


 







 



    מבוא 

השירון שלפנינו כולו תמלילי שירים, הלקוחים מאוצר הפיוטים של עם ישראל, ובזה ייחודו. הפיוט העברי, אשר צמח לאחר 

חתימת המקרא, המשנה והתלמוד, הוא ביטויו השירי של עם ישראל, כשם שספרות החכמה היא ביטויו ההגותי. ואכן, רבים 

מטובי הפייטנים כתבו גם ספרי הגות, אולם ספרי ההגות נועדו לקריאה ולעיון בלבד, ואילו הפיוטים נועדו בראש ובראשונה 

לשירה ועל כן היו חלק חי יותר במטורת העממית. ראשיתו של הפיוט העברי בארץ-ישראל בראשית ימי הביניים, והמשכו ושיאו 

בספרד, בתור הזהב של השירה העברית באמצע ימי-הביניים (מן המאה העשירית עד המאה השלוש-עשרה). מאז ועד היום יש לו 

המשכים רבים בפזורות השונות, בעיקר בקהילות המזרח – ממרוקו ועד בבל והודו.  

שפת הפיוט היא עברית, בדרך כלל עברית תנ"כית רצופה צירופי לשון שנלקחו מפסוקים, מצויים בפיוטים גם שימושים בלשון 

המשנה ובלשון התלמוד, וכן חידושי לשון שחידשו הפייטנים, ואם כי ניתן למצוא בפיוט שימוש בארמית בערבית ובשפות אחרות 

שדיברו בהן היהודים במקומותיהם, אין בכד כדי לגרוע מאופיו העברי המובהק.  

הפיוטים נמסרו מדור לדור בכתבי יד, ואנשים הרבו להעתיקם. עם המצאת הדפוס החלו להדפיסם בספרים. חלקם נכללו 

בקבצים המיועדים לשירה בבית, בדיוואנים למיניהם ובספרי זמירות – כל עדה וספרי שיריה. נהוג לשיר אותם בחגי הבית 

והמשפחה – כלולות, בר-מצוה, ברית-מילה, שבת וחגי השנה. פיוטים רבים נכללו באוצר התפילה והם מושרים בבתי-הכנסת 

ומופיעים בסידורים ובמחזורי התפילות. מחבריהם של פיוטים רבים ניתנים לזהוי לפי כתבי היד ולפי עדויות אחרות וכן לפי 

חתימות הפייטנים באקרוסטיכון (האקרוסטיכון הוא הצטרפותן של האותיות הפותחות שורות או בתים לשמו או לכינויו של 

הפייטן). יש פיוטים שמחבריהם אלמונים וייתכן שיישארו אלמונים לעולם.  

הפייטנים הראשונים של ארץ-ישראל – יוסי בן יוסי, ינאי, אלעזר הקליר – הם שהכניסו את החרוז לשירה העברית. ראשוני תור 

הזהב בספרד הכניסו לשירה העברית את המשקל. המשקל שהשתמשו בו הוא משקל היתדות הכמותי, שהיה נהוג בשירה 

הערבית של זמנם. מרכז חשוב של פיוט היה בצפת של המאה השש-עשרה, ובפיוטים שנוצרו בו כבר ניכרת דעיכתו של משקל 



היתדות. תעבורנה עוד כשלוש מאות שנה עד אשר ישתלט בשירה העברית – בהשפעת שירת אירופה – המשקל הטוני, תחילה 

בהטעמה האשכנזית ואחר כך בהטעמה  הספרדית, המקובלת בימינו. ובכל זאת יש עד היום בישראל עדות ומשוררים המקיימים 

את משקל היתדות הן בביצועם של פיוטים מסורתיים והן בחיבורם של פיוטים חדשים. בעמים רבים ידע רק מיעוט קטן קרוא 

וכתוב, ורק למיעוט זה היתה ספרות כתובה, ואילו להמון העם הייתה ספרות שבעל-פה בלבד. אבל בעם ישראל היתה ידיעת 

קרוא וכתוב נחלת הכלל, על כן הועברו הפיוטים מדור לדור בשתי דרכים במשולב: המלים הועתקו בכתב והלחנים נמסרו בעל 

פה. עקב המסירה בעל פה נוצרו גרסאות רבות ללחנים; רב השוני בין לחניהן של עדות שונות וגם בין גרסאותיהם של פרטים 

