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הלל כהן

מאמר זה מבקש להציג את היחס לדת האסלאם ולמוסלמים כפי שהוא משתקף בפיוטים 
שכתבו יהודים שחיו תחת שלטון האסלאם מראשיתו ועד אמצע המאה העשרים, היינו 
לאורך יותר מ־1,300 שנים. המאמר בוחן את העמדות והרגשות שהובעו כלפי מוסלמים 
והאסלאם בפיוטים לאורך כל התקופה, ומנסה לעמוד על הזיקה בין מציאות החיים של 

יהודים בארצות האסלאם לבין הפיוט, וכן לבחון תמורות על פני זמן, אם היו כאלה.
עניין הפיוט, שירת הקודש, הוא פנייה לאל, או שיח על אודות האל, או לימוד דברי 
האל )לימוד תורה( בדרך שירית. בין הפיוטים — בהגדרתם הרחבה הננקטת כאן — יש 
ויש שלא  ובמחזורים,  וזכו להיכלל בסידורים  כדי שייאמרו בתפילת הרבים  שנכתבו 
נכללו בהם; יש שראו אור בסידורים קדומים בקצת קהילות, אך לא בסידורים הנדפסים 
בעת האחרונה; על אלו נוספו זמירות לשבת ולחגים המושרות לרוב בחוג המשפחה; 
ספר  הכנסת  או  וחתונה  מילה  ברית  כמו  וקהילתיים,  משפחתיים  לאירועים  פיוטים 
תורה; שירים ופזמונים הנאמרים בהתכנסויות לשם תפילה וזמרה, כגון שירת הבקשות, 
תיקונים ועוד; פיוטים שנכתבו כדי להודות על ניסים שאירעו לקהילות, או כדי לַבּכות 
אסונות שאירעו בהן ועוד. מכאן עולה כי מגוון הנושאים העולים בפיוטים אלו גדול ורב, 
ובין החשובים שבהם נמצא את תינוי צרותיהם של ישראל, היינו צער הגלות, ושאיפה 
ובמקרה  בין עם ישראל לאומות העולם —  לגאולה. אכן, רוב האזכורים של היחסים 

שלנו האסלאם ומוסלמים — הם בפיוטים העוסקים בגלות ישראל ובגאולתו.
המשוררים  עבור  כדלהלן:  הוא  הפיוטים  סקירת  מתוך  העולה  העיקרי  הממצא 
באסלאם  העיסוק   — העשרים  המאה  ועד  האסלאם  מראשית   — לדורותיהם  והפייטנים 
ובמוסלמים לא היה מרכזי כלל, אולם כאשר הם מזכירים אותם הם נוקטים כלפיהם גישה 

מאמר זה מוקדש לזכרו של אבי מורי ר' אהרן הכהן ז"ל, שהכניסני לסוד הפיוט בעודני ילד   *
ויי על  ויי  ומוסיף לתובנותיי.  לו בחיים חייתו היה מנכש מטעויותיי  נצורות בליבי.  ונגינותיו 
דאבדין ולא משתכחין. אודה גם לידידיי חוקרי הפיוט והגניזה, יהושע גרנט ודותן ארד, שהאירו 
בוזגלו,  מאיר  לידידיי  גם  כמו  מידיעותיהם,  ממני  מנעו  ולא  בתחומם  באתי  עת  פניהם  אליי 
ליהונתן  מיוחדת  תודה  ובמחשבותיהם.  בידיעותיהם  אותי  ששיתפו  ברקת,  ואלי  דודאי  רון 
ורדי שהקדיש שעות ארוכות להשבחת המאמר, וכמה מתובנותיו מבצבצות )לא במלואן, ועל 

אחריותי בלבד( בין שורותיו.
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שלילית ביותר ומביעים זאת באופנים האלה: הדגשת המצוקות שחוו יהודים תחת שלטון 
האסלאם )להבדיל מכרוניקות המזכירות גם "מלכי חסד"(; הדגשת עליונות היהודים על 
המוסלמים וקריאה לנקמת האל במוסלמים, הנעה מגירוש הגויים מהארץ, דרך הפיכתם 
לעבדים ומשרתים ועד השמדתם. התמונה היא חד־משמעית כמעט: כל ציוני האסלאם או 
המוסלמים שמצאתי הם שליליים במפגיע )פרט למקרים ספורים שאביא להלן(. בשאלה 
מה אפשר ללמוד מממצא זה על יחסי יהודים–מוסלמים לאורך ההיסטוריה אדון בהמשך.
ראוי לציין שגם מגורשי ספרד וצאצאיהם המשיכו בכתיבה ובשירה של פיוטי נקמה. 
יהודיות אפשר למצוא תיאורים שבהם השליטים העוסמאנים באותה  אומנם בכרוניקות 
העת מכונים מלכי חסד, בזכות פתיחת השערים ליהודים המגורשים )הכרוניקאים היהודים 
אליהו קפשאלי ורבי יוסף סמברי הם דוגמאות בולטות לכך(,1 אולם הפיוטים שמצאנו אינם 
נותנים לכך מקום כלל ועיקר. הבדל זה פותח פתח להשערה שהיחס למוסלמים בפיוט 
אינו נטוע בהקשר הפוליטי והחברתי ואינו מושפע השפעה של ממש ממאורעות התקופה, 
כלומר, דמות המוסלמי בפיוט מבטאת בראש ובראשונה עמדה תאולוגית הקשורה לתפיסת 
מהותם של עמים וגורלם. עם זאת, אפשר להציע כי לפיוט היו גם תפקידים במישור הרגשי 
והחברתי. חזונות הנקם במוסלמים היו אפיק לשחרור רגשות שליליים בעיתות של לחץ 
ורדיפות; ודברי הביזוי ואיחולי ההשמדה למוסלמים )שעל אודותם נקרא בהמשך( נועדו 

ליצור חיץ והבחנה בין יהודים למוסלמים בעיתות של קרבה חברתית.
אולם קודם להצגת תוכן הפיוטים אנו נזקקים להערה על לשון הפיוט, ומתוך 
כך על דרכי ציון המוסלמים בפיוט. מאפיין סגנוני חשוב של הפיוט לתקופותיו הוא 
ייצוג אישים ועמים, וכן ייצוג האל ולעיתים מאורעות מרכזיים, לא בשמם השגור אלא 
נדרש  אימת שהוא  כל  בכינוי  "פייטן משתמש  פליישר:  עזרא  ובלשונו של  בכינויים. 
לציין מושג ידוע ומפורסם שאין הוא רוצה לציינו בשמו המפורש והרגיל".2 הכינויים 

לקוחים לרוב מלשון המקרא או המדרש ומניחים ידע מוקדם של הקוראים במקורות.
רעיה,  )כמו  והערכה  חיבה  כינויי  ביותר,  רבים  לכינויים  שזכה  ישראל,  עם  כך 
שאינן  והדתות,  העולם  אומות  וכך  רבים(,  ועוד  כנדגלות  איומה  ּכלה,  נעמנים,  נטע 
ואת  האסלאם  את  המייצגים  והכינויים  המונחים  את  הרגילים.  בשמותיהן  מופיעות 
המוסלמים טבעו הפייטנים הארץ־ישראלים המוקדמים מיד עם עליית האסלאם, והם 
ונותרו בשימוש  נפוצו בדורות שלאחר מכן בכל קהילות ישראל שבשלטון האסלאם 
עד ימינו אלו. מאליו יובן שעצם הבחירה בכינוי מסוים מעידה על היחס לנושאו. להלן 

אליהו קפשאלי, סדר אליהו זוטא, ערכו אריה שמואלביץ, שלמה סימונסון ומאיר בניהו )ירושלים:   1
מכון בן־צבי והאוניברסיטה העברית, תשל"ו(, א: 141, 218–219, 272–273; יוסף סמברי, ספר דברי 
יוסף: אלף ומאה שנות תולדה יהודית בצל האסלאם, ערך שמעון שטובר )ירושלים: מכון בן־צבי, 

