שיר שבועות
emotive
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הבאים
ברוכים
לשיר שבועות
כמה משמח לעמוד לקראת חג השבועות ,זמן מתן תורתנו ,מחוברים יחד ברוח
ושׂ�יח איתכם ועם בני קהילותיכם!

בקשתנו אליכם :אנא השתמשו במדריך זה בכל דרך שתמצאו לנכון .תוכלו לקרוא
בו בעצמכם ,להסב סביב שולחן החג ולשוחח אודותיו בסעודה )למרות ש'אֵין
ְמשׂ�יחִין' בה ,כידוע; אבל אפשר בין המנות!( .או שתבחרו לעשות זאת תוך כדי
רביצה על הכורסא מתישהו במהלך החג .תוכלו לעבור על המדריך שלב אחר שלב,
מראש ועד סוף ,או לבחור להתמקד בקטע אחד כרצונכם.
השירה ממלאת תפקיד מרכזי באופן שבו אנו חווים את החיים,
הטקסים ומערכות היחסים עם אנשים אחרים .בעידן נגיף הקורונה,
שבו חווינו כולנו פּגיעוּת ואובדן ,נקווה ונתפלל שעצם העלאת
הדיון הזה על ערכה של השירה ,הצגת השאלות אודותיה
וההקשבה לקולות שמשמיע הטקסט ומשמיעים חברים ,יתגלו
כמקור לנחמה ושמחת חג.

בזמן שבית המקדש היה קיים הובאו אליו בטקס ססגוני הביכורים,
הפירות הראשונים שנקטפו )חקלאים מעידים שאלו הם
המובחרים שבפירות( .הנה כך מתארת המשנה )ביכורים ג ,ג(
בלשונה המיוחדת את י�פִי-המעמד של עליית מקריבי הביכורים
לירושלים:
יהם ,וְ ַק ְרנָ יו ְמ ֻצפּוֹת זָ ָהב ,וַ ֲע ֶט ֶרת ֶשׁל זַ יִ ת
הוֹלִ ל ְפנֵ ֶ
 ...וְ ַהשּׁוֹר ֵ
ירוּש ָׁליִ םִ .הגִ ּיעוּ
ָ
ּיעים ָקרוֹב ִל
יהםַ ,עד ֶש ַׁמּגִ ִ
ברֹאשׁוֶֹ .ה ָח ִליל ַמכֶ ּה ִל ְפנֵ ֶ
ְּ
יהם ]שליחים ,להודיע לאנשי ירושלים
ירוּש ַׁליִ םָ ,ש ְׁלחוּ ִל ְפנֵ ֶ
ָ
ָקרוֹב ִל
יהם ]הניחו את הפירות היפים
ּכּוּר ֶ
על בואם[ ,וְ ִע ְטּרוּ ֶאת ִב ֵ
והמשובחים למעלה לשם עיטור ונוי[ ...וְ כָ ל ַב ֲּע ֵלי ֻא ָמּנִ יּוֹת

מטרתו של המדריך שבידיכם לייצר ,בבית ובקהילה ,בארץ ובחו"ל ,שׂ�יח
שישקף את הרוח האוהבת ותחושת האחדות המפעמים בקהילה יהודית שחבריה
דואגים זה לזה ותומכים זה בזה.
כבוד הוא לנו לחלוק עמכם את השיח הזה ,ונהיה בקשר אחרי החג.

"א ֵחינוּ ַאנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם
ׁלוֹמםַ ,
שׁוֹא ִלין ִב ְּש ָ
ֲ
יהם וְ
עוֹמ ִדים ִל ְפנֵ ֶ
ְ
ּירוּש ַׁליִ ם
ָ
ֶש ִׁב
ּיעין ְל ַהר
יהם ַעד ֶש ַׁמּגִ ִ
ּאתם ְל ָשׁלוֹם"ֶ .ה ָח ִליל ַמכֶ ּה ִל ְפנֵ ֶ
ְפּלוֹנִ יָ ,ב ֶ
ּיתנִ י וְ א
רוֹמ ְמ ה' כִ ּי ִד ִל ָ
"א ִ
ּשׁירֲ ,
ת...ל ֲעזָ ָרה ...וְ ִד ְבּרוּ ַה ְלוִ יִ ּם ַב ִ ּ
ָ
ַה ָבּיִ
ת אֹיְ ַבי ִלי" )תהלים ל(
ִש ַׂמ ְּח ָ ּ

