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 91:11:  דקות   21לנוהגים  * 
 ‘אור החיים ’י לוח  “הזמנים עפ   

 א“ג עופר ארז שליט“דיבורים מתוך שיעורו השבועי של הרה
 ירושלים 53רחוב שמואל הנביא  -‘ חוט של חסד’השיעור מתקיים בימי שני בישיבת 

 ממשיכים עם המעשה מאבדת בת מלך 
נחמן ‘  בעזרת השם נמשיך ואולי גם נסיים את המעשה מאבדת בת מלך של ר 

שהיו לו ששה בנים ובת ,  מעשה במלך אחד ’ :  רבינו מתחיל את הסיפור כך . מברסלב
והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה , ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאוד. אחת

ונזרקה מפיו ,  פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה ברוגז עליה . מאוד
והיה .  ובבוקר לא ידעו היכן היא ,  בלילה הלכה לחדרה .  שהלא טוב יקח אותך :  דיבור 

מחמת שראה ,  עמד השני למלכות .  אביה מצער מאוד והלך לבקשה אנה ואנה 
 ‘והלך לבקשה , שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות , ובקש , שהמלך מצטער מאוד 

 ה “הבת מלך זה הקשר והחיבור עם הקב 
זה משלים ורמזים על כל סדר נזכיר על מה כל זה מרמז כי כידוע סיפורי מעשיות  

ה והשני “ המלך מרמז על הקב .  בפרט הסיפור הזה ,  הנהגת העולם מתחילה ועד סוף 
 -ה גזר בבריאת העולם שמשהו הלך לאיבוד  “הקב, למלכות מרמז על האדם היהודי

 בעולם שלנו יש פה אבידה והשני למלכות זה כל אחד מאתנו ובאנו לעולם 
 היא הבחינה ,  בסיפור האבידה נקראת הבת מלך ,  הזה כדי לחפש את האבידה 

: מאוד עמוק -דיברנו על זה בעבר ונזכיר את היסוד הזה כי זה יסוד מאוד .  האבודה 
 ה“הבת מלך זה מידה רוחנית וזה למעשה הקשר והחיבור הפנימי של כל יהודי עם הקב 

 אהבת התורה ואהבת ישראל , אהבת השם 
שמחה ודביקות כמו שכתוב ,  החיבור והקשר במקום השלם שלו זה קשר של אהבה 

ולישרי ’ או  ,  ה זה עוז וחדווה “ מי שזוכה להיות במקומו של הקב ,  ‘עז וחדוה במקמו’
כל זה מרמז על המציאות המתוקנת ‘  אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה ’ו‘ לב שמחה

ברגע שנשמות ישראל זוכים להגיע לתיקון שלהם זה אהבה אמתית ,  של העולם 
 אהבת התורה ,  אהבת השם :  שבקדושה וזה מתחלק לשלוש בחינות כלליות 

, ה “ כל זה נקרא הבת מלך ואנחנו רואים שהמלך בעצמו שזה הקב   -ואהבת ישראל  
 כל המציאות של   -טוב  -גזר שהבחינה הזאת תלך לאיבוד בארמון של הלא 

 הטוב ובתוך הארמונות האלה הבת מלך אבוד-העולם שלנו זה מלא ארמונות של הלא

 ..העיקר שלא נרדם בדמיונות של העולם 
העולם הזה מפתה אותנו .  טוב זה מרמז על פיתויי העולם הזה -הארמונות של הלא 

העולם הזה הוא טוב :  רוחנית ולפעמים שכלית ,  ולמעשה בא אלינו בטענה נפשית 
תראה ,  אין מה לחפש מעבר לזה ,  בוא ותחיה את הטוב של העולם הזה ,  בפני עצמו 

זה נקרא הבת מלך ?  מה אתה צריך לחפש מעבר לזה ,  העולם הזה מלא תענוגים 
האבידה היא שהעולם הזה מסתיר ומעלים מאתנו את הטוב האמיתי ,  האבודה 

למעשה כל הבריאה מהרגע שאדם הראשון , ואנחנו צריכים להתאמץ ולחפש את זה
 אנחנו מחפשים את ,  נברא ועד שיבוא משיח צדקנו הן בכלליות והן בפרטיות 

 הה בעיקר מצפה מאתנו שלא נרדם בדמיונות של העולם הז“הקב, הבת מלך האבודה

 י חבילה של דולרים “מסתירים מאתנו ע 
לעבור ,  למעשה כל המהלך של הסיפור רבינו מסביר לנו מה אנחנו צריכים לעשות 

. ולהתמודד כדי לזכות להגיע לבת מלך ולהוציא אותה מהמקום שבו היא נמצאת 
שנבין שיש בכל ,  היסוד הראשון הוא שקודם יהיה לנו התעוררות ורצון לחפש 

איזה סוג ושמחה של אושר שהיא שונה לגמרי , המציאות של העולם טוב אחר לגמרי
 בצורה ,  ממציאות העולם וכל העולם הזה מסתיר את זה מאתנו בכל מיני צורות 

 עוגות קצפת וכל מיני דמיונות ותאוות של העולם הזה ,  של חבילה של דולרים 
 ךהנה התענוגים של העולם הזה מצויים ומזומנים לפניי: שמפתים אותנו ואומרים לנו

 לא להתבלבל מתענוגי הארמונות של העולם 
כתוב בספרים .  האדם לעולם מחפש תענוגים והסיבה היא שככה השם ברא אותנו 

כל אדם בהכרח מחפש . הקדושים שהשורש של התענוג זה השורש הכי גבוה בעולם
הניסיון והבחירה זה לא להתבלבל מתענוגי הארמונות של העולם הזה ,  תענוגים 

לחפש ולהבין שיש פה משהו ,  אלא תמיד לחקור ,  ולחשוב שזה כל התענוגים שיש 
כי איש הישראלי צריך תמיד ’ :  מ“בליקו‘ אחר וזה מה שרבינו כותב בתחילת תורה א

 השמחה והתענוג שהלכו ,  הבת מלך זה האושר .  ‘ להסתכל בהשכל של כל דבר 
 בטו -ה לכן הוא גזר על הבת מלך שתרד לארמונות של הלא “לאיבוד וזה רצונו של הקב 

 

 דברים

 5דברים |  אור הדעת 

ברגע שנשמות ישראל זוכים להגיע לתיקון שלהם זה אהבה אמתית ...

