
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"גגיליון  -שנה ב' 
 פרשת בשלח

 תשע"ז 

 

 
 .)טו  א( עלה בליבו שישיר ,וברש"י . אז ישיר משה ובני ישראל

שמה העת גורמת לעצירה ולניסיון להתבוננות, לנסות לבאר לעצמנו, בשפה  'שירה'פרשה זו ש
פשוטה וברורה את מהותה של השירה. והאמת שיומרה היא וכמעט שנידונה לכישלון ידוע ומובטח 
מראש, היות והשירה היא כלי ביטוי של הרגש, והמילים המנסות להסביר הינן שכליות, ואם כן האיך 

אולם בכל זאת ננסה למצוא את המילים השכליות שיגלו את הרגש, ולהנגיש  יסביר השכל את הרגש,
 ולו במעט את הנושא הנכבד הזה ושירה שמו.

* 
דלת הבית נפתחת, בפתח עומד אבי המשפחה. הוא נכנס אל תוך הבית לאחר שעות היעדרות רבות. 

פתיחת הדלת זוקף  הילד הקטן בן השלש עסוק במשחקו, מנסה להעביר את זמנו בהנאה. לשמע קול
. הגעגועים הרבים שהצטברו בליבו של הילד הקט ורואה את האב שנכנס זה הרגעהילד את עיניו 

התפרצו באחת והוא זינק לעבר אביו, ובאחת הוא זינק אל זרועותיו, כשהוא כבר אחוז בזרועות אביו 
מנסה לאחוז בו בכל ורואה את חיוכו המאושר, ההתרגשות גדלה יותר והוא מחבק ומגפף את אביו ו

הכוח, אבל עדיין ההתרגשות לא פוסקת ולא נרגעת והוא מתחיל לדבר ולצחקק אל אביו: אבא מתוק, 
אבא סוכריה, אבא חכם, אבא גדול וכדו' והוא אף חוזר על אותם הדברים כמה פעמים, עד שהוא קצת 

 ולעיסוקיו השוטפים.נרגע, וממשיך שבת ברוגע על ברכי אביו או שהספיק לו והוא פונה לדרכו 
אם נתבונן במעשה הילד שעושה מעשיו בלא שמתבונן בהם אלא הם מתוך נפשו ורגשותיו המנהלות 
אותו באופן טבעי, ולכן ניתן ללמוד ממנו את הנעשה במוחו ונפשו של האדם באמת האמתית. 

ך ליבו, הוא כשהאדם מתרגש עד שאין בכוחו לעצור ברגשותיו, הוא מתחיל לומר דברים שעולים מתו
לוקח ומקשר בין הדברים האהובים והחשובים אצלו והוא משליך אותם אל אביו אהובו, הסוכריה 
ומיני המתיקה שכל כך אהובים עליו הוא מבטא אותם על אביו, בכך הוא מגדיל את אביו בצורה 

 העמוקה והגדולה ביותר ששייך אליו לפי ערכו. 
מן התיאור הלזה. הלא אין הבן פועל כמאבחן וכמספיד ולא  אולם נקודה מרכזית נוספת עלנו להעלות

כל פעולה אחרת ששייכת לברור מעלותיו וחסרונותיו של אביו, אף אחד לא ביקש ממנו לברר את 
רמת הסוכר שבאביו... ואף אחד לא נתן בידיו את הסמכות להגדיר את רמת המשכל ואת הגודל של 

טף התשבחות והשירים שהבן שר לאביו, ואכן, גם הבן לא אביו, יתכן שאף אחד אפילו לא מאזין לש
מתכונן להשמיע את הדברים באזני אף אחד חוץ מלאביו, והוא מבקש להביע בזה דבר אחד, אני 
מתגעגע אליך ומבקש קרבתך, ואני שמח עד כדי פקיעת הרגשות ויציאה מן המסגרת הרגילה בכדי 

 מרגיש כעת. לבטא את השמחה הגדולה ואת האושר הגדול שאני
* 

מספרים על אותו תלמיד שירד לפני התיבה לפני רבי חנינא, והוא )לג:( חכמנו ז"ל במסכת ברכות 
ל הגדול וכו' האדיר החזק העיזוז וכו', ורבי חנינא הקפיד עליו באמרו 'סיימתינהו -אמר בתפילתו הא

לם? ומכיון שאי לכולהו שבחא דמרך', האם בזה שהוספת את השבחים סיימת למנות כבר את כו
 אפשר למנות את כולם אל תוסיף יותר מאותם שבחים שקבע משה רבנו עליו השלום.

