
בשבוע בו השירה לה’ תופסת את מרכז העיון של כל בר 
לבב, מן הראוי להתבונן במהותה של הנגינה במשנתו של 

רבינו הי”ד זיע”א.

חסיד  כל  נפש  איותה  אליו  המקום  הוא  החסידים’  ‘בית 
חברים  באהבת  השולחן  סביב  מסבים  הם  מצא.  עת  בכל 
אמתית, על השולחן בקבוק יי”ש וכוסיות, ובמשך השעות 
החסידים  לגרונות  מתכולתו  מתרוקן  הבקבוק  שנוקפות 
אשר מגביהים טפח מעל חומריות העולם ופוצחים בניגון 
בסופו  המביאה  ומרירות,  לב  בשברון  ונפש,  לב  המעורר 
דבקות  של  ולריקוד  ושלמה  אמתית  לשמחה  דבר  של 

והתעלות. 

‘בית המרזח’, הוא המקום אשר נפש כל גוי ערל לב ובשר 
משתוקקת אליו, מסביב השולחן הגס ישובים עמלי היום 
ומתמלא  מתרוקן  גדותיו  על  המלא  והבקבוק  הנפש,  מרי 
ממקומם,  הרוח  גסי  השתויים  שמתרוממים  עד  חליפות 
הניחרים,  מגרונותיהם  ניגון שבוקע  לקול  בריקוד  פוצחים 
ונופלים שדודים על הארץ סרוחים על משכבותם. במקרים 
ושפיכות  רציחה  לידי  באים  והריקוד  השתיה  ע”י  רבים 

דמים ח”ו ולשאר עברות חמורות.

לכאורה כאן ניגון וכאן ניגון, כאן ריקוד וגם שם ריקוד, מה 
לו לניגון זה שהגביה את הנפש לגבהים אדירים וניגון השני 

מאידך הפיל אותם לעומק שאול תחתית שאין דומה לו.
הביאור הוא, הנגינה הינה כח המעורר. נפש האדם מתפעלת 
מנגינה ויוצאת מגדרה הרגיל ומן המסגרת האוטומטית בה 
הוא  דומה הדבר למכשיר חשמל אשר  נתונה תמיד.  היא 
מתחבר אל השקע שבקיר, הזרם מתחיל לפעול בו, אולם 
מה הוא יוציא מעצמו, זה תלוי בתכונות המכשיר בעצמו, 
אם יהא זה מאוורר, החשמל שבו יגרום להוציא רוח  קרה, 
ואם יהא זה תנור חימום, ידליק החשמל את גוף החימום 

ויפיץ חום לכל הסביבה.
את  הנגינה  תעורר  וקדושה  טהורה  לנפש  הנגינה,  גם  כך 
הוא,  בריך  ולהידבק בקודשא  ההשראה הנעלית להתקרב 
ולגוי בעל נפש בהמית גסה, המנגינה עוד תוריד אותו לבאר 
שחת עמוק יותר, כי המסגרת המגינה עליו מנפילה עמוקה 

נפרצה עתה.

עליות  המה,  מה  הקולות  הנגינה,  תמיד  לך  היתה  ‘חידה 
ופעמים  בארוכה  שבא  פעמים  זה  ולמה  הן,  מה  וירידות 
עליותיה   ... הכל  את  רואה  אתה  כבר  עתה  בקצרה.  שבא 
ונפילותיה וכל גלגולי דרכה בקולה נחקקים, ותנועא דמנגנא 
במעיו  הניגון  נושא  נפשך  את  נתרקם.  והניגון  נחרתים  בה 

)הכשרת אברכים פרק ט’ ס”ג(
לשפכה ולקרבך לה’’.            

ולאו דוקא בניגון של שבירת הלב, רק גם בניגון של שמחה, בכולם תוכל להשתמש לגילוי הנפש.וכך היא דרכו של חסיד
גם בניגון של שמחה וגם ברקידתו לפעמים בוכה הוא, וגם בבכייתו שמח.

)הכשרת אברכים שם(

אז ישיר משה את השירה הזאת לה’ ויאמרו לאמר )טו א(
צריך להתבונן במשמעות של ‘ויאמרו לאמר’, כפל לשון זה מה בא לחדש לנו.

