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 פקודיפרשת 

 השמחה ומעלת השירהחודש 

 .צדקה בשמחה -

 יסודות בשערי השמחה )בן איש חי( שלושה -

 היהודי המופלא בציונו של רבי עקיבא. -

 .ןהעניינתהפך  -

 כיצד הסתיים הויכוח המר בין השכן לבעל החנות. -

 "הגורלית".החלפת הדיסקים  -

 בשערי "השירה" ו"הזמרה". -

 בשירה. רגותבע דאר -

 כיצד ערך אחשוורוש סעודה ללא כלי נגינה? -

 ממה חשש אחשוורוש בסעודתו הגדולה? -

 הזמר והשיר כח חזק עד מאוד. -

 שירה כמרפא לנפש. -

 כל שיר יש לו שורש למעלה. -

 ים.מעשה הצלתו של ר' דוד ורדיגר מידי הגרמנים הארור -

 מעשה.עולם ה -משמעות השמחה והשירה בחיינו  -

 לדרךצידה 

 :כלים מעשיים ליצירת שמחה

 א. להשיח הדאגות בפני אחר, ותחילה בפני הבורא יתברך.

 ב. להתבונן בחסדיו, ובפרט בדברים אשר נתהפכו לטובה.

 ג. עצם חיי, ומהות חיי כיהודי. "אשר בחר בנו מכל העמים".

 ה והזמרה פנימה.רי השירעד. לגעת בש

 רות.ולות יזומות המעורפע -דרגות בשירה  ארבעה. 

 

 השמחה ומעלת השירהחודש 

 ושלווהרוגע  –בטחון ואמונה 
א תליהא בהא שלווה ושמחה. כי  ,יביאוהו ללא ספק לתחושת רוגע ,כאשר ידבק בהם האדםש ,יסודות האמונהאודות נקדים בפתח מאמרנו 

מידת  .המכלים את האדם גופנית ונפשית ,דאגהפחד, החרדה והחררים מכבלי המשטחון בה' יתברך יהאמונה והב ,הדברים כרוכים אלו באלוו

רבנו  קבעוכמו שכבר  .ונכונים לחיים שלווים ומאושרים, שר להיות משוחררים מדאגותידה אפ הביטחון היא המעלה העיקרית בנפש, שעל

 סיר הדאגה." זה כלל גדול לה –ויישען באלוקיו  "מה יועיל בדאגה? יבטח בשם ה' :)ערך 'דאגה'( פלא יועץה

  ופל ברוחו.במצבים הקשים ביותר אינו נגם שלווה ושקט נפשי, עד כי אינו דואג כלל דאגת המחר ו אדם המאמיןנוסכת בחזקה אמונה 
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בכדי  ,נראה שראוי ורצוי מאוד לעסוק בנושא השמחה על רבדיו השונים ,הלא הוא חודש אדר ,בחודש השמחהאנו מצויים עדיין ומכיון ש

 ה.וושלו חיות חיי אושרוש כלים מעשיים לכרשנוכל ל

  שמחה?!ה רוכשים את מידתכיצד  - ונפתח תחילה בשאלה

 בשמחהצדקה 

באופן ייחודי ופלאי  ,משכן העדות הנבנה לתפארהצורך ישראל ל בניתרמו שהתרומות  היקף נו מתוודעים אלכולבהם  ,פקודי-בפרשיות ויקהל

ין זה יבענ , אך נראה מהו המכוון בתורהיםאופנה כמ יש מושג זה. למשמעות "נשיאות לב"הנקרא  ביטוי מופלאמוצאים אנו שאין שני לו, 

 ונקדים במאמר הפסוק:

 (.לה, כא)וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת ה'"  נשאו לבואו כל איש אשר ו"ויב

, שהוא תנאי נוסף 'נשיאות לב'ם גם רומת ה' כהוגן, כי אהמעיין בפסוק נוכח לראות, כי לא מספיקה 'נדיבות רוח' בלבד כדי להביא את ת

 ת הצדקה למשכן ה'.במצו

דת הגאווה, אלא שליבו לא יהא עצב עליו, רק ישא את לבבו וירוממו, וכה יתן את תרומתו ימובן שאין הכוונה להתנשאות רוח המקבילה למ

 בשמחה ובקורת רוח.

ים צוותם ושכרם של תורמי הצדקה, ובבואם לתת נדבה לעניין מסוהרע לקלקל את מ היצרהתורה ראתה להזהיר כאן על כך, מפני שדרכו של 

ומחשבות בסגנון של "מי יודע מה יהיה מחר?", "מה עם עצבות  בליבם כניסעסקיהם, ומיצר את ההפסדים השונים שהיו להם במזכיר להם ה

י מצבו הכלכלי אינו כה מזהיר, ואי שם מתגנבת ור, מתברר לו כעת כהוצאות החתונה?", "העסק הוא לא כמו שהיה פעם!"... בקיצוהמשפחה, 

 מין תחושה כאילו הוא עני ממש...

יש לו  עדייןנותן את הצדקה, הוא לתרום בשמחה, כך שגם אם למרות הכל  עליודווקא בשעה הזו, כדי להקשות  ים בליבועול ואל הרהורים

הוא זוכה לעשות, תה אוו את המבט החיובי על המצוה הגדולה לקלקל לזו רוצה היצר בשמחה ובטוב לבב, ובדרך  את תרומתו הריםקושי ל

ראויה, כפי השיש להקפיד ביותר לעשות אותה בשמחה  ,הצדקה ות זה מסוגל לפגום בעצם המעשה הטוב שלו. ובפרט במצכאשר דיכאון 

 שהזהירנו רבינו חיים ויטאל זלה"ה, בספר "שערי קדושה".

א היסוד לכל תחושות ה"מרה שחורה" שהאדם נקלע אליהן לפעמים. הארץ הוא הדבר התחתון , שהומסומלת בעפר הארץידוע, כי העצבות 

בשמים, שהיא תועלת לטהרת הנפש וזיכוך  של ההבטהביותר שישנו, והוא דומם ואין בו תנועה כלל. וכבר גילו לנו חכמינו על הסגולה הנפלאה 

נאמר "עוז וחדווה במקומו". ואכן לשם כך יש להתעלות ולהגביה את הלב  מעלה הוא מקום ה', שלגביוהמחשבה והשכל. והטעם לזה, מפני של

 ת הצדקה, בשמחה ראויה ובשלמות נכונה.הטהור ולקרבו אל היסודות הרוחניים, ובאופן זה יעשה את כל מצוותיו, ובפרט מצו

*** 

 ?או לשתףלהתעלם 

 שה גורמים מרכזיים: אושר, נתמקד בזה על שלורום לגלשמחה ותחושת די יל המועילים מאוד להביאגורמים רבים ישנם 

ָאָגה ": שלמה המלךכמאמר  –יסיח ממנו את דאגותיו  ךובאמצעות כלמועקותיו השונות,  ינוויאז יקשיבושבפני אחרים בו סגור ליח פתשי דְּ

ֶחָנה ֶלב ִאיׁש ַיׁשְּ  . וחד אמר ישיחנה לאחרים ,ואמר ישחנה מדעת דחובגמרא נחלקו בביאור הפסוק,  .(" )משלי יב, כהבְּ

 פעמים רבות האדם מוצא את עצמו שרוי בדאגה עקב טרדותיו וקשייו. 

 מה יעשה? 

, אך ישנם רצוי שיתעלם מהדאגה וינסה להסיח דעתו ממנה, שהרי התעסקות בה רק תדכדך אותו ולא תשפר את מצבובהם ישנם מקרים 

לפעמים כדאי להתייעץ עם רב או עם תלמיד חכם.  .ולהתייעץ עם אנשים אחרים ,בטים שבקרבואת הל ולחלוקמצבים שדווקא רצוי לשתף 

תים דווקא חבר טוב הוא זה שיכול לתת את העצות הטובות ביותר, שכן יבמקרים אחרים כדאי להתייעץ עם אחד ההורים או המורים, ולע

וב לעיתים מרגישים גם נושאי השיחה, ובכלל עם חבר קר וכך ו יותר משותפותודדויות פחות אסביר להניח שהוא חווה דברים דומים. ההתמ

 בנוח לפתוח דברים מעיקים ש'יושבים על הלב'.

את היווסדותה של נה מדגיש את חשיבות דיבוק החברים וקבלת עצה טובה. בספרו 'בני מחשבה טובה' הוא מתאר ם האדמו"ר מפיאסצג

ה, וכך הוא מתאר את תנאי החבורה בין את חשיבות השיתוף וקבלת העצה הטובללי החבורה אפשר להואת עקרונותיה. מכ 'חבורה לעבודת ה

הגם שכולם יתחברו  ,לכן ,ועל התדבקות חברים שה דברים החבריא הקדושה עומדת. על התחברות חברים, על אהבת חבריםושייסד: "על של

בין  ,ו יגלה את כל מצפוני לבבוחבר לעצמו שלפני קח לו כל אחד מהםי מכל מקום ,ההבת חברים וכולם יאהבו זה לזה באהבה רביחד בא
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בדברים רוחניים ובין בדברים גופניים. דאגתו ושמחתו, נפילתו ועלייתו, וחברו השומע ינחמהו וייעצהו וישמחהו ככל האפשר לו, גם בדברים 

 יכהו כפי דעתו ומצבו".הרוחניים ייעצהו וידר

יו של האדם. שנית, פעמים רבות מי שמצוי בתוך חה לשחרר את המועקה ולרענן את כוחותכו, עצם השיחה יש בהוא כפול: ראשית כךהרווח מ

ות את ודווקא זה שעומד מבחוץ יכול לרא -"אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים"  -חלץ ממנו יהקושי לא מצליח למצוא את הדרך לה

 ציאת הדרך הישרה.המציאות באור שונה ולתת עצה טובה שיכולה לעזור במ

ות, לה לקו ו יחל   תעודדלי

עניים  -ת והרעות שעוברות על אנשים שהוא מכיר דרושה התבוננות מתמדת בכל מה שסביבו, כך יכיר יותר את העולם, את התהפוכות הטובו

השגחת ה' ונפלאותיו לבני  תחזקו, כך יצליח לראות במו עיניו אתהשהפכו להיות עשירים, עקרות שנפקדו בבנים, אנשים חולים שהבריאו ו

ה לַ ק "סומתוך שיראה כי יש מקום לתקווה, ואזי יתקיים בו הפ -ד גם בעניינים הנוגעים לו ב עידואדם, וישא יַקוֵּ  " )משלי כ, כב(. ַׁשע ָלְךֹוה' וְּ

 !מאיתו יתברךהכל  –תמימה אמונה  .א

 לדעת כי מעשי ה' נפלאים חייווכם על ידום שהיו בדורות שלפנינו, , יקרא וישמע מעשיות וסיפוריידושל העם היה ההיסטוריהעל ילמד יותר 

 יד קרובה לבוא.ת ה' תמ, ותשועהמה

ינו ַבָשָמִים: "(פרק קטו)אפשר לרמוז את שלושת הדרכים הנ"ל בפסוקים שבתהילים  אֹלהֵּ ץ ָעָשה ,וֵּ ה'אמונה' התמימה בדרכי ה',  - "כֹּל ֲאֶׁשר ָחפֵּ

 ה' ירחם.  ,הגיעו אליוובהמעטת הייסורים ש , זהו הכלל הראשון והיסודי בבריחה מן הצערולתו המושלמתוההסתמכות על הנהגתו ויכ

ָזָהבעֲ , אומר לנו דוד המלך: "אופפת אותו רוח נכאיםושל עיצבון  האולם אם בכל זאת מתגברות על האדם תחוש יֶהם ֶכֶסף וְּ  מירב -" ַצבֵּ

י היא " מקורה של עצבות זובאמת י ממון ומסחר, כי אין חמדה כמו חמדת הממון. אולם יינענ הן 'כסף וזהב', 'עצבות'הסיבות של ה דֵּ ה יְּ ַמֲעשֵּ

תלוי אך ורק בידי האדם בעצמו, וגם אם נשלחו לו ייסורים, רוצה הקב"ה  הכלו ה' יתברך,בגזירת  הדיכאון והייאוש אינם נכללים -" ָאָדם

 ה.שישמח בהם ויקבלם באהב

  ?ותנובעת מידת העצבומניין בכל זאת 

דַ "ממשיך נעים זמירות ישראל לשורר:  ֹּא יְּ ל רוֶפה ָלֶהם וְּ יכולים המה בני אדם לספר את צרתם ודאגתם לאחרים, אך בכל זאת אינם  -" בֵּ

ֹּ " מדברים... ל יַנִים ָלֶהם וְּ אועֵּ ולעומת זאת היתה אחריתם  ,אחריםות השונות שניתכו על צררואים ומתבוננים בקורות הזמן, ובעל ידי ש -" א ִירְּ

ָמעוַניִ ָאזְּ לא רוצים לראות... "הם טובה ושלוה ומנוחה, אך  ֹּא ִיׁשְּ ל אף אם הכאב גדול מאוד, משהו שהוא לא 'מכיר' בכלל, אך בידו  -" ם ָלֶהם וְּ

הדומים מה שעברו מקרים ללמוד קצת פרקי היסטוריה, לשמוע סיפורים ומעשים שונים, ומאדם הראשון ועד עתה ודאי יוכל למצוא כמה וכ

 צבים ושבורים.בדרכים אלו, הרי הם ע לו. ומחמת שאין בני אדם נוהגים

ַטחדע לך, " ל בְּ ָראֵּ ָרם וָמִגָנם הוא, כי הוא הטוב והמטיב לכל "יתברך 'מהה'", אל תסיר את ביטחונך בַ  ִישְּ  אדרת אליהו( -)בן איש חי  ".ֶעזְּ

 יסודות בשערי השמחהשלושה 

 האדם יגיע ויגע בשערי השמחה. יסודות אשר אם ידבק בהם שלושה םשישנלמדנו 

 :פי הבנתנוונגדירם ל

 א. ישיחנה.

