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מעשה ’ בעזרת השם נעסוק בסיפור מעשה מאבדת בת מלך. רבינו מספר לנו כך:  
במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, 
והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאד. פעם אחת היה מתועד עמה ביחד 
באיזה יום ונעשה ברגז עליה, ונזרקה מפיו דבור: שהלא טוב יקח אותך. בלילה הלכה 
לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא. והיה אביה מצער מאד והלך לבקשה אנה ואנה. 
עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאד, ובקש, שיתנו לו משרת 

כידוע הסיפורים של רבינו עמוקים מאוד ‘.  וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה 
והם מקיפים את כל הבריאה מבריאת העולם ועד הגאולה 
 

ה והבת מלך מרמזת מצד אחד על “ המלך מרמז על הקב 
השכינה הקדושה וזה גם מרמז על כלל נשמות ישראל כי כל 

י למעשה זה חלק ואיבר מהשכינה לכן זה גם מרמז “ עמ 
בכלליות על נשמות ישראל. כשרבינו אומר שהמלך היה 
מתוועד עם הבת מלך זה מרמז על זמן בריאת העולם מכיוון 

ה לברוא את העולם “ל אומרים שרצה הקב“שידוע מה שחז
למעשה מבריאת ‘.  שהלא טוב יקח אותך ’ במידת הדין שזה  

ה שכלל נשמות ישראל “ העולם יש גזירה וזה רצון הקב 
שזה העולם הזה, זה היצר ‘  הלא טוב ’ יעברו דרך מציאות  

הרע , הצער, הייסורים והניסיונות שכל אחד ואחד מאתנו 
עובר ואנחנו רואים שלמעשה מאדם הראשון ועד שיבוא 
משיח צדקנו, כל העולם צריכים לעבור את הבחינה הזאת. 
ברגע שכל נשמה באה לעולם הזה היא למעשה עוברת מסע 

עמק ‘,  עברי בעמק הבכא ’ של תלאות כמו שכתוב בתהלים  
ה ברא “הבכא זה העולם הזה שכולם בוכים בו. אז מדוע הקב

ה מכיוון שלעתיד “ את העולם כך? זה מצד טובו של הקב 
 לבוא הכל יתבטל ואז כל העולם יתחדש בהתחדשות 
   

עכשיו קשה לנו להבין ולהשיג מדוע זה טוב שאנחנו עוברים כאלה ניסיונות, קשיים 
אומר מילא אם רוב העולם עוד היו צדיקים אז ‘ הלשם שבו ואחלמה’והתמודדויות. 

י כן זה “ היינו מבינים את ההנהגה הזאת, אבל רוב העולם גם לא צדיקים, אבל אעפ 
ה יודע שמכל זה יצמח טובה גדולה מאוד, עצם העובדה שעברנו “ה. הקב“טוב להקב

במקום הזה, תצמח מזה טובה גדולה מאוד, היום אנחנו צריכים להאמין בזה כי אנחנו 
לא יכולים להשיג את הטובה הזאת, לעתיד לבוא אנחנו כבר נראה את זה. רבינו אומר 
שנזרקה מפי המלך הדיבור שהלא טוב יקח אותך ורבינו מתכוון על בריאת העולם עם 

 

מעשה במלך אחד, שהיו לו ששה בנים ובת אחת. ’ רבינו מתחיל את הסיפור ואומר  
‘ ואותה הבת היתה חשובה בעיניו מאד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאד 

כ היה היום שנזרק מפיו הדיבור שהלא טוב יקח אותך, כלומר לפי המעשה של “ואח
הסיפור יש משהו שקודם לבריאת העולם. אם מה שכתוב שהלא טוב יקח אותך זה 
בריאת העולם הרי לפני זה כתוב שהיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד, 

למעשה רבינו רומז פה על סוד מאוד   -מכאן שיש משהו שקודם לבריאת העולם  
   

בתחילה, קודם ‘: עץ חיים’י הקדוש כותב בספרו “רבינו האר
סוף ממלא -בריאת העולם כל המציאות כולה היתה אור אין

ה לברוא את “כל המציאות ולאחר מכן עלה ברצונו של הקב
אומר לנו סוד מאוד גדול, ‘  בעל הסולם ’ העולם וכן הלאה.  

