לחנים בתפילה בבית הכנסת הספרדי
אבוהב בצפת
ת ח נ ו ת מו סי ק ליו ת ,בי טוי ח ב ר ת י ו מ פג ש ת ר בויו ת
א סי ק ה מ ר ק ס

הקדמה
המשתתפים בתפילות בשבתות ובחגים בבתי כנסת המוגדרים ״ספרדים־ירושלמים״ ,,מכירים
היטב את הנוהג שהקהל שר בצוותא ,ובהתלהבות רבה ,קטעים בתפילה בלחנים שהכל מכירים2.
ביצוע לחנים בתפילה היא תופעה אופיינית לכל המסורות היהודיות ,אולם בליטורגיה של
קהילות יוצאי ספרד תופעה זו רחבה מאוד ,ויש לה חשיבות רבה בעיני המתפללים עצמם.
מאמר זה מתמקד באוצר הלחנים של בית כנסת יחיד ,בית כנסת ״אבוהב״ ,המוגדר על ידי
קהילת המתפללים בו כ״ספרדי־מזרחי״ או כ״ספרדי־צפתי״ 5,ובוחן היבטים שונים הקשורים
לאוסף לחנים זה4.

הלחנים בליטורגיה של קהילות מצאי ספיד
רפרטואר הלחנים בתפילה בבית הכנסת ״אבוהב״ הוא מקרה פרטי המייצג תופעה מוסיקלית
רווחת בליטורגיה של קהילות יוצאי ספרד .הבנת תופעת הלחנים בתפילה במקרה שלפנינו
דורשת הסבר קצר ,הנוגע לתהליך שילוב לחנים בתפילה היהודית בכלל ,והשתלבות לחנים
בתפילה של קהילות יהודי ספרד בפרט .בהיעדר עדויות כתובות מלפני ימי הביניים קשה לקבוע
1
2
3

4

הכוונה היא לבתי הכנסת המשתייכים לזרם הליטורגי הנקרא היום ״ספרד־ירושלים״ ,שהוא הזרם המרכזי
בקרב יוצאי עדות המזרח שאינם מקהילות צפון אפריקה או תימן.
המושג ״לחך מתייחם כאן אל אותם מהלכים מוסיקליים המבוצעים במהלך טקס התפילה ,שהם מנגינות,
לרוב מדודות ובעלות מבנה קבוע ומחזורי.
ראו מרקס ,פרק שני .בית הכנסת העומד במרכז מאמר זה שוכן ברובע העתיק של צפת על המורדות
המערביים של הר כנען; הוא נבנה בראשית המאה הט״ז על ידי קהילה של גולי ספרד מהעיר טולדו.
קהילת המתפללים ב״אבוהב״ מורכבת מאנשי עדות שונות של גלות ספרד :ספרדים־צפתים צאצאי
מגורשי ספרד שהתיישבו בצפת מיד לאחר הגירוש ,יוצאי מרוקו ,יוצאי תורכיה ,יוצאי תוניסיה ,יוצאי
סוריה ולבנון ,וגם קבוצה קטנה של מתפללים ממוצא אשכנזי.
נושא זה הוא חלק מעבודת הדוקטור שלי בהדרכת פרופ׳ אדווין סרוסי  -ראו מרקס  -אשר חקרתי
בה את מכלול המוסיקה בתפילה בבית הכנסת ״אבוהב״ ,כביטוי לתהליכים חברתיים בתוך בית הכנסת.
המחקר נעשה בעבודת שדה במשך קרוב לשלוש שנים ,שנעשו בהן תצפיות ,ראיונות ,והקלטות של
ארבעה מידענים מרכזיים(שמש ,גבאי ,חזן ומוביל תפילה) ,וכן הקלטות של אירועים חיים.
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בוודאות מתי החלו להיכלל לחנים במהלך התפילה היהודית ,אך ישנם חוקרים החושבים כי
כבר בדור הראשון של האמוראים נתחברו פיוטים אשר ביצועם בתפילה בבתי הכנסת היה
במהלך מוסיקלי כלשהו ,ולא בצורה של דקלום או דיבור5.
המרכז היהודי בספרד החל להתפתח החל מן המאה העשירית ,ושם התפתחה יצירת
הפיוט שנוצרה בה תופעה ספרותית הקשורה למושג ״לחן״  -כוונתי לאימוץ המשקל הכמותי
(משקל היתדות והתנועות) בשירת החול העברית ובשירת הקודש 6.מתקופה זו נכנסו פיוטים
של משוררים כמו ר׳ משה אבן עזרא ,ר׳ שלמה אבן גבירול ,ר׳ שמואל הנגיד ,ר׳ יהודה הלוי
ואחרים ,אל מנהגי התפילה של קהילות היהודים בספרד ובצפון אפריקה :פיוטים מספר
מתקופה זו נשארו בתפילות עד היום ,בעיקר בתפילות של ״ימים נוראים״ .למרות הוצאת
מספר רב של פיוטים מתפילת הקבע במשך הדורות ,לחנים רבים שליוו אותם נעשו לחלק
בלתי נפרד מן הליטורגיה היהודית הספרדית.
מלאחר גירוש ספרד ישנה עדות למציאותם של לחנים בשירת הקודש העברית ,אשר
חלקם נכנסו אל תפילות הקבע של קהילות יוצאי ספרד .דוגמה לכך היא יצירתו של ישראל
נג׳ארה ,שהיה דמות מרכזית בעיצוב שירה זו לאחר הגירוש 7.לחנים בתפילה של יוצאי ספרד
מוזכרים גם בספרו של החזן ר׳ יוסף שלום גאלייגו ,בן זמנו של נג׳ארה ,״אמרי נעם״ ,שיצא
לאור באמסטרדאם בשנת שפ״ח ( 8.)1628זוהי עדות ראשונה בכתב למציאותם של לחנים
במקומות קבועים במהלך התפילה בליטורגיה הספרדית.
אוסף לחנים בתפילה של יהודי ספרד ,שהוא הראשון אשר נכתב בתווים ,בא בספרם של
דוד אהרון דה סולה ( )DavidAaron De Solaועמנואל אגילר ( ,)Emanuel Aguilar״המנגינות
העתיקות״ ,אשר פורסם בלונדון בשנת ( 1857ראו דה סולה) .בספר זה נדפסו שבעים ואחת
מנגינות המנוגנות בתפילה של קהילת יוצאי ספרד המערביים; כמו כן נדפס בספר מבוא מקיף
המתייחס להיבטים ההיסטוריים של הליטורגיה ושל הפיוטים היהודים הספרדיים 9.ספר זה
הוא התייחסות מחקרית ראשונה ללחנים בליטורגיה היהודית הספרדית.

