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עזרת השם נמשיך לעסוק בסיפור מעשה מאבדת בת מלך אבל לפני זה נסכם  ב
בקצרה את מה שדיברנו עד עכשיו: הבת מלך שהלכה לאיבוד למעשה זה 
שורש הנשמה של האדם שהלכה לאיבוד, לכן אנחנו נמצאים במציאות שנקראת 

ה הוא במציאות של “ הסתרת פנים, הכוונה שהקשר והחיבור של האדם עם הקב 
הסתרה ולמעשה כל המהלך של החיים וכל מה שאנחנו מחפשים זה איך לחזור 

ה. צריך לדעת שכשאדם זוכה להתחזק בלימוד, בתפילה, “ להיות בקשר עם הקב 
בוודאי שאנחנו זוכים אבל כתוב בספרים -בתשובה, בהתקשרות לצדיק ובהתבודדות

הקדושים שעם כל זה עדיין כל מה שאדם יכול להשיג עולם 
 הזה זה בחינת אחור באחור וזה הולך גם על הצדיק הכי גדול 

 

להיות בבחינת פנים בפנים עם השם זה יהיה רק לעתיד 
אחד הצדיקים שהיה תלמיד   -לבוא ברגע שתבוא הגאולה  

יצחק אייזיק חבר, מסביר: ‘  של הגאון מוילנא, קראו לו ר 
הנונים הפוכים   -‘  ויהי בנסע הארן ’ בפרשת בהעלותך כתוב  

 זה פליאה גדולה שכולם שואלים: למה התורה כותבת 
נונים הפוכים? מסביר הרב יצחק אייזיק חבר שזה אחור   2

באחור, הנונים לא פונים זה לזה, עדיין אין פנים בפנים. רק 
 -כשיבוא משיח צדקנו הנונים יחזרו להיות פנים בפנים  

למעשה כל זה אבדת הבת מלך, שהיום קשה להתקרב 
ה וזה בעיקר מתגלה באדם בשתי בחינות שזה “ להקב 

א אם זה “ למעשה עיקר העבודה שלנו וזה נקרא מוח ולב, ז 
בהבנה ובהשגה שזה דרך לימוד התורה בכלל והתורה של 
הצדיקים בפרט שמלמדים אותנו למעשה את המחשבה 

זה בחינה   -ה  “ ואת החוכמה הנכונה איך להתקרב אל הקב 
י התורה, הבחינה הנוספת זה שהיא “ אחת שמשיגים ע 

למעשה יותר קשה זה הבחינה של הלב, להרגיש בלב קירבה 
‘, וידעת היום והשבת אל לבבך ’ה, לכן התורה אומרת “להקב

 באמת יש כמה פירושים לדבר אבל אחד הפירושים 
 זה שלדעת את האמת לוקח יום אחד אבל להשיב אל הלב לא כתוב כמה זמן, 

 עומק הדבר זה שלהשיב אל הלב ולהרגיש בלב את הקרבה פנים בפנים זה הכי קשה

 

בחינות שזה נקרא בספרים הקדושים   2יש הרבה הרגשות בלב והשורש שלהם זה  
אהבה ויראה ובספרי המקובלים זה נקרא חסדים וגבורות. האהבה והיראה עכשיו 
נקראים אהבות נפולות ויראות נפולות, אנחנו אוהבים את העולם הזה ואנחנו 

כ זה תלוי זה בזה, ככל שאדם אוהב את העולם הזה כך “ מפחדים מהעולם הזה ובד 
הוא גם מפחד מהעולם הזה. היום אחת הבעיות הכי נפוצות זה חרדות, כמעט לכולם 
   

התיקון של האהבות ויראות הנפולות זה פנים בפנים, הכוונה להחזיר את האהבה 
לשורשה וזה בשלוש בחינות: אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ולהחזיר 

זה נקרא   -את היראה לשורשה זה בשתי בחינות: יראת השם ויראת תלמידי חכמים  
ה. כל הסיפור של הבת מלך “ תיקון האהבה והיראה, הכוונה להשיב את הלב אל הקב 

האבודה זה שזה הלך לאיבוד. ברגע שהלב הלך לאיבוד אחריו גם נגרר המוח כי זה 
קשור זה בזה. יש צינור שמקשר בין המוח לבין הלב, הגוף של האדם מרמז על כל 
העולמות הרוחניים, אז כמו שיש איבר שמחבר בין הראש לבין החזה והלב שזה 
 הצוואר, כך יש בחינה רוחנית שמחברת בין המוח לבין הלב..

