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קריאת פיוטי מרקה בשבת בפי השומרונים
שלמה הופמן' תלאביב

פיוטיו של מרקה מהווים חלק נכבד ביותר של התפילה השומרונית! .התוכן המאלף של
פיוטיו וצורתם הנאה קבעו במידה רבה את דמותה של התפילה השומרונית בכלל ובייחוד
את דמות שירתה*.
מרקה ,בנו של המשורר עמרם דרה ואביו של המשורר ננה' חי במאה הרביעית לספירה.
פייטן למופת זה ,שלשון שירתו ארמית שומרונית ,נערץ על בני עדתו עד היום .אין
.1

ספרות על הרקע הכללי של מחקרנו ,ובמיוחד על הליטורגיה השומרונית ,ראה אצל ז' בךחיים,

פיוטים שומרוניים לשמחות ,תרביץ !374333,200190 :(193839) 10 ,הנ"ל ,הניקוד השומרוני ,בייחוד
הפתחים שבו ,תרביץ ;224215 :(194849) 20 ,הנ"ל ,פיוט שומרוני בימי האמוראים ,ארץ ישראל,
 ;127119 :(195556) 4הנ"ל ,עברית וארמית נוסח שומרון ,ירושלים ,כרך אב ,תשי"ז ,כרך ג ,תשכ"א;
הנ"ל) Studies in the Traditions of the Hebrew Language, MadridBarcelona, 1959, ,בעמי
 ,148123פירוש ותרגום של "אדיק עלינך(; י' בןצבי ,השומרונים ,בתוך כתבי י' בךצבי ,כרך ה,
תלאביב ,תרצ"ו ,עמ'  ;104100ישראל בן גמלאל צדקה )מעתיק ומתרגם( ,סדור התפלות  הדפתר,
חלק אב ,חולון;1961 ,
H. Baneth, Des Samaritaners Marqah an die 22 Buchstaben, den Grundstock der hebrdischen
Sprache ankniipfende Abhandlung, Halle und Berlin, 1888; J. Bowman, The Importance of
;Samaritan Researches, in Annualofthe Leeds University Oriental Society, 1 (195859): 4354
;A.E. Cowley, The Samaritan Liturgy and Readingof the Law, in JQR, 7 (1894): 121140
); M. Gaster, The Samariלהלן :קאולי( Id., The Samaritan Liturgy, 2 vols., Oxford, 1909
tans,their History, Doctrinesand Literature, London, 1925; M. Heidenheim, Die Samarita
nische Liturgie, eine Auswahl der wichtigsten Textein der hebrdischen Quadratschrift, Leipzig,
1885; Jacob sonof Aaron, The Historyand Religionof the Samaritans (with an Introduction
by W.E. Barton), in Bibliotheca Sacra, 63 (Oak Park, Illinois, 1906): 385426; Id., The Santa
ritan Sabbath (translated by Abdullah ben Kori, ed. W.E. Barton), in Bibliotheca Sacra,
65 (1908): 430444; P. Kahle, Die zwolf Marka Hymnen aus dent "Defter" der samarita
nischen Liturgie, in Oriens Christianus, 3. Seire, vol. 7 (Leipzig, 1932):77106; M.H.S. Rappo
port, Deuxhymnes samaritaines (sic\)in JA, 16 (1900): 289314.
מחקרים הנוגעים במיוחד בעניין המוסיקה ראה א"צ אידלזון ,תולדות הנגינה העברית) ,תלאביב,
תרפ"ד(,עמ'  ;5853ש' הופמן ,ארבע ה"עמידות בקריאת התורה בפי השומרונים ,הרצאה בקונגרס

העולמי הרביעי למדעי היהדות ) ,(1965העומדת להופיע בדו"ח הקונגרס; י' ספקטור ,מסורת
שבע"פ ונוהג עכשוי בקנטילאציה המק ראית של השומרונים ,ה רצאה כנ"ל; מ' רבינא ,א ו ר ג א נ ו ם ב פ י

השומרונים ,תלאביב,

.1966

J. Macdonald, Arabic Musical and Liturgical Terms Employed by the Samaritans, in IQ, 6
)1961): 4754; C. Sachs, The Wellspringsof Music, ed. J. Kunst, (New York, 1965), p. 6465,
169170.

 .2ב''דפתר )< ,(<.אוסף התפילות והשירות השומרוני הקדום ביותר ,רב חלקו של מרקה ,ועי'
קאולי ,כרך ב ,עמ' .XX
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ללא פיוטי מרקה ופיוטים המיוחסים

לו' בהם רבים המכונים בתי מרקהנ.
מתוך אוצר תפילותיופיוטיו של מרקה בחרתי בקנטילאציית השבת של "אדיק עלינן מרך*
והפיוט הנספח אליו "אתהו דבריך עלמה" 5וכן של חטיבת שניםעשר הפיוטים הידועים
בשם שניםעשר בתי מרקה**' המופיעים באוסף קאולי תחת הכותרת המשותפת "צלות
מרקה"? ,והם (1) :עבודה דעלמה (2) ,אתהו אלהינו' ) (3אתהו אלהנן' ) (4הב לן משבחה'
) (5הבו תשבחתה' ) (6אתהו רחמנה' ) (7אתהו עבודה' ) (8אלהים קמאה' ) (9אלהיט קעימה'
) (10אלהים יחידאה' ) (11אלהים אל עליון' ) (12אה מלך רחמף.
והרי הטעמים לבחירת החומר הנ"ל לעיוני:
א .כל הפיוטים הללו קריאתם בשבת ערוכה לפי סדר קבוע ומיוחד' כפי שיבואר להלן.
ב .נעימת הקריאה של הפיוטים הללו היא מן הקדומות והמקוריות ביותר לפי מסורת
השומרונים' והיא שגורה יפה בפי בני העדה ואפילו בפי בני הנוער שלה שנולדו במדינת
ישראל.
ג .עניין מיוחד ראיתי בהתחקות אחרי טיב הזיקה שבין הטכסט הלשוני מזה והמעטה
הנעימי מזה' כפי שהיא מתגלה במירקם הכולל של קנטילאציית הפיוטים הנ"ל.
מאחר שהשומרונים אינם נוהגים להשתמש בכלינגינה כלשהו' ואפילו לא בכלינקישה,
הרי בקנטילאציה שלהםכולל הקנטילאציה של ספר התורה^נמצא עיקר הבעתם
ההיגוייתמוסיקתית.
לגבי מהות ההבעה הזאת נכונים דברי קורט זאקס" :השאלה איך בנהאדם שרים אינה
בעלת חשיבות פחותה מן השאלה מה הם שרים ."10לעתים תכופות אין המה ניתן להבחנה
אלא לאחר שתופסים את האיך' ובקנטילאציה השומרונית הכרת האיך היא בבחינת תנאי
בל יעבור .אך יש לזכור ששום רישום אף לא מילוגראפי לא יוכל למסור בנאמנות
הראויה הפקה שלמה של ההיגויים" ונעימתם בפי השומרונים.
לאחר דברי ההסתייגות נוכל לדון בקנטילאציה השומרונית של הפיוטים האמורים ולתארה
תיאור מילולי ותיוויי .הקורא יוכל להסתייע בהקלטות ובהסרטות של החומר הנדון'
ההולך ומצטבר בפונותיקה הלאומית שבביתהספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים'
והעומד לרשותם של המעוניינים.
"אדיק עלינן מרן" הוא פיוט של מרקה אבל לא בית מרקה .בית מרקה נקרא רק
פיוט ולאו דווקא של מרקה 12המכיל עשרים ושניים בתים' שאותיותיהם הראשונות
 .3עי' למשל אה קהל ישראל אשירו" ,קאולי ,כרך א ,עמ'  ,162או" :אלהים יראה ה' יראה ,שם







עמ' .271

 .4קאולי ,כרך א ,עמ'

.1512

 .5שם ,עמ' .6867

 .6ראה מאמרו של ) P. Kahleהנ"ל בהערה
 .7קאולי ,כרך א ,עמ' .2716
 .8ישראל בן גמלאל צדקה )ראה בהערה  (1העתיק ותירגם בדפתר השומרוני ,עמ' סד" :הא מלך
רחמך.
 .9עי' ש' הופמן ,ארבע ה'עמידות")...ראה הערה .(1
.(1