מחקר הלחנים בתפילה היהודית הספרדית במאה העשרים
הלחנים ממקורות חיצוניים בתפילה בבית הכנסת הספרדי נידונו במחקר האתנו־מוסיקולוגי
מאז שנות השישים של המאה העשרים .תרומה חשובה לנושא זה באה במחקריו של חנוך
אבנארי ,אשר עסק באיסוף של ״ציוני הלחן״ ,כלומר ציטוטי השורות הראשונות של שירים
ספרדיים יהודים המאששים את השימוש בלחנים של שירים אלו מימרת הפיוט הליטורגי

5
6
7
8
9

ראו :היינמן ,עמי  ; 147-135טובי ,עמ׳ .210
ראו :פליישר ,עמ׳  ;344שירמן ,עמ׳ .23-20
ראו :יהלום :סרוסי ,נאג׳ארה; בניהו.
ראו סרוסי ,רבי יוסף שלום גאלייגו.
ראו סרוסי ,מנגינות.
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והפרא־ליטורגי מן המאה הט״ז עד המאה הי׳׳ט 10.לעומת אבנארי ,ישראל כ׳׳ץ מצא כי השימוש
בלחנים היהודים הספרדים משקף רק חלק קטן מפתיחות השירים שנמצאו במקורות היהודים
בקהילות הספרדיות ,והוא טוען כי יש לבסס את מחקר הלחנים בתפילה של יהודי ספרד על
מסורת ההעברה שבעל פה ולא על מקורות שבכתב(ראו כ״ץ).
תופעת הלחנים החיצוניים בתפילה היהודית־הספרדית הביאה את החוקרים לדיון במושג
הקשור ללחנים בליטורגיה הספרדית .מושג הקונטרפקטה
ה״קונטרפקטה״
במוסיקה מתייחס אל העתקת לחן של שיר קיים אל שיר אחר ,אשר דומה במבנה הספרותי
ובצליל מילותיו לשיר המקורי .אבנר בהט ואדווין סרוסי מבחינים בין שני סוגים של קונטרפקטה:
הראשון הוא ביצוע של לחן השייך לטקסט אחד בטקסט אחר כאשר יש דמיון בין שני הטקסטים
במבנה ,במקצב ובהגייה; השני הוא העברת לחן של טקסט קיים לטקסט אחר ללא הקבלה
ספרותית ומקצבית בטקסט החדש ".מחקרם של סרוסי ווייך־שחק העלה כי תופעת הביצוע
של לחנים חיצוניים בליטורגיה היהודית־הספרדית נמשכת עד ימינו .שני החוקרים מכנים את
התופעה ׳׳אימוץ מוסיקלי״ ,דהיינו ביצוע לחן של טקסט אחד בטקסט שונה ,שלעתים קרובות
אינו דומה לטקסט המקורי12.
היבט נוסף ,הקשור לתופעת הלחנים החיצוניים בתפילה של קהילות יוצאי ספרד ,הוא
הקשר של תופעה זו אל תהליכים תרבותיים וחברתיים .פן זה בא בדבריה של ג׳ודית כהן,
הטוענת כי המקור שהלחנים החיצוניים נשאבים ממנו הוא בדרך כלל הזרם המרכזי של
המוסיקה הפופולרית במקום שמתגוררים בו יהודים ספרדיים,3.
נקודת המוצא במאמר שלפנינו מתבססת על הרעיונות של המחקרים שנסקרו לעיל ,כדלהלן:
 - 1ניתוח הלחנים מתבסס על ביצוע שלהם בפועל כמסורת קיימת ודינמית המועברת בעל
פה (כ״ץ);  - 2ההתייחסות אל הלחנים כ״לחנים מאומצים״ מתבססת על דעתם של סרוסי
(שיר הכבוד) ובהט ועל הגדרתם של סרוסי ווייךשחק - 3 :הלחנים המאומצים בבית הכנסת
״אבוהב״ מייצגים תופעה דינמית וחיה הנמשכת גם כיום ומשקפת עמדות חברתיות(כהן).
המאמר הנוכחי מביא שלושה היבטים נוספים אשר אינם נידונים בגישות שצוינו לעיל.
היבטים אלו נוגעים לביצוע הלחנים ב״אבוהב״ כמסורת חיה ודינמית בהווה :היבט ראשון
הוא מקומם ותפקידם של הלחנים במהלך טקס התפילה; היבט שני מתייחס אל מקורותיו
השונים של אוסף הלחנים בבית הכנסת ״אבוהב״ והרבדים ההיסטוריים והתרבותיים הקשורים
למקורות אלו; ההיבט השלישי מציג את הלחנים ב״אבוהב״ כביטוי לתהליכים חברתיים בתוך
קהילת בית הכנסת.

