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כוחו של הניגון בהגות החסידית ותפקידיו
בהווי הדתי והחברתי
יעקב מזור

א .מבוא
חוקרי החסידות ומוסיקולוגים תמימי רעים הם באשר למקום החשוב שתופסת המוסיקה
בחיי החסיד .אך דעתם חלוקה בבואם להסביר את התופעה ,ההסבר הנפוץ ביותר נסמך
על תפיסת המוסיקה כביטוי של שמחה ,מחד גיסא ,ומאידך גיסא על תביעתם של מנהיגי
החסידות ומעצבי תורתה לעבוד את ה' מתוך שמחה .כך ,למשל ,מסכמים זאת ישעיהו
תשבי ויוסף דן בדיון על תורת השמחה בחסידות...' :אחת התוצאות החשובות של
הפלגת החסידות במעלת השמחה היא פיתוח דרכי עבודת ה' באמצעות הניגון והריקוד
]ההדגשה במקור[ ,שחדרו לתוך חיי הדת של המוני העם ושינו את הליכותיהם'1.
וורטהיים ,לעומתם ,תולה זאת בהכרתם של מורי החסידות 'כי התעוררות המביאה לידי
השתפכות הלב ו'ביטול היש' ודביקות הנפש בעולמות העליונים יכולה לבא רק עלידי
הנגינה' 2.ומהיות הדבקות אחת מאבני היסוד בתורת החסידות ,מובנת מאליה מרכזיותה
של המוסיקה בתורתה.
שניים מגדולי החוקרים של המוסיקה היהודית ,אידלסון ואבנארי ,מאמצים את שתי
הדעות הנ"ל ותולים את הסיבה למרכזיותה של המוסיקה בקשר שבין המוסיקה לבין
השמחה והדבקות כאחד 3.דומה ,כי שלושת ההסברים הללו מקורם במבחר המצומצם
והשונה של 'טקסטים מוסיקליים' שהיה לפני החוקרים ,מבחר אשר בכל מקרה הצביע רק

* עבודה זו מבוססת ,ראש לכל ,על אמרות ומאמרים בנושאי מוסיקה שלוקטו מתוך דפוסים חסידיים מן
המאה הי"דו וראשית המאה הי"ט ,וכן מתוך מקורות משנה מאוחרים .ראשיתה של פעולת האיסוף
במסגרת עבודתי במפעל האינוונטר של מקורות מוסיקה יהודיים במרכז לחקר המוסיקה היהודית,
בהדרכתם של בתיה באיאר ז"ל ויבדל לחיים ארוכים פרופ' ישראל אדלר .תודתי מקרב לב לפרופ' אדלר
שקרבני לעבודת האיסוף הזאת .סמוך לחתימת המחקר נפל לידי ספרו של רוטנברג ,אשר ראה אור לא
מכבר ,ובו ליקוטים בנושאי שמחה ומוסיקה מעשרות כתבים חסידיים .כמה עניינים והערות הורחבו
בעקבותיו .אך אין ספק כי פרסום זה מחייב הערכה מחדש של מקומה של המוסיקה בהגות החסידית.
 1תשבידן ;811810 :והשווה גשורי.1110 ,8 :
2

3

וורטהיים  ,104סומך טענתו על יעקב בן משה בכרך ,ספר ויכוחא רבא .עניין דומה מובא להלן ,פרק ד
והערה .69
ראהAvenary: 60 ;Idelsohn 1932: XI ;Idelsohn 1929:414 :
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על הקשר שבין המוסיקה לנפש האדם .ואולם ,מסקירה חלקית של קטעי המוסיקה
בכתבי החסידים בדורות הראשונים ,מתבררת מציאותן של תפיסות שונות באשר לטבעה
של המוסיקה והכוחות הגנוזים בה .אמנם ,יש בהם סיפורים ודרשות המדגישים את כוח
השפעתה של המוסיקה על הנפש ,או מצביעים על היותה פועל יוצא של כוחות הנפש,
אך יש גם כאלה המתארים את סגולותיה התיאורגיות והמגיות.
משה אידל ,אשר חקר נושאי מוסיקה בכתבי המקובלים בימי הביניים ובתקופת
הרנסנס ,מתאר שתי תפיסות אשר השפיעו על הערכת המוסיקה בחסידות ,והן :התפיסה
התיאורגית והתפיסה המגית 4.במשנתו של אידל המונחם 'תיאורגיה' ו'מגיה' קשורים
לתיאור הזרם התיאוסופיתיאורגי בתולדות הקבלה 5.המונח 'תיאורגיה' מציין פעולות
אנוש שנועדו להשפיע בעיקר על העולם האלוהי למען השבת ההרמוניה בו ,והמונח
'מגיה' מציין את השימוש שעושה האדם בידע מיסטי ובסודות הקבלה למטרות
מעשיות 6.אידל גם עמד על ה'קושי בהבחנה בין המונחים במסגרת המחשבה הנוצרית
הרנסנסית' ,קושי שלדעתו אינו תופס בניתוח התיאולוגיה היהודית לדורותיה 7.ברם,
בכתבי המקובלים ובכתובים החסידיים מתוארות גם פעולות המשקפות את שני
ההיבטים ,התיאורגי והמגי ,בשל השפעתן על העולם שמחוץ לאלוהות ,ובכלל זה העולם
האנושי ,דרך העולם האלוהי 8.תיאורים כגון אלה בכתבי החסידות מייצגים תפיסה
מעורבת אשר תיקרא להלן תפיסה תיאורגיתאגית .נוסף על תפיסות אלה מצויים בהגות
החסידית דיונים על היבטים נוספים של המוסיקה .החשובים שבהם קשורים לתפילה או
מעוגנים בתורת הניצוצות הלוריאנית.
הניסיון להסביר את מרכזיותה של המוסיקה בחברה החסידית עלפי תפיסה אחת
בלבד נידון מראש לכישלון .סביר להניח כי דווקא ראיית המוסיקה עלידי מורי החסידות
מזוויות שונות ,היא אשר הדגישה את המשותף לכולם :היוותה בעיניהם חלק מן העשייה
הדתית ודרך לגיטימית בעבודת ה' .להלן נציג מבחר דוגמאות לתפיסות ולהיבטים של
המוסיקה בהגות החסידית ,וננסה לזהות מקצת השפעותיהן על הפעילות המוסיקלית
במציאות החסידית.

 4אה :אידל  ,1982עמ' ס.
5
6
7

8

אידל .87 :1993
אידל
אידל  ,1982עמ' לה ,והערה  ;11השווה ערך  TheurgyבתוךEncyclopaediaof Religion and Ethics, :
 James Hastings (ed.). Xll(l92l): 319320שם נאמר ,בדיון על הוגים נוצרים מן המאה
הי"ד ועד הט"ו ,כי המיסטיקאי נתפס כאדם היכול לעשות שימוש תיאורגי בסודות היקום ולהשיג
באמצעותם עושר ,ניצחון על אויבים ועוד כיוצא באלה דברים לתועלתו.
ראה :אידל  ,1982עמ' מדומט.
.281 ,250 ,218217 ,173 ,121 :1993
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ב .התפיסה התיאורגית של המוסיקה בדורות הראשונים
במאמר הראשון שפרסם אידל בנושא זה ,הוא מצטט מדרש המובא בשמו של ר' ישראל
בעל שם טוב ) ,17601700להלן הבעש"ט( בספר קדושת לוי לרבי יצחק לוי מברדיצ'ב,
כהוכחה לטיעונו בדבר השפעת התפיסה התיאורגית הרנסנסית על ההגות החסידית
בראשיתה ,במדרש הזה הבעש"ט מיישם את התפיסה התיאורגית של ספר עבודת הקודש
מאת המקובל מאיר אבן גבאי ,כשהוא מפרש את הפועל 'ישיר' בפסוק 'אז ישיר משה
ובני ישראל את השירה הזאת לה" )שמות טו (1 ,מלשון 'יפעיל' ,לאמור :אז יגרום משה
שהקב"ה ישיר את השירה הזאת9.
באמצעות שירתו ושירת בני ישראל
עדויות נוספות לתפיסה זו בקרב בני חוגו של הבעש"ט מצאנו בכתבי יעקב יוסף
מפולנאה )מת ב  1782לערך( ובדרושי דב בער ,ה'מגיד' ממזריטש ) .(17721704לדוד
המלך ולכינורו יוחס בקבלה 10ובחסידות כוח תיאורגי .הרב מפולנאה מתייחס לכך
פעמים אחדות .בראשונה ,בדרוש על קושיה של הגמרא )בבלי ,ברכות ג ע"ב( בעניין
'בשירות
נוהגו של דוד המלך לעסוק בכל לילה עד חצות בדברי תורה ומחצות הלילה
ותשבחות' ,אשר נלמד מן הפסוק 'חצות לילה אקום להודות לך' .וזו הקושיה :הייתכן
שדוד ידע אימתי חל חצות לילה בעוד משה רבנו ,הגדול ממנו בנבואה ,לא ידע?"
והגמרא מתרצת במדרש המספר כי מעל למיטתו של דוד תלוי היה כינור ,ובחצות הלילה
היתה מנשבת בו רוח צפונית ,והיה מנגן מאליו .הרב מפולנאה דן בסוגיה על דרך
הסוד 12,ומסביר כי פעולתו של דוד בחצות הלילה באה להשפיע על העולם העליון
ולהכין את הזיווג בין ספירת מלכות ,השכינה ,ובין ספירת תפארת המייצגת את הצד
הזכרי בעולם האלוהי .וכך אומר יעקב יוסף מפולנאה:
'ונחזור לענין הנ"ל כי נודע דוד הי]ה[ סוד המלכונת[ שנקנרא[ חצות לילה כמ"ש
]כמו שנאמר[ בזוהר פ' בא 13והכוונה לקשרה בין תרץ דרועין דמלכא ובזה יובן
חצות לילה אקום להודות לך ]תהלים קיט [62 ,ר"ל ]רוצה לומר[ בסוד אקים את
סכת דוד הנופלת ]עמוס ט [11 ,כך הי]ה[ כל כוונת דוד להקים השכינה הנק]ראת[
חצות לילה להודות להש"י ]להשם יתברך[ שהוא תפארת ישראל ...וז"ש ]וזה
שנאמר[ ודוד מי ידע וכר ]בבלי ,ברכות ג ע"ב[ וסוד יד"ע הוא חיבור ...וא"כ







9

10

11

12

13

אידל  ,1982עמ' ס והערה  ;161והשווה שם ,עמ' מז.

לפי

ראה :אבן גבאי ,ספר עבודת הקודש ,חלק סתרי התורה ,פרק כד ,דף קלב עמודה
עמ' מח ,והערה .89
הטענה שמשה רבנו לא ידע מתי חצות הליל נסמכת על דברי משה 'כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא
בתוך מצרים' )שמות יא (5 ,ולא 'בחצות הלילה'.
הסוגיה נידונה בספר תולדות יעקב יוסף )קארעץ תק"מ( פעמיים :בפרשת שמות )דף לו עמודה  4ודף לז
עמודה  ,(3לעניין עבודת ה' בחיי האדם קודם 'חצות ימיו' ולאחריה ,ובפרשת וארא סי' א ,דף לח
עמודה  2ואילך ,לעניין הפעלת כוחו של דוד לצורך תיאורגי.
לא ברור לאיזה עניין מכוון הרב מפולנאה בהפניה זו.
,3

אידל ,1982
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]ואס כן[ איך ידע דוד ומשני כנור הוי לינה[ ורוח צפונית מנשבת בינה[ ומנגן
מאליו שהכנור שהוא השכינה שמצד צפון התעוררה לשורר ולנגן מאליו לתפארת
ישראל בסוד שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני ]שיה"ש ב [6,וכאשר הכנור הי]ה[
מנגן אז ידע להקימה וכר' והבן וק"ל ]וקל להבין['14.

הרב מפולנאה קובע כי דוד המלך הובא בסוד הזיווג של ספירת מלכות )המכונה חצות
לילה( עם ספירת תפארת )המרומזת בפסוק במילה 'לך'( ,וכן בסוד השלב הקודם לזיווג,
החיבוק )אשר נרמז בפסוק 'שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני'( ,שהוא לפי ספר הזוהר
קישורה של השכינה לשתי הזרועות של המלך )'תרץ דרועין דמלכא'( ,היינו ,ספירות
גבורה וחסד 15.ואת הפועל 'אקם' בפסוק הנ"ל הוא מפרש כפועל יוצא ,ולא כפועל עומד,
מלשון הקמה והצבה )עלפי דברי הנביא עמוס 'ביום ההוא אקים את סכת דוד הנופלת'(.
הווי אומר ,כוונת דוד היתה להקים את השכינה ולעוררה לשורר לאדונה ומלכה ,לספירת
תפארת ,ובכך לגרום לחיבוק האלוהי 16.וכיצד ידע דוד אימתי יפעל? הוי אומר בחצות
הלילה ,כששמע את הכינור מנגן מאליו.
בפסקה זו הכינור המנגן מאליו מסמל את השכינה המשוררת ,המעוררת את דודה
לחבקה .בכך מרמז הרב מפולנאה להיבט התיאורגי של המוסיקה אך אינו מפרש כיצד
דוד פועל בעליונים :אם עלידי שירה ,נגינה ,או בכל דרך אחרת 17.ברם ,כוחו התיאורגי
של כינור דוד מתברר בפירושו של הרב לדברי יצחק עראמה על המוסיקה 18.עראמה,
בספרו עקדת יצחק ,ממשיל את היחסים שבין העולם הגדול ,הקוסמוס ,ובין העולם
הקטן ,האדם ,לרזוננס שבין שני כלי נגינה המכוונים זה כנגד זה .לפי השקפה זו ,האדם
יכול להשפיע על העולם הגדול ,משום שהוא בנוי במתכונתו 19.הרב מאמץ את הדימוי
הזה ,אך מפרש אותו ברוח התפיסה התיאורגית :העולם הגדול הוא מערכת הספירות

14

15

16

17

18
19

שם ,לח ,עמודה .4
גם בספר הזוהר ,החיבוק מסומל עלידי הפסוק 'שמאלו תחת ראשי וכר' .תפקידה של הזרוע
השמאלית ,גבורה ,שהיא בבחינת דין ,לעורר את השכינה ,בעוד שזרוע הימנית ,חסר ,מאזנת ומרגיעה
)תשבי כרך א ,עמ' קסקסא(.
פירושו של הרב מפולנאה תואם ,אפוא ,את השקפת הזוהר שהזיווג המושלם מושג כאשר ראשית
'התעוררות האהבה' באה דווקא מצד הנקבה )ראה :שם ,שם(.
לעומתו ,אבן גבאי ,אשר סומך דבריו על אותם המקורות שהזכיר יעקב יוסף מפולנאה )מסכת ברכות,
תהלים ושיר השירים( ועל פסוקים נוספים מתהלים ,מייחס במפורש לשירת דוד כוח תיאורגי ונוסף על
כך גם כוח מגי )ראה :אידל  ,1982עמ' מח( .הבדל נוסף :לפי אבן גבאי השפעתו של דוד היא על הזיווג
עצמו ולא על החיבוק שלפניו.
תולדות יעקב יוסף ,דף עה עמודה .3
הרב מפולנאה מתייחס לקטע הפתיחה של הדיון על המוסיקה בספר עקדת יצחק ,פרק יב .הנוסח המלא,
ראה .Adler 1975: 9396 :דימוי שני העולמות לשני כלי נגינה ראה :שם :עמ'  ,93פסקאות .42
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)ובלשונו 'העולם העליון'( ,והעולם הקטן הוא העולם הזה 20.וכפי שהנגינה בכלי הקטן
מרעידה את מיתרי הכלי הגדול כך הצלילים של שירי העולם הזה מעוררים את הכוחות
העליונים.

