
 (30)קובץ  1
 

 

 

 

 

 

 

 

 של   הסיום,  של קריעת ים סוף   לנס הגדול  מגיעיםבפרשה אנו  

ַוי ְַרא  ל: "וכל זמן שעדיין לא היה את הסיום הזה ש  ,יציאת מצרים

ִמְצַרִים ה ה' ב ְ ר ָעש ָ ֶ דָֹלה ֲאש  ָרֵאל ֶאת ַהי ָד ַהג ְ ָרֵאל ל "ש  "ִיש ְ ַוי ְַרא ִיש ְ

ַפת ַהי ָם  הגמר של גאולת   נעשהלא  עדיין    ," ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ש ְ

י"  : ולת מצרים הואאג ל הגמר שכי  ,מצרים ר ְראִּ ֶׁ י ֲאש  ת  כ ִּ ם אֶׁ תֶׁ

ְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם פו  לִּ ם ַהי ֹום לֹא ֹתסִּ ְצַריִּ הגאולה  שלומר,  כ  ",מִּ

הלכה  הן  כגם    והיוז      .  לעולםיותר  שלא נראה את מצרים    היא

למצרים לשוב  הפרחי  .  שאסור  אשתורי  "כ,  רבי  פתור  בספרו 

סיפר לו שהרמב"ם שנכדו של הרמב"ם,  דיבר עם  שסיפר  ח"  ופר 

היה חותם שמו וכותב מתחת לחתימתו "הכותב העובר בכל יום 

היו כש  מאוד  גדולי ישראללקשה  היה  תמיד    על שלושה לאווין".

לֹא ֹתִספו   "  :כתובכי    ,היה להם צער גדולו  ,צריכים להגיע למצרים

עֹוָלם ַעד  עֹוד  עם    ",ִלְרֹאָתם  קשר  יותר שום  יהיה   מצרים שלא 

  שאז כתוב   ,  קריעת ים סוףזמן  והגמר הזה היה דווקא ב  לגמרי,

ָהֶרֶכב  "  :  (כח   יד,)שמות   ֶאת  ו   ַוְיַכס  ִים  ַ ַהמ  בו   ֻׁ ְרעֹה    ...ַוי ָש  ַ פ  ֵחיל  ְלכֹל 

ֶהם ַעד ֶאָחד ַאר ב ָ י ָם לֹא ִנש ְ ִאים ַאֲחֵריֶהם ב ַ הנקודה  והי  זו  .    "ַהב ָ

   .הסיום של יציאת מצריםשהוא  -עת ים סוף של קרי

 ות באותיות מנצפ"ך רמוזות חמשה גאול

  ישנן   : אמונהשלבים של  שלושה  יש  ש  , נגלהאם נתבונן בפסוקים

  שלוש ש  ,במתן תורהו  ת ים סוףעבקרי  ,במצרים  :פסוקיםשלושה  

ומהם נלמד  עוסקים בעניין האמונה של עם ישראל,    ואלפסוקים  

כיצד  גם כן באופן מעשי  ו  .דרגות באמונהבחשובים  כמה דברים  

לה הראשון  .  "הבעז  ןזוכים  בא  כ   -הפסוק  ישראל לשמשה 

ד, לא(במצרים, כתוב   ָהָעם"   :)שמות  ְלֵעיֵני  ָהֹאֹתת  ַוי ֲַאֵמן    ...ַוי ַַעׂש 

י ָפַקד    ָהָעם ְמעו  כ ִ ש ְ ָרֵאל    ה'ַוי ִ ֵני ִיש ְ ֲחו ו    ... ֶאת ב ְ ַ ת  ש ְ דו  ַוי ִ ק ְ ר  ופמס  .  "ַוי ִ

אליעזר רבי  ישראל    (ח "מ  ' פ)  בפרקי   כדימשה    שבאכששמעו 

אשר   רחלסהלכו  הם    מיד  ,םגאל ל סוד  את    ידעה היא  ש  ,בת 

מצרים  הגאולה את  ו,  של  שידעה  זו  של  היא   ד פקו" הקבלה 

כשם    שאמר לה:  ,שר קיבלה ברכה מיעקב אבינו לחיות לנצח א ח בת  רס )  ",פקדתי

  בגופה   כנס י זכתה לה  והיא   תזכי לחיות לנצח,   ךכ   ,חי   בני   את נפשי  שעוד יוסף שהחיית  

הוא    לפני פטירתו,  השבטים  כל  שיעקב בירך את ככי      (לגן עדן 

רבי  ה'  אומר ו  .    גילה להם את הסוד של גאולת מצרים פרקי 

שה  שיעקב   'אליעזר  להם   בשם באותיות    התלוי  גאולהגילה 

ה להם  ילוג  , (עיין תנחומא פ' קרח י"ב)   האותיות הכפולות  ןהש  ,מנצפ"ך

ו שכתוב:   כמ  ,ךאותיות כ"תלויה בהיתה  שהגאולה של אברהם  

סופית(  "ךל  ךל" כ"ף  ש  וזה   )פעמיים  הגאולה    .אברהםל  שייךהסוד 

 , "אודמנו  ממכי עצמת  "  :כמ"ש  "םבאות מ  הוא  יצחק  הסודבו

מפלשתים  וזו יצחק  של  היתהשכוונ  ,הגאולה   , לו  להרע  תם 

ָרעָ ""ש:  כמ נו   ָ ִעמ  ה  ֲעש ֵ ַ ת  ְנַגֲענו ךָ ִאם  לֹא  ר  ֶ ֲאש  כ ַ ינו    ה  ָעש ִ ר  ֶ ְוַכֲאש 

ָך ַרק טֹוב ְ  להרע לו. רק לא הצליחו  ושבאמת הם רצו    ז"א  ",ִעמ 

נ  הסודיעקב  ב באות  "  ,ו"ןתלוי  כפולה(   "אני  נהצילכמ"ש:    )נו"ן 

שנא':   באות פ"הואצל עם ישראל ביציאת מצרים הסוד היה  

צד"י   באותיות  -עתידה ההסוד של הגאולה ו  ".  קדתיפ קוד פ"

ֵה ִאיש   כמו שנאמר "  ,)ץ"ץ( מֹו ו    ַמחצֶׁ ִהנ  יוש ְ ָ ְחת  ַ ו ָבָנה ֶאת    ָמחצְ יִּ   ִמת 

יַח. ְוֵכן    -  יב(  )זכריה ו,ה'"  ֵהיַכל   יק"  :ֶזה ָמש ִ  " ַוֲהִקֹמִתי ְלָדִוד ֶצַמח ַצד ִ

וכמו שאנו אומרים:   .הסוד של הגאולה עתידה  ואהו  ,ה(  )ירמיה כג,

    .גאולה האחרונה וצמיח זת רההמאת צמח דוד עבדך 

  , יעקב  ,יצחק  ,אברהם  שלולות  גא  החמששכל    ,זהלפי  יוצא  

מצרים בחמש  -  עתידההוהגאולה    ,ויציאת  אותיות    רמוזים 

לומר   היה   וזה  .מנצפ"ך צריך  הגואל  שהיה  בא    הסוד  כשהוא 

ל   והוא  לגאול אותם, הרי יעקב  ש  ,השבטיםשתים עשרה  נמסר 

אז   שנסתלקה ממנו שכינה,וכתוב    ,אבינו רצה לגלות את הקץ 

 להם גילה  גם  הוא  ובין השאר    ,ן הקץ מעי  יםהוא גילה דברים אחר 

כי    להם את זמן הקץ,הוא לא מסר   ,ת מצריםגאולאת הסוד של  

 . את האותיות של הגאולה  להםמסר    א הו  אךזה מה שנעלם ממנו  

בת אשר שקיבלה את סוד הגאולה   סרחוכשבאו זקני ישראל ל

,  ( שלא היה צורך בכך  יוןכ  אחד,והיא לא מסרה אותו לאף  )  אשר   שלהמאבא  

 : אמרה  ,לה שהוא עושה מופתיםיאמרו לה בתח וכשהגיע משה,

  ",פקוד פקדתי"  :אמר שלה    ואמר וכש  ',מופתים אין בהם ממש '

