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'אילו פינו מלא שירה כים,
ולשוננו רנה כהמון גליו ]'[...
)בבלי ,תענית ו ע"ב; תפילת שבת(

המוזיקה בפולחן היהודי בימי בית שני
·˘∫¯Ó‡Ó‰ ¯Ú
תרבות המוזיקה ,שראשיתה בשחר ההיסטוריה ,ליוותה את חיי החברה והרוח של עם ישראל בימי
‰ÚÈ˜˙‰
˙È· ˙·Â˙Î
©¯‡ ∂∞ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï Âקדם 1.המקורות העומדים לרשותנו מעידים על מקומה המרכזי של המוזיקה בחיי העם בימי בית שני,
®≤μ ‰¯Ú‰Â
ועולה מתוכם כי כלי נגינה לא היו זרים לאוכלוסייה ,כדברי פלוויוס יוספוס:

והתקין ]דוד[ כלי–שיר ולימד את הלויים להודות בהם לאלהים ] [...לכנור מחוברים עשרה מיתרים ומכים
בו במקל .ועל הנבל ,אשר לו שנים–עשר קול ,פורטים באצבעות ואילו המצילתים היו רחבים וגדולים
ועשויים נחושת .יסתפקו נא )קוראי( במילים אלה ] [...מאחר שטיב כלי–השיר הנזכרים אינו בלתי ידוע להם
כלל2 .

יוספוס סיפר גם שערב המרד הגדול בשנת  66לסה"נ הוציאו הכוהנים את כלי המקדש ,כולל כלי
הנגינה ,בנסותם לשכנע את העם שלא למרוד בנציב הרומי גסיוס פלורוס ,מחשש שישדוד את אוצרות
הבית 3.הוא אף הזכיר את הנוהג לתקוע בחצוצרה בערב שבת ובמוצאי שבת כדי לציין את כניסת
השבת וצאתה 4.השימוש בחלילים היה ככל הנראה נפוץ בקרב העם ,הן בעת שמחה הן בימי אבל,
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1

על תפקידה החשוב של המוזיקה בתרבות משחר ההיסטוריה ראו :בראשית ד ,כא .סופרים — כגון אב הכנסייה קלמנס
האלכסנדרוני ) 216150לסה"נ לערך( — ייחסו את המצאתם של כלי נגינה שונים למספר עמים מזרחיים כגון פריגים,
קפדוקים ואשורים .ראו את הדברים שהובאו בידי אוסביוס מקיסריהEusebius, Praeparatio Evangelica, X, 6, 7; 10 :
) .(trans. G. Schroeder & E. des Places, Paris 1991, pp. 392–393על מקורות מקראיים שמציינים את מרכזיותה של
המוזיקה בישראל בעתות שמחה וצער כאחד עיינו למשל :בראשית לא ,כז; שמות טו ,כ; ישעיה ה ,יאיג; תהלים לג ,ב;
קנ ,גו; צח ,דח; קלז ,אד; איוב כא ,יב .מחקרים רבים דנו בשאלת המוזיקה שהייתה נהוגה בעם ישראל בעת העתיקה.
ראו למשלH. Graetz, ‘Die Tempel-Psalmen’, MGWJ, 27 (1878), pp. 217–222; idem, ‘Die musikalischen :
Instrumente in Jerusalemischen Tempel und der musikalischen Chor der Leviten’, MGWJ, 30 (1881),
pp. 241–259; A. Büchler, ‘Zur Geschichte der Tempelmusik und der Tempelpsalmen’, ZAW, 19 (1899),
pp. 96–133; H. Gressmann, Musik und Musikinstrumente im Alten Testament, Giessen 1903; E. Fubini, ‘La
Musica nella Tradizione Biblica e Talmudica’, Rassegna Mensile di Israel, 57, 1–2 (1991), pp. 345–347; P.J. King,
‘The Musical Tradition of Ancient Israel’, P.H. Williams & Th. Hiebert (eds.), Realia Dei: Essays in Archaeology
 .and Biblical Interpretation in Honor of E.F. Campbell at his Retirement, Atlanta 1999, pp. 84, 85–95ועל ניסיונות

לשחזור כלים וקטעי נגינה מימי קדם בעמים ובישראל על סמך מקורות ספרותיים ושרידים ארכאולוגיים ראו למשל:

M. Gorali, ‘Musical Instruments in Ancient Times’, Ariel, 29 (1971), pp. 68–73; T.C. Mitchell, ‘The Music of
the Old Testament Reconsidered’, PEQ, 124, 2 (1992), pp. 124–143; T.W. Burgh, ‘Ancient Music of Israel/
Palestine – What Are the Sources, and How Should We Treat Them? Moving from the Specific to the General
and Back Again’, R. Randhofer (ed.), Sources of Music in Ancient Israel/Palestine, Halle 2003, pp. 1–7
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יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים ז) 306305 ,תרגום שליט ,עמ' .(256
יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ב ,טו ,ד )תרגום שמחוני ,עמ' .(159
שם ד ,ט ,יב )תרגום שמחוני ,עמ'  .(277השוו :משנה ,סוכה ה ,ה; תוספתא ,שם ד ,יביג )מהדורת ליברמן ,עמ' ;(275
ש' ליברמן ,תוספתא כפשוטה ,ד ,2מועד ,ניו–יורק וירושלים תשנ"ג ,עמ'  .898וראו להלן ,הערה .25
˜˙„¯‰
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כפי שאנו למדים מן המקרא 5,ממקבים א 6,מן הברית החדשה 7,מעדותו של יוספוס 8וכן ממקורות
חז"ל 9.אף במגילות מדבר יהודה נזכרים כלים כגון חצוצרה וחליל ,כינור ונבל ,שהשתמשו בהם
להודיה ולאמירת תשבחות לאלוהים 10.המקורות מדווחים אפוא לרוב על מוזיקה פולחנית אשר
ליוותה את סדר העבודה בבית המקדש .במשניות קדומות תוארה כניסת מקהלת הלויים אל המתחם
המקודש דרך 'שער השיר' ועלייתם לדוכן שהיה מיועד לכך 11.וכך למשל נהוג היה בשמחת
בית השואבה:
חסידים ואנשי המעשה היו מרקדים לפניהם ]לפני העם[ באבוקות ]של אור שבידיהן[ ואומרים לפניהן דברי
]שירות ו[תושבחות והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ]ובחצוצרות[ ובכלי שיר בלא מספר על חמש עשרה
מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת הנשים כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהילים שעליהם הלוים
עומדים ]בכלי שיר[ בשיר ]ואומרים שירה ו[עמדו שני כהנים בשער העליון היורד מעזרת ישראל לעזרת הנשים
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8
9

ראו המקורות שצוינו לעיל ,הערה  ,1ובפרט ישעיה ה ,יאיג.
'וי ִשבֹּת חליל וכינור' )מקבים א ג ,מה ]תרגום רפפורט ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .([150
'כשבא ישוע אל בית הנכבד וראה את המחללים בחלילים ] [...] [kaì †dWn toùw a[lhtàwאמר :צאו כי הילדה לא
מתה' )מתי ט ,כגכד( .יש להעיר כי  a[lówובלטינית ) tibiaבניגוד ל– (fistulaמייצג סוגים שונים של חליל .דיון רחב
במשמעות הפילולוגית של השמות היווניים והלטיניים השונים שנתנו הקדמונים לכלים אלה ראוF.A. Gevaert, :
 .Histoire et théorie de la musique de l’antiquité, II, Hildesheim 1965 (Gand 1875–1881), pp. 273–275האאולוס
היה חליל שקצהו צופה בנחושת ,ציפוי שהשפיע על הצליל שהופק ממנו .הוא לא זכה לאהדה בקרב מי שלא דגלו
בחידושים ,ושהסתפקו בחליל הקדום .בגבעת–שפירא נחשף כלי נשיפה שצופה במעטפת ברונזה .ראו :ל' גרשוני וב'
זיסו' ,מערות קבורה מימי הבית השני בגבעת שפירא ,ירושלים' ,עתיקות ,ל )תשנ"ז( ,עמ'  .57כלים דומים נתגלו
בירושלים )מוזאון ישראל מספרי אינוונטר ,(94.12494 ;95346 :ואחד נחשף בבית–שאן ונמצא כיום במוזאון
אוניברסיטת פנסילבניה ,ארצות–הברית.
'והוגד ליושבי ירושלים כי גם יוסף נפל חלל ] [...ולשמע הדבר הזה היה אבל גדול ] [...ורבים שכרו להם מקוננים לענות
בחלילים לקינותיהם' )יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ג ,ט ,ה ]תרגום שמחוני ,עמ' .([225
'גוי שהביא חלילים בשבת לא יספד בהן ישרא'' )משנה ,שבת כג ,ד ,על פי כ"י קויפמן  ;A 50ובדומה לכך :תוספתא,
שבת יז ,יד ]מהדורת ליברמן ,עמ' ' ;([83אין מוליכין חלילין לבית האבל' )תוספתא ,מועד ב ,יז ]מהדורת ליברמן ,עמ'
 .([373372וראו גם :תוספתא ,עבודה זרה ו )ז( ,א )מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  ;(469שמחות ברייתות מאבל רבתי ג ,א
)מהדורת היגר ,עמ'  (233ועוד .ועל מנהג זה להכות בחליל במהלך לווית המת ראו :א' שייבר' ,השופר בטכס הקבורה',
סיני ,כט )תשי"א( ,עמ' פבפד ,ובייחודG.W. Stewart, ‘Music (Hebrew)’, ERE, IX, Edinburgh 1917, p. 39; H.:
Avenary, ‘Flutes for a Bride or a Dead Man – The Symbolism of the Flute According to Hebrew Sources’, Orbis
Musicae, 1 (1971), pp. 11–24

 10ראו למשל' :וכל נגינתי לכבוד אל וכנור ונבלי לתכון קודשו' )סרך היחד ,טור י ,שורה ] 9מהדורת י' ליכט ,מגילת
הסרכים ,ירושלים תשנ"ו )ירושלים תשכ"ה( ,עמ'  .(215וכן' :על אות העשרה יכתובו" :רנות אל בנבל עשו]ר["' )מלחמת
בני אור בבני חושך ,טור ה ,שורה ] 4מהדורת י' ידין ,מגילת מלחמת בני אור בבני חושך ממגילות מדבר יהודה ,ירושלים
 ,1957עמ'  .([278אף שאזכור הנבל )או נבל עשור( נשמע אלגורי ,לא מן הנמנע כי הוא הולם את הראליה ,שכן המוזיקה
שניגנו במקדש באותם הימים הייתה קרוב לוודאי מוכרת גם לאנשי הכת .ראוB. Bayer, ‘The Biblical Nebel’, Yuval, :
 .1 (1968), p. 119וראו עוד' :ואז אזמרה בכנור ישועות ונבל שמ]חות ותוף גי[לה וחליל תהלה לאין השבת' )מגילת
ההודיות ,טור כא ,שורות ] 2523מהדורת י' ליכט ,מגילת ההודיות ,ירושלים תשנ"ו )ירושלים תשי"ז( ,עמ' .([167
' 11אלו הן הממונין שהיו במקדש ] [...בן ארזה על הצלצל ]השוו :משנה ,תמיד ז ,ג[ הוגרס בן לוי על השיר' )שם ,שקלים ה,
א(; 'ולשכות היו תחת עזרת ישראל פתחות לעזרת הנשים ששם הלוים נותנין כינורות ]ו[נבלים ומצלתים וכל כלי שיר
] [...לעומתן בצפון סמוכין למערב שער יכוניה ] [...שער השיר' )שם ,מידות ב ,ה ,ו ]על פי כ"י קויפמן  ,A 50שם ה ,ט,
יב[( .ההרכב המינימלי כלל שנים–עשר זמרים ושנים–עשר נגנים ,שניגנו בתשעה כינורות ,בשני נבלים ובזוג מצלתיים.
לעתים הצטרפו גם פרחי הלויים ,ילדים שקולותיהם הגבוהים נתנו 'תבל בנעימה' ,ראו :משנה ,ערכין ב ,ו; תוספתא,
שם ב ,ב )מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  ;(544בבלי ,ערכין יג ע"ב.
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ושתי חצוצרות בידם קרא הגבר תקעו והריעו
ותקעו הגיעו למעלה עשירית תקעו והריעו
ותקעו הגיעו לעזרה תקעו ]והר[ והריעו
ותקעו היו תוקעים והולכים עד שמגיעים
לשער היוצא למזרח12 .