C. Sachs, The Wellspringsof Music, p. 85.10
 .11בתעתיק המילולי שמרתי בדרךכלל על העקרונות המובאים עלידי ז' בןחיים בספרו הנ"ל
בהערה  ,1עברית וארמית נוסח שומרון ,כרך שלישי ,ספר ראשון ,עמ'  .2613תודתי נתונה לפרופ'
בןחיים שהואיל לקרוא את תעתיקי ל"אדיק עלינן מרן ולהעיר את הערותיו.
 .12כגון אחד הוא ה' הנכבד מאת אליעזר בן פינחס ,עי' קאולי עמ' .36
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באות בסדר אלפביתי ,וכל בית בנוי מארבעה טורים או משני דוטורים .הפיוט "אריק
עלינך הוא אמנם אקרוסטיכון" בן עשרים ושניים בתים ,אך אין בתיו בני ארבעה טורים.
"אדיק עלינן" קוראים בכל שבת בתפילת הבוקר .קריאת פיוט זה מחולקת לפי ארבע או
חמש שבתות החודש כדלהלן :בחודש של ארבע שבתות קוראים



בשבת
בשבת
בשבת
בשבת

א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ו ,ת

הראשונה את הבתים:
א ,ז ,ח ,ט ,י ,כ ,ת
השנייה את הכתים:
השלישית את הבתים :א ,ל ,מ ,נ ,ס ,ע' ת
הרביעית את הבתים :א' פ' צ ,ק ,ר ,ש ,ת

ואילו בחודש של חמש שבתות קוראים 
בשבת
בשבת
בשבת
בשבת
בשבת

הראשונה את הבתים :א' ב' ג ,ד ,ה ,ו ,ת
א ,ז ,ח ,ט ,י ,כ ,ת
השנייה את הבתים:
השלישית את הבתים :א ,ל ,מ ,נ ,ס ,ת
א ,ע ,פ ,צ ,ת
הרביעית את הבתים:
החמישית את הבתים :א ,ק ,ר' ש ,ת

בכל שבת קוראים איפוא את הבתים א ,ת ,ונוסף על כך את ה"מפוק"' בו נדון להלן.

עשרים ושניים הבתים של "אדיק עלינן" הם בני שבעה טורים" ,פרט לבית הראשון
המכיל בשבעת הטורים שלו גם את הפזמון הדוטורי "צדקה עבד לן מרן ,ולא תגזי לן
גמלינך ,פזמון שאינו כלול בחשבון הטורים של שאר עשרים ואחד הבתים .אם כי טורי
הבית הראשון מסתיימים כולם באות נון ,הרי הפיוט כולו נטול חריזה.
לאחר בית "ת" בא בית נוסף הנקרא "מפוק" ,15בן ארבעהעשר^! טורים .עשרת הטורים
הראשונים בו מתחרזים ,אך לא כן ארבעת הטורים האחרונים הכוללים גם את הפזמון
"צדקה עבד לן" וכוי .לחריזה זו של עשרת הטורים השפעה ברורה על נעימת הקריאה
ועל דרך הקריאה בה ידובר להלן .ה"מפוק" מופק בתפילת כל שבת בגמר מנת "אדיק
עלינן" לפי החלוקה הנ"ל' והוא הוא החותם את הפיוט "אדיק עלינן מרן".
אדיק עלינן מרן לית  £לארון ניפך אפינן
ידעין אנן דאתחיבנן ותהינן על פריחתן צרקר .עבר לן מרן
חמי לן | גמלינן:
.

.

.

.

אלא

לירן1

דת רחמן
.

י

ולא

באד תקיפה ובאדרע רמה  .פיקח לאבהתןנ מן פגיון געזו ימה י
פרקת לון 2מכל לחץ  .וארוחת לון מכל עקה  .וכרו דבקן מרן ולא תגזי
לן גמלינן  .צדקה עבר3, ...

וירדנה

 .13מאחר שאץ השומרונים מבטאים את ההגיים הגרוניים א ,ה ,ח ,ע ,אין הם מדקדקים בהופעתן
של האותיות הנ"ל לפי סדר הא"ב ומחליפים אותן בשעת הצורך; וכך קורה ,שב"אדיק עלינך,
הערוך באקרוסטיכון ,פותח בית ח במלה איממה ובית ע במלה הא.
 .14חלוקת הטורים ב"דפתר" השומרוני הנ"ל )מהדורת חולון( שונה מזו שבקאולי ,ומשום כך שונה
גם מספר הטורים בבתים אחדים.

 .15בהיגוי השומרוני ,Mibboq :והוראתומוצא; ועל מהותו של ה"מפוק בפיוט השומרוני עיי
זי בןחיים במאמרו הנ"ל בהערה  ,1פיוטים שומרונים לשמחות ,עמ' .197
 .16אצל קאולי  13טורים ,כי הפזמון "צדקה עבד" וכוי אינו מחולק לדוטור.
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גלניך דת רחמן וננואתן דאנן בישין ולית טובך מנכי
יזופין ויצרן ביש ואתה אלה טב ורחמן  .עבד צדקה לחיביה דלא
ישתנקון בדיניה;
דחלה רבה רבעלמה אנשה 'עמו ודחלו ווילן דלא שוינן מילף מחנאתה
ודיניה אלין ואלין דן עם דן םלוי מצמאתה ברואן ורניניה יהיבין בדיניה:
הך דעברנן חוביה  .אנן לקין בתשניקיה לית לן רנין קמי טובך  .כל
ומסובר לן

.

דאנן

.

.

.

*

.

רניניה עלינן

.

דאברנן לקנומן4

אנש מעי נרמה בארה

.

■

מן יכל אתי

ומפשר לה:
כהלן נבכי קנומן
ואלית רחמנה דבק ומנהר לרחמיו
'למצבע 5דביק חיב האן יצבע דבק  .ולא דבוק 6תדבקנה
מחנה  .צבע דביק ורתותה מסלקה מנה:
זכותה | רילך מרי  .איקרעבר לאלהותך ' .עם כלדרין דמן ארם לאכה ומן
אכה ואזל 'ליום נקם לית איקרך מתהפך 'עם זכאים ועם חיבים עם
אלין ואלין את רחאי:
איממה דלית משתבח לגויה השיך כל דמהלך 'לנוה  .נהרה בירה ולא הו
עמי לילי דלית מתרבי לגור!  .דמוכה במרטוש חיול מנגדה 'דשבק
לנגורה י מנגף הוא דלא בטל:
טעינן מן יום דשבקנחך טעותן נהי מתקנה ולינן כלין 7מעזיה משה
רבון דנבייה  .שלח ואמר לן בכתבה  .ותעזר לסעד 8יהוה  .טוב רטעז)ר(
ומשקח מרה:
יומין מלין עקין אנון יומי חיביה  .רכל רן תשו 'למן דהוה דבק לון
וכד שבקותה שבקין  .ועברון בנוני דיניה  .וכל דין דאתי מנתש לון  .ולית
לון אפין למצבע דבק:
כבר צדותה בברה וכבר שמם 'בקריאתה  .דהפך טובה אפיו מנן
ואלית רחמנה דבק י ומנהר 'לרחמיו כיון אבהן ובנים  .אבדין ברגזה
.

לית לן אפין

.

.

.

מה מצראי

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

דו תקיף:
ליח דיניה מבלרין חיב

.

ולא עחיה מצרין לה

.

ליחו טעין 'לנפשה

וירע דילה מצטלבת

הפך הו על

כלום מרור עמי גרמה מנעל
אפריו . 1ויידע דלית מנה אנחה:2
משקי מי בור לאגשה  .ווילה מן דמתשקח חיב .
מוחה מרמי "לכהן
ווילון כל חיביה דאנון באשרה 3חיולה י תשלמאחה ראנון לקין  .אנר
.

.

*

|

.

.

'לכל פריחתה:
נפשה קעמה בבלוד  .וחייה במרטוש חיול  .רהפך טובה אפיו מנן  .ואלית
רחמנה דבק  .ומנהר 'לרחמיו  .יבכון חיביה נרמון  .דאנון באשרה 3חיולה:

סימניה רמחכמין  .דלית בררה דאנן בה

.

אנש אלא שותף לחוביה

אבהתה ובניה י ילדתה ויליריהון  .הך ראשיו4

לקין בדיניה:5

Catalog
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 .כן אנון
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מ

הא מקמי חובק  .אנון אנין קטולינן  .קטלין שתיקין ומללין אי *בהמאן
זכאהן 6אי בנים דלא סרחו  .אי בחורים בני טבים  .לקין בחובים
דלא יזפו:
.

.

כנותה היא דעברת כל אהן לבטח רבה  .תהי ארורה 'לגו כל אתר
מעיה חםיריף  .ופרי ארעה משנתין  .פמה דדינה 'פתיח
מבלע ינוקה 'עט םהבה:8
.

 .פרי

עלינן .

צרו רבה דבעלמה  .אנשף 'עמו ורחלי

.

|

ווילן דלא שיוינן מילף

נדחל מן רינה דמותה

.

דאמטו רגזה 'לגו כל אתר

.

בזוענר .אלפנן ולא בדינה דנובה אשלמנן
דלא יםפי 0כריה רפרוחה:
.

