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א .פתיחה
לרגל עיסוקי במקורות ראשונים של תורת הלשון והבלשנות העברית בטיבריה' הריני בא
במגע עם מונחים בתורת הלשון שהם משותפים גם לתורת המוסיקה .נמצא כי בזכות תורת
הלשון נאלצתי לעסוק במונחים הקשורים גם בתורת המוסיקה .המניע המיוחד לסידרת
המאמרים הזאת שימש המשפט על המונח "מוסיקה' /שנתפרסם בכתב עת מדעי בארצנו,
שלפיו לא נמצא מונח זה בספרותנו עד המאה החמשעשרה! ונמנו במקורות למעלה ממאה
פעמים המונח "מוסיקה" ) .2(112במאמר השני שלפנינו יידון המונח השני באותה סידרה.
הערך "נעימה" המקיף ביותר ובעל המשמעויות הרבות ביותר במילונות העברית הוא
במילון בןיהודה עד היום הזה; כל הבאים אחריו לקחו דבריהם מאוצר לשון זה .במילון בך
יהודה נמנו שבע משמעויות  :3א( תענוג ונועם .ב( נועם הקול .ג( אופן נגונו של הקול.
ד( הברת אות מאותיות .ה( גון הקול ואיכותו 0 .סדר של קולות נעימים .ז( טעם נגינה.
במאמר זה לא תיכללנה המשמעויות שבמקרא )אבא ולא הכול ימויין לפי הסיווג כאן ולא
יכונה בכינויים אלה.
וכבר עסק בערך זה איש המקצוע מבחינת תורת המוסיקה' ח' אבנארי' ואף הוא מנה חמש
משמעויות בתורת המוסיקה לפי סדר אלף בית לועזיMode, Sound, Tone, Tona :
 lity, Vocal, Vocal Noteוכולן ייכללו במאמר זה* .אף נוספו כאן שלוש משמעויות על
המנוי כאן' ושתיים מאלה קשורות בלשון ובטעמי מקרא והשלישית בתורת המוסיקה .אף
ייתכן' כי איש המקצוע יגלה משמעויות נוספות למונח זה וימיין ויסווג אחרת את סוגי
המשמעות.
לא עסקו במונח זה עד היום אנשי המקצוע מבחינת תורת הלשון' ולא נכלל עד היום
במילוני מונחים של דקדוק לא על ידי באכר ולא על ידי פרייס .לא נתנו חכמים ביטוי
לתהייתם :מה ראו בימי הביניים להוסיף כינוי משותף לתנועה ולטעמי המקרא שכבר
נתברכו בכינויים רבים? מי פתח בשימוש בכינוי זה?
המונח "נעימה" הוא מונח משותף לתורת הלשון ולתורת המוסיקה .אין במקרא "נעימה"
בלשון יחיד' ויש רק פעם יחידה ובודדת בלשון רבים" :נעמות בימינך נצח" )תהלים טז'
 .1ציון ,כט )תשכד( ,עמ'  ,66ושם המאמר הוא :התיאטרץ והמוסיקה בשכונות היהודים באיטליה.
 .2עי' יובל ,א )תשכ"ח( ,עמ' יאלה .אף נזכר שם ,יא/הע'  ,1כי יידונו המונחים :לחן ,נעימה ,קול,
תנועה .המאמר על נעימה הוקדם על פי בקשתו של עורך יובל ,א ,הדר י' אדלר.
 .3במילון בןיהודה צויינו במספרים רק השלוש הראשונות ,ואילו היתר במלת פתיחה והמשמעות.
 .4עי' מאמרו :מונחי המוסיקה בספרות העברית בימי הביניים ,לשוננו ,יג)תשדתשה(,עמ'
.149140

W. Bacher, Grammatische Terminologie des Jehifda b. Dawld lfajjifg, Wien 1882.5
L. Prijs, Grammatikalische Terminologie des Abraham ibn Esra, Basel 1950 .6
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יא(ל .השורש נעם ונגזרותיו במקרא הוא במשמעות ערבות ותענוגי .המשמעויות שיימנו
להלן אינן נמצאות במקרא' ונתחדשו ברובן בימי הביניים בהשפעות לשונות זרות :ארמית'
יוונית' ערבית ועוד .וזה הכלל :כל הקשור בימיהביניים במוסיקה הובא ללשוננו
מתרבויות העמים' הספרות שהיו חכמינו בימיהביניים קשורים בה ומושפעים הימנה היא
הספרות המיוחדת הערבית' והמלומדים החשובים בה בשדה זה היו :יעקב אבן אסחאק'
אלכנדי )כופה' מת  '(862/4אלפאראבי )אסיה התיכונה' מת  '(950אבן סינא )אסיה התיכונה'
 (1034980ואבן רשד )קורדובה' מת .9(1198/9
לדאבוננו הרב' עדיין לא נתפרסמו רבים מהמקורות הערביים של חכמת המוסיקה שנשארו
בידנו' ועוד יותר יש להצטער שלא הכל נשאר במקור הערבי  ,10ויש שנשאר בתרגום
העברי ולא נשאר במקורו הערבי' כגון :חיבורו של אמ;ה אבן אבו אלצלת".
מן הראוי לציין' כי לא מצאנו את המונח "נעימה'' במשמעות הכוללת של מוסיקה או תורת
המוסיקה ולא זמרה או תורת הזמרה ולא שירה או תורת השירה' כי אין גם המונח "נגמה"
בלשון הערבית משמש במשמעויות אלה .לעומת זאת' יהא עלינו לדון על השפעת חורת
המוסיקה הערבית על יתר המשמעויות הקשורות בתורת המוסיקה.
המונח בערבית יהודית במשמעויותיו החדשות מופיע לראשונה עד כמה שידוע לנו
ביצירותיו של רב סעדיה גאון' ולא היו לפניו בתורת הלשון הטיכריאנית )ועי' להלן(
ובתורת המוסיקה .מתעוררת השאלה :מה ראה רס"ג ליצור מונח חדש למשמעות' שכבר
היה במקומו מונח אחר שהשתמשו בו אנשי הבלשנות בטיבריה?
וייאמר מיד :המונח מופיע תחילה במקורות הכתובים בערבית יהודית' ואילו בלשון
העברית הוא מופיע רק בתרגום לעברית של אותם המקורות .משום כך היה מקום לפתוח
תחילה במקורות של הערבית היהודית' אולם מכיון שעיקר מאמרנו הוא המונח העברי' הובאו
המקורות המתרגמים לעברית בראש המובאות' ורק אחריהם בסמוך להם המקור בערבית
יהודית.

המובאות מן המקורות יובאו לפי כל משמעות ומשמעות לחוד' ומן המקורות העבריים יהיו
ספורים וממוספרים בצירוף כוכב ) .(.רק אחריהם יובאו המקורות בערביתהיהודית
במספרים בלא כוכב לשם השוואה בלבד .אלה ואלה לא יובאו בדרך המיצוי השלם אלא
במובאות נבחרות ובדוגמאות למשמעויות שונות.
לא יידונו במאמר זה לא השם הנרדף "נועם" ומשמעויותיו ואף לא הפועל הקשור בנעימה
 .7מסתבר ,כי כאן שם מוסשט ולא לשון רבים משם תואר ,כמו :גדולות )ירי מה ,ה(; הוללות )קהי
ב ,יב; ט ,ג(; חכמות )מש' א ,כ; ט ,א(; ידידות )תה' מה ,א(; מעדנות )שמ'א טו ,לב(; נצורות )יש'
מח ,ו( ועוד .המלה בפסוק זה שימשה כינוי לספר קראי בימי הביניים על סי דרכם לכנות ספריהם
במלים מספר תהלים ,ואינו תרגום שם הספר כלל וכלל.:יוסף בן אברהם אלבציר )הרואה( ,כתאב
אלמחתוי )הכולל ,ספר מצוות(  ספר הנעמות  .עי' מ' שטיינשניידר/89 ,AL ,סע' .50
 .8גם במשמעות זו נסתעפו מלים חדשות בימי הביניים ,שמות חדשים וכפועל נגזרים מן השם.
 .9הראשון שכינס חומר הקשור בחכמת המוסיקה הוא מ' שטיינשניידר/855 ,HU ,הע'  ;58ועיש ,עמ'
  .970אף הוא השתדל לפרסם את החומר הקשור בנושא זה :אוה'ס ,כוכבי יצחק .HB ,חומר זה כולו
הדפיסו שנית .ws
 ,SAM .10ובו  353עיולים ,ורבים מהם מצויינים באותיות  = No Copy Known =) NCKאין
מחיבור זה טופס כיי אחד ידוע(  .מוזר הרשום באותו חיבור *140/24 ,כתאב אלבדיע לאבן
אלמעתז  ,NCKבשעה שנתפרסם באנגליה לפני שלושים וחמש שנים ,לונדק  1935במהדורתו של
א' קראצ'קובסקי ).(I. Kratchkovsky
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שבמקרא  '12שהתפתח הרבה בימיהביניים בבניין הפעיל הנעם ,הנעים' אנעים.
ואלה הן המשמעויות:
Vowel
 (1תנועה' ווקל
Sound, Phoneme
 (2הגה' פונימה
Tone
 (3צליל' טון
Mode, Melody, Tune
 (4ניגון' מנגינה' לחן
Tonality
 (5צליליות' גון הצליל
Beat of rhythm
 (6פעימה' נקירה של מקצב
Vocal note
 (7נעימה גרונית' נעימה אנושית
Accent
 (8טעם' הטעמה



ב.

המשמעויות

Vowel
 .1תנועה' ווקל
מונח זה נמצא לראשונה לא בתרגום עברי של חיבור לרס''ג אלא בתרגום עברי של חיבור'
שנתחבר אחרי רס"ג )עיין בסמוך( .איננו יודעים בדיוק מקום התרגום' אף כי הדעת נותנת
שהיה זה באחת מארצות המזרח' ולא לשם שימוש במונח זה .נמצא כי לא היה המונח העברי
בשימוש כלל וכלל לא בארצות המזרח ולא בארצות המערב.
אנונימוס מתרגם .פירוש ספר יצירה )נכתב אחרי פירושו של רס''ג( לדונש בןתמים
)קירואן' המאה ה:(10
נ*" [51ואלו הג' אותיות נבדלו לקלותן והמשכשתן" ומלוי שאר הנעימות בהן בכל
הלשונות .ואלה הג' הן אר'י והחלש שבהן היא הא' ונקראת אצל הערב הפתיחה ואצל
העברים פתח גדול ונעימתה רפויה וקריאתה כדמות עשה בנה ואע"פ שהן קמצין וזאת
הנעימה היא רוח היוצאת מן הריאה מבלתי צורך אלי גרון וחיך ולשון ושנים ושפה' אמנם
תצא בתנועת" הריאה לבד .והסמוך לה בקלות היו'יד והיא נעימה תקרא אצל הערב השבר
והוא מן קול  15ורוח יוצא מן הריאה יחתכוהו סוף הלשון בעזר המלתעות מן השנים .עוד
יסמך לה בקלות הו"ו והיא יותר כבדה מן הג' מפני שהוצרכה אל תוספת כלי והיא השפתים
והשפתים היא הכלי הרחוק מן כלי הנעימות היוצאות מן הריאה."...
דונש* ,מ12כא .3/כה'י הוא העתק יהושע השיל שור )ברודי (18951814 ,על סמך כ'י משנת 1457
שנעתק על ידי אברהם הספרדי .אינני יודע את המעתיק ,ואינני יודע לאן נתגלגל כה'י המקורי
משנת   .1457אין המקור הערבי לתרגום זה בידנו ,אף כי חלקים אחרים הימנו הגיעו לידנו במקורם
עלידי דונש  .1המונח בסופה של המובאה קרוב יותר למשמעות הסמוכה.





אנונימוס' מתרגם.
)מיוחס(:



ספר העצמים החמישה לאמפידוקלס )יוון ,ע'

400

לפה"ס(' סי' רכד

 .12עיי ב' קלאר ,מחקרים ועיונים ,תלאביב תשי''ד ,עמ' .39
 .13דונש :והמשכתן ,כאילו שם מבניין הפעיל :המשכה וקשה לי להלום צורה זו .לפי תיקוני זהו
שם מבניין נפעל המוכות  .אין הבא בסמוך המשך ישר מבחינת העניין ,וכאילו לקוי נוסחנו בחסר ,א1
שיש לתקן :ומשמשי למלוי )למלוא(.
 .14ואין לזה קשר למונח תנועה' בתורת הלשון.
 .15האם זה מהמקור של ס'י' :קול ורוח' )דונש ,1ט(11/ו ושמא זה יתר ז ואין זה קול במשמעות
תנועה .עי' ש' מות ,לשוננו ,כו )תשכ'ג( ,עמ'  ;278273נ' אלוני ,קרית ספר ,לח )תשכ'ג( ,עמ'

.125116
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נ*" [6כי הנפש וכוי לא יצטרך לכלי ולא לאותיות המבינים לעניינים ולא אל הנעימות".
י' קלצקין ,אוצר המונחים הפילוסופיים ,ערך נעימה  .21/50 ,אינני יודע היכן כי לחיבור זה ולא
היכן נדסס  .ייחוס משמעות זו למונחנו במובאה בא על סמך האותיות לפניו .אינני יודע זמן



התרגום ולא שם המתרגם.