 

כשאדם רוצה לדעת את האמת הוא יכול ללמוד את האמת, 
סוף עומקים אבל היסודות זה לא -כמובן שיש בזה אין 

לוקח הרבה זמן, אפשר ללמוד את כל יסודות האמת בקורס 
של שלושה ימים, ברוך השם אנחנו עם חכם אז אפשר 

כ העבודה זה להוריד את זה “ ללמוד את זה מהר, אבל אח 
מהמוח אל הלב דרך הצוואר. סוד הצוואר נקרא בלשון 
הקבלה והחסידות הדעת. יש חוכמה ובינה שזה כוחות 
המחשבה, יש את הלב שזה כוחות ההרגשה, הדעת זה 
החיבור בין המוח לבין הלב לכן עיקר העבודה שלנו זה 
תיקון הדעת, לחבר את המוח עם הלב. הביעה של החיבור 
הזה התחיל למעשה מתחילת העולם מעץ הדעת טוב ורע. 
בשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, בעץ בדעת היה 
כלול טוב ורע, הרע שבעץ הדעת זה הפירוד בין המוח לבין 

חודשים רצוף,   3הלב. ברוך השם אדם נמצא בישיבה כבר  
הוא כבר יכול לכתוב לפחות חוברת אם לא ספר על מעלת 

ת   יל תפ ט  ילה, בפר ת 81התפ יגמור א שהוא  י   . אחר
 הספר הזה ואנשים יתחזקו מזה מאוד הוא הולך להתפלל 

 מיד ‘  שפתי תפתח ‘  ה ’ , איך שהוא אומר  81תפילת  
 יורדת לו מחשבה והוא זוכר את כל החשבונות של הבנקים.

 

שהיום אנחנו בכלל לא נקראים בגדר ‘ כרך ד‘ מכתב מאליהו‘הרב דסלר אומר בספר 
תפילות ביום? כדי שלא תשתכח  3של מתפללים, אז למה בכל אופן אנחנו מתפללים 

י, כך אומר הרב דסלר. בוודאי שבדור שלנו גם זה דבר גדול מאוד “ תפילה מעמ 
 3תפילות ביום, עצם העובדה שאדם מוכן למסור את הנפש וללכת   3שאדם מתפלל 

פעמים ביום לבית כנסת להתפלל, על זה יש לו שכר גדול מאוד. למעשה כל 
המציאות הזאת נקראת אחור באחור, זה הבת מלך האבודה ולמעשה האבדה זה 

ה ובאנו לעולם הזה כדי לחפש בחזרה את הקשר “ שנאבד לנו הקשר עם הקב 
 ה..“והתורה והצדיקים מלמדים אותנו איך לחפש בחזרה את הקשר והחיבור עם הקב
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אנחנו רואים שאחד הדברים הכי קשים זה להעיר את הלב. לעורר את הלב באהבה 
אדם יכול להיות במציאות שהוא לומד   -וכיסופים זה אחד הדברים הקשים ביותר  

ס, “ הרבה תורה, ברוך השם זה דבר גדול מאוד, הוא תלמיד חכם והוא לומד הרבה ש 
פוסקים, קבלה וחסידות אבל הלב רחוק, יש מסכים על הלב, אנחנו רואים את זה 
הרבה פעמים. לפעמים אדם זוכה ללמוד כל היום תורה אבל כשהוא בא להתפלל 

להאיר ללב זה   -מנחה וערבית הראש שלו במקומות אחרים לגמרי, אין הרגשה בלב  
מציאות חדשה לגמרי, זה עניין ומישור עבודה אחר לגמרי מאשר ללמוד תורה, 
בוודאי שחייבים ללמוד תורה אבל צריך לדעת שהעבודה של ההשבה אל הלב זה 

ן רבינו אומר שאת האהבה והיראה “ מוהר -ט בליקוטי “ עולם בפני עצמו. בתורה י 
 רבינו אומר לנו   -י הצדיק שבדור, הכוונה לצדיק האמת  “ א להעלות אלא ע “ א 

 פה נקודה מאוד עמוקה, עצם הלימוד זה דבר גדול מאוד אבל בלי הצדיק אדם 
ס והפוסקים ולהיות רב גדול, אבל עדיין “ יכול להיות תלמיד חכם ולדעת את כל הש 

ה לתוך “ אין לו את הדרך להשיב את התורה שהוא לומד ואת הקשר שלו עם הקב 
 הלב וזה העניין של כל הצדיקים בכל הדורות שבאו כדי ללמד אותנו את הדרך הזאת.

