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בעזרת השם נמשיך לעסוק בסיפור שאנו עוסקים בו כמה שבועות והוא נקרא 
למלך היו ’ מעשה מאבדת בת מלך, נזכיר בקצרה את הנושא הכללי של הסיפור:  

ששה בנים ובת, והבת היתה חשובה בעיניו מאוד והוא היה משעשע עמה מאוד, יום 
אחד נעשה ברגז עליה ונזרק מפיו הדיבור: שהלא טוב יקח אותך, באמת בלילה הלכה 

השני למלכות הלך לחפש את הבת מלך ולמעשה ‘. לחדרה ובבוקר לא ידעו היכן היא
כל הסיפור זה החיפוש של השני למלכות אחר הבת מלך. בעבר הזכרנו שהסיפורי 
 מעשיות של רבינו זה משלים, רמזים וסודות מאוד עמוקים בכל סדר הנהגת העולם..

נזכיר בקצרה על איזה בחינה הבת מלך מרמזת ומה רבינו 
מרמז לנו ומלמד אותנו בעניין של האבדה של הבת מלך, 
למעשה כל המעשים שלנו וכל החיים שלנו זה בעצם 

ה “ החיפוש של הבת מלך. כמו שדיברנו המלך זה הקב 
ה ברא “ והששה בנים והבת זה מידות רוחניות שבהם הקב 

ומנהיג את העולם. רבינו מציין שהבת מלך היתה חשובה 
בעיניו מאוד והיה משעשע עמה מאוד ויום אחד הוא שלח 

א שיש איזה בחינה רוחנית שיש לה “ אותה אל הלא טוב, ז 
ה, המידה הזאת היתה בארמון “ חשיבות מיוחדת אצל הקב 

המלך והיתה בגילוי ובפועל ויום אחד המלך גזר על המידה 
הזאת, על הבחינה הרוחנית הזאת, שתלך לאיבוד ואנחנו 
הולכים לחפש את האבדה הזאת. בספרים הקדושים 
הבחינה הזאת מרמזת על השכינה, המלכות והקשר שלנו 

ה, אבל יותר הלכה למעשה ואיך שזה מתגלה “ עם הקב 
ומתבטא בעומק הנפש שלנו ובתוכנו זה הבחינה של 

 מאוד גדול -ה יש קשר מאוד “ האהבה. ביננו לבין הקב 
של אהבה, מה שרבינו אומר שלפני שהמלך גזר על הבת 
מלך שהיא תלך לאיבוד, פירוש הדבר שהיה גילוי מאוד 
גדול, כל יהודי הרגיש וחווה בליבו את האהבה בין הנשמה 

ה. לפני שאנחנו באים לעולם הזה אנחנו כבר חיים “ להקב 
 ה..“באיזה מציאות שאנחנו מרגישים קשר גדול מאוד של חיבור ושל אהבה אל הקב

מובא בספרים הקדושים שברגע שהרגשנו את הקשר הזה של האהבה אז אין תענוג 
ה זה תענוג שאם נרכז את כל “ יותר גדול מהתענוג הזה, להיות מחובר עם הקב 

תענוגי העולם הזה ונעשה תמצית של כל תענוגי העולם הזה מבריאת העולם ועד 
הגאולה ונכניס את כל זה לחמש דקות, זה אפילו לא ניצוץ אחד מהאהבה הזאת בנינו 

סוף מכל האהבות שיש בעולם הזה. כתוב בזוהר -ה, זו אהבה פי אין “ לבין הקב 
הקדוש שכל יהודי לפני שהגיע לעולם הזה בהכרח שהוא חווה את האהבה הזאת, 

 .פירוש הדבר שזה נמצא בתוכנו. הלא טוב זה כל המציאות של הנשמה שבאה לעולם.

ברגע שאנחנו באים לעולם הזה איבדנו את האהבה הזאת, כל המציאות של העולם 
עכשיו   -הזה זה בעצם שכחה ועכשיו אנחנו לא יודעים איפה האהבה הזאת נמצאת  

העבודה שלנו בעולם הזה זה ללכת ולחפש את האהבה הזאת, לחזור ולמצוא את 
ה כפי שהיה לפני שבאנו לעולם הזה, “האהבה ואת הקשר והחיבור שיש לנו עם הקב

וזה אחד היסודות העמוקים במעשה מאבדת בת מלך ובאמת זה כל סיפור בריאת 
ודרך העולם, לכן עולם זה גם מלשון נעלם, משהו שהיה לנו ונעלם לנו הדבר הזה. 