אהבת התורה , אהבת השם: שבקדושה וזה מתחלק לשלוש בחינות כלליות

 , ה“כל זה נקרא הבת מלך ואנחנו רואים שהמלך בעצמו שזה הקב -ואהבת ישראל 

העולם שלנו זה מלא ארמונות  כל המציאות של  -טוב -גזר שהבחינה הזאת תלך לאיבוד בארמון של הלא

 ..הטוב ובתוך הארמונות האלה הבת מלך אבוד -של הלא 
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 התורה והצדיקים מכוונים ומלמדים אותנו 
, ה שנרד לעולם הזה ונחפש אותו פה בתוך כל המציאות של ההטעייה“רצונו של הקב

 כתוב בספרים הקדושים שקודם כל היסוד הראשון הוא שנדע .  הדמיון והבירור 
ברגע שאנחנו יודעים שיש כזה מקום .  שיש כזה מקום ושנתעורר לחפש את זה 

ומתחילים לחפש את זה אז צריך לדעת שלמעשה את היסוד של החיוב שלנו בעולם 
כ בוודאי שאנחנו צריכים לחפש עצות מעשיות איך זוכים למצוא “ אח ,  הזה קיימנו 

בכלליות זה התורה והצדיקים ,  איך זוכים לחזור אל המקום הזה ,  את הבת מלך 
ר מאוד “ שמכוונים אותנו ומלמדים אותנו איך להגיע למקום הזה כי באמת היצה 

 גמרות שלכאורה סותרות זו את   2יש קושייה מאוד גדולה על  .  מבלבל אותנו 
 העבירות החמורות 3במסכת יומא אומרת הגמרא שבית המקדש הראשון חרב על . זו

 זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו 
הגמרא   -שפיכות דמים ועבודה זרה  ,  שלוש העבירות החמורות הם גילוי עריות 

. במסכת יומא היא גמרא מאוד ידועה אבל מצד שני יש  גמרא במסכת נדרים דף פא 
דבר זה ?  מי האיש החכם ויבן את זאת ’ :  ושם הגמרא שואלת כך על חורבן הבית 

: ' ה בעצמו דכתיב ויאמר ה '' נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב 
אמר רב יהודה אמר ,  היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה ' על עזבם את תורתי וגו

ח הוא אחד הפוסקים הגדולים בדורות האחרונים “הב. ’רב שאין מברכין בתורה תחלה
ויש לו פירוש על הטור באורח חיים בהלכות ברכות התורה 

שואל  ת :  והוא  ברכו בבוקר  דר לברך  ס זה לא ב י   הר
 אז מה עורר את ,  התורה אבל לכאורה זה עבירה קלה 

ן   נחרב בית המקדש ועשרות ?  אף הנורא הזה -החרו
לכאורה כאלה   -מיליונים יהודים נהרגו ויצאנו לגלות  
. זה שאלה אחת ?  עונשים קשים על עבירה לכאורה קלה 

הרי במסכת יומא כתוב במפורש :  אבל יש שאלה נוספת 
שבית המקדש נחרב בגלל שלוש העבירות החמורות שהם 

זה הסיבה לחורבן ,  שפיכות דמים ועבודה זרה ,  גילוי עריות 
ולמה ,  אז למה לא ידעו להשיב את זה במסכת נדרים , הבית
 ..זה לא מובן -שלא ברכות בתורה תחלה : ה בא ואומר“הקב

 ?מה גרם להתדרדרות כזאת 
מה שהגמרא שואלת ,  מסתתרת כאן נקודה מאוד עמוקה 

במסכת נדרים על מה חרב הבית ולא ידעו להשיב זה לא 
הם , שהגמרא לא ידעה שהיה את השלוש העברות החמורות

ידעו את הגמרא במסכת יומא אלא במסכת נדרים הגמרא 
י “ איזה סיבה יותר נסתרת ופנימית גרמה לעמ :  שואלת 

י “ עמ ?  להתדרדר למציאות של השלוש העברות החמורות 
שפיכות דמים ועבודה ,  גילוי עריות ,  זה לא עם של רוצחים 

הגמרא הבינה שבעצם יש כאן .  זהה זה לא המציאות שלנו 
יותר עמוקה ויותר פנימית שגרמה ,  סיבה יותר נסתרת 

י להגיע לשלוש העבירות החמורות האלה ועל זה לא חכמים ולא נביאים ידעו “לעמ
אם אדם לא , גם זה לא מובן -ה ואמר שלא ברכו בתורה תחלה “להשיב עד שבא הקב

 ??אדם או לעבוד עבודה זרה-אמר ברכות התורה בבוקר בצהריים הוא ילך להרוג בן

 !ה ועד לעולם הזה “להמשיך שפע מהקב 
אין הכוונה שלא אמרו ברכות התורה ,  ה אמר שלא ברכו בתורה תחלה “ מה שהקב 

י הפשט באמת לא ברכות “ עפ .  לא זאת הכוונה אלא יש פה כוונה אחרת ,  בבוקר 
קודם כל נבין מה זה .  ח את עומקם של הדברים “ בתורה תחלה אבל מסביר הב 