הטקסים היו כנראה מורכבים ומעורפלים,
כפי שעולה מן המשנה שמובאת בה
רשימה של ממונים על מספר תפקידים בבית המקדש ,כגון בן ארזה והוגרס )הגרוס ועוד( בן לוי13.
במקום אחר הוזכרו אנשים אלה לגנאי ,כגון אותו הוגרס בן לוי 'שהיה יודע פרק בשיר ולא רצה
ללמד' 14,ובברייתא אחת פורטה הטכניקה שבה השתמש הלה 15,ולפי המתואר שם' :כשהוא 16נותן
קולו בנעימה 17מכניס גודלו לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין ]והיה מוציא כמה מיני זמר[  18עד
12

13
14
15
16

17
18

משנה ,סוכה ה ,ד ,על פי כ"י פרמה ,פלטינה ) 3173דה רוסי  ;138רי'צלר  ,(710ושם ד ,ו .נעיר גם על המחול הנשי
היהודי מקדמת–דנא ועד שלהי ימי הבית השני ,ראו :שמות )לעיל ,הערה  ,(1ירמיה לא ,יב; משנה ,תענית ד ,ח; ועל
ריקודיו יוצאי–הדופן של רבן שמעון בן גמליאל ה– 1בשמחת בית השואבה ,ראו :תוספתא ,סוכה ד ,ד )מהדורת ליברמן,
עמ'  ;(272ירושלמי ,שם ה ,ד )נה ע"ג; מהדורת האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים תשס"א ,טור  ;(655בבלי ,שם
נג ע"א.
ראו לעיל ,הערה .11
משנה ,יומא ג ,יא.
בבלי ,יומא לח ע"ב.
שמו של האיש הנדון אינו ברור כפי שעולה מעדי הנוסח השונים לבבלי ,יומא לח ע"ב .דפוס וילנה' :הוגרס בן לוי'.
בדפוס ונציה )רפ"ב(' :הוגדם בן לוי' ,ואילו בכ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים )' :Rab. 1623/2 (EMC 271הגדס בן
לוי' .בכ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים ) Rab. 218 (EMC 270נכתב' :הוגדס בן לוי' ,וכן בגרסה שבירושלמי )להלן,
הערה  .(18בכ"י אוקספורד ,בודליאנה ) Opp. Add. Fol. 23נויבאואר  (366הנוסח' :אוגרס בן לוי' ,ואילו בכ"י מינכן,
ספריית המדינה הבוורית ) hebr. 95להלן :כ"י מינכן  (95איתא' :אגרס בן לוי' .כ"י מינכן ,ספריית המדינה הבוורית
 hebr. 6גורס' :אגדיס בן לוי' ,ובשיר השירים רבה )להלן ,הערה ' :(18הוגרם בן לוי'.
המילה' :בנעימה' חסרה בכ"י מינכן .95
מכל עדי הנוסח לבבלי יומא ,תוספת זו נמצאת בכ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים ) Rab. 1623/2 (EMC 271בלבד,
אך נראה שמקורה בנוסח ארץ–ישראל .השוו' :אמ' ר' אחא :נעימה יתירה היה יודע ואמרו עליו על הוגדס בן לוי שהיה
מנעים את קולו בזמר וכשהיה נועץ גודלו לתוך פיו היה מוציא כמה מיני זמר והיו אחיו הכהנים נזקרין לו בת ראש'
)ירושלמי ,שקלים ה ,א ]מח ע"ד; טור ' ;([620אמרו עליו על הוגרס בן לוי בשעה שפותח פיו בשיר היה נועץ אגודלו
בתוך פיו ואגודלו אחר בקרקע ומכניס אצבעו)ת( בין הנימים ומגביה קולו בנעימה והיה מוציא כל מיני זמר עד שהיו
כל אחיו הלויים )נסקרין( ]נזקרין[ בבת ראש לאחוריהם' )שיר השירים רבה ג ,ט ]מהדורת דונסקי ,עמ' פט[(.
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שהיו אחיו הכהנים 19נזקרים 20בבת ראש 21לאחוריהם' 22.בשלוש הרגלים ניגנו גם בחלילים
)אבובים( ,אך למרות הפאר שבנגינה הכלית ,הודגשה המוזיקה הקולית .מן המקדש נעדרו
כנראה כלים מרעישים במיוחד ,כמו תופים וכיוצא בהם ,שהבהילו את ההמונים ,ועל פי
מקורות תנאיים העדיפו לנגן בכלים ערבים לאוזן ,למשל' :החליל מכה לפני המזבח ][...
ולא היה מכה באבוב של נחשת אלא באבוב של קנה מפני שקולו ערב ולא היה מחליק
אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחליק יפה' 23.בבבלי צוין כי האורגן המכונה הידראוליס
— שהומצא על ידי קטסיביוס האלכסנדרוני ,שפעל בימי תלמי הראשון אוורגטס )222247
לפסה"נ( — נפסל מלשרת בבית המקדש שבירושלים עקב צלילו העז יוצא הדופן24.
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20
21
22
23

24

כ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים ) Rab. 1623/2 (EMC 271הוא היחיד שמזכיר את הלויים' :עד
שאחיו הלוים' ,יחד עם הגרסה בשיר השירים רבה )שם( .מספרי במדבר עולה שר' יהושע בן חנניה ,שחי
במאה הראשונההשנייה ,היה לוי ושר במקדש' :וכבר בקש ר' יהושע בן חנניה לסייע את ר' יוחנן בן גודגדה
]'בהגפת דלתות' ,התוספת על פי בבלי ,ערכין יא ע"ב[ ,אמר לו :חזור לאחוריך ] [...שאני מן השוערים ואתה
מן המשוררים' )ספרי במדבר קטז ]מהדורת הורוביץ ,עמ'  ;([132וראו :בבלי )שם(; ילקוט שמעוני על במדבר,
רמז תשנב )מהדורת הימן ,עמ' .(333332
מרבית הנוסחאות גורסים' :נזקרים' ,להוציא כ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים Rab. 1623/2 (EMC
) 271וכ"י סנקט–פטרבורג ,ספריית המדינה הרוסית  ,Yevr. II A 293/1הגורסים' :נזרקים/ן'.
כ"י מינכן  95גורס' :בבת אח' לאחוריהם' וכ"י סנקט–פטרבורג ,ספריית המדינה הרוסית Yevr. II A 293/1מביא כדלהלן:
'בבת אחת לאחוריהם'.
מילה זו חסרה בכ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים ) ,Rab. 218 (EMC 270ומופיעה בסוגריים בכ"י מינכן ,ספריית
המדינה הבוורית .hebr. 6
משנה ,ערכין ב ,ג .הבבלי הדגיש עוד את החשיבות של שימוש בבית שני בכלים מוזיקליים נעימים ולא רעשניים ,עיינו:
'ואמאי קרי ליה חליל? דחלי קליה ]כלומר שקולו מתוק לשמיעה[ .ת"ר ]תנו רבנן[ :אבוב היה במקדש ,חלק היה ,דק היה,
של קנה היה ,ומימות משה היה ]כ"י אוקספורד ,בודליאנה ) Opp. 726נויבאואר ' :(370חלק דק של קנה מימות משה
והיה קולו ערב'[ ,צוה המלך וציפוהו ]כ"י אוקספורד' :וחפוהו'[ זהב ולא היה קולו ערב ,נטלו את צפויו והיה קולו ערב
כמות שהיה .צלצול היה במקדש ,של נחושת היה ]כ"י אוקספורד' :צילצול היה במקדש של נחשת מימות משה' ,ובכ"י
וטיקן ,הספרייה האפוסטולית ' :ebr. 120היה במקדש של נחשת היה ומימות משה 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' )בבלי ,ערכין י ע"ב( .אף שהדבר לא הסתייע ,לא פלא שהביאו מומחים מאלכסנדריה ,שהייתה מוכרת כמרכז
מוזיקה חשוב .ראו.H.G. Farmer, The Organ of the Ancients from Eastern Sources, London 1931, p. 37, n. 1 :
לפיכך אפשר כי הרקע הסביבתי של הסיפור בבבלי ערכין תואם מציאות היסטורית ,אם לא בפרטיה ,לפחות בקוויה
הכלליים .בכל אופן עולה מסתמא מן הסיפור התלמודי שכלים כבדים נפסלו מלשרת בבית המקדש ואולם ראו בהערה
הבאה.
'וכן היה רבן שמעון בן גמליאל ]אולי הכוונה לרשב"ג הראשון ,שנהרג בחורבן בית שני[ אומר :הרדולים לא היה
במקדש .מאי הרדולים ]הידראוליס[? אמר אביי :טבלא גורגדנא ,מפני שקולו ערב ומערבב את הנעימה' )בבלי ,ערכין
י ע"ב( .רש"י פירש' :הרדווליס טבלא גורגדנא — זוג ועינבל'; ובתוספות על אתר ,ד"ה 'הרדווליס'' :הרדוולים זהו
תרגום של עוגב'; וב'ערוך השלם'' :פי' בלש' יוני עוגב מים' )ח"י קאהוט ,ערוך השלם לרבינו נתן בן רבינו יחיאל ,2ג,
וינה וברלין תרפ"ו ,טור  ,240הערך 'הרדוליס'(; והשוו' :ר' שמעון בן לקיש אמ' :עוגב זה ארדבלס' )ירושלמי ,סוכה
ה ,ו ]נה ע"ג; טור  .([656נוסח הבבלי על פי דפוסי ונציה )רפ"ב( ווילנה ,ולפי נוסח זה לא היה הידראוליס במקדש.
מקור המסורת הוא ארץ–ישראלי ,ראו' :רבן שמעון בן גמליאל אומר :הדראולים לא היו במקדש מפני שמערבב את
הקול ומקלקל את הנעימה' )תוספתא ,ערכין א ,יד ]מהדורת צוקרמנדל ,עמ' ' ;([544תני רבן שמעון בן גמליאל לא היה
ארדבליס בירושלי' מפני שהוא סורח את הנעימה' )ירושלמי ,סוכה ]שם[( .וכן סברו מספר חוקרים .ראוA. Sendrey, :
 ;Music in Ancient Israel, New York 1969, p. 405פרמר )לעיל הערה  ,(23עמ'  ;37י' שוורץ' ,משנת תמיד ויריחו',
ז' ספראי א' פרידמן וי' שוורץ )עורכים( ,חקרי ארץ :עיונים בתולדות ארץ–ישראל מוגשים לכבוד פרופ' י' פליקס,
רמת–גן תשנ"ז ,עמ'  .256ואולם ב'שיטה מקובצת' לבבלי ערכין ,שם ,אות יח ציינו' :תיבת לא נמחק' .על פי רוב

ÒÈÏÂ‡¯„È‰ ∫‰ÏÚÓÏ
ÒÙÈÒÙ· ¯‡Â˙Ó‰
ÔÓ ˙ÈÓÂ¯ ‰ÏÈÂÂÓ
„ÈÏ˘ ‚È ¯ÈÚ‰
¨‰ÈÓ¯‚·˘ ¯È¯Ë
˙È˘ÈÏ˘‰ ‰‡Ó‰
¢‰ÒÏ
¯ÂÊÁ˘ ∫‰ËÓÏ
ÔÓ ÒÈÏÂ‡¯„È‰
˙ÈÓÂ¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰

˜˙„¯∂∞ ‰

ÌÈÈ‰„È¯Ù Ï‡ÂÓÚ

‰ÚÈ˜˙‰ ˙È· ˙·Â˙Î
‰¯ÂÊÁ˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ È˙˘Â

מקורות ארכאולוגיים מוסיפים לידיעותינו על המוזיקה וכלי נגינה במקדש .בחפירות הכותל
מכיוון דרום–מערב נמצא שבר כתובת עברית מן התקופה ההרודיינית שלשונו' :לבית התקיעה
להכ]ריז[/להב]דיל[' ,וממצא זה מלמד בין היתר על קיומו של בית התקיעה בבית המקדש השני 25.על
חלק ממטבעות בר כוכבא טבועים נבל ,כינור וזוג חצוצרות ,המזכירים כולם את הזיקה לבית המקדש
השני ואת הרצון העז לחידוש עבודת הקרבנות26.
עדי הנוסח הידועים על סוגיה זו בבבלי ,היה הידראוליס בבית המקדש .בכ"י מינכן  ;95כ"י אוקספורד ,בודליאנה

) Opp. 726נויבאואר  ;(370כ"י וטיקן ,הספרייה האפוסטולית  ebr. 120וכ"י לונדון ,הספרייה הבריטית Add. 25717

)קטלוג ' :(402וכן היה רבן שמע' בן גמל' אומ' הרדווליס היה במקדש מפני שקולו ערב מערבב את הנעימה' .אם כן
כתבי–היד השונים של בבלי ערכין מאשרים את קיום ההידראוליס במקדש ,בניגוד לנוסח הדפוסים ,כ"י ארפורט )כ"י
ברלין ,ספריית המדינה  (Or. 2º 1220וכ"י וינה ,הספרייה הלאומית ) hebr. 20שוורץ  (46של התוספתא והירושלמי.
וראו עוד :ילקוט שמעוני על בראשית ,רמז לח )מהדורת הימן ,עמ'  134והערה  .(30ושמא יש לשקול שוב את
הקביעה שלא היה הידראוליס במקדש ,וצריך עיון .על ההידראוליס ) ,(πdrauliwכלי מצרי במקורו ,ראוAthenaeus, :
Deipnosophistae, IV, 174b (trans. Ch. B. Gulick [LCL], London 19512, pp. 290–291); Vitruvius, de Architectura,

) .IX, 8 (trans. F. Granger [LCL], London 1962 pp. 256–259פליניוס הזקן ציין אומנים מצטיינים ,ובהם קטסיביוס,
שגילה את שיטת השאיבה הפנאומטית והמציא מכונות הידראוליות ,רמז ברור להידראוליס .ראוPlinius, Historia :
 ,Naturalis, VII, 37 (trans. H. Rackham [LCL], London 1961, pp. 590–591ועל דרך הפעלתו של ההידראוליס ראו:
J.G. Landels, Music in Ancient Greece and Rome, London & New York 1999, pp. 267–270

 25ה' גבע' ,ירושלים — הר הבית וסביבתו' ,אחא"ח ,ב ,עמ'  .659כתובת זו נמצאה במקום שבו תקע הכוהן כדי להכריז
על כניסת השבת והמועדים וצאתם )השוו :משנה ,סוכה ,ה ,ה וראו לעיל הערה  .(4מקור זה מפריך אגב את התזה של
בראון ,שבגלל היעדר ממצאים ארכאולוגיים כביכול טען כי מקורות תלמודיים בדו או ניפחו את הפולחן המוזיקלי
בבית שני .ראוJ. Braun, Music in Ancient Israel/Palestine: Archaeological, Written and Comparative Sources, :
 .Grand Rapids, MI 2001וראו גם בהערה הבאה.
' 26הנבל והכינור )וגם שתי חצוצרות הכסף( מבטאים במטבעות בר–כוכבא את כמיהתו להקמת בית המקדש וחידוש
הפולחן' )י' משורר ,אוצר מטבעות היהודים מימי שלטון פרס ועד מרד בר כוכבא ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .(131130
אשר לשתי החצוצרות ,אפשר כי מדובר באבובים ולא בחצוצרות ,שכן יש להן העיקול האופייני למשפחת האבובים.
ואף אם מדובר בחצוצרות ,אפשר שאלו כלים ששימשו את בר כוכבא להשמיע אותות מלחמה .בר כוכבא ראה את
עצמו כגואל ישראל ,והיה כנראה מודע למסורות בדבר מלחמה למיגור שלטון זר .אפשר כי הכיר מקורות כגון מגילת
מלחמת בני אור בבני חושך של כת מדבר יהודה שתיארו מלחמה מעין זו ,שנודע בה תפקיד נכבד לחצוצרות ,כפי
שציין ידין .הוא אף טען כי היו הבדלים בין ישראל לבין הגויים בשימוש בחצוצרות .ראו :ידין )לעיל ,הערה ,(10
עמ'  .105למיטב הבנתי יש לקשר מוטיבים מוזיקליים אלה לאמור בבבלי' :ר' עקיבא אומר :זמר בכל יום זמר בכל יום'
)סנהדרין צט ע"אע"ב( — כך בדפוס וילנה ובכ"י מינכן  ,95ואילו בכ"י פירנצה ,הספרייה הלאומית המרכזית II.1.8–9
חסרה הסיפא 'בכל יום' ,וכן הוא בנוסח ילקוט שמעוני על יהושע ,רמז ו )מהדורת הימן ,עמ'  12והערה  .(4עמדתו של
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על פי התמונה העולה מן המקורות ,בתקופת בית שני תפסה המוזיקה הפולחנית מקום של כבוד
בעולמם של יהודי ארץ–ישראל הן במקדש הן בחיי היומיום .תרבותם המוזיקלית הכילה אף תכנים
פוליטיים ולאומיים והדגישה כפי הנראה את זיקת העם לארצו ולעצמאותו המדינית וכמיהה
לימים עברו ,לתקופת בית ראשון ולראשית ימי בית שני.

