
לא מוגה 

יש נושא אחד שעוסק דוקא בשמחת בית השואבה של סוכות, אבל לעניות דעתי הוא המהות של פסח.  

בבית המקדש בית עזרת הנשים לעזרת ישראל היו מדרגות רחבות וגדולות שהיו נקראות 'מעלות'. ועל מעלות אלו 
היו עומדים הלווים ושרים את שמחת בית השואבה. זה לא המקום בו הם היו שרים את שיר של יום, כי זה היה על 

הדוכן שהיה נמצא ליד המזבח. אבל על המעלות הם היו שרים רק בשמחת בית השואבה. ההבדל ההלכתי הגדול 
היה – שבכל השנה היו מנסחים על כל קרבן יין, אבל בחג הסוכות היו מנסחים מים. לכן בחג נידונים על המים, 

והמים זה כל עולם השמחה והפשטות של חג הסוכות.  

על חמש עשרה המעלות עמדו הלווים ושרו את שירי המעלות. ועל השמחה הזו של שמחת ביתהשואבה נאמר "מי 
שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו". השמחה הייתה מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערביים 
= וכל הזמן הזה הלווים היו שרים. מתואר איך הזקנים היו אומרים: "לא נתנו לעיננו תנומה...". על אותם מעלות 

שרו את השירים.  

המדרש בסוף מסכת סוכה מספר: (תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נג עמוד א ) 

חמש עשרה מעלות. אמר ליה רב חסדא לההוא מדרבנן דהוי קמסדר אגדתא קמיה (מי 
שהיה מסדר האגדתות לפני רב חסדא), אמר ליה: שמיע לך (האם אתה זוכר) הני חמש 

עשרה מעלות כנגד מי אמרם דוד? (מה המקור שדוד המלך קבע עליו את חמש עשרה- שירי 
המעלות) - אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן: בשעה שכרה דוד שיתין (שיתים = אותם חללים 

שהיו מנסכים אליהם), קפא תהומא ובעי למשטפא עלמא (התהום צף ובקש לשטוף את 
העולם), אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן. – (אמר לו רב חסדא) אי הכי, חמש עשרה 

מעלות? יורדות מיבעי ליה! (זה היה צריך להקרא "חמש עשרה יורדות") אמר ליה (רב 
חסדא ממשיך): הואיל ואדכרתן (מלתא), הכי אתמר (כך נאמר באמת): בשעה שכרה דוד 

שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, אמר דוד: מי איכא דידע אי שרי למכתב שם 
אחספא ונשדיה בתהומא ומנח (האם יש מישהו שיודע להגיד האם מותר לכתוב שם 

המפורש על החרס ולזרוק אותו לתהום וההצפה תיעצר)? ליכא דקאמר ליה מידי (אף אחד 
לא אמר). אמר דוד: כל דידע למימר ואינו אומר - יחנק בגרונו. נשא אחיתופל קל וחומר 

בעצמו: ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה: שמי שנכתב בקדושה ימחה על 
המים, לעשות שלום לכל העולם כולו - על אחת כמה וכמה. אמר ליה: שרי. כתב שם 

אחספא, ושדי לתהומא, ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי. כי חזי דנחית טובא (לאחר 
שראה שהתהום ירד עמוק מאד), אמר: כמה דמידלי טפי מירטב עלמא (לא טוב שהמים יהיו 
רחוקים מדי- וצריך להעלות אותם). אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר אלפי גרמידי, 

ואוקמיה באלפי גרמידי. (אמר חמש עשרה מעלות והעלה אותם עד מרחק אלף גרמידים) 
אמר עולא: שמע מינה, סומכא דארעא אלפי גרמידי. (דימן שמי התהום נמצאים במרחק אלף 
גרמידים מהאדמה) - והא חזינן דכרינן פורתא ונפקי מיא! (אבל הרי אפשר לחפור ממש מעט 
ולמצוא מים) - אמר רב משרשיא: ההוא מסולמא דפרת.(זה בגלל נהר פרת שמעלה אותם). 

אחיתופל היה גדול הדור, אבל דוד מתאר עליו דברים קשים בפרק נ'- את הפה ואת הלשון הרע שלו. אחיתופל מצד 
אחד מרד במלכות בית דוד, אבל מצד שני היו לו מעלות רבות. דוד המלך אומר במזמור - "מה תתהלל ברעה 

הגיבור חסד אל כל היום". וחז"ל דורשים – אם אתה רואה מישהו ליד הבור – למה תחשוב שהגבורה תהייה לדחוף 
אותו? אולי הגבורה תהייה להרים אותו. אבל לבסוף – יש לזכור שחסד אל כל יום.  

