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‘ בעזרת השם נמשיך לעסוק בסיפור מעשה מאבדת בת מלך מסיפורי מעשיות של ר 
נזכיר בקצרה מה מרמזת הבת מלך האבודה, כשאנחנו נמצאים   -נחמן מברסלב  

בעולם הזה משהו חסר לנו, החיסרון זה למעשה משהו שנובע מלפני שבאנו לעולם. 
לפני שבאנו לעולם לכל נשמה יהודית היה את הטוב השלם, הכוונה לחום לאהבה 

ה ואין דבר יותר טוב מזה בכל הבריאה, ויש בדבר “ ולחיבור המושלם ביותר עם הקב 
הזה הרבה דברים מאוד עמוקים אבל בכלליות היינו בטוב מושלם ושלם ואיבדנו את 

ה עשה את זה “ הטוב השלם הזה ובאנו לעולם כדי לחפש את הטוב השלם הזה, הקב 

 

פה אנחנו בעצם מבררים ומתמודדים בין הפיתוי של היצר  
הרע לבין החיפוש איך אנחנו חוזרים למצב שהיינו לפני 
שבאנו לעולם. הבת מלך האבודה זה למעשה האבידה של 
האושר, השמחה, האהבה והחיבור השלם שיש לנו עם 

את זה איבדנו ובאנו לעולם הזה לחפש את   -ה  “ הקב 
זה נקרא   -ה  “ הדרכים איך חוזרים ומתחברים עם הקב 

בכלליות הבת מלך האבודה. רבינו מספר מה למעשה עובר 
על כלל ישראל ומה עובר על כל אחד באופן פרטי, מה צריך 
לעבור, איזה שלבים, איזה תיקונים ואיך אנחנו זוכים 
להתחבר עם הבת מלך האבודה. צריך לדעת כלל מאוד גדול, 

ה רצה שנאבד “אנחנו לא אשמים בזה שאיבדנו את זה, הקב
את זה כי זה בעצם הדרך של העבודה שלנו פה בעולם הזה. 
התחלנו לראות בסיפור שלוקח הרבה מאוד זמן עד 
שמוצאים את זה, אז קודם כל צריך לדעת שאם אדם רואה 
שעובר ימים ושנים עד שהוא מוצא את החיבור ואת 
השלמות אז צריך לדעת שככה זה הדרך, נהפוך הוא, אם 
נדמה לאדם שהוא מצא דרך קצרה אז צריך לדעת שיש פה 
איזה טעות כי אין דרך קצרה, אין קיצורי דרך וזה הדבר 
הראשון שרבינו מלמד אותנו בסיפור הזה, לאחר מכן ראינו 

 עוד נקודה, הפעם הראשונה שהשני למלכות פוגש את הבת מלך זה היה בארמון 
 של הלא טוב. השני למלכות, שזה אנחנו, לא ידע שהוא נמצא בארמון של הלא טוב..

 

השני למלכות פוגש את הבת מלך בארמון של הלא טוב והיא מגלה לו שזה הארמון 
של הלא טוב ולשם המלך גזר עליה שהיא תלך. הזכרנו שיש כאן נקודה מאוד 
עמוקה, שבאמת במהלך של כל אדם הוא חייב לעבור איזה פגישה עם הלא טוב וזה 

ר וזה פיתויים ותענוגים “ בעצם המציאות של העולם הזה, זה חוויות של היצה 
ר מפתה אותנו ומציע לנו ולא בדרך של בחירה, לא בגלל שאנחנו בוחרים “ שהיצה 

 ללכת במקומות האלה אלא משמיים מובילים את האדם שהוא ילך במקומות האלה.

התיקון של הארמון של הלא טוב זה להגיע למקום בלי דעת בלי ידיעה, בדור שלנו 
ה לקח כמעט לכל הדור, חוץ מכמה צדיקים, את “קל לנו לראות איך זה מתקיים, הקב

הדעת ועכשיו הם מחפשים את עצמם בכל מיני מקומות שנקראים הארמון של הלא 
טוב, אחד מאמין שהוא ימצא את זה באיזה מסיבה בהודו, אחד נוסע לנפאל, אחד 

לכל אחד יש איזה מעבר ואיזה   -ב כדי להרוויח כסף  “ נוסע לארגנטינה ואחד לארה 
מסלול פרטי שלו, ובאמת רבינו מגלה לנו את זה בכמה מקומות שהכרח המציאות 
 שאדם יעבור את זה מהגדול ביותר ועד לקטן ביותר. כל אחד מאתנו צריך 
 לדעת שאנחנו מצד הבחירה וההשתדלות לא רוצים 
 להיות במקומות האלה כי זה לא המקום של האדם היהודי..