תשנ"ד(, 248, 252–253 )אף על פי שהדגיש את שיעבוד ישראל לישמעאל(.
עזרא פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים )ירושלים: מאגנס, תשל"ה(, 104.  2
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הכינויים השגורים ביותר והסבר קצר על מקורותיהם — שלעיתים הם גלויים ממבט 
ראשון, ולעיתים דורשים היכרות עם מקורות ההשראה של הפייטנים.3

שמקורו  כולו,  לאסלאם  ובהרחבה  לערבים,  ביותר  הנפוץ  הכינוי   — ישמעאל 
בזיהוי, שהיום הוא שכיח ומקובל, בין ישמעאל וצאצאיו לבין שבטי ערב, שהיו ראשוני 
נושאי דת האסלאם. כפי שמציין ישראל אפעל, זיהוי זה אינו מקראי, ומקורו כנראה בימי 
בית שני.4 הכינוי "ישמעאל" נושא מטען רב משמעות שכן הקוראים מודעים לתחרות 
בין ישמעאל ליצחק, לגירושו במצוות שרה, למדרשים בדבר סירובו לקבל את התורה 
כיוון שהיא אוסרת על גנבה;5 וכן את שנאמר בתלמוד הבבלי, "ארבעה מתחרט עליהן 
רק  לא  ועוד.  ע״ב(  נב  )סוכה  הרע"  ויצר  ישמעאלים  כשדים,  גלות,  שבראם:  הקב"ה 

הפייטנים עצמם, אלא גם רבים מקוראי הפיוטים, היו ועודם מודעים היטב למטען זה.
קדר, או "קידר", לעיתים בצירוף "אוהלי קדר". קדר הוא בנו השני של ישמעאל, על 
פי בראשית )כ"ה, 13(, ואף הוא משמש לעיתים כינוי לכלל שבטי ערב. בתודעת הפייטנים 
והמפייטים מהדהד השימוש בכינוי הזה את דברי משורר תהלים המקונן על תוקפנותם 
של בני קדר לנוכח שאיפת השלום של המשורר: "אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי 
קדר ]...[ אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" )תהלים ק"כ, 5–6(. לדוגמה, הפייטן שמואל 
השלישי, מראשי ישיבת ירושלים במאה העשירית ובראשית המאה האחת־עשרה, פייט 
על בסיס הפסוק הזה וכתב: "ַּפֵגר וַגְרֵגר ֵקָדר / ָהֵסף ְוַשֵּסף ֶמֶשך".6 זוהי פנייה לאל בתפילה 

שיהרוג וישסף את הערבים, או המוסלמים, בני משך וקדר.
ביותר,  נפוצים  אלו  כינויים   — בן הגר, בן השפחה, בן המצרייה, עבד  בן האמה, 
בייחוס הערבים לישמעאל, בנה של הגר המצרית, שפחת שרה. עניינם של  ומקורם 
הכינויים האלה הוא הדגשת נחיתותם הרוחנית — הנצחית והמהותית — של המוסלמים. 
לעיתים הם מונגדים בפיוטים לביטוי "בני הגבירה" — הם בני ישראל, צאצאיה של שרה. 
כך, לדוגמה, עמרם השוחמי, איש פאס בן המאה השש־עשרה זועק לאל על שיעבוד 

ישראל בידי בני ישמעאל וכותב: "ָיּה, ֶּבן ָאָמה; ָיּה, ֶּבן ָאָמה / מֹוֵׁשל ְּבֶבן ַהְּגִביָרה".7

 ,)2003( ירושלים: שנתון לדברי ספרות ואמנות  דוה", בתוך  היום  כל  ונאוה  "שחורה  ירדן,  דב   3
ג'-ד': 367–371. ירדן אומנם אינו מונה את "ערב" בין כינויי ישמעאל, אך כינוי זה מופיע בפיוט 

"ְׁשֹלף ַחְרְּבָך".
 Israel Epha’l, “‘Ishmael’ and ‘Arab(s)’: A Transformation of Ethnological Terms”,  4
Journal of Near Eastern Studies 35 (1976): 225-235, וראו במיוחד עמ' 232, הערה 36.

פרקי דרבי אליעזר מא; ספרי דברים, פרשת וזאת הברכה, פסקה שמג.  5
נאויה קצומטה, "הסגנון העברי בפיוטי שמואל השלישי" )חיבור לשם קבלת התואר מוסמך,   6

האוניברסיטה העברית, 2003(, 182.
מגנזי שירת הקדם, ליקט, פירש והקדים מבואות  "יה, בן אמה מושל", בתוך  עמרם השוחמי,   7

יהודה רצהבי )ירושלים: משגב ירושלים, 1991(, 184–185.
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פרא — על שם ישמעאל, שעליו נאמר "והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו" 
לנו את עניין  )כנראה מהמאה התשיעית( מסביר  12(. מדרש תנחומא  )בראשית ט"ז, 
הפרא: "כשגדל ישמעאל ישב לו בפרשת דרכים והיה מלסטם את הבריות" )תנחומא 
ויחי יז, ה(. והנה פיוט אחד מרבים המשתמש בכינוי הזה, פיוט שכתב יוסף אלברדאני 
ָׂשִעיר  ְלַהְכִניַע   / מֹוֶרה  ָּתִביא  ַלֹּקֶדׁש  ָּבִנים  ְּבכֹור  "ָּכל  )בגדאד–צור, המאה העשירית(:8 
ָרָׁשיו ִיְפֶרה".9 הכנעת השעיר והפרא — הנצרות והאסלאם — היא הדרך  ּוֶפֶרא / ְוֵנֶצר ִמּׁשָ

המובילה לבוא המשיח, הנצר משורש בית דוד.
זיכרון  הוא מעלה  ואף  למוסלמים,  כולל  לעיתים שם  זה משמש  כינוי   — ערבי 
א ַּבְעָרב, ַּבַיַּער ַּבְעַרב ָּתִלינּו ֹאְרחֹות ְּדָדִנים. ִלְקַראת  מקראי שלילי בשל הפסוקים: "ַמֹּשָ
ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים ֹיְשֵׁבי ֶאֶרץ ֵּתיָמא ְּבַלְחמֹו ִקְּדמּו ֹנֵדד" )ישעיהו, כ"ג, 13–14(: על פי המדרש 
בתלמוד הירושלמי )הקדם־אסלאמי(, פסוקים אלו מתארים את גורלם של שמונים אלף 
פרחי הכהונה שיצאו מבית המקדש הראשון עם חורבנו "והלכו להם אצל ישמעאלים", 
וביקשו מים לשתייה, ואלו הביאו להם מיני מלוחים, ולאחר שאכלו וצמאו עוד יותר 
האוויר  נכנס  לפיותיהם  הנודות  וכשקירבו   — ממים  ריקים  נפוחים  נודות  להם  נתנו 
בריאותיהם ומתו )תענית ד, ה ]כה ע"א[(. אגדתא זו מוכרת מאוד, והפייטן בן המאה 
השביעית רבי אלעזר הקליר בפיוטו "ִאם ֹּתאַכְלָנה ָנִשׁים" מזכירּה: "ִאם ִּתָּכַׁשְלָנה ְׁשמֹוֶנה 
ֵמאֹות ָמִגִּנים ַּבֲעַרב ֲאלּוִחים. ִאם ְּתֻלַהְטָנה רּוָחם ְּבִמיֵני ְמלּוִחים ְונֹודֹות ְנפּוִחים".10 ודומה 
ישמעאל כבר היה מקובל באותה העת על דרשנים  הזיהוי שהערבים הם צאצאי  כי 
בכינויים  פייטנים  משתמשים  לעיתים  העיקריים;  הכינויים  הם  אלו  כאחד.  ופייטנים 
נוספים, על פי שמות בני ישמעאל או בני קטורה )היא הגר(, כגון ִמְשָׁמע, דּוָמה, ָיְקָשׁן 