ונראה כי עומק ענין השירה שנינו כאן. ונקדים, דהנה הפסוק אומר, ‘כי לא יעשה 
ה’ אלקים דבר כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים’ )עמוס ג’(. יסוד קבוע החוזר 
על עצמו בתורת רבינו הוא, כי בתורת החסידות נתגלה לנו ע”י הבעש”ט הק’ זי”ע, 
שמשמעות דברי חז”ל ‘ישראל אם אינן נביאים הם בני נביאים הם’ )פסחים סט.( 
הינה כפשטות הגמ’ בעולם הזה ובמצבנו אנו גם עתה, כי אמנם ענין הנבואה תמה, 
שייך  הנבואה  מן  דניצוץ  וניצוץ  שייכות  כלומר  נביאים’,  ‘בני  של  מושג  יש  אולם 
גם עתה בדור הזה השפל, דהיינו שהנשמה מרגשת ומקבלת את האור הנכון ע”י 
אל  סודו  ‘גילה  עליה.  המוטל  את  יודעת  היא  ועי”ז  מתרדמתה  נפשה  התעוררות 

עבדיו הנביאים’. )עיין בזה ב’שלשה מאמרים’ מאמר א’, ועוד רבות(
להגיע לדרגת  זוכה  היא  זוכה להתעוררות אמתית  ה’סוד’. כשהנשמה  ומהו אותו 
ה’סוד’ שלה עם קוב”ה. וגם כאן צריך להקדמה קצרה. טעות רווחת בין אנשים שמי 
שעוסק בתורת הקבלה ופנימיות התורה הרי שהוא זוכה ללמוד את תורת הסוד. 
סדר  את  וללמוד  יכול,  אחד  כל  הקבלה  תורת  את  ללמוד  כי  גמורה,  טעות  וזוהי 
העולמות העליונים והכוונות שבכל ענין הרי הוא פתוח לפני כל אחד ואחד ולדאבון 

לב אף פריצי עם עוסקים בזה, ובוודאי אין הם זוכים לתורת ה’סוד’.
וה’סוד’ האמתי הוא ‘סוד ה’ ליראיו’, כשהכוונה היא סוד אישי שאין מגלים לאף 
אחד, כי סוד שמגלים לאחד כבר איננו סוד, כי הרי כבר נתגלה, והשי”ת יש לו סוד, 
והוא לא מגלה זאת לאף אחד בכדי לא להפקיע ממנו שם סוד, אזי צריך להבין כיצד 

יתכן ש’גילה סודו לעבדיו הנביאים’, הרי מעתה כבר איננו סוד.
והביאור בזה הוא שנשמת האדם היא חלק אלוק ממעל, ובעת שהיא זוכה להיות 
הסוד  יכול  אז  ושורשה  במקורה  כביכול  נכללת  שהיא  באופן  יתברך  אליו  קרובה 
להתגלות לה כי אז כבר לא מתגלה הסוד למישהו חיצוני, הוא גילה את הסוד לעצמו 
כביכול. ולכן בכל עסק בתורה גם בתורת הנגלה בסוגיא של מודה במקצת ובשור 

שנגח את הפרה גם יכולים להגיע אל תורת ה’סוד’, שהיא הדבקות השלמה בה’.

וכאן מגיעים אנו לסודה של השירה.
כנזכר בפסוק, ה’סוד’ מתגלה ל’נביא’, ה’נביא’ משמעות נוספת יש לו חוץ מקבלת 
דברי ה’ בנבואה, והוא מלשון ‘ניב שפתים’. והכוונה לענייננו במשמעות זו, כי בעת 
שהאדם זוכה להתעוררות רגילה לאהבת הבורא וליראתו הרי הוא עושה בהתעוררות 
זו מצוות ומעשים טובים, אולם כאשר הוא זוכה להתעוררות הגדולה יותר שהיא 
בבחי’ ‘סוד’, הדבקות בקונו, אין די לו בעשייה של מצוה, אז הוא צריך לדבר נעלה 
יותר, הוא זקוק ל’ניב שפתים’, לבטא את הרגשת ההנאה והשמחה של ‘עוז וחדוה 
במקומו’ בשירה בפה למלל בפיו את החלק שמעבר לכליו הגופניים, וכך הוא מוצא 

להרגשות אלו כלים נאותים. זוהי סודה של ה’שירה’.
ישראל  כשבאו  לה’’,  הזאת  השירה  את  משה  ישיר  ‘אז  הפסוק  כוונת  כן  אם  וזה 
והטובה  הנכונה  הדרך  אז  ונבואה,  שכינה  גילוי  הים  על  שפחה  ה’ראתה  למדרגת 
ביותר עבורם היתה ‘ויאמרו לאמר’ לבטא בשפתיים את ההרגשות וההתעלות שזכו 

אליה, לשיר את השירה הזאת לה’, כי גאה גאה.