        ".זהו הגואל האמיתיש ,כך קיבלתי מאבא" ,אמרה להם

 במתן תורה וף ו דרגות של אמונה, במצרים, בקריעת ים ס   שלושה

גאול  שלבה של  מופתים  ,מצריםת  הראשון  של  בדרך    ,היה 

ומופתים  "  ק"ה(  תהלים)כמו שכתוב    עם ישראל,מראה להיה  משה  ש

שמעה עד ש  ,רח לא רצתה לסמוך על זהס   ואמנם  ".  בארץ חם

המילים    שמשה את  פקדתי" אמר  ישראל   ",פקוד  עם  אבל 

במצרים   המופתים  מכח  שהאמינו  ָהֹאֹתת  וַ ""  כתוב:וזהו  י ַַעׂש 

ָהָעם ָהָעם  ...ְלֵעיֵני  ,  אמונההשל    וזהו השלב הראשון  ,"ַוי ֲַאֵמן 

, ועם  מופתים על ידי  אמונה    היא ,  קטניםיש לפניך רק אנשים  כש

  .קטניםישראל בתחילה במצרים היו 

ַוי ְַרא  "  שם:  כתובש  , ת ים סוףעבקרישל האמונה הגיע    שלב שניה

ָרֵאל ֶאת ַהי ָד ַהג ְ  וֹ   וגו'דָֹלה  ִיש ְ ה ַעְבד  ֶ ה' ו ְבֹמש  וזה שונה       ",  ַוי ֲַאִמינו  ב ַ

שהאמינו בה',    ",ַוי ֲַאֵמן ָהָעם"שנאמר במצרים    מהפסוק הראשון

אמונת  לא היה להם  עדיין כי  ,במשהגם לא מוזכר שהאמינו אך 

ת ים סוף שם עישהגיעו לקר כרק  ו  .  דיקאת האמונה בצ  ,חכמים

ה עַ ַוי ֲַאִמינו  ב ַ "כתוב   ֶ וֹ ה' ו ְבֹמש      אמונה בהשם ואמונה בצדיק.   ",ְבד 

הזאת   בצדיק  הנקודה  אמונה  בתור   מאודהיא  של  לנו  חשובה 

את    דגישמאוד ה  שהוא  ,חסידים שקרובים לבעל שם טוב הקדוש

)על    תוב במכילתאכ וכמו ש.  של האמונה בצדיק  ענייןהחשיבות  

וֹ ֲאמִ ַוי ַ "וז"ל:    "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"(פסוק ה ה ַעְבד  ֶ ה' ו ְבֹמש  אם    ",ינו  ב ַ

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  /שפ"א  תה' - 'בשלח'פרשת  
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במשה האמינו קל וחומר בה'. בא זה ללמדך שכל מי שמאמין 

העולם.  והיה  שאמר  מי  במאמר  מאמין  כאלו  נאמן  ברועה 

בזה   שמאמינים  שעוהביאור  הכוח   ,משהב"י  את  יש  זה  ע"י 

בקב"ה אומרת  ,להאמין  אמיתית    ,זאת  לאמונה  להגיע  כדי 

בהו יתברך,שלמה  הצדיק  '  של  העזרה  את  זמן   ,חייבים  וכל 

בעצמו בצדיק  שלמה  לאמונה  זוכים  גם    ,שלא  אמונה האז 

        .היא חסרה בקב"ה

 סיונות  רק כשהאמונה בה' היא על ידי הצדיקים אפשר לעמוד בנ

החיסרון רואים את  קושי כ  ?מתי  לאדם  אם  ש  וניסיון,   שיש  אז 

, ומכח  אמונהכי יש לו צדיק שמלמד אותו  ,האמונה היא חזקה

בצדיק   יהיה  הוא מאמין בהקב"ההאמונה  אז  את הכוח   לו  , 

ח לעבור  כאין   ,בלי אמונת חכמים בל  א  ,קשיםסיונות ינלעבור  

לישראל   הקשוכשה  ,שמות  'פר סוף  רואים ב  אנולכן  ו  .  סיונותינ

ר   ה'יֵֶרא  "למשה    אמרומיד  , הם  דהשעבועול   ֶ ֹט ֲאש  פ  ֲעֵליֶכם ְוִיש ְ

אֶ  ם  ֶ ת  ַפְרעֹה  ִהְבַאש ְ ֵעיֵני  ב ְ ֵריֵחנו   ְלָהְרֵגנו    ...ת  ָיָדם  ב ְ ֶחֶרב    ",ָלֶתת 

שהוקשה  ,מהאמונהונפלו   האמונה  העם"וי  אמינו:איפה    ?"אמן 

היה להם   , לכןמשהבעדיין אמונה    להם  לא הייתהשלא כיוון  א

רק   השיעבוד    ,חלשהאמונה  עדיין  קושי  "ולא    : כתובוכשיש 

והיה להם חסרון   ,"קשה  מעבודהוקוצר רוח  שמעו אל משה מ

ל א עלא הצליחו לשמו  , ולכן)ע' לקוטי מוהר"ן תניינא תורה פ"ו(באמונה 

הראשונה הייתה רק אמונה בשם    שהאמונהבגלל    ,להאמיןומשה  

 , במשה   אמונת חכמיםלהם    ך לא היתהאיתברך, מפני המופתים,  

נותן  ו  , מחזק אותךוהצדיק מסביר לך    -כשיש אמונת חכמים    ורק

עובר הרי    ,ר את המשבריםהכוח לעבו  לך את אין אדם שלא 

וכו'ברפואה  ,בפרנסה  ,קשיים במשפחה  ,משבריםוקשיים   כל    , 

זה שיש אמונה   לנו?  מה עוזר ו     .גדולאחד  החיים שלנו זה קושי  

כל ואז    בשי"ת,מחזק אותך באמונה  שבצדיק   עובר את  אתה 

 בקלות ובהצלחה.  הקשייםוהמשברים 

ים יחה  אומר האור   ,ת ים סוףעהייתה בקרילעומת זאת האמונה ש

בה"וי  :הקדוש עבדו  'אמינו  האמונה"  - "  ובמשה    ",זה תשלום 

 , האמונה בשלמות  יתהאז ה  קב"ה ובמשה עבדו,השהאמונה בכ

היתה   בכוח  כי  לעמוד  זאת  כאמונה  בו  ,הצדיקאמונה  אפשר 

   .ונהשלא נופלים כל פעם מחדש באמבאופן 

שלב  אבל   עוד  עשלישי  יש  הרבגבוה  יותרוד  האמונה    ,ה 

ַמע ָהָעם  "  :  ט(  יט,שמות  )  כמו שכתוב  .תה במתן תורהשהי ֲעבו ר ִיש ְ ב ַ

ִעמ ָ  ִרי  ַדב ְ ְלעֹוָלםב ְ ַיֲאִמינו   ָך  ב ְ ְוַגם  גם "  שם:  י"רש  ואומר   ",ְך 

הרי   ",נו לעולם י מיא   ךגם ב"   -מה זהלרש"י    שהק הו )     ".בנביאים הבאים אחריך