השפעות זרות על המוזיקה הפולחנית היהודית בימי בית שני
לא רק מוזיקה פולחנית יהודית הייתה קיימת באותם ימים .גם מוזיקה 'חילונית' 27,ספוגה יסודות
יווניים ,חדרה אל התרבות היהודית .בתקופה הסלווקית הצהיר בן סירא' :עִם ְמנַג ְינֹת אַל תְִדמוֹך
פן ישרפ ֻ +בפיפיֹתם' 28.ישראל לוי טען כי המילה 'תדמוך' אינה מתפרשת כראוי ,וכבר הוכיח
שאול ליברמן שניתן להסביר פסקאות סתומות של בן סירא בעזרת מקורות תלמודיים 29.לדעתו יש
לקשר את דבריו אלה של בן סירא לדברי מר עוקבא ,במאה השלישית ,על ראש הגולה בבבל 'דהוה
דמיך וקאים בזימרין' 30,דהיינו שהיה נוהג לישון ולהתעורר בליווי זמירות' .דמיך' פירושו :שוכב,
ר' עקיבא 'זמר בכל יום' עולה בקנה אחד עם דעת רוב החוקרים מאז המאה התשע–עשרה ועד היום שר' עקיבא תמך
בבר כוכבא ובמלחמתו ברומי ,דעה המבוססת על מקורות תלמודיים .ראו :ירושלמי ,תעניות ד ,ו )סח ע"ד; טור ;(733
איכה רבה ב ,ד )וילנה ובמהדורת בובר ,דף נא ע"א והערה נז לפי כ"י רומי( .ולדעת החוקרים ראו למשל :ז' פראנקעל,
דרכי המשנה ,א ,ליפסיא תרי"ט ,עמ'  ;121120ש' ייבין ,מלחמת בר–כוכבא ,ירושלים תש"ו ,עמ' עג; ג' אלון ,תולדות
היהודים בארץ–ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ,ב ,תל–אביב תשט"ז ,עמ'  .41ומנגדP. Schäfer, ‘Bar Kokhba and :
 .the Rabbis’, idem (ed.), The Bar Kokhba War Reconsidered, Tübingen 2003, pp. 1–22ואולם ראו את ביקורתו
של י' שוורץ על דברי שפר :ציון ,ע )תשס"ה( ,עמ'  ,111הערה  .8ועל שאלת חידוש הקרבנות בימי מרד בר כוכבא ראו
למשל :א' אופנהיימר' ,מרד בר כוכבא' ,צ' ברס ואחרים )עורכים( ,ארץ–ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי,
א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .6260
 27השימוש במונח מוזיקה חילונית עלול להטעות .בתודעה היוונית–הרומית הייתה המוזיקה על שלל היבטיה קשורה
תמיד לעולם הדתי .ראוE. Werner, ‘Music and Religion in Greece, Rome and Byzantium’, M. Eliade (ed.), :
 .The Encyclopedia of Religion, 10, New York & London 1987, p. 204אולם אני משתמש במונח זה כדי להבדיל
בין מוזיקה פולחנית ששימשה בבית שני לבין מוזיקה סקולרית שמחוץ לטקסים הדתיים או למסגרות דתיות יהודיות.
חשוב לציין כי ביוונית המונח } mousikמצביע על שירה )במובן של  (poetryונגינה כאחד .ראוW. Jaeger, Paideia: :
 .The Ideals of Greek Culture, II, Oxford 1957, p. 224ולפיכך בדומה ליחסם הנעלה לשירה ,ראו היוונים במוזיקה
עניין מוסרי המגדיר את האתוס .ראו :ורנר )שם( ,עמ'  .205לא מפתיע אפוא כי היו במוזיקה היוונית כללים ברורים
שהתירו כלים מסוימים ופסלו אחרים .ראו :יגר )שם( ,עמ'  .226על אף נהירת ההמונים ברומא אחרי המוזיקה היוונית,
היו בין סופרי רומא שהתנגדו נמרצות למוזיקה פרועה בשל ה'רצינות' הרומית .ראו את דברי סקיפיו אמיליאנוס
) 129185לפסה"נ בערך( שהובאו אצל מקרוביוס ,בן המאה החמישית לסה"נSaturnalia, III, 14, 7 (ed. I. Willis, :
 .(Leipzig 1970, p. 197יובנליס גינה את הסורים שמציפים את העיר רומא ,וכלשונו החדה 'נהר האורונטס נשפך אל
נהר הטיבר' .הוא הלין בעיקר על המאמינים באלה הסורית ַאתְַרג ַטיס ,הדוברים לדעתו שפה משונה ומשמיעים מוזיקה
רעשנית וזרה .ראו :יובנליס ,הסטירה ,ג ) 565558תרגום ר' בירנבוים ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  73והערה  .(12ועל הקושי
של הרומאים לקבל את המוזיקה בחיי הפרט כשראו בה השפלה ראוJ. Quasten, Musik und Gesang in den Kulten der :
heidnischen Antike und christlichen Frühzeit, Münster in Westfalen 1930, pp. 21–25; H.I. Marrou, Histoire de

 .l’éducation dans l’antiquité2, II, Paris 1981, pp. 36–37כאמור ייתכן שגם בבית המקדש הבחינו בין כלים מותרים
לבין אלה האסורים ,וכפי שיתברר גם החכמים הבחינו בין מוזיקה מוסרית וראויה לשיטתם לבין מוזיקה פסולה.
 28בן סירא ,ט ,ד )מהדורת מ"צ סגל ,בן סירא השלם ,2ירושלים תשל"ב ,עמ' נה(.
 .S. Lieberman, ‘Ben-Sira à la lumière du Yerouchalmi’, REJ, 97 (1934), pp. 50–57 29ליברמן הביא את דעתו
של לוי.
 30ירושלמי ,מגילה ג ,א )עד ע"א; טור .(764
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ישן 31,ומכאן ניתן להקיש לדברי בן סירא 'עִם ְמנַג ְינֹת אַל תְִדמוֹך' ,לאמור אל תירדם בליווי זמרות,
זונות' 32,פן ישרפ ֻ +בפיפיֹתם' 33.אליבא דליברמן ,מנהגו של ראש הגולה כבר היה מוכר לבן סירא34.
ליברמן גם הביא את אמרתו של רב יוסף 35,שחי בבבל במאה הרביעית' :זמרי גברי ועני נשי —
פריצותא ,זמרי נשי ועני גברי — כאש בנעורת' 36.לדבריו רב יוסף הכיר את הסיפא של בן סירא' ,פן
ישרפ ֻ +בפיפיֹתם' ,ואם במאה הרביעית לסה"נ הייתה מסורת אותנטית על דברי בן סירא ,אזי לא מן
הנמנע כי הלה דיבר על מוזיקה נשית וחילונית שנראתה בעיניו מגונה 37.מוזיקה זו הייתה כנראה
יוונית ,שכן בספרות יוון זמר נשי קשור במקרים רבים בכישוף ובזנות ,ומכאן אזהרתו של בן סירא38.
בימי בית שני חדרה לעתים המוזיקה הזרה אל התרבות הטקסית היהודית אך רק עד גבול מסוים.
שנינו במשנה כי 'יוחנן כהן גדול ] [...בטל את המעוררים והנוקפים' 39.התוספתא פירטה את טיב
31
32
33

34
35

'תדמוך :תשכב ,כמו בארמית' )סגל ]לעיל ,הערה  ,[28עמ' נו(.
'מנגנת והכוונה לזונות' )סגל ]שם[( .ככל הידוע לא היה ניסיון במחקר לפרש את הפסוק הנדון בצורה אחרת ,ולמעשה
כלל לא התייחסו אליו .ראו למשל :מ' קיסטר' ,לפירושו של ספר בן–סירא' ,תרביץ ,נט )תש"ן( ,עמ'  ;378303ט' אילן,
'יחסו של בן–סירא לנשים וקבלתו בתלמוד הבבלי' ,מדעי היהדות) 40 ,תש"ס( ,עמ' .111103
'דברי פיהן או זמירותיהן יבעירו בך אש התאווה' )סגל ]שם[ ,עמ' נו( .סגל הפנה את הקורא לבבלי ,שבת פח ע"ב ,ושם
הובאה מפי ר' יהושע בן לוי ,שחי בלוד במאה השלישית ,אגדה על אודות משה שהתבקש להשיב למלאכים שקבלו
על מתן התורה לבני אדם ,והיסס תחילה לענות להם בנימוק' :מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם' .וראו גם:
פסיקתא רבתי ,כ )מהדורת איש שלום ,דף צח ע"א( .ההשוואה מעניינת אלא שמדובר שם במלאכים ,ואילו בן סירא
התכוון לנשים )אולי זונות( .נשים נהגו לנגן בעת העתיקה כבר ביוון הקלסית .ראוC. Calame, Choruses of Young :
 .Women in Ancient Greece, New York & London 1977ואובידיוס ציין כי הרומאים עודדו דווקא את הנגינה הנשית.
ראוOvidius, Artis amatoriae, III, 327–328 (trans. J.H. Mozley [LCL], London 19792, pp. 140–141) :
ליברמן )לעיל ,הערה  ,(29עמ' .53
בדפוס וילנה ,בכ"י מינכן  95ובכ"י וטיקן ,הספרייה האפוסטולית  ebr. 110לבבלי ,סוטה מח ע"א ,הציטוט מיוחס
לרב יוסף .ברם בכ"י אוקספורד ,בודליאנה ) Heb. D. 20נויבאואר ' :(2675אמ' רב אשי' ,ואילו באוצר הגאונים לגטין
י ,יט )ב"מ לוין ,אוצר הגאונים ,י ,ירושלים תש"א ,עמ'  (8מובא' :כדאמר רב' .האם יש אפוא לייחס דברים אלה לרב
יוסף מפומבדיתא )מת בשנת  333לסה"נ( או לרב אשי ראש ישיבת סורא ) 424375לסה"נ( ,ואולי לרב ,מייסד ישיבת
סורא )מת בשנת  247לסה"נ( ,על פי הכלל הידוע של הקריאה הקשה ) ,(Lectio difficiliorואולי לעורך הבבלי המאוחר?
מסתבר שרב יוסף היה בעל המאמר המקורי ,שכן ידועות ידיעותיו של אמורא זה בספר בן סירא ,או לפחות בגרסאות
המיוחסות בבבלי לבן סירא .ראו למשל :בבלי ,סנהדרין ק ע"ב .ועל ידיעות רב יוסף על אודות בן סירא ובייחוד
בנוגע לסוגיה זו ראוJ.C. Greenfield, ‘Ben Sira, 42. 9–10 and Its Talmudic Paraphrase [Sanhedrin 100b]’, :
& ‘Al Kanfei Yonah: Collected Studies of Jonas C. Greenfield on Semitic Philology, II, S.M. Paul, M.E. Stone
A. Pinnick (eds.), Leiden & Jerusalem 2001, pp. 633–639; J.R. Labendz, ‘The Book of Ben Sira in Rabbinic
 ;Literature’, AJS Review, 30, 2 (2006), p. 380אילן )לעיל ,הערה  ,(32עמ'  .104103מעניין שאף באחד מן המחקרים

36
37
38

39

האלה אין הפניה למאמרו של ליברמן על בן סירא והתלמוד הירושלמי )לעיל ,הערה  (29ואין התייחסות לקרבה בין
הירושלמי )לעיל ,הערה  (30לדברי בן סירא )לעיל ,הערה  (28בנוגע לנשים.
בבלי ,סוטה מח ע"א.
ככלל ההסתכלות של בן סירא על העולם הנשי שלילית למדי ,ונראה שעמדה זו גלשה ליהודי בבל בימי התלמוד,
למרות מספר ניסיונות תלמודיים להתנגד לראייה סובייקטיווית חד–כיוונית זו .ראו :אילן )לעיל ,הערה .(32
ליברמן )לעיל ,הערה  .(29על הליווי של מעשי כישוף ,פולחן וזנות במוזיקה ביוון ראו עוד :קלם )לעיל ,הערה ,(33
עמ'  .W.D. Anderson, Music and Musicians in Ancient Greece, Ithaca & London 1994, p. 134 ;242240וכך
היה גם נהוג במצרים מקדמת דנא .ראוL. Manniche, Music and Musicians in Ancient Egypt, London 1991, p. :
 .119וכך היו נוהגים גם ברומא .ראוD. Gourevitch & M-Th. Raepsaet-Charlier, La femme dans la Rome antique, :
 .Paris 2001, pp. 190, 195–196הקשר הזה של מוזיקה לעבודה זרה ולזימה ,עשוי להיות הרקע לדברי האמורא הבבלי
שמואל ש'קול באשה ערוה' )בבלי ,ברכות כד ע"א ומקבילות( וראו להלן ,הערה .53
משנה ,מעשר שני ה ,טו.

