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  מה בין דוד המלך לבעל שם טוב

  היום החמישים: חג בתאריך
כל שאנו יודעי� הוא . בתורה לא מוזכר ציו� מדויק של מועדו. חג מת� תורתנו הוא חג ללא תארי�, חג השבועות

מדוע לא מוזכר . הזמ� שבו מתחילי� לספור את ספירת העמר, שמועדו חל ביו� החמישי� ממחרת השבת של פסח

  . כנראה שיש משהו מהותי בהיותו חל ביו� החמישי�?  עצמוהתארי�

  :בתורה נאמר

  ויקרא פרק כג  
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יש לכ� תשובות שונות ?  יו�49בעוד אנחנו סופרי� רק " תספרו חמישי� יו�"מדוע התורה אומרת : נשאלת השאלה

 נציי� שתי תשובות שבעזרת� נוכל אולי לעמוד על מקצת מסודו של היו� הזה ועל הצדיקי� הקשורי�. אפשריות

  .אליו

   היום החמישים נקרא על שמינו למרות שלא אנחנו הסופרים בפועל:'תשובה א
 

א� הוא נקרא על שמינו כיו� שאנו הכנו את הקרקע והכלי בכל ימי , בהאירו לנו אור חדש' את היו� כביכול סופר ה

 ימי 49נות שלנו בכל שמתאפשר בעקבות הספירה וההתכונ, זהו יו� של גילוי אור פנימי אלקי. הספירה המקדימי�

לנקודת פנימיות , לנקודה הכי פנימית בנפש. 'היו� החמישי� מרמז לשער הנ? מהו האור הזה שמתגלה. הספירה

בתהלי� תקו� המידות , ט שערי בינה"והתחזקות ע� מ, ט שערי קליפה"אחרי היציאה ממ. לנקודת הנשמה, הלב

נית� לפרש בכמה . נקודת פנימיות הלב שהיא הנשמה בעצמהמתגלית , ובירור כל כוחות הנפש ושיוכ� אל הקדושה

 :מובני�

 תענוגעומק ה, )ולקיי� רצונו' להיות מחוברת לה( העמוק שלה הרצו�נחש6 .  שהנפש בפנימיותה נחשפתאו .1

 . באלקי� חיי�אמונה ב–ונכס6 מקור החיות העמוק ) לעסוק בתורה ולרוות ממנה את כל הטוב(שלה 

המקו� הלא . 'זהו שער הנ. שהיא באה ממקו� שאי� יד האד� משגת, לקית בעול� שמתגלה התורה האאו  .2

 .בעקבות כ� שהבענו והוכחנו את חפצינו העמוק בכ�', השער שנפתח לפנינו מע� ה. נודע בתפיסת האד�

 את היו� החמישי� אי� –כלומר . בעקבות התקדשות הע� והשתדלותו, בעצמו התגלה'  במעמד הר סיני ה .3

סופר יו� זה ' ה, )בכח עמלו להשיג את מה שנית� להשגה(ורק א� הוא זוכה לכ� , ל לספור בעצמו האד� יכו

 .בשבילו ומגלה לו את שער הנו�

 

  תשובתו של האדמור הזקן: 'תשובה ב

מלשו� ; תספרו חמישי�, א� ממחרת השבת תספרו:    מפרש האדמור הזק�: " תספרו חמשי� יו�... וספרת� לכ�"

  .יאיר בכ� ביו� החמישי�' שער הנ. � את היו� החמישי�תאירו כספירי

, כפי שהיא מאירה את הנפש, הוא האור של הנקודה האלקית בעול�'; האור של שער הנ, בשבועות מאיר אור מיוחד 

  .בעצמו ' את התורה וא6 את ה



   יום של חתונה-שבועות
כדי להכיל . ותורתו' וננות למפגש של זיווג ע� הכלנו הכלות שמגיעות לאחר טהרה והתכ.  שבועות זהו יו� של חתונה

  .את האור צרי� להיות כלות

  . מלשו� כלות הנפש והכסופי� להתכלל ע� הדוד–כלה . המיכל שיאיר את האור,  מלשו� כלי–כלה 

מסע , רות ובעז מתחתני� לאחר מסע של ברורי� וגדילה שעוברת רות. ג� היא עוסקת בחתונה, המגילה של שבועות

שבמהלכו עוזבת רות את עולמה הקוד� ובוחרת להכנס תחת כנפי השכינה ג� במחיר וויתור על , זכו� ובירורשל 

  .מעמד חברתי ומצב כלכלי

נית� לראות זאת ביחס בי� מגילת שיר השירי� . ולהתגלות בפנימיות, כבר בשלה להתממש' בשבועות האהבה ע� ה

