
 

 הרבישל  75-ה לכבוד יום הולדתו ,הותאם למילים במזמור התהילים ע"ו נֹוָדע ִּביהּוָדה
 .תשל"זבשנת  י"א ניסןב

  :מילות הניגון

קים  ְּבִיְׂשָרֵאל   נֹוָדע ִּביהּוָדה ֱא
ָּגדֹול ְׁשמֹו: ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו 

 ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון 
 

דוד המלך מתאר את קידוש ה' הגדול לאחר הניצחון הניסי והפלאי של חזקיהו המלך על 
  .צבאו העצום והנורא של סנחריב מלך אשור

ה' ינקום את  כאשר  –לפירוש הרד"ק הפסוק מתייחס גם לאשר יתרחש לעתיד לבוא  
הוא ִּביהּוָדה (חבל  -ברוך -נקמתו באויבי עם ישראל, ואז יתפרסם (נֹוָדע) שמו של הקדוש

ארץ בארץ ישראל בו נמצאת העיר ירושלים). אז גם יהיה ְבָׁשֵלם סּוּכֹו שיבנה בה (בעיר  
  !סוכתו ומקום השראת שכינתו של הקב"ה(ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון) –ירושלים) בית המקדש 

לרד"ק יש גם ביאור מעניין למה נקראת העיר בשם ירושלים. שם בן נוח קרא לה ָׁשֵלם  
השמות וקרא לה   2ואילו אברהם קרא לה בשם ִיְרָאה, הקב"ה החליט ליצור שילוב בין 

   .שלם) –ְירּוָׁשַלִים (יראה 

  

  

  

  
  
  
  
  



 

    :ְוֵיְדעּו ִּכי־ַאָּתה

הוא ניגון חסידי עליז ושמח. ניגון זה הוא השלישי בסדרת הניגונים שהולחנו במיוחד לרגל יום 
 הולדתו של הרבי.  

. הפעם הולחן הניגון על תשד"משנת  ניסן י"אשל הרבי ב 82-ההולדת ההניגון הולחן לקראת יום 
בה שרו את הניגון  התוועדותהידוע כבעל מנגן חסידי. כשהחלה ה שלום ברוכשטטי הרב יד

בפעם הראשונה עודד הרבי את השירה מיד עם תחילתה, מה שנתן את האות שהניגון התקבל. 
באחת ההתוועדויות בשבת אחרת החל הרבי בעצמו לנגן את הניגון, דבר שהיה נדיר לניגון 

  . שחובר על הפרקים בתהלים

  מילות הניגון:  

ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמ   
ה' ְלַבֶּד ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

  !ָהָאֶרץ
 

  , יטתהלים פג –
אסף המשורר נושא תפילה לה' כי לא יחריש ולא ישקוט לנוכח אויבי עם   משמעות תיבות הניגון:

, עד כי אויבי ישראל יבושו יבהלו  ]2[ומלכי מדין   ]1[ישראל אלא יפרע להם כגמולם וישמידם כסיסרא 
לבדך שמך ה' המורה שהממשלה בידך ואין זולתך ואתה הוא   ויאבדו. או אז ידעו הכל "כי אתה

 .  ]3[העליון על כולם"!

  הערות שוליים 

  על ידי דבורה הנביאה וברק בן אבינועם   .1
  על ידי השופט גדעון בן יואש   .2
  ע"פ תחילת המזמור ופירוש המצודת דוד  .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 אנחנו עמך וצאן מרעיתך (ניגון)ו
 הרבי הוא ניגון חסידי ישן שהותאם במיוחד לפרק התהילים של  ואנחנו עמך וצאן מרעיתךהניגון 

