה לא היה חיים ממש.  הוסיפו את תכלת יוכל עם ישראל היה 

 בדור הזה עם ישראל רוצים גם שמחה וגם רחמים.  מספיק לגלות צריכים גאולה עכשיו.

הכי גבוה. בהעשרת הדברות ראשון היה אור הייחוד ות הדרך כולל אור אבא ואור אמא לה היה צריך להייתחלכ

אבא ואור אמא ביחד זכור ושומר בדבור אחד.  אבל בגלל הערב רב העולם לא היה מוכן לקבל את הלוחות 

ראשונות.  משה רבינו שבר את הלוחות ועשה לוחות בדרך אור אמא נפרדת מאור אבא.  בעשרת הדברות 

ר לא כולל זכור.  האדמו"ר מסאטמר רבינו יואל ומר אבל שמור את יום השבת.  זכור כולל שמוניות כתוב שהש

 מור שבת חיוב מיתה.ששאמר בדברי יואל "זכור" גם שייך לאומות העולם.  גוי 

אור אמא של תורה שבעל פה נפרדת לגמרי מהאומות העולם וזה האור שבחר משה רבינו בשביל עם ישראל 

הדרך של אור  לחמות כנגדמן מהזנס בארץ ישראל לעשות דירה בתחתונים.  בזמן הבית והמלכות היה כל לנכ

 בין תומכים באור אבא ואור אמא, מלחמה של פלגש בגבעהלפני הקמת המלכות היה בזמן שופטים  .אמא לבד

 ציציתתנגדות לתכלת בהיה מחלוקת בן הצדוקים והפרושים.  היום יש ה  ,מלכות יהודההעשרה שבטים פרשו מ

 .ל”האריזאפילו בברסלב שרבי נחמן אמר שלא ללבוש תכלת וגם 

.  אבל אחרי התגלות הרבי מחב"ד וסבא רבי ישראל ל”אריזשל  ציציתהדרך למשיח בן דוד בלי תכלת הטלית ו

ת ושל תכלת שכבר הגיע השני משיחין של הזוהר)לפי עני ציציתורשב"י יש מקום ללבוש  ל”האריזנ,נח קשורים ל

 דעתי(. 

של תכלת גם  ציציתלא רק שאין  ל”אריז.  בטלית של ל”אריזבטלית  אתהפכהו אתכפיאגם כן רואים את הענין של 

.  יש חסידים שלובשים טלית שיש כתר ויש ל”אריזכתר.  חסידי חב"ד לובשים טלית של  ל”אריזכן אין בטלית של 

גם כן בטלית.  קרח חלק על תורת משה רבינו רצה לשנות הלכה ואמר  ציציתנשים שלובשים תכלת לא רק בא

לעשות טלית בלי  אתכפיאהדרך .  מזה רואים שיש גבול לתכלת העיקר לבן.  אבל ציציתמ הורטטלית כולו תכלת פ

יש  . אח"כה ואתהפכה בדרך אתכפיא בתחילהדרך להביא את משיח צדקינו  .תכלת ובלי כתר על הטלית

   כמנהג היום. שיש תכלת וטלית שיש כתר ותכלת ציציתאתהפכה 

         

גאולה לעם ישראל –פנימיות עתיק   
שכתוב "לא עשה כן לכל גוי".  הגאולה של פנימיות עתיק שייך מו יש גאולה לעם ישראל על ידי פנימיות עתיק כ

נסת ישראל.  הרבי לוי יצחק מברדישוב ע"ה אמר שיש כנסת לכולכל אחד מישראל ולא שייך רק למלך המשיח 

וז"א שייך ליוסף לבד היחידה.וכל עם ישראל .  כנסת ישראל כנגד יהודה לבד ישראל וז"א לא רק כנסת ישראל  

הגאולה של פנימיות עתיק זה לא רק שייך למלך המשיח הרבי מחב"ד ולא רק שייך לדוד המלך, רבי שמעון בר 

זה הגאולה של כל אחד בישראל שנקרא בשם יהודי בשם ישורון.   .ל”אריזיוחאי, ו  

כמו שיש גאולה לכל יהודים יש גם כן גאולה לכל העמים וכל בני אדם.  הגאולה של כל בני אדם קשור לאדם 

הראשון בגן עדן.  הגאולה לעם ישראל קשור למשה רבינו ומלך המשיח הרבי מחב"ד פנימיות עתיק.  הגוים אין 

פנימיות עתיק רק יהודים.  הגוים יש גאולה על ידי משיח אחד ועם ישראל על ידי שני משיחין משיח בן יוסף  להם

ומשיח בן דוד.  בפנימיות עתיק יש שני משיחין כנגד ז"א ומלכות.  להגוים הגאולה על ידי ז"א בלבד.  אין להגוים 

עם ישראל.  הם לא חיובים בפנימיות עתיק  תורה שבעל פה שיש לעם ישראל.  הם לא קבלו התורה שקבלו את

ומספיק להם רק חיצוניות עתיק בלי כל הפרטיים שיש בפנימיות עתיק.  אין להגוים גאולה שלמה.  הם לא חיובים 

 לבנות את הבית המקדש.
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פנימיות העתיק קשור לכל העולמות עשיה, יצירה, בריאה ואצילות כנגד הארבע לשונות של גאולה.  הגאולה של 

חיצוניות עתיק משיח אחד שיש להגוים יש גאולה בעולמות בי"ע ולא באצילות.  רק אצל עם ישראל יש הגאולה של 

ולה בחג הסוכות לכל העמים אבל שמיני אצילות. על הגאולה של אצילות כתוב שמיני עצרת תהיה לכם.  יש גא

 עצרת תהיה לכם לעם ישראל לבד.  

עם ישראל נקראים עבדים לה' ולא האומות העולם.  יש להגוים לקבל חירות בהגאולה של חיצוניות עתיק על ידי 

ידי  ז"א מידת הרחמים אבל הם לא נקראים מלכות של הקדוש ב"ה.  עם ישראל יש גם כן גאולה על ידי ז"א ועל

מלכות.  יש לעם ישראל שני תורות תורה שבעל פה ותורה שבכתב. עם ישראל נקראים כנסת ישראל.  לא כל 

שכתוב השמש יוצאים מנרתיקה הצדיקים כמו האומות העולם יקבלו גאולה. החלק שנשאר להם שרפים בהשמש 

ף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם נהנים בו והרשעים זדונים בו, כתוב בעובדיה, יהיה בית יעקב אש, ובית יוס

 ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר.  

כנס בגאולה של פנימיות עתיק ולצאת מהגלות להוסיף אלף לגולה האות אלף הגאולה ההגיע הזמן לעם ישראל ל

הזוהר.  על של פנימיות עתיק כולל שני משיחין ועל ידי משה רבינו.  הגאולה של פנימיות עתיק הגאולה של 

ברחמים.  השני גאולות של חיצוניות ופנימיות עתיק  אהגאולה של הזוהר כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלות

 שניהם ברחמים. הרשעים מקבלים דין על ידי ה' בקץ הימים.

 הכתרת הרבי מחב"ד כמלך המשיח זה רק התחלה.  יש לכל אחד לקבל את הנקודה של גאולה של פנימיות עתיק

 על ידי קיום תורה ומצות ועל ידי לימוד פנימיות התורה.

להכיר שיש הבדל בין עם ישראל וכל האומות העולם ולתת לנו לבנות את הבית המקדש בית תפלה  אומותיש ל

 לכל העמים.  

 

 פנימיות עתיק משיח בן דוד של הזוהר
ייך לגאולה ליובל שער חמשים ועתיק ותחיית בזוהר משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  משיח בן יוסף ש יןיש שני משיח

המתים.  ביהדות יובל, ארץ ישראל,גאולה קשורים לכנסת ישראל עם ישראל .  יובל שנת חמשים שכל העבדים 

יוצאים לחירות, ארץ ישראל הגשמי הבית לעם ישראל, גאולה משיעבוד מלכיות.  ביהדות אין תחיית המתים עד 

הדות לא נכנסים בתחום רוחני הכל בעולם הזה התחתון תורה לא בשמים היא.  גם יבסוף העולם האלף השביעי.  

 רמב"ם לא בשמים היא.  הכן משיח ביהדות כמבואר להלכות מלכים של 

לפי תורה שבכתב יש שני רשויות רוחניים הם הרוחניות של דור המדבר והרוחניות של עם ישראל שנכנסו לארץ.  

ן ועבד של הקדוש ב"ה.  בן הוא אחרי גאולה ועבד הוא לפני גאולה.  השני תחומים השני בחינות רוחניות כנגד ב

ברוחניות חשובים בדרישה לדעת את ה'.  כדי לדעת את ה' צריכים לדעת שניהם.  עבד לבד ובן לבד הם לא 

 מספיק.  

החולים שים פרחה נשמתם יבתחיית המתים יש גאולה כמו במתן תורה שעם ישראל קבלו התורה ביום חמ

התרפאו.  היו להם תחיית המתים.  הדור המדבר היו חי על המדרגה של תחייה המדרגה של עתיק שער חמשים.  

הדרך של תורה דוקא הדרך של לוחות שניות היה הדרך של עבד לה' דרך אחרת מהדרך של הדור המדבר בחינת 

 בן.  

הדרך של אמא  ל”האריזהזה שקוראים בספרי  הדרך רוחניות של עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל אפילו שהדרך 

נפש והכתר של אמא נקרא אריך.  האור  מסירותבערך הדרך של הדור המדבר אבא. בדרך של אמא עבד העיקר 

של אבא בחינת בן שמחה ותענוג בה' עד התפשטות הגשמיות.  בהדרך של אמא עבד אין התפשטות הגשמיות.  

ביסורים תורה ביסורים ועולם  יתקננהתפשטות הגשמיות ארץ ישראל נפש אריך אין  מסירותבהדרך של אמא 

הבא ביסורים הכל במרירות.  כל מה שכתוב על רחל בספר ירמיהו: פרק לא רחל מבכה על בניה.  על לאה כתוב 

"אם הבנים שמחה"  הזוהר מפורש את רחל מבכה על בניה שהיא לא נקברה עם בעלה אין איש ביחד איתה.  

 יות עתיק ל"ב נתיבות החכמה לרחל ועתיק שער נון גאולה ללאה.  אריך ופנימ
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ביהדות אנחנו מחכים למשיח בכל יום שיבוא.  העיקר השתוקקות למשיח בלשון של דוד שמלך עד מתי.  רחל 

שים ינפש אריך.  שמרג מסירותהשתוקקות למשיח מהרגשה של התרחקות מבעלה וגאולה ושמחח הכל בבחינת 

שים הכאב של רחל שבעלה אין עמה כבר קרוב למשיח אבל כמה קרוב אתה עדיין יגיע ומרגשמשיח עוד לא ה

 אי אפשר למשיח בן דוד להגיד שהוא משיח אפילו שהוא יודע שהוא משיח.   אתרחוק.  מסיבה הז

אריך ועתיק הם שני הפכים ברוחניות ולא מחברים רק על ידי השלישי שמכריע בניהם והוא משה רבינו רעיא 

הימנא וחסידך כמבואר בהמאמר של הרבי מלך המשיח במאמר של ערב חנוכה שנת תשכ"ו יש שלשה דרגות מ

צדיק ישר וחסיד.  ההמשכה שעל ידי העבודה דחסידים מפנימיות עתיק.  משיח בן דוד עבד ה' כמו משה רבינו 

וחה.  הדרך של תורה הדרך הם מנלודה בלי הפסק תלמידי חכמים אין זמן בתורה ועבהשנקרא בתורה עבד ה' כל 

הגיע.  כמה  לאאין בעלה המשיח והגאולה עדיין גאולה אבל כמו רחל לנפש השתוקקות למשיח ו מסירותשל אריך 

קרוב הוא מרגיש הוא עדיין רחוק.  אבל החסידים הם בפנימיות עתיק אפשר להכתיר את משיח בן דוד על ידי 

נפש ולא  מסירותאי אפשר להגיד שהוא משיח. עבודה שלו באריך אמירת יחי אדוננו.  משיח אפילו שהוא רוצה 

 בעתיק.  

בדרך הזה אפשר להגיד שהרבי הוא מלך המשיח חי וקים כמו דוד המלך אביו ולהגיד יחי אדוננו להכריז הגיע זמן 

 גאולתכם.  

 

 עבודה זרה, דרכי אמורי, דת אחרת
שליחים של ה' אחד לטהר את העולם מעבודה זרה.   ועבודה זרה עם ישראל הי מלאהלפני מתן תורה העולם היה 

לפסל. יםהיה כל סוגים של עבודה זרה בעיקר שהם עשו פסל שהיה סגנון לאיזה כוח אלקים והם היו משתחוו  

במתן תורה בעשרת הדברות כתוב אנכי ה' אלקיך.  לא יהיה לך אלקים אחרים על פני  לא תעשה לך פסל וכל 

 תמונה אשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם.  

המקדש. הוציאו את כל עבודה זרה מארץ ישראל.   הביתם את מלכות של ה' ובנו את יעם ישראל הק   

הוא לא מעולם הזה לא גשמי ולא רוחני. על זה כתוב שלא לעשות פסל וכל תמונה  החקר אלקי מי תמצא? ה'

מהעולם הזה. לא תשתחווה להם ולא תעבדם.  ה' ברא את העולם הוא היה לפני בריאות העולם והוא יהיה לעולם 

 ועד.

בלוחות שניות  אחרי מתן תורה היה חטא העגל.  על ידי חטא העגל משה רבינו נתן לעם ישראל לוחות שניות. 

משה מסיני.  גם כן היה תורה שבכתב.ל ההלכוהיה הוראות הלכות   

יש בתורה דרגות.  קבלת התורה בהר סיני, "אנכי", לוחות ראשונות שמשה שברו, לוחות שניות, תורה שבכתב, 

ת תורה שבעל פה.  בכל אחד מהדרגות של תורה אפשר להגיד דאורייתא אבל לא כל אחד מהדרגות נחשב אמ

קבלת התורה בהר סיני, יש הדרגה של "אנכי" הדרגה הכי גדול בעשרת  אמיתירמה.  יש אמת  הבאות האמית

כתבו באצבע אלקים חרות על הלוחות הדרגה. לוחות שניות.  תורה שבכתב ותורה נהדברות.   לוחות ראשונות ש

ונשמע על תורה שבכתב.  שבעל פה שני תורות. עם ישראל אמרו נעשה שקבלו את תורה שבעל פה, ונעשה  

יש דברים שהיה כתוב על לוחות הראשונות וגם התורה שבעל פה של הלוחות ראשונות אנחנו לא יודעים.  בזוהר 

הדברים האלו נקרא תורה שבכתב שנקרא בקבלה ז"א.  לוחות השניות כולל תורה בכתב ותורה שבעל פה אבל 

קרא אור הגנוז.גם כן יש תורה בכתב בדרגה של לוחות ראשונות שנ  

יהדות הדרך של לוחות שניות.  ביהדות כתוב בתורה בכתב הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו.  תורה מודה שיש 

נסתרות אבל הם לא חשובים לנו במלכות ה' המיוסד על תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מקבלים באמונה 

 פשוטה. 

ממשה מסיני יש מקומות חסר באמת. תורה שבעל פה בדרך הזה אפשר לראות בהדרך של יהדות שנחשב הלכה 

יש דעה אחד משא"כ תורת בכתב יש שני דעות כמבואר בזוהר דעה של זכר ז"א ודעה של נקבה מלכות זרע אדם 

ם המלכות יוזרע בהמה.   אחרי חטא העגל ה' נתן לעם ישראל לעשות עבודת ה' בדרך של מלכות ונתן הלכות להק
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שניות.  הדרגה של האמת היה נמוך יותר מהדרגה של האמת של הלוחות ראשונות  על פי התורה של הלוחות

 ופרושיו התורה שבעל פה להלוחות ראשונות. 

רמב"ם ועוד פוסקים לא רוצים לקבל שהיה חטא העגל.  כתוב בגמרא שאנחנו נקראים אדם אפילו אחרי חטא ה

המתן שחזרו אחרי חטא העגל.והעגל.  אבל בהר סיני פסקו ז  

עשו סייג לתורה.  גם כתוב היתרה עדיף ודשצריך שכתוב כוח מתי בדרך המחשבה הזה אפשר לתת היתרים 

אפילו הלוחות השניות נתנו לעם ישראל בדרך היתר מהקדוש ב"ה למשה רבינו בשביל עם ישראל.  אבל בתורה 

כסות האמת הנ"ל שהיה של הלוחות השניות כתוב שלא לשנות ושלא להוסיף.  בזמן הבית המקדש היה אפשר ל

שופטים ושוטרים עונשים אפילו לאיסורי רבנן כמו יחוד פנויה.  הדרך של תורה שבעל פה נקרא דאורייתא. אבל יש 

גם כן הדרך שהיה על הלוחות ראשונות וגם כן הדרך של ז"א תורה שבכתב. בזה יש השורש של המחלוקת בן 

 צדוקים ופרושים, מתנגדים וחסידים.

וספרי קבלה יש שלשה דרכים בעבודת ה' שהם תורת אמת לפי השמות יקוק במלוי  שהם ב"ן, מ"ה לפי הזוהר 

. כל אחד הם תורת אמת.  הלוחות השניות היה ב"ן מלכות הדרגה הנמוכה ביותר עבד.  ולוחות 52,45,63וס"ג 

כבר בגן עדן אדם וחוה והעץ הראשונות היה ס"ג.  בס"ג יש יחוד בין ב"ן ומ"ה יחוד בן ועבד.  הדרגה של מ"ה היה 

 החיים לפני החטא.

הנוצרים לקח הדרך של מ"ה.  מ"ה זה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה.  הם הוסיפו החלק שלהם בתורה 

. אבל נוצרות בא אחרי מתן תורה והקמת המלכות שכבר היה נמחק הםנהגישבכתב.  הם עשו דת חדש לפי מ

המשיח.  והסכימו שהוא ולא המשיח שלנו והסנהדרין לא קבלו שלהם משיח  גילהישראל.  מעבודה זרה   

להגיד שנוצרות הוא עבודה זרה גמורה כמו להגיד שלא היה חטא העגל.  נוצרות יש שירירים של עבודה זרה אבל 

 בהתחלה זה היה יהדות ומשיח ביחד.  

שאחים שלו חשבו שהוא היה עובד שיוסף הצדיק נולד רחל קרא לו בן אחר.  יוסף התנהגות שלו היה כבן אחר 

עבודה זרה שבדרך תורה שבעל פה  כת יםב מיתה.  גם כן אצל הנוצרים הראשונים הם היה נחשביעבודה זרה וחי

 היה חיוב מיתה.

מה שהרמב"ם אמר נוצרות הוא עבודה זרה להגיד שביהדות לא היה חסר ברוחניות שהיה מהלוחות שניות ולא 

הלוחות.   מהלוחות ראשונות חרות על  

החרם על אור הגנוז היה אלף שנה.  זה היה כמעט בדויק הזמן שהתפשט דת נוצרות ודת מוסלם שהזוהר כתוב ב

.  ל”אריזבעולם.  הדרך של הזוהר אחרת מהדרך של תורה שבעל פה אפילו משנה נקרא שפחה בזוהר ובספרי 

האור של ס"ג והאור של ב"ן הלוחות השניות  הדרך של הזוהר לחזור את האור רוחני בלוחות הראשונות ולחבר את

 והלוחות ראשונות.  

א את נוצרות דת אחרת דרכי אמורי ולא עבודה זרה אפילו לקבל מנוצרות ועל ידי הדרך הזה אפשר לשנות ולקר

 הנקודה של מ"ה שנקרא בינה מידת הרחמים שער נון שמאד חשוב לנפש ולרפואת הנפש.  

ב בעשו ועל ידי זה יעקב עלה לשם של ישראל ולקבל ולעשות יחוד יב"ק ה' זה מה שקוראים מאבק של יעק

לקבל את הניצוץ הקדושה מתוך תהו. כדי ואלקים. יצחק רצה לתת הברכה לעשו.  יעקב הלך למאבק בעשו   

אפילו הוא רצה למחוק שמו שר עעם ישראל צריכים להתבייש על חטא העגל שגרם למשה רבינו הרבה צ

 מהתורה.  

התנגדות שיש לרמב"ם לנביאים מוחמד וישו על היסוד שהם אמרו לשנות תורה שבעל פה.  אבל תורה שבעל כל 

ביחד במערת המכפלה. על רחל  ורבים כתוב מיתה בקשר לרחל אמנו.  יעקב ולאה נקיפה נקרא בשם רחל ופעמ

שהיא נפרדת מבעלה. כתוב בנביאים קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה.  הזוהר כתוב  



67 
 

תורה אור של ס"ג.  ב תורה חדשה מאתי תצאתורה שבעל פה היה אמת רק לתקופה של השני בתי מקדשות.  יש 

מעלין בקודש על ידי  52,45,63של הצמק צדק של חב"ד פרשת ויגש כתוב על השלשה מדרגות רוחניות של 

 מאבק בעשו.  

קן נוהנוצרים עובדי עבודה זרה גם כן לא פשוט.  על תסתכל בק כל הגוים אעבודה זרה היום זה לא פשוט ולקרו

אלא במה שיש בו.  מרדכי ראה את המן שהפנימיות שלו היה עבודה זרה ולא השתחוה להמן.  מלך המשיח הרבי 

מחב"ד אמר ללמוד פנימיות התורה.  הרב יעקב עמדן למד את הזוהר וראו שבתי צבי כמשיח שקר ועשה פסק דין 

גש.  בפנימיות התורה יש שני משיחין כנגד רצוא ושוב. ברוחניות יש זכר ונקבה כמבואר בזוהר.  בייחודי להתיר פל

 גשמי יש נשואין ופלגש כמו בזמן שופטים לפני הקמת המלכות. 

משה רבינו רצה הגאולה   עם ישראל מפחדים מהאמת שאנחנו עשו את העגל הזהב וקבלו עונש אלפיים שנה.

הארץ דעה את ה', עם ישראל והעולם שיצאו ממצרים הערב רב שיקוץ עמך  מלאהל כל הארץ, והיה ה' למלך ע

רצה הדרך רוחניות של מלכות נקבה במקום הלוחות ראשונות הדבר ה' היה חרות על הלוחות. היה גאולה 

ה ממצרים שהיה אפשר להיות הגאולה שלמה שמשה רבינו ודור המדבר ינכסו בארץ ישראל ביחד.  העם הי

 מחולקת בשני חלקים רוחניות דור המדבר שלא נכנסו לארץ אור אבא, והילדים שלהם שנכנסו לארץ.  

ה' רצה לעשות יהדות חדשה אחרי חטא העגל ואמר למשה רבינו "עשה לך גוי גדול."   בדרך הזה לא יהיה יחוסים 

לאברהם, יצחק, ויעקב עם יהודי.  משה רבינו עניו מכל אדם התפלל לה' לעשות עם יהודי ולא עם דומה לנוצרי 

וחניות לאה ורחל.  הדור המדבר הדרך של בעץ חיים אמר שיש שני דרכים בר ל”האריזשהוא משה יהיה המשיח.  

 לאה דור דעה.  דרך של תורה שבעל פה הדרך של רחל.  זה שני שמות אדנ"י רחל מלכות, אקיק לאה.  

על ידי הדרך שמתחילים בהדרך של רחל לאלפים שנה אלפים שנה לתורה הדרך של תורה ויהדות אחרי חורבן 

דרך של לאה דור דעה התחברות של לוחות שניות ולוחות ראשונות בית מתחילים אלפים שנה להגאולה להוסיף ה

 רחל ולאה ביחד.

העולם התחיל ברוחניות של אור אבא אדם וחוה בגן עדן אבל בגן עדן היה שני דעות עץ החיים ועץ הדעת.  הדרך 

ל ה' אמר לאדם של עץ הדעת הרוחניות של נקבה מלכות והרוחניות של עץ החיים אין מיתה ואין גשמיות כלל.  אב

ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום  ששתצר.  בנולעשות דירה בתחתונים העולם לשבת חוה פרו ורבו ו

 אלפים שנה להעולם ויום השביעי שבת גאולה.   ששתהשביעי שבת.  

אור הגנוז אלף שנה אחרי החורבן בית המקדש כמבואר בזוהר.  הזוהר הספר של התגלות אור  גילהרם להיה ח

קבה כנגד פלגש ונשואין ז"א ומלכות.  באלפים שנה לתורה נהגנוז כתב יש שני דרכים ברוחניות כנגד זכר ו

.   באלפים "ראלם "מה טובו אוהלך יעקב משכנתיך ישעוהחורבן עשה עם ישראל עם קדוש בעולם בנבואה של בל

שנה לגאולה יש התגלות השני שיטות רוחניים להגוים זרע אדם נוצרים וזרע בהמה מוסלמים.  צריכים לדעת ה' 

הוא אלקים אין עוד מלבדו הייחוד של זרע אדם וזרע בהמה כמו שכתוב בתהילים "אדם ובהמה תושיע ה'.  הדת 

 נוצרי והדת מוסלם הם חשובים להתגלות שם ה' בעולם.

ה' בעולם באופן אחרת של יהדות שני אורות רוחניות נפרדות. יש שיטה שגוג ומגוג  גילהעל ידי נוצרות ודת מוסלם 

יהיה בן עשו וישמעאל.  היה מלחמה מתוך אלף שנים בין שני דת נוצרות ומוסלם.  יהדות היה הדרך של מלכות 

בת, סוכה ולולב, עורלה ופריעה במילה.  התורה -שלקח המוסלמים.  אבל בתורה יש שני דעות שני סוגי תפילין, ש

 סלם. אימתחילים באות ב"ית. השורש של יהדות בס"ג דרגה גבוה מנוצרות ואמונה של 

ברוך שם כבוד.  הדרך של יהדות  –היחוד ה' גם כן יש שני חלקים שהם יחוד עליון ויחוד תחתון.  שמע ישראל 

גדלות יש שני דעות יחוד ב"ן ויחוד ס"ג.  נוצרות לקח הדעה של מ"ה.  מתחילים במלכות במוחין קטנות אבל במוחין 

מוסלים לקח הדעה של ב"ן נפרדת.  יש מוסלמים שמאמין בישו ומוחמד קבל את ישו כנביא אמת אבל הם אומרים 

 שמוחמד הוא הנביא אחרון אחרון אחרון חביב. 

תח אליהו בהקדמה לעץ חיים.  בדרך תחיית הדרך של הזוהר מתחילים בתחיית המתים של משה רבינו בסוף פ

של עשר ספירות אור אבא אור הגנוז. כל הזוהר  גילויהמתים של משה רבינו והאבות בעיקר יוסף הצדיק יש ה

לוי של תחיית המתים של משה רבינו.  אבל משה רבינו עניו מכל אדם לא רצה בחטא העגל להיות משיח בדור יהג
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לפני חטא העגל.  משיח יהיה צדיק ממלכות דוד כמבואר  בהלכות מלכים של  הוא היה משיחשהאחרון אפילו 

 הרמב"ם.

מברדישוב אמר בפרשת ויגש בספר יצחק אבל יש גם כן משיח בן יוסף שני מלכים כמבואר בזוהר.  הרבי לוי 

שהוא המנהיג  קדושת לוי, יהודה כנגד כנסת ישראל, יוסף כנגד הקדוש ב"ה )ז"א(.  גם כן יש משיח בעולם יצירה

נוצרות וכנגדו משיח בן דוד שהם העץ החיים והעץ הדעת בגן עדן .  יהדות יש שני משיחין לא כולל משה רבינו 

כנגד האות  111בפנימיות התורה.  משה רבינו והזוהר כולל שני משיחין. משה רבינו לבש מסוה.  מסוה גמטריא 

יש קו באמצע כנגד משה רבינו.  משה רבינו הוא הייחוד של  אלף.  האות אלף מיחדת שני נקודות עליון ותחתון. 

 ך של עשו.מלאיב"ק  גם קשור ליעקב ישראל אחרי המאבק ב 112ה' ואלקים 

רגיעו.  היום נויותר שנים של מלחמת הדת בן נוצרות ומוסלמים הרוחות שנים אחרי התגלות הזוהר ואחרי אלף 

הם שאין להם אמונה ודת כמו בהיום  בעיהאמר בכתר שם טוב ההענין שלא לעשות מלחמת הדת.  הבעל שם טוב 

היטלר וסטולין.  יש אפשרות היום לעשות שיחות בין הדתיים בעולם במקום מלחמה.  יש אפשרות לחשוב על 

רות כדת אחרת כל זמן שהם מקבלים דת יהודי כדת אמיתי.  גם כן מוסלם חשוב בעולם אמונה בה' אחד בדרך צנו

מאמונה בה' אחד בדרך של ז"א.  יהדות יש היום השני נקודות של ז"א ונוקבא שפתחו ביהדות אור מלכות נפרדת 

רות וגם מוסלם הם עבודה זרה כל זמן שיש להם דעה אחד.  אבל זה צהגנוז. באור של ס"ג באור של הזוהר גם נו

 של תורה שבעל פה.  אחד גם כן שייך ליהדות בדעה 

בדרך הזוהר בלי  אמיתייש בו.  הפנימיות של כל דת היום צריך להיות שלום אל תסתכל בקןקן אלא על מה ש

באור הזוהר שהם רוצים לכבוש ארץ ישראל בכוח ולבנות את  בעיהיש  תתידהציונות המלחמות.  השיטה של 

 הבית המקדש בכוח.  

היתרים לממזרים דרך  הרב יעקב עמדן ז"ל התחילו הדור החדש בפסק הלכה על ידי היתר פלגש.  יש גם כן היום

ספקה ספקה ספק לעתיד לבוא בהלכה של הרב יצחק אלפסי וספק קהל ה' מתוך עם ישראל אין רוב חרדים.  גם 

כן יש אפשרות לשנות את הלכה של רמב"ם בקשר לנוצרות כדת אחרת וכדרכי אמורי.  היה החטא העגל ויש 

חוד של שניהם.  העבודה של הרבי מחב"ד מלך המשיח חילוקי דעות בדת בין משיח בן דוד, משיח בן יוסף, והיי

בדרך לעשות שלום בעולם ולטהר את העולם מעבודה זרה.  חז"ל אמרו שחזיר יהיה כשר לעתיד לבוא.  חזיר יש 

סימן של כשרות אחד וחסר בסימן השני.  גם כן להגיד שיש משיח אחד והוא אלקים כנגד אמונה בה' אחד.  

קים יש אחד.  גם כן עם ישראל חשבו שיש מלכות אחד בעולם שנקרא ציון אבל היום יש למשיח יש שתים ורק לאל

 גם כן איסלם. ה' אחד ושמו אחד, ה' מלך ה' מלך ה' ימלך לעולם ועד. 

העולם השתנה אחרי החורבן בית המקדש ועדיין יש לנו לעשות תשובה על חטא העגל שגרם חילוקי דעות בין ז"א 

על ידי חטא העגל והלוחות שבצד אחד לטוב  אלפים שנה לעולם הכנה לשבת.  ששתה' בומלכות.  הכל ברצון 

שניות עשו העם חזק שהיה אפשר לחיות מתוך הגלות.  אבל היום הקיום של העם לא התכלית יחידי של יהודי כמו 

הארץ דעת ה'.  על זה כתוב בזוהר ביהדות יש שני דרכים דין ודין עבד פשוט,  מלאהפעם, יש גם כן התכלית של 

 דין ורחמים עבד ובן ביחד.  דין ודין תורה שבעל פה, דין ורחמים אחרי פתח האור הגנוז.

  

 עבד ובן השני כתרים כנגד נעשה ונשמע
בו מקיף הקב"ה ישועות לישראל אמר הרב מאפטא ז"ל על חודש ניסן, החודש אשר בו ישועות מקיפות פירוש: ש

 אף אם אינם ראוים וכדאים לכך.

ה' ביראה, ובחינת בן עבדו ה' בשמחה.  בדרך כלל הדרך להקדים יראה לאהבה את יש בחינת עבד כנגד עבדו 

ש"ס ופוסקים לפני שלומדים קבלה.  גם בכריסו  מלאהראשית חכמה יראת ה'.  על זה כתוב שצריכים לכמו שכתוב 

סדר בקפיצה כמו ביציאת כבן חמש למקרא, וכו.   אבל לפי חסידות יש גם כן דרך עבודת ה' שלא  כן כתוב

 מצרים.  

עם ישראל בנים לה' בחינת אהבה אפילו לפני שהם היו עבדים.  כך גם כן הדרך של בעלי את יציאת מצרים עשה 

תחיל ללמוד חסידות אפילו לפני פעמים נכנסים אהבה לפני יראה.  על ידי זה יש להם אפשרות להלתשובה ש
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שהם למדו ש"ס ופוסקים.  אבל יש להם להתחיל ללמוד ש"ס ופוסקים כדי להגיע לעבודת עבד. זה הסוד שמיד 

 אחרי יציאת מצרים יש להתחיל את ספירת העומר בהכנה למתן תורה. 

מילה אדם בספר דברי הימים וה אבעל תניא בענין של השני אלפים במילה ויקרא אלף זעירבזוהר ובעל זה כתוב  

האלף גדולה יש בזה שני דרכים בעבודת ה' אדם ולא אדם מ"ה וב"ן.  בדרך כלל צריכים להקדים עבד לבן 

אמר הבעל תניא בפרק מ" יראה עליון ותשובה עליון.  יש שזוכים משעבודה של בן זה על ידי מתנה של הקב"ה כ

ם ישראל בזמן יציאת מצרים ובקריעת ים סוף אפילו השפחות להבחינה של תשובה עליון מתנה של ה' כמו כל ע

דרגה של יחזקאל הנביא אף שאינם ראוים וכדאים לכך.  יותר מהקבלו נבואה   

ארץ לכדי לחזור את הסדר כמו שצריך להיות עבד לפני בן מתו הדור המדבר דור דעה לפני שעם ישראל נכנסו 

ישראל והתחיל דור חדש והדרך להקדים עבד לפני בן בארץ ישראל הדרך של מלכות תורה שבעל פה לפני תורה 

 שבכתב הנסתרות לה' והנגלות לנו.  

הדרך של עבודת ה' היום להתחיל לימוד הפשט לפני לימוד הסוד.  בן חמש למקרא.  לימוד משנה והלכה. לימוד 

אוצרות חיים ודעת ותבונה. אפשר גם כן להוסיף עיונים בעץ  ל”אריזעץ חיים של גמרא.  חתונה.  להתחיל לימוד 

רש"ש.   כל השלב הזה הדרך של עבד עבדו ה' ביראה. ספר חיים ושער כוונות על ידי   

רבי שהוא כולל גם הבחינה של עבד וגם הבחינה של בן עבודת פרד"ס נרנח"י גם כן אפשר לקבל להם שיש אלו ל

של בן ולהבין את הזוהר בדרך חסידות שהזוהר כולל בן ועבד.  לבעלי תשובה יש אפשרות להיות  במתנה הבחינה

בשלב העבדה נמצאים בן לפני עבד ולהתקרב להצדיק האמת להשלים כל הבחינות שלא בסדר הרגיל.  יש שעדיין 

ם כן דרגה גבוה.  של עבד ועוד לא זכו להתקשרות להצדיק האמת אבל יש להם הבחינה של עבד הפשוט וזה ג

ן הבחינה של עבד שהוא גן כן בן ובן שהוא גן כן עבד מהדרגה יאבל חשוב להם לדעת שיש הבדל גדול בלי סוף ב

המתנגדים מזה חלקו של עבד פשוט שעוד לא קבלו את המתנה של הקדוש ב"ה של יראה עליון ותשובה עליון.  

בעם ישראל כמו המחלוקת של קורח על משה רבינו  על הבעל שם טוב ולהצדיק האמת בכל דור וגרם מחלוקת

ועוד יותר.  המחלוקת של קורח על משה רבינו היה שהוא אמר למשה רבינו אנחנו כולם בנים לה' אבל הוא טעה 

אנחנו על הבחינה של עבד שמשה רבינו היה עבד נאמן לא רק בן.  בדור שלנו טעים ואומרים אנחנו עבדים 

ולא מקבלים את הצדיק האמת הבחינה של משה רבינו בדור הבחינה של משיח בדור.  למדנים עובדי ה' ביראה 

יש גם כן בעלי תשובה שקבלו מתנה רוחני שאפילו צדיקים עוד לא קבלו אבל חסר להם מהבחינה של עבד שהם 

נפש של העבד מפשוט. מסירותבן שהוא גם כן עבד אבל לא בשלמות של הצדיק האמת וחסר להם   

היום קבלת משיח כמו שאמר הרבי שרק מלך המשיח אפשר לאחד את כל עם ישראל באגודה אחת כאיש העיקר 

 אחד ולב אחד.

 

בעיון ל”אריזסכנה בלימוד ספרי   
רש"ש הבעיון ומכוונים בסידור.  היום הדרך של  ל”אריזבדור הקודם היה רק אנשים מיוחדים שלומדים ספרי 

נים שמכוונים.יקימו אפילו מניוהשלומדים וד אנשים מאהתפשט להרבה   

בגרסה. כמעט לא היה מקומות שלומדו כוונות רק אצל יחידים רק  ל”אריזלפני שלשים שנה היה קבוצות שלומדו 

רח"ו של רבי פנחס גם כן למדו בגרסה.  הרבנים ידעו הבגרסה, ישיבת מ ול למד-בדרך לימוד פרטי.  ישיבת בת א

ך השתנה היום.  יש שאומרים הדרך השתנה בהשתלשלות ממילא וזה לא היה עץ חיים בעיון ולא התלמידים. הדר

רש"ש.השנוי.  הקהילה הגיע ללמוד ספר נער שלום ולכוון במצות בדרך   

קמרנא מבספר הזוהר.  הרמ"ק עשה פירושים על ספר הזוהר, מהרח"ו, אדמו"ר  ההשתלשלות של הקבלה התחיל

ר שלום ותרגם הש גם כן תרגמים של הזוהר בלשון הקודש של ישיבת נעשה פירוש על הזוהר וגם הסולם.  היום י

רק ליחידים.  רבי נחמן דבר כנגד  ל”אריזופירוש של מתוק ודבש.  האדמורי של חסידות לא קיבל הענין של כוונות 

 ים”אדמורבלי כוונות.  כמעט לא היה  ל”אריזבהרבה מקומות והבעל תניא אפילו עשה סידור של מכוונים הדרך 

בכוונות. חסידות היה מורה תמימות ופשיטות להרחיק מחכמות אפילו חכמות הקבלה. הם אמרו  יםשהיה מתפלל

ופרושים על העץ חיים אבל שלא להתפלל בסידור.   ל”אריזללמוד ספרי   
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להבין  יהעיקרספר היא הבעיון האם הזוהר  ל”אריזבענין של הדרך של כוונות ולימוד ספרי  תהשאלה העיקרי

רח"ו כתב בהקדמה לעץ חיים על ההעיקר ספר הזוהר שאפילו מש.  יש אומרים ל”אריזללמוד בקבלה או ספרי ו

גאולה ומשיח לא העיקר רק בהקדמה.  העיקר בספרי  ל”אריזהעיקר של להביא את משיח והגאולה.  בספרי 

תוב בזכות ספר הזוהר יפקון להוסיף לתורה ומצות הקבלה לעבוד ה' בדרך הנשמה של קבלה.  על הזוהר כ ל”אריז

 בו מגלותה ברחמים. הגאולה ומשיח העיקר בזוהר.

בעיון ותפלה בדרך רש"ש כייאוש על משיח והגאולה. למשל הדרך של  ל”אריזיש שרואים הדרך חדש בלימוד 

אין יחוד שלמה של שמע ישראל  ל”אריזתורת חכם תלמיד של הרש"ש למרבה בבירורים ולא בייחודים.  בתורת 

הגיע אחרי  ל”האריז.  והגאולה ומשיח וברוך שם כבוד יחוד עליון ויחוד תחתון התכלית השלמות של עבודת ה'

 ל”אריז.  אפילו הבן איש חי אמר בספר דעת ותבונה העיקר לימוד ספרי ל”אריזהזוהר.  בזכות הזוהר יש לנו ספרי 

.  ל”אריזתן בעיקר לגירסה ולקיים את המצוה של תלמוד תורה העיקר לימוד ישספר הזוהר קשה ללמוד בעיון ונ

היה העיקר בקבלה  ל”אריזתכלית האמת והדרך להגאולה.  הבן איש חי לא אמר שספרי זה זוהר שהאבל אין ספק 

יקר של הע ל”אריז. ספרי ל”אריזהעיקר של קבלה.  היום יש פירושים בזוהר כמו שיש בספרי הוא זוהר שאין ספק 

 עמל בתורה בדרך קבלה.

רים.  הרבי שנה את הדרך של חב"ד ואמר בשנת תשמ"ח "ספר הזוהר רק על ידי מאמרי האדמו יםחב"ד לא לומד

העיקר ולא הזוהר.  בספר  ל”אריזלעשות שלטים בכל ארץ ישראל ללמוד ספר הזוהר. הבעל תניא לקח הדרך של 

. בליקוטי תורה ותורה אור הספרי ל”אריזשלו היה הדרך של התניא הוא מביא חידושים מהזוהר אבל הדרך 

זוהר לא למעשה היום רק בשביל לעתיד לבוא.  מהנינים יעיקרים של חסידות חב"ד הבעל תניא מביא את עה

רק לעתיד.  תחיית המתים רק לעתיד.  אין גאולה היום כמו בזוהר.  הגאולה של הבעל תניא היה לצאת  אתהפכה

ראה הדרך  ל”האריזשך לאור.  גם כן ויא כמו כתוב בפרק ל"א ולא כמו הדרך של הזוהר להפוך חמהגוף משכא דחו

 של הזוהר לעתיד ונתן דרך אחרת להיום.  

אור הגנוז.  אם כן מזמן  גילהעתיד לבוא.  בזוהר כתוב היה אלף שנה חרם שלא ללבענין של העיקרית ה השאל

לעתיד לבא.  בתניא בפרק ז כתוב : איזהו   כיםנים אפילו בהלכה שייהתגלות הזוהר התחילו לעתיד לבא.  יש עני

מעוות שלא יוכל לתקון זה שבא על הערוה והוליד ממזר.  בגמרא קידושין ובהלכה של הריף  כתוב ממזרים טהורין 

לעתיד לבא.  מי נותן חשיבות מספיק לספר הזוהר להגיד ספר הזוהר הספר של משיח והתגלות הספר הזוהר 

כמו שכתוב בספר הזוהר. יש  ל”אריזחלתה לגאולה.  לא כתוב בספר התניא על משיח בן יוסף וגם כן ספרי תא

 גאולה בלי משיח בן יוסף?

.  הוא בא בגילגול בשביל לתת כבוד להזוהר.  הוא בא לתרגם ל”אריזהסולם היה גילגול של שבעל יש שאומרים 

קרא יובל גאולה.  אין גאולה ויובל בלי משיח בן יוסף.  במאמר ולגלות החשיבות של משיח בן יוסף שנהזוהר את 

של הרבי מחב"ד מלך המשיח הרבי אמר על המעלה של משיח בן דוד על משיח בן יוסף במעשה המצות.  במקום 

הוא גם אמר אפילו . אתהפכהאחרת במאמר אחרת הוא אמר הענין של משיח בן יוסף קשור לתפילין של ראש ו

נמשך ממשיח בן יוסף.משיח בן דוד   

בעיון ומכוונים ברש"ש בא אחרי הזוהר ולא  ל”אריזהזוהר בא להוסיף רחמים לתורה.  הדרך שלומדים ספרי 

החליף את הזוהר ולהוציא מהזוהר מידת הרחמים. להפוך בכל סידורי ספרד יש הכוונה פשוטה בשם ה' יקוק גדול 

זה רחמים שולט על דין יקוק מידת בב מתחילים ביוד.  הכוונה ואדנ"י קטן מתוך אות הא אחרונה של שם ה' ושילו

יוד ספריות בלב של כתר.  אין מקום  גילהשם אדנ"י דין.  זה היחוד עיקרי של הקבלה והזוהר.  הזוהר על הרחמים 

בתורת אמת להוציא הלב ולהפריד העשר ספירות מכתר, ז"א מבינה.  זה היה החטא העגל. הזוהר בא לתקן את 

העגל.  מתן תורה בא לתקן את החטא עץ הדעת בגאולה ראשונה הזוהר בא לתקן את חטא העגל בגאולה  החטא

 אחרונה.  

על היסוד של הזוהר אין בזה סכנה.  הזוהר הלב של הקבלה.  אין מקום להוציא את העשר  ל”אריזשלומדים ספרי 

האבן ולעשות לב בשר המעלה של  ספירות מהלב והתכלית שלמות לאחד כל התורה בדרך הסירותי ממכם לב

רש"ש.  יש עדיין מקום לגירסה של העל עיון בספריו ולימוד  ל”אריזהתמימות ופשיטות שהיה בגירסה של ספרי 

בעיון שעה של לימוד הזוהר. ל”אריזואולי להוסיף בישיבות שלומדים  ל”אריזספרי   
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 סוף דבר יראת שמים
 

א"מכתב להרב מורגנשטרן, שליט  

בקשר למה שכתבת על שיטת האור החיים בענין של משיח האם משה רבינו גדולה יותר ממשיח ולהפוך הכל 

אלקים יראה ואת את פילפול. על זה אמר שלמה המלך בקהלת: הבל הבלים הכל הבל.  סוף דבר הכל נשמע 

 מצותיו שמור כי זה כל האדם"  

זה פילפול ופילפול מאד חשוב בעולם הזה אבל סוף דבר העולם נברא באות "בית" האות בית מספר שתים. שתים 

הכל נשמע אלקים יראה.  הבורא הוא אחד.  בעולם הזה יש שני רשויות רשות הרבים ורשות היחיד.  יש סובב כל 

רשות כל עלמין כמבואר בחסידות.  יש גם כן ברוחניות מ"ה וב"ן.  אדם גמטריא מ"ה.  לאדם היה  מלאהעלמין ומ

העצים שבגן עדן ובפרט מהעץ החיים.  הרוחניות שבגן עדן היה מ"ה שנקרא הצלם אלקים.  אחרי לאכול מכל 

מהארץ.   השהם אכלו מהעץ הדעת נאבדו הצלם אלקים והיה להם רק אבינו שבשמים והשכינה הסתלק  

אלקים רק  לוי שלייש שני רוחניות של העץ החיים ושל העץ הדעת.  בהרוחניות של העץ הדעת אין בעולם הזה ג

על ידי חוקים ומשפטים שבתורה ואין צלם אלקים.  אפילו על משה רבינו כתוב מעט מאלקים.  בגן עדן ואדם וחוה 

של הבורא בדרך העץ החיים.  גם היה להם שאר עצים שהם נשמות של צדיקים.   אבל  גילויהיה צלם אלקים ה

ם לא ידעו ה'.  השכינה ונשארו רק חוקים ומשפטים ה העץ הדעת הסתלק אבחט  

שכתוב בפתח אליהו: אנת הוא חד ולא מו לוי אלקים כירים הצלם אלקים לבני אדם בבחינת גיחזמעל ידי תשובה 

בחשבון ידועה.  עכשיו חוזרים בני אדם בשני תורה התורה של העץ הדעת ב"ן בגמטריא בהמה, והתורה של העץ 

החיים של אדם שנברא בצלם אלקים.  החיבור של שניהם גדולה מכל אחד נפרד.  על זה כתוב שעל ידי ירידה היה 

של ב"ן ושל מ"ה.  המשיח של ב"ן מחכים כל יום שיבוא.   יןי משיחרך עליה.  יש שנוצלעליה ירידה   

של שני משיח שמשיח בצלם אלקים  גילוימשה רבינו הוא לא משיח אבל הוא כולל שניהם בבחינת ס"ג.  בס"ג יש 

.  כל יום מחכים שיבוא.  אבל בעולם ס"ג כנגד האות "ב"  יש גילהמהעץ החיים והמשיח של העץ הדעת שעוד לא 

גג למעלה ולמטה וקו באמצע.  בס"ג יש התגלות השכינה גדולה מהשכינה בגן עדן וגם הלכות חוקים ומשפטים.  

 על המשיח של שם ב"ן אומרים "דוד מלך ישראל חי וקים."  

יש שני משיח בס"ג גדולה מהמשיח של שם מ"ה שנברא בצלם אלקים ומשם ב"ן שעוסקים בתורה יומם ולילה.  

ים אחרים.  אבל העיקר ידיעה בשם ב"ן "לית מחשבה תפיסה בך כלל"  הבורא ני השכינה באופלוישניהם הם ג

 הוא לא ידועה למעלה מהשגת בני אדם בבחינת עצמות.  

על השאלה מי גדול יותר משה רבינו או משיח כתוב על משה רבינו "משה היה עניו מכל אדם על האדמה."  

בר כתוב על בלעם שהוא היה נביא גדולה ממשה מדעת עליון.  משה השאלה שמשיח יהיה נביא גדולה ממשה כ

רבינו היה רק מגלה דעת תחתון חוקים ומשפטים.  אפשר להגיד שמשיח יהיה צדיק גדולה ממשה רבינו שמשה 

 רבינו היה לו עברות שלא עשה משיח כל חייו.  

ב" יש צורה.  למשיח יש צורה של גוף סוף דבר הכל נשמע.  שמדברים על משיח מדברים על האות "ב".  האות "

לוי יאפילו אחרי הסתלכות והוא חי וקים.  אבל להבורא אין לו צורה בדרגה של ע"ב עולם אצילות ולמעלה אבל יש ג

בעולמות בי"ע ובפרט בעולם ס"ג הצורה של האות "ב" והאות "א" היחוד של שני משיחין של מ"ה וב"ן ומשה רבינו 

רבינו וכל הצדיקים שבגן עדן כתוב בתניא קדישא, הנפש אלקית בישראל חלק אלקי מחבר שניהם.  על משה 

חברים בס"ג ומשתחוים תשל ה' על ידי צדיקים בכל דור ודור שהם ב"ן ומ"ה ומ גילויממעל ממש.  יש שני משיח ו

דני שפתי תפתח"  אמן-עולם הבריאה "אלעולם אצילות ב שערלה' בהר הקודש בקדש קדשים ב  
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 רוח נשמהנפש, 
בזוהר פרשת ויגש כתוב, ונשמתא כלילא בתלת דרגין ועל דא תלת שמהן אינון לנשמתא כגוונא דרזא עלאה נפש 

רוח נשמה.  תרגם: הנשמה יהודי כולל שלשה מדרגות שיש שלשה שמות  כמו הסוד של עולם העליון נפש רוח 

 ונשמה.

ום התחתון ואדם העליון הוא חי בעולם לן חיים בעאדם העליון.  אדם התחתויש הבדל בן אדם בעולם התחתון ו

העליון בעולם אצילות.  עולם התחתון מחולק לשלשה עולמות שהם בריאה, יצירה, ועשיה שנקרא בי"ע.  בעולם 

האצילות ואדם העליון ה' שמו אחד.  בעולמות התחתון יש לנו עבודה לעשות ה' אחד ושמו אחד על ידי תורה 

וחוה איש ואשה בעולמות התחתון גם כן יש יחוד של זכר ונקבה בעולם העליון.  בעולם ומצות.  כמו שיש אדם 

התחתון על ידי יחוד של זכר ונקבה נולדים ילדים בדרך פרו ורבו גם כן בעולם העליון היחוד בן זכר ונקבה שנקרא 

 ז"א ומלכות נולדים נשמות.  

מצות עשה כנגד ו"ה של שם ה' המילה  248עשה.  יש תרי"ג מצות בתורה רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא ת

מצות לא תעשה כנגד י"ה של שם ה' שם של הקדוש ב"ה בעולם אצילות יקוק שמי  365ו 248שוה ל 15זכרי ועוד 

שם ה' יקוק לולמות התחתונים בעולמות עליונים .  כל העבודה של תורה ומצות לחבר ע365מספר  15ועוד י"ה 

 ואין סוף ב"ה.

אצילות יש שלמות עשר ספירות שלמים משא"כ בעולמות בי"ע.  העבודה של עם ישראל בתחתונים הבעולם 

לעלות את העולמות בי"ע לחבר בעולם האצילות על ידי תורה ומצות ועל ידי תפלה. השלשה שמות של הנפש של 

רוח שבנפש,  עולם עשיה  נפש רוח ונשמה יש שלשה שמות של ה' כנגדם אלו הם אדנ"י נפש שבנפש, אלקים

אקיק נשמה שבנפש.  השמות האלו מחברים עולם עשיה ועולם אצילות.  אדנ"י נפש שייך לעולם עשיה מעשה הוא 

העיקר,  אלקים עולם היצירה רוח שייך למידות אהבה ויראה ודיבור,  אקיק נשמה שייך למחשבה.  עולם האצילות 

 נקרא נשמה שבנשמה מחשבה עליונה.  

ם קודם לעלות עולם עשיה בעולם יצירה לזכך את הגוף ונפש הבהמית על ידי לימוד התורה צדיקיההעבודה של 

וקיום המצות מיוחד מצות לא תעשה העבודה של אתכפיא.  בעולם היצירה העבודה אתהפכה להפוך את המרירות 

רוח ונשמה על  של עולם עשיה למתיקות בעולם יצירה על ידי שירים וזמירות ולחבר עולם יצירה בעולם הבריאה

 ידי לימוד פנימיות התורה.  

תחת עולם אצילות בקודש קדשים של עולם הבריאה מחובר לעולם אצילות נמצא הצדיק הדור בחינת יוסף בחינת 

משיח השם אקיק.  על ידי שם אקיק השם של המשיח בן יוסף שם של תשובה אימא עליון נכנסים בעולם אצילות 

 אצילות הכל אלקות.   ומקבלים רוח הקודש.  בעולם

על הצדיק האמת מלך המשיח כתוב בליקוטי מהר"ן שהוא עומד בן שמד ורצון בן עולמות בי"ע ועולם אצילות. הוא 

 נמצא בעולם האצילות ומשך ידו בעולמות תחתונים להוציא בני אדם מהקליפות. 

ויחידה שהם השני משיחין שעושים שם ה' בעולם אצילות שמאירות שם ה' בעולמות  היש בעולם אצילות חי

 הארץ דעה את ה'.   מלאההתחתונים עד 

זה בקיצור פירוש על מש"כ בזוהר פרשת ויגש בקשר לשמות הנשמה נפש רוח ונשמה ונשמה שבנשמה רז 

 העליון.  

 

 ציציתנבואה של משה רבינו על הגאולה במצות 
תורת משה רבינו בנבואה והוראה לעם ישראל וכל בני אדם עד ביאת הגואל.  ראשון והכי חשוב בתורה קבלת  הגדול

לבני אדם ברגע אחד.  כל העולם רעדו בזמן של מתן תורה. פרחו  גילההתורה בהר סיני. בהר סיני ה' הבורא עולם 

 נשמות ישראל. היה תחיית המתים.
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תו וכלכויתן אל משה  כמו שכתובת על שני לוחות הברית העשרה הדברות הקדוש ב"ה נתן לישראל התורה חרו

את  ועששבים באצבע אלקים.  משה ירד מההר שראה את עם ישראל ואהרן ולדבר אתו בהר סיני שני לחת אבן כת

 העגל הזהב שבר את הלוחות אלקים.  

לא יהיה עוד פעם לראות מה כתוב ה פעם אחת ולא יהיה עוד פעם עד תחיית המתים. תהתגלות ה' בהר סיני הי

 בר משה רבינו.  אבל נשאר את תורת משה לעצה וישועה לעם ישראל וכל העולם עד תחיית המתים.ששבהלוחות 

סיפורים בתורה יש בהם סודות ונבואה.  במצות מעשיות תפילין מצות של החגים לולב ואתרוג וישיבה בסוכה, ה

נבואה  יםמלא, ושבת ציציתהעומר וחג השבועות, טלית של ארבע כנפות ומצה וארבע כוסות של יין בפסח, ספירת 

וסודות החיים ואמונה בביאת משיח.  כתוב שלפני הקדוש ב"ה ברא את העולם הוא היה מסתכל בהתורה וברא את 

 העולם.   

ואה.  שייך למעשה ובתורה שבכתב נמצא הסודות החיים ונב תורה שבעל פה. תורה שבעל פהבכתב ושיש תורה 

העבודה של בירורים בדרך נעשה אמונה פשוטה ותורה שבכתב שייך ליחוד ה' המצוה "וידעת היום  תורה שבעל פה

 והשבת אל לבבך שה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד."

ימים עשה ה' את  תשששכתוב, מו אלפים שנה כ תששהעבודה של בירורים בדרך תורה שבעל פה העבודה של 

ת ששת ימים של מעשה בראשית כנגד עבודה של בירורים ושבת בסוף ששוהארץ וביום השביעי שבת.  ה השמים

התגלות הקדוש ב"ה בעולם שם ה' שלום יקוק השם ה' בתורה, ה'  אמיתיאלפים שייך ליחוד ה' ושלום  ששתימים 

 ושמו אחד.

אלפים שנה יש התגלות ה' ביקוק  תששי.  בסוף -בעבודת הבירורים של תורה שבעל פה שם ה' יקוק נקרא אדנ

עם ישראל שעובדים ה' באמונה פשוטה בדרך תורה ומצות יש חלק גדול לוהזמן הזה נקרא גאולה וגאולת השכינה.  

בהתגלות שם ה' בעולם.  התגלות שם ה' בעולם התחיל בהר סיני בקבלת התורה.  עם ישראל קבלו את התורה 

בעל פה בדרך נעשה ועשו את המלכות ה' בארץ ישראל ובנה את בית ה' בנעשה ונשמע.  הם קבלו את תורה ש

 שנה. 420שנים.  הבית המקדש השני  410בירושלים על ידי שלמה המלך.  הבית המקדש הראשון עמד 

אחרי חורבן הבית המקדש עם ישראל הלך עם התורה בגלות לארבע כנפות הארץ עד שבסוף הגיעו לארצות הברית.  

כנגד התורה וטלית של ארבע כנפות  ציציתחלק מנבואת משה רבינו.  ה ציציתת של ארבע כנפות והמצוה של טלי

 יפוצו מעיינותיך חוצה.   וכנגד הנבואה שאחרי חורבן בית עם ישראל יתפשט בארבע כנפות הארץ עם התורה בגלות 

יש ארבע חוטים אחד מהם  יתציצ.  בציציתמצות במספר החוטים וקשרים של ה 613במצוה ציצית יש רמז להתורה 

מחוט בצבע תכלת והשאר החוטים לבן הסוד של שני משיחין שיתגלה מתוך עם ישראל בסוף העולם.  הצבע תכלת 

לוי של משיח לעם ישראל משיח יכנגד חכמה ושאר החוטים כנגד בינה שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  העיקר ג

שבעל פה.  אבל יש לעם ישראל האור של חכמה שייך לסודות התורה בן דוד האור של בינה כנגד המלכות תורה 

בצבע לבן ובצבע תכלת.   ציציתמרמז בצבע תכלת.  לפי הזוהר יש שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד כנגד 

הכל לבן בלי תכלת שהעיקר של עם ישראל אור של אמא בינה קשור לאמונה  ציציתיש אפשרות לברך על טלית של 

 בלי תכלת. ציציתוטה. היום כמעט כל עם ישראל לובשים פש

.  ציציתכל תכלת בלי ים אומרים שקורח אמר ללבוש טלית קורח היה צדיק בדור המדבר שנקרא דור דעה.  המדרש

האור של אבא חכמה שהיה האור העיקר של עם ישראל בדור המדבר. הוא אמר בהתנגדות למשה  גילהקורח רצה ל

שים" שכולם שמעו את הקול ה' בהר סיני וקבלו את האור של חכמה.  באור של חכמה כולם שווים.  רבינו "כולם קדו

בדרך הזה קורח ועדתו רצה זכויות בעם ישראל שווים שלא יהיה מלכות בעם ישראל לחלק את העם כהנים ולוים, 

לת חכמה שהוא ראה העגל וכו דומה לממשלת דמוקרטי היום.  אבל משה רבינו כבר ידע שזה לא היה הזמן לממש

צריכים להקים ממשלה של בינה בתורה שבעל פה הממשלה והתורה בלוחות שניות.    והזהב שעשו אהרן.  קודם הי

משה שבר את הלוחות של האור של חכמה והחליף את הלוחות של אור של בינה שיש חילוקים בעם מלכים, כהנים 

באדמה קורח ועדתו לגיהינום. אבל צריכים לדעת  השל קורח נפלולויים נשיאים לשתים עשרי שבטים וכו.  העצה 

 שהעצה של קורח היה בזה יסודות בתורה שבכתב אבל לא הגיע הזמן להקים ממשלה של אור החכמה.

דור דעה דור המדבר  ושעם ישראל נכנסו לארץ ישראל בדרך של אור אמא והם שנשארו במדבר הי גילה ל”האריז

ם שלהם נכנסו בארץ ישראל בדרך של רחל עקרת הבית ארץ ישראל נקרא בשם רחל ותורה של אור אבא.  רק הילדי
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ל דעות ה'."  בתורה -שבעל פה מלכות. בתורה שבכתב יש אור של אבא ואור של אמא שני דעות כנגד הפסוק "א

 שבעל פה יש רק האור של אמא דעה אחד.  

אמא יש ה' אחד ושם ה' אחד שנקרא אדנ"י.  באור של בשורש של השני דעות יש הבדל גדול.  בדעה של אור של 

נמחקים בתורה שבעל פה כולם נחשב כשם  םשים.  אפילו שיש שמות בתורה שאינאבא יש שם יקוק ועוד שמות קדו

קוק וכל מידותיו שהם העשר יאדנות והם רק מידות ולא שייכים לעצמות אור אין סוף.  באור של אבא ה' ושמו אחד 

 בתיקוני זוהר.   כמו שכתובה' וישראל הכל אחד  ספירות התורה

עד היום הדרך לעבודת ה' בעם ישראל הדרך של אור אמא רחל עקרת הבית מעשה הוא העיקר.  אבל יש היום 

.  מחברים היום השני ציציתשהיה בדור המדבר ויהודים היום לובשים תכלת במו האורות של אור אבא אור לאה כ

רת הבית רחל.  ר אבא אבל עדיין העיקר עבודה ועקל רחל אור אמא והדרך של לאה אודרכים בעבודת ה' הדרך ש

שכחו את הסוד ושורש לאה שנכנסו בארץ.  בדרך הזה של טלו לגמרי את האור ימשא"כ בזמן הבית המקדש ב

גם כן בזמן  .ציציתבתכלת אפילו שהוא ידע השורש של תכלת עדיין לא הגיע הזמן ללבוש  ל”האריזהתכלת.   בזמן 

רבינו רבי נחמן עוד לא הגיע הזמן ללבוש תכלת שהוא היה כנגד ללבוש תכלת בליקוטי מוהר"ן פרק ז.  חסידי חב"ד 

של תכלת ובזה יש סימן וברכה שהגאולה מתקרבת  ציציתלא לובשים תכלת.  אבל היום רואים הרבה יהודים ב

 בב"א.  

.  צריכים לדעת אפילו שהדרך של עם ישראל דרך של אמא הדרך יתציציש כל הסימנים של הגאולה אפילו תכלת על 

של תורה שבעל פה הדרך של משיח לעתיד התחברות של אבא ואמא תורה שבכתב ותורה שבעל פה נגלה ונסתר.  

קנו לחזור המלכות ליושנה ולהקים את המלכות בחזרה אולה בדרך ציונות על ידי משיח צדשהיה פעם לחשוב על ג

כבר תקוה שלילי אפילו נחשב בתורה האמת  אתלבד במשיח ציוני בדעה אחד בלבד זל באור אמא בלארץ ישרא

כעבודה זרה בטהרה. יש שני דעות בתורה אמת ואמת ה' עומדת לעד. אין גאולה בכוח ובחיל כי אם ברוחי אמר ה' 

 צבאות.  

אמונה במשה רבינו ובתורה היסוד  אנחנו צריכים להאמין במשה רבינו ובתורת משה לא קם נביא בישראל כמשה.

שבתורה יש שני  גילה.  בדרך של לימוד פנימיות התורה אפשר לאמיתישל גאולה של כל בני אדם והדרך לשלום 

דעות רחל ולאה פשט וסוד.  לעולם אצל עם ישראל רחל העקרת הבית אבל יש היום  גם כן אורות של לאה ודור 

 הר.בדרך הזו גילההמדבר אורות של אבא ש

וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם.  אצל הגוים  ציציתטלית זה בגד ישמעאל שאנחנו מהפכים לקדושה על ידי 

על הבגד. מקיף כנגד אור אבא ופנימי כנגד אור אמא.  הדת הנוצרי כמו  ציציתיש להם רק מקיף בלי פנימי. אין להם 

מקיף בלי אור פנימי.  הכל היה כתוב בתורה בנבואה של משה  ציציתטלית הכל תכלת שקורח אמר היה פטור מ

לכל בני אדם כולם בני משה  הה' כמים לים מכסים. באור החכמה התורה חשובאת  ההארץ דע מלאהרבינו בדרך ל

עם ישראל לאור פנימי את ם האומות העולם.  הם צריכים עראל שותפות בהתגלות שם ה' בעולם רבינו. יש בעם יש

ואנחנו לובשים הטלית שלהם האור המקיף.  בדרך הזה מקיימים את הנבואה "והיה ה' למלך על כל  ציצית שיש לנו

 הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.  

 

 מתנת חינם
רב,  יש שני מיני  האפטאכנס לארץ ישראל.  אמר היבינו היה מתפלל תפלת מתנת חינם לבפרשת אתחנן משה ר

עובדים שה' המהוה את העולמות ומחיה אותם בדרך מתנה, והנהגת העולם על ידי בני אדם  תהנהגות שהם הנהג

 את ה' בדרך התורה דבר ה' זו הלכה.  

הנהגות ה' כנס בארץ ישראל ויהיה הימשה רבינו היה הצדיק העליון ויהושוע היה הצדיק תחתון.  משה רבינו רצה ל

עם ישראל לדעת ב הצדיק עליון.  זה כמה פעמים שה' רוצה בארץ בדרך מתנת חינם כמו בדור המדבר התגלות

העולם בדרך השני  תץ ישראל אלא הדרך של יהושוע הנהגהיה בדרך של משה רבינו שנכנסו בארלא שהרצון של ה' 

 אבא של משה רבינו נסתר שנכנסו בארץ ישראל.של ידי עבודת בני אדם בדרך תורה ומצות.  האור  על
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אמת  תכנס בארץ ישראל על ידי יהושוע בהנהגת תורה שבעל פה.  אבל בתורהים ישראל להבחירה של ה' היה בע

יש שני הנהגות ה' אור אבא במתנת חינם שכל השפע יבוא בדרך תפלה, ואור אמא שכל השפע יבוא בדרך תורה 

 תלמוד תורה כנגד כולם.וומצות 

גם בכל העולם בדרך מה אלא רץ ישראל עם ישראל חי לא רק באאת הקדוש ברוך הוא בחר בדרך הזה לעשות 

ך ישראל.  הדרך של עם ישראל הדרך של התורה בעיקר תורה שבעל פה אבל היום גם יטובו אוהלך יעקב משכנת

 אר האפטא רב.  יבו שכן בדרך תורה שבכתב שיש שני הנהגות של ה' כמ

בארץ ישראל .  עכשיו יש שני  אור אבא שהיה האור של דור המדבר לא היה הרצון של הקדוש ב"ה שהם נכנסו

חסידות.  האפטא רב היה הדור שלישי במזיבוש ה, אור אבא ואור אמא.  אור אבא חזר לעם ישראל בדרך ותאור

 האפטא רב בחסידות שלו ספר אוהב ישראל.   גילהמיוחד באופן אחרי נפטר הבעל שם טוב.  האור של אבא 

בזוהר הפעם ראשון מזמן החורבן בית.  גילה ות.  השני אורל”אריזבקבלה יש שני שיטות שהם הזוהר וספרי 
ירמיהו כתב על שני אור בלשון זרע אדם וזרע בהמה.  האור אבא חזר לעם ישראל הזוהר ובדרך תחיית המתים 

של משה רבינו  שנקרא בשם רעיא מהימנא.  אפילו שמשה רבינו ודור המדבר לא נכנסו לארץ ישראל ומתו 
 גילהאת הזוהר ש בליק ל”האריזלעם ישראל ועל ידי ספר הזוהר.   במדבר היום בדרך תחיית המתים הם חזרו

השני הנהגות של ה' כמבואר אפטא רב וכתב בספריו הדרך הקבלה פנימיות התורה להנהגה של העולם ואור אמא 
את האור של אבא בתורה שהיה כבר בהתגלות בדרך הזוהר.  התחיל  גילהתורה שבעל פה.  החסידים עוד יותר 

ים חב"ד ברסלב, בדרך חסידות. כולם "דות הענין של התפשטות של משה רבינו בכל דור בדרך אדמורבדרך חסי
 של משה רבינו כמו בדור המדבר וקשור להזוהר ורבי שמעון בר יוחאי.  תותחת התנהג

 
לא אולים למה הרבי ושמשיח בן דוד הרבי מחב"ד חי וקים והמסוה משה רבינו ביחד. יש אנשים ש גילהסוף סוף 

 דוד המלך.  למה הרבי ולא יעקב אבינו ואליהו הנביא שהם גם כן לא מתו?
בדרך בעל שם טוב שכבר ידעו עם ישראל על שני אור  ל”האריזהתשובה להם שהרבי בא אחרי התגלות הזוהר ו

המקדש אור אבא.  גם כן אצל אליהו הנביא.  בזמן הבית  גילהאבא ואור אמא.  בזמן דוד המלך היה אסור ל ותאור
אור אבא ועל ידי חסידות.  הרבי  גילההיה רק אור אמא ולא אור אבא הנסתרות לה והנגלות לנו ולבננו.  בזוהר 

 .מלך המשיח בא אחרי התגלות אור אבא
משיח בן דוד באור אבא.  יש משיח בן דוד באור אמא  גילההזמן הגיע ל ל”האריזרך הזוהר וכמה דורות אחרי ד

ין לחכה כמו הרבי אמר, "אנחנו רוצים משיח עכשיו."  בזמן הרבי כבר זה לא היה חידוש לעתיד אבל לא היה ענ
והיה ידוע שיש שני אור בתורה ושני משיח באור אבא ובאור אמא שיש באבא שהוא משיח בן דוד חי וקים.  למשיח 

לכים בארבע אמות של נים בהתורה באמונה פשוטה והויבאור אמא משיח הציוני עדיין מחכים כל יום שיבוא שמאמ
 הלכה, ומתפללים שלשה פעמים כל יום "את צמח דוד עבדך".

 
 לקבל השני משיחין באור אבא בב"א. איש לעם ישראל ללמוד פנימיות התורה בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלות

    
  

    

 משיח עכשיו
,א”שליטמורגנשטרן  לכבוד הרב  

 שלום וברכה,

לגמור הפעולות.  גם כן רבינו  גילהשהוא היה משיח אבל לא הגיע הזמן לכתבת שרבי נחמן אמר שעל מה 

אמר לתלמידיו  ל”אריז.  יש הסיפור בערב שבת שרבינו גילההיה הנשמה של משיח וגם כן לא היה הזמן ל ל”האריז

לל משיח בג גילהללכת לירושלים אבל לא היה הזמן. הסיבה למה שניהם לא היה אפשרות לגמור את הפעולות ול

היה באמצע האינקוזיסיון יהודים מתו בקידוש ה' על תורת משה.  גם כן הזמן של  ל”האריזהמצב עולמי.  בזמן 

 רבינו היה פוגרומים.  

של משיח בן  גילויוהעולם היה מוכן לה השניעולם על זה אמר הרבי מלך המשיח שהעולם השתנה אחרי מלחמת 

של משיח באור פנימי אור אמא.  כבר  גילוישל משיח בן דוד ה גילויאלפים שנה.  ה ששתדוד שלא היה כבר כ

של משיח באור אבא בעולם המקיף.  משיח בעולם המקיף נחשב כעבודה זרה בלי המשיח של  גילויבעולם היה 
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אור הפנימי.  על זה כתוב, בדור של משיח חזיר יהיה כשר.  חזיר זה משיח של אור המקיף בלי פנימי אורות התהו 

משיח בן דוד לכל העולם היה לחכה עד העולם היה מוכן לקבל משיח בן דוד משיח של  גילהשקון.  כדי בלי תי

 אריך אור אמא אור היהודים אור של תורה שבעל פה עבד ה'.  

.  בדרך של התגלות משיח בן דוד עושים יחוד של רחל ציציתלמשל המשיח של אורות של תהו כנגד טלית בלי 

יש גם כן חוט תכלת כנגד אור אבא באור פנימי. יש לעם  ציציתאמא בעולם שם ה' שלם.  ב ולאה אור אבא ואור

ישראל שני משיחין כנגד אור אבא ואור אמא מתוך אור אמא.  בדרך הזה הרבי מלך המשיח עשה הכתרה גם כן 

ם תכלת.  בברסלב שלנו לבן. בגלל זה חב"ד לא לובשי ציצית. אבל העיקר בציציתלרבי נחמן שהוא כנגד תכלת שב

שלא ללבוש.  אבל אחרי הסתלכותו הוא היה של ליקוטי מהר"ן יש שלובשים תכלת אפילו רבי נחמן אמר בפרק ז 

מסכים והרבה לובשים היום בברסלב תכלת.  האור אבא מתוך האור פנימי אור אמא נמצא באומן בראש השנה. 

י משיחין הם הציציות של טלית האומות העולם טלית של אור פנימי.  השנ ציציתבברוקלין יש התגלות של  770ב

 ישמעאל כהלכה.  

הכרזה של הרבי "משיח עכשיו" היה בגלל העולם היה מוכן להתגלות משיח בן דוד והיה אפשרות לעשות היחוד  

ינו היו משיח בן דוד ומשיח בן יוסף שני הפכים רוחני מקיף ופנימי ניצוץ א וניצוץ ב.  הרבה בסיפורי מעשיות של רב

קודם לעשות צריך שהיה כיון מדבר על שידוק של אור מקיף ואור פנימי אבל הוא לא היה אפשר לקיים את זה 

אי  ציציתממש.  בלי האור של תכלת ב ציציתלפני עשיית ה ציציתהיסוד של תכלת משיח בן יוסף באור פנימי ב

ולה.  מה טוב שיש משיח ואין גאולה.  מה אפשר לעשות את היחוד בן שני משיחין בשלום. תכלת היסוד של גא

לא בכוח ולא  תטוב שיש משיח והשמדת של חצי העולם.  הגאולה של הזוהר צריכים להיות בלי מלחמה גשמי

 בחיל כי אם ברוחי. 

עשה את היסודות  ל”האריזעל מה שכתבת על תורת משיח דאורייתא דעתיקא סתימא הרבי ורבי נחמן וגם 

לות תורת משיח.  בכל דור יש גילגול של משיח אבל כבר יש התגלות השני משיחין.  יש לדורות אחריהם להתג

לכל הדורות אחרי משיח.  על זה הרבי מלך המשיח אמר "עשו כל שביכולתכם."  אחרי  תורה חדשה מאתי תצא

אמיתיים  שהרבי ורבי נחמן עשה את הכלל של משיח עדיין יש להוסיף הפרט של משיח בכל דור על ידי צדיקים

כבר  תההיששיש להם הנשמה של משיח.  העבודה של משיח עד אין סוף בהתגלות הפרט של משיח אחרי 

 התגלות הכלל.  

שהם חושבים על משיח בדעה אחד להוציא מפני הרבי ורבי נחמן את הסיבה שהעולם התורה עוד לא קבלו 

שען על אבינו שבשמים ולא על היללנו על מי   מהעולם כל הצרות גשמי ורוחני.  על זה כתוב במשנה בסוף סוטה,

 בן אדם אפילו משיח הוא בן אדם. התיקן של משיח כבר נגמר מה שנשאר על ידי ניצוצי משיח בכל דור.

 הידיד,

 דוד וקסלמן

  

 משיח בן יוסף האויב של עם ישראל
משיח בן דוד  יןשיש שני משיח גילהם עם ישראל כמו משיח בן יוסף.  הזוהר הקדוש ואין משהו יותר מסוכן לקי

ומשיח בן יוסף כנגד כל היסודות של תורת ה' שבתורת ה' עם ישראל מחכים למשיח להוציא את העם משעיבוד 

 מלכיות עם ישראל על העליונה וכל העולם יהיה תחת רגלינו תחת מלך משיח.

כים כמבואר בזוהר יהודה הוא שני מלו יןאת הזוהר ועשה הכל למחוק את המציאות של שני משיח והחכמים רא

.  גם כן בתורה של רבינו הזקן אין ל”אריזאת משיח בן יוסף מהקבלה של  ומלך ויוסף הוא מלך. כמעט לגמרי מחק

   ין.לו מקום לשני משיח

יחידי בעולם כמבואר ברמב"ם. אפילו אחרי חורבן בית המקדש היה נביאי הכל זמן עם ישראל חושבים שהם הדת 

סלם ונוצרות.  לפי האמונה בתורה שבעל פה שהתורה לעולם לא ישתנה אין מקום אית אחרות שקר שעשה ד

 .  תורה חדשה מאתי תצאלהנביאים שאמרו להפך שיש 
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עם ישראל להיות עם של הקדוש ב"ה.  בתורה כתוב לא יהיה את עם ישראל קשורים לתורה שבעל פה שעשה 

פה לדת שמשתחוים לאיש שאומרים שהוא בן של הקדוש ב"ה  אלקים אחרים על פני.  אין מקום בתורה שבעל

באמונה  קודםבים לקבל תורה כמו ילעם ישראל והעולם שיש גאולה וחירות ועם ישראל לא חי גילהשהוא בא ל

 כל אחד בחירה חופשית.לפשוטה בדרך של עבדים לה' בדרך של בנים לה' שיש 

כמו  תיש גאולה רוחניבזוהר ת.  נגד שער החמשים ברוחניבל רוחני כה בזוהר שבזוהר יש יועיהחכמים ראו ב

ביובל גשמי היה חירות לכל עבדים בישראל.  החכמים ראו שאין אפשרות לקיים עם ישראל בדרך שיש יובל ש

רוחני כנגד השיטה עבדים אתם לה'.  אין אפשרות להיות גם בן וגם עבד שאם כן כבר יוצאים העבדים מקבלת עול 

 מלכות שמים.  

ה במשיח בן יוסף שהוא בן יחיד של ה' שבתורה שאין מקום לאיש לצאת מהעול מלכות שבעם ישראל אין עיעוד ב

ורה שבעל פה ובזמן מקום  לבני חורין רק המלך יש לו חירות חלקי אבל לא לגמרי שהממשלה של המלך קשור לת

בעם ישראל שהם חיים  יןכים שני משיחר הוא כבר לא יוכל להיות מלך עוד.  הזוהר מדבר על שני מלטשהמלך נפ

חיים נצחיות.  אפשר לחשוב בעם ישראל שיש צדיקים וחיים לעולם בלא מיתה כמו אליהו הנביא אבל לא בדרך של 

בספר הזוהר תחיית המתים.  בדרך של תחיית המתים כבר יוצאים מגדר של יהודי והוא פורש מהעול מלכות.  

חי ותו. גם כן אליהו הנביא הוא קחיות כמו יהודי וכמו מלך אחרי הסתלליך המיתה של דוד המלך שהוא ממש

 נפש עבור כנסת ישראל שבכל ברית הוא בא לחזק את הקיום העם בגלות. מסירותלעולם ב

.   עם ישראל קשורים למלכות כנסת ישראל.  אפילו בזוהר ומלכות שלמה ז"איחוד ה בקבלה ובזוהר שיש עייש ב

נחשב ככפירות בצורה של אדם יש דרך התקשרות התפילות לז"א בדרך לאין סוף ב"ה.  ז"א אנפין עשר ספירות 

.  ב"ה באמונה בה' אחד שאין לו צורה. בתורת רמב"ם כתוב האיסור לעשות אמצעי בן עם ישראל והקדוש

ביהדות ההתפלה רק לאור אין סוף ישר בלי ממוצא שנקרא  יסודות של אמונה ברמב"ם.התקשרות לז"א כנגד ה

 בשם אדנ"י. 

ישראל בעל שם טוב לפני שלש מאות שנה נתן חשיבות להתקשרות רבינו חסידות תנועה חדשה ביהדות מזמן ה

.  לפי הזוהר תמלכום את התפילות לז"א ועתיק לא רק בהם שמקשרימלצדיקים.  גם כן בחסידות בתפלה יש 

מעורבת בנוצרות.  אבל בחסידות לא עושים שום קשר במשיח בן יוסף בחסידות המתנגדים אמרו הדרך חסידות 

 רק במשיח בן דוד בדרך להגאולה.

משיח בן דוד פנימיות עתיק הרבי מחב"ד מלך המשיח.  משיח בן דוד של הזוהר הוא  גילהבקץ האחרון לחסידות 

אין לרחל ו לה של עם ישראל בדרך של רחל אמנו.  בזוהר כתוב שרחל מבכה על בניהכות להגאויילעולם בהשת

קול של רחל נשמע בלי אות ואו.  משיח בן דוד שבזוהר קשור לרחל ומתוך משיח בן דוד יש גם כן משיח בן הבעל ו

רק הגאולה של  בדבל ם שצריכים גאולה שער נון יובל.  אבל משיח בן דוד לא רוצה גאולה של שער נוןאותיוסף ל

קשר למשיח בן יוסף וגאולה יובל רוחני יש .  הכל נמצא בפנימיות עתיק גם ושער נון ביחד ב נתיבות החכמה"ל

יש שני משיחין בחסידות והזוהר.לא מת.  שמשיח ןמשיח בן דוד ועבודת ה' של תורה ומצות   

גאולה בלי קבלת העול מלכות.  פנימיות  היה האויב של עם ישראל משיח שאומרים עליוסף בכל הדורות משיח בן 

ה' לשאר עבדים הרוחני בלי סכנה וללקבל יתיאת מצרים עתיק מקשרים שניהם ביחד ויש אפשרות לבני ישראל 

היחוד של שני משיחין רק על ידי הדרך של הזוהר.שמקבלים העול מלכות שמים.    

   

 משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח היחוד של שניהם
 רבי נחמן בשיחות הר"ן אמר, יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח כולל והיחוד של שניהם.  

לפי ספר יד החזקה הלכות מלכים של רמב"ם יש משיח בדרך אבל הוא עוד לא הגיע.  יש חזקת משיח לפני 

קיימו כל יתד ששנגמרו כל הפעולות כולל מקבץ נדחי עמו ישראל, בנין בית המקדש והקמת ממשלת התורה.  ע

משיח שעם ישראל מתפללים בשבילו שלשה פעמים כל יום.  ההפעולות אין משיח ודאי. המשיח של הרמב"ם   

 בשלש עשרי עיקרי אמונה אחד מהם אני מאמין בביאת המשיח ומחכה לביאת המשיח.
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ר את העטרה יחזההיסוד של ביאת משיח שיבוא צדיק כמו דוד אביו וכמו משה רבינו אחרי חורבן בית המקדש ל

 ליושנה.  לפי רמב"ם ולפי פשט והלכה יש רק משיח אחד ולא משיח כמו שאמר רבי נחמן בשיחות הר"ן.

לפי הזוהר שכתוב בזוהר יש לימין משיח בן דוד, לשמאל משיח בן יוסף, ובאמצע זה שכתוב בשיחות הר"ן ה מ

בענין של משיח.  יש דעות שהוא יהיה חיל כמו דוד משה רבינו שהוא כולל שניהם.  גם כן יש בנביאים חילוקי דעות 

שר שלום. בשם אביו, יש דעות שהוא יהיה נקרא   

השורש של חילוקי דעות ביהדות בענין של משיח קשור לשני דעות במקורות של עם ישראל שהם דעה של ישראל 

וישלח ה' נתן ליעקב  תפרשפעמים בשם בני יעקב.  בלודעה של יעקב.  עם ישראל נקרא פעמים בשם בני ישראל ו

 תוספת שם ישראל.  הוא נקרא פעמים יעקב בתורה וגם ישראל. 

בזמן התנ"ך עם ישראל ציון היה מחולק בשני מלכיות יהודה וישראל. גם כן יש השני שמות של בני יעקב ובני 

 ישראל בתורה.  יש עוד שם לעם ישראל שנקרא ישורון.  

מקום בהלכה של רמב"ם.  יש רק משיח בן דוד.  משיח בן יוסף יש מקום בתנ"ך שאול המלך לו משיח בן יוסף אין 

היה משבט אפרים וגם ירבעם בן נבט. יש סכסוך בתורה בן משיח משבט יוסף ומשיח משבט יהודה.  הכל התחיל 

ום בתורה. בזמן של יוסף הצדיק המחלוקת בן יוסף ואחיו. המחלוקת בן יוסף ויהודה בירושת אביו יש מק  

המשיח המקורי של עם ישראל משיח בן דוד.  יוסף הצדיק ומשה רבינו לא נקרא בשם משיח אבל הם נקראו גואלי 

 ישראל.  יוסף הוא הגואל ומשה רבינו הוא הגואל.  

יש הבדל בן משיח וגואל.  גואל קשור ליציאת מצרים לצאת מעבדות לחירות ברוחניות וגשמיות.  משיח קשור לעם 

כיבוש של ארץ ישראל.  משיח בן דוד הראל שנכנסו לארץ ישראל. דוד שנקרא דוד בן ישי עבדך משיחך גמר את יש

ר את עם ישראל לארץ ישראל ויעשה כיבוש ארץ ישראל כמו אביו לצאת משיעבוד מלכיות יבדרך של אביו יחז

 גאולה כפשוטה. 

דוד.  משיח בן יוסף הוא לא המשיח כמו דוד אבל  משיח בן דוד על שם דוד המלך וכיבוש של ארץ ישראל מלכות

 הוא הבחינה של גואל כמו משה רבינו גאולה רוחני ללכת מעבדות לחירות להפוך חשך לאור.

על זה כתוב בתיקוני זוהר שיש שני גאולות על הפסוק במגילת רות, "על הגאולה ועל התמורה."  כנגד שני גאולות 

בן יוסף בשם אקיק אשר אקיק כמו בגאולת מצרים.  השם הזה קשור לי"ג  .  הגאולה של משיחיןיש שני משיח

אביר יעקב.  אבוחצירא כמבואר בספר מעגלי צדק של הרב יעקב  13מידות הרחמים התגלות האות ואו גמטריא 

 השם הגואל הגאולה שיוצאים מדין לרחמים.  

ן ורחמים.  גם כן כנגד השני דעות ביהדות יש שני כתוב בזוהר פרשת ויחי שיש שני דרכים ביהדות שהם דין ודין ודי

.  הפעולה של משיח בן יוסף להכניס רחמים.  הדרך של משיח בן דוד הלכה כפשוטה והתכלית השלמה יןמשיח

בוד מלכיות.  הפעולה של משיח בן דוד גאולה של עם ישראל. הפעולה של משיח בן יעוהגאולה שלו לצאת מש

שלום העולם.   ו הגאול תיוסף גאולה פרטי  

משה רבינו הגואל ראשון הוא הגואל אחרון.  משה רבינו נמצא בין השני גאולות של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף 

"הגאולה ועל התמורה" כמבואר בתיקוני זוהר. הקשר של משה רבינו גם כן לאדם הראשון וגם כן לדוד מלך. יש לו 

 הגאולה הראשונה תקן את החטא עץ הדעת במתן תורה פסקלתקן את החטא עץ הדעת וגם כן החטא העגל.  ב

מתן.  בגאולה עתידה יש לו לתקן את החטא עגל על ידי שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. והז  

אחרי חטא העגל משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות וקבל את הלוחות השניות.  בדרך הלוחות שניות עם 

קים מדינה של תורה. אחרי החורבן בית המקדש אפילו היום יש לעם ישראל הדרך ישראל נכנסו לארץ ישראל לה

של התורה.  העבודה של משה רבינו הגואל אחרון כדי לחבר משיח בן יוסף ומשיח בן דוד השני גאולות "על 

 הגאולה ועל ותמורה."  וזה התכלית של הזוהר להביא גאולה שלמה בלי מלחמה.  

ית אחד בדעה אחד להקים את מלכות דוד מלכות של תורה.  הגאולה אחרונה בשני דעות בתכל והלוחות שניות הי

 של הלוחות ראשונות והלוחות שניות על ידי שני משיחין.  



79 
 

רעיא מהימנא בזוהר שהוא משה רבינו ע"ה הקשר בין השני משיחין בשביל היחוד של שני יחודים יחוד עליון ויחוד 

.  על זה כתוב בסוף פתח אליהו על תחיית המתים של רעיא מהימנא.  בדרך הזה תחתון ויחוד של ה' הוא אלקים

על ידי תחיית המתים הוא מביא את הגאולה שלמה היחוד של שני משיחין ויחוד של עולמות עליונים ותחתונים 

 שנקרא בשם ז"א ומלכות.  

מתים של משה רבינו.  כל זמן של יחוד ה' בדרך של יחוד השני משיחין ותחיית השלמה ת יבזוהר היה התכל

שיוצאים מהדרך של הזוהר יש מקום למלחמה בין השני משיחין יהודה ויוסף שהם השני דרכים בעבודת ה' זרע 

 אדם וזרע בהמה כמבואר בירמיהו פרק ל"א.  

כולל פרצופים ושבירת הכלים שלא היה קודם.  בהקדמה שלו לעץ  ה בקבלהחדשדרך חדש קבלה מהיה  ל”האריז

בספר  ל”האריזמשיח בן דוד.  גם כן הבעל תניא לקח הדרך של  גילהחיים הוא אמר התכלית של הקבלה שלו ל

את משיח בן דוד ולהביא את הגאולה בדרך  גילההיסודי שלו ספר התניא כדי להביא את משיח בן דוד.  כדי ל

 גילהלקח מהחלק של פתח אליהו שכתוב על תחיית המתים של משה רבינו.  בדרך הזה היה אפשר להזוהר הוא 

את התגלות  המשיח בן דוד  יםשביעי של חב"ד הרבי מלך המשיח סיאת משיח בן דוד של הזוהר באור ישר. בדור 

רת יחי אדוננו והשתוקקות למשיח בן דוד עד מתי.  יבזוהר על ידי חסידיו באמ  

כדי לסיים התיקון של ביאת משיח בדרך הזוהר הרבי מלך המשיח הכריז על אמונה בתחיית המתים של  גם כן

צדיקים לפני תחיית המתים של כל עם ישראל לתת אפשרות להאמין בתחיית המתים של משה רבינו רעיא 

 מהימנא בהחלק האחרון של פתח אליהו.

 וומשיח בן יוסף ומשיח שכולל שניהם.  חסידות חב"ד הי על זה אמר רבי נחמן בשיחות הר"ן שיש משיח בן דוד

.  הרבי כבר אמר הרבה פעמים שמשיח בן יוסף ל”האריזהחלק של משיח בן דוד ביחוד ה' בדרך של  גילהצריכים ל

 כבר הגיע.  משיח בן יוסף קשור לגאולה פרטית ולא לגאולה של עם ישראל כמו משיח בן דוד.  

עולם וכל התגלות ה' בעולם הזה יבוא ברחמים כמו שכתוב בזוהר "בזכות ספר הזוהר העיקר שלא יהיה מלחמות ב

יפקין מגלותא ברחמים."  הזוהר הספר של יחוד ה' יחוד עליון ותחתון, שמע ישראל וברוך שם כבוד.  העיקר היום 

ה' הכלל והפרט  . שמע ישראל בקול רם.  ברוך שם כבוד בחשאי כלל ופרט.   העיקר הסוד של יחודאמיתישלום 

אדנ"י. –זה סוד של שם ה' נכתב בסידורי עדות המזרח יקוק  טפל לכלל.  

  

 משיח בארבע לשונות הגאולה
וגדלות.  על ידי זה יש חילוקי דעות בענין של גאולה בין  יניקההענין של גאולה נמצא בשלשה מוחין של עיבור, 

   ם הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי.   יש ארבע לשונות של גאולה ה  , והזוהר.ל”אריזרמב"ם, 

מות עשיה, יצירה, בריאה, ואצילות.  מתחילים מעולם עשיה עולם לויש ארבע לשונות של גאולה כנגד הארבע ע

 התחתון ועולים עד עולם אצילות ועד אור אין סוף ב"ה.

במצות לולב בחג הסוכות.  הארבע לשונות של גאולה בתורה כנגד הארבע כוסות של יין בחג הפסח והארבע מינים 

 גם כן כל הארבע עולמות כנגד האותיות יקוק בשם ה' ב"ה.

 לכל גאולה יש משיח בארבע עולמות. גאולה השלמות של כל עולם ועולם.  גאולה העלייה מעולם לעולם.

באור יש הגאולה של פסח ויש הגאולה של סוכות.  הגאולה של פסח הגאולה של תורה ומצות כפשוטה גאולה 

 ומשפטים בל ידעום עמל בתורה בחינת רחל. יניקהפנימי בלבד גאולה במוחין עיבור ו

וגם בלאה. הגאולה של סוכות  הגאולה של סוכות גם בדרך פנימי לולב וגם בדרך מקיף סוכה בשני אמות גם ברחל

בעבודת התשובה בעשרת ימי תשובה בבחינת שמאלו תחת ראשו ומסיימים בחג הסוכות ובשמיני עצרת  להמתחי

תחבקני אהבה. מתחילים ברחל יראת שמים וממשיכים בלאה אהבת ה' ושמחה בה' אם הבנים  ובאור של ימינ

ה.  אבל שמחה ובשמיני עצרת חוזרים לרחל עצרת תהיה לכם לרחל עם ישראל בלבד כולל השמחה של לא

 בסוכות הגאולה גם כולל השבעים אומות העולם שבעים פרים שמקריבים בחג הסוכות.  
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הגאולה של חג תשרי מתחילים ברחל תורה שבעל פה יראת שמים ומסיימים ברחל אבל רחל חדשה דרגה של 

שה מאתי תורה חד.  הרחל של שמיני עצרת הבחינה של ואהבה יראת שמים גבוה יותר כולל גם כן לאה שמחה

תורת הגאולה שיש בזה יובל בחינת עתיק.  התורה של הגאולה של פסח וגם קשור לעשרת ימי תשובה  תצא

 נפש פת במלח תאכל ומים במשורה ולא כמו בסוכות חג שמחתנו. מסירותבדרגה של אריך 

בן דוד בלשון של  משיח בעיבור והגאולה בעיבור מוחין הגאולה הציוני לעם ישראל לבד על ידי מלך המשיח משיח

רמב"ם וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, מקבץ נדחי עמו 

 ישראל, בונה ירושלים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. 

וסף ולוחם מלחמות ה' בדרך תפלה קשור לי ל”אריזשהוא עבד ה' והוא בן ומתפלל בסידור  יניקהמשיח במוחין של 

 הצדיק בחרבי ובקשתי ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך.

 משיח במוחין של גדלות כמו בזוהר משיח בן יוסף בשמאל משיח בן דוד בימין ומשה רבינו באמצע.

יש משיח אחד ודעה אחד דעה ציוני.  במשיח של גדלות יש שני משיח בן יוסף ומשיח בן  יניקהבמשיח של עיבור ו

 ה'. את  ההארץ דע מלאהמצע שני דעות גאולת עם ישראל ויתקן את העולם כולו כי דוד, משה רבינו, בא

בעולם עשיה יש גאולה ומשיח ציוני לעם ציוני כמבואר ברמב"ם הלכות מלכים.  בעולם יצירה יש גאולה פרטי להם 

ים של משה רבינו שצריכים גאולה, פרטי על ידי משיח בן יוסף. בעולם בריאה יש גאולת עולם על ידי תחיית המת

ע"ה משה רבינו שהוא מחבר שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בצורה של אות אלף נקודה עליונה ונקודה 

 ק, חולם, שורוק.  יהשני משיחין בלשון הזוהר חירתחתונה שהם 

ות של עולם משיח בן דוד הוא עולה מעולם עשיה מלכות עד רדל"א אור אין סוף בחיצוניות העולמות.  בפנימי

אצילות ולמעלה יש רק ה' ושמו בלבד.  משיח בן דוד המלך של עם ישראל כמו שהיה משה ואהרן רב ותלמיד יש 

 כדוד המלך ע"ה לעולם ועד. יםנחשבים כחיים ולא מת א”שליטומרדכי אליהו  א”שליטהרבי מחב"ד 

גדלות המוחין גאולה שלמה ומקבלים , ו יניקהמחכים כל יום שיבוא משיח בארבע לשונות של גאולה, בעיבור, 

 אמן. ב"בבארבעה עולמות משיח 

 

 משה משה
 

כתוב ויסתר משה כן אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני. אחרי ויקרא וירא ה' כי סר לראות 

 פניו.  

יש קשר בן התגלות ה' למשה רבנו בהסנה והתגלות ה' לאדם אחרי החטא עץ הדעת.  על אדם כתוב ויתחבא 

 האדם ועל משה כתוב ויסתר משה.  בתיקוני זוהר כתוב הקשר בניהם.  

שכתוב משה משה. גם כן כתוב אברהם אברהם פעמים.  למה יש בזה הקשר בן משה רבנו ואדם גם כן קשור 

משה ואברהם פעמים.  לקרוא השם של   

בחטא עץ הדעת הפרידו את הצלם אלקים והדמות כתוב בצלם ודמות תבניתו.  על הצלם אלקים יש רק צלם אחד 

כמבואר בליקוטי תורה של הבעל תניא ובדמות יש הרבה.  אדם שנברא בצלם אלקים ברא זכר ונקבה ביחד 

היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו.  וכתוב ויבן ה'  שניהם היו קשור לאדם לצלם אלקים.  אחרי זה כתוב לא טוב

אחרי החטא.  לגמרי אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה.  הצלם ודמות היו ביחד ולעולם לא נפרדו 

 הדמות האשה וחלק של האדם הצלע ירדו מגן עדן אחרי החטא עץ הדעת.  

ימיות העולמות בגן עדן וחלק של הדמות שלו נפל הצלם אלקים שנקרא אדם כנגד שם ה' יקוק באלפין נמצא בפנ

 בעולמות תחתונים אדם ידע את חוה אדם וחוה היו שתים שהם אחד ונולדו להם ילדים.  
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ר את הניצוצות זרע יהצלם אלקים לעולם נמצא בגן עדן בחינת אדם.  השליחות של אברהם אבינו ומשה היה לחז

ר את הטיפות זרע שנפל מאדם הראשון יעל יציאת מצרים לחז ל”ריזהאלבטלה של אדם וחוה לגן עדן. על זה אמר 

  כתוב בתיקוני זוהר ה"א אחרונה שכינה בגלות. לשרשם.

חד כנגד משה רבינו אים היה אחד כנגד אדם שכל נשמות הם מושרשים באדם ויהקריאה של ה' למשה רבנו פעמ

אדם הצלם אלקים המלובש במשה.  הגאולה על ידי בן עמרם.  יציאת מצרים היה על ידי משה רבינו וגם על ידי 

 אדם והתורה נתן על ידי משה.  יש שני תורה ושני גאולות כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

ר הדמות שנפל למטה מגן עדן בעולמות התחתונים.  הגאולה של תורה שבעל פה יהגאולה של תורה שבכתב לחז

.  לעשות דירה בתחתונים על ידי תורה ומצות  

יציאת מצרים היה על ידי אדם ומשה.  יציאת מצרים היה על ידי הקדוש ב"ה כולל הצלם והדמות.  הגאולה 

לאדם הצלם אלקים ומשיח בן  נה.  משיח בן יוסף קשור לשכינה עליונהושכינה עליו נהשלמה ליחד שכינה תחתוה

הם פנימיות עתיק משיח בן דוד כולל היחיד של שניוכנסת ישראל. מלכות תורה שבעל פה  נהדוד לשכינה תחתו

.רעיא מהימנא שבזוהר. משיח בן יוסף  

האות אלף גדולה במילה אדם של דברי ימים  נהמשה רבנו השרש של אות אלף זעירה במילה ויקרא שכינה תחתו

.  משה הצדיק האמת ונביא האמת יש השני בחינות עליון ותחתון שכתוב משה משה אבל משה נהלשכינה עליו

שון הוא אדם שנברא בצלם אלקים שיש שרש אחד לכל בני אדם. הרא  

והגאולה של דמות על ידי משיח בן  נההגאולה של אדם הצלם על ידי משיח בן יוסף כנגד שם ה' יקוק שכינה עליו

משה רבנו.  משה רבנו יש גם הבחינה של משיח בן יוסף ביציאת מצרים וגם הבחינה של בדוד וכל הצדיקים כולל 

בן דוד על ידי הלוחות שניות.  הגאולה של הלוחות שניות ועל ידי עבודה תורה ומצות קשור לדמות. בדמות  משיח

 יש הרבה צדיקים כולם חלק אלקי ממעל ממש.  בצלם יש אחד. על זה כתוב ה' הוא אלקים יחוד ה' ואלקים.  

יקוק כפשוטה בלי ניקוד.  כתוב ה' אחד ושמו אחד איהו וגרמיהו חד איהו וחייהו אחד בעולם אצילות  

הגאולה רוחני של התגלות שם ה' בעולם קשור לאדם שנברא בצלם אלקים והגאולה של עם ישראל משעיבוד 

מלכיות קשור למשיח בן דוד ומשה רבינו ע"ה.  הגאולה של עם ישראל וכנסת ישראל בדרך להגאולה של שכינה 

לה עליונה גאולה של השכינה עליונה.  הגאולה שלמה עליונה וחלק של הגאולה עליונה ולא במקום של הגאו

 הגאולה של שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.       

    

 מפורסמים של שקר
תורת אמת שהם משיחיסטים ולא משיחיסטים.  כמו היום בצדיקים בעם ישראל היום יש שני קבוצות של 

, וירא כמו שכתוביעקב אבינו שהוא היה מתקרב לעשו אחיו ועשה שני מחנות אצל היה המחלוקת בין הצדיקים 

 יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות.

כמו הסיפורים של התורה יש בהם סודות ונבואה.  המחנה של יעקב המתקרב לעשו היה שני משיחין  מרוהזוהר א

וחמור.  המחנה השני עדיין מחכים למשיח.ויהי לי שור  שכתוב  

על זה אמר הרבי מלך המשיח "אנחנו דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה"   היום בעם ישראל יש שני מחנות 

הרבי מחב"ד ורבי המקבלים השני משיחין הדור אחרון לגלות מחנה שעדיין מחכים למשיח, ודור ראשון לגאולה 

יש להם חלק בהשני מחנות דור אחרון לגלות שכתוב אחרון אחרון ח ורבי נחמן הרבי מחב"ד מלך המשי .נחמן

.  היחוד השני משיחין חביב, ודור ראשון לגאולה  

הכל תלוי באמונה בהתורה הקדושה נבואת משה רבינו.  המחנה לנשאר לפליטה קשור לתורה שבעל פה שיש רק 

כבוד, המחנה של גאולה שיש שני משיחין ושני דעות  יחוד תחתון ברוך שםהמלכות גאולה ציוני אור  תדעה אח

אור אבא ואור אמא דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה.  הרבי מחב"ד היה חלק בשניהם השני מחנות והחסידים 

 הם מחולקות בשניהם.   
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מדובר  ואתהפכה אתכפיאבדרך של הרבי יש עוד דורות של תורה בבחינת אחרון אחרון חביב.   זה הגאולה של 

לגני המאמר שהרבי קיבל הנשיאות. בדור אחרון של גלות יש הרבה דורות כולם חביבים  יבזוהר ובמאמר של באת

את השני משיחין.   גילהאבל בהדור שביעי   

טה ינשאר לפלההשני מחנות הולכים לעשות יחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד כמבואר בזוהר ובתניא.  המחנה 

ברוך שם והולכים לפי תורה שבעל פה כמו העולם לא השתנה ומשיח עוד לא הגיע.  במחנה עדיין מחזקים ביחוד 

של יעקב ישראל יש שני משיחין הרבי מחב"ד ורבי נחמן ומקבלים השנוים אחרי החורבן בית המקדש ומקבלים כל 

 בן אדם בספר פנים יפות כמו שכתוב בפרקי אבות.  

שדורשים לשבח ויש שמרגשים הצער של כל בני אדם.  אלו שנשארו דת האדמה באיטליא.  יש יהשבוע היה רע

במחנה לפליטה אין להם רחמנות על בני אדם ויש להם אהבת ישראל ושנאת הגוים אבל הם גם כן שונאים את 

חבר לכל העולם לעשות יחוד ה' בכל התפושעי ישראל.  שהם שהולכים בדרך של שני משיחין יש להם אפשרות ל

 העולם.  

.  יש בדרך אהבת ישראל הדרגה של ישראל ויחוד יבק גםם הנשאר לפליטה בדרגה של יעקב אבל יש בה שהם

בירורים ויש יחודים.  עדיין יש מצוה של פרו ורבו ולגדל את הילדים לתורה חופה ומעשים טובים אבל העיקר היום 

 השתנה להיות לדעת את ה' וליחד קודשא בריך הוא ושכינתו.

 עדיין היה ענין ללכת רק ל”האריזתכלת וגם כן טלית שיש כתר וגם תכלת.  בזמן  ציציתשהולכים ביש היום אנ"ש 

.ציציתיש היום שני משיחין גם בטלית וגם ב . בלי כתר אבל היום המנהג השתנהוטלית לבן  ציצית  

ומדברים כנגד מפורסמים של שקר היום הם שלא מאמינים בהרבי מחב"ד ורבי נחמן שהם שני משיח לישראל 

אחרים מנהגים של המחנות הנשארות לפליטה שומרים  ים”אדמורחב"ד וברסלב.  אבל יש מקום לחסידים ו

 העיניים והולכים בכל חומרי צניעות.  אבל צריכים לדעת שיש היום שני מחנות.

תופסים קרן תב הבעל שם טוב שושהולכים עדיין במחלוקת בין הרבי מחב"ד והרבי נ, נח למשיח כ אלוגם כן 

הכל ענין אחד בתורת משה רבינו.מהבגד תופס בכל הבגד.    

  

 מקום קבורת משה רבינו
א”שליטמכתב להרב מורגנשטרן,   

מלחמה של כל יהודי להגיע לארץ ישראל כמו שיש העיקר "על מה שאמרת וכתוב בחוברת השבוע פרשת בחוקתי, 

יש ארץ ישראל כפשוטה ויש ארץ ישראל   "ידיעה ובחירה. שני משיחין יש גם כן שני בחינות של ארץ ישראל כנגד

אלפים שנה ויש דרך לארץ ישראל בדרך  ששתעליונה כנגד צדיק תחתון וצדיק עליון.  יש דרך לארץ ישראל של 

תורה מורה על הדרך האנגליה.  כל טיסה ממאמריקה ושלש וארבע שעות טיסה תוך שתים עשרי שעות בעל -אל

בעל פה ותורה שכתב.  לארץ ישראל תורה ש  

יש תורה שבעל פה ותורה שבכתב כנגד דרך ארוכה וקצרה.  הספר תניא מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים הדרך 

לארץ ישראל כי קרוב אליך הדבר מאד בארוכה וקצרה.  הדרך ארוכה לארץ ישראל על ידי תורה שבעל פה.  

ה ונשמע.  ארץ ישראל יש הבחינות של  נעשה הדרך ארוכה וקצרה לארץ ישראל על ידי תורה שבכתב נעש

 ונשמע.  תחילת הדרך לארץ ישראל על ידי נעשה.  כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ולבבך לעשותו.  

עד שיבוא שילה שילה גמטריא משה.  משה רבינו שהוא הגואל ראשון הוא הגואל אחרון.  משה אמת ותורתו 

כל התורה נקרא בשם משה רבינו תורה שבעל פה הבחינה של נעשה אמת.  אמת יש שני בחינות נעשה ונשמע.  

ותורה שבכתב הבחינה של נשמע.  גם כן הקבורה של משה יש השני בחינות נעשה ונשמע הסוד מיתת וקבורת 

משה רבינו בעתיק ובאריך. יש שני סוגי חיים נצחיים כמו אליהו הנביא ועל ידי תחיית המתים.  בגמרא כתוב משה 

ם אבותיך וקם. עא מת.  ובתורה שבכתב כתוב הנך שוכב רבינו ל  
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גם כן בלימוד הקבלה יש שני בחינות נעשה ונשמע.  הזוהר הקדוש כנגד הנשמע של קבלה והנעשה של סוד הדרך 

הסוד של  גילהבאדרא הסוד העתיק בסוף חייו, ומשה רבינו  גילהשהם אור חוזר ואור ישר.  הרשב"י  ל”האריזשל  

עתיק בסוף חייו שהוא עלה על הר נבו.  קבורתו של משה בעתיק.  הדרך עבודת ה' ארוכה וקצרה נעשה ונשמע 

כריסו מש"ס ופוסקים לפני לימוד הסוד.  גם כן לימוד הנעשה של קבלה ספרי  מלאהתורה שבעל פה ושלחן ערוך כ

מהימנא והשני משיחין.  נכנסים בסודות הזוהר קשור למרכבה שהם רעיא שלפני  ל”אריז  

בשם דעת תחתון.   תלעבודה ונקרא תבקבלה יש שלשה בחינות שהם נה"י חג"ת וחב"ד.  הנה"י של קבלה שייכ

החב"ד של קבלה לומדים על ידי הצדיק האמת כמו שכתוב מרכבה ביחיד.  באמצע חג"ת קשור לגשר בן עליונים 

ר את מעבר יבק להגיע לאמת הסוד של ארץ ישראל וקבלו ותחתונים מעבר יבוק.  יעקב אבינו הצדיק האמת עב

ך של עשו. מלאלעבור את מעבר יבק.  וגם כן חיוב מאבק ב אמיתיהשם הקדוש ישראל.  הדרך לארץ ישראל 

 התכלית השלמה של כל עבודת ה' ליחד יקוק ואלקים.

רק וחולם הצורה של אות הזוהר אמר הדרך לארץ ישראל על ידי שורק חיעל ספר הסולם הקדוש מחבר פירוש 

אלף.  בזה יש הסוד של קבורת משה רבינו שהוא כנגד שורק.  כל הענין של משה רבינו לעזור יהודי לעבור את 

ארץ ישראל.  זה העבודה של הצדיק האמת בכל דור שהוא בחינת משה.  הדרך לאמת על ידי למעבר יבק להגיע 

ועל ידי לימוד הזוהר והתקשרות להצדיק האמת בכל דור.   בעיון, ל”אריזשלחן ערוך, ועל ידי לימוד ספרי   

בדרך לארץ ישראל,  האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ  והם היכשמשה רבינו בסוף חייו אמר לעם ישראל 

כנס לארץ ישראל האמיתי יש הארץ כנגד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שהם חיים לנצח.  כדי לואמרי פי.  שמים 

חין.  משה רבינו הוא באמצע השני משיחין והדרך לארץ ישראל התקשרות למשה רבינו והתורה.  לקבל השני משי

על ידי שלחן ערוך תורה שבעל פה וארוכה אלפים שנה.  הדרך הקצרה  ששתשל  ךאבל הדרך לארץ ישראל ארו

הדרך לארץ  ופירושים של רש"ש ותורת חכם ולהתפלל בסידור רש"ש לא כל ל”אריזואפילו לימוד הקבלה של 

מוד הזוהר והתקשרות להצדיק האמת.  התכלית השלמה הדרך לארץ ישראל לא לישראל.  גם כן צריכים ל

ר העטרה ליושנה לחזור לארץ ישראל כקודם להפוך כמו שאמר הרבי מהר"ש לכתחילה אריבער יכהרמב"ם לחז

לא כברית אשר  ה חדשה מאתי תצאתורוכמו שאמר הנביא ירמיהו פרק ל"א כרתי את בית ישראל ואת בית יהודה 

 כרתי את אביתם.  

הברית החדשה הזוהר הקדוש בבחינת ס"ג כולל תורה שבעל פה ותורה שבכתב יחוד מ"ה וב"ן.  הדרך לארץ 

אלפים שנה כולל תורה שבעל פה ותורה שבכתב ועל ידי התקשרות למשה רבינו וקבלת  ששתישראל ארוכה של 

מים בדרך לאהבת ה' ידיעה ובחירה כמו שאמרת בהתחלה.חין מתחילים ביראת שיהשני מש  

על זה כתוב בסוף פרשת בהר בזוהר, יש עבד ויש בן.  כולם מתחילים בדרך של עבד ועל ידי התקשרות להצדיק 

ראה ביחד יחוד רחל ויהאמת ולימוד הסוד מגיעים לארץ ישראל עבד שהוא בחינת בן ובן שהוא בחינת עבד אהבה 

ציון מקום באמצעות העולם למעלה מקום שנקא קום הקבורה של משה רבינו נסתר מאד ונמצא בולאה.  באמת המ

ממקום וזמן.  הארץ ישראל לעתיד ישראל ויהודה ארץ ישראל עליונה וארץ ישראל כפשוטה סופו ארץ ישראל 

את  ההארץ דע המלאלהתפשט בכל העולם ולא חיובים כיבוש ויבוא בדרך הזוהר בלי מלחמות רק על ידי מתנה כי 

העולם עומד להורס בדרך ה' כמים לים מכסים. אבל רמב"ם צדק שהוא אמר שבזמן המשיח עולם כמנהגו נוהג.  

    טבע ובדרך מלחמה ל"ע ה' ירחם.

    

משיח לפני החטא ואחרי החטא –השני משיחין   
,א”שליטהרב מורגנשטרן לכבוד   

על מה שכתבת על יחוד העליון קודם החטא עץ הדעת ויחוד תחתון אחרי החטא עץ הדעת.  כתוב בזוהר ובשער 

יחוד האמונה שמע ישראל יחוד עליון ברוך שם כבוד יחוד תחתון.  החידוש שלך שמע ישראל לפני החטא עץ 

 הדעת, ברוך שם כבוד אחרי החטא עץ הדעת. 

עם ישראל בראש כל העולם ומשיח בן דוד הוא בראש כל העולם, המשיח ביחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד 

אחרי החטא עץ הדעת.  קודם צריכים להבין מה היה לפני החטא ומה היה אחרי החטא.  לפני החטא אדם היה בגן 
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 גן עדן העולם התענוג. בעין עולם הבא.  הענין של שבת לחזור למציאות של לפני החטא מעדן בבחינת שבת, שבת 

ימים תעבוד הזמן אחרי החטא שקוראים בקבלה בירורים.  בשבת אין בירורים. ששתהמציאות של   

ימים ושבת יום  ששתשמים ביום השביעי להגיד שיש עבודה של הבראשית ברא אלקים עד ויכולו  ההתורה מתחיל

ימים ושבת יש יחוד  ששתימים אחרי החטא. ב ששתהשביעי.  שבת גאולה כנגד גן עדן לפני החטא.  גלות כנגד 

ימים.    ששתשל שמע ישראל וברוך שם כבוד.  שמע ישראל יחוד עליון כנגד שבת. ברוך שם כבוד כנגד   

לפני החטא אדם וחוה ישבו בגן עדן.  לא היה להם צרות וטרחות.  הם חשבו שלא חסר כלום.  הם חיו בעולם 

רק על שבת.  אדם וחוה ידעו בגן עדן הבחינה של  ימים עשה ה' את השמים והארץ לא ששתהתענוג.  אבל כתוב 

ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ."  יש שני בחינות דעת תחתון  ששתימים "כי  ששתשבת אבל הם לא ידעו 

 ודעת עליון כנגד יחוד תחתון ויחוד עליון שמע ישראל ברוך שם כבוד.  

תם אלקים ותם.  ויברך אותו זכר ונקבה ברא אוכתוב בתורה ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא א

ו את הארץ.  שאדם נברא בצלם אלקים זכר ונקבה גם נקראים צלם ודמות זה מלאהויאמר להם אלקים פרו ורבו ו

ימים. ששתהחלק של שבת באדם.  העבודה של אדם הברכה פרו ורבו כנגד   

נחש הימים ה' ברא את הנחש.  כתוב ו ששתודה של אדם וחוה חיו ביחד בתענוג של גן עדן. כדי להוציא אותם לעב

היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה'.  לשון ערום תענוג גשמי כנגד התענוג רוחני של גן עדן.  על ידי הנחש ה' 

ת האדמה.  העיקר תענוג בחיים התענוג רוחני אבל יש גם כן כנגד אשלח את אדם וחוה לצאת מגן עדן לעבוד 

וג גשמי התענוג של הנחש הערום.  התענוג רוחני תענ  

ימים תעבוד מעשה המצות הכל מסתובב על  ששתימים ושבת.  העבודה של  ששתעבודת ה' יש שני בחינות ב

מצוה של פרו ורבו.  בלשון התניא, "והנה מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת העולם הזה הוא שנתאוה הקב"ה 

בו משפחות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  כתוב העולם לא להיות דירה בתחתונים בעיקר על ידי פרו ור

תהו ובהו נברא.  מצוה פרו ורבו גם כן לגוים.  ל  

גן עדן נמצא אפילו אחרי החטא אבל העיקר של החיים עבודה.  כתוב וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את 

ישכן מקדם לגן עדן.  יש גן עדן ודרך לגן עדן.  יש עבודת ה' בעולם והאדמה אשר לקח משם.  ויגרש את האדם 

הזה על ידי תורה ומצות.  תורה ומצות נתנו בהר סיני אחרי החטא עץ הדעת לעשות דירה בתחתונים.  וגם כן יש 

 לגוים השבע מצות בני נח.  

ן עדן על ידי העץ חיים שכתוב ואת כולם נולדו בדרך הנחש וכולם יש להם עבודה תיקון העולם. גם כן יש דרך לג

עץ החיים. עם ישראל נמצא בעולם הזה לעשות דירה בתחתונים להלהט החרב המתהפכת לשמור את הדרך 

בדרך תורה ומצות.  הדרך לגן עדן גם חשוב אבל החלק שלנו שהקדוש ב"ה נתן לנביא שלנו משה רבינו החלק של 

עם את ימים ויש לנו שמירת שבת.  הנביא שלנו משה רבינו לקח  ששתבירורים תורה ומצות.  יש לנו עבודה של 

בתי מקדש ישראל ולבנות הבית המקדש.  השני עם ישראל בארץ לישראל ממצרים לארץ ישראל לעשות מלכות 

חרבו אבל נשאר לנו הדרך עבודת ה' של דת משה תורה ומצות.  הדרך לגן עדן ולחזור לגן עדן לפני החטא לא כל 

ימים ועבודה של גן עדן.   ששתמצוה של לבנות דירה בתחתונים.  עדיין יש שני עבודות עבודה של מו לכך חשוב כ

ימים ושבת יש לנו משיח בן דוד הרבי מחב"ד מלך המשיח.  כנגד העבודה של לחזור לפני  ששתכנגד העבודה של 

עדן ומשיח בעולם הזה ולעולם  החטא יש לכל העולם משיח בן יוסף.  יש שזוכים לשני משיחין משיח בדרך לגן

הבא.  יש צדיקים כמו רבינו הזקן שאמרו שהם לא רוצים גן עדן רק רוצים את העצמות ה' בתורה ומצות.  לא כל 

אי שכולם יהיה בינונים בלשון התניא.  בינוני הוא צריך שני  משיחין משיח לגן עדן ואחד בדרגה של צדיק והל

. א”שליטומשיח בן דוד הרבי מחב"ד   

 קראנגם כן לאדם הראשון היה השני בחינות של לפני החטא ואחרי החטא.  החלק שלו של אחרי החטא  .1

בגלות אבל הצלם אלקים לא ירד.  על זה כתוב ואמר הרבי  הדמות שהוא נברא בצלם ודמות.  הדמות ירד

דן.  החלק מלך המשיח הרבה פעמים שהנשמה של יהודי לא ירד בגלות ונמצא אצל אדם הראשון בגן ע

של הנשמה קשור לגוף ירד בגלות לבנות דירה בתחתונים בעולם הזה בעיקר על ידי פרו ורבו משפחה 

ל ידי השבע מצות בני עגוים יש גם כן החלק שלהם בגן עדן לפני החטא ואחרי החטא ליהודים עם יהודי.  

   יש להם גם משיח.בני נח. הראשון נח שהם בני אדם 
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 ותראשונההלוחות 
עם ישראל יצא מארץ מצרים בעשרה מכות.  ה' קרע להם את הים קריעת ים סוף.  ויחן ישראל כנגד ההר לקבל 

את הבורא יתברך  גילההתורה בהר סיני.  וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר.  בפעם אחת ברגע אחת 

 לכל העולם.  משה רבינו עלה אל אלקים לקבל את הלוחות.  אהרן נשאר למטה.

ה האיש לא משה לרדת מן ההר.  ויקהל העם על אהרן ויאמר אליו קום עשה לנו אלקים.  מש ששתוירא העם כי ב

 ו עגל מסכה. וירא אהרן ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר.ידענו מה היה לו. ויעש

להיות משיח ואמר חג לה' מחר.  משיח יבוא  ותאפשריהיה הכהן ידע שאחרי החטא העגל משה רבינו לא  אהרן

 לעתיד.  

משה רבינו היה צריך להיות משיח בלוחות ראשונות.  משה רבינו שבר את הלוחות.  העשרת הדברות היה חרות 

 על הלוחות באצבע אלקים. 

 ותשה רבינו ירד מההר.  הם לא רצו לקבל משה רבינו בשני אורמשעד  ותעם ישראל לא היה להם סבלנות לחכ

מאירה.  באספקלריא המאירה משה רבינו לעולם נמצא בחיים אפילו  האספקלריא המאירה ואספקלריא שאינ של

מאירה המלך בישראל הוא אליהו הנביא.  משה רבינו היה המלך  המאה ועשרים שנה. באספקלריא שאינ אחרי

של העולם.  ישראל בלוחות ראשונות כולל  שיחאחרון לישראל בלוחות ראשונות והוא גם כן המ ראשון והוא המלך

כל העולם.  ארץ ישראל וירושלים היה צריך להיות מקום של הבית המקדש בית תפלה לכל העמים.  לא יהיה 

יבוא אליהו הנביא.   מלכות דוד בלוחות ראשונות רק יהיה המלכות של משה רבינו והוא המשיח לעולם ועד ואחריו

כנס לארץ ישראל ולעשות הבית המקדש.  המלך אחרי משה רבינו היה נפטר היה צריך הלצריך משה רבינו היה 

 להיות אליהו הנביא.  

בלוחות הראשונות היה צריך להיות שני מלכיות שהם מלכות עליון ומשה הוא לעולם המלך העליון ומלכות תחתון 

בדרך מתחילה ל מלכות תחתון לעולם ועד.  היה ייחוד בין מלכות עליון ומלכות תחתון.  ואליהו הנביא הוא המלך ש

משה רבינו מלך של מלכות עליון כולל כל העולם וכל המלכיות שבעולם.  ואליהו מלך תחתון של עם ישראל של 

הנביא בלע  של משה רבינו ואליהו הממשלהומלכות תחתון של כל העולם.  ויהיה בחירה חפשית לכולם תחת 

 המות לנצח.

ישראל להיות ארץ לכנס היה צריך לההוא כן משיח משה רבינו ע"ה ואחרי  גילהבלוחות ראשונות כבר היה מוכן ל

ונחשב לא מת באספקלריא המאירה עתיק.  אליהו היה צריך להיות המלך הראשון במלכות תחתון לנצח אריך.  על 

 לך גוי גדול.  משה רבינו יהיה מלך המשיח לכל העולם.  זה אמר ה' למשה רבינו אחרי חטא העגל עשה 

ה' הבטיח לאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב לעשות ולתת  ארץ ישראל להם לירושה.  משה רבינו רצה לדחות 

ם.  הערב רב וכל העולם יהיה ביחד ומשה רבינו יהיה מלך יאת הקץ להכניס הלוחות ראשונות ואהרן הכהן לא הסכ

כל הצרות שיהיה לעם ישראל וגוג ומגוג והוא המלך של רחמים אספקלריא את ה רבינו ידע וראה המשיח.  מש

זוהמה לעולם.  אבל כתוב החזור את תזוהמתן ולא  ההמאירה רצה שמתן תורה יהיה לעולם וסוף העולם שפסק

ים כמו היום עד אלפים שנה.  משיח יבוא בשלב ששתימים עשה ה' השמים והארץ העולם היה צריך להיות  ששת

 הארץ דעה את ה'.   מלאה

האור  גילההיה להתחיל באור של אספקלריא המאירה מלך המשיח משה רבינו ואחר כך להדרך בלוחות ראשונות 

האספקלריא  גילהמאירה ויהיה שני מלכים בכתר אחד בשלום. בלוחות שניות קודם היה ל השל אספקלריא שאינ

 גילהשאיני מאירה דוד מלך ישראל חי וקים והרבי מחב"ד מלך המשיח אחרי החורבן בית המקדש.  אח"כ ל

 האספקלריא המאירה משה רבינו והאבות בתחיית המתים כמבואר בסוף פתח אליהו בהקדמה לתיקוני זוהר.  

שיח של כל העולם ותורת משה התורה בלוחות הראשונות היה צריך להיות דת אחד בעולם ומשה רבינו המלך המ

של כל העולם הלוחות ראשונות.  בלוחות שניות כמו היום הכבוד של הקדוש ב"ה מחולק בין עם ישראל והעמים 
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והאור של אספקלריא המאירה נפרד מהאור של אספקלריא שאיני מאירה.  בתחיית המתים של משה רבינו רעיא 

מאירה שהם השני משיחין  הפקלריא המאירה והאספקלריא שאינמהימנא בלוחות שניות מייחדים האור אס

כמבואר בזוהר. על ידי זה מקיימים את הנבואה של ירמיהו הנביא: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו 

לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד. הנבואה 

 לכל בני אדם. כתייש אתהז

לגמור את התיקון העולם בזמן מתן תורה הם לעולם נחשבו מלך  ותנביא לא היה אפשרהאפילו משה רבינו ואליהו 

 למעשה. המחשבה טובה מצרפ העליון ומלך התחתון.

 שוב ביהדות היוםורצוא 
חדים ביהדות שהם רצוא ושוב.  בדרך כלל רצוא כנגד דרך לא שלם וחסר במידות ושכל ושוב תאיש שני דרכים שמ

דרך של שלמות.  לא כל אחד אפשר להיות שלם במידות ובשכל במחשבה דיבור ומעשה.  יש דרך ביהדות רצוא 

יש ברצוא  הדרך הזה קוראים בקבלה רחל.  אפילו שהדרך של רצוא אין בזה שלמותלשכל אחד אפשר לקיים.  

תכלית הכנה לשוב הדרך של שלמות שלום ואמת.  אי אפשר להגיע לשלמות רק על ידי עבודה גדולה בדרך 

ארוכה כנגד הארבעים ושתים נסיעות של עם ישראל במדבר בדרך לארץ ישראל.  ארץ ישראל כנגד שלמות ואמת 

 תכלית אמיתי של החיים של רצוא ושוב.  

נקודה האמת אבל לא כל אחד חושבים על אמת ולא אמת אמיתי.  אפשר את  הדרך של רחל בעבודת ה' חסר

להגיד שהעבודה של רצוא בבחינת קטנות בערך העבודה של שוב.  אבל גם העבודה של שוב חסר בלי רצוא 

שהדרך אמיתי בדרך רצוא ושוב.  בקבלה הדרך של שוב נקרא לאה.  הדרך של אמת הדרך של יחוד רחל ולאה 

 רצוא ושוב.

ם שמקיימים השלחן ערוך באמונה אותיש דרך של עבודת ה' על ידי אמונה פשוטה בלבד. יש לנו שלחן ערוך.  

והשבת  יוםפשוטה בדרך של רחל.  הדרך של רחל חסר בדעת.  שמקבלים דעת על ידי קיים של המצוה וידעת ה

 אל לבבך יש שלמות של רצוא ושוב יחוד רחל ולאה. 

לימוד התורה.  בתורה יש נגלה ונסתר ורזי דרזין.  לימוד התורה של פרדס כולל נגלה יש דרגות ברחל על ידי 

ונסתר אבל עדיין חסר ברזין דרזין.  הכנה לשלמות של יחוד רחל ולאה על ידי לימוד התורה.  יש גם כן המצוה של 

ייכים נשים ואנשים.  פרו ורבו בדרך לשלמות רצוא ושוב כולל המצוה של חינוך הילדים.  בזה כל עם ישראל ש

 משא"כ שוב קנין הדעת רזי דרזין.  

תוכחה לרבנים שפוסקים שאלות בהלכה שלא מכירים הענין של שוב.  יש להם רצוא  וורבי נחמן עש ל”האריזרבינו 

ות הגדולות ביהדות עיו הם נחשבו כערב רב.  זה אחד מהבלמדנות אבל עדיין הם לא הגיע לשלמות.  בזוהר אפיל

זה פתרון אמיתי ופעמים צריכים לסבול החסרון של אמת ביהדות.  הרבנים חושבים רק על רחל רצוא לואין 

ות יעל וידעת היום והשבת אל לבבך.  הבהחשיבות של משפחה ולא על החשיבות של יחוד ה' אמיתי החיוב ש

ה לא עזר.  הבית האלו כבר התחילו בזמן הבית שני אפילו באמצע הבית ראשון והנביאים עשו תוכחה אבל ז

 עריות ושפיכות דמים ובית המקדש שני על שנאת חינם.   גילויה ורהמקדש הראשון נחרב על עבודה ז

 עד מתי עד מתי 

העצה לזה התקשרות להצדיק האמת. יש הצדיק האמת בכל דור.  הצדיק האמת הוא בבחינת משיח כמבואר 

אמת כמו חב"ד וברסלב.  יש אפשרות להגיע לאמת ביהדות בליקוטי מוהר"ן.  יש דרכים כבר בנו על ידי הצדיקי ה

אפילו אין להגיע לאמת חיוב בשלחן ערוך אפילו יש פעמים התנגדות לאמת בפשט.  האמת ביהדות בספר הזוהר. 

 ברחמים.  אעל ספר הזוהר כתוב, בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלות

שבכתב ותורה שבעל פה.  בתורה שבכתב יש שני דעות ודעה של תורה שבעל פה  ותיש לעם ישראל שני תור

ליהודים בלבד ומשפטים בל ידעום מתחילים בקבלת התורה בהר סיני תורת משה רבינו לוחות שניות, ודעה של 

אות אדם כללי מתחילים מאדם וחוה בגן עדן.  השני שרשים כנגד האות א זעירה במילה ויקרא בפרשת ויקרא, וה

 דם בספר דברי הימים כמבואר בזוהר ובליקוטי תורה של הבעל תניא. -א גדולה במילה ראשון א
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ף ראשון -אלף בפרשת ויקרא לישראל בלבד כמו תורה שבעל פה השקפה ציוני.  בהשקפה ציוני עם ישראל אל-ה

ונה ישראל.  התורה של לפני הכל והתכלית השלמות ותחזנה עיננו בשובך לציון ברחמים, את צמח דוד עבדך, ב

ף של המילה אדם תורה שבכתב קשור לשלום עולמי  והיה ה' למלך -העם ציוני תורה שבעל פה.  התורה של אך

 על כל הארץ.   השני תורה יש שני רצוא ושוב רצוא כנגד הדרך עבודת ה' ושוב תכלית שלמה.  

תורה שבעל פה.  אבל שמתקרבים לביאת  לעולם לא היה קשר בעם ישראל לרצוא ושוב של תורה שבכתב רק של

 –ה' יש שנויים ברצוא שוב של עם ישראל בדרך לגאולה שלמה. השוב  תהארץ דע מלאהמשיח ובתכלית של 

יהדות.  בעתיד רצוא ושוב של עם ישראל היה הכל בתורה שבעל פה אבל היום  -הארץ דעת ה', ורצוא  מלאה

 ורה שבכתב והשיטה הזה לא נקרא צדוקי.  בתורה שבעל פה ושוב בת –בשני תורה רצוא 

לימוד התורה שוב קיום המצות מעשה  –רצוא  –קבלה כמו בתורת נגלה.  בתורת נגלה ה תיש רצוא ושוב בתור

השוב לימוד  ל”אריז.  בקבלה רצוא לימוד ספרי ל”אריזהוא העיקר.  רצוא של לימוד התורה גם כולל לימוד ספרי 

העיקר  ל”אריזהארץ דעת ה' יחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד.  ספרי  מלאהשל הזוהר שבהזוהר יש השלמות 

 קשור לשיטה הציוני ותורה שבעל פה וזוהר קשור לשלום עולמי יחוד ברכה וקדושה.

ושוב היה הכל בתורה שבעל פה ולא היה חשוב סודות התורה בתורה שבכתב.  משא"כ היום רצוא  אפעם רצו

ורה שבכתב והזוהר הקדוש.  על זה אמר רבי נחמן על נסתר ונגלה. פעם הנסתר ושוב בת –בתורה שבעל פה 

היה תורה היום תפלה רצוא היום תורה ושוב תפלה.  תפלה שייך לכל בני אדם ובמיוחד תפלה בלשון שמדברים בו 

 התפלה של רבי נחמן התבודדות. הסודות לעתיד רבי נחמן היה מגלה בסיפורי מעשיות ברמזים.  

חב"ד שוב משיח בן יוסף תשובה הסירותי  תשל עם ישראל יש רצוא ושוב.  רצוא משיח בן דוד תור יןמשיחבשני 

 ממכם הלב אבן ונתתי לך לב בשר. בציונות אין רצוא ושוב של שני משיחין יש רק משיח אחד של עם ישראל.

קבל את הוראות הרבי מחב"ד הדרך השתנה בן החשיבות של עבד ובן יראה ואהבה כלי ואור.  על חכמי ישראל ל

לפני הרבי מחב"ד מאתים שנה זה היה גם השיטה של רבי נחמן ובתורת רבי נחמן ובתפילות של רבי שגם ולראות 

 תורה שבכתב העיקר שלום.בנתן. יש מקום עדיין לציונות אבל העיקר היום שלום ופנימיות התורה 

 

 יסוד הקבלה
.  הקבלה של זעיר אוקבלה של עתיק זעיר אנפין ונוקב אר אנפין ונוקביש שני סוגים של קבלה שהם קבלה של זעי

כמו תורה שבעל פה.  על תורה שבעל פה כתוב "ומשפטים בל ידעום"  רק ליהודים ולא לגוים.  אאנפין ונוקב

למלכות  הקשורשהקבלה של עתיק זעיר אנפין ומלכות בשביל יחוד ה' והיה ה' למלך על כל הארץ.  יש קבלה 

ד תחתון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.  יש לעם ישראל לבנות את מלכות ה' בדרך התורה ובדרך תורה ויחו

הפנימיות של תורה ומצות טעמי מצות וכוונות  ל”האריז גילהשבעל פה.  הקבלה של זעיר אנפין ונוקבה ש

 המצות.  

קשור להגאולה של זעיר אנפין ומלכות עתיק כנגד המילה של אחד בשמע ישראל ה'  אהקבלה של עתיק זעיר ונוקב

כמו יש השני בחינות של שלום שהם שלום בעם ישראל ושלום בין עם ישראל והגוים  אלקינו ה' אחד.  תורת ה'

עבדך מהרה רח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח."  כתוב בשמונה עשרי "את צמח דוד פ, בתהלים ע"ב, ישכתוב

תצמיח" התפלה עבור לחזור את העטרה ליושנה עבור הגאולה של זעיר ומלכות ולא הגאולה של עתיק השלום 

משיח של זעיר אנפין ומלכות "דוד עבדך " ומשיח של עתיק זעיר . בכל העולמות עתיק זעיר ומלכות.  יש שני משיח

.  משיח קשור להשני גאולות אבל הוא בעצמו בעתיק.  אנפין ומלכות דוד עבדך דויד שיש יוד באמצע היוד של יוסף

הרבי מחב"ד חי וקים הוא המשיח של עם ישראל גם בבחינת עבד "את צמח דוד עבדך"  וגם דויד בבחינת בן ועבד 

ביחד.  שבעל שם טוב עלה בשמים ושאל את משיח "אמתי כאתי מר" ומשיח ענה, "כשיפוצו מעינותך חוצה"  

אמר על ליחד יחודים כמוך קשור הוסיף יח משויד בבחינת עתיק והיה ה' למלך על כל הארץ.   הכוונה לדוד ביוד ד

ולעשות שלום  אקדיש אמשיח יש לעשות שלום בעולם בעתיקללהגאולה של זעיר אנפין ומלכות כוונות המצות.  

ר את עם ישראל בתשובה.  יחזהלישראל תחתון וללמד תורה לעם ישראל ול  

קשור ליחוד זעיר ומלכות וקבלה של הזוהר קשור ל"והיה ה' למלך  ל”האריזעת שיש קבלה של היסוד הקבלה לד

על כל הארץ."  משיח יבוא ליחד את יחוד עליון שמע ישראל ויחוד תחתון ברוך שם כבוד.  אחרי משיח אפילו 
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ם את פעולותיו כמו יש בכל דור הצדיק האמת לעבוד להשלי איתנושהרבי לא מת חי וקים אבל אחרי שהוא נסתר מ

שהרבי ביקש בשיחה "עשו כל שביכולתכם."  שיש לעם ישראל משיח היום בדור ראשון לגאולה יש לנו גם כן עתיק 

יחוד בין ישראל עליונה וישראל תחתונה.  הצדיק האמת יש לו הבחינה של אלף של  אשלמות של זעיר אנפין ונוקב

עתיק זעיר אנפין  תית תחתון של עם ישראל והשכינה.  אמת כוללאמת יחוד כל העולמות בי"ע וגם הוא עובד בבר

שלמה.הומלכות תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  זה העבודה של כל אחד בישראל עד הגאולה   

   

 תחיית המתים –יחידה הנפש 
לחמשה חלקים שהם: נפש רוח נשמה חיה ויחידה.   תהנפש השלמה מחולק  

וחאי אומר למשה רבינו רעיא מהימנא : אתה נשמה שלמה נפש רוח נשמה בזוהר פרשת תרומה רבי שמעון בר י

יחידה.  יש נפש שלמה בישראל רעיא מהימנא.  גם כן כתוב שכל ישראל מקושרים לרעיא מהימנא. אם כן כל  החי

 ישראל יש להם כל חמישה חלקים של הנשמה.

להגיע לדרגה של נשמה  ותאפשריש הזה  אדם בעולםלהחלק של חיה ויחידה הם מקיפים.   ל”אריזכתוב בספרי 

ויחידה מעולם העליון. הנפש רוח והשמה ולקבל את המקיפים של חי  

רננו שוכני עפר יקיצו ויפתח אליהו בהחלק האחרון כתוב על הסוד של חיים נצחיים של בבהקדמה לתיקוני זוהר 

 ועל תחיית המתים של משה רבינו והאבות.  בסוף התורה כתוב זה סוד היחידה.  

בסידור של הבעל תניא החלק האחרון של פתח אליהו חסר.  רק כתוב החלק על סוד העשר ספירות. בסידור 

החלק הזה נמצא בכל סידור.עדה מזרח ספרדי   

וחלק של יחידה.   האין נפש שלמה.  יש עד חי ל”האריזש שלמה.  לפי שיש היום הנפ ל”אריזיש מחלוקת בן הזוהר ו

אין התגלות עתיק היום רק אריך.  בזוהר שכתוב על תחיית המתים בפתח אליהו כתוב זה סוד היחידה ובפרשת 

ויחידה נפש שלמה. התרומה כתוב על משה רבינו החמשה חלקים של הנשמה כולל חי  

המתים היום ומסיבה הזה אין נפש שלמה החלק של יחידה.  בזוהר יש תחיית  והבעל תניא אין תחיית ל”אריזב

 המתים היום ויש נפש שלמה.  החלק של יחידה תלוי בתחיית המתים.

הולכים לפי תורה שבעל פה.   ל”האריזלפי תורה שבעל פה ורמב"ם אין תחיית המתים עד קץ האחרון. הבעל תניא ו

חיית המתים לפני הקץ הסוד של יהי אור ויהי אור השני חלקים של חייה הזוהר הולך לפי תורה שבכתב שיש ת

ויחידה התגלות משיח.  השני חלקים נמצאים במקיף.  בתורה שבכתב נחשב מקיף ופנימי כולל הנשמה חלקים 

 בנפש.  בתורה שבעל פה יש רק פנימי. אין מקום למקיף.  תורה לא בשמים היא.  

 גילהאור הגנוז.  לפי תורה שבעל פה אסור ל גילהה ותורה שבכתב על הרשות להחילוקי דעות בן תורה שבעל פ

ואור  את המשיח גילהאור הגנוז עד לעתיד ורק לצדיקים סוד ה' לראייו.  לפי תורה בכתב העולם נברא בשביל ל

בשביל ויחידה.  וזה גם השיטה של הזוהר.  לפי תורה שבכתב העולם נברא  ה. יש שני משיחין כנגד חיהגנוז

ישראל והתורה. אין מקום בתורה שבעל פה למקיפים של שני משיחין.  תורה לא בשמים היא. נסתרות לה' 

אור הגנוז עד הזמן הקץ משיח. גילהוהנגלות לנו ובננו.  אסור ל  

אין היום יחוד שלמה של יחוד  ל”אריזליחוד של שמע ישראל וברוך שם כבוד.  לפי  כהגם כן המחלוקת הזה שיי

העבודה של עם ישראל ביחוד תחתון. על יחוד עליון אין לנו כוונות.  אם כן אין  ל”אריזון ויחוד תחתון.  לפי עלי

אין בזה כתר.   ל”אריזאפשרות להתגלות המקיפים עד לעתיד.  בטלית   

 ל”אריזהרבי מחב"ד כן אמר שיש תחיית המתים לצדיקים לפני תחיית המתים של כל ישראל לפי הזוהר ולא לפי 

.הבננבית המקדש עוד לא שוהבעל תניא.  על זה יש אפשרות להגיד שהוא מלך המשיח אפילו   

ברחמים.  בזוהר יש תחיית המתים יש גאולה ברחמים.  עם  אעל הזוהר כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלות

עד אחרי גאולה של עם ישראל שהולכים בדרך של תורה שבעל פה ואסור לשנות אין להם גאולה אין יובל רוחני 

 ישראל ויש בית המקדש גאולה בכוח ובחיל כנגד כל העצות של הנביא זכריה וכל הנביאים.  
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רק לעתיד.    אלוהגאולה פרטי וכללי תלוי באמונה בתחיית המתים היום   

 

 שם ס"ג וע"ב
,א”שליטמורגנשטרן  לכבוד הרב  

יש בזה שני "צריך עליה כדי לקבל שכר תחיית המתים. לעל מה שכתבת על תכלית הירידת הנשמה לעולם הזה 

   "תורות מי וזאת כנגד לאה ורחל.

בראשית ברא אלקים.   ב  אות בית של בראשית כנגד יחוד מ"ה וב"ן היחוד של שניהם ס"ג וע"ב.  ההתורה מתחיל

וגג למטה וקו  יש גג למעלה "ב"על זה כתב האפטא רב פרשת שמיני: ס"ג השורש הכל. הזוהר אומרת שאות 

יחוד ה' אלקים.  כתוב במאמר באתי  112והכולל  111באמצע כנגד הצורה של האות אלף האות אלף גמטריא 

לגני של יוד שבט העיקר שכינה בתחתונים וגם כתוב בפרק ל"ו בתניא התכלית בריאת העולמות שנתאוה הקב"ה 

חיי תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל  הלדירה בתחתונים ולא בשביל תחיית המתים דוקא.  גדולעשות לו 

 עולם הבא. 

היה אדם בגן עדן.  תחילה הירידה הנשמה לעולם הזה כדי לקיים התכלית לעשות להקב"ה דירה בתחתונים.  ב

בגן עדן הם אכלו מהעץ החיים התורה של גן עדן.  גן עדן היה מקום של תענוג.  אדם גמטריא מ"ה.  אדם היה 

נון.  אבל אפילו שער נון גדול מאד לא היה התכלית שלנו לחיות רק חיים של גן עדן.  כמו שאמרת בדרגה של שער 

מדרגה מגן עדן בשביל דרגה גבוה יותר של תחיית המתים נשמה בגוף ובשביל תשובה ומעשים  ההנשמה ירד

ב את גן עדן ירידה קשה צריכים לאכול מהעץ הדעת לעזו וטובים.  כדי לקיים את התכלית גבוה יותר מגן עדן הי

דרגה של שער נון וירידו בלשכנע אותם.  אדם וחוה נולדו בשלמות לא כמו כולם.  הם היו כבר צריך שהיה הנחש 

מעולם יצירה לעולם עשיה.  לתורה של גן עדן היה בחירה חפשית.  רק היה האיסור לאכול מהעץ הדעת.  שהם 

ץ הדעת טוב ורע  בבחינת ב"ן.  הם ירדו מתורה מ"ה לתורת ב"ן.  נכנסו לעולם העשיה הם היו תחת התורה של הע

בתורה ב"ן לא היה בחירה זה תורה שבעל פה. גם כן הלוחות ראשונות היה של שם מ"ה חרות על הלוחות.  משה 

רבינו ראה שעם ישראל והעולם לא היו מוכנים לקבל את הלוחות של שם מ"ה ונתן הלוחות והלכות של שם ב"ן.  

רה של שם מ"ה הדרך לה' היה על ידי העץ החיים הצדיק האמת עשר ספירות שכתוב בפתח אליהו בתיקוני בהתו

זוהר.  הדרך בהתורה של העץ הדעת היה על ידי לימוד התורה כ"ד ספרים ותורה שבעל פה בקבלת עול מלכות 

ץ החיים אבל ילדיהם לא בלי בחירה ועונשים להם שעוברים על הדבר מלכות.  אדם וחוה ידעו מהתורה של הע

ידעו והיה איסור לחזור בחזרה לגן עדן בעולם יצירה.  על זה כתוב תורה לא בשמים היא, הנסתרות לה' והנגלות 

לנו.  בהתורה של העץ הדעת העיקר פרו ורבו ושמירה מעריות והחומר האיסור של זרע לבטלה.  בתורה הזה חיו 

המלכות.  אחד מהשיחות שמעתי מהרבי מחב"ד מלך המשיח "גן עדן חורבן הבית ו דכל זמן הבית המקדש קים ע

חזרו לאכול מהעץ החיים אבל הילדים היה  םחייהעדיין נמצא תחת עשבים רעים."  אדם וחוה שנלדו בגן עדן בסוף 

 לעבוד את האדמה ולחכה למשיח בעולם העץ הדעת.  

.  611ות שניות הפרטיות של התורה גמריא הדרך של עם ישראל עדיין בתורה של העץ הדעת כמו שאמרת לוח

.  613בדרך של התקשרות להצדיק האמת יש אפשרות להשלים את התורה לקבל הכללים של התורה כדי להגיע ל

 הצדיק האמת קשור להעץ החיים והוא גם כן מלומד בהלכות התורה קשור לעץ הדעת.  

אלפים שנה.  בגן עדן היה רק הכלל ובעולם עשיה  ששתדה מגן עדן היה בשביל עליית בירורי ניצוצות של יהיר

התכלית השלמה יחוד מ"ה וב"ן.   613שניהם מגיעים ל חדהפרט.  בי  

מאמר בראשית לא היה עדיין שבירה.  המאמר בראשית בעולם הבריאה בם תובראשית ברא אלקים.  במאמר ס

שניהם יש צורות דומים. להאות אלף עולם של ס"ג כמבואר בספר ערבי נחל.  האות בית של בראשית יש בזה 

התכלית השלמה לעשות יחוד מ"ה וב"ן הנקודה עליונה ותחתונה באות אלף.  על ידי זה יש שלום בעולם ודירה 

 בתחתונים.  

וגם העבודה של יעקב  611העבודה של יחוד מ"ה וב"ן השליחות של משה רבינו שלבש את המסוה גמטריא אלף 

.  בזה רואים את המחלוקת של יוסף ויהודה.  112ונקרא על שם ישראל יבק גמטריא אבינו שעבר את נהר יבוק 

 יוסף הצדיק האמת התכלית של גאולה לחזור לגן עדן.  יהודה קשור למלכות התכלית עבודה שהם בן ועבד.  
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כרתי  לא כברית אשר תורה חדשה מאתי תצאשכתוב בירמיהו ל"א הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל 

את אבותם ביום החזיקו בידם להוציאם מארץ מצרים.   הברית החדשה ותורה החדשה בעולם ס"ג ביחוד שני 

משיחין.  אחרי החורבן בית היה משיחי שקר לישראל שקבלו בתורה בהר סיני על ידי משה רבינו הנביא האמת.  

משיח בן דוד כולל מ"ה וב"ן ביחד שהוא עם ישראל סירבו לקבל אותם אבל כל העולם קבלו אותם שאנחו מחכים ל

יעשה שלום בעולם הזה בעזרת ה'.  הכל עד היום היה בירורים היום הזמן ליחודים יחוד שם מ"ה וב"ן יוסף ויהודה 

 התגלות של שם ס"ג וע"ב ועצמות.  

ת שלום טועים היום לחשוב שיש דרך לע"ב עולם אצילות שלא על ידי עולמות יצירה ובריאה.  צריכים לעשו

נכנסים בירושלים שלמעלה בעולם אצילות במילים ה' שפתי תפתח לפני שמונה עשרי.  שבירושלים של למטה לפני 

האות אלף יחוד שני משיחים בעולם הבריאה ס"ג אבל בעולם אצילות נמצא אחדות פשוט שם יקוק בלי לחלק 

נו שבשמים בבחינת עצמות שכולל כל שען אלא אביהעל מי ללנו בספירות אלא כמו שכתוב בסוף סוטה, אין 

 הארבעה עולמות ביחד.  

 קנו לעשותידת משיח צאיום יום של עבודת ה' ונשאר רק לקבל של הרבי אמר כל הבירורים נגמרו חוץ מהבירורים 

יחוד מ"ה וב"ן ושלום בעולם. יש תפילות להגאולה מלב נשבר ובשמחה.   ה את  

בעולם ס"ג ועל ידי  תורה חדשה מאתי תצאבשליחות הזה ה' שלח אליהו הנביא ללמד את ספר הזוהר ספר של 

ברמז התיקון העולם בדרך ענוה כנגד שכל אחד  ל”האריזזה לא יהיה עוד מלחמות בעזרת ה'.  על זה אמר 

וד הכל שלום. אומרים אנא אמלוך.  צריכים לעשות שלום העיקר אין כלי מחזיק ברכה כשלום. יס  

חיית המתים.תבשם ס"ג והשכר למצות בשם ע"ב ועצמות ב אמיתיהשלום   

,אמיתישלום   

 דוד וקסלמן

 

   

 יחוד מה ובן
א”שליטמכתב להרב מורגנשטרן,   

להמאציל  יםקשור ומה שכתבת שהשבירה גורם הספירות להיות רחוקים מהמאציל. לפני השבירה כל הספירות הי

בעולם האצילות.  שבירה גרם  והכל בעולם האצילות לפני השבירה.  כל העולמות אבי"ע היכמו איהו וגרמיהו חד 

יהו חד. עכשיו אחרי השבירה האחדות יהעולמות בי"ע לפרד מעולמות אצילות שהיה קרוב למאציל איהו יגרמ

רא.  אבל הכל היה ברצון הבו ההעולמות שברו לחלקים ניצוצות שירדו לשאול.  קשה להבין איך זה קר  

שלשה עולמות נפרדים.   ,לא רק זה שהתפרדו עולמות בי"ע מעולם האצילות גם כל עולם היה נפרד מהשני

ביחד.   ור אותם לעולם האצילות.  בעולם האצילות לאה ורחל הייזחההעבודה של תשובה לאחד את העולמות ול

.  משה רבינו הוא בחינת יחוד יוסףיהודה ו ביחד.  על ידי השבירה גרם פרידה בין ומשיח בן יוסף ומשיח בן דוד הי

מה ובן.   ה' שלח את משה רבינו לעלות את עולם עשיה ועולם היצירה להתאחד בעולם הבריאה.  בעולם הבריאה 

שהם עדיין היה רחוקים זה לזה.  מכוון להתאחד לגמרי ות אפשר ובין לאה ורחל אבל עדיין הם לא היהיה שלום 

ביחד בעולם האצילות על ידי אבינו בשמים כמו  וגאולה.  הגאולה עצמו שכל הספירות היד אתחלתאאבל הגיע ל

אבינו שבשמים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.  על שען אלא הסוטה אין על מי ל מסכתשכתוב בסוף 

הקדוש ב"ה.  ר הספירות עד עולם הבריאה שיש יחוד אלף.  אחרי זה הכל על ידי יחזהל והעבודה של צדיקים הי

שהם ביחד בעולם הבריאה. אבל רק הקדוש ב"ה  מותכל עלמין וסובב כל עלמין ועצ מלאיש שלשה בחינות מ

 אפשר להביא הגאולה שלמה.  

ד בין דעת עליון ודעת תחתון. בעולם האצילות היה דעה אחד.  העבודה של משה רבינו לאחד וריהשבירה גרם פ

בעולם הבריאה ולאמת אמיתי בעולם האצילות.  בעולמות בי"ע יש שני דעות  השני דעות ולעלות השני דעות לאמת

אבל בעולם אצילות יש דעה אחד.  קודם היה צריך לעשות תיקון של עולם העשיה על ידי תורה שבעל פה ולעלות 
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עולם עשיה לעולם היצירה שנמצא תורה שבכתב.  בתורה שבכתב יש שני דעות הדעה של עשיה והדעה של 

לים להתאחד בעולם היצירה שבעולם היצירה נמצא דעה אחד ובעולם העשיה עוד כוה.  אבל השני דעות לא ייציר

דעה. אבל בעולם הבריאה אין דעה ויש כלי לשני אורות.  אבל עדיין לא מגיעים לאלוקות רק על ידי אבינו 

 שבשמים.  

 יוסף ויהודה גאולה ותפלה
בתפלה כל יום יש קודם גאולה ברוך אתה ה' גאל ישראל ואח"כ תפלה שמונה עשרה.  הרבי מחב"ד מלך המשיח 

הענין של גאולה, יהודה הענין של תפלה.  הוא יוסף שאמר במאמר ויגש   

 גם כן אפשר להגיד יוסף הענין של גאולה בבחינת בן ויהודה הענין של עבודת תפלה בבחינת עבד.  בזוהר היחוד

בן משיח בן יוסף ומשיח בן דוד על ידי משה רבינו רעיא מהימנא.  כתוב בזוהר פרשת ויגש יוסף הוא מלך ויהודה 

הוא מלך. מיד אחר כך כתוב בזוהר על דוד המלך שהוא חי וקים לעלם ולעלמי עלמין.  דוד המלך הוא לעולם 

אש פינה."  אבן אין לו חיות בבחינת דמים. נים הייתה לרוהמשיח שהוא הרג את היצר רע בבחינת, "אבן מאסו הב

 דוד המלך כל רצונו היה להבורא עולם. יהודה הוא כנגד דוד.  דוד היה משבט יהודה.

השני משיחין שכתוב בזוהר הדוגמה של דוד המלך "אני תפלה" משיח בן דוד תפלה והדוגמה של יוסף גאולה.  

עבד יש אפשרות לעלות לרא עתיק נקרא גאולה שער נון.  גאולה עליה של מלכות עד כתר ואין סוף.  כתר שנק

לבחינת בן אבל הוא לא יוכל להפוך לגמרי לבחינת בן.  תפלה עבודת ה' אתכפיא ואתהפכה ולא אתהפכה לבד.  

להתקרב יוכל ך לבן.  עבד לא יהפוך לבן לגאולה אבל הוא ש כבר אתהפכה והבחינה של עבד נהפבגאולה י

 לגאולה בתפלה.

נשמות ממשיכים מגילגול ההזה עולם נקבה כולם עבדים להמלך הבורא עולם.  כולם בחינת עבד.  אפילו  בעולם

לגילגול לקיים כל תרי"ג מצות בפרטיות וכלליות עד אין סוף.  גאולה קשור לתחיית המתים שהכל יהפוך לטוב. 

המתים.לנשמות וגאולה בן שייך לגוף המהפך מדין לרחמים על ידי תחיית  ךעבד שיי  

בתורה ספר דברים סוף פרשת זאת הברכה, משה רבינו נקרא בשם עבד ה'.  בזוהר הקדוש פרשת תרומה הוא 

נקרא בשם בן של הקדוש ב"ה.  רעיא מהימנא בזוהר אחרי תחיית המתים.  אבל משה רבינו הוא לא הבחינה של 

בן דוד קשור לדוד המלך ולרבי שמעון  משיח בן יוסף ולא משיח בן דוד אבל הוא כולל שניהם. הבחינה של משיח

נפש ממש בדרך של "אבן."  אליהו גמטריא "בן"  מסירותבר יוחאי שהם הרגו את היצר רע שלהם ועבדו את ה' ב

בן, אבן."  אליהו עלה בשמים ולא מת.  גם כן משיח בן דוד לא מת חי  -גמטריא "בהמה" שהוא היה עבד כמו "א

ועד.  וקים ותמיד בעבודת ה' לעולם   

משיח בן יוסף מביא רפואה לעולם על ידי תחיית המתים.  תחיית המתים זה אור נצחי של תשובה האור של משיח 

בן יוסף, ומשיח בן דוד האור נצחי של תורה שאין בזה הפסק לעולם ועד.  יוסף כנגד גביע כמבואר בהמאמר של 

ה למעלה עד אין סוף "כוס ישועות אשא" העליה מטמלהרבי מלך המשיח פרשת ויגש.  הגביע כנגד מלכות עולים 

למעלה למטה כנגד המלכות של תורה של דוד המלך "מה משל תחיית המתים תשובה שלמה.  משא"כ תורה זה 

 אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי."  כל היום עד לעולם ולעלמי עלמיא.

גאולה ותשובה גדול תשובה מאהבה  השני משיחין של הזוהר שניהם הם נצחיים יוסף הוא המלך של אתהפכה

יש עוד חלק במשיח והגאולה התפשטות של משה יות ודוד המלך המשיח של התורה ותפלה. ועברות לזכ תמהפכ

רבינו בכל דור כמו משה רבינו כולל השני משיחין הגואל אחרון אחרון חביב עד קץ משיחא. הוא הבן של משה 

ומכריע בן השני משיחין אבל הוא לא משיח עד שמקיימים כל  רבינו רעיא מהימנא המשך של השני משיחין

זה הגאולה של הזוהר. תנאים של וודאי משיח .ה  

הארץ דעה את ה' ומשיח בן דוד גאולה של עם  מלאהגם כן צריכים להגיד שמשיח בן יוסף קשור לגאולה פרטי 

 ישראל משעיבוד מלכיות גאולת התורה.        
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 יהוסף יוסף – קיוסף הגואל יוסף הצדי
( 81למלך פרעה )תהלים  השנממצרים והיה ליש שני בחינות של יוסף בתורה שהם יוסף הגואל יהוסף שירדו 

השומר את הברית.  בתורה יש שני דעות פשט וסוד כנגד תורה שבעל פה וספר הזוהר  וויוסף הצדיק כפשוט

 ותורה שבכתב.

מי שמונה חנוכה מדליקים שמונה נרות כנגד ינה.  בימים של גם כן יש שני מלכים בסוד התורה שהם מלכות ובי

שבת הספירת בינה הלב מבין. ספירת הבינה זה מופיע בתורה במצוה של מילה ביום שמיני.  מילה דוחה שת 

שביעי.  המנורה של הבית המקדש היה של שבע נרות  והדרך עבודת ה' בזמן הבית המקדש היה ההמלך של יום 

חתון באמונה פשוטה הקבלה של מלכות תורה שבעל פה.  בהדרך של שמיני יש גם כן נבואה בדרך של מלכות ת

להתורה ולה' יתברך.  בבית המקדש השני כבר לא היה נביאים וכתוב תלמיד חכם עדיף  תוהתקשרות פנימי

 מנביא. 

 מלאהיונה של השני דרכים שיש בתורה פשט וסוד כנגד יוסף הצדיק נשמה קשור לספירת הבינה והגאולה על

הארץ דעה את ה'.  האחים של יוסף הלכו בדרך של אתכפיא מלכות תחתון שלא היה נבואה והתקשרות לנביא 

מלכות כנגד יעקב אבינו והיה ב הדייעקב אבינו בדרך קבלה תורה שבעל פה.  הם חשבו שהדרך של יוסף היה מר

 רדוהאחים כמבעיני לך בחיים של אביו ונחשב עד אחרי מיתת אביו. יוסף עשה את עצמו כמ גילהאסור ליוסף ל

 . אותו בבור עם נחשים ועקרביםלזרוק ם לה צאוימיתה ומזה ב יחיובמלכות של אביו 

גם כן אחרי מתן תורה עם ישראל קבלו את התורה הנביא משה רבינו.  הדרך של תורה שבעל פה היה שלא 

נביא בישראל כמשה." בדרך הזה בסוף לא היה עוד לשנות ללכת ימין ושמאל מהמלכות של משה רבינו "לא קם 

נבואה בעם ישראל.  עד שהגיע ספר הזוהר לעם ישראל לשנות את דרך הפשט לא היה אפשרות להגיע להגאולה 

 בשלום רק על ידי מלחמה כמו המלחמה שעשה מתתיהו כהן גדול לפני נס חנוכה.  

שור למלכות תחתון ובספירת הבינה מלכות עליון נפרדת בזוהר יש התגלות של יוסף הצדיק בשני בחינות יסוד ק

תורה שבעל פה.  אי  תומלכות אח אממלכות תחתון.  אבל לעם ישראל כבר יש הדרך של יסוד ומלכות ז"א ונוקב

אפשר לשנות הדרך של יהדות שנשרשת במלכות תחתון תורה שבעל פה ארבע אמות של הלכה.  העם היהודי 

 מיוסד על תורה שבעל פה מלכות תחתון.  

את מלכות עליון בינה היה צריכים  גילהאבל בתורה יש שני מלכים שהם יוסף ויהודה כמבואר בספר הזוהר.  כדי ל

ת המקדש להתחיל מחדש לבנות העולם בדרך של שני מלכים שהם שני משיחין בינה ומלכות.  מלכות גם חורבן בי

לשלוט על עולם אחד.  רק על ידי יכולים תחתון לא היה לתת מלכות עליון לשלוט על העולם שאין שני מלכים 

לך המשיח במלכות כנס מלך המשיח כנגד ספירת הבינה.  על המהל ותחורבן הבית היה אפשרבנפילה לגמרי 

תחתון הוא הנשיא הדור צדיק הדור מלמד בתורה שבעל פה ותורה שבכתב ולוחם מלחמת ה' בכל דור בדרך 

 לחזור את המלכות לעטרה היושנה ולבנות את הבית המקדש כמבואר בהלכות מלכים של רמב"ם.  

ודה בזרע של דוד לעולם שרשת בתורה שבעל פה.  המלך של התורה כנגד יהמועם ישראל וקיום עם ישראל 

מתנגד למלכות עליון ושליטת השמאל על הימין.  אבל מפני חטאינו גלינו מארצנו עם ישראל היה בבחינת שינה 

 בגלות וממשלת השמאל נכנסו האומות העולם התגברו על הימין ויש אור של בינה בעולם התחתון של מלכות דוד.  

כבשו את המקום של הבית המקדש.  לפי הזוהר אין עצה בדרך לא רק זה שיש גם כן המלכות של שקר שכבר 

 מלחמה.  המלכיות של שקר כבר כבשו את העולם ויש לנו לחיות ביחד בשלום עד ביאת הגואל צדק.

אמריקרה וגם בבעולם של דמוקרטי על ידי השפעות המשיח הגוים גם  הבמעשה ותכלית יש היום דרך חדש

ימין בשליטה על שמאל והיום יש ימין ושמאל ביחד.  התורה הדרך הימין יש בישראל.  פעם היה הדרך של כוח 

 בהשגחה.   ואפשרות לחיות בדרך הזה.  יש שאומרים הדרך הזה כנגד רצון הבורא ויש שאומרים שהכל הי

בתורה יש שני יוסף אחד כנגד ספירת בינה המלך עליון ואחד כנגד ספירת היסוד ומלכות המלך התחתון.  אין 

סף היום כל זמן שלא לומדים פנימיות התורה הדרך של מלכות תחתון רק בדרך התקשרות של וום בן יהודה וישל

שני יוסף יסוד ובינה ומלכות חדשה בעם ישראל מחוברת לשני יוסף בינה ויסוד של מלכות תחתון ולא שהמלכות 

 יתקיים רק על ארבע אמות של הלכה בלי נבואה בלי בינה.
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שהמלכות של בינה נקרא עבודה זרה כמו רמב"ם יש אומרים זה לא עבודה זרה אבל מעורבת יש שאומרים 

 .  המקיף של בינה יש גם כן הבחינה של רחמים רבים וגם כן דינים כמבואר בספרי חן.  של חופשיות בעבודה זרה

 

 

 מלכות, ז"א, עתיק
ש שלשה סעודות כנגדם.יש שלשה מדרגות ברוחניות שהם מלכות, ז"א, ועתיק.  בשבת קודש י  

התורה הקדושה יש כל השלשה בחינות עתיק, ז"א, מלכות בכל מילה שבתורה ומצות כללי.  כמו בשבת גם כן ב

 בתפילין, גם כן בימים נוראים וחג הסוכות, וחג הפסח עד שבועות. הכל נכתב בתורה שבכתב בדרך רמז. 

רך נעשה.  בדרך תורה שבעל פה כל עם ישראל הם תורה שבעל פה.  תורה שבעל פה מקבלים בד תמלכות נקרא

ת התורה. ועבדים לה'.  עם ישראל מקבלים עול מלכות שמים באמירת קריאת שמע פעמים כל יום ועל ידי ברכ

לכל אחד בישראל נשים, אנשים, וטף. כהבמלכות מקבלים את התורה באמונה פשוטה.  מלכות קבלת עול שיי  

לוחות שניות הם אמרו נעשה בת המלכות.  שעם ישראל קבלו את התורה הלכות של רמב"ם בדרגה של קבל

 לתורה שבעל פה, ונעשה ונשמע לתורה שבכתב.

כל הפירושים על תורה  תהלימוד של תורה שבכתב נעשה ונשמע המדרגה של ז"א.  תורה שבעל פה גם כולל

נר.  תורה שבכתב נקרא אור.  יש  תאשבכתב מדרש, אגדה, וספרי חן.  נר מצוה ותורה אור.  תורה שבעל פה נקר

חלק בתורה שבכתב שאין בתורה שבעל פה החלק של נשמע.  החלק של נשמע הבחינה של אור התורה. לימוד 

 הלכות שבתורה החלק של מלכות.

בן יש גם כן להו כלום רק ביטול לדבר ה'.  יבן ומלכות נקרא עבד.  עבד אין לו מגרמי תהעבודה של ז"א נקרא

צון בעבודת ה' שאין בעבד.  העבד נאמן העבד פשוט מצד הביטול שלו לא מבקש שמחה ועובד ה' שלא שמחה ור

 ו צריכיםעל מנת לקבל פרס. זה היה העבודה של התנאים ואמוראים החיים שלהם היה רק תורה.  הם לא הי

 לחפש סודות התורה מספיק להם להיות עבדים למקום.  

ר הסוד של ז"א ועתיק.  כתוב סוד ה' ליראיו.  העיקר בעם ישראל קבלת הסודות התורה בתורה שבכתב העיק

שייכים לז"א ועתיק.  שהמלכות ולא שנכנס בפרדס חלקים בתורה   

.  דוד ובהיכלו למלך יםהתגלות ז"א ועתיק היה צריך להיות לעתיד. בזמן הבית המקדש הסודות היה רק ידוע

המלך ושלמה המלך היה הסודות של ז"א ועתיק.  הסודות נקראים פלגש והתורה של מלכות נשואין.  רק למלך 

היה מותר פלגש בזמן הבית המקדש.  היה יחידים קרובים למלך שהיה גם כן הסודות ברשות המלך.  כתוב כל 

 ישראל בני מלכים.  

של קבלת המלכות. רק אחרי החורבן בית המקדש ועד אלף  עיקר עבודה של עם ישראל הדרך של נשואיו הדרך

פתח בעם ישראל את סודות התורה בעיקר על ידי ספר הזוהר.  בספר הזוהר כתוב על השלשה בחינות נשנה 

 בעבודת ה' של מלכות, ז"א ועתיק.  

ספירות בחלק ז"א האור של התורה.  התגלות האור של התורה על ידי עתיק.  בהקדמה לזוהר יש התגלות עשר 

של עשר ספירות כתוב על תחיית  גילוימזרח.  אחרי שכתוב על  ותשל פתח אליהו שכתוב בכל סידורי ספרד עד

של עשר ספירות על ידי  גילויכנגד שמות יוד הא ואו.  ה 39המתים של משה רבינו והאבות על ידי טל.  טל גמטריא 

 תחיית המתים בבחינת עתיק.  

כות תורה שבעל פה אין תחיית המתים עד אחרי ביאת משיח שהמתים עתידים לחיות. בהחלק של התורה של מל

עיקרי אמונה  של רמב"ם מספר י"ב, י"ג.  לפי רמב"ם ובתורה שבעל מהי"ג אמונה במשיח ותחיית המתים השני 

האור  אלפים שנה.  לפי הרמב"ם בסוף העולם יתגלה האור הגנוז ששתפה תחיית המתים יבוא בסוף העולם של 

האור הגנוז יתגלה ששל ז"א ועתיק.  לפני זה יש עדיין קבלת עול מלכות הבחינה של עבד פשוט עבד נאמן. כתוב 

 לצדיקים לעתיד לבוא.  
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הזוהר אחרי יותר מאלף שנה מזמן חורבן בית המקדש ויש בזוהר התגלות האור הגנוז עשר ספירות  גילהאבל ש

כבר התחילו תחיית המתים.  התגלות ז"א בדרך של עתיק. תחיית בעיקר בחלק של פתח אליהו כבר ידוע ש

 המתים בעתיק ועשר ספירות הם בז"א.  ז"א נקרא בן ועתיק נקרא אבא ואמא.  

אלפים שנה.   ששתהאור הגנוז בדרך הזוהר שזה רק התחלה ונמשך עד סוף  גילהאין בזה סתירה לרמב"ם שכבר 

אחרי החורבן בית המקדש.  כתוב  הם היום אבל הגאולה כבר התחיליש ענין לחכה לביאת משיח ולתחיית המתי

משיח נולד בתשעה באב.  זה להגיד שמתשעה באב כבר התחילו תחיית המתים.  אולי זה היה  ל”אריזבספרי 

 כבר בזמן חורבן בית ראשון.  

ת, ז"א, ועתיק.  יש לנו מחכים כל יום שיבוא אבל בפנימיות התורה יש היום כבר האורות של משיח. יש היום מלכו

ללמוד פנימיות התורה ולא רק הלכה צורך ה' לעשות דירה בתחתונים בדרך התורה.  יש לנו את לעבוד צורך עדיין 

של אור התורה. אמיתיז"א ועתיק החיים והשמחה  גילהל  

 ציציתטלית ו
כל עלמין והטלית  מלאהק של מהחל ציציתכל עלמין.  ה מלאהשל יחוד סובב כל עלמין ומ גילוייש  ציציתבטלית ו

אי אפשר בלי טלית.  הם צריכים זה לזה. ציציתו ציציתאי אפשר בלי יהודי סובב כל עלמין.  טלית   

תם. והם לדוריעל כנפי בגד ציציתיש לעשות חוט תכלת אחד מארבע חוטים "ועשו להם  ציציתי תורת אמת בפל

.  ציציתהכנף פתיל תכלת. והיה לכם ל ציציתונתנו על   

צריכים של צבע תכלת וגם  ציציתלפי תורת אמת בטלית גם כן צריכים שורות צבע תכלת כמנהג מזרחיים.  ב

שאין צבע תכלת ואין כתר בראש  ל”האריזבטלית צריכים תכלת ולבן וגם כתר בראש הטלית ולא כמו הטלית של 

 הטלית.

ישמעאל לפי כעטיפת אל בלבד.  הטלית זה בגד לעם ישר ציציתטלית קשור לסובב כל עלמין כולל האומות העולם ו

.  ציציתתהו ובהו והתיקן לתהו ובהו על ידי ה ל”אריזהסובב כל עלמין של  ל”אריזהטלית של  ל”האריזהלכה.  לפי 

.  אבל יש אפשרות ציציתולא תכלת שכל התיקן של הטלית על ידי ה ל”אריזלכן לא עושים כתר על הטלית של 

ושורות תכלת על הטלית. לעשות כתר על הטלית   

אין כוונות לעשות באבא ואמא עלאין כנגד טלית, ואין להוסיף בבגד לא בצבע ולא בכתר לראש  ל”אריזבכוונות של 

והדרך של תורה שבעל פה אין להאומות העולם זכות וכל התכלית של העולם על ידי עם  ל”אריזהטלית.  לפי 

ות בני נח.  האומות העולם הם עבדים לעם ישראל שעם צלם שבע מעם ישראל יש תרי"ג והאומות העולישראל.  

תפשטת לארבע כנפות מבחוטי לבן ותכלת ש ציציתפות של כנישראל הם בנים אתם לה' אלקיכם.  לעם ישראל יש 

 הארץ על ידי עבודת ה' של עם ישראל בארץ ישראל.  

רה ומצות.  אין תפלות מיוחדות לתיקון העולם.  בתיקון העולם רק בתו הדועל זה אומרים הצדיקים שאין לעשות עב

 העולם בחינת מות תהו ובהו והאור של העולם תורה אור ומצות ה' ובית המקדש.

התקוה של עם ישראל על ידי ביאת משיח בב"א ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים.  אלו הכוונות של טלית של 

.  ל”אריזם חסידי חב"ד לובשים טלית של אין רק צבע לבן. ג ציציתתכלת בבואפילו  ל”אריז  

ים גם מתוך האומות העולם חוץ גילויאבל יש שיטה אחרת שיש להוסיף על הטלית שורות תכלת וכתר כנגד 

 מהשבע מצות בני נח גם טוב לעם ישראל וטוב לה'.  

ק את דת מוסלמי בזה יש מחלוקת בין רמב"ם והמשכילים על החשיבות של האומות העולם.  הרמב"ם היה מכיר ר

ולפי רמב"ם דת נוצרי עבודה זרה.  וזה הלכה של תורה שבעל פה שלא היה בישראל אפשרות לדעה אחרת 

עץ הדת ואחרי החט עץ הדעת.   אבאמונת ה' מהדעה של תורה.  אבל לפי תורה בכתב יש שני דעות לפני החט  

 אתכפיאואתהפכה.  אפילו שחב"ד לובשים הטלית של  אתכפיאובתורה שבכתב  אתכפיאיש רק  ל”אריזבשיטה 

 אתכפיאלגני של האדמו"ר מקודם הרי"ץ הוא מביא עבודת ה' בדרך  יבלי תכלת ובלי כתר במאמר של באת

ואתהפכה.  וגם בפסוק ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם הוא אמר ללמוד בתוכם בתוך כל אחד בישראל בבחינת 

ך ירושלים וכל העולם השכינה בבית המקדש בלבד שהאור של העולם נמצא רק פנימיות ולא רק מתוך העם ומתו
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לגני מרמז על גן עדן לפני החטא וגם לחזור לגן עדן לפני החטא בדרך  ימתוך הבית המקדש.  המאמר של באת

ואתהפכה שני דעות בעבודת ה'.   אתכפיאעבודה   

ביהדות אבל יש גם כן הדעה של אתהפכה של  ה העיקריתעשהוא הד אתכפיאבטלית של חב"ד יש רק הדעה של 

הוא היה מפרש התורה לפי הדעה של שאמר שיש שני דעות אפילו  ל”האריזהזוהר הקדוש.  גם כן ובחסידות 

בלי תכלת ויש אפשרות לברך על  ציציתהדעה של  תורה שבעל פהתורה שבעל פה יש דעה אחד. העיקר של 

בתכלת.  ציציתלא לובשים  וגם חב"ד ל”האריזבלי תכלת.  גם  ציצית  

שיחזור את הענין של תכלת כתכלת קשור לאור אבא חכמה שהיה בדור המדבר לפני עם ישראל נכנסו לארץ.  

הארץ דעת ה'.  גם לטלית יהיה כתר.  בזה יש מחלוקת בדעה של משיח האם  מלאהיהיה בזמן ש ציציתבטלית ו

משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד ויש היום לחכה למשיח בן  ל”זהארימשיח בן יוסף הוא נפרד ממשיח בן דוד.  אצל 

דוד ואין חשיבות עוד למשיח בן יוסף אחרי ביאת משיח בן דוד.  אבל לפי הזוהר משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הם 

בתכלת ואחד שייך לטלית בצבע לבן ותכלת. ציציתשני מלכים אחד שייך ל  

 חטא העגל
ים סוף. ה' קרע להם את הים.  המצרים טבעו את חזקה בזרוע נטויה.  הם עברו עם ישראל יצאו ממצרים ביד 

 בים. הם עמדו לפני ה' בחרב לקבל את התורה.

להם בהר סיני: וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר.  אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים  גילהה' 

 זוהמתן. התרפאו כל החולים ברגע אחד. המבית עבדים.  פסק

בים באצבע וכת ןמשה רבינו עלה בשמים לקבל את הלוחות: ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת אב

 אלקים.

 משה לרדת מן ההר ויקהל העם אל אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו.   ששתוירא העם כי ב

 ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא.  ויאמר ה' אל משה 

ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים.  והלחת מעשה 

 אלקים המה והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלחת. 

 בר אתם תחת ההר.ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת ויש

ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת 

 הראשונים אשר שברת.

 עם ישראל קבלו הלחת השניות ביום כיפור. 

הדרך להתיקון של  זוהמתן. היום יש לנו לתקן את החטא העגל.  המתן תורה היה תיקון לחטא אדם הראשון.  פסק

 לחטא העגל. בקבלת הלוחות שניות ביום כיפור בדרך לכפרה החטא העגל התחיל

לוחות בשניהם וכתוב  יםכולל ובזוהר כתוב יש שני דרכים בעבודת ה' שהם זכר ונקבה.  הלחות הראשונות הי

ה' להלוחות השניות ר את יום השבת.  הדרך עבודת מוהראשונות זכור את יום השבת.  בלוחות שניות כתוב ש

ר נקבה.  הדרך של הלוחות שניות היה זכור את יום השבת בחינת זכר.  עבודת ה' שלמה כולל זכור מוהיה ש

 ר בדיבור אחד.מוושמור זכר ונקבה.  על זה כתוב ה' אמר זכור וש

ון הברית.  ת שניות בארועם ישראל נכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות ה' ולבנות הבית המקדש.  היה להם הלוח

 משה קיבל התורה מסיני ומסרה ליהושוע תורה שבעל פה.  גם כן משה כתב את חמישה חומשי תורה בכתב.  

הארץ דעה את ה', והיה ה' למלך  מלאהאת העולם בדרך לגאולה בדרך חדשה.  הגאולה  ההחטא העגל התחיל

 על כל הארץ.  
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ראל ולעשות מלכות ה' ובית המקדש בירושלים כולל לכבוש את ארץ ישצריך בהדרך החדשה לגאולה קודם היה 

חת שניות היה עבודת ה' בחינת נקבה שמור ושני בתי מקדשות וגלות.  הדרך של עבודת ה' בארץ  ישראל לפי הל

את הסנהדרין  ואת יום השבת.  העיקר בדרך עבודת ה' בחינת נקבה שמירת הברית שמירת היסוד. על זה עש

איסור פילגש ואיסורי ייחוד אפילו שלפי תורה שבכתב לא היה אסור.  גם כן בתורה שבעל פה היה מותר כפיית 

דת.  לא היה אפשר להגיד שלא רוצה לקיים המצוה.  אפילו שעם ישראל יצאו לחירות ביציאת מצרים בדרך של 

 ש ב"ה ולמלכות ה' דברי חכמים.  עבודת ה' נקבה תורה שבעל פה כולם היו עבדים למלך הקדו

ביהדות לפי תורה שבעל פה כתוב בתורה אסור לשנות התורה.  יש תרי"ג מצות לתורה כולל לבנות את בית 

 המקדש.

גלות והוא לא רוצה עבודת ה' נקבה לבד כמו שהיה בזמן בית המקדש.  הוא רוצה לאבל ה' שלח את עם ישראל 

ר על חזרת העטרה ליושנה זה לא הרצון של ושרוצים החכמים לגז ואחד.  כמ ר בדיבורמועבודת ה' שלמה זכור וש

 גילהר את המלכות ליושנה אבל יש עבודת ה' בבחינת זכר בעולם שילחזכדי הקדוש ב"ה.  יהודים צועקים עד מתי 

 אחרי החורבן בית שני.  

זכר ונקבה ישראל שמור וזכור  עבודת ה' בדרך זכר זה גם כן לא הרצון של הקדוש ב"ה.  הוא רוצה יחוד של

ר. התכלית השלמה הדרך מובדיבור אחד.  בדרך חטא העגל עם ישראל קבלו עבודת ה' בדעה אחד של נקבה ש

 עבודת ה' בלוחות ראשונות שהיה כולל זכר ונקבה הדרך של חרות על הלחות.  

מתים של משה רבינו רעיא הזוהר הקדוש הדרך של יחוד זכר ונקבה בעבודת ה' כולל תחיית ה גילההדרך ש

 מהימנא.  בדרך הזה יש שני משיחין כנגד עבודת ה' זכר ועבודת ה' נקבה ומשיח שכולל שניהם.  

הדרך שאבל יש לעם ישראל כבר דרך עבודת ה' של הלוחות שניות ואין להם רשות לשנות את הדרך.  אפילו 

 ביהדות.  עיקרי פוסק הלא שלמה אין אפשרות לשנות הלכות שבתורה.  רמב"ם הוא  אתהז

בלו את הרעיון של יהבעל תניא ק ל”האריזהזוהר הביא לעם ישראל דרך חדשה של יחוד זכר ונקבה דרך האמת.  

אבל הם בעצמם לא קבלו את הזוהר בשלמות שיש גאולה בלי  תורה חדשה מאתי תצאהזוהר וכולם ראו הזוהר 

משיח בן דוד "אבן מאסו הבונים היתה  גילהת היה קודם למשיח בן דוד.  כדי לקבל את הזוהר תורת אמת בשלמו

 לראש פינה."   

בזוהר כתוב יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף ומשיח כולל שניהם.  הזוהר באמת הדרך של משיח שכולל שניהם.  

ל הקדוש ב"ה.  בזוהר רך לגאולה לא הרצון שדהמשיח לפי הזוהר שיבנה את הבית המקדש וילחם מלחמת ה' ב

 לבוא בשלום. בית המקדש מן השמים.   ההגאולה צריכ

נפש לדבר ה' תורה שבעל פה ואין לנו רשות להרהר אחריה.  אפילו הדרך  מסירותהדרך של יהדות הדרך של 

הזה לא הדרך של אמת כולל זכר ונקבה אין לנו יהודים דרך אחרת מתורה שבעל פה.  בתורה שבעל פה אסור 

למעשה והפעולה של בנין בית המקדש.  בתורה שבעל פה יש רק משיח אחד ודעה  לחשוב על משיח ודאי קודם

אחד של תורה שבעל פה וכל דרך אחרת נקרא עבודה זרה.  בתורה שבעל פה אי אפשר לצרף משיח בן דוד 

 בזוהר.  כמו שכתובבמשיח בן יוסף ולהגיד שהם שני מלכים 

כר ונקבה ושני משיח כנגדם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  בתורת אמת יש שני משיחין שני דרכים בעבודת ה' ז

מתורה שבעל פה לעולם במלחמה כנגד משיח בן יוסף.  אבל הפשרה בזוהר שיש  אמשיח בן דוד המשיח שיוצ

רף במשיח בן יוסף שהם שני ומשיח שכולל שניהם שהוא משה רבינו רעיא מהימנא.  משיח בן דוד הוא לא מצ

לו ים אחרי הסתלקותו.  הוא בעצמו אין ידור יש צדיק בבחינת משיח בן דוד והוא חי וק כות.  בכלפועבודות ה

אפשרות להגיד שהוא משיח שעדיין לא נבנו הבית המקדש אבל על ידי חסידיו אפשר להכתיר לו משיח בן דוד 

 .  שבזוהר פנימיות עתיק הענין של משיח בן דוד בזוהר תורת אמת כמו שעשה הדור שביעי של חב"ד

בדרך להכתרת משיח בן דוד על ידי חסידיו אפשר גם כן לחבר שניהם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף להתקשרות 

להזוהר ולרעיא מהימנא.  על זה כתב הצמח צדק בפרשת ויגש שיש שלשה דרכים בעבודת ה' כנגד השלשה 

"ה הדרך שהיה לפני החטא עץ של יהדות תורה שבעל פה.  מ תמקוריהשמות של ה' ב"ן מ"ה וס"ג.  ב"ן הדרך 
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הדעת. ס"ג הדרך עבודת ה' כולל שני משיחין תיקון לחטא העגל.  הדרך הזוהר הדרך של ב"ן וס"ג דין ודין ודין 

 ורחמים. 

הדרך  תורה שבעל פהגם כן יש היום אחרי התגלות הזוהר שני דרכים בעבודת ה' של ב"ן וס"ג.  יש דרך שהעיקר 

 של ב"ן.  יש דרך של עבודת ה' שהעיקר תורה שבכתב ס"ג.  יש עבד בעבודת ה' ויש בן בעבודת ה'.  

אדם לבחור הדרך הטובה ביותר בשבילו.  יש חילוקי דעות ואי אפשר לעשות  ןהעולם השתנה ויש אפשרות לכל ב

ם בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  דרך אחד משיח אחד רק לקבל המצוה וידעת ה' והשבת אל לבבך ה' הוא אלקי

 אין עוד מלבדו.   

  

 חולת אהבה
יש נשמות שהם חולים יש להם המחלה של חולת אהבה לה'.  אלו הנשמות צריכים ללמוד ספר הזוהר שאין עוד 

חסר  49.  השורש של המחלה של חולי אהבה חולה גמטריא אתקשה הזהמקום ביהדות שיש רפואה להמחלה 

ר נון.  בספר הזוהר יש התגלות שער נון יובל גאולה רחמים וישועה.באחד עתיק שע  

כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים.  יש גלות שבנפש שבלי האור של גאולה י"ג מידות הרחמים 

כוונות סוכות.  הדס אחד יותר מלולב לולב האקיק יקוק אקיה כמבואר בשער  48אין לו חיים.  חיים גמטריא 

.  חג הסוכות קשור לגאולה של עתיק.  הגאולה של עתיק של חג הסוכות קשור לשבעים 49הדס  48במטריא 

 פרים ושבעים אומות העולם גאולה של כל העולם. 

אל קשור לא רק תשובה מיד נגאלין.  הגאולה של ישר ולבד תלוי בתשובה.  אם ישראל יעשבהגאולה לעם ישראל 

לעתיק שער נון זה גם כן כולל פנימיות עתיק ל"ב נתיבות החכמה שנקרא רחל גדולה.  אבל יש קודם גאולה של 

עתיק שער נון בהכנה לגאולה שלמה.  עם ישראל מחכים למשיח ורוצים משיח בלי לפתוח את הזוהר אי אפשר.  

אור של גאולה ועתיק.  על זה כתוב בזוהר על גאולה העולם צריכים תיקון העולם יש מחלה של תהו ובהו חסר ב

על ידי שני משיחין אחד להביא את האור של רחמים לעולם של חשך של תהו, ואחד להביא את התורה דין ומשפט 

זה הוא משיח בן דוד.  השני משיחין הם שני תיקונים ורפואה לעולם. מרפואה של עתיק על ידי תחיית המתים.  על 

מזרח קשור לרעיא  ותכתוב בזוהר בחלק אחרון של פתח אליהו קם רבי שמעון מודפס בסידורי עדתחיית המתים 

 מהימנא.   

קשור ליובל וגאולה.  יש יהודים שאין שחולת אהבה והם צריכים ללמוד הזוהר ולקבל את משיח  הםיש יהודים ש

לזוהר מיוחד אבל כל  יםך קשורלהם מחלה של חולת אהבה אבל יש להם יסורים של חבלי משיח.  הם לא כל כ

וגם מדרש וחסידות.   ל”אריזלהם גם גמרא וגם ספרי  ההתורה חשוב  

.  חכמי ל”אריזרק לעם ישראל גמרא וספרי  כתספר הזוהר הרפואה לכל העולם לא רק לישראל.  יש תורה שיי

ר תורה לשמה.  אבל הם ישראל ראו את הזוהר בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים למדו וקראו מהזוה

המחלה של חולת אהבה.  הרבי מחב"ד הכיר את הבעיה של שלא הי להם מפני הזוהר ספר מיוחד מלא עשו 

ה ולא לקח התנגדות לגאולה ומשיח וראו שכולם חולים היום וצריכים משיח והוא עשה את התיקון של עיהב

 פנימיות עתיק משיח עכשיו.

חסידות יפוצו מעינותיך חוצה בדרך לגאולה שלמה כהוראות משיח בגן עדן.  הבעל שם טוב התחיל תנועה חדשה 

הדרך של עם ישראל היה מזמן הבית המקדש פנימי.  כל הפעולות של עם ישראל והתורה היה בפנים ברשות 

היחיד בית ישראל ובשביל ישראל והתורה.  להפיץ המעינות התורה חוצה היה כנגד הדרך הרגיל. אבל הקדוש 

הארץ דעה  מלאהלהיות כי  הכל הארץ כבודו.  הגאולה צריכ מלאהנמצא גם כן בכל העולם לא רק בישראל ב"ה 

משיח לא אמר לבעל שם טוב להפסיק הדרך התורה שהיה קודם אבל להוסיף הפצות המעינות לחוץ האת ה'.  

ם רק לישראל בלבד. אם לכל העולם ליחד את ישראל בכל העולם.  על התורה של ישראל כתוב ומשפטים בל ידעו

נה ותשובה מיד נגאולין.  התורה של כל העולם אחרת קשור לדעת את ה'.  ישראל מאמנים בה' באמ וישראל יעש

 פשוטה. 
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זה רק לישראל בלבד ומקבלים את התורה של  ל”אריזוהזוהר.  הקבלה של  ל”אריזבזה יש הבדל בין הקבלה של 

 ל”אריזכמו תורה שבעל פה ותורה שבכתב נעשה ונשמע.  קבלת מלכות  ולבאמונה פשוטה וקבלת ע ל”אריז

ליחוד תחתון מלכות ישראל וקודשה בריך הוא.  הזוהר שייך ליחוד עליון ויחוד תחתון שמע ישראל, וברוך  כתשיי

שם כבוד.  העבודה של הפצת מעינות לחוץ בדרך לעשות יחוד של עם ישראל לכל העולם והיה ה' למלך על כל 

שביעי של חב"ד והרבי מלך המשיח והתגלות הדור העבודה של חסידות לא הגיע לתכלית השלמות עד הארץ.  ה

לכל העולם משיח לכל העולם.  פנימיות העתיק גם בשביל יחוד עליון וגם  כתפנימיות עתיק.  יש חיצוניות עתיק שיי

של חיצוניות עתיק ופנימיות עתיק עושים התגלות שם ה' בעולם שם שלם ה'  יםבשביל יחוד תחתון. השני משיח

 הוא אלקים.

העולם יש המחלה של חולת אהבה כל העולם נמצא בחשך כפול ומכפול במצב של תהו ובהו.  קבלת התורה 

ה לישראל היה הרפואה למחלת בהו תורה ומצות עבודה של דירה בתחתונים.  אבל המחלה של תהו עדיין הי

נפש. הרפואה למחלת תהו על ידי עתיק שמחה ותענוג.   מסירותצריכים רפואה.  הרפואה למחלת בהו על ידי אריך 

 תהרפואה שלמה על ידי שני משיחין כנגד רפואה של תהו ובהו אריך ועתיק.  הרפואה והמחלה של תהו נמצא

 הותשם טוב להביא את הרפואה של  מחלת בהו נמצא בתורה ובישראל.  משיח שלח הבעללואה פבחוץ חוצה. הר

שנמצא בעם ישראל לכל העולם ולחבר את הרפואה של תהו לרפואה של בהו.   ובהו  

רואים היום ירידה בעולם במידות ובצניעות ובאמונת ה'.  משיח שלח את הבעל שם טוב לעזור את העולם בהפצת 

על ידי עתיק.  לא כולם בישראל יש המחלה את הרפואה למחלת תהו  והתורה חוצה ועל ידי זה גם ישראל יקבל

של תהו.  הבעל תניא אמר "אני לא רוצה גם עדן."  אבל יש יהודים סובלים חולת אהבה וצריכים עתיק.  הבעל שם 

ה קודם.יתטוב הלך להביא ליהודים שמחה שלא ה  

התכלית של דירה  עם ישראל ומשיח בן דוד השליחים להביא להעולם התורה רפואה למחלת בהו להביא לעולם

בתורה שבעל פה.  לפי  החסרשבתחתונים שבע מצות בני נוח וגם לחבר להעולם לקבל את הרפואה של עתיק 

חד עשרי חסר פרצוף של עתיק.  בעל שם טוב איש שתים עשרי פרצופים.  בתורה שבעל פה יש  ל”האריזרש"ש ו

גאולה שלמה  אמיתישל אריך ועתיק יש שמחה  וחסידות השליחים להביא להעולם את הפרצוף של עתיק.  הייחוד

 ורפואה שלמה.

 הרבי מחב"ד מלך המשיח עשה את התיקון של פנימיות עתיק וזה העבודה של הצדיק אמת בכל דור. 

          

 התיקון רוחני
 נהתי.  התורה שנל”אריזכל אחד ואחד בישראל יש לו תיקון רוחני לפי שורש נשמה ולפי גילגול נשמות כמבואר ב

בים במצות.  יש לנו שלחן ערוך ודרך ימצות.  בגיל שלש עשרי ילדים הם בר מצוה וחי 613לנו בהר סיני יש בזה 

של עבודת ה' שנתנה לנו בהר סיני.  מצוה תלמוד תורה כנגד כולם.  יש שלש תפלות כל יום.  יש מצוה פרו ורבו 

 ולא טוב האדם להיות לבד ובן שמונה עשרי לחופה.  

למקרא ויש חינוך ילדים עד בר מצוה.  אחרי בר מצוה כולם לומדים גמרא.  הדרך מרכזי לימוד הפשט  ששבן 

אנשים מקדימים לימוד הסוד.  בישיבות לומדים גמרא בעיון במפרשים והלכה למעשה.  הדרך הזה בשביל הרוב 

שורש הנשמה וגילגול נשמה.ותיקון שייך ל המיוחדים שצריכים תוספות על הדרך הרגילאנשים כל זמן יש באבל   

שגם לומדים חסידות כללי אבל לא בעיון.  חב"ד לומדים  םיש ישיבות שלומדים רק פשט.  יש ישיבות חסידי

.  כל התורה חסידות בעיון. ברסלב לומדים חסידות ברסלב שיש  

.  הזוהר מקובלת בכל עם ישראל.  יש שקוראים מהזוהר.  יש ל”אריזספרדים יש להם דרך של לימוד קבלה של 

.  ל”אריזשלומדים הזוהר.  יש שלומדים חסידות שיש בחסידות תמצית של הזוהר וספרי   

קשור פוסק שיש גם חשיבות של התקשרות להרב ולרבי.  כבוד רב למעלה מכבוד אבא ואמא.  יש בוחרים לרב 

מנהיגים בישראל שהם שרי אלף ושרי אלפים.  יש צדיקים שלומדים תורת  לרב חסידי.  יש יםלהלכה.  יש קשור

והדרך עבודת ה' של  ל”אריזנסתר.  יש צדיקים שלומדים תורת חסידות וגם נגלה.  יש צדיקים שלומדים ספרי 
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.  יש בנגלה וסוד ים.  יש צדיקים שלומדים מוסר ונגלה וקצת סוד.  יש דרגות בצדיקים.  יש צדיקים מלומדל”אריז

בכל התורה נשמה כלליות.   יםצדיקים עובדי ה' מלומד  

הלכה מספיק.   השייך לך לפי הרצון של כל אחד ואחד.  פעמים רב מורשא את הדרך וצמיש אפשרות להגיע ל

פעמים צריכים הצדיק האמת צדיק הדור שיודע סודות הזוהר.  יש שצריכים משיח בן דוד הרבי מחב"ד.  יש 

כולם לשרים למנהיגים ברסלב וקשורים ישר לרבי נחמן.  ואמת רבי נחמן שהוא גם כן משיח ומקשצריכים הצדיק ה

יש הוראה של עשה לך רב וצריכים פעמים רב לענות לשאלות בהלכה.  יש קשורים לחסידות אחד ולרבי אחד. יש 

 קשורים לחסידות כללי ולכל הצדיקים.  הכל תלוי בשורש נשמה והתיקון שלו.  

חוזרים בתשובה על ועברות שבאים מהשאול תחתית  מלאהת שהזוהר פרשת תרומה קורא אותם חייביא יש נשמו

ידי ישיבות של בעלי תשובה.  יש בעלי תשובה של חב"ד, ברסלב, וגם לא חסידי.  יש שני סוגים תיקון לבעלי 

של אריך.  הם לא צריכים רוב בעלי תשובה מספיק התיקון לתשובה.  יש תיקון של אריך. יש תיקון של עתיק.  

א תחיית המתים וא צדיק שיודע סודות הזוהר.  יש להם למצועתיק יובל וגאולה.  להם שצריכים עתיק יש להם למצ

היום.  יש אפשרות שהתיקון שלהם רק על ידי משיח.  היום יש לישראל משיח בחב"ד פנימיות עתיק.  יש גם כן 

להם ללמוד ולעשות היחוד עליון ויחוד ששיחין שכתוב בזוהר.  התיקון צדיקים שלומדים את הסוד של עתיק ושני מ

 תחתון שמע ישראל וברוך שם כבוד גם כן בדרך הזוהר.  

י"ג ביש בעלי תשובה שהם נכנסים במסגרת יהדות ויש להם אפשרות לקבל פשט של רמב"ם. בפשט של רמב"ם 

ואה על ידי עתיק.  הם צריכים גאולה יובל ואין להם עיקרי אמונה לא נמצא עתיק. יש להם חולת אהבה שיש רק רפ

למשיח.  הם צריכים משיח עכשיו הכלי שעשה הרבי מחב"ד להם. ותזמן לחכ  

הזוהר הספר כולל כל התיקונים עתיק אריך רחל ולאה משיח בן דוד משיח בן יוסף.  אולי יש יהודים שלא צריכים 

זוהר לסגולה.  על ידי הזוהר יש הרבה ישועות אפילו שיש  כל בית בישראל יש ספריבללמוד זוהר אבל חשוב ש

 זוהר בבית יש ישועה גדולה בגשמיות ורוחניות.   

 התורה לפני ואחרי החורבן בית המקדש
נוי בעבודת ה' בדרך התורה לפני החורבן בית המקדש ואחרי החורבן.  יהרבנים עדיין לא רוצים לקבל שיש ש

המקדש העבודת ה' היה בדרך אתכפיא שכתוב בזוהר "כד אתכפיא סטרא אחרא נוי שלפני החורבן בית יהש

אלקות למטה  גילויכתוב בזוהר וגם במאמר י שבט של הרבי הרי"ץ "שיהיה   "אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין.

על ידי עבודת האדם, ע"י אתכפיא ואתהפכא.  עד אחרי החורבן בית המקדש לא היה עבודה אתהפכה בישראל 

 כמו שכתובלהנסתרות לה' ועבודת אתכפיא הנגלות לנו  כתשיי יתהאתהפכא הישל רק עבודת אתכפיא.  העבודה 

 "הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ובננו."  

בפרשת וישב כתוב על המחלוקת בן יוסף הצדיק ואחיו.  כמבואר בספר תורה אור של הבעל תניא העבודה של 

למטה למעלה והעבודה של יוסף היה מה עליית הנצוצות הקדושה מ"ן מים נוקבין )נקבה( יתהאחים של יוסף הי

ירידת השפע מלמעלה למטה מ"ד מים דוכרין )זכר(.  בזה רואים שיש שני סוגי עבודה זכר ונקבה.  גם כתוב בספר 

מסדרים את להקדים העבודה של נקבה להעבודה של זכר דומה שהאשה על סדר העבודה שצריכים תורה אור 

 השלחן ערב שבת לעורר האהבה של הבעל לפני הזווג. 

התקופה של הזמן של הבית המקדש היה הכנה לאור של משיח אפילו לפני החורבן.  האור של משיח האור של 

האור של לעתיד.  העבודה של יוסף הצדיק היה אתכפיא ואתהפכה משא"כ העבודה של  גילהאתהפכה עוד לא 

" כד אתכפיא סטרא אחרי אסתלק יקרא דקוב"ה."   כדי להגיע להעבודה של כמו שכתובלבד  האחים היה אתכפיא

יוסף היה קודם לעבור שבירה להתחיל עבודה חדשה ולהוסיף על העבודה של אתכפיא העבודה של אתהפכה. וזה 

רץ ישראל ת כדי ללכת מבבל לאוא, רבי זירא היה צם מאה תעני:פהדף בבא מציעה  מסכתקשור למה שכתוב ב

צריכים קודם חורבן בית המקדש וגלות.   וללמוד תלמוד ירושלמי.  כדי להתחיל העבודה חדשה הי  

ם יאלפים שנה מחולק לשלשה שלבים, אלפי ששתהעבודה היום אתכפיא ואתהפכה.  כתוב בזוהר העולם של 

תכפיא.  האלפים של גאולה ם של איאלפי וים של תורה הייים לגאולה.  האלפיים לתורה, אלפילתהו ובהו, אלפ

 אתכפיא ואתהפכה.  הענין של אתהפכה כנגד גאולה. 
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נוי אתכפיא בלבד.  העם היה חי ייותר מאלף שנים אחרי החורבן בית המקדש העבודה של עם ישראל היה בלי ש

אין לנו רק הארבע אמות של הלכה. הגיע לעם ישראל הספר הזוהר כתוב, על הארבע אמות של הלכה בלבד 

פתח עיני חכמים לעבודת ה' חדשה של אתכפיא ואתהפכה תורה וגאולה.  הכל היה מוכן אבל היה להחכמים ו

 ספקות.  

.  היה קשה להם החכמים לקבל השנויים תורה חדשה מאתי תצאהזוהר היה קיום של הבטחת הנביאים על 

ש שנכנסו בעולם דת חדשה משני בזוהר.  הזוהר היה גם נבואה וקבל את השנויים שהיה אחרי החורבן בית המקד

צדדים בדרך זרע אדם ובדרך זרע בהמה.  העבודה חדשה נכתב בזוהר היה יחוד אתכפיא ואתהפכה יחוד של זרע 

אדם וזרע בהמה.  לפי נביא ירמיהו פרק ל"א העבודה חדשה יהיה נקבה סובבת גבר כולל השני עבודת של מ"ן 

רה כפשוטה והעבודה של יוסף אתהפכה.  ומ"ד העבודה של האחים של יוסף אתכפיא תו  

תורה  תורה חדשה מאתי תצאבזוהר כתוב על משה רבינו בשם רעיא מהימנא והוא בעצמו מלמד את רשב"י את ה

וגאולה ביחד גם כן על ידי אליהו הנביא זכר לטוב.  כתוב בתורה שאסור לשנות את התורה והראשונים המשיכו 

בתורת משה.  אבל עכשיו הגיע נשמת משה רבינו עוד פעם בחיים לתת לנו בדרך של התורה בלי לשנות ככתוב 

סובב גבר אתכפיא אתהפכה.  תרשות לשנות בדרך חדשה נקבה   

תי תצא.  גם ימא תורה חדשה מאתי תצאהחכמים אפילו הבעל תניא למדו את הזוהר אבל לא קבלו הזוהר כ

אחרת מהזוהר כמו להגיד  ותם בהדרך של הזוהר וכוונעשה שנויישמשיח עוד לא הגיע והוא  בעיהראה  ל”האריז

וחזר לתקן הדברים שעשה  ל”אריזשהגאולה עוד לא הגיע.  יש אומרים שהסולם הרב אשלג היה גילגול של 

על הקבלה.  בזוהר יש עתיק ויש  ל”האריזבפירוש  בעיהלעכב את הגאולה.  גם כן הבעל שם טוב ראה  ל”האריז

יש עדיין אתכפיא בלי אתהפכה אין בזה אמונה בתחיית המתים של צדיקים לפני  ל”האריזגאולה אבל בהקבלה של 

 אתכפיא שייך לנשמות וגילגולם.   תחיית המתים של כל בני אדם.  הענין של אתהפכה שייך לתחיית המתים.

היה עדיין  ל”האריזחנוכה כולל היחודים של השלשה שמות במספר נר, אבל על כתב את הכוונות שלו  ל”האריז

.שהוא היה נשמת משיח אצלו כבר היה מגאולה מחכה להגאולה של העתיד.  

וגם כן בתורה של הבעל  ל”האריזבזוהר יש יחוד של שמע ישראל וברוך שם, יחוד עליון ויחוד תחתון.  בקבלה של 

הזוהר הוא תורה תניא עדיין אין אפשרות לעשות הייחודים.  לפי הזוהר יש גאולה.  מה חסר?  אמונה בהזוהר ש

מחכים כל יום וושני משיחין ולא משיח אחד שלא הגיע  תורה חדשה מאתי תצאשל משיח, ומשיח כבר הגיע.  יש 

שיבוא. משיח היה נמצא בזמן רבי שמעון בר יוחאי והוא היה משיח בן דוד חי וקים.  זה לא היה מספיק לעם 

הכריזו שכולם ילמדו מהזוהר הקדוש.שציוה לישראל ויש היום גם כן הרבי מחב"ד מלך המשיח   

כבר הגיע בזכות ספר הזוהר יש לנו  יןאנחנו מחכים כל יום למשיח שזה חלק מהעול מלכות שמים אבל השני משיח

המשפט אין מקרא יוצא  . חסר קבלת משיח חסר אמונה ברבי שמעון בר יוחאי.שבדעתאהבה רוחני  הגאולה

עשות תשובה ולהוסיף בלימוד התורה.מפשוטה עדיין חשוב לנו. יש לנו עוד ל  

   

 

ךעתיק, פנימיות עתיק, ארי  
הם "אריך, שבמאמר של שבת פרשת וישב ערב חנוכה הרבי מלך המשיח אמר על השלשה בחינות של כתר 

 חיצוניות עתיק, פינימיות עתיק.

בחינת שוב לאחד.  פנימיות עתיק הדרך של הרבי וחסידיו שכתוב משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ב

חיצוניות עתיק בבחינת רצוא קשור למלכות שלמה המלך שהיה שלום ומנוחה ונתן שלום ומנוחה לכל העולם בדרך 

ירושלים והבית המקדש אפילו להגוים משא"כ פנימיות עתיק לישראל ולצדיקים ראשון ואח"כ לכל העולם.  הגאולה 

את בשמע ישראל יחוד עליון.  בחיצוניות עתיק גם כן מקבלים של חיצוניות עתיק לכל העולם בשוה בבחינת אחד 

ה גאולה תכולם ביחד כמבואר בליקוטי תורה, "גנבה אפום מחתרתא וכו".   הגאולה בהר סיני היעם הגנב ביחד 

ה' נתן לישראל לתורה הלוחות הברית לוחות שניות ששל צדיקים מרשעים גאולת ישראל בדרך התורה.  אבל לפני 

לוחות הם קבלו כבר האור של חיצוניות עתיק פרחה נשמתן התרפאו כל החולים.  שמתוך ה  
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דור המדבר נשארו במדבר וחיו באור של חיצוניות עתיק.  הילדים שלהם נכנסו לארץ ישראל לעשות דירה 

ה בתחתונים באור של פנימיות עתיק.  משה רבינו הגואל ישראל מחבר השני בחינות של עתיק בתורה בכתב ותור

שבעל פה.  בתורה בכתב יש שני דעות מתחילים באות "ב" חיצוניות ופנימיות עתיק כנגד "את השמים ואת הארץ" 

 ראשי תיבות אקוק שם הדעת.  

"  זה כמו שכתובפתח לשם יקוק כמבואר בזוהר מיציאת מצרים היה בדרך של שם אקיק אשר אקיק.  שם אקיק 

כנגד  15מצות עשה.  שמי ועוד  248כנגד ו"ה במספר רמ"ח כנגד  11ד ועשמי לעלם וזה זכרי לדר ודר."   זכרי ו

מצות לא תעשה.  365י"ה מספר שס"ה כנגד   

התורה הפנימיות של של שם יקוק והתגלות פנימיות של יקוק בדרך קיום תרי"ג מצות על ידי עם ישראל, פנימיות 

רי"ג.  עתיק.  בחיצוניות עתיק יש רק אחד שמחולק בפנימיות עתיק בת  

לצדיקים כמבואר הרבי מלך המשיח במאמר.   כהנפש שיי מסירותכלליות של תורה ומצות הדרך של אריך בהדרך 

למלך המשיח הדרך התקשרות למשיח בן דוד פנימיות עתיק שכולל גם כן חיצוניות עתיק.   יםחסידיו קשור  

ת העולמות התגלות שם אקוק ראשי תבות "את השמים ואת הארץ."  הדרך להתגלות שלמות של בריאההתכלית 

 גם בדעת אקוק על ידי שני משיחין משיח בן דוד פנימיות עתיק ומשיח בן יוסף חיצוניות עתיק כמבואר בזוהר.  

בלבד דור דעה.  במתן תורה היה אור של פנימיות עתיק וחיצוניות עתיק ביחד. במדבר היה התגלות חיצוניות עתיק 

של פנימיות עתיק ואריך.  אחרי כיבוש ארץ ישראל על ידי דוד  גילוישעם ישראל נכנסו לארץ ישראל הוסיפו ה

העולם  להאור של חיצוניות עתיק בדרך הבית המקדש בירושלים שעשה לכ גילההמלך ועל ידי שלמה המלך 

ך חי וקיום.  נפש של דוד המל מסירותעל ידי  גילהמנוחה.  פנימיות עתיק   

נות.  ידוע שלמה המלך היה ושני זקשר לשלמה המלך היה  ל”אריזעל זה כתוב בזוהר וגם בספר עץ חיים של 

באמת פלגשות היה שני משיחין רוחניים של חיצוניות ופנימיות עתיק.   האות ופלגשות.  השני זנות שהיואלפים נש

ולמלכות ה' באמונה פשוטה כמו שכתוב, הנסתרות לה'  נפש להתורה מסירותלכל ישראל לא היה עתיק רק אריך 

והנגלות לנו ובננו".  אבל לשלמה המלך היה כבר סוד שם הדעת של "את השמים ואת הארץ" שם אקוק שיתגלה 

הארץ דעה את ה', חתימה של ה' בתורה אמת חיצוניות עתיק וסוף  מלאהלעתיד על ידי שני משיחין שם ה' כי 

  אלפים שנה ושבת אלף השביעי. ששתשל  גילויה חתימתו פנימיות עתיק

 

 הזוהר והגאולה
יש שני דרכים שרחמים לתורה של דין. כתוב בזוהר  ףבזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים. הזוהר הוסי

בתורה דין ודין דין ורחמים.  רחמים קשור לשם ה' יקוק מידת הרחמים.  התורה של הזוהר יקוק שולט על שם 

אדנ"י.  התורה של דין ודין שם אדנ"י שולט על שם יקוק.  שם ה' אקיק ושם ה' יקוק מידת הרחמים לא נמצאים 

רמב"ם אדנ"י ושם יקוק שם של עצמות גאט ביידיש הרמב"ם.  לפי בנמחקין בהלכה  נםבהשבע שמות שאי

 באשעפער.  רק בדרך הקבלה יש לחלק את השמות דין ורחמם.  

שכותבים שם ה' בסידורים רחמים שולט על דין יקוק שולט  ל”האריזאת התיקון של הזוהר ו מזרח קבלוה ותהעד

והזוהר, יש ספרים שכותבים יקוק לבד  ל”אריזעל שם אדנ"י.  יש סידורים שכותבים רק שני יוד בנקוד כמו לפני 

ם.  הר שכתוב שיש ברוחניות דין ורחימאבל זה לא בדיוק לפי הזו  

תף בו מידת הרחמים. בדרך הזה אדנ"י שולט על יב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין ושאמר חז"ל הקדוש 

.  לפי הזוהר בהתחלה היה רחמים שולט על דין לפני חטא עץ הדעת.  אחרי תורה שבעל פהיקוק וזה הדרך של ה

א עץ הדעת חטא עץ הדעת היה דין שולט על רחמים תורה שבעל פה.  בתורה שבכתב יש שני דעות לפני החט

  עגל.ואחרי החטא עץ הדעת.  בתורה שבעל פה יש דעה אחד דין ודין דין שולט על רחמים אחרי חטא עץ ה

רחמים שאין אחריה גלות.  דרך להוסיף רחמים וגאולה על ידי שער של הזוהר הגיע להוסיף רחמים גאולה בדרך 

נקבה שולטת על הזכר הגבר  אגד יחוד ז"א ונוקבנון בחינת עתיק.  בתורה של דין ודין והדין שולט על רחמים כנ

סובבת תסובב על הנקבה.  זה היה הדרך בזמן הבית המקדש.  הנביא ירמיהו כתב על דרך חדשה של נקבה מ
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. תורה חדשה מאתי תצאגבר שכר כנגד רחמים נקבה כנגד דין.  ישעיהו קרא את הדרך של נקבה סובבת גבר 

דין ודין ורחמים והוסיפו לתורה גאולה ברחמים על ידי עתיק.  הזוהר כולל השני דרכים של דין ו  

שבת זה גם מלכות יום שביעי וגם בינה.  בינה כנגד שמיני עתיק וגאולה מידת הרחמים.  כתוב בזוהר השלשה 

כנגד גאולה דוד המלך ע"ה מלך המשיח.   תסעודות של שבת הם כנגד מלכות, ז"א ועתיק.  הסעודה הרביעי

ה היה התגלות של עתיק יום חמשים יובל שהיה דרור לארץ.  בהר סיני קבלת התורה היה בשבת בקבלת התור

שני שבתות מיד נגאלין כנגד יום השביעי מלכות  והעיקר ענין של שבת עתיק יום שכולו שבת.  אם ישראל ישמר

 ובינה.  

על ידי מלחמה משא"כ הגאולה  הגאולה של הזוהר היה חידוש שיש גאולה בדרך עתיק.  הגאולה המסורתית בדין

 של הזוהר ברחמים בלי מלחמה גאולה רוחני לא בכוח ולא בחיל כי אם ברוחי.  

הגיע הזוהר לעם ישראל הגיע הגאולה.  הגאולה של הזוהר על ידי שני משיחין שני מלכים כנגד מלכות ובינה כולל 

שבכתב כתוב וידבר ה' אל משה שם ה'  דין.  בתורההעל  יםתורה שבעל פה ותורה שבכתב אבל הרחמים שולט

ר ושמור ביחד ויקוק.  בתורה שבעל פה קוראים את יקוק אדנ"י לא כמו אני נכתב אני נקרא.  קבלת התורה היה זכ

יקוק ושם אדנ"י ביחד בדרך של חירות גאולה.  אבל בחטא העגל משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות לוחות של 

של הלוחות שניות היה הדרך המסורתית של עם ישראל בלי עתיק תורה שבעל  חירות גאולה ורחמים.  הדרך

 פה.  

דרך חדשה הדרך של הלוחות ראשונות כולל עתיק וגאולה.  היה קשה  תורה חדשה מאתי תצאהזוהר היה 

בלו ילהוסיף רחמים על דין שכתוב בתורה אסור לשנות את התורה.  הזוהר היה גם כן חומרות והחכמים ק

ות של הזוהר כהלכה.  אבל השקפה של הזוהר להוסיף רחמים גאולה ברחמים לשנות מרירות למתיקות החומר

לקח הבעל שם טוב לעשות בדרך חסידות.  לשנות את הלכה אי אפשר אבל יש אפשרות בדרך הזוהר לחפש 

עדיף.   אהיתרדהיתרים קולות ולא רק חומרות. כתוב כוח   

גם כן גאולה בדרך הזוהר על זה כתוב בזוהר חדוה בצד אחד בכיה בצד אחד.  למשל: אף על פי שאנחנו בגלות יש

לצדיקים לעתיד לבוא. שמור יש חשיבות לשמחה אפילו בגלות "כי בשמחה תצאו."   הזוהר זה אור הגנוז שהיה 

הגנוז אם כן אנחנו בתקופה של לעתיד לבוא וממזרים טהורין לעתיד לבא.  החכמים הם צריכים לקבל הזוהר אור 

תורת משיח ולא להגיד תרוצים שיש או שיהיה תורה אחרת מהזוהר תורת אמת תורה של רעיא מהימנא ואליהו 

הנביא. בזמן בית שני החכמים עדיין היה להם לכסות את אור הגנוז.  בזוהר כתוב רק עד אלף שנה אחרי החורבן 

את הזוהר היה משיח בן דוד. שבע מאות שנה.  מי שכתב ואלף יותר מבית המקדש.  היום זה כבר   

י צבי.  הרב יעקב אן קרא את הזוהר וידע שהדרך להגאולה לא היה בכוח כמו הדרך של שבתיהרב יעקב עמד

עמדן קרא את הזוהר שכתוב שיש ברוחניות זכר ונקבה ושני ייחודים נקבה סובבת גבר הדרך של רחמים, והדרך 

נשואין והיתר את פלגש אחרי החכמים עשה חירם על פלגש ואור דין.  כנגד השני ייחודים יש בגשמיות פלגש ו

הגנוז.  בזכות הזוהר הוא היה אפשר להמתיק ולשנות מרירות למתוקות.  אין טוב לאיש להיות לבד וזווג קשה 

 כקריעת יש סוף. 

את ה' הזוהר נתן לעם ישראל שבת שיש אפשרות לחיות במנוחת הנפש ולא רק בלחץ כמו קודם. ראשית חכמה יר

נפש ויש גם כן עבודת השם ועונג ביחד.  הזוהר פתח את  מסירותאבל העיקר אהבת ה'.  יש בירורים עבודה של 

המחשבה  מחשבה במספר ואותיות בשמחה.  הזוהר נתן ליהודי חירות בדרך קבלת גאולה יובל שער נון.  יש 

ד ביחד.  יהודי בן אוהב ה' וגם עבהשה ובדרך הזוהר שהוסיפו רחמים גם כן ע  

החכמים עדיין מדברים על תורת משיח לעתיד ולא מסכימים לקבל הזוהר כתורת משיח.  אין אור הגנוז אחר 

 מהזוהר הכל מתוך תיקונים, רעיא מהימנא, זוהר, זוהר חדש, וכו.  

של אור הגנוז קשור לתחיית המתים של צדיקים.  בקבלת התורה היה  גילויבפתח אליהו וכל ה הכל הקבלה מתחיל

בסוף פתח אליהו קם  כמו שכתובנשמתן.  כל הזוהר האור של תחיית המתים  הלעם ישראל תחיית המתים פרח

רבי שמעון פתח ואמר.  התגלות רבי נחמן מברסלב בדרך חסידות נכד של בעל שם טוב פתח את האמונה של עם 

ית המתים על ידי הפתק של נ,נח,נחמ ועל ידי התעוררות של תפלות בראש השנה באומן.  התגלות ישראל בתחי

העשר ספירות היה על ידי תחיית המתים.  תחיית המתים וגאולה קשור למשיח בן יוסף. רעיא מהימנא בזוהר כולל 
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בינו והאבות הם הקו האות אלף מחבר נקודה עליונה ונקודה תחתונה. משה רשומיחד את השני משיחין כמו 

אמצעי. הכל קשור לתחיית המתים.  החכמים מחכים למשיח ותחיית המתים משיח כבר הגיע וגם תחיית המתים ה

 בזוהר.  משיח בן דוד כתב את הזוהר והוא משיח של פנימיות עתיק.  

ת ספר הזוהר. יש אמונה בהזוהר.  הגאולה כבר הגיע בזכו וןעמלק גמטריא ספק.  עיקר עמלק היום ספקות וחסר

ופירושיו על ידי רש"ש ועוד חכמים.   ל”אריזהרבה ספרים שכתבו חסידים על הקבלה והזוהר, וגם כן יש ספרי 

במקום אחר. תהפנימיות של הקבלה ספר הזוהר שבתוך ספר הזוהר יש גאולה שלא נמצא  

של שניהם.  חסידות חב"ד אין יחוד  ל”אריזזוהר מחבר ומיחד את שמע ישראל וברוך שם כבוד.  בדרך של 

והם נחשבו כתורה שבעל פה של קבלה והזוהר נחשב כתורה  ל”אריזאת ענינים פרטיים בזוהר וספרי  תמבאר

שבכתב של קבלה.  העיקר של תורה שבכתב תורת משה הפסוק הראשון בראשית ברא אלקים.  תיקוני זוהר 

הגנוז פנימיות התורה כנגד שמאמר של יום ראשון  שבעים פנים של קבלה על הפסוק הראשון.   זוהר העיקר אור

 "יהי אור ויהי אור."  

שבכתב ותורה שבעל פה.  הזוהר הפנימיות של תורה שבכתב.  משה אמת ותורתו אמת  ותיש שני תורה תור

.  מיםוורעיא מהימנא הוא משה רבינו באור הגנוז.  בודאי צריכים פירושים על הזוהר ויש היום כמה פירושים ותרג

היד ימין של ספר הזוהר.  משיח בן יוסף בצד שמאל.  משה רבינו  ל”אריזכל חסידות הפירוש על הזוהר.  ספרי 

 באמצע הכל בעתיק.         

       

 הזוהר הספר של משיח
מאתי תצא.   תורה חדשה מאתי תצאלפני שמונה מאות שנה היה הספר שכתבו עליו הנביאים  גילהספר הזוהר ש

ברחמים  אמסכמים להגיד ספר הזוהר שעליו כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון מגלותשדיין אין רבנים עד היום ע

הספר של משיח. הרבי מחב"ד אמר לשליחיו שהעבודה של השליחים לעשות יחוד של מ"ה וב"ן.  ספר הזוהר 

וגאולה יגיע בלי הספר שמיחדים מ"ה וב"ן בדרגה של שם ס"ג.  שם ס"ג היה לפני השבירה ובספר זוהר משיח 

 מלחמות הבית המקדש יבוא מן השמים.  

בספר הזוהר יש משיח בן דוד ויש משיח בן יוסף כללי ופרטי.  התכלית השלמה של הזוהר יחוד שמע ישראל וברוך 

שם כבוד, ה' הוא אלקים יחוד ה' ואלקים.  בפרשת אתחנן בזוהר מבאר את הכללים של היחודים בקשר למצות 

ותחתון, שכינה עליון ותחתון בקשר לי"ג  תפילין.  בתיקוני הזוהר בכמה מקומות מבואר את הענין של יחוד עליון

 מידות הרחמים פעמים שם ה'.  בספר הזוהר יש יובל כנגד שער נון וכנגד משיח בן יוסף.  

.  מלאהשכל שבת יש ציבור גדל הציבור משנת תש"ן בזמנים לפני תש"ן מירון היה מקום גדול של תפלה אבל 

גאולתכם בזמן מלחמת המפרץ.  בדרך להתגלות הרבי מחב"ד  בשנת תשנ"א הרבי מחב"ד הכריז ענווים הגיע זמן

כמלך המשיח גם כן היה התגלות רשב"י צדיק יסוד עולם חי וקים.  היום יש לבחור ביניהם למקום של משיח בן דוד 

 בזוהר.  

מרדכי אליהו.   בבשנת תשנ"ד עשיתי פטנט חדש מכשיר חשמלי להתגלות האספקלריא המאירה בהמלצה של הר

אור אין סוף. מזמן הזה יש  גילהיים בשם מסוה משה בדרך המשקפיים אי זה עשיתי פטנט משקפיים רפואחר

לפרסם משה רבינו חי בנבואה הנך שכב באבותיך וקם הוא רעיא מהימנא של הזוהר שלמד את רבי שמעון בר 

 יוחאי תורה.  

.  החידוש בזוהר לנצח "ד שניהם חייםיש היום משיח בן דוד ויש בחירה בן רבי שמעון בר יוחאי והרבי מחב

בל עלמין ספירה של  מלהן ומינפרד ממשיח בן דוד שני מלכים שני רשויות סובב כל עלמבהתגלות משיח בן יוסף 

בינה וספירת המלכות.  באמת המטרה שלנו וכל העולם להגיע לארץ ישראל ולירושלים ארץ עליונה דעת עליון 

ארץ על ידי ן הון בלע המות לנצח על ידי הזוהר, ולמעביר רוח הטמאה מולדעת את התורה הקדושה דעת תחת

 לימוד התורה והפצת שבע מצות בני נוח.  

דבש, ממים בדרך הסולם, דמשק אליעזר, מתוק ו, וחסידות והרבה תרגל”האריזספר הזוהר יש לנו ופירושיו על ידי 

ס, וגם "ללמוד הזוהר ולהבין את הזוהר בדרך פרדושל תרגום פשוטה של ישיבת נער שלום.  יש עבודה נשאר 
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נו משיח בן דוד ומשיח בן יוסף שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהם ארבע בחוץ שבת עליון ילקבל משיח צדק

 ושבת תחתון כמו במשנה א בשבת. 

 

 

 הדרך של אור יושר ואור חוזר
 מכתב להרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליטא

שר נקרא דעת תחתון.  הדרך של שר ואור חוזר.  הדרך של אור יוהם הדרך של אור ייש שני דרכים בעבודת ה' ש

 אור חוזר נקרא דעת עליון.  

כל ישר מהספר תורה הנפש.  באור ישר אין סודות לומדים  מסירותו  דלים בדרך אור ישרוגכל בני אדם נולדו ו

 נפש ותך של אור ישר הדרך של כוח עצמי מסרבדרך קבלה.  גם כן הדרך החיים של הגוים ויהודים לא דתיים בדר

.  מתחילים בכיתה א ולומדים אלף בית.  אחרי כיתה אלף יש ללמוד חומש מקרא, משנה, אם אין אני לי מי לי

ועוד  12מסגרת כדי להכניס הילדים בעבודה עד כיתה הגמרא, הלכה.  בבתי ספר של חילונים לומדים כל 

 שר לכתחילה.וכל באור יהולעשות משפחה.   חתןהתבאוניברסיטה.  יש לכולם ל

בסודות החיים באור  תנכנס בסודות החיים וגם כן פסיכולוגי. בתורה יש לימוד חסידות שנכנסשיש לימוד פילוסופי 

שר ובחיים פשוטים באור י יםנכנס בסודות החיים.  רוב אנשים שמחהחוזר.  לא כולם מעוניינים והם לא רוצים ל

נה, שמחה פשוטה באכילה בן ובת זוג ילדים משחקים ממון לפי הרצון של בני אדם.  זה גם כן משפחה, עבודה, שי

 כל לעשות החיים מאושרים.   הקשור לגוים לא יהודים ובדת שלהם. 

שר.  יש שסבלו ממחלות.  יש ואפשר.  יש עיכובים בחיים בדרך י ות איעיכמה שרוצים לעשות החיים ישרים בלי ב

שר. יש וזמן יהצבא ובמלחמה קבלו טראומה. לגדל משפחה זה לא כל הבצבא הקשים של שבדרך של שרות 

ות בפרנסה.  על ידי כל המכות החיים עיגירושין וצער גידול בנים.  בעבודה יש גם כן עליות וירידות אבטלה וב

 נכנסים עצבות הבן אדם מתחילים לחשוב והוא כבר בדרך של אור חוזר לדעת את הסודות. 

שובה יש גם האור חוזר וגם האור בעלי תלעל ידי מכות החיים חילונים חוזרים בתשובה דתים מחפשים האמת. 

ר הם הולכים בדרך השלחן ערוך. אור חוזר שהם לומדים חסידות ופנימיות התורה.  יש שמקבלים ששר.  באור יווי

הרצון לצאת מהחשך לאור.  אין להם  שחורה.  אין להם תשובה ואין להם ההמכות החיים ונכנסים בעצבות ומר

 נפש בשביל תרופות. א מדריך ודרך להגיע לגאולה פרטית. הם הולכים לפסיכולוג ולרופ

שר פתוח לכולם.  אור יושר העיקר דרך בחיים לכתחילה.  האור חוזר יש לעשות עבודה של יגעתי והדרך של אור י

 הדרך לאמת זה לא קל.    שר ויש ירידות ועליות בדרך לאמת.וומצאתי וזה לא י

ואין מה  חיים.  אנחנו בגלותבאין אמת היום.  אין מה לחפש באור חוזר ואין תשובה לכל השאלות שיש שאומרים 

 זה לא אמת.לעשות עד ביאת משיח.  

שר הדרך של מוח שליט על הלב בלשון ספר התניא. הדרך השני אור חוזר בדרך של לב והשני דרכים הם באור י

לא נבזה. יש מעלות בשני דרכים.  המעלה של אור  אלקים.  כתוב לב נשבר ונדחה יגעתי ומצאתי ונדכהנשבר 

שר היצר רע תחת שליטת היצר טוב.  הדרך הטוב באור חוזר שיש אהבת ה' והיתרון מהאור מתוך החשך וי

   מדריך בחיים.וספר האיש שלם יש השני דרכים ויש רבי לוהיתרון משמחה מתוך העצבות. 

קשים שעולם יחזרו ויהיה בדרך של אור  ניםזמבשכתוב מל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך הכוונה על לעתיד 

הארץ דעה את ה' כמים לים  מלאה.  ובדרך הזה יפתחו כל בני אדם לאמשיחד אחוזר מרוב הצרות שיש בעקבת

 ן שבזוהר.שר ובאור חוזר השני משיחיובדרך שזה יהיה קבלת משיח באור י מכסים. 

בדרכי שלום ולא בדרך מלחמה.  תיהבריך הוא ושכינ ארק ספר הזוהר נותנים לנו אפשרות לקיים את יחוד קודש 

אנחנו באמצע מלחמה בארץ ישראל וכל העולם קשורים לארץ ישראל.  אנחנו יהודים תלמידי הזוהר כנגד מלחמה.  

 שך מלחמה ותפלה.מיש רק קבלת משיח ולימוד הזוהר ה
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כוח כי אם ב, לא בחיל ולא ה גשמיל מלחמעדבר ל, אבל לפי הזוהר אין צוה להגן על עצמי ויש פקוח נפשיש מ

 שון. אז ישיר משה. יברוחי אמר ה'.  ה' ילחם לכם ואתם תחר

 י"ט כסלו וחנוכה שמח

 דוד וקסלמן 

 הגאולה שלמה
להשען על אבינו שבשמים.  אחרי זה לנו אחרונה במסכת סוטה כתוב על ירידת הדורות  "על מי יש ההמשנה 

דור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו ועל מי יש הכתוב על עקבות משיחא חוצפא יסגא, ויוקר יאמיר, ........ פני 

באותיות קטנות כתוב סדר דרגות בדרך להגאולה , נקיות, טהרה, פרישות, כך להשען על אבינו שבשמים.   אחרי 

 א, חסידות,רוח הקדש, תחיית המתים ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב אמן., יראת חטהקדושה, ענו

אבל יש לנו   "לומדים שהגאולה שלמה על ידי אבינו שבשים "על מי יש לשען על אבינו שבשמים. אתהמשנה הזמ 

עבודת ה'. הכח לקרב הגאולה וזה הכח של משיח ועם ישראל כמבואר כל הבחינות מנקיות עד תחיית המתים ב

כתוב שיש ירידת הדורות עד עקבות משיחא יש התקדמות שהכוח של משיח נמצא מתוך כל אחד בישראל. אע"פ 

יחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ומשה משבדרך לתחיית המתים אפילו התגלות משיח.  בספר הזוהר יש כבר שני 

 גאולה ויובל אבל אין גאולה שלמה. רבינו רעיא מהימנא.  בספר הזוהר שיש השני משיחין יש גם כן 

ובית יוסף.  הבית יוסף כתב את  ל”אריזהתעוררות למשיח וגאולה על ידי  האחרי התגלות הזוהר בצפת התחיל

כתב את הקבלה בדרך מסודרת להשתמש בהקבלה בעבודת ה'.  היום יש לנו גם כן  ל”האריזהשלחן ערוך.  

רש"ש תורת חכם  ל”האריזמסודרת על ידי תלמידי  ל”האריזה של השלחן ערוך של בית יוסף והאחרונים והקבל

התגלות המשיח ממש.  יש שבעה דורות של חסידות חב"ד עד התגלות הרבי  הוכו.  בזמן הבעל שם טוב התחיל

ויש התגלות רבי נחמן מאור ושמש, נועם אלימלך, חסידים כמו האוהב ישראל, הגדולי מלך המשיח, יש ספרים של 

בי נתן והתגלות משיח על ידי התלמיד האחרון של רבינו הרב ישראל סבא הבעל פתק.  הכל היה מברסלב ור

התקדמות לתחיית המתים על ידי אליהו זכור לטוב.  שכתוב בזוהר על שני משיחין בדרך לתחיית המתים של 

כחיים  יםחשבאליהו הנביא כבר אפשר לחשוב על  קבלת המשיח הרבי מחב"ד מלך המשיח ורבי נחמן שניהם נ

 אפילו אחרי הסתלקותם שיש להם דרך חסידות וחסידים.  

.  ההבדל בין הדרך של הזוהר והדרך של ל”אריזני דרכים הדרך של הזוהר והדרך של שב תהקבלה מחולק

.  בזוהר יש עתיד.יש אריך זעיר ומלכות והחלק של עתיק נשאר ל ל”אריזבהזוהר יש עתיק זעיר ומלכות ו ל”האריז

נפש  מסירותיש הדרך להגאולה שלמה על ידי  ל”אריזועבד שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בהתגלות, בבן 

 בתורה ותפלה והדרך להתגלות משיח בן דוד הרבי מחב"ד מלך המשיח העיקר על ידי תפלה.  

שני דרכים מד לחסידיו החשיבות של לימוד פנימיות התורה.  הוא היה המנהיג של יהרבי מחב"ד מלך המשיח ל

בעבודת ה' על ידי תורה זעיר אנפין ומלכות, ועל ידי תשובה עתיק, זעיר אנפין ומלכות.  הענין של תשובה גם הענין 

של תחיית המתים רוחני הבחינה של עתיק.  יש בן שהוא גם כן עבד אלו הבעלי תשובה, ויש עבד שהוא גם בן אלו 

סוף הבית המקדש שני שכבר לא של זמן הנחמן וחסידות.  מ להרבי מלך המשיח ורבי יםקשורשהתלמידי חכמים 

היו נביאים היה עבודת ה' בדרך זעיר אנפין ומלכות לימוד הלכה שכתוב אחרי החורבן בית לא היה נשאר רק 

ארבע אמות של הלכה.  התגלות סוד התורה והספר הזוהר היה התגלות החלק השלישי וקומה שלישי בתורה 

בודה של עתיק סוד התורה, זעיר אנפין ומלכות פשט הלכה החלק של תורה שבעל פה עתיק.  בזוהר כתוב ע

נשמע כולל עתיק, זעיר אנפין, ומלכות.  בעתיק ושקבלנו בדרך של נעשה.  תורה שבכתב קבלנו בדרך של נעשה 

 ל”האריזיש גאולה בבחינת בן בבחינת תשובה, וזעיר אנפין ומלכות הבחינה של עבד.  הדרך של עבודת ה' של 

עתיק.  בן ועתיק קשור ב שרשתורה נבעבד שהוא גם כן בן הדרך של אריך אנפין גם קשור להגאולה שבכל סוד 

לאהבת ה' יחוד עליון של שמע ישראל והיה ה' למלך על כל הארץ, אריך שהוא עבד גם קשור לעתיק וקשור לזעיר 

יק היום יש הגאולה אבל עדיין חסר גאולה שלמה אנפין ומלכות התורה ועם ישראל, יראת שמים ויראת חטא.  בעת

 .ל”האריזיש אריך בדרך לעתיק והגאולה שלמה עבודת 

הרבי מחב"ד הבחינה של "את צמח דוד עבדך" כולל עתיק שמו דויד שיש היוד של משיח בן יוסף שהוא כולל שני 

ן דוד. יש משיח בכל דור אבל משיחין.  כל הצדיקים קשורים להרבי מלך המשיח יש להם גם הבחינה של משיח ב
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את  גילההתגלות משיח בן דוד היה בדור שביעי של חב"ד הדור אחרון של גלות והדור ראשון של גאולה.  הרבי 

הסוד של משה רבינו שהוא עלה על הר נבו שמשה רבינו נמצא בדרגה של תחיית המתים התחיית המתים של 

ואר בתיקוני זוהר.  יש תחיית המתים יש גם כן עתיק הגואל פתח אליהו הנביא זכור לטוב כמבבאליהו הנביא 

 ראשון הוא הגואל אחרון.  