בברכה,
אילנה פודימן -סילברמן
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פעילויות פתיחה
כל אחד ואחת מוזמנים להציג שיר שהם אוהבים )או חלק ממנו(.
מדוע דווקא השיר הזה מצא חן בעיניכם? האם המנגינה והמילים גם יחד עשו לכם
את זה ,או שרק אחת מהן?
איזה שיר אתם זוכרים היטב מהילדות? חשבתם פעם מדוע יש שירים שאיננו
שוכחים גם בחלוף זמן רב? מעניין ,לא?

מהי שירה?
זוכרים את הסרט 'הקוסם מארץ עוץ'? את המילים לשירים במחזמר )כולל 'אֵי שׁ�ם
ֵמ ֵעבֶר ל ַ ֶקּשׁ�ת' הבלתי נשכח( חיבר הפזמונאי היהודי-אמריקני אדגר )י�פּ( הרבורג.
הנה דברים שכתב על מפעל חייו:

מילים מעוררות מחשבה.
מוזיקה מעוררת תחושה.
כששרים  -מרגישים רעיון.

האם קרה לכם אי פעם שהרגשתם רעיון?
נניח שהיום הוא יום הולדתה של חברתך הטובה ביותר .האם תשירי לה? כששרים
ברכות במקום לומר אותן באופן רשמי ,האם הן נשמעות אחרת? מה מרגישים
כששרים למישהו שאוהבים?
2

הזמרים
הנרי וודסוורת' לוֹנ ְגּפֶלוֹ ,מגדולי המשוררים האמריקנים בני המאה ה:19-

God sent his Singers upon earth
With songs of sadness and of mirth,
That they might touch the hearts of men,
And bring them back to heaven again.
הוֹריד ְלכָ אן ֶאת זַ ָמ ָּריו,
ָה ֵאל ִ
יהם – זֶ ה ַמר ,זֶ ה יֶ ֱע ַרב –
וְ ִש ֵׁיר ֶ
יִ גְ ּעוּ ְל ֵלב ָא ָדםְ ,ל ֵלב ֵעירֹם,
שׁבוּ ַמ ְע ָלה ַל ָמּרוֹם.
וְ ָאז יֻ ָ ּ
)תודה למשורר צור ארליך על התרגום לעברית ,במיוחד לגיליון 'שיר שבועות'(

כיצד נוגעים שיריהם בלב?
מה )או מי( לדעתכם י�שּׁ�בוּ ַמ ְעל ָה לַמָּרוֹם? השירים? הזמרים? ואולי דווקא
המקשיבים לזמרתם?

בלשון הבעל שם טוב ,מייסד תנועת החסידות במאה ה) 18-שיום פטירתו חל בחג
השבועות(:
יש שערי שמים שאינם נפתחים
אלא באמצעות ניגון ושיר
כתר שם טוב ,שמא:א