הכוונה  ,האמונה שתהיה לעולםשמפרש  "ירשו ?(משה לא יחיה לעולם

לדורותובנביאים    גם שיבואו  בהם  ,בצדיקים  גם  יאמינו   ולכן 

של  האת  ו  .  לעולם שלישי   שהואאמונההשלב  גבוה  הכי    , 

   .אמונה לדורותוזוהי   ,קיבלנו במתן תורה

 ,אמונהשל  שלבים    וששלאמרנו שיש    .ונסביר קצת את הדברים

מכוח  תהיבמצרים  האמונה   ותואוהה  מדרגה   ו וז  ,מופתיםהת 

וזו אמונה .  אמונה בצדיקבלי    ,לבד  בה' יתברךנמוכה, אמונה  

שכנגד כל   ח"א( ח תורה רל") ן"ר הבנו מסביר בליקוטי מור  חלשה, כי

מביא ו    ,של צדיקים יש גם כן מעשה של רשעיםמופתים  מעשה  

שמעוני   מהילקוט  פלא  שנחס  יפ על  דוגמה  מעשה  פרח ועשה 

כל  שזאת אומרת    ,לעם היה פורח באוויר כנגדוב  גםומיד    ,באוויר 

מצדיק גם   ,מופת שתראה  המופתים האלה  לראות את  אפשר 

אחרא.  רשעיםהאצל   הסטרא  שב  מכח  אמונה  דרך אולכן  ה 

כי אפשר    ,היא לא תהיה אמונה שלמה  ךא  ,כוחה  מופתים יש ב

  , יראה אמנם מי שקצת מתבונן  .פיםשכע"י  ות גם מופתים  לעש

  במכת כינים:  שאפילו החרטומים השיגו ואמרומו  וכ   ,יש הבדלש

עדיין אבל אחרי הכול    ,שזה מופת מיוחד  ",ים היאקאצבע אלו 

לומר  יכול  א  :אדם  טוב   זטוב  יותר  יודעים  היו  הם  ואהרן  משה 

ת ים  ע לעומת זאת בקריאך    ,לעשות מופתים מאשר החרטומים

דָֹלה  "סוף כתוב   ָרֵאל ֶאת ַהי ָד ַהג ְ ה    ו'גוַוי ְַרא ִיש ְ ֶ ה' ו ְבֹמש  ַוי ֲַאִמינו  ב ַ

וֹ  ָרֵאל"  ,"ַעְבד  אלא זו    ים, מופתע"י    אמונהזה כבר לא    "ַוי ְַרא ִיש ְ

מה שאדם    ,זה מדרגה הרבה יותר גבוההו  , הוכחה של ראייה

את רש"י  בכמה מקומות  ביא  מרבנו      .רואה ומבין בעיניים שלו

 ,מהע"ש החוכזה  ראייה  עניין של  ה ששאומר  בפרשת בראשית  

ים סוף  עבקריכלומר   לא כי     ל,בשכ את האמונה    וגיהשהם  ת 

אלא  ההייתה   במופתים  ָרֵאל  "בבחינת:  אמונה  ִיש ְ  וגו' ַוי ְַרא 

ה' ב ַ ראו כביכול את ה  ,"ַוי ֲַאִמינו   הם    ,וכשהם ראו  ,יתברך  'הם 

למדרג כבר  יותר   תהגיעו  גבוהה  ידי .  אמונה  על  להשיג  והכח 

מ הוא  במשהשכל,  וֹ "  כח שהאמינו  ַעְבד  ה  ֶ ו ְבֹמש  ה'  ב ַ  , "ַוי ֲַאִמינו  

 שהוא לימד והבין אותם אמונה עד שהגיעו לבחינת ראייה. 

דרך י"ת  הייתה ידיעה ואמונה בש  שם  ?במתן תורהיותר  מה היה  ו

ָך ַיֲאִמינו  "   כמו שנא':  ,נבואה ְך ְוַגם ב ְ ָ ִרי ִעמ  ַדב ְ ַמע ָהָעם ב ְ ֲעבו ר ִיש ְ ב ַ

 המדרגה הכי גבוהה באמונה.   , זוזוכ  נבואהל  יםכי כשזוכ  ",ְלעֹוָלם

האמונה  3לסיכום   אותות א.    :דרגות  דרך  האמונה  הוכחת 

 האמונה את  מלמדים  בהם    שאתה מאמיןחכמים  ש  .בומופתים.  

זה   את  ומבין  רואה   ביותר   גבוהההמדרגה  ה  ג.  שכל.בשאתה 

מדבר איתך לנבואה  ,שהשם  זוכה  אין    ,וכשאדם  שום יותר  אז 

ובלבול   כל  האדם  הנבואה מבטלת אצלשב  כתו  .ספקות   ספק 

מדברים   היו  םהכשו  ,ביאיםזה היה הכוח הגדול של הנ  ,באמונה

והנבואה   ,היו מוכרחים לשמוע ולהאמין שזו האמת  ,עם ישראלל

ש הכח  זרהה  כנגדהיא  כשבטלה    ,עבודה  זרההולכן    ,עבודה 

מישראל  טלהב הנבואה  הבירור    , גם  זה  הנבואה  של  הכוח  כי 

וכשהשגנו   ,ואת זה השגנו במתן תורה  ש,הכי גדול שי  האמיתי

משה  ,זהאת   נבואת  את  להשיג  הגבוהה  למדרגה  את  ו  , הגענו 

עולם לדורות  הנביאים  משה  השגנו  לא  כי    ,נבואת  בלבד, רק 

גם   הצדיקים  את  אלא  בכל  משה    ותפשטות'אי  הםשיש  של 

בחינה גם את ה ו   ,'שבכל דור ודור   (שמתפשט בחינת משה בכל צדיק וצדיק )

הנבואה שהיו כל   הכוח שלע"י  וזאת    ,השגנו במתן תורה  זאתה

והגם    ,נביאים  עם ישראל  של   ריבוא  ששיםה טף ואפילו הנשים 
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גמורה  ,ותחהשפ  נבואה  רק בדרך של    ,כולם השיגו בדרך  ולא 