כשאנחנו .  זה למעשה להמשיך שפע ממקום למקום ,  ‘ ברכה ’ משמעות המילה  
, ה עד לעולם שלנו “ אנחנו מתכוונים להמשיך שפע מהקב ‘  ברוך אתה ’ אומרים  

ח “אומר הב. הכוונה להוריד ולהמשיך חסדים מלמעלה למטה וזה לשון מטבע הברכה
הכוונה לא חיברו את לימוד ,  ה “ י לא המשיכו את התורה לתחילה שזה הקב “ שעמ 

הכוונה שהם לא התכוונו להשרות את , ה“התורה וקיום המצוות בעולם הזה עם הקב
 ..יראה ושמחה בתוך הלב, אהבה, שזה אמונה, השכינה בלב שזה הבת מלך האבודה

 מצוות -לא פרופסורים לתורה ולא קבלני 
מי שזוכה להרבות בלימוד התורה , אנחנו לא לומדים תורה בשביל להיות פרופסורים

מי שזוכה לקיים את כל .  זה זכות ומעלה מאוד גדולה ,  בוודאי שזה דבר גדול מאוד 
אבל עם כל זה צריך לדעת שאנחנו ,  המצוות בוודאי שזה זכות ומעלה מאוד גדולה 

לא באנו לעולם בשביל להיות פרופסורים לתורה ,  עושים את זה בשביל סיבה אחרת 
עצות להגיע ,  ‘ עצות -ג “ תרי ’ מצוות אלא הזוהר הקדוש קורא למצוות  -ולא קבלני 

ח דבר “ אומר הב .  ה “ להגיע לזה שהלב שלנו יהיה מחובר עם הקב , לבת מלך האבודה
י לא מכוון לכוונה הזאת השכינה מסתלקת מן “ אם עמ (:  ז בטור“סימן נ)נורא מאוד 

כל נשמה יהודית נמצאת במקום הכי גבוהה בבריאה . הארץ ומגיע חורבן בית המקדש
מיד אנחנו יורדים למקום ,  ה “ אבל ברגע שאנחנו לא מחברים את הלב שלנו עם הקב 

, עולים למעלה מכוכבי שמיים ,  י עולים “ הגמרא אומרת שאם עמ . הכי נמוך בבריאה
הסיבה היא שהלב של האדם היהודי , יורדים מתחת לרגלי בהמה טמאה, ואם יורדים

צריך לדעת שיש הבדל . ממעל‘ לוק-כ עוצמתי כי הנשמה היהודית זה חלק א“הוא כ
 .לכולם יש את זה, אף ופה, רגליים 2, ידיים 2נכון שיש לנו , סופי בין יהודי לבין גוי-אין

 עם יישוב הדעת אפשר לתקן את העולם 
‘ שערי קדושה ’ בספר שנקרא  ,  ל “ י ז “ גדול תלמידי האר ,  אומר רבינו חיים ויטאל 

זה משהו ,  י זה מקום אחר לגמרי ממחצב נשמות הגויים “ שמחצב הנשמות של עמ 
ט רבינו אומר שהלב של האדם “ בתורה מ .  אחר לגמרי 

אין לאדם היהודי רגיעה בעולם .  סוף -היהודי בעור עד האין
ה “ אם הקב .  ה “ הזה אם הוא לא זוכה להתחבר בלב עם הקב 

לא היה נותן לנו תורה ודרך להתחבר איתו מה היינו עושים 
הגמרא אומרת שישראל הם העזים ?  הכדור הארץ 

אם לא היינו מקבלים את התורה היינו מחריבים , שבאומות
כל זה בגלל שהלב של האדם היהודי   -את כל כדור הארץ  

אם אנחנו מתחברים לתורה ולצדיקים שלמדים ,  כ “ בוער כ 
, יראה ,  אותנו איך להאיר את השכינה בלב שזה אהבה 

יש לנו יישוב הדעת בעולם , ה“שמחה והקר שבלב עם הקב
אבל אם לא ,  הזה ואנחנו יכולים לתקן וליישב את העולם 

או שאנחנו בונים את .  אנחנו הולכים ומחריבים את העולם 
 ..כל הבריאה או שאנחנו מחריבים את כל העולם והבריאה

 ..לחבר את הלב שלנו בחזרה 
השורש שלו מתחיל ,  כל העניין של חורבן בית המקדש 

, ברגע שלא חיפשו את הבת מלך האבודה ,  מהנקודה הזאת 
אפילו שלמדו תורה ,  ה “ לא חיפשו לחבר את הלב עם הקב 

אם אין את הכוונה הזאת מיד יורדים ,  וקיימו את המצוות 
לגילוי עריות ולשפיכות דמים כי אין מה שיתן , לעבודה זרה

זה השורש של חורבן בית המקדש לכן , לנו מנוחה בתוך הלב
כדי לעסוק בתיקון הגלות זה לחפש את העצות איך אנחנו 

. ה “ זוכים לברר ולהגיע לנקודה הזאת הכוונה לחבר את הלב שלנו בחזרה עם הקב 
תיקון חצות זה בעצם תפילה של . הימים זה תיקון חצות-אחת העצות בפרט בתשעת

זה דבר מאוד גדול אבל צריך להתבונן מה באמת ,  צער וקינה על חורבן בית המקדש 
   ?מהי הנקודה הפנימית והעמוקה -החיסרון שיש לנו כשאין לנו את בית המקדש 

 .אתה , אני רוצה להגיד לך מה באמת חסר לי 
לדוגמא ידיד שלי ,  כל אחד צריך לשבת ולהכין רשימה מהם כל הדברים שחברים לו 