אמנם אנחנו לא מעיינים בו אלא אנחנו רק לוקחים את 
הנתון שבעל הסולם מביא לנו: המציאות זה נשמות ישראל, 

עוד לפני בריאת העולם  -ה “סוף זה האור של הקב-אור אין
ה היה באיחוד מושלם עם כל נשמות ישראל, הכוונה “הקב

שלכל נשמה יהודית היה בדיוק את כל מה שהיא רוצה 
וצריכה ושמחה בו ומאושרת בו בלי שום חיסרון. אנחנו 
בעולם הזה לא יכולים להבין מציאות כזאת, אם אדם יקבל 
עכשיו את כל הטוב, עוד שעה כבר יהיה לו איזה חיסרון, 
מישהו יפגע בו או שהילד יהיה חולה, זה לא משנה הוא כבר 

אין מציאות של יותר משלוש או   -יכנס לאיזה צמצום  
ארבע דקות שיהיה שלמות בלי איזה חיסרון שפתאום נולד. 
כל המציאות של העולם זה חיסרון. אומר בעל הסולם 
שלפני בריאת העולם היה מציאות שכל נשמות ישראל היו 

ה בלי שום חיסרון, מה “ בשלמות גדולה מאוד עם הקב 
יום “ שכתוב אח   כ שהמלך היה מתוועד עמה באיזה 

ונזרקה מפיו הדיבור שהלא טוב יקח אותך שזה למעשה 
 ה.“הסוד של בריאת העולם, פה נברא ההעלמה והפירוד בין נשמות ישראל לבין הקב

ה וברגע שנעשה פירוד “ למעשה בשעת בריאת העולם נעשה פירוד ביננו לבין הקב 
כל הנשמות, כל אחד בזמנו, בא לעולם הזה לברר את הפירוד הזה. הבירור של 
הפירוד זה לחזור לאחדות שהיתה קודם בריאת העולם וזה כל העבודה שלנו. כל 
התורה, המצוות, הצדיקים, התפילות והעצות שהצדיקים מלמדים אותנו זה הכל כדי 

סוף ממלא כל המציאות, פירוש -לסלול לנו דרך איך אנחנו למעשה חוזרים לאור אין
ה לפני “הדבר שכל יהודי ויהודי יזכה לחזור אל האחדות השלימה שהיתה לו עם הקב

 מדרגות כלליות שאותם אנחנו צריכים לברר עד שנזכה לאיחוד השלם 5הבריאה. יש 

 

למעשה מבריאת 

העולם יש גזירה וזה 

ה שכלל “רצון הקב

נשמות ישראל יעברו 

‘ הלא טוב’דרך מציאות 

שזה העולם הזה, זה 

היצר הרע , הצער, 

הייסורים והניסיונות 

שכל אחד ואחד מאתנו 

עובר.. כמו שכתוב 

עברי בעמק ’בתהלים 

זה העולם הזה ‘, הבכא

 שכולם בוכים בו..
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אנחנו מתחילים מהמדרגה הנמוכה, זכינו? אנחנו עולים עוד מדרגה ועוד מדרגה. 
המדרגות האלה נקראים: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. בהתחלה אדם צריך לברר את 
הנפש שזה נקרא תיקון הנפש, הכוונה לתקן את התאוות הגשמיות של העולם הזה, 
הדבר הראשון שתינוק צועק זה: אבא, אמא, תנו לי לאכול. קודם כל הוא רוצה תאוות 

ועוד שיגעונות   31כ הוא מגיע לגיל  “ של העולם הזה, הוא רוצה שניצלים ועוגות, אח 
מצווה צריך להגיד לו: ילד מתוק, תדע לך שאתה -נכנסים למוח. כשילד מגיע לבר 

 מקבל נשמה קדושה אבל יחד עם זה אתה מקבל גם יצר הרע גדול ומתחילה 
וחודשיים הוא לא מבין מה זה   31מלחמה גדולה. מסכן הוא לא מבין, פתאום בגיל  

זה מציאות שהלא טוב יקח אותך שזה המציאות של   -החלומות שתוקפים אותו  
העולם הזה. דבר ראשון צריך להילחם בכל המדרגות האלה שנקראות נפש, רוח, 
נשמה, חיה, יחידה. היחידה זה שאדם חוזר להיות באחדות עם יחידו של עולם ואז 

 ה. למעשה זה מה שרבינו אומר שזה כל הדרך שלנו“יש אחדות בין הנשמה לבין הקב

ה נתן לנו והצדיקים שמאירים לנו את “ התורה שהקב 
התורה זה הכל כדי ללמד אותנו דרכים איך לחזור בחזרה 
אל האיחוד, כי ברגע שנאבדנו בעולם הזה אנחנו כבר לא 
 יודעים מה הדרך חזרה, אנחנו צריכים שיעזרו לנו. 
 אמנם התורה זה המגדלור אבל זה לא מספיק כי אנחנו 
לא יודעים ללמוד את זה נכון לכן אנחנו צריכים את 
הצדיקים שילמדו אותנו את התורה שנדע איך ללמוד את 
התורה באופן כזה שיחזיר אותנו אל האיחוד השלם שזה 
נקרא מדרגת היחידה. יש מדרש מאוד ידוע שמובא גם 