10
11
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13

ראו :אבנארי ,לחנים; אבנארי ,קנטוס; אבנארי ,קנסוניירו.
ראו :בהט :סרוסי ,שיר הכבוד.
ראו סרוסי ווייך שחק.
ראו כהן.

 | 82א סי ק ה מ ר קס

בית כנטת״אבוהבי' ,מבט לתיבה ולכיפה
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מקומם של הלחנים במהלן טקס התפילה בבית הפנסת ״אבוהב״
רפרטואר הלחנים בשחרית של שבת בבית הכנסת ״אבוהב״ כולל ארבעים ושישה לחנים ,ומדי
שבת מושרים עשרים לחנים בשבעה עשר מקומות קבועים במהלך התפילה .במשך מספר שבתות,
בצורה מחזורית ,מבוצעים כל הלחנים ,כאשר בתפילות מסוימות ממצעים לחנים שונים בכל שבת.
המתפללים בבית הכנסת ״אבוהב״ מתייחסים אל הלחנים כאל ״המוסיקה של התפילה״ .אדלר
וסרוסי 14מציינים את העובדה כי בין החזנים הספרדים המושג ״מוסיקה״ בתפילה מציין מהלך
מוסיקלי שקול ,מדוד ובעל מוטיב קבוע של חזרה ,והכוונה היא ללחנים המושרים במהלך התפילה.
לחנים אלו נקראים על ידי סרוסי(שם) ״תחנות מוסיקליות״ ,אשר נבדלות באופן ברור מן המהלך
התפילתי ,המאופיין במקצב חופשי ובמהלכים מלודיים שאינם מדודים ואינם סימטריים .״תחנות״
אלו ,לפי סרוסי ,קיימות בפתיחות או בסיומים של חטיבות פנימיות בתוך התפילה .במאמר הנוכחי
המושג ״תחנות מוסיקליות״ מתייחס אל מכלול הלחנים המבוצעים במהלך התפילה ,ואשתמש
בכינוי ״תחנה מוסיקלית״ לתיאור כל לחן השונה מהמהלך הצלילי הלא מדוד במהלך התפילה.
לכן נכללים בקטגוריה זו גם לחנים אשר אינם מציינים פתיחה או סיום של חטיבות בתפילה.

רשימת הלחנים בשחרית של שבת ב״אבוהב״ לפי סדר ביצועם במהלן
התפילה
שם הקטע

14

מספר הלחנים
לכל טקסט

 .1אדון עולם

1

 .2הודו לה׳

1

 .3ה׳ מלך

5

 .4הללויה(תהלים קב)

2

 .5שירת הים

2

 .6נשמת כל חי(ברכת השיר)

3

 .7ממצרים גאלתנו

3

 .8הן הם יודו

2

 .9שועת עניים

3

. 10אל ההודאות

3

 .11קדיש

3

ראו :אדלר; סרוסי ,מוסיקה ספרדית־פורטוגלית.
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 .112אל אדון
 . 11שמחים בצאתם

4
6

 .13והאר עינינו

2

 .14קדושה

5

 .1.15אתה הןאית
 . 11וזאת התורה
 . 111אשרי העם

1
1
1

 .1.16ימלוך ה,
 . 11מזמור לדוד

1
1

הלחנים בתפילת שחרית של שבת ב״אבוהב״ יוצרים שש עשרה ״תחנות מוסיקליות״ במהלך
התפילה :עשר מהן באות בפתיחה או בסיום של חטיבות בתפילה:
 - 1אדון עולם :פתיחת התפילה בציבור(לפני העטיפת בטלית).
 - 2״הודו לה׳״(דברי הימים א טז ,ח־לו ,ופסוקים מלוקטים) :פתיחת חטיבת ה״זמירות״
(״פסוקי דזמרא״) 15.בבית הכנסת אבוהב שרים את כל הפרק.
 - 3״ה׳ מלך״ :פסוקי המלכה לפני חטיבת הזמירות.
 - 4״הללויה ,הללו אל בקדשו״ וגו׳(תהלים קנ) :סיום פרקי התהלים בחלק ה״זמירות״.
 - 5שירת הים(שמות טו ,א-יט) :סיום ה׳׳זמירות״.
 - 6״נשמת כל חי״ :פתיחת ״ברכת השיר״.
 - 7״אל ההודאות״ :סיום ״ברכת השיר״.
 - 8קדיש :סיום חטיבת המזמורים ופתיחת חטיבת ״קריאת שמע״ וברכותיה.
“ .1 -9אתה הךאת״; .11״וזאת התורה״ .111 :״אשרי העם״ :הוצאת ספר התורה.
 .1- 10״ימלוך ה׳״ .11 :״מזמור לדוד ,הבו לה׳ בני אלים״ וגר(תהלים כט) :הכנסת ספר
התורה להיכל.
שש ״תחנות מוסיקליות״ אינן משמשות כפתיחה או כסיום של חטיבות בתפילה ,אלא הן
מבוצעות במקומות שונים במהלך התפילה:
 - 1״ממצרים גאלתנו״ :ב״ברכת השיר״.
 - 2״הן הם יודו״ :ב״ברכת השיר״.
 - 3״'שועת עניים״ :ב״ברכת השיר״.
 .1 - 4״אל אדון״ :בברכת ״יוצר אור״ ,שהיא הברכה הראשונה שלפני ״קריאת שמע״:
 .11״שמחים בצאתם״ ,לקראת סוף ״אל אדון״.
 - 5והאר עינינו  -בברכת ׳׳אהבת עולם״ ,הברכה השנייה שלפני ״קריאת שמע״.
15