מה מאפשר לשיר להיכנס למקומות שהיו נעולים וחתומים בפנינו?
יש כל מיני סוגים של בתי כנסת .יש קהילות שבהן שרים יחדיו החזן והציבור,
ויש שהשליח ציבור ְמ ַחזּ ֵן לבדו ,וקולו ונעימתו מעניקים השראה למתפללים
ומעלים אותם מעלה .אילו תפילות אתם מעדיפים? האם יש מקרים שבהם
אתם פתוחים יותר לחוויות אחרות?
זוכרים את מריה ,שאותה מגלמת ג'ולי אנדרוז ב'צלילי המוזיקה'? בבוֹאה אל
שבעת ילדי פון-טראפ כדי לשמש להם אומנת ולהתחבר עמם ,איך זה עזר
כשלימדה אותם לשיר דּוֹ�-ה-מִי?
)פעילות :שירו יחד את 'צלילי המוזיקה' ,ואם אינכם מכירים את המילים,
המבוגרים שבחבורה ישמחו לעזור לכם .זה מתחיל כך" :דּוֹ  -הוּא דֹּב אוּל ַי ֻדּבָּה
� /ה  -הוּא �י ַח שׁ�ל עוּג ָה  /מִי  -כֹּל מִי שׁ�בַּ ְסּבִיבָה…"(
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תּוֹרה
שִ ַׁירת הַ ָ
בני ישראל עומדים להיכנס לארץ המובטחת בלעדיו ,ובדברי הפרידה של משה רבנו
כך הוא מצווה להם:

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין )הנצי"ב( ,ראש ישיבת וולוז'ין במאה ה ,19-מנסה
לברר מדוע מתייחסת התורה לעצמה כאל שירה בהקדמה לפירושו על התורה:

ת־בּנֵ י־יִ ְש ָׂר ֵאל
ת־ה ִשּ ָׁירה ַהזֹּאת וְ ַל ְמ ָּדהּ ֶא ְ
וְ ַע ָתּה כִ ְּתבוּ ָלכֶ ם ֶא ַ
ה־לּי ַה ִשּ ָׁירה ַהזֹּאת ְל ֵעד ִב ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
יהם ְל ַמ ַען ִת ְּהיֶ ִ
ׂימהּ ְב ִּפ ֶ
ִש ָ

תּוֹרה ִש ָׁירה ,וַ ֲה ֵרי א נִ כְ ְת ָּבה
יא נִ ְק ֵראת כָ ּל ַה ָ
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֵה ַ
ש ָׁירהֶ :ש ֲׁה ֵרי ַב ִּשּׁיר ֵאין
וּסגֻ ַלּת ַה ִ ּ
ִב ְּלשׁוֹן ִש ָׁירהֶ ,א ָלּא יֵ שׁ ָבּהּ ֶט ַבע ְ
ָה ִענְ יָ ן ְמב ָֹאר יָ ֶפה כְ ּמוֹ ַב ִּסּפּוּר ,וְ ָצ ִריַ ל ֲעשׂוֹת ֶה ָערוֹת ִמן ַה ַצּד -
ֶשׁזֶ ּה ֶה ָחרוּז כֵ ּיוָ ן ְלזֶ ה ַה ִסּפּוּר ,וְ זֶ ה ֶה ָחרוּז כִ ּוֵ ּן ְלזֶ ה  -וְ א נִ ְק ָרא
שׁיר
ָדּרוּשׁ אוֹ ֵפּרוּשֶׁ ,א ָלּא כָ ּ הוּא ֶט ַבע ַה ִ ּ