עניין    ששם זה   , קריעת ים סוףב  כמו  וכו'(  ל היםע חה  פראתה ש "של  )ראייה  

ר  זה היה במדרגה   תורה  מתןי בכ  ל,כבש  והבנה  ייה אשל  כבר 

 . נבואהשל  ביותר  גבוההה

 כפי האמונה כך הוא סוג היראה שזוכים אליה 

מה שזה   של האמונה,  מהשלבים האלה  אחדגם התוצאה של כל  

התוצאה של   .  הייתה תוצאה שונה  ,פעל בנפש של עם ישראל

עם ישראל    ",שתחוויקדו ויו  העם ...ויאמן  "כתוב     -  המופתים 

זו    , שהשתחוויה  עהכנלההגיע     'יראת   של  בחינההשתחוויה 

 , ומפחד  איר מורה שהוא  זה    ,ד ומשתחווהק דם  אכאשר    .'העונש

לגמרי  ו הגשמיות  בהתפשטות  נופל  יראה  הוא  ומשתטח מרוב 

זה עם ישראל  את  ו  , התנועה של השתחוויה  והיז  ,אפיים ארצה

   .השיגו במצרים

לא רק בדרך    י"תכשהשגנו את הש  ,ת ים סוףע לעומת זאת בקרי

דָֹלה"אלא בדרך של    ,מופתים ָרֵאל ֶאת ַהי ָד ַהג ְ בדרך    ",ַוי ְַרא ִיש ְ

הקדושו  .ראייה חיים  האור  של   אזש  ,אומר  ליראה  הגענו 

היא    , מכוח אהבה  הזו יראה שמגיע  'רוממות ה  'יראת  ,הרוממות

לגמרי מ העונש א יר' שונה  כל ההשגה ש  ,נמצא   .   ' ת  במצרים 

בקריעת ים סוף שם זכינו  זאת  לעומת    ,העונש  יראתהייתה רק  

ת  אהב יראה מפני  שלב של  כבר  זה    ',יראת הרוממות 'ל  כבר

לא אבל זה  סוג של יראה,יש בין איש ואישה כמו  ,למשל .השם

  ,בני הזוג אינם מפחדים שאחד יעניש את השני  ,פחד  ה שלראי

זו יראה שבאה מתוך    ,אהבההיראה שלא תתקלקל    היוז   אלא

יתברך  אהבה  שהכדי    ירא אני    ,אהבה השם  לבין  תהיה ביני 

שם.  אהבה שלמה אהבה  שמתוך  היש    וביראה  של את  בחינה 

הרוממותיר ' שמהפירושש,  'את  בשכל  ,  ומבין  שמשיג  חמת 

  מתוך זה בא יראה  ע' זוהר בהקדמה דף יא:() רב ושליט  גדולת ה', שהוא  

 .'הרוממות 'יראתזה נקרא ו

שמאלו  "  -תבחינ  ,'וק חיב חינת 'בו, היא  זההאהבה  המעלה של  

של קריעת    המרכזי  ולכן כל העניין   ",נימינו תחבקיתחת לראשי ו

אז ישיר משה "ששרו עם ישראל    -שירת הים  –  ים סוף זה השירה 

דבקות ושירה שבאו מכח    לה'",  ישראל את השירה הזאתובני  

וז"ל:    פרשת בשלח אות ח'( )אמונה, וכמו שפירש הבעש"ט בפסוק זה  

שהאמו בהקב"ה.דב  היאנה  נודע  הנשמה  אינה  שירה    יקות 

 ,שהוא יקבל עונש  כשאדם מפחדכי    ,העונש  יראתמגיעה מתוך  

כל   ,אז יש שירי אהבה  ,כשאדם אוהב  ךא  ,הוא לא שר שירים

ים יחה  האור שאומר    זה שיר של האהבה  ,של שירת הים  עניןה

יְראו  ָהָעם ֶאת ה'"מה שכתוב  ו  ,הקדוש זה לא יראת העונש,   -"  ַוי ִ

. ולכן  של אהבהיראה  נ"ל,  יראת הרוממות וכלהם  הייתה  אלא   

  .'שירה'לומר  –לשלב גבוה יותר עם ישראל זכו אז 

תורהו שלישי  ל  כוז  ,במתן  יותר ושלב  גבוה    ,גבוה  יותר  הרבה 

 , אומר ש   הגאון מוילנאידוע בשם    .'תורה '  בחינה של  וזש  ,משירה

ק כים להתעס היינו צריכש  ואז  ,לנו התורה  נת ה ניתתשאם לא הי

רוחניב מתעסקיםב  ,משהו  היינו  של   עושיםהיינו    ?מה  עניין 

חכמת  , כתוב:  ן()פאת השולחובהקדמת    .וניגונים  שירות ותשבחות

רוב טעמי תורה  יקא  זמוה כי  אז  אומר  הוא היה  הרבה.  שיבחה 

אפשר  אי  הזוהר,  תיקוני  וסודות  הלויים  שירי  לידע   וסודות 

אדיבלעד בני  יכולים  ידה  ועל  נפשם ה,  בכלות  למות  ם 

.  תיה ויכולים להחיות המתים בסודותיהם הגנוזים בתורהמנעימו

,  הוא אמר: כמה ניגונים וכמה מידות הביא משה רבנו מהר סיני

עולם הניגון הוא העולם הכי ,  הבעל שם טובאמרו בשם    .עכ"ל

התשובה לעולם  צריך  ,  קרוב  בתשובה  להחזיר  להשקיע כדי 

יכול  אך בניגון מרגש אחד,  הסבר,  הרבה עמל בדיבור שכנוע ו

רגשות,   של  עולם שלם  יהודי  אצל  שייכות לפעול    , כיסופים, 

 . יתברך'  ולהתקרב לה לקדושה, ורצון אמיתי להתחבר

גם  הוא  ששלב    וזהו  ,קודם התורה  אחדהשירה זה שלב  ומרה  יהז

  ( א "ע  .לב   המגיל )  אבגמר   מובאכמו ש  !!!  כדי להגיע לתורה  מוכרחכן  

ושוכל הקורא בל" נעימה  זמרהא  לנגן    אדםאם  )  "נה בלא  לומד בלי 

  ". טובים  לאי נתתי להם חוקים  גם אנ"  :הקב"ה אומר   ח"ואז    (לזמרו

והזמרה   שלב  ולכן    .  שאתה אוהב את התורה  איםמרהשירה 

התורה את  מקבלים  ישראל  שעם  לפני  שמגיעים   ,קודם  לפני 

 ,סוףצריך להיות את השלב של קריעת ים    ,של התורה 'מוחין'ל

וזמרה כ         .של שירה  מוחין    הוא ,  אמור השלב השלישי  כבר 

במתן  זה    ,תורהה  -לגמרי   מקבלים  שאנחנו  אלוקי  שכל  כבר 

  .הגבוה ביותר הדבר נבואה שזה ונה מתוך אמוזוהי  ,תורה

       

)בדרך    ,ת העונשירא   מתוךשבמצרים השגנו את הקב"ה    נמצא,

ת  ירא ולהגיע ל   ת השםלא הצלחנו עדיין להשיג אהב ו  מופתים(של 

 משה ב עדיין לא האמינו    הם  כי במצרים  ,כךבה ליהסו    ,הרוממות

ה   כי )  ,רבנו בצדיקב  להאמין  שני השלב  בקרי   משה  רק  היה  סוף ע זה  ים  ולכן    ( ת 

והיתה  האמונה   ליר אותם  ביאה  החסרה  העונשארק   , ת 

תמידיתהיתה  לא  ויה,  ולהשתחו כשהיו    ,אמונה  קשיים  ומיד 

יראת  ש  וןכימ  ,מהאמונהנפלו    ,מצרים  עבודש  קושיבכמו  ,  בעיותו

   .לא מחזיקים לאורך זמןהעונש וכן מופתים, 

 ,דרך הצדיק משה רבנו  קב"ההבנו אמונה  השג  , ת ים סוףעבקרי

אמונה שמביאה    וז  ,דרך אמונת חכמים  האשהאמונה בכ כבר 

שיסביר לי את    הצדיק  יש את הרב  .  כירוממותה  אתאותי ליר 

כו זאז  ו   ,אני עובר קשיים באמונהי גם כשחזק אותמשו  ,האמונה

שזכו  האמונה  מות', ונת 'יראת הרומבחיליראה מתוך אהבה,  

       . לשירה ולזמרההמביאה אליה הביאה אותם לדבקות  

  ,נבואהה מתוך  אמונשלב הרבה יותר גבוה  במתן תורה השגנו  

 , בחינה של רוח הקודשמשרה על התלמידים  שהרב    אומרתאת  ז

ָך ַיֲאִמינו  ְלעֹוָלם "  וזהו  ,תורהאת המשיגים    וע"י זה הם  כי    ",ְוַגם ב ְ

  ' יןחמו'גרה הזו בנבואה, ואז קבלנו  את המדעל ידי משה השגנו  

  .וזמרהלא רק של שירה ו ,של תורה
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 מופת, דבקות ותורה   :באמונת חכמיםשלוש מדרגות 