הגדרת ״הודו״ כפתיחת הזמירות היא על פי התפיסה ״הרגילה״ של המבנה של תפילת שחרית ,אך מקומם
ותפקידם של פסוקים אלה מסובך יותר :אם בתור המשך של מעשה הקרבנות אם בתור חלק מן התפילה
הקדומה(אך לא מן הזמירות)  -ראו תא־שמע ,עמי .65-57
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מקורות הלחנים בבית הפנסת ׳׳אבוהב״
בטבלה המובאת להלן רשומים כל הלחנים בתפילת שחרית של שבת ב׳׳אבוהב״ בצירוף ציון
מקורו של כל לחן  -ניתן להבחין כי הלחנים הם ממקורות גאוגרפיים והיסטוריים שונים.
באוסף הלחנים ישנם לחנים קדומים ,לחנים שמקורם בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה,
לחנים של פיוטים מ״שירת הבקשות״ ולחנים חדשים שהוכנסו אל התפילה בזמנים חדשים.

רשימת הלחנים לפי מקורותיהם

16

 .1אדון עולם

לחן ״עתיק״

 .2הודו לה׳

לחן ״עתיק״

 .3ה׳ מלך

א .לחן מרוקאי
ב .לחן ערבי דעלא דלעונה״)
ג .לחן חלבי
ד .לחן צפתי(״לחן משפחת עבו״)
ה .לחן תורכי(״אושקוח־ה״  -שיר פופולרי)

 .4הללויה(תהלים קן)

א .לחן ״ספרדי״(כנראה ממקור תורכי)
ב .לחן חלבי

 .5שירת הים

א .לחן ״עתיק״(ספרדי)
ב .לחן ״עתיק״(מרוקאי)

 .6נשמת כל חי

א .פיוט משירת הבקשות  -״מהללך״
(ספר שירי זמרה ,ענ),6461 7
ב .לחן ערבי
ג .לחן בוכ׳ארי(״שודום דר סורטט אושוק״ -
״עץ הרימון״)

 .7ממצרים גאלתנו

א .פיוט משירת הבקשות  -״ידיד נפש״
(ספר שירי זמרה ,עמ׳ )482
ב .לחן ערבי
ג .לחן ערבי ( -״אדוק אלמראל״ -
״בין נהר פרת ונהר חידקל״).

ספר שירי זמרה השלם וספר הבקשות לשבת ,המצוין כאן ,נ ע רן על ידי חיים שאול־עבוד .ספר זה כולל
אוסף של פזמונים ובקשות לשבת ,אשר נמצא בשימוש על ידי חבורות של ״שירת בקשות״ ספרדיות־
ירושלמיות כיום בכל רחבי הארץ .הוא יצא לראשונה בשנת  1931בירושלים.
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 .8הן הם יודו

א .לחן ערבי(לחן חוזר)
ב .לחן ערבי(לחן חוזר)

 .9שועת עניים

א .פזמון לחתן ולכלה  -״נעימה לי״
(ספר שירי זמרה ,עמ׳  ;)102לחן ערבי
ב .פזמון לחתן ולכלה  -״אל מאוד נעלה״
(שם ,עמ׳  ;)290לחן תורכי
ג .פזמון ״עזרני אל חי״(שם ,ענ ;)344 7לחן חלבי

 .10אל ההודאות

א .פיוט ״ידיד נפש״(לחן חוזר)
ב .פזמון להולדת הבת(ספר שירי זמרה ,עט׳  ;)192לחן
ערבי(״יא ראייח פין״  -״יש לי גן״)
ג .פזמון לחתן ולכלה ״אם חכם לבן בני״
(ספר שירי זמרה ,עמ׳ )347

 .11קדיש

א .לחן ערבי
ב .פזמון ״יה רופאי הודו״
(ספר שירי זמרה ,עמ׳  ;)152לחן ערבי
ג .לחן בוכ׳ארי  -״עץ הרימון״(לחן חוזר)

 .112אל אדון

א .לחן תורכי(״אסתנם בבג׳י״)
ב .פזמון ״מה נאוו על ההרים״  -לחן עיראקי
ג .לחן זר חדש  -של המלחין ארה דיקינג׳יאן
ד .לחן אשכנזי(חסידות מוז׳יץ)

 .1112שמחים בצאתם

א .פיוט משירת הבקשות  -״אני אספר״
(ספר שירי זמרה ,עמ׳ )458
ב .לחן של אביהו מדינה(״חידה את לי״)
ג .לחן תוניסאי
ד .פזמון לסוכות  -״סוכה ולולב״(שם ,עמ׳ ;)293
לחן עיראקי
ה .פזמון לברית מילה ״אהלל ואגילה״(שם ,עמ׳ ;)290
לחן תורכי
ו .לחן מרוקאי

 .13והאר עינינו

א .לחן חדש  -אביהו מדינה
ב .לחן חדש  -שלמה קרליבך
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 .14קדושה