 

המקום של האדם היהודי זה הארמון של המלך אבל מה 
שעובר או מה שעבר, שאדם ידע שאדרבה ברגע שהוא 

הכל היה -ה, בוודאי שהכל “ מתעורר בתשובה וחוזר להקב 
לטובה וזה היה חלק מהדרך שהוא היה צריך לעבור. השני 
למלכות פוגש את הבת מלך בארמון של הלא טוב ואז הוא 
בעצם מתחיל את כל מהלך התיקון שלו כי הפגישה עם בת 

ה. “ המלך האבודה זה פגישה עם האהבה שיש לנו עם הקב 
הבת מלך אומרת שהוא צריך למצוא מקום, לשבת שם 
שנה שלימה ובמשך השנה העבודה העיקרית שלך זה 
להתגעגע ולצפות להוציא אותי מפה. בפעם הראשונה היא 
אמרה לו שביום האחרון הוא לא יאכל שום דבר ולא ישתה, 
הוא לא הצליח, הוא אכל ונרדם ונפל לשינה של כמה שנים, 
כשהוא התעורר היא חזרה ואמרה לו: אם היית זוכה 
להתענות ולא לישון אז היית מוציא אותי אבל מכיוון שזה 
קשה, עכשיו אני אתן לך משימה יותר קלה, אתה יכול 
 לאכול ולשתות גם ביום האחרון של השנה רק תראה 
לא לישון, אבל כדי שלא תבוא לשינה אל תשתה יין. עברה 
עוד שנה ופתאום הוא ראה מעיין והוא אמר למשרת: ראית 
 איזה מעיין מוזר? במקום שיהיה בו מים יש בו יין, הוא מיד שותה מהיין ונופל לשינה

עכשיו זה שינה של עד שבעים שנה ואין שום דבר בעולם שיכול לעורר אותו, עוברים 
שם חילות וכרכרות והוא לא מתעורר עד שבאה הבת מלך בעצמה. היא עברה שם 

כמה וכמה ’ וראתה אותו ישן ואז היא מנסה להעיר אותו והיא מתחילה לקבול עליו:  
יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל 

מאוד ואז היא כתבה -היא בכתה מאוד ‘,  אותו היום שהיה יכול להוציאני ואבדו 
בדמעות על המטפחת שלה, היא השאירה את המטפחת והלכה. אחרי שהיא הלכה 

 

..אם אדם רואה שעובר 

ימים ושנים עד שהוא 

מוצא את החיבור ואת 

השלמות אז צריך 

לדעת שככה זה הדרך, 

נהפוך הוא, אם נדמה 

לאדם שהוא מצא דרך 

קצרה אז צריך לדעת 

שיש פה איזה טעות כי 

אין דרך קצרה, אין 

קיצורי דרך וזה הדבר 

הראשון שרבינו מלמד 

 אותנו בסיפור הזה..

 רבינו תם צאת השבת הדלקת נרות 
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מדוע דווקא עכשיו השני למלכות מתעורר מהשינה? בשבוע שעבר הזכרנו 
שהמטפחת בעצמה מעוררת אותו מהשינה ואז המשרת מספר לו כל מה שהיה והוא 
מראה לו את המטפחת. הוא לוקח את המטפחת והוא מרים אותה כנגד השמש 
וקורא מה שכתוב שם כל צעקתה וקובלתה )תלונתה( של הבת מלך כשהיא היתה 
אצלו והיא כתבה לו שעכשיו היא לא נמצאת בארמון של הלא טוב אלא עכשיו היא 
נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות ושם תחפש אותי. רבינו בדרכו הקדושה גנז 
בעניין הזה כמעט את כל סודות הבריאה, בחוכמה עצומה ונוראה רבינו מרמז פה על 

 דבר ראשון הבת מלך אומרת לשני למלכות   -מאוד עמוקים  -עניינים מאוד 
 את היסוד הגדול ביותר איך להוציא אותה וזה צריך להיות מתחילה ועד הסוף: 

 זה הרצונות והכיסופים. צריך לדעת   -תהיה מתגעגע ומצפה להוציא אותי  
תפילות, להניח תפילין,   3י שאנחנו באמת מחוייבים בהרבה דברים, להתפלל  “שאעפ

 לשמור שבת וכן הלאה, יש הרבה מצוות והרבה תורה שאנחנו צריכים ללמוד אבל 
 עם כל זה היסוד של כל היסודות, של כל התורה וכל התיקונים עומדים על זה, 
 שאדם ידע ויזכור נקודה מאוד יסודית שבעצם כל הבניין עומד עליה: לעולם 

גם אם חלילה האדם עובר מה שעובר ונכשל ונופל, עם כל 
זה לא להתבלבל בדעת לעולם, הטוב האמיתי והיחידי 

ה, אין טוב אחר. גם “ בשבילנו זה אך ורק להיות עם הקב 
ר מפתה עכשיו את האדם ואומר לו: תשמע, יש “אם היצה