וקבוצות בתוך אותה עדה. אין לך פיוט שיש לו לחן אחד ויחיד. במקורם צוינו לעתים בכתבי היד הלחנים המקובלים שעל פיהם 

נהוג היה לשיר את הפיוטים, אך כיום נשכחו אלה בדרך כלל ולפיוט יש מנגינות רבות. גמישות רבה יש גם בהתאמת המנגינות: 

יש שלחן אחד משמש לכמה פיוטים, ולהפך: יש שמזמרים משתמשים בביצועו של פיוט אחד בעשרה לחנים ויותר, בהחליפם את 

הלחן בתחילת כל בית לשם גיוון ועניין.  

בשירון זה מובאים לחנים ממקורות שונים ומזמנים שונים: חלקם מן המסורות של עדות ישראל – לרוב מאוצר מסורות המזרח, 

הידועות פחות –  וחלקם פרי יצירתם של מלחינים ישראליים בני דורנו, וותיקים וצעירים.  

אחדים מהלחנים המסורתיים שבשירון העתקנו מאוצר נגינות ישראל של אידלזון, שהיה הראשון אשר רשם לחנים מסורתיים 

בתווים; ואחרים מהאנתולוגיה לחזנות ספרדית של יצחק לוי, אך את רובם רשמנו לראשונה על פי המסורת החיה שבעל-פה. יש 

שרשמנו לחן מפי מידען אחד כגירסתו האישית, וציינו זאת במפורש, ויש שרשמנו לחן על-פי כמה הקלטות והתווים מוסרים מעין 

שלד מלודי המשותף לכולן. יצוין כי בעיית הרישום של לחנים מסורתיים בתווים אינה מן הקלות. תמיד הולך לאיבוד בדרך מן 

האוזן אל הכתב חלק מן החן המיוחד, מן הסלסול האופייני ומדרך ההבעה המיוחדת של זמר מסוים או של סגנון שירה מסוים. 

אך ממילא משנה כל שיר את אופיו ואת צביונו ברגע שהוא מושר בפי אנשים שונים. החשוב הוא לשמור על שלד הלחן, וזאת 

עשינו כמיטב יכולתנו. 



מיצירות המלחינים הישראליים יש שנדפסו כבר בקבצים קודמים ויש הנדפסות כאן לראשונה. כדי להבליט את מבנה הפיוט ואת 

חריזתו ומשקלו, הובאו התווים ברוב השירים כך ששורת תווים זהה לשורת פיוט. גם אם דרך הבאה זו "שוברת" את התיבות 

של המשקל המוזיקלי וגורמת לאי-שוויון באורכי השורות, לרוב מבליטה דרך זו גם את המבנה המוזיקלי ומקלה על הקורא 

המזמר את מציאת הדומה והשונה בין השורות. כך היא מסייעת לעמוד על דרך טיפולו של המוזיקאי בפיוט או על דרך התאמת 

הלחן לפיוט או הפיוט ללחן. רוב הפיוטים מושרים בכמה לחנים. כאן הובא רק מבחר מתוך אוצר הלחנים. הרוצה לסקור את רוב 

הלחנים שנרשמו עד כה בתווים יעיין בקבצים של אידלזון ויצחק לוי שנזכרו לעיל, והמעוניין להכיר את הלחנים המוקלטים יפנה 

אל מרכז הצליל הלאומי שבספריה הלאומית. המשקל, החרוז והמבנה של כל פיוט קובעים במידה רבה את דרך שירתו ואת 

התאמת הלחן אליו. על כן צוינו לא מעט פרטים הנוגעים אל מרכיבים אלה של הפיוט. דרך ההדפסה של הפיוטים מבליטה את 

חלוקת הבתים לצלעות, את צירופי החרוזים והמבנה וכן את האקרוסטיכון המצוי במקרים רבים בראשי השורות או הבתים. 

הכותרות של כל השירים הם האתחלתות שלהם, כלומר: המלים הפותחות של הפיוט. מקובל לזהות את הפיוטים כך ולא לפי 

כינויים העלולים לבלבל ולהטעות. גם באוצר השירה והפיוט של דווידזון, המביא מידע על הפיוטים ומקורותיהם, מסודרים 

הפיוטים לפי האתחלתא.  

