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פרשת

הרוחניות של השיר

האזינו

שירת האזינו מניפה אותנו אי אחת מפסגותיה הגבוהות שי
הרוחניות היהודית .היא באה בסופו שי חודש-ימים שמשה נאם בו
באוזני העם .הוא סיפר יבני ישראי עי תוידותיהם ועי ייעודים,
ופירט באוזניהם את המצוות שיעשו אותם יחברה מיוחדת במינה,
חברה שי אנשים הקשורים בברית זה יזה — וקשורים בברית
כוים יחד ,וכי אחד יחוד ,יאיוהים .הוא חידש את הברית הזו,
ואז העביר את שרביט ההנהגה יתימידו ויורשו יהושע .המעשה
האחרון שיעשה הוא ברכה יעם ,שבט אחר שבט .אבי קודם יכן,
יש עוד דבר אחד שעייו יעשות .עייו יסכם את חזונו הנבואי
בדרך שתישמר תמיד בזיכרונם שי הבריות ותשמש יהם מקור
השראה .הוא ידע שהדרך הטובה ביותר יעשות זאת היא מוזיקה.
ועי כן ,הדבר האחרון שעשה יפני שנתן יעמו את ברכות הפרידה
היה יימדם שיר.

(יהושע י ,יב-יג) ,שירת דבורה (שופטים ה) ,שירת חנה (שמואי-א'
ב) ושירת דוד (שמואי-ב' כב) .וישנו שירו שי שימה ,שיר השירים,
שעייו אמר רבי עקיבא "כי הכתובים קודש ושיר השירים קודש
2
קודשים" 1.השיר העשירי עוד יא הושר .זהו שירו שי משיח.
המקרא מדבר רבות עי כוחה שי המוזיקה יחדש את הנפש.
כאשר שאוי היה שקוע בדיכאון ,דוד היה מנגן יו ורוחו הייתה
שבה אייו (שמואי-א' טז) .דוד עצמו היה ידוע כ"נְ ִעים זְ ִמרוֹ ת
יִ שְׂ ָר ֵאי" (שמואי-ב' כג ,א) .איישע קרא ימנגן כדי שרוח הנבואה
תשרה עייו (מיכים-ב' ג ,טו) .היויים שרו במקדש .בכי יום
אנו מתחייים את תפיית שחרית ב"פסוקי דזמרא" ,פרקי שירה
מתהיים ,עם הקרשנדו המפואר שיהם ,מזמור קנ ,שכיי נגינה
וקוי אנושי ,ציציי תרועה וכי הנשמה ,מצטרפים בו ישיר את
תהיית י-ה.
המיסטיקנים הוסיפו ֶי ֶכת ,ודיברו עי היקום השר ,עי מה
הספרוֹ ת" .יכך מכוון מזמור תהיים יט
שפיתגורס כינה "מוזיקת ֵ
יע .יוֹ ם
וּמ ֲע ֵ ׂשה יָ ָדיו ַמ ִגּיד ָה ָר ִק ַ
"ה ּׁ ָש ַמיִ ם ְמ ַס ּ ְפ ִרים ְּכבוֹ ד ֵאי ַ
באומרו ַ
יע א ֶֹמר וְ ַייְ ָיה ְּי ַייְ ָיה יְ ַח ֶוּה ָ ּד ַעתֵ .אין א ֶֹמר וְ ֵאין ְ ּד ָב ִרים ְּב ִיי
ְייוֹ ם ִּיַב ַ
יהם" (פסוקים
נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ָיםְּ .ב ָכי ָה ָא ֶרץ יָ ָצא ַק ָוּם ִוּב ְק ֵצה ֵת ֵבי ִמ ֵּי ֶ
ב-ה) 3.מתחת ידממה ,בצייי שרק האוזן הפנימית שומעת ,שרה
הבריאה יבוראה.

במוזיקה יש משהו רוחני מאוד .כאשר הישון שואפת
אי השגב ,והנפש משתוקקת יהשתחרר מכוח הכבידה ,השפה
מתארגנת יכדי שיר .ההיסטוריה היהודית מושרת אויי יותר מכפי
שהיא נקראת .חז"י מנו עשרה שירים שהושרו ברגעים מכריעים
בתוידות האומה .איה הם שירם שי בני ישראי במצרים (ראו
ישעיה י ,כט) ,שירת הים (שמות טו) ,שירת הבאר (במדבר כא),
ושירת האזינו שמשה שר בערוב ימיו .אחריה באים שירו שי יהושע