י הקדוש שיש כלל מאוד “ הדבר שנעלם מאתנו זה האהבה הזאת. אומר רבינו האר 
גדול בדבר הזה: ברגע שאדם חווה חוויה כלשהי הוא לא 
שוכח את החוויה הזאת לעולם, אפילו שבמודע הוא לא 

כ עוצמתי, “ ה הוא כ “ הקשר של האהבה שלנו אל הקב 
ברגע שאנחנו באים לעולם הזה אנחנו לא זוכרים את זה, 
אף אחד מאתנו לא זוכר איך זה היה לפני שבאנו לעולם 
אבל צריך לדעת שזה מוטבע בתוכנו ומכיוון שהדבר היה 

כ עוצמתי, הוא כל הזמן מניע אותנו. אנחנו לא יכולים “ כ 
לעולם לשכוח את הדבר הזה, כל מה שאדם יהודי עושה 
בעולם הזה, לא משנה לאן הוא נוסע ולא משנה מה הוא 
כוונת  רוצה לעשות ומה השאיפות שלו, בפנימיות 
המחשבה והכוונה שלו זה לחפש את הבת מלך האבודה. 
אדם יכול להתבלבל זמנית אחרי הפיתויים שיש מצד היצר 

ה רוצה לקרב יהודי הוא לא צריך “ הרע אבל ברגע שהקב 
 חלקי -כ שולח ניצוץ אחד “ סמינרים והרצאות, הוא בסה 

סוף מהתענוג הזה ובאותו רגע שנשמה יהודית מקבלת -אין
את זה היא מיד נזכרת איפה היא היתה ואז רואים דבר 
פלאי שברוך השם היום זה רק הולך ומתרחב, אדם ברגע 
אחד עוזב את כל השטויות והדמיונות שלו ומתחיל לרוץ 
בשווקים, בשדות וביערים ומחפש איך הוא יכול להתחבר 

 ה.“עם הניצוץ ועם האהבה הזאת. הבת מלך האבודה זה האהבה שיש ביננו לבין הקב

 

ה להחזיר את האהבה הזאת ביננו לבינו לכל יהודי בשלמות, אבל עכשיו “עתיד הקב
בעולם הזה, בשביל העבודה ובשביל הבחירה האהבה הזאת נעלמת בתוכנו וזה נקרא 

ה גנז, ואנחנו מסתובבים בעולם ומחפשים למעשה איך “ סוד האור הגנוז שהקב 
הארץ -חוזרים אל האהבה הנעלמת הזאת. צריך לדעת שכל מה שאדם עשה בכדור 

שנה, זה רק   021מהרגע שהוא נולד ועד השנייה הזאת וכל מה שהוא יעשה עד  
לחפש את הבת מלך האבודה. השני למלכות זה אנחנו בעצמנו, כל יהודי נקרא השני 

 

צריך לדעת שכל מה 

-שאדם עשה בכדור

הארץ מהרגע שהוא 

נולד ועד השנייה הזאת 

וכל מה שהוא יעשה עד 

שנה, זה רק לחפש  120

את הבת מלך האבודה. 

השני למלכות זה אנחנו 

בעצמנו, כל יהודי נקרא 

השני 
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העולם הזה מאוד מבלבל ומאוד מטעה ואנחנו יכולים בקלות לטעות בזה, יש פה אין
סוף רובדים של הטעייה, אם האדם לא יודע בכלל מאמונה ומתורה אז בפשטות -

ושב אז הוא הגיע -מטעים אותו, באים ומספרים לו שאם יהיה לו מיליון דולר בעובר 
ה ויש תורה “ לתכלית החיים. ברגע שנודע לאדם מהאמת והוא יודע שיש את הקב 

עדיין צריך לדעת שיש בלבול מאוד -ה וזה התכלית האמתית “וצריך להתקרב להקב
א עד המדרגה הכי גבוהה, “ מאוד גדול וכל שלב שאדם עולה תמיד יהיה בלבול, ז -

בכל שלב בסולם שאנחנו מתקרבים אל האמת ואל האהבה הזאת ומתחברים יותר 
ה, בכל שלב ושלב יש הסתרה של האמת. מתעוררת השאלה: אם יש כזה “ עם הקב 

בלבול וכזאת הטעייה בחיפוש האמת אז איך נצליח לברר את זה? זה יסוד מאוד גדול 
ורבינו מרמז על זה במעשיות וכברר דיברנו על הנקודה הזאת שהיסוד הזה למעשה 

העניין של הצדיק זה סוד, זה נשמות   -היה מבריאת העולם וזה היסוד של הצדיק  
 מיוחדות שמיועדות מבריאת העולם והתפקיד שלהם זה לעזור לנו לברר את האמת..