 . תש"מ  י"א ניסן לכבוד יום הולדתו השבעים ושמונה, ב

ַוֲאַנְחנּו ַעְּמ ְוצֹאן ַמְרִעיֶת נֹוֶדה    
ְּל ְלעֹוָלם, ְלֹדר ָוֹדר ְנַסֵּפר  

  ְּתִהָּלֶת
 

  פרק עט פסוק י"ג תהלים –

במזמור ע"ט בתהלים המשורר אסף זועק על חורבן בית ה' וכי ה' ברחמיו הרבים יושיע את עמו  
בני ישראל המצויים בסבל כה רב ובתכלית העוני, כמו כן המשורר מוסיף ומתחנן כי ה' ישיב את  

הוא  -ברוך-עמו של הקדוש –גמול הפורענות לאויבי בני ישראל אשר חרפו את שם ה'. ואז אנו 
לדורות הבאים. (ע"פ דברי המצודת   ו תהילתרעיתו נודה לו לעולם בעבור זה ונספר את וצאן מ

 דוד) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ך ה' חסיתי (ניגון)ב
עצומה ובעל שלוש בבות  שמחההינו עליז ונלהב, מושר בהתלהבות ו  בך ה' חסיתי הניגון 

ציון הלברשטאם בעל ה"קדושת ציון", האדמו"ר השני  -בתים). הולחן על ידי רבי בן \(קטעים
 .באבובמ

מנגינה זו למילים מפרק  משה טלישבסקי  ר'  חזן , התאים ההרבי  השבעים של יום הולדתו  לכבוד
  החדש של הרבי. תהליםה

 ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם ה'ְּב  

  
  -תהילים מזמור ע"א-                                

  
  . ספר הניגוניםניגון זה הוא ניגון שי"ג ב

 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ל עושה פלא (ניגון) -אתה הא 
  

הוא ניגון חסידי עליז ותוסס של  ַאָּתה ָהֵקלהניגון 
חסידי חב"ד ברוסיה אשר הותאם למילים במזמור 

של הרבי    76-התהילים ע"ז לכבוד יום הולדתו ה 
 מליובאוויטש בי"א ניסן תשל"ח.  

  מילות הניגון: 
  

ל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת -ַאָּתה ָהא
: ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמ ְּבֵני   ָבַעִּמים ֻעֶּז

  [מזמור ע"ז]   :ֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלהיַ 

  

  -ולא אחר. הודעת  -ל -פי' המצודת דוד: אתה הא
  פרסמת עוזך בין העמים: 

זרועך גאלת את עמך ממצרים. בני    בכח -בזרוע 
כי יעקב ילדם ויוסף כלכלם ברעב   -יעקב ויוסף 

  לזה נקראים על שם שניהם.
  

  
  

  



 

  
  
 ניגון להקפות  
  הרבישמח ועליז המיוחס לאביו של  ניגוןהינו  ניגון להקפותה
. ר' לוי יצחק אמר  ניאורסאהןלוי יצחק שר'  -האלוקי  מקובלה -

אצל   שמחת תורה הקפותשקבלה בידיו שניגון זה שרו בעת 
 .  אדמו"ר הזקן

  

ניגון זה חביב על הרבי בצורה יוצאת דופן ומושר לא רק בעת  
ההקפות אלא כמעט בכל הזדמנות של שמחה, כמו 

  .  בית כנסת, ועידוד בכניסה ויציאה מתהתוועדו

  

כפי ששמעו מר'   פנחס אלטהויזר'  חסידניגון זה נרשם מפי ה
  לוי יצחק.  

  . ספר הניגוניםניגון זה הוא ניגון קפ"ה ב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 ויבחר בדוד (ניגון) 
" הינו ניגון שמחה שהולחן במיוחד לרגל  ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד"

, ה'תשל"טבשנת  הרבייום הולדתו השבעים ושבע של 
 והותאם למילים במזמור תהלים החדש של הרבי. 