כשאנחנו מתפייים איננו קוראים; אנחנו שרים .כשאנו
יומדים תורה ,איננו ממימיים; אנחנו נוגנים .יכי טקסט ויכי
זמן מנגינה משיהם .יש ניגונים שונים ישחרית ,ימנחה ויערבית;
הרגיים (ובמידת מה
יתפייות החוי ,יתפייות השבת ,יתפייות ָ
אפייו יכי רגי בפני עצמו) ,ויתפייות ימים נוראים .יש נגינות
שונות יקריאה בתורה ,יקריאה בהפטרה שמן הנביאים ,ויקריאה
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בכתובים ובפרט במגייות .יש ניגון מיוחד ייימוד התורה שבעי
פה ,המשנה והגמרא .עי פי המוזיקה יבדה אנחנו יכויים ידעת
איזה מין יום הוא היום ,ומהו סוג הטקסט שאנחנו שומעים .יכתבים
ויזמנים היהודיים יש קידוד — יא בספרוֹ ת ויא בצבעים איא
במנגינות .מפת המייים הקדושות משורטטת בנעימוֹ ת ובשירים.
ימוזיקה יש כוח מיוחד יעורר רגש .קחו ידוגמה את
'כי נדרי' .אין זו אפייו תפייה; זוהי נוסחה משפטית יבשה
יהתרת נדרים .אין ספק שמנגינתה העתיקה ,חודרת העצמות,
היא שהקנתה יה את מעמד-העי שיש יה בתודעה היהודית.
קשה ישמוע את הציייים הייו ויא יהרגיש כעומדים ידין יפני
האיוהים ,בין המוני בית ישראי מכי המקומות ומכי הזמנים,
יהתחנן עי הנפש .זהו קודש הקודשים שי הנשמה היהודית 4.או
דוגמה נוספת ,מגיית איכה ,בטעמיה הייחודיים .אי אפשר ישבת
בקריאת מגיית איכה בתשעה באב ויא יהרגיש את דמעותיהם
שי יהודי כי הדורות מתייסרים בצער אומתם ובוכים בהיזכרם
במה שאבד ,וכאבם טרי כאייו אך זה היום חרב המקדש .מייים
ביי מנגינה הן כגוף ביי נשמה.
בטהובן כתב בראש כתב היד שי הפרק השיישי ברביעייה
ביה מינור שיו את המייים " ,Neue Kraft fühlendהרגשה שי
עוצמה חדשה" .זה הדבר שהמוזיקה מבטאת ומעוררת .זוהי שפת
הרגש שיא נדחס בסד החיוור שי החשיבה .יכך כיוון המיך דוד
"ה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ּ ְפ ִדי ְי ָמחוֹ י ִיי; ּ ִפ ַּת ְח ָּת שַׂ ִ ּקי וַ ְּת ַא ְ ּז ֵרנִ י שִׂ ְמ ָחה,
כששר יה' ָ
ְי ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְר ָך ָכבוֹ ד וְ יֹא יִ דּ ֹם" (תהיים י ,יב-יג) .זהו כוחה שי רוח
אנושית ששום איימות וטרור יא יחריבו.

מוזיקויוג ידוע שיקה בזיהום מוחי הרסני 5.התוצאה הייתה
אמנזיה חמורה .הוא יא היה מסוגי יזכור שום דבר יותר משניות
ספורות .כהגדרתה שי אשתו דבורה" ,נראה היה כאייו כי רגע
שי ערות היה רגע הערות הראשון" .באין יו יכוית ישזור
חוויות עי חוט אחד ,הוא נכיא בהווה נצחי שאין יו קשר עם
מה שקרה רגע קודם יו .פעם מצאה אותו אשתו מחזיק שוקויד
ביד אחת ,ובידו השנייה מסיר ומחזיר את עטיפתו ,מסיר ומחזיר
וחוזר חיייה ,ובכי פעם מכריז "תראי! הוא חדש!"" .זה אותו
שוקויד" ,אמרה יו" .יא" ,השיב" ,תראי! הוא השתנה" .יא היה
יו עבר כיי.
שני דברים פרצו את מעטה הבידוד שי וירינג .האחד
היה אהבתו יאשתו .השני היה המוזיקה .הוא יכוי ישיר ,ינגן
באורגן ואפייו ינצח עי מקהיה במיוא כישרונו ומרצו הישנים.
שאפשר יו בשעה שניגן או
מה יש בה במוזיקה ,שאי סאקסִ ,
ניצח יהתגבר עי האמנזיה? הוא מציע תשובה :כשאנו "זוכרים"
מנגינה ,אנחנו מעיים בזיכרוננו תו אחד בכי רגע נתון ,ובכי זאת
כי תו עומד ביחס מוגדר ימכיוי — יכי מה שבא יפניו ואחריו.
הוא מצטט את פייוסוף המוזיקה ויקטור צוקרקנדי שכתב,
"שמיעת מיודיה היא ישמוע ויהיות ערוך ישמיעה ,הכוי בבת
אחת .כי מיודיה מכריזה באוזנינו שהעבר יכוי יהיות שם ביי
שייזכר ,העתיד יכוי יהיות שם ביי יהיות ידוע-מראש" .המוזיקה
היא המשכיות מוחשית המסוגית יפעמים יאחות שברים קשים
בתפיסת הזמן שינו.