כל חודש ,  ילדים -ברוך השם הם משפחה מרובת ,  חדרים בבית   2אמר לי שחסר לו  
עכשיו בימים   -אם הילדים היו יותר רגועים הוא היה יותר שמח  , ₪חסר שלוש וחצי 

קח את הרשימה הזאת להתבודדות ותגיד , ה“האלה אנחנו צריכים להתחבר עם הקב
הייתי מעדיף גם מכונית יותר ,  ₪   3,533,  חדרים ומרפסת   2חסר לי בבית  :  ה “ להקב 

אחרי שגמרת להקריא את כל ,  ה ותקריא לו את כל הרשימה “ תבוא להקב   -חדשה  
עכשיו אני רוצה להגיד לך מה באמת , אמרתי לך מה חסר לי: ה“הרשימה תגיד להקב

 באמת כל החסרונות זה רק מלבושים, כל מה שחסר לי זה הקשר איתך. אתה, חסר לי
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 : ה“תגיד להקב 

חדרים  2חסר לי בבית 

, ₪ 0,533, ומרפסת

הייתי מעדיף גם מכונית 

תבוא  -יותר חדשה 

 ה ותקריא לו “להקב

אחרי , את כל הרשימה

 שגמרת להקריא את 

 כל הרשימה תגיד 

 אמרתי לך : ה“להקב

עכשיו אני , מה חסר לי

רוצה להגיד לך מה 

 .אתה, באמת חסר לי



 ..העבודה של תשעת הימים ותשעה באב 
לא זה חסר לי : ה“להגיד להקב, כל החסרונות זה רק סיבות להתבונן בנקודה האמתית

, חסר לי אהבת השם ,  מה שחסר לי זה להרגיש בלב את הקשר איתך , ולא זה חסר לי
זה החיסרון האמיתי שלנו באמת   -השמחה עם ההתחברות איתך  ,  יראת שמיים 

לבוא ולהגיד ,  הימים זה להתבונן בנקודה הזאת -העניין של תשעת ,  בעולם הזה 
צריך ,  אנחנו אומרים קינות בתשעה באב ואנחנו מתפללים על החורבן ,  ה “ להקב 

הכוונה איבדנו את הקשר הפנימי של ,  להתבונן שהחורבן זה שאיבדנו את הבת מלך 
כשיש לאדם היהודי קשר עם .  י “ הלב שלנו איתך וזה החיסרון האמיתי של עמ 

כל זה מתעורר כשאין לנו את הקשר ,  חדרים ולא צריך שום דבר   2לא צריך  , ה“הקב
הימים בכלל -העבודה של תשעת .  פתאום אדם צריך הרחבות וכן הלאה ,  הפנימי 

 ..באב זה להתבונן בעומק הדבר ולראות שזה החיסרון האמיתי שלנו-ובפרט תשעה

 !!הוא יודע ללחוש לכל אחד מה שחסר לו 
, חדרים   2חסר לך עוד  ,  חסר לך מכונית חדשה :  העולם הזה כל הזמן לוחש לנו באוזן 

, הוא יודע ללחוש לכל אחד מה חסר לו בעולם הזה ,  חסר לך כך וכך כסף וכן הלאה 
זה בכלליות המעשה מאבדת   -העבודה בתשעת הימים זה להתבונן בנקודה הזאת  

, השני למלכות זה האדם היהודי שהולך ומחפש את הבת מלך האבודה .  בת מלך 
לאחר מכן הוא נפל לשינה ,  טוב -בהתחלה הבת מלך האבודה היתה בארמון של הלא 

: של שבעים שנה ואז היא השאירה לו מטפחת ואמרה לו 
עכשיו אני בהר של זהב ,  עכשיו אני כבר לא איפה שהייתי 

השני למלכות התעורר .  שם תמצאני ,  ומבצר של מרגליות 
הבת מלך זה השכינה וזה .  מהשינה והתחיל לחפש אותה 

המקום שבו היא נמצאת מרמז על , ה“הקשר שלנו עם הקב
בחינה של עבודה שאנחנו צריכים לעשות כדי למצוא אותה 

טוב זה -כשהיא נמצאת בארמונן של הלא ,  ולהתקרב אליה 
בחינה אחת של עבודה שאנחנו צריכים לעשות וכשהיא 
נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות זה מרמז על דרך 

הדברים  2חדשה שעכשיו צריך לחפש את הבת מלך ובאמת 
טוב -הכוונה שהיא חלקית נמצאת בארמון של הלא , נכונים

וחלקית היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות עד 
 ..שנזכה שהיא תהיה רק בהר של זהב ומבצר של מרגליות

 זה התגלה לו רק אחרי השינה 
בחינות   2יש  :  רבינו אומר לנו פה יסוד מאוד גדול ,  בכלליות 

דרך ,  ה “ כלליות של העבודה שלנו בעולם הזה כלפי הקב 
, טוב -אחת נקראת שהבת מלך נמצאת בארמון של הלא 

הדרך השנייה נקראת שהבת מלך נמצאת בהר של זהב 
מתי ,  שימו לב .  בחינות בעבודה   2זה    -ומבצר של מרגליות  

התחיל להתגלות לשני למלכות שזה אנחנו שיש מקום 
רק שהוא נפל ,  שנקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות 

אחרי שהוא נפל לשינה של השבעים שנה רק אז התגלה  -לשינה של השבעים שנה 
 :דרכים כלליות בעבודת השם 2יש  -לו שיש כזה דבר הר של זהב ומבצר של מרגליות 

 א להתקרב לבת מלך בלי העבודה הזאת “א 
, ר שאנחנו צריכים להתמודד כנגדו “ אנחנו נמצאים בעולם הזה ויש יצה , דבר ראשון