הסוד של האות אלף היחוד של השני נקודות עליון  גילההרבי מחב"ד מלך המשיח בדרך השיחות ומאמרים שלו 

של ראש, יוסף ודוד  כל עלמין, תפילין של יד ותפילין מלאותחתון, שמע ישראל וברוך שם כבוד, סובב כל עלמין ומ

 הכל על ידי עליית משה רבינו בהר נבו.  משה רבינו היה מיחד עולמות בי"ע שנפלו בשבירת הכלים.  

נפש  מסירותיש לנו משיח אפילו שני משיחין, יש לנו תחיית המתים של אליהו זכור לטוב, יש לנו העבודת ה' של 

 ב בדרך כל מצוה וקבלת משיח.בדרך להגאולה שלמה.  הגאולה שלמה מתקר ל”האריזשל 

 ל”אריזאבל הגאולה שלמה זה רק על ידי הקדוש ב"ה שכתוב, על מי יש לשען על אבינו שבשמים.  כתוב בזוהר וב

"ה' שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך" הפתח לעולם אצילות יש גאולה על ידי משיח יחוד שני משיחין האות אלף 

 שבשמים ותפלה שנקרא עבודה. גאולה פרטי, אבל באצילות יש רק אבינו

נפש אריך כוונות התפלה  מסירותהדרך להגאולה שלמה על ידי לגילה  ל”אריזעתיק וקבלה של  גילההזוהר בא ל

 ועל אבינו שבשמים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אמן.   לעשות והמצות, החלק האחרון נשאר לנו 

    

 

 האמת של הזוהר
בהקדמה לספר שער ייחוד אמונה הנקרא בשם חינוך קטן כותב חנוך לנער על פי רבינו הזקן האלטר רבי 

יזקין לא יסור ממנה.  כי דרכו............ משמע שאינה דרך אמת לאמיתו וא"כ מאי מעליותא שגם   

נו אש דת מימי כמו שכתוביש שלשה דרכים לפי תורת אמת ימין, שמאל, ואמצע.  עם ישראל לקח את הדרך ימין 

שמאל הסטרא אחרא.  גם כן לדרך השמאל ימין נקרא סטרא ארחא.  יש גם כן דרך של קו הלמו.  בדרך ימין 

 האמצע כולל ימין ושמאל.  

הדרך של חינוך יהודי לומדים הדרך ימין הלכות שבתורה ואח"כ ש"ס ופוסקים.  בימין מעשה העיקר.  בימין כנסת 

ישראל והתורה האמצעי בן הקדוש ב"ה והעולם.  הדרך החינוך אתכפיא של ימין על שמאל כמו שכתוב אשר בחר 

 בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. 

כולל שאבל בזוהר ימין לבד זה עדיין לא האמת.  בוודאי שמאל לבד זה גם כן לא האמת.  האמת אמיתי קו האמצע 

ן ליהודים אח"כ מה שנקרא רוחניות של קו קודם לומדים הדרך של ימי אמיתיימין ושמאל.  להגיע לקו האמת 

 שמאל שהשמאל והימין שניהם נמצאים בקו האמצע.

אפילו שהבעל תניא כותב על חינוך בדרך אמת אמיתי ספר התניא כמעט הכל בקו ימין.  בכל התניא לא כתוב על 

טוב הולם כל קו האמצע.  בספר התניא יש אתכפיא על קו שמאל בדרך שהעולם נקרא בשם מות והאומות הע

בגמרא חסד לאומות חטאת. בכל הדורות היו אנשים מאומות העולם שהצילו  כמו שכתובשהם עושים רק לעצמם 

נפש. בזוהר בחלק סבא משפטים כתוב חסידי אומות העולם למעלה  מסירותפעמים בליהודים אפילו האת 

 מיהודים עמי הארץ.

ימין. צד . בספר הזוהר פעמים יש אתכפיא של קו האמצע על הספר הזוהר יש חיבור של דרך ימין ודרך קו האמצע

העיקר של הספר הזוהר הקו האמצע שיש שלום בין ימין ושמאל אבל בזוהר נותן חשיבות לדרך ימין כמעט בכל 

מקום. בדרך הזה של קו ימין ואמצע כתוב בזוהר בית המקדש יבוא מן השמים ויבנה ירושלים בלי מלחמות.  בספר 

ב יהודים הם צריכים להיות כל זמן במלחמה ולא בספר הזוהר. בספר הזוהר יש שלום ומנוחה.התניא כתו  

בספר הזוהר כתוב שיש אפשרות לעשות ייחוד בן עולם עליון ועולם תחתון יחוד עליון ויחוד תחתון שמע ישראל 

וב הדרך להגאולה וברוך שם כבוד.  הדרך של הזוהר אתכפיא ואתהפכה ולא אתכפיא בלבד.  בספר הזוהר כת

 שלמה לא בכוח ולא בחיל כי אם ברוחי.
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כמו הדרך של תורה שבעל פה.  ברמב"ם אין מקום לייחוד של קו ימין וקו כהלכה הדרך של רמב"ם הדרך ימין 

שמאל ואין דרך רוחניות בצד שמאל רק עבודה זרה ואין דרך אמצעי רוחני.  בדרך של רמב"ם יש מלחמה בין ימין 

קו אמצע כולל ימין ושמאל ביחד שפסק דין משיח ולא  הזוהר הספר שלהלך בדרך רמב"ם לא ללום.  ושמאל ולא ש

שלום. הדרך שני של רוחניות ודרך ל  

אנחנו עם ישראל מחכים למשיח בדרך של הרמב"ם הלכות מלכים לצאת משעיבוד מלכיות וחסידים מחכים לתורת 

ולה להבין הזוהר.  בדרך של הרמב"ם ימין בלי שמאל לא שהזוהר התורה של משיח וכל הגאמודים משיח ולא 

הדרך של הזוהר להביא הגאולה לפני גוג ומגוג.  ברמב"ם גוג ומגוג צריכים יבוא הגאולה שלמה רק בדרך הזוהר. 

להיות או שהיה ויחזור עוד פעם עד עם ישראל נמצא על העליונה כמו בזמן שלמה המלך ועוד חזק יותר בדרך של 

  ימין.

זוהר יש גם כן הדעת של קו שמאל ובאור רוחני של הדעת של קו שמאל שנקרא יובל גאולה.  לא רק הקו שמאל ב

נקרא עבודה זרה בפשט שבתורה, קו ימין נקרא עבודה זרה באור של הקו האמצע של הזוהר.  בהלכות דעות 

הזוהר אין מקום בעבודת ה' מר האסור לעשות אמצעי בין ה' ועם ישראל.  באור של קו האמצע של והרמב"ם א

 שאין אמצעי בין האמצעי של כנסת ישראל והתורה בקו ימין בין האמצעי של צדיק האמת רבי שמעון בר יוחאי.  

אולי הם פחדו  גילהים בדרך של הזוהר אולי הם לא הבינו את האמת אמיתי שהזוהר היה ייש צדיקים שעשו שנו

מוכנים לקבל הדרך של הזוהר. הרמב"ם לא עשה מקום לגאולה  וא הימהרמב"ם אולי הם ראו שעם ישראל עדיין ל

בזוהר עבודה זרה בטהרה. תנפש לכנסת ישראל והתורה שנקרא מסירותשלמה בדרך שלום רק הדרך ללחום ב  

בירורים.  אין מקום עוד למלחמה בין ימין ושמאל יש רק ההעבודה של  ההרבי מחב"ד מלך המשיח אמר שנגמר

הדרך של הזוהר של יחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד. יש לנו היום קבלת משיח הרבי מחב"ד ויש שלום ולקבל 

לנו הדרך של הזוהר.  הדרך של הרמב"ם של בירורים בשביל חינוך ילדים בבית יהודי והכנה ללימוד פנימיות 

בעלה. לפי הזוהר יש שני נודע בשערים  ההתורה.  יש לנו מוחין של גדלות חכמה בינה ודעת יפוצו מעינותך חוצ

משיחין ורק ה' הוא אחד. על זה אמר רבי נחמן מברסלב בשיחות הר"ן "יש משיח בן דוד, משיח בן יוסף ואחד 

הדרך להתגלות משיח בן דוד של  ווהבעל תניא לקח ל”האריזהזוהר כולל שני משיחין.    "שכולל השני משיחין.

 גילה.  על ידי זה יש גם אפשרות לן מן המהדרין שני משיחין ממשוהוא גילה בדור שביעי של חב"ד מהדרי הזוהר

 משיח בן יוסף ולעשות ייחוד של שניהם בדרך קו האמצע.

על מה שיהיה ואיך זה יהיה אין לנו על מי לשען אלא על אבינו שבשמים וללכת בדרך האמת הדרך של הזוהר. 

רמב"ם הוא היסוד של קיום עם ישראל על ידי  .הזוהר הוא התורה של משיח המקור להמעינות פנימיות התורה

 חינוך בנים ובנות בדרך הלכה.

  

 דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה
הרבי מחב"ד מלך המשיח חזר הרבה פעמים על המשפט שאנחנו בדור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה.  הוא גם 

הבירורים.  עבודת את  האמר שנגמר  

גלל שנגמרו הבירורים יש אפשרות להגיד שאנחנו בדור אחרון של גלות ודור ראשון השני משפטים קשורים.  ב

ח את ולגאולה.  אף על פי שהרבי מלך המשיח אמר שנגמרו הבירורים והאדמו"ר מקודם אמר יש רק לצחצ

הכפתורים הרבי מלך המשיח לא אמר לשנות את השלחן ערוך ועבודת ה' הדרך השלחן ערוך החלק הבירורים 

אר של צחצוח הכפתורים.  שנש  

אבל הוא כן אמר שאנחנו בדור ראשון לגאולה ויש אפשרות לחשוב רק על הדור הזה שיש עוד לצחצח הכפתורים 

 לגמור הבירורים.  

בלבד שהיה לחשוב על עוד דורות עד שהגיע לדור אחרון של גלות ודור  אתכפיאבדורות הקודמים עבודת ה' היה ב

צריכים לחשוב על עוד דורות של בירורים.  משא"כ הדור של הרבי מלך המשיח לא היה  וראשון לגאולה.  הי

 לחשוב על עוד דורות של גלות. הגיע הזמן להתגלות המשיח בן דוד הרבי מחב"ד מלך המשיח.  
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ורים.  אבל בדור כפתח הוהבירורים וצחצ וכל יום שיבוא משיח שנשאר ותיהדות לא השתנה שיש עדיין ענין לחכ

של הרבי מלך המשיח הוסיפו ליהדות את משיח בן דוד של הזוהר שהוא נמצא ביחד למשיח בן יוסף ומשה רבינו 

באמצע כולם חיים.  עד הדור של הרבי מלך המשיח עדיין לא היה החלק של משיח בן דוד קשור לגאולה פרטית 

הארץ  מלאההו "כי יאה של ישיעשל עם ישראל בלע המוות לנצח הגאולה של הזוהר.  הגאולה הזה קשור לנבו

ה'."    ה אתדע  

נשאר עוד בירורים אבל לא כמו שהיה פעם.  יש עדיין ענין של לבנות דירה בתחתונים בדרך תורה ומצות.  על מה 

 שכתוב מצות בטלו לעתיד לבוא עדיין לא בתוקף שיש עדיין כפתורים לצחצח.  

כל יום שיבוא הדרך של בירורים. יש הדרך  ותהדרך הישן של לחכהיום לא כמו פעם יש שני דרכים ביהדות.  יש 

של גאולה הרבי בחב"ד בראשנו כימי באתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.  יש היום ענין של קבלת משיח שלא היה 

 אתכפיאבדורות הקודמים והתגלות שני משיחין הרבי מחב"ד ורבי נחמן בדרך חסידי נ,נח.   יש היום עבודה של 

.  אתהפכהודור ראשון לגאולה  אתכפיאדור אחרון לגלות  פכהאתהו  

יש מתנגדים לשנויים כמו בכל הדורות אבל על המשפט שאמר הרבי מלך המשיח אנחנו בדור אחרון לגלות ודור 

ראשון לגאולה השני מחנות של עם ישראל אפשר לחיות בשלום.  קשור לזה הרבי מלך המשיח אמר שיש לעשות 

תהו ובהו בפרשת בראשית. כתוב יהי אור ויהי אור.  משה רבינו  ולאורות של תהו.  כתוב הארץ הי כלים של תיקון

ה מתנבא על ביאת הרבי מחב"ד לפני בריאת העולם.  אחרי הגאולה של יום ראשון ביום שני כתוב על בירורים תהי

ביום השביעי שבת.  יש שבת ב לעשות הבדל בן מים למים.  יש גם כן עבודת ה' של שמירת שבת כהלכתה ישחי

 של יום ראשון ושבת של יום השביעי שהם זכור ושמור.  

שר ואור חוזר ביהדות והרבי מלך המשיח  הכנסו הגאולה של יהי אור ויהי אור קבלת השני משיחין של אור י

באחרית הגאולה של הזוהר.  צריכים להיות בשמחה בדור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה שאנחנו נמצאים 

חזק באמונה.התמשיחא באמצע חבלי משיח בזמנים קשים ולדהימים בזמן של עקבתא   

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 

 

 גאולה ומשיח
 מכתב לרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליטא

ום כולל פרדס יש גאולה ומשיח שניהם קשורים.  יש גם כן המצוה של לימוד התורה.  המצוה של לימוד התורה הי

ללימוד הלכות שבתורה  תפשט רמז דרש וסוד.  יש לנו תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  תורה של בעל פה שייכ

תרי"ג מצות.  תורה שבכתב כולל תורה שבעל פה וגם פשט רמז דרש וסוד ואפילו רזי דזרזין.  יש פירושים על 

רמז וסוד.  העיקר ספר בלימוד הסוד הספר תורה שבעל פה ויש פירושים על תורה שבכתב בדרך פשט דרש 

הזוהר של הרשב"י שהוא היה משיח בדורו ומשיח לכל הדורות אפילו היום.  כתוב בזוהר מהדור של רבי שמעון בר 

 יוחאי לא יהיה דור כזה עד הדור של משיח בן דוד בב"א.  

בספר  ל”אריזבואר על ידי רבינו אפילו שהזוהר היה התורה של רשב"י המשיח בדורו יש בדרך גילגול משיח כמ

שה. -וסף מ-גור י-תח ס-אמר, פסים פ ל”אריזיעקב אבינו נתן ליוסף. רבינו ששער גילגולים בקשר לכתנת פסים 

אולי פתח סגור קשור ל "יהי אור ויהי אור." בזה רואים הקשר של נשמות של יוסף ומשה רבינו.  הנשמה של משיח 

, ובזמן הבעל שם טוב.  התגלות משיח היה בדרך תלמידי בעל שם טוב ל”האריזגם כן בזמן רשב"י, בזמן  גילה

 וחסידות עד התגלות משיח בן דוד בפועל על ידי הרבי מחב"ד וחסידיו.  

דורות ההספר של משיח.  בכל  גילהכל זמן שיש גילגול של הנשמה של משיח דומה לרשב"י.  בזמן רשב"י בלא 

ה בשביל התגלות האמת של הספר הזוהר.  אחרי הרשב"י הגילגולי משיח הי  

משה רבינו הנביא האמת הגיע בדור שביעי אחרי נח איש צדיק ואברהם אבינו בשביל קבלת התורה בהר סיני.  

יוסף הצדיק שבא לפניו היה הקדמה לביאת משה רבינו דור לפניו.  יוסף הצדיק היה מלך, ומשה רבינו היה מלך. 
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מאירה שכינה עליון  היח התחלק בשני קוים אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינאחרי משה רבינו האור של מש

 ושכינה תחתון.  

על ידי מלכות דוד  נההיה קודם התגלות שכינה תחתו נהראשית חכמה יראת ה' וכדי להגיע להתגלות שכינה עליו

המלך ע"ה ושלמה המלך.  בדרך הזה כבר היה הכלי  להתגלות משיח בן דוד. עברנו את חורבן בית המקדש שני 

יות.  הספר הזוהר של הרשב"י לא היה רק הספר של משיח בענינים ומקדשות והגלות המר וקשה של שיעבוד מלכ

כתב. יש קשר חזק בן ספר הזוהר ותורה שבכתב של חכמת אלקי וגם מתוך הספר היה נבואה כמו תורה שב

 נשמה של רשב"י והנשמה של משה רבינו.  

הספר הזוהר הגיע אחרי תחיית המתים של משה רבינו. כל התגלות של רעיא מהימנא חידוש של נשמת משה 

גה של יחידה. משה רבינו היה בדרגה של אור ורשב"י הדר הרבינו בצורה אחרת נשמה שלמה נפש רוח נשמה חי

מלך. הצדיקים שבואו אחרי רשב"י הנר משפיע ומקבל.  שרשב"י נפטר הוא לקח את הכתר של המלכות של דוד 

, בעל שם טוב, רבי נחמן, ל”האריזנשמות בגילגול משיח היה בשביל התגלות הרשב"י והזוהר ביחד.  אלו הצדיקים 

חתון.הרבי מחב"ד מלך המשיח כולם בקו של התגלות מלך המשיח שכינה ת  

כתוב בזוהר שכינה עליון כנגד ספירת בינה והתגלות המלך העליון היה גם כן נשמה מאוצרות המשיח שנברא ביום 

.  בינה עומדת רחוק ולרחוק רובלקראשון יהי אור ויהי אור.  על השני אורות של משיח כתוב בזוהר שלום שלום 

אור של אספקלריא המאירה.  בזוהר הספר של משיח אור אין סוף כפשוטה  גילוימהעולם באור מקיף קו הרחמים 

כתוב הם שני מלכים שני עולמות. העבודה שלנו לחבר את השני משיחין השני עולמות בדרך של חכמה בינה ודעת 

 על ידי לימוד הזוהר וכל התורה תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  

של השני משיחין השני עולמות נפרדות  תורה שבכתב מתחילים באות ב"ית בראשית.  בתורה שבכתב יש היחוד

הכתר עד שברא ארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, ומלכות.  בתורה  מסירותשירדו והתפרדו בשבירת הכלים 

 111שבכתב יש שלום בניהם.  התגלות השני משיחין על ידי משה רבינו בקשר למסוה משה מסוה גמטריא אלף 

ודה למטה כנגד השני משיחין וקו באמצע. להוסיף אחד כנגד עצמות אין סוף ובצורה של אלף יש נקודה למעלה ונק

יחוד ה' ואלקים. 112יש   

יש עבודה של בירורים ועבודה של ייחודים.  עבודה של בירורים קשור לתורה שבעל פה.  הרבי מחב"ד הכריז 

ה של ייחודים של שמות הבירורים ונשאר קבלת משיח עבוד תבשבת אחרונה לפני י"ט כסלו סיימנו את עבוד

חברים בעולם הבריאה עולם תועולמות ב"ן ומ"ה. ב"ן ומ"ה הם שני עולמות עשיה ויצירה נפרדות ולא מחוברות ומ

של ס"ג העולם של תורה שבכתב וספר הזוהר.  כל העבודה בדרך בירורים אבל בקבלת המשיח העבודה של 

לת קבלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  האור של ייחודים בלב וידעת היום והשבת אל לבבך שה' הוא  א

משיח כולל האור למעלה משכל אור של שמיני מל ה' אלקיך ואור של שביעי.  האור של שמיני המשיח עליון כנגד 

אספקלריא המאירה שבת עליון וארץ ישראל העליונה ואור שביעי שבת תחתון ויחוד מ"ה וב"ן משיח בן דוד. על 

תוב שהאור של הלבנה יעלה למעלה אפילו מהשמש וזה ספר הזוהר.משיח בן דוד כ  

על ידי רשב"י ועל ידי חסידי בעל שם טוב.   גילהספר הזוהר כולל את השני משיחין האור של משיח בן דוד לעתיד ש

אבל העיקר לפי הבעל שם טוב וחסידיו הספר  ל”האריזעיקר הוא הבירורים ולומדים הקבלה לפי היש שאומרים ש

זוהר עבודת ה' בשמחה והגאולה. גם כן היום העיקר תורה שבכתב שיש שני דעות משא"כ תורה שבעל פה שיש ה

שייכים לתורה שהאור של ייחודים  יחודי שמות במספר נר  ל”האריזבלבד.  האור של חנוכה לפי  תדעה אח

 שבכתב.

ברוך שם כבוד. –ל חברים יחוד עליון ויחוד תחתון שמע ישראתבדרך קבלת משיח לפי הזוהר מ  

 י"ט כסלו וחנוכה שמח

 דוד וקסלמן       
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 בשורות הגאולה
ם "ובני ישראל נפקו בריש גלי"  אמר הדגל מחנה וכתוב בפרשת בשלח "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"  התרג

יפקון מן גלותא, אפרים הראשי תיבות של "בריש" רבי ישראל בעל שם" "גלי" שיתגלה תורתו ויפוצו מעינותיו, אז 

 והבין.

אתי מר, והשיב שיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך חוצה.  הסוד המאמר שכבר כ אמיתיאל למשיח שהבעל שם טוב 

היה דרך לעם ישראל מזמן הבית המקדש הדרך של תורה שבעל פה ובדרך של  תורה שבעל פה הכל היה בפנימי 

נפש ולא ביקשו שכר למצות וסבלו יסורים רבים  מסירותב' ה ו אתמתוך קהל ישראל רשות היחיד שעם ישראל עבד

משיח לא הגיע.  הדרך להביא את משיח על ידי יפוצו מעינותיך חוצה להפך מהדרך של עם ישראל תורה האבל 

ומשפטים בל ידעום."  על ידי בחוצה המעינות סוד ה' ליראיו  גילהשבעל פה.  הדרך של עם ישראל היה שלא ל

חיצוניות עתיק משיח בן יוסף  גילהשם טוב להפיץ המעינות חוצה ולהתקרב בעלי תשובה יש להעבודה של בעל 

חיצוניות עתיק  גילהלהכנה להתגלות משיח בן דוד פנימיות עתיק.  משיח אמר לבעל שם טוב קודם צריכים ל

מלך המשיח. גילהליוכל שנמצא חוצה ועל ידי זה   

יש להם הרצון למשיח והגאולה אבל אצל תלמידי חכמים שעובדים ה' חיצוניות עתיק נמצא אצל אנשים פשוטים ש

ב הבעל תניא: אני לא רוצה הגן עדן שלך"  ותנפש הם לא מבקשים הגאולה של חיצוניות עתיק.  על זה כ מסירותב

נפש לתורה ומצות בלי לבקש משיח וזה הדרך  מסירותזה ההבדל בן עבודת ה' בבחינת אריך ועתיק.  באריך יש 

תלמידי חכמים.  הדרך של עתיק שרוצים שמחה וגאולה בבחינת שער נון יובל.   של  

, להחליט לקבל את העצה של משיח לבעל שם טוב ולהכניס בעלי תשובה בקהל ה' כולל ממזריםצריך עם ישראל 

. להמשיך בדרך של תורה שבעל פה הדרך של אריך בלי גאולהגם ועל ידי זה יבוא משיח והגאולה ו ועגונות  

כל זמן שעם ישראל מתנגד לעבודת הבעל שם טוב וחסידות כולל הדרך של הזוהר הגאולה לא יבוא בלי התגלות 

פנימיות עתיק כולל שני משיחין. חיצוניות עתיק  גילהחיצוניות עתיק.  שיתגלה חיצוניות עתיק אפשר גם כן ל

אצל הבעלי תשובה.   תנמצא  

הפתק של נ,נח,נחמ, נחמן  גילהרך ולקבל את משיח והגאולה. שהכל תלוי ברצון של עם ישראל לשנות הד

החכמים אמרו והלכו כנגד הכת ברסלב המשיחיסטים.  גם כן הם לא קבלו את הרבי מלך המשיח בדרך של יחי.  

חכמים לא רוצים להכניס ממזרים בקהל ה' אפילו שכתוב בהלכה של הרב יצחק אלפסי, ממזרים ונתינין טהורין 

תיך חוצה ולא המשיח ומשיח נמצא בדלת רק צריכים לקבל המשיח שאמר לבעל שם טוב כיפוצו מעינ  לעתיד לבא.

 המתנגד לחסידות.

 בנים אתם לה'
א”שליטמכתב להרב מורגנשטרן,   

 ותמה שכתבת שהשבירה גורם הספירות להיות רחוקים מהמאציל. לפני השבירה כל הספירות היה קשור

בעולם האצילות בלי  ולהמאציל כמו איהו וגרמיהו חד הכל בעולם האצילות לפני השבירה.  כל העולמות אבי"ע הי

פרידה באופן של שלום שם מ"ה.  הקב"ה רצה לגלות שם אחרת על ידי גבורה שם אלקים שם ב"ן והיה שבירה 

גרמיהו ולות שהיה קרוב למאציל איהו חסר שלום בעולם האצילות. שבירה גרם העולמות בי"ע לפרד מעולמות אצי

חד. עכשיו אחרי השבירה האחדות העולמות שברו לחלקים ניצוצות שירדו לשאול.  הכל היה ברצון הבורא עולמות 

ר המצב תהו ובהו יחזשיהתחתונים. התכלית בריאת העולמות שנתאוה הקדוש ב"ה דירה בתחתונים על ידי 

 לתיקון לעשות שלום בעולם.  

שלשה עולמות נפרדים.   ,ה שהתפרדו עולמות בי"ע מעולם האצילות גם כל עולם היה נפרד מהשנילא רק ז

ר אותם לעולם האצילות לאחדות ושלום.  בעולם האצילות לאה יה של תשובה לאחד את העולמות ולחזהעבוד

ועולם היצירה עלות את עולם עשיה ההשני משיחין.   ה' שלח את משה רבינו לכולל ביחד.  משיח  וורחל הי

להתאחד בעולם הבריאה.  בעולם הבריאה היה שלום בין לאה ורחל אבל עדיין הם לא היה אפשר להתאחד לגמרי 

תחלתה לגאולה.  הגאולה עצמו שכל הספירות היה ביחד בעולם אשהם עדיין היה רחוקים זה לזה.  אבל הגיע ל

ין על מי לשען אלא אבינו שבשמים כימי צאתך סוטה א מסכתהאצילות על ידי אבינו בשמים כמו שכתוב בסוף 

ר הספירות עד עולם הבריאה שיש יחוד אלף.  אחרי ימארץ מצרים אראנו נפלאות.  העבודה של צדיקים היה לחז
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כל עלמין וסובב כל עלמין ועצם שהם ביחד בעולם הבריאה.  מלאזה הכל על ידי הקדוש ב"ה.  יש שלשה בחינות מ

 להביא הגאולה שלמה.   ותפשראיש אבל רק הקדוש ב"ה 

ד בין דעת עליון ודעת תחתון מ"ה וב"ן. בעולם האצילות היה דעה אחד מ"ה וב"ן ביחד.  העבודה והשבירה גרם פר

של משה רבינו לאחד השני דעות ולעלות השני דעות לאמת בעולם הבריאה ולאמת אמיתי בעולם האצילות.  

לות יש דעה אחד מ"ה וב"ן ביחד בשלום.  קודם היה צריך לעשות בעולמות בי"ע יש שני דעות אבל בעולם אצי

תיקון של עולם העשיה על ידי תורה שבעל פה ולעלות עולם עשיה לעולם היצירה שנמצא תורה שבכתב.  בתורה 

לים להתאחד בעולם היצירה כוה של יצירה.  אבל השני דעות לא ישבכתב יש שני דעות הדעה של עשיה והדע

ה נמצא דעה אחד ובעולם העשיה עוד דעה. אבל בעולם הבריאה אין דעה ויש כלי לשני אורות.  שבעולם היציר

 אבל עדיין לא מגיעים לאלוקות רק על ידי אבינו שבשמים. 

הסיבה שהקדוש ב"ה רוצה שלום ותיקון העולם בנים אתם לה'.  ה' אוהב את עם ישראל ואוהב את ישראל הצדיק 

ן שאנחנו לומדים בסדר הדף יומי החכמים עשו תקנות למען ין ומלכות.  בגמרא גיטהאמת כולל עתיק זעיר אנפי

תיקון העולם. למשל הם נתנו החלק בינונית במקום זיבורית בכתובה למען תיקון העולם.  זה הסוד הברית מילה 

שות יחוד שבן אדם הוא צריך תיקון שאנחנו אחרי השבירה.  הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר שהשליחות שלנו לע

מ"ה וב"ן.  כדי לאחד מ"ה וב"ן קודם צריכים להכיר שיש שני דעות אלו ואלו דברי אלקים חיים. אבל אי אפשר 

 גוי? ואלחיות בשני עולמות.  האם אתה חב"ד ברסלב ליטאי או חסיד?  האם אתה יהודי 

.  אבל בעולם הזה יש תאח הסיבה שיש תיקון בנים אתם לה'.  בעולם האצילות הכל היה עצם.  בעצם הכל תורה

.  החומרות של תורה שבעל פה לא נמצאים בתורה שבכתב.  יש ותתורה שבעל פה ותורה שבכתב והם שני תור

לעשות שידוכים בניהם למען תיקון משמאי והלל.  בית שמאי לא עושים כבית הלל ולהפך.  אף על פי לא נמנעו 

קים שעשה את הצמצום עדיין נמצא בעולם הזה.  וזה הסיבה העולם ולמען בנים אתם לה'.  הקו הגבורה שם אל

שאין דבר פשוט הכל קשה בחיים מלחמות, מחלוקת בין הצדקים וכו.  אבל יש מצוה לעשות שלום אין כלי מחזיק 

   אהבה של ה' לבני ישראל. שלום.  הכל בגלל בנים אתם לה'אלא הברכה 

לעשות  יםמרולתורה שירה.  היום רבי נתן ורבי נחמן א יש דברים קשים למשל: דוד המלך קיבל עונש שקרא

מתורה תפילות.  רבי נחמן אמר עולם גשר צר מאד.  מה שעבודה זרה בארץ ישראל בארץ אחרת נקרא קדושה.  

 ל”האריזבגאולה ובפתח תקוה קוראים לבוש צנועה.  אפילו  ,הכל בערכים.  במאה שערים מה שקוראים פריצות

אמר שיש שני דעות אצלו הוא עשה הדעה שלו לחומרה.  החכמים אסרו פלגש אפילו בתורה שבכתב זה מותר 

שהם לא יוכלים לעשות פרו ורבו וזה גרם מלחמה על פלגש בגבעה.  האיסור של אילנות שהיה בתורה שבעל פה 

נתנו להם פעם  הורר ומרילדים מחשבה טובה הקדוש ב"ה מצרף למעשה.  בן סשהם עושים הרבי מחב"ד אמר 

יש סודות שאי אפשר לפרסם בדרך אחרת.  המאהאינטרנט שקוראים כלי ט .המחנכים היום אומרים אחרתמכות 

החכמים מודים שהמקום טמא ביותר יש גם כן הקדושה ביותר.  משה רבינו עשה פילטר להסטרא אחרא תורה 

לכסות את עתיק.  אנחנו צריכים עתיק אנחנו צריכים שבעל פה יחוד זעיר ומלכות.  אבל לעשות את זה הוא היה 

חסר לו שער חמשים לרפואה שלמה.  אבל יש  49וגם הרבי מחב"ד חולה גמטריא  שער החמשים.  אתה אמר

הנסתרות לה' והנגלות לנו. אפילו שאומרים בנים אתם יש גבול חרם על אור הגנוז איסור לגלות שער החמשים 

משא"כ בזמן המלכות  ,כח היתרה עדיף אהולכים לקולפוסקים ן עין תחת עין.  היום כמה רחמים אפשר לתת יש די

של הרב  .  הדרך השתנה ויש היתר פלגשוגם אצל פוסקים חרדים מהחסידים הם לא עושים היתרים עשו לחומרה

ים של רב היתר  אפילו פוסקים אומרים אין היתר ואפילו מה שכתוב היה טעות ספר. הקדוש הרב יעקב עמדן ז"ל

בזמן המלכות אפילו שיש בעולם האמת אלו ואלו דברי אלקים חיים הלכה משה באגרות משה הם לא רוצים לקבל. 

אבל  היה לחומרה.  אנחנו לובשים תפילין רש"י ורבינו תם אלו ואלו דברי אלקים חיים ולא עוברים על בל תוסיף

 .ה' בשמחה ובאהבהעבדו  .  היום אומרים בנים אתם לה' לכתחילהבהלכה אסור

 ידיד, 

 דוד וקסלמן
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 בין מרכבה ומעשה בראשית קבלה של יחודים וקבלה של בירורים
במסכת חגיגה כתוב "אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן 

   "היה חכם ומבין מדעתו.

הענין של עריות קשור לתורה שבעל פה.  מעשה בראשית הקבלה של תורה שבעל פה.  מרכבה הקבלה של תורה 

בכתב.  הזוהר כולל גם הקבלה של מעשה בראשית ומרכבה ובדרך כלל העיקר בזוהר והחידוש בזוהר מרכבה.  

דין ודין כנגד תורה שבעל פה  על זה כתוב בזוהר פרשת ויחי יש שני דרכים בתורה הם דין ודין ודין ורחמים. 

.  דין ורחמים זה תורה שבכתב שיש בתוך ל”האריזהפירוש של סוד על תורה שבעל פה מעשה בראשית קבלת 

 תורה שבכתב תורה שבעל פה הבחינה של דין.  גם כן יש בתורה שבכתב גאולה ורחמים.  

 ל”האריזן ומלך.  הקבלה של תורה שבעל פה הבחינה של עבד ושפחה בערך תורה שבכתב הבחינה של ב

 ל”אריז.  בקבלה של עד התגלות משיח בן דוד אין גאולה ל”האריזהפירוש סוד של תורה שבעל פה.  בקבלה של 

רים מנוגה ילשון של  התניא פרק י :  ושניהם עולים בקנה אחד כי ע"י הבירורים שמברכהעיקר עבודת הבירורים 

ם שבכל מצוה ומצוה מרמ"ח דיעליונים להוריד מיין דכורין שהם הם מימי החסחודים ימעלים מיין נוקבין ונעשים 

חי' חסדים ומיין דכורין דהיינו המשכת קדושת אלהותו יתברך מלמעלה למטה להתלבש הן במצות עשה שכולן 

 בתחתונים כמ"ש במ"א(

צדיקים של העבודה תורה שבעל פה העבודה של אתכפיא דין ודין כמבואר בזוהר.  בתורה שבכתב יש גם כן 

בתניא פרק י: שאמר רשב"י ראיתי בני עליה והם מועטים וכו שלכן נקראים בני עליה  הםגמורים שכתוב עלי

שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה. זה העבודה של אתכפיא ואתהפכה דין ורחמים ומהפכים את הדין לרחמים 

 א ושוב. העבודה של יהי אור ויהי אור העבודה של מעשה מרכבה רצו

יש קבלה של בירורים הקבלה של מעשה בראשית שיש בזה קולא שלומדים בשתים משא"כ מרכבה האור גדול 

יותר אבל במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. האור של מרכבה האור של יהי אור ויהי אור שייך 

 הארץ דעה את ה'.   מלאהליחודים שייך להתגלות משיח והגאולה של 

דקנו ירבי מחב"ד מלך המשיח אמר שאנחנו מסיימים את העבודה של בירורים והגיע הזמן לקבל משיח צה

העבודה של יחודים יחוד שמע ישראל ברוך שם כבוד, ה הוא אלקים, שכינה עליון ושכינה תחתון, משיח בן דוד 

לרבי הרבנים הגיע וחסידות.  ומשיח בן יוסף.  הדרך של חב"ד היה שלא ללמוד ספר הזוהר ישר רק ידי המאמרי 

אור ליום ב  א”שליטהרב אברהם הכהן שפירא והרב מרדכי אליהו דאז הרבני הראשית בישראל עליו  הראשים

פרשת ויצא והרבי הסכים ואמר לפרסם בשם שלו לעשות פלקטים בכל העולם שהוא אומר ללמוד ספר הזוהר. 

בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותה ברחמים על ידי  הגיע הזמן לקבל משיח בדרך הזוהר בדרך שלום וברכה

 לימוד פנימיות שבתורה. 

 יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.

   

 בן ועבד בעבודת ה'
עם ישראל נקראים עבדים למקום.  אבל יש ברוחניות שני בחינות שהם עבד ובן כנגד אור אמא ואור אבא.  הדור 

בדרגה של אור אבא. הם אכלו מן לחם מן השמים, שתו מים מבאר מרים, הבגדים  והמדבר אחרי מתן תורה הי

 שלהם הם לא החליפו והם ישבו תחת ענן הכבוד.  אור אבא נקרא שכינה עליון, אור אמא נקרא שכינה תחתון.  

נכנסו  אחרי חטא העגל עם ישראל קבלו לוחות שניות שהיה בדרך של אור אמא.  הדור המדבר נשארו במדבר ולא

.  משה רבינו, ל”האריזלארץ ישראל.  הילדים שלהם נכנסו לארץ ישראל וגם יהושוע בן נון וכלב בן יפונה כמבואר 

 אהרן הכהן וכל הדור המדבר נפטרו במדבר ולא נכנסו לארץ ישראל.  

בא עבודה שנכנסו לארץ ישראל היה הדרך של אור אמא עבדים למקום אפילו אור א אלולא רק שהדרך של תורה ל

הנסתרות לה' והנגלות לנו ובננו. הדרך של עם ישראל בארץ ישראל  כמו שכתובשל בן היה כמעט נסתר מהעם 

מים עד היום על הארבע אמות של הלכה.  ייה שבעל פה.  בדרך הזה עם ישראל קהיה אור אמא מלכות תור

אסור לשנות את התורה.שבתורה כתוב   
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לארבע אמות של הלכה סודות התורה  ףהספר הזוהר בספרד. הספר הזוהר הוסי גילהלפני שמונה מאות שנה 

כבר  ושלא היה ידוע קודם.  על ידי הסודות התורה הוסיפו לעם ישראל בחינה של בן בנים אתם לה'.  עם ישראל הי

לאהבה  הבחינה של בן.  בן שייך ףגם אפשרות להגיע ולהוסילהם עבדים על ידי תורה שבעל פה.  עכשיו היו 

רעדה.  ב גילויואהבת את ה' אלוקיך.  עבד שייך ליראה ופחד ה' עבדו את ה' ביראה ו  

ה הדרך המסורתית.  גם יש אפשרות להיות עבד וגם בן על ידי לימוד תהישהיום יש אפשרות להיות עבד ה' כמו 

על בעיקר בעלי תשובה בד והזוהר.  וגם יש אפשרות להיות בן שהוא גם כן ע ל”אריזהתורה בעיקר ספרי  ותהסוד

ידי קיום של לדעת את ה'.  תורה שבכתב הבחינה של בן שהוא גם כן עבד שיש בתורה שבכתב כל הסודות 

התורה כמבואר בזוהר הקדוש.  תורה שבעל פה הבחינה של עבד שעם ישראל קבלו תורה שבעל פה בדרך של 

נשמע כבר מגיעים לבן.  בשה הבחינה של עבד. נעשה לבד.  תורה שבכתב הם קבלו בדרך של נעשה ונשמע.  נע  

ים רק לעצמות אור אין סוף.  גילוייש יהודים שהם עבד לבד וזה הדרך של צדיקים תלמידי חכמים. אין להם רצון ל

יש תלמידי חכמים שהם גם כן בנים למקום על ידי לימוד הסוד.  יש בעלי תשובה שהם בנים לה' באהבה ושמחה 

כמה מהסכלות האור מהחשך ומקבלים עול מלכות להיות גם כן עבדים. על בעלי תשובה מרגישים היתרון הח

ם לעמוד. ייוכל םאומרים בזוהר במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינ  

הצדיק האמת הוא כל השלשה בחינות עבד פשוט, עבד שהוא גם כן בן, ובן ועבד ביחד כמו בעל תשובה.  זה 

והבעל שם טוב. א”שליטשיח בן דוד הרבי מחב"ד המדרגה של מ  

אפילו משיח הרבי מחב"ד הם לא רוצים לקבל ולא סבא ישראל בער נ,נח והם עדיין מחכים שיש צדיקים בדורנו 

     יש גם כן משיח בכל דור.  הם הולכים לחומרא בדרך של מלכות תורה שבעל פה.לביאת משיח. 

 בין בהמה ואדם
כתוב בתהלים, אדם ובהמה תושיע ה'.  יש שני דרכים בעבודת ה' שהם זרע אדם וזרע בהמה כמבואר בירמיהו 

. 31הנביא פרק   

לכל בני אדם שיש  העידהוכתוב בתורה הקדוש, "בראשית ברא אלקים את השמים את והארץ."  ודבר ראשון ל

דע הלכות יסודי התורה פרק א "יסוד היסודות בעל הבית לעולם הזה שהוא הבורא עולם.  כתוב ברמב"ם ספר המ

ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שבניהם לא 

 נמצאו אלא מאמתת המצאו." 

בפרקי  כמו שכתובמתחילת בריאת העולם התכלית של בריאת העולם עליונים ותחתונים בשביל כבוד הבורא 

: בראתיו למו, לא בראו אלא לכבודו, שנאמרפרק ו"יא  ומישעיה הנביא "כל מה שברא הקדוש ב"ה בעואבות 

 יצרתיו אף עשיתיו, ואומר: ה' ימלך לעולם ועד. 

הקדוש ב"ה ברא את עולם להתגלות כבודו יתברך לנבראים בשני קוים רוחני שהם זרע אדם וזרע בהמה. התורה 

ידי השני קוים זרע אדם וזרע בהמה מגלים את כבודו יתברך לנבראים והוא מתחילים באות "ב" שעל  ההקדוש

הקדמה לתיקוני זוהר.   כמו שכתוביתברך אחד ולא בחושבן ידועה   

בירמיהו "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו  כמו שכתובהתכלית בריאת העולמות בשביל לדעת את ה' 

קטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד.לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למ  

ימים עשה ה' את השמים וארץ, וביום השביעי שבת וינפש.  כתוב, ויכלו השמים והארץ וכל צבאם.  ששתכתוב, כי 

כתו אשר עשה.  כל שהקדוש ב"ה עשה הכל בהשגחתו כל בתכלית שלמה מלאהויכל אלקים ביום השביעי מכל 

, "ויצו ה' אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ כמו שכתוביתברך.  הוא נתן אדם בחירה  נוברצו

 הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות. 

, ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים כמו שכתובבנפש רוח נשמה חיה ויחידה  םה' ברא את האדם של

ברא אתם.  הם קבלו את השבת ולא היה להם חטא.  הם קבלו את השבת לא כמו שכתוב ברא אתו זכר ונקבה 

.  זה היסוד של אמונה בה' שנקרא זרע אדם.שנקרא שבת שהם חטאו לפני שבת.  הם אכלו מהעץ החיים  
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האמונה בה' שנקרא זרע בהמה בא אחרי שאדם וחוה אכלו מהעץ הדעת.  היה להם בחירה והם אכלו מהעץ 

ה' ליצר מהאדם לכתוב עליו "כי ביום אכלך ממנו מות תמות."  לפני שהם אכלו מהעץ הדעת קודם היה הדעת ש

היה נפרדת ממנו לא כמו האשה  השכתוב לא טוב האדם להיות לבד אעשה לו עזר כנגדו. האשה השני האשה שני

 הראשון.  

לבעלה לאכול ממנו.  על ידי זה הם  נההיה עקרה לא היה לה ילדים.  היא אכלה מהעץ הדעת ונת ההאשה השני

ת העולם השני לעשות להקדוש ב"ה דירה בתחתונים.  גן עדן היה בעולם איצאו מגן עדן והתחילו התכלית ברי

ירידה צורך עליה. להוסיף לאדם עוד כתר שלא היה לו. יצירה והם ירדו לעולם עשיה שיש טוב ורע.  

לעולם עשיה.  בעולם יצירה אין מיתה בעולם עשיה  הכינה ירדעדיין השכינה נמצאת בעולם יצירה רק חלק מהש

יש יום הולדת ויום מיתה.  בעולם עשיה אדם נקרא בהמה, בעולם יצירה הוא נקרא אדם.  על זה כתוב אדם 

ובהמה תושיע ה'.  התכלית השלמה של אדם לעלות מבהמה לאדם כמו הכוונות של ספירת העומר לעלות מזרע 

בלת התורה בחג השבועות.  בהמה לזרע אדם בק  

ההבדל של עולם עשיה ועולם יצירה שבעולם עשיה לאבד את החלק של בריאת העולמות של גן עדן שנקרא שער 

נון.  על ידי קבלת התורה החזיר הבורא את החלק שנאבד מחטא עץ הדעת.  זה גרם לאדם וחוה הרבה מחלות 

ר לבן אדם שער נון הצלם יהעיקר רפואה לפי קבלה לחז  נון. חסר אחד שער 49כמבואר בחסידות חולה במספר 

 אלקים.

בני אדם חיים בעולם הזה בדרך התורה תרי"ג מצות לישראל ושבע מצות לבני נוח ועל ידי זה עושים בעולם יצירה 

 ר אתיחזהר את שער נון לבני אדם.  שער נון נמצא בעתיק.  הדרך ליחזהדירה בתחתונים.  הגאולה על ידי משיח ל

הארץ דעה את ה' על ידי שני  מלאהשער נון ובזה יש לקיים התכלית בריאת העולמות הראשון לדעת את ה' "כי 

 משיחין חיצוניות ופנימיות עתיק.  כמו בכל קשר רוחני מתחילים בחיצוניות הקשר לפני שנכנסים פנימיות הקשר.  

ני אלפים שנה לתורה, שני אלפים שני אלפים שנה להעולם שני אלפים לתהו ובהו, ש ששתכתוב בזוהר יש 

נפש ועתיק זה עונג גן עדן.   מסירותלגאולה.  גאולה שייך לעתיק ותורה שייך לאריך הם שני כתרים.  אריך זה   

השני דרכים של עבודת ה' זרע בהמה וזרע אדם כנגד אריך ועתיק שהם עבד ובן.  מתחילים בחיצוניות קשר של 

ת קשר של עתיק שכתוב ראשית חכמה יראת ה'.  השני אלפים שנה לתורה היה הכנה אריך לפני שנכנסים בפנימיו

 לשני אלפים שנה לגאולה.  השני שלפים שנה של תורה היה חיצוניות לחיצוניות עתיק.  

חיצוניות עתיק ופנימיות עתיק.  חיצוניות עתיק שייך לעולם יצירה שער נון ופנימיות  גילהבשני אלפים שנה לגאולה 

רים את שער נון בעולם יצירה גם עולים למעלה בעולם יחזמיק לעולם בריאה ועולם אצילות. בגאולה לא רק עת

 בריאה ואצילות.  

על זה אומרים הירידה מעולם יצירה באמת יש תכלית של עליה באור חוזר תשובה לעולם בריאה ואצילות.  

מיות יש עולם הבריאה עולם של ס"ג.  חיצוניות הוא המקיף על עולם עשיה ומתוך עולם יצירה בפני  

עולם עשיה נקרא עולם של שם ב"ן.  עולם יצירה עולם של שם מ"ה.  עולם הבריאה ס"ג.  יש תורה של הצמק צדק 

של חב"ד על הקשר בן יוסף ויהודה פרשת ויגש,  יהודה הוא בשם ב"ן, יוסף בשם מ"ה היחוד של שניהם בשם 

ע וזה נקרא מאבק בעשו.  התכלית השלמה של -שמע ישראל האות עין גדול שם ס"ג.  עליה לשם ס"ג קשור לפסוק

עם ישראל שלא לחזור לעולם יצירה לגן עדן על ידי חיצוניות עתיק על ידי משיח בן יוסף. התכלית של עם ישראל 

 לעלות בעולם של ס"ג ועולם ע"ב.  

ה לעולם יצירה.  בעולם יצירה השורש של אדם התגלות חיצוניות עתיק על ידי משיח בן יוסף ותחיית המתים עלי

וחוה תחיית המתים אדם נברא מהאדמה זרע אדם.  על ידי היחוד של זרע אדם וזרע בהמה מ"ה וב"ן השני 

משיחין יש התגלות פנימיות עתיק בעולם של ס"ג.  בעולם של ס"ג יש היחוד של שני משיחין על ידי משה רבינו 

על ידי משיח בן יוסף יש התגלות של עולם יצירה החזרת שער נון. התגלות  רעיא מהימנא כמבואר בזוהר. 

של היחוד של שני  גילויפנימיות עתיק משיח בן דוד ותחיית המתים של משה רבינו רעיא מהימנא באים ביחד וה

בספר של יחזקאל יהודה ויוסף בעולם ס"ג. עליהם משיחין שמדובר   
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על ידי זה יש שני עולמות שלמים עולם יצירה ועולם בריאה.  על העתיד של עולם עשיה יש לנו להתפלל שיהיה 

שלום בעולם ולא יהיה עוד מלחמות בעזרת ה'.  על זה כתוב בספר הזוהר בסוף פרשת ויקהל על סוף לבירורים 

אלפים שנה להעולם.   ששתוהתגלות תחיית המתים.  כתוב יש   

העגל נשארו העבודה של זרע אדם נפרדת מזרע בהמה מתנגדים זה לזה הסוד של המחלוקת בן יוסף אחרי חטא 

השני אורות המחברים זרע אדם והאחים.  חסידות והזוהר המכריע בינהם ועל ידי משיח בן דוד פנימיות עתיק.  

 וזרע בהמה היחוד של אורות התהו בכלים של תיקון אדם ולא אדם.

ם ויש רק לקבל משיח כמו שאמר הרבי בסוף חייו.  יש עבודת ה' כל יום בעולם עשיה אבל נגמרו כל הבירורי

ה הארץ דעה את ה'.  זה הישועה לבני מלאהכי  אמיתיהעיקר היום ותכלית השלמות לעלות לעבודת ה' של שלום 

 אדם בחבלי משיח. משיח בן דוד חי וקים כמבואר בזוהר.

נפש.   מסירותפים לתורה הדרך של תורה שבעל פה הדרך של אריך יש אפשרות לחשוב אחרת הדרך של אל

בדרך הזה לא מאמנים בתחיית המתים עד קץ האחרון והגאולה ומשיח יבוא ברגע אחד ולא בשלבים.  בדרך הזה  

יבוא בקץ משיח, קבלת התורה, ותחיית המתים ביחד. היום יש אפשרות לקבלת משיח בדרך של שלבים להם 

כשיו וסבלו מספיק.  ויש הדרך של עם קשי עורף מתנגדים למשיח עכשיו.  אלו ואלו דברי אלקים שרוצים משיח ע

 חיים.  

עדן  ןנים בתורה שבכתב שנמצא גיהדרך של מחכים למשיח עד קץ האחרון הדרך של זרע בהמה.  הם לא מאמ

רך של זרע אדם התכלית והעץ החיים רק בתורה שבעל פה ואסור לצאת מהדרך של תורה שבעל פה לעולם.  בהד

של משיח לחזור לאדם בגן עדן ושבת עונג של עתיק שער נון.  הדרך של הזוהר ייחוד זרע אדם וזרע בהמה מ"ה 

.             יחוד אדם ולא אדם וב"ן התגלות ס"ג וע"ב למעלה מהאור של גן עדן שנקרא רחל עליונה  

   

 בית ישראל ברכו את ה'
בהר סיני ה' עשה בית בעולם הזה שנקרא בית ישראל.  משה  רבינו נתן כל החוקים ומשפטים בשביל לבנות בית 

לה' בעולם הזה תורה ממשה מסיני.  עם ישראל בנה את הבית במקדש בירושלים עיר הקדש.  הבית של ה' 

מקדש אפילו בגלות.  הלעולם נמצא בירושלים במקום   

ן והעם גלו לבבל הם חזרו לארץ ישראל לבנות הבית שני שעמד ארבע מאות שנה. אחרי חורבן של בית ראשו

אחרי החורבן בית המקדש שני התפזרו את עם ישראל בכל העולם.  הם בנו בתי כנסיות ובתי מדרשות במקום 

ילדים.  בהבית המקדש וגם בתי ישראל ברוכים   

היסוד  תורה שבעל פהשאין לכל גוי. התורה העיקר כללי של עם ישראל להיות בית לה' בעולם הזה מה ההענין 

של בית ישראל בכל מקום.  עם ישראל שמר את התורה ומצות בכל הנסיעות בגלות ונשאר היום שארית פליטת 

ש בכל בית הכנסת וארון ספרים של הלכות הלכות.  ודישראל.  יש ספר תורה בארון הק  

העולם.  בכל דור יש חידושים ונשמות חדשות לחדש את העם חיים תחת האומות  יםהחיים בגלות לא היה פשוט

ן דיני תורה להדור שלהם לחזק את הארבע אמות של הלכה בכל דור.  וולד  

לחכמים ולדורות הקודמים. אפילו  יםחידושים לא ידוע מלאהאת הזוהר.  הזוהר היה  גילהלפני שמונה מאות שנה 

רוחניות שהיה בהדור והזמן ההחכמים לא הבינו כל הענינים כתוב בזוהר הם לקחו מהזוהר כדי לשפץ את המצב 

.  ל”האריזשהיה כל דור בירידה.  העיקר חידוש שעשה ליהדות בקשר להזוהר ופנימיות התורה על ידי   

כתב בדורו שלחן ערוך על נלה וטעמי מצות וכוונות למצות. גם כן חידושים מהזוהר השקפות הקב ףהוסי ל”האריז

ידי הרב יוסף קארו ע"ה.  לפני שעשה הרב יוסף קארו השלחן ערוך היה כבר הלכות מהראשונים בעיקר רמב"ם.  

עוד  וסדרו הלכות מהתורה בדרך שלחן ערוך.  אחרי הבית יוסף הישהרב יוסף קארו היה נחשב מהאחרונים 

ביא את הלכה לפועל ובדרך ברורה. ספרים לה  

שיפוצים ליהדות לבית ישראל לעזור לעם ישראל לשמור את התורה והמצות.   ועש ל”האריזהרב יוסף קארו ו

תנועה חדשה בעם  ההתחיל ל”האריזהזוהר היה גם כן קשר גדול לביאת המשיח והגאולה.  מאתים שנה אחרי 
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והבית יוסף  ל”האריזישראל בעל שם טוב וחסידות.  מה שעשה  ישראל להביא את המשיח והגאולה על ידי רבי

יהדות.  שניהם שמרו על היסוד של עם ישראל ובית ישראל תורה שבעל פה.  הם לא לשמירות היה נחשב כשיפוץ 

כוונות וחומרות למעשה המצות וגם דרך לימוד חדשה של לימוד הקבלה  ףרק הוסי ל”האריזעשו שלחן ערוך חדש ו

כתב על ידי הרש"ש ועוד מקובלים מפורשים לתורה נ ל”האריזלמדו גמרא ושלחן ערוך.  אחרי שכמו בקבוצות 

ומכוונים בדרך  ל”אריזברבים ומפורשים להבין את תורת  ל”אריז. היום יש ישיבות לקבלה שלומדים תורת ל”אריז

מוד הקבלה. התפלה ארוך סידור רש"ש .  בדרך הזה הם הוסיפו לעבודת ה' בדרך השלחן ערוך חומרות של לי

כמו שובבים. ל”האריזיותר.  כוונות הוסיפו אהבת ה' ויראת ה' בקיום המצות. יש עוד תיקונים שעשו   

וגם שיטה חדשה בענינים של משיח  ל”האריז המתוך הספר הזוהר היה חיזוקים לעם ישראל בכיוונים שעש

בשמונה עשרי שעשו אנשי כנסת הגדולה מקבץ  והגאולה.  השיטה של משיח והגאולה היה כבר חלק של הבקשות

נדחי עמו ישראל, בונה ירושלים, מצמיח קרן ישועה, ותחזנה.  החידושים על המשיח והגאולה בזוהר בקשר לביאת 

לעתיד.   גילהנשארו ל ל”האריזהמשיח   

רת מהגאולה אח תההחידושים בזוהר על ביאת משיח והגאולה.  הגאולה של הזוהר הי גילההבעל שם טוב בא ל

של רמב"ם לפי תורה שבעל פה. הזוהר היה מדבר על שני גאולות על הפסוק במגילת רות, על הגאולה ועל 

והרש"ש אין שער חמשים יובל  ל”האריזגאולה בשם יובל שער חמשים.  לפי  ףהתמורה."  בעיקר הזוהר הוסי

ים כולל פרצוף עתיק. בדרך תורה ועתיק מתוך המסגרת של תורה שבעל פה.  לפי רש"ש יש שתים עשרי פרצ

מקיימים חד עשרי פרצופים חסר פרצוף עתיק.  פרצוף עתיק קשור  ל”אריזומצות על ידי השלחן ערוך וכוונות 

 לגאולה בדרך יובל שער נון.

אחרי מנחה בשבת עולים נשמות ישראל לדרגה הגבוה ביותר בכל השבוע ובכל השנה רק עד אריך ולא שבזמן 

מוצאי שבת האורות חוזרים לחול עולמות בי"ע.  שבת בעולם אצילות.  זה הדרך של תורה ב.  מגיעים לעתיק

משה מסיני. המלך של ישראל הוא במקום של עתיק אבל לשבעל פה והשלחן ערוך הדרך של בית ישראל הלכה 

 כשהוא מת מחליפים המלך אחד מבניו.  אין עתיק בתורה שבעל פה רק סיגנון של עתיק.  

להחכמים שאסור להוסיף על התורה אפילו להוסיף עתיק  בעיהבזוהר יש עתיק בתורה שבעל פה אין עתיק.  זה 

יוצאים העבדים לחירות שכתוב עליו דרור לארץ.  אין שגאולה שער נון יובל.  יובל בתורה שייך לשנת החמשים 

יה אפשר להוסיף עתיק.  הוא עשה לא ה ל”האריזגאולה אחרת בתורה שבעל פה אלא משיעבוד מלכיות בלבד.  

.  תורה חדשה מאתי תצאשיפוץ ליהדות אבל הוא לא היה אפשר לבנות בית חדש לישראל ולעשות   

הגאון הוילנא היה נזהיר בלימוד הקבלה שלא לשנות את השלחן ערוך שלא לבנות בית חדש לישראל.  הוא למד 

הלך בדרך להביא את הגאולה ומשיח ולהוסיף עתיק  וזוהר.  הבעל שם טוב ל”אריזכל התורה של קבלה כולל 

שכתוב אסור להוסיף ולשנות ולבנות בית חדש.  הגאולה של הזוהר היה סותר את הגאולה של  תורה שבעל פהב

רמב"ם ותורה שבעל פה מחכים כן יום שיבוא ועד קץ האחרון לא יודעים משיח ודאי.  לפי שיטה הזה לפי רש"ש 

נשמתן ביחד לתחיית  הלבא בפעם אחת רגע אחת כמו שהיה במתן תורה שפרח הכותורת חכם הגאולה צרי

 מלאההמתים.  ברמב"ם יש שלבים חזקת משיח ואחרי משיח ודאי לפני בנין בית המקדש ובנין בית המקדש ו

כל יבוא בפעם אחת.  גם כן הרבי מחב"ד אמר באחד הה הספרדים תורש"ש שיט ל”אריזהארץ דעה את ה'.  לפי 

יחות שלו יש שני דרכים לגאולה בשלבים ובפעם אחת אלו ואלו דברי אלקים חיים.מהש  

הגאולה של הזוהר היה אחרת מהגאולה של תורה שבעל פה וגם כן לאו דווקא בפעם אחת. הגאולה של הזוהר 

את  הארץ דעת ה', והיה ה' למלך על כל הארץ שייך לדעת את ה'. לדעת מלאההיה קשור לקיום הנבואות של כי 

והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  המצוה  יוםה' יש מצוה בתורה וידעת ה

בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה.  בתורה שבעל פה כתוב הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו.  המצוה  אתהז

ם המצוה של וידעת ה' לעתיד לבא. של וידעת גם כתוב בתורה כמו כל המצות שבתורה שבעל פה נשארו את קיו

.תורה שבעל פהלעתיד אפילו יש מצוה וידעת ה' ב גילההאור הגנוז הסודות התורה היה ל  

הסודות התורה וכתבו ברמז על הסודות התורה בתהלים וכתובים.  הנביאים ידעו  ודוד המלך ושלמה המלך ידע

ומזמן הזה הנסתרות לה' ואור הגנוז היה אסור הסודות התורה. בזמן הבית המקדש שני לא היה עוד נביאים 

ידע הסודות של אור  ל”האריזהנסתרות לה' על ידי רשב"י בספר הזוהר.   גילה.  אחרי החורבן בית המקדש גילהל

התגלות עתיק. ל”האריזהגנוז אבל כתב רק החלק של אור הגנוז בלי להוסיף על תורה שבעל פה.  נשאר אחרי   
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די הבעל שם טוב. אחרי הבעל שם טוב היה ירידה ולא היה התגלות עתיק.  העיקר התגלות עתיק היה על י

עתיק רק בדרך רמזים.  בהתגלות עתיק יש שני חלקים  גילהל ותתלמידים המגיד והבעל תניא לא היה אפשר

עתיק פנימיות עתיק וחיצוניות עתיק.  בתורה של בית ישראל יש רק אפשרות להתגלות פנימיות עתיק.  פנימיות 

נפש הגאולה של רחל.  כתוב על רחל עקרת הבית של ישראל,  מסירותקשור לתורה שבעל פה הדרך של אריך 

א נפרדת מבעלה.  ינשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו.  כתוב בזוהר שה

את אור הגנוז היה לאלף שנים בלבד.  הגאולה של פנימיות עתיק באים בדרך צער. לפי הזוהר החרם שלא לגלות  

להוסיף שמחה ביהדות על ידי שירים וריקודים לימוד פנימיות התורה והזוהר.  בזוהר יש דרך הבעל שם טוב עשה 

של ייחוד אריך ועתיק תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  בזוהר יש שני משיחין כנגד שני  אמיתייובל ויש השמחה 

אור הגנוז על ידי  גילהדעות של עתיק ואריך.  הדעה של עתיך אסור להוסיף על תורה שבעל פה אפילו אחרי 

הכל לקיים את  הזוהר.  הזוהר יש הדרך לחבר את השני דעות עתיק ואריך קשור לרעיא מהימנא ופנימיות עתיק. 

ברגע  תהמצוה של וידעת היום לדעת את ה'.  אפילו אחרי התגלות יחוד ה' נשאר השאלה על הגאולה בפעם אח

ן. יהנשמת וכמו במתן תורה שפרח דאח  

 תיש שני יחודים רוחניים זכר ונקבה.  תורה שבעל פה נקראשעוד סתירה בין הזוהר ותורה שבעל פה בזוהר כתוב 

פה.  תורה שבכתב נקרא בזוהר תורה שבכתב כנגד ז"א ייחוד זכור.  ז"א במידת הרחמים.   מלכות תורה שבעל

מלכות זה במידת הדין.  הזוהר והקבלה יש כוח להוסיף דין או רחמים בחיים.  תורה שבעל פה מלכות בבחינת דין 

ף רחמים שמחה וגאולה לקח מהזוהר להוסיף דין וחומרה שכתוב קדש את עצמך במותר לך.  כדי להוסי ל”האריזו

. תורת חסידות של בעל שם טוב בונים בית יםחדש םכלי תורה חדשה מאתי תצאבתורה צריכים לבנות בית חדש 

המתנגדים. נו.  על זה היה התלונתורה חדשה מאתי תצאחדש   

וחאי כמו תפלות בקברי צדיקים, אומן בראש שנה, הילולא של בר י תורה שבעל פהחסידות הוסיפו רחמים על 

ומשה רבינו במירון, אמירת יחי אדוננו ונ,נח נחמ של משיחיסטים של חב"ד וברסלב, לימוד חסידות וקבלה, לימוד 

, בעלי מופת ישועות רוחניים, אור של התפשטות הגשמיות בתפלה, ים”אדמורהזוהר, ריקוד ניגון ושיר, טישים אצל 

שוטה מצוה גדולה להיות בשמחה, התבודדות, מסוה רבה, שמחה כפ אמושיתכלת בציצית, שני זוגי תפילין וש

משה.  עדיין אור הגאולה חסר עד שיתגלה משיח בן יוסף ותחיית המתים ובית המקדש השלישי ולחבר השני 

 משיחין עתיק ואריך בב"א.

 בירורים ויחודים
יש שני דרכים בעבודת ה' שהם בירורים ויחודים.  בירורים כנגד אתכפיא ויחודים כנגד אתהפכה.  כל זמן שעם 

 ישראל נמצא בגלות העבודת ה' בדרך בירורים.  שעם ישראל יוצאים מגלות העבודת ה' ייחודים.  

בודה של יחודים כולל כל בעבודה של בירורים יש עם ישראל לבד ואין קדושה רק בעם ישראל והתורה.  אבל ע

 כל עלמין, יחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד. מלאהעולם סובב כל עלמין מ

אנחנו מחכים למשיח כל יום שיבוא.  כל זמן שאנחנו חושבים על משיח בצד אחד של רחל גואל ישראל הכל 

מייחדים על ידי משה רבינו.  בירורים ואין ייחודים.  בעבודת בירורים יש משיח אחד אבל בייחודים יש שני משיח ש

את שמים ואת הארץ.   יםתורה שבכתב יש שני דעות שני משיחבבתורה שבעל פה העבודה רק בירורים משא"כ 

 ברוחניות יש יחוד של רחמים ודין.  

במצוה וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים יש לדעת היחוד השמות של ה' ואלקים הסוד הדעת.  דוקא 

זוהר מביא את הסוד הייחוד.  בספר הזוהר יש גם בירורים וגם יחודים אתכפיא ואתהפכה.  אבל בספרי בספר ה

חסידות חב"ד בהכנה למצוה של וידעת ולא הקיום של המצוה.  גם כן  ל”אריזיש רק בירורים.  ספרי  ל”אריז

יש בירורים ועדיין אין גאולה.  חסידות חב"ד הכנה לקיום המצוה של וידעת יחוד הפכים  ל”אריזשהולכים בדרך של 

 דין ורחמים.  

בדרך של לימוד חסידות חב"ד מגיעים להתגלות פנימיות עתיק בדרך לייחוד של ה' ואלקים אבל גם כן יש חיצוניות 

 ושבים.  הרבה אנשים חמו עתיק לקבל שני משיחין ביחד ולא רק משיח בן דוד כ
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אין עוד.  בדרך מתחת יש במשיח אחד לבד סכנה של עבודה זרה.  רק ה' הוא אחד בשמים ממעל ועל הארץ 

בירורים יגיעו להתגלות משיח בן דוד בזוהר פנימיות עתיק אבל זה עדיין חסר בלי החלק השני של חיצוניות עתיק.  

 ידי זה יש יחוד שלם.   רחל הדרך של פנימיות עתיק אבל צריכים ליחד רחל ולאה ועל

התכלית השלמה של הזוהר יחוד ה' ובדרך הזה לא צריך מלחמות.  אבל כל זמן שעושים העיקר בירורים ולא  

 ייחודים יש מלחמות לא עלינו.  ב

של חסידות בעל שם טוב.  אם יצאו מהדרך הזוהר  אמיתיה' ירחם שיהיה עם ישראל ללכת בדרך הזוהר הדרך 

  קבל את הגאולה שלמה ברחמים.יחזרו בתשובה ול

שיח אומר עכשיו  נגמרו בירורים.  הוא אמר לתלות שלטים בכל ארץ ישראל שהוא אומר ללמוד מהרבי מלך ה

הזוהר.  הגיע הזמן לקבלת משיח בדרך הזוהר.  יהודים מקבלים משיח בן דוד פנימיות עתיק ועל ידי זה הם 

 ל בפנימיות.יוצאים מגלות הנפש ייחוד של שני משיחין הכ

בל הכל בגאולה ובשמחה.  לעשות דירה בתחתונים בדרך תורה ומצות אכדי יש עוד עבודה לעשות בעולם הזה 

צדק אמר באור התורה פרשת ויגש על הייחוד של יוסף ויהודה שמסיימים בעולם הס"ג שיש לא רק  חהרבי הצמ

 בירורים אבל גם כן ייוחודים.  

תינו לצום על הצרות שהיה לעם ישראל ביום הזה.  יש עוד צרות כל יום ויום.  היום עשרה בטבת שיש מנהג אבו

לחסרון באמונה בהתורה ומשיח  כיםשיישיח עולם כמנהגו נוהג.  אבל יש צרות משעל זה אמר הרמב"ם על ימות ה

 יום על ידי לימוד פנימיות התורה.הלהיות  כיםשלא צרי

ן כנגד המקדש יבוא מן השמים ולא בדרך מלחמה. יש יהודים שעדייעל הבית המקדש הזוהר כבר אמר עלינו בית 

 בזוהר.   גילהאור הגנוז כבר שהתגלות האור הגנוז אפילו 

  

בשלח פרעה –א אל פרעה ב  
שלמה על ידי שני דעות.  משה רבינו הצדיק השלח פרעה קשור לאות "ב" שהגאולה -א אל פרעה, ב-הסוד של ב

ס בפרעה ועם ישראל השני דעות שהם דעת תחתון ודעת עליון חיצוניות האמת רצה הגאולה שלמה להכני

צריכים עשרה מכות וקריאת ים סוף מרומז לאות "ב" של בא אל פרעה ואות  וופנימיות עתיק. כדי לעשות את זה הי

 "ב" של בשלח פרעה.  

עות מרומז באות "ב" ח להביא את הגאולה שלמה בקבלת התורה בהר סיני התורה כולל שני דימשה רבינו הצל

בי"ג מידות הרחמים ה' ה'  יםשל בראשית ברא אלקים סופי תיבות אמת.  אמת כולל שני דעות.  השני דעות נמצא

 אל רחום וחנון פעמים שם ה' ובלוחות ראשונות 

ן של עם ישראל מהכוח של תורת ה' בשני דעות כולל רחמים ודין ביחד.  החטא תמוזיה הבזמן מתן תורה פסק

לעשות את התיקון גאולה שלמה עוד פעם בדרך אחרת שצריך ן והיה משה רבינו תר את זיהומיחזההעגל 

 מתחילים בלוחות השניות.  

גלים המילה שלח בלי בלוחות השניות היה רק דעה אחד לא כמו הלוחות הראשונות.  משה רבינו שלח את המר

כתוב בשלח או בא אל פרעה.  המרגלים נכשלו בשליחות של משה רבינו ומשה רבינו היה ש"ב" לא כמו קודם 

תשא.  השליחות של עם  ימתפלל בשביל עם ישראל במידות הרחמים בשם ה' אחד לא כמידות הרחמים בפרשת כ

המדבר לא נכנסו לארץ ונשארו במדבר שהם  כנס בארץ ישראל בתורה של דעה אחד.  הדורנישראל השתנה ל

היה כבר קבלו את התורה שיש שני דעות בהר סיני.  הילדים שלהם נכנסו בארץ ישראל בדעה אחד של הלוחות 

 שניות.

השלמה לכל התורה נשאר במדבר ויתגלה לעתיד.  עם  השניהבתורה של דעה אחד האור הגנוז שיש הדעה 

שראל בדעה אחד וכתוב הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו.  ישראל עשה את המלכות ה' בארץ י  
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תורת אמת יש שני דעות. האמת ה' לעולם וקיים לעד.  אבל כתוב בתורה שיש רק דעה אחד אין בזה קיום לעולם. 

אסור לשנות את התורה. לא היה אפשרות להכניס את האור הגנוז בתורה של הלוחות השניות שהיה שבתורה 

נגלות לנו.  כדי להוסיף האור ההתורה להוסיף על התורה האור הגנוז.  כתוב הנסתרות לה' ו אסור לשנות את

הגנוז על התורה מתנגדת לאור הגנוז שכתוב אסור להוסיף, הקדוש ב"ה הביא את האור הגנוז על ידי נביאים 

רה אחרת מהתורה ודת אחרות.  באור של תורה שבעל פה הנביאים הם נקראים נביאי שקר שהם למדו תו יםאחר

אחרות  ותבדת תשקבלנו על ידי קבלת עול "נעשה".  על ידי זה יש בעולם החלק של התורה של אור הגנוז מפוזר

 מיהדות.

בעולם דת יהודי.  דת נוצרי נקרא  אמיתיבעיקר הפירוש על ידי רמב"ם יש רק דת אחד  תורה שבעל פהבאור של 

התורה השתנה כנגד תורת משה.  שסלם אומרים איעבודה זרה שהם משתחוים לפסל שהם קוראים משיח.  דת 

יש עוד סוגים של דת בעולם בעיקר במזרח העולם שיש גם כן דרכים מוזרים בעבודת ה' מדיטציה, ושיטה דומה 

 לנוצרות שהמנהיג נחשב כמו אלקים.  

כולל כל הדעות רוחניות לפני חטא העגל.  אבל אנחנו כבר אחרי חטא העגל והדרך השתנה.  דעה רבינו היה משה 

בזוהר תורה בכתב התורה של ז"א זכר.  יש גם כן בתורה שבכתב  תאבל משה רבינו נתן לנו תורת אמת שנקרא

ותורה של מלכות נקרא תורת בזוהר תורה של מלכות נקבה.  היחוד של תורה של ז"א  תתורה שבעל פה שנקרא

עם ישראל כבר יש הדרך שלהם בדעה אחד וחיים כל יום לאמת כולל השני דעות שהיה בלוחות ראשונות.  אבל 

ויום בדרך הזה.  אפילו שיש עם ישראל להבין את הסודות התורה אין להם אפשרות לשנות את הדרך.  עם ישראל 

.  ל”אריזבזוהר וספרי  ורשהששד ל ידי חסידות חב"עמבינים את הסודות התורה   

לעם ישראל במדרגה של ס"ג.  ס"ג  תורה חדשה מאתי תצאכתוב בחסידות חב"ד בעיקר על ידי הצמח צדק שיש 

תוך ס"ג יש אור הגנוז.  היחוד של השמות מכולל תורה שבכתב ותורה שבעל פה.   63שם השם במלוי במספר 

מרומז בפסוק של שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.  כדי  52 ושם ב"ן שם ה' במספר 45ב"ן שם השם במספר 

רומז באות "עין" גדולה של שמע.  עין כנגד השבעים אומות ולהגיע לשם ה' שלם כולל מ"ה וב"ן יש מאבק בעשו 

האור הגנוז בהם.   בהםהעולם שמפוזר   

השבירה של שכתוב  ל”אריזבשם ס"ג יש שלום בעולם.  יש בשם ס"ג גם כן שם ב"ן הדרך של עם ישראל.  בספרי 

הכלים של תהו היה בשם ס"ג.  בשם ס"ג היה שלום לפני השבירה.  שם ס"ג כנגד עולם בריאה.  בעולמות יצירה 

א ובעולם עשיה הדעה של מלכות.  חברים.  בעולם יצירה יש הדעה של ז"תועולם עשיה יש מחלוקת והם לא מ

 העבודה של לעתיד לחבר את השני דעות מ"ה וב"ן.  

אחרי שבירת הלוחות ראשונות התחילו הדרך של עבודת ה' של שם ב"ן על ידי עם ישראל בארץ ישראל הדרך של 

לא שייך לעם  יםראחרי חורבן בית המקדש על ידי נביאים אח גילההנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו.  אור הגנוז 

ישראל אבל מושרש בתורת משה.  לפי תורה שבעל פה אסור לעם ישראל לקבל מהם האור הגנוז המפוזרת.  אבל 

 בלי האור הגנוז אי אפשר להגיע לשלמות.  

עם ישראל יש הבנה והשגה ל"  הנותיך חוצייפוצו מעישכאתי מר "כ אמיתיהבעל שם טוב קבל עצה ממלך המשיח 

תוך בובעיקר על ידי חסידות חב"ד. אבל עצם הענין של אור הגנוז נמצא  ל”אריזדרך הזוהר וספרי באור הגנוז ב

הקליפות.  בדרך של קירוב נפשות אפשר לקבץ הניצוצות של אור הגנוז המפוזר בין הגוים.  יש סכנה לעם ישראל 

לא להכניס את הרחוקים פחת. הדרך של תורה שבעל פה היה שסרים לישראל כקשים גבקירוב נפשות שכתוב, 

שאר בגלות.  הבקהל ה' שיש מתוכם ממזרים ודעות שונות.  יש בזה פרשת דרכים להביא משיח ול  

סו את הרחוקים בקהל ה' וגם כן על יכנהאת השליחות בשביל עם ישראל להביא את המשיח ו החסידות חב"ד לקח

שות לעשות שנוי בדרך התורה ולקרב רחוקים ידי חסידות ברסלב ועוד ארגונים שעוסקים בקירוב רחוקים.  הר

רים לעתיד לבא.  וגענו לימות המשיח שכתוב אפילו מותר לקרב ממזרים שהם טהההיום ש  

על ידי זה יש שני דרכים בעבודת ה' בעם ישראל היום הדרך מקורי של יהדות ב"ן והדרך החדש ס"ג.  הדרך 

ק בתורה של ארבע אמות של הלכה שהם הפוסקים, שהולכים שלא לשנות את התורה של "בן"  יש בהם החל

ורבנים.  אבל צריכים לדעת שיש היום שני תורות גם כן של שם ס"ג אבל בתורה של שם ס"ג אין בזה דרך עדיין 

. היום יש לחשוב לא רק על הלוחות שניות גם על הלוחות ראשונות.  להיות פוסק תורה חדשה מאתי תצאאין 
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הלכה רק להבין הדרך החדשה שמתחילים הם כן תורה חסידות לא בשביל לשנות את בהלכה היום חשוב לדעת ג

 לפתוח היום. 

להם מוח פתוח, ולחפש את האמת. יש הארבע אמות של  יהיההרבי מחב"ד נותן שני עצות לחסידיו בדור החדש ש

 הלכה ויש היום התגלות אור הגנוז. בסוף רק האמת יתקיים.

   

ית, גאולת עם ישראל, גאולה ציוניגאולה פרטית, גאולה כלל  
ותים בליל פסח ארבע לשונות ששתיש ארבע גאולות כנגד ארבע לשונות של גאולה שהם כנגד הארבע כוסות יין 

 של גאולה.

גאולה ציוני הגאולה בכוח בחיל במלחמה בכיבוש הארץ וכל העולם.  הנביא אמר לא בחיל, לא בכוח כי אם ברוחי 

"ם, ואם במין שאפשר לצאת משעיבוד מלכיות בלי חיל וכוח.  על הגאולה הציוני כתוב ברמאמר ה'.  אבל קשה להא

יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כמו דוד אביו, וכפי תורה בכתב ותורה שבעל פה, ויכוף כל ישראל 

דובר ברמב"ם בלי כוח לילך בה וחזק בדקה, וילחם מלחמות ה'. קשה להאמין שיש אפשרות לקיים כל הפרטים שמ

גרום תשניה וכל מלחמה היום עולם הוחיל.  לא נראה שיש עצה לדרך חיל וכוח בעולם הזה אחרי מלחמת 

לכל בני אדם ויגרום אלא השמדת של כל העולם לא עלינו. ההולך ברמב"ם כפשוטה יש סכנה לא רק לעם ישראל 

יהודי אבל בצד שני יש בזה טיפשות.גוג ומגוג פעם שניה. הגאולה ציוני בצד אחד יש גאוה   

בוא בלי מלחמות בדרך רוחניות לא בחיל ולא בכוח תיש גאולה יותר פרקטי גאולה של הזוהר.  הגאולה של הזוהר 

, גאולה כללית כולל כל העולם, וגאולת עם תשלשה חלקים גאולה פרטילכי אם ברוחי.  הגאולה של הזוהר מחולק 

הנביאים ישעיהו, יחזקאל, וירמיהו הגאולות של הזוהר ולא הגאולה ציוני הנ"ל.   ישראל.  כנראה הגאולה שאמרו

איך יש הבדל כל כך גדול בן הגאולה שאמרו הנביאים כולל זכריהו והגאולה של רמב"ם בהלכות מלכים?  הגאולה 

ולה של היה מוחלפת והגאולה כי אם ברוחי הגאתשל רמב"ם בהלכות מלכים בדרך תורה שבעל פה תורה שלא 

 תורה שבכתב.

תורה שבעל פה התורה לעם ישראל בלבד ומשפטים בל ידעום.  בתורה שבעל פה יש דעה אחד ובתורה שבעל 

ודרך  תורה חדשה מאתי תצאפה כבשו את ארץ ישראל ועשו את מלכות דוד והבית המקדש. הנביאים אמרו על 

ל קשה להגיד בתורה שבעל פה.  הגאולה להגאולה לא בחיל ולא כוח שיש אפשרות להגיד כתורה שבכתב אב

הציוני רק אחד מארבע גאולות בתורה שבכתב הגאולה של תורה שבעל פה.  יש עוד שלשה גאולות בתורה 

 שבכתב.

הגאולה של לדעת את ה' בדרך חכמה בינה ודעת הגאולה בדרך לימוד הזוהר, ולימוד חסידות  תגאולה פרטי

רק בדרך לימוד ספרי  תש משיח בכל דור.  אי אפשר להגיע לגאולה פרטיבהתקשרות לצדיקים הרבי מחב"ד אמר י

בדרך הצדיק האמת  תפרטיהחסידות וקבלה בלי התקשרות לצדיקים.  יש הבדל בן למדן וצדיק האמת.  הגאולה 

הם ובקבריהם צדיקים במיתתם קרואים ילאבדרך התקשרות לצדיקים לימוד הספרים של הצדיקי אמת והתקשרות 

נים יזה לא הדרך של תורה שבעל פה זה דרך חדשה של חסידות. המתנגדים לחסידות הם הציונים שמאמ חיים. 

 רק בהגאולה של תורה שבעל פה כמבואר ברמב"ם הלכות מלכים ולא לפי הנביאים.

גאולה כללית קשור להפסוק בתורה " שמע ישראל ופירש רש"י על הפסוק, עתה ולא אלקי העובדי כוכבים, הוא 

ד להיות ה' אחד, שנאמר, כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה'.   ונאמר, ביום ההוא יהיה ה' עתי

בתהלים ק"ב, בהקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבד את ה'. באחד ושמו אחד"  גם כתו  

אה ל תאמר בשער כוונות, בחג הסוכות וכל הזמן מראש השנה עד סוף סוכות הדדגה רוחני שנקרא ל”האריז

בחינת רחל. בשמיני עצרת כתוב לשון "לכם" לכם ולא לאומות העולם לישראל לבד.   תושמיני עצרת הדרגה רוחני

בים את השבעים פרים כנגד האומות העולם וכל החג גאולה של לאה גאולה כללית.  אחרי יבחג הסוכות מקר

ולה כללית וגאולת עם ישראל בתורה תיקון של לאה יש שמיני עצרת גאולה לעם ישראל פרטית.  יש גאהשנגמר 

.  הגאולה של עם ישראל בעולם אצילות והגאולה כללית בעולמות ל”האריזשבכתב ותורה שבעל פה כמבואר 

 בי"ע.  
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בפנימיות התורה יש ארבע גאולות כנגד הארבע לשונות של גאולה.  אחד כבר קיים בדרך יהושוע ודוד המלך 

מים היום על ידי לימוד פנימיות התורה וחסידות.  אבל גם כן בפנימיות בכיבוש הארץ.  השלשה גאולות מקיי

כוח על ידי לימוד התורה וקיים בהתורה יש לקיים הגאולה הציוני בחג הפסח עד חג השבועות בדרך לא בחיל ולא 

.  הארץ דעת ה' מלאהאמר חג הפסח גאולה של כוח פנימי אמונה פשוטה וסוכות כי  ל”האריז.  םהמצות כפשוט

 יש שני תקופות של גאולה כל שנה בניסן ובתשרי.  

ללית, גאולת עם ישראל, ו, גאולה כתתורה שבכתב הנבואה של משה רבינו ע"ה כולל ארבע גאולות גאולה פרטי

יש רק גאולה אחד גאולה ציוני.  אין דרך של גאולה בכוח כמו פעם.שוגאולה ציוני.  טועים בני השכלה להגיד   

 

 

בפנים ובחוץאין סוף   
א”שליטמכתב להרב מורגנשטרן,   

 על מה שכתבת בהחוברת פרשת פנחס על אין סוף בקשר לספר פרדס רימונים וספרי חב"ד:

את עצמו בתחתונים.   גילהשיש לנו מצוה לדעת שם ה' לקטן ולגדול.  הקב"ה רוצה ל 31הנביא ירמיהו אמר בפרק 

של אין סוף ב"ה.  התגלות הקבלה על ידי אליהו הנביא היה התגלות של ה'    גילוישל ה' בהר סיני היה  גילויה

בפתח אליהו, הסדר הספירות כתר חכמה ובינה.  ה' ושמו אחד.  התגלות שם ה' יקוק בתורה זה השם של אור אין 

יקוק אנחנו סוף.  כתוב לית לך שם ידוע להגיד שהשם ה' יקוק רק האורה של שם ה' של עצמות אבל על ידי שם ה' 

 קרבים לאור אין סןף.  תמ

אור אין סוף אין שם ואין ספירות בדרך הזה אי אפשר להתקרב לה' וכמה שאתה מקרב אתה שלשאומרים  אלול

עדיין רחוק.  זה הסוד של שם ה' בצמצום כפשוטה.  בצמצום שלא כפשוטה כמו שלומדו החסידים ה' ושמו אחד.  

זמן יותר.  שני שיטות של צמצום אמת קרוב ורחוק אהבה ויראה.  ראשית השלומדים קבלה אתה מתקרב לה' כל 

. הדרך הזה אין חכמה יראת ה' ומתחילים בהשיטה של צמצום כפשוטה.  אבל בדרך הזה ה' נמצא בחוץ בדרך

 .  אור אין סוף אהבה פנים בעשר ספירות שם יקוקאור של .  הדרך השני הדרך של אין סוף הדרך של יראה

ת על הדרך של תפלה של בעל שם טוב בהתפשטות הגשמיות בלב רק על ידי זה אפשר להתקרב לה' מה שאמר

בדרך תפלה מאהבה. הדרך תפלה בשמות ברש"ש אתה נמצא כל זמן בעולם עשיה אפילו שאתה מכוון על כל 

ה בלב נשבר העולמות ועולם עשיה.  על זה כתוב "עת לעשות לה' הפרו תורתך" הדרך להתקרב לה'  על ידי תפל

ולא על ידי מוחין.  עת לעשות לה' בלב הפרו תורתך להתפשט משכל במוח חכמה בינה ודעת.  זה בדרך רצוא 

 אבל בשוב אפשר לכוון בשכל חכמה בינה ודעת על כוונות רש"ש.  זה הדרך של חסידים. 

סף וגאולה כללי על ידי הרבי בענין של הגאולה ומשיח גם כן יש פנים וחוץ.  יש גאולה פרטי על ידי משיח בן יו

מחב"ד משיח בן דוד.  יש משיח בכל העולמות. בעשיה מחכים כל יום שיבוא. יצירה משיח בן יוסף. בריאה שני 

.  יש גם כן רבי נחמן בעולם אצילות והענין שלו שהוא א”שליטמשיחים ביחד. אצילות משיח בן דוד הרבי מחב"ד 

ם פשוטים ולעלות את הנשמות שלהם לעולם אצילות.  איפה הבית עולמות תחתונים להתקרב יהודיליורד 

 המקדש?  משיח בן דוד הרבי מחב"ד עכשיו באמצע לבנות הבית המקדש בעולם אצילות. 

גאולה פרטי על ידי משיח בן יוסף. גאולה כללי על ידי משיח בן דוד.  יש שני משיח שהם ארבע בפנים ובחוץ 

 ין.  כל עלמ מלאהבסובב כל עלמין ומ

 

 דוד מיכל וקסלמן 

אור קדושה -אור נוגה   
יש אור קדושה ויש אור נוגה.  יש עם ישראל ויש העולם.  התורה נתנה לעם ישראל לעשות דירה בתחתונים לה' 

 יתברך.  יש לעם ישראל תרי"ג מצות.  יש לאומות העולם שבע מצות בני נוח.
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בקדושה.  אפילו אכילה ושתיה יש מצוה לברך  הלוהודים כבקדושה.  החיים של י הלוהעבודת ה' של עם ישראל כ

לפני ואחרי אכילה ושתיה. יש מצוה לברך שבע ברכות לקדש אשה בדרך חופה וקידושין.  כל הקשרים של איש 

 ואשה ליהודים צריכים להיות בדרך טהרת המשפחה.

, חצות, נץ החמה, שקיעה, צאת ביהדות יש זמנים שבת, חגים, ראש חודש, ימי החול, ימי הבוקר וימי הלילה

יתברך בתחתונים.  המצות נתנו לעם ה' הכוכבים היהודים מקדשים את הזמנים הכל חלק של לעשות דירה ל

מצות לא תעשה.  365מצות עשה  248ישראל ולא עשה כן לכל גוי. כל החגים של יהודי צריך להיות בקדושה. יש   

כמו דת של  תה.  אין להם קדושה כמו יהודי.  הדת של הגוים לא נחשבלגוים יש להם השבע מצות בני נוח ואור נוג

 יהודי.  אין להם קדושה אבל יש להם נוגה אור. הם מקדשים את האור נוגה.

העבודה של האומות העולם לעשות שלום בעולם.   העבודה של עם ישראל לעשות דירה בתחתונים על ידי התורה 

ות. ולקדש העולם על ידי קיום תורה ומצ  

הזוהר הקדוש  יש חשיבות גם לעבודה של עם ישראל לעשות דירה בתחתונים בדרך התורה וגם חשיבות לעבודה 

שלום כללי ופרטי חשובים גם מתוך בני ישראל וגם מתוך יש לעשות שלום בעולם.  הזוהר כנגד מלחמה.  בזוהר 

היחיד.  ברשות הרבים העיקר שלום.  העולם.  העולם נחשב בהזוהר כרשות הרבים ומקום של עם ישראל רשות

 ברשות היחיד שלום וגם קדושה.

לחשוב רק על עם ישראל והעולם לא חשוב  ל”אריזיש שיטה בעם ישראל לפי תורה שבעל פה ולפי קבלה של 

זוהר שניהם חשובים גם שלום העולם וגם שלום על ישראל.  על פי ונחשב כגולם בלי נשמה.  אבל   

 ךחוד תחתון.  יחוד תחתון שייילעשות שלום בעולם וגם בישראל.  יש שני יחודים יחוד עליון ובזוהר יש עבודה גם 

 למלכותו יתברך בתחתונים לקדש ה' על ידי תורה ומצות. יחוד עליון כולל שלום עולמי וגם שלום בישראל.  

.  בשכינה עליון ה' נמצא רשות היחיד.  יש שכינה עליון ושכינה תחתוןלשלום כללי גם שייך לרשות הרבים וגם 

נמצאים יהודים בבית הכנסת ובית המדרש יותר מכל. שדרך של אין עוד מלבדו.  בשכינה תחתון ה' נמצא איפה ב  

התגלות של החשיבות של אור נוגה על ידי נביא יחזקאל בפרק א קשור למרכבה עליונה רצוא ושוב.  רצוא קשור 

ולם התהו אור נוגה שייך לשלום וגם שייך לבריאות הנפש ושמחה. לעולם התהו סובב כל עלמין והטוב שיש בע

האור מקיף בעולם התהו קשור לאור התחייה ואדם וחוה לפני החטא.  רק אחרי החטא עץ הדעת התחילו הענין 

של לעשות דירה בתחתונים בדרך תורה ומצות.  בגן עדן עדיין לא היה חשיבות לעץ הדעת טוב ורע ולימוד הלכה 

והיתר.  איסור   

אלפים שנה השתנה.  אנחנו בשלב האחרון של העולם וכבר יש פחות חשיבות לבירורים ויותר  ששתהעולם מתוך 

חשיבות ליחודים.  העבודה של עם ישראל כל זמן היה בירורים בדרך תורה ומצות.  לא היה לעם ישראל לחשוב 

עם ישראל היה מלכות נפרדת מכל העולם.  ל.  על העולם כלל  רק על החלק של עול מלכות שנתנו לנו בהר סיני

ברוך שם  –משא"כ היום הגיע הזמן לקבל משיח ולחבר יחוד עליון ויחוד תחתון שנקרא בזוהר שמע ישראל 

 כבוד.  

שני עולמות תחתון ועליון שנקרא ספר  תחברתשמ תורה חדשה מאתי תצאהיום האור נוגה גם חשוב.  יש לנו 

הזוהר. יש לא רק אמונה בנצחיות של נשמות יש גם כן אור של תחיית המתים.  גן עדן המקום של נשמות של 

ורננו שוכני עפר.  יש גם כן בגן עדן נשמות אחרי תחיית המתים והנשמה של דוד המלך  הקיצו צדיקים לפני תחייה 

חיית תבפרק ז של שער גילגולים שאין לו חלק ב ל”האריזמה של דוד המלך אמר ע"ה שלא מת לגמרי.  על הנש

 המתים על הפסוק בתהלים שהוא אומר, "אין ישועתך לי באלקים סלה.  אבל בגן עדן אין מיתה משא"כ עולם הזה.

, עולם עולם הזה עולם שיש בו מיתה ויש בו בירורים טוב ורע, עולם יצירה גן עדן יםחולקתהארבע עולמות מ

בראשית ברא אלקים סופי תיבות  ,בראשיתפסוק הבריאה שיש רק תחיית המתים קשור לאות אלף ואות בית של 

 אמת, ועולם אצילות רחל גדולה התגלות רחל גדולה בשמיני עצרת.
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הגאולה ראשונה בפסח.  הגאולה אחרונה בסוכות.  באמצע יש קבלת התורה וחטא העגל.  הגאולה של פסח 

לעם ישראל ומשפטים בל ידעום.  הגאולה של סוכות בלאה ורחל כולל השבעים פרים של אומות ברחל רק 

 העולם. 

ות רחל ולאה. הבתורת משה רבינו יש אור של קדושה ואור של נוגה כנגד האמ  

     

 

 דעת עליון ודעת תחתון
אספקלריא המאירה  ל דעות ה' בספר שמואל.  השני דעות נקראים פעמים דעת עליון דעת תחתון-כתוב א

מאירה.  בדעת עליון בדעת תחתון יש יחוד עליון ויחוד תחתון כנגד שמע ישראל וברוך שם  הואספקלריא שאינ

יחוד של שניהם קוראים יחוד לכבוד. יש דעת עליון שעומד לבד ודעת תחתון שעומד לבד ויש היחוד של שניהם.  

קוק, דעת תחתון היחוד של אדנ"י יקוק, היחוד של שניהם שלם.  בשמות הקדושים דעת עליון היחוד של אקיק י

 יקוק אלקים.  אלקים גמטריא אקיק אדנ"י.  

שנה לחיים של דוד המלך. אדם הוא דעת עליון ודוד  70לפי הזוהר השני רשויות הם אדם ודוד המלך.  אדם נתן 

המלך דעת תחתון.  אדם הוא המלך עליון ודוד המלך המלך תחתון. בזוהר התורה מחולקת בשני דעות דעת עליון 

ורה בכתב כולל שני דעות כנגד "את ודעת תחתון.  תורה שבעל פה דעת תחתון ותורה שבכתב דעת עליון.  ת

 ראשית.  בקבלה דעת תחתון נקרא מלכות ודעת עליון ז"א.  -השמים ואת הארץ" בראשית ב

יח בן דוד דעת תחתון.  משה רבינו הוא שגם כן משיח והגאולה מחולק לשני משיחין משיח בן יוסף דעת עליון מ

 ות עליון ותחתון.מאחד שניהם כמו האות אלף הקו האמצע מחבר השני נקוד

בדעת תחתון יש גם דעת עליון אבל דעת עליון מכוסה.  בדעת עליון דעת תחתון מכוסה.  על זה כתוב בזוהר על 

פרשת ויגש אליו יהודה: יהודה מלך התחתון יוסף המלך העליון.  משיח בן דוד לא מכיר משיח בן יוסף בהפסוק 

 שני משיחין כאחד.   ך עד הזמן הגאולה משיח בן דויד כולליפולהאכן 

נפש בבחינת עבד אריך.  בדעת עליון יש גאולה ויובל  מסירותבדעת תחתון מחכים למשיח אבל העיקר עבודת ה' ב

בבחינת בן חורין אין עוד מלבדו.  העיקר דעת עליון שכתוב בתורה וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים 

.  דעת עליון נקרא אור הגנוז.  אבל צריכים לעשות הכלים לקבלת דעת בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד דעת עליון

ות והם לא ויעליון על ידי דעת תחתון.  דעת עליון ודעת תחתון הם שני דרכים בעבודת ה' נפרדים.  הם שני רש

 מחברים רק בספירת הדעת. בקו האמצע

התפארת. תפארת מחולק לשלשה פרקים.  בדעת עליון יש פנימי ומקיף.  המקיף ספירת הבינה.  הפנימי ספירת 

הפרק העליון דעת עליון מחובר לבינה.  השני פרקים תחתונים הם שייכים לדעת תחתון מקושרים ליסוד ומלכות. 

ת תחתון.  עפרק אחד קשור למשה רבינו ע"ה. הפרק תחתון לרבינו הקדוש נ,נח,נחמ,נחמן משיח בן יוסף בד

וד ומלכות ועולים ברדל"א אשת חיל עטרת בעלה.  הענין של יובל שייך לבינה סלמשיח בן דוד בדעת תחתון קשור י

ות רחל ולאה.  רחל מהחזה ולמטה דעת הדעת עליון שער חמשים עתיק. גם כן אפשר להבין דעת עליון בדרך האמ

 תחתון ולאה מהחזה ולמעלה דעת עליון. 

ון.  אבל דעת עליון ותחתון גם עומדים לבד ד ה' ואלקים יחוד של דעת עליון ודעת תחתוחהתכלית השלמות י

ת תחתון רוצים עבנסירה לפני הגאולה.  בדרך הזה יש אפשרות להגיד משיח עוד לא הגיע עד זמן האחרון.  ד

להגיד שיש רק דרך אחד צד אחד של קדושה.  אבל באור החסידות ואור הזוהר גם דעת עליון וגם דעת תחתון 

 קדושים.

דול מאד שאפשר לטעות ולהגיד שהוא אור אין סוף.  אבל בדעת תחתון רואים האור העליון בדעת עליון יש אור ג

 בספירת הבינה ולא באין סוף.  

כלל, העילות העילות.  ךהעצמות אין סוף כולל דעת תחתון ודעת עליון והיחוד של שניהם, לית מחשבה תפיסה ב

 ליהו. אה כמבואר בפתח יעלית לך שם יד
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 מסוה משהסוד 
 ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה.  

 ר פני היום ההוא.  יפני משה כפני החמה.  כתוב שמש ומגן ה' אלקים.  כתוב ואנכי הסתר אסת

משה קבל את התורה מסיני ומסרה ליהושוע. יהושוע קבל תורה שבעל פה הלכות ללמוד את עם ישראל לכל 

שוע ללבנה.  על דרך הזה תורה שבכתב נחשב לחמה ותורה משה רבינו היה דומה לחמה ויהושהדורות.  כתוב 

 שבעל פה לבנה.  בתורה שבכתב כתוב את שם ה' יקוק.  תורה שבעל פה בבחינת אדנ"י.  

ראיו.  בזוהר תורה שבעל פה נקרא נגלה ותורה שבכתב נסתר.  תורה שבכתב גם כן כולל תורה שבעל יסוד ה' ל

 םתורה שבכתב ותורה שבעל פה אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינמשה רבינו יש שני בחינות של לפה.  

 הזוהר הוא נקרא גם כן בן.  באיש אלקים.  משה נקרא עבד ה' ו תמאירה.  יהושוע נקרא נער ומשה הנקרא

בינו לכל הדורות.  רנער הדרך של עבד שמקבלים את תורה שבעל פה מרבו.  יהושוע קבל את התורה ממשה 

אתם לבני ישראל ויתן על פניו מסוה.  המסוה היה מכסה את פניו של משה כי קרן עור פני משה רבינו מדבר 

השמש מנרתיקה יתגלה הסוד של משה רבינו אספקלריא  ותמשה. המסוה היה הנרתיק על פניו. לעתיד שיוצא

בתיקוני זוהר מיד קם רעיא  כמו שכתובהמאירה הנך שוכב עם אבתיך וקם אספקלריא המאירה תחיית המתים 

 מהימנא ואבהן קדישין עמה.  

בתורה יש שני כתרים נעשה ונשמע.  הכתר מלכות קבלת עול מלכות שמים בדרך נעשה בבחינת אריך.  הכתר 

 השני בבחינת יובל שער נון עתיק.  משיח בן דוד הוא הדרגה של פנימיות עתיק כולל אריך ועתיק ביחד בן ועבד. 

של משה רבינו בכל דור ודור לא רק בבחינת נער גם כן בבחינת  אתפשטותאבזוהר על הצדיקים שהם  על זה כתוב

 בן.

 האור של גן עדן
סו בעולם הזה ינכנהישער רק גן עדן כמו בהתחלה.  אדם וחוה אכלו מהעץ הדעת וובקץ לא יהיה עוד עולם הזה 

נמצא בעולם יצירה. בעולם הזה יש חיים ומות. בגן  הגשמיות של טוב ורע.  עולם הזה נקרא עולם עשיה.  גם עדן

 עדן יש רק חיים.  

כנס בגן עדן על ידי עבודת ה' בעולם הזה.  אחרי מאה ועשרים שנה הם נכנסים בגן עדן לקבל ההדרך לנשמות ל

של  הסוד גילה ל”האריזלעבוד כנגד היצר רע.   ןאת שכר של המצות שהם עשו בעולם הזה.  בעולם הזה יש ניסיו

גילגולים שלא כל פעם אפשר לגמור את התיקון שלמה בעולם הזה בחיים של מאה ועשרים שנה וצריכים לחזור 

 עוד פעם בגילגול להשלים כדי לקבל שכר מצוה גדולה יותר.

חלק בגן עדן כמו לפני החטא.  גם  וו ורננו שוכני עפר.  כל אחד יש להקיצבגן עדן יש עצים.  העצים הם הצדיקים 

יש מקום בגן עדן לחסידי אומות העולם. מיוחד בגן עדן העץ החיים ועץ הדעת.  כמו כל העצים בגן עדן הם  כן

תחיית המתים בעולם הזה בבחינת עתיק.  העץ הדעת הצדיק חי  גילהחיים לנצח.  העץ שחיים הצדיק שצדיקים 

כה מקור כל בנשמות ישראל.  הקב"ה לעולם שלא מת כמו אליהו הנביא.  אדם הוא המלך בגן עדן וחוה אשתו המל

 שולט על עולם הזה וגן עדן.  

גן עדן כמו לפני החטא.  כל הנשמות יעלו ביחד לעולם הבריאה ולעולם  יצירהחרב העולם יהיה רק עולם ילעתיד ש

 אצילות עד אין סוף בסוד תחיית המתים.  

עולם הבא.חיים של יפה תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל   
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ה מה טוב ומה נעיםהנ  
כתוב בזוהר פרשת ויקרא על הפסוק "הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד"  זכים עם ישראל שלא נתן להם 

אחוז בהם. ומאהבתם קרא אותם עבדים ז"ש כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. לאחר כך לבד הקב"ה שר, והוא 

להם אחים ז"ש למען אחי ורעי, ומשום שקרא להם אחים  קרא להם בנים ז"ש בנים אתם לה' אלקיכם" לאח"כ קרא

ר מהם. אז כתוב הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד.  ורצה לשים שכינתו עליהם ולא יס  

עם ישראל עבדים על ידי קבלת התורה ב"נעשה".  הם בנים על ידי קבלת הזוהר.  והם אחים שהם גם עבדים וגם 

ם הזוהר הם לא אחים רק גופים נפרדים אנשי מחלוקת.  רק על ידי קבלת הזוהר בנים גם יחד.  אלו שלא מקבלי

שאומרים יש אפשרות להיות יהודים רק על ידי פשט התורה כאיש אחד ולב  אלויש אפשרות להיות גם יחד.  אבל 

אחד טועים.  בהר סיני הם היו כאיש אחד ולב אחד רק בזכות משה רבינו עמד עליהם.  אבל שהם אמרו "כי זה 

 משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו" התחילו מחלוקת.  בזוהר הקדוש משה רבינו חזר לעם

ישראל כאיש חי רעיא מהימנא.  כל הזוהר התורה של משה רבינו ואליהו הנביא.  בדרך הזוהר עם ישראל נקראים 

 בנים ואחים ואפשר להגיד "גם יחד".  

בתורה אין מחלוקת בתורה שבכתב אבל המחלוקת שתורה שבכתב ותורה שבעל פה הם נפרדות.  בתורה שבעל 

תב הם בנים ואחים.  הזוהר הסוד של תורה שבכתב.  עם ישראל לא בכשפה עם ישראל הם עבדים.  בתורה 

יוצאים לעולם להיות עבדים בדרך תורה שבעל פה אבל בגאולה בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים הם 

גם כן בנים ואחים גם יחד, עבדים, בנים ואחים גם יחד.  יש להם מנהיג לעולם משה רבינו רעיא מהימנא ואליהו 

, שמע ישראל ה' אלקינו ה' כמו שכתובאחד  הוא ביא.  יש להם שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואלקים הנ

 אחד.  

במלכות יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל לשם שמים.  המלכות שנקרא בזוהר תורה שבעל פה החלק האחרון 

, כמו שכתובושלום עולמי התגלות שם ה' בעולם ביחוד ה' ולא העיקר. העיקר אהבת ישראל ואהבת ה'. יחוד ה' 

 והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד."

 הכל התחיל בהר סיני ומסיימים בלימוד ספר הזוהר התורה של רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו.

 

 העשרה הדברות ועשרת מאמרות
בעשרת מאמרות שבתורה נברא העולם.  הכוח של מעשה בראשית בהעשרה מאמרות שבתורה האותיות 

נציב בשמים."  הקדוש ב"ה אמר יהי אור, ויהי אור, ויהי ערב ויהי בוקר דברך שבתורה והפסוקים כתוב "לעולם ה' 

 יום אחד.  

נכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ את שכינתו בתחתונים בעשרת הדברות "א גילהבמתן תורה הבורא יתברך 

מצרים"  "לא יהיה לך אלקים אחרים אל פני"  העולם הטבע נברא בעשרה מאמרות שבתורה "בראשית ברא 

אלקים את השמים ואת הארץ."  העולם הטבעית שמים וארץ נברא על ידי שם אלקים.  אלקים גמטריא הטבע.  

ה תהו ובהו" וברא תצמצם את האור מתוך חלל של "והארץ הי של שם אלקים.  בדרך שם אלקים ה' גילויבטבע יש 

את העולם גשמי.  מתוך העולם גשמי יש השגחתו יתברך והתכלית בריאות העולמות נמצא בפנימיות העולמות 

מתוך הדבר ה' שנברא העולם בשם אלקים.  במעשה בראשית נכתב שלשים שתים פעמים שם אלקים שקוראים 

ה.  בפנימיות העולמות מתוך התכלית בריאת העולמות בעשרת הדברות "אנכי ה' בקבלה ל"ב נתיבות החכמ

אלקיך" וכו יש שם ה' יקוק.  בטבע יש התגלות של שם אלקים בטבע אבל בהתורה ובהעשרת הדברות יש התגלות 

ם והשבת שם יקוק פנימיות התורה.  כל פנימיות התורה לדעת את ה' יקוק והקשר בין יקוק ושם אלקים, וידעת היו

 אל לבבך שה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד."  

כל מעשה בראשית כדי לדעת ה' הוא אלקים.  אליהו הנביא בהר כרמל עשה הנסים כדי להתגלות ה' הוא אלקים.  

זה היה העבודה של כל נביא בישראל וגם כן משה רבינו ראש הנביאים.  העשרת מאמרות הם בחיצוניות העולמות 

"כל מה  כמו שכתובוהעשרת הדברות והתורה בפנימיות העולמות.  מתן תורה היה כדי להתגלות ה' הוא אלקים. 

שברא הקדוש ב"ה בעולמו, לא בראו אלא לכבודו."  הכבוד של ה' שמו יקוק.  התגלות כבודו על ידי שם אלקים 
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ם הזה דירה בתחתונים המקום של והתורה.  טבע ועולם הזה נברא בשם אלקים כדי לתת אפשרות לעשות בעול

 התגלות ה' הוא אלקים.

יציאת מצרים "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" חלק של התגלות ה' הוא אלקים" מצרים התכלית החשך בעולם הזה 

"ויהי ערב" וגאולה התגלות האור אלקי "ויהי בוקר".  לפני שהקדוש ב"ה ברא והתגלות את האור הארץ היה "תהו 

 העולמות התיקון ל"תהו ובהו."  התורה הקדושה התיקון ל"תהו ובהו."   ובהו."  בריאות

התיקון ל"תהו ובהו" החשך שיש במעשה בראשית על ידי עשרת הדברות התורה הקדושה ושני לוחות הברית 

באצבע אלקים היה התיקון  ןהלוחות ראשונות שמשה רבינו שברו והלוחות שניות.  הלוחות הראשונות שנכתב

על ידי משה רבינו היה דעת תחתון.   והו" על ידי דעת עליון.  הלוחות השניות שקבלו עם ישראל ונכתבל"תהו וב

שניהם היה חשוב להתגלות ולדעת ה' הוא אלקים" לדעת שיש השגחתו יתברך מתוך הטבע ולעשות דירה 

 להקדוש ב"ה בתחתונים מקום להתגלות ה' הוא אלקים."  

חשך הארץ של "תהו ובהו."  דת תחתון התיקון של תורה שבעל פה ודעת עליון השני בחינות של דעת התיקון ל

התיקון של הלוחות ראשונות משה שברו לפני הוא נתן את הלוחות השניות ותורה שבעל פה.  בזוהר הקדוש 

הלוחות ראשונות נקרא בשם תורה שבכתב ז"א והלוחות השניות תורה שבעל פה "מלכות."  הם שני דרגות 

של מעשה ומחשבה.  תורה שבעל פה קבלו בדרך "נעשה."  תורה שבכתב קבלו בדרך נעשה ונשמע.   תורוחני

 ל דעות ה' שני דעות.  -נשמע הלוחות ראשונות ונעשה הלוחות שניות.  תורה שבכתב כולל שניהם א

ת הלוחות בדרך הלוחות ראשונות היה לעשות התיקון של תהו ובהו ביחד ומשה רבינו לא הצליח והוא שבר א

ראשונות.  היה צריכים קודם לתת תורה שבעל פה הלוחות השניות הכנה להתגלות האור התורה של הלוחות 

.  הדור המדבר דור דעה היה שייכים לאור אבא לוחות ל”האריזראשונות במחשבה שנקרא בשם אור אבא בתורת 

תורה שבעל פה "נעשה". התיקון השלמה ראשונות.  היהודים הילדים שלהם היה שייכים לאור אמא לוחות שניות 

לחשך של תהו ובהו בדרך השני לוחות הברית ראשונות ושניות תורה שבעל פה ותורה שבכתב אור אבא תיקון 

 מחשבה ואור אמא תיקון מעשה בעולם שנברא בשם אלקים בעשרה מאמרות.  

דעת תחתון ודעת עליון.  דעת תחתון תורה  השני לשונות "יהי אור ויהי אור" שניהם שני תיקונים לתהו ובהו על ידי

שבעל פה דעת עליון תורה שבכתב תיקון של מלכות נקבה ותיקון של ז"א זכר מעשה ומחשבה.  כדי להגיע לתיקון 

שלמה של תהו ובהו צריכים תורה שבעל פה ותורה שבכתב פשט התורה לימוד הלכות וסוד התורה בעיקר לימוד 

לכבוד הבורא לדעת ה' הוא אלקים בדרך דעת תחתון  וריאת העולמות שנבראהזוהר.  התכלית השלמה של ב

ודעת עליון.  דעת תחתון הלכות דעת עליון במחשבה פנימיות התורה.  העשרה הדברות של הלוחות שניות היה 

חלק פנימי של העשרה מאמרות של מלכות.  הלוחות ראשונות ותורה שבכתב התיקון השני לתהו ובהו בפנימיות 

עולמות במחשבה מתוך ז"א הנפש ולב בני אדם לב נשבר ונדכה לב בשר.  כתוב בנביא יחזקאל, "הסירותי ה

לב בשר."   התגלות האור של לוחות הראשונות אור הגנוז אחרי החורבן בית המקדש.   כםהלב אבן ונתתי ל כםממ

   כתוב בזוהר החרם להתגלות אור הגנוז היה אלף שנה אחרי חורבן בית המקדש.

התורה של אור הגנוז והלוחות הראשונות שנשברו התגלות על ידי הזוהר התורה של רבי שמעון בר יוחאי.  יש 

ארבע אמות של הלכה שנשארו מהלוחות שניות בתורה שבעל פה אבל צריכים לרבנים לעשות מקום בתורה 

בעל פה היה אסור שבעל פה להתגלות האור שמתוך תורה שבכתב הלוחות ראשונות שנשברו.  בתורה ש

להשלים את התיקון לחושך של תהו ובהו בדרך אור הגנוז ספר הזוהר בעיקר.   יםבילהתגלות אור הגנוז.  היום חי

הדרך להוסיף אור  את נשארו התיקון לחשך של תהו ובהו של מחשבה על ידי ספר הזוהר.  ספר הזוהר מלמד

הזה כתוב "בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא  אבא שיש בתורה שבכתב לאור אמא תורה שבעל פה.  בדרך

ברחמים."   עם ישראל וכל העולם צריכים לדעת ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  כמו שכתוב 

 הארץ דעה את ה', והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא ה' אחד ושמו אחד.    מלאהבישעיהו, כי 

היה מקום בהלכה להתגלות אור הגנוז.  היה חרם על התגלות אור הגנוז אלף בתורה שבעל פה בלוחות שניות לא 

של תהו ובהו ולהתגלות ה' הוא  םשנה כמבואר בזוהר.  אבל היום חיוב לגלות אור הגנוז ספר הזוהר לתיקון השל

גמור אלקים.  תורה שבעל פה היה רק חלק אחד של התיקון לתהו ובהו התיקון של מלכות.  היום יש לעשות ול

פתוח הלב והמחשבה של בני אדם לאור התורה. להתיקון של ז"א בדרך הזוהר ולימוד פנימיות התורה ו  



127 
 

דבר ראשון להאמין בפסוק ראשון בתורה "בראשית ברא אלקים."  דבר שני לדעת מה שכתוב בספר התניא 

בתחתונים בכל העולם  והזוהר "נפש אלקית שבישראל חלק אלקי ממעל ממש."  היום העבודה של לעשות דירה 

.  העיקר היום שלום והגאולה בדרך שלום גאולה של הזוהר ברחמים הנוותך חוצילא רק בארץ ישראל כשיפוצו מע

 בלי מלחמה.  

תורה חדשה מאתי תצאלא מקבלים את הזוהר כ –הסיבה של השואה   
שבעל פה הדרך של עבד ה' בזוהר הקדוש יש יובל התגלות שער נון משא"כ בתורה שבעל פה.  הדרך של תורה 

הדרך של "בן" שמחה, גאולה פרטית, יובל פרטית,  תורה שבעל פהנפש.  הזוהר הוסיפו על הדרך של  מסירות

הדרגה של שמיני למעלה מטבע על שביעי שבת יום השביעי לדעת את ה'.  לפי תורה שבעל פה בשבת יש עלייה 

ה שבעל פה ז"א ומלכות עולים עד כתר שנקרא אריך עד אריך במנחה של שבת. בשבת אחרי מנחה בדרך תור

אנפין. בחיים של יהודי בדרך תורה שבעל פה אפילו בשבת היהודי נקרא עבד שהוא עוד לא עלה בעתיק יובל. 

ימים אבל עדיין לא  ששתימי החול ואין גאולה.  הדרגה של שבת גבוה מ ששתאחרי שבת החיים יהודי חוזרים ל

 הארץ דעה את ה', יום שכולו שבת.   מלאהה האור של מגיעים לאור של הגאול

ל -ת ברוחניות הם זכר אור אבא ז"א, ונקבה אור אמא מלכות.  על זה כתוב איובהזוהר יש התגלות  של שני רשו

דעות ה' שני דעות רוחניים.  בתורה שבעל פה יש דעה אחד מלכות.  מתוך מלכות יש גם כן ז"א אבל האור של 

הודים מקבלים תורה בקבלת עול "נעשה" באמונה פשוטה.  תפילין, שבת, מילה ועוד מצות יש שני זכר מכוסה.  הי

ר. בתפילין יש תפלין של יד ותפילין של ראש. במילה יש ערלה ופריעה.  בקבלת עול מובחינות. בשבת יש זכור וש

את טעמי מצות כללי  ףיכמצוה אחד שמקבלים באמונה פשוטה בלי טעם ודעת.  הזוהר הוס תכל העבודה נחשב

הוא התחילו לדרוש שלפני  ל”האריזהוסיפו עוד טעמים למצות פרטיות בתורה שבעל פה.  אבל  ל”האריזופרטי.  

 על הפרט של התורה אמר שיש שני דעות דעת עליון ודעת תחתון.

איסור לגלות בדעת תחתון תורה שבעל פה יש רק דעה אחד עבד ה' העיקר יראה.  אפילו בתורה שבעל פה יש 

אור הגנוז הדעה של דעת עליון.  על תורה שבעל פה כתוב אין שכר למצות בעולם הזה.  העבודה של עבד שלא 

על מנת לקבל פרס אפילו הפרסים רוחניים של עתיק ויובל.  הזוהר אמר שהחרם על אור הגנוז היה עד אלף שנה.  

בדרך של הזוהר.  דעת עליון הוסיפו על עבודה של  מזמן התגלות הזוהר כתוב מצוה להתגלות אור הגנוז דוקא

 עבד דעת תחתון גם כן בן אור הגאולה עד אין עוד מלבדו. בגאולה של הזוהר יש האור של גן עדן לפני החטא.

בזוהר יש שני דעות ושני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  משיח בן דוד הוא הבחינה של עבד נאמן.  משיח בן 

ברחמים.  הגאולה של הזוהר בלי  אה של בן למעלה מטבע.  כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותיוסף הבחינ

מלחמות באופן של לא בכוח ולא בחיל.  הזוהר מצרף השני דעות ביחד לפני החטא של אדם בגן עדן ואחרי החטא 

פה מלכות ותורה הדעה של מלכות תורה שבעל פה.  בזוהר התורה של משה רבינו מחולקת בתורה שבעל 

לפני החטא של ששבכתב ז"א נקבה וזכר.  באמת תורה שבכתב כולל שניהם אבל בתורה שבכתב כתוב על הזמן 

 אדם בגן עדן ואחרי החטא.  

החכמים קבלו את הזוהר ולמדו הזוהר ואמרו אני לא רוצה הגן עדן שלך התענוג של גן עדן שנמצא בזוהר.  אצל 

קש פרס של שמחה ותענוג מהקדוש ב"ה. הם עבדו לכסות עתיק התגלות של גן הצדיקים לא היה להם יצר לב

אפילו  תורה חדשה מאתי תצא, תורה חדשה מאתי תצאעדן. הם לא קבלו הזוהר בהלכה והשקפה אור חדשה, 

דרך חדשה נקבה סובבת גבר. החכמים קבלו את הזוהר  תורה חדשה מאתי תצאכתבו הנביאים לעתיד יתגלה ש

נפש בלב  מסירותעבד פשוט עבודה של  םבלי שנויי תורה שבעל פהמעם ישראל הדרך של  בועו לתאבל המשיכ

.  הם אמרו שלא ללמוד זוהר תורה חדשה מאתי תצאאבן.  הם הכשירו ללמוד הזוהר רק בדרך הזה ולא בדרך של 

עיון של שני דעות אלו לגרוס בזוהר כל יום ולתרגם את הזוהר בעברית כמו שיש היום.  הם פחדו על הר כפשוטו

ואלו דברי אלקים חיים.  ברמב"ם הלכה של תורה שבעל פה יש דעה אחד בלבד.  גם כן החכמים למדו ספרי 

העיקר לימוד ולא הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי.  ספר התניא הדרך  ל”אריזבדרך דעה אחד ועשו ספרי  ל”אריז

ה.  הזוהר הגיע לעשות לך לפי תורה שבעל פה לחומרדעה אחד והוא רק מביא הזוהר והו ל”אריזשל ספרי 

 קות ולא להוסיף מרירות על מרירות. מרירות למתי

על השער של מחנה ריכוז אושוויץ כתוב "ארבעט מאך זיין לעבען זיס."  עבודה עושים החיים מתוק.  החכמים 

נפש  מסירותנתן עבודת עבד  שקבלו הזוהר אמרו  "אנחנו לא רוצים הגן עדן שלך המתיקות של עבודה" הזוהר
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ועבודת בן שמחה ביחד. הרצון של ה' שיהודים יקבלו תענוג בעבודת ה' ולא יהיה כל זמן בלב אבן רק חצי שקל 

נפש.  היטלר הוציא המתיקות מעבודה.  החכמים העבודה של עבד פשוט בלי התענוגים של גן  מסירותחצי נפש ב

המקדש בלי אור הגנוז האור של עתיק.  השואה היה עונש שאחרי עדן. הם בקשו לחזור לעבודה בזמן הבית 

התגלות הזוהר החכמים לא שנוי את הדרך עבודת ה' לכל יהודי הבינוני בעיקר. יהודים בדרגה נמוכה מתוך עצבות 

החכמים היה ללמוד הזוהר לכל יהודי על וקומוניזם.   םחשבו על דרכים של עבודה בלי רוחניות כמו סוציאליז

 היה שואה.יובל עתיק שמחת עולם וכולם היה חזרו בתשובה ולא  רוחניים םות שיש בעבודת ה' תענוגילרא

העונש של השואה היה קשור לחטא העגל שמשה רבינו שבר את הלוחות ראשונות שהיה בהם חרות תענוגי 

תורה שבעל פה הגנוז בהחרם על אור רוחניים עתיק ויובל.  קבלנו את הלוחות שניות הדרך של תורה שבעל פה.  

לנו תורה שבכתב לא רק להיות עבד בדרך נעשה  ןהיה עד אלף שנה אחרי חורבן בית המקדש.  משה רבינו גם נת

יש התגלות הרבי מחב"ד מלך  ות בן בדרך נשמע. השואה בעבר העתיד יש גאולה בדרך הזוהר.יגם כן לה

עשו והרבי אמר שלאלדבר על סיבות של השואה.הרבה דברים הוא לא היה אפשר להגיד ולבקש  המשיח.

    החסידים כולל הכתרת הרבי משלך המשיח.

 

 השני דרכים ביהדות
יהדות התחיל בהר סיני. עם ישראל קבלו את התורה.  משה רבינו נתן לעם ישראל שני תורה, תורה שבעל פה 

משה מסיני בדרך של תורה שבעל פה.  בדרך לות ראשונות ולוחות שניות.  הלכה ותורה שבכתב כנגד השני לוח

בל התורה ממשה רבינו ונתן את יתורה שבעל פה עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בראשית יהושוע.  יהושוע ק

כו המסורה של תורה שבעל פה עד היום בדרך ימשההתורה לזקנים ומזקנים לנביאים ולאנשי כנסת הגדולה ו

שונים ואחרונים.  רא  

ל דעות ה' בספר שמואל בתורה שבעל פה יש דרך -הדרך של תורה שבעל פה בדעה אחד בלבד.  אפילו שכתוב א

.  לא קם נביא בישראל כמשה.  בתורה שבעל מתורת משה אחד ואין מקום לדעה אחרת דת אחרת בהלכה חוץ

ה שבעל פה יש צד אחד של קדושה דעה אחד אסור להוסיף ולשנות על תרי"ג מצות שבתורה.  בתורשפה כתוב 

יש איסור להקריב קרבנות  תורה שבעל פהעבודה זרה.  אפילו בקליפה ןבלבד והצד השני הדעה שני נקרא 

ימינו אש דת למו."  יש צד מחוץ ממקום הבית המקדש.  הדעה של תורה שבעל פה נקרא ימין " יםבמקומות אחר

 שמאל נקרא סטרא אחרא.  

תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם תורה אחד.  יש שאומרים שהם שני תורות.  בתורה שבעל פה  יש שאומרים

קדוש בפתח אליהו תורה שבעל פה העם ישראל אמרו "נעשה".  בתורה שבכתב הם אמרו "נעשה ונשמע."  בזוהר 

קדושה, שני דעות נקרא "מלכות תורה שבעל פה."  תורה שבכתב בזוהר נקרא ז"א.  בזוהר כתוב יש זכר ונקבה ב

עליון ותחתון כנגד אות "ב" של בראשית.. באות אלף אות פלא יש נקודה למעלה ונקודה למטה וקו באמצע.  בדרך 

 הזה באות "ב" יש גג למעלה ולמטה וקו באמצע.  

צד אחרת של תורה שבעל לאי אפשר להגיד הדרך של תורה שבכתב ז"א הדרך של להפוך של תורה שבעל פה 

ל ימין.  יש ימין ושמאל בקדושה כמו שכתוב "ימין ושמאל תפרוצי ואת ה' תעריצי," שמאלו תחת ראשי פה הצד ש

וימני תחבקני." יש דין ורחמים ויש עשר ספירות בקבלה. בקבלה יש שלשה קוים ימין שמאל ואמצע.  הצד של 

.תורה שבכתב אמצע ולא שמאל כנגד ימין, בתורה שבכתב כולל גם כן תורה שבעל פה  

משה מסיני.  לראשית חכמה יראת ה'.  מתחילים ביראת שמים דין ומשפט ומקבלים את התורה בנעשה הלכה 

בתורה שבעל פה יש דעה אחד שלחן ערוך אחד לכל עם ישראל.  הדרך האמצע שבתורה בכתב כולל גם כן 

ה התורה של אמא תורה ומאחד ימין ושמאל בקו הדעת.  דעת הקו בין חכמה ובינה.  חכמה התורה של אבא, בינ

בתורה שבכתב הדעה של  השבעל פה. מתחילים בדעה אחד תורה שבעל פה ואפשר גם כן להוסיף הדעה השני

 חכמה. 

תורה שבעל פה מתנגדת אפילו להוסיף הדעה השני של תורה שבכתב הדעה של חכמת נסתר שכתוב "הנסתרות 

אסור שכריסו בש"ס ופוסקים.  כתוב בתורה  מלאהיכים ללה' והנגלות לנו ובננו."  לפני שלומדים קבלה קודם צר

מהתורה.   תלשנות אפילו הלכה אח  
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אי אפשר לקיים עם ישראל על דעה אחד של קדושה בלבד. בכל דור יש התנגדות לקיום דעה אחד ביהדות שיש 

ה של לפני בתורת אמת גם כן עוד דעה.  אי אפשר לכסות האמת של תורה שבכתב שיש שני דעות רוחניות הדע

החטא עץ הדעת וחטא העגל והדעה של אחרי החטא שני לוחות ראשונות ושניות.  יש שמאל וימין זכר ונקבה 

בקדושה כמבואר בזוהר.  הדרך לחבר שניהם הדרך של תורה שבכתב הדרך אמצע הקו של משה רבינו קו הדעת.  

 משה רבינו נתן שני תורה.  הוא מחבר ימין ושמאל ביהדות.  

הם כנגד ימין ושמאל שבקדושה.  משה רבינו מחבר שניהם בזוהר בשם רעיא ויש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד 

מהימנא בקו הדעת.  תורה שבעל פה הצד הימין של משיח בן דוד.  בתוך תורה שבעל פה יש גם כן קו האמצע 

חמים תורה שבכתב.  הצד של רחמים המאחד ימין ושמאל בלשון של הזוהר יש דין ודין תורה שבעל פה ויש דין ור

כתוב ספירת  ל”אריזורחמים שאין גם כן דין במקיף ולא בפנימי. על זה גם כן נקרא בזוהר ספירת בינה. בספרי 

של  פיםבשתיים חכמה וישראל סבא.  המקי תבינה ותבונה.  גם כן ספירת החכמה מחולק םבשתיי תהבינה מחולק

הצד רוחניות לא בתורה  ףבז"א ומלכות ישראל ועומדים למעלה בדרך מקילא נכנסים ישר  ןואיאבא ואמא עיל

 שבעל פה.

ין נשאר להתגלות בתחיית המתים.  יש דעה שהזמן של תחיית המתים לא אהצד רוחניות של אבא ואמא עלו 

מוגבלת בזמן לעתיד לבא אבל בתורה שבעל פה תחיית המתים יגיע בסוף העולם אחרי ביאת משיח.  יש 

ים שיש היום תחיית המתים לצדיקים לפני תחיית המתים של כל עם ישראל.שאומר  

אין מקום לתחיית המתים היום.  יפה תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא.   תורה שבעל פהב

בתורה שבכתב יש מקום לתחיית המתים היום הנסתרות לה' אלקינו.  בתורה שבכתב ובזוהר יש שני דעות על 

ית המתים משא"כ בתורה שבעל פה יש דעה אחד בלבד. תחי  

הסוד אור הגנוז.  בזוהר כתוב החרם על אור הגנוז היה אלף  תגם כן יש שני דעות על החשיבות של לימוד תור

כבר דרך חדש ביהדות כולל אור הגנוז.  השנה אחרי חורבן בית המקדש.  התחיל  

המפיץ פנימיות התורה  א”שליטב יצחק מאיר מורגנשטרן על הקשר בין תורה בכתב ותורה שבעל פה אמר הר

שקל להבית המקדש עבור מלכות ישראל.  בתורה בכתב יש שקל ה תחצימשבדורנו.  תורה שבעל פה מצוה לתת 

נפש למלכות  מסירותכל אחד ואחד בישראל לתת חצי שקל של לנפש. בתורה שבעל פה יש  יהשלם.  שקל גימטרי

חד וכל עם ישראל ביחד עושים שקל שלם.  בתורה שבכתב הדרך של קו אמצעי יש ישראל.  שני יהודים בי

 אפשרות לכל אחד בישראל להגיע לשקל שלם על ידי דעת, וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  

השני דרכים שבתורה תורה שבעל פה ותורה שבכתב קשורים לשני כתרים נעשה ונשמע אריך ועתיק. אריך הכתר 

הם נקראים ניצוץ א  א”שליטנפש ועתיק הכתר של תענוג ושמחת רוחני.  בתורה של הרב יצחק מאיר  מסירותשל 

וניצוץ ב שני דרכים בעבודת ה' שני כתרים.  בקשר ויחוד של שניהם אריך ועתיק נקרא בשם פנימיות עתיק משיח 

הנקודה של עתיק וכולם קשורים למשיח בן בן דויד ב"יוד" אחרי שהוא מקבל את הנקודה היוד של משיח בן יוסף 

 דויד יש להם גם כן השני נקודות ניצוץ א עתיק וניצוץ ב אריך תורה שבעל פה ותורה שבכתב.

הזוהר עשה התיקון לתורה שבעל פה שהדרך עבודת ה' באריך לעשות כלי לעתיק ולקבל תורה שבכתב בבחינת 

א וניצוץ ב. בזמן הבית המקדש הדרך היה אריך והיה אסור ימין ושמאל השני משיחין ניצוץ  דקו אמצע המייח

להתגלות אור הגנוז עתיק.  גם כן הסנהדרין עשה איסור לכל קשרים בין איש ואשה בלי חופה וקידושין.  הדרך של 

 שמלכות תורה שבעל פה הקשר איש אשה בדרך נישואין אשה ואיש הם שני חציים של גוף אחד.  בקשרי פילג

שבכתב האיש ואשה הם שני נשמות נפרדות לא בדרך של נישואין שהם נשמה אחד וגוף אחד עצם  המותר בתורה

בשרי.  בקשרי פלגש בקדושה שהיה בזמן שופטים כל אחד הוא נשמה וגוף נפרדת משא"כ מבשר ועצמאי מ

נפש בשביל פרו ורבו לתת נשמות חדשות למלכות כנסת  מסירותבנישואין.  נישואין בדרך דת משה וישראל יש 

 ישראל. 

בתורה שבעל פה יש רק נישואין אסור הארוסות והיתר הנשואות על ידי חופה  שבתורה שבכתב יש נישואין ופילג

וקידושין.  עדיין העיקר דרך של עם ישראל הדרך תורה שבעל פה אבל יש שנויים אחרי התגלות הזוהר לעשות כלי 

ת עתיק אור הגנוז שער נון.  לא כל אחד בישראל יש אפשרות ללכת רק בדרך תורה שבעל פה הדרך של לקבל

השתנה מזמן הבית המקדש ואי אפשר  אדינ אדמלכות אנפש למלכות ישראל.  גם כן היום דינ מסירותחצי שקל 
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נו לעם ישראל גם תורה לכפות אנשים ללכת בדרך תורה שבעל פה דרך ימין בלי שמאל. בשביל זה נתן משה רבי

נפש אריך חצי שקל בשביל צדיקים שאין  מסירותשבכתב הדרך אמצעי תורה של דין ורחמים ביחד. הדרך של 

להם רצון רק לתורה ולישראל ואין להם תענוגי רוחני וגשמי מעולם הזה.  משא"כ בינונים שצריכים שמחה בתענוג 

ת התורה. ל היצר הרע כדי לקיים המצועבעבודת ה' להתגבר   

אש דת למו, קו האמצע הייחוד בין שמע  נויממהזוהר הקדוש לומדים שיש שלשה קווים ברוחניות שהם קו ימין 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  קו שמאל שער החמשים יובל גאולה פרטי, על זה כתוב  –ישראל וברוך שם כבוד 

 יהיה דרור בארץ.

יצא לחפשי חינם.  העבד יש אפשרות  ובשבעתשנים יעבד  ששכתוב בפרשת משפטים,  כי תקנה עבד עברי 

. גם כן העבד רוחני יש אפשרות לגאולה רוחניות. ישביעה הלגאולה בשנ  

נעשה" ובדרך " רךעם ישראל חיים בקו ימין.  הם עבדים לה' אדון כל העולמים.  עם ישראל קבלו את התורה בד

על ידי נשמע יש להם חירותאדון.  "נעשה ונשמע." בדרך של נעשה הם עבדים ל  

החירות בדרך של לדעת את ה' ושבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים. עד הזמן שיש לעבד דעת עבודת ה' שלו 

 באמונה פשוטה בלבד הוא עבד.  אחרי שהוא יקבל דעת הוא עבד לה' והוא גם כן בן כמבואר בזוהר הקדוש.

אמצע יש שניהם.  בקו הימין יש רק עבד.  בקו השמאל יש רק בן.  בקו ה  

הארץ דעת  מלאהיש גאולה בדרך פשט התורה ויש גאולה לפי סוד התורה שמקבלים את הנקודה של דעת "כי 

 ה".

לכל בני אדם משא"כ הגאולה לפי פשט לישראל בלבד.  בתורה בצד ימין תורה שבעל פה  ההגאולה של דעת שייכ

כמבואר ברמב"ם הלכות מלכים ובגמרא.  לפי הזוהר הגאולה לעם ישראל יציאת מצרים משעיבוד מלכיות בלבד 

הארץ דעת ה' בצד שמאל המייחד בימין בקו הדעת קו האמצע.  מלאההגאולה של   

על זה כתוב בזוהר בכמה מקומות רעיא מהימנא משה רבינו הוא עומד בין שני משיחין בצד ימין ובצד שמאל.  

משה רבינו הוא בחינת דעת המחבר ימין ושמאל בתורה הקשר בין משה רבינו והשני משיח קו הדעת קו אמצע 

לעם משעיבוד מלכיות שבכתב.  בתורה שבעל פה יש רק קו ימין קבלת עול מלכות שמים באמונה פשוטה וגאולה 

ישראל בלבד.  בתורה שבכתב יש גם כן צד הימין הלכות תורה שבעל פה וקו אמצע.  קו שמאל שייכה לדתי 

ת.    אחרות גם חשוב בתורת אמ  

שקר.  אמונה בהם כנגד התכלית שלמה והגאולה של  יסלם והנביאים שלהם הם נביאאיבתורה שבעל פה נוצרות ו

ר העטרה ליושנה, יבנה בית המקדש וכו.  בזוהר יש להם חלק בגאולה של יחזהתורה שבעל פה של עם ישראל ל

הארץ דעת ה'".   מלאה"כי   

בדרך כלל תורה שבעל פה מתנגדת לתורת סוד הזוהר בענין של גאולה.  בתורה שבעל פה יש רק צד אחד דעה 

חשבים חוץ מעם ישראל בלבד.  בתורה שבכתב יש שני דעות "את השמים ואת הארץ" שני נאחד וכל העולם לא 

ל יום שיבוא.  משיחין.  בתורה שבעל פה יש משיח אחד בלבד שייך לעם ישראל והגאולה מחכים כ  

" בקו שמאל בדרך ללימוד הזוהר אבל לא גאולההחינוך של ילדי ישראל בדרך של קו ימין.  יש אפשרות להוסיף "

קו הדעת קוראים "אור הגנוז."  על אור הגנוז כתוב בתורה הנסתרות לה' ונגלות לנו ולבננו"  סוד ה' הבגיל רך.  

תיד לבוא."  לצדיקים לע שמור ראיו"  "אור הגנוז נשאריל  

הבעל שם טוב הלך לגלות משיח והגאולה בדרך יפוצו מעיינותיך חוצה.  הפירוש של חוצה לייחד צד שמאל שנקרא 

חוצה בצד ימין הבית שיושבים עם ישראל.  הייחוד של שניהם בקו אמצע ואין בזה סכנה לקיום עם ישראל בדרך 

לקבל ולייחד בצד שמאל ולהוסיף גאולה שער נון הלכה תורה שבעל פה.  אבל יש שנויים בתורה שבעל פה 

הבחינה של "דעת" לתורה שמקבלים באמונה פשוטה. העיקר שנוי שמצרפים צד שמאל וצד ימין רוחניות שהם שני 

דעות שבתורה שבעל פה שהיה הלכה בזמן בית המקדש יש רק מקום לדעה אחד קו ימין.  לא היה חופשיות הדת 

ים לחיות ביחד בשלום בב"א.שני צדדלכמו היום שאפשר   
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אבל יש  אחרי החורבן בית המקדש אמת עומדת לעד.לחזור לדעה של קו ימין בלבד כמו שהיה כנגד תורה אמת. 

    צדיקים קשים כברזל שומרים על עם ישראל בקו ימין. 

 

    

 

 יציאת מצרים
את מצרים.  עם ישראל הם אחרי מתן כתוב אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.  התגלות אנכי קשור ליצי

תורה קבלת התורה ואנכי.  בדרך הזה עם ישראל חיים באמונה פשוטה בה' והתורה לעולם ועד.  יש תורה בכתב 

 ותורה שבעל פה שקבלנו ממשה רבינו בהר סיני.

ין כל יום קיימים בגלות.  יש תרי"ג מצות מניחים תפילתעם ישראל העם של התורה.  בדרך תורה ומצות העם מ

 ושומרים שבת.  יש מצוה של תלמוד תורה כנגד כולם. יש רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה.

אפילו שאנחנו בגלות הנביא אמר יציאה מגלות "לא בחיפזון."  הגלות שיש לנו היום לא כמו הגלות שהיה במצרים 

המלך אמר בתהלים "עד מתי" דוד המלך דוד ללפני קבלת התורה ולא היה לנו הדרך של עבודת ה'.  אבל אפילו 

בחיים ואפילו שהיה דוד המלך התורה שהוא היה לומד  תהיה חי אחרי מתן תורה.  היה דוד המלך הרבה ניסיונו

בחיים הוא היה צועק "עד מתי."  על זה רואים שיש המצרים שייכים לעם ישראל לפני  תיומם ולילה מתוך הניסיונו

הגאולה לגלות עם ישראל לעולם ועד כדי לעתיד הגאולה יהיה בדרך "לא בחיפזון"   מתן תורה וקבלת התורה היה

 כמו שאמר הנביא הגאולה פרטי לכל אחד בחיים כל יום ויום. 

בחיים כל כך קשה שהוא היה צועק "עד מתי",  דוד המלך היה עומד על כל  תדוד המלך היה ניסיונולאבל אפילו 

בל את המלכות של עם ישראל לו ולזרעו עד עולם.   הגאולה יקשהוא היה שלו באמונה שלמה עד  תהניסיונו

ש ב"ה. חיים מתוך החשך של עולם הזה יש וישראל בדרך תפלה להקדם לכל אחד מוהגלות שהיה לדוד המלך ג

תוספת חיזוקים באמונה הבורא  תלכל אחד לחזק באמונה כל יום.  לזה נתן לנו את הזוהר הקדוש בדורות האחרונו

גם לקיים מצוה של וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  יש לעם ישראל אמונה פשוטה שקבלנו ו

התורה במתן תורה שנביא אמר "לא בחיפזון."  אבל כל זמן שהחשך של העולם מתגבר יש גם כן להוסיף בתפלה 

ת את ה'.  של "עד מתי" ולימוד פנימיות התורה.  יש חיזוק באמונה על ידי מצוה של לדע  

על זה אמר הרבי מלך המשיח על מצרים של קדושה וגאולה ויציאת מצרים של קדושה. אפילו בזמן שעם ישראל 

באמונה ובטחון הגורם להם עצבות ומרה שחורה. מתוך  תשומרים המצות כמו דוד המלך יש לכל אחד ואחד ניסיונו

 תעליו כתוב "לא בחיפזון."  הניסיונושבאמונה פשוטה ק "עד מתי."  זה לא שייך לקבלת התורה עויש לצ תהניסיונו

האלו נקראים מצרים של קדושה ושייך לגאולה פרטי חוץ מהגאולה כללי על ידי תשובה של כל עם ישראל ביחד 

שני שבתות מיד נגאולין." ומרים"אם ישראל ש  

האלו שייכים עזרות מהצדיק האמת שהוא  תעל זה הוסיפו הענין בחסידות של התקשרות להצדיק האמת.  בניסיונו

יחין שרבי וגם כן רופא כמבואר בספר ליקוטי מוהר"ן.  זה כולל גם כן אמונה בצדיקים אחרי הסתלקותם השני מ

משיח בן דוד ומשיח בן יוסף כמבואר בזוהר הקדוש.  יש שני משיחין שייכים לגאולה פרטי חוץ ממשיח מחכים כל 

פעמים כל יום "את צמח דוד עבדיך מהרה".   יום שיבוא ומתפללים שלשה  

באמת הגאולה פרטי על ידי השני משיחין בדרך קיום מצוה "וידעת היום" החיזוק בתורה שבכתב לתורה שבעל 

שצריכים לדעת ה' בדרך פנימיות התורה ולצאת מגלות הקדושה לימוד  אלופה. הקיום מצוה "וידעת" שייכים ל

נפש אבל מתוך עצבות.  על זה כתוב העבודת ה' בגאולה בדרך עבדו ה'  רותמסיתורה באמונה פשוטה לבד ב

רעדה."  היום שאנחנו עם ישראל בגלות יש גאולה פרטי המהפך חשך ב גילובשמחה ובגלות "עבדו ה' ביראה ו

 לאור יגון ואנחה לשמחה בדרך השני משיחין שבזוהר והצדיק אמת בכל דור.
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 האור והפירוש
ם" מדובר הייחוד של האור והפירוש על האור והכלי לאור.  התם הוא התוה חכםשל רבי נחמן "ה יותמעש יבסיפור

האור עצמו למעלה משכל אנוש בדרגה של שמיני למעלה מטבע.  החכם הפירוש על תורה אור עצם התורה 

קוק יקוק בי"ג בבחינת תם.  העצם התורה השם יקוק הפירוש הוא כל השמות שבתורה כולל יקוק בניקוד.  העצם י

 מידות הרחמים כולל האור והפירוש ביחד.  הפירוש השכל אלוקית קשור לאור רוחני. 

המתן.  התורה וז הנשמתן של ישראל פסק האור ברגע אחד באמירת אנכי.  פרחהאת העצם  גילהבקבלת התורה 

"ח מצות עשה שס"ה מצות שקבלנו בהר סיני האור והכלי לאור ביחד.  הכלי לאור מצות שבתורה תרי"ג מצות רמ

לא תעשה כנגד רמ"ח אברים ושס"ה גידים של אדם ושס"ה ימים בשנה. תורה ומצות הגוף של הנשמה האור 

 רוחני למעלה מטבע "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל."

בחטא העגל.   בלוחות  אחרי חטא העגל משה רבינו נתן לעם ישראל הלוחות השניות לבנות הכלי לאור שנשבר

הראשונות שנכתב באצבע אלקים היה האור והכלי ביחד. העצם התורה של הלוחות שניות תורה שבעל פה.  

להתגלות בדרך קבלת עול מלכות שמים "נעשה."  השלמה להתגלות האור של ה' אחד אנכי ה'  ההתחילהשכינה 

 אלקיך על ידי נעשה ונשמע תורה שבכתב.  

חטא העגל לקח אלפים שנה של תורה ואלף שנה של גלות. אחרי חורבן בית בלאור שנשבר  כדי לבנות הכלי

המקדש התחילו התגלות האור על ידי תחיית המתים של משה רבינו.  תחיית המתים של משה רבינו היה הכנה 

פני התגלות להתגלות האור של אנכי ה' אלקיך שנאבד בחטא העגל.  גם כן אליהו הנביא עשה את הכלי הראשון ל

 האור של תחיית המתים.  על זה כתוב תחיית המתים על ידי אליהו הנביא זכר לטוב.  

בדרך תחיית המתים של הצדיק האמת פותחים את הדלת להתגלות העשר ספירות כמבואר בפתח אליהו בתיקוני 

בעל פה ותורה זוהר.  העשר ספירות הפנימיות של האור שבתורה של הכלי שמשה רבינו עשה בדרך תורה ש

נאבד בחטא העגל ששבכתב.  בדרך תחיית המתים של הצדיק האמת בחינת משיח בן יוסף יש התגלות של האור 

האור של מילה ביום שמיני.  במילה יש גם ערלה וגם פריעה.  מילה בעצמו האור של תחיית המתים.  השני חלקים 

 של מילה כנגד האור והפירוש והכלי להאור.  

 אתהפכהעבודת ה' בדרך עבד.   אתכפיאשני חלקים של התגלות האור שלמות התורה.   פכהאתהכפיה ותא

התגלות האור של התורה בחינת בן.  על זה אמר ירמיהו הנביא, "כי ברא ה' חדשה בארץ נקבה תסובב גבר."  

האור היה בזמן בלוחות הראשונות היה אור ופירוש ביחד משא"כ לוחות שניות היה רק הכלי בלי האור.  התגלות 

חורבן בית המקדש על ידי תחיית המתים של הצדיק האמת.  האור החלק של זכר בתורה והכלי נקבה הפירוש על 

מצות רמ"ח ושס"ה.   גהתורה תרי"  

האור של תחיית המתים האור של זכר. באור הזה יש עשר ספירות בצורה של אדם.  בדרך תחיית המתים יש 

התגלות של אדם וחוה בגן עדן לפני החטא.  בתחיית המתים של הצדיק האמת יש התיקון לחטא עץ הדעת וחטא 

לי ביחד.  העגל.  בתחיית המתים יש אורות של תהו מתוך כלים של תיקון האור והפירוש והכ  

נפש  מסירותזה ההבדל בין אריך אנפין ועתיק. באריך אנפין יש מ"ט שערים מעט מאלקים.  אריך אנפין הדרך של 

שקל.  לפני התגלות האור של עתיק בדרגה של שמיני קודם יש לבנות את הכלי בדרך ה תחצימכלי בלי אור ותענוג 

תחיית המתים של הצדיק האמת האור של הלוחות אריך הדרך של תורה שבעל פה.  התגלות עתיק על ידי 

 ראשונות האותיות חרות על הלוחות שער נון יובל אור וכלי ביחד. האור בעתיק וכלי באריך. 

יש העבודה לבנות הכלי לגאולה לפני התגלות האור של הגאולה בדרך תחיית המתים של הצדיק האמת. יש משיח 

אור של הגאולה.  אחרי התגלות הצדיק האמת משיח בן יוסף ותחיית בן דוד מחכים כל יום שיבוא והוא הכלי ל

המתים של הצדיק האמת התגלות עשר ספירות בצורה של אדם יש לחבר משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ביחד האור 

 והפירוש ביחד תם וחכם.  

נה אריך.  בפנימיות .  הפירוש בינה הלב מבין ואריך אנפין.  בחכמה יש עתיק וביאהאור הוא חכמה מאין תמצ

ייחוד של עתיק ואריך.  הקבר של משה העתיק יש אריך ועתיק ביחד.  זה הייחוד של משה רבינו ואליהו הנביא 

רבינו בעתיק.  אליהו הנביא השליח של משה רבינו כמו אהרן הכהן.  הגאולה על ידי משה רבינו ואליהו הנביא. 
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 אליהו גמטריא ב"ן גמטריא בהמה.  משה רבינו כנגד האלף זעירמשה רבינו כנגד ז"א ואליהו הנביא מלכות.  א

ל דעות ה'.  -במילה ויקרא אנחנו מ"ה גמטריא אדם.  אדם ובהמה תושיע ה'.  ברוחניות יש זכר ונקבה שני דעות א  

אמר שיש לאה ורחל. רחל היא מהחזה ולמטה.  לאה היא מהחזה ולמעלה.  בונים הכלי בדרך של רחל  ל”האריז

די תורה ומצות.  התגלות האור של לאה על ידי תחיית המתים של הצדיק האמת שנמצא בחזה ולמעלה על י

ובמצח של הפנים.  בלאה אין מילים אין פירוש יש רק אור.  ברחל יש הכלי והפירוש.  שניהם ביחד מיטה שלמה 

אלקים סופי תיבות אמת.  של יעקב הצדיק האמת אור של שני דעות כנגד האות "ב" של בראשית.  בראשית ברא 

אמת יש שני דעות אור ופירוש רצוא ושוב יהי אור ויהי אור. תבתור  

שיש שני דעות זכר ונקבה ברוחניות.  בתורה שבעל פה היה דעה אחד בלבד "נעשה."  בתורה  גילההזוהר 

ור שבתורה על שבכתב יש שני דעות "נעשה ונשמע."  התגלות הנשמע שבתורה בכתב על ידי הזוהר. התגלות הא

ידי תחיית המתים של הצדיק האמת. הפירוש בזוהר הקדוש.  מתחילים חינוך בתורה שבעל פה גמרא ופוסקים.  

בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים. בנגלה של תורה יש רק הכלי בלי אור.  הזוהר הגיע אחרי תחיית 

וצים תחיית המתים.  הצדיק לא רוצה המתנה של היהודי לא ר המתים של הצדיק האמת באלפיים שנה לגאולה.

 תחיית המתים.  הגיע המתנה של תחיית המתים על ידי הזוהר הקדוש.

 

 תורה שני כתרים אריך ועתיק
בר משה רבינו והלוחות שניות יש שני תורה שניהם כהלכה.  תורה ששכמו שיש שני לוחות הברית לוחות ראשונות 

תורה שבעל פה עם ישראל עבדים לה' בדרך תורה ומצות.  תורה שבעל פה שבעל פה קשור ללוחות שניות.  ב

נפש. הדרך  מסירותקבלו על ידי "נעשה" קבלת עול מלכות באמונה פשוטה.  הכתר לתורה שבעל פה אריך אנפין 

. אין בתורה של אריך מנוחה ושלום. םשל תורה שבעל פה פת במלח תאכל, מים במשורה. תורה קונה בייסורי

ה הלוחות ראשונות נכתב באצבע אלקים חרות על הלוחות.  הלוחות ראשונות היה בדרגה של שער נון והיה בתור

נפש לתורה בדרך של חצי  מסירותתורה  ובהתורה של הלוחות ראשונות יובל חרות וגאולה.  הלוחות שניות הי

ת נפש.  הלוחות ראשונות נפש שלמה כולל עתיק ואריך ביחד.  וסירמשקל ב  

נפש למלכותו יתברך.  בלוחות ראשונות היה שני  מסירותחות שניות היה דעה אחד בלבד הדעה של חצי שקל הלו

מחולפת.  אבל יהיה ורה לא תדעות אריך ועתיק ביחד הדרך של קו האמצע כולל ימין ושמאל.  יש שאומרים ה

בין התורה של הלוחות ראשונות  האמת יש שני תורות שני לוחות הברית שני כתרים של אריך ועתיק.  יש שנויים

 ושניות.

בתורה של הלוחות שניות היה אסור מעשה מרכבה.  מעשה מרכבה מעורב בשלשה קווים ימין שמאל ואמצע.   

אדם ונשר הם באמצע המרכבה.  הנשר הוא משה רבינו ואדם הוא הצדיק האמת.  בלוחות ראשונות מידת רחמים 

על מידת הדין מידת הרחמים בקו האמצע.   תברוג  

שהם לא בדרך הלוחות ראשונות שהם בדרגה יותר  תורה שבעל פההיה מוחלפת אבל יש הלכות בהתורה לא ת

גבוה.  הלוחות שניות נתנו לעם ישראל אחרי חטא העגל. העיקר תורה עדיין בדרך הלוחות ראשונות אבל משה 

לראשונות. לא רק זה החכמים הוסיפו חומרות לעשות גדר להלכה.  הלוחות  היה נותן פירוש להלוחות שניות ולא

 ראשונות הדינים הם מתוקים.

.  כל אחד היה לו בחירה חופשית שכתוב חרות על הלוחות.  גם כן הכל היה בדרך שלום בלוחות הראשונות

ראה שהעולם עוד לא היה  שכתוב לא תרצח היה אסור רצח לכל בני אדם ורשות רק להגן על עצמו.  משה רבינו

ברת.  ששם ואמר ישר כוח ימוכן לקבל הלוחות ראשונות עד לעתיד ושבר הלוחות.  ה' הסכ  

הבית דין יש רשות ולגם כן בענין של גט לפי התורה של הלוחות שניות האיש יש אפשרות שלא לתת הגט לאשתו. 

ובלי מכות. אחרת בלי כוח בלוחות ראשונות יש דיןלתת לו מכות עד שהוא מסכים לתת הגט.    

לוחות שניות וגם לוחות ראשונות. היום יש שני תורה לפי   
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 החידוש של הזוהר
החידוש של הזוהר שיש שני דרכים של עבודת ה' בדרך תורה ומצות שהם הדרך ימין ודרך אמצע.  לפי תורה 

אבל בתורת אמת היה שני   שבעל פה והפוסקים שבתורה יש רק דרך אחד הדרך ימין הדרך של הלוחות שניות.

באצבע אלקים  ולוחות ברית לוחות ראשונות ולוחות השניות.  משה רבינו שבר את הלוחות הראשונות שנכתב

חרות על הלוחות שהוא ראה את העגל הזהב.  אהרן הכהן היה מעורב בחטא העגל אבל העגל עשו בעיקר על ידי 

השכינה ץ מצרים.  הוא רצה לעשות הערב רב תחת כנפות הערב רב. משה רבינו לקח הערב רב שיקוץ עמך מאר

הוא רצה את הגאולה שלמה "והיה ה' למלך על כל ישראל."  הזמן הגאולה לא   .ועם ישראל ביחד ולא הצליח

 הגיע.

הלוחות הראשונות היה לכל בני אדם משא"כ הלוחות השניות היה לעם ישראל בלבד ומשפטים בל ידעום.  בלוחות 

חרות על הלוחות לשון חירות גאולה.   והאותיות הישיה הכתר של עתיק יובל חירות.  על זה כתוב הראשונות ה

בחמשים ימים  השל יציאת מצרים.  התורה נתנ אמיתיבלוחות הראשונות היה שער נון העצם ברוחניות והכוונה 

ים נקרא אריך מששער החמליל פסח עד שבועות.  הלוחות השניות היה ארבעים ותשע שערים.  בלוחות השניות 

ים נקרא עתיק.  יש שני כתרים להתורה "נעשה ונשמע."  משנפש.  בלוחות הראשונות שער הח מסירותאנפין 

נעשה כנגד אריך נשמע כנגד עתיק.  בעתיק יש תענוג ושמחה וגאולה יובל רוחני כמו שכתוב "בשנת חמשים יהיה 

ה רק שייך לגשמיות הארץ וחופשיות העבדים בהלכה.  הענין של דרור לארץ"  ונקרא יובל.  בלוחות שניות יובל ז

 בפנימיות התורה ובעיקר ספר הזוהר שייך למשיח והגאולה.  אמיתישער נון  אמיתייובל 

יש הבדל בין הגאולה בלוחות ראשונות שיש עתיק ולוחות שניות שיש כתר של אריך בלבד.  בלוחות הראשונות 

את ה'."  בלוחות הראשונות הבית המקדש יבוא מן השמים כמבואר בזוהר בלי הארץ דעה  מלאההגאולה בדרך "

מלחמות.  בלוחות שניות הגאולה על ידי משיח צדקינו כמו שכתוב ברמב"ם.  משיח יבנה את הבית המקדש אחרי 

 שהוא ילחם מלחמה על ארץ ישראל בלשון הרמב"ם "ויכוף כל ישראל לילך בה )בתורה שבעל פה ותורה שבכתב(

וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח.  ויבנה מקדש במקומו. הגאולה של לוחות שניות בדרך חיל וכוח 

משא"כ הגאולה של לוחות ראשונות לא בחיל ולא בכוח בי אם ברוחי.   ברמב"ם השלום של ויתקן את העולם כולו 

ם ה' ולעבדו שכם אחד יבוא שולם בלעבוד את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כ

אחרי ובסוף כל הפעולות של משיח.  הגאולה של רמב"ם הגאולה של תורה שבעל פה ובדרך הנוסח התפילות 

 אנשי כנסת הגדולה. תיקנו ש

הלוחות השניות והלוחות ראשונות שניהם אמת וחשובים לעם ישראל והגאולה עתידה.  הם שני דרכים בעבודת ה' 

ה למשה רבינו אחרי גילעשרי מידות הרחמים ה ו אמצע. בלוחות הראשונות היה שלשימין דין ורחמים ק דין ודין קו

חטא העגל.  בלוחות שניות היה רק תשע שנתן למשה רבינו אחרי חטא המרגלים.   בהלכה הולכים בדרך תורה 

ם את עם ישראל כעם ילקית.  הלוחות השניות הם חשובים שבעל פה ארבע אמות של הלכה הדרך של לוחות שניו

נפרדת מהגוים.  הדרך של הלוחות שניות הדרך של מלכות.  הדרך של הלוחות ראשונות דין ורחמים הייחוד של 

לחיות אלף שנה. הוא יך רצשמים וארץ יחוד עליון ותחתון שני שרשים אדם ויהודי.  בזוהר כתוב אדם הראשון היה 

 הוא מלך עליון, דוד המלך הוא מלך תחתון.נתן שבעים שנה לדוד המלך.  אדם הראשון 

ת שניות בלבד בתורה שבעל פה ושביר עם ישראל נכנסו בארץ ישראל אחרי ארבעים שנה במדבר בדרך לוחות

הלוחות ראשונות ותורה שבכתב.  העיקר והדרך שלהם היה תורה שבעל פה.  שהקימו את המלכות היה הדרך 

ילו לעשות מזבחות חוץ מירושלים.  במדבר היה לעם ישראל שני של תורה שבעל פה לחומרה והיה אסור אפ

קראו בשם דור ונ.  הדור המדבר ל”אריזדרכים לפי לוחות ראשונות ושניות אור אבא ואור אמא כמבואר בספרי 

דעה. הם לא נכנסו בארץ ישראל ומתו במדבר.  הילדים שלהם נכנסו בארץ ישראל והדרך של עבודת ה' היה 

אמא הלוחות שניות תורה שבעל פה.  בתורה שבכתב יש שני דעות אור אבא ואור אמא.  הדרך של הדרך של אור 

עם ישראל היה אור אמא תורה שבעל פה כל הזמן שהיה מלכות ישראל בארץ ישראל הזמן של השני בתי 

ת המקדש מקדשות עד חורבן הבית שני והגלות. היה חרם על אור אבא אור הגנוז עד אלף שנה אחרי חורבן בי

כמבואר בזוהר.  מזמן הזה יש שני דרכים בעבודת ה' דין דין תורה שבעל פה דין ורחמים תורה שבעל פה ותורה 

שבכתב ביחד כולל הסודות שבתורה הנכתב בזוהר.  בתורה שבל פה יש דעה אחד אור אמא, בתורה שבכתב יש 

 ל דעות ה'.  -שני דעות א
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בירורים אבל יש גם כן הדרך של ייחוד אור אבא ואור אמא.  התכלית  העיקר דעה עדיין תורה שבעל פה שנקרא

שלמה ייחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד ז"א ומלכות.  בדורות האחרונים יש גם כן עתיק גאולה פרטי יובל שער 

 נון.  חשובים היום לא רק הקיום של עם ישראל גם כן ייחוד ה' בעולם.  

לוחות שניות בפירוש על המצוה "אנכי ה' אלקיך" "לא יהיה אלקים אחרים על העיקר הבדל בין לוחות ראשונות ו

פני."  בלוחות ראשונות הם שני דעות רוחני של בינה ומלכות אור וכלי כמבואר בזוהר.  בלוחות שניות שניהם 

וע עצמות שיש דעה אחד ולא שני דעות.  בלוחות שניות יש דת אחד בעולם יהדות ועם אחד.  בזה רואים מד

רמב"ם עשה שלב אחרון בגאולה ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'.  לפי תורה שבעל פה לוחות שניות יש דעה 

אחד דת אחד בעולם וכל העולם צריכים ללכת בדרך של עם ישראל "ישראל לי ראש." התורה וישראל והקדוש ב"ה 

 תחתון ושני משיחין כמבואר בזוהר.אחד בלוחות שניות.  בלוחות ראשונות יש שני דעות ושרשים עליון ו

כתובות שלא לדחוק את הקץ גם כן לפי הנביא  מסכתב כמו שכתובהענין של השלשה שבועות שעשו עם ישראל 

יה "לא בחיל ולא בכוח" שיש היום לחשוב על שני דרכים בעבודת ה' ימין ואמצע.  ימין הדרך של לוחות שניות.  כרז

ראשונות.   בדרך אמצע יש מקום לצד שמאל בקדושה משא"כ בדרך ימין לוחות אמצע כולל לוחות שניות ולוחות 

 שניות.  

היסוד של עם ישראל הדרך של לוחות שניות אבל בתורת אמת של הנביא האמת משה רבינו יש שני דעות. עם 

אין ישראל מחכים כל יום למשיח בדרך הלוחות שניות שיש דעה אחד עצמות המשיח בשביל עם ישראל בלבד ו

 פשרה. יש דעה אחרת של הלוחות ראשונות בקו האמצע. 

 קטנות וגדלות –שני תורה 
משה רבינו נתן לעם ישראל תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  בפנימיות התורה תורה שבעל פה נקרא בשם מלכות 

ה תפארת ספירות חסד גבור ששותורה שבכתב נקרא בשם ז"א בעיקר תפארת של זעיר אנפין.  בזעיר אנפין יש 

 נצח הוד יסוד.  תורה שבעל פה הייחוד של יסוד מלכות.  תורה שבכתב הייחוד של תפארת יסוד ומלכות.

תורה שבעל פה עם ישראל קבלו בהר סיני בדרך מלכות מפי הגבורה מפי הנביא משה רבינו אחרי חטא העגל 

ות ראשונות היה בדרגה של תורה ושבירת הלוחות ראשונות.  תורה שבעל פה התורה של הלוחות שניות.  הלוח

 שבכתב.  

תורה שבכתב גם כן יש הבחינה של מלכות תורה שבעל פה.  כל הלכות שיש בתורה שבעל פה נדרשו ונמצאים 

רבי ישמעאל.  החלק התפארת שנמצא בתורה נדרשת של התורה עשרי מידות שבתורה בכתב על ידי השלשה 

שם ה' יקוק נקרא בשם אדנ"י.  על זה  תורה שבעל פהוק.  בשבכתב ולא נמצא בתורה שבעל פה השם ה' יק

 קוראים את שם אדנ"י שם של מלכות.  יקוק השם של תפארת.  

תורה אור נקרא בשם ז"א ומצות התורה נקרא בשם של מלכות.  מצוה של לימוד התורה על ידי מלכות הפה 

ים בדרך מחשבה דיבור ומעשה. משה רבינו ודיבור.  לא המדרש העיקר אלא המעשה. יש תרי"ג מצות בתורה לקי

קבל את התורה בהר סיני ומסרה ליהושע בדרך מלכות תורה שבעל פה.  תורה שבכתב מקבלים בעיקר בדרך של 

תורה שבעל פה.  החלק התורה שאי אפשר לתת בדרך מלכות תורה שבעל פה נקרא בשם אור הגנוז.  אור הגנוז 

 ינו.  נמצא בתורה שבכתב הנסתרות לה' אלק

בתורה יש תפארת יסוד ומלכות.  מלכות נקרא תורה שבעל פה.  תורה בכתב מחולק בשני חלקים תורה של יסוד, 

ותורה של תפארת.  יסוד ותפארת נקראים בשם זכר ומלכות נקראת בשם נקבה.  אבל מלכות אשה בלי איש זכר 

 כות רשע מלכות זדון.  אין לה לבד כלום ונשארת בלי אור.  מלכות שאין בה תורה נקרא מל

, ותורה של תפארת יסוד ומלכות תורה שבכתב.  אין תורה תורה שבעל פההשני תורה הם תורה של יסוד מלכות 

שאין בה יסוד.  תורה שבעל פה באמת התורה של יסוד ומלכות מידת תפארת מידת רחמים נסתר.  תפארת גם כן 

 ת תחתון ודעת עליון.  נקרא דעת גם כן רחמים.  בתפארת יש שני דעות דע

דעת תחתון קשורים ליסוד מלכות.  דעת עליון מקיף על יסוד מלכות ונקרא אור הגנוז.  תפארת מחולק בשלשה 

חלקים.  החלק ופרק התחתון קשורים ליסוד מלכות.  השני פרקים עליונים לאור הגנוז.  תורה שבעל פה שקבלו 

תורה שבעל פה מקבלים באמונה  עם ישראל בהר סיני החלק של יסוד מלכות וגם כן נקרא קטנות המוחין. 
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דעת תחתון יש בפשוטה.  יש בתורה שבעל פה דעת ותפארת של הפרק התחתון שנקרא דעת תחתון.  רק 

תורה שבעל אפשרות לעבור בדרך דיבור אותיות התורה ואותיות הדיבור.  כל תורה שבעל פה יש פרדס. סוד של 

והר וגם תורה שבכתב שלומדים בדיבור המלובש בשכל , חסידות, זל”אריזקשורים לסודות התורה בספרי  פה

נקרא בשם תורה שבעל פה ודעת תחתון.  בתורה שבעל פה יש פרדס פשט רמז דרש וסוד.  יש רזין דרזין בתורה 

 בכתב שנקרא אור הגנוז.

כל התורה שמקבלים בדרך אותיות של דיבור ומחשבה נקרא בשם דעת תחתון תורה שבעל פה קטנות המוחין.  

מד לעם ימשה רבינו קיבל כל התורה בסיני מהקדוש ב"ה תורה שבכתב.  תורה שבעל פה מה שהוא בעצמו ל

 ישראל ובדרך השליחים שלו התפשטות משה רבינו הצדיקים.  כל התורה נדרש מתורה שבכתב.

המוחין  קטנות המוחין שמקבלים תורה מלמדי תורה שהם שליחים של משה רבינו ומהספרים של צדיקים.  גדלות

הקבלה של נבואה ורוח הקודש ששמקבלים התורה מהקדוש ב"ה בעצמו על ידי נבואה ורוח הקודש.  אף על פי 

למוד חכם עדיף מנביא.  כתוב לא קם נביא בישראל כמשה.  הקבלה דרך הנביא משה רבינו תגבוהים יותר כתוב 

מנבואה ורוח הקדוש שמקבלים ישר  בדרגה של קטנות שמקבלים תלמידי חכמים נחשב בתורה שבעל פה גבוה

מהקדוש ב"ה. משה רבינו אמר "ויאמר לו משה המקנה אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו 

עליהם."  כתוב "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה." בירמיהו כתוב "ולא ילמדו עוד איש את 

י כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם". יש גדלות המוחין שמקבלים בדרך חברו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כ

 נבואה ורוח הקדוש.  

יש אפשרות לקבל גדלות המוחין דעת עליון אבל הדרך של תלמידי חכמים עדיין נחשב גדולה יותר בפרט בעם 

ה שבעל פה ישראל שקבלו נבואה של משה רבינו תורת משה.  תורת משה מקבלים בדרך יסוד מלכות תור

היה מוחלפת.  אפילו נביאים בישראל אין להם רשות לשנות וטה.  כתוב בתורת משה שהתורה לא תבאמונה פש

מנביא אחרת.  אפילו הנביאים יחזקאל, ישעיהו,  תורה חדשה מאתי תצאאת התורה. עם ישראל לא מקבלים 

עושים שינויים בהלכה קבלת  בנבואה שלהם בתורה שבעל פה לא תורה חדשה מאתי תצאירמיהו אמרו על 

 התורה ממשה רבינו בהר סיני.  

בדרך גדלות המוחין.  עם  תורה חדשה מאתי תצאאבל אחרי חורבן בית המקדש קמו נביאים שעשו לבני אדם 

ישראל לא מקבלים הנבואה שלהם. אבל יש אפשרות לעם ישראל לתת להם כבוד שהרשות נתן להם בתורה 

בתורה לא כתוב שאין אפשרות לנבואה לבני ישראל ולאומות העולם.  רק כתוב לעם   שבכתב ועל ידי הנביאים.

ישראל להמשיך בדרך תורה שבעל פה התורה שנתנה ממשה בסיני.  לא כתוב שיש רק תורה אחת שהיה שני 

 לוחות שברית הראשונות ושניות שניהם היו תורת ה'.  

שעשו דת ותורה חדשות.  בשביל  יםמקדש.  הגיעו נביאים אחרשנויים ברוחניות הגיעו בעולם אחרי חורבן בית ה

שלום עם ישראל צריכים לקבל אותם בסבר פנים יפות ולהחזיק בתורת משה רבינו לעולם ועד. בדרך הזה משה 

 רבינו נתן לעם ישראל אפשרות לקבל גדלות המוחין מתוך קטנות המוחין תורה שבעל פה.  

כות בלבד.  יש דרכים של תורה על ידי נביאים אחרות ביסוד אחרת.  כל נבואה יסוד ומל תורה שבעל פההדרך של 

על ידי תפארת ונמצא בנשמת אדם הראשון התפארת כללי של כל הנביאים.  בדרך הזה היום יש בעם ישראל שני 

דרכים בתורה שבעל פה שהם קו אמצע וקו ימין.  קו האמצע נשרש בנשמת אדם הראשון ומקבלים השנויים 

וחניים בעולם אחרי חורבן בית המקדש כולל ימין ושמאל.  קו הימין הדרך של יהושוע רק מקבלים נבואה של ר

נביאים אחרי משה רבינו למשה רבינו בלבד ולא מנביא שקר אחרת.  הרמב"ם אמר אסור לשנות התורה וקרא 

 כתב.נביאי שקר אבל לא לפי דברי נביאים ותורה שב תורה חדשה מאתי תצאשדברו על 

ושני מלכים עליון ותחתון.  אדם  יןבזוהר כתוב שיש שני דרכים ברוחניות זכר ונקבה.  בזוהר כתוב יש שני משיח

שייך למלכות.   תורה שבעל פהנתן שבעים שנה לדוד המלך.  דוד המלך הוא המלך תחתון. אדם הוא המלך עליון.  

 תורה בכתב שייך לזעיר אנפין ולאדם בגן עדן. 
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שיחין שבזוהרהשני מ  
יש הבדל בין הזוהר ורמב"ם בענין של ביאת משיח. השיטה של רמב"ם על משיח "ואם יעמד מלך מבית דוד הוגה 

ה, רכק בדיחזהבתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ול

צליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה וה

 משיח ודאי.  ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד.  

בשיטה של הרמב"ם יש שלבים בביאת משיח והשלב אחרון ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד.   לפי הזוהר 

לפי הזוהר לפני שיבנה הבית המקדש יש  הבית המקדש יבוא מן השמים ויבנה ירושלים כל בשלום ובלי מלחמות. 

הארץ דעה את ה' לפני בנין בית המקדש.  כדי  מלאהלתקן את העולם כולו לעבוד את ה' אחד. לפי הזוהר כי 

זה רואים החשיבות של לימוד פנימיות התורה מה' צריכים ללמוד פנימיות התורה. את  ההארץ דע מלאהלהגיע ל

 היום.

הקיום של עם ישראל.  התגלות ה' היא תורה שבעל פה בלבד. תורה שבעל פה עם ישראל אפשר לחיות על 

 בעולם והיה ה' למלך על כל הארץ תלוי בלימוד פנימיות התורה על יסודות הזוהר.

"וידעת היום והשבת אל לבבך" בדרך  חכים כל יום שיבוא גם כן הרצון לדעת את ה' מלביאת המשיח  ההצפיי

לימוד פנימיות התורה.  החשיבות של ביאת המשיח נותן רשות לצדיקים בכל דור להפיץ מעינות התורה בחוץ 

 אמיתילהאיר את העולם באור התורה באור של ה'.  על זה ענה משיח לבעל שם טוב בחלום בגן עדן לשאלה: 

 .  הצאתי מר?  משיח ענה כשיפוצו מעינותך חוק

התגלות שם ה' בדרך שני משיחין.  לפי הזוהר יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בצד של שמאל ולימין של משה 

 םרבינו רעיא מהימנא.  לפי הזוהר השני משיחין כנגד ספירת בינה וספירת מלכות.  התגלות הייחוד ה' שמייחדי

של השני משיחין קשור  דיהודה ושבט יוסף.  הייחוהשני משיחין כמבואר על ידי יחזקאל הנביא שני עצים של שבט 

לאות אלף נקודה למטה ונקודה למעלה וקו באמצע.  הנקודה למעלה כנגד שמע ישראל והנקודה למטה ברוך שם 

כבוד יחוד עליון ויחוד תחתון.  יחוד עליון שייך לכל העולם ארבע רוחות למטה ולמעלה,  יחוד תחתון שייך למלכות 

ומשיח בן דוד. הקו באמצע דעת המייחד עליון ותחתון שמים וארץ קשור למשה רבינו רעיא  עם ישראל בלבד

 מהימנא והספר תורה משה אמת ותורתו אמת.

ספירת הבינה המקור של רחמים.  ספירת המלכות דין.  ספירת הבינה שם אקיק, ספירת המלכות אדנ"י.  שם 

וק בעולם השילוב של השלשה שמות ושם יקוק כמבואר .  התגלות ה' יק65ועוד  21כולל שניהם  86אלקים 

 .  ל”האריזבכוונות חנוכה של 

הבדל בין יחוד עליון ויחוד תחתון ביחוד תחתון שם אדנ"י מלכות מקדמה שם יקוק הסוד של תורה שבעל פה.  ה

שלמות של ביאת ביחוד עליון יקוק לפני אדנ"י כתורה שבכתב.  הקיום המלכות על ידי תורה שבעל פה.  התכלית ה

 משיח יחוד יקוק ואדנ"י שמע ישראל וברוך שם כבוד ה' הוא אלקים.  

זה ההבדל בין הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  הדרך הלוחות שניות הדרך של תורה שבעל פה.  הדרך של 

הראשונות  הלוחות ראשונות שנשברו הדרך של יחוד שלם ה' אלוקים ז"א ומלכות.   בלוחות השניות השני דברות

אנכי ולא יהיה לך אלקים אחרים קשורים למלכות ולעצמות ולמשיח אחד המשיח של תורה שבעל פה.  בלוחות 

 ותשלמבהראשונות השני דברות אנכי, ולא יהיה לך אלקים שני ספירות נפרדות שעל ידיהם עושים התגלות ה' 

לות של ה' בעולם לכל בני אדם ועל ידי ביחד לשאר מצות שבתורה כולל בעשרת הדברות.  בהר סיני היה התג

 לעם ישראל ומשפטים בל ידעום.   רק  והלוחות ראשונות.  הלוחות שניות הי

התגלות שם ה' בעולם היה על ידי הבית המקדש.  השני מזבחות של נחשת וזהב היה כנגד הייחוד של בינה 

שני תפילין ראש  םשלהומלכות.  בקודש קדשים הם היו ביחד בתכלית שלמות.  גם כן בכל המצות יש רמז לייחוד 

ית המקדש הייחוד ה' בעיקר על ידי בת, לולב וסוכה, מילה עורלה ופריעה.  אחרי החורבן ב-ויד, שני שבתות ש

התגלות השני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  משיח בן יוסף כנגד בינה, משיח בן דוד מלכות.  התגלות 

 אלפים שנה בלי עין הרע.   ששתמשיח בן יוסף ברגע אחד.  התגלות משיח בן דוד לקח כמעט 

מיות עתיק.  על זה אמר ירימהו הנביא,  כי ברא חדשה בארץ התגלות משית התגלות עתיק.  משיח בן דוד הוא פני

נקבה תסובב גבר.  זכר כנגד משיח בן יוסף ז"א, נקבה כנגד מלכות שעולה עד רדל"א.  השני משיחין חיים לעולם 
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ועד והם כנגד עץ החיים ועץ הדעת בגן עדן.  אדם שהוא משה רבינו מייחד שניהם ביחד עם כל העצים שבגן עדן 

על ידי  אמיתיהצדיקים שעבדו בשביל ייחוד ה', והעבודה של כל בני אדם לעשות ייחוד ה' בעולם שלום שהם 

 קבלת משיח וקיום תורה ומצות.

 מעשה ומשחשבה העיקר
הלכה.  יש זו הרבי מחב"ד חזר הרבה פעמים על המשפט "מעשה הוא העיקר."  בדרך הזה אפשר להגיד דבר ה' 

דבר ה' ולא המדרש העיקר אלא המעשה.  הקיום המצות גם כן הקיום של יא ורה התרי"ג מצות בתורה.  כל הת

עם ישראל.  העיקר למשיח בן דוד המלך של ישראל כנסת ישראל. בקיום של כנסת ישראל העיקר המעשה. כנסת 

 ישראל המלכות ה'.  

העולם יש מחשבה.   יש דעה אחרת העיקר שלום ומחשבה.  מחשבה יש חשיבות בפנימיות העולם.  בפנימיות

מעשה בחיצוניות העולם. המחלוקת מעשה הוא העיקר ושלום ומחשבה העיקר גם כן שמחלוקת העיקר ז"א 

וגם קשורים ביחד בעולם  יםניות העולם.  הם שני עולמות נפרדומלכות.  ז"א נמצא בפנימיות העולם ומלכות בחיצו

 עליון.  

ן המחלוקת תורה שבעל פה העיקר ותורה שבכתב.  תורה העיקר גם כשמעשה העיקר ומחשבה אם המחלוקת 

שבכתב נקרא בזוהר ז"א תורה שבעל פה נקרא מלכות.  השאלה איזה תורה נקרא תורת שלום תורה שבעל פה, 

תורה שבכתב ושניהם.  תורה שבעל פה נמצא בעולם עשיה עולם המעשה.  תורה שבכתב נמצא בשני עולמות 

 דין, יצירה רחמים.  עשיה עולם של מלכות.  יצירה עולם של ז"א. עשיה ויצירה.  עשיה עולם של

כתוב ראשית חכמה יראת ה'.  בהתחלה העיקר יראת שמים.  אבל התכלית השלמה להגיע לאהבת ה'.  גן כן 

חינוך מתחילים ביראת שמים ומעשה העיקר בקטנות המוחין.  לימוד הלכה העיקר בקטנות המוחין.  עבודת ה' 

בקבלת עול מלכות "נעשה."  בהתחלה מעשה העיקר.  אבל יש לעלות לדרגה גבוה יותר שהעיקר שלום מתחילים 

 ומחשבה פנימי עד שמעשה טפל למחשבה העיקר דעת אחדות ושלום.

הבעל תניא אמר שהוא לא רוצה הגן עדן של התורה שנמצא במחשבה מעשה הוא העיקר.  לבעל תניא העיקר 

שלא על מנת לקבל פרס.  אהבה שלום הפרס שמקבלים על ידי עבודת ה' בדרך של היה עבד פשוט שעובדים ה' 

לימוד פנימיות התורה.  יש נשמות שהם עבדים, יש נשמות שהם בנים לה'.  הדרך של חסידות חב"ד הדרך של 

שבה עבד שהוא גם כן בן.  יש עבד שלומד פנימיות התורה אבל העיקר שלו מעשה.  יש בן שהעיקר שלו שלום ומח

התקשרות לפנימיות המחשבה של התורה של אדם בגן עדן שהוא גם כן עבד ומקיים המצות של התורה באהבה 

 נפש שיש לעבד פשוט.   מסירותויראה.  יש שאומרים העבודה של בן שהוא גם כן עבד עבודה פסולה שאין בזה 

ושור הבר.  נשמות של לוויתן בדרגה של על זה כתוב בליקוטי תורה של הבעל תניא על שני סוגי נשמות של לוויתן 

נפש ומעשה.  נשמות של לוויתן בהתפשטות הגשמיות כמו  מסירותמחשבה העיקר.  נשמות של שור הבר העיקר 

 רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר במראה שלא היה אפשרות לקיים המצות מעשיות. 

ז"א העיקר מחשבה.  בעבודה של מלכות העיקר זה הבדל בין העבודה של ז"א והעבודה של מלכות.  בעבודה של 

מעשה.  יהדות בעיקר על ידי תורה שבעל פה והעיקר מעשה.  על זה אמר הרבי מעשה העיקר.  לא כל אחד 

אפשר להגיע לדרגה של מחשבה כמו נשמות לוויתן. הדרך הזה הדרך של ז"א ולא הדרך של מלכות תורה שבעל 

ין גן עדן.  גם כן אין שלום וכל זמן צריכים להיות במלחמה.  בעבודה של פה.  בעבודה של מלכות אין גאולה א

שזוכים יש עבודה של בן רחמים שולט על דין העיקר מחשבה ושלום.  היום הגיעו  אלומלכות דין שולט על רחמים.  

העיקר לסוף הבירורים והיום העיקר מחשבה משא"כ בזמן הבית המקדש עד אלף שנה אחרי חורבן בית המקדש.  

היום ייחוד עליון שמע ישראל "והי ה' למלך על כל הארץ."  כדי להגיע לתכלית השלמות ייחוד ה' על ידי מחשבה 

 העיקר.

 גאולה גאולה ואין גאולה
בתיקוני זוהר כתוב על מילים במגילת רות "על התמורה ועל הגאולה" שיש שני גאולות שהם הגאולה של כנסת 

הארץ דעה את ה'.  על הגאולה של כנסת ישראל כתב  מלאהה של כל העולם "ישראל על ידי תשובה והגאול

רמב"ם בהלכות מלכים ובגמרא אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד.  לפי הרמב"ם 

 בגאולה של כנסת ישראל אנחנו חוזרים לממשלה של תורה לפי תורה שבעל פה.  
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ותורה  תורה שבעל פהקן ועם ישראל נמצא בגלות שאין עם ישראל שלמות בלפי רמב"ם כל זמן שהעולם לא מתו

 ששתשבכתב ואין ארץ ישראל בשלמות אין גאולה.  אבל זה לא להגיד שגאולה אין כבר בדרך.  הזוהר כתוב שיש 

ף ם לגאולה. אנחנו כבר כמעט בסויים לתורה, ואלפייאלפים שנה לעולם אלפים לתהו ובהו לפני מתן תורה, אלפ

 .  ם לגאולה.  הגאולה כבר התחיליאלפי

ים שנה לתורה במקום ללכת י.  הם רוצים לחזור לאלפהיש חכמים שלא רוצים להכיר שהגאולה כבר התחיל

הארץ דעת ה'".  הגאולה של דעת ה' על ידי שני משיחין  מלאהלאלפים שנה לגאולה.  אלפים שנה לגאולה לקיים "

ל ומכופל.  יש לנו ור לאלפים שנה לתורה באמת אין התקדמות כלל החשך כפשל הזוהר.  בגאולה והמשיח לחזו

את הזוהר הקדוש  גילההארץ דעה את ה" כבר  מלאהחופשיות וחילל שבת.  אבל בצד של " תמדינה יהודי שנותנ

 וחסידות.   ל”אריזויש דרכים של לימוד פנימיות התורה ספרי 

" הגאולה של דעת הגאולה פרטי פתוח לכל  גאולה ועל התמורהועל ה" ותעל מה שכתוב בזוהר שיש שני גאול

אחד שרוצים לנכנס בגאולה על ידי לימוד פנימיות התורה.  הם שלא רוצים לשמוח בגאולה ולהמשיך לבכות על 

הגלות לא רוצים להכיר שהיום יש תחיית המתים של צדיקים.  לא רק יש תחיית המתים של צדיקים יש פנימיות 

סובבת גבר על ידי לימוד פנימיות התורה וקיים תורה ומצות בכוונות הקבלה.  לפי הזוהר גאולה של עתיק נקבה 

נפש  מסירותדעת התגלות תחיית המתים ופנימיות התורה הכתר של עתיק תחיית המתים ואריך עבודת ה' ב

 וקבלת המשיח ביחד.  

ים שנה של תורה וגאולה משיעבוד יאלפר השעון בחזרה ולחזור בחזרה ליחזהלא יודע באמת שיש שייכות ל

מלכיות בדיוק בדרך כמו שהיה פעם.  בזוהר פרשת חוקת כתוב שאפילו בזמן שלמה המלך מיד אחרי שבנו את 

הבית המקדש ירבעם בן נבט עשה עם ישראל בשני מלכיות בהסכמה של הנביא אחיה שלוני. לפי הזוהר הבית 

ו צריכים לחשוב על הדרך הגאולה בזוהר הדרך גאולה שכבר המקדש יבוא מן השמים בלי מלחמות.  אנחנ

 היום ולהמשיך ללמוד פנימיות התורה ולהאמין בחיים נצחיים של צדיקים. ההתחיל

שהולכים בדרך של הגאולה של רמב"ם ותורה שבעל פה.  גאולה גאולה ואין גאולה. להפוך החשך  אלואין גאולה ל

הארץ דעה את ה' על ידי לימוד פנימיות התורה.   מלאהמגדל כל יום. יש גאולה לעם ישראל וכל העולם על ידי 

עולמי בדרך של אהבת  הרמב"ם.  יש לנו לעבוד בשביל קיום עם ישראל ושלום כמו שכתובעולם כמנהגו נוהג 

ישראל ואהבת החיים ולבקש מהקדוש ב"ה לתת לנו דעת, וידעת היום והשבת אל לבבך שה' הוא אלקים בשמים 

 ממעל ועל הארץ אין עוד. 

 

 פנימיות עתיק המשיח של דעת
תורה ומצות.   ירומבקו הדעת קו אמצע כמבואר בזוהר.  המשיח של פנימיות עתיק קשור ליהודים ש יןיש שני משיח

זאת הברכה "עבד ה'."  הדרך של עבודת ה' של עם ישראל ועם ישראל הם עבדים לה'.  משה רבינו כתוב בפרשת 

נפש בדרך תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  עם ישראל קבלו את תורה בדרך "נעשה" בקבלת   מסירותעבדות ה' ב

רי"ג מצות ללמוד ללמד לשמור ולעשות.  זה הדרך עול מלכות שמים.  ה' נתן להם התורה על ידי משה רבינו ת

 לכל עם ישראל לא רק לצדיקים.

גמרא ה' חלקים.  צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, באבל יש מדרגות בעבודת ה' כמבואר בתניא "מצינו 

הצדיק גמור הוא נפש בדרך הפשט ודרך הסוד  מסירותהמדרגה של הצדיק שהוא עובד ה' ב  "רשע ורע לו, בינוני.

המשיח בכל דור של פנימיות עתיק.  יש בכל דור הצדיק שהוא בבחינת פנימיות עתיק והוא הצדיק יסוד עולם.  

דורות אחריו.  החסידים עשו לו המשיח של ההרבי מחב"ד מלך המשיח הכתיר את הדרגה של פנימיות עתיק לכל 

י האחרון דברו על הבחינה של פנימיות עתיק שנקרא פנימיות עתיק בזוהר ואדמו"רי חב"ד חסידות בעיקר הרב

 בזוהר משיח בן דוד חי וקים כמו אליהו הנביא.  

פנימיות עתיק קשור לרחל אמנו עקרת הבית אבל פנימיות עתיק היחוד של לאה ורחל עבד שהוא גם כן בן כמבואר 

הצדיק שהוא עתיק סתם בדרך בזוהר.  יש גם כן משיח שהוא עתיק סתם הנקודה של גאולה ויובל.  התגלות 

תחיית המתים היה לכל הדורות אחריו.  משה רבינו היה השני בחינות של פנימיות עתיק ועתיק סתם שהוא עלה 
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על הר נבו ונקבר בעתיק.  יש מקום לעוד נביא וצדיק הבחינה של עתיק סתם.  התגלות של עתיק סתם התגלות 

צא בקו האמצע על המרכבה.  נשר נמכשל ז"א קו הרחמים "נשר יעיר קנו."   

הארץ דעה ה'"  הגאולה  מלאההתגלות משיח בן יוסף כנשר יעיר קנו ומשיח בן דוד אדם על המרכבה הקיום של "

 ברחמים חסדים וגבורות ביחד גאולה של דעת.

 יציאת מצרים של קדושה
ה גאולה ממצרים של ה גאולה ממצרים של קליפה ועבודה זרה.  הגאולה אחרונה יהיתהגאולה הראשונה הי

קדושה.  בתורה שבכתב יש שני דעות דעה של עתיק ודעה של אריך.  בדעה של עתיק פותחים את גן עדן 

 בפנימיות הנשמה של בני אדם שמתוך המצרים של קדושה עולים בגאולה ובקדושה ביחד אריך ועתיק.  

להם התורה תורה שבכתב ותורה שבעל  עם ישראל יצאו ממצרים של קליפה ועבודה זרה וקבלו התורה.  ה' נתן

פה.  בתורה שבעל פה לא היה גאולה.  היה עבדות של קדושה.  עדיין לא גמרו את התיקון של גאולת מצרים עד 

את עתיק לאריך חירות לעבדות של קדושה.  בלוחות הראשונות האותיות היו חרות על  ףביאת משיח.  משיח הוסי

נפש התכלית השלמות יחוד אריך ועתיק בן  מסירותתיק וגאולה וגם עבדות אריך הלוחות.  בלוחות ראשונות היה ע

ועבד.  אחרי חטא העגל משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות ונתנו הלוחות שניות שהיה עבדות של קדושה בלי 

ות ממצרים של קדושה והתגל תגאולה בלי עתיק.  אחרי החורבן בית המקדש התחילו אלפים שנה לגאולה יציא

 עתיק.

נפש בלי אור הגנוז האור של גאולה בלי עתיק  מסירותבתורה שבעל פה אין גאולה. יש בתורה שבעל פה עבדות ב

לאור הגאולה אור של עתיק.  אין גאולה בתורה שבעל פה אפילו  תויובל שער חמשים.  תורה שבעל פה מתנגד

ה שבעל פה לא בשביל עתיק להפך לחזק כתוב בשלשה עשר עיקרי אמונה על ביאת משיח.  ביאת משיח בתור

את התנגדות לעתיק כמו שהיה בזמן הבית המקדש.  הרצון לגאולה בתורה שבעל פה הרצון לכסות עתיק בדרך 

משיח כל יום מחכים שיבוא השליח לאריך מצרים של קדושה. אבל יש גם כן תורה בכתב שכתוב יהי אור ויהי אור 

שר ועתיק באור חוזר פנימיות עתיק ועתיק סתם השני משיחים של גאולה השני בחינות של עתיק עתיק באור י

 בזוהר.

עתיק האור של גאולה האור של תחיית המתים האור שמהפך חשך לאור יגון ואנחה לשמחה. באור של עתיק יש 

אריך אור ורחמים.  האור עתיק לא בשלמות עד התגלות פנימיות עתיק קשור גם כן ל והתגלות ספירות הבינה כול

משיח והגאולה שיחוד של יקוק ואדנ"י. יקוק עתיק אדנ"י אריך האור של תורה שבכתב  ולתורה שבעל פה. התגלות

 הלוחות ראשונות שנשברו על ידי משה רבינו. 

 פילגש ונשואין היום
 שכתוב כמויש שני סוגי זיווגים ברוחניות וגשמיות שהם פילגש ונישואין בתורת אמת.  בתורת אמת יש שני דעות 

בספר עץ  חיים אמר על שני דעות רוחניות דעת עליון ודעת תחתון.   ל”אריזם כן וגבספר שמואל, אל דעות ה'.  

 כמעט כל הספר עץ חיים כולל הענין של שבירת הכלים בדרך של דעת תחתון.  

כתב אבל לפי לעם ישראל תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  תורה שבעל פה זה חלק של תורה שב תןמשה רבינו נ

תורה לא בשמים היא מדובר שההזוהר הם שני תורות ז"א תורה שבכתב ומלכות תורה שבעל פה.  על מה שכתוב 

על תורה שבעל פה.  אבל יש גם כן תורה בשמים תורה של ז"א אדם.  כתוב אדם ובהמה תושיע ה' אדם ובהמה 

ת אל לבבך, בהמה ושבהוהיום ת ה' וידעת הם כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  אדם תורה שכולל לדעת א

 תורה שמקבלים באמונה פשוטה.

גם כן יש שני סוגים של זיווגים בגשמיות בין איש ואשה בתורה אמת.  בתורה שבעל פה יש רק נישואין התורה של 

על ידי אות ואת הניש ו.  המלכות וסנהדרין גזרו "לאסור את העריות, ולאסור את הארוסות והיתרתהמלכות יהודי

רק למלך היה זכות פילגש.  אבל בזמן שופטים מפרסם פילגש בגבעה יהודי קדוש משבט לוי   "חופה וקידושין.

אשה והם נסעו לאזור בנימין ביחד.  היה בזמן שופטים מחלוקת על זווג השהיה לו פילגש ברשות האבא של 

.פילגש שגרם מלחמה בין השבטים.  אבל פילגש היה מותר בתורה שבכתב  
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.  בזוהר כתוב גם ל”אריזבזמן שופטים ולדור המדבר היה השני אורות רוחניים אור אבא ואור אמא כמבואר בספרי 

כן שיש שני אורות רוחניים של זכר ונקבה שהם ז"א ומלכות.  המלכות של ישראל היה בדרך תורה שבעל פה 

ר אבא של דור המדבר נקרא בשם פילגש.  והדרך רוחניות בזמן הבית המקדש היה אור אמא מלכות.  הרוחניות או

תורה שבעל פה יש דעה אחד בלבד אור אמא הדרך של נישואין רוחני בלבד וגם נישואין גשמי בין איש ואשה 

בלבד.  הענינים של פילגש ברוחניות וגשמיות היה מותר רק למלך.  למלך היה מותר שני דעות ובהיכל של המלך 

 בלבד.  

לפילגש רוחניות ענינים של ז"א עשר ספירות.  בזוהר כתוב על הסודות של קבלה שהם  רוב סודות התורה קשור

 סוד התרועה.  תקיעה שייך למלכות.  תרועה קול דממה דקה ז"א אור אבא סודות התורה.

משה רבינו יש שני דעות ז"א ומלכות. יהושוע נקרא לגמטריא בהמה גמטריא אליהו.   52מלכות קשור לשם ב"ן 

 מסירותך מטטרון גמטריא נוריאל הדרך של עבד ה' תורה שבעל פה בירורים ואריך אנפין מלאר למלכות נער קשו

 נפש.

ז"א קשור לתפארת יחוד ז"א ומלכות תורה ומצות כולל לדעת את ה' עתיק. היחוד בתורה שבעל פה היחוד של 

אור אבא כולל אור של כתר של  יסוד של ז"א ומלכות.  היחוד בתורה שבכתב היחוד של תפארת יסוד ומלכות. 

 עתיק.  אור אמא הכתר של אריך.  

הכוונות לתורה שבעל פה אור אמא חסר בעתיק.  בשבת אחרי מנחה מקבלים הכתר של  ל”האריזבקבלה של 

נקרא במסכת מגילה מעשה בראשית.  יש  ל”אריזחג שבועות מקבלים כתר של אריך.  הקבלה של באריך.  גם כן 

ל מעשה מרכבה כמבואר בספר יחזקאל קשור לעליה של ז"א בעתיק על ידי תחיית המתים.  גם כן הקבלה ש  

הדרך של דעת תחתון לפני תחיית המתים ואין עתיק.  בזוהר שיש התגלות תחיית המתים  ל”האריזקבלה של 

בסוף פתח אליהו וגם יש שני משיחין עבד ובן שהוא הבחינה של יובל וגאולה יש גם כן עתיק.  על זה כתוב בזכות 

נא משה רבינו בדרגה של ספר הזוהר יפקון בו מגלות ברחמים.  בזוהר יש גאולה יש משיח בן יוסף ויש רעיא מהימ

לעמוד. יםיוכל אינם יםגמור יםבן בעל תשובה.  במקום בעל תשובה אפילו צדיק  

בזמן הבית המקדש אור אבא נחשב כנסתרות לה' אלקינו.  הנגלות לנו היה אור אמא תורה שבעל פה בלי עתיק 

נכתב הזוהר.  הרשות להגלות מקבלים באמונה פשוטה.  החרם על אור הגנוז לפי הזוהר היה אלף שנים אחרי ש

יעקב עמדן.  הרב גם כן הרשות לקבל פילגש גשמי ויש היתר מואור הגנוז   

להכיר את סודות התורה.  בסודות התורה יש שני דעות  ךהגאון מוילנא אמר בפירוש שלו על משלי שכל רב צרי

ים תחת שעיבוד גלייות ישראל קשפילגש ונישואין.  היום אחרי חורבן בית המקדש סוכת דוד הנופלת עברו עם י

חתן בדרך חופה וקידושין.  אבל יהודים ויהודיות התחתנו בלי חופה וקידושין והם נקראים התשלא היה אפשר ל

פלגשות.  הם עשו משפחות בדרך הזה.  כתוב בגמרא פילגש אין להם כתובה ואין להם גיטין.  אבל יש אפשרות 

בגט.  על הענין של היתר פילגש רוחני אחרי החרם של אלף שנה  תמחיובלבקש גט לחומרה. פילגש בתורה לא 

לאור הגנוז יש לחשוב על התפשטות של משה רבינו בכל דור השורש של דעת אור אבא אור עתיק ותחיית 

יח בן יוסף שניהם קשורים לעתיק. שהמתים. רעיא מהימנא עומד בין משיח בן דוד ומ  

ן הבית המקדש.   היום יש הדרכים של קו ימין תורה שבעל פה לחומרה קו זמבהיום מותר שני דעות לא כמו 

והזוהר  ע"ה יעקב עמדןהרב אמצע ביהדות. בצד אחד נשאר את האיסור של פילגש, ובצד שני יש היתר של 

יש גם כן היתר לקבל משיח עכשיו.לגאולה פרטי יובל ועתיק. בדרך הזה יש היתר להרבה עגונות בכל העולם.   

התורה בשבועות קבלת  
באצבע אלקים חרות על  וקבלת התורה בשבועות יש לחשוב על השני לוחות הברית לוחות ראשונות שנכתב

הלוחות ולוחות השניות שקבלו אחרי חטא העגל.  שניהם חשובים לעשות דירה בתחתונים לה' יתברך התכלית 

 בריאות העולמות.  

אשונות יש שני דעות "אנכי ה' אלקיך"  ו"לא יהיה אלקים אחרים בזוהר כתוב הסוד הלוחות ראשונות.  בלוחות ר

כלל.   ךה למעלה מטעם ודעת במדרגה של עצמות לית מחשבה תפיסה בתעל פני".  קבלת התורה בהר סיני הי

ים את הקלות רואהתגלות ה' בלוחות ראשונות של עצמותו ומהותו יתברך הקול שמעו תחת הר סיני "וכל העם 
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עו ויעמדו מרחק." בלוחות השניות יש דעה אחד "אנכי" ופר ואת ההר עשן וירא העם וינוואת קול השואת הלפידים 

ר ושומר בדיבור ור.  במתן תורה ה' אמר זכמור ושו"ולא יהיה אלקים אחרים על פני" כאחד כמו במצוה שבת יש זכ

ר.מור. ולוחות שניות שואחד.  בלוחות ראשונות כתוב זכ  

ר.  שניהם היה כולל זכר ושומר.  גם כן ור והעיקר בהלוחות ראשונות היה זכמויות היה שהעיקר בהלוחות השנ

המצות ראשונות "אנכי"  ו"לא יהיה אלקים אחרים"  נמצא בשניהם לוחות ראשונות ושניות אבל בלוחות ראשונות 

ן אור רוחני בדרגה של העיקר היה "אנכי".  "אנכי" בזוהר כתוב כנגד ספירת הבינה.  ספירת הבינה מלכות עליו

שמיני למעלה מטבע.  "לא יהיה אלקים אחרים" הזוהר אומר כנגד מלכות תחתון. מלכות תחתון הכלי לקבלת 

אין עוד מלבדו.  בינה האור להתגלות על ידי מלכות  גילהות שאי אשפר לצמבינה.  מלכות תחתון בבחינת אור ע

יהי אלקים אחרים" אפילו האור של בינה רק כמו זיו והאורה כנגד תחתון הכלי לאור עליון.  הכלי לאור עליון "לא 

 עצמות אין סוף. 

נשמתן של ישראל. הם לא היו אפשרות וכלי לקבלת האור עצמות.  בלוחות הראשונות  הבקבלת התורה פרח

של ייחוד ה' התגלות אור עצמות על ידי שני דעות אור בינה ואור מלכות והייחוד בינהם.  הלוחות הראשונות לוחות 

על ידי שני דעות נפרדות בינה ומלכות.  כתוב בזוהר ה"אות ואו פרח מהאבן הלוחות והלוחות נפלו מהידיים  של 

 משה רבינו.  האות ואו נקרא דעת עליון שכולל שני ווין עליון ותחתון.  

ד ה'.  הלוחות נשברו.  האור של הלוחות ראשונות היה גדול מאד ועם ישראל לא היה להם כלים לקבלת אור הייחו

חג השבעות ביום חמשים אחרי ספירת העומר של שבעה שבועות שלמות. הלוחות הראשונות בקבלת התורה 

 האור רוחני כנגד עתיק. האור של עתיק יש שני דעות עתיק סתם ופנימיות עתיק.  

לא מחולקת לשני דעות בינה שניהם בדרגה של עצמות  ובלוחות שניות המצות :אנכי" ולא יהיה אלקים אחרים" הי

ומלכות.  קבלת הלוחות שניות היה בדרך של "נעשה".  קבלת הלוחות ראשונות היה בדרך של "נעשה ונשמע"  

כמו תורה שבכתב.  הלוחות שניות כמו תורה שבעל פה.  בלוחות שניות האור של תורה פשט רמז דרש וסוד הכל 

נפש  מסירותכולנו.  תורה מקבלים בלתהיה" תורה אחד  עצמות בדרגה אחד וקבלת התורה בדרך של "תמים

 מסירות"אדם כי ימות באוהל" באוהל של תורה.  בלוחות שניות במדרגה של מלכות תחתון קבלת עול מלכות ב

נפש במחשבה "אין לנו תפיסה בתורה" והתורה בדרגה של עצמות ומהות ואין הבדל בין מצוה קלה ומצוה חמורה.  

פרדים שלא לעמוד בזמן אמירות עשרת הדברות.  בלוחות שניות אין תכלית של לדעת את ה' על זה יש מנהג ס

אור הגנוז וקשור ללוחות ראשונות  תנקראבתורה שבכתב מצוה של ידעת היום סוד ההמצוה של וידעת היום.  ה

 הייחוד של "אנכי" ולא יהיה אלקים אחרים."  

תעשה פסל"  בלוחות שניות כפשוטה.  עם ישראל מתפללים לה' המצות "אנכי" ולא יהיה אלקים אחרים" לא 

שם ה' נכתב בשילוב אדנ"י ביקוק.  עדות מזרח ורי ספרד דבבחינת עצמות שנכתב בשני יוד יוד בסידורי חב"ד.  בסי

יש מקום לשני כוונות אחד כנגד לוחות שניות ואחד כנגד לוחות ראשונות.  צריכים שניהם וצריכים הלוחות 

ות ושניות כדי להגיע לתכלית שלמה של אהבת ויראת שמים.  ראשונ  

בלוחות ראשונות "אנכי" "ולא יהיה אלקים" ו"לא תעשה פסל ותמונה" לא כפשוטה כמו בלוחות שניות ותורה שבעל 

כמו זהב על ידי זה עושים עגל הזהב.   ותפה.  בדרגה של הלוחות ראשונות יש עבודה זרה לכסף ועוד תאוות גשמי

חות הראשונות יש אפשרות להתפלל לאור אין סוף בדרך "ז"א"  עשר ספירות ובהתקשרות לצדיקים. בלוחות בלו

ראשונות יש דעת והתגלות עצמות אין סוף על יד שני קוים של דעת בינה ומלכות ושני משיחין של עתיק משיח בן 

ורה שבכתב כנגד ז"א ומלכות.  הלוחות תורה של בעל פה ות ותיוסף ומשיח בן דוד.  בלוחות ראשונות יש שני אור

הראשונות כללי האור של אות אלף שיש שני נקודות למעלה ולמטה וקו האמצע הקו של דעת כולל עצמות ומידותיו 

 אור אין סוף ועשר ספירות ביחד.  

וחות גמטריא נפש.  בל 430שקל  -נפש חצי שקל  מסירותבלוחות שניות יש רק דעה אחד עצמות וכתר אחד אריך 

הראשונות יש נפש שלמה נרנח"י יחוד עליון ותחתון שמע ישראל וברוך של כבוד. הלוחות השניות הם הכנה 

 לקבלת הלוחות ראשונות שניהם חשובים.
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חמשים עתיק.  אבל גם כן תכוון על קבלת שער הבלילה של שבועות חשוב לחשוב על קבלת התורה האור של 

עת ה'" אור של לוחות ראשונות שיש התגלות ה' בדרך ייחוד של אור עליון הארץ ד מלאההלוחות שניות להכנה ל"

 ואור תחתון "אנכי" ולא יהיה לך אלקים אחרים" כנגד בינה ומלכות. 

בתפילה בסידור של תהלת ה' נמצא שם ה' של עצמות בדרך לוחות שניות.  ולהוסיף הכוונה שיש בסידור ספרדי 

הם נפרדות ומחוברות.  בדרך הזה מיחדים השני לוחות הברית ראשונות  שהשני שמות יקוק ואדנ"יעדות מזרח 

ושניות אור גבוה מלוחות ראשונות לבד ולוחות שניות לבד.  תורה שבכתב ותורה שבעל פה שניהם קבלנו בהר 

 סיני.

עים.  השלמות בשניהם. ושאומרים רק הלוחות שניות חשובים אחרי שבירת הלוחות ראשונות ט אלו  

רטיתגאולה פ  
לומדים הענין של גאולה פרטי.  מה וגם חסידי בעל שם טוב  א”שליטהרבי מחב"ד וגם הרבי יצחק מורגנשטרן 

מחכים כל יום שיבוא?שהבדל יש בין גאולה פרטי וגאולה על ידי משיח   

ידה יש גאולה פרטי בענינים רוחניות וגשמיות ביהדות.  כל ילד שנולד למשפחה נחשב לגאולה.  יש קשר בין ל

וגאולה.  בן אדם שחי בעניות ויוצאים מעניות יש לו גאולה פרטי.  איש שאין לו עבודה ועכשיו יש לו עבודה יש לו 

גאולה פרטי.  כל עוד מסכת בש"ס וספר תורה שמסיימים נחשב לגאולה פרטי. שמחת תורה שמסיימים את 

יש  ורפאהתנישואין  יש גאולה פרטי.  חולה ש יהתורה כל שנה יש גאולה פרטי. איש בלי אשה אשה בלי איש על יד

 לו גאולה פרטי.  שיוצאים מסכנה ומברכים ברכת הגמל יש גאולה פרטי.  

הגאולה פרטי שבן אדם חוזרים בתשובה הגאולה פרטי העיקרי.  יש שני דרגות בתשובה לפי חסידות תשובה 

קבלת עול מלכות שמים וקיום המצות מתחילים תחתון ותשובה עליון.  בתשובה תחתון יוצאים מחשך לאור על ידי 

עולים לעתיק ומקבלים דעת  ותלשמור שבת ומניחים תפילין.  תשובה עליון הסוד של גאולה פרטי בעתיק נשמ

עליון ולומדים חסידות ונגלה ומקבלים דעת תחתון.  הגאולה פרטי תשובה עליון של עתיק זה לא לכל נשמות.  יש 

בגלגול בשביל עתיק.  אלו הנשמות כבר עבר גילגולים קודם הכנות לעתיק הדרגה של באים לעולם הזה שנשמות 

 גאולה פרטי על ידי זה הם לא צריכים לבוא בעולם בעוד גילגולים. על זה תשובה עליון נקרא גאולה פרטי.

תחתון זה אחד יש הבדל בין עבודת ה' ותשובה תחתון ותשובה עליון.  כולם מחויבים בתשובה תחתון.  תשובה 

מהמצות שבתורה סור מרע ועשה טוב.  יש כל זמן אפשרות להוסיף בלימוד התורה וקיום המצות.  כל מצוה והידור 

נפש הדרך של כתר של אריך אנפין תשובה תחתון.   מסירותמצוה שמוסיפים נחשבים כגאולה פרטי.  עבודת ה' ב

יני פשט דרוש רמז וסוד.  תשובה עליון קשור למצוה תשובה תחתון גם על ידי דעת תחתון קבלת התורה מהר ס

 של וידעת היום והשבת אל לבבך לדעת את ה'.  

בתורה יש שני דרכים "תמים תהיה" ו"דע את אלקי אביך." עבודת ה' באמונה פשוטה הדרך של דעת תחתון.  

צוא ושוב.  ברצוא עולים עבודת ה' בדרך של דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם הכוונה הדרך של דעת עליון ר

נפש בתורה ומצות.  לא כל יהודי יש רצון ללכת  מסירותלעתיק גאולה פרטי תשובה עליון שוב הדרך של אריך 

בדרך של גאולה פרטי של תשובה עליון קשור לדעת את ה' ולימוד הזוהר ופנימיות התורה.  לא כל יהודים חושבים 

נפש.   מסירותט ובהשל יהדות עבודת ה' באמונה פשועל גאולה פרטי בקשר לדעת את ה'.  הדרך   

.  חסר לחולה עתיק 49יש נשמות הם חולים בלי לדעת את ה' בלי עתיק גאולה פרטי תשובה עליון.  חולה גמטריא 

שער נון.  התורה נתנה ביום חמשים כנגד שער נון אור של עתיק.  אחרי קבלת התורה הדרך של עם ישראל אריך 

נפש.  יש נשמות מיוחדים שגם צריכים גאולה  מסירותג השבועות כל שנה באמונה פשוטה וקבלת התורה בח

הסוד של עתיק.  אצלו שצריכים גאולה פרטי יש חסידות והצדיק האמת בכל דור שיש  אלופרטי תשובה עליון.  ל

זה גאולה פרטי על  בערב יום כיפור הרבי מחב"ד מלך המשיח נתן ברכה לכל ישראל בתשובה עליון.  תשובה עליון

ידי שני משיחין רצוא ושוב כמבואר בזוהר קו האמצע קו הדעת.  על ידי הצדיק האמת שהוא בבחינת משיח יש 

 גאולה פרטי בדרך לגאולה כללי על מי יש לנו להשען אלא על אבינו שבשמים.
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 יהדות מקורית
ראל אחרי ארבעים שנה במדבר.  משה יהדות מקורית היהדות בראש יהושוע הנביא ועם ישראל שנכנסו בארץ יש

רבינו לפני הסתלקותו נתן את תורה ליהושוע ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת 

הגדולה. האנשי כנסת הגדולה עשו את התיקון אחרונה ליהדות שיהיה לעתיד אחרי חורבן בית המקדש.  כל 

כח התורה מישראל רבינו הקדוש כתב את המשנה.  אחרי תשתא המסורה היה בדרך תורה שבעל פה.  כדי של

גמרא פירוש על המשנה, והלכה. הסודות התורה  ,אהמשנה כתבו הגמרא שאנחנו לומדים היום כולל משנה, אגדת

 היה מכוסה בתוך אגדתה של הגמרא נכתב היום בספר עין יעקב.  

התורה בזמן הבית המקדש היה ליחידים נביאים  בכל הדורות העיקר לימוד היה גמרא והלכה. לימוד הסודות

ולמלכים דוד המלך ושלמה ונקרא אור הגנוז.  רוב הסודות נשארו מדור המדבר דור דעה שלא נכנסו לארץ ישראל.  

הדרך של תורה שבעל פה להיות העיקר למען עם  המשה רבינו נתן לעם ישראל שנכסו לארץ ישראל דרך חדש

מתוך תורה שבעל פה נמצא כל הסודות התורה שיש בתורה שבכתב אבל לא היה חיוב  ישראל וישוב ארץ ישראל. 

לדעת את הסודות כדי לקיים המצות שבתורה.  היה אפשר לקיים המצות באמונה פשוטה בדרך "תמים תהיה עם 

אמרו חיים בממשלת המלכות.  על כל מצוה שבחירה ליהודים בארץ ישראל  נוה' אלקיך."  תורה שבעל פה לא נת

בים בחוקים ומשפטים של התורה.   בתורה כתוב יבמלכות ישראל כולם היו מחי  ""אשר קדשנו במצותיו וצונו.

קרבנות נתנו שמים לכל עברות שבתורה.  עם ישראל ידי שופטים ושוטרים תתן לך.  היה עונשים בדרך בית דין וב

 במשכן ובבית המקדש בירושלים.  

לנו על ידי אנשי כנסת הגדולה ותפלות לגאולה ומשיח. אחרי  היש לנו הדרך שנתנ היום אין לנו בית המקדש אבל

חורבן בית המקדש לא היה דיני נפשות כמו הזמן הבית המקדש.  עם ישראל היה תחת שעיבוד מלכיות 

וההתחייבות במצות התחזקו בדרך חינוך על ידי תלמידי חכמים.  תלמידי חכמים למדו תורה שבעל פה והראש 

דור לדור הוסיפו שאלות ותשובות בהלכה ובמעשה.  כדי מבנים נתנו לעם ישראל פסקי דין.  ריבה ומורה הוראה יש

מעשה התחייבו כל ספרים המלצות מגדולי הדור. בכל דור יש ללשמור הדרך האמת כל הספרים על הלכה 

וה. יש חילוקי דעות בהלכה על ידי גדולי תורה והם בבחינה של למלשינים על תהיה תק יםחידושים לא מקובל

שמאי מחלוקת לשם שמים לשם התורה.  בית ובמעשה והם צריכים להיות כבית הלל ו  

יש דעות שנכנסו לעם ישראל בגלות שהם לא יהדות מקורית.  יש אפשרות שיש דעות חדשות שהם תורת אמת 

ספר הזוהר ספר האמת של צדיק  אבל לא דעות של יהדות מקורית.  רוב הדעות האלו מספר הזוהר.  החכמים ראו

לחכמים וקשה לקבל לפי דת תורה משה רבינו. ספר  יםידועהיו לא שהאמת אבל בספר הזוהר היה חידושים 

הזוהר לא לפי יהדות מקורית אבל קשה לתת איסור ללמוד ספר של אמת.  גם בתורה שבכתב יש דברים נסתרים 

שנה היה אסור לגלות אור הגנוז.  אור הגנוז היה בזמן בית לאור הגנוז.  כתוב בזוהר לאלף  יםוסודות קשור

בננו. תורת הזוהר ותורה שבכתב כולל אור הגנוז.ולהמקדש הראשון אבל כתוב בתורה הנסתורת לה' והנגלות לנו   

רמח"ל וחסידות.  תלמידי   ל”אריזקבלה.  היום לומדים קבלה ספר הזוהר, ספרי הד ומילחשוב ביהדות מקורית לא 

ים רוצים לשמור שלא לשנות הלכה לצאת מיהדות מקורית פסקי דינים בדרך הראשונים שלא היה להם חכמ

לומדים פנימיות שכל הדעות היום לימוד התורה זה גם כולל לימוד פנימיות התורה.  אבל יש לקבלה. כמעט 

התורה כחלק של תורת משה ולא העיקר.  יש לומדים תורת סוד כדי לקיים מצוה של וידעת היום והשבת אל לבבך 

הארץ דעה את ה' "  מלאהכי ה' הוא אלקים.  יש לומדים תורת סוד בשביל הגאולה "כי   

מחכים כל יום שיח צדיקנו.  ביהדות מקורית התכלית שלמה של תורה ומצות לחזור העטרה ליושנה על ידי מ

  למשיח והגאולה.

 סוד ה' ליראיו
סוד ה' ליראיו.  יש סוד שחייבים לכסות הסוד של גאולה הסוד של יובל. גאולה ויובל רוחני הדבר הכי יקר בעולם 

 אבל לא כל אחד מתאים לקבל את המתנה של חירות.  על זה כתוב "סוד ה' ליראיו."  

.  יש לחנך הילדים ביראת שמים.  הילד שנהיה בגיל שלש עשרי נקרא בר מצוה שלב כתוב ראשית חכמה יראת ה'

מסויים בחיים גשמיים ורוחניים. וילד הבר מצוה עכשיו מחויב במצות.  לפני בר מצוה אבא שלו היה מחויב בחנוך 

מד לבד לפני בנו ולא היה לו התחייבות במצות. עכשיו הבחור עומד לבד לפני הקדוש ב"ה.  לא רק שהוא עו

 הקדוש ב"ה גם כן לו יש כוח להכניס אחרים בקהל ה' על ידי חופה וקידושין.  
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הבחור הבר מצוה שהיה גדל בדרך התורה קבל חנוך ביראת שמים. יש לו להמשיך בדרך התורה כאיש גדול 

 מבוגר בקבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצות.  

לתורה חופה ומעשים טובים.  בן שמונה עשרי לחופה.  אין לו גדלות אמתי אפילו הילד נקרא גדול עדיין יש לו לגדל 

עד שהוא יודע הסוד ה' ליראיו.  יש שמחנכים הילדים בדרך התורה בלי התכלית להגיע לסוד ה' ליראיו לגאולה 

את שמים ויובל רוחני.  אין להם התכלית של "מלאה הארץ דעה את ה."  לדעת את ה' החלק של סוד ה' ליראיו.  יר

.  אהבת ה' נקרא אהבה שבדעת.  אהבת ה' מקבלים אחרי יראת ה' אבל ההדרך של עבודת ה' באמונה פשוט

 אהבת ה' התכלית השלמה של כל עבודת ה'. 

התורה נתנה ביום חמישים.  אנחנו כל שנה חוזרים על המשפט לפני ספירת העומר, "שבע שבתות תספרו"  

נו לומדים התורה כל השנה וביותר כוח בזמן ספירת העומר.  אנחנו ח.  אנבהכנה לקבלת התורה ביום חמישים

מוסיפים יראת שמים בארבעים ותשע ימים של ספירת העומר בהכנה למתן תורה.  במתן תורה מקבלים שער נון 

שנקרא בזוהר עתיק.  במתן תורה מקבלים שער אהבה שער חמישים ומקיימים את המצוה של ואהבת את ה' 

כל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאדך.  אלוקך ב  

אבל המתנה שמקבלים במתן תורה הסוד ה' ליראיו.  המחנכים את הילדים בתכלית שלמה של אהבה, גאולה, 

יובל רוחני "סוד ה 'ליראיו" גם מלמדים אותם ראשית חכמה יראת ה' ויראת ה' הכנה לקבל אהבת ה' ולא תכלית 

יראת שמים תכלית בפני עצמו ואפילו יש שמלמדים הילדים להיות מתנגדת בפני עצמו.  יש דרך של חינוך שעושים 

 לאלו  שמלמדים "סוד ה' ליראיו".  הם מנגדים ללימוד הזוהר וחסידות.  

ההבדל בין זוהר וחסידות הזוהר כמו תורה שבכתב של "סוד ה' ליראיו" וחסידות תורה שבעל פה של תורת הסוד.  

ז"א ותורה שבעל פה נקרא מלכות.  ז"א קשור לאהבת ה' זכר ומלכות קשור בזוהר כתוב תורה שבכתב נקרא 

ליראת ה' נקבה.  קודם לומדים תורה שבעל פה אבל הסוד ה' ליראיו בתורה שבכתב. תורה שבעל פה הכנה לקבל 

 את הסודות הנמצאים בתורה שבכתב בעיקר הסוד של יובל רוחני, גאולה רוחני, אהבה שבדעת.  

באלף הששי של בריאת העולמות התורה שבכתב של משיח והגאולה.  כל הספרים וכל התורה  פתח את הזוהר

ל וחסידות הם תורה שבעל פה של הגאולה ומשיח והכנות ללימוד הזוהר סוד ה' ליראיו".  אפילו ”כולל ספרי אריז

ערך הזוהר.  ספר התניא נקרא תורה שבכתב של חסידות זה רק חלק של תורה שבעל פה של גאולה ומשיח ב

ד הרבי מחב"ד היה מאמרים ושיחות.  יש אדמורי חב"ד שכתבו הרבה ספרים וגם אמרו מאמרים ומיכמעט כל של

ושיחות.  ליקוטי מהר"ן המאמרים של רבי נחמן.  רבי נתן כתב הספרים שלו והמאמרים של רבי נחמן.  ספרי 

ל התורה ”ע"ה.  יש שרוצים לעשות ספרי אריז ל ונכתבו על ידי הרב חיים ויטל”ל היה מאמרים של אריז”אריז

שבכתב של קבלה אבל זה לא נכון כמו הם שרוצים לעשות הגמרא ושלחן ערוך כמו תורה שבכתב וזה לא נכון.  יש 

 הבדל בין בתורה שנתנה בכתב והתורה שנתנה שלא לכתוב בעל פה.  

הר.  אפילו יותר חשוב לשמוע דרשות העיקר לימוד תורה שבעל פה וגם הספרים של תורה שבעל פה של הזו

פילפול והלכה ומוסר מלימוד הלכה מספרים שבכתב.  גם לשמוע תורה ולהתקרב לצדיקים לשמוע תורה וללמוד 

את הנהגות שלהם יותר חשוב הלימוד מספריהם.  השימוש התורה פעמים גדולה מהלימוד.  אבל בתכלית שלמה 

בלב שלם" הזוהר התורה שבכתב של "סוד ה' ליראיו."  של עבודת ה' של "דע אלקי אביך ועבדיהו  

היום שיש תרגומים של הזוהר בלשון הקודש ופירושים על ידי גדולי המקובלים יש גם כן ענין של לימוד הזוהר ולא 

רק לגרוס בזוהר כמו פעם.  אבל יש גם כן עוד ספרים בדרך של "סוד ה' ליראיו." אהבה שבדעת.  יש בכל דור 

שורות לאליהו הנביא שמחדשים בתורת הסוד ועושים עוד ספרים של תורה שבעל פה של סוד נשמות שק

 התורה.  

חלק של "סוד ה' ליראיו" הדרך שפתחו בחסידות של עבודת ה' בהתפשטות הגשמיות.  התפשטות הגשמיות חלק 

יש שמגיעים לאין עוד מלבדו   של הסוד ה' ליראיו והתגלות אין עוד מלבדו.  יש שני דרכים להגיע לאין עוד מלבדו.

.  עדיין הם לא שלמים עד הם מקבלים את שער נון במתנה הבדרך ביטול לתורה בדרך יראת שמים ואמונה פשוט

התפשטות הגשמיות רוחני אהבה שבדעת.  התורה מתחילה באות "ב" בראשית להגיד שיש שני דרכים לקבל 

חטא העגל ולוחות שניות רק הדרך של יראת ה' וחסר בנקודה דעת אין עוד מלבדו.  תורה שבעל פה שנתנה אחרי 

 של אהבה שבדעת "סוד ה' ליראיו."  השלמה של תורה שבעל פה בתורה שבכתב ובזוהר הקדוש אור הגנוז.
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ל קיבל את ”כמעט כל גדולי התורה קבלו את הזוהר הספר העיקרי של "סוד ה' ליראיו."  הרמ"ק הרבי של האריז

ל היה ”ל וגם בדרך מרכבה.  אריז”ל.  הזוהר היה כולל סוד ה' ליראיו גם בדרך אריז”לפני אריזהזוהר כפשוטו 

מפורש את החלק של הזוהר קשור לקבלה של מעשה בראשית בלבד. ביחד הרמ"ק והארי"ל עושים הדרך חדשה 

 רצוי ושוב כולל השני דעות של תורה בעל פה ותורה שבכתב.  

המשיח יש רק יראת שמים בלי אהבה שבדעת.  יש הדרך של תפלה עבודת ה' בלי התקשרות להזוהר בימות 

ביראה ואהבה בדרך של תרה שבעל פה.  תפלה נקרא מלחמה בחרבי ובקשתי והעיקר בתפלה לעמוד לפני ה' 

במאמרים ושיחות  וכחיל ועבד.  יש עבודת ה' במנוחה באהבה שבדעת "סוד ה' ליראיו."  הם לא חידושים שלא הי

ל, ושאר ספרי חסידות.  ”רבי מחב"ד, רבי נחמן, מרומזים בספרי אריזשל ה  

ואין להם רצון להוסיף "סוד ה' ליראיו."   היש שאומרים העיקר יראת שמים תמים תהיה קבלת עול באמונה פשוט

 עדיין לא הגיע להם הזמן של קבלת התורה אמתי.  אבל בדרך יראת שמים בלבד אין הקיום של "מלאה הארץ דעה

 את ה'"  שלום אמיתי. 

באמת יש גם כן דרך של עבודת ה' במסירות נפש בלי לבקש שכר ואפילו תענוגי רוחני של גן עדן כמו המסירות 

נפש של רבי עקיבא ועשרי הרוגי מלכיות.  בהדרך של יראת שמים יש גם כן מדרגות עד יראה עליונה. אולי 

ולימוד קבלה אבל הם לא הדרך לשלום אמתית.המדרגות של יראה לא מחויבת לימוד הזוהר   

    

  

 כוס ישועות אשא
הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר יש הבדל בין הגביע של יוסף והגביע של דוד המלך.  שניהם פועלי ישועות.  אבל 

הגביע של יוסף הצדיק פועל ישועות בלי לעלות את הכוס למעלה.  הכוס של דוד המלך היה צריך לעלות הכוס 

לה ולהגיד כוס ישועות אשא ושם ה' אקרא.  למע  

הרבי מלך המשיח אמר לעתיד גם הכוס של דוד המלך יהיה לפועל ישועות בלי לעלות את הכוס למעלה ולהגיד 

שם ה'.  הכוס של יוסף הצדיק בדרגה של עתיק מלכות עליונה השורש של כל הישועות.  הכוס של דוד המלך 

ן פעמים קשור לספירת בינה.  אריך קשור לכתר מלכות.  קשור למלכות תחתון.  עתיק גם כ  

כנגד שער החמישים עתיק.  הגביע של יוסף היה כבר במדרגה של  50חסר רק אחד להיות  49חולה גמטריא 

עתיק.  משא"כ הכוס של יהודה ודוד המלך לא היה פועל רק על ידי להרים את הכוס ולהתפלל בכוח.  הבדל בין 

נתנה במתנה, אריך בדרך של מסירות נפש עמל ועבודה.  יש באריך שאין בעתיק שמקבלים אריך ועתיק, עתיק 

שכר מצוה משום אגרא שכרה.  לעתיד מלכות יעלה למעלה מבינה בדרך של נקבה תסובב גבר להיות במדרגה 

משא"כ של פנימיות עתיק הדרגה של משיח בן דוד.  התגלות משיח בן דוד העבודה של אלפים שנה של גלות.  

 יוסף הצדיק הנשמה שלו מהשורש של עתיק תחיית המתים ואין ענין של מחכים בכל יום שיבוא.  

אצל דוד המלך אומרים דוד מלך ישראל חי וקים.  דוד לא מת ולא מבקש מנוחה כאליהו הנביא.  הדרגה של יוסף 

גם כן הנשמה של יוסף הצדיק על ידי מנוחה.  קודם יש מנוחה אח"כ תחיית המתים עתיק.  משה רבינו שהוא 

קשור לתחיית המתים ולא נכנס בארץ ישראל.  דוד המלך היה לוחם עבור המלכות בחרבי בקשתי בדרך תפלה.  

 משה רבינו הוא המדרגה של אספקלריא המאירה.  דוד המלך הוא המדרגה של אספקלריא שאיני מאירה.  

יך משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  היום הישועות בדרך לעתיד השמש והלבנה יתקשרו ויתייחדו ביחד עתיק ואר

אמצעים אבל הם לא רפואה שלמה. לעתיד שנקבלו השני משיחין לא יהיה צריכים להרים את הכוס כמו בזמן 

 הגלות רק לקבל השני משיחין עתיק ופנימיות עתיק.

 

 גן עדן ומשיח בן דוד
ים ועץ הדעת.  יש גם כן עוד עצים מותרים לאכילה בגן צריכים לדעת שני משיחין נמצאים בגן עדן שהם עץ החי

עדן שהם שאר צדיקים הקיצו ורננו שוכני עפר.  גם עדן המקום של תענוגים רוחניים.  שער עצים בגן עדן שהם 
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צדיקים נהנים מזיו השכינה.  משיח בן דוד שהוא עבד בדרך של תורה ומצות מיוחד שהוא נמצא בגן עדן והוא לא 

עדן אפילו תענוגים של עתיק.  עתיק העץ חיים שבגן.  שאר עצים הם צדיקים שנהנים מעתיק.  משיח בן נהנה מגן 

דוד הוא חלק מגן עדן וחלק מעתיק פנימיות עתיק גם נצחי כמו כל העצים שבגן.  כל העצים מקבלים תענוג מעתיק 

תענוגים של תחיית המתים הקיצו ומתחיית המתים אבל משיח בן דוד הוא לא רוצה תענוגים של עתיק אפילו ה

 ורננו שוכני עפר. הוא רק רוצה לעבוד את ה' במסירות נפש שלא על מנת לקבל פרס.  

חור לעבוד ה' ללמוד תורה ולעשות מצות בזה הסיבה של אליהו הנביא שהוא עלה בשמים ולא מת.  הוא גם 

ליהו הנביא גם עוסק במצות מילה.  הוא כמבואר בתלמוד על אליהו הנביא שלמד בבית המדרש ופסק הלכות.  א

נמצא בגן עדן כל זמן שהוא לא נמצא בעולם העשיה במצות מעשיות.  אליהו הנביא המדרגה של עבד נאמן שלא 

 רוצה תענוגי גן עדן שהוא רק רוצה עצמות.  

הכנס לארץ בפרשת ואתחנן משה רבינו היה מתפלל לה' לקיים מצות מעשיות בארץ ישראל.  לא רק שהוא רצה ל

ישראל לקיים המצות מעשיות לא היה למשה רבינו רצון לעלות בגן עדן לקבל תענוגי גן עדן כולל תענוג של תחיית 

ו ורננו שוכני עפר.  משה רבינו רצה מה שקבל אליהו הנביא אחריו.  ה' לא היה מסכים כמו שכתוב הקיצהמתים 

לפני כל בני ישראל ותענוגי תחיית המתים. משא"כ אליהו  "הנך שוכב עם אבותך וקם."  ה' נתן לו תחיית המתים

 הנביא הוא בדרגה אחרת וגם הרבי מחב"ד מלך המשיח חי וקים.

הדרך של תורה שבעל פה הדרך של אליהו הנביא הדרך של דוד המלך ע"ה.  הם עובדים ה' שלא על מנת לקבל  

ל.  משא"כ הדרך של הזוהר כולל גם כן משיח בן ”גם כן זה הדרך של כל יהודי הדרך ישראל סבא והדרך של אריז

דוד ומשיח בן יוסף.  משה רבינו התגלה בזוהר בשם רעיא מהימנא אחרי תחיית המתים.  רבי שמעון בר יוחאי 

קיבל את משה רבינו רעיא מהימנא ואליהו הנביא ביחד שהיו בשבילו שני משיחין.  אבל אנחנו לא במדרגה של 

כים גם כן לקבל משיח בן יוסף ולנהנות מזיו השכינה בגן עדן.  פרנסה בתורה אנחנו צרי  

 כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא.  ועמך כולם צדיקים. כולם עצים בגן עדן לעתיד אמן.  

 ליראת שמים צריכים חינוך
היה להם   יש אהבת ה' ויש יראת שמים.  בגן עדן לפני החטא העיקר היה אהבת ה'.  אדם וחוה נולדו וידעו את ה'.

 אהבת ה'.  החלק של יראת ה' היה שלא לאכול מעץ דעת שכתוב, ויצו ה' אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל

 תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות.

הדעת היה  העץ החיים וכל העצים שבגן היו מייחדים ומחוברים.  העץ החיים היה בראש של כל העצים רק העץ

חולק.  העץ החיים והעץ הדעת היו השני מאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן 

 לממשלת הלילה ואת הכוכבים שאר העצים המותרים לאכילה.  

אכלו מהעץ הדעת הם יצאו מהגן.  עכשיו העיקר היה העץ הדעת טוב ורע יראת שמים.  אדם וחוה אחרי שהם 

ים צריכים חינוך ועמל בתורה.  אבל עדיין יש להגיע לאהבת ה' ולהחזיר האהבה שבגן עדן.  ראשית יראת שמ

חכמה יראת ה' שכל טוב עומדת לעד.  אהבת ה' נמצא בלב אבל צריכים מוח שליט על הלב בדרך תלמוד תורה 

 כנגד כולם.  ליראת שמים צריכים חינוך אהבת ה' בא בדרך מתנה.  

שב"י לתלמידיו "עת לעשות לה' הפרו תורתך."   התגלות עתיק באדרא רבא היה מתנה באדרא רבא אמר ר

מהקדוש ב"ה.  אבל לקבל את המתנה היה קודם להכין הכלי של יראת שמים בדרך אריך ז"א ומלכות.  עתיק העץ 

ולחזור  החיים בגלות אחרי החטא עץ הדעת וחטא העגל.  כדי לחזור את העץ החיים לגדלותו כמו קודם החטא

 אהבת ה' בדרך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך על ידי חינוך ביראת שמים ואהבת התורה.  

בגן עדן תורה שבכתב היה הראש כנגד עץ החיים ותורה שבעל פה היה כנגד עץ הדעת חשוב אבל לא בחשיבות 

גד ז"א ותורה שבעל פה של העץ החיים.  יראת שמים היה טפל לאהבת ה'.  על זה כתוב בזוהר תורה שבכתב כנ

כנגד מלכות.  אפילו היום העיקר לימוד תורה שבעל פה חינוך ביראת שמים יש גם כן להוסיף לימוד התורה של 

ז"א זוהר ושאר ספרי קבלה.  הדרך להגיע לפרדס קודם מתחילים בפשט רמז ודרש.  אבל בלי לימוד הסוד אין 

 שלמות ואין גאולה.
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בוד מלכות בלבד."  יש גאולה בדרך לימוד הזוהר וקבלה שחוזרים את החשיבות הפשט של גאולה "גאולה משעי

כמו זה היה לפני החטא, עץ חיים היא ואהבת ה' בראש ולב כל אחד בישראל.  אלו שחושבים על גאולה כפשט 

רה בלבד ולא בדרך הסוד עובדים עבודה זרה בטהרה ולומדים רק תורה שבעל פה ולא לומדים כל התורה כולל תו

שבכתב.  חינוך בשביל יראת שמים.  מתחילים בקטנות המוחין אבל העיקר להגיע לגדלות המוחין וזה לא שייך 

הטעות ביהדות.  יש אהבת ה' ומצוה שהוא העיקר של כל התורה  "בלבד"לצאת משעיבוד מלכיות בלבד.  המילה 

אחד.   ואהבת את ה' אלקיך.  יש מצוה של ייחוד ה' שמע ישראל ה' אלקינו ה'  

על זה כתוב בזוהר שצריכים לייחד את העץ החיים והעץ הדעת.  הלימוד של תורה שבעל פה בדרך קבלת עול 

מלכות שמים בדרך עבד יראת שמים.  הלימוד של סוד הדרך של בן אהבת ה'.  יש עבד שהוא גם כן בן על ידי 

 לימוד הזוהר וקבלה.  יש בן שהוא גם כן עבד בעיקר בעלי תשובה.  

התגלות האדרא רבא עשה לכל אחד מישראל החייב של לימוד הסוד.  רשב"י התגלה עתיק באדרא.  יש גאולה 

 בדרך לימוד הסוד להגיע לאהבת ה' כמו קודם החטא העגל וליחד אהבה ויראה הדרגה הכי גבוה. 