צריך לדעת שכל מה שעובר עלינו זה הנקודה הזאת ללמד 
אותנו ולהדריך אותנו איך להשיב את האהבה והיראה אל 
הלב, זה מה שאומר רבינו שהשני למלכות יצא לחפש את 
הבת מלך האבודה, השני למלכות זה אנחנו בעצמנו. אנחנו 
באנו לעולם הזה לחפש את האבידות הכוונה לחזור להיות 
פנים בפנים. בהמשך הסיפור רבינו אומר: והלך לבקשה. 
והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה. 

נו מוסיף   עתה מספר איך בקשה עד ’ בסוגריים רבי
אם נדייק בסיפור למעשה רבינו מספר סיפור ‘.  שמצאה 
א שהשני למלכות כבר מצא אותה ועכשיו רבינו “שהיה, ז

והיה הולך אנה ואנה ’ מספר מה היה עד שהוא מצא אותה: 
זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב 
מאוד. והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה 
 מיישב עצמו: באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני 

כאשר רבינו מתאר את הלשון של החיפוש של השני 
למלכות הוא לא אומר: והלך והיה מחפשה אלא רבינו 
אומר כך: והיה מבקשה זמן רב מאוד. רבינו חוזר בכמה 
לשונות שרבינו היה מבקשה זמן רב מאוד והוא היה הולך 

צריך להתבונן בזה כי כל מילה בסיפורי מעשיות זה יסודות מאוד עמוקים  -אנה ואנה 
בכל מה שעובר עלינו ובכל סדר הנהגת העולם. דבר ראשון רבינו אומר לנו: תדע לך, 

שנה פגשתי את   22להגיע אל האמת ולמצוא את האמת זה לוקח זמן רב מאוד. לפני  
א אז הוא אמר לי: מה זה היה מבקשה זמן רב מאוד? רבינו “הרב שלום ארוש שליט

 זם מזור “ה אין קורס אדמורי “בא לגלות לנו שללכת בדרך האמת זה לוקח הרבה זמן, ב 

רבינו דבר ראשון בא להגיד לנו שאין כזה דבר קורס אדמורי"ם מזורז, זה לוקח זמן רב 
סוף בירורים וצירופים וללכת במדבריות בשדות וביערים, -מאוד וצריך לעבור אין 

-הארץ אבל כל כדור -הארץ, לא כל יהודי חייב לעבור בכל כדור -הכוונה לכל כדור 
ב ואחד “ הארץ בעצם נועד לכל ההליכות האלה, אז יש אחד שצריך לנסוע לארה 

צריך לנסוע להודו, אחד צריך לנסוע לנפאל ואחד צריך לנסוע אנה ואנה פה 
י בכל העולם “ הארץ וכל ההליכות של עמ -בירושלים, זה לא משנה. למעשה כל כדור

צדוק הכהן  כותב שאם ‘ זה לחפש את הבת מלך האבודה, הכוונה לנקודה האבודה. ר
אדם זכה והוא חוזר בתשובה אזי מתברר למפרע שכל מה שהוא עשה וכל הנסיעות 

 

י שאנשים שהיו מאוד רחוקים, חזרו בתשובה או “ רואים את זה בהיסטוריה של עמ 
י, דווקא אלה שבאו ממקומות כאלה “ התגיירו, הם עשו תיקון גדול מאוד בעמ 

ה אנחנו “ רחוקים. יתרו היה עובד עבודה זרה והיה לו מוחין דגדלות בעבודה זרה, ב 
לא יודעים בכלל מה הוא ידע. אנחנו רואים שברגע שהוא התגייר וחזר בתשובה, 

י. “ י, הוא מלמד את משה רבינו את סדר המשפט בעמ “איזה קדושה הוא הביא לעמ
זה המסעות שאנחנו עוברים, לכן רבינו אומר שהוא היה הולך אנה ואנה זמן רב 

הארץ. בסיפור רבינו אומר -במדבריות, בשדות וביערים, זה כל הסיבובים שלנו בכדור
שהשני למלכות היה מבקשה, לכאורה היה צריך להיות כתוב שהוא היה מחפשה, 
אלא גם בזה רבינו רומז לנו רמז מאוד גדול: העצה הראשונה והבסיסית למצוא את 

 הרבה שנזכה למצוא את הבת מלך-לבקש מהשם הרבה -הבת מלך זה: היה מבקשה 

 

אם אנחנו עולים ואם אנחנו יורדים, אם הלכנו ימינה או שהלכנו שמאלה כמו שרבינו 
אומר אנה ואנה, פעם ליצר הטוב ופעם יצר הרע, פעם מלאך ופעם גלח, אומר רבינו: 
אל תעזוב את הנקודה של הביקוש. האומנות שלנו בעולם 