פרשת וילך ,דברים לא ,יט

מדוע צריך גם "לכתוב לכם" את השירה ,במקום פשוט לשיר אותה?
ה־לּי ַה ִשּ ָׁירה ַהזֹּאת ְל ֵעד" :מה הקשר בין עֵדוּת או זיכרון
"ל ַמ ַען ִת ְּהיֶ ִ
ְ
של אירוע מסוים לבין שירה?
כאשר הנצי"ב כותב ש"צריך לעשות לעצמנו הערות מן הצד"  -כלומר לברר את
משמעות התורה ,והבירור אינו דרשה או פירוש אלא כך פשוט פועל עלינו
הטקסט וזו סגולתו  -מה המסר עבורנו בניסיון להבין את המסרים שהתורה
מבקשת להעביר לנו?
קריאת התורה בציבור נעשית בטעמים ,המוסיפים בין השאר דגשים ,רגשות,
אווירה ומשמעות לפסוקים .בַּמֶּה תהיה התורה שונה אם נקרא את הדיבר
השמיני' ,לא תגנוב' ,באינטונציה אחרת?
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שִ ָׁירה שְ ׂמֵ חָ ה בקריעת ים סוף
התלמוד )מגילה יד ,א( מספר על מרים אחות אהרן ,שהתנבאה על אמה יוכבד
העתידה ללדת בן והוא יושיע את ישראל .באופן זה הצליחה מרים לשכנע את
הוריה שיתעלמו מגזרת פרעה "כּ ָל־ ַהבֵּן ַהיּ�לּוֹד ַהי�אֹ�ה תּ�שׁ�ל ִיכ ֻהוּ" ויביאו לעולם
תינוק חדש.
מספר המדרש כי במשך שנים רבות העיק משא כבד של ספקות על לבה של מרים
שמא טעתה בנבואתה :חיי משה הסוערים התאפיינו בתפניות רבות בעלילה  -הוא
הוצפן בתיבת גומא ונשלח לגורלו על פני היאור בהיותו בן שלושה חודשים בלבד,
ובבגרותו גזר עליו פרעה מיתה.
ואכן ,רק בתום עשר המכות ויציאת מצרים ,עם חציית ים סוף וההצלה המלאה
משעבוד מצרים ,הצליחה מרים לשחרר סוף סוף את מטען החרדות והספקות
שניקרו בה ללא הרף וצפתה בהתגשמות הנהדרת של נבואתה .ואז ,באופן כל כך
שונה ממה שהורגלנו לחשוב עליו בהקשר של אשה תנ"כית -

ת־התֹּף ְבּיָ ָדהּ וַ ֵת ֶּצאןָ
יאה ֲאחוֹת ַא ֲהרֹן ֶא ַ
וַ ִת ַּקּח ִמ ְריָ ם ַהנְ ִּב ָ
וּב ְמחֹת׃
יה ְב ֻּת ִפּים ִ
ל־הנָ ִּשׁים ַא ֲח ֶר ָ
כָ ַ
וַ ַת ַּען ָל ֶהם ִמ ְריָ ם ִשׁירוּ לה' כִ ּי־גָ אֹה גָ ָּאה סוּס וְ רֹכְ בוֹ ָר ָמה ַביָ ּם

מבחינת מרים ,לא היתה זו רק חגיגה לאומית :עבורה היתה שירת הים סגירת מעגל
ורגע אישי בהחלט של שחרור קיטור שהצטבר.

אילו שירים אתם נוהגים לשיר כדי להרגיש או להשתחרר מרגש כלשהו?
מה יניע אתכם להצטרף לשירה בציבור של שיר מסוים?
האם אתה שרים לפעמים כדי לשנות מצב רוח?
ש ָׁירה ַהזֹּאת"
ת־ה ִ ּ
"אז יָ ִשׁיר־מ ֶֹשׁה… ֶא ַ
דבר נוסף למדנו משירת הים :הפסוק ָ
וּבמ ֶֹשׁה ַע ְבדּוֹ".
מגיע רק לאחר ש"וַ יִ ְּיראוּ ָה ָעם ֶאת־ה' וַ יַ ֲּא ִמינוּ ַבּה' ְ

כשמאמינים באדם ,זה יכול לעזור לו לשיר את השירה שלו.
כך כותב רבי נחמן מברסלב )בליקוטי מוהר"ן תורה רצ"ב(:

"וְ ַדעֶ ,ש ִׁמּי ֶשׁיָ ּכוֹל ַל ֲעשׂוֹת ֵאלּוּ ַהנִ ּגּוּנִ יםְ ,ד ַּהיְ נוּ ְל ַל ֵקּט ַהנְ ֻּקדּוֹת טוֹבוֹת
פּוֹש ֵׁעי יִ ְש ָׂר ֵאל כַ ּנָ ּ"ל ,הוּא יָ כוֹל
ֶשׁנִ ְּמ ָצא ְבּכָ ל ֶא ָחד ִמיִ ְּש ָׂר ֵאלֲ ,א ִפלּוּ ְב ַּה ְ
יח
ְל ִה ְת ַפ ֵּלּל ִל ְפנֵ י ָה ַעמּוּד ,כִ ּי ַה ִמ ְּת ַפ ֵּלּל ִל ְפנֵ י ָה ַעמּוּד ,הוּא נִ ְק ָרא ְש ִׁל ַ
ִצבּוּר ,וְ ָצ ִריֶ שׁיִ ְּהיֶ ה נִ ְש ַׁלח ִמכָ ּל ַה ִצּבּוּרְ ,ד ַּהיְ נוּ ֶש ָׁצ ִּריֶ שׁיְ ַּק ֵבּץ כָ ּל
טוֹבה ֶשׁנִ ְּמ ָצא ְבּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ִמ ְּת ַפ ְּל ִּלין ,וְ כָ ל ַהנְ ֻּקדּוֹת טוֹבוֹת יִ ְהיוּ
ָ
נְ ֻק ָדּה
נִ כְ ָל ִלין בּוֹ ,וְ הוּא יַ ֲעמֹד וְ יִ ְת ַפ ֵּלּל ִעם כָ ּל ַהטּוֹב ַהזֶ ּה".

אילו דימויים אפשר למצוא לרעיון זה של הושטת עזרה לאחרים כדי שיוכלו
לשיר את השירה שלהם?
כיצד נוכל לעזור להם בכך?
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גשר אל אנשים ומקומות אחרים
עובדיה טוביה נולד בעדן שבתימן בשנת  .1921הוא עלה לישראל בגיל שלוש ,אך
חזר למולדתו ב 1945-כדי לקחת חלק מרכזי בהעלאת יהודי תימן לישראל .טוביה
הפך שם לדמות נערצת בסגנון 'החלילן מהמלין' כשהנעים את זמנם של בני הנוער
בנגינה בכינור .בעודו נע בין שני העולמות הללו היה טוביה עֵד למלחמת התרבות
שהתחוללה אז בארץ על מקומה הראוי של המורשת שהביאו איתם יוצאי עדות
המזרח לכור ההיתוך הישראלי.
לאחר מכן ,כשקנה לו שם כמלחין ידוע ושימש המנהל המוזיקלי של תיאטרון
המחול 'ענבל' ,כתב טוביה מחזמר תנ"כי על מגילת רות לצלילי מוזיקה מזרחית.
אחד השירים במחזמר מתייחס לדמותה של רות המואביה  -אאוטסיידרית
המצטרפת לעם ישראל וזוכה למעמד הבלתי נתפס כסבתא-רבתא של דוד המלך,
והאֵם הקדמונה של משיח צדקנו .טוביה הצליח לחבר את החוויה של רות עם זו של
היהודים המזרחים שמצאו עצמם בעמדת מיעוט בארצם החדשה ,והשיר גרם לכל
אחד מהצופים במחזמר לראות את המסורת הספרדית והמזרחית באור חדש לגמרי.

באיזה אופן שירים מחברים אותנו לאחרים ,או גורמים לנו להרגיש בודדים יותר?
במילותיו של זמר הטנור האיטלקי אנדראה בוצ'לי:
כשאני שר בגפי ,התחושה נפלאה .זהו חופש.

לעומתו ,הפילוסוף היווני אפלטון מציב את השירה בהקשר חברתי יותר:
יָ ִשׁיר כָ ּל ֵלב ֶאת ִש ָׁירתוֹ ֶשׁלּוֹ,
עוֹלם ֶח ְל ִקית
ַאְ ת ֵּהא ִהיא ְל ָ
זוּלת ִאם יִ ְל ַחשׁ ָלהּ ֵלב ַא ֵחר כְ ֵּהד
ַ

מה לדעתכם היתה כוונתו של אפלטון ברעיון של 'לב לוחש'?
עם מי אתם מזדהים יותר  -בוצ'לי או אפלטון?
אילו שירים אתם שרים כשאתם לבד? )במקלחת ,בעבודה ,בנהיגה?( אילו סוגי
רגשות מחוללים השירים האלה?
האם נוכחותו של קהל משפיעה על החוויה שלכם? )חשבו על קריוקי(