קבלי; רומה ומכה

עלינן  .ויהי לון קבלין .

.

הזב מאוריה 'משני  .ותחומה חסך מעיניו  .לא ישקח בישה להא;
כיי הפך לקנומה:10

רחמנה טבה

.

'עבר צדקה הך די אמנוחך

.

.

לא

לית בן נקום" באה;

ייזל .

דינר. .

נקום 'בדין מבלר עלם ' .עבד צדקה

טרף דאילן מבלד חיב
לחיביה רלא ישתנקון בדיניה:

 .ואיך12

שמך רחמן ורתאי  .לא תשלח עקובתך מנן  .דחייה ערטלאי; * ואלין;
רכסי" לון בטובך  .כיון אבדין הך עטף  .ראנון הך ע סב רכיך וקרומון
דחוביה תקיף:

השבחן ורבואן נימר

.

אלא מפנה מן אכה ' .למן רמורך ער לעלם

חילה מוחי 14לן מנן ואנן מקנין לה על מגן
לן תרתיח בשלטן רבותה:15
.

)מכוק (:מרי בעמל חלתי שלמיה

.

.

אן מוחי לן ואן ממית

)וביוסף פתור חלמית  .ובמשה רבון

דנבייה  .ובכהנים ארשי כחנית  .ובתורה קדיש כתביה

אבד סניה

.

ובהרנריזים נבעת

עלמיה  .ובצבאות מלאכיה
אפתח לן אוצר שומיה  .אהיה אשר אהיה  .נפש לן מן אלין עקיה
צדקה 'עבד לן מרן ולא תמי לן נמלינן:
)יתהלל אלהינו יהוד ,אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת:
.

.

ורבביה .

וקבל מנן מדרשיה (.
.

)תצלום מתוך קאולי(

עיקר תוכנו של פיוט זה הוא בקשה לאל החנון והרחום שישקיף על אוהביו אשר חטאו
והם בצרה גדולה; תפילה לאל שיעשה צדקה עם החוטאים ,יזכרם' יושיעם ואל יגמול להם
כגמולם.
את "אדיק עלינן" קוראים בשבת בבוקר .עדת המתפללים בביתהכנסת מתחלקת לשניים,
אלה שמימין לפרוכת ה"עליונים" )*<_!*>( ,ואלה שמשמאל לפרוכת ה"תחתונים"
"*1ג* .הימניים הם הפותחים בקריאת הפיוט מראשיתו; בהגיעם למחצית הבית בערך,
פותחים השמאליים בקריאת בית ב וקוראים בעת ובעונה אחת עם הימניים הממשיכים
בקריאת בית א .עם תום קריאת בית א מדלגים הימניים על בית ב ועוברים לקריאת בית ג,
בעת ובעונה אחת עם קריאת המחצית השנייה של בית ב בפי השמאליים .עם תום בית ב
מדלגים השמאליים על בית ג ועוברים ישר לבית ד ,וחוזר חלילה עד סוף בית כב ,היינו
כל צד קורא רק מחצית הפיוט.
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הואיל ובתי "אריק עלינך אינם סימטריים ביותר ואין מספר הברותיהם שווה' נקבעו
מקומות הפציחה )= הכניסה( של כל צד והם תמיד בראשיתו של טור' כפי שמראה טבלת
ההפקה הסימולטאנית הדוקבוצתית של ימין ושמאל:

ימין

שמאל
בית טור הטכסט

בית טור הטכסט
אדיק עלינן מרן
1
א
2

לית לאן להן ניפך אפינן
אלא לידך דת רחמן
ידעין אנן דאתחיבנן
ותהינן על סריחתן
צדקה עבד לן מרן
ולא תגזי לן גמלינן
גלגיך דת רחמן
וגנואתן דאנן בישין
ולית טובך מנכי ומסובר לן
דאנן יזופין ויצרן ביש

5

ואתה אלה טב ורחמן
עבד צדקה לחיביה
דלא ישתנקון בדיניה
הך דבעדנן חוביה וכוי

3
4
5
6
7

ג

1

2
3

4

6
7

ה

1



באד תקיפה ובאדרע רמה
ב
פרקת לאבהתן מן סניון
2
געזו ימה וירדנה
3
פרקת לון מכל לחץ
4
וארוחת לון מכל עקה
5
וכדו דבקן מרן
6
ולא תגזי לן גמלינן
7
פזמון :צדקה עבד לן מרן
ולא תגזי לן גמלינן
דחלה רבה דבעלמה
1
ד
אנשה עמו ודחלו
2
ווילן דלא שוינן מילף
3
מתנאתה ודיניה אלין
4
ואלין דן עם דן וכוי
1



קריאה חצויה זו מעין אנטיפתית סיבתה נעוצה' לפי דעת רצון צדקה ואחרים מבני
העדה' ברצון לחסוך בזמן המוקדש לפיוט למען יוכלו להספיק לקרוא יותר בשעת התפילה;
ועוד נשוב לעניין זה מאוחר יותר.
הבחינה הנעימית
בעת הפקת בתים מספר של "אדיק עלינן" לפי הסדר הנ"ל אפשר לגלות העדר יציבות
אינטונאטיבית בין בית לבית' פעם בהבדל של מחצית הטון' פעם בהבדל של טון שלם,
ולפעמים אפילו בהבדל של טרצה או קווארטה בין בית לבית .אולם בתוך הבית נשמרת
בדרךכלל יציבות אינטונאטיבית' בייחוד אצל בעלי אוזן דקה וכושר קולי תקין .אףעל
פיכן יקרה שהפציחה אינה במישלב הנוח ביותר' והקוראים מבקשים מפלט למישלב אחר
אף באמצע הבית) .כך קפץ רצון צדקה בבית ע של "אדיק עלינן"' והוא כבר סמוך לסוף
הבית' ואת הפזמון סיים באוקטאבה נמוכה( .נשימה המתמשכת קצת בין בית לבית גוררת
תכופות גם שינוי אינטונאטיבי ומעין השא )טראנספוזיציה(.
הקנטילאציה של הפיוט "אדיק עלינן" שונה תכלית שינוי בבתים הראשונים' המופקים
בנעימה ''קלה"" כלשהו' היינו בעיטור מועט מזו שבבתים האחרונים )ק' ר' ש' ת'
 .17המונחים "קל וכבד מקובלים בקרב השומרונים ומהותם מוסברת בגוף המאמר.
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מב

ולפעמים גם בבתים פ' צ ואף ס ,ע(' המופקים בנעימה "כבדה"' היינו בעיטורים מרובים
תוך שירבוב הברות והגיים סתמיים .עלכן נתעכב תחילה על הנעימות ה"קלות" ,ולאחר
מכן נעיין גם בנעימות בנוסח "כבד".
נעימת הקנטילאציה של טור ראשון בבית א של "אדיק עלינן" )עי' דוגמת תווים מס' (1
היא במהותה נעימה בעלת צליל מרכזי .מיגבולה קווינטה :סי)?(18פה )באוקטאבה הקטנה(,
ועיקר תוכנה  הצליל המרכזי רה המופיע אחתעשרה פעמים*" ,ואילו שאר שמונת הצלי
לים מתחלקים בין הסופראפיקסיםי* מי2פעמים'פה4פעמים'והאינפראפיקסים



דו

4

פעמים' וסי)?(פעם

אחת.

על חשיבותו הבולטת של הצליל המרכזי לעומת שאר צלילי הנעימהפרט ליוצאים מן
הכלל )בית א' פזמון; בית ב' טור  6והפזמון ,בית ג טור  (6ניתן לעמוד מן הטבלה דלהלן!.



