
 
 
 
 

 בס"ד

8212מספר  , ז תשע"  ,נחס י פ  פרשת    
 

 כיצד וממתי?   -  ' ה ים כמשוררים לפני וי לו 

 שמעון אליעזר הלוי ספירו 

אבינו,   יעקב  מבני  שצמחו  ישראל  שבטי  מכל 
שאין  השבט הבולט ביותר הוא שבט לוי. כמובן  

ש הרב,  מספרם  בגלל  מכל הרי  זה  המעט  היו 
ב  1ם,השבטי  תקפת המש  ,צדדיותם-רב  שלאלא 

נקראו   שהם  והמגוונים  השונים  בתפקידים 
ושוערים   משוררים  במשכן,  סבלים  למלא: 

הג  ,במקדש ציון  דו ובאסיפה  שבי  של  לה 
אלוקים,   עם  הברית  לחידוש  היו בירושלים 

פרשיות  את  בעיון  רשו  ישקראו ופ  הים אלויהלו
הע לכל  ח:ז(  םהתורה  נחמיה  באופן   .)ראו 

הלו שוימפתיע,  כ"ילד  דרכם  שהתחילו  ובב"  ים 
מאבי נזיפה  מט:ה(  ושקיבל  עד   ,)בר'  השתפרו 

" אותם  שכינה  משה  לברכת  ֲחִסיֶדך שזכו    " ִאיׁש 
הוא  .(ח:לג  'דב) משמעותי  יותר  שבשעה   ,אבל 

משבטים  ישג קמו  ומנהיגים  חכמים  בורים, 
להיות  בשלמותו  נבחר  לוי  שבט  רק  שונים, 

גבוהה ביותר: הת בקודש ברמה  וריש  לעמופקד  
 2.)במ' ג:מה( "  ַהְלִוִּים ֲאִני ה' ִלי ְוָהיּו"

זה   מבקשבמאמר  בשאלה   אני  להתרכז 
מנעורי אותי  איך    ישמטרידה  לוי:  מבית  כאיש 

ונגינה שירה  לוי  בשבט  התפתחה  עד    ,ומתי 
? יםמקהלתישל יצירות חדשות וביצועים  לרמה  

של  כן,  ו המקור  הם  המה  ונגינה  ששירה  רעיון 
עבודת אלוקיםהולמת  צורה   קבוע  ,של   ,באופן 

היא הבעיה  קדוש?  הת  ,במקום  אור ישבכל 
אין אזכור    ,ים במשכןוי המפורט של עבודת הלו

זאת ובכל  שירה.  של   ,של  הקולקטיבי  בזיכרון 
הלו  ונזכר  ההאומ של  וזמרה  בשווה וישירה  ים 

הכ לעבודתם ולעבודת  כהנים  "והשב  הנים; 
ולזמרםויולו לשירם    אירעהמתי    3".ים 

 ומי היו היוזמים?  ,ההתפתחות הזאת

 
פרופ * הוא  ספירו  הלוי  אליעזר  אמריטוס  ' שמעון 

  אילן.-אוניברסיטת בר ב ללימודי יסודת הספר  בבי

1   " הלוויים  של  ִמֶּבן  ָּכלמספרם  ָוַמְעָלה   ָזָכר    " ֹחֶדׁש 
 . (טל: ג ' במ) 22,000 :היה 

רשנמנו לעצמם  ים  וישהלו  כךעל    2 כדאי  " : י"מפרש 
 .(מט:א 'במ ) "ון של מלך להיות נמנה לבדוהוא לגי

של    3 מוסף  רגליםושלתפילת  רמזים  יש  . ש  שמצאו 
 "ְנֻתִנים ְנֻתִנים ֵהָּמה ִלי "על    .הלווייםבתורה לשירת  

למש" :נאמר ( ט:ג  'במ) לשיר   אנתונים    " ונתונים 
ַהֵּלִוי  ְוִכי "  :וגם ֲאֶׁשר   ֶאל ... ָיֹבא  '. ה   ִיְבַחר   ַהָּמקֹום 

ְּבֵׁשם עצם    , כלומר  .(ז-ו:חי' דב" )ֹלָהיו-א   ה’ ְוֵׁשֵרת 
 . דהיינו שירה ', ה א בשם וה לקרתי העבודה שלו הי

ל יש  כדי  האלה  השאלות  על  להבין  השיב 
טיב ש  האת  המפותחת  היצירה  הלושל  ים ויל 

היו   והמזמורים  השירים  במקדש.  שהוצגה 
נגינהומלו בכלי  של ,  ים  אומנותי  שילוב  דהיינו 

אדםקולות   פיוטיבני  מילים  כלי  ל  קוו  ות,  של 
המצביעים   סימנים  בתנ"ך  נמצאים  האם  נגינה. 