האם מוכּרים לכם שירים מרקע אתני אחר?
האם התנסיתם אי פעם בחוויה של תפילה או שיר מוכר המתנגנים לצלילי
מנגינה אחרת ,הזרה לכם? איך הגבתם לכך ,ומדוע?
שתפו או שירו לנו שיר שאתם אוהבים מרקע אתני אחר ,והאירו לנו את
משמעותו.
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האם צפיתם ב'עלובי החיים' ,המחזמר המבוסס על ספרו של ויקטור הוגו? בנקודת
השיא המתריסה עומדים כתף אל כתף האנשים שקולם נשמע במהפכה הצרפתית
ושרים בקול אחד:
ֵהיִ ,ה ְק ִשׁיבוּ ֵהם ָש ִׁרים
יוֹק ִדים
יהם ִש ִׁירים ְ
וּב ִפ ֶ
ְ
כָ ּל ְבּנֵ י ַע ֵמּנוּ כְ ּמוֹ ַהזֶ ֶּמר
א יִ ְהיוּ עוֹד ֲע ָב ִדים
עוֹלה,
כְ ֶּש ַׁה ְלמוּת ַה ֵלּב ָ
ֵהד ְל ַה ְלמוּת ֻת ֵּפּי ַה ְק ָּרב
ַש ַׁחר ָח ָדשׁ ַעל ַה ַחיִ ּים
יַ ֲע ֶלה ַעכְ ָשׁו

האֻמנם מקבלים עוז ותעצומות נפש כששרים בצוותא עם אחרים?
האם ישנם שירים הגורמים לכם לחוש חיבור לקבוצה חברתית או לחוויה
מסוימת? איך בדיוק הם מחזירים אתכם בעצם שירתם למקום מסוים ,או
מחברים אתכם לאדם אחר ששר גם הוא בעת הזאת?
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לפעמים ,כששרים יחד ,דווקא הניגוד ההרמוני הוא המעשיר ומעטר את השירה
בציבור .הרב יחיאל מיכ ְל הלוי אפשטיין ,מחבר הספר 'ערוך השולחן' ומגדולי
הפוסקים בליטא )שהיה גם גיסו של הנצי"ב( ,פיתח רעיון זה בהקדמתו לחושן
משפט:
פּוֹס ִקים ֶב ֱּא ֶמת
מוֹר ִאים וְ ַהגְ ּאוֹנִ ים וְ ַה ְ
קת ַה ַתּנָ ִּאים וְ ָה ָא ָ
וְ כָ ל ַמ ֲח ֶ
וּלכֻ ָלּם יֵ שׁ ָפּנִ ים
קים ַחיִ ּים ֵה ָמּהְ ,
ַל ֵמ ִּבין ָד ָּבר ַל ֲאשׁוּרוֹ – ִד ְּב ֵרי ֱא ִ
ּהוֹרה.
ּדוֹשׁה וְ ַה ְט ָ
תּוֹר ֵתנוּ ַה ְק ָ
ַב ֲּה ָלכָ ה .וְ ַא ְד ַּר ָבּה :זֹאת ִהיא ִת ְּפ ֶא ֶרת ָ
'ש ָׁירהּ' ,וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ַה ִשּׁיר ִהיא כְ ֶּש ַׁהקּוֹלוֹת
תּוֹרה כֻ ָּלּהּ נִ ְק ֵראת ִ
וְ כָ ל ַה ָ
ּשׁוֹטט ַבּיָ ּם ַה ַת ְּלמוּד
וּמי ֶש ְׁמ ֵ
ְמ ֻשׁנִ ּים זֶ ה ִמזֶ ּה ,וְ זֶ הוּ ִע ַקּר ַהנְ ִּעימוּתִ .
יִ ְר ֶאה נְ ִעימוּת ְבּכָ ל ַהקּוֹלוֹת ַה ְמ ֻּשׁנִ ּים זֶ ה ִמזֶ ּה