 ן.יב. נתהפך העני

 .ג. התבוננות )בעברו ובעבר האומה(

 .ולחוות את תחושת השמחהונבאר את הדברים אחת לאחת לתועלתנו והבנתנו במכוון בהם ואז בסייעתא דשמיא נזכה ללא ספק להתחבר 

 א. ישיחנה
 הדאגה ממאורעות החיים ועוד... ,הדאגה מיום המחר .אגהדהא יידועים כיוצרים עצבות או עוגמת נפש בלב האדם ההאחד הדברים 

 כיצד מתמודדים עם הדאגות?

 .ותרווה נחת עיין שם ,בנקודה זו במאמרים הקודמיםעסקנו 
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ראוי והראשוני הוא לבורא יתברך.  'ישיחנה'אולם ראשית דבר צריך לדעת שהנו. אזי יפוג עצבו ,ישיח את דאגותיו בפני אחריםש מי ,ללא ספק

 אותו. ותכל הקורעל אדם עצמו ונפשו לדבר עם ה' יתברך ירגיל ש

 ודוגמא אחת מיני רבות לכך:

ונו של רבי עקיבאהיהודי   המופלא בצי

, קורא תהילים ומידי פעם עוצר שב סמוך ממש לציוןויהודי הי יראית ,ציונו של התנא רבי עקיבאל ,טבריהבאחד ההזדמנויות בהם הגעתי ל

 .מקשיב לדבריומישהו יושב לידו וכאילו ממש אלא בגוף שלישי  דיברלא  הואשהיה  הפלא ,מלמל כמה משפטיםומ

 .'ישיחנהבאמת ' היא מהאות כאן נוכחתי לר

אט אט וקל לו הויראה שבודאי  ,בו לאחריםשר על לישיח את אהמרגיש לאחר שהוא עצמו כיצד את ימדוד האדם הניסיון הוכיח שכש

 וה והשמחה.ואת מקומה השל וסתפיממילא העצבות ו תחושת ת ממנוסתלקמ

 יןיב. נתהפך הענ
 .שעה שעה ,רגע רגע ,בהשגחה אלוקית מופלאהנוהלים מה נוחיי ותקורשני המוביל לשמחה הינו כאמור ההתבוננות ב דבר

 .ה תדירלהכיר ב לא כולם זוכים כןאם מדוע רק נותר לשאול ו בכל צעד ושעל, לא מלווה אותווקית ה האלחאין יהודי שההשג ,למעשה

 .חוסר ההתבוננותממנו נובעים הדברים הינו  השורשללא ספק ש

יים של נרגיש עד כמה אנו אפופים ועטופים בחסדים אין סופו נבחין, נראה ,שבחיינואירועים וההתרחשויות ה הלךלעומק במ ככל שנתבונן

 הבורא עלינו.

הזה ת הסוד אן פורים מאחורינו, עדייאם כבר גם ו מאפילה לאורה ממש. ,ו אחרין כזה איפעמים רבות מתהפך עלינו ענ ,ובאופן בלתי צפוי

שאר היהודים בשושן, היא שהביאה לבסוף לניצול ההזדמנות ושהכל התהפך . העקשנות של מרדכי לעומת היהודי אפשר ללמוד ממרדכי

 טובה.ל

ים שנה נכזבה, הם נפלו לייאוש, והגיעו למסקנה תום שבעלארץ ב ורכשיהודי שושן ראו את המשתה של אחשוורוש והבינו שהציפייה לחז

"לא יכרע  –. דווקא על רקע זה הוא בחר להיאחז במה שבאמת ודאי מרדכי לעומתם, ראה זאת כהפסד נקודתי נראה שום דבר לא בטוח.שכ

 תבוא בוודאי. בוא הגאולהגם היא מתעכבת, אמונה שולא ישתחווה", וב

הרי לא מדובר בדבר  התרשם שהם בהשגחה פרטית.כרגע היפך הטוב, ניתן ל לא צפויים, וגם אם הם נראיםמרדכי רואה שמתרחשים דברים 

 .ועהשות את הילא להמתין ולראלא נותר או מכוונת את הענייניםה' יד תילקח לבית המלך. הוא מבין ש אסתרטבעי שדווקא 

את  ומנווט ות מפתיעה, דווקא מעודדת אותו, ומזכירה לו שיש מי שמנהלנכון, הוא לא מפסיק להתפלל, להתחנן, וגם לפעול. אבל כל התרחש

 לסמוך עליו. ודאי שישלאן,  לנו כעת ורוגם אם לא בר ,ולםהע

 להיות מחוברים לבורא ולאמונה בו. בשמחה. ואין לך שמחה יותר גדולה מאשרבנו יככל שנכיר בדברים יתמלא ל

 ונביא כמה דוגמאות מיני רבות לדברים:

יכוח המר כיצד  ים הו ן השכן לבעל החנותהסתי  ?בי

 ן מגורים מסוים:ירע בבנייער אימעשה מסמר ש

 כמו מסחורתו, א מעטלהוציבעל החנות נוהג  בשעות מסוימות במהלך היוםין, ישנה חנות לממכר מוצרי תינוקות. יבקומתו הראשונה של הבנ

 אמבטיות לתינוקות ועגלות, על חלק קטן מהמדרכה.

החליטו לתבוע את בעל החנות לדין תורה, משום שלטענתם, הסחורה גורמת להצר את הדרך השייכת  הפריע העניין והם ניםמספר שכל

 לרבים.

ר הסמוך לפתח החנות, אינה מפריעה מתחם הצשהסחורה המוצבת ב , והתרשמותם היתהלראות במה מדובר יןיהדיינים הגיעו אל הבנ

 היתה, שבעל החנות רשאי להמשיך להציב את סחורתו באותו מתחם. םהכרעת במדרכה הרחבה. משכך, מעברלליכה ולה

 נים שפסקו לרעתו.ידיה שכן אחד, שהרבה לקבול על טעֵּ מַ לְּ בלו בהבנה את פסק הדין, יכל השכנים ק

אטם את  הלהן לו, אך מת, ועתה לאחר שהמוכר זכה בדין, מוטל עלינו לחפוץ בטובתו ולפרגין אשהדין ד ולשכנעו סו להרגיעוישאר השכנים נ

 אזניו, ולא הסכים להשלים עם פסק הדין.

 .רע דבר מזעזעילמחרת, א
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. קולושומעת את כבר כמה דקות היא אינה כי  לב האמא שמהחק במרפסת הדירה. כעבור זמן מה, יים, שי, בן השנתשל אותו שכן בנו הקטן

 .ם כלל..שהיה  לאאך להפתעתה הוא נרדם,  הוא לבדוק אםהיא יצאה למרפסת 

 .כלום.. אךטות, יארונות ומתחת למב ,הביתבכל לחפש  ההחלהיא 

 והגרוע מכל כבר עלה בראשה...צב ליד המעקה במרפסת, יבשולחן הנ נהלפתע, הבחי

 חי ושלם! שם למטה... פתע היא רואה את בנהלולמטה,  ההתבוננ בפחד וחששלעבר המעקה,  הרצ היא

 כמה שריטות קלות...רק בריו, יפחה את חייו, ואפילו לא גרמה לשבר באחד מאי)!( לא קיתלמרבה הפלא, הנפילה מהקומה השליש

 כיצד התרחש הנס המופלא? -לנחש רוצה מישהו נו, אולי 

בעל החנות מהקומה  -, אותה העמיד מיודענו מזרוניםמה גבוהה של יך ערישר לתוילמטה הפס על המעקה, וצנח יובכן, התברר שהתינוק ט

 ...א שלאבהעליו התלונן  הראשונה,

 ...שם מונחיםים רונזמהלא היו אילו חלילה קשה לתאר מה היה קורה 

ו מקרב לב, "הודות בוקים ונשיקות, והודה ליהתנפל עליו בח ,הר לחנותו של המוכריטול את בנה, ואילו האב, מיהרה לרדת וליהאם מ

 ...".בני ו שלחייצלו ישהנחת במדרכה, נ מזרוניםל

בעצמו כי זה מתברר  ולאחר מכן ,הנתפס אצלו כשלילי ומטרידדבר  נגדנלחם שר אדם כא ,ין"י"נתהפך הענ מהות המושגזו את  המעובדלמדנו 

 פך הגמור ממה שחשב, רצה ושאף.היתו, הטובסיבה ל

 שע"י גודל בטחונו בבורא תתרבה ותתעצם השמחה בנפשו.אי וד ,וכשיתבונן האדם בדברים

 :םודוגמא נוספת לדברי

 !"הגורלית"הדיסקים החלפת 

 מעשה שהיה כך היה: 

ם ילהפיק מאתי וקשיוחסד, וב מנהל מוסד צדקהנו בעל עסק להדפסות וצריבות על גבי דיסקים. ביום בהיר אחד, פנה אליו שמעון, יראובן ה

רים סד הצדקה. כל דיסק יכיל שירוע השמחה הגדול של חנוכת הבית למשכן החדש של מוית מאלתורמי המוסד, כמזכרדיסקים כדי לחלקם 

 ד, ועטיפת הדיסק תהיה מרהיבה ומעוצבת.ומיוחדים, משמחים עד מא

את ההספדים על סבם ים דיסקים, שיכילו יוהנה, באותו היום התקבלה הזמנה נוספת בעסק של ראובן, מאת משפחה שגם היא הזמינה מאת

ונים לחלק לכל ולו. את הדיסקים הם מתכופיע תמונת המנוח לצד המצבה שוימי השבעה(, כשעל גבי כל דיסק ת הההלוויהצדיק )הספדי 

 שים.וקרובי ומוקירי המנוח ביום השל

ם ללאו -לשני היעדים חם על ידי שליח צוב המתאים, ושלים את הכנת שתי ההזמנות, הטביע על גבי כל חבילת דיסקים את העיובכן, ראובן סי

סר את שתי החבילות בשני המקומות, והכל בא על מקומו שים. השליח מוסת בו נערכה עצרת השלבו נערכה שמחת חנוכת הבית, ולבית הכנ

 בשלום.

 לא לגמרי.  -בשלום אמרנו? 

, התרעם", עון, בעל המוסד: "אין לך טיפת אחריותמתקבלת שיחת טלפון קולנית במעונו של ראובן. על הקו היה שמ בשעת ערב מאוחרת

שירים משמחים, נשמעים ממנו הספדי ימה והמשמחת, אך במקום לשמוע בעת את העטיפה המרשהדיסקים הט ערב! על גביה הרסת לנו את"

 תמרורים, מלאים בבכי וקינות על איזה רב... כעת כל תורם יכניס את הדיסק לטייפ ומה הוא ישמע שם?...".