וְנָביֹות, מטעמי חריזה או מטעמים אחרים.
כל הכינויים שהוצגו כאן הם בעלי מטען שלילי בעוצמה כזאת או אחרת. כינויים 
בכינויים  לשימוש  מעבר  הפיוטים,  מבטאים  מה  אך  נמצאו.  לא  חיובי  מטען  בעלי 
השליליים האלה? באילו הקשרים מוזכרים מוסלמים או דת האסלאם? מאמר זה מציג 
מיון ראשוני של מגוון ההתייחסויות למוסלמים שאיתרתי בפיוט במרחב המוסלמי, על 
ארבעת שלביו העיקריים: הפיוט המזרחי הקלאסי )לענייננו: מראשית האסלאם במאה 
השביעית עד אמצע המאה התשיעית, בעיקר בארץ ישראל(; הפיוט המזרחי המאוחר 
המאה  אמצע  עד  התשיעית  מהמאה  וִמשכו  ובבבל  במצרים  ישראל,  בארץ  )שנכתב 
האחת־עשרה(; שירת ספרד )ששיאה במאות האחת־עשרה–שתיים־עשרה, אך נמשכה 

לאוסף המקיף של פיוטי אלברדאני מתוך הגניזה, ראו טובה בארי )עורכת(, החזן הגדול אשר   8
בבגדאד )ירושלים: מכון בן־צבי, 2003(.

שם, "אין כמוך באלהים אדני", 458.  9
דניאל גולדשמיט, "אם תאכלנה נשים", בתוך סדר הקינות לתשעה באב, ערך דניאל גולדשמיט   10

)ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ח(, עו.
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גם אחריהן(; והשירה שלאחר גירוש ספרד, עד העת החדשה. כדי לאתר את הפיוטים 
קדומים,  פיוטים  עברית, שבו  ללשון  מאגרים של האקדמיה  נדרשתי לשימוש באתר 
ונקל לחפש בו בעזרת מילות מפתח;11 במהדורות מדעיות של פיוטים — מהפייטנים 
בקובצי  וכן  שבסופן,  במפתחות  להסתייע  אפשר  ושם   — המאוחרים  ועד  הקדומים 
הפייטנים  לאור  שהוציאו  וכאלה  מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי  המשמשים  פיוטים 

עצמם, או בני קהילותיהם, בארץ או בחוצה לארץ.

מצוקה קיומית ועליונות דתית

עם  של  נבחרותו  הדגשת  הם  לדורותיה  הפיוט  ספרות  של  ביותר  בולטים  מאפיינים 
ישראל והברית הבלתי ניתקת בינו לבין אלוהיו, ולצידן תחושת מצוקה ומועקה בשל 
עז  ביטוי  לידי  באה  היהודים בארצות האסלאם  הגלות הקשה. תחושת המצוקה של 
באב,  לתשעה  הקינה  המוסלמי.  השלטון  של  הראשונים  בימיו  הקלאסי,  בפיוט  כבר 
"אֹוי ִּכי ֻאַּסְרִּתי ַּבִּזִּקים ּוַבֶּכֶבל", המתארת את ייסורי הגלות החל בחורבן בית ראשון ועד 
מלכות ישמעאל, היא, כנראה, אחד הפיוטים הראשונים שנכתבו תחת שלטון האסלאם, 
ולקראת הבית החותם נכתב בה: "אֹוי ִּכי ֶפֶרא ַּבֲעִדי נֹוֵעל / ְצָבָאיו ֲאָפפּוִני ְּבַמַעל מֹוֵעל / 

ִקְּצרּו ַחַּיי ְלִהָּגֵעל / רּוִחי ָקְפָדה ְּבִׁשְלטֹון ִיְׁשָמֵעאל".12
הפייטן מבכה את החיים תחת שלטון האסלאם — המכונה כאן, בפעם הראשונה, 
כי  לי  אוי   — נֹוֵעל"  ַּבֲעִדי  ֶפֶרא  ִּכי  "אֹוי  דבריו:  ומכאן  "פרא",  ולחלופין  "ישמעאל", 
המוסלמים מונעים ממני את חירותי; "ְצָבָאיו ֲאָפפּוִני" — חילות הישמעאלים מקיפים 

אותי; ו"רּוִחי ָקְפָדה" — נכרתה — תחת שלטון ישמעאל.
מאותה עת ואילך לא פסקו פייטנים מלתנות את מר גורלם בארצות האסלאם, 
ובתוך כך להביע עליונות על המוסלמים באמצעות כינויי הבוז "פרא" ו"בן האמה". הנה 
שלמה בן סולימן אלסנג'ארי, איש המאה התשיעית, כותב ביוצר )"יוצרות" הם פיוטים 
הנאמרים בברכת "יוצר אור", קודם לקריאת שמע( לפרשת שמות: "ְוַע]ד[ ָמ]ַתי[ ִנְהֶיה 
ְלִנָּדה / ְמֹגֲעִלים ְּבַיד ֶּבן ָהָאָמה": עד מתי נחיה כטמאים שבני האמה — היינו הישמעאלים 

https:// מאגרים[,  ]להלן,  עברית  ללשון  ההיסטורי  המילון  מפעל  עברית,  ללשון  האקדמיה   11
 maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx

 .69  ,Rome, Biblioteca Casanatense מאגרים,  יד רומא,  קינות לתשעה באב, מסירת כתב   12
עורכי מאגרים מייחסים את הפיוט לרבי אלעזר הקליר )570–640 לערך(, אך אין על כך הסכמה, 
עזרא  גם  זה  לעניין  וראו  נמשכת.  לאו,  בכיבושי הערבים, אם  לראות  והמחלוקת אם הספיק 
פליישר, "לפתרון שאלת זמנו ומקום פעילותו של ר' אלעזר בירבי קיליר", תרביץ נד )תשמ"ה(: 
היהדות,  למדעי  העולמי  האיגוד  )ירושלים:  קודש  משלשי  סוד  אליצור,  שולמית   ;427–383

תשע"ט(, 697–703, ובמיוחד עמ' 700, הערה 16.
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בני הגר — בזים להם.13 רב סעדיה גאון )מת 942( מונה אף הוא בפיוט לתענית אסתר 
את סבל ישראל מידי האומות לאורך הדורות, ומסיים בתפילה על דורו שלו: "ָׁשַכְנִּתי 
ְוִיְתַיֵּצב ִעם ָרִעים // ְּתכּוַנת  ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר ּוִמְׁשְּכנֹות ְרָׁשִעים / ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים 
את  מגדיר  רס"ג  ַׁשֲעׁשּוִעים".14  ַיְלֵדי  ִויָקר  ָׂשֹשֹון  ְּתמֹוְך   / ְלֵרִעים  ַהְפֵלא  ַהְידּוִעים  ִנֶּסיָך 
השלטון המוסלמי "משכנות רשעים", ומבקש את עזרת האל הניסית בענישת "הרעים" 

ובתמיכה בבני ישראל, ילדי שעשועיו.
בעיר  הגלות  תחושת  את  לערך  התקופה  באותה  תיאר  אנונימי  קראי  פייטן 

ירושלים, כנראה בתקופת השלטון העבאסי:

ַּתֲחת ֲהּיֹות ֵּבית ְיי ִּבְכבֹודֹו ִהֵּנה הּוא ָּבָמה ִלְבֵני ָהָגר
ַּתֲחת ְּבֵני ַאֲהֹרן ְמָׁשְרתיו ִהֵּנה ַעֵרִלים ּוְטֵמִאים ִנֿכָנִסים ְּבתֹוכֹו.