בסופו של דבר אחיתופל נחנק ומת בחנק. חז"ל מחברים את כל הסיפור כאן. דוד המלך ידע שאחיתופל יודע – ולכן 
הוא אמר שמי שיודע ולא אומר יחנק. אז אחיתופל עשה את הק"ו בין שלום בין איש לאשתו לשלום לכל העולם – 
ולכן הוא אמר שמותר לכתוב. דוד המלך כתב את שם ה' וזרקו לתהום. אבל חז"ל אומרים שהוא נחנק – "כי קללת 

חינם – אפילו על תנאי היא באה". (כמו יעקב ורחל עם התרפים).  

יש להבין מה הסיפור כאן, ומה העומק שלו:  

לרבי נתן מברסלב יש פירוש עמוק לגמרא הזו. שדוד המלך רוצה לבנות את בית המקדש- הוא מחפש את המקום 
בו כל אדם בעולם ימצא את הגאולה שלו, את המקום שלו. דוד הוא המשיח כי התפקיד של המשיח הוא להעלות כל 



אחד מהתהום שלו. בספר תהילים יש הרבה פסוקים על לעלות מהתהום: "ומתהומות תשוב ותעלני...", "שיבולת 
מים שטפתני"... "באמתי במעמקי מים...". כל התיאורים הללו של התהום והמים – הם כי התפקיד האמיתי של 

המשיח בעולם זה לגלות לכל אחד שהתהום הוא לא טעות – אלא הוא תכלית.  

בפסוקים הראשונים של בראשית הוא יודעים מה התהום. "והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח 
אלוקים מרחפת על פני המים". תהום זה גם "ותהום כל העיר עליהם". זה גם עומק וגם כוחות אדירים. הירידה 

לתהומות הללו – היא ירידה מאד קשה. התפקיד של תהילים ושל משיח בן דוד – זה "והתבוננת על מקומו ואיננו כי 
עוד מעט ואין רשע... צופע רשע לצדיק ומחפש וחפץ להמיתו..ה' לא יעזבנו בידו". ר' נחמן אומר שצריך לקרא – 
"צופה רשע לצדיק" – הרשע צופה שהצדיק באמת יגיע למעלות הגבוהות שלו לכן הוא מתעלל בו. ולכן עושה את 

זה הקב"ה. "ה' לא יעזבנו בידו"  - ה' לא יעזוב את הצדיק ביד הגאווה שלו. כי הוא רוצה שהוא יאיר עוד דברים 
בעולם, והתפקיד שלו לא נגמר. (כמו "בקש יעקב לשב בשלוה וקפץ עליו רוגזו של יוסף"). 

בשמחה של סוכות לא צריך יין – ולכן זה במים. שדוד כורה את השיתים –הוא כורה וכורה ורוצה להגיע לעומק 
ולעומק של התהומות כי הוא לא מוותר על אף אחד, ועל שום דבר. דוד המלך הקים עולה של תשובה. הוא לא מוכן 

לוותר על שום דבר, אבל העולם ציני. כל תהילים מדבר דוד המלך את הציניות – את הציניות של דוד ובת שבע, 
את הציניות של דוד. אבל האמת היא שלא העולם ציני. שדוד המלך כורה את השיתים – הוא רוצה להגיע לעומק, 
ורואה את אחיתופל ויודע שהמים הולכים לשטוף את העולם. כלומר התהומות הללו לא יאפשרו עוד מקום בעולם 

– כי כשהעולם ידע לשוב בתשובה- ולהגיע למקומות הטובים שלו – אז לא יהיה למערכתיות יותר תקוה.  

הכוח של מצרים ושל פרעה זה המצרים. דוד חופר כדי להגיע לעומק, וכשהוא מגיע לעומק אז התהום רוצה לשטוף 
את העולם. זה שהעולם יהיה ברצו בלי שוב. אבל דוד המלך יודע שזה לפני הזמן – כי בסוך יגיעו למצב בו "כמים 

לים מכסים". אבל דוד נמצא בשלב שהעולם עוד לא מוכן.  