כמות הופעתו של
הצליל המרכזי

כמות הופעתם של
הסופראפיקסים

רה11

מי ,1מי 1/2דיז '1דו,4

בית טור

א

1

כמות הופעתם של
האינפראפיקסים

סי)?(1

פה4
2

3

"
"

11

"

14

10

מי'2פה2

דו6

מי במול ,1מי ,3דו4
פה  ,1פה)?( 1

4

ב

5

"9

פזמון

"ך

1
2
3
4

רה12
"14
"10
"8

"ר

5
6

"

פזמון

"

מי  ,1פה5
"   " ,4
" 1  " ,3
"1
2

"'1סול)?(1

9

דו3
" 5
"  7
"4

" '5סי במול1
"

6

"10

7

דו   ,5סי במול 1
מי'1פה1
רה 1/2דיז '2מי '1דו   '4סי במול'1
סי)?(1
פה '1סרלג?(  2
דו '16סי במול2
פה2

מי1
פה)?(1

 " " '8
"" "'8

3

"

2

""'15

3

 .18סימךשאלה לאחר שם של תו בא להורות בטבלה זו על צליל בלתי מוגדר בגובהו והקרוב
ביותר לתו הרשום בלוחהתווים הרצוף.
 .19אין הכוונה למספר יחידותהזמןכרונימותאו למשקל של הצלילים ,אלא לשאלה כמה פעמים
הם מופיעים בנעימה ומושמעים להברה נפרדת.
 .20ראה המונחים supraifx, infraifx, aifx, inifx :אצל  ,C. Sachs, The Wellsprings of Musicעמי
.170169 ,6564
.21

עיי לוחותתווים .3,2,1
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כמות הופעתו של

הצליל המרכזי
ג

1

רה 11

2

"11

כמות הופעתו של
הסופראפיקמים

מי'2
סול)?(

3

"

13

4

"

10

"8

5

רה)?(1
6
7

רה6
"

פה'6

מג

כמות הופעת של
האינפראפיקסים

דר 1

1

מי '3פה 
מי  '6פה '1
פה)?( 1
מי'1פה'1
1

מי '2מי)?(,1

" 
" 

5
5

"'2דו)?(1

"3

פה)?( ,1סי)?(1

פה)?( '1סי)?(1
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מי במול

  '2פה 1

" '7סי במול4
"  ד ,סי במול  4

אופייניים גם המוטיבים הפותחים את הבתים ואת הטורים  והם ברובם מוטיבים יורדים'
מיעוטם צליל חוזר' ואך פה ושם מוטיב עולה.
מכאן ואילך יהיה עלינו לרמוז מדי פעם לתשעת לוחותהתווים המצורפים למאמר זה.
לוחותתווים אלה מכילים את הפיוטים "אדיק עלינן"' בתים א' ב' ג' ת ו"מפוק" )לוחות
תווים '' '(51אתהו דבריך עלמה"' בתים אד )לוחתווים " '(6עבודה דעלמה"' בתים אג
)לוחתווים " '(7אתהו אלהנן"' בית ת )לוחתווים  '(8ו"עבודה דעלמה" )לוחתווים .(9
הרמיזה לדוגמאות התווים תיעשה בדרךכלל בעזרת המיספור הנ"ל של לוחותהתווים
בתוספת מספר הרומז למוטיב או לצירוףצלילים מסויים שבאותו לוח .במקרים אחדים
נרמוז לשורה שלמה של תעתיק בלוחתווים מסויים.
דוגמאות:
"לוח  '1שי  "3רומז לשורת התעתיק השלישית בלוחהתווים מסי
"לוח  '1מי "4
התווים מס' .1
ראוי לציון רווח הטרצה הקטנה היורדת המופיע פעמיים בזה אחר זה בטור ראשון של
בית א )לוח  '1מ'  '(21שלוש פעמים בטור ראשון של בית ב )לוח  '2ש'  (1וארבע פעמים
בטור ראשון של בית ג )לוח  '3מ'  .(1לעומתו מוטיב הסיום' הבנוי מצעדי סקונדה ומשתרע
על פני שבעה צלילים )רה ועיטוריו(' חותם טור ראשון של בית א )לוח  '1מ'  '(5מופיע
בסוף טור ב של אותו בית )לוח  '1ש'  (2וכן בשלושת הטורים הראשונים של בית ב )לוח '2
ש'  (31ובטור שני של בית ג )לוח  '3ש' .(2
מוטיב של סקונדה יורדת פותח טורים  4 '3 '2של בית א )לוח  '1ש'  '(42טורים '4 '3 '2
 7של בית ב )לוח  '2ש'  '(7 '42וכן טורים  5 '4 '2של בית ג )לוח  '3ש'  .(5 '4 '2מוטיב
של סקונדה עולה מופיע פעם אחת ויחידה במוטיב הפותח טור וזאת בפזמון בלבד )לוח '1
ש'  ;(6הוא הדין לגבי צליל חוזר' הפותח רק פעם אחת טור בכל אחד משלושת הבתים
הנדונים :טור  5של בית א )לוח  '1ש'  '(5טור ) 8הפזמון( של בית ב )לוח  '2ש'  '(8וטור ,7
האחרון' של בית ג )לוח  '3ש' .(7
מוטיבים מסוג זה' היינו מוטיבים שווימבנה המופיעים במקומות מקבילים בסטרוקטורות
הטכסטואליות' משווים אורגאניות לקנטילאציה של הפיוט כולו.
.1

רומז למוטיב מס'  4שמעל להברת  linanבשורה הראשונה של לוח

TOC
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אם כי ביסודה נעה הקנטילאציה של הבתים הנדונים בצעדים של סקונדה' הרי מדי פעם
בפעם אנו פוגשים ברווח של טרצה ,כגון לוח  ,1מ'  ;16 '13 '12 '10 '7 '4לוח  '2מ' '4 '2
 ;19 '17 '16 '15 '14 '11 '7 '5לוח  '3מ' .20 '19 '16 '12 '10 '7 '4 '2
מועטים בהרבה הם רווחי הקווארטה' אך הם מופיעים בכל הבתים' כגון לוח  '1מ' ;14 '6
לוח  '2מ'  '4ולוח  '3מ' .17 '7 '4
רווחים גדולים מקווארטה הם אמנם נדירים יותר' אך אנו פוגשים בהם פה ושם' עלפי
רוב בהטעמה דינאמית ב"זעק" ,*2כגון רווח של הקווינטה )לוח  '1מ'  ;11לוח  '2מ' (18 '12
ורווח של מקסטה' המופיע רק בבית ג )לוח  '3מ'  '(15 '13 '9ובכל שלוש הפעמים הצליל
אינו מדויק דיו.
הגלישים מועטים אמנם בשלושת הבתים הראשונים' אך אפשר למוצאם למשל בלוח '1
ש'  ;6 '5 '4בלוח  '2שי  '3מי  ;7שי  '4מ'  '10 '9ושי  ;76בלוח  '3שי  4מי  '11ושי  5מי .14

הבחינה הריתמית
אין למצוא יסוד חיבורי )אדיטיבי( או ארגון ריתמי מסויים ביחידותמשקל יציבות;
לעומת זאת קיים יסוד של יחידתהזמן הפעמה הנראית בכל הדוגמאות הנ"ל ובשאר
דוגמאות התווים' בצורת רבע התו המתחלק לשמיניות שוות או לט"זית התו )= חלק ששה
עשר( ושמינית מנוקדת או שמינית מנוקדת והשלמתה הט"זית וכן הארכת יחידתהזמן
עלפי רוב בצורת רבע מנוקד ואף יותר מזה רבע הצמוד לרבע מנוקד.
שמינית ושתי ט"זיות והיפוכן )הנדיר יותר( מופיעות בכל הדוגמאות' כגון בלות  '1מי
 ;15 '13 '11,6 '5בלוח  '2מי  ;17 '14 '8 '4 '3בלוח  '3מי 5 '3כולן שמינית ושתי ט"זיות'
ואילו היפוכן בלוח  '1מ'  '2בלוח  '2מ'  '19 '18 '15 '2 '1וכן הרבע השלישי והרביעי שבשורה
הראשונה ובמוטיב  18בלוח .3
לעתים נדירות מופיעים מוטיבים ריתמיים אחרים' כגון הטריולה' אם בצורה של שלוש
ט"זיות )לוח  '1ש'  (2או בצורת שמינית שתי ט"זיות  שמינית )לוח  '1מי  '10ולוח '2
מי  .(5לעתים נדירות מופיע מוטיב ריתמי של ט"זיתשמיניתט"זית' כגון לוח  '1מי .8











המיפעם

מיפעם ההפקה אינו מצטיין ביציבות יתירה' מדי פעם בפעם מורגשת החשה או האטה
ברורה' אם למשך מלה' טור ואף למשך בית שלם .יש והחזן הוא הממריץ בשטף קריאתו'
ויש שדווקא הילדים המתענגים בהנעמת הטכסט על עיטוריו הם הם העוצרים ובולמים את
זרם הקנטילאציה.
יש ששטף הנעימה' מהירותה הכללית או העצירההבלימה לרגע קט מביאים עמהמ עיטורים
נוספים' וכן תרטיטים' המסומנים עלידינו בקו מזוגזג ומעל לתו המתאים' וגלישים; ויש
שהעיטורים' הגלישימ והתרטיטים הם המשפיעים על מיפעם הנעימה' כפי שבולט הדבר
במיוחד בבתים המופקים באיטיות בנעימה "כבדה"' ודוגמה לכך הוא בית ת )לוח '(4
שנעימת הקנטילאציה שלו היא תחילה חדדרגתית כמעט' ועיקרה צליל חוזר ושוהה
הצליל המרכזי סול )במקום רה בראשית הפיוט וכתוצאה של איהיציבות האינטונאטיבית(.
תחת זאת מופיעים כאן תכופות התרטיט 5פעמים בשורה הראשונה' ה"זעק" במוטיבים
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מה