בהיותנו , גואל אותנו ממצרי�' בפסח ה. מימוש וחיבור ופריו�שתמציתה הוא , שאותה קוראי� בפסח למגילת רות

פרי . התבוננות ובחירה, בשבועות אנו מגיעי� להר סיני לאחר מסע של גדילה. בוסריי� ובעלי כח בחירה מוגבל

  .האהבה של מגילת רות הוא דוד המל�

  הצדיקים של היום
 שנה 70דוד המל� נולד ונפטר כעבור . ט"� והבעששתי דמויות מרכזיות שקשורות ביו� המיוחד הזה ה� דוד המל

דוד המל� הוא כאמור הפרי של מגילת רות שכל ענינה הוא קבלת . ט א6 הוא הסתלק בשבועות"והבעש, בשבועות

ואומרי� שליל . נות� התורה לע� ישראל, שא6 הוא מצדיקי היו� הזה, ראוי לציי� א6 את משה רבינו. התורה מרצו�

ועל אופ� ' כל אחד ממקומו הבנה על מהות שער הנ, שלשת הצדיקי� הללו תורמי� לנו. שבועותהעיבור שלו היה ב

  . גילויו בעולמנו

   

  . ט ושייכות� ליו� הזה"אנחנו נתמקד בקשר בי� דוד המל� והבעש

בסיפורי� על הסתלקות . מעידה על קשר עמוק של נשמת� ע� היו� הזה, הסתלקו ביו� הזה/ עצ� העובדה שנולדו

הוא כבר ידע שזה . ט מעידי� תלמידיו שכמה ימי� עוד לפני שבועות הודיע לתלמידיו שהוא יסתלק בשבועות"בעשה

אז מאיר , שביו� שצדיק מסתלק, וידוע. כיו� שידע על השייכות העמוקה שלו ליו� הזה, היו� שנבחר להסתלקותו

  . הקשרנצטר� לעמוד על מהות, א� כ�. האור המיוחד של נשמתו בכפל כפליי�

  

אי� הופכי� להיות כלה . 'ולמדו את ע� ישראל אי� מתחתני� ע� ה, ט שניה� היו אנשי גאולה"דוד המל� והבעש

ט הורו לנו את הדר� אל הגאולה "דוד המל� והבעש. באופ� שבו פנימיות הלב תפתח ותאיר את החיי� כל�' של ה

מהנמוכי� ביותר , על כל רבדיו, כיצד האד�. לקיאי� נראה אד� א. בעול� הזה" מענטשי�" אי� להיות : השלימה 

 גאולה היא מצב של גילוי האלקות בחיי� –? מה זה גאולה. ועד הנעלי� ביותר יכול להפו� לכלי להשראת שכינה

לאור� כל הדר� , צמחו מתו� הע�, בתו� עמ� ה� ישבו, ט"דוד המל� והבעש. ומימוש החיי� כל� כחיי� אלקיי�

, להחדיר אמונה. להחדיר אלקות בכל פינה' וראו את עצמ� כשליחי ה, שי� מכל שכבות הע�שמרו על קשר ע� האנ

עצומה שהיתה בה� ' כוח� של שניה� נבע מאהבת ה. וליראתו' לעורר לתפילה לאהבת ה, להחדיר אמת וצדק

כבוד . "אנשי�שניה� לא התענינו בכבוד . שראו בכל אחד את הנצו? האלקי שבו בכבוד ובאמונה, ואהבת ע� ישראל

  .ופעלו מתו� צניעות וענוה, "אלקי� הסתר דבר

ובכל זאת ננסה ג� . וכ� מקובל לחשוב בעול� החסידות, ט הוא גלגול של דוד המל�"הרבי מקומרנה אמר שהבעש

  .לחדד את תרומתו הייחודית של כל אחד



 דוד המלך

ות העצומה שבה כרכר דוד בכל עוז ע� כל ועל ההתלהב, לבית המקדש' ידוע לכלנו הספור על העלאת ארו� ברית ה

שהמל� כביכול יורד , היא לא הבינה את סוג ההנהגה הזה. לקול מחאותיה של מיכל אשתו, המו� הע� הפשוט

. כל ההסתכלות של דוד המל� היא מהפכנית". ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני:"ודוד המל� עונה לה . מכבודו

. בכל עוז ובלי שו� פוזה' ולכ� אי� לי בעיה להתמסר לה', יי� האמיתי שלי הוא כבוד ההענ, אני לכשעצמי שפל וקט�

  . מתכבד מזה שאנשי� קטני� כמונו אוהבי� אותו בהתלהבות ומכל הלב' ה

  

רק אד� שמרגיש את עומק . 'תפיסתו העצמית כקט� מול הב : שפלותהחדוש המיוחד של דוד המל� הוא בער� ה

