
 

  לצאת משעבוד לגאולה

ב  ר רה י ב ן  ו ע ד   ג

ִנים ׁשֹוָבִבים   ׁשוּבוּ ּבָ

התקופה בה אנחנו נמצאים, בתחילת ספר שמות, מכונה "תקופת השובבים". המילה 'שובבים' לקוחה מנבואתו של ירמיה 
הנביא, מוסבת על בני ישראל ומתארת את המצב בו הם נמצאים, כמו ילדים שובבים שרחוקים מאביהם, מהקב"ה. 

  כב):- להם (ירמיה ג, כהפסוק עצמו שמתאר את בני ישראל השובבים, גם מתאר את התשובה ש

קֹול ַעל ְׁשָפִיים ִנְׁשָמע ְּבִכי ַתֲחנּוֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֶהֱעּוּו ֶאת ַּדְרָּכם  .ה'ָאֵכן ָּבְגָדה ִאָּׁשה ֵמֵרָעּה ֵּכן ְּבַגְדֶּתם ִּבי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם 

  .לֵֹהינּו-אֱ  ה'ה ְמׁשּובֵֹתיֶכם ִהְננּו ָאָתנּו ָלְך ִּכי ַאָּתה ׁשּובּו ָּבִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרּפָ  .לֵֹהיֶהם-אֱ  ה'ָׁשְכחּו ֶאת 

הפסוק הזה, שבו מוזכרת המילה 'שובבים', מילה המתארת ריחוק מסוים בין הקב"ה לבניו, הוא עצמו פסוק חם ומרגש 
  ותשובה, מהלך של קירוב מחודש של אותם בנים שובבים. קירבההמתאר 

שפטים. מתרו וישלח, בא, בארא, ומות, ש –היא ראשי התיבות של הפרשות הפותחות את ספר שמות  המילה 'שובבי"ם'
תקופה זו היא מיוחדת לתשובה, מיוחדת ל"שובו בנים", להתקרבות עמוקה וגדולה לקב"ה, ובפרט מופיע בהרבה ספרים 

ימי השובבי"ם מיוחדת היא דווקא לתשובה מחטאים הקשורים לברית: שמירת הלשון, העיניים, קדושת הברית תקופת ש
לוי יצחק מברדיצ'ב, משווה את התקופה הזו לעשרת ימי תשובה.  וכדומה. הרב אהרון מז'יטימור, אחד מתלמידיו של ר'

  רוצה לומר שבזמן הזה תשובתו של אדם מתקבלת ביותר.

כל המועדים והחגים בשנה, מדאורייתא או מדרבנן, כולם מוגדרים בלוח השנה בתאריך קבוע מסוים,  ואילו כאן, ימי 
שבוע, ואני חושב שזה מתבקש למצוא קשר בין הפרשות השובבי"ם אינם מוגדרים לפי תאריך, אלא לפי פרשות ה

  התשובה: –האלה לבין ייחודה של תקופה זו 

את פרשות השבוע של השובבי"ם ניתן לחלק לזוגות על פי נושאים: פרשות שמות ווארא מדברות על שיעבוד מצרים, 
ן תורה. המהלך הכללי של כל בא ובשלח עוסקות ביציאת מצרים ובגאולה, ופרשות יתרו ומשפטים עניינם הוא מת

 הפרשות האלה הוא היציאה משעבוד לגאולה.

במבט פשוט, ניתן לחוש דווקא שיש חוסר התאמה בין הפרשות האלה לבין התשובה של השובבי"ם, כמעט סוג של 
נה סתירה בין השניים. יציאת מצרים עניינה הוא החירות, היציאה מכבלי השעבוד, זה גם מה שאנחנו מבטאים כל ש

בליל הסדר על ידי ההסבה, ארבע הכוסות וכדומה, כזכר ליציאת מצרים, כל המנהגים האלה מבטאים שאנחנו כבר לא 
 עלול להביאלאסור על עצמינו כל מיני עניינים, להתחייב לציוויים מסוימים ו לעומת זאת,, אלא בני חורין. יםמשועבד

מנם לא עול מצרים ב"ה, אבל זה כן נחשב לעול מסוים, זה לינו לפעמים חוויה הפוכה מחירות, של קבלת עול. אע
  כביכול מונע מאתנו להתנהל לפי הצורה הטבעית, הפשוטה והספונטנית שלנו.