ַּתֲחת ָקְרָּבן ּוִמְזֵּבַח ִהֵּנה ּבֹו ְזנּות ְוִניאּוף
ה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ְּבֵׁשם  ַּתֲחת ְמָׁשְרִתים ּוְמַנְּגִנים ִהֵּנה ְּבתֹוכֹו ַמְכִריִזים ַחִמּׁשָ

ֶּפֶסל ְוָנִביא ֶׁשֶקר
]...[ ַּתֲחת ַמלֵכי ֵּבית ָדִוד ֲעַבִדים ָמְשלּו ָּבנּו.15

של  עליונותם  הדגשת  וישמעאל,  ישראל  הנגדת  על  כולו  כל  מושתת  הזה  הפיוט 
הטהור,  את  מחליף  הטמא  הגלות:  בעת  עולם  של  טבעו  היפוך  והדגשת  הראשונים 
זנות וניאוף מחליפים את עבודת הקודש של הכוהנים, עבודת שקר מחליפה את פולחן 
המקדש, עבדים — צאצאי בני האמה — מושלים בעיר דוד במקום מלכי בית דוד. אומנם 
ומייצרים מבט המקצין את המציאות,  נכון שההשפלה והכאב מקלקלים את השורה 
בוודאי במה שנוגע לתיאור הר הבית כמקום של זנות וניאוף והצגת הפולחן המוסלמי 

כפולחן פסלים, אך תמונה של "עולם הפוך ראיתי" היא השוררת בעולמו של הפייטן.
הכינויים לשלטון האסלאם שבהם ינקטו הפייטנים עד דורנו אנו — "ישמעאל", 
כמו  והמאוחר,  הקלאסי  המזרחי  בפיוט  אפוא  מקורם   — "בני האמה"  "פרא",  "קדר", 
הזה כשלטון  גם שהציגו את השלטון  והם  דורו,  ובני  גאון  רב סעדיה  בפיוטיהם של 
מדכא ואכזר. כפי שנראה, לעיתים כיוונו הכותבים למציאות ההיסטורית שבה חיו, אך 

לא תמיד.

 Cambridge University Library, T-S Collection, מאגרים,  שוסים",  ביד  "שודדנו  מתוך   13
.235 ,NS

רב סעדיה גאון, "אלצוני לאומי", סידור רס"ג, מהדורת ישראל דוידזון, שמחה אסף, יששכר יואל   14
)ירושלים: מקיצי נרדמים, תשמ"ה(, תכג.

.253 ,The British Library ,תחת היות בית ה'', מאגרים"  15
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הקו המאפיין את הפיוטים האלה ורבים אחרים הוא הפער העצום בין תחושת 
היום־יום  חיי  לבין  האמה(,  בני  מול  הגבירה  )בני  היהודים  של  והבחירה  העליונות 
שלהם, המוצגים כרדיפה מתמדת. אולם גם אם הפיוטים אינם מתארים את המציאות 
ההיסטורית לאשורה, הרי שעצם החיים בקהילות מיעוט בעלות זכויות מוגבלות יש 
לגרום  או חמור מכך,  ותחתונים למעלה",  "עליונים למטה  ליצור מצב של  כדי  בהם 
נועד אפוא, בין  לפקפוק בתפיסה הבסיסית של בחירת עם ישראל. המהלך הפייטני 
היתר, לשמר את התפיסה הזאת, ומי לנו גדול כרבי יהודה הלוי כדי להבהיר עניין זה. 

וכך כתב הלוי בפיוט רב החן "ַיֲעַלת ֵחן ִמְּמעֹוָנּה ָרֲחָקה".

ַיֲעַלת ֵחן ִמְּמעֹוָנּה ָרֲחָקה,
אֹוֲהָבּה ּכֹוֵעס — ְוָלָּמה ָצֲחָקה?

ָצֲחָקה ַעל ַּבת ֱאדֹום ּוְבנֹות ֲעָרב
ַהְּמַבְקׁשֹות ַלֲחֹׁשק ּדֹוד ָחְׁשָקה!

ֵהן ְּפָרִאים ֵהם — ְוֵאיְך ִיְדמּו ֱאֵלי
ַיֲעָלה ַעל ַהְּצִבי ִהְתַרְּפָקה?

ֵאי ְנבּוָאה, ֵאי ְמנֹוָרה, ֵאי ֲארֹון
ִכיָנה ָּדְבָקה? ַהְּבִרית, ֵאי ַהּׁשְ

ַאל, ְמַׂשְנַאי, ַאל ְּתַכּבּו ַאֲהָבה,
ָקה!16 ִּכי ְתַכּבּוָה — ְוִהיא ֵאׁש ִנּׂשְ

ָרֲחָקה" — גלתה ממקומה. "אֹוֲהָבּה" — הקב"ה  "ִמְּמעֹוָנּה  ֵחן" — כנסת ישראל.  "ַיֲעַלת 
כועס ולכן ִהגלה אותה, אך היא ממשיכה לשחוק ולדבוק בו. ומדוע? זהו שחוק של לעג, 
של עליונות, כלפי "ַּבת ֱאדֹום ּוְבנֹות ֲעָרב" — הנוצרים והמוסלמים, הטוענים שבחירת 
עם ישראל בטלה ומבוטלה, ועתה הם הנבחרים. והרי איך אפשר להשוות בינם לבין 
עם ישראל, שואל ריה"ל. וכי האל ימיר את אהבתו הנצחית לישראל המעוגנת בברית 
מורכבת כל כך, ויבחר במוסלמים הפראים? כל ניסיון לכבות את האהבה הזאת, חותם 

ריה"ל, רק יגביר את אשּה.
רבי  דורו הצעיר ממנו,  בן  לראות אצל  ויכוח בדבר הבחירה אפשר  לאותו  הד 
שיש  ָחי",  ְלֵאל  ֵלאלִהים  ַנְפִשׁי  "ָצְמָאה  בפיוט  לערך(,   1164–1089( עזרא  אבן  אברהם 

שנהגו לאומרו קודם לתפילת "נשמת כל חי" בשחרית של שבת ויום טוב:

ישראל לוין )עורך(, יהודה הלוי, שירים )תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2007(, 231.  16



הלל כהן

[140]

ְזֹכר ַאֲהַבת ְקדּוִמים / ְוַהֲחֵיה ִנְרָּדִמים
י ָחי ְוָקֵרב ַהָּיִמים / ֲאֵׁשר ֶּבן ִיּׁשַ

ְרֵאה ִלְגֶבֶרת ֱאֶמת / ִׁשְפָחה נֹוֶאֶמת
ֹלא ִכי ְּבֵנְך ַהֵּמת / ּוְבִני ֶהָחי.17

גם אבן עזרא מתרפק על אהבת ראשונים וקורא לגאולה, שהרי זו תוכיח כי אכן לא 
נטש האל את עמו. הוא קורא לאל להפריך, באמצעות החשת בואו של משיח בן דוד, 
את טענת האסלאם ש"בן השפחה" הוא־הוא "הבן החי", ושעוצמת האסלאם מוכיחה 

את היותו דת האמת.
השש־עשרה,  המאה  בן  השוחמי,  עמרם  כותב  ספרד  גלות  שלאחר  ובתקופה 

מהעיר פאס:

ָיּה, ֶּבן ָאָמה; ָיּה, ֶּבן ָאָמה / מֹוֵׁשל ְּבֶבן ַהְּגִביָרה / ַוָּיֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו ְלַׁשָּמה/ ְוֹלא 
ָזַכר ִׁשְמָך נֹוָרא

ַעד ָאָנה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל / ִיְמְׁשלּו ְבֵני ִיְׁשָמֵעאל / ְנָביֹות ֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל/ ַעל ָּבֶניָך 
ִבְגבּוָרה ]...[

ָרְגׁשּו ָעַלי ֻּכָּלם ָרָגׁשּו / ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיָּגׁשּו / ַיַחד ֲעַלי ִיְתָלָחׁשּו / ִלְגזֹור ָעַלי ְּגֵזָרה
ַמְלִּכי ׁשֹוֵכן ְזבּול ִוילֹון / ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון / ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכֶעְגלֹון / ַעל ַיד ֵאהּוד 