הסיפור הראשון זה הסיפור על   -הזה זה להיות קבצנים  
כל התחלת הבריאה )מעשה מאבדת בת מלך(, הסיפור 
האחרון זה  התיקון של הבריאה )מעשה מהשבעה 
קבצנים(, הקבצנים זה הרועים, זה האבות, משה, אהרן, 
יוסף ודוד. איך רבינו קורא לכל הצדיקים הגדולים? 
קבצנים. זה מתחיל מפה שהסוד של האדם בעולם הזה זה 
להיות קבצן, הכוונה לקבצן ברוחניות. מי שיצא לו 
 להיתקל עם הקבצנים של הדור הקודם הם היו פוגשים 

 אדם ואין כזה מציאות שלא נותנים להם, אין כזה דבר..-בן

 

אין כזה דבר שלא היו נותנים לקבצנים של הדור הקודם 
 -מכיוון שהם היו יודעים לאגף את האדם מכל הכיוונים  

זה הסוד של כל מה שאנחנו צריכים ללמוד בעולם הזה: 
ה ברוחניות כמו הקבצנים של “ איך להיות קבצן אצל הקב 

לא   -ה  “ הדור הקודם, לדעת שאנחנו לא עוזבים את הקב 
נתנו לך? בסדר, תלך מהכיוון הזה, אל תעזוב את דרך 
הבקשה, לכן רבינו אומר שכל היסוד זה העניין של 

נתן כותב ‘  ה. בליקוטי הלכות ר “ הבקשה, לבקש מהקב 
בכמה מקומות שהעולם הזה מסוכן מאוד כי ברגע אחד 
היצר הרע יכול לזרוק את האדם מהצד הזה של כדור 
הארץ לצד השני של כדור הארץ, אדם קם בבוקר והוא לא 

נתן כותב שרק אם האדם זוכה ‘ ר -יודע איפה הוא ימצא את עצמו עוד שלוש שעות 
 םללכת בדרך התפילה, ההתבודדות והבקשה זה הכוח שאדם לא יפול מדרך עבודת הש 

מי שזוכה להשיג את סוד הקבצן בנפש שלו אז הוא לא יפול כי גם אם תעבור רוח 
סערה על האדם הוא מיד יצעק להשם כי הוא כבר רגיל לצעוק להשם, לכן היסוד 
שאיתו רבינו מתחיל את כל המהלך של התיקון שזה למצוא את הבת מלך, זה היה 

א שזה באותו מקום הלוך ושוב “מבקשה. רבינו אומר שהוא היה מבקשה אנה ואנה, ז
ופה רבינו רומז שזה פעם ליצר הטוב ופעם ליצר הרע וככה זה העולם. אדם ברוך 
השם קם בעלות השחר, טובל במקווה ואומר תהלים, הוא מתפלל בנץ עם האורות 

י ורבינו תם ולומד שולחן ערוך בעיון, יכול להיות “ י, הוא מניח תפילין רש “של רשב
הארץ, הוא מתקשר לסוכן  -בבוקר הוא כבר רוצה לטוס לצד השני של כדור 9שבשעה 

נסיעות לבדוק אם יש כרטיס טיסה לתאילנד, רבינו אמר שככה זה האדם לפני 
זה שעובר על האדם בלבולים זה לא טעות, אדם   -הגאולה: היה מבקשה אנה ואנה  

אומר: תראה מה עובר עליי, אני הכי גרוע והכי פושע בעולם. אנשים נכנסים 
 ת.ר, עובר עלייך וקשה? צריך לדעת שזה לא טעו“לדיכאונות, זה סתם תורה של היצה

 
 

..זה הסוד של כל מה 

שאנחנו צריכים ללמוד 

בעולם הזה: איך להיות 

ה “קבצן אצל הקב

ברוחניות כמו הקבצנים 

של הדור הקודם, לדעת 

שאנחנו לא עוזבים את 

לא נתנו לך?  -ה “הקב

בסדר, תלך מהכיוון 

הזה, אל תעזוב את דרך 

הבקשה, לכן רבינו אומר 

שכל היסוד זה העניין 

 ה..“של הבקשה מהקב



 

 

זה לא בגלל שאתה הפושע הכי גדול, עוד לא זכית למעלה הזאת אלא זה דרך העולם 
ה מנהיג את העולם. ליוסף הצדיק לא היו ניסיונות? והוא תיקון היסוד של “וככה הקב