א .פזמון ״יה עוז לי תך(שם ,עמ׳  ;)204לחן ערבי
ב .״התקווה״
ג .פזמון לברית מילה ״אערוך מהלל ניבי׳׳
(שם ,ענ ;)2117לחן ״ספרדי״(כנראה ממקור תורכי)
ד .לחן מרוקאי
ה .לחן צפתי

 .115אתה הךאת

לחן ״ספרדי״

 . 11וזאת התורה

לחן ״ספרדי״

 . 111אשרי העם

לחן מצרי

 .16ימלוך ה
מזמור לדויד

לחן ״ספרדי״
לחן תוניסאי

לחנים ״עתיקים״ בתפילה בבית הכנסת אבוהב
שני הלחנים ל״שירת הים״(5א5 ,ב) הם הלחנים הקדומים היחידים שיש עליהם תיעוד בכתב.
מקור שני לחנים אלו ,הדומים מאוד במרכיבים המוסיקליים שבהם ,הוא כנראה לחן קדום של
יהודי ספרד .גירסה אחת שלו מובאת בספרם של דה־סולה ואגילר ,הנזכר לעיל ,המייחסים
לחן זה לתקופה שלפני התיישבות היהודים בספרד ,הנחה שאי־אפשר להוכיח אותה .אולם
קביעתם מצביעה על כך שגם בתקופתם ,ראשית המאה הי״ט ,לחן זה נחשב עתיק :וריאציות
שונות של לחן עתיק זה ,בגירסה מהמבורג ,קדומה בדור אחד מזו של דה־סולה ,מופיעות
אצל סרוסי ,מוסיקה ספרדית־פורטוגלית ,עמ׳  .120-119מחקרו המקיף של אידלסון מציין
גירסה דומה של לחן לשירת הים לשבת ולחגים של יהודי מרוקו(אידלסון ,מרוקו ,עמ׳ .)28
אפשר לשער אפוא לפי העדויות הללו ,שגירסאות של הלחן ,דומות לאלו המבוצעות כיום
ב״אבוהב״ ,קיימות מזה זמן רב מאוד.
ד ו ג מ ה  - 1שי ר ת ה י ם ב נ ו ס ח " ה ס פ ר די” ב ״ א בו ה ב ״
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לחן נוסף ,שאפשר לשער כי אף הוא עתיק ,הוא הלחן ל״הודו לה׳״(לחן  ,)2הפרק מדברי
הימים הפותח את חטיבת ״הזמירות״ 17.ארבעת המידענים המרכזיים של מחקר זה מתייחסים
אל קטע זה כ׳׳עתיק מאוד״ ,אך הם אינם יודעים את מקורו .היסוד הפסלמודי ,דהיינו המבנה
הדרחלקי של לחן זה ,תורם להשערה לגבי עתיקותו.
ד ו ג מ ה  - 3ה ל ח ן ל ״ הו דו ל ה׳ ״
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הפיוט ״אדון עולם״ מבוצע ב״אבוהב״ בלחן אשר גבאי בית הכנסת ״אבוהב״ מעיד כי הוא״עתיק״.
לדבריו ,לחן זה מנוגן דורות רבים בצפת  -הוא למד אותו מסבו ,ולאחר מכן מאביו .לחן זה
מזוהה על י די החזן הירו שלמי עזרא ברנע כלחן לפיוט ״יגדל אלהים חי״ ,אשר בוצע בעבר
בבתי הכנסת הספרדים הוותיקים של ירו שלים .לדבריו ,לחן זה אינו מבוצע עוד בירו שלים.
ד ו ג מ ה  - 4ל ח ן ״ ע תי ק ״ ל פ י ו ט " א דון עו ל ם ״

לחנים בבית הכנס ת אבוהב בצפת ן 89

שני לחנים נוספים נחשבים ״עתיקים״ ומכוני ם על י די ארבעת המידענים ״לחנים צפתים״
( 3ד 14 ,ה) .לדברי המתפללים בבית הכנסת ״אבוהב״ ,אלו לחנים ה שייכים לרפרטואר יי חודי
של מסורת התפילה ,אשר התקיימה בצפת במשך דורות רבים.
ד ו ג מ ה  - 5ל ח ן ״ צ פ תי ״ ל ״ ה׳ מ ל ך ״
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לחנים שמקורם בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה
שלושה לחנים מזוהים כלחנים שמקורם בחלב(ארם צובא) שבסוריה(3ג 4 ,ב9 ,ג) .קהילת י הודי
חלב היתה גדולה ובעלת מסורת ליטורגית עתיקה ו שורשית .בחלב היתה גם מסורת של שירת
פיוטים פרא־ליטורגיים  -״שירת הבקשות״ ,אשר נתייסדה כנראה במאה הט״ז בצפת 18.שתי
מסורות אלו ה שפיעו רבות על המסורת הליטורגית ועל מסורת שירת הבקשות המכונות כיום
״נוסח ספרד ירו שלי ם׳׳( שם) .נוסח התפילה כיום ב״אבוהב״ קרוב לנוסח הספרדי־הירו שלמי
ואפשרות אחת היא ,כי הלחנים החלבים הגיעו דרך הנוסח הירו שלמי שהושפע רבות מן הנוסח
החלבי וממסורת הפיוטים החלבית .הגבאי של ״אבוהב״ טוען כי נוסח התפילה הספרדי בצפת
הושפע י שירות מהנוסח החלבי(עקב הקירבה הגאוגרפית והעובדה כי הגליל העליון היה חלק
מסוריה ו מלבנון בזמן השלטון העו ת׳מאני והצרפתי) .לכן ,לדעתו ,אפשר למצוא ברפרטואר
של בית הכנסת לחנים שמקורם חלבי .צידוק לטענה זו אפשר אולי למצוא בעובדה שהלחן
החלבי ל״ ה׳ מלך״(3ג) נחשב על י די המתפללים ב״אבוהב״ כלחן ״צפתי״ ,ולכן ני תן לשער כי
הוא חלק מן הרפרטואר ב״אבוהב״ לפחות מסוף המאה הי״ט.
באוסף הלחנים ב״אבוהב״ אפשר להבחין בהשפעה גדולה של התרבות המוסיקלית הערבית
הארץ י שראלית ,כנראה מן המאה הי״ט והמחצית הראשונה של המאה ה כ׳9.י מספר גדול
יחסית של לחנים( שנים־ע שר) מזוהים כלחנים ערביים מאזור ארץ ישראל וסביבתה הקרובה.
אידלסון מביא דוגמאות של לחנים ערביים ארץ ישראלים חילוניי ם ,ובתוכם מופיע לחן ב׳ של