הגנוז אור של  מדינת ישראל בזמן הבית המקדש היתה בדרך תורה שבעל פה בלבד. סנהדרין עשו חרם על אור

עתיק אור של לפני החטא העגל.  בתורה שבעל פה אין גאולה של עתיק ואין יובל רוחני יש רק הגאולה משעבוד 

בלבד.  רק אצל המלך היה רשות להתעסק בקבלה מעשה בראשית ומרכבה.  מעשה בראשית הקבלה  תמלכויו

ר הגנוז היה על לימוד המרכבה.  הקבלה של של עם ישראל עבדים לה' בדרך של תורה שבעל פה.  האיסור על או

משעה בראשית מתחזק את עם ישראל ביראת שמים.  מרכבה מחברת אהבת ה' ויראת ה' ביחד רצוא ושוב.  

הפשט של הזוהר הדרך של מרכבה ייחוד של שני דעות שני גאולות לפני החטא ואחרי החטא.  גם כן בזוהר יש 

יז"ל. כדי שיתגלה את היחוד של שני דעות שני ארזוהר לחכמי ישראל לפני התגלות שני משיחין.  קודם ההתגלה ה

ל בלי ללמוד הזוהר וקבלה של ”ל עשה קבלה מעשה בראשית בדעה אחד בלבד.  ללמוד ספרי אריז”משיחין אריז

ל ”הרמ"ק לא יביאו את הגאולה.  כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון בו מגלותא ברחמים.  אחרי הזוהר הדרך של אריז

ל.  עוד לא הגיע ”בקבלה התחילו להיות העיקר.  בספר דעת ותבונה הבן איש חי מביא שהעיקר לימוד ספרי אריז

 לעבודת ה' של רצוא ושוב בשני דעות שני גאולות המבואר בזוהר הקדוש.  

גם אמר ל אמר על העיקר וחשיבות להביא את משיח בן דוד.  הוא ”בהקדמה לעץ חיים הרב חיים ויטל בשם אריז

ל מצוה לפרסם את תורת הנסתר ואין עוד חרם על אור הגנוז.  אבל בדרך הקבלה שלו הדרך של ”בשם אריז

מעשה בראשית הדרך של תורה שבעל פה והגאולה משיעבוד מלכיות בלבד לא היה אפשרות להביא שני משיחין 

ק משיח בן דוד מחכים כל יום ביחד רק המשיח שייך לעם ישראל משיח בן דוד.  בהקבלה מעשה בראשית יש ר

ל בשמונה עשרי "את צמח דוד עבדך."   המשיח של עם ”שיבוא ומתפללים שלשה פעמים כל יום בכוונות אריז

ישראל בלבד שייך לתורה שבעל פה יראת שמים העיקר הדרך מלכות מפי משה רבינו.  תורה שבעל פה הדרך 

ה שבכתב כתוב "נעשה ונשמע"  יש מקום לדעת את ה'.  וקבלת עול.  על תור "נעשה"בלבד  השל אמונה פשוט

דוד המלך אמר לשלמה בנו "דע את אלקי אביך ועבדיהו בלב שלם," שדורשת שני דעות דעת ועבודה בדרך של 

מרכבה.  הדרך של מעשה בראשית קשור לעבודה בלבד ורק מוסיף כוונות המצות וטעמיהם ולא דורשת דעת 

ה יראת ה'.  זה גם קשור ללימוד קבלה.  לפני שמתחילים במרכבה חייבים ללמוד וגאולה של דעת.  ראשית חכמ

הקבלה של מעשה בראשית שמחזק ביראת שמים.  לפני שיש התגלות שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף 

בזוהר ומרכבה צריכים התגלות משיח בן דוד בלבד בדרך של מעשה בראשית הקבלה של תורה שבעל פה 

ייחוד מרכבה ומעשה בראשית שני משיחין על ידי תחיית משה רבינו ע"ה רעיא מהימנא.   ולעשות  

בלבד.  יש גאולה של "דע את אלקי אביך"  ועבודת ה' באהבה וברצון לא רק בדרך  תיש גאולה משעיבוד מלכויו

ל ובתורה ”אריז של עבד וגם בדרך של בן. יש מרכבה שיש שני דעות ומעשה בראשית בדעה אחד. לכן בקבלה של

שבעל פה אין עתיק אין גאולה רוחני יובל.  היום גם כן אין חרם על אור הגנוז אפשר לעשות ייחוד שני משיחין ייחוד 

ל עדיין לא היה אפשרות שעדיין לא ”עליונה ויחוד תחתון שמע ישראל וברוך שם כבוד ה' הוא אלקים.  בזמן אריז

ל.  היום שניהם הולכים ביחד רצוא ושוב.  ”והר היה טפל ללימוד אריזהיה הקבלה של מעשה בראשית.  לימוד הז

על ידי החסידות עשו את קבלת משיח בדור אחרון שני משיחין של מעשה בראשית כנגד תפילין רש"י ורבינו תם 

שייכים לאור אמא.  התגלות רעיא מהימנא בזוהר ותחיית המתים בסוף בפתח אליהו הקשר בין אור אבא עתיק 

ית המתים ואור אמא עבודת ה' בדרך עבד בלי מנוחה דוד מלך ישראל חי וקים אספקלריא המאירה ואיני תחי

 מאירה ביחד.  



149 
 

בדרך חסידות הכניסו את עבודת ה' בהתפשטות הגשמיות הבעל שם טוב, הרב לוי יצחק מברדישוב, ורבי נחמן 

התפשטות הגשמיות הדרך של חכמה בינה ל בלי ”הדרך של מרכבה.  חסידות חב"ד יותר קשור לקבלה של אריז

 ודעת.  

עדיין בדרך ויש גם כן היום גאולה של עתיק שני משיחין פנימיות עתיק חיצוניות עתיק.   תהגאולה משעיבוד מלכויו

יש שני גאולות בדרך "כי מלאה הארץ דעה את ה', והגאולה משעיבוד מלכויות.  אבל הדרך של גאולה משעיבוד 

קרא היום עבודה זרה בטהרה. נ "בלבד"מלכיות   

יראת שמים צריכים חינוך.  ראשית חכמה יראת ה'.  אבל יש גם כן אהבת ה' עבדו ה' בשמחה ובניגון.  אומרים 

בלבד ויש רק יראת שמים חצי האמת ולא אמת. תגאולה משעיבוד מלכויו  

בת ה' הכל אחד הכל אחדות יש התורה של אהבת ה' ויש התורה של יראת ה'.  הם שני תורות.  בתורה של אה

 פשוט.  ה' הוא אבינו שבשמים ה' אוהב כל אחד בישראל.  התורה של אהבה גם כן התורה של רחמים פשוטים.

בתורה של יראת ה' יש אפשרות לעשות דעות שונות כדי לשמור את האהבה.  על ידי זה יש לנו תורה שבעל פה 

די לשמור האהבה והאמונה ולעשות דירה בתחתונים. עם ישראל ועל ידי זה משה רבינו נתן לנו הלוחות שניות כ

קבלו התורה והאומות העולם לא קבלו. לשמור האהבה והאמונה משה רבינו נתן לנו את התורה בדרך נעשה 

לנוצרים ומוסלמים.  התורה של אהבת ה' לכולם ביחד.  גם ונשמע.  היום יש התורה של יראת ה'   

ני החטא.  התורה של יראת ה' התורה אחרי החטא.  בתורה של אהבת ה' כולם התורה של אהבת ה' התורה לפ

בנים לה' אלקיכם.  בתורה של יראת שמים לכולם יש המצוה לשמור את האמונה וללמוד את התורה ולעשות את 

 המצות לחי בהם.  

כן התורה של יראה היום כולם מרגישים חירות. זה התוצאות של התגלות אהבת הקדוש ב"ה ורחמנותו.  יש גם 

בזמן הבית המקדש היה חרם על התורה של  לשמור ולעשות האמונה אבל לא במקום התורה של אהבה כמו פעם.

אהבה כמו החרם על אור הגנוז.  יש היום שני תורות בישראל התורה של אהבה והתורה של יראה ולא אחד כמו 

מתוך אהבה החלק של אור הגנוז תחת הראש  פעם דעה אחד הדעה של יראה.  היום לומדים התורה של יראה

 של עתיק.  יש גאולה היום אבל לא הגאולה משעיבוד מלכיות.

ילדים לומדים בחדרים התורה של יראת ה'.  הרבנים עובדים לכסות את האהבה ותורה של אהבה של הקדוש ב"ה 

בה ורחמים פשוטים ובסוף לעם ישראל עד אחרי שיש לילדים יראת שמים.  האמת לא מסכמים לשמוע שאין אה

לכל אחד שני תורות התורה של אהבה הנותן גאולה והתורה של יראה לשמור על האמונה לקיים תורה יהיה 

היום ואין בזה סוד. אבל יש גם כן גלות שאין הגאולה  .שני משיחין של תורת החסידותשל ומצות.  יש גאולה 

בסטרא דא.  משעיבוד מלכויות. חדוה תקוע בסטרא דא בכיה תקוע  

 

 תורה בשמים
ארבע מיתות בית דין לא  ןכתוב בסנהרין ל"ז תני רב חזקיה, מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלה סנהדרי

בטלו.  העונש יבוא מין השמים בדרך אחרת.  יש בזה שאלה: כתוב תורה לא בשמים היא.  איך אפשר להגיד 

 שאחרי שחרב בית המקדש התורה הדין מן השמים.  תורה לא בשמים.

לה מן השמים מי שהיה מחלל שבת בזמן הבית ממקדש חייב סקילה.  היום לפי רב חזקיה הוא גם כן חייב סקי

 ויקבל עונש סקילה בדרך אחרת.  אבל תורה לא בשמים היא.  

קשה היום להגיד תורה מן השמים.  יש דיני מלכותה דינה.  יש תורה דין מלכות בארץ אפילו שזה לא התורה של 

.  יש סנהדרין.  לפי דין של מלכות המחלל שבת אין לו עונש מיתה למטה.  אבל הגונב, והרצח חייב מיתה בארץ

דברים שהיה חייב מיתה ועונשים אחרים היום אי אפשר להגיד העונש יבוא מן השמים שאין סנהדרין ואין פחד של 

בית דין למטה.  בזמן סנהדרין הדין  של מלכות היה הסנהדרין בעצמו וארבע מיתות בית דין היה על ידיהם.  לא 

ת וימים טובים ואין בחירה לגנוב ולרצח.  קשה להגיד היה לבן אדם בחירה כמו היום.  היום יש בחירה לשמור שב

 שאין בחירה היום והדין ועונש יבוא מן השמים. אנחנו לא יודעים הדין של בית דין בשמים.  
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בגלל זה הרבה יהודים מחללים שבת ולא מקבלים עונש.  יש בחירה והמשפט בשמים אחרי מיתה.  בזמן סנהדרין 

פלילי היום.  יש משפט בשמים לכל אחד אחרי מיתה.  יש לכל אחד בחירה היום המשפט היה מיד כמו כל עבירה 

לשמור התורה או לא?  רב חזקיה רוצה להגיד שאין בחירה כמו במלכות של תורה.  אבל זה לא אמת.  יש משפט 

עונש אחרי מיתה. יש תורה בעולם הזה מידה כנגד מידה.  אבל העונש זה לא מיד ואחרי מיתה. יש בחירה ויש 

 כמו שכתוב "ראה נתתי לכם היום את הברכה ואת הקללה." 

במקום שיש בחירה העונש ומשפט יבוא אחרי מיתה.  יש מידה כנגד מידה.  העונש זה לא כמו בזמן הסנהדרין.  

העונשים הם לא קבועים כמו בזמן הסנהדרין. יש תורה בשמים אחרי מיתה ויש מידה כנגד מידה היום.  במקום 

אנחנו לא יודעים התורה בשמים  רה יש מידה כנגד מידה ויש עונש אחרי מיתה אבל יש בחירה בטוב ורע.שיש בחי

    רק התורה לא בשמים היא.

 

 שער חמישים
 לכבוד הרב מורגנשטרן, שליטא

של בהיי אפילו אין להם פסל של  הבקשר למה שכתבת על החומר האיסור ללכת להגן של בהיי בחיפה והכנסיי

 נוצרות במקום.  

בזמן הבית המקדש לא היה אפשרות לשום נביא לחדש חידושים בדת שלא היה בדרך דת משה וישראל.  על זה 

לא תלכו.   םהיה שני איסורים נביא שקר וזקן ממרא.  יש גם כן איסור היום בחוקותיכ  

להם.  התנועה עבודה זרה של היי מחובר  הל תמונה ולהשתחוותבדת משה רבינו יש חומר האיסור לעשות פסל כ

ודת נוצרות. בצד אחד הם לא עושים פסל של ישו ופסל אחרת כמו דת איסלם ודת יהודי ומצד שני  םדת מוסלמי

הם מאמינים בישו שהוא המשיח.  יש להם גן גדול שבו נמצא הקבר של המנהיג שלהם כנגד גן עדן התחתון 

דן העליונה הבית תפלה הדומה למסגד.  הם גם כן נותנים כבוד למשה רבינו ודוד המלך כמו הכניסה להגן ע

 הנוצרים ומוסלמים הגואל ראשון אבל לא הגואל אחרון כמו שכתוב בתיקוני זוהר.

הדת איסלם והדת נוצרות בנו על היסודות של הנביאים שלנו ישעיה, ירמיהו, וזכריה, ויחזקאל.  המוסלמים לקח 

הקורן ושרייה.  הנוצרים בנו את הדת שלהם על  תורה חדשה מאתי תצאהפשט של התורה ועשו דת חדש ורק מ

הסודות שבתורה שנמצא ביחזקאל ועשו דת חדש קשור לתחיית המתים של ישו שהוא המשיח הנותן חירות 

בא ואמא, בן, בת.  וישועות לכל שמאמינים בו.  הם עשו פסל של ישו על הצלב וקראו לו אלקים בשלשה שלבים א

 הם אומרים שהוא הבורא עולם נולד בלי אבא גשמי.  

היי בחיפה אומרים שהוא היה בן אדם נביא בבנוצרות יש כמה סתירות שלא קבלו בדת בהיי של חיפה.  בדת של 

יה שבא להוסיף על יהדות חירות.  הוא היה מדבר כנגד השלטון יהודי ומנהגי התורה בעיקר קרבנות גשמי שלא ה

מכוונות הלב.  גם כן ירמיהו היה מדבר כנגדם וגם קיבל יסורים המתנגדים שבדורנו בזמן סוף בית המקדש 

הראשון.  ישו נולד בתקופת בית המקדש השני באמצע המחלוקת בין צדוקים ופרושים.  חג חנוכה היה בתקופה 

ש רבנים שאומרים בתפלה נרות הללו של בית המקדש השני.  יש רבנים שאומרים הנס חנוכה לא היה כפשוטו.  י

אחרי הדלקה שכתוב "אין לנו רשות להשתמש בהם"  היה לתת חיזוק לאיסור להשתמש באור הגנוז.  בזמנים 

האלו היה תנועות של יהודים שעסקו בחכמת הקבלה.  במשנה במסכת גיטין כתוב שהיה אסור להתפלל לעמוד 

לא כמנהג יהודי חרדי.  רש"י אמר שהם היו תלמידים של ישו.   לכת של מקובלים שלבשו בגדים לבנים וסנדלים  

שעשו דת בהיי את דרך חדשה של נוצרות בלי לעשות פסל ותמונה הם עשו דת דומה לאיסלם שהולכים כפשט 

ודת נוצרות ביחד שהולכים לפי קבלה.  בדת איסלם אומרים שמוחמד היה גם כן משיח.  בהיי מחבר איסלם ודת 

מדברים כנגד יהדות שלא היה מסכם לקבל ישו כמלך המשיח ונתן לו גזרת המות כנביא שקר וזקן  נוצרות.  הם

ממרא.  הם לא חושבים על יהדות חדשה בדרך הזוהר.  אין להם השגה ביהדות כלל.  הם לא מדברים לטובת 

מוחמד והם עשו ל תנגומתישו ל תנגדמתיהדות על  וחכמינו והעתיד של ביאת הגואל צדק לפי הזוהר.  הם חושב

המחברת שניהם. תורה חדשה מאתי תצא  
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הגן שלהם הכניסה למסגד כנגד גן עדן עולם יצירה לפני החטא.  המסגד המאחד כל בני אדם בדת אחת בעולם 

הבריאה גם כולל תחיית המתים של מוחמד ישו ומשה רבינו ועוד נביאים.  אין להם דעת של עולם אצילות המקור 

ל.  בעולמות תחתונים יש התגלות של משיח.  ”ביהדות עולם של עבודת ה' בדרך הקבלה של אריזהקדושה שיש 

בעולם אצילות יש רק הקדוש ב"ה הכל ביטול במציאות לאור אין סוף איהו וחייהו חד.  אין בעולם אצילות מקום 

ת.  יש גילוי ויש עצמות. לישו אפילו אחרי תחיית המתים. הוא לא אלקים ולא הבן אמתי עשר ספירות של אצילו

 אצילות קרוב לעצמות.  משיח בגילוי של עצמות ולא עצמות.  אפילו עולם אצילות המחובר לעצמות אין לנו השגה.

חסר לדת בהיי עולם אצילות. הדת שלהם זה רק בעולמות התחתונים שהתחלנו בעולם עשיה על ידי עם ישראל 

עצה לבני אדם להתחבר לאלקים ולעשות שלום בעולם.  חסר להם ותורה שבעל פה תרי"ג מצות.  אבל בהיי יש 

הגואל אחרון רעיא מהימנא.  המוסלמים אומרים שמוחמד היה הנביא אחרון.  הנוצרים אומרים ישו הגיע אחרי 

משה רבינו לתת חירות לעם ישראל גאולה יובל שער חמישים.  הם לא יודעים מהזוהר הקדוש ומאמינים שירמיהו 

תורה .  המוסלמים מאמינים הקורן הקיום של הנביאים שאומרו תורה חדשה מאתי תצאהם שאומרו התכוון ב

.  חדשה מאתי תצא  

תורה חדשה של עם ישראל.  הם לא מאמינים ב תורה חדשה מאתי תצאיש יהודים שלא מאמינים בספר הזוהר כ

ובדי ה' במסירות נפש על המלכות.  הם על ידי הזוהר שיש גם כן עתיק חירות וגם כן אריך המסורה לע מאתי תצא

רוצים להשאר עבדים בלי דעת עבד בלי בן.  התנועה בהיי כנגדם, דת איסלם כנגדם, דת נוצרות כנגדם, דת הודו 

כנגדם.  גם כן הסולם הרב אשלג היה כנגדם. האיסור על אור הגנוז היה רק עד אלף שנה.  אנחנו בדור המשיח 

מהספר הזוהר.  לפי הזוהר אין בן שלא עבד ואין עבד שהוא לא בן. ודור של תורת משיח מתחילים  

הדרך של יהדות שלא להתחבר לדת אחרת מיהדות כמו בהיי בחיפה אסור להתקרב.  אבל יש ביהדות נקודה של 

אמת שאינה נמצאת בדת אחרת הא אחרונה של שם ה'.  כתוב בתיקוני זוהר פתח אליהו על תחיית המתים על ידי 

ואו גמטריא טל.  הא אחרונה זה לא מהאותיות הראשונות ומשלים האותיות הראשונות לעשות שם ה'  יוד הא

 בארבע אותיות היחוד של ה' אלקים.     

יובל שער חמישים המסורה של כת בהיי ובנוצרות. שער נון נתנו במתנה.  גם כן חג השבועות נקרא מתן תורה  

ק "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם."  שתהיו עמלים קבלת שער נון.  יש בזה סתירה על הפסו

בתורה.  יש המתנה של תורה ויש עמל בתורה שניהם הפכים.  גם כן שער חמישים ניתן במתנה וזה לא כל 

התורה.  בתורה יש תרי"ג ושער חמישים רק אחד ממצות התורה לדעת את ה'.  יש דת שעושים שער החמישים 

שעושים עמל בתורה העיקר. יש דת שיש חשיבות לשניהם ביחד בלי הבדל.  בהיי ונוצרות העיקר.  יש דת 

החשיבות בעיקר יש לשער נון גאולה וחירות שלום עולמי ה' אחד דת אחד.  נוצרות עשו מלכדת להם שרוצים שער 

יק יהודים מדת חמישים ותנאים של בפטיזם לנוצרות לעבור לדת נוצרות.  גם כן הם בכוונה עשו פסלים להרח

תורה.  בהיי לא שמים פסלים ואין להם דת כמו נוצרות.  אבל שער נון בהיי רק על ידי ישו ולא על ידי משה רבינו 

ומוחמד.  בהיי מקבלים השלשה משה רבינו ישו ומוחמד ביחד.  היי אין דת אין דרך של חינוך ילדים. יש הפקרות 

קשורים אחד לדת בשביל משפחה ולהם שרוצים לדעת שער  םוהינדואיז םגם כן הדרך של בודהיז .לילדים

ולימודים באשרם.   החמישים על ידי מדיטצי  

ביהדות שער החמישים זה לא התכלית שלמה ליהודי.  שער החמישים נקרא אור הגנוז.  בזמן הבית המקדש רק 

לעשות לה' הפרו תורתיך."  . דוד המלך אמר בתהלים ורשב"י אמר באדרא "עת םהמלך והיכלו ידעו משער החמישי

דוד המלך היה יוכל להגיד הפרו תורתך שהוא היה המלך.  אחרים יקבלו מיתה להגיד ולכתוב לרבים המילים 

ל אמר היום מצוה לפרסם את חכמת הקבלה אחרי החרם על אור הגנוז אלף שנה.  בזוהר כתוב על ”האלו.  האריז

רוחני.  בתורה שבעל פה אין גאולה רק משעיבוד מלכיות בלבד.  יובל בקשר לשער חמישים ולגאולה בקשר ליובל   

דת בהיי לא מסוכן כמו נוצרות. גם בזוהר היה אומר על גאולה ותיקון החטא עץ הדעת והדרך לחזור לגן עדן 

בעולם הזה.  בזוהר יש שני גאולות בפירוש תיקוני זוהר על המילים "על הגאולה ועל התמורה."  גם כן יש שני 

חין.  בהיי יש גם כן שני משיחין שהם ישו ומוחמד ומנהיג בהיי שנקבר בגן שלהם הוא כולל שני משיחין.  חסר משי

בדת בהיי את האמונה במשה רבינו התורה הקדושה ובעם ישראל אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.  

ה.אחרי התגלות הזוהר יש לעם ישראל שלמות שער נון ול"ב נתיבות החכמ  
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בהיי והמנהגים של בהיי דומים ללבן הארמי אבא של רחל ולאה.  הרב לוי יצחק האבא של הרבי מלך המשיח 

ל"ב נתיבות.  יעקב אבינו הצדיק האמת רצה רחל.  קודם הוא התחתן בלאה  –שיר חמישים ל"ב   -אמר" לבן כולל ן

השלם  דשל רחל ולאה הייחו דציה בהודו.  הייחוכנגד שער נון.  לאה היה רוחניות גבוה כמו בהיי בחיפה וכתי מדיט

 הדרך של התורה  אחרי שמקבלים שער נון במתנה רצוא ושוב ליהודים.

התנאים ואמוראים ידעו משער נון.  אצלם החשיבות היה בעמל בתורה ולא בדרך מתנה כתוב שונא מתנות תחיה.  

ל ידע משער נון ולקח דרך של עמל ”יו נביאים. אריזכתוב תלמוד חכם עדיף מנביא.  על ידי קבלת שער נון כולם יה

חסר אחד שער  49בתורה דעת תחתון לתלמידיו.  יש אנשים הם צריכים שער נון לרפואת הנפש.  חולה גמטריא 

נון לרפואה.  היום אי אפשר לעשות דרך התורה בדעה אחד בלבד כמו בזמן הבית המקדש.  אפילו בזמן הבית 

מו שאמר שלמה המלך לבנו דוד, דע את אלקי אביך ועבדיהו בלב שלם.  גם כן למלך המקדש המלך היה דעת כ

סנהדרין חופה וקידושין וכתובה אפילו לזקנים. על ידי זה הם סגרו את  והיה מותר פלגש.  לכל עם ישראל חייב

עתיק כתוב השער לאור הגנוז.  כתוב מי שרוצה ללכת למלחמת בית דוד לעשות גט כריסות לאשתו.  שער נון 

בשביל בנין עדי עד לבנות משפחה.  כתוב אין טוב אדם  ן"לית שמאלה בהיי עתיקה."  פלגש זה אשה זמני.  נישואי

להיות לבדו.  יש סכנה לאדם להיות לבד במקום עריות.  הסנהדרין עשו איסור ייחוד פנויה.  אין ביהדות שבועות 

ת בתורה לקיים המצוה פרו ורבו.בשביל להיות בלי אשה כמו בנוצרות.  יש התחייבו  

לבן ארמי רצה לעקור את הכל שנאמר ארמי אבד אבי.  בהיי גם כן רוצים לעקור הכל כדי שכולם יהיו בהיי.  אבל 

מה לעשות לחנך ילדים בטוב ורע להיות יהודים.  הבעל שם טוב ידע הסודות של לבן שער נון ול"ב נתיבות 

ם ה' בעולם בדרך הזוהר על ידי תחיית המתים שער נון ועל ידי משיח בן החכמה.  עבודה שלו לעשות התגלות ש

דוד חי וקים אות אחרונה של שם ה' שם אדנ"י הפתח לעולם אצילות "אנד"י שפתי תפתח."  בעולם אצילות יש רק 

ת עצמות לעבוד את ה' בדרך עבד נאמן בהכנה של קבלת שני משיחין בעולמות בי"ע.  על זה כתוב "שמיני עצר

תהיה לכם."  אחרי כל העבודה של חג הסוכות כולל שבעים פרים ישראל נכנסים בעולם אצילות בשמיני עצרת 

תהיה לכם. לכם ולא לאומות העולם.  לאומות העולם יש לקבל השני משיחין ולהתפלל לה' אבל לא בדרך הביטול 

 של עם ישראל נחשב כעולם אצילות.

על שני דרכים של עבודת ה' בדרך עבד ובן.  הוא אמר על שני סוגים של  בשיחות של הרבי מלך המשיח הוא אמר

ייחוד אחד ויחיד.  משה רבינו אמר בשמע ישראל פעמים שם ה' כנגד ייחוד מלכות וייחוד ז"א.  ואהבת את ה' 

יש מקום הייחוד של שניהם. כתוב בזוהר שמע ישראל ייחוד עליונה.  ברוך שם כבוד ייחוד תחתון.  בייחוד עליונה 

להאומות העולם בהיי ולדתות אחרות שמאמינים בה' אחד.  ברוך שם כבוד הדת יהודי.  היום אחרי התגלות מלך 

המשיח הרבי מחב"ד ושני משיחין בעם ישראל הרבי מחב"ד ורבי נחמן, אין כוח לבהיי ולנוצרות לעשות מסיונירים 

לחמה.  הבעל שם טוב אמר שלא לפחד מהמסיונרים בכוח.  כמו שאמר רשב"י בזוהר הגאולה תבוא בשלום בלי מ

של הגוים כל זמן עם ישראל הולכים בדרך האמת.  האמת ה' עומדת לעד ואין דרך היום לכסות מהאמת תחת 

לחצים של כת בהיי עוד כתי האומות העולם. כל הדרכים לכסות מהאמת נחשבים היום כעבודה זרה בטהרה. 

ל שני משיחין.  האור הלבנה יעלה על אור החמה נקבה תסובב גבר אשת צריכים להתקרב להצדיק האמת ולקב

 חיל עטרת בעלה בהתגלות פנימיות עתיק על יד משיח בן דוד בב"א.

   

 עבודה זרה בטהרה
 

 לכבוד הרב מורגנשטרן, שליט"א

חקירה בקשר על מה שכתבת על הכת עבודה זרה בחיפה והגן המפואר להם בכניסה הכניסיה.  אני עשיתי קצת 

עליהם ורואים שיש להם הרבה דברים טובים להגיד למען שלום העולם והתאחדות הדעת.  הבעל שם אמר וזה 

כתוב בספר כתר שם טוב היום האויב שלנו אלו שלא מאמינים כלל באלקים.  יש בעולם כמה סוגים של דת ויהדות 

.  יש דת בהודו פעם היה נסתר אבל זה רק אחד מהם.  נוצרות יש שליש של העולם. איסלם שליש של העולם

בארבעים שנים אחרונים הם פתחו סניפים בכל העולם גם כן בשביל שלום עולמי.  האפיפיור של היום כבר עשה 

הרבה בדרך להכיר האמת של יהדות וגם כן להכיר דת איסלם.  הכוונה שלו להתאחד כל דעתים בעולם 

יש התנגדות ליהדות.  הפעולה שלהם לעשות דת אחד בכל  שמאמינים בה' אחד בדרכים שונים.  הכת בחיפה
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העולם ויהדות לא משתתפים בזה.  הם רוצים לעשות ראש של כל הדת בעולם נוצרות.  אין להם השגה באמת של 

 הזוהר של שני משיחין.  

אחד מהדברים שהם לא מכירים הגדלות של משה רבינו.  אצלם משה רבינו הוא בדרגה נמוכה משאר נביאים 

האומות העולם.  הם מכירים את משה רבינו הגואל ראשון אבל לא הגואל אחרון.  רעיא מהימנא בזוהר הוא הגואל 

יות עתיק משיח בן דוד.  הם חושבים אחרון.  משה רבינו בתנ"ך הוא הגואל ראשון.  גם כן אין להם השגה בפנימ

רק על חיצוניות עתיק בקשר לישו ותחיית המתים.  הם מדברים כנגד סנהדרין שגזרו לישו דין מיתה. הם אומרים 

 הכוונה של ישו היה להמתיק הדינים ולא לשנות את התורה. עם יהודי לא חשוב להם. 

והם לא מכירים את זה.  בסוף הם לא רוצים לקבל שני אנחנו יודעים החשיבות של קיום עם ישראל בדרך התורה 

משיחין סובב כל עולם וממלא כל עלמין מקיף ופנימי.  הם רוצים מידת אחד עולם אחד דעת אחד ושלום והם לא 

ת מהעולם שהולכים בדרך של תורה ומצות. רדנותנים חשיבות לעם קדוש נפ  

השוטרים ושופטים שומרים על האחדות של עם ישראל.  בתורה שבעל פה יש דעה אחד אין בחירה במצות. 

שנכנסו דעות שונים כמו ירבעם בן נבט, הצדוקים, תורה שבעל לא היה אפשר לקבל אותם.  ירבעם בן נבט עשה 

המדינה שלו בדעה שלו והנביאים נתנו לו רשות שבישראל אין שני מלכים אפשר לשלוט על מדינה אחד לפי תורה 

ם לחמו כנגד הפרושים בזמן בית המקדש שני אפילו בזמן ינאי המלך כבשו את המדינה.  שבעל פה.  הצדוקי

 בניהם לא היה אפשר להיות שלום.  האנשי כנסת הגדולה עשה עוד ברכה בשמונה עשרי "ולמלשינים."

ה בזוהר יש כמה סתירות לתורה שבעל פה מיוסד על תורה שבכתב.  בזוהר יש שני תורות תורה שבעל פה ותור

שבכתב מלכות וז"א.  אפילו שהדרך של ז"א גבוה יותר מהדרך של מלכות שם מ"ה גבוה משם ב"ן הדרך של 

יהדות שם ב"ן הזוהר אמר שלא לשנות הדרך ונתן הוראות להתפלל שמונה עשרי כמו שנכתב על ידי אנשי כנסת 

לבד ומ"ה בלבד הם עבודה זרה  ל. לפי הזוהר ב"ן”הגדולה ולהוסיף כוונות בדרך תפלה בכוונות על ידי אריז

בטהרה.  אנחנו אחרי החטא עץ הדעת מותר עבודה זרה בטהרה.  יש ימין ויש שמאל ויש אמצע.  ימין ושמאל הם 

 עבודה זרה בטהרה והדרך האמצע כבוד אמיתי.  אמת הקו האמצע הבריח התיכון מהקצה אל הקצה.

היה". עצמות כולל שניהם.  בלוחות שניות יש דעה אחד הדרך בלוחות ראשונות יש שני דעות רוחניים "אנכי" "ולא י

של תורה שבעל פה ואין דעה אחרת.  הדרכים אחרים נקראים אלקים אחרים עבודה זרה סטרא ארחא.  לסנהדרין 

ומלכי ישראל לא היו כוח להתגבר על דעות שונות שהכניסו עבודה זרה בישראל שגרם חורבן בית ראשון.  בבית 

כבר היה חילוקי דעות בישראל של רפורמים והדעה של תורה ממשה מסיני. שהיה בבית ראשון תורה המקדש שני 

אחד לכולנו בבית שני היה כבר שני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  היתה מחלוקת כמעט בכל תקופת 

 בית שני שגרם שנאת חינם והחורבן בית המקדש.

ל פה תורה שאיני מוחלפת בכל הדורות של גלות.  אין לישראל שני הפרושים לא סיימו להלחם בשביל תורה שבע

דעות רק הדעה של תורה שבעל פה.  אבל מזמן של הזוהר אלף שנה אחרי החרם של אור הגנוז כולם צריכים 

לדעת יש שני דעות ז"א ומלכות שניהם אמת.  בדור המדבר היה שני דעות אור אבא ואור אמא.  הילדים שלהם 

ץ ישראל לקח הלוחות שניות בדרך של אור אמא. עדיין יש בישראל דעה אחד הדעה של מלכות תורה שנכנסו באר

"א. זשבעל פה אבל בעולם יש שני דעות מלכות ו  

רבי נתן מברסלב כתב בליקוטי הלכות יורה דעה הלכות מזוזות עבודה זרה של היום מחלוקת.  כתוב בתורה והיה 

ועבדכם אלקים אחרים.  במקום שיש רבים יש עבודה זרה.  הפרושים עדיין  אם שמוע בלשון רבים שכתוב וסרתם

רוצים לחזור לדעה אחת לחומרה השיבנו אליך ונשובה וקשה להאמין שאפשר לחזור את השעון בחזרה.  היום 

נמצא בהר הבית.  בחיפה יש הגן של הכת הנוצרות שרוצים אחדות העולם ישו בראש. יש היום מוחמד המסגד 

ה חופשית.  יש כמה דעות וכולם אומרים אני אמלוך כמו שבעה מלכים לפני שבירת הכלים.  יש מקום מדינ

להתאחדות הדת ויש מקום להמשיך ביהדות בדרך ישראל סבא. היום כולם מקבלים הזוהר אבל לא במקום הלכה.  

יש יהודים בלב רך לא הזוהר משפעים בכמה אופנים מנהגים שונים אבל היסוד של יהדות הדרך של מלכות.  

מסוגלים לעבודה של ביטול למלכות והם רוצים הדרך של ז"א עתיק.  תורה שבעל פה לא נותנת רשות ליהודי 

והר יש דרך לגאולה בדרכי שלום על ידי שני משיחין כנגד ז"א וכנגד מלכות.  זלשנות הדרך יהודי לז"א ועתיק.  ב

יום שיבוא. יש חיילים בתורה עובדים במסירות נפש לציון והבית  בתורה שבעל פה יש משיח אחד ציוני מחכים כל

 המקדש.  יש יהודים שלא רוצים מלחמה.
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אחרות.  הוא אמר העיקר מלחמה בעמלק על ספקות  םהבעל שם טוב היה כנגד מחלוקת אפילו בין יהודים ודתיי

שהוא עזר לעם ישראל בדרך קשרים באמונה בענינים רוחניים גם לגוים וגם ליהודים.  יש סיפורי בעל שם טוב 

לגלקים והחזיר אותם בתשובה.  רבי נתן אמר "עבודה זרה של היום מחלוקת".  הדת אמיתי הדת של ייחוד ז"א 

ומלכות אבל אין בדת הזה דרך עבודה.  יש עבודה זרה בטהרה שלא דורשים אמת ולא מקרבים להצדיק האמת. 

שיש להם לב טוב וחסד. היום אנחנו כנגד מיסיונרים ולא כנגד הם יש חרדים שאין בהם לב טוב ויש חילונים 

 שמאמינים בה'. אנחנו כנגד הערב רב שהם גם כן כנגד התורה.

תורה חדשה מאתי תצא – תורה חדשה מאתי תצא  
גם כתוב התורה לא יהיה מוחלפת. יש  תורה חדשה מאתי תצאו תורה חדשה מאתי תצאאפילו הנביאים אמרו על 

ה.בזה סתיר  

הרמב"ם והראשונים אומרים התורה לא יהיה מוחלפת לא תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב.  אבל תורה בעל פה 

היה אסור לכתוב לפני שכתבו המשנה.  היום יש גם כן הגמרא ושולחן ערוך. אם כן תורה שבעל פה אין הנצחיות 

ל בתורה שבעל פה יש אפשרות שיש בתורה שבכתב.  אין שאלה על תורה שבכתב שלא תהיה מוחלפת.  אב

 לשנות מדור לדור בשביל עם ישראל. רק היום שתורה שבעל פה נמצא גם בכתב אפשר להגיד אסור לשנות.

גם כן יש שאלה על מה כתוב: תורה קודמת לישראל.  תורה היתה קודמת לבריאת העולמות אלף שנה. השאלה 

אם מדובר משניהם.   דשה מאתי תצאתורה חתורה שבכתב או גם תורה שבעל פה.  אין מקום ל  

לפי רמב"ם תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם תורה אחת אין חילוק הם שניהם תורת משה.  אבל בזוהר כתוב 

תורה שבכתב ותורה בעל פה הם שני תורה.  תורה בכתב ז"א זכר.  תורה שבעל פה מלכות נקבה.  אם כן יש 

בהדרך של שלחן ערוך.  תורה בכתב נקרא זכר.  יש אפשרות  אפשרות לפרש תורה שבכתב בכמה דרכים לא רק

לאיש לחתן ביותר מאשה אחד משא"כ אשה.  על ידי המחשבה הזאת תורה שבכתב לא יהיה מוחלפת.  תורה 

שבעל פה הפירוש וזווג מלכות נקבה של תורה שבכתב אפשר לשנות על ידי החכמים.  גם כן תורה שבכתב 

ת שתורה שבכתב נקרא זכר ודתי אחרות נקראות נקבות. הדת שלנו תורה שבעל השורש לנוצרות ודתות אחרו

 פה.  היסוד של תורה בעל פה אסור לשנות שמתורה שבכתב יש תרי"ג מצות המפורשת בתורה שבעל פה.

מדוע צריכים לפעמים לשנות את תורה שבעל פה?  הזמנים השתנו. העולם הרוחני השתנו בדרך למלאה הארץ 

  דעה את ה'.

הרבי מחב"ד אמר ישראל קודם לתורה. הוא למד את זה בשבירת הלוחות.  משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות 

שהוא ראה התורה בלוחות ראשונות לא היה מתאים לעם קשה עורף.  תורה בכתב התכנית וסיפור של מעשה 

רה, ישראל והקדוש ב"ה בראשית אי אפשר לשנות רק תורה שבעל פה.  ישראל קודם לתורה שבעל פה.  התו

 כולם אחד על היסוד של תורה שבעל פה בתורה שבכתב.

יש רבנים שאומרים תורה שבעל פה קודם לישראל.  בדרך הזה הם אומרים שעם ישראל צריכים ללחום על הר 

הבית והבית המקדש.  הדרך של הזוהר לא על ידי מלחמה ובית המקדש מן השמים.  יש הרבה שינויים חייבים 

שות בדרך הזוהר בדרך תורה אמת. לע  

בזוהר כתוב שיש שני תורה שהם תורה של ז"א תורה שבכתב ותורה של מלכות תורה שבעל פה.  הסנהדרין 

למדו התורה לא יהיה מוחלפת ואסור לשנות בקשר לתורה שבעל פה.  כל יהדות מיוסד על אמונה ונצחיות של 

ת שניות.  הלוחות השניות היו אחרי חטא העגל.  הלוחות תורה בעל פה.  השורש של תורה שבעל פה הלוחו

הראשונות היה לפני חטא העגל בזמן שישראל היה במצב של פסקה זוהמתן. גם כן משה רבינו כתב את תורה 

שבכתב אחרי חטא העגל.  שניהם תורה שבכתב ותורה בעל פה היה אחרי חטא העגל.  שאומרים תורה קדמה 

ית גם כן היה לפני בראשית שני תקופות במחשבה לפני החטא עץ הדעת וחטא העגל לעולם אלף שנה לפני בראש

ע אדם לפני החטא ואדם אחרי החטא. תורה ”ואחרי החטא. הקדוש ב"ה ידע ויהיה בתוכנית בריאת העולמות אבי

יש בעל פה נתנו בשביל אחרי החטא.  גם תורה שבכתב נתנו בשביל אחרי החטא שניהם נתנו אחרי החטא אבל 

בתורה שבכתב גם כן הסיפור של אדם בגן עדן לפני החטא וגם כן הסיפור של עם ישראל בדור המדבר דור דעה 

שנשארו במדבר ולא נכנסו בארץ ישראל.  באמת תורה שבכתב מחולקת לשני חלקים שהם ז"א לפני החטא 
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ב שלומדים הלכות תורה ומלכות אחרי החטא.  תורה שבעל פה החלק אחרי החטא גם כן החלק של תורה שבכת

 שבעל פה.  

החלק של תורה שבכתב שנקרא בזוהר ז"א התורה שהיתה בגן עדן לפני החטא העיקר התורה של העץ החיים 

מתוך הגן.  גן עדן אדם וחוה היה בעולם יצירה עולם נצחי לפני החטא.  אחרי החטא הם ירדו לעולם עשיה שיש 

ספר קהלת העיקר "סוף דבר אלקים ירא ואת מצותיו שמור."  בעולם מיתה העולם המפורש על ידי שלמה המלך ב

יצירה העיקר אהבה.  בעולם עשיה העיקר יראה ראשית חכמה יראת ה'.  כל הספר תורה שלנו חוץ השבעת ימי 

בראשית ובעיקר יום אחד של מעשה בראשית ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלקים ביום השביעי יום השבת 

ול במלכות תורה שבעל פה.  בתורה בכתב בעולם יצירה, תורה שבעל פה בעולם עשיה אחרי החטא.  כולו כל

התורה לא תהיה מוחלפת על תורה שבכתב כולל תורה שבעל פה שסופו אדם לחטא.  תורה שבכתב נמצא בשני 

לם עשיה.  עולמות עולם יצירה ועולם עשיה.  מה שנדרש מתורה שבכתב קוראים תורה שבעל פה נמצא בעו

 באמת תורה שבעל פה אין שום מציאות בפני עצמו זה החלק של תורה לעולם עשיה שבתורה בכתב. 

הלוחות ראשונות היה לפני החטא עץ חיים היא.  הלוחות השניות היה בשביל אחרי החטא מלכות תורה שבעל 

ורה נסתר אור הגנוז.  תורה פה.  בתורה שבכתב שנתנו אחרי החטא העגל יש גן עדן והעץ החיים בתוך הגן ת

שבכתב מפורש בדרך תורה שבעל פה בדרך מלכות.  יש שאומרים אדם וחוה חטאו לפני שבת.  זה הפירוש של 

תורה שבעל פה.  בתורה בכתב תורה ז"א אדם וחוה היו חיים בגן עדן אלף שנה לפני החטא.  החטא היה אחרי 

 שבת ולא לפני שבת.  

לם לפני בריאת העולמות.  התורה קבלנו אחרי החטא העגל החלק של מלכות.  תורה המחשבה של הבורא עו

החלק של ז"א נקרא תורת משיח תורה של עולם יצירה בריאה ואצילות.  הדרך של קבלת משיח השער לה' ולכל 

יש   העולמות עליונים.  תורה שבעל פה נמצא בעולם עשיה בלבד ולא עולים בעולם יצירה ולשאר עולמות עליונים.

התורה תרי"ג בכל העולמות עשר ספירות חמש פרצופים.  בעולם עשיה יש רק ספירה אחד מלכות.  השינויים 

הצריכים לעשות בתורה שבעל פה בשביל לפתוח הפתח לעלות למעלה לעולמות עליונים בדרך של סולם מוצב 

 ארצה וראשו עולה בשמים.

רק על ידי קבלת משיח.  הרבי מחב"ד אמר סוף לבירורים  תורה שבעל פה מלכות סגור ואין פתח לעלות למעלה

הגיע והיום יש לקבל משיח לעלות בכל העולמות עליונים.  הוא לא אמר שלא שייך תורה שבעל פה הלכה למשה 

מסיני אבל יש עכשיו גם כן לעלות בעולם יצירה ולמעלה על ידי קבלת המשיח אפילו אין לנו בית המקדש היום.  

תורה שבכתב בגן עדן וגם כן בעולם עשיה הצדיק הדור שני משיחין. זה המשפט הראשון בתורת משיח נמצא ב

 משיח ולא לפי תורה שבעל פה סגור עד סוף העולם קץ האחרון.  

כנגד המשפט התורה לא יהיה מוחלפת.   בתורה שבכתב  תורה חדשה מאתי תצאהנביאים אמרו על תורה משיח ו

תורה שבעל פה אין גן עדן עולמות עליונים אפילו ליום אחד הכל בעולם עשיה. אולי יש גן עדן והעץ החיים.  ב

ע בעולם עשיה אבל הפתח למעלה סגור.  הספרדים מכוונים על כל העולמות בתפלה ”אפשר להגיד שיש אבי

בדרך רש"ש לפני ביאת משיח וקבלת משיח.  הרש"ש אמר התורה לא יהיה מוחלפת מדובר תורה שבעל פה 

רה קודם לישראל גם תורה שבעל פה.  אבל הדרך של חסידות בעל שם טוב יפוצו מעינותיך חוצה כולל קבלת ותו

 המשיח ועבודת ה' בהתפשטות הגשמיות.  ברש"ש אין עבודת ה' בהתפשטות הגשמיות כל בעולם עשיה.

ן קבלת משיח ואין בזוהר כתוב שני תורה ז"א ומלכות.  בתורה של ז"א יש קבלת משיח.  בתורה שבעל פה אי

עליה לז"א ולעתיק.  השומרים תורה שבעל פה גם בנגלה וגם בנסתר בדרך רש"ש היסודות של המלכות.  אלו 

 שהולכים בדרך הבעל שם טוב עושים שם ה' בעולם מלאה הארץ דעה את ה'.

רבי נתן  יש מחלוקת על תורה לא תהיה מוחלפת בין רש"ש ובעל שם טוב וחסידים שני דעות.  על זה אמר

התלמיד של רבי נחמן מברסלב ביורה דעה הלכות מזוזה.  מחלוקת העבודה זרה של היום.  בפרשת קריאת שמע 

"והיה עם שמוע תשמעו אל מצותיו" בלשון רבים וגם כתוב על עבודה זרה.  מחלוקת העבודה זרה של היום.  בזמן 

שבעל פה.  היום שהתפתחו שני דעות  הבית המקדש לא היה מקום לעבודה זרה שהיה רק דעה אחד תורה

עבודה זרה נקרא מחלוקת.  בזמן הבית המקדש לא היה עבודה זרה של חילוקי דעות אבל שנאת חינם היה. 

הסנהדרין לא נתנו להכניס עבודה זרה בישראל והיה דעה אחד בלבד.  אבל הגענו למבוא סתם שהתגלה אור 

י דעות שנמצאים היום.הגנוז הדעה השני שעשה בישראל שני תורות שנ  
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 גאולת נפש
. גאולת הנפש על ידי שני משיחין. גאולת פרטי מחכים כל יום למשיח וגאולת העם.  אבל לפני זה יש גאולת נפש  

יש צדיקים ותלמידי חכמים לומדים התורה הקדושה ומקיימים המצות במסירות נפש וכל החיים שלהם נותנים 

לביאת משיח צועקים עד מתי כמנהג דוד המלך ע"ה.  הם קמים בחצות לתורה ולקדושה.  הם מחכים כל יום 

הלילה ולומדים ומתפללים עד הבוקר בלי הפסק.  הם אוכלים פת במלח, שותים מים במשורה וחיים במיעוט שינה.  

 אלו הצדיקים כמשה רבינו, דוד המלך, אליהו הנביא, אלישע ושאר נביאים, רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא, רבי

ל רמח"ל, של"ה הקדוש, ”שמעון בר יוחאי, תנאים ואמוראים, ראשונים רש"י רמב"ם וכו', המקובלים הרמ"ק, אריז

בעל שם טוב, חסידי בעל שם טוב, הגאון מוילנא, אור החיים, הרש"ש, צדיק הלבן רבי יעקב אבוחצירה ובניו, רבי 

 נחמן מברסלב וחסידיו, הרבי מחב"ד, החפץ חיים, וצדיקי דורנו.  

ים. כל הצדיקים מחכים כל יש צדיקים בכל דור העובדים ה' במסירות נפש בדרך התורה.  גם כן יש צדיקים נסתר

 יום על ביאת הגואל צדק בב"א.

יש בני אדם שהם לא צדיקים אבל הם גם כן חשובים להקדוש ב"ה.  המלחמה של אנשים אלו להיות בשמחה 

תמיד.  הצדיקים לא דורשים מהקדוש ב"ה להיות בשמחה תמיד יש להם שמחה בעבודת ה' ולימוד התורה יומם 

גאולת נפש רק גאולת עם ישראל שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.  המלחמה של ולילה.  הם לא דורשים 

הם לא רוצים הגאולה של גן עדן. צדיקים על גלות השכינה וכבוד של ה' יתברך.  

גם כן יש בני אדם שהשמחה שלהם בעבודה במקצוע רופא, עורך דין, מהנדס, ראש ממשלה וחבר כנסת, סנדלר, 

שמחת חיים בדרך חילוני.  עליהם אומרים אנו עמלים והם עמלים בסיום מסכתא. אבל יש להם קבלן וכו.  יש להם 

 שמחת חיים שיש להם בריאות הנפש ובריאות הגוף.  

כותב "עמך כולם צדיקים."  אבל לא כל אחד בדרגה אחד בבחינת צדיק.  הצדיקים אמתיים כובשים את היצר הרע 

ל בקרבי.   יש מלחמה בחיים ליהודי להיות צדיק בדרך התורה.  כתוב שלהם כמו דוד המלך שכתוב, ולבי חל

 בספ"ג דנדה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע.  הנשמה של כל ישראל רוצים להיות צדיקים.  

כתוב דרך ארץ קדמה לתורה.  גם כן בריאות הנפש קודם לתורה.  כתוב כל המקיימים את התורה הם פטורים 

ול דרך ארץ.  זהו לכתחילה אבל כתוב הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי פרנסה בתורה ולא מעול מלכות וע

הצליחו.  כתוב הקדוש ב"ה שנתן את התורה לא עשה טרוניה עם הבריות שכולם יש אפשרות לקיים את התורה 

לא כל אחד הם והמצות.  תורה לא בשמים היא.  אבל יש עיכובים בחיים ולא כל אחד מקיים את התורה ובוודאי 

 צדיקים.  גם כן יש דרגות של צדיקים.

יש יהודים שומרים התורה בדרך חרדי אבל אין להם לב וחסד ואהבת הבריות.  יש חילונים שלא מקיימים את 

גוים צדיקי אומות העולם.  כתוב בספר התניא, הבריח ההם אוהבים כל ישראל ואפילו אוהבים גם כן והתורה 

קדש היה מהקצה להקצה.  אמר הבעל תניא הבריח התיכון היה מידת האמת מידת יעקב התיכון שהיה בבית המ

מידת  םאבינו.  לפי זה יש דרגות של אמת.  אולי האמת של החילוני לא האמת של חרדי לפי זה.  המכריע ביניה

רת.  .  כולם צריכים שמחה ובריאות הנפש.  לצדיקים יש שמחה במצות ולא צריכים שמחה אחואמת השמחה

הבינוני יש שמחה בתורה ומצות וגם צריכים שמחת חיים.  לצדיקים אין להם שמחה רק בתורה ולא בחיים גשמיים 

כלל. על זה כתוב על רבינו רבי יהודה הנשיא שהיה עשיר גדול.  הוא בסוף החיים היה מודה שהוא לא נהנה 

ורה ומצות.משמחה ותענוג גשמי בעולם הזה אפילו כמו האצבע קטנה שלו רק בת  

רבי נחמן מברסלב אמר, מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.  הצדיקים אומרים שמחה גדולה להיות במצות תמיד. 

היה צדיקים גדולים שבסוף חייהם יצאו מהדרך החרדי של התורה.  למשל בדורנו הרב שלמה קרלבאך. הרב 

שב על ידו בהתועדויות.  הוא יצא מהדרך שלמה היה מסמיד מישיבת לייקווד וגם היה שליח של הרבי מחב"ד וי

חרדי להיות מנהיג בדרך התורה מודרני.  יש לו הרבה בעלי תשובה וגם מתנגדים מרבנים חרדיים.  הרב שלמה 

נשאר שומר תורה ומצות כל החיים שלו בדרך שלו.  הרב יוחנן כהן גדול היה עובד בבית המקדש כל החיים שלו 

חרדי להיות צדוקי.  התנא אלישע בן אבויה קוראים לו אחר שהוא יצא מהדרך של ובסוף החיים שלו יצא מהדרך 

חרדי לדרך אחר לא חרדי בסוף החיים שלו.  הוא היה הרבי של התנא רבי מאיר ורבי מאיר היה לומד ממנו אפילו 

 שהוא היה בדרך אחר ולא בדרך חרדי. 
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הבריח התיכון מהקצה אל הקצה.  לפי התורה קשה להאמין שאלו הצדיקים יצאו ממידת האמת.  מידת האמת 

בעיקר תורה שבעל פה לא חשוב אמת רק חשוב מעשה והלכה.  עושים מעשה כנגד התורה נקרא רשע.  צלפחד 

היה צדיק במדבר והיה מחלל שבת והרגו אותו באבנים.  קרח היה צדיק והיה דעה אחרת ממשה רבינו והרגו אותו 

לאמת ולמידת האמת זה קשור למעשה והנהגות לפי התורה הקדושה.  מידת אמת ואנשיו.  להיות חרדי לא קשור 

הסוד של כל בריאות העולמות באמצעות כל העולם וכל בני אדם.  הצדיק האמת הראשון היה אדם בגן עדן.  מידת 

טא האמת נצחי עדיין מקיימים כמו קודם החטא עץ הדעת וכמו קודם חטא העגל.  אבל אחרי החטא עץ הדעת וח

העגל החשיבות של מידת האמת השתנו.  בגן עדן מידת האמת היה עיקר.  אחרי חטא העץ הדעת וחטא העגל 

ובהר סיני העיקר היה התורה הלוחות שניות תורה שבעל פה.  צלפחד היה מתנהג לפי מידת האמת שלו והרגו 

מידת האמת נקרא סוד התורה.  אותו באבנים.  גם כן עוד צדיקים יצאו מהדרך התורה חרדי ולא מאמת.  אמת 

בפנימיות של כל אדם שנקרא שם ה' באספקלריות קשור לעין ה' את יראיו. עין ה' משוטטים בכל הארץ כמבואר 

 בזוהר הקדוש.

יהדות לא כל זמן לפי מידת האמת.  יש חרדים במעשה אבל אין בהם לב של חסד.  על זה כתוב ביחזקאל, 

ב בשר.  האמת בריח התיכון מהקצה אל הקצה קו האמצע.הסירותי ממך לב אבן ונתתי לך ל  

כתוב על מתן תורה, מימינו אש למו.  יש תורה של ימין שנקרא אש וקדושה.  יש תורה בשמאל שנקרא קליפה 

אמת ה' לעולם.וסטרא אחרא עובדי אלילים.  יש תורה באמצע תורת אמת הבריח התיכון מהקצה אל הקצה.   

תלמידי חכמים נקראים אש.  כתוב את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים.  בצד   תורה בצד ימין נקרא אש.

שמאל יש מים.  באמצע נקרא שמים.  בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.  שמים הייחוד בן אש ומים 

ז"א  ימין ושמאל.  הארץ הצד הימין. התורה לא בשמים היא זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב לפי הזוהר נקרא

תורה בשמים שנקרא בזוהר הקדוש נקרא תרוה שבכתב תורת אמת. תורה שבכתב ותורה שבעל פה קו האמצע. 

  .  הלכה כתורה שבעל פה לא כל זמן תורת אמת.הם שני תורה

כתוב בתורה לא טוב האדם להיות לבדו. אדם בלי אשה יש לו צער.  אדם חולה יש לו צער.  בשבת יש מלאכות 

חולה.  גם כן אדם מדוכה שעברו טראומה נמצא בצער וחשך.  הוא צריך רפואת הנפש.   בשביל מותרים לעשות

חולה רפואת הנפש אומרים לפני רפואת הגוף.  נפש שסובלת טראומה ונמצא בצער הוא בגלות במי שברך ל

עבודה של  הנפש.  כדי שהוא יוצאי מצער ודכאון זה נקרא גאולת נפש.  לצאת מהחשך ומרה שחורה לשמחה זה

גאולה.  יש חשך לכל בני אדם החשך של העתיד.  אין אדם שאין בו חטא וסופו אדם למות. אדם מעפר נולד ולעפר 

הוא חוזר אחרי מאה ועשרים שנה.  כל טראומה וחשך על ידי חיים קשים מצרפת לחשך כללי בעתיד של מות.  

יש מות לאיש פרטי.  יש מות  בודה של אמת.התורה מלמדת בחרת בחיים.  להוסיף חיים למתגבר על מות הע

   לעם יהודי ח"ו.  יש מות לעולם בששת אלפים שנה.  מות וחיים זה נסיון של כל בני אדם, בחרת בחיים.

לטפל על החשך שבא מסיבות טבעיות טרואמה של החיים אבל זה לא רפואה שלמה  הרפואה של פסיכיאטרי

פנימי של כל בני אדם.  רפואת הנפש אמתי גם כולל הפחד המיתה שעדיין נמצא החשך העתיד של מות ופחד 

  רפואת הנפש קשור לגאולה ותיקון לחטא עץ הדעת גאולה פנימי על ידי שני משיחין.שיש לכל בני אדם. 

.  אחרי שיש להם טראומה בתפקיד החייםרוב בני אדם עדיין לא חושבים על רפואה שלמה.  יש להם שמחת 

על העתיד.  על זה כתוב בתהלים, "הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם."  הרפואה אמתי  נכנסים בהם שאלות

וחרדות שעוזרים להם  ןלנפש רפואת רוחני.  כתוב בתהלים "ה' יגיע חשכי."  הרופאים נותנים להם תרופות לדיכאו

החשך לדחוק את את הטראומה. יש כל מיני דרכים שאנשים עושים  ולהתגבר על המחשבות שליליות עד שיעבר

הדרך של רוב חרדים אתכפיא עבודת ה' שיחות פסיכולוגי, אומרים תהלים, וכו'.   נפשי כמו ספארט, הולכים לים,

בתורה ומצות במסירות נפש באור של עקידת יצחק.  הדרך של אתכפיא גם כן הדרך כללי של כל בני אדם מסירת 

ים להצלת נפשות למען בריאות הגוף ולהצלה לרפואת מלחמה על החיים.  הרופאים עובד נפש לחיים של בשר

 הנפש. 

.  רוחני יועציםביהדות ורבנים חושבים על ביעות נפשיות ומקבלים אנשים שסובלים מבעיות נפשיות לתת להם ב

נקרא יציאת מצרים מרפאים בדרך אור וגוף אפילו יש רופאים ופסיכולוגים דתיים היום.  התהו ובהו וחשך בנפש 

וב "והארץ היה תהו ובהו וחשך על פני האדמה.  ויאמר ה' "יהי אור ויהי אור."  אור זה הרפואה לנפש כמו שכת
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שבא בהרבה דרכים תרופות, תזונה, הדרכה, תפלה, שיחות בין אדם ואדם, שיחות בין אדם למקום, עד שאין עוד 

התרופה של הזוהר האור של שני משיחין.חשך ויש גאולת הנפש.   

מטפלים בבעיות נפשיות עד שהם באים.  הטיפול השרש של כל הבעיות שנמצא בכל אחד בזמן  בדרך כלל לא

לידה מהסודות לה'.  הטיפול לזה רק על ידי רופא נפש אמיתי.  על זה כתוב בסוף ספר הזוהר הרחמן הוא יברך 

ר הטיפול לחולה ולא בדרכים של בלעם וכישוף.  בקיצו הקדושבאת אלו שיודעים לטפל לחולים בדרך אמתי ו

להוסיף אור האות אלף לנפש בגולה כדי לעשות גולה גאולה.  האות אלף נשמת משה רבינו רעיא מהימנא 

שער  שער חמישים לעשות רפואה שלמה.אחד חסר  49שבזוהר והאור של משיח ותחיית המתים. חולה גמטריא 

 החמשים האור של הזוהר הקדוש.

שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  הוא הקו בין נקודה עליונה ונקודה בזוהר כתוב שמשה רבינו מחבר את 

תחתונה של אות אלף.  הנקודה עליונה נקראת עתיק והנקודה תחתונה נקרא אריך ופנימיות עתיק.  עתיק ואריך 

עול וקבלת עול מלכות שמים וקבלת  ההם שני כתרים בתורה כמו נעשה ונשמע.  אריך הדרך של אמונה פשוט

תורה במסירות נפש.  עתיק אור השמחה שפורצת כל גדרים.  בקבלה עתיק נקרא כתר לז"א ואריך כתר למלכות.  

הלוחות השניות היה בדרך של אריך.  באריך יש רק דעה אחד ומסירות הנפש לקיים הדעה הזאת הדעה של תורה 

עוד לא הגיע.  בדעה של אריך לא שבעל פה.  הדעה של אריך מחכים למשיח והגאולה לפי תורה שבעל פה ש

הגאולה חשוב גלות וגאולת הנפש רק חשוב גאולה של עם ישראל משעיבוד מלכיות.  חשוב רק הכבוד לה' יתברך.

 להוסיף האות אלף לגולה לעשות גאולה אמונה בה' והתורה.  גם לגוים קבלת השבע מצות בני נוח.

חה וגאולה לנפש התיקון לחטא עץ דעת וגם חשוב גאולה בהדרך של עתיק כנגד הלוחות ראשונות גם חשוב שמ

לעם ישראל וכל העולם על ידי קבלת התורה.  בהדרך של עתיק יש שני כתרים עתיק ופנימיות עתיק.  בהדרך של 

מידת האמת פחות חשובה מביטול הרצון לתורה בעל פה.  בזמן הבית המקדש לא היה תורה שבעל פה אריך 

שכתוב "שופטים ושוטרים תתן לך."  ברפואת הנפש העיקר רפואה על ידי מידת האמת לעם ישראל בחירה כמו 

ומקבלים שאמת נמצא בבריח התיכון מקצה אל וקצה.  במידת האמת יש דרגות של אמת כל אחד לפי מדגרה 

שלו.  בתורה שבעל פה יש אמת אחד הלכה ממשה מסיני וכולם חייבים לקבל התורה בדרך נעשה באמונה 

לרפאות נשברי לב שנפלו מהדרך של אריך מסירות קשה לעשות את התורה הזאת.  במקום שאין בחירה  הפשוט

פעמים חיובים לזרוק אותם בחוץ כמו ממזרים ועגונות ומחללי שבת. ראשון בחשיבות בתורה נפש לתורה ומצות. 

  שבעל פה קיום העם בקדושה. 

כל להיות חיל כמו פעם.  התורה הקדושה הלוחות שניות עשו למשל: חיל שנפצע במלחמה בנפש יש לו נכות ולא יו

כל עם ישראל חיילים צבאות ה'.  שהם שנפלו במלחמת ה' בנפש אין להם רשות ללכת בדרך אחרת שיש בתורה 

.  לפי תורה שבעל פה אפשר ללכת לרופא טבעי לקבל מלחמה וקידוש ה' שבעל פה רק דרך אחד של אריך

ולקבל עוד עצות מרבנים ופסיכולוגים תורה תפלה ותשובה. בתפלה של אשרי יש תפלות תרופות לחרדות ודיכאון 

לפי אלף בית.  אחרי שכתוב מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור באות מם, כתוב אחרי זה באות 

כנגד עתיק הרפואה סמך סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים.  חסר תפלה לאות נון.  נון זה כנגד שער נון 

נפש האות אלף אמונה ברעיא מהימנא תחיית המתים של משה רבינו וגאולה על ידי שני משיחין.   לותרוחני לג

בתורה שבעל פה יש רק משיח אחד כל יום מחכים לו.  המשיח של תורה שבעל פה המשיח של מלכות כתוב 

וגם משיח של מלכות.  המשיח של ז"א עתיק  מלכותך מלכות כל העולמים. יש לפי זוהר גם כן משיח של ז"א

.  יהודים שחיים תחת הלכה תורה שבעל פה אין להם רשות להשתמש ברפואה של 49הרפואה לחולה גמטריא 

.  בתורה שבעל פה אין תחיית המתים עד סוף העולם. זה סתירה לספר תפלה בדרך אריךלרפאות עתיק רק 

. יהודים סובלים למען קיום העם בקדושה רה לא תהיה מוחלפתאבל כתוב התושיטה של שני משיחין הזוהר   

מת.  אלף תחיית המתים כנגד מת.  בתורה שבעל פה יש איסור על אור הגנוז אלף שנה.  –אמת יש אות אלף 

אפילו בזמן דוד המלך אור גנוז קשור לנון של אשרי היה נסתר לעם ישראל ואולי כמו פלגש היה מותר רק למלך 

של אור הגנוז.  הסוד של אור הגנוז מרומז בכל התהלים כש"כ "עלה ה' בתרועה ה' בקול שופר" "עת לדעת הסוד 

לעשות לה' הפרו תורתך."  במדבר צלפחד שהיה מחלל שבת קבלו מיתה באבנים אפילו שהוא היה צדיק גמור.  

שוב לא היה הדרך של נדב ואביהו היה הנשמות של השני משיחין וקבלו עונש מן השמים שהדרך שלהם רצוא ו

 תורה שבעל פה שיש דעה אחד שוב.  
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נותן אפשרות להם פתחו ביהדות הדרכים חדשים ביהדות לגאולה אחרי חורבן בית ואחרי אלפיים שנה הגיע 

על יד שער נון הרפואה של עתיק.  תורה שבעל פה מתנגדת כמו  ושנפלו בשבירת הלב של החשך הגלות להתרפא

העיקר התנגדות היום לאמירת יחי אדוננו שאומרים  הבעל שם טוב. שינויים שעשה הרבנים היה מתנגדת ל

, ולחסידי נ,נח של ברסלב.החסידים היום להגיד הרבי חי וקים  

היחיד פעמים קשה להיות אמת ביהדות.  יש הדרך של מסירות נפש הדרך של אריך אבל לא הדרך של עתיק. 

    סובל למען קיום העם בקדושה.

 

לדור החדשיהדות   
כתוב התורה לא תהיה מוחלפת.  אפילו אליהו הנביא לא היה רשות לשנות את הלכות התורה רק זמני.  אם כן 

 איך יש אפשרות להגיד שיש יהדות לדור החדש.  אסור לשנות את התורה.

מה חב"ד אחד מגדולי ראשי ישיבה בא לרבי מחב"ד לשאול לו בשביל הקהילה שלו למה חב"ד לא ישנים בסוכה? ל

לא אוכלים סעודה שלישית?  למה חב"ד אוכלים מזונות לפני תפלה? למה חב"ד מתפללים אחרי זמן תפלה? למה 

? יש עוד שאלות על חב"ד עד היום הזה בעיקר לקשר למשיח.תנשי חב"ד לובשות פאות נוכריו  

רו המרגלים על ארץ ללמד הוראות למעשה כמו מחלוקת של קרח, לשון הרע שאמ איש סיפורים בתורה דווק

ישראל, צלפחד שהיה  צדיק גדול דנו אותו למות על חילול שבת. כל סיפור להגיד אסור לשנות את תורה משה 

 אפילו על ידי צדיקים.  היום יש צדיקים שרוצים לשנות מנהגי התורה אסור לשמוע מהם לפי תורה שבעל פה.  

נגד סנהדרין חייב מיתה.  יש דין של נביא שקר אפילו נביא יש דין בתורה של זקן ממרא תלמיד חכם זקן שפוסק כ

 שמקבלים נבואה ישר מהקדוש ב"ה לשנות את התורה אסור לשמוע לו והוא חייב מיתה.

ויהדות לדור החדש. מה חדש יש בדור הזה שלא היה  תורה חדשה מאתי תצאלפי תורה שבעל פה אין מקום ל

 בזמן הבית המקדש? 

ל אור הגנוז לאלף שנה.  אפילו בזמן הבית המקדש הראשון אור הגנוז היה רק לאלו שהיה הזוהר אמר היה חרם ע

הוראה בתורה שבעל פה. כתוב במסכת חגיגה "מעשה בראשית שתים, ומעשה מרכבה ליחיד" ולא לכל יחיד 

שות לשנות אפילו. השנוי בדור החדש האפשרות ללמוד אור הגנוז שלא היה פעם.  אבל לומדים אור הגנוז ואין ר

 הלכה.

באור הגנוז שמחייב לשנות הלכה.  בתורה  םיהודי שלומד אור הגנוז אין לו רשות לשנות הלכה.  אבל יש ענייני

כתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה.  באור נגנוז יש פרצופים של עשר ספירות בצורה של אדם כנגד הלכה תורה 

לצדיקים כנגד הלכה תורה שבעל פה.  תפלה בקברי צדיקים אצל מצבה וציון בתפלה שבעל פה.  התקשרות 

הצדיק כנגד תורה שבעל פה. בכל הדרכים האלו עושים אמצעי בין הקדוש ב"ה ועם ישראל כנגד תורה שבעל פה.  

ה החסידים הרבה למדו על המדרגה רוחניות של התפשטות הגשמיות אין עוד מלבדו בעצומות עיניים באמצע תפל

 ואמצע לימוד כנגד תורה שבעל פה.  

 תבהשגחה עשה הרב יעקב עמדין ז"ל היתר לפלגש בזמן הזה בשאלות ותשובות שלו.  הסנהדרין אסרו פילגשו

וארוסות והיתרו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. הרב יעקב עמדין אמר שיש היום להתיר מה שהיה פעם מותר 

דברים שייכים לאור הגנוז שהיה פעם מותר בדור המדבר דור דעה.  אור הגנוז  לפני הגזרה של סנהדרין.  גם כן

לא היה חידוש. בזמן שופטים לא היה חרם על אור הגנוז ולא פילגשות. רק שנכנסו לארץ ישראל והקימו את 

מות לעשות קרבנות חוץ מירושלים ועוד דברים שקרא יהמלכות ובנו את הבית המקדש היה אסור לעשות ב

שים עבודה זרה.  כעו  

בזמן הבית המקדש דברים שהיום קוראים דרכי אמורי היה פעם עבודה זרה.  המוסיקה חסידית של היום היה 

אסור בזמן הבית המקדש.  יש שינויים היום במנהגים שלא היה פעם.  היסודות התורה לא תהיה מוחלפת אבל 

משפחה  ימיוסד על הזוהר אבל גם בעניינ מנהגים חדשים יש בדור החדש.  העיקר בקשר לרוחניות חדשה

 וחינוך.  
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בחב"ד יש יותר שינויים אבל בכל מקום יש שינויים אחרי החורבן בית המקדש ואחרי אלף שנה של החרם על אור 

הגנוז.  אור הגנוז שייכים לעתיק.  יש שני כתרים לתורה נעשה ונשמע.  על פי קבלה הם שייכים לאריך ועתיק.  

במסירות נפש כנגד נעשה. עתיק שמחה ותענוג שבאים על ידי לדעת את אור הגנוז  הבאמונה פשוטאריך העבודה 

נעשה.  תורה שבכתב קבלו בנעשה ונשמע.   הבבחינת נשמע.  קבלת תורה שבעל פה היה באמונה פשוט

תורות  החשיבות כל זמן היה לתורה שבעל פה.  הסודות נמצאים בתורה שבכתב.  בדור החדש ביהדות יש שני

 נגלה ונסתר תורה שבכתב ז"א ותורה שבעל פה מלכות. 

יש משיח באור הגנוז יש משיח ביהדות בלי אור הגנוז.  המשיח ביהדות בלי אור הגנוז עוד לא הגיע.  המשיח של 

אור הגנוז אפשר להיות משיח אחרי מיתתו בין בדרך של אליהו הנביא שלא מת ובדרך תחיית המתים.  יש מצוה 

כל יום שיבוא למשיח ביהדות בלי אור הגנוז אבל באור הגנוז הרבי מחב"ד הוא מלך המשיח חי וקים משיח לחכה 

 עכשיו. .  

התגלות עתיק בדור החדש של יהדות נותנים לעם ישראל שמחה יתירה שלא היה אפשר על ידי יהדות בלי אור 

הגלות. ביהדות בלי אור הגנוז הדרך של  תהגנוז וגם כן רפואת הנפש להם שסובלים מתהו ובהו וחשך של אריכו

. יהדות שאריך במסירות נפש יש שכר מצוה כל זמן שמחכים לו אבל לא בזמן שנכנסים בעצבות מרא שחורה וייאו

 בלי אור הגנוז עדיין קיימת אבל גם כן יהדות החדש באור הגנוז ומלך המשיח חי וקים.

  

 שיתף בו מידת הרחמים
ת העולם במידת הדין ושיתף בו מידת הרחמים. הקדוש ב"ה נתן לעם ישראל כ"ד הקדוש ב"ה רצה לברוא א

ספרים קשור ללוחות שניות תורה שבעל פה ותורה שבכתב והוסיפו בהם ספר הזוהר התגלות מידת הרחמים, 

 בזכות ספר הוהר יפקון בו בגלותא ברחמים, ותחזנה עיננו בשובך לציון ברחמים.

רא בשמי לכבודי, בראתיו,יצרתיו, אף עשיתיו, ואומר ה' ימלך לעולם יעד. הפירוש כתוב בישעיה מג:ז  כל הנק

 בפרקי אבות, כל מה שברא הקדוש ב"ה בעולמו לא נברא אלא לכבודו.

כתוב בתניא ליקוטי אמרים: התכלית בריאות העולמות עליונים ותחתונים שנתאוה הקדוש ב"ה להיות לו דירה 

לך העולם. אין מלך בלא עם.  והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' בתחתונים.  הקדוש ב"ה הוא המ

 אחד ושמו אחד.  

כדי לעשות דירה בתחתונים המלך העולם נתן לעם ישראל התורה תורה שבעל פה ותורה בכתב.  תורה שבעל פה 

שביל עם ישראל לחוד כתוב בתהלים "ומשפטים בל ידעום."  בהיה   

יה בהר סיני כתוב "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר." התגלות הקדוש ב"ה התגלות  הקדוש ב"ה ה

בעולם היה על ידי הלוחות הברית.  הלוחות ראשונות נתנו למשה רבינו נכתב באצבע אלקים.  מחטא העגל נשברו 

 הלוחות ראשונות ונתנו למשה רבינו לוחות שניות והתורה שלנו תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  

ישראל נכנסו בארץ ישראל וכבשו את הארץ ועשו מלכות ישראל בדרך של תורה שבעל פה.  הדור המדבר דור  עם

דעה נשארו במדבר משה רבינו, אהרון וכל הדור ההוא.  הילדים שלהם נכנסו בארץ.  רק יהושוע וכלב מדור 

 המדבר דור דעה נכנסו בארץ. 

מן, ושתו מבאר מרים, הענני הכבוד שמרו שנקרא מן השמים  לדור המדבר היה רוחניות גבוה.  הם אכלו מלחם

עליהם, לא היה להם צריך לשנות בגדיהם.  הרוחניות של דור המדבר אין לנו השגה.  הרוחניות שלהם שנכנסו 

בארץ הרוחניות של תורה שבעל פה ושלחן ערוך.  העיקר מקום השכינה היה בבית המקדש בקודש הקדשים.  כל 

מקדש בתים ברוכים בילדים.אחר עשה בית ה  

מרוב צרות עבודה זרה ושנאת חינם נחרבו השני בתי מקדשות.  עם ישראל הלכו בגולה.  נשארו מהתורה 

הקדושה הארבע אמות של הלכה.  האור רוחניות של דור המדבר נשארו במדבר.  הרוחניות שלהם שנכנסו בארץ 

אשון ועשרה נסים שהיה בבית המקדש ונביאים בזמן בית ישראל על ידי יהושוע כולל התקופה של בית המקדש הר

ראשון לא היו בבית המקדש שני.  בית המקדש השני היה ירידה ברוחניות מבית המקדש הראשון.  מרוב צרות 
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ושנאת חינם נחרב הבית המקדש השני.  נשארו לעם ישראל הארבע אמות של הלכה לדורות אחרונים תנאים 

 אמוראים עד היום.  

הר סיני לפני חטא העגל איבדו עם ישראל את הרוחניות של הלוחות ראשונות. נשארו הרוחניות של הלוחות  מזמן

שניות.  נחרבו בית המקדש הראשון שהיה עשרה נסים, נביאים, ומלכים.  נשארו ארבע אמות של הלכה דין. 

 נאבדו רחמים אור השכינה.

י. העולם התקיים בזכות התורה הארבע אמות של הלכה.  אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמת

גם עם ישראל התקיימו בזכות התורה.  אבל נאבד להם אור השכינה מידת הרחמים ונשארו רק ארבע אמות של 

 הלכה.  ארבע אמות של הלכה זה לא כל התורה.  חלק התורה גדולה נאבד מזמן מתן תורה.

לתו מזמן הקדוש ב"ה רצה לבנות העולם במידת הדין.  העולם אחרי החורבן בית המקדש העולם חזר לתחי

התקיימו בארבע אמות של הלכה בלבד.  אבל הקדוש ב"ה ראה שאין העולם בני אדם ועם ישראל אפשר לחיות על 

מידת הדין בלבד ושיתף עמו מידת הרחמים כמו בתחילה.  ה' נתן לעם ישראל ולכל העולם רחמים על ידי הספר 

שאמר ירמיהו, הנה ימים הבאים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה  חדשה מאתי תצאתורה הזוהר 

.  הקדוש ב"ה שותף בו מידת הרחמים כבתחילה שהיה לפני חטא העגל. תורה חדשה מאתי תצא  

ירידה לצרוך עליה. הירידה שהיה אחרי חטא העגל היה בשביל התגלות מידת הרחמים בדרך ספר הזוהר. החטא 

של אדם וחוה בגן עדן היה בשביל התגלות מידת הרחמים פרו ורבו ומלאהו את הארץ.  החטא העגל היה בשביל 

אמות של הלכה.  התגלות מידת הרחמים לכל העולם שעומדים וקיימים במידת הדין בלבד הארבע   

 תהארבע אמות של הלכה זה רק התחלה.  תורה שבעל פה זה רק התחלה.  תורה שבכתב משותפת מיד

הרחמים ומידת הדין. התגלות מידת הרחמים היה בגן עדן לאדם וחוה וגם להם שהיו בדור המדבר שקבלו התורה 

ח צדקנו בדרך ספר הזוהר. בהר סיני.  התגלות מידת הרחמים בסוף העולם לעם ישראל על ידי משי  

בהר סיני התגלה שם ה' שלם כולל עתיק, ז"א ומלכות. עם ישראל עמדו בהר סיני וקבלו את התורה שער חמישים 

עתיק.  על ידי זה היה ביחד עתיק, ז"א התורה, מלכות עם ישראל הכל ביחד.  הלוחות הראשונות היה כולל עתיק, 

שניות היה רק ז"א ומלכות נאבדו עתיק.  עתיק נשארו במדבר.  יהושוע  ז"א, ומלכות.  אחרי חטא העגל הלוחות

ובני ישראל נכנסו בארץ ישראל בתורה של ז"א ומלכות בלי עתיק.  בעתיק יש י"ג מידות הרחמים.  בז"א יש רק 

תשעה.  הי"ג מידת הרחמים בפרשת שלח לך יש רק יקוק אחד.  במידות הרחמים בפרשה כי תשא יש יקוק וקוק 

פעמים.  בחורבן בית המקדש אפילו נאבדו מידת הרחמים לגמרי ונשארו רק אדנ"י במקום יקוק.  לפי רמב"ם אין 

 הבדל בין אדנ"י ויקוק.  גם כן נאבדו שם אקיק כתר לז"א.  

בארבע אמות של הלכה אדנ"י נקרא יקוק.  התיקון של הזוהר להכניס אקיק כתר לז"א עתיק וז"א על ידי אמונה 

נצחיים של צדיקים.  את העבודה הזאת כבר התחילו לפני חורבן בית המקדש השני.  התגלות עתיק היה בחיים 

 בזמן אדרא רבא על ידי רבי שמעון בר יוחאי ונכתב בזוהר ובתיקוני זוהר.  

הארבע אמות של הלכה רק החלק של מלכות אדנ"י והתגלות מלכות על ידי עם ישראל.  התגלות ז"א ןעתיק בדרך 

סירות נפש של צדיקים וחיים נצחיים של צדיקים. ז"א האמצע בין מלכות ועתיק.  במסירות נפש של צדיקים יש המ

ייחוד של ז"א ומלכות.  בחיים נצחיים של צדיקים יש בייחוד של ז"א ועתיק.  בעתיק יש י"ג מידת הרחמים.  בז"א 

צמו.  גלות חסר האות אלף.  גאולה יש האות יש תשע לתת למלכות שאין לה אור בפני עצמו ואין רחמים בפני ע

אלף.  האות אלף מידת הרחמים כנגד שם אקיק.  הקדוש ב"ה שותף בו מידת הרחמים ומוסיפים בו האלף לגולה 

בגאולה שלמה בדרך הזוהר הקדוש.  השני משיחין בזוהר שלמים ברחמים.  משיח בן יוסף רחמים שאין בו דין 

ין ביחד עתיק ז"א ומלכות פנימיות עתיק.כלל.  משיח בן דוד רחמים וד  

בטהרהועבודה זרה עבודה זרה   
 יש ענין של עבודה זרה בטהרה בגמרא שכל שגרים בחוץ לארץ כמו שעובדים אללים. 

בקבלה יש גם כן ענין של עבודה זרה בטהרה שחושבים על בני חיי ומזוני רוויחי לפני ייחוד ה'. הבעל תניא 

ל ”קודש התלונן על יהודים דתיים שעושים העיקר משפחה ולא גאולה.  גם כן האריזבליקוטי תורה ובאגרת ה
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בהקדמה לעץ חיים אמר כנגד רבנים שמורים הלכה בלי לדעת פנימיות התורה.  הדרך של תורה השתנה עכשיו 

ל מצוה לפרסם את חכמת נסתר. הזמן הגאולה הגיע.”שהתגלה אור הגנוז וספר הזוהר. אמר האריז   

בלוחות ראשונות היה ייחוד ה'.  העיקר בלוחות שניות היה הקמת וקיום של עם ישראל משפחה יהודי  העיקר

ושמירת היחוס ושמירה מעריות.  העיקר בלוחות שניות קיום עם ישראל מלכות ישראל על ידי תורה שבעל פה 

וחות שניות היה על ידי מלכות של התורה.  מלכות ישראל מיוסד על תורה שבעל פה בדרך הלוחות שניות.  הל

משה רבינו וקבלת הלוחות שניות ביום כיפור אחרי חטא העגל.  עם ישראל קבלו תורה שבעל פה ואמרו למשה 

רבינו נעשה.  משה רבינו גם נתן את תורה שבכתב ועם ישראל אמרו נעשה ונשמע.  הלוחות ראשונות נכתבו 

וחות ראשונות נשברו.  משה רבינו ראה העגל הזהב באצבע אלקים חרות על הלוחות.  בירידה מהר סיני הל

 והלוחות נפלו מהידיים שלו ונשברו בהסכמת הקדוש ב"ה.  משה רבינו קרא את עם ישראל עם קשה עורף.

ז ובפרקי אבות משנה אחרונה: כל מה שברא  –הלוחות ראשונות היה למען ייחוד ה' לכבוד ה'. כתוב בישיעה מ"ג 

ראו אלא לכבודו, שנאמר: כל הנקרא בשמי ולכבודי , בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. ואומר הקדוש ב"ה בעולמו, לא ב

 -ה' ימלך לעולם ועד.  עם ישראל גם נברא לכבוד הקדוש ב"ה. לפי זה העולם נברא לשני ראשית בראשית ב

ר ז"א ראשית בשביל לוחות ראשונות ולוחות שניות תורה שבכתב ותורה שבל פה.  תורה שבכתב נקרא בזוה

)זכר( ותורה שבעל פה נקרא בזוהר מלכות)נקבה(.  התכלית השלמה של כל בריאת העולמות הייחוד של השני 

 לוחות הברית. 

הלוחות שניות נתן כבוד להקדוש ב"ה וכבוד לעם ישראל ביחד. בלוחות שניות יש שותפות בין הקדוש ב"ה ועם 

מען ייחוד הקדוש ב"ה ה' ימלוך לעולם ועד בלי שותפות.  ישראל לעשות דירה בתחתונים.  בלוחות ראשונות כל ל

 הלוחות שניות היה רק התחלה.  העיקר הלוחות ראשונות שנשברו אבל היום חוזרים בדרך תחיית המתים.

אין מקום היום ללימוד תורה שבעל פה לבד בלי לימוד תורה שבכתב בדרך הזוהר.  בזוהר כתוב היה חרם על אור 

היום אנחנו אחרי החרם ויש מצוה לפרסם את הבשורות טובות הגיע זמן גאולתכם.  בזכות ספר הגנוז אלף שנה.  

ל, ”הזוהר יפקון בו מגלות ברחמים.  צריכים להתחיל ללמוד ספר הזוהר בדרך לימוד של ספרי רמ"ק ואריז

ברסלב לומדים על וחסידות.  בחסידות חב"ד יש התגלות של אור הגנוז מתוך שבע דורות של חסידות.  בחסידות 

החשיבות של הצדיקי אמת שנמצאים בכל דור שהם בחינת משיח וללמוד התורה שלהם.  יש היום החידוש של 

התבודדות של רבי נחמן דרך של תפלה על ידי שתיקה קול ודיבור.  בחסידות חב"ד יש התבוננות בגדולת הקדוש 

ל משיח, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ב"ה בדרך הבנה והשגה מבין דבר מתוך דבר עד קבלת האור ש  

יש שני דרכים להגיע לדעת אין עוד מלבדו.  הדרך לדעת אין עוד מלבדו בתורה שבעל פה על ידי ביטול לאור אין 

סוף "כי עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי."   הדרך לדעת אין עוד מלבדו בדרך החסידות על ידי קבלת המשיח 

ור העליונה אור נצחי והלוחות ראשונות.  בלוחות ראשונות העיקר זכור את יום השבת, והתקשרות למשה רבינו הא

ובלוחות שניות העיקר שמור את יום השבת.  בלוחות הראשונות היה זכור ושמור בדיבור אחד.   גם כן בלוחות 

לכסות ה'.   –א יהיה ראשונות אנכי ה' אלקיך, ולא יהיה אלקים אחרים הם שני מצות הפוכות.  אנכי התגלות ה', ל

ה' הוא אלקים אין עוד מלבדו בלוחות ראשונות על ידי ייחוד שני הפכים ה' ואלקים.  בלוחות שניות אנכי ולא יהיה 

הם שניהם נסתר.  אין בלוחות שניות גילוי של הקדוש ב"ה רק על ידי מידת המלכות מצות מעשיות ואמונה 

.  הפשוט  

גלות של מלכות של ה' בלבד.  בלוחות ראשונות יש התגלות של ז"א )אור( ל בתורה שבעל פה יש הת”לפי אריז

ומלכות)כלי(.  אור זה כנגד אהבה. כלי כנגד יראה.  אפילו היה קודם התגלות הלוחות ראשונות לא היה אפשר 

ה להגיע להבנה והשגה של אלקות בלי לעשות קודם הכלים של יראת שמים "ראשית חכמה יראת ה'."  למען זה הי

צריכים לתת לעם ישראל את הלוחות השניות.  הלוחות שניות הם רק לעם ישראל בדרך שליחות של הבורא 

"ומשפטים בל ידעום" ובונים בית של קדושה.   התגלות האור של הלוחות ראשונות יחוד ה' מלאה הארץ דעה את 

. עם ישראל הא אחרונה של שם ה' ה' על ידי תחיית המתים של רעיא מהימנא ושאר נביאים וצדיקים וספר הזוהר

 שנקרא שכינה בגלותא. 

התגלות שם ה' בעולם על ידי תחיית המתים כמבואר בתיקוני זוהר פתח אליהו.  קודם יש התגלות שלשה אותיות 

אספקלריא המאירה.  האות אחרונה הא זה לא בחשבון של  39של שם ה' במלוי יוד הא ואו גמטריא "טל" 

אבל השלמה להם.  בלשון הזוהר, אות ה"א שכינתא בגלותא, שלימו דילה וחיים דילה איהו טל.  האותיות יוד ה' ואו
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האותיות יוד הא ואו הם שייכים לעולם ה' אחד, והיה ה' למלך על כל הארץ ולתורה שבכתב.  השלמה לאותיות יוד 

בין הרבי מלך המשיח  הא ואו בדרך תורה שבעל פה ועם ישראל ועל ידי משיח בן דוד הרבי מחב"ד.  הקשר

והעולם היה על ידי לימוד השבע מצות בני נח.  הייחוד של האות אחרונה של שם ה' והשלשה אותיות הראשונות 

הגיע אחר אלפיים שנה לגאולה ומשיח.  אלף שנה היה חרם על אור הגנוז.  האלף שנה אחרונה התגלות ייחוד ה' 

ה של אמת בדרך משיח בן דוד הרבי מחב"ד ורעיא מהימנא. אף האור של הלוחות ראשונות. יהדות עושים החתימ

ן הדרך של יהדות לא משתנים עם ישראל נשאר עם נפרדת מהעולם המלכות של העולם.  כעל פי   

התגלות שם ה' בעולם יש השתתפות של כל העולם ביחד וגם עם ישראל העם של התורה.  הרבי מלך המשיח 

של בירורים וזמן של ייחודים.  יש עדיין בירורים אבל היום העיקר ייחודים.  פעם אמר הגיע זמן הגאולה וסוף הזמן 

העיקר היה בני חיי ומזוני רויחי בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות שמירת ברית ושמירה מעריות ושמור את יום 

ידי עם ישראל השבת.  היום העיקר זכור את יום השבת בהשתתפות של כל העולם, ושמור את יום השבת על 

 בלבד.  

לכל הדורות ברוך שם כבוד שם המלכות היה העיקר.  שמע ישראל שם היחוד טפל.  אפילו ברוך שם כבוד לא היה 

 כתוב בתורה כלל רק על ידי הרבנן.  היום העיקר שמע ישראל ואהבת את ה' אלקיך אהבה ויראה.  

כל על ידי קבלת המשיח, שני משיחין משיח בן הסידות.  ל, וח”כל על ידי לימוד פנימיות התורה זוהר, ספרי אריזה

יוסף כנגד שמע ישראל ומשיח בן דוד כנגד ברוך שם כבוד עד האור הלבנה  היה כאור החמה אשת חיל עטרת 

 בעלה נקבה תסובב גבר. 

למלך.  דוד המלך אמר לשלמה בנו "דע את אלקי אביך ועבדיהו בלב שלם."  פעם עבודה היה העיקר ודעת היה רק 

  .שלא לשמהתורה היום כל ישראל בני מלכים הם.  הדרך של פשט לבד בלי זוהר נקרא היום עבודה זרה בטהרה 

יש היום עבדים לה' ובנים לה'.  בדרך דעת ופנימיות התורה בנים אתם לה'.  בדרך קבלת עול תורה ומצות אתם 

בד.  אבל יש להם העיקר בן, בן שהוא גם כן עבד, ויש עבדים לה'.  אין עבד שהוא לא גם כן בן, ואין בן שהוא לא ע

להם העיקר עבד, עבד שהוא גם כן בן. יש להם שהם עבד ובן ביחד בלי הבדל בניהם. אבל כולם עדיין עבדים לה' 

 שומרים הלכה למשה מסיני. 

בלת עול מצד בן הוא חופשי מצד הדעת ומצד עתיק התפשטות הגשמיות ואור התחייה. עבד הוא לא חופשי מצד ק

אריך מסירות נפש קבלת עול.  השני דרכים בעבודת ה' הם שני הפכים. יש היום יחוד ז"א ומלכות וכל דרך אחרת 

 נקרא עובד עבודה זרה בטהרה שלא לשמה.  

העיקר היום אתה הראית לדעת כי ה' הוא אלקים, לכל העולם לדעת בראשית ברא אלקים גם יהודי וגם גוי בדרך 

ך השבע מצות בני נוח ובדרך קבלת השני משיחין בינה ומלכות כנגד אנכי ולא יהיה. התורה ובדר  

     . 

 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
יש שאומרים שמחה גדולה להיות במצות תמיד.  זה לא בדיוק כמו מה שאמר רבי נחמן מצוה גדולה להיות 

ת שבתורה מוסיף עוד שמחה כולל השמחה של בשמחה תמיד.  בדרך שאומרים מצוה גדולה להיות במצות כל או

כל התורה ביחד.  מה שאמר רבי נחמן מצוה גדולה בשמחה גדולה לתת קדושה של שמחה אפילו במקומות 

 בתורה שלא כתוב אותיות בין האותיות למעלה ולמטה בשני הצדדים של הקלף אפילו בזמנים של ביטול תורה.  

אצלם יש קדושה רק באותיות שבתורה וזמנים של קיום המצות.    שמחת חיים.הלשון יש רבנים שהם כנגד 

הצדיקים האלו אין להם שום הרגש ורצון בחיים גשמיים.  יש אפשרות להגיד אפילו הדרך הזה שמחת חיים גם 

של מצות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  השמחה שהתורה נתן  םהדרך של יהדות.  השמחה ביהדות בקיו

ה של משפחה. באמת זה הדרך של תורה שבעל פה היימישקייט.  בתורה שבעל פה יש רק קבלת עול לנו השמח

תורה ועול מצות מסירות נפש לתורה ומצות ואין מקום לביטול זמן.  כתוב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא 

.  יש מצוה של בעולם הזה ועולם הבא.  המנוחה לבן תורה והבית שלו אשתו אשת חיל עטרת בעלה והתורה

הגית בו יומם ולילה. יש דרגות בעבודת ה'.  לא כל אחד יש אפשרות לחיות רק בתורה כמו רבי עקיבא.  אבל ו

לקבל שמחה בדרך אחרת של תורה ובקדושה יש בזה ביטול תורה לפי תורה שבעל פה.  כתוב מקדש עצמך 
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שמים  תיראשל קדושה ביטול תורה.  חיים במותר לך.  הדברים האלו הם באמת לא עברות רק יש להם חסרון ב

תורה שבעל פה.של דרך ה  

השורש של עבודת ה' בדרך שלחן ערוך שאין מקום לביטול תורה הדרך של הלוחות שניות. התורה עשה עם 

ישראל עבדים לה'.  עם ישראל הם עבדים לה' בזמן קיום המצות ובאמת אין זמן שאין קבלת עול.  עבדים לה' אין 

ם לחשוב על עצמם.  יש לשמש את המקום שלא על מנת לקבל פרס.  שכר מצוה בעולם הזה אין.  בזמן להם מקו

ל העבד גם נקרא בן שיש לו שמחה במצות.”קיום מצוה וביותר שמקיימים מצוה בכוונות אריז  

גדולה יש גם כן בן שהוא גם כן עבד. זה לא הדרך של תורה בעל פה אבל הרבה יהודים חיים בדרך של מצוה 

להיות בשמחה תמיד בעיקר בעלי תשובה.  יש להם שמחה במצות וגם שמחת חיים שמחה בה' לא רק יראה.  

הדרך הזה הגיע לעם ישראל בדרך הבעל שם טוב.  הבעל שם טוב גילה האור מקיף של שמחה שכתוב שמחה 

י. השמחה הזה נמצא פורצת גדר.  על הגאולה כתוב כי בשמחה תצאו. השמחה הזאת נמצאת במוסיקה חסיד

במנוחת הנפש שפותחים שמחה ודבקות באור של ה' אין עוד מלבדו בנפש לב בשר עד התפשטות הגשמיות.  

הבעל תניא אמר שהתפשטות הגשמיות של שמחה ומנוחה וניגון חלק של מצוה לדעת את ה'.  יש לדעת את ה' על 

עד אין עוד מלבדו שעושים תלמידי חכמים.  יש לדעת את ה' על ידי מנוחה ושמחה עד  הידי ביטול ואמונה פשוט

אין עוד מלבדו וידעת ה' והשבת אל לבבך בדרך שיר וניגון פנימי שיר פשוט כפול שליש ורבוע כמבואר בתיקוני 

וחשך של הגלות.   זוהר.  השמחה הזאת פרץ כל גדרים עד בלי די גאולה פרטי לנפשות ישראל הסובלים תהו ובהו

אבל השמחה הזה נמצא במחשבה ולא בדיבור ומעשה ככל המצות.  לפי תורה שבעל פה אין מצוה של שמחה רק 

בימים טובים מועדי שמחה. אבל לפי הלוחות ראשונות יש בדרך הזה קשר לבינה הלב מבין ומצוה של אנכי ה' 

ר אנכי ה' אלקיך בספירת הבינה אם הבנים שמחה אלקיך התגלות אנכי ה' אלקיך בפנימיות הנפש.  כתוב בזוה

בינה הלב מבין בנמצא בלב ונפש בשר.  הדרך של תורה שבעל פה מוח שליט על הלב. יש מוחין יבשין אבל יש 

שמחה בזמן קיום המצות.  המוחין הם כמו אבן שנמצא בתוך האבן מים.  הדרך של מצוה גדולה להיות בשמחה 

ם גשמיות אכילה שתיה ואפילו שינה.  על זה אמר הרשב"י באדרא, "עת לעשות לה' מקבלים המים של תורה בחיי

הפרו תורתיך."  ה' נמצא בלב ונפש של כל אחד לא רק בזמנים של מצוה אלא כל זמן עשרים וארבעה שעות היום 

דולה באור מקיף של שמחה של הבעל שם טוב.  ראשית חכמה יראת ה'.  שמחה גדולה להיות במצות.  מצוה ג

 להיות בשמחה תמיד גם יחד.  

   

 

 לוחות ראשונות
הלוחות ראשונות שנשברו כשמשה רבינו ירד מהר סיני היה הדרך של מרכבה שלא מתאים לעם קשה עורף.  

הלוחות שניות היה הדרך של מעשה בראשית ועריות.  בלוחות הראשונות כתוב חרות שלא היה אפשר לתת לעם 

 קשה עורף והערב רב.  

הבדל בין השני דרכים רוחניים של מרכבה ומעשה בראשית.  במסכת חגיגה כתוב: עריות בשלשה, מעשה  יש

בראשית בשתים ומרכבה ליחיד.  מרכבה לייחד להגיד לא בשביל לעשות העם כולל נשים וטף וגם לא בשביל כל 

הל ה'.   מרכבה זה רק בזמן אנ"ש.  גם כן בדרך מרכבה יהיה קשה לעשות שני חלקים בעם ישראל קהל ה', ולא ק

שכולם קדושים.  זה היה התענה של קרח למשה רבינו שאחרי מתן תורה כולם היו בדרגה של יחיד והיה אפשר 

לעשות תורה בדרך הלוחות ראשונות בדרך מרכבה.  וכן היה להם שיצאו מארץ מצרים והיה בן עשרים שנה בזמן 

יה כבר אפשר לחיות בדרך של מרכבה לא היה להם לרדת קבלת התורה שנשארו במדבר דור דעה.  להם שה

לדרך של מעשה בראשית. רק ליהושוע וכלב נתן  רשות להכנס בארץ ישראל שהם הבינו את הרצון של משה 

רבינו בקבלת הלוחות שניות.  בדרך מרכבה עושים קשר ישר להקדוש ב"ה כדרך נבואה שהיה סכנה שיהיה 

ידושים לא בדרך קבלת תורה משה מסיני.  מדור המדבר נשארו נבואה לקצת נביאים שעושים דרכים אחרים וח

מהילדים שהיה בדור המדבר ובסוף לא היה עוד נבואה.  שילמדו עוד פעם מרכבה יש אפשרות לעשות נביאים 

 אבל לפני ביאת משיח ללמוד מרכבה יש סכנה של נביאי שקר וגם סכנת הנפש כמו הארבעה שנכנסו לפרדס.

ל מעשה בראשית.  במרכבה יש שני משיחין כמו שכתוב ”לומדים מרכבה ולפי אריז ודים זוהר כפשוטהם שלומ

בחלקים בזוהר של רעיא מהימנא.  השני משיחין כנגד השני נקודות באות אלף.  הקו האמצע משה רבינו המחבר 
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נגד בינה, ולא יהיה אלקים כנגד שמים וארץ.  השני נקודות הם השני משיחין.  לפי הזוהר "אנכי" באנכי ה' אלקיך כ

מלכות.  שניהם ביחד עושים התגלות שם ה' בדרך של ה' הוא אלקים בדרך וידעת היום והשבת אל לבבך ולא רק 

כמו בלוחות שניות.  בלוחות שניות בדרך מעשה בראשית אין גילוי של דעת שלם כמו בלוחות  אמונה פשוטהבדרך 

בלוחות שניות הכל בחינת עצמות אין סוף לית מחשבה תפיסה בך כלל.   ראשונות שיש שני דעות רצוא ושוב. 

ל נותנת הדרך של מעשה בראשית שלמדו בישיבות בזמן בית ראשון.  יש הלימוד של מעשה ”הקבלה של האריז

בראשית ולימוד של עריות ברבים אבל בזמן בית ראשון העיקר היה לימוד הלכה של משה מסיני ועריות.  בדרך 

ל כתב את הקבלה שלו.  מרכבה אולי ”קיום את העם עד היום.  אפילו מעשה בראשית היה נסתר עד האריזהזה ה

לימד אליהו הנביא לתלמידו אלישע לפני שהוא עלה בשמים.  זה עשה יסוד ללימוד מרכבה לעתיד.  כתוב שתחיית 

ר ה', זה התחיית המתים של המתים על ידי אליהו הנביא זה לא תחיית המתים ממש שיהיה לעתיד על ידי דב

מרכבה.  בהדרך של מרכבה יש רצוא ושוב רצוא תחיית המתים של צדיקים ושוב עבודת ה' במסירות נפש 

ל וגם הזוהר אומרים מרכבה בעולם יצירה שאין ”ובשמחה.  אלישע עשה תחיית המתים בקבלה מאליהו.  האריז

משא"כ הלוחות שניות הם בעולם עשיה בלבד.  הדרך של מיתה. הלוחות ראשונות הם בשני עולמות יצירה ועשיה 

לוחות שניות הדרך של בירורים בעולם עשיה. הדרך של לוחות ראשונות ייחודים אתכפיא ואתהפכה ולא רק 

 אתכפיא בלבד.  

בלוחות שניות הכל היו בקו אחד דעה אחד תורה שבעל פה עבודה של עבד.  בלוחות שניות יש דעה אחד מוחין 

.  התפילין שלנו העיקר לפי רש"י.  לובשים רבינו תם מתוך ספיקא.  בלוחות ראשונות העיקר לעשות של אמא

שלום בין הפכים זכר ונקבה ואין כלי מחזיק ברכה אלה שלום.  בלוחות שניות הכל בדרך מלחמה בלי מנוחה.  

בתורה שבעל פה העיקר   כתוב תלמידי חכמים אין להם מנוחה.  עם ישראל יש מלחמה בכל העולם על הברית.

שמירת הברית חיבור וייחוד יסוד ומלכות.  בלוחות ראשונות יש יחוד תפארת יסוד ומלכות וגם בתורה שבכתב.  

 בראשית ברא אלקים יש בתורה בכתב שני ראשית שהם צדיק עליונה וצדיק תחתון דעת עליונה ודעת תחתון.  

ל.  תלמוד חכם עדיף ”ה מסיני וגם כן קבלת תורה אריזבלוחות שניות הדרך דעת תחתון קבלת התורה ממש

מנביא.  בלוחות ראשונות יש דעת עליונה ודעת תחתון ונבואה.  לא קם נביא בישראל כמשה משה היסוד של שני 

לוחות הברית ראשונות ושניות אבל משה הוא הגואל ולא המשיח הוא כולל שני משיחין דעת המחבר שמים וארץ 

 כמבואר בזוהר. 

ל עשה הקבלה ”ל.  האריז”במרכבה הרצוא על ידי מנוחה ושוב על ידי הקבלה של מעשה בראשית כוונות האריז

שלו בשביל הגאולה שיתגלה מרכבה ביהדות והשני משיחין.  הדרך של זוהר כפשוטו היה מרכבה.  חסר הדרך 

השוב של הזוהר ל ”ל השלמה של הזוהר.  הקבלה של אריז”של הקבלה של מעשה בראשית שעשה אריז

והמרכבה שיש עתיק ברצוא. השוב של הקבלה העבודה של מסירות נפש קשור לתורה שבעל פה אבל בדרך 

מעשה בראשית הדרך של אריך. במרכבה יש יחוד של עתיק ואריך. עתיק תחיית המתים של צדיקים ואריך 

לות הגאולה של עתיק שמחה ותענוג מסירות נפש של צדיקים בשביל הגאולה בדרך עד מתי.  על ידי שיש שני גאו

והגאולה של עם ישראל על ידי משיח צדקנו שמחכים כל יום שיבוא ומתפללים על הגאולה בכוונות בסידור 

 הרש"ש.

הגוף הרוחני מחולק בשני חלקים מהחזה ולמטה רחל ומחזה ולמעלה לאה.  רחל נמצא בעולם עשיה שם אדנ"י 

ירה ועולם עשיה שני עולמות.  תורה שבעל פה בעולם עשיה הדרך של עבד.  ולאה בעולם יצירה.  מרכבה בעולם יצ

תורה שבכתב כולל עבד ובן יש בן שהוא גם כן עבד ועבד שהוא גם כן בן.  בן שייך לגאולה של דעת עליונה ועבד 

ני גאולות עיננו בשובך לציון ברחמים.  יש ש הדעת תחתון שאין גאולה פרטי רק גאולת עם ישראל על ידי ותחזינ

 על הפסוק "על הגאולה ועל ותמורה" כמבואר בתיקוני זוהר.  

ל אמר שהמשיח נולד בתשעה באב באמצע הצרות של חורבן הבית.  בחורבן של בית ראשון נולד משיח ”האריז

 בבחינת רצוא.  בחורבן בית שני נולד המשיח בבחינת שוב השני משיחין שבזוהר.  מרכבה העבודה של לעתיד.  

אמר של הרבי מחב"ד מלך המשיח פרשת בשלח תשמ"ו הרבי אמר הבעל שם טוב היה הדרך של עתיק במ

והמגיד היה הדרך של שוב אריך.  העבודה של בעל שם טוב היה בהתפשטות הגשמיות אור המקיף.  העבודה של 

ם טוב היה מיוחד המגיד היה אור של פנימיות התורה מתוך כלים.  שניהם היו בעלי מופתים.  התגלות הבעל ש

שלא היה אף פעם ביהדות. גם כן הרב לוי יצחק מברדישוב לקח את העבודה של בעל שם טוב של התפשטות 

הגשמיות.  הבעל תניא הלך בדרך של המגיד.  בדור שביעי של חב"ד התגלה משיח בן דוד של פנימיות התורה 
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צעות מחשבה של גאולה.  גם כן בדור של שנולד בתשעה באב של בית שני שהוא חי וקים וצועק עד מתי באמ

 הרבי מלך המשיח התגלה הסוד של רעיא מהימנא צדיק יסוד עולם חי וקים בדרך תחיית המתים.  

הגאולה בצד אחד מאד רחוק מצד שני יש התגלות המרכבה ביהדות והתגלות עתיק שלא היה מזמן דור המדבר 

הדרך של הלוחות  תורה חדשה מאתי תצאשתנה אבל יש וזמן מלך דוד ושלמה בהיכל המלכות.  התורה לא ה

 ראשונות לתת אור ושמחה לעם ישראל באמצעות החשך כפל ומכופל בסוף העולם.     

 

 זכור את יום השבת
 מכתב להרב מורגנשטרן שליטא

 על מה שכתבת הצדיק יש לו רצון וכיסופים לחזור את העולם למוטב.

ל "וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גילולים לגרמייהו עבדין  ”האריזמדוע כתוב בספר התניא פרק שני בשם 

כדאיתא בגמרא ע"פ חסד לאומות חטאת שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושין אינן אלא להתייהר כו'.  

ל שהאומות העולם נקראים מות. איך יש לחשוב שאפשר לחזור את ”במקום אחרת כתוב בתניא גם בשם אריז

כולל האומות העולם למוטב?העולם   

באמת האומות העולם הם הילדים של אדם הראשון.  גם בני ישראל הם הילדים של אדם הראשון.  אדם הראשון 

 נברא בצלם אלקים גם האומות העולם וגם ישראל.  אבל אנחנו נקראים אדם ולא הם.  

אותם למוטב אבל שאלו מהרא"ש הרבי מחב"ד היה מפיץ השבע מצות בני נוח לאומות העולם כדי להחזיר 

ל.  ”מיבניאל על זה והוא אמר שאין בזה שום תכלית.  לא היה לזה תכלית גם לפי הבעל תניא והאריז  

בזוהר פרשת סבא משפטים כתוב שהצדיקי אומות העולם הם גדולה יותר מיהודים הערב רב.  כתוב שיש גוים 

כתוב בתהלים "עלה אלקים בתרועה"  יש לגוים קשר רים להקדוש ב"ה בדרך שם אלקים גמטריא הטבע.  וקש

 לאלקים גמטריא הטבע אלקים בטבע של אדם בלב ונפש האדם אבל המוחין נתנו לעם ישראל.  

הגוים רואים אלקים שיש להם חיים טובים. הדעת שיש לגוים תלוי בשמחה שלהם ותענוגי החיים רוחניים וגשמיים.  

אבל אין להם קשר לאלקים למעלה מהטבע "לית מחשבה תפיסה בך כלל."  אלקים למעלה מהטבע נקרא בשם 

אלקים גמטריא אקיק אדנ"י.   אדנ"י.  הוא גם נמצא בטבע על ידי שם אלקים ובלב בשר על ידי שם אקיק.   

הגוים לא נקראים עבדי ה' כמו עם ישראל.  על זה אומרים שכל מה שהם עושים הם עושים לגרמייהו בשביל 

 עצמם ובשביל השמחת חיים שלהם.  בתורה ישראל אין שמחה רק במצות.  

כתוב תלמידי חכמים אין  העיקר שמחה של הגוים על ידי מנוחה. השמחה של עם ישראל על ידי עבודה.  על זה

 להם מנוחה. אין להם מנוחה אבל יש להם קבלת עול.  

אנחנו עם ישראל בסברא שאדם וחוה חטאו ביום ששי לפני שבת ולפני חצות בשבת ולא היה להם מנוחת שבת 

 של עשרים וארבע שעות.  מיום ראשון של בריאת אדם התחילו התכלית שלו של אדם לעמל יולד שהם יצאו מגן

הקדוש ב"ה דירה בתחתונים.   העדן.  אנחנו אחרי החטא ואין צריך עוד לחשוב על גן עדן ולחזור לגן עדן שנתאוו

 אבל הגוים כל הרצון שלהם לחזור לגן עדן הכל בשביל לקבל תענוג.  

חה.  לא הבעל תניא אמר שהוא לא רוצה תענוגי גן עדן רק עצמות ה' על ידי תורה ומצות.  ליהודים אין להם מנו

 היה מנוחה שלמה אפילו לאדם וחוה בגן עדן ולא היה שבת שלמה. 

יש דעה שאדם היה מנוחה שלמה בגן עדן אלף שנים לפני החטא.  על זה כתוב בזוהר על גאולה לחזור לגן עדן 

 לפני החטא.  אבל לפי תורת ישראל זה לא היה ולא יהיה. יש סתירה בין פשט וסוד.  

ות העולם למוטב בעולם הזה אבל יש להם לחזור אותנו לגן עדן לקבל את השבת בדרך זכור יש לנו להחזיר האומ

 את יום השבת היום הכולי שבת שהיה לאדם הראשון לפני החטא לאלף שנה. 
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 סיפורי מעשיות אבידת בת מלך
 

שה ברוגז מעשה במלך אחד שהיו לו ששה בנים ובת אחת.  פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום ונע

 עליה ונזרק מפיו דיבור שהלא טוב לקח אותך.  

בהסיפור של אבידת הבת מלך יש שני פירושים כנגד שני גלות ושני גאולות להשכינה.  לפי פשט הסיפור על גלות 

ים שנה.  כל יום אנחנו מתפללים "ותחיזה ישל מלכות ישראל החורבן של שני בתי מקדשות.  הגלות הזה כבר אלפ

שובך לציון ברחמים."  עיננו ב  

יש חידוש בזוהר שיש שני גליות ושני גאולות על הפסוק במגילת רות, "על הגאולה ועל התמורה."  הגלות השניה 

היה בזמן חטא העגל  לפני חטא העגל עם ישראל היה במדרגה עליונה של ייחוד ה' אחרי העשרת הדברות.  הם 

באצבע אלקים חירות על הלוחות.  בזוהר כתוב הלוחות הראשונות היו מוכנים לקבל את הלוחות ראשונות נכתבו 

היה ייחוד שלמה של הקדוש ב"ה ושכינתו ז"א ומלכות כולל עתיק.  אחרי חטא העגל עם ישראל קבלו לוחות שניות 

של ייחוד ז"א ומלכות חסר בעתיק.  האבידה אחרי החטא העגל שהיה חסר הבת מלך עתיק שמחה ושלום.  

היה לעם ישראל לעבוד במסירות נפש בדרך מלחמה חרבי וקשתי כדי לקיים את העם תחת הסכנה במקום עתיק 

של שיעבוד מלכיות.  היה לעם ישראל שלום רק בתקופה קצרה בזמן שלמה המלך.  בזמן שלמה המלך היה 

ית התקשרות בהיכל המלך לעתיק להשני לוחות הברית הראשון ולוחות שניות.  גם כן היה השמחה של הב

 המקדש.

מלכות שלמה המלך נפלה תחת הלחץ של הלכה תורה שבעל פה שהיה בדרך של לוחות שניות חסר בעתיק.  

עתיק אין גבול לשמחה.  אין גבול לכל דבר המביא שמחה רק שהכל צריך להיות בקדושה.  אחרי מלכות שלמה 

  המלך הסנהדרין גזר שלא יהיה עתיק גם כן בהיכל המלך רק בבית המקדש. 

רבי נחמן הוא השליח להחזיר את עתיק לעם ישראל על ידי ספורי מעשיות וליקוטי עצות.  למשל: מצוה גדולה 

להיות בשמחה תמיד.  רבי נחמן אמר העיקר של שבת המשחה של שבת ולא הלכות זכור ולא שומר. התבודדות 

לב.  עתיק נמצא בלב אהבה מעלה עליונה מן הכל.  בהתבודדות מוסיפים עתיק בתפלה שהכל יהיה ישר מה

 שבדעת.  ייחוד תורה ותפלה.  בין תורה ותפלה יש התקשרות לעתיק המחבר שניהם.

גם כן בחב"ד חסידות יש להוסיף עתיק ביהדות על יד התוועדות.  רבינו הזקן אמר התוועדות עושים יותר מה 

בחב"ד הרבי שינה הלכות כמו שלא שאפשר לעשות על ידי מלאך מיכאל פתק מן השמים בחינת עתיק שער נון.  

כולל  תורה חדשה מאתי תצאלאכול סעודת שלישית, שלא לישן בסוכה, לאכול מזונות לפני תפלה הכל ברשות 

 עתיק.  הכתרת הרבי מלך המשיח על ידי אמירת יחי הרבי חי וקים בחינת פנימיות עתיק..  

עיבוד אחרי חורבן בית ראשון.  האבידה של יש שני אבידות לעם ישראל האבידה שנכנסו מלכות ישראל בש

הירידה מהלוחות ראשונות כולל עתיק להלוחות שניות חסר בעתיק.  להחזיר עתיק כמו לפני חטא העגל כנגד 

הלוחות שניות שהיה חרם על אור הגנוז.  הדור המדבר גם משה רבינו נשארו במדבר דור דעה דור שהיו חיים 

ת.  עם ישראל הילדים של דור המדבר נכנסו בארץ ישראל חסר בעתיק בהתפשטות הגשמיות אראנו נפלאו

בהתורה של הלוחות שניות.  להחזיר עתיק כמו בדור המדבר לעם ישראל שיחיו בדרך הלוחות שניות תורה שבעל 

 פה העבודה לא פשוט.  

שרת וסוס המשך הסיפור ממשיכים: עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מטצער מאוד ובקש שיתנו לו מ

ומעות על הוצאות והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה.  זה העבודה של הבעל שם טוב וחסידות 

 להחזיר את הבת מלך עתיק לעם ישראל לייחד אור אבא עתיק ואור אמא אריך כמו בלוחות ראשונות.

חזרה של עתיק לתורה  הסיפור מעשיות השני ממלך וקיסר הדרך לאחד את השני שיטות של מאבדת הבת מלך

הקדושה ולחזור עם ישראל בתשובה ותחזינה עיננו בשובך בציון ברחמים שכינה תחתונה ושכינה עליונה השידוק 
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בין בן מלך והבת קיסר בב"א. בדרך תורה שבעל פה יש התגלות השכינה מתוך טבע.  בזוהר יש גם כן התגלות 

משיחין למעלה מטבע.  השכינה למעלה מטבע כמו בדור המדבר על ידי שני   

 כל הסיפורי מעשיות סודות של הגאולה.

 תהו ובהו וחשך
הרמ"ק אמר בפרדס רימונים יש שלשה קליפות שהם תהו ובהו וחשך. חשך זה כולל תהו ובהו ביחד.  כתוב 

 "והארץ היה תהו ובהו וחשך על פני התהום. ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור.  

ים למשיח והגאולהיים לתורה, אלפילעולם הזה. אלפיים לתהו ובהו, אלפ לפים שנהאבזוהר כתוב ששת   

בהר סיני בקבלת התורה פסקה זוהמתן בדרך יהי אור ויהי אור.  אבל אחרי חטא העגל חזרה הזהומה ובדרך 

הלוחות שניות תקן את החשך הקליפה אבל לא לגמרי כמו אחרי מתן תורה לפני חטא העגל באופן שכתוב על עם 

אל אתם קרויים אדם ולא האומות העולם.  ישר  

 במתן תורה תהו ובהו וחשך נמחקו לגמרי.  הלוחות שניות תקן את החשך של בהו בלבד ונשאר החשך של תהו.  

כל בני אדם נולדו בחטא עץ הדעת.  יש לו היצר רע וחשך של תהו ובהו.  התיקון הראשון לעשות תיקון לבהו 

 החשך שייך לכל בני אדם על ידי תורה ומשפט.  לאומות העולם זה השבע מצות בני נוח ולישראל תרי"ג מצות. 

של בני אדם חיים בלי תכלית וזמן  בדרך הזה יש לעשות דירה בתחתונים לה' יתברך בעולם הזה התיקון לבהו

לבטלה. התורה נותנת סדר לחיים יהודים בהשתתפות האומות העולם.  הבית המקדש היה המקום להשכינה 

 בעולם הזה.

התיקון הראשון לתהו ובהו להקים מלכות ה' בעולם הזה בדרך תורה של בעל פה.  החשך התגבר והחריב את 

 ו לארץ ישראל ובנו הבית המקדש השני שעמד עוד ארבעה מאות ועשריםהבית המקדש הראשון.  עם ישראל חזר

 שנה.  הסיבה לחורבן של השני בתי מקדש התגברות החשך של תהו.  נכנסו לתקופה של אלפים שנה לגאולה.

ותלמודי תורה  תעם ישראל לקח את התורה לחוץ לארץ לעשות דירה בתחתונים בתי מדרשות ובתי כנסיות מקוואו

יעקב משכנותיך ישראל."   ךת הנבואה של בלעם הנביא "מה טובו אוהלילקיים א  

ם שנה למשיח בשביל התיקון לתהו החשך יותר פנימי מחשך של בהו קשור למידת עצבות יהתקופה של אלפי

ומרה שחורה.  התיקון לחשך של תוהו על ידי שני משיח משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ורעיא מהימנא והזוהר.  

להחשך של בהו היה בתיקון של מלכות ה' ותורה.  התיקון לחשך של תהו נקרא התיקון של ז"א על ידי  התיקון

 צדיקים תחיית המתים של צדיקים וחיים נצחיים של צדיקים גילגולי נשמות ואור של פנימיות עתיק.

לות עתיק התיקון לחשך של בהו בעולם היה על ידי הבית המקדש המקום המנוחה של השכינה שהיה התג

בחיצוניות בעולם עשיה.  התגלות משיח והגאולה התיקון לתהו האור של גן עדן באתי לגני אחותי כלה בעולם 

 היצירה האור רוחני לפני החטא עץ הדעת וחטא העגל. 

הלוחות ראשונות היו כוללים השני תיקונים של אור אבא תיקון לתהו ואור אמא תיקון לבהו.  הגאולה הגיע בשלבים 

ם שנה לגאולה על ידי אור פנימיות עתיק.  ים שנה לתורה לתיקון בהו.  אלפייודם אלפיק  

 השלב אחרון תחיית המתים בסוף ששת אלפים שנה. 

החשך של בהו נמצא אצל כל בני אדם והתיקון הראשון היה לחשך של בהו.  יש אנשים שיש גם החשך של תהו 

ית המתים של צדיקים.  האור של תיקון לתהו בזוהר סוף פתח אליהו יותר פנימי מבהו.  התיקון שלהם על ידי תחי

ונקרא תחיית המתים של אליהו הנביא.  יוד הא ואו גמטריא טל האור אספקלריא המאירה אור אבא.  אות הא 

 אחרונה אספקלריא שאיני מאירה קשור לתיקון בהו.  התיקון השלם יוד הא ואו הא גמטריא אדם. 

של תיקון העולם בהו.  כל העולם ביחד בהשתתפות בתיקון העולם תהו התיקון של שני עם ישראל השליחים 

משיחין.  התיקון של בהו עוד לא נגמר ועם ישראל מתפללים לגמור את התיקון על ידי משיח.  הרבי מחב"ד מלך 

 המשיח גמרו את התיקון של תהו התגלות פנימיות עתיק.
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אדוד המלך, שלמה המלך, שמואל הנבי  
 דוד המלך, שלמה המלך, ושמואל הנביא הדוגמאות של שלשה דרכים בעבודת ה'.  

דוד המלך העבד וחיל ה' הרג את היצר רע שלו בתעניות שכתוב "ולבי חלל בקרבי."  הוא היה קם בחצות הלילה 

של הצדיק  ולא ישן יותר מששים נשימות והזוהר אומר עליו דוד מלך ישראל חי וקים שהוא לא מת. הוא הדוגמא

שלא היה לו מנוחה שהיה חי במיעוט שינה.  הוא לחם עבור המלכות של הקדוש ב"ה במסירות נפש.  הוא היה 

מלך של ישראל ואמר על עצמו "אנכי תולעת ולא איש."  על דוד מלך ישראל כתוב "אבן מאסו הבונים" כמו אבן אין 

לו היה רק במלכות ה'.  לו הרגשה דוד המלך היה סגור לתענוגי עולם הזה ורצון ש  

שלמה המלך היה לו אלף נשים נשואות ופלגשות והיה חי בהיכל המלכות מתוך כל טובות גשמיים. אע"פ הוא היה 

איש קדוש.  הוא ישב על הכסא המלכות בשלום ומנוחה לא כמו דוד המלך שהיה כל זמן במלחמה. שלמה המלך 

א ידע כל הסודות התורה שבכתב וכל הלכות של תורה שבעל היה חכם מכל אדם כתב ספר קהלת וספר משלי.  הו

פה.  מלך שמחל על כבודו כבודו איני מחול.  שלמה היה מלך של ישראל ובנה את הבית המקדש.  אצל שלמה 

המלך כתוב שהלבנה היתה בשלמות גשמיות ורוחניות ביחד בתכלית השלמות.  אצל דוד המלך היה אתכפיא הוא 

נוגי עולם הזה אפילו שהוא היה מלך על ישראל.  אצל שלמה המלך העיקר היה אתהפכה לא ביקש גשמיות ותע

אפילו שהוא לא היה יצר רע כמו דוד אביו הדרך שלו היה להנות מכל טוב בעולם.  הדרך של דוד אביו היה עבודת 

ם. שלמה ומסירות נפש. הדרך של שלמה המלך היה דע את אלקי אביך ועבדיהו בלב של אמונה פשוטהה' ב

המלך היה שני משיחין של התפשטות הגשמיות.  עליו כתוב בספר שמואל והזוהר מביא בספרא דצניעותא שהוא 

היה שני זונות ח"ו.  השני זונות היה שני ייחודים רוחניים של אור הגנוז ומרכבה של אור אבא.  אור אבא היה 

מתוך עשירות נפלא.  רבי נחמן אמר בליקוטי רוחניות של דור דעה במדבר. הוא היה חי בהתפשטות הגשמיות 

 מהר"ן צריכים עשירות לדעת סודות התורה.  

שמואל הנביא היה נזיר. הוא לא קבל תענוג מעולם הזה.  כל הרצון שלו היה בעבודת ה'.  לא היה לו תאוות עולם 

גם כן הוא עבד ה' הזה והיה חי על רוח הקודש וקשר לה' בדרך ישר כמו משה רבינו אספקלריא המאירה.  

 באספקלריא שאיני מאירה בדרך עבד וגם כן בדרך בן.  דומה הקדושה של שמואל הנביא למשה רבינו. 

בקיצור: דוד המלך היה עבד שהיא גם כן בן.  שלמה המלך היה עבד ובן ביחד בן שהוא גם כן עבד ועבד שהוא גם 

יא המאירה.   יש שלשה דרכים בעבודת ה'. עבד, בן כן בן.  שמואל היה נביא ה' בדרגה רוחניות גבוה באספקלר

. בן עבודת ה' בדעת.  נביא למעלה מבן ועבד אספקלריא המאירה אמונה פשוטהונביא.  עבד עבודת ה' ב

התפשטות הגשמיות שעולם הזה לא חשוב כלל. יש גם כן תלמיד חכם בהתפשטות הגשמיות בזמן לימוד התורה 

ע לתענוגי עולם הזה כמו יהודה הנשיא. הוא נקרא עבד פשוט. אומרים תלמיד חכם יש לו רק התורה ואין לו יצר ר

ל והגאון מווילנה.  ”עדיף מנביא אפילו בלי עתיק במסירות נפש לבד. זה הדרך של קבלה של אריז  

לשלמה המלך יש המעלה של שמחה ושלום אהבה שבדעת. דוד מלך יש המעלה של מסירות נפש וגבורה אני 

אל הנביא הדרך של למעלה מטבע אין עוד מלבדו המעלה של קרוב לה' ז"א. תלמיד חכם יש המעלה תפלה. שמו

 של ביטול למלכות דוד המלך ומשה רבינו.  

 מלכות וז"א
יש שני אורות רוחניים שהם מלכות וז"א.  הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  הדרך של ז"א הדרך של התפשטות 

ים משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. הגשמיות.  יש משיח בהשני דרכ  

 אדם שנולד בדרך הטבע נשמה בגוף גשמי יש להתחיל בדרך רוחניות מלכות מלמטה למעלה.  

קודם צריכים ללמוד תורה שבעל פה הלכות שבתורה.  בדרך מלכות התכלית השלמה מלכות שלמה כמו המלכות 

נו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם."  בתורה של שלמה המלך בזמן הבית המקדש הראשון.  על זה כתוב "השיב

 שבעל פה תורת המלכות אין מקום לז"א, תורה לא בשמים היא.  
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יש יהודים שמח בחיים של תורה בעל פה בלי לחפש סודות שבתורה חיים של בנים ובני בנים עוסקים בתורה 

ה בהתפשטות הגשמיות של ז"א.  ומצות.  השומר את הלכה תורה שבעל פה שלחן עורך אין לו רשות לחפש תור

על זה כתוב הולך רכיל מגלה סוד.  הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ובננו. סוד ה' ליראיו.  תלמיד חכם עדיף 

 מנביא. נביא קשור לז"א והתפשטות הגשמיות.  

ונביא  בזמן הבית המקדש חוקים ומשפטים לא נתנו לצאת מהדרך המלכות.  היה עונשים חמורים לזקן ממרא

שקר.  התגברו עצבות ומרה שחורה מרוב יסורים ולחצים של האומות העולם עם ישראל יצאו מהדרך המלכות. 

 התחילו דרכים חדשים בתורה צדוקים ומשיחיסטים. סנהדרין הוסיפו התפלה בשמונה עשרי "ולמלשנים".  

דרך של מלכות אחרת של איסלם  התחילו כת משיחיסטים נוצרות שאמרו שהמשיח הוא ז"א בן של ה'.  התחילו

 בדרך נביא אחרת בתורה אחרת.  

הדרך המלכות תורה שבעל פה ממשכה מדור לדור מחכים למשיח שיחזיר את עם ישראל בתשובה ומקבץ נדחי 

עם ישראל ולבנות הבית המקדש.  משה רבינו קבע את הדרך של עם ישראל לעולם ואסור לשנות הדרך של 

ת נפתחו דרכים אחרות במלכות וז"א.תרי"ג.  אבל מרוב צרו  

יש מלחמה של חכמינו לשמור הברית בין ישראל והקדוש ב"ה על ידי משה רבינו תורה שבעל פה.  היום אין דיני 

מלכות של התורה ויש דיני מלכות אחרת של האומות העולם. יש היום שעיבוד מלכיות.  גם כן יש יהודים בכל דור 

השקפות חופשיות בדת ואמונה ובכפירות שנולדו בבתי ישראל לא בדרך ישראל סבא שנכנסו השקפות חילוני ו

ואפיקורסות. יש שלא מאמינים בה'.  יש מאמינים בה' אבל לא בתורה.  יש שמאמינים בנביאים של דתי אחרת לא 

 רק במשה רבינו.  לפי רמב"ם יש דת אמיתי אחד יהדות. 

יש יהודים שלא מקבלים הקבלה.  יש שלא מקבלים הזוהר שכתוב יש שני דעות מלכות וז"א.  יש שלא מקבלים 

הזוהר כפשוטו רק הזוהר בדרך איר"זל. אעפ"כ יש כמה דעות לפי תורה שבכתב ותורה שעל פה.  יש המאמינים 

על פה בדרך הרמב"ם.  יש בדרך בתורה שבעל פה בדרך ציונות כמו דתי לאומי מזרחי. יש המאמינים בתורה שב

רמב"ן ורש"י.  יש חכמים שיש רק תורה אחת תורה שבעל פה.  יש חכמים שיש שני תורות תורה שבכתב ותורה 

שבעל פה. יש חכמים שאומרים העיקר תורה שבכתב סוד התורה. ויש שאומרים העיקר תורה שבעל פה מעשה 

 העיקר.  יש דעות רבים רוחניים היום.  

דרך מלכות ישראל להתפלל לחזור לדעה אחד של מלכות תורה שבעל פה בלבד כמו שהיה בזמן הבית עדיין ה

המקדש שמחכים כל יום שיבוא.  הדעות אחרות לא הדעה של ישראל סבא.  תורה לא בשמים היא.  אפילו הצדיק 

ראשית ברא אלקים האמת אי אפשר לשנות תורת ישראל. אבל יש שני דעות רוחניים מלכות וז"א כמו שכתוב ב

 באות "בית" ויש אות אלף המחבר שני נקודות למעלה ולמטה בקו אמצעי.  הסוד חשוב או לא?  לא לכולם.

 חינוך ילדים בדרך ישראל סבא
אלישע בן אבוה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה לדיו 

 כתובה על ניר מחוק.

ים בחינוך שחייבים נייר חדש או לפחות ניר מחוק שהקבלה צריכה ביטול מוחלט. כדי להכניס תורה שבעל יש דבר

פה במוח ובלב חייבים ביטול של ניר חדש ולפחות ניר מחוק.  לא כל אחד יש הביטול אפילו שנולדו בבית דתי.  

על ניר חדש ומחוק. העיקר לשם שמים על ידי קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצות בלב שלם   

תורה שבעל פה לא חייבת דעת.  מקבלים תורה בעל פה באמונה פשוטה.  כתוב בפתח אליהו בתיקוני זוהר, 

מלכות תורה שבעל פה.  יש תורה של מלכות ויש תורה של ז"א.  התורה של מלכות היסוד של יהדות.  תורה של 

ת רוחניות שייכים לעולם יצירה תורה שבעל פה עיקר רצון ז"א רק ליחידים.  אע"פ תורה של ז"א גבוה יותר בבחינ

של בורא עולם בנתינת התורה לישראל.  תורה שבעל פה מלכות בעולם עשיה שאין תחתון יותר ממנו ולמטה 

מעולם יצירה אבל העיקר רצון של ה' לעשות דירה בתחתונים בעולם עשיה וזה דווקא על ידי תורה שבעל פה 

ז"א סודות התורה.  ראשית חכמה יראת ה'.  יראת ה' קשור לעולם עשיה עולם יותר תחתון הלכות ולא תורה של 

ומלאה קליפות.  סוד ה' ליראיו להם שכבר עשו את התיקון של עולם עשיה פרו ורבו ומסגולים לעלות לדרגות 

 למעלה בעולמות עליונים.  
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ו שהתורה בשמים יותר קרוב לאמת וצריכים תורה לא בשמים היא התורה של עולם עשיה תורה שבעל פה.  אפיל

גם תורה שבכתב תורה ז"א ותורה שבעל פה תורה של מלכות.  כדי לקבל את תורה של מלכות צריכים ניר חדש 

.  כמו רבי זירא היה צום כדי ללמוד תלמוד ירושלמי תורת ז"א ומחוק לא רק מתאוות גשמיות וגם מהשגות רוחניים

ד בבלי גם כן חייב למחוק המחשבות רוחניים ללמוד תורה שבעל פה כדי להגיע למחוק מה שהוא למד בתלמו

להוראה.  יש הרוצים ללמוד תורה שבעל פה כדי להיות תלמיד חכם עדיין אין לו הביטול הצריך.  צריכים ללמוד 

לו לחשוב  לשמה כדי לקיים את הרצון של ה' יתברך ללמוד וללמד לשמור לעשות.  יש היצר הרע של גאווה שגורם

 שהוא תלמיד חכם.

אפילו שצריכים פעמים לשכוח את הרצון לאמת  לפני שמתחילים ללמוד תורה שבעל פה.  הרבה בעלי תשובה 

קשה להם למחוק מה שהם לומדו בחיים לפני שהם התחילו בתשובה והם לא מגיעים לדרגה של תלמוד חכם 

מלץ ביהדות בתורה ובזוהר להתחיל מלמטה למעלה אמיתיים שחייבים להיות כדי להגיע להוראה.  הדרך המו

בדרך פשט דרוש רמז עד סוד וגמור ש"ס ופוסקים לפני שמתחילים בלימוד הסוד. לא רק זה לפני שמתחילים 

ל וחסידות.  ”בלימוד הזוהר בעיון הזוהר כולל רזי דרזין של תורת הסוד לומדים ספרי אריז  

ש ומחוק כדי להתחיל לעלות בסולם התורה.  באמצע העליה בסולם אלו שרוצים רק אמת כבר אין להם הניר חד

התורה יש סכנה אחרת שלא רוצים להמשיך לעלות בסולם ללמוד סוד שבתורה ורוצים להיות רב ופוסק בלי ללמוד 

 סודות התורה.  הגאון מווילנה אמר בפירוש שלו על משלי רב אמיתי צריך ללמוד סוד התורה.

ל הזוהר.  רבנים ”ורה בהתקשרות לרב יראת שמים המכיר לימוד הסוד ספרי אריזמתחילים ללמוד סוד הת

ל לא עולים בסולם עד עתיק התכלית שלמה של תורת סוד.  גם כן רבנים הלומדים רק פשט ”שלומדים רק אריז

ומלמדים הדרך של רק פשט כבר אין להם התכלית השלמות של עבודת ה' ייחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד 

ל אמר מצוה לפרסם את תורה סוד הכוונה גם לענינים ששייכים לזוהר הקדוש לא רק ”יחוד ז"א ומלכות.  אריזי

 הספרים שלו שהיה הקבלה מעשה בראשית וחסר בענין של מרכבה פשט הזוהר.  

ל בשער גילגולים כתוב שרק לנשמה חדשה יש אפשרות לגמור כל הסולם של עבודת ה'. יש לו ניר חדש.  גילגו

נשמות חייבים למחוק מה שהם למדו בגילגולים קודמים כמו שכתוב בפרקי אבות כדי לגמור כל הסולם של 

התורה.  בעלי תשובה כבר באמצע גילגולים רוב פעמים עדיף להם שלא לבקש להיות תלמידי חכמים ולחיות חיים 

נים רק חסידים ואנשי אמת.  אי יהודים פשוטים ולעלות על הסולם התורה בסבלנות. הם לא צריכים להיות רב

בחיים לפני שהם חזרו בתשובה.  לא כל אחד יוכל להיות רבי עקיבא. תאפשר להם למחוק הניסיונו  

הכוונה של ניר חדש גם כן להוציא היצר הרע שרוצים ללמוד בשביל כבוד ופרנסה.  בדרך הזה הם לא יכולים 

של שקר בכל דור.  יש להם תלמידים גם כן חסר  םפורסמילגמור הסולם.  בזוהר כתוב יש רבנים של ערב רב ומ

 ביראת שמים ואהבת ה'.  

היום העיקר לימוד הזוהר הקדוש.  אף על פי שצריכים הכנה ללימוד הזוהר הקדוש כולם צריכים רצון להגיע ללמוד 

 זוהר הקדוש.  בזכות זוהר הקדוש יפקון מגלות ברחמים. 

ייםשבח םהרפואה לחבלי משיח והייסורי  
הקדוש ב"ה ברא את העולם כדי לגלות את הרחמים שלו בדרך נסיונות.  יש נסיונות בחיים של אמונת ה'.  כתוב 

ה מלחמה לה' בעמלק מדר דר.  עמלק גמטריא ספק.  המלחמה בעמלק מלחמת רוחנית.  -ויאמר כי יד על כס י

תב זאת זכרון בספר.  משה רבינו נתן לנו את התורה להלחם בעמלק כתוב ויאמר ה' אל משה כ  

בדורות של עקבתה המשיח וחבלי משיח צריכים להיות יותר חזק באמונה המלחמה בעמלק מתחזקת.  הרבי נחמן 

מברסלב אמר בקץ משיח יהיה קשה מאד להאמין בה' אחרי כל הייסורים חשך כפול ומכופל.  יש שני דרכים 

ודרך של ז"א. לשמור על האמונה בנסיונות של חבלי משיח הדרך המלכות  

הדרך של מלכות הדרך של תורה שבעל פה לשמור את התורה במסירות נפש.  להתחזק במסירות נפש קוראים 

 כל יום עקידת יצחק.  לומדים התורה ומקיימים המצות במסירות נפש.  

יקים ובלע יש גם כן הדרך של ז"א קבלת המשיח משיח בן דוד ומשיח בן יוסף שניהם קשורים לחיים נצחיים של צד

המות לנצח.  ז"א יש שני דעות רוחניים שני משיחין.  הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר הגיע הזמן של קבלת משיח 
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הדרך החדש לעם ישראל להתחזק באמצע חבלי משיח על ידי וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים 

רך של ז"א לומדים זוהר וחסידות ולעשות ובדרך הייחוד של שמע ישראל וברוך שם כבוד.  להתחזק באמונה בד

 התבוננות והתבודדות.  

הדרך של מלכות הדרך מסורתי של עם ישראל מזמן הבית המקדש מחכים כל יום למשיח.  בדרך המלכות לא 

מגיעים לאין עוד  אמונה פשוטה.  על ידי אמונה פשוטהולהתחזק ב אמונה פשוטהחשוב סודות התורה מספיק רק 

וכל ספרי חסידות בדרך של מלכות אבל בדרך תמים  אמונה פשוטהודות קבלה. לומדים גם זוהר במלבדו בלי ס

ים שנה של גלות.יתהיה עם ה' אלקיך.  על ידי הדרך הזה יש יהדות עד היום אחרי אלפ  

הדרך של ז"א זה הדרך החדשה המגיע לעם ישראל אחרי שהתגלה הזוהר.  יש בדרך של ז"א קצת סתירות 

מלכות שבדרך של מלכות יש חרם לאור הגנוז הדרך של ז"א.  אבל יש אפשרות לחבר השני דרכים  להדרך של

 ביחד כמבואר בזוהר הקדוש שהם רצוא ז"א לדעת את ה' ושוב לעבוד ה' בשמחה וטוב לבב.  

ל בדרך המלכות יש שני חסרונות שהם בן אדם צריכים שמחה ואין שמחה רק במצות.  יש בדרך מלכות בעיות ש

שינאת חינם באהבת ישראל בזמנים שיש בני המשפחה שיוצאים מדרך יהדות.  הדרך של ז"א יש גם כן חסרונות 

 בלי הדרך של מלכות.  לפי הזוהר שניהם ביחד הדרך החזקה ביותר להתגבר על חבלי משיח.  

האמין במשיח בדרך יש משיח בעם ישראל היום בדרך של ז"א.  בדרך של מלכות עדיין משיח לא הגיע.  אפשר ל

ז"א שני משיחין בלי לעבור על המצוה לחכה למשיח ותחיית המתים.  בתורה יש דירה זמני סוכה ויש בית קבועה 

הבית המקדש.  הדרך של מלכות לחכה למשיח ולבנות הבית המקדש לעולם ועד בית קבוע.  הדרך של ז"א זמני 

יחין ומשה רבינו רעיא מהימנא ביחד כמו האות אלף משיח עכשיו הלשון של הרבי מחב"ד. בזוהר יש שני מש

נקודה למעלה נקודה למטה וקו באמצע.  המחברים הדרך של מלכות והדרך של ז"א יש התרופה הכי חזקה כנגד 

יש סתירות בינהם אבל שניהם חשובים בתורת אמת. עמלק בחבלי משיח.  

  

 

 אור הגנוז באור הלכה
מעריות יחוד יסוד מלכות.  הכלל בעריות היה להפריד בין ישראל והעמים בזמן הבית המקדש העיקר היה שמירה 

בדרך מי יהודי.  גם כן מתוך עם ישראל היו יהודים בקהל ה' ויהודים לא בקהל ה' שהם הגרים מיד אחרי גרות 

תחתן וממזרים ילדים נולדו בעריות.  גר הוא מותר בממזר אבל הילדים שלהם הם גם כן ממזרים.  ממזר אסור לה

בישראל.  הקהל ה' התרבו וגם כן יהודים לא בקהל ה' גרים וממזרים.  גם כן בזמן הבית המקדש היה גוים שהיו 

עבדים ליהודים עבד כנעני ושמרו את החוקים של הממשלה.  גם כן היו יהודים שהיו עבדים ליהודים.  בשמיטה 

העשרת שבטים בסוף התבוללו  שה שהזמן גרמא.הם יצאו לחרות וביובל.  עבד יש דין כמו אשה ופטור ממצות ע

 כל כך לא היה אפשר להכניס אותם בחזרה בקהל ה' במלכות יהודה לא עלינו.

לשמור על עריות הסנהדרין עשו גזרות לאסור את הארוסות.  גם כן הם עשו איסורי ייחוד אפילו ייחוד פנויה.  כל 

קדש היה גם כן ספק ממזר אפילו לפי רמב"ם ספק ממזר הלכות העריות פסקו לחומרא לחייב גט. בזמן הבית המ

מותר לפי התורה.  ספק ממזר אפשר להיות בדרך ייחוד איש ואשה לא נשואים אין אדם עושים ביאת זנות לחייב 

גט.  בזמן הבית המקדש היה אפשר להבחין ספקות בנאוף אשת איש בדרך מי סוטה. עובר בייחוד חייב מכות 

 מרדות.  

לכות שהיו כמו בזמן הבית המקדש קיימים. אבל אין מכות מרדות, אין מי סוטה.  התוצאה מזה יש היום כל ה

 פריצות שלא היו בזמן הבית המקדש. 

גם כן בזמן הבית המקדש היו כל החומרות של עבודה זרה.  על שלשה מצות חייבים למסור נפשו גילוי עריות 

לך אלקים אחרים על פני. מצוה לשמור מעבודה זרה כמו המצוה  עבודה זרה ושפיכות דמים. כתוב בתורה לא יהיה

של לא תנאף עשו לחומרה.  בתורה יש גם כן איסור של נביא שקר, איסור זקן ממרא, איסורי כישוף, כדי לשמור 

מעבודה זרה.  חלק מהאיסור לשמור מעבודה זרה היה החרם על אור הגנוז.  כתוב בתורה הנסתרות לה' אלקינו 
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לפי תורה  ת לנו ובננו.  אור הגנוז מהנסתרות לה'.  באור הגנוז יש ספק עבודה זרה או אבק עבודה זרהוהנגלו

.  שבעל פה  

הדור המדבר נקראים דור דעה.  הם אכלו לחם מן השמים, שתו מים מבאר מרים, והיו חיים בדרך רוחניות 

וחות שניות יש ספק עבודה זרה אבק מיוחדת.  הדרך החיים של הדור דעה לפי תורה שבעל פה התורה של הל

עבודה זרה שהיה אסור בארץ ישראל בזמן בבית המקדש.  אפילו מזבחות בחוץ היה אסור לעשות אחרי שבנו את 

הבית המקדש.  הדור המדבר לא נכנסו בארץ ישראל רק הילדים שלהם חוץ מיהושוע וכלב.  ארץ ישראל היה נקיה 

.  לפי תורה שבעל פה תורת המלכות ה אבק עבודה זרהמכל עבודה זרה אפילו ספק עבודה זר  

רק בשפיכת דמים הם לא היו מחמירים גם לפני דוד המלך קמו את המלכות וגם אחרי.  שאול המלך הרג את 

.יש שפיכת דמים מותר בתורה של מלכות בנוב. היה מותר מלחמות רשות בהלכה. םהכוהני  

. במרכבה יש שני דעות רוחניים רצוא תורת ז"א הגנוז קשור למרכבהאור הגנוז היה אסור בתורה שבעל פה.  אור 

ושוב.  בתורה שבעל פה יש רק דעה אחת שוב מסירות נפש על התורה ומצות מעשיות עבודת עבד.  במרכבה יש 

עבודת בן רצוא ועבודת עבד שוב.  ברצוא העיקר אהבת ה' וי"ג מדות הרחמים.  שוב העיקר יראה ופחד ה' וגם 

תשע מידות הרחמים בפרשת שלח. עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בדרך תורה בעל פה הדרך של התשעה לפי ה

מידות הרחמים הדרך של הלוחות שניות.  הלוחות ראשונות היו הדרך של רצוא ושוב שני דעות י"ג מידות הרחמים 

רות על הלוחות משא"כ "אנכי" ותשע מידות הרחמים "ולא יהיה".  הלוחות ראשונות נכתב באצבע אלקים חי

 הלוחות השניות היה נכתב על יד משה רבינו.  

בלוחות הראשונות היה מותר אור הגנוז אפילו היסוד של הלוחות הראשונות היה אור הגנוז.  בלוחות שניות היה 

פק אסור אור הגנוז.  אור הגנוז בלוחות שניות היה נחשב ספק עבודה זרה.  בתורה שבעל פה אור הגנוז נחשב ס

ל שלשה לימודים עריות, מעשה בראשית, עעבודה זרה הלכה בשלחן ערוך היום.  אפילו שכתוב במסכת מגילה 

ומרכבה במרכבה צריכים זהירות יותר כתוב ביחיד ולא לכולם.  הלוחות הראשונות היה כולל הדרך של מרכבה 

 ולא הלוחות שניות ולא תורה שבעל פה שיש במרכבה ספק עבודה זרה.

רכבה יש היתר מהתורה שעושים בדרך נכונה אבל לא כל אחד אפשר לעשות בזהירות שצריך לעשות רק אבל מ

יחיד חכם וצדיק.  גם כן יש היתרים לייחודים בין איש ואשה לפי התורה בדרך פלגש לפי התורה מיוחד בשופטים 

לגש ומעשה מרכבה.  משה י"ט פלגש בגבעה.  אבל הסנהדרין עשה גדרים לעריות ועבודה זרה ואסרו קשרי לפ

גים לתורה.  בדרך מרכבה נכנסים בקשר להקדוש ב"ה דומה לקשרים ירבינו נתן לנו את התורה ואמר לעשות סי

הדרך של של נבואה.  בדרך של מרכבה יש סכנה של נבאי שקר. כתוב תלמיד חכם עדיף מנביא.  סוד ה' ליראיו.  

הצדיק הדור צריכים להיות התפשטות של משה רבינו בדור.התקשרות להצדיק האמת בחסידות קשור למרכבה.   

העיקר סכנה באור הגנוז הדרך של שני דעות סכנה של התבוללות לאומות העולם.  באור הגנוז יש שני דעות דעה 

ה' אחד לא קשור למלכות והדרך של ה' אחד קשור למלכות ה' והתורה.  האיסור של אור הגנוז בזמן אמונה בשל 

היה לשמור על ישראל מנביאי שקר וגם התבוללות ודעות שונים של התבוללות.   הבית המקדש  

בזמן הבית המקדש השני התחילה הדעה של תורה שבעל פה להתפרק בשני דעות פרושים מחמירים בתורה 

שבעל פה וצדוקים שעשו שינוים בהלכות התורה בדרך תורה שבכתב.  בסוף בית השני פתחו כתות ומינים 

ומשיחיסטים שלמדו מרכבה ועסקו במרכבה שני דעות שאסרו הסנהדרין.  בזמן הבית המקדש רק  ומלשינים

המלך היה מותר באור הגנוז דוד המלך כתב בתהלים "עת לעשות לה' הפרו תורתך," ושלמה המלך כתב שיר 

ר למלך ולא לכל השירים.  אחרי שלמה המלך לא היה מלך שהוא היה שני דעות מלך ונביא.  גם כן פלגש היה מות

 אחד בישראל.  

היום חכמינו הולכים בדרך של תורה בעל פה.  משנה תורה של הרמב"ם תורה שבעל פה ממש.  בתורה שבעל 

ל אור הגנוז היה לאלף שנה.  אבל חכמינו ע חרםל אור הגנוז וגם כן איסור פלגש.  בזוהר כתוב העפה יש איסור 

א התירו פלגש ולא אור הגנוז עד היום.  העיקר של אור הגנוז קבלת הדעה עדיין הולכים לפי תקנות סנהדרין והם ל

שני רוחניות ה' אחד ז"א ומלכות.  במרכבה ובאור הגנוז יש שני דעות רצוא ושוב רצוא ז"א שוב מלכות.  בתורה 

י של שבעל פה יש רק דעה אחד מלכות קבלת עול תורה ומצות עבדים לה' יתברך.  יש בתורה שבעל פה אור פרט

התורה שמקבלים במסירות נפש.  בתורה שבעל פה יש איסור לדעה שני שנותנת לכל בני אדם להיות בנים לה' 
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ילדים של אדם הראשון ונוח.  אין שוויון בתורה שבעל פה ודווקא כתוב בתורה שבעל פה ליהודים אתם קרואים 

ם של עם יהודי.  אור הגנוז נקרא אור רוחני בעם ישראל יש הרוחניות מיוחדת לנו הקיואדם ולא האומות העולם.  

 של תהו והדות אור רוחני של תיקון.

הדרך של אור הגנוז עדיין אסור בתורה שבעל פה ואפילו הזוהר ורבי שמעון בר יוחאי אי אפשר להוציא מתורה 

ריד הלכה שבעל פה החרם אפילו אלף שנה אחרי החורבן והגלות.  כתוב שאסור לשנות את התורה להוסיף ולהו

אבל יש רשות ללמוד  אחד אות אחד.  יש היום עדיין חרם על אור הגנוז ליהודים שומרי תורה ומצות בדרך חרדי.

ספר הזוהר ותורת ח"ן אחרי שלומדים ש"ס ופוסקים.  יש רשות לחסידות ברסלב וחב"ד אפילו התנועות 

 משיחיסטים.

בדרשות שלו על הלכות חנוכה שהכוונה של סנהדרין יש פוסק גדול בישראל היום שקשור לחסידי צאנז שאמר 

שעשו הדלקת שמונה נרות בזמן הבית שני ואמרו "אין לנו רשות להשתמש בהם" החרם על אור הגנוז אור רוחני 

של מרכבה כולל אור שמיני למעלה מטבע.   אור שמיני גם נקרא אור של התפשטות הגשמיות. יש דעות 

הנס של נרות חנוכה אחרי החורבן בית המקדש.  אור הגנוז לעולם בעיה  שהחכמים הוסיפו את הסיפור של

לחכמים שומרים על תורה שבעל פה ועל עם ישראל מהתבוללות.  הסכנה אפילו יותר גדולה אחרי החורבן בית 

 המקדש שיש גם כן דתות אחרות בעולם בדרכים אחרות בתורה אחרת.  

תן מקום לאור הגנוז בהלכה פסוקה.  לפי רמב"ם יש רק קבלת עול הרמב"ם השומר על יהדות בזמן הגלות לא נו

תורה ועול מצות כמו בזמן הבית המקדש.  הסנהדרין עשו תפלות למשיח להחזיר את עם ישראל לימי קדם 

"השיבנו אליך ונשובה."  אין מקום לאור הגנוז ביהדות שהולכים לפי תורה בעל פה.  אפילו הזוהר אומרת החרם 

ף שנה לא מספיק להכניס אור הגנוז באור של הלכה.  היה עד אל  

הרבי מחב"ד עשה הכל כדי להביא את הגאולה צעקו "עד מתי" כמו דוד המלך אביו.  הגאולה לא הגיע והחשך 

כפל ומכופל.  אין גאולה כי מלאה הארץ דעה את ה' בלי אור הגנוז ואין מקום לאור הגנוז בהלכה של תורה בעל 

שיבוא משיח לא יהיה עוד חרם על אור  ודה זרה וכבוד למלכות של משה רבינו והקדוש ב"ה.פה המחמירים בעב

 הגנוז.

על גאולה בדרך אור הגנוז דברו הנביאים יחזקאל, ישעיהו, זכריה.  יחזקאל דיבר על מעשה מרכבה רצוא ושוב.  

ה לא בחיל ולא כוח כי אם ישעיהו דיבר על מלאה הארץ דעה את ה' כמים מכסים הים.  זכריה דיבר על גאול

ברוחי.  הגאולה בהלכות מלכים של רמב"ם בדרך מלחמה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות 

הדרך של רמב"ם יותר בדרך של נביא עובדיה.ה'.   

של עם אפילו אין מקום בתורה שבעל פה לאור הגנוז שבאור הגנוז יש שני דעות רוחניים ולא דעה אחד הרוחניות 

ישראל ויהדות יש אפשרות להכניס הקבלה של מעשה בראשית בתורה שבעל פה.  בקבלה של מעשה בראשית 

ל לומדים ומתעסקים בקבלה סודות התורה וכוונות בדעה אחד כמו תורה שבעל פה.  התורה ”שחידשו האריז

ר ונקבה שני דעות רוחניים ל לא נותנת חשיבות לדעה אחרת רוחני כמו הזוהר שאומרים יש זכ”הקבלה של אריז

הדרך המרכבה.  בזוהר יש מקום לתחיית המתים של צדיקים כל רגע לפני תחיית המתים של כל ישראל וכל 

. 45אלף.  ואות הא גמטריא  ואותיות יקו במילוא 39העולם כמבואר בסוף פתח אליהו הסוד של טל גמטריא 

ות הראשונות בשם ה' כמבואר הנ"ל.  אות "הא" שוב תחיית המתים האור של רצוא במרכבה כנגד השלשה אותי

הדרך של תורה שבעל פה.  הזוהר מחברת תורה שבכתב ותורה שעל פה בדרך תורה שבכתב כנגד ז"א ותורה 

שבעל פה כנגד מלכות שני דעות בתורה.  גם כן בזוהר יש שני משיחין בצד ימין ובצד שמאל של משה רבינו רעיא 

ל הסוד של תורה שבעל פה תורת מלכות ישראל שיש דעה אחד הקבלה ”בלה של אריזמהימנא הוא באמצע.  הק

ל מוסיפים רק חומרות על הלכה תורה שבעל פה.  ”של מעשה בראשית.  הקבלה של מעשה בראשית של אריז

ל אבל לא כל החכמים המחמירים על עבודה זרה פרצופים, וספירות.  אבל ”החכמים קבלו הדרך הקבלה של אריז

ל זה רק ליהודים ולא נותנים ”בקבלה מעשה בראשית השקפה של ומשפטים בל ידעום והקבלה של אריז יש

חשיבות לצד אחרת הכל בדרך ימין מתוך הלכה ממשה מסיני.  היום הרבה חרדים בארץ ישראל מתעסקים 

ל אין ”של אריז ל מתפללים בסידור רש"ש עושים תיקוני שובבים ועוד תיקונים של רש"ש.  בקבלה”בקבלה אריז

עכשיו רק משעיבוד מלכיות בלבד. לא נותנים חשיבות של כי מלאה הארץ דעה את ה' על ידי "טל" גאולה עכשיו 

ל אמר בהתחלה בפירוש על צלם שיש שני ”.  אבל אריזהגאולה של יחודים לגאולה של מלאה הארץ דעה את ה'
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דעה של יהדות.  מעשה בראשית זה חלק מאור דעות דעת עליונה ודעת תחתון והתחילו לפרש דעת תחתון ה

 הגנוז.  החלק שני מרכבה זוהר כפשוטו ויותר קשור להקבלה של רמ"ק וחסידות.  

ולא צריכים קבלה כלל רק מסירות נפש.  יש חכמים  אמונה פשוטהיש טוענים שהדרך של יהדות הדרך של 

תפלה יותר ארוכה ומצות יותר מהדרין.  אבל  ל וכוונות הזוהר”שרואים תועלת בעבודת ה' בדרך כוונות אריז

אפילו בחב"ד יש . קמרכבה עצם אור הגנוז שיש שני דעות  שני משיחין יחוד עליונה ויחוד תחתון אסור להתעס

   מנהיג של זהירות בלימוד הזוהר.

לק של הרבי מלך המשיח עשה הכל להביא את הגאולה ומשיח בדור שביעי של חב"ד והיה רק אפשר להוסיף הח

ל החלק של מעשה בראשית והמשיח קשור להקבלה של מעשה בראשית דעה של ”הגאולה שכבר התחילו האריז

ומשפטים בל ידעום.  אבל הוא יצא מהדרך קצת של מעשה בראשית לדבר על השבע מצות בני נוח לאומות 

ל קבלה מעשה בראשית . הספר התניא היסוד של חסידות חב"ד השקפת איר"זונתן כבוד לאומות העולם העולם

בלשון התניא "כל הטוב שעושים האומות העולם לעצמם עושים בלשון יותר קשה.  בתניא כתוב על שני רשויות 

בלשון הזוהר יחוד עליונה ויחוד תחתון כנגד שמע ישראל וברוך שם כבוד.  גם כתוב לשון הזוהר על שני דרכים 

לא כתוב בתניא ובשום מקום בחסידות על שני משיחין לימין  בעבודת ה' הדרך של בן באהבה ועבד ביראה.  אבל

ל לא הביא בספרים שלו השיטה של מרכבה כפשוטו.  גם ”ושמאל ובאמצע משה רבינו רעיא מהימנא.  גם כן אריז

ל ובעל תניא לא קיבל את הרעיון בסוף פתח אליהו של תחיית המתים של צדיקים רעיא מהימנא והאבות ”כן אריז

ל בלי ”ת המתים של כל ישראל. החלק של פתח אליהו נמצא בסידור תהלת ה' של הבעל תניא נוסח אריזלפני תחיי

החלק של סוף פתח אליהו על תחיית המתים לפני ביאת משיח. רק הרבי האחרון בחב"ד אמר על תחיית המתים 

א אמר "לעתיד" כמו אבל בקשר לתחיית המתים של "טל" באחד מהשיחות אחרונים הושל הצדיקים לפני כולם. 

הבעל תניא. בחב"ד יש עדיין מאבק בנוצרות מינהג שלא ללמוד ביום המולדת שלהם. בסוף יש שני משיח לא 

 קשורים.

ל להבין הקשרים שלהם ”בחסידות  של הרבי מלך המשיח מאמרים הוא הביא פירושים על כל הזוהר וספרי אריז

ל מעשה בראשית הדרך של הבעל ”בעצמו הלך בדרך אריז לתורה שבעל פה בדרך חכמה בינה ודעת.  אבל הוא

תניא.  הרבי מודה שיש שני דעות תפלה ומנוחה, תורה ברצון ושלא ברצון, אבל הוא בעצמו הלך בדרך של תורה 

שבעל פה קבלה תורה ממשה מסיני.  הענין של מלך המשיח שלו הדרך של משיח בתורה שבעל פה הדרך של 

ל תחיית המתים ברוחניות אחרת.  אליהו הנביא ולא בדרך ש  

מעשה בראשית היה רק חלק אחד של אור הגנוז שהיה אפשר לחכמינו לקבל ולא הדרך של מרכבה העצם ענין 

של  אור הגנוז.  אפילו הזוהר היה אומר החרם על אור הגנוז היה אלף שנה זה לא אמת לגמרי.  רק החלק של 

החלק של מרכבה.   מעשה בראשית היה אפשר להחכמים להתיר ולא  

היהדות מיוסדת על תורה שבעל פה בדעה אחד.  מעשה בראשית בדעה אחד אבל מודה לשני דעות אל דעות ה'.  

גם כן תורה שבכתב מודה לשני דעות שמתחילים באות "ב" של בראשית.  כתוב את השמים ואת הארץ ראשי 

מניפולי.  המחלוקת בין יוסף והאחים שלו מורה תיבות שם אקוק שבדעת כמבואר בזוהר יעל ידי הרב יהודה לב 

על שני דעות רוחניים שניהם היו צדיקים.  הזוהר אמור שהלוחות ראשונות היה בשני דעות "אנכי" ולא יהיה".  

משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות ונתנו לוחות שניות בדעה אחד בשביל עם ישראל שנכנסו בארץ.  יש תורה 

תורה בשני דעות ז"א ומלכות.  אבל הדעה כל יהדות הלכה ממשה מסיני יש דעה אחד  בדעה אחד מלכות ויש

ישראל מהתבוללות ואוסרת אור הגנוז.  למלכות תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שומרת ע  

אפשר לגלות את האמת רק בדרך של מגלה טפח ומכסה טפח.  יש איסור על אור הגנוז עדיין היום.  יש חרם על 

אין ארבע אבל לא כמו שהיה בזמן הבית המקדש נביא שקר חייב מיתה, זקן ממרא, מכשפת לא תחיה.   אור הגנוז

 מיתות בית דין כמו פעם.

כל החומרות פעם שהיה על עבודה זרה וגילוי עריות אי אפשר להחמיר היום שבטלו ארבעה מיתות בית דין.  הדין 

דמים בטלו. הדרך היום לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי וזה היום מידה כנגד מידה לא בטלו.  הקנאות של שפיכת 

 לא הדרך של תורה שבעל פה.
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להבין כל הדיוקים ביהדות מקורי תורה שבעל פה, יהדות בקשר לתורה שבכתב, יהדות באור הקבלה וחסידות 

ללימוד אור הגנוז צריכים לימוד לא רק בנגלה של תורה גם כן בנסתר התורה.  לא רק מספיק להגיד אסור בקשר 

צריכים להבין גם כן הדרך האמת.  על זה אמר הרבי מחב"ד בשם הגאון מוילנא בפירושו במשלי כל רב ופוסק 

צריך ללמוד פנימיות התורה אפילו כשהדרך שלו ללכת רק לפי פשט שבתורה.  הרבה יהודים צריכים אור הגנוז 

ר להתעסק בגאולה בדרך אור הגנוז וגם כן מהרבי מחב"ד אפילו שיש לאור הגנוז חרם היום. יש להם רשות מהזוה

 מלך המשיח.

רצוא ושוב –כפליים תושיה   
יש שכר למצות בעולם הבא בגן עדן עליונה עולם של נשמות.  יש תרי"ג מצות בתורה ועל קיום המצות מקבלים 

י בנים עוסקים בתורה שכר בעולם הבא. גם כן יש שכר למצות בעולם הזה שמקבלים חיים של קדושה בנים ובנ

 ומצות. לפום צערא אגרא שכרה מקבלים תוספת שכר על ידי עמל בתורה ומצות.

יש עוד שכר לתורה ומצות בעולם הזה בדרך פנימיות התורה.  על ידי לימוד פנימיות התורה מתקרבים לה' בדרך 

עול. בדרך לימוד פנימיות דעת כמו שכתוב "דע את אלקי אביך".  עבודת ה' מתחילים באמונה פשוטה וקבלת 

התורה מגיעים לדעת את ה' ולאהבת ה' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.  לדעת את ה' הקיום המצוה וידעת 

היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.   יש שני דרכים לקיום המצוה לדעת את 

אנכי ולבי חלל בקרבי הדרך של מלכות הדרך של עקידה עד אין עוד  ה' על ידי ביטל הרצון בדרך כי עני ואביון

מלבדו ולבי חלל בקרבי, והדרך של חכמה בינה ודעת אהבה שבדעת בלב ונפש פנימי עד התפשטות הגשמיות אין 

עוד מלבדו.  כנגד השני דרכים לקיום המצוה של לדעת את ה' יש שני משיחין של התפשטות הגשמיות שער נון 

ן דוד חי וקים יעקב לא מת אליהו הנביא לא מת הדרך של עבד פשוט ועבד נאמן, ומשיח בן יוסף עלה משיח ב

בשער נון אחרי מיתה לקבל חיים נצחיים על ידי תחיית המתים.  הייחוד של השני משיחין הקיום של לדעת ה' ה' 

אדם יש אפשרות היום להיות  הוא אלקים.  העיקר שמחה בעולם הזה על ידי קבלת משיח שמחה אמתית. כל בני

 בשמחה תמיד על ידי קבלת המשיח הנ"ל.  

גם כן עדיין   -קבלת משיח השמחה אמיתית בעולם הזה עולם של חשך ושקר. שוב -יש עבודה רצוא ושוב.  רצוא 

יש העבודה לבנות דירה בתחתונים בדרך תורה ומצות ולקבל את השכר למצות מעשיות בעולם הבא בגן עדן 

ת המתים עין לא ראתה אלקים זולתך.  עולם הבא זה עולם נצחי שאין בו מיתה. יפה שעה אחת של תשובה ותחיי

 ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה.   

ת בעולם הזה מצות מעשיות השמחה של קבלת המשיח בלב ונפש בפנימיות עד אין סוף.  עבודה של תורה ומצו

 תרי"ג מצות אין בהם סוף עד קץ האחרון והשכר לעולם ועד. כפליים תושיה.

 המחלוקת בין אהרן ומשה רבינו
משה רבינו ירד מהר סיני הלוחות הברית בידיו.  הוא ראה את העגל הזהב הלוחות נפלו מידיו ושברו.  אהרן הכהן 

אהרן אמר להם פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם היה למטה ויקרא אהרן "חג לה' מחר".  

 והביאו אלי.  אהרן הסכם לעשות את העגל הזהב.

לא היה מחלוקת בין אהרן הכהן ומשה רבינו רק היה חילוקי דעות לשם שמים.  בהר סיני ה' גילה את עצמו לכל 

לבנות דירה בתחתונים לה' בדרך של זרע אדם  ה באיזה דרךתבני אדם.  המחלוקת בין משה רבינו ואהרן הכהן הי

ובדרך של זרע בהמה.  משה רבינו רצה הדרך של ז"א זרע אדם ואהרן הדרך של מלכות זרע בהמה.  בדרך של 

כולם יש קשר ישר להקדוש ב"ה כולם נביאים.  משה רבינו הוא הגואל ראשון ולז"א כולם מקבלים חרות וגאולה 

מצרים לקבל את התורה.  הוא יהיה הגואל אחרון שהוא נתן לכל ישראל דעת של  שהוא לקח את עם ישראל מארץ

ים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.  בדרך נביא משה כל ישראל יקבלו את הקשר ישר לה' שמה' הוא אלקים ב

ים בדרך נבואה.  משה רבינו יהיה האמצעי בין ה' ועם ישראל בדרך ז"א.   כל ישראל יקבל התורה בשער חמיש

צריכים  ויובל רוחני ולחיות כמו הדור המדבר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.  שכולם יודעים ה' לא יהי

 ללמוד אחד מהשני שכולם יודעים התורה בדרך פנימיות קשר של הנפש אלקית.  לכולם יהיה גאולה.

ה שבעל פה.  בדרך של ז"א עגל כדי שכולם יהיה קשור למשה רבינו בדרך מלכות תורהאהרן הכהן עשה את 

בישראל  לךמ ועושים הקשר ישר לה' בדרך משה רבינו לא יהיה עוד צריך לעם ישראל.  אם כן לא יהישאחרי 

וכולם יהיה נביאים.  אבל לא היה אפשר לכולם להיות נביאים בדרגה של משה רבינו כמו שכתוב "פה אל פה 
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אל לעשות את העגל .  בדרך הזה לא יהיה אפשרות לכל אדבר בו ומראה ולא בחידת."  אהרן הסכם לעם ישר

בתורה שבעל  פה של משה רבינו לעשות קשר בה'.  הקשר לה' יהיה  יםתלוי וישראל להיות נביאים וכולם יהי

עבדים לה' בדרך מלכות תורה שבעל פה.  בקשר לה' בדרך ז"א כולם יהיה בדרגה אחד  ובדרך מצוה. כולם יהי

ש.  כדי להפריד וים, מלמדים, ושופטים.  כל בני אדם יהיה תחת גג אחד ישראל עליונה עם קדולא יהיה כהנים לוי

את עם ישראל מכל בני אדם אהרן עשה את העגל.  הקשר למשה רבינו יהיה בדרך תורת משה בלבד.  בדרך של 

נו לא חשוב זרע אדם ז"א הקשר למשה רבינו יהיה אחרי הסתלקותו בהר נבו. בדרך של זרע בהמה משה רבי

קבל נצחיות כמו שכתוב "וימת משה שם משה עבד ה' בארץ מואב על פי לשהוא עלה לשער נון שהוא עלה הר נבו 

ה ועשרים שנה במתו.  בזרע בהמה משה רבינו נקרא עבד ה'.  בזרע אדם הוא נקרא בן ה' אין לו אה'.  ומשה בן מ

 מיתה.  

פל המלכות יקום מלך חדש תיידע שאחרי החורבן בית המקדש שמשה רבינו קיבל את הרעיון של אהרן אבל הוא 

שהוא יהיה המשיח בן של ה' לתת כל בני ישראל להיות נביאים.  עם ישראל לא יקבל לו להיות מלך שלהם 

כל העולם יקבלו את מלך המשיח.  כמעט ביא שלהם הוא משה והדרך שלהם מלכות תורה שבעל פה אבל נשה

שער נון  משיח על ידי הזוהר ועל ידי תחיית משה רבינו. יהיה שני משיחין בדרגה שלעם ישראל גם יקבל מלך ה

בן לה' ואחד שלא מת עבד. הבתחיי דאח  

 

 

 תורה בדעה אחד ושני דעות
יהדות בדעה אחד רוחני הדרך של תורה שבעל פה הדרך של שלחן ערוך.  בזוהר יש תורת אמת בשני דעות רצוא 

ל מלכות תורה שבעל פה וז"א.  באמת יש שלשה דרכים רוחניים שהם ז"א, מלכות ושוב הדרך של מרכבה יחזקא

 וז"א ומלכות רצוא ושוב.

יש להם  םבודהיסטי םהדרך של יהדות מלכות תורה שבעל פה.  הדרך של ז"א לבד הדת נוצרות ודת הינדואיי

ם כן הדרך של איסלמים דעה אחד ז"א משתחוים להבן אדם שהוא אלקים. הדרך של מלכות תורה שבעל פה וג

משתחוים לאלקים בשמים שאין צורה לא תמונה אין סוף לא ידועה.  הדרך השלישי רצוא ושוב ז"א בראש ומלכות 

תורה שבעל פה למטה.  בסידורי ספרד כותבים שם ה' יקוק ושם אדנ"י מתוך האות אחרונה הא זה השילוב של 

ד שם ה' נכתב בשני יודין נקוד ונקרא בשם אדנ"י.  בזה יש סוד ל של חב"”ז"א ומלכות רצוא ושוב.  בסידורי אריז

של עליה של ז"א לעתיק וירידה של ז"א למלכות.  השם של שני יודין בסידורי חב"ד במלכות אחרי עליה לז"א.  

ל של חב"ד עשו בשביל כל היהודים כולל ילדים ונשים.  לא כל אחד מכיר הסוד שם ה' בשילוב ”הסידור אריז

.  אדנ"י  

הספרדים לומדים לילדים הייחוד יקוק ואדנ"י כתוב בסידורי עדות מזרח לחשוב על שם יקוק העיקר ולהגיד שם 

אדנ"י בלי להכנס בסודות.  יש סידורים בחב"ד בשם סידור תורה אור שכותבים שם ה' יקוק שנקרא סידור תורה 

מרדכי אליהו הרב הראשית בישראל להציע אור ולא כהסידור הרגיל בשני יודין.  פעם ישבתי במשרד של הרב 

תהלים בתרגם ופירוש הזוהר באנגלית. הוא אמר לי לעשות את תהלים בכוונות שם ה' בדרך ספרדי.  הדרך 

ל והזוהר. ”הספרדי כולל כוונות אריז  

"י. בכוונות הספרדי יש בעיה בתורת אמת להכניס את שם אדנ"י מתוך הא אחרונה של שם יקוק שילוב יקוק ואדנ

שם אדנ"י שם המלכות שם יקוק שם של ז"א אחד לימין ואחד לשמאל.  ימין כנגד התקשרות לשמאל ושמאל לימין.  

הסיפור מעשיות של רבי נחמן המלך והקיסר על הקשיים לעשות שידוק בין הבן המלך והבת קיסר.  דווקא הדרך 

ירות נפש.  בתורה שבעל פה כתוב שאסור הימין של מלכות גם כן קשור לעקידה.  עקידה מורה התכלית של מס

לשנות את התורה ללכת ימין ושמאל להוסיף ולקצר.  גם הדת איסלם משתמשים לרעיון של עקידה בדרך קיצוני 

ימין ומכונים ללחום על הקורן.  יהודים גם כן קיצוני.  פנחס בן אלעזר הדוגמה ליהודים וגם אברהם אבינו.  טוב 

רך רצוא ושוב ז"א בראש ומלכות למטה אבל הדעה של מלכות לא נותנת שינויים ובלי לספרדים לכתוב שם ה' בד

שינויים בתורה שבעל פה אי אפשר להכניס שם אדנ"י תחת שם יקוק.  להיפוך במלכות שם אדנ"י הדרך של 

ודין שמקדמים יקוק לדעת את ה' ומידת הרחמים זה ניתוח קשה.   אמונה פשוטה  
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נוצרים ומוסלמים שניהם אמרו אנחנו הדרך היחידי לעבוד את ה'.  גם כן הדרך שנתן משה היו מלחמות הדת בין 

שלא מתחייב דעת.   אמונה פשוטהרבינו אחרי חטא העגל היה הדרך של מלכות תורה שבעל פה לקבל התורה ב

ם. שניהם היום לוחמים שני הדתית בדרך של מלכות יהודים ומוסלמים על ארץ ישראל והמלכות ה' של בני אד

מיוסדים על ידי אברהם אבינו ועקידת יצחק.  הדרך השלישי בעולם נוצרות יש מקום לשלום ולקבל הדעה של 

תורה חדשה מלכות שענין של נוצרות משיח של רחמים בלי דין והחוקים ומשפטים והספר של דת נוצרי שקוראים 

ם ודת יהודי לא יכולים לקבל ישו המשיח .  דת איסלאמונה פשוטהפחות חשוב מקבלת ישו המשיח ב מאתי תצא

כאלקים ולתפלל לה' לפני הפסל של ישו המשיח ואפילו בלי פסל לחשוב על ישו כאמצעי להתקשרות לאלקים.  

היום דת איסלם יותר מחמירים מדת יהדות אחרי שביהדות הכניסו את הזוהר וקבלה אבל יש עדיין הדרך יהדות 

ל חידוש.  מקורי בלי הקבלה כנגד כל דבר ש  

ל לא היה אפשרות ללכת ”ה רצוא ושוב המחברת שניהם.  לאריזשבזוהר יש שני דרכים ממש זכר ונקבה ודרך חד

ל מיוסד על ”בדרך רצוא ושוב לחבר שם אדנ"י ויקוק כמו שכתוב בסידורים רק בתפלה.  אבל הקבלה של אריז

הוסיפו את כוונות בלי לשנות הדרך של תורה  הדרך יהדות מקורי שם אדנ"י שם המלכות ויש דעה אחד.  הוא רק

ומצות.  אבל יש דרך בתורת אמת של רצוא ושוב המחבר יקוק ואדנ"י הדרך אמצעי כמבואר בזוהר. אבל הדרך 

סודות של תורה בכתב מתוך תורה שבעל פה כדי  תשניהם צריכים לשנות קצת התורה ולכניס דלחבר ולהתאח

של שם ה'. כדי לעשות את זה בשביל שלום צריכים לעזוב את עקידה מאד  להכניס שם אדנ"י מתוך הא אחרונה

 חשוב להם המאמינים בה' יתברך באמונה פשוטה.  

אנחנו בזמנים קשים העולם עומד להרס מכמה כיוונים בדרך טבע ובדרך מלחמה.  חשוב היום לחזק את אמונת ה' 

של חבלי משיח: תזוהר לעמוד על הניסיונושל חבלי משיח.  יש שני דרכים ב תלעמוד על כל הניסיונו  

א(לעמוד חזק על הדרך המקורית אמונה פשוטה בה' במסירות נפש כאברהם אבינו בעקידת יצחק ולא לשנות את 

 התורה ולחכה למשיח.

 ב(הדרך של קבלת משיח שני משיחין המבואר בזוהר הקדוש שהם חיים לנצח

ה לו.  הדרך המלכות הדרך של יהדות מזמן הבית המקדש.  יש לכל אחד בחירה איזה דרך יותר טוב ומאתימ

הדרך של רצוא ושוב היה הדרך שנתנו למשה רבינו בהלוחות ראשונות לפי הזוהר.  הדרך רצוא ושוב מעורב 

בנוצרות שמאמינים בתחיית המתים של ישו. חכמינו לא קבלו תחיית המתים של ישו. בצד שני יש משיח שלא מת 

דוד המלך חי וקים, יעקב אבינו לא מת והרבי מלך המשיח חי וקים.  בצד של משיח של ז"א הקם כמו אליהו הנביא 

בתחייה יש רעיא מהימנא משה רבינו בזוהר הקדוש זמן תחיית המתים של משה רבינו ביום של חורבן בית ראשון.  

פה.  ז"א הדרך של הזוהר יש שני דעות רוחניים שניהם אמת מלכות וז"א.  מלכות הדרך של עקידה ותורה שבל 

 הקדוש רצוא ושוב ז"א תפארת יסוד ומלכות.

 תהדרך של הרבי מחב"ד מלך המשיח לתת מקום לכל אחד לבחור הדרך שיותר טובה בשבילו לעמוד על הניסיונו

של חבלי משיח.  אנשים חזקים יותר הולכים בדרך של דעה אחד מלכות ועקידה.  אנשים חלשים אחרי משבר 

לקבל שני משיחין הדרך של מנוחה ושלום.  הזוהר יש שני דרכים דין ודין ודין ורחמים הדרך הישן והדרך  יותר טוב

 החדש דרך ימין ודרך אמצעי. 

ל והבעל תניא עשה קבלה וחסידות ”נדרך של בעל שם טוב היה הדרך של זוהר כפשוטו הדרך של ייחודים.  האריז

יס רחמים בדין.  הרבי מחב"ד עשה את התיקון האחרון התגלות בדרך של בירורים מחכים לביאת משיח להכנ

משיח בן דוד על ידי אמירת יחי.  היום יש אפשרות לאחד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד מלך עליונה ומלך תחתון 

הדרך הבעל שם טוב ובדרך הזוהר על ידי רצוא ושוב.  בספר בעל שם טוב כתוב שבעל שם טוב עשה ניסים 

ך ייחוד אות אלף זעירה באות ויקרא.  אות אלף קשור למשה רבינו ומסוה משה מסוה מספר אלך ונפלאות בדר

היחוד של אות אלף בולה עושים גאולה התגלות היחוד ה' .  התגלות משיח והגאולה להוסיף אות אלף לגולה.  111

בה' ובמשה עבדו.  .  וימינו 65אדנ"י  21כולל שני משיחין אקיק  86.  אלקים מספר 112ואלקים מספר   

באמונת ה' של חבלי משיח.  הרבי מקלוזנברג ע"ה אמר בשם רבי נחמן  תיש שני דעות איך אפשר לעמוד בניסיונו

מרסלב שבזמן הקץ יהיה קשה מאד לעמוד על אמונה מתוך הקשים של חבלי משיח.  בקץ הימים לא יהיה חיים 
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רגילים כל החיים גשמיים יהרס דומה לחיים יהודים במחנות ריכוז ובמלחמה. על לימות המשיח כתוב בתורה 

 "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי.  שמים וארץ עומדים לעולם אבל מה יהיה לבני אדם.  

 אהבת ישראל באור הרבי מלך המשיח
.  כתוב ששת אלפים שנה לעולם הזה כנגד ששת ימים עשה אנחנו מתקרבים לשנת ששת אלפים שנה לעולם הזה

ה' את השמים ואת הארץ.  שבת קץ משיח.  כבר מזמן התגלות הזוהר אנחנו בימות המשיח.  לפי הזוהר יש 

ים שנה לגאולה ויהודים נכנסו לימות המשיח אלף שנה אחרי כל העולם שכתוב בזוהר, החרם על אור הגנוז יאלפ

 אלף שנה. 

ישראל כבר היה מוכן לכל צער שיבוא עלינו אפילו הצער של חורבן בית המקדש על ידי שמירת התורה  באמת עם

הקדושה.  אנחנו קוראים כל יום עקידת יצחק.  עקידת יצחק נותנת לנו המסירות נפש להתגבר על כל הצרות 

לשמירה על אמונה בה' אחד  ויסורים בחיים יהודי.  אפילו הגוים לקחו את עקידת יצחק כיסוד הדת שלהם איסלם

הבורא עולם. בתורת משה כתוב שלא לשנות הדרך עבודת ה'.  לשנות הדרך רק יש אפשרות להחליש את 

האמונה בה' והתורה.  הנביאים כן אמרו שיהיה שינויים לעתיד בהכנה לעמוד על האמונה בה' אחד בזמן חבלי 

דש השני.משיח.  השינויים התחילו אפילו לפני החורבן בית המק  

יש שני דרכים לשמור ולעמוד על אמונה בה' אחד באמצע הקשיים של חבלי משיח הדרך הישן והדרך חדש.  

הדרך ישן על ידי עקידה שגם נקרא אתכפיא.  הדרך החדש על ידי להכניס את אור הגנוז קבלת שמשיח שנקרא 

הדור שביעי של חב"ד בקבלת הרבי  אתהפכה.   הענין של אתהפכה לא יצאו בפועל בעולם דת יהודי חרדי עד

מחב"ד מלך המשיח וגם כן שמשיח בדרך ברסלב חסידים בתנועת נ,נח,נחמ,נחמן.  הדרך קבלת משיח על ידי 

 יהודים שני משיחין כנגד אתכפיא ואתהפכה משיח בדרך ישן ומשיח בדרך חדש.  

יח דין ודין אתכפיא הדרך ישן, דין הזוהר הקדוש נתן עצה בדרך השני אפשריות לעמוד על הקשים של חבלי מש

ורחמים אתהפכה על ידי קבלת משיח.  הדרך הישן אתכפיא היה רק בדעה אחד מחכים כל יום שיבוא משיח 

בלשון יחיד.  אחרי התגלות הזוהר כבר רואים דת בדעה אחד ומשיח אחד יש מקום לעבודה זרה כמו שהיה על ידי 

משיח היה בשביל שלום בעולם ולא בשביל מלחמה.  לקבל משיח בדעה הנוצרים עד היום.  התגלות הרבי מלך ה

אחד יש רק אפשרות להגיע למלחמה כמו שעשו הנוצרים מלחמת הדת גירוש ספרד ומסעות צלב.  וגם זה גרם 

 התפתחות דת איסלם כנגד הדעה של משיח אחד אפילו כתוב בקורן שמוחמד הוא נביא ומשיח אחרון.  

שני משיחין נקרא אור הגנוז אור של שני משיחין דת בשני דעות רצוא ושוב.  דין ודין דת האור חדש של הזוהר 

בדעה אחד בלבד. דין ורחמים דת בשני דעות.  הזוהר בעיקר אדרא רבא נתן את החכמה בינה ודעת להתגלות 

לות עתיק לא היה אור הגנוז ביהדות.  העיקר והחידוש בזוהר התגלות עתיק "עת לעשות לה' הפרו תורתך."  התג

חידוש. הדעת של אור הגנוז כבר היה בזמן דוד המלך אבל רק להמלך ולא לעם ישראל.  לעם ישראל היה חרם על 

אור הגנוז שהקימו המלכות.  בשופטים עדיין ידעו מאור הגנוז האור רוחני אור אבא שנשאר מדור המדבר.  

היה דת קבלת התורה ממשה מסיני על ידי אור אמא  שהקימו המלכות בדרך תורה שבעל פה אסרו אור הגנוז רק

דעת תחתון. באור אמא תלמיד חכם עדיף מנביא.   אמונה פשוטהב  

אפילו בזמן יעקב אבינו גילה שני דעות רוחני במלחמה בעשו ויחץ את העם אשר אתו לשני מחנות.  גם כן בפרשת 

שם השני מידד ויתנבאו במחנה.  יהושוע התלונן בהעלותיך במדבר יא, וישארו שני אנשים במחנה שם אחד אלדד ו

ואמר למשה כלאם להגיד לתת רשות להתפתחות של שני קולות שני דעות במחנה כמו איסור כלאים.  משה רבינו 

אמר, המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים.  גם כן אמר ירמיהו בפרק לא: "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש 

את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.  גם אמר ירמיהו ל"א, הנה ימים באים נאם ה'  את אחיו לאמר דעו

 וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם וזרע בהמה כוונה שני דעות רוחניים.

וחות. משה רבינו ירד אפילו במתן תורה ה' נתן לעם ישראל שני לוחות הברית שנכתבו באצבע אלקים חרות על ל

מההר וראה העגל הזהב ואהרן אחיו ושבר את הלוחות ראשונות והחליף הלוחות שניות תורה שבעל פה.  בלוחות 

ראשונות היה דת בשני דעות כמבואר בזוהר אנכי בבינה ולא יהיה אלקים במלכות תחתון.  הדרך של דור המדבר 

ונות.  הילדים שלהם שנכנסו בארץ היה בדעה אחד מלכות שלא נכנסו בארץ ישראל היה הדרך של הלוחות ראש

.  לקיום עם נבחר. תורה שבעל פה  
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העם התחילו להתפרק לשתים אפילו בזמן שלמה המלך ליהודה ושומרון.  אח"כ בזמן הבית המקדש השני התפרק 

טים נאבדו עוד פעם על ידי הצדוקים.  ונשארו יהודים על ידי הדעה של מלכות תורה שבעל פה העשרה שב

הצדוקים הלכו להיות נוצרים.  מה שנשאר לעמך פליטת ישראל היום התוכן של תורה שבעל פה אבל יש 

התבוללות בכל דור.  היסוד של עם ישראל החרדים אבל יש גם כן דעות שונות בין הדתיים כגון מזרחי, ליטאים, 

בכל דרך יש חזקים ופחות חזקים ביהדות.    חסידים, חב"ד משיחיסטים,  ברסלב משיחיסטים, שומרי תורה ומצות.

בצד השני מתוך פליטת עם ישראל חופשים יש דרגות בשמירת התורה מסורתיים, ושמאלים כנגד דת ולא 

מאמינים בה'.  היום שיש לנו מדינה בארץ ישראל יש אפשרות ליהודים לנשאר יהודים כמה דורות בלי שמירת 

דורות של התבוללות כבר המשפחה לא היו עדיין יהודים.  היה  התורה. לפני הקמת המדינה מתוך שלשה

התבוללות תחת השלטון הקומוניסטים בכוח הרשע סטאלין וגם כן שמד בדרך היטלר במלחמת עולם השניה. 

הפליטה שנשארת בעם ישראל היום כולם יש קדושה באור התורה של הרבי מחב"ד מלך המשיח אפילו הרבי אמר 

יהודי בהלכה. יש מקום במדינת ישראל לכל יהודים אפילו יהודים לא בהלכה וצריכים אהבת לשמור את חוקי מי 

 ישראל לכולם.   

כמו שיש שני דעות רוחני היום אחרי התפתחות של אור הגנוז יש גם כן שני דעות במי יהודי.  יש יהודים בהלכה 

ויש יהודים הם אזרחי מדינת ישראל.  היטלר וסטאלין ראו יהודים לא באור של הלכה ונתנו להם יסורים כאחד.  

שני דעות במי יהודי כהלכה ולא כהלכה.  גם אחרי מלחמת השניה ונפילת הקומוניסטים והקמת מדינת ישראל יש 

כן בזמן הבית המקדש היה שני קהילות של יהודים, יהודים בקהל ה' ויהודים לא בקהל ה'.  גם כן היום צריכים 

 אהבת ישראל לכולם ואהבת לרעך כמוך.  

בני אדם הראשון יש עוד דעה להכניס בעם ישראל תוצאה של התפתחות אור הגנוז כבוד לבריות כולם בני נוח ו

הנקבר במערת המכפלה ביחד עם האבות.  באור הגנוז ה' הוא אחד מלאה הארץ דעה את ה', והיה ה' למלך על 

כל הארץ ואין מקום לשנאת חינם לא ליהודים ולא לגוים כמו פעם.  יש מקום בהלכה לשנאה אמר דוד המלך  

פתחו עולם חדש לתכלית אחד לעשות ייחוד ה' "בתכלית שנאה שנאתם" אבל לא אחרי התפתחות אור הגנוז והת

בעולם.  אור הגנוז זה מתנה לעם ישראל בדרך הזוהר זה גם ירושה של כל בני אדם לקיים אמתית הייחוד שמע 

ישראל ייחוד עליונה וברוך שם כבוד ייחוד תחתון.  כמו שיש שני משיחין יש העולם מחולקת בשני רשויות כללי 

פתחות הדעת בעולם לפני מתן תורה לא היה מקום לשני רשויות.  כתוב בתורה פרשת כי ופרטי אחד ויחיד.  בהת

תבוא, ארמי אבד אבי.  כתוב ברש"י על הפסוק, לבן בקש לעקור הכל כשרדף אחרי יעקב.  לבן רצה שישאר יעקב 

ל בדרך יהדות במשפחה שלו ועל ידי זה לא יהיה לעתיד עם ישראל בדרך התורה מסיני.  אבל היום יש עם ישרא

ואין עוד סכנה של לבן ויש אפשרות להתאחד עם העולם בדרך אור הגנוז להתגלות ה' אחד בעולם על ידי שני 

יש יהדות מקורי ויש יהדות לדור החדש.משיחין.    

העולם עומדת לההרס מכמה סיבות בדרך טבע ובדרך מלחמה.  חשוב היום אחדות של כל דת בעולם.  הבעל שם 

לש מאות שנה אמר החשיבות של התאחדות הדת בעולם והוא אמר הסכנה לכל העולם מאנשים לא טוב לפני ש

מאמינים בה' אחד.  אחרי בעל שם טוב הגיע היטלר וסטאלין ונשאר היום צפון קוריא וסין.  הבעל שם טוב בא 

מה של הקדוש לגילה שוב פעם אור הגנוז.  הזוהר הספר אמת חתימה טובה לתורה והקדוש ב"ה.  אמת החתי

 ב"ה.  קבלת הרבי מלך המשיח סוף חתימת האמת.

החרדים שהולכים בדרך תורה שבעל פה בדרך של עקידה לא יקבלו דרך חדשה ביהדות ולא אור הגנוז.  הם עדיין 

היסוד של עם ישראל ולא הדרך יחידי של יהדות. יש יהדות החדשה שמקבלים אור הגנוז והשני משיחין של 

לך המשיח עדיין ראש בני ישראל והשיטה של אהבת ישראל שלו העיקר.הזוהר. הרבי מ  

ל, הזוהר”הלכה, קבלה של האריז  
חינוך בתורה חייבים להגיע לגדלות המוחין שנקרא חכמה, בינה ודעת. אם לא, זה לא תורת אמת.  לא כל אחד 

תורה, פרנסה, בריאות, משפחה, יוכל להגיע לגדלות המוחין מכמה סיבות.  דרך ארץ קדמה לתורה, אין קמח אין 

ועוד עיכובים בגשמיות.  העיקר להתחיל לעלות ברמות החיים היום אם לא עכשיו אימתי. זה לא ואף פעם מאוחר 

 להתחיל.
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עדיף להתחיל בהדרך של התורה בגיל רך.  בן חמש למקרא, בן עשר שנים למשנה, בן שלש עשרי למצות.  בן 

בינה.  הגיע לבינה עכשיו לעבוד להגיע לגדלות.  יש סברה שמתחילים ללמוד שמונה עשרי לחופה, בן ארבעים ל

 קבלה בגיל ארבעים.

בזמן הבית המקדש לא היה בחירה וכולם היו מחויבים בתורה ומצות חוקי הממשלה.  מצד אחד זה היה טוב ומצד 

לו קבלה מעשה בראשית.  שני לא טוב.  בצד אחד היה טוב שלפחות כל אחד ידע את התורה הלכות מדרשים, אפי

כל אחד עשה מה שהיה חייב להם לעשות בתורה ממשה מסיני.  התורה שמר את העם מעריות ומעבודה זרה.  

אבל בגלל שלא היה בחירה לא היה אפשרות להגיע לגדלות המוחין התקשרות לה' יתברך בדרך לדעת את ה' רק 

קבלת עול ומצוה.  אמונה פשוטהעל ידי   

לדים בתלמוד תורה משנה וגמרא שלחן ערוך בהכנה לבר מצוה וחופה. החלק החיים של בן היום מלמדים י

ארבעים לבינה עד שמגיעים לגדלות המוחין לא מקיימים.  בצד אחד החלק של בן ארבעים לבינה עד גדלות העיקר 

שלחן ערוך הלכות בחיים.  יהדות חסר בשלב החיים של גדלות המוחין.  יהדות הדרך של הלכה תורה שבעל פה.  

של תורה שבעל פה.  במשנה תורה יש כל הלכות שבעל פה בדרך של שלחן ערוך. בתורה שבעל פה אין מקום 

ליהודים להגיע לגדלות של לדעת את ה'. תורה שבעל פה נקרא מלכות התורה של מסירות נפש למלכות ישראל.  

רא גדלות המוחין בן ארבעים לבינה עד במסירות נפש למלכות ישראל יש קרבן בנפש החלק של הנפש שנק

גדלות.  יש ביהדות חצי הנפש חצי שקל נפש גמטריא שקל.  כל עם ישראל נותנו מחצית השקל במדבר וקבלו את 

נ"י שם דהדרך החיים של מלכות שנמצא חצי נפש.  בתורה שבעל פה אין גדלות המוחין בשם יקוק רק בשם א

 המלכות.

ל קטנות שאין בחירה חופשית הכל נתן בדרך אשר קדשנו במצוותיו וציונו ובזמן מלכות תורה שבעל פה הדרך ש

הבית המקדש תורה שבעל פה היה החוקים ומשפטים של המלכות יש גדלות מתוך קטנות מסירות נפש להתורה 

אנפין ומצות למלכות ישראל.שנקרא בקבלה כתר של אריך אנפין.  יש גם כן כתר של עתיק יומין בחינת זכר. אריך 

נקבה.  הכתר של עתיק גבוה יותר גם נקרא שער חמישים.  עם ישראל קבלו את התורה ואמרו נעשה ונשמע.  

הכתר של אריך ביטול לרצון של ה' הלכה ממשה מסיני מלכות תורה שבעל פה "נעשה" קבלת עול מלכות שמים 

לקי אביך ועובדיהו בלב שלם בדרך של עבד לה' יתברך.  הכתר של עתיק "נשמע" דע את א אמונה פשוטהב

עבודת ה' באהבה שבדעת בבחינת "בן" לריבונו של עולם.  עבודת ה' באהבה גדולה מעבודת ה' ביראה במדרגה 

 של גדלות.  

ה' עבודת ה' בגדלות.  ראשית חכמה יראת ה' וקודם יש לעבוד ה' ויראה ביראה לבד עבודת ה' בקטנות.  באהבת 

רבי מחב"ד למדו הדרך של יראה עליונה יראה שבאה אחרי אהבה קטנות וגדלות בקטנות ואחר כן בגדלות.  ה

 ביחד אריך ועתיק ביחד.

יש לנו היום אפשרות להגיע למדרגות רוחניים שלא היה אפשרות בזמן הבית המקדש. בזמן הבית המקדש היה 

בחירה חפשית ולא היה קדושה גדולה יותר מהיום. בזמן הבית המקדש הכל היה על ידי חוקים ומשפטים בלי 

אפשרות להגיע לעבוד ה' באהבה שבדעת שיש אפשרות היום.  הדרך התורה היה מלכות תורה שבעל פה והלכה 

לא נתן בחירה חופשית והחינוך ילדים וחכמים בקשו מסירות נפש למלכות תורה שבעל פה "נעשה" העיקר.  רק 

."  אצל המלך היה חופשיות הדת "עת לעשות לה' הפרו תורתך  

הדרך של מלכות הדרך של יראת שמים.  יש דרך אחרת רוחנית שנקראת בקבלה הדרך של זעיר אנפין.  הדרך 

של זעיר אנפין גם נקרא בשם אור הגנוז.  תורת שבעל פה נקראת הנגלות לנו וזעיר אנפין נקרא הנסתרות לה'.  

ן בזמן הבית המקדש היה מסירות נפש היה חרם על הדרך של זעיר אנפין בזמן הבית המקדש.  הגדלות המוחי

לתורה שבעל פה למלכות ישראל.  הדרך של מלכות גם כן נקרא "עקידה."  אברהם אבינו הדוגמה של מסירות 

 נפש להקדוש ב"ה.  

משה אמת ותורתו אמת.  תורה שבכתב מורה שיש שני דרכים בעבודת ה' מלכות וז"א.  בלוחות ראשונות היה 

חטא העגל משה רבינו נתן לעם ישראל הדרך עבודת ה' של מלכות מסירות נפש למלכות הדרך של ז"א.  אחרי 

תורה שבעל פה.  עם ישראל שעובדים את ה' בדרך תורה שבעל פה יש העברה של חטא העגל.  הדרך של מלכות 

ת נמוך יותר מהדרך של ז"א הדרך של הלוחות ראשונות וזה נחשב כמו חטא.  בעלי תשובה שנולדו במשפחו

יהודים לא דתי וחזרו בתשובה לעשות משפחות יהודים בדרך תורה ומצות לפעמים אחרי שהם גדלו הילדים 
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חוזרים לדרך של חופשיות ויוצאים מהדרך חרדי שומרים תורה שבעל פה.  כדי לעשות משפחה יהודי הם עזבו 

ם ראו ונשמע ביהדות אין העולם חופשיות לקבל העול מלכות להתחתן אחר כך יש להם חרטה שעזבו עתיק שה

עתיק רק אריך מסירות נפש ועבודה.  גם כן עם ישראל ירדו מדרך של ז"א להדרך של מלכות וזה היה נקרא חטא 

עכשיו הבעלי תשובה נמצאים ביהדות לדור החדש עדיין קשור ליהדות בדרך אחרת.העגל.    

דיקים גמורים אינים יוכלים לעמוד."  הרבי מחב"ד חזר על המשפט "במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו הצ

צדיקים גמורים שגדלו בבית חרדי ושמרו את תורה שבעל פה הגדלות שלהם באריך מסירות נפש למלכות.  בעלי 

תשובה אין להם המסירות נפש לתורה שיש לצדיקים אבל יש להם בחירה חופשית הכלי לעתיק.  הדרך של יהדות 

זה הדרך של סאטמר היום לא רק בגלל פגמים בייחוס גם כן השפעות .  והיה שלא לקרב יהודים שהתבולל

החופשיות.  יש בזה סכנה להילדים שלא היה מושפעת מהעולם חופשי. כתוב בתורה גרים לישראל כצפחת.  רבי 

נחמן מברסלב אמר בתורה היכל הקדוש על הסכנה בקירוב רחוקים.  בקירוב רחוקים יש סכנה ליהדות של מלכות 

במסכת גיטין כתוב על בעל פה שהגדלות המוחין הדרך של אריך מסירות נפש המלכות תורה שבעל פה.  תורה ש

קהילות של יהודים שהתבללו בשמן הבית המקדש.   הם עזבו מלכות יהודה לגור בשומרון במלכות ישראל.  אחרי 

וגוים. משה רבינו רצה  אשפרות לחזור שהיו מעורב בינהם ממזריםסנחרוב כבשו מלכות ישראל לא היו להם 

 להתקרב הערב רב. אהרן הכהן לא היה מסכים.  מדינת ישראל היום נקרא קיבוץ גלויות אבל לא בדרך התורה.

אלו שהולכים חרדי בדרך של תורה שבעל פה יהדות מקורי לא רוצים השפעות של עתיק.  הדרגה הגבוה שלהם 

חופשיים.  הם לא רוצים השפעות שלהם.  באמת הם עקידה.  הם לא רוצים בעלי תשובה רחוקים ממשפחות 

נכונים מכוון אחד אבל הם צריכים לדעת שיש להם עברה של חטא העגל והם לא נקיים.  הדרך של עתיק הדרך 

של בחירה חופשית הדרך גבוה יותר.  הדרך של רמב"ם הדרך של תורה שבעל פה לא מקבלים השפעות של 

גל.  בתורת אמת של משה רבינו כתוב על חטא העגל וגם על חטא עץ ואין חרטה על חטא העבהלכה עתיק 

הדעת.  בהדרך של מלכות תורה שבעל פה יש תשובה לחטא העגל.  אפילו אחרי חטא העגל כתוב "אתם נקראים 

אדם ולא האומות העולם."  יש במלכות תורה שבעל פה תשובה על חטא העגל ועל חטא עץ הדעת אבל התשובה 

בה שלמה.  עדיין לא תשו  

הדרך שלא מקבלים בעלי תשובה רחוקים שלא לבקש תשובה שלמה רק להשאר חצי נפש אריך בלי עתיק.  הדרך 

של אריך מלכות תורה שבעל פה מחכים כל יום למשיח להחזיר המלכות ליושנה.  כל התכלית של תורה שבעל פה 

את ה' ביראה.  התגלות אהבה בזמן מסירות  למען המלכות.  עדיין אין שמחה בה' רק במצות בעיקר ביראה עבדו

נפש כמו המסירות נפש של רבי עקיבא והעשרה הרוגי מלכיות.  הרבי מחב"ד בדרך של הרבי מהר"ש לכתחילה 

אריבער  הדרך של הזוהר שכתוב החרם על אור הגנוז היה אלף שנה.  באור של תורה שבעל פה כתוב בתורה 

סיף ולירד אפילו אות אחד מצוה אחד מהתורה שהיה פעם חרם על אור שבעל פה שאסור לשנות התורה או להו

הגנוז עדיין יש חרם.  המתנגדים להרבי מחב"ד מלך המשיח אומרים יש חרם על אור הגנוז אפילו רבי שמעון בר 

יוחאי לא יוכל להוציא את החרם על אור הגנוז שהיה בזמן הבית המקדש.  להגיד שאין חרם על אור הגנוז כמו 

הגיד שמותר היום פלגש אחרי הסנהדרין גזרו לאסור את הארוסות.  אליהו הנביא עשה מזבחות בחוץ מירושלים  ל

ואח"כ עלה בשמים בסערה זה לא נותן רשות לשנות את התורה.  המתנגדים תובעים את הרבי שהוא גזר שלא 

על אור הגנוז נגמור."  יש שני לאכול סעודת שלישית ולישן בסוכה.  יש תשובה של הרבי להם מהזוהר "החרם 

עבודות ה' היום באריך ובעתיק.  התגלה הרבי מלך המשיח בדרך יחי אדוננו הדרך החדש ביהדות של עתיק.  

אם ישראל עושים תשובה מיד  עדיין מחכים כל יום שיתחזק הדרך של אריך הדרך של מלכות הדרך של עקידה

"כבר עשינו תשובה."  הרבי היה מתרץ התגלות משיח עכשיו . ניגאלין  

אפילו אחרי התגלות הרבי מלך המשיח יש שלשה דרכים בעבודת ה' הדרך של יראת שמים, הדרך של אהבה 

שבדעת, והדרך של יראה עליונה.  היום יש אנשים שעובדים ה' רק במוחין קטנות והגדלות שלהם בדרך מסירות 

של חצי נפש לנפש שלמה.  ויש אנשים שקבלו שני  נפש.  יש אנשים שקבלו את הרבי מלך המשיח ויצאו מגלות

 משיחין וחיים בדרגה של יראה עליונה.  

הדרך עבודת ה' לא השתנה.  ראשית חכמה יראת ה'. לומדים הלכה גמרא ומשנה. בן חמש למקרא, בן עשר 

ל ”ימוד אריזל עבודת ה' בכוונות קבלה.  אחרי הכנה של ל”למשנה וכו.  בן ארבעים לבינה לומדים ספרי אריז

לומדים בעיון זוהר ומקבלים את הרבי מלך המשיח ולומדים המאמרים של הרבי ונשיאי חב"ד. גם כן בחסידות 

.בדרך הפתק ברסלב יש גאולה  



183 
 

 הזוהר מהפוך חשך לאור
יש בעם ישראל ספר קדוש המתהפכת חושך לאור הספר הזוהר.  שאלה: למדת ספר הזוהר?  שלא למדת אתה 

לא יודע מה כתוב בו. אם למדת פעם אחד צריכים ללמוד הספר עוד פעם.  יש גם כן ספרים על ידי חסידים ללמוד 

בפרוש הסולם, מתוק ודבש, זוהר עד שאתה מבין מה כתוב בזוהר הקדוש.  לומדים זוהר הקדוש בגרסה. מעיינים 

ל לראות הקבלה מכיוון אחרת ”לשון הקדוש, ספרי רמ"ק עד שאתה מבין מה כתוב בו.  גם כן יש ללמוד ספרי אריז

ל הכל ימין.  יש הסברה שלא ללמוד ”מהזוהר.  יש שני צדדים להקבלה ימין ואמצע.  הזוהר כולל שניהם ספרי אריז

במשפחות חרדי עדיף ללכת בדרך פרקי אבות בן חמש  וגדלשוסקים. יהודים קבלה עד שמלאה כריסו מש"ס ופ

למקרא, בן עשר למשנה , בן שלש עשרי לבר מצוה, בשמונה עשרי לחופה, בם ארבעים לבינה.  בדרך הזה יש 

לתפוס כל התורה כולה.  אבל יש אפשרות להתחיל בלימוד הזוהר על ידי לימוד ספר חוק ישראל כל יום ועל ידי 

 לימוד חסידות.  

כל התורה כולל ספר הזוהר.  לשמוע דברי חן מהם הפתח ללימוד הזוהר.  יש מגידי  יםיש צדיקים בכל דור לומד

ל וטוב ללכת לשמוע מהם שיעורי תורה.  גם כן יש שלומדים דף יומי והלכה יומי.  ”רים בחסידות וספרי אריזושיע

ל כדי ”ת שלמה של יהודי להבין את הזוהר הקדוש.  כל ספרי אריזהכל חשוב כדי להבין את הזוהר הקדוש.  התכלי

 להבין את הזוהר הקדוש.  כל חסידות כדי להבין את הזוהר הקדוש.  

עולם הזה נקרא בזוהר עולם השקר.  . הזוהר הקדוש הפתח להגאולה.  הזוהר הקדוש מהפך את החשך לאור.  

ודה זרה. הזוהר התיקון לעבודה זרה של משיח שני משיחין. נכנסו בעולם אחרי החורבן בית המקדש משיח של עב

המשכן שעשו משה רבינו במדבר בנו על ידי קרשים.  שקר וקרש אותיות שווים.  שקר מצד שמאל וקרש בצד ימין.  

עולם הזה בצד שמאל שקר, ויהודים בצד ימין עם מרדכי איש ימיני.  הזוהר הקדוש באמצע הבריח התיכון מהקצה 

ה של המשכן.  הזוהר הקדוש הקו האמת שמחבר כל העולם לעם ישראל.  הזוהר הקדוש הדרך לעשות אל הקצ

יחוד ה' בעולם משני צדדים שמע ישראל יחוד עליונה וברוך שם כבוד יחוד תחתונה גם כן היחוד של ה' ואלקים ה' 

 הוא אלקים בשמים ממעל על הארץ מתח אין עוד.

במסירות נפש לה' והתורה.  הדרך הזה לומדים כל יהודי  הידי אמונה פשוט בצד ימין עושים את היחוד ה' על

בדרך  תלמוד תורה.  בן ארבעים לבינה לומדים לעשות היחוד ה' על ידי ספר הזוהר. החשך מהפכת לאור.חדר וב

בלת הזוהר עושים תיקון לאורות של תהו.  האורות של תהו נכנסו בעולם אחרי החורבן בית המקדש.  הזוהר מק

 את כל שנויים בעולם תהו ובהו ועושים מהם יחוד ה' והיה ה' למלך על כל הארץ.

 אור אבא ואור אמא
שני דרכים ברוחניות אור זעיר אנפין ומלכות זכר ונקבה.  האריז"ל  קרא לשני דרכים זעיר מלמד הזוהר מלמד 

של אור אבא חיים בהתפשטות אנפין ומלכות אור אבא ואור אמא. האריז"ל אמר הדור המדבר היה השפעות 

הגשמיות אכלו מן לחם מן השמים, שתו מים מבאר מרים הבגדים לא בלו.  דור המדבר גם נקרא דור דעה קשור 

לדעת עליון.  כולם בדור המדבר היו בזמן קריעת ים סוף שכתוב אפילו שפחה שבים היה נבואה כמו נבואת 

של נבואה.  דור המדבר דור דעה יש גם כן קשר להנסתרות לה'  יחזקאל. אור אבא יש קשר לכוחות פנימיים כוחות

עלמא דאתכסיא שנקרא בקבלה אור של לאה.  הנגלות לנו ובננו נקרא רחל.  השני אמהות של עם ישראל כנגד 

מהחזה ולמעלה בקשר להספירות  אהאור אבא ואור אמא.  האריז"ל לומד השני אמהות רחל מהחזה ולמטה ול

ם.  עליונות ופרצופי  

הרבי מחב"ד הביא את השני דרכים בעבודת ה' בקשר לזעיר אנפין למטה למעלה עליה של זעיר אנפין לעתיק אור 

אבא. למעלה למטה ירידה של זעיר אנפין למעלה למטה למלכות.  בדרך הזה אור אבא ואור אמא שניהם קשורים 

זעיר  םן בירידה.  יש על ידי שני מטרות וייחודיהכיוון זעיר אנפין בעליה וזעיר אנפי םלזעיר אנפין. הבדל ביניה

 אנפין ובינה ייחוד לאה וזעיר אנפין ומלכות ייחוד רחל.  

לאה ורחל הם כנגד שני שמות הקדושים רחל שם אדנ"י ולאה שם אקיק.  זעיר אנפין כנגד יקוק.  השני יחודים 

 65המספר אדנ"י  86וד יקוק ואקיק.  שם אלקים זעיר אנפין ומלכות יעקב ורחל ייחוד יקוק ואדנ"י.  יעקב ולאה יח

יחוד אקיק ואדנ"י. היחוד יקוק ואלקים כולל השני יחודים של יחוד יעקב ולאה ויחוד יעקב ורחל ונקרא  21ואקיק 

בשם יחוד ישראל ורחל גדולה שם ה' שלם הכוונה של אריז"ל בברכת שים שלום בשמונה עשרי.  בכוונות של 

האלו כנגד מספר "נר", "להדליק" האור של שמונה נרות חנוכה.   םאת השלשה ייחודי ז"ל מביאריחנוכה הא  



184 
 

אור הגנוז האור של אבא שהיה בדור המדבר.  עם ישראל שנכסו לארץ ישראל נכנס בתורה שבעל פה אור אמא 

בחב"ד  אור של רחל.  לימוד תורה שבעל פה העיקר ביהדות וקיום המצות ולא הסודות התורה בלשון של הרבי

מעשה הוא העיקר.  אפילו שהיה חרם על אור אבא בזמן הבית המקדש השני.  הקיום של מלכות ישראל היה 

הדרך של אור אמא קבלת עול.  באור אבא אין הקבלת עול ותכלית כמו  אמונה פשוטהלשמור את תורה ומצות ב

כמו באור  ולא עושים דירה בתחתוניםאור אמא ולהפך. בדרך אור אבא כולם חופשיים עובדים ה' בבחירה חפשית 

.  אור אבא קשור לעתיק שער חמישים.אמא  

הכתר באור אבא נקרא עתיק שער נון.  הכתר לאור אמא נקרא אריך מסירות נפש.  הרש"ש אמר בספר נער 

עשרי פרצופים חוץ מפרצוף של עתיק.  בשבת בתורה שבעל פה עולים  םשלום, בתורה שבעל פה יש כל השתיי

אנפין עד אריך בזמן מנחה ואין עליה יותר. קבלת התורה אפילו ביום חמישים לספירת העומר יש עליה עד  זעיר

אריך.  שער חמישים נקרא עתיק וקבלת התורה היה ביום חמישים ונקרא מתן תורה. אור עתיק נתנו במתנה.  יש 

של שניהם שלמות הדעת.   ד.  הייחותורה שנתנו במתנה אור עתיק.  ותורה שנתנו על ידי עבודה ועמל אור אמא

 דעת עליונה המתנה של עתיק. ודעת תחתון אריך.  

הזוהר נותן אפשרות להגיע למדרגה של ייחוד אור אבא ואור אמא על ידי התקשרות למשה רבינו רעיא מהימנא. 

יח עוד לא הגיע ל מש”הייחוד של שניהם הייחוד של שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  בקבלה של אריז

 ואין ייחוד שלם כמו בזמן הבית המקדש עבודת ה' בדרך תורה שבעל פה מחכים למשיח. 

ל העבודה של בירורים והזוהר עבודה של ייחודים.  אור אמא העבודה של בירורים. אור אבא ”הקבלה של אריז

ות ראשונות היו באור אבא אור הייחוד של אור אבא ואור אמא רצוא ושוב ולא אור אבא בלבד שער הכולל.  הלוח

הכולל והלוחות שניות באור אמא. בלוחות בראשונות היה שני דעות אור אבא ואור אמא אבל העיקר היה אור אבא 

אהבה ורחמים.  בלוחות שניות העיקר היה יראה ופחד מהמלכות אפילו יראת עונש היראה הנמוכה ביותר.  לפי 

בחסידות חב"ד יראה עליונה.  כמו שיש שני מדרגות בתשובה תשובה החשובים יותר  םהקבלה ואחד מהענייני

תחתון ותשובה עליונה יש גם כן שני מדרגות ביראה. השני מדרגות רוחני בתשובה ויראה תוצאות של השפעות 

של השני דעות רוחני אור אבא ואור אמא.  בתורה שבעל פה יש דעה אחד מדרגה אחד של יראה ותשובה.  על ידי 

קיימה את המלכות עד היום שהתפתח את האור הזוהר בישראל שחזור לעם ישראל אור אבא עתיק האור זה הת

של הלוחות ראשונות שנשברו על ידי משה רבינו בחטא העגל.  אהרן הכהן עשה את העגל הזהב ביחד לעם קשה 

סו לרוחניות של תורה עורף. היה הרצון הבורא לפי רש"י כתוב ישר כוחך ששיברת לבנות העגל ועם ישראל נכנ

שבעל פה אור אמא מלכות ונסתר הרוחניות של אור אבא שהם נכנסו בארץ ישראל. אהרן הכהן אמר, "חג ה' 

מחר."  לעתיד יחזור האור אבא באור של דור המדבר דור דעה בהתגלות הזוהר הקדוש יראה עליונה ותשובה 

כיפור אמר הרבי מחב"ד ברכה בתשובה עליונה.  הענין עליונה ויתגלה משיח צידקנו הרבי מחב"ד.  בכל ערב יום 

העיקרי בחסידות חב"ד יראה עליונה שבא אחרי אהבת ה'.  בדרך אור אמא המדרגה הגדולה רוחני לקדש שם 

שמים כמו שעשה רבי עקיבא ועשרה הרוגי מלכויות.  הם גילו את האהבה של בכל נפשך ולקיים את המצוה של 

פשך ובכל מאדך לסיים את התקופה ביהדות של אור אמא עבודת ה' למען המלכות אהבת ה' בכל לבבך בכל נ

 תורה שבעל פה שהתחילו אחרי חטא העגל שקבלו עם ישראל הלוחות שניות.  

כל זמן משך הגלות אחרי חורבן בית המקדש עם ישראל למדו והתעסקו בתורה שבעל פה בדרך של הלוחות 

תורה על הגאולה ומשיח להחזיר המלכות התורה ליושנה.  בדרך הזה  שניות הארבע אמות של הלכה והתפללו

תבוללו תחת הלחצים של האומות העולם תחת שיעבוד מלכויות.  לפני ילא שעם ישראל שבעל פה שמור על 

שמונה מאות שנה פתחו הרעיון רוחני  החדש של הזוהר יחוד אור אבא ואור אמא שני משיחין, שני מדרגות 

רגות של יראה ואהבה.  תשובה, שני מד  

בביאת משיח.  אע"פ שהחיים  ההקיום של מלכות עם ישראל היה כל זמן על הארבע אמות של הלכה ותקוו

היהודים היו חסרים האור הרוחני של אור אבא כמו בזמן בית המקדש שמיד אחרי הקמת המלכות על ידי דוד 

כן בזמן בית המקדש השני המלכות התחלקה לשני  יהודה ושומרון.  גם םהמלך ושלמה חילקו את המלכות לשתיי

דעות פירושים וצדוקים.  רק בדרך של תורה שבעל פה הדרך של מלכות יהודה והדרך של הפירושים קיומו את 

 המלכות של בני ישראל בני אברהם יצחק ויעקב.  

פה.  אור אבא מוסיפו האמת יש שני אורות רוחניים אור אבא ואור אמא.  אור אמא למען המלכות תורה שבעל 

לאור אמא אור של שמחה וגאולה מדרגות רוחניים של תשובה עליונה ויראה עליונה.  על זה כתוב בזוהר על 
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הפסוק במגילת רות "על גאולה ועל התמורה" יש שני גאולות גאולה של אור אמא וגאולה של אור אבא.  מחכים כל 

ב"ם ולומדים פנימיות התורה השפעות של אור אבא יום למשיח בדרך אור אמא בדרך הלכות מלכים ברמ

ל, וחסידות.  בדרך הזה יש התגלות של משיח בדרך אחישנה משיח בלשון ”שנמצאים בספר הזוהר, ספרי אריז

 של הרבי מחב"ד "משיח עכשיו."  יש גם לעתיד משיח בעתה באור אמא תורה שבעל פה.  

הגאולה של חג הסוכות שהקריבו השבעים פרים "הללו את ה' כל לגאולה באור אבא יש השתתפות של כל העמים 

גוים, שבחוהו כל האומים."  תהלים ק"ב, "בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבוד את ה'".  "ומלאה הארץ דע את ה'"  

והיה ה' למל על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד."   באור אבא יש ה' אחד סובב כל עלמין לכל  

ביחד שנקרא ישראל עליונה.  באור אמא יש מלכות תחתונה בארץ ישראל "כל הגר בחוץ לארץ כאילו שאין  העולם

לו אלוה."  באור אמא ארץ ישראל והבית מקדש לעם ישראל בלבד. אבל הגאולה השלמה כולל אור אבא ואור אמא 

ונפרד מכל העמים כולל עם  והבית המקדש המקום של "ביתי בית תפלה לכל העמים."  באור אבא ה' הוא אחד

.  הגאולה של העתיד בדרך של ירושה שלנו ישראל.  באור אמא ה' הוא אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב

אליהו הנביא בהר הכרמל, ה' הוא האלקים ה' אחד הוא נפרד מאלקים אבל הוא גם נמצא באלקים גמטריא הטבע 

בטבע של כל בני אדם, שם אדנ"י קשור לעם ישראל בלבד.בשם אלקים ה' הוא מוכר לכל העמים אחד ויחיד.   

דרך של התגלות של ה' בעולם התחילה בהר סיני.  משה רבינו ירד מהר סיני בלוחות שנכתבו באצבע אלקים 

חרות על הלוחות באור אבא ואור אמא האור של הגאולה השלמה.  בגלל העגל שעשה אהרן ועם קשה ערף ה' נתן 

ניות באור אמא נפרדת מאור אבא תורה שבעל פה ומשפטים בל ידעום להקים את מלכות לעם ישראל הלוחות ש

ה' וישראל בארץ ישראל.  עכשיו בסוף הגלות החזירו את אור אבא לעם ישראל וכל העולם בדרך הזוהר. התגלות 

הרחמים  משיח באור אבא הכולל אור אמא הגיע בשני שלבים התגלות משיח בן יוסף התגלות עתיק י"ג מידות

ואהבת חינם בדרך תחיית המתים של צדיקים  והתגלות הרבי מחב"ד מלך המשיח חי וקים השליח להביא לעולם 

 הזה אורות של תשובה עליונה ויראה עליונה.  

יש עדיין הדרך של אור אמא הדרך של הארבע אמות של הלכה הדרך של בירורים אפילו בדרך יותר חזקה על ידי 

הייחוד של שני יחוד ה' הוא אלקים אריז"ל והרש"ש.  אבל יש היום בזוהר הדרך של ייחודים כוונות המצות של 

משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף על ידי רעיא מהימנא משה רבינו שבזוהר כולל שני משיחין.   גם כן יש בכל 

  אור אבא ואור אמא. םדור נמצאים צדיקים התפשטות של משה רבינו בכל דור המייחדי

 יציאת מצרים משאול תחתית
כתוב בספר משיבת נפש ליקוט של חלקים בספר ליקוטי מהר"ן וליקוטי הלכות של רבי נחמן מברסלב ורבי נתן 

תלמידו "מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך להיות בקי בהלכה מאד.  היינו בקי ברצוא ובקי בשוב.  גם בשאול 

פילו בשאול תחתית חס ושלום, גם שם אל יתיאש את עצמו לעולם תחתית יכול לקרב את עצמו להשם יתברך. א

בשום אפן יהיה איך שיהיה רק יחפש ויבקש את השם יתברך ויחזק עצמו בכל מקום שהוא.  צריך האדם לעלות 

מדרגה לדרגה צריך שיהיה לו ירידה קודם העליה.  גם כן צריך שתדע שאפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות 

תחתונה מאד שאפילו במקומך גם כן שם תוכל למצא אלקותו ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו  ואתה במדרגה

 יתברך ולשוב אליו בתשובה שלמה.  

ועוד כתוב, אסור לאדם ליאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל חס ושלום ומונח בשאול תחתיות 

ברך בשום אופן בעולם.  רחמנא לצלן, אף על פי כן אל יתיאש עצמו מהשם ית  

דע שהאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.  הספר משיבת נפש עצות 

בעינינים של נפילות בדעת ותשובה.  בספר השתפכות הנפש מחובר בספר משיבת נפש נותן העצה עיקרית של 

ון שמדברים בו.  רבי נחמן לעשות התבודדות תפילות לה' מהלב בשר בלש  

מי שנפל במקום שהוא נפל אפילו בשאול תחתית חס ושלום יש להשתמש בכל העצות של רבי נחמן והחכמים 

.  אנשים שנפלו והכניסו עצמו בבית חולים לחולי נפש שלא מצא עצה נכונה למצב נפילה שוהעיקר שלא להתייא

שלו אין לו ברירה אלא לקחת הכדורים של הרופא.  בזמן שהוא תחת תרופות הרגעה יש לו לבנות נפשו בחזרה 

ל גם כן עד שהוא שמח ורגועה בלי כדורים של הרופא.  יש רפואת הנפש רוחני לא רק בדרך התבודדות אב

 בהתבודדות יותר עמוק בדרך להתחבר שתיקה וקול לדיבור ולתפלה לה' יתברך.  
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התבודדות בדיבור לבד בלי שתיקה וקול וניגון נקרא תפלה.  כל התפילות חשובים הקדוש שומע תפלות כל פה.  

תפילות רק בדיבור תפילות בלשון שמדברים בו יותר קרוב לבן אדם ונותן יותר משיבת הלב ונפש.  אבל עדיין ה

חסרות בשני נקודות של שתיקה עתיק וקול ז"א.  כל תפילה במלכות. מלכות קשורה לדיבור ומעשה.  מלכות 

 מנותק מעתיק אבל קשור לז"א מהחזה ולמטה.  

לבד. גם תפלה במחלות של תהו ובמחלות של חשך כולל תהו ובהו ובשאול תחתית לא מספיק רפואה של מלכות 

ף ז"א שיר וניגון עד התפשטות הגשמיות בעצימת עיניים והתבודדות ביחד.  פעמים אפילו התבודדות צריכים להוסי

 לבד בשתיקה קול ודיבור לא מספיק להוציא הבן אדם מהשאול תחתית.  

המצב הנפש יכולה לירדת עד דכיאון כל כך חזק אפילו עד יש מחשבות התאבדות לא עלינו.  המצב הזה נקראת 

הרבה נפלו בשאול ולא חזרו לעצמם.  הם עדיין חולים לא עלינו.  בזוהר יש עצה לנפשות האלו.  שאול תחתית.  

בסוף ספר הזוהר כתוב על הדרך רפואה רוחני הנכון והדרך לא נכון שמשתמשים בכישוף.  בדרך אחד הזוהר ספר 

משיח נפילות באמונה ובטחון.  של חיזוק רוחני לדורות אחרונים בימות המשיח.  הזוהר גם כן רפואת נפש מחבלי 

 גם כן הזוהר יש רפואה לאדם שהוא נמצא בשאול תחתית על ידי קבלת משיח, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. 

על מה שרבינו אמר על הפסוק, אם אסיק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, צריכים להיות בקי ברצוא ובקי בשוב 

ק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך על ידי קבלת השני משיחין בדרך של זהו בחינת עיל ונפיק. יש דרך לקיים אסי

 רצוא ושוב.  בדרך קבלת השני משיחין רצוא ושוב אפשר להוסיף על התבודדות הנקודה של שתיקה.  

על ידי התבודדות עושים שם ה' בדרך של שתיקה קול ודיבור.  רצוא החלק של שתיקה קבלת השני משיחין בלב 

ק ואריך ועושים תפלה לה' בדרך דיבור.  ונפש שהם עתי  

יש בעיה ליהודי בשאול תחתית לצאת משם לחיים טובים ושלום ורפואה שלמה.  כדי לרפאות הוא צריך להכניס 

אותיות כנגד ארבעים ותשע שערים  49חסר אחד עתיק.  בעשרת השבטים יש  49בנפשו עתיק.  חולה גמטריא 

רך של תורה שבעל פה.  הרמ"ק אמר בפרדס רימונים תורה שבעל פה להשיג ביהדות.  הדרך של יהדות הד

נקראת להט החרב המתהפכת. כתוב בראשית ג"כד: ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט 

החרב המתהפכת לשמור את הדרך עץ חיים.  העץ חיים אור של עתיק הרפואה לחולה של תהו ובהו וחשך.  יהודי 

עדן ונמצא בשאול צריך לעבור את להט החרב המתהפכת ולקבל הכרובים הם השני משיחין.  החרב  הגרש מגן

המתהפכת יש מ"ט שערים חסר אחד עתיק מחכים למשיח כל יום ואין עתיק.  במלכות תורה שבעל פה יש חרם 

.  על אור הגנוז שער חמישים. כדי לאיש החולה לצאת מהגלות הנפש הוא צריך הגאולה של עתיק  

התורה קבלו עם ישראל וכל אחד בישראל נתן מחצית השקל להמשכן.  שקל גמטריא נפש.  חצי הנפש יהודים 

נתנו כקורבן עבור המלכות שאמרו "נעשה".  חסר ליהודי החולה החלק שני הנפש שקשור לעתיק.  כדי לקבל את 

 החלק השני הוא צריך לעבור הלהט חרב המתהפכת מלכות תורה שבעל פה.

והר אמר החרם על אור הגנוז היה אלף שנה.  החלק על אור הגנוז היה חלק של התורה של יהודים שנותנים הז

מחצית השקל.  זה לא היה רק חרם זה היה הלכה תורה שבעל פה שכתוב בתורה אסור לשנות.  תורה שבכתב 

המתהפכת יש משיח למען מודה שיש שני כרובים בדרך לעץ החיים שני משיחין אבל בתורה שבעל פה להט חרב 

המלכות שהוא עוד לא הגיע. אולי אחד מהשני משיחין הוא עבודה זרה, אולי שניהם הם עבודה זרה. רק ה' הוא 

 אחד ולא משיח.

בתהלים קמ"ה כתוב "מלכותך מלכות כל העולמים" מתחילים באות מ.  אחרי "סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל 

.  דוד המלך ידע הסוד של להט חרב התמהפכת והשני כרובים, אבל בתורה שבעל הכפופים."  חסר פסוק באות נון

פה אין מקום ליהודים לפתוח את הסוד של אור הגנוז רק למלך בישראל דוד המלך ושלמה המלך שידעו הסודות 

התורה.  דוד המלך אמר בתהלים "עת לעשות לה' הפרו תורתך"  הפסוק שאמר רשב"י באדרא בכניסה לדרשה 

ל סוד של עתיק. הלהט חרב המתהפכת לא נותנים לחזור לגן עדן לאכל מהעץ החיים ולהתרפאות.  ע  

בתיקוני זוהר כתוב שיש שני גאולות על הפסוק במגילת רות, "על הגאולה ועל התמורה."  יש גאולה של עם 

ן עדן צריכים לעבור על ישראל משעיבוד מלכויות והגאולה לחזור לגן עדן לאכל מעץ החיים.  אבל כדי להגיע לג

 מלכות תורה שבעל פה.  
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התורה נתנה לעם ישראל והלכה הולכת לפי הרוב ולא לפי היחיד.  רוב יהודים בזמן הבית המקדש לא היו חולים 

של תהו.  כל יהודי וכל בן אדם יש לו מחלת בהו והרפואה למחלת בהו היה על ידי תורה שבעל פה.  רק אחרי 

אשון התגברה מחלת תהו מתוך העם שהם בקשו סודות התורה בעיקר עתיק.  עתיק קשור החורבן בית המקדש ר

לאור של שמיני למעלה מטבע.  שביעי האור של שמיני נמצא בטבע שמור את יום השבת.  הלחצים התגברו בזמן 

ת ולהכריז בית שני אחרי המלחמה של החשמונאים הסנהדרין גזרו לכל בית ביהודה להדליק מנורה של שמונה נרו

"אין לנו רשות להשתמש בהם" להשתמש בסודות העתיק אור שמיני.  האור הגנוז סודות עתיק היה הסכנה 

הגדולה ביותר אפילו יותר מהסכנה של האומות העולם לקיים הממשלה ומלוכה.  בסוף הבית שני האור הגנוז יצאו 

תים.  המשיח לא היה אפשרות להיות להאומות העולם שגילה משיח של עתיק אור הגנוז קשור לתחיית המ

המשיח של תורה שבעל פה מלכות ישראל שהוא מת.  פתח הכת עבודה זרה של הנוצרים שהם עשו משיח 

 אלקים.

רבי שמעון בר יוחאי גילה את עתיק אחרי חורבן בית המקדש.  בזהר יש אזהרות בלימודים של עתיק שלא לעשות 

סלים מותרים לעשות חוץ מפסל של אדם.  עם ישראל הולכים בדרך של פסל.  בזוהר כתוב בפרשת יתרו, כל הפ

 מלכות תורה שבעל פה.  אבל בזוהר כתוב החרם על עתיק היה אלף שנה.

יש סתירות בזוהר להלכה בעיקר לקשר למשיח והגאולה.  בזוהר גילה שיש שני דעות רוחניים מלכות וז"א.  

הגנוז.  הזוהר בא בשביל יהודים בזמן עקבתא דמשיחא חבלי  בתורה שבעל פה יש רק מלכות והאיסור על אור

משיח היסורים מתגברים ובזמנים האלו קשה להחזיק באמונה בה' אחד.  היה זמן שיהודים האמינו בה' שלמדו רק 

תנ"ך אבל היום נכנסו כל מיני דרכים של לא מאמינים בה' המשתמשים בחכמות חיצוניות.  המחלה של תהו ובהו 

עד המדרגה של חשך כופל ומכופל.  רוב יהודים היום סובלים מחלה תהו והרפואה בשבילם לדעת השני מתגברת 

כרובים ולעבור על הלהט חרב המתהפכת בדרך לעץ החיים.  החרם של אור הגנוז היה לאלף שנה אבל היום כולם 

מחב"ד אמר הגיע זמן  הרביחייבים לאכול מהעץ החיים לא רק מהעץ הדעת טוב ורע הלכות תורה שבעל פה. 

גאולתכם ולקבלת משיח בן דוד כולל שמיח בן יוסף הרפואה ליהודים שנפלו בשאול תחתית הארפואה של תחיית 

  המתים.

 

 

 כ"ה אלול תשע"ז

 לכבוד הרב יצחק גינזברג, שליטא
 

 שלום וברכה,

 ברכת כתיבה וחתימה טובה לך וכל משפחתך וכל הקשורים לארגון שלך "גל עיני".  

הרבה זמן לא הייתי בקשר איתך הזמן הקשר הראשון היה בשנת תשמ"ג שנה שעלייתי לארץ ישראל בברכת 

חמש ילדים כולם גרים בארץ  יהרבי מלך המשיח בגיל שלשים ושלש נשאו משפחה של שלשה ילדים.  היום חיתנת

רדי.  יש לי עוד לחתן שני ישראל כולם שומרים תורה ומצות בדרכים אחרות ברסלב, חב"ד ברדישוב, ליטאי, ספ

פעמים את אשתי פעם אחרון לפני חמש שנים.  היום אני גרוש גר בשיכון כנען בצפת איפה עלייתי  יבנים.  גירשת

 בשנת תשמ"ג.

במשך השנים האלו הוצאתי חמש ספרים בענין של פנימיות התורה באנגלית הלשון אם שלי.  השנה הוצאתי 

ן לי ברכה ושני דולרים בשביל הספרים בשנת תש"ן.  שלשה ספרים באנגלית.  הרבי נת  

גם כן עסקתי ברפואות רוחניים חמש עשרי שנה בשם רבי דוד המרפא נפשות.  פתחתי שיטה חדשה ברפואת 

רשום בארצות הברית  וארץ ישראל "מעגלי צדק" וקבלתי  1996הנפש בדרך אור עיניים.  עשיתי פטנט בשנת 

תב הקדוש שלו שפטנט מעגלי צדק יגלה האספקלריא המאירה לכל העולם.  המלצה מהרב מרדכי אליהו בכ

עשיתי השתדלות להביא את הפטנט לשוק העולם בלי הצלחה אבל השתמשתי בפנט הזה חמש עשרי שנים 

בעיקר בקהליה הדתית בארץ ישראל וחוץ לארץ.  בלייקווד בלבד היה לי יותר מאה וחמישים חולי נפש בדרגות 
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חולים כפר שאול לחולי נפש הכניסו את הפטנט בבית חולים ועבדתי בדרך הפטנט בקליניקה בבית  שונות.  בבית

הכנסת תחת הרב הבית חולים.  לא ידעתי באותה זמן עשו אוניברסיטה עברית מחקר על השפעות חזיתית על 

 חולים.  לא עשיתי קשר איתם והיה לי מה להציעה. יד האחד לא יודעת מה שיש ביד שני.  