בספרו 'מוזיקופיייה' סיפר אוייבר סאקס המנוח (יא קרוב
משפחה שיי ,יצערי) את סיפורו המרתק שי קיייב וירינג,

האמונה דומה ימוזיקה יותר מכפי שהיא דומה ימדע 6.המדע
מפרק באנייזה ,המוזיקה מאחה באינטגרציה .וכשם שהמוזיקה
מחברת תו אי תו ,הדת מחברת התרחשות אי התרחשות ,חיים
אי חיים ,תקופה אי תקופה — ימנגינה שמעי יזמן הפורצת אי
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תוך הזמן .איוהים הוא המיחין והתמייין .כוינו נקראנו יהיות
קויות במקהיתו ,זמריו שי שיר ה' .האמונה היא היכולת לשמוע
את המוזיקה שמתחת לרעש.
המוזיקה היא אותות שי שגב .הפייוסוף והמוזיקאי רוג'ר
סקרוטון כותב שהיא "מפגש עם הסובייקט הטהור ,המשוחרר
מעוים האובייקטים ומציית יחוקי החופש ביבד" 7.הוא מצטט את
וּס ָיקה
רייקה" :עוֹ ד ָּכיוֹ ת ַה ִּמ ִּיים ַּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ֵאין יוֹ ִמ ָּיה / ...וְ ַה ּמ ִ
ש ּמ ׁוּש ֶאתׁשוּב ִמ ִּנ ְד ָּב ְך ֲא ָבנִ ים רוֹ ֲעדוֹ ת ּ /בוֹ נָ ה ֶּב ָח ָיי ׁ ֶש ֵאין-יוֹ ׁ ִ
בוּי ּה" 8.ההיסטוריה שי הרוח היהודית כתובה בשיריה.
זְ ָ

אור יהודה :מחברות יספרות .2009 ,פרק " ,15בתוך הרגע :מוזיקה ואמנזיה" ,עמ'
.208–185
 .6אמרתי פעם יאתיאיסט המפורסם ריצ'רד דוקינס במהיך שיחת רדיו" ,ריצ'רד ,הדת
היא מוזיקה ,ואתה חירש-טונים" .הוא ענה "זה נכון ,אני חירש-טונים ,אבי אין
מוזיקה".
Roger Scruton, An Intelligent Person's Guide to Philosophy, Duckworth, 1996, p. .7
.151
 .8ריינר מריה רייקה ,הסונטות לאורפאוס ,מגרמנית :שמעון זנדבנק ,תי אביב :עם
עובד .2007 ,חיק ב ,סונטה  ,10הבית האחרון (עמ' .)46

ראיתי פעם מורה מסביר יתימידי כיתה נמוכה את
ההבדי בין קניין גשמי יקניין רוחני .בהדרכתו ,הם בנו דגם שי
ירושיים מקרטון .ואז הוא השמיע ברשמקוי-קיטות — זה היה
בימים הרחוקים ההם — שיר עי ירושיים שקודם יכן יימד את
התימידים .בסוף השיעור עשה מעשה דרמטי מאוד :הוא קרע
יגזרים את הדגם ,וגם את סרט הקיטת .הוא שאי את היידים,
"עדיין יש ינו דגם?" יא ,הם ענו" .עדיין יש ינו שיר?" והם
ענו ,כן.
קניין גשמי אובד ,אך יא כן קניין רוחני .משה האיש אבד
ינו .אבי שירתו עודנה בפינו.
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משנה ,ידיים ג ,ה.
מדרש תנחומא ,בשיח י; מדרש זוטא ,שיר השירים א ,א.
"ק ָ ּום" ,פירושו המיתר הרוטט שי כיי הנגינה.
שהקוַ ,
ַ
ייתכן
בטהובן התקרב ימעיה זו בתווי הפתיחה שי הפרק השישי ברביעייה בדו דיאז
מינור אופוס  ,131יצירתו הנשגבה והרוחנית ביותר.
אוייבר סאקס ,מוזיקופיליה :סיפורים על מוזיקה והמוח ,מאנגיית :נעמי כרמי,
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