עכשיו קונדיטוריה ששם יש עוגת קצפת שמבריאת 
העולם לא היתה כזאת עוגת קצפת ומי שטעם עליה מעיד 
על זה, עם כל זה אדם צריך לדעת לא להתבלבל, אפילו אם 
זה עכשיו מושך אותך ומבלבל אותך צריך לדעת שיש לך 

ר שמושך אותך אבל בדעת תמיד לזכור שזה לא “ יצה 
הטוב האמיתי וזה היסוד שצריך ללכת איתו תמיד: לא 
לשכוח לעולם שהטוב האמיתי והיחידי שיש לאדם היהודי 

ה, אין טוב אחר, יש “ זה אך ורק בקרבה ובקשר עם הקב 
 פיתויים בדרך שמראים לנו כאילו יש טוב אחר אבל 
 באמת זה הכל סוכריות של רעל שמצופות במילימטר דבש

 

הבת מלך אומרת לאדם היהודי: תהיה מצפה ומתגעגע, 
 לעולם אל תוותר לעולם על הנקודה שהיא לזכות לגלות 

 ה, כי לשם כך “ את האהבה ואת החיבור שלו עם הקב 
ר מפתה, מטעה ומבלבל ויש לו כוח, “ באנו לעולם. היצה 

-הוא מראה לנו סרטים, עולמות וחוויות אבל עם כל זה אנחנו צריכים לדעת שבאמת 
זה היסוד הראשון שלמעשה  -ה “באמת הטוב האמיתי והיחידי זה רק להיות עם הקב

 כמעט כל הבניין של הקדושה עומד על הדבר הזה כי הוא יכול לבלבל אותנו בדרך 
 ויש לו רשות אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שגם אם בלבלת אותי והטעת אותי 

ר   . שקרן ת ‘  אבל אתה   נתן כותב בליקוטי הלכות שאם אדם לא ישכח א
 ר:“בחינות ביצה 2היסוד הזה, בוודאי הוא יזכה לכל התיקונים שלו, אם נתבונן יש פה 

 

זה המוחין של הפיתוי. יש את הפיתוי אבל המוחין של הפיתוי  -2זה עצם הפיתוי.  -1
ר בא אומר לנו: הטוב האמיתי והנצחי זה אצלי. אנחנו צריכים להגיד לו: “זה שהיצה

י שהתבלבלתי ממך כמה פעמים, אבל זה שאתה טוען שהטוב “ אתה שקרן, אעפ 
זה חייב להיות מאוד ברור בדעת   -האמיתי הנצחי נמצא אצלך אתה שקרן גמור   

שלנו. זה היסוד הראשון שהבת מלך אומרת לו, לאחר מכן אנחנו רואים שהשני 
למלכות נכשל פעמיים, בפעם הראשונה הוא ישן כמה שנים, הוא התעורר וחזר אל 
בת המלך שאמרה לו: בשביל יום אחד הפסדת, אז תעשה את זה שוב ואני אקל 

שימו לב, לשני למלכות יש   -הבת מלך מעוררת את השני למלכות בסוד המטפחת  
כישלונות, יש כישלון אחד שהוא נפל לשינה של כמה שנים ויש   2פה למעשה  

א רבינו מסביר מה “ן בתורה ס“בליקוטי מוהר -שנה  07כישלון שהוא נפל לשינה של 
זה השינה הזאת של כמה שנים ושל שבעים שנה, רבינו מסביר שיש שבעים פנים 

ה משפיע לנו ואנחנו צריכים “לתורה, בכלליות זה דרכים וצינורות של השפעה שהקב
לדוגמא: אדם לומד חומש, משנה, גמרא,   -י הבחינות האלה  “ להתחבר איתו ע 

ה למעשה “ הלימוד זה צינור שהקב   -ן והוא מרגיש אור מהלימוד  “ ליקוטי מוהר 
מסייע לנו להתחבר איתו פה בעולם הזה, לפעמים זה דרך אחרת, לפעמים אדם נותן 

ה, לפעמים זה “ י זה הוא זוכה להתחבר עם הקב “ צדקה או עושה מצוות חסד וע 
 אנחנו רואים שלמעשה   -ההתקשרות עם הצדיק ולפעמים זה התבודדות  

הה וזה נקרא שבעים פנים לתור“בעולם שלנו יש הרבה דרכים של התחברות עם הקב

חברים יושבים ועושים שיחת חברים בניהם ומתחזקים  2 -לפעמים זה שיחת חברים 
ה. אדם “ אחד מהשני, זה עוד דרך שאדם מתחבר עם הקב 

קם חצות, הולך לכותל, הולך לשמעון הצדיק והולך לשדה, 
פנים לתורה,   07כל הדברים האלה כלולים במושג שנקרא  

ה, אם “ שאדם זוכה מתוך העצות האלה להתחבר עם הקב 
אנחנו נשים לב, כשאדם באמת רוצה להתקרב לאמת 
ולדרך התיקון שלו, אנחנו תמיד מחפשים בעצם איזה 

ה וזה עיקר “ שביל וצינור שנוכל דרכו להתחבר להקב 
ת  , לראו ן וההשתדלות שלנו פה בעולם הזה  הרצו
 איך אנחנו זוכים להתחבר כי אנחנו מפחדים מההתנתקות.