רוע המוסד, ולשם נשלחו, יאו בעטיפת ההספדים נעטפ ים הדיסקים שלי, שראובן, החליף בטעות את ההטבעות של שתי החבילות, מאתבררתה

 שים, ולשם הם נשלחו...ום הדיסקים של השירים המשמחים, נעטפו בעטיפת עצרת השליומאתי

אף הוסיף: "אשיב לכם את מלוא התשלום, ואף אפצה אתכם כהוגן על דמו של ראובן קפא בעורקיו. הוא הרבה להתנצל על הטעות החמורה, ו

 טרם טרק את הטלפון הפטיר בזעם: "שום תגמול שתתן לא יפצה אותנו"!בלא נרגע, וין ימרובה...", אך שמעון עדגמת הנפש הע

צוי על טעותו החמורה. )כמובן יב כפבל, ואף הוסיף סכום רישק מיד, בתום השיחה, העביר מפיק הדיסקים לחשבון המוסד את מלוא התשלום

 סקים עם ההספדים(.דיר, והודיע כי ישלח אליהם את ההר להתנצל גם בפני משפחת הנפטישראובן מ

מצלצל, ועל הצג הוא מזהה את המספר של יד של שמעון יאמן: הנירע דבר מדהים, ממש בבחינת הבלתי ייוהנה, לא חולפת לה שעה, ועתה א

הדיסק  יביע את פליאתו על חלוקת רוע. שמעון כבר התחיל לתאר לעצמו מה הולך הגביר לומר לו, בודאיישהשתתף באאחד מנכבדי הגבירים 

 עם ההספדים המרים...
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סה להתנצל ולהסביר ישמעון ענה לשיחה, והגביר שנשמע מרוגש מאד, התעניין: "תגיד לי, מאיפה לכם ההספדים על הרב פלוני?", שמעון נ

אני ממש אסיר תודה לכם... הרב  והמשיך: "אתם לא יודעים מה שעשיתם לי, את דבריו רעה, אך הגביר קטעיערת שאאודות הטעות המצ

ק הזה הציל אותי בשנות נעורי מרדת שחת, הוא החזיר אותי בתשובה, ואני ממש חב לו את חיי... הייתי יתום מאב, והוא היה כמו אבא הצדי

 עד היום...". בשבילי, ההשפעה של דבריו מחלחלת בי

 שקולו נשנק מבכי: הגביר המשיך כ

שהוא נפטר. עכשיו ששמעתי את ההספדים המרים, הכל  ו לא ידעתי, כי שקעתי בעסקים חובקי עולם, ואפילותי"כבר שנים שאין לי קשר א

וה...", וכך המשיך הגביר לשפוך והענו התמימות ,קותדלה שאמרו עליו אמת, הם לא הגזימו כלל. היושר שלו, הצים. כל מיקם לי מול העיני

אה ממורי ורבי, ובלתי צויה. אני מרגיש שקם לי, גרם לי להתרגשות עצומת: "הדיסק שהענקבו, כשבסיום השיחה הודיע למנהל המוסדיאת ל

 נשמתו סכום עתק למוסד...". לוייעלמש לי גם כאבא אוהב. כעת אבקש לתרום ישש

שיגו מכל משתתפי היתה בסדר גודל כזה שלא חלם להון, ומוסר לו את התרומה הגדולה, שנו של שמעלמחרת בבוקר, מגיע שליח הגביר אל מעו

 גחה!יחד... פלאי פלאים של הש עהאירו

  !ין"י"נתהפך הענזהו 

  הפכה לתועלת! מצערת" )תרתי משמע(תקלה "

מציאות של אושר  תייצרמ ת הבוראהשגחכיצד אה בעליל רנ ,תבונן בעומקם של דבריםלהאת החוטים וולטוות נכון ר ושקאם רק נדע ל

 .ניוידואג לענירא ושמחה בנפש האדם בראותו כיצד הבו

 !"מרהז"וה "שירה"הבשערי 

עורר את השמחה הפנימית ואף המוליד באופן המנפתח פתח ביסודות השמחה  ,להגיע אל השמחהוכל נדרכם לאחר שעסקנו ביסודות וכלים 

 לידי שמחה ואף מגלה את השמחה החבויה פנימה.מביא  דהיינו ,בתוכו בחינות של שמחה

 :השירה ןייענהדברים מכוונים אל 

 מהי בעצם השירה?

 מה מהותה?

 מה מקומה ביהדות?

 עד היכן היא מגיעה?

 וחנית?ר האם היא גשמית או

 :רות הבאותבשועל כך ועוד 

ניכמה  נים הביא משה רבינו מהר סי ו ג י  ?נ

 ה לספרו "פאת השולחן" כותב: הגאון רבי ישראל משקלוב בהקדמ

אפשר שידע בלעדיה, ועל ידה  י הזוהר איטעמי תורה וסודות שירי הלוויים וסודות תיקונ"חכמת המוסיקה שיבחה הגר"א הרבה ואמר, שרוב 

ה רבינו מהר בכלות נפשם מנעימותיה ויכולים להחיות המתים בסודותיה הגנוזים בתורה...וכמה ניגונים הביא מש יכולים בני אדם למות

 סיני". 

 נה יש שורש בחכמת האמתהנגילחכמת 

עמי וניקוד "שיר בספרו "יערות דבש" על חכמת השיר שבזה נבין כל ענייני טהגאון רבי יונתן אייבשיץ  שכתבזו מצינו גם  בהפלגת מעלת תכונה

אלוקי כמעשה הנביאים. ומה רב כוחה  יחול בה רוחהשירים"... והם ניגונים ישרים לשמח לבבות ולהאיר מרה שחורה ולקנות הנפש שמחה, ש

ם, ורש בחכמת האמת וכל תנועה יש לה שורשימעלה וגלגלי שמים כולם ינגנו וישירו בשיר וניגון... ויש לה ששל חכמה זו, אשר כל מלאכי 

 בתנועות עולמים עליונים". 

לם  נה הוא הוא עולם התשובהעו י  הנג

 , ויש שאף הפליגו יותר מכך:י היכל הנגינה קרוב להיכל התשובהבספרי החסידות ידועה האימרה על כ
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שעולם על יד עולם התשובה, ואני אומר הוא עולם הנגינה שדברי ישראל זצוק"ל, העולם נוהג לומר ה ניאדוני אבי זקבקדשו "וכמו שדיבר 

 .זמרה(האדמו"ר ממודז'יץ, ענייני שירה ואש ל )אמרישדרך הניגון אפשר להגיע לדביקות ה' ולתשובה".  ,הנגינה הוא הוא עולם התשובה

 רגות בשירהדארבע 

 השירה, והן באדם השומע גם יחד. אם נתבונן נמצא ארבע דרגות בשירה:ימות בשירה, הן בסוג בודאי שדרגות רבות קי

 נגינה.שירה הנשמעת בניגון ושירה בפה יחד. וזו השירה המצויה בשמחות המלווה בתזמורת הכוללת זָמר וכלי  א.

א שרוי על ידי מילים הממחישות זאת בליווי ניגון שירה המושרת בפה בלבד, היא שירה המבטאת את רגשות לבו של האדם והמצב בו הו ב.

 יו, מצבו, או משאלות ליבו.המשקף את תחושותיו, רצונות

ה הקיימת בליבו של האדם. וכפי שהיטיב את התחוש ניגון בלבד ללא מילים. דרגתו גבוהה יותר, כיון שזהו מצב בו אי אפשר לבטא במילים ג.

 א "קולמוס הלב", והניגון הוא "קולמוס הנפש".להגדיר זאת הרב בעל התניא: הדיבור הו

 שירה הבוקעת מליבו של האדם ישירות להקב"ה, בלא מילים וניגון, והיא שירה הנקראת 'השתאות'. ד.

על מנת לראות את השקיעה או הזריחה במקומות מסוימים, כאשר יש רעש  דינותאפשר לראות אנשים הנוסעים למרחקים, לכל מיני מ

רגע זה ממש נשמע קול דממה דקה ההתארגנות לרגע השיא, בו רואים את המחזה המדהים והמרהיב ביופי השקיעה. אלא, שבוהמולה סביב 

 לב אשר אוזן בשר ודם אינה יכולה לקלוט. ירת הבוקע מפיות הפעורות לנגד המחזה המיוחד. והיא השירה הנשמעת מפיותיהם. והיא ש

ינהסעודה ללא כערך אחשורוש כיצד  ג נ  ?לי 

ד. משתה ושמחה בסעודת פאר, ודואג שבמסיבתו ייהנו ווראה איזה פלא, אותו אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש עושה מסיבה גדולה עד מא

 כל החושים שבבני האדם.

 יתה לתכלית. היתה באפשרותו של כל אחד לספק לעצמו את תאוות הלב עבור כל החושיםשמית הג-במשתה אחשוורוש, החוויה החומרית

 תאוותו מכל ההנאות שבעולם.הגופניים. אותו המשתה, הופק בהשקעה ובעמל רב, על מנת שכל אדם יצליח למלא את 

 דאג שתהיה שתייה כדת אין אונס! ן הוא סיפק אחשוורוש במאכלים שיהיו לפי הטעם של כל העדות והמנהגים, כמו כ חוש הטעםאת 

 מים הקיימים בעולם! ורהיטים שונים מכל הסוגים והמרקדאג לספק בהביאו בדים משובחים  חוש המישושאת 

כאשר כל מטרתו היא לפאר את מלכותו לעיני  –הוא סיפק בכך שהביא "כלים מכלים שונים", והכל ברמת פאר גבוהה ביותר  חוש הראייהאת 

 ים! כל העמ

לריגוש או ים הסועדעזרתו יגיעו לאמצעי בלא דאג  וא. הלא היתה הנאה לחוש השמיעהמנם דבר אחד החסיר אחשוורוש מן המשתה: א

לאחשוורוש האפשרות להביא את טובי הנגנים וכלי  הוכי חסר ולכאורה מה פשר העניין?. מהכגון השמעת צליל נעים, שירה, נגינה וכדו ,להנאה

 עים למסובים את הסעודה?זמר שונים להנ

 ר נפלא מספקים לנו בעלי המוסר.הסב

ותבכח  ות גשמי נה לבטל מהאדם רצונות ותאו י  הנג

בודאי היה הדבר בא על חשבון תענוגות אחרות, כח השיר והזמרה  ,אם היה אחשוורוש מנעים את הסעודה בכלי זמר ובמיני נעימות ומנגינות 

ַמצֹו היה מעמעם ומטשטש את החושים האחרים. ת כמה שיותר תענוגות במקסימום חושים ושלא יבואו אחד על ואילו אחשוורוש רצה לְּ

 חשבון השני.

 ברעיון זה גנוז וטמון עד כמה נשגבה מעלת השירה!!! עד כדי שביכולתה לבטל טעם החושים האחרים שקיימים באדם. 

 רצונות תאוות גשמיות וחומריות.  רוחני יש את הכח לבטל מהאדם מוכרח אם כן לומר, ששירה וזמרה הם עניינים רוחניים בתכלית, ובדבר

 ך הנגינה.שאפשר להגיע לתשובה דרולא בכדי אמרו צדיקים 

יעו להתעלות רוחניתחששו  ג  של אחשורוש מכך שי

 : "ל, וזביאור נוסף לקושיא זו מציע רבי שלמה אלקבץ

עם היפקד מושב ההיא, ואציגנו הנה בתוספת טובה על הנשמע, באופן יושג ט "ואני שמעתי מפי זקן, טעם נפלא לאשר נפקד הניגון בסעודה

 ם, אבי כל תופש כינור ועוגב, אשר על הרוב יהיו הקולות ההם ערבים לשומעיהם. המנגנים הערבי
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ון והמוזיקה דבר יערב עצמית למשתה הזה שיתגאלו עם בני ישראל בפת בג המלך וביין משתיו. ולמה שהיו הניג וזה, כבר הקדמנו היות כוונה

א יכחיש פשוטן של מקראות ואמיתתן. ומלאכי מרום פותחים את פיהם, של לנפש, לסיבת היותה מורגלת בשמע זה בהיותה במרום, כנודע למי

ד אשר וכו' )יחזקאל א, כד( "ואשמע את קול כנפיהם" וגו'. ויש אנשים יערב עליהם כל כך, עמברכין ומשבחין מפארין וכו' בשפה ברורה 

מוע אל הרינה עד שתנוח הגוף כפגר מת כי רועה היא לש יתבטלו חושיהם לבל ידעו איפה הם. ויש מהם תקפה עליהם שינה, כי תתבודד הנפש

ֹּא היה וישן וירדם. ל  כמו בקטנים יונקי שדיים כי לא ישנו אם לא ישמעו את קול הרינה, וכשומעם ינוחו על אותו, וכשתיפרד מהשגיח בו יהיה כְּ

ממנו. וכן יקרה לחולים, כי בהחל שהכוחות  רדםמשכבותם וערבה שנתם, להיות צלצול הקול והנועם עדיין נקבעת בנפשם למיעוט זמן היפ

אכול ושתה בשומעו את הקול. לכן נפקד התענוג הזה מן הסעודה  החומריים ינשאו הנפשיים לעומתם. וכל שכן שישב האדם הבריא מבלי

שערב לו שמנע מאכול, , ול ימצא מי שימנע מלאכול, ויורה היתר לעשות, באמור המלך אמר לעשות כרצון איש ואישהזאת, ואם רב הוא, לב

 .אסתר א, ח( -ונמצאת מחשבת הצר בטלה, ועמוד על זה". )מנות הלוי 

זוכרים הם את כל מה שהיה בבית  אחשוורוש ידע שבאותו הדור היו צדיקים, אנשי כנסת הגדולה, קדושי עליון, ולקח בחשבון שבודאיכלומר, 

דע שהניגון בכוחו לעורר הרגשים רוחניים של התעלות עם כלי נגינתם, וידע גם י שירת הלויים העומדים על דוכנםהמקדש שחרב זה מכבר, את 

 ל להשיג את ההיפך. ולודבקות. חשש אותו רשע שמא ישתמשו צדיקי הדור בעוצמת הצליל והניגון להתעלות רוחנית, ובכך יפסיד את מטרתו וע

.שלא  .  יתעורר בהם רגש של תשובה.