בדרך המכשיר אני הייתי מיצר אור רפואית בדרך אספקלריות בשני מעגלים.  הקשר של השני מעגלים עשו אור 

.  היום אני עובד בדרך תוכנת מחשב אבל סגרתי את המרגיע את החולים.  זה דומה לאור המיצר בדרך מדיטצי

העסק אחרי לנכנסתי במשביר וגרשתי אחר כך לפני שש שנים.  היום אני מוכר קופסה כולל שני פטנטים שלי 

מסוה משה משקפיים רפואיות והוראות לטיפל אחרת רפואה על ידי תנועות עיניים בשימוש גביעה גם ברעיון ליצר 

בלשון הקבלה.  בקיצור אני עשייתי כלי לאור אבא להתרפאות חולים.  על זה הרבי אמר  אור רפואי אור אבא

חסר באור של עתיק שער חמישים.  יש יהודים וגם גוים צריכים אור של עתיק.  49הרבה פעמים חולה גמטריא 

 בלי אור של עתיק הם נקראים מתים.  כדורים זה לא רפואה שלמה אלא עצה זמני.  

הודי בעם ישראל לעבוד לעזרת הזולת דרך אור עתיק.  עם ישראל הולכים בדרך של מלכות תורה קשה לאיש י

שבעל פה המתנגדת לאור הגנוז הנסתרות לה', סוד ה' ליראיו.  אפילו כתוב בזוהר החרם על אור הגנוז היה לאלף 

ד, ויגרש את האדם שנה עדיין הלכה בדרך מלכות תורה שבעל פה להט החרב המתהפכת.  כתוב בראשית ג:כ

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב התהפכת לשמור את הדרך לעץ החיים.  הרמ"ק אמר בפרדס 

רימונים להט החרב מתהפכת מלכות תורה שבעל פה חרב שיש על זה שפיץ פינט אחד ללחם במלחמת המלכות 

 הנשק התפלה חרבי וקשתי.  

בדרך לגן עדן בדרך לרפואה לחולי נפש יהודים הם צריכים לעבור את הלהט החרב המתהפכת תורה שבעל פה 

תורה תחיה ותורה תמות, נחש תחיה נחש תמות.  הכרובים בכניסה לגן עדן הם שתים ועל החרב יש נקודה אחת 

ז אין עצה לחולי ישראל המסתובבת במלחמה כנגד האומות העולם.  בזמן שאין בישראל גילה של אור הגנו

 במחלת אהבה לא עלינו.  מי חושב עליהם? כתוב בתהלים "הרופא לשבורי לב ומחבש בעצבותם".  

הבעל שם טוב חשב עליהם והרבי מלך המשיח חשב עליהם.  הזוהר גילה אור הגנוז שני משיחין כרובים בדרך לגן 

אמרים "צריכים להיות כל זמן במלחמה."  הוא אמר  עדן לעץ החיים אור עתיק.    הבעל תניא אמר בספר ליקוטי

בליקוטי תורה, "שאין היום אור של אתהפכה."  "אין היום תחיית המתים."  בליקוטי תורה הוא כתב לפי כוונות 

ל שהזמן בין ראש השנה וסוכות ושמיני עצרת קשור למה שכתוב בשיר השירים, שמאלו תחת ראשי וימיני ”אריז

ם הבעל תניא אמר, אין ימיני תחבקני. זה הדרך שלומדים הספרדים קבלה הדרך של הרש"ש תחבקני." אבל היו

 ולא הדרך של בעל שם טוב והזוהר.  

בישיבת הדר התורה בשנת תשל"א.  לא הייתי ברירה סבלתי הרבה  יהרבי התקרב בעלי תשובה. אני נכנסת

ל מלאה הארץ דעה את ה'.  נכנסתי בהדר בחיים השמשתי בסמים.  הסמים פתח אותי לאור של עתיק האור ש

התורה כדי להתחבר בעם שלי עם יהודי ולעשות משפחה בדרך התורה.  קיימתי את זה ויש לי משפחה ברוכים 

ילדים נכדים ונכדות שומרים תורה ומצות.  אבל היום אחרי עשייתי הקבלת עול אני רואה שאין ביהדות תוכנית 

כות.  שמעתי דרשות שלך ואני לא רואה שיש לך מטרה של מלאהה הארץ אחרת מלעשות משפחה והדרך של מל

דעה את ה' בדרך שלום ורק הדרך של מלחמה.  אתה איש גיבור אבל אני לא בשביל מלחמה איש שלום לא בחיל 

ולא בכוח.  שמעתי דרשה של רב גדול בהלכה על מצוה אהבת ה' והוא אמר הדרגה הכי גדולה באהבת ה' כמו 

עקיבא סוף חייו קידוש ה' ומסירות נפש לקיים בכל נפשך.  שלחתי לו, אם כן איך אפשר להגיע ליראה  שעשה רבי

עליונה גבוה מאהבה במיתה לשם שמים.  הרבי מלך המשיח עשה ברכה בערב יום כיפור למען תשובה עליונה.  

מיתי.  הרבי הסביר יראה עליונה המדרגה אחרי אהבה.  חסידי בעל שם טוב רוצים שלום א  

עם ישראל מחכים למשיח ועובדים ה' להט חרב המתהפכת בידיהם.  יש להם דעה אחד ומשיח אחד אלהי אברהם 

יצחק ויעקב.  יש להם תורה אחת בעיקר תורה שבעל פה מעשה הוא העיקר. בדרך של הבעל תניא הם לא רוצים 

עשייתי תשובה בשנת תשל"ב ולפני שש גן עדן.  הם רוצים מלחמה.  אני נכנסתי פעמים בשאול תחתית לפני ש

שנים אחרי שגדלתי משפחה.  הפעם ראשון היה כדי לקבל העול מלכות שמים עול תורה.  הפעם שני לקבל שני 

משיחין כרובים לנכנס בגן עדן שמחה אמיתית המצוה שרבי נחמן אמר מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד.  יש 

אם עם ישראל עושים תשובה מיד נגאלים. הזוהר אמר שיש שני גאולות גאולה פרטי וגאולה כללי של עם ישראל ש

על הפסוק במגילת רות, "על הגאולה ועל התמורה."  כתוב תהלים ק"כ,  אני שלום וכי אדבר המה למלחמה."  

עשיתי תשובה שעזבתי את הרעיון של "מלאה הארץ דעה את ה'" שנכנסתי ביהדות עזבתי ייחוד ז"א למען מלכות.  
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לתי הרבי משיח בן דוד חי וקים, אבל בעיקר אני נשמה קשור לתחיית המתים וגאולה בדרך תחיית המתים של קב

אליהו הנביא .  התחיית המתים לעתיד זה רק על ידי ה' אבל התחיית המתים של אליהו כבר הגיע באלפיים שנה 

יחי אדוננו סוף אות תיו סוף חתימתו לגאולה.  רק היה הרבי לסיים את הגאולה של פנימיות התורה בדרך אמירת 

של אמת.  אנחנו המלכות של ה' הא אחרונה ולא קשור להשלשה אותיות יוד הא ואו מספר טל כמבואר בסוף פתח 

אליהו שלא היכנס האלתר רבי בסידור שלו תהלת ה' שאני משתמש בו. הא אחרונה מחוברת להאותיות 

מספר אות אלף המחבר  111ועל ידי מסוה משה מסוה מספר  הראשונות על ידי רעיא מהימנא שהתגלה בזוהר

 נקודה עליונה ותחתונה.  גלות חסר באות אלף להפוך לגאולה. 

ל לא קבלו הענין של תחיית המתים של אליהו הנביא. אבל בדור שביעי של חב"ד יש יהודים ”ר רבי והאריזטהאל

י נחמן מרסלב על ידי חסידי נ,נח.  הרבי חי וקים ולא שקבלו השני משיחין של מימיני אש דת למו הרבי מחב"ד ורב

מת, רבי נחמן נ.נח קשור לתחיית המתים אבל הוא לא המשיח עקרת הבית.  האור של הזוהר האור של תחיית 

המתים בעיקר תחיית המתים של משה רבינו רעיא מהימנא שבזוהר.  הרבי אמר שיש שני דרכים ביהדות הדרך 

חמה. יש שני משיחין.של מנוחה והדרך של מל  

.  כתוב שהתורה לא תהיה מוחלפת תורה חדשה מאתי תצא, ותורה חדשה מאתי תצאהנביאים התנבאו על 

להוסיף אות ולהפחית אות. על מה הם דברו כנגד החרב המתהפכת תורת משה.  הרבי אמר שיש שינויים בעולם. 

ישראל לקבל השינויים בעולם הדת.  הזוהר  הוא לא אמר שיש שינויים בתורה ח"ו.  הזוהר המתחברת את עם

פותח הסוד של הלוחות ראשונות שהיה אור של עתיק שני דעות.  בלוחות שניות לא היה האור של עתיק כמבואר 

בספרי רש"ש.  בקבלה של מעשה בראשית יש אחד עשרי פרצופים חסר פרצוף.  אין גאולה רוחני בתורה שבעל 

. על זה אמר רבי עקיבא בן כוזיבא היה משיח לפני מלחמת ביתר והרגו.  זה לא פה רק על ידי הגאולה של מלחמה

 הדרך של הזוהר. ולא הדרך שלי אפילו שחזרתי ליהדות.  

בעזרת ה' על ידי אמירת יחי אדוננו יעבור השטויות לחשוב לחזור לזמן הבית המקדש ולהקים את מלכות דוד 

יח להיות המלך של ישראל ולעשות כסא לרבי בכנסת מדינת כקדם.  להיפך יש לנו להכתיר הרבי מלך המש

ישראל. אין מקום לממשלה בדעה אחת כמו פעם.  הדרך הזה של רחל מתה בדרך לירושלים. והדרך היום לעשות 

 שני הפלגות ימין ושמאל תפרוצי ואת ה' תעריצי ונשמחה ונגילה.  

ת ולא בדעה אחת כמו קודם אור למעלה למטה ואור בית המקדש יבוא מן השמים כולל שני דעות שני בתי מקדשו

למטה למעלה בלי מלחמות.  הרבי אמר היום הכל בטל לקבלת המשיח.  הוא לא אמר שני משיחין אבל אנחנו 

יודעים שהוא היה מתכוון שהאדמו"ר מקודם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  ללמוד כל המאמרים של הרבי אפשר 

ל לקח הדרך ”לא במאמר אחד לבד.  הזוהר יש כל האמת בספר אחת.  האריז לראות כל התמונה של לעתיד

לגילה משיח בן דוד בצד ימין הרבי מחב"ד מלך המשיח.  אנחנו הולכים בדרך הזוהר רוצים האור של גן עדן בדרך 

 הכרובים שני משיחין. אנחנו לא צדיקים כמו רבינו הזקן ואברהם אבינו שלקח את יצחק על העקידה.  

חיים של יהודי היום מחכים כל יום שיבוא משיח בצד אחד בלבד ויש הלכה אחד לכולם ביחד לקטן ולגדול.  אני ה

עכשיו בן ששים ושמונה ולא חייב לשמור הלכות כמו תינוק.  כתוב בפרקי אבות, בן ארבעים לבינה.  יש גם כן 

נו למען פרו ורבו לעשות דירה בתחתונים גדלות המוחין יש לבן אדם בחירה חופשית.  חז"ל אומרים שהעולם נת

בנים בנות עוסקים בתורה ומצות.  הרבי הכריזו סוף לבירורים אבל לא לכולם. בן ארבעים לבינה לפי פרקי אבות 

. הרב יעקב תמותר ללמוד קבלה אפילו מרכבה.  להט החרב מתהפכת אסרו הארוסות שהיה מותר וגם פילגשו

התורה אבל הפסק שלו לא מקובלת בכל הקהילות היום.  בן אדם אחרי שהוא בדרך  תעמדין ע"ה התיר פילגשו

סבלו ארבעים שנה מאשתו ועשו משפחה ברוכת ילדים בלי עין הרע אסור לו באשה שגם לא רוצה להתחתן 

מסיבות שנות. הוא צריך לשים צבע על הזקן שלו ולחתוך הזקן וירד במשקל להתחתן באשה צעירה.  הרבה רבנים 

ואפילו עברו האיסור אשת איש אונס ילדים במקום לעבור על דברי חכמים.  נפלו   

התגלה משיח בדור הזה והם לא מקבלים אותו.  הם רוצים לחכות עד שיהיה עוד שמד כמו הדור הקודם.  בן אדם 

ה.  ששים ושמונה צריך לחכות כל החיים להתחתן לאשה צעירה במקום לעזור אשה זקוקה בדרך של ידיד לפי הלכ

הרבי צעק עד מתי, אנחנו רוצים משיח עכשיו.  אנחנו לא רוצים לחכה עוד.  העצה לקבל השני משיחין ולנכנס 

בשמחה של גן עדן. הרמב"ם אמר פלגש רק מותר למלך לפי תורה שבעל פה.  גם כן השמחה רוחני של גן עדן רק 

. שני פלגשות או שני משיחין?  אור פטבמש שני זונותקיבל מותר למלך.  כתוב בספרי צניעותה שלמה המלך 

ן ביחיד.  אסור להאמין במשיח בן יוסף רק במשיח בן דוד.  משה רבינו עדיין לפני יהגנוז אסור לפתוח בין ברבים וב
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ל ולא על ידי הפירוש של רמ"ק?   שני משיחין גילו ”תחיית המתים.  זוהר לא אמת רק על ידי הפירוש של אריז

על ידי יחי ועל ידי נ,נח וסוגרים את הדלת ומחכים עוד אלף שנה עד אחרי גוג ומגוג ולא יהיה  בדור אחד באותו זמן

 עוד יהודי שמאמינים במשיח.  

בן ארבעים לבינה אסור באיטרנט כמו בן משפחה איש צעיר. בוודאי יש באיטרנט סכנות אבל יש גם כן דברים 

דברי חכמים ולנשאר בגלות.  יש לי באינטרנט פתח לכל  טובים לבן אדם גירוש שיושב לבד בבית. מצוה לשמוע

עניינים החיים באצבע שלי הטוב ורע ביחד.  יש באינטרנט גדלות וקטנות.  יש בחירה.  בן ארבעים לבינה כבר 

מותר לו בחירה חופשית.  בתורה שבעל פה אין בחירה אבל גם כן אין גדלות של חב"ד ואין כתר של עתיק.  יש 

חשוב בהתחלה ראשית חכמה יראת ה'.  אבל יש בחירה להשאר במחנה הנשאר לפלטה בלי משיח נה"י וחג"ת 

בכוחות של אריך מסירות נפש  או ללכת בדרך של יעקב אבינו לעלות ברוחניות לקבל דעת ושם ישראל, שמע 

 ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ואהבת בלי מלחמה גשמית בדרך רוחניות לימוד פנימיות התורה. 

ל ואני זוכר שדברתה על שני ייחודים מהחזה ולמטה ”תי לפני עשרים וחמש שנה בשיעור שלך בספרי אריזהלכ

ולחזה ולמעלה אבל לא כל כך הבנתי החשיבות של ייחוד רחל ולאה.  אחר כך למדתי עשרים שנה בישיבה 

החזה ולמעלה ולקבל מהרח"ו בירושלים ויודע יותר מה שאתה היה מלמד.  בן ארבעים לבינה מוכשר לעלות מ

גאולה רוחני בעתיק ולקבל השני משיחין כרובים ולאכול מהעץ החיים.  הגאולה של עם ישראל ביד ה' אין לנו על 

מי להשען אלא אבינו שבשמים.  משיח עכשיו. הצעירים הולכים למלחמה ואנחנו המבוגרים נשארים בבית 

 המדרש. 

 דוד מיכל וקסלמן

כינה בגלותאור הגנוז אור הגאולה והש  
אחרי החטא העגל קיבלנו הלוחות שניות תורה שבעל פה שהיה חרם על אור הגנוז.  ברוחניות יש שני דעות 

שנקראים בקבלה אור אבא ואור אמא.  גם כן הם נקראים ז"א זכר ומלכות נקבה.  בקבלת התורה בהר סיני גילה 

לא יהיה לך אלקים אחרים על פני דעה של אור הקדוש ב"ה את הייחוד של השני דעות אור אבא ואור אמא כנגד 

אמא מלכות, אנכי ה' אלקיך דעה של אור אבא בינה וז"א.  שניהם היה כתובים על הלוחות באצבע אלקים חרות 

על הלוחות.  הלוחות ראשונות היה האור רוחני גבוה ביותר.  בלוחות ראשונות היה גם אור הגנוז אור של אבא 

 ואור אמא ביחד.  

על אור הגנוז התחיל אחרי חטא העגל.  הלוחות שניות היה דעה אחד אור אמא אור מלכות תורה שבל פה.   החרם

באור אמא מלכות תורה שבעל פה אין מקום לדעה אחרת רוחנית אפילו שיש שני דעות בתורת אמת אור אבא 

שוף, אחיזת עיניים, מצבה, ואור אמא.  הלכות תורה שבעל פה קוראים דרך רוחניות בדעה אחרת עבודה זרה, כי

עץ אשרה, דורש על המתים, ואלקים אחרים.  במלכות של תורה שבעל פה היה רק מותר הדעה של יהדות וכל 

הדעות אחרות כולל אור הגנוז היו אסור.  כדי להיכנס בארץ ישראל קודם כל היה צריכים לחכות ארבעים שנה 

ר הגנוז בדור המדבר דור דעה.  הילדים של דור דעה נכנסו אחרי מתן תורה מספיק זמן שיגמרו השפעות של או

בארץ ישראל ולא ההורים.  גם כן היה צריכים לחכות עוד שלש מאות שנה התקופה של שופטים עד שהקימו את 

המלכות.  בזמן שופטים עדיין הוה מותר הדעה של אור אבא שנקרא פלגש רוחני.  שהקימו את המלכות הסנהדרין 

שרים גשמיים של פלגש וגם לאור הגנוז.  הם גם כן אסרו מזבחות מחוץ לירושלים הכל כדי לעשות עשו איסור לק

גדר כנגד אור הגנוז.  ביחד לאיסור לשימוש באור אבא היה עונש לזקן ממרא ונביא שקר לשמור שלא יכנס אור 

 אבא בחזרה במלכות של תורה אור אמא.

ל אור הגנוז לא היה להם אפשרות לעצור התפשטות של אור כמה שהמלכות של תורה עשו כדי לעשות חרם ע

הגנוז מתוך העם שכל הזמן פתח תנועות של אור הגנוז נביאי שקר ודת רפורמים.  אחייה השילוני נתן הסכמתו 

לממשלת ירבעם בן נבט להתפרד ממלכות יהודה שהשפעות של אור אבא הכניסו בעם לעשות ממשלת חופשי.  

פה לא נותנת בחירה לבן אדם.  אור אבא נותנת חופשיות וגאולה. אור אמא היה יותר טוב אור אמא תורה שבעל 

לקיים העם שרואים שמלכות של שומרון בסוף התפזרו באומות העולם ונאבדו עשרת השבטים. רק הדרך של 

 סתורה שבעל פה יש כוח להגן על ממשלת המלכות ישראל עם נפרדת מאומות העולם בדת נפרדת בייחו

של יהודים.   סאברהם יצחק ויעקב. אור אמא נותנים חשיבות לשמירת הברית שמירת הייחול  
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התפלה של מלכות ישראל שתיקנו אנשי כנסת הגדולה למען לחזור להתורה של הזמן הבית המקדש ולצאת 

חופשיות . בעולם הזה היום יש השפעות של האומות העולם חזקים בכוון של הדעה של אור אבא תמשעיבוד מלכויו

כנגד המסורת של עם ישראל.  יש אפשרות לחבר אור אבא ואור אמא ביחד כמו שהם היו בלוחות ראשונות אבל 

בלוחות הראשונות אור אבא שלט על אור אמא לא כמו התורה של הלוחות שניות שהיה דעה אחד אור אמא וחרם 

אור אמא עבודת ה' במסירות נפש על אור אבא.  באור אבא העיקר דע את אלקי אביך שמחה ואהבת ה'. ב

באמונה פשוטה ביראה ופחד.  באור אמא מקבלים דעת מלימוד התורה הקדושה מלכות תורה שבעל פה.  באור 

 אבא מקבלים דעת על ידי התקשרות להצדיק האמת עד שיש קשר ישר לה' כמו נבואה. 

שאין להם מקום בתורה כלל.  אבל יש  מדינת ישראל מחוברת מכל הדעות דתי וחילוני. יש דעות במדינת ישראל

חופשיות לכל אחד בישראל לבחור הדרך החיים שיותר טוב בשבילם.  יש מקום לדת בדרך תורה שבעל פה אור 

אמא אבל אור אמא לא שולטת בממשלה כמו בזמן הבית המקדש.  אנחנו לא יכולים לחזור לדורות של אור אמא 

אבא ואור אמא בדרך שהם היו מחוברים בלוחות ראשונות.כמו פעם רק יש אפשרות לחבר ביחד אור   

היהדות החרדית מתנגדים לכל דרך רוחני אחרת מהדרך של מלכות תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מתנגדת 

.  לפי תורה שבעל פה אין תורה אחרת מתורת משה תורה חדשה מאתי תצאלכל הנביאים שאומרים שיש להם 

ינו להוסיף ולקצר.  אור אמא סגור לאור אבא קל וחומר לדעות חילונית נוצרות, ואסור לשנות את תורת משה רב

 איסלם, הינדו, בודיסט ואלקים אחרים .  היהדות חרדית הם כנגד אפילו להצרף לדבר ביחד בדתות אחרות.  

אדם תורה שבעל פה עשתה עם ישראל עם נפרדת מכל האומות העולם לעולם ועד.  אבל משה רבינו עניו מכל ה

לא היה מתנגד לקבל נביאים אפילו הוא אמר "המקנא אתה לי ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו 

 עליהם."  

עתיד משה רבינו לקום בתחיה ולקבץ את כל העמים ביחד לקרוא בשם ה' שנאמר "כי אז אהפך אל עמים שפה 

אחד."  אבל אפילו יהדות חרדי ישערו נפרדת  ברורה לקרא בשם ה'."   ונאמר "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו

 בדעה של אור אמא.

על זה כתוב בזוהר בפתח אליהו לעתיד יתגלה שם ה' בעולם על ידי תחיית המתים בדרך שראשי נמלא טל.  אות 

ה"א שכינתא בגלותא.  שלימו דילה וחיים דילה איהו טל.  ואות ה"א איהי שכינתא דלא מחושבן טל. פירוש:  משה 

ינו, דת איסלם, דת נוצרות יצרפו ביחד לעשות טל בדרך תחיית המתים.  עם ישראל נשארו נפרדים שכינתא רב

בגלותא.  לאור אמא לעם ישראל אין גאולה שכינתא בגלותא רק לאור אבא על ידי תחיית המתים אבל לעתיד אור 

ה"א אחרונה לא יהיה לך אלקים  אבא ואור אמא יתחברו בדרך הלוחות ראשונות יוד ה"א ואו אנכי ה' אלקיך,

 אחרים על פני.

הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר אנחנו בסוף לגלות. הנה הנה משיח בא )כבר בא(. אנחנו רוצים משיח עכשיו. הכל 

 כדי  לחבר ולייחד את אות ה"א אחרונה שכינה בגלותא להאותיות יוד הא ואו ולמשה רבינו רעיא מהימנא.  

בגלות אבל אנחנו גם בגאולה.אנחנו עם ישראל עדיין   

 

 חובת היחיד חובת הציבור
עם ישראל יש חובת הציבור.   ה' בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.  כל יהודי יש העול של חובת הציבור 

חובת עם ישראל שקבלנו את התורה בהר סיני.  יש חלוקי דעות על מה נקרא חובת ציבור היום.  כל אחד בישראל 

חת בחשבון שלו חובת הציבור חובת עם ישראל.  חובת הציבור בארץ ישראל ליהודי אפשר להיות אחרת צריך לק

 מחובת בציבור באמריקה ובמדינה אחרת שיש הדין של דינה של מלכות דינה.  

יש גם כן חובת היחיד.  חלק של החלק של חובת היחיד חובת הציבור.  חובת היחיד תובעים מכל אחד לעשות 

שפט.  בשמים יש משפט על כל אחד בישראל כחלק של עם ישראל ובדרך שהוא עומד לפני ה' לבד כיחיד. אמת ומ

 חובת הגבר אחרת מחובת אשה בעניינים רוחניים. 
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כל אחד חיוב לדרוש בחיים שלו את האמת לעשות אמת ומשפט.  החיוב על הציבור שונה מהחיוב של היחיד.  

לשקר ופעמים מותר להרג במלחמה משא"כ היחיד.  היחיד פעמים חייבים על הציבור שנקרא מלכות פעמים מותר 

עברה של הרבים שעשו לא בדרך אמת ומשפט.  יש שרוצים להגיד שהתורה נותנת לו רשות לעשות דברים אפילו 

 יש אפשרות שיש לו טעות והמעשים בשם התורה בשם הציבור הם עברות על תורת אמת.  

לך המשיח שבזמן עשרת ימי תשובה חובת הציבור וחובת היחיד וחובת היחיד וחובת על זה אמר הרבי מחב"ד מ

הציבור שווים.  בקשר לתשובה חובת יחיד ורבים הם שווים כולם מחוייבים באמת ומשפט.  יש פעמים שהציבור 

ת להגיע אינם יוכלים להגיע לאמת ומשפט רק בזמן שכולם כל יחיד הוא בדרגה של אמת.  אבל היחיד יש אפשרו

לאמת על ידי מסירות נפש.  על חובת היחיד וציבור יהודים מהציבור זרקו רבינו הזקן בבית אסורים.  על חובת 

היחיד וציבור הוא לא היה אפשר שלא להפיץ פנימיות התורה. יש חילוקי דעות על הובות היחיד וציבור הגורם 

 מחלוקת. 

שות לשנות את התורה. זה חובת הציבור חובת המלכות.  כתוב שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ואסור ואין ר

חובת היחיד קובעת פעמים לשנות את התורה.  מחובת היחיד משה רבינו שבר את הלוחות הראשונות.  במקום 

הלוחות ראשונות ה' נתן הלוחות שניות התורה שחובת הציבור היה לפני חובת היחיד בחשיבות.  אף על פי כן 

ות את אור הגנוז כנגד תורת הציבור תורה שבעל פה שכתוב הנסתרות לה' ונגלות לנו. היחיד היה חיוב לגל

בלוחות שניות חובת הציבור היה יותר חשוב מחובת היחיד והיה אזהרות של זקן ממרא ונביא שקר.  להיחיד 

   העיקר אמת ומשפט והציבור העיקר קיום המלכות.  היחיד בקבלה נקרא ז"א. הציבור נקראים מלכות.

על ידי הזוהר נודע החשיבות של היחיד הצדיק האמת.  לפני התגלות הזוהר החשיבות היה המלכות לבנות הבית 

המקדש ולהקים את מלכות תורה שבעל פה.  הזוהר אמר בית המקדש יבוא מן השמים.  מחכים כל יום שיתגלה 

לביאת משיח לבנות הבית המקדש, רבי שמעון בר יוחאי המחבר של הזוהר בגוף גשמי.  העם והמלכות מחכים 

מקבץ נדחי עם ישראל ומשיח עוד לא הגיע אפילו החשך באור המלכות יותר חשכי יותר קשה כל יום.  אבל באור 

ל, הבעל שם טוב, ועוד צדיקים צדיקי אמת.  כתוב ”של היחיד באור של הזוהר באור של ז"א כבר הגיע האריז

ים ומקבלים תורה מאליהו הנביא.  יש גאולה בכל דור.ל בכל דור יש צדיקים קשור”בספרי אריז  

 למלכות יש רשות לשקר ולא רבי שמעון בר יוחאי והרבי מחב"ד מלך המשיח.

בזמן הבית המקדש הדין היה תורה לא שבשמים היא תורה של מלכות שנמצאת בארץ ישראל.  אחרי החורבן בית 

פילו יותר אחרי התגלות הזוהר. היום יש התורה של המקדש לא היה אפשרות להגיד שהתורה לא בשמים היא א

ביחד בדרך רצוא ושוב כמו שהיה בלוחות ראשונות. רק לא בשמים ותורה של הציבור מלכות בשמים היחיד ז"א 

 נשאר לקבל משיח הצדיק האמת בכל דור ולחכה שהבית המקדש יבוא מן השמים.

   

 

 ראש השנה באומן מכתב לאדמו"ר מהאלמין שליטא
 בוד הרב שליטא,לכ

אבל יש סתירה לצוה של הרב יהודה החסיד  כנגד נסיעה לאומן ואנחנו אחרי ראש השנה. שלך שמעתי הדרשות 
אמרתי דרשה קצרה בשבת תשובה במירון אחרי  שאנחנו עוברים הקבר של יהודה בר עלוי בנסיעה מצפת למירון. 

הדרשה: אנחנו צריכים לעשות  של רבי שמעון.  תפילת שחרית ובסעודת שלישי של הרב נפתלי פרידמן בציון
  גם כן אמרתי: שיזכה לראות את הנשמה של רבי שמעון בגוף גשמי.  תשובה כל אחד במדרגתו. 

לוי של יהמקום של התורה המקום של הצדיק הדור שיש ג . 770העיקר תורה לא בשמים היא לא בקברים ולא ב
רבי נחמן היה מודה לזה. אבל שמים וארץ שהם רעיא מהימנא  רעיא מהימנא ואליהו הנביא. כל הספרים של

דברה אואליהו הנביא וכל הצדיקים אמיתיים הקיצו ורננו שוכני עפר הם העדים המקיימים לעד האזינו השמים ו
ותשמע הארץ אמרי פי. הזוהר הספר של הגאולה המחבר שמים וארץ כמו הפסוק הראשון בתורה: 

של כל הזוהר עד סופו: מיד קם רעיא מהימנא ואבהן קדישין עמה, עד כאן רזה  פתח אליהו היסוד בראשית. 
 דיחודה.

 גמר חתימה טובה
 

 דוד וקסלמן
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 עד כאן המכתב

 
להוסיף על מה שכתבתי הנ"ל היום העיקר והגאולה שמקבלים תורה מהצדיק הדור שיש הנשמה של רבי שמעון 

כן כל הצדיקים יש להם לסיים את העבודה בעולם הזה כמו  בגוף גשמי.  משה רבינו חי מאה ועשרים שנה.  גם
משה רבינו בפרשת "האזינו".  הברכה שלהם "בזאת הברכה." היסוד של התורה בכל דור והעדות לכל דור 

הצדיקים אחרי הסתלקותם שחיים לנצח והספרים שלהם. שמים וארץ קיימים לנצח. ה' ימלוך לעולם ועד.  הזוהר 
 של עם ישראל.   תורה חדשה מאתי תצאשל אמת והקדוש סוף חתימתו 

 

 התכלית החיים
בהר סיני התחדש תכלית החיים חדשה להיות יהודי ולשמור על היחוס של בני אברהם בני יצחק ובני יעקב.  

בשביל התכלית הזה ה' נתן למשה רבינו תורה שבעל פה.  על תורה שבעל פה כתוב בפרקי אבות, "משה קיבל 

מסרה ליהושוע, יהושוע לזקנים וכו."  תורה שבעל פה היה התורה של עם ישראל בזמן הבית התורה מסיני ו

 המקדש ויהודים היום אפילו אחרי יותר מאלפים שנה שומרים את המסורת הזאת.

לפני הר סיני הקשר לה' היה על ידי אדם הראשון וגן עדן.  לא היה חילוק בין יהודי ולא יהודי. העולם ירד ברוחניות 

עד המבול.  אחרי המבול העולם התחיל מחדש.  אברהם אבינו נולד.  יצחק אבינו נולד. יעקב אבינו נולד.  שבעים 

נפשות היו במשפחה של יעקב אבינו שהם ירדו למצרים.  ביציאת מצרים הם יצאו מארץ מצרים ששים ריבוא 

 יהודים. 

ת.  הם נכנסו בארץ ישראל אחרי ארבעים שנה עם ישראל שיצאו ממצרים קבלו את התורה בהר סיני תרי"ג מצו

 במדבר.  הם כבשו את הארץ ועשו מלכות ה' ובנו את הבית המקדש בדרך תורה שבעל פה תורה ממשה מסיני.

 היום יש שני תורות. יש התורה שנתנה לאדם הראשון בגן עדן.  יש התורה שנתנה למשה בהר סיני.  

היחוס של עם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב וקיום המלכות בנים התכלית של התורה שנתנה למשה בהר סיני 

 ובני בנים עוסקים בתורה ומצות ועושים דירה לה' יתברך בעולם הזה בארץ ישראל.  

 התכלית של התורה שניתנה לאדם הראשון בגן עדן בשביל חיים טובים ושלום כל בני אדם הם בני אדם וחוה.

קשרים לה'.  כנגד השני תורות היה שני לוחות הברית. הראשון שבר משה רבינו השני תורות קיימים היום הם שני 

אחרי חטא העגל.  הלוחות שניות נתנו לעם ישראל לבד תורה שבעל פה.  יש אומרים שהשני תורות הם תורה 

 שבכתב ותורה שבעל פה אבל זה לא בדיוק שבתורה שבכתב יש גם כן תורה שבעל פה.  

ן הבית המקדש היתה בדרך תורה שבעל פה.  הרבי אמר ללמוד הלכות רמב"ם הלכות המלכות של ישראל בזמ

תורה שבעל פה.  במדינת ישראל בזמן הבית המקדש היה רק תורה אחת תורה שבעל פה.  התורה של אדם 

 הראשון בגן עדן היה נקרא אור הגנוז והיה אסור להתגלות.  תורה שבעל פה יוצרת הבדל בין יהודי וגוי.

י החורבן בית המקדש הראשון התגלה אור הגנוז התורה של אדם בגן עדן על ידי כת משיחסים של ישוע אחר

הנוצרי והם לא היו מקבלת על ידי סנהדרין.  הם הרחיקו אותם והם עשו דת נוצרות דת נפרדת מיהדות.  דת 

אן.  הקור תורה חדשה מאתי תצאאיסלם התפתח אחר כך על ידי מוחמד שמאמנים בה' אחד ו  

ביהדות ואיסלם העיקר התורה. ביהדות תורה שבעל פה נקרא תורת משה.  באיסלם תורה של מוחמד.  שניהם 

מאמנים בה' אחד.  בנוצרות העיקר תפלה לה' בדרך ישוע המשיח והם עושים פסל שלו וקוראים לו אלקים. נוצרים 

 קבלו תורה שבכתב והוסיפו עליו חלק חדשה.

החידוש של הזוהר שכנגד השני תורות יש שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  משיח בן יוסף פותח את 

 השער לתורה של אדם בגן עדן.  משיח בן דוד הקשר לתורה של ישראל.  השני משיחין חיים לנצח. 
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ן מקום לחזור לזמן של הבית תורת אמת יש שני תורות.  אחרי התורה של אדם בגן עדן פתח אל ידי נוצרות כבר אי

המקדש שהיה רק תורה אחד בלבד תורה שבעל פה יהודים בשליטת העולם.  גם כן המוסלמים בנו את המסגד 

 על הר הבית מתנוגד שהיהודים יחזור לציון של פעם. 

ת העצה של הזוהר והעיקר של הזוהר שלום אמיתי. הבית המקדש יבוא מן השמים בלי מלחמות.  בזוהר מתחבר

 השני דעות תורה של אדם בגן עדן תורה שבכתב ותורה שבעל פה.   

תורה שבעל פה התורה של עם ישראל בזמן הבית המקדש.  ממשלת התורה היה שופטים ושוטרים כמו שכתוב 

בתורה, שופטים ושוטרים תתן לך.  היה גם כן צבא שהלך למלחמה בשביל המלכות ישראל.  בן עשרים שנה גיוס 

ל.  לצבא ישרא  

כל מדינה בעולם בדרך התורה יש רשות ללכת למלחמה בשביל קיום המדינה ולשמור על עמיהם.  אין רשות ליחיד 

להרג את השני אבל יש רשות למדינה לגייס חיילים ויש לחיילים רשות להרג במלחמה.  גם כן לפי התורה יש 

 ארבעה מיתות בית דין בעברות בין אדם לחברו ובין אדם למקום.

ורה של ישראל מיוחדת שנתנה על ידי נביא האמת.  עם ישראל קבלו את התורה בקבלת עול ואמרו, "נעשה."  הת

כתוב בתורת משה אין לנו רשות לשנות את התורה להוסיף ולפחות מהמצות אפילו להוסיף אות אחת בתורה 

שפטים של הממשלה.  שבכתב.  בתורה שלנו יש דת משה וישראל קשר למלכות וממשלה.  התורה החוקים ומ

הממשלה נקרא ממשלה של התורת ה' ושל העם של התורה עם הנבחר.  התורה של ישראל נתנה בשביל עם 

ישראל לעשות דירה בתחתונים לה' בארץ ישראל ולקיום העם אפילו בגלות.  עם ישראל נתנו מחצית השקל למשה 

חצי הנפש של אדם הראשון הם נתנו בשביל .  430,  נפש מספר 430רבינו כדי לעשות קרבנות.  שקל מספר 

 העם.  החצי השני היה קרבן בשביל המלכות.

יש יהודים שצריכים נפש שלמה בריאות שלמות בגוף ונפש. להם הזוהר נתן להם עצה לקבל השני משיחין של 

גוף של תורה שבעל פה ושל תורה שבכתב.  על ידי זה יש להם נפש ובריאות שלמים.  תורה שבעל פה בשביל ה

 עם ישראל.  הזוהר ותורה שבכתב בשביל הנפש של עם ישראל קשור לאדם בגן עדן.

יהודים חרדים שיש תורה אחד תורה שבעל פה שולחן ערוך אחד והולכים בדרך מהדרין מן המהדרין.  יש יהודים 

ני הילדים שיש שני תורות הם יותר שמח מהם שיש תורה אחד בדעה אחד תורה שבעל פה בלבד.  אבל בצד ש

הולכים בדרך פחות צניעות והם לא כל כך מקפידים בהלכה.  שניהם דתיים בדרכים אחרות בעזרת ה' חיים 

 בשלום. 

 לכסות אור הגנוז מ"ה על ידי "בן של בן"
נשמתן של ישראל.  משה רבינו קיבל את הלוחות ראשונות ושבר אותם  הבהר סיני קבלנו את העשרת דברות פרח

העגל הזהב.  קבלנו לוחות שניות אבל לא על הדרגה של הלוחות ראשונות. עשינו את מלכות ה' שהוא ראה את כ

 בארץ ישראל על ידי יהושוע בדרך הלוחות שניות תורה שבעל פה.

ה מ"ה שבמ"ה.  הלוחות הראשונות היה ב"ן שבמ"ה שבמ"ה.  תהתגלות את העשרת הדברות בהר סיני הי

מ"ה האור של מ"ה אור גנוז תחת ב"ן של ב"ן.הלוחות שניות היה ב"ן שב"ן של   

פירוש: יש מ"ה וב"ן זכר ונקבה רוחניות. מ"ה הדרגה של דעת עליון אספקלריא המאירה וב"ן הדרגה של דעת 

תחתון אספקלריא שאינם מאירה.  מ"ה אור כללי "אנכי" וב"ן הפרט.  מ"ה כנגד החסדים וב"ן הגבורות.  מ"ה וב"ן 

יותר של ס"ג וע"ב ואור אין סוף.  הגלוי של מ"ה גלוי של אחד אור אחד. הגלוי של  ותות גבוהשניהם גילוים של דרג

ב"ן מחולק בתרי"ג ופרטי פרטים.  מ"ה כנגד אדם צלם אלקים וב"ן כנגד דמות.  אין אור של ב"ן רק שמקבלים על 

 ידי מ"ה.  הלוחות שניות היה ב"ן של ב"ן של מ"ה.  

ך של בן ב"ן יראה ומ"ה אהבה.  בלוחות שניות הדרך של מלכות תורה שבעל פה אור ב"ן הדרך של עבד מ"ה הדר

בתורה שבעל פה. לפי רש"ש בתורה  הגנוז אור של מ"ה היה מכוסה תחת ב"ן של ב"ן.  היה חרם על אור הגנוז

רי פרצופים חסר הפרצוף של עתיק שהיה על הלוחות ראשונות. שחד עאשבעל פה יש   
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נחנו מ"ה.  משה רבינו הוא הבחינה של מ"ה ביציאת והתגלות של מ"ה כתוב על משה רבינו יציאת מצרים היה 

מצרים.   העיקר יציאת מצרים היה שושנה בין קוצים יציאת עם ישראל מארץ מצרים ב"ן שבמ"ה. בהר סיני היה 

ה ב"ן שבמ"ה של עוד דרגה של גאולה קבלת עתיק שער נון לכל אחד בישראל מ"ה שבמ"ה.  הלוחות ראשונות הי

מ"ה. בחטא העגל ירדנו לב"ן של ב"ן של מ"ה.  היה חרם על אור הגנוז על מ"ה. דור המדבר לא נכנסו בארץ 

ב"ן שבמ"ה.   וישראל. דור המדבר הי  

ן יש דעה אחד ב"ן של מ"ה בלבד.  הדעה של מ"ה מכוסה ”במ"ה יש שני דעות מ"ה של מ"ה  וב"ן של מ"ה.  ב

במ"ה יש קשר ישר להקדוש ב"ה ולעולם העליון בדרך של נבואה.  ב"ן יש קשר לנבואה בדרך   בב"ן ובב"ן שבב"ן. 

 מלכות תורה שבעל פה קשור לתורה שבכתב ז"א ולהזוהר.  

ה התגלות מ"ה שבב"ן.  על ידי התורה ה' עשה עם ישראל גוי קדוש גוי אחד בארץ.  קבלת תיציאת מצרים הי

ידעו את ה' בדרגה של מ"ה.  אחרי חטא העגל חזרו עם ישראל להיות ב"ן של  התורה יצאו עם ישראל מב"ן כולם

נחנו מ"ה. תורה שבכתב יש שני וב"ן של מ"ה.  תורה שבעל פה התורה של ב"ן של ב"ן של מ"ה של משה רבינו 

 אורות נעשה ונשמע מ"ה וב"ן.

.  עם ישראל למדו תורה שבעל ה התגלות אור הגנוז רק בקודש קדשים של הבית המקדשתבזמן הבית המקדש הי

פה ב"ן של ב"ן של מ"ה. מ"ה נקרא תורה שבכתב ז"א ב"ן נקרא תורה שבעל פה מלכות.  החורבן בית המקדש 

היה שלא היה עוד כלים לקבל מ"ה בדרך ב"ן והשכינה הלך בגלות.  הב"ן ומ"ה נתקו.  מזמן הזה התגלה מ"ה 

מוחמד. גם כן הרומנים עשו ב"ן למ"ה החדש נוצרות ב"ן שב"ן של מ"ה הנוצרי.  וב"ן חדש על ידי  עחדש על ידי ישו

. איסלם ב"ן החדש של ב"ן הישן שהם אמרו התורה השתנה. בהלכה החדש שנקרא עבודה זרה  

בדרך ארבע אמות של הלכה בגלות בדרך של ב"ן של ב"ן.  היה חרם על אור הגנוז החלק של  ועם ישראל המשיכ

דש שני.  בטלו נבואה.  אליהו הנביא גילה את ב"ן של מ"ה שהוא עלה בשמים האור מ"ה כמו בזמן הבית המק

 גדול שהיה מזמן של מתן תורה מ"ה של ב"ן של מ"ה הישן.  משיח בן דוד הוא גם יתגלה האור של ב"ן של מ"ה.  

קדש משה רבינו לפני חטא העגל היה צריך להיות מ"ה החדש שיתגלה בארץ ישראל אחרי החורבן בית המ

 גלותטל את האור של מ"ה תחת ב"ן של ב"ן ולא היה למשה רבינו אפשרות ליהראשון.  אבל החטא העגל כבר ב

 המ"ה החדש. אליהו היה הב"ן של מ"ה החדש. מ"ה האור של תחיית המתים. 

והנוצרות לקח את האור הגנוז בכלים של תהו.  גם כן מוחמד עשה ב"ן חדש  עהמ"ה החדש התגלת דרך ישו

ולם דת איסלם.  יש עדיין למשה רבינו לקום בתחיית המתים להתגלה ב"ן של מ"ה החדש ולהתחבר למוחמד בע

ב"ן החדש שניהם תסובב מ"ה החדש.  משה רבינו האור של הר סיני מ"ה הישן ירד לב"ן אחרי החטא העגל עבד 

מ"ה החדש לאור של ב"ן של מ"ה  ה' במקום בן.  הוא נמצא בין שני אורות של מ"ה וב"ן החדש.  הוא גם כן מחבר

 האור של אליהו הנביא האור של דוד מלך ישראל חי וקים משיח בן דוד.  

האור של לעתיד לבוא של טל אורות כמבואר בתיקוני זוהר בסוף פתח אליהו.  משיח בן דוד את כולם ביחד עושים 

מהאור של הר סיני אור מ"ה הישן ולא השלש ראשונות של אור חדש יוד הא ואו והוא ה"א אחרונה שכינה בגלות.  

עיא מהימנא שהוא האור הישן ב"ן של ב"ן של מ"ה לא יוכלים להתחבר להאור החדש רק על ידי משה רבינו ר

 מחבר מ"ה החדש ומ"ה הישן לתכלית השלמה של מלאה הארץ דעה את ה'. 

התורה לא תהיה מוחלפת.  אבל מזמן החורבן בית המקדש התגלה מ"ה וב"ן חדש.  המ"ה וב"ן הישן נשארים 

רת. למעלה להיות ראש משביר בדרך יוסף הצדיק בחג שמיני עצ הבמקום ה"א אחרונה אבל המ"ה הישן עול

חבר לעולם אצילות לבנות את הבית התמשיח בן דוד ה"א אחרונה יש עליה למעלה משלש אותיות יוד הא ואו ל

לוי של עולם של ע"ב עולם אצילות.   יהמקדש שירד מן השמים. הזוהר האור של ס"ג יחוד מ"ה וב"ן וג  

 הרבי מלך המשיח היום בעולם אצילות בונים הבית המקדש השלישי. 

 



196 
 

נפשקורבן ה  
בנפש יש חמשה מדרגות נפש רוח נשמה חיה ויחידה.  התגלות התורה בהר סיני היה התגלות נפש שלמה כל 

חמשת דרגות של נפש.  התורה נתנה ביום חמשים כנגד הדרגה החמישי עתיק שער נון יחידה הנפש.  ביציאת 

דור המדבר נקרא דור דעה שקבלו   מצרים גילה אור של גאולה אור עתיק שסיימו בקבלת התורה בהר סיני "אנכי".

 את התורה שער נון.  לדור המדבר היה להם נפש שלמה כולם היו נביאים שקשורים להקדש ברוך בדרך נבואה.  

אחרי חטא העגל משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות שהיה נפש שלמה לכל אחד בישראל.  בלוחות שניות היה 

.  הלוחות שניות היה קורבן 430נפש מספר  430ית השקל.  שקל מספר רק חצי נפש כולם נתנו למשכן והעם מחצ

 לנפש של דור המדבר והם לא נכנסו בארץ ישראל רק הילדים שלהם.  

לעם ישראל בדרך הלוחות שניות חסר החלקים של הנפש שהיה בדור המדבר שהם בחרו בעצמם להיות עם נפרד 

שניות החשיבות יש לעם ציוני וכולם שנכנסו לארץ ישראל נתן מהעולם בשליטת עולם הזה מדינת ציון.  בלוחות 

נפשם בשביל עם ציוני.  בן עשרים יצאו בצבא.  כל העם נתן נפשם בשביל האור השכינה בבית המקדש.  כל איש 

ש ב"ה ונתן כופר נפשו לעשות עם להקדוש ב"ה ולא היה נפש שלמה להעם חוץ מהמלך והיכלו.  הכבוד נתנו להקד

רך קורבנות בבית המקדש.  בלבד בד  

הדרך של הלוחות שניות הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  בדרך תורה שבעל פה נהיו היהודים עם של ה' 

הבורא עולם בדרך קורבן הנפש.  ה' לקחו מהנפש של דור המדבר את הבחירה כדי לעשות עם יהודי בדרך תורה 

פה בלי בחירה חופשית. האבות שלנו אחרי מתן תורה שבעל פה. עם ישראל מקיימים היום בדרך תורה שבעל 

עשו את העגל הזהב אהרן הכהן עמהם מסיבות השפעות הערב רב.  הם בחרו לתת קורבן נפשם בשביל עם ציוני.  

אבל בתורה זה נקרא חטא העגל ירידה מהרוחניות של דור המדבר שכולם היה נביאים.  בזמן הבית המקדש שני 

העם מתקיימים על ארבע אמות של הלכה. בדרך של תורה שבעל פה כתוב, תלמיד חכם  כבר לא היו נביאים. 

עדיף מנביא בהתנדבות לציון.  התורה של עם ישראל לא מבקשת מדרגות של נבואה אפילו בזמן הבית מקדש 

 היה חרם על אור הגנוז הקורבן של חצי נפש.  

די הנפש של יהודי מוגבלת.  האבות שלכם נתנו למשכן חצי עם שיש לו דת יהודי ולפי התורה של יהוליהודי נולדת 

 שקל חצי מהנפש שלהם בשביל לעשות עם יהודי ולבנות הבית המקדש. 

רוב יהודים היום לא יוכלים ולא רוצים לקבל את דרישות התורה לחזור למדינת ציון בזמן הבית המקדש.  הם 

יום נקרא גלות השכינה ולא נקרא יציאה הישראל  הרמב"ם מדינתלפי .  שיש היום מדינה חופשיתאוהבים ה

משעיבוד מלכויות.  יש יהודים מקבלים מסורת התורה והמצות מצד אהבת ישראל.  הם לא רוצים לחזור להדרך 

ולא חצי שיש בחופשיות התורה שהיה בזמן הבית המקדש אבל הם שמחים להיות יהודים. הם רוצים נפש שלמה 

   .שמחה וחיים של אושר ולא רק שמחה במצות .  חשוב להםבלי בחירה נפש

היו בהיסטוריה תנועות כדי להחזיר לעם ישראל החצי נפש שנאבדו בחטא העגל. המתנגדים קראו את הבעל שם 

טוב כופר אפילו שהוא היה צדיק גדול שומר תורה ומצות.  הבעל שם רצה להחזיר לעם ישראל החצי נפש שהם 

מרו הכוונות של הבעל שם טוב היו טובים אבל באור של תורה שבעל פה הדרך אבדו בחטא העגל.  המתנגדים א

של בעל שם טוב נקרא כפירה.  גם כן הזוהר הקדוש והמחבר של הזוהר עשה חידוש כדי לחזור את עם ישראל 

 לנפש שלמה.

בדרך של  האריז"ל למד את הזוהר וקיבל את הכוונות של הזוהר ברצון אבל הוא בעצמו למד את התורה הקבלה

תורת חצי נפש בלי בחירה.  על זה חלקו החסידים על שיטת הקבלה של האריז"ל.  כתוב התורה לא יהיה 

מוחלפת.  האריז"ל הוסיפו קבלה להתורה בלי לשנות את התורה רק הוא הוסיפו כמה מנהגים וכוונות לפי סוד 

חבר מ"ה וב"ן שני אורות רוחניות אור אבל הוא עשה את זה ביסוד הזוהר שכן הלך בדרך חדשה. הסוד הזוהר ל

אמא תורה שבעל פה ואור אבא הדעה של דור המדבר.  האריז"ל גם למד אור אבא כנגד לאה ואור אמא כנגד 

 רחל.  

כדי לחבר דעה של רחל והדעה של לאה צריכים לעשות שינויים ברחל ולהכניס ברחל אורות של לאה.  אורות של 

שב אור הגנוז.  באלף שנה ויותר שהיה חרם על אור הגנוז החכמים עשו סייגים לאה בזמן הבית המקדש היה נח

כנגד להכניס אור הגנוז אור של לאה בתוך קהל ישראל.  הזוהר הדרך הנכונה להכניס אורות של לאה מתוך אורות 
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ם תהיה  ל תמי”של רחל. אע"פ כן הרבנים לא רוצים לשנות יהדות ועדיף להם להשאר בדרך של הקבלה של אריז

 עם ה' אלקיך.  

הלומדים אריז"ל בלי רמ"ק שעשה פירוש על זוהר כפשוטו עדיין נשאר תורה שבעל פה חצי נפש בלי התיקון של 

הזוהר.  יש שחושבים שבדרך לימוד הרש"ש יביא את הגאולה זה לא הדרך של הזוהר גאולה ברחמים בלי 

ם לתורה שבעל פה נפש שלמה אורות של אבא אורות סיגופים ומלחמה.  החידוש של הזוהר שיש להוסיף רחמי

של עתיק בלשון של הזוהר שני תורות מחוברים דין ודין דין ורחמים.  יש שעזבו את הרעיון של הזוהר ועשו בדרך 

אריז"ל לבד בלי הזוהר ובלי רמ"ק.  הם נכנסים בשבירת הכלים ולא יוצאים לגאולה הדרך של בירורים ולא הדרך 

 של יחודים.  

ל ועזבו ”לא רק המקובלים שקבלו הדרך של אריז"ל עזבו הדרך של הזוהר.  יש גם כן חסידים שהלכו בדרך אריז

הדרך של בעל שם טוב.  אפילו רבינו הזקן בהרבה מקומות מקבלים עדיפות לחזר לדרך הישן של חצי נפש 

מללכת לכתחילה אריבער לגאולה.  בדרך אחד הוא היה תוקף הם שלומדים רק פשט כמו שעשה אריז"ל בכוון שני 

העיקר של הזוהר. בהקדמה לשער  לקח עדיפות של לבנות הבית המקדש לפני לקיים מלאה הארץ דעה את ה'

יחוד האמונה האלטר רבי אמר על השני יחודים שמע ישראל יחוד עליונה וברוך שם יחוד תחתונה.  אבל בספר 

עצמו אין לו דרך ליחד שניהם.  הוא היה תוקף בליקוטי תורה הם שחושבים על חיים של משפחה ראשונה במקום 

קדש.  באמת חיים של משפחה דעתי בדרך התורה היה החשיבות של לחשוב על ציון במשפט תפדה בנין בית המ

בנין בית מקדש שניהם ברחל עקרת הבית.  החשיבות של הקבלה של מעשה בראשית שחידשו אריז"ל טפל 

למעשה המצות בדרך של תורה שבעל פה.  המתנגדים אמרו למה צריכים הקבלה כלל? למה צריכים לדעת 

ב הלך להביא את הגאולה של מלאה הארץ דעת את ה' בדרך יפוצו מעינותך חוצה מגילגול נשמות?  הבעל שם טו

הבית המקדש יבוא מן השמים כאמרו הזוהר מקדש ה' כוננו ידיך.  בזוהר יש שני גאולות הגאולה של מלאה הארץ 

 דעה את ה', הגאולה של בנין בית המקדש שכינה בתחתונים חצי נפש ונפש שלמה.  

צי נפש לנפש שלמה כי בשמחה תצאו.  ויש גאולה של יראת שמים. הפחד של אריז"ל וגם יש גאולה לעלות מח

החכמים שהלכו ברש"ש כדי להגיע לצאת מחצי נפש לנפש שלמה צריכים מ"ה חדשה והם לא רוצים להודות כמו 

במקום תורה שבעל פה. הרמב"ם בעצמו לא  תורה חדשה מאתי תצאו תורה חדשה מאתי תצאהנביאים על 

קבלים כל שינוי לתורה בעל פה וגם לא מקבלים דרכים אחרים של נביאים אחרי החורבן בית המקדש.  הוא רוצה מ

להגיד התורה שלנו הדרך יחידי של ה' לכל בני אדם.  אין לו חשיבות לתקן את החטא העגל ושבירת לוחות 

ת המכפלה יותר מילדיו אברהם ראשונות לפני קבלת הלוחות שניות.  אין חשיבות לאדם הראשון שנקבר במער

יצחק ויעקב.  רמב"ם לא כותבת על תחיית המתים לפני סוף העולם אפילו במדרש כתוב היה תחיית המתים בהר 

 סיני.  בתורה שבעל פה אסור לגלות אור הגנוז שנקרא תחיית המתים של צדיקים על ידי אליהו הנביא. 

ים לפני קץ משיח.  יש שני משיחין בזוהר בדרך תחיית הרבי מחב"ד הוסיף אמונה בתחיית המתים של צדיק

המתים ובדרך של אליהו הנביא והדרך להגיע לנפש שלמה כולל חצי נפש בתורה שבעל פה.  אריז"ל הכניסו דרך 

ל לא היה חידוש זה כבר היה ידוע ”חדשה בקבלה נדרש מהזוהר אבל אחרת מהזוהר.  אבל החידוש של אריז

ה של מעשה בראשית.  הדעה של תורה שבעל פה שאין גאולה אחרת ובזמן שישראל בזמן בית הראשון הקבל

עושים תשובה מיד נגאלין.  זה הגאולה של האריז"ל והגאולה של הבעל תניא בשם הרמב"ם.  עם ישראל החופשי 

 לא רוצים לחזור לחצי נפש כמו בזמן הבית המקדש.  הם רוצים העצה של הזוהר והבעל שם טוב או להשאיר

בדרך חילוני.  בדרך תורה שבעל פה ימשיכו לחיות עם ישראל ולקיים אבל גאולה לא תהיה. לא יהיה בית המקדש 

 שלישי וקיום של מלאה הארץ דעה את ה'.     

      

 שני צדדים רוחניים
בזוהר יש שני צדדים רוחניים שהם רוחניות של רחל ורוחניות של לאה. רחל היחוד בז"א מהחזה ולמטה בעיקר 

בספירת היסוד ומלכות.  לאה היחוד של ז"א שעולים למעלה לעתיק וגאולה שמחה רוחנית. גאולה ברחל בנים 

 ובנות עוסקים בתורה ומצות שלום על כל ישראל וחיים בלי מלחמות.     

הבין היחודים של רחל ולאה ברוחניות של רחל העיקר הקשר בין עם ישראל והמלכות בדרך התורה תרי"ג מצות. ל

עיקר הקיום של המלכות של תורה והדרך לחזק את המלכות על ידי מסירות נפש וקבלת עול מלכות שמים. כל 
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ל יהודים ולהרחיק ולהתרחק אחד ציך לתת נפשו לגאולה של המלכות שיבנה בית המקדש ולשמור על היחוס ש

מעריות והתבוללות באומות העולם בחוקותיהם לא תלכו.  התכלית לעשות משפחות בנם ובני בנים בדרך התורה 

והמצות ששומרים העיניים והולכים בצניעות.  הדרך של רחל עבודת ה' בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאדך.  

רוחני וגשמי הדרך של רחל בסיגופים של צדיקים ותפלה של  בעבודה של מלכות רחל לא מחפשים תענוגי גן עדן

ל.  ”כל ישראל בחרבי ובקשתי תפלה. רחל היא יראת שמים כמבואר האריז  

ל לאה היא ענוה.  הדרך של לאה להתגבר על תאוות גשמיים בדרך להוסיף תענוגי רוחניים ולא דרך ”כתוב באריז

ודה של עבדו ה' בשמחה "אם ובנים שמחה."  לאה הצד רוחני האור סיגופים.  בלאה יש גילוי של צלם אלקים והעב

רוחני כללי של ה' אחד בעולם כולם נבראו בצלם אלקים.  בלאה מסתכלים מהחזה ולמעלה בפנימיות נפשו 

 בעיניים עצומות.  ברחל מסתכלים למטה בתורה הקדושה ולמעלה בדרך תפלה.

נה על אורות של לאה.  אורות של לאה הם בעולם יצירה ובשל החרם על אור הגנוז כשכתוב בזוהר היה לאלף ש

 רחל בעולם עשיה.  יש גם כן רחל עליונה שעולים למעלה מלאה עד עולם אצילות ואור אין סוף. 

בחגים של תשרי ובסוכות העיקר אורות של לאה אפילו הלכות של סוכה ולולב ואתרוג ברחל תורה שבעל פה.  

רים כנגד השבעים אומות העולם.  בסוכות יש התגלות של וימינו תחבקני אחרי הכנה בסוכות מקריבים השבעים פ

לסוכות בראש השנה ויום כיפור של שמאלו תחת ראשי.  רחל מלכות תחתון שייכה לגבורות. המתקת הגבורות על 

 ידי לאה. רחל כנגד של אדנ"י, לאה אקיק.   

ורות הממותקים. רחל מגדלת בסוכות לרחל עליונה להיות שמיני עצרת יש יחוד של רחל ולאה וז"א חסדים וגב

 אשת חיל עטרת בעלה לז"א.  

בתורת משה יש מקום לשניהם הדרך עבודת ה' של רחל ולאה.  אבל העקרת הבית שלנו היא רחל הדרך של יחוד 

אינם בשלמות ז"א ומלכות תחתונה מצות מעשיות.  מחכים למשיח והגאולה כל יום הגאולה עוד לא הגיע, המלכות 

שצריכים תשובה.  אם ישראל יעשו תשובה מיד נגאלין.  מחכים לחזור העטרה ליושנה מלך המשיח בראשינו 

 מלכות של התורה.

בלאה יש שני משיחין קשור לדעת ה' כשכתוב ה' הוא אלקים.  בצד של לאה השני משיחין נמצאים רק חסר קבלת 

ת ברא אלקים את השמים ואת הארץ ראשי תבות "את השמים משיח.  השני משיחין כנגד שמים וארץ "בראשי

 ואת הארץ" שם אקוק שם של דעת.  

הדעת של הבורא בלאה אבל העצמות נמצאת ברחל.  הלוחות ראשונות היה בלאה כולל שני צדדים "אנכי" ולא 

פטים בל ידעום."  יהיה אלקים.  הלוחות שניות ברחל. גם כן תורה שבכתב בלאה ורחל.  תורה שבעל פה רחל "ומש

בתורה שבעל פה העיקר שמירה מעריות ומעשה המצות שמירת המלכות תחתונה רחל. על לאה כתוב "מקבץ 

 נדחי העמים."  

מזמן שקיבלו לישראל תורה שבעל פה הלוחות שניות שכתוב אסור לשנות התורה המסירות נפש לרחל אימנו 

ן רחל ולאה.  בדורות האחרונים אחרי התגלות הזוהר התחילו היסוד של קיום עם ישראל בגלות.  אין התחברות בי

להתחבר לאה ורחל.  נשארו השני דרכים שני צדדים ברוחניות ימין ושמאל אבל התחילו להתגלות דרך אמצעי של 

יחוד רחל ולאה.  התגלות הדרך אמצעי היה בזמן הבעל שם טוב. אחרי הבעל שם טוב השני צדדים התפרדו.  

משיח על ידי חסידי חב"ד בדור השביעי עשה גשר בין צד של לאה וצד של רחל.  היחוד הסתיימו התגלות מלך ה

 על ידי המסוה משה הסוד של אספקלריא המאירה בתורה.  

על יד זה יש גאולה היום בלאה אבל ברחל עדיין המצב של גלות בכיות על חורבן בית המקדש. חדוה תקוע 

בואר בזוהר הקדוש.בסטרא דא בכיה תקוע בסטרא דא כמ  

 האתרוג נצחי
אתרוג פרי מיוחד שאחרי אפילו עשר שנה ויותר לא נמוס ונרקב אבל הולכים להיות קשה כמו אבן אך תפוח ופרות 

אחרות נמסים ונרקבים עד מתפרקים כמו כל מת בקבר מאבדים הצורה שלו. על זה אומרים האתרוג יש מידה של 

 נצחיות כמו צדיקים.
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נקראים חיים."  הלולב ואתרוג ארבעה מינים כנגד שם ה' יקוק היה  םהם נצחיים "צדיקים במיתת גם כן הצדיקים

 הוה ויהיה.  מיוחד באתרוג יש גילוי של הנצחיות של הארבעה מינים.

מצוה של ולקחתם ביום ראשון מן התורה.  שאר ימים מדרבנן.  האתרוג וכל הארבעה מינים צריכים להיות 

מהודר יש כמה הלכות. מהודר בדרך כלל אתרוג שיש פיטם.  פיטם יש עוקץ ושושנה.  יש  מהודרים.  לאתרוג

אתרוגים בלי פיטם אבל הם לא המהודרים כמו אתרוג בפיטם.  העיקר של האתרוג הראש של האתרוג שחיוב 

 להיות נקי מכל פגמים.  

לפעמים הפיטם מעוד עדין ולחץ   בחרת באתרוג בפיטם מהודר.  בדקת את האתרוג לפני החג וכל היה מהודר.

 קצת אפשר לגרום הפיטם ליפול.  פעמים רק השושנה על הפיטם ניטלה.  פעמים גם העוקץ.  

כתב בשלחן ערוך הטור: נטלו פיטמתו והוא הפרח שבראשו לפי הרב יעקב בר יקר פסול אבל נשאר עוקצו כשר 

שאר פוסקים אמרים ניטל פיטם פסול בכל ענין. בכל ענין.  הרב יהודה הלוי ניטלה פיטמתו בכל ענין כשר.  

לפי עניות דעתי שאפילו ניטלו הפיטם והעוקץ אפשר להכשיר לפי שקיבלה אתרוג נצחי שבדק את האתרוג לפני 

החג וראו אתרוג מהודר.  אתרוג מהודר לעולם נשארים מהודר אחרי בדיקה.  אבל טוב לקחת אתרוג אחרת אין 

האתרוג השני אין פיטם אבל כשר יש לברך על האתרוג השני ולעשות נענועים  מקרא יוצא מפשוטו. במקום

 שניהם.

לולב ואתרוג כנגד הצדיק האמת.  יש חסידים לצדיקים שחיים שהם דומים לאתרוג ופיטם מהודר.  היום יש 

ופיטם.  חסידים לצדיקים אחרי הסתלקותם דומים לאתרוג שהיה מהודר לפני החג ונפל הפיטם ונשאר בלי עוקץ 

היום מותר לקח צדיקים אחרי הסתלקותם אחרי תחיית המתים וחיים לנצח.  גם כן הלכה באתרוג פסול לפי פשט 

 ומהודר לפי סוד. 

 נפל הפיטם לפני החג צריכים להיות שמח בחג שמחתנו התגלו הנצחיות של משיח חי וקים.

 בית  המקדש בשומרון
זוהר כתוב יבנו ירושלים בלי מלחמות בלי חומות שלא יהיו צריכים בהזוהר כתוב בית המקדש יבוא מן השמים. ב

שמירה גשמית על עיר הקודש.  משיח יבוא לעשות שלום בעולם לא רק בשביל ישראל אלא גם בשביל כל העולם 

 "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

השיטה של רמב"ם בקשר לביאת משיח :  ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו כפי 

תורה שבכתב ושבעל פה. ויכוף כל ישראל לילך בה ולהחזיק בדקה. וילחם מלחמות ה'. הרי זה בחזקת שהוא 

י.  ויחזק את העולם כולו לעבוד משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודא

 את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. 

יש סתירות בין שיטה של ביאת משיח של הזוהר ושיטה של רמב"ם השיטה שקבעו אנשי כנסת הגדולה בתפלה. 

מים מיוסד על הפסוק בתהלים, לשלמה אם ה' לא העיקר סתירה בבנין הבית המקדש.  הזוהר כתוב יבוא מן הש

יבנה בית שוא עמלו בוניו בו לא אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר.  לפי הזוהר הבית המקדש בית נצחי נבנה 

על ידי ה' יתברך ועל ידי משיח בשמים ולא על ידי בשר ודם וירד משמים לארץ. שמים זה עולם אצילות וארץ עולם 

ר הדרך של הגאולה מלמעלה למטה משמים לארץ.עשיה.  לפי הזוה  

לפי הרמב"ם שיטה של תורה שבעל פה הגאולה יבוא על ידי תשובה שכתוב אם ישראל עושים תשובה מיד נגאלין.  

של מלכות דוד יכוף את עם ישראל לתשובה והוא בעצמו יבנה את הבית  סמשיח הוא צדיק בשר ודם בייחו

כל להיות אחרי הסתלקות שאם הוא מת הוא לא יוכל להיות משיח כמו כל מלכות המקדש.  לפי רמב"ם משיח לא יו

 דוד.  

השיטה של הזוהר של שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ומשה רבינו רעיא מהימנא באמצע לא הדרך של 

בשיטה של משיח מלכות תורה שבעל פה מחכים כל יום שיבוא ובדרך כמבואר ברמב"ם הדרך שקבעו הסנהדרין.  

הזוהר גם משיח בן דוד וגם משיח בן יוסף וגם משה רבינו הם נשמות נצחיים חיים לעולם לנצח.  לפי הזוהר הגואל 

ראשון הוא הגואל אחרון משה רבינו הגואל ראשון והוא הגואל אחרון.  כתוב על משה רבינו "הנך שוכב עם אבותיך 
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מתו."  משה נקרא בתורה עבד ה'.  לפי תורה שבכתב הגואל וקם."  "וימת משה." "ומשה בן מאה ועשרים שנה ב

אחרון משה רבינו שנתגלה בזוהר בשם רעיא מהימנא אחרי תחיית המתים ובפרשת תרומה בזוהר הוא נקרא "בן" 

להקדוש ב"ה ובעל תשובה. לפי הזוהר יש התגלות שני משיחין ואין מקום לחשוב על משיח שקר ואחרי הבית 

שמים אפשר לחשוב על משיח ולא קודם.  הצדיק האמת בכל דור הוא משיח אבל אין לו המקדש יורדת מן ה

הכתרה עד הגיע הגאולה שלמה. התגלות השני משיחין למען "מלאה הארת דעה את ה'," הגאולה של בנין בית 

 המקדש בסוף האחרון ותלוי ברצון של ה' ולא הרצון שלנו.  בית המקדש יורדת מן השמים.

מפרש את הפסוק הגואל ראשון הוא הגואל אחרון בדרך אחרת מהזוהר.  הגואל ראשון הוא דוד רמב"ם הוא 

המלך.  הגואל אחרון משיח יהיה הנשמה של דוד המלך בלי קשר לתחיית המתים.  הוסיפו האריז"ל הענין של 

ון הוא דוד המלך גילגול נשמות לתת אפשרות להגיד הגילגול נשמה של דוד המלך ע"ה.  בזוהר כתוב המלך התחת

והמלך העליון הוא אדם הראשון. אדם הראשון שהוא היה חי תשע מאות ושלשים שנה נתן שבעים שנה לחיים של 

דוד המלך.  אדם הראשון שייך למלכות עליונה ודוד המלך למלכות תחתונה.  אבל הדרך של הגאולה ברמב"ם 

אתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.  יבוא על ידי מלחמה ולא הדרך של הזוהר למעלה מטבע כמי צ  

משה רבינו נתן לעם ישראל שני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  העיקר תורה שקבלו את עם ישראל 

שנכנסו בארץ ישראל תורה שבעל פה שקבלו בדרך "נעשה."  בתורה שבעל פה אור הגנוז נשאר לגלות לעתיד.  

על ידי תורה שבעל פה וסוד אור הגנוז הידוע רק על ידי בתורה שבכתב יש שני אורות תורת פשט המבואר 

הנביאים.  הקיום של עם ישראל היה על ידי ארבע אמות של הלכה עד התגלות הזוהר אלף שנה אחרי החורבן 

ל לתורת הזוהר יש שני תורות לעם ישראל תורה בכתב כנגד ”בית המקדש.  היום אחרי שהוסיפו את תורת אריז

שבעל פה כנגד מלכות כמבואר בפתח אליהו במקדמה לתיקוני זוהר "מלכות תורה שבעל פה." זעיר אנפין ותורה   

כנגד השני תורה יש שני שיטות של הגאולה בב"א השיטה של הזוהר והשיטה של הרמב"ם לפי תורה שבעל פה.  

גאולות הגאולה של על זה גם כתוב בתיקוני זוהר על הפסוק במגילת רות "על הגאולה ועל התמורה" הם כנגד שני 

 תורה שבעל פה והגאולה של סוד כי מלאה הארץ דעת ה'.  

התגלות מלך המשיח בדור השביעי של חב"ד קשור לגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' שעדיין אין לנו בית 

המקדש במקומו ולפי פשט לא הגיע למשיח ודאי.  יש אפשרות להגיד שיש הבית מקדש כבר במקומו אבל לא לכל 

ני בשר. הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר לפתוח העיניים.  הרבי גם אמר עם ישראל כבר עשו תשובה.  אבל עי

המצב של העולם וגם לפי הלכה אין מקום היום לבנות הבית המקדש בלי מלחמות.  רוב פוסקים היום אומרים 

ש בזוהר ועל ידי הנביא "לא אפילו אסור לעלות להר הבית. כתוב בשיר השירים "ומה תעירו ומה תעוררו" ומפור

בחיל ולא בכוח."   בזוהר התגלה האור למעלה מטבע אספקלריא המאירה שייכה למלכות עליונה אדם בגן עדן 

שכתוב אדם הראשון המלך העליון. באור של אספקלריא המאירה ה' בשמים מקיף על כל בשר ודם.  אין לו שם 

בדרגה של אספקלריא המאירה ה' למעלה במלכות עליונה.  עם   ידוע כמבואר בתיקוני זוהר "לית לך שם ידיע."

ישראל שקבלו התורה בדרך הלוחות שניות אחרי חטא העגל הוכתירו על ידי הקדוש ב"ה לעם של מלכות 

התחתונה בדרך האור של מלכות תורה שבל פה.  באור של אספקלריא המאירה יש הקדוש ב"ה לבד ה' ימלך 

 לעולם ועד.

יבוא מן השמים שייך למלכות עליונה ויבוא בלי מלחמות בארץ עליונה בשם ה' שנקרא שלום.  הבית המקדש ש

הבית המקדש התחתון במלכות התחתונה יבוא על ידי משיח בדרך מלחמה כמבואר ברמב"ם.  כל דור שלא נבנה 

היום בשומרון."   בית המקדש בימיו כאלו נחרב בימיו.  העצה של מלכות עליונה והזוהר "תבנה את הבית המקדש

אין זמן לחכות עוד למשיח, כל אחד יש נצוץ של משיח אנחנו עם של משיח המלך דוד בראשינו ראש בני ישראל 

 בכל דור בחזקת משיח.

על האיסור להקריב קרבנות בחוץ מירושלים הגאולה כבר התחילו שאליהו הנביא עשה מזבחות חוץ מירושלים 

היו אפשרות להביא אליהו זכר לטוב לדין תורה. אליהו הנביא בחיים היה ועלה בשמים בסערה והסנהדרין לא 

לוחם כנגד עבודה זרה.  היום המטרה שלו לעשות שלום בעולם על ידי הבית המקדש בשומרון.  שלום על ישראל 

ם ועל כל העולם. אחרי התגלות השני משיחין בדור שביעי של חב"ד הלכה כמו בזמן שופטים המשכן בשילה, בימי

 ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה.    
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אין מקום היום לחשוב על מלכות אחד ומשיח אחד רק הקדוש ב"ה הוא אחד.  ועשו לי מקדש זה מצוה בתורה 

שאפשר לקיים היום בכל מקום בעולם על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות אפילו לבנות הבית המקדש בשומרון 

ש הנצחי יבנו רק על ידי ה' וירדו מן השמים במקומו של באספקלריא המאירה. וביהודה.  אבל הבית המקד  

 עבודת ה' למטה למעלה ולמעלה למטה
רש מהזוהר שיש שני דרכים בעבודת ה' למטה למעלה ולמעלה למטה. רואים את זה ונשחסידות מבואר בדברי 

פר בארות העבודה של ןו היה חק אבינחמהאבות הקדושים.  עבודה של אברהם נקרא הר למעלה למטה.  יצ

למטה למעלה העיקר תפלה "ויצא יצחק לשוח בשדה." יעקב אבינו היה יושב אהלים עבודה למעלה למטה וגם 

רדים בו."וצב ארצה וראשו מגיע השמימה עולים ויולמטה למעלה "הסולם מ  

מאירה  האספקלריא שאינהשני העבודות ה' נקרא עבודה של אספקלריא המאירה למעלה למטה והעבודה של 

כולם שלמטה למעלה.  לשני עבודות יש גדלות.  הגדלות של אספקלריא המאירה הצדיק פרוש מאשתו ויש לו חיים 

רוחניות.  נח אחרי המבול הילדים שלו סרסו אותו והוא נכנס בעבודה של אספקלריא המאירה. משא"כ העבודה 

תיו.  הוא עשה ורוחתו מהמבול.  נח איש צדיק תמים היה בדשלו לפני המבול היה בעיקר פרו ורבו והצלת משפ

מאירה העבודה של תיבת נח תפלה.  קודם הוא  ההתיבה להציל משפחתו מהמבול העבודה של אספקלריא שאינ

עשה משפחה ובדרך התיבה הוא היה מציל את משפחתו והעולם ממות.  הוא חשב רק על משפחתו ולא על 

ה והוא לא היה עוסק עוד תזה מדברים עליו לגנאי. אחרי המבול העבודה שלו השתנהעולם ומשפחות אחרות.  על 

בפרו ורבו בענינים של משפחה ועשה ישיבות ללמד את תורה שבני אדם.  אחרי נח שם בנו לקח את העבודה של 

ם נח של אספקלריא המאירה.  "ומלכי צדק מלך שלם"  כתוב במדרש הוא שם בן נח דהוא עסקו בשם ה' שלו

את ה'.  תהדרך של אספקלריא המאירה. העיקר באספקלריא המאירה לדע  

העבודה של אברהם אבינו בהתחלה היה אחרת מהעבודה של נח ושם שהוא עסקו במלחמה העבודה של למטה 

למעלה. רק בסוף חייו שהוא עשה המילה כמבואר בשיחות של הרבי מחב"ד מלך המשיח שאברהם הגיע לעבודה 

מאירה.  דוקא זה היה נס שבזמן שהוא היה בדרגה של אספקלריא המאירה נולד לו יצחק שהוא של אספקלריא ה

באמת היה פורש מאשתו. הדרך של אברהם היה להביא אמת וצדק להעולם מלמטה למעלה עד אחרי ברית מילה 

ם הכנסת אורחי ושעבודה שלו השתנה להגלות שם ה' בדרך אספקלריא המאירה. אברהם אבינו ושרה עש

 לפרסום שם ה' בעולם. 

משה רבינו הגיע לאספקלריא המאירה בסוף חייו ופורש מאשתו.  לפני זה הוא היה עסק בפרו ורבו בבית של יתרו.  

אברהם אבינו היה עוסק בפרו ורבו אפילו לא היה לו רק ישמעאל עד שנולד לו יצחק.  היה לו גם עוד ילדים 

ש ולא אשתו.  יש הבדל. כל האבות היה קודם עוסק בפרו ורבו לו פלגאצה תמקטורה בא בימים. קטורה הי

 העבודה של אספקלריא שאינם מאירה עד שהם הגיעו לאספקלריא המאירה.  

יעקב אבינו הגיע לאספקלריא המאירה בפרשת וישלח במלחמה במלאך של עשו בנהר יבק.  כתוב בחסידות וזוהר 

.  אחרי פרשת וישלח לא נולד ליעקב אבינו עוד ילדים.  גם כן יבק גמטריא ה' אלקים שקוראים בקבלה יחוד שלם

 יצחק אבינו לא נולד לו ילדים אחרי יעקב ועשו והוא היה עסוק באספקלריא המאירה.  

אפילו שכתוב שצריכים לגרש את אשתו לפני שהולכים למלחמת בית דוד זה רק משל.  אין ענין לגרש אפילו עד 

ילדים.  אין חיוב להתחתן  תלכל יהודי העול מלכות שמים לעשות משפחה ברוכ מאה ועשרים שנה.  ביהדות יש

אשתו שיש לו כבר ילדים ממנה.  גם כן אחרי גירושין של אשתו שהיה ממנה ילדים אין התחייבות  הנפטרשאחרי 

להתחתן עוד פעם. אבל יש רשות ומצוה של פרו ורבו אפילו כל החיים עד מאה ועשרים שנה בעבודה של 

ספקלריא שאינם מאירה. ויש אפשרות וברירה לעבוד ה' באספקלריא המאירה למען התגלות שם ה' בעולם.א  

יהדות מתחילים בעבודה של אספקלריא שאינם מאירה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  השלב השני של 

' ואלקים בדרך של יעקב אספקלריא המאירה אחרי שיש לו כבר ילדים לדרוש את האמת ולעשות את היחוד של ה

 אבינו תתן אמת ליעקב העבודה של למעלה למטה.  

הזוהר כולל השני עבודות של למעלה למטה ולמטה למעלה יחודים ובירורים.  היחוד שלם כולל שתים עשרי 

אותיות של יחוד השלשה שמות של יקוק ואקיק אדנ"י.  שם אלקים כולל אקיק ואדנ"י. הדרך של אריז"ל הדרך 

קודם בכמות  וה של אספקלריא שאינם מאירה למטה למעלה לפי תורת חכם כל יום יש עוד בירורים שלא היקבל
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ואיכות.  באספקלריא המאירה יש גאולה על ידי שני משיחין.  באספקלריא שאינם מאירה מחכים כל יום למשיח 

של אספקלריא שאינם מאירה.  והגאולה. הטלית של אריז"ל שלובשים חב"ד אין בזה כתר בדרך של אריז"ל קבלה  

"בן".  העיקר בתורה שבעל פה לעשות  52הדרך של תורה שבעל פה הדרך של אספקלריא שאינם מאירה שם 

משפחה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות וקבלת עול מלכות שמים.  הענין של אספקלריא המאירה הגיע 

על אור הגנוז. אבל היום אין התחייבות לכולם להגיע ליהדות על ידי הזוהר והיה נסתר אלף שנה שהיה חרם 

שם ה'  45לאספקלריא המאירה הדרך של יעקב אבינו הדרך של אמת.  אספקלריא המאירה נקרא "מה" במספר 

באלפין שהתגלה בתיקוני זוהר בפתח אליהו.  שם ה' באלפין גם קשור לתחיית המתים.  העיקר עבודה ביהדות 

שהוא הגיע לתכלית השלמות  52מספר בהמה.  אליהו מספר  52תורה שבעל פה שם  עבודת הבירורים הדרך של

של עבודת ה' בדרך בירורים.  יש גם כן בתורה שבכתב העבודה של יחודים התגלות השכינה עליונה בדרך שם 

יש התגלות של יחוד האות אלף קשור למשה רבינו מסוה משה והתגלות משה רבינו  45ה ".  בשם מ45ה "מ

כנגד מידת יראה עבד אתכפיא  52כנגד מידת אהבת בן לה', בן  45ה "תיד בדרך רעיא מהימנא של הזוהר. מלע

 והתהפכה ביחד עבודת ה' שלמה. 

עד הדור שביעי של חב"ד לא היה אפשרות לכל אחד בישראל להגיע לקיים את השני עבודות של למעלה למטה 

של התגלות הרבי מלך המשיח  ותחודים. אחד השיחות אחרוני 45ה "בירורים ומ 52ן "ולמטה למעלה עבודת ב

שהוא אמר כבר סיימנו את בירורים כבר עשינו תשובה והתחלנו עבודת יחודים ולקיים את הבטחת מלך המשיח 

 לבעל שם טוב שכולם יעשו את היחודים שלו בביאת המשיח. 

והתגלות רעיא מהימנא על  52א במספר התגלות מלך המשיח כולל התגלות משיח בן דוד בדרך של אליהו הנבי

מספר של אות אלף קשור לאספקלריא  111ידי מסוה משה הרעיון שהתפתח בדור שביעי של חב"ד.  מסוה מספר 

 המאירה והיחוד שלם של שם ה' בשתיים עשרי אותיות כמבואר בזוהר.

משיחין משיח בן דוד הרבי  יש ביאת משיח בשלבים וביאת משיח בפעם אחת ובהיסח הדעת. אחרי התגלות השני

.  יש הצדיק האמת בכל דור הוא כולל שני שמיחין התפשטות של משה רבינו רעיא מהימנאמחב"ד ומשיח בן יוסף 

עדיין בירורים לעשות לתקן העולם במלכות ה' אבל זה היום העבודה של כל אחד בישראל וכל בני אדם ולא תלוי 

מקבלים משיח בכל דור בדרך להגאולה שלמה.. אבינו בשמים"אלא  ן"אין על מי להישע באיש אחד בלבד  

 פלגש של קדושה
כתובה ואין  לההרב יעקב עמדן ז"ל חידש הקשר הזווג של פלגש של קדושה על הרשות שנתנה בגמרא "פלגש אין 

היה גירושין."  יש רשות לזווג של פלגש בקדושה מהתנ"ך שופטים פלגש בגבעה.  אפילו בזמן המלכות פלגש  לה

 מותר למלך. בזמן המלכות אסרו את הארוסות, אבל פלגש היה עדיין מותר למלך. מה הדין של פלגש של קדושה?

אין אדם שאין בו חטא.  אפילו הצדיק הכי גדול אדם הראשון חטא באכילה מעץ הדעת.  אדם הראשון היה חיים 

ורבו.  הוא עזב את הזווג העליון של ז"א ובינה נצחיים של גן עדן ועזב את גן עדן למען זווג תחתון ובשביל פרו 

תניא התכלית ספר הבשביל הזווג התחתון של ז"א ומלכות תחתון לבנות להקדוש ב"ה דירה בתחתונים.  כתוב ב

אוה הקדוש ב"ה דירה בתחתונים.  הזווג הראשון היה כמו זווג פלגש שעדיין לא היה תבריאת העולמות היא שנ

  סדר של חופה וקידושין.

אדם הראשון היה במדרגה של אספקלריא המאירה בגן עדן לפני החטא ועל ידי החטא עץ הדעת ירד למדרגה של 

אספקלריא שאינם מאירה.  באספקלריא המאירה אין זווג במלכות תחתון רק במלכות עליון.  באספקלריא שאינם 

אחרים.  היום ביהדות אין מקום של מאירה יש זווג במלכות עליון בפרקים כמו בשבת אחרי חצות ובזמנים 

אספקלריא המאירה כולם חיובים בפרו ורבו לפי האריז"ל.  אולי בגוים יש אספקלריא המאירה שאין להם את 

שכתוב לא עשה כן לכל גוי.  מו המצוה פרו ורבו כמו יהודים שהם לא קשורים למלכות תחתון כלל כ  

להיות בדרגה  יוכלו סריס.  על ידי זה נח היה אותדים שלו עשו יין לפני שהיל הנח אחרי המבול כתוב בתורה שת

של אספקלריא המאירה בזווג עליון בלבד.  משה רבינו כתוב בזוהר פרשת אחרי מת הגיע לדרגה של אספקלריא 

ד את הנעל שלו בהסנה.  משה רבינו ונח שניהם כבר ירהוהמאירה שלא היה עוד קשר גשמיות בזווג תחתון. הוא 

ו המצוה של פרו ורבו שהיה חיוב לקיים אחרי החטא עץ הדעת שאפילו אדם הראשון עזב את גן עדן לקיים התקיימ

את המצוה בדרך זווג תחתון ואדם ידע את חוה.  יעקב אבינו לא היה לו ילדים אחרי פרשת וישלח שהוא ניצח 
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יבק ולקבל את אספקלריא  במלחמה במלאך של עשו אחיו וקיבל את השם של ישראל.  הוא היה עובר את נהר

. אברהם אבינו בזכות המילה עלה לדרגה של אספקלריא המאירה 112המאירה היחוד של ה' ואלקים מספר 

 כמבואר בשיחות של הרבי מלך המשיח וקיבל תוספת אות הא על שמו מאברם לאברהם. 

לשה מדרגות רוחניים יש בזווג רוחני יש שלשה מדרגות כמבואר בזוהר שהם מלכות, ז"א, ועתיק.  כנגד הש

ף כנגד שתיקה וקול פשוט ולפני ה' ישפוך שיחה וף כי יעטובתפלה שתיקה, קול, ודיבור.  כתוב תפלה לעני כי יעט

כנגד דיבור.  בשתיקה יש מחשבה לפני דיבור וגם כוונות התפלה.  קול כנגד הרגשות הלב וגם ניגון צעקה וקול 

כנגד פירוש המילות בתפלה וגם תפלה בלשון המדברים בו שנקרא דממה דקה כנגד תקיעה ותרועה. דיבור 

 התבודדות.

ביותר נישואין המתחייב גיטין  הבוגו הגם כן בזווג גשמי יש שלשה מדרגות וקשורים בין איש ואשה.  הדרגה חזק

הקידושין. אשת איש ממש.  נישואין אחרי מתן תורה על ידי חופה וקידושין כולל כל הלכות הסדר קידושין ועדות 

פלגש יחוד בין איש ואשה זמני ולא תופס לעולם למתחייב גיטין אבל יש בפלגש לפי ההיתר של יעקב עמדן מסגרת 

שלשה חדשים כמו השלשה חדשים האשה  ות.  בין הזווגים האשה הולכת לחבר חדש מתחייבת לחכ ההלכב

ואשה האיסור של קדשה שנקרא זנות  מתחייבת לחכה אחרי גיטין.  האשה מיועדת לאיש אחד בלבד. יש לאיש

מתי שאין בניהם אהבה נפשית רק גופנית, ולא הולכים לפי הלכה של פלגש של קדושה גם כן יש החיוב של מקוה 

ואיסור של נדה.  בפלגש מותר רק באשה מותר לו בתורה ולא באיסורי ביאה כולל גירושה אחרי נישואין.  יש 

אחרות אבל לא ביהדות הדת של מלכות ה' המתחייב פרו  ותושבועה בדת מדרגה של פרושים מאשה על ידי נדר

 ורבו.

יהדות הדת של מלכות תורה שבעל פה.  בתורה שבעל פה יש מצוה לעשות סייגים לתורה ועריות. יחוד פנויה היה 

נהדרין.  תיר של חופה וקידושין על ידי הסהאחד מהסייגים כנגד עריות.  גם כן האיסור על ארוסות ופלגשות וה

בדרך הזה קשרי פלגש היה אסור מדרבנן להתחיוב במכות מרדות.  אבל זה לא להגיד על הלחץ של הגזרות של 

יחוד פנויה ופלגש עשו לעם ישראל ואנשים פשוטים בזמן הבית המקדש ואחרי החורבן בית המקדש.  בהר סיני 

שמים הם נתנו חצי נפש למען המלכות.  הם עם ישראל קבלו עול מלכות שמים נעשה ונשמע.  בקבלת עול מלכות 

.  כדי לקיים את המצות התורה וגם מצות דרבנן היה חייבים 430תרמו חצי שקל לקרבנות שקל מספר נפש 

שוטרים ושופטים כמו בכל מדינה בעולם.  בלי השגחה על העם בדרך שוטרים שופטים ארבע מיתות בית דין 

שהיה מותר מהתורה סייגים לעריות.   םבענייניר על דברי חכמים לעבומומכות מרדות אי אפשר לשמור העם 

הגזרות של סנהדרין עדיין קיימות אבל יש בהם הדין של תורה תחיה תורה תמות.  הגזרות שעשו לעם ישראל 

.  זה גם יםגולחצים בנפש בלי השגחה של שוטרים ושופטים חוקים ומשפטים עושים בעם ישראל שנאת חינם ופל

ממזר שהיום כבר אין קהל ה' כמו פעם.  המכות המרדות שנתנו בכוח סנהדרין ובכוח שוטרים ושופטים   כן באיסור

ר מהם ולא על ידי חוקים ישמההיום לכפוף את עם ישראל לקיים הגזרות היום הם בבחירה של בני אדם ל

ר.  אפילו במסכת ומשפטים כמו פעם.  גם כן לחשוב לחזור למדינה בדרך חוקים ומשפטים של פעם אי אפש

אחרות באומות העולם  ותם לחזור השעון בחזרה שפתחו בעולם סוגים של דתיסנהדרין צ"ח, כתוב על הקשי

שור וחמור שנתקלה.  במקום השור וחמור נתנו לו סוסים עם ברשות הקדוש ב"ה ונמשל לאיש שהיה בעבודה 

לעבודה בדרך שור וחמור בלי סוסים.  גם כן לכמה דורות.  עכשיו שהוא היה נהנה מהסוסים יש אפשרות לחזור 

פתחו טכנולוגי יש אפשרות לחזור לחיים בלי הטכנולוגי של היום.  התש  

היתר פלגש היום אפילו יותר חשוב אחרי ירידות הדורות התבוללות בכל העולם שיש היום לפי תורה שבעל פה 

ו שהתחתנו בלי חופה וקידושין ועדים כשרים עגונות וממזרים בלי מספר.  היתר פלגש נותן אפשרות להגיד שאל

ברוסיא תחת שליטת אנטי דת  יםחי ולא תופס להתחייב גיטין.  אין מהם ממזרים ועגונות.  גם כן יהודים שהי

ובמקומות אחרים שהיה בלי תורה הם שלא קבלו הגירושין מהרבנות שהם קבלו מהמדינות מערכאות שהם גרו 

אבן עזר ז( –)אגרות משה  בו כתינוקות של נשבר ולא עגונותלפני עליה לארץ ישראל הם נחש  

התיר פלגש יש קשר חזק לתורת אמת ולעולם יש חלק בתורת ה'.  גם כן להם שכבר קיימו פרו ורבו ועברו גיטין 

כהלכה או ומיתת הזוג ואין להם חיוב בפרו ורבו כהלכה איך להתחייב להם להיות לבד ולחכה להתחתן בזמן שיש 

פשרות לפלגש של קדושה.  יש להם אפשרות היום לחתן באשה אחד מצא אשה מצא טוב אבל לא כל זווג להם א

מתאים לכל בן אדם ויש בין מבוגרים חילוקי דעות בלי מספר היום חוץ הטראומה שהם עברו בחיים הלוחצת 
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אמים וקשה יא מתעליהם.  אפילו שיש אפשרות לעשות הסכמי ממון לפני נישואין יש להם משפחות פעמים ל

  עבודה רוחני חשוב יותר לאיש מבוגר מחופה וקידושין.להצרף אותם ביחד מסיבות של יחוד ודת. 

יעקב עמדן שעשה את היתר פלגש עשה את זה מסיבות נכונים בזמנו.  הוא מתרץ שהעברות בלי היתר פלגש 

ילוני, משכת עורלה וזרע לבטלה, אנסי יותר חמורים מהתוצאות של איסור פלגש כמו אשת איש, גויה, נישואין בח

ילדים ונשים וכו. פלגש של קדושה זה לא רק בשביל תשמיש ואהבה זה גם שאחד עוזרים השני ברוחניות וגשמיות 

 ובאהבת ישראל.  

יש סיבות שלא להתחתן אפילו יש אפשרות להגיע לאהבה כמו פרנסה ובריאות.  יהודים שומרי תורה ומצות רוצים 

. אין מקום ביהדות לנדר ושבועה להיות נוצריםספקלריא המאירה שיש בקשרי פלגש.  יהודים הם לא הטעם של א

לזווג הגון שהוא כבר קיים את פרו ורבו זה עדיין לא  ותפרוש מאשה.  להגיד ליהודי שהוא צריך להתחתן ולחכ

 מספיק שכתוב בתורה אין טוב לאיש להיות לבד.

שני זונות.  ברוחניות ושלמה המלך על כתוב בספר שמואל וגם כתוב בזוהר   פלגש יש גם כן קשר לביאת משיח.

יש שני משיחין חוץ מהמשיח שעם ישראל מחכים כל יום שיבוא. השני משיחין עוזרים לבני אדם בחיים.  המשיח 

שמחכים כל יום שיבוא למען עם ישראל גוי אחד בארץ.  יש גאולה פרטי וגאולת העם.  המשיח למען גאולת העם 

צריכים משיח עכשיו חיים תחת הצרות של חבלי משיח.  יש משיח מקבץ נדחי עמו ישראל יהיה לעתיד אבל אנחנו 

למלכות כנגד נישואין ומשיח פרטי כנגד פלגש.  צריכים לחכה למשיח ולא לקבל משיח שקר ח"ו.  גם כן צריכים 

מר מות.  בפלגש אני צא ומולחכה להתחתן לאשה הנכונה ולא לאשה לא נכונה מצא אשה מצא טוב מצא אשה 

זמני ולא בנישואין שיש רק לעשות בנין עדי עד.  יש שני משיחין לא לפי תורה שבעל פה אבל כן אפשר לחיות 

כתוב בזוהר הקדוש.  בתורה שבעל פה יש רק משיח של נישואין וזווג נישואין.  בתורה שבכתב יש שני משיחין 

זוג אהבה.  פלגש והזווג אמיתי שעושים בנין עדי עד.  גם פלגש יש נצחיות כל זמן שיש בין ה  

בנו אותם לעמוד לעולם. בסוכות שמשה רבינו במדבר היה נצחי. השני בתי מקדשות התחברו אפילו  ההמשכן שבנ

עם ישראל גרים בדירה זמני.  כל השנה הם עושים בנין עדו עד במשפחה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות. 

שגם נקרא מלכות. יש מלכות כנגד שם אדנ"י שעם האריז"ל גילה שיש שני מלכות מלכות שלמה ועטרת היסוד 

ישראל בונים כל יום בדרך תורה ומצות בדרך מלכות תורה שבעל פה.  עטרת היסוד המלכות פרטי של ז"א קשור 

לגאולה פרטי האתרוג.  הלולב כנגד ז"א.  שעושים נענועים בסוכה מחברת השני מלכות קשור לז"א  מלאה הארץ 

יושנים בסוכה עושים דירה בתחתונים. פלגש האשה זמני קשור לאספקלריא המאירה לולב דעה את ה'.  אוכלים ו

רוחני בספירת  . פלגש הבנין עדי עדבית ברוכים ילדים ואתרוג.  מלכות תחתון אשה הנשואין שעושים בנין עדי עד

   הדעת.

 צא מהתיבה
 לכבוד הרב מורגנשטרן שליטא,

יחוד ה' אדנ"י.  צא מהתיבה לעלות לדרגה גבוה יותר  91צ"א מספר  על מה שכתבת על פרשת נח "צא מהתיבה"

נחת להוסיף האות תיו בחינת כתר.   -יחודים קשורים לחג חנוכה ופורים.  בקשר לתורת רבינו לעשות חן ל  

בשער כוונות האריז"ל גילה את הסוד של נר חנוכה כולל השלשה יחודים יקוק בשילוב השלשה שמות אדנ"י, 

נר.  גם כן יש יחודים דומים במילוי אותיות במילה להדליק נר.  גם כן ראשי תיבות  250לקים ביחד מספר אקיה, א

של להדליק נר חנוכה אותיות נחל.   האריז"ל עשה חשך לאור על ידי כוונות חנוכה בספר שער הכוונות.  יש 

כנגד התגלות אור הגנוז אור של אומרים שהכוונה של סנהדרין להגיד המילים "אין לנו רשות להשתמש בהם" 

שמיני בינה.  הכוונות של אריז"ל הם מוסיפים על המילה של התיבה עבודת תפלה וקרבנות "צא" קשור ליחוד ה' 

בשילוב אדנ"י יחודים בשם אקיק ואלקים.  מזה אפשר לראות שכמה חשוב לפעמים לכסות את האמת "הולך רכיל 

ד להשאר בגלות.  מגלה סוד" הקדוש ב"ה לא נותן לנו עו  

על זה אומרים בחסידות נח הצדיק היה צדיק בדורותיו להגיד שאם הוא היה בדור של אברהם ובערך אברהם הוא 

יהיה נחשב בינוני ולא צדיק.  בחסידות חב"ד קוראים נח צדיק בפלץ בשטריימל וגרביים שחורים ולא בקשר 

על נח.  באמת על ידי שהוא הציל את משפחתו  להגאולה. בדרך אחד אפשר להגיד זה לא אמת מה שאומרים
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את כל העולם ביחד. רק שהוא לא הכניס אחרים בהתיבה חוץ מהמשפחה שלו והבהמות  המהמבול הוא גם הציל

 בסביבה זה גם כן נקרא הצלה.  

 19אבל זה היה לפני המבול הדרך של התיבה תפלה וקרבנות תיבה לשון דיבור.  אחרי המבול כתוב "צא" מספר 

ה' אדנ"י.  ביחוד של ה' ואדנ"י יש שני שילובים אדנ"י יקוק, יקוק אדנ"י.   כתוב בספרי חן אדנ"י יקוק כנגד כוונות 

של קדיש.  יקוק אדנ"י הכוונות של תפלה הבקשה על הגאולה שלמה.  הבדל ביניהם ביחוד אדנ"י יקוק יש מיתה 

נ"י בעולם יצירה עולם של לעתיד ז"א רחמים אחרי תחיית וזה נמצא בעולם עשיה עולם של דין של מלכות, יקוק אד

 המתים.

להגיד נח היה צדיק בפלץ לפי הגמרא במסכת סנהדרין דף צ"ט יש בזה קצת אפיקורסות כנגד תורה שבעל פה.  

תורה שבעל פה נותן לנו רשות להרחיק רשעים וממזרים מקהל ה'.  הדרך של נח לא היה כנגד הדרך של תורה 

רק בדורות האחרונים יש לעם ישראל שני דעות בדרך עבודת ה' ז"א ומלכות.  עדיין יש מתנגדים שבעל פה. 

להדרך חדשה של חסידות בעל שם טוב בעיקר חב"ד וברסלב שהם הולכים בדרך של ז"א שמאמינים בצדיקים 

מליץ טוב בעדינו שלהם כלא מת.  הולכים לקברי צדיקים יש שני דעות מתפללים בזכות הצדיק לה', הצדיק הוא 

שהוא חי בגן עדן ושומע התפלות שלנו.  היום הלכתי למירון המקום תפלה של עם ישראל השני לכותל מערבי. 

 מתפללים בזכות רבי שמעון וגם שמים פתקים לבקש מהצדיק להתפלל בשבילנו.  

בעולם על ידי הכנסת  שכתוב "צא" מהתיבה למדרגה גבוה יותר מצדיק בפלץ כמו אברהם אבינו שהלך להתגלה ה'

אורחים עבודה של חסד זה לא פשוט.  הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר בשיחותיו אברהם אבינו עלה לדרגה של 

אספקלריא המאירה אחרי מילה וה' הוסיפו לו אות הא לשמו מאברם לאברהם.  גם כן היה מילה לישמעאל בנו. 

של אספקלריא המאירה שאחרי מילה היה נולד לו יצחק איך יש אפשרות להגיד על ידי מילה אברהם הגיע לדרגה 

ועוד ילדים אברהם זקן בא בימים.  המדרגה של אספקלריא המאירה שייך להם שפורשו מגשמיות פורש מאשה 

 נקבה בדרגה של עתיק שאין שמאל?

ת נח.  קשה להבין שכתוב "צא" מהתיבה על נח ומיד אחרי שהוא יצא מהתיבה קרא את האסון שבנו חם סירס א

 למה ה' לא שמור על עליו. איזה השגחה פרטית יש במעשה הזה?  

בזוהר כתוב על נח לא כמו שכתוב שהוא היה צדיק בפלץ.  להפך כתוב על נח שהוא היה שני דרגות רוחניים נוח 

 של עליון ונח של תחתון.  לפני המבול הוא היה נח התחתון עסוק בפרו ורבו והיצל את משפחתו מהמבול וכל

העולם ביחד באספקלריא שאינם מאירה מעשה הוא העיקר.  אחרי המבול ואחרי המעשה של חם נח לא היה 

רוחניים של אספקלריא המאירה ניחא לעליון יקוק אדנ"י במקום אדנ"י  םאפשרות לעסוק בפרו ורבו רק בענייני

 יקוק.  

רהם השני מדרגות של אספקלריא בזוהר פותח את הסוד של נח נח פעמים.  גם כן כתוב בתורה אברהם אב

המאירה ואספקלריא שאינם מאירה.  אבל באברהם קשה להבין מה שאמר הרבי בקשר למילה של אברהם 

 וישמעאל שאחרי המילה נולדו לו יצחק ועוד ילדים.  

כתוב על משה רבינו בזוהר פרשת אחרי מות משה רבינו לא היה קשר גשמיות לאשתו אחרי שהוא קיבל את 

ריא המאירה בהסנה הסוד שהוא ירד את הנעל.  אברהם היה עוסק בפרו ורבו כל החיים שלו אברהם זקן אספקל

בא בימים.  הדרך שלנו ביהדות הדרך של אברהם וזה גם כן הדרך של איסלם.  הדרך של נוצרות אחרת שהם 

פרו ורבו.  הרב קדורי ע"ה עושים נדרים ושבועות לכתחילה להרחיק מאשה.  לפי אריז"ל יש חיוב לכתחילה במצוה 

היה מדבר כנגד השיטה הנוצרים והוא בעצמו לקח אשה צעירה בגיל תשעים.  בבא סלי לקח אשה צעירה סימי 

בגיל שבעים וחמש ונולד לו ממנה ילדים.  ה' לקח מהצדיק נוח הבחירה ועשה לו סריס אחרי המבול.  אדם הראשון 

הוא היה כנגד לרדת לאספקלריא שאינם מאירה כמבואר בזוהר.  היה בדרגה של אספקלריא המאירה בגן עדן ו

 ברצון ה' יתברך בכפיפה הוא ירד.  

השיטה של הבעל תניא שאין לנו אפשרות היום לעלות לדרגה של אספקלריא המאירה עד לעתיד.  לפי הבעל 

תניא הולך בדרך של  תניא אין היום אתהפכה ותחיית המתים אפילו להגיע להאהבה של "ימיני תחבקנו."  הבעל

ל. משא"כ הזוהר יש שני דעות דעת עליון ודעת תחתון נוח נוח אברהם אברהם.  ”דעת תחתון הקבלה של האריז

 לפי הבעל תניא אין היום אפשרות להגיע ל"צא" מהתיבה עד ביאת משיח.
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תורה חדשה ו שיהיה כתוב בזוהר החרם על אור הגנוז היה אלף שנה.  זה כמו להגיד כמו ירמיהו הנביא וישעיה

לעתיד שכתוב כנגד כל שנוי בתורה בעל פה ותורה שבכתב.  הדרך של יהדות הדרך של ארבע אמות  מאתי תצא

של הלכה לא מתנגד להדרך של נוח צדיק בפלץ.  היום יותר חשוב לחסידים לשמור על קדושת הבנות מלהתעסק 

פר הזוהר שמביא שני דעות אספקלריא המאירה בספרים כמו ספר של בן סירא המבואר בסנהדרין ק אפילו ס

ואינם מאירה. הבעל תניא נותן רשות ללמוד אפילו מספר מורה נבוכים.  החכמים קבלו את הזוהר כאור של לעתיד 

 ולומדים בעיון ספרי אריז"ל.  

רבי יהושוע בן לוי שואל למשיח, אמתי כאתי מר?  משיח ענה היום.  אספקלריא המאירה לפי פשט לא נמצא 

 ביהדות.  אולי זה נמצא במקום אחרת אבל בוודאי לא בקדושה.  סריס זה אסור מהתורה.  

 דוד וקסלמן  

 שמיני עצרת לכם
 לכבוד הרב מורגנשטרן שליטא,

בחוברת שלכם בפרשת נח.  התשובה לשאלה מדוע דווקא שמיני כתוב נוות על מה שדברת ביום ראשון של סוכ

עצרת לכם לעם ישראל לבד משא"כ חג הסוכות שיש קשר לכל העולם והגאולה של מלאה דעה את ה' בהקרבת 

ק "שמאלו והשבעים פרים.  כמבואר בספרי אריז"ל כל הזמן מראש השנה עד סוכות התיקון של לאה וקשור לפס

לשמאלו תחת ראשי שנכנסים הגבורות.   ךתחבקני." הזמן של ראש השנה עד יום כיפור שיי ווימינ ותחת ראש

 תחבקני שנכסים החסדים.   ולימינ ךהזמן סוכות שיי

ל דעות ה' שהתורה נתנה בין שני דעות חסדים וגבורות.  התורה היחוד שלהם בבחינת רחמים.  בלוחות -כתוב א

 תבמתנה משא"כ בלוחות שניות היחוד שלהם היה צריכים להיות אחרי שש ראשונות היה יחוד שלהם שנתנו

 אלפים שנה בדרך עבודה "אדם לעמל יולד."  

מה שהיה במתן תורה ברגע אחד של רוחניות התגלות י"ג מידות הרחמים בלוחות ראשונות יחוד עליון ותחתון 

ים יים לתורה, ואלפילתהו ובהו, אלפשנה ים יאלפים שנה אלפ תביחד בלוחות שניות באים בשלבים שלוקח שש

למשיח וגאולה.  הלוחות שניות הוסיפו על הלוחות ראשונות הפרטים של הגאולה שנמצא בכ"ד ספרים של תנ"ך.  

 בלוחות ראשונות יש רק ספר אחד בלי פירוש.  

נקרא עצרת  בחג בחג פסח יש גאולה וחג סוכות יש גאולה.  בחג פסח הגאולה של פסח מסיימים בשבועות שגם 

לרחל תורה שבעל  תהסוכות הגאולה של ראש השנה עד סוכות מסיימים בשמיני עצרת.  הגאולה של פסח שייכ

פה מסירות נפש לתורה ומצות באמונה פשוטה.  ברחל אין התקשרות לצדיקים התיקון בדרך התורה לבד עיון 

העומר.  רק בשבועות נכנסים סוד התורה  בהלכות שבתורה.  התיקון של רחל בארבעים ותשע ימים של ספירת

 התגלות שער החמשים.  

 ךבין חג הפסח ושבועות וחג הסוכות יש חטא העגל.  התיקון וגאולה של חג הסוכות אחרי חטא העגל והתיקון שיי

עים וגם לעבודת ה' מתוך שמחה "כי וגם כן התקשרות לצדיקים השבעה אושפיזין של חג הסוכות כנגד השבעה ר

 לבינה הלב מבין אמא עליון לאה "אם הבנים שמחה."   ךה תצאו."  הזמן של תשרי שייבשמח

ברחל הדרך להגאולה על ידי מסירות נפש בתורה אסכפיא עבודת הבירורים.  העבודה של אסכפיא עבודת 

הבירורים שייכה רק לעם ישראל.  רק עם ישראל קבלו את התורה בדרך "נעשה" באמונה פשוטה בדרך "זאת 

 חוקת התורה."  

בדרך להגאולה על ידי לאה "כי בשמחה תצאו"  יש שכר מצוה בעולם הזה שמחה ובריאות שייכה לכל בני אדם.  

העבודה של עם ישראל בלבד עבודה של רחל מסירת נפש שייכה לצדיקים.  יש בכל דור צדיקים בישראל תלמידי 

י לבקש שכר מצוה בעולם הזה אפילו האורות של גן מקבלים את העול מלכות שמים עול תורה ומצות בלשחכמים 

עדן שמחה רוחניות אהבה בתענוגים גאולה רוחני שמקבלים בדרך לימוד הזוהר.  למען הצדיקים של התורה 

ל עשה את הקבלה עבודת ה' בדרך כוונות המצות בסיגופים של הנפש בדרך ל רחל.  העבודה של הקבלה ”האריז

ל התוספת על לימוד ש"ס ”בש"ס ופוסקים.  התורה של האריז םל התורה שמלא כריסלצדיקים ש תל שייכ”של אריז

 ופוסקים מהקבלה.
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בתורה שבכתב יש גם כן שכר למצות בעולם הזה "ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן 

צוה לנפש ובגוף פריו."  השכר מצוה בתורה בנפש ובגוף. אבל יש צדיקים בכל דור שלא מבקשים שום שכר מ

ועובדים ה' מתוך סיגופים.  העבודה של תשרי עבודת ה' בשביל כל עם ישראל כולל גם כן האומות העולם עבודה 

רעים ועוד צדיקים בכל הדורות שעבדו ה תגדלים שבעהשל שמחת הנפש שמקבלים בדרך התקשרות לצדיקים 

השמחה לדעה את ה'.  אבל כל העולם מבקשים  את ה' מתוך מסירת נפש בלי לבקש שכר מצוה בעולם הזה אפילו

 השמחה לדעה את ה' לקבל את השני משיחין שבדעת השני כרובים בכניסה לגן עדן כנגד לולב וסוכה.

השמחה של סוכות הדרך של לאה הגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' על ידי קבלת השני משיחין של יחוד עליון 

הוא אלקים.  הקיום של מלאה הארץ דעה את ה' העבודה של שש אלפים ותחתון שמע ישראל ברוך שם כבוד, ה' 

שנה.  יש צדיקים של תורה שלא רוצים לעצמם גאולה רק לכנסת ישראל ולומדים תורת רחל.  הבעל שם טוב למד 

לצדיקים של תורה גם כן לחשוב על אחרים לא במדרגה שלהם שרוצים הגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' "כי 

ללמוד אצלו התורה של לאה.  המגיד אותו מזריש להזמין מצאו."  יש מכתב מהבעל שם טוב להמגיד בשמחה ת

מד יל אבל היה חסר לו התורה של לאה שייכה לכל העולם של”כל התורה ש"ס ופוסקים וספרי אריזבהיה בקי 

אריז"ל יש הדעה של  הבעל שם טוב.  היסוד החסידות נמצא בזוהר השני דעות של גאולה של לאה ורחל.  בספרי

רחל בלבד לצדיקים של תורה אבל הדעה של לאה שייכה להתפשטות הגשמיות האור של חג הסוכות חסר.  הבעל 

 שם טוב וחסידות הוסיפו את האור של לאה של חג הסוכות להאור של רחל של חג הפסח.  

ת לתת טעם ושמחה בפסח.  המרור ידוע שמצה לחם עני אין טעם מיוחד.  הרבנן הוסיפו את שתיית הארבעה כוסו

היה מן התורה ולא ארבעה כוסות.  הארבעה כוסות כנגד האור של סוכות "נכנס יין יוצא סוד."  המגיד היה צדיק 

ידוע לבעל שם טוב.  הסודות של לאה כולל קבלת השני משיחין שהיה שלא היה מבקש לדעת הסודות של לאה 

 וגאולה מלא הארץ דעה את ה'.

ישראל קיומו את גאולה של חג הסוכות בשלמות מלאה הארץ דעה את ה' על ידי התגלות הרבי מחב"ד אחרי עם 

מלך המשיח יש אפשרות לעלות לדרגה יותר גבוה של שמיני עצרת לכם הגאולה של רחל שייכה לעם ישראל 

 בלבד לצדיקים של התורה.  

הדין.  הגאולה של פסח שייכה לצדיקים של הגאולה של תשרי שייכה לבעלי תשובה מתחילים בראש השנה יום 

תורה.   בסוכות עושים גאולה בעולמות תחתונים בי"ע שייכים לכל העולם.  כתוב שלא נכנסים בירושלים שלמעלה 

עד שנכנסים לירושלים שלמטה.  העבודה של גאולה של סוכות הכנה להגאולה של רחל בשמיני עצרת בעולם 

 קים של התורה. אצילות של עם ישראל בלבד הצדי

הבעל שם טוב למד להמגיד החשיבות של עבודה של בעלי תשובה שבלי העבודה של בעלי תשובה חסר העבודה 

להיות בארבעה עולמות א"ביע ולא רק בעולם עשיה עולם של תורה לא  השל צדיקים של תורה.  הגאולה צריכ

 בשמים היא. 

צדיקים של תורה הם הבחינה של משיח בן דוד.  בעלי תשובה   בזה רואים הקשר בין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.

הם הבחינה של משיח בן יוסף.  העבודה של בעל שם טוב היה לאחד השני משיחין תורה ותשובה, רחל ולאה, 

 ישראל וכל העולם.  

 

 קדושת צניעות
קראת מלכות תורת משה רבינו נתן לעם ישראל שני תורות תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  תורה שבעל פה נ

המשפחה והעם. על תורה שבעל פה כתוב "ומשפטים בל ידעום."  תורה שבעל פה התורה לעם ישראל לבד מיועד 

לנו.  התכלית השלמה של תורה שבעל פה לעשות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות לעשות דירה בתחתונים 

ל תחיה בצניעות גם בבית וגם בחוץ.  תורה לה' יתברך. התכלית השלמה של תורה שבעל פה שכל בת ישרא

שבעל פה כנגד כל סוגים של פריצות.  תורה שבעל פה למען קדושה.  הקדושה של עם ישראל הקדושה של 

 מלכותו יתברך כשכתוב בפתח אליהו "מלכות תורה שבעל פה."

עריות. משה רבינו אמר כדי לקיים את הקדושה של עם ישראל ה' יתברך צוה לנו להרחיק מכל דבר של פריצות ו

לעשות גדר לתורה וגדר לקדושה גדר לעריות .  לשמור על היחוס של עם יהודי גם כן יש מצוה להרחיק מקהל ה' 
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מזרים, והערב רב.  היום מתוך עם ישראל עדיין יש יהודים המקיימים את החומרות של צניעות למען הקדושה של 

לשמור על העוון של בת ישראל שהולכות לזנות ולעשות שכל בנות  בנים ובנות ישראל לכבוד שם שמים.  צריכים

 ישראל יתחתנו בזמן שהם עדיין בתולות.  מצוה את לשמור של קדושת המחנה גם לקטן ולגדול.  

כולם חיובים לעשות כל השתדלות שאפשר בזמן הגלות להמשיך בדרך של ישראל סבא ולהקים משפחות שומרים 

של צניעות.  בוודאי יש עיכובים ודברים בחיים המוכרחים אותנו לשנות הדרך ישראל סבא  םתורה ומצות וכל ענייני

לחצים על משפחות לשנות המנהגי הצניעות למען התבוללות ולמען פרנסה.  עם ישראל ממילא מחולק בקבוצות 

מדרגה אחד.  של יהודים לפי המדרגה של שמירה של צניעות ותורה ומצות ומנהגים.  אי אפשר לכולם יהיה ב

 העיקר שיהיה אהבת ישראל בין כל הקבוצות של עם ישראל. 

היום לא כמו פעם אין שופטים ושוטרים השומרים העם מפריצות לפי חוקי המדינה.  עם ישראל נמצא תחת 

שיעבוד מלכויות דיני מלכויות. מצד אחד זה לטובה וצריכים להתפלל בשביל שלום המדינה.  המדינה שומרים 

המדינה לא שומרים על  יממחלוקת שמביא אותנו לשפיכת דמים וגנבה וגזלה מלחמת אחים ח"ו.  בוודאעלינו 

בין גברים. אין דינים כמעט כלל של שמירת לבושי צניעות.  נשים  תקדושת הצניעות אפילו נותנים רשות חתונו

פי התורה ויש לנו רשות לעשות הולכות כמעט ערומות ואין חוקים כנגד מנהגי לבוש היום.  יש הלכות צניעות ל

 בדרך שלנו לבוש חרדי אבל יש גם להם רשות מהמדינה לעשות כמנהג שלהם.  

יש עדיין אפשרות להמשיך בדרך של ישראל סבא בגלות של מדינות דמוקרטי כמו ארצות הברית, ישראל, מדינות 

 אירופה, אבל יש גם כן רשות ליהודים ללכת בדרכים של הגוים. 

ומעלה עליונה של דמוקרטי יש אפשרות ליחד שם ה' יחוד ה' ושכינתו.  בתורה שבעל פה אין מקום ליחוד ה' שיש 

רק דעה אחד הדעה של עם קדוש הדעה של מלכות.  חסר בתורה שבעל פה הדעה של ז"א שיש בתורה שבכתב.  

ואספקלריא שאינם מאירה מלכות  הדעה של ז"א נקרא אור הגנוז.  יש שני דעות בתורת אמת אספקלריא המאירה

תורה שבעל פה.  השני דעות כנגד האות "ב" בראשית.  גם כן כנגד "את השמים ואת הארץ."  את השמים כנגד 

ז"א ואת הארץ כנגד מלכות.  הדעה של ז"א טוב לנפש וטוב לעולם אבל רע למלכות תורה שבעל פה עם קדוש.  

י. בז"א כל העולם נמצא ביחד תחת סוכה אחד יהודי וגוי כל בני במלכות יש דעה אחד ולא מקבלים הדעה השנ

 אדם. 

ביחוד ה' אפשר לצרף הדעה של מלכות בדעה של ז"א אבל הדעה של מלכות נשארת נפרדת מדעה של ז"א.  

 הדעה של מלכות הא אחרונה של שם ה' יוד הא ואו הא.  השכינה בגלות.

וחופשיות. יהודים הולכים באמונה פשוטה בדרך מלכות תורה  במלכות יש הידור של צניעות.  בז"א יש שלום

 שבעל פה במסירות נפש אבל יש להכיר גם הצד השני שאנחנו חיים ביחד בעולם אחד בעולם הזה.

 

 

 עבודה של עולם אצילות
לפי פשט יש שני עולמות עולם לפני מיתה שנקרא עולם של דין עולם הזה ועולם של עתיד עלמא דידן ועלמא 

תי.  יש עולם הבא של נשמות ועולם של תחיה לעתיד. בעולם הבא יש השכר למצות שכתוב אין שכר למצות דא

, גן עדן לשכר למצות וגן עדן םעונש לעברות. אפשר גם כן לחלק את גן עדן לשתיי םבעולם הזה.  גם כן יש גיהינו

ים בגן עדן על ידי קבלת משיח.שכר לתורה כולל חכמה בינה ודעת פרד"ס.  הזוהר הוסיף עוד שכר שמקבל  

מג, כל  העיעולם אצילות גבוה מגן עדן.  גן עדן נמצא בעולמות בי"ע בריאה יצירה ועשיה שכתוב בפרקי אבות וביש

מה שברא הקדוש ב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו.  

 ה' ימלך לעולם ועד

ילות כתוב, איהו וחייהו חד, איהו וגרמיהו חד.  יש פרסה המפסיק בין עולמות תחתונים ועולם אצילות.  בעולם אצ

 עולם האמת נקרא עולם אצילות אבל בערך עולם עשיה שנקרא עולם השקר עולם יצירה נקרא עולם האמת.  
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ולם מוצב ארצה וראשו מגיע בדרך הפשט יש סולם בין העולמות ועולם הזה נקרא פרוזדור לעולם הבא. כתוב "ס

 השמימה." ארץ נקרא עולם הדין עולם עשיה ושמים עולם האמת ורחמים.

ל, אקיק, אדנ"י, אלקים, לכל שם יש מדרגה רוחני.  גם כן יש שם יקוק -בזוהר הקדוש כתוב על שמות הקדושים א

ב פעמים יקוק בהתחלה אחר שם המפורש המדרגה רוחניות גבוה יותר הכתוב בתורה.  בי"ג מידות הרחמים כתו

ל.  -כך שאר שמות מתחילים א  

יש תורה בכל ארבע עולמות ויש יקוק בכל ארבע עולמות.  אבל העיקר עולם של יקוק עולם אצילות.  בעולם 

 אצילות יש עשר ספירות כל ספירה יש יקוק בניקוד אחרת.  על שם יקוק יש כתר כנגד אור אין סוף. 

ל, אקיק, אלקים.  אין לנו השגה בשם יקוק ועולם אצילות.  עולם -שורים לשמות אדנ"י, אעולמות תחתונים בעיקר ק

אצילות אחד באור עצמות אור אין סוף.  כתוב בפתח אליהו לית לך שם ידיעה אלו השמות של יקוק בעולם אצילות 

שמותיו.  ולמעלה.  אבל כתוב בתורה הנסתרות לה' והנגלות לנו יש לנו השגה בעולמות תחתונים ו  

עניינים של משיח קשור לעולמות תחתונים.  עניינים של משיח הגשר בין עולם אצילות ועולם עשיה.  בעולם 

אצילות אין משיח רק הקדוש ב"ה עצמות שאין צורה גשמי.  למשיח יש צורה גשמי שהוא קשור לאדם הנברא 

ת כתוב במשנה סוטה "אין לנו על מי להישען בצלם אלקים.  יש מדרגות של אדם לפי מדרגתו רוחניות.  על אצילו

 אלא על אבינו שבשמים."  וכתוב "עליו ולא למידותיו."

משיח הוא נשמה היורדת בעולם הזה בגוף גשמי להביא לעולם הזה ובני אדם הדעת רוחנית של אור אין סוף 

ת כמו שכתוב על נח. נח נח ועולם אצילות קשור לשמו יקוק בתורה.  קודם לכל יש משיח בעולם עשיה הצדיק האמ

איש צדיק תמים היה בדורתיו.  הדרך למשיח מתחילים באדם הראשון.  אחרי אדם הראשון נח, אברהם, יצחק, 

יעקב, יוסף, משה, דוד ושלמה.  משה רבינו הגואל ראשון המשיח הראשון.  משה רבינו נתן לעם ישראל תורה 

יה כנגד שם אדנ"י.  בתורה שבכתב יש כל השמות הקדושים שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה בעולם עש

 כשכתוב בזוהר, התורה כל שמות של ה'. 

בזוהר כתוב שם אקיק השער וכתר לשם יקוק.  העליה מעולם עשיה ועולם יצירה על ידי שם אקיק.  במקומות 

לם עשיה ועולם יצירה על ידי בזוהר כתוב יקוק קשור לעולם יצירה ותורה שבכתב קשור לעולם יצירה.  הגשר בין עו

שם אקיק.  יציאת מצרים על ידי משה רבינו היה עליה מעולם עשיה לעולם יצירה על ידי שם אקיק אשר אקיק 

 בדרך להתגלות שם יקוק שכתוב יקוק "זה שמי לעלם וזה זכרי לדר ודר."

ור לבינה ועולם הבריאה כולל ביחד.  אלקים פעמים קש 21ואקיק  65אדנ"י  86כתוב הזוהר על שם אלקים מספר 

שם אדנ"י ואקיק.  כל השמות האלו סולמות להגיע לעולם אצילות.  יש משיח בעולם עשיה הצדיק הדור עבד לה' 

שם אדנ"י. הצדיק הדור שהוא משיח שהוא מת יש במקומו עוד צדיק בעולם עשיה בכל דור. רק על דוד המלך 

עולם יצירה שאין בו מיתה. יש משיח כנגד שם אקיק הגשר לעולם אומרים דוד מלך ישראל חי וקים שהוא עלה ל

יצירה המביא ישועות לבני אדם שסובלים יסורים בעולם של דין. הם שני משיחין.  יש עוד צדיק שהוא כולל שניהם 

.  הצדיק הזה הוא האות אלף והקו של האות אלף 112כנגד שם אלקים והיחוד של אלקים ושם יקוק מספר 

נקודה עליונה ונקודה תחתונה של האלף והוא משה רבינו רעיא מהימנא. גם כן יעקב אבינו נקרא המקשרת ה

 הצדיק האמת קשור ליחוד יב"ק ה' ואלקים.

הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר הרבה פעמים החידוש על האות אלף ההופך את גלות לגאולה. לפי הזוהר יש בזה 

ולמות תחתונים.  יש האלף העצמות כנגד אלופי של עולם ועולם שני תירוצים. יש האלף כולל שני משיחין בע

אצילות שם ה' יקוק עשר ספירות של אצילות ואור אין סוף. בעולם אצילות אין משיח רק הקדוש ב"ה ושכינתו אין 

 לנו על מי להישען אלא על אבינו בשמים. באצילות יש כל העולמות מקשורים בתכלית השלמות.  

בעולם אצילות רק אור אין סוף ועשר ספירות העליונות איהו וחייהו חד, איהו וגרמיהו חד יש אפילו שאין משיח 

עליה של משיח בן דוד העולם עשיה לעולם אצילות כדי לבנות הבית המקדש בעולם אצילות הירדת מן השמים 

 לעתיד.  יש עבודה של צדיקים אחרי הסתלקותם בעולם אצילות עוסקים בבנין בית המקדש.  

בעולם אצילות אין משיח אבל על ידי העסק של יהודים בביאת משיח מגיעים ל "אתה הראת לדעת.כי ה' הוא 

 אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד."
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 הזוהר  כנגד עבודה זרה של משיח
של הדרך של הזוהר הדרך של יהדות אבל יש בזוהר שינויים.  כתוב בזוהר יש הדרך של תורה שבעל פה ודרך 

תורה שבכתב.  תורה שבעל פה הדרך של מלכות.  תורה שבכתב הדרך של ז"א.  בהדרך של ז"א יש גם כן הדרך 

של מלכות. בהדרך של מלכות יש דעה אחד בלבד מלכות תורה שבעל פה ביאת משיח לגאולת המלכות דוד, 

ה.  תורה שבעל פה יש גם כן חזרת המלכות ליושנה, ויבנה בית המקדש. תורה שבכתב כולל גם כן תורה שבעל פ

תורה בכתב אבל בתורה שבעל פה מעשה הוא העיקר בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  בתורה שבכתב 

 העיקר ייחוד ה' התגלות שם ה' בעולם והיה ה' למלך על כל הארץ הוא ושמו אחד, כי מלאה הארץ דעה את ה'.  

וב בתורה שבעל פה על הנבואה של מלאה הארץ דעה את ה'.  בתורה שבעל פה כתוב שלא לשנות הדרך.  לא כת

התכלית רוחני של לדעת את ה' כתוב בנביאים ובתורה שבכתב רק ברמז.  בתורה שבכתב העיקר הקמת המלכות 

בישראל על ידי דוד המלך.  התכלית רוחני של מלאה הארץ דעה את ה' שנקרא בזוהר תורה שבכתב ז"א החלק 

ות לה'.  החלק של הנגלות לנו ובננו ליהודים בלבד החלק של תורה שבעל פה דת יהודי של סוד התורה הנסתר

 יהדות.

העיקר התנגדות לספר הזוהר הדרך של ייחוד ה' מלאה הארץ דעה את ה' שאין בתורה שבעל פה חשיבות.  אבל 

 אי אפשר להגיד החלק בתורה של מלאה הארץ דעה את ה' אין בזה חשיבות כלל.

על זה קבלו החכמים הספר הזוהר.  אבל הם לא נתנו לספר הזוהר החשיבות כמו תורה שבעל פה.  החידוש של 

קבלה של אריז"ל החכמים קבלו קבלה של האריז"ל שחיזק את החשיבות של תורה שבעל פה.  אין בקבלה של 

ה של כי מלאה הארץ דעה אריז"ל קשר ישר לגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' שיש בזוהר. לפי רמב"ם הגאול

 את ה' אחרי בנין בית המקדש. 

הרמ"ק הרבי של האריז"ל קבלו את ספר הזוהר ועשו פירוש על ספר הזוהר כפשוטו.  העיקר ספר והשורש 

הקבלה ספר הזוהר.  אבל האריז"ל מיד אחרי הרמ"ק כתב פירוש על ספר הזוהר אור יקר עשה חידוש אחרת של 

בל לא כמו רמ"ק פירוש על זוהר כפשוטו.  ברמ"ק לא היה פרצופים ושבירת הכלים קבלה קשור לספר הזוהר א

 כמו שהיה באריז"ל.

אחרי התגלות ספר הזוהר והתגלות קבלה של אריז"ל יהדות המשיכו כולל מנהגי האריז"ל מהקבלה והדרך של 

יהדות פשוטה בלי הקבלה.  יהדות מסורתי.  גם כן הרב יוסף קארו כתב השלחן ערוך לתת עוד חיזוק להדרך של 

החשיבות של ספר הזוהר לא היה כמו תורת אריז"ל ולימוד הלכה. יהדות לא יוכל לשנות אפילו אפשר להגיד 

של יהדות. תורה חדשה מאתי תצאשהספר הזוהר נקרא   

שלו גם הזוהר וגם האריז"ל כתבו מוסר לאלו שלא לומדים סוד התורה פנימיות התורה.  האריז"ל כתב המוסר  

בהקדמה לשער הקדמות נמצא בהתחלת ספר עץ חיים.  בזוהר המוסר על החשיבות של לימוד פנימיות התורה 

בהרבה מקומות.  אפילו אריז"ל כתב מוסר לתלמידי חכמים שלומדים רק פשט המוסר שלו היה הרבה יותר קל 

די חכמים לקבל השיטה קבלה מהמוסר שנכתב בזוהר.  גם כן הדרך הקבלה שלו היה נותן יותר אפשרות לתלמי

שבאמת נתן חיזוקים בדרך קבלה ללימוד הפשט ורק הוסיפו החלק של פרפראות לחכמה.  ספר הזוהר היה דרך 

אחרת בעבודת ה' מהדרך של תורה שבעל פה הדרך של יהדות מסרתי.  בספר הזוהר כתוב על שני רשות רוחני 

לה ואור למטה רשות מלכות תורה שבעל פה ורשות ז"א אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינם מאירה אור למע

 תורה שבכתב.  בזוהר יש רצוא ושוב שני כוונים רוחניים.

בזמן בית שני היה מחלוקת בין צדוקים ופרושים על החשיבות של תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  הפרושים 

אמרו שיש דרכים להבין תורה אמרו שהדרך להבין את התורה שבכתב רק על ידי תורה שבעל פה.  הצדוקים 

שבכתב לא רק על ידי תורה שבעל פה ועשו שינויים בחלכה. לא היה שאלה על הנצחיות של תורה שבכתב רק על 

 הנצחיות של תורה שבעל פה. 

מלכות תורה שבעל פה יש דעה אחד וחזרה למלכות תורה שבעל פה כמו בזמן מלכות דוד על ידי משיח בדעה 

"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו."  בספר הזוהר כתוב על אחד בלשון הרמב"ם 

שני דעות רוחני ושני משיחין.  כבר אחרי שנכתב ספר הזוהר היה בעולם המשיח שקר שעשה את דת נוצרות 

לשה שמיוסדת על תורה שבכתב.  הדת נוצרות תוצאות של יהדות המתפללים ש תורה חדשה מאתי תצאועשה 
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פעמים כל יום למשיח עשה משיח אלקים חיים לנצח אחרי תחיית המתים. העולם יהודי וגוים לא מקפידים על 

הלכות עבודה זרה קבלו הדת חדש של נוצרות.  הדת נוצרות היה תוצאות של הכת הצדוקים שאמרו שאפשר 

מהעולם עבודה זרה בדרך שני  לשנות את תורה שבעל פה.  הזוהר כתוב אחרי הקמת נוצרות עשה תיקון להוציא

משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ובדרך של רעיא מהימנא.  לפי הזוהר יש אפשרות לשני משיחין קשור להדרך 

של מלכות תורה שבעל פה ומשיח קשור לז"א תורה שבכתב.  הכוונה של סנהדרין לתפילות למשיח לא היה 

בכל אופן יצאו מיהדות משיח שכבר נפטר וחי לעולם אחרי תחיית למשיח אחרי הסתלקותו כמו כל מלך בישראל.  

המתים.  הכת נוצרות התגדלו והקבלו על ידי מדינת רומי והם עשו הפצה בכל העולם.  חלק של הדת נוצרות היה 

להאמין שהוא המשיח נולד בלי אבא מיוסד על פסוק בישעיה על המילה עלמה התרגום נערה ולא בתולה.  גם כן 

ו בנוצרות השתחווה לפסל לא הדרך של יהדות כמו המשיח היה אלקים.  הוסיפ  

כל הדת נוצרות היה מתהו ובהו ועשה בעיות ליהודים שקימו את נוצרות שלא בכוונה.  יהודים הם צריכים לעשות 

הזוהר תיקון לתהו של נוצרות הדת הגדול ביותר בעולם.  התיקון לתהו של נוצרות היה על ידי ספר הזוהר.  ספר 

אנשי כנסת הגדולה.  התיקון למשיח של  ובא להוציא את העבודה זרה של משיח תוצאות של תפילות שתיקנ

הנוצרות בדרך להביא את משיח בן דוד שגם חי וקיים ולא מת כמו אליהו הנביא והרבי מחב"ד. עכשיו בדרך 

יח של הנוצרות. עכשיו שיש שני המשיח של הזוהר יש שני משיחין משיח בן דוד של הזוהר התיקון לתהו המש

משיחין משני צדדים של רוחניות תורה שבעל פה משיח בן דוד ותורה שבכתב משיח של נוצרות אפשר גם ללמוד 

 בדרך הזוהר פתח אליהו "אנת הוא חד, אנת הוא עלאה על כל עלאין."  במשיח יש שתים רק ה' הוא אחד.

הר של שני רשות רוחני היה אפשר להביא את המשיח של ל מתנגדת לשיטה של הזו”הדרך הקבלה של האריז

הקבלה משיח בן דוד חי וקיים כולל פרד"ס שבתורה.  בן כוזיבא לא היה אפשרות להיות משיח שהוא הרג והוא לא 

היה המשיח של פרד"ס שבסוד התורה ובזוהר יש משיח בן דוד חי וקיים.  אריז"ל הוסיף על תורה שבעל פה 

תת חיזוק לביאת משיח בן דוד שנכתב בספר הזוהר שהוא חי וקיים.  באמת האריז"ל לא היה כוונות רוחניים ל

מתנגדת כלל אפילו למילה אחת של הזוהר כמו הרמ"ק.  אבל השיטה הקבלה שלו היה להביא משיח בן דוד הרבי 

ביא את משיח בן מחב"ד.  גם כן הבעל תניא אפילו שהוא למד את הספר הזוהר הלך בכוון הקבלה של אריז"ל לה

דוד של הזוהר.  חסידים היו מתנגדים לשיטה של לצמצם של אריז"ל והיה תומכים לשיטה של צמצם שלא 

כפשוטה.  אבל בכל ענינים אחרים של אריז"ל לא היה להם מחלוקת. העיקר בקבלה של הזוהר הדעה של ה' אחד.  

יחיד גם כן.  שני דעות הם אמת. העיקר בקבלה של אריז"ל לא רק הדעה של ה' הוא אחד אלא שהוא  

עכשיו שתיקנו את העבודה זרה של משיח יש יותר לתת חשיבות למה שכתוב בסוף מסכת סוטה "אין לנו על מי 

להישען אלא על אבינו שבשמים."  רק ה' יש כוח להוציא את כל העולם מחשך כופל ומכופל.  עדיין אנחנו מחכים 

ם להצדיק האמת שבכל דור המלומד בתורה של פרד"ס ולשמוע תורה ממנו כל יום משיח יבוא אבל החשיבות היו

ועל ה' אנא ה' הושיעה נא.  מקבלים השני משיחין שבזוהר השער לדעת את ה' בדרך תורה שבכתב ותורה שבעל 

 פה ז"א ומלכות ולומדים תורת חן.

ק על החשיבות של עם יהודי תורה שבעל פה מתנגדת לצרף לגאולה של  כי מלאה הארץ דעה את ה' וחושבים ר

נפרדת ומשפחה נפרדת בנים ובנות עוסקים בתורה ומצות נפרדת מהאומות העולם ודואגים על צניעות הבנים 

לא תלכו וחיים על הרחמים של הקדוש ב"ה. בספר הזוהר יש היחוד של  םושמירת הברית של הבנים ובחוקותיה

העולם בדרך של אמת בלי עבודה זרה התיקון של שני  תורה שבכתב ותורה שבעל פה עם ישראל וכל האומות

 משיחין.

 

 

מהפך חשך לאור –ספר הזוהר   
נים יחשך לאור גלות לגאולה. ספר הזוהר התיקון להתהו של העבודה זרה של משיח שמאמ ךספר הזוהר הופ

לת העילות לית מחשבה תפיסה בך כלל. ישמשיח הוא אלקים.  השני משיחין של הזוהר הם הגלוי של הע  

כתוב במאמר י שבט של הרבי הריי"ץ "וזהו באתי לגני לגנוני למקום שהיה עיקרו בתחילה, דעיקר שכינה 

בתחתונים היתה. והענין הוא דהנה תכלית הכוונה בבריאת והתהוות העולמות, דנתאווה הקב"ה להיות לו יתברך 

למטה ע"י עבודת האדם, ע"י אתכפיא ואתהפכה,  דירה בתחתונים, שיהיה גילוי אלקות  
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אתכפיא ואתהפכה הם השני דרכים בעבודת ה' והשני דרכים בלימוד הקבלה.  לימוד הזוהר כפשוטו הדרך של 

 אתהפכה ואתכפיא. לימוד הקבלה של אריז"ל הדרך של אתכפיא.

ובעלי תשובה.  העבודה של צדיקים להשני עבודות של צדיקים  יםהשני עבודות של אתכפיא ואתהפכה גם כן קשור

יות בדרך ורות לזכיך החשך לאור העבובעיקר העבודה של אתכפיא ובעלי תשובה העבודה של אתהפכה להפ

 תשובה מאהבה. 

השני דרכים בעבודת ה' עבודת ה' ביראה ועבודת ה' באהבה.  בזוהר כתוב שהם כנגד עבודה של עבד ועבודה של 

ד אהבה.  הזוהר מחבר את השני עבודות ביחד יש עבד שהוא גם כן בן.  יש בן שהוא בן, עבד כנגד יראה, בן כנג

 גם כן עבד.  

לגאולה.  עבודה של עבד אתכפיא העיקר מסירות נפש.  גאולה יש התגלות של עתיק תענוג  תעבודה של בן שייכ

.   ם מסכת ומצות מעשיותוושמחת רוחני.  בהעבודה של מסירות נפש אתכפיא הגאולה בסי  

רשב"י גילה את האור של עתיק .  לפני התגלות האור של עתיק באדרא עבודת ה' היה בדרך של  אבאדרא רב

 אתכפיא מסירות נפש בלבד הדרך של רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא התנאים, ודוד המלך האור של אריך. 

היה המלך של אתכפיא.  השני אור של אתכפיא ואתהפכה קשור לזמן שלמה המלך מלך השלום.  דוד המלך 

 שלמה המלך אתכפיא ואתהפכה היה הלבנה בשלמות.

אתהפכה בדרך לגאולה שלמה אלפים שנה לגאולה.  של העבודה את  והתגלות עתיק באדרא והספר הזוהר התחיל

אלפים שנה לתורה הדרך של אתכפיא בעיקר הדרך של תורה שבעל פה.  בדרך ספר הזוהר גילה האור של עתיק 

ל אתהפכה חשוכה לנהורה.האור ש  

בקבלה לימוד תורת חן הדרך קבלה של אתכפיא שעיקר של הקבלה  ףאחרי התגלות הספר הזוהר האריז"ל הוסי

של אריז"ל עבודת ה' בדרך קבלה.  בספר הזוהר העיקר אתהפכה לדעת את ה'.  דוד המלך אמר לבנו שלמה "דע 

רשות מאביו דוד המלך להתעסק בעבודה של אתהפכה את אלקי אביך ועבדיהו בלב שלם."  שלמה המלך היה 

לדעת את ה' העבודה של יחודים.  לפני שלמה העבודת ה' היה בדרך של בירורים אתכפיא.  שמואל הנביא היה 

נביא כמו משה רבינו שהכתירו את המלכים. משה רבינו התעסק בעבודת ה' של שניהם אתכפיא ואתהפכה.  הדור 

בל כשנכנסו בארץ ישראל על ידי יהושוע הדרך עבודת ה' היה באתכפיא בלבד עד זמן המדבר נקרא דור דעה.  א

 שלמה המלך.  אחרי הדור של שלמה המלך היה ירידה ברוחניות הסודות התורה נשכחו.  

ם יהודה יפרדו את עם ישראל בשתיהתהחורבן בית המקדש התחילו אפילו אחרי הדור של שלמה המלך ש

ביאים בזמן בית המקדש ראשון אבל לא בבית המקדש השני.  בזמן שהיה נביאים גם היה וישראל.  עדיין היה נ

 העבודה של אתהפכה.  הדור המדבר דור דעה כולם קבלו נבואה בקריעת ים סוף ובמתן תורה.  

החשיבות לעם ישראל בכל הדורות היה העבודה של אתכפיא מסירות נפש לתורה ומצות בעיקר מלכות תורה 

שבעל פה.  אבל אחרי החורבן בית המקדש התחילו אלפים שנה לגאולה בדרך אתהפכה.  הספר הזוהר בעיקר 

ה חשוכה לנהורה.  אדרא  רבא ואדרא זוטרא ותיקוני זוהר נתן לעם ישראל האור של עתיק האור של אתהפכ

בכוונה בהתגלות עתיק באדרא לא היה לשנות הדרך של עבודת ה' של עם ישראל של כל הדורות רק להוסיף 

 האור של עתיק האור של אתהפכה להאור של אתכפיא תורה שבעל פה.  

ורה הזוהר מחלק את התורה בשני קווים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כתוב בזוהר תורה שבכתב ז"א ות

תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בדרך הזוהר מחולקת  תכתורה אח תה נחשבתשבעל פה מלכות.  התורה שהי

בשתים תורה שבכתב סודות התורה "נשמע" תורה שבעל פה "נעשה".  בדרך הזה גם כן השתנה השיטה של 

בן דוד. בעבודה של  ביאת משיח לשני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. בעבודה של אתכפיא יש רק משיח

 אתכפיא ואתהפכה יש שני משיחין.  בקבלת המשיח בדרך הזוהר מקבלים עבודת ה' שלמה כולל שני משיחין. 

אתכפיא יש אפשרות לעמוד לבד בלי אתהפכה.  בכל הדורות עבדו באתכפיא ואתהפכה הם שני קוים בעבודת ה'.  

שבעל פה.  אריז"ל עשה הקבלה לעבודה של אתכפיא  אבותינו בדרך אתכפיא בלבד במסירות נפש למלכות תורה

מד ישהוסיפו את טעמי המצות וכוונות.  אפילו היום יש ישיבות שלומדים רק אריז"ל ולא זוהר.  הבן איש חי ל

אריז"ל העיקר לימוד הקבלה לפני הזוהר.  יש גם הדרך בלימוד התורה שלא עושים הבדל בין תורת לתלמידיו 
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כתב פירושים על הקבלה.  בדרך שהפשט הכל דברי אלקים חיים.  זה הדרך שלמד את הגר"א לימוד הסוד ולימוד 

הזה לומדים התורה לשמה לשם התורה ולא בשביל לדעת את ה' וליחד שמו אלא בדרך של עול מלכות עול 

 התורה ועול המצות.  

.  הזוהר כפשוטו הדרך של הרמ"ק למד והיה מפורש ספר הזוהר כפשוטו בפירוש שלו אור יקר לפני האריז"ל

אתכפיא ואתהפכה.  הדרך של קבלה של אריז"ל הדרך של אתכפיא שאין התגלות של עתיק אפילו במנחה של 

 שבת וחג השבועות.  בקבלה של אריז"ל העיקר הוא עבודה קבלת עול מלכות שמים ולא לדעת את ה'.  

לדעת את ה' צריכים העבודה של עתיק ועבודה של אריך במסירות נפש.  העבודה של אתכפיא הדרך של קבלת 

בדיהו בלב שלם.  ועועול באמונה פשוטה.  בספר הזוהר יש העבודה של רצוא ושוב שני קוים דע את אלקי אביך, 

ש שלם כולל נפש רוח נשמה חיה בעבודה של אתכפיא אין לב ונפש שלם כמו העבודה של אתכפיא ואתהפכה.  נפ

 ויחידה.  בזוהר יש נפש שלם הנפש של רעיא מהימנה בזוהר פרשת תרומה.  

בזה יש המחלוקת בין האריז"ל והזוהר על הענין של תחיית המתים.  בהקדמה לתיקוני זוהר "פתח אליהו" 

על תחיית המתים של צדיקים  מסיימים בתחיית המתים של רעיא מהימנא והאבות.  האריז"ל והבעל תניא כותבים

 "לעתיד."  בספר הזוהר זה נכתב כפשוטו.  

ו "אני רוצה אותמשרד של הרב דניאל פריש ע"ה מחבר פירוש על ספר הזוהר מתוק מדבש.  שאלתי לנכנסתי 

ללמוד זוהר כפשוטו וללמוד תחיית המתים של רעיא מהימנא בזוהר כפשוטו אפילו עכשיו ולא לעתיד.  הוא הסכים 

שיש בזה מחלוקת.  שלומדים זוהר כפשוטו לומדים מרכבה רצוא ושוב.  שלומדים ספר זוהר בדרך אריז"ל תחיית 

 המתים לעתיד ואין רצוא ושוב.  

ך את החשך של גלות לאור להוסיף לעם ישראל הגאולה ברחמים על ידי תחיית המתים והזוהר הקדוש בא להפ

ן דוד ומשיח בן יוסף אתכפיא ואתהפכה.  לפני התגלות הזוהר העולם של רעיא מהימנא כולל שני משיחין משיח ב

אחרי חורבן בית  ושל עם ישראל והאומות העולם היה במצב של תהו בחשך רוחני בדרך של משיחי שקר שבא

רך התגלות שני משיחין להוציא את העבודה זרה של משיחי דהמקדש.  התגלות הזוהר עשה את התיקון לתהו ב

ותם לאמת על ידי רעיא מהימנא ואליהו הנביא.  שקר ולהפך א  

הרבי מחב"ד סיים את העבודה של אתכפיא ואתהפכה שהתחילו על ידי ספר הזוהר במבצע של קבלת המשיח 

יש שמחה בגאולה ומשיח אפילו שאנחנו ” בלשון של הזוהר, "חדוה תקוע בסטרא דא בכיה תקוע בסטרא דא.

 נמצאים בגלות. 

לת העילות.  הזוהר הפך יר יש שני משיחין כנגד אתכפיא ואתהפכה.  רק ה' הוא אחד העהאמת של הספר הזוה

 התהו והעבודה זרה של משיח לאמת חשך לאור תיקון לתהו.

 חיים בלי משיח
עם ישראל מתפללים שלשה פעמים כל יום בשביל משיח "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" "מקבץ נדחי עמו 

ך לציון ברחמים."  ישראל" "ותחזה עיננו בשוב  

כל הבקשות שלנו הם בשביל עם ישראל שצריכים משיח להחזיר העטרה ליושנה.  אם ישראל חיים בלי משיח רק 

על אמונה במשיח.  עם ישראל חסר מלך היום.  עם ישראל חסר סנהדרין. עם ישראל חסר הבית המקדש. אנחנו 

המקדש.שארית עם ישראל שהתפזרו בכל העולם אחרי החורבן בית   

משיח לעם ישראל עוד לא הגיע.  יש גלות השכינה עם ישראל חיים תחת שעיבוד מלכיות. יש צדיקים שקמים 

 בחצות הלילה ואומרים תיקון חצות על גלות השכינה אבלת ציון.

עם ישראל מלכות דוד הנופלת אפילו שנמצא בגלות אין הרגשה כמו בן אדם שהוא בגלות רוחני וגשמי כשכתוב 

ים סט: הושיענו אלקים כי באו מים עד נפש.  אדם הנמצא בשאול תחתית צריך משיח. הוא צריך ישועה.  עם בתהל

ישראל כבר נמצא בגלות בלי משיח יותר מאלפיים שנה ועדיין אפשר להגיד עם ישראל חי. אבל בן אדם יש לו גבול 

 כמה הוא יוכל לסבול והוא צריך משיח עכשיו, אם לא עכשיו אמתי.  
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ש משיח לעם ישראל ויש משיח לבן אדם ליהודים שסובלים יסורים בנפש ובגוף.  התכלית של משיח לעם ישראל י

 אחרת מהתכלית של משיח לבן אדם סובל יסורים של גוף ונפש.  

התשובה לבן אדם בגלות נפש וגוף בטחון בה'.  הדרך להגיע לבטחון בה' על ידי לימוד ספר הזוהר השני משיחין 

הזוהר ואמונה בנצחיות של צדיקים והתקשרות לצדיקים המחזק את עם ישראל באמונה ובטחון.  של ספר  

אמונה בצדיקים ואמונה בה' וימינו בה' ובמשה עבדו כל צדיק הוא התפשטות של משה רבינו היד של ה' בעולם 

יים לעולם ועד הזה.  הדברי תורה של צדיקים מחזק את עם ישראל באמונה ובטחון.  השני משיחין שהם ח

מחזקים את עם ישראל באמונה בחיים נצחיים.  הצדיקים במיתתם קרויים חיים הקיצו ורננו שוכני עפר.  השני 

משיחין הם צדיקים שחיים לעולם ועד בתחיית המתים ובדרך של אליהו הנביא השורשים של כל הצדיקים צדיקי 

חזק ויאמץ לבך"  "לישועתיך קויתי ה'."יסוד העולם.   ישועה של צדיקים הם מן ה' "קוה אל ה'   

עם ישראל חי יותר מאלפיים שנה בגלות ואפשר לחיות עוד אלפים שנה חס ושלום.  משא"כ יהודים חיים בזמן 

חבלי משיח הם צריכים משיח עכשיו השני משיחין של הזוהר אמונה בצדיקים וישועות ה', בלשון של הרבי מחב"ד 

 משיח עכשיו אמן. 

ז"לזוהר וארי  
ספר הזוהר מחולקת בכמה חלקים.  יש בזוהר פירוש על פרשות שבתורה בדרך סוד בתורה.  תיקוני זוהר הפירוש 

h בסוד על הפסוק "בראשית ברא אלקים" בשבעים תיקונים.  אדרא רבא ואדרא זוטא שאמר של רבי שמעון בר  

ז"א, בינה, אבא, עתיק.  רעיא מהימנא רבי שמעון בר יוחאי לפני הסתלקותו התגלות החמישה פרצופים מלכות, 

התגלות הסוד של משיח והגאולה והסודות התורה שלמדו רעיא מהימנא משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי. יש 

 מדרש נעלם על הפרשיות, זהר חדש, תיקוני זוהר חדש, ספרי דצניעותא וכו.

ר.  הרמ"ק בצפת עשה פירוש על תיקוני הראשונים קבלו את הזוהר. רמב"ן היה מהראשונים שקבלו ולמדו הזוה

זוהר והזוהר. הרמ"ק קיבל הקדושה של ספר הזוהר ברצון.  הפירוש של רמ"ק "אור יקר"  חשוב מאד כדי להבין 

 הזוהר.  אריז"ל לא עשה פירוש על הזוהר אבל עשה קבלה חדשה.  

שבעל פה.  בזוהר יש אור חדש הקבלה של אריז"ל לקח את החלקים של הזוהר שלא היה סתירות ליהדות תורה 

כולל אור הגנוז. כתוב בזוהר היה חרם על אור הגנוז אלף שנה אחרי החורבן בית המקדש. במסכת חגיגה כתוב 

על שני דרכים של קבלה, מעשה בראשית ומרכבה.  על מרכבה היה חרם אפילו בזמן שעם ישראל נכנסו בארץ 

במרכבה יש אור רוחניות למעלה מטבע התפשט מגשמיות ישראל.  הדור המדבר היה הסודות של מרכבה.  

 ואורות רוחניות מלובש בטבע הסודות של המצות והלכה. מעשה בראשית הסודות וכוונות של המצות.  

בארץ ישראל בזמן הבית המקדש היה חרם על מרכבה.  מרכבה היה ידוע ליחידים למלך שלמה והנביאים. בזמן 

ור רוחניות למעלה מטבע שהיה בדור המדבר נשכחו.  האריז"ל גילה את החלק של הבית שני לא היו נביאים.  הא

הקבלה של מעשה בראשית.  האריז"ל כתב שיש שני אורות של קבלה אור אמא ואור אבא.  עם ישראל נכנסו 

בארץ ישראל בדרך של אור אמא בלבד והיה חרם על אור אבא.  כולם בדור המדבר היו נביאים.  בדור המדבר 

עיקר היה אור אבא והחיים שלהם היה בהתפשטות הגשמיות.  משה רבינו היה כולל אור אבא ואור אמא.  גם כן ה

 יהושוע הנביא תלמידו.

הזוהר כפשוטו הדרך של מרכבה יחוד של אור אבא ואור אמא.  יש בזוהר סתירות בתורה שבעל פה שיש רק הכלי 

. באור אמא רק הכתר של אריך מסירות נפש.  באור של לאור אמא וחרם על אור אבא.  באור אבא יש עתיק

הראשונים שהלכו בדרך של ארבע אמות של הלכה היה סתירות בין הזוהר והלכה.  בזוהר היה שני אורות אור 

 אבא ואור אמא.  הקבלה של אריז"ל החלק של סודות של אור אמא תורה שבעל פה.  

ר.  אחרי הרמ"ק אריז"ל עשה דרך חדשה בקבלה שקשור לאור הרמ"ק עשה פירוש על זוהר כפשוטו בספר אור יק

אמא אבל הוא בעצמו היה מודה שיש בקבלה שני אורות אור אבא ואור אמא.  שלומדים ספרי אריז"ל לא נמצא 

אור למעלה מטבע האור של עתיק.  אור עתיק חשוב להצלת נפשות מהשאול תחתית רפואה רוחני.  יש דרשה 

באחד שער חמשים.  חסר  49חולה גמטריא   
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הדרך האמת של רפואת הנפש בדרך של אור אבא.  רפואות הבעל שם טוב היו בדרך של אור אבא כתוב בספר 

בעל שם טוב פרשת ויקרא הרפואות של בעל שם טוב קשור לאות אלף זעירה של המילה ויקרא.  אות אלף היחוד 

אות אלף של ויקרא יחוד של בין אור אבא הנקודה למעלה ואור אמא הנקודה למטה.  הצדיק האמת היום קשור ל

עתיק ואריך ובלשון הזוהר תורה שבכתב תורה שבעל פה.  באור אמא יש תורה אחת תורה שבכתב ותורה שבעל 

פה הם אור אחת אור אמא.  באור אמא תורה שבעל פה נקבה שולטת על אור אבא.  הסודות התורה פחות 

ולט על תורה שבעל פה אור אמא נקבה בלשון של חשובים מהלכה למעשה.  באור אבא תורה שבכתב ז"א זכר ש

 ירמיהו "נקבה תסובבת גבר."  

ביהדות הדרך של תורה שבעל פה מעשה העיקר.  יש עוד דרך היום שהעיקר מלאה הארץ דעה את ה'.  אחרי 

התגלות הזוהר קשה למתנגדים להזוהר לחזור השעון בחזרה לדרך של לפני חורבן בית המקדש.  יש שני דרכים 

 היום בקבלה הדרך של הזוהר והדרך של אריז"ל.  לימוד ספרי אריז"ל הכנה ללימוד הזוהר.  

אחרי שלומדים הקבלה של אריז"ל גם כן חשוב לימוד הקבלה בדרך של רמ"ק.  אריז"ל לקח לפרש את סודות אור 

אמא הדרך של  אמא  הקבלה של רחל תורה שבעל פה. הרמ"ק עשה פירוש על הזוהר הקבלה של אור אבא ואור

 מרכבה שני אורות רצוא ושוב כולל שני משיחין.

השפעות של סודות התורה היה גם כן בהלכה.  כמו שיש משנה וברייתא יש הזוהר וקבלה של אריז"ל.  קבלה של 

אריז"ל הדרך של משנה.  הזוהר הדרך של ברייתא שלא נמצא חרם על אור הגנוז.  בין הלל ושמאי אומרים הלכה 

ל.  החשיבות של הזוהר כפשוטו והפירוש של רמ"ק על הזוהר לכל הדורות. כבית הל  

דומה כהלוחות ראשונות בערך  תורה חדשה מאתי תצאהתגלות הזוהר היה כמו מתן תורה.  עם ישראל קבלו 

אור הלוחות שניות. החרם על אור הגנוז היה בלוחות שניות.  הלוחות שניות היו באור אמא.  הזוהר כולל אור אבא ו

אמא האור של הגאולה. קבלת הזוהר גם כן קבלת משיח והגאולה. בזכות ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמים. 

אף על פי כן הגאולה של הזוהר הגאולה של שני משיחין תלוי בקבלת משיח בן דוד ולימוד הקבלה של אריז"ל 

י אותיות אקיק יקוק אדנ"י.  הקבלה של אור אמא. הסוד של הגאולה של הזוהר השם ה' של שתים עשר  

 התגלות משיח בן יוסף"
א"לכבוד הרב מורגנשטרן, שליט  

על מה שכתבת "הדרך להשיג ההויה הנעלמת של סובב כל עלמין הוא על ידי תפלה בבחינת משיח בן דוד ועי"כ 

יהיבנן ליה ברתא לים להשיג התורה הנעלמת שהוא בחינת משיח בן יוסף."  גם כתוב "מאן דקטיל להאי חויא כוי

 דמלכא."

ה מ, שאו מרום עינכם וראו מי ברא אלה. דהאי סתים עיבי אלעזר פתח ישרכתוב בהקדמה לספר הזוהר בראשית   

ואית אחרא לתתא ואקרי מה.  מה בין האי להאי אלא קדמאה סתימאה דאקרי מי קימא לשאלה.  מי קצה השמים 

 לעלה, מה ועד קצה השמים לתתא. מי ברא אלה.  

יש שני רשות רוחני שהם מי בינה ומה מלכות.  שם אלקים כולל מי ומה ביחד.  העולם נברא על ידי ל"ב נתיבות 

.   אלקים היחד 21ושם אקיק  65כולל שם אדנ"י  86החכמה ל"ב פעמים כתוב שם אלקים.  שם אלקים גמטריא 

ות מי לעשות שם אלקים.  על ידי חטא של שניהם.  בחטא העגל כתוב אלה אלקיך ישראל.  המילה אלה חסר אותי

ת רוחניים שהיה ביחד לפני חטא העגל בלוחות ראשונות.  יוהעגל היה נפרדת מי ומה השני רשו  

הלוחות שניות היה הדרך של "מה" הדרך נמוכה יותר משניהם ביחד מי ומה.  מה הדרך של תורה שבעל פה 

ולוחות ראשונות.העיקר ומי הדרך של תורה שבכתב העיקר לוחות שניות   

שהשני דרכים של מי ומה נפרדו גם כן לא היה שלמות לא לדרך של מי ולא להדרך של מה.  השלמות שיש מי ומה 

כנגד חמשים שערי בינה  50ביחד.  הסוד של משיח בן יוסף סוד של מי,  והסוד של משיח בן דוד מה.  מי מספר 

תונה ונקודה עליונה שבאות אלף.  הם השני משיחין עתיק.  הרמ"ק הוא מסביר מה ומי שניהם הנקודה תח

 שבזוהר.  

אחרי חטא העגל שנפרדו היחודים נשארו בירורים של שם ב"ן מספר בהמה.  שם ב"ן כנגד מלכות העיקר תפלה.  
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הדרך לגלות אור של מי משיח בן יוסף על ידי תפלה בכוח עד התפשטות הגשמיות.  אבל עדיין הכוח של תפלה 

נפרדות.   ותמה ומי הם בשני רשויות רוחנילא מספיק   

אליהו הנביא עלה בשמים בסערה אליהו גמטריא בהמה.  על ידי אליהו היה התגלות העצמות של מה מלכות 

תורה שבעל פה.  האור של מי עתיק על ידי משיח בן יוסף העומד בשמאל של משה רבינו רעיא מהימנא לפי 

תיק.  משה רבינו הוא דעת בריח התיכון מן הקצה אל הקצה קו האמת וגם הפירוש סולם של אשלג גם יובל וגם ע

תר מלכות שהם משיח כיעקב אבינו.  משה רבינו הוא פנים ויעקב אחוריים. בקו האמצע יש שני כתרים כתר עליון ו

ת של  בן יוסף ומשיח בן דוד.  לפי פירוש של הרמ"ק הכתר העליון מי אין מילים נמצא במחשבה. בסיפור מעשיו

של רבי נחמן החכם והתם התם כנגד מי והחכם כנגד מה.  משיח בן יוסף נקרא גבר "מי" בירמיהו פרק לא,  משיח 

 בן דוד נקבה תסובב גבר.  

גם כתוב בזוהר בהקדמה לבראשית על רפואה.  יש רפואה לעונות חמורות בדרך עתיק.  כתוב בתהלים, אם עונות 

ך את העברות וחמורות להפה"כ ברוחניות של מה יש רפואה אבל לא לעונות תשמר יק אדנ"י "מי" יעמד.  משא

יות בדרך תשובה מאהבה.  ולזכ  

החטא העגל עשה דרך עבודת ה' של עבדו את ה' ביראה העיקר הדרך של תורה שבעל פה.  בהתגלות משיח בן 

ה.  זה לקח אלף שנה עד התגלות יוסף היה רבוי אור של תהו.  על זה כתוב בזוהר היה חרם על אור הגנוז אלף שנ

ל התחזק את ”הזוהר להתחיל לעשות כלים של תיקון לאורות של תהו.  הרמ"ק עשה פירוש על זוהר.  האריז

הכלים בדרך קבלה שלו.  חסידות חב"ד הוסיפו עוד כלים של תיקון בשבע דורות של חב"ד.  התגלות נ,נח נחמ  

יק מתוך הכלים של תיקון.  בצד של תיקון היה על ידי בעל שם טוב הפתק על ידי ישראל סבא נתן התגלות של עת

שני משיחין כנגד מי ומה שבתיקון.  התגלות מסוה משה רבינו ועל ידי לימוד הזוהר כפשוטו  ועל ידי תפלות אריז"ל 

 והתבודדות של רבי נחמן עשה הכוח להתאחד אורות של תהו בכלים של תיקון.  

חטא העגל וגם חטא עץ הדעת היחוד של מה ומי.  הדרך של מה נפרדת אין בזה סוף הגאולה של הזוהר תיקון ל

לקים יראה ואת מצותיו ישמור את העבודה של מה לא נגמרת רק במי באור של עתיק.  כתוב סוף דבר הכל נשמע 

 העבודה של מה.  היחוד של מי ומה בשיר השירים של שלמה. 

תלכו.  וגם ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך הדרך של יחוד ה'   יתוקוחהשני דרכים בעבודת ה' הם עמל בתורה ב

 שמע ישראל.

גם כתוב "מאן דקטיל להאי חויא יהיבנן ליה ברתא דמלכא."  מדובר הרבי מחב"ד מלך המשיח "מאן דקטיל להאי 

ות עתיק. חויא."  החויא הוא המשיח באור של אמא מחכים כל יום שיבוא.  אין ב"מה" סוף רק ב"מי" בפנימי  

 ספירותהשמות ומחצב נמחצב 
 לכבוד הרב מורגנשטרן שליט"א

על מה שכתבת בחוברת דעת חכמה נפשך פרשת וירא תשע"ז בקשר לעליה רוחניות מניצוץ ב עד ניצוץ א בדרך 

לתורת אמת.  גם כן כתבת על הקשר בין מחצב הנשמות ומחצב הספירות.  אברהם אבינו, יצחק ויעקב כולם 

ורת אמת וגם ילדיהם בני ישראל.  לא אמרת בתורה הזאת אבל גם כן יש התחייבות לכל נשמה להגיע בנסיעה לת

לאמת בגילגול הזה ובגילגול הבא.  משא"כ הנשים )אולי יש נשים שיש נשמות זכרים שיש להם גם כן דרישה של 

אמונה פשוטה בלבד ואין להם נשים יש דרך ה' בדרך כלל בלאמת אבל לפי אריז"ל אין להם התחייבות בפרד"ס(.  

 התחייבות לדעת את ה'.

יש נשמות בישראל בגילגול שכל התלהבות שלהם בתורת נגלה הלכה למעשה ואין להם הרצון להגיע לתורת אמת 

והם עשו קול קורא  ייםהראש םשל סוד ללמוד הזוהר הקדוש וספרי אריז"ל.  הרבי מחב"ד פגש בשני רבני

התורה ואפילו הרבי הסכים שכל עם ישראל וחסידיו ילמדו הספר הזוהר.  היה מנהג  בחשיבות של לימוד פנימיות

חב"ד שלא ילמדו ספר הזוהר רק על ידי פירושים של האדמו"רים של חב"ד וחסידות. יש ספרדים שלומדים רק 

עול בלי  אריז"ל ולא זוהר.  יש גם כן דרך הלימוד של כל ספרי קודש גם כן הלכה וגם כן סוד בדרך של קבלת

התורה ודרישה של אמת.  הם לא רוצים לצאת מהדרך של תורה שבעל פה קבלת  ותהתבוננות בעניינים של סוד

לחיות בעולם הזה בלי להבין את כל השאלות בתורת להם קשה שהתורה באמונה פשוטה.  אבל יש גם כן נשמות 

 אמת כמו הסוד של חטא העגל ורוצים הגאולה שלמה.  
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עגל נמצא בספר הזוהר וגם בפירושים על ספר הזוהר.  בעיקר בפירוש הרמ"ק אור יקר בהקדמה הסוד של חטא ה

זמן אמר הלפרשת בראשית יש הסוד של החטא העגל.  הרב אביגדור מילר ע"ה והוא לא היה מלמד קבלה כל 

פי השקפה הסוד של חטא העגל לא כפשוטו.  בשיעורים שלו הוא לא נכנס בעניינים של קבלה. לשלתלמידיו 

כנס בלימוד קבלה.  היום קשה לעשות חרם על קבלה לאנ"ש תחת גיל העד שנת ארבעים אסור ל תאשכנזי

ים איארבעים.  בזוהר כתוב החרם על אור הגנוז היה אלף שנה.  אין חרם היום אבל יש השקפות בישיבות ליט

בקבלה תורת חן ותורת אמת פתוח  יםעדיין לחכה ללמוד קבלה עד גיל ארבעים.  בכל דור יש צדיקים מלומד

ללמוד אצלם תורת קבלה.  מהשיעורים שלך והנהגות שלך אני רואה שאתה אחד מהרבנים כאלו אולי היחיד 

 שבדור. 

איש בין ף פעולה ותיב להתחתן.  לעשות משפחה שוחייש המצווה ראשונה בתורה פרו ורבו.  במצוה פרו ורבו 

ואשה.  יש מחלוקת במשנה יבמות פרק ו,  האיש מצוה על פריה ורביה ולא האשה.  רבי יוחנן בן ברוקא אומר על 

שניהם. רוב העסק בחיים בעניין פרו ורבו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  כתוב בן ארבעים לבינה השלב 

ן לעשות יחוד בן לב ומוח ולהתחיל לבנות את חכמה השני בחיים מתחילים שכבר קיימו פרו ורבו.  בינה הלב מבי

 בינה ידעת בעניינים של הזוהר.  

יש זוהר כפשוטו ויש זוהר בדרך אריז"ל.  המדרגה של זוהר כפשוטו למעלה מהכל.  הרמ"ק עשה פירוש על זוהר 

שלומדים ספרי  כפשוטו.   זה לא מספיק ללמוד רק זוהר כפשוטו ואפילו הלימוד של זוהר כפשוטו לא חשוב עד

אריז"ל וחסידות.  בספרי אריז"ל לא נכנסים בעניין של סוד חטא העגל רק בדרך של פרפראות החכמה.  העיקר 

לימוד של ספרי אריז"ל בקשר לעבודת ה' בדרך כוונות המצות בעיקר תפלה.  הדרך של לימוד אריז"ל הדרך של 

ת חכם ואפילו גלות יותר חזקה.  התכלית של לימוד הזוהר בירורים ואין בהם סוף.  כל יום יש בירור חדש לפי תור

כפשוטו לדעת את ה', מלא הארץ דעה את ה'.   התכלית של עבודת ה' בדרך אריז"ל כולל לימוד של עץ חיים 

מהתחלה לעבוד ה' בדרך כוונות שמות תפלה של רש"ש וכוונות רש"ש.  כל הלימוד מקבלים בדרך אמונה פשוטה 

אריז"ל היה מוסיף על עבודת ה' בדרך פשט החלק של סוד אבל כל בכבוד התורה תורה שבעל מכתבי אריז"ל.  

פה ותורה שבכתב. בזוהר יש שנויים מהדרך עבודת ה' באמונה פשוטה החשיבות נתן יותר לתורה שבכתב 

כך חשוב מתורה שבעל פה שהם שני מדרגות ז"א ומלכות.  כל הלמוד של אריז"ל במלכות רחל.  באריז"ל לא כל 

עתיק כמו ולהגיע לתורת אמת לעלות מעבד למדרגה של בן מיראה לאהבה כמו בזוהר.  באריז"ל אין גאולה יובל 

בזוהר שני משיחין עתיק ואריך ביחד.  בזוהר יש התגלות עתיק בעיקר באדרא "עת לעשות לה' הפרו תורתך."  

ל הוא למד תורה יום ולילה ועשה הרבה הרב אביגדור מילר ע"ה לא היה אפשרות ללמוד הזוהר ברבים אב

פעמים הוא היה מתלונן בקול רם "השם לשיעורים כל יום ודורש בשבת ויום חמשי.  כל העניין שלו היה תורה אבל 

השם איפה השם."  יש ה' בדרך "עת לעשות לה" ויש ה' בתורה בגמרא.  יש ה' בזוהר ויש ה' בספרי אריז"ל.  

 ל יחוד ה'.  בודאי יש רק ה' אחד הסוד ש

הדרישה של אמת מתחילים בגיל ארבעים אבל החרם על הזוהר כבר נגמר.  יש נשמות שבאים לעולם הזה לגמור 

את הגילגול שלהם והם רוצים האמת אפילו בגיל צעיר.  יש נשמות שעברו טראומה בחיים והרפואה שלהם בדרך 

חסר אחד שער נון הסוד של משיח בן יוסף.   49עתיק שער חמשים. על זה כתבת בחוברת השבוע,  חולה גמטריא 

.  תיש נשמות שהם חולים עד שהם מגיעים לאמת שער נון אפילו שהם למדו בחדר חסידי וגדלו במשפחה חרדי

אבל יש נשמות אפילו אחרי גיל ארבעים אין להם רצון להתקרב להצדיק הדור רבי נחמן, רבי שמעון בר יוחאי, 

ם כן חשוב הלימודים בישיבות הספרדים קשור למחצב הספירות שמות הקדושים ולא הרבי מחב"ד מלך המשיח.  ג

רק דרך של חסידות התקשרות לצדיקים מחצב הנשמות.  בעולם אצילות אין צדיקים ואין משיח, ואין שני משחין. 

לם אצילות עשר כתוב על עולם אצילות "איהו וגרמיהו חד, איהו וחייהו אחד".  בדרך הזוהר יש לנו האורות של עו

כתוב בפתח אליהו שיש מצוה לקרא פתח אליהו כל יום מגיל רך כמו עושים הספרדים.  כתוב בפתח שספירות כמו 

אליהו, כל השמות, הספירות, הם רק האורה של עצמות אין סוף ועולם אצילות.  כתוב לית לך שם ידיעא.  לית לך 

 אתר ידיעא אלא להשתמודעא תקפך וחילך לבני נשא. 

עים התורה שלהם ומהדרך היום לאמת מתחילים בחצב נשמות התקרבות והתקשרות לצדיקים קבריהם וש

ולומדים התורה שלהם העיקר ספר הזוהר וספרי אריז"ל אבל כל התורה של בעל שם טוב ותלמידיו חשובים.  

תגלות המשיח בדור האחרון הרבי מחב"ד הצדיק האמת אמר מאמרי חסידות עד הנקודה של קבלת המשיח וה

בדרך פנימיות התורה.  כל אדמו"רי חב"ד כולל הבעל תניא היה בדרך להתגלות משיח בדור האחרון.  אבל הסוד 

של משיח בן יוסף עדיין נסתר.  משיח בן יוסף יש מקום באמת ברעיא מהימנא שבזוהר קשור לאות אלף מסוה 
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בל יעקב אבינו במלחמה ייב"ק אור האמת שק 112מספר אלף. חסר אחד להגיע למספר  111משה מסוה גמטריא 

במלאך של עשו פרשת וישלח.  עם ישראל היום בשם יעקב ישראל בני יעקב ובני ישראל במחנה הנשאר לפליטה 

עד גיל ארבעים.  בגיל ארבעים יש רשות לגשת ולדרוש האמת בדרך הנ"ל.  מתחילים בלימוד הזוהר ולימוד 

דיק הדור והשני משיחי אמת הרבי מחב"ד ורבי נחמן.  לובשים המסוה חסידות מחצב הנשמות התקשרות להצ

משה.  מקבלים את רעיא מהימנא שבזוהר והשני משיחין. עושים הייחוד של שמע ישראל וברוך שם כבוד יחוד 

ר יחוד ואמונה.  עולים למחצב הספירות ושמות מתפללים עעליון ויחוד תחתון המבואר בזוהר וספר התניא ש

רש"ש ועושים מצות בכוונות האריז"ל.  מקבלים משיח כל יום בדרך יחי אדוננו או נ,נח,נח,מאומן.  לומדים בסידור 

הזוהר וכל ספרי קודש שומרים תורה ומצות ומתקרבים להצדיק האמת המשיח בכל דור.  עוסקים בהפצת הזוהר 

 אין עוד חשך רק אור ושמחה.שופנימיות התורה חינוך בנים ובנות עד 

ת כנגד חשךעצמו  
לת ייש משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הם שני הפכים כנגד דין ורחמים ויש עצמות למעלה מהייחוד של שניהם הע

העילות.  כתוב בתורת בראשית, והארץ היתה תהו ובהו וחשך, ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור.  משיח בן יוסף 

הם  יןאשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.  השני משיחומשיח בן דוד הם האורות וטוב כנגד תהו ובהו.  ביום ר

 התיקון לתהו ובהו שנגמרו ביום אחד.  למה היה צריך לברוא את העולם הזה בששת ימים?  

העולם הזה שנברא בששת ימים כנגד חשך.  כל התכלית של העולם הזה בשביל שבת.  שבת האור והטוב תיקון 

לו שבת לחיי העולמים.  התכלית בריאת ות, זכור את יום השבת והיום שכלחשך. בשבת יש שמור את יום השב

 ההעולמות בשביל שבת יום השביעי תיקון לחשך מדובר תחיית המתים.  על תחיית המתים כתוב עין לא ראת

זולתך.  אלקים  

פל אפילו ל ומכופולכל החשך העולם יש תיקון על ידי שני משיחין.  אבל החשך בסוף ששת אלפים שנה החשך כ

אין תיקון משיח.  התיקון של משיח בן דוד היה על ידי משה רבינו האור של התורה.  התיקון של משיח בן יוסף 

האור של עתיק. על האור של עתיק כתוב "לא ילמדו את חברו כולם ידעו אותי מקטן עד גדול." בדרך השני משחין 

לעשות חיים  המי. קבלת השני משחין העצה הגדולעושים חיים טובים ושלום תכלית השמחה אמתי רוחני וגש

טובים ושלום.  אבל לעשות חיים טובים ושלום צריכים הכלי של חיים בריאות הנפש ובריאות הגוף.  המחלה של 

 חשך אין בזה רפואה לא על ידי משיח בן דוד ולא על ידי משיח בן יוסף.  

 611בחיים טובים ושלום.  תורה גמטריא  שערים חסר באחד שער חמשים. יש מחמשים 49כתוב חולה גמטריא 

.  השתים החסרים מוסיפים לעשות שלמות התורה על ידי קבלת השני משיחין. משיח בן 613חסר בשתים להיות 

ים שנה לתורה.  משיח בן יוסף כנגד אלפים שנה לגאולה.  אבל החשך של יום השביעי אין עצה זה ידוד כנגד אלפ

זולתך.   אלקים הק על ידי תחיית המתים עין לא ראתמחלה שאין בו רפואה ר  

את  ההיה רפואה לכל המחלות הסומים ראו, וחרשים שמעו. אבל אחרי חטא העגל חזרשבקבלת התורה אומרים 

ל ומכופל בסוף העולם קץ הימים. פוהזוהמה.  לא הגיע היום שכולו שבת.  היום שכולו שבת רק בזמן החשך כ

פל הרפואה על ידי עצמות אין סוף תחיית המתים, ברוך אתה ה' מחיה מתים.ל ומכופוהתיקון לחשך כ  

יש מחלות היום שאין בהם רפואה אפילו על ידי הרופא המומחה הגדול בעולם.  המחלות האלו קוראים להם פיגור, 

רוני, מחלה מות.  המחלות  האלו האור של חשך כופל ומכופל שיהיה בקץ הימים.  כנפש  תמחל  

יש חשך.  לכל יצר טוב יש יצר רע.  הצדיקים יש להם הנסיון של צדיק.  העני הנסיון של עניות. העשיר  לכל אור

גאולה הגלות יותר רחוקה.  לקרבים יותר תהנסיון של עשירות.  יש יחודים ויש בירורים.  כל זמן מ  

רחוק.  יש ולקרוב שלום ל שלוםביהדות יש דרך מחכים למשיח כל יום.  משיח מתקרב אבל עדיין רחוק.  כתוב 

שלא לומדים הזוהר וקבלה ולא רוצים חיים טובים ושלום רק עצמות.  הם שקבלו את השני משיחין יש להם חיים 

נשאר להם חשך כופל ומכופל שאין תיקון על ידי יהי אור ויהי אור השני את אלו שטובים ושלום אבל יש גם כן 

.  ותחיית המתים חיי העולמיםמשיחין רק על ידי שבת היום שכולו שבת ל  

יש דרך של סיגופים של תורה.  יש דרך של שמחת תורה ומצות.  יש שאומרים שמקבלים גהינום לכל תענוג 

שמקבלים בעולם הזה אפילו התענוגים רוחניים של יהי אור ויהי אור.  יש אמת ויש אמת.  משה רבינו עלה להר 

. עבודה של וצליחה.  הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא הליל סיני לא אכל ולא שתה ארבעים יום וארבעים
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עצמות לא לכולם.  משה רבינו נקרא בתורה מלאך אבל אנחנו לא מלאכים והתורה לא בשמים היא.  אליהו נביא 

רשות  נהעלה בשמים בסערה.  להם יש עצמות מוכנים לעצמות קץ הימים.  אנחנו הולכים לרופא.  התורה נת

אות. טוב שברופאים לגהינום. יש יסורים בסוף החיים לאיש.  יש חיים עד מאה ועשרים.  יש יסורים לרופא לרפ

 בסוף העולם ויש שבת יום השביעי.

בעי באירחמנא ל  
העיקר מקום של השכינה נמצא בלב שנאמר,  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.  יש משכן בלב שלעולם נמצא יש 

שנחרב.  אומרים הבית ממקדש עדיין נמצא קשור למקום להשראת השכינה בלב נצחיות משא"כ הבית המקדש 

 אבל הבנין חיצוני נחרב.

על זה כתוב בספר הזוהר בית המקדש ירד מן השמים.  בעולם חיצוני ה' נמצא בשמים ונקרא אבינו שבשמים 

אלקים את השמים  פועל ישועות בקרב הארץ."  "בראשית ברא םונמצא בארץ שכתוב בתהלים "ואלקים מלכי מקד

בשני מקומות שמים וארץ שברא אלקים. תואת הארץ"  השכינה נמצא  

קרוב לה' בשמים וה' בלב אדם שייך לכל בני אדם.  שמים נקרא רחוק ובלב נקרא קרוב שנאמר שלום שלום 

כל בני אדם אוהבים שלום. רחוק.  ה' שם שלו שלום.  השם ה' שלום מוכרת לכל בני אדם.לו   

ל שכינה נמצא בארץ.  בלב בני אדם יש שלום וגם בשמים.  המלחמה על שכינה בין משפחות בני אדם  המלחמה ע

מהמשפחה שלו שאינם כל אחד חושב על שמשפחה שלהם ראשון. גם כן צריכים לחשוב על כל בני אדם קודם 

 שאנחנו חיים בעולם אחד ויש ה' אחד הבורא עולם.  

נפרד במנהגים ובדת.  פעם חשבנו שעם ישראל היה באמצעות העולם עם ישראל נפרדת בתורה את ה' עשה 

נביא עובדיה ואפילו בהלכה רמב"ם.  אפילו עם הבזמן הבית המקדש.  עדיין יש הדעה הזה בעיקר בנבואה של 

ישראל היה קובע הלכה תורה שבעולם כולל שבע מצות בני נוח.  אבל השכינה שנמצא גם בלב בלי הלכות במקום 

ל בני אדם בלי חילוקי דעות ה' אחד אור אין סוף.  הפקר לכ  

בהר סיני במתן תורה התגלה ה' למעלה ולמטה באמצעות העולם ובלב בשר.  התורה נתנה במדבר במקום 

הפקר.  עם ישראל לקח דעה אחד ועשו דת אחד בעולם בארץ ישראל תחת ממשלת מלכות דוד ושלמה.  אבל 

בלב אני ה' לא שניתי.  יש אור אין סוף בשמים שכתוב השמים מספרים כבוד אל.  יש  תהשכינה עדיין היה נמצא

בית המקדש אבל מקום הבית המקדש האור אין סוף בלב.  העבודה לעשות אור אין סוף בארץ נכשלה שנחרב 

וח לכל לעולם נקרא המקום השכינה בארץ. להשכינה בלב אין מקום ידוע ואין מלחמה הלב נמצא במקום הפקר פת

 בני אדם.  

.  של חיים רוחניים ה' ולדעת השכינה ה' לעולם התכלית הידיעה שלא נדע אבל צריכים דרךאת להגיע לדעת 

העיקר מקומות של ה' בשמים ובלב.  המקומות האלו הם הפקר ואין מלחמה.  אבל יש דעות וכל דעה יש דת 

.  קשה לקבל הדעה של רמב"ם דת יחידי.  להגיד פעמים מלחמות.  הרמב"ם אמר יהדות הדת יחידילובניהם יש 

יהדות הדת יחידי גם כן להגיד הדעה יחידי.  אבל שמואל הנביא אמר "אל דעות ה' בלשון רבים."  גם אריז"ל אמר 

בספר עץ חיים בשם שמואל הנביא אל דעות ה' יש דעת עליון ודעת תחתון.  בחסידות אומרים יש דרך עבודה 

ה למטה.  בספר הזוהר כתוב עולם עליון ועולם תחתון יחוד עליון ויחוד תחתון. אבל הפסק למעלמלמטה למעלה ומ

שיטה של נביא גם הקיימים על ארבע אמות של הלכה.  וזה תנקרא הלכה ועם ישראל מביהדות של רמב"ם 

 עובדיה. 

דירה יות לו להל דעות ה'.  הדעות הם הדרכים להגיע להתכלית בריאות העולמות שנאוה הקדוש ב"ה -א

בתחתונים.  הדעה של יהדות ה' נקרא אדון עולם שנקרא בשם אדנ"י.  בתורה יש לה' עוד שמות בעיקר השם יקוק 

אקיק אלקים.  רמב"ם אומר יקוק הוא אדנ"י.  הדרך של עבודת ה' לרבונו של עולם אדנ"י העבודה של עבד ואדון.  

 זה דעה אחד. זה הדעה של יהדות.  

צא בשמים רחוק.  בדרך התורה הוא גם נמצא בארץ.  השכינה בלב נקרא בשם רחמים.  הקשר אדון העולם נמ

בן לאבא.  השכינה בלב נמצא קרוב והקשר בדרך אהבה.  הקשר בין עבד ואדון הקשר של  להשכינה בלב הקשר

תוך תורה של יראה ופחד האדון כל זמן הוא רחוק.  תורה שבעל פה התורה של הדרך יהדות הדרך של עבד. מ

 שבעל פה בעיקר בתורה שבכתב יש גם כן הדרך של אהבה שבדעת השכינה בלב שנקרא אור הגנוז.  
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לעשות משפחות ישראל בני אברהם, יצחק ויעקב לעם של הקדוש ב"ה על ידי הקשר בניהם ואבינו שבשמים בדרך 

זה לא כל החיים יש גם כן החיים של התקשרות לכנסת ישראל עבדים ותורה שבעל פה ויהדות.  לעשות משפחה 

קשור היחיד וקשר של היחיד לה' יתברך בדרך הלב. בני אדם רוצים חרות בחירה חופשית.  בצד אחד בחירה 

היצר רע וצד שני היצר טוב.ל  

שליט על הלב.  מתחילים בדרך ומוח כל זמן שייך אבל יש גם כן חשיבות למוח חכמה בינה ודעת בעי בא ירחמנא ל

הדות מוח שליט על הלב הדרך של השלחן ערוך עבדים לה' קבלת עול מלכות.  כתוב בתורה על העבד עברי של י

נם.  אחרי שעושים משפחה נמצא הזמן ללמוד ספר הזוהר ולצאת יי חופששש שנים  יעבוד ובשביעית יצא לח

ויש חרם על אור הגנוז.   לגאולה של שני משיחין.  אבל הגאולה של שני משיחין לא הגאולה של תורה שבעל פה

ים.  בהזוהר ותורה משבארבע אמות של הלכה יש רק דרך אחד מוח שליט על הלב ואין חרות אין עתיק שער הח

שבכתב יש שני דעות ולא בתורה שבעל פה.  תורה שבעל פה יש דעה אחד למען קיום עם ישראל ואין מקום 

ר עיניים ולא המקובל שיש אהבה שבדעת. יש זווג רוחני להיחיד. בתורה שבעל פה  היחיד הוא התלמיד חכם שומ

 של מלכות ויש זווג רוחני של ז"א.  בז"א יש שני דעות.  במלכות תורה שבעל פה יש רק דעה אחד.  

 תורה חדשה מאתי תצאהדרך של ז"א ולא הדרך של מלכות. רק על ידי מקבלים את ספר הזוהר בעי רחמנא ליבא 

לשלמות התורה ויחוד ה'.להגיע של עם ישראל יש אפשרות   

     

 אור הגנוז ודור המדבר
הדור המדבר נקרא דור דעה.  משה ובני ישראל יצאו ממצרים בעשרה מכות.  עברו את הים סוף בנס של קריעת 

ים סוף.  קבלו את התורה בהר סיני "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר.  אנכי ה' אלקיך.  ופרחה נשמתם 

.  פסקה זיהמתן.  מרוב פחד  

במדבר הם אכלו לחם מן שמים מן, שתו מבאר מרים, לא היה להם צריך להחליף בגדיהם נהנו מהענן הכבוד יום 

ולילה. הדור המדבר קבלו נבואה בקריעת ים סוף ובמתן תורה.  הם קבלו גאולה שער החמישים.  אבל הם לא 

הילדים שלהם נכנסו אחרי ארבעים שנה במדבר. נכנסו בארץ ישראל רק יהושוע בן נון וכלב בן יפונה.  

רוב חכמים אומרים כל מה שכתוב על דור המדבר מחטא העגל עד כניסה לארץ ישראל אור הגנוז ולא לפי פשט.  

לפי פשט משה רבינו שלח את המרגלים לארץ ישראל. ארבעים ימים הם היו בארץ ישראל.  הם חזרו ודברו לשון 

עונש יום לשנה ארבעים שנים עד שהילדים שלהם יכנסו בארץ ישראל והם נשארו  הרע על ארץ ישראל וקבלו

 במדבר.

משה רבינו לא נכנס בארץ ישראל שאחרי שמתה מרים לא היה לעם ישראל מים בזכותה ומשה רבינו בטעות 

 היכה את הסלע במקום לדבר להסלע להוציא ממנו מים.  

עדה כלם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' והוא קיבל קרח היה חכם גדול ואמר למשה רבינו כי כל ה

 עונש הוא וכל עדתו.  

 זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני לקח כזבי בת צור ראש אומות בית אב במדין ונהרגו שניהם על ידי פנחס.

 צלפחד שהיה מדרגה גבוה רוחני של "צל" אור מקיף היה מקושש עצים בשבת ורגמו אותו באבנים.  

 נדב ואביהו בני אהרן נפטרו ביום של חנוכת המשכן. 

כל הענין של דור המדבר קשה להבין.  הדור המדבר קבלו גאולה יציאת מצרים חמשים פעמים כתוב יציאת מצרים 

עליהם שאין להם חלק בעולם הבא. בתורה שבעל פה הם נחשבו כרשעים במיוחד בתורה ותורה בעל פה אומרת 

 קורח ועדתו, זמרי, המרגלים, צלפחד. 

הכל קשור לחטא העגל.  בהזוהר כתוב שבחטא העגל עם ישראל היו מחולק בשני דעות תורה שבכתב ותורה 

במיוחד אלו שקבלו את העשרת  שבעל פה.  תורה שבכתב כל ישראל נחשבו בנים לה' שהם קבלו את התורה. 

הדברות לפני החטא העגל.  אותם שקבלו את התורה לפני חטא העגל היו בני הגאולה הם יצאו מכל ספקות 
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באמונה עד המדרגה של עתיק דעת ה' אתה הראת לדעת.  לדור המדבר העיקר להם אהבת ה'.  לדור של עם 

לקח אותם להיות עבדים לה'.  ישראל שנכסו בארץ ישראל העיקר להם יראת שמים.  ה'   

צלפחד היה חסר ביראת שמים אפילו שהיה לו אהבת ה' בדרגה גבוה. אצלו לא היה פחד לקושש עצים בשבת 

 והוא קיבל את עונש מעם ישראל שפחדו מדבר ה' שמור את יום השבת.  

היה נכשל.   זמרי גם כן לא היה לו יראת ה' כמו שצריך אפילו היה לו אהבת ה' בדרגה גבוה והוא  

הכוונה של קורח שיהיה ממשלה בשני דעות כמו היום אבל זה לא היה הזמן.  הוא היה מתרץ כולם קדושים 

 ולכולם יש זכויות בני אדם כמו משה רבינו ואהרן הכהן.

המרגלים קשור לתורה שבכתב ידעו שהדרך של תורה שבעל פה הדרך של מלחמה.  הם היו אנשי שלום. לאלו  

ורה וגאולה להכנס בארץ ישראל יהיה לחזור לעבדות.  שקבלו הת  

נדב ואביהוא מצאו עבודה במשכן אחרת מהעבודה שלהם פרטית.  הם חשבו עדיף תפלת היחיד מתפלה ועבודת 

הציבור. העבודה במשכן היה באמונה פשוטה. הם כבר היו דעת שהם קבלו בהר סיני במתן תורה. היה להם הזווג 

נה והם לא התחתנו לעשות משפחה בזווג תחתון.והשכי םעליון ביניה  

כולם היה נביאים ולפעמים נביאים מרגישים סתירות בין הנבואה שלהם והנבואה של נביאים אחרים.  משה רבינו 

היה ראש הנביאים והדבר ה' של משה היה יותר חשוב מהקשר של שאר נביאים לה' אפילו כל נביא יש קשר ישר 

טעות.  עדיף לשמוע מהדבר מלכות של הנביא גדולה יותר משה רבינו מלקבל נבואה כל לה' יש מדרגות ואפשר ל

 אחד בפני עצמו.  נביאים פעמים גם הן טועים.  

ספר הזוהר ואריז"ל שניהם אומרים ה' בחר לעשות עם ישראל עם לנצח ונתן להם תורה שבעל פה לשמור על עם 

ען כל איש פרטי ולא היה התורה למען הנצחיות של עם ישראל ישראל לנצח. האור רוחני של דור המדבר היה למ

הציבור. ההולכת בדרך תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה אפשר לעבור אפילו על יחסים בנשים נוכריות כמו 

 זמרי.

משה רבינו היכה את הסלע במטה שלו שהיה כתוב על המטה שם המפורש.  הדרך של תורה שבעל פה הדרך של 

אמונה פשוטה בלי להשתמש בקבלה מעשיות ושמות.  על זה משה רבינו היה נכשל בסלע.  קבלה דיבור ותפלה ה

לא היה חשוב לעם ישראל בארץ ישראל כמו הלכה.  הרשות נתנו לחולים ללכת לרופאים שעוסקים ברפואה 

 טבעית לא בדרך של קבלה מעשיות.

ערוך ואסור להם לשנות את התורה. הצדיק  מהסיפור של צלפחד לומדים אפילו צדיקים חייבים לשמור השלחן

 חייב בכל מלאכות שבת וכל השלחן ערוך.

יש מטרה בחיים לדעת את ה'. בדעת יש גאולה רוחני.  גאולה רוחני רק לאיש פרטי ולא כל אחד מגיע לדעת את 

וכבוד להם שעוד ה' אפילו בדרך לימוד הזוהר.  בן ארבעים לבינה.  אפילו שמרגישים גאולה חייבים אהבת ישראל 

לא הגיע לדעת ועובדים ה' במסירות נפש בלבד.  אין עני אלא בדעת.  העני בגשמיות גם חשוב לעזור לו וגם העני 

ברוחניות.  מחכים כל יום למשיח לתת לנו את הדעת החשוב לגאולה. בדרך הזוהר יש מקום לחזור הדור המדבר 

 לעם ישראל לחבר שני דעות ז"א ומלכות.

גול פרשת משפטים בזוהרסוד הגיל  
בזוהר פרשת משפטים כתוב הסוד של גילגול בקשר לחרות של הנשמה ועבדות. כתוב בתורה, ואלה המשפטים 

אשר תשים לפניהם.  כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחפשי חנם.  כתוב בזוהר "הם הסודות 

הזה וחייב שש שנים של עבודה בתורה ומצות כפשוטה הגילגול." הנשמה בגילגול נכנסים בגוף יהודי בעולם 

עבודה של עבד ה'.  יש נשמות שכל החיים בעבודת ה' בדרך קבלת עול מלכות עבד בדרך של תורה ומצות והם 

לא נכנסים בסוד של שבת שכתוב ובשביעית יצא לחפשי חנם.  הנשמות האלו בסוד של מלאך מטטרון עבודה של 

 יומי החול עבד עברי.

ל יש נשמות קשורים לשבת להשכינה שנקרא שבת.  עליהם כתוב ובשביעית יצא לחופשי חנם, הצדיק ודאי לית אב

 ביה מלאכה.  כיון שאין לו מלאכה לית לו שעיבוד, והנשמה מהצד השבת יוצאים לחרות, ואין לו שעיבוד.  
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יום של המצוה "וידעת היום החרות של נשמות שייכות להשכינה שבת יוצאים לחרות בדרך לימוד הזוהר ולק

והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים." מקבלים את הדעת של יחוד ה' שמע ישראל וברוך שם כבוד, ה ואלקים, ה' 

 שמו יש לנשמה חרות והנשמה נמצאת ביחוד העליון למעלה ממדרגה של עבד באהבה שבדעת.

שת ימים שבחול עבודה של מטטרון.  עליהם יש נשמות לומדים הזוהר וספרי אריז"ל וחוזרים לעבודה של עבד ש

 כתוב בתורה, ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני לא אצא חפשי.  רצע אדניו את אזנו ועבדו לעלם.  

כתוב בזוהר שיש נשמה אחרת שכתוב לכתחילה לא תעשה מלאכה השליחות שלו בעולם ללמוד סודות התורה 

ות רק חרות רק שמחה ומסירות נפש להגאולה.  ובזוהר כתוב בודאי הוא הצדיק שאין לו עבד  

יש נשמות שמקבלים את עול מלכות שמים בן שלש עשרי למצות, בן שמונה עשרי לחופה.  שש שנים יעבוד לגדל 

את הילדים לתורה וחופה ומעשים טובים.  בן ארבעים לבינה הם מתחילים ללמוד ספר הזוהר העיקר לימוד 

ומרי תורה ומצות אפילו בן ארבעים לבינה הם לא לומדים ספר הזוהר מסיבות ויוצאים לגאולה.  יש נשמות ש

 שונות אולי הם לומדים רק ספרי אריז"ל כעיקר לימוד ולא לומדים חסידות.  

העיקר לעשות הקשר להנשמה שעליה כתוב "לא תעשה מלאכה לכתחילה הצדיק הדור הבחינה של משיח 

יז"ל בכל דור יש צדיק קשור לאליהו הנביא מלומד בחכמת הנסתר.שבדור.  כתוב בהקדמה לעץ חיים של האר  

 עבודה זרה, ספק עבודה זרה
כל חכמי דורו אל. הוא היה תלמיד חכם ענק -ירבעם בן נבט משבט אפרים עשה שני עגלים אחד בדן ואחד בבית

שלח וכם ענק כמבואר במסכת סנהדרין.  שאול המלך גם כן משבט אפרים היה תלמיד חלפניו כעשבי השדה 

ג את הכוהנים בנוב שתמכו בדוד המלך.  שאול המלך עשה את זה למען הקמת המלכות תורה שבעל וחיילים להר

 ונכתבשזיהמתן של ישראל משה רבינו ירד מההר לתת לישראל הלוחות ראשונות  הפה.  אחרי מתן תורה שפסק

ה רק עגל אחד.  ירבעם עשה שני עגלים.באצבע אלקים ושבר אותם שהוא ראה את העגל הזהב שעשה אהרן. הי  

ה' הוא אמת ולא  שמואל הנביא אמר "אל דעות ה'" בלשון רבים.  יש דעות של תורת ה' אבל ה' הוא אחד ואין שני

נסתרות ה.  כתוב בפתח אליהו, אתה אחד ולא בחשבון,  עילת העילות לית מחשבה תפיסה בך כלל .  כתוב דעה

לנו אור אין סוף עילת העילות.  בתורה שבכתב יש שני דעות.   תהנגלות לנו התורה נסתרלה' והנגלות לנו ולבננו.  

 הדעות הם לא עצמות אור אין סוף. עצמות אור אין סוף מהנסתרות הדעות הם נגלות לנו.  

הדעות הם היסודות דת.  הדעות נתנו לבני אדם לעשות דירה בתחתונים לה' שנקרא עילת העילות בזוהר.  בערך 

עצמות אור אין סוף הדעות נקראים עבודה זרה עגל הזהב ושני עגלים.  אהרן עשה עגל אחד שאח"כ היה דת 

היסוד של מלכות ישראל. מלכות יהודה נשארו דת של שני דעות מלכות תורה שבעל פה.  ירבעם עשה שני עגלים 

 בדת של תורה שבעל פה מלכות ישראל התפזרו ונאבדו.  

ה נקרא נקי מעבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים.  על השלשה המצות עבודה זרה, גלוי הדת של תורה שבעל פ

עריות ושפיכת דמים חייב מסירות נפש קידוש שם שמים.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בלוחות שניות תורה 

ה' למשה רבינו  ןמשה מסיני.  יש לנו התורה היום חוקים ומשפטים שנתלשבעל פה לעשות מלכות ה' בדרך הלכה 

 בהר סיני יסוד דת יהודי יסוד של יהדות.

נה את תורת משה על היסודות של תורה שבכתב תורה של יירבעם בן נבט עשה למלכות ישראל תורה אחרת ש

א את הרבים, ישני עגלים דת של שני דעות.  על ירבעם בן נבט כתוב בפרקי אבות,  ירבעם בן נבט חטא והחט

שנאמר על חטאת ירבעם אשר חטא, ואשר החטיא את ישראל.   חטא הרבים תלוי בו,  

משה רבינו נתן לעם ישראל תורה שבעל פה הקיום של עם ישראל עד היום.  ירבעם בן נבט החשיב את עצמו 

כנביא ועשה תורה של שני עגלים ונאבדו העשרת השבטים.  בספר הזוהר ירבעם בן נבט נקרא משיח בן יוסף.  יש 

ליהודה כתוב בפרשת ויגש "ויגש אליו יהודה."  הזוהר אומרת יהודה הוא מלך  היוסף ותורה קשורל הקשורשתורה 

יוסף יש התורה למלכותו ליהודה יש התורה למלכות של עגל אחד דעה אחד תורה שבעל פה.  לויוסף הוא מלך.  

 של שני עגלים שנקרא בזוהר תורה שבכתב.  
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רצוא ושוב.  יחזקאל הגיע אחרי חורבן אורות רכבה  שיש במרכבה שני בספר יחזקאל כתוב נבואה של אדם על המ

נאבדו העשרת השבטים בחטא ירבעם בן נבט.  הנבואה של שבית המקדש הראשון אפילו מאתים שנה אחרי 

א את הרבים בדרך שני עגלים כמו ירבעם בן נבט משיח בן יוסף.  ייחזקאל שיבוא לעתיד עוד נביא להחט  

לעם יהודי השומרת על עם יהודי לנצח.  כל זמן שיש יהודים שומרים תורה ומצות יש  הדעה טובתורה שבעל פה ה

קיום של עם ישראל על ארבע אמות של הלכה בלבד.  רק בחג הפורים בזמן הקיום לעם ישראל אפילו בגלות.  

יהם מיתה על ידי המן כל עם ישראל היה במקום אחד וגזרו עלכמעט גלות בבל היה סכנה גדולה לקיום עם ישראל 

הרשע.  ה' הציל את עם ישראל בנס פורים ועם ישראל חלקו חלק בארץ ישראל וחלק בחוץ לארץ.  בזמן שעם 

ישראל במקום אחד יש סכנה של השמדת עם ישראל.  כל זמן שיהודים שומרי תורה ומצות נמצאים בהרבה 

בית הראשון גלו לבבל והגיע הסכנה של השמדה מקומות יש להם קיום.  כל עם ישראל היה בארץ ישראל בזמן ה

גם כן בארץ ישראל בחורבן בית ראשון אבל הם ברחו מארץ ישראל וגלו  וביחד בחוץ לארץ.  הסכנה הי ושכולם הי

הראשון זה טוב יותר שיש יהודים שומרי תורה נמצאים בכל בעולם.  בית לבבל.  מזמן גלות   

בבל בב של עם ישראל לגור בארץ ישראל.  יצאנו מהסכנה של השמדה יש מחלוקת בין רמב"ם ורמב"ן על החיו

.  אנחנו צריכים לדעת ולזכור השני עגלים שעשו ירבעם בן נבט שהחטיא את הראשוןבנס פורים וגם החורבן בית 

מזה  ממלכה של ירבעם לא היה קיוםלהרבים שהוא היה תלמיד חכם גדול ועשה מלכות של תורה של שני דעות.  

אסור להחליף במקום המלכות של דעה אחד עגל אחד תורה שבעל פה.  רק תורה שבעל פה הקיום של שים לומד

את הרבים וגרם  הליכשהעם ישראל לנצח.  אבל עם ישראל בזמן בית הראשון גם היה צריך לממלכה של ירבעם ש

בל היום יש גם כן  אבדת העשרת שבטים.  גם היום יש לנו תורה שבעל פה הקיום של עם ישראל לנצח.  א

השפעות של תורה של שני עגלים שקוראים בזוהר תורה שבכתב ז"א תורת האהבה שבדעת.  יש מקום לתורה 

 של שני עגלים אבל היסוד של עם ישראל התורה של עגל אחד דעה אחת לטובת יהודים בלבד. 

.  אבל העולם היום קבלו תורה סכנה לקיום נצחי של עם ישראלהוא היה מוחלפת.  כל שנוי בתורה תהתורה לא 

בתורה שבעל פה עבודה זרה כמו השני  תשל שני עגלים בדרך משיח בן יוסף.  אפילו התורה של שני עגלים נקרא

עגלים שעשו ירבעם בן נבט יש לנו לדעת שהתורה שלנו מהר סיני מיוסד על עגל אחד ולא נקי מעבודה זרה.  רק 

ם ישראל מעבודה זרה פסקה זיהמתן.  אי אפשר לבני אדם לחיות על לכמה רגעים בזמן קבלת התורה יצאו ע

תורה של הלוחות ראשונות בלבד נקי מעבודה זרה לגמרי שאין אדם שאין בו חטא.  יש ברירה לקבל תורה של 

עגל אחד שנקרא מלכות ולקבל תורה של שני עגלים שנקרא ז"א.  למען קיום עם ישראל התורה של עגל אחד דעה 

אפילו לעם ישראל  .לקבל את השבע מצות בני נוחגם ף.  לבני אדם לא יהודים התורה של דעה אחד אחד עדי

שהיה מלכות תורה שבעל פה ובית המקדש ותורה דעה אחד מלכות תורה שבעל פה לא היה מספיק עגל אחד 

 בלבד עשרה שבטים הלכו למלכות של ירבעם בשני עגלים שני עבודה זרה מלכות וז"א ביחד.

והר פרשת יתרו כתוב "כל הפרצופים מותרים חוץ מהפרצוף של אדם."  יש דת קשור לפרצוף של אדם אבל זה בז

זרע אדם וזרע בהמה.  שניהם נקרא עבודה זרה ל"א  לא הדת שלנו.  השני דעות הם נקראים בספר ירמיהו פרק 

עבודה זרה.  דת יהודי לא בערך קבלת התורה מהר סיני הלוחות ראשונות שפסקה זיהמתן של ישראל טהר מ

נקרא עבודה זרה בתורה שלנו והדת שלהם קשור לפרצוף אדם נקרא עבודה זרה.  ירבעם רצה לחבר שניהם 

אבדו העשרת השבטים. עם ישראל חי על התורה של דעה אחד נו הוהצליח במאתיים שנה בלבד המלכות נפל

 מלכות תורה שבעל פה.  

עם שמה שטוב לאומות זה לא טוב לאחדות של עם ישראל.  רק תורה שבעל פה טוב לאחדות ישראל.  כל זמן 

להוסיף עוד דעה של משיח בן יוסף בתוך  הישראל שומרים את התורה יש לעם ישראל נצחיות.  היצר הרע רוצ

של עם ישראל יש שני  יההיסטורמחנה ישראל שיהיה השמדה לעם ישראל.  אבל בתורת אמת תורה שבכתב וגם 

עגלים שני דעות רוחניים.  הדעה של שני עגלים הדעה של האומות ולא של יהדות.  אצלנו אסור פרצוף אדם כמו 

 שכתוב בזוהר.  

גם כן אי אפשר.  משיח בן יוסף כבר הגיע כמו בזמן שלמה המלך ר את העולם לתורה של דעה אחד יאבל לחז

י עגלים.  אפילו היום יש עוד דת של עגל אחד קשור לאיסלם ישמעאל.  שניהם כמה פעמים ויש בעולם דת של שנ

 בעולם דת אדום ודת איסלם שהוסיפו על הדת המקורי דת יהדות.  
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הזוהר הגיע לעם ישראל לתקן את העבודה זרה בעולם של משיח ונקרא תיקוני זוהר.  העבודה זרה לפני מתן 

תהו לפני מתן תורה יש המצוה של עיר הנידחת להשמיד העיר של עבודה  תורה התהו שאין בו תיקון.  לעבודה של

בים יהעבודה זרה של שני עגלים של משיח בן יוסף שנולד על יסודות תורת משה יש תיקון.  אנחנו חילזרה.  

 לחיות ביחד מלכות יהודה ומלכות של שני עגלים השני דעות זרע אדם וזרע בהמה.  

עם ישראל לומדים הזוהר יש תיקון לעבודה זרה שיח בן יוסף על ידי הזוהר.  על ידי התיקון לעבודה זרה של מש

של משיח.  עבודה זרה של משיח לא כמו עבודה זרה לפני הר סיני.  יש בזה סכנה לקיום עם ישראל כמו העבודה 

ין להם סכנה עם ישראל הם חזקים בתורה שבעל פה אשזרות של ירבעם בן נבט שהחטיא את הרבים אבל כל זמן 

של שמד.  אסור לשנות את התורה אבל עבודה זרה המיוסד על התורה לא כמו עבודה זרה של תהו ובהו של לפני 

 מתן תורה ויש תיקון.  התיקון זה לא בדרך השמדה כמו עיר הנידחת.  

את הרבים  התורה של שני עגלים לא בשביל קיום עם ישראל אבל טוב להעולם והאומות.  ירבעם בן נבט החטיא

בדרך התורה של שני עגלים וגרם השמדה של עשרת השבטים שהתפזרו בעולם וחלק קטן חזרו למלכות יהודה.  

תורה של דעה אחד הם נצחיים כל זמן שהם להם אבל לאומות אין להם עם נבחר נצחי.  רק עם ישראל שיש 

 שומרים את התורה.  

למדינת ישראל מקום בעולם של שני עגלים.  הקיום של עם  במלכות של שני עגלים.  יש תמדינת ישראל מעורב

 ישראל רק על ידי תורה שבעל פה.  היום המלכות תורה שבעל פה אין בזה פוליטיקה אין ארבע מיתות בית דין

בכל העולם לא רק בשבילם מקום ונשק של מלחמה אלא תפלה וקיום המצות.  על יד זה יש נצחיות לעם ישראל 

העולם יש דת של שני עגלים להזוהר כתוב בית המקדש ירד מן השמים לא בכוח ולא בחיל.  בארץ ישראל.  ב

 ואחד מהעגלים שלהם העגל ודעה שלנו יהדות.  

ולא במלכות תורה שבעל פה.  רק ה' הוא אחד ולא משיח.  גם שהולכים לפי הרוב  םשנויילחוקי מדינת ישראל יש 

וזה לא  יש ישמעאל ויש יעקב. אין שליטה של עם ישראל על העולםכות בדת מלכן צריכים לדעת שאין רק עם אחד 

.  יש בעולם דת של שני עגלים המקבלים השני מדינות הנבחרות של עגל אחד.  רק ה' הוא אחד לא משיח התכלית

כמבואר בזוהר הקדוש יש שני מלכים אדם הראשון ודוד המלך. אדם הראשון  םבשתייולא עם אחד העולם מחולק 

ן שבעים שנה לדוד המלך.  אדם הוא מלכות עליון ודוד הוא מלכות תחתון.נת  

ב מיתה מפני יהזוהר גם כן פותח הסוד של המחלוקת של יוסף ויהודה ואחיו.  האחים של יוסף אמרו שהוא היה חי

"טל" דעה של שני עגלים והאחים עגל אחד.  יוסף קיבל את הדעה של השהוא היה עובד עבודה זרה.  יוסף היה 

תחיית המתים של אליהו הנביא והם לא קבלו תחיית המתים עד לעתיד לבוא.  יעקב הקו האמת קו האמצע היה 

בניהם הקו של משה רבינו האות אלף זעירה בפרשת ויקרא.  החיבור של השני דעות הדעה של שני עגלים והדעה 

תח אליהו,  יוד קא ואו מספר "טל"  של עגל אחד עושים התגלות שם ה' בעולם כמבואר בתיקוני זוהר סוף פ

שראשי נמלא טל תחיית המתים.  הא אחרונה שכינה בגלות תורה שבעל פה בלי תחיית המתים עד לעתיד לבוא.  

משיח בן יוסף קשור ל"טל" תחיית המתים.  משיח בן דוד קשור לתורה שבעל פה בלי תחיית המתים. בעולם הזה 

אר בתיקוני זוהר הם ביחד יוד קא ואו קא.אצילות כמבוההם נפרדים אבל בעולם   

ביה תורתו אמת. בזכות ספר הזוהר יפקון וכי מלאה הארץ דעה את ה' הדרך לשלום בעולם הזה. משה אמת 

גלותא ברחמים.מ  

 סוד עשרת השבטים שנאבדו
לשני מיד אחרי שנגמרה את המלכות של שלמה המלך ירבעם בן נבט עשה את המלכות ישראל המלכות התחלקה 

.  לא רק זה עשרה שבטים הלכו למלכות של ירבעם ורק שני שבטים יהודה ושבט לוי וחלק של שבט תמלכויו

בנימין נשארו במלכות יהודה. ירבעם היה חכם גדול בנגלה התורה ונסתר התורה כמו שלמה המלך. אבל בנו של 

מלכי יהודה היו תלמידי חכמים   שלמה המלך רחבעם לא היה במדרגה רוחניות של שלמה המלך בנגלה ונסתר.

 ולא מקובלים.  המלכים במלכות ישראל היו מקובלים ולא היו תלמידי חכמים.

ל ובדן לפי סוד קשור לפולחן של ז"א.  במדבר עם ישראל עשו עגל אחד -ירבעם בן נבט עשה שני עגלים בבית א

דעה אחד הדעה של זרע אדם והדעה של כנגד הפולחן של מלכות.  בפולחן של ז"א יש שני דעות כל עגל כנגד 
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זרע בהמה.  מלכות יהודה מיוסד על תורה שבעל פה שנקרא מלכות שיש דעה אחד בלבד הדעה של מלכות זרע 

 בהמה ליהודים.  

כתוב בזוהר הקדוש יש ברוחניות שני דעות ז"א ומלכות.  במלכות מחכים למשיח למען המלכות בלבד.  בז"א יש 

ין אחד למען המלכות הציבור ואחד למען היחיד.  בספר שמואל כתוב, אל דעות ה' בלשון שני דעות ושני משיח

 רבים. 

בלוחות ראשונות היה תורת ה' קשור לז"א שהיה שני דעות "אנכי ולא יהיה אלקים אחרים"  זכר ונקבה.  הלוחות 

ר אחד.  רק משה רבינו היה שניות היו בדעה אחד שמור את יום השבת.  הלוחות ראשונות היה זכור שמור בדיבו

במדרגה לתת הלוחות ראשונות ז"א.  ירבעם רצה לעשות מלכות של ז"א בשני דעות ונכשל.  במקום לעשות 

מלכות ז"א הוא עשה מלכות הנותן חופשיות לעבודה זרה.  המלכות היה ליהודים ולעובדי עבודה זרה ביחד.  הוא 

בעם עבודה זרה.  לא היה יכול לשלוט על האומות העולם שהכניסו  

ביחוד אמיתי של ז"א ומלכות גם כן נקרא היחוד של בינה ומלכות יש שני הפכים שמיחדים ביחוד אחד כמו השני 

שמות יקוק בשמע ישראל. בין השני שמות יקוק יש המילה אלקינו והם אחד.  אבל במלכות של ירבעם השני דרכים 

צד אחד הלך לאומות העולם ועבודה זרה והצד השני חופשיות.    שני כוונים לא הלכו ביחד כמו שהוא חשב לעשות.

 המלכות נעתקו מהמצוה של לא יהיה לך אלקים אחרים שהיה העיקר של מלכות יהודה.  

במלכות יהודה גם כן היה בעיה שהמלכות קשור רק להדעה של שמירת השבת ושמירה מעבודה זרה ולא היה 

רק בהיכל של שלמה המלך ובמשך הזמן של בית המקדש ראשון ירד  להיחיד בחירה חופשית והשני דעות היו

לדעה אחד בזמן בית השני. למלכים לא היה נבואה ורוח הקודש שגרם העם למרוד על המלכות בעד ירבעם 

ומלכות שלו שהיה צריך להיות כמו הלוחות ראשונות אבל לא היה.  בסוף מלכות יהודה היה הדרך של תורה 

ר הגנוז.  מלכות ישראל הדרך של תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה כמו בזמן השופטים כל שבעל פה נעתק מאו

 אחד עשה מה שישר בעיניו.  

הלוחות ראשונות היה יחוד של ז"א ומלכות.  המלכות של ירבעם היה שני עגלים נפרדים ולא יחוד של שניהם. 

חוס של יהודים בנו על קבלת העול מלכות מלכות יהודה של דעה אחד למען היחוד של יהודים דת שקשורה לי

נעשה ונשמע.  מלכות יהודה והבית המקדש הראשון גם כן ונפלו לעבודה זרה שלא היה שני אורות שלמים כמו 

בהלוחות ראשונות.  אבל בדרך של מלכות תורה שבעל פה מלכות יהודה היה חזק בשמירה מגילוי עריות דת 

לי בחירה חפשית.  יהודי דעה אחד למען מלכות יהודי ב  

מלכות ירבעם נתן בחירה חופשית.  במלכות ירבעם היה אור של ז"א אהבת ה' שלא היה במלכות יהודה.  אבל גם 

כן המלכות היה פתוחה להשפעות של האומות העולם לא כמו מלכות יהודה.  בדרך תורה שבעל פה יש אפשרות 

כתב קשור גם לאדם וגם ליהודים יש יותר השפעות של לשמור על המלכות של יהודים נפרדת מהגוים.  תורה שב

 האומות העולם.  

ירבעם נקרא בזוהר משיח בן יוסף.  משיח בן יוסף קשור ז"א.  משיח בן דוד קשור למלכות.  בז"א יש חרות לא כמו 

ה במלכות.  החיים בז"א יותר פתוח לאדם ופחות סגור ליהודים בלבד.  המלכות של ירבעם היה זמני לא הי

למלכות ישראל קיום.  מלכות יהודה קשור לשמירת יחוס של אבותינו ולעתיד שלמות המלכות על ידי ביאת משיח. 

במלכות יהודי הדרר של תורה שבעל פה מתפללים על העתיד של ביאת משיח וזוכרים שאנחנו בני אברהם יצחק 

ו על זכות וברית האבות.   ויעקב בני ישראל.  מלכות ישראל היה טוב רק זמני שהם לא דאגו ושמר  

טוב לשמור על היחוס וגם טוב לחשוב על החשיבות וקיום של המלכות  אבל בני אדם רוצים שלמות החיים היום. 

 ירבעם נתן ליהודים חיים טובים זמני מלכות זמני בלי קיום למלכות כמו מלכות יהודה על ידי תורה שבעל פה. 

שיח בן דוד לעשות מלכות עם ישראל בדרך של הלוחות ראשונות שלא מחכים לתחיית המתים של משה רבינו ומ

 היה אפשר לעשות על ידי יהושוע וירבעם. 

היום יש מדינת ישראל כמו מלכות ירבעם הקיום של מדינת ישראל כמו כל מדינות בעולם זמני.  רק מלכות יהודה 

כדי לעשות מלכות יהודי לנצח משה רבינו   שיש קשר ליחוס ולדת אחד בלבד יש קיום לעולם כל זמן שיש יהודים.

נתן את תורה שבעל פה לקיום המלכות.  אבל בתורה שבעל פה יש רק דעה אחד למען המלכות ולא למען היחיד 
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ולחיים של היחיד.  אהרן הכהן שבנה את העגל אמר חג לה' מחר.  משיח יבוא מחר ולא היום לעתיד לבוא.  גם 

א.  הדרך להגאולה על ידי קבלת  "טל" תחיית המתים של אליהו הנביא. ירבעם היום מחכים למשיח לעתיד לבו

 נתן לעם ישראל גאולה ונקרא בזוהר משיח בן יוסף.  מלכות ישראל היה זמני.  מלכות יהודה חי וקים.

 תחיית המתים וגילגול
ה גילגולים כמבואר על ידי יש חיים נצחיים לנשמות בגן עדן ולגוף בתחיית המתים.  חיים נצחיים נשמות אחרי כמ

האריז"ל בשער גילגולים.  בדרך גילגולים יש אפשרות להוסיף על החלק שיש לנשמות בגן עדן. בגן עדן מקבלים 

 החלק בעולם הבא השכר להמעשים טובים שעושים בעולם הזה וגם החלק לדרישת האמת בחכמה בינה ודעת.  

ן עדן לדרישת האמת.  הגן עדן למעשים טובים מקבלים בכמות יש הבדל בין הגן עדן למצות ומעשים טובים והג

ואיכות.  בני אדם עושים טובות לאחרים ועוזרים ךאחרים בענינים של אמונת ה'.  הם גם כן דורשים לעצמם אמונה 

 שלמה ומלמדים אחרים את התורה.

הגוף.  השליחות של משיח בן גילגול ותחיית המתים הם שני אורות של הגאולה האור של נצחיות הנשמה ונצחיות 

יוסף לעשות מנוחה לבני אדם ואמונה בתחיית המתים על ידי טל אורות שיר פשוט כפול שלוש ומרובע. על ידי זה 

יש תחיית המתים של הצדיקים בדרך טל אורות טל מספר יוד קא ואו ותחיית המתים התעוררות לתשובה של הא 

ת תחיית המתים רק לעתיד לבוא. תחיית המתים של טל אורות אפשר אחרונה שכינה בגלות כנסת ישראל.  ביהדו

להיות כל רגע שהגיע זמן הגאולה היום אם בקולו תשמעו.  הגאולה של טל גם כן הגאולה של שם אקיק יציאת 

מצרים שער חמשים. חמשים פעמים כתוב יציאת מצרים בתורה וקבלת התורה ביום חמשים של העומר.  תחיית 

הפתח לשם האחוריים של יקוק שיר של לעתיד לבוא.  גם כן תחיית המתים של טל נקרא תחיית  המתים של טל

המתים של אליהו הנביא.  בעולם הזה לא נמצא מנוחה עד היום שכולו שבת תחיית המתים של משיח בן יוסף 

 וקבלת משיח בן דוד שני משיחין הנותן מנוחה לגוף ונפש בני אדם.  

של נשמה שאין לו מנוחה והמדרגה של משיח בן דוד חי וקים.  יש צדיקים שלא רוצים אליהו הנביא המדרגה 

מנוחה כתוב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.  אבל יש יהודים שצריכים מנוחה לא 

ע.  הם צריכים מספיק להם לימוד הלכה הם רוצים המנוחה של יחודי ה' אקיק יקוק שיר פשוט כפול שלוש ומרוב

 תחיית המתים אור מקיף של טל אורות אור של גאולה.  

עבודה של נשמות וגילגול אין להם סוף העבודה של בירורים לעולם לא יגמרו כמבואר בספר תורת חכם על ספרי 

 אריז"ל.  גדול תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל העולם הבא והנשמות רוצים לחזור לעולם הזה לעשות עוד

מצות.  משה רבינו שהיה האור של תחיית המתים אור של דור דעה למעלה מטבע ביקש מהקדוש ב"ה אתחנן 

 תפילות לנכנס בארץ ישראל לעשות מצות מעשיות.  

יש תחיית המתים מנוחה לגוף ונפש ויש עבודת ה' של נשמות שאין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. 

המתים מידת הרחמים.  גילגול מידת הדין.  בספר שער גילגולים כתוב, גילגול אור  יש דין ויש רחמים.  תחיית

 אבא, תשובה אור אמא.  יש רחמים בדין ויש דין ברחמים.

 611מידת הרחמים אור של שני משיחין.  בתורה של  ם. השתיי613. חסר שתים להיות שלם 611תורה מספר 

דינים.  עם  611יש דעה אחד  611ל דעות ה'. בתורה של -ואל, אמחכים למשיח כל יום שיבוא. כתוב בנביא שמ

.  אין דין של אמת יותר מזה. אין דין יותר חמור מדין של נביא שקר.  אין דין יותר 611ישראל לומדים תורה של 

חמור מדין עיר הנידחת.  זקן ממרא.  דיני המלכות שיש רשות למלך להרוג את המורדים.  אעפ"כ בני ישיבה 

שבים ולומדים התורה כל יום.  כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.  התורה של עם יו

חשוב מאד להקדוש ב"ה הבורא עולם.  611ישראל של   

עם ישראל קבלו את התורה בהר סיני בדרך נעשה ונשמע.  התורה הזה עם ישראל קיימים מדור לדור. הקדוש 

לבקש "אם אתם רוצים לקבל את התורה?" הם לא קיבלו את התורה. רק עם ישראל  ב"ה הלך לכל העמים בעולם

אין היתרים.  הם  611.  בתורה של 611המשפחה של צדיקים אברהם יצחק ויעקב היסכמו לקבל את התורה של 

 רוצים היתרים לעבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים.  

שיתף בו מידת הרחמים.  כתוב העולם לא היה יכול לקיים רק על הקדוש ב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין ו

מידת הדין בלבד שיתף בו מידת הרחמים.  גם כן הקדוש ב"ה רצה לגלות את השכינה בעולם הזה בדרך שהוא 
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ברא את העולם.  קודם לגלות דין ואח"כ להכניס רחמים.  בהר סיני ברגע אחד התגלה היחוד של כל העולמות 

חתונים ביחד יחוד דין ורחמים פרחה נשמתן של עם ישראל פסקה זיהמתן.  זה לא היה מספיק עדיין העליונים ות

היה הערב רב שלא קבלו את התורה. אבל עם ישראל קבלו את התורה.  הדור דעה דור המדבר קבלו את 

 התורה. 

את התורה שלמה לא רק  היו צריכים להתחיל מתן תורה בדרך אחרת כדי שכל העולם גם עשו וגם ישמעאל יקבלו

יהודים הצדיקים. התוכנה קודם לתת לצדיקים היהודים הילדים של הצדיקים של דור המדבר דור דעה התורה של 

תורה קשה מאד חסר במידת הרחמים.  כמה יסורים יהיה לעם ישראל בששת אלפים שנה של העולם למען  611

ו למען ישמעאל שיהיה להם לקבל את השכינה הקדושה התגלות השכינה בתחתונים.  עם ישראל הקרבן למען עשי

בתחתונים.  העולם רוצים תורה פשוטה של רחמים פשוטים ולא תורה של דין כמו שקבלו עם ישראל.  אבל אין דין 

 של קדושה שאין בו רחמים ואין רחמים שאין בו דין.  

ים חופשיות לעשות מה שהם רוצים.  זה להכניס דין בעולם התחתון העבודה קשה מאד.  להכניס רחמים כולם רוצ

היה העבודה של משה רבינו בהר סיני בדרך הלוחות שניות.  כמו קודם הקדוש ב"ה רצה לברוא העולם במידת 

הדין ושיתף מידת הרחמים בעשרה מאמרות שנברא העולם גם כן על ידי העשרה הדברות שקבלו את עם ישראל 

בדין ורחמים זכור ושומר בדבור אחד.  הלוחות השניות היה לוחות של בהר סיני.  הלוחות ראשונות היה שלמה 

שמור את יום השבת.  הבחינה של זכור הרחמים של שבת היה צריכים להכניס בדרך משיח.   611  

.  לא היה קל אפילו להצדיקים עם ישראל מיד אחרי 611עם ישראל נכנסו בארץ ישראל לעשות את המלכות של 

הבית המקדש התחלקו את המדינה בשתים על ידי ירבעם בן נבט משיח בן יוסף כמבואר שלמה המלך בנה את 

.  העשרה שבטים נאבדו מלכות יהודה 611בספר הזוהר.  הם עשו שני עגלים סימן לחרות מהדין של תורה של 

ם אבל הגאולה השלמה עוד לא הגיע.  הקדוש ב"ה רוצה להכניס רחמים בעול  611קיימו שליחים של תורה של 

 הזמן של ירבעם בן נבט לא היה הזמן.  

.  יש מידת הדין בעולם.  להכניס מידת 611אחרי שני חורבן בתי המקדשות עם ישראל עדיין קיים בתורה של 

הרחמים העבודה של הגוים ולא של היהודים.  היום אחרי כמעט שש אלפים שנה הכניסו בעולם מידת הרחמים.  

תורה .  יש להם ספר הזוהר 611 העולם התהפך לעולם חופשי.  יש בעולם יהודים שומרי תורה ומצות תורה של

מידת הדין ומידת הרחמים יחוד עליון ויחוד תחתון, שמע ישראל  דלישראל ולכל העולם המייח חדשה מאתי תצא

וברוך שם כבוד, יקוק ואלקים, ה' שמו.  ספר הזוהר הספר של משיח בן דוד חי וקים הספר תורה של כל העולם 

ד יש הקבלה של אריז"ל ושער הגילגולים.  ולא לעם ישראל בלבד.  לעם ישראל בלב  

יש האור של גילגול ואור של תחיית המתים.  האור של תחיית המתים נקרא בזוהר "טל."  תחיית המתים האור של 

.  היחוד של שניהם על 611רחמים פשוטים אור העליון.  למטה בעולם הזה יש שכינה בגלות עם של התורה של 

התורה לעם ישראל בלבד ושני משיחין.   611ביא וספר הזוהר. יש היום תורה שלמה ידי רעיא מהימנא אליהו הנ  

ישם אקיה, שם אדנ"  
הגאולה של עם ישראל היתה על ידי שם אקיק משה רבינו שאל לה' "הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם 

משה אקיק אשר אקיק ויאמר  אלקי אבותיכם שלחתני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם.  ויאמר אלקים אל

כה תאמר לבני ישראל אקיק שלחני אליכם.  הגאולה קשורה לשם אקיק וגם לשם יקוק שכתוב, יקוק אלקי אבתיכם 

 אלקי אברהם יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר ודר.

ה' אבל על עצמות ה' כתוב בתיקוני הגאולה היה בדרך שילוב של אקיק ושם יקוק. השמות של ה' הם המידות של 

זוהר פתח אליהו, לית לך שם ידוע.  אתה ממלא כל השמות.  השמות הם כמו מלאכים שכתוב ובהם אתה קורא 

המלאכים.  משא"כ שם ה' אדנ"י בהלכה אדנ"י השם ה' של עצמותו יתברך להגיד שהוא אדון כל העולמים ואנחנו 

 העבדים שלו.  

הם נכוללים בשם אדנ"י אפילו שם ה' יקוק.  לא כמו שאני נכתב אני נקרא.  ה' נכתב  הרמב"ם כותב כל השמות

 בשם יקוק ונקרא בשם אדנ"י.  אבל זה לא לפי הקבלה.

פעמים שם אקיק לא נחשב כשמות שאינם נמחקים.  שם אקיק היה חשוב ביציאת מצרים אבל אחרי קבלת התורה 

נם נמחקין.  שם אקיק היה קדושה זמני עד מתן תורה אבל אחרי שקבלנו חרות השם אקיק לא נחשב כשמות שאי
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מתן תורה ה' נקרא בשם אדנ"י וכל השמות נחשבו וכולל בשם אדנ"י אפילו יקוק ולא חשוב המידות של ה' רק 

 העצמות.

ההבדל בין פשט התורה ותורת חן שבפשט התורה אסור לחלק את עצמות אין סוף במידות בדרך כמו שחותכים 

לעשר חלקים.  העוגה אפשר לחלק ולא עצמות. שם ה' יקוק מחולק בעשר ספירות יוד חכמה הא בינה ואו  העוגה

 ז"א שש מידות והא אחרונה מלכות. משא"כ עצמות שנקרא בשם אדנ"י אסור לחלק עצמות בחלקים.  

ן יקוק היה חשוב ביציאת מצרים לפני מתן תורה שם אקיק היה נחשב וחשוב לעם ישראל מידה של גאולה.  גם כ

להצרף לשם אקיק.  אבל אחרי מתן תורה קבלת התורה רק עצמות חשוב ולא מידותיו.  עם ישראל חיים על ארבע 

אמות של הלכה ולא על סודות הקבלה.  יש שלשה שמות אקיק יקוק אדנ"י המצטרפים ביחד בגאולה ראשונה 

 ואחרי מתן תורה רק שם אדנ"י היה נחשב בהלכה.  

רבן בית המקדש עם ישראל נפלו בגלות  כמו לפני יציאת מצרים שם ה' אקיק נחשב בשילוב יקוק גם אחרי החו

היום.  התורה לא משתנת ולפי הלכה רק אדנ"י חשוב ואפילו בגלות יש לישראל רק ארבע אמות של הלכה ושם 

ת.  האמונה פשוטה שקבלנו אדנ"י.  אפילו התורה לא משתנה יהודים בגלות צריכים שם אקיק יקוק כדי לצאת מגלו

בהר סיני נפלה בגלות וכדי להחזיר את האמונה פשוטה צריכים להתחיל מחדש בדרך התגלות המידות של ה' 

 אקיק יקוק.  על יד זה יש אפשרות להגיע לשם אחד אדנ"י שם של עצמות.  

לכה יש איסור של אבל ארבע אמות של הלכה לא נותן רשות להוסיף ולשנות בהלכה. להשתמש בשמות לפי ה

שיתוף אמצעים ממוצעים.  שם אקיק כבר היה נמחק אחרי מתן תורה משבעה שמות שאינם נמחקין.  הדרך 

לגאולת מצרים היה בדרך השמות אבל הדרך להגאולה משעיבוד מלכיות רק על ידי עצמות שם אדנ"י ותפלה. 

סד על תורה שבכתב לחזיר את השכינה התחילו תנועות של גאולה מתוך עם ישראל שחברו את ספרי קבלה מיו

שנפלה בגלות בספקות באמונה בה' ובתורת משה.  היו צריכים לחזיר את האמונה בדרך שם אקיק יקוק כמו 

הוסיפו רחמים וגאולה להתורה וחברו את  תורה חדשה מאתי תצאביציאת מצרים.  על ידי זה עם ישראל הגיע ל

ן ביה מגלותא ברחמים. החכמים הוסיפו הקבלה על תורת הפשט ספר הזוהר שכתוב בזכות ספר הזוהר יפקו

ארבעה אמות של הלכה.  הקבלה מחולקת היום בשני חלקים הקבלה של מעשה בראשית כוונות המצות של 

אריז"ל והקבלה של גאולה ספר הזוהר.  הקבלה של גאולה שילוב של אקיק יקוק כמו בגאולה מארץ מצרים.  

ימוש בהרבה שמות בכוונות המצות ותפלה בדרך רש"ש.  יש גם כן ארבע אמות של הקבלה של אריז"ל כולל ש

הלכה אבל הלכה נתן רשות בדור האחרון לשימוש בשמות שהיה אסור בהלכה להשתמש בהם מזמן הבית 

 המקדש רק שם העצמות אדנ"י.  

אפילו התגלות שני משיחין יש היום מנהגי קבלה בשלחן ערוך, סידור של כוונות, אור של גאולה בדרך חסידות 

 כנגד אדנ"י ואקיק.  יש אפשרות ליהודי להיות פשוט וגם להיות מקובל.    

 בין דת ואמונה
יש ה' אחד היסוד של כל דת העולם שנקרא אמונה.  אבל אמונה בה' אחד היסוד של דת מחולק לכמה חלקים 

הדות בהר סיני "אתה הראת לדעת שה' הוא שהם נקראים דתיים.  דתיים מתחילים באמונה ודעת כמו שהתחילו י

 אלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד."  

התחילו דת בהר סיני.  בראשון משה רבינו קיבל את הלוחות ראשונות בהר סיני.  הלוחות ראשונות היו לוחות של 

שקבלו את הדעת של  אמונה ודעת נכתב באצבע אלקים האותיות חרות על הלוחות. הלוחות ראשונות נתנו לאלו

ה' "אנכי ה' אלקיך" "ולא יהיה אלקים אחרים על פני"  שנקרא בזוהר היחוד של בינה ומלכות אמא עליונה ואמא 

תחתונה.  בעוד מקום בזוהר היחוד ה' נקרא יחוד שמע ישראל וברוך שם כבוד.  בעוד מקום בזוהר היחוד של ה' 

ארץ אין עוד.  בהר סיני הם קבלו את היחוד ה' בדרך אתה הראת יקוק ואלקים ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל ה

 לדעת מדרגה יותר גבוה מהדרך קבלה של שמע ישראל אין דומה שמיעה לראיה. 