אם לאדם יש ניסיונות כנגד מידת הכעס הוא צריך להתאמץ כנגד , ר של כעס“יש יצה
, אדם צריך להילחם כנגד זה ,  אם לאדם יש תאווה כנד תאוות העולם ,  מידת הכעס 

ר זה מה שמרמז שעכשיו הבת מלך נמצאת בארמונות “ עצם המלחמה כנגד היצה 
א להתקרב ולהשיג את הבת “ א .  ר “ זה בחינה של עבודה כנגד היצה ,  טוב -של הלא 

ה נתן לנו ניסיונות בעולם הזה שאנחנו צריכים “ לכן הקב ,  מלך בלי העבודה הזאת 
אבל יש זמן ,  טוב -וזה נקרא שהבת מלך נמצאת בארמונות של הלא, להתמודד איתם

ויש שלב שהבת מלך עוברת עכשיו למקום חדש שנקרא הר של זהב ומבצר של 
זה כבר עבודה שונה במהותה , בשבוע שעבר התחלנו לדבר על מה זה מרמז, מרגליות

 ..עד שיבוא משיח צדקנו שתי הבחינות האלה נכונות וקיימות -מהבחינה הראשונה 

 מרגלית ונקודה טובה , מבצר של מרגליות 
לאט המשקל של העבודה עובר מהעבודה  -ל כותב שדרך הגאולה היא שלאט“הרמח

, זה יותר עבודה שבדעת , לבוא ולחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, ר“כנגד היצה
עכשיו .  הכוונה איך אנחנו מסתכלים על העולם ולא איך אנחנו מתמודדים עם העולם

איזה משקפיים אנחנו שמים על העיניים כשאנחנו מתבוננים : זה כבר עבודה אחרת
רבינו אומר שאבן טובה זה נקודות ,  מרגלית זה אבן טובה ,  בעולם על מה זה מרמז 

מבצר של מרגליות זה מרמז על בית המקדש והר של זהב זה מרמז על .  טובות 
כדי ,  זה מרמז על בניין בית המקדש השלישי ותיקון העולם   -ירושלים והר הבית  

מבצר של מרגליות זה מרמז .  לזכות לזה אנחנו צריכים לעבור את עבודת ההכנה 
איך אנחנו   -2.  איך אנחנו מסתכלים על עצמנו   -1:  העבודה שלנו בשלוש בחינות 

ה ואז כשאנחנו מסתכלים “ איך אנחנו מסתכלים על הקב   -3.  מסתכלים על אחרים 
המבצר של מרגליות בנוי ממרגליות .  נכון אנחנו בונים את המבצר של מרגליות 

פירוש הדבר הלכה   -ואמרנו שמרגלית זה אבן טובה ואבן טובה זה נקודה טובה  
על אחרים ועל ההנהגה ,  רבינו אומר תתחיל להסתכל בעין טובה על עצמך :  למעשה 

על מה ,  ככל שאנחנו זוכים להסתכל במבט חיובי על מה שקורה לנו .  ה “ של הקב 
 י זה אנחנו בונים את המבצר של מרגליות“ע, שקורה לאחרים ועל מה שקורה בעולם

 י העין “לבנות את המבצר של מרגליות ע 
לבנות את המבצר של מרגליות זה לא מעשה אלא זה 

י הקדוש אומר שכוח ההסתכלות “ רבינו האר   -הסתכלות  
כוח העין קשור עם כוח הדעת ,  זה הדעת של האדם 

לכן כששני אנשים מסתכלים זה על זה הם ,  שבאדם 
הם מתחילים לדעת אחד את , לומדים להכיר אחד את השני

החיבור בין שני אנשים זה בעצם על ידי שהם .  השני 
לכן . לומדים להכיר אחד את השני, מסתכלים אחד על השני

כי צריך ?  למה ,  הגמרא שאדם לא ישא אישה עד שיראנה 
ואדם ידע ’ ?  להעלות את הקשר אל הדעת ומה כתוב בתורה 

צריך ,  מההסתכלות ?  מאיפה מתחיל הדעת ,  ‘ את חוה 
הכוח .  להסתכל רק בשידוך ולא להתחיל להסתכל ברחוב 

 ..איך אנחנו מסתכלים על העולם, של הראייה זה כוח הדעת

 ..לדון את המציאות הכללית 
בעין חיובית וזה ,  צריך להסתכל על העולם בעין טובה 

על אחרי ,  להסתכל בעין טובה על עצמנו ,  מתחלק לשלוש 
בשבוע שעבר הזכרנו את מה ,  ה “ ועל ההנהגה של הקב 
ב ולדון את המציאות הכללית לכף “שרבינו אומר בתורה רפ

זה ,  קודם כל צריך לדעת שבאנו לעולם הזה כדי לתקן . זכות
אם זה תאוות ואם זה ,  אם זה מידות ,  מציאות העולם 

, אבל עם כל זה , לכל אחד יש את התיק הפרטי שלו, מעשים
נכון שבאנו לתקן וזה חשוב לעשות את זה  וזה חשוב עניין 

אנחנו מבקרים את עצמנו ושופטים את ,  י ביקורת “ ע ?  איך מתקנים   -הביקורת  
אבל לפני שמתחילים לבקר רבינו הניח יסוד גדול מאוד והוא מביא את זה ,  עצמנו 

יש בו ,  לקית -יש לו נשמה א ,  קודם כל אדם צריך לדעת שהוא טוב ,  בכמה מקומות 
גם אם אתה תראה ,  הרבה דברים טובים שהוא צריך לשמוח בהם ולהודות עליהם 