לוי?    נטייהעל   ולמוסיקה בשבט    , ובן כמלשירה 
הקד בתרבויות  צורות  וכבר  נמצאו  ביותר  מות 

ין שהתורה מצאה לנכון  יומענ  ,שירה ונגינהשל  
ְועּוָגב  ֲאִבי ָּכללהזכיר מי הוא " ִּכּנֹור  )בר'    " ֹּתֵפׂש 

של  שהנראה    .ד:כא( הההערכה  יתה ימוסיקה 
ה  ,ברסליתיאונ מוסיקה  ליצור  יתה יוהיכולת 

להניח סביר  השנים בש  ,נפוצה.  מאות  משך 
הם יהתפתחה בינ  ,בני ישראל במצריםגרו  בהן  ש

של   ונגינהתרבות  החיים   ,שירה  מן  כחלק 
 4ם.היומיומיי

בתורה הראשונה  כיש  ,התופעה  ון  רשל 
הלו   דמיוח בין  שירה  בתגובה   תנמצא  ,יםוישל 

ספונטנית של בני ישראל לישועה הנפלאה של ה
  ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת   ָאז ָיִׁשירקריעת ים סוף: "

ַלה' ַהֹּזאת  )שמַהִּׁשיָרה  ספק   .טו:א(  '"  אין 
יצירה  הייתה  ש )הלוי( אישית  זו  משה   5,של 
ישראל התההשתו בני  ביתה  יפות של  פזמון רק 
"ה ִּכיחוזר:  ַלה'  ָּגָאה  ָאִׁשיָרה  ְוֹרְכבֹו   ,ָגֹאה  סּוס 

ַבָּים בשירתן  ."ָרָמה  גם  היה  כנראה,  של    כך, 
זה  הנשים.  ומרים   פי  שעל  רואים   "רהיש"אנו 

שלוש קול  פואטיתשפה  מרכיבים:    הכוללת   ,
" נגינה:  וכלי  ִמְרָיםזמרה  ַהֹּתף    ֶאת …  ַוִּתַּקח 

 6.טו:כ( ')שמ …"ְּבָיָדּה

כמקהלה  הלוויים  של  הראשון  האזכור 
א וה  ,'העבודת  בשירי תהילה    תמאורגנת המזמר

השני בפעם  מנסה  המלך  דוד  להעלות  יכאשר  ה 
התיאור  לפי  לירושלים.  הברית  ארון  את 

 
אירועים מיוחדים מלווים  היו  כבר בתקופת האבות    4

שיר ּוְבִכּנֹור: "בכלי  ְּבֹתף    . (כג:א ל  ' בר" )ּוְבִׁשִרים 
של   עדויות  הרבה  יש  כנען  של  השכנות  בתרבויות 

נגינה  בכלי  קיר    .שימוש  תמונות  נחשפו  במצרים 
שיר כלי  עם  נגנים  השלישי    ,של  לאלף  שתוארכו 

 .ס"לפנה 
דכתיב    5 ָיִׁשיר  "והא  ֶאתָאז  ַהֹּזאת  ִיְׂשָרֵאל    , "ַהִּׁשיָרה 

ה  היו  ששרו  שמי  לומר   נו עיי  . "מושלים"צריכים 
 . כז:אר כבמדבב

במקומות   6 גם  מתבטא  משה  של  השירה  כישרון 
 . לג: דברים לב  . ראונוספים
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הימים   בדברי  הזמין    ,טז:ח(  -  טו:א)א  המפורט 
כל   את  לירושלים  852דוד  קהת    ,הלוויים  ובני 

הברית ארון  את  לשאת  להכין    ,הופקדו  וגם 
נגינה וכלי  ַהְלִוִּים "  :מקהלה  ְלָׂשֵרי  ָּדִויד  ַוֹּיאֶמר 

ִׁשיר ְנָבִלים    ֲאֵחיֶהם ַהְמֹׁשְרִרים ִּבְכֵלי  ְלַהֲעִמיד ֶאת
ְלָהִרים ַמְׁשִמיִעים  ּוְמִצְלָּתִים  קֹול  ּבְ   ְוִכֹּנרֹות 

שכבר מתחילת   ,מכאן מתברר  .ז(טטו:" )ְלִׂשְמָחה
תרבות   ללוויים  הייתה  בירושלים  דוד  מלכות 

מפותחת הייתהמוסיקלית  זו  ועובדה    ה ידוע  , 
 לדוד.