'דכ]תב[ הרב בעל עקידה פ]רשת[ נח בשער ניגון עולם כי העולם הגדול הוא
עולם העליון והעולם הקטן שהוא עוה"ז הם כשני כלי ניגון הנערכין על יחוס
אחד שאמרו חכמי הניגון כי בהניע טור מהאחד יתעורר אל קולו הטור דשכנגדו
]![ בכלי השני מפני יחוס השוה שביניהן וז"ש ]וזה שאמר[ שכנור דוד היה מנגן
מאליו וכר' יעו"ש ]יעוץ שם[ ונ"ל ]ונראה לי[ זהו שאמר הכ]תוב[ והיה כנגן
המנגן ותהי עליו יד ה' ]מלכים ב ג [15 ,כי היו יודעים כוחות העליונים לעוררם
ע"י ניגוני שירי עולם התחתון 21כמו כינור דוד הנ"ל ממש'...

לשונו של הרב בסוף המובאה 'ניגוני שירי עולם התחתון' מרמזת ,אולי ,כי הוא הבין
כפשוטם את דברי עראמה שהאל הוא העונה ל'קול שירי הכלי הקטון' 22,ולפיהם פירש
את הדימוי של עראמה של שני העולמות לשני כלי נגינה עלפי התפיסה התיאורגית.
ההקבלה שעושה הרב בין שירי העולם הזה וכינור דוד ,וחתימת הפסקה במילה
'ממש' ,אינן מותירות מקום לספק באשר לתפיסתו התיאורגית של הרב מפולנאה לגבי
כינורו של דוד .השאלה שמתעוררת היא לאיזה 'שירים' מתכוון הרב בדבריו .האם לכל
'שירי עולם התחתון' ,היינו לכל טקסט המושר בפי בני אדם ,או רק לשירים מסוימים.
הואיל ולא מצאתי אמירה מפורשת נוספת המייחסת כוח תיאורגי למוסיקה בכלל בכל
ספריו 23,נראה לי כי משמעותם הספציפית של השירים מתבארת במאמר על שירת הלויים
בבית המקדש .במאמר הזה אומר הרב כי הלויים התכוונו להשפיע באמצעות שירתם על
עולם הספירות ולקשר בין ספירת בינה לספירת מלכות:
'ונראה לי בזהו כוונת הלוים בשיר שלהם שנאמר 'ועבד הלוי הוא' ]במדבר יח,
 [23היינו בינה כמו"ש ]כמו שנאמר[ בזוהר .וע"י השיר הוא מקשר מלכות הנקרא
אנ"י עד הבינה שנקרא אין'24.
 20אבן גבאי אף הוא התייחס לדברי עראמה על המוסיקה ,אך התנגד להקבלה שעשה בין האדם לקוסמוס.
שכן לדעתו אין דמיון מהותי ביניהם )אידל  ,1982מומז( .כרב מפולנאה אחריו ,הוא הציב מול עולמו
של האדם את עולם הספירות האלוהי המסודר בדמותו של האדם כנמשל לכלי הגדול .הדמיון החלקי
בין אבן גבאי לרב מפולנאה בסוגיה זו ובעניין כינורו של דוד אפשר שהוא מעלה תהייה באשר
להשפעת כתבי אבן גבאי על הרב .לאור ההערכה שהרב הקפיד לצטט את מקורותיו הספרותיים )ראה:
נגאל  (14 :1974נראית אפשרות זו כבלתי סבירה .לעניין תיאור עולם הספירות בדמות 'אדם קדמון',
ראה :תשבי  ,1957כרך א ,עמ' קנו; שלום .17:1980
 21על אודות הטרמינולוגיה המוסיקלית החסידית ובעיותיה ,ראה .Mazor and seroussi 199091 :י"י
מפולנאה מבדיל בין 'שיר' ל'ניגוך כמקובל היום בקרב המוסיקולוגים ,ומכאן כפל לשונו.
 22ראה ,Adler 1975 :פסקה  .10לתיאור מסכם של תפיסתו של עראמה ,ראה :אידל  ,1982להלז.
 23תולדות יעקב יוסף ,בן פורח יוסף ,צפנת פענח ,כתונת פסים.
 24צפנת פענח ,דף ב עמודה  .2לא אדע לאחו פסקה בזוהר הוא מרמז .וככל הנראה הוא מתכוון לתפיסתו
של בעל הזוהר הרואה בהתקשרות זו שינוי עצמותה של מלכות מדין לחסד )תשבי הנ"ל ,עמ' רמח(.
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הפירוש התיאורגי שניתן כאן לעבודת הלויים אף הוא ביטוי לרציפות רעיונית מן
הקבלה אל החסידות .אולם ,אם המקובלים מן המאה הי"ג ועד מקובלי צפת העריכו את
פעילותם התיאורגית של הלויים באמצעות המוסיקה כחלק ממעשה מגיה מונעת לצורך
עולמנו ,הווי אומר ,ששירתם באה למנוע ממידת הדין להשפיע על העולם דלמטה 25,הנה
בעיני הרב מפולנאה עבודתם היתה מעשה תיאורגי מובהק .בכך דומה תפיסת השירה
אצל יעקב יוסף מפולנאה לתפיסת התפילה ,שהיא 'צריכה דיבור וכוונה שהוא מחשבה',
והמתפלל בכוונה 'אם הוא מבין פירוש המלות בתפלה ...אז מקשר מלכות שהוא דיבור
אל הבינה שהיא מחשבה'26.

נגינתו של דוד המלך וכוחה להשפיע בעליונים מוזכרים פעם נוספת עלידי הרב
מפולנאה באחד מדרושיו על דיני שופר 27,והפעם ,באמצעות ציטוט פסקה מתיקוני
הזוהר .בחלקו הראשון של הדרוש על המשנה )בבלי ,ראש השנה ,דף כו ע"ב( שלושה
נושאים שהקשר שביניהם הוא בעיקרו אסוציאטיבי ,והם :א .מרכזיותה של הכוונה
בציווי 'לשמוע קול שופר' ובהשוואה למקומה בתפילה; ב .העלאת התפילות למרום;
ג .מקומו של הניגון בתפילת ראש השנה .המובאה על נגינתו של דוד מופיעה בדרוש
כחוליה מקשרת בין הנושא השני לשלישי .לפי הכתוב שם את היכל הנגינה ניתן לפתוח
רק בנגינה ,ודוד המלך בנגינתו 'התקרב' להיכל .משמע שידע את סוד פתיחתו:
'ושני חצוצרות מהצדדים! ![דאיכא בתיקונים תיקון י"א דיש היכלא דניגונא דלית
ליה רשו למפתח אלא בנגונא ודוד היה מתקרב לההוא היכלא בנגונא שנאמר
והיה כנגן המנגן ובו' יעו"ש ]יעוץ שם['28

להבנת העניין ראוי לעמוד על הקשרו במקור .בעל תיקוני הזוהר מסביר בתיקון יא ,כי עם
חורבן הבית ויציאת ישראל לגלות ננעלו שערי השמים וההיכלות ,ותפילות ישראל אינן
יכולות לעלות למרום אלא נשארות מחוץ לשערים .ואולם ,עלידי תשובה ובכי ניתן
להעלותן שכן שערי דמעה לא ננעלו .בהקבלה לכך מוסיף בעל התיקונים ומונה שש
דרכים נוספות לפתיחת השערים .הראשונה שבהן היא פתיחת שערי היכל הנגינה
באמצעות הניגון ,כנזכר במובאה הנ"ל.
כאמור ,את המובאה הזאת מצטט הרב מפולנאה אחרי הדברים הבאים' :אמנם ]כך
הרב[ יש עיכוב להתפלה מלעלות' .ועיכוב התפילות תלוי גם ב'כוונת הלב' .הווי אומר,
שתפילה אחת בכוונה יכולה להביא לכך שתפילות כל השנה 'מתעטפין בתפלה זו...
ועולין ובפרט בראש השנה יש סגולה כזה כנודע' .והתנאי לעלייתן נרמז בדברי המשנה:
'"שופר של ר"ה ]ראש השנה[ של יעל פשוט" ...שיעלו כל התפלות הוא עד שיפשוט

25

26
27
28

אידל  .284280 :1989הערכה דומה של עבודת הלויים תמצא אצל ר' לוי יצחק מברדיצ'ב .ראה להלן.
תולדות יעקב יוסף ,קסז עמ' אב ,לפי נגאל  ,1974בגופי התורה עמ' נ ,ובמבוא עמ' .3433
ראה :בן פורת יוסף ,דף צב עמודות .32
לשון המשנה )בבלי ,ראש השנה ,פרק ג ,דף כו ע"ב(' :ושתי חצוצרות מן הצדדין' .הקטע מתיקוני
הזוהר מצוטט בשינויים זעירים ולא משמעותיים.
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עצמו מכל המחשבות זרות עכ"פ ]על כל פנים[ בתפלות ר"ה ובזה יעלה תפלות כל השנה
עם התפלה של ר"ה'.
הציטוט מתוך תיקוני הזוהר אחרי הדברים האלה מלמדנו שהרב אימץ את תפיסתו
של בעל התיקונים לעניין נגינתו של דוד המלך וכוחה לפתוח את שערי השמים .ומהמשך
הדרשה על הסיפא של המשנה ברור כי הוא אינו שולל את הזמרה בתפילה שכן 'בחינת
חצוצרות לנגן' .אולם לטעמו) ,כפי שיוכח להלן( תפקיד המוסיקה בתפילה הוא 'לעורר
הכוונה' ,הוי אומר שיהיה הניגון אמצעי ומכשיר לשם תפילה בכוונה .ואין בדבריו שום
רמז לכך שהכוח שהוא מייחס לנגינתו של דוד המלך מיוחס גם לניגון התפילה.
'ואני כתבתי במ"א ]במקום אחר[ בחי]נת[ הניגון לעורר הכוונה ושיהי]ה[ לו פנאי
לכוין וכר' ...וז"ש ]וזה שנאמר[ שתי חצוצרות מהצדדין בתחלת התפלה ובסוף
התפלה בחי]נת[ חצוצרות לנגן אמנם שופר מאריך וחצוצרות מקצרת שמצות
היום בשופר בתפלה ולא להאריך בניגונים שהוא בחיננת[ חצוצרות והבן'.
הפירוש התיאורגי שניתן לפעילותם המוסיקלית של דוד המלך והלויים כדרך להשפיע על
העליונים ,הוא המכוון את חצי ביקורתו של יעקב יוסף מפולנאה אל החזנים בני דורו.
לפי תפיסתו ,תפקידו של החזן להביא לייחודים בעולם העליון .ונעימת התפילה היא רק
אמצעי בפיו כדי שיוכל לכוון בתפילתו את כל הכוונות .ברם ,בימיו ,טוען הרב מפולנאה,
החזנים שינו את סדר העדיפויות ,והפכו את הזמרה לעיקר .ואת התפילה וכוונותיה,
שהיא העיקר ,לטפל.
'וכן הענין בחזני העיר ...שהם חוטאין ומחטיאין בשעה שמזמר בנגונים בני העיר
מדברים דברים בטלין בבה "כ ומפסיקין במקום שאסור להפסיק וגורם כמה רעות
לנפשו ולנפשן ...ושמעתי כי מתחלה היה לש"ש ]לשם שמים[ כי היה החזן
החשוב בעיר 29כמ"ש בש"ע סי' ]כמו שנאמר בשולחן ערוך ,סימן[ נ"ה וגם כמ"ש
בכתבים ר"ת ]ראשי תיבות[ חזן חיבוק זווג נישוק כי על ידו נעשה יחוד וזווג
ונישוק בין הקב"ה ]ושכינתיה[ ובודאי המה הבאים בסוד ה' לידע לכוין כל
הכוונות השייכים לתפלה ואין מאריכין בניגון התפלה עד שישלים הכוונה השייך
לאותה תיבה וכן על דרך זה כל הסדר ולכך יש קבלה שלא לשנות גם הנגונים של
ימים נוראים כי המה שייכים אל התיבה של אותה תפלה ואח "כ בהמשך הזמן
דלא אכשר דרי נשאר הנגון ואינו מתפלל כלל וחוטאין ומחטיאין ...ובזה יובן
שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזנא ...שמבטלין התפלה ותופסין במלאכת
נגוני הזמר שהיה מתחלה טפל וצורך אל עיקר התפלה ועכשיו הניח העיקר ותפסו
בטפל'30.