המקור בערביתיהודית נמצא פעמים רבות ,ויובאו כאן רק מובאות בודדות .הראשון
שנשתמש בו ,ואנו יודעים שמו הוא רב סעדיה גאון ,ויש בידנו מקורות אף מהמאה השלוש
עשרה' כלומר במשך שלוש מאות שנים רצופות .כל המקורות הם מארצות המזרח .ידועים
לנו כיום מקורות נוספים' אולם לא נוכל לומר עליהם ,שהם קדמו למקורות המובאים מרב
סעדיה גאון "' ועל כן מסתבר ,כי היה זה רס"ג שביקש לייחד לתנועה שם חדש בערבית .לא
ידוע לי בתורת הלשון הערבית מונח זה לתנועה .ייתכן ,כי ביקש רס"ג לתת מונח חדש,
מאחר שלא מצא סיפוק במונחים ששלטו לפניו בטבריה :קולקולות )מצותהמצותאת(;
נקודהנקודות; סימךסימנים; מלךמלכים' ולא היה עדיין המונח חרכהחרכאת בין בלשני
טיבריה ובלשני ארצות המזרח".
לפי המובאות להלן יובאו שש מובאות מכתבי רס"ג ,כתב אללגה ותפסיד כתאב אלמבאדי'
ויהא גם באלה להבליט את הממציא והמרבה להשתמש במונח זה בבגדאד בבבל במאה
העשירית ,והתיג'אףהמקור האנונימי בתימן במאה השלושעשרה .יש עוד להעיר ,כי
ביחס לחיבור בתימן נרמז במקום אחר .כי ייתכן שהוא קשור ביצירת רס"ג ,ואף כונה:
מחברת רס"ג ,מסרתא דרס"גי" .ונמצא כי בערבית יהודית נמצא המונח במקורות מיד
המחברים ואילו בעברית זה נמצא רק בתרגום ולא השתמשו בו ולא ידעוהו במערב.
בגדאד ,(942 ,כתב אללגה ):(930
רב סעדיה גאון )פיום882 ,
נ" [1אלקול פי אלנגם" )המאמר בעניין התנועות(.



סקוזJQR ,XLD (1952)3/290 ,

S. L. Skoss,

" [323אג'זא נגם הד'ה אללגה ונקול אן אלגיז אלאול מנהא מבאדי אלנגם אלסכע".
)חלקי התנועות של הלשון הזאת ואנו אומרים כי החלק הראשון מהם הוא יסודות שבע
התנועות(.
עיש.76 ,

נ" [4אלמקדמה אלאולי אן אלננט[ק לא יכון אונלה[ נגמה ואנמא יכון חרפא') /ההקדמה
הראשונה ,כי הדיבור לא תהא ראשיתו תנועה ואמנם יהא כעיצור(.
עיש,

.1110

בפרק זה משתמש רס"ג במונח זה:
נ[215

נגמתאן

נגמהנגמאת 



פעם אחת

 9פעמים ),2 '1/302 ,13 ,7/294 ,9/292 ;10 ,18 ,11/290

);(20/292

נגם



4

פעמים

)'3/290

5(5

.(9,7 '6

 .16יירשמו כאן מהידוע לי מגניזת קהיר ולא נתפרסמו עד היום:
 : TS. Ar. 31/103חיבור על ניקוד.
 : Ts. Ar. 53/1חיבור על טעמים )הדאיה אלקארז(.
 TS. NS. 301/22חיבור על ניקוד.
 TS. NS. 301/69חיבור על ניקוד.
 : ENA 829,832הדאיה אלקאר )מסורה(.
 .17יצרץ במיוחד במאמרים שיבואו לעתיד לבוא .המונח שכיח בג'אמע ,עיש ,מפתח ,עמ' .XCTV
 .18עי' ספר הניקוד לרב סעדיה נאק לזכר אברהם יהודה אורבך ,ירושלים תשל ,עמ' .3433
:
:
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הנ"ל  .תפסיר כתאב אלמבאדי )בגדאד,
" [23221ויצ'מון אליהא אלז' אלמצ'אעפה ויצ'יפון אליהא אלז' נגמאת אעני קמץ ופתח
וחלם וסגול וחרק וצרי ושרק...ואמא אללי נגמאת פאנהא כאלהוא פימא בין אלחרוף."...
)ומחברים אליהן לאותיות שבע הכפולות ומוסיפים אליהן שבע התנועות' כלומר :קמץ'
פתח' חלם' סגול' חרק' צרי ,שרק...ומה שנוגע לשבע התנועות הריהן כאויר בין
העיצורים.(...
רס"גי .14,109/42 ,התרגום העברי כ'י מינכן 65,221ב :2/הברות.
:(931





]" [24פאן כל בג"ד כפ"ת יג'אורה מן קבלה אחדי אלו' נגמאת מא כ'לא אלפתחה פאנה
יכון רפי'') .כל בג"ד כפ"ת הסמוכות לפניהן אחת משש התנועות פרט לפתח הרי תהיה האות
רפה(.
רסגנ 1312/45 ,אץ מקבילה עברית בכיי מינכן 68,221א.4/



]" [2625פאן כאן בינהמא נגמה מא כאן אלריש רפי כקולך דרך...פאד'א ג'אורא אלרי"ש
מן בעדהא בלא נגמה בינהמא יכון דגש כקולך בשר ערלתו ,ברננה") .ואם ביניהן תנועה
כלשהי תהיה הריש רפה ,כאומרך :דרך...ואם שתיהן סמוכות לרי"ש אחריהן בלא תנועה
ביניהן תהא דגושה ,כאומרך :בשר ערלתו ,ברננה(.
רס'גנ  .1310/79 ,כ'י מינכן  74:221אב :מלך ).(2
אנונימוס )המזרח ,המאה ה10ה ,(11מדקדוק המסורה נשרוט אלשוא?[:
]" [27כל שוא יתפק פי מא בין נגמתין מן אלסמאנה ועלי אנה יסמך לאהח"ע לא יפתח
מת'ל מצאו) "...כל שוא שנמצא בין שתי תנועות מן הסימנים ,ואף על פי שיהיה סמוך
לאהח"ע לא יבוטא בפתח ,כגון .מצאי(.
לשוננו ,יב )תש'ג  תשד(54/148 ,ב* .9י

נ" [28ובין אלגיעיה ואלשוא נגמה אכ'רי ואלטעם עלי אלחרף אלאול מן אלכלמה
אלת'אניה") .ובין הגיעיה )!( והשוא תנועה אחרת והטעם של האות הראשונה מהמלה
השנייה(.
עיש55/149 ,ב.85/

אנונימוס  .מחברת התיג'אן )תימן ,ה:(13
נ" [29ואלמלוך הי אלנקט והי תסמא נגמאת") .והמלכים הם הנקודות ,והם נקראים
"נגמאת"(.
תיג'אף  .2221/15 ,אלנקט ,שם אלנקוט; ושמא צ'ל :אלנקאט.

 .2הגה ,פונימה  Sound, Phoneme
דונש בן תמים )קירואן ,המאה ה ,(10פירוש ספר יצירה:
]" [87.ואמנם ז' כפולות בג"ד כפר"ת והן בלתי נמצאות זולת בלשון היהודים מפני
שכל אחת מהן מורה על ב' נעימות .ואמנם שאר הלשונות עשו לכל נעימה צורת אות תורה
עליה.
דונש ,2כא  .1513/אין מקור מקביל.

]" [109.ואלה הז' כפולות אמנם נקראו כפולות' מפני שכל א' מהן מורה על בי
נעלמות מן כ"ב נעימה".
דונש ,כא  2/עד כב  .1/אין מקור מקביל.
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אמנם מי שאמר כי יש להם אל"ף למ"ד נחברות אינן אות אחת לנעימה...

ואילו היינו נמשכים בהתחלפות הנעימות בלשונות ובלשונם היינו מאריכים הספר.
דונש* ,כב ;1110/כג  .21/ובלשוננו ,שם :ובלשונם ותיקנתי .אין מקור מקביל.



]" [1413.הלשונות הן

מוסכמות על חתוך נעימות הקול וסדר הנעימה

על הדבור

בהתחלפות האומות".

דונש* ,לט  .31/ועי' להלן מס' * .103102והרי המקור בערבית יהודית:

נ" [3130אלכלאם כלה אנמא הו באצטלאח בין אלנאס ותואטי עלי תקטיע אלצות נגמא
ונצ'ם אלנגם עלי כלם תכ'תלף באכיתלאף אלאמם".
דונש  .2523/40,1אלנגם ,שם :אלכלם ,אולם עיי ת' עברי לעיל  .ונצ'ם = ונט'ם.

נ*" [1615ואין בזה תוספת רק הנעימה המורה עליה האות ולולי הרוח היוצא מן הריאה
לא היו אותן הנעימות ולא היה אפשר להנעים בהם".
דונש^ ,מ  .42/והרי המקור בערבית יהודית:

נ" [3332וליס פי הד'א זיאדה אלא אן אלכ'ט ואלנגמה אלתי דלת עליהא אלכ'ט חרפא
לולא אלהוא אלכיארג' מן אלרייה לם תכון תלך אלנגם ולא אמכן אלתנגם בהא".
דונש*  .1311/41 ,לא נתפרשה לי המלה 'אלכ'ט הראשונה ,כי לסי התרגום העברי היא יתרה וגם
הויו אחריה.
]" [1817.הכ"ב אותיות מורות על
הנעימות הוא רוח נחתך בכלי הדבור".
דונש ,מח  .85/אין מקור מקביל.

כ"ב נעימות

והנעימה הוא חומר לדבור ...שאלו

]" [2019.כי הם ז' נכפלות תורה כל אחת על בי נעימות וכל אי מן הפשוטות תורה על
נעימה אחת".
רוגש ,סד  .1513/אין מקור מקביל.

][34

רס"ג תרגם :כלינו שנינו כמו הגה )תהלים צ ,ט( :ואפנינא סנינא כנגמה ואהדה"

)וכלינו את שנותינו כהכרה אחת(.
לעומת זאת תרגם :והגה מפיו יצא )איוב לז ,ב( :ודרס מן קולה
רסנ 1ערך להג .ועי' י' קאפח  19ועלי איתן לתהלים צ ,ט.

יכ'רג )לימוד.(...

דוד בן אברהם אלפאסי )ירושליםטבריה ,המאה ה ,(10ג'אמע:
נ" [3635ומנהא מא ישאכל אלעבראני פי אלתנגימ ולא יצח תכיריג'ה אלא מן אלערבי
ורקעך ברגל .ומנהא מא ישתרך פי תנגימה אלת'לאת' לגאת אלתי עלמנאהא עלי גלדי"
)ומהם מה שדומה לעברית בהיגוי ולא יהא מוצאו נכון אלא מן הערבית :ורקעו ברגל
)יחזקאל כה ,ו( .ומהם מה שהוא משותף כהגייתו בשלוש הלשונות שידענון :עלי גלדי )איוב
טז ,טו(.
ג'אמע ,א,

.259256/12

נ" [3837מנהא מא יחצלהא אלסאמע בתנגים אלהג'א ואלכתאבה והי אצואת אלנאס.
ומנהא ]מא[

לא תנחצר אלי תנגים והג'א והי כצהול אלפרסאן) "...מהם  מן הקולות 

.19

בימינו.

י' קאפח תרגם :השמעת קול קלה ,פציית פה ,ואץ אלה יותר מאשר השימוש במלה במשמעותה
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טו

מה שמשיג 0השומע בהיגוי המבטא והכתב והט קולות האנשים .ומהם מה שאינו מוגבל להיגוי
ומבטא והם צהלת הסוסים.(...
ג'אמע ,ב,

.4442/545



Tone
 .3צליל' טון
המונח הזה מופיע רק עם חדירת תורת המוסיקה בניסוחה הערבי למדעים העברים .הראשון
שכתב על נושא זה הוא רס''ג שהושפע מיעקוב אבן אסחאק אלכנדי' וכבר חדר מונח זה
ללשון הערביתהיהודית במאה העשירית .בעברית אין בידנו להביא לפני המאה השתים
עשרה על סמך דברי ראב"ע כפי שיובא להלן.
ראב"ע )טודילה 1092 ,רומא'  '(1167פירוש תהלים קנ' ו:
נ*" [21אמר רבי יהודה נחיוג'?.ו בעבור היות המנגן אומר נעימות על הכינור וישתנו
הנעימות כפי אריכות הרוח וקוצר הקול או גבהותו או שפלותו או מהירותו".
מקראות גדולות מהד' שוקן ,ירושלים ניויורק תשז,צב עא/כל.דברי יהודה חיוג' לא מצאתי.



שם טוב אבן פלקירא )תורגם במאה ה.(13ת' מקור חיים רשב"ג )מלקה' 1028ואלנםיה' .(1059

]" [2322.ופעל הנפש החיונית שהיא תרגיש בצורות הגשמים העבים ...והרמת קול
הנעימות מאין סדר תורה על ענין...והרמת קול והנעימות בסדר ובחבור מורה על ענין
ופעל השכל".
מהדורת י' בלובשטיין ,ירושלים תרפו.2421/240 ,
נ*" [24וציור דבקות הצורה כיסוד כדבקות האור באויר וכדבקות הנעימה כלומר התנועה
בקול".
עיש.54/252 ,

]" [2625.והקול הוא נכח היסוד הכללי' כי הקול יסוד כללי נושא לכל הקולות הפרטיים
הנושאים לנעימות והתנועות וההפסקות...וארצה לומר ביסודות הפרטיים הנעימות".
עיש.1512/265 ,

יהודה אלחריזי )טולידו'  1165ומת לפני  '(1235ת' מוה"פ:
]" [27.ואמר לבעל המוסיקא :מדוע תנועות הקולות ושבירת הנעימות וסיבובן בגרון
יערב וינעם".
מוהפ.5/515 ,WS ;21/14 ,
שם טוב אבן פלקירא )פלקירא' נולד  '(1225המבקש:
" [3028*1והשנית חכמת הנגון העיונית...ותעיין בהם מצד שהם נשמעים מאיזה כלי
שיזדמן ותבאר כמה מיני הנעימות וערך קצתם לקצתם ואיך יתחברו הנגונים והנגון הוא
נעימות זו אחר זו בלי הפסק והנעימות קולות שוות".
מהד' ארם צובא ,לט ,ציבור  .עיש ,מ עא  .119/546 ,WS ; 11/עיש.3/548 ,

הנ"ל  .ראשית חכמה:
]" [3231.והוא המאמר
ויתבאר ערך קצתם לקצתם".
מהדורת מ' דוד ,ברלין תרסב.43/543 ,WS ; 7/46 ,

בהוציא הנעימות וידיעת מספר הנעימות'

]" [33.המאמר במיני
עיש ,עמ'

הנגונים הטבעיים אשר הם

משקלות הנעימות".