ביניים שהפגיש ה-אישכי    ,אני רוצה להציע
ב השירה  בעלי  לבין  דוד  השבין  לוי  לא  ובט  א 

הנביא את  ,  אחר מאשר שמואל  רק משח  שלא 
היה    ,למלךדוד   חשוב גם  אלא  ומדריכו.  רבו 

משבט לוי )ממשפחת    יה לזכור ששמואל עצמו ה
ו"דבהי  ,קהת להביע חנה  ו  (,יג-יב:א  ידעה  אמו 
פואטיאת   בשפה  ותהילותיה    תתפילותיה 

ב:א המוסיקלי   .יא(-)שמו"א  שהכישרון  נראה 
בנכד של שמואל פרח במלוא הדרו    , הימן   ,הזה 

המשוררים מן  אחד  )דבהי"א   םישיהרא  שהיה 
שומעים ו:יא( שמואל  של  בימיו  לזה,  בנוסף   .

דהיינו, קבוצות   7".ַלֲהַקת ַהְּנִביִאיםלראשונה על "
מבמה  מסתובבים  שהיו  ומנגנים  משוררים  של 
לאקסטזה  אנשים  לעורר  כדי  בערים  לבמה 

גם  לפעמים  ודתית,   בה  עצמ השתתף  ו  שמואל 
יט:כ(. א  )שמו"א  היה  ששמואל  מן  כיוון  חד 

ש" להניח  סביר  היו  המארגנים  הללו  הנביאים" 
 משבטו. בעיקר

שירה   של  ותרבות  תשתית  נוצרה  כך 
רבה של דוד '. הקִ היועדת לעבודת  מהומוסיקה  

ורועה שהיה צעיר  ככבר    ;למוסיקה מוכרת היטב
א "ש מיטיב לנגן בכינור )שמוידוע כאיהיה    צאן
כמחבר    ,ז:יח(ט הענמזמורי  וכמובן  ין  יתהלים. 

ו בשירה  נוסבהמשותף  קשר  יצר  בין   ףמוסיקה 
לשמואל.   המכריע   כנראה,דוד  שהצעד 

הרעיון ראויה   ,בהתפתחות  הלוויים  ששירת 
עבודת   קבועההלהיות  בפגישה   אירע  ,' 

  :הםיהאחרונה בינ

ְׁשמּוֵאל ָהָרָמָתה   ְוָדִוד ָּבַרח ַוִּיָּמֵלט ַוָּיֹבא ֶאל
ָּכל  ַוַּיֶּגד ֵאת  ָעָׂשה  לֹו  ַוֵּיֶלְך    ֲאֶׁשר  ָׁשאּול  לֹו 

א ")שמו  ְּבָניֹות  [ְּבָנוֹית]הּוא ּוְׁשמּוֵאל ַוֵּיְׁשבּו  
 .ט:יח(י

המילה   מדובר האם    ;ברור  ינוא  "ניות"פירוש 
או  ב מקום  של  לפי  בשם  זמני.  מבנה  של  סוג 

משה סגל: "הכוונה כאן שישבו באוהלים בשדה  
לנביאים   למעונות  ששימשו  העיר  אצל 

שמואל אל  על    8."שהתאספו  להקשות  יש  אך 

 
י"שמו  7 עצמו    , ה :א  שמואל  מסתובב  שכמו  היה 

 . (טז:א ז"שמו)בעיירות 
שמואל   8 משה  , ספרי  בידי  ומבוארים  . סגל ערוכים 

נובעה אי  .  1956ם  ירושלי שעל    כך,מ  תבהירות 
 . יש קרי וכתיב  "ניות"

שכן   זה,  דוד  כבר  אם  פירוש  דיווח  ברמה 
בבית   לו  שקרה  מה  על  למה    ,שאוללשמואל 
המילה   את  בניות?  לשבת  תרגם    "ניות"הלכו 

כלומר   אולפנא",  "בית  לימודיהונתן  של  .  מרכז 
להניח אותה    ,סביר  את  ניצל  ששמואל 

המטרות  כדי    ,ההזדמנות את  לדוד  להזכיר 
נבחר למלוך: לאחד את העם,   ןהגדולות שלמענ

הפל  רלגבו המקדש.  יעל  בית  את  ולבנות  שתים 
ש שאולכנראה  עם  המר  ניסיונו  הדריך  ,  לאחר 

דוד   את  השלטון    בענייןשמואל  עקרונות 
בשירה ו מעורבהולאור    ,בישראל שניהם  של  ת 

יתכן שלא דיברו גם על נושא זה. יובמוסיקה לא 
שבאות לי  משמואל   הנדמה  דוד  קיבל  פגישה 

ומנגנים להקים  הרשאה   מקהלות  של  צוותים 
לוויים  ש לכדי  ל  ולהלל  במקומות   ה’להודות 