18
19

ראו סרוסי ,לראשית.
אין מידע מספק על תקופות ותאריכים של היווצרות הלחנים ,וקשה לדעת בוודאות פרטים על לחנים
הקודמים למאה הי״ט .עניין זה יכול לשמש נושא למחקר נוסף.
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׳׳ה׳ מלך ב״אבוהב״ 20.לחן זה מופיע גם בספרה של ברכה צפירה 2,,המתעד לחנים ערביים
ואחרים ,אשר היו לחלק בלתי נפרד מרפרטואר הזמר הישראלי.
ד ו ג מ ה  - 6ג י ר ס ת ה ל ח ן ה ע ר ב י " ע ל א ד ל ע ו נ ה” ל ״ ה׳ מ ל ך ״ ב ״ א בו ה ב ״
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חמישה לחנים מצוינים בטבלה בתור ״ספרדים״(4א14 ,ג15 ,א15 ,ב16 ,א) .הם מבוצעים בבתי
הכנסת של יוצאי ספרד והמזרח מזה זמן רב ואין יודעים את מקורם ,אך הדפוסים המלודיים
והמודליים שלהם שייכים לתרבות המוסיקלית של ארצות האסלאם.
שני לחנים מקורם בעיראק .הראשון ,לחן ב׳ ל״אל אדון״ ,שייך במקורו לפזמון ״מה נאוו
על ההרים״; לחן שני הוא לחן ד׳ של ״שמחים בצאתם״ ,המאומץ מן הפזמון לסוכות ״סוכה
ולולב״ 22.בבית הכנסת ״אבוהב״ אין כיום מתפללים ממוצא עיראקי(לפי הידוע לנו עדה זו
לא היתה חלק מקהילת ״אבוהב״ גם בעבר) ,ונשאלת השאלה כיצד נכנסו לחנים אלו לתפילה.
השערתנו היא כי שני לחנים אלו היו חלק מרפרטואר של לחנים שמקורם בקהילת יהודי
עיראק ואשר הוקלטו והושמעו ברדיו לעתים תכופות על ידי הפייטן והמלחין עזרא אהרון,
שעלה לארץ ישראל מעיראק בשנות השלושים .שני לחנים אלו היו מוכרים לכלל הציבור
בארץ ישראל ,וכך הם מצאו את דרכם גם אל התפילה ב״אבוהב״.
באוסף הלחנים ישנם לחנים שמקורם בקהילות היהודים בצפון אפריקה(3א 12 ,ו) ,בעיקר
ממרוקו ומתוניס .אנשי קהילות אלו הגיעו בשנות החמישים של המאה העשרים לצפת ,וחלקם
מתפלל באופן קבוע ״אבוהב״ .הלחנים הללו מבטאים את תרבותם המוסיקלית של יוצאי שתי
הקהילות הללו.
ארבעה מן הלחנים מזוהים בתור לחנים תורכים(3ה9 ,ב112 ,א1112 ,ה) .השפעת התרבות
המוסיקלית התורכית ברפרטואר של ״אבוהב״ נובעת משתי סיבות :האחת ,מן העובדה שהאימפריה
העות׳מאנית שלטה בארץ ישראל כולה במשך כמעט חמש מאות שנה; השנייה היא שיהודים
מתורכיה הגיעו לצפת והשתקעו בה מתקופת גירוש ספרד ועד להקמת מדינת ישראל.

20
21
22

ראו אידלסון ,מוסיקה יהודית ,עמי .29
ראו צפירה ,עם׳ .246
לשני הלחנים ראו שילוח  -עמ׳ פו ,״סוכה ולולב״; עט׳ קל ,״מה נאוו״ .הלחן ״סוכה ולולב״ מופיע גם
אצל אידלסון ,בבל ,לחן מסי .146
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לחנים של פיוטים פרא־ליטורגיים
קבוצה גדולה של לחנים(שלושה־עשר) בבית הכנסת מקורם בפיוטים פרא־ליטורגיים .בחלק
מן הלחנים המקורות מצוינים ,ובלחנים אחרים אין מידע על מקור הלחן מלבד היותו שייך
לפיוט או לפזמון המסוים מזה דורות מספר .מספר לחני הפיוטים והפזמונים בתפילה ניכר,
ומצביע על השפעה רבה של שירת הפיוטים על רפרטואר התפילה ב״אבוהב״.
ד ו ג מ ה  - 7ה ל ח ן של ה פ י ו ט ״ מ ה ל ל ך ״ ל ״נ ש מ ת כ ל חי ״ ,ב ג י ר ס ת ה ח ז ן
ב ״ א בו ה ב ״