עורר בהם רגש של חרטה על מעשיהם ועל ישיבתם בסעודה זו, שמא יתגנב שמעו היהודים את המנגינות יתוסף לכך עלה בו החשש שכאשר ינב

 ודה.לליבותיהם איזה ספק קל שבקלים אם נהגו כהוגן בעצם נוכחותם בסעודה ולכן לא הניח שינגנו בסע

זקאל ומעוד ומביא לכך ראיות מפסוקים ביחמים אינה בדיבור אלא בשירה, שבבהמשך הוא מוסיף עוד, שהרי ידוע כי שפת המלאכים 

 מקומות, כך שהשירה היא בעלת דרגות רוחניות גבוהות מאוד, ומשום כך לא השמיע שירים ונעימות ברקע הסעודה. 

נזכר  ן רב במצב רוחני בשמים, הואמזק היה לא לפני ניו, ומבאר רבי שלמה אלקבץ שכיון שהתינוואגב, תינוק נרגע מבכיו על ידי ששרים לפ

מעות בשמים ועל ידי כך הוא נרגע. ולפי כל זה מובנת החומרה של "נהנו מסעודתו של אותו רשע", שההנאה מהסעודה בשירים ובמנגינות שנש

 לתם הרוחנית לשאול תחתית.היתה כל כולה פרי רשעותו של אחשוורוש להוריד את מע

 'וזמרה חלק מעבודת השירה 

וזמרה שהיא חלק ממהלך עבודת ה', אל לנו להניח למושגים שהשתבשו נו ליתן את הדעת בשעת שירה אי לפי כל האמור לעיל, שעלידווב

שונים אשר ניכר בעליל שאינם מסוגי לצערנו בדור בו אנו נמצאים. 'חדשים מקרוב באו' שומעים אנו כל מיני סגנונות של מוזיקה בגוונים 

 השירה שמקורם טהור.

מת רבותינו הקדמונים בשירתם היו מחברים את השירה לשורשה העליון ובכך היו ו שורש רוחני בעליונים, ובאדוע הדבר שכל דבר גשמי יש ליו

 רוחני וכל מעשינו יהיו לשם שמים אמן.יוצרים שירה נצחית, שירה שהיא תורה, יזכנו ה' שבכל מעשה ומעשה נחבר דבר גשמי בשורש 

נה  י י  מעל גבוהבוה ג –של השירה ענ

ין גבוה אשר ייש בה עניני העולם הזה אלא ישר מהווה תענוג לאוזן השומע בלבד ככל התענוגות המוגדרות כענאיננה דבר א השירה ביסודה

 יסודו ומקורו הוא ברוחניות ולא בגשמיות כפי שנראה:

 ותהי עליו רוח ה'!! –ואז  –והיה כנגן המנגן  –ים איבנן חלק מן היוכמו שמצינו בעני –אוד לה רוחנית גבוה מהשירה פועלת במע א.

 היה קם לומר תהילות ותשבחות לה'.אז ועוד ידוע אצל דוד המלך שבכל לילה היה מנגן לו הכינור שמעל ראשו ו ב.

 –יה ובשע בן א)חגיגה טו, ב( לגבי אלי ראמו שמצינו בגמתחתית רח"ל. כ של ירידה לשאולההפכי עם השירה אפשר להשתמש גם כן לצד  ג.

 שהוא קשה מכולם. 'שנה ופירשונקרא 'פקר ב"מ, התצא ושימר פעל בנפשו עד א פסק מפיו". אותו ז"ֶזֶמר יווני ל

ש והקדושה בניגוני הגויים שלא ינגנו הקדיזהרו המשוררים יכותב: "מי יתן שי (הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו "כף החיים" )סי' יג אות ו

 עדר טוב ממציאותו".היבואו לו הרהורים רעים ופיגול הוא לא יירצה, וה ם המקורית(נתם ובשירתיגמהם )המכירים בנ במקום, שהיודע

 והיאך אפשר?!  –בשואה הנוראה כשהיהודים הלכו למשרפות מתוך שירה  שאירעוידועים סיפורים רבים  ד.

ה המתאימה לשירה היא השעות נפש ריליבו של האדם של מס טמונה דרגה גבוהה של התקשרות לה' ומפעפעת מתוךשבשירה  אלא ודאי

 גבוהה זו.
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ן  ו ג י לנ  מעשה מרטיט-שהפך לנכס צאן ברז

 בכדי לעמוד על כוחו של ניגון נביא את המעשה הבא המרטיט כל לב:

דוד -לאולו הערב של ר' עזריינקה. קדוד פסטג, היה על הרכבת לטרבל-הנאצי. ר' עזריאלשמי אירופה התקדרו בעננים שחורים, ענני הכיבוש 

דוד ואחיו, אף הם משוררים בחסד, להתפלל בימים -שם דבר בוורשה כולה. רבים נהרו אל בית הכנסת שבו נהגו ר' עזריאלטג היה פס

 . הוא ניחן בקול רם, צלול ומרגש, שסחף את כל שומעיו.דוד היה עובר לפני התיבה והם ליוו אותו כמקהלה-הנוראים. ר' עזריאל

מעולם הנגינה. ניגוניו המרגשים עשו את דרכם היישר  -קר סיפוקו ואושרו שאב ממקור אחר . את עיים למדיעויו החומריים היו צניח

בב מאוד את ניגוניו. החסידים בסביבתו של ניגון בזכות עצמו, שחי-לאוטווצק, אל בית מדרשו של רבו, רבי שאול ידידיה אלעזר ממודזיץ', אמן

 דוד, הוא יום חג לרבי.-ר' עזריאלחדש של ניגון  רצכי יום שבו הגיע לח הרבי כבר ידעו

דוד, עם אלפים מאחיו היהודים, באחת מרכבות המוות, בדרך מוורשה אל מחנה ההשמדה טרבלינקה. האוויר בקרון -כעת נדחס ר' עזריאל

ן הופרדו זוגות זה קודם לכ הנאציות. כזריות על ידי החיות. אנשים, נשים וטף, ששיוועו למעט אוויר ומים ,נדחסו באהבקר העמוס היה מחניק

דוד היה מכונס בתוך עצמו. -מזה, ילדים נקרעו מידי אימותיהם וזקנים כושלים נורו למוות לעיני יקיריהם. הרכבת יצאה לדרכה. ר' עזריאל

זה, קים זה לעמדו דבו את האווירה. האנשים ם מעט האויר שחדר פנימה מבעד לחלון הקטן ,השקיטו במקצתשקשוק הגלגלים המונוטוני, ע

 נאנחים ונאנקים בשקט.

דוד קמו לפתע מילות העיקר הי"ב: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה -מול עיניו של ר' עזריאל

 אמונתו של יהודי.נבחנת אבוד,  הבו, כשהכול נראימר בלא עצם את עיניו והתעמק במילים ובתוכנן. דווקא עכשיו, אלו בכל יום שיבוא." הו

ופתאום החלו שפתיו לפזם נעימה שקטה וחרישית. הנעימה השתפכה לה, ואט אט חברה אל המילים עד שהתאחדה עמן. דבקותו של ר' 

 ונוסקת אל על. ומות וגופו דחוס, אבל רוחו מתנתקת מנסיבות הזמן והמקוםדוד גברה והלכה מרגע לרגע. עיניו עצ-עזריאל

המוחלט שהשתרר בקרון ובמאות האוזניים הכרויות בתדהמה למשמע הצלילים המופלאים, שכאילו נלקחו מעולם בשקט  חש כלל אהוא ל

 לרגע בקול גובר והולך. אחר לגמרי. הוא גם לא שמע את הקולות המצטרפים בהמשך לשירתו, בתחילה בשקט, ומרגע

רצו מתוכם בשירה גדולה ואדירה. קרון שלם, דחוס באנשים בות ופה שבלברושות, חברו לאמונה הטההנעימה המרגשת, עם המילים הקדו

מושפלים, מורעבים ומדוכאים, העושים דרכם לטרבלינקה, שר בעוז: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה אחכה 

 ו בכל יום שיבוא"...ל

 את.שעה ארוכה נמשכה השירה המופלאה הז

דוד את עיניו והביט נכחו. עיניו היו אדומות מבכי ולחייו רטובות מדמעות. הוא היה נסער -ר' עזריאל, פקח ם רחוקוללפתע, כמתעורר מח

דית. זהו ניגון האמונה הטהורה, שגם אלפי שנות מאוד. "אחים יקרים!", פנה אל הסובבים אותו, "הניגון הזה הוא ניגונה של הנשמה היהו

"רוצה אני להציע לכל מאן דבעי עסקה בלתי שגרתית: מי שיקפוץ מהרכבת, יציל את עצמו לרגע. נחנק  וליפות לא יכלו לה." קוגלות ורד

 ..."ויצליח להביא את הניגון הזה אל מורי ורבי האדמו"ר ממודז'יץ, מעניק אני לו מחצית מחלקי בעולם הבא

יים. אלה היו שני בחורים צעירים שכוחם עוד שתי ידהורמו  עאשי האנשים. כעבור רגדוד התרומם על קצות בהונותיו וסקר את ר-ר' עזריאל

עמד להם. "מקבל עלי", אמר האחד. "מוכן לעיסקה", חזר אחריו האחר. כעבור שעה קלה הצליחו השניים בעזרתם של האחרים, לפרק את 

 השועטת. זה אחר זה מתוך הרכבתעל החלון הקטן שבמרומי הקרון. הם נפרדו מאחיהם וקפצו בהקרשים שסגרו 

כעבור זמן התייצב על סף דלתו של הרבי ממודז'יץ בארצות הברית אחד מהשניים. התברר, כי חברו התרסק אל מותו בקפיצה מהרכבת, 

-ל ר' עזריאלי, גולל באוזניו את הסיפור המלא ושר לפניו את ניגונו שואולם הוא ניצל והצליח להימלט מהתופת. הוא נכנס אל חדרו של הרב

 ותה שעה ישב מולו הרבי ומירר בבכי.. כל אהנאמן ודדוד, חסי

דוד פסטג בכל העולם כולו. "עם הניגון הזה צעדו יהודים אל משרפות הגזים," אמר, "ועם -הרבי ממודז'יץ הוא שהפיץ את ניגונו של ר' עזריאל

 ה יצעדו יהודים לקבל את פני משיח צדקנו".הניגון הז

 ן...כוחו של ניגו

*** 

נמנע טוב מהמעיין במאמר זה,  נרחיב מעט בדברים לבל ,עומק עניינה ובחינות מסוימות בתועלותיה ,שירההבמעלת הלום  אחר שהגענו עד

 .פשר סודה השיגלא ש מיהשירה והזמרה, וח"ו בהפסד הגדול אשר יוכל להגיע בחיזוק יסודות ענין 

 וכדלהלן: ,שירה והזמרהונפתח תחילה על דרך החיוב והתועלת שבמעלת ה

ק עד מאד-והשירר מזה  כח חז
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ה אפשר להתעסק בהם כמעט כל השמחה הם נפלאים מאוד. ונראה שהם מהדברים היחידיים שעל פי ההלכיסוד הזמר ועומק השיר ומעלת 

 להתאבל על חורבן ביתהמיוחדים ו בזמנים ואפיל ,בעבודת ה' עליו תמיד להיות בשמחה עסקושבשעת  ,ולו. וכמו שהביא המשנה ברורההיום כ

יותר, כידוע מפי האריז"ל שאמר שהשיג את מעלותיו מתוך השמחה ששמח ולות בדנו. ומכח השמחה אפשר להשיג את המעלות הגמקדש

 בקיום המצוות. 

