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שירת העשבים של נעמי שמר )מלים ולחן(
ַדּע ְל
ֶשָׁכּל רוֶֹﬠה ְורוֶֹﬠה
ֵישׁ לוֹ ִנגּוּן ְמיוָּחד
ִמֶשׁלּוֹ
ַדּע ְל
ֶשָׁכּל ֵﬠֶשׂב ְוֵﬠֶשׂב
ֵישׁ לוֹ ִשׁיָרה ְמיוֶּחֶדת
ִמֶשׁלּוֹ
וִּמִשׁיַרת ָהֲﬠָשִׂבים
ַנֲﬠֶשׂה ִנגּוּן
ֶשׁל רוֶֹﬠה
ַכָּמּה ָיֶפה
ַכָּמּה ָיֶפה ְוָנֶאה
ְכֶּשׁשׁוְֹמִﬠים ַהִשּׁיָרה
ֶשָׁלֶּהם
טוֹב ְמֹאד
ְלִהְתַפֵּלּל ֵבּיֵניֶהם
וְּבִשְׂמָחה ַלֲﬠֹבד
ֶאת ה'
וִּמִשׁיַרת ָהֲﬠָשִׂבים
ִמְתַמֵלּא ַהֵלּב
וִּמְשׁתּוֵֹקק
וְּכֶשַׁהֵלּב
ִמן ַהִשּׁיָרה ִמְתַמֵלּא
וִּמְשׁתּוֵֹקק
ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל
אוֹר ָגּדוֹל
ֲאַזי ִנְמָשׁ ְוהוֵֹל
ִמְקּדוָּשָׁתהּ ֶשׁל ָהָאֶרץ
ָﬠָליו
וִּמִשׁיַרת ָהֲﬠָשִׂבים
ַנֲﬠֶשׂה ִנגּוּן
ֶשׁל ַהֵלּב

עיון בשיר שהפך בשנים האחרונות להמנון חג האילנות
עיוננו בשירה של נעמי שמר יהיה בעקבות דברים ששמעתי בהרצאה של חוקרת הזמר העברי הד"ר טלילה אלירם )אוניברסיטת בר-אילן( והוסיפו
וכתבו הרב דוב זינגר ,גלעד רוזנברג ואחרים אשר ביקשו למצוא בכתבי רבי נחמן מברסלב את המקורות למילות השיר,רעיונותיו ותכניו.האמת חייבת
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להאמר,מקורו של השיר אכן בטקסטים משל רבי נחמן שאותם בחר וקרא בטלפון השחקן שלמה ניצן לנעמי שמר.זו גם הסיבה להקדשת השיר על
ידי המחברת לשלמה ניצן.
חלקו הראשון של השיר מתאר את הרועה המלווה את צאנו בשדה בעת שהוא מקשיב לשירת ומנגינת העשבים:
"ַדּעִ ,כּי ָכל רוֶֹﬠה ְורוֶֹﬠה ֵישׁ לוֹ ִנגּוּן ְמיָֻחד ְלִפי ָהֲﬠָשִׂבים וְּלִפי ַהָמּקוֹם ֶשׁהוּא רוֶֹﬠה ָשׁםִ ,כּי ָכל ְבֵּהָמה וְּבֵהָמה ֵישׁ ָלהּ ֵﬠֶשׂב ְמיָֻחדֶ ,שִׁהיא ְצ ִריָכה ְלָאְכלוֹ.
ַגּם ֵאינוֹ רוֶֹﬠה ָתִּמיד ְבָּמקוֹם ֶאָחד .וְּלִפי ָהֲﬠָשִׂבים ְוַהָמּקוֹם ֶשׁרוֶֹﬠה ָשׁםֵ ,כּן ֵישׁ לוֹ ִנגּוּן ִכּי ָכל ֵﬠֶשב ָוֵﬠֶשב ֵיש לוֹ ִשיָרה ֶשאוֵֹמר") ...ליקו"מ תניינא ,סג(.