בתהליך התשובה שלו הוא תלה שלט בביתו שעליו כתוב: "כאן לא מדברים לשון ש בעל תשובה,חבר סיפר לי פעם על 
את השלט הזה, ושאלה: "מה, אתם לא חיים כאן?". הרבה פעמים אנחנו הרע". יום אחד מישהי נכנסה לביתו, ראתה 

רואים שהאדם חווה את החירות והחופש שלו דווקא כשמותר לו לעשות מה שהוא רוצה, אך כשמגבילים, כשלא 
    מרשים לדבר לשון הרע, למשל, זה נחשב מבחינתו לחוסר חיים, להשתעבדות.

  בתלמוד תורהאין לך בן חורין אלא מי שעוסק 

הדברים שאני הולך לדבר עליהם הם פשוטים וידועים, ובכל זאת אני חושב שנכון להתעורר ולהיזכר בהם. במשנה 
  במסכת אבות כתוב (ו, ב):

ת ֶאָּלא ֵחרּות, ֶׁשֵאין ְלָך ֶבן , ַאל ִּתְקָרא ָחרּו"ְוַהֻּלחֹת ַמֲעֵׂשה ֱאלִֹהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאלִֹהים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻּלחֹת"ְואֹוֵמר 
  חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה.

 ואראפרשת   טהתשע"טבת  כ"גבס"ד  



 

חז"ל במשנה מקדימים תרופה למכה וכבר מציינים לפנינו את הטעות המחשבתית הזאת שאנחנו אולי חווים שמי 
ן חורין אלא מי שעוסק שעוסק בתורה נמצא בשעבוד מסוים, חז"ל באים ואומרים לנו שלא נחשוב כך. "אין לך ב

בתלמוד תורה"! בן חורין אמתי הוא זה ששייך לתורה. המשנה חושפת שקר מסוים, את השקר שהצגתי קודם לכן 
שהאדם חווה את עצמו כחופשי, כבן חורין, דווקא כאשר הוא מתנהג בצורה הטבעית והפשוטה שלו, בלי שיגידו לו מה 

שכזה הוא בעצמו נמצא בסוג של שעבוד. הצדדים הטבעיים ביותר  לעשות, המשנה באה וחושפת לנו שדווקא אדם
שלנו, הצדדים החיצוניים שלנו, אולי הם בעצמם השעבוד. הם תופסים אותנו ולא נותנים לנו להוציא את בן החורין 
הפנימי האמתי שיש בנו. אדם שתופס את המציאות רק בצדדיה החיצוניים והטבעיים, הוא למעשה מכניס את עצמו 
לתוך הגבולות האלה של המציאות הטבעית, ובאמת אם לא נותנים לו להוציא את הצדדים החיצוניים והטבעיים שלו, 

, יש משהו נעלם ֶהְעֵלםהוא כביכול מאבד את החופש המדומה שלו. המשנה אומרת לנו בעצם שהעולם הוא מלשון 
ם האלה, דווקא הטבע הוא המשעבד את האדם, במציאות, יש דברים שהטבע מסתיר, ואם נכנעים רק לגבולות הטבעיי

מסתיר מעיניו עניינים נוספים, רחבים יותר, ולא מאפשר לו לאדם להיות בן חורין אמתי ולבטא את האדם החופשי 
   שנמצא בתוכו.

  בן מלך ובן שפחה שנתחלפו

ר'  ,שו של תלמידו הגדולאני רוצה שנלמד יחד מעשייה של רבי נחמן, "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו", עם פירו
  נתן:

ּוִמְּסָתָמא ְמַבֶּׁשֶלת ֵאיָנּה ַרָּׁשָאה ִלָּכֵנס ֶאל ַהֶּמֶלְך . ַמֲעֶׂשה ְּבֶמֶלְך ֶאָחד ֶׁשָהְיָתה ִׁשְפָחה ַאַחת ְּבֵביתֹו, ֶׁשָהְיָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת ֶאת ַהַּמְלָּכה
ל ַהַּמְלָּכה ְוַגם ַהִּׁשְפָחה ַהַּנ"ל ִהִּגיַע ְזַמן ֵלָדָתּה ְּבאֹותֹו ָהֵעת ְוִהִּגיַע ְזַמן ֵלָדָתּה ׁשֶ  ,ַאְך ָהְיָתה ֵאיֶזה ִׁשְפָחה ְמָׁשֶרֶתת ְקַטָּנה ְּבַמֲעָלה

יָחה ֶּבן ַהֶּמֶלְך ֵאֶצל ְוָהְלָכה ַהְמַיֶּלֶדת ְוֶהֱחִליָפה ַהְּוָלדֹות ְלַמַען ִּתְרֶאה ַמה ִּיְצַמח ִמֶּזה ְוֵאיְך ִיּפל ָּדָבר ְוֶהֱחִליָפה ַהְּוָלדֹות ְוִהּנִ 
  .ָּכהַהִּׁשְפָחה ּוֶבן ַהִּׁשְפָחה ֵאֶצל ַהַּמלְ 

רבי נחמן מספר על מלכה ושפחתה שכרעו ללדת באותו יום, ובאה המיילדת, ומתוך סקרנות החליטה להחליף בין 
הוולדות, ונתנה את בן המלך לשפחה, ואת בן השפחה למלכה, וממילא יצא שבן המלך גדל בבית השפחה, וכן להפך, 

  בן השפחה גדל כנסיך בבית המלוכה. 