התפקיד של הצדיק זה לעזור לנו לברר את כל השקרים 
וההטעיות שיש בעולם הזה לכן היסוד הראשון שלנו 
בחיפוש של הבת מלך זה לחפש את הצדיקים שיכולים 
להדריך אותנו ולגלות לנו את הדרך איך מוצאים את הבת 
מלך. אפשר לראות את זה בכל סיפור יציאת מצרים: כל 

י זה עם של עבדים “ עוד משה רבינו לא הגיע למצרים, עמ 
מאוד בזויים, מאוד שפלים ומאוד רחוקים מהאמת. ברגע 
שמשה רבינו מגיע למצרים מיד מתחיל כל הגאולה ותוך 

כך זה   -י מקבל את התורה במדרגה של מלאכים  “שנה עמ
בכל דור ודור, תמיד יש צדיקים שעוזרים לנו למצוא את 
הדרך לחפש את הבת מלך לכן אנחנו צריכים מאוד לבקש 

ה שיעזור לנו למצוא את הצדיקים האלה שבאמת “מהקב
יכולים להדריך אותנו איך מוצאים את הבת מלך, כי ברגע 

העצה השנייה זה להרבות מאוד בתפילות על נקודת 
ההתקשרות עם הצדיק והתפילה על נקודת   -האמת  

האמת זה מה שמוביל את האדם. צריך לדעת שאפילו אם 
אדם זכה למדרגות רוחניות מאוד גבוהות והוא אחד 
הצדיקים הכי גדולים והוא בעל השגה ובעל רוח הקודש 

הוא יכול לטעות את  -והוא התחיל לקבל נשמה של משיח 
כל הטעויות שיש בעולם. רואים את זה בפרשת קרח, 

הפרשה אנחנו חושבים שקרח היה שוטה שחלק על משה רבינו, צריך -בפשטות 
י “ כ גבוהה שבאמת אף אחד בעמ “ כ גבוה ובמדרגה רוחנית כ “ לדעת שקרח היה כ 

חוץ ממשה ואהרן לא היו במדרגה של קרח. בזוהר הקדוש ובמדרש כתוב שקרח היה 
 .השורש של כל הלווים שזה השבט הנבחר, הוא היה מנושאי הארון ובעל רוח הקודש.

 

ראשי סנהדריות כנגד משה רבינו. צריך   251קרח היה הגדול שבגדולים והוא הטעה  
מאוד גבוה, אומר -להבין שמחלוקת קרח זה לא היה דבר פשוט, זה היה דבר מאוד 

אז מה היתה הטעות של קרח? קרח   -י הקדוש שקרח עתיד להיות כהן גדול  “ האר 
השיג השגות מאוד גדולות שקשורות לגאולה וברגע שהוא לא הסכים להתבטל 
למשה רבינו הוא ירד לשאול תחתיות. כתוב בכמה ספרים שאם קרח היה מתבטל 
למשה רבינו, קרח, משה ואהרן היו מביאים שלושתם את הגאולה לעולם. מה שהיה 
חסר להביא את הגאולה לעולם זה רק קרח בעצמו, רק תתבטל למשה רבינו 

ר “ רצון לגאולה לכן היצה -ושלושתכם יחד יכולים להביא את הגאולה, היה כזה עת 
ר “ כ הסית את קרח לא להתבטל למשה רבינו, מפה רואים עד כמה גדול כוח היצה “כ 

 להטעות את האדם לכן אדם תמיד צריך להתבטל לצדיק ולהתפלל על נקודת האמת.

 

מאוד -אדם תמיד יכול לטעות בעולם הזה וראינו את זה אצל אנשים גדולים מאוד 
במעלה שעשו טעויות גדולות מאוד, אמרנו מקודם שאפילו אדם יכול להתחיל לקבל 

נבט, כתוב שכל חכמי ישראל -נשמת משיח ולטעות, ראינו כזה דבר אצל ירבעם בן 
השדה והוא היה אומר דברי תורה שמעולם לא שמעתם אוזן -דומים עליו כעשבי 

יוסף, מוסיף על -י הקדוש הוא התחיל לקבל את נשמת משיח בן “ ואומר רבינו האר 
מה אדם כבר יכול   -צדוק הכהן מלובלין שהוא גם היה מתוקן בברית בשלמות  ‘ זה ר

לזכות יותר מזה? כל המעלות האלה אבל ברגע שהיה לו איזה נקודה של סטייה 
שבטים   01מנקודת האמת שזה ההתבטלות לצדיק, באותו רגע הוא הלך והעביר  