.10/543 ,WS ;4746

משה בן יוסף אבולעאפיא )טולידו' המאה ה .(13

פי' הקאנון לאבן סינא:

וכמה מיניהם
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]" [34.והתחברות הנעימות הוא בירידתם על השמע אם שיהיו נמשכות...ואם
ממוזגות."...
.6,4/554 ,WS

טדרוס בן משולם טדרוסי )פרובאנס' ה.(14



ת' ביאור אבן רשד לתורת השיר

לאריסטו:

נ*" [3635והחקוי במאמרים השיריים יהיה מפני שלושה דברים מפני הנעימות
המסכימות ומפני המשקל ומפני הדמוי עצמו...כמו מציאות הנעימות בזמירות והמשקל
במחולות והחקוי במלה".
מהד' פ' לאזיניאו ,פיסא תרלב,

ב.1613/

]" [4039ואלמחאכאה פי אלאקאויל אלשעריה תכון מן קבל תילאתיה אשיא מן קבל
אלנגם אלמתפקה ומן קבל אלוזן ומן קבל אלתשביה נפסה...מתיל וגיוד אלנגם פי
אלמזאמיר ואלוזן פי אלרקץ ואלמחאכאה פי אללפט"/
עי'ש  1/2 ,עד .3/3
]" [37.והחסרים הם אשר יהיו מנעימות מעטות גם
עיש ,ו.1514/

כך.

נ[41

"ואלאנקץ הי אלתי תכון מן נגמאת אקל איצ'א".

עיש,

.10/7

]" [4038.ואמנם יקנה לנפש זאת התכונה במין מין ממיני השיר הלחן הנאות לאותו המין
מהשיר בנעימותיו וחבות וכמו שנמצא אנחנו הנעימות החדות יאותו למין מהמאמר זולת
אשר יאותו לו הנעימות הכבדות".
עי'ש ,ז.1514/

נ" [4442ואג מא יפיד אלנפס הדיה אלהיאה פי נוע נוע מן אנואע אלשער אללחן אלמלאים
לדילך אלנוע מן אלשער בנגמאת ותאליפה פאנה כמא אנא נגיד אלנגם אלחאדה תלאים
נועא מן אלקול גיר אלד'י תלאימה אלנגמאת אלת'קאל".
עיש. 8/8 ,
][41.

"והשקול הם שמות

)?(

היו משימים קצת חלקיהם נעימות".

עיש ,כז.109/

נ" [45ואלמזינה הי אסמא כאנת תג'על בעץ' אגיזאהא נגמא".
עיש. 6/34 ,

העברי קרא :אלמוזונה ,ולפי הערבי :והמקושט ,וזה מתאים לנוסח המקור היווני.



ישעיה בן יצחק )קורדובה ,(14001350 ,פירוש הקאנון:
]" [42.והנעימה היא קול מתעכב שיעור זמן מורגש על יחס מן הכובד והחדות".
 !109/556 ,wsאוהס !1514/ xxxi ,בןיהודה.
מנחם בן אברהם בונאפוס )פרפיניאן' המאה ה '(14ספר הגדרים:
]" [43.נעימה היא קול ימשך שעור זמן מורגש על יחס מהכבדות והחדות".
מהד' ברלין תקנח ,סא ,עא עמודה ב למטה!  .204 ,WSזהו המונח המוסיקלי היחיד במלון.





אנונימוס ,מתרגם .חיבור במוסיקה לאמיה אבן אבו אלצלת )כה"י
]" [44.והמשכנוהו במאמר בספירת הנעימות והמרחקים והסוגים והקבוצים".
פריס 1 ,ב  .76/עיי להלן מסי .69

מהמאה ה:>15
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]" [45.הנעימה הנפרדת היא קול מתעכב זמן מוחש על תאר מן הכובד והחדות".
פריס 2 ,א;  .1413על תאר ,מקביל בקודמים לעיל :על יחס.
אנונימוס' הדאיה אלקאר )מזרח' המאה ה:(1110
" [48461וליס כדילך אללחן בל הו יחרך אלחרף ויג'על פיה נגמאת ...וקד חרכתה נגמה
ות'נתין ומא זאד) ."...ואין כמוהו הטעם ויותר מזאת הוא מניע את האות וישים בו
צלילים...ויניעהו טון אחד או שניים ויותר(.

הדאיה אלקאר,
.4

45 Ena, 829,832

ניגון ,מנגינה ,לחן



עא.72/

Mode, Melody, Tune

במשמעות זו מופיע המונח מאות שנים רבות לפני כיבושי הערבים' אף כי כאן יובאו
המובאות רק אחרי כיבושי האסלאם ,ואילו מה שקדם יידון בדיון הכללי על המקורות.
אנונימוס )פרס ,ה '(98היכלות רבתי:
" [46*1מרעישי קול מגדילי שירה וגערה לקול קדושים לקול משרתים לקול אבירים
משוררים בחיך ערב ובנעימת קדושים".
ביתהמדרש ,ירושלים  ,1936ג  .109/89 ,ושמא :ובנעימה קדושה  כמו בתפילה?  בחיך ,נ'א:
בחן ,ושמא צ'ל בקול ,בלחן,

בניגון?

]" [4847.וכלם...בקול אחד ובדבור אחד ובנעימה אחת...בקול רעש ובנעימה ומשמשין
המרכבה בקול שירות ותושבחות ותהלות".
עי"ש.87/163 ;3/162 ,

אנונימוס )לפני המאה ה  .(12מסכת סופרים:
]" [5049.ואומר שמע ישראל...פסוק הראשון כנעימה' ואף העם עונין אותו אחריו...
ואחר כך מגביה את התורה ]למעלה[ ואומר אחד אלוהינו ...ומתחיל בנעימה ואומר".
מהד' י' מילר ,לייפציג  ,1878פי"דוט ,יג ).(2018 ,2/XXV
][5251.

"וגומרין ההלל...וצריך לברך בתחילתו ולקרותו בנעימה ...ולאמרן בנעימה".

עיש ,פ'כ/הט

).(132/ LX

אפרים בן יעקב מבונא )מכון' המאה ה  .(12ספר זכירה:
]" [53.ויהי בעלות הלהב ,הרימו קולם בנעימה קול אחד ,ותחילה היה הנועם נמוך
ולבסוף בקול גדול .ובאו ואמרו לנו :מה זה שירכם ,כי לא שמענו כנועם הזה .וידענו ביהוד
כי 'עלינו לשבח' היה".
A. Neubauer r M. Stern, Hebraische Berichte iiber die Judenverfolgungen
wahrend der Kreuzziige, Berlin 1892, p. 68.
אמ הברמן ,ספר גזירות אשכנז וצרפת ,ירושלים תשטו ,עמ' קכהקכו  .מובא בבןיהודה בשינוי
נוסח מעט  .ויש נ"א :בגיגון.

אנונימוס' מתרגם .

ת' פירוש ספר יצירה

לדונש בן תמים )קירואן המאה ה:(10

]" [54.אבל יתחלף חיתוך הרוח בהתחלפות כלי הקול...וחבור הנעימות הנחתכות ביחס
מיוחס להתפעלות הנפש וזהו חכמת הנגוך.
דונש ,מ  .74/ושמא צלילים? ביחס...הנפש ,לית במקור בערבי.



][49

"ואנמא יכ'תלף תקטיע אלהוא באכ'תלאף אלאת אלצות...ותאליף אלנגם

אלמקטעה והד'א הו עלם אלמוציקי'י.
תנשי  .1614/41 ,אלמוציקי ,עי' יובל ,א ,יד/סי'  ;5,3,1עמי כחל :הכתיב בי'.
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]" [55.וגם כן ראוי בהם חבור הנעימות הערכות המשתמשים במשתה ובית החופות
וככלל הלחנים רבי השנויים".
אנונימוס' מתרגם .ת' לביאור אבן רשד לספר ההנהגה לאפלטון:
]" [56.והלחן...הנה הוא מורכב מגי דברים :מנגון ונעימה מסכמת ומאמר אשר בו הלחן".
כי רנה  ,Hebr. 27קטלוג שורץ ,מס'  161משנת תרל''ג ) 1 ,(1473צ' ע"ב .קלצקין ,ערך נעימה.







ישעיה בן יצחק )קורדובה ,ע'  1350עי  .(1400פירוש הקאנון לאבן סינא:
]" [57.וכמו שמלאכת המושיקא תתום בחבור הנעימות ,על היחס ביניהם בחדות והכובד
בהקפימ נגוניים בשעורי הזמנים אשר בינות הכאותיהם".
  . 4/555 WSתתום ,נא :תשלם.



דוד בן אברהם אלפאסי )ירושליםטבריה ,המאה ה .(10גיאמע:
נ" [50סומפוניא ויגיוז אן תכון מן אלאת אלזמר אלדיי ינבעת' פיה אלריח מן אלכ'שב
ואלקצב אלמג'ופין פיסמע לה נגם") .ויתכן כי תהיה מכלי הזמר העשויים עץ או קנה ,כשהם
חלולים ,הרי נשמעים צלילים כאשר האויר משולח בהם(.
ג'אמע ,ב 57/333 ,העי  .התרגום לעברית הוא לפי העניין.



רמב"ע )גרנאדה  1055 ,ספרד הנוצרית ,ע'   .(1135כתאב אלמחאצ'רה ואלמדיאכרה:
]" [5251אן אלשער כלאם יוציע חרכאתה וסכונה עלי צירוב מא מן תאליף אלנגם
אלמוסיקיה אלתי יאנס בהא אלטבע ותסכן אליהא אלנפס אי צ'רב כאן מן תאליף אלנגם
בסיטהא ...מפרדהא ומזוגיהא".
רמבע,1

72

א.1411/

)כי השיר הוא מאמר שתנועותיו ושואיו מסודרים על פי סדר קבוע המתאים לקולות
הזמרתיים שטבע האדם יתענג עליהם וימצא בהם קרח רוח ,והמשורר יוכל לבחר באיזה
סדר של קולות שירצה בפשוטים ומרכבים ,בפרטיים ובזוגיימ(.
רמבע" ,עמ' קטקי  .לא נתבררה לי המלה החסרה בכה"י :ומדגמהאו ושמא ומרכבאתהא,
כמו שרגיל צירוף זה .עי' מעאני אלגפס ,מהד' י' גולדציהר ,ברלץ  7/14,17/12,1907ועוד.



Sonoirty, Tonality
 .5צליליות ,גון הצליל
מונח זה קשור בתורת המוסיקה וממנה צמח .בתורת המוסיקה הערבית מקביל לו המונח:
תנגים תנאגים ,ואין משתמשים במונח :נגמה נגמאת ,ואילו בתורת המוסיקה העברית
משמש מונח אחד לשניהם גם יחד :נעימה.
אנונימוס מתרגם  .ת' הוריית הקורא )המזרח ,המאה ה:(1110
]" [58.ואם הודגש הסילוק ,אז יהיה רפי עם רפי ודגש עם דגש והשתווה הנעימה".
טעמי ג ספרים אמת ,מהד' ג' סאלק ,אמשטרדם  ,1858ח .6/כאן אולי :צליל.







אנונימוס אלחאן אלת'לתיה אספאר:
נ" [53ליואזי תיקל אלסלוק פיג'י כיפיף מע כ'פיף ותיקיל מע חיקיל פיעתדל אלתנגימ".
מהד' ו' ויקס ,אוקספורד .1110/114,1881

דוד

קמחי )פרובאנס ,המאה ה.(1312

]" [59.ונעימת שופר למטה".
מהד' ליק תרכ"ד ,לב.2/



עט סופר:
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מחברת התיג'אן )תימן' ה:(13
אנונימוס.
]" [6160.וכל שר או משרת יש לו ניגון ונעימה לבדו ולא ישוו זה לזה ...ואילו היתה
נעימת השרים והמשרתים שווה' היו כולן שם אחד וצורה אחת".
תיג'אף .117/383 ,בראשו ייתכן כנרדף לניגון ואילו בסופו בהוראת גץ הצליל .ויש שם מונח זה
30פעם 7,3/403 ;9/398 ;6/385 :ועוד.
אנונימוס )מזרח' המאה ה  .(10מאמר על השוא:
]" [54וערפוה מן תעדיל אלאלחאן ותנאגימהא") .וידעוהו מהדרך הנכונה של הטעמים
וניגוניהם(



.2221HV ,K. Levy, Zur masoretischen Grammatik, Stuttgart 1936



Beat of rhythm
 .6פעימה' נקירה של מקצב
יהודה אבן תבון )פרובאנס' המאה ה .(12ת' ספר האמונות והדעות לרס''ג:
]" [62.הראשונה מהם שעורה שלוש נעימות' שתים סמוכות ואחת נעה".
מהדי יוזיפוף   .11/213,1878שם :הראשון מהם שעור השלש...
]" [6563.והרביעית שעורה שלוש נעימות סמוכות ,לא יהיה ביניהן זמן נעימה ובין
כל שלוש ושלוש זמן נעימה".
עי"ש.7/213 ,

שם:



ביניהם ...וכן.

]" [6866.והשמינית שעורה שתי נעימות סמוכות אין ביניהן זמן נעימה ובין כל שתים
ושתים זמן שתי נעימות".
עיש2/213 ,עד  :Dtp.13/2/534,WS: /214ביניהם.





רס"ג )פיום  882בגדאד'  .(942כתאב אלאמאנאת ואלאעתקאדאת:
נ" [55פאלאיול מנהא מקדארה גי נגמאת מתואליאת וואחדה סאכנה".
מהד' ס' לנדויאר ,ליידן .3/29 ,FS  .65/317,1880

נ" [5856ואלד' מקדארה גי נגמאת מתואליאה לא יכון בינהא זמאן נגמה ובין כל גי וגי
זמאן נגמה".
עי'ש.1210/317 ,



,FS

.1211/29,

נ" [6159ואלח' מקדארה נגמתאן מתואליתאן ליס בינהמא זמאן נגמה ובין גל את'נתין
ואת'נתין זמאן נגמתיך.
עיש.54/30 FSj 6/317 ,
שם טוב אבן פלקירא ,ראשית חכמה:
][68.

"המאמר בהוציא הנעימות

וידיעת מספר הנעימות וכמה מיניהם' ויבאר ערך

קצתם לקצתם".
מה' מי דוד ,ברלין תרסב,
ת' חיבור במוסיקה לאומיה אבן אבו אלצלת )כ"י מהמאה ה:(15
אנונימוס' מתרגם.
]" [69.והמשכנוהו במאמר בספירת הנעימות והמרחקים והסוגים והקבוצים".
פריס 1 ,ב  .76/עיל מס' *.44
היחיד המפרש את המונח "נעימה" בהוראה זו הוא גוטמן.20פארמיר* 20אף מבקש לתקן את



.7/46

 .20י .גוטמן ,Religionphilosophie des Saadia ,גיטינגן /287,1882הע'
.20.

