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מטרה

במשך כמה שנים, מדי שמחת תורה, היה הרבי מלמד לפנות בוקר ניגון חדש לקהל החסידים – שיר 
חסידי לא מוכר מדורות עברו. הרבי היה שר את הניגון מספר פעמים עד שהחסידים ידעו אותו על 

בוריו. בנוסף, הרבי לימד שלושה ניגונים בהזדמנויות נוספות. 

ביום ההולדת של הרבי נלמד ונשיר את הניגונים הללו. כידוע: "כאשר מנגנים ניגון השייך לאחד 
מרבותינו נשיאנו - ניגון שחיברו בעצמו או שחיבבו ביותר - אזי מתקשרים עם נפש בעל הניגון 

בקשר עמוק עוד יותר מהקשר שעל ידי דיבור״. ]תורת מנחם, י״ג[

חידון  ״ניגוני הרבי״

- קבוצת התלמידים תחולק ל-2 קבוצות. קבוצת ׳הללוהו׳ וקבוצת ׳שבחוהו׳. 

- בכל פעם ייבחרו נציג או שניים מכל קבוצה. 

- יושמעו הצלילים הראשונים של אחד מניגוני הרבי ועל חברי הקבוצה יהיה לזהות את הניגון.

- מנחה החידון ילחץ על שם הקבוצה שזיהתה את הניגון ראשונה ויזכה אותם ב10 נקודות. מילות 
הניגון יעלו על המסך וכולם ינגנו אותו יחד.

- אחרי הניגון, תעלה שאלה הקשורה לניגון והקבוצה שזיהתה ראשונה את הניגון תוכל לנסות 
לענות את התשובה. במידה וענתה נכון, המנחה יילחץ שוב על שם הקבוצה והם יזכו בעוד 10 

נקודות. במידה ולא ידעו את התשובה השאלה עוברת לקבוצה השניה.

* לרמה קלה: ניתן לחלק לתלמידים את רשימת הניגונים.

סדר הניגונים

1.  צמאה לך נפשי
שאלה: איזו מנגינה נוספת לימד הרבי, ומשולבות גם בה המילים "צמאה לך נפשי"?  

תשובה: הך טי דורי מרקו.  

2.  כי אנו עמך
שאלה: אנו "עמך" ואתה "אלוקינו", אנו "בניך" ואתה "אבינו". הביאו עוד ביטוי מן   

הקטע, המתייחס למה שאנחנו, ולמה שהשם עבורנו 
תשובה: צאנך, רוענו ]גם דוגמא אחרת תתקבל[  

3.  אתה בחרתנו
שאלה: מאיזו תפילה לקוחות המילים?   

תשובה: תפילת עמידה של יום טוב.  

4.  האדרת והאמונה
שאלה:  ניגון זה העלה לקדושה את ההמנון של אחת המדינות, איזו מדינה?   

תשובה: המנון צרפת לשעבר )המרסייז(  
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5.  אנעים זמירות

שאלה: מהם שני זוגות החרוזים, במילות הניגון?   

תשובה: אארוג - תערוג. ידך - סודך.  

6.  הוא אלוקינו

שאלה: אילו מילים בקטע מדברות על הגאולה?   

תשובה: הוא יושיענו ויגאלנו שנית בקרוב.  

7.  שאמיל

שאלה: הניגון מתאר את געגועי הנשמה לזמן שבו הייתה קרובה לה׳. מי היה שאמיל?  

תשובה: שאמיל היה מנהיג שבטים קווקזים שנאסר על ידי הרוסים והתגעגע להרים   
ולחופש.

8.  אסדר לסעודתא

שאלה: מתי שרים את הניגון הזה? באיזה מילים בניגון זה מרומז?  

תשובה: בסעודת שבת ביום - אסדר לסעודתא בצפרא דשבתא  

9.  דרכך אלוקינו

שאלה:  כמה מילים יש בשיר?   

תשובה: 17.  

10.  סטאוו יא פיטו

שאלה: מהן המילים בלשון הקודש, המופיעות בשיר?   

תשובה: )לחיים(, ואתה תשמע מן השמים.  

11.  רחמנא דעניי

שאלה:  המילים רחמנא דעני בארמית. משמעותן בעברית :  

ג. אלוקים הרחמן העונה ב. רחמים על העני   א. אני מרחם  

תשובה: ג. אלוקים הרחמן עונה  

12.  והיא שעמדה

שאלה:  ניגון נוסף עם מילים לימד הרבי, שעוד לא הזכרנו והוא קשור לחג הפסח?  

תשובה: והיא שעמדה  