מכל זה אנחנו לומדים את גודל ההטעייה שיש בעולם הזה   -לעבוד עבודה זרה  
ובאמת העצה זה לבקש מהשם שיוליך אותנו בדרך האמת. כשאדם נמצא בצומת 

הרבה להתפלל על -צריך הרבה ‘,  או ב ‘  דרכים בחיים ויש לו ספיקות האם לעשות א 
 ר מסית אותו לשקר.“הדבר הזה, כי אולי צריך להיות לו עכשיו דבר גדול מאוד והיצה

הפעם הראשונה אחרי שנים של חיפושים שהשני 
למלכות פגש את הבת מלך זה היה בארמון של הלא טוב, 
כשהוא הגיע לשם הוא לא ידע שהוא בארמון של הלא 
 : הוא ראה את הבת מלך, והיא אמרה לו  טוב, ואז 
 כאן זה המקום של הלא טוב, עכשיו לך תפעל כדי 
להוציא אותי מפה, והיא אמרה לו מה לעשות. רבינו מרמז 
לנו פה על דבר גדול מאוד, השני למלכות מגיע לארמון 

כדי להגיע לתיקון שלו, כל אדם  -של הלא טוב בלי ידיעה 
חייב בלא ידיעתו, לוקחים לו את הדעת ומוליכים אותו 
סיבובים בעולם הזה ומביאים אותו למקום של הלא טוב. 

מ, יש אחד שצריך “ ס   01יש אחד שצריך לרדת מינוס  
מטר  01לרדת מינוס מטר, יש כאלה שצריכים לרדת מינוס 

 01,111הדור שלנו מתחיל ממינוס    -בחיפוש הלא טוב  
מטר, הדור שלנו יורד לברר בכל מיני מקומות. רבינו מלמד 

א “ אותנו בזה שהשני למלכות לא ידע שהוא הגיע לשם, ז 
שאסור לאדם ללכת למקומות האלה בידיעתו. אסור לאף 

 

ה יודע לשלוח כל אדם ואדם בדיוק למקום המדוייק “הקב
שלו ואיפה הוא צריך לברר, ואז בשלב מסויים מגלים 

כשהוא חוזר   -לאדם שם את האמת והוא מתחיל לחזור  
הוא מעלה דברים מאוד גבוהים מהמקומות שבהם הוא 

ה, הכוונה איך חוזרים “ העיקר שלנו זה תמיד לראות איך חוזרים אל הקב   -היה  
לתורה, למצוות ולמעשים טובים. ברגע שאדם היה במקומות לא טובים והוא חוזר 

מאוד גבוהים וככל -משם, צריך לדעת שהוא מעלה משם דברים רוחניים מאוד 
שהדבר יותר רחוק, ככה הדברים הרוחניים יותר גבוהים. מה זה נקרא להעלות 
ניצוצות קדושה? כשאדם נמצא במקום לא טוב בלא ידיעתו, נניח שאדם נמצא 

יש יסוד וסוד  -במקום של תאוות העולם הזה ואז ממילא דבק בו תאוות העולם הזה 

ברגע שאדם היה במקום לא טוב מסויים, כל המציאות של המקום נדבקה בו, ברגע 
שאדם חוזר בתשובה העבודה שלנו מבחינה נפשית ורוחנית זה להרחיק את הלא טוב 

לאט מתחיל -שנדבק בנו שזה מידות לא טובות ותאוות שלה עולם הזה ולאט 
להתגלות בתוך האדם כל הדברים הטובים שהוא הביא מהמקומות האלה. כל אדם 
לפי שורש נשמתו צריך להגיע למציאות מסויימת והמציאות הזאת נדבקת בו, ברגע 
שהוא מתחיל לחזור בתשובה מתחיל להתברר הטוב מן הרע, הוא מרחיק את הרע 

 
 



 

 

אי אפשר לך להוציא אותי כי אם ’ הבת מלך מדריכה את השני למלכות ואומרת לו:  
כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחרי 
להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא 
אותי ותהיה מתענה, וביום האחרון מהשנה תהיה מתענה ולא תישן כל המעת לעת. 
 והלך ועשה כן. ובסוף השנה ביום האחרון היה מתענה, ולא היה ישן ועמד והלך 
לשם. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נאים מאד. והיה מתאווה לעיניו מאוד, 
ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שנה, והיה ישן זמן מרובה מאוד. 
והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נעור כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל להמשרת: 
 היכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה. )הינו המשרת סיפר להשני למלך המעשה 
   

 

והיה מצער עצמו מאוד. והלך לשם ומצא אותה. והיתה מצטערת לפניו מאוד, כי ’ 
אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד אבדת. אמנם שלא 