 '3'2,1והגליש במוטיב
אל ה"מפוק".
חוץ מצלילי ה"זעק" הממריאים עד לדו דיאז ומי במול הרי מיגבול הנעימה אינו
חורג כמעט מהטרצה הגדולה מי במולסול.
מבחינת המיקצב אופייניים כאן הצלילים הארוכים המופקים גם במיפעם איטי .פחות
מאשר בבתים אג ניתן להבחין כאן במערכת ריתמית מאורגנת לפי עיקרון כלשהו .הנעימה
צמודה לטכסט הלשוני ומתנהלת בכבדות מתמדת .אחרי בית חי אין מפיקים את הפזמון
ועוברים ישר ל"מפוק".
ה"מפוק" המופק בשבת בצוותא' ללא חלוקה ל"ימין ושמאל"' מסיים אמנם את הפיוט
"אדיק עלינן"' אך הוא מהווה מעין חטיבה בפני עצמה.
כבר ציינו קודם לכן את תנופת שני הגלישים העולים המופיעים על סף ה"מפוק" .מבחינה
נעימית מעניין לא פחות הגליש הנרחבתוך הבלטתמה של דרגות המעבר מסי במול
אל פה חצידיאזהמוביל אל הצליל המרכזי הראשון' סול' של ה"מפוק" .גליש יורד
זה )לוח  '4מ'  (6הוא גילוי מוסיקאלי רבעניין בשל היסוד הסטרוקטוראלי ההגיוני שבו.
שכן נעימת ה"מפוק" בשבת היא "קלה" בהרבה מנעימת בית ת ה"כבדה" ביותר של "אדיק
עלינן"; זו האחרונה עתירת עיטורים' והגיים סתמיים משורבביםמובלעים למכביר בין
חברותיה' ואילו בנעימת ה"מפוק" בשבת מופיעים העיטורים בצמצום יתר )לוח  '4מ' 7
ומי  10למלה "עקיה"' האחרונה ב"מפוק" לפני הפזמון(.
כאן ראוי לציין' שכל המלים החותמות את עשרת הטורים הראשונים' חוץ מהראשון
)שלמיה(' הן בנות ארבע הברות כל אחת' וחרוז משותף להף .2ואמנם עשרת הטורים
הראשונים של ה"מפוק" מנגינתם משותפת ביסודה' ואילו בטורים הבאים אחריהם' שהם
בעלי מיקצב שונה ונטולי חריזה' משתנית גם הנעימה והופכת לחטופה' להוציא את המלה
האחרונה של ה"מפוק"' "עקיה"' שנעימתה עטורה.
3

)פעמיים('

גלישים המובילים ישירות ובתנופה



דוקוליות ורבקוליות בהפקת "אדיק עלינן"
הרושם העז והמוזר ביותר שעושה הקנטילאציה השומרונית על האוזן המערבית מגיע
לשיאו בשעת האזנה להפקה דוקולית מאורגנת .כפי שציינו קודם מתפלגים המתפללים
לשניים בעת הפקת "אדיק עלינן" הימניים והשמאליים וכל צד מבצע את "מנתו"
הקבועה .אף כי לדעת השומרונים עוברת נעימה קבועה בכל הבתים המופקים בנוסח "קל"'
והוא הדין לגבי הבתים ק' ר' ש' ת והאחרים כנ"ל המופקים בנוסח "כבדי'' הרי בהפקת
הקנטילאציה הדוקולית הלכה למעשהאף בבתים בעלי הנעימה ה"קלה" מתגלות







התופעות הבאות:

 .1דוצלילים )תצרימיים לאוזן המערבית( ברווחים כגון קווארטה' טרצה' סקונדה'
ואוניסון )עי' לוח .(5
 .2דוהברתיות' ואולי נכון יותר לומר כפלהיגוי' של הברות וחלקי הברות שונימיקצב.
הואיל ואין ההפקה אנטיפונית ממש' כלומר אין שתי הקבוצות משמיעות את חלקן לסירוגין
אלא בעת ובעונה אחת' מופקים איפוא גם הגיים שונים בעת ובעונה אחת' כפי שאפשר
לראות זאת בלוח .5
אולם דוגמת התווים האמורה )לוח  (5היא רישום של הפקה אידיאלית משוערת' כאשר
 .23דולמיה ,דנבייה ,כהניה ,כתביה ,עלמיה ,מלאכיה ,ודבביה ,מדרשיה  כולן בהגייה השומרונית
הן בנות ארבע הברות.
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מו

כל מקהלה מפיקה את מנת הקנטילאציה שלה תוך ליכוד מושלם' ושתי המקהלות שמימין
ומשמאל לפרוכת מקיימות סינכרוניזאציה מושלמת במנות הטכסט והנעימה הנופלות בחלקן.
למעשה אין ביצוע מושלם אפשרי .אף לאחר פציחה מלוכדת ביותר מתחילה מהר הפרישה
מן האוניסון הנעימיהמיקצבי והלשוניההיגויי .לא קיימת יציבות הפקה :זה אץ קמעה וזה
מאחר קמעה .אז מופקים צירופים מצירופים שונים מתוך הרצון להגיע לסיום משותף של
הטור .לקראת סיום הבית אציםרצים המפגרים ,ואילו הזריזים ש"גילו כוחם" בראשית
הבית מנסים לבלום ,וגם אז בולם כל אחד לפי הרגשתו; במקרה הטוב מרוכזות קבוצות
מימין וקבוצות משמאל סביב בעל נוסח ובעל קול' אך גם אז אין אוניסון בין הקבוצות
הקטנות.
השתתפות הילדים והשתתפותם של גברים בעלי קולות גבוהים או נמוכים ביותר אף היא
מדליחה את האוניסון ומעשירה את המצלול .קווארטות' קווינטות ורווחים מקבילים אחרים
בתוך מקהלת הימין מחד ורווחים מקבילים הנוספים בתוך מקהלת השמאל מאידך' וכן
"זריזותם" היתירה של הילדים והנערים מכאן ומתינותםפיגורם^ של זקני העדה מכאן
יוצרים יחד רבקוליות שומרונית טיפוסית רוויה "זעקים" מפי אלו החוששים לאבד את
חוט הנעימה והטכסט' ורעדוד מפי אלו ה"מתקדמים" המרשים לעצמם להשתהות ולעטר
עיטור נוסף את נעימתם' תוך הרעדת מספר רב של הגיים.
מצב זה של השירה הדומקהלתית הסימולטאנית הוא שעורר את העדה השומרונית
לחשוב על קביעת "משירה"' מעין מנצח' בכל גוש' ש"יגרוף" עמו את המפגרים ויבלומ
את האצים יתר על המידה .אולם למעשה מופקת הקנטילאציה בעדה השומרונית ללא
"משירה"' ומתקבלת רבקוליות זו שתיארנוה.
מסתבר שהתצלילים שהם תצרימים לאוזן המערבית אינם מפריעים כלל לאוזנו של
השומרוני' ששימתלבו נתונה כנראה בעיקר לטכסט הלשוני' ומכאן גם הסטיות המילודיות
מן השלד היסודי' המקורי; גם בשביל השומרוני זוהי אולי המולה' אך המולה מאורגנת
שטעמה עמה' והיא ערבה לאוזנו.







אתהו דבריך עלמה
עם תום "אדיק עלינן"' כולל ה"מפוק"' קוראים את הפסוק "יתהלל אלהינו ה' אל רחום
וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת" בנעימת מונוטון הברתי' חפוז )לוח  '4מ'  '(9ועוברים
ישר לפיוט הנספח "אתהו דבריך עלמה" המיוחס למרקה=.2
פיוט זה הוא אקרוסטיכון נטול חריזה; השורות את הן בתים קצרים' חדטוריים ובלתי
מתחלקים .הטור השני "קבל צלותן מנן אה רחמנה"' שהוא מחוץ לסדר הא"ב' הוא פזמון
החוזר אחר כל בית חדטורי .26לאחר בית ת החדטורי נספחים עוד ארבעה טורים הפותחים
באות ת' וביניהם אף מובלעים ארבעה טורים נוספים; אחריהם באים עוד שלושה בתים
גדולים המסתיימים כל אחד בפזמון "קבל צלותן" וכו'' והפיוט כולו נחתם ב"לית אלה
אלא אחד"" .את הפיוט "אתהו דבריך עלמה" קוראים בשבת בצוותא ללא חלוקה לימין

 .24יש ואחת המקהלות"הימיך או "השמאלחייבת לדלג על חלק מן הבית שהוא מנת חלקה
לפי התור ,למען תגענה שתיהן יחד לסיום מנת הפיוט השייכת לתפילת אותה שבת.
 .25עי' קאולי' כרך א ,עמ'  ,67הערה מס'  ,1ואילו השומרונים בחולון רואים בו פיוט של מרקה.
 .26ואפשר שיש לצרף את הפזמון לכל טור הקודם לו באופן שהבתים יהיו דוטוריימ; הבתים
א ,ב ,ג ,ד יהוו איפוא את הדלתות ,ואילו הפזמוןאת הסוגר של כל בית.
 .27אינו מופיע בקובץ של קאולי.
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ושמאל' וחלוקת הבתים מקבילה לזאת של "אדיק עלינך .אך אם בשעת התפילה בשבת
טרם בקע האור' קוראים את הפיוט בשלמותו כולל ההוספות של כל בתי ת' היינו ''תאב
עלינך וכוי עד "לית אלה אלא אחד".
עיקר תוכנו של "אתהו דבריך עלמה" הוא תפילה לאל' בורא העולם' שיהיה עם אוהביו
כפי שהיה עם אבותיהם .משבחי האל בלב ונפש צועקים לפניו ומבקשים כי יסלח לחטאיהם
אף כי אין הם זכאים.
הקו הנעימי והקו הריתמי של "אתהו דבריך עלמה" שקופים יותר מאשר אלו של "אדיק

עלינן".