  גון מילות הני 
  

ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו ַוִּיָּקֵחהּו  
 :ִמִּמְכְלֹאת צֹאן

ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות 
 :ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו ּוְבִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלתֹו

ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו  
  :ַיְנֵחם

 

  עב-פרק עח, פסוקים ע תהילים –

 משמעות הניגון 
במדרש רבה (שמות פרשה ב, ב) הוסבר שזה שנאמר  

  - ִמִּמְכְלֹאת צֹאן", הוא לומר "שה' בחן את דוד המלך "ַוִּיָּקֵחהּו
בצאן. שהיה דוד המלך רועה צאן, והיה מוציא את הגדיים  

-הקטנים לרעות ראשונה, כדי שיאכלו את העשב הרך. לאחר
מכן היה מוציא את הזקנים, כדי שיוכלו את העשב הבינוני. רק  

עשב  לבסוף היה מוציא את הצעירים החזקים שיאכלו את ה
הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא: מי שיודע לרעות הצאן לפי 

  כחו, יבוא וירעה את עמי.  

  



 

ף שניגון זה היה היחיד שחובר באותה שנה, מכל מקום,  א
לא הרבו לנגן אותו לפני הרבי, מכיוון שכאשר ניגנו אותו 

לראשונה, פני הרבי הרצינו עד לסיום הניגון. ולכן התאימו  
  .וינחם לבטחניגון אחר למילים 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 וינחם לבטח (ניגון) 
של הרבי, הותאם   77-, לכבוד יום הולדתו התשל"טבשנת 

לחלק האחרון של ניגון המיוחס לסב הרבי, הרב מאיר שלמה  
למילים אלו מפרקו של הרבי באותה שנה. ניגון זה   –ינובסקי 

 .  ספר הניגוניםהוא ניגון ע"א ב 
  

ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת־אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה 
ה ָקְנָתה ַהָּים: ַוְיִביֵאם ֶאל־ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר־זֶ 

  ְיִמינֹו
 

ביאור המילים: ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח: בני ישראל יצאו בבטחה ממצרים, ללא  
מורא ופחד, כאשר ה' מכסה ומטביע את אויביהם המצריים בים סוף.  

הוא הוסיף וקיים את הבטחותיו לבני ישראל, כאשר הוא  -ברוך-הקדוש
מביאם לארץ ישראל, שם מגיעים בני ישראל לשיא של מעלה  

ים להקים בהר [המוריה] אותו בחר ה' את  ורוממות כאשר הם זוכ
  ביתו של הקב"ה, בית המקדש! (ע"פ מפרשי הפסוק).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 רועה ישראל האזינה (ניגון) 
, הותאם במיוחד ניגון חסידי ישן  תשמ"א י"א ניסן לכבוד יום הולדתו השבעים ותשע של הרבי, ב

למילים אלו במזמור התהלים החדש של הרבי. (הניגון היה ידוע קודם לכן כניגון שמחה לר' אהרן  
 מניקולייב והושר בהתוועדויות הרבי). 

  ון:מילות הניג 

ֹרֵעה ִיְׂשָרֵאל ׀ ַהֲאִזיָנה ֹנֵהג ַּכּצֹאן    
  יֹוֵסף יֵׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: 

ִקים ְצָבקֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר  ה' ֱא
 ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה

 

 כ ,, פסוקים בפרק פ'תהלים  –

  
דוד המלך מבטא את : ביאור מילות הניגון

רועה תחינת וזעקת בני ישראל אל ה': אתה 
הקשב לתפלתנו! אתה הוא הנוהג את  -ישראל 

לפי שיוסף כלכל את  ) יוסף כרועה המנהיג את הצאן
אתה הוא ( ,השבטים במצרים לכן נקראו על שמו
הופיעה והאר  -היושב על הכרובים שעל הארון 

לנו ישועה! מעתה תהי נא ידך נטויה להגן על  
הוציא  הם בני ישראל אותם ) איש שהושעת בימינך

הוא ממצרים ביד חזקה ובזרוע - ברוך-הקדוש
ויותר לא נשוב אחור ממך. אנא ה' תחיינו  ( נטויה