לאכול הוא דבר קשה מאד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר 
היצר הרע מאד. )הינו שהבת מלך אמרה לו, שעתה תקל 
 עליו האזהרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי הוא 
דבר קשה לעמד בו וכו'( בכן תשוב לבחור לך מקום, ותשב 
 גם כן שנה, כנ"ל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, 
רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר 
הוא השינה. והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם 
וראה מעיין הולך והמראה אדום והריח של יין. ושאל את 
המשרת: הראית שזה מעיין, וראוי שיהיה בו מים והמראה 
אדמומית והריח של יין? והלך וטעם מהמעיין. ונפל וישן 

הבת מלך שזה השכינה ‘  מיד כמה שנים עד שבעים שנה..
 מתחילה  להדריך אותנו וזה יכול לבוא מכמה כיוונים 
שהם כולם נכונים, בפשטות זה דרך התורה שמדריכה 
אותנו, הצדיק יותר ממקד לנו את הדברים ומוליך ומורה 
מה של האדם  נש נה שה ויש גם בחי דרך  ת ה  לנו א
 בעצמו מעוררת אותו ומראה לו את הדרך ובאמת הכל נכון

 

אתה צריך   -0דברים:    2הבת מלך אומרת לשני למלכות  
להתרחק מתאוות העולם ובפרט מתאוות אכילה, אנחנו 

-לא יודעים אבל תאוות אכילה מרחיקה את האדם מאוד 
מאוד מהאמת. לא צריך להתענות כדי להתגבר על תאוות 

-אכילה, כדי להתגבר על תאוות אכילה צריך לאכול קצת 
שניצלים, בסדר,  8קצת כמו יהודי, הכוונה שאם אדם יודע בנפשו שהוא צריך לפחות 

 אז צריך לאכול במתינות ואם אפשר אז לשמוע איזה דבר תורה או לקרוא איזה 
 דבר תורה, אבל ברגע שאדם לא מתבונן בעניין האכילה שזה דבר רוחני מאוד 

שניצלים, חצי קילו   8גבוה, אלא ברגע שהוא מתיישב הוא שם לעצמו צלחת עם  

עלייה -החזון איש אומר דבר נורא: וראיתי רבים שהיו מיועדים ויכולים להיות בני 
ממש, והפסידו את כל עלייתם בגלל תאוות האכילה. צריך לדעת שלהתגבר על 
תאוות אכילה אנחנו לא מדברים על לצום ולהתענות, זה לא העבודות של הדור שלנו, 

אדם, הכוונה לאכול אוכל כשר, לברך בכוונה ולאכול -אלא פשוט לאכול כמו בן 
 3במתינות. לפעמים יש הרגשה כאילו מישהו עומד ומאיים עלינו עם נשק: אם תוך  

אני מבטיח לכם שאף אחד לא עומד   -שניצלים ירו בך    3דקות אתה לא מסיים  
ומאיים עלינו עם נשק. העיקר זה להכניס את הדעת באכילה הכוונה לאכול ביישוב 
הדעת ובמתינות, אם אפשר לשמוע גם דברי תורה. לפני כמה זמן מישהו אמר לי: 

 

אז שאלתי אותו איפה זה כתוב שזה אסור? הוא אמר לי: תראה, אני משתדל 
להתגבר על תאוות האכילה. אמרתי לו: זה יפה וטוב מאוד אבל גם בזה צריך חוכמה. 
 קורה לנו שנופל עלינו איזה כבדות ואדם יודע שאם הוא יאכל שוקולד או גלידה 

ן שאם אדם נמצא בדכדוך “ אומר רבינו בשיחות הר   -הוא יכול להיות מזה בשמחה  
נפשי והוא אוכל משהו והוא נהיה מזה בשמחה אזי שקולה אכילתו כאכילת הכוהנים 
את הקורבנות בבית המקדש, זה אכילה רוחנית, זה להיות בשמחה ולעבוד את 

ה. זה לא שאדם עכשיו סוגד לאכילה, היום יש כאלה שסוגדים לאכילה, “ הקב 
האכילה אצלם זה הייעוד וזה עבודה זרה. אם אנחנו אוכלים כדי להתחזק ולהיות 

י האכילה אזי צריך “ ה יותר ע “ בשמחה ולקבל חיות והתעוררות לעבוד את הקב 
לדעת שהאכילה היא כולה קודש, לכן העניין של תיקון תאוות האכילה זה להכניס 

שמיים, לאכול במתינות, ללמוד איזה -את הדעת באכילה, הכוונה לחשוב, לכוון לשם
היסוד הראשון שאומרת הבת מלך לשני למלכות זה תדע לך   -דבר תורה וכן הלאה  