 ..הכל בסדר, אל תדאג, קודם כל הוא מרחם עלייך, שאתה גרוע והשם ירחם עלייך

 !!זה הדבר הכי גרוע יותר מכל העבירות ..
 יש לי נשמה ,  כי יש לי נשמה טובה ?  למה אני טוב ,  חשוב שאדם ידע שהוא טוב 

אדם צריך להתבונן יש בי מעשים טובים .  לקית וזה מה שאנחנו מודים בכל בוקר -א
נכון אני עוד מעט ?  אני עושה שטויות ,  יש לי מחשבות טובות ויש לי רצונות טובים 

אבל לפני שמתחילים להסתכל ,  ילך לבדוק איך אני מתקן את הטעויות שאני עושה 
אם .  יש בנו דברים טובים :  על החלק הרע שבתוכנו האדם חייב לכל אורך דרך לראות 

ר שיש בתוכו ולא יבנה את זה על היסוד שיש בתוכו אז “ אדם יתחיל להתבונן ביצה 
 תמאוד מדעתו וזה הדבר הכי גרוע יותר מכל העבירו -אדם נופל מאוד ? מה יקרה לאדם 
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, חיים יהונתן בן שמחה -יוסף ,  ליאור בת אביבה ,  רון בן אביבה ,  הילה בת מרים ,  גל יונתן בן אביבה ,  אביבה בת אסתר ,  יצחק בן מסעודה , יהודית בת שולמית, שלמה בן ראובן: להצלחת

, שיראל בת סיגלית ,  דוד בן אורלי ,  אדל בת אורלי ,  אהובה שירה בת ציונה ,  אהרון בן חנה , הודיה בת אילת, אהרון בן אילת-דביר, אוריאל ושרה עמרם, ב"נתן בן אסתר וב, יוכבד בת רחל
, מירי מרים בת ניקול ,  רחל בת עדינה -לאה ,  נחמן בן חנה ,  הראל בן אליז , אליז בת חביבה, אביעד בן כוכבה, יונתן בן עדנה, פריחה-דבורה בת פני, אורטל בת שולמית, סיגלית בת רבקה

  .ב“ראוב בן רחיליה וב, אליעזר בן עדי-שמואל, שבע בת ימימה-בת
, אדל בת אורלי ,  אהרון בן סעדה ,  נחשון בן ברכה ,  אודט בת מזל ,  יוסף בן כרמלה ,  זהבית בת שרה ,  שמחה בת זינה ,  יונה בת בניה ,  שוליקה בת מסעודה ,  שולמית בת גמאר :  לרפואת 

-חיה ,  רחל -פרידה בת סוזן -תמר ,  אסתר בת רחל ,  הרב יוסף נתניאן בן שרה ,  שרונה בת שרה ,  עוזיאל בן פשירא ,  כרמלה בת מרים , סעדה בת סוליקה, טובה בת כחילה, אורלי בת שרה
    .יעקב בן אביבה, יפת בן מלכה, יצחק בן מסעודה, מירב בת רחל, מסעודה קצב בת חוה, רחל בת עישה
, רפאל בן עובדיה חבני ,  חיים בן אברהם -יוסף ,   לוי שאלתיאל בן שלום ,  שלום בן אורה ,  נחום בן יעקב ,  לבני בן יעקב ,  נחמן בן יעקב ,  יעקב בן סעיד ,  ראובן בן סאלם :  לעילוי נשמת 

, שמואל בן יחיא ושרה ,  אדריאן בן לימור ,  מרים בת שני ורן -שירת ,  הרב ישעיהו בן מזל ,   שרה בת ישראל אלטר ,  משה בן פסח ,  מרים בת אירן ,  אפרים בן מנחם דב ,  מתתיהו בן רחל 
נדרה ,  שמעון בן רחל ,  משה בן רחל ,  אסתר בת רבקה ,  ישראל בן יעקב גלס , ארז בן דליה, בועז בן רומיה, בנימין בן לאה, יחיא סמי בן לאה, מזל בת אסתר, שרה בת לאה, שלמה בן בניה

 .   חיים בן רחל, שלמה אליהו בן אסתר, אברהם בן לאה, יעקב מורי‘ חיים בן ר, ח באדר“ח באדר ונפטר בכ“משה דמתי בן שמחה שנולד בכ, ניסים בן חפסיבה, יעקב בן פרחה, בת גורזיה
 .‘כרם יהושע’ג הרב יהושע הכהן מחבר הספר “אביו של הרה -יחיאל פישל ‘ שמעון הכהן בן הגאון ר‘ לעילוי נשמת ר

 

  

לפני שמתחילים  

להסתכל על החלק 

הרע שבתוכנו האדם 

חייב לכל אורך דרך 

יש בנו דברים : לראות

אם אדם יתחיל . טובים

ר שיש “להתבונן ביצה

בתוכו ולא יבנה את זה  

על היסוד שיש בתוכו  

?  מה יקרה לאדם אז 

מאוד  -אדם נופל מאוד 

מדעתו וזה הדבר הכי  

 תגרוע יותר מכל העבירו 



 נשבר זה כשאדם מצטער מהריחוק -לב 
ברגע שאדם ,  רבינו אומר שהשורש של כל העבירות זה העצבות והנפילה בדעת 

כרגע אתה לא פטור ממצוות התשובה אלא :  בעצבות או בדכדוך רוחני צריך לדעת 
קודם כל תלמד .  אסור לך לעשות תשובה ברגע זה ,  אתה אסור ממצוות התשובה 

כ כשאדם מתבונן בחסרונות שלו ובמה שהוא “להכיר את הטוב שיש בתוכך ואז אח
נשבר עד -רבינו התיר לב .  זה יהיה משמחה ,  צריך לתקן זה יהיה ממקום אחר לגמרי 