תורה, בעל הטורים -בפרשת במדבר וגם בעניין של מתן 
ה “ ועוד מפרשים מביאים מדרש שאומר: בשעה שהקב 

מחנות של   00,222י ירדו איתו  “ נתן את התורה לעמ 
י ראה את “מלאכים, זה רבבות של רבבות של מלאכים. עמ

 תורה: וכל -י היו נביאים במתן “ המלאכים כי כל עמ 
 םה ואת המלאכי“העם רואים את הקולות, הם ראו את הקב

י ראו זה שהמלאכים מסודרים מחנות“אחד הדברים שעמ
דגל מחנה ’מחנות ולכל מחנה של מלאכים יש דגל משלו, -

י ראה את “ עמ   -וכן הלאה  ‘  דגל מחנה גבריאל ‘, ’ מיכאל 
המחנות של המלאכים ואת הדגלים שלהם. אומר המדרש 

 מאוד השתוקק לדגלים, -י ראה את זה ומאוד “ שעמ 
ה ראה את “ י רצה את הדגלים האלה. הקב “ גם עמ 

ה ציווה “ תורה בפרשת במדבר הקב -י לדגלים ושנה אחרי מתן“ההשתוקקות של עמ
י את החלוקה למחנות והוא סידר אותם לפי הדגלים, לכל שבט היה את הדגל “על עמ

 כ גדולה של עם ישראל לדגלים?“שלו. שואלים המפרשים: מה זה ההשתוקקות הכ

 

למעשה הדגלים זה המעשה מאבדת בת מלך, נסביר: אמרנו שלפני בריאת העולם 
לכל נשמה ונשמה יהודית היה בדיוק את המקום המדוייק השלם ביותר באיחוד שלה 

ה, ברגע שירדנו לעולם הזה ירדנו לעולם שיש בו יצר הרע שמלבלבל “ עם הקב 
אותנו, למשל יש יהודי שחושב שהשלמות שלו זה במנהטן, יש כאלה שחושבים 

לכל אחד   -שתכלית בריאת העולם זה להיות במסיבת טבע בנפאל, בהודו או בגואה  
יש איזה תכלית, כל זה בגלל שהיצר הרע מבלבל אותנו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו 

באמת רוצים בעומק הנשמה. האדם היהודי מחפש ורוצה לחזור לאותו מקום -באמת
שהיה לפני בריאת העולם מכיוון ששם זה השלמות ושם זה האושר השלם שאין בו 

י ראה שאצל המלאכים אין “ עמ   -שום חיסרון רק שהיצר הרע בעולם הזה מבלבל  
בלבול, הסיבה היא פשוטה: אין להם יצר הרע. אין להם יצר הרע שאומר להם לטוס 

 אללמנהטן, הם רואים את כיסא הכבוד אז הם לא מתבלבלים, אין להם שם גואה או נפ

המלאכים   -ברגע שאין יצא הרע אזי כל נשמה יודעת בטבעיות את המקום שלה  
מאוד -שמסודרים לפי הדגלים זה לא משהו חיצוני אלא זה מהות פנימית מאוד 

עמוקה וזה נקרא מרכבה לשכינה, הכוונה שכל מלאך ומלאך יודע בדיוק את המחנה 
שלו ואת המקום שלו בתוך המחנה ואין לו שום רצון למשהו אחר כי זה השלמות של 
התענוג שלו, לכן ממילא הוא לא מקנא באף אחד והוא לא כועס על אף אחד ואין לו 

מסבירים המפרשים שזה היה ההשתוקקות   -שום חיסרון, הוא נמצא בשלמות שלו 
י השתוקק שגם להם יתגלה הסוד הגדול הזה: איך אנחנו “ י לדגלים. עמ “ של עמ 

בעולם הזה יכולים להסתדר בדגלים האמיתיים כל אחד ואחד בדיוק במקום האמיתי 
כ בגלל זה אני מגלה לכם את סוד “ ה: בגלל שהשתוקקתם כ “שלו ועל זה אומר הקב

הדגלים. לכל יהודי יש זמן שבו מזכירים לו את העניין של הדגל שלו ואת המקום 
המדוייק שלו ואת התענוג של להיות במקום הזה ואז מיד האם עוזב את כל המקום 

 