שיש תאוות העולם הזה, אל תתנהג עם תאוות העולם הזה בלי דעת, למעשה יש 
 

 

כתוב שאדם צריך להכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, 
לצמצם את האכילה ביום שישי כדי שיהיה לו תיאבון 

ברגע שאנחנו מכניסים את   -לאכול את סעודת השבת  
הדעת בתאוות העולם הזה בכל דבר ודבר בעצם בזה 
אנחנו מקדשים את העולם הזה וזה היסוד הראשון שהבת 
מלך אומרת לשני למלכות, ברגע שאדם משתמש בעולם 
זה בלי דעת ובלי כוונה זה מיד מוריד מסך אצל האדם 
ומרחיק אותו מאוד מהבת מלך לכן צריך לקדש את זה. 
צריך לדעת שתאוות העולם הזה עושים מסכים בנינו לבין 
האמת, צריך להכניס דעת באיך שאנחנו משתמשים 
בעולם הזה. הדרך של רבינו זה לא היה לפרוש מהעולם 

ט ורבינו עיקר הדרך זה לא “ מתקופת הבעש   -הזה  
הפרישות, אלא להשתמש בעולם הזה בצורה נכונה, זה 
יסוד אחד, אבל הבת מלך אומרת לו שיש דבר יותר גבוה 

שתהיה בוחר לך מקום ותהיה ’ מזה והוא עיקר העיקרים:  
יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא 
אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש 

 פה רבינו אומר לנו יסוד מאוד גדול -‘ומצפה להוציא אותי

הרבה פעמים קורה אתנו דברים שאדם לא מבין מה עובר 
עליו, פתאום שולחים אותו למקום הזה, הוא כבר לא יודע איפה ימין ואיפה שמאל 

רבינו אומר לנו: כל פעם שאתה רק נזכר בנקודת  -מרוב הבלבולים והמניעות שיש לו 
האמת תעורר בתוכך את הרצון האמיתי. הרצון האמיתי שבתוכנו שנקרא רצון 

ה, לכן אנחנו צריכים ללכת כל ימי חיינו תמיד עם “ הרצונות זה להתקרב אל הקב 
ה: אנחנו “ הנקודה הזאת ולא לעזוב לעולם את הנקודה הזאת, לגלות תמיד להקב 

 

ה באותו מקום, אתה לא יכול לדעת בכלל “בכל מקום שאדם נמצא, תתחבר עם הקב
נתן אומר בליקוטי הלכות בכמה מקומות: אפילו אם אדם ‘ מה נעשה מהדבר הזה. ר

נפל לשאול תחתיות, אם יתחזק משמה עם רצונות, הוא יהפוך כל מקום וכל מציאות  
סוף מה שאף אחד לא יכול לעשות. הבת מלך אומרת לשני -להיות כלים לאור אין 

למלכות יסוד שצריך ללכת איתו ימים ושנים וזה הנקודה של הרצונות, צריך לדעת 
בזה כלל גדול, אם אדם לא יעזוב את הרצונות אז הוא בוודאי יזכה לכל התיקון 
השלם שלו בעולם הזה. צריך לדעת שללכת עם העצה הזאת זה כוח נורא מאוד 

 זהואדם שיהיה עקשן הוא בוודאי יזכה להשיג את כל מה שהוא צריך להשיג בעולם ה

 

וראיתי רבים שהיו ...‘

מיועדים ויכולים להיות 

עלייה ממש והפסידו -בני

את כל עלייתם בגלל 

צריך ‘. התאוות אכילה

לדעת שלהתגבר על 

תאוות אכילה אנחנו לא 

מדברים על לצום 

ולהתענות, זה לא 

העבודות של הדור שלנו, 

אלא פשוט לאכול כמו 

אדם, הכוונה לברך -בן

 בכוונה ולאכול במתינות 



: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גל יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת להצלחת
אהרון בן אילת, הודיה בת אילת, אהרון בן -חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, אוריאל ושרה עמרם, דביר -אביבה, יוסף 

פריחה, -חנה, אהובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי, שיראל בת סיגלית, סיגלית בת רבקה, אורטל בת שולמית, דבורה בת פני 
 שבע בת ימימה.-רחל בת עדינה, מירי מרים בת ניקול, בת-יונתן בן עדנה, אביעד בן כוכבה, אליז בת חביבה, הראל בן אליז, נחמן בן חנה, לאה

 

: שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יוסף בן כרמלה, אודט בת מזל, נחשון בן לרפואת 
ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשירא, שרונה בת שרה, אסתר בת 