ֶּבן ֵּגָרא.18

הפייטן פונה לאל ומקונן על שבן האמה מושל בבן הגבירה והופך את ארצו שוממה. 
כפייטנים לפניו ואחריו הוא שואל על הקץ: "ַעד ָאָנה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ִיְמְׁשלּו ְבֵני ִיְׁשָמֵעאל, 
ְנָביֹות ֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל" )כולם מבני ישמעאל המופיעים במקרא( על בניו בחיריו של האל, 
ומתאר את יחס הגויים לישראל כמזימה משותפת לגזור עליהם גזרות. הפייטן מסיים 
בקריאה למלך, הקב"ה, "ׁשֹוֵכן ְזבּול", באיחול נקמה המובן ליודעי דת ודין: "ֲעֵׂשה ָלֶהם 
ְּכֶעְגלֹון" — הלוא הוא מלך מואב שנהרג מידי אהוד בן גרא בפגיון שהסתיר, היינו, ְטבח 

בהם! )על תאוות הנקם של הפייטנים ארחיב בהמשך(.
רבי ישראל נג'ארה )1555–1628( חי במרחב הארץ־ישראלי )צפת–דמשק–עזה(, 
תחת  המצוקה  על  כותב  ישראל,  עדות  בכל  התקבלו  שפיוטיהם  המשוררים  מגדולי 
ֶחְביֹון/  ָּדר  ּדֹוד  ְוֶאת   / ָמָצה  ָּדמֹו  נֹוד  ֶחֶרב  ִּכי   / ִּפְדיֹון  ֵצל  ֵלב  "ָׁשַאף  האסלאם:  שלטון 
ֵמָאז ִּבֵּקׁש ְוֹלא ָמָצא // ֱאִהי בּוז ְלֵגָאיֹון / אֹוֵהב ֶּפַשע אֹוֵהב ַמָּצה".19 כלומר, הלב שואף 

סדר תפילות למועדים טובים כמנהג ק"ק ספרדים )אמסטרדם: דפוס עטיאש, תקפ"ח(, קנ"ז.  17
עמרם השוחמי, "יה, בן אמה מושל", 184–185.  18

ישראל חיים טביוב, אוצר השירה והמליצה )תל אביב: דביר, תרפ"ט(, 208.  19
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שהאל — הדוד המסתתר — יפדה את בניו, כי כבר כשל כוח הסבל וחרב הנדודים מיצתה 
את דמם, והם נתונים לבוז של הגאוותנים, בני ישמעאל, אוהבי פשע, מצה ומריבה.

נוקט  בתימן,  האמאם  שלטון  תחת  לחלוטין,  אחר  במרחב  מכן,  שלאחר  ובדור 
גזרת  את  מבכה  בעודו  האמה"  "בן  הביטוי  את  לערך(   1686–1619( שבזי  שלום  רבי 
העטרות — ההגבלות על הלבוש היהודי: "ְּבַהְתָּכ"ז ָּגְזרּו ַעל ָהֲעָטרֹות / ְּבֵני ָאָמה ְלַבּזֹות ֶאת 
ְזֵקָני // ֵאל ַקָּנא ְיַקֵּנא ַעל ֲעלּוִבים // ִויִסיֶרָה ְּבֵעת ָרצֹון ְיגֹוָני".20 בשנת התכ"ז — הלוא היא שנת 
1667 — אסרו בני האמה המוסלמים על היהודים בתימן לחבוש עטרות לראשם. הפייטן 
רואה בגזרה רצון לבזות את היהודים, ונוקט את שיגרת הלשון המבזה כלפי המוסלמים. 
על  הידיעות  הגעת  עם  בתימן  המשיחית  ההתעוררות   — הגזרה  של  ההיסטורי  ההקשר 
פעולותיו של שבתאי צבי ונביאו נתן העזתי, והמהלכים התוקפניים שנקטו יהודים בתימן 
בפועל )ניסיון להסיר את האמאם מכיסאו, על פי מקורות מוסלמים, היינו, להחזיר את בן 
האמה למקומו הנחות( — אינו מתגלה כלל בפיוט עצמו.21 ובפיוט "ְסִעי יֹוָנה״ נוקט שבזי 
אותה לשון, ואף משווה את המוסלמים לשבעת העממים שנצטוו ישראל להכרית: "ְזכּות 

תֹוָרה ְתִמיָמה / ְּתַכֵּפר ַעל ֲאָשִמים / ְוַהְשּפיָלה בֵני ָאָמה / ְוַגם ִשְבָעה ֲעָמִמים".22
בארץ מוסלמית אחרת, בחברה בעלת מאפיינים שונים, קובל־שואל גדול משוררי 
ששאלו  השאלה  אותה  את  מלמד,  טוב  סימן  השמונה־עשרה,  במאה  היהודים  פרס 

פייטני הדורות לפניו: "ִׁשְפחָה ֵאיְך ִּתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה / יֹום יֹום ָעַלי ִמְתַגְּבָרה"?23
במחצית המאה התשע־עשרה מונה רבי יעקב אביחצירא )סבו של הבבא סאלי( 
מתאפילאלת שבמרוקו את הניסיונות הקשים שעוברים ישראל בגלות. כמו רב סעדיה 
ישמעאל  מלכות  את  וגם  העבר,  מלכויות  את  מזכיר  הוא  אף  לעיל,  שהוזכר  גאון, 
שבשלטונה הוא חי, בלי להציג את ההבדלים ביניהם: "ָיָון ֶהֱחִריַדִני / ֶוֱאדֹום ַּבֲעִדי ָּגָדר 
// ַוֲעָרב ֵהִניַדִני / ִלְפַאת ָאֳהֵלי ֵקָדר // קֹוֵדר ֶהֱעִמיַדִני / ֹלא ֹתַאר ְוֹלא ָהָדר // ֵהם ִנְּתצּו 
ְנִתיָבִתי / ִניָנם ָאְמרּו ָיַחד // ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי / ּבֹו ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד".24 אביחצירא לא 
ה'.  בישועת  הביטחון  והעמיד במרכז את  גורלם העתידי של העמים האלה  על  כתב 

פייטנים אחרים לאורך הדורות, לעומתו, הביעו ציפייה של ממש לנקמה.

על כך ראו יהודה רצהבי, "שיר משיחי מתקופת שבתי צבי מעטו של ר' שלום שבזי", פעמים 44   20
.71–65 :)1990(

הגזרות  חידוש  של  המשיחי  ההקשר  ואת  העטרות  גזרת  את  המזכירים  מוסלמים  למקורות   21
על היהודים, ראו יוסף טובי, "ידיעות על יהודי תימן בחבורים ערבים מתימן )ב(", פעמים 65 

)תשנ"ו(: 33–42.
שלום שבזי, ספר השירים )ירושלים: הוצאת אהרן בן יוסף חסיד, תשי"ג(, רמג.  22

מתוך הפיוט "קול דודי דופק", בתוך שירת האזהרות לחג השבועות לרב סימן טוב מלמד, ערך   23
ראובן קשאני )ירושלים: המכון לחקר יהדות אפגניסטן, 2014(, 9.