רבינו מרמז פה   -רבינו אומר שיש נפילה של כמה שנים  
לדוגמא:   -שיש מצבים שלאדם היהודי יש ירידה רוחנית  

עד   9אדם עובד אחרי הצהריים ובבוקר יש לו סדר משעה  
שעות גמרא בעיון ועוד חצי שעה   3, יש לו חברותא  1

בוודאי שזה נותן לו חיות גדולה   -הלכות ואז ספרי רבינו  
מאוד, זה מחבר אותו ומאיר בתוך הנשמה שלו, אבל יש 
זמנים שפתאום אדם בא ללמוד ופתאום יורד מסך, הוא 

‘, בית -אלף ’ פותח את הספר והוא מגלה שהוא שכח את ה 
לפעמים יש כזה מצב שיורד מסך על האדם והוא לא 
מצליח ללמוד, הוא לא מבין כלום, אתמול הוא היה הגאון 
הכי גדול בישיבה, בכולל ובשכונה, הוא יכל להבין כל 

ה, זה נקרא שהוא נפל “ זה שאדם מאבד איזה בחינה רוחנית שהוא קשור עם הקב 
מחלק מהפנים של התורה, אבל עדיין הוא יודע שיש את השם בעולם, יכול להיות 

יוסף, אולי -שהיום לא יכול ללמוד גמרא בעיון אז הוא לומד משנה ברורה או ילקוט 
גם את זה הוא לא יכול אז הוא יקרא תהלים או סיפורי צדיקים, אולי גם את זה הוא 
לא יכול אז שיחת חברים, הוא עדיין מחובר, עדיין יש לו שבילים שהוא מחובר עם 
הקדושה וזה מדרגה אחת של ירידה. אדם בתוך הירידה הזאת צריך לחפש איך אני 

ה מהמקום שבו אני נמצא, זה נקרא השינה של הכמה שנים “זוכה להתחבר עם הקב
כ הוא נפל לשינה של שבעים שנה “וזה השינה הראשונה של השני למלכות, אבל אח

א מסביר רבינו מה זה השינה של השבעים שנה: יש מצב שנקרא שאדם “בתורה ס  -
הסתרה שבתוך ’ נפל מכל השבעים פנים של התורה ובמקום אחר רבינו קורא לזה  

 שנה שזה ליפול מכל השבעים פנים של   07מה ההבדל בין שנה של    -‘  הסתרה 
 התורה לבין ליפול מארבעים או חמישים פנים של התורה? אומר רבינו שההבדל 

מצבים לגמרי אחרים, כשאדם נופל מכל השבעים פנים של   2הוא הבדל תהומי, זה  
 לזה הוא נפל.. -התורה פירוש הדבר שהוא כבר לא יודע בכלל שיש את השם בעולם 

 
 



 

כשאדם נופל מכל השבעים פנים של התורה הוא נפל למקום כזה שעכשיו כל בריאת 
ה, כל אחד מוצא לו עניין אחר, שמעתי “העולם זה עניין אחר לגמרי, זה כבר לא הקב

כדורגל, יש אנשים שמאמינים שאם הקבוצה שלהם תנצח זה -שיש עכשיו משחקי
ממש תכלית בריאת העולם. סיפר לי איזה מישהו שבא מארגנטינה שהשבוע 

אבל לאומי. אנשים סיפרו לי שזה ממש עשה -ארגנטינה הפסידה אז היה להם יום 
אנחנו צריכים ללמוד מזה   -אבל לאומי, אולי אפילו יקבעו יום תענית לדורות  -יום 

ה חייב “ את הנקודה הפנימית של הדבר, אדרבה לראות איך אדם שעוזב את הקב 
להתחבר עם איזה צינור שפע וזה הופך להיות עבודה זרה, זה ממש הופך להיות 

ה, מבין ורואה את זה שאין “ אדם שיש לו איזה סוג של חיבור של הקב  -החיים שלו 
והוא ‘  לך שטות יותר גדולה מזה, איזה שוטה זה שאתה חושב שאחד שסיים כיתה ח 

 יודע לבעוט טוב בכדור אז הוא הופך להיות אליל, יש שטות יותר גדולה מהדבר הזה?