רבי נחמן מתאר את מסכת היחסים המתפתחת בין המנגינה העולה מחלילו של הרועה לזו העולה מרחשם של העשבים.הרועה אינו מחבר
מנגינות אלא הוא מנגן את המנגינות העולות מהטבע,מהשדה,מבעלי החיים-עזים כבשים,פרות ,מהמקום שבו הוא רועה את עדרו.הקול והמנגינה
הנשמעים הם ניגונם של העשבים המשמשים מקור מזון לבעלי החיים.
מנגינת הרועה יש לה השפעה של ממש על העשבים:
"ְוַﬠלְ-יֵדי ֶשָׁהרוֶֹﬠה יוֵֹדַﬠ ַהִנּגּוּןַ ,ﬠלְ-יֵדיֶ-זה הוּא נוֵֹתן כַּח ְבָּהֲﬠָשִׂביםַ ,וֲאַזי ֵישׁ ַלְבֵּהמוֹת ֶלֱאכלְ .וֶזה ְבִּחיַנת 'ַהִנָּצִּנים ִנ ְראוּ ָבָאֶרץֵ ,ﬠת ַהָזִּמיר ִהִגּיַﬠ'ַ ,הְינוּ
ֶשַׁהִנָּצִּנים ְגֵּדִלים ָבָּאֶרץ ַﬠלְ-יֵדי ַהֶזֶּמר ְוַהִנּגּוּן ַהַשָּׁיּ ָלֶהם ַכַּנּ"ל") .שם(
המנגינה המתנגנת מחלילו של הרועה היא זו ששמע מהעשבים.אותה מנגינה מעוררת את העשבים לצמיחה מחודשת על מנת שישמשו מקור מזון
לבעלי החיים.ורבי נחמן אינו מותיר את הרועה מחוץ להתרחשות הגדולה,גם עבורו יש למנגינה משמעות:
"גם ַהִנּגּוּן הוּא טוָֹבה ְלָהרוֶֹﬠה ְבַּﬠְצמוִֹ ,כּי ֵמֲחַמת ֶשָׁהרוֶֹﬠה הוּא ָתִּמיד ֵבּין ְבֵּהמוֹתָ ,הָיה ֶאְפָשׁר ֶשַׁיְּמִשׁיכוּ ְויוֹ ִרידוּ ֶאת ָהרוֶֹﬠה ִמְבִּחיַנת רוַּח ָהָאָדם ְלרוַּח
ַהַבֲּהִמיּוּתַ ,ﬠד ֶשׁ ִיּ ְרֶﬠה ָהרוֶֹﬠה ֶאת ַﬠְצמוֹ ְ ...וַﬠלְ-יֵדי ַהִנּגּוּן ִנצּוֹל ִמֶזּהִ ,כּי ַהִנּגּוּן הוּא ִהְתָבּ ְררוּת ָהרוַּחֶ ,שְׁמָּב ְר ִרין רוַּח ָהָאָדם ִמן רוַּח ַהְבֵּהָמהִ ,בְּבִחיַנת:
'ִמי יוֵֹדַﬠ רוַּח ְבֵּני ָהָאָדם ָהעָלה ִהיא ְלָמְﬠָלהְ ,ורוַּח ַהְבֵּהָמה ַהיֶּרֶדת ִהיא ְלַמָטּה'ִ .כּי ֶזהוּ ִﬠָקּר ַהִנּגּוּן ְ -לַלֵקּט וְּלָבֵרר ָהרוַּח טוָֹבהַ ,כְּמבָאר ְבָּמקוֹם ַאֵחר".
)שם(
עולם הטבע המגולם בשירת העשבים מביא את האדם,את הרועה להכרה 'ומותר האדם מן הבהמה',הוא יכול להבחין בין 'רוח הבהמיות' ל'רוח
האדם'.הניגון נותן לאדם את תעצומות הרוח להכרת עצמו וייחודו.