שגם כשלומד תורה את הקב"ה, וביאר הראשית חכמה )שער האהבה(  הלליש לימה שעל כל נשימה ונש ,כמו שאמרו חז"ל ,השיר ןלענייוכן 

שהיה האדם מהלל  יוהלוואוכן "ובלילה שירה עמי".  לות ה' וגו'",יכמו שביארו חז"ל את הכתוב "מי ימלל תה ,ה' תלוהיבתהוא מתעסק 

לה, ויתפלל, וילמד התורה הקדושה מתוך ירי שבח לפני התפומשבח את בוראו מתוך שירה כל היום כולו במשך כל השבוע. והכוונה שיאמר דב

 ו בביתו ובלכתו בדרך ובשכבו ובקומו. רות בשבתשירה, וישיר דברי תורה להתעור

מן הטובות של הבורא שיש לנו להתבונן בה,  תלרומם את האדם, וכבר כתב הגרי"י קנייבסקי בספרו חיי עולם )פ"א( שאחובכח הניגון לעורר ו

ועלת השירה רב, מלבד עונג הגופני, ם, ותבם באופן שיוכל לשיר בקול נעיהקב"ה כח להוציא כמה קולות ולהרכי ונתן בו :וז"ל ,שירההוא כח ה

 עכ"ל.  ,והתעוררות דה, עיוןכי השיר מעורר הלב למרץ והתמ

דבר נפלא ויקר. ואם כן ח הניגון הוא והרי שכ ני סודות התורה )עיין להלן(,יה תלוי בו הבנת רוב ענישהבנת חכמת המוזיק, ואמרו בשם הגר"א

תנו קלקלתנו, כי עם זה צריכים ללמוד את ההלכות הנוגעות לשיר וזמר כדי שלא יהיה תקנ יחדאת ה' להתחזק במעלות אלו, אך על העובד 

 ח"ו באיסורים חמורים ע"י השירה, ויצא שכרנו בהפסדנו. ללהיכשאפשר 

 םישנ מצד אחד. זמרעניינו של הכלפי כעין סתירה בהשקפת התורה  ורהים אנו מוצאים לכאוהאחרונדברי רבותינו הראשונים בולמעשה 

ה', עד כדי כך שנראה שהוא חלק בלתי נפרד ופועל גדול בעבודת ה' בשלמות הזמרה וסיועה בעבודת שבח ים בגודל מעלת השירה ופליגהמ

תות וניבול, ופריקת נות הזמר ועוצמת כוחו להרשיע, ולהביא לידי פחיגב ריםדבהמהרבה  מצינווהשגת דרגות של קדושת ונבואה. ומצד שני, 

 (.שמים. )ראה להלן עול מלכות

יש  ומאידך, את בוראו מחדעובד אדם החו לרומם ולגדל את הוכשתי התכונות, והיינו שבמוד ומורכב מא עדהזמר כוחו של  , גדולבאמתו

די לקיום והצלחת החיים על יידינו להפיק ממנה תועלת וב ,משל לאש שהיא כח נוראינ ברהדל מעלה של קדושה. וכבכוחו להרוס ולאבד 

כוחות בעולם הזה, שאפשר להפיק מהם תועלת בה לשרוף ולכלות. וכן הוא בהר הן כוחבישול וצירוף ועוד, ולעומת זה אפשר לכוומום וחי

 . תמרובה, ומאידך אפשר להשתמש בהם לתכלית שלילי

 דת ה'. ואי אפשר לדחותרבית בעבותועלת מי ון בזמר, ולהפיק ממנין הטהור ובין הטמא, ובין המותר ובין האסור שטמובחין במוטל עלינו לה

יבת, ואם יפרוש ממנה, הרי הוא דומה לפורש מן האש מפחד וש ממנה מכל וכל, כי היא תכונה חשובה ומחוולפר הרעונותיית גאמפ השירהאת 

 ?לצורך עבודתו וקיומו ו בימי החורף הקרים, איך יזון ויחמם את גופוומה יעלה ל ?והשריפה, ובמה יאפה את לחמ

*** 

וכל אחד יתן אל ליבו את יסודות ושורשי  ,זמרההו השירהין מעלת יעננא בפני המעיין כמה מקורות וציטוטים מדברי הנביאים וחז"ל ביא ונב

 הדברים.

 ומדוע נחוץ כל כך הדבר?

ולמול , ה(ן המעט)בלשו בקדושתה ובטהרתה הדות הצרופהרוח הי סגנון של שיר אשר אינו הולם אתנסחף לשלם צעיר נתקלים בעאנו לא פעם 

 באומרו:ה לעצמו הותששאלה או מעלה הוא פליאתנו 

שכל מטרתן  ת שונותא באלו טענות מטענווצ, ועוד כי'פסולות ואינמילות השיר ', או 'איש טוב הזמר הוא'? 'סך הכל שירב'? 'מה יש בזה'

ולוואי שיגיעו הדברים  נושא,ה על קטיבה אחרתיקבל המעיין פרספ ,באים וקודמיהםרים ה. נקווה שלאחר קריאת הדבעצמו להצדיק את

 לכך.לצריכים 

 כמרפא לנפששירה 

רוַח " ת ה' סרה מעם שאולוְּ אֵּ ִעם ָׁשאול וִבֲעַתּתו רוַח ָרָעה מֵּ י ׁשָ ה'.  ָסָרה מֵּ דֵּ רו ַעבְּ ֹּאמְּ ה ַוי ָליו ִהנֵּ ַבִעֶּתָךאול אֵּ נו . ָנא רוַח ֱאֹלִהים ָרָעה מְּ נֵּ ֹּאַמר ָנא ֲאדֹּ י

ׁשוֲעבָ  ַבקְּ ָפֶניָך יְּ טֹוב ָלְך ֶדיָך לְּ ָידֹו וְּ ן בְּ ִנגֵּ יֹות ָעֶליָך רוַח ֱאֹלִהים ָרָעה וְּ ָהָיה ִבהְּ ן ַבִכנֹור וְּ ַנגֵּ ַע מְּ ֹּאֶמר ָׁשאול ֶאל ֲעָבָדיו רְּ . ִאיׁש יֹּדֵּ ַנגֵּ ַוי יִטיב לְּ ן או ָנא ִלי ִאיׁש מֵּ

ָלי ָעִריםַויַ . ַוֲהִביאֹוֶתם אֵּ ַהנְּ ה ָרִאי ַען ֶאָחד מֵּ ֹּאֶמר ִהנֵּ ַארַוי ִאיׁש ּתֹּ בֹון ָדָבר וְּ ָחָמה ונְּ ִאיׁש ִמלְּ ִגבֹור ַחִיל וְּ ן וְּ ַע ַנגֵּ ִמי יֹּדֵּ ית ַהַלחְּ ִיַׁשי בֵּ ן לְּ ָהָיה  .ִעּמֹוה' וַ  ִתי בֵּ וְּ

יֹות רוחַ  ָידֹו ֱאֹלִהים ֶאל ָׁשאול ִבהְּ ן בְּ ִנגֵּ ָלַקח ָדִוד ֶאת ַהִכנֹור וְּ ׁשָ  וְּ ָרַוח לְּ טֹוב לֹווְּ ָעָליו רוַח ָהָרָעה אול וְּ ָסָרה מֵּ  כג(.-א טז, יד-)שמואל ."וְּ

 :שם פסוק טו()ר המלבי"ם ביאו
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 מחלתמלנכוליה, וה בו חולי המילאנקאלי"א )וונתה בחטאו, ומתוך כך נשרף דמו נשו ובהפסד מלכותווהיה )שאול( דואג תמיד, מהרהר בע"

תרפא וח דמיוני על כח נפשו ויתגעש ויחרד תמיד. וכן יי שיחול רה, ולפעמים יהיה ענין השגחוה משריפת הדם והמרה האדומוכאון( המתהיד

עה. יוהמחשבה אל השמחה והמרג הדמיוןשר כח יפנימית לי בהיות לתקן הכלים הנשחתים, או על ידי סרפואבה חיצונית על ידי יאו על ידי ס

 ."תיקהו אל מחשבות אחרות משמחותיר גם חולי השחורה בשתעסתכונה, ותשהיא תעתיק את הנפש מתכונה ל הועבדיו בחרו את המוזיק

 ע"כ.

ָבִרי" ֹלָתם ִלגְּ גְּ גֻלְּ ָפָרם לְּ ִהי ִמסְּ ָלה ַויְּ ֹלִׁשים ָׁשָנה ָוָמעְּ ִוִים ִמֶבן ׁשְּ רו ַהלְּ מֹוָנה ָאֶלףַוִיָספְּ ֹלִׁשים וׁשְּ ית. ם ׁשְּ ֶלאֶכת בֵּ ַח ַעל מְּ ַנצֵּ ֶלה לְּ אֵּ ִרים וְּ ה'  מֵּ ָבָעהֶעשְּ  ַארְּ

ֶׁשת ֲאָלִפים ִטים ׁשֵּ ׁשֹּפְּ ִרים וְּ ׁשֹּטְּ ִלים לַ . ָאֶלף וְּ ַהלְּ ַבַעת ֲאָלִפים מְּ ַארְּ ֲעִרים וְּ ַבַעת ֲאָלִפים ׁשֹּ ַארְּ לה' וְּ ַהלֵּ ִלים ֲאֶׁשר ָעִשיִתי לְּ  .ה(-ג, גכ א-הימיםרי )דב ."ַבכֵּ

 .)רלב"ג שם( הם.ם לה' היו מנגנים בכי בעת שהיו מהללי דהיינו,יהללו בהם את ה', ש כלי זמר דיהנה דוד ח

 .)פירוש הגר"א שם( "לנצח", ע"ש שבכח השיר מנצחים ליצר הרע.

יָמן ִוידותו" הֵּ י ָאָסף וְּ נֵּ י ַהָצָבא ַלֲעבָֹּדה ִלבְּ ָשרֵּ ל ָדִויד וְּ דֵּ ִאים בְּ ן ַוַיבְּ יַהִנבְּ ׁשֵּ ָפָרם ַאנְּ ִהי ִמסְּ ָּתִים ַויְּ ִצלְּ ָבִלים וִבמְּ ָלאָכה ַלֲעבָֹּדָתם ִכנֹּרֹות ִבנְּ )דברי  ."מְּ

 הימים א, כה א(

 .)רש"י שם( ן המנגן ותהי עליו יד ה'.מתנבאים, דוגמא באלישע "קחו לי מנגן והיה כנג היו ,כשהיו מנגנים בכלי שירים הללו

ָהָיה ִכנֹו" ַעל ר ָוֶנֶבל ּתֹּ וְּ ת פֹּ אֵּ יֶהם וְּ ּתֵּ ָחִליל ָוַיִין ִמׁשְּ ֹּא ַיִביטו וַמֲעשֵּ ה' ף וְּ ֹּא ָראול  .יב( ,)ישעיה ה ".ה ָיָדיו ל

 )פירוש הגר"א שם( רה שכנגדה.כח לגרש העצב הנולד ממ יש מרות שבאדם, ובכל אחדארבע מיני כלי זמר מכוונים אל  ארבעהחשב 

 דוד המלךעבודת 

לילה אקום להודות לך על  פסוק אחד אומר שדוד המלך קם בחצות לילה כדכתיב "חצות ,( מקשה סתירה מהפסוקים, בת )גרכובב ראהגמ

 ראם הגמועה" )שם(. ומביאה שודמתי בנשף ואשיכתיב "קלת הלילה כדימתחכבר יט(, ופסוק אחד אומר שהוא קם , )תהילים ק"משפטי צדקך

בזה  ראשירות ותשבחות" ע"כ. הנה מבויה עוסק בדברי תורה, מכאן ואילך ב"עד חצות לילה ה :הסתירה . וכך יישב רב אשי אתכמה תירוצים

מאוד, שדוד המלך עליו השלום היה עוסק בה בכל לילה מחצות ליל ועד ה גדולה וחשובה עד י העולמים הוא עבודשעבודת השיר והשבח לח

 בוקר.ה

 (, בברכות נז) קול ומראה וריח. :םה אלוו ,דעתו של אדם םשה משיביושלועוד אמרו: 

נורותשלושה  ימות המשיח, עוה"עוה-כי  ,  ב"ז

די ליתן תבל בנעימה של הלויים. שקול הקטן דק אלא בפה, כ נוריולא היו הקטנים אומרים ]מנגנים[ בנבל ובכ :אומרת כין יג:(רעהמשנה )

 ומתבל את קול הגדולים.ונעים 

נור של י, כיהודה? דתניא: רבי יהודה אומר בינור לחוד, ושני כלים הם? ואם כן לימא מתניתין דלא כריוכדנבל לחוד  למימראוהקשו בגמרא: 

נור יוכ היה. שנאמר "שובע שמחות את פניך". אל תיקרי שובע אלא שבע. ומדובר בשמחה לפני ה', כשיר שבמקדש. םשבעת נימישל  - מקדש

שנאמר "עלי עשור ועלי  ם,של עשר נימי - ושל עולם הבאת", על נימה שמינית. צח על השמיני. שנאמר "למנםנימישל שמונה  -של ימות המשיח 

 נור, בנבל עשור זמרו לו, שירו לו שיר חדש". ינור". ואומר עוד "הודו לה' בכיל עלי הגיון בכנב

זיקה ות -מו  דקות הגשמי

  :הנ"ל וז"ל ראוביאר הרמב"ן את דברי הגמ

ין שאמרו קול י, כענהק כמוזיקלהשגת המחשבה שהיא נתלית ברוח. ואין בגשמיות ד נור וכלי הזמר במקדש, רמזין הזה, כי כיופירוש העני

ונרמזות בשבע  ,במשכן ובמקדש םדש שבע ספירות, וידבק אורוברוח הק דש. והנה בעולם הזה ישיגו החכמיםווזהו רוח הק ,בור ורוחיוד

נור שבע כלי הקול יבה"א הידיעה, לפיכך ירמזו בכ זבחות" הזכיר אותן"את שבעת המ גם בלעם אמר .הנרות של מנורה ובקצת הקרבנות

ספירות וירמוז אותן, וזה ענין מופלא  עשראותה, ולעולם הבא תהיה ההשגה שלימה ל יח תושג ספירה שמינית וירמזולימות המשבעוה"ז, ו

 .בשער הגמול( )רמב"ן ונכבד.