הדור דעה דור המדבר שקבלו את התורה בהר סיני לא נכנסו בארץ ישראל חוץ מיהושוע בן נון וכלב בן יפונה.  

ראל.  הלוחות ראשונות היה בשביל הדור המדבר דור דעה אבל לא היו הילדים המשפחות שלהם נכנסו בארץ יש

מתאימים לדורות הבאים שלא קבלו את התורה בדרך "אתה הראת לדעת."  משה רבינו ראה את העגל הזהב 

ואהרן הכהן הסכים ואמר "חג לה' מחר"  ושבר את הלוחות ראשונות.  הלוחות הראשונות היה רק לדור המדבר 
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דורות שיבואו אחריהם.  הלוחות ראשונות היה ממדרגה של אמונה.  הלוחות שניות שנתנו ביום ולא בשביל ה

כיפור היה מדרגה של דת דעה אחד בלבד.  הלוחות ראשונות היו למען קהל ישראל שקבלו התורה בדרך "אתה 

נה פשוטה.הראת לדעת."  הלוחות שניות היה לדורות אחריהם שיקבלו את התורה בדרך נעשה ונשמע באמו  

הלוחות שניות היה למען היסוד הדת של עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל.  לדור המדבר הדור דעה לא היה חשוב 

כמו הדורות אחריהם לדת עם ישראל פרטי כ"ד ספרים של יהדות אפילו הלוחות ראשונות ששברו שהקשר היה 

לזכרון ושמו בארון הקודש להילדים שלהם להם קשר ישר בניהם ובין ה' הנותן התורה.  השבירי לוחות נתנו 

שנכנסו בארץ ישראל. משה רבינו לימד את כל הלכות ליהושוע לדורות אחריהם תורה שבעל פה וגם נתן תורה 

 שבכתב חמישה חומשי תורה ספר תורה.  

יהדות התחילו בהר סיני במתן תורה היה להם אמונה שלמה של מלאה הארץ דעה את ה'.  הילדים של דור 

המדבר קבלו הספר תורה ותורה שבעל פה הלכות למשה מסיני.  לא היה להם הדעת של יחוד ה' שהיה לדור 

המדבר דור דעה.  הספר תורה ותורה שבל פה נתנו להם ללמוד ללמד ולעשות את המצות התורה באמונה 

ואחרי עינכם," פשוטה.  היה להם אזהרה חמורה שלא ללכת בדרך האומות העולם "ולא תתורו אחרי לבבכם 

השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם."  כתוב בספר הזוהר פרשת יתרו 

בקשר להמצוה "לא יהיה לך אלקים אחרים על פני,  כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם, ולחדש דברים 

לקבל תורה מגדולי תורה בדורות אחריו. בתורה שלא למד את משה רבינו לעם ישראל נקרא עבודה זרה וגם רק  

השורש של יהדות מהר סיני קבלת התורה.  על קבלת התורה בהר סיני כתוב "אתה הראת לדעת שה' הוא 

אלקים."  המצוה של "וידעת היום ושבות אל לבבך כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד כתובה 

הדות הדרך של הלוחות שניות תורה שבעל פה.  אפילו היום אין שינוי בספר תורה וגם כל שרשים של יהדות אבל י

רק שיש פוסקים בכל דור הנותנים לעם ישראל היתרים להרחיב את הדרך של יהדות להיות מתאמים לשנויים שיש 

 בעולם.  בדור הקודם הרב משה פיינשטיין ע"ה היה הפוסק הדור.  הפיסקי דינים של הרב משה פיינשטיין נשארים

ועומדים לכל הדורות אחריו.  גם כן הרב יעקב עמדן ע"ה היה הפוסק בדורו לפני ארבעה מאות שנה והפיסקי דינים 

 שלו חלק מהלכה ממשה מסיני היום.  

בזמן שפתח את הקבלה בצפת המקובל הרב יצחק לוריא אמר, מצוה לפרסם את חכמת נסתר.  הוא לימד להרב 

ש עוד פירושים של רש"ש ועוד מקובלים.  גם כן יש לעם ישראל הספר הזוהר. חיים ויטל את הקבלה שלו והיום י

הרמ"ק הרבי של האריז"ל כתב פירוש על הזוהר "אור יקר".  הספר הזוהר התקבל לכל הדורות כמו הספר תורה 

לכל  של משה מסיני.  האריז"ל היה חי בזמן הבית יוסף שכתב את השלחן עורך הפסיקי דינים קבלו את עם ישראל

הדורות.  יש שינויים מדור לדור הכל חלק של תורה משה מסיני שקבלו מגדולי תורה מכל דור לדור בהוראות של 

 משה רבינו הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ,ועשו סייג לתורה.

קיום הלכה לעם ישראל שנכנסו בארץ ישראל היה רק התחלה.  החכמים הרחיבו את הדרך בדורות אחריהם.  ה

של עם ישראל קשור לקבלת דברי חכמים.  בדרך אחד משה רבינו הזהיר את עם ישראל שלא לשנות את התורה.  

 בדרך השני הוא היזהר את עם ישראל לשמוע לדברי חכמים.  

חוץ מהתכלית של עם ישראל לצאת משעיבוד מלכויות יש היום גם כן התכלית של עם ישראל וכל העולם של כי 

דעה את ה' שהכניסו ביהדות על ידי הנביאים.  לקיים את התכלית לצאת משעיבוד מלכויות מספיק מלאה הארץ 

ללכת בדרך של תורה שבעל פה בלי לחשוב על שינויים שהכניסו הנביאים ירמיהו, ישעיה, זכריה ולסמוך רק על 

יאים.  הנבואה של עובדיה בלבד.  אבל הנבואה של עובדיה אין כוח לבטל הנבואה של כל הנב  

הספר הזוהר נתן לעם ישראל הדרכה לקיים את התכלית של כי מלאה הארץ דעה את ה'.  ספר הזוהר הספר של 

יחוד ה' בהמטרה של לדעת את ה' ולהחזיר את החלק של התורה הנשכח מזמן הדור המדבר שעם ישראל נכנסו 

אמונה פשוטה בלי לפתוח הסודות בארץ ישראל בלוחות שניות והדרך של אמונה פשוטה. דת יהדות הדרך של 

התורה.  החלק של לדעת את ה' "אתה הראת לדעת" נשארו במדבר לדור דעה שלא נכנסו בארץ ישראל.  בארץ 

ישראל היה חרם על אור הגנוז "הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו."  חלק של דור דעה שהיתה לכולם נבואה נכנסו 

חניות של דור הדעה ונבואה זה רק חלק מהרוחניות של קבלת התורה בהר בארץ ישראל יהושוע וכלב בעיקר.  הרו

סיני.  החלק השני היה התורה של הלוחות שניות ומסירות נפש לדבר מלכות תורה שבעל פה הדרך של אמונה 

פשוטה.  עם ישראל היה חי על אמונה פשוטה וארבע אמות של הלכה בכל הדורות אחרי חורבן בית המקדש עד 
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רק בדורות האחרונים נכנסו ביהדות החלק התורה שנשכח של לדעת את ה' יחוד ה' "וידעת היום השבות היום.  

אל לבבך כי ה' הוא אלקים."  החלק הזה הגיע ליהדות בדרך דברי חכמים לא כנגד האיסור של עבודה זרה שלא 

נסו בארץ ישראל. הוא נתן לחדש דברים שלא קבלו מהר סיני.  משה רבינו הניח את שיברי הלוחות בארון שנכ

לעם ישראל הספר תורה.  יותר חשוב לקיום עם ישראל היה לימוד תורה שבעל פה במסירות נפש בכל הדורות עד 

 היום.  אבל הגיע בדורות אחרונים הוראות של חז"ל על החיוב ללמוד נסתר התורה לא רק נגלה התורה.  

בנגלה התורה כתוב שיהדות הדת יחידי וכל דת שהגיע  יש חלק של נסתר התורה שלא מקובל בנגלה התורה. 

אחרי יהדות היא כנגד הרצון של ה'.  בזמן הבית המקדש הלכה היתה שכל שינויים ביהדות נחשב כזקן ממרא וכל 

דברים שהתחדשו נביאים כנגד תורת משה נחשבים כנביאי שקר.  תורה שבעל פה לא נתן מקום להכניס חידושים 

כות של התורה.  המלך היה כוח להרוג את מורדים במלכות וגם הסנהדרין שלו.  במדינת ישראל מל  

של יסוד האמונה.  הם אמרו שיש מקום לדת אחרת  םהנביאים לא פסקו כתורת משה תורה שבעל פה בענייני

בעולם שמאמינים בה' אחד.  הם אמרו שיש בדת שני דרכים דת של זרע בהמה ודת של זרע אדם.  בספר תורה 

תוב משה רבינו לא היה כנגד הנביאים אלדד ומדד אך יהושוע חלק על משה לתת חופשיות לנביאים אחרים כ

במחנה. הלכה במחנה קהל ה' אסור לנכנס נבואה הסותרת את תורת משה. בדרך הזה נפל סוכת דוד מלכות דוד 

 בשעבוד מלכויות תחת שליטה של נביאים של דת אחרות.  

גד כל הנביאים שהגיעו בעולם לעשות דתי אחרות בעולם.  שאר נביאים יש להם פתח עובדיה הנביא יחידי כנ

ל דעות ה'.  רק ה' הוא אחד ולא הדעות -לדעות אחרות מהדעה של תורה שבעל פה.  כתוב בספר שמואל א

המיוסד על אמונה בה' אחד.  בכלליות יש שני דעות זרע בהמה וזרע אדם כנגד הדעה של עם ישראל שנכנסו 

בארץ ישראל והדעה של הדור המדבר. דברי נבואה של הנביא עובדיה היה לחזק את עם ישראל בדעה שלהם 

הדעה של תורה שבעל פה.  הנבואה שלו חשוב היום וגם בספר הזוהר מביא הנבואה של עובדיה בכמה מקומות 

דין.  אבל הזוהר גם מביא והדעה של הנביא עובדיה אפילו היסוד של הדרך של התורה שכתוב בספר הזוהר דין ו

 את הדרך שניה של דין ורחמים המכניס רחמים ביהדות בעיקר על ידי שם אקיק.  

יש דרך חדשה של דת בעולם המאמינים בה' אחד המכניסים פרצופים ואפילו פסלים של אדם בתפלה.  הזוהר 

יש דת חדשה של ישמעאל  אמרת אסור לישראל פרצופי אדם חקוק תוך חקיקות השלמות שנקרא פסל ותמונה. 

מתפללים לה' בלי פסל ותמונה.  הספר הזוהר מדבר על אמונה של שאר העמים "וכולם היו בפנים תחתונים, באלו 

פנים רחוקים."  בדרך הזוהר עם ישראל יש הזדמנות לעלות ברוחניות על כל הדעות קשור לאמונה בה' אחד.  

של נביא עובדיה.   אבל בלי הספר הזוהר יש רק אמונה פשוטה הדרך  

ל דעות ה'. -יש דת ויש אמונה. אמונה רק לה' אחד עילת העילות על דת כתוב בשמואל הנביא א  

 זיווג עליון או זווג תחתון
לאדם בגן עדן לא היה הזווג תחתון אבל היה לו שבת מנוחה שנקרא עדן תענוג רוחני.  כתוב ויכלו השמים והארץ 

וכל צבאם, ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה.   ויברך 

אלקים לעשות.  ביום ששי נברא אדם. ויום אלקים את יום השביעי ויקדש אתו.  כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא 

 השביעי שבת.  

אדם היה בגן עדן והזווג שלו היה שבת הזווג עליון.  אדם הראשון היה מזווג בעץ החיים. כתוב עץ חיים היא 

 למחזיקים בה. לא היה עדיין מיתה בעולם.  הוא גם כן היה נהנה מכל העצים שבגן עדן אלו הספירות הקדושות.  

ן עדן שני עצים מיוחדים כנגד אמא עליונה העץ חיים ספירת הבינה העץ החיים והעץ הדעת ספירת מלכות היה בג

 אמא תחתונה.  הזווג של אדם הראשון היה בעץ החיים בלבד זווג עליון רוחני. כל החיים שלו היה רוחניות.  

דן נחשב כאלף שנה.  אדם הראשון ה' נתן לאדם הראשון אלף שנה לחיות בגן עדן יום אחד בלבד כל שנה בגן ע

היה פותח העיינים שלו במוצאי שבת וידע שהוא לא היה נצחי כמו העץ החיים וכל העצים שבגן עדן הספירות 

הקדושים.  הבורא עולם שכתוב "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ"  השמים העץ החיים והארץ העץ 

ם נתן לאדם בחירה להשיאר בגן עדן אלף שנה לבד בזווג עליון הדעת ו"את" ו"את" השני משיחין.  הבורא עול

בלבד או לאכול מהעץ הדעת לעשות בני ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  לא טוב האדם להיות לבד.  לא יהיה 

העולם הזה קיום אחריו אחרי אלף שנה.  ה' עשה לו ניתוח לברוא את חוה ביום ראשון מוצאי שבת לזווג תחתון.  
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ש נכנסו בהם באדם וחוה היצר הרע לגלוי עריות וכתוב והאדם ידע את חוה.  אדם ירד מזווג עליון לזווג תחתון הנח

 שהוא אכל מהעץ הדעת טוב ורע שנחשב ירידה וחטא עץ הדעת.  

רק ירידה לצורך עליה ועל ידי הזווג התחתון היה לעולם הזה קיום.  בדרך הזווג עליון בלבד לא יהיה להעולם קיום 

עד אלף שנה יום אחד בלבד  שבת אחד.  אדם ידע משבת ועזב את שבת הזווג עליון למען הזווג תחתון הקיום 

שלו היה מהעץ הדעת ולא מהעץ החיים כמו מקודם.  האדם התחילו ללמוד הלכות איסור והתיר טוב ורע.  ה' 

ם שנה יחזרו להעץ החיים ולגן עדן הבטיח לאדם הראשון לפני החטא שהוא וכל בניו בסוף העולם של ששת אלפי

בתחיית המתים.  לא רק זה אדם ראה שני גן עדן שהקדוש ב"ה נברא ביום ראשון של מעשה בראשית "יהי אור 

ויהי אור" שהם גן עדן התחתון וגן עדן העליון מקומות לקבל את השכר למצות.  אבל ירידה מעולם יצירה לעולם 

קל.  החיים מלאים יסורים.  מיתה נכנסה בעולם והיסורים של מיתה הכל עשיה אחרי החטא עץ הדעת לא יהיה 

 בגלל האשה הזווג תחתון.

יש ששת אלפים שנה לעולם הזה עד תחיית המתים באלף שביעי.  עד אלף שביעי יש לכל בני אדם המצוה וחי 

ק לאלפיים לתהו בהם בתורה של העץ הדעת טוב ורע לעשות טוב ולא רע.  העולם של ששת אלפים שנה מחול

לפני בן אדם היה דרך החיים שהתחילו בהר סיני.  בהר סיני העולם התחדש כמו לפני החטא עץ הדעת פסקה 

זיהמתן.  בחטא העגל התחיל העולם עוד פעם לחיות בדרך העץ הדעת טוב ורע הלכות משה מסיני תורה שבעל 

פה לתקן העולם במלכות ה' בדרך הזווג  פה.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות של תורה שבעל

 תחתון.  התחילו אלפים שנה לתורה.  החורבן בית המקדש התחילו אלפים שנה לגאולה עד היום.  

באלפים שנה לגאולה עם ישראל ממשיכים בדרך התורה בשינוי אחד שהם צריכים לחכות לביאת המשיח. בזמן 

ליהודים.  אחרי שלמה המלך התחילו הירידה עד חורבן שלמה המלך היה שלמות הארץ ושלמות העם גן עדן 

הבית הראשון.  החיים יהודים היו קשים קשה לסבול ולא היה להם ברירה מלבקש את ביאת המשיח.  גם כן 

הנביאים אמרו על התקופה של אלפיים שנה לגאולה שהוסיפו בלוח השנה של עם ישראל כמבואר במסכת עבודה 

וח שנה חדש.  זרה.  הגוים גם כן עשו ל  

התורה של העץ הדעת טוב ורע לא מחייבת גאולה ומשיח כמו בספר קהלת של שלמה המלך. אבל בזמן שלמה 

המלך לא היה צריכים משיח הכל היה טוב ליהודים.  הוסיפו בתורה של העץ הדעת ביאת משיח כדי להחזיר את 

מלכות תחזיר בחזרה על ידי משיח לא יהיה המלכות ישראל בחזרה כמו שהיה בזמן דוד המלך ושלמה.  אחרי שה

 עוד חיוב לבקש למשיח כמו שלא היה מזמן שלמה המלך.  

אבל באמצע הגלות התפתחו דתיים אחרות בעולם שמיוסדים על התורה אחד בקשר לזווג עליון ואחד בקשר לזווג 

חר.  היום יש שלשה תחתון חדש שעשו שנויים בתורת משה בעיקר לבטל היחוס של יהודים להתורה כעם נב

דתות דת איסלם, נוצרות, ויהדות כל אחד מחזיק שהדת שלהם האמת.  יש בהם חילוקי דעות שעושים פעמים 

 מלחמות הדת.  

יהדות הדרך של העץ הדעת טוב ורע לומדים שאין תורה אחרת והשליחות של עם ישראל בדרך עבדים לה' בלבד 

גאולה על ידי המשיח שלהם.  איסלם נותנים זכות לנוצרות ולמשיח של  כפה עליהם הר כגיגית.  נוצרות אומרים יש

לפסל של משיח. גם כן זה לא הדרך של יהדות.  אבל  תנוצרות אבל אומרים זה לא הדרך שרוצים ה' להשתחוו

נוצרים טוענים הדת שלהם זה לא עבודה זרה שהם מכבדים את הזווג העליון לפני הזווג התחתון כמו אדם לפני 

טא.  על זה אין להם התחייבות להתחתן ויש להם עדיפות להיות רווקים גלקים.  לעם ישראל נוצרות נחשבת הח

עבודה זרה שאין היום זווג עליון. זווג העליון לא היה אפילו יום אחד בגן עדן אדם חטא בערב שבת יום ששי לפני 

 שבת. 

מדבר לדור הדעה.  בתורה של העץ הדעת טוב ורע בחטא העגל היו רגעים של זווג עליון שנמשכו ארבעים שנה ב

הזווג תחתון העיקר שמירה מגילוי עריות. במתן תורה התגלה התורה של העץ החיים ונמחקו מעולם עבודה זרה. 

 אבל עדיין היה המצב שהיה אחרי שחטאו אדם וחוה שאכלו מעץ הדעת.  

ותחתון לא כמו תורה שבעל פה שיש זווג תחתון  תורה שבכתב וספר הזוהר שניהם מורים שיש שני זווגים עליון

בלבד, עבדות לה' בדרך זווג תחתון בלי גאולה של זווג עליון יציאת מצרים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
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נפלאות.  הגאולה ומשיח של תורה שבעל פה להחזיר המלכות כמו בזמן שלמה המלך יהדות מקורי זווג תחתון 

 בלבד.  

פה והסנהדרין בלחץ של הנביאים והיסורים של עם ישראל אחרי חורבן בית המקדש ראשון מלכות תורה שבעל 

קבלו דרך חדשה לבקש ביאת משיח ביהדות.  אבל המשיח של תורה שבעל פה לא יתקן כל הסיבות של הגלות 

דה .  בתורה של הזווג תחתון אין מקום להעבוםשאפילו התחילו אחרי שלמה המלך שהמלכות התחלקה בשתיי

 זרה של הזווג עליון שבאמת זה לא עבודה זרה אלא חופשיות לבני אדם לעבור על גילוי עריות.  

היום בעולם יש השפעות של השני צדדים רוחניים שנקראים בספר הזוהר מלכות וז"א זווג עליון וזווג  .1

יהודי.  אבל  תחתון.  יהדות יותר מכל דת קשורה לזווג תחתון בהלכה שיש ביהדות התחייבות של יחוס

אפילו ביהדות יש השפעות של זווג עליון בדרך הקבלה בעיקר הספר הזוהר.  הספר הזוהר מלמד שני 

זווגים התקשרות יקוק לשמות אקיק ואדנ"י. ביהדות העיקר הפשט ולא הסוד.  הסוד זה רק מוסיף על 

דעת.  אבל היום אי הפשט ולא נחשב בהלכה להקל רק להחמיר. יהדות נקרא התורה של הטוב של עץ ה

אפשר להגיד שאין שני זווגים תחתון ועליון.  ביהדות יש אפשרות להגיד שיש שני זווגים אבל העליון טפל 

לזווג התחתון הדרך של קבלה של אריז"ל ורש"ש.  אבל בדרך הזה יש גאולה רק להמלכות עם ישראל 

מודה שיהדות חסר בפרצוף של עתיק  ולא ליהודי פרטי שצריך ישועה משאול תחתית.  אפילו הרש"ש הוא

 שייך לגאולה רוחני.   

השיטה של הזוהר של שני משיחין חי וקים הדרך להכניס גאולה של עתיק בעם ישראל.  הדרך של ספר הזוהר 

הדרך שנקרא במסכת חגיגה מרכבה.  הנביא יחזקאל חידש הענין של מרכבה.  תורה שבעל פה הדרך של עריות.  

ת אפשרות להוסיף הקבלה של מעשה בראשית שחידש האריז"ל שנותנים ליהדות חומרות הקבלה יש גם כן ביהדו

ולא קולות.  מרכבה זה רק אחרי ביאת המשיח.  לרמב"ם הפוסק הראשון ביהדות הסודות המרכבה זק רק אחרי 

 בנין בית המקדש כי מלאה הארץ דעה את ה'.

חטא של עבודה זרה. בדרך של הזווג תחתון אין מקום לזווג עליון  שהולכים בזווג עליון להוריד לזווג התחתון נחשב

כלל בהלכה.  אבל אחרי שהתגלה ספר הזוהר יש מקום להשני זווגים אבל עדיין הזווג העליון לא מוכר ביהדות 

 שעוד לא הגיע משיח.  

מקום לפריצות הזווג התחתון למען משפחה עקרת הבית האשה.  בזווג העליון עדיף שלא להתחתן אבל אין 

בתורת אמת.  יש היתר לפילגש של הרב יעקב עמדין ע"ה שזווג פלגש זמני ולא נחשב עברה בתורה של זווג 

עליון.  בתורה של זווג עליון הזווג החתתון על ידי נשואין נקרא עבודה זרה לעזוב את זווג עליון למען הזווג תחתון 

רו ורבו. בתורה שבעל פה התורה של זווג התחתון אוסרת כל סוד חטא עץ הדעת.  אבל יש היתר בשביל לקיים פ

קשרי אישית חוץ מחופה וקידושין. גם כן אסור לחשוב על גאולה על ידי שני משיחין שבזוהר.  יהדות לא תוכל 

להשתנות ואין קשר לדת של האומות העולם מחכים למשיח כל יום ולבנות הבית המקדש.  חיים במדינה חופשית 

רבנים לכפייה דתית כתוב בזוהר תורה מלשון הוארה והכל בדרכי נועם בעזרת ה'. אין כוח של  

בזוהר כתוב שהחרם על אור הגנוז כבר נגמר.  אור הגנוז קשור לזווג עליון.  גם כן יש היתר לפלגש של הרב יעקב 

לום עולמי.עמדן להם שכבר התקיימו פרו ורבו ולמען עבודת ה'.  יש גם כן אפשרות לשיח בן דתי לשם ש  

בתורת אמת יש שני דעות שני זווגים אדם הנברא בצלם אלקים.  השני זווגים גם נקראים השני משיחין.  בדת של 

הזווג העליון בלבד יש רק המשיח של זווג עליון.  בדת של הזווג התחתון מחכים למשיח כל יום שיבוא לחזור 

.  על זה םהזוהר חי וקים ואליהו הנביא מכריע ביניההמלכות ליושנה ולבנות הבית המקדש.  משיח בן דוד של 

 כתוב אליהו הנביא יבוא לעשות שלום בעולם, שלום בין דת של הזווג תחתון ודת של הזווג עליון.

הדת של הזווג תחתון עבודת ה' למטה למעלה. דת של הזווג עליון מלמעלה למטה.  הזווג תחתון כנגד שם אדנ"י.  

יקוק באמצע ושם אלקים.        הזווג עליון אקיק.  שם  
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 אנכי, ולא יהיה לך אלקים
בלוחות הראשונות אנכי ולא יהיה הם שני מצות של לדעת את ה'.  יש מצוה לדעת את ה' "אנכי", ויש לדעת 

התכלית הידיעה שלא נדע.  כתוב "אנכי ה' אלקיך"  הסוד של יקוק.  יש מצוה לדעת הסוד של יקוק המצוה 

הדברות של הלוחות ראשונות "אנכי ה'.  המצוה השניה "לא יהיה לך אלקים אחרים על פני" הראשונה בעשרת 

 לקרא ה' הנודע בשם יקוק בשם אדנ"י "לית מחשבה תפיסה בך כלל, התכלית הידיעה שלא נדע.  

בן.   אנכי של הלוחות ראשונות בספר הזוהר נקרא בינה.  בינה נקרא אמא עליון.  מאמא עליון נולד ז"א שנקרא

מאמא עליון גם כן נולד בת "עם ישראל הבת מלך.  ז"א הוא הבן היחידי הבכור.  יש עוד בנים בעם ישראל וגם 

בנות אבל הבן היחיד נקרא יוסף בן אחר.  כתוב בתלמוד מסכת פסחים סח:ב, כמה יוסף יש בשוק אבל יש אחד 

בל התכלית הידיעה שלא נדע ז"א אנפין נקרא שנקרא ז"א. ז"א אנפין הוא אחד.  ז"א אנפין גם נקרא עתיק.  א

עתיק אבל הוא לא אין סוף ב"ה.  ז"א נקרא בתורה יקוק אבל אפילו יקוק רק השם של ה' אבל ה' העצמות אין סוף 

 הוא התכלית הידיעה שלא נדע והוא נקרא אדנ"י.

ית הידיעה שלא נדע.  משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות לא רק מסיבה של החטא העגל גם כן מסיבה התכל

לא היה חשוב לקרא האותיות שהיה על הלוחות ראשונות שנכתבו באצבע אלקים חרות על הלוחות.  רק חשוב 

לדעת שם יקוק היה הוה ויהיה. הלוחות ראשונות הם נצחיים כמו יקוק אדנ"י.  הלוחות הראשונות הם הסוד של כל 

 התורה.  סוד ה' ליראיו כמו הספר הזוהר.

טא העגל משה רבינו עלה על הר סיני לקבל את הלוחות שניות.  הוא ירד ביום כיפור מהר סיני לתת לעם אחרי ח

ישראל הלוחות שניות הדרך של תורה שבעל פה.  הלוחות שניות היו למען כל העם אנשים נשים וטף לא כמו 

חסר שתים חסר  611ה מספר הלוחות ראשונות שהיה הסוד ה' ליראיו.  הלוחות שניות נקראים תורה סתם.  תור

שלמות הדעת של השני מצות "אנכי" "ולא יהיה אלקים אחרים" הסוד ה' ליראיו של הלוחות ראשונות אור הגנוז.  

 את השיברי הלוחות שמו בתוך הארון הקדוש שהיה הלוחות שניות שניהם ביחד היה בארון הקודש תורה שלמה.

דש נגנז בזמן חורבן בית המקדש הראשון.  בזמן הבית המקדש הסוד ה' ליראיו נשכח מעם ישראל הארון הקו

מצות בלבד תורה שבעל פה בלי תורה הסוד ה' ליראיו שנקרא בספר הזוהר תורה  611השני היה תורה של 

 שבכתב. שני מצות "אנכי" ולא יהיה אלקים אחרים" קבלו באמונה פשוטה בלבד.

של הלכה בלבד בהמשך הגלות אבל היה חסר להם הסוד ה'  עם ישראל המשיכו לחיות ולהתקיים על ארבע אמות

ליראיו שהיה בזמן בית המקדש הראשון.  גם כן בזמן בית המקדש השני לא היה נבואה.  הקשר לה' בדרך 

הלוחות ראשונות היה בדרך נבואה ולא רק על ידי לימוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דור המדבר דור דעה 

לם נביאים.  אפילו שפחה שבים קבלה נבואה בדרגה יותר מהנביא יחזקאל. על הנסים שלא נכנסו בארץ היו כו

שבדור המדבר כתוב בתורה שבכתב ובמדרשים. כתוב שבסוף העולם בזמן הגאולה יחזרו דור המדבר לעם 

 ישראל.  בזמן הזה יתחברו השני לוחות הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  

בספרי אריז"ל כנגד לאה אמנו.  עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל נקראים בשם הדור דעה דור המדבר נקראים 

רחל אמנו. סודות התורה הנסתרות קשורים ללאה.  הנגלות תורה שבעל פה לרחל.  רחל קשורה להחזה של בן 

אדם ולמטה בעיקר היסוד. התיקון לרחל לכבוש היצר הרע לאכילה, ממון, ובעיקר לגילוי עריות. לאה מהחזה 

למעלה קשורה למחשבה לדעת את ה' אין עוד מלבדו.ו  

רחל בנגלה של התורה ולאה בנסתר.  הקשר של שניהם השלמות התורה.  ספר הזוהר הקשר של שניהם אבל 

ספר הזוהר לא היה בשלמות עד אחרי המהרח"ו כתב את ספרי אריז"ל  ספרי אריז"ל. הקבלה של האריז"ל גילתה 

כוונות המצות של הלוחות שניות בלי שנכנס בסוד של הלוחות ראשונות לדעת את הסודות של תורה שבעל פה 

הסוד של ה' הוא אלקים קשור להגאולה של כי מלאה הארץ דעה את ה'.  תורה שבעל פה נתנו לעם ישראל בלבד 

  ומשפטים בל ידעום."  תורה שבעל פה נקרא מלכות תורת המלכות ה'.  יהדות הדת של מלכות בתורה שבעל פה.

קבלת תורה שבעל פה באמונה פשוטה נעשה ונשמע.  בתורה שבעל פה אין הבדל בין תורה שבעל פה ותורה 

שבכתב שניהם נקראים תורת ה' מהר סיני אבל העיקר בלוחות שניות תורה שבעל פה הלכה למעשה.  לא רק זה, 

ילה של התינוק.  לא נותנים תורה שבעל פה ניתנה בכפיה "כפה עליהם הר כגיגית" שמתחילים ביום שמיני במ
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בחירה חפשית לילדים ולא לבנים של ה' בנים אתם לה' אלקיכם.  בחירה חופשית חשובה לבני אדם אבל הם גם 

כן צריכים תורה  שמתוך המסגרת של תורה יש להם אפשרות להגיע לבחירה חופשית בלי לגרום נזק להם 

 םין חופשיות בתורת ישראל ליהודי להיות גוי שכתוב, בחוקותיהולאחרים.  אין חופשיות לגנוב, ולהרג, ולנאוף.  א

לא תלכו. הקיום של עם ישראל תלוי במצוה בחוקותיהם לא תלכו.  הקדוש ב"ה בחר בנו מכל העמים  ונתן לנו את 

 תורתו.  הוא רוצה את עם ישראל שיהיה עם נפרד מאומות העולם בדת מיוחדת.

ה לא קשור לעם ישראל בלבד אבל לעם ישראל יש חלק באמת.  אמת הסוד הקדוש ב"ה רוצה גם כן אמת.  אמת ז

של הלוחות ראשונות כולל הלוחות שניות.  הלוחות שניות נתנו רק לעם ישראל דת יהודי יהדות.  הלוחות ראשונות 

אדם.  נתנו לכל בני אדם לחפש האמת ולחיות בדרך תורת אמת.  הלוחות ראשונות הם האמונה כללי שייך לכל בני 

אפילו שכתוב אחרי חטא העגל על עם ישראל אתם נקראים אדם אבל לא כמו לפני חטא העגל.  התורה הירושה 

של עם ישראל אבל לאמת אי אפשר לתפוס לעם אחד ולדת אחד.  אמת נקרא בקבלה אור המקיף.  כמו על ה' 

תוב "יגעתי ומצאתי תאמין. לא "אנכי" אומרים התכלית הידיעה שלא נדע אמת לא ניתנת בירושה.  על אמת כ

יגעתי ומצאתי אל תאמין."  אפילו בתורה שנתנו בירושה אומרים יגעתי ומצאתי אבל תורה לא בשמים היא ואמת 

נמצא בשמים.  יש אפשרות להגיע לאמת אבל על אנכי ה' אומרים לית מחשבה תפיסה בך כלל התכלית הידיעה 

אלקים אחרים השני מצות ראשונות בלוחות ראשונות.  עצמות אין  שלא נדע. אמת היחוד של אנכי ולא יהיה לך

סוף לא מוגבל התכלית הידיעה שלא נדע הדרך של הלוחות שניות. הלוחות השניות מחזק את התכלית הידיעה 

 של הלוחות ראשונות.    

ם.  אמת נמצא יש שמים ושמי השמים.  אמת נמצאת בשמים הסוד של אדם בגן עדן לפני החטא ובעולמות עליוני

בשמי השמים בעולמות עליונים בעיקר בעולם אצילות שכתוב איהו וחייהו חד איהו וגרמיהו חד.  מתחילים 

מלמעלה למטה ומקבלים האור של הלוחות ראשונות ולומדים פתח אליהו :אתה הוא חד ולא בחושבן וכו.  ומלמטה 

ליהו "קם רבי שמעון פתח ואמר."  כל התורה למעלה פותחים הגאולה על ידי "שראשי נמלא טל" בסוף פתח א

שמות של שם ה'.  יש הלכה למעשה ויש סוד ה' ליראיו תורת חן לדעת את ה' "וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' 

 הוא אלקים, אין עוד מלבדו."  לדעת את ה' זה תורה בפני עצמה ותכלית בחיים בפני עצמה.  

י אביך ועבדיהו בלב שלם."  דע את אלקי אביך זה תורה בפני עצמו כולל דוד המלך אמר לשלמה בנו, "דע את אלק

דעת תחתון ודעת עליון "אנכי" ו"לא יהיה לך אלקים אחרים".  ועבדיהו בלב שלם קשור לשלחן ערוך בנעשה ונשמע 

הזוהר קבלת עול.  האריז"ל הוסיף החלק של תורת קבלה של עבדיהו בלב שלם בעבודת ה' בדרך כוונות הקבלה.  

עבודת ה' שלמה של רצוא ושוב כולל הלוחות ראשונות והלוחות  תורה חדשה מאתי תצאקשור לתורת אמת 

 שניות.

האמת על ידי קבלת השני משיחין בזוהר משיח בן יוסף האור של אנכי בלוחות ראשונות ומשיח בן דוד  תהתגלו

ות שניות ותורה שבעל פה.  העילת העילות כנגד עצמות אין סוף התכלית הידיעה שלא נדע הענין יחידי בהלוח

עדיין לית מחשבה תפיסה בך כלל עד תחיית המתים ואחרי תחיית המתים אבל בדרך הסוד מתקרבים יותר לדעת 

את ה' ולאהבה שבדעת.  בדרך הלוחות שניות בלבד רק מגיעים ליראת ה' ולקדש ה' במסירות נפש ועדיין חסר 

 אהבה ושמחה.

בלת הלוחות שניות בדרך כייפה כגיגית הסוף דבר כמו שכתוב בקהלת, סוף דבר הכל נשמע הפוסקים שאומרים ק

את אלקים יראה ואת מצותיו תשמור כי זה כל האדם.  באמת יש תורה אחרת התורה של הלוחות ראשונות אבל 

את התורה  התורה של הלוחות ראשונות זה לא הירושה שלנו ונתנו לכל בני אדם.  יש חכמים שלא רוצים לקבל

של הלוחות ראשונות ורוצים רק התורה של הלוחות שניות.  הם לא רוצים גן עדן ורוצים רק הדרך של תמים תהיה.  

הם שומרים על המלכות של תורה שבעל פה מחכים כל יום למשיח שיבוא שכתוב בתהלים ,היום אם בקולו 

והלוחות שניות, דע את אלקי אביך ועבדיהו תשמעו.  אבל הרצון של ה' לאמת של היחוד של הלוחות ראשונות 

בלב שלם.  אין עבודה שלמה בלי דעת בלי קבלת השני משיחין שבדעת.  הם מחכים למשיח אחד בדעה של תורה 

 שבעל פה במקום הלוחות ראשונות אבל זה לא אמת.  אמת יש שני משיחין רק ה' הוא אחד. 

כל העולם.  עם ישראל מקיימים תרי"ג מצות וכל העולם  בתורה שבעל פה התורה של הלוחות שניות התורה של

יש להם לעשות שבע מצות בני נוח.  בדרך הזה יש רק עם אחד בעולם ודת אחד עם יהודי עם של ציון ויהדות.  

אבל בלוחות ראשונות לכל בני אדם יש בחירה לא כמו הלוחות שניות כפה כגיגית.  רק עם ישראל קבלו הלוחות 

ומות העולם והם לא מסכימים לעזוב את הבחירה חופשיות ולהיות משועבדים לעם ישראל.  שניות ולא הא  
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רק עם ישראל קיבלו הדרך של עבדות ולא האומות העולם.  גם כן יש בעלי תשובה בעם ישראל שלא מסכימים 

רם על אור לעזוב את חופשיות למען עבדות.  יש להם הספר הזוהר על מה לסמוך העיקר היום לדעת את ה' הח

הגנוז היה לאלף שנה בלבד.  משיח בן דוד התגלה הרבי מחב"ד חי קיים מקושר למשיח בן יוסף על פי הזוהר 

הקדוש ימין ושמאל ומשה רבינו באמצע.  החלום שלנו להחזיר את מלכות דוד ליושנה כבר אי אפשר וזה לא היה 

ונות לפני הלוחות שניות.  אמת בהתחלה כי מלאה הארץ דעה את ה' היה האמת בהלוחות ראש  

היום השני לוחות ראשונות ושניות חשובים לא כמו בזמן מלכות דוד שבטלו את הדעה השניה של תכלית בריאות 

 העולמות של כי מלאה הארץ דעה את ה' למען התורה שנקראת ראשית ולמען ישראל שנקרא ראשית.  

וזקני גדולי תורה.  זקני גדולי תורה לא רוצים לקבל  יש מחלוקת היום בעם ישראל בין התנועה של בעלי תשובה

התורה של הלוחות ראשונות בדרך ספר הזוהר כפשוטו.  במקום לקבל ספר הזוהר הם מקבלים קבלה של 

האריז"ל בדרך של רש"ש.  הם רוצים להגיד שהקבלה של הראיז"ל הפירוש על הזוהר האמיתי.  אבל בהקבלה של 

שבדעת ואין משיח של שר שלום.  בעלי תשובה רוצים שלום אמתי ושמחה אמיתי.   אריז"ל אין גאולה של אהבה

רואים בעלי תשובה רוצים אמת אפילו יותר מהחרדים מילדות.  הם חסרים בשמירת הברית אבל חזקים ברצון 

יקים לאמת וביחוד ה'. בלי הבעלי תשובה יהדות יש אפשרות להשתכח לגמרי על יחוד ה' ואמת.  בכל דור יש צד

 שמקבלים עליהם העול של בעלי תשובה והדרך של אמת.  יש להם גם כן התנגדות מזקני גדולי תורה.

 גאולה ולא גאולה
יש תכלית של עבודת ה' גאולה, ויש תכלית של עבודת ה' לא גאולה.  יש יהודים בעיקר בעלי תשובה שרוצים 

די בדרך ישראל סבא אין להם רצון של גאולה להיפך יש גאולה.  אלו שנולדו בבית חרדי וקבלו את חינוך תורני יסו

להם רצון של לא גאולה כנגד חידושים קשורים לגאולה.  לכל יהודי יש קשר לגאולה.  הגאולה של יהדות מקורי 

הגאולה שאין בגאולה וכנגד הגאולה של בעלי תשובה גאולה של חידוש.  הגאולה של חידוש הגאולה של ספר 

הזוהר יפקון ביה מגלותה ברחמים.  הגאולה של הזוהר להפוך דין לרחמים.  הגאולה של הזוהר בזכות ספר 

הזוהר הגאולה לצאת מספקות באמונת ה' על ידי דעת.  יש יהודים שאין להם ספקות בעיקר תלמידי חכמים.  להם 

של תורה.   זה לא חשוב גאולה של תשובה.  הגאולה של תשובה לאלו שסבלו חשך ונאבדה להם אמונה בהדרך

. הם נאבדו אמונה.  יהודים יש להם אהבה ואמונה בה' והם יצאו מהדרך של תורה או נולדו במשפחות שהתבולל

בטבע שהם נולדו במשפחה יהודי שנשאר הירושה של יהודים בני אברהם, יצחק ויעקב העם של התורה.  אבל בלי 

שת עד שצריכים לחדש את האמונה.  כדי לחדש את חיזוק על ידי לימוד התורה וקיום המצות האמונה פשוטה נחל

האמונה צריכים ללמוד ספר הזוהר וחסידות.  אלו יהודים שלא אבדו את האמונה פשוטה שלמדו תורה בחדרים 

וישיבות ומהורים אבא ואמא הם באמת לא צריכים לעמיק בספר הזוהר וחסידות מספיק לימוד הנגלה והתקשרות 

רבי תלמיד חכם וחסיד כמו בעל שם טוב הולכים להטיש של הצדיק שומעים תורה  להצדיקים.  חסידים יש להם

 מהצדיק זה מספיק לעמוד האמונה פשוטה.  

כל יהודים יש להם שאלות על תורה שבעל פה וחשיבות של הגאולה של תורה שבעל פה להחזיר ולחדש את 

חה וחינוך הילדים.  אפילו כל יום המלכות.  הם רוצים רק שמחה ולשלום. הם חושבים על הבריאות המשפ

מתפללים לחזור את שכינתו לציון הדרך להגאולה מאד רחוקה.  יש להם ספקות גאולה ולא גאולה.  בהזוהר יש 

עצה להם בית המקדש יבוא מן השמים.  הם שלומדים תורה שבעל פה קשה להם לקבל את הפשרה שנותנים 

הודים שנולדו בבתי חרדי שהם חושבים על גאולה רוחני לא קשור הזוהר.  בדרך הזה בעלי תשובה יש מעלה על י

למלחמות גשמי. להיות יהודי יש לך קשר להמלכות יהודים והסיכסוך בין יהודים וגוים, לחצים של הגוים על יהודים, 

 התבוללות, מלחמה להיות יהודי.  זה שייך יותר לחרדים אבל חשוב לכל יהודי הכבוד לאבותנו. 

ני תלוי בלימוד הזוהר. על הגאולה ולא גאולה מחכים כל יום למשיח יש ספקות.  עדיף לא גאולה עדיף הגאולה רוח

 שלום ולא מלחמה.  מלחמה יש וגם כן כבוד להיות יהודים העם של התורה.

 הבעלי תשובה קרובים יותר לאמת.  חלשים באמונה בתורה ומסורה אבל חזקים ברצון לגאולה ואמת.  

ך חוצהיפוצו מעינות  
הרב ישראל בעל שם טוב עלה בשמים ושאל למשיח "אמתי כאתי מר"  התשובה "כשיפוצו מעינותיך חוצה". 

האורות של משיח היה להיפך ממה שלומדים בתורה שבעל פה שלא להתעסק בהם שנמצאים במקום שנקרא 

 חוצה שהם הרשעים או היורדים הם סכנה לעם ישראל מצוה להרחיק מהם.
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יז"ל עושים מרחק מעולם הקליפה ועולם הקדושה עד שהוא כמעט מוחק את הצד הקליפה לגמרי הקבלה של אר

בדרך אתכפיא.  בהקבלה של אריז"ל התכלית להאיר האור ה' מתוך הכלים של קדושה מתחילים החלל פנוי עד 

א קליפה למטה.  כל העבודה בדרך קבלה האריז"ל קשור להקו הנמשך מתוך החלל.  מה שלא קשור להקו נקר

 היפך של קדושה.

יש אומרים שלפי תורה שבעל פה והקבלה של אריז"ל יש שני רשויות שהם קדושה וקליפה ואין רשות באמצע.  

ואותם הנמצאים חוצה הם נקראים רשעים.  יש צדיק ורשע ואין משהו באמצע.  לפי התורה הקדושה אסור לחדש 

והשקפה חדשה.  השאלה על מה שאמר משיח לבעל שם  מה שלא חידש משה רבינו לא פסוק חדש, אות חדשה,

טוב, איזה משיח?  המשיח שאנחנו מחכים שיבוא כל יום מחזק ומלמד להם תורה שבעל פה.  הוראות של משיח 

 לבעל שם לא הדרכות של תורה שבעל פה ולא מהאריז"ל.  

ק את עם ישראל לשני רשויות הוראות של משיח יפוצו מעינותיך חוצה יש סכנה להאחדות של עם ישראל ולחל

משיחיסטים ולא משיחיסטים. במשיחיסטים של הבעל שם טוב יש חשיבות לקליפה לא רק קדושה.  הם פועלים 

במקום של חוצה מתוך הקליפות לא קשורים להקו של קדושה.  הלא משיחיסטים גם כן רוצים משיח אבל לא 

ישראל למען השמדה של עשיו וישמעאל כשכתוב בדרך של המשיחיסטים של בעל שם טוב.  המשיח של עם 

בעובדיה, "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש."  "ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו 

 והיתה לה' המלוכה."

למה יש אפילו להכיר את הרשות שנקרא חוצה הקליפות נקראים מיתה והקדושה חיים.  באמת משיח ביקש 

דה של אתהפכה עבודה חדשה שלא היה בעם ישראל מזמן הר סיני שפסקה זיהמתן של עם מהבעל שם בעבו

 ישראל.  אבל זה היה רק לכמה רגעים שמיד אחרי מתן תורה היה החטא העגל.  

אחרי החטא העגל הדרך השתנה להדרך של תורה שבעל פה אתכפיא להתרחק מהקליפות והרשות שנקרא חוצה 

לוים מלכים וישראלים  םבדרך של תורה שבעל פה יש צדיקים שכל מדרגות כוהניולהרחיק רשעים מקהל ה'.  

כולם בצד הקדושה בצד קבלת העול מלכות שמים.  בזמן הבית המקדש לא היה מקום לרשעים שהם היו אנשים 

פלילים.  המלכות נפלה הבית המקדש נחרב פעמים ויש לשארת פליטת ישראל בחירה חופשית לקבל את העול 

ת שמים בדרך התורה להיות צדיקים ולהיפך.  התורה לא השתנה ועדיין יש המשפט של נביא עובדיה ואין מלכו

 פשרה.  לפי רמב"ם הפשרה כי מלאה הארץ דעה את ה' אחרי השמדת עשו וישמעאל.  

.  בהר סיני עם ישראל קבלו את הלוחות שניות אחרי חטא העגל ואין מקום לחזור להתורה של הלוחות ראשונות

תורה שבעל פה הלכה ממשה מסיני.  תורה חדשה מאתי תצאגנזו את שיבירי הלוחות ראשונות.  קבלנו   

אפילו רבי נחמן אמר בתורה היכל הקודש בליקוטי מהר"ן על הגדלות של קירוב רחוקים וגם על הסכנה לאחדות 

ישראל.  העיקר סכנה להכניס תערובות של רחוקים ביחוס והשקפות זרים. בקבלת הלוחות שניות עם ישראל לקח 

חניות של מלאה הארץ דעה את ה' להם העיקר של שמירה מעריות.  אולי בלוחות ראשונות היה גדולה את הרו

שפסקה זיהמתן, אבל אין לנו דרך עבודת ה' היום כנגד הלוחות ראשונות שלא קבלנו הוראות של תורה שבעל פה 

 קשור להלוחות ראשונות.  

משיח אמר להבעל שם טוב שיש דרך חדשה של יפוצו מעינותיך חוצה כולל לימוד פנימיות התורה חסידות.  

דושים למען ביאת משיח יש שאלה.  להביא המשיח של תורה שבעל פה שקבעו הסנהדרין הרשות לעשות חי

 בתפלות שמונה עשרי בודאי לא הגיע בדרך חידוש של יפוצו מעינותך חוצה אולי להפך.  

משיחיסטים של בעל שם טוב קשורים לספר הזוהר ולא הקבלה של האריז"ל.  אבל החסידים טוענים אנחנו לא 

נה העיקרית של האריז"ל ויש סתירות בין הקדמה של אריז"ל והקבלה של עץ חיים.  האריז"ל אמר יודעים הכוו

מפורש בהקדמה לעץ חיים העיקר להביא את משיח בן דוד בדרך לימוד פנימיות התורה ומצוה לפרסם פנימיות 

לבעל שם טוב.  התורה.  לפרסם הכוונה להפיץ האור של פנימיות התורה חוצה בלי סתירה להוראות משיח   

קבלת הרבי מחב"ד מלך המשיח והפצת תורה של רבי נחמן גאולה חסידית תוצאות של עבודה של בעל שם טוב 

בהוראות משיח בגן עדן.  לא כל עם ישראל מקבלים הרבי מלך המשיח ולא כולם מאמינים בהגאולה של רבי נחמן.  

לה תלויה בלימוד הספר הזוהר ופנימיות התורה.כמעט כולם מקבלים הספר הזוהר דברי אלקים חיים.  הגאו  
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כתוב במסכת חגיגה, יש שלשה דרכים ביהדות עריות, מעשה בראשית, ומרכבה.  הלכות עריות בשלשה שייכים 

לכל עם ישראל וכל תורה שבעל פה.  מעשה בראשית בשתים הכוונה בקבלה של אריז"ל שאין כל כך סתירה 

רכבה ליחיד להם הנמצאים בחוצה הקשורים להצדיק האמת והשני משיחין להדרך של תורה שבעל פה.  מעשה מ

של עם ישראל הרבי מחב"ד ורבי נחמן.  הדרך למשיח שנמצא בחוצה על ידי לימוד הזוהר ופנימיות תורת 

החסידות חב"ד וברסלב בעיקר.  בקדושה יש משיח אחד שמחכים כל יום שיבוא.  בחוצה יש שני משיחין כנגד 

רצוא ושוב של המרכבה.  הדרך של בעל שם טוב הדרך של מרכבה קשורים ל"טל" האור של תחיית  השני דעות

המתים.  במעשה בראשית קל וחומר בעריות תורה שבעל פה הענין של "טל" מדובר בפתח אליהו עדיין לעתיד 

ב ראשי נמלא טל.  אות ולא עכשיו.  אין גאולה בלי "טל אורות" לפי ספר הזוהר הלשון "כל זמן שאתה בגלות, כתו

הא שכינה בגלות."  ביהדות יש אשפרות להשאר בגלות להקפיד על עריות ולא על יחוד ה'.  אבל יש היום בחירה 

 לקבל את משיח עכשיו "טל" השני משיחין של הזוהר הנמצא בחוצה.

ם שכתוב יציאת הגאולה של "טל"  קשורה ליציאת מצרים וקבלת התורה ביום חמשים.  זה קשור לחמשים פעמי

מצרים בתורה.  הדור המדבר שלא נכנסו בארץ ישראל גם נקראים דור דעה שקבלו את "טל אורות" של גאולה. 

בלוחות שניות אורות של טל נקרא אור הגנוז.  כת משיחיסטים בזמן בית שני פתחו את גאולה בדרך "טל" וקבלו 

יותר בעולם. הדרך של גאולה על ידי "טל אורות" החידוש הרבה תלמידים בין יהודים וגוים והיום הם הדת גדולה ב

של מתן תורה שהתחדש על ידי המשיחיסטים בבית שני והיום על ידי תלמידי בעל שם טוב.  הדרך של מרכבה 

ידוע בתלמוד ונקרא מסוכן לאלו שאין להם רבי.  תוצאות גאולה של טל יש שני משיחין אחד קשור לטל אורות 

ל גילגול נצחיות של נשמות.ואחד קשור לאור ש  

 

 

 עמלק עמלק
בתורה שבכתב יש שני סיפורים על עמלק.  יש  סיפור עמלק בפרשת בשלח " ויבא עמלק וילחם עם ישראל 

ברפידים. ויאמר משה אל יהושוע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה אלקים 

להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה.  והיה כאשר ירים משה   בידי. ויעש יהושוע כאשר אמר לו משה

ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו  וגבר עמלק. וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו 

באזני יהושוע  בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש. וידבר ה' אל משה זאת זכרון בספר ושים

 כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. ויאמר כי יד על כס יק מלחמה לה' בעמלק מדור דר.

פרשת כי תצא,  זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים  

מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נתן לך  אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים.  והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל איביך

 נחלה לרשתה תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח.

עמלק בספר שמות פרשת בשלח,  היה לפני מתן תורה. הסיפור עמלק בספר דברים היה אחרי מתן של הסיפור 

 האל נפלתורה ואחרי חטא העגל.  הענין של יציאת מצרים היה למען להגיע לאמונה שלמה. האמונה של עם ישר

למ"ט שערי טומאה במאתיים ועשר שנים שהם היו במצרים. הם הגיעו להר סיני וקבלו את העשרת הדברות ביום 

חמשים אחרי פסח.  חמשים פעמים נכתב יציאת מצרים בתורה.  התורה נתנה ביום חמשים.  כתוב בספרים במתן 

הגיעו לאמונה שלמה.  בדרך להר סיני  זיהמתן של ישראל.  היה להם כפרה לחטא עץ הדעת.  הם התורה פסק

ו במלחמה שכתוב ויהי ידיו אמונה. יציאת מצרים היה בזכות משה חהיה מלחמה לעמלק ובזכות משה רבינו הם נצי

מינו בה' ובמשה עבדו.את ים סוף היה בזכות משה רבינו שכתוב ויערבינו.  קרי  

קות באמונת ה'.  המלחמה בעמלק שרוצים .  העבודה של עמלק לעשות ספ240ספק מספר  240עמלק מספר 

לעשות ספקות באמונת ה' בזכות משה רבינו והצדיק הדור שהוא משיח.  זה הפעולה של משיח בן יוסף.  משה 

 רבינו היה בדור שלו משיח בן יוסף. משה רבינו הוא הגואל ויוסף הוא הגואל.

 ולאמונה שלמה התיקון הראשון שעברלאמונה לצאת מכל ספקות באמונת ה'.  להגיע  הקשורשיש גאולה 

יהודים. להגיע לאמונה שלמה צריכים התקשרות למשה רבינו המשיח בכל דור וגם צריכים ללמוד ספר הזוהר.  ה

זוהר הספר של רעיא מהימנא ורבי שמעון בר יוחאי. רעיא הספר הזוהר הספר הראשון בחיזוק אמונה.  ספר 
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וחאי הוא משיח בן דוד.  העיקר ספר תיקוני זוהר אבל כל ספר הזוהר ימנא הוא משה רבינו רבי שמעון בר יהמ

 נקרא ספרי דהאמינותא ספרי אמונה. ספר הזוהר גם נקרא תיבת נוח הצלה מהמבול של ספקות בדעת ואמונה.  

לא מיוסדים על שהאמונה בחסידות, ספרי אריז"ל,  ועוד ספרים  יםמחזקשתאחרי ספר הזוהר יש עוד ספרים 

האמונה מתורה שבעל פה.  תורה שכתב נקרא ז"א בספר הזוהר ותורה  תחזקתתורה שבכתב יותר מ קבלה. 

שבעל פה מלכות.  התכלית של תורה שבעל פה בעיקר לימוד הלכות שבתורה.  המלחמה בעמלק של ספקות 

 באמונה על ידי תורה ומצות והתקשרות לצדיקים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  

עגל. יהושוע היה לוחם כנגד עמלק הראש בני ישראל במלחמת עמלק לפני מתן תורה וחטא משה רבינו היה 

 בשליחות של משה רבינו.  יהושוע נקרא בתורה נער דרגה נמוכה ממשה רבינו.  

.  במתן תורה היה סוף נצחון במלחמה בעמלק עד חטא מההמלחמה בעמלק לשמור על אמונת ה' לא הסתיי

העולמות למען אמונת ה' ולמען מלחמה בעמלק כי מלאה הארץ דעה את ה'.   העגל.  יש תכלית בריאת  

עם ישראל עם את אחרי חטא העגל משה רבינו נתן לעם ישראל הלוחות שניות והדרך של תורה שבעל פה לעשות 

סים בארץ ישראל.  בלוחות שניות היה לבני ישראל תפקיד אחר למען העם של התורה שליחים נשל התורה שנכ

ימינו בה' אלבני ישראל על ידי ו יההבורא עולם בארץ ישראל.  בהסיפור עמלק בפרשת בשלח הניצחון ה של

משה עבדו.  המחלמה בעמלק בפרשת בשלח למען אמונה בה' בלבד.  משה רבינו היה האמצעי בין בני ישראל בו

בהר סיני.  שכל ישראל קבלו אמונה שלמה בה'  הוה' במלחמה כנגד ספקות באמונה. הנצחון הי  

משה רבינו.  זה היה הטעות של קרח שאמר את עם ישראל חשבו עכשיו שיש להם אמונה בה' הם עוד לא צריכים 

"כולם קדושים."  גם כן הטעות שלהם שעשו את העגל הזהב.  אבל כשהם כבר עשו את העגל חזר את זיהמתן 

גד עמלק.  ומשה רבינו היה צריך להתחיל מחדש בתיקון של אמונה ומלחמה כנ  

הוא קיבל מה' במלחמה בעמלק היה הדרך של הלוחות שניות.  בהלוחות שניות עם ישראל יעשה  ההדרך חדש

עם התורה.  המלחמה כנגד עמלק  ההמלחמה בעמלק בדרך תורה שבעל פה שעשו עם ישראל שליחות חדש

 תה רבינו גאולה פרטילכל יהודי נצחון במלחמה כנגד ספקות באמונה בהתקשרות למש הבפרשת בשלח נתנ

שעדיין עם ישראל לא קבלו את תורה שבעל פה התפקיד חדש במלחמה בעמלק עם של התורה.  דור המדבר 

שהם קבלו קשר ישר לה' באמצעות משה רבינו ויאמינו משום שלא נכנסו בארץ ישראל היה להם ניצחון מעמלק 

רות לתורת משה ואהבת ישראל.  כל אחד נתן בה' ובמשה עבדו.  עכשיו המלחמה כנגד עמלק יהיה בדרך התקש

מחצית השקל למשכן להגיד שהשלמות ואמונה של כל אחד היה תלוי באחדות עם ישראל בדרך התורה.  עם 

ישראל בדרך הלוחות שניות עשו מלחמה בעמלק באמונה בתורת משה רבינו הספר תורה האמצעי בין העם 

ראשון של עם ישראל שנכנסו בארץ הכמים. יהושוע היה המנהיג והקדוש ב"ה.  הראש בני ישראל הם התלמידי ח

ישראל.  כתוב, יהושוע היה כלבנה ומשה רבינו השמש אבל התקשרות למשה רבינו בתורה שבעל פה בטלו למען 

התקשרות לתורת משה והתלמידי חכמים בכל דור גדולי תורה.  לא היה בעם ישראל אחד במדרגה אחרת מכל 

כמו במלחמה בעמלק בפרשת בשלח שעמד על ההר וכל העם עשו מלחמה למטה כולל העם הכתר של העם 

לך במלחמה למען עם ישראל שאול המלך היה חיל, ודוד המלך היה ויהושוע.  בדרך החדש היה אפילו המלך ה

ה חיל.  המלך היה ראש של הצבא אבל לא במדרגה של משה רבינו "ידיו אמונה".  לא רק משה רבינו עמד בהר הי

.  םגם כן אהרן וחור כולם ביחד.  שאר העם הלך למלחמה יהושוע בראש  

בלוחות שניות עשה עם ישראל כתר המלכות במקום משה רבינו וצדיקים חור ואהרן.  המלחמה בעמלק בפרשת כי 

היה על ידי אמונה אחרי חטא העגל ה למען קיום העם ולא למען אמונה כמו בפרשת בשלח.  אמונה בה' תתצא הי

בתורת משה ומסירות נפש לעם של התורה עם יהודי ולא הדרך התקשרות לצדיקים שהם במדרגה עליונה. הדרך 

 בהתורהבה' וה אחרי חטא העגל.  הנצחון כנגד עמלק בפרשת כי תצא בדרך באמונה תשל מלחמה בעמלק השתנ

.ולא בהצדיק האמת  

לכות.  בפרשת בשלח הנצחון בעמלק היה בדרך בזוהר כתוב שיש שני דרכים של התקשרות לה' שנקראים ז"א ומ

קשורים למשה רבינו והוא היה המשיח.  התקשרות הזה נקרא הדרך של ז"א.  שהתקשרות למשה רבינו והצדיקים 

אחרי חטא העגל.  הדרך חדשה היה התקשרות לה' שנקרא מלכות בדרך  הבטלהתהדרך של  התקשרות ז"א 

החשיבות של קיום אמונה בה' היה טפל לקיום העם. הקיום העם היה   התורה והתקשרות למען קיום עם ישראל.
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בין יהודי וה' כמו לפני חטא העגל.  בזמן בית  הריבדרך אמונה בתורת משה מצות של ה'.  לא היה התקשרות יש

עם ששני לא היו נביאים אבל הדרך של נביא היה טפל בחשיבות להדרך של תלמיד חכם אפילו בזמן ההמקדש 

ארץ.  לנכנסו  ישראל  

לעשות יהודים לא מאמנים בה' לגנוב ולהשמיד האמונה בה' ובמשיח משה רבינו.   הבפרשת בשלח עמלק רוצ

עמלק בפרשת כי תצא רוצים להשמיד האמונה של עם ישראל בהתורה ועל ידי זה לא יהיה עוד קיום של עם 

 ישראל.  הקיום של עם ישראל תלוי בהתורה.

מלק.  יש עמלק בפרשת בשלח להשמיד אמונה בה' ובמשיח.  יש עמלק בפרשת כי תצא, עמלק, עמלק יש שני ע

. יש שחושבים שיש רק מלחמה ותיימתכנגד קיום עם ישראל בעיקר בארץ ישראל.  השני מלחמות בעמלק לא מס

ה היום למען קיום עם ישראל ואחרי חטא העגל בטלו את המלחמה של פרשת בשלח.  הם אומרים ביאת משיח ז

חכים כל יום שיבוא.  יש משיח בן דוד מלא העיקר אפילו לא חשוב ובוודאי לא משיח בן יוסף רק משיח בן דוד מ

בכל דור הצדיק הדור. הם אומרים שאין עוד חשיבות למלחמה על אמונה בה' רק אמונה בהתורה למען קיום העם 

 של התורה.  

הזוהר בא ללמד לחשוב על השני עמלק לא רק בעמלק של פרשת כי תצא.  יש תכלית של כי מלאה הארץ דעה 

את ה' נפרדת מהתכלית לצאת משעיבוד מלכיות.  בדרך הזוהר עם ישראל מצרפים למלחמה בעמלק של פרשת 

חשוב על המלחמה בשלח על ידי לימוד הזוהר והתקשרות לרעיא מהימנא.  החרם על אור הגנוז היה שלא ל

בעמלק של פרשת בשלח.  בתורה שבעל פה יש רק המלחמה למען העם והתורה שלפי תורה שבעל פה עברנו 

בנצחון מלחמת עמלק בפרשת בשלח קבלנו את התורה. המלחמה בעמלק היום למען קיום העם התורה.  משיח 

 למען קיום עם התורה לחזק את העם בתורה ומצות.  

מדבר היו דור דעה למען אמא הקיום עם התורה ממשיכים מלחמה למען אמא רחל. דור  המלחמה בעמלק למען

לאה.  הם לא נכנסו בארץ ישראל ובארץ ישראל היה רק הדרך של אמא רחל תורה שבעל פה למען קיום העם.  

בד. בהלכה עדיין יש רק מקום למלחמה בעמלק בדרך תורה בעל פה המתפללים למשיח למען קיום עם התורה בל

.  לא מקבלים הרבי מחב"ד מלך המשיח חי וקים והדרך תורה חדשה מאתי תצאאין  תורה חדשה מאתי תצאאין 

היה מקום לברייתא בזמן ששל הזוהר של שני משיחין.  אבל יש מקום למלך המשיח הרבי מחב"ד ביהדות כמו 

.תורה חדשה מאתי תצאה בדרך של משנה.  בברייתות היום הם תורת משיח.  הזוהר תהגמרא אפילו הלכה הי  

כשמשה רבינו היה נפטר, יהושוע לקח את המנהיגות של עם ישראל.  משה קיבל התורה מסיני ומסרה ליהושוע.  

ודים .  אבל יש יהתורה חדשה מאתי תצאאין  תורה חדשה מאתי תצאיש קבלה מדור לדור.  חידוש אסור אין 

נופלים באמונה.  הם צריכים משיח בן יוסף לחדש האמונה ואפילו לא מספיק משיח בן דוד הרבי מחב"ד.  יש 

יהודים הולכים לאומן בראש השנה לחדש את האמונה ולרבי שמעון בר יוחאי כל השנה.  במקום אפילו אומן בראש 

ה.השנה לא מספיק אולי חייבים לעבור ליהדות לדור החדש למען אמונ  

יש שני עמלק ושני ספקות בעמלק.  יש שני גאולות כי מלאה הארץ דעה את ה' הגאולה של הלוחות ראשונות.  

לצאת משעיבוד מלכיות הגאולה של הלוחות שניות.  התכלית השלמה נקרא עתיק.  גאולה נקרא עתיק.  יש שני 

עתיק יש ספקות בעתיק.ספקות בעתיק שקשורים להגאולה. כתוב בספרי אריז"ל ספר עץ חיים שער   

 הנקמה על מעשה העם של דינה
"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ.  וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה 

וישכב אתה ויענה.  ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם.  ויאמרו 

עשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש  אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו.  אך בזאת נאות לכם אליהם לא נוכל ל

אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר. ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש 

 חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר.  

רבינו בהר סיני נותנת חשיבות יותר לשמירה על גלוי עריות משפיכות התורה שנתנה לעם ישראל על ידי משה 

דמים.  בני יעקב הרגו את משפחה של חמור ברצח אפילו השתמשו במצוה של מילה למען נקמה שכתוב "ויטמר 

הכזונה יעשה את אחותנו."  מלך בישראל יש רשות בהתורה להרג את המורדים במלכות.  שאול המלך הרג את 

נוב נקמה שהם תמכו בדוד המלך חתנו.  הכהנים ב  
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לעם ישראל גילה שיש שני תורות תורה של מלכות ותורה של ז"א.  אדם  תורה חדשה מאתי תצאהזוהר הספר ה

הראשון לפני חטא הדעת בגן עדן הלך בדרך של תורה של ז"א.  הוא אכל מהעץ החיים וכל העצים שבגן חוץ 

ב "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות."מהעץ הדעת.  על אכילה מהעץ הדעת כתו  

אדם לא היה לו אשה שכתוב ויאמר ה אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. החטא העץ הדעת 

הוא עשה הוא ואשתו שכתוב אדם ידע את חוה.  בתורה של ז"א אנפין האיש אדם היה לבד בלי אשה גשמי עצם 

התורה של העץ הדעת  תורה חדשה מאתי תצאבשר בשרי. הם אכלו מהעץ הדעת וגורשו מגן עדן ונכנסו בעצמי ו

טוב ורע.  לפני החטא הם למדו התורה של העץ החיים שיש רק חיים ולא מות רק טוב ולא רע פנימיות התורה 

עץ הדעת טוב ורע.  ממש.  אחרי החטא שהם נכנסו בעולם של טוב ורע שנקרא מלכות הם למדו התורה של ה

התורה עם ישראל קבלו בהר סיני הלוחות שניות התורה של העץ הדעת טוב ורע תורה של מלכות.  בתורה של 

מלכות יש רשות למלך להרוג מורדים ויש רשות לעשות נקמה על גלוי עריות כמו שעשו בני יעקב בנקמה על דינה 

.  ועשה פנחס בן אלעזר בן אהרן שהרג את זמרי בן סלוא  

בתורה של ז"א אין רשות לעשות נקמה בדרך שעשו בני יעקב ופנחס ושאול המלך.  אפילו שיש רשות בתורה של 

מלכות אין רשות בתורה של ז"א.  הזוהר פותח האמת שיש שני תורות. יש התורה של הלוחות ראשונות והלוחות 

 שניות.  

ה התורה של הלוחות שניות.  הלוחות ראשונות עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בתורה של מלכות תורה שבעל פ

שבר משה רבינו שהוא ראה את העגל.  התורה של הלוחות ראשונות היה התורה של ז"א.   אדם וחוה אכלו מהעץ 

הדעת וחטא העגל והיו ירידה מתורה של ז"א העץ החיים והלוחות ראשונות להתורה של מלכות נחשב לחטא, 

י החטא עץ הדעת אדם היה בלי חטא.  לפני החטא העגל עם ישראל קבלו חטא עץ הדעת וחטא העגל.  לפנ

התורה ביום חמישים פסקה זהימתן.  הם ירדו מתורה של ז"א להתורה של מלכות.  אפילו אחרי החטא העגל 

כתוב על עם ישראל "אתם נקראים אדם."  בהדרך של התורה של מלכות עם ישראל נקראים אדם לא כמו האומות 

אבל בערך המדרגה של תורה של ז"א הם נקראים בהמה שכתוב אדם ובהמה תושיע ה'.  התורה של ז"א העולם.  

 נקראת בירמיהו זרע אדם.  התורה של מלכות נקרא זרע בהמה.

יש תכלית בשני תורות.  התכלית בהתורה של מלכות לעשות דירה בתחתונים לה' יתברך עבדים אתם לה' 

ודים הם עבדים לה' ועבדים למלכות תורה שבעל פה.  בתורה של מלכות תורה אלקיכם.  בהתורה של מלכות יה

שבעל פה כתוב שיש רק תורה אחת תורה של מלכות תורה למשה מסיני.  התכלית התורה של ז"א כי מלאה 

 הארץ דעה את ה' ונקרא אור הגנוז בתורה של מלכות.  

ות ראשונות.  אחרי קבלת התורה הם לא היו הדור המדבר קבלו התורה של ז"א בהר סיני התורה של הלוח

מוכשרים לקבל התורה של מלכות ירידה מדרגה רוחניות שנחשבת לחטא.  משה רבינו היה צריך לחכות ארבעים 

שנה במדבר לפני שהם נכנסו בארץ ישראל כדי לגדל הדור החדש.  הדור המדבר נשארו במדבר.  הדור החדש 

נשאר חלק מדור המדבר והשפעות של התורה של ז"א מתוך ישראל שנכנסו  נכנסו בארץ ישראל. אבל עדיין היה

בארץ ישראל.  לא היה להם מיד להקים את המלכות אפילו עד שלש מאות שנה וגם היה להם לכבוש את ארץ 

 ישראל. 

בזמן שעם ישראל נכנסו בארץ ישראל העולם היה מחולק בשלשה מדרגות רוחניות תורה של ז"א הדור המדבר 

ר דעה, התורה של מלכות הלוחות שניות, ועבודה זרה ממש עולם של תהו ובהו.  העולם של תהו ובהו הפוכו דו

לעולם של תורת מלכות תורה שבעל פה על ידי הקמת מלכות ישראל ובנין של הבית המקדש בזמן שלמה המלך.  

ים לגאולה.  אלפיים לגאולה ששת אלפים שנה לעולם הזה מחולק באלפיים לתהו ובהו, אלפיים לתורה, ואלפי

התחילו אחרי החורבן בית המקדש.  אלפיים של גאולה כולל התגלות משיח בן יוסף אורות התהו, התגלות הזוהר 

אורות התהו בכלים של תיקון, והתגלות משיח בן דוד הרבי מחב"ד המשיח של עם ישראל ויהדות.  התכלית 

התורה של ז"א והתורה של מלכות יהודה ויוסף כמבואר בספר שלמה של ששת שלפים שנה לעולם הזה ויחוד של 

תורה של ז"א של  45אדם מספר  45יחזקאל הנביא.  הדור המדבר יחזירו באלפיים שנה לגאולה גאולה מספר 

אדם בגן עדן לעשות יחוד של ז"א ומלכות מ"ה וב"ן.  היחוד של מ"ה וב"ן במדרגה גבוה מה"ה וב"ן נפרדות שני 

ת במדרגה של ס"ג.תורות נפרדו  
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השני תורות של מ"ה וב"ן נפרדו אחרי חטא העגל.  הלוחות ראשונות היו תורה של ז"א תורה של מ"ה וס"ג.  

בהמה לא אדם.  הדור המדבר נפרדו מבני ישראל שהם נכנסו  52הלוחות שניות התורה של מלכות ב"ן מספר 

רבינו היה רשות לשבור את הלוחות של ז"א שהיה בארץ ישראל.  בזמן בית המקדש השני הנבואה נאבדה. למשה 

בהם חרות בחירה חפשית כמו בזמן השופטים שכתוב "איש הישר בעיניו יעשה."  הלוחות שניות לא נתנו בחירה 

חפשית כפה הר כגיגית. הלוחות הראשונות נתנו חשיבות להיחיד בחינת יוסף בחינת משה רבינו רעיא מהימנא 

ה ונתן אפשרות לכל עם ישראל להיות נביאים כמשה.  החשיבות היה לאדם זכויות אדם גדול בחכמה ובדעת ותבונ

ולא רק להמלכות.  בתורה של מלכות יש רשות למלך להרוג המורדים ויש הגזרה של ארבע מיתות בית דין לעוברי 

ת מרדות, רצון ה' מורדים למלכות תורה שבעל פה סקילה, שרפה, הרג, וחנק ןגם כרת, מלכות ארבעים, מכ

 וקרבנות.  בלוחות ראשונות היה רק מיתה בידי שמים רק לאלקים יש רשות לשפוך דמים.  

בלוחות שניות היה מלא גדרים לשמור על קדושה.  לא היה אפשרות להכניס הערב רב להתורה של הלוחות 

שניות לכל עם ישראל  ראשונות ולתת להם בחירה חופשית.  הלוחות ראשונות היה הסוד ה' ליראיו. בדרך הלוחות

היתה אפשרות להיות בקהל ה' תחת מלכות תורה שבעל פה כאיש אחד ולב אחד.  התורה של הלוחות שניות לא 

נתנה רשות לעבור על מצות התורה ולשנות התורה אפילו צדיקים היו חייבים במחצית השקל העשיר לא ירבה 

דעות בלשון רבים ולא דעה אחד כמו בלוחות השניות והדל לא ימעיט אין עשיר אלא בדעת.  בתורה של ז"א יש 

 תורה שבעל פה.  

עם ישראל לא היו על המדרגה לקבל את הלוחות ראשונות.  משה רבינו נתן להם תורת המלכות תורה שבעל פה.  

תורה שבכתב ז"א כמו הלוחות  םאחרי החורבן בית המקדש הזוהר התחלק את התורה של מלכות בשתיי

שבעל פה מלכות השלחן ערוך שלנו משנה תורה של רמב"ם. משה רבינו בהלוחות שניות עשה  ראשונות ותורה

תורה אחד מהשני תורות הספר תורה שלנו דבר מלכות.  בדרך הזה משה רבינו היה אפשר לשמור על עם ישראל 

היה נסתר  עד ביאת המשיח אחרי השני חורבן בתי מקדשות בסוף אלפיים שנה לגאולה. בדרך הזה אור הגנוז

 מתוך תורה שבכתב. 

התחילה אחרי החורבן בית המקדש ראשון בדרך התגלות משיח בן יוסף שנקרא  תורה חדשה מאתי תצאהתגלות 

אורות של תהו בתורה של מלכות.  התגלות משיח בן יוסף היה ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף, מלחמה בעמלק, 

ם משיח בן יוסף בדרך להגאולה שלמה.  במתן תורה פסקה זהומתן ובמתן תורה.  משה רבינו הגואל ראשון הוא ג

של ישראל.  היה גאולה זמני עד חטא העגל.  אבל משה רבינו ראה שהזמן של הגאולה עוד לא הגיע והוא היה 

מפחד שעם ישראל יעשו הפסל שלו אחרי הסתלקותו כמו שעשו הנוצרים למשיח ישו.  משה רבינו לא הגיע בזמן 

היה על ההר העם שאלו האיש אשר העלינו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו.  יצאו מהאש פסל של  מפני שהוא

עגל הזהב ולא פסל של משה רבינו.  ה' לא היסכים בהתחלה ואמר למשה רבינו "ואעשו אותך לגוי גדול"  גוי גדול 

ביקש לעם ישראל הדרך של אבותינו  יותר מעם יהודי גוי גדול יותר האדום עם של ישו.  משה רבינו עניו מכל אדם

 הדרך של תורה של מלכות.  ה' היסכים ומשה ירד מההר בלוחות שניות ביום כיפור.  

הפעם שניה של התגלות משיח בן יוסף היה אחרי שנפטרו שלמה המלך ירבעם בן נבט.  הזוהר אומר ירבעם בן 

ות כל עגל נקרא דעה.  יש שני דעות בתורה של נבט היה משיח בן יוסף.  הוא עשה תורה של שני עגלים שני דע

ז"א מ"ה וב"ן  ויש חרות בחירה חופשית.  התורה שלנו התורה של מלכות שיש רק דעה אחד כפה כגיגית.  התורה 

של ז"א יש שני דעות רצוא ושוב ז"א ומלכות מ"ה וב"ן.  התורה של מלכות הלוחות שניות היה הכל ב"ן אפילו לא 

. אור של מ"ה היה גנוז האור של תורה שבכתב הלוחות הראשונות האור של אדם בגן עדן העץ היה גילוי של מ"ה

 החיים לפני החטא.  

כתוב על ירבעם בן נבט שהוא היה מחטיא את הרבים.  היה לו כוונה לטובה לעשות מלכות כמו בזמן של שופטים 

שנקרא כל פרצוף אדם אסור בתורה של והוא יהיה משיח אחרי הסתלקותו.  הם עשו פסלים שלו בכל המדינה 

מלכות.  החיים של יהודים בשומרון תחת ממשלת ישראל היה טוב אבל בסוף סנחריב כבש מלכות ישראל 

בשומרון ונאבדו העשרת השבטים.  הפליטים של עשרת השבטים שכבשו בקשו לחזור למלכות יהודה והם לא 

בהאומות העולם כמו הפליטים היום מרוסיא.  מלכות קבלו אותם שהיה עליהם ספק ממזרים וגם התבוללות 

ישראל היה קיים מאתים שנה של התבוללות והכניסו עבודה זרה עד בזמן אליהו הנביא כמעט כולם היו עובדי 

עבודה זרה.  משיח בן יוסף הצדיק ונביא האמת היה משה רבינו.  היום אחרי הקמת מלכות תורה שבעל פה משיח 

של שקר סכנה גדולה לאחדות עם ישראל וקיום עם ישראל.  משיח בן יוסף המשיח של  בן יוסף נחשב המשיח
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אורות התהו הנותן אמונה אורות של תהו וחופשיות אבל גם כן עברות של גלוי עריות ועבודה זרה.  כתוב על הדרך 

ומתפללים  של משיח בן יוסף אורות של תהו "דגנבא אפום מחתרתא קריא רחמנא" יש גנבים שמאמינים בה'

להצלחה במקצוע של גנבה.  יש להם אורות של תהו אמונה במקיף בלי תורה. הם מקובלים לומדי נסתר של תורה 

 ולא שומרים המצות כהלכה.  

עשרי שבטים  םהסיבה להצלחה של ירבעם בן נבט לחלק את עם ישראל אפילו להוציא מעם ישראל עשר מהשתיי

מ"ה ז"א שיש אורות של תהו.  כל בן אדם רוצה חופשיות בטבע גאולה.  שהמלכות יהודה היה חסר באורות של 

יש לכל בן אדם כוח הדמיון והוא רוצה להשתמש בכוח הדמיון לבנות ולחדש תורה.  אבל התורה של המלכות 

מחייב קרבן של אורות התהו למען המלכות של תורה שבעל פה.  עם ישראל קיימים על ארבע אמות של הלכה 

רק תוספת ולא העיקר. בהתורה של מלכות פרצוף אדם אסור.  פרצוף אדם קשור למידת הרחמים בלב  הקבלה זה

ונפש אדם  משיח בן יוסף הסכנה גדולה לקיים של המלכות של דין.  יקוק נקרא שם של מידות הרחמים בקבלה 

למשיח בן יוסף. תורת ז"א.  בתורת המלכות יקוק אין לו מידה בפני עצמו ונקרא אדנ"י.  הקבלה קשור  

יש עבודה זרה במשיח.  משיח בן יוסף סכנה גדולה כנגד התורה של מלכות.  בתורה של מלכות משיח בן יוסף 

בצד השני של קליפה קשור לתורה אחרת.  השיטה של הזוהר של שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף גם כן 

משיח למען קיום המלכות תורה שבעל פה שאין לא הדרך של תורה של מלכות.  בתורה של מלכות יש רק 

במלכות חופשיות.  משה קרא לעם ישראל עם קשה עורף שנכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות התורה. מיד 

שהקימו המלכות בזמן דוד ושלמה התחילו להתפרק המלכות לשתיים יהודה ושומרון.  היצר הרע לחרות פתח 

בעם בן נבט.בלב בשר של העם התגלה משיח בן יוסף יר  

יש תורה של מלכות ותורה של ז"א שני דרכים רוחניים.  יש גם כן מלכות הרשע שאין תורת ה' לא עלינו עבודה 

זרה ממש.  המלכות של ירבעם היה מלכות של תורה ז"א.  מלכות יהודה היה תורה בעל פה.  השני מלכות היה 

תורת ה' בהר סיני בדרכים אחרים.  שהתפזרו מלכות מיוסד על קבלת התורה בהר סיני.  שניהם היו שליחים של 

ישראל בשומרון גם היה השפעה של תורה ממשה בהר סיני על האומות העולם בדרך לתקן העולם במלכות ה'.  

במלכות שומרון היתה יותר התבוללות בהאומות העולם ממלכות יהודה.  בסוף נאבדו העשרה שבטים אבל 

רת ה' בהר סיני לא רק בדרך חתנות גם כן בדרך התקשרות להתורה ואמונה העשרה שבטים היו שליחים של תו

 בה' אחד.

בזמנים של הבית המקדש לא היו סדר בעולם כמו היום.  לפני מתן תורה היה התקופה של תהו ובהו בעולם. לא 

במלכות ה'.  היה סדר בעולם כלל.  היו מלחמות בין מלכים עובדי עבודה זרה.  בהר סיני התחילו לתקן העולם 

המלכות הראשון של תורת ה' היה מלכות יהודה.  אח"כ היה מלכות ישראל בנשיאות של ירבעם בן נבט.  אחרי 

החורבן בית המקדש פתח סדר בעולם בדרך ישמעאל דת איסלם ודת נוצרות כל אחד בתורה שלהם מיוסד על 

דות ושלום בעולם שלא היה קודם.  יש תורת משה.  היום אחרי מלחמת העולם שניה רואים שיש השתדלות באח

השפעות של דת מתוך העולם ויש הרצון של בני אדם לחיות בשלום.  שלום אחד משמות של ה' מוכר לכל בני 

 אדם.

בזמן של המעשה של נקמה של בני יעקב על המשפחה של שכם בן חמור לא היה סדר בעולם והיה אפשר לעשות 

י יעקב בהמעשה של שכם בן חמור שכם בן חמור היה חייב מיתה מדין מעשים של נקמה.   לפי התורה של בנ

תורה המלכות יהודים.  בני יעקב זרקו יוסף בבור בנקמה כנגדו אפילו שזה היה גורם צער ליעקב אביו.  אברהם 

אבינו ראה אבימלך כאיש מסוכן והיה צריך להגיד על שרה שהיא היתה אחותו.  לא היה סדר בעולם. לא היה 

ה בעולם לא ליהודים ולא לגוים.  תור  

עם ישראל הקימו את המלכות בארץ ישראל בכוח.  כבשו את ארץ ישראל.  הקימו ממשלה בדעה אחד כבוד 

ליהודים בלבד.  למלך היה רשות להרג את המורדים.  זכיות אדם נתנו ליהודים בלבד.  הם עשו את המלכות בכוח 

רוצים להקים המלכות תורה שבעל פה בחזרה.  לעשות מלכות יהודה לפי תורה שבעל פה.  אפילו היום חרדים 

בחזרה היום צריכים לכבוש את כל העולם לא כמו יהושוע ועם ישראל שכבשו את הארץ.  היום יש סדר בעולם 

השפעות של דת כללי והרצון של בני אדם לשלום וחופשיות.  העולם לא מקבלים תורה שבעל פה כהלכה לכל בני 

רה שבעל פה התורה של מלכות יהודה ולא היה התורה של מלכות ישראל בשומרון.  ירבעם בן נבט היה אדם.  תו

תלמיד חכם גדול וידע את התורה יותר מכל הסנהדרין ועשה מלכות בתורה אחרת.  הזוהר מלמד שיש שני תורות 

ותן לאזרחים זכויות בני תורה של מלכות שהמלכות נחשבת יותר חשוב מזכויות של בני אדם ותורה של ז"א שנ
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אדם וחופשיות ובחירה.  יש מלכות של דין ויש מלכות של רחמים.  בהלכה תורה שבעל פה יש רק תורה אחד 

ודעה אחד דת אחד יהדות.  בדעה הזה ליהודים יש רשות להרג גוים ויהודים מורדים במלכות.  אבל היום יש סדר 

עה של מלכות ז"א יש שליטה פחות או יותר כדי לתת זכויות לבני בעולם שני מלכויות של תורה ז"א ומלכות.  הד

אדם מלכות של רחמים.  יש מקומות בעולם שלא הולכים בדרך של מלכות של ז"א.  אבל הרוב מדינות הולכים 

בדרך של מלכות של ז"א.  החלק העולם שלא מקבלים מלכות של ז"א צריכים עזרה מהגוש מדינות שולטים על 

.  מדינת ישראל אחד מהמדינות שמצטרפים בסדר העולם בדרך מלכות ז"א הנותן זכויות לבני העולם חופשי

 אדם.  

מדינת ישראל הנשארת פליטת ישראל מזמן הבית המקדש שהתפזרו בכל העולם.  הם שארית הפליטה של 

מלכות בתורה בעל פה שלא נתן זכויות לבני אדם וגם שלט על היהודים כפה עליהם הר כגיגית בלי חופשיות.  

בזכות התורה.  התורה  היום השתנה העולם יש בעולם סדר מלכות של ז"א שולטת בעולם.  עם ישראל נשארו רק

שלנו לא מתאימה להזמנים היום.  התורה שלנו היה מתאמים בזמן שלא היה סדר בעולם.  בזמנים האלו היה 

אפשר לבני יעקב לעשות נקמה על המעשה של דינה ולא היום.  הסדר היום בעולם התוצאות של מלחמה עולם 

שלטון בעולם פועלת לבד כנגד כל העולם לכבוש השניה והשואה.  כל העולם ראו במלחמה שניה הסכנה שיש 

העולם ולהכניס העולם בדעה שלו.  היטלר היה מכוון להכניס בכוח כל העולם בדעה שלו ועשה היהודים שיש דעה 

אחרת תורה שבעל פה הקרבן.  באמת הדעה של יהודים אחרת מהדעה של היטלר אבל שניהם מכוונים לכבוש 

ל העולם שהיה נשאר המלכות ישראל מלכות של ז"א היצילו את העולם מהיטלר.  העולם בדעה אחד.  רק החלק ש

רואים אפילו אחרי שאיבדנו את העשרה שבטים יהודים נותנים השפעה וסדר להעולם בדרך של ז"א מלכות 

 שומרון וגם בדרך של מלכות יהודה.  

מלכות.  אבל מלכות ישראל השפיע  נכון להגיד הקיום של עם ישראל בזכות תורה שבעל פה תורה של דעה אחד

בכל העולם עד היום הדרך המלכות של ז"א שהיום שולטת על כל העולם.  ליהודים ירבעם בן נבט החטיא את 

הרבים.  אבל לכל העולם הוא נזכר כגיבור.  אחרי השואה אנחנו צריכים לדון לכף זכות ירבעם בן נבט ולתת כבוד 

 לתורה שלו.

מה על שכם בן חמור באור של מלכות של ז"א נקרא לא אחרת של מעשים של בני אדם המעשה של בני יעקב נק

 בדעה אחד נותנת להם רשות להרג בלי רחמים.  העולם השתנה.  יש שני תורה בסדר ושליטת העולם.

תורת המלכות ותורה ז"א הם זה כנגד זה שכתוב זה כנגד זה עשה אלקים. תורת ז"א גם נקרא תורת אדם.  אדם 

ה לבד בגן עדן לפני החטא.  תורה של מלכות התחילו אחרי שעשה לאדם עזר כנגדו שכתוב "לא טוב היות הי

האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו."  בתורה של מלכות כתוב "כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם."  בתורה 

בתורה של מלכות האיסור על  של ז"א אין איסור בפרצוף אדם ולא בכל המשמשים המקום כולל אריה נשר ושור. 

פרצוף אדם כולל האיסור של שימוש בהשם יקוק לחלק את האותיות כמו שמחולק בפתח אליהו, יוד הא ואו נפרדת 

והא אחרונה.  יש איסור בתורה של מלכות לעשות יחודים רוחניים. תחיית המתים לעתיד בתורה של מלכות.  

נקרא אדנ"י ולא מחולק.  כל שמות הם הבחינה של מלכות אדנ"י.  תורת המלכות הדרך של בירורים בלבד. יקוק   

בתורה של מלכות אדם הוא לא לבד יש לו עזר כנגדו עצם מעצמי בשר מבשרי.  בתורה של ז"א אדם הוא לבד. 

העיקר היום לדעת שיש שני תורות תורה שבכתב ז"א ותורה שבעל פה אלו ואלו דברי אלקים חיים. קשה יותר 

קבל את זה שהם בדת של מלכות שיש דעה אחד.  אבל חייבים להכיר שהסדר העולם השתנה תורת ליהודים ל

 ז"א על העליונה.

עד היום עם ישראל לא רוצים לקבל שני תורות אפילו שכתוב בהזוהר יש ז"א ומלכות.  הם לא רוצים להכיר שיש 

ת הרבים.  אבל משה רבינו גם היה משיח בן משיח בן יוסף חי וקים.  ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף והחטיא א

יוסף לפני חטא העגל.  הם קבלו את הדרך של מלכות של ז"א לפני חטא העגל משה רבינו אור מקיף עומד על 

ההר במלחמת עמלק משה באמצע וחור ואהרן ביד ימין וביד שמאל וידי משה אמונה ויאמינו בה' ובמשה עבדו.  

ל מלכות שאין משיח ואין גאולה למען קיום היחוס של בני אברהם יצחק ויעקב.  אחרי חטא העגל הם עשו תורה ש

בני יעקב הרגו המשפחה של שכם בן חמור למען היחוס.  במלכות תורה שבעל פה העיקר גלוי עריות למען 

 היחוס.  



244 
 

לכות של ז"א המלך בישראל יש לו יחוס לדוד המלך ורואים שהיחוס זה לא העיקר שנולדו מלכים כמו מנשה.  במ

אין יחוס כולם קשורים לאדם.  במלכות תורה שבעל פה אין כבוד לאדם רק ליחוס אפילו הפרצוף של אדם אסור 

וכל הפרצופים אחרים מותרים.  אבל צריכים לדעת האדם הזה שהוא משיח בן יוסף הוא לא אלקים רק אדם ולזה 

ת "אנכי".  גם כתוב לא יהיה לך אלקים אחרים על פני צריכים יהודים. כתוב בלוחות ראשונות "אנכי" להכיר ולדע

להכיר ולדעת האדם הוא לא אלקים.  תן כבוד לאדם שהוא נברא בצלם אלקים אבל גם כן צריכים לדעת היחוס 

שלו האבא ואמא.  משיח בן יוסף הוא רק בן אדם יש לו יחוס לאדם וחוה שהתחילו את המלכות באכילה מהעץ 

 הדעת.

ך המשיח אמר על החשיבות של לימוד פנימיות התורה.  להבין הסדר העולם והחלק של עם הרבי מחב"ד מל

ישראל בשלום של העולם צריכים לדעת פנימיות התורה לקיים כי מלאה הארץ דעה את ה'.  כמו שעולם צריכים 

ל עם ש תורה חדשה מאתי תצאמשיח בן יוסף הם גם צריכים משיח בן דוד הרבי מחב"ד. הזוהר הספר של 

 ישראל.

 יחוד זכר ונקבה
בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.  בריאת העולמות היתה על ידי הבורא ה' יתברך שנקרא בתורה 

בשם אלקים.  כתוב ביום שישי, ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו .  ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם 

 אלקים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם.  

שתים פעמים נכתב שם אלקים במעשה בראשית.  ביום ששי נברא אדם בצלם אלקים בצלמנו כדמותנו שלשה ו

זכר ונקבה ברא אתם.  אדם הוא נקרא בלשון יחיד "נעשה אדם" אחר כן אדם הוא מחולק בשתים "בצלמנו 

 כדמותנו".  אחר כך כתוב " זכר ונקבה ברא אתם."

הבורא עולם הוא אחד אין עוד מלבדו.  אבל השאלה שאם הבורא בקשר להבורא עולם יש שאלה.  אין שאלה ש

 עולם הוא אחד היחוד של זכר ונקבה לפי הפסוקים בתורה.

משה רבינו כתב את התורה הנביא אמת.  משה אמת ותורתו אמת.  מהתורה הקדושה אפשר ללמוד הסודות 

גם כן בתורה נמצא הסודות החיים החיים.  התורה זה לא רק מדריך לבני אדם לתת לבני אדם הדרך החיים 

 דרכים לעשות קשר להבורא עולם של אהבה ויראה גם כן חשוב אהבת התורה.  

בישיבות לומדים בעיקר הלכה.  חינוך הילדים מתחילים במשנה והלכה.  בהלכה לומדים הלכות שנדרשו מהתורה.  

ליהושוע.  יהושוע לזקנים.  זקנים הלכות של התורה נתנו בתורה שבעל פה משה קיבל התורה מסיני ומסרה 

לנביאים עד הגדולי תורה בכל דור ודור.  לומדים הלכה כדי לעשות המצות.  המצות נתנו בדרך האבות לומדים 

הילדים שלהם.  שהם קטנים האבא נותן לילדים מצות שאין בהם בחירה. וכשהם מגדלים האבא כבר רואה שהם 

ה.  יש שלבים בחיים ילדות וגדולים.  בגיל שלשה עשרי הילדים כבר מבינים הדרך התורה ונותנים להם בחיר

 גדולים בהלכה.

לא נכנסים בשאלות על זכר ונקבה בקשר למידות של הקדוש ב"ה ישר בחינוך.  העניינים קשור לזכר ונקבה נשארו 

קלה בספרים לחקר שכבר יש לבני ישראל ישיבת הדעת.  הדרך לחקירה בעניינים של סוד התורה קודם חקירה 

 של חסידות רמח"ל, לימוד ספרי אריז"ל, וספר הזוהר.  בתורה יש פרד"ס פשט רמז דרוש וסוד.  

בהתחלה לומדים חסידות וקבלה בגירסה.  אח"כ מתחילים ללמוד בעיון.  עדיף ללמוד חסידות וקבלה אצל רב ולא 

ה שלהם וללמוד התורות שהם אומרים לבד.  יש צדיקים שרי אלפים שלומדים חסידות וקבלה וטוב לשמוע התור

מספרים.  הרבי מחב"ד אמר שיחות בשבת ובחגים והחסידים כתבו ליקוטי שיחות כל שבוע ובתוך ספרים.  גם כן 

היום יש צדיקים שמלמדים חסידות והחסידים כותבים החידושים שלהם כל שבוע.  יש רבנים שלומדים רק 

דיקים שגם מחדשים תורה בלי להסתכל בספרים.  מספרים כתבי אריז"ל ספרי חסידות.  יש צ  

לימוד חסידות ברסלב נחשב מאד חשוב היום. לומדים מהספרים של רבי נחמן בקבוצות וביחיד.  גם כן יש בכל 

דור חסידי ברסלב מלומד בספרי רבי נחמן שלומדים תורת רבי נחמן בעל פה.  רבי לוי יצחק בנדר ע"ה היה מלמד 

פה בדור הקודם.   בספרי רבי נחמן מדברים על צדיקים והצדיק האמת צדיק הדור החשיבות ספרי רבי נחמן בעל 

להתקרב להצדיק הדור אפילו שכתוב כל צדיק הוא בחינת משיח. בחסידות חב"ד וספרי אריז"ל מדברים על יחודים 
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הדור הוא הכל לא כל  של הספירות בקשר לגדולת אור אין סוף ב"ה עולמות וכוונות המצות. בחב"ד אומרים הנשיא

 כך קשורים לכל הצדיקים רק להנשיאי חב"ד.  חסידי ברסלב יש התקשרות מיוחדת לרבי שמעון בר יוחאי ומירון. 

כמעט כל חסידים ואפילו ליטאים הם מקשורים למירון ורבי שמעון בר יוחאי.  יש שלומדים זוהר ויש מקושרים 

פתחו קבוצות שמתפללים בסידור של רש"ש.  הם לומדים ספרי באמונה פשוטה לרשב"י והזוהר.  בדור הזה הת

 אריז"ל בעיון לא כמו פעם שהשיבות בלימוד של אריז"ל היה רק בגירסא.  

יהודים הלומדים סוד התורה לומדים במסגרת של יהדות.  בזה יש קצת בעיה השיטה של תורה שבעל פה ביהדות 

יש גם כן הדעה של ז"א.  יש הבדל בניהם בבחינת סוד. שנקרא הלכה ממשה מסיני יש רק דעה אחד מלכות.  

שמואל הנביא אמר "אל דעות ה'" בלשון רבים.  לכל דעה יש גם כן התורה קשור להדעה.  הדעה של יהדות הדעה 

של מלכות הלוחות שניות. בהדעה של מלכות מקבלים את ה' באמונה פשוטה ולא בדרך יחוד של זכר ונקבה.  

ים את ה' בדרך יחוד זכר ונקבה.  זה קצת בעיה באור של הלכה של רמב"ם לפי רמב"ם יש בדעה של ז"א מקבל

רק דעה אחד הדעה של יהדות דת יחידי.  בדעה של מלכות תורה שבעל פה תחיית המתים בסוף העולם.  בהדעה 

את ה'  של ז"א תחיית המתים כבר התחילו.  בדעה של יהדות המקבלים ה' באמונה פשוטה לא חייבים לדעת

כשכתוב "וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים"   לדעת ה' זה רק מצוה אחד בתורה.  המצוה של לדעת 

את ה' לא חשובה מהמצוה אחרת.  רוב הקבלה בקשר להמצוה של לדעת את ה'.  בדרך זה ביהדות לימוד הסוד 

 לא יותר חשוב מלימוד הפשט.

הדות בדעה של מלכות השמות לא מורים על מידות של אור אין סוף.  עוד קשה ביהדות בקשר לשמות ה'.  בי

בדעה של מלכות יש עצמות בשם אדנ"י כמו בשם יקוק.  המידות לא חשובים כמו שם אל בחסד שם אלקים 

בגבורה. החשיבות בהדעה של מלכות אדנ"י.  לכל השמות יש חשיבות אבל לא מוסיפים על אדנ"י עצמות.  בזה 

 יש מחלוקת.

דעה של מלכות זה רק דעה אחד.  יש גם כן הדעה שנקרא יחוד ה'.  ה' הוא היחוד של כל שמות כל הספירות, כל ה

התורות של צדיקים, וגם כן התכלית הידיעה שלא נדע.  כתוב בפתח אליהו "אתה אחד לא בחשבון ידועה יש מידה 

מלא כל השמות. אתה השלמות של של אחד.  אתה הוא חכמה ולא בחכמה ידועה המידה של חכמה.   אתה מ

כולם.  הדעה של ז"א השמות, הספירות, צדיקים, חידושי תורה מוסיפים אהבת ה' בדרך דעת.  תכלית הדעה של 

ז"א לדעת את ה' ובדעה של ז"א ה' רוצה לעשות קשר בנו ובין הבריאות בדרך השמות.  הכוונה של השמות 

' באור של יחודים בעיקר זכר ונקבה.  בתורה להגיע לדעת את ה' ובדרך הזה רואים ה  

הדעה של מלכות זה רק הדעה של נקבה מקבלים ה' באמונה פשוטה.  הדעה של ז"א היחוד של זכר ונקבה דין 

ורחמים והתכללות של כל הספירות ויחודים מתקרבים לה' בדרך דעת לא רק בדרך של אמונה.  סוף דבר הכל 

שלא נדע.   נשמע את אלקים יראה,  התכלית הידיעה  

בדעה של מלכות אדנ"י בלבד ה' הוא כל זמן רחוק יותר רחוק כל יום.  הדרך הזה בקבלה נקרא בירורים. לפי 

הדעה של מלכות יש יותר בירורים כל יום.  ה' הוא יותר רחוק כל יום.  בהדרך של יחודים הדרך של הזוהר ה' הוא 

 גם רחוק וגם קרוב הדעה של מלכות.  

יפה של עבודה זרה שהתכלית הידיעה שלא נדע.  אפילו בדעה של מלכות חושבים על ה' רחוק זה בכל דעה יש ט

גם כן לא נכון שהוא גם כן קרוב.  בדעה של ז"א קרוב ורחוק יש אפשרות שהוא רחוק ולא קרוב.  יש דעה אחרת 

 קרוב ולא רחוק זה עדיין לא הדרך של הזוהר ולא אריז"ל.  

אבל בתורת אמת יש שני דעות.  כל זמן שהולכים בדרך לא אמת יש מחלוקת.  רבי נתן יש ביהדות רק דעה אחד 

אמר בליקוטי הלכות העבודה זרה היום מחלוקת.  יש גם כן עבודה זרה היום לכסף, לכבוד, ועוד סוגים של עבודה 

   זרה שעושים בני אדם בלי לחשוב שהם עושים עברות של פלחן. כעס העבודה זרה מוכרת בתורה.

דעות נקראים עגלי הזהב.  יש העגל הזהב. יש שני עגלים שעשו ירבעם בן נבט.  בני אדם צריכים דעות וצריכים 

דרך בעבודת ה' לפי הדעה שלהם.  הדעה של יהדות הדעה של מלכות שיש פעמים קשים להם שרוצים להרחיב 

כה.  יש צדיקים שעוברים על התורה הדרך ולהוסיף עליהם יותר אהבה ויותר כבוד לה'.  הדעה זה משפיע בהל

 מתפללים שלא בזמן תפלה, שרוצים להרחיב את התורה להוסיף אהבה שבדעת ושמחה.  
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 העיקר להכיר שיש שני דעות אולי יותר דעות של יחודים ודעות של בירורים.  עבודה זרה היום מחלוקת.

 הנקמה על מעשה של דינה
"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ.  וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה 

וישכב אתה ויענה.  ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם.  ויאמרו 

חרפה הוא לנו.  אך בזאת נאות לכם  אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש  אשר לו ערלה כי

אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר. ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש 

 חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר.  

עריות משפיכות  התורה שנתנה לעם ישראל על ידי משה רבינו בהר סיני נותנת חשיבות יותר לשמירה על גלוי

דמים.  בני יעקב הרגו את משפחה של חמור ברצח אפילו השתמשו במצוה של מילה למען נקמה שכתוב "ויאמר 

הכזונה יעשה את אחותנו."  מלך בישראל יש רשות בתורה להרג את המורדים במלכות.  שאול המלך הרג את 

 הכהנים בנוב נקמה שהם תמכו בדוד המלך חתנו.  

לעם ישראל התגלה שיש שני תורות תורה של מלכות ותורה של ז"א.   תורה חדשה מאתי תצאהזוהר הספר ה

אדם הראשון לפני חטא הדעת בגן עדן הלך בדרך של תורה של ז"א.  הוא אכל מהעץ החיים וכל העצים שבגן חוץ 

ממנו מות תמות."מהעץ הדעת.  על אכילה מהעץ הדעת כתוב "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך   

אדם לא היה לו אשה שכתוב ויאמר ה אלקים לא טוב היות אדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. החטא העץ הדעת הוא 

עשה הוא ואשתו שכתוב אדם ידע את חוה.  בתורה של ז"א אנפין האיש אדם היה לבד בלי אשה גשמי עצם עצמי 

התורה של העץ הדעת טוב  תורה חדשה מאתי תצאב ובשר בשרי. הם אכלו מהעץ הדעת וגרשו מגן עדן ונכנסו

ורע.  לפני החטא הם למדו התורה של העץ החיים שיש רק חיים ולא מות רק טוב ולא רע פנימיות התורה ממש.  

אחרי החטא שהם נכנסו בעולם של טוב ורע שנקרא מלכות הם למדו התורה של העץ הדעת טוב ורע.  התורה 

לוחות שניות התורה של העץ הדעת טוב ורע תורה של מלכות.  בתורה של מלכות שעם ישראל קבלו בהר סיני ה

יש רשות למלך להרג מורדים ויש רשות לעשות נקמה על גילוי עריות כמו שעשו בני יעקב בנקמה על דינה ועשה 

 פנחס בן אלעזר בן אהרן שהרג את זמרי בן סלוא.  

ני יעקב ופנחס ושאול המלך.  אפילו שיש רשות בתורה של בתורה של ז"א אין רשות לעשות נקמה בדרך שעשו ב

מלכות אין רשות בתורה של ז"א.  הזוהר פותח האמת שיש שני תורות. יש התורה של הלוחות ראשונות והלוחות 

 שניות.  

עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בתורה של מלכות תורה שבעל פה התורה של הלוחות שניות.  הלוחות ראשונות 

רבינו שהוא ראה את העגל.  התורה של הלוחות ראשונות היה התורה של ז"א.   אדם וחוה אכלו מהעץ  שבר משה

הדעת וחטא העגל והיו ירידה מתורה של ז"א העץ החיים והלוחות ראשונות להתורה של מלכות נחשב לחטא, 

עם ישראל קבלו חטא עץ הדעת וחטא העגל.  לפני החטא עץ הדעת אדם היה בלי חטא.  לפני החטא העגל 

התורה ביום חמישים פסקו זהומתן.  הם ירדו מתורה של ז"א להתורה של מלכות.  אפילו אחרי החטא העגל כתוב 

על עם ישראל "אתם נקראים אדם."  בהדרך של התורה של מלכות עם ישראל נקראים אדם לא כמו האומות 

תוב אדם ובהמה תושיע ה'.  התורה של ז"א העולם.  אבל בערך המדרגה של תורה של ז"א הם נקראים בהמה שכ

 נקרא בירמיהו זרע אדם.  התורה של מלכות נקרא זרע בהמה.

יש תכלית בשני תורה.  התכלית בהתורה של מלכות לעשות דירה בתחתונים לה' יתברך עבדים אתם לה' 

רה של מלכות תורה אלקיכם.  בהתורה של מלכות יהודים הם עבדים לה' ועבדים למלכות תורה שבעל פה.  בתו

שבעל פה כתוב שיש רק תורה אחת תורה של מלכות תורה למשה מסיני.  התכלית התורה של ז"א כי מלאה 

 הארץ דעה את ה' ונקרא אור הגנוז בתורה של מלכות.  

הדור המדבר קבלו התורה של ז"א בהר סיני התורה של הלוחות ראשונות.  אחרי קבלת התורה הם לא היו 

ל התורה של מלכות ירידה מדרגה רוחניות שנחשב לחטא.  משה רבינו היה צריך לחכות ארבעים מוכשרים לקב

שנה במדבר לפני שהם נכנסו בארץ ישראל כדי לגדל הדור החדש.  הדור המדבר נשארו במדבר.  הדור החדש 

שראל שנכנסו נכנסו בארץ ישראל. אבל עדיין היה נשאר חלק מדור המדבר והשפעות של התורה של ז"א מתוך י
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בארץ ישראל.  לא היה להם מיד להקים את המלכות אפילו עד שלש מאות שנה וגם היה להם לכבוש את ארץ 

 ישראל. 

בזמן שעם ישראל נכנסו בארץ ישראל העולם היה מחולק בשלשה מדרגות רוחניות תורה של ז"א הדור המדבר 

עולם של תהו ובהו.  העולם של תהו ובהו נהפך דור דעה, התורה של מלכות הלוחות שניות, ועבודה זרה ממש 

לעולם של תורת מלכות תורה שבעל פה על ידי הקמת מלכות ישראל ובנין של הבית המקדש בזמן שלמה המלך.  

ששת אלפים שנה לעולם הזה מחולק באלפיים לתהו ובהו, אלפיים לתורה, ואלפיים לגאולה.  אלפיים לגאולה 

דש.  אלפיים של גאולה כולל התגלות משיח בן יוסף אורות התהו, התגלות הזוהר התחילו אחרי החורבן בית המק

אורות התהו בכלים של תיקון, והתגלות משיח בן דוד הרבי מחב"ד המשיח של עם ישראל ויהדות.  התכלית 

 שלמה של ששת אלפים שנה לעולם הזה ויחוד של התורה של ז"א והתורה של מלכות יהודה ויוסף כמבואר בספר

תורה של ז"א של  45אדם מספר  45יחזקאל הנביא.  הדור המדבר יחזירו באלפיים שנה לגאולה גאולה מספר 

אדם בגן עדן לעשות יחוד של ז"א ומלכות מ"ה וב"ן.  היחוד של מ"ה וב"ן במדרגה גבוה מה"ה וב"ן נפרדות שני 

 תורות נפרדות במדרגה של ס"ג.

טא העגל.  הלוחות ראשונות היה תורה של ז"א תורה של מ"ה וס"ג.  השני תורות של מ"ה וב"ן נפרדו אחרי ח

בהמה לא אדם.  הדור המדבר נפרדו מבני ישראל שהם נכנסו  52הלוחות שניות התורה של מלכות ב"ן מספר 

בארץ ישראל.  בזמן בית המקדש השני הנבואה נאבדה. למשה רבינו היה רשות לשבור את הלוחות של ז"א שהיה 

בחירה חפשית כמו בזמן שופטים שכתוב "איש הישר בעיניו יעשה."  הלוחות שניות לא נתנו בחירה בהם חרות 

חפשית כפה הר כגיגית. הלוחות הראשונות נתנו חשיבות להיחיד בחינת יוסף בחינת משה רבינו רעיא מהימנא 

ת היה לאדם זכויות אדם גדול בחכמה ובדעת ותבונה ונתן אפשרות לכל עם ישראל להיות נביאים כמשה.  החשיבו

ולא רק להמלכות.  בתורה של מלכות יש רשות למלך להרג המורדים ויש הגזרה של ארבע מיתות בית דין לעוברי 

רצון ה' ומורדים במלכות תורה שבעל פה סקילה, שרפה, הרג, וחנק וגם כרת, מלקות ארבעים, מכת מרדות, 

ים רק לה' יש רשות לשפוך דמים.  וקרבנות.  בלוחות ראשונות היה רק מיתה בידי שמ  

בלוחות שניות היה מלא גדרים לשמור על קדושה.  לא היה אפשרות להכניס הערב רב להתורה של הלוחות 

ראשונות ולתת להם בחירה חופשית.  הלוחות ראשונות היה הסוד ה' ליראיו. בדרך הלוחות שניות לכל עם ישראל 

ורה שבעל פה כאיש אחד ולב אחד.  התורה של הלוחות שניות לא נתן היו אפשרות להיות בקהל ה' תחת מלכות ת

רשות לעבור על מצות התורה ולשנות התורה אפילו צדיקים היו חייב במחצית השקל העשיר לא ירבה והדל לא 

ימעיט אין עשיר אלא בדעת.  בתורה של ז"א יש דעות בלשון רבים ולא דעה אחד כמו בלוחות השניות תורה שבעל 

  פה. 

עם ישראל לא היו על המדרגה לקבל את הלוחות ראשונות.  משה רבינו נתן להם תורת המלכות תורה שבעל פה.  

אחרי החורבן בית המקדש הזוהר חילק את התורה של מלכות בשתיים תורה שבכתב ז"א כמו הלוחות ראשונות 

לוחות שניות עשה תורה אחד ותורה שבעל פה מלכות השלחן ערוך שלנו משנה תורה של רמב"ם. משה רבינו בה

מהשני תורות הספר תורה שלנו דבר מלכות.  בדרך הזה משה רבינו היה יכול לשמור על עם ישראל עד ביאת 

המשיח אחרי השני חורבן בתי מקדשות בסוף אלפיים שנה לגאולה. בדרך הזה אור הגנוז היה נסתר מתוך תורה 

 שבכתב. 

רי החורבן בית המקדש ראשון בדרך התגלות משיח בן יוסף שנקרא התחילה אח תורה חדשה מאתי תצאהתגלות 

אורות של תהו בתורה של מלכות.  התגלות משיח בן יוסף היה ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף, מלחמה בעמלק, 

ובמתן תורה.  משה רבינו הגואל ראשון הוא גם משיח בן יוסף בדרך להגאולה שלמה.  במתן תורה פסקה זהומתן 

אל.  היה גאולה זמנית עד חטא העגל.  אבל משה רבינו ראה שהזמן של הגאולה עוד לא הגיע והוא היה של ישר

מפחד שעם ישראל יעשו הפסל שלו אחרי הסתלקותו כמו שעשו הנוצרים למשיח ישו.  משה רבינו לא הגיע בזמן 

יצאו מהאש פסל של עגל   שהוא היה על ההר העם שאלו האיש אשר העלינו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו.

הזהב ולא פסל של משה רבינו.  ה' לא היסכים בהתחלה ואמר למשה רבינו "עשו לך גוי גדול"  גוי גדול יותר מעם 

יהודי גוי גדול יותר האדום עם של ישו.  משה רבינו עניו מכל אדם ביקש לעם ישראל הדרך של אבותינו הדרך של 

ד מההר בלוחות שניות ביום כיפור.  תורה של מלכות.  ה' הסכים ומשה יר  

הפעם שניה של התגלות משיח בן יוסף היה אחרי נפטר שלמה המלך ירבעם בן נבט.  הזוהר אומר ירבעם בן נבט 

היה משיח בן יוסף.  הוא עשה תורה של שני עגלים שני דעות כל עגל נקרא דעה.  יש שני דעות בתורה של ז"א 
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ית.  התורה שלנו התורה של מלכות שיש רק דעה אחד כפה כגיגית.  התורה של מ"ה וב"ן  ויש חרות בחירה חופש

ז"א יש שני דעות רצוא ושוב ז"א ומלכות מ"ה וב"ן.  התורה של מלכות הלוחות שניות היה הכל ב"ן אפילו לא היה 

ן העץ גילוי של מ"ה. אור של מ"ה היה גנוז האור של תורה שבכתב הלוחות הראשונות האור של אדם בגן עד

 החיים לפני החטא.  

כתוב על ירבעם בן נבט שהוא היה מחטיא את הרבים.  היה לו כוונה לטובה לעשות מלכות כמו בזמן של שופטים 

והוא יהיה משיח אחרי הסתלקותו.  הם עשו פסלים שלו בכל המדינה שנקרא כל פרצוף אדם אסור בתורה של 

ישראל היו טובים אבל לבסוף סנחרב כבש את מלכות ישראל מלכות.  החיים של יהודים בשומרון תחת ממשלת 

בשומרון ונאבדו העשרת השבטים.  הפליטים של עשרת השבטים שכבשו בקשו לחזור למלכות יהודה והם לא 

קבלו אותם שהיה בהם ספק ממזרים וגם התבוללות בהאומות העולם כמו הפליטים היום מרוסיא.  מלכות ישראל 

של התבוללות והכניסו עבודה זרה עד בזמן אליהו הנביא כמעט כולם היו עובדי עבודה היה קיים מאתיים שנה 

זרה.  משיח בן יוסף הצדיק ונביא האמת היה משה רבינו.  היום אחרי הקמת מלכות תורה שבעל פה משיח בן 

של אורות יוסף נחשב המשיח של שקר סכנה גדולה לאחדות עם ישראל וקיום עם ישראל.  משיח בן יוסף המשיח 

התהו הנותן אמונה אורות של תהו וחופשיות אבל גם כן עברות של גילוי עריות ועבודה זרה.  כתוב על הדרך של 

משיח בן יוסף אורות של תהו "דגנבה אפום מחתרתא קריא רחמנא" יש גנבים מאמינים בה' ומתפללים בהצלחה 

ורה. הם מקובלים לומדי נסתר של תורה ולא במקצוע של גנבה.  יש להם אורות של תהו אמונה במקיף בלי ת

 שומרים המצות כהלכה.  

הסיבה להצלחה של ירבעם בן נבט לחלק את עם ישראל אפילו להוציא מעם ישראל עשר מהשתיים עשרי שבטים 

שהמלכות יהודה היה חסר באורות של מ"ה ז"א שיש אורות של תהו.  כל בן אדם רוצה חופשיות בטבע גאולה.  

ן אדם כוח הדמיון והוא רוצה להשתמש בכוח הדמיון לבנות ולחדש תורה.  אבל התורה של המלכות יש לכל ב

מחייב קרבן של אורות התהו למען המלכות של תורה שבעל פה.  עם ישראל קיימים על ארבע אמות של הלכה 

ידת הרחמים בלב הקבלה זה רק תוספת ולא העיקר. בהתורה של מלכות פרצוף אדם אסור.  פרצוף אדם קשור למ

ונפש אדם  משיח בן יוסף הסכנה גדולה לקיום של המלכות של דין.  יקוק נקרא שם של מידות הרחמים בקבלה 

 תורת ז"א.  בתורת המלכות יקוק אין לו מידה בפני עצמו ונקרא אדנ"י.  הקבלה קשור למשיח בן יוסף.

של מלכות.  בתורה של מלכות משיח בן יוסף  יש עבודה זרה במשיח.  משיח בן יוסף סכנה גדולה כנגד התורה

בצד השני של קליפה קשור לתורה אחרת.  השיטה של הזוהר של שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף גם כן 

לא הדרך של תורה של מלכות.  בתורה של מלכות יש רק משיח למען קיום המלכות תורה שבעל פה שאין 

ראל עם קשה עורף שנכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות התורה. מיד במלכות חופשיות.  משה קרא לעם יש

שהקימו המלכות בזמן דוד ושלמה התחילו להתפרק המלכות בשתיים יהודה ושומרון.  היצר הרע לחרות פתח 

 בלב בשר של העם התגלה משיח בן יוסף ירבעם בן נבט.

מלכות הרשע שאין תורת ה' לא עלינו עבודה יש תורה של מלכות ותורה של ז"א שני דרכים רוחניים.  יש גם כן 

זרה ממש.  המלכות של ירבעם היה מלכות של תורה ז"א.  מלכות יהודה היה תורה בעל פה.  השני מלכות היה 

מיוסד על קבלת התורה בהר סיני.  שניהם היו שליחים של תורת ה' בהר סיני בדרכים אחרים.  שהתפזרו מלכות 

ה של תורה ממשה בהר סיני על האומות העולם בדרך לתקן העולם במלכות ה'.  ישראל בשומרון גם היה השפע

במלכות שומרון היו יותר התבוללות בהאומות העולם ממלכות יהודה.  בסוף נאבדו העשרה שבטים אבל העשרה 

.שבטים היו שליחים של תורת ה' בהר סיני לא רק בדרך חתנות גם כן בדרך התקשרות להתורה ואמונה בה' אחד  

בזמנים של הבית המקדש לא היו סדר בעולם כמו היום.  לפני מתן תורה היה התקופה של תהו ובהו בעולם. לא 

היה סדר בעולם כלל.  היו מלחמות בין מלכים עובדי עבודה זרה.  בהר סיני התחילו לתקן העולם במלכות ה'.  

ראל בנשיאות של ירבעם בן נבט.  אחרי המלכות הראשון של תורת ה' היה מלכות יהודה.  אח"כ היה מלכות יש

החורבן בית המקדש פתח סדר בעולם בדרך ישמעאל דת איסלם ודת נוצרות כל אחד בתורה שלהם מיוסד על 

תורת משה.  היום אחרי מלחמת השניה רואים שיש השתדלות באחדות ושלום בעולם שלא היה קודם.  יש 

ם לחיות בשלום.  שלום אחד משמות של ה' מוכר לכל בני השפעות של דת מתוך העולם ויש הרצון של בני אד

 אדם.

בזמנים של המעשה של נקמה של בני יעקב על המשפחה של שכם בן חמור לא היה סדר בעולם והיה אפשר 

לעשות מעשים של נקמה.   לפי התורה של בני יעקב בהמעשה של שכם בן חמור שכם בן חמור היה חייב מיתה 
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בני יעקב זרקו יוסף בבור בנקמה כנגדו אפילו זה היה גורם צער ליעקב אביו.  אברהם   בתורה המלכות יהודים.

אבינו ראה אבימלך כאיש מסוכן והיה צריך להגיד על שרה שהיא היה אחותו.  לא היה סדר בעולם. לא היה תורה 

 בעולם לא ליהודים ולא לגוים.  

ת ארץ ישראל.  הקימו ממשלה בדעה אחד כבוד עם ישראל הקימו את המלכות בארץ ישראל בכוח.  כבשו א

ליהודים בלבד.  למלך היה רשות להרג את המורדים.  זכיות אדם נתנו ליהודים בלבד.  הם עשו את המלכות בכוח 

לפי תורה שבעל פה.  אפילו היום חרדים רוצים להקים המלכות תורה שבעל פה בחזרה.  לעשות מלכות יהודה 

את כל העולם לא כמו שיהושוע ועם ישראל כבשו את הארץ.  היום יש סדר בעולם  בחזרה היום צריכים לכבוש

השפעות של דת כללי והרצון של בני אדם לשלום וחופשיות.  העולם לא מקבלים תורה שבעל פה כהלכה לכל בני 

בט היה אדם.  תורה שבעל פה התורה של מלכות יהודה ולא היה התורה של מלכות ישראל בשומרון.  ירבעם בן נ

תלמיד חכם גדול וידע את התורה יותר מכל הסנהדרין ועשה מלכות בתורה אחרת.  הזוהר מלמד שיש שני תורות 

תורה של מלכות שהמלכות נחשב יותר חשוב מזכויות של בני אדם ותורה של ז"א שנותן לאזרחים זכויות בני אדם 

בהלכה תורה שבעל פה יש רק תורה אחד ודעה וחופשיות ובחירה.  יש מלכות של דין ויש מלכות של רחמים.  

אחד דת יחידי יהדות.  לדעה הזאת ליהודים יש רשות להרג גוים ויהודים מורדים במלכות.  אבל היום יש סדר 

בעולם שני מלכויות של תורה ז"א ומלכות.  הדעה של מלכות ז"א יש שליטה פחות ויותר בהעולם לתת זכויות לבני 

יש מקומות בעולם שלא הולכים בדרך של מלכות של ז"א.  אבל הרוב מדינות הולכים  אדם מלכות של רחמים. 

בדרך של מלכות של ז"א.  החלק העולם שלא מקבלים מלכות של ז"א צריכים עזרה מהגוש מדינות ששולטים על 

בני העולם החופשי.  מדינת ישראל אחד מהמדינות שמצרפים בסדר העולם בדרך מלכות ז"א הנותן זכויות ל

 אדם.  

מדינת ישראל הנשארת פליטת ישראל מזמן הבית המקדש שהתפזרו בכל העולם.  הם נשארת פליטים של מלכות 

בתורה בעל פה שלא נתן זכויות לבני אדם וגם שלט על היהודים כפה הר כגיגית בלי חופשיות.  היום השתנה 

רו רק בזכות התורה.  התורה שלנו לא העולם יש בעולם סדר מלכות של ז"א שולטת בעולם.  עם ישראל נשא

מתאימה להזמנים היום.  התורה שלנו היה מתאמים בזמן שלא היה סדר בעולם.  בזמנים האלו היה אפשר לבני 

יעקב לעשות נקמה על המעשה של דינה ולא היום.  הסדר היום בעולם התוצאות של מלחמה השניה והשואה.  כל 

שלטון בעולם שפועל לבד כנגד כל העולם לכבוש העולם ולהכניס העולם העולם ראו במלחמה שניה הסכנה שיש 

בדעה שלו.  היטלר היה מכוון להכניס בכוח כל העולם בדעה שלו ועשה היהודים שיש דעה אחרת תורה שבעל פה 

הקרבן.  באמת הדעה של יהודים אחרת מהדעה של היטלר אבל שניהם מכוונים לכבוש העולם בדעה אחד.  רק 

ל העולם שהיה נשאר המלכות ישראל מלכות של ז"א הצילו את העולם מהיטלר.  רואים אפילו אחרי החלק ש

שאיבדנו את העשרה שבטים יהודים נותנים השפעה וסדר להעולם בדרך של ז"א מלכות שומרון וגם בדרך של 

 מלכות יהודה.  

מלכות.  אבל מלכות ישראל השפיע נכון להגיד הקיום של עם ישראל בזכות תורה שבעל פה תורה של דעה אחד 

בכל העולם עד היום הדרך המלכות של ז"א שהיום שולטת על כל העולם.  ליהודים ירבעם בן נבט החטיא את 

הרבים.  אבל לכל העולם הוא נזכר כגיבור.  אחרי השואה אנחנו צריכים לדן לכף זכות את ירבעם בן נבט ולתת 

 כבוד לתורה שלו.

קמה על שכם בן חמור באור של מלכות של ז"א נקרא לא אחרת של מעשים של בני אדם המעשה של בני יעקב נ

 בדעה אחד נותנת להם רשות להרוג בלי רחמים.  העולם השתנה.  יש שני תורה בסדר ושליטת העולם.

תורת המלכות ותורת ז"א הם זה כנגד זה שכתוב זה כנגד זה עשה אלקים. תורת ז"א גם נקרא תורת אדם.  אדם 

היה לבד בגן עדן לפני החטא.  תורה של מלכות התחילו אחרי שעשה לאדם עזר כנגדו שכתוב "לא טוב היות 

האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו."  בתורה של מלכות כתוב "כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם."  בתורה 

ר.  בתורה של מלכות האיסור על של ז"א אין איסור בפרצוף אדם ולא בכל הממשמשים המקום כולל אריה נשר ושו

פרצוף אדם כולל האיסור של שימוש בהשם יקוק לחלק את האותיות כמו שמחולקים בפתח אליהו, יוד הא ואו 

נפרדת והא אחרונה.  יש איסור בתורה של מלכות לעשות יחוד רוחני בז"א יוד קא ואו. תחיית המתים של טל 

של בירורים בלבד. יקוק נקרא אדנ"י ולא מחולק.  כל שמות הם  לעתיד בתורה של מלכות.  תורת המלכות הדרך

 הבחינה של מלכות אדנ"י. אדנ"י נקרא דין, יקוק רחמים. 
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בתורה של מלכות אדם הוא לא לבד יש לו עזר כנגדו עצם מעצמי בשר מבשרי.  בתורה של ז"א אדם הוא לבד. 

שבעל פה אלו ואלו דברי אלקים חיים. קשה יותר העיקר היום לדעת שיש שני תורות תורה שבכתב ז"א ותורה 

ליהודים לקבל את זה שהם בדת של מלכות שיש דעה אחד.  אבל חייבים להכיר שהסדר בעולם השתנה ותורת 

 ז"א על העליונה.

עד היום עם ישראל לא רוצים לקבל שני תורות אפילו כתוב בהזוהר יש ז"א ומלכות.  הם לא רוצים להכיר שיש 

וסף חי וקים.  ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף והחטיא את הרבים.  אבל משה רבינו גם היה משיח בן משיח בן י

יוסף לפני חטא העגל.  הם קבלו את הדרך של מלכות של ז"א לפני חטא העגל משה רבינו אור מקיף עומד על 

ויאמינו בה' ובמשה עבדו.  ההר במלחמת עמלק משה באמצע וחור ואהרן ביד ימין וביד שמאל וידי משה אמונה 

אחרי חטא העגל הם עשו תורה של מלכות שאין משיח ואין גאולה אלא למען קיום היחוס של בני אברהם יצחק 

ויעקב ומלכות יהודה.  בני יעקב הרגו המשפחה של שכם בן חמור למען היחוס.  במלכות תורה שבעל פה העיקר 

בני יעקב.   ספירת היסוד שמירה מגילוי עריות למען היחוס  

המלך בישראל יש לו יחוס לדוד המלך ורואים שהיחוס זה לא כל זמן טוב שנולדו מלכים כמו מנשה.  כוהנים 

מיוחסים לאהרן ולא לקרח ח"ו. במלכות של ז"א אין יחוס כולם קשורים לאדם ובזה יש גם כן חסרון.  במלכות 

אדם אסור וכל הפרצופים אחרים מותרים.  אבל  תורה שבעל פה אין כבוד לאדם רק ליחוס אפילו הפרצוף של

צריכים לדעת שהאדם הזה שהוא משיח בן יוסף הוא לא אלקים רק אדם ולמען זה צריכים יהודים תיקון לגאווה של 

אדם. כתוב בלוחות ראשונות "אנכי" להכיר ולדעת "אנכי".  גם כתוב לא יהיה לך אלקים אחרים על פני להכיר 

אלקים.  תן כבוד לאדם שהוא נברא בצלם אלקים אבל גם כן צריכים לדעת היחוס שלו ולדעת האדם הוא לא 

 האבא ואמא.  משיח בן יוסף הוא רק בן אדם יש לו יחוס לאדם וחוה שהתחילו את המלכות באכילה מהעץ הדעת.

עם  הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר על החשיבות של לימוד פנימיות התורה.  להבין הסדר העולם והחלק של

ישראל בשלום של העולם צריכים לדעת פנימיות התורה לקיים כי מלאה הארץ דעה את ה'.  כמו שעולם צריכים 

של עם  תורה חדשה מאתי תצאמשיח בן יוסף הם גם צריכים משיח בן דוד הרבי מחב"ד. הזוהר הספר של 

 ישראל.  

רבי נתן ליקוטי הלכות תורה חדשה מאתי תצא  
. כתוב, ואזי כששבים כל הדרכים תורה חדשה מאתי תצאי נתן מברסלב כתוב על בליקוטי הלכות של רב

תורה חדשה מאתי המקולקלים לשרשם לבחי' תשובה הנ"ל אזי שם חוזרים ונעשים מכל העוונות והדרכים ההם 

תורה חדשה מאתי כנ"ל.  ישעיה אמר  תורה חדשה מאתי תצאבבחי' חיל בלע ויקיאנו כנ"ל.  שנעשה מזה  תצא

תורה חדשה מאתי לעתיד.  רבי נתן ורבי נחמן למד לעם ישראל  תורה חדשה מאתי תצאוירמיהו אמר על  תצא

ובוודאי הזוהר.  כל זמן שהחכמים רואים משהו חסר בתורה  תורה חדשה מאתי תצא.  חסידות גם כן נקרא תצא

.  החידוש של הזוהר עשה אתורה חדשה מאתי תצבעל פה ותורה שבכתב ומוסיפים חידוש החידוש הזה עושים 

מוכרת לכל החכמים אבל גם כן כל ספר בהלכה ומוסר מוסיפים על התורה חידוש שלא  תורה חדשה מאתי תצא

היה קודם.  אין חסר בתורה שבכתב ותורה שבעל פה אבל אפילו תורה חייבים להגדיל כל יום בבתי מדרשות אין 

 בית המדרש שאין בו חידוש.

 תורה חדשה מאתי תצארסלב הנותן דרך של תשובה החידוש שנקרא תורת משיח כשכתוב החידוש של חסידות ב

סתם.  כל השנים של נשיאות הרבי מחב"ד כל תורה  תורה חדשה מאתי תצאמאתי תצא.  חידוש בהלכה נקרא 

משיח היה חידוש בענין של שובה ישראל עד ה' אלקיך ונקרא תורת משיח לא רק שהכתירו הרבי על ידי החסידים 

בן דוד.  תורת משיח ממשיכה מדור לדור בדרך חסידות חידושים בהבנות והשגות הזוהר תורה שבכתב תורה של 

 ז"א.  

החידוש של הזוהר שיש שני תורות מקושורות אבל גם כן נפרדות תורה שבעל פה שנקרא מלכות ותורה שבכתב 

ולא היה חדש כבר היה נסתר בתוך התורה  שנקרא ז"א.  תורה של ז"א בתורה שבעל פה היה נחשב אור הגנוז

 תורה חדשה מאתי תצאשל משה מסיני.  רק בדרך התורה הזאת אפשר להחזיר את כל עם ישראל בתשובה.  

בענין של תשובה גם כן נקרא תורת משיח קל וחומר תורת הזוהר שהתגלה את אור הגנוז אחרי אלף שנה של 

ה של גולה לעשות גאולה בדרך של כי מלאה הארץ דעה את ה'. אות גלות.  אור הגנוז מוסיפים האות אלף למיל

אלף מוחקת עמלק. בפרשת בשלח מחיקת עמלק היה על ידי משה חור ואהרן.  משה היה באמצע הקו אמצע של 
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אות אלף.  חור ואהרן בקשר לידי משה השני נקודות עליון ותחתון של אות אלף.  על ידי זה יש נצחון על עמלק של 

ת באמונת ה'.  ספיקו  

 הילולא של משה רבינו
הילולא של משה רבינו אין את השחמה של החג של ל"ג בעומר בהילולא של רבי שמעון בר יוחאי. בהלכה יום ז 

אדר היום הסתלקות של משה רבינו אומרים תחנון משא"כ בל"ג בעומר.   ל"ג בעומר גם כן יום שהפסיקו למת 

בל"ג בעומר תוספת שמחה קשור לרשב"י שעולים המון העם לציון של רבי  התלמידים של רבי עקיבא.  אבל יש

 שמעון ורוקדים מהלילה עד סוף היום בתזמורת שאסורה בימי הספירה עד חג שבועות זכר לחרבן בית המקדש.  

רבי שמעון המחבר של הזוהר הקדוש שכתוב בזכות ספר הזוהר ישראל יפקון ביה מגלותא ברחמים. חג ל"ג 

ה קשור להתלהבות של עם ישראל להגאולה שאין אחריה גלות בזכות הזוהר הקדוש.  בימים אחרונים של והשמח

החיים של רבי שמעון רבי שמעון לימד לתלמידים התורה של אדרא רבה וזוטא היסודות של הקבלה אורות 

בי שמעון בר יוחא הגאולה. יש אנשים שקוראים את האדרא בל"ג בעומר.  יש אנשים קוראים תהילים לכבוד ר

 בל"ג בעומר במירון ובכל העולם. 

עוד מנהג בל"ג בעומר להדליק מדורות כבוד לרבי שמעון בל"ג בעומר יום הסתלקותו.  כתוב בזוהר ביום 

הסתלקותו הנשמה שלו עולים בשמים כמדורה של אש השמש יוצאת מנרתיקה.  מנגנים ניגוני בר יוחאי ומסתכלים 

י שעולים בשמים.  אין שמחה יותר בכל השנה.על האש של נשמת רשב"  

חסידי חב"ד עושים בל"ג בעומר תהלוכות ל"ג בעומר בכל העולם לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.  ילדי ישראל בכל 

העולם משתתפים בשמחה של תהלוכת ל"ג בעומר.  ל"ג בעומר היום חג לא רק לאנשים מבוגרים שלומדים ספר 

ך הילדים להכין אותם ללימוד הזוהר בן ארבעים לבינה.הזוהר גם לילדים בדרך לחנ  

הילולא של משה רבינו ביום שביעי באדר לא רק שאין יום שמחה בהלכה גם כן נחשב יום של אבלות.  בהלכה 

הסתלקות הצדיק כשריפת בית אלקינו.  הסתלקות של משה רבינו נחשב בהלכה יום עצוב מאד שנפטר הנביא של 

"לא קם נביא בישראל כמשה."  אבל הילולא של רבי שמעון בהלכה יש רוח אחרת מהילולא  עם ישראל עליו כתוב

 של משה רבינו היום מלא שמחה מתחילה עד סוף.  

יש יהודים שצמים בשביעי באדר יום שנפטר רבינו של כל ישראל.  אבל באור של ל"ג בעומר והזוהר הקדוש הפכו 

ומר.  היום במירון עולים אלפים יהודים להתפלל בשביעי באדר על יום שביעי באדר ליום שמחה כמו בל"ג בע

הגאולה בציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון.  כתוב בספרים רבי שמעון היה הנשמה של משה רבינו ושניהם הם 

משה רבינו הגואל ראשון  345משה מספר  345נשמה אחד.  כתוב בספר הזוהר עד שיבוא שילה שילה מספר 

ל אחרון.  בספר הזוהר רבי שמעון ומשה רבינו למדו תורה ביחד.  משה רבינו התגלה כבן איש חי בשם הוא הגוא

רעיא מהימנא ללמד סודות התורה לעם ישראל.  משה רבינו בזוהר הוא השמש ורבי שמעון נקרא בשם נר הקדוש.  

ן יש שמחה בשביעי לאדר גם כמו בל"ג בעומר יש שמחה לעם ישראל שמקבלים הסודות התורה מרבי שמעון גם כ

קשור לסודות התורה שקבלנו מרעיא מהימנא בספר הזוהר.  העיקר שמחה באור הזוהר השמחה של קבלת משה 

רבינו כבן איש חי לחזור להנהיג דורנו כמו שהוא היה רועה ישראל הגואל ראשון ביציאת מצרים. רבי שמעון אמר 

גיד שמשה רבינו התגלה בזוהר הקדוש שהוא נמצא ביננו בחיים למשה רבינו "אתה נסתר ממנו בגלות."  זה לה

 חדשים של נצח נצחון.  הגאולה הגיע.

בדרך הזוהר יום שביעי באדר יהפך להיות יום של שמחה בגאולה בלע המות לנצח.  רוקדים המון העם בציון של 

של סודות התורה כמו ספר  הרשב"י בשביעי באדר כמו בל"ג בעומר.  בזוהר כתוב תורה שבכתב נקרא ז"א ספר

הזוהר.  אפילו שכתוב בן חמש למקרא הזוהר לומד הסיפורים בתורה שבכתב יש בהם סודות של יחוד ה' וסודות 

 של הגאולה שתבוא בקרוב "כי מלאה הארץ דעה את ה' בב"א.

מים כתוב פרשת כי תשא כתוב על חטא העגל.  במתן תורה פסקה זהומתן לסיים את יציאת מצרים.  חמשים פע

בתורה יציאת מצרים כנגד חמשים שערי בינה סוד היובל סוד החרות.  על הלוחות ראשונות כתוב האותיות היה 

חרות על הלוחות באצבע אלקים.  חטא העגל הסוד הגדול בתורה חלק גדול מאור הגנוז שנגנז לעתיד לבוא.  

מות העולם אבל לא אדם ממש כמו לפני אחרי חטא העגל ירדנו מהמדרגה של אדם למדרגה של אדם בערך האו

חטא העגל כתוב "אתם נקראים אדם ולא האומות העולם."  אבל על ידי חטא העגל ירדנו מגאולה לגולה.  אבדנו 
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האות אלף של גאולה.  בסוף פרשת כי תשא כתוב משה רבינו היה קרן אור על פניו. הוא לבש מסוה.  מסוה מספר 

חטא העגל שיתגלה הסוד המסוה החיים נצחיים של משה רבינו.  רבי שמעון בר .  התיקון ל111אלף מספר  111

יוחאי אמר למשה רבינו אתה נסתר ממנו בגלות.  משה רבינו הוא בחיים אבל רק המסוה מכסה את פניו.  ביום 

יאת שהוא יריד את המסוה הגיע משיח בן דוד הרבי מחב"ד חי וקים הוסיפו האות אלף לגולה לעשות גאולה ויצ

מצרים.  האלף האות היחוד עליון ותחתון שני משיחין.  יש היום יחודים קבלת משיח בדרך הזוהר אבל יש גם כן 

 בירורים עדיין לעשות בדרך תורת אריז"ל.

 אליהו הנביא וסוד הפטרה כי תשא
 ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי נביא לה' לבדי ונביאי הבעל ארבע מאות וחשמים איש.  

כתוב בזוהר יש שני דעות רוחניים מלכות וז"א "אל דעות ה'".  מלכות יהודה היה מחולק בשתים אחרי שלמה 

המלך נפטר יהודה ושומרון.  הדרך של יהודה היה הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  משה קיבל התורה מסיני 

ראל בשומרון בתורה אחרת ומסורה ליהושוע תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  ירבעם בן נבט עשה מלכות יש

תורת ז"א.  בתורה של ז"א יש שני דעות.  ירבעם עשה שני עגלים בבית אל ודן.  מלכות תורה שבעל פה יש דעה 

 אחד שקבלנו אחרי חטא בעגל הזהב.  מלכות תורה שבעל פה יש דעה אחד תיקון לחטא העגל. 

יהודה בדעה אחד קיימת עד היום.  ירבעם בסוף מלכות שומרון התבוללו נאבדו את העשרה שבטים.  מלכות 

הוסיפו הדעה של חרות למלכות יהודה.  חרות וחופשיות יש סכנה לקיום של עם ישראל ליחוס של עם ישראל בני 

אברהם יצחק ויעקב. בלוחות ראשונות האותיות היו חרות על הלוחות.  בלוחות ראשונות היה שני דעות כמו מלכות 

ל ירבעם בן נבט שהוא היה ענק בתורה יותר מכל החכמים.  אולי שלמה המלך היה גדול ישראל בשומרון.  כתוב ע

יותר אבל אחרי שהוא היה נפטר ירבעם לקח את הרוחניות של של ההיכל של מלכות שלמה למלכות שומרון. 

שלמה בהיכל  שלמה המלך היה כל הסודות התורה בעיקר סוד המרכבה רוחניות של שני דעות.  שיר שירים של 

הסוד המרכבה.  אבל הסודות התורה במלכות יהודה היה הנסתרות לה' ולהעם הנגלות לנו ולבננו.  שלמה ובהיכל 

שלו היה הנסתרות ולא כל העם, סוד ה' ליראיו. ירבעם למד הסודות משלמה המלך ולקח הסודות לעשות המלכות 

וש כפשוטו הסוד של מרכבה שני משיחין שני שלו של שני עגלים.  הוא נתן להעם הסוד של מרכבה.  הזוהר הקד

 דעות רוחניים.  קבלה של אריז"ל הדרך של דעה אחד.

היה נביאים במלכות יהודה ולא בכמות של הנביאים במלכות שומרון שלמדו מרכבה ברבים.  מרכבה הסוד של 

ו במרכבה.  קשר ישר להקדוש ב"ה בדרך התפשטות הגשמיות.  בתפלה יש התפשטות הגשמיות חלקי לא כמ

אבל יש מעלה בנביאים של מלכות יהודה אליהו הנביא.  אליהו הנביא עלה בשמים בסערה.  אליהו נביא היה בצום 

ארבעים ימים וארבעים לילות.  נבואה שמקבלים בדרך תורה של ז"א של שני דעות שלמד ירבעם בן נבט בדרך 

א היה בלי מיתה. נבואה של דוד המלך היה בלי של תחיית המתים "שראשי נמלא טל".  נבואה של אליהו הנבי

מיתה הדרך של מלכות תורה שבעל פה. נביאים אמיתיים של הדרך של מלכות גבוהים מנביאים של הבעל 

 בשומרון.  יש בהם פחות בכמות ואבל הם גדולים באיכות.  

יאים.  הסוד של ירבעם בן אליהו הנביא היה מנצח את הנביאים של בעל.  אבל בבית המקדש שני לא היה עוד נב

נבט כתוב בזוהר שהוא היה משיח בן יוסף. משיח בן יוסף הדרך של מרכבה תחיית המתים.  משיח בן דוד חי וקים 

כמו אליהו הנביא הדרך של עקידה.  משיח בן יוסף הוא נותן ישועות של מנוחה וחרות יציאת מצרים יובל.  אבל 

רבעם בן נבט הוא החטיא את הרבים.  אליהו הנביא לקח נקמה על הדרך שלו סכנה הגדולה לעם ישראל.  י

 הנביאים של בעל שהחטיאו את הרבים. הדרך של בעל שלמד בשומרון נקרא עבודה זרה ביהודה.

הדרך רוחניות של ז"א לא טוב ליהודים שמקפידים על יחוס וגילוי עריות אבל טוב לכל העולם בני אדם.  משיח בן 

ונה לכל האומות העולם אבל לא בשביל ישראל שיש לשמור על היחוסים לאברהם יצחק יוסף השליח לתת אמ

ויעקב.  משה רבינו הנביא האמת עשה השליחות של משיח בן יוסף ביציאת מצרים התגלות שער נון יובל.  הוא 

דור רצה לתת לעם ישראל הלוחות ראשונות הדרך של ז"א.  אהרן הכהן היה מתנגד לדרך של ז"א הדרך של 

המדבר דור דעה שנקרא בקבלה לאה.  הלוחות שניות היה הדרך של רחל תורה שבעל פה. עם ישראל קבלו את 

 הלוחות שניות בדרך של נעשה ונשמע. 

בפרשת בהעלותיך משה רבינו היה מסכים להנבאים אלדד ומידד להגיד נבואות במחנה. יהושוע היה מתנגד.  

קיום עם ישראל. משה רבינו היה בצום ארבעים ימים וארבעים לילות לקבל אהרן היה מתנגד להדרך של ז"א למען 
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את הנבואה למען מלכות ישראל.  אליהו הנביא היה בצום ארבעים ימים ולילות.  שלמה מלך היה בצום ארבעים 

פים ימים וארבעים לילות..  דוד המלך הרג היצר הרע בדרך תעניות. נביאים של מלכות מקבלים נבואה בדרך סיגו

ובמסירת נפש הדרך של עקידה.   הדרך של תורה פת במלח.  הנביאים של בעל היה להם פגמים בשמירת 

הברית וקדושה.  גם כן כתוב על בלעם שהוא ידע דעת עליון.  יש נבואה של דעת עליון ונבואה של דעת תחתון.  

ורה שבעל פה מלך של ישראל.משיח בן יוסף הנביא של דעת עליון. משיח בן דוד הנביא של דעת תחתון ת  

היום אחרי קבלת המשיח הרבי מחב"ד ורבי נחמן יש אפשרות לעשות יחודים של שני משיחין תיקון לחטא העגל.  

 אבל עדיין נמשכת הדרך של בירורים עד שבלע המות לנצח בסוף ששת אלפים שנה.

 שני משיחין בדור אחרון לגלות
בזוהר כתוב על שני משיחין לימין ושמאל של משה רבינו רעיא מהימנא.  האריז"ל למד הסוד של שני משיחין קודם 

 שיבוא משיח בן יוסף והוא מת ויבוא משיח בן דוד כולל שני משיחין.  

גם  בתורה שבעל פה מחכים כל יום למשיח כמשיח בן דוד "את צמח דוד עבדך מהרה" בלי קשר למשיח בן יוסף. 

כתוב בסוף מסכת סוטה "אין על מי לשען אלא אבינו שבשמים."  משיח בן דוד הגאולה משעיבוד מלכויות שכתוב 

 אין בין עולם הזה ולימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד."  

ד התכלית לשני משיחין לפי אריז"ל משיח בן יוסף הכנה למשיח בן דוד אבל העיקר גאולה הגאולה של משיח בן דו

לצאת משעיבוד מלכויות ויבנו הבית מקדש.  משיח בן דוד יחזיר את עם ישראל בתשובה בדרך של תורה שבעל 

 פה.  אין גאולה בלי תשובה.  

לפי הגאולה שהתחילו כבר בחסידות ועל ידי הרבי מלך המשיח קודם יתגלה משיח בן דוד שהוא בחזקת משיח 

אבינו שבשמים.  הרבי הוא בחזקת משיח בדרך לודאי.  הרבי אמר ועל ידו תבוא הגאולה אין על מי לשען אלא 

 הרבי מקודם שם שלו יוסף יצחק המשיח בן יוסף.  התגלה בחב"ד השני משיחין והגאולה בדרך.  

לפני חב"ד התגלה משיח בדרך חסידות ברסלב.  רבי נחמן לפני הסתלקותו אמר לרבי נתן תלמידו שהם למדו 

הוא היה המשיח.  לא היה רבי אחריו אפילו תלמידו רבי נתן היה בדרגה להיות מסכת סנהדרין פרק חלק ש

אדמו"ר ברסלב אחריו.  רבי נחמן נפטר ונקבר באומן. מקום קבורה שלו המקום של קיבוץ ברסלב בראש השנה.  

עי של לפני רבי נחמן לא היה רבי אחר.  הוא לא היה תלמיד של רבי אחרת לפניו.  הרבי מחב"ד היה דור שבי

חב"ד כל הדורות היו הכנה להתגלות מלך המשיח. על זה יש אפשרות להגיד רבי נחמן שהיה משיח מאתים שנה 

לפני הרבי מחב"ד משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד הרבי בחב"ד. אחרי הרבי לא היה רבי בחב"ד.  אחרי רבי נחמן 

 יש מנהיגי ברסלב מדור לדור. 

נאבדו שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו.  אבל שניהם נחשבו כחיים.  שניהם רבי נחמן והרבי מחב"ד 

 770הרבי מחב"ד לא מת כדוד המלך במסורה של תורה שבעל פה אליהו נביא.  אצל חב"ד עדיין הבית המדרש 

ן העיקר מקום של הרבי.  אצל חסידי ברסלב הקבורה חשוב יותר מכל המקומות הקיצו ורננו שוכני עפר."  גם כ

 חסידי ברסלב יש חשיבות מיוחדת לציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון.  

בהדרך ללכת לקברי צדיקים ולהתפלל יש פחות חשיבות מללכת להצדיק בחיים ולשמוע תורה ממנו ביהדות תורה 

אמונה  שבעל פה.  יש מסורת מכלב בן יפונה שהלך לקברי אבות ונציל מעון המרגלים.  אבל הדרך של יהושוע היה

פשוטה במשה רבינו הדרך העיקרי בתורה שבעל פה.  אבל להגיד על רבי נחמן והרבי מחב"ד שהם משיח אחרי 

הסתלקותם גם כן לא הדרך של תורה שבעל פה.  בתורה שבעל פה שניהם יש החשיבות של משיח בן יוסף 

 ונשאר לחכות למשיח בן דוד.

ר שלכל אחד בישראל יש ניצוץ של משיח. על זה כתוב בשיחות הרבי מחב"ד אמר יש משיח בכל דור.  הוא גם אמ

הר"ן של ברסלב יש משיח בן דוד משיח בן יוסף ומשיח שכולל שניהם.  משה רבינו העומד בין משיח בן דוד ומשיח 

 בן יוסף בספר הזוהר הוא כולל שני משיחין. גם גן הצדיק הדור התפשטות של משה רבינו הוא כולל שניהם.  

זה הדור אחרון של גלות ודור ראשון לגאולה כמו שאמר הרבי מחב"ד בשיחותיו. יש בדור ראשון לגאולה הדור ה

קבלת שני משיחין וגאולה.  הגאולה על ידי קבלת שני משיחין נקרא הגאולה של יציאת מצרים שער נון יציאת 

לק גמטריא ספק בפרשת מצרים כתוב חמשים פעמים בתורה.  הגאולה של שני משיחין קשור לנצחון על עמ



254 
 

בשלח.  משה רבינו היה עומד בין חור ואהרן כמו רעיא מהימנא עומד בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בזוהר.  על 

ידי זה מקבלים מהתקשרות להזוהר הספר של יחוד ה' כי מלאה הארץ דעה את ה'.  הגאולה משעיבוד מלכות 

בדרך תורה שבעל פה.  הגאולה של הזוהר לא הגאולה של  בדרך מחכים כל יום שיבוא המשיח וגאולת ישראל

 תורה שבעל פה.  הגאולה של תורה שבעל פה על ידי נצחון בעמלק בסוף פרשת כי תצא.  

יש היום גאולה של שני משיחין.  הגאולה של שני משיחין הגאולה של משיח בן יוסף.  עדיין לא הגיע הגאולה של 

בן דוד בעיקר בדרך של אין על מי להשען אלא אבינו שבשמים שמשיח הוא רק משיח בן דוד.  בגאולה של משיח 

 בן אדם מיוחס למלך דוד.  משיח הוא הצדיק הדור בכל דור עד הקיום של כל התנאים שעוד לא הגיע. 

משיח בן יוסף שייך ליציאת מצרים יציאת מצרים כתוב חמשים פעמים כנגד שער נון ויובל. יוסף הוא הגואל ומשה 

הוא הגואל.  ביציאת מצרים היה גאולה של שער נון התורה נתנה ביום חמשים אחרי ליל פסח.  בלוחות ראשונות 

ל שדי ולא בשם יקוק כמבואר בפרשה -היה שם ה' שלם ארבעה אותיות וכתר.  האבות ידעו ה' בשם אדנ"י בשם א

."  קבלנו את השם היחוד במתן תורה שם וארא "וארא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי ושמי יקוק לא נודעתי להם

ה' של ז"א.  אבל נשאר לעשות לבני ישראל מלכות בלבד בני אברהם יצחק ויעקב בדרך שם ה' של מלכות אדנ"י 

ובדרך תורה שבעל פה. הדור המדבר נשארו במדבר דור דעה בדרך של ז"א.  הילדים שלהם נכנסו בארץ ישראל 

עשות דירה בתחתונים לה' יתברך הדרך של בירורים.  הדרך של יחודים בדרך של אמונה פשוטה שם אדנ"י ל

הדרך של ז"א גם נקרא מ"ה והדרך של בירורים בשם המלכות אדנ"י. נקרא ב"ן.  התגלות שם ה' ז"א בדרך משיח 

בן יוסף.  משה רבינו היה הבחינה של משיח בן יוסף ביציאת מצרים.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בשם ה' 

כות בלבד תורה שבעל פה עד התגלות הספר הזוהר.  בזוהר כתוב ירבעם בן נבט היה הבחינה של משיח בן מל

יוסף והחטיא את הרבים.  גם כן אחרי זה בזמן בית המקדש השני הגיע משיח בן יוסף שהחטיא את הרבים.  עם 

משיח בן יוסף. בזוהר כתוב ישראל כבר לקח דרך אחרת של מלכות תורה שבעל פה מחכים למשיח בן דוד ולא ל

יש שני תורות תורה שבכתב ז"א ותורה שבעל פה מלכות אבל שניהם נתנו לעם ישראל על ידי משה רבינו בתורה 

אחד ולא שתים. היה חרם על אור הגנוז עד אלף שנה.  היום אפשר לדעת האמת ולקבל השני תורות ושני 

 משיחין. 

ות תורה שבעל פה היה אסור לשנות את התורה התורה ניתנה לנצח. אחרי שעם ישראל קבלו הלוחות שניות מלכ

אבל להגיד שאין תורה אחרת כבר אי אפשר באור של הזוהר ובאור של היסטוריא.  אין מקום בתורה שבעל פה 

כתוב על משיח בן יוסף.  לא כתוב על שני תורות.  לפי רמב"ם בהלכה לא מקבלים תורה אחרת מהתורה שלנו גם 

וגם לגוים.  יש עדיין מקום לכסות אור הגנוז.  האריז"ל היה מכסה אור הגנוז בקבלה שלו שאין משיח בן  ליהודים

יוסף ורעיא מהימנא והזוהר לא קבלו כפשוטו כמו שעשה הרמ"ק בפירוש אור יקר על חלקים בזוהר. הגאון מוילנא 

האריז"ל כל החכמים קבלו בספר פנים למד כל הזוהר ואפילו כתב פירושים אבל לא שינה הלכה ומעשה.  קבלה 

יפות.  היום רוב מקובלים עוסקים בפירושים על קבלה של אריז"ל בדרך הפירוש רש"ש אריז"ל כפשוטו.  הרש"ש 

אמר שהוא לא היה מסתכל בספרים אחרים מספרי אירז"ל שהוא עשה את הפירוש שלו.  החסידים חלקו על 

יבלו הזוהר העיקר ספר של קבלה לפני ספרי אריז"ל.  זוהר הספר האריז"ל בכמה נקודות צמצם כפשוטה וגם ק

של יחוד ה' עליון ותחתון. ספרי אריז"ל רק פירוש על דעת תחתון.  יהדות בדרך של דעת תחתון.  עם ישראל קבלו 

בדרך דעת תחתון  תורה חדשה מאתי תצאאת יחוד ה' במתן תורה משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות ועשו 

תרי"ג מצות.בלבד   

בתורה של ז"א ה' נמצא קרוב יותר מהתורה של מלכות כמו שכתוב בישיעה פרק נז:יט, ניב שפתים שלום שלום 

לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. בתורה של מלכות העיקר יראת שמים רחוק עבד לאדון עולם.  בתורה של ז"א 

ים עול מלכות שמים באמונה פשוטה ובמסירת העיקר אהבה ובן לה'.  עם ישראל נקראים עם קשה עורף שמקבל

 נפש תורה שבעל פה.

בעלי תשובה הנמצאים רחוק מהתורה מקבלים רצון לחזור בתשובה בדרך משה רבינו משיח בן יוסף.  יש להם 

יציאת מצרים פעמים אפילו ברגע אחד בדרך נסים ונפלאות כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. הם הולכים 

ד לקבל משיח בן דוד ללמוד התורה לעשות משפחה ברוכים ילדים.  במקום בעל תשובה עומדים להרבי מחב"

אפילו צדיקים גמור לא יוכלים לעמוד.  יש להם התקשרות למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד שני משיחין.  משא"כ 

ב כמו בעלי תשובה. יהודים שנולדו במשפחות חרדי לומדים הדרך של משיח בן דוד בלבד אין להם ההתלהבות בל

 אין להם שני משיחין.  
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עם ישראל עדיין בגלות אבל יש גם כן גאולה שחוזרים ליהדות בעלי תשובה.  בעלי תשובה נותנים ליהדות האור 

של יציאת מצרים משיח בן יוסף.  הם שכבר בדרך של עבודת ה' לא מחפשים גאולה של יציאת מצרים רק הגאולה 

ת. היסורים בחיים פעמים עושים אפילו חסידי סאטמר בעלי תשובה.של לצאת משעיבוד מלכויו  

 בין חרדי ודתי
יש הבדל בין חרדי ודתי.  החרדי מקבלים העול מלכות שמים ובזמן שיש ספק הולכים לחומרה אפילו בספקות של 

 רבנן שיש מקום להיות מקל. חרדי בכל המצות הולכים מהדרין מן המהדרין.

שבתורה אבל לא כל זמן מהדרין מן המהדרין כמו חרדים.  גם חרדי וגם דתי רואים דתי שומרים על המצות 

החשיבות של קיום המצות מהדרין בקשר לחינוך הילדים.  אבל למבוגרים שכבר יש להם דעת גם יש להם בחירה. 

יש הלכה אחד  חרדים לא עושים הבדל בין ילדים ומבוגרים ילדים בגיל בר מצוה ומבוגרים בגיל ארבעים וחמשים. 

 לכולם.  

השורש החילוק בין חרדי ודתי באמונה בה' אחד והתורה.  חרדי ודתי שניהם מאמנים בה' אחד.  חרדי מאמנים 

בה' אחד ה' הוא רחוק.  דתי מאמנים בה' אחד שהוא רחוק וקרוב. כתוב בישעיה  "ניב שפתים שלום שלום לרחוק 

' בדרך רחוק ביראה ופחד ויש מסתכלים אל ה' בדרך קרוב באהבה ולקרוב אמר ה' ורפאתיו."  יש מסתכלים על ה

 שבדעת. גם כן יש חילוקי דעות בעניינים של קבלת התורה.

השקפה של תורה שבעל פה אחרת מתורה שבכתב לפי ספר הזוהר.  לפי ספר הזוהר תורה שבעל פה נקרא בשם 

ק התורה בין תורה שבעל פה ותורה שבכתב מלכות תורה שבעל פה.  תורה שבכתב נקרא בשם זעיר אנפין. לחל

יש בעיה בהלכה.  תורה שבעל פה ותורה שבכתב נתנו בהר סיני שניהם תורה ממשה בסיני.  תורה שבעל פה רק 

 הפירוש של תורה שבכתב ולא תורה שבפני עצמו.  

ם נפש.  ספר ספר בראשית נותן היסטוריא של בריאת העולמות עד הזמן שעם ישראל ירדו בארץ מצרים שבעי

בראשית מחולק אדם הראשון לפני החטא בגן עדן ואחרי החטא. לפי תורה שבעל פה אדם וחוה היה חטא לפני 

השבת הראשון ולא היה אפילו שבת אחד שלמה.  במחשבה הזה אין לחשוב על אדם בגן עדן בכלל לפני החטא.  

עץ החיים בגן עדן.  בתורה שבעל פה יש גאולה בספר הזוהר יש חשיבות לאדם וחוה בגן עדן ויש גאולה לחזור לה

לצאת משעיבוד מלכיות בלבד.  לפי תורה שבעל פה בני אדם גרשו מגן עדן אחרי החטא ואין מקום לחזור בחזרה 

ויש רק לסבול היסורים של החטא עץ הדעת ולעשות דירה בתחתונים בדרך תורה ומצות ליהודים קבלת התרי"ג 

ני נוח.  יהודים השליחים של התורה לכל בני אדם גוי אחד בארץ וכל העולם משועבדים מצות ולגוים השבע מצות ב

 לעם ישראל שליחים של התורה.  לפי רמב"ם יהדות הדת יחידי ואין דת אחרת.  

שכתוב בזוהר שיש שני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה קשור לשני לוחות הברית לוחות הראשונות ששברו 

העגל ולוחות שניות.  בתורה שבכתב שקבלנו בהר סיני בפסק הלכה למעשה אין הבדל בין משה רבינו בחטא 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה שניהם תורה אחד והלכות של תורה שבעל פה נדרשו מתורה שבכתב בדרך 

 השלש עשרי מידות התורה של רבי ישמעאל.

ם.  סיפור על חטא העגל שנשברו הלוחות ספר שמות סיפור יציאת מצרים וקבלת התורה עדות חוקים ומשפטי

 ראשונות.  קבלת הלוחות שניות ביום כיפור.  מיתת נדב ואביהו.  בנין של המשכן. אכילת המן במדבר.   

 ספר ויקרא הלכות של קרבנות.  רוב הלכות בספר ויקרא. העיקר קדושים תהיו. 

טא העם כמתאננים רע באזני ה' בקברות ספר במדבר סיפורים על הארבעים שנה שעם ישראל היה במדבר.  ח

התאוה.  ענוה של משה רבינו.  סיפור על לשון הרע של מרים. סיפור של מרגלים.  פרשת קורח.  פרה אדומה זאת 

חוקת התורה.  מלחמה במדין בלק ובלעם. נקמה של פנחס.  עונש של צלפחד על חילול שבת.  הסיפורים בספר 

פה שנגמור את הדרך של דור המדבר דור דעה ומתחילים הדרך של הלוחות במדבר לחזק אמונה בתורה שבעל 

 שניות.

ספר דברים מוסר של משה רבינו לעם ישראל לפני מיתתו.   מלחמה בעמלק בפרשת כי תצא קשור לגאולה של 

לצאת משעיבוד מלכיות ולנכנס בארץ ישראל.  המלחמה בעמלק בספר שמות פרשת בשלח למען אמונה בה' אחד 

משה עבדו.וב  
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אין מקום לחלק את התורה בשני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה בהלכה הם תורה אחד.  אבל יש אפשרות 

 לראות שיש שני תורות בשורש התורה אבל לעם ישראל יש רק תורה אחד תורה שבעל פה שנכנסו בארץ ישראל.

לפי תורה שבעל פה אין מקום להיות מקל במצות ויש רק הדרך של מהדרין מן המהדרין.  גם כן לפי התורה שבעל 

פה אין מקום לקבל דרך אחרת ביהדות מהדרך של חרדי למהדרין.  גם כן אין מקום בהלכה ליהודים לקבל שיש 

 דת אחרת מיהדות שני תורות. 

ושים וצדוקים.  גם כן אחרי המלכות שלמה המלך המלכות התחלק בזמן הבית המקדש שני היה סכסוך בין פר

בשתים יהודה ושומרון רוב העם הלכו לשומרון ונאבדו העשרת שבטים. יש הוראה למעשה מזה להכניס דרך 

 אחרת מתורה שבעל פה גורם מחלוקת ופירוד.  

עם קשה עורף כנגד שנוי משה רבינו קרא לעם ישראל עם קשה עורף.  הדרך של התורה שבעל פה הדרך של 

בתורה.  כל זמן יש רצון בעם ישראל להקל במצות שהם מסתכלים על התורה בדרך שיש שני תורות.  אבל היה 

שני תורות הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  היה התורה שהיה בגן עדן לפני החטא ואחרי החטא.  השפעות של 

מינו לא מקבלים שנויים.  לחכמינו יש רק דרך אחד חרדי שני תורות נמצאים בתורת אמת.  עם קשה עורף חכ

 מהדרין מן המהדרין.  

אפילו בסוף ששת אלפים שנה לעולם הזה העולם עבר שנויים מזמן החטא עץ הדעת אלפיים שנה לתהו ובהו, 

ים אלפיים שנה לתורה אלפיים שנה לגאולה.  השאלה על אלפיים שנה לגאולה.  החכמים לא מקבלים שיש באלפי

שנה לגאולה שנויים אבל הזוהר כן מקבלים שינווים באלפיים שנה לגאולה שכתוב היה חרם על אור הגנוז אלף 

שנה.  אור הגנוז החלקים בתורה שבכתב כמו לפני חטא העץ הדעת, לפני חטא העגל, ואחרי החורבן בית 

 המקדש.  בזה יש מקום בהזוהר להגיד שיש שני תורות היום.  

של עם ישראל.  עדיין עם ישראל צחכים  תורה חדשה מאתי תצאעורף לא מקבלים ספר הזוהר כ עדיין עם קשה

למשיח לצאת משעיבוד מלכיות וחיים באלפיים שנה לתורה. יש רק השקפה חרדי ואין מקום להשקפה אחרת.  יש 

אבל עם קשה  תורה חדשה מאתי תצאו תורה חדשה מאתי תצאתורה אחת ואין שני תורות. הנביאים אמרו על 

 עורף עדיין בדרך תורה שבעל פה מהדרין מן המהדרין.

השורש של השקפה של חרדי באמונה בה' גם יש הבדל בין דתי וחרדי.  הזוהר התגלה באור הגנוז שיש עוד דרך 

ע רוחניות של זעיר אנפין.  הרוחניות שלנו הרוחניות שנקרא מלכות. ירמיהו קרא שני דרכים רוחניות זרע אדם וזר

בהמה. גם כן בדור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה התגלה שני דרכים בלימוד סוד התורה קבלה של רמ"ק זוהר 

כפשוטו וקבלה של אריז"ל.  בתלמוד בבלי הם נקראים קבלה של מעשה בראשית ומרכבה.  תורה שבעל פה 

הודים.  הקיום של יחוס של יהודים בכלליות נקרא עריות.  העיקר תכלית של תורה שבעל פה הקיום של יחוס של י

 תלוי בחומרות בשמירת הברית ומהדרין מן המהדרין.

אין לכל בני אדם חוץ מיהודים התכלית של שמירת היחוס. הקדוש ב"ה והתורה נתן לעם ישראל התכלית של 

הם לדור שמירת היחוס וחומרות בשמירה מעריות. לכל בני אדם יש לשמור ולחשוב רק על דור אחד המשפחה של

אחד בלבד. לא חשוב להם יחוס כמו יהודים.  אין להם תורה למען שמירת היחוס. על תורה שבעל פה כתוב 

ומשפטים בל ידעום רק ליהודים. על שמירת היחוס עם ישראל עם ישראל נקראים עם קשה עורף. למשל המעשה 

 בדינה בפרשת וישלח, ופנחס בספר במדבר.

הדעת ואחרי חטא עץ הדעת לפני חטא העגל ואחרי חטא העגל קשור לשמירת השני תורות הם לפני חטא עץ 

היחוס וקדושה.  אחרי חטא עץ הדעת אדם וחוה ירדו בעולם הקליפה עולם שיש טוב ורע.  הם התחילו להסתדר 

לעשות משפחה בקדושה על ידי שמירה מעריות.  בני אברהם יצחק ויעקב היו שומרים על קדושה.  הם האמינו 

אחד.   בה'  

במתן תורה קבלו שני תורות הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  הלוחות ראשונות שבר משה רבינו בחטא העגל.  

הלוחות ראשונות היו למען כל בני אדם שלא היו חשיבות לשמירת היחוס כמו יהודים.  מלכות תורה שבעל פה 

ומרות מיוחדים לקיום היחוס של יהודים וגם התורה של הלוחות שניות ליהודים.  במלכות תורה שבעל פה יש ח

חומרות בשמירה מעבודה זרה.  יש שני דרכים רוחניים מלכות וזעיר אנפין.  השני דת מלכות וזעיר אנפין הלוחות 

שניות והלוחות ראשונות יש התקשרות לה' אחד בדרכים אחרים.  ה' נקרא בזוהר הקדוש עילת העילות לית 
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קשרות לה' אחד ביהדות בדרך החלל שנקרא בספרי האריז"ל חלל הפנוי והתקשרות מחשבה תפיסה בך כלל.  הת

לכנסת ישראל התכלית בריאת העולמות.  החלל הפנוי עומד בין אור אין סוף ועולם הזה.  הדרך הזה נקרא 

ם ישראל בישעיה רחוק.  יהודים נקראים חרדים לדבר ה' לשון פחד ויראה.  ה' ביהדות נקרא אדנ"י אדון העולם וע

 הם עבדים לה' בדרך מלכות תורה שבעל פה.

הדרך השני של התקשרות לה' שנקרא בספר הזוהר זעיר אנפין מקבלים ה' אחד בלב ונפש לא רק במוח רחוק 

אלא קרוב.  בדרך הזה כתוב בתורה שבכתב אדם נברא בצלם אלקים.  בדרך הזה התקשרות לה' בדרך הצדיק 

מידת הרחמים.  האמת המשיח בדרך שם ה' יקוק   

על השני דרכים בעבודת ה' כתוב בזוהר יש שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.   משיח בן דוד המשיח 

שעושים התקשרות בתכלית השלמה לה' אחד עילת העילות בדרך עבד מלכות תורה שבעל פה.  הדרך שני משיח 

משיח בן יוסף אפשר להיות אפילו איש מצדיקי בן יוסף הדרך של הגוים שלא חשוב להם יחוס כמו יהודים.  

האומות העולם הנותן לבני אדם התקשרות לה' העילת העילות בדרך אהבה שבדעת.  הדרך התקשרות של זעיר 

אנפין גם כן נקרא התקשרות בדרך תחיית המתים שנקרא בזוהר "טל" קשר של מחשבה לה'.  הדרך התקשרות 

שניהם גם כן נקראים מקיף ופנימי.    של מלכות נקרא התקשרות בדרך מעשה.  

בפתח אליהו בהקדמה לתיקוני זוהר התגלות הספירות בדרך מקיף.  בסוף פתח אליהו יש התקשרות בדרך 

תחיית המתים.  אבל הדרך הזה היה הדרך של זעיר אנפין שיש אור אין סוף והספירות בלי חלל איהו וחיהו אחד 

לעשות הפרדה בין אין סוף והספירות ועולמות התחתונים.  היום שעדיין אין  בעולם אצילות.  החלל הוסיפו אריז"ל

תחיית המתים צריכים החלל.  במלכות תורה בעל פה אור אין סוף נמצא רחוק אפילו מעולם אצילות. אחרי תחיית 

אחרי המתים הוא נמצא קרוב לבני אדם.  הדרך של מלכות תורה שבעל פה רחוק.  הדרך של זעיר אנפין קרוב 

תחיית המתים בהתקשרות להצדיק האמת.  בהדרך של זעיר אנפין הכל אחד ה' הוא מקיף על כל העולם ואין יותר 

חשיבות לעם נפרד כמו עם יהודים שומרים על היחוס בדרך שמירת הברית. תורה שבעל פה עושה הפרדה בין עם 

 ישראל והאומות העולם והפרדה בין אור אין סוף והעולמות. 

ן שעושים תורה אחד משני תורות האמת התגלה שיש שני תורות.  כל זמן ההתגלה ה' אחד בדרך זעיר כל זמ

אנפין מתגלים הדרך שני מלכות.  מיד אחרי מתן תורה פסקו זהומתן ואח"כ נשברו הלוחות ראשונות. מיד אחרי 

אלקים האות "ב" מורה על שהקימו מלכות דוד ושלמה חלקו את המלכות בשתים.  יש שני תורות.  בראשית ברא 

שני תורות.  יש תורה ליהודים בלבד ותורה לכל בני אדם.  הם תורה אחד למעלה אבל בעולם הזה הם מחולקת 

 בשתים.  

משה אמת ותורתו אמת.  הרצון של משה רבינו היה בלוחות ראשונות.  העיקר של ספר הזוהר הדרך של הלוחות 

הזוהר נותן חשיבות לשני תורות ויש שני משיחין.ראשונות הדרך של רעיא מהימנא.  ספר   

יש ליהודים בעיקר הקשר למלכות תורה שבעל פה. אבל יש להם גם כן קשר לתורה של זעיר אנפין תורת האדם.  

יש דתים וחרדים בישראל.  בתורה של בעל פה מקבלים ה' והתורה באמונה פשוטה.  הדרך של זעיר אנפין 

דרך הצדיק הדור משיח בן יוסף. התקשרות לה' בדרך של זעיר אנפין על ידי שני שנקרא קרוב על ידי דעת וב

 משיחין שבזוהר רעיא מהימנא ותחיית המתים "טל". בזוהר הדרך הזה גם נקרא תשובה עליון ואהבה שבדעת. 

לי לא יש מעלה לאלו שנולדו בבתי חרדי שמילדות הם לומדים התורה.  אבל שהם הולכים מהדרין מן המהדרין או

יהיה להם הזדמנות לעלות למדרגות של תשובה עליונה, אהבה שבדעת, יראה עליונה שמחה הפורץ כל גדרים 

קשור לדעת עליון.  יש להם הזכות לעשות תורה ומצות במסירות נפש בדרך של עקידה עבדים לה' אדון העולם.  

לכל נשמה בישראל בין כעבד בדרך של השמחה שלהם בעולם הבא שכר מצוה בעולם הזה ליכא. יש תפקיד רוחני 

 תורה שבעל פה ובן בדרך של אהבה שבדעת.

יהדות מקורי –יהדות לדור החדש   
עם ישראל קבלו התורה יצאו מגלות נפש בדרך אתה הראת לדעת ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין 

וקול שופר בהר סיני אבל שמעו מהם עוד. הילדים שלהם ואנחנו היום לא ראינו את הקולות ולא שמעו הלפידים 

שהיה שמה וכתבו בתורה על קבלת התורה.  קבלנו התורה בהר סיני ספר תורה שיש לנו בארון הקודש בבית 

 הכנסת באמונה פשוטה.  
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אין דומה שמיעה לריאה. עבודה שלנו היום ללמוד התורה ללמד התורה לשמור ולעשות. בכל דור יש חלשים 

ת.  יש לנו לשמור על שש זכירות.  באמונה האמונה נחלש  

 למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך.

 זכור יום אשר עמדת לפני ה' בחרב בקבלת התורה

 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך.

 זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' במדבר

שה ה' למריםזכור את אשר ע  

 זכור את יום השבת

בתורה שבעל פה יש לנו התחייבות לזכור כל הדברים הנ"ל.  הזיכרון של הדברים הנ"ל בדרך לימוד התורה וקיום 

 המצות.  אבל יש בכל דור הנחלשים ששוכחים הזכרונות ומתבוללים.  

ין בית דין ועונשים כמו פעם.  בזמן הבית המקדש לא היה תרוץ שישכחו את הזכירות שהיה בית דין.  היום א

פעמים צריכים להתחדש את האמונה מחדש.  יהודים שאבדו את האמונה נחשבים לחולים וצריכים רפואה. על זה 

כתוב בישעיה,  ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו.  ביהדות מקורי הדרך של מלכות תורה 

ום שלהם בדרך רחוק יהדות מקורי.  היום יש ברירה להם קשה הדרך שבעל פה ה' נמצא רחוק.  יש יהודים השל

 של יהדות מקורי אין להם שלום בדרך של יהדות מקורי.  בשבילם יש יהדות לדור החדש שלום קרוב ורפאתיו.  

יהדות מקורי הדרך של הלוחות שניות.  יהדות לדור החדש הדרך של הלוחות ראשונות.  בלוחות שניות יש מלך 

בישראל ויש הלכות מלכים.  בלוחות ראשונות משה רבינו היה צריך להיות המלך אפילו אחרי הסתלקותו.  אי 

ל הלוחות ראשונות. יש פשרה אפשר להחזיר השעון בחזרה גם לדרך של מלכות תורה שבעל פה וגם להדרך ש

ושלום בדרך הזוהר שני משיחין משיח ללוחות שניות משיח בן דוד חי וקים ומשיח ללוחות ראשונות משיח בן יוסף 

 חי וקים.  

שמואל הנביא אמר למה צריכים מלך לא חייב מלך?  הוא אמר אל דעות ה' בלשון רבים.  גם כן בזוהר כתוב שיש 

השני לוחות הברית ראשונות ושניות.  התורה מתחילה באות "ב" שני דעות רוחניים שני  שני דעות רוחניים כנגד

משיחין יהי אור ויהי אור.  בהזוהר כתוב אדם הראשון הוא המלך עליון ודוד המלך המלך תחתון אדם נתן שבעים 

 שנה לדוד המלך שהם שותפים במלכות.  

ם ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  שומרים ראשון על הייחוס היום הענין של לצאת משעיבוד מלכיות על ידי בני

יהודי לפני בנין בית המקדש.  בית המקדש יבוא מן השמים.  רמב"ם אמר שאין חיוב לגור בארץ ישראל דווקא אבל 

יש מעלה של כל שגרים בארץ ישראל יש להם אלקי.  היום עדיף שלא לערב פוליטיקה ודת גם מסיבות בטחון וגם 

בות של מחלוקת.  יש שנויים בתורה שבעל פה אפילו לעם קשה עורף. הסיפורים בספר במדבר המרגלים, מסי

קורח, צלפחד, אפילו פנחס בן אלעזר היה לדור שנכנסו בארץ ישראל.  אומרים דור המדבר אין להם חלק בעולם 

שכל יהודים יתחתנו ליהודים אבל הבא היום הם חזרו בגילגול והם נמצאים בארץ ישראל.  חשוב מי יהודי ולעשות 

לא עושים מלחמה של שפיכת דמים כמו פעם.  עבודה זרה היום מחלוקת כשאמר רבי נתן מברסלב.  לנוצרות 

היום יש דין של דת אחרת כמו יוסף היה נקרא בשם בן אחר. האחים של יוסף חשבו שהוא היה חיוב מיתה להגיד 

הם להשתחוות לפסל של משיח וזה לא נותן לנו רשות לעשות פסל שהם ישתחוו לו גם בדת נוצרות יש רשות ל

 ולהשתתף בהם.  יש אשפרות היום לשיתוף פעולה בענין של שלום וכי מלאה הארץ דעה את ה'. 

ביהדות מקורי ה' נמצא רחוק אור אין סוף נפרדת ומקיף על העולם ובתורה הקדושה הדבר מלכות ולא מחפשים 

חרת של קרוב לאלו שנפלו מהדרך של יהדות מקורי ואין להם שלום בדרך של יהדות דרך אחרת.  אבל יש דרך א

 מקורי הדרך של יהדות לדור החדש קבלת שני משיחין ולימוד חסידות והזוהר.  

התורה נתנה בדרך כפה הר כגיגית בלי בחירה בכפיה ומצוה.  היום יש גם כן הדרך של ביטול כתורה שבעל פה 

ה שבכתב ברצון.  החלשים של ישראל בלב בשר ולא בלב אבן כמו עם קשה עורף רוצים וגם כן הדרך של תור
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מנוחה ובדרך של יהדות לדור החדש יש מנוחה ותורה ביחד.  משה רבינו כבר קם בתחייה ביהדות לדור החדש 

ה אפילו ובזוהר הקדוש ויש כתר של עתיק לא רק של אריך מסירות נפש.  יש היום דרגות של אהבה ויראה למעל

מהמדרגות של העשרה הרוגי מלכות ביהדות לדור החדש מתוך שמחה ומנוחה.  האמת היהודי עדיין היהודי של 

 יהדות מקורי וזה לא השתנה. הדרך של חינוך עדיין הדרך של יהדות מקורי. 

 עץ הדעת ועץ החיים
וד.  יהדות לדור החדש מקבלים יהדות לדור החדש מקבלים שני משיחין שבזוהר שהם משיח בן יוסף ומשיח בן ד

עכשיו ולא לעתיד את תחיית המתים של תיקוני זוהר סוף פתח אליהו "שראשי נמלא טל".  יהדות לדור החדש 

מקבלים הרבי מחב"ד מלך המשיח חי וקים. יהדות לדור החדש לומדים גם התורה של העץ החיים וגם התורה של 

חלקים של פרדס וגם הזוהר כפשוטו רעיא מהימנא שבזוהר העץ הדעת טוב ורע שהם גמרא משנה הלכה כל 

 כפשוטו רזי דרזין מרכבה.

זה כנגד זה עשה אלקים.  התורה של העץ החיים שבגן עדן כנגד התורה של העץ הדעת טוב ורע.  התורה של ז"א 

הדות מקורי כנגד התורה של מלכות כמבואר בזוהר יש שני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה אפילו אצלנו בי

הספר תורה ותורה שבעל פה הם תורה אחד אבל מדובר הלוחות ראשונות והלוחות שניות. משיח בן יוסף כנגד 

 משיח בן דוד משיח בן יוסף המשיח של ז"א ומשיח בן דוד המשיח של מלכות. יהדות לדור החדש מחבר הפכים.

שבעים שנה ודוד המלך הוא המלך תחתון  שכתוב בזוהר אדם הראשון הוא המלך עליון שהוא נתן לדוד המלך

מדובר אדם הראשון לפני החטא והמלכות עליון כולל העץ החיים בגן עדן וגם כל העצים מותרים לאכול שהם כולם 

יחודים, ספירות, נשמות של צדיקים הקיצו ורננו שוכני עפר.  אדם הראשון נולד על ידי תחיית המתים מהעפר 

שאר חמשים. גן עדן נמצא בעולם יצירה. ז"א בעולם יצירה.  והמדרגה שלו עתיקא קדישה   

מלכות תחתון נמצא בעולם עשיה.  התורה של מלכות התורה של העץ הדעת טוב ורע התורה של יהדות מקורי.  

עד שאדם הראשון אכל מהעץ הדעת הם היו בגן עדן חיים על הקדושה של העץ החיים ושאר עצים שבגן עדן 

לא אכלו מעץ הדעת אבל פחדו מהעץ הדעת. אחרי שהם אכלו מהעץ הדעת גרשו אדם וחוה בעולם יצירה. הם 

מגן עדן לחיות בעולם של העץ הדעת עולם עשיה.  בעולם שבעץ הדעת יש זכר ונקבה יחוד ז"א ומלכות ונגנז מהם 

יש מיתה.  והילדים שלהם התורה של העץ החיים. בעולם של העץ החיים לא היה מיתה. בעולם של העץ הדעת

הם גרשו מהגן עדן לחיות בדרך התורה של העץ הדעת טוב ורע.  אבל אדם הראשון לא נאבד לגמרי הדעת של 

העץ החיים בגן עדן.  הוא הראשון בעולם עשיה לדעת מהשני עצים של יהדות לדור החדש ולקבל שני משיחין 

הוא ידע שניהם. הוא היה חי בשני עולמות המשיח של העץ הדעת בעולם עשיה והמשיח של העץ החיים בגן עדן.  

 אבל המקום החדש שלו היה בעולם עשיה הוא ואשתו.  

אמת כולל שני עולמות האלף של אמת היחוד של שני עולמות.  הנקודה תחתון בעולם עשיה והנקודה עליון בעולם 

עולם יצירה.  אחרי שהוא אכל  יצירה.  לאדם הראשון הירידה לעולם עשיה היה עליה.  בגן עדן היה לו רק אור של

מהעץ הדעת היה לו שני עולמות לתקן והיחוד של שני עולמות לעלות בעולם הבריאה למעלה מעולם יצירה.  אמת 

 נמצא בעולם הבריאה העולם של הצדיק האמת היחוד של שני משיחין שבזוהר.

רבינו לעשות יחוד של שני משיחין משה רבינו כנגד האלף זעירה במילה ויקרא בפרשת ויקרא השליחות של משה 

והמקום שלו בעולם הבריאה.  המקום של משיח בן יוסף בעולם יצירה. המקום של משיח בן דוד מחכים כל יום 

שיבוא בעולם עשיה.  בגן עדן בעולם יצירה יש העץ הדעת טוב ורע הצדיק חי וקיים ולא מת כמו אליהו הנביא גם 

בל העץ הדעת טפל להעץ החיים בעולם יצירה.  בעולם הבריאה שניהם שווים כן שאמרו לאדם שלא לאכול ממנו א

ומייחדים בלב של משה רבינו רעיא מהימנא.בעולם יצירה אין מיתה ויש שני משיחין שלא מתו ועוד צדיקים הקיצו 

 ורננו שוכני עפר.

תרפאו כל החולים.  הלוחות במתן תורה בהר סיני התגלה את כל העולמות ביחד ואור אין סוף.  פרחו נשמתן.  ה

ראשונות היה היחוד של עולם יצירה ועולם עשיה ז"א ומלכות כולל עתיק כולל גאולה כולל יובל עשר ספירות 

שלמות וכתר.  בלוחות ראשונות משה רבינו אחרי הסתלקותו יהיה משיח לכל העולם.  אליהו נביא היה צריך 

אהרן הכהן היה מכוון לעשות פסל של משה רבינו לפני שהוא ירד  להיות משיח בן דוד.  הערב רב כנגד הרצון של

מההר שאלו לאהרן כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו.  משה רבינו עניו מכל האדם 
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ראה העגל הזהב וידע שהוא לא היה אפשר להיות משיח בן יוסף לפני התגלות משיח בן דוד בדרך הלוחות שניות.  

ה צריכים לשבור הלוחות ראשונות ולתת הלוחות שניות לפני התגלות משיח בן יוסף.  הי  

הקדוש ב"ה היה מסכים לעם ישראל לקבל משה רבינו כמשיח בן יוסף אפילו להשתחוות למשה רבינו ואמר למשה 

התפקיד שלו  רבינו אעשה אותך גוי גדול.  משה רבינו עניו מכל אדם לא קיבל את התפקיד של משיח בן יוסף. 

היה להיות הקו האמצע כולל שני משיחין. אחרי עם ישראל נכנסו בארץ ישראל כבשו את הארץ ועשו את מלכות 

דוד ושלמה ובנה את הבית המקדש ודוד מלך ישראל ושלמה עשו התיקון של משיח בן דוד ירבעם בן נבט התגלה 

היה משיח בן יוסף.  מלכות שומרון היה בדת של  לעשות התיקון של משיח בן יוסף.  כתוב בזוהר ירבעם בן נבט

משיח בן יוסף הלוחות ראשונות והם השתחוו לבעל שהוא היה ירבעם בן נבט אחרי הסתלקותו.  היה להם 

בשומרון הרבה נביאים של בעל ולא הרבה נביאים היה במלכות יהודה.  אבל אליהו הנביא היה השליח של מלכות 

ומשיח בן יוסף מלכות של ז"א.יהודה כנגד נביאים של בעל   

לעולם משיח בן יוסף המשיח של העץ החיים כנגד משיח בן דוד המשיח של העץ דעת התורה של הלוחות שניות.  

ירבעם בן נבט החטיא את הרבים משיח בן יוסף.  הקיום של עם ישראל בעולם הזה בדרך תורה שבעל פה התורה 

למען מלכות יהודה.  בתורה של העץ הדעת פרצוף אדם ופסל של של העץ הדעת מחכים למשיח כל יום שיבוא 

אדם אסור לעשות כמו שהם עשו בשומרון הפסל של בעל ירבעם בן נבט.  כמבואר בזוהר רק הפרצוף של אדם 

אסור ומותר פרצופים של בהמות כמו שהיה בבית המקדש של שלמה המלך.  התורה של העץ החיים והתורה של 

גד זה דין ורחמים שני הפכים.העץ הדעת הם זה כנ  

השני תורות התורה של העץ החיים והתורה של העץ הדעת שניהם חשובים לבני אדם.  התורה של יהדות מקורי 

התורה של העץ הדעת.  בתורה של העץ הדעת התורה של העץ החיים קשור להתקשרות לאדם נקרא עבודה 

וצרות.  בהלכה נוצרות נקרא עבודה זרה.  ה' בהר סיני זרה.  היום בעולם יש דתיים בהתקשרות הנ"ל העיקר נ

היה מסכים למשה רבינו להיות הצדיק של העץ החיים משיח בן יוסף אבל משה רבינו מתוך ענוה לא קיבל את 

התפקיד להיות משיח לכל בני אדם.  הוא גם כן לא המשיח לתורה של העץ הדעת משיח בהלכה הוא דוד המלך 

אל אחרון כמבואר ברמב"ם. הגואל ראשון הוא הגו  

בזוהר ברית החדשה של יהדות לדור החדש משה רבינו הוא הגואל ראשון והוא הגואל אחרון.  הוא לא המשיח 

 אבל הוא כולל שני משיחין ונקרא בזוהר רעיא מהימנא. 

עצים בגן עדן השני משיחין בזוהר משיח בן דוד ומשיח בן יוסף כנגד העץ הדעת והעץ החיים בעולם יצירה.  כל ה

הצדיקים הקיצו ורננו שוכני עפר.  אין מיתה בעולם יצירה אבל בעולם עשיה בעולם של העץ הדעת טוב ורע יש 

מיתה והצדיק האמת דוד המלך אחרי הסתלקותו לא יוכל להיות משיח בהלכה.  ירבעם בן נבט לא היה משיח 

שיה עוסקים בתורה ומצות והעיקר בעולם עשיה בהלכה ולא נ, נח, נחמ, נחמן. מחכים למשיח כל יום בעולם ע

ביהדות מקורי קיים הייחוס של יהודים בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  אחרי התגלות הזוהר הקדוש לא 

מחכים לבנות הבית המקדש בירושלים בית המקדש ירד מן השמים בלי מלחמה בלי צריכים לעשות חומות על 

כל העולם אבל אחרי החורבן בית המקדש מקבלים שני מלכים מלך עליון אדם ירושלים.  יהודים יש מקום ב

 הראשון לפני החטא ומלך התחתון דוד מלך ישראל חי וקים והצדיק האמת החי בכל דור של יהדות מקורי.

יש תחיית המתים של "טל" ביהדות לדור החדש ויש התאחדות הדת.  ביהדות מקורי לא מקבלים תחיית המתים 

 עד קץ הימים ותחיית המתים ויהדות הדת יחידי יהודים העם הנבחר התורה לא השתנתה. 

 נעשה אדם
ורא יתברך כביכול כתוב פרשת בראשית "ויאמר אלקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו." מהפסוק הזה רואים שלב

היה שותפים שהוא עשה את האדם.  כתוב בכמה מקומות בחסידות וקבלה נשמות ישראל קדמה לתורה.  

הספירות הקדושים הם גם כן שותפים בבריאת העולם בעשרה מאמרות נברא העולם.  ה' ושמו אחד.  שמו יתברך 

סוף.  החשיבות של אדם הנברא עיקרי  גם נקרא שכינה.  בהשם נמצא כל המלאכי שרת נשמות ישראל עד אין

שבכל הבריאה הקדוש ב"ה לא ברא האדם לבד ואמר נעשה אדם לכל השותפים שלו בשמים.  המקום של כל 

 המלאכי השרת ונשמות עולם אצילות.  המקום של אדם הראשון בעולמות תחתונים.  ה ושמו אחד.
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ומשפחתו.  ה' אור אין סוף נקרא עילת העילות,  התכלית הבריאת העולמות כדי לגלות שמו לברוא בעיקר אדם

עלאה על כל עלאין, סתימא על כל סתימין לית מחשבה תפיסה בך כלל.  ה' הוא התכלית הידיעה שלא נדע אבל 

 יש ידיעה בשמו בעולם אצילות ועולמות תחתונים.  

.  הם היו נמצאים לפני נשמות ישראל הצדיקים במיתתם קרואים חיים אחרי מיתתם עולים בעולמות עליונים

בריאת האדם "נעשה אדם."  הרבי מחב"ד נעלם אחרי ג תמוז תשנ"ד משיח בן דוד חי וקים.  הוא וצדיקים 

במתתם קרואים חיים נמצאים היום בעולם אצילות ובונים הבית המקדש שלישי.  בית המקדש ירד מן שמים.  

וי על ידי בן אדם למטה אבל נשמות ישראל למעלה בונים הבית מקדש שלישי צריך להיות נצחי ולא יוכל להיות בנ

את הבית המקדש והקדוש ב"ה ביחד.  הבית המקדש הגלוי של אדם העליון כבוד לאדם העליון נעשה אדם, נעשה 

 בית נצחי בנין עדי עד בית לנצח בצורה של אדם העליון.

הבית המקדש שלישי מקבלים אחרי  הסוד של נעשה אדם המלאכי שרת שהיה לפני בריאת האדם שהיום בונים

 הסתלקות הנשמה עולים בגן עדן העליון. הם מחכים לעוד אורחים מחכים לך הצטרף בבנין עדי עד.

 הסכסוך בין רחל ולאה
"וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי 

תך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ותאמר לה המעט קח

 בנך." "ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה." 

הרצון של יעקב הצדיק האמת לרחל. הוא עבד שבעה שנים להתחתן לרחל והתחתן בטעות בלאה.  ועבד שבעה 

ישראל העיקר אמא של עם ישראל.  יעקב ולאה נקברו ביחד שנים והתחתן ברחל.  רחל העקרת הבית של עם 

 במערת המכפלה.

כמבואר בספרי ח"ן רחל ולאה הם היחוד תחתון ויחוד עליון, לאה יחוד עליון ורחל יחוד תחתון.  הגוף מחולק 

בשתים מהחזה ולמטה המקום של רחל.  מהחזה ולמעלה המקום של לאה. לאה קשור לדעת של ה' הוא אלקים 

 בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  רחל קשור לאמונה פשוטה.  

ת של יעקב אבינו היה להפך מדרך של עבודת ה' של השלחן ערוך.  קודם צריכים למלא כריסו הסדר של החתנו

מש"ס ופוסקים לפני שמתחילים ללמוד קבלה. קודם לומדים נגלה של התורה שנקראים רחל יפת תאר ויפת 

 מראה.  אחר כך לומדים נסתר של תורה בחינת לאה.

חכמות נסתר למשל היו מסתכלים בספרים ולמדו אצל הגויים  יש מקומות בבעלי תשובה שלפני שחזרו בתשובה

בהודו ובנוצרות. מזה היה להם חשק ללכת לישיבה ללמוד תורה.  הם נכנסו לאה לפני רחל.  לבן הארמי שהוא 

 היה חכם בנסתר היה מכוון להכניס לאה תורת נסתר לפני רחל תורת נגלה.  אבל זה לא הדרך של יהדות.

ורי בן חמש למקרא בן שש למשנה. כתוב בן ארבעים לבינה הזמן להתחיל ללמוד קבלה.  הדרך של יהדות מק

חשוב לקבל רבי בחיים שיודע כל חלקי התורה ובדרך התקשרות לרבי צדיק האמת יוכל להגיע ללמוד חכמת נסתר 

למעלה כל פרדס של התורה.  הדרך של יהדות הדרך למטה למעלה הדרך של רחל.  הדרך של לאה הדרך של מ

למטה שלימוד הסוד העיקר. האריז"ל בהקדמה לעץ החיים מורה על העיקר לימוד הסוד וגם בזוהר בכמה מקומות 

אבל נשאר העיקר דרך של יהדות הדרך של רחל עקרת הבית.  ברחל העיקר שמירת הברית שעיקר מקום שלה 

יקר לימוד הסוד רואים שיש סכסוך בין הקשר בין יסוד ומלכות יסוד נקרא ברית.  אבל ממה שאמר האריז"ל על הע

 רחל ולאה אפילו ביהדות שיש חשיבות לייחוס.

בלימוד הסוד יש סכנה לייחוס של עם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב.  לפי הדרך של הגמרא ושלחן ערוך מעשה 

לפני לימוד  העיקר ולא מחשבה.  העיקר לימוד הסוד קשור לדעת את ה' הסוד של מחשבה.  להכניס לימוד הסוד

הפשט זה רק ליחידים להתקרב לבעלי תשובה להתורה אולי גם כן להגויים שאין להם חשיבות לייחוס.  היום 

אפילו הגויים לומדים קבלה.  אבל למשפחות ישראל שמתחילים ללמוד תורה בן חמש למקרא, בן שש למשנה יש 

 סדר מיוחד. 

לימוד הסוד לדעת את ה' לא רק להאמין באמונה  פשוטה.  יש אבל בדורות האחרונים נכנסו ביהדות החשיבות של 

היום הדרך של חסידות בעיקר ברסלב וחב"ד שיש להם מסגרת של לימוד הסוד בדרך חסידות. ספרדים לומדים 
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חק ישראל שיש חלק של זוהר.  יש ישיבות של ספרדים הלומדים ספרי אריז"ל בגרסה ובעיון לפני גיל ארבעים.  

חידוש על הקבלה נדרש מהזוהר שנקרא קבלה הפשט הנותן כוונות למצות ומנהגים הקבלה.   האריז"ל עשה

 העיקר לימוד הסוד לימוד הזוהר הספר של ייחוד ה' וגאולה.

בקשר לסכסוך בין לאה ורחל בפרשת ויצא הנ"ל יש בזה רמזים וסודות.  יש ארבעה עולמות אצילות, בריאה, 

לית עולם אצילות.  על עולם אצילות כתוב איהו וחייהו אחד, איהו וגרמיהו אחד.  יצירה, ועשיה.  העיקר עולם בתכ

לעולם האצילות יש קשר ישר לאור אין סוף.  בפתח אליהו בתיקוני זוהר כתוב על עשר ספירות העליונות בעולם 

לות השורש של אצילות. עולם אצילות יש ביטול לאור אין סוף ונקרא חכמה.  יש בקבלה אדם העליון אדם שבאצי

אדם התחתון.  להגיע לדעת את ה' עיקר לדעת השרש של אדם שנמצא בעולם אצילות.  על אור אין סוף כתוב לית 

 מחשבה תפיסה בך כלל. 

בעולמות תחתונים יש גם כן דעת.  עולם אצילות כמו אור אין סוף מקבלים באמונה פשוטה.  הדעת של העולמות 

עשיה יש אפשרות להתחיל ללמוד מלמטה למעלה.  מתחילים בלימוד של עולם התחתונים עולם הבריאה יצירה ו

עשיה שנקרא התורה של העץ הדעת טוב ורע איסור והיתר.  התורה של העץ הדעת נקרא התורה של רחל יראת 

שמים.  ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד.  להתחיל בלימוד הסוד צריכים רבי 

אמת.  יש מעבר בין עולם עשיה רחל ולאה עולמות עליונים שקשה לעבור.  המעבר בין רחל ולאה נקרא צדיק ה

מעבר יבק. יעקב אבינו בדרך לגשת לעשו היה לעבר את מעבר יבק שכתוב " ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו 

בק איש עמו עד עמוד השחר. בדרך ואת שתי שפחותיו ואחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק.  ויותר יעקב לבדו ויא

יחוד ה' ואלקים.  על זה הוא נקרא ישראל שם הייחוד.  112מאבק במלאך העשו יעקב עשה היחוד של יבק מספר 

 בין עולם של רחל ועולם של לאה יש מאבק.  בין רחל ולאה היה סכסוך.

דם וחוה בגן עדן חשוב בהתורה ברחל ביהדות לא מדברים על היחוד בין אדם וחוה אבל יש גם כן היחוד של א

הקדושה.  הזוהר היה מחלק את התורה בשתים תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  במוחין של רחל הם תורה אחד. 

במוחין של לאה הם שתים.  יש יחוד בין יעקב ולאה, יחוד בין יעקב ורחל ויש גם כן יחוד בין אדם וחוה.  לאה ורחל 

נולדו ששה בנים ראובן שמעון לוי יהודה דן ונפתלי.  רחל הולידה את יוסף  שניהם אמהות של עם ישראל.  מלאה

 ובנימין. חוה לא נחשבת מאמהות של עם ישראל אפילו היא נקברת במערת המכפלה אדם וחוה. 

בתורת הסוד הגוף מחולקת בשתיים מהחזה ולמטה ומהחזה ולמעלה. גם כן הפנים מחולקים מהעיניים ולמטה 

לה בסוד של הראש של עשו שנקבר במערת המכפלה. בתורת האמת היחוד מהחזה ולמעלה ומהעיניים ולמע

קשור לחוה ואדם.  היחוד העליון קשור למשיח בן יוסף לא קשור לייחוס כמו הייחוד התחתון יעקב ורחל ויעקב 

ל רחל.  ולאה.  הקבלה של האריז"ל לא מדברים על הייחוד של אדם וחוה הקבלה של אריז"ל קשור למוחין ש  

עולם עשיה קשור לרחל תורה שבעל פה.  עולם יצירה המקום של גן עדן לפני החטא קשור לאדם וחוה.  אחרי 

החטא הם ירדו לעולם עשיה.  למעלה מהם בעולם הבריאה יש היחוד בין רחל ולאה קשור למשה רבינו רעיא 

ל, תורה שבכתב קשור ליחוד חוה מהימנא והזוהר.  באמת יש שלשה תורות תורה שבעל פה בעולם עשיה רח

ואדם בגן עדן לפני החטא. ותורת הזוהר התורה של היחוד של תורה שבכתב ותורה שבעל פה בעולם בריאה.  

 התורה של עולם אצילות קבלנו בהר סיני פרחו נשמתן והתרפאו כל החולים ברגע אחד.

ות היחוד של יעקב ורחל אריך.  הזוהר היחוד הלוחות הראשונות היה תורה של יחוד אדם וחוה עתיק.  הלוחות שני

עשיה,  –של שניהם תורת משיח פנימיות עתיק יחוד אריך ועתיק. כנגד השלשה עולמות יש השלשה שמות אדנ"י 

בריאה.  יקוק נמצא בכל עולם בשילוב.   –יצירה, אלהים  –אקיק   

רבה.  הראש של עשו נקבר במערת המכפלה הסוד של העינא פיקחא שכתוב באדרא  

לצאת משעיבוד מלכויות –יציאת מצרים   
א'דמו"ר דינוב ע"ה אמר על חג הפורים רואים החשיבות לצאת משעיבוד מלכויות העיקר יציאת מצרים טפל. מה 

 הקשר בינהם?

יציאת מצרים קשור למלחמה בעמלק בפרשת שלח.  לצאת משעיבוד מלכיויות קשור למלחמה בעמלק בפרת כי 

לק בפרשת בשלח לצאת מספקות באמונת ה' עמלק גימטרייה ספק.  העיקר תכלית תצא.  המלחמה בעמ

במלחמת עמלק בפרשת בשלח להגיע לאמונה שלמה.  במלחמה הזאת משה רבינו עמד על ההר וחור ואהרן 
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בשני צדדים. כתוב והיו ידיו משה אמונה. כתוב, "ויעש יהושוע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה ואהרן 

עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק.  וידי משה  כבדים ויקחו וחור 

אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד  ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש.  ויאמר  

 כי יד על כס יק מלחמה לה' בעמלק מדר דר."

אמונת ה' יציאת מצרים גם היום מלחמה בעמלק מדר דר.  הזוהר מביא דומה למה שהיה  המלחמה בעמלק על

בזמן יציאת מצרים במלחמה בעמלק בדרך אחרת אבל גם קשור למשה רבינו.  כתוב בזוהר על הגאולה ויציאת 

מר היום מצרים משיח בן דוד בימין, משיח בן יוסף בשמאל ורעיא מהימנא משה רבינו באמצע.  הרבי מחב"ד א

 הכל טפל לקבלת משיח.  המלחמה בעמלק הזה לא רק לעם ישראל גם לכל בני אדם.  

אבל יש גם כן מלחמה בעמלק של פרשת כי תצא.  "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים.  אשר 

לך מכל אויביך  קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים.  והיה בהניח ה' אלקיך

 מסביב בארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח."

המלחמה בעמלק הזה רק לעם ישראל בלבד קשור ליראת שמים ולצאת משעיבוד מלכויות בארץ ישראל ואחרי 

מדינוב ע"ה.  יש לעם ישראל החורבן בית המקדש.  בפורים העיקר היה לצאת משעיבוד מלכויות כמבואר אדמו"ר 

 שני מלחמות בעמלק קשור לתורה שבעל פה וקשור לתורה שבכתב.  

תורה שבעל פה נתנו לעם ישראל בלבד "ומשפטים בל ידעום."  תורה שבכתב גם לעם ישראל וגם לכל העולם.  יש 

הנדרש בתורה  חלקים בתורה שבכתב רק לעם ישראל בעיקר החלקים בספר במדבר והלכות שבתורה שבעל פה

שבכתב.  אבל תורה שבכתב יש גם כן קשר לאדם הראשון וחוה וכל הילדים שלהם.  להאומות העולם יש השבע 

מצות בני נוח.  לעם ישראל יש תרי"ג מצות.  אבל במלחמה בעמלק על אמונה יציאת מצרים של גלות נפש ספקות 

לחמה תלוי במשיח בן דוד משיח בן יוסף ורעיא באמונה בה' אחד וספקות באמונה בהתורה ושבע מצות שלהם המ

 מהימנא אמונה בהתורה של משה רבינו ראש הנביאים.  

משיח בן דוד המשיח של עם ישראל והתורה של עם ישראל בתכלית של לצאת משעיבוד מלכויות והתכלית של 

ויות כמו בחג הפורים לדעת את ה' השני מלחמה בעמלק.  אבל לעם ישראל העיקר בדרך כלל לצאת משעיבוד מלכ

אבל יש גם כן המלחמה בעמלק בחיזוקים באמונה.  התכלית הגאולה כללי של כי מלאה הארץ דעה את ה' גם כן 

 חלק מהתורה הקדושה בעיקר תורה שבכתב.  

במלחמה לצאת משעיבוד מלכויות למען קיים עם ישראל והייחוס של יהודים פעמים העיקר ופעמים הטפל.  

היה לצאת משעיבוד מלכויות אבל ביציאת מצרים לפני מתן תורה העיקר היה למען אמונה שלמה  בפורים העיקר

"אתה הראת לדעת."  לכל בני אדם יש מלחמה היום על קיום העולם.  העולם עומד כל זמן בסכנה תחת הלחצים 

נימי בדרך התורה של נשק גרעיני ועם ישראל באמצע ומעורב במלחמה בעמלק הזאת.  יש קיום של עם ישראל פ

ומצות וקיום עם ישראל חיצוני קשור לקיום מדינת ישראל והקשר של מדינת ישראל לכל העולם והתכלית של שלום 

 עולמי. 

פעם היה לעם ישראל לחשוב רק על החלק שלנו בעולם בגשמיות ורוחניות אבל לא היום יש לנו לחשוב גם כן על 

ל בני אדם.שלום כללי והמלחמה בעמלק רוחני קשור לכ  

 אדם וחוה יעקב ורחל
 לכבוד הרב מורגנשטרן שליטא,

פיקודי בקשר לאחדות הספירות איהו ווחייהו חד בעולם -בחוברת של פרשת ויקהל 20על מה שכתבת בדף 

אצילות וגם בעולמות עליונים יש גלוי של יחוד ה' שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. גם כן אתה אומר על השני 

יחיד.  אחד בעולם אצילות ויחיד קשור לעצמות למעלה מספירות.בחינות אחד ו  

הגלוי של האחדות הספירות בעולם האצילות קשור לאדם וחוה בעולם יצירה בגן עדן לפני החטא בעולם יצירה.  

העשר ספירות כנגד שם ה' יקוק יוד חכמה, הא בינה, ואו ז"א הא אחרונה מלכות.  יש גם כן כתר כנגד עצמות אין 

וף הקוץ על היוד.  בפתח אליהו כתוב על העשר ספירות בעולם אצילות בצורה של אדם חסד יד ימין, גבורה יד ס

שמאל, תפארת גופה, נצח והוד שני שוקים, יסוד הברית קודש, מלכות תורה שבעל פה. דוקא בעולם יצירה יש 
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ד שם ה' יקוק.  עולם יצירה כנגד ז"א הגלוי של עשר ספריות.  הקשר בין עולם יצירה ועולם אצילות שניהם כנג

פעמים נכתב בשם יקוק.  ספר תורה ותורה שבכתב בעולם יצירה.  הגלוי של אדם באצילות על ידי אדם שביצירה 

כמו אהבה גם כן קשורים לעולם יצירה נקי מחטא.   13הגלוי של אחד.  אחד גם כן מספר   

הלוחות ראשונות היה בעולם יצירה.  בהלוחות היה היחוד של אדם וחוה לפני החטא.  יציאת מצרים וקבלת 

התורה היה התיקון של חטא עץ הדעת כמבואר בדרש הראשון בשער כוונות של אריז"ל.  פסקו זהומתן.   העולם 

כתר עצמות אור אין סוף שנקרא  חזר ליחוד ואחדות של לפני החטא עץ הדעת.  אבל עדיין היה צריכים התגלות

יחיד בעולם עשיה על ידי מלכות תורה שבעל פה יחוד יעקב ורחל.  אדם וחוה בגן עדן כנגד ז"א ועטרת היסוד.  

במלכות נמצא  פרצוף בפני עצמו והתגלות האור העצם נפרדת מהעשר ספירות בבחינת יחיד.  לעשות היחוד 

גם כן צריכים הלוחות שניות ותורה שבעל פה.  עם ישראל לקח את שלמה של עשר ספירות ואור אין סוף היה 

השליחות להתגלות אור אין סוף.  הם שני אורות נפרדות אור אבא אור של חכמה עשר ספירות על ידי הלוחות 

 ראשונות ואור של אמא מלכות תורה שבעל פה. 

היה עובד ה' בארבע אמות של הלכה בתורה שבעל פה הספירות נקראים בשם אור גנוז רז האמונה. עם ישראל 

בלבד. החלק של עשר ספירות קשור למשיח בן יוסף והתגלות "טל תחייה" לעלות את המלכות הא אחרונה של 

שם ה' להתחבר באותיות יוד קא ואו כמו שהם מתייחדים בעולם אצילות ולהוסיף ספירות הכתר ואין סוף.  יש לעם 

וחוה.  אדם וחוה יש התכלית של התגלות עשר ספירות בצורה של אדם ישראל יעקב ורחל תכלית נפרדת מאדם 

 של אצילות.  יעקב ורחל מוסיפים ספירת הכתר התכלית הידיעה שלא נדע.

יעקב ורחל הייחוד של עולם עשיה התגלות עצמות התכלית הידיעה שלא נדע כתר משיח בן דוד.  אדם וחוה 

תחייה" משיח בן יוסף בעולם יצירה.  הם שני תורות נפרדות תורה  הייחוד של עשר ספירות שבאצילות על ידי "טל

שבעל פה בעולם עשיה ותורה שבכתב בעולם יצירה.  הייחוד של שניהם בעולם הבריאה ועולם אצילות המקום של 

לאה ורעיא מהימנא שבזוהר בחינת ענוה.  עולם עשיה עולם של דין.  עולם יצירה רחמים ואהבה.  עולם הבריאה 

וד רחל ולאה.  יח  

בתורה שבעל פה הקשר של אדם וחוה נחשב אור הגנוז תורה משיח בן יוסף הרחמים גוברים על דין.  התגלות 

של אור הגנוז על ידי תחיית משה רבינו ע"ה והזוהר הקדוש שם אקיק אשר אקיק.   תורה חדשה מאתי תצאה

בד ל שם אדנ"י והתורה לא השתנה.בתורה של למען יחוס יעקב ורחל דין מתגבר על רחמים עבודת ע  

עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בדרך של הלוחות שניות יחוד יעקב ורחל עם ציוני.  דוד המלך כבש את ארץ ישראל 

ושלמה המלך בנה את הבית המקדש.  התורה של אדם וחוה היה נחשב אור הגנוז הנסתרות לה'.  שברי לוחות 

ת שניות.  בהלוחות ראשונות שנגנזו יש אור של יציאת מצרים אור של היה בארון הקדוש בבית המקדש והלוחו

חרות שער חמשים יובל.  בלוחות שניות  יש התכלית שלמה לצאת משעיבוד מלכויות ולהפיץ התורה בארץ ישראל 

תרי"ג מצות ושבע מצות בני נוח לאומות העולם עד שכל העולם יהיה בשליטה של מלכות ישראל "ידבר עמים 

ו ולאומים תחת רגלינו."  תחתינ  

יחוד יעקב ורחל מהחזה ולמטה בעיקר היחוד של יסוד ומלכות. יחוד אדם וחוה מהחזה ולמעלה העיקר היחוד בין 

עתיק ז"א ומלכות יחוד שלם.  הלוחות ראשונות היה של אדם וחוה אבל התגלה פגם ביסוד בחטא העגל שעשו 

ניות לעם ישראל בלבד לחזק את היסוד.  אחרי התחזק את היסוד הערב רב.  התחייב למשה רבינו לתת הלוחות ש

בדרך תורה שבעל פה עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל היה אפשר עוד פעם לגלות את היחוד אדם וחוה בדרך 

משיח בן יוסף.  אבל בדרך הזה התחלק את המלכות בשני מלכויות ישראל בשומרון ויהודה מלכות דוד המלך.  

תקיים מאתים שנה והתפזרו באומות העולם העשרת שבטים נאבדו.  הכל היה בהשגחה פרטית מלכות שומרון ה

בהמלצה של הנביא אחיה השילוני.  ירבעם לא עשה המלכות שלו לשם שמים כמו שביקשו אחיה השילוני. הוא 

מקום לעשות היה צריך לחבר את המלכות שומרון למלכות יהודה היחוד של הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  ב

השני מלכויות בדרך שאמר אחיה השילוני הוא לא נתן להעם בשומרון לעלות לרגל בחגים ועשה יהדות חדשה 

נפרדת דומה לנוצרות שהוא היה המשיח שנקרא בעל. העם השתחוו לבעל.  היה להם לעשות המלכות שומרון 

גרמו את השמדת המלכות ישראל על ידי המלכות של שני משיחין ירבעם ודוד המלך חי וקים.  החטא של ירבעם 

סנחריב והיהודים בשומרון לא היו אפשרות לחזור ליהודה שהם כבר התבוללו ואבדו את הייחוס. הנביא יונה עשה 

השתדלות להציל המצב בלי הצלחה אפילו הוא היה נוסע לנינווה עיר הגויים להשפיע על מלכות של ירבעם להביא 

 את הגאולה.
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התכלית השלמה שיש גם המלכות של הלוחות ראשונות יחוד אדם וחוה והמלכות של הלוחות שניות יעקב ורחל 

ביחד ומקושרים.  הייחוד אדם וחוה יש קשר גם לעשו וגם לישמעאל וגם ליהודים כל בני אדם.  הדרך של יעקב 

להגיע לשלמות של יחוד אדם וחוה ורחל יהודים בלבד וגם הפצת השבע מצות כמו שעשה הרבי מחב"ד.  אבל כדי 

צריכים קבלת השני משיחין של העץ החיים והעץ הדעת שלא עשה מלכות של ירבעם שהם עשו שני מלכויות 

נפרדות. העצה ללמוד ולשמור על הדרך של הזוהר הקדוש ולקבל את השני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד 

 ותחיית המתים של משה רבינו הגאולה אחרון. 

התורה של יעקב ורחל לא השתנה אבל היום אין מקום לפוליטיקה והתכלית של יחוד יעקב ורחל בנים ובני בנים 

עוסקים בתורה ומצות לומדים את הספר הזוהר.  הפוליטיקה היום בידיים של אלו ההולכים בדרך של היחוד של 

העולם. אדם וחוה הנותן מקום ליהדות להתגדל ולהיות עצמאי בארץ ישראל ובכל  

 

אריז"ל, רבי נחמן –רבי שמעון והזוהר   
 

 לכבוד הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א,

 שלום וברכה,

הייתי במירון לפני כמה שבתות ובסעודת שלישי בכולל למעלה מהציון היה דורש רב במירון. הרב היה קשור 

ר"ן.   לחסידי ברסלב והדרשה היה כמעט חצי שעה מספר ליקוטי הלכות וליקוטי מוה  

חסידי ברסלב אומרים הנשמה של רבי נחמן אותה נשמה של רבי שמעון בר יוחאי המחבר של הזוהר.  גם כן יש 

 שאומרים גם הנשמה של בעל שם טוב וגם הנשמה של האריז"ל.  

בדרשה שלו בשבת בסעודת שלישי פרשת זכור הוא דיבר על המלחמה בעמלק מהספר ליקוטי הלכות ומליקוטי 

הדרשה היה כמעט חצי שעה.  באמצע הדרשה אני אמרתי בקול "הכל שאתה אומר קשור לספר הזוהר".    מוהר"ן.

אבל הוא בעצמו לא אמר מילה אחד ישר ובשם ספר הזוהר. על ספר הזוהר כתוב בזכות ספר הזוהר יפקון ביה 

 מגלותה ברחמים.

ש מנהג של חסידי ברסלב שהם רוצים הדרשה היה במירון מקום קבורה של רבי שמעון בעל הספר הזוהר.  י

להחליף רבי נחמן וליקוטי מוהר"ן במקום רבי שמעון והזוהר.  הם לא חייבים לדרוש מספר הזוהר מספיק להם 

 ספר ליקוטי מוהר"ן. יש אומרים שחסידות גבוה מקבלה.

שני.  מכנסים כלי  יש סדר בעולם הזה. כמו שצריכים לבנות בנין מתחילים מהיסוד אחר כל קומה ראשון וקומה

הבית ורהיטים.  גם כן בדרך לימוד הסוד פרד"ס מתחילים בפשט מלא כריסו בש"ס ופוסקים.  התפתחות הסוד גם 

יש סדר.  התגלות הסוד התחילו בספר הזוהר שעשו היסודות הבנין של סוד התורה.  אחרי שכבר הכניסו היסוד 

לא שומרים על היסוד הבנין ייהרס ולא יהיה גאולה.  הבנין יש אשפרות לסמוך על היסוד ולבנות קומות?   

יש יסוד לפני הכניסו היסוד של ספר הזוהר.  היסוד של יהדות תורה שבעל פה.  על היסוד של תורה שבעל פה 

איזה רשות יש להכניס ספר הזוהר ביסוד?  כתוב בתורה שבעל פה אסור להוסיף עליו ולירד ממנו להתחדש 

היסוד.  בזוהר יש חידוש לא נמצא בהיסוד של תורה שבעל פה החידוש של שני משיחין שני חידוש לא נמצא כבר ב

דעות.  הרשות להכניס במלכות תורה שבעל פה הספר הזוהר מספר שמואל הנביא שכתוב "אל דעות ה'."  על זה 

הזוהר ביהדות כתוב בזוהר הקדוש יש שני תורות תורה שבכתב ז"א ותורה שבעל פה מלכות. נראה להוסיף ספר 

אסור לעשות בהלכה תורה שבעל פה הלכות נביא שקר זקן ממרא. תורה חדשה מאתי תצא  

אחרי התגלות הזוהר בצפת והפירוש שעשו לזוהר על ידי רמ"ק האריז"ל עשה קבלה שלו שמונה שערים כולל עץ 

שה הזוהר שני משיחין החיים על ידי מהרח"ו.  הקבלה של אריז"ל לא עשה חידוש לא בתורה שבעל פה כמו שע

שני תורות.  אבל אריז"ל גם התחיל הדרוש שלו על צלם ואמר על שני דעות אל דעות ה' דעת חתתון ודעת עליון.  

אפילו להגיד שני דעות כמו שעשה האריז"ל יש בעיה באור של תורה שבעל פה שיש דעה אחד בלבד ואין הפרדה 

רש"ש נמצא דרשה הדעת לתיקן את הסתירות דברי שמואל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  בדרשה של ה
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הנביא בין הזוהר ובין מלכות תורה שבעל פה.  יש בזה קשר בהלכות תפלין רבינו תם ורש"י בשער כוונות שכתוב 

אלו ואלו דברי אלקים חיים.  הרש"ש הוא מפורש בהלכות תפילין שניהם בדעה אחד אור אמא, חכמה של אור 

אמא.   אמא ובינה של אור  

נביא שמואל אמר אל דעות ה' בענין של לעשות מלך אבל כתוב בתורה שום תשים עליך מלך.  בזה יש שני דעות 

לעשות מלך לעם ישראל ולכל ישראל לעשות מלך.  יש בזה סתירה בניהם גם כן.  הסתירה בין תשים עליך מלך 

דוד.  בזוהר כתוב יוסף הוא מלך ויהודה הוא לכל אחד פרטי ולעם כללי המחלוקת בין משיח בן יוסף ומשיח בן 

מלך.  אדם הראשון נתן שבעים שנה לדוד המלך.  דוד המלך הוא מלך תחתון ואדם הוא מלך עליון. ויש יחוד 

 בינהם.

בתורה שבעל פה אין יחוד בינהם שני הפכים . כתוב זה כנגד זה ברא אלקים.  יש צד של קדושה ויש צד של 

הזוהר נותן אפשרות לשלום בינהם אבל בתורה שבעל פה אין שלום צד שלנו צריכים לשלוט קליפה ועבודה זרה.  

על הצד השני וכל הזמן צריכים להיות במלחמה.  כתוב בספר התניא הרבה דברים שמלוקטים מהזוהר כמו "חדוה 

בלבד הצד  תקוע בסטרא דא בכיה תקוע בסטרא דא" על התחברות הפכים.  אבל היסוד של התניא שיש צד אחד

של האומות העולם נקרא מות כמו בתורה שבעל פה.  למה יש לבעל תניא להכניס מאמרים מהזוהר הקדוש שלא 

מקבלים אותם במעשה והלכה?  יש תרוץ של לעתיד ולא עכשיו בקשר לגאולה "טל תחייה" וכל ענינים של הזוהר 

 סותר הלכה תורה שבעל פה.  

ן הזוהר ותורה שבעל פה על ידי לעשות רבי נחמן רבי שמעון בר יוחאי יש דרך אחרת לכסות על הסתירות בי

ובמקום לדרוש מהזוהר לדרוש בליקוטי מוהר"ן כמו שעשה המחותן של רב גבאי בשבת פרשת זכור.  זה גם כן 

תרץ להחליף לימוד ספרי אריז"ל במקום לימוד ספר הזוהר ולפרש ספר הזוהר בדרך של קבלת אריז"ל ולא בדרך 

רמ"ק זוהר כפשוטו.  גם כן אומרים חסידי ברסלב הנשמה של אריז"ל ונשמה של רשב"י ומשה רבינו הם של 

 נשמה אחת.  

הדרך של הבעל שם טוב היה אחרת לגמרי מהדרך של יהדות מקורי יותר חידוש אפילו מהחידוש של הזוהר 

זוהר ואפילו עשה פירושים אבל הלימוד שגרם לו התנגדות להדרך של חסידות.  הגאון מוילנא למד הזוהר ותיקוני 

שלו היה בדרך השכלה שהוא לא קיבל הדרך חדשה שיש בזוהר שני משיחין שני תורות.  גם הדרך של יפוצו 

מעיינותיך חוצה לא הדרך של תורה שבעל פה.  אפילו רבי נחמן בתורה היכל הקדוש אמר על הסכנות של קירוב 

 נפשות.  

עה אחד שיש שני דעות כמו בכוונות הרש"ש על תפילין רש"י ורבינו תם שניהם אור להגיד אל דעות ה' קשור לד

אמא.  בענין של שום תשים עליך מלך השני דעות מלך לעם המלכות תורה שבעל פה ומלך לכל אחד בישראל 

לדעת את ה' המלך, קשה באור של מלך המוחל כבודו הכבוד איני מחול.  בזמן שתורה שבעל פה היה קובע 

לכות העם היה חייב כניעה להמלך אפילו בהדעות פרטיים.  לפי הלכה יש תפילין של רש"י ותפילין של רבינו תם מ

להלכה ולא שניהם ביחד שני דעות ביחד נפרדות.  להגיד שניהם מוחין של אמא ומותר והידור ללבוש שניהם אבל 

ילין הם הפוכים יש אפשרות להגיד בהשקפה גדולי תורה לובשים רק אחד והגר"א היה לובש אחד. להגיד השני תפ

של ספר הזוהר ולא לפי הלכה תורה שבעל פה שיש דעה אחד.  לפי תורה שבעל פה זה כנגד זה ברא אלקים אין 

 מקום לשני תפילין ובזה יש לחשוב שיש יותר מאלקים אחד ח"ו.  

יד לא מצד הספק אלו ואלו דברי בחב"ד לובשים ארבעה סוגים של תפילין של ראש לכל השיטות וקשה להם להג

אלקים כמו שאמר האריז"ל.  אין מקום בראש לארבעה תפילין רק לשתיים. תפילין של ארבעה וארבעה יש המידה 

 של שני תפילין גם כן קשה לדרוש אור אבא ואור אמא שני הפכים שני צדדים לגמרי. 

מלך המחל כבודו הכבוד לא מוחל. אבל יש מלך טוב שיש אפשרות למחול ולתת לכל אחד המלכות פרטי.  אבל 

 לעשות המלכות פרטי רשות לעשות שלא בפרהסיא סוד ה' ליראיו ולא בדרך יפוצו מעינותיך חוצה.  

של קבלה שבאו הזוהר עשה מכה חזקה להשקפה של מלכות תורה שבעל פה שיש דעה אחד בלבד.  כל הדעות 

אחר כך לכסות את הסתירות בזוהר על תורה שבעל פה כולל הדרך של ברסלב רבי נחמן הוא הנשמה של אריז"ל 

והרשב"י ולדרוש במירון בליקוטי מוהר"ן בלי להביא מהזוהר הקדוש לא נותנת המציאות של ארבעה עולמות רק 

ורה אומרים יש ארבעה עולמות כל אחד בדעה מגביל את התורה לעולם אחד מלכות עולם עשיה. אבל בסוד הת
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אחד.  יש גם כן ארבעה עולמות בכל עולם נפרדת.  בעולם עשיה למשל יש אצילות, בריאה, יצירה , ועשיה.  אבל 

 גם כן ארבעה עולמות נפרדות כנגד יקוק ואור אין סוף הקוץ על היוד.  

מת.  לכסות האמת שכתוב בספר הזוהר אין בזה עצה בסוף יתגלה הא  

 דוד וקסלמן  

 ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
כתוב בפרקי אבות פרק ששי, כל מה שברא הקדוש ב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו, שנאמר ישעיה מ"ג, כל 

 הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו ואומר ה' ימלך לעולם ועד.

הארבעה אותיות בשם יקוק.  יוד אצילות, הא בריאה, ואו יצירה, הא  כתוב בספרי ח"ן הארבעה עולמות כנגד

אחרונה עשיה. גם כן כתוב אצילות ספירות חכמה, בריאה ספירות בינה, יצירה זעיר אנפין שש ספירות חסד 

 גבורה תפארת, נצח הוד יסוד, הא אחרונה מלכות.  

, איהו וגרמיהו אחד. בין עולם אצילות ושאר עולמות עולם אצילות קשור לאור אין סוף בדרך ישר איהו וחייהו אחד

 יש פרסה מחיצה.  גם כן יש פרסה בין עולמות התחתונים בי"ע.  

לפי קבלה יש שני תכלית לבריאת העולמות שהם לדעת את ה', לעשות דירה בתחתונים לה' מלכות ה' בעולם 

עולם עשיה המקום של מלכותו יתברך עשיה בארץ התחתון בדרך התורה.  בזה רואים יש חשיבות מיוחדת ל

 ולעולם אצילות שנמצא שמו יתברך בשלמות עשר ספירות.  

בכל העולמות תחתונים יש דעות.  רק בעולם אצילות אין דעה שעולם אצילות כולל כל העולמות תחתונים ובטל 

וף כמו עולם אצילות איהו במציאות לאור אין סוף.  נראה כל דעות נקרא דעות שהם לא ביטול במציאות לאור אין ס

 וחייהו חד. בעולמות תחותונים יש עבודה זרה שנקרא ישות לא בעולם אצילות.  

בכל עולם נמצא אדם.  יש אדם בעולם אצילות אדם שלם בעשר ספירות.  אדם בעולם בריאה פחות שלם אבל 

ם וחוה זכר ונקבה לפני החטא יותר שלם מאדם בעולם יצירה ועשיה.  אדם בעולם יצירה נקרא אדם שבגן עדן אד

עץ הדעת.  באדם בעולם עשיה יש תכלית מיוחדת שבעולם עשיה נמצא המקום לעשות המלכות של ה' על ידי 

 אדם התחתון שנולד מאדם הראשון וחוה בחטא עץ הדעת.  

תהו הפסוק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ כנגד עולם אצילות עשר ספירות שלמים.  והארץ היתה 

ובהו וחשך על פני תהום הפרסה בין עולם אצילות ועולמות תחתונים.  הפרסה גם כן נקרא החלל הפנוי.  הקדוש 

ב"ה ברא את החלל הפנוי כדי לעשות מקום בעולמות תחתונים לכבודו יתברך בעולם אצילות. הגילוי של אור אין 

 סוף בעולם אצילות שנקרא שמו יקוק ה' שמו אחד.  

ראשון יהי אור ויהי אור האור נכנס בחלל הפנוי לברוא עולם הבריאה ועולם יצירה.  אדם הראשון  המאמר ביום

וחוה נולדו בעולם יצירה האלף של אדם בעולם הבריאה שנקרא צלם ודמות בעולם יצירה.  מהחלק התחתון של 

התחתונים בי"ע דמות כולל אדם הראשון וחוה נברא עולם עשיה אחרי החטא עץ הדעת.  השלשה עולמות 

 מחוברים כולם נמצאים במקום של החלל משא"כ עולם אצילות ואור אין סוף.  

עולם עשיה נברא על ידי החטא עץ הדעת.  לפני החטא עץ הדעת לא היה עולם עשיה רק היה המקום לעולם 

עולם עשיה עשיה שנקרא העץ הדעת טוב ורע.  התורה של העץ הדעת טוב ורע הכתר של עולם עשיה התורה של 

שמקבלים על ידי נעשה ונשמע.  קבלת התורה של עולם עשיה אחרי החטא עץ הדעת היה בהר סיני. היה אלפיים 

 שנה של תהו ובהו לפני קבלת התורה אלפיים שנה לתורה.  

קבלת התורה בהר סיני היה התורה של עולם עשיה התורה של העץ הדעת טוב ורע שנקרא בתיקוני זוהר מלכות 

שבעל פה.  מלכות תורה שבעל פה התורה למען מלכות ה' בעולם עשיה.  יש חלק של התורה של העץ תורה 

הדעת טוב ורע שנקרא תורה שבכתב שנמצא בגן עדן בעולם יצירה לפני החטא העץ החיים.  העץ החיים בגן עדן 

תורה של העץ הדעת.ראש לעולם יצירה של אדם בעולם יצירה והתורה של עולם עשיה מלכות תורה שבעל פה ה  
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אחרי קבלת התורה בהר סיני עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בדרך של מלכות תורה שבעל פה משה קיבל התורה 

מסיני.  בתורה שבעל פה יש חרם על אור הגנוז התורה של עולם יצירה התורה של העץ החיים. קבלת התורה 

פה תורה של עולם יצירה ותורה של עולם עשיה בהר סיני ביום חמשים כולל גם תורה שבכתב וגם תורה בעל 

שניהם ביחד הנקרא אור אבא ואור אמא בספרי אריז"ל ובזוהר.  אחרי חטא העגל שבירת הלוחות בלוחות שניות 

שנתנו היה חרם על אור אבא אור הגנוז כל התורה היה בעולם עשיה ולא היה גן עדן רק עבודת ה' במסירת נפש 

ל כולל עתיק יובל שער חמשים.  ולא היה נפש שלמה בישרא  

בתורה שבכתב נמצא זכרון ליציאת מצרים, קבלת התורה ביום חמשים, חטא העגל ושבירת הלוחות ראשונות 

וזכרון לאדם הראשון וחוה בגן עדן.  התורה מתחילה בפסוק בראשית ברא אלקים מרומז עולם אצילות ובריאת 

בהר סיני אחרי החטא העגל גילה למשה רבינו הי"ג מידות  העולמות.  העיקר של כל התורה שם ה' יקוק. 

הרחמים שהיה פעמים של יקוק כנגד היחוד של אור אבא ואור אמא רחמים של עולם יצירה ודין בעולם עשיה.  

אחרי חטא העגל ובפרשת שלח לך בספר במדבר התגלה בתורה שם הרחמים שם יקוק אחד.  הדרך של תורה 

ת הרחמים של יקוק אחד שנקרא אדנ"י בהלכה.  יש גם כן יקוק של מידות הרחמים שבעל פה הדרך של המידו

 שנאבד בחטא העגל וחטא המרגלים שנקרא אור הגנוז יחוד של אקיק ויקוק. 

יש שני עולמות מחוברים עולם יצירה העולם של העץ החיים שם ה' יקוק מידות הרחמים, ועולם עשיה העולם של 

רה שבעל פה שנקרא אדנ"י.  עם ישראל השליחים להביא לעולם הזה התורה של העץ העץ הדעת יקוק מלכות תו

הדעת טוב ורע מלכות תורה שבעל פה. בדרך מלכות תורה שבעל פה עם ישראל בונים דירה לה' יתברך בעולם 

 עשיה העיקר על ידי שמירת ברית קודש שמירה מעריות.  לכל העולם יש חלק במלכות תורה שבעל פה על ידי

 השבע מצות בני נוח.  

העיקר דירה בתחתונים התכלית הראשון של בריאת העולמות שנתאוה הקדוש ב"ה להיות לו דירה בתחתונים על 

ידי עם ישראל השומר עושים הרצון של ה' בדרך תורה ומצות.  אבל יש גם כן עוד דתיים שנכנסו בעולם אחרי 

ב בשמואל הנביא, אל דעות ה' בלשון רבים.  ה' הוא אחד החורבן בית המקדש שיש להם חלק במלכות ה'.  כתו

בעולם אצילות אבל בעולמות תחתונים יש דעות.  הדעה הראשונה בעולם עשיה על ידי מלכות תורה שבעל פה 

ועם ישראל.  יש גם כן דעה ודת קשור לעולם יצירה בעולם הזה וגם לעולם הבריאה.  בעולם הבריאה יש האחדות 

מצאים בעולמות תחתונים דעות בעולם יצירה העיקר, ודעות בעולם עשיה העיקר דעות של של כל הדעות הנ

 מלכות.  

הרבי מחב"ד אמר באחד מהשיחות שלו גן עדן עדיין נמצא בעולם עשיה מכוסה בחטאים של בני אדם.  בזוהר 

עבודת ה' עדיין מעשה הקדוש גאולה קשור להתגלות גן עדן שער חמשים יובל על ידי משיח בן יוסף.  הדרך של 

הוא העיקר.  יש מעשה רוחני על ידי לימוד התורה וקיום המצות ויש מעשה ועבודה גשמי כתוב "יגיע כפיך כי 

תאכל אשריך וטוב לך." יש מצוה בעולם הזה של פרו ורבו לעשות משפחה. יש גאולה גדולה יותר מגאולה על ידי 

אולה של משיח בן יוסף העץ החיים בגן עדן והגאולה של תורה משיח בן יוסף הגאולה של שני משיחין כולל הג

ומצות על ידי משיח בן דוד הגאולה של הזוהר הנמצא בעולם הבריאה ס"ג כולל עולם עשיה שנקרא ב"ן ועולם 

יצירה שנקרא מ"ה. העליה מעולם לעולם העיקר כבוד יתברך בעולם אצילות היוד העליון בתכלית השלמות בין ה' 

חנו עושים כבוד לה' למטה בדרך מעשים טובים זה שייך לכל בני אדם.  יחודי סגולה גם עולים בסולם שמו.  אנ

 העולמות בדרך קבלת משיח ולימוד הסוד התורה. 