י “ י את סוד הדגלים וזה נקרא שאז עמ “ה גילה לעמ“הקב
זכה להיות מרכבה לשכינה, פירוש הדבר שכל נשמה 
ונשמה ידעה בדיוק את המקום האמיתי שלה, מה העבודה 

ה בשלמות וזה סוד “ שלה ואיך היא מתחברת להקב 
המחנות וסוד הדגלים. למעשה הדגלים זה תיקון למעשה 

ר התגבר ושוב בילבל “ כ היצה “ מאבדת בת מלך, רק שאח 
את הדגלים. עכשיו אנחנו רק מחכים למשיח צדקנו 
שיחזור ויגלה לנו את סוד הדגלים, הכוונה שיגלה לכל 
אחד מאתנו בדיוק את המקום המדוייק שלו ואז אנחנו 

זה היה סוד   -מיד נרוץ למקום הזה שבו אין שום חיסרון  
הדגלים, לכן לפני שהמלך גזר על הבת שלו: שהלא טוב 

י היה במציאות הזאת, כל נשמה יהודית “ יקח אותך, עמ 

זה ההסתרה של העולם ‘  שהלא טוב יקח אותך ’כל הגזרה 
הזה וזה בלבול המחנות ובלבול הדגלים, שאדם לא יודע 

ה רצה שנרד למקום “ הקב   -היכן המקום האמיתי שלו  
הזה כדי שבתוך המציאות הזאת אנחנו נשתוקק ונכסוף 
לחזור למקום שהיינו בו לפני הגזרה שהלא טוב יקח אותך 

‘ שערים -פתחי’וזה התיקון לדבר. אחד מגדולי המקובלים 
ן מוילנא אומר בשם רבו  שהיה התלמיד של הגאו

 

כל אדם יהודי כבר יודע את סוד הדגלים. כל חוויה שאדם חווה זה לא נשכח לעולם 
אומר הפתחי שערים  -מלב האדם, זה נשכח במודעות אבל הרושם תמיד נשאר בלב 

שבתוך הלב שלנו יש זיכרון עמוק וחבוי שאנחנו זוכרים את הטוב שהיה להיות עם 
ה לוקח נשמה של כל יהודי לפני “ ה לפני הבריאה, אבל זה לא מספיק. הקב “ הקב 

עדן ומראה לה בדיוק את המקום שלה -שהיא יורדת לעולם הזה ומטייל איתה בגן 
כמו שהיא היתה לפני בריאת העולם ואומר לה: תבחרי בטוב ואז מיד אחרי שתעזבי 
את העולם הזה את חוזרת למקום הזה. אומר הפתחי שערים בשם הגאון מוילנא 

ה עושה את זה כדי לחזק את הרושם הזה בתוך הלב שלנו שיהיה לנו את “ שהקב 
ה מזכיר לנו את “ הכוח לחזור חזרה, כי יש הרבה בילבולים והרבה הסתרות לכן הקב 

זה פעם נוספת לפני שהנשמה יורדת לעולם ואומר הפתחי שערים שזה עדיין לא הכל,  
ה מזכיר לו את כל התורה ואת  “ חודשים אזי הקב   9אימו  -ברגע שהתינוק נמצא במעי 

אנחנו שוכחים    -כל הדרך איך לחזור מעולם ההסתרה )העולם שלנו( אל נקודת האמת  
ה  “ את זה מהמכה של המלאך שנותן לנו בשפתיים בלידה. אומר הפתחי שערים שהקב 

 עשה את כל זה כדי שיהיה מוטבע בנשמתנו הרושם של המקום הזה ומזה נקבל כוחות. 

 
 



 

הלא ’רבינו אומר שלכל נשמה ונשמה יש את הטוב השלם וזה מוטבע בתוכנו ויש את 
שאליו ירדנו מגזירת המלך ועכשיו אנחנו מחפשים את הדרך איך חוזרים לטוב ‘ טוב

השלם ולמעשה זה עניין של מתן תורה והעניין של הצדיקים שמראים לנו את הדרך 
מאוד מבלבל. יש נקודה -ומלמדים אותנו איך לחזור חזרה כי העולם הזה הוא מאוד 

הרבה סודות -נוספת בעניין של הדגלים כי מובא בספרים הקדושים שיש בזה הרבה 
י התחלק לשנים עשר שבטים ולכל “ וזה קשור בעניין של החיפוש של הלא טוב. עמ 

 שבט היה את הדגל שלו ואנחנו רואים שהיה ארבע מחנות. אמנם לכל שבט יש 
את העבודה הפרטית שלו ולכל אדם בתוך השבט יש את העבודה הפרטית שלו אבל 