.2

 FSויש בו ידיעות רבות וחשובות ,ויחד עם זאת כמה וכמה שיבושים .עמ'  :11פיוט שקול על

ידי יהודי בבל במאה השמינית )ולא חדר המשקל הערבי לפני המאה העשירית במזרח ,והביאו לארץ
ספרד דונש בן לבראט ) 950בערך( ,עי' תוהמ(; עמי  :32לחון ,תיקן :לחן ,ואין צורך :עמ' :45
נענועה  פעימה ,נקירה; ננןהכה.
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הנוסח בערבית נגמאת > .נקראת; תנגים > תנקיר ,אולם קשה לקבל את תיקונו יותר מאשר
הסברו בגלל הנימוקים:
 .1המונח נגמה נגמאת נמצא שבעעשרה פעם' והמונח תנגים פעמיים וקשה לחשוב'
כי נשתבש מעתיק מספר פעמים רב כזה.
 .2לא הוכח מעל לכל ספק' כי כתב רס''ג ספרו באותיות ערביות";
נקראת אין צורת
 .3ואף אם נכתב ערבית אין השיבוש מסתבר בנקל' כי נגמאת
כתיבתם שווה בערבית o\jz cu; ; >j^  *♦" :שהרי מי"ם אל"ף מתחברות' ואילו ריש
אלף אינן מתחברות ט.
 .4מוזר שיהא יהודה אבן תבון משתמש בכ"י של המקור הערבי משובש דווקה.
 .5אין לקבל את הריעה' כי המלים" :נגן ' 23ו"נענועה" 24הוראתן העיקרית היא :פעם'
נקר לפי מקצב.
 .6אין המונח "תנקיר' /אם נתקן לפי פארמיר מתאים לקונטכסט במשפט" :אלצות
אלמפרד ואלתנקיר )במקום :ואלתנגים( ואללחן".
 .7ייתכן' כי בכוונה השתמש רס"ג במונח "תנגים"' כדי שלא יהא מיוחד לכלי השיר "עוד".
 .8איך ייתכן' כי לא נתגלה כ"י אחד שיהא בו הנוסח "תנקיר".
המסקנה היא' שהשתמש רס"ג במונחים ''נגמהנגמאת" כדי להסביר מקצב ריתמי .על
הקושי בהבנת דברי רס"ג כבר עמדו לפני פארמיר כמה וכמה חכמים  '25וכבר פירשו דברי
רס"ג כעוסקים במקצב ריתמי וורניר וזונה זמן קצר לפני שפירש פארמיר בדרך זו ,ולא
תיקנו את הנוסח.







.7

נעימה גרונית' נעימה אנושית 

אנונימוס' מתרגם .

ת'

Vocal note

חיבור במוסיקה לאמיה אבן אבו אלצלת )כ"י מהמאה ה:(15

]" [7270.וכאשר יחוברו בזה הנעימות האנושיות רצונו נעימות הגרוניות הוא חלוק
ואלחנאג'ר יגיע בתכלית הרחוק' וכל שכן כשהיו אלה הנעימות כפי כונת השומעים".
פריס 20 ,ב.1210/הואחלוקואלחנאגיר,צ'ל:הואלחלקואלחנג'רה ,כלומר קולות בני ארס
היוצאים מן הגרון בניגוד לקולות המוצאים מכלי נגינה.
 .8טעם' נגינה  Accentuation, Accent
מן הראוי לשים לב' כי השימוש במונח זה בטעמי המקרא הוא קדום מאוד בערך
בספרותנו' כמאה העשירית כערך' ואולי עוד במאה שלפניה .קרוב מאוד' כי השתמשו בה
אנשי המסורה בטבריה' וכבר נתגלה לנו ב"הדאיה אלקאר" .מסתבר בעיני' כי השימוש
במשמעות זו בא בהשפעת השימוש במונח "נגמה"  Wלקריאת הקראן הערבי .26
 .21עי' י' בלאו ,The Emergence and Linguistic Background ofJudeoArabic ,אוקספורד
 ,1965עמי  ,4238ושם ספרות על נושא זה! ני אלוני ,המזרח החדש ,יד )תשכ''ד( ,עמ' .103
 .22עיי בי מוריץ ,Arabic Paleography ,קהיר  ;1905יוסף קאראבאצ'יקNeue Quellen zur ,
 ,Papiergeschichteוינה  ;1888הנ"ל ,Arabic Paleography ,וינה  ;1906הנ"לErgebnisse aus dem ,
 ,Papyrus Erzherzog Rainerוינה .1889
 .to strike 9/44 ,FS .23אף הוא עצמו הביא מלה עברית זו בחיבורו האחר במשמעות  Playעיי
 ,A History of Arabian Musicלונדון  ,1929עמי .XIV



.24

עיש,

.6/45

 .25מ' שטיינשניידר ,אוהס/ XXIX ,למטה; מאלטר ,עמי  ,269 ;259הביא את מאלטר
 .26אף ספר המקרא כינו בכינוי "קראן ,ולחלק הימנו במונח "סורה .עי' על כינויים אלה בהקדמה
לכתאב אלסבעין לפט'ה לרסג ,שיתפרסם בבוא הזמן.
 ,FSעמ' .27
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אנונימוס ,מתרגם  .טעמי ג' ספרי אמ"ת:
נ*" [7473אותו האות יתעלה עלוי קטן להשווית הנעימה לפי שהרבה יש שמגעים על
האות שאין עליו הנעימה".
מהד' ג' פאלק ,אמשטרדם  ,1858ו .86/ויש שם נוסח זה עשרת פעמים ,עמי  :114111,53ובתרגום,
מעי וח.



אנונימוס )מיוחס ליהודה אבן בלעם( .הדאיה אלקאר ,טעמי אמ"ת:
]" [6462כאן דילך אלחרף ירפע רפעא יסירא כיפיפא לתעתדל אלנגמה לאן אלאן
כתייר ממן ינגם עלי חרף ליס עליה תנגים".
מהד' ו' ויקס ,אוקספורד .1816/111,1881

"עד אות הנעימה אשר עליה הטעם או המשרת להנעימו וחוץ ממנו לא יבא טעם"

][75.
עי"ש' ו.119/

נ" [6765אלי חרף אלתנגים והו אלחרף אלדיי עליה אלטעם אמא כיאדם ואמא לחן
פינגמה וסואה לא ידכילה תנגים בתה".
עי"ש.2120(111 ,

אנונימוס.



מחברת התיגיאן )תימן ,המאה ה:(13

]" [7876.אף על פי שאינה על אות הנעימה ...והקורא יחזיק על אות הנעימה...
והקורא אוחז על אות הנעימה".
תע'אף.137/400 ,

]" [8179.ויחלוף זה לפי הנעימות...פעמים יארך בנעימתה ופעמים ידלג בה...מבליעים
בנעימתה".

תיג'אף,

72/403

 ונמצא שם מונחנו עשרות פעמים.

]" [68אן אלנגמאת ואלחרכאת אצלייה
מקוריות ממשה רבינו מסיני(.

ממשה רבינו מסיני" )הטעמים והתנועות הן

תיג'אף  .1413/23 ,ושמא תנועות? אולם יחסרו טעמים  .הקדים את הטעמים ,כי זהו נושא החיבור.
נ[69

"ואכ'תלאפה אנמא הו מן גיהה אל אעראב פי אלנגם" )ובאמת התחלפותו הוא

מבחינת הדקדוק בטעמים(.
תיג'אף  .5/25 ,הרב י' קאפח בשיחה :התימנים משתמשים במשמעות זו במונחים' :נגמר '.בערבית;
האלי  ,1846עמי
'טעם' בעברית ולפעמים גם נעימה' .עי'



,

נעימהטעם.

:7

יצחק בן משה פריפוט דוראן )קאטאלוניה' המאה ה >(1514מעשה אפד ):(1403
]" [82.והנה בקצת פיוטים ומאמרים שקולים נהגו ישראל המנהג הזה כי התערבו בגוים
וילמדו מעשיהם והם מפסידים בנעימות והלחנים צורת המאמרים".
מהד' וינה תרכ'ה  .2018/21 ,נעימות ולחנים שמות נרדפים לטעמי המקרא ,כלומר המשקלים
מקלקלים את טעמי המקרא ואף את התוכן".מובא עלידי ד' קרפמ,1884 me* ,die 010£^/
134

/

העי

.18

 .27הדברים האלה מושפעים מדברי ריהל ,הכוזרי ,ב ,סעיף עב ) :(5/128אלטעמים' ,וכשהוא
דן עליהם בסעיף קודם ,ע ) (1915/126כינה אותם :לחן אלחאן.
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משמעות  .1ידועה לנו לראשונה מכתבי רס"ג בחיבורו "כתאב פציח אללגה
אלעבראניה" ) = ספר צחות הלשון העברית(  '28שנתחבר בבגדאד בשנה  '^ 930והשתמש בו
גם בפירוש "ספר יצירה"' שנתחבר בשנת  931בבגדאד " .3רק בימים האחרונים נודע' כי כתב
רמ"ג ספר מיוחד לניקוד והוא החיבור "ספר הניקוד"' שמזכיר רש"י"' וייתכן כי נקרא
בשם "כתאב אלמצותאת" .אף אם קרא לחיבורו שם אחר' אין ספק שהשתמש במונח
"מצותה מצותאת"' כמו שהשתמש בו רבו עלי בן יהודה הנזיר מטבריה בחיבורו "אצול
אללגה אלעבראניה" ) = יסודות הלשון העברית(  .32לא פירש רס"ג מה ראה לחדש מונח
במקום המונחים :קול קולות? מצותה מצותאת' שכבר שלטו בבלשנות במשך מאה
וחמישים שנה לפניו.
ייתכן' כי הייתה זו מסקנה הגיונית מהייחוד שייחדו הבלשנים בימי הביניים לקול האדם
שיש בו צליל' מה שאין בקולות יתר חלקי הבריאה .אף ייתכן' כי ביקש רס"ג .לחדש בספר
הלשון הגדול מונח' שלא יהיו אנשי הלשון והמסורה הקראים שותפים בו .כפי שנתגלה
בשעת כתיבת מאמר זה היה המונח נפק הרבה יותר משדמינו עד היום וכבר נמצאות מובאות
מעשרה חיבורים לתשעה מחברים' ומסתבר כעיני' כי היו אלה בארצות המזרח התיכון
ובמאות העשירית והאחתעשרה בלבד .ועשרות רבות של פעמים .נמצא חידושו של רס"ג
נפק במזרח כולו ולא נקלט במערב והשתמשו במקומו במונח :תנועהתנועות; חרכה
חרכאת .יש גם לקוות' כי יתגלה השימוש במונחנו עוד יותר כאשר יטפלו בגניזת קהיר
בצורה שיטתית ויסודית יותר משעשו זאת עד היום  33אולם כבר נתברר לנו' כי המשיכו
אנשי הלשון והמסורה להשתמש במונחנו אף אחרי שגילה יהודה חיוג' את תגליתו וחיבורו
נפוץ גם במזרח"' שהרי לפי המובאות היה המונח חי גם במאה ה .1312הראשון ששאל
מונח זה מרס"ג הוא דונש בן תמים בפירושו ל"ספר יצירה"' ובזכותו נמצא המונח בתרגום
חיבורו לעברית כלשונו בעברית ''נעימה".
משמעות  .2השימוש במונח "נעימה" למשמעות פוניטית נובע מהמשמעות הכפולה
למלה נגמה בערבית' שאף בלשון הערבית המלה משמשת גם במשמעות :הגה' הברה .בלשון
הערבית אף משתמשים במונח זה לקריאה נכונה של הקוראן' ואולי יש אף במשמעות זו
משום ייחוד לקול האדם והפרדתו מקול החי' הצומח והדומם .מחדש השימוש במונח זה







 .28כי שעמד לפרסמו שזל סקוז ז"ל .העתק התצלום שהיה ברשותו העבירו אלי הממונים על
עזבונו וביניהם ידידי ,דר ל' מארויק ,ויוכן לדפוס בקרוב .עי' לעת עתה שז"ל סקוז******, JQR ,
) ,(1942עמ' ) 212171פרק ג(;  ,(1952) XIIעמי ) 317283סרק ה(; ™'Saadya Gaon, The earliest
 ,Hebrew Grammairanסילדלםיה  ;1955ז' בןחיים ,לשוננו ,יח )תשיבתשיג( ,עמ'  ;9689נ' אלוני,
קריתספר ,לב )תשיז( ,עמ' .5755
 .29עי' מאלטר )עיל הע'  ,(25עמ'  ,4544הסובר כי נתחבר אולי במצרים בלא לציין ממ ,ויידון
העניין במבוא לספר.
.30

עיש ,עמ'

.31
.32

פירוש תחלים מה ,י  .עיי בעי
על נושא זה הרציתי בקונגרס הרביעי למדעי היהדות בקיץ תשכ'ה ,ונתפרסם לשוננו ,לד

.177

.18

)תשל(.209187; 10575 ,
עמ' .425395

 .33עי' ארשת ,ג )תשכ'א(,
 .34על התפשטות חיבורי חיוג' במזרח מעיד אבו אלפרג' הרון ,המדקדק הירושלמי ,אלמשתמל
)=הכולל( ,שנתחבר בשנת .1026
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בבלשנות הוא דונש בן תמים ,שהשתמש בשתי המשמעויות  :1הגה' פונימה;  :2תנועה ווקל.
מסתבר כי הגיע לשימוש זה במונח בהשפעת רס"ג .אין ספק ,כי השתמש דונש בן תמיט
בפירוש "ספר יצירה" לרס"ג 35שבו מובא מונחו .מסתבר כי ידע אף את "תפסיד" רס"ג
לתהלים שבו השתמש רס"ג במשמעות זו .יוצא אפוא כי הרחיב דונש בן תמים את השימוש
במונחו במשמעות אחת נוספת .לא השתמש דונש בן תמים במונח "צות" כתרגום המונח
"קול" הנמצא ברשימת המונחים העתיקה* במשמעות "תנועה"' והנמצא ב"ספר יצירה"
במשמעות :הגה' פונימה .אף במשמעות זו מצאנו משתמשים במאה העשירית בארץ ישראל
ובאפריקה הצפונית.