אבל בתורה שבעל פה העיקר שמירה על המלכות ושמירת הברית.  אפילו היום הזוהר פתח לעם ישראל רשות 

ה שבעל פה יש לנו רק לחשוב על העולם המלכות עולם עשיה, תורה לא לעלות על הסולם העולמות בהלכה תור

בשמים היא. ביהדות מקורי הדין לא השתנה.  קוראים הצדיקים ליהדות המקורי עם קשה עורף הם חיים על 

הפשט הלכה ואמונה פשוטה בלבד במסירות נפש למלכות תורה שבעל פה ולא מקבלים שינויים וחידושים אפילו 

מהזוהר הקדוש. החידושים   

 תהו ובהו ותיקון
בחיים ובחינוך ילדים יש שני מטרות לסדר החיים בשביל הילדים לעתיד. הילדים הם צריכים להתחתן בעיקר בגיל 

צעיר ללמוד מקצוע לחנך הילדים בתורה ומצות הלכה למעשה כל יום ללכת לבית ספר עד החתונה.  עדיף שילמד 

ף ללמוד במכללה בבית ספר של יהודים.  יש כאלו שיש להם קושי ללמוד ולכן מקצוע בבית ספר של יהודים.  עדי
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הם יכולים להתחיל ללכת לעבוד אחרי שהם למדו מקצוע. אם כן הם כבר מוכשרים לשידוך.  ואלו שיש להם חשק 

 ללמוד תורה יש להם להתחתן בגיל שמונה עשרי לחופה שיש להם מקצוע גם כן.

בחיים.  הסוג הראשון נקרא בהו והתיקון לבהו על ידי מעשה ועבודה.  ליהודים התיקון כולל יש שני סוגים של חשך 

לימוד התורה וקיום המצות.  לגוים התיקון על ידי הדרך שלהם גם כן קשור לעבודה. לגוים ויהודים יש להם לעשות 

צריכים כבוד לכל בני אדם.    דירה בתחתונים לה'. התורה של יהודים לא התורה של הגוים שיש לכולם חופשיות.

 החלק הזה קשה ליהודים שהם עדיין חושבים לחזור לציון כימי קדם.

בזמן הבית מקדש ולפי תורה שבעל פה המטרה ליהודים לכבוש את ארץ ישראל ולשלוט על כל העולם כתוב 

ני לא יהודי האויב של "ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו."  בהלכה תורה שבעל פה יש רק צד אחד והצד הש

עם ישראל.  כתוב בנביא עובדיה, "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא 

יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר." התורה מלמדת לשמור על הילדים מגלוי עריות כמעשה של דינה בפרשת 

ל לשלוט על העולם כמו פעם.  אפילו שאנחנו לומדים וישלח.  היום העולם השתנה ואי אפשר לתורה של ישרא

התורה שלמדנו בציון בזמן הבית המקדש כבר נכנסו בעולם משיח בן יוסף. כתוב בנבואה של משה רבינו "יוסף 

הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ."  עכשיו עם ישראל שהולכים בדרך התורה רוצים לצאת 

ות וגם ברוחניות אפילו הנביא אמר לנו לא בכוח ולא בחיל.  הכוונה של יעקב ובניו משעיבוד מלכויות גם בגשמי

בירידה למצרים לא היה לכבוש מצרים ומשה רבינו לא כבש את מצרים רק מספיק להוציא את בני ישראל ממצרים 

משעיבוד פרעה לקבל את התורה ולהביא אותם לארץ ישראל.  התיקון של העולם יבוא בדרך שכתוב 

ל דעות ה'" יהדות זה -בתהלים,"בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את ה'" אבל לא בכוח.  כתוב בנביא שמואל "א

לא הדעה רוחני יחידי כמו שלמדו בזמן הבית המקדש והיום כמו שלומדים בבתי ספר מוסלמים בארץ ישראל. 

   המחלוקת הזה קשור לחשך של "בהו".  כל אחד חושב על האינטרס שלו בלבד.

התיקון לחשך של בהו על ידי מלכות.  מלכות זה פוליטיקה וגם דת.  יש דת ופוליטיקה ביחד. הדת יהודי מעורב 

בפוליטיקה.  זה היה הדרך של ציון ואחרי החורבן בית המקדש ואפילו קודם נפילת סוכת דוד החלק של פוליטיקה 

פוליטיקה חזרו להיות חלק של ציון בהקמת  ביהדות.  נשאר ארבע אמות של הלכה תורה בלי פוליטיקה. היום

מדינת ישראל. אבל הפוליטיקה חזר בדרך אחרת במדינה חופשית.  הפוליטיקה ודת במדינת ישראל מעורב 

בדעות לא כמו פעם שהיה רק דעה אחד בעולם דת אחד צד אחד בלי משיח בן יוסף בעולם.  משה רבינו היה 

א העגל הדרך השתנה מהדרך של בן להדרך של עבד.  בן הדרך שנקרא משיח בן יוסף ביציאת מצרים.  אחרי חט

בזוהר ז"א זעיר אנפין.  עבד הדרך שנקרא מלכות.  היהודים קבלו חרות גם משעיבוד לפרעה גשמי וגם רוחני.  

בחטא העגל הם החליפו להיות משעובד למלכות יהודי ממלכות לא יהודי מלכות מצרים.  רק אלו הנפשות שנקרא 

המדבר לא נכנסו בארץ ישראל שהם לא היו מסוגלים לרדת מהמדרגה של ז"א למלכות. ביציאת מצרים הם  דור

הדור המדבר יצאו משעיבוד רוחניות כללי עד המדרגה של ז"א.  המשפחה של עם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב 

נים בארץ מצרים.  הם הגיעו  ירדו לארץ מצרים. הם ירבו עד שהם הגיעו למספר גדול רדו שנים מאתים ועשר ש

למספר של עם לא רק משפחה.  יציאת מצרים היה להם גאולה משני בחינות שעיבוד לפרעה גשמי ורוחני.  

שעיבוד מפרעה גשמי לא היו בשלמות עד שהם קבלו הלוחות שניות לעשות מלכות יהודי.  השעבוד לפרעה רוחני 

רוחני שנקרא יובל רוחניות יציאת מצרים רוחני.  משה רבינו  הם קבלו בהר סיני ביום חמשים קבלת שער חמשים

 היה משיח בן יוסף הגואל רוחני.  הוא היה גם מלך המשיח לעם יהודי בקבלת הלוחות שניות.  

יציאת מצרים לעם ישראל היה מעורב יציאת מצרים מחשך של בהו על ידי קבלת התורה של מלכות הלוחות 

על ידי קבלת התורה ממש בהר סיני "אתה הראת לדעת."  הגאולה מחשך של תהו שניות, יציאת מצרים של תהו 

היה זמני רק לדור המדבר.  הם שנכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות יהודי התיקון לחשך של בהו.  הגאולה של 

הודה משיח בן יוסף נשאר במדבר והיה רק לעתיד להיות הגאולה של משיח בן דוד למען המלכות.  כולם במלכות י

עבדו ה' בדרך עבודה למען המלכות תורה שבעל פה ולמען המלך של ציון.  הם יצאו משעיבוד לפרעה תערובות 

 לגוים במצרים להיות עם חופשי בארץ ישראל במלכות יהודי תורה שבעל פה.  

יש שני דרכים רוחניות.  הדרך של מלכות לכולם. כולם יש החשך של בהו.  כולם יש היצר לעריות.  התורה של 

מלכות יהודי התיקון להיצר לעריות בדרך שבהלכה של המלכות יהודי יש דינים של איסורי ביאה ליהודי.  בדרך 

של בהו התיקון על ידי מלכות תורה  הזה יש אפשרות לשמור על הייחוס של אברהם יצחק ויעקב. יש עוד חשך

שבעל פה לא תגנוב, לא תרצח כל התורה.  החשך של תהו עדיין נמצא בדור המדבר מקום הפקר אבל שעם 
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ישראל נכנסו בארץ ישראל ובמלכות תורה שבעל פה בארץ ישראל אין מקום לאור רוחניות תיקון לתהו ולמשיח בן 

שקר וזקן ממרא לשמור מדרכים רוחניים שנתנו הפקרות. יש שני  יוסף.  יש בתורה שבעל פה הלכה של משיח

סוגים רוחניות בתורת אמת הם הרוחניות של ז"א משיח בן יוסף הנותן הפקרות יציאת מצרים של חרות, רוחניות 

של מלכות הנותן סדר בחיים טהרת המשפחה וחינוך ילדים.  כתוב בפרקי אבות שצריכים להתפלל לשלום 

ים על העם משפיכות דמים, נגנבות, ועוד עברות פיליליות.  המלכות של עם ישראל היה מעורב המלכות ששומר

 בדת משה וישראל.  במלכות מדינת ישראל היום אין התחייבות לכל העברות שיש בתורה.  

והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום.   התיקון להחשך של בהו שייך לכל בני אדם על ידי מלכות דינא 

דמלכותא דינא.  תורה שבעל פה שומר על ייחוסים שלנו בגוים שנחשבו לגלוי עריות ליהודים בלבד. בהלכה תורה 

שבעל פה הקיום של הייחוס יהודי והמלכות יהודי העיקר.  אבל מתוך העם יש החשך של תהו גלות רוחניות הרצון 

תהו נקרא מחלת נפש. היהודים במצרים ליציאת מצרים בדרך "אתה הראת לדעת."  בתורה שבעל פה החשך של 

 היו המחלה של תהו שיש רפואה על ידי משיח בן יוסף שהיה משה רבינו במדבר.  

המחלת נפש של תהו יכול להיות בעיה גדולה למלכות יהודה בכל דור.  כתוב זה כנגד זה ברא אלקים.  התיקון 

היה סכסוך חריף בין יהודה והאחים ויוסף. אחרי   לבהו כנגד התיקון לתהו.  משיח בן דוד כנגד משיח בן יוסף.

הקמת המלכות דוד ושלמה התחלק המלכות על ידי ירבעם בן נבט.  ירבעם בן נבט היה תלמיד חכם וגם כן נביא.  

על ירבעם בן נבט כתוב שהוא החטיא את הרבים.  בזוהר כתוב שהוא היה הבחינה של משיח בן יוסף.  זה כנגד 

שני מלכויות של שומרון ויהודה היו זה כנגד זה.  במלכות של ירבעם היה רוחניות של הפקרות זה ברא אלקים.  ה

כמו בדור המדבר לפני חטא העגל.  המלכות של ירבעם היה תיקון לתהו אבל באמת המלכות של ירבעם לא היה 

ה התיקון לבהו של מלכות כלל שלא היה למלכות ישראל בשומרון קיום כמו מלכות יהודה.  רק מלכות של יהוד

 יהודים בני אברהם יצחק ויעקב.  יש מלכות של תהו כמו המלכות של ירבעם אבל זה לא המלכות ליהודים.

היום בעולם יש משיח בן יוסף ומלכות של משיח בן יוסף שהתפשט בעולם.  יש מדינות חופשיות בעולם וגלוי 

וחתונות בניהם,  ורשות לנאוף אשת איש.  יש הפקרות עריות אפילו יש מדינות  חופשיות הנותן רשות למשכב זכר 

בעולם.  אבל בצד אחד יש גם כן רשות ליהודים לעבוד את ה' במקומות שלהם.  אין תיקון שלמה לתהו ובהו.  

בהתיקון לבהו נשאר המחלה של תהו לתקן.  בתיקון של תהו גם כן חסר באור של מלכות התיקון לבהו.  תלוי 

תלוי על השרש הנשמה.  יש נשמות שהם עם קשה עורף.  יש נשמות העיקר הלב.  השלום איזה הוא העיקר.  

בינהם ליהודים רק על ידי הזוהר הקדוש המחברת משיח בן דוד ומשיח בן יוסף על ידי רעיא מהימנא קו האמצע.  

דרך של תורה אבל בתורה שבעל פה אין קו האמצע.  תורה שבעל פה טוב לייחוס יהודי בלבד.  הציונות של ה

שבעל פה כמו פעם נגמרה.  אין מקום להתערב דת יהודי ופוליטיקה.  התורה לא השתנה אבל אנחנו לא חייבים 

 בכל התורה כמו פעם. 

 ה' הוא אלקים
ה' יקוק בלשון יחיד הוא אלקים בלשון רבים.  יש בזה קשה באמונה בה' אחד.  ה' אחד כפשטות לא יוכל להיות 

יש בזה עבודה זרה.  אבל זה כתוב בתורה.  צריכים להבין.יותר מאחד. אם כן   

ה יקוק גם כן נקרא אדנ"י בלשון יחיד.  ה' יקוק גם פעמים נקרא שם ה'.  יש אדנ"י ה' אחד. ויש יקוק שם ה'.  יש גם 

 כן עוד שמות יקוק, יוד קא ,ואו ,קא,  עד אין סוף.  

קשר למידותיו שהם השמות.  השמות באור הזה אין להם  יש דרך רוחני הנותן רק רשות לחשוב על ה' אחד בלי

 חלק בה' אחד. השמות הם נבראים כמו בני אדם.  

יש דרך רוחני הנותן אפשרות לחשוב ה' אחד ושמו אחד אין חילוק בין ה' ושמו איהו וחייהו אחד, איהו וגרמיהו 

ע גם כן שמו ושמותיו הקשורים לו.  אחד.  אבל באור הזאת צריכים לדעת כמו ה' הוא התכלית הידיעה שלא נד

בזה יש הבדל בין עולם אצילות ושאר עולמות.  בשמות ה' בעולם אצילות לית מחשבה תפיסה בך כלל.  בעולמות 

 תחתונים יש לנו האורה של הספירות הם שמות ה' בעולם אצילות ולא העצם.

בהדעה של מלכות חושבים רק על אור אין  ל דעות ה'. השני דעות הם מלכות וזעיר אנפין.-שמואל הנביא אמר א

סוף ולא על שמו ומידותיו העשר ספירות העולם אצילות.  בדעה של מלכות שם יקוק ואדנ"י קשור לאור אין סוף 

היה הוה ויהיה אדון הכל הכוונות לפי פשט.  בהדעה של זעיר אנפין יש גם כן הכוונות לפי פשט וגם כוונות על שמו 
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יקוק קשור לעולם אצילות ומחולק בעולמות תחתונים בריאה יצירה ועשיה.  יקוק נקרא מידות  הוא ושמו אחד. שמו

 הרחמים עולם אצילות העיקר מקום של רחמים של אור אין סוף.  

בפרשת כי תשא ה' התגלה למשה רבינו בי"ג מידות הרחמים ה' ה' פעמיים.  ה' יקוק כנגד אדנ"י היה הוה ויהיה, 

מו יתברך בעולם אצילות מידות הרחמים.  בפרשת שלח אחרי חטא העגל וחטא המרגלים יקוק השני כנגד ש

התגלה ה' למשה רבינו בדרך אחרת של מידות הרחמים בשם יקוק אחד כנגד הדעה של מלכות.  עם ישראל נכנסו 

 בארץ ישראל בדעה של מלכות לעשות מלכות ה' ולבנות הבית מקדש.  

ין.  במלכות יש רק עצמות  אני ה' לא שניתי הוא ולא למידותיו.  בזעיר אנפין יש גם יש שני דעות מלכות וזעיר אנפ

המידות ה' ושמו אחד איהו וחייהו אחד בעולם אצילות.  העיקר מידות הם עשר ולא תשע ולא אחד עשרי כמבואר 

ם" בלשון רבים.בספר יצירה.  אבל העשר ספירות וארבעה אותיות של שם ה' מגדלים עד אין סוף בחינת "אלקי  

ה' הוא אלקים.  ה' כנגד עצמות בדעה של מלכות.  אלקים בלשון רבים בדעה של זעיר אנפין.  הלוחות ראשונות 

 היה כולל גם מידותיו.  בלוחות שניות היה רק העצמות רק אחד אדנ"י.

ות לא רק הדעה לפי יש מצוה בתורה וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  יש מצוה לדעת את השני דע

פשט שייך לכולם.  לדעת את היחוד של ה' ואלקים חייבים לדרוש את האמת יגעת ומצאת תאמין.  העיקר לימוד 

 ספר הזוהר ותיקוני זוהר.

קבלה של אריז"ל הבנה והשגה של הקבלה לדעה של מלכות בדרך שאור אין סוף נפרדת מהספירות ועולם 

ה וחלל בניהם.  בזוהר כפשוטו אור אין סוף שמו אחד. אצילות.  יש אור אין סוף והבריא  

 תשובה תחתון ותשובה עליון
כתוב בספר הזוהר, יש תשובה תחתון ויש תשובה עליון. שניהם הם הפכים תשובה ברחמים ותשובה בדין כמו ז"א 

שובה מן ומלכות. בתורת הפשט ארבע אמות של הלכה יש רק תשובה תחתון. כתוב בספר התניא "והנה מצות ת

התורה היא עזיבת החטא בלבד.  דהיינו שיגמור בלבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו יתברך ולא 

יעבור עוד מצות המלך בין במצות עשה בין במצות לא תעשה.  בפרשת נצבים כתיב, ושבת עד ה' אלקיך ושמעת 

שובה רק וידוי ובקשת מחילה כמ"ש בתורה והתודו בקולו, וכו'. לא כתוב על תענית כלל ברמב"ם ובסמ"ג במצות ת

 את חטאתם.

התגלות תשובה ברחמים היה ביציאת מצרים בקבלת התורה פסקו זהומתן של ישראל.  שעם ישראל נכנסו בארץ 

ישראל היה רק תשובה תחתון הדרך של תשובה כמבואר ברמב"ם. אפילו לעשות תעניות בדרך תשובה אין חיוב 

כתוב על סיגופים של תעניות שעשו החכמים על עבירות קטנות קל וחומר על עבירות  בהלכה. אבל במעשה

חמורות. גם כן יש להביא קרבנות קרבן אשם וקרבן חטאת מן הבהמה ובן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם.  

מלמטה  בתורה הפשט תשובה תחתון הרחמים והסליחה בא מן השמים מה' יתברך ולא מבני אדם.  יש התעוררות

 בדרך תפלה ובדרך חרטה והחלטה טובה על העתיד.  הרחמים התעוררות מלמעלה על הבן אדם. 

על תשובה עליון כתוב בזוהר וכתוב בתניא, "והנה תשובה עליון הדבקות רוח של הבן אדם ורוח ה' ביחד ע"י תורה 

' ודבקות כמו קרבן עולה וגמילת חסד."  בקיצור בתשובה עליון עולים הנפש של בן אדם למעלה באהבת ה

והחטאת על האש של המזבח בבית המקדש.  תשובה תחתון במלכות תחתון בדרך מלכות תורה שבעל פה 

תשובה עליון על ידי מלכות עליון שנקרא בינה.  כמו שאין התחייבות בתורה בתשובה על ידי תעניות וסיגופים גם 

א אחרי תשובה תחתון להפוך את העברות לזכויות להשלים כן התורה לא מתחייבת תשובה עליון.  תשובה עליון ב

 את התשובה שיהיה תשובה שלמה.  

תורה שבעל פה לא מתחייב תעניות ולא מתחייב תשובה עליון.  תשובה עליון חלק מאור הגנוז שהתגלה הזוהר 

ה ויש דין ורחמים הקדוש חלק מתורה שבכתב ז"א תשובה ברחמים.  על זה כתוב בזוהר יש דין ודין תורה שבעל פ

 תורה שבכתב.  אבל החיוב בתורה שבעל פה זה רק לתשובה תחתון בלבד. 

כתוב בגמרא על תנאים שעל דבר קל היו מתענים תעניות הרבה מאד כמו ראב"ע שהיה מתיר שתהא פרה יוצאה 

שיניו מפני  ברצועה שבין קרניה בשבת וחכמים אוסרים ופ"א יצאה כן פרתה של שכנתו ולא מיחה בה והושחרו

הצומות על שלא קיים דברי חכמים. אפילו יש דרך של תשובה עליון והחכמים לקחו הדרך של תשובה תחתון 
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למהדרין מן המהדרין על ידי תעניות וסיגופים.  הנביאים של עם ישראל הגיע לגדלות על ידי סיגופים משה רבינו 

בצום ארבעים ימים וארבעים לילות, שלמה המלך היה  היה בצום ארבעים ימים וארבעים לילות, אליהו הנביא היה

בצום ארבעים ימים וארבעים לילות.  גם כן הדרך של תשובה תחתון לקח התנאים ואמוראים עשו תשובה תחתון 

ולא היה להם הדרך של תשובה עליון.  הדרך של תשובה עליון קשור להדעה של זעיר אנפין ולא להדעה של 

 מלכות תורה שבעל פה.  

להגיד שיש עוד דרך של תשובה עליון כבר עושים חידוש בתורה לא בהלכה.  הבעל תניא מלמד את תשובה עליון 

קודם עושים תשובה תחתון ואח"כ עושים תשובה עליון אבל בתשובה תחתון אין גבול לאלו שמקבלים עליהם עול 

תים של "טל" לעלות את ה"א מלכות שמים במסירות נפש.  באמת תשובה עליון תלוי בקבלת את תחיית המ

אחרונה שכינה בגלותה כמבואר בתיקוני זוהר.  אבל אפילו הבעל תניא אמר תחיית המתים "טל" לעתיד לבוא.  

אם כן אין דרך היום להפוך העברות לזכיות רק על ידי סיגופים ותעניות.  התגלות י"ג מידות הרחמים רק על ידי טל 

של טל אורות קשור לזעיר אנפין משיח בן יוסף.  משה רבינו היה משיח בן אורות ואין דרך אחרת.  אבל הדרך 

יוסף ביציאת מצרים פרחו נשמתן של ישראל והיו התגלות תשובה עליון.  הדרך הזה היה לפני שבירת הלוחות.  

 הדרך הזה היום תשובה תחתון מלכות תורה שבעל פה ולא זעיר אנפין.  

לקבלת משיח בן יוסף טל התחייה.  כל זמן שאומרים לעתיד כבר לא מקבלים  רוב החידושים של ספר הזוהר קשור

את הזוהר וגם לא ספרי אריז"ל אפילו ספרי אריז"ל  הקבלה של מלכות שהיה נסתר אחרי החורבן בית המקדש.  

 תורה חדשהצריכים לקבל את משיח בן יוסף לפני שחושבים על תשובה עליון תשובה של רחמים.  ספר הזוהר ה

של עם ישראל הדרך לקבל י"ג מידות הרחמים מתוך מסגרת יהדות.  הדרך של יהדות מקורי תשובה  מאתי תצא

תחתון עדיין להם שרוצים ואפילו אפשר להגיד מחייבים וגם הדרך של סיגופים אבל יש היום דרך אחרת תשובה 

לת משיח בן יוסף משיח בן דוד של רחמים הדרך של טל של תחייה מקבלת משיח בן יוסף.  הדרך של הזוהר קב

ורעיא מהימנא ביחד.  היום יש אפילו להגיד הרבי מחב"ד הוא משיח בן דוד חי וקים. עד הדור שביעי של חב"ד 

היה זוהר והקבלה אבל באמת היה אסור להשתמש בענינים של יחוד עליון, תשובה עליון, זעיר אנפין, אורות התהו 

ד מלך המשיח.  היום יש קבלת המשיח בדרך של יחי אדוננו ובדרך של נ, נח, בכלים של תיקון בלשון הרבי מחב"

 נחמ, נחמן ויש אפשרות לקבלת הענינים של הזוהר לא רק לעתיד היום ממש.

אפילו יש סברה שהזמן הגאולה יבוא רק אחרי שיש אפר הפרה יש גם כן סברה שמשיח בן יוסף הוא האפר הפרה 

אורות של תהו ומשיח בן דוד שבזוהר הכלים של תיקון.  ה' הוא אחד כולל שניהם שלעתיד.  משיח בן יוסף הוא ה

 העילת העילות.  השני משיחין קשור לתשובה שובה ישראל עד ה' אלוקיך תשובה עליון.

שני משיחין –שלום שלום רחוק וקרוב   
 

 כתוב בישיעה נז:יט,  ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. 

בזוהר כתוב יש שני דעות מלכות וזעיר אנפין.  מלכות גם נקרא רחל. זעיר אנפין גם נקרא לאה או חוה אם כל חי.  

היחוד של רחל קשור ליסוד שמירת הברית.  היחוד של לאה קשור תפארת וכתר.  הגוף של האדם מחולק בשתים 

חולק בשתים מהעיניים ולמטה נקרא רחל.  מהחזה ולמטה נקרא רחל, ומהחזה ולמעלה נקרא לאה. גם כן הפנים מ

 מהעיניים ולמעלה בעיקר המצח נקרא לאה. 

זעיר אנפין ומלכות נקראים שני דעות בספר שמואל אל דעות ה'.  בדעה של רחל מלכות תחתון העיקר שמירת 

במצרים  הברית, טהרת המשפחה, יחוד תחתון בין איש אשה ופרו ורבו.  עם ישראל התחילו בשבעים נפש שירדו

 והגיעו לששים רבוא.  ששים רבוא נפשות בישראל נקרא כבר עם ישראל.  היום יש ליהודים עשר מיליון.  

לעם ישראל העם הנבחר יש שני דעות זעיר אנפין ומלכות.  הדעה של מלכות הדעה של כל מדינות העולם שיש 

בהשבע מצות שאין להם חופשיות הדת.  להם בתי משפט חוקים ומשפטים השבע מצות בני נוח.  יש מדינות חסר 

יש מדינות שיש חופשיות הדת כולל שבע מצות בני נוח לא תרצח, לא תגנוב, ולא תנאף, וכו'.  יש מדינות שיש 

 חלק משבע מצות שאין המצוה של לא תנאף. 

ה שבכתב מלכות תורה שבעל פה מיוסד על התורה הקדושה בהר סיני של שני תורות תורה שבעל פה מלכות ותור

זעיר אנפין.  בקבלת התורה לפני חטא העגל וביציאת מצרים קבלו עם ישראל חרות.  בהלוחות ראשונות האותיות 
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חוקה של מדינה מלכות חופשיות.  משה רבינו שבר את היה חרות על הלוחות.  הלוחות ראשונות היה היסוד 

שניות תורה שבעל פה.  הלוחות  הלוחות ראשונות בחטא העגל ועשה מדינה מלכות בחוקה של הלוחות

הראשונות היה למלכות זעיר אנפין שנקרא לאה המלכות עליון בינה ותפארת. הלוחות השניות היה למלכות רחל 

 מלכות תחתון.

במלכות עליון לאה העיקר דעת עליון ויחוד עליון.  במלכות תחתון רחל העיקר דעת תחתון ויחוד תחתון. יש שני 

נפין מלכות עליון ומלכות שבמלכות מלכות תחתון ושני תורות.  עם ישראל קבלו הדעה של דעות במלכות זעיר א

מלכות עליון קודם חטא העגל.  תורה שבעל פה הדרך של מלכות תחתון הדרך של עם ישראל שנכנסו בארץ 

 ישראל. 

בלנו אחרי חטא בתורה כתוב שאסור לשנות את הדרך וחוקה של עם ישראל שנתנו בהר סיני הלוחות שניות שק

העגל.  משה קיבל התורה מסיני ומסרה ליהושוע, יהושוע לזקנים וכו'.  המלכות של תורה שבעל פה המלכות של 

מלכות תחתתון שאין בהמלכות חופשיות הדת רק דעה אחד.  גם כתוב לא לשנות את דרך להוסיף ולהוריד 

רבעם בן נבט החטיא את הרבים ועשה מלכות מהמצות שבתורה.  הקיום של עם ישראל תלוי בשמירת התורה.  י

יהודים בדרך תורה אחרת ונאבדו העשרה שבטים. כל זמן שעושים שנויים בתורה שנתנו לעם ישראל תורת משה 

יש סכנה לקיום עם ישראל.  היסוד של קיום עם ישראל תורה שבעל פה התורה של מלכות תחתון מלכות רחל 

יני.שנתנו לנו על ידי משה רבינו בהר ס  

תלמידי חכמים בכל דור שומרים על התורה וקיום של עם ישראל.  יש תורה אחרת שנקרא זעיר אנפין שיש 

חופשיות הדת אבל זה לא התורה של עם ישראל ולא הקיום של עם ישראל.  בתורה של עם ישראל יש תרי"ג 

קשים.  יש מצות היום שאי מצות.  אחד מהמצות לבנות הבית המקדש.  הבקשות של התורה שלנו לפעמים מאד 

אפשר לקיים שאין לנו בית המקדש וגם מסיבות אחרות.  אף על פי כן התורה של תרי"ג מצות נתנו למלכות 

 יהודים.  

התורה של מלכות יהודים למען קיום עם ישראל לנצח העם מיוחס לאברהם יצחק ויעקב שבעים נפשות שירדו 

צאים בעולם היום התוצאות של התורה ממשה מסיני אפילו הם לא לארץ מצרים יעקב ובניו.  כל יהודים שנמ

מקיימים התורה היום.  יש יהודים שלא אוהבים הדרך של מלכות יהודי דת יהודי והם כבר עזבו התורה דת 

ישראל.  בזמן הבית המקדש המלכות הממשלה בישראל לא נתנו להעם לעזוב את הדת לא היה חופשיות לעזוב 

חורבן בית המקדש אין למלכות יהודה כוח למנוע יהודים מחילול שבת ועוד עברות על התורה את הדת.  אחרי ה

וישראל.  מלכות יהודה עדיין קיים על ידי תלמידי חכמים בכל דור.  יש מצוה לשמוע לדברי חכמים שהם מקיימים 

מים.את עם ישראל בכל הדורות.  הקיום של עם ישראל תלוי בקיום התורה ולשמוע לדברי חכ  

אף על פי כן התורה של מלכות תורה שבעל פה לא היה התורה יחידי בעולם אפילו בזמן הבית המקדש.  יש שני 

דעות ושני תורות התורה של זעיר אנפין מלכות עליון והתורה של מלכות תחתון.  בספר הזוהר כתוב השני תורות 

ה למען קיום מלכות יהודה והיסוד של תורה הם תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  אין שאלה תורה שבעל פה התור

 שבעל פה לשמוע לדברי חכמים.  

כל יהודים משורש של קבלת התורה בהר סיני. כל בני אדם הילדים של אדם וחוה בגן עדן.  חוה נקראת בתורה 

אם כל חי.  התורה שלנו גם כן התורה לכל בני אדם.  יש התורה מיוחד לעם ישראל שנקרא תורה שבעל פה 

ותורה לכל בני אדם תורה שבכתב.  שמואל הנביא אמר לפני הקמת מלכות דוד בארץ ישראל אל דעות ה' בלשון 

רבים.  משה רבינו קיבל את הלוחות ראשונות לפני שהוא קיבל את הלוחות שניות.  הם שני תורות.  התורה של 

לוחות.  בתורה שבעל פה אין חופשיות זעיר אנפין נותן חופשיות כמו הלוחות ראשונות האותיות היו חרות על ה

כפה עליו הר כגיגית בלי חופשיות.  תורה שבעל פה שנקרא דת משה וישראל ליהודים היום.  תורה שבעל פה 

 ואמונת חכמים הקיום של עם ישראל.  אנחנו שארית פליטת ישראל מזמן חורבן בית המקדש.  

ל יש לכל אחד בחירה לחשוב על עצמו הבריאות ושמחה כל יהודי היום יש בחירה לקבל את התורה או לא.  אב

שלו כתוב בפרקי אבות "אם אין אני לי מי לי".  איש שאין לו שמחה אין לו חיים.  בתורה של זעיר אנפין חשוב 

שמחה.  חשוב זכויות בני אדם.  התורה של זעיר אנפין גם נקרא התורה של יציאת מצרים.  בהתורה של מלכות 

יום המלכות יהודה ברית התורה שנתנו לפני עם ישראל נכנסו בארץ ישראל לעשות המלכות ה' יהודה העיקר ק

בארץ ישראל בדרך התורה של משה רבינו.  ליהודי יש שני תורות התורה של עם יהודי מלכות תורה שבעל פה 
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היות יהודי עם הנבחר למען מלכות יהודה והתורה של זעיר אנפין שחשוב שמחה וחיים וזכויות בני אדם.  זה טוב ל

וגם טוב להרגיש שמחת חיים ולהרגיש יציאת מצרים.  תורה שבעל פה תובעת מיהודים מסירות נפש למען הברית 

 יהודי למען עם ישראל.  יש לכל אחד מישראל בחירה.  

לא רק יהודים לכל בני אדם יש שני תורות התורה קשור לקיום העולם והתורה של כל בני אדם פרטי החיים פרטי 

שלו שמחת פרטי.  הקיום של עם ישראל קשור להקיום של כל העולם.  כל בני אדם חושבים על הבריאות ושמחה 

די וגם כל בני אדם.  יש תורה שבעולם פרטי.  אנחנו פה בעולם הזה למען לבנות המלכות ה' בעולם הזה גם יהו

 הזה יש בעל הבית לבירה זו.  

אין סוף לעבודת ה' בעולם הזה גם ליהודי וגם לכל בני אדם לעשות החיים בעולם הזה יותר טובים.  יהודים יש 

של התורה שלהם שכתוב "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום".  אבל יש תורה של זעיר אנפין לכל בני אדם 

 אדם וחוה בגן עדן.  

בעולם הזה התכלית השלמה של שלום אמתית רחוק אבל גם כן כל זמן קרוב. כל יום זה רחוק יותר וגם כל יום 

קרוב יותר.  בתורה קוראים זה העבודה של בירורים.  יש כל יום יותר בירורים עבודות גם ליהודי וגם לכל בני אדם 

כל בני אדם. מחכים למשיח כל יום. כל יום משיח הוא יותר רחוק וגם יותר לעשות החיים יותר טוב ליהודי וגם ל

קרוב על ידי המעשים טובים שאנחנו עושים כל יום.  על זה אמר נביא ישעיה,  שלום שלום לקרוב ורחוק.  אבל יש 

סף.  היום דבר אחד לעשות החיים יותר טוב לכל בני אדם קבלת השני משיחין שבזוהר משיח בן דוד ומשיח בן יו

אפילו יהודים יש אפשרות לצאת מגלות נפש על ידי קבלת השני משיחין.  בדור הקודם ועל ידי חסידות התגלה שני 

 משיחין של עם ישראל הרבי מחב"ד' ורבי נחמן מברסלב נ,נח,נחמ,נחמן.  יהדות היום לא חסר במשיח.

ישראל לא הדרך של תורה שבעל פה.  הזוהר יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף לא הדרך של עם 

אמר על ירבעם בן נבט שהוא היה משיח בן יוסף. גם כתוב ירבעם בן נבט החטיא את הרבים נאבדו העשרה 

שבטים.  התורה של עם יהודי התורה של מלכות תחתון כפה עליו הר כגיגית.  אין חופשיות הדת, חופשיות דיבור, 

בעל פה תורת יהודים.  התורה של ירבעם בן נבט משיח בן יוסף התורה של זעיר חופשיות הדפוס במלכות תורה ש

אנפין אין בדרך הזה קיום לעם יהודי והדרך הזה סכנה הגדולה לקיום עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל לבנות 

ם הבית המקדש.  אנחנו יהודים היום שארית הפליטה שלהם שהיה בארץ ישראל בזמן הבית המקדש.  כל יום ע

ישראל מתפללים על ביאת משיח למען מלכות יהודה בלבד אבל בזוהר כתוב יש שני משיחין ושמואל הנביא אמר 

יש שני דעות בתורת אמת.  אמת ה' עומדת לעד.  הרבי מחב"ד מלך המשיח אמר לנו הגיע הזמן לקבלת משיח 

ות ודור ראשון לגאולה.  ספר הזוהר סוף לבירורים ותחילה לייחודים.  הדור שלו הוא אמר היה הדור אחרון לגל

 הדרך שלמה לעם ישראל כולל שני משיחין. היום עושים ייחוד של יהודה ויוסף. 

שלום שלום לרחוק וךקרוב אמר ה' ולרפאתיו.  משיח הוא רחוק והוא קרוב וקבלת שני משיחין ולימוד הזוהר 

 הקדוש הרפואה שלמה לכל אחד בישראל. 

 פרה אדומה לפני הגאולה
הדרך להגאולה עדיין רחוק לרוב יהודים.  יש יהודים דתים שהולכים בכל ענין של תורה שבעל פה מהדרין מן 

המהדרין שנקראים חרדים.  בין החרדים יש חסידים ליטאים וספרדים. כולם שנקראים חרדים לא יכולים ללמוד 

דש.  לפי רמב"ם קודם יש בית קבלה עד שיש אפר הפרה.  גם כן הם צריכים לחכה למשיח שיבנה הבית המק

המקדש ואח"כ כי מלאה הארץ דעה את ה'. אף על פי כן היום לומדים הזוהר, ספרי אריז"ל, וחסידות. הרשות 

ללמוד קבלה לפני אפר הפרה למען הכנה לביאת משיח אבל לפי הלכה אסור לקבל את הלימודים בלב ונפש 

ם היה הקבלה אבל לא היה מדבר על הלימוד הקבלה ולמעשה רק בהבנה והשגה בלבד.  יש אומרים הרמב"

 בספר משנה תורה שלפי רמב"ם היה עדיין אסור לפרסם שלא היה אפר הפרה.  

דתי לאומי שנקרא מזרחיים לא לומדים הקבלה שהם לא מקבלים את היתרים מהזוהר בית המקדש ירד מן 

מכל תנועות דתיים הדתי לאומי קשורים  השמים ועוד היתרים מבזוהר על החשיבות של לימוד הקבלה.  יותר

לכיבוש ארץ ישראל.  יש מהם שעולים להר הבית. חרדים לא עולים להר בית.  הדתי לאומי נותנים כבוד לרמב"ם 

 גם בהשקפה וגם להלכה.  חסידים וספרדים הולכים ברמב"ם בהלכה אבל לא בהשקפה.  
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ך ארץ.  אין להם בעיות לקבל משיח היום אפילו לפני דתי וחילוני שניהם לא מקפידים בהלכה והשקפה רק בדר

 הבית המקדש ואפר הפרה. השאלה בכמה הם באמת רוצים הגאולה.

בעלי תשובה שהגיע ליהדות למקומות רחוקים כבר ראו עולם אחרת ופתוח יותר האלו שנולדו בבית חרדי.  אצלם 

ללמוד ספר הזוהר כפשוטו. הדרך של בעל שם אין בעיה לקבל משיח עכשיו.  הם לא צריכים לחכה לפרה אדומה 

טוב יפוצו מעינותיך חוצה לקרב בעלי תשובה פותחים גם כן הזוהר פשוטו לפני פרה אדומה.  הדרך של בעל שם 

 טוב באור של תורה שבעל פה יש סכנה.  

קבלה לקבל הרמ"ק קיבל את ספר הזוהר וכתב פירוש על ספר הזוהר כפשוטו.  בספר הזוהר יש היתרים ללמוד 

לעם  תורה חדשה מאתי תצאמשיח לפני שיש אפר הפרה והבית המקדש.  אבל החכמים לא קבלו ספר הזוהר כ

ישראל ואפילו שהם קבלו ספר הזוהר היה להם שאלות על חלקים של ספר הזוהר במיוחד החלק שנקרא רעיא 

ים לקבל רעיא מהימנא משה רבינו מהימנא.  הם לא רוצים לקבל משיח בן יוסף רק משיח בן דוד.  הם לא רוצ

באור חדש של תשובה ותחיית המתים.  הם כנגד קבלת שני משיחין ביחד משה רבינו רעיא מהימנא באמצע.  הם 

לא מסכימים לקבל הייחוד של שמע וברוך שם כבוד שאין בית המקדש להכיר שיש שני מלכים ושני דעות באור של 

ד יהדות.  בהגאולה של הזוהר יש יחוד בין עולם העליון ועולם התחתון הלכה ברמב"ם יש רק אחד רשות ודעה אח

ועולם העליון עולם של רחמים שולט על עולם של דין.  לפי תורה שבעל פה יראת שמים שולט על אהבת ה' דין על 

ו רחמים ואין מקום לחופשיות הדת.  הזוהר והלכה יש סתירות והחכמים לומדים הזוהר אבל במעשה הם לא קבל

אבל יש מקומות בספרי אריז"ל  תורה חדשה מאתי תצאאת הרעיונות הזוהר.  אריז"ל גם לא קבלו את הזוהר כ

כמו הקדמה לעץ חיים וליקוטים שהוא פותח הענינים של הגאולה בדרך הזוהר.  חסידי חב"ד אפילו היה מנהג 

ו הלימודים של הזוהר כפשוטו.  שלא ללמוד ספר זוהר ישר רק בדרך פירושים של חסידות שבדרך כלל לא קבל

הרבי מחב"ד אמר הזוהר ורמ"ק אורות התהו אור המקיף והאריז"ל והבעל תניא אורות תיקון.  הכוונה שאי אפשר 

ללמוד ספר הזוהר כפשוטו בלי תיקון האורות של הזוהר בכלים של יהדות תיקון.  גם הבעל תניא רוצה לעשות 

תורה ל המתנגדים לא נתנו לו ועשו לו צרות.  הרבי לא קבל את הזוהר כייחוד בין פשט וסוד רמב"ם וקבלה אב

של עם ישראל.  כל זמן הרבי אמר מעשה הוא העיקר.  צריכים פרה אדומה לפני גאולה, כי  חדשה מאתי תצא

 מלאה הארץ דעה את ה'.  

יות ביטול לרבי של עם ישראל גם כן להגיד שכל החכמים צריכים לה תורה חדשה מאתי תצאלהגיד שזוהר ה

שמעון בר יוחאי ורעיא מהימנא שבזוהר לקבל הזוהר בלי שאלות.  רבנו הזקן בתניא שואל על דברים כתוב בזוהר 

שאי אפשר לקבל את הלימודים כפשוטו למשל הזוהר אמר שבביאת משיח לא יהיה צריך ללימוד של איסור והיתר 

ב ורע ולימוד הקבלה מהעץ החיים.  הוא לא היה יוכל לקבל רק ללימוד הסוד לימוד איסור והיתר הם מעץ הדעת טו

ספר הזוהר כפשוטו.בפרק כ"ו אגרת הקודש. באור של תורה שבעל פה יש קשים לקבל ספר הזוהר גם כן שאין לנו 

תורה חדשה מאתי אפר הפרה ואין לנו הבית המקדש.  הדרך לקבל ספר הזוהר בלי תיקון רק לקבל ספר הזוהר כ

של עם ישראל.   תורה חדשה מאתי תצאשראל אבל אפילו חב"ד לא קבלו ספר הזוהר כשל עם י תצא  

בספר הזוהר כתוב הסוד של חטא העגל להבין שהחטא העגל חייב לתקן והלוחות שניות לא היו תיקון שלמה 

 לחטא העגל.  משה רבינו היה מתקן את החטא העגל בהר סיני שהוא עשה את המשכן בהר.  אבל המשכן שעשו

בפרשת ויקהל לא היה תיקון שלמה.  בלי התיקון שעשה משה רבינו בהר בפרשת תרומה ופרשת תצוה למשכן 

 שעשה בפרשת ויקהל לא יהיה שלמות. הזוהר התיקון שעשה משה רבינו בהר.

בזוהר כתוב אחרי מתן תורה היה תיקון לחטא עץ הדעת.  לעם היה התנגדות לקבל את הערב רב כחלק של עם 

הם עשו התנגדות לעשות מדינה חופשית ולבטל הייחוס של אברהם יצחק ויעקב ומשה רבינו יהיה המלך   ישראל.

המשיח.  בתורה שבעל פה המלך הוא משבט יהודה דוד המלך הוא הגואל ראשון והגואל אחרון ולא משה רבינו.  

ם עשו עגל אחד הדעה של המדינה מלכות ציוני של דוד המלך יש רק דעה אחד תורה אחד תורה שבעל פה.  ה

עגל אחד מלכות של דת אחד אפילו בתורת אמת יש שני דעות אל דעות ה'.  התורה של מלכות יהודה התורה 

שלנו ולא התורה של ירבעם בן נבט מלכות ישראל התורה של שני עגלים שני דעות.  קורח רצה התורה של שני 

פעם חרם על אור הגנוז דברי אמת שלא היה במלכות דעות ואמר כולם קדושים.  כל הספר הזוהר אמת שהיה 

יהודה חופשיות הדיבור ולא נתן לעבודת ה' בשני דעות.  במלכות תורה שבעל פה אין מקום להתגלות אור הגנוז 

הדעה של זעיר אנפין ואור הגנוז האור של ספר הזוהר נחשב סכנה לקיום מלכות יהודה.  אבל הזמן הגיע לגאולה 

חין במקום משיח אחד.  רעיא מהימנא שבזוהר הקשר בינהם.של אמת שני משי  
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ספר הזוהר ואין דבר שעומד לפני תשובה וספר הזוהר נקרא תשובה עליון.  שאלות  תורה חדשה מאתי תצאיש 

של אין פרה אדומה ואין בית המקדש היום אין כוח שכבר התגלה האמת.  הדרך החדש רק אמת. הברית החדשה 

דות מקורי עדיין חשוב אבל המקובלים יותר חשובים מתלמידי חכמים בספר הזוהר.  הזוהר ללכת רק באמת.  יה

נותן שבח לתלמידי חכמים ואפילו אומרים שיש לתלמידי חכמים נבואה באמצעות הלימוד שלהם אבל שעה אחת 

 של לימוד הזוהר בשבת שווה לשנה שלמה של לימוד הפשט.  

של הפרה אדומה הצדיק אחרי תחיית המתים נ,נח,נחמ,נחמן. עדיין יש  יש אומרים משיח בן יוסף הוא במקום

סכסוך על החשיבות של יציאת מצרים כי מלאה הארץ דעה את ה' זוהר כפשוטו יחוד ה', ולצאת משעיבוד מלכויות 

 רמב"ם כפשוטו  מלחמת בית דוד. הסכסוך הזה היה אחרי מתן תורה בחטא העגל וגם היום.

ומלכות עליוןדת של מלכות תחתון   
שמואל הנביא אמר "אל דעות ה'.  יש שני דעות מלכות תחתון מלכות סתם, ומלכות עליון פעמים נקרא זעיר אנפין 

סתם ובינה.  העיקר במלכות תחתון היחוד וזווג תחתון ותיקונו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.  העיקר בדת של 

שראל.  כתוב בזוהר שמע ישראל יחוד עליון.  ברוך שם כבוד מלכותו מלכות עליון יחוד עליון יחוד ה' יחוד שמע י

 לעולם ועד יחוד תחתון.  

היחוד תחתון למען פרו ורבו מקיימים על ידי חופה וקידושין ועל ידי חינוך ילדים בדרך תורה ומצות מהדרין מן 

ומשה רבינו רעיא מהימנא  המהדרין.  היחוד עליון היחוד שכתוב בספר הזוהר משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

באמצע.  ביחוד תחתון משיח עדיין לא הגיע מחכים כל יום שיבוא.  הזוהר מחלק את התורה תורה שבעל פה יחוד 

 תחתון מלכות, תורה שבכתב יחוד עליון זעיר אנפין. ביחוד תחתון אין האור של עתיק האור של גאולה רוחני יובל. 

ן קבלת את עול מלכות שמים בנעשה ונשמע.  לומדים בעיקר משנה,גמרא הדרך של יחוד תחתון וגם דעת תחתו

ושלחן ערוך כדי לעשות, אין המדרש העיקר אלא המעשה. גם כן ביחוד תחתון היום לומדים חסידות, ספרי אריז"ל 

 וזוהר אבל העיקר לימוד הלכה. העיקר בדת זעיר אנפין לדעת את ה' והתקשרות לה' בדרך תשובה עליון דבקות

רוח ברוח חלק אלקי ממעל ממש התקשרות להקדוש ב"ה בדרך אהבה בן ואבא. בדת של מלכות העיקר יראת 

 שמים ה' נקרא אדון עולם והתקשרות לה' בדרך עבד ומסירות נפש.  

יהדות מקורי מלכות תורה שבעל פה הדרך של מלכות תחתון.  הדרך של מלכות עליון נקרא אור הגנוז.  הדרך של 

ר הגנוז בספר הזוהר אבל לא כל אחד הולך בדרך הזוהר. הרבנים הולכים בדרך אריז"ל הקבלה של מלכות או

 מלכות תחתון ובדרך של עריות ארבע אמות של הלכה בלי קבלה.

לפי רמב"ם אין דרך אחרת מהדרך של תורה שבעל פה היום. להם שרוצים וצריכים לעלות ברוחניות לעשות יחוד 

כים אפר הפרה, בית המקדש, ומלך המשיח. אין מקום בהלכה לקבלת שני משיחין כמו ה' לפי הלכה קודם צרי

בזוהר שהם חי וקים.  בדת תחתון מלכות משה רבינו הוא היה בן מאה ועשרים ומת ועוד לא קם בתחייה. משיח 

יהדות  עוד לא הגיע שאין בית המקדש.  הלכה ברמב"ם הדרך מלכות תחתון רק ליהודים אבל שרמב"ם אומר על

 שיהדות הדת יחידי זה כנגד כל היסודות של תורת אמת וכנגד מה שאמר שמואל הנביא אל דעות ה'.  

הדרך ביהדות לדור החדש להתחיל החיים בדרך של יהדות מקורי להתחתן ולעשות משפחה.  בן ארבעים לבינה 

להצדיק האמת. בעלי  מתחילים לעלות מהמדרגה של עבד להמדרגה של בן בדרך לימוד הזוהר והתקשרות

תשובה צריכים אורות של תהו בכלים של תיקון להתחיל בדעת עליון תשובה עליון לפני תשובה תחתון. בעלי 

תשובה הם צריכים גם דעת עליון וגם דעת תחתון יחוד עליון ויחוד תחתון.  ביהדות יש רק יחוד תחתון. הצד השני 

נקרא אור הגנוז.יש בספר הזוהר אבל בתורה שבעל פה הצד השני   

הדת של מלכות יותר טוב לצעירים.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בדרך הדת של מלכות תורה שבעל פה.  הם 

היו הילדים שלהם הדור דעה שנשארו במדבר.  יהושוע מסר את התורה להזקנים שהיו מהילדים של דור המדבר.  

 הדרך של זעיר אנפין נאבדה במדבר.  

לים באורות של גאולה שם מ"ה אח"כ לעשות כלים בשם ב"ן.  מ"ה דעת עליון, ב"ן דעת יציאת מצרים מתחי

 תחתון.  ביהדות מ"ה נקרא אור הגנוז. יהדות המדרגה של ב"ן של ב"ן האור של מ"ה נסתר.  
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ביהדות לדור החדש יש יחוד עליון ויחוד תחתון אורות התהו בכלים של תיקון הרחמים שולט על דין.  היהדות 

קורי יש רק עבודת ה' באמונה פשוטה כלים ולא אורות.מ  

 אמונה ודת
 דת מתחילים באמונה.  יהדות התחילו בהר סיני בקבלת התורה.  על קבלת התורה כתוב, 

אתה הראת לדעת"  האמונה שקבלנו בהר סיני הגיע בדרך דעת.  האמונה המגיע בדרך דעת נקרא "מה".  כתוב 

ל "ונחנו מה."  הקשר של משה רבינו להקדוש ב"ה היה בדרך "מה" אמונה ודעת על משה רבינו הנביא של ישרא

ביחד.  לא רק משה רבינו כל ישראל קבלו את אמונה בדרך "אתה הראת לדעת."  הקשר לה' בדרך "אתה הראת 

לדעת" שנקרא "מה" הקשר של נבואה ורוח הקודש.  יש דרגות בנבואה.  על הנבואה של משה רבינו כתוב "פה 

 אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת."  "לא קם נביא בישראל כמשה."  

הטענה של קרח שהוא אמר "כולם קדושים" שכל הדור מדבר שנקרא דור דעה קבלו נבואה בקריעת יש סוף ובהר 

סיני בקבלת התורה.  דור המדבר נקרא דור דעה ולא נכנסו בארץ ישראל חוץ מיהושוע בן נון וכלב בן יפונה.  

דים שלהם נכנסו שלא היה בקריעת ים סוף והר סיני.  אפילו היה שלש מאות שנה בתקופת שופטים לפני היל

הקמת המלכות.  בהקמת המלכות כל עם ישראל קבלו את הדבר מלכות תורה שבעל פה המלך והסנהדרין וחוקים 

 ומשפטים של המלכות.  

עגל.  בחטא העגל משה רבינו שבר את הלוחות בין התקופה של "אתה הראת לדעת" וקבלת המלכות היה חטא ה

ראשונות ונתנו הלוחות שניות תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  עם ישראל קבלו את הלוחות שניות והדבר מלכות 

בדרך נעשה ונשמע.  הלוחות ראשונות היה נכתב באצבע אלקים האותיות חרות על הלוחות.  התורה של הלוחות 

" כולל נבואה קשר ישר בין העם והקדוש ב"ה כולם קדושים בלשון של קרח.  ראשונות היה במדרגה של "מה

הלוחות שניות עם ישראל קבלו ממשה רבינו ראש הנביאים בדרך "וידבר ה' אל משה."  משה קבל את התורה 

מסיני ומסרה ליהושוע, יהושוע לזקנים וכו'.  קבלת התורה בדרך של הלוחות שניות לא היה בדרך נבואה הקשר 

של "אתה הראת לדעת" שנקרא "מה"  אלא בקשר לדבר מלכות של משה רבינו מלכות תורה שבעל פה.  משה 

רבינו גם נתן תורה שבכתב חמשה חומשי תורה.  הקשר לנבואה בדרך דבר מלכות של הצדיק הנביא נקרא "בן".  

רבינו היה חשוב מלכות בדרך של "בן" נבואה "מה" לא היה חשוב רק הקבלה של דבר מלכות של הנביא משה 

תורה שבעל פה.  היה עדיין נבואה במחנה אבל קבלת הדבר מלכות היה יותר חשוב תלמיד חכם עדיף מנביא. ב"ן 

מספר אדם כנגד אמונה ודעת. 45כנגד בהמה הדרך של אמונה פשוטה, מ"ה מספר  52המספר   

מזקני העם ויעמד אתם סביבות האהל.   כתוב בפרשת בהעלותך,  וידבר אל העם את דברי ה' ויאסף שבעים איש

וירד ה' בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא 

יספו. וישארו שני אנשים במחנה ותנח עליהם הרוח."  משה רבינו אהב את נביאים.  הוא עשה כל עם ישראל 

בר.  אבל היה התנגדות להדרך של משה רבינו בחטא העגל והתחילו דרך חדשה של נביאים בתקופה בדור המד

התורה של הלוחות שניות תלמיד חכם עדיף מנביא. יהושוע ראה אלדד ומידד "וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד 

א קיבל הדרך ומידד מתנבאים במחנה" והתלונן אל משה רבינו.  יהושוע היה גם כן נביא אבל הוא נקרא "נער" שהו

 של "נער" קבלת דבר מלכות בלי נבואה הדרך של ב"ן ועזב הדרך של מ"ה.  

הנביא הנער יהושוע והילדים של דור המדבר נכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות ה' בדרך "ב"ן של ב"ן"  קבלת 

הבית המלכות תורה שבעל פה העיקר ותורה שבכתב לעשות את מצות שבתורה למען מלכות יהודה ולבנות 

המקדש. הדרך יהדות תלמיד חכם עדיף מנביא.  אפילו נבואה נחשבת בתורה שבעל פה סכנה למלכות.  המלכים 

דוד המלך ושלמה המלך היו בעלי רוח הקודש ונבואה.  נביא שמואל אמר "אל דעות ה'."  אומרים על שמואל 

אחד לעשות המלכות בתורת אמת אבל הנביא שהוא היה במדרגה כמשה רבינו.  הכוונה "אל דעות ה" שאין דרך 

המלכות שעשו היה בדעה אחד תלמיד חכם עדיף מנביא. הקשר לה' במלכות דוד היה בעיקר בדרך ב"ן אמונה 

פשוטה ולא בדרך מ"ה אתה הראת לדעת.  בבית המקדש השני לא היה עוד נבואה בעם ישראל.  הדרך המשיכו 

לבד.  יש רק זכרון ביהדות ליציאת מצרים חמשים פעמים כתוב עד היום "בן" בלי "מה" ארבע אמות של הלכה ב

יציאת מצרים בתורה קבלת התורה היה ביום חמשים כנגד יובל.  על ידי נבואה ואתה הראת לדעת יש יובל לבני 

 אדם אבל יובל חרות רוחני לבני אדם פחות חשוב במלכות תורה שבעל פה מעבודה לאדון עולם.
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"כי מלאה הארץ דעת את ה'."  לעתיד יתגדל בעולם "דעת" נבואה לכל בני אדם. אבל זה הנביאים דברו על העתיד 

לא הדרך של יהדות מקורי. הדרך של יהדות הדרך של עבד לאדון עולם.  הספר תורה ופירושו בתורה שבעל פה 

ורה הדרך של יהדות.  רק בדור האחרון התגלה ספר הזוהר שהתחיל דרך חדשה ביהדות בשני דעות.  בת

שבכתב יש שני דעות אבל אחרי חטא העגל קבלו עם ישראל התורה בדעה אחד "בן."  יש הדעה של "מה" ויש 

הדעה של "בן".  הדרך של :מה" אמונה ודעת.  הדרך של "בן" דת ואמונה פשוטה.  הדרך של הזוהר היחוד של 

עשיה, יצירה, ובריאה והשלשה  "מה ו"בן" שנקרא ס"ג.  השלשה מדרגות בן, מה, וס"ג כנגד השלשה עולמות

 שמות אדנ"י עשיה, אקיק יצירה, אלקים בריאה.  בעולם אצילות יש שם יקוק עשר ספירות.  

ביהדות מקורי עדיין מעשה והלכה הוא העיקר.  הגאולה ביהדות מקורי לצאת משעיבוד מלכויות לבנות הבית 

חוד דת ואמונה פשוטה.  בזכות ספר הזוהר יפקון המקדש לחזור המלכות ליושנה.  הדרך של יהדות מקורי ב"ן ל

ביה מגלותא ברחמים.  אבל הגאולה של הזוהר אחרת לעלות למדרגה של ס"ג ובית המקדש ירד מן השמים בלי 

 מלחמות גשמיות.  

בזוהר בפרשה ויקרא כתוב על הפסוק, "כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את 

בזוהר כתוב "מכם" נותנים מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן אבל לאפוקי למעט "אדם."  הכוונה על אדם קרבנכם."  

הראשון שהקריב ביום ראשון קרבן מיוחד.  בזוהר יש שני מדרגות של עובדי ה' שהם עבדים שנותנים מן הבהמה, 

קורי לא עושים מקום לשני ונשמות במדרגה גבוה יותר במדרגה של "מה" מספר אדם.  תורה שבעל פה יהדות מ

דעות במלכות קורבן ועבודה מיוחדת ל"אדם."  יהדות מיוסד על ספר הזוהר יש שני דעות "מה" ו"בן" יש מקום 

להגדיל נביאים בישראל. אבל להגדיל נביאים צריכים קודם "מה חדש."  הנביא "מה חדש" בתורה שבעל פה נקרא 

ה של ס"ג רק על ידי שמקבלים נביאים מדתיים מהאומות העולם.  נביא שקר.  בזה רואים שכדי להגיע להמדרג

בהאומות העולם יש מקום לנבואה "מה חדש" אבל לא ביהדות מקורי. אפילו הזוהר ביהדות מקורי לא יוכל לקבל 

 הזוהר "מה חדש."  איפה משיח בן יוסף? איפה משיח בן דוד?  

רגה של "בן".  יש הבדל בין אמונה ודעת ודת ואמונה אפילו דת של האומות העולם שהתחילו ב"מה חדש" במד

פשוטה.  דת ואמונה פשוטה מקבלים מדבר מלכות של הנביא כמו שעם ישראל קבלו דבר מלכות של משה רבינו 

תורה שבעל פה.  הנביא המדרגה של "מה חדש אבל תלמידיו המדרגה של "בן." דת בהמדרגה של "בן" המדרגה 

ה. גם כן ביהדות בכל דור יש יחידי סגולה שיש להם קשר לה' של "אתה הארת לדעת" של "מה" רק ליחידי סגול

.  תורה חדשה מאתי תצאאבל הם לא יכולים לעשות ביהדות "בן" חדש דת חדשה וגם כן קשה להם לפרסם לעם 

הרבי מחב"ד אמר באחד מהשיחות הכוונה שלו שלא לעשות "מה" חדש ו"בן" חדש.  משיח בן דוד בזוהר הוא 

 נשארת מ"רחל" אבלות ציון אפילו שהוא חי וקים כדוד המלך אביו.  

משה רבינו היה בדורו מ"ה חדש ביציאת מצרים.  מ"ה חדש נקרא משיח בן יוסף.  אחרי חטא העגל הוא ירד 

ל עבד ה' שהוא נקרא עבד ה' בסוף חייו בסוף פרשת זאת הברכה הנפלא שבעבדים של ה' בכל ששת לדרגה ש

אלפים שנה לעולם הזה.  התורה נקראת בשם תורת משה והדת יהודי דת משה וישראל.  יהדות בא מהר סיני 

ש נביא חדש.  נביאי "מה" חדש של משה רבינו משיח בן יוסף.  גם כן כל דת מיוסד של התורה התחילו ב "מה" חד

ישראל לא עשו "מה" חדש ולא "בן" חדש. בהתורה של עם ישראל כתוב שלא לשנות הדרך "בן של בן" של משה 

 רבינו משה קיבל התורה מסיני ומסרה ליהושוע שנקרא נער. ב"ן של ב"ן יש גלות של מ"ה המ"ה נסתר האור גנוז.

של תורה שבעל פה התורה של מלכות ישראל בזמן הבית  הנביאים של האומות העולם נחשבים נביאי שקר באור

המקדש.  במלכות ישראל בזמן הבית המקדש לא נתנו לנכנס "מה" חדש.  אפילו רמב"ם אומר יהדות הדת יחידי 

של הקדוש ב"ה.  הרבי מחב"ד מלך המשיח לא היה מודה לדת אחרת בעולם בדרך של רמב"ם אבל הוא לא היה 

ה בעד פרסום של שבע מצות בני נוח. אבל יהודים שצריכים התעוררות של "מה" אתה כנגד האומות העולם והי

הראת לדעת" להגיע לאמונה פשוטה בהתורה ובמשה רבינו הנביא אמת יש להם קשים שביהדות יש התנגדות 

לפרסומים של "מה" חדש והם נקראים מפורסמי שקר, משיח שקר, וכל עוד שמות של התנגדות.  לבעל שם טוב 

היה נשמה גבוה ומצא התנגדות חזקה להדרך שלו שנקרא חסידות.  חסידות התחילו ב"מה" חדש מיוסד על 

הזוהר הקדוש הספר שמביא שני דעות רוחניים וגם שכתוב בזוהר החרם על אור הגנוז היה לאלף שנה.  רוב 

דש שאסור להתגלה בתורה החסידים היום לא לומדים ספר הזוהר כמו פעם.  אין שאלה ספר הזוהר מביא "מה" ח

בעל פה.  הדרך של קבלה של אריז"ל פחות בעיה וקל יותר לקבל באור של יהדות מקורי.  עם ישראל שהולכים 

ביהדות מקורי אין ברירה מלהיות מתנגד לספר הזוהר וחסידות של חב"ד המשיחיסטים. אבל כתוב בזוהר יש 
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וצריכים לתת לו כבוד.  אלו הנשמות של בעל שם טוב, נשמה במדרגה של אדם שמותר לו קרבן אחרת מכל העם 

רבי נחמן מברסלב, והרבי מחב"ד מלך המשיח חי וקים.  אין רשות ל"מה" חדש בתורה שבעל פה ומחכים למשיח 

 כל יום לצאת משעיבוד מלכויות  בדרך "ב"ן באמונה פשוטה.  

ת והם עובדים לפתוח אמונה בה' בעולם צריכים להבין שיש יחידי סגולה המקבלים "מה חדש" אתה הראת לדע

הזה ולאו דוקא אמונה בתורה שבעל פה ויהדות מקורי אלא ביהדות של תורה שבכתב והזוהר הקדוש התורה 

שקבלנו במדבר במקום הפקר.  התורה הזה והנביא הזה נחשב כפרה אדומה שהיה שחיטה חוץ משלש מחנות 

שניהם חיים לנצח בבחינת משיח בן יוסף הפרה אדומה רוחני התורה של בלע המות לנצח. יש שני צדיקי אמת 

להצלת הנפש ממרה שחורה ומות רוחני אחד הוא קשור לתורה שבכתב ולאדם הראשון בגן עדן והעץ החיים, 

ואחד קשור להעץ הדעת טוב ורע ותורה שבעל פה.  קבלת השני משיחין שבזוהר כפרה לחטא העגל.  אבל בתורה 

בן יוסף ומשיח בן דוד עוד לא הגיע.  כתוב בזוהר משיח בן יוסף היה ירבעם בן נבט.  כתוב על שבעל פה אין משיח 

ירבעם בן נבט שהוא החטיא את הרבים וגרם אבדת העשר שבטים. אח"כ באו המשיח בן יוסף של האומות העולם 

לא למען קיום המלכות  בזמן בית המקדש שני ולא קבלו אותו ושלחו אותו לדין מות. התכלית של משיח בן יוסף

יהודה.  היה סכסוך בין יהודה יוסף האחים  זרקו אותו לבור.  יהודה והאחים היו הרוב.  יוסף היה היחיד.  גם כן 

 משיח בן יוסף מביא "מה חדש" במלכות המקורי הישן אסור בתורה בעל פה.  

העולמות אסור לעם ישראל ומלכות  אפילו הנביאים אמרו על כי מלאה הארץ דעה את ה' תכלית אמתי של בריאת

תורה שבעל פה להשתתף.  על זה כתוב בפתח אליהו תיקוני זוהר.  יש לעשות שם ה' בעולם הזה יוד הא ואו 

השלשה אותיות הנקראים טל והא אחרונה לא מהם נפרדת עם ישראל נפרדת מהאומות העולם והשקפה של 

עתיד.  תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא משיח בן יוסף טל תחייה.  לעם ישראל טל תחייה ל

בעולם הבא. שאין מנוחה אין מיתה ואין תחייה עד לעתיד.  משיח בן יוסף קשור לטל תחייה ומשיח בן דוד קשור 

לעבודת ה' במסירות נפש בבחינת עבד שאין בזה מנוחה וסוף.  אפילו השבת מנוחה שלנו עדיין אינו בשלמות 

שבוע לששת ימים תעבוד.  משיח בן יוסף השני משיחין נותן מנוחת שבת ליום שכולו שבת.  מקבלים וחוזרים כל 

את השני משיחין יוצאים מששת ימי חול וששת שנים של עבודת עבד לחופשי חינם ושבת להיות בני השכינה 

 כמבואר בזוהר הקדוש על פרשת משפטים.

ל משיח בדרך הזוהר לחבר הפכים בעבודה של אתה הראת כתוב בתורה זה כנגד זה ברא אלקים.  העבודה ש

לדעת כי ה' הוא אלקים ה' בלשון יחיד אלקים בלשון רבים.  בזה הוא צריך לעמוד לפני המתנגדים של מלכות 

תורה שבעל פה שיש רק דעה אחד לצאת משעיבוד מלכויות.  לא רק ביהדות כל דת כמו יהדות הבחינה של ב"ן 

בד. אולי יהדות יותר קשה עם ישראל נקראים עם קשה עורף.  עבד ובן, נקבה וזכר, אחד של מ"ה בדעה אחד בל

 ויחיד, נעשה ונשמע, אריך ועתיק הם שני הפכים בעבודת ה' שמתחברים בספר הזוהר הקדוש.  

שעם ישראל יקבלו את הזוהר כאמר ירמיהו בפרק ל'א, הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית 

יפקון ביה מגלותה ברחמים בב"א. לפני זה הכל פלפול ואין גאולה.  תורה חדשה מאתי תצאהודה י  

 קבלה של דת יהדות, קבלה של אמונה
הקבלה של אריז"ל ליהודים בלבד כמו מצוה שבת גוי השומר שבת חייב מיתה.  אין בהקבלה של אריז"ל היחוד 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האריז"ל הוא מודה שיש שני עליון.  קבלה של אריז"ל הקבלה של היחוד תחתון 

דעות דעת עליון ודעת תחתון שני יחודים יחוד עליון יחוד אבא ואמא ויחוד תחתון ז"א ומלכות אבל הוא לא מתעסק 

 ביחוד עליון רק ביחוד תחתון.  גם כן יהדות מלכות תורה שבעל פה לא מתעסקים ביחוד עליון רק יחוד תחתון.

היחוד תחתון נקרא רחל.  היחוד עליון נקרא לאה וגם אדם וחוה.  רחל היא העקרת הבית של עם ישראל.  על רחל 

כתוב בספר ירמיהו, "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי 

תחתונה רחל לא מקפידה  על אמת כמו אננו."  הזוהר מפרש את הפסוק רחל נפרדת מבעלה כי אננו.  האמא 

האמא עליונה.  חשוב לה רק הבנים שלה עם ישראל ולא כל בני אדם.  הקבלה של אריז"ל מפרש את הרשות 

בתורת אמת לעשות בדרך תורה שבעל פה אפילו בתורה שבעל פה אין מקום ליחוד עליון אדם וחוה בגן עדן.  

ות שניות לוחות של יחוד תחתון והתורה של יחוד תחתון. ברשות הזה משה רבינו נתן לעם ישראל הלוח  

בזוהר הקבלה של אמונה וגם הקבלה של דת תחתון.  בזוהר יש יחוד שלמה של שמע ישראל וברוך שם כבוד ה' 

ושמו שאין בהקבלה של אריז"ל ולא הדרך מלכות תורה שבעל פה.  הזוהר מחבר עליון ותחתון תשובה עליון 
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ד עליון ותחתון.  גם כן בזוהר יש יחוד שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  אבל הזוהר ותשובה תחתון, יחו

לא מיוחד לעם ישראל בלבד כמו ספרי אריז"ל.  גם האומות העולם יש להם יחוד עליון המקיפים של אמונה ומשיח 

יש גם כן דת בעולם של מלכות   בן יוסף.  יש דת בעולם של משיח בן יוסף.  יש דת בעולם של גאולה שער חמשים.

ישמעאל מלכות תחתון בדרך של יהדות. דת ישמעאל מקבלים את משיח בן יוסף ולא משיח בן דוד.  הם מקבלים 

את משה רבינו ותורת משה אבל אומרים התורה השתנתה.  יהדות עם קשה עורף לא מכירים מ"ה חדש של 

הדות הדת יחידי.  משיח בן יוסף ולא מ"ה חדש של מלכות.  ברמב"ם י  

בקשר להאומות העולם הקבלה של אריז"ל סגור לגמרי להם אין להם טוב כלל אפילו האומות העולם נקראים מות.  

בזוהר בפרשת סבא משפטים כתוב הצדיקים של אומות העולם הם יותר חשובים מהרשעים של בני ישראל.  כתוב 

ן כבוד לישמעאל שיש לו מילה אבל כתוב הזכות של יש לאומות העולם תפיסה בשם אלקים.  גם הזוהר נות

ישמעאל על ארץ ישראל בזכות המילה יגמרו כמו היום. אין משיח בן יוסף בהקבלה של אריז"ל.  אולי הוא היה 

נפטר ולא נחשב היום.  יש רק חשיבות בספרי אריז"ל למשיח בן דוד משיח אחד מחכים כל יום שיבוא.  בספרי 

ל עתיק יציאת מצרים אורות של מ"ה רק אורות של ב"ן ומ"ה של ב"ן בנץ חמה ובזמנים אריז"ל אין גאולה ש

מיוחדים כמו שבועות, מנחה של שבת, שמיני עצרת.  יש בספרי אריז"ל כוונות על הגאולה של מ"ה אבל אין גאולה 

שלשה שמות אדנ"י,  של עתיק שער חמשים יובל רוחני.  בזוהר יש נפש שלמה ולא באריז"ל.  בזוהר יש שילוב של

אקיק, אלקים לא רק בכוונות המצות בפועל ממש על הנפש אלקי בעולם הזה. הקבלה של אריז"ל במלכות הקבלה 

 של הזוהר בזעיר אנפין שיש יותר רחמים. 

כתוב בזכות הזוהר יפקון ביה מגלותה ברחמים.   הדרך לימוד הקבלה של אריז"ל גם מביא את הגאולה אבל רק 

ות משיח בן דוד.  בזוהר השני משיחין נמצאים רק צריכים לקבל אותם ורעיא מהימנא ביחד כולם חיים אחרי התגל

 לנצח.  

חשוב לימוד קבלה של אריז"ל וגם לימוד הזוהר.  הדרך של יהדות לא משתנה אבל היום יש מקיפים של אמונה 

ך חסידות בעיקר חב"ד וברסלב.שלא היה פעם ושמחה בגאולה שלא היה פעם. השמחה מגיעה לעם ישראל בדר  

 התחייבות של יהודי
התחחייבות של יהודי לא כמו התחייבות של לא יהודי.  אדם הנולד יהודי שהוא מיוחוס לבני אברהם יצחק יעקב 

הם עם שהיה במצרים תחת שעיבוד לפרעה וה' הוציא אותם מארץ מצרים על ידי הנביא משה רבינו כמו שכתוב 

חומשי תורה.  היהודים עשו ברית לקבל את התורה הקדושה בהר סיני לפני שהם נכנסו  בספר שמות של החמשה

בארץ ישראל לעשות מלכות יהודה המלכות של דוד המלך ושלמה המלך.  בארץ ישראל עם ישראל שמרו את 

 התורה הקדושה.  לא היה להם בחירה החוקים ומשפטים של הממשלה יהודה היה חוקים ומשפטים של התורה. 

היום דת יהודי יהדות הדרך של מלכות תורה שבעל פה הדרך שהיה בזמן הבית המקדש.  עם ישראל מתפללים 

שלשה פעמים כל יום מקבץ נדחי עמו ישראל ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים. יהודי יש התחייבות לעם שלו 

מסיני ואמר יש לשמוע לדברי חכמים עם יהודי לקיים את עם ישראל ולשמוע לדברי חכמים. משה קיבל את התורה 

 שהם עושים סייג בתורה למען קיום עם ישראל בכל הדורות.

לא כל אחד נולד בבית חרדי השומרים את התורה מהדרין מן המהדרין.  נכנסו בעולם ובעם ישראל השפעות של 

חילונים היום.  יש יהודים האומות העולם.  יהודים המתבוללים בכל דור.  יש יהודים שיוצאים היהדות לגמרי והם 

שומרים את התורה לא מהדרין.  אחרי החורבן בית המקדש חיים תחת שעיבוד מלכויות אין הכוח של ארבע 

מיתות בית דין של פעם יהודים יש בחירה שלא היה להם בזמן הבית המקדש.  שמירת התורה וקיום עם ישראל 

ים גדולי תורה. העיקר קיום של עם ישראל על ידי השידק בין בדרך חינוך ילדים ודרך תלמידי חכמים רבנים ופוסק

 משפחות המיוחסים.  

יהודי בדרך כלל אפילו שהוא לא חרדי מרגש התחייבות לעם שלו עם יהודי.  אפילו שהוא גר בין הגוים כל זמן 

חוס יהודי שהוא מכיר השרש שלו בהתורה הקדושה יש לו מצפון שהוא יהודי ויש לו התחייבות לשמור על היי

הברית שיש לו.  בגיל שמונה ימים בנים עושים ברית מילה.  ברית מילה אחד מהאותות שהוא יהודי.  לעשות 

ברית מילה אין לתינוק בחירה.  יש משפחות מסורתי היום שעושים ברית מילה ביום שמיני כמנהג והלכה.  אבל 

, דתיים סתם, מסורתיים, וחילונים.  יש התבוללות.  רואים למעשה לא כל יהודים הם חרדים.  יש בעם יהודי חרדים

אפילו בין החרדים יש מדרגות של צדיקים, ובינונים, בעלי בתים, ורבנים.  החילוק בין חרדי ולא חרדי לא רק שאחד 
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הוא מהדרין. השרש של חילוקי דעות בישראל קשור למשה שאמר שמואל הנביא אל דעות ה'.  יש שני דעות 

דעה של תורה שבעל פה וגם הדעה שנקרא בתורה שבעל פה אור הגנוז.רוחניים אחד ה  

עם ישראל קבלו את התורה ובתורה כתוב בחוקותיהם לא תלכו.  יש מצוה בתורה ליהודי להתרחק מהדרכים של 

גוים.  אפילו יש מצוה לשנאות את הרשעים כמו שאמר דוד המלך "תכלית שנאה שנאתים."  החומרה הזה 

י חכמים ולא כל אחד יש אפשרות לקיים את זה.  יהודים ילדים של יהודים שכבר התבוללו לא מקיימים תלמיד

רוצים לשנאות את הרשעים ולא הגוים.  רוב הגוים לפי תורה שבעל פה הם עובדי עבודה זרה.  הלכות האלו 

סידי חב"ד מרחיקים את יהודים שכבר התבוללו לקבל את הדרך של תורה שבעל פה נעשה ונשמע.  אפילו ח

המקרבים יהודים לחזור בתשובה בהספר העיקרי שלהם ספר התניא כתוב שאין להאומות העולם טוב והם נחשבו 

למות.  יהודים רוצים קשר ליהדות אבל לא מסכימים לקבל כל הדרישות שיש ביהדות.  יש שאומרים אין ליהודי 

יהודים להניח תפילין שכל יהודי רוצה להיות  בחירה. אפילו הרבי בעצמו באחד מהשיחות שלו אמר מותר לכפות

יהודי כמו שמותר לכפות אדם לתת גט לאשתו.  הרבי הוא לא יוכל לשנות את התורה. התורה לא משתנה.  האבא 

של חזקיהו המלך היה רשע וחזקיהו לא היה מקפיד על כבודו והיה מגרר את עצמות שלו ברחוב בדרך לקבורה.  

של צדיקים שומרים דבר ה' זו הלכה.זה הדרך של מהדרין דרך   

יש מצות בתורה שמאד קשה לקיים.  החכמים עשה איסור פלגש אסרו הארוסות שהיה מותר בזמן שופטים.  בזמן 

שופטים היה מלחמה בישראל על פלגש בגבעה למען קיום היתר פלגש.  גם כן המלכות שנכנסו בארץ.ישראל 

הגיע לה' על ידי הבית המקדש.  היום חרדים לובשים בדרך כלל לבן אסרו את מזבחות החוץ והיה רק דרך אחד ל

ושחור יש רק דרך אחד בלבוש אין קריאטיביים יצרנות ביהדות חרדי.  היום יש כל מיני סוגים של מוסיקה חסידי 

תונת שלא היה פעם ביהדות.  לפי שלחן ערוך רק הניגונים פיוטים מוכשרת בהלכה מותר.  יעקב אבינו נתן ליוסף כ

 פסים.  האחים שלו לבשו שחור לבן.  נראה שיש מקום להיות אחד אחרת מהשני אבל לא בהלכה.

יש רשות בתורה להתבוללות ולא להיות רשע כופר בה'.  בהלכה יש רק דרך אחד ודעה אחד ליהודים.  אבל 

ק דעה אחד והיה בתורה אמת יש שני דעות כמו שאמר שמואל הנביא אל דעות ה'.  בזמן הבית המקדש היה ר

חרם על הדעה שני.  הדעה השני זה גם קדוש אבל לא טוב לקיים מלכות יהודה ובזה מלכות יהודה יש חרם על 

אור רוחני שנקרא אור הגנוז.  באור הגנוז יש שני דעות ולא רק דעה אחד כמו בהלכה.  אחרי שלמה בנה את 

ם בן נבט.  כתוב על ירבעם בן נבט שהוא החטיא את הבית המקדש מלכות יהודה היה מחולק בשתיים על ידי ירבע

הרבים.  ירבעם בן נבט עשה מלכות ישראל בשומרון.  מלכות ישראל בשומרון היה קיים מאתים שנה.  העשרה 

שבטים שהיה במלכות של ירבעם נאבדו ומלכות שומרון כבשו על ידי סנחריב.  ירבעם בן נבט עשה מלכות על ידי 

ואחד בבית אל.  אומרים שהוא עשה שני עגלים של עבודה זרה.  ירבעם בן נבט היה חכם שני עגלים אחד בדן 

גדול אפילו נביא ולא היה עובד עבודה זרה כמו שאומרים ומלכות שומרון לא היה עובד עבודה זרה כמו שאומרים.  

חשב עבודה הם השתחוו לבעל שהיה נחשב עבודה זרה בהלכה תורה שבעל פה אבל בתורה שבכתב לא היה נ

זרה. השני עגלים היה סגנון לשני דעות רוחניים היסוד של מלכות שומרון.  במלכות יהודה ועם ישראל במדבר עשו 

הערב רב עגל אחד וביקש ממשה רבינו לעשות מלכות בדעה אחד כמו מלכות יהודה.  עם ישראל נקרא עם קשה 

אד קשות למען המלכות.  אולי הדרך רוחני של עורף שהם מקיימים במסירות נפש התורה בדעה אחד ההלכות מ

שני דעות יש יותר שמחה אבל למען מלכות יהודי וקיום עם ישראל חיים במסירות נפש אולי יותר קשים מהחיים 

של הגוים.  הלכה תורה שבעל פה פעמים קשה אבל רק בדרך הזה עושים מלכות יהודי מלכות נפרדת מהאומות 

ו, העשרת השבטים נאבדו והתבוללו.  העולם.  מלכות שומרון נאבד  

הסיבה שגרמה ליהודה לחלק בשתיים ויהודים מחונך בתורת משה לקבל הדך של ירבעם בן נבט גם נמצא היום.  

יהודים רוצים חרות ובהדרך של תורה שבעל פה אין חרות.  עם ישראל קבלו חרות ביציאת מצרים.  חמשים 

הגדולה לבן אדם לצאת משעיבוד רוחני לקבל את האור של ה' האור  פעמים כתוב יציאת מצרים בתורה. השמחה

של חמשים שערי בינה.  בחג השבועות מקבלים את התורה מחדש ביום חמשים לספירת העומר.  בהר סיני הם 

קבלו את התורה בדרך של "אתה הראת לדעת."  היום אנחנו מקבלים התורה שבדרך של שמע ישראל.  אין דומה 

.  ביהדות אין מקום לקבלת התורה בראיה כמו הדרך של הזוהר שכתוב תא חזי.  בתלמוד כתוב תא שמיעה לראיה

 שמע. 

יהודים רוצים הדרך שנותנת אפשרות לקבל את התורה בדרך "אתה הראת לדעת."  יהודים שנולדו במשפחות 

הראת לדעת" הם חרדי מקבלים את התורה באמונה פשוטה מילדות.  כדי לקבל את התורה בדרך של "אתה 
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צריכים לצאת מיהדות לגור במלכות ישראל בשומרון של ירבעם בן נבט שיש שני עגלים שני דעות רוחניים אחד 

"אתה הראת לדעת."  ירבעם בן נבט בספר הזוהר נקרא משיח בן יוסף. ביהדות יש רק דעה אחד ומשיח אחד 

הזמן של הגאולה עוד לא הגיע.  אבל הדעה של למען המלכות שעוד לא הגיע.  בכל דור אומרים יש משיח אבל 

משיח בן יוסף ירבעם בן נבט נחשב ביהדות עבודה זרה.  התכלית של העולם שכתוב בישעיה, כי מלאה הארץ 

דעה את ה' היום נחשב לעבודה זרה לפני שיש הבית המקדש ופרה אדומה.  היום ביהדות חרדי יש תכלית אחד 

רק דעה אחד דת אחד בעולם בהלכה יהדות."לצאת משעיבוד מלכויות".  יש   

יש רק יהדות בדעה אחד.  יהודי הנולד יהודי חיים בעולם יש התחייבות ליהודים לשמור על הייחוס שלו לחתן 

הילדים שלו ליהודים.  אבל יש דעה שני גם החשיבות של מלאה הארץ דעה את ה' הדעה של משיח בן יוסף.  אבל 

ה' בסוף התבוללו עם ישראל כמו מלכות של ירבעם בן נבט שהחטיא את הרבים.  בדעה של מלאה הארץ דעה את 

יהודים הנולדו במשפחות חרדי יודעים רק הדרך של מהדרין ודרך אחרת נקרא עבודה זרה.  יהודים נולדו 

 במשפחות לא חרדי כבר יודעים שיש שני דעות שני משיחין משיח בן דוד שעוד לא הגיע ומשיח בן יוסף המשיח

של האומות העולם.  יש תכלית של כי מלאה ארץ דעה את ה' להם ולא רק התכלית של לצאת משעיבוד מלכויות 

לחיות חיים יהודי מהדרין מן המהדרין.  כבר יש בעם ישראל הזוהר הקדוש והדרך של תא חזי לא רק הדרך של 

ה ולסגור את הקופסה שפתח בדור תא שמע.  החרם על אור הגנוז עדיין נמצא התורה לא השתנה.  לחזור בחזר

אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה ספר הזוהר הקדוש וללכת לכתחילה אריבער בדרך של הבעל שם טוב הדרך של 

שני דעות?  יש בתי מדרשות שלא מכנסים ספר הזוהר וגם לא ספרי קבלה.  יש בתי מדרשות שלומדים רק אריז"ל 

 שלא נמצא משיח בן יוסף. 

תחייבות לשמור על השני דעות יהודי אפילו בתורה שבעל פה יש דעה אחד.         יש יהודים ה  

 כמים פנים לפנים כן לב אדם
הרבי מלך המשיח מביא את הפסוק מהזוהר וגם מספר התניא  "כמים פנים לפנים כן בני אדם" בקשר לשמחה של 

.   יותר חשוב ביהדות היה מסיבת יום הולדת.  יום הולדת לא היה נחשב כשמחה ביהדות עד הדור האחרון

 האזכרות שעושים בכל בתי כנסיות אחרי תפלה. יארצייט  קשור לסוף החיים ושמחת יום הולדת בתחילת החיים.

שמחת יום הולדת בקשר לפסוק כמים פנים לפנים כן בני אדם.  הפסוק הזה לא רק פסוק יש בזה חשיבות כללי 

צייט מיוחד לעם ישראל בלבד.  יום הולדת ויארצייט הם שני תורות תורת של ותורה כללי לבני אדם.  הענין של יאר

העץ החיים ותורה של העץ הדעת.  אחרי שאדם אכל מהעץ הדעת הם הורידו מגן עדן שלא היה מיתה לעולם של 

ידי  העץ הדעת טוב ורע שיש מיתה.  ירידה לצורך עליה שעל ידי זה פרו ורבו התחילו לעשות דירה בתחתונים על

בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  אבל לפני הדור האחרון לא היה מכיר השמחה של יום הולדת כמו היום 

 אחרי התגלה הזוהר הקדוש.  

בזוהר הקדוש כתוב שיש שני תורות תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  תורה שבעל פה התורה של העץ הדעת 

בתורה שבכתב יש אפשרות להגיד שאין מיתה יש רק חיים וכל   ותורה שבכתב התורה של העץ החיים בגן עדן.

הצרות שעוברים בני אדם בחיים יש בזה תכלית ושכר בעולם הבא.  בתורה שבכתב יש להכיר שיש שמחה בחיים.  

בתורה שבעל פה אומרים הפסוק בספר איוב, אדם לעמל יולד.  יש שמחה של כמים פנים לפנים כן בני אדם לכל 

תורה שבכתב אבל בתורה שבעל פה כתוב "משפטים בל ידעום"  תורה שבעל פה מיוחד ליהודים ולמען בני אדם ב

קיום מלכות יהודה.  אפילו שיש ענין של כמים פנים לפנים כן לב אדם יש בהשקפה הזה סכנה לקיים מלכות 

הודים.  השמחה של יהודה.  בתורה שבעל פה יהודים לא יכולים לחשוב על בני אדם בדרך שהם חושבים על י

כמים פנים לפנים שייך לכל בני אדם הקשר בין אדם עליון ואדם התחתון ויום הולדת לא חשוב בתורה שבעל פה.  

 בתורה שבעל פה חשוב מסירות נפש למלכות יהודה ולא שמחה שקשורה לכל בני אדם.  

התורה של יהודים אחרת מהתורה פרעה ידע משם אלקים אבל הוא לא ידע משם יקוק.  פרעה עשה יום הולדת.  

של האומות.  גם כתוב בספר הזוהר סבא דמשפטים הצדיקים של האומות העולם מכירים שם אלקים והצדיק של 

האומות העולם גדול מעם הארץ של ישראל.  בזוהר יש חשיבות לשם אלקים לא רק לשם יקוק או שם אדנ"י.  עם 

נקרא בשם אדנ"י מתפללים לאדון העולם. יום הולדת קשור לשם ישראל הולכים בתורה של מלכות יהודה יקוק 

אלקים אפילו פרעה היה מכיר שם אלקים.  שם אלקים גמטריא הטבע אלקים בטבע של כל בני אדם בדרך של 

כמים פנים אל פנים כן בני אדם. במלכות תורה שבעל פה ה' נמצא רחוק אבינו שבשמים, אור אין סוף נפרדת מכל 
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ו הספירות.  בשם אלקים אפשר לחשוב על אור אין סוף קשור לטבע קשור להספירות וצדיקים, וכל הבריאה אפיל

 בני אדם בדרך כמים פנים אל פנים כן לב האדם.

במעשה בהדרך מלכות תורה שבעל פה לא כל זמן יש שמחה כמו התורה של שם אלקים. יש מצות קשה לקיים 

פעמים הקיים של המצוה יוצאים מטבע של בן אדם והוא יוכל להיות   אבל יש התחייבות של יהודים לקיים במצות.

עובר המצוה.  משה רבינו קרא לעם ישראל עם קשה עורף שהם יכולים לקיים אפילו מצות קשה להם לעשות.  

התורה נתנה כפה עליו הר כגיגית בלי לתת בחירה.  יהודים צריכים לסבול אין להם רשות להגיד לא רוצה לעשות 

לי.  אפילו כתוב ה' לא בא בטרוניא עמו שיש אפשרות לקיים המצות.  התורה מחייב מסירות נפש ולא מחייב  קשה

 השמחה של כמים פנים אל פנים כן בני אדם. 

רק בדור האחרון בעיקר על ידי ספר הזוהר פתחו שני תורות בתורה של כמים פנים אל פנים כן בני אדם.  תורה 

ודה רק לעם ישראל.  המשיח שיבוא למען מלכות יהודה רק למען עם ישראל.  אבל שבעל פה התורה מלכות יה

בזוהר שפתח הענין והתורה של כמים פנים לפנים כן בני אדם גם פתח הדרך של שני תורות ושני משיחין.  יום 

ר למשיח הולדת בא מהתורה של כמים פנים אל פנים קשור למשיח בן יוסף, והמשיח לצאת משעיבוד מלכויות קשו

 בן דוד מחכים כל יום שיבוא.  

יש תורה של שם אלקים לבני אדם ויש תורה של יקוק שנקרא בשם אדנ"י למלכות יהודה.  אפילו שכתוב התורה 

של מלכות בשם יקוק שהתגלה למשה רבינו בפרשת וארא אחרי החטא העגל הורידו את אור רוחני מזעיר אנפין 

ם אחד שנקרא בשם אדנ"י.  הי"ג מידות הרחמים בפרשת שלח יש רק יקוק יקוק יקוק פעמים למלכות יקוק פע

 פעם אחד.  

לעם ישראל יש הזכות לקבל את התורה חייבים מסירות נפש לא רק שמחה.  אבל התגלה הזוהר שיש שני תורות 

לא התורה של העץ החיים והתורה של העץ הדעת.  יש התורה של כמים פנים לפנים כן בני אדם, והתורה ש

תורה חדשה מאתי מסתכלים על עצמו כלל רק על העול מלכות שמים.  יש תלמידי חכמים שעדיין לא רוצים לקבל 

כולל שני תורות כמו שכתוב בזוהר והולכים רק במלכות תורה שבעל פה.  הרבי מחב"ד מלך המשיח עשה  תצא

ם כן בני אדם.   השורש מהזוהר שמחה של יום הולדת ואמר השמחה של יום הולדת קשור לכמים פנים אל פני

 שיש חשיבות היום לשמחה כמים פנים לפנים שלא היה בדור הקודם.

 למען מלכות יהודה
עם ישראל נכנסו בארץ להקים מלכות יהודה בדרך תורת משה.  יהושוע קיבל את התורה ממשה רבינו ומסרה 

לזקנים, ולנביאים, הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. דוד המלך גמר את כיבוש של ארץ ישראל ושלמה המלך בנה 

אחרי החורבן בית המקדש את הבית המקדש בירושלים.  תורת משה אמר לעם ישראל שלא לשנות את התורה.  

עם ישראל הלכו בגלות הספר תורה בידם.  החכמים בכל דור שומרים על התורה.  אנשי כנסת הגדולה עשו 

תפלות בשמונה עשרי למען חזרת המלכות ליושנה "את צמח דוד עבדך," "מקבץ נדחי עמו ישראל" בונה ירושלים, 

 המחזיר שכינתו לציון. 

שבכתב למען הקיים של מלכות יהודה.  כל יהודי במלכות תורה שבעל פה חייב מלכות תורה בעל פה ותורה 

למסור נפשו למען מלכות יהודה.  החיים של יהודי בדרך התורה למען מלכות יהודה. מתפללים למשיח למען 

שה מלכות יהודה. ליהודי אין לו זכויות בני אדם נפרדת ממלכות יהודה.  כתוב במסכת כתובות דף פו, במצות ע

כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו. ליהודי אין חיים פרטיים 

 החיים של יהודי במלכות תורה שבעל פה כדי לעשות את תורה ומצות הקיים מלכות יהודה.

הם עבדו למען המלכות  אנחנו עבדים לה' אדון עולם וגם למלכות יהודה.  בזמן הבית המקדש שהיה מלך בישראל

יהודה והמלך של ישראל.  התורה מלכות תורה שבעל פה החוקים ומשפטים של מלכות יהודה.  העובר על הלכות 

 התורה מקבל עונשים.  היום שאין ארבע מיתות בית דין העונשים הם מן השמים.  

טהרות, הכל קשור למלכות יהודה  עם ישראל לומדים התורה משנה וגמרא של מלכות יהודה דיני ממונות, נזיקין,

 עובדים ה' למען מלכות יהודה.  משה רבינו נתן את התורה לקיים מלכות יהודה.  
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מלכות יהודה יש זכויות מיוחדים ליהודים.  הגוים אין להם אזרחות כמו יהודים.  מלכות יהודה זה מלכות ליהודים.  

ות לא נותן בחירה. התורה נתנו כפה עליו הר כגיגית אין בהמלכות חשוב יותר היהודים מהגוים.  התורה של המלכ

 בחירה אין זכויות בני אדם נפרדת מהמלכות.  אתה עובד ה' ועובד למען המלכות.

יש תורה אחרת שנותנת זכויות לבני אדם כמו התורה של מדינת ישראל היום והתורה של אמריקה.  בתורה הזה 

יש לכל בני אדם הרשות להגיד לא או כן בענינים של דת.  בתורה הזה שכתוב ובחרת בחיים בחירה נתנו בתורה 

ת הזה חופשיות דפוס, דיבור, דת.  קשה הזה ואפשרות ליהודים וגוים לחיות ביחד כולם בחשיבות אחד.  יש במלכו

לקבל הלכה ברמב"ם שיש רק תורה אחד דת אחד.  בתורה של מלכות יהודה היה רק תורה אחד דת אחד ולא 

היום.  לחזור למלכות יהודה רק בדרך מלחמה שיש עוד דעות בעולם.  הם שהולכים בתורה שבעל פה מהדרין מן 

חמה גם ליהודים לא שומרים המצות וולגוים שרוצים חלק בארץ ישראל. המהדרין אין להם שלום הם כל זמן במל

 התכלית של מלכות יהודה לצאת משעיבוד מלכויות. 

יש דרך של שלום אבל זה לא הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  כתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם יש 

הדרין אין להם שלום.  על זה אמר משה בזה אמת אבל תלמידי חכמים והם שהולכים בדרך של מהדרין מן המ

רבינו על עם ישראל שהם עם קשה עורף.  הם כל זמן בתוכחה אבל הדרך שלהם למען מלכות יהודה תורה שבעל 

 פה מהדרין רק ליחידים חרדים ולא לכל בני אדם ולא לכל יהודים.  

ירבעם בן נבט פרש ממלכות יהודה  יש מקום בעולם למלכות יהודה אבל אין למלכות יהודה מקום להעולם. מלכות

לעשות מלכות ישראל בשומרון. הנוצרים ומוסלמים פרשו ממלכות יהודה לעשות דתיים ישמעאל ועשו מאמנים בה' 

אחד.  מדינת ישראל פרש ממלכות יהודה לעשות מדינה יהודי חופשי.  מלכות יהודה היסוד של כמעט כל המלכות 

ת יהודה לא משתנים והחוקים של כל המלכויות בעולם משתנים.שבעולם.  החוקים ומשפטים של מלכו  

 

 יוסף ויהודה שני דעות
 

 וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתנת פסים. 

 כתוב בזוהר על הפסוק פרשת ויקרא ב: אדם כי יקריב מכם מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם.

דם הראשון.  במילה ויקרא יש אלף זעירה כנגד אדם.  הרבי מחב"ד מלך המשיח הרבה פעמים "מכם" ואפוקי א

חזר על המשפט כדי לשנות גולה לגאולה צריכים להוסיף האות אלף.  הוא גם אמר האות אלף "אלופו של עולם". 

לאות אלף זעירה ולאות יש גם פירוש למילה אדם ולאות אלף זעירה בזוהר לאפוקי למעט "אדם."  יש שני פירושים 

אדם העליון.  הרבי מלך המשיח מפרש האלף בדרך  -אלופו של עולם, אלף –אלף שעושים מגולה ולגאולה א 

אדם גם כן כתוב בזוהר יש אלף גדולה במילה ראשונה בספר דברי –אלופו של עולם.  הזוהר מפרש האלף 

 הימים.  

משיח והזוהר שני דעות של יוסף יהודה ואחיו.  יש שני השני דרכים לפרש האות אלף של הרבי מחב"ד מלך ה

דעות בתורה כשאמר שמואל הנביא "אל דעות ה'."  השני דעות הם דעה היחיד יוסף ודעה הרבים יהודה ואחיו 

שהם זעיר אנפין ומלכות. יש סכסוך קשה בין השני דעות כל כך שהאחים של יוסף זרקו יוסף לבור והם מכרו לו 

רד במצרים להביא את הגאולה. כתוב בפרשת שמות כשהגלות התחילה : ויקם מלך חדש על למצרים והוא י

 מצרים אשר לא ידע את יוסף. האלף זעירה במילה ראשונה כנגד אדם כנגד משה רבינו וכנגד יוסף.  

 בפרשת ויקרא יש מאה ואחד עשרי פסוקים מספר אלף.  בפרשת כי תשא משה רבינו לבש מסוה על פניו "והנה

.  111אלף מספר  111קרן עור פניו ויראו מגשת אליו. ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה."  מסוה מספר   

הגאולה תלוי להוסיף האות אלף לגולה.  יש שני דעות על הדרך להוסיף האות אלף.  הדעה של הרבי מלך המשיח 

, יוסף, משיח בן יוסף.של מלכות יהודה אלופו של עולם והתורה. הדעה של הזוהר אדם, משה  

בקהלת ז:יז, כתוב "זה לעומת זה ברא אלקים."  יש שני דעות רוחניים והם זה כנגד זה הדעה של יהודה ואחיו 

 והדעה של יוסף.



285 
 

הדעה לכל בני אדם הדעה של הרבי מחב"ד מלך המשיח אלף פירוש אלופו של עולם.  הגאולה יגיע שכל בני אדם 

ופו של עולם כנגד המילה "מכם" כי יקריב מכם.  כל העולם צריכים לקבל בלב ונפש יאמינו בריבונו של עולם אל

האלופו של עולם.  הדעה של הזוהר למעט אדם. אדם הוא האלף זעירה במילה ויקרא.  אדם הוא יוסף, משה, 

 והמחבר של הזוהר כולל השני דעות יוסף ויהודה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  

של השני דעות הדעה של משיח בן דוד והדעה של משיח בן יוסף.  רעיא מהימנא הדעה הזוהר עושה היחוד 

השלישי המחבר השני דעות שכתוב בזוהר רעיא מהימנא, "משיח בן דוד לימין, משיח בן יוסף בשמאל, משה רבינו 

 רעיא מהימנא באמצע.  בדרך הזוהר הגאולה יבוא בשלום בלי מלחמות בית המקדש ירד מן השמים.

גם כן כתוב בזוהר יש שני תורות תורה שבכתב ז"א ותורה שבעל פה מלכות.  אבל עדיין יש המשפט בקהלת, זה 

לעומת זה ברא אלקים.  בתורה שבעל פה התורה של מלכות יהודה והרבי מחב"ד מלך המשיח האות אלף 

. אבל לחשוב על אדם הפירוש אלופו של עולם.  הזוהר מפורש הדרך של ז"א אדם, משה , יוסף תורה שבכתב

נפרדת מהמילה אדם כי יקריב "מכם" בתורה שבעל פה "אדם" נפרדת מהמילה מכם נקרא עבודה זרה. בתורה 

שבעל פה יש שני רשויות "מכם"  "אלופו של עולם."  אין מקום בתורה שבעל פה לרשות השלישי של "אדם."  

ל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם.    אפילו כתוב במסכת עבודה זרה וגם כן בזוהר פרשת יתרו, כ  

אדם כנגד משיח בן יוסף.  הדעה של משיח בן יוסף כנגד לעומת הדעה של משיח בן דוד. הדעה של מלכות כנגד 

שכתוב התורה לא תשתנה.   תורה חדשה מאתי תצאהדעה של ז"א.  הדעה של תורה שבעל פה אין מקום להכניס 

מלכות הדעה של יהודה ואחיו. הזוהר הקדוש הדעה השלישי של רעיא הדעה של תורה שבעל פה הדעה של 

 מהימנא.  תורה שבעל פה הדעה של משה רבינו הגואל ראשון לפני הסתלקותו. 

בתורה שבעל פה ולפי רמב"ם הגואל ראשון הוא דוד המלך והגואל אחרון דוד המלך. בזוהר כתוב "עד שיבוא 

אל ראשון הוא הגואל אחרון.  הגאולה של תורה שבעל פה הגאולה שילה" שילה גמטריא משה משה רבינו הגו

למלכות יהודה לצאת משעיבוד מלכויות בלבד על ידי דוד המלך משיח בן דוד .  עם ישראל נקראים עם קשה עורף 

 הולכים בדעה אחד במסירות נפש הדרך של עקידה הדרך של מלחמה. הגאולה של הזוהר בשלום בלי מלחמות.

השני דעות רוחניים שנקרא מלכות וז"א בזוהר הקדוש תורה שבעל פה ותורה שבכתב הם גם כן  השני דרכים

נקראים בירורים ויחודים.  הדרך של יהודה והאחים בירורים והדרך של יוסף יחודים.  הדרך של בירורים מלחמה 

ולם אבל הם פועלים והדרך של יחודים שלום.  שניהם דרכים של שלום שכתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בע

בשני כיוונים.  הדרך של בירורים מביאים שלום בדרך הלכה.  הדרך השלום של יחודים על ידי יחוד עליון שמע 

ישראל יחוד זכר ונקבה ביחוד עליון.  הדרך לשלום ביחוד תחתון היחוד זכר ונקבה ביחוד תחתון בנים ובני בנים 

כות תחתון.  יוסף ואדם קשור למלכות עליון. יהודה למלכות תחתון. עוסקים בתורה ומצות.  יש מלכות עליון ומל

 כתוב בזוהר אדם הראשון נתן שבעים שנה לדוד המלך.  אדם הראשון המלך עליון דוד המלך התחתון.  

בדרך כלל העבודה של בירורים מלכות תחתון לפני העבודה של מלכות עליון יחודים רוחניים.  העבודה של יוסף 

ל יחודים רוחניים.  כתוב בתורה יוסף היה בן זקונים ליעקב.  העבודה של יחודים רוחניים העבודה של העבודה ש

בן זקונים בן ארבעים לבינה.  העבודה של יחוד ומלכות תחתון מתחילים בן שמונה עשרי לחופה.  האחים של יוסף 

לכות תחתון.היו כנגד להקדים עבודה של יחודים רוחניים לפני העבודה של בירורים מ  

כתוב בזוהר פרשת ויקהל,  יגיע הזמן לסוף הבירורים.  כתוב "בעצב תלדי בנים."  בזוהר כתוב הזמן לבירורים 

"שבע שנים והכי שש שנים" קרוב לשבעת אלפים שנה לגמור כל הנשמות שבגוף במלכות תחתון. הזמן הזה הזמן 

בחלק של יוסף".  יוסף קשור לאדם ולתחיית המתים  של תחיית המתים והתגלות משיח בלשון הזוהר "מפני שהוא

בעבודה של יחודים יחוד עליון.  בסוף שש אלפים שנה יגמור וישלים העבודה של מלכות תחתון יהודה ואחיו 

 ויתחיל ויתגלה הגאולה של משיח של מלכות עליון החלק של יוסף.

ה.  אלפיים לתורה עבודה של בירורים.  יש ששת אלפים שנה להעולם.  אלפיים לתהו ובהו לפני קבלת התור

אלפיים לגאולה עבודה של יחודים עבודה של יוסף.  התגלות ספר הזוהר באמצע האלפיים שנה לגאולה.  זה כנגד 

זה ברא אלקים.  בעבודה של מלכות תחתון העבודה של מלכות עליון יחודים של יוסף נקרא אור הגנוז.  התקופה 

של  תורה חדשה מאתי תצאלב של בירורים לפני שקיבלנו את ספר הזוהר כפשוטו כשל קבלה של אריז"ל עוד בש

עם ישראל.  בספר הזוהר על ידי רעיא מהימנא עושים היחוד של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף תורה שבעל פה 
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ו כל ותורה שבכתב מלכות וז"א יהודה ויוסף. זה דוקא אחרי התיקון של מלכות תחתון "אין משיח בא עד שיכל

 הנשמות שבגוף."  

אפילו שעוד לא נגמרו בירורים לגמרי יש חשיבות יותר ליחודים לימוד קבלה פנימיות התורה בעיקר ספר הזוהר.  

בתקופה של אלפיים שנה לתורה "תלמיד חכם עדיף מנביא."  תלמיד חכם קשור ליהודה מלכות יהודה.  נביא 

ליון ומלכות תחתון על ידי ספר הזוהר רעיא מהימנא והרבי מחב"ד קשור ליוסף מלכות עליון.  היחוד של מלכות ע

 מלך המשיח.  מלכות יהודה עדיין מחכים למלך המשיח שיבוא כל יום לחדש העבודה של בירורים.

במתן תורה היה גילוי השכינה בדרך של אתה הראת לדעת.  משה רבינו היה משיח בן יוסף הלוחות ראשונות 

שש ושבע אלפים שנה עוד לא הגיע.  עבודת ה' החליפו לעבודת ה' של בירורים על ידי  נפלו מידיו.  הזמן של

הלוחות שניות.  אחרי אלפיים שנה לתורה התחילו אלפים שנה לגאולה העיקר על ידי ספר הזוהר.  היה עוד 

רך של תקופה של קבלה של אריז"ל הקבלה של מעשה בראשית ועוד היה אפשרות לקבל ספר הזוהר כפשוטו הד

מרכבה.  באמצע התקופה היה תחיית המתים של משה רבינו רעיא מהימנא. משה רבינו חזר להיות ראש בית של 

עם ישראל בראשית אותיות ראש בית.  התגלות הרבי מחב"ד מלך המשיח כנגד הנקודה התחתונה באות אלף.  

אמצע משה רבינו וספר הזוהר.  משיח בן יוסף כנגד הנקודה עליון של אות אלף הבחינה של יובל.  הקו ב  

עד שיגמרו הבירורים עדיין אפשר להגיד זה כנגד זה ברא אלקים.  היום העיקר עבודה של מהדרין מן המהדרין 

חרדי יידישקייט.  אבל בהדרך של יהדות חרדי לא יוכל לעשות היחודים של אות אלף זה כנגד זה ברא אלקים.  

ך בקהלת,  "זה לעמת זה ברא אלקים.  את הכל ראיתי בימי הבלי יש העצה להביא הגאולה על ידי שלמה המל

 צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו. אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם."

הצדיקים צריכים ללמוד מהאנשים פשוטים ובעלי תשובה.  איזהו חכם הלומד מכל אדם.  אדם הוא יוסף, אדם הוא 

על ידי חכמות שהיה הדרך בזמן בירורים בזמן יחודים "תשומם." משה רעיא מהימנא.    

אבל עולם כמנהגו נוהג אפילו בזמן המשיח.  יהדות נוהגים לפי הלכה.  אבל יש שנויים לתת כבוד גם לרשעים וגם 

להצדיקים האומות העולם.  אנחנו בתקופה של הזוהר הקדוש העיקר הקבלה הזוהר הקדוש.  בדור הקודם אולי 

קר היה אריז"ל אבל לא היום אחרי התגלות הרבי מחב"ד מלך המשיח. העי  

 זה לעומת זה ברא אלקים
יש שני עולמות עולם הזה ועולם הבא עולם הדין ועולם הבא.  כתוב בפרקי אבות ד:יז, יפה תשובה ומעשים טובים 

ם הזה.  יש סיפור במסכת בעולם הזה מכל חיי עולם הבא.  ויפה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העול

בר ששת שלח מתנה לבר ששק איש לא ויהודי ביום של החג שלהם. הוא חשב שהוא לא עבודה זרה דף ס"ה,  

עובד עבודה זרה. הוא בא לבקר לו.  בר ששק היה יושב ונהנה באמבטיה מלא מים ריחונים של שושנים ונשים 

עונג בעולם הבא כזה?  בר ששת ענה לו, הרבה יותר מזה. זונות ערומות מסביב לו. הוא שואל לבר ששת" יש לך 

 בשבילו זה היה שמחת החג.   

אדם וחוה היה גן עדן והנחש לקח ממנו את הגן עדן שלהם בחטא העץ הדעת.  הירידה מגן עדן נקרא חטא.  

היה עליה  ירידה לצריך עליה על ידי מתן תורה שעם ישראל עשה דירה בתחתונים.  אפילו אחרי מתן תורה לא

בשמחה ועונג שהיה בגן עדן אבל השכר מצוה בעולם הבא גדולה מהשמחה ועונג שבגן עדן.  אבל יהודי הסובל 

יסורים בעולם הזה יסורים של עניות, יסורים של פוגרומים, ויסורים של השואה אפילו שהוא יודע שבעולם הבא 

משיח.  יש שכר ליהודי המחכה למשיח בעולם הבא.   יהיה לו שכר לכל היסורים של יהודי אף על פי כן הוא רוצה

 אף על פי כן אפילו דוד המלך צועק מתוך יסורים "עד מתי."  

הקדוש ב"ה נתן לעם ישראל התורה לתת להם חלק מיוחד בעולם הבא. הוא נתן להם מצוה לחכה למשיח כל יום 

ר שביעי של חב"ד. הרבי חי וקים.  יש משיח שיבוא.  המשיח לקיום כל הפעולות של משיח עוד לו הגיע אפילו בדו

 בכל דור מרביץ תורה של משיח תורת ח"ן.  מחכים כן יום מתוך יסורים "עד מתי."  

יסורים יש כל זמן ליהודים זה המתנה של ה'.  אפילו בזמן הבית המקדש ראשון הזמן שהכל היה טוב ליהודים גם 

שמים נעשה ונשמע.  התורה נתנו להם כפה עליהם הר כגיגית.  כן היה להם יסורים.  יהודים קבלו עול מלכות 

החזקים מתוך העם קבלו התורה בשמחה אבל על החלשים כתוב בשש זכרונות "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך 

ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים."  בזמן מלכות יהודה לא היה להם הנחשלים איפה לברוח התורה שמרה עליהם 
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לקבל את השכר למצות בעולם הבא.  החיים של יהודי למען מלכות יהודה מלכות תורה שבעל  ללכת בדרך המצות

פה.  היום יש אפשרות להתבוללות אבל לא בזמן שעשה בית ראשון. אעפ"כ וכל הבטחות שנתנו ליהודים בתורה 

ט.  הזוהר אומר שנכנסו בארץ ישראל בעולם הזה ועולם הבא מלכות יהודה נחלקו בשתיים על ידי ירבעם בן נב

ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף.  יש הבדל בין משיח בן דוד שנקרא עבד כמו משה רבינו בסוף פרשת זאת 

הברכה, ומשיח בן יוסף שנקרא בן אחר.  בן אחר אבל הוא לא בן בדרך של מלכות יהודה המלך הוא משיח בן דוד 

ל חרות. הם מפסידים החלק שלהם בעולם הבא שיש "את צמח דוד עבדך."  לגוים יש משיח בן יוסף והדרך ש

ליהודים המחכים למשיח כל יום.  הם מקבלים גם מעולם הזה בדברים שלא נותנים רשות בתורה שבעל פה 

 שכתוב קדש עצמך במותר לך והייתם קדושים.  בהזוהר כתוב יש שני תורות תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  

עבודה זרה הם לא רוצים החלק בעולם הבא שיש ליהודים הם רוצים גם עולם לגוים כמו בר ששק בסיפור במסכת 

הזה או רק עולם הזה. הם יודעים כמה היהודים סובלים בעולם הזה לכבוד התורה.  אנחנו מחכים למשיח בן דוד 

מלכות העצה שלמה ליהודים ומלכות יהודה לא מספיק משיח בן יוסף. לא רק זה משיח בן יוסף הוא סכנה גדולה ל

יהודה כמו הסכנה שהיה בזמן ירבעם בן נבט.  משיח בן דוד רוצה לתת ליהודים החלק הגדול בעולם הבא ולא חצי 

מהחלק.  עשרה שבטים יצאו מיהודה לעשות מלכות ישראל בשומרון.  נאבדו העשרת השבטים. כתוב על ירבעם 

שיח בן יוסף בעולם הזה ולא למלכות תורה בן נבט שהוא היה מחטיא את הרבים.  יש גאולה ליהודים על ידי מ

שבעל פה מלכות יהודה בית יהודה שנקרא רחל.  הם שני משיחין ושני תורות שני גאולות. עליהם כתוב בתיקוני 

 זוהר על מגילת רות, "על הגאולה ועל התמורה."  

סורים של יהודי בעולם החזקים מחכים למשיח כל יום שיבוא אפילו היום. הם נקראים עם קשה עורף מקבלים הי

הזה במלחמת בית דוד ויהודה לצאת משעיבוד מלכויות במסירות נפש של אברהם אבינו בעקידת יצחק.  בזוהר 

הקדוש יש שני משיחין וגאולה.  בתורה שבעל פה יש משיח אחד מחכים כל יום שיבוא וגאולה אחד משעיבוד 

 מלכויות בלבד.  

וסף סכנה למלכות יהודה אפילו יותר גדול מבר ששק וכל הגוים ביחד.  אבל זה לעומת זה ברא אלקים. משיח בן י

הוא לא כנגד היהודים ולמען כל בני אדם צדיק אחר בן אחר בדרך אחרת ממלכות תורה שבעל פה. חיילי בית דוד 

 ויהודה מחכים כל יום למשיח למען מלכות יהודה ולא למען מלכות אחרת.

 ירבעם בן נבט החטיא את הרבים
 לכבוד הרב מורגנשטרן שליט"א

על מה שאמרת בפורים תשע"ח נכתב בחוברת דעה חכמה לנפשך על ירבעם בן נבט שהוא נכנס בעולם העליון 

בהסכמות הנביא וטעה.  בזוהר כתוב ירבעם היה משיח בן יוסף.  א"כ התורה של ירבעם בן נבט היה תורה 

בדן ואחד בבית אל כנגד תורה של שני דעות תורת ז"א.  שבכתב ז"א עולם עליון.  הוא עשה שני עגלים אחד 

 באמת הזוהר זה גם כן התורה של שני דעות שני משיחין. 

קשה לדעת איפה היה הטעות של ירבעם אולי הבעיה היה על שני צדדים של בני שלמה גם כן שלא הבינו את 

ת זה ברא אלקים.  יוסף הוא לעומת התורה של ירבעם שהם לא היו על המדרגה של שלמה המלך.  כתוב זה לעומ

יהודה.  יוסף לא היה כנגד יהודה.  יהודה היה מתנגד ליוסף.  אף על פי כן מלכות ישראל בשומרון התגדלה 

ממלכות יהודה והיה אפשר להיות מחובר למלכות יהודה בדרך נשמה עיבור.  מלכות יהודה הבחינה של מלכות 

יסוד ושלום למלכות שבמלכות.  שבמלכות.  מלכות ישראל מוסיף גאולה   

יונה הנביא היה שליח של ירבעם בן נבט ללכת לנינוה עיר של גוים לחבר מלכות שומרון לכל העולם ולפרסם 

שמשיח בן יוסף הגיע.  מלכות יהודה לבד לא היה אפשר להפיץ האור של משה רבינו הלוחות ראשונות רק על ידי 

יה לוחם למען אחדות בין יהודה ושומרון.  מלכות ישראל בשומרון.  יונה הנביא ה  

אליהו הנביא בהפטרה של כי תשא הלך לשומרון לעשות נקמה על הנביאים של בעל. בשומרון היה נביאים בכמות 

וביהודה לא הרבה אבל באיכות.  היה בניהם נקמה.  אליהו הנביא היה צריך להיות משיח בן דוד בלוחות 

יוסף.  אליהו עשה נקמה על ירבעם ונביאים של בעל למען משה רבינו רעיא  ראשונות.  משה רבינו המשיח בן

 מהימנא.  הקשר בין מלכות יהודה ומלכות שומרון נאבדו השליחות של יונה הנביא נכשלה והגאולה לא הגיע.  
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 הנביא אחיה השילוני היה לו תקוה שהיה אפשר להיות קשר בין השני מלכויות בהתחלה.  באמת צריכים שני

מלכויות בישראל שצריכים מקום לבעלי תשובה ואנשים פשוטים.  הכוונה של ירבעם היה לעשות מקום בשבילם. 

 החזקים בישראל הקשים בשבט יהודה שבט לוי וחלק בשבט בנימין נשארו במלכות יהודה.

ם.  היסוד של הקדוש ב"ה רצה לברוא העולם במידת הדין וראה שאינויכול להתקיים ועמד ושיתף בו מידת הרחמי

 עם ישראל במלכות יהודה. אבל במלכות יהודה אין דרך להתפשט בכל העולם רק על ידי משיח בן יוסף.  

בפורים רואים העיקר במלכות יהודה לצאת משעיבוד מלכויות ויציאת מצרים טפל.  במלכות שומרון העיקר היה 

 יציאת מצרים. אומרים ירבעם בן נבט החטיא את הרבים אבל הכוונה שלו היה לטוב. 

 משיח בן יוסף והגאולה
אחרי שעם ישראל נכנסו בארץ ישראל  לפני מתן תורה היה רק משיח בן יוסף.  משיח בן דוד היה אחרי מתן תורה

 ואחרי החורבן בית המקדש.  אבל בלי משיח בן דוד העולם היה חסר.  בלי עם ישראל העולם היה חסר.

הקדוש ב"ה ברא את העולם בשם אלקים מדית הדין.  יש שלשים ושתים פעמים כתוב אלקים במעשה בראשית.  

בד וה' שיתף בו מידת הרחמים. ששת ימים עשה ה' את העולם לא היה אפשר להתקיים רק במידת הדין בל

 השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת.  אדם וחוה היו בגן עדן.

בגן עדן הקדוש ב"ה נתן רשות לאדם וחוה לאכול מכל העצים שגן עדן העיקר העץ החיים.  אבל הוא אמר להם 

כל העצים היו המידות של הקדוש ב"ה עשר   שלא לאכול מהעץ הדעת. העץ החיים היה משיח בן יוסף לאדם וחוה.

ספירות וצירופיהם.  העץ החיים העיקר מכל העצים מידת הרחמים. העץ הדעת טוב ורע מידת הדין. בגן עדן מידת 

 הרחמים שולט על מידת הדין.

לה.  אפילו מידת הרחמים היה שולט על מידת הדין בגן עדן הקדוש ב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין בהתח

התגלות מידת הדין היה על ידי אכילה מהעץ הדעת. אדם וחוה אכלו מהעץ הדעת בערימת הנחש והם גרשו מגן 

עדן לעולם הזה מקום של שליטת מידת הדין עולם הדין.  בטבע של בני אדם הם רוצים לחזור לגן עדן אבל זה לא 

ות ה' בעולם עשיה ולא בגן עדן.  אכילה היה התכלית של בריאת העולמות התכלית בריאת העולמות לעשות מלכ

מהעץ הדעת נקרא חטא עץ דעת אבל באמת אכילה מהעץ הדעת היה בהשגחה פרטית מתוכנן במעשה בראשית.   

בכל דור יש משיח בן יוסף השפעה מהעץ החיים שבגן עדן.  העבודה של משיח בן יוסף לחזור בני אדם הסובלים 

הנפש.  גן עדן הסוד של אדם וחוה הייחוד של אדם וחוה מקום התענוגים. ייסורים בעולם הזה לגן עדן רפואת  

העבודה של צדיקים כמו נוח ובנו שם ללמד לבני אדם תורת אמת.  בעולם הזה עולם הדין תורת אמת כולל המצות 

יל המלך הדרך החיים של צדקה וחסד.  ראשון היה ללמוד בני אדם שיש אלקים הבורא עולם. אברהם אבינו התח

ללמד בני אדם בדרך הזה.  אברהם אבינו לפני מתן תורה היה מלמד הלכות שבתורה. כתוב אברהם אבינו ידע כל 

 התורה אפילו ערובי תבשילין.  

הדרך בחזרה לגן עדן נאבדו ונגנזו הדרך של משיח בן יוסף מלכות עליון.  אברהם אבינו והאבות התחילו ללמד בני 

תון.  משה רבינו היה הראשון לדעת השני דרכים של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד אדם ללכת בדרך של מלכות תח

הדרך לגן עדן מלכות עליון והדרך לעשות מלכות ה' בעולם הזה מלכות תחתון.  כתוב בפרשת וארא, ושמי ה' לא 

ק שם אדנ"י שם נודעתי להם. משה רבינו ידע משם ה' כולל מידת הרחמים ומידת הדין יקוק אדנ"י.  האבות ידעו ר

המלכות ולא שם של זעיר אנפין שידע אדם וחוה ונשמות מיוחדות אחריו נוח ושם בנו.  יעקב אבינו בפרשת וישלח 

הגיע לדעת את שם ה' של יב"ק ה' אלקים אבל לא כמו משה רבינו. יעקב אבינו לקח מה"יוד" של עשו. ש ליעקב 

 שני שמות שני מדרגות רוחניות יעקב, וישראל.

רבינו בסנא קיבל שני שמות מהקדוש ב"ה אקיק אשר אקיק וגם יקוק אלהי אבתיכם זה שמי לעלם וזה זכרי  משה

לדר ודור. שם אקיק קשור לחרות יציאת מצרים העץ החיים אתה הראת לדעת משיח בן יוסף.  בקבלת התורה 

י.  שם אקיק היה חידוש העשרה הדברות ובלוחות ראשונות התגלה הייחוד של השלשה שמות  אקיק יקוק אדנ"

בהר סיני מזמן החטא עץ הדעת.  יציאת מצרים לפי הקבלה היה למען ישועות של כל הנשמות שנפלו מאדם 

הראשון בחטא עץ הדעת.  משה רבינו בדרך הזה היה משיח בן יוסף לפני חטא העגל בקשר לשם אקיק.  עדיין 

עשות דירה בתחתונים לה' אדון עולם ומלכות ה' לאדון היה נשאר התיקון שהתחילו מאברהם יצחק ויעקב אבינו ל
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עולם על ידי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל.  התיקון הזה עשו בדרך הלוחות שניות ותורה ממשה מסיני תורה 

 שבכתב ותורה שבעל פה.

רך של נעשה התורה נתנה בדרך כפה עליו הר כגיגית מצות ה' תרי"ג מצות. עם ישראל אמרו וקבלו את התורה בד

ונשמע.  משה רבינו והדור המדבר לא נכנסו בארץ ישראל חוץ מיהושוע בן נון וכלב בן יפונה מכמה סיבות.  הדור 

המדבר שקבלו את התורה השלמה לא היו מוכשרים לקבל את התורה בדרך נעשה ונשמע באמונה פשוטה כמו 

דעה. הם קבלו את התורה בדרך אתה הראת שהיה צריך להיות בדרך הלוחות שניות.  דור המדבר נקרא דור 

לדעת.  הדור שנכנסו בארץ ישראל קבלו את התורה בדרך שמע ישראל בדרך שמיעה אמונה פשוטה ולא בדרך 

ריאה כמו הדור המדבר. קבלת התורה בדרך אתה הראת לדעת נקרא דעת עליון.  קבלת התורה בדרך שמע 

 ישראל נקרא דעת תחתון.  

תורה גם בדרך נבואה כולם היו נביאים מזמן קריעת ים סוף.  הנבואה של משה רבינו היה הדור המדבר קבלו ה

גבוה מהנבואה של כל ישראל בדור המדבר.  יש דרגות של נבואה. פעמים שיש לבני אדם נבואה בהתקשרות לה' 

ואה והוא התלונן בדרך נבואה אין להם הביטול לנביאים גבוה יותר כמו משה רבינו אהרן וחור.  לקורח היה נב

למשה רבינו "כולם קדושים" ולא רצה להכיר שיש דרגות בנבואה.  נביאים פעמים חושבים שהם יודעים הרצון של 

ה' וטועים באור ודעת של נביא שגדול יותר.  בדרך הזה הילדים של דור המדבר היו יותר מסוגלים לקבל את 

כתוב תלמיד חכם עדיף מנביא.  נביא הוא לא רק קשור מלכות תורה שבעל פה. בדרך של מלכות תורה שבעל פה 

למלכות תורה שבעל פה הוא גם יש דעות שלו אולי מפריעים לו מביטול להצדיק הנשיא הדור.  למרגלים לא היה 

הביטול מספיק למשה רבינו לקבל העול מלכות שמים לנכנס בארץ ישראל בשלום ואמרו לשון הרע על ארץ 

 ישראל.

חיים כמו בגן עדן לפני החטא.  הם אכלו מהמן לחם מן השמים, שתו מהבאר של מרים וכל זמן  הדור המדבר היו

היו תחת הענן הכבוד השראת השכינה. הם היו הנשמות שנפלו בקליפות בחטא עץ הדעת.  משה רבינו היה משיח 

השליחות שלו משיח  בן יוסף בשבילם להוציא את הנשמות מהקליפות יציאת מצרים רוחני.  משה רבינו סיים את

בן יוסף ונשאר לסיים את השליחות שלו להביא את עם ישראל לארץ ישראל ולתת להם התורה של מלכות יהודה 

תורה שבעל פה, ספר תורה, לוחות הברית, שיברי לוחות של הלוחות ראשונות לזיכרון. הדרך והחיים השתנה 

שה רבינו נתן לעם ישראל מצות מעשיות.  לדור המדבר להם שנכנסו בארץ ישראל.  לא היו הנסים כמו במדבר.  מ

 העבודה שלהם היה במחשבה אתה הראת לדעת.

משיח בן יוסף לא היה חידוש. משיח בן יוסף ידע אדם וחוה בגן עדן.  עם ישראל עשה מלכות ה' בארץ ישראל 

ורה בהר סיני ומסרה בדרך התורה.  הם עשו מלך בישראל וסנהדרין בהוראות של משה רבינו.  משה קיבל הת

ליהושוע, יהושוע לזקנים, זקנים לנביאים ולאנשי כנסת הגדולה.  החכמים שלטו על עם ישראל בדרך החוקים 

ומשפטים של התורה.  שלמה המלך בנה את הבית המקדש.  מלכות יהודה מלכות ישראל היה שלם בזמן שלמה 

ת המקדש ראשון המלכות נפלה סוכת דוד הנופלת.  המלך.  המלכות ניתנה לדוד ולזרעו עד עולם.  בחורבן בי

הסנהדרין קבעו תפלות לחזור את המלכות ליושנה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח"  בקשות למשיח בן דוד.  

עכשיו התחילו בקשות למשיח בן דוד שלא היה בעולם עד אחרי החורבן בית המקדש הראשון.  עם ישראל המשיכו 

ל פה בגלות.  הקיום של עם ישראל בגלות היה על ארבע אמות של הלכה בלי מלך הדרך של מלכות תורה שבע

 בישראל ובלי סנהדרין והבית המקדש.  בכל דור יש תלמידי חכמים מנהיגי הדור. יש מצוה לשמוע לדברי חכמים. 

יר את במלכות תורה שבעל פה אין בקשה למשיח בן יוסף רק למשיח בן דוד.  עם ישראל חייבים בהלכה להחז

מלכות דוד ליושנה ולבנות הבית המקדש.  יש מצוה לעשות מלך ולבנות הבית המקדש.  אין מצוה קשור למשיח בן 

יוסף.  הדרך של משיח בן יוסף אתה הראת לדעת היה רק בהר סיני ולדור המדבר.  הדרך החדש של מלכות 

לא ישתנה.   יהודה שמע ישראל אמונה פשוטה בה' אחד ולעשות המצות התורה. התורה  

הדרך בחזרה לגן עדן על ידי משיח בן יוסף נסתר.  משיח בן יוסף היה ידוע לאדם הראשון.  לדור המדבר משה 

רבינו היה משיח בן יוסף.  כתוב בזוהר ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף.  כתוב בספרים ירבעם בן נבט היה חכם 

ויים בתורה מיד אחרי מלכות שלמה.  מלכות יהודה היה מחולק גדול אולי גם כן נביא.  הוא עשה תנועה חדשה ושנ

בשתיים.  ירבעם בן נבט לקח עשרה שבטים לשומרון.  ונשארו הכוהנים לויים ושבט יהודה שבט של המלכות 

ביהודה וחלק של שבט בנימין.  העשרת השבטים נאבדו התפזרו שכבש סנחריב מלכות ישראל. משיח בן יוסף 
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פה נחשב סכנה גדולה לקיים המלכות.  היהודים שהלכו בדרך של ירבעם אבדו את היהדות  במלכות תורה שבעל

 לגמרי. זה הסכנה הנמצא בכל הדורות.  

תלמידי חכמים של עם ישראל עובדים ה' בדרך מלכות תורה שבעל פה לקיום עם ישראל בכל הדורות בהוראות 

תורה חדשה דרך חדשה נביא חדש נביא שקר שמלמד  של משה רבינו לעשות סייג לתורה.  משיח בן יוסף נקרא

במלכות תורה שבעל פה.  אבל אי אפשר להוציא את משיח בן יוסף מהתורה רק יש אפשרות לתלמידי  מאתי תצא

חכמים לשמור מהשפעות שלו על העם.  על זה כתוב בספר הזוהר היה חרם על אור הגנוז אלף שנה. עם ישראל 

את משיח בן דוד רק על פי התנאים בהלכות מלכים של רמב"ם. השפעות של משיח מחויבים בהלכה להתפלל לבי

בן יוסף על עם ישראל בדור שלנו השפעות של ספר הזוהר.  רוב חכמים קבלו ספר הזוהר.  הרמ"ק כתב פירוש על 

רך קבלה ספר הזוהר כפשוטו.  אבל יש עדיין התנגדות לספר הזוהר כפשוטו.  האריז"ל היה מפרש ספר הזוהר בד

של אריז"ל בדרך אחרת מהרמ"ק.  הספר הזוהר אומר שהחרם על אור הגנוז היה אלף שנה. העיקר של אור הגנוז 

הסוד של משיח בן יוסף.  אפילו כתוב בתורה על המחלוקת בין יהודה ויוסף בספר בראשית והנביאים דברו על 

ויהודה לעתיד הענין של משיח בן יוסף , התחברות של יוסך תורה חדשה מאתי תצא, תורה חדשה מאתי תצא

כמעט גנוז לגמרי רק שיש בנוסחות ספרדים בתפלה יש כוונה שלא מת משיח בן יוסף בברכה בונה ירושלים 

בשמונה עשרי.  בזוהר כתוב שיתפלל שמשיח בן יוסף לא מת ביד הרשעים.  משיח בן יוסף חלק חשוב בספר 

ם תרגומים.  החכמים לא היו יכולים לגנוז משיח בן יוסף אחרי התגלות הזוהר.  יש היום פירושים לספר הזוהר וג

 הזוהר.

הרב דניאל פריש החבר פירוש על ספר הזוהר מתוק מדבש ענה לי על כמה שאלות במשך עשרים שנה. הוא נתן 

 שיעור בישיבת אנשי מעמד והבית שלו היה בבתי הונגרים במאה שערים ירושלים.  

למוד ספר הזוהר:  האם שם אקיק הענין של אשת חיל עטרת בעלה?  הוא אמר לי לא.שאלתי אחרי שהתחלתי ל  

 שאלתי למה צריכים משיח בן יוסף? הוא אמר לי צריכים משיח בן יוסף.

 שאלתי: האם אני רוצה ללמוד ספר זוהר כפשוטו?  הוא אמר אם כן אתה לומד מרכבה

תים אפילו היום או רק לעתיד?  הוא אמר גם כן אפשר שאלתי: האם אפשר ללמוד הענין של "טל" על תחיית המ

 היום

כל השאלות היו קשורים למשיח בן יוסף היום.  משיח בן יוסף קשור לשם אקיק. אשת חיל עטרת בעלה משיח בן 

דוד ולא משיח בן יוסף הרבי מחב"ד מלך המשיח. ספר זוהר כפשוטו החיבור של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  

ה אין מקום למשיח בן יוסף ומשיח בן יוסף סכנה לקיום מלכות יהודה אף על פי כן יהודים חיים בצער אפילו בהלכ

הם צריכים משיח בן יוסף לחזק להם את האמונה.  החיזוק באמונה אפשר להיות בדרך לימוד התורה.  אבל 

למשיח בן יוסף ולתחיית  פעמים רק לימוד פשט התורה לא מספיק צריכים לימוד פנימיות התורה עניינים קשור

 המתים שנקרא "טל" בפתח אליהו בתיקוני זוהר.  

הענינים קשור למשיח באחישנה קשורים למשיח בן יוסף.  משיח בעתה המשיח בדרך של הפשט.  החידוש של 

 הזוהר שני משיחין אחד כנגד משיח בן יוסף והשני גם קשור למשיח בן יוסף וגם למשיח בן דוד.  

למען המלכות עוד לא הגיע אין מלך בישראל ואין בית המקדש אבל משיח בן יוסף יש גם לכל  המשיח בהלכה

 העולם וגם לעם ישראל. יש שני גאולות כמבואר בספר תיקוני זוהר על הפסוק "על הגאולה וכל התמורה." 

 עילת העילות, סיבת הסיבות
בות הסיבות.האנשים פשוטים שלא למדו קבלה מאמינים בה' העילת העילות, הס  

כתוב בפתח אליהו, אתה אחד ולא בחשבון.  אתה הוא העלאה על כל העלאין, סתימה על כל סתימין.  לית 

 מחשבה תפיסה בך כלל.  רבון עלמין אתה הוא העילת העילות, סיבת הסיבות. 

ה לגוף, החיים אחרי זה כתוב, דאשקי לאילנא בההוא נביעו.  אתה נותן מים להעץ בדרך שם ה'.  שם ה' כמו נשמ

 של הגוף.  
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יש אור המקיף התכלית הידיעה שלא נדע, לית מחשבה תפיסה בך כלל.  ויש האור של ה' הנותן חיות בכל 

 הבריאה כמו שמים נותנים חיות לכל צמחים.  

יש לנו אפשרות לדעת רק החלק של החיים שלנו ובדרך הזה יש לנו דעת של המשפיע של החיים.  אבל הדעת של 

יע של החיים לא בערך המשפיע עצמו שהוא עילת העילות למעלה אחד ולא בחושבן.  המשפ  

כל השמות של ה' לא מספיק לדעת את העילת עילות אור אין סוף.  אבל בדרך התקשרות להמשפיע של החיים 

נו בדרך שמו מרבים בחיים ומרבים באהבה שבדעת.  התורה השם של ה' וקשר לאור אין סוף.  החיים שנותן ל

 בעולם הזה וקבלת החיים הנשמה של הגוף הבשר ודם ומביאים אותנו לאהבה שדעת.

ה' נתן לעם ישראל מצות מעשיות הדרך החיים של עם ישראל.  ויש לנו גם כן התקשרות לה' בדרך השני משיחין 

 שבזוהר שהם החלק בעולם הזה של המידות העליונות של העילת העילות.  

התקשרות לה' בדרך המצות במלכות תורה שבעל פה. התקשרות לה' בדרך השני משיחין והתקשרות לכל 

הצדיקים שהם גם כן המידות עליונות החלק התורה שנקרא זעיר אנפין תורה שבכתב מביאה אותנו 

 לאהבה שבדעת.  

הדרך של תורה שבעל פה   בתורה שבעל פה לבד יש רק התקשרות למען יראת ופחד ה'.  ראשית חכמה יראת ה'.

הדרך של מסירות נפש עקידת יצחק.  חסר בתורה שבעל פה החלק של אהבה שדעת  והתקשרות למשיח. כל 

 הצדיקים הם בחינת משיח כמבואר בליקוטי מוהר"ן.  

יש מעבר בין הדרך של תורה שבעל פה והדרך המביאה אותנו לאהבה שבדעת. בזמן הבית המקדש לא היה 

את המעבר ולנכנס בתורה של אהבה שבדעת. הדרך היה סגור על ידי המצות לא תעשה של נביא  רשות לעבור

שקר וזקן ממרא.  גם כן במצוה של לא יהיה לך אלקים אחרים נמצא איסור לעבור את המעבר לאהבה שבדעת.  

זרה. כתוב בתורה שבעל פה יש רק אחד ה' אחד ודרך אחד שהוא תורה שבעל פה.  הדרך השני נקרא עבודה 

 בקהלת, זה לעומת זה ברא אלקים.  

בזמן מלכות רחבעם אחרי שלמה המלך בנה את הבית המקדש הדינים של תורה שבעל פה היה חזקים לשמור 

הדרך של מלכות תורה שבעל פה והצד הרוחני של מלכות תורה שבעל פה.  בתורה שבעל פה ה' נמצא רחוק 

דים לה' והעיקר יראת שמים.  אהבת ה' טפל ליראת שמים סוד ה' ליראיו בשם אדנ"י אדון עולם ועם ישראל הם עב

אהבה שבדעת.  דוד המלך, ושלמה המלך והנביאים היה להם אהבה שבדעת ולא העם אנשים פשוטים להם היה 

רק אמונה פשוטה והתקשרות להתורה בדרך אהבה שבדעת תורה.  להעם לא היה התקשרות לה' בדרך אהבה 

יח וצדיקים.  הדרך היה תלמיד חכם עדיף מנביא.  התקשרות לה' בדרך משיח וצדיקים היה שבדעת בדרך מש

בזמן שלמה המלך שהוא בעצמו היה הדרך של אהבה שבדעת הדרך של קהלת הבל הבלים ושיר השירים אבל 

 למלכים אחריו לא היה תורה שלמה תורה שבעל פה ותורה שבכתב.  

צום וגם נביא כמו שלמה שמלך ועשה מלכות ישראל בשומרון לפתוח את ירבעם בן נבט היה גם תלמוד חכם ע

הדרך התורה של אהבה שבדעת ולא רק אהבת שבדעת התורה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לעשות המלכות 

שלו הוא עשה שני עגלים בדן ובית אל כנגד השני דעות במלכות שלו של מלכות וזעיר אנפין אהבה שבדעת תורה 

ת משיח בן יוסף וצדיקים נביאים.  כתוב בזוהר ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף.ואהבה שבדע  

במלכות יהודה כתוב על ירבעם בן נבט שהוא החטיא את הרבים.  אף על פי כן הכוונה שלו היה שיתפשט היחוד 

א יונה ה' של ה' אלקים בכל העולם ולא רק למען יהודים בלבד כמו במלכות תורה שבעל פה.  הסיפור על הנבי

אמר לו ללכת לנינווה עיר של האומות העולם היה קשור להשליחות של מלכות שומרון להתייחד כל העולם 

לישראל והתורה ולירבעם נבט משיח בן יוסף ואהבה שבדעת. בתורה של מלכות יהודה הוא נחשב כמורד במלכות 

בן יוסף כי מלאה הארץ דעה את  אבל בתורת אמת הדרך של מלכות ירבעם אהבת שבדעת גם הדרך של משיח

ה'.  הדרך של מלכות יהודה רק למען המלכות לצאת משעיבוד מלכויות כבזמן שלמה המלך ביאת משיח בן דוד 

ולבנות הבית המקדש לשמור על הייחוס של יהודים בני אברהם יצחק ויעקב.  מלכות יהודה במלכות תחתון בלבד 

מלכות יהודה ולבנות הבית המקדש כמצות רצונך.  אין מצוה קשור  ומשיח בן ודוד הוא צריך להיות המלך של

 למשיח בן יוסף והגאולה של משיח בן יוסף בתורה שבעל פה מלכות יהודה.  
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יהודים שנולדו למשפחות בעולם החופשי לא רוצים לחזור למוחין של מלכות תורה שבעל פה.  אפילו הרבי מחב"ד 

עשות תורה ומצות בדרך תורה שבעל פה אפילו בזמן מלכות שלמה יהודים וחסידי חב"ד עובדים לקרב יהודים ל

התחילו למרוד מלכות תורה שבעל פה הלכה כפה עליו הר כגיגית.  הם רוצים הדרך של משיח בן יוסף הדרך של 

 הלוחות ראשונות שמשה רבינו היה משיח בן יוסף.  

ין בחירה אפילו שנכנסים לבית הכסא להתפנות יש בהדרך של מלכות תורה שבעל פה יש הלכות מצות בכל דבר א

הלכה.  קבלת משיח בן יוסף נותן ליהודי ולבן אדם חרות ובחירה.  הוא חייב לדעת התורה ואפילו חייב באהבת 

התורה אבל יש לו גם אהבה שבדעת ובחירה חופשית ולא מחויב לעשות כל המצות מצות שבתורה ומצות של 

בן יוסף.  יש בכל דור מצוה לשמוע לדברי חכמים אבל באהבת שבדעת יש התנגדות דרבנן כנגד הדרך של משיח 

להדרך של עבד הדרך של מלכות. יש מקום למשיח בן יוסף במלכות יהודה והם לא חייבים להיות שני מחנות 

לכות ישראל נפרדות כמו בזמן של ירבעם בן נבט.    יונה נביא עבד בשני כוונים לעשות אחדות בין מלכות יהודה ומ

בשומרון וגם לעשות אחדות בין מלכות שומרון והאומות העולם בנינווה.  יונה הנביא הוא היה נביא של שני 

 משיחין.  

סוף דבר הכל נשמע את אלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם. הבל הבלים הכל הבל.  בתורה יש שני 

זה ברא אלקים.  האחדות בין השני דעות על ידי אנשים דעות דעה של יוסף ודעה של דוד ויהודה זה לעומת 

פשוטים שקוראים ה' העילת העילות, הסיבות הסיבות לא בדרך של אהבה שבתורה לבד ולא בדרך של אהבה 

בדעת לבד אלא בדרך של התכלית הידיעה שלא נדע. הם אנשים פשוטים ולא יודעים שיש מחלוקת בין מלכות 

 בעל פה ותורה שבכתב.  יהודה ומלכות ישראל תורה ש

סוף דבר הכל נשמע לית מחשבה תפיסה ביה לא בדרך של מלכות אהבה שבדעת תורה ולא בדרך של אהבה 

שבדעת בנים אתם לה' אלוקיכם.  יש מצוה ללמוד התורה ויש מצוה של לדעת את ה' אפילו הוא העילת העילות, 

 סיבת הסיבות. 

 

אהבה שבדעת –אהבת התורה   
בחינות של אהבה רוחני שהם אהבת התורה תורת משה רבינו ע"ה תורה שבעל פה ותורה שבכתב כולל יש שני 

כ"ד ספרים של תנ"ך ופירושיו לאין סוף.  התורה של משה רבינו אין סוף חכמה ורצון של הקדוש ב"ה.  משה רבינו 

פה הלכה למעשה.  בתורה יש נתן את התורה לקיים רוחני וגשמי של עם ישראל בכל הדורות בעיקר תורה שבעל 

פרד"ס פשט רמז דרש וסוד.  הסוד של התורה החלק של קבלה קשור לגדולת התורה כוונות המצות שיש בספר 

הזוהר ובספרי אריז"ל וחסידות.  יש גדולי התורה הדורשים בתורה בדרך דרש בלי קבלה ורק קצת קבלה בשכל 

רא ע"ה.  יש הדורשים פלפולי הלכה כמו הרב אשר וייס של בן אדם ובהתלהבות הלב ונפש כמו הרב משה שפי

בדורנו.  הרבי מחב"ד מלך המשיח בשיחותיו היה דורש על כל פרד"ס שבתורה כולל פשט רש"י.  הרבי והצדיקים 

של עם ישראל הם אוהבי התורה.  התורה החיות הקיים של עם ישראל בכל הדורות.  תורה שבעל פה נקרא 

שור למלכות דוד המלך ושלמה מלכות יהודה.מלכות תורה שבעל פה ק  

כתוב על התורה "כי הם חיינו ואורך ימינו."  התורה נתנה לעם ישראל מיוחד לבני אברהם יצחק ויעקב.  כתוב על 

התורה, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום.  גוי השומר את שבת חייב מיתה.  על ידי התורה כתוב והבדילנו 

וה בתורה "בחוקותיהם לא תלכו."  תלמידי חכמים לומדים התורה יום ולילה.  הם לא עוסקים מן הגוים.  יש מצ

 בחכמה אחרת רק בתורה. 

יש חכמה אחרת בצד של קדושה קשור לאהבה שבדעת.  אחרי התגלות ספר הזוהר פתחו החכמה של אהבה 

ף שנה.  אהבה שבדעת קשור שבדעת  שהיה גנוז אלף שנה.  כתוב בספר הזוהר היה חרם על אור הגנוז אל

למשיח בן יוסף.  משה רבינו נקרא הגואל ויוסף הצדיק נקרא גואל.  יש גאולה של בני ישראל ממצרים וקבלת 

התורה.  הגאולה ראשונה יציאת מצרים היה מעורב שני גאולות כנגד הלוחות ראשונות והלוחות שניות.  הגאולה 

הוא אלקים.  הגאולה של אתה הראת לדעת נקרא הגאולה של  ראשונה היה בדרך של אתה הראת לדעת כי ה'

אהבה שבדעת.  אבל הגאולה של אהבה שבדעת במתן תורה היה לדור המדבר בלבד דור דעה.  הדור המדבר לא 

נכנסו בארץ ישראל.  דור המדבר היו חיים בדרגה של אהבה שבדעת.  הם אכלו מלחם מן השמים מן במדבר, 

שראת השכינה בדרך הענן הכבוד.  שתו מבאר מרים והיה ה  
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המלחמה בעמלק בפרשת בשלח משה רבינו, אהרן וחור עמדו על ההר הנצחון היה רוחני של אהבה שבדעת לפני 

מתן תורה.  במתן תורה הם קבלו האור של חמשים שערי בינה בדרך של אתה הראת לדעת.  פסקו זהומתן בהר 

אחרי חטא העגל הם ירדו מהמדרגה של אהבה שבדעת למדרגה  סיני ואפילו כתוב שהיה להם תחיית המתים. 

של אהבת התורה. הם ירדו מהמדרגה של אתה הראת לדעת להמדרגה של שמע ישראל שמיעה במקום ראה.  

במתן תורה בששה בסיון הם קבלו העצם הרוחניות של משה רבינו חלק מהנבואה של משה רבינו כדי שכולם היה 

ים סוף כתוב אפילו השפחה שבים קבלו נבואה במדרגה גבוה מנביא יחזקאל. גם כן נביאים.  בקריעת   

אהבה שבדעת ואהבה שבתורה שניהם קשורים למשה רבינו שנתנו בהר סיני בדרך אחרת.  הדור המדבר קבלו 

דעת ממשה רבינו בדרך נבואה. משה רבינו היה לדור המדבר משיח בן יוסף.  עם ישראל הילדים של דור המדבר 

ילדים שלהם בכל הדורות אחריו קבלו החכמה והנבואה של משה רבינו בדרך מלכות תורה שבעל פה.  משה וה

רבינו קיבל את התורה מפי הגבורה "וידבר ה' אל משה לאמר."  משה קיבל התורה מסיני ומסרה ליהושוע וכו 

הפה ויד של משה רבינו בדרך מלכות תורה שבעל פה.  עם ישראל קיימים על השפעות התורה שקבלו ממלכות 

תורה שבעל פה תורה שבכתב.  הדרך הקבלה של התורה של דור המדבר אהבה שבדעת לא היה עוד חשוב 

 לעתיד של עם ישראל רק התורה הקדושה אהבה שבתורה.  

אהבה שבדעת יש מקום בהתורה במיוחד בתורה שבכתב אבל התורה שבעל פה אהבה שבדעת אין חשיבות 

דה רק אהבה שבתורה.  עם ישראל לא מתעסקים באהבה שבדעת.  אהבה שבדעת אתה הראת לקיים מלכות יהו

לדעת היה רק בהר סיני פעם אחד. לעתיד רק חשוב לעם ישראל אהבה שבתורה.  משה רבינו היה משיח בן יוסף 

ד את עם בתקופה של יציאת מצרים עד קבלת התורה ושבירת הלוחות.  אח"כ משה רבינו ירד בלוחות שניות ולמ

ישראל התורה שהוא קיבל מפי הגבורה ארבעים ימים וארבעים לילות על ההר לפני שהוא ירד מההר ביום כיפור.  

 מזמן קבלת הלוחות שניות יש רק הדרך של אהבת התורה.  

הדרך של אהבת התורה אין מקום למשיח בן יוסף.  משיח בן יוסף קשור לאהבה שבדעת אתה הראת לדעת ולא 

ראל ללמוד ללמד לשמור ולעשות את התורה.  כתוב בתורה שלא יהיה עוד תורה לעם ישראל לא תורה לשמע יש

אחרת ומצוה לעשות תלמידים הרבה וסייג לתורה בכל דורות לעתיד.  בכל הדורות תלמידי חכמים מסרו נפשותם 

בת התורה עם ישראל למען אהבת התורה ואהבת ישראל.  הקיים של עם ישראל תלוי באהבת התורה.  בדרך אה

נשארים עם נפרדת מהאומות העולם שיש להם תורה נפרדת ודת נפרדת.  הבקשה למשיח בתורה שבעל פה 

למען קיים והתחדשות המלכות של תורה שבעל פה להקים המלכות בחזרה ולבנות הבית המקדש.  אין מקום 

די משיח או נביא חדש כתוב "לא קם בתורת משה לשנות הדרך רוחני של עם ישראל ולהחליף תורה אחרת על י

 נביא בישראל כמשה." 

אהבת התורה נשארת להיות הדרך של יהדות אפילו אחרי התגלות הזוהר הקדוש.  בזוהר הקדוש כתוב קבלת 

התורה בדרך תא חזי אתה הראת לדעת אהבה שבדעת.  בתלמוד קבלת התורה בדרך של תא שמע אהבה 

דות אהבה שבדעת שלא היה מזמן הדור המדבר. אבל יש מצוה בתורה שלא שבתורה. הזוהר נתן דרך חדשה ליה

לשנות הדרך של יהדות מהדרך של אהבה שבתורה.  הרמ"ק בצפת קבל את הזוהר ועשה פירוש כפשוטו אפילו 

בספר הזוהר היה חידושים שלא מקובלים בתורה שבעל פה בעיקר הדרך של אהבה שבדעת.  בהזוהר יש שני 

הבה שבתורה ואהבה שבדעת ונתן כבוד לשניהם.  אבל החכמים ובמיוחד האריז"ל עשו פירוש של דרכים רוחני א

קבלה על אהבה שבתורה שמונה שערים.  הקבלה על אהבה שבתורה אין החשיבות ביהדות גוף התורה בעצמה 

 של הלכה.  ביהדות הדרך מעשה העיקר.  טעמי המצות, כוונות המצות טפל להלכה למעשה.  

ת עושים רצון של הקדוש ב"ה אלו המצות.  יש מצוה בתורה של וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא ביהדו

אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד. המצוה של לדעת את ה' אפשר גם כן לקיים בדרך של שמע ישראל 

הדרך של אהבת התורה לא רק בדרך של אתה הראת לדעת הדרך של אהבה שבדעת.  ללכת בדרך אחרת מ

תורה שבעל פה יש איסור בתורה וגם כן הדרך של אהבה שבדעת צריכים נביא משיח בן יוסף.  משיח בן יוסף 

בזמן הבית המקדש נחשב משיח שקר ויש לו עונש של מות.  בוודאי המחבר של הזוהר היה צריך להיות נביא 

דבר. החכמים קבלו את החשיבות של משיח בן יוסף כדי לחדש הדרך של אהבה שבדעת לא ידוע מזמן הדור המ

הזוהר וגדלות של המחבר הזוהר גם באהבת התורה וגם באהבה שבדעת.  רבי שמעון בר יוחאי נחשב המחבר 

של הזוהר אבל לא כל הזוהר.  הזוהר יש השפעות של משיח בן יוסף אסור בהלכה לגלות אחרי קבלת הלוחות 

 שניות ממשה רבינו.  
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ר הזוהר ביהדות.  ספר הזוהר נשאר ספר נפרד מיהדות חלק של אהבה שבתורה אבל קשה להחכמים להכניס ספ

לא יותר חשוב מכל כ"ד ספרים וספרי אריז"ל ולימוד הלכה.  אפילו האריז"ל שעשה קבלה לאהבה שבתורה כתב 

צריכים  בהקדמה לעץ חיים לימוד סוד התורה היום יותר חשוב מלימוד הלכה לימוד משנה וגמרא.  הוא אמר היום

השתוקקות לביאת משיח בן דוד ומצוה לפרסם תורת נסתר למען ביאת משיח.  ביאת משיח בי"ג עיקרי אמונה של 

רמב"ם זה רק אחד מהעיקרי אמונה ולא יותר חשוב.  בדרך הזוהר יהדות התחילו לשנות מהדרך של אהבה 

שיח בן יוסף.  המחבר של הזוהר שבתורה להדרך של אהבה שבדעת.  הדרך של אהבה שבדעת רק בדרך נביא מ

בוודאי צדיק בחשיבות של נביא משיח בן יוסף.  הזוהר היה מדבר של שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד 

שניהם הם השורש של משיח בן יוסף בקו של אהבה שבדעת שניהם חשובים במצוה של לדעת את ה' יחוד ה' 

ר הזוהר אחרת מהדרך הפשט הדרך בספר הדעות של רמב"ם ואלקים.  הדעת של היחוד של ה' ואלקים בספ

 במשנה תורה.  הדרך של הזוהר אתה הראת לדעת על ידי שני משיחין.  

יהדות עדיין לא יכולים לקבל הדעה חדשה שבזוהר אפילו הדעה חדשה גם כולל אהבה שבתורה.  בהדעה של 

אהבה שבתורה לא מקובלת הדעה של משיח בן יוסף רק הדעה של משיח בן דוד והוא לא נקרא משיח עד שבונים 

מקורי שלא מקבלים הזוהר הבית המקדש.  על ידי ספר הזוהר יש היום שני דרכים רוחניים בעם ישראל הדעה 

כפשוטו והדעה של יהדות לדור החדש שמקבלים את הזוהר כפשוטו למען יחוד ה' כי מלאה הארץ דעה את ה'.  

לפי רמב"ם עד אחרי שגומרים כל התנאים של גאולה בתורה שבכתב לצאת משעיבוד מלכויות אין מקום להשלים 

נותן חשיבות היום לעשות היחוד ה' בעולם כי מלאה הארץ הגאולה על ידי כי מלאה הארץ דעה את ה'.  הזוהר 

 דעה את ה' על ידי אהבה שבדעת.  

הרבי מחב"ד עבד בשני גאולות הגאולה משעיבוד מלכויות והגאולה של כי מלאה הארץ דעה את ה'.  הוא קיבל 

ר של משיח בן יוסף את הרעיון של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ביחד אפילו לקבל הכתר של משיח בן דוד. הכת

נשאר לנביא אחר לפתוח.  הרבי אמר משיח בן יוסף כבר הגיע רק צריכים לעשות כלים של תיקון לאורות של תהו.  

 יש אורות של תהו בספר הזוהר קשור למשיח בן יוסף שצריכים לתקן על ידי כלים של תיקון.  

של הלכה.  בדרך הזה יש אפשרות לגאולה רק בתורה שבעל פה אין מקום לאורות של תהו הכל עשו מתוך כלים 

על ידי מלחמה.  הדרך של שלום על ידי לקבל את השני דעות של אהבה שבתורה ואהבה שבדעת.  הדעה של 

אהבה שבתורה רק לעם ישראל.  הדרך של אהבה שבדעת קשור לאדם הראשון שבגן עדן ולכל בני אדם.  החלק 

ר היום גם כן חשוב לקיים את הנבואה של ישעיה הנביא כי מלאה של התורה אהבה שבדעת שנשאר בדור המדב

הארץ דעה את ה'.  הרבי מחב"ד ורבי נחמן השליחים בעם ישראל לקיים את הנבואה כי מלאה הארץ דעה את ה'.  

 הספר הזוהר היסוד של קיים את המצוה של יחוד ה' שמע ישראל בדרך אהבה שבדעת.

סיני אתה הארת לדעת רק על ידי תחיית המתים שנקרא בתיקוני זוהר "טל  האור של משייח בן יוסף שהיה בהר

תחייה."  אפילו הרבי מחב"ד לקח את הדרך של אהבה שבדעת הוא לא היה אפשר לסמוך על תחיית המתים עד 

סוף העולם כמו שכתוב ברמב"ם בי"ג עיקרים של אמונה.  העיקר מקום של הרבי מלך המשיח באהבת התורה.  

גם כן השפעות של אהבה שבדעת.  הדרך הזה היה לכל נשיאי חב"ד.  הוא לא היה יוכל להיות בשני צדדים יש לו 

של משיח של הזוהר משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  כתוב זה לעומת זה ברא אלקים.  משה רבינו שנקרא בתורה 

אחרי חטא העגל הוא לא היה  מלאך הוא היה כמו מלאך שליחות אחד. הוא היה משיח בן יוסף במתן תורה אבל

עוד אפשרות להיות משיח בן יוסף הדרך השתנה מהדרך של אהבה שבדעת לאהבה שבתורה בקבלת הלוחות 

שניות.  אפילו כתוב ברמב"ם בהלכה הגואל ראשון הוא דוד המלך והגואל אחרון דוד המלך.  אולי בדרך הפתק 

.  אבל ביהדות אין מקום למשיח בן יוסף.  נ,נח, רבי נחמן לקח המקום של משיח בן יוסף ביהדות  

ביהדות מחכים כל יום למשיח אפילו אחרי התגלות הרבי מחב"ד ורבי נחמן בדור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה.  

תלמידי חכמים לא יכולים לקבל משיח שאין בית המקדש אפילו כתוב בספר הזוהר בית המקדש יבוא מן השמים.  

לעם ישראל והיסוד של יהדות לדור החדש שיש לעם  תורה חדשה מאתי תצאהזוהר כיש אפשרות לקבל את 

ישראל מלכות חדשה חופשי שלא היה אף פעם בעולם יהודי.  באור של אהבת התורה אין מקום למלכות חדשה.  

 באור של אהבה שבדעת יש מקום ליהדות חדשה הגאולה של שני משיחין. 
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כוסותכוס של זכוכית או מתכת לארבעה   
 לכבוד הרב מורגנשטרן שליט"א,

 חג הפסח כשר ושמח,

 שלום וברכה,

על מה שכתבת בליקוטי שא"ח על פסח מתוך החוברת דעת חכמה נפשך.  אמרת שיש דעות להשתמש בכוס 

זכוכית לארבעה כוסות בליל פסח.  על זה יש לי עיון רב בעבודה שלי בהצלת נפשות יציאת מצרים בדרך תנועות 

שימוש גביע.  הגיע לי הרעיון לעזור למדוכי נפש בדרך אור העיניים.  יש בעיניים כתוב בזוהר דין ורחמים.  עיניים ב

הדין השחור שבעיניים והרחמים הלבן.  שאר הצבעים שבעין הם כמו העצים בגן עדן שמותרים לאכול.  השחור 

כלים בעין של רחמים האור אין סוף שבעין כנגד העץ הדעת.  הלבן שבעין כנגד העץ החיים.   הרפואה שמסת

בעיניים.  השחור מכסה את האור בדרך נקודה קטנה באמצעות העיניים כלי לאור.  מתוך העין יש האור של עתיק 

 כמבואר בזוהר הקדוש באדרא.  האור של עתיק האור של שער החמשים.

יק המחשבות בראש בני אדם.  באמת כל יום ויום אנחנו מסתכלים על אנשים ולא רואים את האור העיניים של עת

אנחנו מסתכלים בחיצוניות העיניים גם על פנים ועל הגוף בני אדם.  החיצוניות של בן אדם כמו מראה בדרגה של 

אספקלריא שאינה מאירה שאין אור בפני עצמו.  האור של העיניים האספקלריא המאירה אור של עתיק.  יש אריך 

חיצוניות ופנימיות העין.  העין קשור לראש של עשו שנקבר במרעת המכפלה.   ועתיק בעיניים שהם השני צדדים

עשו קשור לאורות של תהו.  עשו בתיקון קשור לאדם בגן עדן לפני החטא.  האור של העיניים האור של גן עדן 

הוא אורות  משיח בן יוסף.  בספר מגלה עמוקות יש חידוש על הענין של עשו אחרי התיקון.  יעקב הוא תיקון ועשו

תהו. האור של יעקב בקדושה ועשו נוגה אור.  יש מצות אפילו לא בקדושה שהם גבוהים יותר ממצות שבקדושה 

למשל מקוה של אנשים במנהג בעל שם טוב המצוה של שמחה.  גם כן האור של פנימיות עתיק לא נמצא בתורה 

צוף שלם.  מה שלא נמצא במלכות תורה שבעל פה כמבואר בספרי רש"ש וחיצוניות עתיק יש רק חלק ולא פר

 שבעל פה לא נמצא בקדושה אפילו האורות של זעיר אנפין גבוהים יותר מהאורות של מלכות.  

הארבעה כוסות כנגד הארבעה לשונות של גאולה כנגד הארבעה אותייות בשם ה' כנגד הארבעה עולמות. 

וס זכוכית מסתכלים ישר בעולמות עליונים יצירה, בעולמות עליונים האור רוחני שיקוף בערך בעולם עשיה.  כ

בריאה ואצילות.  היין שבכוס הקדושה בעולמות עליונים.  אבל בכוס זכוכית חסר עולם עשיה המדרגה של 

אספקלריא שאינה מאירה שיש בכוס מתכת. בעולם הזה יש עין הרע שאין בעולמות עליונים.  בתיקון לעין הרע על 

הצדיק.  דווקא הכוס מתכת שימוש יוסף ושמו בתוך אמתחת בנימין.  קודם יש להתחיל  ידי עין טובה של יוסף

הגאולה להוציא העין הרע מעולם עשיה בהתגלות עתיק ביום חמישים באור של חמשים האור של הגאולה האור 

יע מתכת של תחיית המתים נחנו מ"ה.  הגאולה התחילו בדרך של גביע חמש פעמים טוב לא גביע שקוף אלא מגב

מחשך לאור ויהיה ערב ויהי בוקר יום אחד.  הגאולה התחילו והארץ היה תהו ובהו.  צריכים כוס מתכת לעשות 

גאולה של יום ראשון שאין בו אור כלל.  אח"כ לגלות את האור מתוך הגביע יין גמטריא סוד, סוד של עתיק שמחה 

 של גאולה הפתק של נ,נח,נחמ. 

משיח בן דוד הרבי מחב"ד אבל הגאולה האור של תחיית המתים שיוצאים מחשך  השחור של העין והגביע הם

לאור. לפעול האור של תחיית המתים צריכים גביע מתכת לא שקוף.  הגאולה הגיע לעם ישראל ביום חמשים האור 

אתה של עתיק ירד מן השמים וגם הלוחות ראשונות שהיה כל אור חרות גאולה שם אקיק.  קבלנו דעת בדרך של 

 הראת לדעת על ידי משה רבינו בהר סיני רפואה שלמה. 

משא"כ הלוחות שניות דומה לכוס זכוכית שכבר יש גאולה במדרגה של אספקלריא המאירה יין של סוד. הכוס 

זכוכית הכוס של אמונה פשוטה התורה של אמונה פשוטה של הילדים של דור המדבר שנכנסו בארץ ישראל 

יש שני דרכים רוחניים של מלכות כוס זכוכית וזעיר אנפין גם שיקוף וגם מתכת אבל אחרי מלכות תורה שבעל פה.  

 עם ישראל קבלו את הרפואה בהר סיני כבר לא היו צריכים מתכת אפילו בזכוכית.

אפשר היום לעשות הארבעה כוסות בזכוכית אבל דווקא הצדיקים תלמידי בעל שם טוב עשו ניסים ומופתים מגביע 

של  יוסף הצדיק.  בספר הזוהר יש שני אורות זה לעומת זה.  משא"כ במלכות תורה שבעל פה יש אור  מתכת כוס

של דעה אחד בלבד.  הרבי מחב"ד אמר האור של הגאולה לעתיד יהיה גבוה מהאור של יציאת מצרים כפי 
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של מלכות בדרך  שאומרים כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.  בגאולה ראשונה היה קודם לעשות גאולה

הלוחות שניות גאולה דומה לכוס זכוכית. לעתיד הגאולה כי מלאה הארץ דעה את ה' גם בזכוכית וגם במתכת יחוד 

 של שני דעות רוחניים הדרך של הזוהר הקדוש.

קול מלחמה במחנה –מעבדות לחרות   
ה שלמה שחזרנו עוד פעם בחג הפסח חג חרותנו יצאו את עם ישראל מעבדות לחרות.  הגאולה ממצרים לא הי

להיות עבדים לא לפרעה מלכות הרשע אלא למלכות יהודה מלכות של התורה מלכות יהודי.  לפני חטא העגל היה 

גאולה של אמת קבלנו את הגאולה ביום חמשים שנקרא יובל רוחני.  היום יהודים חיים בגלות מחכים למשיח תחת 

שאנחנו בגלות יש לעם ישראל זכות לשמור את התורה הקדושה.   שעבוד מלכויות אלפיים שנה של גלות.  אפילו

יש עולם הבא להם שמקיימים את המצות.  אבל אפילו יש שכר בעולם הבא לשמירת המצות שבתורה אנחנו 

בגלות.  יש היום שני גלות.  יש גלות של המלכות ויש גלות של הנפש יהודי חסר באהבת התורה וחסר באהבה 

 שבדעת.  

י היה שני גאולות.  בקבלת התורה ביום חמשים היה גאולה של אהבה שבדעת. קבלנו את הגאולה של בהר סינ

אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  הגאולה השני על ידי קבלת הספר תורה 

נכנסנו בארץ ישראל   והלוחות שניות תרי"ג מצות כ"ד ספרים של תורה ועבודה של אהבת התורה וקיים המצות.

לכבוש את הארץ לעשות מלכות התורה ולבנות הבית המקדש בירושלים.  אבל בדרך לגאולה של מלכות התורה 

אבדנו את הגאולה של אתה הראת לדעת אהבה שבדעת שקבלנו בהר סיני לפני החטא העגל.  לא היה אפשר 

לדעת. בקבלת התורה כתוב אתה הראת לדעת.  לקיים שני גאולות ביחד גאולה של מלכות וגאולה של אתה הראת

לפני עם ישראל נכנסו בארץ ישראל משה רבינו אמר לעם ישראל "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד."  שמע לשון 

 שמיעה, הראת לשון ראיה.  אין דומה שמיעה לראיה.  

ראל בספר תורה בידיהם אנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים.  עם ישראל שיצאו משעבוד פרעה שנכנסו בארץ יש

ולוחות הברית בארון הקדש הפכו להיות עבדים לה' ולמלכות התורה.  היה לעם ישראל תרי"ג מצות בית המקדש 

ומלך בישראל.  היה להם הגאולה של אהבת התורה ולא היה להם הגאולה של אהבה שבדעת אתה הראת לדעת.  

סר בגאולה של אהבה שבדעת.  לא היה האור של אפילו אחרי שלמה המלך בנה את הבית המקדש הרגשנו ח

שער חמשים שקבלנו בהר סיני אור של יובל חרות של אמת.  למלכות ישראל היה גאולה אבל מיום ראשון של 

חנוכת הבית מקדש עדיין מחכים למשיח ולאהבה שבדעת.  אבל המצב השתנה לטוב יצאנו בגאולה משעיבוד 

.  החלק של גאולה של אהבה שבדעת נשאר לעתיד מחכים למשיח כל לפרעה במצרים לשעבוד למלכות התורה

 יום.

דוד המלך אמר בתהלים "עד מתי". שלמה המלך כתב ספר קהלת. בספר קהלת שלמה המלך רואים שאפילו בזמן 

בית המקדש יש גלות של אהבה שבדעת עולם כמנהגו נוהג ואין אור של גאולה.  כתוב בקהלת "אין חדש תחת 

סוף דבר הכל נשמע אלקים יראה ומצות שמור כי זה כל האדם."  בקהלת שלמה המלך אמר שאין השמש."  "

 גאולה שלמה עולם כמנהגו נוהג.  

יהודים מזמן שלמה המלך חיים באור של קהלת.  בזמן שלמה המלך הזמן שכתוב הלבנה היה בשלמות המלכות 

יה בהר סיני.  יש לעם ישראל דרך של בשלמות היה חסר בגאולה של אהבה שבדעת אתה הראת לדעת שה

עבודת ה' שלחן ערוך.  אנחנו עבדים לה' ומלכות ישראל בדרך התורה. יש מקבלים את קהלת סוף דבר הכל 

נשמע אלקים יראה ומצות תשמור כי זה כל האדם ולא דורשים אהבה שבדעת. אין בין עולם הזה ולימות המשיח 

ם אהבה שבדעת גאולה של שער חמשים רק חשוב אהבת התורה אלא שיעבוד מלכויות בלבד. לא חשוב לה

 מלכות התורה וחיים כל יום ויום.

יהודים מחכים כל יום לצאת משעבוד מלכויות בלי קשר לאהבת שבדעת. יש גלות בכל אופן פעמים קשה יותר 

מן שלמה המלך ופעמים פחות. יש האמת של קהלת סוף דבר.  יש גלות של שעבוד מלכויות ויש גלות אפילו בז

 הגלות של קהלת.  

כתוב בקהלת זה לעומת זה עשה אלקים.  יש עבדות למלכות של תורה ויש חרות בדרך אהבה שבדעת אתה 

הראת לדעת.  עם ישראל קבלו גאולה של אהבה שבדעת החליפו לעבדות למלכות שבתורה.  זה לעומת זה עשה 



297 
 

שבדעת.  בגאולה של אהבה שבדעת אין גאולה לצאת  אלקים.  במלכות של אהבת התורה אין גאולה של אהבה

 משעבוד מלכויות.

בזמן חטא העגל כתוב "קול מלחמה במחנה."  יש מלחמה בין אלו שרוצים הדרך של מלכות של תורה אהבה 

שבתורה ואלו שרוצים אהבה שבדעת אתה הראת לדעת.  זה לעומת זה עשה אלקים.  המחלוקת הזה גם כן בענין 

ח.  יש מחכים למשיח לצאת משעבוד מלכויות בלבד הדרך של רמב"ם והלכה.  יש מחכים למשיח של ביאת משי

 למען אהבה שבדעת כי מלאה הארץ דעה את ה'. 

משה רבינו לעולם נמצא בין השני מחנות למען מלכות של תורה גאולה משעבוד מלכויות ולמען אהבה בדעת 

גאולה של שני משיחין אחד לגאולה של אהבה שבדעת ואחד גאולה של אתה הראת לדעת.  הגאולה של הזוהר 

 לאהבת התורה ומשה רבינו בשם רעיא מהימנא עומד בין השני משיחין.  "קול מלחמה במחנה."

לומדים תורת אמת יודעים הסוד של "קול מלחמה במחנה" בזמן חטא העגל.  יודעים שיש שני דעות כשכתוב 

 בספר שמואל "אל דעות ה'."

משיח בן יוסף)אדם העליון( –דוד)לא אדם( משיח בן   
עם ישראל מחכים כל יום למשיח בן דוד.  אמונה בביאת משיח זה אחד מהי"ג עיקרי אמונה ברמב"ם.  העיקר 

בקשה של עם ישראל גאולת ישראל לחזור מלכות דוד ליושנה. משיח בן דוד המלך של ישראל ומלכות דוד 

שיח בן דוד כדי לחזור מלכות דוד מלך המשיח המלך של ישראל שהוא המלכות של תורה שבעל פה.  הבקשה למ

יבנה את הבית מהקדש במקומו בירושלים. הגאולה של משיח בדרך תורה שבעל פה גאולה לעם ישראל לצאת 

משעיבוד מלכויות ולא בשביל גאולה להעם עצמו על ידי דעת לפי תורה שבעל פה יהודים הם עבדים לאדון עולם 

. אחרי פסח אנחנו עדיין בגלות משיח עוד לא הגיע.  אחרי כל שבוע בשבת אנחנו עדיין בגלות שמיח לעולם ועד

עוד לא הגיע מחכים שיבוא אליהו הנביא במוצאי שבת.  אין גאולה לצאת מעבדות לאדון עולם והתורה.  לפי תורה 

גאולה מהתורה אהבה שבדעת  שבעל פה ויהדות תורה קודם לישראל. עם ישראל הם עבדים לה' והתורה.  אין

אבל יש אהבת התורה.  הגאולה של התורה על ידי אהבת התורה והתורה מלמד לעם ישראל שהם עבדים לאדון 

עולם והתורה.  מחכים למשיח בן דוד לא להוציא את עם ישראל מעול התורה ח"ו להפך לחזק את עם ישראל 

 בהתורה ולמסירות נפש בהתורה.    

של גאולת ישראל יהיה אחרי גוג ומגוג.  לפי תורה שבעל פה החשך מתגברת כל יום. אפילו יש יש אומרים הזמן 

שאומרים שמלחמות גוג ומגוג יהיה על ירושלים והקמת מלכות דוד בירושלים.  היום העולם לא רוצים לחזור 

ל משיח בן דוד. הם מלכות דוד ומלך המשיח לשלוט על ירושלים.  היום העולם ורוב יהודים לא רוצים הדרך ש

רוצים הדרך של משיח בן יוסף.  הדרך של משיח בן יוסף ישראל ואדם קודם לתורה.  כל אחד יש בחירה בתורה 

של משיח בן יוסף.  יש אדם קודם לתורה ויש משיח בן יוסף ובחירה חופשית בתורה דומה כמו יש היום בגלות. יש 

פה יש רק חרדים אין בחירה חופשית.  חרדים, דתיים ויש לא דתיים.במלכות תורה שבעל  

בגן עדן לאדם היה בחירה חופשית הדרך של משיח בן יוסף לפני החטא.  הנחש גרם אשתו חוה לאכול מהעץ 

הדעת והיא נתנה לאדם לאכול.  אדם היה בחירה והוא בחר לאכול מהעץ הדעת ואדם ידע את חוה והם הולידו 

לפני החטא אדם וחוה היו קשורים להעץ החיים שיש נצחיות אין מיתה.   ילדים.  הם קיימו המצוה של פרו ורבו.

אחרי שהם אכלו מהעץ הדעת הם נכנסו לעולם הזה שיש בו מיתה זמן ללידה וזמן למיתה.  הקשר להעץ החיים 

 על ידי משיח בן יוסף הנתן להם נצחיות של גן עדן.  שהם גרשו מגן עדן הם איבדו את הקשר להעץ החיים בעולם

של העץ הדעת.  אדם וחוה חזרו לגן עדן ולהעץ החיים בסוף חייו לפני מיתה והם חיים לנצח נקברים במרעת 

המכפלה.  הילדים שלהם היה יותר רחוק מהעץ החיים משיח בן יוסף והם נפלו למטה מטה בתהו ובנו אלפיים 

החיים של משיח בן יוסף. שנה עד קבלת התורה בהר סיני. קבלת התורה לא החזירו אותם לגן עדן ולעץ  

משה רבינו היה משיח בן יוסף עד החטא העגל.  משיח בן יוסף נתן לעם ישראל חרות יציאת מצרים יובל רוחני 

חיים של גן עדן. אבל עדיין היה לעשות ליהודים בני אברהם יצחק ויעקב לעם על ידי התורה הקדושה תורה שבעל 

יה מחולק בשני דעות דעה של משיח בן יוסף אדם בגן עדן והדעה חדש פה ותורה שבכתב והלוחות שניות.  העם ה

של תורת העם קדוש.  הדור המדבר שנקרא דור דעה נשארו במדבר. הילדים שלהם נכנסו בארץ ישראל בהנהלת 

 יהושוע הנביא. הם התחילו לחיות בדרך של התורה. 
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רך זרע בהמה גם נקרא לא אדם.  יש שני דעות שני דרכים ברוחניות נקראים בירמיהו זרע בהמה וזרע אדם.  הד

וגם נקרא שני צלמים בזוהר כנגד זכר ונקבה צלם של אמא וצלם של אבא.  הצלם קשור להנשמה. בלי צלם הבן 

אדם מת.  בגן עדן היה צלם אדם וחוה שכתוב "ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.  ויברא אלקים את 

אתו זכר ונקה ברא אתם. יש אדם ולא אדם בצלם אלקים צלם ודמות. יש זכר האדם בצלמו בצלם אלקים ברא 

ונקבה ברוחניות שני דעות.  בגן עדן הם היו אחד לפני החטא.  שהם חטאו ירד החלק של הדמות וחלק מהצלם 

עדן  אדם וחוה בעולם הזה העולם של העץ הדעת טוב ורע.  בהר סיני על ידי משיח בן יוסף כל הנשמות שירדו מגן

 חזרו לשורשיהם בגן עדן והעץ החיים.  חלק לא חזרו שעשה העגל הזהב.

משה רבינו נשאר במדבר ודור שלו דור דעה שאכלו המן במדבר ושקבלו את התורה בהר סיני תורה של חרות.  

ת הילדים שלהם וגם יהושוע וכלב מהדור המדבר נכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות יהודה בארץ ישראל ולבנות א

הבית המקדש.  משה רבינו נתן להם התורה של הלוחות שניות תורה בדעה של לא אדם.  התורה שבלוחות 

ראשונות היה התורה של אדם וגאולה אדם מספר גאולה.  בהתורה של לא אדם אין גאולה של אדם רק גאולה של 

ל אחרי חטא העגל אתם מלכות התורה.  בחטא העגל נאבדו החלק של אדם וגאולה אפילו כתוב על עם ישרא

נקראים אדם ולא האומות העולם.  התורה של הלוחות שניות הדרך של לא אדם בערך כל העולם עובדי עבודה 

זרה עם ישראל נקראים אדם.  התורה של הלוחות שניות נתנו לעשות מלכות התורה ולא למען היחיד והגאולה 

אחד צלם אלקים אחד לא מחולק בגן עדן. בעולם הזה  שנקרא אדם.  בליקוטי תורה של הבעל תניא כתוב יש אדם

הצלם ודמות מחולקת במשפחות בני יעקב, בני ישמעאל, בני עשו.  המשפחה של עם ישראל בני אברהם יצחק 

 ויעקב העם של התורה מסיני.  אתם נקראים אדם והם לא נקראים אדם אפילו אחרי חטא העגל.

עדן. יש גאולה של לצאת משעיבוד מלכויות ושמחה במצות.  התורה של במלכות תורה שבעל פה אין גאולה של גן 

עם ישראל נקרא בתיקוני זוהר מלכות תורה שבעל פה תורה למען מלכות יהודה תורה לא אדם.  במלכות תורה 

שבעל פה יש איסור של נביא שקר.  יש איסור על נביא של העץ החיים בגן עדן משיח בן יוסף הנותן גאולה ויובל 

ער חמשים כמו עם ישראל קבלו בהר סיני כמו שקבלו דור המדבר דור דעה.  עברנו חג הפסח ואין גאולה שנה ש

אחרי שנה.  יש זכרון לגאולה יציאת מצרים. חמשים פעמים כתוב יציאת מצרים בתורה כנגד חמשים שערי בינה 

 גאולה ויובל רוחניים.  

דמות של הצלם נקבה. תורה שבעל פה נתנו מיוחד לעם הדרך של מלכות תורה שבעל פה הדרך של לא אדם 

ישראל לא עשה כן לכל גוי למען קיים היחוס של עם יהודי ולמען המלכות של תורת משה.  הדרך של לא אדם 

הדרך של עבד לאדון עולם שנקרא בשם אדנ"י.  אדון עולם נמצא רחוק בבית אלקים בירושלים ובקודש קדשים 

ות לנכנס ביום כיפור.  הדרך של דור המדבר הדרך של דעת דור דעה אלקים נמצא שרק הכהן הגדול היה רש

 קרוב בלב ונפש שלהם בלב הדעת בינה הלב מבין.  כתוב בספר ישעיה, שלום שלום לרחוק ולקרוב.

הדרך של צלם אבא הדרך של אהבה שבדעת אתה הראת לדעת.  הדרך של צלם אמא אהבה שבתורה שמע 

שמיע לראיה. גם כן הדרך של הזוהר תא חזי )בא לראות( והדרך של תלמוד תא שמע )בא ישראל.  אין דומה 

לשמוע.(  התורה של עם ישראל הדרך של לא אדם אור של אין סוף ב"ה בלי הגבלה ונצחי.  אדם יש לו גבול גם 

לעבודה זרה. לשנות החיים שלו עד מאה ועשרים וגבול לכוחות שלו.  אסור במלכות לא אדם פרצוף אדם שנחשב  

בדעה של משיח בן יוסף אדם נחשב להיות אין סוף ונצחי בדרך של תחיית המתים ובדרך של החיים של מלאכים 

ונשמות.  בדרך של משיח בן יוסף יש רק יחידים כאמר קורח למשה רבינו "כולם קדושים". אדם הוא היחיד וכולם 

נברא בצלם ודמות מקום לשני דעות רוחניים של אדם  המקבלים דעת ואהבה שבדעת הם יחידים בני סגולה.  אדם

 ולא אדם זרע בהמה וזרע אדם כמו שהם נקראים בירמיהו פרק ל"א.  

לפני שבע מאות שנה התגלה הדרך של אדם משיח בן יוסף שלא היה ידוע ביהדות. עם ישראל היה קיים על ארבע 

סף נכנסו בעיקר על ידי הזוהר הקדוש. בהזוהר אמות של הלכה בלבד תורה שבעל פה.  השפעות של משיח בן יו

הקדוש היה כתוב שיש שני דעות רוחניים.  גם בספר שמואל הנביא כתורה אל דעות ה'.  הסוד של השני דעות 

התגלה על ידי הזוהר. האריז"ל גילה שיש גם כן פרצופים של אדם בתורה שבעל פה תורה של לא אדם בפנימיות 

ת. בשיטה של אריז"ל אין מקום למשיח בן יוסף נפרדת ממשיח בן דוד.  משה רבינו היה התורה בטעמי מצות וכוונו

משיח בן יוסף לפני חטא העגל והתורה של בני ישראל בלוחות שניות התורה של לא אדם.הלוחות ראשונות 

 נשברו. 
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ן יש יצר הרע מחכים למשיח כפשוטו ובהלכה למען המלכות תורה שבעל פה מלכות של אהבה שבתורה .  כל זמ

לצאת מהדרך של לא אדם להדרך של אדם על ידי משיח בן יוסף.  כתוב בזוהר ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף 

ותורה שלו היה הדרך לתת חרות לעם ישראל שהיה תחת התורה של לא אדם כפה עליו הר כגיגית.  משה רבינו 

קיום לעם ישראל.  המלכות של ישראל בשומרון לא  ידע רק על ידי הדרך של מלכות תורה שבעל פה לא אדם יהיה

היה קיום.  אבדנו העשרה שבטים.  אבל יש עדיין רצון מתוך העם לחרות לגאולה. אחרי פסח שואלים איפה 

 הגאולה איפה משיח?

 יש משיח בן דוד עדיין שלא הגיע.  משיח בן יוסף כבר הגיע. משה רבינו היה משיח בן יוסף.  ירבעם בן נבט היה

משיח בן יוסף.  החידוש של הזוהר שני משיחין ביחד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שניהם בחינת אדם.  משיח בן 

יוסף העצם של תורת אדם הנצחיות של תחיית המתים אדם שנברא בצלם אלקים.  משיח בן דוד תוצאות של 

אליהו הנביא.  הזוהר מחבר השני הדרך של תורה של לא אדם הנכנסים בתורה של אדם בדרך עבודה נצחיות כמו 

 דרכים של אדם ולא אדם שנקרא זעיר אנפין ומלכות יחוד מ"ה וב"ן. 

התכלית בריאת העולמות להגיע להיחוד של שני משיחין שבזוהר.  הדרך להיחוד של שני משיחין שבזוהר העבודה 

גאולה התגלות משיח בן יוסף.  של ששת אלפים שנה.  אלפיים שנה לתהו ובהו.  אלפיים שנה לתורה. התחלתה ל

 התגלות השני משיחין של עם ישראל הרבי מחב"ד ורבי נחמן סוף חתימת האמת.  

וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  הקיום של המצוה של לדעת את 

רבינו.  האמת כתוב בספר קהלת עת  ה' על ידי התגלות וקבלת השני משיחין בדרך התורה הקדושה תורת משה

ללדת ועת למות.  הנצחיות של החיים בקבלת השני משיחין להוסיף על קהלת של שלמה המלך "סוף דבר הכל 

נשמע אלקים יראה ומצות תשמור כי זה כל האדם. אין חדש תחת השמש אלו הם השני משיחין של אהבה 

"את השמים ואת הארץ" ראשי תבות אהוה השם של שבדעת מרומז בשני "את" בפסוק בראשית ברא אלקים 

 הגאולה. 

 

 

זרע אדם –זרע בהמה   
 

כתוב בירמיהו לא: הנה ימים באים נאם ה' וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה.  יש שני 

עשה  דעות רוחניים זרע אדם וזרע בהמה.  הדעה של זרע בהמה לעומת הדעה של זרע אדם, זה לעומת זה

אלקים.  הדעה של זרע בהמה מאמינים באמונה פשוטה בה' אחד כמו ביהדות.  הדעה של זרע אדם יש להם 

משיח אדם ומאמינים שהוא אלקים.  בדעה של זרע בהמה להאמין משיח הוא אלקים נחשב עבודה זרה.  קל 

יח הוא אלקים ולהשתחוות וחומר שמשתחווים לפסל שלו.  אבל בדעה של זרע אדם אין שאלה ומותר להאמין מש

לפסל שלו. בדעה של זרע בהמה אסור לעשות פסל של אדם.  זה לעומת זה עשה אלקים.  לכל דעה יש החסרון 

 שלו וגם יתרון שלו.

ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו." "ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו זכר ונקבה 

מספר שם ה'.    26ביניהם מספר  19חוה מספר  45קים וחוה דמות.  אדם מספר ברא אתם." אדם כנגד הצלם אל

אדם צלם כנגד זרע אדם הנמצא לבד היחיד של כל הבריאות.  דמות גם לבד היחיד עם הנבחר כולל נשמות 

ל ישראל כנסת ישראל מלכות.  צלם קשור לזעיר אנפין ודמות למלבות זכר ונקבה.  צלם ודמות הם שני צלמים אב

הצלם של אדם הכל אור והצלם של חוה מלכות אין אור בפני עצמו.  בהר סיני קבלת התורה התגלה האור של 

שער חמשים צלם האדם בדרך אתה הראת לדעת.  במלכות לעם הנבחר מקבלים האור של עתיק אור של יציאת 

מלוי של הצלם.  19ל מצרים באמונה פשוטה הדמות של הצלם ולא הצלם ממש זרע בהמה. בדמות יש האור ש

. בדמות יש פחות אור ויותר כלים בצלם יותר אור ופחות כלים.  יקוק מחבר שניהם 45באדם יש כל הצלם מספר 

בהגאולה שלמה. הגאולה שלמה כולל זרע בהמה וזרע אדם.  מלכות תורה שבעל פה לא יכולים להכיר הצלם של 

תורה שבכתב כולל הצלם ודמות ביחד משא"כ תורה שבעל זעיר אנפין שיש במלכות זרע בהמה דעה אחד בלבד.  

 פה.    
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היתרון בהדעה של זרע אדם אלקים הוא קרוב בצורה של אדם המשיח.  היתרון של זרע בהמה שלא יוכל לטעות 

ולהאמין אלקים הוא דבר גשמי בשמים ובארץ אבל אלקים הוא רחוק אדון העולם.  היתרון בזרע אדם אהבה 

מה יראה פחד.  זה לעומת זה עשה אלקים ובהדעה של זרע בהמה הדעה של זרע אדם נחשב היתרון לזרע בה

עבודה זרה ואסור. בדעה של זרע בהמה לא מקבלים שיש אדם מיוחד יותר מכל בן אדם ויש בהדעה של זרע 

ק בהמה כמות של צדיקים אבל הם לא אלקים כמו בדעה של זרע אדם.  בדעה של זרע בהמה לא אומרים הצדי

 הוא אלקים. בדעה זרע אדם יש גם כן צדיקים אבל אחד מהם הוא אלקים לא כולם.  

אמר ישעיה: בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב.  זה לעומת זה ברא אלקים ויש בניהם צד שלישי לאחד 

קרוב שיש להם  להם שנקרא שלום.  התורה נתן רשות לכהן למחוק שם ה' למען שלום בית.  יש אנשים צריכים ה'

נפש חלשות.  תלמידי חכמים עם קשה עורף יש הדרך עבדים לה' וזה מספיק להם.  כתוב ביחזקאל, הסירותי את 

 הלב אבן מקרבך ונתתי לכם לב בשר זה לעתיד.  

המכריע בין זרע בהמה וזרע אדם משיח בן דוד חי וקים.  הוא גם נקרא אלקים צדיק אחד מיוחד.  הוא הצדיק 

מהדעה של זרע בהמה מיוחד.  משיח בן יוסף הצדיק של זרע אדם מיוחד.  שניהם הם אלקים אחד מלך עליון 

 ואחד מלך תחתון וה' כולל שניהם עלת העלות.  

י משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף זרע אדם וזרע בהמה.  התורה יש רמ"ח מצות הגאולה של זוהר על ידי שנ

עשה ושס"ה מצות לא תעשה.  רמ"ח כנגד האברים של אדם.  שס"ה כנגד הגידים של בן אדם.  תורה שבכתב 

נקרא אדם.  תורה בעל פה נקרא בהמה מקבלים בדרך נעשה באמונה פשוטה.  התורה יש שני צדדים אדם 

מה נעשה ונשמע.  הזוהר מחבר שניהם ביחדובה  

 52מספר של אדם.  מספר  45.  מספר 52, 45, 63, 72כותבים שם ה' במלוי יש ארבעה מלויים שהם במספר 

.  בהדעה של 52, ו45כולל גם כן  45ב"ן קשור לבירורים.  דעה  52מספר בהמה.  יש שני דעות רוחניים דעה של 

בעולם למעלה  63יש זכר ונקבה צלם ודמות. הם מחברים בשם ה'  45עה של יש רק דעה אחד נקבה.  בבד 52

 של יחוד ה'.

 

תא שמע -תא חזי   
יש שני דעות כשכתוב בספר הנביא שמואל "אל דעות ה'."  השני דעות הם תא חזי אתה הראת לדעת, תא שמע 

דעה של גאולה יציאת הדעה של שמע ישראל הדעה של התלמוד מלכות תורה שבעל פה. הדעה של תא חזי ה

מצרים.  הדעה של תא שמע הדעה של מלכות עבודת ה' ומלחמה דברי תורה ודברי תפלה ואמונה פשוטה.  תא 

 חזי הדרגה של דעת עליון העיקר במחשבה בפנימיות הנפש. תא שמע דעת תחתון בחיצוניות הנפש.  

ל דברי תורה בנחת נשמעים.  דברי כנגד תא שמע יש אהבת התורה. התורה מקבלים בדרך שמיעה שמע ישרא

תורה נכנסים בלב ונפש תורת ה' תמימה משיבת נפש.  יש בלב חיצוניות הלב ופנימיות הלב. התורה של אתה 

הראת לדעת נכנסת בפנימיות הלב העמוק שבעמוקים בלשון הזוהר מקום שלא יכולים להגיע בדרך תא שמע.  אין 

 דומה שמיעה לראיה.  

וק יגיע את חשכי."  בתורה יש שני יקוק עליון ותחתון.  בי"ג מידות הרחמים יש שני יקוק.  השני כתוב בתהלים "יק

יקוק כנגד דעות תא חזי ותא שמע.  בלוחות ראשונות היה שני דעות פעמים יקוק כנגד בינה ומלכות.  בפרשת 

ע תא שמע קודם תא חזי שלח יש מידות הרחמים ביקוק אחד תא שמע.  הלוחות שניות נתנו בדרך נעשה ונשמ

אחרון. בהלכה יש תורה אחד תא שמע אין גאולה אין חרות אין יובל רוחני.  עוברים פסח ושבת אנחנו עדיין 

 בגלות. 

המגיע לנשמע שבתורה תא חזי יש גאולה. כתוב בפרשת משפטים,  כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעת 

.  השלמות של אדם בדעת של תא חזי אחרי תא שמע.  45ספר אדם מ 45יצא לחפשי חינם."  גאולה מספר 

בדעת של תא חזי אתה גם נקרא אדם וגם יהודי. אדם הגאולה מדעה של תא שמע הדעה של תורה שבעל פה.  

בתורה שבעל פה חשוב רק המדרגה של תא שמע.  המדרגה של תא שמע שבתורה אהבת התורה נקרא ברית 

היסוד.  הברית של אתה הראת לדעת הברית של אדם נולד מל ברית עליון.  תורת  תחתון ברית מילה יהודי תיקון

הזוהר נתנו בדרך של תא חזי דעת עליון ,בזכות ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמים."  על ידי התורה של תא 
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דם אבל שמע כתוב על עם ישראל אתם נקראים אדם ולא האומות העולם.  הברית של תורה גם נקרא ברית של א

 לא בשלמות של הברית של תא חזי. 

הברית של תא שמע בשביל כל בני ישראל.  הברית של תא חזי רק ליחידים יחידי סגולה.  כולם מתחילים בתא 

שמע למלא כריסו בש"ס ופוסקים.  היחידי סגולה לומדים הזוהר הקדוש ומגיעים לתא חזי אתה הראת לדעת 

יום מלכות תחתון מלכות יהודה.  בתא חזי יוצאים לחופשי חינם כנגד אהבה שבדעת. תורה שבעל פה למען ק

מלכות תחתון שיש רק עבד עבדים למקום אדון עולם.  הדעת של תא חזי הדעת של שני יקוק ולא רק אחד 

 אדנ"י.   

מלכות תורה שבעל פה הדרך של תא שמע.  בהדרך של תא שמע אהבת התורה הפתח לתא חזי אתה הראת 

הפתח לגאולה סגורה.  דרך של תא שמע הדרך של עבדים לה'.  הדרך של אהבת התורה הדרך של  לדעת סגור

עבדים לה' התורה וישראל המלכות של ה' בעולם התחתון. בהתורה של תא שמע התורה קודמת לישראל ה' 

והר התורה וישראל אחרי התורה ובדרך של אהבת התורה הם אחד.  תא חזי זה כבר תורה אחרת שנקרא בז

 תורה שבכתב תורה של זעיר אנפין למען יחוד ה' כי מלאה הארץ דעה את ה'.  

מתחילים בתורה של תא שמע נעשה עד שמגיעים לנשמע התורה של תא חזי.  אבל לפני שמגיעים ללימוד הזוהר 

מען יש הדרגה של תא שמע של אריז"ל.  תא שמע של אריז"ל בהדרך של תורה קודם לישראל הדרך של מלכות ל

המלכות ולא בדרך של תא חזי למען המלכות למען עם יהודי מלכות יהודה.  המדרגה של תא חזי כבר נכנסים 

בעולם העליון אדם העליון גאולה מעול מלכות לאהבה שבדעת מאהבה שבתורה אתה הראת לדעת לוחות 

 ראשונות.  

שבדעת בלאה אמא עליון.  תלמידי הדרך של אהבה שבתורה נפרדת מספר הזוהר ברחל מלכות תחתון.  אהבה 

חכמים חרדים לדבר ה' לא יוצאים באהבת התורה לאהבה שבדעת לומדים כל התורה בדרך תא שמע אפילו 

הזוהר תמים תהיה.  לעלות מאהבת התורה לאהבה שבדעת צריכים קבלת השני משיחין שבזוהר משיח בן יוסף 

ק משיח בן דוד דעה אחד בלבד. אחרי חג הפסח עדיין ומשיח בן דוד. בהדרך של תא שמע אהבה שבתורה יש ר

אין גאולה ואין משיח.  יש מצוה של אכילת מצה, ויש מצוה לספר יציאת מצרים אבל אין תא חזי אין אתה הראת 

לדעת גאולה משעיבוד מלכויות וגאולה שלמה.  הגאולה שלמה שנכנסים רחמים עד שיש שני תורה דין ודין 

דרך להגאולה שלמה יש דין ורחמים על ידי לימוד הזוהר.ורחמים ודין באמצע ה  

אלו שלמדו הזוהר נכנסו בשאלה על היסודות של תורה שבעל פה.  בזוהר יש שני משיחין תא שמע ותא חזי.  

במלכות תורה שבעל פה יש רק תא שמע והסטרא אחרא.  הגאולה של תא חזי מחייב משיח בן יוסף.  משיח בן 

י ולא התורה של אהבה שבתורה ואהבה שבמלכות התורה מלכות יהודה.  כתוב בזוהר יוסף משיח של תא חז

ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף החטיא את הרבים. משיח בן יוסף באור של תורה שבעל פה המלך של הסטרא 

 אחרא.

ד יש שני שרשים באדם שהם צלם ודמות.  צלם קשור לתא חזי דמות תא שמע.  להצלם יש רק אחד יחי

שביחידים.  בדמות יש ברוב העם הדרת מלך.  המלך של עם ישראל הוא משיח בן דוד מלך של מלכות דוד מלכות 

יהודה. מלכות יהודה שייך לדמות נקבה של אדם.  במלכות עליון יש רק הצלם אלקים יחידי סגולה והמלכים 

 הנצחיים השני משיחין.  

צריכים איש ואשה ביחד בדרך נשואין לקיים המצוה של פרו  כתוב לא טוב האדם להיות לבדו.  בדרך המלכות

ורבו.  ביחוד עליון מלכות עליון אדם נקרא שבת ושבת אין בן זוג. הבן זוג של שבת הקדוש ב"ה בלבד.  שבת נקרא 

גאולה. שבת נקרא מנוחה.  הגיע לתא חזי הדעת של שני משיחין יש הגאולה של שבת מעבדות לחרות מאריך 

יק שער החמשים.אנפין לעת  

 יחידי סגולה
כתוב במשנה מסכת הוריות פרק שלישי, איזהו נשיא זה מלך שנאמר מכל מצות ה' אלקיו שאין על גביו אלא ה' 

 אלקיו. בהתורה של מלכות יהודה אין על גביו אלא ה' אלקיו ולא במלכות ישראל בשומרון.  הם שני תורות.

ה' אלקיו ואין התורה אלא התורה של מלכות יהודה תורת משה רבינו.   במלכות יהודה כתוב שאין מלך על גביו אלא

אם כן אין מקום במלכות יהודה לקבל השני משיחין שבזוהר שהם בין המלך שביהודה ואלקיו.  גם כן במלכות 
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יהודה אין מקום ליחודי סגולה גדולה מהמלך בחכמה בינה ודעת רק ברשות המלך.  סנהדרין הם תחת המלך.  גם 

ן נביאים הם תחת המלך וסנהדרין.  המקום במלכות יהודה מאד צר ליחודי סגולה ולתת להם אפשרות לחדש כ

תורה.  הם צריכים המלצה מהמלך והסנהדרין.  יהדות של היום תוצאות של מלכות תורה שבעל פה התורה של 

 מלכות יהודה.

ש מלך בישראל במלכות יהודה אין מקום לשני החידוש של שני משיחין שבזוהר בזמן שאין מלך בישראל.  בזמן שי

משיחין.  עם ישראל עדיין מתפללים להחזיר העטרה ליושנה ולהכתיר מלך המשיח בדרך מלכות תורה שבעל פה.  

היום שאין מלך יש חילוקי דעות בענין של משיח.  עכשיו הזמן לעם ישראל להחליט בין תורה של מלכות יהודה 

הנותן אפשרות לעם ישראל לחיות בדרך של שני משיחין והמלך עליהם התפשטות של ותורה של ישראל בשומרון 

 משה רבינו הכתיר על ידי ענוה של משה רבינו כולל שני משיחין.  

בתורה של מלכות יהודה יש אור אין סוף אדון העולם ותחת המלך העולם המלך של מלכות יהודה.  אין מקום 

לות כל ספירה שם ה' מידת הדין ומידת הרחמים נצח הוד יסוד.  חסד גבורה במלכות יהודה לעשר ספירות של אצי

תפארת.  יש רק מידה של מלכות המלך שם יהודה ואור אין סוף.  כתוב "לך ה' הגדולה הגבורה, התפארת הנצח 

יחין וההוד כל שבשמים והארץ. ה' יש כל המידות ואין מקום לעולם אצילות וארבעה עולמות. אין מקום לשני מש

ואין גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד.  וידעת היום והשבת אל לבבך לקבל ה' אור אין סוף והמלך תחתיו, 

והסנהרין תחת המלך.  אין מקום ליחודי סגולה רק שליחים של הממשלה לך ה' הממלוכה.  הדרך רוחניות במלכות 

מרא, ונביא שקר.  יהודה מאד צר והדרך של אהבת התורה מאד צר יש דינים של זקן מ  

המלכות היום אין מלך אבל יש מקום ליחודי סגולה חידושי תורה שני משיחין של גאולה של אהבה שבדעת.  

בהפטרה מחר חודש יש מקום נשאר לדוד מלך והוא לא נמצא.  אולי עדיף שלא להכתיר מלך.  גם שמואל הנביא 

ת ישראל בשומרון.  אל דעות ה' יש שני מלכות נתן בחירה לעם ישראל ללכת בדרך של מלכות יהודה ומלכו

 בישראל. במלכות  יהודה יש רק מקום לדעה אחד בלבד.  אין במלכות יהודה שני דעות.

היום יש שני מלכות בישראל. בזמן שחוזרים מלכות יהודה ליושנה יהיה רק מלכות אחד בישראל מלכות יהודה 

סגולה בכל דור כל אחד יש הבחינה של מלכות.  יש אפילו  ותורה אחד מלכות תורה שבעל פה. היום יש יחודי

 מפורסמים של שקר שלא היה אפשר להיות במלכות של אמת. יש הפסדו ושכרן.

בלי השני משיחין של הזוהר אין גאולה לישראל של אהבה שבדעת.  יש מלך בישראל ויש עבדות למלך ולמלכות 

 שלו.  כולם זקוקים לו ופחד שלו על כל העם.

שרה בטלניםהע  
כתוב כל עיר בישראל צריכים עשרה בטלנים.  העשרה בטלנים הם היסוד של עם ישראל.  כתוב בזוהר בכל דור 

חייב להיות צדיק אחד הסובל הייסורים של עם קדוש.  לפעמים שיש מצב יותר קשה צריכים שני צדיקים בכל דור 

. העולם עומד על צדיק אחד "צדיק יסוד עולם." דומה לרפואה למחלה בדרך הקזת הדם משני זרועות במצב קשה

 לפי הזוהר יש צדיק עליון וצדיק תחתון. לפי הלכה מלכות תורה שבעל פה יש רק צד אחד בלבד.

כתוב ברמב"ם הקיום של עם ישראל תלוי באמונה בתורה שבעל פה.  כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים 

וארץ לא שמתי.  הרמב"ם אמר אמונה בתורה שבעל פה להאמין שיש רק צד אחד יהדות הדת הרוחניות יחידי.  

משה כופר בתורת וברית יהודי.   במלכה להאמין בדת אחרת מדת משה רבינו ולנביא אחרת ותורה ואחרת מתורת

 הקיים עם ישראל מלכות יהודה תלוי בזה.  

אבל אי אפשר לכל ישראל להיות צדיקים שכתוב בספר התניא לכן ארז"ל במדרש ראה הקב"ה בצדיקים שהם 

 מועטים עמד ושתלן  בכל דור ודור  כתוב צדיק יסוד עולם.

ה שבעל פה למהדרין.  יש עשרה בטלנים.  יש עיר של מאה יש צדיקים של עם ישראל הולכים בהלכה מלכות תור

ועשרים שומרי מצות שמוכשר לעשות סנהדרין של עשרים ושלש.  כל עיר של יהודי צריכים בית המדרש, בית 

הכנסת, תלמוד תורה ומקוה.  הקיים של עם ישראל שיש צדיק אחד ושני צדיקים שנקראים צדיק יסוד עולם, זה גם 

עולם להלכה. אבל גם כתוב צדיקים הם מועטים.  יש צדיקים גמורים, וצדיקים שאינם גמורים, הקיים של כל ה

בינונים, רשעים שאינם גמורים, ורשעים גמורים.  ההבדל בין צדיק ורשע בישראל אמונה בתורה שבעל פה קבלת 

 הדבר מלכות.  
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וחניים ושני משיחין.  בהלכה יש המלך של בזוהר כתוב יש צדיק עליון וצדיק תחתון. בזוהר כתוב יש שני דעות ר

 ישראל ורק ה' גבוה ממנו.  היום שאין מלך מתפללים לחזור את מלכות דוד ליושנה. יש סתירה בין הזוהר והלכה.  

יש צדיקים בישראל שלא מקבלים במעשה והלכה הזוהר אפילו הזוהר הספר של העץ החיים. הזוהר קרא להצדיק 

יש שני עצים בגן עדן מיוחדים העץ החיים והעץ הדעת.  מלכות תחתון העולם של   הזה הצדיק של העץ הדעת.

העץ הדעת העיקר העץ הדעת.  מלכות עליון העולם של העץ החיים העיקר העץ החיים.  תורה שבעל פה התורה 

ות של מלכות תחתון.  עם ישראל העם הנבחר במלכות תחתון העם של התורה של מלכות תחתון.  יש שני מחנ

בעולם הזה מחנה של יוסף ומחנה של יהודה.  כתוב בזוהר הקדוש יהודה הוא המלך תחתון ויוסף המלך העליון.  

 אדם נתן שבעים שנה לדוד המלך.  אדם הוא המלך עליון ויהודה המלך התחתון הם שני מלכים.  

התחתון מלכות התחתון.  יהודים הצדיקים שומרים הלכה כפשוטה.  הלכה כפשוטה הקיים של עם ישראל בעולם

הקבלה לא משפיע על הלכה במלכות יהודה. העולם שונאים את עם ישראל והדעה של יהודים כנגד הדת ונביאים 

 של האומות העולם. יש מחלוקת בין יוסף ויהודה בפרשת ויגש. וזאת התורה. 

 יש עצה בספר קהלת, כתוב זה לעומת זה עשה אלקים.  אל תהיה צדיק הרבה.

אדם ולא אדם –דמות צלם ו  
אדם כתוב בצלמנו וכדמותנו של אלקים.  הצלם אלקים החיות של בני אדם. כמבואר בזוהר יש שני צלמים. לאדם 

יש פנים ואחוריים.  כתוב בתהלים אחור וקדם צרתני.  צלם ודמות הפנים ואחוריים של אדם. יש צלם תחתון וצלם 

 עליון.

ירמיהו זרע אדם וזרע בהמה.  זרע בהמה גם נקרא לא אדם בערך זרע  יש שני דרכים בעבודת ה' שנקרא בספר

אדם.  השני צלמים הם בשכל אדם חכמה בינה ודעת שנקרא אדם ובאמונה פשוטה שנקרא לא אדם.  יש מעלה 

בעבודת ה' באמונה פשוטה מעבודת ה' בשכל אדם שיש דברים רוחניים למעלה משכל בני אדם שיש רק אפשרות 

מונה פשוטה בלבד שהם התכלית הידיעה שלא נדע. אבל הצלם אדם קרוב יותר לאדם וצלם לא לדבק בהם לא

 אדם רחוק יותר.  על זה כתוב בישעיה שלום שלום לרחוק ולקרוב.  

הייחוד של השני עבודות ה' זרע אדם עבודת ה' בחכמה בינה ודעת וזרע בהמה עבודת ה' באמונה פשוטה ומסירת 

.  אבל זה לעומת זה עשה אלקים ויש בין העבודה של זרע אדם וזרע בהמה בעיות נפש גם כן נקרא עבודה

 להתאחד שניהם ביחד. בהדרך של לא אדם הדרך הצלם אדם נקרא עבודה זרה. 

בזה יש המחלוקת בין יוסף ויהודה בתורה בפרשת ויגש.  המחלוקת בין יוסף ויהודה גם כן המחלוקת בין משיח בן 

יוסף ומשיח בן דוד.  משיח בן דוד העבודה של לא אדם התכלית השלמה של עבודת ה' של עם ישראל עבד נאמן 

שראל מקבלים ה' באמונה פשוטה ועל ידי ועבד פשוט לאדון עולם.  ביהדות הדרך לא אדם העיקר עבודה של עם י

קבלת התורה מלכות תורה שבעל פה שעושים כל ישראל עבדים להאדון עולם ולמלך ישראל והמלכות. האדון 

עולם הוא התכלית הידיעה שלא נדע לית מחשבה תפיסה בך כלל.  ה' אמר למשה רבינו בפרשת כי תשא, וראית 

ה לאמר המקור להתורה בדרך התקשרות של משה רבינו לה'.  מקבלים את אחרי ופני לא יראו. ידבר ה' אל מש

התורה מפי משה רבינו מפי הגבורה באמונה פשוטה בדרך זרע בהמה לא אדם.  עם ישראל קשורים למלכות 

תורה שבעל פה של משה רבינו.  בתורה שבעל פה הגאולה משעיבוד מלכויות בלבד גאולה למלכות יהודה וגאולה 

מלכות יהודה של לא אדם. משיח לא העיקר תכלית ביהדות העיקר תכלית שלמות המלכות יהודה.  לה' בדרך של  

המחלוקת בין יוסף ויהודה גם כן המחלוקת בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד המחלוקת בין השני דרכים בעבודת ה' 

ריים שנקרא תא שמע.  של אדם ולא אדם.  יהודה ומלכות יהודה הדרך של לא אדם הדרך של דמות אדם אחו

הדרך של משיח בן יוסף הדרך של זרע אדם צלם אדם בערך דמות שלו תא חזי אתה הראת לדעת במקום שמע 

ישראל.  המציאות של אדם קשור לצלם אלקים בערך דמות קשור לאחוריים של אדם נקרא אדם עליון.  אדם קשור 

דם בגן עדן לפני החטא.  אדם התחתון אדם בעולם לזרע בהמה נקרא אדם תחתון.  אדם העליון גם כן נקרא א

 עשיה אחרי החטא אדם וחוה כתוב אדם ידע את חוה.  

לא כל אדם במדרגה של אדם בגן עדן ולא כל נשמה קשור למדרגה של אדם בגן עדן רק הנשמה של יוסף השרש 

ה של משיח בן דוד חי הנשמה של כטנת פסים של יוסף כמבואר בשער גלגולים. הנשמה של יוסף גם כן הנשמ

וקים.  שניהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד קשורים לאדם בגן עדן נשמת יוסף אבל בדרכים אחרים.  שניהם יש 
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להם נצחיות בשני דרכים בדרך של אליהו מלכות זרע בהמה והדרך של זרע אדם משיח בן יוסף על ידי תחיית 

משיח אדם כלל התכלית בזרע בהמה למען המלכות של המתים. בהעצם הענין של זרע בהמה אין התגלות של 

תורה ומשיח הוא טפל לתכלית של חזרת המלכות ליושנה. התגלות השני משיחין מתחילים בדרך של זרע בהמה 

 לא אדם.  השני משיחין הם אדם בתכלית השלמות.

שי נמלא טל" רק בהדרך של לא אדם לא מקבלים את החלק השני בתיקוני זוהר פתח אליהו שכתוב על "שרא

לעתיד.  בסידור של הבעל תניא החלק על תחיית המתים שנקרא "טל" לא נמצא.  אדם לא נקרא אדם שבגן עדן 

רק אחרי תחיית המתים.  בתורה של מלכות מחכים למשיח כל יום וגם לתחיית המתים.  משיח עוד לא הגיע 

 ותחיית המתים עוד לא הגיע.  

יית המתים של הצדיק בחינת יוסף הנשמה של יוסף.  אדם הראשון בגן עדן נולד התגלות משיח בן יוסף אחרי תח

על ידי תחיית המתים מעפר מן האדמה.  הצלם אלקים של אדם תוצאות של תחיית המתים. אחרי החטא ירד אדם 

לאכול וחוה בעולם עשיה אבל חלק של צלם אלקים ירד ולא כל הצלם ח"ו.  אחרי מיתה אדם הראשון חזר לגן עדן 

מהעץ החיים שבגן עדן.  משה רבינו יש קשר לאדם הראשון שכתוב ויסתר משה אצל הסנה בפרשת שמות.  אחרי 

החטא כתוב ויתחבא האדם ואשתו.  השליחות של משה רבינו לתקן את הנשמות שנפלו בחטא עץ הדעת. אלו 

 הנשמות של דור המדבר שלא נכנסו בארץ ישראל.

סף לפני חטא העגל וכל ישראל קבלו יציאת מצרים על ידו. הדור המדבר דור דעה משה רבינו היה משיח בן יו

נשארו במדבר שלא היה להם צריך לעוד תיקן.  הילדים שלהם שנכנסו ארץ ישראל הדרך לחזור לגן עדן רק של 

ים ידי עבודת ה' בדרך של זרע בהמה מלכות תורה שבעל פה.  הם חוזרים לגן עדן בביאת משיח בתחיית המת

בקץ הימים.  הם קשורים לעץ הדעת וחוזרים לגן עדן על ידי משיח בן דוד למקום של העץ הדעת עד תחיית 

 המתים בקץ הימים. אבל יש גם כן נשמות בישראל של דור המדבר שחוזרים בגלגול למען קבלת משיח בן דוד.   

וח נשמה חיה ויחידה.  רבי שמעון בר השלמות אדם על ידי תחיית המתים.  משיח בן יוסף הוא אדם שלם בנפש ר

יוחאי אמר למשה רבינו בפרשת תרומה בזוהר "אתה נסתר ממנו בגלות.  אתה נשמה שלמה נפש רוח נשמה חיה 

ויחידה.  רעיא מהימנא בזוהר הוא משה רבינו אחרי תחיית המתים.  בתחיית המתים חוזרים כל הצלם אלקים 

לאדם אחרי תחיית המתים משיח בן יוסף שנקרא יציאת המצרים יובל למקורו.  העבודת ה' של זרע אדם קשור 

 רוחני.  

זרע בהמה שייך לאדם אחרי החטא עץ הדעת וחטא העגל.  זרע אדם אחרי התיקון לחטא יציאת מצרים.  הצדיק 

ם הגדול שהוא משיח בן יוסף יש כוח לתת תחיית המתים לנשמות צריכים תיקון.  הם צריכים לחזור הצלם אלקי

שהם אבדו בחטא עץ הדעת.  החיים של אדם בדרך הצלם אלקים.  יש שני צלמים הנקרא צלם ודמות מלכות וזעיר 

אנפין.  בדרך עבודת ה' של זרע בהמה מקבלים הצלם חיים טובים ושלום בדרך תרי"ג מצות מחולק לרמ"ח מצות 

יש גם כן הדרך והתיקון על ידי משיח בן עשה כנגד אברים של אדם, ושס"ה מצות לא תעשה כנגד גידים של אדם.  

 יוסף והתורה של משיח בן יוסף שנקרא תא חזי אתה הראת לדעת בערך התורה של משיח בן דוד תא שמע.

יש שני דרכים של עבודת ה' ארוכה וקצרה.  הדרך ארוכה על ידי עבודת ה' של תרי"ג מצות מחכים כל יום למשיח 

דוד תורה קודם לישראל.  הדרך של משיח בן יוסף ישראל ואדם קודם  ולתחיית המתים.  הדרך של משיח בן

להתורה.  השכר בגן עדן לעבודת ה' של תורה קודם לאדם תורה לא אדם הרבה גדולה יותר אבל פעמים הייסורים 

עולים מעל הראש האדם הוא צריך ישועה מהר וברגע אחד יש לו ישועה על ידי משיח בן יוסף.  הצלם אלקים שלו 

חוזר למקורו ויש לו אפשרות להמשיך בחיים לעבוד ה' בדרך של תורה ומצות בדרך רצוא ושוב.  הרבה בעלי 

תשובה חזרו ליהדות בדרך של משיח בן יוסף הצדיק נסתר העץ החיים שבגן עדן.  התשובה בדרך משיח בן יוסף 

יד. יש שני דרכים של תשובה נקרא תשובה עליון בערך התשובה תחתון חרטה על העבר והחלטה טובה על העת

ושל אהבה ויראה כנגד השני דרכים בעבודת ה' זרע אדם וזרע בהמה.  בזרע בהמה העיקר יראה, בזרע אדם 

 אהבה. 

התוצאות של השני דרכים של זרע אדם וזרע בהמה יש שני משיחין.  בהלכה זה לעומת זה עשה אלקים.  בהלכה 

ה אסור. מלכות תורה שבעל פה הדרך לא אדם בלב'ד והגאולה לצאת אין מקום לשני משיחין. פרצוף אדם בהלכ

משעיבוד מלכויות בלבד.  יש דרך ה' כולל שני משיחין זרע בהמה וזרע אדם הדרך של רעיא מהימנא שבזוהר 
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והדרך של אלו התפשטות של משה רבינו בכל דור. היום יש מקום ליחידי סגולה כולל שני משיחין שאנחנו חיים 

ישראל בשומרון ובזמן שופטים לפני הקמת מלכות יהודה.במלכות   

בדור האחרון לגלות ודור ראשון לגאולה היה התגלות השני משיחין בדרך חב"ד ובדרך ברסלב והמכתב של נ,נח 

על ידי ישראל בער אודסר.  בכ"ח ניסן תשנ"א הרבי חזר מהאוהל והתלונן משיח עוד לא הגיע.  הרבי היה המשיח 

זרע בהמה תורה קודם לישראל.  בהתורה של מלכות התגלות משיח אחרי הקמת מלכות יהודה של הדרך של 

בחזרה ובנין בית המקדש שלא היה בזמנו.  הגאולה של הפתק הגאולה של תורה שבכתב משיח בן יוסף תא חזי 

ל פה. בצד על ידי תחיית המתים של נ,נח,נחמ,נחמן.  יש גאולה על ידי הפתק אבל לא הגאולה של תורה שבע

 הקדושה של הרבי מחב"ד לא היה לו רשות להכיר הגאולה של ברסלב. זה לעומת זה עשה אלקים.

 

 המלחמה עוד לא נגמרה
יש שני משיח במלחמה של ה' בעולם הזה.  משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לוחמים על יחוד ה' בשני דרכים פרט 

רט.  משיח בן יוסף הקשר בכלל הגדול ה' אחד אחד מספר וכלל.  יש פרט וכלל רוחניות אמונה הכלל ועבודה הפ

כנגד השלש עשרי מידות הרחמים, אהבה מספר שלש עשרי.  משיח בן יוסף הקשר לשרש הכללי של כל בני  13

אדם שנקרא אדם העליון אדם בגן עדן השרש הראשון של כל בני אדם.  אדם הראשון נברא מעפר מן האדמה 

בדרך טבע כמו כל בני אדם אלא בדרך תחיית המתים.  הגוף של אדם נברא בלי חטא. בצלם ודמות של אלקים לא 

 הגוף של הילדים שלו נולדו בדרך הטבע. עת ללדת ועת למות. 

המלחמה של משיח בן יוסף ושליחיו לקבץ נדחי כל הנשמות של בני אדם לשרש כללי באדם הראשון בגן עדן.  

נה בה' אחד. העץ החיים הי"ג מידות הרחמים אהבה ואחד שרש אדם הראשון הוא קשור להעץ החיים אמו

הראשון.  העבודה של משיח בן יוסף דומה להעבודה של משיח בן דוד.  העבודה של משיח בן יוסף לקבץ כל 

הנשמות בני אדם לשרש באדם בגן עדן.  העבודה של משיח בן דוד לקבץ נדחי ישראל לשרש של כל ישראל בארץ 

 ישראל והתורה.

התגלות משיח בן יוסף היה כמה פעמים בששת אלפים שנה לעולם הזה.  אדם הראשון ידע מהעץ החיים משיח בן 

יוסף.  אחרי החטא עץ הדעת הילדים שלו היו מנותקים מעץ החיים בגן עדן כשכתוב, בזעת אפיך תאכל לחם עד 

רים של משיח בן יוסף קשור למלחמה שובך אל האדמה. משה רבינו היה משיח בן יוסף ביציאת מצרים.  יציאת מצ

ספק מספר  240של משה רבינו בעמלק בפרשת בשלח שכתוב, ויהי ידיו אמונה עד בא השמש.  עמלק מספר 

.  המלחמה של משיח בן יוסף לצאת מספקות באמונה.  בהר סיני עם ישראל קבלו התורה. הם יצאו מספקות 240

לקים.  חמשים פעמים יציאת מצרים כתוב בתורה כנגד שער הדעת כמו שכתוב אתה הראת לדעת כי ה' הוא א

 חמשים יובל חרות מכל ספקות באמונת ה'.  אבל המלחמה עוד לא נגמרה.   

בקבלת התורה פסקו זהומתן של ישראל. לעם ישראל היה תחיית המתים בהר סיני התגלות משיח בן יוסף.  הם 

מה עוד לא נגמרו שהם עשו העגל הזהב.  אדם הראשון קבלו יציאת מצרים רוחניות שער חמשים.  אבל המלח

וחוה היו בגן עדן קשור לעץ החיים שער חמשים.  לא היה להם חטא.  הם היו חיים באור של תחיית המתים.  אבל 

הם ירדו מהעץ החיים לאכול מהעץ הדעת.  נכנסו בילדים שלהם ספקות בדעת ואמונה מתוך הייסורים של עולם 

בדו השרש שלהם בגן עדן אדם וחוה בגן עדן לפני החטא.  המלחמה התחילו להחזיר האור של הזה.  הילדים נא

אמונה ודעת שאבדו בחטא עץ הדעת.  משה רבינו חזרו להנשמות שאבדו האמונה באדם בגן עדן לפני החטא 

 במלחמה בעמלק, קריעת ים סוף, ומתן תורה.  אבל המלחמה עוד לא נגמרו אחרי חטא העגל.

טא העגל משה רבינו נתן לעם ישראל הלוחות שניות שלא היה האור של גן עדן לעשות עם ישראל מלכות אחרי ח

של ה' בארץ ישראל בדרך התורה.  בדרך מלכות תורה שבעל פה הם עשו דירה לה' בעולם הזה בארץ ישראל.  

ור המדבר דור דעה ולא השכינה שורה בבית המקדש.  עם ישראל בארץ ישראל לא ידעו את ה' כמו שידעו ה' הד

כמו אדם וחוה ידעו ה' בגן עדן.  הם ידעו ה' בדרך התורה באלפיים שנה לתורה שהתחילו באברהם אבינו.  לא 

היה להם אלפיים שנה של תהו ובהו כמו קודם אבל גם כן לא היה להם הדעת של אדם בגן עדן כמו במתן תורה 

ם אדם ולא האומות העולם אפילו אחרי חטא העגל.  החיים לפני חטא העגל.  כתוב על עם ישראל, אתם נקראי

בדרך  התורה חיים של יושר וצדק במשפט של אמת.  הדרך התורה תרי"ג מצות.  תרי"ג מצות המחולקים ברמ"ח 

מצות עשה כנגד רמ"ח אברים של אדם ושס"ה גידים של אדם.  התורה נקרא אדם.  בדרך התורה יש התקשרות 
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קשרות שהיה בגן עדן ולפני חטא העגל. כל זמן שנכנסו עם ישראל בארץ ישראל היה לאדם בדרך אחרת מהת

להם במלחמה גם לשמור תורה הקדושה וגם כן לשמור על הגבולות של מלכות ישראל ויהודה בארץ ישראל.  

 המלחמה עוד לא נגמרה עד התגלות משיח בן יוסף.

כתוב שירבעם בן נבט החטיא את הרבים.  הדרך רוחניות  כתוב בתורה ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף. אבל גם

בארץ ישראל במלכות יהודה היה על ידי אהבת התורה בלבד מלכות תורה שבעל פה.  במלכות תורה שבעל פה 

עם ישראל הם עבדים לה'.  אין להם בחירה התורה נתנו להם כפה עליו הר כגיגית.  בארץ ישראל היה חוקים 

אמת אבל היה חסר הגאולה של אדם בגן עדן אתה הראת לדעת אהבה שבדעת.  גאולה  ומשפטים של אמת תורת

.  יש גאולה של העץ הדעת שבגן עדן על ידי משיח בן יוסף. ויש הגאולה משעיבוד 45אדם מספר  45מספר 

של מלכויות על ידי משיח בן דוד אחרי הקמת מלכות תורה שבעל פה.  יש גאולה של אהבה שבדעת ויש הגאולה 

אהבת התורה אהבת המלכות.  ירבעם בן נבט עשה מלכות ישראל בשומרון להוסיף האור של גאולה של אהבה 

שבדעת למלכות יהודה.  מלכות יהודה הדרך של תורה שבעל פה לא היה רשות להוסיף על התורה הגאולה של 

מלכות תורה שבעל פה נתנו  אהבה שבדעת.  בהתורה שנתנו על ידי משה רבינו כתוב אסור להוסיף.  התורה של

באמונה פשוטה נעשה ונשמע ולא על ידי אתה הראת לדעת.  הדרך של מלכות תורה שבעל פה הדרך של תא 

שמע בלבד קבלת התורה בדרך הפה. לא היה אפשר להוסיף על מלכות יהודה אהבה שבדעת הדרך לימוד של 

בשומרון.  מלכות יהודה הדרך של אהבה  תא חזי.  המלכות התחלק בשתיים מלכות יהודה ומלכות ישראל

שבתורה שהתחלו בחטא העגל על ידי הלוחות שניות.  מלכות ישראל היה מלכות של שני אורות תורה שבעל פה 

ותורה שבכתב אהבת התורה ואהבה שבדעת.  כנגד השני אורות ירבעם עשה שני עגלים בדן ובבית אל כנגד שני 

ון חיים בשני דעות לא היה קיום.  אבדו העשרת השבטים. הדרך במלכות דעות רוחניים. מלכות ישראל בשומר

שומרון היה מוחין פתוחים והדרך של יהדות במלכות יהודה היה מוחין סגורים בלי בחירה כפה עליו הר כגיגית 

 הדרך של יהדות היום.  יהדות מקורי חסר באור של אהבה שבדעת.  

אל נמצא כל זמן במלחמה.  כתוב בספר התניא של רבינו הזקן צריכים המלחמה לא נגמרו. במלכות יהודה עם ישר

להיות כל הזמן במלחמה הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  בדרך של אהבה שבדעת יש תקוה לגמור את 

המלחמה.  ירבעם עשה מלכות ישראל בשומרון לגמור את המלחמה.  יונה הנביא נסע לנינווה עיר הגויים לגמור 

אהבה שבדעת ולהביא את הגאולה שלמה בשליחות של מלכות ישראל בשומרון מלכות במוחין המלחמה בדרך 

פתוחין.  במלכות ישראל בשומרון היה הקשר רוחניות לאדם הראשון לפני החטא.  במלכות יהודה לא היה הקשר 

ה לגמור את רוחניות לאדם הראשון לפני החטא.  הקשר לאדם הראשון לפני החטא הדרך לעשות שלום בעולם הז

 המלחמה.  ירבעם לא הצליח.  המלחמה עוד לא נגמרה.

בדרך של אהבה שבדעת אפשר לגמור את המלחמה.  יהודים כל זמן במלחמה.  אבל ביהדות חסר האור של אדם 

הראשון בגן עדן אהבה שבדעת.  משיח בן יוסף רוצה לגמור את המלחמה בדרך אהבה שבדעת.  משיח בן דוד 

תורה יודעים שאין סוף המלחמה אפילו לא על ידי אהבה שבדעת.  אדם היה בגן עדן ואכל הדרך של אהבת ה

מהעץ הדעת.  עם ישראל היה בהר סיני פסקו זהומתן ואחריו עשו העגל הזהב.  הדור המדבר דור דעה בארבעים 

באהבה שנה במדבר היה החיים של אהבה שבדעת אכלו מהמן, שתו מבאר מרים,  אבל הילדים עדיין חסר 

 שבדעת.  אבל יש להם אהבה שבתורה ועל ידי זה הם נקראים אדם ולא האומות העולם.  

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הם שני דרכים בעבדות ה'.  משיח בן יוסף רוצה לגמור את המלחמה על ידי אהבה 

תורה שישראל  שבדעת אתה הראת לדעת.  משיח בן דוד הוא כל זמן במלחמה מלחמה של אהבת התורה.  היה

שבשומרון כולל אהבה שבדעת אבל לא היה בישראל שבשומרון קיום לעם ישראל.  במלכות יהודה יש ייאוש, 

משיח עוד לא הגיע מחכים כל יום שיבוא. הקיום של מלכות יהודה על ידי מסירות נפש להתורה ולמלכות יהודה.  

הבה שבדעת כי מלאה הארץ דעה את ה'.  העבודה של משיח בן יוסף לא מסיימים עד שלכל העולם יש א

המלחמה של מלכות תורה שבעל פה לקיום עם ישראל בלבד. עם ישראל גם חשוב לקיום העולם שכתוב אם לא 

בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.  עם ישראל קשור לדעת תחתון אהבת התורה. התורה הוא אין 

לחמה על ידי משיח בן יוסף אבל המלחמה עוד לא נגמרה.  בגאולה שלמה סוף ועבודת ה' גם אין סוף.  יש סוף למ

 יש שני משיחין. העבודה  שלמה כולל שני משיחין לפרט ולכלל.  זאת תורה. 
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 בין דת ודעת
בלשון הקודש יש סודות החיים.  כתוב העולם נברא על ידי עשרים ושתים אותיות שבתורה.  בספר יצירה נמצא 

.  יש סודות בגימטריות מספרים של האותיות שנקרא פרפראות החכמה.הסודות של האותיות  

גם כן יש חכמה בצורות האותיות.  כתוב לא יהיה לך אלקים אחרים על פני.  לא תעשה לך פסל וכל תמונה.  צורות 

שר האותיות הם דרכים להבין יחודים של ה' ולא לעשות להם פסל ותמונה.  הצורות האותיות הם דרכים לעשות ק

לה' בחכמה בינה ודעת למען אהבת ה'.  גם כן הם כמו כל לשון להשתמש בתפלה ודברי התורה.  גם כן הנקודות 

על האותיות יש גימטריות וחכמה לפי המקום על האות למעלה ולמטה, הדרך שהם כתוב שני נקודות, שלש 

 נקודות, נקודה אחד למעלה ולמטה וכו'.  

.  במילה דת לא נמצא אות עין.  המילה דעת יש האות עין.  70האות עין המספר  ההבדל בין דת ודעת האות עין. 

.  אלף ועין שניהם אין להם מבטא.  עין בלשון הקודש העין גשמי 1בערך האות אלף מספר  70עין יש כמות מספר 

 שבפנים בן אדם.  אין תרגם אפס.  

יוק הספירה של כתר נקרא אין.  בספר האדרא של פעמים נקרא אין בקשר לה' כמו אור אין סוף ב"ה.  יותר בד

הזוהר יש קשר בין עין ואין שכתוב עין ה' אל ייראו. עיני ה' משוטטים בכל הארץ. ההבדל בין עין ואלף בעין אין יחוד 

ובאלף יש יחוד.  הצורה של האלף יש נקודה למעלה נקודה למטה וקו באמצע.  עין הדרך של עבודת ה' בבירורים 

פשוטה.  אלף קשור לדעת את ה' כשכתוב וידעת היום השבות אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  באמונה   

בפסוק שמע ישראל יש אות עין גדול. שמע ישראל נקרא יחוד עליון.  הקשר ליחוד עליון במילה שמע על ידי 

 שמיעה אוזן ולא עין.  במילה דת אין עין.  במילה דעת יש עין.  

ת ה' בלשון רבים.  יש דעות קשור לדעת.  על ה' בעצמו כתוב לית מחשבה תפיסה בך.  שמואל הנביא אמר אל דעו

דעות ולא דעה אחד  70בתיקוני זוהר פתח אליהו כתוב, אתה אחד ולא בחשבון.  ה' הוא אחד אבל יש לו עין 

 בלבד. 

וא אלקים אחד יקוק ורבים יש אין ויש עין.  יש אות אלף ויש אות עין.  ה' נקרא אין וה' נקרא בקשר לעין. ה' ה

 אלקים אל דעות.  יש הבדל בין אלף ועין.  יש עין דעות וה' אחד.  

לפי הדעה יש דת.  יש הדעה של אין ויש הדעה של עין אבל ה' הוא אחד.  כל דת יש דעה אחד.  ה' יש דעות ויש 

 דת לכל דעה אבל ה' הוא אחד.  

הדות הדעה של דת קבלת התורה בהר סיני על ידי משה רבינו.  יהדות הדת מקורי לעוד דעות היוצא מיהדות.  י

ביהדות לפי הלכה אין דעה אחרת ויהדות הדת יחידי.  יהדות יש דעה אחד.  אבל היה קודם הלוחות ראשונות 

שנשברו על ידי משה רבינו.  אחרי חטא העגל ה' נתן הלוחות שניות ותורה שבעל פה ותורה שבכתב.  אפילו שיש 

עה אחד בדעה אחד של יהדות יש אל דעות ה' עין דעות, ה' הוא אלקים בלשון רבים.  ביהדות ד  

 אלף מספר אחד.  עין מספר שבעים.  דת דעה אחד של עין דעות. יהדות הדעה מקורי לכל השבעים דעות.  

הדת  הקשר לה' על ידי דת.  בדת יש דעה.  יש דעה המקור לכל הדעות שנקרא יהדות.  יהדות נקרא ברמב"ם

 יחידי אבל ביהדות יש דעות לוחות ראשונות ולוחות שניות.  

הדעה מקורי הדעה של הלוחות שניות הדעה של ראשית חכמה יראת ה' דת בלי עין. הדרך בכל דת אמונה 

פשוטה.  כתוב אתה הראת לדעת בלשון ראיה בדרך של עין.  הלוחות ראשונות היה דעת בעין אתה הראת לדעת 

.  משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות. הלוחות שניות היה דת אמונה פשוטה ולא דעת אתה אבל לא היה דת

 הראת לדעת.  מתחילים בדת קודם להגיע לדעת אתה הראת לדעת.  

אל דעות ה'.  יש הדעה של זרע אדם ויש הדעה של זרע בהמה לא אדם.  יש קשר לה' בדרך מלכות פה דבר 

. יש קשר לה' בדרך התקשרות לצדיקים ובעיקר להצדיק האמת.  יש התקשרות מלכות של משה רבינו נביא האמת

לה' בדרך משיח בן דוד תורה קודם לישראל התורה של מלכות פה תורה שבעל פה.  יש התקשרות לה' בדרך 

משיח בן יוסף אדם לפני החטא ונשמות ישראל קודם לתורה התקשרות לה' בדרך אדם העליון.  אדם הוא הצדיק 
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משה רבינו בלוחות ראשונות.  הקבלה של יהדות בדרך הפה של משה רבינו מפי הגבורה הדעה של זרע  האמת

 בהמה לא אדם.  

משה רבינו היה משיח בן יוסף בלוחות ראשונות.  אחרי חטא העגל השתנה הדרך מהדרך של זרע אדם לזרע 

כים לחכה עד סוף חייו של משה רבינו בהמה.  משה רבינו כדי להגיע לתכלית שלמה של משיח בן יוסף היה צרי

אחרי תחיית המתים. תחיית המתים הקשר לאדם הראשון בגן עדן קודם החטא.  משה רבינו עלה בהר נבו בסוף 

בו המדרגה של נון שער בינה המדרגה של תחיית המתים.  היה תחיית המתים בהר סיני לדור -חייו.  נבו אותיות נ

היה טוב לדור המדבר שהיה להם כבר הדעה של משיח בן יוסף.  לילדים שלהם המדבר דור דעה.  דת יהדות לא 

שנכנסו בארץ ישראל ובדרך הלוחות שניות נתנו דת יהדות בלי עין באמונה פשוטה ולא בדרך של אתה הראת 

לדעת.  הלוחות שניות היה הדרך של משיח בן דוד תורה קודם לישראל.  הדרך של משיח בן יוסף כדי להגיע 

שר ישר לה' כמו בדור המדבר רק יהיה אחרי תחיית המתים של משה רבינו.  תחיית המתים של משה רבינו לק

 יהיה לעתיד אבל קודם יש תורה שבעל פה תורת משה ודת של משיח בן דוד תורה קודם לישראל.  