ַגְּדִלים ֵאּלּו ַהָּבִנים ְלִהְתַּגֵּדל ּוֶבן ַהֶּמֶלְך [ַהְינּו ֶזה ֶׁשִּנְתַּגֵּדל ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך, ִּכי ָהיּו סֹוְבִרים, ֶׁשהּוא ֶּבן ַהֶּמֶלְך] ָהיּו מְ ְוַאַחר ָּכְך ִהְתִחילּו 
 ֶּבֱאֶמת, ַאְך ִנְתַּגֵּדל ֵאֶצל אֹותֹו ִמַּמֲעָלה ְלַמֲעָלה, ַעד ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ְוָגדֹול ְוָהָיה ֶּבְרֶיה ְּגדֹוָלה ְוַגם אֹותֹו ֶּבן ַהִּׁשְפָחה [ַהְינּו ֶּבן ַהֶּמֶלךְ 

א ֶּבן ַהִּׁשְפָחה ָהָיה ַהִּׁשְפָחה ַּכַּנ"ל] ִנְתַּגֵּדל ְּבֵביתֹו ּוְׁשֵניֶהם ָהיּו לֹוְמִדים ַיַחד ְּבֶחֶדר [בכיתה] ֶאָחד ְוֶזה ַהֶּבן ֶמֶלְך ָהֲאִמִּתי, ֶׁשִּנְקָר 
ְך: ֶּבן ַהִּׁשְפָחה, ֶׁשִּנְקָרא ֶּבן ַהֶּמֶלְך ָהָיה ִטְבעֹו ִנְמָׁשְך ְלִנּמּוס ַאֵחר ִטְבעֹו ִנְמָׁשְך ְלִנּמּוס ַהַּמְלכּות ַאְך ֶׁשָהָיה ִנְתַּגֵּדל ְּבֵבית ָהֶעֶבד ּוְלֵהפֶ 

   .ֹותֹו ְּבִנּמּוס ֶזהֶׁשּלא ְּכִנּמּוס ַהֶּמֶלְך ַאְך ֶׁשָהָיה ִנְתַּגֵּדל ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך ְוָהָיה ֻמְכָרח ְלִהְתַנֵהג ְּבִנּמּוס ַהַּמְלכּות ֶׁשָהיּו ְמַגְּדִלים א

החילוף הזה, חווה כל אחד מהבנים מעין סתירה פנימית בתוך עצמו; בן המלך ממשיך רבי נחמן ומתאר שבעקבות 
המקורי, אשר גדל בבית השפחה, הרגיש שהוא נמשך לדברים של גדולה ומלכות, ואילו בן השפחה אשר גדל בבית 

פי הֵגנים המלך, חש משיכה לדברים פשוטים יותר, ולא הרגיש בנוח בין כל גינוני המלכות. כל אחד נמשך לטבעו, ל
  שלו.

בהמשך המעשה, מספר רבי נחמן שהתגלה סודה של המיילדת אודות החילוף בין הבנים, והתחילו כולם בממלכה לדבר 
על זה. עוד לא היה הדבר וודאי, כולם היו בספק אם אכן כך קרה או שמא זו רק שמועה, וכולם התלבטו מיהו באמת 

קם הבן אשר גדל בבית המלך, אשר חשש כעת שמא בעקבות השמועות בן המלך ומיהו בן השפחה. בעקבות הדיבורים, 
  לא יירש הוא את המלוכה, ועשה מעשה:

 ֶׁשהּוא ַהְינּו, ַהֶּנֱחַלף ַעל ַהַּכָּוָנה, ְסָתם ַהֶּמֶלךְ  ֶּבן ָּכאן ֶׁשִּנְזָּכר, ָמקֹום ְּבָכל ְוַהְּכָלל ֶמֶלךְ  ֶּבן ֶׁשִּנְקָרא ֶזה ַהְינּו[ ֶמֶלךְ  ַהֶּבן ֶזה ְוָהַלךְ 
 ְּבָמקֹום ַרק ַהִּׁשְפָחה ֶּבן ֶׁשִּנְזָּכר ְּבָמקֹום, ַהִּׁשְפָחה ְּבֶבן ְוֵכן ל"ַּכּנַ  ַהֶּמֶלךְ  ֵאֶצל ִנְתַּגֵּדל ִּכי, ַהֶּמֶלךְ  ֶּבן ֶׁשִּנְקָרא ַרק, ַהִּׁשְפָחה ןּבֶ  ֶּבֱאֶמת
 ֲאֶׁשר[ ל"ַהּנַ  ַהֵּבן ַלֲאִבי ָרעֹות ִלְגרם ְוִהְתִחיל] ַלֲאִמּתֹו ָהֱאֶמת ַעל ַהַּכָּוָנה ָאז, ָהֱאֶמת ַהִּׁשְפָחה ֶּבן אֹו ָהֱאֶמת ַהֶּמֶלךְ  ֶּבן ֶׁשִּנְזָּכר
 ַלֲעקר ֶׁשֻּיְכַרח ְּכֵדי ָרָעה ַאַחר ָרָעה ָרעֹות לֹו ּגֹוֵרם ָּתִמיד ְוָהָיה ָּתִמיד ָרעֹות ּבֹו רֹוֶבה ִלְהיֹות ֵעינֹו ְוָׂשם] ל"ַּכּנַ  ָאִביו הּוא ֶּבֱאֶמת

  ְּבנֹו. ִעם

 ְוָלַקח ּוֵמת ַהֶּמֶלךְ  ִנְזַקן ַּכךְ  ְוַאַחר ָרעֹות לֹו ּגֹוֵרם ָהָיה ֵכן ִּפי ַעל ַאף ָּכךְ  ָּכל ֶמְמָׁשָלה לֹו ָהָיה לֹא, ֲעַדִין ַחי ַהֶּמֶלךְ  ֶׁשָהָיה ְזַמן ְוָכל
 ָרָעה ַאַחר ָרָעה, ל"ַהּנַ  ַהֵּבן ַלֲאִבי יֹוֵתר ָרעֹות ָעָׂשה ְוָאז] ל"ַּכּנַ  ֶמֶלךְ  ֶּבן ַעָּתה ְוִנְקָרא ֶׁשֶּנֱחַלף ַהִּׁשְפָחה ַהֶּבן ַהְינּו[ ַהְּמלּוָכה ֶאת הּוא
, ַהָּדָבר ַמֲעִלים ָהָיה ַרק ֶהָהמֹון ִּבְפֵני ָנֶאה ֶזה ֵאין ִּכי ָרעֹות לֹו עֹוֶׂשה ֶׁשהּוא, ָהעֹוָלם ָיִבינּו ֶׁשּלא ְּבאֶפן ָעְרָמה ְּבֶדֶרךְ  עֹוֶׂשה ְוָהָיה
, ֶּבֱאֶמת ַהֶּמֶלךְ  ֶּבן ַהְינּו[ ִלְבנֹו ְוָאַמר ְוָעָנה ל"ַהּנַ  ָהִעְנָין ִּבְׁשִביל ָרעֹות לֹו עֹוֶׂשה ֶׁשהּוא, ל"ַהּנַ  ַהֵּבן ֲאִבי ְוֵהִבין ָּתִמיד ָרעֹות לֹו ְוָגַרם
, ְּבִני ַאָּתה ִאם ַנְפָׁשךְ  ִמַּמה ִּכי ָעָליו ָּגדֹול ַרֲחָמנּות לֹו ֶׁשֵּיׁש, לֹו ְוָאַמר ָהִעְנָין ָּכל לֹו ְוִסֵּפר] ְּבנֹו ֶׁשהּוא, ִנְדֶמה ַהִחּלּוף ְיֵדי ַעל ַאךְ 

 אֹוְתךָ  ְלַהֲעִביר רֹוֶצה הּוא ִּכי ָעֶליךָ  ְּביֹוֵתר ָּגדֹול ָהַרֲחָמנּות ְּבַוַּדאי, ֶּבֱאֶמת ַהֶּמֶלךְ  ֶּבן ַאָּתה ְוִאם ָעֶליךָ  ַרֲחָמנּות ִלי ֵיׁש ְּבַוַּדאי
  ְוָׁשלֹום. ַחס, ְלַגְמֵרי



 

רבי נחמן מתאר פה מציאות של בלאגן. אף אחד לא יודע מהי האמת, מיהו בן המלך ומיהו בן השפחה. בן השפחה, 
לרדות ולהציק למשפחת השפחה, ועל כן, בלית ברירה, החליט  אשר גדל בבית המלך, ירש את כסא המלוכה והחל