 

בסדר, הוא יודע לבעוט טוב בכדור, אבל מה אתה עושה ממנו אליל? או אחד שיש לו 
ושב אז עושים ממנו איל-כמה מיליונים של דולרים בעובר

 -הון, זה מלשון אלילים  -הון, לא סתם קוראים להם אילי-
רבינו אומר שהשני למלכות נפל מכל השבעים פנים של 
התורה, צריך לדעת שאדם תמיד מחובר עם אמונה ועם 
מלכות, ככה נבראנו. מציאות האדם בעולם הזה שתמיד 
הוא חסר ותמיד הוא יחפש איך למלא את החיסרון הזה. 
ברגע שהוא ימצא איזה צינור שימלא לו את החיסרון הזה 
הוא מיד מתבטל אל הצינור הזה, אם זה עכשיו אחד 

זמר, -שלקח גיטרה והוא יודע לנגן הוא הופך להיות אלילי 
 לא סתם קוראים לזה אלילים, באמת יש בזה איזה 
יסוד של עבודה זרה, בעומק הדבר זה נובע מהמקום הזה 
 שאדם חייב חיות, אושר ומשהו שימלא אותו בעולם 
 הזה. כמובן שהעבודה האמתית זה לדעת שאין עוד מלבדו

 

ה מחייה אותנו אבל צריך לדעת “ באמת לאמיתה רק הקב 
שיש אצל היצר הרע כזה שקר שהוא יבוא ויטען: אני יכול 
לתת לך חיות. אדם שיש לו טיפה אמונה ויישוב הדעת 
רואה שאין לך שטות יותר גדולה מזו, אבל צריך לדעת 
שברגע שאדם מתנתק מהאמונה, מהתורה ומהצדיקים 
הוא מיד נופל למקום הזה ובאמת זה הדבר הכי מטופש 
בעולם כשיש קצת יישוב הדעת, אבל שאין קצת יישוב 
הדעת אז יש תורה שלימה בזה. שימו לב מה היה בפרשת 

לינו פה הלילה והשבתי אתכם ’ השבוע עם בלעם, מה הוא אומר לשליחים של בלק?  
 לא אוכל לעבר את פי השם ’ בבוקר הוא אומר להם  ‘,  דבר כאשר ידבר השם אלי 

 ה“הלוואי שאנחנו נוכל לדבר ככה, שיא הביטול להקב ‘, לקי לעשות קטנה או גדולה -א 

 

ה אבל שימו לב איזה קלקול יש לו באמונה הזאת. “לכאורה לבלעם יש אמונה להקב
 ה אומר לו אם אתה רוצה תלך איתם. בלק אומר לבלעם: אתה תקבל “ בסוף הקב 

ה אמר לך לא ללכת ואתה בכל “ י, הקב “ כסף וכבוד רק בגלל שאתה תקלל את עמ 
להטעותו בא, אמר: פעמים שאין בכל גלוי לפניו, אין ’י כותב: “רש -זאת הולך איתם 

אני אעבוד עליו, אני   -‘  דעתו שוה עליו, אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין 
אחכה לרגע שהוא לא ישים לב ואני אקלל אותם, את הכבוד ואת הכסף של העולם 
הזה אני אקבל בסופו של דבר. שימו לב, אדם עם טיפה אמונה וטיפה עם יישוב 

ה “הדעת יגיד: יש לך שוטה יותר גדול מזה?? אתה חושב שאתה יכול לעבוד על הקב
 ה אומר לך: אל תלך “ והוא לא ישים לב? אולי אתה תצליח לשכנע אותו? הקב 

י. בלעם אומר: אני יצליח ואני אעבוד עליו. אם הוא היה “ איתם ואל תקלל את עמ 
 יודע בוודאות שהוא לא יצליח אז למה לו ללכת איתם בכלל? הרי רק ביזיונות תקבל..

צריך לדעת שיש שקר בעולם ולשקר הזה יש כוח גדול מאוד להטעות ולבלבל אותנו. 
ברגע שאדם מתחבר עם התורה ועם האמונה אז בפשטות יגידו לך: אתה מאמין 

זמר? אתה מאמין בתאוות העולם הזה? בפשטות אדם יגיד שהוא לא מאמין  -באלילי
בזה. יפה וזה טוב שאדם יגיד את זה, אבל אם נתבונן עמוק אצלנו בלב נשים לב 
 שאנחנו עדיין לא שלמים עם הדבר הזה. רבינו אומר שאפילו שאדם יודע את 

 שמיים אז הוא רוצה לשמור את העיניים. רבינו אומר שגם אם -כל האמת והוא ירא 
אדם ירא שמיים והוא מוריד את העיניים אבל בדרך הוא גונב מבט, הלוואי שנהיה 
 במדרגה הזאת שעליה רבינו דיבר, רק לגנוב מבטים בדרך, כמה צריך לצעוק להגיד 