דוד מחפש אדם שיודע האם מותר לכתוב שם ה' על אבן. כי שם ה' זה איך האינסוך מגביל את עצמו, כדי שאתה 
תוכל להגיע לאינסוף שלך. שם ה' זה שם שנקרא אחרת ממה שהוא נכתב.  

בעברית אומרים "קורא בתורה" – למה לא לומדים? כי התורה כולה זה שמותיו של ה', ואדם רוצה את ה', אז הוא 
קורא לה' בתורה. הוא קורא 'אבא'!!!! זה היה קורא לה'.  

שם ה' הוא השם המוגבל באותיות שהוא ההגבלה של הבלתי מוגבל. ושאל דוד המלך האם מותר לכתוב אותו על 
חרס ולהשליך אותו לתהום. אחיתופל לא רצה לענות לו – כי הוא ידע שאם דוד המלך יצליח להגיע לתהום של כל 

אחד אז יש תקוה ויש תקנה וכולם יוכלו להיטהר ולהתקן. ואחיתופל לא האמין בזה. אחיתופל מתאר אותו דוד 
המלך – במה שהוא עשה עם דוד ובת שבע. כי דוד המלך לא חטא, אבל לשיטת אחיתופל שהוא כן חטא – אז צריך 

להבין מדוע אדם אומר לשון הרע?  

ההפך מלשון הרע זה לא שמירת הלשון, אלא "לשון הטוב'. בוודאי שצריך לנצור את הלשון – אבל לא נולדתי כדי 
לשמור על הלשון – אז בשביל מה בראו את הלשון? אלא בוודאי נולדתי לדבר טוב. וזה לא נכון שאסור לשפוט 

אדם אחר, אלא יש חובה- "הוי דן את כל האדם לכף זכות"- כלומר יש חיוב לכל אדם לשפוט את חברו – אבל לכף 
זכות! כי התפקיד שלך – היא להראות שמבחינת השיפוט הזכות היא יותר טובה מהרוע.  

החסידים אומרים "את כל האדם"  - גם את עצמך. הקושי לדון לכף זכות – הוא בגלל מה שאתה רואה. אבל "אל  
תהי דן יחידי..." – אדם באמת לא יכול לדון לבד.  

אחיתופל נניח לשיטתך אני (דוד) חטאתי, אז אתה (אחיתופל) צריך לבוא ולהרים אותי. אומרים חז"ל שדוד אמר 
שאני חטאתי באשת איש וזה בחנק, אבל כל המלבין פני חברו – זה בשריפה וזה יותר חמור. , אבל איך דוד אומר 

את זה? אלא דוד אומר את זה לשיטתו של אחיתופל. כי אסור לקבע את הרע – אלא יש להתמודד איתו. 

"נשא אחיתופל ק"ו בעצמו" – הוא רצה לא לענות , כי הוא יענה אז יהיה אפשר לזרוק חרס- ואז דוד המלך יוכל 
להעלות את כל התהומות עוד ועוד למעלה. וכשהתהומות יעלו למעלה – "ומתהומות ההארץ תשוב תעלני " – ואז 

יבוא משיח והגאולה והעולם יתוקן, אבל מה עם העבודה שלי.  

הקשר למצורע:  



כל הפרשה עוסקת בדבר שלילי – מצורע, והיא מסתיימת במילה טמא. בד"כ ההפטרה קצת מאזנת את השליליות 
ועוסקת בדברים טובים. אבל לכאורה קשה לראות כאן את ההפטרה. כי ההפטרה עוסקת בארבעת המצורעים – 
שהיו מצורעים. ולבסוף ארם ברחו – ונהייה אוכל לכל ישראל. אבל ההפטרה נגמרת – בכך שרמסו את השליש 

בשער והוא מת. זה דבר שונה לחלוטין שמסיימים את ההפטרה בדבר כ"כ רע, איך יכול להיות? אלא יש להבין את 
הסיפור בצורה אחרת.  

אלא הסיפור המלא הוא שבשומרון יש רעב מזעזע. שיאו של הרעב הוא בתמונה הבאה- שהמלך מסתובב על 
החומות ורואה שתי נשים הרבות וצועקות זו על זו. כי אחת כועסת על השניה שלא עומדת בהתחייבויות שלה -  כי 

אתמול הם אכלו את הילד שלה, והיום היא לא מביאה לה לאכול את הילד שלה. המלך כבר לא יכול לשאת בזה 
יורת ורץ לארמון ומצוה להביא אליו את איש האלוקים אלישע. אלישע מגיע אליו ואומר :"כעת מחר סאה סולת 
בשקל וסאתיים שעורים בשקל בשער שומרון". השליש שעמד ליד המלך אומר למלך – "היהיו ארובות בשמיים 

הנהייה כדבר הזה". אבל אלישע משנה כיוון ואומר לו "הנך רואה ומשם לא תאכל". אבל לשליש אין שם ולא 
יודעים עליו כלום.  