29

30

ובהקשר אחר )תולדות יעקב יוסף ,דף קכג ע"א( הוא מוסיף' :ולא כן עתה שבוחרין הגרוע שבעם
כנודע'.
תולדות יעקב יוסף ,דף עח ע"א .לעניין הכוונות בתפילה ,החיבוק ,הזיווג והנשיקה בזוהר ראה :תשבי
 ,1961כרך ב ,עמ' רסח ואילך ,ובמיוחד רעברעג.
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הרב מדגיש כי הארכה בנעימת התפילה מותרת רק לצורך השלמת הכוונה הקשורה
למילה .נעימות התפילה המסורתיות נועדו למטרה זו ,ולכן הן חלק בלתי נפרד מהתפילה
ואין להחליפן בניגונים אחרים ,החזן ,לא רק שאינו ממלא את ייעודו התיאורגי ,אלא אף
מחטיא את הרבים ,בכך שהוא מרבה בניגונים או מאריך בנעימת התפילה אף ללא מילים,
והציבור מפסיק לעקוב אחרי התפילה ומדבר במקומות שאסור להפסיק .זמרת החזן,
מוסיף הרב במקום אחר ,נעשית שלא לשם שמים אלא לצורך עצמו .כדי שימצא חן בעיני
הנשים 'ואנשים שדעתן קלות כנשים'31.
לפי מספרם המועט של קטעי המוסיקה בכתבי יעקב יוסף מפולנאה ,לא נראה
שלמוסיקה מקום מרכזי בהגותו .כדרשן ומוכיח טיפוסי היה ער לבעיות שהעסיקו את בני
חוגו של הבעש"ט ולמצבה של הקהילה היהודית בימיו )השווה :נגאל  1974נ .(1613
מכאן ההתייחסות לתפיסת המוסיקה בכלל ,ומכאן הביקורת על החזנים ועל מקומה של
המוסיקה בתפילתם .מצד אחד הוא מקבל את העיקרון הרנסנסי שניתן להשפיע
באמצעות פעילות מוסיקלית אנושית על העולם האלוהי .אך כמו המקובלים לפניו ,הוא
מייחס כוחות אלה לגדולי האומה בעבר ,ואינו מסיק מן העבר על ההווה .אדרבא ,לטעמו
הניגון בעבודת ה' ,בתפילה ,משמש רק כמכשיר עזר למילוי ייעודה התיאורגי של
התפילה.
רישומה של התפיסה התיאורגית בדרושי המגיד ממזריטש ניכר בתזה ,אשר נוסחה
באופנים שונים )אך בלשון דומה לזו שבדרושו של הבעש"ט( ,ועיקרה ,ששירת ישראל
מפעילה את השירה בעליונים ,היינו את שירת המלאכים או את שירת השכינה32.
התבטאות זו שורשיה בתפיסה התיאורגית של המוסיקה 33.עם זאת היא גם תואמת את
התרחקותו של המגיד מן העיסוק בפרטים ה'טופוגרפיים' של עולם הספירות 34,עיסוק
אשר היה במרכז דיוניהם של המקובלים.
הפירוש התיאורגי של המוסיקה בספרות הדרוש ובסיפורת החסידית של הדורות
הבאים ,מצביע על התפתחות בתפיסת המוסיקה .ר' נחמן מברסלב ,נינו של הבעש"ט,

31

תולדות יעקב יוסף ,דף קצג ע"א .וראה גם שם ,דף כח ע"ב עמודה  .2ביקורת דומה תמצא בסיפור על
שני שדים שאיוו מושבם בבית מדרש ,ונקרא הבעש"ט לגרשם .אז התברר שנוצרו מהרהורי חטא שהיו
למשורר של החזן ,שכל כוונתו היתה למצוא חן בעיני הנשים )שבחי הבעש"ט ,קאפוסט תקע"ה ,רף יב

עמודה
ראה :גשורי  ,76 :1955והערות .1412
לפי ספר הזוהר המלאכים שרויים בתחום שבין האלוהות ובין העולם הזה ומתווכים ביניהם .אך
התהוותם ,כהשתלשלות עשר הספירות ,בדרך האצילות )ראה :תשבי ,כרך ב ,עמ' תמז ,תנ( .וראה משה
קורדוברו בפירושו לזוהר )זוהר עלפי אור יקר( ,שם מפרט כיצד הם מסייעים לעבודת הקודש בכך
שהם מעלים את תפילותיהם של ישראל עד שייכללו יחד עם תפילת עשר הספירות ב'אין סוף' )זק
 160159 ,146 ,145:1995והערה  ,77וכן עמ'  .(175174על אודות האלמנטים התיאורגיים והמגיים
בקבלת קורדוברו ראה .idel 1991 :לעניין השפעת קורדוברו על החסידות ראה :זק .1986
שץאופנהיימר.93 ,45 :
.(4
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שהרבה לעסוק בסגולותיה של המוסיקה 35מציג בפתחו של דרוש על הפסוק 'וירא בצר
להם בשמעו את רנתם' )תהלים קו (44 ,את התזה 'הנה ע"י נגינה נמתקין הדינין'36.

ובהמשכו ,לאחר ביסוס הקשר הסימלי בין אותיות התפילה לשכינה ,ובין קול הנגינה
ללבושיה של השכינה )הם שלושת האבות( ,הוא מייחס למתפלל את היכולת להשפיע על
היחסים בתוך עולם האלוהות עד להמתקת הדין באמצעות נעימת התפילה37:
'נמצא מי שמנגן אותיות התפילה וקול הנגינה הם ]י[ בזכות ובבהירות גדול אזי
מלביש את השכינה היינו האותיות בלבושין דנהירין 38...וכשהלבושין נהירין
בזכות ובבהירות נקרא זכות האבות אזי וראיתיה לזכור ברית עולם ]בראשית ט,
 [16אזי וינחם כרוב חסדיו ]תהלים קו [46 ,היינו וחמת המלך שככה ]אסתר ז[10 ,
ונמתקין הדינין'.

ר' נחמן אינו מגביל את מימוש הפוטנציאל התיאורגי שיש לנעימת התפילה לשליח
הציבור .כל מתפלל יכול להביא להמתקת הדין .ברם ,ר' נחמן מטעים כי התנאי לכך הוא
ש'קול הנגינה' יהיה מזוכך .הצירוף של המלה 'קול' ל'נגינה' אינו מקרי .שכן ,לשיטתו
)ראה להלן(' ,זיכוך הקול' הוא גם תנאי להשפעה מגית באמצעות המוסיקה .חידושו של
ר' נחמן הוא ,אפוא ,בהתייחסות הספציפית לצליל ולקול האדם.
בני דורו של ר' נחמן עשו צעד נוסף ,כאשר ניתקו את הכוח התיאורגי של המוסיקה
מן התלות בטקסט מקודש .בסיפור חסידי על נעוריו של הבעש"ט 39מסופר כי עוד בטרם
נתגלה ברבים 'היתה עבודתו עבודת הקודש' שכן השכיר עצמו כעוזר למלמד ,הוביל את
התינוקות למקום תורה ותפילה ,והדריכם באמירת 'אמן יהא שמיה רבא' וקדושה ואמן
בקול נעים' ...ובכל עת הליכת התינוקות היה מזמר עמהם בקול נעים ובחשק רב ,וישמע
למרחוק ,כי עבודתו עלתה למעלה ולמעלה ,כי היתה הנחת גדולה למעלה ,כמו מהשיר
שהיו הלויים אומרים בבית המקדש ,והיתה עת רצון גדול למעלה' .ונתיירא השטן 'פן
תגיע העת שיתבלע מן הארץ...ויתלבש השטן במכשף אחד ,ויהי בעת הליכת הבעש"ט
עם התינוקות בחשק רב וקול זמר אף נעים נתהפך המכשף לחיה רעה' והניסם' ,ונתבטל
התמיד' )דהיינו :בטלו תפילתם ולימודם של התינוקות שנתקבלו ע"י ה' כעבודת התמיד

35

למשל ,בשני החלקים של ספר ליקוטי מוהר"ן מצויים למעלה מחמישים ענייני מוסיקה וריקוד ,ובכללם
דרשות שהמוסיקה תופסת בהם מקום מרכזי.
ליקוטי מוהר"ן )קמא( ,אוסטרהא תקס"ח ,דף סב ע"ב .ר' נחמן דורש את הפסוק כך שניתן ללמוד ממנו
גם על כוחה המגי של המוסיקה ,ראה להלן ,פרק ג.

37

לתפיסת המוסיקה בדרוש הזה מתלווה משל המלך שכעס על בנו וכשראה את המלכה ב'לבושין
דנהירין' נתמלא רחמים .לפיכך אפשר שיש כאן רמז לתפיסה תיאורגיתמגית :המתקת הדין שנגזר על
ישראל.

36

38

39





בקטע המדולג נחמן מביא את פירושו של רש"י לפסוק הנ"ל
כאסמכתא נוספת לקשר שבין קול הנגינה ושלושת האבות.
ראה :שבחי הבעש"ט ,קאפוסט תקעה ,דף א ע"ב .הסיפור שייך לקובץ הסיפורים המוקדמים על חיי
הבעש"ט אשר התגבש בשלהי המאה הי"ח .ראה :דן .75 :1975

'בשמעו את רנתם בזכות אבות'
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בבית המקדש( ,אך הבעש"ט לא נרתע .אסף שנית את הילדים ,וכאשר הוליך אותם 'בשיר
בקול נעים בגיל ורנן ,נפלה עליהם החיה הידועה ,וי^ אליה ויכה על מצחה ותמת' ,וכך
מת המכשף.
כפי שציין י' דן 40מגמת הסיפור היתה להדגיש גדולת עבודת השם של הבעש"ט
באמצעות זמרתם של תינוקות דבית רבן .מה שרו התינוקות בדרך למקום הלימוד
והתפילה לא ציין המספר .אך מן החזרה הבלתי נלאית שלו על היות הזמרה 'בקול נעים'
ו'בחשק רב' ניתן ללמוד שהזמרה כשלעצמה ,אפילו שלא בזמן תפילה או לימוד ,נחשבה
בעיניו כחלק מעבודת הקודש של הבעש"ט אשר עמדה לשנות סדרי עולם .ביטוי יותר
מפורש לתפיסה זו מצאנו באמרה המיוחסת לר' מרדכי )מוטל'ה( מטשרנובל
) 41(18381770וזה להשונה:
'בזמנים הקודמים ]שלפני החסידות[ התנהג שהמלאכים אמרו למעלה שירה
באיזה ניגון ואח"כ ניגנו את הניגון בשולחנות הצדיקים .אבל בדורות האלה
מתנהג באופן אחר בתחילה מנגנים איזה ניגון על שולחן הצדיקים ואח"כ שרים
המלאכים שירתם בזה הניגון'42.
אמרה זו עיקרה ,אמנם ,הדגשת מעלתם של צדיקי החסידות על צדיקים שקדמו להם .עם
זאת ,ממנה ניתן ללמוד על אודות תפיסת המוסיקה בראשיתה של תקופת הצדיקות.
ראשית ,יש בה הבחנה ברורה בין 'שירה' שהיא זמרה טקסטואלית ,לבין 'ניגון' שהוא
הלחן .וההתייחסות היא אל המוסיקה גם כשאינה קשורה לטקסט מקודש ,ואפילו אם
היא מושרת מחק לבית הכנסת .שנית ,יש כאן רמז לקדושה השורה על שולחנם של
צדיקי החסידות ,ועל הערכת הזמרה כעבודת קודש ממש .שאם לא כן ,מדוע ישתמשו
המלאכים בניגוני שולחן חסידיים לצורך עבודת האל שלהם ?
ראייה זו של המוסיקה קשורה ,ככל הנראה ,לתפיסה החסידית שניתן לעבוד את האל
בדרכים הרבה )ובלשון הבעש"ט 'בכל דרכיך דעהו'( ואפילו בגשמיות 43.כמו כן ,בדברי
הרבי מטשרנובל יש אישור לקדמותו של הנוהג החסידי לזמר בסעודות השבת והחג של
הצדיקים )ביידיש 'טיש'( ניגונים ללא מילים .מן ההשוואה של דברי הראשונים
הבעש"ט ובני חוגו  אל דברי האחרונים ,מתבררים ההבדלים שביניהם באשר לתפיסה
התיאורגית של המוסיקה .בעוד הראשונים ייחסו את הכוח התיאורגי לשירה טקסטואלית
של שירי הלל  שירת הים ומזמורי התהלים  ושל התפילה ,לפי דרכם של
המקובלים במחצית השנייה של המאה הט"ו ובמאה הט"ז 44,הנה האחרונים רואים



40

41

ראה :דן:
שנת מותו

.79
נרשמה לפי טברסקי  ,1938דף ז ע"א .ודובנוב ) (316:1967גורס שמת בשנת תקצ"ז ).(1837

 42וורטהיים ,104 :הערה .86
 43ראה :שץאופנהיימר,1716 :
 44אידל .1982

.54
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בזמרה ובניגון כשלעצמם ,אפילו כשאינם קשורים לטקסט מקודש ,כאל פעילות בעלת
פוטנציאל תיאורגי ,הניתן להגשמה לא רק עלידי אנשים שזכו לרוח הקודש כמשה רבנו
ודוד המלך ,או שתפקידם מכשירם לכך )כמו הלויים בביהמ"ק( ,אלא עלידי כל אדם
מישראל.

ג .התפיסה המגית של המוסיקה בכתבי החסידים
הטקסט החסידי הקדום ביותר אשר מציג את התפיסה המגית של המוסיקה מצאנו בספר
קדושת לוי .ר' לוי יצחק מברדיטשב ) ,(18091740בפירושו לפרק שירה 45,מסביר כיצד
הצליח מרדכי להפוך את לבבו של המלך אחשוורוש לטובה על ישראל .נקודת המוצא
שלו היא שכל האומות לא נבראו אלא בשביל ישראל ,ולפיכך
'יניקה שלהם מקדושה ...ודע שכל שר ושר של אומות צריך לעבוד את אלהינו...
וכ"א ]וכל אחד[ צריך להגיד שירה שלו לפי בחינתו ...וכפי בחינתו שעובד את
אלהינו ומגיד שירה ככה יונק וככה משפיע לאומתו ...ודע אם אדם רוצה שאחד
האומות יהפוך לבבו לטוב על ישראל ,אם הוא יודע באיזו בחינה השירה ועבדות
שלו לאלהי האלהים ...אם הצדיק אומר זאת השירה שמגיד השר שלו ,ועובד
בזאת הבחינה לאלהינו שעובד השר שלו ,אזי צריך השר לאהוב את זה האיש...
וכיון שהשר אוהב את הצדיק שאומר את השירה שהשר אומר אזי כופה אותו
לעשות רצון הצדיק וא"צ ]ואין צורך[ להשבעות של מלאכים ...שהנה אחשורוש
היה מולך בכיפה והיה לו שפע מכל השבעים שרים ומרדכי ידע את כל היניקות
של כל השבעים שרים ...והאיך הם עובדים להבורא ב"ה וב"ש ]ברוך הוא וברוך
שמו[ ואמר מרדכי השירים שלהם שאומרים ומשבחים לקב"ה ועבד את האל כפי
בחינתם .ובזה כפה את השרים לעשות כרצונו כיון שידע יניקתם .ומחמת זה כפו
השבעים שרים את אחשורוש לעשות כרצון איש זה מרדכי לעשות טובות
לישראל ולגרום ששון ושמחה'...