הבית השני בשיר מבוסס אף הוא על קטע קצר מתוך שיחות הר"ן:
"ואמר לו רבנו זכרונו לברכה :לך עמי לטייל ,והלך עמו חוץ לעיר והלך בין העשבים .ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר :אם היית זוכה לשמע את קול
השירות והתשבחות של העשבים ,איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך ...כמה יפה ונאה כששומעין השירה שלהם וטוב מאד ביניהם
לעבוד את ה' ביראה") .שיחות הר"ן קס"ג(.
מעניין לעקוב אחר המעבר מדימויו של עולם הטבע לדימוי המצוי כבר בתורה הקושר את עבודת ה' עם עולמם של השיחים שמקור כינויים במילה
שיח שמשמעה המקראי הוא תפילה:
"דע ,כשהאדם מתפלל בשדה ,אזי כל העשבים כולם באין בתוך התפלה ,ומסיעיין לו ,ונותנין לו כוח בתפלתו .וזה בחינת שנקראת התפלה שיחה,
בחינת 'שיח השדה' ,שכל שיח השדה נותנין כח וסיוע בתפלתו .וזה בחינת 'ויצא יצחק לשוח בשדה' שתפלתו הייתה עם סיוע וכוח השדה ,שכל
עשבי השדה נתנו כוח וסיוע בתפלתו כנ"ל ,שבשביל זה נקראת התפלה שיחה כנ"ל .ועל כן בקללה נאמר 'והאדמה לא תתן את יבולה'; כי כל יבול
הארץ צריכין לתן כוח וסיוע בתוך התפלה ,וכשיש פגם ועיכוב על זה ,אזי נאמר 'והאדמה לא תתן את יבולה'; כי אפילו כשאינו מתפלל בשדה ,נותנים
גם כן יבול הארץ סיוע בתפלתו ,דהינו כל מה שסמוך אל האדם כגון אכילתו ושתיתו וכיוצא ,רק כשהוא בשדה ,שאזי סמוך להם ביותר ,אזי כל
העשבים וכל יבול האדמה נותנים כח בתפלתו כנ"ל .וזה 'יבול' ראשי תבות :ו'יצא י'צחק ל'שוח ב'שדה שכל יבול השדה התפללו עמו" )ליקוטי
מאמרים תניינא,יא(
נשים את ליבנו להערתו של ר' נחמן כבדרך אגב ,שבעברית קוראים לשיח השדה 'שיח'  -מלשון שיחה .לדבר זה יש שורשים כבר בספר בראשית.
)ה( ְוֹכל ִשׂיַח ַהָשֶּׂדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵﬠֶשׂב ַהָשֶּׂדה ֶטֶרם ִיְצָמח ...בראשית ב' .יצחק היוצא 'לשוח בשדה' מתפרש כמי שיצא להתפלל תפילת
מנחה.
האם העשבים מסייעים לאדם להתפלל? לדעת ר' נחמן התשובה היא -כן .אצל ר' נחמן המרחב הפתוח של השדה הוא חלק מעולמו של
המתפלל,של הדבק בעבודת ה' .השדה חיוני לתפילה ,ואם הוא חסר – 'והאדמה לא תתן את יבולה' – אזי חסרה גם תפילתו של המתפלל.
האם אין כאן הסבר בסיסי לאותה תופעה המוכרת לרבים,שראו את חסידי ברסלב,מתאחדים עם הטבע ופונים אל בורא עולם בקול רם ובצעקות כדי
שישתלבו פניותיהם ותפילותיהם עם המתרחש בטבע.
והיכן הוא הרועה? הוא מכיר את הניגון השורה בעולם ,ניגון המצוי בין העשבים  -ניגונה של הבריאה .עבור הרועה הניגון מחיה את הכל,הוא מבודד
ומבדיל את הרוח הטובה – רוח האדם ,מן הרוח הרעה – רוח הבהמיות .כשהרועה מתחיל ומתפלל בשדה ,אזי הוא ממשיך את אותה חיות ,את
אותו בירור הרוח .באמצעות הניגון מברר האדם לעצמו את הרוח הטובה,וממנה הוא מגיע אל הניגון שמנגן העולם לבוראו.
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