משמעות  .73לא מקור אחד למשמעויות אלה' אלא שלושה :עברי' ארמי וערבי .הארמי
עיקרי לפני תקופת ההשכלה הערבית' והערבי עיקרי בתקופת ההשפעה של ההשכלה
הערבית בימי הביניים ".
המקור העברי .אם נעקוב אחרי המקורות העבריים לפני תקופת ההשכלה הערבית אנו
מגיעים לספרות בית שני ומסתבר' כי הייתה מלה זו חייה בלשון עמנו זמן רב לפני שחדרה
לספרות .אין המלה נמצאת בל"י במקרא' ואינה נמצאת בו בהוראה זו כלל וכלל .ומן הראוי
לשים לב' כי התגלותה היא בקשר לעבודה בביתהמקדש' ואחרי חורבן הבית השני היא
שכיחה בספרות שמילאה מקום העבודה בביתהמקדש' התפילה והפיוט:
בןסירא )ירושלים' אמצע המאה ה 3לפניסה"נ(' משלי בךסירא:
]" [83.ויקיפהו פעמונים ורמונים המון סביב לתת נעימה בצעדיו".
מהד' מצ סגל ,ירושלים תשי''ג ,מה ,ט ופירושו ,עמ' שיגשיד; ועי"ש ,עמ'  65במבוא ביחס לזמנו
של בךסירא.
][84.

"ולא היו אומרים בנבל וכנור אלא בפה כדי ליתן תבל בנעימה".

ערכין פב מו )= תוספתא ערכין פ"ב מ"ב :אלא בפה...כדי ליתן...י(.

]" [85.הדראולים *י 3לא היו במקדש ,מפני שמערבב את הקול ומקלקל את הנעימה".
תוספתא ערכין פ"א מי"ד  .ירושלמי ,סוכה פ"ה הו ,כב עא :65/לא היה ארדבלים בירושלים,
מפני שהוא סורח את הנעימה  .ערכין י עב :2/מפני שקולו ערב ומערבב את הנעימה'.
]" [86.והיה הקב"ה מסייעו בקולות ובנעימה שהיה משה שומע בו היה משמיע את ישראל'
לכך נאמר משה ידבר והאלהים יעננו בקול".
מכילתא יתרו פ'ד )מהדורת מ' איש שלום ,וינה תרל ,סה ע'ב/משה ידבר(.
]" [87.אמר רבי טרפון...:ושמעתי ומבליעו )הכה"ג בביטוי שם המפורש( בנעימת
הכהנים".
ירושלמי יומא ם"ג הז )יז עא.(1210/

]" [8988.הוגרס בן לוי על השיר ,אמר רב אחא :נעימה יתרה היה יודע ...ואמרו עליו
על הוגרס בן לוי שהיה מנעים את קולו בזמר."...
 .35י ז :3/וכאשר עמדתי על פירוש אחד המחברים )שם .מחברנו ,או מחבר אחד( וראיתי בו ענינים
לא הכשרו בעיני"; ושם להלן":8/ועדייןהיה שוכן בפיתום קודם שהלך לאשור"; ושם להלן :1817
ואבאר המקומות אשר הביא ר' סעדיה הפיתומי )שם :בפיתוסי( בענינימ אשר חטא וטעה בהם.
 .36עי' הפרק :המונחים קולקולות; מצותהמצותאת.
 .37מקובל היה כי זהו שעבור נגמה עי' /133הע' D. Kaufmann, Die Sinne, Leipzig 1884 ,18
* .37כלי נגינה )אורגאן( עוגב .עי' פארמיר ,The Organ ,לונדון  ,1931עמ'  38ועוד.
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ירושלמי ,שקלים פיה ,הא )יט ע'ב .(34/ועיש שקלים פה מ'א; יומא לח עב 63/שיהשר ג ,ו )טז עא
עמודה א j (5/ירושלמי יומא פ"ג ה'ט )יח ע'א ;(4/תוספתא יום הכיפורים פ"ב מ'ח :אוגדס  ...נוסח
שיהש'ר' :ומגביה קולו בנעימה ,והיה מוציא כל מיני זמר'  .עי' רס'ג ,עמי .424

]" [90.כשהוא נותן קולו בנעימה מכניס גודלו לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין' עד
שהיו אחיו הכהנים מקרים בבת ראש לאחוריהם".
יומא לחע' ב .63/השווה לכתוב בירושלמי;

נ*" [91נעימה הנאמרת באצבע צרדה אומרה בפה ,לא בנבל ולא בכנור".
ירושלמי יומא פ'א ה'ז )ז ע'ב :(1211/

ועי' יוסי בן יוסי ,אזכיר גבורות ,אות נץ.5/

נ*" [92אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל ...שפל ברך ומרוצה לעם ויש לו
נעימה וקולו ערבי/
תענית טז ע'א.5/

]" [93.להקדיש ליוצרם בנחת רוח ,בשפה ברורה ,ובנעימה קדושה".
תפילת שחרית תתברך  .ולא :ובנעימה ,קדושה כולם כאחד....
][94.

"לאל ברוך נעימות יתנו...זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו".

שם ,והאופנים.

אבות דרבי נתן פ"ד מ"ו/בסופו

]" [9895.בשלושה דברים שינה הקב"ה את בני אדם זה מזה ,אלו הן :בקול בנעימה
ובמראה...שאלמלא לא שינה הקב"ה נעימות בני אדם זה מזה היו מתקנאין זה בזה .לפיכך
שינה הקב"ה נעימות בני אדם וכוי נעימה של זה אינו דומה לזה ושל זה אינו דומה לזה".
השווה סנהדרין לח ע'א17/בדעת<
נ*" [99ודמה לך לצבי לצבא של מעלה הדומים לכבודך בקול אחד בנעימה אחת".
שיהשר ח ,ל ,ע'ב עמודה ד.12/
]" [100.אמר רב זירא בשעה שישראל קורין את שמע בפה אחד בקול אחד

בנעימה

אחת".

שיהש'ר ח ,יד )לא ע'א

עמודה א.(65/

מתוך המובאות האלה אנו לומדים שהיה המונח שכיח ושגור מימי הבית השני ועד תקופת
ההשכלה הערבית גם כשם וגם כפועל ואף כשתי המשמעויות של המוסיקה ,במשמעות

כללית נגינה וניגון.
המקור הארמי .מסתבר כי משמעות זו פשטה בלשוננו בהשפעת הלשון הארמית
שמשתמשת במלה "נעימתא"' ובה משמש השורש "נעם" במשמעות זמר ,נגן:
"למשמע מילי חוכמתא ונעימת פומיה איך מודה ויהיב תושבחתא למרי מלבין."...
תרגום שני לאסתר א ,ב.

"ומן קדם ה' הוה מתעני בקל נעים ומשבח ונעימתא מליא".
ירושלמי ,שמ' יט ,יט; מהד' מאצ'ו :מתענה בקל ,והיתר אין  .ועי' ברוקלמאן,
מ'מ רבים להוראה זו.

Lexicon Syiracum

המקור הערבי .בתקופת ההשכלה הערבית נוסף מקור השפעה לשימוש במונחנו ,וזוהי
הלשון הערבית וספרות תורת המוסיקה הערבית ,ויובאו רק מובאות מעטות .38
 .38עי' מובאות שכבר הובאו לעיל מתרגום אבו בשר של תורת השיר )עי'  ,GALתוספת,
לאריסטו.

א ,עמ' (370
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אלכנדי יעקוב אבן אסחאק )כופה' מת  '(862/4רסאלה פי כיבר תאליף אלאלחאן:
]" [97.פי כל ותר ארבע נגמאת) "...בכל מיתר ארבע נעימות(.
לאכמאן אלהפני ,לייפציג  .2/X ,1931ושם פעמים רבות.

אלפאראבי' אחצא אלעלום:
נ" [71וצאחכ אלמוסיקי אלעמליה אנמא יצור אלנגם ואלאלחאן) "...ובעל המוסיקה
השימושית באמת מתאר הנעימות והניגונים.(...
 מהד' פארמיר ,גלאזגו .65/11,1934
][72

"ואלראבע אלקול פי אצנאף אלאיקאעאת אלטביעיה אלתי הי אוזאן אלנגם''.

)והרביעי המאמר אודות מיני המקצבים הטבעיים שהם מאזני הנעימות(.
עיש.54/13 ,

אבן סינא' אלנג'את:
נ[73

''אלנגמה צות לאבת' עלי חדה ות'קל מן אלחדה ואלת'קל זמאנא") .

הנעימה

קול משתהה בחדות וכבדות בתוך הזמן(.
מהד' אלהפני ,ברלץ  .11/85 ,(!) 1931ושם פעמים רבות.





אכ'ואן אלצפא )בגדאד ,המאה ה .(10רסאיל' כרך א ,אלקסם אלריאצ'י:
נ" [7574ואללחן מרכב מן אלנגמאת ואלנגמאת מרכבאת מן אלנקראת ואלאיקאעאת".
) = והניגון מורכב מן הנעימות והנעימות מורכבות מהנקירות והמקצבים(.
רסאלה אלכ'אמסה פי אלמוסיקי ,מהדי ביירות ) ,1957צילום( ,עמ'  ;198197ועי'ש!3/192 ,
דיאטריצי  .32/307 ,השי פארמיר ,פאראבי הנל/58 ;54/64 ,ד,ע' לעמ' .49
אלתסן אלכאתב ,כמאל אדב אלננא )נעתק במאה ה.(13

נ" [76אלנגמה צות לאבת' זמאנא" )הצליל הוא קול משתהה זמן מה(.
כי קושטא 43 ,א .6/תצלום כה'י בידי א' שילוח ,שמסר לידי את המובאה הזאת וחן חן לו.

אנונימוס 

מילון מהמאה ה:13

^ ^j

]Modus [77
מהד' שיאפארילי ) ,(C. Schiapaerlliפירנצי
בלבד  .ועיש א ;13/206 ,נגמה  Modus
*,<*±

,1871

ב,

43/480

ולא הביא יותר ממשמעות אחת

מעשר מובאות אלה נוכל ללמוד ,כי היו למונח בערבית משמעויות שונות :צליל ,טון
) '(212209 '206ניגון ,מנגינה ) ,(213,208207נגינה ,זמרה .נכללו במובאות גם הגדרות
הכלולות במובאות העבריות.

משמעות  8מיוחדת ללשוננו :טעם ,נגינה' כמו השימוש הכפול של המונח "לחןאלחאך
במשמעות :ניגון' מנגינה; וטעם; שימוש כפול הוא גם במונח :טעמטעמים .38מקורו בתפיסה
המיוחדת לאנשי הלשון והמסורה ביחס לטעמי המקרא .לפי השקפתם היה יסוד היסודות של
טעמי המקרא הצד המוסיקאלי' ועל כן הפכו המונחים משותפים למוסיקה ולטעמי המקרא.

 .39במילץ בךיהודה רק נעימות .המקור הראשץ המובא הוא רשה"נ ,בןמשלי ,מהד' אברמסץ,
תלאביב תש"ח ,סי' קסח ,ובו ניקד המהדיר הרכבי :נעימות ואברמסון :נעימ1ת ,ואף אני נוטה לניקוד
זה .לעומת זאת במחברות עמנואל ,ו ,מהד' ח' ברודי ,ברלין תרפ"ו ,קסא :6/נעימות )בלא ניקוד(;
מהד' ד' ירדן ,ירושלים תשי"ז :114/110 ,נעימות ,ואף אני נוטה לניקוד זה ,אולם אלד ,ואלה במשמעות
המקראית :תענוג ויופי .ועי' להלן.
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כו

ויש אף לומר כי קריאת הקראן הייתה מכונה במלים משורש ^ ,ומסתבר בעיני' כי אף זה
השפיע על השימוש במונח נעימה ונגמה לטעמי המקרא) .עי' דוזי(.
אבן גיביר אבו אלחסין מחמד בן אחמד אלכנאני )מת אלכסנדריה '(1217 ,רחלה אלכנאני:

נ..." [78קרא ינגמון באלקראה פיאתון באלחאן תכסב אלגימאד טרבא ואריחיה כאנהא
אלמזאמיר אלדאודיה") .הקוראים שירים בקריאה ומביאים ניגונים המרכישים את האדיש
שמחה וחדווה' כאילו הם מזמורי תהלים(.
מהדורת רייט ) (Wirghtליידן   .11/183,1852עי'  ,1. GALעמ' .(629) 478
[80791

"פאבתדאו אלקראה בנגמאת עגייבה ותלאחין מטרבה משגייה אלגגמה

באלקראך) .ופותחים בניגונים נפלאים ומנגינות משמחות מעוררי השמחה בניגון בקראן(.
שם.111202 ,

אבן אלכ'טיב לסאן אלדין מחמד בן עלי בן סעיד )לוכאספרד,

1313



פאס'

(1374



אלאחאטה פי תאריך' גרנאטה:
'' [811כאן טיב אלנגמה באלקראך) .היה מיטיב הניגון בקראן(.
מובא כאן עלפי דוזי.

ד .הקריאה וההגייה
אין בעיות קשות בקריאת מונח זה ובהגייתוי :ל"י :נעימה; ל"ר :נעימות .ובכל זאת
מתעוררים ספקות במובאות שונות ביחס לקריאה :נעימות או נעימות  '39ואם נעימות )הכתיב
במקרא :נעמות( יש לראות כל"ר של נעימה או נעימות כלשון מופשט.
יש גם מקומות שאין המשמעות ברורה' אם היא כמו במקרא שלא נכללה במאמר זה' נעים
נעימה ונגזרותיה ,או כמו בספרות שלאחר המקרא שהוא נושא מאמר זה ,ובייחוד באלה
מתעורר הספק ביחס לקריאת המונח' כגון:
רס"ג )פיום'   882בגדאד '(942 ,אנוסה לעזרי:
]" [101.תבונה הפיק אי #נבון דבר וחק נועם ןמירות בנעימת קול".
סידור ,ירושלים תשא ,רל  .50/עי'ש...' :51/המתיקו קול.