  בחילוק אנחנו רואים    אלוה  שלביםהג'    את  בדבר פלא,  נתבונן

הבשישן   אל  צדיקים,   סוגים  שלושיש    ,צדיקיםהתקשרות  של 

תפלל עליך הוא יתבוא אל הצדיק הוא    ,צדיקים שעושים מופתים

יגרום שיהיה לך אמונה ש משהו ,הוא ייתן לך מים ע,יתן לך קמי

כשעדיין נמצאים בקטנות המוחין, זו אמונה    . ה ע"י מופתיםאבש

לא מצריכה   טה הזאתכי השי  ,הרבה אנשים מאוד אוהבים את זה

שכל שאתה    ,הרבה  מומספיק  אותךוקזה    , פתרואה   ואז  נה 

התקרבות   זואבל    ,התפעלות  מתוך  היא  לצדיקההתקרבות  

  .והיא לא מחזיקה מעמד ,מאוד שטחית

האדם ו של  הרגש  על  עובדים  צדיקים שהם  של ב   ,יש  בחינה 

רה  ישבפועלים ע"י שמלכדים את החסידות  והם , ניגוניםושירה 

אם אנחנו   נשים לב,    .כבר מדרגה הרבה יותר גבוהה  ווז  ,שגר ו

דרך  היא  שלהם  שהעבודה  הראשונים  הצדיקים  את  משווים 

)שמשה בא ועשה את האותות    דומים למה שהיה במצריםהם  ,  מופתים

האמינו,    לפניהם הם  וישתחוו"(שנאמרואז  "ויקדו  אמרה ו    :  אשר  בת  סרח 

רק  , וכדי להבין שזהו הגואל האמיתי  זה לא מספיקהאותות  ש

הגאולה  כ של  הקוד  את  אמר  להאמיןאז  שהוא  כי אפשר   , 

כשיש קשיים  ו  ,מופתים זה שטחי זה לא מחזיק הרבה זמן מעמד

לעומת זאת אם הצדיק מצליח  .         אמונהפלים מנו   וניסיונות,

ניגונים    ,זמרהושירה  על ידי    החסידיםללכד את     רגש   שלע"י 

 , וזה גם פועל לאורך זמן , זה כבר הרבה יותר חזק ,םפועלי םשה

   .וקשיים ני משבריםבפ עומד ו

ָך ַיֲאִמינו  ְלעֹוָלם"בחינה של  זה עדיין לא  גם  אבל   שיאמינו   "ְוַגם ב ְ

ברגע   כי,  זה יהיה רק בצדיק שאומר תורהו,  בצדיק הזה לדורות

  אנשי שלומו, מלכד את    הואהליכוד שו  ,בעל תורהא  והשהצדיק  

התורה היא נצחית, וגם  ,ירת תורהאמע"י  הוא  ,את החצר שלוו

 יהיו קשורים אליו ע"י התורה שלו. אפילו אחר פטירתו עדיין 

תורה   שאומר  בצדיק  משפיע  הקודש  תלמידיוהוא  מה   .  רוח 

הוא מלמד  ע"י התורה ש?  הכוונה שהוא משפיע בהם רוח הקודש

הלימוד תורה    ,איך לעבוד את הקב"הדרכים    הם יודעים  אותם

הם מבינים    ,הזה גורם להם הסתכלות אחרת על עבודת השם

דבר מתוך  הצדיקו  , דבר  תורתו של  בתוך  ועושים    ,מחדשים 

ת בעבודת השם עצוהם מוצאים    .   למעשה  כהלהתה פעולות  אי

מוו]  ,מתוך התורה שלו העניין של הליקוטי  הליקוטי  ון  "רה זה כל 

    [ם מתוך התורה של הצדיק לעבודת הש  מעשיות   ותצ עצות להוציא ע

בצו אמונה  של  השלישית  המדרגה  כבר  אמונה   שזו  ,דיקזה 

הקודש  ל שמגיעה   רוח  של  נבואהלבחינה  של  אמונה    ,בחינה 

האמונה שקיימת בצדיק לדורות גם אחר   -  "אמינו לעולם"בך יש

 . האמונה שזכינו לה במתן תורה הסתלקותו, וזו

הקב"ה לא דילג מו שכו  ,שלבים  3-באמת צריך לעבור את כל ה

על שום שלב בדרך של ההתקרבות שהייתה לעם   ם ישראללע

עם ישראל שלב    העלה אתהשם יתברך    ,ישראל אל השם יתברך

השלב הראשון הצדיק צריך   ראשית,  .  לפי הסדר   אחרי שלב

להתקרב ישר מכוח של   יםיכול  כולםלא  כי    ,להראות מופתים

יותר מכוח של מוחין    וקל וחומר במדרגה הגבוהה  ,ואהבה  דבקות

ולכן הרבה פעמים הצדיק בהתחלה    ,של הצדיק  שכל של תורהו

וגם אצל רבנו הקדוש שהוא הצדיק שמקרב    ,מופתמראה  דווקא  

כל   ,אותנו ההתקרבות  אחד    כמעט  שבתחילת  יספר  מאיתנו 

כמו שאני תמיד   .   רבנוונס עם    מופתאיזה סיפור של  היה לו  

  ממש לי עם רבינו  ון שהיה  הראשת  הסיפור של המופ   אתמספר  

אז    ,אל רבנו  ולבא  ראש השנה הראשון כשזכיתי להתקרב  אחרי

ישראל נחמן    נילב  ב"השזכינו  ,  י הראה לי מופתבדבר ראשון הר 

עם גם אחרי ההתחלה, צריך עדיין ]ומידי פ   ,באופן טבעישנולד  

הצדיק להראות את המופתים, כי כל הזמן יש ירידות ועליות, יש  

פעמים יד עם מופתים, ולטנות, שצריך לחזק את החסזמנים של ק

צריכים את המופתים גם בשביל רפואה הצלחה וכו', ולכן לא רק  

פתים, אבל בדרך כלל זו בחינה של התקרבות ה צריך מובהתחל

 , י מקרב אותך בדרך של דבקות בהר  בהמשך        בהתחלה[.

של  עם   טעם  יםמוצא  םשבהצדיק  ההניגונים  מתיקות ו   הרבה 

לא בחינה   זה  עדיין  אך  ,זה ההתקרבות של החיבוקובלב    עימותונ

הדבקות  העניין של קריעת ים סוף  רק  זה  וכמו שאמרנו    ,ןשל מוחי

עיקר   ךא  של שירת הים,  הזמרהודרך השירה  שעם ישראל זכה  

שמוע וללמוד  העיקרים של הדבקות היא נעשית ע"י  שזוכים ל

מהצ הוא  ו  יק,דתורה   הגבוההאז  אמונה  ותר בי  במדרגה   , של 

ָך ַיֲאִמינו  ְלעֹוָלם"  בבחינת שהשיגו זו הבחינה של האמונה    "ְוַגם ב ְ

 . קות משהסל, שהאמינו במשה ובנביאים גם אחר הבמתן תורה

 והבאים לשמוע תורה, והאפויים בלב ריים, חסידים החוטפים שי

קים, תקשרות לצדיהה יותר בהאכן יש עוד מדרגה רביעית גבו

"יֵש     , ָאַמר :  שיחתו של רבינו  , מובאב()ח"ב אות ק" ש  בשיח שרפי קוד 

ה ַאַחת ָ ת  ֹות ֲחִסיִדים: כ ִ ת  ה כ ִ לש ָ ה   ִלי ש ְ ָ ת  יַרִים; כ ִ ָאה ַלְחטֹף ש ִ ַהב ָ

ֹוָרה ֹמַע ת  ָאה ִלש ְ נו    ;ַאַחת ַהב ָ ֵ י". ו ָפָנה ַרב  ִלב ִ ה ַאַחת ָהֲאפו ָיה ב ְ ָ ְוִכת 

 ָ ַנְפת  י  ו ְלַרב ִ ְהיו   ְלמֹוַהְרַנ"ת ְ  ת ִ ם  ֶ ַאת  ֶ ש  ֲאִני,  "רֹוֶצה  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ִלי 

י" ִלב ִ ב ְ ֲאפו ִיים  ֶ ש  ַהז ֹאת,  ה  ָ ת  דילג  .ֵמַהכ ִ רבינו  המדרגה   כאן  על 

בחייו לא הראה הרבה מופתים, כי   הראשונה של מופתים, רבינו

ויש ר קפץ כאן למדרגה השניה של דבקות שיושבים אם מעט, 

השולחן הוא תמיד שיריים,    מקלביםו  )טיש(לחן  על השועם הצדיק  

ימה שמקרבת. ואחר כך הזכיר רבינו  ענין של דבקות, גדולה לג

המדרגא הנ"ל, ת  השלישית  המדרגה  שהיא  תורה,  לשמוע  ה 

ְלעֹוָלם"בחינת   ַיֲאִמינו   ָך  ב ְ מדרגה "ְוַגם  עוד  רבינו  עוד  והוסיף   .

הש )שהי   עיתרבי והוא  לישית ממה שהזכיר(א  וי בלב  זכות להיות אפ ל, 

אחד להיות  הצדיק,  כבר מח   ,של  זו  הצדיק.  עם  בשלמות  ובר 

חידוש של מדרגה של  לא נכתבה בתורה, זו  אמונה ש  מדרגה של

גדולה  אחת  כנשמה  הצדיק,  עם  אחד  להיות  החסידות,   תורת 

 ומחוברת.