ברישא של הפסקה לוי יצחק קובע ששרי אומות העולם נעזרים בשירתם להורדת השפע
עבור אומותיהם .רעיון זה נראה כאילו הושאל מפירושו של קורדובירו לפרק שירה46
כשהוא דן בשירת השרים המופקדים על בעלי החיים .מוטיב אחר של קורדובירו לובש
צורה חדשה אצל הרב מברדיטשב .שירת האדם המשובחת מכל ,כך קורדובירו ,נותנת
בידו כוח לשעבד את החיות )'עולה בראש כל שירה וזמרה וכולם משועבדים תחת ידו'(.

45

46

קדושת לוי )השלם( ,ירושלים תשל"ב ,דף קיז עמודה 4קיח עמודה  .1הקטע צוטט לראשונה ,עם
השמטות ,עלידי אידל  ,1982עמ' סא .אידל גם עומד על הקרבה שבין פירושו של לוי יצחק לתפיסתם
של משה קורדוברו והאר"י .הבאתי את הקטע בהשמטות שונות במקצת ,כדי להדגיש פרטים שנעדרו
אצל אידל.
ראה :אידל  :1982נבנג.
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אצל לוי יצחק ,מרדכי היודע סודות ורזים משתלט על השרים באמצעות שירתם ,כופה
גם על המלך אחשוורוש .ההשתלטות על השרים היא
את רצונו עליהם ,ובעזרתם
פעולה מגית מובהקת .אך היא מושגת באמצעות יניקת השפע מן העליונים .באופן דומה
מפרש לוי יצחק את עבודת הלויים47:
'וזה היה העבדות של לוים שהיו מזמרים בכלי שיר ולפעמים היו מגביהים קולם
בשיר ולפעמים היו נמוך קולם כמו שידוע לחכמי המוזיק"א כי כשהיו מגביהים
קולם בשיר היה נרמז שרצונם לסלק השפע מרשעים שאינם עושים רצון הבורא
וכשהיו מזמרים בקול נמוך אדרבא כוונתם להמשיך השפע בתחתונים בכל
הברואים דהיינו גם לרשעים הגם שאין עושים רצון הבורא'.



אליבא דר' לוי יצחק ,גם עבודתם של הלויים בבית המקדש היתה מכוונת להשפיע על
עולם החומר דרך העולם העליון ,אך הם עשו זאת כדי לכוון את השפע היורד ממרומים
אל עולמנו לפי רצונם והבנתם.
ר' נחמן מברסלב ) ,(18101772הצעיר מלוי יצחק ,מציג עמדה שונה לגבי כוחה
המגי של המוסיקה ,בדרוש על ניגון של ארץ ישראל שמסר יעקב לבניו בירדם מצריימה
לשבור שבר .הדרוש כולל את גרסתו שלו לפרק שירה כדרוש בתוך דרוש48:
'דע כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף ,שלח עמהם ניגון של
ארץ ישראל .וזה סוד "קחו מזמרת  /pjf7בכליכם" וכר' )בראשית מג,(11 ,
בחי]נת[ זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף ,וכמו שפירש"י מזמרת ,לשון זמר ובו'.
כי דע ,כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד ,לפי העשבים ולפי המקום שהוא
רועה שם ...כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר ,שזה בחי]נת[ פרק שירה.
ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה ...וע"י שהרועה יודע הניגון ,עי"ז ]על
ידי זה[ הוא נותן כח בהעשבים ,ואזי יש להבהמות לאכול ...ועל כן יעקב אבינו,
אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף ...שלח לו ניגון השייך לשר כמותו ,כפי מה
ששמע מבניו דרכיו והנהגותיו .כי יעקב רצה לפעול אצלו ע"י הניגון ,מה שהיה
צריך ,ע"כ ]על כן[ שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל ...כי הניגון נעשה
מגידולי הארץ כנ"ל'.
הדרוש על שירת העשבים ,הוא פירושו של ר' נחמן לפרק שירה ,מסביר מצד אחד את
התופעה המוכרת של מציאותן של סגנונות מוסיקה ייחודיים באזורים גיאוגרפיים שונים,
מדוע שלח יעקב ביד בניו ,כדברי רש"י ,ניגון של א"י .מן הדרוש על
ומאידך גיסא
שירת העשבים משליך נחמן על פרשת בני יעקב :כשם שידיעת הניגון המקומי מקנה
לרועה כוח להשפיע באופן מגי על תזונת בהמותיו ,כך ביקש יעקב להשפיע על השר
הממונה על המזון במצרים באמצעות 'ניגון השייך לשר כמותו' ,שנעשה 'מגידולי הארץ'.



 47קדושת לוי ,ירושלים תשל"ב ,דף יז עמודה .1
 48נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן )תנינא( ,ירושלים תשכ"ט ,דף כט ע"ב.
 49על פרשנות אחרת של הפסוק 'קחו מזמרת הארץ" ,ראה להלן פרק ז ,והערה .121
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ולמה דווקא ניגון של ארץ ישראל ,כדי שיפתח אסמיו לבניו
ממשיך ,אפוא ,בקו המחשבה של ר' יצחק לוי מברדיצ'ב בכך שהוא מייחס לשר פלוני
שיר או ניגון מסוים ,אך בזאת הוא נבדל ממנו :לשיטתו של ר' נחמן ,לניגון לבדו ,אפילו
כשאינו קשור לטקסט מקודש ,יש פוטנציאל מגי .לפי הדרשה דלעיל ודרושים אחרים,
מימוש הפוטנציאל הזה אפשר שייעשה גם ללא עזרתה של המערכת האלוהית וגם אינו
נחלת העבר בלבד .אלא ,כל אדם מישראל יוכל לעשות בו שימוש בין לטובה ובין לרעה.
תוצאתה החיוביות או השלילית של המוסיקה תלויה באדם המשתמש בה .אם רשע הוא,
חזקה עליה שתהיה פגיעתה רעה 50,ואם שימושה בידי אדם בעל תכונות תרומיות
)ובלשונו של ר' נחמן 'שחכמתו מזוככת'( ,חזקה עליה שתוכל לשרת מטרות נעלות.
לפיכך יובן מדוע כה חשוב לאדם שיזכך את עצמו לפני שיעשה שימוש בכוחה המגי של
המוסיקה .שאם לא כן ,אפשר שיימצא מקלקל בבואו לתקן 51.בדרשה העוסקת בתיקונו
של האדם 52,ר' נחמן יוצר תלות בין 'הזדככות קול רנתו' של האדם ובין 'הזדככות
הבאים משם 49.ר'

חכמתו':

'לפי הזדככות חכמתו בי"ג מידות אלו הנ"ל כן הזדככות קול רנתו 53...וכשנזדכך
קולו ,אזי ע"י השמעת קולו לבד בלא דבור ,הקב"ה מושיעו בעת צרתו בבחי]נת[
)תהלים קו" (44 ,וירא )ה'( בצר להם בשמעו את רנתם" .ע"י שמיעת קולו,
הקב"ה רואה מי שמיצר לו ,איזה עכו"ם מיצר לנו'.
ועורך כתביו ,ר' נתן מנמירוב ,מוסיף ומפרש:
'ואמר ]ר' נחמן[ שע"כ ]שעל כן[ כשיש ח"ו ]חס וחלילה[ איזה גזירה וצרה
לישראל מאיזה עכו"ם אזי טוב לנגן הניגון של אותה העכו"ם שמיצר להם ח"ו.
וזהו בשמעו את רנתם ,רנתם דייקא ,היינו רנה ונגון שלהם של אותה העכו"ם
שמצירה לישראל ח"ו'54.

בסיפורת החסידית המאוחרת סיפורים רבים שביסודם מונחת התפיסה המגית של
המוסיקה .באחד מהם מסופר על בית מדרש שנתפרסם בזכות חריפותם של תלמידי
החכמים שיצאו ממנו .אחד מבאי בית המדרש היה יהודי פשוט שלא ידע ללמוד אך שאף
להסתופף בצלם של הלומדים .ומשום שלא יכול היה ללמוד עמהם ,נהג לעמוד בפינתו
ולזמזם עמם את ניגון הלימוד ששמע מפיהם .והיה היהודי נלעג בעיניהם .לימים נפטר



דף ג ע"א.
 50כגון נגינת רשע שמזיקה לעבודת הבורא .ראה :ליקוטי מוהר"ן )תנינא( ,דף ב ע"ב
 51המקום שתופס תיקון האדם במשנתו של ר' נחמן אינו מענייננו ,לעניין זה ראה :גרץ .177176 :1981
 52ליקוטי מוהר"ן )קמא( ,ירושלים תשכ"ט ,דף לח עמודה  ,4דה רציצא .מהדורה זו מבוססת על המהדורה
השנייה )אוסטרהא ]מאלוב[ תקפ"א( השונה מהראשונה בהוספות שרשם נתן מנמירוב ,תלמידו של ר'
נחמן וסופרו.
 53כאן דילגתי על האסמכתא שמביא ר' נחמן לקשר בין החכמה לקול.
 54ליקוטי מוהר"ן )קמא( ,דף לט עמודה ב.
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האיש ונשתכח מלב .זמן קצר לאחר מותו חשו תלמידי החכמים כי איבדו מחריפותם.
וברבות הימים נודע ברבים כי בית המדרש ירד מגדולתו ואין בו עוד עילויים כבעבר .יום
אחד הזדמן לשם ר' זושא מאניפולי .סיפרו לו תלמידי החכמים על צרתם .וכאשר העמיק
לחקור נודעה לו סמיכות מיתתו של אותו אדם .ואמר להם הצדיק שחריפותם באה להם
מן הניצוצות הקדושים שחצב היהודי בנשמתו הזכה עלידי הניגון .שהרי 'בכוח הניגון
שלומדים בו זוכים ליראת שמים ותורתו עולה לכסא הכבוד ואז אין שוכחים מה
שלומדין' 55.מן הסיפור הזה עולה כי כוח השפעתה של המוסיקה מתגלה ופועל לא רק
עלפי כוונת המפעיל אלא גם כאשר מבצעיה משתמשים בה בתמימות.
רעיון זה עומד גם ביסודו של הסיפור הבא שנתפרסם גם מחוץ לעולם החסידי :נער
כפרי שלא ידע קרוא וכתוב ,נלווה אל אביו ביום הכיפורים לתפילה בבית מדרשו של
הבעש"ט .הנער שנדבק בחרדת הקודש של המתפללים ביקש לתת מוצא לרגשותיו .מה
עשה? הוציא את משרוקיתו ושרק בעוצמה .המתפללים זעמו על חילול הקודש ורצו
לעשות בו שפטים .אך הנער נמלט על נפשו ,ורק הבעש"ט חיפש את ה'הצדיק' אשר
פתח שערי שמים והעלה את תפילות ישראל עד לכיסא הכבוד.
מגרסה זו של הסיפור 56למדים אנו שכל קול וצליל ,בין שהוא מופק באמצעות הקול
האנושי ובין שהוא מבוצע בכלי כלשהו ,ואפילו אין הוא בבחינת ניגון ,בכוחו להשפיע
על העליונים ,ובלבד שהוא משמש כלי לביטוי רחשי לבו של האדם .ולי נראה ,כי יסודה
של גישה זו בתפיסתו של הרב מפולנאה שה'קול מעורר הכוונה' ,ומשום כך יש 'להתפלל
בכח ובהרמת קול' ,וגדולה כוחה של הצעקה בשעת התפילה להבקיע הרקיעים".
נסיים פרק זה בסיפור הממזג את שתי הגישות  התיאורגית והמגית .ה'חוזה'
מלובלין ) (18151745יצא בעת הרת סכנות לישראל להתבודד ביער עם קבוצה
מחסידיו .בעודם משוטטים כיוון הרבי הגיגיו לעולמות העליונים .ובהגיע עת התפילה
שר ניגון ועורר בכך את העולמות העליונים לשיר עמו .אז עמד להתפלל ,זכה לעליית
נשמה ,שיטח את תפילתו לפני כיסא הכבוד והביא לביטול הגזרות 58.אף שזמרת הניגון
מוצגת כאן כפעולה תיאורגית ,הריהי למעשה רק פעולת הכנה לתפילה שנועדה להושיע
את ישראל .וזו האחרונה מתוארת כאן כפעולה תיאורגיתמגית.

55

56
57

רוטר  ,1961בהקדמה עמ' הו ,סי' אח.
ראה :רוטר  ,1960עמ' מבמה ,סי' קאקג .בגרסאות אחרות של אנסקי ושל גשורי הנער ניגן בחליל.
ראה :תולדות יעקב יוסף ,פ' וישב ,דף כח עמודה  ,2דף פו ע"א.

 58פרענק.142141 :
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ד .המוסיקה ונפש האדם
הצד השווה בתפיסת המוסיקה ככוח תיאורגי או מגי הוא האמונה ביכולתו של האדם
להשפיע באמצעות המוסיקה על העולם שמחוצה לו .ברם ,המקורות החסידיים מציגים
את המוסיקה גם מצד כוחה להשפיע פנימה על נפש האדם המשתמש בה ,ויחד עם זאת
כביטוי לרחשי לבו .לכאן שייכים השפעתה לצורך ריפוי ,חזרה בתשובה ,כוחה לעורר
רגשות שונים וסגולתה המיוחדת המתגלית בעבודת השם ,ובעיקר בהשגת הדבקות בין
הנפש לאל.
לא נדון בכוחה המרפא של המוסיקה ובכוחה לעורר הרהורי תשובה 59.אך נביא שתי
דוגמאות להדגמת התלות הדוסטרית בין המוסיקה לשמחה ,שכן לא זו בלבד
שהמוסיקה היא ביטוי של שמחת הנפש אלא נוסף על כך בכוחה גם לעורר את השמחה.
ואלה דבריו של יעקב יוסף מפולנאה באחד מדרושי השופר המיוסדים על ספר עקדת