האצילות, הוא מרכבה למידת היסוד. לדוד המלך לא היו ניסיונות? והוא מלך 
ל לא מסתירים מאתנו את הניסיונות, שתדע “ המשיח. אדרבה אנחנו רואים שחז 

י הקדוש כותב בשער “ שזאת דרך בריאת העולם, והיה הולך אנה ואנה. רבינו האר 
הגלגולים על שניים מהצדיקים הכי גדולים שהיו בכל הדורות ואומר: ובוודאי לא 

הוא כותב את זה על החכמים הכי גדולים בתורה, ובסוף הם  -ניצלו מחטאות נעורים 
י. צריך לדעת שמצד הרצון ההשתדלות והתפילה שלנו זה “ העבירו את התורה לעמ 

תמיד להיות סור מרע ועשה טוב, בוודאי שאנחנו לא רוצים להיות בחלק הרע, אבל 
כשאדם רואה שעובר עליו ניסיונות וקשיים שלא יפול בדעתו מזה, כי זה דרך בריאת 

ה ברא את העולם, לכן רבינו גילה לנו: תדע לך ככה האדם בדורות “העולם וככה הקב
ר של “ י ובעשר הוא אדמו “ בשמונה בבוקר הוא רשב  -האלה, פעם מלאך ופעם גלח 

שלושת אלפים גויים, הוא מחדש להם מוחין בעבירות. צריך לדעת שזה מציאות 

 

יש אנשים מסכנים, בגלל שהם עוברים מלחמות הם 
ר “ בטוחים שהם הולכים לגיהנום, זה תורה של היצה 

שמשכנע את האדם שהולכים לקחת אותו לגיהנום. 
ר “ אתמול ישבתי עם מ ישהו ואמרתי לו: תשמע, היצה 

ה “ ה לא בסדר, היצר צייר לו את הקב “ שכנע אותך שהקב
מקלע ומחכה -כמו איזה מלך קשוח מאוד שעומד עם תת 

שתעשה טעות והוא ישר יורה בך. אמרתי לו: אתה טועה 
ל טועים? הרי אנחנו אומרים כל בוקר בשחרית: “ או שחז 

אבינו אב הרחמן. היצר הרע פיקח וערמומי מאוד, הוא 
אומר לנו דברי תורה אז איך אדם יכול לדעת אם היצר הרע 
אומר לו עכשיו תורה או שזה מהצד של הקדושה? 

ל “ שמעתי לפני שנים מהבן של הרב בנימין זאב חשין זצ 
שאמר בשם אביו: אם אתה עכשיו קיבלת איזה תורה, 
הבנה, השגה או רוח הקודש ובסופו של דבר נכנסת 
 לעצבות ולדיכאון, תדע לך שקיבלת תורה מהסטרא אחרא

אם אתה בעצבות ויש לך חלישות הדעת ונחלשת בעבודת 
נתן ‘  ר   -השם, תדע לך שקיבלת תורה מהסטרא אחרא  

אומר שצריך יראת שמיים אבל יראת השם לחיים ולא 
למוות. אחרי שאדם מקבל יראה אמתית הוא לא רוצה 

לישון בלילה, הוא רוצה לרוץ לשדה ולדבר ולצעוק להשם כל הלילה: תקרב אותי 
 זה נקרא יראת השם אמתית שבא מצד הקדושה.. -אלייך ותעזור לי לחזור בתשובה 

אם זה לא יראה אמתית אדם רוצה להכנס למיטה, לכסות את הראש בשמיכה ולקום 
זה   -עוד איזה שלושה חודשים לפחות, להתאושש רק מהדיכאון שעובר עליו  

הנקודה הראשונה שאדם שקודם כל השני למלכות היה מבקשה זמן רב מאוד והוא 
היה הולך אנה ואנה, פעם לצד הזה ופעם לצד הזה, גם זה חלק מהדרך, זה לא 
שאנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את הטוב אבל קורה שעובר על האדם אז שלא 
יפול בדעתו, שידע שזה חלק מהדבר. הסיפור הזה הוא סיפור של כל יהודי ואם זה 
סיפור של כל יהודי אז אנחנו ברוך השם רוצים למצוא את הבת מלך אבל עדיין לא 
מצאנו את הבת מלך, עדיין הסיפור שלנו לא נגמר אז למה רבינו כותב בלשון הזו: 

והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה )עתה מספר איך ’ 
יש פה נקודה שרבינו אומר לנו: השני למלכות הולך לחפש את ‘. בקשה עד שמצאה(