פה5

הצליל המרכזי סול של בית א )עיי לוח
ולה פעם אחת.
מיגבול הבתים אינו עובר את הקווארטה )עיי לוח  '6שי  '(7בתים רבים מיגבולם מצומצם
לכדי טרצה )עיי למשל לוח  '6שי  '(5ואילו בניגוד לנעימת הבתים משתרעת נעימת הפזמון
על פני קווינטה )לוח  '6שי  .(4לפנינו מקרה אופייני הנפוץ בשירת השומרונים .בעת הפקת
הפזמון בפעם הראשונה לאחר בית א "נגרף" המפיק )רצון צדקה( עלידי הצליל המרכזי
סול והחל לשיר את הפזמון ב"תיקרת" המיגבול' אך הוא חש בדבר ,עצר ולאחר הפסק של
שני רבעים)!( נחת על פה )לוח  ,6מ'  '(4 '3שהפך להיות מאותו רגע צליל מרכזי של נעימת
הבתים; ואילו נעימת הפזמון תישאר יציבה כפי שהיא מופיעה אחרי בית ב )עי' לוח  ,6מ' .(4
(6

מופיע

12

פעמים' לעומת

פעמים,



במולמי

במול; לוח

אופיינית לנעימת הפזמון היא תפנית הקווארטה העולה )סי
מי  ,(6וממנהסקונדה עולה נוספת )לפה( והיאחזות ב"תיקרת" המיגבול.
נעימת הפיוט היא הכרתית ביסודה' רק פה ושם מופיעים שני צלילים להברה )לוח '6
מ' 1המוטיב הפותח' וכן מ'  2שבשורה הראשונה(' ופעם יחידהאף שלושה צלילים
,6

)לוח  '6מ' .(8
מדי פעם בפעם מופק גליש קל )לוח  '6מ'  .(9 '7 '2השלד הריתמי שקוף אף הוא ופשוט'
אין בו אלא רבעים ושמיניותהתו' חוץ ממקרה אחד של ריתמוס מנוקד' ואחד של טריולה
)לוח  ,6מ'  .(5הקנטילאציה של הפיוט עירנית וללא "זעק" כלשהו.



צלות מרקה
שניםעשר פיוטים המופיעים בקובץ של קאולי תחת כותרת משותפת "צלות מרקה"
מופקים בתפילת שבת בצהרים .אלה הם פיוטים מאת מרקה' ומבחינת צורתם הם "בתי
מרקה" למופת' היינו כל פיוט הוא אקרוסטיכוף '2וכל בית בנוי שני דוטורים .פיוטי מרקה
אלה נטולים חריזה' וכל אחד מהם מסתיים ב"לית אלה אלא אחד" .קריאת שניםעשר
הפיוטים הנידונים מתחלקת לארבע שבתות החודשי .בכל שבת קוראים שלושה פיוטים
לפי הסדר וברציפות:
בשבת הראשונה (1) :עבודה דעלמה; ) (2אתהו אלהינו; ) (3אתהו אלהנן .בשבת השנייה:
) (4הב לן משבחה; ) (5הבו תשבחתה; ) (6אתהו רחמנה .בשבת השלישית (7) :אתהו עבודה;
) (8אלהים קמאה; ) (9אלהים קעימה .בשבת הרביעית (10) :אלהים יחידאה; ) (11אלהים אל

עליון;

)(12

אה מלך רחמף.3

 .28על חילופי האותיות הגרוניות עי' הערה .13
 .29במקרה שראש חודש חל ביום ו' או בשבת ונוספת שבת חמישית בחודש קוראים שלושה פיוטים
המיוחסים למרקה ,ולא נדון בהם כאן.

.30

עי' הערה

.8
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מבחינת התוכן עיקרם של הפיוטים הם דברי שבח' תהילה ותודה ליוצר העולם' אל הגבורות
הנגלות והנסתרות ,אל הרחמים הטוב והמיטיב המוחל לחוזרים בתשובה .אכן' אין אלהים
אלא אחד.
את שניםעשר הפיוטים קוראים "ימין ושמאל" בדומה ל"אדיק עלינך .הבתים אצ של
כל פיוט מופקים בנעימה "קלה"' ואילו הבתים ק ,ר' ש' תבנעימה "כבדה" .בשבת
הראשונה והשלישית קוראים גם את הבתים פ' צ בנעימה "כבדה".
בעקבות המבנה הבהיר של בתי הפיוט בהירה ביותר גם נעימת הקריאה ומבנה מוצק
אף הוא.
בדרךכלל הטורים הם בני שש הברות ,ומסתבר שכך היה משקלם לפי ההיגוי השומרוני
שהיה נהוג בזמנו של מרקה .מאחר שהשומרונים מקפידים על קריאה מלעילית ,המשקל
בבתי מרקה הוא אמפיבראכי:

הבחינה הנעימית
נעימת בתי מרקה בנויה בצורה אבבג .הנעימה של א וב יציבה ביותר ,ואילו זו
של ג צלילה הסופי לה יציב וקבוע גם הוא .אם נתעלם מצלילי העיטור )רה דו( הגולשים
אל הצליל היסודי סי )לוח  ,7מי  (1ומצליל או משני צליליהביניים בין לה ללה החותמים
את הדוטור ,הרי לפנינו תבנית מילודית בעלת מיפסק יציב למופת.
הנעימה היא הכרתית בעיקרה' חוץ מהסיום המעוטר כלשהו )עי' לוח  '7מי '7 '6 '5,3
 .(16 '11האינטונאציה נוחה איפוא ויציבה' כמעט מאוזנת איזון מערבי' להוציא מוטיב 12
בלוח  7וכמה גלישים )לוח  ,7מ' .(14 '11 '9,8
דינאמיות ומתח מופקים בסיומי טור א )לוח  '7מ'  (2בריתמוס מנוקד וברווחי תנופה
המקדימים את הצליל החותם של הדוטורים )לוח  '7מי  ,6 '5 '3וכוי( .גלישים מועטים
)לוח  '7מ'  (14 '11 '9ותרטיטים )לוח  '7מ'  (14 '12 '10אין בהם כדי להדליח את בהירות
הקנטילאציה ה"קלה" של "עבודה דעלמה".
ואולם לא כן הקנטילאציה ה"כבדה" של בתי הפיוט האחרונים' ובמיוחד בפיוט השלישי
האחרון של השבת' כגון בית ת של הפיוט השלישי "אתהו אלהנן" )לוח  .(8בעוד נעימת
הטור הראשון היא מונוטון ביסודה' הרי אנו מוצאים "זעק" מתון )לוח  '8מ'  (1כבר בפתח
הנעימה ,ובאותה שורה )לוח  ,8מי  (2רווח עז של ספטימה גדולה .קפיצות עזות ונועזות
מופיעות כאן סמוך לסיומי השורות )לוח  '8מ'  .(8 '4קפיצות רבותעניין הן בלי ספק גם
הספטימות המורכבות משתי קווארטות )לוח  '8מ' .(15,13 '12
קנטילאציה "כבדה" זו זרועה תרטיטים שעוצמתם רבה' בייחוד בהופיעמ בצליל המרכזי
)רה( וברציפות עיקשת או במינקופה )לוח  '8מי  .(17 '14 '7כן זרועה הקנטילאציה הכבדה
גלישים יורדים ברובם )לוח  ,8מי  ,(15,13,11,3אך ישנם גם גלישים עולים כגון זה שבלוח
 ,8מ'  ,3הבא מיד לאחר גליש יורד ,ועז ממנו הגליש האחרון הבא להברה האחרונה )"חד"(
של השורה האחרונה "לית אלה אלא אחדי' )לוח  ,8מי .(19
המיפעם האיטי של קנטילאציה זו רבת התמורות המילודיות הפתאומיות ,המלווות קפיצות
מצליליםואף לצליליםבעלי גובה בלתי מוגדר' יש בו משום קמאיות עזתרושם
)לוח  '8מי .(19 '13 '3
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ימין ושמאל
כל פיוטי מרקה מופקים כאמור במחולק לשני גושים' ימין ושמאל .בחלקי הפיוטים
שהקנטילאציה שלהם מופקת בנוסח "קל" )עי' לוח  (9קלה באופן יחסי ההפקה הסימולטאנית'
האיזוכרונית' וזאת משום שהחלוקה לשתי מקהלות היא כאן פשוטה ובהירה בתכלית :הימין
אמנם מתחיל כב"אדיק עלינן"' אך המקהלה השנייה השמאלית מצטרפת בדיוק בגמר
הדוטור הראשון ופוצחת בבית ב .מאחר שהמבנה קבוע ובהיר' אין ביצוע דוקולי של
טכסטים שונים מפריע למתפללים כלל ועיקר .המיפסק הנעימי החופף את המיפמק הלשוני
מסייע אף הוא לזרימה יציבה של הקנטילאציה .כאמור אין צירופי הצלילים המו
פיעים עקב ההפקה הדוקולית )עי' לוח  '9מ'  (6 '5 '4מפריעים כלל לאוזנם של השומ
רונים.