ליד השירים נוספו פרקי מידע משלים בקשר ליוצרים, לצורות, למשקלים, למנהגים ולעדות. מידע זה יש בו כדי להאיר את חייו 

האמיתיים של השיר, שכן במסורת החיה הוא תמיד מעוגן במועד מסוים או באירוע מסוים. כיום אנו נוהגים לקבוע עתים לשירה 

ללא קשר למאורע, וגם שירון זה נועד לעתים מעין אלו. קנה-המידה שלנו הוא פשוט אסתטי: שיר יפה המלבב את אוזננו וכובש 

את לבנו, אותו אנו אוהבים לשיר, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. אך תמיד כדאי להזכיר את נסיבות יצירתו של השיר או את 

האירועים שלכבודם נוצר. ברור שאין בפרטי המידע שהבאנו כדי לספק את הסקרנות אלא רק כדי לגרותה. לשם הרחבת הידע 

נוכל לפנות אל הספרות העוסקת במסורות של עדות ישראל – ספרות זו הולכת ומתעשרת בשנים האחרונות – אל הספרות 

העוסקת בצדו הספרותי של הפיוט – שירמן, ילין ואחרים – אל קובצי התווים של אידלזון ולוי שנזכרו כבר לעיל ואל 

האנציקלופדיות.  



שירון זה מיועד לתלמיד ולמורה העובדים בכיתה, וגם לכל ישראלי הקורא עברית ותווים ומעוניין בעושר וביופי של מסורותינו. 

אין בשירון משום מיצוי של שום נושא או הבט. הוא פשוט לקט של פיוטים יפים. ואם כי השירים שבו הובאו לפי סדר מסויים – 

תחילה שירים באקרוסטיכון אלפביתי, אחריהם שירי כלולות ושירי שבת ולבסוף פיוטים שונים – אין הסדר מחייב. תוכנם של 

רוב הפיוטים הוא כצפוי כיסופי גאולה לציון, ובכך אין תימה: שהרי הפיוט הוא חלק מכלל הספרות העברית בגולה, אשר ציון 

הוא נושאה המרכזי. כללנו בשירון זה גם שירי טבע ונוף, מולחנים בידי מלחינים ישראליים בני זמננו, שנושאים אלה מדברים 

מטבע הדברים אל לבם. השתדלנו אפוא לתת ייצוג לכל גווניו המילוליים והמוזיקליים של הפיוט. עושרם של הגוונים הללו עשוי 

להוות למורה המשתמש בשירון אתגר להרחבת עבודתו החינוכית והיוצרת הרחק מעבר לתחום של לימוד השיר גופו: הוא יכול 

לקשור את לימוד השיר עם לימודי הספרות וההיסטוריה, עם צורות פיוטיות ומוזיקליות ועם הוויי העדות ומנהגיהן, ודי 

לחכימא.  

מטרת השירון היא הפצת הפיוטים היפים שבו והבאתם לרשות הרבים בדרך נוחה ושימושית ככל האפשר. בכך נתרום, כך אנו 

מקווים, תרומה לתהליך ההיפתחות ההדדית לתרבויות הרבות והמגוונות שהבאנו ארצה, עדה עדה וייחודה, כל מסורת ואוצרות 

היופי שלה, והיסוד המשותף לכולן – השפה העברית והתרבות היהודית. כל מי שימצא כאן את מסורת בית אבותיו יהיה גאה 

בתרומתה לתרבות הישראלית המתרקמת כאן. כל מי שילמד להכיר מסורות שלא הכיר עד כה, יעמוד על השפע והמגוון של 

המצוי סביבו. ומכל אלה יחד נוצרת ותיווצר כאן תרבות רבגונית ועם זאת אחת ומיוחדת.  

לבסוף, יבואו על התודה כל אלה שסייעו לנו בהכנת השירון: אלה שמפיהם הקלטנו שירים רבים בגרסאות רבות, ורק חלקם 

הקטן נזכרים כאן בשמותיהם, ואלה שסייעו לנו ועודדו אותנו בעריכת השירון ובראשם בן-ציון אורגד, שבעידודו הפעיל גברנו על 

קשיים רבים. ניסינו לתת לקורא שירון הפונה דווקא אל המקורות העתיקים של תרבותנו, ועם זה הוא חדשני בצורתו – שירון 

שעתיד ועבר כרוכים בו יחדיו.  









 



































 



















 







































 









 































































 