חידת הניגון

סוד השירה



הסיפור ידוע - המסר גם הוא, ובכל זאת הוא חשוב לענייננו ולא נוכל בלעדיו.
‘ֶחֶלם’ - העיר הגדולה שהתברכה ב’חכמיה’. שמחת תורה הסתיים אך אמש, 
העייפות עדיין נסוכה על פני התושבים, הסוכות עדיין לא נארזו כדבעי, וכבר 
נזעקו בני הקהילה לאסיפה מיוחדת בדבר הערכות לקראת שמחת תורה של 

שנה הבאה.
ראש הקהל קיבל את רשות הדיבור, והוא העלה את הנושא הדחוף לדיון בפני 

הנאספים.
תשרי  ובחודש  רבות,  בהכנסות  כידוע  משופעת  אינה  הכנסת  בית  קופת 
ההוצאות רבות מאוד, ולכן בהגיע חג שמחת תורה אין סיפק בידי הגבאים 
לרכוש ‘משקה’ להיטיב את לב החוגגים בהקפות. ברור לכולם כי ה’משקה’ 
בכל  וכנהוג  בישראל,  אמיתית  יהודית  שמחה  בהוספת  חשוב  מרכיב  הוא 
היום.  לכבוד  משובח  ב’משקה’  המתפללים  את  לכבד  הקדושות  הקהילות 

הציבור נקרא להביע את דעתו כיצד ניתן להיערך נכון לקדם בעיה קשה זו.
הרוחות סערו, הדיונים התארכו, הדעות והרעיונות התרבו ונערמו, זה בכה וזה 
בכה, עד שהגיע שעת ההכרעה. ראש הקהל הקריא את ההחלטה המקורית, 
בית המדרש  גדולה תועמד לפני פתח  ‘חבית  והקהל קיבל אותה פה אחד. 
ובמשך השנה כולה, בכל שבת יביא כל מתפלל באמתחתו כוס מלאה ביי”ש 
וישפוך אל החבית, ובהגיע שמחת תורה, כאשר היא כבר תתמלא על גדותיה 
במשקה משובח, תיפתח להנאת כל הקהל שיהנה מלגימה משמחת לבבות, 

והשמחה תרקיע שחקים.
ההחלטה יצאה מן הכח אל הפועל, ואכן במשך השנה כולה איש לא נעדר. 
כולם הגיעו בערב שבת וכוסותיהם בידיהם, שופכים בלב מתרונן את תכולתו 

אל החבית, ועיניהם נשואות לחג השמח אשר מתקרב ובא.
אתא שמחת תורה בשעה טובה ומוצלחת, זריזים מקדימים נעמדו בתור ליד 
החבית שנגררה פנימה בזהירות אל תוך בית המדרש, כוסות גדולות בידיהם 
לכבודה  עצמם  את  ולשמח  על המשקה  רם  בקול  לקדש  הכן  עומדים  והם 
של תורה. בקול רם הם מברכים שהכל נהיה בדברו ולוגמים מלא לוגמיו של 
עוג מלך הבשן. רחמנות גדולה היתה להביט בפניהם המתעוותות בתדהמה 
ממש,  רחמים  מעורר  היה  חלקם  מנת  היה  אשר  הנפש  מפח  גדול,  ובהלם 
ב- מים  ביי”ש משובח אלא  כי החבית היתה אכן מלאה, אולם לא  מתברר 

חיים...
מסתבר כי כל אחד מבני הקהילה היה ‘מקורי’, הוא חשב לעצמו ‘כולם’ הרי 
יכניסו יי”ש טהור ומשובח, מה כבר יקרה אם אני ימזוג מים במקום היי”ש הרי 
אף אחד לא ירגיש. מחשבה ‘חכמה’ זו נכנסה במוחם ה’מקורי’ של כל חלם 

וחכמיה,  והתוצאה כבר ידועה.

כולנו מסכימים כי הדור הבא זקוק לגדולי ישראל. כולנו גם מבינים כי הם 
לא יגיעו מענני שמיא, הם יצמחו מתוכנו, מתוך תלמידנו הצעירים. כולנו הרי 
יודעים כי בכדי לצמוח גדול דור צריך עבודה ויגיעה לא פשוטים אשר צריכים 

להתחיל כבר מגיל צעיר.
אם הכל ידוע בבהירות כל כך ברורה, מדוע לא כולנו עמלים להגיע אל המטרה 

המוכרחת והנחוצה - לגדל את ה’גדול’ של הדור הבא.
 התשובה קצת לא נעימה, מסתבר כי אנחנו סומכים על אחרים ש’הם’ יעשו 
לנו על תענוגות  ננוח  ואנחנו  ויתקדמו  יעמלו  את העבודה בשבילנו, אחרים 

גופנו. אולם האם תהיה זו טעות לומר כי ‘כֶחֶלם’ היינו ל’חכמיה’ דמינו ---
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העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