שירבוב הגיים סתמיים )אינטרפולאציות(
אולם כמו ב"אדיק עלינך כן גם בבתים שב"צלות מרקה" המופקים בקנטילאציה בנוסח
"כבד" מתערפלת הדוקוליות' וזאת בעיקר בשל ההברות הסתמיות המשתרבבות לתוך
הטכסט .אמנם המומחים שבשומרונימ יודעים מעין כללי עיטור ושירבוב ההברות הסתמיות'
אך בהפקת העדה כולה אין דבר זה מתבצע במידת הדיוק האפשרית.
שלושה אופנים הם שבהם נוהגים השומרונים לשנות את הטכסט המקורי בעת קריאתו
בנעימה:
א .הארכת עיצורים בסופי הברות ובייחוד בסופי מלים' באופן שנשמעת כעין תנועת
עזר ) '(iתופעה שתוארה בספרו של פרופ' ז' בןחיים' כרך ג ספר א' ע'  .27למשל:
"אדיק"^) ^13לוח  '1ש' ) liti "jvb" '(1לוח  '1ש'  .(2שמנו לב לכך שהארכה כעין
זו אינה מופיעה בהברה אחרונה של פסוק ושל בית.
ב .שירבוב "נו" בין ההברה לפני האחרונה והאחרונה' באופן שנוטפת הברתביניים.
המלה "דאתחיבנן"' למשל' שהיגויה הרגיל בשומרונית הוא ) detayyabnanדתיבנן('
הופכת ) detayyanwabnanVדתינובנן(' היינו האות הראשונה של ההברה הסגורה
שלפני האחרונה נסגרת בנו"ן המשורבבת .הו"ו המשורבבת מקבלת את התנועה של ההברה
שלפני האחרונה )במקרה זה פתח(' ונסגרת כעיצור של ההברה שלפני האחרונה )"וב"('
וההכרה האחרונה נשארת במקומה .מכאן שהנו"ן והו"ו של "נו" מבוטאות באותה התנועה:



■

נ  ו? נ  ו' ני  וי' וכדו'.
ג .שירבוב "וה" בהברה הרביעית שלפני סוף הטור או הבית בדרך דומה לזו של
שירבוב ה"נו"' אלא ששירבוב ה"וה" משאיר הברות פתוחות.
לפי האמור תיהפך למשל ההברה שלפני האחרונה' מ :מוה; מו :מוווהו; מי :מיויהי;
מו :מוווהו? מ :מוה.
מסתבר שכל העיטורים והשירבובים באים לשם הארכת המלה ולשם התענגות יתירה
בעת זמרת ההגיים נו' וה' החביבים על השומרונים .עיטורים ושירבובים אלה שימושיים
ביותר בקנטילאציה בנוסח "כבד" .ההגיים האמורים והנעמתמ מדליחים לא אחת את
הקנטילאציה בעת שירה בצוותא' בקול אחד; ואולם בשירה דוקולית' "ימין ושמאל"'
מהווים הם תכופות אבןנגף לנקיון האינטונאציה ולזרימה סדירה של הקנטילאציה' עד
הגיעה לסיום הפיסקה' הבית או הפיוט שבו גובר הגובר.
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סיכום
קריאת פיוטי מרקה בשבת בפי השומרונים מצטיינת בתכונות הקשורות בטבע הטכסטים
הלשוניים המיוחדים של הפיוטים ,שקריאתם מחולקת למנות לכל שבת לפי מקומה של
השבת בחודש .תכונות הקריאה קשורות כמוכן בסגולות המילוס השומרוני המצויות בקנטי
לאציה השומרונית בכללותה .ואלו העיקריות שבהן:
א .זיקה כפולה בין נעימת הקריאה ובין הטכסט הלשוני שאליו היא צמודה (1) :זיקה
למהותו הלשונית של הפיוט תוכנו וצורתו; ) (2זיקה למקומם של הבתים בפיוט המסוים
ובמנתהשבת המסוימת .בהתאם לאמור לעיל שונות נעימות הקריאה של הפזמונים' ה"מפוק"
והשורה החותמת כל אחת משתיםעשרה "צלות מרקה" )"לית אלה אלא אחדי'( מן הקו
הנעימי של פיוטיהם.
ב .המילוס השומרוני כפי שהוא מתגלה בקנטילאציה של פיוטי מרקה הוא מחוץ לאיזון
המערבי המכונה איזון יפה .מכאן שרישום הקנטילאציה השומרונית לפי התיווי המערבי
על אף ציון חלקי הטונים הקטנים ממחצית הטוןאינו מדוייק כל צרכו' ואולם אף





הרישום הפונוגראפיאלקטרוני עדיין חסרונותיו בצידו.
ג .ביסודו של המילוס השומרוני מונח הצליל המרכזי עם האפיקסים' האינפראפיקסים
והסופראפיקסים.
ד .הקנטילאציה מופקת בשתי דרכים:
 .1בנוסח "קל"' שהוא הברתי בעיקרו;
 .2בנוסח "כבד"' שהוא מעוטר ובלתיהברתי.
הנוסח הקרוי בפי השומרונים "חציכבד" קרוב בדרךכלל לנוסח ה"קל".
ה .מיגבול הקו הנעימי בנוסח קל הוא מצומצם ומשתרע על פני קווארטהקווינטה'
ואילו בנוסח "כבד" משתרע המיגבול על פני אוקטאבה ומעלה' וזאת בעיקר בגלל הגלישים'
ה"זעקים" והתרטיטים הדינאמיים.
ו .האינטוגאציה של הקריאה יציבה בעיקר בתוך הבתים הקצרים' בפיוטים שקולים פחות
או יותר ובנוסח "קל" .יציבות האינטונאציה מתערערת תכופות במעבר מבית אל בית'
בפיוט שבתיו גדולים יותר' בלתי שקולים ומופקים בנוסח "כבד".
ז .הן בנוסח "קל" והן בנוסח "כבד" "גולשת" תכופות הנעימה מבית אל בית' ואילו
ההפסקים נדחים לפנים הבית ואף לאמצע המלה.
ח .מוטיבים יורדים שכיחים בראשי הבתים ובראשי הטורים' כלומר הן בדלת והן בסוגר.
ט .המיקצב מגוון כלשהו' אם כי הוא נטול יסוד חיבורי )אדיטיבי( או יסוד ארגוני אחר;
התבניות הריתמיות בטורים המקבילים יציבות ככל שבתי הפיוט שקולים יותר ומופקים
בנוסח "קל"; היציבות הריתמית מתערערת בנוסח "כבד".
י .המיפעם' אם עירני ואם מתון' יציב יחסית בקנטילאציה בנוסח ה"קל"' ואילו בנוסח
ה"כבד" רבות התמורות האגוגיות  כלימות ועצירות מכאן והאצותהחשות מכאן.
יא .הקנטילאציה משתרבבתמתפתלת כלשהו בגלל הגיים סתמיים המשורבבים בטכסט
בשלוש דרכים:
" .1שבירת" הברות סגורות והוספת הברה בעלת תנועה חרוקה' היינו עלידי הנעת
העיצור האחרון בחיריק' תופעה שפרופ' בןחיים רואה בה הארכת עיצורים.
 .2שירבוב ההגיים "נו" בניקוד שונה באמצע המלים.
 .3שירבוב ההגיים "וה" באמצע המלים.
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יב .הפקה מעיךאנטיפונית' דוגושית )ימין ושמאל(' שבעטיה הופכת הקנטילאציה
לדוקולית ואף לרבקולית "שומרונית".
בכל התכונות האלה ,שחברו יחד בקריאת פיוטי מרקה בשבת בפי השומרונים' ניכרים
היטב החוש המוסיקאי וההבעה הקוליתמוסיקאית המיוחדת לעדה השומרונית.
כעדים עיקריים שימשו לי רצון צדקה )בן  (46וישראל )בן גמלאל( צדקה )בן  ;(34את
הפקת הפיוטים בפיהם רשמתי בתשעה לוחותתווים) .די חוברת דוגמאות התווים הנספחת
לכרך זה(.
כן שימשו לי כעדים אברהם מרחיב )בן  '(55החזן הראשי של עדת השומרונים בחולון'
וארבעת בניו :מנשה )בן  '(27יצחק )בן  '(22ברוך )בן  '(16ורצון )בן  ;(9אברהם אלטיף
)בן  '(44אפרים יהושע )בן  '(29פרץ צדקה )בן  '(24בנימים צדקה )בן  '(22ויפת צדקה )בן (20
)שני האחרונים בניו של רצון צדקה(' נתן צדקה )בן  '(15וכן העדה כולה וראשה יפת צדקה
)בן  (72בשעות תפילה בביתהכנסת השומרוני בחולון .אף כל שאר העדים הם מחולון.
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האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז לחקר המוסיקה היהודית