כל זה, זה פיתויים של העולם הזה אבל יש מצב שאדם נפל מכל   -למדרגה הזאת  
 םהשבעים פנים של התורה וזה השינה של השבעים שנה ופה כבר האדם לא יודע כלו

 

אצל אדם שנפל מחלק מהפנים של התורה יש מלחמה בין הטוב לבין הרע, אנחנו 
 יודעים שיש תורה, יש צדיקים ויש אמת וצריך להתחבר איתם, היצר הרע חזק 
 אבל נלחמים איתו אבל אומר רבינו שכאשר אדם 
נופל מכל השבעים פנים של התורה אדם כבר לא יודע 
בכלל שיש אמת וזה נקרא הסתרה שבתוך הסתרה. 
הסתרה זה שאדם יודע את האמת אבל הוא בירידה 
וריחוק, נפל עליו איזה מסך, אבל הסתרה שבתוך הסתרה 
אדם בכלל לא יודע שהוא רחוק ואז קבוצת כדורגל הופכת 

 ושב.. -להיות עכשיו תכלית הבריאה או מיליון דולר בעובר

רבינו אומר שהנפילה מכל השבעים פנים של התורה שונה 
במהותה מהירידה הראשונה מכיוון שבירידה הראשונה 
אדם יודע את האמת והוא עדיין מחובר עם האמת רק 
 שעכשיו הוא בהסתרה, יש לו התמודדות וקושי אבל 
הוא מחובר עם האמת, אבל כשאדם נופל מכל השבעים 
פנים של התורה זה כבר מציאות אחרת לגמרי. במעשה 
מבעל תפילה רבינו אומר שהבעל תפילה שזה הצדיק היה 
מדבר עם הכת של תאוות ממון על תפילה וזה היה נראה 
 בעיניהם כשיגעון, הרי כל תכלית הבריאה זה ממון 
ואם תכלית הבריאה זה ממון  אז אנחנו צריכים למלא את 
הזמן ברדיפה אחרי ממון, ואתה בא ואומר לי תעזוב את 
העבודה לשעה ותלך להתבודד? יש שיגעון יותר גדול 

יכול “ מזה? אדם בטעות כ   כ גדולה ששום שכל לא 
 לעורר אותו מהדבר הזה. אין לאדם לא חיבור שכלי 
 ולא חיבור רגשי עם האמונה ועם הקדושה וזה הנפילה מכל השבעים פנים של התורה

מה יכול לעורר את האדם שנפל מכל השבעים פנים של התורה? תאר לך שתבוא 
 לאיזה פרופסור חילוני שהסכים לדבר איתך, ותבוא ותגיד לו: תשמע אדוני, אני 
 רוצה לבוא וללמוד איתך משנה במסכת בבא קמא: שור שנגח את הפרה 

הוא יסתכל עלייך מאיפה   -ונמצא עוברה בצידה, כמה צריך לשלם כמה השור  
נפלת?? אתה צריך פסיכיאטר, זה כל התאוות שיש לך בחיים, שור שנגח את הפרה? 
 אולי מסכת בבא קמא קשה אז נתחיל ממסכת ברכות: מאמתי קורין את 
 שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. הוא יגיד לך: מה זה 
קריאת שמע? מה זה ערבית ומה זה בתרומתן? זה יכול לעזור לי להרוויח כסף או 
כבוד? זה יעזור לי להשיג את התאוות שלי? אדם שנפל מהשבעים פנים של התורה 

 כ גדול מכל איזה פנים של התורה ורבינו אומר שאי אפשר לעורר “ זה ניתוק כ 
את האדם משום צד או פנים של התורה, אז מה התקנה? רבינו אומר דבר מאוד 

תורה ’ מפתיע ולא פשוט: שום דבר תורה שאנחנו מכירים לא יכול לעורר אותו אלא  
 סופי..-זה תורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו, זה יהיה גילוי אין‘, עתיקא סתימאה

 

במעשה מבעל תפילה 

רבינו אומר שהבעל 

 תפילה, שזה הצדיק, 

 היה מדבר עם הכת 

של תאוות ממון על 

תפילה וזה היה נראה 

 בעיניהם כשיגעון, 

 הרי כל תכלית 

 הבריאה זה ממון 

ואם תכלית הבריאה זה 

ממון אז אנחנו צריכים 

למלא את הזמן 

 ברדיפה אחרי ממון..



