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Sichot HaRan 273
(א) ָאַמר טֹוב ְלָהָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם ֵאיזֶה נִּגּון ִּכי נִּגּון הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְוגָבֹוַּה ְמאד ְמאד ְויֵׁש לֹו ּכַח

ָּגדֹול ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמִׁשי� ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינֹו יָכֹול ְלנֵַּגן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבֵביתֹו ּוֵבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו יּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת
ַעְצמֹו ְּבֵאיזֶה נִּגּון ְּכִפי ֶׁשּיּוַכל ְלזֵַּמר אֹותֹו ִּכי ַמֲעַלת ַהּנִּגּון ֵאין ְלַׁשֵער

It's good for a person to accustom themself to reviving themself with a nigun, because a
nigun is a powerful and mighty tool, and it has the great strength to awaken a person and
point their heart towards the Blessed Name. And even one who doesn't know how to play
music [or sing outloud] can sing to themself, and through that, revive themself. For the
lift of a nigun cannot be measured.

Rabbi Pinchas of Koretz, Midrash Pinchas, vol.1, (1872)
אמר שטוב לאדם לישן עם בניו הקטנים, שהוא בסוד, אתדבקות רוחא ברוחא, והוא טוב לחלומות. גם אמר שלפעמים, כשאדם

מנגן ואי אפשר לו להרים קול. וכשבא איש לעזור ורים את קולו, גם הוא יכול להרים את קולו, הוא גם כן מסוד: אתדבקות רוחא
ברוחא... וקנה לך חבר הוא כי יש סוד זיווגים בפה והענין כי לפעמים שאדם לומד ואינו מבין כלל וכשהוא מדבר עם חבר טוב

(וכופל הדברים) הוא בסוד התדבקות וכו׳ אזי היא בסוד הלידה ונתרץ כל הקושיות.
...it is good for a person to snuggle with their small children, which [actualizes] the secret
meaning of uniting, soul to soul, and this is good for dreams....sometimes, when a person
sings, they cannot raise their voice. But when someone comes to help and sings strongly,
this in turn gives the first person the ability to raise their own voice [to match]. This is of
the secret significance of uniting, soul to soul... ...Sometimes, when a person is studying
but does not understand at all, when thye speak with a good friend (and reviews matters),
through the secret of cleaving [to another, to God], they partake of the mystical secret of
birth, and all their difficulties are solved.
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Talmud Bavli Arachin 10b
Our Rabbis taught: There was a pipe in the
Temple, which was smooth, subtle, made
of reed, and from the days of Moses [and
it had a sweet sound]. The King
commanded that it be covered in gold leaf,
but it made its sound no longer sweet.
After they removed the overlay, it returned
the sweetness of its sound, like it was
before.There was a cymbal in the Temple,
made of bronze, whose sound was sweet.
It was damaged, and Sages sent for skilled
workers from Alexandria, Egypt, who
repaired it, but its sound was no longer
sweet. They removed the repair, and its
sweet sound returned, as it was before.

ת"ר: אבוב היה במקדש, חלק היה,
דק היה, של קנה היה, ומימות משה

היה, צוה המלך וציפוהו זהב ולא
היה קולו ער ב, נטלו את צפויו והיה

קולו ערב כמות שהיה.צלצול היה
במקדש, של נחושת היה, והיה קולו
ערב, ונפגם, ושלחו חכמים והביאו

אומנין מאלכסנדריא של מצרים
ותקנוהו, ולא היה קולו ערב, נטלו

את תיקונו והיה קולו ערב כמות
שהיה.
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