בעלה של השפחה, האב אשר גידל את בן המלך האמתי, לשלח את בנו כדי שיפסיק בן השפחה אשר עלה לגדולה 
  לרדות בהם:

ַּתַחת ָאִביו, ִּכי ִנְדֶמה  ַהַּנ"ל [ְּדַהְינּו ֶזה ֶׁשַּנֲעָׂשה ֶמֶלךְ ַאְך ַהֶּמֶלְך . ְוהּוַרע ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ְמאד. ַעל ֵּכן ַאָּתה ֻמְכָרח ַלֲעקר ִמָּכאן
ְוָנַתן לֹו ָאִביו . ְוִנְתַיֵּׁשב ַהֵּבן ַהַּנ"ל ַלֲעקר ִמָּׁשם. ָהָיה רֹוֶבה לֹו ְּבָכל ַּפַעם ִחֵּצי ָרָעתֹו, ֶזה ַאַחר ֶזה, ֶׁשהּוא ַהֶּבן ֶמֶלְך ֵמֲחַמת ַהִחּלּוף]

ִּכי ִהְסַּתֵּכל , ַעל ֲאֶׁשר ִנְתָּגֵרׁש ִמְּמִדיָנתֹו ְּבִחָּנם ְוָחָרה לֹו ַהָּדָבר ְמאד ַלֵּבן ַהַּנ"ל [ֲאֶׁשר הּוא ֶּבֱאֶמת ֶּבן ַהֶּמֶלְך]. ְוָהַלְך לֹוָממֹון ַהְרֵּבה 

ְוִאם ֵאיִני ֶּבן ַהֶּמֶלְך, ַּגם ֵּכן ֵאינֹו , ֵאינֹו ַמִּגיַע ִלי זאתִאם ֲאִני ֶּבן ַהֶּמֶלְך, ְּבַוַּדאי  ?ְלִהְתָגֵרׁש ְּבַעְצמֹו: ָלָּמה ְוַעל ַמה ַּמִּגיַע ִלי זאת

, ַהּזֹונֹות ּוֵמֲחַמת ֶזה ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהְּׁשִתָּיה, ְוָהַלְך ְלֵבית. ְוֵהַרע לֹו ְמאד ?ִּכי ַמה ֶחְטִאי, ִלְהיֹות ּבֹוֵרַח ְּבִחָּנם ַמִּגיַע ִלי זאת

  .ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתָּגֵרׁש ְּבִחָּנם, ֶאת ָיָמיו ְלִהְׁשַּתֵּכר ְוֵליֵלְך ִּבְׁשִרירּות ִלּבֹוְוָרָצה ְלַבּלֹות ָּבֶזה 

הבן שגלה מן הממלכה נמצא בהתלבטות, הוא לא יודע מי הוא, אבל הוא כן יודע שהוא סובל. הוא גדל בבית השפחה, 
מרע לו ויורד לחייו. רבי נחמן מתאר פה אך נמשך כל חייו לעניינים הגבוהים של המלכות, ובן השפחה כל הזמן 

קטסטרופה, ייאוש גדול שחווה בן המלך, עד כדי כך שהוא יורד אל המדרגות הנמוכות והשפלות ביותר, מחמת חוסר 
  הוודאות שהוא נמצא בו ומחמת גורלו שנאלץ לעזוב את ביתו ולברוח.

  מי אני באמת?

נעבור כעת לדבריו של ר' נתן, אשר כתב את "ליקוטי הלכות", שם הוא מרחיב הרבה על תורות בליקוטי מוהר"ן, וגם 
על המעשיות של רבי נחמן. את המעשייה הזו של "בן מלך ובן שפחה שנתחלפו", טבעי מאוד ללמוד על עם ישראל 

לות בין הגויים, ולמעשה לא מגיע לכדי השלמת שנמצא בגלות. בן המלך הוא כמו עם ישראל, שחי בבית השפחה, בג
ייעודו בגלל שהוא לא נמצא במקום הראוי לו. גם רבי נתן לומד את המעשייה כך, אך הוא גם לוקח אותה אל מקום 

  יותר אישי, ומדבר על התהליכים המתרחשים באדם הפרטי, ועל העניין הזה ארצה להתעכב. 

את בן המלך וגם את בן השפחה, והשאלה היא את מי הוא מושיב על כיסא יש בו גם  –באדם הפרטי יש שתי קולות 
לוה ממעל ממש, ומנגד יש לאדם גם -המלכות. רבי נתן מתאר שהנשמה של האדם היא בן המלך האמתי, היא חלק א

גם  את הגוף ששייך לטבע, וזהו בן השפחה. בכל אדם יש את שתי הבחינות הללו, וזה לא דבר רע שיש לו את שתיהן,
הנשמה וגם הגוף, שניהם טובים ונצרכים, אבל צריך לוודא טוב טוב את מי אנו מושיבים על כיסא המלך, מי הוא 

  המולך ומי משרת אותו. 