מאיר עטיה )מלקט ומבאר(, שיר ידידות השלם )ירושלים: מכון בני יששכר, תש"ס(, 69–70.  24
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נקמה

מתוך מצוקת הגלות והציפייה לישועה, מתוך תחושת העליונות הדתית בצל הנחיתות 
יהודים לקבל על עצמם את דת  ועוד  עוד  יתפתו  וגם מתוך החרדה שמא  הפוליטית, 
האסלאם בשל עוצמתה, צמחה הציפייה לנפילת האסלאם ואיתה פיוטי הנקם. ולנקמה, 
בפיוטי הדורות, פנים רבות. לעיתים הקריאות לנקמה מובאות בהקשר של רוע מעלליהם 

של המוסלמים, לעיתים — בשל עצם היותם. הנה דוגמאות מייצגות מכמה תקופות:
פיוט לחנוכה, מקולמוסו של יוחנן הכהן בן יהושע, מהמחצית השנייה של המאה 
ִעיר ְוחֹוְתנֹו ַּתֲעֹקר ִמן ָהעֹוָלם / ְוָתִׁשיב ָלֶהם ִּכְגמּוָלם / ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  השמינית קורא כך: "ְוֹשֵ
ּוְכֹרַע ַמֲעָלָלם / ]...[ / ֵעת ּתֹוִפיַע ֵמרּום עֹוָלם / ְלַׁשֶּלם ָלמֹו ְּכִמְפָעָלם / ְּבָכל ֲאֶׁשר ַּפֲעלּו 
עֹוָלם".25  ָּבֵאי  ְלָכל  ּומֹוֵפת  אֹות   / עֹוָלם  ְלִדְראֹון  ְוִיְהיּו  ֻיְכַלם/  ְוֶזה  ִיְׁשַּתֵּלם  ְוֶזה   / ְּבַעְוָלם 
לו לאישה את מחלת בת  וחותנו ישמעאל, שכן עשיו לקח  ְוחֹוְתנֹו" הם עשיו  ִעיר  "ֹשֵ

ישמעאל )בראשית כ"ח, 9(. בשל רוע מעלליהם קורא הפייטן לעקירתם מן העולם.
משה הסופר בן יצחק החבר )בן המאה העשירית או האחת־עשרה( מפייט בפיוט 
 / ַהֵּתָמּה  ֵמֶאֶרץ  ּוְרָׁשִעים   / ִּתְתַעֵּלָמה  ַאל  "ּוִמְּתִפָּלֵתנּו  ֲאָנָקֵתנּו".  "ֵאזֹון  שכותרתו  לשבת 
ּוִמּמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ִיְּפלּו ְוֹלא ִתְהֶיה ָלֶהם ְּתקּוָמה / ַוְלֵדי ֶגַזע ֶּבן ָהָאָמה // ]...[ ֱאדֹום ְוִיְׁשָמֵעאל 
ַחְרָּבְך ַּתְרֶוה ֵמֶהם / ִּכי ִהְכִּבידּו ָעֵלינּו ֹעל ָקֶׁשה".26 קריאת הנקם מנומקת כאן בעול הקשה 
שהכבידו הנוצרים והמוסלמים על ישראל. ראשיתה של הנקמה באובדן הרשעים, אך היא 

עוברת לגזע בן האמה כולו, ולרצון שחרבו של האל תרווה מדמם של אדום וישמעאל.
המקראי  הנוקם  שם  על  טבריה )הקרוי  שליד  מכפרא  יעקב  בן  הכהן  פנחס 
הגדול(, כותב: "ְּפֵדה ַעָּמְך ּוִמּצֹוָאָתם ְרֹחץ / ִיְׁשְמֵעאִלים ֶוֱאדֹוִמים ִּתְמֹחץ / ֶנֱחֶזה ְּבגֹוַרל 
ַער ַהִּנּצֹוץ".27 התפילה כאן היא לגאולה, לפדיון,  ז' ַהּקֹוץ / ּוְתַעְּטֵרנּו ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ְּבׁשַַ
בידי  שיימחצו  גורלם  והאדומים  הישמעאלים  לצואה.  המדומה  מהטומאה  לניקיון 
השביעית  הכהונה  משמרת  היא  "ַהּקֹוץ"  לישראל.  יגיעו  והברכה  והשלום   — האל 
שער  דרך  לעבודתם  הכוהנים  בשוב  לראות  שנזכה  הוא  והאיחול  המקדש,  בבית 
הניצוץ — השער במקדש שממנו, על פי המשנה )מידות ב, ו(, יצא המלך יכניה לגלות. 
החזרה לשער הזה דווקא, ודרכו לבית המקדש, היא בגדר החזרת סדר העולם לקדמותו 

וחזרת השכינה למקומה — והדרך עוברת בריסוק הגויים.

.47 ,Oxford, Bodleian Library, f.32 )2713( ,מאגרים  25
 Cambridge, University Library, T-S Collection, H ,משה הסופר, "אזון אנקתנו", מאגרים  26

.75 ,15
 Cambridge, Lewis-Gibson, ,פנחס הכהן בן יעקב מכפרא, “פיוט מקרובה לפורים", מאגרים  27
פיוטי פנחס הכהן  אליצור,  שולמית  ראו  מכפרא  יעקב  בן  הכהן  פנחס  על   .33  ,Liturgica II

)ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, 2004(.



"ָּגֵרׁש ִניֵני ֶבן ָהָאָמה, ֲאֹדָני ִאיׁש ִמְלֲחָמה"

[143]

הנקמה, מזכיר לנו שמואל בן הושענא, מראשי ישיבת ארץ ישראל, שחי בארץ 
ישראל בתקופת השלטון הפאטמי, היא בידי שמיים ולא בידי אדם: "ִהְׁשַּבְעִּתי ֲהמֹוַני 
ִמְּמרֹוד ְּבֶפֶרא ֶוֱאדֹום / ֹּדּמּו ַעד ֵעת ֶאְּתָנם ִּכְסֹדם".28 זוהי קריאה לפסיביות שאינה נובעת 
מחשש לגורל אומות העולם, שלהם מאחל הפייטן השמדה מוחלטת נוסח אנשי סדום, 

אלא מחשש לגורל הקהילות היהודית אם ימרדו.
שירת ספרד ממשיכה באותו הקו ומבססת את התפיסה שגאולת ישראל מותנית 
 ,1089 )מת  גיאת  אבן  יצחק  שחיבר  ארוך  מפיוט  אחד  חרוז  הנה  ישמעאל.  במפלת 

מתלמידיו של שמואל הנגיד(:

ִצְדָקְך ְלֵעין ֹּכל ַגֵּלה / ְוַמְעָלה ַמְעָלה ַּתֲעֶלה / ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ל ְוַכֵּלה / ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשָמֵעאל.29 ְוָכֵעת ַהְפֵלא ֶּפֶלא / ּוְבָאף ָהחֵֵ

"ַּדל  הכיפורים:  ליום  בפיוט  גם  גיאת  אבן  מבטא  לגויים  וההשמדה  הכיליון  חזון  את 
ַּמח / ְוִחיׁש ַצַּמח / מֹוִׁשיַע ְוַגם ּגֹוֵאל // ְוָזר ַּתְׁשִמיד / ְוַגם ַּתְעִמיד / ַהַּמְלָאך ִמיָכֵאל" )ע"פ  ֹשַ
דניאל י"ב, 1, מיכאל השר הגדול(.30 כיצד ישמח הקב"ה את עם ישראל, העם הדל? בכך 

שיצמיח את המושיע וישמיד את הזרים כחלק מתהליך הגאולה.
רבי שמעון בר צמח דוראן )הרשב"צ; ספרד 1361–אלג'יר 1444( כותב: "ָמַתי ְּבֹעז 
ֶאְדְרָכה ַעל ָּבֳמֵתי אֹוְיַבי / ֲהָגר ְמֻעָּנה ְתִהי ַתְחַּתי ְוִנְבָאֶׁשת / ְנָדַחי ְּתַכֵּנס ְוָאז ּגֹוִים ְיִביאּון 
בהיעדר  בשחרור,  מסתפקת  איננה  הגאולה  ְוַדֶּבֶׁשת".31  ִּכְרָּכר  ועל  ֲעָיִרים  ֶּכֶתף   / ָעַלי 

שיעבוד מלכויות, אלא מחייבת נקמה באויבים וביזוי ושיעבוד בני הגר.
גם מקרב קהילות מגורשי ספרד שנקלטו באימפריה  שאיפת הנקמה לא פסה 

העוסמאנית. רבי ישראל נג'ארה שחי בארץ ישראל רבתי כותב בפיוטו "ִיְלֵאה ְנשֹוא":

ֵאל יֹוֵׁשב ֶקֶדם ְסַלח, ֶאל
ַּבת ֲחׁשּוָבה — ֹשּוָבה
ּוְבֵני ֵקָדר ְוִיְׁשָמֵעאל 

ּתֹוְך ֶלָהָבה — ֲהָבה ]...[32

בן יעקב מכפרא, "פיוט מקרובה לפורים", 112–115.  28
 Moscow, Russian ,יצחק אבן גיאת, "ידך תחיש לישא בפרשת כי תישא", המסירה, מאגרים  29
 1098–1038 גיאת  אבן  יצחק  ר'  שירי  דוד,  יונה  גם  וראו   .198  ,State Library, Guenzburg

)ירושלים: עכשיו, 1987(, 245.
טביוב, אוצר השירה והמליצה, 41–42.  30

אתי בן־סעדון )מהדירה ומבארת(, שירתו של רבי שמעון בר צמח דוראן )הרשב"ץ( )ירושלים:   31
מכון בן־צבי, תשע"ב(.