ואז מגיעים להפטרה- שארבעה מצורעים היו פתח העיר- גיחזי ובניו. מחנה ארם שהיה הצבא הקשה- שנעמן שר 
צבאו נרפא ע"י אלישע. והם מחכים שהרעב יהיה מספיק חזק כדי לנצח אותם בלי להשקיע בכלל. אבל ארבעת 

המצורעים העומדים בפתח השער עושים משוואה פשוטה- אם ניכנס לעיר לא נאכל כלום ונמות מרעב, אבל אם 
נלך לארם – או שנמות – או שנחיה. לכן עדיף ללכת לאדם. הם הולכים לארם ולא רואים שם כלום – והם 

מתחילים לאכול, אבל פתאום הם נזכרים בשאר העם שהם רעבים. אבל הם מגיעים לעיר ולא מכניסים אותם – ולא 
מאמינים להם – וחושבים שזה תרגיל של ארם. ואז המלך יוצא עם הסוס והחמור למחנה אדם ומגלים שהכול ריק. 

ואז באמת נבואת אלישע התקיימה. ואז המלך והשליש מגיעים – ורומסים את השליש. אבל איפה כאן נמצאת 
הנחמה? ואם אין נחמה- בזה מסיימים? אגב הרי החשיבות היא הנס ולא השליש?  

אלא הנס הגדול הוא מות השליש, וזו השמחה. בעל הספר חרדים – בעל הידיד נפש אומר שהשליש עמד שם הוא 
לא אמר איך יכול להיות נס- כי זה טיפשות להגיד את זה. ועל זה לא מקבלים כזה עונש. אלא השליש הוא אחראי 
על כל המערכות והוא אומר למלך – 'אדוני המלך תהיה קצת ריאלי גם אם יפתחו ארובות השמים, הרי העם הזה- 

כמו שהוא – ראוי לנס כזה? הרי המצב הוא כזה = שלא יכול להיות?'.  

השליש הוא מי שאומר – שאין סיכוי. וזה המצרים שלנו – כל המערכות הללו- הסוס ורכבו – הביטחון של הצדק. 
כל המערכת שאומרת נכון וע"פ הצדק- אין סיכוי שיהיה גאולה! אבל יש בהם את חוסר היכולת לקלוט שאפשר 

לצאת מכל המצרים – ואפילו מהתהום הכי עמוק.  

ואז ההפטרה מסיימת בסיום הכי אופטימי – שהעם יכול לרמוש את השליש. הכוח של העם הוא חזק. ואפילו את 
השליש אפשר להוציא מהשלישות שלו.  

אחיתופל הוא לא השליש – אלא הוא הרב מטעם – שמחזק את השליש. דוד הוא המשיח. והוא כורה שיתים ואומר 
את החמש עשרה שירי המעלות כדי להעלות את התהומות למקום הכי גבוה. כל מה שהקב"ה עשה בעולם – זה כי 

הוא רוצה לגלות את האינסוף – במציאות הכי טבעית של איש ואשתו. שם ה' נמחה כדי לעשות שלום בין איש 
לאשתו לא כי אין דבר, אלא כי מזה תצמח הגאולה. "כל המגרש את אשתו אפילו המזבח מוריד עליו דמעות". כי 

איש ואשתו הם מזבח שכורים שיתים ומגיעים עד התוהמות ממשיכים נצח.( כמו איש מביל לוי ויקח את בת לוי – 
שהביאו את משה שמשה אפילו את בת פרעה).  

האמונה הזו בישראל היא מה שהייתה חסרה לשליש.  

הקשר לפסח:  

כדי לצאת ממצרים צריכים את חמש עשרה המעלות שמסתיימים ב"אילו בנה לנו את בית הבחירה לכפר לנו על כל 
עוונותינו".  

כל הלימוד כאן הוא לימוד חשוב לפסח. כי אדם שלא מאמין שהוא יכול לצאת ממצרים, אז הוא לא עבר את פסח. 
כי הוא לא מבין שהעם יכול לרמוס את השליש. לכן יש כוח לרמוס גם מצרים. 