לחנים חדשים
שלושה לחנים חדשים ,אשר אומצו אל התפילה ב״אבוהב״ ,הם עדות להמשך תהליך
האימוץ של לחנים בתפילה בבית הכנסת גם בהווה .שני לחנים חוברו על ידי מלחין ישראלי
(אביהו מדינה) ,והם מבוצעים גם מחוץ לבית הכנסת כחלק מן המוסיקה הפופולרית בישראל
(1112ב13 ,א); השלישי הוא לחן זר ,אשר חובר על ידי מלחין בשם ארה דיקינג׳יאן .מלחין זה
הוא ממוצא ארמני ,חי כיום בארצות הברית ,וכותב מוסיקה השייכת לסוגה הנקראת כיום
״מוסיקת עולם״ .לחן זה התפרסם לראשונה בשנת  1985בביצוע הרכב מוסיקלי בשם Night
 .Arcהזמר הישראלי יואב יצחק מבצע את הלחן למילים שחיבר בעצמו ,והשיר ידוע ופופולרי
בציבור הישראלי כיום .לפי דברי החזן ,הוא אימץ את הלחן מביצועו של יואב יצחק ,כיוון
שלדבריו ״השיר דיבר אל ליבי והוא נשמע מאוד מתאים לתפילה״ .שלושת הלחנים הללו
שייכים מבחינה מוסיקלית לתרבות של המזרח התיכון ,וזו הסיבה העיקרית ,לדעתנו ,שהם
התקבלו על ידי הקהילה והיו לחלק בלתי נפרד מרפרטואר הלחנים בתפילה.
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היבטים חברתיים באוסף הלחנים בתפילה
נקודה מרכזית בהקשר של ביצוע הלחנים המתגלה לעיני הצופה בתפילת שחרית של שבת
ב״אבוהב״ היא ,שרפרטואר זה(מלבד לחני ה״קדיש״ בסיום ״ברכת השיר״) ,מבוצע על ידי
הקהל ,בעוד שאר חלקי התפילה מבוצעים על ידי מובילי תפילה בביצוע יחיד .ביצוע הלחנים
על ידי כל הקהל משתף כל מתפלל באופן פעיל בתפילה ,ויוצר תחושה של זהות קבוצתית
משותפת בתוך קהילת בית הכנסת.
כאשר בוחנים את מקורם של מרבית הלחנים ,מתברר כי הם משתייכים למרחב היהודי
המסורתי של עדות יוצאי ספרד במזרח .עובדה זו מבטאת את ההרכב החברתי־העדתי של
קהילת בית הכנסת ,המבוסס ברובו על יוצאי ארצות האסלאם ,צפון אפריקה וגולי ספרד
בארץ ישראל.
השפעת התרבות המוסיקלית הפופולרית הישראלית באה לידי ביטוי בתפילת שחרית
של שבת ב״אבוהב״ במספר לחנים .הראשון הוא לחן ממקור בוכ׳ארי ,המבוצע ל׳׳נשמת כל
חי״ ול״חצי קדיש״ ב״ברכת השיר״(6ג11 ,ג) .לחן זה מופיע בספרה של ברכה צפירה 23,והוא
מבוצע גם כיום אצל קהילת יוצאי בוכ׳ארה בליל שבת .הוא ידוע כשיר ישראלי ,״עץ הרימון״,
ומילותיו בעברית נכתבו על ידי המשורר יעקב אורלנד .השערתנו היא כי הלחן נכנס אל התפילה
בשל היותו ידוע ופופולרי בצורתו החדשה כשיר ישראלי ,כיוון שמקורו הבוכ׳ארי אינו ידוע
לציבור הרחב .הלחן השני השייך לתרבות הישראלית הוא הלחן של ההמנון הלאומי הישראלי
״התקווה״ ,המבוצע פעם אחת בשנה ,בשבת שלפני יום העצמאות ,ב״קדושה״ של שחרית.
( 14ב) .ביצוע לחן זה מבטא לדעתנו את תחושת ההשתייכות ללאום ולחברה הישראלית.
שני לחנים בתפילה ב״אבוהב״ שייכים לרפרטואר המסורתי של עדות האשכנזים  -לחנים
אלו מבטאים את התייחסותה של קהילת בית הכנסת אל המתפללים האשכנזים בבית הכנסת
23