ר,,,

הועד המנהל
צבי

ןר1?3ובסלןי'

ין"ר

ישראל אדלר; קורט וורמן; יוסף טל;
שלמה מורג; חיים רבץ; חיים שירמן

מנהל המרכז :ישראל אדלר

פרסום זה נמנה על המפעלים של המרכז שבוצעו בסיוע תרומתה של
קבוצת שוחרי האוניברסיטה העברית באיטליה' בראשותו של ד"ר אסטורה מאיר ,מילאנו
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ישראל אדלר
בשיתוף עם

חנוך אבנארי ובתיה באיאר

ירושלים ,תשכ"ח

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית

TOC

>><<Page

הראשית:

המכירה

הוצאת "יבנה" תלאביב
רח' מזא"ה

4

©
כל הזכויות שמורות
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הופעתו של קובץ ראשון זה מציינת שלב חשוב בקיומו של המרכז לחקר המוסיקה היהודית.
עם ייסודו בשנת  1964באוניברסיטה העברית בירושלים' בראשותו של הרקטור המנוח פרופ'
יואל רקח' היה על המרכז לפעול תחילה לכינון היסודות לעבודה בשני ענפיו העיקריים:
המחקר האתנומוסיקולוגי הנזקק בעיקר להקלטות של מסורות שבעלפה' מחד' המחקר
ההיסטורי הנזקק בעיקר לעדויות שבכתב' מאידך .שיתוףהפעולה של בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי' ובמיוחד הבנתו ועידודו של מנהל בית הספרים' ד"ר קורט וורמן' הם הם
שאיפשרו את יצירת הכלים הבסיסיים לפעולת המרכז :הקמת הפונותיקה הלאומית' במסגרת
מחלקת המוסיקה של בית הספרים; העשרת אוספי המוסיקה והחומר המוסיקולוגי בבית
הספרים' לא בלבד בתחום היהודי )ויש להזכיר כאן במיוחד את מתנת "אוסף יעקב מיכאל
של מוסיקה יהודית"(' אלא גם בתחום הכללי; והשיתוף ההדוק בין המרכז לחקר המוסיקה
היהודית לבין מחלקת המוסיקה של בית הספרים' אשר היפרה את עבודתם של שני המוסדות
כאחד.

ארבעהעשר המחקרים המקובצים כאן מדגימים את היקף השטח וריבוי התחומים המזומנים
לחוקרים במקצוענו .אספקטים סגנוניים שונים של המוסיקה המסורתית נדונים במחקרים על
הפוליפוניה הקולית העממית של יהודי תימן' השומרונים ויהודי האי קורפו' על שירת פיוטי
מרקה בשבת אצל השומרונים' על הסגנון ה"דיקלומי" בשירה היהודית' על ה"טונוס פרג
רינוס" במסורת המוסיקאלית היהודית ועל ה"פנטאזיה" של החזנים האשכנזיים במאות
השמונהעשרה והתשעעשרה .הטכניקה של הניתוח בעזרת המלוגראף נידונה במאמר על
השימוש במכשיר זה במחקר האתנומוסיקולוגי .בתחום האורגאנולוגיה והתיאוריה של העת
העתיקה עוסקים המחקרים על הנבל המקראי ועל ההתהוות ההיסטורית של האוקטוקורד.
ימיהביניים והרנסאנס מיוצגים במחקר על המוסיקה והמוסיקאים היהודים בספרד של ימי
הביניים' בהוצאה לאור של מאמר עברי ושני טכסטים ערביים בחכמת המוסיקה' במחקר על
המונח "מוסיקה" בספרות העברית והערביתיהודית של ימיהביניים' על פי לקט של 112
מובאות' ובגילוי עדות על המוסיקה ועל מוסיקאים יהודים מסויימימ באיטליה במאה השש
עשרה בספרו של הצייר גי .פ .לומאצו .המוסיקה בתזמננו מיוצגת במחקר על ארנולד
שנברג

ביצירותיו הדתיות.

הקדשתו של הקובץ לפרופסור אריק וורנר תוכננה בזמנו כמחווהכבוד לנציג דגול זה
של מקצוענו ליום הולדתו הששיםוחמש .קשיים טכניים השהו את הופעת הקובץ בכמעט
שמונהעשר חודשים .אולם פיגור זה גרם לכך שהופעת הקובץ המוקדש לו תחול בעת
ובעונה אחת עם קביעת מושבו של פרופ' וורנר בישראל .סיפוק רב הוא לכל המש
תתפים בכרך ראשון זה של "יובל"' על שניתן להם בדרך זו לאחל לפרופ' וורנר את
מיטב ההצלחה בתפקידו החדש באוניברסיטת תלאביב.
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יותר לנו להביע כאן את תודתנו לכל אלה אשר עידודם ועזרתם הנדיבה סייעו כה רבות
למרכז לחקר המוסיקה היהודית' ובמיוחד; ליחידה לתרבות של משרד החינוך והתרבות'
המעניקה תמיכה שנתית לעבודתו האתנומוסיקולוגית של המרכז; לשוחרי האוניברסיטה
העברית באיטליה אשר הקימו ,בעיקר הודות להשתתפותו הנדיבה שלד"ראסטורה מאיר'
קרן המוקדשת לעבודות המרכז; לחטיבת הנשים בפילדלפיה של שוחרי האוניברסיטה
העברית בארצותהברית' אשר הקימה בפונותיקה הלאומית את ה"מעבדה למוסיקולוגיה על
שם מרת קרטיס בוק"' המהווה מכשיר חיוני לעבודתנו האתנומוסיקולוגית; ל"קרן אסקו"
בניויורק' שייסדה את "אוסף המוסיקה על שם אתל ס .כהן" לרכישה קבועה של פרסומים
והקלטות של מוסיקה חוץאירופית; ולמר יעקב מיכאל מניויורק' אשר התעניינותו המת
מידה בעבודתנו נמשכת גם לאחר הענקת אוספו העשיר של מוסיקה יהודית.

לנוחיות העיון ריכזנו את מרבית דוגמאותהתווים בחוברת נפרדת .בגוף הספר השתדלנו
לאחד את הטרנסליטראציה של העברית והערבית על פי תקן ה) 180להוציא את הטרנס
ליטראציה של הצד"י אשר לגביה ביכרנו את האות §( .הטכסטים העבריים' השומרוניים
והאידיים הצמודים לדוגמאות התווים' לא הובאו בטרנסליטראציה אלא בתעתיק פוניטי על
פי שיטותיהם השונות של בעלי המאמרים.
קשיי העריכה של קובץ זה הוקלו במידה ניכרת על ידי שיתוףהפעולה המסור של חברינו
ד"ר בתיה באיאר וד"ר חנוך אבנארי .כמו כן נתונה תודתנו לחברנו מר אביגדור הרצוג על
עזרתו הרבה בעיצוב חוברת דוגמאותהתווים ובעריכתה' למרת ריטה ספיר אשר שקדה על
הכנת כתבהיד )הלועזי( לדפוס ועמדה ללא ליאות על משמר ההגהות' ולדפוס מרכז על
העמל שהשקיע בהדפסתו המתוקנת של הקובץ.
ישראל אדלר
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