ה' בדרך הנביא יש שני דעות הדעה של משיח בן דוד תורה קודם לישראל, והדעה של משיח בן יוסף התקשרות ל

אחרי תחיית המתים.  אם לא היה חטא העגל ובעוד ארבעים שנה אחרי מיתת משה רבינו יהיה התקשרות לה' 

בדרך משיח בן יוסף משה רבינו אחרי תחיית המתים.  יהדות לקח הדרך של לוחות שניות תורה קודם לישראל 

בהתקשרות לה' בדרך משיח בן דוד תורה   ולא הדרך של נבואה התקשרות לה' בדרך משיח בן יוסף זרע אדם.

קודם לישראל רק מיעוט צדיקים מקבלים נבואה כמו אליהו הנביא אחרי סיגופים.  משה רבינו היה בצום ארבעים 

ימים, אליהו הנביא היה בצום ארבעים ימים כדי להגיע לנבואה.  בדרך של משיח בן יוסף כל ישראל יהיו נביאים 

המדבר.  כולם ידעו ה' כמו דור   

מתוך השני דעות של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד יש עוד דעות עין דעות.  בדעה של יהדות כל הדעות חוץ 

 מהדעה של יהדות נקראים תהו.  רק יהדות נקרא תיקון.  

יש דת של הדעה של משיח בן יוסף בדרך של אמונה פשוטה ולימוד הדבר מלכות קשורים למשיח בן יוסף. דת של 

ן יוסף גם כן הדרך של תורה קודם לישראל לאדם.  להגיע לדעת של ה' הוא אלקים ולקבל נבואה צריכים משיח ב

להאמין בתחיית המתים של משיח בן יוסף. משה רבינו היה משיח בן יוסף.  כתוב בזוהר ירבעם בן נבט היה משיח 

ות קשור למשיח בן יוסף בעיקר. הם בן יוסף.  יש צדיקים בבחינה של משיח בן יוסף בין האומות העולם.  נוצר

שעשו דת נוצרות היפכו נוצרות להדרך של דת כפשוטה זרע אדם. הנוצרים אבדו את האמונה בתחיית המתים של 

 משיח בן יוסף ומחכים שהוא יחזור כמו משיח בן דוד. העיקר של משיח בן יוסף הקשר לתחיית המתים.

בן יוסף הגיע לתכלית השלמה על ידי הפתק נ,נח,נחמ האור של  רבי נחמן מברסלב הנשמה של יוסף הצדיק משיח

תחיית המתים.  יש לחסידי ברסלב נ,נח גאולה של משיח בן יוסף.  חסידי ברסלב שלא מאמנים בהפתק אין להם 

גאולה של משיח בן יוסף ומחכים לרבינו לחזור הבעטלער השביעי.  משה רבינו לא הגיע לתחיית המתים לפני 

רק אחרי קבלת הלוחות שניות והוא לא היה אפשר להיות משיח בן יוסף רק לדור המדבר.  ירבעם בן חטא העגל 

נבט רצה לחזור את האמונה במשיח בן יוסף וגאולה יציאת מצרים של משה רבינו ועשה תורה של משיח בן יוסף 

שיח בן דוד היה שוה יותר במלכות ישראל בשומרון.  בזוהר הוא נקרא משיח בן יוסף. אליהו הנביא מדעה של מ

מכל הנביאים של בעל בישראל בשומרון.  הדעה של ישראל שבשומרון היה נביאים בכמות אבל לא באיכות כמו 

 אליהו הנביא. 

הרבי מחב"ד הביא בתורות שלו גם האור של משיח בן יוסף ישראל קודם לתורה אבל העיקר בדרך של חב"ד 

הוא עשה לימוד הרמב"ם הדרך של משיח בן דוד אבל גם כן עשה קשר הדרך של משיח בן יוסף דת בלי עין. 

למשיח בן יוסף בדרך פנימיות התורה.  בכל אופן דת קודם לדעת מתחילים באמונה פשוטה קודם לדעת אתה 

הראת לדעת.  הדרך של יהדות תורה קודם לישראל.  יש גם כן היום בדרך הזוהר הדעה של אדם וישראל קודם 

לא יהפוך יהדות לנוצרות. דת הדרך של אמונה פשוטה משיח בן דוד.  לעשות דת של משיח בן יוסף לתורה אבל ש

 יש בעיות שגרם חטא העגל והפריצות מהשפעות של חופשיות בדת של משיח בן יוסף.  

העיקר דת הדרך של זרע בהמה לכתחילה באמונה פשוטה הדרך של משיח בן דוד.  יש גם כן דת של משיח בן 

יוסף אבל זה בשרש לא דת אלא אמונה מקיף.  העיקר תכלית של דת לעשות דירה בתחתונים לה' ולא רק לדעת 

 את ה' אתה הראת לדעת הדרך של משיח בן דוד ולא הדרך של משיח בן יוסף. 
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יחוד תחתון –ד עליון יחו  
כתוב בספר הזוהר על יחוד עליון ויחוד תחתון יחוד עליון שמע ישראל ויחוד תחתון ברוך שם כבוד.  בהתחלה 

בספר שער יחוד ואמונה של הבעל תניא כתוב, להבין מעט מזער מ"ש בזוהר דשמע ישראל הוא יחוד עילאה וברוך 

שני בהקדמה כתוב, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור  שם כבוד הוא יחוד תתאה.  בליקוטי אמרים חלק

 ממנה הנה מדכתיב על פי דרכו משמע שאינה דרך האמת לאמיתו וא"כ מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור ממנה.

ספר הזוהר מביא את הענין של יחוד עליון ויחוד תחתון ואין שאלה על ספר הזוהר שחסר באמת אבל אפילו 

החשיבות של יחוד עליון ויחוד תחתון בכל הספר התניא וכל חסידות חב"ד חסר הסבר ברור על הענין של שכתוב 

יחוד עליון.  ביחוד תחתון אין סוד מלכות תורה שבעל פה נקרא יחוד תחתון הנגלות לנו ולבננו אבל עדיין אחרי 

סתרות לה' אלקינו.  מה הסיבה של שמונה מאות שנה של התגלות ספר הזוהר הענין של יחוד עליון עדיין מהנ

הפחד לגלות את יחוד עליון.  בלי יחוד עליון איך לחשוב שיש ביהדות חנוך נכון לפי החלק של חינוך קטן של שער 

 יחוד ואמונה.

יש אלו שמתרצים שיהדות כבר עושים טוב מאד אלפיים שנה בגלות בלי יחוד עליון.  אפילו יהדות היה קיים 

רבע אמות של הלכה בלבד על יחוד תחתון בלבד. למה תכלית יש ליחוד עליון אולי יש סכנה אלפיים שנה על א

לקיים עם ישראל הסוד של יחוד עליון.  מתנגדים לספר הזוהר לא מקבלים החלקים בזוהר על יחוד עליון.  הם 

ת.  אפילו האריז"ל עשה מודים לאמת של הזוהר וליחוד עליון אבל לא מקבלים האור של יחוד עליון בחיים של יהדו

הקבלה שלו בלי להכניס הסוד של יחוד עליון.  גם כן החסידות של הבעל תניא חסר בסודות של יחוד עליון.  שהוא 

מביא את יחוד עליון בהקדמה לשער יחוד אמונה והחשיבות של אמת אמיתי בחינוך בהחלק של חינוך קטן אבל 

דבר על יחוד עליון כלל שרק יחוד תחתון חשוב לעם ישראל לפני שלא לנכנס בסודות של יחוד עליון למה יש ל

 ביאת משיח.  

בזוהר יש כל האמת מפוזר בכמה חלקים שבזוהר העיקר תיקוני זוהר והחלק של רעיא מהימנא.  בכמה מקומות 

בחסידות של הבעל תניא הוא מביא דברים קשור ליחוד עליון כמו אתהפכה, תחיית המתים של טל, החלק של 

וימיני תחבקיני ביחוד ימין ושמאל אהבה ויראה קשור לחג סוכות.  אפילו הבעל תניא בקשר לציון במשפט תפדה 

ושביה בצדקה חשוב הגאולה ויחוד עליון במקום להתעסק בבנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות יחוד תחתון 

יח שיבנה הבית המקדש וחזרה המלכות צריכים להתעסק בבנין בית המקדש והגאולה.  ליחוד עליון אין קשר למש

ליושנה כתוב בזוהר בית המקדש ירד מן השמים.  ליחוד עליון קשור למלאה הארץ דעה את ה'.  הבעל תניא לא  

מדבר על הזוהר כפשוטו ובמקום לדבר על זוהר כפשוטו הוא מביא את הקבלה של אריז"ל הקבלה של יחוד 

הולכים ביחד עד הקץ.  תחתון. הבעל תניא והרמב"ם הם שני רעים  

היחוד עליון זה סוד הנסתרות לה' אלקינו.  היחוד תחתון נקרא הנגלות לנו אפילו הקבלה של אריז"ל בדעת תחתון.  

השורש של דעת תחתון בדעת עליון.  דעת תחתון החלק של דעת עליון.  יחוד עליון נסתר ביחוד תחתון. דעת 

נפרדות  אפילו שלא רואים בתורה של דעת תחתון השפעות של דעת תחתון ויחוד תחתון עומדים כשני תורות 

 עליון.  כתוב הנסתרות לה' דעת עליון ונגלות לנו דעת תחתון.  החלק מתוך דעת תחתון הנסתרות תורת נסתר.

עם ישראל קיים על ארבע אמות של הלכה דעת תחתון בלבד.  בדעת תחתון יש גם כן קבלה, הקבלה של אריז"ל.  

של ספר הזוהר גם בדעת עליון וגם בדעת תחתון יחוד עליון ויחוד תחתון.  סובב כל עלמין קשור לאור אין המקום 

סוף האור מקיף על ממלא כל עלמין.  ממלא כל עלמין בדעת תחתון.  סובב כל עלמין בדעת עליון בדרך כלליות ולא 

אריז"ל שלובשים חב"ד אין כתר למעלה הכל  בדרך פרטיות רק בדרך ה' אחד, אור אין סוף בלי פירוד.  הטלית של

בד אחד כנגד סובב כל עלמין.  הציצית קשור להבגד למטה החלק של ממלא כל עלמין הנגלות לנו תרי"ג מצות. 

מניחין התפלין על הראש ומעל התפלין יש הטלית נכנסים הכתר להטלית התפלין של ראש שיש על זה האות שין 

ך סובב כל עלמין ה' אחד בלי פירוד יש גם כן חלק של סובב כל עלמין שיש פירוד של ארבע והשין של שלש.  מתו

שנקרא דעת עליון. דעת עליון יש שני אות שין מקיף על הבן אדם מלמעלה ויש גם כן אור אין סוף הטלית עליהם 

תי בדעת תחתון בלי כתר בלי פירוד.  החלק של סובב כל עלמין אור אין סוף ה' אחד בלי פירוד אני ה' לא שני

 בתרי"ג מצות שבתורה.  

יש דעת תחתון ודעת עליון יחוד תחתון ויחוד עליון. יחוד תחתון עומדת נפרדת מייחוד עליון. יחוד תחתון כנגד ברוך 

שם כבוד שם ה' שבמלכות שם אדנ"י.  יחוד עליון השני שין בתפלין של ראש והטלית מקיף עליהם כנגד אור אין 
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ן המקיף על הכל והשני משיחין שבזוהר.  שני שין שבתפלין של ראש כנגד השני משיחין סוף סובב כל עלמי

שבזוהר משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  הקשר של תפלין של ראש רעיא מהימנא.  משה רבינו בהר סיני ראה את 

עליון.  יש הקשר של תפלין של ראש של הקדוש ב"ה.  משה רבינו הוא בחינת דעת המחבר השני משיחין בדעת 

 אנ"ש הלובשים הטלית על הראש אפילו לא רואים את התפלין כלל.  

יהדות דעת תחתון יחוד תחתון קיימים על ארבע אמות של הלכה בלבד על תרי"ג מצות הציצית שבטלית ואמונה 

ידועה  פשוטה בה' אחד סובב כל עלמין.  הסוד של שני משיחין שבזוהר חלק של דעת עליון הנסתרות לה' אלקינו

למשה רבינו בהר סיני הנותן התורה.  התגלות השני משיחין לא בפעם אחד וברגע אחד אלא צריכים ששת אלפים 

שנה.  מתחילים ביחוד תחתון תורה ומצות כפשוטה קבלת עול מלכות שמים נעשה ונשמע.  לא כל אחד יש הזכות 

ה שמע ישראל ה' אחד.  הסוד של שני שמות לקבל השני משיחין שבזוהר אבל כולם מחויבים לדעת באמונה פשוט

של יקוק בשמע ישראל החלק של יחוד עליון.  ביחוד עליון יש פעמים יקוק ואור אין סוף מקיף עליהם.  ביחוד 

 תחתון יש אמונה פשוטה בה' אחד ויאמינו בה' ובמשה עבדו ותורת משה.  

וד עבדך".  ביחוד תחתון משיח עוד לא הגיע "עד ביחוד תחתון מחכים כל יום למשיח למען מלכות דוד "את צמח ד

מתי."  ביחוד עליון הנסתרות לה' יש המשיח של יחוד עליון נפרדת והמשיח של יחוד תחתון מחכים כל יום שיבוא.  

ביחוד עליון יש שני דעות כמו שכתוב בספר שמואל "אל דעות ה'."  ביחוד תחתון יש רק דעה אחד למען המלכות 

התחתון מלך המשיח.  תחתון והמלך   

שם ה' השלם כולל יחוד עליון ויחוד תחתון.  יחוד תחתון נקרא שכינה בגלותא בתיקוני זוהר פתח אליהו כנגד 

שנקרא "טל".  טל  39האות הא אחרונה של שם ה'.  יחוד עליון כנגד השלשה אותיות ראשונות יוד ה' ואו מספר 

האות "הא" אחרונה לא בחשבון טל עומדת נפרדת מ"טל" ולא קשור לתחיית המתים.  אבל כתוב בפתח אליהו 

קשור לתחיית המתים.  בעולם אצילות האותיות טל והא אחרונה הם ביחד יוד קא ואו קא אלו העשר ספירות של 

 עולם אצילות.  בעולם הזה האות הא אחרונה נפרדת מהשלשה אותיות יוד קא ואו.

ו וגרמיהו חד.  התגלות משיח בעולמות תחתונים בלבד.  עולם אצילות על עולם אצילות כתוב איהו וחיהו חד איה

קשור לטלית בלי כתר הכל אחד ואור אין סוף מקיף עילת העילות.  למטה מהטלית יש התפלין של ראש והשני שין 

שבתפלין השני משיחין שבזוהר קשור לדעת עליון והקשר של ראש שהם משיח בן דוד משיח בן יוסף ומשה 

   רבינו.

התפלין של יד לא מחולק לא בהבית של התפלין ולא מתוך הבית כל הארבע פרשיות נכתבו בקלף אחד כנגד יחוד 

תחתון.  בתפלין של ראש יש שני שין על הבית מבחוץ וארבע פרשיות נפרדות בפנים כנגד יחוד עליון.  בפסוק 

וד של שני משיחין שבזוהר בדעת עליון.  שמע ישראל יש שני יקוק נפרדות ושם אלקינו באמצע גם כן קשור ליח

ברוך שם כבוד כנגד התפלין של יד שם אחד יקוק בלבד שנקרא אדנ"י ביחוד תחתון מקבלים את היחוד ה' בדרך 

 שמע ישראל תא שמע באמונה פשוטה ולא בדרך אתה הראת לדעת ביחוד עליון ובזוהר בדרך תא חזי.  

אמר על השני יחודים יחוד עליון ויחוד תחתון אבל לא היה מפרש את חוזרים להשאלה בהתחלה למה רבינו הזקן 

הענין בספר שער יחוד אמונה ובשאר ספרי חסידות הענין של יחוד עליון עדיין מהנסתרות לה'.  הבעל תניא לא 

מביא את הענין בזוהר שני משיחין ומשה רבינו באמצע. הוא כן מביא הזוהר בספר התניא בכמה מקומות בקשר 

בודה של עבד ועבודה של בן, ומביא עוד ענינים חשובים אבל עדיין הענין של יחוד עליון מהנסתרות לה'.  לע

 אריז"ל גם לא היה מביא הענין של שני משיחין שבזוהר.

במקדמה לספר עץ חיים יש דרשה ובקשה לביאת משיח בן דוד לפני כל הקבלה וכתוב מצוה לפרסם את נסתר 

רך של יחוד תחתון וביחוד תחתון מחכים כל יום למשיח "עד מתי".  ביחוד עליון יש שני התורה.  אבל יהדות הד

משיחין כמבואר בספר הזוהר שנקרא ביחוד התחתון אורות של תהו.  יחוד תחתון מתנגדת ליחוד עליון כשאמר 

מאד בפיך שלמה המלך בספר קהלת זה לעומת זה עשה אלקים.  הכוונה של ספר התניא כי קרוב אליך הדבר 

ולבבך לעשותו והתקרב יהודים להדרך של יחוד תחתון הדרך של יהדות.  הכוונה של ספר הזוהר למען יחוד עליון 

העיקר כי מלאה הארץ דעה את ה'.  הכוונה של הקבלה של אירז"ל למען דעת תחתון יחוד תחתון בהכנה 

 להגאולה שלמה.
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מלכות יהודה תלוי בתורה שבעל פה שנקרא מלכות תחתון.   יחוד עליון קשור לשני משיחין שבזוהר.  הקיים של

במלכות תחתון יחוד עליון נקרא הנסתרות לה'.  במלכות תחתון תורה שבעל פה יש חרם על אור הגנוז יש מלך 

אחד מלכות דוד וזרעו עד עולם.  הזוהר מביא בכמה מקומות יש שני מלכים אדם נתן שבעים שנה לדוד המלך.  

עליון ודוד הוא מלך תחתון.  בתורה שבעל פה זה לא מקובל שכתוב במסכת הוריות "איזהו נשיא אדם הוא מלך 

זה מלך שנאמר מכל מצות ה' אלקיו שאין על גביו אלא ה' אלקיו. בתורה שבעל פה מלכות תחתון יחוד תחתון אין 

ן אתה הראת לדעת האור של מקום לשני משיחין שני מלכים יחוד עליון יש רק אמונה פשוטה ונאבד את דעת עליו

קבלת התורה והלוחות ראשונות.  הקיום של מלכות יהודה תלוי בתורה שבעל פה והגאולה לצאת משעיבוד 

מלכויות מקדמת להגאולה של כי מלאה הארץ דעה את ה' בהלכה רמב"ם. בספר הזוהר החשיבות העיקר לגאולה 

 של מלאה הארץ דעה את ה'.  

. תורה חדשה מאתי תצאהנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ירמיהו בפרק ל"א אמר " ו

ספר הזוהר גם לבית יהודה ליהדות מקורי וגם לכל העולם. יש מקום ביהדות היום  תורה חדשה מאתי תצאה

וישראל לקבלת השני משיחין שבזוהר אתה הראת לדעת שני דעות רוחניים בית יהודה ובית יוסף, ישראל עליונה 

 ויעקב תחתונה.  

 אדם וחוה יעקב ורחל
יש לעם ישראל להאמין בהתורה תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  אמונה בתורה שבכתב להאמין שאנחנו הילדים 

של אדם וחוה בגן עדן שנברא בצלם אלקים לא על ידי טבע כמו כל בני אדם.  עם ישראל יש גם כן להאמין 

שלו עם נבחר על ידי התורה בני אברהם יצחק ויעקב.  בשבעים נפש ירדו  שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם

אבותינו במצרים.  ה' שלח משה רבינו להוציא את בני ישראל ממצרים ולתת להם את התורה בהר סיני.  אחרי 

ארבעים שנה במדבר עם ישראל נכנסו בארץ ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולעשות מלכות דוד ושלמה בארץ 

ובירושלים לבנות את הבית המקדש.  המלכות של תורת משה התקיים יותר מארבע מאות שנה עד ישראל 

החורבן בית המקדש ראשון.  הם גלו לבבל וחזרו לבנות הבית המקדש השני שגם עמד יותר מארבעה מאות שנה 

לירושלים עד החורבן בית המקדש שני בתשעה באב.  היום אין בית המקדש אבל יש תקוה שיחזרו השכינה 

 בביאת משיח צדקינו.  

התורה של מלכות בית יהודה מלכות ישראל תורה שבעל פה שנתנה למשה רבינו ומסורה ליהושוע שנכנס בארץ 

ישראל זה התורה של אדם וחוה בגן עדן.  התורה של אדם וחוה בגן עדן נאבד אחרי הם אכלו מהעץ הדעת והם 

גן עדן לפני החטא אבל הילדים שלהם לא ידעו אפילו לא היה בגן עדן גרשו מגן עדן.  אדם וחוה ידעו התורה של 

כלל.  התורה של אדם וחוה בגן עדן נקרא העץ החיים.  הקדוש ב"ה אמר להם לאכול מכל העצים שבגן עדן ובפרט 

דן העץ החיים. הם אכלו מהעץ הדעת ונאבדו הילדים שלהם הסוד של התורה שבגן עדן.  היום עדיין הסוד של גן ע

 נסתר מבני אדם.

יש תקופה שהסוד של גן עדן חזר לעולם הזה מיד אחרי קבלת התורה בהר סיני.  כתוב בתורה שבכתב חמשה 

חומשי תורה הדור המדבר שיצאו מארץ מצרים שקבלו את התורה היה להם חיים של גן עדן.  הם אכלו מלחם מן 

ם אחרי החטא עץ הדעת שכתוב, בזעת אפיך תאכל השמים ושתו מבאר מרים ולא היה להם צורך לעבוד כמו היו

להם. הדור המדבר לא נכנסו בארץ ישראל רק הילדים שלהם.  בארץ ישראל חיים היה בדרך של התורה אחרי 

אכילה מהעץ הדעת.  הדור המדבר נאבדו.  משה רבינו, ואהרן הכהן וכל דור המדבר מתו במדבר סיני ולא נכנסו 

 בארץ ישראל.

בגן עדן עוד פעם נאבדו.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בתורת משה רבינו מלכות תורה שבעל  התורה של אדם

פה לעשות מלכות יהודה בארץ ישראל לא בדרך של התורה של אדם בגן עדן ובדרך של תורת משה רבינו שהם 

א נתן לעם למדו מפי הנביא משה רבינו לפני שהם נכנסו בארץ ישראל. התורה של מלכות תורה שבעל פה ל

ישראל חרות אפילו שהם קבלו חרות מפרעה ביציאת מצרים.  בהתורה של מלכות יהודה תורה שבעל פה עם 

ישראל הם עבדים לה' ולמלכות יהודה והמלך של ישראל מבית דוד.  התורה לא נתן מקום להאזרחים של המלכות 

ךכל איש היה חיוב לעבוד לפרנסו ולשמור   בני אברהם יצחק ויעקב וגרי צדק שלא לעשות לפי החוקים של התורה.

את המצות שבתורה.  התורה לא נתן רשות לקיים דת אחרת בארץ ישראל חוץ מדת משה. כל העולם בזמניהם 

היו עובדי עבודה זרה.  כתוב על עם ישראל אפילו אחרי חטא העגל אתה נקראים אדם ולא האומות העולם.  אדם 

מידת בהמה כמו עובדי עבודה זרה.  קשור לצדק ומשפט מידת אדם ולא   
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בארץ ישראל שלטו תורת משה חוקים ומשפטים של תורת משה, שופטים ושוטרים בדרך של תורת משה, ולכל 

העם היה חיוב לשמור החוקים אפילו לתת תוכחה לאחרים לפי המשפט, הוכיח תוכיח את עמיתך. לא היה רשות 

יהודה תורה ומצות הם הרצון של הקדוש ב"ה.  במלכות יהדוה הדור להגיד אני לא רוצה לעשות המצוה.  במכלות 

המדבר לא היה חשוב. יש שאלה האם דור המדבר יש להם חלק בעולם הבא.  המרגלים קבלו עונש שדברו לשון 

הרע כנגד לנכנס בארץ ישראל.  קורח קבל עונש שהוא היה חולק על משה רבינו.  צלפחד היה צדיק אבל הוא היה 

צים בשבת עשו חילול שבת וקבלו עונש.  משה רבינו הכה את הסלע ולא נכנס בארץ ישראל.  בפרשת מקשש ע

ואתחנן משה רבינו עשה אתחנן תפלות לנכנס בארץ ישראל.  הדרך של מלכות תורה שבעל פה היה אחרת 

אותם שהוא מהתורה שהיה לדור המדבר.  משה רבינו קבלו את הלוחות ראשונות מיד אחרי מתן תורה ושברו 

 ראה את העגל הזהב.  התורה שלנו מהלוחות שניות שקבלנו ביום כיפור.  

תורה שכתב מדברת על שני תורות לפני חט עץ דעת ולפני חטא העגל בתורה של אדם וחוה בגן עדן.  בני אדם 

עדן. במלכות רוצים גן עדן התענוגים של גן עדן.  הרבה יהודים אפילו דתיים רוצים התורה של אדם וחוה בגן 

יהודה היה רק תורה אחת התורה של מלכות דוד והיה חוקים שלא להכניס ולשנות התורה לא על ידי נביאים ולא 

 על ידי חכמים.  התורה של מלכות יהודה נקרא התורה של יעקב ורחל.  

ודה יותר קשה תלמידי חכמים עובדים קשה לשמור על תורת משה בכל דור. היום שאין סנהדרין ודיני נפשות העב

מזמן הבית המקדש. אבל הם לא כל זמן מצליחים אפילו מיד אחרי מלכות שלמה ירבעם בן נבט עשה מלכות 

ישראל בשומרון.  היה שני מלכויות מלכות יהודה ומלכות ישראל.  מלכות ישראל היה תורה אחרת ממלכות יהודה. 

הנותן חופשיות לבני אדם.  כתוב על ירבעם בן במלכות ישראל היה השפעות של התורה של אדם וחוה בגן עדן 

נבט שהוא היה תלמיד חכם אפילו נביא גדול שבדור.  בתורה שבעל פה כתוב שיש רק תורה אחד תורת משה 

תורה אחרת.  אבל אפילו מתוך תורת משה יש התורה של אדם וחוה בגן עדן.  החכמים אמרו שלא היה להם גן 

חטאו.  לא כתוב על החטא עץ הדעת עד אחרי השבת הראשון.  החכמים עדן כלל ולא שבת ובערב שבת הם 

אומרים יש רק תורה אחד מתוך תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  יש התורה של רחל אמנו תורה שבעל פה 

והתורה של לאה תורה שבכתב שניהם תחת שליטת עם ישראל.  קשה לקבל שיש תורה של לאה אמא עליון 

אדם וחוה בגן עדן.  יעקב לאה ורחל היו אחרי החטא העץ הדעת ולפני הר סיני.  במקום להגיד התורה של 

החכמים שומרי הברית יהודי אפילו לא מודים שיש תורה בגוים ואומרים יש חכמה בגוים לא תורה.  אבל אדם וחוה 

ה רבינו אנחנו לא היו יהודים והיה להם תורה. אנחנו לא רק בני אברהם יצחק ויעקב העם שקבלו את התורה ממש

 גם ילדים של אדם וחוה.  

בתורה של מלכות יהודה אין גאולה רק על ידי לצאת משעיבוד מלכויות דגאולה למען המלכות. תורה של אדם 

וחוה יש גאולה בעמלק של ספקות בדעת על ידי אתה הראת לדעת אהבה שבדעת. על עם ישראל שקבלו את 

' הוא אלקים.  אלו הדור המדבר.  הילדים של הדור המדבר שנכנסו התורה בהר סיני כתוב אתה הראת לדעת שה

בארץ ישראל קבלו את התורה שדרך נעשה ונשמע.  הם קבלו את תורה שבעל פה בדרך תא שמע, שמע ישראל 

באמונה פשוטה.  הדור הדבר קבלו את התורה בדרך תא חזי אתה הראת לדעת התורה של אדם וחוה שבגן עדן.  

שומרים על עם ישראל אומרים יש רק תורה אחד ודת אחד יהדות הדת יחידי.  מקבלים את  תלמידי  חכמים

התורה של תלמידי חכמים באמונה פשוטה והאומות העולם לא נחשבו כלל בבחינת רוחניות.  מלכות תורה שבעל 

כתוב בתורה פה שומר על יהודים ומלכות יהודה ולא נותנים לעם ישראל להאמין לתורה של אדם וחוה אפילו 

 שבכתב על ידי משה רבינו.  

הכוונה של תלמידי חכמים לשם מלכות יהודה אבל יש ספק אחרי התגלות הזוהר שהדרך של התנגדות לתורה של 

אדם וחוה נקרא לשם שמים.  אולי לשם מלכות יהודה לבד לצאת משעיבוד מלכויות בלבד אבל לא בדרך של הדור 

החייבת שני תורות נפרדות שני דעות.  באריז"ל כתוב השני תורות הם יעקב החדש כי מלאה הארץ דעה את ה' 

 ורחל ויעקב ולאה גם כן לכסות את המציאות שיש שני תורות נפרדות רשות אחד רוחני בלבד.  מה הפסד?

עם ישראל סובלים מצוקת הנפש.  הם נכנסים בעצבות ומרה שחורה מחכים למשיח יותר מאלפיים שנה ואין 

.  יש גאולה על ידי היחוד של אדם וחוה היחוד של שבת.  תלמידי חכמים 45גאולה מספר  45אדם מספר  גאולה. 

אין להם מנוחה אסור להם מנוחה הם חייבים לשמור על הייחוס של עם ישראל.  הם שומרים על הייחוס של עם 

נפשם.  עם ישראל נכנסים ישראל בדרך תורה שבעל פה ומלמדים דרכי צניעות לבנות אבל הם לא שומרים על 

בגלות נפש והגאולה לא על ידי אהבת התורה אלא על ידי אהבה שבדעת קבלת השני משיחין שבדעת שכתוב 
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בספר הזוהר אתה הראת לדעת תא חזי ולא על ידי תא שמע.  הקבלה של אריז"ל נותנת יותר אהבת התורה ולא 

 אהבה שבדעת כמו לימוד הזוהר.

נפש שלם ולא בתורה שבעל פה.  השרש של הנפש באדם לא באברהם יצחק ויעקב.   בתורה של אדם וחוה יש 

התורה של אדם וחוה בגן עדן ה' אדם וישראל קודם לתורה.  בתורה של הלוחות שניות התורה קודם לישראל.  

הקשר לה' בדרך התורה של אדם וחוה על ידי העץ החיים הצדיק האמת ספירת התפארת . הקשר לה' על ידי 

תורה שבעל פה רק על ידי לימוד התורה וקיום המצות.  גם כתוב בתורה שבעל פה איסור על תורה של אדם וחוה 

בגן עדן.  תורה של אדם וחוה תורת משיח בן יוסף לעומת תורה של משיח בן דוד.  יש אפשרות לחבר שניהם 

 בדרך של ענוה מידת משה רבינו.         

 התחדשות אמונה פשוטה
שניות נתנו אחרי שעם ישראל כבר קבלו את התורה בדרך של אתה הראת לדעת.  הלוחות שניות קבלת הלוחות 

התורה היה על ידי אמונה פשוטה נעשה ונשמע.  עם ישראל אחרי יציאת מצרים קריעת ים סוף קבלת התורה היו 

נה פשוטה בהתורה.  מוכן לקבל את התורה של הלוחות שניות באמונה פשוטה.  הם נכנסו בארץ ישראל באמו  

זה לא מספיק אמונה פשוטה בלבד פעמים צריכים להתחדש את התורה בדרך אתה הראת לדעת כדי לקבל את 

התורה שוב פעם באמונה פשוטה.  במלכות יהודה קבלו את התורה כפה עליו הר כגיגית.  היה שופטים ושוטרים 

יה בחירה לעשות את המצות או לא.  כל התרי"ג לתת פחד להעם שלא לעבור על המצות של האדון עולם.  לא ה

 מצות היו חוקים ומשפטים של הממשלה.

יש נפשות חלשות בכל דור מאבדים את האמונה פשוטה בה' והתורה מכמה סיבות.  להם המאבדים את האמונה 

פשוטה הם צריכים התחדשות. התחדשות של האמונה פשוטה בתורה שבל פה על ידי אהבת התורה ותשובה 

בל לא על ידי התחדשות שהיה בהר סיני של אתה הראת לדעת. זה היה בעיה בזמן הבית המקדש.  מלכות א

יהודה היה אפשר לעמוד רק על חוקים ומשפטים שופטים ושוטרים.  הנפשות שנפלו באמונה פשוטה לא היה 

ונש.  אפשרות שלא לעשות המצות אבל גם הם לא עשו המצות ברצון רק בדרך בטול ופחד יראת ע  

כתוב קבלת התורה בהר סיני היה רק פעם אחד בעיקר למען הקמת עם הקדוש בארץ ישראל.  קבלת התורה בהר 

סיני היה התחדשות האמונה פשוטה שנפלו במאתיים ועשר שנים של שעיבוד לפרעה במצרים.  אחרי יציאת 

ות נפלו מהאמונה פשוטה ונכנסו מצרים לא היה עוד פעם שעיבוד מלכויות עד החורבן בית המקדש. אעפ"כ נשמ

בהם ספקות באמונה שנקרא עמלק רוחני בחיים קשים מחלות, גירושין, צער גידול בנים, עניות, מלחמות, ועוד 

דברים שעומדים כנגד אמונה.  העצה בתורה להחזיר את האמונה הנפולה על ידי תשובה.  אבל בתורה שבעל פה 

טה טובה על העתיד.  אין תשובה להתחדשות האמונה מחדש שנקרא יש רק תשובה תחתון חרטה על העבר והחל

תשובה עליון בספר הזוהר על ידי אתה הראת לדעת תא חזי.  מלכות יהודה היה אפשר לסבול התנגדות של העם 

על ידי חוקים ומשפטים של הממשלה שופטים ושוטרים ועל ידי חינוך ולימוד התורה.  הלכה קשור למעשה ולא 

ונות המצות.  אין עונשים בתורה בגלל שלא עושים המצות מאהבה. התחדשות האמונה שנפלו למחשבה וכו

בשאול תחתית הפעולה של משיח בן יוסף תחיית המתים רוחני.  משה רבינו היה משיח בן יוסף ביציאת מצרים 

מתן תורה התחדשו האמונה של כל העם. בהר סיני היה תחיית המתים פסקו זהומתן של ישראל.  אבל אחרי 

ושבירות הלוחות ראשונות מלכות תורה שבעל פה לא נתנו עוד נביא לבוא להתחדש האמונה כמו משה רבינו.  

היה רק אפשרות לחזק את האמונה פשוטה בדרך אהבת התורה ולא בדרך אהבה שבדעת אתה הראת לדעת.  

המקדש ראשון אבל לא היה נביא בזמן בית המקדש שני לא היה עוד נביאים.  חוקים ומשפטים היו כמו בבית 

להתחדש האמונה בדרך אתה הראת לדעת. אליהו הנביא נסע לכרמל בישראל שבשומרון ללחום על אמונה 

שבתורה כנגד הנביאים של בעל בישראל שבשומרון והתחדש את האמונה במלכות יהודה והתורה גם שהוא עלה 

ה מלכה וניגונים על אליהו הנביא וביאת משיח בן בשמים בסערה. כל מוצאי שבת יש התחדשות האמונה במלוו

 דוד.   

התחדשות האמונה בדור האחרון בדרך הזוהר.  הזוהר לקח רשות להכניס ביהדות האור של אהבה שבדעת 

להתחדש האמונה פשוטה של העם שנפלו באלפיים שנה של גלות.  אבל היה התנגדות אפילו לספר הזוהר 

להכניס ביהדות אור חדש.  הבעל שם טוב ותלמידיו היו המתנגדים לחסידות  מתורה שבעל פה שלא נותן רשות

שנחשב כאור חדש אסור בתורה שבעל פה.  הבעל שם עשה תורה אור חדש להתחדשות יהדות ונפשות שנפלו 
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באמונה פשוטה. עם ישראל מחכים למשיח להתחדש האמונה אבל בהלכה הפעולה של משיח להתחדש המלכות 

חדש.  יש לעם ישראל אמונה בביאת משיח אבל גם בלבול שיש חילוקי דעות בענין של משיח  ולא למען אור

 לעשות אור חדש אהבה שבדעת ולחזק את האור של אהבה שבתורה ואהבת מלכות יהודה.  

מלכות יהודה בדרך הלכה כפה עליו הר כגיגית היה אפשר לעמוד על כל הניסיונות של שמד בכל הדורות עד היום.  

קיים של עם ישראל היה על ארבע אמות של הלכה בלבד.  התחדשות היה בכל דור על ידי תלמידי חכמים ה

ופוסקי הלכה.  התחדשות של ספר הזוהר לא היה בזמן הראשונים.   התחדשות של הזוהר יש שאלה בהלכה 

 לנכנס אור חדש ביהדות.  אבל נשמות מתים ברוחניות וצריכים התחדשות.  

ות תורה שבעל פה להרחיק מהקהילה אלו הנופלו באמונה בתורת משה והכופרים בתורת משה.  יש עצה במלכ

להתקרב אלו שנפלו באמונה פשוטה יש סכנה מהשפעות שלהם מתוך העם.  לא יהיה עוד פעם קבלת התורה.  

מקדש.  לעשות ביאת משיח עוד פעם קבלת התורה יש שאלה בהלכה להכניס אור חדש מלך המשיח לפני הבית ה

תורה חדשה מאתי ו תורה חדשה מאתי תצאהתחדשות יהדות היה בדרך הנביאים אבל אמרו דברי נביאים על 

לא קבלו בתורה שבעל פה שאסור להכניס ביהדות אור חדש. מתפללים כל יום לחזור מלכות יהודה ליושנה  תצא

ה חשובים לה' אבל הם אויבים וכל נקודה של מלכות תורה שבעל פה.  אלו הנשמות הנופלים מאמונה פשוט

למלכות יהודה וקיימו.  בהלכה הם צריכים לעשות תשובה שצריכים לחזור לאמונה בדרך אהבה שבתורה ולא 

 בדרך אהבה שבדעת אור חדש.  

אור חדש נכנסו ביהדות בדרך ישוע הנוצרי התחדשות אמונה פשוטה.  אבל ישוע הנוצרי גם עשה שמד למשפחות 

מצות.  בסוף על היסוד של הנסים שעשה ישוע הנוצרי ותחיית המתים שלו הם עשו דת אחרת של שומרי תורה ו

מדת ותורת משה רבינו.  אם לא היתה נפילה באמונה פשוטה בתורה בזמן בית המקדש השני לא יהיה אפשרות 

אפילו  לנוצרות להתפתח בעולם.  ממלא בזמן שיש צורך לאור חדש בשביל נשמות הנפולות יש היום דרכים

ביהדות להתחדש הנשמות מנהיגי רוחניים מלמדים בעלי תשובה בדרך ספר הזוהר.  בספר הזוהר יש שני אור.  

אור של אהבה שבדעת ואור של אהבה שבתורה כנגד שני משיחין.  השני משיחין שבזוהר למען התחדשות רוחני 

העיקר התחדשות אהבה שבתורה.   של עם ישראל בשני דרכים אהבה שבדעת ואהבה שבתורה.  משיח בן דוד

 משיח בן יוסף העיקר התחדשות על ידי אהבה שבדעת.  

בגאולה של ברסלב על ידי הפתק של רבי נחמן הדרך של אהבה שבדעת העיקר ולא רק על ידי אהבה שבתורה.  

הרב ישראל בער למד החסידים העיקר אמונה בהפתק נ,נח, ואמונה בהצדיק רבי נחמן ולימוד ספריו.  הוא גם למד 

.  הוא היה היחיד בדורו אפילו להבעלי תשובה הסכנה לחזור להעיקר של אהבה שבתורה ולימוד הלכה וגמרא

מתוך חסידי ברסלב.  רבי נחמן בעצמו למד החשיבות של שמחה העיקר גם בשמירת השבת וגם בעבודת ה' כללי 

לא רק שמחה במצות גם שמחת חיים.  משא"כ הרבי מחב"ד עשה התחדשות האמונה פשוטה בעיקר של אהבה 

דעת את ה' התחדשות האמונה פשוטה.  בסוף הרבי היה שבתורה וגם על ידי לימוד פנימיות התורה להגיע ל

אפשר להגיע להתחדשות שעשה אליהו הנביא בהר כרמל על ידי משיחיים בחב"ד.  התחדשות בחסידות ברסלב 

נ,נח בדרך אהבה שבדעת העיקר והתחדשות של חסידי חב"ד אהבה שבתורה העיקר יותר בדרך של יהדות הדרך 

אבל התחדשות של ברסלב היום יותר חזקים יש להם יותר בעלי תשובה מחב"ד.   של דוד מלך ישראל חי וקים. 

רחוקים היום ביהדות יש להם לקבל משני צדדים של התחדשות רוחניות וגם על ידי לימוד ספר הזוהר כולל שני 

חסידות משיחין.  הדרך של הזוהר הדרך של רעיא מהימנא כולל שני משיחין.  בדרך כלל יש לבחור דרך אחד של 

 וללכת בדרך המנהגים של החסידות שלך.  יש הבדל בין חסידות חב"ד וחסידות ברסלב.  

השפעות של אור חדש ביהדות מוגבל בתוך הכלים של תיקון אור פנימי של אמונה קשור לעם ישראל בלבד 

ום אורות התהו ומשפטים בל ידעום גם בחסידות ברסלב וגם בחסידות חב"ד.  אבל יש אור כללי אמונה מקיף הי

בעולם רוחני שרק משה רבינו יש קשר בהם ותיקון להם על יד רעיא מהימנא שבזוהר הוא כולל שני משיחין בין 

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  התחדשות אמונה פשוטה גם חשוב להאומות העולם. יש להאומות העולם שבע 

התהו רוחניים כולל שני דעות זרע אדם וזרע בהמה.  מצות כולל אמונה בה' אחד.  בספר הזוהר יש תיקון לאורות 

הרבי מחב"ד בשיחות שלו אמר הקבלה של רמ"ק אורות התהו שהוא עשה פירוש כפשוטו על הזוהר שיש אורות 

התהו רוחניים שני דעות מחוברות ושני משיחין.  ביהדות מחכים רק למשיח אחד משיח בן דוד.  כל דת בעולם יש 

רבי אמר שיש גם כן מקיף אמונה רוחניות.  בששת אלפים שנה לעולם הזה ועל ידי השפעות רק דעה אחד.  אבל ה

התורה נכנסו בעולם שני דעות רוחניים שמאמנים בה' אחד חוץ מהדעה של יהדות.  רק רעיא מהימנא משה רבינו 
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ות שניות תורה נחשב בעולם התהו נביא האמת לכל הדעות רוחניים שהוא נתן שני תורה לוחות ראשונות ולוח

שבכתב ותורה שבעל פה.  גם ספר זוהר התיקון לאורות התהו ועבודה זרה של משיח בעולם.  העיקר תכלית של 

ספר הזוהר כי מלאה הארץ דעה את ה'.  העיקר תכלית ביהדות לצאת משעיבוד מלכויות על ידי משיח בן דוד. 

שות האמונה פשוטה על ידי אתה הראת לדעת אבל בזוהר יש גם כן משיח בן יוסף התכלית עבודה של התחד

 והדרך של הזוהר תא חזי.  

יהדות שאין מקום להתחדשות אין התלהבות הנר לפעמים נדלק ופעמים נכבה.  בהדרך של אהבת התורה אומרים 

כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן על ידי אהבת התורה.  אבל לנשמות שנפלו בשאול תחתית אהבת התורה לא 

כים תחיית המתים משיח בן יוסף.  עם ישראל נפלו עד ייאוש לפני יציאת מצרים והיה להם התחדשות מספיק צרי

של משיח בן יוסף. החזירו את האמונה פשוטה ונתן להם הדרך עבודת ה'  של הלוחות שניות תורה שבעל פה 

כתב סודות ותורה שבכתב.  נשאר להם מקום קטן להתחדשות בדרך של אתה הראת לדעת מתוך תורה שב

התורה שנמצא היום בספר הזוהר שהיה אסור לפרסם עד שיגיע לקיבוץ גלויות כמו היום.  הכל היה מתוכנן לפני 

בריאת העולמות התורה התקדם בריאת העולמות אלף שנה. יש שני תורות ישראל קודם לתורה ותורה קודם 

ר לאדם הראשון בגן עדן לפני החטא לישראל.  התחדשות האמונה פשוטה בדרך של ישראל קודם לתורה הקש

ודור המדבר דור דעה אחרי מתן תורה.  יהדות הדרך של תורה קודם לישראל הדרך של משיח בן דוד.  יש שני 

משיחין ושני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה באורות התהו.  באורות התיקון יש רק תורה אחד כולל 

 שניהם. 

 חטא העגל כנגד אדם הראשון
העגל גרם משה רבינו לשבור את הלוחות ראשונות.  הלוחות הראשונות היה הלוחות של יציאת מצרים בחטא 

אדם  45תיקון לחטא עץ הדעת לחזור לשרש הנשמה של אדם הראשון בגן עדן ולחיות בגאולה.  גאולה מספר 

א העגל התשנה את יוד קא ואו קא האות אלף כנגד אדם השרש של כל נשמות.  בחט 45.  בשם ה' של 45מספר 

אין אות אלף. במקום אלף יש הא. 52מספר בהמה יוד הה וו הה.  השם ה' מספר  52שם ה' לשם מספר   

בדרך אמונה פשוטה בלבד קשור לאות הא השבר מלכות תורה שבעל פה.  העבודה שהיה  52העבודת ה' בשם 

הקשר לאדם שבגן עדן על ידי משיח בן לפני חטא העגל עבודת אדם קשור לפנימיות שרש הנשמות אדם בגן עדן ו

יוסף משה רבינו.  משה רבינו ואדם הראשון יש להם קשר ביניהם אחרי חטא העץ הדעת כתוב ויתחבא אדם,  

ובסנא "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל אלקים."  העיקר תכלית של יציאת מצרים היה לתקן את החטא עץ 

ת כי ה' הוא אלקים.  העבודה של משה רבינו להחזיר את הדעת של הדעת על ידי קבלת התורה אתה הראת לדע

היחוד ה' ה' הוא אלקים שהיה לאדם בגן עדן היחוד שנתן לאדם חיים טובים ושלום בלי ספקות באמונה קשור 

 להמלך העולם כמו בן לאבא.  

מותנו כתוב "אחור בחטא עץ הדעץ אדם איבד את הקשר בין הצלם אלקים ודמות אדם הראשון נברא בצלמנו כד

ופנים צרתנו".  אחרי החטא הצלם אלקים אדם בגן עדן נשארו לבד בעולם העליון הילדים שלו ירדו למטה בעולם 

.  האור של אדם הראשון 52נפכו לשם ה' יוד קק וו קק מספר  45התחתון. שם ה' יוד קא ואו הא של אלפין מספר 

ותחתון יוד למעלה ויוד למטה עולם רחמים שולט על עולם של דין.  אלף של השם ה' נאבד.  אלף כנגד היחוד עליון 

 היחוד של אדם בגן עדן השתנה דין עולם תחתון שולט על עולם עליון נאבדו גן עדן והעץ החיים הקשר לאדם.  

כך היה בחטא העגל.  בדרך של הלוחות שניות דין שולט על רחמים עולם תחתון מלכות תחתון על עולם עליון 

ות עליון שאפילו יש רק רשות אחד מלכות תחתון וגן עדן נאבד.  עם ישראל יצאו ממצרים שעיבוד לפרעה מלכ

קבלו יובל גאולה גן עדן ובחטא העגל חזרו לגלות של קדושה שופטים ושוטרים תתן לך.  בדרך הזה הם עשו עם 

א היה הרצון של משה רבינו ונתן קדוש לכל הדורות אפילו אחרי החורבן בית המקדש.  אבל צריכים לדעת שזה ל

 למשה רבינו הרבה עגמת נפש עד כדי כך שהוא ביקש למחוק שמו מהתורה.  

הפעולה של משה רבינו היה גאולה ולא גלות אפילו הגלות של קדושה שם ה' יוד קק וו קק.  התיקון לחטא העגל 

י אחרי תחיית המתים בשם רעיא יבוא בסוף ששת אלפים שנה בדרך ספר הזוהר שיקום ויתגלה משה רבינו ח

מהימנא.  זה יהיה אחרי ביאת משיח בן יוסף והתגלות משיח בן דוד חי וקיים הרבי מחב"ד. אבל החכמים עדיין 

חושבים תורה שבעל פה הרצון של משה רבינו וזה לא אמת. הרצון של משה רבינו רק לגאולה להתקשרות לאדם 

ות לגלות הדעה של עם קדוש יהדות בשם יוד קק וו קק ולעלות בגאולה בגן עדן.  אבל החטא העגל היה צריך להי
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יוד קי ואו קי יחוד מ"ה וב"ן היחוד של הזוהר הקדוש.  ויש גם כן  63בסוף ששת אלפים שנה במדרגה של ס"ג 

ע"ב.   72למעלה היחוד של עולם אצילות במספר   

.  כדי להוציא אותם ולעלות אותם לגאולה 63בדרך חטא העגל עם ישראל שלחו את עצמם בגלות של שם ה' של 

.  הברית שעשו בקבלת תורה חדשה מאתי תצאאדם בגן עדן צריכים ביאת המשיח ו 45מלמעלה מהגאולה של 

הלוחות שניות סגור בעולם התחתון בלבד ועולם העליון של אדם בגן עדן נסתר ונאבד.  כדי לעלות לס"ג יחוד של 

ין אחד לעלות מב"ן ולהפוך את גלות לגאולה ואחד לעלות עד כפליים לגאולה לעולם עולם בריאה צריכים שני משיח

של ס"ג.  בדרך הזה יעשה שמחה למשה רבינו שסבל מהחטא העגל.  למעלה בעולם ע"ב יש רק הקדוש ב"ה לית 

 מחשבה תפיסה בך כלל.

עיבוד מלכויות בלבד.  הנצוצות למטה בעולם התחתון יש עם קדוש בגלות עבדים לה'.  עם קדוש יש גאולה רק מש

של אדם שנפלו בחטא בעגל יש גאולה אפילו כפליים משהיה לאדם בגן עדן שאמרו ירידה צורך עליה.  לעלות עם 

קדוש מעולם עשיה עולם של שם ב"ן אין פתרון עם קדוש הם עבדים לה' והתורה קודם לישראל.  בעם קדוש יש 

פה אין גאולה אלא משעבוד מלכויות בלבד.  עבודת ה' בעולם עשיה  התעוררות להגאולה בלבד אבל בתורה בעל

לעשות בירורים  52של עם ישראל לעשות לה' דירה בתחתונים ולא לעלות לעליונים ולגאולה.  העבודה של ב"ן 

למטה בעולם הזה ושכר מצוה בעולם הזה ליכא.  כל יום הגלות מתחזק והעבודת ה' בעיקר תפלה יותר קשה.  

יש רק להנצוצות של אדם שנפלו בחטא עץ הדעץ וחטא העגל.  יש גאולה על ידי משיח בן יוסף ישראל גאולה 

 ואדם קודם לתורה ולא למשיח בן דוד תורה קודם לישראל ואדם.

הגאולה בשם ב"ן על ידי מסירות נפש עבודת ה' בתכלית הבטול כמו אליהו הנביא ודוד המלך ע"ה.  אבל יש 

ם לשרשם באדם הראשון ולמעלה.  מתוועדים אצל הרבי מלך המשיח.  הרבי מלך המשיח ניצוצות נשמות עולי

 אומרים שיחות שקשרות להגאולה ונשמות עולים לעולמות עליונים בדרך של משיח בן יוסף.  יש גאולה ויש גלות.

ו אחד.  בעולמות בעולם אצילות הארבעה אותיות של שם ה' יוד קא וקו קא בעולם אחד עולם אצילות איהו וגרמיה

תחתונים בעולם בריאה יש אותיות יוד קא ואו שלש אותיות.  בעולם יצירה אות ואו בלבד שש ספירות כנגד זעיר 

אנפין.  בעולם עשיה יש אות הא בלבד וספירה אחד. בעולם הבריאה יש יחוד וגאולה של שלש.  בעולם יצירה יחוד 

בעולם עשיה אין יחוד ואין גאולה אלא משעבוד מלכויות בלבד.  על וגאולה של שתיים זעיר אנפין ועטרת היסוד.  

זה כתוב בתיקוני זוהר פתח אליהו,  אות יוד קא ואו מספר טל.  אות הא אחרונה שכינה בגלות. אות יוד קא ואו 

בחינת מקיף על הא אחרונה.  הא אחרונה עם קדוש תורה שבעל פה לא מקבלים האור של יוד קא ואו האור של 

יק.  האור של עתיק האור של מתן תורה יובל שער חמשים שנתנו במתנה. בעולם עשיה שכינתא בגלותא עת

מלכות תחתון לא מקבלים האור של מלכות העליון שנקרא מתנה שכתוב שונא מתנות תחיה. יש גלות ויש גאולה 

 חדוה תקוע בצד אחד ובכיה בצד השני.  

ור אחרון לגלות עולים למעלה בכתר לעשות היחוד של עולם אצילות שם משה רבינו הגואל אחרון ומשיח בן דוד בד

 ה' שלם יוד קא ואו קא הכל להחזיר הכתר שנאבדו בחטא העגל.                 

סיני –עוקר הרים   
בסוף של מסכת הוריות יש מחלוקת איזה דרך יותר חשוב הדרך של עוקר הרים עיון בתלמוד וסיני הדרך של 

 בקיאות וגירסא.  בלימוד התלמוד יש שני דרכים שניהם חשובים.  

בעיון של תלמוד ישיבות לוקח אפילו חודש לגמור קצת דפים בגמרא.  בדרך עיון העבודה של לימוד אין סוף 

רות וחידושים כל זמן חדש אי אפשר לגמור.  בדרך גירסא יש אפשרות לסיים הרבה מסכתות אפילו מוצאים ספ

אפשר לעשות סיום ש"ס. בהסדר הלימודים של דף יומי בתוך שבע שנים מסיימים כל הש"ס.  בישיבות הלומדים 

סכת ולהבין המסכת בעיון אפילו לגמור מסכת אחד עבודה של שנה אין תכנית לגמור את המסכת רק ללמוד המ

 ולא לגמור.

השני דרכים בלימוד התלמוד אפשר ללמוד שני דרכים בעבודת ה' כללי.  שני דרכים בעבודת ה' הדרך עבודת ה' 

באמונה פשוטה במסירות נפש והדרך עבודת ה' בתכלית לדעת את ה' לקיים את המצוה של וידעת היום והשבת 

ת את הסודות התורה כולל התבוננות והתבודדות עד שמגיעים אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  יש דרישה לדע

להתפשטות הגשמיות גאולה רוחני יובל רוחני עתיק שער חמשים.  בדרך הזה המטרה להגיע לדעת את ה'.  אבל 
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ידוע על ה' כתוב לית מחשבה תפיסה בך כלל. העילת העילות וסבות וסיבות.  אבל על ידי הרעיון הזה להגיע 

מאודך עד כלות נפש ממש.   הדרך עבודת ה' הזאת דומה לגירסה שנקרא סיני במסכת הוריות  לאהבת ה' בכל

שיש ענין לגמור המסכת כמו לדעת את ה'.  הדרך של המטרה לדעת את ה' כדי לצאת מכל ספקות באמונה. בספר 

שלא נמצא במקום אחר הזוהר יש התכלית לדעת את ה' לעשות יחוד עליון ותחתון ויחוד שני משיחין ה' ושמו אחד 

 בתורה.  

הדרך הקבלה של אריז"ל למען עבודת ה' בכוונות ולא בשביל לדעת את ה'.  בקבלה של אריז"ל לומדים הכתבי 

אריז"ל בעיון אפילו גם כן מפרשים שמן ששון, יפה שעה, בית לחם יהודה, כרם שלמה, רש"ש ותורת חכם.  

ס בסברות לא נמצא בכתב דומה לעיון בתלמוד.  כמו בלימוד התכלית להבין את התורה של אריז"ל ולא לנכנ

התלמוד בעיון יש ביטול להתורה גם כן בלימוד אריז"ל יש ביטול להתורה של אריז"ל דברי אלקים חיים.  

בהלימודים של ספרי אריז"ל אין סוף אבל יש התקדמות שעושים תפלה בסידור רש"ש.  אבל בכוונות יש גם כן עיון 

כות.  לפי תורת חכם גם כל יום יש עוד בירורים יותר בלי סוף.  הדרך של לימוד עוקר הרים ואריז"ל ותפלה בארי

 מחזקים הפרט של הקבלה והתורה. הכלל מחולקת לפרטי פרטיים התורה אין סוף דברי אלקים חיים.

בכתבים.  השמחה  בלימוד הזוהר יש ענין להגיע לדעת ולא באריז"ל כל זמן מתחילים מחדש להבין כל הדיוקים

יותר גדול שיודעים שאפשר לגמור ולדעת את יחוד ה' אבל באמת כמה קרוב לדעת יש עוד יותר להגיע להתכלית 

 שלמה של השני דרכים ביחד עיון וגירסא סיני ועוקר הרים בפשט ובסוד. 

יש כלל ויש פרט.  הכלל יש ענין לגמור מסכת ויש ענין לדעת את ה'. אבל יש גם כן הבחינה של אין סוף בתורה.  

מחולק לפרטים לאין סוף.  אין בכלל אלא מה שיש בפרט.  על זה כתוב בזוהר יש מה ומי אדם ולא אדם.  לא אדם 

הדרך של בירורים אין בזה סוף.  לדעת אדם קרוב יותר שכל אחד נברא בצלם אלקים כל יהודי הוא חלק אלקי 

תים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. הדרך של עוקר ממעל ממש.  על זה כתוב בישעיה "ברא ניב שפ

הרים הדרך ולרחוק. הדרך של סיני ולקרוב.  דוד המלך אמר לשלמה המלך בנו, דע את אלקי אביך ועבדיהו בלב 

 שלם."  דוד המלך ביקש שלמות בשלמה בנו גם לדעת את ה' וגם בעבודה של עוקר הרים עיון ועמל בתורה. 

ודיס –תפארת   
תפארת קשור לאדם כללי יסוד קשור ליהודים ותורה בעל פה. זעיר אנפין מחולק בשש ספירות חסד גבורה 

תפארת,  נצח הוד ויסוד.  יש עיקר בתפארת רוחניות ויש עיקר ביסוד רוחניות.  כתוב בפרקי אבות "איזו היא דרך 

עבודה של תפארת קשור לאדם תורה  ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעשיה ותפארת לו מן האדם." 

שבכתב אמונה המקיף עבודה של יסוד קשור ליהדות תורה שבעל פה אור התיקון. ביהדות העיקר יסוד שנקרא 

תפארת לעושיה בלבד.  יש גם כן רוחניות העיקר תפארת לאדם בכלים של שכל אנוש וגם כן תפארת לעושיה 

ים לאדם ולעושיה תפארת אדם ותפארת לעושיה לא אדם. באמונה פשוטה בלבד.  תפארת מחולק בשני חלק  

העיקר תפארת לאדם אבל גם כן יש התפארת לעושיה נפרדת מאדם לעושיה בלבד.  יש תפארת לאדם ועושיה 

ביחד שנקרא תפארת שבתפארת.  יש תפארת לעושיה תפארת שביסוד.  עם ישראל קבלו את התורה בהר סיני 

שיה בשער חמשים כנגד בינה כנגד תפארת אדם קשור לשורש נשמות של קשור לתפארת לאדם ותפארת לעו

אדם הלוחות ראשונות. אבל השרש נשמה של אדם יש גם כן עשו וישמעאל.  הלוחות שניות קבלת התורה 

תפארת שביסוד רק ליהודים בלבד תיקון לאורות של תהו שיש בשורש של אדם.  כתוב בתורה "קדושים תהיו."  

פשרות להיות קדושים ויש להם מצוה להיות קדושים אבל לא כל בני אדם יש אפשרות להיות כל ישראל יש א

 קדושים.  אפילו על ישראל כתוב ועמך כולם צדיקים.  

יש מעלה בתפארת ביסוד שורש יהדות בני אברהם יצחק ויעקב שאין בתפארת שורש של אדם היסוד שמירת 

לאדם שיש נפש שלמה נפש רוח נשמה חיה ויחידה שמחה  הברית שמירה מעריות. יש מעלה בתפארת קשור

שלמה שאין ביסוד.   עם ישראל סובלים בהדרך של יהדות חסר שמחה ואור שיש בתפארת.  אבל הילדים יותר 

 טהורים שמורים מעריות ביסוד בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות. יש תפארת ביסוד.

אבל תפארת כללי קשור לאדם יש נשמה שלמה.  יש גם כן בני אדם   יש תפארת שיש ביסוד קשור לחינוך ילדים.

שאין להם נשמה כלל נוהגים כמו בהמות.  יהודים נקראים אדם ולא האומות העולם שיש להם המעלה  שביסוד.  

השורש של אדם בתפארת קשור למשיח בן יוסף.  השורש של תפארת שביסוד משיח בן דוד.  תפארת שבתפארת 

שיחין קשור לקבלת התורה בהר סיני ולמשה רבינו.כולל שני מ  
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יש מלכות קשור לתפארת בלבד.  יש מלכות קשור ליסוד בלבד.  בניהם יש מחלוקת בין השני מלכיות שמחלוקת 

 בין יהודה ויוסף.  שלום הדרך של הצדיק האמת המבחר שני דעות כשכתוב , שלום שלום ולרחוק ולקרוב. 

 תהו ובהו, תורה, גאולה,
שת אלפים שנה לעולם הזה, בששת ימים עשה ה' את השמים וארץ ויום השביעי שבת.  הכל התחילו בגן עדן.  ש

מספר אדם  45אדם היה בלי חטא.  אדם וחוה אכלו מעץ הדעת וגרשו מגן עדן.  בגן עדן היה להם גאולה.  גאולה 

רך בדרך של שני רעים שאינם נפרדים גם מספר שם ה' יוד קא ואו קא.  אדם בלי חטא בגאולה בדבקות בה' יתב

 שנקרא בקבלה יחוד אבא ואמא יחוד תמידי אין עוד מלבדו.

אחרי שהם אכלו מעץ הדעת חטא נכנסו בעולם.  אדם שנברא בצלם אלקים לא אבדו הצלם אלקים אבל הילדים 

ו ירדו בעולם הזה שלו אבדו הצלם אלקים.  אדם הראשון עדיין היה קשור לגן עדן בדרך דעת.  אבל הוא ואשת

 עולם הקליפות.  

כתוב אלפיים שנה לתהו ובהו בני אדם אבדו את הצלם אלקים הדעת של גן עדן. בגן עדן יש העץ החיים השרש 

פנימי שנקרא בזוהר פתח אליהו שקיו דאלינא בדרועוי וענפוי, כמיא דאשלי לאילנא ואתרבי בההוא בההוא שקיו 

יונים מים חיים שם יוד קא ואו קא. הקשר של אדם הראשון לה' על ידי העץ מקור והשרש של כל החיים מים העל

 חיים ושם ה' יוד קא ואו קא הנשמה לכל החיים.  החטא גרם בני אדם לנעתק מהעץ החיים ולהנכנס בתהו ובהו.

אלפים שנה לתורה הקשר להעץ החיים בדרך העץ הדעת מלכות תורה שבעל פה.  העץ החיים נקרא פעמים 

ר תורה שבכתב תורה של זעיר אנפין שם ה' יקוק והעץ הדעת נקרא תורה שבעל פה שם ה' אדנ"י.בזוה  

במלכות תורה שבעל פה עם ישראל נקראים עבדים לאדון עולם שם יקוק שנקרא בשם אדנ"י.  אלפים שנה לתורה 

עבוד מלכיות בלבד בהדרך של מלכות עבדים לה' ולישראל מלכות יהודה.  בתורה שבעל פה אין גאולה אלא מש

ותשובה.  התכלית שלמה של מלכות תורה שבעל פה וביאת משיח לחזור את המלכות ליושנה להכתיר מלך 

ולבנות הבית המקדש.  ביהדות אין גאולה אחרת שעם ישראל נכתבו ברית שנכנסו בארץ ישראל לעשות מלכות ה' 

ה.בדרך התורה וכן עשו עד החורבן בית המקדש באלפיים שנה לתור  

בגאולת מצרים וקבלת התורה עם ישראל יצאו באופן חלקי מתהו ובהו אבל לא עד גאולה שלמה מפני שבאמצע 

היה חטא העגל.  אחרי חטא העגל כתוב על עם ישראל אתם נקראים אדם ולא האומות העולם.  אבל גם כתוב 

ארוסין ולא נישואין.  הם יצאו  אדם ובהמה תושיע ה'.  הם עדיין לא יצאו לגמרי מתהו ובהו היה גאולה חלקי

מהמצב הגלות של בהו אבל נשאר לצאת מהמצב הגלות של תהו ועוד יותר מהגלות השלישי חשך, שכתוב והארץ 

 היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום.

הגאולה מגלות של תהו וחשך על ידי תחיית המתים וביאת משיח.  קודם יש ביאת המשיח ואחרי ביאת המשיח 

תים.  אנחנו עדיין באמצע אלפים שנה לתורה שכתוב התורה לא ישתנה.  הקיים של עם ישראל על ידי תחיית המ

מלכות תורה שבעל פה.  אבל באלפיים שנה לגאולה כבר נכנסו תחיית המתים וגאולה כמו באדם בגן עדן.  אדם 

ץ הדעת טוב ורע איסור בגן עדן אכל בעיקר מהעץ החיים.  אחרי החטא העיקר תורה שלהם היה התורה של הע

והיתר מלכות תורה שבעל פה.  באלפים שנה לתורה העיקר לימוד התורה של העץ הדעת הלכה ברורה והעיקר 

עבודה עבודת בירורים.  באלפים שנה לגאולה מתחילים בתחיית המתים והעיקר לימוד התורה של העץ החיים 

ימוד התורה כמו שכתוב בירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את יחודים והתקשרות לה' פנימי בלב ונפש ולא רק על ידי ל

אחיו לאמור דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטתם ולא אזכר עוד. אדם 

 ילמדו במהעץ החיים לעתיד לדעת את ה' ולא רק לדעת איסור והיתר.  

ספר הזוהר יש הסודות הגאולה שאין אחריה גלות לדעת את ה' קבלת הזוהר הקיום להנבואה של ירמיהו שמתוך 

על ידי קבלת השני משיחין שבדעת לקטנם ולגדולם.  הזוהר הקדוש נקרא ספר העץ החיים הקשר של עם ישראל 

 לקיום הנבואה של ישעיה "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים."  

ת השני משיחין של אמת.  ששת אלפים שנה לעולם הזה ובסוף הזוהר הקדוש התיקון להגלות של תהו על ידי קבל

ששת אלפים יש תחיית המתים ותיקון אחרון לגלות של חשך תחיית המתים ביד של קדוש ב"ה האור וגאולה שלא 

 היה אף פעם אפילו לאדם בגן עדן.  
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תורה חדשה מאתי  אלפים שנה של תורה נמשכו עד סוף ששת אלפים אבל באלפים שנה לתורה מקבלים אור דל

ספר הזוהר הפתח של עם ישראל לאלפים שנה לגאולה לאכול שוב פעם מהעץ החיים כמו אכלו אדם בגן עדן  תצא

ולתחיית המתים ו"כי מלאה הארץ דעה את ה'." הבית המקדש ירד מן השמים בזמן תחיית המתים כמבואר הרבי 

 מחב"ד מלך המשיח במאמרים. 

ות בני אדם שיש להם רפואה רוחניות.  המחלה בהו מתי שאין לבן אדם תכלית החושך של התו ובהו שני מחל

בחיים.  התורה נתן לבני אדם התכלית לבנות בעולם הזה מלכות לה' יתברך. עם ישראל קבלו את התורה של 

רץ תרי"ג מצות והגוים התורה של שבע מצות בני נוח. כתוב בישעיה כה אמר ה' בורא השמים הוא אלקים יוצר הא

 ועושה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה.  כתוב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.  

אפילו העיקר תכלית של בני אדם "לשבת יצרה" כל בני אדם צריכים שמחה ובריאות.  עבודה לבד לא עצה שלמה 

ענוג כל בני אדם צריכים מנוחה ושמחה.  שכתוב ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת.  שבת זו תענוג מנוחה זו ת

זה גם כן חסרון לבני אדם שהם לא יכולים לעבוד רק למען ה' הם גם כן צריכים לחשוב על עצמם "אם אין אני לי מי 

לי."  יש צדיקים עובדים ה' לשם שמים ולא חושבים על עצמם. כתוב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם 

העיקר בחיים עבודה ולא מנוחה.  אע"פ כן כתוב ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת. יש הזה ולא בעולם הבא.  

שמחה בעבודה ויש שמחה וגאולה בשבת.  באלפיים שנה לתורה הגאולה בתורה בלבד.  באלפיים שנה לגאולה 

 השמחה בשבת מנוחה וגאולה העיקר. 

באלפיים שנה לתורה הדרך עבודה העיקר תורה קודם לאדם וישראל קשור למלכות התכלית של דירה בתחתונים 

לשבת יצרה.  באלפיים שנה לגאולה התגלה התורה אדם וישראל קודם לתורה שמחה ומנוחה העיקר.  עם ישראל 

ים שנה לגאולה.  עדיין הולכים בהדרך של אלפיים שנה לתורה.  כל העולם הולכים בדרך של אלפי  

אפילו אחרי שלמה המלך בנה את הבית המקדש באמצע אלפיים שנה לתורה ירבעם בן נבט החטאי את הרבים 

ללכת בדרך של מנוחה ושמחה קודם לתורה.  כתוב בזוהר שהוא היה משיח בן יוסף.  בתורה של משיח בן יוסף 

רה קודם לישראל.  אלפיים שנה לתורה עוד לא מנוחה ושמחה קודם לתורה.  הדרך של מלכות תורה שבעל פה תו

הסתיימו.  אבל היום בעולם יש שני תורות תורה של גאולה ושמחה בגאולה ותורה של מסירות נפש לתורה 

 ולמלכות יהודה.  

בדרך של "יהי אור ויהי אור" התגלות שני משיחין יש רפואה שלמה לתהו ובהו המחלה של חשך של בני אדם. כל 

 אחד היום יש בחירה ישראל קודם לתורה או תורה קודם לישראל.     

אורות של תהו בכלים של תיקון –יהדות, נוצרות, איסלם   
של בני אברהם יצחק ויעקב. נוצרות תוצאות של יהדות יהדות בא אחרי מתן תורה קבלת התורה בהר סיני הדת 

מיוסד על ידי בן אדם ישוע מיוחס לבני אברהם יצחק ויעקב שקבלו תלמידים יהודים וגוים.  הוא למד התלמידים 

.  התלמידים קבלו ישוע המנהיג תורה חדשה מאתי תצאתורה אבל לא תורה שבעל פה תורה אחרת שהוא קרא 

יא.  אחד מהדברים שונים מיהדות שהוא למד אותם החשיבות להיות פורש מאשה בלי בחינת משיח מלך ונש

נישואין. הוא לא אמר לכולם להיות פרוש מאשה אבל אמר יש חשיבות לזה למען גאולה.  התלמידים לקח הדרך 

ם לעשות שלו קוראים להם חסיד באנגלית סיינט, סיינט פאל, סיינט יאן, וכו. הדרך של יהדות שכולם מתתחתני

משפחות.  נדב ואביהוא קבלו עונש מות שעבדו בבית המקדש ולא היו נישואין.  בתורה כל האבות היה להם אשה 

 עד סוף חייהם.  רק משה רבינו פרש מאשתו בלשון הזוהר הוריד את הסנדל שלו בהסנא.  האשה נקראת סנדל.

והתלמידים היה בשבילו חסידים.  אחרי  התלמדים של ישוע קבלו ישוע רבי, מלך, מנהיג, נשיא, כהן גדול

הסתלקותו התלמידים קבלו ישוע מלך המשיח לעולם ועד שאמרו שהוא קם בתחייה ונמצא בחיים והוא המשיח.  

על יסוד הזה הם עשו דת אחרת מיהדות בלי חיוב ייחוסים לבני אברהם יצחק ועקב.  בנוצרות יש שני קבוצות 

עם לגואל את העולם, ומקבלים ישוע שהוא המלך לעולם חי וקים ויש לו המחכים שישוע אלקים יחזור עוד פ

מנהיגים בכל דור לגמור את פעולתיו.  גם כן יש נשים בנוצרות שלא מחתנות.   התכלית בנוצרות גאולה רוחניות 

שמקבלים על ידי התקשרות למלך המשיח.  הדרך של נוצרות המחכים שהוא אלקים יחזור לגואל את העולם 

שות כל בני אדם נוצרים בדרך בפטיזם והשתחווה לבן אדם שהם אומרים שהוא אלקים אין עבודה זרה יותר ולע

 מזה.  
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ביהדות בדרך תורה שבעל פה אין גאולה רוחני.  אין מקום להיות פורש מאשה.  משה רבינו היה מלך המשיח 

ת המקדש ויחזור כל עם ישראל בהר סיני מחכים לנשמתו שתחזור בגוף מזרע של דוד המלך לבנות את הבי

בתשובה.  כדי לחזור המלכות צריכים מלך המשיח לעשות מלחמה כנגד איסלם ונוצרות ובני אדם שלא מקבלים 

את השבע מצות בני נוח ומלך המשיח להיות המלך היחיד של המלכות יחידי של הקדוש ב"ה בעולם. לפי תורה 

רה.  רק בדרך תורה שבעל פה היה קיים של עם ישראל והייחוס שבעל פה נוצרות נקרא עבודה זרה, ואיסלם כפי

של בני אברהם יצחק ויעקב בגלות עד היום. דת נוצרות במלחמה בדת יהדות משיח כנגד משיח. אבל המשיח 

 שלנו הוא לא אלקים אלא נשמה חלק אלקי ממעל ממש. עצם הנשמה של יהדות.  

בהר סיני שהוא היה פורש מאשתו עד חטא העגל.  בחטא העגל משה רבינו היה משיח בן יוסף ביציאת מצרים ו

ולפי תורה שבעל פה חייב לחתן.  אין מקום לבן אדם להיות פורש מאשה כמו שהיה משה רבינו בהר סיני.  אין 

מקום ביהדות למלך המשיח שהוא חי קיים אחרי הסתלקותו. המלך הוא בשר ודם ואחרי הוא נפטר צריכים 

מלך המשיח באור הזוהר יש אפשרות להיות חי וקים גם בדרך תחיית המתים וגם בדרך של להכתיר מלך חדש. 

 אליהו הנביא. 

נוצרות התחלק בשני קבוצות הם שמאמנים בתחיית המתים של ישוע שהוא חי וקים. הם המחכים שהוא יבוא 

חיית המתים של ישוע בחזרה להיות המלך שלהם וכל העולם. הם מאמנים שהוא אלקים בגוף.  הם המאמנים בת

לא מאמנים שהוא אלקים בגוף, לאלקים אין חשיבות של תחיית המתים רק לבני אדם.  יש נוצרים שתחיית המתים 

חשוב ועל ידי אמונה בישוע ותחיית המתים יש להם גאולה והוא לא חייב לחזור בתחיית המתים פעם אחד מספיק 

שלו.  אבל ישוע יוכל להיות משיח בן יוסף על ידי תחיית להביא גאולה רוחני להם המאמנים בתחיית המתים 

 המתים ולא משיח בן דוד.  משה רבינו היה גם כן משיח בן יוסף לפני חטא העגל. 

אמונה בתחיית המתים של ישוע זה לא דת זה אמונה מקיף כללי וגם נקרא אורות התהו רוחניות.  בדת נוצרות יש 

חי וקים אחרי תחייה.  גם כן בנוצרות שמאמנים שהוא אלקים בלי קשר אמונה כללי בישוע שהוא מלך המשיח 

לתחיית המתים והוא צריך לחזור עוד פעם שכל העולם ישתחווה לבן אדם אלקים בגוף ל"ע.  ביהדות היה גם כן 

תחיית המתים של משה רבינו בהר סיני פסקו זהומתן של ישראל ונשארו דור המדבר בדעה של אמונה בחיים 

ם של משה רבינו הדור של גאולה. הילדים שלהם שנכנסו ארץ ישראל וביהדות לא נתן חשיבות לדור המדבר נצחיי

ואמונה בתחיית המתים של משה רבינו רק לשמירת הדבר מלכות של משה רבינו התורה.  בנוצרות הדרך של דור 

ואיש. הנוצרים לקח אור אבא המדבר דור דעה אור אבא שהלכו בדרך של ישוע שלא להתחתן ולהיות פרוש מאשה 

יחוד עליון והיהודים אור אמא זה לעומת זה עשה אלקים. אור אבא נקרא דור דעה דרך ליחידי סגולה לא לכל בני 

אדם. על ידי זה אנשים פשוטים בנוצרות עובדים עבודה זרה שאין להם דעת. המנהיגים בנוצרות לא מקפידים על 

בשכבת זרע לבטלה.הם לא עושים ברית מילה.עבודה זרה כמו יהודים ואיסלם ולא   

איסלם בני ישמעאל העיקר קבלו שיש בעולם דת נוצרות חדש שהתגדל בעולם ועשו דת חדש בדרך של יהדות בלי 

תורה חדשה משיח ומאמנים באלקים והתורה של איסלם הקורן.  הם קבלו ישוע נביא ולא אלקים.  מוחמד עשה 

נוצרים קבלו התנ"ך והוסיפו על התנ"ך חלק חדש.  איסלם קבלו תנ"ך בשנויים.  כמו שעשו הנוצרים. ה מאתי תצא

איסלם בנו על התחדשות של דת על ידי ישוע. ישוע היה מוסיף החלק של אמונה שהיה בדור דעה של יהדות 

 שהיה נמחק. כתוב בתורה שבעל פה "דור דעה אין להם חלק בעולם הבא."  דור דעה היה חיים למעלה מטבע.

ביהדות אין גאולה רק למען המלכות. באיסלם אין גאולה רק למען המלכות איסלם.  בנוצרות יש גאולה המאמנים 

לתחיית המתים של ישוע אבל אפילו הנוצרים מבלבלים בין שהוא היה בן אדם נביא וקם בתחייה להיות משיח 

הר יש גאולה שמאמנים בתחיית המתים לעולם ובין שמאמנים שהוא אלקים אין עוד מלבדו.  ביהדות בדעה של הזו

של משיח בן יוסף ומשה רבינו רעיא מהימנא וגם בחיים נצחיים של משיח בן דוד מלך ואליהו שנביא.  האמונה 

בחיים נצחיים של שני משיחין נקרא ביהדות אמונה פלגש.  רק הנביאים בזמן שלמה המלך ושלמה שמלך בעצמו 

ת סוד ה' ליראיו.  יש בזה קשר לסיפור על השני זונות הלכו לשלמה המלך.  היה רשות להאמין בשני משיחין בדע

מלך המשיח הוא חי וקים בתחיית המתים הגלוי של י"ג מידות המרחמים הנותן רחמים ולא מבקש רק נותן.  

צות. פלגשות נותנות בלי להתחייב לא כמו נישואין המתחייבת.  ה' אדון עולם נותן וגם מחייבת ישראל בתרי"ג מ

 השני דרכים רוחניות נישואין המתחייבת תורה קודם לישראל, ופלגש שלא מתחייבת ישראל קודם לתורה. 

בנוצרות יש שני דעות פלגש ונישואין אמונה של ישוע בתחיית המתים ודת נוצרי מחכים שהוא יחזור לכבוש 

יה שני דעות עד הקמת המלכות.  העולם.  ביהדות לפי תורה שבעל פה יש רק הדעה נישואין.  בזמן שופטים ה
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בהקמת המלכות ובתורה שבעל פה אין מקום לשני מלכים משיח בן דוד ומשיח בן יוסף כתוב במשנה במסכת 

הוריות, אין מצוה גבוה ואין גבוה ממלך ישראל רק הקדוש ב"ה.  בדת מלכות גם יהדות וגם איסלם אין מקום 

ה ומלכות איסלם הם שני עמים במלחמה על אמונה בה' אחד.   לישוע ולא לשני משיחין שבזוהר. מלכות יהוד  

קבלה של אריז"ל מקבלים ספר הזוהר רק מתוך החלל הפנוי אבל למעלה מחלל הפנוי יש רק אור אין סוף.  התיקון 

של קבלה של אריז"ל עשה להזוהר שלא מקבלים שיטה במשיח בזוהר במעשה רק בלימוד.  במלכות תורה שבעל 

ם לשני משיחין של רחמים רק למשיח של דין.  יהדות קבלו החידושים בהזוהר רק בהשכלה ולא פה אין מקו

במעשה התורה לא תשתנה.  אין בית המקדש ואין אפר פרה אם כן אין גאולה.  יהדות הדת יחידי לא מחברת 

הדעה של תורה שבכתב  לנוצרות ואיסלם.  יהודים הם עבדים לה' ואין גאולה רוחני יובל ואסור פלגש.  ספר הזוהר

האמת אמונה באמת.  תורה שבעל פה שנתן לעם ישראל לחיות בעולם הזה ביחוד תחתון בטהרת המשפחה לא 

 פורשים מאשה ואיש כמו ביחוד עליון. אבל יחוד עליון ויחוד תחתון שניהם אמת.

ידיו.  הדת של נוצרות באיסלם חשוב משפחה ואין להם דעה של פורש מאשה.  אבל יש להם כבוד לאפיפיור וחס

באיסלם נחשב עבודה זרה כמו ביהדות אבל יש להם אמונה בישוע המשיח וכבוד לתלמידיו אמיתיים.  הוא לא היה 

אלקים וגם נולד מאשה בדרך טבע.  עם ישראל לא מאמנים בישוע המשיח. איסלם מאמנים בו.  על זה היה אפשר 

ישוע המשיח והולכים בדרך של יהדות זרע בהמה לא אדם.   לאיסלם להקם דת ואמונה חדשה בעולם שמכיר את

 יהדות עומדת לבד כנגד נוצרות וכנגד איסלם וכל דרכים מאמנים בדרך אמונה בהצדיק פורש מאשה.  

ביהדות אין היתר שלא להתחתן לא טוב האיש להיות לבדו ואסור לקשרים באשה בלי נישואין.  בדור האחרון הרב 

הקשים ליהודים לחיות בלי אשה תחת לחץ לחתן לאשה שכתוב מצא אשה מצא טוב מצא יעקב עמדן ע"ה ראה 

אשה מצא מר מות.  שלמה המלך אמר יש איש טוב אחד מאלף ואפילו אין אשה טובה לאלפיים.  קודם הקמת 

ן.  המלכות עדיין היה היתר פלגש מדור המדבר תורה שבכתב. מלכות תורה שבעל פה מתחייב נישואין זווג תחתו

בספר הזוהר כתוב יש זווג תחתון וזווג עליון.  לא כתוב בספר הזוהר על היתר פלגש רק התחייבות לעשות שבע 

 ברכות.  לאלמנה וגרושה אין כל השבע ברכות. בזווג עליון יש פרישה מאשה בלבד בזה יש היתר בזוהר.

ד תחתון מלכות תחתון ה' בשם אדנ"י.  בזוהר הקדוש יש יחוד עליון ויחוד תחתון.  בתורה שבעל פה יש רק יחו

בזוהר כתוב יש עבד ובן.  בן קשור לגאולה ולדעת השני משיחין אבל בתורה בעל פה אפילו בתורת אריז"ל אין 

יחוד עליון משיח בן יוסף רק יחוד תחתון בלבד מחכים לביאת משיח בן דוד. יחוד עליון קשור לדעת את ה' כי 

תחתון לצאת משעיבוד למלכויות בלבד.  יהדות רק ביחוד תחתון אפילו כתוב  מלאה הארץ דעה את ה'.  יחוד

תורה חדשה בחסידות החשיבות של יחוד עליון ותחתון אבל זה רק לעתיד. ביהדות לא מקבלים ספר הזוהר כ

ספר וייחוד ספר הגאולה.  מאתי תצא  

קשור ליחוד עליון ובהמה ליחוד תחתון.   כתוב "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן." אדם

ביחוד תחתון העיקר קרבן לה' מסירות נפש קידוש ה' הדעה של מלכות אדון עולם.  אדם יש שני דעות צלם ודמות.  

מלכות החלק שנקרא דמות של אדם.  הצלם החלק הנצחי של אדם.  הדמות החלק בשר ודם גוף גשמי.  הקרבן 

ר רק הצלם אלקים אחרי הקרבן החלק נצחי של אדם בקץ הימים. מן הבהמה הנפש הבהמית ונשא  

תחיית המתים של ישוע בנוצרות קשור ליחוד עליון.  ביחוד עליון אין דת יש צלם ואין דמות.  ביחוד תחתון יש דמות 

 דת נוצרות כמו יהדות ואיסלם והצלם נסתר תחת היסורים של החיים.  ביחוד תחתון הדרך של אמונה פשוטה לא

אדם אסור לנכנס ביחוד עליון אדם פרצוף אדם אסור.  יחוד תחתון דת אמונה טפל לדת שנקרא מלכות תחתון 

מאמנים בה' באמונה פשוטה בלבד וקשורים לספר תורה.  הדרך לדעת את ה' ולנכנס ביחוד עליון עשה יעקב 

ון ליחוד עליון. יבק מספר אבינו במלחמה במלאך של עשו עבר את מעבר יבק.  מעבר יבק המעבר מיחוד תחת

מספר יחוד ה' ואלקים כמבואר בספר הזוהר. אלקים המספר שם אדנ"י אקיק שני צדדים שבדעת. 112  

בדור הקודם הרבי מחב"ד לקח על עצמו הנשיאות שביעי של חב"ד להתגלות מלך המשיח ביהדות.  יהדות לא 

יהדות אין קשר להם יהדות היה קודם להם.  משיח  קשור בנוצרות ולא לאיסלם. יש קשר בין נוצרות ואיסלם אבל

בתורה שבעל פה צריכים להתחדש את המלכות דוד שנפלו.  אחרי צדקיהו המלך לא היה מלך במלכות דוד.  

בבית המקדש שני היה מלכים אבל לא מלכות דוד לפי הלכה תורה שבעל פה. בזמן רבי עקיבא בסוף הבית 

ביא משיח והוא היה נפטר במלחמת ביתר והוא לא היה אפשר להיות משיח המקדש שני רבי עקיבא עשה בן כוז

כמו כל מלך בישראל שנפטר.  הרבי היה נפטר בחודש תמוז תשנ"ד ולפי הלכה הוא לא יוכל להיות מלך המשיח.  
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אבל בדורות האחרונים ביהדות התגלה ספר הזוהר.  לפי ספר הזוהר צדיקים אחרי הסתלקותם קרואים חיים.  

בי היה בחזקת משיח לפני ג בתמוז ואפשר להגיד שהוא עדיין בחיים והוא עדיין מלך המשיח.  הוא בחזקת מלך הר

משיח מחכים שהוא יחזור לגילגול ובתחיית המתים לגמור הפעולות.  יש דרך אחרת לחשוב שהרבי הוא משיח 

ח בן יוסף.  משיח בן דוד שבזוהר אחרי ג תמוז בספר הזוהר.  בספר הזוהר יש שני משיחין משיח בן דוד ומשי

המשיח  של מלכות תורה שבעל פה.  משיח בן יוסף המשיח של תורה שבכתב.  משיח בן דוד של מלכות תורה 

שבעל פה חי וקים בדרך של אליהו הנביא.  גם כן בזוהר נחשב דוד המלך חי וקים. עבודה של הרבי באור של 

דולה מקודם.  המשיח של תורה שבעל פה הוא עבד ה' במסירות נפש הזוהר לא הפסיקו ואפילו אחרי הסתלקותו ג

 להתורה ולמלכות יהודה.  

הקשר בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שני משיחין על ידי רעיא מהימנא והזוהר. על ידי זה צדיקים בכל דור הם 

ד.  הכתרת הרבי על ידי כולל שני משיחין אחרי הכתרת הרבי מלך המשיח. הרבי מלך המשיח הרבי אחרון בחב"

אמירת יחי אדוננו כמו שעושים החסידים היום.  השני משיחין שבזוהר נקראים השני משיחין שבדעת פנימיות 

התורה וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא אלקים.  היחוד של השני משיחין כנגד יחוד ה' ואלקים.  המשיח 

ומות משיח בן יוסף.  רעיא מהימנא עומד בינהם שהוא גם כן חי של יהדות משיח בן דוד לא קשור להמשיח של הא

וקים הקו האמצע באות אלף בין שני נקודות עליונה ותחתונה כנגד שני משיחין.  הרבי מתוך הנשיאות עשה הכלי 

 להתגלות המשיח שבזוהר חי וקים ולא מת.

עמים יחדו וממלכות לעבוד את ה'.  כי  הקשר בין יהדות ונוצרות ואיסלם רק על ידי משיח בן דוד שכתוב בהקבץ

מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" על ידי השני משיחין שבזוהר.  האמונה כללי של האומות עולם 

מקבלים הרבי מחב"ד מלך המשיח החלק של יהדות קשור להאמונה של האומות כולל יהדות, נוצרות, ואיסלם.  

ה. יהדות כולל השני דעות באמונה על ידי משה רבינו ומשיח בן דוד הרבי נוצרות ואיסלם נותנים שני דעות באמונ

מחב"ד.  בפנימיות התורה עושים יחוד ה' בעולם האמונה לדעת את ה' אור מקיף אורות של תהו.  לכל אור של 

תהו יש האור של תיקון.  הדור המדבר היה האור של תהו ביהדות.  תחיית המתים של ישוע האור של תהו 

צרות ואיסלם. משה רבינו הנביא האמת ומשיח בן דוד הרבי מחב"ד האורות של תהו בכלים של תיקון. בנו  

 הפשט, חסידות והגאולה
בדרך לימוד הפשט מחכים למשיח למען גאולה משעבוד מלכויות.  הדרך העבודה בלימוד פשט קבלת עול מלכות 

א, הלכה, מדרש, חסידות, ספרי אריז"ל, זוהר.  שמים באמונה פשוטה נעשה ונשמע מתחילים ללמוד משנה, גמר

לא המדרש העיקר אלא המעשה, גדול תלמוד המביא לידי מעשה.  המצוה הראשונה בתורה פרו ורבו.  בן שמונה 

 עשרי לחופה.  אין גאולה אלא משעבוד מלכויות בלבד.  

מכל ספקות באמונת הבורא  אבל יש גאולה גם כן על ידי לדעת את ה'.  הגאולה של לדעת את ה' כדי לצאת

יתברך.  הגאולה של לדעת את ה' בדרך ללמוד מהעץ החיים.  לימוד הפשט הלכה נקרא לימוד התורה של העץ 

הדעת טוב ורע, איסור והיתר.  העיקר דרך בלימוד הפשט על ידי עיון התלמוד.  בלימוד התלמוד יש עיון שנקרא 

ריות. יש מחלוקת איזה יותר גדול עוקר הרים וסיני.  בלימוד סיני עוקר הרים וגירסא שנקרא סיני בסוף מסכת הו

גירסא יש גם כן לדרש הלכה על ידי לימוד הראשונים ואחרונים קשור להמסכת.  יש גם כן לימוד שלחן ערוך 

מתחילים לאחרונים בעיקר בית יוסף, משנה ברורה, שלחן ערוך הרב ולומדים ראשונים וגמרא ותוספות על הלכה 

שה.  בכל לימוד הפשט אין גאולה אלא משעבוד מלכויות בלבד.  למע  

יש שמירת המצות מהדרין מן המהדרין הידור מצות.  יש חומרות וקולות במצות מעשיות.  יש סדר עבודת ה' כולל 

תפלה בנץ החמה אפילו לקום בחצות הלילה וללמוד עד הבוקר.  זמן תפלה נמשכת עד ארבעה שעות. עדיף 

ן תפלה.  חיוב להגיד קריאת שמע בזמנו לפי מגן אברהם ולפי הגר"א ובעל תניא.  תלמוד תורה כנגד להתפלל בזמ

כולם. הגדולי תורה הפרנסה שלהם בתורה אבל חיוב לכל ישראל לקבוע עתים לתורה.  יפה תלמוד תורה עם דרך 

כך הכהן גדול היה רשות  ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון.  יפה תלמוד תורה עם מלאכה.  שלום בית חשוב כל

למחוק שם ה' למען שלום בית.  אשה נחשבת כגופו. ושננתם לבנך יש מצוה של חינוך הבנים ובנות בתורה ומצות.  

 אבל אין גאולה אלא משעבוד מלכויות בלבד.  

ל במצוה של קדושים תהיו יש אפשרות לכל ישראל לקיים בדרך תורה ומצות שאי אפשר לקיים בדרכים של דת ש

 האומות העולם.  עם ישראל נקרא עם קדוש. אבל אין גאולה ביהדות אלא משעבוד מלכויות בלבד.
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מצוה לדעת את ה' גאולה של לדעת את ה' ביהדות נחשב למצוה אחד מתרי"ג מצות וידעת היום והשבת אל לבבך 

את ה'.  הדרך שייכת לכל  כי ה' הוא אלקים בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  יש שני דרכים לקיים המצוה לדעת

ישראל על ידי מסירות נפש בתורה ומצות אמונה פשוטה בה' והתורה.  עבודת ה' במסירות נפש נקרא הדרך של 

עקידה.  הדרך השני לקיים את המצוה של לדעת את ה' נמצא בספר הזוהר ופירושיו בחסידות.  בספרי אריז"ל 

ת ה' באמונה פשוטה ומסירות נפש.  האריז"ל הוסיפו לדורות הדרך של לדעת את ה' הדרך של עקידה בלבד עבוד

אחרונים דרך הקבלה למען קיים המצות כפשוטה והוסיפו כוונות וטעמי המצות.  הקבלה של אריז"ל מוסיף חומרה 

על פשט ולא קולות ונתן יותר התעוררות במצות.  הדרך של אריז"ל תפלה בכוונות עבודת ה' בסיגופים תפלה בנץ, 

ן חצות לא לכולם.  אבל יש אפשרות לכולם לטעום מסודות התורה בדרך אריז"ל.  הדרך של אריז"ל מביא עם תיקו

ישראל קרוב יותר לקיים את המצוה של ידעת היום יחוד ה' אבל רק על ידי ספרי אריז"ל עדיין לא מקיימים היחוד 

וד תחתון.ה' שכתוב בזוהר יחוד של שמע ישראל וברוך שם כבוד יחוד עליון ויח  

יהדות מלכות תורה שבעל פה ביחוד תחתון. אפילו ספרי אריז"ל גם כן רק ביחוד תחתון.  חסידות חב"ד בעיקר 

החסידות של הבעל תניא פותחים את הענין של יחוד ה' בדרך הבנה והשגה לתת לעם ישראל טעם של הקבלה 

עליון כמו אהבה שבדעת בחג הסוכות "וימינו של הזוהר היחוד של יחוד עליון ותחתון. בהענינים שייך ליחוד 

תחבקני", אתהפכה, תחיית המתים של "טל" שכתוב בסוף פתח אליהו קם רבי שמעון, וגאולה של עתיק יש בהם 

לימוד בחסידות חב"ד אבל הקיים של היחוד שלם ה' ואלקים נשאר לעתיד ולא היום.  גם כן הבעל תניא בקשר 

לומדים בחסידות בהבנה והשגה אבל עדיין אין פרה אדומה ואין בית המקדש אי למרכבה של יחזקאל רצוא ושוב 

אפשר לנכנס וללכת יותר קרוב והם עדיין רחוק נשאר לעתיד. הקיים של עניינים הנ"ל צריכים התגלות משיח בן 

לפי הלכה דוד.  אפילו הקיים של "כי מלאה הארץ דעה את ה' באור של חסידות הבעל תניא נשאר לקיים לעתיד.  

ברמב"ם קודם צריכים משיח והבית המקדש. הבעל תניא לא יוכל לבקש יחוד ה' לפני הגאולה לצאת משעבוד 

מלכויות.  בהתחלה של ספר עץ חיים יש הקדמה.  בהקדמה לעץ חיים העיקר בקשה של אריז"ל משיח בן דוד. כל 

 התורה של אריז"ל למען ביאת משיח בן דוד ולא לנשאר בגלות.

הרמב"ם הדרך לצאת מיחוד תחתון שנקרא מלכות רק על ידי ביאת המשיח ולבנות את הבית המקדש לפי 

בירושלים. בספר הזוהר ספר היחוד ספר הגאולה של דעת לבנות הבית המקדש על ידי משיח לא תנאי מוקדם 

יחוד עליון ויחוד לפני כי מלא הארץ דעה את ה'.  אבל לפי הזוהר קבלת המשיח התנאי מוקדם ליהודים לנכנס ב

 שלם של ה' ואלקים.  

בפסוק שמע ישראל נמצא יחוד ה' אבל בפסוק שמע ישראל מקבלים יחוד ה' בדרך אמונה פשוטה שמע ישראל.  

הדרך גבוה יותר לקבל היחוד ה' בדרך שקבלנו את היחוד ה' בהר סיני "אתה הראת לדעת."  כדי לקבל את היחוד 

משיח.  הבעל תניא לא נתן חשיבות יותר להמצוה של וידעת יותר משאר מצות  ה' בדרך אתה הראת לדעת צריכים

שבתורה אבל כל החסידות וקבלה קשור לקיים המצוה הזאת שנשאר לקיים לעתיד אחרי ביאת משיח.  לפי 

 רמב"ם גם כן חייב בנין בית המקדש ואפר הפרה.  

ויחוד תחתון ועוד יחודים וסודות כמו יחוד שלשה בספר הזוהר נמצא כל היחודים שיש בתורה שבכתב יחוד עליון 

שמות אקיק, אדנ"י ואלקים בשילוב יקוק הכוונות של הדלקת נר חנוכה בספרי אריז"ל.  הרמב"ן רמ"ק, אריז"ל, 

הגאון מוילנא, בעל שם טוב, בעל תניא, ותלמידי בעל שם קבלו את ספר הזוהר אבל הם בספק על האפשרות 

כמו שקבלו הרמ"ק. המחברים ספר הזוהר קבלו את כל היחודים הנ"ל רבי שמעון בר לקבל ספר זוהר כפשוטו 

יוחאי וחבריו באדרא ובחלק הזוהר רעיא מהימנא.  יש אומרים החלק של רעיא מהימנא היה כתוב אחריו על ידי 

ן ותחתון. צדיק בעיבור נשמה של רשב"י.  כתוב בכל הזוהר על יחוד של עץ החיים ועץ הדעת שני עולמות עליו  

הרש"ש עשה חידושי תורה על כל ספרי אריז"ל בלי להכנס בהענין של יחוד עליון דעת עליון שרבינו האריז"ל לא 

נכנס בענינים האלו הוא רק כתב וחידש על מה שכתוב בספרי אריז"ל. הענין של דעת עליון הבעל שם טוב עסקו 

 היסוד של תנועת החסידות.  

קדש על ידי משיח ברמב"ם לפני כי מלאה הארץ דעה את ה'.  רמב"ם רק היה מפרש התנאי מוקדם בנין בית המ

כל הלכות של תורה שבעל פה ובתורה שבעל פה ביאת המשיח ובנין בית המקדש תנאי מוקדם לפני כי מלאה 

ספר הארץ דעה את ה'.  בספר הזוהר יש נסיון גדול לכל חכמי ישראל לקבל זוהר כפשוטו כמו רמ"ק או לא לקבל 

הזוהר כפשוטו רק על ידי תיקון.  אפילו רמ"ק לא היה החלק של רעיא מהימנא ולא עשה פירוש על החלק הראשון 
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בפרשת ויחי בסוף ספר בראשית שהתגלות סודות הגאולה על ידי יעקב אבינו.  הסולם היה מפרש את החלק הזה 

עיא מהימנא בספר הזוהר.וגם חלקים של רעיא מהימנא. האריז"ל לא היה מדבר על חלקים של ר  

החסידים הראשונים של בעל שם טוב הי לומדים בעיקר ספר הזוהר.  הם גם כן למדו ספרי אריז"ל אבל הם גרסו 

בספר הזוהר.  הספרדים התחילו ללמוד ספר הזוהר כל יום בדרך חוק ישראל של מהרח"ו.  אבל יש מאמר של בן 

הזוהר בעיון והוא אמר עדיף ללמוד כתבי אריז"ל.  כתבי אריז"ל  איש חי בספר דעת ותבונה להזהיר מלימוד ספר

קשור לדעת את יחוד ה' בדרך שמע ישראל אמונה פשוטה לומדים מהכתבים של ארי הקדוש ולא על ידי אתה 

הראת לדעת הדרך של הזוהר קבלת שני משיחין שבדעת.  החלק של פתח אליהו שאומרים העדות המזרח 

חרון קם רבי שמעון שכתוב על תחיית המתים בדרך היחוד של "טל".  בסידור של הבעל מהסידור כולל החלק הא

תניא יש החלק של פתח אליהו לאמירה בערב שבת בלבד בלי החלק של קם רבי שמעון.  לפי הבעל תניא לא 

 מקבלים כל ספר הזוהר היום ולומדים וטעמים מהסודות של יחוד ה' בדרך חסידות חב"ד.  

שות לעם ישראל לנכנס ביחוד עליון תלוי בקבלת משיח בן דוד. גם כן האריז"ל כתב בהקדמה בלי שאלה הר

החשיבות של קבלת משיח בן דוד.  אבל כל התנאים מוקדמים שכתוב ברמב"ם לפני שנכנסים בתורה של כי מלאה 

הגאולה.  אין  הארץ דעה את ה' כולל אפר הפרה, בנין בית המקדש לא היה המחבר של הזוהר לכתוב הספר של

ספק שהמחבר של הזוהר היה גדול בנסתר ונגלה צדיק קדוש ונורא אפילו אומרים שהוא היה רשב"י.  רשב"י היה 

הרבי של הרמ"ק שהוא כתב הפירוש שלו אור יקר כל הזוהר.  נראה שהאריז"ל היה קשר גדול להבעל תניא שהוא 

אריז"ל ופחות מספר הזוהר.  בספר הזוהר יש שני דעות  עשה סידור אריז"ל ורוב חסידות חב"ד פירושים על ספרי

דעת עליון ודעת תחתון. השאלה להם הולכים בדרך תורה שבעל פה מהדרין מן המהדרין שמתחייב קודם לצאת 

משעבוד מלכויות ולהם כי מלאה הארץ דעה את ה' עבודה לעתיד ואלו לא מקפדים מקבלים הזוהר כפשוטו אפילו 

 עכשיו.  

צריכים לנכנס בסודות של יחוד ה'.  הרבה יהודים שמחים בלימוד הפשט וקצת חסידות.  עם ישראל לא כולם 

נקראים עם קדוש אפילו בלי לנכנס בסודות של יחוד ה' שבזוהר.  סודות הזוהר של יחוד ה' חשובים לכל בני אדם 

חשוב הקיום של כי מלאה הארץ  "כי מלאה הארץ דעה את ה'."  לעם ישראל יש תורה ומשפטים בל ידעום.  בוודאי

 דעה את ה' לכל בני אדם.  

לפי הזוהר כדי לקיים את כי מלאה הארץ דעה את ה'" צריכים שני משיחין.  עם ישראל מחכים לביאת משיח בן דוד 

לצאת משעבוד מלכויות בלבד.  כל העולם מחכים לביאת משיח למען "כי מלאה הארץ דעה את ה'."  הרבי מחב"ד 

יח נתן לכל העולם החלק של יהדות בקיום של הנבואה של ישיעהו "כי מלאה הארץ דעה את ה'" משיח מלך המש

בן דוד חי וקים.  אולי כל ישראל לא מקבלים את רבי מלך המשיח שהם מחכים לצאת משעבוד מלכויות ועוד 

ן דוד, ספר הזוהר תנאים מוקדמים אבל להם בעולם הזה עולם של חשך האמונה בה' אחד תלוי בביאת משיח ב

ושני משיחין שבדעת.  יש גאולה שבדעת "כי מלאה הארץ דעה את ה'."  יש גאולה ביהדות לצאת משעבוד 

מלכויות.  כל בני אדם לא חושבים על החשיבות של הגאולה של יהדות אין להם אמונה פשוטה כמו עם ישראל הם 

מונה פשוטה.  רוצים לדעת כי ה' הוא אלקים שהם עדיין עוד לא הגיעו לא  

 ה' הוא אלקים, ה' הוא אלקים. ה' הוא אלקים באמונה פשוטה או על ידי אתה הראת לדעת. 

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד –תם וחכם   
ספר התניא של רבנו הזקן מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד 

ב איך הוא קרוב מאד בדרך ארוכה וקצרה בעזה"י.  החידוש של הבעל שם טוב בפיך ולבבך לעשותו.לבאר היט

הדרך קצרה.  הדרך של מלכות תורה שבעל פה הדרך ארוכה.  הדרך ארוכה לגאולה על ידי משיח בן דוד עני 

ורוכב על חמור.  הדרך קצרה לגאולה על ידי משיח בן יוסף. החידוש של ספר הזוהר הדרך של משיח בן יוסף 

דרך לגאולה רוכב על סוסים או על עננים על ידי לימוד סודות התורה והתקשרות לצדיקים תורה קודם לישראל.ה  

יש שלשה בחינות של צדיקים.  שניהם הם הבחינה של חכם בסיפורי מעשיות של רבי נחמן.  יש חכם שלומד 

נסים בחכמת הקבלה.  עבודה שלו התלמוד בעיון עוקר הרים לימוד בעיון וסיני בדרך לימוד גירסא אבל לא נכ

במסירות נפש בתורה לא על מנת לקבל פרס פת במלח תאכל.  לא חשוב לו לדעת הסודות התורה רק ביטול 

למלכות תורה שבעל פה בלבד הלכה.  בקשר לביאת משיח מחכים למשיח בל יום שיבוא כהלכה בדרך לא 

ל מי להישען אלא על אבינו שבשמים כשכתוב בסוף מסבת בחיפזון.  אם משיח לא יבוא היום הוא יבוא מחר. אין ע
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סוטה. הגדול בתורה נקרא עני רוכב על חמור.  החמור שלו התלמוד גמרא תורה שבעל פה. עבודת ה' שלו 

באמונה פשוטה בה' ותורת משה. הדרך שלו הדרך של עם ישראל בכל הדורות עד התגלות הזוהר.  הוא מכיר את 

הזוהר וקבלה נחשב לו טפל ללימוד הקבלה ולא חייב ללמוד בשבילו אולי רק בשביל ספר הזוהר וקבלה וספר 

 אחרים.  

יש צדיק גם כן הבחינה של עני רוכב על חמור אבל הוא גם כן מלומד בסודות התורה ספרי אריז"ל, ספר הזוהר, 

הוא עוסק בעיון ובקיאות.  דברי תורה של גדולי דורות של מקובלים כמו אביר יעקב וחסידות.  בכל פרדס שבתורה 

הדרך שלו להתחיל ללמוד ש"ס ופוסקים עד כשימלא כריסו בש"ס ופוסקים לפני שעוסקים בלימוד הסוד.  העיקר 

לימוד של סוד שלו ספרי אריז"ל והוא מתפלל בסידור רש"ש.  אבל הוא גם כן מכיר ספר הזוהר אבל הוא העוסק 

א כפשוטו.  בענינים של משיח בן יוסף בזוהר הוא לא מתעסק בספר הזוהר בדרך אור הקבלה של אריז"ל ול

אתהפכה, טל של תחיית המתים, יובל וגאולה של משיח בן יוסף. עבודת התורה שלו עבד שהוא גם כן בן.  עבד 

 שלומד פשט התורה בעיון, ובן שהוא גם עוסק בסוד התורה הכל באמונה פשוטה.

יח בן דוד עבד ובן. הוא עבד ה' שהוא גם כן בן, והוא בן שהוא גם כן יש צדיק כולל הדרך של משיח בן יוסף ומש

עבד.  הבדל בינו והצדיק השני שהוא קיבל את התורה של משיח בן יוסף בזוהר גאולה ויובל שנקרא רזי דרזין 

שבתורה עוד יותר גבוה מארבעה בחינות של פרד"ס. הבחינה החמישי מרכבה הבחינה של כתר עליון שבתורה.  

ש לו גם כן הבחינה של כתר תחתון בתורה שיש הצדיק הראשון והצדיק השני. כל צדיק נקרא בשם של משה י

כשכתוב "משה שפיר קאמרת."  אבל מדרגה השלישי כולל הבחינה של משה רבינו רעיא מהימנא גואל.  הצדיק 

מלכים לתורה מלכות תורה  השני בדרך של דוד המלך חי וקים ושלמה המלך שלמדו גם כן סודות התורה אבל היו

שבעל פה מלכות תחתון בלבד. הם ידעו התורה של מלכות עליון אבל לא למדו את התורה של מלכות עליון 

שנמצא בספר הזוהר "סוד ה' ליראיו" לאחרים.  שלמה המלך בעיקר היה התקשרות גם להתורה של משיח בן דוד 

דור דעה וגם לאבא שלו דוד המלך של מלכות תחתון חי וגם משיח בן יוסף.  הוא היה התקשרות לדור המדבר 

 וקים "יחי אדוננו דוד לעולם."  הצדיק השלישי מלמד שני תורות זעיר אנפין מלכות עליון ומלכות תורה שבעל פה.

הצדיק השלישי נקרא צדיק עליון.  צדיק עליון הוא גם כולל צדיק תחתון.  האור של צדיק עליון האור של גאולה של 

יובל רוחני.  אבל העיקר עבודה של הצדיק עליון עבודה של עבד. יש לו גם כן עבודה של בן בשלמות משיח בן יוסף 

ם של תיקון.  התקשרות למשיח בן יוסף וגאולה אבל האורות של משיח בן יוסף שהם אורות של תהו הם בכלי

הדרך קצרה הדרך של תם עתיק כפשוטה נקרא פנימיות עתיק והוא נקרא משיח בן דוד הכולל משיח בן יוסף. הוא 

 גם כן צדיק וגיבור שהוא כובש את יצרו כפשוטו כמו כל הצדיקים גמורים.  

תם וגם כן חכם, עבד וגם כן בן שלמה, הביא לעולם הבעל שם טוב הצדיק כולל משיח בן דוד ומשיח בן יוסף 

וביהדות מדרגה של בעלי תשובה.  על בעלי תשובה כתוב במקום בעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים 

אינם יכולים לעמוד.  הבעלי תשובה של הצדיק השלישי הם בני הגאולה בנים לה' אבל אין להם השלמות של עבד 

בחינות של צדיקים.  הבעלי תשובה פעמים אין להם השלמות בתורה כמו הצדיקים והם גם כמו הצדיק תמים וכל ה

כן פעמים חסרים בכל הדיוקים של שמירת הברית כמו הצדיקים גמורים.  אפשר להגיד הבעלי תשובה אלו הם 

.  בינונים אבל לא כמו רבא שקרא את עצמו בינוני אפילו שהוא לא הפסיק אפילו כרגע בלימוד התורה  

הבעל שם טוב פתח הדרך של קצרה הדרך של תם וחכם בעם ישראל הדרך של משיח בן יוסף.  על הדרך הזה 

אמר ירמיהו בפרק לא,  לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי.  אפילו 

נה של משיח בן יוסף שבזוהר.  התם בסיפורי מעשיות במדרגה של דעת בדרך התקשרות להצדיק שהוא הבחי

אבל הדרך קצרה הזה לא הדרך של יהדות. הדרך של יהדות הדרך ארוכה משיח בן דוד עני רוכב על חמור.  

הזוהר הוסיפו עוד דרך ביהדות כדי לעשות בעלי תשובה כמו שכתוב ישועת ה' כהרף עין הדרך קצרה בהתקשרות 

 להצדיק שיש הבחינה של משיח בן יוסף.

בפרשת ויקרא, אדם כי יקריב קרבן לה' מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן.  אדם הוא הצדיק האמת שיש לו כל כתוב 

הישועות התגלות גאולה לבעלי תשובה עושים קרבן של עמלק ספקות של אמונה בה' אחד ומקבלים הדעת של 

מספר אדם השורש של כל  45העץ החיים בגן עדן של הצלם אלקים נצחי של אדם שם ה' יוד קא ואו קא מספר 

החיים כמבואר בפתח אליהו בתיקוני זוהר.  לדעת את ה' בדרך אדם משיח בן יוסף מתנה ורחמים של ה' לצאת 

מגלות הנפש והייסורים של עולם הזה כי בשמחה תצאו.  הצדיק הזה כולל משיח בן יוסף ומשיח בן דוד הוא 



326 
 

הוא בבחינה של משיח בן יוסף ופעמים משיח בן דוד  התפשטות של משה רבינו רעיא מהימנא שבזוהר פעמים

 פנימיות עתיק.  יש לו שני עבודות עבודה של עבד ועבודה לעשות בעלי תשובה ארוכה וקצרה תם וחכם ביחד.  

להכניס גאולה ביהדות עבודה לא פשוט לצדיק השלישי עם ישראל נקראים עבדים לה' בדרך מלכות תורה שבעל 

הרחמים של ה' על נשמות בישראל שנפלו לשאול תחתית להוציא אותם מעולם התהו לעולם פה. הרשות נתנו לו 

התיקון. הגאולה אחרונה צריכים להיות גאולה שלמה של כל הניצוצות הקדושה שנפלו בקליפות אחרי החטא העגל 

ודה הזה ולקבץ את נדחי עם ישראל כולל הניצוצות של העשרת השבטים שנאבדו והתפזרו בכל העולם.  העב

 עבודה של שני משיחין תם וחכם בשני דרכים ארוכה וקצרה.  

כדי לקיים את הגאולה בדרך שני משיחין ה' שלח רבי נחמן והרבי מחב"ד בשליחות אדם עליון וכדי להתגלה אדם 

 העליון השרש של כל נשמות בשני דרכים של אדם ולא אדם זעיר אנפין ומלכות.

 עבד או בן שני דעות רוחניים
במסכת קידושין ל"ו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה האם עם ישראל נקראים בנים או עבדים. יש קשרים לה' שהם בן 

ועבד.  המדרגה של בן יותר רחוק מהמדרגה של עבד אבל הקשר לה' של בן יותר קרוב לה' מהקשר של עבד.  

דעת לדעת את ה' התקשרות ישר לה'.   כתוב בישיעהו ,שלום שלום לרחוק ולקרוב. מגיעים למדרגה של בן על ידי

יש דרך להגיע להיות קרוב לה' בדרך בן על ידי תפלה של רבי נחמן שנקראת התבודדות לעשות תפלות לה' בלשון 

שבדברים בו.  יש דרך אחרת להגיע למדרגה של בן על ידי התקשרות להצדיק האמת שיש לו התקשרות לה' 

טי מהר"ן לחפש הצדיק האמת.  לפני שמחפשים הצדיק האמת יש אפשרות במדרגה של בן.  רבי נחמן אומר בליקו

להתפלל לה' בלשון שמדברים בו בדרך שנקרא התבודדות ולבקש מה' להתקרב להצדיק האמת שיש התקשרות 

לה' בדרך של בן.  לא כל צדיק הוא במדרגה של בן.  גם כן לא כל צדיק פתוח לקבל תלמידים.  יש עצה לזה 

סידים של הצדיק שהתקרבו להצדיק האמת ויש התקשרות להצדיק ולהקדוש ב"ה בדרך של אהבה התקשרות להח

בדרך של בן. הדרך של בן לה' על ידי דע את אלקי אביך. ביהדות בתורה שבעל פה עם ישראל נקראים עבדים לה' 

תורה וקרבנות. היום ותורה קודם לישראל ואפילו תורה קודם פעמים לה' שהעיקר התקשרות לה' ביהדות על ידי ה

בדרך תפלה יש קשר ישר לה' אבל ברוב דעות התפלות צריכים להיות רק מהסידור. הדרך לה' ביהדות על ידי 

אהבת התורה ותפלה קשור לתורה. תורה קודם לישראל וקודם להצדיק האמת שהוא ראש בני ישראל בעולם 

קצת שאלה בהלכה.האמת. אפשר להתקשר תפלה לתורה אבל לקשר תפלה לצדיקים יש   

רבי ישראל בער אודסה ע"ה מספר איך זה היה קשה לו להתקרב לרבי נחמן.  כל התורות שלו על החשיבות של 

התקשרות להצדיק האמת.  בסוף הוא מצא הצדיק האמת רבי נחמן בדרך תלמידיו בעיקר הרב ישראל קרדונר.  

ך זמן קצר הוא היה חסיד ברסלב.  התקשרות לרבי רבי ישראל קרדונר נתן לו הכלים להתקשרות לרבי נחמן ומתו

נחמן בשבילו היה גם בעולם הזה על ידי התורות שלו וגם בעולם הבא על ידי הפתק ני,נח,נחמ,נחמן.  הדרך של 

רבי נחמן נמצא ביהדות אבל הנשמה שלו נמצא בשני עולמות עולם הבא ועולם הזה.  צדיקים אחרים התורה 

ולם הזה בלבד והגאולה שהם לומדים לצאת משעבוד מלכויות בלבד שנמצא בעולם והעבודה שלהם נמצאים בע

הזה.  אין בהם המדרגה של בן התקשרות של אהבה שבדעת.  רוב עם ישראל שומרי מצות מפחדים להתקרב 

לרבי נחמן ומפחדים להתקרב לסבא ישראל בער ותלמידיו.  יש להם רבי ודרך ביהדות בתורה שבעל פה בלבד 

ה של תורה שבעל פה ואין להם דרך להגיע לדעת את ה' בפנימיות רק בדרך אהבה שבתורה.  בתורה בעל וגאול

 פה יש רק להיות עבד לה'.

התקרבות לסבא גם כן התקרבות לרבי שמעון והזוהר.  בספר הזוהר יש שני תורה ושני בחינות של עבד ובן.  עבד 

יש בזה כבר סתירה למה שלומדים בישיבות שיש רק תורה בדרך תורה שבעל פה ובן בדרך תורה שבכתב.  אבל 

אחד ודרך אחד הדרך של עבד.  הצדיק האמת יש דרך ללמוד שני תורה כמו בזוהר.  לומדים בכל ישיבות התורה 

לא ישתנה. לפי רמב"ם אי אפשר להגיע למדרגה של בן בהלכה.  עדיף להשאר עבד לעולם מלעלות למדרגה של 

ם להאמין בה' באמונה פשוטה.  ביהדות היום כל אחד זוכה בעז"ה להגיע לדעת את ה' בן לדעת את ה' במקו

ולתקרב להצדיק האמת השליח של אהבה שבדעת מקור של דעת בכל דור.  הצדיק האמת בעצמו צריך ליזהר 

 ולכסות את האמת.  יש לו משפחה אשה ובנים לדאוג עליהם גם לשידוכים וגם לפרנסה.  אפילו מתוך חסידי

 ברסלב הדרך אמיתי של רבי נחמן נמצא בשקט בין החסידים גם כן מסיבות הנ"ל.  
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איפה בתורה יש חשיבות להצדיק האמת.  אפילו הארי הקדוש לא היה מדבר על הצדיק האמת רק על התקשרות 

ח להתורה בדרך הקבלה ספירות ושמות.  חשיבות להצדיק האמת נמצא בזוהר רעיא מהימנא משיח בן יוסף משי

בן דוד אליהו הנביא, רבי שמעון בר יוחאי.  להתקרב להצדיק גם כן יש חשש לעבודה זרה מיוחד עבודה זרה של 

פרצוף אדם הסכנה ביותר מכל פרצופים.  גם כן יש סכנה לדבר על משיח כמו שהיה מדבר הרבי מחב"ד.  משיח 

שיח.  הרבי מחב"ד אמר שהיום כל עבודות והצדיק האמת ענין אחד.  רבי נחמן אמר כל צדיק וצדיק הוא בחינת מ

ה' בטול לקבלת משיח.  גם כן סבא אמר בדרך אחרת להתקרב לצדיק האמת. אם כל צדיק הוא בחינת משיח קל 

וחומר הצדיק האמת.  אבל אצל סבא הצדיק האמת הוא רבי נחמן והרבי מחב"ד הוא לא חשוב.  אבל אצל הרבי 

לא היה מדבר על משיח כמו הרבי מחב"ד.  הוא היה מדבר על גאולה של מחב"ד משיח קבלת משיח חשוב.  סבא 

הצדיק האמת.  לדבר על משיח יש התנגדות יותר מלדבר על הצדיק האמת.  יהודים רוצים גאולה. הם רוצים 

הגאולה להיות בנים לה' ולא רק עבדים.  המסורה יש רק להיות עבדים אבל בלב ונפש שלנו יש אהבה והשתוקקות 

.  ברחמים יש שלש עשרי מידות.  אנו רוצים רחמים הישועות של 13אהבה מספר  13אחד.  אחד מספר  לה'

 רחמים.

השרש של הבעיה שיש צדיקים כמו ישראל בער אודסה והרבי מח"ד לפתוח עם ישראל לגאולה לעלות מעבד ה' 

לבן על ידי אהבה שבדעת שאנחנו סגורים לקבל השנויים בעולם רוחני. תורה שבעל פה נתן ה' ומשה רבינו לעם 

דעה של עבד.  אבל ידוע שיש גם ישראל שנכנסו בארץ ישראל בזמן שלא היה שני דעות בעולם של עבד ובן רק ה

כן הדעה של בן בזמן מתן תורה ביציאת מצרים עם ישראל יצאו לחרות מעבדות לפרעה וחזרו לעבדות לה' בדרך 

התורה עליה גדולה מעבד לפרעה לעבד לה'.  עוד לא התגלה את הדעה של בן אהבה שבדעת אבל הדעה של בן 

בדור המדבר.  יהדות הדעה של עבד ה' במלכות תורה שבעל פה.  בוודאי נמצא שהיה זמן קצר אחרי מתן תורה 

אבל יש גם כן הדעה של בן אדם חופשי לה'.  הדעה של חופשי לה' פתח על ידי ירבעם בן נבט בזמן הבית 

המקדש ראשון.  בבית המקדש שני על ידי הצדוקים ועל ידי הנוצרים.  תורה שבעל פה הלכה אי אפשר לשלול 

שעושים רמב"ם הקורא יהדות דת יחידי ודעה יחידי תורה יחידי בשם תורת אמת.  אסור לקבל  הדעה של בן כמו

שיטות לא נכונים בהלכה.  יהדות לא משתנה אבל העולם כן השתנה והכניסו דעות חדשות אמתיים.  לשלול את 

בד ובן תורת אמת הדעות האלו גורמת מלחמת הדת מלחמת האחים.  שיטה הזהר שני דעות מלכות וזעיר אנפין ע

הזוהר נכתב אחרי שכבר פתחו הדעות חדשות בעולם.  הזוהר ממליץ על שלום בין הדעות בלי שיהדות ישתנה 

ועל ידי זה אפשר לבנות ירושלים בחזרה ולהכניס השכינה במקום הבית המקדש בירושלים.  לשלול שיש שני 

 דעות גם גורמת מחלוקת בישראל מלחמת האחים.  

משעבוד מלכויות בלבד לפי הזוהר היה חשוב עד אלף שנים אחרי החורבן בית המקדש.  אחרי עם  הגאולה לצאת

ישראל כבר עמדו על נסיון של גלות השכינה אלף שנה לפי הזוהר אפשר להכניס האמת שהעולם רוחני השתנה 

יתברך.  האיסור הכניסו דעות חדשות אמתיים בעולם להצטרף ליהדות לעשות דירה בתחתונים בעולם הזה לה' 

שלא לעשות פרצוף אדם לעם ישראל ולא להאומות העולם שהם מיוחסים לאדם.  עם ישראל מיוחסים ראשון 

לאברהם יצחק ויעקב והדת שלנו אמונה בה' שהוא לא אדם ולא מעולם הזה.  אבל יש דעה אמיתי של אדם 

סור פרצוף אדם זה רק לעם ישראל ולא שנברא בצלם אלקים ממוצא לה' אין סוף ב"ה.  בהלכה תורה שבעל פה א

להאומות העולם ולא חלק של השבע מצות בני נוח האיסור של עבודה זרה.  תורה שבעל פה נתנו לעם ישראל לא 

עשה כן לכל גוי וזה לא התורה שלהם שיש שני תורות לפי הזוהר מלכות וזעיר אנפין ושני דעות עבד ובן.  מתוך 

קשור לאדם בגן עדן שהיה חופשיות.  אדם הראשון היה הצדיק האמת. גם כן נוח.  עם ישראל נכנסו הדעה של בן 

הדעה שלהם היה קשור לאדם בגן עדן להעץ החיים ולא להעץ הדעת לא אדם.  שם הבן של נוח גם כן הלך 

בשיטה של בן אדם קשור לצלם אלקים שם ה' במספר אדם.  השיטה השתנה לעבד על ידי אברהם אבינו שהוא 

ראשון לעשות ברית לקבל עבדות לה' מסירות נפש לדרך של לא אדם.  ישמעאל גם לקח הדרך הזה שהוא  היה

 גם כן עשה ברית.  אבל הדעה של שם בן נוח נאבד הדעת של העץ החיים שבגן עדן קשור לאדם הראשון.  

כנגד שני משיחין של בארון הקודש בבית המקדש היה שני כרובים בצורה של ילדים פרצופי אדם.  שניהם היו 

הזוהר.  השכינה למעלה מהם אין צורה אור אין סוף. למטה מהם המלך של ישראל לא כמו הלכה שאין למעלה 

מהמלך בישראל אלא הקדוש ב"ה.  השני כרובים הם למעלה מהמלך למעלה מהתורה מתוך הארון.  כתוב 

אולה להכניס בישראל השני משיחין ולא תהיה בתהלים, אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו.  יש מצוה להביא הג

 מתנגדות למשיח משיח בן דוד עבד ומשיח בן יוסף בם שני משיחין שבדעת וגאולה שבדעת. 
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 יהדות עם חופשיות
גרים בירושלים.  הנחתי עליו תפילין ושאלתי לו האם אתה  18פגשתי יהודי לא דתי נולד למשפחה מאמריקה בגיל 

בישיבה?  הוא ענה: כן אבל אני רוצה גם להיות חופשי.  הוא שאל לי עוד: יש יהדות  רוצה להיות דתי וללמוד

 חופשי.  אמרתי לו: אין.  הוא ענה לי: אם כן אני לא רוצה להיות דתי.

יהדות מחייבים יהודים לעבוד ה' אדון עולם.  אין ליהודים בחירה הם חייבים בתרי"ג מצות וכל השלחן ערוך שיש 

כמו שאחרי מחתנים האיש ואשה חיובים בחוק המדינה זה לזה,  גם כן עם ישראל עשו חתונה בהר  אלפים דינים. 

 סיני והתורה וחוקים ומשפטים לנישואין בניהם.  

הקשר בין עם ישראל והקדוש ב"ה ברית לנצח.  היום אפילו אחרי אלפיים שנה של גלות יש יהודים בעולם תוצאות 

י.  מנחם בגין נשיא של מדינת ישראל בא לבקר הרבי מחב"ד.  הוא אמר לרבי הברית שעשו עם ישראל בהר סינ

עם ישראל הם עם נצחי.  הנצחיות של עם ישראל תלוי בתורה נצחית "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת 

 אמת."  

רצה אחרי הקמת המלכות בארץ ישראל בחוקים ומשפטים של התורה לא היה לעם ישראל בחירה.  מי שלא 

לעשות מצוה שבתורה אפשר לתת לו מלכות עד שהוא יסכים לעשות המצוה.  כתוב בתורה, שופטים ושוטרים 

תתן לך. בהתורה נצחי של עם ישראל אין חופשיות.  הבית דין חרדי בכל מקום דנים בדרך התורה נצחי,  התורה 

 לא השתנה.

הוא יהודי במקור אבל ההורים שלו גם לא היו דתי.  אבל היהודי לא נולד דתי והוא נולד באמריקה מדינה חופשי 

התורה רוצה לחייב אותו בשמירת המצות שהוא יהודי והיה לו ברית מילה.  היום אתה לא יכול לחייב אותו במצות 

בדין מלכות אמריקה ולא מדינת ישראל.  אבל באמת לפי התורה יש לו חופשיות כבר אחרי הוא יצא מיהדות 

ת.  התורה נצחי יש מלכות נצחי.  המלכות נצחי לא מקבלים כל יהודים שיוצאים מקהל ה'.  התבוללו כמה דורו

המחלל שבת בהלכה נחשב כעובד עבודה זרה.  היהודי שרוצים יהדות חופשי כבר לא מוכשר לחזור בתשובה 

 לנכנס בקהל ה'.

ראל בשומרון.  סנחריב אחרי שנפטר שלמה המלך שהוא בנה את הבית המקדש ירבעם בן נבט עשה מלכות יש

כבש מלכות ישראל בשומרון אחרי מאתים שנה.  הם בקשו לחזור למלכות יהודה והם לא נתנו להם לנכנס בקהל 

ה' שהיה ביניהם תערובות של נוכרים וממזרים.  ממזר אסור לנכנס בקהל ה'.  עם ישראל עם נצחי כמו שאמר 

י.  התורה של עם ישראל לא מקבלים כל יהודים שכבר יצאו מנחם בגין להרבי מחב"ד.  יש לעם ישראל תורה נצח

מהקהל ורוצים לחזור.  היהודי שרוצים יהדות חופשי לא מוכשר לקבל בקהל ה'. אין יהדות חופשי.בספר הזוהר 

כתוב יש שני תורות מלכות וזעיר אנפין ושני משיחין. מלכות תורה שבעל לא מקבל שיש תורה אחרת ודת אחרת 

ם יהדות הדת יחידי וכל הגוים חייבים לשמור השבע מצות בני נח.  גוי השומר שבת חייב מיתה.  בלשון הרמב"

המלך שבישראל גדול מכולם. רק ה' גבוה ממנו בהלכה.  הבקשה למשיח להכתיר מלך משיח לבנות ירושלים 

בע מצות בני נוח והבית המקדש במקומו ולעשות מלכות ישראל בדרך של תורה. האומות העולם חייבים לקבל הש

 לגור בישראל.  

מלכות של זעיר אנפין יש שני משיחין חיים לנצח וחופשיות.  החוקים ומשפטים של מלכות זעיר אנפין לא בדיוק 

כמו במלכות תורה שבעל פה.  החשיבות של המלך פחות אולי לא מחויב לעשות מלך בכלל. שמואל הנביא ידע 

ת תורה שבעל פה מלכות נצחי שאמר הנשיא מנחם בגין להרבי ביחידות. משני תורות ואמר אל דעות ה'.  מלכו

מלכות זעיר אנפין כמו מלכות ישראל בשומרון אין נצחיות כמו מלכות יהודה אבל יש במלכות ישראל בשומרון 

 חופשיות.

ללמד את השני תורה מלכות וזעיר אנפין הם זה לעומת זה.  במלכות יהודה בזמן הבית המקדש לא נתנו אפשרות 

התורה של זעיר אנפין.  ירבעם בן נבט נקרא משיח בן יוסף בזוהר פרש ממלכות יהודה לתת עם ישראל יהדות אם 

חופשיות ביחד.  החיים במלכות ישראל בשומרון אולי היה יותר טוב ליהודים אוהבים חופשיות אבל המלכות נפל 

ישראל בשומרון עמד מאתים שנה.  יונה הנביא יצא תחת הלחצים של האומות העולם ועוד סיבות פנימי.  מלכות 

ממלכות שומרון כדי להתקרב האומות העולם בעיר נינווה להתורה של יהדות עם חופשיות. במלכות יהודה 

מקשרים לאומות העולם היו בדרך השבע מצות ולא נתן להם להיות אזרחי ישראל כמו יהודים והדרך של גר צדק 

 מתחייב הרבה.  
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משיח בן יוסף אחרת מהתורה של משיח בן דוד.  עם ישראל יצאו מארץ מצרים ולקח הדרך ארוכה התורה של 

לארץ ישראל כשכתוב, "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא."  הרבי מחב"ד בשיחה אמר ה' נתן לעם 

ועבודת ה' פחות  ישראל הדרך ארוכה. הדרך קצרה ברוחניות הדרך של הקליפות. בהדרך של הקליפות התורה

חשוב מגאולה.  בתורה של ישראל אין חופשיות וגאולה רק בדרך בעבודת ה' תורה ומצות ותשובה.  הגאולה 

לצאת משעבוד מלכויות בלבד.  הגאולה של משיח בן יוסף התקשרות להצדיק בחינת משיח בן יוסף ולעלות 

הגאולה של משיח בן דוד עד ידי אהבת התורה  ברוחניות עד גאולה אין עוד מלבדו התפשטות הגשמיות של אחד. 

לסיים עוד מסכתות ולהתפלל בכוונות האריז"ל בסידור רש"ש.  כדי להתפלל בסידור רש"ש צריכים ללמוד חמש 

פעמים ספר עץ חיים של האריז"ל.  גם צריכים למלא כריסו בש"ס ופוסקים אפילו להתחיל ללמוד קבלה.  לפי 

אין גאולה כלל כל יום מוספים עוד יותר בירורים לעשות.  לפי תורה שבעל פה עם תורת חכם התלמיד של הרש"ש 

ישראל הם עבדים לה' ואין חופשיות הדרך ארוכה למשיח.  התורה נתנה כפה עליו הר כגיגית בלי בחירה בלי 

 חופשיות שיש בדרכים רוחניים אחרים של הקליפות כמו נוצרות ובודיסט אמונות.

דתי שרוצה יהדות עם חופשיות היום יש לו אפשרות להתחיל אפילו שהוא לא מוכן לקבל את התשובה ליהודי לא 

התורה בדרך נעשה ונשמע.  חסידי חב"ד מניחים תפילין על יהודים לא דתיים לא רק לקרב אותם לחזור בתשובה 

' ביטול בלי ולקבל את התורה בדרך עבד בלי חופשיות.  הרבי בעצמו אמר שיש היום שני דרכים בעבודת ה

חופשיות וברצון שנותנים בחירה וחופשיות.  כל אחד היום שנקרא רחוקים נכנסים ביהדות לפי רצונו.  אפילו 

התורה מחייבת ביטול קבלת עול בלי חופשיות הישיבות בעלי תשובה לא זורקים תלמידים שלא רוצים לשמור 

אמונה פשוטה להיות עבד לה' בלי חופשיות.  המצות בדרך כל החומרות.  יש להם זמן להחליט לקבל התורה ב

הרבה תלמידים יש להם גבול כמה הם מסכימים לשנות החיים שלהם. משא"כ ילדים מגדלו בבית של משפחה 

חרדי הם מקבלים חינוך יהדות בדרך יהדות בלי חופשיות. מיום שמיני הם עושים ברית מילה ומתחילים חינוך 

 בנים.  

קים שהם לא מסכימים לקבל העול מלכות של תורה שבעל פה שהם כבר נכנסו בדרכים יש עוד בעיה בקירוב רחו

רוחניים שנתנו להם גאולה רוחניות דרכים של משיח בן יוסף כמו הדרך של ירבעם בן נבט שנקרא בתורה שבעל 

בה פה עבודה זרה.  אין להם כלי של אמונה פשוטה וקבלת מלכות כמו ילדים שאין להם דעה.  הבעלי תשו

מאמינים בחופשיות ולא רוצים לזרוק החופשיות שלהם להיות יהודי חרדי.  בתורה יש מחלוקת בין יוסף והאחים 

שלו.  לשניהם היו דרכים אחרים ברוחניות זה לעומת זה.  יש דרך קצרה ודרך ארוכה ברוחניות אפילו ליהודים.  

ר להיות חסיד שלו לחומרה חיילי הרבי במלחמה הרבי מחב"ד ידע שיש שני דרכים.  לא כל בעל תשובה היה מוכש

של הרבי להפיץ יהדות לרחוקים.  הדרך של הרבי הדרך ארוכה משיח בן דוד.  הבעל תניא וחסידות נותנים לדעת 

גם הדרך קצרה בעיקר מספר זוהר כמו "יש עבודה של עבד ועבודה של בן."  "גאולה תקוע בצד אחד ובכיה בצד 

שני צדדיים בעבודת ה' עם חופשיות ובלי חופשיות בן ועבד. גם בספר התניא מביא זה  שני."  בזוהר כתוב על

מהזוהר אבל הדרך של יהדות של הבעל תניא יהדות בלי חופשיות. רוב חסידים חוץ מחב"ד לא עוסקים בקירוב 

 נפשות מסיבה הזאת.  

ל ידי הדרך של קבלת משיח יחי בסוף העבודה של הרבי בקירוב נפשות נכנסו ביהדות בחופשיות לכתחילה ע

אדוננו.  בדרך של יהדות בלי חופשיות משיח עוד לא הגיע מחכים כל יום שיבוא.  בזוהר כתוב יש שני משיחין 

משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ושני דרכים רוחניים. בהדרך ארוכה העיקר עבודה ומסירות נפש אין מקום להיות 

וכה וקצרה יש גם בן וגם עבד יהדות בחופשיות ויהדות בלי חופשיות ויש אחרת מעבד לה' אדון עולם.  בדרך אר

 בחירה.  

בדורות הקודמים יהדות לא רצה רחוקים.  רחוקים היו נחשבים למתים שאיבדו הכלי ליהדות של מסירות נפש 

גמור לא  וקבלת עול. יש מקומות נותנים כבוד לבעלי תשובה שאומרים במקום בעלי תשובה עומדים אפילו הצדיק

יוכל לעמוד. יהדות השתנה מהשפעות הזוהר.  בזמן בית במקדש לא נתנו ליהדות להשתנה.  היום תחת השפעות 

 של הקליפות יהדות מחולקת בהרבה דרכים הרבה דעות דתיים.  הדעות שלא דתי לא נקרא יהדות.

שיות וחסרון בעבדות.  אפילו יהדות לא השתנה.  אבל יש אפילו יהודים שגדלו בדרך התורה רואים מעלה בחופ

המצוה להיות עבד לה' ולמלכות יהודה ובדרך הזה עם ישראל חי אלפיים שנה בגלות אבל יש דברים לא טובים 

בדעה לא פתוח להדעות אחרות שפתחו בעולם אחרי החורבן בית המקדש.  יש דרך קצרה ברוחניות הנותן 
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ופשיות.  יש מקום ביהדות ליהודי שרוצה יהדות עם חופשיות.  גאולה.  מלכות ישראל בשומרון היה יהדות הנותן ח

 היסוד של עם ישראל הרבנים של עם נצחי.  כולם לא צריכים להיות רבנים כולם לא יכולים להיות תלמידי חכמים.

 עבודה זרה ותיקונו
רואים כמה בהר סיני בקבלת התורה עם ישראל יצאו מעבודה זרה.  בחטא העגל הם חזרו לעבודה זרה. מזה 

קשה לבן אדם לפרוש מעבודה זרה.  יש מדרגה רוחני נקי מעבודה זרה.  בהר סיני פרחו נשמתן של ישראל. האור 

אלקים בקבלת התורה טיהר מעבודה זרה.  שחזרו נשמתן הם ידעו האמת ה' הוא אלקים כשכתוב, אתה הראת 

נשמה לגוף שלהם עוד פעם הכניסו עבודה זרה לדעת ה' הוא אלקים.  ברגע אחד הם יצאו מעבודה זרה.  שחזרו ה

 בחטא העגל.  

משה רבינו שבר את הלוחות ראשונות בחטא העגל.  במקום הלוחות ראשונות שנקיות מעבודה זרה הם קבלו את 

לוחות שניות.  הלוחות שניות לא היה טיהר מעבודה זרה כמו הלוחות ראשונות.  אבל במלכות תורה שבעל פה 

פסל ותמונה ולהשתחוות להם.  בלוחות שניות יש רק אלקים אחד לא מעולם הזה עולם גשמי.   היה אסור לעשות

אבל אחרי החטא העגל הם לא היו טיהר מעבודה זרה. העבודה זרה של הלוחות שניות היה הקשר למלכות יהודה  

שרות להתורה והתורה.  יהודים מתפללים לה' בדרך התורה ולמען מלכות יהודה.  בתורה בעל פה יש התק

ולמלכות יהודה ממוצע בין ה' וישראל.  ה' אין לו צורה אבל הקשר לה' על ידי התורה באותיות גשמיות ומלכות של 

 יהודים בני אברהם יצחק ויעקב.  

יש עבודה זרה אחרת לעשות קשר לה' על ידי אדם בגן עדן הממוצע בתורה אחרת.  התורה של ישראל הממוצע 

.  בתורה של אדם הממוצע העץ החיים ואדם שבגן עדן.  שניהם הם עבודה זרה אבל התורה ומלכות יהודה

בעבודה זרה של מלכות יהודה לא נמצא צורה גשמיות והעבודה זרה של אדם יש הצורה של משיח בן יוסף 

 והתקשרות לאדם בגן עדן.  

אחרת משאר בנים.  יעקב נתן לו  יוסף הצדיק שהוא נולד קרא לו יוסף  כשכתוב יוסף ה' לי בן אחר.  יוסף היה

מיוחד כתונת פסים.  היה קנאה בין יוסף ואחיו אפילו האחים חשבו להרוג יוסף.  יוסף בן אחר קשור לאדם והעץ 

החיים בגן עדן.  יהודה קשור למלכות יהודה ותורה שבעל פה.  בתורה שבעל פה הקשר לה' הממוצע של אדם 

כן עבודה זרה קשור למלכות יהודה ותורה שבעל פה.   והעץ החיים נקרא עבודה זרה.  יש גם  

הרמב"ם קרא את נוצרות עבודה זרה.  יהדות הדת יחידי.  באור של הזוהר יש שני תורות תורה שבעל פה התורה 

של מלכות יהודה ותורה שבכתב קשור לאדם בגן עדן.  באור של הזוהר נוצרות ויהדות שניהם עבודה זרה אבל 

ה זרה בטהרה ונוצרות עבודה זרה ממש.  בהלכה של תורה שבעל פה יש גם כן שאלה על יהדות נקרא עבוד

חסידות ובמיוחד לברסלב חסידות שעושים חשיבות להצדיק האמת.  בחסידות נ,נח הצדיק האמת הוא אפילו 

 חשוב יותר מהתורה.  בחסידות חב"ד הדבר מלכות של הרבי למעלה מתורה שבעל פה שיש לו אפשרות לגזור

שלא לישון בסוכה, שלא לאכול סעודה שלישית.  האמת התגלה יהדות בלי הזוהר וקבלה נקרא עבודה זרה. 

נוצרות גם כן נקרא עבודה זרה בלי יהדות בלי איסלם שגם כן יש הדרך כמו יהדות.  ליהדות נוצרות קשור ליוסף 

ות נקרא דת אחר.  יש מקום לשלום שנקרא בן אחר גם נקרא באור של הזוהר דת אחר. אצל נוצרות ואיסלם יהד

 בן הדתיים על ידי מידת ענוה של משה רבינו והזוהר.

יהדות התוצאות של חטא העגל הזהב.  ירבעם בן נבט עשה שני עגלים כנגד שני דעות אל דעות ה'.  מלכות יהודה 

 יש רק דעה אחד יהדות וכל הדעות אחרות נחשבו לעבודה זרה.  

האמת למען כי מלאה הארץ דעה את ה'.  יהודים חייבים ללמוד הזוהר להגיע לאמת  הזוהר הגיע לעולם לגלות

ושלום. יש שני בחינות של אור שנקראים אור מקיף ואור פנימי.  באור מקיף יש אפשרות להיות כמה דעות רוחניים 

ת איסלם, יהדות.  ביחד.  פעמים אור מקיף גם נקרא אורות התהו.  באור פנימי יש דעה אחד בלבד דת נוצרות, ד

רק באור מקיף יש אפשרות להתחבר כל הדעות ביחד ולא באור פנימי כל דעה נמצא נפרד ולא מחוברים.  פעמים 

אור פנימי נקרא תיקון.  האריז"ל לקח את האור מקיף של הזוהר שיש שני תורות שני משיחין ועשה קבלה של 

הזוהר והאריז"ל קיבל ספר הזוהר בפירוש של רמ"ק אבל  תיקון באור פנימי.  הקבלה של אריז"ל לא מתנגד לספר

כדי לעשות הזוהר קשור ליהדות באור פנימי הוא חידש את הקבלה שלו כתבי אריז"ל.  הרש"ש לקח הקבלה של 

 אריז"ל ועשה תיקון לתיקון ועוד תיקון על ידי תורת חכם.  
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סידות באורות של תיקון חסידות ברסלב הבעל שם טוב לקח את הזוהר אור מקיף וממנו יצאו שני דרכים בח

וחסידות חב"ד.  בחסידות ברסלב נשאר אור מקיף של הזוהר קשור לרבי נחמן אחרי הסתלקותו שני קבוצות 

חסידות ברסלב שלשלת מרבי נתן וברסלב נ,נח.  הבעל תניא עשה כמו שעשה האריז"ל תיקון לאורות התהו 

רות של חב"ד הלכו בשיטה של הבעל תניא עד הרבי האחרון הכל קבלה בכלים של חכמה בינה ודעת.  שבעה דו

 בתיקון.  האור מקיף של הזוהר התגלה על ידי הפתק נ,נח, על ידי הרב ישראל בער פתק הגאולה.  

באור מקיף שבזוהר יש גאולה של תחיית המתים שנקרא "טל."  בתיקון ביהדות תחיית המתים נשאר לעתיד.  

משיח בן יוסף שהתגלה בסוף פתח אליהו.  בתיקון יש הבנה והשגה בעניינים של הזוהר תחיית המתים האור של 

אפילו "טל תחייה" אבל רק בפתק נ,נח, האורות של תהו יצאו בכלים של תיקון עד היום.  התגלות הרבי מלך 

 המשיח בחב"ד בכלים של תיקון חסר גאולה שיש בהפתק ובהזוהר.

 

 

 משה רבינו ואהרן
אהרן הכהן אחיו הם צדיק עליון וצדיק תחתון.  אבל כתוב בתיקוני זוהר חדש "משה רבינו היה מרכבה משה רבינו ו

 לפרצוף עליון ופרצוף תחתון צדיק עליון וצדיק תחתון.  

לפני חטא העגל משה רבינו היה צדיק עליון מרכבה לפרצוף עליון.  אחרי חטא העגל הוא היה מרכבה לפרצוף 

ה.  השני נשמות של משה ואהרן מהמקור של כל הנשמות באדם עליון שירדו בעולם הזה תחתון מה שנקרא נפיל

בשליחות אדם עליון לגלות שם ה' בעולם התחתון.  ה' בתיקוני זוהר נקרא העילת ועילות, הסיבת הסיבות לית 

כולל זכר  מחשבה תפיסה בך כלל. אדם העליון בעולם העליון הכתר מלכות של ה' אשת חיל עטרת בעלה.  אדם

ונקבה.  ה' העילת העילות לא יכולים לקרא לו זכר ולא נקבה אבל מותר לקרא לו יחיד חי העולמים מלך משובח.  

אין לו שם ידוע כמבואר בתיקוני זוהר כל השמות עד אין סוף העיקר יקוק חלק שלו אבל לא העצמות שהוא אין 

 סוף.

יק עליון יש צדיק תחתון מרכבה לעולם עליון ומרכבה לעולם כמו שיש אדם העליון יש אדם התחתון. כמו שיש צד

תחתון.  משה רבינו גם צדיק עליון וגם צדיק תחתון.  אהרן הכהן הוא צדיק תחתון קשור לצדיק עליון.  כתוב על 

אהרן הכהן, "ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלקים." משה רבינו היה מרכבה 

ליון ואהרן מרכבה לעולם תחתון.  משה רבינו היה ערל שפתיים ואהרן היה פה של משה השומע את לעולם ע

 התורה מפי הגבורה.

אחרי חטא העגל משה רבינו ירד להיות מרכבה לעולם תחתון ירידה עצומה בשבילו.  על זה משה רבינו סבל 

שלמה.  כתוב הערב רב עשה את העגל הרבה מחטא העגל ועם ישראל צריכים לבקש ממנו מחילה בזמן הגאולה 

הזהב אבל אהרן כהן היה ביחד איתם.   לפני חטא העגל לעולם העליון היה שליטה על עולם התחתון פסקו 

זהומתן של ישראל.  אחרי החטא העגל ירדו מיחוד העליון ליחוד התחתון ומשה רבינו לקח המקום של הרכבה 

העליון קשור לאדם עליון אדם לפני החטא.  לפני חטא העגל אדם לפני ליחוד התחתון במקום של אהרן הכהן. יחוד 

 החטא שלט על אדם תחתון פסקו זהומתן היה כפרה לחטא עץ הדעת.  

אבל לפני החטא העגל לא היה מקום להיות עם ישראל.  ה' הבטיח לאברהם יצחק ויעקב לעשות ממנו עם ישראל 

יחוד תחתון.  ה' אמר למשה רבינו בפרשת וארא,  וארא אל ולתת להם את ארץ ישראל.  האבות עבדו למען 

אברהם אל יצחק ויעקב באל שדי ושמי יקוק לא נודעתי להם. שם יקוק השם של יחוד עליון יחוד של כל העולמות 

כמבואר בספרי חן. הגאולה שלמה עוד לא הגיע היה עדיין לה' לקיים הבטחתו להאבות לפני הגאולה שלמה אחרי 

ת המקדש.  החורבן בי  

הלוחות ראשונות למען יחוד עליון החליפו לתורה למען יחוד תחתון.  משה רבינו מלך עליון ירד להיות מלך תחתון  

מרכבה לפרצוף תחתון בעשרת הדברות לעולם התחתון לוחות שניות.  להחליף מיחוד עליון ליחוד תחתון לכל דור 

ראל לעשות מלכות ה' בארץ ישראל בתורה של יחוד המדבר לקח ארבעים שנה במדבר עד שנכנסו בארץ יש

תחתון.  התגלות יחוד עליון נשאר עד אחרי החורבן בית המקדש.  בלוחות ראשונות משה רבינו היה משיח בן 
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יוסף.  יוסף המדרגה גבוה מיהודה מלכות תחתון. דוד המלך המלך של יחוד תחתון בארץ ישראל דוד וזרעו עד 

 לעולם משיח בן דוד.  

בגאולה שלמה יש יחוד של שמע ישראל וברוך שם כבוד כמבואר בספר הזוהר יחוד עליון ויחוד תחתון.  התגלות 

מלך המשיח של יחוד עליון משיח בן יוסף אחרי אלפיים שנה של תורה.  משה רבינו היה משיח בן יוסף לפני חטא 

בר חיים ביחוד עליון.  משה רבינו מת העגל ועם ישראל צריכים לבקש ממנו סליחה.  הדור המדבר נשארו במד

 במדבר, אהרן וכל הדור המדבר שלא נכנסו בארץ ישראל.

היחוד עליון התגלה שוב פעם בזמן שלמה המלך ואחרי שלמה המלך נאבדו את הסוד של אדם העליון ומשיח בן 

גאולה שלמה אחרי יוסף.  ירבעם נבט רצה להקים את המלכות של יחוד עליון בישראל שבשומרון ולהביא את ה

הסוד של אדם עליון נאבדו ממלכות יהודה מלכות תחתון.  הם שלחו את יונה הנביא לעיר נינווה עיר של גוים לתת 

בשורות טובות על הקמת מלכות עליון בישראל שבשומרון.  יונה הנביא נכשל בשליחות שלו הגאולה שלמה לא 

כות יהודה.  הגיע.  עשרה שבטים נאבדו שארית פליטת ישראל במל  

יעקב אבינו עשה שני מחנות בפרשת וישלח בפגישה לעשו אחיו וגם רצה להביא את הגאולה שלמה ונכשל ונתנו 

לו השם ישראל הכנה להקמת מלכות ישראל בשומרון.  המחנה נשארת לפליטה כל זמן חשוב בעבודה של הצדיק 

המחנה נשאר לפליטה.  ירבעם בן נבט נכשלה האמת להביא את הגאולה שלמה.  יעקב אבינו נכשלה ונשארת 

ונשארת מלכות יהודה.  מלכות יהודה העקרת הבית של עם ישראל.  המלחמה להביא את הגאולה שלמה למען 

משה רבינו הגואל צדק צריכים לצאת ממלכות יהודה מלכות תורה שבעל פה.  הזוהר מביא יש שני תורות מלכות 

שניהם קשור למלכות תחתון יש מתוך תורה שבכתב גם כן מלכות עליון  תורה שבעל פה ותורה שבכתב אפילו

אדם הראשון לפני החטא וקבלת התורה לפני חטא העגל.  במלכות תורה שבעל פה יש חרם על אור הגנוז משיח 

. הרצון של הבורא עולם לשני תורות יעקב ורחל וישראל ולאה 45גאולה מספר  45בן יוסף וגאולה של אדם מספר 

חל גם כן נקרא אדם וחוה בגן עדן.  השני תורות הם התורה של העץ החיים והתורה של העץ הדעת.ור  

בגן עדן עולם העליון יש שני תורות העץ החיים העיקר ועץ הדעת טפל.  בעולם התחתון יש שני תורות העיקר העץ 

יכים לעזוב את התורה של הדעת מלכות תורה שבעל פה של ישראל.  כדי לצאת למלחמה למען הגאולה שלמה צר

מלכות תחתון כמו שעשה ירבעם בן נבט שנכשלה והחטאי את הרבים שמלכות ישראל בשומרון נאבדו את 

העשרת השבטים אחרי מלחמה בסנחריב. יונה הנביא שנכשל בשליחות שלו מחשבה טובה הקדוש ב"ה מצרפה 

 למעשה. הפטרה של יונה יש חלק היום בתורה של מלכות תחתון.

גלות הזוהר אחרי אלף שנה שהיה חרם של אור הגנוז משיח בן יוסף התחילו עוד פעם מלחמה להביא את הת

הגאולה שלמה.  הרמ"ק עשה פירוש על הזוהר כפשוטו.  האריז"ל עשה קבלה קשור ליחוד תחתון המחנה נשארת 

לחצים של המתנגדים לפליטה.  הבעל שם טוב וחסידיו יצאו למלחמה להביא את שני משיחין שבזוהר תחת ה

מחכים למשיח כן יום לחזור את מלכות יהודה ליושנה ולא להביא הגאולה לכפר על חטא העגל ולתת סליחה 

למשה רבינו שנפל מהגדלות שלו ואפילו נמחק שמו מפרשת שלמה בתורה פרשת תצוה.  משה רבינו הגואל 

רק למען שם ה' שלם יוד קא וקו קא גם ראשון הוא הגואל אחרון והעבודה להביא את הגאולה שלמה זה לא 

 בשביל רעיא מהימנא שבזוהר כולל שני משיחין מרכבה לפרצוף עליון ופרצוף תחתון.  

כל התורה למען התגלות שם ה' בעולם הזה.  במלכות תחתון שם ה' יקוק נקרא בישראל בשם אדנ"י.  במלכות 

סה לעולם עליון כמבואר בתיקוני זוהר ושם אדנ"י עולם עליון יקוק אלקים שם אלקים כולל שני שמות אקיק שם כני

תחתון ומלכות יהודה. תלמידי חכמים שומרים על מלכות תחתון בעיקר. מקובלים עובדים למען הגאולה שלמה 

יחוד ה' כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים. יש שני דעות בתורה יחוד עליון ויחוד תחתון אל דעות ה'.  

ת בעולם הזה מחנה הנשאר לפליטה מנחה ישראל ומחנה של כי מלאה הארץ דעה את ה'.  יוסף יש שני מחנו

ויהודה לא היה שלום ביניהם אפילו עכשיו יש סכסוך בין השני מחנות.  בקבלה שני מחנות נקראים רחל ולאה אבל 

 גם כן אדם וחוה בגן עדן. 

ות.  רק צריכים המחנה של יחוד תחתון לתת כבוד לא כל אחד מוכשר ללמוד סוד ה' ליראיו וצריכים שני מחנ

למחנה העליון מחנה העיקרי של משה רבינו רעיא מהימנא.  המחנה תחתון לומדים התורה שבאמונה פשוטה 

 בדרך תא שמע.  המלכות עליון לומדים את התורה בדרך אתה הראת לדעת תא חזי בלשון של הזוהר. 
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דודמלכות  –משיח בן דוד  –משיח בן יוסף   
יש שלשה משיחים בתורת משה שהם משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומלכות דוד.  קודם לכל יש מלכות דוד 

הנופלת והתפלות לחזור המלכות ליושנה.  במלכות דוד יש רק דעה אחד הדעה של תורה שבעל פה "אשר קדשנו 

למה של תורה שבעל פה הקיים של במצוותיו וצונו"  המלך בישראל הוא עומד על התורה וסנהדרין.  התכלית הש

המלכות והייחוס של אברהם יצחק ויעקב בני ישראל.  במלכות יהודה תורה לא בשמים היא.  מעשה המצות 

העיקר ומקבלים התורה באמונה פשוטה נעשה ונשמע. כמו שכתוב במסכת הוריות ,אין גבוה מהמלך בישראל רק 

ית יהושוע בן נון לכבוש ארץ ישראל ולעשות מלכות יהודה הקדוש ב"ה.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל בראש

ולהקים את מלכות בית דוד ולבנות את הבית המקדש בירושלים. בזמן שלמה המלך קיימנו את תורה שבעל פה 

 שהיה בית המקדש, המלכות, וסנהדרין ביחד שתים עשרי שבטים בארץ ישראל וסביבותיה הלבנה בשלמות. 

וד קובעים את הלכה בישראל ואין רשות להרהר אחריה חייב לבנות את מלכות דוד תורה שבעל פה ומלכות ד

בחזרה לעולם ועד.  אין מקום בתורה שבעל פה למשיח נפרדת ממלכות דוד ותורה שבעל פה.  משיח בן יוסף 

ומשיח בן דוד קשורים לתורה אחרת ולא מתורה שבעל פה שנקרא בספר הזוהר שני משיחין.  בתורה בעל פה 

מתפללים ומאמנים במשיח למען מלכות יהודה מלכות דוד ולא למען תכלית אחרת כמו מלאה הארץ דעה את ה', 

לדעת את ה' אתה הראת לדעת,  שמחה בה' בלי יראה ופחד של המלכות תורה צווה לנו משה, גאולה ולא עבדות 

משעבוד מלכויות אלא בתכלית כי למלכות יהודה ותורה שבעל פה.  השני משיחין שבזוהר לא בתכלית של גאולה 

 מלא הארץ דעה את ה'.  

נכנסו בעם ישראל השפעות אחרות אחרי החורבן בית המקדש לא בהלכה.  התחלנו בירבעם בן נבט שהחטאי את 

הרבים, הצדוקים בבית המקדש שני,  משיחיסטים בבית המקדש שני, רפורמים קונסרבטיבים, ציונים של היום, 

היום.  כל הדרכים האלו לא למען מלכות יהודה והם דרכים של חופשיות.  מלכות יהודה  חסידים המשיחיסטים

כנגד חופשיות ולא נותן לעם ישראל לזוז מהדרך של תורה שבעל פה עבד להתורה.  אין גאולה בישראל רק לצאת 

 משעבוד מלכויות ולסיים מסכתות הרבה.  

הצד של גאולה ויהודה הצד של עבדות ומלכות יהודה.  המלכות  בתורה יש מחלוקת בין יוסף ויהודה ואחיו.  יוסף

של יוסף לא המלכות של אברהם יצחק ויעקב אבל המלכות של משה רבינו.  ה' אחרי החטא העגל אמר למשה 

רבינו "עשה לך גוי גדול."   מלכות יהודה לא המלכות של משה רבינו אלא המלכות של דוד המלך בתורה הדבר 

רבינו והמלכות של ה' בלבד בלי שיתוף.  במלכות יהודה אין שיתוף אפילו במשה רבינו ולא מלכות של משה 

במשיח בן יוסף ולא משיח בן דוד רק שיתוף בתורה ומלכות יהודה.  יש מלך במלכות יהודה וכוח של המלך לגזר 

.גזרות כנגד המורדים במלכות מהדרך של משיח בן יוסף הדרך של חופשיות זכיות בני אדם  

עם ישראל נולדו במלכות יהודה ודת יהודים מלכות תורה שבעל פה.  אבל יש יהודים שנולדו למשפחות שלא נתנו 

להם חינוך דתי.  כולם חייבים בתורה לקבל את עול מלכות שמים נעשה ונשמע ולעשות ברית מילה לילדים שלהם 

עכב יהודים אפילו יהודים נולדו למשפחות דתי ביום שמיני. אבל יש השפעות רוחניות בעולם של משיח בן יוסף  המ

משמירת המצות מהדרין מן המהדרין הלכה של רמב"ם העיקר פוסק של עם ישראל מהראשונים.  השפעות של 

משיח בן יוסף על יהדות מקורי ארבע אמות של הלכה גם הסיבה שיש יהודים הולכים בדרך של התקשרות 

האמת מיוסד על ידי הבעל שם טוב וספר הזוהר מהשפעות של משיח להצדיק האמת.  הדרך של להתקרב לצדיק 

בן יוסף גאולה של אתה הראת לדעת שנחשב לאור הגנוז במלכות יהודה האור של דור המדבר דור דעה.  בדורות 

אחרונות התחילו דרישה לאמת שלא היה חייב במלכות יהודה שכתוב הנסתרות לה' והנגלות לנו.  יוסף הצדיק 

ק האמת האחים של יוסף הם היו תלמידי חכמים יוסף הוא היחיד שבדור והם היו הרוב הלכה כרבים היה הצדי

אפילו היום הדרך ברוב ישיבות.  בברסלב יש דרישה לאמת וגם כן בחב"ד ואצל יחידים בכל העדות.  המדרגה 

להכניס השפעות של גבוה היותר תלמיד חכם שהוא גם כן מקובל. היום שאין מלך בישראל יש יותר אפשרות 

משיח בן יוסף ביהדות.  בזמן שהיה לעם ישראל מלך שלם בכל התורה לעם ישראל גם כן היתה אפשרות להיות 

 שלמים.  כל פגם בהמלך נותן פגם בעם ישראל. 

שלמה המלך היה מלך בכל התורה עד רזין דרזין ועם ישראל היו אפשרות בזמנו הגיע לאמת אמתי.  אחרי שלמה 

ה ירידה ברוחניות של המלכים ועל ידי זה היה ירידה ברוחניות של העם. אצל שלמה המלך היה הסוד של המלך הי

משיח בן יוסף אבל אצל העם הסוד של משיח בן יוסף נחשב סוד ה' ליראיו והיה אסור ללמד לאחרים רק היה 

שלמה המלך התגלה הסוד אפשר לקבל את הסוד משיח בן יוסף משלמה המלך לבד.  כל הנשים ופלגשות שהיה ל
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של משיח בן יוסף.  אבל הוא בעצמו לא היה משיח בן יוסף ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף שהחטאי את 

 הרבים.  

חזקיהו המלך היה משפיע על עם ישראל הדרך של תורה שבעל פה ועשה גזרות לעשות כל עם ישראל תלמידי 

פר הרפואה הידועה לשלמה המלך קשור למשיח בן יוסף הוא הסתיר את הסוד התורה, והסתיר את ס חכמים.

האור התורה ורפואה ביחד.  התורה של המלכות יהודה רפואה ותורה היו נפרדת  גם כן היה איסור על קבלה 

מעשיות.  יש אומרים שבתורה של משיח יהיה רפואה ותורה ביחד אבל זה לא כתוב בהלכות מלכים של רמב"ם 

כן בפרק ט בישיעהו כתוב משיח הוא פלא יועץ שר שלום ולא איש מלחמה האור של משיח עולם כמנהגו נוהג.  גם 

 בן יוסף ולא האור של משיח בן דוד ברמב"ם.

המלך  של ישראל כדי לקיים כל הפעולות של משיח בנגלה ונסתר הוא צריך להיות כולל משיח בן דוד ומשיח בן 

ף האור של מנוחת שבת ויש נשמות בדרך של תלמידי חכמים יוסף.  יש יהודים צריכים האור של משיח בן יוס

במלחמה בתורה.  לתת אפשרות ליהודים להיות בשני כיונים צריכים להיות מלך כולל שניהם.   הרבי מחב"ד היה 

כולל שניהם והוא היום חי וקים אבל הוא לא יכול להיות מלך בישראל בהלכה.  גם כן רבי נחמן מלך המשיח חי 

נ,נח.  אבל בכל דור יש צדיק שהוא כולל שניהם והוא מוכשר להיות מלך המשיח.   וקים בפתק  

יש משיח בן דוד בחיים נצחיים אחרי מאה ועשרים שנה.  יש משיח בן יוסף בחיים נצחיים אחרי מאה ועשרים שנה 

יוסף.על ידי תחיית המתים.  יש גם כן מצוה לעשות מלך בישראל שהוא כולל משיח בן דוד ומשיח בן   

 יחוד שלם בגלות
 לכבוד הרב מורגנשטרן,שליט"א,

על מה שכתבת שבזמן הגלות אין יחוד שלם יש סוד נשיקה על גבי היד שאין ז"א יכול להזדווג אם מלכות בבחינת 

 יסוד.

יש חילוקי דעות בין הזוהר ובספרי אריז"ל רש"ש ותורת חכם על אי אפשרות היום להגיע ליחוד שלם.  לפי הזוהר 

ן חיוב לבנות הבית המקדש הבית המקדש ירד מן השמים.  המחכים למשיח שיבוא לבנות הבית המקדש, בונה אי

ירושלים, מקבץ נדחי עמו ישראל לארץ הקודש זה שיטה של מלכות.  אבל בהשיטה של זעיר אנפין לא מחויבים כל 

שייך היום "מה טובו אוהלך יעקב  התנאים האלו גשמיים שכבר הגיעו לכל העניינים האלו בזמן שלמה המלך ומה

משכנותיך ישראל" כיבוש ארץ ישראל היה רק פעם אחד ולא צריכים לעשות עוד פעם.  יש ענין של ישיבת ארץ 

ישראל אבל גם כן יש אפשרות לעשות דירה בתחתונים בחוץ לארץ על היסוד של ארץ ישראל ואהבת ארץ 

 ישראל.  

ח בן יוסף ומשיח בן דוד ורעיא מהימנא כנגד שלשה עולמות עשיה, יצירה בזוהר הגאולה תלוי בקבלת משיח, משי

ובריאה, בעולם אצילות מקבלים ה' העלת העילות איהו וחייהו אחד ה' אחד ושמו אחד.  היחוד של שני משיחין 

או  היחוד של שם אדנ"י, אקיק גימטרייה אלקים של בינה.  הכל תלוי על תחיית המתים "טל" של סוף פתח אליהו

לא.  בתורה של זעיר אנפין ולפי הזוהר כבר יש תחיית המתים של "טל".  לפי אריז"ל גם כן השיטה של הבעל 

תניא עדיין מחכים לתחיית המתים של "טל" לעתיד.  הבעל תניא לא הכניס את החלק על תחיית המתים בפתח 

פרי רבינו ורבי נתן יש ענין גדול של שם אליהו בסידור. גם כן שם אקיק קשור למשיח בן יוסף עדיין לעתיד.  בס

אקיק אפילו כתוב בליקוטי הלכות יש תחיית המתים לצדיקים היום מיד אחרי קבורה על הפסוק "הנך שכב עם 

אבותיך וקם."  יש תורה של מלכות מחכים למשיח ותחיית המתים ותורה של זעיר אנפין שיש יחוד שלם בגלות כי 

 מלא הארץ דעה את ה'.

של מלכות תורה שבעל פה וגם כן התורה של משיח בן דוד תורה קודם לישראל.  בתורה של זעיר אנפין התורה 

ישראל ואדם קודמים לתורה.  יש משיח שיבוא עני רוכב על חמור משיח בן דוד תורה קודם לישראל.  יש משיח 

הגלות.  חדוה תקועה בסטרא  בדרך סוס סודות התורה בעיקר ספר הזוהר ישראל קודם לתורה וגאולה אפילו בזמן

דא בכיה תקועה בסטרא דא, הם שני תורות זעיר אנפין ומלכות.  מסתכלים למעלה למטה אומרים שיש יחוד ה'.  

 בתורה של מלכות תורה שבעל פה צריכים כל התנאים אפר הפרה, בית המקדש, וכו'.  

נחמן נ,נח פתק הגאולה והתורה של סבא  יש אפשרות ללמוד היום תורה של זעיר אנפין שמקבלים הפתק של רבי

ישראל.  אפילו יש אפשרות להגיד ביום עצמאות" זה היום עשה ה' כמו שהוא כתב במכתבים לנשיא זלמן שזר.  
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אבל הדרך של הרבי מחב"ד מלך המשיח תורה קודם לישראל אפילו שאומרים יחי אדוננו הגאולה עדיין לא הגיע 

ויחוד ביסוד כמו אמרת בהתורה לפי רש"ש ותורת חכם. הרבי לא קיבל את מדינת יחוד ה' ויש רק נשיקה על היד 

 ישראל כמו סבא ישראל בער. 

כתוב בזוהר ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף. דוד המלך היה משיח של תורה שבעל פה.  שלמה המלך היה כולל 

חדשות של אתה הראת לדעת האור של שני משיחין והיה לו יחוד שלם בדורו.  אבל אחרי שלמה היה צריכים הת

משיח בן יוסף.  לא היה הזמן לחבר שני מלכויות ביחד. ירבעם בן נבט החטאי את הרבים אבדנו העשרה שבטים.  

הגאולה שלמה יחוד ה' שלם לא הגיעו לכל העולם.  בישראל שבשומרון היה יחוד ה' שלם ליחידים בלבד.  יונה 

עה לנינווה עיר הגוים ונכשל.  עדיין מלכות יהודה לא השתנה ואפילו לא הנביא הלך להביא את הגאולה בנסי

השתנה עד היום.  אין יחוד שלם היום במלכות יהודה.  אבל יש יחידים היום במלכות ישראל שקבלו את הפתק של 

.  רבי נחמן פתק הגאולה ואין להם גלות אפילו חיים במדינת ישראל ממשלת המינים כמבואר בספר ויואל משה  

סבא הביא את הגאולה.  הוא עשה את זה בכוח של הרבי מחב"ד מלך המשיח. יש מצוה ללמוד ספרי אריז"ל 

 ואפילו לעשות התיקונים שלו אבל הבעל שם טוב כבר הביא את הגאולה על ידי שני משיחין.

 כבוד המלך
וסף ומשיח בן דוד.  שניהם הם מלך המוחל כבודו, כבודו אינו מוחל.  יש שני משיחין הם שני מלכים משיח בן י

מלכים של הקדוש ב"ה.  שניהם יש התורה תרי"ג מצות שס"ה מצות לא תעשה,  רמ"ח מצות עשה.  אדם יש 

 שס"ה גידים, רמ"ח אברים.  תורה השלמות של אדם.

דוד יש שני מלכות בעולם הזה שהם המלכות של משיח בן דוד, המלכות של משיח בן יוסף.  המלכות של משיח בן 

יש גבולות.  במלכות של משיח בן דוד יש ירושלים מקום הבית המקדש, ושאר מקומות בארץ ישראל.  ויש גם כן 

חוץ לארץ.  יש גם כן יהודים ויש גרים, כהנים, לוים, ישראלים, שתים עשרי שבטים.  יש יהודים בקהל ה', ויהודים 

המלך. כל ישראל בני מלכים הם.  שופטים ושוטרים לא בקהל ה'.  המלך הוא ממלכות בית  דוד וזרעו הם בני 

שומרים על המלכות שכתוב, שופטים ושוטרים תתן לך.  המלכות על ידי תורה שבעל פה.  מצוה לשמוע לדברי 

חכמים במלכות יהודה.  אין בחירה במלכות יהודה כולם תחת מלכות תורה שבעל פה.  למלך במלכות יהודה יש 

כות. המלך במלכות יהודה המוחל כבודו כבודו אינו מוחל.רשות להשמיד מורדים במל  

יש מלכות אחרת המלכות של משיח בן יוסף.  יוסף הצדיק הוא היה מוחל כבודו במצרים וקבלו את האחים שלו 

המשפחה שלו אפילו אחרי הם חשבו להורג אותו.  משה רבינו אמר בפרשת בהעלותיך, המקנה אתה לי ומי יתן 

ם כי יתן ה' רוחו עליהם. משה רבינו הנביא האמת הבחינה של משיח בן יוסף מלך המוחל כבודו כל העם ה' נביאי

 רצה לתת כל ישראל להיות נביאים ולא היה מקפיד על כבודו.  

אבל זה לא הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  בתקופת בית המקדש שני לא היו נביאים.  שמואל הנביא היה 

לכים. הדרך של יהדות ומלכות יהודה אפשר לקיים בלי נביאים על ארבע אמות של הנביא מיוחד שהכתיר את המ

הלכה.  הבחירה בהמלך לא חייב שהוא יהיה הנביא האמת אבל הוא צריך להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם עדיף 

מוהו. מנביא במלכות יהודה.  אבל שיש מלך בישראל שהוא גם כן נביא נותן אפשרות להיות מתוך העם נביאים כ

 אבל הוא עדיין המלך וכבודו אינו מוחל.

משיח בן יוסף המלך של מלכות ישראל. במלכות ישראל הכבוד של המלך אפילו הכבוד של משה רבינו מוחל 

להעם להיות נביאים כל ישראל בני מלכים.  במלכות ישראל חשוב יותר התקשרות לה' בדרך נבואה מהתקשרות 

קשרות לה' בדרך התורה אהבת התורה ולימוד התורה אבל כל ישראל הם נביאים לה' בדרך התורה.  גם כן יש הת

 ויש להם חופשיות רוחניות לדבר לה' מלב ונפש ולא רק בדרך חוקים של המלכות אלא באהבה שבדעת. 

יש מדרגות של נביאים.  לא קם נביא בישראל כמשה.  משיח בן יוסף הוא נביא במלכות ישראל הוא מלך המשיח 

קים.  מלכות ישראל אין גבולות כמו מלכות יהודה. יונה הנביא השליח של מלכות ישראל נסע לנינווה עיר הגוים חי ו

בשליחות מלכות ישראל. מלכות יהודה יש גבול.  בחוקים של המלך יש גבול עד מאה ועשרים שנה.   אחרי שהוא 

א צריכים לעשות עוד מלך במקומו.  משיח נפטר עושים מלך חדש. מלכות ישראל המלך כבר נפטר אלפיים שנה ול

 בן יוסף הוא מקיף על כל העם והוא נתן לכל העם חרות והתקשרות לה' בדרך נביא.  הוא מוחל כבודו.
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אבל כתוב מלך המוחל כבודו כבודו אינו מוחל. הרצון של משה רבינו היה לתת נבואה לכולם אבל זה לא היה 

פה במלכות יהודה.  יהודים במלכות יהודה חייבים להקים מלך לתת כבוד הרצון של יהושוע בן נון ותורה שבעל 

למלך וכבוד לחכמים בכל דור כבוד להתורה.  במלכות ישראל אפשר להיות חופשי אפילו להיות נביאים תחת 

 המלכות של משיח בן יוסף חי וקים. מלכות ישראל נקרא בזוהר מלכות זעיר אנפין ויש במלכות ישראל שני משיחין

 שני מלכים לנצח.

הנביא האמת משיח בן יוסף רוצה למחול כבודו כמו משה רבינו.  תלמידיו לא נותנים. הם רוצים להקים המלכות 

של משיח בן דוד.  כל זמן נמצא המלכות של משיח בן יוסף מלכות ישראל עליונה הנסתרות לה' אלקינו מתוך 

על פה תורה של מלכות יהודה. יש תורה שבכתב תורה של מלכות משיח בן דוד הנגלות לנו ובננו. יש תורה שב

מלכות ישראל מלכות של משיח בן יוסף.  יש שני תורה ושני משיחין במלכות ישראל מלכות זעיר אנפין כמבואר 

 בספר הזוהר.

 מלכות ישראל נמצא בתוך מלכות יהודה נסתר בגלות.  בזכות ספר הזוהר יפקון מגלותא ברחמים.  יש תרי"ג מצות

וגאולה לצאת שיעבוד מלכויות במלכות יהודה. יש גאולה כי מלאה הארץ דעה את ה' במלכות ישראל.  במלכות 

יהודה השכינה נמצא רחוק בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד.  במלכות ישראל השכינה נמצא קרוב בלב 

שו לי מקדש ושכנתי בתוכם.  ונפש בני אדם.  בשני מלכויות ישראל עליונה וישראל תחתונה יש מצוה של וע

בישראל תחתון במלכות תורה שבעל פה אין מקום בהלכה לישראל עליון זה לעומת זה ברא אלקים. רק בספר 

 הזוהר יש מקום לשניהם. 

 תפילין רש"י רבינו תם, תפילין חב"ד
ללבוש שני סוגי  אריז"ל עשה חידוש במצוה וכוונות תפילין להביא את הגאולה על ידי משיח בן דוד. הוא אמר

תפילין רש"י ורבינו תם לכתחילה.  התפילין שלובשים עם ישראל התפילין של רש"י.  לובשים תפילין רבינו תם 

מפני שיש מחלוקת בין רש"י ורבינו תם על סדר הפרשיות בתפילין.  אבל לפי הלכה רק חייב ללבוש תפילין אחד 

הם לפי הלכה צריכים לכוון שאחד מהשני תפילין התפילין כשר רש"י או רבינו תם ולא שניהם.  אלו שלובשים שני

 והשני מבוטל.    

חידוש של אריז"ל שני תפילין הם כשרים שניהם חשובים וכתוב בגמרא יש מקום לשני תפילין בראש. המקובלים 

ולא עוברים  לובשים שני סוגי תפילין קטנים שמים בראש במקום תפילין.  החידוש ללבוש שני תפילין ביחד בקבלה

על בל תוסיף. בקבלה של אריז"ל ובזוהר כתוב יש שני דעות כללי מלכות וזעיר אנפין אור אבא ואור אמא.  העיקר 

 אור אמא אבל יש גם כן אור אבא גבוה יותר ברוחניות.  

 בחלק צלם בספר עץ חיים של אריז"ל כתוב שיש שני דעות כשכתוב בספר שמואל אל דעות ה'.  שני דעות הם

כשר אבל בתורה שבעל פה יש דעה אחד בלבד הגאולה משעבוד מלכויות בלבד.  הדעה השני הנקרא דעת עליון 

בערך הדעה של תורה שבעל פה דעת תחתון.  בזוהר השני דעות הם תורה שבכתב זעיר אנפין ותורה בעל פה 

 מלכות.

שניהם באור אמא ניכר במניחים שני אפילו רש"ש לא מקבל השני תפילין הם שני דעות אור אבא ואור אמא רק 

תפילין שיש שני דעות. החידוש של שימושא רבא תפילין של אריז"ל שהם ארבע ועל ארבע ומכסים כל המקום 

בראש לשני תפילין בתפילין אחד כנגד השני דעות של רש"י ורבינו תם.  תפילין של חב"ד הם ארבע על ארבע כמו 

 שימושא רבא תפילין של אריז"ל.

דוש קשור להגאולה של שני משיחין בזוהר משיח בן יוסף משיח בן דוד ורעיא מהימנא.  תפילין של רש"י כמו החי

שלובשין כל עם ישראל בלי רבינו תם כנגד המשיח שמחכים כל יום שיבוא לחזור המלכות ליושנה.  לפי הלכה 

שימושא רבא נקרא תפילין של דעת.   אסור לדחוק את הקץ ללבוש שני תפילין ביחד ומספיק רש"י לבד.  התפילין

רש"י תפילין אור אמא, רבינו תם אור אבא,  שימושי רבה דעת כולל שניהם.  אלו שלובשים שני תפילין כנגד יחוד 

אבא ואמא כל אחד נפרד.  שימושא רבא תפילין דעת כנגד יחוד אבא ואמא.  משיח בן דוד אור אמא משיח בן יוסף 

ין כנגד רעיא מהימנא ספירת הדעת.  אור אבא שימושא רבא תפיל  

התפילין חב"ד לא בדיוק שימושא רבא רק מצד המידה ארבע וארבע.  הרבי הוא לובש ארבעה תפילין של ראש 

ולא רק אחר.  החסידים לובשים בעיקר רש"י כהלכה ומברכים על תפילין של רש"י ולא על רבינו תם.  החידוש 
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בתפילין של חב"ד רש"י שהם ארבע על ארבע לא מצד הקשר לרעיא מהימנא אלא הקשר למשיח בן דוד.  משיח 

בן דוד הוא המשיח של תורה שבעל פה.  משיח בן יוסף המשיח של תורה שבכתב.  תורה שבעל פה דעה רוחני 

אבל משיח בן דוד הוא גם   מיוחד לעם ישראל ומשפטים בל ידעום. משיח בן דוד הוא המלך מיוחד לעם ישראל.

כולל משיח בן יוסף וגם שימושי רבה תפילין של דעת.  ארבע וארבע כולל שני תפילין שני דעות שני אור, אור נגלה 

רש"י ואור אבא נסתר רבינו תם אבל ביהדות העיקר נגלה רש"י.  משיח בן דוד המשיח בעיקר של נגלה התורה 

של שני אור שהוא לומד ויודע תורת חן.  תורה שבעל פה אבל יש לו גם כן דעת   

משיח בן דוד במלחמה למען מלכות יהודה אבל יש לו גם כן קשר להאומות העולם בדרך דעת וקשר למשיח בן 

יוסף בדרך דעת.  משיח בן יוסף המשיח קשור להעולם.  משיח בן דוד רק למען עם ישראל ולא מקושר למשיח בן 

דוד הוא עבד לה' בתכלית השלמות ואפילו הרוחניות של יובל של משיח בן יוסף יוסף בצד שמאל יובל. משיח בן 

הוא לא רוצה רק המסירות נפש לעבוד ה' והמלכות תורה שבעל פה. על זה אמר הבעל תניא אני לא רוצה גן עדן 

 רק עצמות ה' של מצות מעשיות. 

לא לובשים תפילין ולא עושים ברית מילה.  השני תפילין לפי רש"ש שייכים לעם ישראל שניהם אור אמא.  הגוים 

יש דעה שני שייך לבני אדם שייך לאדם בגן עדן.  כתוב בזוהר אדם נתן שבעים שנה לדוד המלך.  אדם הוא המלך 

עליון דוד המלך המלך תחתון.  בתפילין של רש"י ארבע וארבע כולל דעת משיח בן דוד לוחם למען עם ישראל.  

רבע סוגים של תפילין ארבע וארבע על ראש כל אחד כנגד האומות העולם במלחמה הרבי מלך המשיח לובש א

לצאת משעיבוד מלכויות. אדם הראשון לפני החטא לא מחויב במצות מעשיות קשור לדעת והעץ החיים.  על ידי 

 החטא עץ הדעת ועל ידי החטא העגל נפרדו דעת עליון ודעת תחתון.  

רבא באמצע שני דעות ימין ושמאל תפילין של שלום בין השני דעות.  הרצון  רעיא מהימנא כנגד תפילין שימושא

של משה רבינו כל זמן היה לשלום למען יחוד ה''.  הלוחות ראשונות היה נכתב באצבע אלקים למען שלום ויחוד ה' 

ולא הלך  כולל שני דעות.  הלוחות שניות הדעה של יהדות בלבד לוחות של מלחמה.  הדור המדבר נשארו במדבר

למלחמה של כיבוש ארץ ישראל.  הלוחות ראשונות נפלו מהידיים של משה רבינו והוא סבל הרבה ייסורים בחטא 

העגל עד שהוא הסכים לעשות הלוחות שניות למען מלכות יהודה בלבד.  השם של משה נמחק מפרשה אחד 

 בתורה. הלוחות שניות לא היה הרצון של משה רבינו. 

ושלש דעות.  דעה של משיח בן דוד למען מלכות יהודה בלבד.  דעה של תפילין של אור אבא יש שני תפילין 

העיקר דעה של הלוחות ראשונות שנשבר.  שלום בין השני דעות שמקבלים הדעה השלישי העיקר דעה של רעיא 

לות.מהימנא הדעה של הזוהר ועל יד זה ובזכות ספר הזוהר עושים תשובה לחטא העגל ויפקון ביה מג  

 יהדות בלי משיח בן יוסף ויחוד ה'
יש שני דרכים של עבודת ה'.  יהדות קשורים לה' בדרך הצדיק קשור לתורה שבעל פה רבי שמעון בר יוחאי. בל"ג 

בעומר יותר מחמש מאות אלף יהודים בעיקר יהודים חרדים ודתיים מבקרים הקבר של רבי שמעון בר יוחאי ביום 

ון של רבי שמעון הנקרא רשב"י במירון הגליל. בזמן הכיבוש של הרומאים על ארץ הילולא שלו ומתפללים בצי

ישראל והחורבן בית המקדש הרומאים בדקו את החכמים לדעת הדעה שלהם בקשר לשליטת הרומאים. הם שאלו 

 לרבי יהודה בר אלעאוי  מה אתה חושב עלינו?  הוא היה תלמיד חכם גדול אחד בדורו והוא ענה להם:  אתם

עושים הרבה דברים טובים בגשמיות גשרים, צנורים של מים, מרפאות של רפואה וכו'.  הרומאים קבלו לו ברצון. 

שאלו לרבי יוסי והוא לא ענה. הם שאלו לרבי שמעון בר יוחאי מה אתה חושב על עלינו הממשלה רומאים?  הוא 

שנים במערה מכוסים בחול  12התחבאו ענה כל מה שאתם עושים לא עושים אלא לצורך עצמכם. רשב"י  ובנו 

ולמדו תורה ביחד.  אליהו הנביא בא לבקר להם ולימד אותם תורת נסתר וניזונו מעץ חרוב וממעין שנבראו להם 

שנה נגמר הגזרה עליהם הם יצאו מהמערה ללמד תורה לעם. 12בדרך נס.  אחרי   

קיבא שמתו בקידוש ה'.  הדרך של יהדות רבי שמעון הוא הדוגמה לעם ישראל הדרך של יהדות, הוא ורבי ע

להרחיק מהדרכים של הגוים כתוב "בחוקותיהם לא תלכו."  אפילו גם צריכים להרחיק מהדרכים של רוחניות של 

הגוים שנקראים עבודה זרה סטרא אחרא הדרך של משיח בן יוסף.  עם ישראל קשורים למשיח בן דוד.  זה לעומת 

גד משיח בן יוסף.  יהודים חיים בלי משיח בן יוסף וסובלים חסרון רוחניות שיש זה ברא אלקים משיח בן דוד כנ

בצד דשני של רוחניות התקשרות לה' בדרך משיח בן יוסף. התקשרות לה' ביהדות בדרך התורה משיח בן דוד 

שבעל פה. וצדיקים כמו רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא.  יש דרך רוחניות אחרת של משיח בן יוסף אסור בתורה  
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התקשרות לה' ביהדות בדרך התורה ובדרך אהבת ישראל כתוב הקדוש ב"ה התורה וישראל הם אחד.  עם ישראל 

נפרדת מאדם בגן עדן קשורים להאבות אברהם יצחק ויעקב והתורה שנתנו מיוחד להם בהר סיני על ידי משה 

או התגיירו בדרך החכמים בדרך התורה.  רבינו.  לא כל אדם נקרא יהודי רק אלו שנולדו מהייחוס של האבות 

בעולם הזה יש דרך אחרת רוחניות קשור למשיח בן יוסף וזה לא הדרך של יהדות.  הצדיק רבי שמעון בר יוחאי 

 מסור את נפשו שלא להתקרב להם הסטרא אחרא ורבי עקיבא מסר את נפשו למען התורה.  

ים להתקרב להאומות העולם ולקבל הדרכים שלהם בכל הדורות עם ישראל מקבלים ייסורים שהם לא מסכימ

בעיקר הדרך של משיח בן יוסף.  בתורה שבעל פה אסור פרצוף אדם להשתחוה באמצעות פרצוף אדם.  כתוב 

בתורה לא תעשה פסל ותמונה מיוחד פסל ותמונה בצורה של אדם.  הדרך של משיח בן יוסף הדרך הזה שנמצא 

החורבן בית המקדש.  יש עוד דרך שקבלו ישמעאל שלא עושים פסל ותמונה בעולם הדרך שקבלו הרומאים אחרי 

כמו יהדות.  אבל הם קבלו משיח בן יוסף ולא הדרך שלו.  עם ישראל התלמידי חכמים לא קבלו את משיח בן יוסף 

 כלל והרומאים קבלו משיח בן יוסף ועשו אותו אלקים.  נוצרות נחשב עבודה זרה בהלכה.  

החטא לא היה שני דרכים רוחניות.  אדם וחוה היה תמים עם ה' אלקיך לפני החטא הלשון בתורה בגן עדן לפני 

"ערומים הם."  אחרי החטא התפרדו האור של התורה בשני דרכים הדרך של העץ הדעת והדרך של העץ החיים.  

אדם וחוה גרשו מגן לפני החטא לא היה פרידה ביניהם. אבל אחרי החטא הדרך של העץ החיים נאבדו מבני אדם 

עדן.  בעולם הזה יש רק תורה אחת ואסור פרצוף אדם.  להכניס פרצוף אדם על ידי הנוצרים בעולם של העץ 

הדעת אסור אפילו להגיד שהוא היה משיח בן יוסף.  עם ישראל עומדים על האיסור שלא להשתחווה לאלקים 

ף.  רבי שמעון בר יוחאי ראה את הסכנה הזה בזמנו אחרים כולל אלקים בצורה של אדם אפילו שהוא משיח בן יוס

 והוא והחכמים עמדו על האיסור של עבודה זרה ולמדו את התורה במסירות נפש.  

אעפ"כ עם ישראל סובלים מהחטא העץ דעת שעשה פרידה בעולם בין העץ החיים ועץ הדעת משיח בן יוסף 

בודה זרה אפילו העבודה זרה של משיח בן יוסף.  ומשיח בן דוד.  משיח בן דוד הדרך של שלא להשתחווה לע

העבודה זרה של משיח בן יוסף נכנסו בעולם אחרי החורבן בית מקדש אבל כל זמן אפילו בזמן הבית המקדש היה 

 נחשב סכנה גדולה לקיים עם ישראל.  היסוד הקיים של עם ישראל תורה שבעל פה.  

לרדת מקדושה לשנות את הדרך של יהדות.  הם התחילו הצדוקים תחת הלחצים של האומות העולם התחילו 

להתקרב להאומות העולם ולהתפרד מתורה שבעל פה וכל החומרות שלו העיקר מצוה לשמוע לדברי חכמים. 

תוצאות מהירידה בתורה שבעל פה גרם מחלוקת מתוך עם ישראל בין הצדוקים והחכמים.  הסנהדרין הכניסו 

ים כנגד זדים ומינים בזמניהם שהם ראו הסכנה לקיים מלכות יהודה והסכנה בתפלה שמונה עשרי בקשה למלשינ

להכניס עם ישראל בעבודה זרה.  זה גם כן גרם בתוך עם ישראל שנאת חינם.   הבית המקדש השני נחרב בגלל 

 שנאת חינם.  בסוף הבית המקדש השני התחילו לבנות הדרך של עבודה זרה של משיח בן יוסף.

להדרך של משיח בן יוסף נקרא היצר הרע של קדושה.  עם ישראל קבלו דרך עבודת ה' אחרת הרצון להתקרב 

וכנגד הדרך עבודת ה' של משיח בן יוסף.  הדרך של עבודת ה' של משיח בן דוד הדרך של תורה שבעל פה.  

בלו תורה הצדוקים התחילו להגיד שיש דרך אחרת של תורה שבכתב נפרדת מתורה שבעל פה.  בסוף הנוצרים ק

.  בתוך התורה כתוב שלא תורה חדשה מאתי תצאשבכתב בלי תורה שבעל פה והוסיפו עוד חלקים שנקרא 

לשנות את התורה להוסיף ולירד מהתורה אפילו אות אחד.  תלמידי חכמים עומדים על האיסור הזאת ולוחמים 

שמד.  זה לעומת זה ברא אלקים.  כנגד שנויים בתורה ועוד יש מצוה לעשות סייג להתורה לעשות גזרות כנגד  

רבי שמעון בר יוחאי כנראה היה כנגד לשנות ולהוסיף להתורה כמו הרבי שלו רבי עקיבא.  קשה להאמין שהוא 

היה המחבר של ספר הזוהר שכתוב בספר הזוהר דברים כנגד תורה שבעל פה כמו שיש שני תורות תורה שבעל 

נויים בדרך יהדות.  הקיים של עם ישראל תלוי בתורה שבעל פה וכל פה ותורה שבכתב.  הצדוקים התחילו עשו ש

הגזרות של החכמים מדור לדור לשמור ולעשות סייג לתורה.  אף על פי כן חמש מאות אלף יהודים דתיים מבקרים 

 את הציון של רשב"י בחג ל"ג בעומר.  בזוהר אפילו כתוב שיש קשר בין משה רבינו רעיא מהימנא ומשיח בן יוסף

ותורה שבעל פה נקרא הלכה ממשה מסיני.  אולי המחבר של ספר הזוהר היה רבי יהודה בר אלעאי שהיה תלמיד 

 חכם גדול ומקובל ולא רבי שמעון בר יוחאי.  

בהלכה בשלחן ערוך לא כתוב על הקשר בין ל"ג בעומר והסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי. השמחה בשלחן 

בעומר סיימו למות התלמידים של רבי עקיבא.  עליה למירון בל"ג בעומר השפעות ערוך בל"ג בעומר שביום ל"ג 
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של משיח בן יוסף על עם ישראל.  השפעות של משיח בן יוסף מסוכן לקיים עם ישראל מלכות יהודה וכנגד שלחן 

בחטא  ערוך.  עם ישראל סובלים חסר בלי משיח בן יוסף תוצאות של חטא העץ הדעת וחטא העגל.  משה רבינו

העגל היה מאד שבור שהוא ראה את המחלוקת שיהיה לעתיד בין מתנגדים וחסידים.  מחקו שם של משה רבינו 

 מפרשת תצוה שהוא בעצמו אמר "מחיני נא."  

בחג ל"ג בעומר אלו שהולכים למירון מבקשים סליחה ומחילה מרבינו רעיא מהימנא על חטא העגל.  משה רבינו 

ה השליח של יחוד ה' ושלום וכנגד מלחמה בין העמים.  אהרן הכהן היה השליח של היה השליח של הקדוש ב"

השכינה וראה הזמן של יחוד ה' ושלום בין העמים עוד לא הגיע עדיין נשאר עוד תיקונים לעשות בששת אלפים 

 שנה לעולם הזה והסכים להתנגד לקבלת הלוחות ראשונות של יחוד ה' על ידי חטא העגל.

המקובלים שאין יחוד ה' כשכתוב בספר הזוהר עדיין הגאולה עוד לא הגיע.  יהודים צריכים לחיות בלי  היום אומרים

משיח בן יוסף בתורה שבעל פה לבד ולחכה להגאולה משעבוד מלכויות על ידי משיח בן דוד לפני הגאולה של כי 

למען לתת סליחה ומחילה  מלאה הארץ דעה את ה'. אין מצוה לעלות להקבר של רשב"י בשלחן ערוך זה רק

 למשה רבינו על עברות שלנו בעיקר החטא העגל ה' ירחם עלינו לשלוח לנו רעיא מהימנא הגואל צדק בב"א. 

הרבי מחב"ד בכינוס שלוחים אחרונה הכריז נגמרו בירורים והתחילו עבודה של קבלת משיח.  אם כן הוא הסכים 

ת בלי משיח בן יוסף ובלי ייחוד ה' בצד אחד רוחניות בלבד.  להתחבר למשיח בן יוסף.  עבודת הבירורים יהדו

יהדות מקורי בדרך תורה שבעל פה להלכה אסור להתחבר למשיח בן יוסף האויב של מלכות יהודה קל וחמור 

הצדיק הדור הבחינה של רבי שמעון בר יוחאי שלא הסכים להגיד שבח להרומאים.  אחרי הסתלקות של הרבי  

בירורים.  אבל נשאר הכת משיחיסטים של חב"ד שאומרים הרבי חי וקים וחזר למקומו בגן עדן חזרו לעבודה של 

להתחבר להעץ החיים כמו קודם לחטא עץ הדעת.  הרבי חי וקים בצד אחד תורה שבכתב ונפטר בצד שני תורה 

ם של הנשיאות שבעל פה והדור אחרון לגלות התחבר לדור הראשון לגאולה כמו שהרבי הוא היה אומר כל השני

שלו.  אם כן רעיא מהימנא גם חזר למקומו לפני חטא העגל ויש ייחוד ה' בעולם פעם ראשון מזמן שלמה המלך.  

בזמן שאין יחוד ה' ביהדות ואין משיח בן יוסף חסר מנוחה שלום ושמחה ביהדות.  יש שבת ואין היום שכולו שבת 

 ואין גאולה של שער החמשים כמו שהיה במתן תורה.

 בירורים וייחודים
בחסידות יש שני דרכים בעבודת ה' ביהדות הם בירורים, וייחודים.  השורש של השני עבודות ה' בהר סיני קבלת 

התורה.  יהדות התחילו בייחודים בקבלת התורה הלוחות ראשונות.  כתוב אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלקים 

ת של יחוד ה' ואלקים.  לא כל העם קבלו את הדעת ויחוד בשמים ממעל ועל הארץ אין עוד.  עם ישראל קבלו דע

ה'.  חלק של העם הנקרא הערב רב שחת עמך לא קבלו כתוב, וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך אשר 

העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה 

מארץ מצרים.אלקיך ישראל אשר העלוך   

משה רבינו ירד מהר סיני הלוחות הברית בידו נכתב באצבע אלקים חרות על הלוחות והם נשברו.  הלוחות 

ראשונות היה לוחות של עבודה ה' של ייחודים.  עבודה של ייחודים לא היה מתאים לעם קשה עורף.  משה רבינו 

ודת ה' בייחודים כולל לדעת ה' הוא אלקים יחוד ה' עלה על ההר וקיבל הלוחות שניות עבודת ה' של בירורים.  עב

יחוד של עליונים ותחתונים עולם עליון ועולם תחתון.  בלוחות  שניות הדעת ה' שקבלו עם ישראל בהר סיני ביום 

חמשים במדרגה של חמשים שערי בינה נקרא יציאת מצרים יובל עכשיו בדרך בירורים קבלו את העם באמונה 

מתוך טבע בלי הנסים שהיה ביציאת מצרים עשרת המכות, קריעת ים סוף, מלחמה בעמלק,  פשוטה נעשה ונשמע

 ובלי הנסים שהיו במדבר אכילת המן לחם מן השמים, באר מרים, ענן הכבוד. 

הדור המדבר שקבלו את דעת הייחוד של ה' ואלקים נשארו במדבר והילדים שלהם נכנסו בארץ ישראל לעבוד ה' 

שהיה נחשב לדור המדבר ירידה ברוחניות.  רק כלב בן יפונה ויהושוע בן נון מדור המדבר נכנסו בדרך של ייחודים 

בארץ ישראל בשליחות של משה רבינו.  בדור המדבר משה רבינו היה כמו מלך דומה לשמש וכל הדור היה 

ושוע אפילו שהוא במדרגה של אספקלריא נביאים קשורים לה' בדרך נבואה.  משה רבינו היה ראש הנביאים.  יה

גם כן היה נביא נקרא נער ולבנה בערך משה רבינו שהוא היה השמש במדרגה של אדם.  כל ישראל שנכנסו לארץ 

ישראל היו נקראים אדם כתוב, אתם נקראים אדם ולא האומות העולם אבל לא במדרגה של הדור המדבר.  כדי 
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את העם מעבודת ייחודים של הדור המדבר.  כתוב  לנכנס בארץ ישראל לעבודת בירורים לקח ארבעים שנה לנעק

 בספרי אריז"ל הדור המדבר היה אור אבא.  הילדים שנכנסו בארץ ישראל באור אמא.  

יש מעלה בעבודת בירורים על עבודת ייחודים מסירות נפש.  עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל עם ישראל נקראים 

ייחודים העבודה של שלום ומנוחה העבודה של בירורים מלחמה  צבאות ה' חיילי המלך הקדוש ב"ה.  העבודה של

וקרבנות.  התורה של עם ישראל שכנסו בארץ ישראל מלכות תורה שבעל פה למען קיים המלכות של תורה והאור 

של ה' אור אמא בעיקר עבודת הקרבנות ותפלה.  הדרך בירורים לומדים תורה שבעל פה לא המדרש העיקר אלא 

ם במצות של ה' באמונה פשוטה.  לא היה חשוב לדעת טעמי המצות רק קבלת עול מלכות שמים המעשה ועוסקי

ועשיית המצות באמונה פשוטה.  הדרך של בירורים הדרך של עבדים לה' אדון עולם שנקרא בשם אדנ"י.  בעבודת 

של שם ה' ועשר  ייחודים בדרך אתה הראת לדעת האור של ה' היה מחולק בארבעה עולמות כנגד ארבעה אותיות

ספירות.  בעבודת בירורים יש רק ה' אחד שנקרא בשם אדנ"י אפילו אין הבדל בין שם אדנ:י ושם יקוק.  יש רק ה' 

אחד עצמות אור אין סוף, התורה דבר מלכות, והמלך ישראל דוד וזרעו עד עולם.  עם ישראל נקרא צבאות ה' הם 

פה.  הלויים וכוהנים עבדו בבית המקדש.  עם ישראל העם  כל הזמן במלחמה לקיים המלכות בדרך תורה שבעל

של עבודת בירורים תפלה וקרבנות למען המלכות בנים ובנות עוסקים בתורה ומצות ולמען האור של ה' בבית 

 המקדש בקודש הקדשים.

הקיים של עם ישראל אפילו בגלות על ארבע אמות של הלכה בלבד. הקיים של העם תורה שבעל פה השלחן 

רוך.  בכל דור יש שוירדים מהמלכות התבוללות אבל בדרך תורה שבעל פה העם ממשיכים ומגדלים בדרך של ע

עבודת ה' בירורים אמונה פשוטה ומסירות נפש.  אבל יש ברוחניות גם כן אור אבא אור הייחודים שהיה בדור 

הדורות.  אור אבא התכלית כי המדבר. אור אמא למען מלכות ישראל תחתון וקיים המלכות של בני ישראל לכל 

מלאה הארץ דעה את ה'.  כל זמן שהגלות נמשכת מתפללים על ביאת משיח לחזור את המלכות ליושנה ולבנות 

 הבית המקדש.  כתוב, אין בין עולם הזה ולימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד. 

ורים לשמירת תורה ומצות באמונה אחרי עם ישראל נכנסו בארץ ישראל והקימו את המלכות החיים שלהם קש

פשוטה ואהבת התורה.  שנכנסו בארץ ישראל היה אסור להסתכל על העבודה של דור המדבר שקבלו את התורה 

בדרך ייחודים.  העבודה היה עבודת בירורים בלבד באלפיים שנה לתורה.  אחרי החורבן בית המקדש התחילו דור 

בדרך ייחודים אלפיים שנה לגאולה.  התחילו לפתוח בעולם שני אור  חדש ברצון הגאולה גם בדרך בירורים וגם

רוחניים אור אבא ואור אמא.  אור אמא הדרך של תורה שבעל פה.  אור אבא הדרך של תורה שבכתב נפרדת 

מתורה שבעל פה.  באור אבא אין הפרדה בין יהודים וגוים כולם קשורים לאדם הראשון לפני החטא.  באור אמא 

ושה הפרדה בין יהודים וגוים כתוב ומשפטים בל ידעום.  אור אבא התכלית למען ה' אחד בדרך יחוד ה' התורה ע

ויש הבדל בין לפני החטא עץ הדעת ואחרי החטא עץ הדעת.  אדם בגן עדן נקרא כתר לכל בני אדם.  במלחמה 

לעם ישראל כמו אדם בעמלק בפרשת בשלח משה רבינו עמד על ההר בין אהרן וחור והוא היה במקום כתר 

הראשון לפני החטא.  בחטא העגל הוא ירד מהכתר ודור המדבר נפרדו מהדור של עם ישראל שנכנסו בארץ 

ישראל.  אחרי החטא העגל ה' אמר למשה רבינו "ואעשה אותך לגוי גדול."  הכוונה של ה' שמשה רבינו יהיה כתר 

אדם שהוא הבחינה של כתר יש רק מלך בישראל ואחרי  לעם של ה' לעולם ועד לא כמו היום ביהדות אין ביהדות

 שהוא מת עושים עוד מלך.  כתר הבחינה של נצחיות.  כתוב ה' ימלך לעולם ועד רק ה' ולא אחר.

באור אבא עבודת הייחודים יש מלך שהוא גם כן נצחי כמו ה' "ואעשה אותך לגוי גדול."  באור ייחודים לפי הזוהר 

ן ומלך תחתון שני כתרים והקדוש ב"ה אור אין סוף העלת העילות.  בעבודת בירורים יש יש שני משיחין מלך עליו

רק ה' שהוא נצחי ה' ימלך לעולם ועד.  אבל לעתיד יהיה תחיית המתים לתת נצחיות לכל ישראל "ועמך כולם 

שני דרכים ושני צדיקים."  גם כן בספר נביאים עלה אליהו הנביא לשמים והוא לא מת.  באור אבא יש נצחיות ב

משיחין.  התפתחות של אור ייחודים התחילו באליהו הנביא והמשיכו בדרך אליהו הנביא "פתח אליהו הנביא זכור 

לטוב ואמר בהקדמה לתיקוני זוהר ראש לכל הזוהר וקבלה.  יש גם כן בספר הזוהר החלק של רעיא מהימנא 

נבו לפני הסתלקותו.  כתוב שלא להגיד נבו אלא נון בו  המורה של נצחיות של משה רבינו.  משה רבינו עלה על הר

 המקום של שער נון שער נצחיות.  

אור של ייחודים חזרו לעם ישראל בדרך הקבלה טעמי מצות של אריז"ל לראות ולכוון על האור של ייחודים נסתר 

מתוך התורה לדעת את סודות התורה.  הרבי מחב"ד אמר במאמר י"ט אייר תשל"ד,  פתח רבי שמעון ואמר אני 

א ביה בקוב"ה.  הוא אמר בבית לדודי ועלי תשוקתו.  כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא בחד קטירא אתקטרנ
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המקדש היה שני מזבחות מזבח החיצון ומזבח הזהב הקטורת כנגד שני עבודות של חיצוניות בירורים ועבודה של 

ייחודים. העבודה של בירורים עבודה של היום ועבודה של ייחודים לעתיד.  עבודת בירורים הקשר לה' בדרך תורה 

חודים כבר התחילו לפתוח על ידי ספר הזוהר, קבלה, וחסידות.  יש שני שבעל פה הלכה למעשה ועבודה של יי

 אור רוחניים אור אבא ואור אמא ושני דרכים של התקשרות לה'.  

זה קשור למה שאמר הרבי על שני עבודות ה' מלחמה ומנוחה, ביטול ורצון.  עדיין מחכים למשיח כל יום שיבוא 

שיחין בדרך של ייחודים בדור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. בדרך של עבודת בירורים, ומקבלים שני מ  

ראש, גוף, רגל, כתר לראש –עם ישראל   
בהר סיני בקבלת התורה משה רבינו היה הכתר לראש בני ישראל.  ראשי בני ישראל היו הצדיקים חור, אהרן, 

דולי תורה תלמידי חכמים רבנים בצלאל, הנשאים של השבטים, זקני בני ישראל.  היום ראשי בני ישראל הם הג

פוסקי הלכה, אדמורי"ם.  החידוש של חסידות אחרי בעל שם טוב עם ישראל היו מחולקים לשבטים אלו החסידים, 

חסידי סאטמר, חסידי ויזניץ, חסידי בובאב, חסידי סלונים, חסידי סקווער, חסידי חב"ד, חסידי ברסלב, חסידי 

חסידי קרלין, ועוד חסידיות קטנות וחשובות כמו חסידי סקולען, נדבורנא, שענובל,  לעלוב, חסידי זוויל, חסידי צאנז,

וכו'.  בכל חסידות יש להם נשיא שהוא המלך של השבט.  החסידים נותנים כבוד לרבי האדמו"ר כמו מלך. יש 

ן מתוך הרבה שבטים יותר משתים עשרי כל חסידות גוש נפרד.  בתורה שבעל פה יש מצוה לעשות מלך. גם כ

החסידים יש גם כן רב פוסק ואפילו פעמים בית דין כמו סנהדרין בזמן הבית המקדש.  יש להם גם כן בית המדרש 

הבית המדרש שלו. 770מרכזי הבית המקדש שלהם בבבל כמו שהיה אומר הרבי מחב"ד על   

ה כמעט אין שנוי כולם דתיים בעם ישראל לא הדרך החסידים אין להם ענין לעשות מלך כמו החסידים.  חוץ מז

שומרים תורה אחת מלכות תורה שבעל פה השלחן ערוך. חסידים יותר קשורים לתורת חסידות מבעל שם טוב 

והזוהר הקדוש.  חמש מאות יהודים רוב חסידים הולכים למירון בל"ג בעומר וכל השנה יש חסידים שעושים 

ון בל"ג בעומר.  ראשי ישיבה של ליטאים אין להם דין קיבוצים שבת במירון.   בשלחן ערוך אין מצוה ללכת למיר

כמו מלך אבל יש להם כבוד התורה.  בספרדים יש ענין של ראש מקובלים והוא נחשב חכם וראש ישיבה ולא מלך 

 כמו בחסידות.  

האדמו"ר וראש ישיבה יש כבוד התורה.  החסידים חושבים על עצמם תלמידים של הרבי ויש להם ביטול מיוחדת 

הרבי שלא נמצא אצל ישיבות וקהילות לא חסידי.   החסידים נותנים כבוד לרבי כמו מלך שאין היום מלך בישראל ל

כהלכה.  המלך הוא הראש של החסידים וראש בני ישראל יש אחריויות להיות קודש.  הקדושה של העם תלוי 

פי הדרך של החסידות ולא כל בקדושת המלך וראשי בני ישראל.  לא רק קדושה גם כן הדרך של החסידים ל

 חסידות בדיוק כמו חסידות אחרת אפילו יש תורה אחד ושלחן ערוך אחד.  

כתוב המלך המוחל כבודו כבודו אינו מוחל.  המלך חייב להתנהג כמו מלך בקדושה. החסידים אין להם החומרות 

ם הכבוד מחול ואצל הרבי המלך כמו המלך שכל עם ישראל לא תלוי בהם.  כל ישראל בני מלכים אבל אצל חסידי

 כבודו אינו מוחל.  

המלך הראשון לעם ישראל היה משה רבינו בהר סיני.  לא רק שהוא היה המלך של ישראל וגם היה לו הכתר 

מלכות שלא היה למלך אחרת "לא קם נביא בישראל כמו משה."  אבל אחרי החטא העגל ולעם ישראל שנכנסו 

מלך לא היה הכתר שהיה למשה רבינו.  אפילו דוד המלך לא היה הכתר שהיה בארץ ישראל ובהקמת המלכות ה

משה רבינו.  דוד המלך אמר עליו "אנכי תולעת ולא איש" במשפט הזה הוא היה מוחל כבודו כבוד לאדם להקדוש 

 ב"ה.  אדם הראשון היה מלך של כל העולם בגן עדן שנברא בצלם אלקים.  בחטא עץ הדעת הוא איבד את הכתר

למלך כמו משה רבינו בהר סיני אחרי החטא העגל.  יש סודות על זה בזוהר וקבלה של שני כתרים כתר עליון וכתר 

 תחתון.  

עם ישראל היה מלכות בלי כתר עליון בארץ ישראל.  על מלכות תורה שבעל פה הקימו את המלכות ארץ ישראל 

שמונה עשרי נשים לשמור על קדושתו כתוב שלא בלי כתר עליון כהלכה.  התורה נתן רשות למלך להתחתן עד 

ירבה לא נשים. שלמה המלך יצא מהגבול של מספר נשים אפילו הוא היה מלך בחכמה יותר מכל המלכים וקדושה 

מיוחדת אבל לא היה לו הכתר שהיה למשה רבינו.  ירבעם בן נבט רצה לעשות מלכות שיש כתר שהוא לקח את 

חטיא את הרבים ואבדו העשרה שבטים.  יש מלכות בלי כתר מלכות יהודה המלכות ישראל לשומרון והוא ה
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ומלכות בכתר עליון מלכות ישראל.  הכתר שהיה למשה רבינו בהר סיני לפני חטא העגל הכתר של יציאת מצרים 

 שער החמשים יובל עתיק כמבואר בחסידות. בלי כתר העבודה עיקרי היה בירורים ולא ייחודים.  

רבינו היה שהוא היה פורש מאשה ארבעים שנה שה' עשה לו שליחות בהסנא להוציא את בני הכתר של משה 

ישראל מארץ מצרים.  ה' אמר למשה רבינו בהסנא להוריד לו הנעל הסוד של לפרוש מאשה. בלוחות ראשונות 

ל היה חייב אולי היה רשות לכוהנים לפרוש מנשים כמו המלך משה רבינו אבל בלוחות שניות אפילו הכהן הגדו

להתחתן.  נדב ואביהוא נפטרו שהם עבדו ה' בלי להתחתן.  יש ענין של קדושה שלא מחתנים אם לא לכתחילה 

בגיל צעיר בדיעבד בגיל מבוגר כמו שהיה משה רבינו בן שמונים בהסנא. במלכות תורה שבעל פה בהקמת את 

דם בזמן תקופת השופטים.  בזמן תקופת המלכות סנהדרין אפילו עשה גזרה לאיסור את הארוסות שלא היה קו

השופטים עדיין היה רשות לקח פלגש כמבואר במלחמה פלגש בגבעה. בקשרי פלגש בין האיש או האשה אין 

 התחייבות זה לזה כמו לנישואין אבל קשרים כאלו יש סכנה להביא בישראל ממזרים.  

תר עליון ואריך כתר תחתון.  הכתר תחתון כתוב בקבלה שיש שני כתרים למלכות עתיק ואריך.  עתיק נקרא כ

במלכות תחתון והכתר עליון במלכות עליון.  לפי הזוהר מלכות תחתון יש התורה שלו ומלכות עליון התורה שלו יש 

שני תורות זעיר אנפין ומלכות.  כתר עליון ומלכות עליון שייכים לאדם הראשון בגן עדן ולמשה רבינו לפני חטא 

פרוש מאשה לכתחילה למלך.  החידוש בהר סיני בלוחות שניות הצדיק יסוד עולם מתוך העגל והיה מצוה ל

המלכות תחתון משיח בן דוד.  אבל יש מקום להצדיק העליון אפילו הוא לא קשור לעם ישראל בדרך קבלת עול 

נים כבוד למי מלכות שמים.  הוא לא יוכל להיות בין האדמורים וראשי ישיבה לפי הלכה שבתורה שבעל פה לא נות

שאין לו אשה.  החלק של כתר עליון שהיה למשה רבינו נאבדו בחטא בעגל שאפילו השם של משה רבינו לא נכתב 

 באגדה של פסח רק פעם אחת.

התגלות כתר עליון מתוך עם ישראל רק במקרא ולא בכוונה שיש צדיקים מבוגרים חיים שנים בלי אשה כמו סבא 

פתק הגאולה.   ישראל אודסר הבעל הפתק נ,נח  

הגוף והרגל הולך אחרי הראש.  הגוף של עם ישראל הם בעלי בתים עושים משפחות ברוכים ילדים בנים ובנות 

עוסקים בתורה ומצות.  הרגל של עם ישראל הצעירים החיילים של עם ישראל.  עם ישראל כל זמן במלחמה 

אל.  במלחמה בעמלק בפרשת בשלח משה רבינו וצריכים חיילים הם התומכי תורה וחיילים ממש צבא הגנה לישר

היה כתר עליון במלחמה כנגד עמלק.  עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל המלך כמו שאול ודוד המלך הלך למלחמה 

ביחד עם כל עם ישראל. אולי שמואל הנביא היה הכתר עליון במדרגה של משה רבינו אבל היום אין נביאים 

לחפש את המלך הצדיק שיש הכתר עליון אולי הוא נמצא. אין לו אשה והוא פרוש במדרגה של כתר עליון.  צריכים 

 מהעולם גשמי ומלחמות גשמיים.  וגם צריכים לחפש הצדיק התחתון מתוך המלכים של עם ישראל.

החידוש של הזוהר בקבלת שני משיחין נצחיים שיהיה קבוע הכתר עליון במלכות התחתון כמו שמים וארץ מרומז 

נבואה פרשת האזינו, "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי."  השמים וארץ הם השני משיחין בתורה ב

נצחיים שבזוהר כתר עליון בתורת משה רעיא מהימנא שהם אליהו ומשה רבינו בלוחות ראשונות ובלוחות שניות 

ן לתורה של מלכות תחתון יש משיח בן דו דוד ומשיח בן יוסף במדרגה של שמיני למעלה מטבע.  לעשות כתר עליו

 תורה חדשה מאתי תצאבעיה בהלכה על זה כתוב בפרשת בחוקותי "והקימותי את בריתי אתכם," אמר רש"י 

.תורה חדשה מאתי תצאכמבואר בספר ירמיהו פרק ל"א. לחזור הכתר למשה רבינו ואליהו הנביא ה  

 זה לעומת זה ברא אלקים
בליקוטי מוהר"ן משה רבינו עומד בין שמד ורצון.  צד אחד נקרא שמד וצד אנחנו עומדים בין שמד ורצון.  כתוב 

אחד נקרא רצון ולהפך בצד שני.  יש גאולה וגלות שנקרא בזוהר בן ועבד.  בצד אחד הגאולה נקרא שמד.  בצד 

ה שני הגאולה נקרא גאולה ולא שמד ומקבלים הצד השני ברצון.  יש זכר ונקבה ברוחניות.  בעולם הזה הנקב

שולטת ולא בעולם לעתיד.  העולם הזה נקרא עולם של דין ועולם הבא עולם של רחמים.  הקשר בין השני עולמות 

למעלה בעולם שלישי כולל השני עולמות העולם של רעיא מהימנא שבזוהר. עוד יותר גבוה עולם אצילות הכל אחד 

 איהו וחייהו אחד, איהו וגרמיהו אחד.  

האשה להיות איש גם כן לא יוכל לעשות רחמים דין ודין רחמים. זכר ונקבה ברא אותם כמו שלא תוכל להשתנןץ 

 הנקבה לקח עולם הזה והזכר עולם הבא.  ביוד של שם ה' נברא עולם הבא וה"א עולם הזה.
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משיח בן דוד כנגד משיח בן יוסף.  משיח בן יוסף יש כוח של מחילה רחמים פשוטים אבל  משיח בן דוד יש דין של 

מלך וכבודו אינו מוחל.  עם ישראל לקח החלק של מלכות עולם תחתון לעשות מלכות ה' בעולם הזה בדרך 

התורה. תורה לא בשמים היא.  אברהם ויצחק הלכו ביחד לעקידה ועם ישראל הולכים בדרך תורה שבעל פה 

כל זמן בדרך.  אפילו במסירות נפש.  משיח בן דוד הוא המשיח של תורה שבעל פה אפילו הוא לא הגיע הוא 

שהוא מכיר ומבין תורה שבכתב שנקרא זעיר אנפין בזוהר סודות התורה הוא המלך של תורה שבעל פה והוא לא 

יוכל להשתנה הדרך מלכות תורה שבעל פה.  הוא כמו יהושוע בחינת נער ועבד ה' המקבל את הרצון של המלך 

התורה עד הסוד של עתיק אבל הדרך שלו לעבוד ה' באמונה פשוטה חמור בלי דעת.  הוא יודע כל הסודות 

 באמונה פשוטה כעבד פשוט. עבודה שלו נקרא בקבלה חכמה שבכתר.

הדרך של משיח בן יוסף גאולה הדרך של תחיית המתים "טל" אותיות יוד הא ואו של שם ה'. משיח בן דוד הוא 

תורה שבעל פה הגאולה של עם ישראל ה"א אחרונה הוא לא רוצה הגאולה של משיח בן יוסף רק הגאולה של 

לצאת משעיבוד מלכויות והתגלות השכינה בתחתונים.  למשיח בן דוד תורה קודם לישראל וה' נתן עם ישראל 

התורה להיות עבדים לה' ואין גאולה רק למען המלכות תורה שבעל פה על ידי לבנות הבית המקדש במקומו לקרב 

לכות של תורה ליושנה.  אפילו שהוא מכיר כל הסודות שבתורה משיח בן את עם ישראל לעשות תשובה ולחזור המ

 דוד תופס בפשט מעשה הוא העיקר. 

משיח בן דוד מכיר התיקון של משיח בן יוסף והוא כנגד משיח בן יוסף כמו יהודים בני תורה הם כנגד ישוע הנוצרי 

ת ראשון ולא עכשיו וזאת התורה. בלשון תיקוני ונוצרות.  בית יהודה ובית ישראל בשומרון לא מחברים לא בזמן בי

זוהר ה"א אחרונה משיח בן דוד לא מאותיות יוד קא ואו שייך לגאולה של תחיית המתים יובל ונקרא שכינה בגלות 

 ומשיח בן דוד הוא המלך של עם ישראל כנסת ישראל.  יפה תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל עולם הבא.   

כנגד זה ברא אלקים.  הייחוד של שניהם העבודה של משה רבינו וחסידי משה רבינו רעיא  יש שני משיחין זה

מהימנא שהוא כולל שני משיחין כמו האות אלף מחברת הנקודה עליון והנקודה תחתון בקו האמצע.  להוסיף 

ים ימין האלף למילה גלות עושים גלות גאולה קבלת רעיא מהימהא והזוהר הקדוש כפשוטו.  אבל בשני צדד

ושמאל יש גם כן חסידים הולכים בדרך של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף במסירות נפש ואין ביניהם שלום בכל אחד 

בתפקיד שלו. יהדות לא יוכל לקבל הגאולה של משיח בן יוסף הנכתב בספר הזוהר.  יש יהדות דעה אחד של 

יות לפני שמקיימים הגאולה כי מלאה הארץ דעה גאולה שצריכים לגמור על ידי משיח בן דוד לצאת משעבוד מלכו

 את ה'. 

שני משיחין הם זה כנגד זה וה' מכריע ביניהם. יוד קא ואו משיח בן יוסף ק"א אחרונה משיח בן דוד נפרדת 

וקשורים על ידי רעיא מהימנא והזוהר.  העבודה זרה של משיח בזמן שהם נפרדים.  התיקוני זוהר כדי להוציא 

משיח ולהביא את הגאולה שלמה.  העבודה זרה של  

 אדם הראשון לפני החטא ואחרי החטא
אדם הראשון היה כולל שני משיחין לפני החטא עץ הדעת כולל זכר ונקבה "בצלמנו כדמותנו".   השני משיחין הם 

 העץ החיים והעץ הדעת שהם שני תורות תורה של זעיר אנפין ותורה של מלכות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. 

 אחרי החטא נפרדו העץ החיים והעץ הדעת לשני עולמות עולם העליון ועולם התחתון.  גרשו אדם וחוה מגן עדן.

הגאולה לחזור ולייחד השני עולמות השני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף והחיים בעולם הזה יהיה חיים של גן 

ל התניא אמר, אני לא רוצה הגן עדן שלך רק העצמות עדן.  אבל יהודים לא רוצים חיים של גן עדן האלתר רבי הבע

להגיד העבודת ה' של יהודים של התורה.  יהודים מקבלים את התורה באמונה פשוטה נעשה ונשמע.  קבלת השני 

משיחין הגאולה של דעת אתה הארת לדעת.  הגאולה של אתה הראת לדעת הגאולה של כל בני אדם כי מלאה 

.  בהר סיני כתוב אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלקים בשמים 45גאולה מספר  45פר הארץ דעה את ה'.  אדם מס

ממעל ועל הארץ אין עוד. אחרי החטא העגל בקבלת הלוחות שניות ה' נתן לעם ישראל התורה לציון.  התורה לציון 

 של תרי"ג מצות התוכנית להקמת העם ציוני בארץ ישראל ולעתיד.  

שנכתבו באצבע אלקים לא היה עצמות והלוחות שניות היה עצמות כמו שאמר הבעל קשה להגיד הלוחות ראשונות 

תניא. קבלת הלוחות שניות היה באמונה פשוטה נעשה ונשמע ואמונה פשוטה שהם היו הרצון של מקדוש ב"ה 

 תורה שבכתב ותורה שבעל פה שניהם נתנו על ידי משה רבינו הנביא האמת.  אבל הלוחות ראשונות נתנו בדרך

ישר מה' לעם ישראל והלוחות שניות היו כתובים על ידי משה רבינו שקבלו אותם ארבעים ימים וארבעים לילות בין 
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י"ז בתמוז עד יום כיפור ועם ישראל קבלו הלוחות שניות והתורה ממשה רבינו ולא ישר מה' כמו הלוחות ראשונות 

י בינה יובל רוחני חמשים פעמים כתוב וקבלת התורה בהר סיני אתה הראת לדעת במדרגה של חמשים שער

 יציאת מצרים בתורה.  

לפי הזוהר יש שני גאולות ליהודים גאולה של שער חמשים אתה הראת לדעת וגאולה משעבוד מלכויות. הגאולה 

של אתה הראת לדעת על ידי משיח בן יוסף והגאולה לצאת משעבוד מלכויות על ידי משיח בן דוד.  יש שני פעולות 

לם, והמצוה להיות יהודי תלוי בקיים לקיים שהם כי מלאה הארץ דעה את ה',  לעשות שלום ליהודים בכל העו

תורה ומצות ולא תלוי לחזור לזמן של מלכות יהודה אלא תלוי לעשות מדינה יהודי של שלום.  הכוונה של הבעל 

תניא לא היה לשלול את החשיבות כי מלאה הארץ דעה את ה' אלא להוסיף החשיבות של קיים עם ישראל בכל 

ש המחלוקת בזה מתוך חב"ד התובעים שלמות הארץ. אבל כתוב בתורה ארץ העולם ולא רק בארץ ישראל.  אולי י

ישראל לא נתנו לעם ישראל בצמיתות.  יש מקום לשנויים ושלום הארץ תלוי בקיים של כי מלאה הארץ דעה א ה' 

י הגאולה של שני משיחין.  התורה שנתנו מה' הלוחות ראשונות אי אפשר לשנות אבל הלוחות שניות שנתנו על יד

 משה רבינו אפשר לשנות וחייב לשנות כדי לפתוח הדרך לקיים כי מלאה הארץ דעה את ה'.  

האמונה ביהדות שנקרא על ידי הבעל תניא "עצמות" מסירות נפש להיות יהודי אפשר לשנות וחייב לשנות בקשר 

תלוי בדינים של מי לפוליטיקה ולא בקשר לקדושה.  פוליטיקה נקבעת לפי הזמן והמצב.  הקיים של עם ישראל 

יהודי.  העתיד של עם ישראל קשור לשמירת המצות.  הרבי מחב"ד מלך המשיח חי וקים העצמות של תורה שבעל 

פה בגוף גשמי.  אבל צריכים לקבל משיח בן יוסף בצד שני לא כמו פעם ולשלול את הצד השני קליפה וסטרא 

בעולם הבא. ביהדות רק מסתכלים על הצד שלהם אחרא.  ביהדות מדברים על  הדור המדבר שאין להם חלק 

וקיים המלכות והייחוס של אברהם יצחק ויעקב של ידי שמירת הברית וצניעות.  יש צד שני ברוחניות חושבים על 

ייחוד ה' שלום ומנוחה ושמחה של גן עדן.  יש משיח בן יוסף וקשר לה' בדרך משיח בן יוסף בדרך של אתה הראת 

נבואה. הקשר לה' בדרך משיח בן דוד רק על ידי אהבה שבתורה ותפלה.  יהדות הקשר לה' לדעת קשר ישר כמו 

בדרך אהבת התורה ותפלה למען התגלות השכינה בתחתונים בירושלים כמו הזמן של שלמה המלך.  בהדרך של 

מעשה מצות משיח בן יוסף הקשר על ידי הצדיק האמת, צדיקים, שמות קדושים, כולל כל התורה ולא רק על ידי 

 ודברי תורה ותפלה.  הקשר לה' בדרך מלכות יהודה והקשר לה' בדרך מלכות ישראל שניהם עצמות.

הקיים של יהודים תלוי במי יהודי וגם שמירת המצות אבל לא צריכים להיות מלכות יהודה כמו זמן הבית המקדש.  

 יהודים הם עצמות ולא המלכות.

 הרצון של ה' לשני מלכויות
ה' בשני מלכויות מלכות יהודה ומלכות ישראל בשומרון.  מלכות יהודה המלכות של עם ישראל מקורי.   הרצון של

מלכות יהודה אין מקום לדת אחרת מיהדות.  מלכות ישראל בשומרון מקבלים האמת נכתב בספר הזוהר שיש שני 

נתן שבעים שנה לדוד המלך מלכים בעולם "אדם הראשון הוא המלך העליון ודוד המלך התחתון." אדם הראשון 

 והכתירו את דוד המלך למלך התחתון על יד זה לעם הנבחר המלך של מלכות יהודה הוא וזרעו עד עולם.

ביום השבת הראשון בבריאת העולמות שכתוב "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם. ויכל אלקים ביום השביעי מכל 

ר עשה.  ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אתו. כי בו מלאכתו אשר עשה. וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אש

שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות."  ביום השבת היה הכתרת המלכות עליון אדם והעץ החיים בראשם 

 ביום השבת ביום הראשון אחרי השבת הראשון. 

שה לו עזר כנגדו."  אדם בשבוע אחר כך התחילו לבנות המלכות התחתון.  כתוב "לא טוב היות האדם לבדו אע

וחוה במלכות התחתון לא היה להם כוח כנגד היצר הרע והם אכלו מהעץ הדעת.  העולם התהפך מגן עדן לתהו 

שקבלנו בהר סיני.  במלכות תחתון עם ישראל  תורה חדשה מאתי תצאובהו. למען מלכות התחתון היה צריכים 

עולם.  כתוב בזוהר אדם הוא המלך עליון ודוד המלך תחתון.  עשה למלכות יהודה מלך מבית יהודה דוד וזרעו עד 

 יש שני מלכים בשני עולמות ושני תורות, תורה שבכתב ותרה שבעל פה.  

בתורה של מלכות תחתון יש רק מלך אחד מלכות אחד המלכות של תורה שבעל פה.  במלכות תורה שבעל פה 

התורה של מלכות תחתון על כל העולם. אחרי הקמת  יהודים העם הנבחר שלטו על המלכות עליון והקימו את

המלכות תחתון על ידי דוד המלך ובדור אחרי שלמה המלך בנה את הבית המקדש ירבעם בן נבט חטא והחטיא 

את הרבים ועשה מלכות ישראל בשומרון. מלכות ישראל בשומרון היה בהשפעות של מלכות עליון בתורה אחרת 
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ון ותורה שבעל פה מכסים את המציאות של שני מלכויות ולא נותנים רשות לשנות של מלכות תחתון.  מלכות תחת

את התורה של מלכות תחתון התורה שמשה רבינו נתן לעם ישראל בהר סיני.  אבל בהר סיני היה קודם התורה 

 של הלוחות ראשונות לפני משה רבינו נתן לעם ישראל הלוחות שניות.  התורה של הלוחות הראשונות בטלו

בשבירת הלוחות אחרי חטא העגל והחליפו התורה של הלוחות שניות תורה לעם ומלכות יהודה. הלוחות ראשונות 

התורה של אדם בגן עדן לפני חטא העץ הדעת העיקר התורה של העץ החיים וטפל התורה של העץ הדעת.  היה 

לא תעשה שלא לאכול מהעץ לאדם וחוה לפני החטא מצות עשה לאכול מעץ החיים ושאר עצים שבגן ומצות 

הדעת.  בלוחות ראשונות כתוב זכור את יום השבת לקדשו.  בלוחות שניות כתוב שמור את יום השבת וקדשו.  

העיקר בלוחות ראשונות התורה שבגן עדן מצות עשה לפני מצות לא תעשה שכתוב זכור את יום השבת במצות 

מלכות יהודה ראשון שמור את יום השבת לפני זכור את  עשה של שבת.  בלוחות שניות תורה שבעל פה תורה של

 יום השבת.  

באות "ב" ברא הקדוש ב"ה את העולם בשני מלכויות מלכות תחתון האסור את חרות ומלכות הנותן חרות 

וחופשיות ורק אזהרה שלא לאכול מהעץ הדעת.  במלכות העליון קודם כתוב החופשיות המעשים של אכילה מהעץ 

עצים, זכור את יום שבת בעיקר.  בלוחות שניות הדרך של מלכות תחתון קודם שמירת השבת מצוה החיים ושאר 

לא תעשה לפני זכירת השבת מצוה עשה ואזהרות על  התקרבות לעץ החיים בגן עדן ולחזור לתורה של העץ 

 החיים מלכות עליון.

חיים ונכנסו תחת שליטה של התורה אדם וחוה אחרי שהם אכלו מהעץ הדעת גורשו מגן עדן והתורה של העץ ה

של העץ הדעת איסור והיתר מצוה לא תעשה לפני מצוה עשה אזהרה כנגד לחזור ולאכול מהעץ החיים בגן עדן.  

עם ישראל קבלו את התורה בהר סיני הלוחות ראשונות התורה של אדם וחוה בגן עדן שהיה חרות שכתוב 

ם, אחרי חטא העגל החליפו לתורה של העץ הדעת שמור את יום האותיות היו חרות על הלוחות באצבע של אלקי

 השבת.  

כל זמן יש שני תורות שני מלכויות.  בתורה של העץ החיים בגן עדן שקבלו אדם וחוה מוזכר גם התורה של העץ 

הדעת בגן עדן היה העץ החיים, שאר עצים, והעץ הדעת.  ה' נתן זהירות שלא לאכול מהעץ הדעת.  אחרי החטא 

עץ הדעת והחטא העגל בתורה של מלכות יש רק תורה אחד תורה שבעל פה אפילו שיש גם כן תורה שבכתב 

שנתנו משה בהר סיני אבל הם נחשבו לתורה אחד.  רק בספר הזוהר הם נחשבו לשני תורות תורה שבכתב ותורה 

דעות לפי מה שכתוב בספר שבעל פה.  אפילו בספרי אריז"ל הם תורה אחד אבל בספרי אריז"ל מדובר שיש שני 

 שמואל "אל דעות ה'."  

השני מלכויות מלכות עליון ומלכות תחתון ובתורה של שניהם יש מלך.  במלכות תחתון יש רק מלך אחד דעה אחד 

יהדות הדת יחידי.  במלכות עליון יש שני מלכים כנגד העץ החיים והעץ הדעת וכל העצים שבגן נחשבו בני מלכים 

.  יש דעות שונות  

מלכות יהודה המלכות הקיים עד היום.  מלכות ישראל בשומרון נכבשו על ידי סנחריב אבדו עשרת השבטים.  

במלכות תחתון אומרים על ירבעם שהוא חטא והחטיא את הרבים.  המלכות נצחי ליהודים מלכות יהודה המלכות 

שיו וסנהדרין.  תלמידי חכמים של תורה שבעל פה שאין במלכות חרות ויש רק מלך אחד שולט על העם ואנ

שומרים על מלכות יהודה ולא מקבלים השני משיחין של מלכות עליון.  אבל לעולם יש שני מלכויות ולעם ישראל יש 

קשר לא רק למלכות תחתון גם כן למלכות עליון.  הקשר של עם ישראל למלכות עליון לא שהם מקבלים את האמת 

כנגד יוד קא ואו של  39וכנגד מלכות עליון.  מלכות עליון נקרא "טל" מספר  של מלכות עליון להפוך שהם נפרדות

.  כתוב בתיקוני זוהר, ואות ה"א איהי שכינתא השכינה לא בחשבון "טל".  45שם ה' של   

תורה שבעל פה מתחייבת עם ישראל להיות נפרדת מכל העולם כמו ה"א אחרונה צריכה להיות נפרדת מהאותיות 

או.  קשה להיות עם נפרדת שהחיים מקבלים מהשלשה אותיות ראשונות של שם ה' שנקרא בתיקוני "טל" יוד הא ו

זוהר השקע של החיים קשור כללי לאור אין סוף.  עם ישראל קשור לאור אין סוף בדרך התורה בלבד בדרך אהבה 

לדעת," והצדיק  שבתורה בלבד ולא בדרך אהבה שבדעת הקשר לה' בדרך הלוחות ראשונות שכתוב "אתה הראת

עליון.  הקשר שם עם ישראל בדרך אמונה פשוטה שמע ישראל ולא בדרך תא חזי אלא בדרך תא שמע והצדיק 

 תחתון משיח בן דוד. 
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היום שהעיקר אהבת ישראל אפילו לפני אהבת התורה חשוב לדעת שיש שני תורות ושני מלכויות בעולם.  ספר 

ראל לקבל בקרב השני משיחין התכלית שלמה של בריאת העולמות הזוהר פתח לנו את אור הגנוז יש לעם יש

לדעה את ה' בדרך של נביא שמואל, אל דעות ה' ולא בדרך פעם במלכות יהודה שהיה רק דעה אחד בלבד וגאולה 

לצאת משעבוד מלכויות בלבד.  הקשר להגאולה לדעת את ה' בדרך ספר הזוהר, הקשר לגאולה לצאת משעבוד 

ורה שבעל פה ותשובה.מלכויות בדרך ת  

קבלה –הלכה   
שאלה: אם יקום מלך בישראל בעזרת ה' יתברך יש לו רשות לתת איסור לעם ישראל ללמוד קבלה ורק ללמוד 

 הלכה?