  ?מדוע. 'יכול להפו� להיות כלה של ה' חסרונו ואת גודל קטנותו נוכח פני ה

ושהחיי� שלו כפשוטו תלויי� ' ויודע בכל העת שהתשובה לחייו נמצאת אצל ה, אינו מלא מעצמו, אד� כזה •

  .בחסדיו ובחכמתו', בה

מעידה ונכו� למאבקי� עצומי� ע� היצר בתו� נפשו פנימה וא6 למלחמות ע� יודע שמצד טבעו הוא נכו� ל •

הוא זה ' מתו� האמונה שה, הכח לעשות חיל, מכא�. בעצמו' ועל כ� את מרכז הכובד ש� בה, בחו?' אויבי ה

 ").  כוחי ועוצ� ידי"דוד לא נלח� בו מהמקו� של . כ� קרה ע� גולית. (שנות� לי הכוחות

הידיעה מעומק הלב . ג� במחיר האישי' וההשתוקקות לבנות בית לה, ולתורתו' ומה לההאהבה העצ, מכא� •

 .שרק בתורה ובאמונה יגיע המרפא לנפש והדר� הנכונה ליל� בה

מעומק . דוד המל� זכה לכתוב שירי הלל ותפילה מעומק המיית הלב.  מכא� כל שירת התהילי� הנצחית •

דוד המל� לימד אותנו שמכל מקו� שמגיעי� אליו .  לי טוב'חתר והגיע לקרבת ה, החסרו� והקושי שחש

 .'נית� לשוב בתשובה ולקשור כתרי� לה

דוד המל� הוא . מעומק השפלות נובעת ג� המתנה הנפלאה שהעניק לנו דוד המל� היא מתנת התשובה •

סוגל מ. לב טהור ברא לי אלקי� ורוח נכו� חדש בקרבי. "הדמות שהעניקה לנו את מתנת התשובה ליחיד

במצב של לב טהור . ובכיסופי� רבי� להתפלל על לב טהור ורוח נכונה, להודות בטעותו, לעשות חשבו� נפש

מאיר את הלב ' אז באמת נפתחי� שערי הלב הפנימיי� ביותר ואור ה. 'אז מאיר שער הנ, ורוח נכונה

 .בפנימיות

הוא ראה אותו ברחמי� . טנותומעומק שפלותו של דוד המל� הוא ג� לא התנצח ע� שאול כאשר היה בק •

לא היה לו שו� עני� לנצל את כוחו ולהאדיר את . הבי� שהוא בקטנות וקיווה שהוא יתעורר ויתפכח, רבי�

 .מעמדו

  ט"הבעש
הוא . ט העיד על עצמו כי בא לעול� על מנת לעורר את ע� ישראל ממצב של עלפו� חמור בו הוא היה שרוי"הבעש

ולחישה זו נוגעת לנקודה פנימית של זהותו שעדיי� קיימת , וחשי� את שמו באוזנוהסביר כי כאשר אד� מעול6 ל

ט העיד על עצמו שהוא הלחישה הזאת שלוחש בורא עול� באוזנו "הבעש. והדבר מועיל לעוררו, וערה בתוכו פנימה

ה אלקית נצחית ט היה שבע� ישראל יש נקוד"הגילוי של  הבעש. של ע� ישראל ולכ� קוראי� לו בש� ע� ישראל כלו

  . ג� כשנראה מבחו? שהגלות היא כבדה, שחיה וקיימת 

ט היה על נקודה עצמית שבכל יהודי שאיננה משתנה בעליות הגדולות ביותר ובנפילות "הדגש של הבעש •

כיבד את האנשי� הפשוטי� , ראה את העצ� הטוב שבכל יהודי,  האמי� בכל יהודי–ומכא� . העזות ביותר

 . על א6 מוגבלות המציאות, בחשיבות של עצ� הנכונות והרצו�וחיזק את האנשי� 



מלמד אותנו עד , הוא הכל' וה' ט שהכל זה ה"החידוש של הבעש. ט לימד את תורת האמונה השלימה"הבעש •

' היו� הזה לראות כיצד כל דבר הוא בהשגחה פרטית וכל העול� הזה הוא הזדמנות אלקית להתחזק ע� ה

ובכ� תר� , ט לרפואת ע� ישראל"ידועי� אינסו6 מעשי ניסי� שעשה הבעש. בנוולגלות את העצ� האלקי ש

  .'לחזוק אמונת� בה

  :ט בנקודה הפנימית של הלב"ט המעידי� על ענינו של הבעש"ישנ� הרבה סיפורי� מהבעש

נ משו� שלא "אחד הספורי� הידועי� הוא על על הכפרי שנכנס בימי� נוראי� ושרק שריקות עזות בביהכ •