ראו צפירה ,עמ׳ .206
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ואל אורחים בתפילה שאינם שייכים לעדות ספרד והמזרח .הראשון הוא לחן מסורתי אשכנזי
ל״אל אדון״(112ד)  -זהו הלחן לפיוט ״ארשת שפתנו״ ,שמקורו בחסידות מוז׳יץ 24.הלחן
השני נכתב על ידי הרב שלמה קרליבך(״והאר עינינו״ ,הנחשב היום כשיר ״נאו־חסידי״),
והוא מבוצע בתפילות ברוב בתי הכנסת האשכנזים .לחן זה פופולרי מאוד גם מחוץ לבית
הכנסת ומבוצע בחברה הישראלית גם באירועים שאינם דתיים .ביצוע שני לחנים אלו בתפילה
ב״אבוהב״ הוא ביטוי למציאות החברתית המיוחדת של בית כנסת זה ,שמתפללת בו גם קבוצה
קטנה של אנשים ממוצא אשכנזי.
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סיכום
מאמר זה עסק בתופעה אשר שורשיה נעוצים בעבר הרחוק של יהדות ספרד והמזרח ,והיא
רווחת עד היום בבתי הכנסת הספרדים בישראל ובתפוצות :לחנים המבוצעים במהלך התפילה.
המאמר התמקד ברפרטואר לחנים של בית כנסת אחד והובאו בו היבטים שונים אשר התגלו
במחקר זה.
היבט ראשון המובא במאמר ,נוגע לנקודה הדיאכרונית של תופעת הלחנים בתפילה .תולדות
הלחנים בתפילה היהודית־הספרדית נמשכות על פני תקופה ארוכה ,והיבט דיאכרוני זה מתבטא
ברפרטואר הלחנים בבית הכנסת ״אבוהב״ בקיומם של מספר לחנים ,אשר עקבותיהם מובילים
אל העבר הרחוק ,למרות שאין בידינו אפשרות לוודא את הזמן המדויק של היווצרותם.
נקודה שנייה במחקר שלפנינו היא ,כי ביצוע הלחנים ב״אבוהב״ הוא מסורת חיה ודינמית
המבוצעת בהווה על ידי קהילת בית הכנסת .קהל בית הכנסת מבצע את הלחנים הבאים
מתקופות שונות וממסורות מגוונות מדי שבת ומדי חג.
נושא שלישי שהתגלה במחקר הוא ,כי חלק הארי של הלחנים הוא ״לחנים מאומצים״,
בין אם הם אומצו בעבר הרחוק ובין אם האימוץ התרחש בעבר הקרוב ובהווה .חלק ניכר
מן הלחנים נכנסו אל התפילה כלחנים פופולריים של התרבות הסובבת את בית הכנסת,
24

אני מודה לפו־ופ׳ אליהו שלייפר על מידע זה.
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והלחנים מן המוסיקה הפופולרית בישראל בהווה מהווים דוגמה לכך .הצגת מקורות הלחנים
לתקופותיהם מצביעה שתהליך אימוץ הלחנים אל התפילה בבית הכנסת ׳׳אבוהב״ הוא תהליך
דינמי ,הנמשך למן הקמת בית הכנסת במאה הט״ז ועד ימינו.
היבט רביעי העולה מן המחקר מתייחס לכך שהלחנים במהלך התפילה בבית הכנסת
״אבוהב״ ממלאים תפקיד של ״תחנות מוסיקליות״ ,המפסיקות את הרצף הזמרתי־התפילתי
של התפילה .החזן וקהל המתפללים רואים חשיבות רבה בביצוע הלחנים בתפילה ,ולדעתם
לחנים אלו יוצרים תחושה של חיבור ביניהם וכן גורמים להתעלות רוחנית.
הפן החמישי במאמר נוגע בהיבט החברתי של בית הכנסת .אוסף הלחנים בבית הכנסת
מייצג את ההרכב הקבוצתי־העדתי של ״אבוהב״ כיום ,וזאת בביצוע לחנים ממסורות שונות.
סגנונם המוסיקלי של הרוב המכריע של הלחנים שייך לתרבות המוסיקלית של ארצות
האסלאם ,עובדה המבטאת את הרכבו החברתי־העדתי של בית הכנסת ,המבוסס ברובו על
יוצאי ארצות המזרח הקרוב וצפון אפריקה ,אך יש בלחנים ב״אבוהב״ ביטוי גם למתפללים
האשכנזים שהצטרפו אליו.
היבט נוסף של המחקר מציג את רפרטואר הלחנים המבוצע כיום בבית הכנסת
״אבוהב״ כמבטא תהליכים של שימור מסורת מוסיקלית מכאן ,וכביצוע של תהליכי שינוי
והתפתחות במוסיקה בבית הכנסת מכאן .תפקידו של חזן בית הכנסת בשני תהליכים אלו הוא
מרכזי .מלבד החשיבות של תפקידו בתור מבצע של המסורת מוסיקלית הקבועה בתפילה,
הוא אחראי גם לתהליכי שינוי במוסיקה בבית כנסת זה ,המתבטאים בעיקר ברפרטואר
הלחנים  -חלק נכבד מהלחנים המתבצעים כיום במהלך התפילה בבית הכנסת ״אבוהב״
הוכנסו אל התפילה ביוזמתו של החזן .תפקידו של זה במוסיקה בתפילה מתבטא בשני מישורים:
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האחד הוא שימור המסורת המוסיקלית הנקראת בפיו ״ספרדית־מזרחית״ בתוך התפילה ,והשני
הוא הכנסת חומרים מוסיקליים חדשים והדרכת הקהל בביצועם.
לסיכום יש להדגיש ,כי למרות העובדה שבאוסף הלחנים מיוצגים מקורות תרבותיים שונים
וקבוצות אתניות שונות של באי בית הכנסת ,הקהל כולו מכיר את הלחנים ,מבצע אותם כקבוצה
אחת ,ומחשיב אותם כחלק בלתי נפרד של נוסח התפילה הקבוע בבית הכנסת .הלחנים השונים
אינם מיוחסים כיום לקבוצה מסוימת ,אלא נחשבים כמערכת תרבותית שלמה השייכת לבית
הכנסת כולו ,המהווה קהילה אחת.
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חיים שאול־עבוד ,ספר שירי זמרה השלם וספר הבקשות לשבת ,ירושלים תשנ״ה
אמנון שילוח ,המסורת המוסיקלית של יהודי בבל  -מבחר פיוטים ושירים ,אור

תא־שמע
התפילה האשכנזית הקדומה  -פרקים באופייה ובתולדותיה,
שירמן
חיים שירמן ,תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית ,ירושלים תשנ״ו.

עיטור בחזית בית הכנסת"אבוהב,,