יצחק:
'להיות הכוחות הפנימי]ם[ מתפעלות ]י[ מהפעולנה[ החיצוניות[ ונעזרות מהן
כמו מלאכ]ת[ הנגון שהוא לעורר השמחה שנא]מר[ והי]ה[ כנגן המנגן ותהי עליו
רוח אלהים ]מלכים ב ג [15 ,ולפעמים כלי המנגן מעורר הבכי כמ"ש ]כמה
שנאמר[ קראו למקוננות וכר ]ירמיהו ט [16 ,וסיים שם וכלי המיוחד לעורר הצער
והחרדה הוא השופר כמ"ש היתקע שופר בעיר ועם לא נחרדו וכר' ]עמוס ג[6 ,
יעו"ש ]יעוץ שם[ וההיפך הוא החצוצרות לעורר השמחה וכפ! "ש ביום שמחתכם
ותקעתם בחצוצרות ]במדבר י60.'[10 ,
הרב מפולנאה מסתמך כאן על הדעה המקובלת על הוגי דעות יהודים ולא יהודים
בתקופת הרנסנס ,לפיה פעולות חיצוניות משפיעות על כוחות הנפש ,כהסבר לכך
שצלילים שונים מעוררים רגשות שונים משמחה ועד חרדה .מן האסמכתא שהוא מביא
להתעוררות השמחה עלידי המוסיקה )הפסוק 'והיה כנגן המנגן וכר '( ,כאן ובדיונים
נוספים בעניין השמחה 61,מתבקשת תפיסתו את השמחה כיסוד רוחני עליון ,רוח אלוהים.
הוא אמנם מבדיל בין 'שמחת החומר' הארצית ל'שמחת הצורה' הרוחנית 62.אך הוא
מודע לכך שהשמחה הגשמית היא הבסיס ,או המפעיל ,של השמחה הרוחנית .כגון
שמחת חתן וכלה הרוחנית אשר מתעוררת ע"י כלי הנגינה הגשמיים 63.ומתי השמחה
'שלמה'? באיחודן של השתיים .ובניסוח שונה' :אחר שהחומר נתחבר בשמחת הצורה

 59דוגמאות לאלה מצאנו לרוב במקורות משניים ,כגון :זלמנוב  :1949כרך א ,במבוא עמ' ככא ,וכמפתח
הניגונים ניגון ב עמ' מה ,ניגון קיז עמ' נח :שטיינמן ;157155 :רוטר ,במקומות רבים.
 60תולדות יעקב יוסף ,דף צב עמודה .3
 61שם ,פ' בא ,דף מ ע"ב; שם ,פ' שלח לך ,דף קלז עמודה .4
 62שם ,דף מ ע"ב ,דף נד ע"ב.
 63שם ,פ' שלח לך ,דף קלז ע"א.
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היא שלימות שאין למעלה ממנו' .מעתה תובן התביעה החוזרת ונשנית להתפלל
בשמחה 64,אשר אצל ר' נחמן מברסלב הופכת להוראה מפורשת 'להתפלל בשמחה
ולהרגיל את עצמו שתהיה התפלה בניגון של שמחה' 65.וכך גם אפשר להבין מדוע נתפס
הקשר הזה שבין השמחה לנגינה כגורם הראשון לשילובה של המוסיקה בעבודת ה'.
לתפיסת המוסיקה כתוצר של השמחה נביא מדברי ר' נחמן מברסלב:
'צריך ליזהר מאד להיות תמיד בשמחה ולהרחיק העצבות מאוד ...כי האיך אפשר
שלא עשה פעם אחד איזה מצוה ואף שאותה המצוה היא גם כן מלה פסולת
היאך לא ימצא מעט טוב באותה המצוה ועל זה יש לו לשמוח וזה בחינות "ועוד
מעט ואין רשע" ]תהלים לז [10 ,שע"י אותו המעט טוב שמוצאין באדם...
מכניסין אותו בכף זכות ממש ונעשה צדיק ...וזהו "אזמרה לאלקי בעודי" ]תהלים
קמו [2 ,בעודי דייקא עלידי בחינת העוד מעט הנ"ל שעי"ז ]שעלידי זה[ נכנס
בשמחה ונכנס בכף זכות עי"ז יוכל לזמר לה' :וזהו אזמרה כר כי עי"ז עושה
ניגונים להשי"ת ]להשם יתברך[66'...
אף כאן סביר להניח שאין מדובר בשמחה ארצית ,שהרי שמחה זו מביאה ליצירת ניגוני
הלל ושבח לבורא .אולם ,אם הקשר שבין המוסיקה לשמחה בא לידי ביטוי כבר בכתובים
הראשונים של מורי החסידות ,הנה ביטוי לתפיסה האקסטטית של המוסיקה כאמצעי
להתעלות הרוחנית ובטכניקה המביאה לידי 'התפשטות הגשמיות' 67מצאנו לראשונה אצל
תלמידי תלמידיו של המגיד הגדול ממזריטש .יוסף מנמירוב ,תלמידו של לוי יצחק
מברדיטשב ,מעלה זאת בוויכוח עם אחד מתלמידי הגר"א 68כחלק מן ההסבר להקבלה
שעשו הקדמונים בין תפילה לשיר:
'אבל מה שהמשיל התפלה לשיר יש בזה השכלה פנימיות כי כל עליי]ת[
המלאכים והנשמות הוא ע"י נגון דוקא ,וזה שרמזו רז"ל על בעלי השיר יוצאים
בשיר ונמשכינם[ בשיר] ...מסכת שבת ,פרק ה ,משנה א[ והענין שאנו רואים
בחוש שהנגון מעורר עצם הנפש למעלה מרצון ותענוג והראיה שהוא מבטל
הצער שהוא היפך התענוג ולכן ע"י הניגון נהפך מיגון לשמחה לפי שמגיע עד
יחידה שבנפש ועיקר החזקנת[ הניגון הוא דוקא כשהוא מחובר מקולות ומוזג'נ?[
מחדוה ומרירות ולכן נקראת התפלה שיר שצריך לעשות בלב מזיגה יפה יפה
משמחה ומרירות וממוצע'.

64

65

66
67
68

ראה למשל ,תולדות יעקב יוסף ,דף ו עמודה .1
שבחי הר"ן ,סי' עה .ותלמידו ר' נתן מנמירוב המליץ בשמו לעורר את השמחה ע"י ניגון דווקא באמצע
התפילה )ליקוטי עצות ,ירושלים תשט"ז ,עמ' קטקי(.
ליקוטי מוהר"ן )קמא( ,תקס"ח ,דף קכב עמודה 4קכג עמודה .1
על התפשטות הגשמיות כחלק מתהליך הדבקות ,ראה :תשבידן ;804803 :שץאופנהיימר.3026 :
יעקב בן משה בכרך ,ספר ויכוחא רבא ,מונקאטש תרנ"ד ,חלק ב ,סי' יד ,דף מא ע"במב ע"א.
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הגילוי החיצוני של השפעת הניגון על האדם .אומר ר' יוסף מנמירוב ,הוא שינוי מצב
רוחו מיגון לשמחה .גילוי זה הוא תוצאה של תהליך פנימי עמוק ,בו הניגון חודר דרך כל
שכבות הנפש עד לשכבה הפנימית ביותר ,שהיא גם השכבה הרוחנית ביותר הנקראת
'יחידה' 69.רק אז הנפש ,על כל שכבותיה ,מתעלה מעל לרצונות ,רגשות או תחושות
אנושיות .כדי שיוכל לבטלם חייב הניגון להיות ממוזג מביטויי הנפש השונים והמנוגדים.
דוב בער ) ,(18281774בנו של מייסד תנועת חב"ד ,ר' שניאור זלמן מלאדי ,הידוע
בכינויו 'האדמו"ר האמצעי' ,אף הוא גורס כי העלאת הנשמות והמלאכים תעשה דווקא
עלידי המוסיקה .ברם ,הוא אינו נזקק לגילויים הנראים כאסמכתא לפעולת הניגון על
הנפש .הוא סומך דבריו על אותה משנה ,וקובע ,שההתעלות הרוחנית לה זוכים
באמצעות המוסיקה ,היא היא התפשטות הגשמיות:
'לפי שהשיר הזה הוא בחי]נת[ ההעלאה וביטול במציאות של כל אחד ואחד
בשרשו וכל בחיננת[ ההעלאה מתחתון לעליון א"א ]אי אפשר[ להיות כ"א ]כי
אם[ ע"י בחיננת[ הביטול במציאות של התחתון בביטול היש לאין בתכלית שזהו
ע"י השיר דוקא ...ובכל זה יובן מה שרמזו במשנה במסכת שבת :כל בעלי השיר
יוצאים בשיר ונמשכים בשיר ...הן כתות מלאכים העליונים] '...אשר עולים
ממדרגה למדרגה עד לעליונה ביותר[ 'להיות יכולים לקבל מאור פני אלקים
שלמעלה מכל השגתו'70.
היבט חשוב נוסף בתפיסת המוסיקה בהגות החסידית הוא ראייתה כביטוי לרחשי הלב
של האדם .הנושא מסועף וראוי לדיון נפרד .כאן נסתפק במה שייחסו לבעש"ט 'שהיה
שומע דבורים מקול הכנור' 71,ושידע מעשיו וחטאיו של אדם ,בין יהודי ובין גוי ,מהאזנה
לשירתו או לנגינתו 72.וגלגולו של הרעיון אצל ר' נחמן מברסלב בזו הלשון' :עלידי
הנגינה אדם ניכר אם קבל עליו עול תורה'73.

69

לפי קבלת האר"י ,המתבססת על בראשית רבה )פרשה יד .ד"ה 'חמשה שמות נקראו לה'( וספר הזהר
)כרך א ,דף רו ,ע"א( ,יש חמש דרגות בנפש האדם :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה )ר"ת :נר"ן ח"י(,
עולם העשייה ,עולם היצירה ,עולם הבריאה ,עולם האצילות ,ואדם
המקבילות לחמשת העולמות
ושייכות להן )ראה :שלום  .(342339 :1980יוסף מנמירוב מתייחס
קדמון שבראש הפירמידה
לעיקרי הדברים .והמלה 'נשמות' משמשת במשמעות הכוללת ולא לציון הדרגה השלישית שבנפש.
ספר תורת חיים ,פרשת בראשית ,ד"ה ותלד שרה ,לפי זלמנוב ,כרך א ,במבוא עמ' יג ,הערה  .1אצל
המגיד ותלמידיו' ,ביטול ממציאות' הוא אחד הביטויים המקבילים ל'התפשטות הגשמיות' )ראה שץ
אופנהיימר.(27,24 :
ראה :ליקוטי מוהר"ן )קמא( ,דף קכג עמודה  ;4ולפי גשורי ) ,17:1955והערה  (8כך נכתב בספר כתר



70

71



שם טוב.

 72אור המאיר ,פ' ניצבים ,לפי גשורי הנ"ל עמ'
 73ליקוטי מוהר"ן )תנינא( ,דף כג עמודה .4

 ,20והערה .13
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ה .המוסיקה בחברה החסידית
בקטעי המוסיקה שנבדקו מצויים תיאורים הנוגעים לפעילות המוסיקלית בחברה
החסידית .רבים מהם מתייחסים לנוהגי השירה של הצדיקים .כמה מהם ,הנושאים לעתים
אופי אגדתי ,מדווחים על פעילות מוסיקלית אשר מכוונת לצורך מגי או תיאורגי ,כגון
הסיפור על הרבי מלובלין שהזכרנו לעיל ,ומה שסיפרו על יהודה ליב מאניפולי ,הש"ץ
בבית מדרשו של המגיד ממזריטש:
'שקולו היה קול ארי] ...ו[שבמתיקות קולו )לבד הכוונות( ]גם בלי הכוונות
הקבליות[ היה ממתיק דינים למעלה .ואמר ]המגיד[ שהיו אוהבים למעלה את
קולו .גם היה מנגן הרבה בעת התפלה .וענין הנגוניא שלו היה שבעת שהיה מנגן
בין תיבה לתיבה היה מחשב כל הבונות'74.

לפנינו ,כנראה ,עדות אותנטית שעברה במסורת בקרב משפחות שהשתלשלו מהמגיד
עצמו .המגיד ,כידוע ,ראה בתפילה הזדמנות ואמצעי להתעלות ול"התקשרות" ,עם היסוד
האלוהי המצוי בכל הנבראים ובאותיות התפילה ,ופחות מכך הזדמנות לפעולה תיאורגית
לפי תורת הכוונות הלוריאנית .בין תלמידיו היו כאלה שיצאו במפורש נגד תורת הכוונות,
והיו כאלה שניסו לגשר בין שתי העמדות 75.השאלה היא מה ניתן ללמוד מן העדות הנ"ל
על העשייה הדתית באמצעות המוסיקה .עלפי המסורת הזאת ,האם אפשר שהש"ץ של
המגיד ,בניגוד לעמדת רבו ,נהה אחרי הרב מפולנאה ,שראה בניגון התפילה אמצעי
להתרכזות בכוונות האר"י לשם פעולה תיאורגית )ראה לעיל( ,או שמא שימש הניגון
בפיו של הש"ץ אמצעי מדיטטיבי להשגת הדבקות לפי הנחיותיו של המגיד 'לעבוד
במחשבה לבד בלי הגוף ]של אותיות התפילה[' 76.וזו המובאה היא ניסיון מאוחר להסביר
את הנהגותיו של הש"ץ ,שהתפרסם בשל קולו החזק והמתוק ובשל נטייתו להאריך
בניגון ,לפי תפיסותיהם של הבעש"ט ונכדו ר' נחמן מברסלב מצד אחד ושל הרב
מפולנאה מצד שני .ונראה לי כי לא ניתן להשיב על השאלה ללא נתונים נוספים
ממקורות אחרים .מכל מקום ,אמירה זו ,לפיה הש"ץ יכול היה לפעול בעליונים
באמצעות קולו בלבד ,היא ביטוי לתפיסה דומה לזו של ר' נחמן מברסלב האומר שזכות
הקול ובהירותו הם תנאי להמתקת הדין באמצעות ניגון התפילה.
גם מעדות נוספת קשה להסיק על טיבה של הפעילות המוסיקלית בדור של תלמידי
המגיד ,אם היתה לצורך תיאורגי ,או מגי ,או אחר .הכוונה לעדותו של דוב בער ,הידוע