אנונימוס ,מתרגם .פירוש ספר יצירה לדונש בן תמים )קירואן' המאה ה:(10
]" [103102.הלשונות הן מוסכמות על חתוך נעימות הקול וסדר הנעימה על הדבור
בהתחלפות האומות".
דונש ,2לט ,31/ועי'ש גם המקור בערביתיהודית.
 המשמעות :ניגץ ,ועי'ל מס' *.1413



רשה"נ )קורדובה'  993גראנאדה ,(1056 ,אשכים ולבי:
וערגה.
למים
צמאה
אמריה  /איל'ITא#ר
] [104.תלם tביום
TT

T !T
#מעה נעימות TVT I
T
T
דיואן ,מהד' ד' ירדן ,ירושלים תשכ'ו ,לז.27/
I

I

*

אברהם בן נתן הירחי )לוניל,
][105.

V

ה12



1

.

1

T

מולידו ,ה ,(13המנהיג:

"ויהי נועם נקרא שיר של פגעים...ומנהג כל ישראל לאומרו בנעימת קול

ובנחת."...
מהד' נמ גולדברג ,ברלין תרטו ,לג ע'ב.12/
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יצחק בן משה פריפוט דוראן )קאטאלוניה' המאה ה 14וה ,(15מעשה אפד )נכתב
נ*" [106וזאת היא הסבה להתפלל בבתי כנסיות בנעימות הקולות וערבותם באופן שתשלם

:(1403

הכונה בתפלה".

מהד' וינה תרכיה .3231/20 ,

המשמעות :מענג ,והניקוד :נעימות או נעימות.



ספר שו"ת מהרי"ל:

יעקב בן משה הלוי מולין )מגנצא ,המאה ה 14מת וורמס,
]" [107.ואחר כך פותח שליח ציבור בנעימות יעלה תחנונינו".
מהד' לבוב  ,1860סג ,א  .43/היש לקרוא בנעימות או בנעימות מלשון ניגון"*!
'(1427

 .40הריני מביע תודתי לחברי ח' אבנארי ולאי שילוח על העזרה שהושיטו לי במיון המובאות
וקראו את מאמרי בעיון לפני שנכנס לבית הדפוס  .ח' אבנארי אף סיפק לי שורה שלמה של מובאות
על נושא זה שהייתה ברשותו ,וחן חן לו  .מאמר זה כבר נזכר בספר הניקוד לרב סעדיה גאון,
בית מקרא ,מ )תשיל(/40 ,העי .107
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המונח "מוסיקה" בספרותנו בימי הביניים
)תוספות והשלמות(*

נחמיה אלוני ,ירושלים
א.

פתיחה!

הלשון העברית בימי הביניים טעונה עיון רב .כל מלה שנייה או שלישית של לשוננו בימי
הביניים איננו יודעים את היגויה הנכון ,שהרי לפי דרך כתיבתנו אנו רושמים עיצורים
בלבד ,ולכל היותר גם אימות קריאה מועטות כרמזים לתנועות .אף מלים לועזיות ,שמקורן
הלועזי יש בו משום עדות להיגוין ,טעונות בירור ,כי מותנה היגוין בלשון הלועזית שממנה
שאולה אותה מלה באותם הדורות ואילו היגוינו כיום הוא לפי לשון לועזית אחרת שממנה
לא נשאלה .בעייה מסוג זה הייתה כרוכה בדיון על המונח "מוסיקה" .הספרות שממנה שאולה
המלה היא יוונית ,שהרי הלשון היוונית היתה הלשון המהלכת בארץ ישראל ובמזרח התיכון
בספרות המדעית עד הכיבוש המוסלמי ,ואילו דזיגוי המונח "מוסיקה" הנהוג בפינו הוא על פי
הלשון הלטינית ,שנעשתה הלשון המדעית בימי הביניים באירופה בארצות המערב .הבעייה
מוסיקה )ן0ווקט (^0או מוסיקה ).(Musica
היא :היגוי המונח הוא
המניע לכתיבת המאמר שימש משפט על המונח "מוסיקה" בכתב עת מדעי בארצנו ,שלפיו
לא נמצא מונח זה בספרותנו עד המאה החמשעשרה ,וזו לשונו" :היום משתמשים במונח
הכולל "מוסיקה" לגבי כל סוגיה; אולם חכמינו הקדומים בספרד ובאיטליה לא הכירוהו
וכתבו כרגיל "ניגון" או "חכמת הניגון''...לא יכולתי לברר ,מי הכניס לראשונה את המונח
"מוסיקה" ללשוננו' אך מסתבר שהוא מצוי בה רק מן המאה הט"ו או הט"ז" .כנגד זאת צויין
במאמר הקודם" :מאמר זה ינסה לחקור את חדירתו של המונח "מוסיקה" לספרותנו בימי
הביניים ,למן המאה השמינית עד המאה החמשעשרה" .כידוע נכבשה ארץ ישראל במאה
השביעית ) ,(638אולם בידנו ספרות המושפעת מן ההשכלה הערבית רק החל מן המאה
השמינית ,והחיבור הראשון הידוע לי כמושפע מן הבלשנות הערבית הוא ''רשימת המונחים
העתיקה"  .3על כן נאמר "מן המאה השמינית" מראשית ההשפעה של ההשכלה הערבית.
אף נאמר שם" :מהמאה הששעשרה ואילך נפוצה מלה זו בספרותנו ונעשתה שכיחה אף
בספרותנו הדתית ,ואין כל צורך להוכיח את מציאותה" .אין אפוא מקום לייחס למאה זאת
את ראשיתה של חדירת המונח "מוסיקה" לספרותנו .משום כך אף נמנו המובאות כמספרים,
כדי שנדע את שכיחותו ותפוצתו של המונח ) 112פעם ,כנגד אפס שסבור היה אותו חכם(.
אמנם המובאות הראשונות ,שבהן מצאנו את המונח "מוסיקה" ,הן מן המאה העשירית,
אולם בני עמנו כבר למדו חכמת המוסיקה במאה התשיעית .אף יתכן ,כי חדר לדברים







 .בשעת הדפסת המאמר ביובל א ,עמי יאלה ,כבר נצטברו השלמות לא מעטות ועליהן נוספו
במשך הזמן השלמות נוספות ועובדו בייחד כנספח למאמר שביובל א.

 .1הקיצורים עי' במאמר נעימה לעיל.
 .2ח' שירמן ,ציון ,כט )תשכד(,עמ' :66התיאטרוןוהמוסיקה בשכונות היהודים באיטליה .צרץ
במאמרי ,יובל א ,כה/הע' .27
 .3עי' ספר הזכרון של פ' קורנגרץ ,תלאביב תשכד ,עמ' .363324
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ל

שבכתב במאה זאת' שהרי ביחס לבלשנות אנו יודעים דברי ספרות בכתב אף כמאה
השמינית ,שכבר הושפעו השפעה יסודית מתורת הלשון העברית*.

ב .מוסיקא ,מוסיקה ,מוסיקי  השם
לשם הכללי נוספו כאן עשרים וארבע מובאות בשלוש אותיות הכתיב שבסופו של השם:
מוסיקא ) 13כולל :מוזיקא  ;(2מוסיקה  !1מוסיקי  .10אף כאן נמצאנו למדים ,כי
הקריאה וההיגוי של השם הם בפונימה  :eמומיקך ,מוסיקןא )מוסיקה( ,למרות הכתיב השכיח
באלף בסופו שהיא תעתיק ההמזה הערבית.
 22פעם .(90/O
 ,2כנגד הכתיב באות סמך
הכתיב באות זין הוא מיעוט











והרי המשך המקורות מימי הביניים:
] [113.שמואל בן חפני )בגדאד ,(1034950 ,שרח בראשית:
"כמא יעמל אלמוסיקא ד'לך פי אלנפס אלגציביה'' )כמו שפועלת המוסיקה על הנפש
הנרגזת(.
מהד' י' ישראלזץ ,לנינגראד   .2019/91 ,1866מפליא שהשתמש רשבח בלז יעמל ולא
תעמל בל'נ ,כי מוסיקה בימיהביניים לז  .ביחס לכתיב באלף עי' לעיל.
] [114.הנ"ל ,שם" :וד'לך באסתעמאל צ'רוב אלנגם ואלאיקאע אלמעאני אללטיפה אעמל
פי בעץ' אלנפוס מן אלמוסיקא" )וזה בהשפעת מיני הנעימות והניגונים והרעיונות היפים
הפועלים בנפשות על ידי המוסיקה(.
שם  .2120/81 ,כתיב המלה מוסיקא באלף נתאשר במכתב סרטי בתאריך  19.12.1968מן
הספרייה סלטיקוב שצדרין בלנינגראד ,כי  Heb.Ar. 13259כי הנדפס הוא העתק באותיות ערביות.
אולם אין לדעת לפי מכתב זה ,איזו משתי המובאות היא באלף ,כי באחת מהן האלף מחוקה או
חסרה.
][115.

אנונימוס )ספרד ,המאה ה ,(11מילון ערבילטיני:

מוסיקי.Musica

 'Ch. F. Seybold, Glossarium Latino Arabicumברלין  ,1900עמי ) 326כהי בליידן:
יצחק אבן גיאת )לוסינה 1038 ,קורדובה ,(1089 ,אלזהד )פי' קהלת(:
]" [116.שדה ושדות...אלא אני וג'דת לרבותינו מאי שדה ושדות הכא תרגימו שדה ושדתין
במערבא אמרי שודתא ושרחה אלריס אלה פאצ'לה לאלמוסיקא כאנת מוג'ודה פי זמאן
אלדולה ועדמת בעדהא" )...קה' ב ,ח ,אולם מצאתי בדברי רז"ל...גיטין סח ע"א ,וביאורו
העיקרי הוא כלי מוסיקה נכבד שהיה מצוי בזמן המלכות ונעדר אחריה(.
חמש מגילות מהד' י' קאפח ,ירושלים תשכב ,קצג ;4/ועיש ,דיון נוסף עד קצה ;7/ש' פינס
תרביץ ,לנ )תשכד( ,עמ' .213212
בחיי בן יוסף אבן באקודא )סאראגוסה ,המאה ה 11וה ,(12אלהדאיה פי פראיץ' אלקלוב
)חובות הלבבות(:
]" [117.ואלקסם אלת'אני אלעלם אלריאצ'י והינו עלם אלעדד ועלם אלהנדסה ועלם
אלנג'ום ועלם תאליף אללחון והו אלמוסיקי".
מהד' אש יהודה ,ליידן .98/4,19121908
ות' יהודה אבן תכון )נרבונא ,ה ,(12חובות הלבבות:
]" [118.והחלק השני הוא חכמת השמוש...ויש מי שקראה חכמת המוסר והיא חכמת המנין
והשעורים וחכמת הכוכבים וחכמת הגגון הנקראת מוזיקא".
.(Seal. 231



מהד' מנטובה שיט ,ה עא עמודה א.5/
.4

עיש,עמ' .335333,330
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רמבי'ע )גראנדה '1055 ,ספרד הנוצרית ,עי
]" [119.פאנה קביח פי אלשער וענד אהל אלמוסיקי".
,(1138

כתאב אלמחאצ'רה ואלמדיאכרה:

רמבע 86,1עא.54/

)דבר כזה הוא מכוער בשיר ולפי דעת בעלי המוסיקה(.
השי רמבע* ,קכד.8/



ספר הגן בעניין ההשאלה

הנ"ל .אלמקאלה באלחדיקה פי מעני אלמגיאז
והאמת; תרגם המחבר עצמו בשם "ערוגת הבושם"(:
]" [120.וכדילך קאל עלמא אלמוסיקי" )וכך אמרו חכמי המוסיקה(.
כי ששון  ,412עמ'  34על פי אהל דוד ,א  412עב/סי' .39

ראב"ע )טודילה,
][121.

ואלחקיקה )

1092



רומא,

,(1167

=

העצמים )מיוחס(:

"וכל אלו הכהות יהיו נעדרים בהעדר אלו הנושאים...כמו שיעדרו נגוני המוסיקא

אם נשברו הכלים אשר בם נעשו הנגונים".
מהד' לונדון תרסא ,כג4/על פי כי במוזיאום הבריטי:
 ,(1073דפים .5445

27,038

) Add.קטלוג מרגליות ,111 ,מסי

שמואל אבן גיאמע )נרבונא ,המאה ה ,(12אגור:
נ*[122

"פי' בלשון יון שהם נבעלי[ שיר ,אל מלחסין אלמוסיקא".