„ÂÓÏ˙‰Â ‰˘Ó‰ ¨È˘ ˙È· ÈÓÈ· ‰˜ÈÊÂÓ‰ ÌÚ Ï‡¯˘È–ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙Ï‡˘Ï

≥∂ ˜˙„¯‰

‡˙ÈÈ˜È·· ˙ÂÈËÏ
·‰ÈÏÈˆÈÒ· ÒÙÈÒÙ
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‡Ó‰ ÔÓ
‰Ï‚˙ ¨¢‰ÒÏ
·˘ª≤∞∞∂ ˙
‰ÈÈ˘‰ ‰˘È‡‰
Ï‡Ó˘Ó ‰ÏÚÓÏÓ
‡ÌÈÈ˙ÏˆÓ· ˙ÊÁÂ

האיסור בעניין הנוקפים וסיבתו' :נוקפין אלו שמכין את העגל בין קרניו כדרך שעושין לעבודה זרה
אמר להן יוחנן כהן גדול ,עד מתי אתם מאכילים את המזבח טריפות' 40.המעוררים היו הלויים או
הכוהנים 41שהעירו את האל כל בוקר בשיר על סמך הפסוק 'עורה ,למה תישן ה' )תהלים מד ,כד(.
ידוע כי במקדשים יווניים היו מכים את הבהמה כדי להממה לפני הקרבתה לאלים 42,ולפיכך ביקש
יוחנן כוהן גדול ,הלא הוא יוחנן הורקנוס הראשון ) 104135לפסה"נ( לבטל נוהג זה .אשר לטעם
לביטול המעוררים ,במקדשי מצרים למשל היו מעירים בשירים ומנגינות את האל סרפיס בעלות
השחר 43.המהות המוזיקלית שליוותה את התעוררות האל היהודי בבית המקדש יכולה הייתה אפוא
להיחשב כמעין אבק עבודה זרה שחדר אל הפולחן היהודי.
לרוב המוזיקה החילונית נתקלה בהתנגדות נוקבת מצד העם .כך התנגדו למשל כאשר בנה
הורדוס ) 437לפסה"נ( תאטרון בירושלים ואמפיתאטרון בקיסריה והעמיד בהם דיוקנאות של בני
40

41
42
43

תוספתא ,סוטה יג ,ט )מהדורת ליברמן ,עמ'  .(233כך על פי כ"י ארפורט )כ"י ברלין ,ספריית המדינה .(Or. 2º 1220
כ"י וינה ,הספרייה הלאומית ) hebr. 20שוורץ  (46גורס :כדלהלן 'נוקפין ,אלו שמכין את העגל בין קרניו ,כדרך שמכין
לע"ז ]נוסח זה מופיע גם בדפוס התוספתא[ ,אמ' להן יוחנן כהן גדול ,עד מתי אתם מאכילין את המזבח טריפות' )שם
יג ,י ]מהדורת ליברמן ,עמ' .([234
ש' ליברמן ,יוונית ויוונות בארץ–ישראל 2,ירושלים תשמ"ד ,עמ'  ,255הערה .22
'כאן נאמר לנו בפירוש ,שהטעם האמיתי לביטול הנוקפים היה מפני שזה היה מדרכי ה– victimariiשל הגויים .מנהג זה
של הימום השור לפני השחיטה היה רווח מאוד בפולחן האלילי' )שם ,עמ' .(255254
שם ,עמ' .256255
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אדם וכן קבע פרס לנגנים שיזכו בתחרות מוזיקלית 44.הורדוס ניסה לפייס את העם במקרה זה בכך
שהסיר את הקישוטים מן הדמויות ,והן נראו עקב כך כצורות עץ עלובות 45.לרוב הייתה ההשפעה
ההלניסטית בהיבטים חיצוניים .בית המקדש השני ,שהיה בעיקר מקדשו של הורדוס ,נבנה כידוע
על פי דגמים רומיים ומזרחיים 46.עם זאת לעתים היו השפעות זרות גם בתכנים הפולחניים ,דוגמת
טקס הבאת הביכורים במקדש 47,המשקף ,כפי שכבר הראו במחקר ,טקס שהיה נהוג ביוון במאה
החמישית לפסה"נ 48.אך בירושלים הובאו הביכורים לאל המופשט האחד והיחיד ,בניגוד להבאת
הפֵּרות לאפולו שבדלפוי .ככלל המנגנון ההלכתי ,על אף היחלשותה של הכהונה הגדולה בשלהי ימי
בית שני ,יכול היה עדיין למנוע השפעות הלניסטיות 49,ואכן חדירתו של המנהג המוזיקלי הנכרי אל
המערכת הדתית היהודית נבלמה בימי יוחנן הורקנוס הראשון ובימי הורדוס עקב ההתנגדות הנוקבת
של העם.

המוזיקה והפולחן האלילי
רווחת הדעת כי לאחר חורבן בית שני ביקשו חכמים להרחיק מעם ישראל את התרבות המוזיקלית
הכלית .ואולם הוכח כי אם היה ביטול ,הוא היה קשור לנגינה בחתונות בלבד ,ולפיכך מסתבר
שהתנאים לא ביטלו את כלל המוזיקה 50.עם זאת יש מקום לתמוה על היעדר גזרה או איסור בנדון,
44

45
46
47
48

49
50

'על ידי כך פרץ עוד יותר גדר חוקי האבות והתחיל לפרוע במנהגים נכרים את סדר החיים העתיק ,שאסור היה לפגוע
בו ] [...שכן הציע פרסי נצחון גדולים ביותר לא רק לפני המתעמלים אלא גם לפני העוסקים במוסיקי כל ימיהם הקרויים
תוּמֶליקין ,והשתדל מאוד שכל המפורסמים ביותר יבואו לתחרות' )יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים טו270267 ,
]תרגום שליט ,עמ' .([188187
אמנם היהודים הזדעזעו בעיקר מאמנות הדמות וממשחקי הדמים .עם זאת נראה שכל מרכיבי התרבות היוונית שהעם
סלד מהם עמדו כאן למבחן ,כולל תחרות המוזיקה הנכרית.
לדברי לוין 'בניית בית המקדש נעשה בדגם רומי מובהק' .ראו :י"ל לוין' ,על הערכתו של הורדוס כבנאי' ,קתדרה15 ,
)ניסן תש"ם( ,עמ'  ;54הנ"ל ,ירושלים בתפארתה :תולדות העיר בימי בית שני ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .120
'והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרת של ]עלי[ זית בראשו החליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלם'
)משנה ,ביכורים ג ,ג( .לדברי ליברמן זו משנה עתיקה' ,קדומה ללא ספק לחורבן בית המקדש' .ראו :ליברמן )לעיל,
הערה  ,(41עמ'  257והערה .1
'הכל לפי מנהג היוונים" .החליל מכה לפניהם" ]) [...ועל תפקידו בהקרבת הקרבנות ביוון וברומא אפשר ללמוד מתוך
תמונות קלאסיות ,המראות על יד הבהמה העומדת ליקרב איש שמכה בחליל(' )י' בער ,ישראל בעמים :עיונים בתולדות
ימי הבית השני ותקופת המשנה וביסודות ההלכה והאמונה ,ירושלים תשט"ו ,עמ'  .(7675וראו :ליברמן )שם(,
עמ' .259257
'קישוט השור הבא עם הביכורים היה בבחינת יוצא מן הכלל; היה כאן ויתור לעם שראה בכך "הידור מצווה"' )ליברמן
]שם[ ,עמ' .(259257
על האיסור לנגן אחרי החורבן וכתוצאה ממנו ראו למשל :רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות תעניות ה ,יד; שולחן ערוך ,אורח
חיים ,סימן תקס ,ג; B. Cohen, ‘The Responsum of Maimonides concerning Music’, idem, Law and Tradition
in Judaism2, New York 1969, p. 167; A. Kahn, ‘Music in Halakhic Perspective’, Journal of Jewish Music and
 .Liturgy, 9 (1986–1987), p. 63ואולם המקורות התלמודיים הארץ–ישראליים אינם חד–משמעיים בעניין זה .לפי

משנה ,סוטה ט ,יא ותוספתא ,שם טו ,ז )מהדורת ליברמן ,עמ'  (241240בוטל השיר מן החתונות בלבד ,וברור כי
המשיכו לשיר ,ובייחוד שירים שהיו מגונים בעיני חז"ל ,כפי שמוכח מן הירושלמי' :אבל עכשיו שאין אימת סנהדרין
עליהן הן אומ' דברי נבלה בשיר' )סוטה ט ,יא ]כד ע"ב; טור  ;([948וראו :ליברמן )לעיל ,הערה  ,(41עמ' יב .גם לא
נאסרו כלי נגינה ,למעט האירוס )תוף( ,ואף זאת במהלך חתונות בלבד .ראו :משנה ,שם ט ,יד .ובאשר לגזרת רב הונא,
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שכן רוב המקורות היהודיים מימי המשנה והתלמוד שמדובר בהם על זמר ועל כלי נגינה קשרו בינם
לבין מוזיקה אלילית המביאה לידי התבוללות וטמיעה בין הנכרים.

ריקוד אלילי — חז"ל ומציאות
חכמי ארץ–ישראל קשרו בין 'יצר עבודה זרה' לבין הריקוד 51,ונראה כי לא היה זה מקרה .ריקודים
המלווים במחיאות כפיים לכבוד האלים נפוצו ביותר במזרח הקיסרות הרומית מקדמת דנא52.
הרודוטוס ) 425484לפסה"נ בקירוב( סיפר על יותר מ– (!) 700,000גברים ונשים שהיו חוגגים בעיר
המצרית בּוּ ַבסְטיס בריקודים ,בשירים ובמחיאות כפיים את חגה של האלה היוונית אַרטֶמיס; הנשים
היו מתופפות בתופים ,והגברים היו מחללים בחליל לכבוד האלה 53.לפי סטרבון ) 57לפסה"נ — 25
לסה"נ בערך( בעיר ֶקנוֹבוֹס שבמצרים היו הסוגדים לסֶָרפיס שרים ,רוקדים ,מוחאים כפיים ומחללים
בחליל בלילות עד עלות השחר 54.פאוסניאס )המאה השנייה לסה"נ( דיווח על פולחן האלה היוונית
הֶָרה בתקופתו וציין שרקדניות סגדו לה 55.באטיקה שביוון ליוו רקדניות את הטקסים הדתיים לאלת
האדמה היווניתֵ ,ד ֶמטֶר ,לפחות עד המאה השנייה לסה"נ 56.וכך היה נהוג גם בפולחן לארטמיס
ולאפולו בספרטה 57.ריקודים לכבוד האלים היו מקובלים גם בפֶּרג ַמוֹן בתקופה הרומית ,כפי שעולה
בן המאה השלישית ,על הזמר בבבל )בבלי ,סוטה מח ע"א( ,הרי פשר הדברים אינו נהיר כלל וכלל )ראו :אוצר הגאונים
לגטין י ,יט )לוין ]לעיל ,הערה  ,[35עמ'  ;(10רבנו אשתורי הפרחי ,כפתור ופרח ,ו ]ענייני החורבן[ ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'
קכח( ,ומה גם שעולה מן הבבלי )שם( שרב חסדא ביטל את הגזרה של רב הונא ,קודמו ,ומכל מקום אין הדברים נוגעים
כלל לארץ–ישראל .וראו בהרחבה :ע' פרידהיים' ,האומנם אסרו חכמים את המוזיקה בארץ–ישראל אחרי חורבן בית
שני?' ,בכל דרכיך דעהו )בדפוס(.
' 51אמר רב ואיתימא רבי יוחנן :בייא ,בייא ]אוי ,אוי[ היינו האי ]יצר של עבודה זרה[ דאחרביה למקדשא ] [...ועדיין מרקד
בינן' )בבלי ,יומא סט ע"ב ]לפי דפוס ונציה רפ"א ודפוס וילנה; עניין הריקוד חסר בכ"י מינכן ,ספריית המדינה הבוורית
 hebr. 6ובכ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים ) ,Rab. 218 (EMC 270אך מופיע בכ"י וטיקן ,הספרייה האפוסטולית ebr.
 ;134כ"י בית המדרש לרבנים ) ;Rab. 1623/2 (EMC 271כ"י מינכן  95וגם בדפוס ספרדי[; שם ,סנהדרין סד ע"א(.
על מקורה הארץ–ישראלי של מסורת זו ראו :ע' פרידהיים' ,יהודים עובדי עבודה זרה בארץ–ישראל בתקופת המשנה
והתלמוד' ,דברי הקונגרס העולמי השנים–עשר למדעי היהדות ,ב ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ,3130הערה  .52וראו גם:
'והמרקד לשלהבת ,הרי זה מדרכי האמורי' )תוספתא ,שבת ו ,ב ]מהדורת ליברמן ,עמ' .([22
F.J. Dölger, ‘Klingeln, Tanz und Händelklatschen im Gottesdienst der christlichen Melitianer in Aegypten’, 52
idem, Antike und Christentum, IV, Münster 1934, pp. 245–265; P. Boyancé, Le culte des Muses chez les
philosophes grecs, Paris 1936, pp. 64–68; E. Rohde, Psyche: Seelenkult und Unterblichkeitsglaube der Griechen2,
I, Darmstadt 1980, p. 287; H.F. Stander, ‘The Clapping of Hands in the Early Church’, Papers Presented at the
Eleventh International Conference in Patristic Studies, 1991, New York 1993, pp. 75–80
 .Herodotus, Historiae, II, 60 (trans. A.D. Godley [LCL], London 1926, pp. 346–347) 53תופעה זו נמשכה במצרים

עד שלהי התקופה הרומית .על החגיגה הלילית לכבוד האלה היוונית קורה–פֶּרסֶפוֹנ ֶה באלכסנדריה שכללה ריקודים
ומוזיקה ,ראו .Epiphanius, Panarion, 51, 22 (ed. K. Holl [GCS, 31], Leipzig 1922, p. 285) :ועל הריקודים שהיו
חלק חשוב בטקסים לכבוד אלים במצרים בימי הקיסרות הרומית ראו עודM. Vandoni, Feste pubbliche et private nei :
documenti greci, Milano 1964, pp. 31, 35