הבת מלכה, עכשיו תדע לך שהוא מצא אותה, בעצם הסיפור הוא גמור,  

 

לכאורה יש פה קושייה: אם הסיפור הזה מרמז על כל אחד מאתנו אז עדיין לא מצאנו 
את הבת מלך לכן אנחנו עדיין בתוך המהלכים של הסיפור אז מדוע רבינו אמר את זה 
בלשון כזו שהסיפור כבר היה? בכל דבר של רבינו יש רמז מאוד עמוק, נתבונן מי זה 
השני למלכות, קודם אמרנו שהשני למכלות זה כל אחד מאתנו וזה פירוש אחד נכון, 

למעשה זה   -שראל  ‘ שמות י ‘ ורש נ ‘ תיבות: ש -אבל יש עוד פירוש: שני זה ראשי 
מדבר על הצדיקים הגדולים, זה מתחיל מהאבות הקדושים, משה רבינו אהרון וכן 

ט ורבינו, זה מדבר על כל הצדיקים שעסקו בעניין של חיפוש הבת “הלאה עד הבעש
י כבר מצאתי, כל האבידות “ מלך. רבינו אומר לנו כך: את הבת מלך שלי ושל כל עמ 

נמצאות אצל הצדיק, אני באמת סיימתי את הסיפור. הצדיק באמת כבר סיים את 
הסיפור מאבדת בת מלך כי הוא כבר מצא אותה, הוא מצא את הבת מלך הכללית 
 ועכשיו כל אחד מאתנו הולך לחפש את הבת מלך הפרטית שלו, אם כך למה 
 לנו לדעת את זה שהצדיק מצא את הבת מלך הכללית וגם מה המשמעות של הדבר?

 

נתן נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה: הצדיק ‘  אומר ר 
שמצא את הבת מלך הכללית שזה כולל את כל הבחינות 
הפרטיות, משמעות ועומק הדבר זה שהצדיק יודע את כל 
הנשמות ואת כל הדרכים שלהם והוא יודע את כל 

קארט -התיקונים שלהם בסיפורי מעשיות זה נקרא לאנד 
)מפת העולם(, זה מפה עם כל הדרכים מהארץ לשמיים, 
יודע את כל הנשמות, את כל הדרכים ואת   הצדיק 
ר  מ ו א  ? א נ י מ א  ק פ נ י  א מ ל  , ו נ ל ש ם  י ל ו ג ל ג ה ל   כ

נתן שהחשיבות של הדבר לדעת את הנקודה הזאת זה ‘ ר 
 י שאנחנו באים ומתקרבים אל הצדיק, הוא יעזור “ שע 

 לנו לגלות את הדרך הפרטית שלנו והוא יוליך אותנו בדרך. 

י אמר: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, “ רשב 
אבל הוא לא פטר את העולם מן הדין אז למה אנחנו 

ה רוצה את “ נתן שהקב ‘  צריכים לדעת את זה? אומר ר 
האיתערותא דלתתא של כל נשמה יהודית עד ביאת 

י היה פוטר את העולם מן הדין אז “משיח צדקנו, אם רשב
ה רוצה “ לא היה לנו את העבודה הזאת, לכן מכיוון שהקב 

שנעבוד בעולם הזה, לכן הצדיק לא פוטר את העולם מן 
נתן: אבל אם אנחנו מגיעים לצדיק שיכול ‘  הדין. אומר ר 

פטור את העולם מן הדין ואנחנו מתעוררים בתשובה על 
הציון שלו, אומרים תיקון הכללי, נותנים פרוטה לצדקה 
ואומרים ווידוי, אז הצדיק אותנו כן יכול לפטור מן הדין, כי מה היה חסר בעולם 
 בשביל שהוא יפטור את העולם מן הדין? איתערותא דלתתא, לכן ברגע שאדם 
 בא ותעורר בתשובה בציון של הצדיק, הצדיק עוזר לנו ופוטר אותו מן הדין, 
 הכוונה שהוא מתחיל להוליך את האדם בדרך הפרטית והמיוחדת לתיקון הפרטי שלו

אנחנו הנשמות הכי קשות מיום בריאת העולם אז רבינו גילה לנו את הנקודה הזאת 
שהוא בעצם כבר מצא את הבת מלך הפרטית של כל אחד מאתנו, אנחנו צריכים 
לבוא לרבינו ולבקש: תגלה לי את הבת מלך הפרטית. כשאדם בא ומבקש את 
האבידה שלו אז מי שמצא את האבידה צריך לדרוש סימנים, רבינו שואל את האדם 