על ידי שתוציאנו מן הגלות ונקרא אז בשמך  
  (ע"פ פירוש המצודת דוד! )להודות לך



 

  

 הרנינו לאלקים עוזנו (ניגון) 
ִקים הניגון ודביקות. ניגון זה הינו ניגון חסידי תוסס המשלב שמחה  ַהְרִנינּו ֵלא

הוא הראשון בסדרת הניגונים שהולחנו במיוחד לרגל יום הולדתו של הרבי  
  שנה להולדת הרבי.  80-יובל ה - תשמ"ב שנת ניסן בי"א

שהתקבל על ידי הרבי בעת ולאחר  פייטל לוין את הניגון הלחין ר'
  הפך לחלק מרפרטואר הניגונים החב"די.  התוועדותה

  מילות הניגון 
ִקים   ֵקי   ַהְרִנינּו ֵלא עּוֵּזנּו, ָהִריעּו ֵלא

 .ַיֲעֹקב
ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף, ִּכּנֹור ָנִעים ִעם  

 .ָנֶבל
ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה, ּוִמּצּור ְּדַבׁש  

 ַאְׂשִּביֶעּךָ 
 

 .תהילים פרק פ"א, פסוקים ב, ג, יז  –

. 

  משמעות תיבות הניגון 

לזכר הניסים   ראש השנההמקדש במזמור זה בתהילים נהגו לומר בבית 
שנעשו ביום זה בו התחילה גאולת מצרים על ידי שמצרים הפסיקו 
לשעבד את בני ישראל בפרך ונחו מיגיעם מהעבודה הקשה, ו"לפי 

יעקב היו עבדים ויעקב הוא שירד עם בניו למצרים. ואז הוחל מנין ששבטי 
  . ]1[שני העבודה שהיו במצרים כמנין רד"ו, לפיכך אמר לאלהי יעקב"

וכאשר בני ישראל הלכו בדרכי ה' זכו לאכילת המן שהוא מתוק ונכבד  
, ועוד פירוש בזה ]2[מצור מתוק מדבש מים יותר מחלב חטה וה' השביעם

ילכו בדרכי התורה והמצות ה'  שמדובר על העתיד: שכאשר בני ישראל
שגם  -מבטיח להאכיל את ישראל בחלב חטה ולהשביעם דבש גם מצור 

  .]3[הצור היבש יזוב דבש ונופת מרוב הברכה

 .'על פי פירוש הרד"ק על פסוק ב .1



 

 .פי פירוש האבן עזרא על פסוק י"ז .2
 .על פי פירוש המלבי"ם .3

  

 ואלקים מלכי מקדם (ניגון) 
ִקים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם הניגון פרקו הינו ניגון שמח שהותאם למילים מ ֵוא
.  תשל"ה , לכבוד יום הולדתו השבעים ושלוש בשנתהרבי  החדש של האישי

, עיר  ניקולייבהניגון במקורו הוא ניגון ריקוד שהולחן על ידי חסידי חב"ד ב
 הולדתו של הרבי. 

  מילות הניגון: 
  

ִקים ַמְלִּכי  "   ֵוא
ִמֶּקֶדם, ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות  

  ."ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
  אודות הניגון 

  

 פסוק יב  למזמור ע"דבהקדמה 
בתהילים (מהדורת "אהל יוסף יצחק") מבואר שבמזמור זה 

זמן שאנו בגלות לא המשורר 'מאונן ומקונן' על החורבן ואיך 'כל 
  ראינו אותות הגאולה ומתי יהיה הגאולה'?!