ם הזה שנברא ושל עולם הבא עשרה נימים, ביאר המהרש"א שעול ,בימות המשיח שמונה ,עה נימיםבטעם הדבר שבעולם הזה הכינור בן שבו

ובימות המשיח שחלוקים מעולם הזה בדבר . יובל וספירת העומר ,שמיטה ,כמו שבת ,כל הקדושות הם במספר שבע ,יתשבעת ימי בראשב

כנגד זה  ,עבוד מלכויותלכויות, ונוסף בימות המשיח שמחה אחת שאין שאין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מ ,כמבואר בגמרא ,אחד

 יש בו עשרה נימים לעשרה שירים. ,א כיון שאז יתעלה הקב"ה למעלה מעשר קדושותולם הבד, ולענוסף עוד שיר אח
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לוקי  י זמרחי  כל

, ועל ידי שורריםהיה על המ מנצח הוא אשרוהנראה כי ה .במזמור ,גוןיבנ ,שה מיני שבח, בניצוחוהמזמור הזה נאמר בשל :אמרו רז"ל

מנצח". וכן לולא תמצא בשום מקום "למשורר" ו"למנגן" אלא "למנגנים ולמשוררים, המנצחים היו נאמרים המזמורים, והיו נותנים אותם 

על  תבכינורו" שם טו כא(, וכתיב )"כת בית ה'למנצח על מלא"ד(  ,, וכן כתוב )דברי הימים א כג"למנצח בנגינות"בתפילת חבקוק )ג יט( 

 נקרא שמינית. ה מנצח על כלי הנקרא נגינות, ויש על כלי . ויש שהיה"ת לנצחהשמיני

גונו הידוע אצלם. כי חכמה גדולה היתה והיא תעורר הנפש החכמה, והיא ילות, כל אחד לפי נינאמרים השירים והניגונים והתה ועם הכלים היו

ם ליהכים וחצוצרות ושופר. והיו ילתינורות ומצים נבלים וכות. והכלים שהיו בבית המקדש להלל, היכמות החיצוננחלקת ונספרת בכלל הח

ר, ויש יש מהנגינות הנקרא עלמות, כמו שכתוב על עלמות שיר, ויש שנקרא נגינות ובו היה נאמר זה המזמונחלקים על נגינות ידועות אצלם, 

וכל אחד  נים,יויש הנקרא מן הכלים עשור, ויש מתית. ייש נחילות, ויש שגיונות, ויש גון, גיוייש שקרא מכתם, ומהם נקרא משכיל, ויש מהם נ

 )רד"ק תהלים ד, א( כמה.ו כמו שהוא ידוע אצל בעלי החלוק בנגינתח

י  נ עי  את קולךהשמי

כי קולך ערב ומראך  ,קולךאת ני יעהשמילו שלא בא לעולם. ואם הקב"ה נהנה, עליו נאמר "מי שקולו נעים ואין הקב"ה נהנה מקולו, ראוי 

 ,.. ולכך נברא קולו נעיםה(. ,א(, וכתיב "קולי אל ה' אקרא" )תהלים ג ,אל כגוכתיב "ונעים זמירות ישראל" )שמוד(, י ,ב שיר השיריםנאוה" )

  )ספר חסידים סימן תשסח( לשבח בוראו.

 גורמת שירה 'האהבת 

גוף ותענוג העולם... מברחת מלבו נעימות ה ה קשורה בשמחה, ואותה שמחהאותה אהבשהנפש מלאה אהבה,  בכל דרכיך דעהו לאהבה את ה',

בור, וגם לעזוב טיולים, וגורמת לו יועי ואהבת ראיית נשים, ודבשביל תענוגים ושעש בטל מדברי תורה,ידם מלמונעת את האואותה אהבה 

 )ספר חסידים סימן ש( '.הוא רצון הלהנעים זמירות כדי למלאות לבבו לשמחה באהבת ה'. וטורח ועמל בדבר ש

לו שורש למעלהכל  יש  ר   שי

ס נולא  ת ישראל ואף פעם אינם מתיישניםשירים אשר חקוקים הם בנשמו םשביאר כיצד ישנ ,ק הי"והרשטיהרב  ,שמעתי פעם מהחזן הנודע

 זמן קצר.תוך ן ים ענימאבדים בהבני האדם זמנית וההתלהבות מהם היא אינם חודרים פנימה או שש, ולעומתם ישנם שירים ליחם

וכאשר האדם שר  ,ת העליוניםך יש לו שורש ובחינה בעולמוותר מכהמעשה, ובידבר בעולם כמו כל  , הואששיר ,רבותיושמקובל לו מ מהואמר 

 פועל ,קיימא דבר זה הופך אותו להיות בר ,אזי זוכה הוא להגיע אל ההתחברות לשורשו ,מיתעבודה פניך ומתומזמר מתוך טהרת הלב ו

 וסמך לדברים בקצרה:ועמוקים אך נביא סעד  ומשפיע, ולעיתים לדורי דורות ממש. הדברים אכן ארוכים

י   זמר כנגד כוכבי לכתכל

  :ין הזמר וז"לים נפלאים בענדבריכתב רבינו בחיי  ,ת"ולו"וירא את העגל ומח על הפסוק )שמות לב יט(

 כ"לחנ םשצ"שסימנם כי תמצא בכתוב שבעה מיני זמר שהם כנגד שבעה כוכבי לכת,  ,והטעם ,מכל כלי זמר שהיו שם לא הזכיר אלא מחול

ה', נים כנגד 'חמה', עוגב כנגד 'נוגיכנגד 'מאדים', מנור כנגד 'שבתאי', תוף כנגד 'צדק', מחול י, כ(צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה אי,שבת)

יני . והנה הם בין כולם תשעה מוכו' "נוריה'. זהו שכתוב "הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכלבנד 'תרועה כנגלי צלצצלצלי שמע כנגד 'כוכב', 

 ד כל גלגל וגלגל. ן כל מין ומין ממיני זמר הללו כנגולכו םיודעי הובעלי חכמת המוזיק זמר כנגד תשעה גלגלים.

 'מחול'לגל שמיני שבו הכוכבים. ומפני זה הזכיר במעשה העגל ג גדופר כנגד גלגל התשיעי המקיף, והנבל כנושופר ונבל הנשארים בכתוב, הש

 ר במקום חורב שממה, והכוכב הזה שולט עליו. וזהומאדים", כי היו במדבשם, לפי שהמחול כנגד כוכב " יותר מכל שאר הכלים אשר היו

ם לשמים, והתוף כנגד כוכב "צדק", וזהו שם נשים שלא היתה כוונת חלת", כי היופים ובמושתמצא על הים "ותצאן כל הנשים אחריה בת

ין שכתוב "צדק יענכלו צדק, וכ, הזכיר אהרן וסמך לו "את התוף", לפי שאהרן היה שכתוב "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה"

 יד(. ,ב כטלבשתי וילבשני" )איו

 ורר לב ונותן שכל לשומעים.ית, אבל זמר מעכלומר זמרו, לא זמר שמחה המונ -"זמרו משכיל" : תהילים מז()מאירי וכתב ה
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ר לפניו-אותו בלב שלםהאוהב   ישי

נו נפלאה מאהבת נשים, האוהב אותו בלב שלם ישיר לפניו יתברך כאשר שרו משה ובני ישראל ומרים ן שאהבת יוצרורר, וכיודרך החושק לש

, "השירים אשר לשלמה שיר"א(, וכתיב  ,)תהלים מה "יר ידידותמשכיל ש"מר שנא ודש, כמוודבורה ויהושע ובני קרח ודוד ושלמה ברוח הק

לשון שיר  גםהוא שהראב"ד ט(, ופירש  ,)משלי ה "באהבתה תשגה תמיד"ב(, וכתיב  ,קה )שם "לו זמרו לו שירו"וכתיב  למלך שהשלום שלו,

ודה הלוי, רבי יהודה החסיד, ורבי אברהם אבן עזרא . ובתוקף החשק בו יתברך, הראשונים גם האחרונים שרו לפניו, רבי יה"יון לדודגיש"כמו 

 וחבריהם זצ"ל.

 אות ו( פרק ט)ספר חרדים 

 ומחיה מתים-להבנת התורהח תפמ

ועל ידה יכולים  י חכמת הנגינה,הר, אי אפשר לידע בלעדוהיה אומר כי רוב טעמי התורה וסודות שירי הלויים וסודות תיקוני הז (הגר"א) הוא

דות הביא משה ים וכמה משכמה ניגוני לות נפשם מנעימותיה, ויכולים להחיות המתים בסודותיה הגנוזים בתורה. הוא אמרבני אדם למות בכ

 לחן בשם הגר"א(ו)הקדמה לפאת הש רכבים.רבינו מהר סיני והשאר מו

לם   יש להפ שורש בחכמת האמתכו

ים וכדומה בכל ישיר השירים בתורה ונועם מליצת לוקוד יהטעמים ונאין לדבר, כי היא חכמת השיר, ובזה נבין כל ענייני  המחכמת המוזיק

חה וכמעשה הנביאים. ומה רב כ הח אלוישרים לשמח לבבות להסיר מרה שחורה, ולקנות הנפש שמחה שיחול בה רוגונים יוהם נפרטי דברים, 

כפי סדר טוב הקולות וחצי קולות, וכולם יש להם שורש  גון נועםישל חכמה זו, אשר כל מלאכי מעלה וגלגלי שמים כולם ינגנו וישירו בשיר ונ

ליונים בנגנם ובשירם וכבר הארכתי גם כן בספרי הנ"ל, כיצד היתה כוונתם בתנועות עולמות ע ש לה שורשים,בחכמת אמת, וכל תנועה י

 .רות דבש חלק ב, דרוש ז עמוד קכג(יונתן אייבשיץ ביע בי)ר ובתנועותם, כפי הנועם והניגון בחכמה הנ"ל בפה ובכלי להשמיע קול אחד.

 המלאכיםעבודת 

ובשמרה כמו  וזוהי עבודתם, וכולם פותחים את פיהם בשירה ,ום וכל צבא המרום משתמשים בהשכל מלאכי מר ,דועבודת ה' חשובה מא ווז

קנו שירות ותשבחות ידור ודור ת וכמו שכתוב בפרק שירה. וכבר חכמי הדורות בכל ,, וכל יצורי עולם אומרים שירה"יוצר"שאנו אומרים ב

 יועץ ערך שיר()פלא  רבבות.וללועזים בלעז לאלפים ול שדובלשון הקובקשות 

 ,ן שלילי וקלוקל. זוהי הדרך בעבודת ה'יעניני יש כנגדו איזה וכל דבר רוח ,ידוע שזה כנגד זה עשה ה' ,כמו בכל ענין רוחני ,אולם כאמור

 . מיראת ה'ין גנות השירה הקלוקלת ואשר אין מקורה יעל כן נביא במעט מענ .ן הבחירהילפני האדם את עני ציבהמה

 דלהלן:וכ

זה צריךכח   בשוולכ תאוה 

 ?וזמרהערביים שאלה מארם צובא: המותר לשמוע שירה עם שירי 

 - "אודנא דשמעא זמרהא(  )סוטה מח,תשובה: ידוע שעצם הזמר והניגונים כולם אסורים, אפילו אין אומרים עליהם מילים כלל. לאומרם ז"ל 

מיתרים או השמעת הנעימות בלא מילים, אלא כל מה שמביא לידי  או ניגון על אר התלמוד שאין הבדל בין שמיעת הזמריתעקר". וכבר ב

פי כעמים". וטעם זה ברור מאוד, לח ישראל אל גיל אמר "אל תשמשוסמכו דבריהם אל איסור הנביא  אסור. שמחת הנפש והתרגשותה )הוא(

באחד היוצא מן הכלל שמעטים כמותו, אשר )זה( אין משגיחין כוח תאוה זה צריך לכובשו ולמונעו ולמשוך ברסנו, ולא שיפעל ויחיה מתו. וש

האלקיים, לפי שדיני התורה לא נכתבו אלא לפי הרוב והרגיל,  רות התפעלות להשגת מושכל או כניעה לדבריםמביאו לידי שמירת הנפש ומהי

שמיעתם, וזה אומרם "הפורטים  ך הפולחן ע"יהשימוש בכלי השיר על דר ארו לנו הנביאים זאת ואמרו בגנותימים בהווה. וכבר בברו חכישד

 )תשובת הרמב"ם סי' רכד( ה(. ,ועל פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר" )עמוס 

לה לצורך שפלתכונה   אצי
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ררים את היצר הרע או הפעלת חוש הראיה לכגון דא הוא דבר אנושי, אלא דומה שמר לך פן תטעה לחשוב כי שמיעת שירים וקולות המעואך ה

הם ובהמיותם ורשעותם, והדברים נה אצילה לצורך שפל, כמו שנבערים מדעת מעסיקים את מחשבתם ודעתם בעבירותיר להפעלת תכוהדב

 (165חות והמעשים עמוד ומאמר כבישת הכ -)ספר המספיק לעובדי ה'  ברורים.