לשון אחר :המחלוקות המתנהלות בין חכמים שבכל דור מכוונות להבנת אמיתתה
של התורה שהיא דברי אלוהים חיים ,והדעות השונות משקפות היבטים שונים של
ההלכה .אין זה פגם בתורה הקדושה והטהורה כי אם תפארתה ותהילתה .התורה
כולה נקראת שירה ,שכן יפי השירה נחווה דווקא לצלילי הקולות המנוגדים בה,
הבאים לידי ביטוי בעת ובעונה אחת .ואכן ,השוחים בים התלמוד אינם מתרעמים על
קיומן של דעות שונות ,אדרבה :הם מעריכים ומייקרים אותן ,שהרי "תורה היא
וללמוד אני צריך" )ברכות סב ,א(.

האם אפשר לחבר תיאור עשיר זה של הרמוניה הנוצרת משילובם של קולות
מנוגדים ,אל הרעיון של הנצי"ב שהובא קודם לכן?
אם צפיתם במופע מוזיקלי כלשהו שיש בו ריבוי קולות וכלים ,התוכלו לתאר את
החוויה?
בשיר 'הזמרים' ,שהבית הראשון בו הובא בתחילת הדברים ,מתאר המשורר
לוֹנ ְגּפֶלוֹ שלושה קולות שונים של זמרים ,שכל אחד מהם מנעים את השיר באופן
אחר .הבית החותם מציג את אופני הביטוי השונים כיופיו של השיר ותפארתו:
These are the three great chords of might,
And he whose ear is tuned aright
Will hear no discord in the three,
But the most perfect harmony.
עוֹמד:
ֵ
עוֹלם
ׁשׁת ֵא ֶלּה ָה ָ
ַעל ְש ֶ
קוֹר ִדּים ֶשׁיַ ְּח ָדּיו ֵהם ֵהד
ׁלוֹשׁה ָא ְ
ְש ָ
שמ ַֹע
יטיב ִל ְ ׁ
ֶש ַׁמ ֲּאזִ ין ָרגִ ישׁ יֵ ִ
וּלנ ַֹעם.
ֶש ֵׁאין כְ ּמוֹתוֹ ְלת ַֹאם ְ

)שוב ,תודה לצור ארליך(
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ב'גלגולו של ניגון' מביא י.ל .פרץ את סיפורו של ניגון הנוסע מעיירה לעיירה :זמרים
נושאים אותו מחתונה בחצרו של אדמו"ר חסידי אל תפילת 'יזכור' ,משם אל
תאטרון בקייב וקרקס במוסקבה ,עד שהוא שב לביתו המקורי בחצר החסידית.
או-אז משתף הרבי את הניגון עם אחד מחסידיו ,שמהגר לאמריקה ולוקח אותו עמו.
ההאנשה המתוחכמת הזאת מדמה את השיר לבן-לוויה היוצא עמנו למסע
ומעוררת עניין וסקרנות חוצי גבולות גיאוגרפיים.

מסיבה זו 'גלגולו של ניגון' הוא סיפור חיוני וחינני ,המקפל בתוכו משמעות שהיא
רלוונטית לחוויה האנושית לגווניה.
האם יש אצלכם במשפחה שירים או ניגונים ש'מועברים' ממקום למקום? אתם
עדיין שרים אותם? שירו לנו!
האם ישנם שירים שאתם 'מעבירים' למקומות אחרים?

תודה שהצטרפתם.ן לדו-שיח ,מצפים לחבר את קולותינו יחד בקרוב.

חג שבועות שמח!

מועד היא עמותה חברתית הפועלת לכינון צדק חברתי ויוזמת פעילות חינוכית מכילה וקשובה היונקת מהמסורת של עם ישראל.
מועד פועלת בתוך האוכלוסייה המגוונת באזור הכרמל ליצירת חיבור טבעי לערכים היהודיים המשותפים.

מתוך הערכה עמוקה לקרן קשת על המימון הנדיב שלהם ועידודם לחלום בלהט וליישם גישות חדשניות להעמקת החינוך המתמשך של עם ישראל ומערכות יחסים מכבדות.
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