בסגנון דומה מובא בפירוש הרד"ק על הפסוק: ואלהים מלכי. איך 
הוא זה שהניחנו בגלות הזמן הארוך הזה, ומקדם הוא מלכי 

ופועל לי ישועות בקרב הארץ.. וטעם שאמר בקרב הארץ, כמו 
אני ה' בקרב הארץ.  שאמר לפרעה (שמות ח, יח), למען תדע כי 

בתחתונים ועושה    משגיח  אניכלומר, אף על פי שאני עליון 



 

בהם כרצוני. וטעם בקרב, אפילו בתוך ארץ האויבים 
  צם: מידו אפילו בתוך אר ל להינצוהצוררים, ואין כח להם 

  

 תרננה שפתי (ניגון) 
 . ניקולייב הינו ניגון עליז שהגיע מהעיר  תרננה שפתי הניגון

, התאימו למנגינה זו את המילים מפרק  הרבי השבעים של  יום הולדתו לכבוד

  . פרק ע"א -התהלים האישי החדש של הרבי 

  . שמואל בצלאל אלטהויז ר' חסידהניגון נרשם מפי ה

  ספר הניגונים ניגון זה הוא ניגון שי"ב ב

  

  

ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי ִּכי  "
 ְוַנְפִׁשי ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה ּלָ 

  , ָּפִדיָת 
ַּגם ְלׁשֹוִני ָּכל ַהּיֹום  

ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת ִּכי ֹבׁשּו  



 

ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי  
  ".ָרָעִתי

 צדיק' הניגון המקובל כ'יפרח בימיו

 ,הרבי של  יום הולדתו  לכבוד  ,תשל"ג שנת  י"א ניסןב
ניגון למילים מתוך פרק התהילים  שלמה קונין' התאים ר

  החדש של הרבי:
  

ִיְפַרח ְּבָיָמיו ַצִּדיק ְוֹרב  "
   ,  ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי ָיֵרחַ 

ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר  
  ,ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ

ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִּיים ְוֹאְיָביו  
  " .ָעָפר ְיַלֵחכּו

 ]ט-ז תהילים ע"ב [

הוסיף הרב קונין לניגון מילים מהפרק  תשל"דב
כ"ו): "מי לי  -החדש (פרק ע"ג פסוקים כ"ה 



 

בשמים ועמך לא חפצתי בארץ: כלה שארי ולבבי 
 "צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם 

  

    מזמור פח 
  

  

ַלְמַנֵּצַח  :ֹקַרח-ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני  א
ַמְׂשִּכיל, ְלֵהיָמן  ָמֲחַלת ְלַעּנֹות; -ַעל

  .ָהֶאְזָרִחי
,  ָּתבֹוא  ג ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי; ְלָפֶני

, ְלִרָּנִתי   .ָאְזְנ
ַוֲאִני, ֵאֶלי ְיהָוה   יד

  ְתַקְּדֶמּךָ ּוַבֹּבֶקר, ְּתִפָּלִתי     ִׁשַּוְעִּתי; 
  התערבות הרבי 

אמנם באופן כללי היה נראה שהרבי לא מתערב בענין זה והוא מקבל כביכול את  
החלטת החסידים וכו'. ראו כאן במוחש את האהבת ישראל העצומה של הרבי שהוא  
  .מעודד את כל הניגונים שהולחנו לכבודו (גם את אלו שלא נבחרו לבסוף לניגון השנה)

  
בבירור שאת "המילה האחרונה" אמר הרבי. וזה לא רק מצד אמונה,   יחד עם זה, ראו 

שהרבי מנהיג את החסידים כרצונו הקדוש (וממילא גם סגנון ההתוועדויות והניגונים  
  .שמנגנים אז וכו', הם בהסכמתו ובעידודו וכו'), אלא שראו זאת גם במוחש

  



 

הלוי ברוכשטאט) בחר   ולדוגמא: בניגון לפרק פ"ח (תשמ"ט) בעל מנגן אחד (ר' שלום 
את הפסוקים "שיר מזמור לבני קרח גו'"; "תבוא לפניך תפלתי גו'"; "ואני אליך ה'  