שבטים זה בחינה של עבודה. יהודה הוא מצד   1אנחנו רואים גם שיש כלליות, כל  
המזרח וזה למעשה התנוצצות האור, זה נקרא מידת התפארת, משם מתחיל כל האור 

 הי הכל משבט יהוד “לכן הצדיקים הם מבחינת שבט יהודה, המנהיגים והמלכות של עמ 

בדרום יש את שבט ראובן, יש כמה בחינת בשבט ראובן אבל אנחנו נגיד רק דבר אחד: 
בן זה סוד -מצד אחד יש לראובן ראייה עליונה מאוד, ראו 

מאוד גבוהה רק -הראייה העליונה. ראובן היה נשמה מאוד 
כ גבוהים לכן הוא טעה. מצד אחד “שהוא ראה במקומות כ

 מאוד למעלה ומצד הראייה הגבוהה שלו -הוא רואה מאוד
 מצוי אצלו הטעות, לכן הדרך של דגל ראובן זה העניין 
של התשובה, הוא עושה טעות ומיד הוא חוזר בתשובה. 
 דגל מחנה אפרים זה כל הבנים של רחל שזה אפרים 
ן   בנימין ומנשה ולמעשה זה העניין של יוסף ובנימי
 וזה תיקון היסוד שזה המלחמה כנגד תאוות העולם 
 הזה לכן הצדיקים צריכים תמיד להאיר על המלחמה הזאת

השמש הולכת מהמזרח למערב, מדגל מחנה יהודה לדגל 
מחנה אפרים, מהצדיק שנמצא בתפארת לצדיק שנמצא 
ביסוד להאיר לו את הכוח להילחם כנגד הניסיונות של 
העולם הזה, זה היסוד שכשהיה ליוסף את הניסיון הגדול 
אז הוא ראה את דיוקנו של אביו, כי יעקב זה בחינת דגל 
מחנה יהודה, בחינת התפארת, שצריך להאיר את האור 

זה הבחינה של דגל מחנה   -לנשמות שנלחמים כנגד היסוד 
י “ אפרים. דגל מחנה דן זה נקרא המאסף לכל המחנות, רש 

 אומר שהוא היה אוסף את האבידות של כל המחנות. 
 י “ דעת איך עמ   0דן היה הולך בסוף, בירושלמי יש  

 א “ היו הולכים, יש אומרים שהיו הולכים כחנייתם ז 
 סביב המשכן ויש אומרים שהם היו הולכים בשורה. אם הם היו הולכים בשורה 
אנחנו מבינים מדוע הוא המאסף לכל המחנות כי יהודה הולך ראשון, ראובן אחריו, 
 אחרי זה אפרים ובסוף דגל מחנה דן והוא היה אוסף את כל האבידות של כל השבטים

לפי השיטה השנייה שהם היו הולכים כצורת חנייתם אז איך הוא מאסף לכל המחנות 
מאוד גדול הוא היה -הרי הוא נמצא בצפון, אלא מחמת שהוא היה שבט מאוד 

כך או כך התורה אומרת שהוא היה   -י   “ האחרונים שבעמ -מתפרס עד אחרי אחרון 
י, “ מאסף לכל המחנות. המדרש אומר שהוא היה אוסף את כל האבידות של עמ 

מובא בספרים הקדושים שהסוד שבדבר שהוא היה אוסף את כל האבידות זה שדגל 
י, הכוונה “מחנה דן יצטרך להיות בסוף כל הדורות לאסוף את כל האבידות של כל עמ

שכל נשמה שלא מצאה את תיקונה )שזה נקרא אבידה( צריכה לבוא בסוף כל 
הדורות וזה הסוד של מאסף לכל המחנות, מאסף לכל הדורות, ואז תהיה עבודה 
מיוחדת לשבט דן לרדת לעקבתא דמשיחא למקומות הכי נמוכים ולהעלות את כל 

הסוף של הכל זה שבט דן, כל הנשמות שלא הצליחו להגיע לתיקון  -נשמות ישראל 
 א.שלהם בכל הדורות הם בבירור של שבט דן והם יזכו להגיע לתיקון בעקבתא דמשיח

 

רבינו אמר שככל שהחולה יותר גדול כך הוא צריך רופא גדול, הכוונה שצריך צדיק 
שיוכל לרדת עד הנון הסופית כדי להזכיר לנשמות ישראל שזה החולה הגדול, שיש 

ה. בסוד האותיות הצדיק נקרא קוצו של יוד, כי היוד זה החוכמה והקוץ של “את הקב
י כשהם “ היוד זה מעל לחוכמה שזה הנשמה של הצדיק. אם אנחנו מסתכלים על עמ 