טביוב, אוצר השירה והמליצה, 206.  32



הלל כהן

[144]

ובן דורו הצעיר ממנו, המקובל רבי חיים כהן )מת 1655(, איש ארם צובא )חלב שבסוריה(, 
מתלמידיו של ר' חיים ויטאל, ביטא אף הוא שאיפה לנקמה רצחנית במוסלמים. וכך 

כתב בפיוט "ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו", שבו נוהגים לפתוח את שירת הבקשות בשבתות החורף:

ָּגֵדל ְּכֵאִבי ָּכל ֵעת ֶאְזְּכָרה / ֵאיָכה ִׁשְפָחה ִּתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה
ְוִהיא ַעָּתה ִמְתַנְּכָרה / ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם ְוִנְטֵעי ַנְעָמִנים.

]...[
ָנָקם ֶאְלַּבׁש ְוַׁשְלֶהֶבְתָיה / ְוֶאְׂשֹרף ֵּבית ַהּגֹוי ּוֵבית ַהִּמְצִרָּיה

ַאְׁשִּכיר ִחַּצי ִמָּדם ָחָלל ְוִׁשְבָיה / ּוְתִהי ֹזאת ֶנָחָמִתי.33

הפיוט מבטא כאב על התגברות בני ישמעאל, בני השפחה, על חשבון בני הגבירה; על 
התנכרותם של הראשונים לבני ישראל, המכונים "ִנְטֵעי ַנְעָמִנים", ובמענה מבטיח האל 
מפיו של הפייטן מחזה נקמה מרהיב — אש להבת שלהבת תשרוף את בית המצרייה, 
כלומר, את הגר וצאצאיה, והחיצים יפלחו את גופותיהם עד לשוכרה. הרג ושרפה הם 
הנחמה המובטחת. רבי חיים פינטו )מרוקו, 1743–1845( התאווה אף הוא לנקמה: "ָיִסיר 
ָּדֶאֶבת / ִמִּלֵּבנּו ֱא־ֹלִהים ַחי. ּוְבִקְרֵּבנּו ָידּור // ֹיאַמר ְלִׁשְפַחת ָזָרה / ׁשּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעִּני 

]על פי בראשית ט"ז, 9[ ]...[ ְיֻבַּטל, ֻיְׁשַּבת / ִויַמח ֵׁשם ֱאדֹום ְוַגם ֶּבן ֵקָדר ִמּדֹור ּדֹור".34
ִּכיֵמי  ָעַלי  "ַרֵחם  )נפטר בשנת 1806( התפייט:  רבי אברהם קוריאט איש מרוקו 
ַמְלִּכי   / ָרזֹון  ְּבַמְׁשַמֵּניֶהם  ְוֵתן   / ֻּכָּלם  ַעִּמים  ְּבֵני  ַהְׁשֵמד   / ִיְרָּגזּון  ַעִּמים  ִיְׁשְמעּו   / עֹוָלם 
ַאל ַּתְקִׁשיב ְלקֹוָלם / קֹוִלי ִתְרֶצה ְּבִחָּפזֹון", ופיוט זה מושר עד היום.35 בראשית המאה 
בעולם  ה'  כס  ביסוס  ואת  ישראל  גאולתם של  את  אדרעי  רפאל  הרב  העשרים תלה 
בנקמה בישמעאל: "ָטהֹור ְוֶנְעָלם, קּום ַוֲעֵׂשה ְנָקָמה, ְּבֶבן ֲהָגר ָהָאָמה // ַאז ֵּכס ָיּה ֻיְׁשָלם, 

ְוָיִגילּו ַצִּדיִקים".36
רעיון  הוא  ואף  בפיוט,  מקובלת  נקמה  צורת  הוא  אף  מהארץ  הגויים  גירוש 
מקראי שאימץ הפיוט הקדום כאחד מרכיבי הגאולה. ובלשונו של הפייטן הקדום ייני, 

עטיה, שיר ידידות השלם, 48–49.  33
אעירה שחר: קובץ שירים, בקשות ופיוטים )באר שבע: ללא שם הוצאה,  חיים רפאל שושנה,   34

תשל"ט(, קעד.
קובץ פיוטים: קטעי פיוטים משירת האלא האנדלוסיה: מתוך מאיר השחר לרבי מאיר אלעזר עטיה   35

)ירושלים: הספרייה הספרדית — מכון בני יששכר, תשנ"ז(, א.
346. בניגוד לדברים שבפיוט,  )ירושלים: ר' עמאר, תשס"ד(,  היטיבו נגן השלם  רפאל אדרעי,   36
מעניין האירוע המובא בהקדמה לספר )עמ' יג(, על תחרות בין שני בתי כנסת בעירו של הרב 
אדרעי, מכנאס שבמרוקו, באיזה מהם הוא יהיה שליח ציבור ועל מעורבותו של הפאשא, מושל 

העיר, בהחלטה זו.
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ּוְלַקְרֵקר  ַלֲעֹקר   / ְלָגֵרׁש  ִמְּפֵניֶכם  "ּגֹוִים  דברים:  לשבת  בפיוט  הביזנטית,  התקופה  בן 
לאברהם:  דברי שרה  את  הקריאה מהדהדת  ּוְלָׁשֵרׁש".37 בהקשר האסלאמי־ישמעאלי 
"גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" )בראשית 
כ"א, 10(. הפייטן חדותא בן אברהם, איש המאה התשיעית, ביסס אפוא את דבריו על 
תפיסות קיימות כשפייט במזמור לשבת: "ָּגֵרׁש ִניֵני ֶּבן ָהָאָמה / ֲאֹדָני ִאיׁש ִמְלָחָמה". הגיע 
העת להפיל את שרי הגויים ולפקוד את עוון מלכי הארץ עליהם — ואדני, איש מלחמה, 

הוא שיגרש את צאצאי האמה מן הארץ.
רבי שלום אסבעוני, כותב בתחילת המאה השמונה־עשרה במרוקו )בפיוטו "ארץ 
א / ָיִחיׁש ִנְקָמֵתְך //  א / ָיִׁשיב ֶאת ְׁשבּוֵתְך// ֶאת ֹראֵׁשְך הּוא ִיֹּשָ הטהורה"(: "ֶמֶלְך ָרם ְוִנֹּשָ
ְיַקֵּבץ ֻאָּמֵתְך / ְלתֹוֵכְך ִויָׁשֵרׁש // ּוִמֵּמְך ְיָגֵרׁש / ָּכל ְּבֵני ְקטּוָרה".38 בסוף אותה המאה כתב 
רבי נסים בן רבי צאלח מצליח, רבה של בגדאד באותה רוח: "נֹוָרא ַאָּתה / ַקֵּבץ ַעָּתה / 
יֹוָנָתְך ַתָּמה / ְּתִמיָמה // ָהֵׁשב אֹוָתּה / ֶאל ְנָוָתּה / ָּגֵרׁש ָהָאָמה / ְּבֵחָמה / ֶנֱאָמן".39 לקיבוץ 