 רחל בת עישה, מסעודה קצב בת חוה, מירב בת רחל, יצחק בן מסעודה יפת בן מלכה.-רחל, חיה-פרידה בת סוזן-רחל, תמר

-: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, נחמן בן יעקב, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לוי שאלתיאל בן שלום, יוסף לעילוי נשמת
חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם דב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב 

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

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

 

 

 

שתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה ’ הבת מלך מדגישה לשני למלכות:  
אחת, וכל השנה תתגעגע אחרי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק 

אנחנו רואים שהשני למלכות נפל פעמיים  -‘ מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי
ולא הצליח לקיים את דברי הבת מלך עד שהוא נפל לשינה של שבעים שנה, כשהוא 
שתה את היין המשרת ניסה להעיר אותו ולא הצליח, ועברו שמה הרבה חילות, 

אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צב, ’ מרכבות וכרכרות והוא לא מתעורר משום דבר.  
ושם ישבה הבת מלך. ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. והיתה 
מנערת אותו מאד, ולא ננער. והתחילה לקבול עליו אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות 
גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום 
שהיה יכול להוציאני ואבדו, והיתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועלי, 
שכל כך זמן שאני כאן, ואיני יכולה לצאת. אחר כך לקחה המטפחת מעל ראשה 
 

אחר כך הקיץ ושאל את המשרת: היכן אני בעולם? וספר לו כל המעשה, ושחילות ’..
רבות הלכו שם, ושהיתה כאן מרכבה הנ"ל, ושהיתה בוכה עליו והיתה צועקת שיש 
רחמנות עליו ועליה כנ"ל. בתוך כך הציץ וראה, שהמטפחת מונחת  אצלו. ושאל: 
מאין זה? והשיב לו, שהיא כתבה עליו בדמעות. ולקח והרים אותה כנגד השמש, 
 והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם כל קובלתה וצעקתה, כנ"ל, 
 ושכעת איננה שם במבצר הנ"ל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, 

 למעשה בקטע   -‘  שם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה 
 הזה רבינו מגלה לנו כמעט את כל סודות הבריאה. דבר ראשון רבינו אומר 

ן שיש מצב שהאדם היהודי נופל מכל השבעים פנים של התורה וזה “בליקוטי מוהר
 נקרא שינה של שבעים שנה. יש נפילה שהיא נפילה מחלק מהפנים של 
התורה הכוונה שאדם יודע את האמת רק שקשה לו עכשיו לקיים את זה, יש לו 
 איזה בחינה של חושך רוחני, אבל נפילה מכל השבעים פנים של התורה זה 

תשאל את האדם הזה שנמצא שם   -שאדם כבר לא יודע שום דבר מנקודת האמת  
ה ברא את העולם? והוא יגיד לך שהתכלית זה שקבוצת הכדורגל שלו “ למה הקב 

יש כזה מצב שאדם שוכח בכלל מכל מציאות האמונה,   -תיקח את האליפות  
ה והתורה, הוא לקח לעצמו איזה תחביב שהוא אוהב בעולם הזה, הפך את זה “הקב

 לתכלית הבריאה והוא חי את המציאות הזאת בשלמות ובמסירות נפש גדולה מאוד.

ברגע שאדם נפל מכל השבעים פנים של התורה ונפל לכזאת שינה אזי מנסים 
כ מנותק מהאמת שמה שלא תגיד לו, יש לו “ להעיר אותו מהשינה אבל הוא כ 

זה הכוונה שעברו שם   -אפשר בכלל להגיע אליו  -חומות וחסימות כאלה שאי 
כ לא “ חילות, זה כל מיני ניסיונות לעורר אותו בדברי תורה ובחיזוקים אבל האדם כ 

. מחובר שהוא לא מבין בכלל על מה אתה מדבר איתו, הוא רואה אותך כמשוגע ממש
כולו זה שויתי הדולר לנגדי תמיד, ותגיד לו: תשמע, אולי -ברגע שתבוא לאדם שכל

הוא מרגיש כלפי האדם   -תעשה שעה התבודדות, תקבע עיתים לתורה וכן הלאה  
זמן זה כסף ‘,  טיים איז מני ’ הזה משוגע גמור, איך הוא אומר לי לבטל את הזמן??  