  .שועתי גו'", והלחין עליהם ניגון
  

בפועל ועדת הניגונים בחרה ניגון אחר, אך הקהל לא היה שלם עם זה. כך נוצר מצב  
  .שחלק מהקהל שר ניגון אחד וחלק ניגון אחר

  
כשראו את הבלבול שנוצר הכריזו בשבת הגדול, ערב י"א ניסן, לפני ההתועדות של  

הרבי, שכדי שלא יווצר מצב של היפך הכבוד בנוכחות הרבי שליט"א, מתבקש הקהל 
  .את הניגון שהועדה בחרה  - לנגן ניגון אחד בלבד 

  
הקהל את  ואכן לאחר שהרבי עשה קידוש, התחיל החזן ר' משה טלישבסקי, ואיתו כל 

  ."ניגון שהתחיל במילים "תבא לפניך תפילתי - הניגון שהועדה בחרה  
  

והנה, להפתעת הקהל, התחיל הרבי בשיחה הראשונה, לבאר בהרחבה את הפסוק  
הראשון בפרק החדש: "שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן  

ת הניגון שהלחין ר' שלום  האזרחי". ברור שלאחר שיחה שכזו התחיל כל הקהל לנגן א
  .ברוכשטט, שהיה היחיד מבין הניגונים שכללו את הפסוק הראשון

  
וכן בעוד הרבה הזדמנויות ראו כיצד הרבי מדגיש פסוקים מסויימים דווקא והם היו  
ה"מכה בפטיש" להלחנת ניגונים על פסוקים אלו (או שלפעמים הוסיפו פסוקים אלו  

  לאחר מכן לניגון שנבחר). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אמר הרבי את   כאשר ,תשל"א  בשנת
ניגון  חובר לכבודו, תהיליםע' ב פרק
  | גינה זו ובמיליבמנ

  
" :  , ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו, ְּב ָּכל ְמַבְקֶׁשי

קים, ֹאֲהֵבי   ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל ֱא
קים   . ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון, ֱא ְיׁשּוָעֶת

חּוָׁשה ִּלי,ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה, ה' 
  ".ַאל ְּתַאַחר

  
  



 

  
  
  
  
  
  

 ניגון כאוהל הנמתח
והוא מושר על הפיוט   נפשהינו מנגינה עליזה ושמחה שמביעה אומץ, תקווה ושמחת ה  כאוהל הנמתח 

 . יום כיפור"כאוהל הנמתח" הנאמר ב 

  . שמואל זלמנוב  ר'  חסיד . הניגון נרשם מפי היחיאל היילפרין  החסידי הרב חזןאת הניגון הלחין ה

  פרק ע"א פסוק ז:   תהלים הותאמה המנגינה גם למילים (מתוך ה  תשל"ב  בשנת 

"כמופת הייתי לרבים ואתה  
  מחסי עוז". 

ספר  ניגון זה הוא ניגון רמ"ח ב 
  הניגונים

  
 שושנת יעקב מניקולייב 

שלום    שחיבר ר'   פוריםלימי ה  שמח  ניגון  הינו  שושנת יעקב 
 . ניקולייבמ  ריטונובח



 

  .שמואל בצלאל אלטהויז  ר'   חסידהניגון נרשם מפי ה

  . ספר הניגוניםניגון זה הוא ניגון רל"א ב

  מלות הניגון: 

ֵמָחה   ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוֹשָ
ִּבְראֹוָתם ַיַחד ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי: 

ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח. ְוִתְקָוָתם 
ָודֹור: ְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל ֹקֶוי   ְּבָכל ּדֹור

לֹא ֵיֹבׁשּו. ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל  
: ָארּור ָהָמן ֲאֶׁשר ִּבֵקׁש  ַהחֹוִסים ָּב

ְלַאְּבִדי. ָּברּו ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי. 
ֲארּוָרה ֶזֶרׁש ֵאֶׁשת ַמְפִחיִדי. ְּברּוָכה  