 .Strabo, Geographica, XVII, 17 (trans. H.L. Jones [LCL], London 1935, pp. 64–65) 54והשוו :שמות לב ,יט.
Pausanias, Descriptio Graecae – Elis I, V, 16, 2–4 (trans. W.H.S. Jones & H.A. Ormerod [LCL], London 1926, 55
)pp. 474–475); XVI, 6–7 (p. 475
Pausanias, Descriptio Graecae – Attica, I, 38, 6 (trans. W.H.S. Jones [LCL], London 1918, pp. 204–205) 56

 57שם ,ג) 7 ,10 ,שם ,עמ'  ;(256שם) 9 ,12 ,שם ,עמ' .(276
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 באֶֶדסה שבאסיה הקטנה עדיין רקדו ושרו בחג אלילי בשלהי המאה58.מן הממצא הארכאולוגי
 וכך היה נהוג בפולחנים רבים באסיה הקטנה בתקופה הרומית המאוחרת ובימי59,החמישית לסה"נ
 לסה"נ( ציין שאין פולחן מכלל180  בערך — אחרי120)  לוקיאנוס מסַמוסטה שבסוריה60.ביזנטיון
 בסוריה היה הריקוד61. שלא כלל את הריקוד הטקסי, לרבות הקדומים שבהם,פולחני המיסטריות
 אציין62.הפולחני תופעה עתיקת יומין ונכלל במערך הפולחני המקומי עד התקופה הרומית המאוחרת
 שעל פי מקורות אפיגרפיים היה האל הראשי בדיר–אלקלה שבקרבת,‚„˙ בייחוד את פולחן בעל–מרקודÂÒ‰ ‰˘È‡ ÏÒÙ
˙‚ÓÂ ÌÈÏ‡Ï
 עיר המדבר, ’בני זמרי' שבפלמירה–תדמור63. ושלדעת החוקרים היה במקורו אל הריקודים,¨ ביירותÏ·· ‰˘¯Ó
˙Â¯ÈÙÁ
¨·È‚˘ ‰¯Ï˜ ∫ÌÂÏÈˆ©
 היו שבט של זמרים ורקדנים שהקימו במאה הראשונה לסה"נ את מקדשי האלים,שבמזרח סוריה
ÍÈÏ¯‡ ßÚ ˙Â·È„‡·
64.התדמוריים שַׁדַרפָה ודו–ענאט
®¯ÂÏ˜ ßÚÂ

כלי נגינה ואלילות — חז"ל ומציאות
:חכמי המשנה הזכירו חלילים שעשו בהם שימוש בטקסים פגניים
, דבריהם תואמים את המציאות ההיסטורית65.''חלילין של עבודה זרה
A. Conze & C. Schuchhardt, ‘Die Arbeiten zu Pergamon 1886–1898’,
Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts (Athenische Abteilung), 24
(1899), pp. 179ff
H.J.W. Drijvers, ‘The Persistence of Pagan Cults and Practices in Christian
Syria’, N. Garsoian (ed.), East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative
Period, Washington, DC 1982, p. 39
H. Graillot, Le culte de Cybèle: Mère des dieux à Rome et dans l’empire romain,
Paris 1912, pp. 258–259; P. Pachis,‘“Gallaîon Kubélhw •lólugma” (Anthol.
Palat. VI, 173) – L’élément orgiastique dans le culte de Cybèle’, E.N. Lane
(ed.), Cybele, Attis and Related Cults: Essays in Memory of M.J. Vermaseren
[Religions in the Graeco-Roman World, 131], Leiden, New York & Köln 1996,
pp. 213–216
‘‘Eô légein, –ti telet|n o[démían ˙rxaían ¡stin eøreîn ƒneu •rx}sevw’
(Lucianus, de Saltatione, 15 [trans. A.M. Harmon (LCL), London 1936,
pp. 228–229])

58
59
60

61

' עמ,( )תשס"ו130 , קדמוניות,' 'סצינות ריקוד בחברות הכפריות הקדומות, י' גרפינקל62
 על מקומו החשוב של הריקוד הקצבי בתהלוכות אליליות.80 ' במיוחד עמ,8066
W.O.E. Oesterley, The Sacred Dance: A : סוריים ופניקיים ראו,בפולחנים כנעניים
Study in Comparative Folklore, Cambridge 1923, p. 116
Ch. Clermont-Ganneau, ‘Le temple de Baal Marqod à Deir El-Kala’, idem, 63
Recueil d’archéologie orientale, I, Paris 1888, pp. 101–114; F. Cumont,
‘Baalmarcodes’, RE, II, 1896, cols. 2834–2835; J.P. Rey-Coquais, IGLS, VI,
J.N. Tubb, : ראו. בעל–מרקוד היה אל פניקי במקור.Paris 1967, p. 68, no. 2739
‘Pheonician Dance’, NEA, 66, 3 (2003), pp. 122–125
J.T. Milik, Dédicaces faites par des dieux (Palmyre, Hatra, Tyr) et des thiases 64
sémitiques à l’époque romaine, Paris 1972, p. 55

 'חלילין של עבודה זרה אסור לספוד בהם ואם היו מעלין שכר למדינה אף על פי שהן65
 א ]מהדורת,[ ו ]ז, עבודה זרה,עושין לצורך עבודה זרה מותר לספוד בהן' )תוספתא
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שכן בפולחנים פגניים רבים ניגנו בחלילים ,במהלך הקרבת הקרבנות או בתהלוכות טקסיות 66.למשל
אב הכנסייה טרטוליאנוס ) 230160לסה"נ( מקרתגו סיפר כי הצגות תאטרון היו מתחילות בתהלוכה
שהייתה יוצאת מהמקדשים ומהמזבחות בליווי חלילים וחצוצרות ,והשתתפו בתהלוכות אלה כמרים
שהיו ממונים על הקרבנות ואחרים שהיו מגידי עתידות 67.בפולחן דיוניסוס ,אל היין היווני ,עמדה
המוזיקה במרכז ההוויה הדתית 68.הרודוטוס כתב כבר במאה החמישית לפסה"נ כי בתהלוכות נשים
שהתקיימו במצרים נשאו פסלים פאליים ושרו לדיוניסוס בליווי חלילן שניגן בראש הצועדים69.
בעיני טקיטוס ) 12055לסה"נ לערך( העובדה שכוהני המקדש שבירושלים השתמשו במצלתיים
ובחלילים גרמה לכך שאלוהי ישראל זוהה בעיני רבים עם האל הרומי  ,Liber Paterהלא הוא דיוניסוס
היווני 70.במרבית הפסיפסים מן המאות הראשונות לסה"נ שנחשפו בארץ–ישראל ושמופיעים בהם
דיוניסוס ופמלייתו ,יש לצד אל היין מוטיבים מוזיקליים ובהם החליל71.
צוקרמנדל ,עמ'  .([469בירושלמי ,עבודה זרה ד ,ג )מג ע"ד; טור  (1402אוסרים חכמים ליהודי למכור 'חלילין שלע'"ז'.
הלכות אלו מוכיחות כי חלילים אלה היו נפוצים בארץ–ישראל הרומית ,ושהיה ביקוש להם בקרב הנכרים .לפיכך מובן
שהיו גם יהודים שסחרו בחלילים אלה ,ושהחכמים ביקשו למנוע תופעה זו.
 66לנדלס )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .3
Tertullianus, De Spectaculis, X, 2 (Trans. T.R. Glover [LCL], London 1931, pp. 256–257) 67
H. Jeanmaire, Dionysos2, Paris 1991, p. 320 68
 69הרודטוס ,היסטוריה ,ב) 48 ,תרגום גודלי ]לעיל ,הערה  ,[53עמ'  .(337336אפשר גם לומר באופן כללי כי בפולחני
מצרים החליל היה נפוץ ביותר ברוב הפולחנים )למעט במקדש אוסיריס ב ַאבִּידוֹס ,שנאסר לנגן בו בחליל ובנבל.
ראו :סטרבון ,גאוגרפיקה ,יז] 44 ,תרגום ג'ונס )לעיל ,הערה  ,(54עמ'  .[(117116וראו מה שכתב אפוליאוס ,שחי
במאה השנייה לסה"נ ,על סוגי החלילים שליוו את התהלוכות הפולחניות לאיסיס וסרפיסApulei Madaurensis :
)Metamorphoseon, XI, 9 (trans. J.A. Hanson [LCL], London 1989, pp. 308–310
Tacitus, Historiarum, V, 5 (trans. C.H. Moore [LCL], London 1931, pp. 182–184) 70
J. Braun, ‘Die Musikikonographie des Dionysoskultes im römischen Palästina’, Imago Musicae, 8 [1991] 71
 .(1995), pp. 109–133ומעניין להשוות את כלי הנגינה שבפסיפסים אלו לכלי הנגינה המופיעים בפסיפס בווילת
המיסטריות בפומפיי .ראוG. Sauron, ‘La musique dionysiaque sur la grande fresque de la villa des Mystères :
à Pompéi’, P. Brulé & Ch. Vendries (eds.), Chanter les dieux: Musique et religion dans l’antiquité grecque et
romaine, Rennes 2001, pp. 219–230
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רבות הראיות המקשרות בין פולחן אם האלים האנטולית ,קיבֶּלי ,למוזיקה 72.סמוך לנהר הריין
נתגלו מצלתיים מימי קונסטנטינוס ) 337306לסה"נ( שנכתבה עליהם כתובת הקדשה לקיבלי 'האם
הקדושה' 73.באזור הבלקנים נתגלתה כתובת לטינית המעידה על אישה שהקדישה לקיבלי בין היתר
מצלתיים ותוף 74.על מכסה סרקופג מן המאה השלישית לסה"נ שנמצא בגאליה )צרפת( מתוארת
תהלוכה לכבוד קיבלי ,ובה בין היתר שני חצוצרנים 75.ומתוך כתובת שנתגלתה בסיבריה )(Sibaria
שבספרד למדים על גילדה של חלילנים לכבוד קיבלי 76.חשוב לציין כי פולחני דיוניסוס וקיבלי,
שלחליל היה בהם תפקיד מרכזי ,התקיימו בתקופה הרומית גם בארץ–ישראל77.
חכמי המשנה והתלמוד הזכירו בתור כלי נגינה ששימשו את הנכרים בפולחניהם גם את הכינור78
והתוף 79.ידיעות אלו תואמות אף הן את המציאות ההיסטורית ,שכן סופרים רומים רבים כתבו כי
הנגינה בכלים אלה בין היתר היא חלק הארי של הסגידה לאלים 80.כל טקס דתי לכבוד אל יווני או
רומי שהיה מוכר רשמית על ידי רשויות העיר ,היה מלווה במוזיקה ,על מנת לפייס את האלים ,וכדי
 72גריו )לעיל ,הערה  ,(60עמ'  ;260255קסטן )לעיל ,הערה  ,(27עמ' G. Wille, Musica Romana: Die Bedeutung ;5654
der Musik im Leben der Römer, Amsterdam 1967, pp. 56–62; R. Turcan, Les cultes orientaux dans le monde
romain2, Paris 1992, p. 45
H. Petrikovitz, Novaesium: Das römische Neuss, Köln 1957, pp. 38–40, 92 & fig. 32 73
) ’Curia Prisca Matri Magnae fanum refecit signum posit larophorum cymbala tympana catillum forfices’ 74וילה

]לעיל ,הערה  ,[72עמ' .(61

R. Turcan, Religion romaine, Leiden 1988, pl. XXV, no. 52 75
) ‘Collegium Tibicinum M(atris) D(eum) / [I] d(aeae)’ 76וילה ]לעיל ,הערה  ,[72עמ' .(36

 77ע' פרידהיים' ,פולחנים פגאניים בארץ–ישראל הרומית' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר–אילן ,תשנ"ה ,עמ' ,7462
.221218
' 78ככנור שמנגנים בו גוים לעבודה זרה' )כלה רבתי א ,ו ]מהדורת היגר ,עמ'  .([177על תפוצתו של הכינור בדתות הנכר
ראוR. MacMullen, Le paganisme dans l’empire romain, Paris 1987, p. 85 :
' 79ואחות תובל קין נעמה אמר ר' אבא בר כהנא נעמה אשת נח הייתה ,ולמה נקראת נעמה שמעשיה נעימים ,רבנין אמ'
נעמה אחרת היית שהיתה מנעמת בתוף לעבודה זרה' )בראשית רבה כג ,כב ]מהדורת תיאודוראלבק ,עמ' ' ;([224ותלד
לו את זמרן ואת יקשן ] [...ורבנין אמ' זמרן שהיו מזמרין בתוף לעבודה זרה ,יוקשן שהיו מקישין בתוף לעבודה זרה'
)שם סא ,ב ]שם ,עמ'  .([663וראו גם :מדרש תהלים צב ,יג )מהדורת בובר ,דף רו ע"ב(; ילקוט שמעוני על בראשית,
רמז לח )מהדורת הימן ,עמ'  ;(135134שם ,רמז קי )שם ,עמ'  ;(500ילקוט שמעוני על דברי הימים ,רמז תתרעג
)דפוס ראשון ,שאלוניקי רפ"ז ,דף קפז סע"ב — קפח רע"א( .מעניין שהחליל ,הכינור )הצלצל( והתוף ,שנזכרים הרבה
במקרא — ובייחוד בתהלים — מוזכרים בדברי חז"ל לגנאי ובהקשר אלילי .ורנר לא היה הראשון שהבחין בכך )ראו
למשל :גרסמן ]לעיל ,הערה  ,[1עמ'  (86אולם פתרונו מעניין‘all three instruments were sacred attributes of :
Kybele [...] If this application made the instruments suspicious to the Jewish authorities, it must have been
their use in the Jewish syncretistic ceremonies of Zeus Sabazios [...] This explains the allusions of the Sibyl
who, like the rabbis, felt horror [...] for these renegade Jews and their customs’ (E. Werner, ‘The Conflict
).between Hellenism and Judaism in the Music of the Early Christian Church’, HUCA, 20 [1947], pp. 416–418

ומכאן שיהודים סגדו ל ַסבַּזיוֹס דרך המוזיקה ,לאור הזיקה בין המוזיקה לטקסי המיסטריות לסבזיוס .ראו על כך :קסטן
)לעיל ,הערה  ,(27עמ'  .5851מעניין כי בעיני ר' יוחנן ,גדול אמוראי ארץ–ישראל ,בן המאה השלישית ,השילוב בין
הכינור ,הנבל ,התוף והחליל למשתה ,גורם לגלות ,לרעב ,לשכחת התורה ועוד .ראו' :אמר ר' יוחנן :כל השותה בארבעה
מיני זמר מביא חמש פורעניות לעולם' )בבלי ,סוטה מח ע"א(.
 80ראו למשלAristides Quintilianus, De Musica Libri Tres, II, 13 (trans. Th. J. Mathiesen, New Haven 1983, p. :
) .120על פי האמור שם הטקסים לאלים לוו תמיד במוזיקה .הסופר הנוצרי פירמיקוס מטרנוס ,בן המאה הרביעית,
שהיה פגני במוצאו ,גינה את המרכיב המוזיקלי שבטקסים האליליים ובעיקר את מגידי העתידות המנבאים לשווא בשם
אלוהותם בליווי מוזיקה ,וכן את פולחן המיסטריות המלווה בנגינה מיוחדת .ראוFirmicus Maternus, De errore :
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לעמעם רעשים מן הסביבה שעלולים היו להפריע לקיום הטקס 81.חכמי ארץ–ישראל הזכירו גם 'שופר
של עבודה זרה' שנכרים ויהודים השתמשו בו לעבודת אלילים82.