עם ,  נשבר -הרבה בדור עדיין לא במדרגה של שעה לב ,  המקסימום זה שעה ,  שעה 
רבינו .  נשבר זה הרבה מאוד -דקות של לב   13העצבות שיש בדור שלנו לפעמים גם  

זה ,  נשבר ואת זה צריך מאוד לברר -אומר שיש חילוק גדול בין עצבות לבבין לב 
עצבות זה שאדם כועס על .  בחינות אחרות לגמרי   2מאוד קרוב זה לזה אבל זה  

 לב נשבר זה כמו ?  למה אני במקום שבו אני נמצא ?  למה אני במצב הזה :  ה “ הקב 
זה ,  כ בצער שאני רחוק ממך ואני רוצה לתקן את זה “ אני כ :  בן שאומר לאבא שלו 

, ה “ נשבר זה שאדם מצטער על הריחוק שיש לו מהקב -לב .  שתי דברים שונים 
זה שתי ?  למה אתה עושה לי את הדברים האלה : ה“עצבות זה שאדם כועס על הקב

 ..נשבר-עולמות אחרים לגמרי וצריך לשים לב מאוד שאנחנו עוברים מעצבות ללב

 הוא סתם מזמזם במוח וצריך משהו כנגדו 
יש לי צער , אז להסתכל. נשבר זה שיא הקדושה-רבינו אומר שעצבות זה קליפה ולב

בגלל העוונות שלי ובגלל דברים שאני צריך ? למה זה קרה, שהבת מלך אבודה ממני
אם .  נשבר אני צריך להכיר את הטוב שיש בתוכי -זה נכון אבל כדי לבוא ללב , לתקן

אני :  קשה לאדם לראות את זה או להרגיש את זה אז לעשות את זה כמו מנטרה 
שאדם יגיד   -טובה וטהורה לגמרי  ,  מאמין באמונה שלימה שיש לי נשמה קדושה 

 אז צריך לדעת שכנגד ,  ר סתם מזמזם במוח “ היצה .  את זה כמה פעמים ביום 
לחזור על ,  ר צריך להגיד דיבורים של אמת גם אם אנחנו לא מרגישים את זה “היצה

התשובה שהוא ,  אחרי שאדם קצת מרגיש את בלב .  זה כל שעה או שעתיים ביום 
תתחיל ,  עושה זה תשובה אחרת לגמרי וזה במקום אחר לגמרי וזה מה שרבינו אומר 

 .להסתכל על העולם בבחינה של הר של זהב ומבצר של מרגליות שזה נקודות טובות

 !יודע הרבה דברים אבל הלב לא מסכים 
הנקודה ,  לדון אותם לכף זכות וכן הלאה ,  השלב הבא זה ללמד זכות על אחרים 

ה “ לראות שהקב ,  ה לכף זכות “ השלישית שאולי הכל עומד עליה זה לדון את הקב 
לא ,  לכל אדם יש מוח ולב .  כן ?  ה לא טוב “ ו אנחנו אומרים שהקב “ לכאורה ח .  טוב 

צריך לדעת שתיקון . תמיד מה שאנחנו חושבים במוח זה מה שאנחנו מסכימים בלב
אדם יכול לדעת .  כרגע יש פירוד בין המוח ללב ,  העולם זה לחבר את המוח והלב 

כל הפירוד של העולם זה הפירוד , הרבה דברים והלב בא ואומר דברים אחרים לגמרי
אם :  אומר הרב דסלר במכתב מאליהו . מפה מתחילים כל הפירודים, שבין המוח ללב

השם אני לא מסכים עם איך שאתה מנהיג את : אדם כועס או עצוב הוא בעצם אומר
כל כעס וכל .  ה על העולם “ כעס ועצבות זה מחלוקת על ההנהגה של הקב .  העולם 

עיקר הבניין ?  איך אתה מנהיג את העולם :  ה “ הסכמה עם הקב -עצבות זה בעצם אי
 ..כל מה שהשם עושה הכל לטובה: של מבצר של מרגליות זה לדעת להבין ולהתבונן

 ...מעולם לא הוציא דיבור של בטלה חוץ 
גם אם יש . גם מה שאנחנו לא רואים בעיניים שלנו, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד

הקפדה או עצבות צריך להתבונן בשורש של הדבר ולראות את הטוב ואת ,  כעס 
העבודה של הצדיקים זה שהם בודקים .  ה שיש בתוך הדבר הזה “החסדים של הקב

. ומדקדקים עם עצמם כחוט השערה של איזה טענה או הקפדה או איזה כעס שיש 
כתוב שבשעה שהבנים של יעקב אבינו באו אליו בפעם , רבה נורא מאוד-יש מדרש

לקח ,  הארץ דיבר איתנו קשות -אדוני :  הראשונה שהם עלו למצרים הם אמרו לו 
הוא אמר שנביא את בנימין ,  מאתנו את שמעון ושאל אם יש לנו עוד אח קטן בארץ 

למה הרעתם לי להגיד ’ :  יעקב אבינו אמר להם .  אמת -כדי לראות שאנחנו דוברי 
מעולם לא הוציא יעקב דיבור של בטלה מפיו :  אומר המדרש , ‘לאיש העוד לכם אח

 ?י ואת כל הגאולה וזה מה שאתה אומר יעקב“אני מכין את כל התיקון לעמ. אלא זה

 עקיבא תיקן זאת במסרקות של ברזל ‘ ר 
הארץ זה -הרי יעקב אבינו לא יודע שאדוני :  לכאורה יש פה שאלה שצריך להבין 

מאיפה יעקב אבינו אמור ,  יוסף הצדיק וכל זה הכנה לאורו של משיח ושל הגאולה 
התשובה היא שיעקב אבינו לא אמור לדעת את ,  הרי הוא בהסתרה ?  לדעת את זה 