ִעים. ֶאְסֵּתר ַּבֲעִדי. ֲארּוִרים ָּכל ָהְרׁשָ 
ְּברּוִכים ָּכל ַהַּצִּדיִקים. ְוַגם ַחְרבֹוָנה  

  ָזכּור ַלּטֹוב: 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 שושנת יעקב לחסידי אדמו"ר הזקן 

הוא ניגון עליז ומורכב מאת   שושנת יעקב
שהולחן על מילות הפיוט   אדמו"ר הזקן חסידי

 המושר בפורים "שושנת יעקב". 
ֵמָחה   מלות הניגון: ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוֹשָ

ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי: ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת   ִּבְראֹוָתם ַיַחד 
ָלֶנַצח. ְוִתְקָוָתם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור: ְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל ֹקֶוי  
: ָארּור  לֹא ֵיֹבׁשּו. ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּב

ָהָמן ֲאֶׁשר ִּבֵקׁש ְלַאְּבִדי. ָּברּו ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי.  
ֶרׁש ֵאֶׁשת ַמְפִחיִדי. ְּברּוָכה ֶאְסֵּתר ַּבֲעִדי.  ֲארּוָרה זֶ 



 

ֲארּוִרים ָּכל ָהְרָׁשִעים. ְּברּוִכים ָּכל ַהַּצִּדיִקים. ְוַגם  
  ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב. 

הניגון הושר על ידי מקהלת תלמידי  
בימי   ליובאוויטשב  תומכי תמימים ישיבת

היו שרים אותו המקהלה   י"ט כסלוהפורים. ב
במילים הקשורים למאורעות היום, כגון:  

"..  אדמו"ר הזקן ".. "ברוך חסידים  "שושנת
  המוסר" וכיוצא בזה. אביגדור  "ארור 

  . ספר הניגוניםניגון זה הוא ניגון נ"ד ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

 ניגון אום אני חומה
אותו חיבר    חג הסוכות  מהפיוט "הושענות" אותו אומרים ביום ג' של  ניגון ריקוד   הוא  אום אני חומה  ניגון ה

 . לוי יצחק מברדיטשוב   רבי

  מילות הניגון הם:

ווידער א מעלה, אום   -"אבער א מעלה  
ווידער א   -אני חומה. אבער א מעלה 

מעלה, ברה כחמה. חאטש חאטש 
חאטש, גולה וסורה. דאך דאך דאך,  

  דמתה לתמר". 
  ספר הניגונים ניגון זה הוא ניגון קס"ב ב

    משמעות מילות הניגון:

הנה מעלה ועוד מעלה! האומה הקדושה ("אום")  
של בני ישראל היא תקיפה וחזקה כמו מבצר ("אני  

ומה"). אפילו כאשר אומה זו נמצאת בגלות ח
ובחושך, עדיין היא דומה לעץ התמר המרהיב ביפיו  

  !! ("צדיק כתמר יפרח")
בהושענא קדומה זו, שיש המייחסים אותה לר' אלעזר הקליר, בסמוך    על הפיוט עצמו (מאתר פיוט):

ישראל, שעליהם תחול הישועה  ביתי כינוייהם של -לקריאה הקבועה 'הושע נא' מתחלפים בסדר אלפא
המֻאווה. הכינויים המופלאים שנמנים בפיוט מתארים את מסירותה ואהבתה של כנסת ישראל לקבל את  

  עול ה' ולייחד את שמו, אף בשעות של מצוקה קשה. 



 

אף על פי שצורתה של המלה הפותחת את הפיוט, 'אום', היא כנראה צורת זכר, רוב הכינויים התאריים  
צורתם צורת נקבה. דבר זה הולם את הרוח השורה על חלקו הראשון, הנרקמת   –בפיוט  המשתרשרים 

  מתוך ריבוי השיבוצים משיר השירים, שם מגולם עם ישראל בדמותה של הרעיה. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