הלכו בטור אז דן נמצא בסוף ויהודה נמצא בהתחלה. ההליכה מרמז על זמן העבודה 
ואז יהודה בראש שזה ראש הצדיקים ודן זה הנשמות של העקבתא דמשיחא הם 
בסוף, אז הכי רחוקים זה יהודה ודן כי אלה בהתחלה ואלה בסוף, אבל ברגע שיש 
חנייה וכל אחד מסתדר במקומו הכי קרוב לשבט יהודה מהצפון זה שבט דן, מיד שבט 

ה לעשות מחול “ דן מתחבר עם שבט יהודה, החיבור הזה זה הסוד שעתיד הקב 
לצדיקים וכל אחד יצביע: זה השם קווינו לו, ואז אנחנו נראה שבעצם כל יהודי לפי 

 הבחינתו היה בדיוק בשלמות. בעצם כל עולם התיקון זה לחבר את שבט דן ושבט יהוד

 

חיבר אותו אדם גדול מאוד מברוקלין, זה סדרת ספרים ‘, אוהל דוד’יש ספר שנקרא 
שנה והוא כותב שם דבר מאוד   12שיצאה לפני בערך  

ל שכל הגאולה כולה תלויה “ מעניין. הוא אומר בשם חז 
בחיבור של יהודה ודן. הוא מביא מדרש שמובא בספר 

דן ידין עמו כאחד שבטי ’ על הפסוק  ‘  תורה שלימה ’ 
ואומר המדרש שהחיבור הזה של דן ויהודה הוא ‘  ישראל 

זה שנצטרך לגאולה לכן יעקב אבינו בירך את יהודה: גור 
 אריה יהודה. ומשה רבינו בירך את דן: דן גור אריה. 
גור אריה זה סוד המשיח שצריך לבוא מהחיבור של דן 
ויהודה, אימו של המשיח תהיה משבט דן ואביו משבט 

אוהל דוד כותב על זה דבר נורא מאוד, קודם הוא  -יהודה 
מקשה קושייה: יעקב אבינו סבר ששמשון יהיה המשיח 
לכן הוא בירך את דן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, הוא 
סבר ששמשון יהיה המשיח. שואל אוהל דוד איך בכלל 
יעקב אבינו כל לסבור סברה כזאת? איך יכול להיות שהוא 
ראה כזה דבר? הרי לפני הבטחת ליהודה שהמלכות 

 זה באמת קושייה גדולה.. -י תהיה ממנו “הנצחית של עמ

 

צדוק ובשם עוד מפרשים ‘  האוהל דוד מביא בשם ר 
שמכיוון שאימו של שמשון היתה משבט יהודה ומנוח היה 
משבט דן, לכן יעקב אבינו חשב שככה יתקיים שיבוא 

כל זה מובא   -משיח צדקנו. לשמשון יש שייכות ליהודה  
ל אבל האוהל דוד מביא גמרא פלאית במסכת בבא “ בחז 

בתרא שמספרת שבועז ומנוח היו באותו הדור, לבועז היה שלושים בנים ושלושים 
בועז אמר  -מסיבות אירוסין ולאף מסיבה הוא לא הזמין את מנוח  02בנות והוא עשה 

ן אותי לאירועים שלו  יכול להזמי  שאשתו של מנוח עקרה לכן מנוח לא 
מישהו יכול להסביר   -לכן אין לי  איך להחזיר כגמולו על שהוא בא לאירועים שלי  

איך יכול להיות שבעוז אומר כזה דבר: אני לא יזמין את מנוח כי בן כך ובין כך אין לו 
אוהל דוד אומר דבר נורא מאוד: בועז ראה ולא   -בנים )זה היה לפני ששמשון נולד(  

ראה הרי כל העניין של בועז זה להביא את משיח צדקנו לעולם, בועז הולד את עובד, 
עובד הוליד את ישי שהוליד את דוד. הוא ראה שבמשפחת מנוח גם כן יש שייכות 
להביא את הגאולה לעולם, לכן הוא דחה אותו כביכול יש תחרות בין שבט יהודה 
לשבט דן על הנקודה הזאת, רואים שמצד אחד בועז צדק, מנוח הוליד את שמשון 
שהיה ראוי למדרגת משיח. רואים שמנוח הוליד את בחינת משיח, באמת בועז לא 

על כל פנים הלכה למעשה   -טעה בזה לכו היה איזה מאבק סמוי בין מנוח לבין בועז  

 

לכל נשמה ונשמה יש 

את הטוב השלם וזה 

מוטבע בתוכנו ויש את 

שאליו ירדנו ‘ הלא טוב’