 



 (30)קובץ  5
 

 הכח העצום שבניגון האמונה   -מוהר"ן תורה ס"א לקוטי 

ַעל ְיֵדי  "   כותב:   (ות ה' א   תורה ס"דח"א  )  ר"ןרבנו בליקוטי מוה ֶׁ ְוַדע, ש 

ֶׁ יַהנ ִּ  ו ן ש  מֹות  ל  ג  ש ָ ת ַהנ ְ ה אֶׁ ה, הו א ַמֲעלֶׁ ֶׁ יַנת ֹמש  חִּ הו א ב ְ ֶׁ יק, ש  ד ִּ ַהצ ַ

ם ָ ְפלו  ְלש  נ ָ ֶׁ נו י ש  ָ ָחָלל ַהפ  ל הֶׁ ֶׁ ית ַהז ֹאת ש  יקֹוְרסִּ ִּ פ  ן ָהאֶׁ  הסברנו   -"  מִּ

את שלב    ,שלב המופתיםאת    ,השלביםכל  שחייב לעבור את  

כאן מדבר  ורבנו  . תורה תושלב קבל ,שירה וזמרהע"י הדבקות 

יגון של הצדיק אדם יוצא מתוך  הנ  אומר שע"י ו  ,על השלב השני

בלקוטי מוהרן מצרים כתוב  מכשעם ישראל יצאו         .אפיקורסות

קכ"ג( ח   )תורה  מאוד  הרבה  להם  מצריםשהיה  של  שהיו   כמות 

אז ישיר  "  -  היה צריך  ,ת הזאתוכדי לצאת מהאפיקורס  מכשפים,

יגון של  נדווקא ע"י השירה של משה שזה הו  ",משה ובני ישראל

  מהמקום   ,פיקורסותהא  עם ישראל השתחרר מכל  אזרק    ,הצדיק

ש ביותר  הפנויזהקשה  החלל  של  אפיקורסות  זה  .  ה  אחרי  ורק 

ל ָחְכָמה  "  :וז"לורבנו אומר      אפשר לבוא למתן תורה. כ ָ ֶ ע, ש  י ד ַ כ ִ

עֹוָלם, יֵש  ָלה  ֶזֶמר ְונִ  ב ָ ֶ ז ֶה ַהז ֶֶמר ְמיָֻׁחדיְוָחְכָמה ש  ֶ ו ן ְמיָֻׁחד, ש  ְלָחְכָמה    ג 

ֶכת ַהָחְכָמה ַהז ֹאת ֶ כמה  שכל ח  רבנו מסביר       ".  זֹו, ו ִמז ֶה ַהז ֶֶמר ִנְמש 

מנגינה לה  ולהבין את    ,יש  להשיג  יכול  המנגינה שדרכה אתה 

לכן ראינו את גדולי ישראל שלומדים תמיד הם למדו  ו  ,כמההח

  את התורה.   היא עוזרת להבין  הזאת  המנגינהו  ים,יפ   ים נוגיעם נ

ח   ,ולא רק לימוד גמרא זה די )  ,כמה יש לה מנגינהאלא כל  היום 

כן טעמים ל   .(חוכמות החיצוניותנשתכח ב  גם    ,משניותלימוד הפעם היה 

גם    יםמסודר   והיכך    ,כמו שיש לנו טעמים על הפסוקים של התורה ו

פה הדרך -ללמוד דבר בעל  רוציםהרי אם  ,  כן טעמים למשניות

טובה   בעל פהללמוד  הכי  אותו ע"י    ,דבר   ,מנגינהב  שאומרים 

הוא  כש  למוד תורהת רב ב ה גם  וכן  )  ,היטב  אותו   ע"י המנגינה אתה זוכר ו

ידעו  ש רוצה   פהמ התלמידים  בעל  מנגינה   , שניות  להם  עושה  זה התלמידים    ,הוא  וע"י 

טעמי   שלה,  כמהמיוחדת לח  היא  ,גינה נכל מ  .(בעל פה   את הכל  יודעים

  ל ניגון ש  ,של גמרא  ניגון    ,לכתוביםונביאים,  ל,  לתורה  המקרא

 .וכו' הזוהר  ללימודמנגינה , משניות

 הרס של המנגינות הרעות כיצד להינצל מה 

רבנוו רו   ":   ממשיך  ְ "ַזמ  ִחינֹות  ב ְ יל ְוֶזה  כ ִ ח(  -"ַמש ְ מז,  ים  ִהל ִ ל    )ת ְ כ ָ ֶ ש 

ֶכל ְוָחְכָמה יֵש  לֹו ֶזֶמר ְונִ  ו ן. ַוֲאפִ יש ֵ יקֹוְרסיג  ִ ו  ָחְכַמת ָהֶאפ   ת, יֵש  ָלה  ול 

יקֹוְרִסיתינִ  ִ ו ן ְוֶזֶמר ַהְמיָֻׁחד ַלָחְכָמה ָהֶאפ  מהניגון   ליםצניואיך    -"  ג 

רבנו לא מבקש ממך    של קדושה".יגון  נ  מנגן ע"י ש     ?הלא טוב

  ע ר שיש בו בחינת השתעשה טוב  אלא    ע, להילחם חזיתית עם הר 

בחורים   יש  ,דוגמה  ניתן  .  הרעתבטל  י  לאוע"י זה ממי  ,שעשית

למנגינות  שים  צעיר  של  נמשכים  טובות   , כשר   אינושמנגן  לא 

האלה   טובות  הלא  שלוהמנגינות  הנשמה  בא  ו  .הםפוגמים את 

 , זה לא טוב שאתה שומע מנגינות כאלה'  :משגיח ואומר לבחור 

 מכיון   ,זר ואבל זה לא ע  ,נותן לו על הראשו  וכו',ים  יעזושירים ל

הפעם "  , (תורה רכ"ו )  שרבנו אומר ו  כמ  אליהם.  הוא באמת נמשךש

במנגינות יש להם איזה ליווי שמושך את האדם   ",לווה אישי אליי

להגיד     .קדוש  ניגוןגיד לו תשמע  ת  הפתרון?  מה             .אליהם

 לא ממי  זהוע"י    ,אלא תן לו טוב  עזור,י זה לא    ',אל תשמע בכלל'לו  

הרע שא   .  ייעלם  כשרים  ניגונים  קצת  למצוא  הוא תנסה  ליהם 

 , פיקורסות יש מנגינהארבנו מסביר שגם לפה  דבר    אותו    .  יימשך

מושכת מאוד  היא  שלה  מה  ,והמנגינה  יוצאים  של  מנגואיך  ינה 

  . של משה רבנו  ןיגונשזה ה  הצדיקע"י המנגינה של    ?האפיקורסות

 , מסביר שצריך לתת את המנגינה של הצדיקיםרבנו  וזה מה ש

הצד שמחברים  היפים  של הניגונים  הניגונים  הם   יקים 

מאפיקורסות  'משה ד  אתפשטות'אי האדם  את  מי ו  .שמוציאים 

יש )  הצדיק,ישמע ניגונים משיש לו ספקות באמונה הפתרון הוא  ש

    חיברו הצדיקים( שמרגשים   חב"דניגוני וכן הרבה   ,ים של רבנו שאנחנו שרים בשבתנניגו 

האלה  ל האדיש  ניגונים  את  להוציא  מהאפיקורסות  סגולה  ם 

ָאְמרו  ַר       .  ל האמונהוהספקות ש ֶ 'ַאֵחר ָמה ֲהֵוי    )ֲחִגיָגה טו:(ז"ל  ְוֶזה ש 

יה    ֵ ,   -ב  ְדָרש  ִ ַהמ  ית  ֵ ִמב  ָקם  ָהָיה  ֶ ו ְכש   , יה  ֵ מ  ֻׁ ִמפ  ַסק  ְ פ  לֹא  ְיָוִני  ִזְמָרא 

ו '  נ  ֶ ִממ  נֹוְפִלין  ִמיִנין  ִסְפֵרי  ה  ָ מ  י עַ   -כ ַ כ ִ ֶזה,  ב ָ לו י  ָ ֶזה ת  י  ֶזֶמר כ ִ ְיֵדי  ל 