 74ראה :היילמאן ,חלק א ,דף סג ע"א .והשווה :אידלסון  ;7877:1931גשורי .74 :1955
 75ראה :תשבידן 771770 ,ובמיוחד  ;807ולדעת שץאופנהיימר )עמ'  (131129המגיד אף יצא כנגד
תורת הכוונות הלוריאנית.
 76ליקוטי יקרים ,למברג תרכ"ה ,דף א ע"ב .לעניין ה'דיבור' )כלומר אמירת מילות התפילה( והמחשבה
כשלבים בתפילה המתבוננת לפי שיטתו של המגיד ממזריטש ,ראה :שץאופנהיימר.108106 :
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בחב"ד בכינויו 'האדמו"ר האמצעי /על אודות תפילת אביו ר' שניאור זלמן מלאדי ,וזה
לשונה' :היה מנגן בצלותא בכל מיני ניגון ]ההדגשה שלי י"מ[ להיות כולל ס"ר ]ששים
ריבוא[ נשמות ישראל' 77.כמו כן ,עד כה לא מצאנו בכתבי חב"ד ביטויים מפורשים של
תפיסה מגית או תיאורגית של המוסיקה .למילים של ניגון אחד )מתוך מאות ניגוני חב"ד
עליית הנפש לצורך 'המשכת
שנדפסו( יש ,אמנם ,משמעות תיאורגיתמגית ,והיא
אלוקות למטה' ;78וארבעת קטעיו של הניגון הידוע כ"ניגון ארבע בבות' מכוונים כנגד
ארבע עולמות אבי"ע ]אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה[ וכנגד ארבע אותיות הוי"ה אשר
'מאירות' את ארבע הדרגות של הנפש .מפירוט 'פעולתם' של קטעי הניגון הזה 79וניגונים
רבים נוספים ,מתבררת תפיסת ניגון הטוענת לקשרי גומלין בין המוסיקה לנפש :יש
ניגונים שהם סגולה להתעלות הנפש ,אחרים מעוררים את האדם למחשבה מעמיקה או
לתשובה ,או שהם מכינים אותו להתקשרות .מאידך גיסא ,בניגונים אחרים באו לידי
ביטוי 'עמקות המחשבה' ,התעוררות ,חשבון הנפש ,התרוממות הנפש ,התרגשות הלב,
כיסופי הנפש לחיים רוחניים ,כיסופיה לאור האלוהי ,געגועים לבורא ,ועוד 80.ביטוי נוסף
לתפיסה דוסתרית זו בחב"ד נמצא בסיווג ניגונים לקטגוריות כגון 'ניגון דבקות'' ,ניגון
שמחה'' ,ניגון געגועים' ,וכדומה ,כאשר הכותרים מציינים ניגונים המעוררים את כוחות
הנפש וניגונים שהם ביטוי לאותם הכוחות כאחד .זאת ועוד :המידע הנלווה לחמישה
ניגונים במורשה המוסיקלית של חב"ד מלמדנו כי אדמו"רים שונים השתמשו בניגוני
דבקות שונים בתפילותיהם ,אך אין במידע אף רמז לכך שעשו זאת לצורך תיאורגי או
מגי 81.לעומת זאת ,חסידי חב"ד מעידים על עצמם כי נוהגם זה של האדמו"רים היה
לטכניקה מקובלת על בני העדה כאמצעי מדיטטיבי .וכך כותב החסיד שמואל זלמנוב:
הוא מנגן
'כידוע שחסיד חב"די כשהוא מאריך בתפילתו בהתבוננות ובכוונת המוח
בתפילתו' 82והחוקר וורטהיים מוסיף ומפרט:
'כל אחד מהחסידים מזמר לעצמו בתפילתו באיזו תנועה 83שמוצאת חן בעיניו...
אף שהחסיד מתפלל בבית המדרש ובציבור בתוך קהל חבריו החסידים ,חופשי





 77קונטרס ההתפעלות ,דף ה .מובא לפי אידלסון  ;79 :1931והשווה זלמנוב ,חלק א ,במבוא עמ' כ.
העלאת הנשמות לדבוק באין סוף ,ופן
הערה  .15הכללת נשמות ישראל בתפילה יש בה פן תיאורגי
הורדת השפע לנשמות החיות בעולם הגשמי .על תפיסת קורדוברו לעניין זה ,ראה במקומות
מגי
שונים בתוך זק .1995





78

הכוונה לניגון 'כאיל תערוג' ,ראה :זלמנוב ,ח"א ,מפתח הניגונים ,ניגון ב ,עמ' מדמה.

79

שם ,עמ' מגמד.

80

שם ,עמ' מגנט ,ובמבוא עמ' ככב .ניגון אחד )שם ,עמ' מה ,ניגון ה( שימש בידי בעל התניא לתיקון
פגמים בנפשות חסידיו.
ניגון אחד הושר כפי בעל התניא ושאר נשיאי חב"ד בתפילות הימים הנוראים )שם ,עמ' מו ,ניגון ט(.
וארבעה אחרים יועדו לימי חול ,לשבתות ולמועדים )שם ,עמ' מהמו ,ניגונים ז ,ח ,טו ,טז(.
שם ,במבוא ,עמ' כ.

81
83
83

'תנועה'



כאן במשמע של נעימה קצרה .על משמעויות נוספות למונח ,ראה.Mazor and seroussi :
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הוא לעצמו להביע את רגשותיו בעמדו לפני בוראו .ובין שיעמוד על מקומו ובין
ברוצו ממקום למקום "בהתגברות המוחין" .איננו יודע ומרגיש ואיננו חושש
לגמרי לכל הנעשה מסביב לו .וגם בגמור הקהל את תפילתו ימצאו עדיין יחידים
עומדים על עמדם מעוטפים בטליותיהם וכל אחד מזמר לו איזה תנועה בדביקות
ומאריך בתפילתו בינו לבין עצמו'84.
התנהגות מוסיקלית זו בשעת התפילה מיוחדת היא לחסידות חב"ד ,והיא ביטוי נוסף
לחופש היחסי שיש לחסיד החב"די כשהוא מתפלל בציבור בבית הכנסת 85.לעומת זאת
ברוב הקהילות החסידיות כל המתפללים שרים יחדיו במקומות שיועדו לכך מראש
בהתאם למסורת הקהילתית .אין בידנו תשובה לשאלה אימתי והיכן הונהגה לראשונה
שירת הציבור בתפילה 86.יש להניח כי בתקופת הצדיקות השושלתית כבר היתה מושרשת
היטב ברוב קהילות החסידים .כמו כן לא נדע כיצד ובשל מה התפתחו בחברה החסידית
שתי פרקטיקות מוסיקליות כה שונות זו מזו .אך אין ספק כי גם ה'שירה בציבור' וגם
הנוהג החב"די באו במקום שירת החזן והמשוררים בבית הכנסת האשכנזי 87,אם כפועל
יוצא של תפיסת המוסיקה כדרך להשפיע על העליונים 88,או כאמצעי המעורר את הנפש.
את הקשר שבין התעוררות נפש היחיד ובין חשיבות השירה בציבור היטיב לבטא
החוקר אהרון וורטהיים' :כי כל עיקר תכלית השיר היתה להביא לידי התעוררות בנפש

84

85

וורטהיים  .106105עדויות מפי חסידי חב"ד אישרו נוהג זה כנוהג מקובל ,גם ראיתיו במו עיניי בכפר
חב"ד ,בתפילת שחרית של חול בחורף תשכ"ט.
התפילה ,אליבא דחסידי חב"ד ,היא אישית .ולכן למרות החובה להתפלל בציבור הם אינם מקפידים
לעקוב אחרי החזן אלא לעתים רחוקות ,כגון באמירת 'קדושה' ו'מודים' .יתר על כן ,כאשר חסיד
מתקשה להתרכז בתפילתו ,הוא רשאי לפרוש מהציבור ולהתבודד בחדר צדדי .ובכפר חב"ד ראיתי אדם
מבוגר שעמד ליד דלת של חדר התבודדות כזה וסידורו בידו ,והוא עומד על המשמר כדי לעורר את
האברך הצעיר המתבודד בתוך החדר ,שמא ישכח הצעיר את עצמו ויאריך בהתבודדותו יתר על המידה

וכתוצאה מכך יבוא לידי סכנה רוחנית.
 86גשורי ) ,39הערה  (10מייחס לבעש"ט ,ללא כל אסמכתא ,את הדחת החזן ומשורריו ויסוד שירת הקהל
במקומם .וקשיא לן .שכן עשרים שנה אחרי מותו תוקף הרב מפולנאה את החזנים על כך שהם מרבים
בניגונים ,משמע שעדיין נהגו הם לזמר ולא הקהל .כמו כן לא נראה שבעל התניא יבטל את שירת הקהל
שהבעש"ט חידש ובמקומה ייסד נוהג שירה חדש המנוגד לה ניגוד גמור.
 87עם זאת ידוע על חזנים שכיהנו ב'חצרות' של אדמו"רים .כגון ,הרשל מטולצ'ין ,המכונה הרשל יוסקה'ס,
ויוסל מטלנא אצל ר' דוד מטלנא )) (18821808ראה אידלסון  ;88:1931אוסטרידן ,(149 :נפתלי חזן,
ישעיה מסקור ופנחס ספקטור )"פיניע חזן"( אצל ר' יצחק מבויאן ,ניסן )'ניסע'( בעלזער בבעלז ,מאניש
חזן )נ'  (1867בשפיקוב ובצ'ורטקוב )ספר צ'ורטקוב ,(151 ,149 :ראובן קנטור בצ'ורטקוב ומנדל כץ
בויז'ניץ.
 88למשל ,הסידור החסידי סדר עבודה ומורה דרך )דפוס ראשון ,סלויטה תקצ"ז( מביא בשם בעל ספר
'מעבר י!3ק' שהזמרה בתפילות השבת והחגים גדול כוחה 'להשלמת יחוד העליון' .ראה :רוטנברג ,1996
סי' קעג ,עמ' קלז.
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המשורר עצמו ולכן חובת כל המתפללים להשתתף בה' 89.וורטהיים אמנם מתכוון
להתעוררות של הדבקות .ברם ,שירת ניגוני שמחה לצדם של ניגוני דבקות )המכונים
בקהילות אחדות בשם 'ניגוני התעוררות'( בתפילות השבת והחגים ברוב הקהילות
החסידיות ,נעוצה בדרישה הנ"ל להתפלל בשמחה ,ובתיאור של השמחה כמצב נפשי
המתלווה לתפילה בדבקות90.
לסיכום פרשת הזמרה בתפילה ראוי להביא מדבריהם של בני הדור הקודם והדור
הזה .ר' אהרן )ר' אהר'לה( ראטה ,מייסדה של 'חברת שומרי אמונים' בשנות העשרים של
המאה ,ראה בהתאגדותם של יחידים במטרה לעבוד את ה' בדרך אחידה יסוד מוסד
בתורת הבעש"ט .שכן התקשרות זו ,המבוססת על 'אהבת חברים' ,בכוחה לתקן את
הפגמים של כל אחד מחברי 'החברה קדושה' או 'הקיבוץ הקדוש' ,אך בעת ובעונה אחת
היא גם אמצעי להתחברותם עם הבורא ,עד שיהיה 'כל חבר מקושר בשרשו באין סוף
ב"ה ]ברוך הוא[....ועי"ז ]ועלידי זה[ יומשך שפע להשכינה הקדושה והמתקת הדינים'91.
על אחת כמה וכמה ,תפילתם של חברי 'הקיבוץ' הזה יחד ובמניין ,יש בכוחה לייחד
יייחודים ואף להשפיע על שירת המלאכים בעולם העליון92.
לעומת זאת ,בניגוד לצפוי ,ובניגוד לזמרה בסעודות המצווה )ועל כך ראה להלן(,
לזמרה בתוך התפילה אין פן תיאורגי ,אלא היא מכשיר היוצר יסוד לאחדות חברתית.
במיוחד חשוב בעניין זה הוא 'נוסח קול התפילה שיש לכל חבורה קדושה' ,וכוונתו,
כמובן ,לנעימות הרצ'יטטיביות המסורתיות ,הקרויות בפי החסידים 'וועלט נוסח' .מצד
שני הוא אינו זונח את חשיבות הנעימות לעניין הכוונות ובכך הוא מאמץ את גישתו של
הרב מפולנאה לעניין נעימת התפילה באמת 'כי נוסח שלנו מתוק ומסוגל לעורר
הכוונה' .93וכן הוא מאמץ את תפיסת בעל ספר חסידים שאוסר לשנות את 'קול התנועות
המקובל' כיוון שנמסר לישראל על הר סיני והוא 'מקושר בעצם אלוקות' .במיוחד הוא
מזהיר ,כהרב מפולנאה לפניו ,מפני שינויים בנעימות ראש השנה ויום הכיפורים 'אשר כל
התנועות המה נמסרו מסיני' 94.יחד עם זאת ,ר' אהרל'ה חיבר לעתים ניגונים חדשים
לתפילות ,לקיים מה שנאמר 'שירו לה' שיר חדש' )תהלים קמט95.(1 ,

 89וורטהיים:
 90השווה:

.105

תשבידן.810 :

91

92
93
94
95

ראה :אהרן ראטה ,ספר תקנות והדרכות דחברת שומרי אמונים ,ירושלים ,תרצ"ג ,פרק ו ,דף ט ע"ב
ופרק י ,דף יד ע"א .ר' אהרל'ה ,שנקעה נפשו מפיצולה של החברה החסידית עלפי שושלות
האדמו"רים ,קיווה להקים חברת בני תורה דוגמת חבורתו של הבעש"ט ,ולא כדי להנהיג ,מה שקרא
'רביסטווע' )ראה גם שטיינברגר  ,1948עמ' לולח( .אך דא עקא ,עם מותו ובעקבות מלחמת ירושה
אכזרית ,הקהילה התפצלה לשתי קהילות חסידיות' .שומרי אמונים' ו'תולדות אהרן'.
שם ,פרק י ,דף יד ע"א ,ופרק יג ,דף יח ע"א.
שם ,פרק כה ,דף מח ע"א.
שם ,פרק כב ,דף לז ע"א.
שם ,פרק כג ,דף לז ע"כ.
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מרעיונותיהם של חסידים בני דורנו ראוי להביא את דעתו של ר' ישעיה משולם פייש
רוטנברג ,בנו של הרבי מקאסאן 96.לדעת ר' ישעיה משולם ,מורי החסידות בעבר ובהווה,
בעמדם בתפילה ,לא פסקו מלכוון לפי כוונות האר"י ,משום יחסם לתפילה כאל מעשה
שבכוחו להשפיע בעליונים ,דהיינו ,לפי דרך חשיבתנו ,מעשה תיאורגי .אך בידעם שאי
אפשר לדרוש זאת מצאן מרעיתם ,הדגישו בדברי התורה שאמרו ב'טיש' )שלימים נתכנסו
בכתובים( את הפן האקסטטי שבתפילה .ועוד אמר ,כי כאשר ייסדו את 'הנוסח' המוסיקלי
של התפילה עם הניגונים המשולבים בה ,עשו זאת לצורך עצמם כשליחי ציבור ,מתוך
התפיסה שגם למוסיקה תפקיד של השפעה בעליונים ,ושוב מדובר כאן בהשפעה
תיאורגית .זאת הסיבה ,לדעתו ,שדווקא בימים הנוראים מרבים בניגונים ,כיוון שאז
רוצים להשפיע בעליונים להמתקת הדינים.
ההיבט התיאורגי עולה גם בדיון על ערכן של ההתוועדויות .כבר בדורות הראשונים
ייחסו מורי החסידות להתוועדויות חשיבות מרובה .ר' יצחק יהודה יחיאל מקומרנא
) ,18741806דור שני לשושלת זידיטשויב( ,מסר בשמו של ר' אלימלך מליז'נסק )מת
 (1786שהתוועדות של חסידים כוחה יפה להמתיק את הדין 97.וכבר הזכרנו אמרתו של ר'
מוטל'ה מטשרנובל )לעיל עמ' לו( על אודות השפעת הזמרה ב'טיש' על שירת המלאכים.
ובדורות האחרונים ר' אהר'לה ,מייסד חברת 'שומרי אמונים' ,ייחס כוח תיאורגי לזמרה
בסעודות המצווה החסידיות98.
גולת הכותרת של ההתוועדויות החסידיות היא ,ללא ספק ,ה'טיש' הנזכר לעיל ,היינו
סעודת הצדיק .סעודה זו ,אשר מתקיימת בפומבי בנוכחות כל חברי הקהילה ,היתה
לאירוע מרכזי בעל צביון דתימיסטי .במהלכה החסידים מאזינים לדרשת הרבי )'תורה'
שכן לפי אמונתם אכילתו היא 'לשם שמים'
בלשונם( ,צופים ב'עבודה בגשמיות' שלו
בהיותו מעלה את ניצוצות הקדושה מן המזון שלפניו ו'מייחד ייחודים על כל דבר קטון
וגדול אפילו על מעט מים ששותה' ,נהנים 'מאור פניו הקדושים' ואוכלים מן ה'שיריים'
שהוא מחלק 99.אף שיש באלה להוכיח דבקותו של החסיד ברבו )דבר שהוא מצווה עליו
לפי תורת החסידות ,(100אין בהם כדי לעשותו שותף מלא לעשייה הדתית .ברם ,בשירת
הניגונים ,כשהוא מצטרף לזמרת הקהל ,מיד הוא הופך מצופה סביל לשותף פעיל
בעבודת הקודש .מעתה יובן נוהגם של אדמו"רים להמריץ את חסידיהם להשתתף בשירת
כל ניגון וניגון עלידי תנועות ידים ,ג'סטיקולציה של הראש והפנים ,ומחיאות כף ,עד
שיבואו לידי התלהבות 101.ומכאן אתה למד על החשיבות שמייחסים האדמו"רים
וחסידיהם לזמרת הניגונים ב'טיש' .אם הדבר נכון לגבי רוב הקהילות החסידיות על אחת