נתן מסביר את עומק הדבר: סימנים זה האם ‘ ר -סימנים לדעת אם זה הבת מלך שלו 
אתה באמת רוצה למצוא את הבת מלך או לא? יש נקודה שנקראת למצוא באמת 
את הבת מלך האבודה. לפעמים אדם מתקרב לצדיק ועדיין יש לו פניות, לפעמים זה 
משתלם מבחינה כספית, לפעמים זה מתוך כבוד, לפעמים זה בשביל להבריח 

הצדיק בודק את האדם האם באת באמת בשביל הנקודה הפנימית   -סיגריות  
 והפרטית של הבת מלך? רבינו דורש מאתנו סימנים, אז איך דורשים מאתנו סימנים?

 

י אמר: אני לפטור “רשב

את כל העולם כולו מן 

הדין, אבל הוא לא פטר 

את העולם מן הדין אז 

למה אנחנו צריכים 

ה “לדעת את זה? הקב

רוצה את האיתערותא 

דלתתא של כל נשמה 

יהודית עד ביאת משיח 

ה רוצה “צדקנו.. הקב

 שנעבוד בעולם הזה, 

לכן הצדיק לא פוטר 

 את העולם מן הדין. 



: 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, 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, 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.‘ 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

 

 

 

ה והן הצדיק מביאים את האדם להסתרת פנים, “ נתן דבר נפלא: הן הקב ‘  אומר ר 
כביכול אומרים לאדם: בסדר, היית אצל אצדיק, התקרבת אל הצדיק וקיבלת אורות, 

חודשיים פתאום הכל מצטמצם ואדם נופל לחושך גמור, הוא -יפה, אחרי חודש 
רוצה להתחזק, הוא בא ללמוד והדלת סגורה, מעניין הבית מדרש סגור. איך שהוא 
בא להכנס לבית מדרש הוא סגור, הוא מחכה בחוץ והוא רואה שמישהו בא ונכנס 
לשם בלי שום בעיות, הוא שוב בא להכנס והוא לא מצליח, מניעות. פתאום יש 
לאדם בלבולים ומניעות, בסדר הוא נכנס, הוא רוצה ללמוד והכל סגור, פתאום הוא 

מפילים את האדם להסתרה ולחושך וצריך לדעת שזה   -לא יודע לצרף אלף לבית  
הזמן שהצדיק בודק את הסימנים, מה הכוונה? אם אדם בא בנקודת אמת אז כל 

 ה..“ההסתרות לא ירחיקו אותו, כמה שיהיה הסתרות תמיד הוא יחזור ויתקרב להקב

אם אדם בא בשביל פניות אז ברגע שיש הסתרת פנים הוא מיד אומר: אם כך, שלום 
זה הבדיקה של הסימנים   -עליכם, להתראות, אני אפגוש אתכם אולי בגלגול הבא  

שהצדיק בודק אותנו אם אדם לא מתייאש ולא מרפה גם כשהוא עובר מה שהוא 
כל מי שזוכה להתקרב למנהיג ’ חלק שני רבינו אומר בלשון הזו:  ‘  עובר. בתורה ח 

מה רבינו ‘  האמתי על ידי התקרבותו אליו נתתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה 
ח חלק שני, הסימן שלה זה “ התכוון כשהוא אמר מדמה? יש תורה נוספת, תורה מ 

ח חלק “ מי שרוצה להתרפא לפי הדרך של רבינו חייב להתרפא לפי תורה מ ‘,  2מוח ’ 
שמראין לו התרחקות.   -כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך  ’ שני של רבינו:  

ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל לכנס לעבודת השם, 
שימו לב יש פה מילה אחת שצריך   -‘ ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כלו התקרבות

 וזה סוד המדמה. סוד המדמה שרבינו בא לברר בעולם ‘  ונדמה ’ לשים לב אליה  
 זה ונדמה לו שמרחיקין אותו. סוגרים לך את השערים? לא מרחיקים אותך, 

..ואז בא היצר הרע וזה עם הדמיונות שלו ואומר: תשמע, מרחיקים אותך, לא רוצים 
אותך. רבינו אומר שצריך לחפש צדיק כזה שיכול לברר לך את המדמה הזה שבכלל 

ה לא מרחיק אף יהודי, אין כזה דבר. אפילו אם יהודי מתנהג לא בסדר  “אף פעם הקב
ה אף פעם לא מרחיק. רבינו ממשיך את הסיפור “ כן לא מרחיקים אותו, הקב -גם 

והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן ’ואומר: 
רב מאד. והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו: באשר 