ולכאורה כיצד אנחנו מעיזים מצד שני להרחיב ולהוסיף שבחים לגדלות ה' ב'נשמת כל חי', ב'שיר 
בחא היחוד' ב'שיר הכבוד' שכולם מלאים תיאורים לגדלות ונשגבות הבורא ית', וכי סיימנו לכלהו ש

 דבורא עולם? 
והביאור הוא, רבי חנינא הבחין שהתלמיד אמר את השבחים במנסה להגדיר את גדלות ה', הוא לא 
הגיע למדרגת השירה שתיארנו מקודם, הוא כאילו חקר ובדק את כל מה ששייך לומר על הבורא ית' 

מנות את כולם. ולא עלו בידיו אלא אלו השבחים. בדרך זו באמת אין שום טעם ומשמעות לנסות ל
תות נעלות ומשתפכים בהתרגשות הגואה בליבנו לפניו ם כאשר אנו עומדים בשעת התפילה בעאול

ית"ש אז ככל שנרבה בדיבורי שבחים הכל ראוי ונרצה לפניו כי אין בנו יומרה להקיף את גדלותו אלא 
 לבטא את גודל הגעגועים וההשתוקקות שבנו ולזה כל דיבור ושירה כשרים.

שראל עמדו על שפת הים, בני חורין גמורים משעבוד מצרים כשראו את משעבדיהם פגרים בני י
מתים, נרעשים ונרגשים מן הנסים שאין לתארם ומגילוי השכינה שהיתה להם, אזי 'אז ישיר משה' 
'עלה בליבו שישיר', התפרצות של שירה ושל דיבורים לפניו יתברך, ביטוי של הגעגועים והחיבור של 

 ישראל בבוראם. נשמות 
ושבת קודש זו שאנו בפתחה מסוגלת לזה. ולוואי שנזכה לנגיעה אמיתית בדרגת השירה הזו 'אשירה 

 לה' כ גאה גאה'.
 )עפ"י 'שלשה מאמרים' מאמר שני )ב( תורה תפילה ושירה לה'(      

 

 

 חידת הניגון
'בית החסידים' הוא המקום אליו איותה נפש כל חסיד 
בכל עת מצא. הם מסבים סביב השולחן באהבת חברים 
אמתית, על השולחן בקבוק יי"ש וכוסיות, ובמשך 
השעות שנוקפות הבקבוק מתרוקן מתכולתו לגרונות 
החסידים אשר מגביהים טפח מעל חומריות העולם 

ון לב ומרירות, ופוצחים בניגון המעורר לב ונפש, בשבר
המביאה בסופו של דבר לשמחה אמתית ושלמה 

 ולריקוד של דבקות והתעלות. 
* 

'בית המרזח', הוא המקום אשר נפש כל גוי ערל לב ובשר 
משתוקקת אליו, מסביב השולחן הגס ישובים עמלי היום 
מרי הנפש, והבקבוק המלא על גדותיו מתרוקן ומתמלא 

סי הרוח ממקומם, חליפות עד שמתרוממים השתויים ג
פוצחים בריקוד לקול ניגון שבוקע מגרונותיהם הניחרים, 
ונופלים שדודים על הארץ סרוחים על משכבותם. 
במקרים רבים ע"י השתיה והריקוד באים לידי רציחה 

 ושפיכות דמים ח"ו ולשאר עברות חמורות.
* 

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

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 היא נתונה תמיד. דומה הדבר למכשיר 

שבקיר, הזרם חשמל אשר הוא מתחבר אל השקע 
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.
כך גם הנגינה, לנפש טהורה וקדושה תעורר הנגינה את 

ראה הנעלית להתקרב ולהידבק בקודשא בריך הוא, ההש
ולגוי בעל נפש בהמית גסה, המנגינה עוד תוריד אותו 
לבאר שחת עמוק יותר, כי המסגרת המגינה עליו 

 מנפילה עמוקה נפרצה עתה.
* 

'חידה היתה לך תמיד הנגינה, הקולות מה המה, עליות 
וירידות מה הן, ולמה זה פעמים שבא בארוכה ופעמים 