 96הדברים נמסרו בריאיון שערכתי אתו ביוני .1996
 97יצחק יהודה יחיאל מקומרנא ,ספר נוצר חסד )דפוס ראשון לבוב תרט"ז( ,לפי רוטנברג  ,1996סי' עז,
עמ' נז.
98
99

100
101

ראה :אהרן ראטה ,ספר תקנות והדרכות ,...פרק יט ,דף כז ע"ב; שם ,פרק כב ,דף לו עמ' בלז ע"א.
וורטהיים.168,165 :
וורטהיים .2120 :וראה גם תשבידן.801 :
תופעה זו נצפתה בירושלים ,בבני ברק ובחיפה ,בבתי המדרש של אדמו"רי ויז'ניץ ושל הרבי מבויאן.
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כמה וכמה בחסידות סלונים .שכן בסלונים אין נוהגים לשלב ניגונים בתפילה )מלבד
הזמרה בשעת הריקוד שאחרי התפילה( .וזמרת הניגונים ב'טיש' היא ההזדמנות הראשונה
במעלה של החסיד ל'עבודה' באמצעות המוסיקה .אולם ,השימוש במוסיקה לצורך
ההתקשרות קיבלה בסלונים תפנית מעניינת כפי שנראה להלן.

ו.

אופן הביצוע של הניגונים בתפילה וב'טיש' החסידי

תפיסת השירה כחלק מעבודת ה' וחיוב הציבור להשתתף בזמרת הניגונים השפיעו
ליצירת דפוסי ביצוע המשותפים לרוב השושלות .בבית הכנסת הש"ץ פותח בניגון
ומתאימו לפיוט או לתפילה .הקהל מצטרף מיד ,ושר את הניגון ללא הטקסט .אופן
הביצוע של רוב הניגונים ב'טיש' דומה לזמרתם בבית הכנסת 102.הרבי ,או אדם שהרבי
כיבדו ,פותח בשיר עם המילים ,ואילו הקהל שר ללא מילים .בחסידות ויז'ניץ ,לעתים
קרובות הפותח מפסיק לזמר את הטקסט ומתרכז באמירתו כחובת היום ,ואין הדבר
משפיע כלל על שירת הקהל הנמשכת עד תום הניגון.
מעמד מיוחד בחב"ד לניגונים שחוברו עלידי הצדיקים .הם מכונים בשם 'ניגונים
מכוונים' שכן כולם רומזים 'לענין גבוה ונשגב' 103.לעיל הזכרנו את 'ניגון ארבע בבות'
)שארבעת קטעיו הם כנגד ארבע עולמות אבי"ע ואותיות שם הויה( אשר מיוחס לר'
שניאור זלמן מלאדי מייסד תנועת חב"ד .בניגונים אחרים משוקעת תמצית תורתם של
הצדיקים .כאלה הם 'ניגון שלוש בבות' )או 'ניגון שלוש תנועות'( ששלושת קטעיו
מיוחסים לבעש"ט ,למגיד ממזריטש ולמייסד חב"ד )ומי ששר את הניגון צריך לכוון
מחשבתו לעיקרי תורתם ,(104ו'הניגון הגדול לר' אהרון מסטראשעלע' 105.לפני ששרו
אותם נהגו האדמו"רים לספר לחסידים על משמעות הניגון וחלקיו ,והורו לחזור על
הניגון כולו ,או על קטעים ממנו ,פעמים אחדות ברציפות 'בכדי לירד לעומקו יותר
ולהרגיש את פנימיות נשמתו של הניגון' 106.לצורך זה גם הקפידו על הדיוק בביצוע בין
ב'תנועות הניגון' בין בטמפו107.
בחסידות סלונים ,מטרת הזמרה היא ה'התקשרות' לבורא .אך כל חסיד רשאי לעשות
זאת בדרכו שלו .חסיד אחד 'עושה תשובה' תוך כדי זמרה ,שני מבקש על הפרנסה או
מחפש פתרון לבעיה כלשהי ,שלישי מודה לה' על חסדו או מהרהר בגדולת הבורא .עד
כאן אפשר ואין הדברים שונים ממה שקורה לחסידי קהילות אחרות .אלא שאחד
102
103
104

105
106

107

ניגונים מעטים מושרים בקביעות עם הטקסט המלא ,בשירת קהל או בשירת מענה.
זלמנוב  :1949במבוא עמ' כ עמודה .1
דברי הרב טוביה בלוי ,ריאיון בתשל"א ,הקלטה מס'  NSA YC 200באוספי הפונותיקה הלאומית.
הניגון נרשם אצל זלמנוב  :1949ח"א ,ניגון כ ,וראה גם שם ,מפתח הניגונים ,עמ' מז.
זלמנוב  :1949עמ' נא ,ניגון כח.
שם במבוא ,עמ' כ עמודה  .2והשווה שם ,ליקוטי רשימות ,עמ' כח עמודה  ;1שם ,מפתח הניגונים,
עמ' מד עמודה  ,2ועמי מה עמודה .2
שם ,ליקוטי רשימות ,עמ' כא עמודה  ,1ועמ' מד עמודה .2
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המאפיינים של השירה הסלונימאית נראה כיישום דרכו המיוחדת של המגיד בתפילה
'לעבוד במחשבה לבד' .שכן דרכם של חסידי סלונים 'לחשוב ניגונים' ב'טיש' ,היינו
לשיר אותם בלי הטקסט כשמחשבתם מקושרת בטקסט .וכל חסיד עושה שימוש
במילותיו לפי 'בחינתו' ולפי 'מדרגתו' ,לאמור ,הוא מתרכז במשמעות המילים של
התפילה או הפיוט ,והוא בוחר לו מתוך הטקסט את אותן המילים המתאימות למטרתו.
ויש אשר יקרה שבהמיית לבו ישכח החסיד את עצמו מרוב התלהבות עד שישנה וישלש
בקול את אותן המילים .כך קורה שאנשים שונים ישמיעו בקול בו בזמן קטעי טקסט
שונים ,ואף אחד מהם איננו מתואם עם המכובד שפתח בשיר.
יוצא מכל זה שההתנהגות המוסיקלית של חסידי חב"ד בתפילה דומה לזו של חסידי
סלונים בשירת הניגונים ב'טיש' בהיבט אחד :אלה גם אלה מאפשרים לחסיד לשיר מה
שירצה לפי נטית לבו ,טעמו או צרכיו .אלא שאצל חב"ד החופש מתבטא בבחירת הלחן
)או הלחנים( ואופן התאמתו לטקסט של התפילה ,לעומת החופש בבחירת חלקי טקסט
ב'טיש' הסלונימאי ,תוך כדי הקפדה על שירת הניגון ביחד עם כל הציבור כבמקהלה
מתורגלת היטב.

ז .הנגינה בגלות והעלאתה לשורשה
לתפיסת המוסיקה בהגות החסידית פן נוסף אשר מוצא את ביטויו ביחסם של מורי
החסידות לאימוץ שירים ולחנים מן הסביבה הלאיהודית .בימי הכינים ובתקופת הרנסנס
הנושא היה שנוי במחלוקת ורבים מגדולי ישראל שללו את התופעה או הביעו הסתייגותם
ממנה 108.לעומתם ,צדיקי החסידות ,חשפו את צדה החיובי של התופעה ,והעניקו לה
תוקף עד היותה מצווה חסידית .גישה חיובית זו הינה פועל יוצא מתפיסת העולם
החסידית המבוססת על מיזוגם של שני רעיונות קבליים :מצד אחד רעיון האימננציה
הטוען לנוכחות האל בכל
ובביטויו החסידי 'מלא כל הארץ כבודו'
האלוהית
תופעה טבעית ואנושית כתוצאה מהתפשטות העצמות האלוהית ,ומצד שני תורת
הניצוצות הלוריאנית ,לפיה המציאות רוויה בניצוצות אלוהיים אשר נשבו בידי כוחות
הסיטרא אחרא ,וייעודו של האדם להשיבם למקורם העליון109.
ר' משה חיים אפרים מסדילקוב ) ,(18001748בספרו דגל מחנה אפרים )משנת
תקס"ח( מייחס לסבו ,הבעש"ט ,את רעיון הימצאותה של העצמות האלוהית בשירי
הגויים כתוצאה מהתפשטות השפע האלוהי מן הספירות אל העולם הגשמי ,בזו הלשון:
'מה שאומות העולם משוררים "לידער" בכלם הם בחינת יראה ואהבה בהתפשטות
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על אודות המגינים על התופעה בתקופות שלפני החסידות הבעש"טיאנית ,ראה :אידלסון
על האיסור לשורר שירי נוכרים בחוגים רבניים שונים ,ראה אדלר  1915:1966וכן בנספחים ,מס'
) 9 ,7,6עמ'  ,(247245 ,243וכן רוטנברג ,זמרו לשמו ,סי' רט ,רי.
על רעיונות אלה בקבלת האר"י ובתורת החסידות ,ראה ;Scholem 1941: 267269,310311 :תשבי
ודן.785784 ,775 :
.82 :1031
,2

109
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מעילא לתתא בכל מדרגות התחתונים' "0.גם אם הדבר לא נאמר במפורש ,יש להניח
שבאמירה זו רצה הבעש"ט לקדש את שירי האומות ,כפי שקידש את הסיפור העממי
וראה בו דרך נוספת לעבודת ה' ,בכך שהיה מספר 'מעשיות ודברים חיצונים' ,אפילו
נכללו בהם יסודות של עגבים וזימה ,כדי להעלותם ולתקנם ,ואפילו 'לייחד ייחודים'
באמצעותם"1.

הזכרנו את תפיסתו המגית של נחמן מברסלב לגבי זמרת ניגוני עכו"ם ,כאמצעי
להשפיע על הקב"ה להציל את ישראל מן העכו"ם הצורר אותו .אך טרם נודע מי ממורי
החסידות קבע לראשונה במפורש ,ששירתם בפי חסידים תביא להעלאת הניצוצות
הגנוזים בהם ולתיקונם "2.מכל מקום ,גרסה פשטנית לתפיסה זו מצאנו בסיפורים אחדים
לפיה מנגינות הלויים גלו עם חורבן בית המקדש ונפלו לידי הגויים ,ועל הצדיק להעלותם
ולהשיבם למקורם .הסיפור האותנטי ביותר הוא ,כפי הנראה ,הסיפור בו מיוחסת אמרה
זו למגיד ממזריטש "3.ברם ,מפורסם שבהם הוא סיפור גאולתו מידי רועה של השיר על
השושנה שביער )'וואלד ,וואלד ,וי גרויס ביסטו!' יער ,יער ,מה גדול אתה!( עלידי ר'
יצחק אייזיק )טויב( הצדיק מקאליב ) .(18211744השיר והסיפור זכו להתפרסם פעמים
רבות עלידי היסטוריונים ,מוסיקולוגים ופולקלוריסטים "4.הוא נפוץ בקהילות חסידיות
רבות ובכמה מהן הוא מושר בקביעות עד עצם היום הזה .בגרסתו החסידית המצויה,
נוספו לתרגום של הטקסט הפסטורלי המקורי חרוזים המפרשים אותו על דרך הסוד
כביטוי למצבה של השכינה בגלות "5,ולחנו הותאם להזדמנויות שונות :הצדיק צבי
אלימלך מדינוב ) (18411783נהג לשיר אותו בליל שבת עם הפזמון 'שלום עליכם
מלאכי השלום' ,ואילו ר' דוד מטלנא ) (18821808התאימו לתפילת 'אנא בכח' בהדלקת
נרות חנכה "6,מסורת שנשמרה בכמה מסגרות חסידיות .הבדחנים ממוצא הונגריה
רומניה צירפו את הלחן לרפרטואר של 'ניגוני ההתעוררות' אשר שימשו אותם לאלתור
חרוזים בעלי תוכן רציני ומיסטי בטקס ריקוד המצווה כאשר הזמינו את חשובי הקרואים
לרקוד עם הכלה"7.
110
111