מגזירת המלך ועכשיו 

אנחנו מחפשים את 

הדרך איך חוזרים לטוב 

השלם ולמעשה זה עניין 

של מתן תורה והעניין 

של הצדיקים שמלמדים 

 אותנו איך לחזור 

חזרה כי העולם הזה 

 מאוד מבלבל..-מאוד



: 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 
 רחל בת עדינה, מירי מרים בת ניקול.-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, אורלי בת שרה, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשירא, שרונה בת 

 רחל בת עישה, מסעודה קצב בת חוה, מירב בת רחל.-רחל, חיה-פרידה בת סוזן-שרה, הרב יוסף נתניאן בן שרה, אסתר בת רחל, תמר
 

 : ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, נחמן בן יעקב, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לוי שאלתיאל בן שלום, 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, -יוסף

מרים בת שני ורן, אדריאן בן לימור, שמואל בן יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, -הרב ישעיהו בן מזל, שירת 
יחיא 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, 

 יעקב מורי, אברהם בן לאה.‘ נדרה בת גורזיה, יעקב בן פרחה, ניסים בן חפסיבה, משה דמתי 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

 

 

יהודה זה בחינת צדיק האמת ודן זה בחינת הנשמות שיורדות בסוד העקבתא 
דמשיחא וסוד העקביים, זה הנון הסופית. ברגע שיש התחברות והתקשרות בין 

א שהמקום הגבוה ביותר “ למטה לבין צדיק האמת, ז -הנשמות שיורדות למטה 
מתאחד עם המקום הנמוך ביותר וזה בעצם עושה את סוד הגאולה מכיוון שככל 

י זה “ שהנשמות היותר נמוכות מתחברות ומתקשרות עם הצדיק היותר גבוה ע 
והעיגולים זה מוריד את אורו של משיח בעולם. הבחינה הזאת ‘ סוד העיגול’נעשה 

של הדגלים והמחנות זה היה בחינה של עולם התיקון, עדיין לא בשלמות אבל אז 
י בחינה של עולם התיקון בסוד הדגלים ובסדר המחנות. אנחנו “ כבר התגלה לעמ 

העבודה שלנו זה לחזור אל המצב והמדרגה שהיתה ‘,  הלא טוב ’יורדים לבחינה של 
קודם הבריאה לכן לכל יהודי יש שורש ומקום שבו הוא נקרא באיחוד השלם עם 

כנגד זה יש יצר הרע של הלא טוב  -ה וזה כמו שאמרנו דרך התורה והצדיקים “הקב
 ושמסתיר ומונע מאתנו לגלות את המקום האמיתי שלנו וזה העבודה שלנו כל ימי חיינ 

לוקית שזה נקודת -בדבר הזה יש עוד כלל: לכל אחד יש נקודה טובה וזה הנקודה הא
ההסתרה שיש לנו היא כפי הנקודה הטובה. לכל אחד יש יצר הרע משלו,  -האיחוד 

אחד זה בתאוות אחד זה במידות אחד זה בתאוות, בגאווה וכן הלאה. היצר הרע 
א שלפי נקודת התיקון ככה “ שיש לנו בעצם קשור מאוד עם נקודת התיקון שלנו, ז 

היצר הרע ואדרבה כתוב הרבה בספרים הקדושים שאדם יכול לדעת מה התיקון 
י כותב שמשה רבינו הוא “ שלו לפי מה שמתגבר עליו היצר הרע ביותר. רבינו האר 

א שלמעשה כל “ פ, ז “ עקיבא הוא שורש התורה שבע ‘  שורש התורה שבכתב ור 
עקיבא הוא למעשה רבם של כל התלמידי ‘  עקיבא. כתוב שר ‘  פ מר “ התורה שבע 

-הארץ, אבל מילא עם -חכמים בכל הדורות. שימו לב, עד גיל ארבעים הוא היה עם 
עקיבא היה ‘  הארץ, שימו לב מה הנקודה של היצר הרע שלו כמו שהוא מגלה לנו, ר 

עקיבא רצה ‘  אומרת הגמרא שכלב לא שובר עצם אבל חמור כן שובר את העצם. ר 
שימו לב מי אומר את   -לשבור את העצמיות ואת הפנימיות של התלמידי חכמים  

זה. השורש של כל התלמידי חכמים בכל הדורות אומר שהיצר הרע שלו היה לשבור 
את כל התלמידי חכמים בכל הדורות, אבל לפי הכלל הזה שאמרנו שאיפה שיש 
לאדם יצר הרע שידע ששם הנקודה הקדושה שלו והיצר הרע בנוי לפי הנקודה 
הקדושה, פירוש הדבר שהיצר הרע לוקח את הכוח של הקדושה והופך את זה לצד 
ההפוך לכן אנחנו יכולים לדעת איפה הקדושה שלנו. יש דוגמא נוספת לדבר הזה 