פה רבינו ‘  שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למצאה, אלך בשביל הזה.. 
רומז לנו על נקודה מאוד עמוקה וזה שלב מאוד חשוב למצוא את השביל אחד מן 

תפילות   3יש בחינה של כלליות, לכולנו יש את אותם מצוות, כולנו מתפללים   -הצד 
ביום ואנחנו מניחים את אותם תפילין, זה הבחינה המשותפת לכל נשמות ישראל 
 אבל עם כל זה צריך לדעת שלכל נשמה יהודית יש את השביל הפרטי והמיוחד שלה

 בהתחלה אדם לא יכול לדעת מה השביל שלו, תמיד מתחילים לעבוד את 
ה בכלליות, עם הזמן אחרי שאדם הולך אחרי זמן במדבריות, בשדות וביערים, “הקב
 לאט אדם מתחיל למצוא את השביל האחד מן הצד, לכן אנחנו נראה -לאט 

 שכשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, ככה לכל אחד יש את הדרך 
הפרטית והמיוחדת שלו ולא דומה זה לזה, לכן גם כשמחזקים מישהו צריך לדעת 
לחזק עד גבול. לחזק את השני זה דבר גדול מאוד אבל יש בחינה שלכל אחד יש את 

נתן בליקוטי ‘  איך זוכים להשיג את זה? אומר ר   -השביל הפרטי והמיוחד שלו  
מאוד רוצה להסתיר את הדרך הפרטית של האדם מכיוון -ר מאוד “ הלכות שהיצה 

 שהתיקון של האדם תלוי במציאת השביל מן הצד שזה הנקודה הפרטית של 
 ר עושה בזה בלבול מאוד גדול, אחד הבלבולים זה שהוא “ כל אחד, לכן היצה 

 כנסת או בכולל יש ערכים מסוימים, אז -עושה שאצל האדם בשכונה, בבית 
ההוא רוצה להדבק ולהיות כמו כולם, אם זה דברים חיוביים אז יש בזה נקודה טובה 

 

הצדיק מאוד עוזר לאדם למצוא את הנקודה הפרטית והמיוחדת שלו. הרבה פעמים 
יש דברים שאנחנו לא מצליחים לעשות ויש לנו תסכולים מזה ואנחנו לא יודעים 
שזה שאנחנו לא מצליחים זה לא בגלל שאנחנו לא מוכשרים, פשוט זה לא התיקון 
שלנו. ברגע שזה לא התיקון שלך אז לא יהיה לך סיוע משמיים בדבר הזה וזה 
בעצמו סיעתא דשמייא שאין שמה סיעתא דשמייא כי זה לא הדבר שאתה צריך 
לעסוק בו. ברגע שאדם זוכה להתקרב לצדיק הוא עוזר לנו לברר את השביל אחד מן 
הצד כי בדורות שלנו מרוב הבלבולי דעת שאנחנו נמצאים, בלי עזרה של הצדיק לא 

י “ היינו יכולים למצוא ת השביל אחד מן הצד לכן משמיים עוזרים לנו משמיים ע 
י כותב שברגע שאדם “ שהנשמה של הצדיק מאירה בנו ומוליכה אותנו. רבינו האר 

עבר עבירה הוא לא יכול לחזור בתשובה והוא מסביר את זה: לפני שהוא עבר 
 עבירות היה לו יצר הרע יותר חזק ממנו שהוא הפיל אותו לעבירות, אחרי שהוא 

 ר התעצם בו פי כמה וכמה לכן הוא לא יכול לחזור בתשובה“כבר עבר עבירות היצה

י: אז מה התקנה של האדם? אדם לא יכול לחזור “ שואל רבינו האר 
בתשובה, אדם יכול לרצות לחזור בתשובה. ברגע שאדם רוצה לחזור 

י שיש כמה דרכים “ בתשובה משמיים מסייעים לו. אומר רבינו האר 
 -2שולחים לו מלאכים שנותנים לו כוח נפשי ורוחני.    -8של סיוע:  

מאירים את הנשמה של האדם והיא נותנת לו כוח להתעורר ולחזור 
או ששולחים לו נשמה של צדיק שתאיר בו ותתעבר בו   -3בתשובה.  

י הקדוש: וכבר “ והיא תסייע לו לחזור בתשובה. ואומר רבינו האר 
 ידעת שיותר גדול מהכל, יותר ממלאכים ויותר מהנשמה שלו, זה

 ו.נשמת הצדיק שיכול לעזור לאדם לחזור בתשובה ולהגיע לתיקון של

 