למה   מובן  עכשיו  קבוע.  באופן  הקדושים 
שהי הראשונה  להשתמש יתבהזדמנות  לדוד  ה 

הלווים הברית    ,בשירותי  ארון  את  כשהעלה 
השנ במשוררים  יבפעם  בחר  לירושלים,  יה 

כדי בו הלווים  מבין  ביותר  הטובים  מנגנים 
עתי ת את הטקס הגדול והחשוב. אבל לפי דוללו

יותר קרה   הונח  שאחרי  משהו משמעותי הרבה 
  :הארון באוהל שהכין לו דוד אצל ארמונו

ֲארֹון ִלְפֵני  ְמָׁשְרִתים   ִמן'  ה  ַוִּיֵּתן  ַהְלִוִּים 
ּוְלַהֵּלל ּוְלהֹודֹות  ֹלֵהי -א  '  הל  ּוְלַהְזִּכיר 

ְזַכְרָיה  ִיְׂשָרֵאל ּוִמְׁשֵנהּו  ָהֹראׁש  ִּבְכֵלי  ..  ָאָסף 
ַּבֲמִצְלַּתִים ,  ּוְבִכֹּנרֹות…  ְנָבִלים   ְוָאָסף 
ְּבִרית  …ַמְׁשִמיעַ  ֲארֹון  ִלְפֵני  -ָהא    ָּתִמיד 
ְלָאָסף '  ה  ָׁשם ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית  ַוַּיֲעָזב.  ֹלִהים

יֹום   ּוְלֶאָחיו ְלָׁשֵרת ִלְפֵני ָהָארֹון ָּתִמיד ִלְדַבר
  .לג(-א טז:ד"הי)דב ְּביֹומֹו

עד אז התפקיד   .יצר תקדיםל דוד  ש  עשהו זהמ
ונגינה   שירה  כליבשל  משני,  רק  היה  וי  ופולחן 

ה העבודה:  עיקר  של  ההשראה  קרבת להגדלת 
למינ פהיקרבנות  דוד  הכניס  ראשונה,  ל   , הם. 

לבדם הם הם העבודה!    גנוה ונגינה  שבו שירה 
ששירה בשל העובדה    במיוחד  ,זזה צעד נועהיה  

אדם בני  של  אומנותיות  יצירות  הם  , ונגינה 
האם   והשאלה נתונים    היא  להיות  ראויים  הם 

   9!ה'כנדבה לפני 

 

 
החדשני של שירה ונגינה כעבודה    י ואולי בגלל האופ   9

עצמה   להדגיש, ה’לפני  בפני  צורך  יאה    היה  שזה 
קמב  נועיי. ומתאים וק " תהלים  מפרשים  . נ"ט  יש 

י" ביומוודבר  של    -" ם  המנהג  התחיל  שיר  "שמאז 
כביכול    ה’כאילו    -" ִׁשיר ָחָדׁש ה’לִׁשירּו  ". "של יום

  ה’ במקום ריח ניחוח ל. מצפה ליצירות של בני אדם
   .ה’צליל ניחוח ל -
אין  וא  התיבות   מקרה זה  ולי  ראשי  של    שהצירוף 

ששת  ור של  האותיות  יום    ם שיריה אשי  של 
 . '"ה , ל-א -מ -ש, לדוד" :הוא הראשונים
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בין    המבורך  ההיסטוריהמפגש  לסיום:  
נעים  "דוד בן ישי    וביןשמואל הנביא משבט לוי  

ישראל כג"שמו)  "זמירות  לעם    (א:ב  העניק 
לדורותיו דוד    ,ישראל  בית  מלכות  את  רק  לא 

המשיחיאת  ו יצר  ,החזון  ת אומצי  גם  אלא 
כשהם    ,הרעיון ששירי זמרה של דודשממנה צף  

יראי   של  מקהלות  ידי  על  ראויים    ,'המבוצעים 
באופן   בבית  להישמע  שעד הקבוע  מעניין   .'

הזה נשמעים    ,היום  ישי  בן  דוד  בכל  גם  שירי 
הכנסיות של העולם הנוצרי. אולי בזה נתקיימה 

ִּכי ֵביִתי חלק מן הנבואה של ישעיהו בן אמוץ: "
 .ו:ז(ָהַעִּמים" )נ ִיָּקֵרא ְלָכלְּתִפָּלה  ֵּבית

 

 

 

  בסיוע קרן הנשיאמופץ  הדף השבועי
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר ומופיע גם באתר המידע של, לתורה ולמדע

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא

  ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 

 
 

 יוסף עופר עורך: פרופ'  
רחל הכהן שיף : עורכת לשון   

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