מסביר רבי נתן שמה שקרה בעולם זה בעצם התיאור שרבי נחמן מתאר במעשה, כביכול בן המלך ובן השפחה נתחלפו. 
חווה את עצמו כיצור טבעי, גופני, ובעצם מי שמולך פה בעולם זה בן השפחה,  האדם נולד לתוך חיים טבעיים, האדם

זה הגוף. יוצא מכך שבן המלך, הנשמה, נאלצת לשרת ולשמש את הגוף, והיא סובלת מזה, כי מצד האמת המצב אמור 
ניינים; העניין להיות הפוך לגמרי! היא בן המלך האמתי, היא זו שצריכה לשלוט. רבי נתן משליך זאת ביחס לכמה ע

הראשון הוא לגבי אופן הזיהוי שהאדם מזהה את עצמו. הוא רוצה לומר שהחוויה הטבעית של האדם היא לרוב 
המשיכה אל הטבע, אל הגופניות, וממילא תופס האדם את עצמו כיצור טבעי, הוא מגדיר את עצמו כבן שפחה, כיצור 

  רחים לשחרר. וכך הוא כותב (ליקוטי הלכות, ברכות השחר ג, ו):גופני. את התפיסה הזאת, אומר רבי נתן, שאנחנו מוכ

ובאמת זה העניין בעצמו שבני אדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה יקרה וקדושה ומחמת זה אינם מתגברים לעשות 
כמעשה הצדיקים כנ"ל כל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות הנ"ל שמשם בחינת המעשה של הבן מלך הנ"ל שנחלף, 

רש ממקומו, שמחמת זה נפל למקום שנפל ולקח שמשם באים אלו המחשבות על האדם, כמו הבן מלך הנ"ל שנחלף ונתג
עצמו אל השכרות עד שהיה כמסופק בעצמו אם הוא בן המלך האמת או בן השפחה חס ושלום, כמבואר שם בהמעשה 

  הנ"ל.

אומר רבי נתן שהחשיבות היא, קודם כל, להגדיר לעצמי מי הוא בן המלך ומי הוא בן השפחה, קודם כל לזהות את 
מה מתאים לי ומה שייך לי, וממילא לדעת לאן עלי ללכת. יש במציאות שקר מסוים, אשליה  עצמי, להבין באמת

שגורמת לנו לחוות את עצמנו בצד הטבעי, הספונטני, ואומר על כך רבי נתן שזהו שקר, זו טעות מרה. ממשיך רבי נתן 
  ואומר (שם):

את עצמן כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת  כמו כן הוא בכל אדם הרחוק מה' יתברך...עד שכמה בני אדם מייאשין
ה', וכל זה הוא רק פיתוי ומחשבות היצר הרע שמחליש דעתו ומכניס בליבו חלישות וקטנות דסיטרא אחרא, שזה נמשך 
מבחינת היכלי התמורות, מבחינת החילוף של הבן מלך הנ"ל שנפל כל כך עד שלא ידע בעצמו אם הוא בן המלך האמת. 

ריך האדם לידע ולהאמין שנפש כל אחד מישראל גבוה ויקרה מאוד מאוד, וכולם הם בחינת בני מלכים, אבל באמת צ
  ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד כמו כל הצדיקים והכשרים.



 

רבי נתן אומר שלמעשה כל נפש מישראל היא בעצם בן מלך. והסיבה שבגללה אנשים רבים חווים חוויה הפוכה, כאילו 
הם בני שפחות, זה רק בגלל מה שהמיילדת במעשייה עשתה, זה סתם, "היכלי התמורות", איזשהו שקר שקיים 
במציאות ומחליף ומשבש את ההסתכלות שלנו על המציאות. לכן האדם חווה את עצמו הפוך ממה שהוא באמת, לכן 

יקים, אבל באמת הוא צריך לידע הוא חווה שלא מתאים לו ללכת בדרכים גדולות, שלא מתאים לנהוג כמעשי הצד
  ולהאמין שהוא בן של מלך ושיש לו נפש גדולה שמתאימה לדרכים הכי גבוהות ונעלות שיש.