כולם - חוץ ממני
פרק י”ח

הדפסת העלון השבוע לזכות
השמחה השרויה במעוננו עם אירוסי בתנו

הכלה המהוללה מרת לאה תחי‘
עב“ג עדיו לגאון ולתפארת המו“מ בתורה ויראת שמים טהורה

עדין הנפש ותפארת המידות מבחירי תלמידי ישיבת קרעטשניף ברחובות
החתן החשוב יצחק ישראל ני“ו

בן מחותננו החשוב המחנך הנפלא מרביץ תורה לעדרים 
הרה“ג משה נחום שליט“א

מחשובי הרמי“ם בישיבת קרעטשניף ברחובות
יה“ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה היראה והחסידות

שהזיווג יעלה יפה לתפארת ולשם ויזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות 
כעתירת

מערכת ‘דרך המחשבה‘

ה’מכיר’ את מקומו – מכתב ב’
לכבוד הרה”ג דוד משה הרשקוביץ שליט”א

לאחר ברכת יישר כח וברכת הצלחה מרובה בהמשך הדרך, 
‘דרך המחשבה’, אבקש התייחסות לנקודה אחת שנכתבה 
בשבוע שעבר במדור הנפלא בו הובא מכתב מאת צבי נ. 
כהלכה,  לו  עניתם  ואף  כענין  שאל  הוא  אשר  ברק,  מבני 

ומ”מ עדיין צריך לי עיון באיזה נקודה חשובה. 
‘המכיר )לעולם( את מקומו’ היתה הנקודה המרכזית. כל 
ולהשאיר  שלו  הייחודיות  את  לעולם  להכיר  צריך  אחד 
וכל גדולי  חותם ברור לדורות הבאים כהאבות הקדושים 
עולם מאז ועד הדורות האחרונים כהבעש”ט הק’ ותלמידי 
כעוד  העולם  מן  יפוג  הוא  אחרת  אנו.  דורנו  עד  תלמידיו 
מליוני אנשים שאין יכולים להצביע על מה שהותירו כאן 
בעולם. ואתם הוספתם בדבריכם בשבוע שעבר, כי אף אם 
אין אנחנו זוכרים ומכירים זה עדיין לא מבטל את החותם 

שהותירו המה בדורותם.
בשנותינו  בחיים  מטרתנו  זוהי  וכי  לכאורה,  תמה  ואני 
החוכמות  את  לעולם  ולפרסם  ללכת  אדמות,  עלי  כאן 
וההצלחות עם הדברים הייחודיים שלנו, וכי אותם אלפים 
ורבבות של גדולי עולם שהסתירו עצמם מאין רואה ואף 
אחד בעולם לא ידע על גדלותם האם המה הלכו מן העולם 
כבוד  וכי  העולם?  בזה  תפקידם  את  ח”ו  שתקנו  מבלי 

ופרסום הינו מטרה בפני עצמה? אתמהה.
אשמח להבהרת הדברים 
בברכת התורה וברכת המשך הצלחה מרובה
בנימין ק.

תגובת הכותב:
שמח אני על העלאת השאלה, ולו מחמת שלא תישאר אי 
הבנה ח”ו בדברי רבינו ב’צו וזירוז’ שלו כפי שהובא במדור 
נכבדים  קוראים  כמה  העירוני  שאלתך  שכפי  האמת,  זה. 
בעל פה, על כן אמרתי לחדד רעיון זה בצורה ברורה וחדה 

ככל שניתן.
באמת ובתמים אין שום ענין וצורך לפרסם את עצמו ואת 
מעשיו לבני אדם, ‘והצנע לכת עם אלקך’ זה הוא אחד מן 
הדברים שה’ אלקיך דורש מעמך, ובכל זאת, רבינו בצחות 
כמעלה  מקומו’  לאחרים  ‘המכיר  של  זה  ענין  כתב  לשונו 
עליונה וחשובה מפני שככל שהאדם יבדוק במה ייחודיותו 
וערכו המיוחד כלפי אחרים במידה זו אף יבחין ויידע במה 
ייחודיותו בעיני עצמו. וזוהי המטרה העיקרית. בכדי שיהא 
לאדם ‘מוטיבציה’ וחשקות לעבוד את הבורא יתעלה, צריך 
הוא להבין שיש בו ייחודיות שאין לאף אחד בעולם זולתו, 
אל  הכח  מן  והוצאה  פעילות  שבהעדר  להבין  צריך  והוא 
הפועל ענין המיוחד לו הוא מפסיד את מטרת ביאתו לזה 

העולם. 
דרך להכיר לעצמו  הוא  ולכן, המכיר לאחרים את מקומו 
את מקומו וכשהוא בעצמו מכיר את תפקידו יש את מירב 

הסיכויים שהוא גם יוציאה אל הפועל, וזהו התכלית.
אקוה שהדברים הובהרו כל צרכן ושוב יישר כל על המכתב 

לתועלת הרבים
דוד משה הרשקוביץ 


