זה הזמן להתעורר – לימוד חוויתי לחודש אלול
אלול הוא החודש השנים עשר ,המסיים את השנה בלוח העברי .ולכן במסורת היהודית הוא נחשב לחודש
של חשבון נפש על השנה שעברה והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים* הפותחים אותה .ומכאן
המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול :בעדות המזרח מתחילים לומר סליחות למחרת ראש חודש
אלול ,ובקהילות אשכנז – במוצאי השבת שלפני ראש השנה.
את הסליחות אומרים בבית הכנסת במרבית הקהילות בימי החול בלבד (ולא בשבתות) .במהלך כל חודש
אלול ,אחרי תפילת שחרית (תפילת הבוקר) ,נוהגים לתקוע בשופר ,כדי לעורר את האנשים לסליחה לקראת
הימים הנוראים.
* הימים הנוראים :כינוי לראש השנה וליום הכיפורים ,ויש הכוללים בימים הנוראים גם את עשרת הימים
שביניהם (א-י בתשרי" ,עשרת ימי תשובה").
(מתוך הספרייה הוירטואלית של מט"ח)

רקע ללימוד:
הלימוד יוצא מתוך הרעיון של פיוטי הסליחות על מנת לבחון את חוויית השינה והיקיצה של
האדם .ננסה להבין את חווית השינה וההתעוררות כחוויות נפשיות וכתופעות חברתיות ונבחן
אותם דרך פיוטים ושירים תוך בחינת התפקיד של הלחן כממד פרשני נוסף.
נשים לב שלמוזיקה יש תפקיד כפול במצבי התעוררות ושינה – מצד אחד אנחנו משתמשים
במוזיקה כדי להרדים (שירי ערש למשל) ומצד שני כגורם מעורר וממריץ (שירים להרמת המורל
למשל) .בנוסף – מעניין לבחון את הקשר בין הפן הטקסטואלי לפן המוזיקאלי וכיצד הם משרתים
אחד את השני.

תרגיל בהתעוררות
עצמו עיניים והאזינו לפיוט "בן אדם מה לך נרדם" בביצוע פרויקט 'דיוואן הלב' .נסו להיות מודעים
לתחושות שהוא מעורר בכם
בן אדם מה לך נרדם* (מחבר לא ידוע)
לחצו על הקישור כדי לקבל עוד פרטים על הפיוט ולשמוע ביצועים נוספים באתר "הזמנה לפיוט"
חנּונִים
ָאדם ַמה ְּלָך נ ְִּרָדם קּום ְּקָרא ְּב ַת ֲ
ֶּבן ָ
יחה ֵמ ֲאדֹון ָה ֲאדֹונִים
יחה ְּדרֹש ְּס ִל ָ
ְּשפְֹך ִש ָ
ָמים ּפֹונִים
ַאחר ְּב ֶּטֶּרם י ִ
ּוט ַהר ְּוַאל ְּת ַ
ְּר ַחץ ְּ
שֹוכן ְּמעֹונִים
ּומ ֵהָרה רּוץ ְּל ֶּעְּזָרה ִל ְּפנֵי ֵ
ְּ
ּופ ַחד ֵמ ֲאסֹונִים
ּומ ֶּּפ ַשע ְּוגַם ֶּר ַשע ְּבַרח ְּ
ִ
ֶּא ָמנִים
ִשָר ֵאל נ ֱ
יֹוד ֵעי י ְּ
ָאנָא ְּש ֵעה ִש ְּמָך ְּ
ֹשת ַה ָּפנִים
ְּלָך ֲא ֹדנָי ַה ְּצָד ָקה ְּו ָלנּו ב ֶּ
ח ָט ִאים
ַבר ְּל ִה ְּתוַדֹות ַעל ֲ
ֶּבר ְּו ִה ְּתג ֵ
ֲעמֹד ְּכג ֶּ
ֹבד רֹאש ְּל ַכ ֵּפר ַעל ְּּפ ָש ִעים
יָּה ֵאל ְּדרֹש ְּבכ ֶּ
ִפ ָל ִאים
ֶּע ָלם ִמ ֶּמנּו נ ְּ
עֹולם ֹלא נ ְּ
ִכי ְּל ָ
ִקָר ִאים
ֵָאמר ְּל ָפנָיו ֵהם נ ְּ
ְּו ָכל ַמ ֲא ָמר ֲא ֶּשר י ַ
ַה ְּמַר ֵחם הּוא יְַּר ֵחם ָע ֵלינּו ְּכַר ֵחם ָאב ַעל ָבנִים
ֹשת ַה ָּפנִים
ְּלָך ֲא ֹדנָי ַה ְּצָד ָקה ְּו ָלנּו ב ֶּ
1