י  ו , כ ִ נ  ֶ ְפֵרי ִמיִנין נֹוְפִלין ִממ  יו, ַעל ְיֵדי ֶזה ָהיו  ַהס ִ ִ ַסק ִמפ  ָ ֹא פ  ל  ֶ ַהנ ַ"ל ש 

ַהז ֶֶמר   לוֹ   -ֶזה  ָהָיה  ֶ ש  ינו ת  ִ ְוַהמ  יקֹוְרִסית  ִ ָהֶאפ  ְלֶזה  ְמיָֻׁחד    . "ָהָיה 

מה גם  מנגינות יווניות וזה  שר  היה  שתמיד    ,היה  'אחר 'הסיפור של  

 קם כשהוא היה    , פסולים  מיניםתמיד היו אצלו ספרי  ש  לום  ר שג

 סקולא פ   ווני זמר י  כי  ?  ולמה  .  החליפה שלומ  והיו נופלים ל  הם

מלאגם    ולכן  -יו  פ מ האפיקורסות  היה  ש  ספרי  נופלים עד  היו 

מנגינה,אפיקורסות  ל  ממנו.   אפיקורסות  השל  ומנגינה    יש 

ל ב  ,אפיקורסות  עודמביאה  הוכן  של קדושה  צד  המנגינה 

תענוג    שהיה  זצ"ל    הרב אלישיבמרן  )קדושה.  עוד  הקדושה מביאה אותך ל

הוא היה  יש הקלטות של הלימוד שלו    ,הבמנגינ   הלימוד אומר את    ו תולשמוע א   גדול

  כדי להשיג את התורה   .(שלו  מודילהמחבר מנגינות כל כך נעימות תוך כדי 

  , רק ע"י זמרה בתורה כי  ,  'זמרו משכיל'צריך שיהיה בחינת    –

  .ורהתבוהחכמה שכלה האתה יכול להשיג את ה

בחורי   לש   והמגידי שיעור     עצה טובה לכל המלמדיםכאן    ונביא

 . בזמרהו ןיגונצריך להנהיג את זה לפתוח את השיעור ב ,ישיבות

  , ים איתו יחד דע מתווו דים אצלו  כל פעם שאנו לומ  שליט"א   יצחק גינזבורגרב  )וכן אצל ה

 , (התוועדות בניגוניםו   שתמיד יתחילו כל שיעור  ה בו זה דבר ח   ,ן תמיד זה מתחיל בניגו

מתן  להגיע לאי אפשר  ,התורההניגונים האלה הם הצורך של כי 

שהיא עצמה    "שירת הים",  שאחריה היה תורה בלי קריעת ים סוף  

הל  אותם  הביאה לא  ,תורהקבלת  אם  בניגון  כי   זה   לומדים 

זמרה"  בבחינת חוקים   ,כל השונה בלא  זה נקרא    אומר הקב"ה 

ָאַמר: טֹוב ְלָהָאָדם   )שיחות הר"ן רע"ג(רבנו אומר    .     "שאינם טובים

ו ן   י ִנג  ו ן, כ ִ י ו ַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם ֵאיֶזה ִנג  ֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ש  ְלַהְרג ִ

יְך  הו א ָדָבר ג ָ  דֹול ְלעֹוֵרר ו ְלַהְמש ִ ַֹח ג ָ ַ ְמֹאד ְמֹאד, ְויֶש  לֹו כ  דֹול ְוָגֹבה 

ן, ַאף ֵאינֹו ָיכֹול ְלַנג ֵ ֶ ו  ִמי ש  ַרְך; ַוֲאִפל  ם ִיְתב ָ ֵ  ַעל   ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְלַהש  

י ִ ו ן   פ  ֵאיזֶה ִנג  ֵביתֹו ו ֵבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו יו ַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ב ְ  ֵכן ב ְ

ֵער. ַ ו ן ֵאין ְלש  ג  י ַמֲעַלת ַהנ ִ ר אֹותֹו, כ ִ ֵ י ו ַכל ְלַזמ  ֶ ִפי ַמה ש   כי רק ע"י  כ ְ

יהיה מקום של  הלימוד       ".רו משכיל"זמ  -נתלבחיגינה מגיעים  נ

 .זמרהבו  שירהבחיבוק שואהבה דרך   ן'מוחי'ל  עגיתו חיבור, 
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ובא  כמ  ,העונש  יראתהוא שיהיה  בעבודת השם  השלב הראשון  

גם אי   וכן .שלב הזההאי אפשר לדלג על  , '(ה)שיחה  "ןהר בשיחות 

מפה ו  .  'הרוממות  תירא'אפשר לדלג על השלב של האהבה של  

בישיבה הצעה בת"ת או    בר הוא  כל מי של  ,עצה של רבנו  יוצאת

  , קדוש   וןגינל  דקות ש  כמהבאת השיעור    לפתוח  ,מאוד פשוטה

במשך הזמן אפשר    )וככהאחר,    ןכל פעם ניגו  ,בניגון דבקות של צדיקים

חדשים( ניגונים  מוזיקלייםו  ללמוד  יותר  תלמידים  בכיתה  יש   תמיד 

וכשאתה זוכה   ',אותנו לאהבת היביאו  ים  נניגוה  שיכולים לעזור.  

 הגיע ל  אחרי זה  אפשר   ,גונים כאלהנילהתחיל את השיעור עם  

הים' שהיא הדבקות של   ב'שירתצריך להתחיל    ',מתן תורהל'

  ,מתן תורהשל    'מוחין ' הע לבחינה של  גילה ואז    קריעת ים סוף,  

 , צריך להיות אהבהכן  לפני    ' בתורה,ן'מוחילתת לתלמידים   כדי  

 ניגון קדוש.על ידי ואת הלב מפעילים  ,ואהבה מגיעה מהלב

 הניגון של משיח, ניגון בלי מילים ניגון האמונה,  

ֶוֱאמו ָנה ":  המנגינה של האמונהמביא אותנו לעניין    רבנוובזה  

ֶלֱאמו ָנה ַהְמיָֻׁחד  ו ן  ְוִנג  ֶזֶמר  ן  ֵ כ  ם  ג ַ ָלה   יָֻׁחד    ...יֵש   ְ ַהמ  ַהז ֶֶמר  ְואֹותֹו 

ָעלְ   ...ָלֱאמו ָנה ל  כ ָ ֹוֵבב  ַהס  ַעְצמֹו  סֹוף  ֵאין  אֹור  ָ ב ְ ֱאמו ָנה  ִמין,  ַהְינו  

עֹוָלם ב ָ ֶ ש  ִגינֹות  ַהנ ְ ל  ִמכ ָ ְלַמְעָלה  ן  ֵ כ  ם  ג ַ ַהז ֶֶמר הו א  י ִָכים אֹותֹו  ַ ַהש    ,

ַהז ֶֶמר  ִמז ֶה  ִכין  ָ ִנְמש  ו ִנים  ג  ְוַהנ ִ ִמירֹות  ַהז ְ ְוָכל  ֶוֱאמו ָנה.  ָחְכָמה  ְלָכל 

ל ַהנ ִ יְוַהנ ִ  ְלַמְעָלה ִמכ ָ הו א  ֶ ו ן, ש  ַהָחכְ יג  ל  כ ָ ל  ֶ ו ִנים ש  נבאר ו    ."מֹותג 

ביותר היא    אחדמצד  אמונה    קצת: הנמוכה  )ספירת    המדרגה 

כך  הבוג ויש אמונה    (יתה במצריםהאמונה שה  תמדרג   )כמו   ,המלכות( כל  ה 

גבוהה   יותר  אפילו  התורהחמה שהיא  הכי   ,כמה של  השלב  כי 

  ן מוחי רק  התורה היא  אילו  ו  ',כתר ' בנמצא    -  גבוה של האמונה

ודח  - בינה  ש  ,תעכמה  הגבוהה  "האמונה  ראש מרי  ותשבבחי' 