נראה לעניית דעתי שמלך בישראל לפי הלכה יש רשות לגזור על עם ישראל רק ללמוד הלכה ולא ללמוד קבלה כמו 

טול תורה.  בית המדרש לפי מלכות תורה שבעל פה רק למען לימוד תורה חזקיהו המלך שעשה גזרה כנגד בי

שבעל פה.  בהלכה קבלה נחשב כברייתא בלשון לא בבית המדרש אלא בחוץ.  מה שנמצא בחוץ יש אפשרות 

 לגזור גזרה כנגד ולבטל ולא תורת ה' למען המלכות.  

יה בזמן בית המקדש.  ותחזינה עיננו בשובך היום שלומדים קבלה ספר הזוהר וספרי אריז"ל לא כפי הדרך שה

לציון ברחמים יש לחזור להלכה פשוטה ללמוד תורת העם למען המלכות של מלך דוד את צמח דוד עבדך מהרה 

תצמיח.  מה שעושים עם ישראל נפרדת מהאומות העולם התורה שלנו ומשפטים בל ידעום וזה לא הקבלה אם 

, ואם שואלים שיש לגוים חכמה התשובה: כן.  קבלה נחשב במלכות תורה שואלים שיש לגוים תורה התשובה: לא

שבעל פה חכמת הנפש ולא חכמת העם.  הקבלה של אריז"ל קצת אחרת טעמי מצות, כוונות, חומרות ומנהגים 

בעבודת ה', נחשב לברייתא שמותרת בהלכה אבל לפי הלכה לא בשביל לימוד בבית המדרש שיש בקבלה של 

ת פרצופים בצורה של אדם חסד יד ימין, גבורה יד שמאל, תפארת גופה, ופרצוף אדם לפי הלכה אריז"ל התגלו

 אסור.  

קבלה בעיקר ספר הזוהר קשור למשיח בן יוסף ויהדות קשור למשיח בן דוד.  זה לעומת זה עשה אלקים.  יש 

כתוב תיקוני זוהר ירבעם בן   מקום למשיח בן יוסף בעולם אבל לא במלכות יהודה מלכות נפרדת מהאומות העולם.

נבט היה משיח בן יוסף.  הוא עשה שנויים בהלכה להכניס בתוך העם קבלה שהיה בזמן דור המדבר.  דור המדבר 

נקראים דור דעה. אפילו האור של דור המדבר גבוה מהאור של בני ישראל שנכנסו בארץ ישראל הם היו חיים על 

ים, ושתו מבאר מרים, והיה השראת השכינה ענן הכבוד בגלוי.  בהר אור למעלה מטבע אכלו המן לחם מן השמ

סיני משה רבינו גזר לשנות הדרך למלכות תורה שבעל פה אחרי חטא העגל.  בהתחלה משה רבינו היה מתנגד 

לשנות הדרך אבל יה גזרה מן השמים והוא קיבל את הלוחות שניות במקום הלוחות ראשונות שהיה במדרגה של 

בוה מהמדרגה של אור אמא לוחות שניות כמבואר בספרי אריז"ל.  אור אבא ג  

התעוררות של לימוד הקבלה בדורות האחרונים למען החזרת את עם ישראל לאמונה פשוטה בתורה שהיה להם 

בזמן הבית המקדש.  החכמים נתנו רשות ללמוד ספר הזוהר וקבלה ולא גנזו את ספר הזוהר אפילו שהיה בתוך 

רים אסור להגיד בהלכה.  ספר הזוהר ספר האמת פתוח לכל הסודות התורה נמצא בתוך ספר ספר הזוהר דב

הזוהר גם סודות של אור אבא וגם סודות של אור אמא.  אבל במלכות תורה שבעל פה מלכות יהודה המלכות נצחי 

דעת" שהיה של עם ישראל מותר רק אור אמא קבלת התורה באמונה פשוטה.  אור אבא הדרך של "אתה הראת ל

 במדבר ואור אמא הדרך של אמונה פשוטה שמע ישראל תא שמע ולא תא חזי הלשון של הזוהר.

היום עוד לא יצאנו משעבוד מלכויות אין דיני נפשות ותורה שהיה בזמן מלכות יהודה יש היום בישראל שני מלכויות 

הקליפות.  מלכות ישראל אין קיים מלכות יהודה הלכה תורה שבעל פה לחומרה ומלכות ישראל שיש השפעות של 

רק מלכות יהודה יש קיים נצחי.  שיבוא משיח שהוא יהיה המלך יחזור את מלכות יהודה בחזרה ויבנה את הבית 

המקדש בב"א. בארץ ישראל לא ילמדו קבלה רק בחוץ לארץ שכתוב סופו ארץ ישראל להתפשט בכל העולם כי 

 מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

עשות חרם על אמת לא פשוט היום ולא היה פשוט בזמן הבית המקדש.  באמת יש שני דעות שנקרא בזוהר ל

הקדוש מלכות וזעיר אנפין.  לא כל אחד מוכשר לדרוש אמת בחיים ורוב יהודים שמחים רק לשמור הלכה ואין להם 

דה לא נותנים השקפות אחרת דרישה ללמוד קבלה להגיע לאמת יחוד ה'.  תורה שבעל פה תורה של מלכות יהו
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מתורה שבעל פה במלכות יהודה.  יש נשמות מיוחדות בכל דור לא מספיק להם רק הלכה הם רוצים אמת.  

 בשבילם צריכים שני מדינות מלכות יהודה ומלכות ישראל בשומרון.

רבנים רשמו שהוא הרבי מחב"ד מלך המשיח הכתירו על ידי יחי אדוננו והוא נחשב לחי וקים.  בסוף החיים מאה 

היה בחזקת משיח. בדרך אמירת יחי אדוננו מאריכים החיים של משיח בדרך להגאולה.  עם ישראל נקרא שכינה 

בגלות.  משיח בן דוד הוא משיח של מלכות יהודה בגלות בדרך להגאולה משעבוד מלכויות ולגאולה שלמה של 

הוא אמר שכבר הגיע.  בכל דור יש נסיון באמונה מלאה הארץ דעה את ה'.  הרבי הבטיח הגאולה בדרך אפילו 

בהרבי מלך המשיח שרואים נסים ונפלאות הבורא לקיים עם ישראל עד היום ומחר.  הרבי הוא השליח של תורה 

שבעל פה ושליח של מלכות דוד והוא יוליכנו קוממיות לארצנו.  הרבי אין לו קשר רק לתורה שבעל פה אפילו שהוא 

ן חרם היום על לימוד קבלה אפילו הרבי מאד היה מחזק את עם ישראל בלימוד קבלה שבגלות מלומד בקבלה.  אי

עם ישראל צריכים גם האור של אבא לא רק האור של אמא מלכות תחתון.  אבל הדרך של יהדות נשארו בסוף 

שלום בין הדרך של מלכות תורה שבעל פה בארץ ישראל ועל ידי בנין בית המקדש.  אבל בגאולה שלמה יהיה 

 מלכות יהודה ומלכות ישראל לא כמו הזמן הבית המקדש שכתוב " שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו.

 אנכי  של עבודה זרה
 כתוב בישעיהו כ"ה:ט, ואמר ביום ההוא, הנה אלקינו זה, קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. 

ות ה' בעיני בשר.פעמיים כתוב "זה" קשר לרא  

 שמות לג"יא: ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו.   

כתוב שמות לג:כ, ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי. והסרתי את כפי וראיתי את אחרי ופני לא 

 יראו. 

אחרים על פני.כתוב בפרשת יתרו בעשרת הדברות" אנכי ה' אלקיך.  לא יהיה לך אלקים   

התורה מתחילה באות "ב" ללמוד שיש שני תכלית לבריאת העולמות כמו שאמר דוד המלך לבנו, "דע את אלקי 

אביך" ו"עבדיהו בלב שלם." עבודת ה' מתחילים באמונה פשוטה בה' והתורה.  התכלית לבני אדם להגיע לדעת 

ד גדולם." ובאופן "זה" ה' קוינו לו בנקודה של דעת את ה' כשאמר בירמיהו ל"א,  "כי כולם ידעו אותי למקטנם וע

 "זה."  

הר סיני קבלת התורה ה' גילה את עצמו לעם ישראל בשני דברות "אנכי" "ולא יהיה לך אלקים אחרים על פני."  

למה צריכים שניהם.  למה "אנכי" לא מספיק?  ולמה צריכים עשרת הדברות ולא מספיק שתים?  למה היה צריך 

נו לשבר את הלוחות ראשונות ולתת הלוחות שניות כולל תרי"ג מצות?משה רבי  

יש תכלית בנקודה של "אנכי" לדעת את ה' והאזהרה של "לא יהיה לך אלקים אחרים"  כדי להגיע לנקודה של "זה" 

 ה' קוינו לו.  ובאמת כל התורה בשביל "זה" לדעת את ה' למקטנם עד גדולם.  

ם אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו.  אבל כתוב לא תוכל לראות את פני.  בזה יש משה רבינו היה מדבר לה' פני

 סתירה.

שמדבר לבן אדם רואים את החיצוניות של הבן אדם וחלק של הפנימיות החיוך שלו אבל העצם של הבן אדם לא 

אדם רגיל אבל  רואים כל אחד לפי המדרגה שלו.  הצדיק ותלמיד חכם רואים יותר בפנים ופרצוף הבן אדם מבן

העצם של הבן אדם עדיין נסתר.  בדרך הזה ברא ה' את העולם. הוא נתן לכל אחד לשמור על הסודות שלו. גם כן 

 יש סוד ה' ליראיו.

בהר סיני ה' התגלה לעם ישראל בדרך של "אנכי" "ולא יהיה לך אלקים אחרים"  אבל זה לא היה מספיק לדעת את 

ה גם כן לא היה מספיק והוסיפו את הלוחות שניות וכל עשרים וארבעה ספרים ה' והוסיפו העשרת הדברות.  וז

 שבתורה.  הכל להגיע ל"זה" ה' קוינו לו לקטנם עד גדולם.

ראשון לדעת בדרישת ה' "הסירותי את פני וראיתי את אחרי ופני לא יראו."  לדעת את ה' יש עבודה עד התכלית 

נות ולעלות בקדושה קרוב יותר ורחוק יותר.  "זה"  ואפילו התכלית של "זה" אפשר להשת  
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אבל לא מספיק להגיד לדעת ה' לא חשוב בעבודת ה' מספיק רק אמונה פשוטה בלבד.  שכתוב בתורה "הנסתרות 

לה' אלקינו והנגלות לנו ולבננו."  זה היה רק שלב ראשון להגיע לדעת של "אנכי."  השלב ראשון היה למען קיים 

היה תכלית בפני עצמו בבריאת העולמות שכתוב בראשית באות "ב" בשביל ישראל את עם ישראל בגלות ש

שנקרא ראשית ובשביל התורה שנקרא ראשית.  הקיים של התכלית הזה של קיים עם ישראל היה בדרך תורה 

שבעל פה.  התכלית לדעת את ה' על ידי תורה שבכתב שהזוהר עשה תורה שבכתב תורה בפני עצמו תורה זעיר 

ן, תורה שבעל פה מלכות.  אנפי  

בקבלת התורה כתוב "אתה הראת לדעת" והלשון הלימוד של ספר הזוהר תא חזי. התורה הזה היה הלוחות 

ראשונות שנשבר בחטא העגל. הלוחות שניות נתנו לתכלית השני לקיים עם ישראל בגלות.  שמצרפים השני 

את אלקי אביך ועבדיהו בלב שלם."  עבודת ה' תכלית לדעת את ה' ולקיים את עם ישראל בגלות כתוב "דע 

התחילו בקבלת הלוחות שניות באמונה פשוטה.  כתוב בזוהר היה אלף שנים חרם על אור הגנוז להגיד חרם על 

התכלית השני בבריאת העולם לדעת את ה'.  שהגיע הספר הזוהר כבר אין עוד חרם אבל עדיין יש עוד תכלית 

שראל בגלות.  בבריאת העולם הקיים של עם י  

יש בקשת "עד מתי" לעם ישראל לצאת מגלות.  אפילו דוד המלך היה צועק "עד מתי" וגם שלמה המלך כל הספר 

של קהלת קשור ל"עד מתי."  הסוד הזה גם כן נגלה בספר הזוהר בפתח אליהו,  "הא אחרונה שכינה בגלות."  עם 

תורה שבעל פה עם ישראל נחשב לעולם "עבדים" לה'  ישראל קשור להא אחרונה של שם ה' שכינה בגלות.  בדרך

אדון עולם.  על ידי זה עם ישראל נקרא ישראל בגלות.  בגאולה לעם ישראל לצאת מגלות לעלות מהבחינה של 

"עבד" להבחינה של "בן" על ידי לדעת את ה'.  לדעת את ה' צריכים ללמוד פנימיות התורה.  אבל כל זמן שלומדים 

יש סכנה לצאת מהתכלית של שכינה בגלות שנקרא "הא" אחרונה של שם ה' של ארבעה פנימיות התורה 

 אותיות.  

ו"הא" אחרונה שכינה  39מחולק לשתיים בפתח אליהו, יוד קא ואו מספר "טל"  45שם ה' יוד קא ואו הא מספר 

כלית לבריאת בגלות.  הקדוש ב"ה ברא את העולם ונתן את התורה שמתחילים באות "ב" להגיד שיש שני ת

העולם לדעת את ה' לקטנם ולגדולם לכל בני אדם כי מלאה הארץ דעה את ה', ובשביל ישראל נקראת ראשית.  

 ישראל נקרא ראשית בדרך תורה שבעל פה.  הגאולה כי מלאה הארץ דעה את ה' בדרך תורה שבכתב.

רה שבכתב ובדרך הנביאים.  על תורה שבעל פה לא מחייב את עם ישראל לדעת את ה'. החיוב לדעת את ה' בתו

יד זה יש מחלוקת בין המקושרים לתורה שבעל פה העיקר והמקושרים לתורה שבכתב העיקר.  אחרי התגלות 

הזוהר אין עוד חרם על אור הגנוז.  הסודות הגאולה הם מפורשים כנכון בספר הזוהר כדי לדעת את ה' ולקיים את 

כנס בעבודה זרה של "אנכי."  לפני התגלות ספר הזוהר לא היה התכלית הראשון של בריאת העולמות בלי לנ

היוסדות של תורת הנסתר אפילו להתחיל לדרוש האמת שבתורה שבכתב.  העבודה של לדרוש את האמת של 

תורה שבכתב התחילו על ידי הרמ"ק בצפת שעשה פירוש על ספר הזוהר.  והאריז"ל הוסיפו קבלה קשור לתורה 

לה של הזוהר הקבלה של תורה שבכתב זעיר אנפין התגלות שני משיחין שבדעת.  שבעל פה מלכות להקב  

העבודה של תורה שבעל פה והעבודה של תורה שבכתב הם שני עבודות.  תורה שבעל פה למען קיים עם ישראל 

 בגלות "הא" אחרונה של שם ה'.  תורה שבכתב המפורש בדרך הזוהר למען לדעת את ה' על ידי שני משיחין. 

 בתורה שבעל פה מחכים למשיח כל יום לצאת משעבוד מלכויות. 

העיקר בעבודה של לדעת את ה' משיח בן יוסף כנגד המאמר ראשון "אנכי".  משיח בן דוד כנגד המאמר שני 

בעשרת הדברות "לא יהיה לך אלקים" ונקרא בערך משיח בן יוסף "אפרים בכורי הוא" בספר ירמיהו.  משיח בן 

קבה קשור למלכות יהודה "נקבה תסובבת גבר."  על ידי קבלת השני משיחין מקיימים את הנבואה של דוד בלשון נ

 ירמיהו, "דעו את ה'."  אבל עדיין לדעת האמת " ופני לא יראו."  

הזוהר מפרש את הייחוד של זעיר אנפין ומלכות קשור לשני דברות "אנכי" "ולא יהיה לך אלקים אחרים" גם 

לכות מלכות עליון ומלכות תחתון יחוד עליון ויחוד תחתון, שמע ישראל ברוך שם כבוד, ה' ושמו.  נקראים בינה ומ

במלכות תורה שבעל פה אין יחוד ה' שיש רק דעה אחד בלבד עבודת בירורים למען קיים עם ישראל בגלות "הא" 

ת הראשונות שנקרא "טל" אחרונה של שם ה' יוד הא ואו קא. עם ישראל שליחים של הא אחרונה נפרדת מאותיו

 קשור לתחיית המתים. בתורה שבעל פה אין תחיית המתים עד אחרי ביאת משיח בן דוד בקץ הימים. 
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"ופני לא יראו" האור של ה' בעולם אצילות שם ה' שלם יוד קא וקו קא.  בעולמות תחתונים בריאה, יצירה, ועשיה 

ירת הכלים כמבואר בספרי אריז"ל באריכות.  כדי להגיד יש ניצוצות של שם ה' בעולם אצילות שנפלו למטה בשב

"זה" כנכון צריכים לדעת גם כן ספרי אריז"ל וגם כן ספרי חסידות. לקטנם "זה" במוחין קטנות.  בגדולם במוחין 

 גדלות אבל שלום שלום לרחוק ולקרוב "פני לא יראו."  

שתנה.  אבל עבודת ה' יהיה לעתיד גם בפנימיות מחכים למשיח כל יום שיבוא התורה לא ישתנה.  עבודת ה' לא י

עבדו ה' בשמחה לא כמו קודם התגלות הזוהר.  התגלות משיח בן יוסף באותיות יוד קא ואו קשור לתחיית המתים.  

יש שני תורות תורה  תורה חדשה מאתי תצאהא אחרונה קשור למשיח בן דוד לעם ישראל שכינה בגלות.  ב

פה כמו אותיות יוד קא ואו הם נפרדות משכינה בגלות הא אחרונה.  שבכתב נפרדת מתורה שבעל   

אנכי" לבד העבודה זרה של משיח.  "אנכי ולא יהיה אלקים" השני משיחין שבדעת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  

 אנכי בלוחות שניות וכל התורה "הא" אחרונה של שם ה' שכינה בגלות. 

 הייחוס העיקר, אלוקות העיקר
תורה פסקה זהומתן של נשמות ישראל.  לכולם היו תחיית המתים התחדשות.  היה תיקון לחטא עץ קבלת ה

הדעת. החיים חזרו לחיים של גן עדן לכמה רגעים עד חטא העגל.  בחטא העגל החזירה הזהומתן אבל בדרך 

אבל לא תיקון   הלוחות שניות חזרו את הקדושה להגיד על עם ישראל "אתם קרואים אדם ולא האומות העולם."

 שלם יציאת מצרים כמו שהיה לפני חטא העגל.  גם זו לטובה.

ה' הבטיח לאברהם יצחק ויעקב לתת להם ארץ ישראל להיות ממלכת כוהנים וגוי גדול. הדרך חדשה של קדושה 

ם בדרך הלוחות שניות לשמור על הייחוס של בני אברהם יצחק ויעקב בני הברית.  כדי לשמור על הייחוס שלה

 צריכים לעשות תרי"ג מצות כל תורה שבעל פה לשמור על המלכות של בני ישראל בעולם הזה. 

הקמת מלכות יהודה בארץ ישראל והבית המקדש בירושלים כדי לשמור על הייחוס של בני יעקב.  קבלת גרים היה 

'.  הייחוס של המלך לדוד רק לפי הלכה להכניס אותם בקהל ה'.  ממזרים שנולדו באיסורי ביאה לא נכשבו בקהל ה

המלך.  כהנים מיוחסים לאהרן הכהן ואסור להתחתן בגרושה, וזונה. הילדים שלהם שנולדו מאיסורי ביאה אבדו 

את הייחוס של כהנים.  כהן יש ייחוס מיוחדת, לוי יש ייחוס מיוחדת, המלך מיוחס לשבט יהודה ודוד המלך, וכל 

עיקר ביהדות לשמור על הייחוס הלכות מי יהודי.  עם ישראל הם ישראל מיוחסים לאברהם יצחק ויעקב.  ה

 משפחה מיוחסים לארבעה אמהות שרה רבקה רחל ולאה השתיים עשרי שבטים שבישראל.  

גוים יכולים להתגייר והילדים של גרים יכולים לנכנס בקהל ה'.  בין הגרים יש ממזרים ממלכות ישראל בשומרון 

ם סנחריב אי אפשר לדעת הייחוסים של הגוים.  אין לגוים ייחוס הם נחשבים בני שפזרו ואבדו אחרי שכבש אות

אדם ולא יהודים.  יהודים יש ייחוס וגוים אין להם ייחוס מיוחדת כמו יהודים ותורה מיוחדת השומרת הייחוס שומרת 

 הברית של עם ישראל.  

בתורה הייחוס של בני ישראל יותר חשוב מהייחוס כללי של כל בני אדם לאדם הראשון וחוה.  כל בני אדם לפי 

התורה יש ייחוס לאדם וחוה בגן עדן.  התורה לא מחייבת כל בני אדם להתגייר להפוך כתוב לא מקבלים גרים 

 לימות המשיח. 

ם היו מחויבים לשמור החוקים ומשפטים שבתורה של היהודים שחיו בזמן הבית המקדש לא היתה להם בחירה וה

מלכות יהודה.  היום הלכה לא השתנה אבל אין שמירה של הממשלה התורה על עם ישראל.  אין שמירה היום 

לאסור בדיני מלכויות על הייחוס ויהודים מתבוללים ומתחתנים לגוים ויוצאים מקהל ה'.  הרבנים עובדים לשמור על 

ך חופה וקידושין.  הייחוס בגלות בדר  

נשאר בעם ישראל יהודים מיוחסים ואפילו יש היום כהנים ולויים אבל אין להם חזקה לעבוד בבית המקדש עד 

 ביאת משיח.  יהדות שומרת על הייחוס של יהודים היום ומחכים לחזור את המלכות ליושנה ולבנות הבית המקדש.

דם הראשון בגן עדן בלי קשר לייחוס של יהודים.  הקשר הזה יש בעולם רוחניות קשורים להתקשרות לבני אדם לא

בדרך משיח בן יוסף.  בדת של משיח בן יוסף אין ייחוס מיוחדת אין ממזרים ואין יהודים.  בהזוהר כתוב ירבעם בן 

של נבט היה משיח בן יוסף והיתר חתונות בין יהודים וגוים ולא חייב חופה וקידושין.  מלכות ישראל יצאו מברית 
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מלכות יהודה ולא חזרו התפזרו ונאבדו את העשרת השבטים.  מלכות יהודה נשארו אחרי החורבן בית המקדש 

 והרבנים של מלכות יהודה בגלות שמרו על הייחוס של בני יעקב עד היום.

ים אי אפשר לשמור על הייחוס כמו בזמן הבית המקדש ובכל דורות יש טעות שממזרים נכנסים בקהל ה'.  יש יהוד

מתחתנים לגוים.  יש משפחות שבורות ילדים יוצאים מהדרך. משתדלים לחנך הילדים בדרך ישראל סבא אבל לא 

 כל זמן מצליחים.  הלכה לא השתנה העיקר ביהדות הייחוס.

ביהדות אסור לקבל שיש דרך רוחניות של משיח בן יוסף שלא חשוב ייחוס.  יהדות נחשב הדת יחידי בהלכה.  

דת יחידי במלכות יהודה בהלכה והלכה לא השתנה.  מחכים כל יום למשיח בן דוד ומשיח בן יוסף יהדות היה ה

ירבעם בן נבט נחשב חוטא והחטיא את הרבים. הוא גרם שעם ישראל פגם בייחוס נאבדו העשרת השבטים.  

לו אותם שהיו להם אחרי מלכות ישראל כבשו על ידי סנחריב הם בקשו לחזור למלכות יהודה ומלכות יהודה לא קב

 פגם בייחוס.  מקבלים היום גרים ולא ממזרים בקהל ה'. 

העם יהודי נצחי העם של מלכות תורה שבעל פה.  כל בני אדם הם קשורים למשיח בן יוסף ולאדם וחוה בגן עדן 

דת וחייבים בשבע מצות בני נוח בלבד ולא בתרי"ג.  אין להם דת רק אמונה בתורה שבכתב.  יש לעם ישראל 

 "משפטים בל ידעום." 

 

 גאולה או גאולה, גאולה לגאולה
יש שני גאולות כמבואר בספר הזוהר.  יש גאולה פרטי כי מלאה הארץ דעה את ה' ויש גאולה של עם ישראל.  

בהלכה החשיבות של העם לצאת משעבוד מלכויות.  הדרך לצאת משעבוד מלכויות קודם יש לקבל עול מלכות 

ול המצות ולעשות תשובה. תשובה יש גם כן שני עבודות העבודה של תשובה פרטי והעבודה שמים עול התורה וע

לעזור לאחרים ולעורר אחרים לעשות תשובה.  כתוב קשט עצמך קודם לקשט אחרים אבל יש גם כן אפשרות 

שה.  כתוב לעשות שניהם ביחד. גאולה תלוי בלימוד התורה בעיקר לימוד הלכה וגמרא גדול תורה המביא לידי מע

 אם ישראל יעשו תשובה מיד נגאלין.  כתוב אם ישראל ישמור שני שבתות מיד נגאלין. 

הרבי מחב"ד מלך המשיח ראש בני ישראל בהתעוררות לגאולה לצאת משעבוד מלכויות.  הרבי עבד בהתעוררות 

שה פעמים כל יום עם ישראל בתשובה דווקא לחשוב על גאולה ומשיח אפילו לצועק "עד מתי".  יש בקשות של

בתפלה שמונה עשרי "את צמח דוד עבדך מהרה" "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים" גואל ישראל" מקבץ נדחי 

 עמו ישראל" "בונה ירושלים".  יש מצוה לחכות כל יום למשיח להאמין בביאת משיח.

ח לצאת משעבוד במלכויות.  הוא הרבי אמר ללמוד הלכות רמב"ם כל יום כדי לזרז ביאתו גם כן קשור לביאת משי

גם אמר ללמוד תורת חסידות בקשר לגאולה ומשיח כולל לימוד פנימיות התורה בעיקר חסידות.  בדרך הזה יבוא 

הגאולה במהרה בימינו אמן. בהלכה קודם יש הגאולה לצאת משעבוד מלכויות ואח"כ הגאולה של כי מלאה הארץ 

 דעה את ה'.

אולה פרטי לא רק גאולה כללי.  גאולה פרטי פחות חשוב ביהדות אבל היום אחרי הרבי גם כן היה מדבר על ג

התגלות ספר הזוהר יש גם כן חשיבות לגאולה פרטי.  גאולה פרטי זה לא רק בענינים גשמיים בני חי מזוני רווחי 

עם ישראל לצאת גם כן בענינים רוחניים לדעת את ה' ולהוסיף בעבודת ה'.  יש גאולה פרטי בענינים של גאולת 

מכל הגבלות בעבודת ה' ללמוד ללמד לשמור לעשות ולתת יותר צדקה מעשר עד חמש אפילו יותר ובענינים של 

 הידור מצוה.  הכל קשור להביא את הגאולה ולזרז את הגאולה.

הגאולה על ידי לדעת את ה' רק על ידי לימוד חסידות והתקשרות לצדיקים.  חסידות מיוסד על ספר הזוהר 

מדברים על גאולה פרטי קשור לדעת את ה' אפילו באמצע הגלות כפל ומכפול.  אין עני אלא בדעת אין עשיר אלא 

בדעת.  העיקר שמחה לדעת את ה' למצוא קשר פנימי לה' יתברך כמו בן לאבא אהבה שבדעת.  בצד שני נשאר 

דושים לאלוקיכם"  גאולה אחד לעלות את הקשר לה' בדרך עבד קבלת עול מלכות שמים שייך לכל יהודי "והייתם ק

 מעבד לבן וגאולה שני להתחזק בתורה ומצות.  

הרבי מלך המשיח מעורר שני גאולות לא כמו כל צדיק בעם ישראל. הוא עובד בשני גאולות, גאולה לצאת משעבוד 

מלכויות הגאולה במלכויות והגאולה כי מלאה הארץ דעה את ה'.  רוב יהודים דתיים שייכים רק לגאולה משעבוד 
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לפי הלכה.  היום יש יהודים קשור ראשון לגאולה של מלאה הארץ דעה את ה' בעיקר בעלי תשובה שחזרו להדרך 

של התורה מבחוץ חיים בין האומות העולם.  להם מקבלים שני משיחין כולל הרבי מחב"ד חי וקים. אלו שמגדלים 

ות בלבד.  הרבי מתעסק ביפוצו מעינותיך חוצה בדרך התורה קשורים למשיח בהלכה לצאת משעבוד מלכוי

ותוצאות של עבודה שלו להביא המשיח יש לו קשר גם למשיח בן דוד וגם למשיח בן יוסף.  משיח בן יוסף הפירוש 

המשיח של כי מלאה הארץ דעה את ה' ובזוהר כתוב שני משיחין, שניהם נשרשים בנשמה של יוסף.  חסידי חב"ד 

יח חי וקים משיח כחלק של המשיח של כי מלאה הארץ דעה את ה' שנקרא בזוהר ה"א מקבלים הרבי מלך המש

אחרונה של שם ה' שכינה בגלות. גם כן הם מקבלים הרבי בחזקת מלך המשיח כהלכה משיח של בירורים. השני 

פן אתה משיחין של כי מלאה הארץ דעה את ה' היחוד של דעת כולל זכר ונקבה, עתיק ופנימיות עתיק. באיזה או

מקבל את הרבי מלך המשיח בחזקת משיח וחי קים כמו דוד המלך הוא מלך המשיח למען עם ישראל בגשמיות 

 וברוחניות.

אהבה שבתורה –אהבה שבדעת   
אהבה שבדעת ואהבה שבתורה הם שני דרכים רוחניים. בהלכה יש איסור על הדרך של אהבה שבדעת אולי הדרך 

.  הדרך של אהבה שבדעת היום קשור להדרך מתי חסידים הולכים לטיש של אהבה שבדעת נחשב ביטול תורה

שלחן של הצדיק הרבי של הדרך של אהבה שבדעת.  הרבי של אהבה שבדעת פעמים לא מדברים דברי תורה 

בשלחן רק מילה קצרה אבל התורה שלו לא העיקר אלא אהבה שבדעת שמקבלים ממנו.  מרגישים אצלו הריח של 

מלבדו שהוא נמצא בדבקות בה' יתברך בדרך של אהבה שבדעת. הדרך של אהבה שבדעת גם כן  גן עדן אין עוד

נקרא הדרך של מנוחה הדרך של שבת. הרבי של אהבה שבדעת הוא גם כן תלמיד חכם אבל אין לו מילים להגיד 

  מאהבה התוקפת לו אין עוד מלבדו. כתוב תלמידי חכמים אין להם מנוחה הדרך של אהבה שבתורה.

בדרך כלל הרבי של אהבה שבדעת הוא גם כן תלמיד חכם והוא גם כן מלומד בספר הזוהר שבספר הזוהר יש 

השני דרכים בעבודת ה' מלכות וזעיר אנפין.  האור של אהבה שבדעת האור של עתיק אור למעלה מטבע מתוך 

של הדרך של אהבה  הטבע אור של שמיני בשלחן של שבת האור של שביעי למעלה מזמן בתוך זמן.  חלק

שבדעת הרבי נותן שיריים מהאוכל שלו להחסידים בשלחן שבת שלו.  חסידי חב"ד קוראים הדרך של אהבה 

שבדעת הדרך של חסידי חג"ת חסידים של לב.  חב"ד הדרך של מוחין חכמה בינה ודעת הדרך של אהבה 

לשמוע דברי תורה מהרבי גם נותנים  שבתורה.  אהבה שבתורה הדרך של יהדות אבל חסידות חב"ד אפילו העיקר

כבוד להדרך של אהבה שבדעת וגם נותנים כבוד לצדיקים של חג"ת. היום האדמו"ר מסקלען קיבל הדרך של 

אהבה שבדעת מהאבא שלו הרבי אליעזר זוסיא ע"ה. יש עוד צדיקים בדרך של אהבה שבדעת כמו הרבי מטאש 

צת וניגונים הרבה. מתנגדים להדרך של אהבה שבדעת אפילו יש מקנדה. הם עושים טישים ארוכים ודברי תורה ק

 אומרים שהקשר לאדמו"ר בדרך הזה יש אבק עבודה זרה וביטול תורה.  

הרבי מחב"ד עשה טיש שנקרא פאברענגין התוודעות כמה שעות בשבת רוב הזמן הוא היה אומר דברי תורה 

התנגנו ניגוני חסידות.  הוא לא היה נותן שיריים כמו מאמרי חסידות ושיחות על כל התורה. בהפסקות החסידים 

חסידי חג"ת.  בין האדמור"ים יש אדמור"ים יותר בדרך של חב"ד ויותר בדרך של חג"ת.  עוד הבדל בין הדרכים 

אהבה התורה ואהבה שבדעת בעבודה של אהבה שבדעת הרבי נמצא בדבקות בעיניים עצומות רוב הזמן באמצע 

ים מופרש מהעולם הגשמי.הניגונים של החסיד  

הדרך של יהדות הדרך של אהבה שתורה הדרך ארוכה.  בתורה יש כ"ד ספרים כולל ששים מסכתות של תלמוד, 

מדרשים, ספרי מוסר וחסידות.  יש מדרגות באהבה שבתורה היום יש להגיע לפרד"ס להיות מלומד בכל החלקים 

למדן רק בשם אהבה שבתורה ואהבת ה'.  כדי להגיע שבתורה.  הכוונה באהבה שבדעת לא למען להיות רב ו

ללימוד התורה לשמה גם צריכים אהבה שבדעת תורה לשמה.  זה החידוש בספר הזוהר לא מספיק רק לדעת כל 

 תורה שבעל פה גם כן צריכים לדעת כל תורה שבכתב.  תורה שבכתב באור הזוהר התורה של אהבה שבדעת. 

רך של אהבה שבדעת שהדרך מקורי של יהדות הדרך של אהבה שבתורה ולא עדיין יש התנגדות לחסידות והד

חשוב לדעת את ה' מספיק אמונה פשוטה.  לדעת את ה' הדרך של אהבה שבדעת "אתה הראת לדעת" הדרך 

חדשה של הזוהר תא חזי ולא רק תא שמע.  בזמן הבית המקדש לא נתנו לפתוח הדרך של אהבה שבדעת אפילו 

דעת נשרש בתורה בהר סיני.  רבי נחמן מברסלב אמר הדרך של אהבה שבדעת צריכים הדרך של אהבה שב

עשירות וישוב הדעת.  שלמה המלך היה אהבה שבתורה ואהבה שבדעת והוא גם כן היה עשירות. הדרך של 
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אהבה שבדעת הדרך של בני מלכים שכתוב "כל ישראל הם בני מלכים."  יש לכל אחד בישראל אפשרות להגיע 

בה שבדעת "אתה הראת לדעת." לאה  

הקליפות לקחו הדרך של אהבה שבדעת הדרך קצרה. הדרך של אהבה שבתורה רק יהודים ומשפטים בל ידעום. 

הדרך של אהבה שבדעת נכנסו ביהדות לתת קשר לה' לכל יהודים מגדולם וקטנם. אין גאולה באהבה שבתורה 

גיע לתת גאולה להם צריכים גאולה על ידי השני משיחין אלא משעבוד מלכויות בלבד.  הדרך של אהבה שבדעת ה

 של אהבה בדעת.

 

 חב"ד וברסלב ומשה רבינו
חסידי ברסלב חושבים על רבי נחמן שהוא הנשמה של משה רבינו.  משה רבינו היה משיח בן יוסף בזמן יציאת 

מצרים.  ביציאת מצרים וקריעת ים סוף כתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו."  משה רבינו היה נחשב אמצעי בין ה' 

ישראל.  ביטלו את הכתר המקום מיוחד  ועם ישראל.  אחרי חטא העגל התורה והמלכות היו אמצעיים בין ה' ועם

 למשה רבינו ברמה של שמיני למעלה מטבע גם נקרא אספקלריא המאירה.  

הקשר לה' של האספקלריא המאירה גם כן נקרא יציאת מצרים ויאמינו בה' ובמשה עבדו. עד חטא העגל הקשר 

בין עם ישראל וה' היה על ידי משה רבינו שעוד לא קבלנו את התורה.  אחרי שקבלנו את התורה ואחרי שבירת 

אל משה לאמר."  הקשר על ידי הלוחות ראשונות הקשר בין ה' לעם ישראל היה על ידי תורת משה "וידבר ה' 

אהבת התורה הקשר מלכות תורה שבעל פה לא הקשר לה' על ידי הצדיק האמת באספקלריא המאירה אהבה 

שבדעת אתה הראת לדעת.  יש התקשרות לה' על ידי צדיקים ויש התקשרות לה' על ידי הדבר מלכות של הצדיק 

ת מצרים "אתה הראת לדעת."  בהתקשרות לה' בדרך האמת.  על ידי התקשרות להצדיק האמת יש אור של יציא

מלכות תורה שבעל פה הגאולה קשור למלכות והתורה קשור למלכות ולא לאיש הצדיק של איספקלריא המאירה 

 הכתר למלכות עליון בחינת דעת עליון.  

שרות מלכות תורה שבעל פה התורה להקמת מלכות תחתון.  התקשרות למשה רבינו אספקלריא המאירה התק

למלכות עליון.  דור הדעה דור המדבר היו מקושרים למלכות עליון.  עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל היו מקשור 

למלכות תחתון בדרך התורה.  הצדיק של מלכות תחתון נקרא צדיק יסוד עולם. הצדיק והתורה הם אחד במלכות 

.  הקשר למלכות תחתון על ידי הצדיק שהוא תחתון.  הקשר למלכות עליון על ידי הצדיק בבחינת משיח בן יוסף

 בחינת משיח בן דוד.  משה רבינו היה ביציאת מצרים הבחינה של משיח בן יוסף עד אחרי חטא העגל.  

חסידי ברסלב וחלק מעם ישראל רוצים להחזיר הכתר של משיח בן יוסף.  הם רוצים יציאת מצרים.  בתורה שבעל 

ם שכל התכלית של עבודת ה' למען מלכות יהודה.  משיח בן דוד הוא הצדיק פה במלכות תחתון אין יציאת מצרי

יסוד עולם המלכות תחתון קשור להתורה של מלכות תחתון.  הרבי מחב"ד הוא המשיח של מלכות תחתון.  אחרי 

.  ג תמוז עדיין מחכים שהוא יחזור בדרך של תחיית המתים וגילגול להשלים כל הפעולות שלו להביא את הגאולה

הרבי יש גם כן קשר למלכות עליון ויציאת מצרים של כי מלאה הארץ דעה את ה' על ידי חסידיו שמאמינים שהוא 

חי וקים ולא מת.  במלכות עליון אין מיתה.  לפי הזוהר במלכות עליון יש שני משיחין שינהם הם בחינת חיים 

 נצחיים.

ן.  המשיח של מלכות תחתון חייב גם כן לדעת את התכלית של חסידות חב"ד להביא את משיח של מלכות תחתו

התכלית של מלכות עליון אבל הוא לעולם נפרדת ממלכות עליון.  מלכות עליון ומלכות תחתון עושים שם ה' יוד קא 

ואו קא.  מלכות עליון החלק של שלשה אותיות ראשונות שנקרא "טל" בפתח אליהו של תיקוני זוהר.  המקום של 

אחרונה של מלכות תחתון נפרדת ממלכות עליון.  משיח בן דוד הוא עבד ה' ביטול להתורה לדבר  משיח בן דוד הא

מלכות של משה רבינו הגואל ראשון. השליחות של משה רבינו להביא את התורה ממלכות עליון למכלות תחתון.  

 קבלת התורה בדרך של נעשה ונשמע.  

ת צדיק תחתון וצדיק עליון.  רבי נחמן שהוא נפטר לא יכול חסידות ברסלב קשורים להצדיק האמת בשני בחינו

להיות צדיק תחתון. הוא היה הצדיק האמת תחתון אבל הוא נפטר.  התקשרות לרבי נחמן גם כן בדרך שהוא 

הצדיק עליון כתר לעם ישראל כמו משה רבינו.  אצל חב"ד לא מקבלים כתר חדש אחרי משה רבינו.  חב"ד חסידות 

הצדיק האמת והתקשרות להצדיק האמת כמו ברסלב.  הכתר האספקלריא המאירה והדבר מלכות  לא מדברים על
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של הצדיק שהוא הבחינה של כתר הדרך חסידות.  הבעל שם טוב עשה תנועה חדשה ביהדות להביא משיח 

.  משא"כ מהשני בחינות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף אבל לבעל שם טוב אין חסידים.  הוא הרבי של כל החסידים

רבי נחמן אפילו אחרי הסתלקותו יש חסידים והם מחכים שהוא הבעטלער שביעי יחזור לגאול את עם ישראל.  כדי 

שהוא יעשה את הפעולה של כתר וגואל צריכים לחדש יהדות חדשה.  הבעל שם טוב היה מחדש יהדות חדשה.  

א נפרדת שהוא בא אחרי רבי שמעון בר חסידות ברסלב זה גם כן חלק של יהדות חדשה של הבעל שם טוב ול

יוחאי, רבינו אריז"ל, ובעל שם טוב.  חסידות חב"ד רק עושים הכתר למלכות תחתונה משיח בן דוד ולא משיח בן 

 יוסף שהוא האור עליון ולא האור תחתון והוא היה משה רבינו ואסור להחליף.

הדות מחסידות.  גם כן אריז"ל הוסיף ביהדות השיטה של חב"ד שלא לעשות יהדות חדשה רק להוסיף מנהגים לי

מנהגים של קבלה וגם כוונות המצות בלי לשנות הדרך של יהדות לקבלת עול מלכות באמונה פשוטה.  בספר 

הזוהר יש דרך חדשה בקבלה של קבלת שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ימין ושמאל.  בצד שמאל יש יובל 

ש עבודת ה' באמונה פשוטה.  הרביים בחב"ד לומדו ספר הזוהר אבל הדרך יותר כמו ויציאת מצרים ובצד ימין י

אריז"ל שאין בו הכתר של משיח בן יוסף.  אצל חב"ד הרבי מקודם הוא משיח בן יוסף אבל אין כתר של משיח בן 

משיח  יוסף משה רבינו והרבי אמר שלא לעשות כתר אחרת ליהדות רק משה רבינו.  התכלית שלהם להתגלות

להוסיף על כתר עליון משה רבינו הגואל ראשון הגואל אחרון משיח בן דוד הכתר למלכות תחתון. בחב"ד מקבלים 

 לא קם נביא בישראל כמשה אין כבן עמרם. אפילו משיח בן דוד הרבי לא בא להחליף משה רבינו.  

בר יוחאי, אריז"ל, בעל שם טוב, חסידות ברסלב מקושרים לצדיקים שהם הנשמה של משה רבינו כמו רבי שמעון 

ורבי נחמן שהם נשמה אחד.  בחב"ד משה רבינו הוא הגואל ואין אחרת.  הצדיקים הם דומים למשה אבל לא משה 

רבינו.  ברסלב פעמים אומרים על צדיקים מסוימים שהם נשמת משה רבינו או אפילו גדולה ממשה רבינו.  הם 

ים להחזיר הכתר לעם ישראל אבדו בחטא העגל.  אבל כדי לעשות את זה אומרים רבינו הוא משה רבינו.  הם רוצ

צריכים לעקר את היסודות של יהדות. ביהדות אין כתר עליון רק כתר תחתון הצדיק יסוד עולם ומשיח בן דוד הכתר 

 תחתון.  

חמד שלקח על ידי העבודה של חסידי ברסלב להכתיר מלך עליון שאבדו עם ישראל הם כנגד ישוע הנוצרי ומו

הכתר עליון לעשות דת חדשה בעולם.  הם הולכים בשיטה של נביא עובדיה ולא בדרך של שאר נביאים כמו 

ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וכו'.  חב"ד לא מעוניינים בכתר חדש כלל והולכים בדרך תורה שבעל פה יהדות בלי כתר.  

נוצרי ח"ו.  בחב"ד מספיק משיח אחד משיח בן ברסלב מבקשים כתר חדש ואומרים שהוא רבי נחמן ולא ישוע ה

דוד ולא צריך עוד משיח.  ברסלב מקושרים להצדיק שהוא משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הצדיק יסוד עולם.  בזוהר 

 כתוב משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הם שני משיחין נפרדים.  

הר שהם שני משיחין נפרדות אחד לעולם שיטת אריז"ל יש משיח בן דוד והוא כולל משיח בן יוסף.  שיטת הזו

העליון ואחד לעולם התחתון.  יהדות לא יכולים לקבל משיח מצד אחרת מיהדות שלפי הלכה הצד השני נקרא 

סטרא אחרא. אין גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד העבודה היום כי מלאה הארץ דעה את ה' העבודה לעתיד.  

נפש לא טוב.  קשה להיות יהודי. שלמה המלך אמר במשלי,  גם בלא דעת  

פטור ממצות –יציאת מצרים   
עם ישראל קבלו את התורה נעשה ונשמע.  כולם התחייבו את עצמם להיות חלק של עם ישראל ולא נפרדת מהם.  

כולם שווים בקבלת עול בחוקים של המלכות תורה שבעל פה מלכות יהודה.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל 

בראשם.  הם כבשו את ארץ ישראל והקימו את מלכות יהודה בירושלים ושלמה המלך ודוד המלך בנו יהושוע בן נון 

את הבית המקדש.  בהתורה של מלכות יהודה כל עם ישראל היו חייבים לשמור שבת גם המלך וגם הכוהנים

 משפט אחד ותורה אחד לכולם. 

ת תורת משה.  פנחס בן אלעזר הכהן עשה אפילו במדבר לפני הקמת המלכות בישראל התחילו העם ללמוד א

קנאת ה' והרג את זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני. קורח ועדתו היה חולק על משה רבינו וקבלו עונש מן 

השמים.  צלפחד היה צדיק גדול של דור המדבר דור דעה.  הוא ידע שהוא היה פטור ממצות אפילו מצות שבת 

היה פטור כנראה אבל הוא רצה להראות שהוא היה בעל בחירה לעשות והיה מקושש עצים בשבת. הוא לא 

 המצות או לא לעשות.  הוא מסר נפשו למען יציאת מצרים.  
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צלפחד הלשון צל פחד.  העולם לפי הזוהר מחולק שעולם עליון ועולם תחתון.  עולם תחתון נקרא העולם של 

תחתון מלכות תורה שבעל פה.  העיקר במלכות  החטא עץ הדעת עולם של דין.  התורה של עם ישראל בעולם

תורה שבעל פה יראת שמים ויראת עונש.  צלפחד ישב בצל של עולם עליון שאין פחד כמו עולם תחתון רק יש 

אהבת ה' חיים בתחת הצל של העץ החיים.  באמת הוא היה חי בעולם אחרת במחשבה שלא היה פחד מחילול 

ד אלא הלכה כרבים.  ורגמו את צלפחד להראות לדורות הבאים שעם ישראל שבת.  אבל הדין למטה לא לפי היחי

 נכנסים בארץ ישראל שאין רשות לחלל שבת אפילו לצדיקים גמורים.  

בתורת אמת כל עם ישראל חייבים בשמירת שבת וכל המצות.  אבל בתורת אמת יש נשמות גבוהים שכבר יצאו 

שאין בו מיתה כמו שהיו חיים אדם וחוה לפני החטא.  על זה כתוב  מהפחד של עולם הזה עולם הדין וחיים בעולם

בזוהר על הפסוק בפרשת משפטים, כי נקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעת יצא לחופשי חנם. יש נשמות 

המגעים ליציאת מצרים בעולם הזה כמו עם ישראל קבלו יציאת מצרים בהר סיני לפני חטא העגל.  אין להם הפחד 

ם הזה אין להם יראת עונש רק אהבת ה' והם חיים על היחוד בין ה' והשכינה והם נקראים בלשון הזוהר בני של עול

השכינה.  הם עדיין קשורים לעם ישראל ושומרים את המצות מאהבת הבורא ואהבת ישראל אבל הם כבר פטור 

 ממצות בעולם עליון.  

הלכה בעולם תחתון אפילו שהם יודעים שיש שני תורות  בזה יש מחלוקת בין הצדיקים.  יש צדיקים פוסקים לפי

שהם למדו את ספר הזוהר.  לומדים בתורה החטא שעשה ירבעם שהחטאי את הרבים וגרם לאבדת העשר 

שבטים.  בתורה של מלכות יהודה אין מקום לצדיק כמו צלפחד לחלל את השבת וללמוד תורה שלא כהלכה.  משה 

את מצרים כתר לעם ישראל עד חטא העגל.  בלוחות שניות הסירו את הכתר ואפילו רבינו היה משיח בן יוסף ביצי

משה רבינו שהוא נכנס בארץ ישראל והדור המדבר הדור דעה חייבים לקבל את עולם מלכות כמו כל יהודים.  אבל 

ה כל כמו צלפחד יש צדיקים שהם מוסרים נפשם לגלות שיש יציאת מצרים היום ובחירה חופשית אפילו בהלכ

 ישראל עבדים לה' אדון עולם.

יש צדיקים היום המגעים ליציאת מצרים ובאמת הם יצאו מהעול מלכות שמים ועול מצות.  אבל הם לא יצאו 

מאהבת ישראל והם מנהיגים את עם ישראל בדרך התורה בדרך שזוהר כמו שהם לא אחרת מכל ישראל שכבר 

ת ה' וקבלת השני משיחין.  עדיין מחכים להגאולה לצאת נמצאים בגלות הדעת.  יש גאולה על ידי לדעת א

 משעיבוד מלכויות.

 השני צדדים של הרבי מחב"ד
עם ישראל קבלו את התורה ומשה רבינו היה צריכים להיות הכתר למלכות ישראל לעולם ועד בלוחות ראשונות.  

הלכה אחרי שהמלך נפטר עושים יש הבדל בין מלכות שיש כתר ולמלכות נצחי בלי כתר שהמלכות מחליפים כמו ב

 עוד מלך במקומו. בלוחות שניות המלך הוא לא נצחי ובלוחות ראשונות המלך הוא נצחי. 

משה רבינו ירד מהר סיני הלוחות ראשונות בידו.  הוא ראה את העגל הזהב שעשה אהרן אחיו ושבר את הלוחות 

הם גוי קדוש ממלכת כוהנים עם נצחי.  במלכות  ראשונות.  ה' כבר הבטיח לאבותנו אברהם יצחק ויעקב לעשות ל

נצחי מיוחס לאבות אין כתר נצחי.  במלכות של כתר נצחי הנביא האמת משה רבינו לא יהיה מלכות נצחי נפרדת 

 מכל העולם מיוחס להאבות כמו שהבטיח ה' להם ולבניהם.

הלוחות ומשה רבינו קיבל אותם ה' נתן למשה רבינו הלוחות ראשונות האותיות נכתב באצבע אלקים חרות על 

והתחיל ללכת למטה לתת הלוחות לעם ישראל שקבלו את התורה בהר סיני. בדרך הלוחות הזאת שיש כתר שהוא 

משה רבינו משיח בן יוסף לא יכול להיות עם נצחי כמו שיש היום.  משה רבינו עלה על ההר אחרי שבירת הלוחות.  

ול" שהוא יהיה הכתר למלכות של ה'.  משה רבינו בענווה ביקש מה' לתת ה' אמר למשה רבינו "ואעשה לך גוי גד

תורה לעם ישראל בלי כתר.  הוא אמר לה' מחינו נא, הבטחת לתת ארץ ישראל לאבות אברהם יצחק ויעקב.  ה' 

התגלה הי"ג מידות הרחמים למשה רבינו והיסכם לבקשתו ונתן את הלוחות שניות מלכות בלי כתר מלכות לעם 

י נפרדת מכל האומות העולם.  נצח  

בלוחות השניות אין כתר ואין משיח בן יוסף.  יש מלך ומלכות מיוסד על תורה שבעל פה  מלכות של התורה.  

במלכות של התורה יש מלך.  המלך הוא בן אדם ואחרי שהוא נפטר עושים במקומו מלך מבניו שכתוב "לדוד וזרעו 

תר נצחי אבל המלכות של ישראל נקרא מלכות נצחי כל זמן שהם מקיימים עד עולם." המלכות של דוד המלך אין כ

 את התורה למלכות נצחי תורת משה.
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אחרי החורבן בית המקדש הראשון לא היה עוד מלכים שמיוחסים לדוד המלך וזרעו. המלכות נמשכו בגלות נצחי 

יש תרי"ג מצות קשורים למלך,  בלי מלך אבל בלי מלך הבית המקדש ויהודים גרים בחוץ לארץ המלכות חסר. 

לבית המקדש, לארץ ישראל שלא יכולים לקיים.  הסנהדרין עשה תפלות מיוחדים בהקמת את מלכות דוד בחזרה 

את צמח דוד, בונה ירושלים, מקבץ נדחי עמו ישראל, ותחזינה עיינו לשובך לציון ברחמים.  על ידי זה יקום 

מים את התורה הם עדיין נקראים עם נצחי בלי כתר.  עם נצחי יש ה' המלכות דוד הנופלת וכל זמן שישראל מקיי

 והתורה ואין כתר של הצדיק האמת שהוא משה רבינו משיח בן יוסף.

משה רבינו ביציאת מצרים בקריעת ים סוף ובמלחת עמלק בפרשת בשלח היה המלך הכתר לעם ישראל.  שהוא 

כתר התקיים עד חטא העגל.  משה רבינו היה צריך להיות  עמד על ההר ידיים למעלה בעזרת אהרן וחור המלכות

מלך נצחי של עם נצחי אבל לא נפרדת מכל בני אדם כמו היום בייחוס מיוחדת ברית מיוחדת.  המלכות נצחי לעם 

ישראל נפרדת היה על ידי הלוחות שניות ותורה שבעל פה.  השם של משה רבינו נמחק מפרשה שלמה בתורה 

של פסח השם של משה רבינו רק נמצא פעם אחד "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" זכרון לקודם  פרשה תצוה. בהגדה

חטא העגל שמשה רבינו היה כתר לעם ישראל.  להיפוך כתוב בהגדה יציאת מצרים לא היה על ידי מלאך ובן אדם 

 רק על ידי הקדוש ב"ה בעצמו מלכות בלי כתר.

מלכות בלי כתר שיש לנו היום אין יציאת מצרים רק בזכרון "אשר הוצאתיך מארץ מצרים".  יש זכרון למשה רבינו 

הגואל ראשון בתורה אבל המלך של ישראל מיוחס לדוד המלך ובהלכה הגואל אחרון דוד הלך ולא משה רבינו.  יש 

של עם נצחי הוא גם כן איש מלחמה בצבא הבדל בין המלך של עם נצחי והמלך הכתר שהיה משה רבינו.  המלך 

של המלכות. העם והמלך יוצאים למלחמה ביחד בצבאות ה'.  במלחמה בעמלק בפרשת בשלח משה רבינו עלה 

בהר ויהושוע והעם הלכו למלחמה.  משה רבינו והדור דעה נשארו במדבר ויהושוע וכלב נכנסו בארץ ישראל 

רא אספקלריא המאירה. משה רבינו הוא דומה לשמש ויהושוע ללבנה.  לעשות עם נצחי בלי כתר.  הכתר גם כן נק  

הקשר לנבואה ולדעת את ה' במלכות נצחי פחות חשוב להקשר לאהבת התורה והמלכות.  תלמיד חכם עדיף 

מנביא. במלכות של כתר המלך נצחי שהוא משיח בן יוסף הקשר בין העם להקדוש ב"ה בהתקשרות למשיח בן 

התקשרות לדבר מלכות התורה. הקשר של העם לה' במלכות נצחי בדרך מלכות תורה שבעל  יוסף העיקר לפני

פה בעיקר ולא בדרך של נבואה. שעם ישראל נכנסו בארץ ישראל עדיין נשאר הקשר למשה רבינו ודור המדבר 

יה כתר והיה עדיין נביאים בישראל.  בזמן הבית המקדש שני הקשר נעתק לגמרי ולא היה עוד נביאים שלא ה

למלכות של תורה כבר יותר הארבע מאות שנה הקשר למשה רבינו ודור המדבר.  אפילו כתוב בתורה של מלכות 

 נצחי "דור המדבר אין להם חלק בעולם הבא."  עם ישראל התקיים בגלות על ארבע אמות של הלכה בלבד.  

ר את הכתר שאבדו עם ישראל בחטא אפילו אחרי מלכות שלמה ירבעם בן נבט עשה מלכות ישראל בשומרון לחזו

העגל הקשר לנבואה.  התחילו דרך חדשה של נביאים בשם נביאי בעל.  אליהו הנביא לחם בהם שהוא ראה סכנה 

למלכות נצח ובסוף אבדת העשרה שבטים.  מלכות ישראל בשומרון כבשו על ידי סנחריב אבדו עשרה השבטים.  

טאי את הרבים."  בספר הזוהר כתוב על ירבעם בן נבט שהוא הלך כתוב בפרקי אבות "ירבעם בן נבט חטא והח

בדרך של משיח בן יוסף ועשה פשע למלכות נצחי מלכות תורה שבעל פה.  מלכות ישראל בשומרון לא היה מלכות 

 נצחי אבל היה מלכות זמני באור של משיח בן יוסף באור של כתר רוחני שלא היה מלכות נצחי מלכות יהודה.

שראל בשומרון העיקר תכלית היה כי מלאה הארץ דעה את ה'.  ה' שלח יונה הנביא לעיר נינווה עיר של במלכות י

גוים לחזור אותם למלא הארץ דעה את ה' לאמונה בה' אחד.  משה רבינו רצה להתקרב את הערב רב ולא הצליח.  

לכות יהודה לצאת משעבוד במלכות יהודה העיקר קיים של המלכות בקדושה ולא קירוב נפשות.  הגאולה במ

 מלכויות בלבד ולחזור העטרה ליושנה.  

הדרך של משיח בן יוסף עדיין נמצאים בעולם אפילו הנביאים כתבו על החשיבות של כי מלא הארץ דעה את ה'.  

הדרך הזה לא הדעה של מלכות יהודה. במלכות יהודה החשיבות לשמירת התורה ולא לשנות את הדרך.  בהדרך 

ושנווים בתורת משה.  הדרך בתורה של משיח בן  תורה חדשה מאתי תצאת ישראל בשומרון הם עשו של מלכו

יוסף תורה ויציאת מצרים ביחד כמו לפני חטא העגל.  הדרך של מלכות יהודה שמירת התורה בדרך קבלת עול 

 מלכות שמים עול תורה ועול מצות העבודה של עבדים לה' אדון עולם.  

שביעי של חסידות חב"ד ואחרי בעל שם טוב בעבודה של יפוצו מעינותך חוצה להביא משיח  הרבי מחב"ד הדור

היה שני צדדים הצד של משיח בן דוד והצד של משיח בן יוסף.  בצד אחד הוא עשה חשיבות לגאולה בדרך הפצת 
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ן יוסף.  בצד שני מעיינות לימוד פנימיות התורה לדעת את ה' הדרך של דור המדבר דור דעה העבודה של משיח ב

הוא עשה העבודה של חיזוק של עם ישראל בתורה על ידי לימוד הרמב"ם קשור למלכות יהודה וגאולה לצאת 

משעבוד מלכויות.  בסוף חסידות חב"ד התחלק בשני צדדים הרבי מלך המשיח חי וקים משיח וודאי והצד השני 

שיגמרו את כל התנאים למשיח בספר הרמב"ם הלכות מקורי שהוא מת והוא עדיין בחזקת משיח אבל לא וודאי עד 

 מלכים. 

משה רבינו ראה הקשים להביא את הגאולה בהר סיני שהוא יהיה הגואל צדק הגואל ראשון והגואל אחרון שהוא 

ירד מהר סיני וראה את העגל הזהב.  בתורת אמת יש סכנה לעשות כתר אחד למלכות ישראל סכנה של עבודה 

בשתיים אחרי החטא עץ הדעת מלכות תחתון ומלכות עליון. מלכות עליון המלכות שהיה לפני זרה. העולם מחולק 

החטא.  המלכות תחתון אחרי החטא.  יציאת מצרים היה אחרי חטא עץ הדעת וגם עשה תיקון לחטא עץ הדעת 

מצרים בעולם  לדור המדבר כמבואר בספרי אריז"ל.  אבל עדיין נשאר חלק של העולם שעוד לא היה גאולה יציאת

תהו ובהו.  הם עשו את העגל. יש שני צדדים בעולם הזה שני עולמות כמבואר בזוהר.  לשניהם צריכים תיקון לא 

רק לעולם התחתון.  בלי התיקון הזה גרם אדם וחוה לאכול מעץ הדעת ולצאת מגן עדן.  התיקון על ידי שני משיחין 

שומרון ומלכות יהודה.  משה רבינו ראה קודם היה צריכים שני כתרים למלכות הגאולה כולל מלכות ישראל ב

לעשות מלכות נצחי כמו הבטיח ה' להאבות ולגלות משיח בן דוד רוחני הרבי מחב"ד מלך המשיח לפני התגלות 

משיח בן יוסף.  בדרך הזה יהיה גם עם נצחי נפרדת מלכות יהודה בלי כתר וגם עם ישראל בכתר.  אחרי התגלות 

"ד מלך המשיח יש עכשיו הזמן להתגלות משיח בן יוסף וגאולה של שני משיחין.  של הרבי מחב  

קודם ניסה משה רבינו לגלות משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד ולא הצליח.  הוא עשה מלכות יהודה נצחי בלי כתר 

וסף הוא גם להתגלות הכתר של משיח בן דוד הרבי מחב"ד מלך המשיח. עכשיו יש אפשרות להתגלות משיח בן י

כן חי וקים מלך נצחי כמו הרבי. העולם מחולק בשני מלכויות וצריכים שני משיחין לקיים כי מלאה הארץ דעה את 

 ה' וגם המלכות של ה' ימלך לעולם ועד העלת העילות ה' ושמו אחד. 

 שני דרכים בחיים יהודים
ה של זעיר אנפין ברצון בחינת בן "בנים אתם כל זמן היו שני דרכים בעבודת ה' שנקרא זעיר אנפין ומלכות.  עבוד

לה' אלוקיכם."  עבודה של מלכות העבודה של עבד בלי בחירה ביטול לדבר מלכות של הנביא האמת משה רבינו.  

העבודה של זעיר אנפין הדרך עבודת ה' של הלוחות ראשונות שנכתב באצבע אלקים חרות על הלוחות.  העבודה 

שניות לעם ישראל שנכנסו בארץ ישראל שעשו מלכות ציון בירושלים עיר הקדוש  של מלכות הדרך של הלוחות

 מלכות יהודה.  

הדרך של מלכות הדרך של יהדות לפי השלחן ערוך הדרך של אהבת התורה. יהודים מקבלים התורה באמונה 

ורה בדרך "צו" פשוטה נעשה ונשמע "אשר קדשנו במצותיו וציונו."  כתוב בגמרא גדול העבד ה' המקבל את הת

מבדרך רצון לא מצווה. הדרך של מלכות הדרך של יהדות מקורי הדרך של משנה תורה שברמב"ם.  ברמב"ם 

כתוב קבלת המלכות כמו קבלו עם ישראל במדבר ונכנסו בארץ ישראל הדרך של קבלת מלכות היום ואין בזה 

ת ביהדות ויש רק תורה אחד התורה של ציון.  שינוי.  כל השינויים בעולם דת נוצרות, ודת מוסלם ועוד לא מקובל

הגאולה לחזור למלכות יהודה מלכות התורה ולבנות הבית המקדש בירושלים.  ביהדות יש י"ג עיקרי אמונה כתוב 

 ברמב"ם כולל ביאת משיח מחכים כל יום שיבוא לחזור המלכות ליושנה.

תורה חדשה מאתי ישעיהו,  תורה חדשה מאתי תצאבי"ג עיקרי אמונה מקבלים דברי הנביאים.  הנביאים אמרו על 

ירמיהו, ועולם חדשה ברוחניות חדשה. ביהדות מקורי כל השינויים שאמרו הנביאים לעתיד אחרי שיבנו הבית  תצא

המקדש על ידי משיח צדקנו.  קודם עם ישראל צריכים לחזור לציון בקיום של הנבואה של עובדיה "והיה בית יעקב 

הבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום." בקבלת עול מלכות אין מקום לשני דעות שני דרכים שני אש, ובית יוסף ל

 משיחין.

בתלמודי תורה לומדים ילדים הדעה של מלכות שצריכים לקבל את התורה והשלחן ערוך באמונה פשוטה.  גם כן 

ן, מלקות, כרת, לעברות מצות לומדים העונשים שהיו לעברות חילול שבת ועוד עברות של ארבע מיתות בית די

עשה ומצות לא תעשה ומכות מרדות לעברות של רבנן. לומדים ילדים לקבל הארבע מיתות בית דין בקריאת שמע 

ישראל באות "דלת" של אחד. הלימוד הראשון ביהדות יראת שמים, סוף דבר הכל נשמע אלקים יראה ואת מצותיו 

 תשמור כי זה כל האדם.
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עיר אנפין החלק של סוד התורה.  כתוב "סוד ה' ליראיו."  סוד התורה מקבלים רק אחרי החלק השני בתורה ז

שמקבלים התורה של יראת שמים.  ראשית חכמה יראת ה'.   לא כל אחד זוכה ללמוד סוד התורה וסוד התורה אין 

ה חייב ללמוד תועלת טובה ליהודים רק אחרי מקבלים התורה של יראת שמים.  כתוב לפני שלומדים סוד התור

ש"ס ופוסקים.  גם צריכים רבי שיש יראת שמים ומלומד בסוד התורה רבי של שני תורות מלכות וזעיר אנפין.  בכל 

דור יש צדיק האמת בשני תורות.  יש גם כן חסידים היודעים השני תורות ולא לומדים אותם רק התורה של יראת 

 שמים.  

זעיר אנפין ומלכות.  בכל הדורות הסוד של זעיר אנפין היה רק להם ספר הזוהר התורה שכולל את השני תורות 

הזוכים לדעת את האמת אבל לא היה האמת בכתב כמו בספר הזוהר.  האמת נמצא בתורה שבכתב אבל בדרך 

של רמז והעיקר ללמוד תורה שבעל פה.  בזוהר האמת של שני תורות נכתב ומפורש בעיקר תיקוני זוהר, רעיא 

הר, אבל בכל הזוהר נמצא רמזים לשני תורות הסוד ה' ליראיו.  בדורות אחרונים החכמים אמרו שיש מהימנא שבזו

מצוה ללמוד ולהפיץ החלק התורה של סוד.  בזוהר כתוב שהיה חרם על אור הגנוז אלף שנה. האריז"ל בהקדמה 

הסוד.  אבל הקבלה של  לספר עץ חיים כתב היום העיקר לימוד הסוד תורה ולימוד המשנה וגמרא טפל ללימוד

אריז"ל יותר בדרך של יהדות מקורי בדעה אחד תורה אחד לא כמו הזוהר שהעיקר התורה של זעיר אנפין "כי 

מלאה הארץ דעה את ה'."  העיקר בתורה של זעיר אנפין לדעת את ה' בדרך תא חזי, "אתה הראת לדעת."  

אבל בקבלה של אריז"ל כתוב לפני מתחילים לפרש  הקבלה של אריז"ל מקבלים באמונה פשוטה כמו כל התורה. 

את סודות התורה של מלכות יש שני דעות "אל דעות ה" כמו שכתוב בספר שמואל הנביא. גם כן הנביאים אמרו 

 על שני אורות רוחניים. 

הזוהר היה קשה להחכמים לקבל שיש בזוהר סתירות לתורה שבעל פה ושלחן ערוך סודות אסור להגיד  הרמ"ק 

הרב משה קורדברו ע"ה כתב פירוש אור יקר על הזוהר כפשוטו לפני האריז"ל.  חסידות שבא אחרי אריז"ל ואחרי 

שבתי צבי המשיח שקר יש השפעות של תורת אריז"ל והזוהר מעורבות.  בין החסידים מלומד בספרי סוד יש אלו 

וש אצל הבעל שם טוב.  הסודות של שמקבלים הזוהר כפשוטו כמו האהבת ישראל הרבי מאפטה ע"ה נקבר במזיב

הסיפורי מעשיות של רבי נחמן מדברים על הסודות בספר הזוהר התחברות של שני תורות שני משיחין בעיקר 

בסיפור ראשון ושני.  בליקוטי מהר"ן ובליקוטי הלכות של תלמידו רבי נתן רוב החסידות בדרך של אריז"ל אבל יש 

זוהר.  בספרי ברסלב יש חשיבות לשם ה' אקיק השם ה' של תשובה עליון.   גם כן חשיבות לספר הזוהר ותיקוני

בחסידות חב"ד לא מדברים על שם אקיק אבל מדברים על תשובה עליון.  הבעל תניא הוא מביא תורת הזוהר 

באמצע הדרשות שלו אבל העיקר הדרך שלו אריז"ל דעה אחד תורת המלכות. בזוהר כתוב על שני משיחין משיח 

וד ומשיח בן יוסף אבל בחסידות בדרך של אריז"ללא נתנו חשיבות למשיח בן יוסף כמו בספר הזוהר. בזוהר בן ד

הם שני משיחין נפרדים ובחסידות שניהם כולל במשיח בן דוד.  בחסידות של הרב יצחק מאיר מורגנשטרן המפיץ 

ת יוד לדויד.  הוא אמר משיח בן יוסף תורת הסוד בדורנו משיח בן דוד הוא כולל משיח בן יוסף בדרך שמוסיף או

הרזין דרזין של תורת הקבלה.  חסידות חב"ד לא נכנסים ברזין דרזין כמו בחסידות ברסלב שלומדים תיקוני זוהר 

בחודש אלול וכל השנה עוסקים בהתקשרות לרבי שמעון בר יוחאי במירון.  הרב יהודה לב מניפולי שנתן הסכמה 

ל החשיבות בתורה שבכתב של שם ה' אקוק ראשי תיבות של "את השמים ואת לספר התניא עשה ספר שלם ע

 הארץ."  שם אקוק נקרא שם הדעת כולל אקיק ויקוק.  בחסידות חב"ד זה נקרא שם שיתגלה לעתיד.

הרבי מחב"ד מלך המשיח פתח עניינים בחסידות חב"ד שהיה עדיין נסתר.  הוא אמר על שני דרכים ביהדות הנ"ל 

ן, תפלה ומנוחה, גם כולל רזין דרזין לא רק הקבלה של אריז"ל גם כן סודות הזוהר קשור לגאולה של כי ביטול ורצו

מלאה הארץ דעה את ה' אבל כמו הבעל תניא הגאולה של הרבי מחב"ד בעיקר לצאת משעיבוד מלכויות רק הרבי 

גם כן הדעה של זעיר אנפין  נתן מקום בקהלת חב"ד לנכנס בעלי תשובה שלא מקבלים דעה אחד מלכות וצריכים

 כדי להיות חלק של יהדות.

אין קדושה רק בגאולה משעיבוד מלכויות הדרך של מלכות.  אבל פעמים בקדושה אין שמחה ואין שלום שאנשים 

צריכים. התכלית השלמה הגאולה של שניהם "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון."   בהדרך של מלכות צריכים 

כמבואר בספר התניא.  יש יהודים לא מסוגלים להיות כל זמן במלחמה ורוצים מנוחה  להיות כל זמן במלחמה

שלום ושמחה מקבלים שני תורות של הזוהר, שני משיחין הגאולה של כי מלאה הארץ דעה את ה', שלום שלום 

על תניא לרחוק ולקרוב, פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום לא לעתיד כמו שאמר הבעל תניא אלא היום.  הב

 הוא גם רוצה הגאולה של לעתיד אבל רק מתוך קדושה.  
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השני דרכים לא הגיעו רק היום בדורות אחרונים בדרך הזוהר אבל כל זמן היו שני דרכים רוחניים בתורה שבכתב.  

עם ישראל היה מחולק בשני דעות הדעה של דור המדבר והדעה של תורה שבעל פה התורה שלהם שנכנסו בארץ 

במדבר הם היו מעורב אבל שנכנסו בארץ ישראל היה רק הדעה של מלכות.  אחרי שלמה המלך בנה את   ישראל.

הבית המקדש עם ישראל היה מחולק בשני מלכויות על ידי ירבעם בן נבט.  המלכות של ירבעם היה המלכות של 

של תורה שבעל פה ומלכות  משיח בן יוסף כמבואר בזוהר מלכות של זעיר אנפין.  הקשר בין מלכות יהודה בדרך

ישראל בשומרון הקשר בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה תורת זעיר אנפין שיש גאולה ותורת המלכות שאין 

 גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד. הדור המדבר היו גאולה של יציאת מצרים שער חמשים "אתה הראת לדעת."

שחור ולבן להמון העם הדרך חרדי.  בדרך של זעיר אנפין בהדרך של מלכות שנקרא מהדרין מן המהדרין יש רק 

יש גיוונים כמו כטונת פסים של יוסף בערך הלבוש של האחים שלו.  השורש של השני דרכים רוחניים נשרש לפני 

מתן תורה בסיפור של יוסף ואחיו פרשת וישב ואחרי מתן תורה בדור המדבר ולאותם שנכנסו בארץ ישראל.  יש 

ה חופשיות גאולה בטבע של בני אדם שאי אפשר להוציא רק בכוח של שופטים ושוטרים חוקים הרצון לבחיר

 ומשפטים בדרך מלכות תורה שבעל פה. לא כל אחד מוכשר לחיות רק על אהבת תורה בלי גאולה ובלי משיח.

 אין ואני
ני ה' אלוקיכם אין הפכו יהדות התחילו ב"אין" בהר סיני בלוחות ראשוונת.  אחרי החטא העגל החליפו הדרך לא

לאני.  אנכי ה' אלקיך אנכי "אני" ואות כף האות כוף כנגד ספירת כתר.  ספירת כתר נקרא אין ואני נקרא חכמה. 

אנכי בלוחות ראשונות מתחילים בספירת כתר "אין".  יש שלשה קוים באמת ימין שמאל ואמצע.  ספירת כתר 

בינה בצד שמאל.   נמצע באמצעת. ספירת חכמה נמצא בצד ימין.   

כתר היחוד של חכמה ובינה גם נקרא דעת עליון גם נקרא אין.  אין כולל שני דעות של חכמה ובינה ואין שהוא דעה 

בפני עצמה שנקרא אמונה מקיף.  דעה נקרא אני.  יש שני דעות דעה ימין ודעה שמאל.  באמצע יש אין השורש 

קיף על הכל. של השני דעות וגם היחוד של שניהם אמונה המ  

זה לא היה מספיק קבלת התורה ביום חמשים יציאת מצרים נכתב חמשים פעמים בתורה גילוי של אין "אנכי" כתר 

כולל "אני"  שנקרא יובל רוחניות שער חמשים כתר של עתיק. על הלוחות ראשונות כתוב שנכתבו באצבע אלקים 

של "אתה הראת לדעת"  כתר דעת עליון.  על הלוחות האותיות חרות על הלוחות.  בלוחות ראשונות היה החרות 

שניות כתוב אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.  הלוחות שניות מדרגה של אני החרות על ידי עבודה בתורה.  

 בלוחות ראשונות המדרגה של אין החרות היה נכתב בלב ונפש לוחות לבך נתנו בדרך מתנה מתן תורה.  

להיות במקום הפקר בשדה ובמדבר. אין בדרגה של שמיני למעלה מטבע בלי גבול.  אני  הגילוי של "אין" צריכים

חכמה יש גבול נקודה וקו חכמה חסד ונצח.  הלוחות שניות נתנו לעם ישראל שנכנסו בארץ ישראל מקום שיש גבול 

ר בחוץ לארץ דומה של קדושה איסור והיתר.  יוצאים מארץ ישראל יוצאים מקדושה של אני ה' אלקיכם, כל מי שג

 כמי שאין לו אלקי.

הדור המדבר היו חיים בכתר בלי עמל אוכל מן השמים, מים מבארות הכל היה מהקדוש ב"ה מתנה.  בארץ 

ישראל היה צריכים לעבוד בשביל החיים בדרך התורה.  בארץ ישראל השכינה היה בירושלים בקודש קדשים 

בעבודת ה' של אני ה' אלקיכם אהבת התורה. יש גם כן מקום לאין בבית המקדש. הגלוי של אין היה בבית המקדש 

בלב ונפש שכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  לא כתוב בתוכו אלא בתוכם הפירוש בתוך כל אחד בישראל יש 

 65לו בית המקדש הגלוי של אין.  בתורה שבעל פה השכינה נמצא בבית המקדש היכל המלכות.  היכל מספר 

י היכל של יראת שמים.  מספר אדנ"  

"אין" גם נקרא מ"י מספר חמשים.  אני נקרא מ"ה שכתוב מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך 

 איןוללכת בדרכיו.  אלקים חותם בתורה "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.  קודם היה התגלות 

הדרך של התורה.אני בהר סיני ואחר כך   

ואקיק  65כולל אדנ"י  86אנכי כתר כולל אני מי ומה אלהים כולל אלה מי ומה ואל שלשה קוים.  אלקים מספר אין 

נמצא בצד ימין יהדות הדת יחידי בלשון אני כתר כולל חכמה ובינה ימין ושמאל.  אין שני דעות שהם מי ומה.   21

סטרא אחרא.  בצד שמאל אין דרך אבל הצד הרמב"ם.  הצד שמאל בינה גבורה והוד נקרא בתורה שבעל פה 

 שמאל גם בקשר לאין אנכי וכתר.  
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הלוחות שניות היה ה"אני" קשור לאנכי תורה שבעל פה ותורה שבכתב כ"ד ספרים הצד ימין של הקדוש ב"ה.  עם 

ה ישראל נכנסו בארץ ישראל נשארו הדור מדבר בחוץ לארץ שלא היה להם גבול של אני השפעות של אין למעל

מטבע. רק יהושוע בן נון וכלב בן יפונה מדור המדבר נכנסו בארץ ישראל.  הקדוש ב"ה רוצה דירה בתחתונים 

בעיקר בצד ימין הדרך של יהדות. אניהדרך של   

יש אחד ולא שתים עם אחד גוי אחד בארץ.  התורה של עם אחד העם של התורה שנכתב "אני ה" נתנו לעם  אני

ל הקימו המלכות של תורה שבעל פה למען התגלות "אני ה'" בעולם הזה.  שלמה ישראל בלבד.  בארץ ישרא

 המלך בנה את הבית המקדש והשכינה היה בקודש הקדשים של הבית המקדש.  

אנכי ה' בתורה שבעל פה קבלו באמונה פשוטה נעשה ונשמע בדרך אני ה' על ידי תורה מצות.  אבל הכתר עדיין 

בט עשה מלכות ישראל בשומרון.  ירבעם בן נבט נקרא בזוהר משיח בן יוסף.  הצד לא היה שלמה עד ירבעם בן נ

שמאל נקרא סטרא אחרי בתורה שבעל פה.  תורה שבעל פה יש דעה אחד הדעה ימיני "מימינו אש דת למו."  

ד.  ירבעם בן נבט נחשב לחוטא שהוא היה מחטאי את הרבים.  יש דעה בצד שמאל של אנכי כתר בינה גבורה והו

לצד ימין ובצד שמאל יש מלכות.  המלכות העיקרי של כתר אנכי ה"אני" בתורה עם ישראל ויהדות.  הצד שמאל לא 

נקרא "אני."  בצד שמאל בינה נמצא רוחניות ולא דת.  בצד שמאל נמצא חרות דומה לדור המדבר שנשארו 

זה לא המלכות אמיתי. יש דעה בצד במדבר בחוץ לארץ. בצד שמאל אין גבול לקדושה. יש מלכות בצד שמאל ו

שמאל אבל לא הדעה שעושים דירה בתחתונים.  אין קיים למלכות בצד שמאל רק בצד ימין.  מלכות ישראל 

בשומרון לא היו קיים כבשו על ידי סנחריב איבדו את עשרת השבטים.  הדעה של צד שמאל נמצא במדבר ובמקום 

שני דעות ימין ושמאל.  הדעה של שמאל יכולים להשתנות ולא  יש איןהפקר ולא במקום קדושה.  אבל בכתר 

 הדרך של ימין.  

משה רבינו היה משיח בן יוסף ביציאת מצרים וקבלת התורה.  עם ישראל לא היו קיום עד משה רבינו נתנו להם 

ל זמן הצד הלוחות שניות לעשות מלכות ה' בארץ ישראל.  אבל משה רבינו ודור המדבר לא נכנסו בארץ ישראל. כ

שמאל של יציאת מצרים יובל רוחניות בלי גבולות סכנה לצד ימין רוחניות תורה שבעל פה שנמצא  בארץ ישראל 

צד של קדושה.  אבל בתורת אמת יש שני דעות אפילו בתורה שבעל פה יש רק דעה אחד והדעה שני נקרא סטרא 

עם קדוש גוי אחד בארץ רק הדרך של "מימינו אש  אחרא.  הדרך השני בינה בגבורה והוד משיח בן יוסף לא עושים

דת למו."  בהדרך של שמאל יש סכנה להשפיע הפקרות לבני ישראל בצד של קדושה.  שאין בצד שמאל הגבולות 

 שיש בצד ימין.  

בתורה של צד ימין לא נותנים בחירה כפה עליהם הר כגיגית.  הצד שמאל הצליח להתגבר על הצד הימין ואחרי 

בית המקדש נכנסו בעולם השפעות של סטרא אחרא הצד של משיח בן יוסף התגבר על הצד של משיח בן  החורבן

דוד.  הדעה של חופשיות התגבר על הדעה של דת תורה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. התגלה התורה 

ני. האריז"ל התחדש דרך בלי דרך בלי א איןשל שני דעות עוד פעם כמו במדבר לפני חטא העגל היה אמונה של 

כתר אין חדשה ביהדות של קבלה של צד ימין שיש דרך קשור לאני של התורה.  בזוהר הקדוש יש האור רוחני של 

אמונה מקיף הדעה של תורה שבכתב בלבד בלי תורה שבעל פה.  אריז"ל עשה תיקון כמו שעשה משה רבינו בהר 

 סיני על ידי הלוחות שניות.  

ר לחזור לדעה אחד כמו שהיה בזמן שלמה המלך הדרך של מלכות תורה שבעל פה לבנות אבל היום אי אפש

הבית המקדש עוד פעם ולהתחיל מחדש.  אחרי שכבר נכנסו הדעות של שמאל בעולם והתפשט הדעות שמאל 

תרון בעולם אפילו עד הבחינה של מלכות של שמאל מחכים כל יום שיבוא משיח לא כוח ולא בחיל כי אם ברוחי. הפ

גאולה של יהודים אין בין עולם הזה ולימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד לא יכול להיות רק בדעה אחד כמו 

קודם וצריכים גם כן כי מלאה הארץ דעה את ה' כולל שני דעות כמבואר בישעיהו ולא כמו שכתוב בנבואה של 

 עובדיה.  

תנו להסתכל על דור המדבר כלל שכתוב אין לדור בזמן הבית מקדש בדרך של מלכות תורה שבעל פה לא נ

המדבר חלק בעולם הבא.  במלכות יהודה לא נתנו שני דעות הדעה של אנכי אין כולל ימין ושמאל רק הדעה של 

אני.  הדעה של אין היה רק לזכרון "זכר יציאת מצרים."  אבל התגבר את צד שמאל ונחרב הבית המקדש.  קבלנו 

ספר הזוהר אחרי אלף שנה לחרם על אור הגנוז.  הפסק של הזוהר בית  אתי תצאתורה חדשה מעצה חדש 

המקדש יבוא מן השמים והגאולה יבוא לא על ידי מלחמה, כי מלאה הארץ דעה את ה' גאולה של שני דעות.  
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הדרך ימין הפוכו מהדרך של תורה שבעל פה להדרך של תורה של אריז"ל המחזק את הדעה של ימין חיזוקים 

ד שמאל הקבלה. מצ  

על זה אמר הרב חיים ויטל בשם האריז"ל מצוה לפרסם את חכמת נסתר.  העיקר היום הדרך של חסידות כולל 

ימין ושמאל הימין העיקר הלכה וקבלה.  יש גאולה של כי מלאה הארץ דעה ה' הגאולה של משיח בן יוסף בצד 

חין כמבואר בזוהר הקדוש. שמאל והגאולה של לצאת משיעבוד מלכויות בצד ימין שני משי  

כולל שני דעות אני בצד ימין ובשמאל הדעה של יובל משיח בן יוסף.  בדעה של אין   אני.אנכי יש שני דעות כולל 

של התורה הדעה של משיח בן  אניאני מחכים כל יום למשיח לחזור העטרה ליושנה לפעם שהיה רק דעה אחד 

.  בלוחות שניות אניהם דעה אחד הדעה של  אניות בלוחות שניות אנכי ווכתר בלוחות ראשונ אנידוד.  אנכי כולל 

.  אין מקום בלוחות שניות לשני דעות אניאין כתר של זעיר אנפין משיח בן יוסף רק עצמות אור אין סוף ומלכות של 

לך נפטר ושני משיחין.  בתורה שבעל פה יש מלך של מלכות יהודה ואין יותר גדול ממנו אלא הקדוש ב"ה.  המ

ממלאים מקום במלך אחרת.  השיטה של הזוהר של שני משיחין אחרי החורבן בית המקדש שהתפתחו שני דעות 

של כתר בעולם בצד שמאל הדתיים נוצרות ואיסלם.  הדעה ימין לא מקבלים שנויים בהלכה אבל התקבלו את 

של עם  תורה חדשה מאתי תצאהקבלה ומנהגים של אריז"ל מצד הוד שבצד שמאל להתייחס להזוהר הקדוש ה

ישראל שכתוב ומפורש הנבואה של ירמיהו שני דרכים זרע אדם וזרע בהמה משיח בן דוד נקבה תסובב גבר 

ומשיח בן יוסף  הבן יקיר לי אפרים. אי אפשר עוד לכסות את הצד שמאל משיח בן יוסף כמו שעשו בזמן בית 

ים תורת ימין בלבד ולא עוסקים בקבלה למעשה והלכה.  המקדש.  אבל עדיין יש תלמידי חכמים בישראל לומד  

הלכה תורה שבעל  אניהשורש של הקבלה בצד שמאל בינה, גבורה והוד בצד של משיח בן יוסף.  בצד ימין יש 

פה.  שני צדדים כולל מתוך אנכי ה' אלקיך, ולא יהיה אלקים אחרים על פני.  אבל אנכי קשור לשם ה' השכינה 

לא עצמות כשכתוב בפתח אליהו העלת העילות הסבת הסיבות כולל כל השמות.  אבל ברמ"ק התגלות עצמות ו

נשאר השאלה אם כתר הוא אין סוף? קוראים את זה בספרי אריז"ל ספקות בעתיק.  זה היה גם כן ספק למשה 

 רבינו שהתחייב לו לתת שני תורות לוחות ראשונות ולוחות שניות.

ה והוד צד אחד שבכתר. בצד שמאל כתר הוא אין סוף.  בצד ימין משיח בן דוד משיח בן יוסף כנגד בינה גבור

ותורה שבעל פה כנגד הדעה של שמאל כתר הוא אין סוף נקרא עבודה זרה.  בצד ימין כתר אנכי ספירת בינה ולא 

ל עלאין. אין סוף הם שני כתרים עתיק ופנימיות עתיק. כתוב בפתח אליהו, אנת הוא חד ולא בחשבן. עלאה על כ

 לית מחשבה תפיסה בך כלל.

 

 נחש תחיה נחש תמות
בעצת הנחש.  כתוב בגמרא שבת נחש תחיה נחש תמות, תיו תחיה תיו תמות.  אדם וחוה אכלו מהעץ הדעת 

כתוב הנחש היה ערום מכל חית השדה. ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון, כי ידע אלקים כי ביום אכלכם 

והייתם כאלקים יודעי טוב ורע.  האשה אכלה מהעץ הדעת.  קודם היא ידע רק טוב ועכשיו היא ממנו ונפקחו עינכם 

ידע גם כן רע.  קודם היא ידע רק מהעץ החיים ועכשיו היא ידע גם מהעץ הדעת.  היא נתנה גם לאדם לאכל וגם 

 הוא ידע גם מהעץ הדעת.

וב על הנחש המחש היה ערום מכל חית השדה. כתוב ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו. גם כת

הנחש גם ידע מהעץ החיים שהוא היה ערום ואדם וחוה ידעו מהעץ החיים והם היו ערומים כמו שאין להם יצר הרע 

אין להם חטא.  הנחש כבר ידע לפני חוה ואכל מהעץ הדעת וידע מהשני עצים העץ החיים והעץ הדעת.  עכשיו גם 

י עצים.  חוה וגם אדם ידע מהשנ  

התכלית השלמה לדעת השני עצים לא  רק העץ החיים בלבד ולא רק העץ הדעת בלבד.  אדם וחוה שנולדו בגן 

עדן ידע מהעץ החיים ואחרי החטא הם ידעו גם כן מהעץ הדעת כמו הנחש.  לכתחילה אסור לאכול מהעץ הדעת 

מהעץ הדעת. השני עצים הם מחוברים לא לדעת טוב ורע.  טוב הדעת של העץ החיים ורע החלק השני שלומדים 

נפרדים החילוק בניהם החשיבות.  בגן עדן העיקר היה העץ החיים. שהם גרשו מעץ החיים העיקר לילדים שלהם 

 שלא נולדו בגן כמו אדם וחוה הלימוד של טוב ורע.  
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עץ החיים שבגן עדן התורה שלנו שנקרא עץ חיים היא מחולק בפרדס אבל העיקר לימוד הלכה איסור והיתר.  ה

החלק של סוד שבתורה הנסתרות לה'.  הנגלה לנו לדעת הלכה.  לא כל אחד זוכים ללמוד הסוד התורה לדעת 

העץ החיים בגן עדן.  לדעת העץ החיים בגן עדן לא חשוב לכל אחד לקיים את התפקיד בחיים לעשות דירה 

לדעת הסודות התורה.  בתחתונים לה' יתברך בדרך תורה ומצות.  לא כל אחד מבקשים  

נחש גימטרייה משיח.  נחש תחיה ונחש תמות.  תיו תחיה תיו תמות.  אדם וחוה אחרי שהם אכלו מהעץ הדעת 

ידעו מהטוב והרע של העץ החיים והעץ הדעת והם היו במדרגה של הנחש.  הילדים שלהם ידעו רק מעולם הזה.  

.  קבלת התורה לא היה תיקון שלמה אבל נתן לבני אדם העולם ירדו בתהו ובהו אלפיים שנה עד קבלת התורה

 דרך החיים בעולם הזה שהם יצאו חלקי מתהו ובהו מבהמה לאדם כשכתוב "אתם נקראים אדם"

במתן תורה התגלה התיקון שלמה כל פרדס שבתורה.  אבל אחרי החטא העגל בלוחות שניות רק למדו לעם 

נגלות לנו ולבננו" הלכות איסור והיתר חוקים ומשפטים של תורה ישראל שנכנסו בארץ ישראל הנגלה שבתורה "ה

שבעל פה.  הסוד התורה שנקרא תורה שבכתב נשארו ללמד לעתיד על ידי משיח הסוד הגאולה.  בדרך הפשט 

הגאולה על ידי לצאת משעיבוד מלכויות בלבד.  כל זמן יש עוד תורה ללמוד עוד הלכות ועיונים בתורה אפילו בלי 

בסודות הקבלה אפילו בקבלה יש דרגות רזין ורזי דרזין עד הסוד של גאולה יובל שער חמשים. מספיק  להסתכל

 לדעת ה' באמונה פשוטה.

כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל.  יעקב וישראל הם שני מדרגות.  עם ישראל נכנסו בארץ ישראל להקים 

יהודה לא היה בחירה התורה נתנו כפה עליהם  המלכות של תורה שבעל פה.  בהמלכות תורה שבעל פה מלכות

הר כגיגית.  היה גאולה רק למען המלכות לצאת משעיבוד מלכויות בלבד.  ביאת משיח למען לחזור המלכות 

ליושנה ולא ללמוד הסוד של גאולה שנקרא אור הגנוז סוד ה' ליראיו.  כדי ללמוד הסוד ה' ליראיו התורה של העץ 

עת קודם התורה של העץ הדעת למלא כריסו בש"ס ופוסקים.  ראשית חכמה יראת ה'.  החיים בגן עדן חייב לד

אבל במלכות יהודה לא נתנו העם ללמוד הסוד של גאולה והסוד של גאולה היה רק אצל מלך דוד ושלמה ולבני 

יהודה למען מלכים הנביאים.  כתוב "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל."  נחש גימטרייה משיח.  משיח במלכות 

לחזור המלכות ליושנה ולא למען גאולה של גן עדן.  כדי ללמוד הסוד הגאולה הסוד של אדם בגן עדן אדם 

גימטרייה גאולה גם חשוב לדעת התורה של העץ הדעת גם צריך יראת שמים.  אבל במלכות יהודה לא נתנו אפילו 

 הצדיק האמת ללמוד את הסודות התורה כי לא נחש ביעקב.  

ד גאולה חשוב בתורת אמת אפילו העיקר ביהדות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  אבל כדי ללמוד הסו

הסוד הגאולה צריכים מקום וזמן.  המקום ללימוד תורת הגאולה לא ביעקב מלכות יהודה אלא בישראל.  הסוד 

וד הגאולה "אתה הראת הגאולה למדו את עם ישראל במדבר.  הדור המדבר נקראים דור דעה. הם למדו הס

לדעת."  המקום ללימוד הסוד הגאולה נקרא ישראל סופו ישראל להתפשט בכל העולם.  הזמן ללימוד סוד הגאולה 

בן ארבעים לבינה אחרי שכבר קיימו את המצוה של פרו ורבו.  הסוד הגאולה קשור לזווג עליון ולא נכנסים בזווג 

ש ישיבות מקובלים שלא מקבלים תלמידים רק אחרי החתונה. הסוד עליון רק אחרי שמקיימים הזווג תחתון.  י

הגאולה קשור למרכבה.  כתוב במסכת חגיגה, מרכבה ביחיד.  הרמ"ק למד את הזוהר כפשוטו ועשה פירוש אור 

יקר על הזוהר.  בזוהר כתוב על שני גאולות אחד הגאולה לצאת משעיבוד מלכויות והגאולה של לדעת את ה' כי 

ץ דעה את ה' שצריכים שני משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  משיח בן דוד המשיח למען המלכות מלאה האר

 תחתון יחוד תחתון ומשיח בן יוסף למען המלכות עליון יחוד עליון.  משיח בן יוסף נקרא נחש.

י מדרשות שלא במלכות יהודה כתוב כי לא נחש ביעקב.  יש ישיבות שלא לומדים סוד התורה.  יש ישיבות ובת

מכניסים ספר הזוהר בספריה.  נחש סוד הגאולה אסור ביעקב.  ביעקב אין מקום וזמן ללמוד סוד הגאולה 

שהישיבות עוסקים באהבת התורה בלבד ובגאולה משעיבוד מלכויות בלבד.  המקום ללימוד סוד הגאולה בישראל 

בישראל.  בישראל לומדים גם כן הלכה כל  ולא יעקב שרק לומדים פשט הלכה.  כתוב כי לא נחש ביעקב וקסם

פרדס התורה ומקיימים המצות בתורה בעיקר שמירת שבת אבל אסור קסם בישראל ומותר נחש.  קסם הסודות 

התורה קשור לבלעם האסור להשתמש בהם כמבואר בסוף ספר הזוהר.  אבל כתוב בסוף ספר הזוהר יש שבח 

ושים אותם בקדושה.להם היודעים הרפואות וישועות של קבלה וע  

כתוב בזוהר היה חרם על אור הגנוז אלף שנה.  היום אחרי התגלות הזוהר יש מקום בישראל לפתוח אור הגנוז.  

המקום הזה עדיין לא ביעקב בבתי מדרשות ויותר בבתי כנסיות ובהתבודדות ובהתקשרות להצדיק האמת 

מחכים לתחיית המתים בקץ הימים לעתיד.  בגאולה של ובצדיקים.  יש עדיין חרם על הנחש משיח בן יוסף ביעקב ו
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גן עדן תלוי בתחיית המתים הנכתב בתיקוני זוהר פתח אליהו הסוד של "טל" ויחוד טל והא אחרונה של שם ה'.  

 ביעקב אין יחוד ה' שלמה אלא בישראל.  ביעקב אסור נחש משיח בן יוסף.  קוסם גם אסור בישראל.  

מר יש שלשה קוים רוחניים ורק בקו האמצע אפשר לעלות ישר לאין סוף.  אפילומימינו הרבי מחב"ד מלך המשיח א

אש דת למו לא עולים עד אין סוף המקום של אדם גאולה אבל כתוב אתם נקראים אדם ולא האומות העולם 

המקום במסירות נפש עולים קרוב לאין סוף.  הקו באמצע היחוד של שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד 

שנמצא משה רבינו רעיא מהימנא שבזוהר.  כי לא קוסם בישראל משיח בן יוסף בלי משיח בן דוד. אחרי החטא עץ 

הדעת השתנה את העולם.  יש ששת אלפים שנה בעולם הזה.  צריכים משיח דחוף, שני משיחין הצדיק האמת 

משיח בן יוסף. כולל שניהם. תיו תמות תיו תחיה זה סוד אחרת קשור לגאולה של הנחש  

עדיין יש חרם על משיח בן יוסף ביעקב.  משיח בן יוסף נחשב סכנה לקיים מלכות יהודה.  אבל היום אין זמן לדאוג 

על לעתיד ולחיות בהגאולה היום.  כתוב היום אם בקולו תשמעו.  שהגיע לימות המשיח הסכנה של משיח בן יוסף 

ד בחבלי משיח. הכתר עליון חשוב יותר מהכתר תחתון.לקיים מלכות יהודה הרבה פחות מהסכנה של שמ  

נביא ישיעהו –נביא עובדיה   
כתוב בילקוט שמעוני הגדול של הנביאים נביא ישעיהו הקטן נביא עובדיה.  אצל נביא עובדיה לא כתוב הייחוס שלו 

כמו כל הנביאים.  כל הנביאים היו נביא בן נביא.  עובדיה היה גר צדק. בשער גילגולים של אריז"ל כתוב הנשמות 

עאל שיש להם ייחוס לאברהם וברית גבוה יותר מגרים של גרים נשמות נמוכות.  אפילו כתוב בספר הזוהר בני ישמ

 שלא היה להם ברית וקבלו ועשו ברית.  בעובדיה הנקמה על עשו הנקמה שאין להם ברית.  

ישעיהו לא רק שהוא היה נביא הוא היה גם כן מקובל למד בסודות הקבלה.  כתוב בספר ישעיהו, כל הנקרא 

יו, סוד שם ה' ארבעה אותיות יקוק סוד ארבע עולמות.  בנבואה של בשמי, לכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשית

עובדיה יש רק נבואה בעולם עשיה.  אין לו דעת של ארבעה עולמות עליונים. נראה שהוא היה תלמיד חכם ונבואה 

 של תלמיד חכם.  בתיקוני זוהר כתוב שיש גם כן לתלמידי חכמים נבואה.

גדולה יותר של שרשים של עולם הזה  שנקרא דעת ה'.  להסתכל רק על מסתכלים על הארבע עולמות יש תמונה 

עולם עשיה ומלכות תורה שבעל פה יש רק תמונה של עולם הזה ולא חשוב לראות שרשים בעולמות עליונים. בעין 

של התלמיד חכם שלומדים תורה שבעל פה בלבד יש רק הדעת של עולם הזה ודעת תורה ואפילו הדיין בבית דין 

ר להסתכל בעולמות עליונים עולמות של רחמים באמצע פסק דין.אסו  

בעולם האמת הנבואה של עובדיה פחות חשוב מהנבואה של שאר הנביאים מיוחסים לנביאים אבל בעין של מלכות 

 תורה שבעל פה הנבואה של עובדיה הנבואה אפילו יותר חשוב מהנבואה של ישעיהו ראש של כל הנביאים. 

כים בדרך של נביא עובדיה,  ובית יעקב אש, ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום לכן חכמינו הול

ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר. הנבואה של עובדיה בהלכה יותר אמת מכל הנביאים. אפילו הרבי מחב"ד 

ת.  כתוב, וגלת החל מלך המשיח בדבר למלכות בשנת תשנ"א הביא את הנבואה של עובדיה בקשר ליהודים בצרפ

 הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב.  

לפי הזוהר נבואה של עובדיה היה נבואה של תלמיד חכם בעולם עשיה בלבד לא קשור לעולמות עליונים כמו שאר 

יצירה,  ומשה רבינו בעולם אצילות. נביאים וישעיהו שכתוב הנבואה שלו היה בעולם הבריאה, יחזקאל בעולם 

בדברים א:כט דמהאבינו אמר, ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו וישבים בשעיר. נראה משה 

 רבינו לא היה חשב להשמיד כל בני עשו כמו עובדיה.

אדם חוץ מעולם עשיה.  לפי תיקוני זוהר וספרי אריז"ל בעולמות עליונים יש אור של עשר ספירות שם ה' בצורה של 

על זה כתוב, לכבודי עולם אצילות, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו.  עולם עשיה עולם נפרדת מהשלשה עולמות 

עליונים "אף עשיתיו."  בעולם עשיה יש ברית ולא נמצא צורה של אדם בעשר ספירות ה' נמצא בדרך לא אדם.  

א לא נצחי לפי הלכה מחליפים המלך אחרי הסתלקותו.פרצוף אדם אסור בהלכה.  יש מלך בעולם עשיה והו  

 נראה לעניית דעתי לסמוך על הנבואה של עובדיה בלבד יש ספק באור של כל הנביאים אחרים.
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 ספקות בעתיק
עתיק התכלית של בריאת העולמות.  התורה מתחילים באות "ב" להגיד יש שני תכלית בבראשית ברא אלקים.  

מתחילים באות "א".  אבל יש סיבות שנמצאים בספקות של עתיק.  קשה להבין למה התורה לא   

אחד התירצים מדוע התורה לא מתחילים לאות "א" שהמילה של ארור מתחילים באות "א".  לא רוצים להתחיל 

רכה.  אבל זה לא -התורה בקללה.  במקום הזה מתחילים התורה באות "ב" לתת ברכה להם שלומדים התורה ב

לפי הפשט.  לפי הסוד יש ספקות בעתיק מחלוקת על התכלית בבריאת העולמות. לפי הסוד אלא   

בנביא ישעיהו כתוב, כל הנקרא בשמי, לכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו.  התכלית בריאת העולמות לפי ישעיהו 

 למען התגלות שם ה' של ארבע אותיות יקוק ולימוד הקבלה תורת ח"ן.  

ק בראשית, יש שני ראשית בבריאת העולם למען התורה שנקרא ראשית ולמען ישראל לפי פירוש רש"י על הפסו

שנקרא ראשית.  גם כן כתוב בספר התניא פרק לו,  והנה מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת עולם הזה הוא 

ורה שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים.  לפי הבעל תניא התכלית בריאת העולם למען ישראל המקיימים ת

ומצות בעולם הזה.  יש גם כן חלק של האומות העולם המקיימים השבע מצות בני נח.  עם ישראל צריכים הגוים 

 לקיים התכלית שלהם והגוים צריכים עם ישראל. 

כדי לעשות דירה בתחתונים על ידי התורה העיקר מעשה המצות צריכים גם כן ללמוד כל התורה כולל תורת ח"ן.  

ען המעשה אלא למען לדעת את התכלית בריאת העולם ולדעת הסוד של שם ה' שכתוב בישיעהו תורת ח"ן לא למ

התכלית  "לשמי, לכבודי."  לומדים תורת ח"ן לדעת סוד שם ה' בארבעה עולמות עולם הכבוד, בראתיו, יצרתיו, 

עשיה שם ה' נמצא  ואף עשייתיו.  שם ה' נמצא בשלמות בעולם אצילות עשר ספירות שלמים.  בעולם הזה בעולם

בתורה בפירושים על התורה הזוהר, ספרי אריז"ל וחסידות.  בהלכה יש מצוה של לימוד התורה כולל כל פרד"ס 

 שבתורה.  על ידי זה עם ישראל עושים דירה בתחתונים.

מדוע יש מחלוקת בעתיק התכלית של בריאת העולמות אחרי קבלת התורה?   המחלוקת בין התורה בעולם עשיה 

בין התורה בעולמות עליונים בעיקר עולם אצילות איפה נמצא כבוד ה' שכתוב "לכבודי".  בצד אחד העיקר כבוד ו

של ה' בעולם הזה ולא בעולמות עליונים ובצד השני העיקר כבוד נמצא בעולם אצילות.  אפילו משה רבינו לא ידע 

עולם אצילות מקום לעשר ספירות שלמים.  אבל והיה לו ספקות בעתיק.  אצלו העיקר היה עולם אצילות כבוד ה' ב

בצד של אהרן הכהן העיקר כבוד היה בעולם עשיה והוא עשה את העגל הזהב להתחיל נתינת הלוחות שניות. 

בעולם אצילות יש שלום שם ה' של ארבעה אותיות בשלמות אבל בעולם עשיה אין שלום אבל יש תכלית בעולם 

יהיה עולם הזה כמו עולם העליון.  קבלת התורה נתן בדרך מתנה בלי עבודה הזה לעשות שלום דירה בתחתונים ש

עמל שער חמשים יציאת מצרים מכל ספקות באמונה יציאת מצרים נכתב בתורה חמשים פעמים כנגד יובל.  אפילו 

בקבלת התורה בהר סיני קבלו עם ישראל מציאת מצרים אחרי קבלת התורה לא היה עוד לעשות בעולם הזה 

ם עשיה עולם תחתון.  המצוה של לדעת את ה' זה רק מצוה אחד בלוחות ראשונות.  אבל בלוחות שניות היה עול

תרי"ג מצות, עשרים וארבעה ספרים של תורה ללמוד יומם ולילה ורמ"ח מצות עשה לעשות לקבל שכר מצוה 

ה.  יש הסיפוק לעבודה בעולם הבא.  כתוב בפרקי אבות, משום אגרא שכרה, לפי העמל במצות יש השכר למצו

במצות בעולם הזה ששת ימים תעבוד ושבת מקבלים הסיפוק כל שבוע.  אבל זה רק החלק בעולם הזה והקרן 

 קיימת לעולם הבא.

אפילו למשה רבינו היה ספקות בעתיק. עתיק נקרא כתר.  הרמ"ק כתב תורה האם כתר הוא אין סוף?  הספקות 

כתוב על עולם אצילות איהו וחייהו אחד, איהו וגרמייהו אחד.  ה' ושמו אחד.  בעתיק על הקשר בין עתיק לאין סוף. 

אבל כתוב אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. הבורא הוא לבד אור אין סוף נפרד מהכל, והוא גם כן הוא 

רה של ושמו הם אחד.  פעמים הוא נפרד משמו ופעמים הם אחד.  בתורה של עשיה מלכות ה' הוא נפרד.  בתו

עולמות עליונים ה' ושמו אחד.  עם ישראל קבלו הדרך של מלכות אור אין סוף נפרד. התורה להדרך של אור אין 

סוף נפרד מלכות תורה שבעל פה.  בתורה של זעיר אנפין יש יחוד ה' עשר ספירות.  בעולם אצילות יש עשר 

פרד מהעשר ספירות שם ה' בעולם אצילות.  ספירות שלמים.  אבל יש ספקות בעתיק בכתר.  כתר הוא אין סוף נ

גם כן אומרים איהו וחייהו אחד יחוד ה' ועשר ספירות בעולמות עליונים.  רק בעולם עשיה נמצא השאלה ובעולם 

עשיה יש מחלוקת בין תורה של זעיר אנפין ומלכות.  זה היה השורש של המחלוקת בין יוסף הצדיק והאחים.  
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ה' נפרד הדעה של עיקר דין.  יוסף הלך בדעה של זעיר אנפין הדעה של יחוד זכר  האחים הלכו בדעה של מלכות

 ונקבה העיקר רחמים.  הדעה של מלכות יותר טוב לקיום של העם.  הדעה של זעיר אנפין יותר טוב להיחיד.  

ם את כדי לקיים את השני דעות משה רבינו נתן שני תורות תורה שבכתב ותורה שבעל פה.  קודם היה להקי

המלכות בדרך תורה שבעל פה ואחרי להביא את הדעה של זעיר אנפין בדרך הזוהר הקדוש.  יעקב אבינו היה 

כולל שני דעות יעקב וישראל.  מלכות יהודה התחלקה למלכות יהודה ומלכות ישראל.  המלכות הנצחי מלכות 

ן נבט עשה שני עגלים בדן ובית אל.  כל יהודה.  המלכות זמני ישראל יש יחוד של זעיר אנפין ומלכות.  ירבעם ב

דעה בפני עצמו יש חסרון ונקרא עבודה זרה עגל הזהב.  מלכות ישראל היה שני דעות ושני עגלים.  מלכות יהודה 

 דעה אחד אחרי החטא העגל הזהב.  כל דעה יש מעלה וחסרון.  אין שלמות בעולם הזה רק בעולמות עליונים.

אמרו שמע ישראל ויעקב ענה ברוך שם כבוד.  שמע ישראל הפסוק היחוד ה'  בפרשת ויחי הילדים של יעקב

בעולמות עליונים.  ברוך שם כבוד השלמה בעולם עשיה שיש מחלוקת בין השני צדדים אדם ולא אדם.  העיקר 

בעולם עשיה הדעה של לא אדם בירורים אבל יש גם כן הדעה של יחודים אדם שתלוי בביאת משיח כמבואר בספר 

זוהר.  ה  

קשה להיות יהודי בדעה של לא אדם.  הדעה של לא אדם פחות קשור להשפע מעולמות עליונים משם ה' יוד קא 

ואו קא עולם אצילות והאילן החיים לעולם הזה בדרך אדם בדרך משיח שנקרא אדם עליון.  עם ישראל קבלו 

ן יחוד שלם אין נפש שלמה ואין גאולה התורה של לא אדם לעשות מלכות יהודה בעולם התחתון.  על ידי זה אי

אלא משעיבוד מלכויות בלבד. הפתרון עשה הרבי מלך המשיח על ידי שיש אפשרות לבעלי תשובה לקבל שפע 

 עתיק מהאילן דחייא בדרך משיח אדם.  הדרך של לא אדם צריכים מסירות נפש כוחות כתר בשם אריך.

 בקשה לגאולה שלמה בתפלה
היום שמונה עשרי בקשות ועוד בקשה שהוסיפו "למלשינים."  מוזר שאין בקשה לגאולה בתפלה שמונה עשרי יש 

שלמה.  כל הבקשות הם למען לצאת משעיבוד מלכויות "מקבץ נדחי, בונה ירושלים, את צמח דוד עבדך. ותחזינה.  

מען הקיום של הגאולה שלמה כולל לצאת משעיבוד מלכויות וגם החלק של מלאה הארץ דעה את ה'.  אין בקשה ל

 דברי נביאים ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, זכריה וכו' רק הקיים של נבואה של עובדיה.  

התרץ מדוע אין בקשה לגאולה שלמה שבזמן שתיקנו וקבעו את התפלות שמונה עשרי עדיין הקיום של מלכות 

של החרם על אור הגנוז  יהודה היה בסכנה.  אבל היום אין סכנה לקיים של מלכות יהודה שכבר עבר אלף שנה

ועם ישראל לומדים ספר הזוהר וספרי אריז"ל שלא היה בזמן החורבן בית המקדש.  הזוהר הקדוש מיוחד לומדים 

הסודות של יחוד עליון ותחתון שהיה פעם אסור ללמוד אפילו בזמן הבית המקדש. הגאולה של הזוהר כולל לצאת 

'.  משעיבוד מלכויות וגם כן מלא הארץ דעה את ה  

אבל הבעל שם טוב והאדמורי"ם של חב"ד לא אמרו להוסיף הבקשות להגאולה שלמה בשמונה עשרי.  יש הלכה 

שאסור להוסיף על הבקשות של השמונה עשרי אבל יש רשות להוסיף מילים באמצע הברכות בענין של הברכות.  

לקי נצור אין בעיה להוסיף אבל באמצע אחרי שכבר סיימו את שמונה עשרי ואחרי שאומרים יהיו לרצון אמרי פי בא

 שמונה עשרי יש מחלוקת.  

לפי הלכה קודם צריכים הגאולה לצאת משעיבוד מלכויות קודם הגאולה שלמה של מלא הארץ דעה את ה'.  

הרמב"ם כתב הלכות מלכים בדרך הזה קודם לצאת משעיבוד מלכויות ואחרי זה לקיים כי מלאה הארץ דעה את 

ן שמתקרבים לזמן הגאולה יש יותר אפשרות להוסיף הבקשה לגאולה שלמה.ה'.  אבל כל זמ  

בהזוהר הקדוש כתוב בית המקדש יבוא מן השמים ויבנו ירושלים בלי מלחמות.  בזוהר כתוב שאין ספק שמותר 

לבקש הגאולה שלמה כי מלאה הארץ דעה את ה' אבל שלא לשנות הדרך של עבודת ה' שקבעו את אנשי כנסת 

הגאולה  –ואפילו יותר להוסיף בעבודת ה' כוונות תפלה ומצות כמו שעשה האריז"ל.  בזוהר הדרך רצוא הגדולה 

שלמה, ושוב לבקש הגאולה לצאת משעיבוד מלכויות.  בזוהר הכוונה על הגאולה שלמה חיובים להיות במחשבה 

מים לב על החשיבות של כוונה כללי ולא כתוב בזוהר להוסיף בקשה באמצע שמונה עשרי.  אבל פעמים לא ש

 גאולה שלמה ומתפללים רצוף בשמונה עשרי רק לצאת משעיבוד מלכויות.  

תפלה פרטיות מותר להכניס בתפלה שמונה עשרי אבל לא חייב.  גם כן להכניס בקשה להגאולה שלמה אין חיוב 

 רק לאלו המרגישים החשיבות של הענין.
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משיח בן דוד –משיח בן יוסף   
משיח בן דוד הוא קיצוני ימין.  משיח בן יוסף הוא קיצוני שמאל. מימינו אש דת למו.  בצד ימין נמצא דת קיצוני.  

בצד שמאל נמצא רוחניות קיצוני של יובל יציאת מצרים אין עוד מלבדו התפשטות הגשמיות תחיית המתים טל 

ונה של שם ה' נפרדת מהאותיות יוד קא ואו.  מספר טל. משיח בן דוד הא אחר 45אותיות יוד קא ואו של שם ה' 

הם שני צדדים קיצוניים ימין ושמאל כמבואר בספר הזוהר חלק רעיא מהימנא בתרגם של הרב אשלג הסולם.  

 משה רבינו הוא באמצע שני משיחין.  

אמצע.  על ידי באות אלף יש נקודה עליונה ונקודה תחתונה וקו באמצע כנגד השני משיחין הקיצוניים ומשה רבינו ב

השני משיחין מתקרבים לדעת את ה' אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלקים.  יקוק לשון יחיד.  אלקים לשון רבים שני 

טבע  86קיצוניים.  ה' הוא אחד נפרד מהעולם אפילו נפרדת מהספירות.  אלקים ה' נמצא בהעולם אלקים מספר 

  .  ה' הוא למעלה מטבע והוא גם נמצא בטבע.86מספר 

קודם מתחילים לקבל את ה' יקוק נפרדת מהטבע העלת העילות בלשון הזוהר.  מקבלים את ה' מימינו אש דת 

למו.  מקבלים את התורה ולומדים את הלכות שבתורה שכתוב ,מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' 

ת עול התורה. אלקיך וללכת בדרכיו ולאהבה אתו. קודם לכל יש קבלת עול מלכות שמים, וקבל  

קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול תורה גם כן נקרא קבלת משיח בן דוד משיח של תורה ומצות.  בתורה שבעל 

פה משיח עוד לא הגיע מחכים כל יום שיבוא אבל באור של הזוהר הקדוש משיח כל זמן נמצא אבל לא בהלכה.  

שיח נצחי במקום המלכות של התורה. משיח בן דוד בזוהר לא המלך בישראל במלכות יהודה הוא המ  

מקבלים התורה ומקבלים משיח בן דוד זה דבר אחד בספר הזוהר.  גם בספר הזוהר יש משיח בן יוסף בצד שמאל 

בקשר לסוד התורה.  בסוד התורה משיח בן דוד הוא הקו רוחני חכמה, חסד ונצח.  משיח בן יוסף הקו רוחני בינה 

מעצמו כלום.  למטה יש ספירת המלכות בגבורה והוד. קבלת משיח בספירת המלכות.  מלכות אין לו גרמייהו 

 ולמעלה יש כתר כולל השני משיחין האות אלף.  

במלכות יהודה מלכות של תורה שבעל פה יש רק קבלת עול מלכות קבלת התורה חוקים ומשפטים של המלכות 

ושנה.  אין שני ואין בחירה חופשיות.  במלכות יהודה יש רק צד ימין בלבד והגאולה על ידי משיח לחזור המלכות לי

משיחין במלכות יהודה.  המלך בישראל במקום משיח בן דוד והוא בעצמו מזרעו של דוד המלך.  על זה נקרא 

 משיח בשם דוד מלך ישראל חי וקים.

שעם ישראל נכנסו בארץ ישראל ואחרי הקמת המלכות בדרך תורה שבעל פה קבלת עול מלכות שמים היה קבלת 

ד בראש, הסנהדרין והכוהנים ולויים בבית המקדש.  הצד שמאל של משיח בן יוסף עול מלכות יהודה המלך דו

נמחקו ונקרא זכר ליציאת מצרים שלא היה חופשיות בחירה חופשיות שני המפלגות בממשלה רק ממשלת ימין. 

 הלכה לפי הדרך של ממשלת ימין קיצוני הצד שמאל נקרא סטרא אחרא.

ראל בשומרון של שני עגלים אחד בדן ואחד בבית אל סיגנון של ממשלה של על ידי ירבעם בן נבט פתח ממשלה יש

שני המפלגות ימין ושמאל.  ממשלת ימין מפלגת מלכות יהודה בממשלת ישראל בשומרון.  מפלגת שמאל החידוש 

קשור לדור המדבר דור דעה צד שמאל בינה גבורה והוד.  במלכות יהודה לא נתנו חופשיות הדת רק דעה אחד 

ומרה הלכות זקן ממרא כנגד לעשות שנויים בהלכה וחרם על אור הגנוז הדעה של משיח בן יוסף הדעה של דור לח

מדבר כתוב יציאת מצרים חמשים פעמים בתורה.  במלכות ישראל בשומרון היה שני תורות תורה שבעל פה 

.  ליהודים במלכות ישראל התורה של מלכות יהודה ותורה שבכתב התורה של זעיר אנפין השקפה של ספר הזוהר

בשומרון היה שני משיחין.  ירבעם בן נבט היה משיח בן יוסף.  המלך ביהודה דוד המלך חי וקים  ממנו ומזרעו 

יהיה משיח בן דוד.  ירבעם בן נבט שהוא היה תלמיד חכם גדול היה כולל שני תורות התורה של מלכות יהודה 

ם התחילו ללמוד סודות התורה הפעם ראשון מזמן הקמת מלכות של הפלגת שמאל.  ה תורה חדשה מאתי תצאו

 יהודה שהיה חרם על אור הגנוז שכתוב הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו.  

המלכות ישראל בשומרון היה מלכות זמני ולא היה קיים.  הקיים של מלכות ישראל בשומרון היה תלוי בקיום 

יצא יונה הנביא לעיר נינווה להביא הגאולה שלמה. הקיים של מלכות הנבואה כי מלאה הארץ דעה את ה'.   על זה 

יהודה היה על ידי שמירת תורה שבעל פה מסירות נפש למלכות התורה בדעה ימין בלבד לחומרה כפה עליהם הר 

 כגיגית ממשלה חזקה ועונשים חזקים לעוברי המצות התורה.  
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ו".  במלכות ישראל בשומרון הם קבלו המצות ברצון שלא במלכות יהודה המצות קבלו בדרך "אשר קדשנו במצותי

היו העונשים לעוברי עברות כמו במלכות יהודה.  בלשון הזוהר ירבעם בן נבט נתן רשות לפשע.  הם לא היו 

מחייבים חופה קידושין כמו במלכות יהודה והלכות של יחוד להתחייב מכות מרדות גדרים לעריות. כתוב בגמרא, 

עושה ממי שאינו מצווה ועשוה שעושים בדרך צוו מהעושים בדרך רצון.  במלכות יהודה עם ישראל גדול המצווה ו

היו רק עבדים לה'.  במלכות ישראל הם היו לא רק עבדים, גם בנים שלמדו סודות התורה וגם פושעים. הלכות 

 במלכות ישראל בשומרון להיות קיצוני ימין כמו במלכות יהודה. 

ליהודים מלכות ישראל בשומרון לעשות תשובה ולחזור למלכות יהודה.  יונה הנביא היה  בהתחלה היה אפשרות

רוצה אחדות ביניהם.  אבל במעשה שהם יצאו מהדרך והתבוללו נגמר להם הקשר דתי ביניהם כמו היום בין 

ה היו אורתודוקסי ורפורמים ההפרש ביניהם התגדלו מתוך מאתים שנה עד כיבוש של סנחריב.  מלכות יהוד

 מקפידים על גילוי עריות ולא מלכות ישראל בשומרון.

היום יש מלכות יהודה המלכות נצחי של עם ישראל שומרים התורה בדרך הלכה תורה שבעל פה.  אבל היום יש 

גם כן מלכות ישראל המלכות של יהודים שיצאו מהדרך ומתחברים בעולם חופשיות של האומות.  בעולם היום יש 

משיח ישוע הנוצרי היסוד של עולם חופשיות שנקרא בוויתקן משיח של רחמים דומה לירבעם בן נבט דתי נוצרות ו

שהזוהר קרא לו משיח בן יוסף. משיח בן יוסף המשיח קיצוני שמאל כמבואר בזוהר בפירוש הסולם.  יש גם כן 

יש כל בני אדם. הרבי מחב"ד המשיח היהודים בצד ימין קיצוני סיגנון למלך במלכות יהודה.  ביניהם  

בהלכה משיח עוד לא הגיע.  הרבי מחב"ד הוא סגנון למלך בישראל ונקרא בספר הזוהר משיח בן דוד.  בצד קיצוני 

שמאל יש נוצרות ישוע הנוצרי והוויתקן למען זכויות בני אדם.  במלכות יהודה אין צד שמאל.  ירבעם בן נבט היה 

הר סיני לפני חטא העגל ביציאת מצרים היה גם כן משיח בן יוסף.  חוטא והחטיא את הרבים.  אבל משה רבינו ב

בהלכה במלכות יהודה דור המדבר אין להם חלק בעולם הבא.  משה רבינו עשה כמנין אתחנן תפלות כדי לזכות 

לנכנס בארץ ישראל לחבר למלכות יהודה.  המלכות יהודה הדרך של הלוחות שניות אין כתר של משיח בן יוסף 

ל ישראל הוא לא נצחי.  משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שבזוהר הם היסודות נצחיים של קיצוני ימין וקיצוני שמלך ש

שמאל שהחיבר הבורא עולם בבריאת העולמות בעיקר במאמר יהי אור ויהיה אור.  שניהם נמצאים בשמים 

את הארץ."  "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי."  בראשית ברא אלקים "את השמים ו  

משיח בן דוד ומשיח בן יוסף קדמו את העולם.  תורה קדמה את העולם.  נשמות ישראל קדמו את העולם.  כתוב 

בפרקי אבות, כל מה שברא הקדוש ב"ה בעולמו, לא בראו, אלא לכבודו, שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, 

ורה ומשה רבינו מביא אותנו לקבלת המשיח למען בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו.  ואומר: ה' ימלך לעולם ועד.  הת

 שם ה' שלום למען יחוד ה'. אבל מלכות יהודה לא רוצים יחוד ה' רק מלכות ישראל.  

במלכות יהודה אין יחוד ה' שיש רק דעה אחד בלבד והגאולה לצאת משעיבוד מלכויות בלבד.  אין יחוד ה' בצד 

תורה.  אבל במלכות ישראל בשומרון מקבלים השני דעות רוחניים  שמאל קיצוני ויש רק עבודה זרה באור של דעת

ויש יחוד ה' ושלום.  בדרך הזה מלכות ישראל בשומרון גם נקרא מלכות נצחי מלכות זעיר אנפין אבל לא מיוחד 

 ליהודים כמו מלכות יהודה.

מרון משיח בן יוסף בראשו היום העולם מחולק לשני מלכויות שהם מלכות זעיר אנפין כמו שהיה מלכות ישראל בשו

ומלכות יהודה מלכות של תורה שבעל פה מלכות יהודים בלבד המלך הוא משיח בן דוד הרבי מחב"ד. הגוים 

 מקשורים למלכות יהודה בדרך השבע מצות בני נוח כמו שלומד הרבי מחב"ד למען יחוד ה'. 

 שני משיחין שני פעולות שהם אחד
יהודים. הוא הראש מפקד בצבאות ה' הצבא יהודים.  מלחמה של צבאות ה' גם משיח בן דוד הפעולה למען מלכות 

ברוחניות וגם בגשמיות.  המלחמה של משיח בן דוד למען קיים מלכות יהודה. מלכות יהודה המלכות של התורה.  

התכלית אחרון של משיח בן דוד הגאולה שלמה כי מלאה הארץ דעה את ה'.  משיח בן יוסף התכלית שלמה 

קיים של דברי נביאים כי מלאה הארץ דעה את ה', שלום אמיתית גם כולל שלום בין עם ישראל וכל העולם.  ה

 משיח בן יוסף לא כנגד קיים עם ישראל אבל הוא קשור ראשון לבני אדם הראשון ושלום כללי.  

רץ דעה את ה'.  יהודים נמצאים באמצע שני מלחמות.  משיח בן יוסף במלחמה למען שלום כללי כי מלאה הא

משיח בן דוד במלחמה למען קיים מלכות יהודה ראשון.  משיח בן יוסף הוא פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום.  
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הוא למען שלום כללי. משיח בן דוד הוא איש מלחמה למען המלכות של עם ישראל ולמען לבנות בית לה' לכל 

 העמים כבנבואת זכריה .

י דעות על החשיבות שלום פרטי לישראל ושלום כללי לכל העולם.  העולם נברא על ידי יש בין השני משיחין חילוק

התורה שמתחילים באות "ב".  יש שני דעות רוחניים מלכות וזעיר אנפין. בדעה של זעיר אנפין בראש י"ג מידות 

של הלוחות .  העיקר אחד בלי שינוי אחד כללי מאלף עד תיו.  זה היה הסוד 13הרחמים מספר אחד אהבה 

ראשונות שנשברו משה רבינו.  משה רבינו ראה שלא מספיק הדעה הזה לבני אדם אולי טוב למלאכים שאין בהם 

חטא ויצר הרע.  במקום הלוחות ראשונות משה רבינו נתן הלוחות שניות שנתן עם ישראל להיות אומה נפרדת 

חלק העולם בגושים נפרדים בדרך התורה. כל מהאומות העולם. יש מקום לאחדות של אחד כללי אבל גם צריכים ל

המלכות בעולם קשור לעם ישראל ובהנהלה שלהם רק על התנאי שכולם מקבלים ה' אחד ותורה אחד התורה של 

 הלוחות ראשונות מושרשת בטבע בשם אלקים, ה' הוא אלקים. 

בשם אלקים.  הלוחות כתוב בפרשת יתרו,  וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר" התורה נתן מה' אחד 

שניות היה יחוד של השני משיחין אחד כנגד המצוה אנכי ואחד כנגד לא יהיה לך אלקים כולל שני משיחין אבל אנכי 

היה אפרים הבכור יוסף ולא יהיה אלקים טפל ליוסף.  בלוחות שניות הפעולה היה לעשות עם ישראל שליחים 

מלכות תחתון ולכסות את מלכות עליון משיח בן יוסף למען שלום למצוה של לא יהיה אלקים אחרים להכתיר מלך ב

כללי שיהיה רק גאולה לשלום פרטי "המברך את עמו ישראל בשלום."  הגאולה למען שלום של מלכות תחתון 

והתגלות שם ה' בעולם הזה במלכות תחתון בשם אדנ"י.  אנכי "יקוק" אלקיך שם ה' יקוק יתגלה במלכות תחתון 

אדנ"י.  אנכי כולל כתר אני וכתר.  הכתר בלוחות ראשונות יקוק מידת הרחמים.  לא יהיה אלקים מידת רק על ידי 

 הדין היחוד של שניהם התגלות אור אין סוף.  

בפעולה של לוחות ראשונות התגלות שני משיחין אחד משיח בן יוסף למען יקוק שם ה' עליון, ואדנ"י שם ה' 

ו בארץ ישראל משיח בן דוד בראשם המשיח המלך למלכות תחתון למען תורה במלכות תחתון.  עם ישראל נכנס

שבעל פה בעיקר ותורה שבכתב השני הנסתרות לה אלקינו.  במלכות והפעולה של משיח בן דוד משיח תחתון 

 העיקר בדרך מצות מעשיות ובדרך קרבנות ותפלה. לא המדרש העיקר אלא המעשה.  

הפעולה של הרבי מלך של מלכות תחתון לחזק את עם ישראל במלחמה כנגד התגלות הרבי מחב"ד מלך המשיח 

כל הדעות אחרים בעולם. במלכות תורה שבעל פה יהדות הדת יחידי.  המלחמה של עם ישראל מלכות תחתון של 

בני אברהם יצחק ויעקב למען קיום עם ישראל עד סוף הגלות והגאולה של משיח בן דוד הגאולה משעיבוד מלכויות 

בלבד כהלכה.  אפילו הרבי אמר ללמוד פנימיות התורה העיקר במלכות תחתון מעשה המצות וקבלת עול.  משיח 

בן דוד הוא במדרגה של פנימיות עתיק, חכמה שבכתר נקבה סובבת גבר משיח בן יוסף כתר שבחכמה שבכתר.  

י התקשרות לרעיא מהימנא היחוד של שני משיחין המדרגה של כתר שבכתר.  היחוד של השני משיחין על יד

 שבזוהר ואליהו הנביא.  

הפעולה של משיח בן דוד למען מלכות תחתון מלכות תורה שבעל פה.  הפעולה של משיח בן יוסף גאולה של 

יציאת מצרים יובל עתיק.  היחוד של שניהם על ידי משה רבינו הקו אמצע ולכל קשור למשה רבינו ופנימיות 

ימין מימינו אש דת למו.  משיח בן יוסף בצד שמאל רב חסד יובל יציאת מצרים.   התורה.  משיח בן דוד בצד

במלכות תורה שבעל פה יציאת מצרים בדרך עבודה אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה יומם ולילה תלמידי 

של חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הפעולה של משיח בן יוסף לתת בני אדם התענוג 

מנוחה של גן עדן והגאולה של תחיית המתים לפני סוף העולם.  בתורה שבעל פה אין תחיית המתים עד סוף 

העולם בסוף ששת אלפים שנה.  הגאולה של תחיית המתים במלכות תורה שבעל פה לעתיד.  עם ישראל מחכים 

התקשרות למשה רבינו תורה למשיח בן דוד לצאת משעיבוד מלכויות בלבד.  האפשרות לגאולה שלמה על ידי 

שבכתב וספר הזוהר. הגאולה של משיח בן יוסף לא בקדושה רק בזמן שיש יחוד של שני משיחין.  משא"כ הגאולה 

של תורה ומצות עומדת לבד אפילו בלי משיח בן יוסף במלכות תחתון.  הפעולה של משיח בן יוסף לתת תענוג 

צריכים ישועה ורחמים רבים.  משיח בן יוסף הוא עומד בראש עולם  עליון לבני אדם להם הקשורים לו ולמען אותם

עליון.  משיח בן דוד עומד בראש עולם תחתון.  כל בני אדם נמצאים בעולם תחתון העולם של העץ הדעת שנולדו 

 אחרי החטא עץ הדעת.  יש ישועה על ידי קבלת השני משיחין.
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 בין מלאך ואדם
הבורא יתברך אמר למלאכים לפני בריאת אדם "נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו."  מלאכים עובדים ה' באמונה 

פשוטה אמרים בשמים "קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו."  שלשה מלאכים באו לבקר אברהם 

שליחים של ה' יתברך.   ביום שלישי אחרי שהוא עשה הברית מילה.  כל מלאך בא בשליחות אחד.  המלאכים הם

המלאכים הם צבאות ה' לוחמים ועושים הרצון של ה'.  הם נשרפים בהתלהבות וירדים למטה בעולם הזה 

בשליחות אחד וחוזרים.  מלאכים הם אש של ה' כמו הסנא, וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה 

ה בשמים בלי קבורה והיום הוא נקרא מלאך אליהו.  הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל.  אליהו הנביא על  

כתוב על ידי קיים המצוה עושים מלאך טוב ועל ידי עברות מלאכים רעים.  יש מלאכים טובים ורעים. עם ישראל 

קבלו התורה הדרך נעשה ונשמע באמונה פשוטה ועושים מלאכים מהמצות ודברי תורה.  המצות עולים בשמים 

סירות נפש.  עבודה של עם ישראל עבודה של מלאכים בעולם הזה.  עם ישראל קבלו התורה כמו מלאכים על ידי מ

בדרך כפה עליהם הר כגיגית באמונה פשוטה בלי בחירה בדרך הזה הם עושים מלאכים.  התכלית השלמה של 

 עבודה בתורה ומצות להגיע לביטול של אליהו הנביא שהפך מאדם למלאך.  

נפש לתורה במיוחד העשרה מלכויות בראשם רבי עקיבא הפכו להיות מלאכים כמו  התנאים ואמוראים במסירת

אליהו הנביא.  דוד המלך לא היה ישן בלילה ולמד התורה עד הבוקר ואומרים על דוד המלך "דוד מלך ישראל חי 

לוחמים  וקים שהוא לא מת ונהפך להיות מלאך.  דוד המלך הדוגמה למלך המשיח שנקרא משיח בן דוד.  מלאכים

למען מלכות ה' כמו דוד המלך שהיה לוחם למען כנסת ישראל.  עבודה של מלאך באמונה פשוטה.  הבעל תניא 

אמר שהוא לא רוצה גן עדן.  גן עדן המקום של אדם יחוד ה'.  הבעל תניא היה מלאך כמו כל האדמור"ים של חב"ד 

ב"ה ביטול לרצון של ה' כמו מלאכים. ישראל הם  עד הרבי מלך המשיח.  כולם היו בצבאות ה' חיילי המלך קדוש

 מלאכים.

נשמות יש להם זכר ונקבה כשכתוב נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו זכר ונקבה ברא אותם. נשמות הם בחינה של 

אדם.  בצד אחד זכר הם מלאכים בצד שני של נקבה הם אדם.  נשמות הם מלאכים שנכנסים בגופים נקבות למען 

ה.  בדרך אחד רוחניות הם חוזרים להיות מלאכים.  בדרך שני אחרי תחיית המתים הם הופכים רצון ה' בעולם הז

ממלאכים לאדם להיות כלולים בנשמה של אדם הראשון.  אדם הוא אדם רק אחרי תחיית המתים. אדם בגן עדן 

היה לתחיית המתים היה אחרי תחיית המתים.  הבעל תניא אמר שהוא לא רוצה גן עדן.  הרצון של הבעל תניא לא 

שמקבלים תענוג של גן עדן.  הבעל תניא היה מלאך.  העבודה של עם ישראל בדרך תורה שבעל פה העבודה של 

 מלאכים מסירת נפש בלי תענוג מלאך אליהו הדוגמה, דוד המלך הדוגמה, רבי עקיבא הדוגמה.  

ד ה' ותענוג הוא היה אדם משיח בן יוסף. גם כן משה רבינו נקרא מלאך בתורה.  בלוחות ראשונות הלוחות של יחו

אחרי חטא העגל ובלוחות שניות הוא נקרא מלאך והוא נקרא עבד ה' בסוף התורה.   בזוהר הקדוש הוא חוזר 

בשם רעיא מהימנא ונקרא בן בעל תשובה.  הדרך של התורה הדרך של מלאכים עבדים לה'.  לעם ישראל אין 

אעות ה' חיילי ה' מלאכים עבדים.  בגאולה שלמה והגאולה של הזוהר משה גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד צ

רבינו שהיה עבד ביטול להתורה הפכו להיות בעל תשובה קשור לאדם ויחוד ה' בגן עדן על ידי תחיית המתים 

 בגאולה שלמה.  

ת ה' בסוף העולם כל מלאך ואדם הם שני אורות רוחניים.  יש שני משיחין כל אחד בדרך רוחניות אחרת.  לפי תור

המלאכים יהפכו לחזור לשורש של אדם בדרך תחיית המתים.  הם ירדו בעולם הזה לעשות עבודת ה' במסירת 

נפש.  הם לא רוצים גן עדן עובדים ה' שלא על מנת לקבל פרס כמו הבעל תניא.  הם לא רוצים המתנה של תחיית 

של תחיית המתים. אדם הוא השורש של הכל התכלית  המתים אבל בסוף העולם הם יקבלו את המתנה ותענוגים

השלמה של הכל של כל המלאכים להיות אדם.  אחרי חטא העגל אמרו על עם ישראל שהם נקראים אדם אפילו 

שהיה להם חטא אבל שהיה להם התורה הם היו בדרך להיות אדם על ידי עבודת ה' במסירת נפש.  בסוף העולם 

הנשמה של הכל.  אדם ומשה רבינו הם בעלי תשובה אחרי תחיית המתים. הם יהפכו להיות אדם בגן עדן  
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 שבירת כלים של אריז"ל
האריז"ל אמר על שבירת הכלים לפני בריאת העולמות שבאמצע בריאת העולמות היה טעות שגרם שבירת הכלים 

ם נפרדו מעולם אצילות רוחניים בעולם נקודים הסיבה שיש יניקה לקליפות בעולם הזה.  בקיצור העולמות תחתוני

 וה' יתברך אחרי התיקון.  שכתוב בתורה והארץ היתה תהו ובהו זה לפני התיקון.  יהי אור ויהי אור התיקון.

בדרך הזה האריז"ל היה מתרץ האמת של תורה שבעל פה תורה נפרדת לעם ישראל בלבד והמלכות של תורה 

רק דעה אחד של משיח אחד והגאולה של ועלו  השולטת על כל העולם.  אחרת מספר הזוהר בדרך הזה יש

מושיעים  בהר  ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה. משיח יבוא בדרך הזה על ידי מלחמה למען מלכות 

יהודה בלבד ומלכות יהודה יעלה על כל העולם ירושלים ביד עם ישראל בתורה של מלכות יהודה כקודם.  בדרך 

הארץ דעה את ה' ולא הגאולה על ידי ירמיהו, יחזקאל, וזכריה.  השיטה של שבירת  הזה אין יחוד ושלום של מלא

הכלים מקובלת היום בישיבות המקובלים בעיקר ספרדים.  הגאולה של הזוהר הגאולה של יחוד ה' שלום 

 התחברות של שני הפכים ימין ושמאל ושני משיחין לא הדעה הראשון ביהדות.

ות העיקר דרך של קבלה התומך בדעה אחד מלכות תורה שבעל פה שלא ישתנה הקבלה של אריז"ל התחילו להי

לעולם.  במקום להאמין באמונה פשוטה בבריאת העולמות בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ התפתח 

דעה משונה לתת אפשרות לחשוב הבורא טעה באמצע ששת ימים של בריאת העולמות ולפני יום ראשון.  יהודים 

באמונה פשוטה מאמנים שה' לא יוכל לטעות ובריאת העולם היה יש מאין.  השיטה של שבירת הכלים  המאמנים

קבלו גם כן בחסידות חב"ד. בספר הזוהר יש רמזים להפסוקים על שבירת הכלים מיתת מלכים בספר אדרא אבל 

ד בריאת אדם ואחרי הסיכום שכל מה שנברא בששת הימים נברא בלי טעות ויש שלמות בבריאת העולמות במיוח

 בריאת אדם שבת ויכולו השמים שהכל שלם בשבת הראשון לפני החטא.  

בדרך השיטה של שבירת הכלים לא היה שלמות אפילו בשבת הראשון של בריאת העולם.  האריז"ל הכניס את 

ין תורה השיטה של שבירת כלים בקבלה לתת חיזוק להאמונה בתורה שבעל פה.  בתורה של אריז"ל אין הבדל ב

שבעל פה ותורה שבכתב.  בזוהר תורה שבעל פה נקרא מלכות, תורה שבכתב נקרא זעיר אנפין שני תורות שני 

 משיחין שני תיקונים לגלות.  

נכון שיש שיטה של שבירת הכלים אבל יש גם כן שיטה שכל מה שעשה ה' יש שלמות.  הוא כתב בספר עץ חיים 

אלו שאומרים שיש רק דעה אחד ולומדים רק ספרי אריז"ל ולא ספר הזוהר שיש שני דעות רוחניים.  השאלה על 

ולומדים רק תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב כולל כל הסודות של התורה. אנשים פשוטים מקבלים כל התורה 

 באמונה פשוטה והדעה של נביא עובדיה על הגאולה.

העיקר כוונה להוסיף בתפלה שמונה עשרי "ה'  יש מצוה ללמוד ספרי אריז"ל ומתפללים בכוונות של רש"ש אבל

ישלח לנו הגאולה שלמה הקיים של דברי נביאים ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, וזכריה שהגאולה תבוא בלי מלחמה 

 כמו שכתוב בספר הזוהר ובית המקדש ירד מן השמים.

 

 

 אספקלריא המאירה
יק תחתון.  התורה לעולם עליון תורה שבכתב, האספקלריא המאירה הצדיק עליון, האספקלריא שאינה מאירה הצד

התורה לעולם תחתון תורה שבעל פה.  יש שני עולמות כל אחד יש לו תורה, כל אחד יש לו משיח. משיח בן דוד 

 המשיח לעולם התחתון.  משיח בן יוסף המשיח לעולם העליון.

ז בתורה של עולם תחתון.  יש עבודת ה' התורה של עולם תחתון סגור לעולם העליון. עולם העליון נקרא אור הגנו

בעולם התחתון שלא צריכים לדעת התורה של עולם עליון.  התורה של עולם התחתון מקבלים באמונה פשוטה 

ובמסירות נפש בדרך נעשה ונשמע.  יש טעמים למצות בתורה של עולם התחתון אבל אפשר לקיים את המצות 

צות. הסודות המצות רק נותנים יותר חשק בקיום המצות.  המצות בתמימות ופשיטות בלי לדעת את הסודות המ

הם רצונו וחכמתו יתברך.  מעשה הוא העיקר.  הגאולה בעולם התחתון לקיים את כל המצות של עולם התחתון 

בהידור.  בעולם התחתון יש שלחן ערוך וכל ישראל הם עבדים לה' מקבלים את עול מצות ועול תורה באמונה 
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רות נפש. הצדיק היסוד עולם של עולם התחתון אין לו אור בפני עצמו רק האור של התורה הרצון פשוטה ובמסי

וחכמתו יתברך.  על הצדיק התחתוון כתוב אנכי תולעת לא איש, אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה. כתוב בזוהר 

ך לאהבת ה' ולהתקשרות דוד המלך הוא הצדיק המלך של עולם התחתון. אין לעם ישראל אלא אהבת התורה הדר

 להצדיק תחתון אספקלרייא שאינה מאירה.

בעולם התחתון יש עבדות שכתוב ישראל הם עבדים לה' ואין גאולה לעלות לעולם העליון.  הגאולה של עולם 

התחתון למען חיזוק באמונה בגאולה של מלכות תחתון.  בעולם העליון יש גאולה לצאת מספקות לדעת ה' ליחד 

הא או ואו הא, יוד הא ואו והא אחרונה.  מקיימים הבקשה לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה ליחדא  שם ה' יוד

אות יוד ואות הא באות ואו ואות הא בעולם העליון בדרך אתה הראת לדעת ובעולם התחתון באמונה פשוטה.  

ם העליון בתכלית של קיים עולם העליון צריכים עולם התחתון לקיים יחוד ה'. עולם התחתון לא צריכים עול

 המלכות.

האספקלריא המאירה שנמצא בראש של עולם עליון אין לו דרך יש אור בלי כלים.  עולם התחתון הכלי לקבל את 

האור של עולם העליון.  אבל עולם התחתון נקרא שכינה בגלות שלא נמצא בעולם התחתון דעת העולם העליון 

נמצא האספקלריא שאינו מאירה משיח בן דוד.  בעולם התחתון אין  ומשיח בן יוסף האספקלריא המאירה אבל

מצוה לקבל את האספקלריא המאירה משיח בן יוסף אפילו נמחקו משיח בן יוסף מעולם מהתורה של עולם 

התחתון.  על זה נקרא בפתח אליהו בתיקוני זוהר הא אחרונה שכינה בגלות.  בעולם התחתון יש מלחמה על 

ל הא אחרונה כתוב רגליה יורדת מות.  כתוב אדם המקריב קורבן לה' מבהמה מהבקר ומהצאן המלכות תחתון וע

תקריבו את קרבנכם.  אדם שייך לעולם העליון והקרבנות של עולם העליון בעולם התחתון אלו המלחמות ובסוף 

תון צריכים להיות כל יכירו עולם התחתון בעולם העליון לצאת מגלות הנפש וספקות באמונה. אין שלום בעולם התח

 זמן במלחמה חוץ מיום שבת, בעולם העליון נמצא היום שכולו שבת וגאולה.

עולם התחתון לא מכירים את האספקלריא המאירה ומאמינים רק בהקדוש ב"ה.  אפילו אומרים האמונה 

רש של בהאספקלריא המאירה נחשב לעבודה זרה.  האספקלריא המאירה הוא המלך של מלכות עליון. זה הש

המחלוקת בין יוסף ואחיו. יוסף הוא אספקלריא המאירה ויהודה האספקלריא שאינה מאירה זעיר אנפין ומלכות. 

התגלות האספקלריא המאירה היה על ידי הפתק של נ,נח,נחמ,  ועל ידי המסוה משה של רבי דוד וקסלמן בדור 

חתון של תורה שבעל פה.  בתורה שבעל הקודם.  על ידי הרבי מחב"ד יש התגלות של מלך המשיח של עולם ת

פה יש משיח אבל אין גאולה רק משעיבוד מלכויות בלבד.  מחכים שהרבי יגמור כל הפעולות של משיח בן דוד 

 לגאולת מלכות תחתון ואח"כ לגאולת מלכות עליון.

ים סוף.  משה רבינו היה האספקלריא המאירה בלוחות ראשונות שכתוב ויאמינו בה' ובמשה עבדו בקריעת 

בלוחות שניות אין אספקלריא המאירה.  יהדות רק מאמינים בהקדוש ב"ה ללא אמצעי ושותף.  אלקים גימטרייה 

הטבע.  האספקלריא המאירה מקושר לאדם בגן עדן.  אדם הוא המלך העליון כמבואר בהזוהר שהוא נתן שבעים 

תחתון והרבי מחב"ד מלך המשיח.  דוד שנה לדוד המלך המלך התחתון. דוד המלך הוא השרש התחתון מלך ה

המלך והרבי המלכים של מלכות לתורה שבעל פה מלכות יהודה.  המלכות של הצדיק עליון בצד שמאל.  באמצע 

היחוד של שניהם בהזוהר הקדוש.  הקיים של היחוד תחתון בנבואה של עובדיה והיחוד עליון בשאר נביאים כי 

 מלא הארץ דעה את ה'.  

יחוד תחתון כנגד יחוד עליון אספקלריא המאירה התגלות אין עוד מלבדו על ידי אדם.  במלכות  דת תורה של

 תחתון התגלות אין עוד מלבדו על ידי לא אדם עקידת יצחק. 

החזרת הכתר תורה שנאבדת –החידוש של הזוהר   
ומשיח בן דוד על ידי החידוש של הזוהר שיש אפשרות לקבל את ה' משני צדדים ימין ושמאל משיח בן יוסף 

התקשרות לרעיא מהימנא.  רעיא מהימנא בזוהר הוא בצד של "טל" יוד קא ואו אור מקיף.  עם ישראל נמצאים 

בה"א אחרונה בצד מימינו אש דת למו.  הזוהר מחבר את הקיצוני של צד ימין בצד שמאל שהם אתכפיא 

 שבהסכפיא ואתהפכא של עתיקא דעתיקא יחוד ה' ממש.

כל אחד כובש היצר רע להגיע לאתכפיא שלמה רק הצדיקים בעיקר הצדיק יסוד עולם דוד המלך אבן אבל לא 

מאסו הבונים היתה לראש פינה, אנכי תולעת ולא איש, ולבי חלל בקרבי.  כדי להגיע ליציאת מצרים לגאולה של 

זהו עשיר השמח בחלקו עתיק קודם צריכים הכנה של אתכפיא לצאת מכל תאוות גשמיים בעיקר תאוות ממון אי
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מתוך העבודה של פרו ורבו לעשות משפחה בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות.  יש לתקן את השלשה תאוות 

שהם תאוות ממון, משגל על ידי חופה וקידושין, ואכילה כצדיקים האוכלים לשובע את נפשם כמבואר בספרי רבינו 

 ז"ל.  

תורה חוד ה' אבל צריכים לקבל הזוהר כפשוטו וללמוד את הזוהר כרצון ה' לפי הזוהר יש היום תחיית המתים ויש י

תורת משיח.  בצד קיצוני של ימין יש הנבואה של עובדיה.  בקו אמצעי הנבואה של ישעיהו,   חדשה מאתי תצא

ירמיהו, יחזקאל, וזכריה.  הנביא של עובדיה לפי הזוהר הנבואה של תלמיד חכם שלא כתוב שם של אבא שלו 

ואומרים שהוא היה גר.  לפי אריז"ל גרים אין להם נשמות גבוהים אבל יש להם כוח הרצון גבוה בתורה אפילו יותר 

 מיהודים מיוחסים.  

ביהדות הקשר לרחל אימנו העיקר שהיא נקראת עקרת הבית.  אבל רחל נפטרה בדרך לירושלים ונקברה בבית 

בעל פה נקרא מלכות בשם רחל שם אדנ"י.  תורה שבכתב לחם.  פעמים בתורה נכתב על מיתת רחל.  תורה ש

נקרא בשם לאה שם יקוק.  הנסיעה לעתיד של רחל לירושלים יהיה בדרך תורה שבכתב בעיקר תורה של זעיר 

אנפין תורת הזוהר שיש יחוד ה' יקוק אדנ"י.  לאה נקברה במערת המכפלה אצל יעקב אבינו שהוא לא מת.  

ב אבינו לא מת ויעקב ולאה הם זוג נצחיים כמו אדם וחוה.יעק תורה חדשה מאתי תצאב  

המכריע ביניהם בין הזמן שרחל היתה חי והיום הראש של עשו שנקבר במערת המכפלה. היוד שיעקב לקח מעשו 

 מחברים שניהם ביחד במערת המכפלה השני יוד בשם יקוק אדנ"י בשילוב היחוד של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. התורה הקדושה היום יש כתר שלא היה מזמן חטא העגל.  אם לא בריתי

 הכתר לכל כ"ד ספרים של התורה משנה וגמרא הספר הזוהר הקדוש בזכות יפקון מגלותא ברחמים.

 הראש של עשו
ים שהראש של במדרשים ובתלמוד ירושלמי כתוב שהראש של עשו נקבר במערת המכפלה. גם המקובלים אמר

 עשו נקבר במערת המכפלה.  המוסלמים גם קבלו המסורה הזאת.  יש שאלה איך הוא הגיע למערת המכפלה.

בספר מגלה עמוקות של הרב נתן נטע שפירא כתוב על קבורת ראש של עשו במערת המכפלה לשבח.  קבורה של 

ידת התאומים יעקב ועשו, ואחרי כן ראש של עשו קשור לאות יוד שלקח יעקב מעשו כתוב בפרשת תולדות על ל

יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב.  יעקב לקח את היוד של שמו עשיו ועשו היה חסר ביוד האות 

 נקודה של חכמה.  יעקב היה יושב אוהלים, ועשו היה איש שדה.  

מחוברים במערת המכפלה הקבורה של ראש של עשו במערת המכפלה חזרו את היוד שלקח יעקב ממנו ושניהם 

הראש של עשו ויעקב על ידי יצחק אבינו.  מכל האבות יצחק אבינו היה רק בארץ ישראל.  יצחק כנגד גבורה ופחד 

צד אחד של קדושה.  יעקב הוא גם נקרא ישראל.  יעקב כנגד מידת תפארת כולל חסד של אברהם וגבורה.  ה' 

ה בצד אחד בלבד.  קרא לאברהם פעמים אברהם אברהם.  רק יצחק הי  

הראש של עשו נקברו אצל יצחק לתת לו שלמות כמו שהיה לאברהם ויעקב.  עשו מהצד הקיצוני של שמאל.  

אפילו יצחק נקרא גבורה בצד שמאל כל האבות היו מימינו אש דת למו.  הראש של עשו קשור לאדם הרגל של 

 אדם הנקבר במערת המכפלה שנתנו להמתיק הגבורות של יצחק.  

מי הוא הראש של עשו?  הראש של עשו האפיפיור.  אפיפיור הראש של עשו הוא ההמתקה לגבורות של יצחק 

והכתר להלוחות השניות ארבעה על ארבעה.  על ידי הראש של עשו יש שלמות במערת המכפלה המקום של 

כנגד כתר יחידה שאין  ארבעה זוגות אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה.  הראש של עשו החמישי

 לו אשה עתיק שאין  לו שמאל. יצחק רצה לתת הברכה לעשו שהוא ראה מה שיהיה לעתיד.

יש שאלה בספר פרדס רימונים של רמ"ק : האם כתר הוא אין סוף?  השני צדדים של כתר הם אדם ולא אדם.  

דם.  ובלוחות שניות שניהם היו לא בלוחות ראשונות אנכי היה כתר בפרצוף אדם, ולא יהיה אלקים כתר של לא א

אדם היסוד של יהדות.  ביהדות נוצרות נחשב עבודה זרה ואסור לנכנס בבתי יהודים כל דברים קשורים לנוצרות 

גם התנ"ך שלהם וקל וחומר הדברים גשמיים.  אבל מותר להזמין את האפיפיור או את נשיא דנולד טרומף לקפה 

 ותה.



372 
 

את הטוב בצד שמאל כלל.  הבעל תניא אמר בשם האריז"ל הם נחשבים למות.  בהצד  יש ימין קיצוני שלא מכירים

ימין אין גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד.  אין תיקון לעשו אלא כשכתוב בנביא עובדיה בית עשו לקש ואכלום 

תניא אמר שהוא לא  ולא יהיה שריד לבית עשו. אין שלום בצד ימין קיצוני ויש רק מלחמה עד נצחון על עשו.  הבעל

רוצה גן עדן צריכים להיות כל זמן במלחמה.  זה הדרך של תורה שבעל פה והדרך של נביא עובדיה.  היום אחרי 

שהכתירו מאה רבנים את הרבי מחב"ד מלך המשיח יש משיח בן דוד בדור ראשון לגאולה בצד ימין בלבד למען 

 יהודים בלבד בצד ימין בלבד.

גאולה של ראש של עשו אפילו ראש של עשו רוצה שלום הם לא מקבלים לו.  אבל היום יש דו הצד ימין לא רוצים ה

שיח בין רבנים ונוצרים אבל הקיצוני ימין הם כנגד אפילו דו שיח.  רבנים דתיים הלכו להוותיקן בהזמנה של 

דה המלכות של האפיפיור. הרבי מחב"ד היה תוקף אותם בשיחה בשבת. הרבי הוא מלך המשיח של מלכות יהו

תורה שבעל פה.  אבל הוא היה מודה שיש גם כן צד השני ליהודים אבל הוא בעצמו היה מחזק הימין בלבד. משה 

רבינו מפי הגבורה בפרשה דברים א:מ קרא לבני עשו אחיכם, " ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני 

 עשו הישבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאד.

וש הספר שפתח את יהדות להגאולה שכתוב "בזכות ספר הזוהר יפקון ביה מגלותה ברחמים."  הבעל הזוהר הקד

תניא והחכמים אמרו, הגאולה משעיבוד מלכיות בלבד. הכוונה של הזוהר היה להגאולה של כי מלאה הארץ דעה 

משיחין למשיח אחד כולל את ה'.  הגאולה של הזוהר היה כולל שני משיחין משני צדדים, וחכמים שינוי את שני 

שני משיחין שניהם בצד ימין.  השאלה של הקיצוני ימין איך נכנסו את הראש של עשו במערת המכפלה?  גם הם 

כנגד היסודות של יהדות?   31שואלים איך החכמים נתנו נביא ירמייהו לפרסם הנבואות שלו בפרק   

יות כל זמן במלחמה, הסיבה שבירת הכלים.  אין לומדים הקבלה של אריז"ל יודעים מדוע יהודים צריכים לה

שלמות בעולם הזה רק יש ניצוצות של קדושה לברר מהקליפות.  התורת חכם התלמיד של רש"ש אמר כל יום יש 

עוד יותר קליפות לברר בלי סוף.  באור של הרש"ש יש רק בירורים אין גאולה של הזוהר.  בהקבלה של קיצוני ימין 

ר ויש משיח בן דוד בלי משיח בן יוסף והראש של עשו והגאולה משעיבוד מלכויות בלבד. עם אין גאולה של הזוה

ישראל מתפללים שלשה פעמים כל יום למען גאולה משעיבוד מלכויות ושלום לישראל בלבד.  הם לא מתפללים על 

לא חשוב לכל העולם קיים הנבואות של ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וזכריה הגאולה שלמה בשמונה עשרי מפני שזה 

 כולל עם ישראל. 

אבל עד שהקיצוני ימין מוצאים את הראש של עשו ממערת המכפלה עדיין יש גאולה בקו אמצע של ישעיהו כי 

, הגאולה של 31מלאה הארץ דעה את ה', שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו,  והגאולה של ירמייהו פרק 

עובדיה. הגאולה של משיח בן דוד לצד ימין בלבד למען המלכות יהודה. יחזקאל, זכריה, לא רק הגאולה של 

הגאולה של צד שמאל הראש של עשו חשוב לעשות שלמות לשם ה' של ארבעה אותיות על ידי הכתר על אות 

 יוד.  

שבע שבתות –שבע שבעות שלמים   
 לכבוד הרב מורגנשטרן, שליט"א

תפלל ערבית לפני צאת הכוכבים או לא כמנהג הספרדים כל על מה שכתבת על תפלת ליל שבועות המחלוקת לה

השנה.  בסוף הדרשה דברת לפי רש"ש מתפללים ערבית לפני צאת הכוכבים כמו כל שנה אפילו אין שבע שבועות 

שבע שבתות. –שלמים   

דואגים הרש"ש התלמיד של אריז"ל ורב חיים ויטל המרח"ו מקבל את ספרי אריז"ל כפשוטו ובשיטה של אריז"ל לא 

לשלמות שאין בעולם הזה שלמות אחרי שבירת הכלים.  עשיתי חלקה לנכד במירון אתמול פתחתי את הזוהר 

פרשת נשא החלק של אדרא רבא שכתוב על מיתת מלכים ולא ראיתי איפה כתוב על שבירת הכלים כלל.  גם כן 

רמ"ק על הזוהר ואריז"ל.  הרמ"ק לא היה מדבר על שבירת הכלים בהפירוש שלו.  יש הבדל בין פירוש   

למשל כתוב ברמ"ק מלכות נקרא מטטרון ונקרא נער נקרא עבד ה' בששת ימים בעולם עשיה.  בספרי אריז"ל 

מטטרון בעולם יצירה.  לפי הזוהר עולם יצירה נקרא אספקלריא המאירה יציאת מצרים.. כתוב בספר הזוהר 

עולם יצירה יוצאים לחופשי חנם.  בזוהר יש יציאת בפרשת משפטים העבד שבעולם עשיה שש שנים תעבוד וב

מצרים הגאולה של ישעיהו, ירמייהו, יחזקאל, וזכריה כי מלא הארץ דעה את ה'.  לפי רש"ש אין יציאת מצרים 
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שבע שבתות אפילו שבת אחד שלם.  לכן לא דואגים  –שהיה בלוחות ראשונות לכן אין שבע שבעות שלמות 

ל ערבית בליל שבעות.  להשלים שבע שבועות להתפל  

השיטה של רש"ש אחרי החידוש של אריז"ל של שבירת הכלים נותנת מקום לחשוב שאין השגחה פרטית כלל 

ואפילו הרמב"ם שהיה לפניו את הזוהר מודה שכל תנועה בעולם הזה מהשגחה פרטית.  השיטה של שבירת כלים 

תורה שבעל פה אין מקום ליציאת מצרים בהלוחות של רבינו אריז"ל מחזק את האמונה בתורה שבעל פה.  גם ב

שניות "דור המדבר אין להם חלק בעולם הבא."  להביא שיטה של קבלה לחזק את תורה שבעל פה לא צריכים 

בכלל ללמוד סודות התורה שכל תורה שבעל פה נתנה בדרך אשר קדשנו במצותיו וציוונו בלי בחירה בדרך נעשה 

ת נפש חוקים שאין רשות להרהר אחריה.  קבלת עול מלכות שמים במסיר  

הקבלה אמיתי ספר הזוהר שיש מקום ליציאת מצרים שני דעות עבד ובן.  לפי רמ"ק והזוהר מטטרון הוא עבד 

השכינה ובן בנים של השכינה ויש יציאת מצרים היום אבל לא במלכות יהודה רק במלכות ישראל.  במלכות יהודה 

צאת משעיבוד מלכויות והנביא של מלכות יהודה הנביא עובדיה.  אבל בספר מחכים למשיח כל יום הגאולה ל

ילקוט שמעוני כתוב עובדיה לא קיבל הנבואה שלו מהאבא שלו כמו כל הנביאים השם שלהם יש ייחוס בן של נביא.  

ר שער אומרים שהוא היה גר צדק.  הזוהר אומר תלמידי חכמים הם גם כן נחשבים נביאים בדרך שלהם.  לפי ספ

גילגולים לגרים יש נשמות נמוכות והם לא יכולים להגיע לנבואה רק למדרגה של קיצוני ימין.  כל הנביאים קשורים 

 ספירת הדעת הקו אמצע.  הרבי מחב"ד אמר בשיחה הקו האמצע עולה עד אין סוף יותר מקו ימין ושמאל.  

ין משיח בן דוד שאין גאולה אלא משעיבוד מלכויות כמו שיש נביא מצד ימין הנביא עובדיה יש גם כן משיח בצד ימ

בלבד. רבינו רבי נחמן ותלמידו היקר הרב סבא ישראל לא קבלו ייאוש שיש גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד.  

אפילו הרבי מחב"ד הוא המשיח כהלכה כמו שאנחנו אומרים בקהלת חב"ד בצפת והדרך של חב"ד של הבעל 

רת הכלים אני זוכר כל השנים שלמדתי ברחוב יחזקאל אצל הרב פינחס מוקדסי ע"ה תניא קבלו השיטה של שבי

גם כן למד שמה אז וגם היום לומד  שם כל יום בקביעות הרב רפאל ברלין מיוצאי חלציו של הנציב שהוא מתמיד 

בשיטה של  בלימוד הגמרא והוא למד כל זמן גמרא בזמן שאנחנו למדנו ספרי אריז"ל הוא בעצמו לא היה מאמין

שבירת הכלים שזה כנגד אמונה פשוטה.  יש מצוה ללמוד ספרי אריז"ל אפילו לעשות כוונות האריז"ל ורש"ש אבל 

שבע שבתות ושכתוב "ויכולו השמים וכל צבאם" ויכולו מורה –עיקר הספר הזוהר שיש שבע שבועות שלמות 

 שלמות. 

האמונה בה' בכותל המערבי כנגד תפילין של יד איפה השלמות בעולם הזה בכותל מערבי ובמערת המכפלה. 

אמונה בה' ולא אדם.  ה' הוא אחד בלי לימוד הקבלה.  במערת המכפלה יש ארבעה זוגיות וראש של עשו כנגד 

ארבעה אותיות שם ה' וכתר כמו בתפילין של ראש שיטה אדם. בשיטה לא אדם השיטה של מלכות תורה שבעל 

שיטה של קבלה אדם ארבעה אותיות של שם ה' שלשה קוים ימין אמצע ושמאל פה לא היה קבלה.  אחרי שפתח ה

שבע שבתות.   –היה צריכים קבלה האריז"ל לשיטה של לא אדם שאין שלמות בעולם הזה אין שבע שבעות שלמים 

בכל קשור לספקות בעתיק ומה שכתוב ברמ"ק האם כתר הוא אין סוף?  בזה יש מחלוקת אפילו משה רבינו לא 

התכלית הידיעה שלא נדע.  אצל רבינו העיקר היה שיטה כתר הוא אין סוף זרע אדם ולדרוש את הצדיק  ידע

האמת.  אבל חב"ד הולכים לגאולה משעיבוד מלכויות בלבד הדרך של משיח בן דוד כהלכה ונשיאי חב"ד לדורותם 

ונה פשוטה שאין כוונות שם ה' למדו בעיון ספרי אריז"ל יותר ופחות ספר הזוהר מתפללים בסידור אריז"ל באמ

אלא שני יודין. יש דרכים ומנהגים שונים בישראל.  יש סתירות בין תורה שבעל פה ותורה שבכתב ובאמת הם שני 

 תורות כמבואר בספר הזוהר מלכות וזעיר אנפין ושני מלכויות מלכות יעקב יהודה ומלכות ישראל.

 שבת שלום,

 הידיד דוד וקסלמן בעל המסוה משה

 ניגוד עניינים
בני אדם צריכים שלום. הם צריכים מנוחה.  הם צריכים גאולה ושמחה.  הם צריכים יציאת מצרים.  עם ישראל 

מיליון נפשות במלחמה כל יום  13בהלכה צריכים גאולה משעיבוד מלכויות.  עם ישראל עם של התורה במספר 

.  הם רוצים יהודים שיתבוללו וילכו בחוקים שלהם כנגד הלחצים של האומות העולם שרוצים לכבוש את עם ישראל

להיות אחד ולא נפרדת.  התורה הקדושה שומרת על עם ישראל מתבוללות.  משיח בן דוד הרבי מחב"ד שומר על 
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עם ישראל לעולם ועד. על זה מכריזים יהי אדוננו לעולם ועד. הרבי הכניס את הענין של גאולה בדור שביעי של 

וגאולה פרטי.  אבל משיח בן דוד קשור לתורה שבעל פה וגאולה משעיבוד מלכויות.חב"ד גאולה כללי   

אבל עדיין יש יהודים שצריכים גאולה רוחני גאולה פרטי גאולה של אהבה שבדעת.  כדי לקבל גאולה של אהבה 

דיק שבדעת שבדעת צריכים צדיק קשור לגאולה שבדעת ולא כל זמן צדיק הזה הוא יהודי יש ניגוד עניינים.  הצ

קשור למלאה הארץ דעה את ה' גאולה של יציאת מצרים גאולת הנפש.  הנפש של יהודים וגם גוים נופלים בשאול 

תחתית תחת הלחצים שבחיים. יש להם מצב של פקוח נפש.  למען גאולה ויציאת מצרים חסר אור רוחני ושמחה 

ע.  חב"ד וארגונים של קירוב נפשות עובדים להציל הם נוסעים פעמים להודו ונכנסים בכת של נוצרות יהודים לישו

יהודים משמד.  אבל הקדוש ב"ה הוא הבעל הבית של העולם ולא חב"ד ויד לאחים.  עם ישראל אובדים נפשות 

להם.  יש מהם שחוזרים ליהדות אחרי שהם כבר יצאו מגלות נפש על ידי עזרות של הצדיקים שבדעת.  הם רוצים 

דרך של יהדות.  דת יהדות אין יציאת מצרים אלא משעיבוד מלכויות בלבד.  אבל יהדות יש לעשות משפחה יהודי ב

אפשרות לתת להם הכלים לקבל יציאת מצרים בעיקר על ידי לימוד חסידות אבל גאולה מיציאת מצרים ביד של 

 הצדיקים הדעת קשור לאדם בגן עדן הגאולה של גן עדן.  

ורה.  הישועה של דת התורה על ידי לימוד התורה וקיים המצות.  התכלית יהדות הדת של עם התורה ולומדים ת

של תורה ומצות למען מלכות יהודה הקיים של עם ישראל.  הרבי מחב"ד מלך המשיח למען קיים עם ישראל.  

היום על ידי ספר הזוהר וספרי אריז"ל וחסידות יהדות יש אפשרות לקח יהודים עד ארץ ישראל רוחני אבל כדי 

נכנס בארץ ישראל רוחניות של יציאת מצרים למען לדעת את ה' אתה הראת לדעת צריכים שני משיחין לא רק ל

 הרבי מחב"ד מלך המשיח.  יהודים יש ניגוד ענינים הענין של גאולה פרטי וענין של גאולה כללי.  

דות לומדים יראת  שמים הבעל תשובה נכנסים ליהדות מאהבת ישראל. אבל יוצאים מיהדות למען אהבת ה'.  ביה

ומסירות הנפש למען המלכות של התורה.  אהבת ה' קשור להצדיק האמת אהבה שבדעת ולא רק אהבה 

שבתורה.  להגיד שהכל בתורה לא לפי תורת אמת.  בתורת אמת יש האמת של הלוחות ראשונות והלוחות שניות 

 שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  

לא מודה שצריכים משיח בן יוסף אהבה שבדעת חוץ האהבה שבתורה.  הוא בעצמו לא צריך משיח בן דוד הוא 

משיח בן יוסף.  יש לו הקדוש ב"ה והתורה.  גם כן רבנים ראשי ישיבה הם לא צריכים משיח בן יוסף שיש להם 

תשובה שצריכים מסירת נפש לתורה ומצות.  הם שלומדים פנימיות התורה יודעים שיש משיח בן יוסף ויש בעלי 

אהבה שבדעת ולא רק אהבה שבתורה.  השליחים של אהבה שבדעת פעמים לא חשוב להם אהבה שבתורה 

שהם לא קשורים לעם ישראל ולקיים עם ישראל.  יש כאלו גם רוצים יהודים להמיר את הדת כמו נוצרים יהודים 

 למען ישוע.  

ודים שרוצים אמת יציאת מצרים שבדעת ואהבת התורה.  רבנים לא רוצים ללמוד ספר הזוהר כפשוטו ומרחקים יה

בהלכה יש חרם על אור הגנוז הדעה של אהבה שבדעת.  הפתק של נ,נח, קשור לאהבה שבדעת וגאולה.  גם כן 

 מסוה משה רבינו שלי.  ספר זוהר כפשוטו שפותח רוחניות שלמה.  

אה הארץ דעה את ה' שבתורה שבעל פה יש רק השורש הבעיה של ניגוד ענינים בין יהדות ויציאת מצרים של מל

דעה אחד רוחני ובתורת אמת תורה שבכתב יש שני דעות ושני משיחין.  הרבי מחב"ד בצד הימין היה רק אפשר 

לפתוח הדעה של משיח בן דוד ולתת כלים להתגלות רוחניות בקו האמצע.  העבודה של הרבי היה עבודה של 

הדעה של רבי נחמן מהבעל שם טוב בצד שמאל שבימין.  היום בהקמת  שבעה דורות של חב"ד.  גם כן פתח

מדינת ישראל יש אפשרות להכניס שני דעות רוחניים בארץ ישראל שלא היה אפשר למלכות יהודה.  אחרי שלמה 

המלך בנה את הבית המקדש ירבעם בן נבט פתח את הדעה רוחני של אהבה שבדעת בישראל שבשומרון.  להם 

ישראל שבשומרון היה להם שני משיחין ירבעם בן נבט ודוד המלך.  אבל במלכות יהודה היה רק שהיו גרים ב

המלך שבישראל, הכהנים, חכמים והקדוש ב"ה ולא משיח.  הלכה במשנה תורה שברמב"ם בדרך תורה שבעל פה 

רה שבעל פה.  בדרך במלכות יהודה אין מקום למשיח בן יוסף שני דעות רוחניים.  הקיים של עם ישראל תלוי בתו

תורה שבעל פה לא יהיה הגאולה שלמה.  בשמונה עשרי כל הבקשות הם רק למען מלכות יהודה וגאולה משעיבוד 

 מלכויות.  אפשר להוסיף בסוף הברכה של שים שלום בקשה להגאולה שלמה שלום אמיתית.
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 היש בה עץ אם אין
אין."  יש שני דרכים רוחניים עץ ואין שהם מלכות  שאלו למרגלים בפשרת שלח על ארץ ישראל "היש בה עץ אם

וזעיר אנפין.  מלכות קשור לקבלת התורה עץ חיים היא למחזיקים.בה.  התורה הדבר מלכות של הצדיק האמת 

משה רבינו משה מפי גבורה קיבל את התורה.  התקשרות לה' בדרך התורה של משה רבינו עץ חיים היא.  בתורה 

חיים בעולם הזה חיים מאושרים חיים של קדושה. יש עצות החיים לעשות  

בצד השני רוחני יש הדרך של משיח העץ החיים זעיר אנפין התקשרות לה' בדרך אהבה שבדעת גם כן עץ חיים 

היא.  יש שני עצים של תורה שהם עץ חיים היא התקשרות לה' בדרך אהבת התורה, התקשרות לה' בפנימיות 

המדבר היה להם התקשרות לה' בדרך משה רבינו שהוא העץ החיים.  הלוחות הנפש אתה הראת לדעת.  הדור 

 ראשונות היה בשבילם.  משה רבינו היה בעצמו הקשר שלהם לה' בבחינת משיח בן יוסף.  

בתורה יש רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה.  רמ"ח מצות עשה הלבושים להתקשרות לה' כנגד רמ"ח 

מצות לא מעשה כנגד הגידים בגוף של בן אדם.  תורה נקרא אדם התקשרות להתורה אברים של בני אדם.  שס"ה 

התקשרות לאדם עליון ולאור אין סוף. משה אמת ותורתו אמת.  בדרך התקשרות למשה הצדיק הנביא האמת 

כות ויאמינו בה' ובמשה עבדו מתקשרים לאדם עליון ולאור אין סוף.  התקשרות הזה נקרא זעיר אנפין.  הדבר מל

של הצדיק האמת הנביא האמת נקרא מלכות.  יש שני מיני התקשרות.  בלוחות הראשונות היה התקשרות של 

זעיר אנפין אתה הראת לדעת אין עוד מלבדו התפשטות הגשמיות.  הלוחות שניות בטלו התקשרות של זעיר אנפין 

בארץ ישראל בדרך של מלכות  והתקשרות היה מלכות בדרך עץ חיים היא אהבה שבתורה.  עם ישראל נכנסו

תורה שבעל פה התקשרו לדבר מלכות.  הדרך של התקשרות לעץ חיים היא הדרך של מלכות הדרך של עבדים 

לאדם העליון ולאור אין סוף. הדרך של התקשרות להצדיק האמת שהוא בחינת אדם הדרך של בנים לה' אלקיכם 

 הדרך של יציאת מצרים.

.  המעלה להדרך של מלכות התקשרות לדבר מלכות של הצדיק הנביא אחדות העם.  יש מעלה וחסרון לשני דרכים

.  התקשרות לה' בדרך 45גאולה מספר  45המעלה של התקשרות של זעיר אנפין שמחה וגאולה.  אדם מספר 

לה משיח בן יוסף יותר פנימי מהתקשרות לה' בדרך משיח בן דוד אבל אין לעם מלך ואין להם תורה לעם.  יש גאו

 ואין דרך החיים.  צריכים שניהם האור של שלמות.

לעתיד להתחבר השני דרכים ביחד ויהיה יחוד ה' התחברות אותיות יוד קא ואו מלכות עליון והא אחרונה מלכות 

תחתון עץ ואין ביחד רחמים ודין זעיר אנפין ומלכות.  התקשרות לאותיות ראשונות יוד קא ואו שנקרא טל של 

שנקרא אין על ידי משיח בן יוסף.  התקשרות לה' ושמו בדרך מלכות ה"א אחרונה קבלת עול תתחיית המתים 

ומסירות נפש אהבת התורה.  משיח בן יוסף הוא התורה ומשיח בן דוד הוא המלכות שניהם דרכים של התקשרות 

ידי מלכות הא אחרונה לאדם עליון ואור אין סוף.  בישראל עליונה יש התקשרות על ידי שני משיחין.  ביהודה על 

בלבד.  הזוהר פתח הדרך להתקשרות ה' של זעיר אנפין על ידי שני משיחין.  אבל משה רבינו אמר להמרגלים 

האם יש בה עץ או אין.  הדרך של עם ישראל שנכנסו בארץ היה הדרך של מלכות.  לא היה מקום לשניהם אחרי 

 התפשטות התורה בעולם ועד התגלות הזוהר. 

אחרי התגלות הזוהר יש דרך אחד ליהודים מלכות תורה שבעל פה שהיה הקיים של עם ישראל בגלות אפילו 

ארבעה אמות של הלכה.  הדרך של שני משיחין רק אחרי התגלות הרבי מלך המשיח של הדעה של מלכות כולל 

ל לא היה לו שני דעות הדרך של זעיר אנפין פנימיות התורה.  רבי עקיבא רצה להכתיר בן כוזיבא להיות משיח אב

כמו הרבי מחב"ד והוא לא היה אפשר להיות משיח בדעה של מלכות בלבד.  היום בישראל יש שני דעות תורה 

 שבעל פה ותורה שבכתב.  יש קבלת שני משיחין והגאולה שלמה.

 שלשה גאולות
של התורה והנותן  לפני החידוש של הזוהר היה רק גאולה אחד ביהדות שגאולה על ידי מסירת נפש למלכות

התורה.  ברוך אתה ה' אשר קדשנו במצותיו וציונו לעסוק בדברי תורה. הגאולה של אהבת התורה אין לך בן חורין 

אלא מי שעוסק בתורה. הגאולה של תורה הגאולה של רבי עקיבא והעשרה הרוגי במלכות. הגאולה של תורה 

 שבעל פה נקרא הגאולה של מלכות.

וסיפו עוד שני גאולות גאולה של זעיר אנפין והגאולה של עתיק. תורה שבעל פה נקרא ספר הזוהר והקבלה ה

מלכות ותורה שבכתב נקרא זעיר אנפין. בתורה שבעל פה מפרשים את הלכות שבתורה שבכתב.  תורה שבעל 
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זוהר פה נקרא מלכות תורה שבעל פה.  תורה שבכתב נקרא זעיר אנפין והגאולה של תורה שבכתב על ידי ספר ה

והקבלה.  בספר הזוהר כתוב הסיפורים שבתורה שבכתב הם לא כפשוטו אבל יש בהם סודות.  כל התורה 

האותיות המילים הם שמות של ה'. כתוב בקבלה הסוד של שם ה' של ארבעה אותיות יקוק כנגד הארבעה עולמות 

פותחת את הפנימיות שבתורה.   אצילות בריאה יצירה ועשיה חמישה פרצופים של עשר ספירות.  הקבלה וחסידות

בפנימיות שבתורה נמצא הגאולה של התורה סודות התורה, וטעמי מצות וכוונותיה. התגלות פנימיות התורה 

 הגאולה שניה של זעיר אנפין.  

הגאולה השלישי הגאולה של יחוד ה'.  הגאולה של יחוד ה' על ידי שני משיחין כמבואר בזוהר.  השני משיחין הם 

ן דוד ומשיח בן יוסף.  הגאולה של משיח בן דוד הגאולה של זעיר אנפין הגאולה של אהבת שהתורה.  משיח ב

הגאולה של משיח בן יוסף הגאולה של אתה הראת לדעת הגאולה של אהבה שבדעת כמבואר בליקוטי מוהר"ן 

ת עתיק אור למעלה פרק ל"ג.  הגאולה של אהבה שבדעת על ידי הצדיק האמת.  על ידי הצדיק האמת יש התגלו

מהתורה במדרגה של שמיני מזבח הקטורת כמבואר על ידי הרבי מחב"ד מלך המשיח. בהר סיני עם ישראל קבלו 

התורה ביום חמשים.  יום חמשים כנגד שער חמשים יובל רוחניות אתה הראת לדעת.  חמשים פעמים כתוב יציאת 

נחמן נ,נח,נחמ, נחמן למעלה מהתורה הפתק  מצרים בתורה.  סבא ישראל אודסה קיבל את הפתק של רבי

הגאולה.  הגאולה של עתיק ניתן במתנה מתן תורה האור של שער חמשים לפני קבלת התורה ספר תורה ותורה 

שבעל פה.  התגלות הגאולה של עתיק על ידי משיח בן יוסף.  משה רבינו היה משיח בן יוסף במתן תורה לפני 

ים באור של עתיק ארבעים שנה במדבר. עם ישראל שנכנסו בארץ ישראל קבלו חטא העגל.  הדור המדבר היו חי

 את התורה של מלכות בלי גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד.

ששת אלפים שנה לעולם הזה מחולק אלפיים לתהו ובהו לפני מתן תורה.  אלפיים בתורה של מלכות אין לך בן 

על ידי משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.  האלפיים שנה לגאולה וקבלת חורין אלא מי שעוסק בתורה.  אלפיים לגאולה 

השני משיחין באלפיים שנה ליחוד ה'.  יחוד ה' עושים על ידי קבלת השני משיחין.  קבלת השני משיחין כולל 

שלשה גאולות,  גאולת מלכות גאולה להעם, זעיר אנפין גאולה של היחיד, ועתיק יחוד שניהם, כי מלאה הארץ 

את ה' כמים מים מכסים.  התורה של גאולת הרבים גאולת העם תורה שבעל פה,  תורה שבעל פה כנגד  דעה

תורה חדשה מאתי התורה של גאולת היחיד גאולה רק לצדיקים פורשים מאשה, השלום ביניהם בעתיק רצוי ושוב 

היוונים בתיקון של הצדיק  תורת הזוהר.  התורה של גאולת היחיד לא תרבות יוונים בלי תיקון אלא תרבות תצא

 האמת מלך המשיח תיקון של שני משיחין.

 

ספר היחוד ה' –ספר הזוהר   
החידוש של ספר הזוהר יחוד ה', יחוד זכר ונקבה, יחוד ימין ושמאל, יחוד עולם עליון ועולם תחתון, יחוד של שני 

 משיחין.

ימין.  יהדות הלכה תורה שבעל פה התורה  כתוב בדברים לג:ב, מימינו אש דת למו.  הצד האמת של התורה הצד

של צד ימין.  בצד ימין אין יחוד שלם.  יש יחודים מתוך צד ימין כל מצוה שבתורה יחודים של צד ימין.  תפילין יש 

יחוד בין תפלין של יד ותפילין של ראש.  בחג סוכות יש יחוד בין לולב וסוכה. במילה יש שני צדדים בצד ימין שהם 

עה.  יש ששת ימי החול ושבת.  כל המצות הם יחודים בצד ימין.  ביהדות הצד שמאל נקרא סטרא ערלה ופרי

 אחרא ועבודה זרה וצד הקליפות אבל יש שמאל בצד ימין של קדושה.

החידוש של הזוהר היחוד של עליון ותחתון.  היחודים שיש ביהדות הם בעולם התחתון בלבד שנקרא מלכות.  אין 

וד של עליון ותחתון.  עולם העליון נקרא זעיר אנפין זכר ועולם התחתון נקרא מלכות נקבה.  מקום ביהדות ליח

בספר הזוהר השני עולמות עליון ותחתון הם מחוברים. השני עולמות עליון ותחתון הם מחוברים ביחוד של זעיר 

לנו.  תורה לא בשמים היא,  אנפין.  במלכות תחתון עולם העליון הוא נסתר.  כתוב בתורה הנסתרות לה' והנגלות

פירוש לא בדרך של שמים שנקרא עולם עליון זעיר אנפין אלא בדרך של מלכות תחתון בלבד מלכות תורה שבעל 

 פה.  

לפני התגלות ספר הזוהר לא היה הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה שניהם היו תורה של מלכות תחתון 

ה למען לדרוש הלכות מתורה שבכתב.  החידוש שבזוהר שתורה בדרכים אחרים.  מלכות תורה שבעל פה הי

שבכתב מחולק בשתיים מלכות תחתון וזעיר אנפין.  מתוך תורה שבכתב יש הסודות של יחוד עליון זעיר אנפין.  
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אפילו בספר הזוהר כתוב תורה שבכתב נקרא זעיר אנפין ותורה שבעל פה נקרא מלכות.  אבל במלכות תורה 

שבכתב ותורה שבעל פה הם בצד ימין הצד של מימינו אש דת למו בעולם התחתון.שבעל פה תורה   

עולם העליון שנקרא עולם יצירה העולם של גן עדן לפני החטא עץ הדעת.  עולם התחתון והתורה של עולם 

רי התחתון התורה של משה מסיני שניהם קשורים לעולם עשיה מלכות תחתון.  הזוהר גילה שיש גן עדן אפילו אח

החטא אבל הגן עדן אחרי החטא מכוסה בעוונות של בני אדם ויסורים של החיים.  הסוד של הזוהר הסוד של גן 

 עדן והעץ החיים שבגן עדן. בספר הזוהר תורה שבעל פה נקרא התורה של העץ הדעת.

התורה של  בספר הזוהר יש שני תורות שהם התורה של העץ החיים שבגן עדן והתורה של העץ הדעת טוב ורע. 

העץ החיים שבגן עדן נקרא אור הגנוז.  אין חיוב בהלכה לדרוש לדעת את הסודות של העץ החיים התורה שבגן  

עדן בעולם עליון רק הסודות של התורה שקבלו ממשה מסיני מלכות תורה שבעל פה.  יש מצוה להבין את כל 

בין שהיה אדם וחוה בגן עדן לפני החטא אבל התורה ללמוד ללמד לשמור ולעשות ועל גן עדן לפני החטא יש לה

היום אחרי החטא אין בזה קשר לקבלת עול מלכות שמים.  ביהדות בצד ימין בעולם תחתון אין תכלית לדעת מה 

 שהיה לפני החטא בעולם של גן עדן עולם העליון. הדעת של גן עדן נקרא דעת עליון.

"ל הוסיפו בשמונה שערים שלו הקבלה של דעת תחתון לפי הזוהר תורה שבעל פה נקרא דעת תחתון.  האריז

שלא היה חשוב לדעת עד אחרי התגלות הזוהר.  בקבלה של אריז"ל אין יחוד שלם אבל הקבלה שלו הוסיפו טעמי 

מצות וכוונות לתורה של מלכות תחתון העיקר לראות שבמלכות תחתון יש יחודים בצד ימין.  אבל הכלל של מלכות 

ל ניצוצות של קדושה רפ"ח ניצוצות נדרש על הפסוק "ורוח אלקים מרחפת על פני המים."  תחתון בירורים ש

התכלית של עבודת ה' לברר את הניצוצות הקדושה שנפלו בשבירת הכלים ולא למען יחוד ה' שלם עד ביאת 

 משיח.  הגאולה של צד ימין של קדושה לצאת משעיבוד מלכויות בלבד עד תחיית המתים.  

ווקא בהחלק של ספר הזוהר שנקרא רעיא מהימנא כתוב על הגאולה של שני משיחין.  משיח בן דוד בימין בזוהר וד

נצח ומשיח בן יוסף בשמאל הוד ומשה רבינו רעיא מהימנא באמצע.  בפירוש של אריז"ל המקום של משיח בן יוסף 

מלכויות בלבד עד תחיית המתים. אבל גם כן בצד ימין מוחין אבא בצד ימין.  בדרך הזה אין גאולה אלא משעיבוד 

ספר הזוהר נותן אפשרות לשני גאולות לפני תחיית המתים תלוי בתחיית המתים של רעיא מהימנא על ידי טל 

בחלק של פתח אליהו בתיקוני זוהר. אם כן יהיה יחוד ה' שלם בין השלשה אותיות יוד קא ואו ואות אחרונה ה"א.  

הארבעה אותיות ביחד יוד קא ואו קא.  בעולמות תחתונים יש הפרדה בין עולם  בעולם אצילות יש שם ה' שלם כל

 עליון יוד הא ואו ועולם תחתון ה"א אחרונה שכינה בגלות.  

יהדות הדרך של מלכות תורה שבעל פה בצד ימין בעולם תחתון נפרדת מצד שמאל עולם עליון תורה לא בשמים 

בין עולם עליון ועולם תחתון והתיקון.  בספר הזוהר יש אפשרות  היא.  אבל ספר הזוהר מתגלה הקשר ביניהם

 ליחוד שלם.  היחוד שלם על ידי קו האמצע קו הדעת קשור לרעיא מהימנא.  

יש סתירות בין דברי הנביאים.  ישיעהו, ירמייהו, יחזקאל, מדברים על יחוד ה' כי מלאה הארץ דעה את ה'.  נביא 

ד מלכויות בלבד והשמדה של עשו.  ספר הזוהר קשור ליחוד ה' כי מלא הארץ עובדיה מדבר על הגאולה משעיבו

דעה את ה'.  מלכות תורה שבעל פה בצד ימין הגאולה משעיבוד מלכויות בלבד.  יש גם כן סתירות בין תורה 

שבכתב ותורה שבעל פה בקשר לחטא העגל וחטא עץ הדעת ותיקוניהם.  בספר הזוהר אומרים שיש תיקון לחטא 

ץ הדעת על ידי משיח.  בקבלת התורה פסקה זיהומתן של ישראל והיה תיקון לחטא עץ הדעת עד חטא העגל.ע  

על זה יש מחלוקת בין תלמידי חכמים ומקובלים בענין של גאולה.  תלמידי חכמים הולכים לגאולה משעיבוד 

.  במלכות תורה שבעל פה יש מלכויות בלבד. מקובלים הולכים לשני גאולות. השני גאולות הם בארבעה עולמות

גאולה רק בעולם עשיה מלכות תחתון גאולה משעיבוד מלכויות ולעשות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות 

גאולה למען מלכות יהודה.  אבל במלכות עליון מלכות ישראל הגאולה של זעיר אנפין הגאולה כי מלאה הארץ דעה 

 את ה'.  

ים כמו הכוונה בברכת שים שלום בשמונה עשרי יקוק בניקוד שורוק.  כדי להגיע יחוד שלם היחוד של יקוק ואלק

ליחוד שלם קודם יש להתאחד עולם תחתון ועולם עליון עולם עשיה ועולם יצירה.  השם של עולם עשיה נקרא 

שלמים.  אדנ"י.  השם של עולם יצירה פעמים נקרא יקוק ופעמים אקיק.  יקוק גם כן בעולם אצילות עשר ספירות 

אבל בעולם יצירה שנקרא זעיר אנפין יקוק השבעה ספירות מחסד עד יסוד ועטרת היסוד מלכות.  שם אלקים 
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המחבר את היחוד של זעיר אנפין שם אקיק בדרך היחוד של עולם עשיה ועולם יצירה מגיעים ליחוד שלם היחוד 

אדנ"י ואקיק כמבואר בתיקוני זוהר.של עולם הבריאה היחוד של יקוק ואלקים.  אלקים כולל והמספר של   

מתקרבים בעליית העולמות לעולם אצילות שם ה' בשלמות של עשר ספירות שלמים התכלית השלמה וגאולה 

שלמה כי מלאה הארץ דעה את ה'.  בעולם אצילות איהו וחייהו אחד, איהו וגרמייהו אחד העשר ספירות ואין סוף 

 הם אחד.  

ל שם ה' של ארבעה אותיות יקוק.  אבל בתורה שבעל פה במלכות תחתון יש רק שם הזוהר מלמד יחוד ה' הסוד ש

אדנ"י נפרדת ומעשה הוא העיקר מעשה מצות והיחודים של עולם עשיה כמבואר בספרי אריז"ל ובשער כוונות.  

שמור בעולם עשיה אין יחוד ה' שלם כל התורה מחובר למלכות תחתון שם אדנ"י.  המלחמה של תלמידי חכמים ל

על סודות התורה כדי לשמור על הפרדת של מלכות תחתון ממלכות עליון על ידי לימוד תורה שבעל פה.  כתוב 

בתיקוני זוהר ה"א אחרונה נקרא שכינה בגלות נפרדת מהאותיות של ה' יוד קא ואו.  תלמידי חכמים על ידי קבלת 

ת העולם במיוחד אחרי שפתחו בעולם הזה עול מלכות ומסירות נפש שומרים לעכב עם ישראל להתבולל לאומו

נוצרות בשיטה של מלכות עליון בלבד.  הדרך של גאולה לעם ישראל דווקא על ידי הזוהר ושני משיחין יחוד שלם 

של ארבעה עולמות.  עם ישראל צריכים גאולה שלמה לא רק גאולה בעולם עשיה בלבד שכל נפש בישראל כולל 

היא נפרדת מעולמות עליונים.  יציאת מצרים לפני חטא העגל היה גאולה של הארבעה עולמות ורק עולם עשיה 

ארבעה עולמות עד כתר שער חמשים.  משה רבינו הגואל ראשון היה אספקלריא המאירה ראש בני ישראל 

בבחינת כתר שהוא עמד על ההר במלחמת עמלק וידיו למעלה.  בלוחות שניות כדי לעשות מלכות ישראל תחתון 

כתר ועשו מלכות יהודה בלי כתר לארבעה עולמות שהיה רק מלך בשר ודם והתורה בין עם ישראל  בטלו את

 והקדוש ב"ה.  לא היה אספקלריא המאירה ולא היה התחדשות של נבואה.

העבודה לעשות יחוד ה' לכל בני אדם התכלית השלמות של בריאת העולמות. גם כן יש התכלית בריאת העולמות 

ב"ה להיות לו דירה בתחתונים בדרך תורה ומצות.  הדרך של תורה ומצות הדרך לכל בני  של שנתאוה הקדוש

אדם הדרך של יחוד תחתון בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות כולל השבע מצות בני נוח לגוים.  המלך של 

בד אבל יש היחודים עולם התחתון משיח בן דוד המלך של ישראל תחתון.  אין יחוד ה' שלם על ידי מלכות תחתון ל

של תורה ומצות.  קודם לכל יש המצוה של פרו ורבו נשואין על ידי חופה וקידושין.  על המצות הם יחודים המילה 

מצוה אות מם ואות צדי בחילופי אותיות שם יה.  ביחד עושים יקוק.  מתוך יחוד תחתון יש יחודים יחוד ה'.  אבל 

ה שבעל פה עדיין אין יחוד שלם.  כדי לעשות יחוד שלם צריכים לבנות בהיחודים מתוך מלכות תחתון מלכות תור

 מלכות עליון.  המלך של מלכות עליון הוא משיח בן יוסף.  המלך של מלכות תחתון דוד המלך חי וקים.  

משה רבינו היה משיח בן יוסף ביציאת מצרים אחרי שהוא קיבל את השליחות שלו בסנה. ה' אמר לו הלום של 

מעל רגלך.  הזוהר אומר משה רבינו כדי לעשות יציאת מצרים היה צריך לפרוש מאשתו.  היה לו כבר קיים נעליך 

פרו ורבו שני בנים בשיטה של בית שמאי.  ביחוד עליון חייבים לפרוש מאשה שאסור ביחוד תחתון.  זה לעומת זה 

שער חמשים יובל רוחניות אתה  ברא אלקים.  על ידי זה התחיל העבודה של יציאת מצרים עד קבלת התורה

הראת לדעת. הנביאים בדך כלל הם אנשים פרושים מגשמיות.  הדור דעה הם היו פרושים מגשמיות אכלו מן לחם 

מן השמים וכו'.  אבל הדרך של יחוד עליון לא הדרך לכל בני אדם.  אפילו יש בתורה החיוב של פרו ורבו.  הרבי 

עשות תשובה שלמה להביא את הגאולה וזה היה משה רבינו.  משה רבינו מחב"ד אמר שצריכים רק צדיק אחד ל

היה במדרגה של אספקלריא המאירה משיח בן יוסף. בפרשת וישב יוסף הצדיק עמד על הנסיון של אשת פוטיפר.  

מידת יוסף המידה הצדיק שומר הברית.  משה רבינו היה בן שמונים שנה שהוא פרש מאשתו בשליחות של יציאת 

ים.  מצר  

הדרך של יחוד תחתון הדרך של כל בני אדם. הדרך של יחוד עליון לפרוש מגשמיות בדרך סיגופים לא הדרך של 

יהדות.  אבל יש דרך של יחוד עליון בתורה שבכתב.  הזוהר אמר שיש שני תורות התורה של יחוד תחתון תורה 

בארץ ישראל היה רק תורה אחד ודעה אחד.   שבעל פה והתורה של יחוד עליון תורה שבכתב.  לעם ישראל שנכנסו

בדור המדבר היה שני תורות ושני דעות.  הדעה של יחוד עליון נשארו במדבר משה ובני ישראל שיצאו מארץ 

מצרים וקבלו את התורה בהר סיני.  עם ישראל היה צריך לחכות ארבעים שנה לנכנס בארץ ישראל אחרי חטא 

נו ראו שהדור המדבר לא היו מסוגלים לשנות הדרך מהדרך של יחוד עליון המרגלים.  בחטא המרגלים משה רבי

 ליחוד תחתון ולקח עד ארבעים שנה לבנות דור חדש.
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היחוד ה' שלם כי מלאה הארץ דעה את ה' צריכים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.  לא היה משיח בן דוד עד אחרי 

על פה בארץ ישראל.  משיח בן דוד המשיח של תורה עם ישראל נכנסו בארץ ישראל ועשו את מלכות תורה שב

שבעל פה יחוד תחתון.  היחוד תחתון הדרך של אהבת התורה ויראת שמים.  אחרי התפתחות של יחוד עליון 

בעולם גם ביחוד תחתון היו צריכים ללמוד סודות התורה בהכנה לקיום יחוד ה' שלם.  אלף שנה היה חרם על אור 

ר הקדוש להתחיל העבודה של לעשות יחוד ה' שלם.  רבי עקיבא רצה לעשות בר כוזביא הגנוז עד התגלות הזוה

משיח במלחמת ביתר אבל עדיין לא היה התפתחות של פנימיות התורה מתוך עם ישראל.  משיח בן דוד הוא לא 

ירמייהו פרק רק חיל ה' הוא גם כן מדרגה של פנימיות עתיק חכמה שבכתר על ידי לימוד פנימיות התורה שנקרא ב

ל"א נקבה סובבת גבר.  גבר הוא משיח בן יוסף "אפרים בכורי הוא."  משיח בן יוסף הוא "פלא יועץ אל גבור אבי 

עד שר שלום בישיעהו ט.  משיח בן יוסף הוא משיח של יחוד עליון איש שלום מופרש מגשמיות חיים בלי אשה כמו 

מצרים בהסנה.  משה רבינו אחרי היא קיבל את השליחות של יציאת   

התגלות משיח בן דוד בדרך הזוהר הכנה לעשות יחוד ה' שלם כולל שני משיחין המלך של מלכות עליון והמלך של 

מלכות תחתון.  כתוב בזוהר אדם הראשון נתן שבעים שנה לדוד המלך.  אדם הוא המלך העליון ודוד המלך 

בעולם.  המלחמה הראשון היה בין קין והבל.  משיח התחתון.  אדם קשור לגן עדן לפני החטא שלא היה מלחמות 

בן דוד המשיח של עולם התחתון המלך של עם ישראל במלחמה כנגד שמד.  במלכות תחתון לא מכירים מלכות 

עליון משיח בן דוד כבודו אינו מחול למשיח בן יוסף "ויגש אליו יהודה" הזוהר אומר יהודה הוא מלך ויוסף הוא מלך.  

ם בין יחוד עליון ויחוד תחתון מלך העליון ומלך המשיח בן דוד רק על ידי התקשרות למשה רבינו.  היחוד ה' של

משה רבינו בשם רעיא מהימנא בזוהר הקשר בין עולם עליון ועולם תחתון.  על ידי משה רבינו עושים יחוד ה' שלם.  

אות אלף  111שת אליו.  מסוה גימטרייה משה רבינו לבש מסוה שכתוב בפרשת כי תשא, כי קרן עור פניו וייראו מג

גימטרייה אלף.  באות אלף יש קו האמצע בין נקודה עליון ונקודה תחתון הקשר בין השני משיחין.  בין השני 

 משיחין בעצמם אין קשר רק על ידי משה רבינו שהם שני מלכים של שני עולמות.  

ולם כתוב משיח בן יוסף הוא יובל שער חמשים.  משיח רעיא מהימנא שבזוהר עומד בין השני משיחין.  בפירוש הס

בן דוד המשיח של תורה שבעל פה פנימיות עתיק.  משה רבינו הוא דעת כולל שני משיחין ורבי שמעון בר יוחאי 

הוא יסוד הדעת.  אליהו הנביא הוא מלמד את הסודות התורה לרבי שמעון בר יוחאי בעיקר בפתח אליהו 

קא ואו הסוד של יחוד עליון.  ה"א אחרונה שכינה בגלות יחוד תחתון נפרדת מיחוד עליון.  שבתיקוני זוהר.  יוד 

 הגאולה על ידי מסוה משה רבינו.

 יש מצוה לכל ישראל היום לעשות יחוד ה' שלם וללבוש את מסוה משה רבינו.

 יעקב, ישורון, ישראל
ם והנה השלשה שמות יעקב ישראל ישורון, יעקב, ישורון וישראל הם שלשה שמות של עם ישראל. כתוב במלבי"

 יעקב בחינת הגוף, ישראל בחינת הנשמה שבשמים ישראל עליון, ישורון התחברות הנשמה וגוף.

השלשה מדרגות של רוחניות הם יעקב, ישראל, וישורון עושים היחוד ה' בעולם הזה.  התכלית השלמה של בריאת 

רא בשמי, לכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו.  ובזכריה, והיה ה' העולם למען יחוד ה' שכתוב בישעיהו, כל הנק

 למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.  

האמא של כל הרוחניות הבית של כל הרוחניות בית יעקב יהודה.  הקמת מלכות יהודה בארץ ישראל היה תחילת 

א גוף. גוף הכלי לנשמה. הנשמה האבא של רוחניות התפתחות רוחניות בעולם הזה למען יחוד ה'.  יעקב נקר

נקרא ישראל עליונה.  מלכות יהודה בית יעקב על ידי מלכות תורה שבעל פה. במלכות תורה שבעל פה יש רק 

דעה אחד מתחילים היחוד ה' ביעקב.  יעקב הוא גם כן יהודה.  ישראל הוא גם כן יוסף.  במלכות תורה שבעל פה 

רוחניות אחרת. הלכות תורה שבעל פה כנגד התפתחות רוחניות אחרת רק מתוך הבית ולא אין מקום להתפתחות 

בחוץ.  הלכות זקן ממרא, הלכות נביא שקר שומר את מלכות יהודה שלא להוסיף ולירד ולהשתנה.  המלכות 

ך כפה נשמרה על ידי תלמידי חכמים תלמיד חכם עדיף מנביא הולך רכיל מגלה סוד.  תורה שבעל פה נתן בדר

 עליהם הר כגיגית בדרך נעשה ונשמע קבלת עול מלכות שמים באמונה פשוטה.  

בהר סיני היה התגלות ה' בדרך אתה הראת לדעת.  הדרך של התגלות ה' בדרך אתה הראת לדעת התגלות 

במדרגה של ישראל שורש רוחניות בלשון של מלבי"ם הנשמה שבשמים.  אחרי חטא העגל הדרך השתנה להדרך 

יעקב ורחל הדרך של מלכות תורה שבעל פה.  בהדרך של מלכות תורה שבעל פה אין יחוד ה' שלם אבל יש של 
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יחוד ה' מתוך הבית יהודה כל מצוה יש יחוד ה' בבית יעקב בצד מימינו אש דת למו בצד ימין.  במלכות תורה 

שנתנה כפה הר עליהם שבעל פה הצד שמאל נקרא עבודה זרה סטרא אחרא. במלכות תורה שבעל פה התורה 

כגיגית בלי בחירה הצד שמאל הצד של חופשיות הדת וזכויות בני אדם.  אפילו מזבחות בחוץ אסרו הסנהדרין 

 בהקמת המלכות.  גם כן הם אסרו יחסי פלגש בין איש ואשה שהיה מותר בזמן שופטים.  

ה' בעולם. כדי להגיע ליחוד ה' בעולם להשאיר כל עם ישראל מתוך בית יעקב יהודה לא נתן אפשרות להגיע ליחוד 

ירבעם בן נבט עשה מלכות ישראל בשומרון ברשות נביא אחיה השילוני.  התכלית הבריאת העולם לא היה רק 

למען מלכות יהודה בלבד.  גם כן היה התכלית של בריאת העולם למען יחוד ה'.  התפתחות יחוד ה' בדרך מלכות 

אמצע הזמן של מלכות ישראל בשומרון ה' שלח את יונה הנביא לנינווה עיר ישראל בשומרון היה רק התחלה.  ב

של גוים להביא את הגאולה שלמה והוא היה נכשל בשליחות שלו.  ירבעם בן נבט עשה מלכות ישראל בשומרון 

ה למען יפוצו מעינותיך חוצה לפרסם שם ה' בעולם בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבוד את ה'. כדי להתקרב הגאול

שלמה הוא עשה שני עגלים אחד בדן ואחד בבית אל מלכות חופשי וגם דתי לא כמו מלכות יהודה שהיה רק מלכות 

 דתי בלי חופשיות.

אחרי מאתים שנה סנחריב כבשו את מלכות ישראל בשומרון ונאבדו העשרה שבטים.  כתוב בפרקי אבות, ירבעם 

בן נבט חטא והחטיא את הרבים.  באור של מלכות יהודה תורה שבעל פה הוא היה פושע לתת חופשיות ליהודים 

הקיים של מלכות יהודה בלבד.  לעשות פשע לחתן בממזרים, וגרים שלא בהלכה. אבל ה' רוצה יחוד ה' לא רק 

הגאולה בתורה שבעל פה לצאת משעיבוד מלכויות בלבד ולא למען יחוד ה' כי מלאה הארץ דעה את ה'.  בדברי 

 הנביאים התכלית בריאת העולם למען יחוד ה'.  בספר הזוהר ירבעם בן נבט נקרא משיח בן יוסף.  

בית של כל רוחניות.  התפתחות נוצרות היה מבית יהודה.  משיח בן יוסף חייב לבוא מבית יעקב יהודה הגוף וה

הנוצרים טוענים שישוע הוא המשיח של ישראל החדש.  הסנהדרין אומרים שהוא לא המשיח של מלכות יעקב 

יהודה.  על ידי זה יש מלכות יהודה המלכות של תורה שבעל פה כנגד המלכות של ישוע.  המלכות של ישוע 

ש של העולם.  הגאולה של ישוע הנוצרי לא הגאולה של מלכות יהודה.  הגאולה של מלכות הנוצרי פתח להיות שלי

יהודה אלא משעיבוד מלכויות בלבד.  המלכות של הנוצרות למען כל בני אדם ולא ליהודים במיוחד.  המלכות של 

 ישוע הנוצרי המלכות של עשו מלכות אדום.  

ת עשו."  מלכות יעקב יהודה רק למען קיים המלכות ולא למען יחוד לפי נביא עובדיה בגאולה "לא יהיה שריד לבי

ה'.  הגאולה שלמה כולל שניהם ביחד לפי ספר הזוהר.  היום נמצא שני מלכויות נפרדות שהם מלכות יהודה 

מחכים שיבוא משיח, ומלכות אדום בראש האפיפיור. הראש מלכות אדום למען שלום בעולם שלא יהיה עוד 

ושיהיו כולם תחת אלקים וישוע המשיח.  מדינת ישראל באמצע מלחמה בישמעאל לא מוכן לשלום  מלחמות בעולם

כל זמן שיש חשש של בטחון.  אפילו נשיא טרומף שהוא נוצרי במקור כנגד הקיצוניים של ישמעאל שהם עשו 

 השמדת של המגדל תאומים באמריקה.  

ן.  ישראל העולם חופשי כמו מלכות ישראל בשומרון שהיה העולם מחולק שלשה חלקים ישראל, יהודה יעקב, ישורו

מדינה חופשי.  מלכות יהודה על ידי התורה למען יעקב גוף ובשר של יהודים כמו שאמר המלבי"ם.  יהודים חרדים 

בדרך של מלכות יהודה לחומרה מהדרין מן המהדרין.  יהודים לא חרדים נמצא באמצע.  הם מקושרים להעולם 

ה'.  ישרון התחברות של יהודה וישראל.  ישראל העולם חופשי.  יהודה רק למען הקיים של בית יעקב ולמען יחוד 

המקום השכינה.  בישורון יש שני משיחין מלך המשיח  של האומות העולם ומלך של יהודה וישראל. הרבי מחב"ד 

ן אולי לא ביהודה שאין היום בית מלך המשיח יש מקום גם בישורון וגם ביהודה. המלכות שלו ביהודה מוכר בישורו

 המקדש ומוכר בישראל עליון על ידי כל בני אדם.  היום יש יחוד ה' להם שמקבלים הרבי מחב"ד מלך המשיח.

 

 מפרסמים של שקר
בתורה של רבי נחמן כתוב בהרבה מקומות על מפורסמים של שקר בתורה של חסידות חב"ד הם נקראים 

סמים של קשר היה פעמים אפילו האדמור"ים מנהיגים חסידות.  מתנגדים.  בחסידות ברסלב המפר  

הסתירה סכסוך בין רצוא ושוב. רצוא נקרא המתגדים קראו לחסידים מפרסמים של שקר.  השורש של המחלוקת 

אהבה חזק מאד שאי אפשר לסבול.  למשל יהודי צעיר אוהב את בחורה אבל הורים של הבחור לא רוצים אותה 
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שבור בלב של אהבה.  הוא סובל ממחלה של אהבה.  הזוג רוצים להיות ביחד.  מחפשים מקום בשבילו. הבחור 

לברוח ביחד ההורים של שניהם רודפים אחריהם מתקשרים למשטרה.  המשטרה אומרים שניהם הם מעל הגיל 

גלל יחוס.  שמונה עשרי ואין להם מה לעשות לפי החוקים של המדינה.  פעמים הסיבה של התנגדות של ההורים ב

 פעמים בגלל דת, פעמים אחד הוא לא יהודי.  

גם כן ברוחניות יש המחלה של אהבה לאמת.  יש יהודים ולא כולם רוצים הצדיק האמת.  אולי הם גדלו במשפחה 

ליטאים, אולי במשפחה של חסידים אבל הרבי שלהם הוא לא הצדיק האמת. הוא רוצה להיות חסיד ברסלב והוא 

ה רבי ישראל בער אודסר שהוא מצא את רבי נחמן קל וחומר יהודים בעלי תשובה שאין להם רבי סלונים כמו הי

ונמצאים בעולם בלי רועה מחפשים השורש של נשמה שלהם.  הם רואים ביהדות שהם מכירים הוא לא נמצא.  

 הולכים אפילו להודו ולמקום אחרת לא במסגרת של התורה למען הצדיק האמת.  

דת יהודי.  במוסד של דת יהודי אין התחייבות לדרוש האמת ולצאת מהמחלה של אהבה.  במוסד של יש מוסד של 

יהדות המחפשים הצדיק האמת פעמים נקראים חולים ומשוגעים.  המוסד של יהדות יש הלכה ומנהגים של הלכה.  

בגמרא יש סיפורים של   בהלכה אין רשות לבן אדם יהודי שרוצה אשה להיות ביחד רק עד אחרי חופה וקידושין.

זוג ארוסים שקיבל מיתה במקום לעבור על דברי רבנים להיות ביחד לפני חופה וקידושין ולפני נדה.  בהלכה כתוב 

שבן אדם רוצה אשה ויש המחלה של אהבה והרופאים אומרים לו שבמקרה שהוא לא ביחד לאשה הוא מת אין לו 

בר אשה אשת וגויה וממזרת איש אסור מהתורה או אפילו פנויה.  רשות לעבור על דברי חכמים.  יש מחלוקת מדו

הרב יעקב עמדן ז"ל לפני שלש מאות שנה כתב תורה של היתר פלגש אבל התורה לא מקובל על ידי החכמים 

שיש המסורה מהתלמוד לדורות.  גם כן בחולה של אהבה רוחניות להצדיק האמת יש הלכות פעמים הצדיק האמת 

בתורת האמת כמו שאמרו המתנגדים על הבעל שם טוב ורבי נחמן. צריכים ליזהר שיש מוסד הוא נקרא כופר 

 הלכה ותורה בישראל.

בהמוסד של תורה שבעל פה יש מלך.  המלך יש לו יחוס לדוד המלך.  צדיק שאין לו יחוס לדוד המלך לא יכול 

לכות שלו.  אפילו הנביא מצדיק להיות מלך בישראל.  המלך בישראל יש כוח בתורה להרוג המורדים על המ

 צריכים ליזהר על כבוד של המלך.  כתוב המלך המוחל על כבודו כבודו אינו מוחל.  

המלך בישראל אולי הוא לא נביא האמת אולי הוא רק תלמיד חכם ולא מקובל אבל יש לו כבוד של מלך.  המלך 

ך עם ישראל יש נשמה של נבואה ירושה בישראל היום התורה.  כתוב תלמיד חכם עדיף מנביא בהלכה.  מתו

ממשה רבינו שנקרא פעמים אהבה מוסתרת. האהבה מוסתרת לא תלוי בשכל אנוש כמו האהבה בין איש אשה לא 

נשואים שרוצים להתחתן אבל בהלכה הם לא מותרים להיות ביחד למשל כהן וגרושה, כהן גדול ואשה לא בתולה, 

 יהודי וגוי.  

סד סדר.  יש מלך ובהלכה אין גדול יותר מהמלך רק הקדוש ב"ה.  אין מקום בתורה בתורת של ישראל יש מו

שבעל פה ליהודים לעשות המלך שהם רוצים כנגד הלכה.  היום שאין מלך בישראל אבל יש הלכה תורה שבעל פה 

.  היום והמנהיג רוחני צריכים להיות לפי הלכה תלמיד חכם והדרך שהוא מלמד צריכים להיות הדרך של התורה

בעולם יש חופשיות עדיין עם ישראל נמצא תחת שעיבוד מלכויות.  הכוח של חכמינו מוגבלים לשמור עם ישראל 

ממפורסמים של שקר. בזמן הבית המקדש הכוח של סנהדרין היה שומר עם ישראל מהם במקום שהם עברו על 

 הלכה זקן ממרא, ונביא שקר.  

וצים כסף פרנסה.  רוב אנשים רוצים לפרנס בכבוד ובעשירות.  אין להם יהודים פעמים רוצים אמת ופעמים הם ר

זמן לחפש את הצדיק האמת וגם המוסד רוחני מתנגדים לו שיש לו משפחה שצריכים פרנסה בבית.  במוסד רוחני 

של עם ישראל קודם יש לקיים את המצוה של פרו ורבו לפני לדרוש אמת והצדיק האמת.  פרו ורבו המצוה 

נה בתורה.  אין טוב האדם להיות לבד כל בן אדם יש בטבע התאווה לנשים והתיקון על ידי חופה וקידושין. הראשו

 יש גם כן התאווה לאוכל והתיקון לחתן לאשה שיודעת לבשל טוב בעיקר בשבת.  

אחרי כל העיכובים לעבודה של אמת ולמצוא הצדיק האמת ש עוד קשה בהלכה תורה שבעל פה.  הלכה תורה  

שבעל פה לא נותן חשיבות להצדיק היחיד שנקרא האספקלריא המאירה.  בהלכה חשוב עם ישראל אחדות ישראל 

תורה של ישראל ולא הסודות התורה במיוחד.  כתוב בתורה הנסתרות לה' והנגלות לנו ולבננו.  כתוב הסוד ה' 

שבעל פה למעשה ואין המדרש העיקר ליראיו.  הולך רכיל מגלה סוד. תלמיד חכם עדיף מנביא.  החשיבות בתורה 

אלא המעשה.  כל אחד תחת התורה ביחד ואין צדיק שאין בו חטא והוא פטור ממצות כמו צלפחד שהיה צדיק גדול 
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והיה מקושש עצים בשבת עשה חילול שבת.  אין מלך היום בישראל וכל עם ישראל שווים לשמור הלכה. אין גאולה 

 אלא משעיבוד מלכויות בלבד.

ה שאמרו המתנגדים על החסידים שהם היו מתפללים מאוחר, רקדו ולא למדו תורה, חידשו ניגונים, ולימדו זה מ

סודות התורה ברבים. אולי הבעל שם טוב היה מיוחד בחכמה ונשמה גבוה אבל יש מוסד ותורה שבעל פה בית דין 

ולת אהבה לה'  היה חכמים וכתוב התורה לא תהיה מוחלפת. אבל הבעל שם טוב היה תלמידים שהיה להם ח

מוחל לחסידים שהם חולים וקבלו אותם והרבי הבעל שם טוב הם חשבו הדוקטור שלהם דוקטור רוחני. כתוב 

בליקוטי מוהר"ן הצדיק צריכים להיות גם חכם וגם דוקטור.  בזה יש גם כן סתירה שאסור לרפאות בדרך התורה 

 אבל הגיע למצב רוחני בישראל בפיקוח נפש.  

והר הקדוש התגלה השורש של העצבות של נשמות ישראל בגלות שיש שני סוגים של נשמות שהם נשמות הז

קשורים יותר לגשמיות ונשמות יותר לרוחניות.  הנשמות קשורים יותר לגשמיות לא היה להם בעיות והם נקראים 

לה לא רק משעבוד מלכויות בריאים בהלכה.  אבל יש נשמות לא רגועים בהדרך של תורה כרגיל שהם צריכים גאו

גם גאולה להמחלה של חולת אהבה לה'.  הנשמות האלו היה צריכים תחיית המתים רוחניות לא הדרך של יהדות.  

 הדרך של תחיית המתים רוחניות על ידי הצדיק האמת במיוחד האספקלריא המאירה.

יאת מצרים רוחניות ולא רק גשמיות בהר סיני בקבלת התורה עם ישראל קבלו תחיית המתים רוחניות גאולה מיצ

שהם יצאו מארץ מצרים עבודה פרך של פרעה. כתוב בקבלת התורה "אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלקים."  

קבלת התורה היה רק פעם אחד ביהדות גאולה ויציאת מצרים. כתוב בתורה חמשים פעמים יציאת מצרים כנגד 

שה רבינו היה האספקלריא המאירה ביציאת מצרים המאור האור של שער חמשים תחיית המתים רוחניות.  מ

לנשמות ישראל האור של הגאולה.  האריז"ל אמר הנשמות שיצאו ממצרים היו ניצוצות שנפלו מקדושה מאדם 

הראשון שהוא אכל מהעץ הדעת.  משה רבינו האספקלריא המאירה גם כן הוא הנותן התורה. התורה שהוא נתן 

רות הבאים לשמור ולעשות את המצות שבתורה באמונה פשוטה ולא על ידי תחיית היה בשביל עם ישראל לדו

המתים של אתה הראת לדעת.  בכל דור יש נשמות שהם צריכים תחיית המתים עוד פעם והם מחפשים 

האספקלריא המאירה אבל התורה לא נתנו בשבילם התורה נתנו בשביל הנשמות ישראל לחיות חיים רוחניים 

נה פשוטה בלבד ואהבת התורה.  הנשמות האלו בישראל שצריכים תחיית המתים סובלים המחלה מיוסד על אמו

 של חולת אהבה ומחפשים דרכים של רפואה. הם צריכים האספקלריא המאירה.  

הסוד של אספקלריא המאירה קשור לתחיית המתים שנקרא בזוהר הקדוש "טל" המקיף של האותיות של שם ה' 

ים שיש להם הדעת של תחיית המתים של טל נמצאים בכל דור מזמן שהתגלה הזוהר הקדוש.  יוד קא ואו.  הצדיק

הסיפור מעשה ראשון של רבי נחמן של אבדת הבת מלך מדובר של נפילת הצדיק האמת בקליפות והישועה 

ח בן להוציא לו מהקליפות הסוד של הצדיק האמת שהוא גם כן נקרא משיח בן יוסף.  משה רבינו הוא היה משי

יוסף בהר סיני ביציאת מצרים.  בתורה שבעל פה אין מקום למשיח בן יוסף האספקלריא המאירה חייב להאמין 

בה' באמונה פשוטה לבד ולא צריכים עוד פעם קבלת התורה "אתה הראת לדעת."  נשמות שצריכים הישועה 

ה בעמלק, ויאמינו בה' ובמשה עבדו,  שהיה בזמן יציאת מצרים על ידי משה רבינו שכתוב ויהי ידיו אמונה במלחמ

 צריכים סבלנות עוד מעט משיח יבוא לא היום מחר.  

לפי הזוהר הקדוש יש עצה קבלת שני משיחין ביחד אחד כנגד תורה שבעל פה משיח בן דוד ואחד כנגד תורה 

ל מפרסמים של שבכתב משיח בן יוסף.  שניהם מחוברים על ידי רעיא מהימנא שבזוהר.  בחב"ד לא היו מדבר ע

שקר שהרבי היה מכיר את הבעיה והרגיש את הביעות של נשמות שרוצים משיח עכשיו.  רבי נחמן רצה לגלות את 

האספקלריא המאירה הנשמה שלו היה בשורש של אספקלריא המאירה ובסוף הסוד של הנשמה של רבי נחמן 

ה סוד הדעת ויחוד ה' עדיין נמצא בקליפות התגלה על ידי הפתק נ, נח סוד של תחיית המתים. האספקלריא המאיר

ויש לכל אחד להוציא את השכינה הבת מלך מגלות ובדרך הזה יקיים את הנבואה של ישעיהו, כי מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים." אפילו אחרי יציאת מצרים משה רבינו התגלה האספקלריא המאירה היה צריכים 

ת.  עם ישראל מחכים כל יום למשיח לצאת משעיבוד מלכויות ויש מלחמה קבלת התורה פעם שני הלוחות שניו

לקיים עם ישראל בגלות עומדים עלינו לכלותנו הקדוש ב"ה מצילנו מידם. יש מלחמה וגאולה פרטי היום ומלחמה 

וגאולה כללי. הרבי מחב"ד הלך לגלות משיח בן דוד לפי שיטה של זוהר לא קשור לתחיית המתים, ורבי נחמן 

 משיח בן יוסף הגאולה של נ,נח בדרך להגאולה שלמה.



383 
 

 תורה ותשובה
בתורה של הרבי מחב"ד הרבה פעמים הוא הדגיש שתשובה גבוה מתורה.  קשה להבין שבעלי תשובה הם לא 

 צדיקים כמו בני תורה תלמידי חכמים?

ייבים בתשובה הרבי מדבר על הסוד של תשובה ולא התשובה חרטה על העבר והחלטה על העתיד שכולם ח

 הזאת בעיקר עשרת ימי תשובה ויום כיפור, קריאת שמע של המטה, אמירת תחנון כל יום.

אפילו הבעל שם טוב למד להפחית בתשובה של חרטה ולהוסיף בתשובה של שמחה.  כתוב כי בשמחה תצאו 

אמת התשובה למעלה ובשלום תובלון.  התשובה של לצאת מגלות ולגאולה על ידי התקשרות לה' על ידי הצדיק ה

מתורה.  בלימוד התורה התכלית עיון ועמל בדברי תורה ובזה אין קשר לגאולה של תשובה להפך בזמן לימוד 

התורה נכנסים עמוק בעבדות לה' עד שכתוב אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.  תורה ותשובה מחוברים בקו 

ית לעבוד ה' בהכנעה במסירות נפש קבלת עול מלכות של תורה אבל התכלית לא למען גאולה של שמחה, התכל

 שמים כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. 

יש גאולה של תורה וגאולה של תשובה. גאולה של תורה בדרך הכנעה לצאת משעיבוד מלכויות בדרך אהבת  

נה לדעת את התורה בלבד.  גאולה של תשובה לצאת מספקות באמונה בה' דבקות בה' ולצאת מכל הגבלות באמו

ה' וגאולה עד שמחה ואהבה רבה אפילו עד כלות נפש. על ידי תשובה מגיעים עד י"ג מידות הרחמים שאין עוד 

 חשך וגלות.  

תשובה של בעלי תשובה זה רק זמני ותורה זה תמידי והגית בו יומם ולילה. גם תפלה נקרא חיי שעה הקשר בין 

תשובה שאמר הרבי במחב"ד גדולה מתורה באור מקיף ספירת תפלה ותשובה שניהם הם עבודה שבלב.  אבל ה

 הבינה. תורה זה בזעיר אנפין.  עבודת תורה עבודה פנימי לא בשמים היא אבל תשובה היא בעולם העליון. 

יש דרך הנכון לחבר תורה ותשובה ביחד.  לבעלי תשובה יש להם אפשרות להגיע למדרגה גדול מאד של תורה 

ותשובה ביחד.  יש להם הזדמנות שהם היו רחוק מתורה וקבלו התעוררות של תשובה ממקור של בינה י"ג מידות 

ה ולקבל עול מלכות שמים עול הרחמים אור המקיף.  עכשיו יש להם הזדמנות לחזור בתשובה בדרך תשובה תתא

התורה ועול המצות.  הם חיים בשני אור האור של תשובה והאור של תורה.  האור של תשובה יש גם כן קשר 

לתורת הזוהר ספירת הדעת וספירת הכתר ובעלי תשובה מסוגלים להבין סודות התורה לפעמים אפילו יותר 

ים רבי מיוחד גם כן קשור לתשובה וגם כן קשור לתורה וכל מתלמידי חכמים.  מסיבה הזאת בעלי תשובה הם צריכ

עם ישראל.  הבעל שם טוב היה אפשרות לעשות בעלי תשובה וללמוד לבעלי תשובה הדרך של תורה להיות 

בקהל קדוש של עם ישראל.  הנשמה של הבעל שם טוב היה במדרגה של כתר למעלה מחכמה.  בעלי תשובה יש 

ה של אריז"ל ולעשות כוונות אריז"ל בתפלה ובמצות אבל להם העיקר התקשרות גם כן אפשרות ללמוד הקבל

 להתורה שבדרך של תשובה ספירת הכתר למעלה מחכמה אפילו חכמת הקבלה.  

בעלי תשובה יש להם אורות שצריכים כלים.  הכלים הם בתורה ומצות לימוד הלכה, גמרא פשט רמז דרש וסוד.  

ין כתר תשובה עליון אפילו למעלה מפרד"ס.  אבל האור של תשובה גם כן נקרא הם קשורים למדרגה של רזי דרז

האור של עתיד לבא שעדיין אין מספיק כלים להלביש האורות של תשובה ביהדות.  יהדות בעיקר תורה שבעל פה 

בדעת תחתון מלכות תחתון.  בעלי תשובה מקבלים אורות של תשובה מספירת הבינה של דעת עליון ומלכות 

עליון. במלכות עליון אור מקיף יש סכנות של השפעות של הקליפות אורות התהו והצדיק האמת יש כלים לבעלי 

תשובה להוריד את האורות בכלים של תיקון. התכלית שלמות של עבודת ה' לעשות יחוד ה' בין עולם העליון ועולם 

ובה ותורה אבל לעשות יחוד ה' צריכים התחתון.  בזה יש אפשרות לבעלי תשובה לעשות היחוד ה' שלם בין תש

שנים של עבודת ה' ולא ברגע אחד.  פעמים בעלי תשובה אין להם סבלנות ועוזבים את התכלית אמיתי של עבודת 

ה' שהם רואים סתירות בין בני תורה תלמידי חכמים ובעלי תשובה שאין כל אחד הזכות להיות בעלי תשובה ואין 

האמת.  רבי נחמן היה תוקף תלמידי חכמים שלא היו הנקודה של תשובה שהם  כל אחד הנשמה גבוה של הצדיק

עבדו כנגד התכלית של יחוד ה' לא בכוונה רק שלא היה להם השגה כמו בעלי תשובה אנשים פשוטים שחזרו 

בתשובה.  יש ישיבות של בעלי תשובה שעובדים כנגד התכלית של יחוד ה' ומלמדים בעלי תשובה לעזוב את 

ת אמיתי תשובה עליון למען תשובה תחתון.  בכל אופן יש לבעלי תשובה להתחיל לעשות משפחות בדרך ל התכלי

תשובה שלמה. ישעיהו הנביא אמר על זה שלום שלום לרחוק ולקרוב.  יש התחברות של רחוק וקרוב והשני דרכים 

 של תורה ותשובה לא צריכים להיות בנפרד זה מזה לעולם.
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ד בתורה ואין שני דרכים של תורה ותשובה.  אבל הזוהר הקדוש שקבלו החכמים מלמד על בהלכה יש רק דרך אח

שני דרכים הדרך של מלכות והדרך של זעיר אנפין.  בזוהר כתוב אין דבר שעומד בפני תשובה.  אפילו משה רבינו 

הוא נקרא בן של  שנקרא בשם רעיא מהימנא נקרא בזוהר בעל תשובה.  בסוף התורה הוא נקרא עבד ה'.  בזוהר

 ה' מיוסד על הפסוק בתהלים, אספרה אל חק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך.  

באמת האור של תשובה קשור לשלשה אותיות בשם ה' יוד קא ואו שנקרא טל תחייה. הדרך התורה קשור לה"א 

הו טל.  ואות ה"א לא בחשבן ט"ל.  אחרונה.  בלשון תיקוני זוהר אות ה"א שכינה בגלותא שלימו דילה וחיים דילה אי

תורה ותשובה הם שני דרכים שני עולמות נפרדות אבל במקור הם אחד והעבודה של הצדיק האמת לעשות תורה 

ותשובה אחד בעולם הזה התכלית השלמה של ספר הזוהר יחוד ה' שלם.  יחוד ה' שלם קשור לאות אלף שנקרא 

ה למעלה ונקודה למטה. התכלית השלמה של ספר הזוהר לעשות כתר.  באות אלף יש קו באמצע המחברת נקוד

היחוד של אות אלף.  בהדרך של תורה לבד עושים היחודים של דעת תחתון הנקודה תחתון והקו האמצע.  תשובה 

אין שלמות לבד בלי תורה.  בעלי תשובה מקיימים יחוד ה' שלם אפילו לפני שמלא כריסו מש"ס ופוסקים לפני 

תלמידי חכמים ועם ישראל צריכים לתת כבוד לבעלי תשובה ולהבין גם כן סודות התורה בספר הלמדנות של 

 הזוהר ופנימיות התורה אפילו שהם לא מקיימים תשובה עליון כל החיים שלהם. 

 תורה ומנוחה
לם הדרך של התורה מקורי תורה בלי מנוחה כמו שכתוב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעו

הבא.  בהמצוה של תלמוד תורה והגית בו יומם ולילה אין מקום למנוחה.  צדיק אוכל לשובע את נפשו הדרך של 

תורה פת במלח תאכל ומים במשורה. גם כן הדרך של תורה מקורי מיעוט שינה.  שאלו הדברי חיים איך אתה יכול 

וקחים כל יום להבין תוספות אחד אני עושה לחיות על שינה נמוכה שני שעות כל לילה.  הוא ענה, כמו שאתם ל

 מתוך זמן קצר.  דוד המלך היה יושן לא יותר מששים נשימות כל לילה וקם בחצות הלילה לעבוד את ה'.

כי לי בני ישראל עבדים הם.  בתורה שבעל פה אין גאולה אלא משעיבוד מלכויות בלבד ואין בן  –כתוב בהר סיני 

כתוב התורה לא תשתנה מקבלים עול מלכות שמים בדרך נעשה ונשמע ועובדים ה'  חורין אלא מי שעוסק בתורה. 

 במסירות נפש.

ספר הוזהר פתח דרך חדשה בעבודת ה' תורה ומנוחה.  הבעל שם טוב למד שני דרכים בעבודת ה' הדרך של 

קומות שנקרא תלמידי חכמים שאין להם מנוחה והדרך של בעלי תשובה תורה ומנוחה.  לבעלי תשובה נולדו במ

חוצה רוב זמנים אין להם אפשרות לחזור להדרך של תורה בלי מנוחה כמו שלומדים בתלמודי תורה הדרך של 

תורה בעל פה. הזוהר וחסידות פתחו הדרך חדשה של תורה ומנוחה.  בהדרך של תורה ומנוחה הדרך חסידות 

ו תלמידי חכמים שלא עושים סעודה כלל בימי אכילה עשו מתוך קדושה ותענוג אפילו ביומי החול לא רק בשבת וכמ

חול רק בזמן מצוה.  גם כן הדרך חסידות הוסיפו תענוג בדרך ניגוני חסידות היום המוסיקה החסידות גדלה מאד 

עד שאפשר לשמוע שעות של מוסיקה חסידי שלא היה מותר קודם.  לפי שלחן ערוך זכר לחורבן בית המקדש גזרו 

ר ואפילו שיר בפה. ואין לשורר בסעודה אלא הזמירות שנתקנו כמו בשבת, אבל פיוטים שלא  לשמוע שום כלי שי

 אחרים אסור לשורר.  

גם כן חסידות הכניסו ביהדות מנוחה ותורה על ידי לימוד פנימיות התורה והתבוננות בגדולת אור אין סוף והגאולה 

רך תענוג במחשבה עת לעשות לה' בדרך שלמה יחוד ה' לעתיד בזמן ביאת משיח.  בדרך הזה חסידות פתח ד

מחשבה לא רק במעשה ודיבור בתורה ומצות.  מחשבה גימטרייה בשמחה. יש שמחה מיוחדת בלימוד פנימיות 

התורה שאין בנגלה. לפי תורה שבעל פה הזמנים של מחשבה נחשב כביטול תורה ולא מקבלים שכר מצוה על ידי 

ושה ותענוג.  תענוגים במחשבה וניגון וגם באכילה בקד  

אין מצוה בתורה להיות שמח.  אין מצוה בתורה שבעל פה על ידי מחשבה וניגון.  אבל כתוב על לעתיד, כי 

בשמחה תצאו ובשלום תובלון. גם כן הבעל שם טוב אמר לתלמידים ללכת למקוה כל יום להוסיף תענוג של טהרה 

ם לא רק בצד חיוב אלא בצד תענוג בטהרה.בחיים חסידי.  היום כמעט כל חסידים הולכים למקוה כל יו  

יש שאלה איזה רשות היה לחסידים להוסיף על התורה עניינים האלו שכתוב התורה לא יהיה מוחלפת ולא 

תשתנה? איזה רשות יש להוסיף מנוחה ותענוג לא מצווה בתורה. האור של חסידות מעורב מאורות של תהו 

נו רשות להשתמש באורות התהו רק באורות התיקון.  אבל בירידת אורות המקיפים.  בזמן הבית המקדש לא נת

הדורות בני אדם צריכים התענוגים של אורות התהו ולא רק קבלת עול מלכות שמים והמסירות נפש וקדושה של 
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אורות פנימיים אורות התיקון בתורה ומצות בעבודה של כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. הזוהר הוסיפו לעבודה 

בד העבודה של בן בדרך מנוחה ושמחה.  על ידי זה יש שני גאולות הגאולה משעיבוד מלכויות והגאולה של ע

 מעצבות ומרה שחורה גלות העם וגלות הנפש.  

אדם שנברא בצלם אלקים צריך להרגיש כבוד לעצמו בדרך חסידות לא רק לתת כבוד להקדוש ב"ה כמו שעשו 

תולעת ולא איש. הצדיקים שאמרו אנכי עפר ואפר, אנכי   

 

     

 

   

    

 

   

 