ספרו על שיר שמעיר אתכם .מה מאפיין אותו?
באיזה סוג של "התעוררות" עוסק הפיוט להבנתכם?
מהם הטיעונים של מחבר הפיוט להתעורר? האם
טיעוניו אכן מצליחים לעורר אתכם?
כיצד הלחן משרת את מילות הפיוט? האם הוא
משקף תהליך ההתעוררות? האם הייתם מלחינים
אותו בצורה אחרת?

איך אפשר להירדם ככה?
המשפט הפותח את הפיוט שאוב מתוך ספר יונה הנפתח בשליחות המוטלת על יונה הנביא
ובניסיון שלו להימלט ממנה .נקרא את המשפט בהקשרו המקורי:
יונה ,פרק א'
יה ִכיָ -ע ְל ָתה
דו ָלה ו ְק ָרא ָעלֶ ָ
א וַ יְ ִהי ְדבַ ר-יְ הוָ ה אֶ לֹ -יונָה בֶ ן-אֲ ִמ ַתי לֵ אמֹר .ב קום לֵ ְך אֶ לִ -ני ְנוֵ ה ָה ִעיר ַה ְג ֹ
יש וַ ִי ֵתן ְשכָ ָרה
ישה ִמ ִלפְ נֵי יְ הוָ ה וַ י ֵֶרד יָ ֹפו וַ ִי ְמ ָצא אֳ ִנ ָיה ָב ָאה ַת ְר ִ ׁש ׁ
ָר ָע ָתם ְלפָ נָי .ג וַ ָי ָקם ֹיונָה ִל ְברֹחַ ַת ְר ִ ׁש ָׁ
ָדול ַב ָים
דו ָלה אֶ לַ -ה ָים וַ יְ ִהי ַס ַער-ג ֹ
ישה ִמ ִלפְ נֵי יְ הוָ ה .ד וַ יהוָ ה הֵ ִטיל רוחַ ְ -ג ֹ
בוא ִע ָמהֶ ם ַת ְר ִ ׁש ָׁ
וַ י ֵֶרד ָבה ָל ֹ
יש אֶ ל-אֱ ל ָֹהיו וַ ָי ִטלו אֶ תַ -ה ֵכ ִלים אֲ ׁ ֶשר ָבאֳ ִנ ָיה אֶ ל-
וְ ָהאֳ נ ִָיה ִח ְ ׁשבָ ה ְל ִה ָׁשבֵ ר .ה וַ ִי ְיראו הַ ַמ ָל ִחים וַ ִיזְ עֲ קו ִא ׁ
לו ַמה-
ֹאמר ֹ
ַה ָים ְל ָה ֵקל ֵמעֲ לֵ יהֶ ם וְ י ֹונָה ַיָרד אֶ ל-י ְַר ְכתֵ י הַ ְספִ ינָה וַ ִי ְ ׁש ַכב וַ י ֵָר ַדם .ו וַ ִי ְק ַרב אֵ ָליו ַרב הַ חֹבֵ ל וַ י ֶ
ְל ָך נ ְִר ָדם קום ְק ָרא אֶ ל-אֱ ל ֹהֶ ָ
יש אֶ לֵ -רעֵ הוְ ,לכו
ֹאמרו ִא ׁ
יך אולַ י יִ ְתעַ ׁ ֵשת ָהאֱ ל ִֹהים לָ נו וְ ל ֹא נֹאבֵ ד .ז וַ י ְ
לות ,וַ ִיפֹל ַהג ֹו ָרלַ ,עלֹ -יונָה.
לות ,וְ נ ְֵד ָעהְ ,ב ׁ ֶש ְל ִמי ָה ָר ָעה הַ זֹאת ָלנו; וַ ַי ִפלו ,ג ֹו ָר ֹ
ילה ֹגו ָר ֹ
וְ נ ִַפ ָ