אחרי שהסביר   .ביותר   ההוהיא הגבו  'כתר 'היא מגיעה ל  ",אמנה

 ,כמת התורה יש מנגינהוגם לח  ,שיש מנגינה לכל חכמהרבינו  

של הכתר   , המנגינההגבוהההכי  מנגינה  ל רבנו מביא אותנו    כעת

ו ִרי ֵמרֹאש  ֲאָמָנה"בחינת   ש  ָ בֹוִאי ת  ָ לכן  ו  .הנואמשל ה  ןיגונה  -  "ת 

ואומר  רבנו  ָפה  "  :מסיים  ש ָ ים  ִ ָהַעמ  ְלָכל  ְֹך  י ְַהפ  ֶ "ש  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 

ם ה'"   ֵ ש  ם ב ְ ָ ל  ֻׁ ַרְך, )ְצַפְנָיה ג, ט(ְברו ָרה ִלְקרֹא כ  ֹו ִיְתב ָ ֹל ַיֲאִמינו  ב  , ְוַהכ 

יר  ָאז ִיְתַקי ֵם   ו ִרי ֵמרֹאש  ֲאָמָנה", 'ֵמרֹאש  ֲאָמָנה'   ד, ח()ש ִ ש  ָ בֹוִאי ת  ָ "ת 

ְלָכל  רֹאש   הו א  ֶ ש  ַהנ ַ"ל,  זֹו  ֶעְליֹוָנה  ֱאמו ָנה  ִחיַנת  ב ְ ַהְינו   ְיָקא,  ד ַ

י ְָך לרֹאש   ַ ו ן ְוַהז ֶֶמר ַהש   ג  ְיָקא, ַהְינו  ַהנ ִ ו ִרי' ד ַ ש  ָ נ ַ"ל. ְוֶזה 'ת  ַ ָהֱאמו נֹות כ 

הגאולה  וכך  "הֱאמו נָ  משיח  מרבנו    .תהיה  של  הכינור  על  דבר 

  ה "בר  נאמרה )  , חייוהתורה האחרונה שרבנו אמר בימי  ]   ()ח"ב  תורה ח'ב

ע"ב    היה בו ור של משיח שינגלה את הסוד של כומ  [, (קע"א ת  שנת

משיח צדקנו  של  שהכוח    ,מבואר   ' ריםתמגילת ס'ב  .  נימים  (72)

הפוך לכל העמים שפה  )בבחי' "אז א   אול את עם ישראל ואת כל העולםגל

רבנו    .  של משיח צדקנו  ןיגונ על ידי ההוא    ("' ברורה לקרוא כולם בשם ה

יכבוש את העולם בלי יריית  משיח    )שיח שרפי קודש ח"ב אות ס"ז(  אמר 

נפץ   בנחת    אחד,כדור  תבוא  עתידה  של  הנג  ע"יהגאולה  ינה 

ו ִרי ֵמרֹאש  ֲאָמָנה" מחכים לאנחנו    ,משיח צדקנו ש  ָ בֹוִאי ת  ָ איך    ."ת 

הוא    ,הקב"ה האמין במשיח צדקנו יהפוך את כל העמים כולם ל

 , והסברים  להם הוכחות  לתת  ,נריםלא יתחיל לעשות להם סמי

בכינור   שינגןע"י    רק  אלא  ,מופתים  להם  היעשלא יהיה  גם  הוא  

היא   משיחהשירה והזמרה של    כישלו,  שירה וזמרה  כח השלו, ב 

ועם היא בכתר,    ,מהשירה והזמרה של התורהאפי'  יותר גבוהה  

 זה הוא יחזיר את כל העולם בתשובה.  

ל שירה שהזו  ו  ,ת ים סוף זכינו לשיר שירה וזמרהעכשהיינו בקרי

השירה  אולם    ,הר סיניבתורה  ה  קבלתמשה  שמביאה אותנו ל

שבות  שירות נחהכל  הרי  ש  ,יותר בוהה  גהיא    עתיד לבואלשל  

  שון שהוא ל  'שיר חדש '  נקרא  עתיד לבואה  ושל   ',נקבה 'שירות  

  , א השירה שתביא אותנו לאמונה שלמהיהו  ,)שמות רבה כג, יא(  זכר 

מהתורה  ו אפילו  גבוהה  יותר  שהיא  האמונה  של   וזו לבחינה 

  .של משיח צדקנווהניגון שירה ה

אומר   ִמי  "רבנו  ֵאין  ַהז ֹאת,  ָהֶעְליֹוָנה  ֱאמו ָנה  ל  ֶ ש  ֶזֶמר  ְוִלְבִחיַנת 

ַמְדֵרַגת  ב ְ הו א  ֶ ה, ש  ֶ ִחיַנת ֹמש  ב ְ הו א  ֶ ֹור, ש  ַהד  יק  ַצד ִ י ִאם  כ ִ ה,  ֶ ְזכ  י ִ ֶ ש 

ָבה'   ַמֲחש ָ ְך ָעָלה ב ְ ָ ֹתק כ  ִחיַנת 'ש ְ ִתיָקה, ב ְ ִחיַנת ש ְ הו א ב ְ ֶ ֱאמו ָנה זֹו, ש 

ַהְינו   הו א  ַהנ ַ"ל,  ה  ֶ ֹמש  י  כ ִ נ ַ"ל,  ַ כ  ו ר  ב  ֵמַהד ִ ְלַמְעָלה  ֲעַדִין  ִהיא  ֶ ש   

ִתיָקה ִחינֹות ש ְ  . י מיליםיגון בל נ     ?מה זה בחינה של שתיקה    -" ב ְ

ים נבחסידות אצל הבעל שם טוב מאוד התפתח העניין של הניגו

מילים,   ללא  מנגינה  הגאולה  אמר    פעם] שהם  שלפני  הבעש"ט 

יגאל  מכינים בשמים להוריד לעולם את הניגון של הגא ולה שאיתו 

, אלא שמכיון שלא הוכשר הדור ולבסוף לא בא המשיח את כל העולם

ובאמת   . צד הטומאהאז אותו כח של הניגון הוא ירד להמשיח בזמנו,  

  התפתחה בעולם המוסיקה הקלאסיתשנה    300-לפני כידוע שבערך  

מילים בלי  ונעימות  מנגינות  שמנגנים  נגינה  כלי  של  סימפוניה            [ שזו 

יותר שייך מילים    ניגון עם   עם מילים,  שיריםרק  פעם היו בעיקר  כי  

מגיע    ,לתורה כשאתה  למעלה שאמונה  לאבל  נמצאת  היא 

יגון בלי מילים נשם זה    ,  המיליםולמעלה מהדיבורים  ו  ,מהשכל

שש מהצמצום  יותר  הרבה  גבוה  ע"יהוא  הדוגמה    ,המילים  בא 

לעומת   הזה,הן מיוחדות לשיר    מילים של שיר לכך, ה הפשוטה  

  שלכולם יהיה כמה שירים  לחבר  אתה יכול    אחד  ןניגו  לעזאת  

שיש בו   מהשיר גבוה  והוא הרבה יותר כולל    יגוןנכי ה  .וןגינ   אותו  

הוא ניגון   ,של שתיקה  ןיגונשל האמונה הוא    ןיגונולכן ה  מילים,

)בתורה רכ"ה(  אמר  רבנו    .הכינור של    הנגינהלשמוע את    ,בלי מילים

הצפצוף של    דיבורים מקולשמוע  ל כוח  לבעל שם טוב  יה  שה

מדבר נוזה    ,הכינור מילים שאתה  בלי  של האמונה   ןיגונה  ,יגון 

השישיהניגון   הבעטלר  נגינה  -  של  מיני  של    קודוהרי  , עשרה 

רקוד את הריקוד של  נ  איתובלי רגליים שש  השביעי  ה'בעטלער'

עניין אחר לגמרי  ,של ריקודאחר קצב ו מנגינההיה יזה  ,הגאולה

ה המנגינזאת תהיה    אאל  ",אז ישיר משה"של    ,יליםעם משירה  מ

 אמן.  ,ה' יזכנו ,במהרה בימינוחינת "שיר חדש" ב של האמונה 

 שבת שלום ומבורך.        עריכה: ליאור גבע 
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