  רבי נתן מוסיף הערה חשובה נוספת (שם):

כי גם על כל הצדיקים והכשרים עברו מחשבות וחלישות כאלה וכאלה, אך היו משכילים לבלי להניח להטעות אותם, 
  זקו מאוד עד שזכו למה שזכו.והתגברו והתח

החילוף הזה שאנו חווים, הוא אינו רק נחלת האנשים הפשוטים, אלא כל צדיק גם כן עבר בצומת הזאת, בלבט האם 
הוא בן מלך או בן שפחה ח"ו, ועל ידי זה שהוא התחזק, שהוא ידע והאמין בעצמו שהוא בן המלך, ושהנשמה היא זו 

  וא הצליח להגיע למעלה אליה הוא הגיע. וממשיך רבי נתן (שם):שצריכה לשבת על כיסא המלכות, ה

וזה שאמר דוד: "שמרה נפשי כי חסיד אני", כמו שאמרו רבותינו ז"ל וכן איתא בזהר הקדוש פרשת בלק ש"דוד קרא 
  לנפשיה חסיד, בגין דאיצטריך ליה לבר נש דלא לשואה גרמיה רשע".

לא לעשות את עצמו רשע. אסור לאדם להשוות את עצמו לרשע. האדם דוד קרא לעצמו חסיד, בגלל שבן אדם צריך ש
צריך לדעת שאף על פי שהוא נמשך לדברים קטנים, נפשו היא באמת נפש קדושה, ושההרגשה הנמוכה שהוא מרגיש 
 כרגע היא לא אמתית לו, יש כאן חילוף, שקר. ואנחנו צריכים לזכור את העניין הזה, ולא להיכנע להרגשות הטבעיות

  שלנו שגורמות לנו לחשוב שאנחנו בני שפחה.

  העונג והשמחה

עניין נוסף וחשוב ביותר שמביא רבי נתן הוא שגם אם האדם יגיד לעצמו שנפשו היא נפש קדושה, וגם אם הוא יקבע 
לעצמו הנהגות הראויות לבן המלך, לנשמה, בפועל כאשר הוא יקיים את המצוות, כאשר הוא ילמד תורה ויתפלל, הוא 
עדיין ירגיש את הצד של העבדות, את הקושי ואת הזרות שיש לו בפעולות האלה, לעומת ההתנהלות הטבעית שהוא 

אוכל, שותה, ישן, מדבר וכדומה. אומר רבי נתן שההרגשה הזו גם היא  –חש כאשר הוא פועל פעולות של הגוף 
ה שהתחלפו. וכך כותב רבי נתן (ליקוטי פעולה של היכלי התמורות, זהו עדיין אותו השקר של בן המלך ובן השפח

  הלכות, ברכות השחר ג, יט):

שאכילה ושתייה ושאר תאוות הגוף אינו נקרא אצלו עבודה, ומצוות  -ובאמת מה שאצל רוב בני האדם הדבר בהפך 
עד ומעשים טובים זה נקרא אצלו עבודה ויגיעה, זה הוא בעצמו בחינת החילוף הנ"ל שנתהפך בן המלך בבן השפחה 

שסברו שבן המלך הוא עבד חס ושלום, ובן השפחה הוא מלך חס ושלום, כמו כן נהפך האמת אצל העולם, שמצוות 
ומעשים טובים שהם רצון ה' יתברך רצון הנשמה שהוא בחינת בן מלך, זה נקרא אצלם עבדות, ורצון הגוף שהוא תאוות 

ושלום על הנשמה, ובאמת הדבר בהפך ממש, כי הנשמה הגוף, אינו נקרא אצלם עבדות כלל, כאילו היה הגוף מלך חס 
  היא המלך באמת והגוף הוא עבד.

אומר רבי נתן שגם אם נצליח לעשות מצוות ומעשים טובים וכביכול לנצח את יצר הרע, אבל בפועל עדיין נרגיש את 
זה אומר שעדיין לא  הקושי במצוות, את הקושי בעבודת ה', לעומת הטבעיות והפשטות שאנחנו נרגיש במעשה הגוף,

הצלחנו לתקן את העניין הזה, את ההיפוך הזה, ועדיין מי שיושב על כיסא המלכות הוא בן השפחה, ואילו בן המלך 
עודנו נמצא במובן מסוים במצב של עבד. אנו צריכים להגיע למצב בו המצוות, התורה והתפילה יהיו טבעיות לנו, ששם 

  יות, ששם נרגיש טוב עם עצמנו, כי זה באמת בן המלך, זה מי שהוא.יהיה לנו את העונג ואת תחושת הבית

הנקודה הזאת מופיעה בספרים רבים, וביניהם גם הרב כותב על כך במאמרו, "העונג והשמחה"; הרב מתאר את זה 
שבעצם כל זמן שהאדם לא יהיה במצב של עונג ושמחה בעבודת ה', הוא עדיין חסר ולא עושה את הדברים כמו 