דים   האדם מן התורה והמצוותמטרי

 חוש השמע מתחלק גם כן לשני חלקים, טוב ורע. 

חכמים", וכתיב "אוזן שומעת  ך ושמע דברינו לשמוע דברי תורה ולשמוע מוסר החכמים, וזהו שאמר שלמה "הט אזניוהטוב, נצטוהחלק 

 תוכחת חיים". 

אזנו משמוע דמים", והוא הדין שאסור לשמוע מיני הזמר והניגון  החלק הרע, שמיעת דברי רכילות ולשון הרע, ומזה אמר ישעיה "אוטם

ת ומלעשות הפעולות וואלו ומטרידים האדם מן התורה והמצ םבענייני התורה, מפני שטבע הבשר קל להתפתותה אסור מדין שכל ז והשחוק,

 ('העין והלבזנות 'כד הקמח ערך ספר )רבינו בחיי ]מהראשונים, תלמיד הרשב"א[ ב הרצויות והנבחרות.

נך אטום   מהזמר האסוראז

ן לשמוע מה שלא יועילך שמעו, ילתך, ואל תאזוופרוש ממותרי השמע כפי יכנך צריך לו, והשתדל אחר כך לאטום אזניך משמעך מה שאי

נה, יהשחוק והרותיו ממיני הזמר והניגון וורוש ממה שיביאך להמרות האלקים ולעזוב מצהרע, ופ זב והרכילות ולשוןממותרי הדברים והכ

דעים את ה' ואת תורתו, כמו שאמר החכם "הט אזנך י החכמים היוהטורדים אותך מן המצוות והמעשים הטובים. אבל הט אזניך אל דבר

 )חובות הלבבות שער הפרישות פ"ה( מעת תוכחת חיים" )שם טו לא(.וש זןוושמע דברי חכמים" )משלי כב יז(, ואמר "א

 הרהורים רעיםביא מ

רעים, ופיגול הוא לא ירצה,  רהוריםאו לו הום יבקאם, שהיודע מהשלא ינגנו הקדיש והקדושה בניגוני הגויים במ שיזהרו המשוררים מי יתן

 ו( )הגר"ח פלאג'י כף החיים סי' יג אות וההעדר טוב ממציאותו.

*** 

דבוק בה בעת קיום המצוות, ובזמנים  היותל ראוי לו לאדםוהשירה כאמור מעוררת שמחה פנימית ואף יוצרת מציאות של שמחה,  ,אכן

 הראויים והרצויים לכך.

היתה מתנגנת שים לשמוע שירה וזמרה רגילהיו שקב"ה, ויש שיר ושבח לבמים נעילימודם היו מ תוך כדיאל אשר ה מגדולי ישרעל כמ נומעוש

 לימוד.ישבו והגו בתורה והעידו שהדבר היה מועיל להם מאוד בשעת בבחדר לימודם כלי מתוך 

 ליקוט קטן במעלת השמחה
 

 יותר מן המצוהחשובה 

יתברך חשובה יותר מן המצוה... ועל כן  ה'ה אדם עליה כי היא עבודה גמורה לומן התורה, נצטויא מצוה ( התשמחת המצווהשמחה הזאת )

ות. וכן הוא אומר ומצהמעשה בו ושיהיה עיקר שמחתו עבודת ,בו עבודת השם יתברךייתחייב אדם להמעיט השמחה בעולם הזה ולתת אל ל

יא(, במקום גילה שם תהא רעדה... אבל השמחה על  ,ר "וגילו ברעדה" )שם באממחת המצוה ב(, ואפילו בש ,ו את ה' בשמחה" )תהילים ק"עבד

שלימות העבודה,  היא כי השמחה ,רוכאן "עבדו את ה' בשמחה" ביאוה אדם עליה, ועל זה הזכיר דוד ומעשה מצוה בדרך הבינוני הוא שנצט

 )רבינו בחיי, כד הקמח ערך שמחה( .השמחה פש האדם לדרךשהוא מביא נ ובמקדש בפה ובכלי, ן השיר במשכןיועל כן היה עני

ך   ?י למעלתו"זכה האראי

יך הוא כל מצוה ומצוה שתזדמן לו, דורנא הוא דשדיר ליה קודשא ברשהשמחה הגדולה במצוה,  - התנאי הרביעי )לקיום המצוות בשלמות(

ק אשכנזי )האר"י( זצ"ל לאיש סודו, ל מהר"ר יצחהחסיד המקוב לה הרביחה יגדל שכרו. וכן ג)מתנה הוא ששולח לו הקב"ה(, ולפי רוב השמ

שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית, ואמר דהיינו דכתיב  שכל מה
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ואבנים טובות  זהב ופז רבשבעולם ומכל ב כל", מכל מיני תענוג וב מר( "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבזח מ)דברים כ

 הקדמה למצוות( -)ספר חרדים  ומרגליות.

ות חיוב הואשמחת  – ה"שמח  מצו

מצוה גופה. ואפשר דנוטריקון שמחה ז"ל שנוטל שכר הרבה על עשייתה בשמחה יותר מהרהידור מצוה שיהא שמח הרבה בעשייתה. וכתבו 

צוות. שהשמחה לבד חוץ מגוף המצוה הוא גדול מירא שמים שעושה המצוה, מח במיעו, ששגדול הנהנה מיגוא. היוב חצוות ממחת שהוא, 

 פורן שמיר סי' יא אות קסא(יצ ,עבודת הקודשפר בס)הגאון החיד"א  שהשמחה גדולה מהמצוה.

 לפום צערא אגרא-שמחה

לות וברכות יעת עוסקו בתורה ותפם בורות הזמן, אין השמחה. האיש אשר הוא מר נפש מקינשבכל מצוה ומצוה לפום צערא אגרא. כן לע וידוע

 גזו, וישמח בעושיו, יגדל שכרו יותר ויותר ממי שהוא שקט ושאנן. וצבו ורוומצוות ובשבת, יפנה לבבו וישכח ע

ו, ו משכח צער פרוטה קטנה שאבדה לאלף אלפים דינרי זהב שבשמחת חשהרווי שמו כמי יתברך 'וידמה האיש הישראלי בשמחת עבודת ה

רבן בית המקדש ועל חטאיו ונגד כל מקרי הזמן של העולם הזה, ואפילו צרת הנפש כגון על ח הבורא יתברךמחת עבודת ה הוא ששיותר מהמ

יות שליט ערב זר. וצריך האדם להתוה לחוד, ובשמחתו לא יווזמן חד שחובה להצטער ולהתאונן, לא כל העיתים שוות, אלא זמן עציבותא לחוד

 יועץ ערך שמחה( )פלא שמוח כשירצה.צב כשירצה וללהתע ,ברוחו

 בן תורהשמחת 

בו על דבר זה כמה יהודים יקב"ה משום שזכה ללמוד תורה, המשים לבאמת היה כל בן תורה צריך לעשות רקידה אחר הסדר, ולזמר שבחים ל

  ?השמחה גדולה ועצומ איך לא ישמח ד שעשועים של הקב"ה,וכמה בני תורה איכא, כיון שזכה להיות מבני עליה, יל אוקאיכא בש

ית בית התלמוד לרקוד שם מרוב שמחתו שהרגיש השמחה הגדולה שזכה ללמוד תורת ה', גם בני ילידוע שהסבא מקלם היה רגיל לעלות לע

ה שלמד אומר שירה על התורמחה שזכו להיות בני תורה, מי שאינו רקידה אחר הסדר מתוך שלפעמים עשו חבורה הראשונה של הישיבה 

צריך כל  ?איך לא יאמר שירה מרוב שמחה ?קב"ה, שהמאמין בזה איך לא ירקודלימה שהוא ילד שעשועים של הה ששאינו מאמין אמונמוכח 

נתן )קובץ שיחות ח"ז עמוד קעד, משיחותיו של הגה"צ ר'  הקב"ה. באמונתו שהוא ילד שעשועים של בן תורה להרגיש את זה ולחזק עצמו

 קווד(ימשגיח דליגעל זצוק"ל, מאיר וואכטפוי

גר 'הצלתו של רנס   דוד ורדי

ות ליקוב כבר ניכרו בו יכולותיו הווקאא' דוד ורדיגר ז"ל נולד בפולין בו' חשוון תר"פ, לאביו ר' ישראל אריה ורדיגר ז"ל. עוד בהיותו נער בקרר

, ר' יענקל תלמוד, להיות סולן ע"י המנצח הגוראיהוזמן  12בן 'ס", בהיותו המופלאות, בגיל שש נעשה סולן בבית הכנסת "ר' אייזיק ר' יעקל

 במקהלה שבביהמ"ד של ה"אמרי אמת".

  הסכנות שאפפוהו.ל מוות רבים, כשהוא ניצול בניסי ניסים מכ במהלך השואה הסתתר בגטו עד שנתפס ונשלח להתגלגל בין מחנות

דו אותם בשורה אל מול כיתת יורים שבראשה עמד מפקד בבונקר, העמיהיהודים ששהו עמו  180נאצים ימ"ש את סיפר כי כשתפסו ה פעם

מחנה פלאשוב הידוע לשמצה, אמון גת ימ"ש. לכל אחד מהיהודים ניתנו מספר שניות לשכנע את המפקד הגרמני האכזר כי הוא יכול לסייע 

 ורה למוות.ה, ומי שלא הצליח לשכנעו בתוך שניות, נודבעב

 נך מוכשר?"יבאיזו עבודה ה" :אלו המפקדכשהגיע תורו של ר' דוד, ש

  "רצונך שאשמיע לך משהו?" :ובאומץ רב שאל .השיב ר' דוד ,"אני זמר מקצועי, בעל קול סופרן מיוחד במינו"

דוד לא נבהל ופתח מיד בקטע ילים לשורר בעת שהם קוברים את מתיהם". ר' רג"תשיר שיר שהיהודים  :המפקד ההמום ענה לו ברשעותו

לא רחמים", קולו עלה וסלסל כאילו אין הוא עומד בגיא צלמות עד ששירתו המרגשת והעוצמתית הסתיימה ב'אמן' ל מאלתפילת "חזנות 

  רוב חבריו שנורו במקום. רלמהדהד. קולו ריגש את המפקד האכזר שהורה לו להיכנס אל המחנה, ובכך הצילו מגו

 'ל האה ווק
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כיהודים, ובפרט  וסגולותיה בכל הנוגע לחיי יום יום שלנו כבני אדם, ענינה ,חהו, כחשיבות ומעלת השירה והזמרהתח נא פתח נוסף בועתה נפ

 .הושמח המועיל ,יותר הטובהחיים בצורה  את מהלךלעבור וחשוב  ככלי טובלשמש לנו  באמצעותהונראה כיצד אפשר  ,כעובדי ה'

 מכל הצרות. פשוטה, אפשר לצאתכבכוח השמחה, שמחה ש ולי החסידות,ב( מפרשים גדנה, נ)ישעיהו  - "כי בשמחה תצאו" – פסוקעל ה

 שר יש צרות למעלה ראש?שכן כיצד ניתן לשמוח כא תרתי דסתרי,כן, זה נשמע לא פשוט ואף 

ים על וכן, מתוך סיפורים מסמר דבר שלא ניתן ליישם אותו בכל מצב ובכל צורה. תנויאין הקב"ה דורש מאכי אבל כנראה אפשר ואפשר, 

יחול יה והודנו, וכל זה, בזכות התקויתן לשמוח גם כשהנתונים החיצוניים אינם תמיד לצמאורעות קשים, למדנו לא אחת שניאנשים שעברו 