איך אתם מסבירים את ההתנהגות של יונה? איך היא קשורה לשליחות שקיבל וליחסו
אליה?
איך אפשר להירדם במצב כזה?
מה הקשר בין הבריחה של יונה מהמשימה לבין ההירדמות?
האם אתם מכירים מצבים כאלה מחייכם האישיים?
באילו תחומים אתם מרגישים שאתם "ישנים"?

הסערה  /אלי אליהו
("עיר ובהלות" ,עם עובד ,תשע"ב ,מתוך השער הראשון 'נבואות
התורשה' ,עמ' )10

אלי אליהו (נולד ב)1969-
הוא משורר ועיתונאי ישראלי.

ָאדם קּוםַ .מה ְּלָך נ ְִּרָדם
קּום ֶּבן ָ
שֹומ ַע ֶּש ַהיָם
ְּבי ְַּר ְּכ ֵתי ָה ֳא ִניָה ְּכ ִאלּו ְּכלּום? ֵאינְָּך ֵ
עֹורר,
תֹולל ְּלֹלא ַר ֵחם? קּוםִ ,ה ְּת ֵ
ִמ ְּש ֵ
ישהּו ּפֹה ֻמ ְּכָרח ִל ְּהיֹות ָא ֵשם.
רֹומםִ ,מ ֶּ
ִה ְּת ֵ
שֹורר,
ַא ָתה ִמ ְּס ַת ֵתר ִכ ְּמ ֵ
ְּו ַהכֹל ּפֹה ְּמ ַח ֵשב ְּל ִה ָש ֵבר.
גֹורל.
קּוםַ .מ ֵהרָ .ע ֵלינּו ְּל ַה ִּפיל ָ
ָע ֵלינּו ְּל ַה ְּש ִליְך
ישהּו.
ִמ ֶּ
קּום.
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המשורר אלי אליהו קושר בין התעלמות (מהסערה) לבין אשמה .איזו מערכת יחסים
קיימת בין הדברים בראייתכם?
כיצד אתם מבינים את ההשלכות של "לקום" בשיר של אליהו?
מה עשוי להיות המחיר של לקום? חשבו על דוגמאות למצבים כאלה מהחיים שלנו.
כיצד הייתם מלחינים את השיר של אלי אליהו? באיזה סגנון מוזיקלי ומקצב באילו כלים.

איך אתעורר משנתי?
האזינו לשיר "למי שאינו מאמין" בביצועה של יהודית רביץ וחשבו על הקשר שלו לדיון שלנו לגבי
שינה וערות.
למי שאינו מאמין
מילים :לאה גולדברג ,לחן :יהודית רביץ
למי שאינו מאמין
קשה לחיות השנה .
השדות מבקשים ברכה
הים מבקש אמונה
ואתה אינך מבקש דבר .
ליבי ישן את שנתו

לאה גולדברג
( 29במאי  ,1911ב' בסיון
תרע"א ,קניגסברג/קובנה – 15
בינואר  ,1970ח' בשבט תש"ל,
ישראל) משוררת ,סופרת
מבוגרים וילדים ,מתרגמת,
מבקרת וחוקרת ספרות ,כלת
פרס ישראל לספרות לשנת
 .1970פרופסור לספרות כללית
והשוואתית באוניברסיטה
העברית בירושלים.