. ט"זה היה הבעש. ט ראה בכ� תפילה נעלה בוקעת רקיעי שמיי�"יצד להתפלל בדר� אחרת והבעשידע כ

 . וידע שעצמות זאת זה מה שבסופו של דבר יגיע עד כסא הכבוד. הוא התעניי� בעצמותו של היהודי

זור ט שיע"וברוב צערה פנתה את הבעש, יש ספור על אשה של רב מתנגד ידוע שאבדה את מדליו� הזהב שלה •

ט שלח אותה אל עליית הגג ואמר לה שהמדליו� נמצא ש� קבור בתו� "הבעש. לה לאתר את מקו� המצאו

 להיות גלאי מתכות או : ט"זה ענינו של הבעש: הספור הזה מעורר פליאה. ואכ� כ� היה. ערימות בדי� ישני�

ימית והתכשיט נקודת הקשר הפנ, אלא שעומק הספור שלאשה זאת אבדה נקודת הלב? פינת המציאות

רק . שו� דבר לא הל� לאבוד. ט קוד� כל נוטע את הבטחו� שהאוצרות ישנ�"והבעש. מייצג את ח� הנשמה

ולפעמי� האוצרות הפנימיי� של התמימות והאמונה נראי� כמיושני� ולא , שלפעמי� הלב חבוי ונסתר

  .וצרי� לגלות� מחדש, מתוחכמי� ולכ� אנו משליכי� אות� לעליית הגג

  ט לשבועות" של דוד המלך והבעשהקשר
על כ� שאות� הכתרי� נטלו ,  מסופר על הכתרי� שקבלו ע� ישראל בהר סיני,במדרשי� על מת� תורה, במסכת שבת

ועתידי� שני הכתרי� לשוב ולהתגלות על ראשי " ישובו�' פדויי ה"ועל הבטחתו של ריש לקיש כי , מה� בחטא העגל

שניה� למדו אותנו בדרכ� המיוחדת כיצד למצוא את הכתרי� האבודי� , ט"עשנראה לי כי דוד המל� והב. ישראל

  .'ולהשיב אותנו אל חיבור מחודש פני� בפני� ע� ה

  
  א /תלמוד בבלי מסכת שבת ד� פח

דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששי� ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד  

ד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיו� שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרי� מישראל קשרו לו שני כתרי� אח

 : אמר רבי חמא ברבי חנינא.ריבוא מלאכי חבלה ופירקו� שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדי� מהר חורב

 : אמר רבי יוחנ�.' בחורב טענו כדאמר� בחורב פרקו דכתיב ויתנצלו בני ישראל וגו.בחורב טענו בחורב פרקו

 עתיד הקדוש ברו� הוא להחזיר� : אמר ריש לקיש.כה משה ונטל� דסמי� ליה ומשה יקח את האהלוכול� ז

  "ישובו� ובאו ציו� ברנה ושמחת עול� על ראש� שמחה שמעול� על ראש�' ופדויי ה" – לנו שנאמר

  



  כוםיס
' היות הכלי� של האי� ל: או במילי� אחרות, במת� תורה' כשאנחנו שואלות את עצמינו אי� להיות הכלות של ה

ט נמצאי� כא� אתנו "דוד המל� והבעש? בעול� ותתגלה התורה בשמחה ובפנימיות' שבאמצעות� יאיר אור ה

  : ומלמדי� אותנו שעור חשוב

וברצו� ' בגודל רחוקי מה. להודות בחסרו� שלי. לדעת שאיני יודעת כלו�. קוד� כל לבוא בשפלות ובענוה •

 .העמוק שלי להתקרב

לב טהור ברא לי אלקי� ורוח נכו� חדש : "תשובה אמיתית שמתחילה מחדש ומבקשתלבוא כבעלת  •

 ".בקרבי

וג� א� אני לא משיגה הכל ולא , לבוא בשמחה על כ� שהתורה הזאת היא עצ� מעצמי ואני מעצמיה •

 .אנחנו שייכות וכל טעימה ממנה משמחת אותי ומפיחה בי כוחות חדשי�, מבינה הכל

מתו� ידיעה עמוקה שכלנו חלק מאלוקי , ררת רחמי� ועי� טובה על ע� ישראללבוא כגומלת חסד וכמעו •

 .וכלנו ג� זקוקי� לרחמי� רבי� כאשר אנו רחוקי� ממנו, ישראל

וכיצד אוכל להיות בת בריתו הנאמנה בעול� , רוצה ומבקש ממני' לבוא ברצו� עז ללמוד יותר על מה ה •

 .הזה

את התכשיטי� והלבושי� שמגלי� את היופי הפנימי ', ת הלבוא בהשתוקקות למצוא את החלק שלי בתור •

 .של נשמתי בתורה