שירים לעבודה זרה — חז"ל ומציאות
חכמים ציינו שהנכרים שרים לכבוד אלוהיהם בליווי נגינה 83.ואכן בפולחן דיוניסוס הושמעו שירים
רבים 84,וכן נהגו הנכרים שסגדו לאל הפרסי מיתְָרה ,שהיה פופולרי ביותר ברחבי האימפריה הרומית
ובמיוחד בשורות הצבא הרומי 85,ושפולחנו התקיים בקיסריה–מריטימה ואולי גם באליה קפיטולינה
)במאה השלישית( 86.ידוע גם כי בפולחן לאלוהויות אנטוליות וסוריות בתקופה הרומית נהגו לשיר
שירים ולרקוד ריקודים פרועים 87.לא מן הנמנע שהביטוי הארץ–ישראלי 'קול קילוס עבודה זרה'88
מצביע גם על שירים לכבוד אלילים 89.חשובה בהקשר זה המסורת התלמודית ש'כל המחליף בדבור
) .profanarum religionum, IV, 2 (trans. R. Turcan, Paris 20022, p. 84); VI, 5 (p. 90וראו גם להלן ,הערה  .95אפשר
שדבריו כוונו לנגינה בחליל בפולחנים סוריים–פניקיים או לנגינה במצלתיים בפולחן דיוניסוס–בכחוס.

M. Bulard, La religion domestique dans la colonie italienne de Délos, Paris 1926, p. 48 81
' 82שופר שלע"ז' )ירושלמי ,סוכה ג ,א ]נג ע"ג; טור  ;[644שם ,יבמות יב ,ב ]יב ע"ג; טור ' ;([886אמר רב יהודה ]כ"י מינכן
' :95אמ' רבא' ,ואולם עדי נוסח האחרים גורסים כולם :רב יהודה ,עיינו :כ"י ניו–יורק ,בית המדרש לרבנים ;Rab. 1608
 ;ENA 850כ"י אוקספורד ,בודליאנה ) Opp. Add. Fol. 23נויבאואר  ;(366כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית Harley 5508
)קטלוג  ;(400כ"י מינכן ,ספריית המדינה הבוורית  :[hebr. 140בשופר של עבודה זרה לא יתקע ,ואם תקע ]כ"י מינכן
גורס 'לא' ,וטעות היא ,כפי שעולה מהשוואה לעדי הנוסח האחרים ,וגם משום שמילה זו מותירה את הדיון ההלכתי
בלתי מובן[ יצא' )בבלי ,ראש השנה כח ע"א( ,ופירש רש"י ,שם ,ד"ה 'בשופר של עבודה זרה'' :ששימשו בו לעבודה זרה
ונאסר בהנאה' .כאן מדובר כנראה ביהודי שקיבל שופר שנכרים השתמשו בו לעבודה זרה ,ואילו במקבילה שבבבלי,
חולין פט ע"א מדובר כנראה בשופר שיהודי השתמש בו לעבודה זרה ,ראו :תוספות ,שם ,ד"ה 'והתניא תקע לא יצא נטל
לא יצא' .וצריך עיון .ועל הסבר שונה ומשלים ראוE. Friedheim, Rabbinisme et paganisme en Palestine romaine: :
Étude historique des Realia talmudiques (Ier–IVème siècles), Leiden & Boston 2006, p. 286, n. 1083

 83במדבר רבה י ,ד; איכה רבה ,פתיחתא א )מהדורת בובר ,עמ'  ;(1פסיקתא רבתי כח )מהדורת איש שלום ,דף קלו ע"א(;
מדרש תהלים צב ,יג )מהדורת בובר ,דף רו ע"ב(; שם קלז ,ה )מהדורת בובר ,דף רסב ע"ב(.
W. Burkert, Greek Religion, Cambridge, MA 1985, p. 237 84
F. Cumont, Les mystères de Mithra2, Paris 1985, p. 172 85
R.J. Bull, ‘A Mithraic Medallion from Caesarea’, IEJ, 24 (1974), pp. 185–190; B. Lifshitz, ‘Césarée de Palestine, 86
son histoire et ses institutions’, H. Temporini & W. Haase (eds.), ANRW, II, 8: Politische Geschichte (Provinzen

 .und Randvölker: Syrien, Palästina, Arabien), Berlin & New York 1977, p. 605על אליה קפיטולינה ראו:
A.C. Martin, ‘Las Grutas del Parque de la Independencia de Jerusalén, Un Mithraeum?’, LA, 52 (2002),
pp. 297–306; J. Magness, ‘A Mithraeum in Jerusalem?’, G.C. Bottini, L. Di Segni & L.D. Chrupcala (eds.), One
 .Land – Many Cultures, Jerusalem 2003, pp. 163–171ומנגד ראוE. Friedheim, ‘The Religious and Cultural :
World of Aelia Capitolina – A New Perspective’, Archív Orientální, 75, 2 (2007), pp. 145–146, n. 108
G. Rouget, La musique et la transe: Esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de la possession, 87
Paris 1980

' 88קול קילוס ע"ז' )ירושלמי ,תעניות ד ,ו ]סח ע"ג; טור  ;([731וראו גם :בראשית רבה צו ,כט )מהדורת תיאודוראלבק,
עמ'  ;(1235איכה רבה א) 1 ,מהדורת בובר ,דף לא ע"ב(; קהלת רבה ט ,יא.
 89אף שליברמן לא הפנה לביטוי זה עלה בידו להוכיח שעניין הקילוס לקיסרים ) (acclamatioהיה מוכר לחכמים .ראו:
ש' ליברמן' ,קלס קילוסין' ,הנ"ל ,מחקרים בתורת ארץ–ישראל ,ד' רוזנטל )עורך( ,ירושלים תשנ"א ,עמ'  .434המונח
רווח בארץ–ישראל ובסביבתה ,כפי שמוכח גם ממקורות אפיגרפיים ,ראו :שם ,עמ'  ,439הערה  .38מסתבר אפוא
שגם שירים לאלים )קול קילוס עבודה זרה( רווחו בארץ–ישראל הרומית .דומה כי גם הצווחות של נשים )מכשפות
באשקלון?( לכבוד דיוניסוס במהלך טקסי המיסטריות היו מוכרות לחכמי ארץ–ישראל .ראו' :אויים אויים' )ירושלמי,
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כאילו עובד עבודה זרה' 90.נראה כי אין זה מאמר סתמי המַשווה
התנהגות ליצנית לעברה החמורה ביותר ללא זיקה לראליה ,אלא
הוא מרמז למציאות שבה היו במקדשים הפגניים פסלים מדברים
ושרים לכאורה — לשם כך העמידו ליד הפסל פיתום ,קוסם שהשמיע
קולות בלי להניע את שפתיו ,או השחילו בגוף הפסל צינור ,וכומר
דיבר ולעתים שר לתוך הצינור ,ונדמה היה כי קולו המעוות שבקע
מפי הפסל הוא קול האל 91.תופעה זו עולה בקנה אחד עם המוזיקה
הפולחנית האלילית והריקודים ,ובכלל זה המציאות הנכרית
הרעשנית שהייתה מוכרת לחכמי ארץ–ישראל92.
˙˙ÈÒÈÂÈ„ ‰ÎÂÏ‰
˙„‚ÂÒ© ‰„‡Ó ÌÚ
˙ÙÙÂ˙Ó ®ÒÂÒÈÂÈ„Ï
‰‡Ó‰ ªÔÏÈÏÁÂ
¢‰ÒÏ ‰ÈÈ˘‰

פולחנים סודיים ומוזיקה — חז"ל ומציאות
לדברי ליברמן לא ייתכן שהמיסטריות נתעלמו לגמרי מעיני היהודים 93.סופרים נוצרים שנלחמו
נמרצות בפולחני המיסטריות — שהבטיחו למאמיניהם אושר בעולם הזה וחיי נצח אחרי המוות —
דיווחו על מספר תחינות שהיה על המועמד להכשרה המיסטית לשאת לפני טקס ההכשרה הסודית94.
חגיגה ב ,ב ]עח ע"א; טור ' ;([788אוים אוים' )שם ,סנהדרין ו ,ד ]כג ע"ג; טור  .([1294לדברי אפרון 'סיסמתן החשאית
]של המכשפות[" ,אוים אוים" ,אינה מתפרשת במובן של קריאה סתמית ,אלא נשמעת לפי הצליל הידוע של הצווחות
בטקסים המוקדשים לפולחן דיוניסוס "אוין אוין" ) (e[án - e·Δn - e[oîאו קולות דומים בגוונים ובסלסולים שונים'
)י' אפרון' ,מעשה אשקלון של שמעון בן שטח' ,א' כשר )עורך( ,כנען פלשת יוון וישראל :יהודים והערים ההלניסטיות
בתקופת בית שני ,ירושלים  ,1988עמ' .(306305
' 90ר' אליעזר בן יעקב אומר ] [...וכל המחליף בדבור כאילו עובד עבודה זרה ,שנאמר אולי ימושני אבי והייתי בעיניו
כמתעתע ,ואין מתעתע אלא עבודה זרה' )מסכת כלה א ,יח ]מהדורת היגר ,עמ'  ;([151150וראו גם :כלה רבתי ,ב,
ה )מהדורת היגר ,עמ'  ;(196וכן' :ואמר רבי אלעזר :כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה' )בבלי ,סנהדרין
צב ע"א( .וראו עוד :מדרש הגדול לבראשית כז ,יב )מהדורת מרגליות ,עמ' תע(; מדרש לקח טוב )פסיקתא זוטרתא(
לבראשית כז ,יב )מהדורת בובר ,דף סו ע"ב והערה עב( .ועוד.
 91על תופעה זו ,שרווחה במקדשים מימי קדם ועד ביזנטיון ,ראוF. Martin, Textes religieux assyriens et babyloniens, :
Paris 1903, pp. 128–129; A. Massard, ‘Les oracles – Supercheries de prêtres’, Proceedings of the Twenty
Third International Congress of Orientalists, Cambridge 1954, pp. 82–83; H.M. Schenke, ‘Orakelwesen im
alten Ägypten’, Das Altertum, 9 (1963), pp. 74–75; G.H. Halsbergue, ‘Le culte de Dea Caelestis’, W. Haase
& H. Temporini (eds.), ANRW, II, 17, 4: Religion (Heidentum: römische Götterkulte, orientalische Kulte in der
 .römischen Welt), Berlin & New York 1984, p. 2207בבעלבק היה הכומר עצמו עומד בתוך בסיס הפסל של יופיטר
הליופוליטנוס ומדבר בשמו .ראוY. Hajjar, La triade d’Héliopolis-Baalbek, III, Montréal 1985, pp. 316–318 :
תופעה זו התקיימה גם בעידן הביזנטי ,באיקוניות נוצריות .ראוW.R. Halliday, Greek Divination, London 1913, :
pp. 222–224

 92מעניין כי החכמים נתנו את דעתם גם לרעשנות שאפיינה את רומא ואת עולמה התרבותי .ראו למשל :ספרי דברים
מג )מהדורת פינקלשטין ,עמ'  ;(9594בבלי ,מכות כד ע"א )'ושמעו קול המונה של רומי מפלטה' ]המילה 'מפלטה'
חסרה בנוסח יד הרב הרצוג ,ואילו בכ"י מינכן ' :95מפלטוס'[(; ילקוט שמעוני על דברים ,רמז תתסה )מהדורת הימן,
עמ'  .(186רומא הצטיירה בעיני הרומאים כעיר רועשת ביותר .ראוJ. Carcopino, La vie quotidienne à Rome à :
 .l’apogée de l’empire5, Paris 1990, p. 67ונראה כי החכמים ידעו זאת .ראו' :תנו רבנן :שלש קולות הולכין מסוף
העולם ועד סופו ,ואלו הן ] [...וקול המונה של רומי' )בבלי ,יומא כ ע"ב(.
 93ליברמן )לעיל ,הערה  ,(41עמ' .240
Clemens of Alexandria, Protrepticus, II, 18P (trans. G.W. Butterworth [LCL], London 1919, pp. 42–43) 94

‰¯„˙˜ ∑±
ÌÈ¯ÂÈ‡ ‰˘ÂÏ˘
ÈÓÂ¯ ‚ÙÂ˜¯Ò ÏÚ
‰ÈÈ˘‰ ‰‡Ó‰ ÔÓ
ÚÙÂÓ ÌÈ¯‡˙Ó‰
˙ÎÂÏ‰˙· ÈÏ˜ÈÊÂÓ
ÒÂÒÈÂÈ„ Ï˘ ÔÂÁˆÈ‰
ÌÈ¯ÂÈ‡ ˙È˙Á˙·
‰ËÒÈ˜ß ‚–Â ‡
˙ÙÂ˜© ß‰˜ÈËÒÈÓ
˙ÏÓÒÓ‰ ¨®ÌÈˆ¯˘
˙ÂÈ¯ËÒÈÓ‰ ÈÒ˜Ë ˙‡
ÒÂÒÈÂÈ„ Ï˘
(Courtsey of the Kelsey
Museum of Archaeology,
Ann Arbor, MI)