אם .  זה לא משנה מה שקורה, כל מה שקורה הכל לטובה: מה הוא כן אמור לדעת, זה
כל הנקודה היא שיש ,  היינו רואים ש הכל לטובה אז לא היה לנו בחירה ועבודה 

ה עושה ואנחנו צריכים להתחבר “ הסתרה ויש העלמה ואנחנו לא מבינים מה הקב 
לוקות שהוא -עקיבא זה אותיות יעקב עם האלף של הא , עקיבא‘ עם הנקודה של ר

עקיבא היה צריך לתקן את הנקודה הזאת ‘ ר. ‘למה הרעתם’תיקן אחרי שיעקב אמר 
לתקן את .  השם אתה רק טוב ,  להגיד גם שם ,  לכן הוא ירד למסרקות של ברזל 

עקיבא תיקן את זה בזה שהוא תמיד היה אומר כל ‘  ר .  למה הרעתם :  הטענה הזאת 
מפה אנחנו לומדים את הנקודה העמוקה והיסודית .  מאן דעביד רחמנא לטב עביד 

 ..ה עושה הכל לטובה“הזאת עד כמה אנחנו צריכים להתחבר ולהבין שכל מה שהקב

 ..ה גנז את האור הגנוז בדעת שלנו “הקב 
הכוונה ,  ל אנחנו בונים את המבצר של המרגליות וזה הדעת “ הנקודות הנ   3י  “ ע 

הטוב באחרים ,  הטוב בנו :  שהדעת שלנו מחוברת עם נקודת הטוב שיש בבריאה 
ה “ מה עשה הקב ,  ‘ לקים את האור כי טוב -כתוב וירא א . ה“והטוב בהנהגה של הקב

לראות איך כל דבר ,  האור הגנוז הוא גנוז בדעת שלנו ,  הוא גנז אותו ? עם האור הזה
ככל שאנחנו מתחברים עם הנקודה הזאת שהכל לטובה אנחנו .  ודבר הוא לטובה 

להתחבר עם הנקודה איך .  זוכים להתחבר עם האור הגנוז וזה הסוד של האור הגנוז 
הצדיקים הגדולים זכו לשמוח מכל דבר ודבר כי הם זכו להתחבר עם . שהכל לטובה

עץ .  בעץ הדעת ?  ה גנז את זה “ איפה הקב ,  האור הגנוז זה בדעת שלנו .  האור הגנוז 
יש דברים שאנחנו רואים , עכשיו הדעת שלנו מורכבת משתי בחינות, הדעת טוב ורע

במקומות שאנחנו לא .  שהם לטובה ויש דברים שאנחנו לא רואים שהכל לטובה 
הטוב גנוז במקומות האלה וזה המבצר של ,  שם האור הגנוז ,  רואים שהכל לטובה 

 ..י העבודה הרוחנית הזאת“זה לבנות את הטוב ולבנות את בית המקדש ע, מרגליות

 האהבה והשמחה תוקד עד ביאת המשיח 
הכוונה היא שכשיגיע זמן ,  טוב אל המבצר של מרגליות -המעבר מהארמון של הלא

העבודה תהיה העבודה ,  התיקון כל העבודה שלנו תהיה רק במבצר של מרגליות 
, העבודה היא להתחבר עם הטוב ולחבר את המוח .  לראות איך הכל לטובה , שבדעת

את ,  איך אנחנו יודעים אם חיברנו את הדעת   -את המחשבה ואת הדעת עם הלב  
כשאדם מחבר את המוח עם   -ולישרי לב שמחה  .  לפי השמחה ? המחשבה עם הלב

כשאדם זוכה לאהבת .  יש קו ישר אל המוח ,  הלב זה נקרא שהלב ישר עם המוח 
לכן הבדיקה זה לפי ,  אהבת התורה ושמחה זה סימן שהלב מחובר עם המוח ,  השם 

 הריני מקשר את עצמי ’ לכן כשאדם אומר  ,  האהבה והשמחה שיש לנו בלב 
האש שלי תוקד עד ’ :  צריך לכוון על מה שרבינו אמר ,  ‘..לכל הצדיקים בפרט לרבינו

רבינו ראה שהדור הזה .  שמחה ,  זה ראשי תיבות אהבה ? מה זה אש. ‘ביאת המשיח
 : אז הוא אמר ,  חרדות וכן הלאה ,  דיכאונות ,  סוף עצבויות -עתיד לרדת לאין 

 חתוקד בתוככם עד ביאת משי, שלי, האש שזה אהבה ושמחה, י ההתקשרות איתי“ע

 אליהו הנביא ופנחס , האות יוד האות ואו 
למה ,  במילה שלום האות ואו קטועה   -‘  הנני נתן לו את בריתי שלם ’: בפרשת פנחס

עומק . אלא שם זה הלכה למשה מסיני, כותבים את זה כך הרי זה אסור
האותיות .  י הזוהר הקדוש “ הדבר זה שהאות ואו זה יוד ארוכה עפ 

האות יוד מרמזת על המחשבה והאות ואו , מרמזות על בחינות רוחניות
כל תיקון העולם זה להאריך את המחשבה בתוך ,  מרמז על כוחות הלב 

אצל פנחס נרמז שהאות ואו עוד ,  הלב שלא יהיה פירוד בין המוח ללב 
, לכן אין שלום עדיין בעולם כי המוח עדיין לא מחובר עם הלב , קטועה

זה נרמז דווקא אצל פנחס כי הוא .  לכן העולם עדיין לא בתיקון שלו 
 .והשיב לב אבות על בנים שזהו תיקון הלב: אליהו שמבשר על הגאולה
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