י עם נעמי “ בעניין של מגילת רות. כתוב במגילת רות שבשעה שהיא הגיעה לא 
התוודע לה בועז ואמר לה: אל תלכי ללקוט אחרי הנערים, הוא הבטיח לה שהוא 
ידאג לה ולנעמי. בפעם השנייה שהוא פגש אותה הוא אמר לה מצד הדאגה: תביאי 

 שעורים מיד המפרשים שואלים שאלה נצרכת: 0לי את המטפחת שלך והוא נתן לך 

שעורים? למעשה הגמרא  0אתה דואג לפרנסה של רות ונעמי? אז מה אתה נותן לה 
שערים לשישה בנים שהם דוד,   0שואלת את זה והגמרא דורשת שהוא פתח לה  

מאוד מעניין על -יש פירוש מאוד   -חזקיהו, חנניה, מישאל ועזריה ומלך המשיח  
 0מגילת רות של רבינו עובדיה מברטנורא, על הפסוק הזה אומר הרב מברטנורא  

פירושים והפירוש השני הוא כך: ועתה אגלה לך סוד גדול מאוד, אל תקרא שעורים 
אלא שערים, הצדיק פותח למי שמתקרב לקדושה שערים בקדושה ובכלליות יש 

השערים זה חסד, גבורה, תפארת,   7שערים.    0שערים. בועז פתח לרות    7בקדושה  
ה משפיע. הצדיק פותח “ זה צינורות של מיני שפע שהקב  -נצח, הוד, יסוד, מלכות 

ל. בפירוש “ למי שמתקרב לקדושה השפעות רוחניות שנקראים בשם השערים הנ 
השני אומר הרב מברטנורא שבועז לא פתח לרות שער אחד, את שער הגבורה. 
 בתירוץ השני אומר הרב מברטנורא שבועז לא היה צריך לפתוח לה את שער הגבורה 

כל הגבורה היתה אצלה לכן הוא לא היה צריך   -רות בעצמה היתה שער הגבורה  
י ולבועז את שער הגבורה. “ לפתוח לה ולא רק זה אלא נהפוך הוא, רות מביאה לעמ 

מסביר הרב מברטנורא שבחטא אדם הראשון ובחטאי הדורות נפלו מידות רוחניות 
לבין האומות ולמעשה הכוח של כל אומה זה לפי אותה בחינה רוחנית של קדושה 

מואב היו   -שנמצאת חבויה בתוכה, אם יש לה הרבה ניצוצות קדושה אז יש לה כוח  
עם מאוד מלחמתי, כל כוח המלחמה שלהם בא מצד ניצוצות של גבורה דקדושה 

רות היתה הבת של עגלון מלך מואב ובשעה   -שנפלו לבין הקליפות אצל מואב  
א שרות “ שהיא נולדה היא קיבלה בתורשה את תמצית כל הכוחות של מואב, ז 

מלכים. בכל גר צדק ובעל -קיבלה את כל הגבורות שהיו במואב מצב שהיא היתה בת
תשובה יש טוב ורע, העבודה של התשובה וההתקרבות זה לדחות את הרע, הכוונה 
להוציא את הרע ואז ממילא מתגלה הטוב שבתוכנו. אומר הרב מברטנורא שכל בעל 
תשובה וכל גר צדק במקום ובמציאות שבו הוא היה, המציאות נדבקת באדם, איפה 

ברות נדבק כל המציאות של מואב לכן ברגע שהיא התגיירה ועשתה מסירות נפש 
י היא הפרישה ממנה את הרע, היא דחתה את הרע החוצה ואז “להדבק בנעמי ובעמ

התגלה הטוב שנדבק בה במואב. ברגע שהיא התחתנה עם בועז והולידה את מואב 
י. אומר הרב מברטנורא שכל “ היא בעצם הביאה את כל הגבורות של מואב לעמ 

הגבורה של דוד המלך במלחמותיו וכל הגבורה שיהיה למשיח צדקנו בכל המלחמות 
י. “ שלו זה הכל בא מכוח רות, זה פלא גדול שהכוח הזה הולך כל הדורות עם עמ 

נתן שלכל אדם יש ירידות בפרט לבעלי תשובה וגרי צדק, ברגע שאדם ‘  אומר ר 
חוזר בתשובה ומתקרב לקדושה, מתברר למפרע שכל הירידה שלו זה היה רצון 

ה, כל העבודה שלנו זה לדחות את הרע ואז מתברר למפרע “ ושליחותו של הקב 
   