א בקצרה. עתה כבר אתה רואה את הכל ... עליותיה שב
ונפילותיה וכל גלגולי דרכה בקולה נחקקים, ותנועא 
דמנגנא בה נחרתים והניגון נתרקם. את נפשך נושא 

 הניגון במעיו לשפכה ולקרבך לה''.
 )הכשרת אברכים פרק ט' ס"ג(

 
 

 
וזה ענין שירה, כשבא לו התעוררות אהבה ויראה או תפארת וכו', שהם למעלה מהכלים, אי אפשר לו להוציאם 

בעשיה טובה לבד, והוא צריך לדברם בשירה. ולא בסיפור המעשה בלבד, כי גם הדיבור עשיה היא, כי עקימת שפתיו 
 )דרך המלך בשלח תר"צ(      הוי מעשה, רק ב'שירה', שנמצא בה התעוררות יותר מבדיבור בלבד

 



 

 

 

 פרק סז

 אתה הוא אלקנו
כל עסקנו בפרקים האחרונים הוא לנסות לפתח ולהרחיב מחשבות וציורים לבעלי 

רצון להרחיב את המחשבה ולהגיע להתרגשות והתלהבות בתפילה. כח הציור 

נרתם לענין ואנו מנסים לצייר יחד עם קוראנו הנאמנים דוגמאות של ציורים 

אשר כשנעמיק ונצליח לחבר את הרגש אל הציור הכאילו מציאותי הזה  נפלאים

הרגש לגעגועים והרגשת קרבת אלקים לי טוב יתעורר ביתר שאת לתפילה 

 מעומק הלב ולעמוד בתפילה מתוך כובד ראש.

ה'ציור' האחרון בו עסקנו הוא המסך שבהצגה, המסתיר את התפאורה ואת 

למסך תתן את הידיעה והתחושה הנפלאה  המציגים שמאחוריו, והצצה אל מעבר

שאכן יש חיים שוקקים מאחורי המסך, והקשנו מכך שכשהאדם איננו מרגיש שום 

חיות בתפילה והוא מרגיש כי הוא מדבר אל המסך, היינו אל שום מקום, יתבונן 

במה שקורה מעבר למסך ושם הרי יש חיים נפלאים ובראשם אב אוהב שממתין 

ור מבעד למסך אל כסא כבודו לעשות עטרה כביכול ומצפה לתפילתך שתעב

 לראשו מדיבורך.

ההרגשה היא בעת כתיבת הדברים כי נחטא אל המטרה אם נדלג את הקטע הבא 

מתוך דבריו הקדושים נוטפים אהבת ה' ובוערים כאש להבה מקולמוסו הקדוש 

בות של ה'חובת התלמידים', ונביא אם כן את הדברים ככתבם וכלשונם לעורר הלב

 ולהבעירם לאהבת ה' בתפילה:

'איתא בספר היכלות וקצת מזה מובא בטור אורח חיים )סי' קכו(, שאמר ה', 

ברוכים אתם לה' שמים ויורדי מרכבה, אם תגידו לבני מה שאני עושה בשעה 

שמקדשים ואומרים קדוש קדוש קדוש, ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות 

, וזה שער השמים( ונושאים עצמם למעלה, למרום לבית תפילתם )היינו לשמים

שאין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות לעיני ועיני בעיניהם, באותה 

שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב, ומחבקם ומנשקם )היינו לכל אחד 

מישראל( ומזכיר גלותם וממהר גאולתם, עד כאן לשונו הקדוש )של ספר 

 היכלות(.

נדבר, תשער נא, עיננו מסתכלות במרום בעיניו כביכול, והוא יתברך מה נאמר ומה 

מסתכל בנו, וכבודו מתענג מן ההסתכלות הזאת. כביכול, האב והבן מביטים זה 

בפני זה, ומתוך אהבה ומגודל החיבה לא יוכל האב להתאפק, ואוחז ומחבק ומנשק 

בי, אל קדושי, אותי הבן. הלב מתמוגג, והנפש מתפרצת, מתלהבת וקוראה: אל א

 ע"כ לשונו הזהב. אני עולה, אני עפה.