 לטובה הוא עושה. - האמונה התמימה שכל מה שה' עושה בזכותל ה', וא

 ה אל ה', חזק ויאמץקו -התקווה המסר של  ותכל מיני צורצאן ברזל לכל יהודי, חוזר ב שהוא נכס תהילים, ספרו של נעים זמירות ישראל,ב

 ה'.וה אל , וקליבך

 ,יו לטוב ולמוטב, ויחד עם זה מייחל לחסדוחי רחותבאמונה שלמה בבורא העולם שהוא זה שמנהל את כל א מכיון שכאשר האדם מאמין

הגואה ולהביאו לחוף מבטחים,  מים הצרותה הוא יכול לחלץ אותו ירמשמעו, ושברגע כמימשה' הוא כל יכול פשוטו כ םשהיהודי יודע ומפניכ

 ו ישועות.לו של ריבון העולם, קל יותר לשמוח, ומכוח השמחה הזו הוא מושך לעצמיתן וחוסה תחת צכשהוא נשען על גזע אי

 מתוך הקושידווקא  –להודות 

 .וד יותר מכךע

ָלה" :(כתוב )איכה ב עברו על עם תר, מזכירה את אחת התקופות הקשות והאכזריות שת אסממגיל. מגילת איכה, בשונה "קוִמי רֹוִני ַבַליְּ

 שלו ילדיהן'.ש'ידי נשים רחמניות בר ישראל, בחורבן הבית, תקופה שעליה נאמ

ָלה לְּ י נִ ֹוקוִמי ר"ומה אומר שם הנביא?  יַבַליְּ נֵּ ְך נַֹּכח פְּ ִכי ַכַּמִים ִלבֵּ ֻמרֹות ִׁשפְּ ֹּאׁש ַאׁשְּ ָליו ַכפַ ה'.  ר ִאי אֵּ ֹּאׁש ָכל  ִיְךשְּ ר ָרָעב בְּ ַעל ֶנֶפׁש עֹוָלַלִיְך ָהֲעטוִפים בְּ

 ."חוצֹות

דווקא בשעת  -העצה  זו אבל -זה נשמע תרתי דסתרי שאין כמותו  םאמנ - (רינהשער ה) "ד פינקוס זצ"ל בספרו 'שערים בתפילה'שאומר הגר

מיוחדת  ,קב"ה, ובאמתרינה היא תפילה מתוך שמחה ושבח ל -לילה ני בקומי רו -יסורים יקושי ומצוקה קשה, דווקא בשעה שהלב נקרע מ

 מןים לפתוח שערי ברכה, אין לך פותח שערי השפעה טובה תפילה זו של רינה דווקא כשיש רעב וצרות נוראות, כשנסגרו שערי שמים וצריכ

לך', ומראה לו פנים צהובות ונפתחים יה' צבו 'השמים כמו השירות והתשבחות. שמיד כשמראה פנים צהובות כלפי מעלה, הקב"ה מקיים 

 שערי ברכה.

 מבהיל על הרעיון! 

מצב נורא , דווקא בבשר ילדיהן הנתון ברעב מצמית, שהביא נשים לאכול אתכיצד ניתן לבקש מעם ישראל הנמצאים בשפל תחתית המדרגה, 

 להתפלל לה' מתוך שמחה והודאה?  ,זה

 הצרות העמוקות ביותר. וחה להוציא את האדם מתוךבכ ה,שמחכל זה הוא משום שדווקא האדרבה! אך 

 איך עושים זאת? איך מהללים את ה' ומרננים לשמו מתוך עומק שפל הצרות?

יש דברים  חד)ולכל א יא שיתבונן האדם בדברים הטובים שה' נתן לוהך. העצה הפשוטה ביותר, כפי שכבר הזכרנו במאמר זה, עצות רבות לכ

 בו.ייהם, רק שבשגרת היום יום אין אנו שמים על לב(, ויודה עליהם בכל לדות עללהוטובים שביכולתו 

שהוא נמנה עם  ת עליהם. קודם כל העובדה שהוא יהודי, וכן החסד בכךקשים, הוא יכול למצוא דברים להודו םבייסוריגם כשאדם מתייסר 

אם יודה, יכיר טובה לבורא הם נראו לנו מובנים מאליהם? האם או ציבור שומרי התורה והמצוות. האם ידענו להעריך פעם את הדברים הללו 

 !וושעיאז בסייעתא דשמיא יהעולם על חסדיו, 

ערכת יחסים לא תקינה עם הבעל, ועוד ים, מקושי עצום בפרנסה, קושי בחינוך הילד וחוותה חק רבים,שה שהתמודדה עם מצבי דוסיפרה א

 דברים שנראים קטנים, כמו על העובדה שידיה מתפקדות, עיניה רואות וכו'. הכמצרות רבות אחרות, שהיא התרגלה להודות לה' על 

 ואז, אירע הדבר, כל המשכורת של עבודתה עוקלה באחת על ידי הבנק.

 יודעת מה הייתי עושה', אמרה האשה. 'בזכות ההודיה, החזקתי מעמד'.ינני 'אם לא זה שהתרגלתי להודות לה' על כל דבר, א

 . היות שכל המשכורת שלה עוקלה, ובעלה היה מובטל באותה תקופה, לא היה לה כסף לקנות דברים אלמנטאריים.רויפאך בכך לא תם הס

, וראה זה פלא, לא עברו כמה ימים ומישהי לההמשיכה להתפלל ולהודות לה' על הדברים הטובים שנתן לא התייאשה. היא  איהאך 

 ת ביתה.לתר לכלכבד ביונכ ממכרותיה העבירה לידיה מעטפה ובה סכום

 למדנו שכוח ההודאה, וכן כוח השמחה במה שכן יש לנו, בכוחו למשוך חסדי עליון.



 

 

 17 

 נמצא במקום שמחשבותיו נמצאותאדם 

מי שמחשבותיו נמצאות בדין,  -שאדם נמצא במקום שמחשבותיו נמצאות  דושים,הקהמוזכר רבות בספרים  וסף על כך, ידוע היסוד החשובבנ

 , רחמים באים עליו.ובחסדיו נמצא ודבק ברחמי ה'ש ומי עליו, איםדינים ב

נו לנו חווינו לעתים מצב שבו 'תחושה רעה', שהייובמונחים יומיומיים יותר, כולנו מכירים את המושג 'נבואה המגשימה את עצמה', ואכן כו

)אך ודאי שאין לקבוע בזה  המוצפים בצרות. ,דימתגשמת. כולנו גם ראינו אנשים פסימיים, שגישתם לחיים שלילית למ כןשתתגשם, א חיםבטו

 ל(."את כל חושבי המחשבות ואכמבהם ולהכליל  מסמרות

על ידי חיזוק האמונה  ן, וכל זהזֵּ ן או לאַ תֵּ למַ , את האופי ניתן לד, והאם ניתן לשנות גישה לחיים? אפשר ואפשרחלץ מאופי מויהאם ניתן לה

אירועים ר פעם אח אמונה, ואם אדם יתבונן מעט במהלך חייו, הוא יוכל לחזות איך פעם דברישים מלאים בקב"ה. הספרים הקדווהבטחון ב

 שחשב שאינם לטובתו, הפכו בסופו של דבר לטובה.

וחסדיךרחמלמען   יך 

 ל עליון, אף שאנו חסרי זכויותאהפיח בו תקוות אמת בה למלא את האדם באופטימיות לגבי עתידו, ולההתבוננות הזו על העבר, יש בכוח

 (:וט ,הכ)במשלי כפי שביאר הגר"א  -ומלאי עוונות 

ו ה' עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו... ואל תטשנ"שאמרו  כמו ,וחסדיו רחמיו למען יעשה ה"שהקב שמבקש -האחת  לות.ייש שני מיני תפ"

ו ה' אל תטשנ"ש ולכן אנו בטוחים ",חסדיך"הוא  "עזבונו לא"ומה ש .ולא למעננו ",רחמיך"הוא  "עד הנה עזרונו"כלומר מה ש ,"אלקינו לנצח

כי חסדיך  ,וא למען חסדיך אין אנו מתייראים כללר ההיינו מתייראים שמא יגרום החטא, אבל כאש ,שבילנוהיה ב ם, כי א"אלוקינו לנצח

 )עי"ש מש"כ עוד(. ".ימים תמידהמה קי

בעולם הזה', שנחזק את שלנו כאן, 'לכן חשוב מאוד, ולא רק כחובה של כל יהודי וכנכס 'לעולם הבא' שלנו, אלא למען שיפור איכות החיים 

 שלנו בה'.חון טינה והבהאמו

ובים שקורים לנו במשך היום יום. הפנקס הזה הט ריםלנהל פנקס יומי )גם עבור ילדים קטנים(, שבו נציין לעצמנו את כל הדבה נוספת היא עצ

 מאפשר לנו לחזות בכל רגע נתון בחסדי ה' עלינו, ולפתח ראיה חיובית יותר על החיים.

 זה לא צחוק-הומור

המשפיעה כרה תודעתית נוכל להפיק ממנו לקחים להבא מתוך הל יום, עיצומו ש על נביט כאשרבכל זאת רינו, כבר מאח פוריםשימי האף על 

 ?המאפיין את הימים האלו ר את נושא ההומורלהזכישלא  על המשך חיינו לטובה, ואיך אפשר

ומי, עד דלא ידע בין ארור מרדכי וברוך המן", מעלה חיוך על פני סמאמר חז"ל "חייב איניש לבגם הוא מלא הומור, ין התחפושות יהרי כל ענ

 כולם.

 דבדיחותא כהתחלה לכל שיעורמילתא 

בת בתה של שרה  ,מדינות? אלא תבוא אסתר 127תר שתמלוך על : 'מה ראתה אסרולתלמידיו בפתיחת השיערש דם פעל רבי עקיבא שענאמר 

 מדינה'. 127 שנה, ותמלוך על 127ה ישח

 כדי לעורר את הקהל בשיעוריו. צחות דרךבאמנם פירושים רבים יש למדרש זה, אך ידוע שרבי עקיבא השתמש בו 

 העיר את הנרדמים ולעורר לב נדכאים., לעורר עניין, לבידו לפתוח -המובהקות של ההומור  , אחת המעלותוזו, אם תרצו

, אך מי שלא נחון בחוש הומור מלידה, ספק גדול "ת עם החוש הזה או שלא נולדת עמוולדאו שנ ,אין מה לעשות"על חוש ההומור יש אומרים ש

 ר את ההומור.מרה זו, אך ננסה להכיייוק של אדעה על מידת הד אם יוכל לרכוש אותו בהמשך חייו. לא נחווה

 הומור?  מהו חוש

 ., ועודבדח, חריפותר מתיאו ,השתעשעות, הדעת בדיחותצחוק,  - בהגדרתו כולל הומור

 יך.שגורמים להם לחי הנו להתחבר עם אנשים הומוריסטים,ינעימים לחברה, גם הרציניים שבינינו, י -אנשים בעלי חוש הומור 

על  ,ורמון ששמו אנדורפין, וההורמון הזה מיטיב עם כל המערכות. מאידךיך וצוחק, מופרש בגופו הם רבים גילו שכאשר אדם מחימחקרי

הזהירות שלא לעשות שימוש שלילי במתנה המיוחדת שניתנה להם ולזכור תמיד שהומור אינו צחוק זול, וחלילה לא לת אנשים אלו מוט
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י לשון הרע והונאת דברים שחומרתם לולים לפגוע בזולת, שלא לדבר על איסורם על האחר, ע. כשצוחקיאו לעלוב בו תלצחוק על חשבון הזול

 ידועה.

א נביעל אליהו ה (א ,בלפרוק מתח ולחץ, ורב שכרו של מי שעושה זאת. וידוע המעשה )תענית כיע על ידי צחוק ניתן להחיות לב נדכאים ולסי

שהם בני העולם הבא, אליהו  אז גילה לושני אנשים ו ? ולפתע ראוהבא בן העולם הוותו מירוקא שאל אורבי ב שהלך בשוק עם רבי ברוקא,

ולכים ועושים ם הרבים, התווכחים ומאנשים כששומעים ש, ובדחים ומשמחים אנשיםו שהם מהשיברוקא למעשיהם. וב שאל אותם רבי

 ביניהם שלום.

בערך ההומור החיוב והשמחה לעומת אנשים שלקחו  ימוש, עברו אותם בקלות ובהצלחה, בעזרת שנמצאו במצבי דחקגילו שאנשים שמחקרים 

 חיים קשה, ומה שנקרא בשפתינו 'בכבדות'.את ה

 .ושלמה ללא ספק שתתרבה שמחתו הפנימית, שמחה אמיתית, ורכאמללא ספק שככל שידבק האדם ביסודות האמונה 

 