112
113
114

115

116

117

מובא לפי
עדויות יעקב יוסף מפולנאה ,משה חיים מסדילקוב ,אהרן בן צבי הכהן מאפטא )בספרו כתר שם טוב,
דפוס ראשון תקנ"דתקנ"ה( ,ונחמן מברסלב ,לפי דן .5240 :וראה גם נגאל .5857 ,15 :1981
השווה :דן.52 :
ראה :ישראל בערגער ,עשר צחצחות ,פיעטרקוב תרס"ה ,עמ'  ,72סי' יח.
הסיפור פורסם כשלושים פעם .לפי שני פרסומים )וינבר ,210 :פייקאז' (106 :הוא שיר אהבה .לפי
גשורי  ,17 :1955הסיפור הוא על הבעש"ט ,ובסופו הרועה מת ,שכן חיותו באה לו מן הניצוץ
שבניגון.
בתרגום לעברית' :גלות ,גלות ,מה גדולה את! /שכינה ,שכינה ,מה רחוקה את! /אילו היתה הגלות
קטנה /היתה השכינה קרובה אז '/וכו' .גרסה שונה בתוך :זמירות ישראל ,עמ' ג.
ר' אלכסנדר אורי ז"ל ,בריאיון בביתו בירושלים ,נובמבר  .1969וכך נהג גם סבי ז"ל ,ר' שמואל
בריכטא.
למשל :יוסף גרינוואלד ז"ל ,חסיד הרבי מקרטשנף ברחובות ,בהקלטה מס'  nsa yc 315/2באוספי
הפונותיקה הלאומית .פרטים נוספים בתוך :מזור .1999
גשורי.16 :
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תופעה זו של אימוץ שירים ולחנים מן הסביבה הזרה נתפשטה ברחבי העולם
החסידי .רישומה ניכר במיוחד ברפרטואר של חסידי חב"ד "8.לשירים אחדים ששפתם
רוסית או אוקראינית ,ניתן פירוש אלגורי ברוח החסידות "9.גם ברפרטואר של חסידי
ויז'ניץ כלולים ניגונים שלפי המסופר נגאלו עלידי הצדיק ר' חיים מאיר הגר
) ,(19721888או במצוותו .הצדיק מויז'ניץ דרש לשם כך את הפסוק 'קחו מזמרת psn
בכליכם והביאו מנחה לאיש' )בראשית מג (13 ,כדלקמן :קחו את הזמירות שהגיעו
לארציות והגישו אותם כמנחה לקב"ה בכך שתשירו אותם באירועי קדושה120.
וברפרטואר החסידי הארץ ישראלי מצאתי שני ניגונים אשר מקורם הערבי אינו מוטל
בספק :האחד מושר בשמחת תורה בהקפה השישית עם המילים 'עוזר דלים הושיעה נא'.
הלחן שאול משיר אהבה בשם 'קאדוק איל מיאס' 121ונסיבות קליטתו בחברה הערבית
עדיין לוטות בערפל .השני הוא ניגון ריקוד ללא מילים 122,אף הוא לשמחת תורה ,וסיפור
גאולתו דומה להפליא לסיפור על השיר 'וואלד ,וואלד' .בסיפור הזה ,הצדיק מלעלוב
בביקורו האחרון בארץ ,לפני הכרזת העצמאות ,שמע את הלחן מנגינת ערבי שישב
בסמטה בדרך לכותל המערבי וניגן בחלילו123.

ח .סיכום
מקומה המרכזי של המוסיקה בהגות ובמציאות החסידית מעוגן באידיאולוגיה מוסיקלית
שהתפתחה כחלק מהאידיאולוגיה החסידית הכללית .לכן שינויי תפיסה אידיאולוגיים
בחסידות משתקפים בעמדה החסידית כלפי כוחה של המוסיקה ומקומה בפולחן .השינוי
הבולט המשתקף בגישה למוסיקה נובע מהעתקת מרכז הכובד של העשייה הדתית
בחסידות מן התחום התיאוסופי אל התחום הפסיכולוגי ,מהמערכת האלוהית אל נפשו
של האדם.
סקירת התפיסות החסידיות לגבי סגולותיה של המוסיקה ותפקידה בפולחן הדתי
מורה על התפתחות היסטורית המסבירה קיומן של עמדות שונות ואף מנוגדות זו לזו.
בכתבי הדורות הראשונים שולטות התפיסה המגית והתפיסה התיאורגית .הרקע לתפיסות
אלה הוא תיאוסופי ומשקף את ההשפעה שהיתה למקובלים ,ובמיוחד לקבלה הלוריאנית,
על תורת החסידות .ביסוד התפיסות הללו מונחת האמונה בכוחו של האדם להשפיע ,על

118

ראה :זלמנוב  :1980ניגונים מס'

,323 ,321 ,302 ,263261 ,113110 ,101 ,2423

לניגונים.
 119ראה למשל' :ניע ז'וריצי כלאפצ'י' ,שם כרך א מס'  ,111ובמבוא לניגון

עמ'

ובמבואות

נז.

 120שטוקהאמר.12 :

 121ראה.Mazor and Hajdu 1974: 205, no. 106 :
 122לגרסה חסידית ווקלית ,ראה .Mazor and Hajdu 1974: 242, no. 210 :לגרסה כלית ,ראה :מזור . ,1998
ניגון מס'  .(58השיר הערבי הוקלט עלידי דליה כהן )הקלטה מס'  NSA Y 1619/17באוספי
הפונותיקה הלאומית( ונרשם עלידי ברכה צפירה )צפירה.(220 :
 123ראה :הקלטה מס'  NSA Y 5534/5באוספי הפונותיקה הלאומית.
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על האלוהות ,ומכאן על העולם כולו.
ובכלל זה העשייה המוסיקלית
ידי מעשיו
בכתובים מאוחרים ובמיוחד בסיפורת החסידית מתלבשות תפיסות אלה בלשון פשטנית.
אליהן מתלווה קידוש הלחן והצליל ביישום תורת הניצוצות הלוריאנית.
כחלק מהנטייה להתרחק מן העיסוק במערכת האלוהית וביחסים שבין מרכיביה
השונים ,מתפתחת במשנתם של המגיד ממזריטש וחלק מתלמידיו גישה שונה אשר לה
השלכות מעשיות בפולחן הדתי .במקום השימוש במוסיקה כלפי חוץ ,במטרה להשפיע
על האלוהות ו/או על העולם הסובב את האדם ,נתפסת המוסיקה כאמצעי אשר מכוון
כלפי פנים ,אל עולמו הפנימי של האדםהמבצע עצמו ,ומשפיע עליו .אצל הצדיקים
בעלי המגמה הזאת המוסיקה היתה חלק מן ההתבוננות פנימה ,אל הנפש ,במגמה
לחשוף את היסוד האלוהי שבה ,ולקיים במעמקיה את המפגש המיסטי עם ההויה
האלוהית .במקביל חלה התפתחות נוספת מן התלות של המוסיקה בטקסט ,ובעיקר
בטקסט המקודש ,אל תפיסתה כישות הפועלת בזכות עצמה ,בין אם קשורה היא לטקסט
כלשהו או לא.

בדורות מאוחרים ,עם התפצלותה של החברה החסידית לזרמים ולשושלות ,הוסט
הדגש מהפעלת המוסיקה בתחום המדיטטיביאינדיבידואלי להפעלתה בתחום הביטוי
הקולקטיבי של הקהילה כולה.
נראה כי בפעילות המוסיקלית הרבגונית במציאות החסידית דהיום באים לידי ביטוי
התפיסות והמגמות השונות שתיארנו כאן ,לעתים בקהילות שונות ,ולעתים זו בצד זו
בקהילה אחת .עד כה נחשפו במציאות החסידית עקבותיהן של חלק מהתפיסות הנ"ל.
גלוי עקבותיהן של כל היתר הוא אחד האתגרים של חקר המוסיקה החסידית בעתיד.
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נ

מקורות
אוסטרידן ,י' עורך
1967

ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ'ורטקוב .חיפה ותלאביב תשכ"ז.

אידל ,מ'
1982

"הפירוש המגי והתיאורגי של המוסיקה בטקסטים יהודיים מתקופת
הרנסנס ועד החסידות" ,יובל ד )תשמ"ב( :לגסג.

אידל ,מ'
1989

"הקבלה והמוסיקה" ,אמנות ויהדות ,ערך דוד קסוטו ,רמת גן תשמ"ט,
עמ' .289275

1993

הקבלה :הבטים חדשים .ירושלים.

אידלסון ,א"צ
1931

"הנגינה החסידית" ,ספר השנה ליהודי אמריקה .ניויורק תרצ"א ,עמ'
.8774

אנסקי ,ש'
19201919

"על המשמר" ,העולם

,9

גליון מו ,109 :גליון מז.1110 :

גרץ ,א"י
1981

בעל היסורים .תל אביב תשמ"א.

גשורי ,מ"ש
1955

הניגון והריקוד בחסידות .תל אביב תשט"ו.

דובנוב ,ש'
1967

תולדות החסידות .תל אביב תשכ"ז.

דן ,י'
1975

הספור החסידי .ירושלים.

היילמאן ,ח"מ
1902

בית רבי .ברדיטשוב תרס"ב.

וורטהיים ,א'
1960

הלכות והליכות בחסידות .ירושלים תש"ך.

וינבר ,נ'
1986

אנתולוגיה של מוסיקה חסידית ,עורך אליהו שלייפר .ירושלים תשמ"ו.
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זלמנוב ,ש' ,עורך

ספר הניגונים .כרך א ,ברוקלין נ.י .תש"ז; כרך ג ,כפר חב"ד תש"מ.

1980 ,1949

זמירות ישראל
זמירות ישראל ,לקט נגוני יראים וחסידים באידיש ,בני ברק תשכ"ג,

1963

זק ,ב'
"עיון בהשפעת ר' משה קורדוברו על החסידות" ,אשל באר שבע
ג )תשמ"ו(.246229 :
בשערי הקבלה של משה קורדוברו .באר שבע תשנ"ה.

1986
1995

טברסקי ,א"ד
1938

ספר היחס מטשרנוביל ורוז'ין .לובלין תרצ"ח.

מזור ,י'
1998
1999

מסורת הכליזמרים בארץ ישראל )חוברת מצורפת לתקליטור( ,אנתולוגיה
של מסורות מוסיקה בישראל .12 ,ירושלים תשנ"ח.
היבטים היסטוריים ,חברתיים ומוסיקליים",
"הבדחן בחברה החסידית
דוכן טו )תש"ס(.8041 :



נגאל ,ג'
1974
1981

תורות בעל התולדות .ירושלים תשל"ד.
הסיפורת החסידית תולדותיה ונושאיה .ירושלים.

פייקאד ,מ'
1995

חסידות ברסלב .ירושלים.

פרענק ,ע"נ
1954

מבחר אגדות החסידים .תל אביב.

צפירה ,ב'
1978

קולות רבים .רמת גן.

רוטר ,י"ח
1960

קיצור שלחן ערוך עם ספורי חסידים ,כרך ב :ימים טובים .ירושלים
תש"ך.

1961

קיצור שלחן ערוך עם ספורי חסידים ,כרך ד :חינוך ובריאות .ירושלים
תשכ"א.

שטוקהאמר ,א'
1972

"פרקים במסכת חיים מאירה" ,המודיע ,מוסף מיוחד ליום ו ,ז אייר

תשל"ב ,עמ' .1810

שטיינבערגער ,א'
1948

ספר עובדא דאהרן .ירושלים תש"ח.
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יעקב מזור

' א,שטיינמן
. רמת גן.קנקן הכסף

[1969[

' ג,שלום
. ירושלים תשמ"א.פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה

1980

' ר,שץאופנהיימר
. ירושלים תשכ"ח.החסידות כמיסטיקה
1968

' י,תשבי
.( כרך ב תשכ"א, ירושלים )כרך א תשי"ז,משנת הזוהר

1961,1957

 י' וי' דן,תשבי

,( כרך יז )תשכ"ט, האנציקלופדיה העברית,""תורת החסידות וספרותה
1969
.822770 'עמ
Adler, 1.
1 966
La pratique musicale savante dans quelquescommunautes juives en
Europe aux XVIIeXVIHe siecles. Pairs
La Haye.
1975
Hebrew Writings Concerning Music, RISM BIX2. Munich.
Avenary, H.
1964
The Hasidic Nigun, Ethos and Melos of a Folk Liturgy. Journal
of the International Folk Music Council 16: 6063.
Idel, M.
99 1
Perceptions of Kabbalah in the Second Half of the 1 8th Century.
Jewish Thoughtand Philosophy 1: 55114.
Idelsohn, A. Z.
1929
Jewish Music in its Historical Development. New York.
1932
Songsof the Chassidim, HOM X. Leipzig.



1

Mazor, Y. and A. Hajdu
1974
The Hasidic DanceNiggun: A Study Collection and its Classi
ifcation Analysis. Yuval 3: 136266.
Mazor, Y. and E. Seroussi
199091 Towards a Hasidic Lexicon of Music. Orbis Musicae
10: 118143

Scholem, G.
1941
Major Trends in Jewish Mysticism. New York.
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מקורות
אהרן ראטה ,ספר תקנות והדרכות דחברת שומרי אמונים .ירושלים תרצ"ג,
דב בן אברהם ממזריץ ,ליקוטים יקרים .למברג תרכ"ה.
רב בער בן שמואל מלינץ ,שבחי הבעש"ט .קאפוסט תקע"ה.
דב בער בן שניאור זלמן מלובביץ' ,תורת חיים .ווארשא תרכ"ו.
יעקב בן משה בכרך ,ספר ויכוחא רבא .מונקאטש תרנ"ד.
יעקב יוסף מפולנאה ,תולדות יעקב יוסף .קארעץ תק"מ.
 בן פורת יוסף .קארעץ תקמ"א.
 צפנת פענח .קארעץ תקמ"ב.
 כתונת פסים .לבוב תרכ"ו.
יצחק יהודה יחיאל מקומרנא ,נוצר חסד .לבוב תרצ"ז.
יצחק עראמה ,עקדת יצחק .פרעססבורג תר"ט.
ישראל ברגר ,עשר צחצחות .פיעטרקוב תרס"ה.
לוי יצחק מברדיטשב ,קדושת לוי )השלם( .ירושלים תשל"ב.
מאיר אבן גבאי ,ספר עבודת הקודש .ווארשא תרמ"ג.
נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן )קמא( .אוסטרהא תקס"ח.
ליקוטי מוהר"ן )קמא( .ירושלים תשכ"ט )מבוססת על המהדורה השנייה ,תקפ"א(.
ליקוטי מוהר"ן )תנינא( .ירושלים תשכ"ט.
נתן מנמירוב ,ליקוטי עצות .ירושלים תשט"ז.
 שבחי הר"ן .ירושלים תשכ"א.
סדר עבודה ומורה דרך )דפוס ראשון( .סלויטה תקצ"ו.
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יובל
קובץ מחקרים של המרכז לחקר המוסיקה היהודית
כרך

ז

מחקרים לכבוד
ישראל אדלר
נערך בידי
אליהו שלייפר ואדוין סרוסי

ירושלים ,תשס"ב
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית
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