: 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 
פרידה -ברכה, אהרון בן סעדה, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשירא, שרונה בת שרה, אסתר בת רחל, תמר 

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

-: 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

 

 

שנה, חברה חילונית עשתה סקר ובדקה את מידת הידיעה ביהדות של  33לפני בערך 
תיכון באזור המרכז, ראיתי את הסקר הזה ואני זוכר שאחת השאלות היתה: -תלמידי

ערוך? שימו לב, יותר משישים אחוז מהתלמידים ענו שזה מסעדה -מה זה שולחן 
אביב, זה שם מאוד מתאים. הם לא ידעו מה זה קריאת שמע, זה מה -יוקרתית בתל

שרבינו אומר נפילה מכל השבעים פנים של התורה. רבינו אומר דבר מאוד לא מובן, 
ערוך ומה זה -אתה רוצה לעורר מהשינה הרוחנית אדם שלא יודע מה זה שולחן 

אם קריאת שמע הוא לא יודע איך הוא   -קריאת שמע? תגלה לו תורה של משיח  
‘ יכול להתעורר מתורה של משיח? רבינו אומר שרק ככה אתה יכול לעורר אותו. ר 

נתן שהיה גאון שבגאונים מעיד שהוא לא הבין מילה אחד מהספר הנשרף, רבינו 
נתן לא הבין אז איך נגלה לאדם ‘  אם ר   -הכתיב לו את זה והוא לא הבין מילה אחת  

 ערוך תורה של עתיקא סתימאה? רבינו אומר -ש ושולחן “ שלא יודע מה זה ק 
 ‘סיפורי מעשיות משנים קדמוניות’שזה הכל צריך לבוא בתחפושות ובתלבושות וזה 

 

י, רבינו “ מאוד גדולים שהם בחינת משיח כמו רשב -העבודה של צדיקים מאוד 
ט, הגאון מוילנא ורבינו, הורידו והתחילו לגלות לנו באמת “ל, הבעש“י, הרמח“האר

מאוד גבוהה וזה הל מולבש בתוך סיפורי מעשיות, אומר רבינו שברגע -תורה מאוד
 שסיפורי מעשיות נמצא בעולם זה מתחיל לפעול את הפעולה שלו, זה כבר 
 כוח רוחני שהולך ופועל בעולם. צריך לדעת שלא כל דבר אנחנו מבינים איך

הקודש היה אסור לאף אחד לראות -הוא פועל בעולם. את לוחות הברית ואת ארון 
 אפילו לא ללוויים ולא לנושאי הארון, נשאלת השאלה: אז מה זה מועיל שיש 

אחד אסור להסתכל על זה? אלא עצם העובדה -את הארון והלוחות אם לאף 
 שהלוחות כבר נמצאים בעולם הם כבר פועלים את כל התיקון, הם מאירים 
 את העולם, הסיפורי מעשיות זה מעין הדבר הזה, יש סיפורי מעשיות בעולם וזה 

נתן שככל שאנחנו לומדים את הסיפורי ‘  כבר פועל את הפעול שלו. אומר ר 
מעשיות, זה בעצמו הולך ומעורר תשבוה עצומה בעולם. אנחנו לא מבינים איך זה 
מעורר אותנו, יכול להיות שאם נמצא במקום הכי משוגע בעולם והוא חוזר בתשובה 
שמה, למה? כי יש כבר סיפורי מעשיות בעולם וזה תורה עתיקא סתימאה שירדה 
והתלבשה בתוך לבושים בעולם שלנו, בוודאי שכשאנחנו זוכים ללמוד את הסיפורי 
מעשיות זה הולך ופועל בבחינת הולך ומוסיף, אם נתבונן נראה שלמעשה היום 

י בארץ בפרט זה לא הכלכלה ולא הביטחון, זה “ המהפכה הכי גדולה שיש בעמ 
 י בתשובה..“ה מחזיר את עמ“החזרה בתשובה, אנחנו לא שמים לב אבל בעצם הקב

היום אף אחד לא יכול להסביר איך הוא חזר בתשובה, אם תמצאו אחד שחזר 
בתשובה ויכול להסביר איך הוא חזר בתשובה, הייתי מאוד מעוניין לדבר איתו, אני 
רוצה לפגוש את היהודי שיודע איך הוא חזר בתשובה. אדם בכלל היה בכיוון אחד 

מעלות וככה גם יש דרכים לחזור בתשובה, לכל אחד היה דמיון אחר,  367לגמרי, יש 
בדרך לדמיון הזה פתאום הוא עשה סיבוב וחזר בתשובה, אף אחד בכלל לא יודע 

סמים באירופה, ומשם הוא -איך זה קרה. אחד בכלל היה בדרך לעשות עסקת 
איך זה קרה? זה האור של התורה עתיקא סתימאה   -פתאום חזר ונכנס לישיבה  

שיורדת לעולם במלבושים ותחפושות ומעוררות את כל העולם בתשובה, אנחנו לא 
זה נקודה   -יודעים את זה אבל כל פעם שאנחנו מתחזקים בזה זה מאוד מעורר  