„ÂÓÏ˙‰Â ‰˘Ó‰ ¨È˘ ˙È· ÈÓÈ· ‰˜ÈÊÂÓ‰ ÌÚ Ï‡¯˘È–ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙Ï‡˘Ï

 כדי להתקבל, כתב על 'מקדש אחד שבו, שחי בסיציליה,בדומה לכך הסופר הנוצרי פירמיקוס מטרנוס
 המועמד הנדון למוות ]המחבר הנוצרי ראה במועמד למיסטריות,בחלקים הסודיים ביותר של ההיכל
" שתיתי במצלתיים ולמדתי בעיון את סודות הדת, "אכלתי בתוף:הפגניות אדם הנדון למוות[ מצהיר
95.'"[ נאמן לאל אטיס: "]אותו פתגם ובסופו התוספת[ הפכתי למיסטס של אטיס ]היינו:וביוונית
‘In quodam templo, ut in interioribus partibus homo moriturus posit admitti, dicit: “De tympano manducaui, 95
de cymbalo bibi et religionis secreta perdidici”, quod Graeco sermone dicitur: “\k tumpánou Bébrvka, \k
 )תרגום1 , על הטעות של הדתות הפגניות יח, )פירמיקוס מטרנוסkumbálou pépvka, gégona músthw ''Attevw”’

.(116115 ' עמ,[80  הערה,טורקן ]לעיל

ג

ÌÈ‚Ó ∫‰ËÓÏ
ÔÓÂ‡‰ Ï˘ ‰¯ÈˆÈ·
¨ÒÂÓ‡ÒÓ Ò„È¯Â˜ÒÂÈ„
‰Â˘‡¯‰ ‰‡Ó‰
Â¯˜È˜ ‰ÏÈÂ ¨¢‰ÒÏ
ÈÈÙÓÂÙ „ÈÏ˘

ב

א

˜˙„¯∑≤ ‰

ÌÈÈ‰„È¯Ù Ï‡ÂÓÚ

בחקר הדתות הוצעו לנוסחה סודית זו הסברים שונים .פייר בואיאנסה הציע שהמועמד להכשרה
המיסטית בפולחן קיבלי ואטיס עבר 'טקס טהרה מוזיקלית' כדי להגיע לחלק המקודש ביותר של
המקדש96.
המוזיקה תפסה מקום חשוב גם בפולחן המיסטריות בארץ–ישראל הרומית .בפסיפס מן המאה
הרביעיתהחמישית לסה"נ שנמצא בשיח'–זויד ,מדרום לרפיח ,מתוארת תהלוכת המסתורין של
דיוניסוס ובה כלי נגינה רבים 97.ליד חלילו של פאן היווני נכתב שם ,Diónusow telet} :ביטוי
המצביע על טקסי המיסטריות לכבוד דיוניסוס שקרוב לוודאי שניגנו בהם 98.חשוב להעיר כי שיח'–
זויד הייתה בתחום העיר רפיח בתקופה הרומית המאוחרת ובימי ביזנטיון 99,כלומר קרוב לעיר עזה,
שזכתה למוניטין בין–לאומי בין השאר הודות 'למוזיקאים הטובים' שבה100.

השפעת המוזיקה האלילית על יהודי ארץ–ישראל ותגובת החכמים
ממקורות תלמודיים רבים המשיחים לפי תומם עולה כי המוזיקה הפולחנית הנכרית השפיעה
השפעה לא מבוטלת על החברה היהודית ,וכי חכמים ביקשו למנוע השפעה זו ,ומגמתם זו באה לידי
ביטוי בדרשות רבות ובפסקי הלכה נקודתיים .המוזיקה הפולחנית הנכרית הייתה כפי הנראה הסיבה
העיקרית לפסיקתם של התנאים כי 'אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן' 101,כפי שפירשו נכונה
P. Boyancé, ‘Sur les mystères phrygiens – J’ai mangé dans le tympanon, j’ai bu dans la cymbale’, Revue des 96
études anciennes, 37 (1935), pp. 161–164 (repinted: idem, Études sur la religion romaine, Rome 1972, pp.
 .(202–204הרודוטוס תיאר את אנכרסיס שאחרי שהוכשר במיסטריות קיבלי החזיק ביד תוף ופסלון .ראו :הרודוטוס,

היסטוריה ,ד) 76 ,תרגום גודלי ]לעיל ,הערה  ,[53עמ'  .(275274הממד המיסטי והקוסמי של המוזיקה בפולחן קיבלי
עולה גם מתיאור האטריבוטים של קיבלי שכתב וארו ) 27116לפסה"נ לערך( ,ושהובא אצל אב הכנסייה אוגוסטינוס
מהיפו ) 430354לסה"נ( .הוא ציין כי תוף האלה מסמל את כדור הארץ ) ,(orbis terraeוכן כתב על המצלתיים העשויים
ארד ולא ברזל .ראוAugustinus, De civitate dei, VII, 24 (trans. W.M. Green [LCL], London 1963, pp. 458–459, :
 .(460–461אגב ,במקום אחר בחיבור זה )ב (4 ,הזכיר אוגוסטינוס שבצעירותו נכח בתהלוכות לכבוד האלה יונו
השמימית ,שזוהתה עם קיבלי האנטולית בצפון אפריקה ,והקשיב היטב לנגנים לכבוד האלה .וראוM. Le Glay, Rome: :
 .Grandeur et chute de l’empire, Paris 1992, p. 456ולניתוח קפדני של כלי הנגינה שניגנו בהם בטקסי המיסטריות
של קיבלי על פי המקורות הלטיניים והיווניים ראו ,K. Summers, ‘Lucretius’ Roman Cybele’ :ליין )לעיל ,הערה ,(60
עמ' .361358
 97י' צפריר ,ארץ–ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ,ב ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  ;213א' עובדיה ואחרים' ,מבט
חדש על רצפת–הפסיפס משייח' זווייד במוזיאון איסמעליה' ,קדמוניות) 9695 ,תשנ"ב( ,עמ' .125
 98עובדיה )שם( .על פשר המונח התקדשות או חניכה )} ,(teletמונח המוכיח כי זה תיאור של פולחן מסתורין ,ראו:
W. Burkert, Les cultes à mystères dans l’antiquité, Paris 1991, p. 20