מהדי שי גובר ,ספר היובל לגרץ ,ברסלאו  25,1887אנינסקון .סי' בלשון יון שרים שיר ,לא ברור
הנוסח ונראה לי ,כי צל :שהם ]אנשי[ שיר .או :שהם ]בעלי[ שיר .אלמלחסין ,העיר בובר :נעלם
ממני לאיזה מלה יוונית כיוון והנכון כמו שכתבתי בהערה קיז כלומר מוסקיך ,אולם לדעתי צל:
)אל(מלחנין אלמוסיקא )משוררי ניגונים של המוסיקה( ,והמובא כאן הוא בלשון הערבית  .וחסר
לפני המלה :ופי' בלשון ערב.ועי' להלן מס' .141

אלעזר בן אשר הלוי )אשכנז ,המאה ה ,(14ספר הזכרונות של ירחמיאל )נתחבר
]" [123.ושם אחיו יובל הוא אבי כל תופש כינור ועוגב אז החלו יושבי הארץ לעשות
החמס לטמא איש את אשת רעיהו למרות אף יי' ויחל לזמר בכינור ועוגב ולשחוק בכל מיני
זמר ולשחת את הארץ וזה יובל מצא את חכמת המוסיקא אשר ממנה מצא אחרי כן כל
הניגונים על כינור ועוגב חכמה גדולה".
כי אוקספורד  ; 1915mv 20 ,(Ms. Heb. d. 11) 2797מ' גאסטר,Chroniclesof Jerahmiel ,
לונדון  .1413/51,1899חזרה על הכתוב להלן מס' .135
:(1325

]" [124.ויכחב את חכמת המוסיקא על שני עמודים ,העמוד האחת היה מן מרמרא ושייש
והעמוד השנית היתה לבנה ,שאם היתה האחת נמסת ונמחקת מן המים היתה השנית

לפליטה'/
עיש ;2521/20 ,תרגום אנגלי  .2181/51 ,חזרה על הכתוב להלן מס'

]'' [125.וזה יובל מצא את חכמת המוסיקא".
עיש 22 ,עב ;72/תרגום אנגלי. .10/9/46 ,עיל ,מס'

.126

.123

]" [126.ויכתב את חכמת המוסיקא על שתי העמודים".
עיש !129/22 ,תרגום אנגלי  .1916/56 ,עיל ,מס' .124

ישעיה בן יצחק )קורדובה ,עי

,(140><1350

פירוש הקאנון לאבן סינא:

]" [127.ועתה נבאר לך כל אחת מאלה החלוקות ,כפי מה שהתבארו בחכמת המוסיקאי'.
 ;21/557 ,wsאוד.ס.7/ xxxi ,
אנונימוס )כה"י המאה ה ,(15מתרגם.ת' ספר ההספקה לאמיה אכן אבו אלצלת

):(11381068
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"ומה שירק מרוצת ההתחלות ויכנס בה מן ההכנות למלאכת המוסיקי".
1

עב.1514/

" [1291המוסיקא מלאכה נושאה הנעימות וכונתה העיון בס מצד מה שיתקרבו ויתרחקו
ובאיכות חבורם".
עיש.1615/

אנונימוס )ספרד' המאה ה ,(15מעשה תורה )כ"י(:
]" [130.שבעה חכמות הן :דקדוק הנקרא גרמטיקה ,הגיון נקרא דיאלטיקה ,הלצה נקרא
ריטוריקה' שיר הנקרא מוסיקה' חשבון הנקרא אריטמטיקי' תשבורת הנקרא ייאומטריא'
תכונה הנקרא אסטרולוגיא".
ניבריל ,(1887) **, Jahrbiicher ,עמ';9ש' ליברמן,קוקיעין,ירושלים תרצט.6/17 ,ליברמן
העיר :ובהוצאות שלפנינו אין זכר מזה.



אנונימוס .חיבור על תורת המוסיקה )נעתק אשכיליה'
]" [131ואלגרץ' אלד'י מן אג'לה אסתכראג' אלעלמא אלמוסיקי הו") .והמטרה שבגללה
המציאו המלומדים את מדע המוסיקה היא(.
מהד' א' שילוח   .5/225כהי 28 ,ע'ב  .98/אסתכרג' אלעלמא ,כהי :אסתכרג'וא אלעלמ,
:5 (1466

ועיש העי המהדיר.

]" [132נוכאנוא[ יסתעמלון ענד אלדעא ואלתסביח אלחאנא מן אלמוסיקא") .8והשתמשו
בתפילה ובתהילה בניגונים של המוסיקה(.
עיש  .98/225 ,כהיי 28עיב.13/
נ[133

"פקד תבין אן צנאעה אלמוסיקי

יסתעמלהא כל אלאמם") .וכבר נתפרש ,כי

במלאכת המוסיקה משתמשות כל האומות(.
עיש  .5/225 ,כהי 28 ,ע'ב.2/
נ[134

"פאקול אן אלמוסיקי

עיש.3/226 ,



כהי 28

הו אלגנא") .אני אומר כי המוסיקה הם הניגונים(.

עב.65/

נ" [135ולמא פי עלם אלנסב מן עלם אלמוסיקי מן אלפאידה") .מכיון שיש במדע
היחסים של מדע המוסיקה תועלת.(...
עיש  .6/226 ,כהי  29עב.8/



יצחק עראמה )ספרד' ע'  1440נאפולי '(1494 ,עקידת יצחק:
]" [136.כי כדאי היה נעים זמירות ישראל לכוין במלאכת המוזיקא זה השיעור...אולם
בהיטיב הכלי הקטון סדור מערכותיו יתדותיו ומיתריו לפי הערך הראוי ומתיחס אל סוד
המציאות בטבעו בכללו וחלקיו."...
מהד' ויניציאה שז שער יב לג עב עמודה ב  .22/העניין מובא בספר תולדות יעקב יוסף,
א ירושלים תשכב עמ' רפה עמודה ב ולא הביא את מונחנו.
 .5בסך הכול נמצא המונח בחיבור זה  11פעם ,ומהן הובאו כבר במאמר  2ולעיל  3פעמים ,יובאו
כאן עוד  5פעמים ,ופעם אחת בסעיף הבא ,וזה סיכומו :מוסיקא   ;3מוסיקי   ;4מוסיקאר  ;2
מוסיקאריה ;1מוסיקיה .1
 .6בזמן שעסקתי במאמרי הכין א' שילוח את כתבהיד לדפוס .עלכן הסתפקתי במובא מכי זה
בקטלוג ואף ציינתי במפורש שאני משתמש בקטלוג )עי' מובאות  (9392על ידי מ' שטיינשניידר ,שבו הוא
רושם ,כי כתיב המלה באלף :אלמוסיקא" )!  ,(soוהריני חוזר ואומר ,כי בשתי המובאות  9392הכתיב
הוא באלף אף אחרי בדיקת כהי.
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שם התואר

גם לשם התואר מוסיקי בערבית בתעתיק עברי יש תוספת של שתי מובאות והיא לראשונה
בל"נ ,ומובאה אחת נוספת לשם התואר בעברית בל"ר )בזה יהא מספר הפעמים בערבית
יהודית ;6ובעברית  .(8
תנחום בן יוסף הירושלמי )ירושלים 1220 ,קהיר'  ,(1291אלמרשד אלכאפי:
נ*" [137חלל...והחליל מכה לפניהם הו איצ'א אלה מן אלאת אלמוסיקייה אלמטרבה
אלמפרחה אלבאסטה לאלנפס והי מעלומה באלמזמאר'' )בכ' פ"ג מ"ג ועוד() .גם הוא כלי מן
הכלים המוסיקליים המעוררים גיל והמשמחים והמרחיבים את הנפש והוא ידוע בשם
"מזמאר"(.
השי מהד' בי טולידאנו ,תלאביב תשכא  .41/146 ,עי' רסג חלק א ,ערך חליל.
חיבור על תורת המוסיקה )נעתק באשביליה:(1466 ,
אנונימוס.
]" [138.אלא אלצנאעה אלמוסיקיה פאן אלהיולי אלמוציוע פיהא כלהא ג'ואהר
רוחאניה" )פרט למלאכת המוסיקה הרי ה"היולי" המושם בה כולו עצמים רוחניים(.
מהד' א' שילוח.1/225 ,







ישעיה בן יצחק )קורדובה ,ע'  .(14001350פירוש הקאנון לאבן סיגא:
]" [139.ירצה שיהיו קצוותיהם של יתר הדמיונים או הדמיון המוסיף חלק כמו היחסים

המוסיקיים".

כי מינכן   .277אוה'ס 8/556 ,WS .16/xxxi ,

]העיקר כאן חסר[.

ד .מוסיקאי ,מוסיקיי )בעברית ,מוסיקי בערבית יהודית כשם בעל המקצוע(
ביחס לשם בעל המקצוע ,בעל המוסיקה או בעל חכמת המוסיקה ,נכתב במאמר?'' :שם בעל
המקצוע אפשר להביע בערבית כאותה מלה עצמה כמו שם התואר של השם מוסיקי
) "jvyמוסיקאי( ,ואף זאת מלה שנתקצרה כמו קודם )מוסיקאי ,מוסיקי( .אין צורה
זאת נמצאת בספרות הערביתהיהודית שבידנו .בעברית מוסיפים את המלה "בעל"  בעל
המוסיקה ,בעל חכמת המוסיקה ,או בעל מלאכת המוסיקה" .גם כיום אין בידנו בעברית
מוסיקיי או מוסיקאי ,אולם יש בידנו מוסיקי בערבית יהודית ,כשם בעל המקצוע ,פעם אחת
בל"ר מן המאה ה .12אולם תחילה עלינו לברר שני מקורות שביקשו חכמים למצוא בהם את
שם כעל המקצוע בעברית במדרשים.
מדרש שוחר טוב או מדרש תהלים )ארץישראל ,המאה ה ,10ה:(11
]" [140.משל לחבורה של כווסקין שהיתה מבקשת לומר הימנון למלך .אמר להם כולכם
נעימים כולכם זמרים כולכם משובחים כולכם ראויים לומר הימנון למלך אלא איש פלוני
יאמר על ידי כולכם למה שקולו ערב יותר מכולכם".



זה נוסח כי סרמא  ,2552ד ע'א ;6/כ'י פריס  ,152עב ;13/קמבריג' ,טריניטי 1,49עב/
  .1לחבורה של זמרץ; לחבורה; לחמרה של אנשים;  סרמא  ,2293המבורג ] 34חסר העיקר[.
מהד' ש' בובער ,וילנא תתא ,מזמור א ד ע'א .1514/כווסקין ,בובער :מוסיקץ ,והעיד כי ר'
אברהם פרורנצאלי )פירארא ומנטובה ,המאה ה ,(16ציץ נ'א על פי שישה כי .לפי בובער רשומה
על הנוסח של זמרץ המלה :מוסיקץ .אולם למה נאמר בסמוך כאן במדרש כולכם זמרים
ולאאמר כולכם מוסיקץז ומדוע יאמר מוסיקץ ולא מוסיקאים אומוסיקייןז מביאים בוודאות:
1



.7

יובל א,

לד.1310/
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הג דלמאן ,מילון עברי ארמי ,פרנקפורט  ,1922ערך מוסיקין; מ''ש גשורי ,ירושלים עיר המוסיקה,
ירושלים תשכח  .אין בכל  146המובאות פעם אחת נוספת מוסיקה או שם בעל המקצוע במדרש
זה ובמדרשים בכלל.ושמא היה הנוסח טיידים הנמצא במדרשים? עי' רס'ג ,1נספח ,עמ' :432430
טייד ,טיידן ,ועי' להלן.
המקורות :פס' קיו עא ;1612/ילקוט שמעוני ,ורשה תרעז ,שעא ע''ב; שהש"ר כמגדל דוד
)שהש ,ד ,ד( מהד' חורב יח עא עמודה א ;12/קהר קז עבקצ ע"א.

] [141.שמואל אבן ג'אמע )נרבונא ,המאה ה ,(12אגור;
"אנינסקון אד"ו )כינוי המחבר שמואל אבן גיאמע :אריוך דק ואמר(
"כמגדל דוד" לחבורה של אנינסקין שהיתה מבקשת הימנון למלך פי' בלשון יון שרם שיר,
אל מלחסין אל מוסיקא".
מהד' ש' בובר ,ספר היובל לגרץ ,ברסלאו /25,1887אננסקון .והעיר בהערה קיז :לפנינו השמיטו
המדפיסים המלה הזרה הזאת והציגו לחבורה של אנשים...ואץ ספק אצלי שהי'...הגי' מוסקין או
אמוסקין באות א' הנוספת בתחלת תיבות יונית )!(...ואחר כך נשתבשה המלה ונעשית אנינסקון...
והוראת המילה ידוע בלי ?01*6ט nouaixtag, ^0בעל הזמר .ועי' בובר ,מדרש שוחר טוב,וילנא
תרנא ,ד ע"א  .14/לא נתפרשה לי תוספת האלף במלים יווניות ,אם אין המלה פותחת באות שוואית
דווקא .אף לא ידועה לי פעם אחת נוספת המלה מוסיקה באלף בראשה ,ואילו לפי האלף בית
באגור המילה היא אנינסקוך  באלף דווקא  .לא נתפרשה לי המלה ,ולא נתפרשו לי דברי
המהדיר ,כי קשה לגרוס את הנוסח :לחבורה של מוסיקין ,וצל :לחבורה של אנשי מוסיקה או
לחבורה של מוסיקאים או מוסיקיין .המלה שאולה מן הערבית ומן היוונית .וודאי הוא שכבר היה
הנוסח המשובש לעיני שמואל אבן ג'אמע .ושמא צל במקור :אנ1שי[ ניגון? גם ביוד אחרי הסמך אין
לזלזל ובכל  146המובאות נמצאות רק שתיים בלא יוד ,ואילו לפנינו גם במדרש וגם במילון שמואל
אבן נ'אמע המוכיח על המקור שהיה בידו בלא יוד  .בחזית ,שהשר ,פותח :חזית איש )עי' מהד'
חורב ,ברלין תרפט ,א ע'א עמודה א ,(3/ועי' לעיל *.117

בחזית פ'



ספרד הנוצרית ,ע'



אלמקאלה באלחדיקה פי מעני

רמב"ע )גראנאדה,
אלמג'אז ואלחקיקה:
נ" [142וקד תיני אלמתא'5רון מן אלמוסיקייך) .ושיבחו בעלי המוסיקה האחרונים(.
כי ששון  ,412עמ'  ,215מובא עלפי הקטלוג אהל דוד/412 ,סי' .29
1055

.(1138

ה .בערבית יהודית כשם בעל המקצוע ושם התואר של בעל המקצוע
מוסיקאר ,מוסיקאריה ,מוסיקר בעברית



בשעת כתיבת המאמר הראשון היו בידי רק פעמיים ''מוסיקאריה" ,ולא הייתה בידי אף
מובאה אחת לשם "מוסיקאר" בערבית היהודית ולא "מוסיקר" בעברית .נאמר שם " ;8לא
נמצא בעברית שם בעל המקצוע במשקל מוסיקר" .גם כיום אין בידי לשנות משפט זה ביחס
לשם בעל המקצוע בעברית .אולם יש מקום להוסיף ביחס לערבית יהודית:
אנונימוס ,כתאב מעאני אלנפס^:

 .8עי' יובל א ,לד/סופו.
 .9ממ זה בלבד מובא על ידי ברוקלמן ,Grundirss ,א ,ברלין
בערבית באמצעות הסורית ,ולא הביא דוגמאות נ1ספוו.0

,1908

עמ' ) 403כדוגמה למשקל זה
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]" [143.ומת'אל ד'לך אן אלמוסיקאר והו אלעואד ינקץ אותארה מן אלטריקה אלאולי
בעד בלוג גרציה'/
מהדי יי גולדציהר ,ברלין .2928/24,1907



אנונימוס' מתרגם .ספר תורות הנפש )מיוחס לרבנו בחיי בן יוסף הדיין הספרדי(:
"והדומה לזה הוא שהפורט על פי הנבל יפתח מיתריו מן הדרך הראשון אחר שהשיג
מטרתו".
מהד' י' ברוידה ,סריס  ,32/31,1896וחסר העיקר .המתתם לא תרגם מוסיקאר.