אז איך אתה בא ואומר לי לעזוב את האפשרות שלי לעשות כסף וללכת להתבודד? 
 אין דבר שיכול לעורר את האדם במקום הזה לכן הוא   -זה נראה בעיניו כשיגעון  

 עד שהבת מלך באה לשם.. -כ הרבה שנים ושום דבר לא מצליח לעורר אותו “ישן כ

 

התחילה לקבול עליו אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות ’ כשהבת מלך רואה אותו  
גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום 

‘ שהיה יכול להוציאני ואבדו, והיתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועלי
שימו לב בלשון של רבינו, הרי לכאורה בפשטות הוא טעה, היא אמרה לו אל   -

היא מסנגרת עליו, השכינה שמתפללת עלינו   -תשתה יין ביום האחרון והוא שתה  
ה: יש סיבה למה היהודי הזה נפל מהשבעים פנים של התורה והוא “ אומרת להקב 

נכשל, אבל אל תשכח כמה וכמה היהודי הזה טרח ומסר את הנפש בשביל להוציא 
אותי, אז בשביל זה שהוא טעה טעות אחת זה רחמנות גדולה מאוד להשאיר אותו 

צריך לדעת שיש פה סוד מאוד   -ככה הבת מלך שזה השכינה מסנגרת עלינו    -כך  
גדול: כל העבודה של הצדיקים זה ללמד עלינו זכות, ברגע שיש איזה צדיק שלא 

ה מקפיד עליו מאוד. עד מקום מסויים הצדיק יכול ללמד “ מלמד עלינו זכות הקב 
זכות על האדם היהודי מכיוון שכאשר אין שום נקודה טובה באדם והוא רק רץ 

חלק ‘  בשיגעונות של העולם הזה אז איך הצדיק יכול ללמד עלינו זכות? בתורה ח 
י בסנהדרין אומר “ רש ‘,  תפילה בבחינת דין ’ שני רבינו אומר שיש כזה דבר שנקרא  

 ?ה “יהודי עשה שטויות אז מה אתה רב עכשיו עם הקב -ה “שפנחס עשה ריב עם הקב 

יש בחינה שאסור לנו להסתכל בזה הרבה, הגאון מוילנא אומר שרק בזמנים 
ה איזשהי “ מיוחדים ורק לצדיקים מיוחדים מותר להתבונן בדבר הזה ולהגיד להקב 

בהקדמה על ‘  בעל הסולם ’ מדרגה והשגה של דעת שתתגלה לעתיד לבוא, אומר  
ה עשה את הכל, בהווה הוא “ הזוהר הקדוש שלעתיד לבוא יתגלה שבעבר הקב 

עושה את הכל ולעתיד הוא יעשה את הכל ואין עוד מלבדו, היום אסור לנו להתבונן 
ה בעולם הזה “ בזה כי זה הבחינה של הבחירה, אנחנו צריכים לעבוד את הקב 

ה: תרחם על היהודי “ בפשטות אבל לפעמים אין ברירה לצדיק ואז הוא אומר להקב 
הזה. משמיים אומרים לו: תראה איזה שטויות הוא עושה והוא גם לא מתעורר, 
ממסיבה אחת לשנייה, איך אפשר לרחם עליו? ואז מותר לצדיקים גדולים מאוד רק 

ה: אתה עשית את הכל, גם את זה שהוא הולך “ בזמנים מיוחדים להגיד להקב 
הם בחרו ‘,  אתה הסבת את לבם ’ למסיבות, כמו שאמר אליהו הנביא בהר הכרמל  

ה הודה לו? שנאמר “בעבודה זרה ואתה מאשים אותי? שואלת הגמרא ומניין שהקב
צריך לדעת שהדבר הזה הוא סוד   -ה כביכול מודה באשמה  “ הקב ‘.  ואשר הרעותי ’ 

מאוד גדול והגאון מוילנא כותב שרק צדיקים מאוד מיוחדים יכולים לעלות למקום 
 ןי צריך את התפילה הזאת וזה נקרא תפילה בבחינת די“כזה גבוה כשהם יודעים שעמ

הבת מלך הורידה את המטפחת מראשה והיא כתבה בדמעות שלה על המטפחת. אם 
נתבונן המטפחת לא שייכת לגוף האדם, זה נקרא סוד הכתר ומאור הכתר נמשכים 

י. הבת מלך שזה השכינה, בכוח הצדיקים “ הרחמים הכי גדולים על עמ 
שיכולים להתפלל תפילה בבחינת דין, המשיכה רחמים מאור הכתר על 
נשמות ישראל שנפלו מכל השבעים פנים של התורה. ברגע שמאיר אור 
הכתר לאדם , אין שום חשיכה שיכולה להסתיר את האור הזה וזה לא 
משנה איפה האדם נמצא. הבת מלך השאירה לו את המטפחת שזה סוד 
הכתר שאפילו אם אדם נפל מכל השבעים פנים של התורה, ברגע שיש 
לו את המטפחת אין דבר שיכול להסתיר לו את ההארה הזאת והצדיקים 

 

 