 99מ' אבי–יונה ,גיאוגראפיה היסטורית של ארץ–ישראל למן שיבת–ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי ,4ירושלים תשמ"ד,
עמ' .118
‘Gaza habet bonos auditores’ (C. Müller, Geographi Graeci Minores, II, Paris 1882, p. 519) 100
 101משנה ,פסחים י ,ח; תוספתא ,פסחא י ,יא )מהדורת ליברמן ,עמ'  ;(198מכילתא דר' ישמעאל ,מסכתא דפסחא יח
)מהדורת הורוביץרבין ,עמ'  ;(53ורנר )לעיל ,הערה  ,(79עמ'  .415ועל המשתאות ביוון מהתקופה הארכאית ואילך,
שהשתתפו בהם נגנים ,ראו .P. Schmitt-Pantel, La cité au banquet, Rome 1992, p. 18 :בכתובת מביתיניה מהתקופה
הרומית הקדומה נאמר כי התורמים נתנו 'סימפוניה' — כלומר תזמורת — כדי ללוות את המשתה .ראו :שם ,עמ' .357
וראו גם את דברי דיודורוס הסיקילי על אודות אנטיוכוס הרביעי ,שהתלוצץ עם הנגנים במהלך משתה ,ואחרי שהתעלף
התעורר לפתע בשמעו את התזמורת והחל להתרועע ולרקוד בעירוםDiodorus Siculus, XXIX, 32, 1 (trans. F.R. :
)Walton [LCL], London 1957, pp. 276–277
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במחקר 102.בדיון בחטאי שלמה המלך סיפרו חכמים אגדות שייחסו את חטאיו במפורש ל'אלף מיני
זמר ] [...לעבודה זרה' שהכניסה לביתו בת פרעה 103.בימי המשנה התגלמה הפרדיגמה של חכם שפרק
עול בדמות התנא אלישע בן אבויה ,המכונה אחר .הסימנים להתבוללותו היו רכיבה על סוסים104,
התקרבותה של אמו בעת הריונה לאלילות 105והתעניינותו ב'ספרי מינין/מינות' 106,אך הסימן הבולט
 102אף שעל פי התוספתא )שם( הדוגמה לאפיקומן היא 'כגון אגוזים תמרים וקליות' ,ובדומה לכך' :מיני מתיקה' )ירושלמי,
פסחים י ,ח ]לז ע"ד; טור  ;([558וראו גם :בבלי ,פסחים קיט ע"ב .ולכן פירשו האמוראים שדברי המשנה 'אין מפטירין
אחר הפסח אפיקומן' מכוונים לכך שאין לאכול אחרי סעודת הפסח דבר מתוק ,כדי לשמור על טעם הקרבן .אך
ההסבר המקורי של אפיקומן ,המתאים למשמעות המונח היווני אפיקומון ) (\píkvmonמצוי בירושלמי ואולי חלקית
בבבלי .אכן הסיבה לאיסור אכילת אפיקומן היא]' :מהו אפיקימון[ שלא יהא עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת'
)ירושלמי ,שם י ,ד ]לז ע"ד; טור  ;[557וכן בבבלי ,פסחים פו ע"א; קיט ע"ב בדברים המיוחסים לרב( .נימוק זה תואם את
המציאות שרווחה בקרב היוונים שהשתתפו במשתאות ,כפי שהראו ש' ליברמן ,הירושלמי כפשוטו ,2ניו–יורק וירושלים
תשנ"ה ,עמ'  ;521הנ"ל ,תוספתא כפשוטה ,ד ,3מועד ,ניו–יורק וירושלים תשס"ב ,עמ'  ;655ש' וז' ספראי ,הגדת חז"ל,
ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;44י"ל לוין ,יהדות ויוונות :עימות או מיזוג? ירושלים תש"ס ,עמ'  .105104המוזיקה הייתה
חלק אינטגרלי של האפיקומן )ליברמן ,הירושלמי כפשוטו ]שם[( ,והחכמים ידעו זאת ,ראו' :ר' סימון בשם ר' אינייני
בר' סיסיי :מיני זמר' )ירושלמי ,שם י ,ח ]לז ע"ד; טור  .([558והשוו לתיאור התנהגותו של אנטיוכוס הרביעי בהערה
הקודמת .לא מן הנמנע שהמוזיקה הייתה למעשה הגורם המרכזי לאיסור התנאים במקורו ,כפי שסבר ד"צ הופמן' ,באור
המלה "אפיקומן"' ,המעין ,יב ,ג )תשל"ב( ,עמ' .8
 103במדבר רבה י ,ד .וראו' :אמר רב יהודה אמר ]בכ"י מינכן  95נוסף :רב[ שמואל :נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש ]רש"י:
לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר לעבודה זרה[ לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה' .אמר רב יהודה אמר שמואל:
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר ]רש"י :כלי שיר[ ,ואמרה לו :כך עושין לעבודה זרה פלונית
וכך עושים לעבודה זרה פלונית ולא מיחה בה' )בבלי ,שבת נו ע"ב(; וראו גם' :הכניסה לו מיני זמר' )ילקוט שמעוני על
מלכים א ,רמז קצו ]מהדורת הימן ,עמ' .([456
 104ירושלמי חגיגה ,ב ,א )עז ע"ב; טורים  ;(784783בבלי ,שם טו ע"א; מ' בר' ,רכיבה על סוסים בארץ–ישראל בתקופת
המשנה והתלמוד' ,קתדרה) 60 ,תשרי תשנ"א( ,עמ' .3517
' 105אמו כשהיתה מעוברת בו היתה עוברת על בתי עבודה זרה' )ירושלמי ]שם[(.
' 106אמרו עליו על אחר ,בשעה שהיה עומד מבית ]בכ"י אוקספורד ,בודליאנה ) Opp. Add. Fol. 23נויבאואר ' :(366בבית'[
המדרש ]בכ"י מינכן ' :95עומד ודורש בבית המדרש'[ הרבה ]חסרה בכ"י אוקספורד[ ספרי מינין ]בכ"י גטינגן ,ספריית
מדינת נידרזקסן והאוניברסיטה' :hebr. 3, Or 13 ,סיפרי מינות'[ נושרין מחיקו' )בבלי ,חגיגה טו ע"ב(.
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הראשון לתפנית הדתית שחלה בחיי בן אבויה קשור לדברי חכמים במישרין למוזיקה' :אחר מאי? זמר
יווני לא פסק מפומיה' 107.לאמִתו של דבר אין דרך לדעת אם תיאורים אלה משקפים את מה שהתרחש
בחייו של בן אבויה אם לאו ,ולמעשה אין לכך חשיבות .אולם חשובה העובדה שבעיני חכמי המשנה
והתלמוד המוזיקה הנכרית )במקרה זה היוונית אך למעשה כל תרבות מוזיקלית לא יהודית( עלולה
הייתה להביא יהודים שומרי אמונים — כולל חכמים — לידי פריקת עול וטמיעה בין הגויים.
המקורות מלמדים אפוא שלאחר חורבן בית שני נחשפו יהודי ארץ–ישראל למוזיקה שלא רק שלא
נחשבה חלק מתרבותו של העם היהודי ,אלא נקשרה במישרין להתרחשויות אליליות שהיה בהן כדי
לסכן את אורח החיים הדתי של החברה היהודית ,ובעיקר אחרי מרד בר כוכבא )אחרי  135לסה"נ(,
משרבו היהודים שהתגוררו ביישובים מעורבים עם נכרים 108.זאת ועוד ,המקורות מוכיחים שהחכמים
היו מודעים לתופעה זו ולהשלכותיה החברתיות .הדגשת הסכנה הטמונה במוזיקה מעידה כי היא
הייתה נחלתם של יהודים רבים .אישור לכך יש ממקורות המשיחים לפי תומם 109,וגם ממקורות
מפורשים ,כגון:
איתחמי לר' אבהו פנטקקה יצלי ואתי מיטרא] .ומיטרא נחית[ שלח ר' אבהו ואייתיתיה ,אמ' ליה :מה אומנך?
אמ' ליה :חמש עבירן ההוא גוברא עביד בכל יום מוגר זנייתא משפר תייטרון מעיל מניהון לבני מטפח ומרקד
קדמיהון ]ומקיש[ בבבולייא קדמיהון.
)תרגום :נראה לר' אבהו ]בחלום[ :פנטקקה יתפלל ומטר ירד] .וירד מטר[ שלח ר' אבהו והביאו .אמר לו :מה
אומנותך? אמר לו :חמש עבֵרות אותו איש ]היינו :אני[ עובר בכל יום :מקשט תאטרון ושוכר הטאירות ]מנגנות
ורקדניות[ ומביא בגדיהן לבית המרחץ ]בידיים[ ומרקד לפניהן ומקיש בצלצלים110 (.
 107שם .וראו :ורנר )לעיל ,הערה  ,(79עמ' .415
 108ראו למשל :משנה ,מכשירין ב ,הו; תוספתא ,דמיי ו ,יד )מהדורת ליברמן ,עמ'  ;(97שם ,תרומות א ,טו )שם ,עמ' ;(111
שם ,גטין ג )ה( ,יג )שם ,עמ'  ;(259שם ,עבודה זרה ז )ח( ,ז )מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  ;(471שם ,נגעים ו ,ד )שם ,עמ'
 ;(625ירושלמי ,ברכות ח ,ו )יב ע"ב; טור  ;(63שם ,פאה ג ,ז )יז ע"ד; טור  ;(93שם ,דמאי א ,א )כא ע"ג; טור  ;(115שם,
בבא בתרא ב ,יד )יג ע"ג; טור  .(1242המגורים של יהודים ביישובים מעורבים אחרי מרד בר כוכבא היו קרוב לוודאי
אחד הגורמים החברתיים לפריקת עול תורה בקרב יהודים וביניהם חכמים ,דוגמת בן אבויה .וראו גם' :השוכח את
התורה ועבר עבירות הרבה' )תוספתא שבת ח ,ו ]מהדורת ליברמן ,עמ'  .([31ראו :אלון )לעיל ,הערה  ,(26עמ' ,5958
 ;71מ' בר' ,המונח "כתר תורה" בספרות חז"ל ומשמעותו החברתית' ,ציון ,נה )תש"ן( ,עמ' .413408
 109הברייתא האוסרת לספוד בחלילין של עבודה זרה )ראו לעיל ,הערה  (65מוכיחה כי הדבר היה נהוג בלוויות יהודיות.
הביטוי 'שופר של עבודה זרה' )ראו לעיל ,הערה  (82מוכיח שיהודים השתמשו בשופר זה .ועל יהודים שנהגו לומר
אחרי חורבן הבית 'דברי נבלה בשיר' ראו לעיל ,הערה  .50בווילה הרומית בציפורי נתגלה פסיפס של דיוניסוס שנראים
בו חליל כפול ,מקושים ותוף הטמבורין' .בכוחה של מוזיקה זו לחדור לפנימיותו של בן אנוש ולהביאו באופן מיסטי,
ובמצב זמני של שיגעון ,לתחושת זהות עם האלוהות' )נ' סביליה–שדה' ,שכרותו של הרקלס בפסיפס בציפורי :התבזות
או התקדשות?' ,קתדרה] 127 ,ניסן תשס"ח[ ,עמ'  .(15לדברי וייס התגוררו בווילה הזאת יהודים ,ואם כן התכנים
האליליים שבמוזיקה זו היו כנראה ידועים להם .ראו :ז' וייס' ,בין פגניזם ליהדות :לזיהוים של תושבי בית דיוניסוס
בציפורי הרומית' ,קתדרה) 99 ,ניסן תשס"א( ,עמ' .267
 110ירושלמי ,תעניות א ,ד )סד ע"ב; טור  .(708התרגום על פי :ליברמן )לעיל ,הערה  ,(41עמ' ' .24כאן ניתנה לנו תמונה
מצוינת של אדם ,שהיה פסולתה של החברה היהודית בקיסרין .הוא המקשט את התיאטרון שוכר ההטירות ,מטפל
בכליהן ומלמדן לרקוד ולשחק .מסתבר שהמדובר במימוס או בפאנטומימיקון של תיאטרון קטן בקיסרין' )ליברמן
]שם[ ,עמ'  .(25וראו עודZ. Weiss, ‘The Jews and the Games in Roman Caesarea’, A. Raban & G. Holum (eds.), :
 ,Caesarea Maritima: A Retrospective after Two Millenia, Leiden 1996, p. 447ועיינו גם :ירושלמי ,סוכה ה ,ד )נה
ע"ג; טור ' ;(655אמ' ר' בא בר כהנא :הריקים שבריקים זה ארכסטס ] = •rxhst}wרקדן[' )סנהדרין ב ,ג ]כ ע"ב; טור
' ;([1277ה– •rxhst}wהיה בזוי מאוד על היהודים' )ליברמן ]שם[( .מקורות על יהודים שהיו מעורבים בחיי התאטרון
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ניתוח ומסקנות
עד שנת  70לסה"נ לוותה העבודה בבית המקדש במוזיקה ,והמוזיקה רווחה בקרב העם .דומה כי
המוסדות היהודיים )המקדש והכהונה הגדולה ]כולל צדוקים[ ,הסנהדרין וחכמי הפרושים( שימשו
מעין מנגנוני בקרה שיכלו לסנן במידה מסוימת ,ולעתים לייהד ,את ההשפעות של המוזיקה הזרה
ובכך לגונן על העם מפני השפעות חברתיות ודתיות של עמים אחרים ותרבויותיהם .אחרי מלחמת
החורבן וביתר שאת לאחר מפלת ביתר )אחרי שנת  135לסה"נ( ,שעה שהמוסדות היהודיים מימי
הבית לא פעלו עוד ,וגם מפעל השיקום של יבנה נפגע קשות ,ראו חכמי ארץ–ישראל במוזיקה —
כבענפי תרבות אחרים של אומות העולם — מטען תרבותי אלילי המסכן את אורח החיים היהודי
והביעו בדרשות רבות את מורת רוחם ממנה .עם זאת אין במקורות ארץ–ישראל איסור על המוזיקה
ככלל111.
הפתרון לתהייה על הימנעותם של החכמים מהטלת איסור על המוזיקה מצוי לדעתי בכך שיחסם
למוזיקה היוונית והרומית היה חוליה ביחסם המורכב לתרבות יוון ורומא .חכמים הקלו לרוב בהלכות
עבודה זרה ,אף שעבודת האלילים הייתה חזקה במיוחד במאות הראשונות לסה"נ ,אך נלחמו בה
מלחמת חרמה באמצעות דרשות המוניות 112.במאה השלישית לסה"נ הם הקלו בדיעבד — וכנראה
בלית בררה — באיסורי אמנות הדמות הקדומים בשעה שזו פלשה לבתים פרטיים ולבתי כנסת,
כדברי הירושלמי' :ביומוי דר' יוחנן שרון ציירין על כותלא ולא מחי בידייהו' )בימיו של ר' יוחנן
התחילו לצייר על הכתלים ולא מחו בידם( 113.כן הקלו בשימוש בשפה היוונית כאשר השתמשו
בה יהודים רבים 114,ובדומה לכך הקלו בהליכה לבתי מרחץ שהכילו יסודות אליליים כאשר פרח
מוסד זה בארץ–ישראל הרומית 115,וכן נהגו בתחומים אחרים .הסכנות התרבותיות לא חלפו ,אדרבה,
הרומי מוצאים כבר במאה הראשונה לסה"נ ,ראו למשל :יוסף בן מתתיהו ,חיי יוסף ג )תרגום ד' שוורץ ,ירושלים
תשס"ח ,עמ' Martialis, VII, 82 (trans. D.R. Shackleton Bailey [LCL], London 1990, pp. 144–145); XI, 94 ;(67
;)(pp. 76–77); Horatius, Satirae, I, 9, 65–70 (trans H. Rushton Fairclough [LCL], London 1926, pp. 110–111
& M.H. Williams, The Jews among the Greeks and Romans, London 1998, pp. 114–116, 148 ; J.M. Carrié
A. Rousselle, L’empire romain en mutation des Sévères à Constantin, Paris 1999, p. 312

 111בימי התנאים היו עדיין איסורים נקודתיים על 'שופר של עבודה זרה' ,על 'חלילין של עבודה זרה' ,על האפיקומן אחר
הפסח ועל האירוס במהלך חתונה ,אך לא היה איסור כולל על הזמר .זאת ועוד ,היה גם מי שהכשיר בדיעבד תקיעה
בשופר של עבודה זרה )ראו לעיל ,הערה  (82ושימוש בחלילין של עבודה זרה )ראו לעיל ,הערה  .(65בימי אמוראי
ארץ–ישראל ,במאה השלישיתהרביעית ,נעלמו האיסורים הללו אף שהתרבות האלילית לא רק שלא חדלה להתקיים
אלא בלטה יותר בסביבת היישוב היהודי ובקרבו.
 112פרידהיים )לעיל ,הערה  ,(82עמ' .6725
 113ירושלמי ,עבודה זרה ג ,ג )מב ע"ד; טור .(1396
 114ליברמן )לעיל ,הערה  ,(41עמ'  ,5112במיוחד עמ'  .236225 ,16ועל הזיקה בין מאמרי חז"ל לבין פתגמי יוון ורומא,
זיקה המבטאת אולי השפעה חיצונית ,ראו למשל :א"א הלוי ,עולמה של האגדה :האגדה לאור מקורות יווניים ,תל–אביב
תשל"ב; הנ"ל ,פרשיות באגדה לאור מקורות יווניים ,תל–אביב תשל"ג; הנ"ל ,האגדה ההיסטורית–ביוגראפית לאור
מקורות יווניים ולטיניים ,תל–אביב תשל"ה.
 115י"צ אליאב' ,האם הסתייגו היהודים מבית המרחץ הציבורי בראשית הופעתו?' ,קתדרה) 75 ,ניסן תשנ"ה( ,עמ' ;353
ע' פרידהיים' ,מעשה רבן גמליאל במרחץ של אפרודיטי בעכו — עיון בראליה ארץ–ישראלית' ,קתדרה) 105 ,תשרי
תשס"ג( ,עמ'  ;327הנ"ל' ,בית המרחץ הציבורי הרומי בארץ–ישראל — דילמות מחקריות בשאלת הגדרתו כמוסד
מקודש' ,קתדרה) 119 ,ניסן תשס"ו( ,עמ'  ,180הערה .37
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אך החכמים הבינו כי לא יוכלו לעמוד לחלוטין בפני החידושים של רומא ואימוצם על ידי העם,
ושעליהם להתאים את פסקיהם למציאות ,שאם לא כן יש סיכון שאיש לא יקשיב להם.
דברים אלה תקפים במיוחד לערים המיוונות שבארץ–ישראל .מאלפת העובדה כי שני החכמים
היחידים שלא ראו באור שלילי את המוזיקה היוונית היו ר' יונתן מן העיר אלויתרופוליס ,היא
בית–גוברין ,ור' אבהו תושב קיסריה ,מחשובי אמוראי ארץ–ישראל )במאה השלישיתהרביעית( .וכך
שנינו' :אמר ר' יונתן דבית גוברין :ארבעה לשונות נאים שישתמש בהן העולם ואילו הן :לעז לזמר,
רומי לקרב ,סורסי לאילייא ,עברי לדיבור' 116.ור' אבהו גילה הבנה לפנטקקה היהודי שנהג בין היתר
לנגן לפני הבאים לתאטרון בקיסריה 117.מסתבר כי יהודים שחיו בערים מיוונות נחשפו במידה רבה
למוזיקה היוונית ,בעקבות המגע הבלתי נמנע עם האוכלוסייה המקומית הנכרית ,ובנסיבות אלה לא
היה טעם לאסרה עליהם 118.עיון ביחס החכמים למוזיקה מדגים בזעיר אנפין את המערכה המשתנה
וההולכת שניהלו חז"ל נגד השפעות פגניות למיניהן שאיימו לחדור ,ולעתים אף חדרו ,אל התרבות
היהודית לאורך עשורים רבים.

 116ירושלמי ,מגילה א ,ח )עא ע"ב; טור  ;(748שם ,סוטה ז ,ב )כא ע"ג; טור  ;(933אסתר רבה ד ,יב; וראו גם' :אמר ר' יונתן
ארבע לשונות הן ] [...לשון יוני לזמר' )מדרש תהלים לא ,ז ]מהדורת בובר ,דף קכ ע"ב[( .שינוי הנוסח בין 'לעז לזמר'
שבירושלמי לבין הנוסח של מדרש תהלים 'לשון יוני לזמר' מוכיח כי במונח 'לעז' התכוון הירושלמי ליוונית ,דהיינו
זמר בשפה היוונית.
' 117א"ל כדיי את מצלייא ומתענייא' )ירושלמי ,תעניות א ,ד ]סד ע"ב; טור .([708
 118אך בה בשעה המוזיקה והמחול היהודיים ה'אותנטיים' שמורים לדעת אמוראי ארץ–ישראל לצדיקים ונדחים לעתיד
לבוא' .כי זה אלהים אלהינו .מהו כי זה? ר' ברכיה ור' חלבו ור' אלעזר בשם ר' יוסי בר חנינא אמר :עתיד הקב"ה לעשות
מחול לצדיקים לעתיד לבא ,והקב"ה חל עמהם ,והן מראין אותו באצבע ,שנאמר הנה אלהינו זה )ישעיה כה ט( ,לכך
נאמר כי זה אלהים אלהינו' )מדרש תהלים מח ,ה ]מהדורת בובר ,דף קלט ע"א[( ומקבילות.