ואני ישנה .
חלומי כבד שתיקה
ומתי מהלכים בשנתי
כבתוך מצודה עתיקה .
איך אתעורר משנתי
ואין בליבי אמונה ?
ואתה אינך מבקש דבר
*כל הזכויות שמורות ליוצרות ולאקו"ם
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מה הקשר בין שאלת העוררות לבין שאלת האמונה?
כיצד אתם מבינים את המושג "אמונה"? מהי האמונה שמעוררת אתכם?
כיצד הלחן של השיר מסייע להבנה שלכם אותו? האם זהו שיר מעורר?
השוו את השורה "ליבי ישן את שנתו ואני ישנה ".לשורה משיר השירים אליה הוא
מתייחס " :אני ישנה ,וליבי ער" (שיר השירים ,ה' ,ב') .מה ההבדל בין שני מצבי השינה?

קריאת השכמה!
האזינו לשיר "זמן להתעורר" של "הדג נחש"
זמן להתעורר
הדג נחש
השכמה!

לחברי המחאה נשחרר מחמאה

לא מאמין בנשק מאמין בשירה

כי הם חותרים להקלה לתיקונה של העוולה

ותיק מספיק כדי לעשות את הבחירה

ממוסר העבדים נמאס

בכי זה לא רע כשהמצב בכי רע

רוצים לחיות בקלאס

כל דמעה שמטפטפת מזכירה

אם חשוב לנו עתיד הילדים

בדיוק עד כמה בעלי השררה

עכשיו שוברים את הכלים

ואנחנו לגמרי לא באותה סירה

אז כלים שלי אל תשתופפו

כשמישהו על עצמו שופך חומר בעירה

דגלים חדשים עוד יתנוססו

איך זה שאנחנו מרגישים עם זה רע

הימים השחורים עוד יתמוססו

הם משתמשים בתשקורת כדי לביית ולתכנת

ילדים מאושרים עוד יתרוצצו

להחדיר לנו ת'שקר שנאמין שזה אמת

למען המחר נצא אל הכיכר

אתה קולט -אני מריח זה מסריח מהראש

נראה לכם בדיוק מי פה נטע זר

אומרים לי תירגע -אז זה הזמן לחשוש

ומי גיבור האוהל עוד יחזור

שמה שחשבתי הגיוני -לא הגיוני בהחלט

מי פה המשיח ומי פה החמור

זה הספין שמסיט מהאלף אל הבית

אז אחים שלי אל תשתופפו
החזיקו מעמד אל תתכופפו

זה הזמן להתעורר הבית מתפורר

אחים שלי אל תשתופפו

נצא מהחורים ביחד די להסתתר

לא כל המוחות שלנו נשטפו

תרימו את היד תפתחו את הפה

זה הזמן להתעורר הבית מתפורר

מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה

נצא מהחורים ביחד די להסתתר
תרימו את היד תפתחו את הפה

זה הזמן להתעורר הבית מתפורר

מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה

נצא מהחורים ביחד די להסתתר
תרימו את היד תפתחו את הפה

זה הזמן להתעורר הבית מתפורר

מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה

נצא מהחורים ביחד די להסתתר
תרימו את היד תפתחו את הפה

זה הזמן להתעורר...

מול כולנו אין סיכוי שהם יחזיקו עוד הרבה
זה הזמן להתעורר...

*כל הזכויות שמורות ליוצרים ולאקו"ם
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כיצד אתם מבינים את המשמעות של קריאת ההשכמה של הדג נחש? במה היא דומה
לתביעה של הפיוט "בן אדם מה לך נרדם" ובמה היא שונה ממנה?
כיצד סוג ההתעוררות שאליה קוראים "הדג נחש" קשור בשאלת האמונה שבה דנו קודם?
כיצד הלחן והעיבוד משרתים את התוכן?