אנונימוס חיבור על תורת המוסיקה )נעתק אשביליה,
נ" [144פלמא אחס אלמוםיקאר בד'לך מנהמא וכאן מאהרבצנאעתה) "...וכאשר הרגיש
המנגן באלה מהם ,והיה זריז במלאכתו.(...
מהד' א' שילוח ,יובל ,א) .1/225 ,עי' הערה .(6
:(1466

]" [145.פאקול אן אלמוסיקי הו אלגנא ואלמוסיקאר הו אלמגני") .על כן אני אומר כי
המוסיקה הם הניגונים ,וה"מוסיקאר" הוא המנגן(.
עיש,

.3/226

]" [146.וד'לך אן אלאלחאן אלמוסיקאר* ה אצואת ונגמאת ולהא פי אלנפוס תאת'יראת".
)הניגונים המוסיקאליים הם קולות ונעימות ולהם השפעות על הנפש(.
עייש,

.32/225



רשב"ץ )פלמה די מיורקה1361 ,אלג'יר ,(1444 ,מגן אבות:
שמעון בן צמח
]" [147.כמו כלי הניגון ,שהמנגן מקיש על הכלי ויתאסף האויר בתוכו ויבקש לצאת
יחדש קולות משונים בצאתו לפי המקומות...ומזה נסתעפה הכמת המוסיקא".
מהד' ליוותו תקמה ,ג ,חלק יעקב ,נב עב.3332/
][148.

עי'ש,

"וזהו השמים מספרים כבוד אל )תהלים יט ,א( ,כי יש להם קול נגוני כמו המוסיקא".
שם.40/

ו .סיכום
נוסף לנו חומר לא מעט' ורב חשיבותו של חומר על מלה לועזית זאת "מוסיקה" לכתיבה
ולהיגויה ולהבנת משמעויותיה .אם יתווספו בעתיד צרורות חומר נוספות כאלה והשלמות
יהא צורך לעיין במלה זאת מחדש .לעת עתה נשאר כחומר יסוד זה המובא במאמר הקודם.
בסך הכול נוספו כאן שלושים וארבע מובאות נוספות ,כלומר  ,31/Sוהן נפוצות מן המאה
העשירית עד המאה החמשעשרה .אין בהן כדי לשנות את התוצאות והמסקנות באותו מאמר.
אדרבא' על סמך אותו מאמר והתוספות במאמר זה יש בידנו לקבוע:
א .אין המונח "מוסיקה" בספרותנו לפני המאה העשירית.
ב .אין המונח "מוסיקה" בספרות המדרש.
ג .אין המונח "מוסיקה" בכל כתבי רס"ג.
ד .מן המאה ה 10עד המאה ה 15נצטברו  150מובאות בערך ,ויש לקוות ,כי אפשר יהיה
להגדיל את מספרן בבדיקה יסודית נוספת בכה"י העבריים הפזורים בספריות תבל.

וזה סיכום צורות הכתיב של המונח "מוסיקה" במובאות החדשות:
מוזיקא
מוסיקא

136,118

2

132 '129 '127 ,123 ,122 ,116 '114 '113

11
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מוסיקאי

145143

3

מוסיקאריה
מוסיקה 130
מוסיקי '128 '121119 "117 '115
מוסיקיה 138 '137
מוסיקייה ) '(137עי' מוסיקיה
מוסקיים 139
מוסיקיין 142
מוסיקין 141 '140
146

1
1

135133 '131

10
2

1

.

1
2

34

לוח סטאטיסטי של הכתיב
המונח

א .השם

(2

מוזיקא
מוסיקא
מוסיקה
מוסיקי

(16

מוסיקיה
מוסיקייה
מוסיקיים

(20

מומיקיין
מוסיקין
מוסיקר
מוסיקאי
מוסקין

0

(22

מוסיקאריה

2

(4
(5
(6

ב .שם תואר

(16
(16

ג .שם כעל המקצוע

(20
(21
(21

(20

ד .שם תואר של כעל
המקצוע

יובל א

יובל

ב

בסך הכול

2

2

4

42

11

53

6

1

7

16

10

26

1

1

2

0

1

1

2

1

3

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

3

3

2

2

1

3

א( נוססו כאן ארבע צורות שלא נודעו במאמר ביובל א.
ב( לצורה מוסיקי נוספו כאן יותר מאשר לצורות האחרות

) .(10יש לזאת חשיבות להיגוי בסונימה

 eדווקא".

 .10הריני מביע את תודתי לכל אלה שהוסיסו ממ למונח מוסיקה בימי הביניים :ח' אבנארי ,ב'
בייאר' א' גרינבאום ,מש גשורי ,מ' סלסנר וי' קאםח ,וכולם יחד ציינו עשרה ממ משלושים וארבעה
מהמ שנוספו כאן .כל חברי מסרו לי מהמ באופן אישי פרט למ' סלסנר ,שנמסרו לי המובאות
עלידי מאמרו בהמזרח החדש ,יט )תשל( ,עמי .397396
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אבו סעד הרופא 23
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אבן אבו אלצלת ,אמיה 129,128,105,104
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אבן סינא139,127,107,6959 ,
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אבן תבון ,שמואל 150,29,28
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אברהם בר חייא 21,20
אגור 141,122
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אדאב אלםלאסםה ,עי' מוסרי הפילוסופים
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איסרלין ,ישראל 75
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אליהו ,עי' מזרחי
אלמולי ,שלמה 106
אלעזר בן אשר הלוי 126123
אמיה ,עי' אבן אבו אלצלת
54

אנונימוס ,115,110107,9381,23,53
146143 ,138 ,135130

אנכשאף אלאסראר וטיהור אלאנואר
אריסטו 109,58

בחיי ,עי' אבן באקודה
בן חפני ,עי' שמואל
בתי הנפש 70

22

,128

דוד ,עי' אבן
דונש בן תמים 51
דלאלה אלחאירץ 3027
דפירא לפטא ,עי' שלמה
אלדר אלנט'ים 8076
אלהדאיה פי פראיץ' אלקלוב
הלוי ,עי' אלעזר; יהודה
ההספקה 129,128,105,104
זהד 116

זכרונות של ירחמיאל 126123
זרחביה בן יצחק חן 57

חיבור על תורת המוסיקה ,10<97 ,9392
146144,138,135131
אלחג'ה ואלדליל פי נצר אלדין אלד'ליל 1813
חובות הלבבות 118
חן ,עי' זרחיה

יאיר נתיב

56

יהודה ,עי' אבן עבאס; אלחריזי
יהודה בן יצחק 10397
יהודה הלוי 1813
יוסף ,עי' אבן ,אלבו
יוסף בן ביבש 26
יסודי התבונה ומגדל האמונה 21,20
יצחק ,עי' אבן אסחאק
ישעיה בן יצחק 139,127,6959

הכוזרי ,עי' אלחג'ה
פפאיה אלעאבדין

53

מאמר שמות ההגיון
מאסף לכל המחנות
מגן אבות 148,147
מדעים )חיבור שלא זוהה( 108
מדרש תהלים 140
מוסרי הפילוסופים 5233
מורד .נבוכים 3028
מזרחי ,אליהו 95
אלמחאצ'רה ואלמד ,אכרה 6א6 ,ב,127 ,
לרמב"ם 25

106

142

גנזי המלך

55

117

מילון

המלות הזרות 150,32

,119
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סירוש משלי 57
פירוש המלות הזרות
פירוש המלות הזרות
פירוש הקאנון לאבן
פריםוט דוראן ,יצחק
פרק בחרז 94

Giossarium Latino Arabicum

מלות ההגיון לרמב"ם 2624
מעאני אלנפס 143
מעשה אפד 72,71
מעשה תורה 130
מקאלה באלחדיקה 120
מקאלה פי צנאעה אלמנטק 2624
אלמרשד אלכאפי 137
משה ,עי' אבו ,אבן
משה בן מימון 3124
משה בן שלמה ממלון 58

הקאנון ,עי' פירוש

הרפואה

העולם הקטן
העצמים 121
העיקרים 7473
עקידת יצחק 136
עראמה ,יצחק 136
19

,

.

י
*

פסקים וכתבים 75
פירוש ארוך לאבן רשד לחיבורי אריסטו
פירוש ספר יצירה 53

107

רשימת ספרים 23

אלסבעיניה ,עי' בתי הנפש
סייבולד ) , (Ch. F. Syboidעי' מילון
סעדיה ,עי' אבן

עבאס ,עי' יהודה

לשמואל אבן תבון
לאלחריזי 32
סינא 139,127,6959,54
בן משה 72,71
150

58

רשימות הרצאות בתורת המוסיקה 9181
שאלות ותשובות 95
שוחר טוב ,עי' מדרש תהלים
שלמה ,עי' אלמולי
שלמה בן עמנואל דפירא לפטא 70
שמואל ,עי' אבן ג'אמע ,אבן תבון
שמואל בן הפני 114,113
שמעון בן צמח )רשב"ץ( 148,147
שקל הקודש 96
שרח בראשית 114 ,113
שרח כתאב אלמבאדי 2 ,1
שרח אלמשנה 31

תולדות אלכסנדר
תנחום בן יוסף הירושלמי
110

137
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לוחהקיצורים והסימנים המיוחדים

קיצורים:
אוה"סמ' שטיינשניידר,
.XXXII

ליקוטים מחכמת המוסיקה ,אוצר הספרות ,א )תרמז **** w ,(1887



ג'אמע דוד בךאברהם אלפאסי ,ג'אמע אלאלפאט' ,מהד' שז"ל סקוז ,ב"כ,
דונשידונש בן תמים ,תפסיר כתאב אלמבאדי ,מהדורת ג' וידה113 ,REJ ,
),(1963

עמ'

ניוהאבן .1945,1936

),(1954עמ'122:6137

.162149

דונש*דונש בן תמים ,פירוש ספר יצירה ,מהדורת מ' גראסבורג ,לונדון ,תרס"ב.
וולפסוןה''א וולפסון ,ספר היובל של  ,HUCAסינסינטי ,1925 ,עמ' .315261
מאלטר .H. Maker, Saadia Gaon, His Life and Works ,Philadelphia 1921
מוה"פחנין אבן אסחאק ,מוסרי הפילוסופים ,תרגום י' אלחריזי ,מהדורת א' לעווענטהאל,
פרנקפורט ,תתו.
המזכירמ' שטיינשניידר ,המזכיר ,יט ) ,(1879עמ' .4544
עערך ,בערך.

עיש 

עיין שם.

פריסכ'י הספרייה הלאומית בפריס מס'
ריה"לג יהודה הלוי ,כתאב אלחג'ה ואלדליל באלדיןאלד'ליל ,מהדורת ה' הירשפלד ,לייפציג.1877 ,
ריה''ל*יהודה הלוי ,הכוזרי ,ת' י' אבן תבון ,כלול בנ"ל.
רמב"עימשה אבן עזרא ,כתאב אלמחאצ'רה ואלמד'אכרה ,כ'י אוכספורד  ;Hunt. 553קטלוג
1037

נויבואיר מס'

.Heb.

.1174

רמב"עמשה אבן עזרא ,שירת ישראל ,ת' בן ציון הלפר ,לייפציג ,תרפ"ד.
רמש"שמשה

רס''ג! 
רסג 2
רס"ג 3

שטיינשניידר.

רב סעדיה גאון ,האגרון ,מהד' נ' אלוני ,הוצאת האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים תשכ''ט.
רב סעדיה גאון ,תפסיר )תורה ,ישעיה ומשלי( ,מהד' י' דירנבורג ,פריס  ,18961893ואילו
תהלים במקומות שונים  ;19341884איוב מהד' ז' באכר ,פריס  ;1899איכה עי' רס'גי ,עמ'
 ,137סע"ג; דניאל עי*ש /582שפיגל.
רב סעדיה גאון ,תפסיר כתאב אלמבאדי ,מהד' מ' לאמברט ,פריס .1891

ת'תרגום ,תרגום.
תוה'מ נ' אלוני ,תורת המשקלים מדונש עד ראב''ע ,ירושלים תשכ'א.
תיג'אף  אנונימוס ,מחברת התיג'אן בעברית ,מהד' י' דירנבורג ,1870 ,עמ' .552309
תיג'אף אנונימוס ,מחברת התיג'אן בערבית ,מהדי א' נויבואיר ,Petite Grammaire ,לייפציג





H. G. Farmer, Sa'adyah Gaon on the Influenceof Music, London, 1943.
C. Brockelmann, Geschichteder arabischen Literature, Leipzig, 1909v; Supple
ment vol. 13, Leiden, 193742.
H. G. Farmer, The Sourcesof Arabian Music, Leiden, 1965.
E. Werner and I. Sonne, The Philosophy and Theory of Music in JudaeoArabic
Literature, in HUCA, 16 (1941): 251319; 17 (1942): 511572.

.1891
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סימנים:

א( ציון מה"מ הוא שם המחבר ואחריו מספר העמוד .מספר השורה בא אחרי קו אלכסון ,כגץ:
רס"ג,

13'341

= סעדיה ,עמ'  341ש'

.13

ב( מקף לפני מספר השורה מציין מלמטה למעלה בעמוד.
ג( מספר בסוגריים מרובעים בראש מובאה הוא מספר סידורי למובאות ממקורות הספרות
הערביתיהודית בימיהביניים .כוכב ליד המספר מציין מובאה מספרות עברית.
ד( לא צוין במספרים התרגום העברי שאינו מאת מתרגם בימיהביניים .אם לא נזכר שם המתרגם
התרגום הוא של כותב המאמר.
ה( מספר סידורי יותר מאחד בראש מובאה מונה את המונח "מוסיקה" ,אם הוא נזכר בה יותר מפעם
אחת ,או שנזכר בה שינוי נוסח למונח הזה.