כשאדם נופל מחלק מהפנים של התורה, עדיין יש לו איזה בחינה של כוח וישות, נכון  
שהוא בירידה אבל הוא מתפלל והתפילה נותנת לו כוח, הוא לומד קצת תורה, נותן 

נכון שהוא פחות מחובר ממה שהוא היה לפני חודש   -צדקה או עושה מעשה חסד  
או שבוע אבל עדיין הוא מחובר עם התורה ועם הקדושה. חיבור עם התורה ועם 
הקדושה נותן לאדם כוח, אם נתבונן בעצמנו נראה שיש ימים שהולך לנו, אנחנו 
 זוכים ללמוד ולהתפלל בחיות, שימו לב איך אנחנו מרגישים באותם ימים, 
 אנחנו מרגישים שיש לנו כוח ואנחנו יכולים להתמודד עם כל דבר וכן הלאה, 
זה בחינה שאדם נפל מחלק מהפנים של התורה, יכול להיות שהוא נפל לאיזה 
חלישות הדעת וכן הלאה, אבל עדיין יש לו איזשהו כוח, אבל אדם שנפל מכל 

החוסראונים. המציאות של  -השבעים פנים של התורה הוא עובר מציאות של חוסר
  אונים זה קשור מאוד עם המציאות הזאת שאדם נפל מכל השבעים פנים של התורה -

אונים אבל שימו לב, -ה יש הרבה דרכים להביא אותנו למציאות של החוסר “להקב
אחד הדברים שהדור שלנו עובר הרבה מאוד ורואים שאם אדם לא מסכים לזה אז 

אונים -כופים עליו את המצב של החוסר אונים, אם אדם עדיין לא מודה שהוא חסר 
מסובבים אותו סיבות עד שהוא מגיע למקום הזה והוא אומר: זהו, התייאשתי, אין 
לי כוח לעשות שום דבר. רבינו אמר שייאוש זה דבר הכי נורא בקליפה אבל זה 

לקים, כמו שהייאוש זה הדבר הכי נורא בטומאה ובקליפה ככה -לעומת זה עשה א 
זה הדבר הכי גבוה בקדושה. יש ייאוש דקליפה ויש ייאוש דקדושה וזה כחוט 
השערה בין זה לזה, ההבדל הוא שייאוש דקדושה זה שאדם מרגיש שהוא לא יכול 
יותר לעשות כלום והוא לא מסוגל להרים אפילו את היד, בסדר, התייאשתי מעצמי 

ה וזה נקרא ייאוש דקדושה וזה הסוד של הנפילה. כל “ אבל אני לא מתייאש מהקב 
הנפילה מכל השבעים פנים של התורה זה שנזכה להשיג את נקודת החוסר אונים 
הזה ויש בדבר הזה סוד מאוד עמוק: מחטא אדם הראשון כתוב שנכנס רע לכל 
הנשמות, מדרש רבה אומר שאפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו, הכוונה שאפילו 
לחסיד שבחסידים יש איזה נקודה של יצר הרע. מחטא אדם הראשון ועד שיבוא 

ה ובאנו לעולם כדי לתקן “משיח צדקנו ויהיה תיקון העולם יש פירוד ביננו לבין הקב
 ובחינות בתיקון חטא אדם הראשון עד שורש   2הבחינות שרבינו מרמז פה זה    2את זה.  

תיקון אחד זה שאדם זוכה לעסוק במסירות נפש בתורה, במצוות, במעשים טובים, 
בוודאי שהוא עושה תיקון גדול מאוד בדבר הזה, אבל כמה  -בתפילה ובהתבודדות 

ה. “ שהוא יעשה תיקון עדיין יש אצלו משהו. המשהו הזה זה הישות והפירוד מהקב 
רבינו גילה לנו דבר נורא מאוד, אדם יכול לתקן את המשהו הזה כשהוא 

כל הבחינה הזאת עושה את   -נופל מכל השבעים פנים של התורה  
ה מביא את הדור הזה למצב שאדם “ אונים לגמרי. הקב -האדם חסר 

אונים -אונים, ובאמת לכל אדם יש נקודה של חוסר -מרגיש חוסר 
ה יביא אותם למצבים “ בתוכו, הצדיקים הגדולים לא צריכים שהקב 

אונים מתוך עבודת השם -נוראיים ולשאול תחתיות, הם מזהים חוסר 
שלהם. הבירור הראשון זה שאנחנו צריכים לעשות מסירות נפש כל 
אחד והכלים שלו להיות סור מרע ועשה טוב, זה בחינה אחת של 

ה מראה לאדם את החוסר “ עבודה, בחינה נוספת של עבודה זה שהקב 
 ה מחזיק אותו והוא לא עוזב אותו.“אונים שלו ואז הוא מבין שרק הקב

 

 