הדברים הללו בלבד יש בהם בכדי להלהיב את לבב כל ישראל הקוראים ומתבוננים 

בדברים הללו לעמוד בתפילה להביט היטב היטב אל מעבר למסך, לשאת עינים 

למרום ולדעת שבאותה שעה עיני ה' כביכול מביטות גם כן בעיניו באהבה וחמלה 

 אם כן כל מילה שנוסיף מיותרת בענין זה.ו

אולם נדגיש בכאן נקודה נוספת להעצים את ההרגשה ולחזק את המציאות 

האמתית הזאת שנחיה אותה ונרגיש אותה כמה וכמה פעמים בכל תפילה ובפרט 

 בתפילת שמונה עשרה.

וכדו', בכל פעם שנזכיר את המילה 'אתה', 'ברוך אתה ה'', 'אתה חונן לאדם דעת' 

נתבונן ונדגיש אותה בהדגשה מיוחדת ומוטעמת יותר מכל תיבה אחרת. הלא 

הלשון 'אתה' הוא לשון נוכח, היינו אני עומד ומדבר אל מי שעומד נגדי ומקשיב 

למילות היוצאות מפי, אין מסך, אין הבדל ואין שום אחד שעומד ביננו, הכל פתוח 

ן משטין ומקטרג ואין אפילו מלאך והכל זז הצידה, אין חטא ועוון המבדיל, אי

 שמפריד ביננו, 'ברוך אתה ה'' וחוץ מזה אין כלום.

 

 

 

 
 

 לי ואוהו-זה א
 

 לפני רבו עמד כשעיניו מלאות דמעות 
 כלו כל הקצין להינצל מעוונות

 איני מצליח להתגבר על תאוות ועוונות
 ניסיתי כבר את כל האפשרויות

 
 שונותעוררתי כבר את עצמי בפעולות 

 תפילות וסגולות קלות וקשות
 ועדיין לא הועיל לי בכלום

 אני מרגיש תקוע במבוי סתום
 

 נזהרתי בכך מה שצריך להיזהר
 ומחשש ספק איסור ברחתי מהר

 השתוקקתי ונכספתי בפועל בכל מה שצריך
 ואינני יכול כך יותר להמשיך

 
*** 

 הט אזנך יקירי, הסכת ושמע נא
 עצה נפלאה מהרבי הקדוש מפיאסעצנא 

 ב'צו וזירוז' רשם בלשונו הטהור
 בטוח אני שלנפשך יעלה מזור

 
 צייר בעצמך שאתה כבר צדיק גדול

 ואתה משתתף יחד עם הצדיקים במחול
 בכך תעמיק ותחשוב במחשבתך עוד

 כפול זאת במחשבתך הרבה מאוד
 

 הבט בגודל רוממות נשמתך הקדושה 
 ובזיו קדושתה בשורשהביקר תפארתה 

 בשעה שקודשא בריך הוא בא בכבודו ובעצמו
 ופמליא דיליה וכל קדושיו עמו

 
 להשתעשע עם נשמתך ולטייל עימה

 בגן אלקים בעדן בירא ובאימה
 תשקיע ותתמיד הרבה במחשבה ובדמיון

 ולא יסור ממך יסוד הרעיון
 

 אם כן תעשה אזי לא ספק
 ביסוד אדיר זה אין מה להסתפק

 תעורר בך זהירות יתירהכי י
 לשמור על כל חוקי ומשפטי התורה

 
 הזהירות לבל לטנף את יקר תפארתה

 את גודל ועוצם זיו קדושתה
 בכך אתה נתון בזרועו של מלך העולם
 ההשגה בדרגה עילאית זו מאתנו נעלם

 
 ואז תתעורר בך תשוקה גדולה ועצומה

 אש קודש ו'ברען' לגשת למלחמה
 ענוגיםכדי לזכות להתענג בת

 לחסות בצל כנפי מלך מלכי המלכים
 )עפ"י 'צו וזירוז' כד( 

 לקורא הנאמן שלוחה ת הטוב רכה
 ריכותב הש -הרב משה רוזנברג 

 
 

 ליון יו"ל ע"י יהג

 250-260-5435קרעטשניף, רחובות  קריתמשה הרשקוביץ  דוד הר"ר

  dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 גליון זה נתרם ע"י
 הי"ו אפרים פישל ויזלהר"ר

 לע"נזקינו