  ך, ואלו דבריו (עקבי הצאן, העונג והשמחה):שצרי

הענג והשמחה, הם דברים מוכרחים להיות מתלוים אל כל עסק רוחני; רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, 
אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו; רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה על 

ל פעולות רגשות ומחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה חמרית או כ ...וחדוה במקומוהאדם, כי עז 
אם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח - רוחנית אינם בתכלית שלמותם, והם אינם באים כי

  .ומתענג בעשות הטוב, ובהנזרו מן הרע והכעור תגל נפשו וישמח כבודו

הרב מסביר שכל זמן שהאדם לא מתענג ושמח במעשה המצוות, הרי זה סוג של אמצעי בשביל שבסוף הוא יגיע למצב 
השלם בו הוא יתענג וישמח במצוות. דברים אלו מתאימים לדבריו של רבי נתן שאמר שכאשר היהודי מגיע למצב שבו 



 

אלה בבית ושמח במעשי הקדושה, אזי הגיע הוא קיום המצוות ועבודת ה' זה טבעי לו, כאשר הוא מרגיש בפעולות ה
   למצב שבו בן המלך הוא זה שיושב בשלמות על כיסא המלכות, והגוף משרת אותו.

  להרגיש טוב

מאוד משמח לשמוע שזהו היעד, שנגיע למציאות בה עבודת ה' היא תהיה הכי טבעית לנו, אבל יש בזה גם משהו קצת 
מה לא, זה מובן מאוד, אדם יכול לקבל הדרכה מהם המעשים הטובים שעליו מתסכל; להגיד לאדם מה נכון לעשות ו

לבצע, ופעמים רבות הוא גם יצליח לבצע אותם. אבל להגיד לאדם איך להרגיש כאשר הוא עושה את אותם מעשים, זה 
האדם יכול  נותן תחושה שזה כבר מעבר ליכולות הבחירה שלו. אדם יכול לבחור מה לעשות ומה לא, אבל נדמה כי אין

לבחור כיצד הוא ירגיש. לדרוש מהאדם ללמוד תורה ולהתפלל זה הגיוני ומובן, אבל לדרוש ממנו לשמוח בהם, זה 
  נשמע לא הגיוני, הרי לכאורה אין לאדם שליטה על רגשותיו.

את היא תשובה לדבר הזה אין לי, אני רק אתן כיוון מחשבה מסוים; אני חושב שהדרך להצליח לפרוץ את החומה הז
כל זמן שאנחנו  –להכניס בתוך עבודת ה' שלנו, בתוך התורה, עוד כלים נפשיים, עוד צדדים באישיות שלנו. כלומר 

נמצאים רק במצב של שכל, רק במצב של החלטה, בחירה, או אפילו מצב של התמסרות גדולה, אז זה באמת ייתכן 
על הכיסא ולהתחזות לבן המלך, אבל ברגע שמכניסים  , וייתכן שבן השפחה ימשיך לשבתהשתנה בתוכנו פנימנשלא 

אז זה יכול מאוד לעזור את ההקשבה, צדדים יותר עדינים, יותר פנימיים של עבודת ה', ברגע שמכניסים יותר את הלב, 
ולסייע גם בהרגשה הפנימית של המעשים אותם אנו עושים. רבי נתן מזכיר שלהבדיל בין טוב לרע זה דבר שרק הלב 

לעשות, זה לא משהו של מילים, זה לא משהו של שכל, ההבחנה בין טוב לרע נתונה היא ללב. האיזביצר מגדיר  יכול
את היציאה מעבדות לחירות כחוש הריח. גם הצד של הלב וגם הצד של הריח, אלו הצדדים היותר עדינים שבאדם. 

כאשר הוא יהיה קשור יותר לתפילה, למילים ייתכן מאוד שברגע שהאדם יכניס בעבודת ה' שלו צדדים עדינים יותר, 
שהוא מתפלל, קשוב לשירים שהוא שר בתפילה ולא רק ישתדל לעשות את הפעולה הטכנית, וכך גם בלימוד התורה 
ובשאר המצוות, כאשר הוא יכניס עדינות והקשבה למעשים שלו, אז לאט לאט בעז"ה הדברים יזוזו ובאמת גם הְּפנים 

לכות, יחזור לתפקידו ומקומו הטבעי, ויפנה את המקום לבן המלך, משפחה, הגוף, ירד מכיסא הישתנה, לאט לאט בן ה
  לנשמה, שתוכל סוף סוף להגיע אל מעמדה הראוי לה, וכך יתברר באמת שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

  

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  בן תורה בדורנו. הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של
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