הגלויות על ידי "נאמן", הוא הקב"ה, יתלווה גירוש בני האמה.
פיוט המושר בקהילות תוניס שותף לקריאה: "ּגֹוִים ְּתָגֵרׁש ֵמַאְרָצְך, ּוְשֹׁכן ְּבִתְפֶאֶרת 
ֻעָזְּך, ַחי ּגֹוֲאִלי / ַדָּלּה ֲעִנָיה סֹוֲעָרה, ִּתְפֶּדה ִּבְמֵהָרה",40 ואף מורנו הבן איש חי, רבי יוסף 
חיים מבגדאד )1835–1909(, בפיוטו "חננו בזכות רחל אמנו" כותב: "ְוִחיׁש ִּתְבֶנה ַאִּפְריֹון 
/ ֵמַאְׁשּפֹות ָּתִרים ֶאְביֹון / ֵאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון / ִחיׁש ִּתְרֵאיָנה ֵעיֵנינּו // ָּגֵרׁש ִׁשְפָחה ְוָאָמה / 

ך ַהְזָרח ֲעֵלינּו".41 ְוַצר ַהְׁשֵמד ְּבֵחָמה / ֹקֶדׁש יֹוָנָתְך ַּתָּמה / ַחְסָּ
בפיוט מוכר המושר במקצת קהילות בארץ עד היום בכמה נוסחים ומנגיד את 
ישראל וישמעאל, מצאנו: "ָיבֹוא אֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ָיבֹוא ֲאִריָרה ]קללה[ ְלִיְׁשָמֵעאל / ָיבֹוא 
ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ָיבֹוא ִּבְלּבּול ְלִיְׁשָמֵעאל / ָיבֹוא ְּגֻאָּלה ְלִיְׂשָרֵאל ָיבֹוא ָּגלּות ְלִיְׁשָמֵעאל" וכן 

מסירה 6, מאגרים, Cambridge, University Library, T-S Collection, H, 17. וראו גם מנחם   37
זולאי, פיוטי יניי: מלוקטים מתוך כתבי הגניזה ומקורות אחרים )ברלין: שוקן, תחר"ץ(, רל"ו.

)ירושלים:  פיוט ושירה ביהדות מרוקו: אסופת מחקרים על שירים ועל משוררים  יוסף שטרית,   38
זה  בעמוד   .111  ,)1999 האזורית,  המכללה  אשקלון:  ביאליק;  ומוסד  העברית  האוניברסיטה 

מבאר שטרית: "כל בני קטורה: כינוי למוסלמים ששלטו בארץ".
שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים  אברהם בן יעקב )מעתיק( ומאיר בניהו )עורך(,   39

)ירושלים: מכון בן־צבי, תש"ל(, 75.
אוריאל בוכריס )עורך(, הלל וזמרה: שירים ופיוטים ליוצאי תוניס ג'רבא וקהילות לוב )בני ברק:   40
מכון הרב מצליח, תשס"ח(, 3. בעמ' 4 בספר זה אפשר לקרוא על פיוטו של ר' משה בוג'נאח 

לעניין הכרתת בן האמה.
אברהם בן יעקב, אוצר השירים, החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים )ירושלים: מכון הכתב,   41
1994(, 63. ועוד פיוט פרי עטו בעמ' 74: "ְלַגֵרש ֶעֶבד ְוָאָמה / ְמֵהיָכל ַּבת ֶמֶלך ַּתָּמה". ותודה לאבי־

רם צורף על ההפניה המועילה.
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הלאה, על פי סדר האל"ף־בי"ת.42 ולענייננו כאן נדגיש את עניין הגלות, קרי הגירוש. 
גם הפיוט האהוב על יהודי אפגניסטן, "ֵאל ָרם ֲחִסין ָיּה" )מחברו וזמנו אינם ידועים( 
קורא: "ַאֵּמץ ֶּבן ָּדִוד / ְוִיְׁשֹּפט ָּתִמיד // ָּכל ַצר ַּתְׁשִמיד / ָּגֵרׁש ֵמִעיר ָיּה".43 ודוק: במקרה זה 
הקריאה היא להשמדת הצוררים ולגירושם, והכוונה אינה בהכרח לכל בני ישמעאל או 
לכל הגויים. רבי דוד חסין, מגדולי משוררי מרוקו במאה השמונה־עשרה, אינו מבחין 
בין הצוררים לבין כלל אומת ישמעאל. פיוטו הקצר, בן שמונה השורות, פותח בשורה 
"ָאָּנא ְּבֹכַח ְּגֻדַּלת ָּדְתָך / ַהְקֵׁשב ּוְׁשַמע ַזְעָקִתי", קורא בשורתו הרביעית "ְּתַבֵּשֹר ָׁשלֹום ָרב 
ְקָראִתיָך / ַצֵּוה ְּפֹרס ַעל ֻסָּכִתי" — היינו: פרוס סוכת שלומך — ומסתיים בשורה "ְוָגֵרׁש 
האמה  בני  לגירוש  חד־משמעית  קריאה  כלומר,  ֱאָילּוִתי".  ְּבֻעָּזְך   / ְּגבּוָלְך  ָּדָרה  ָהָאָמה 

כולם, והיא בעבורו בשורת השלום וגילוי הכוח המשותף של עם ישראל והקב"ה.44
כך  הפיוטי.  מהשיח  חלק  להיות  הגירוש  חזון  המשיך  העשרים  המאה  במחצית 
בפיוט הידוע "ָיִחיד ָרם ְיָערֹות חֹוֵׂשף" לרבי מאיר אביחצירא )הבבא מאיר 1917–1983, 
בנו של הבבא סאלי( שנכתב בעת מלחמת תש"ח, הוא מתפלל: "ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה / 
ָּגֵרׁש ָנא ֶאת ֶּבן ָהָאָמה // ֶּדֶגל ִיְׂשָרֵאל ָהִריָמה". פיוט זה מופיע בקבצים רבים, ובאחד מהם 
מפרש אברהם יגל: "גרש הישמעאלים מארץ הקודש".45 ומספרים שאביו של הפייטן, 
הבבא סאלי, אמר על הפיוט הזה: "תפילת בני עשתה רושם גדול בשמיים" — והדעת 
נותנת שכוונתו למפלת הכוחות הערביים במלחמת 1948 ועקירת ערביי הארץ במהלכה.46

אזכורים חיוביים

לפני שאביא דוגמאות ספורות ליחס חיובי למוסלמים ולאסלאם אציין כי תמונת הגאולה 
בפיוט אומנם ספוגה בשאיפה לנקמה, אבל גם תפיסת הגאולה המגיירת — היינו התפיסה 
נמצאת   — בהשמדתם  ולא  ישראל  באלוהי  העולם  אומות  להכרת  תביא  שהגאולה 

בן־עמי,  יששכר  וראו  יוצא תאפילאלת;  רב  מפי  היא  כאן  והמובאת  גרסאות,  כמה  זה  לפיוט   42
יהדות מרוקו: פרקים בחקר תרבותם )ירושלים: ראובן מס, תשל"ו(, קמא. שם מציין בן־עמי כי 

שיר זה נהגו לשוררו בבית הכנסת בחג המימונה.
בן ציון יהושע רז, "אהבת ציון וציונות בקרב יהודי אפגניסטן", בתוך יובלי אהבה: קובץ זכרון   43

ליובל הימן הי"ד, ערכו יוסף יובל טובי ואחרים )ירושלים: הוצאת משפחת הימן, תשע"ז(, 4.
אפרים חזן ודוד אליהו אלבאז )עורכים(, תהלה לדוד: קובץ שירתו של ר' דוד בן חסין זצ"ל )לוד:   44

אורות יהדות המגרב; ור"ג: אוניברסיטת בר־אילן, תשנ"ט(, 69.
שמעון בהגר"י חצירא, יגל יעקב: ספר פיוטים ותוכחות לאדמו"ר רבנו יעקב אביחצירא )ירושלים:   45

מוסדות נר יצחק, תשנ"ה(, 359.
יצחק דדון, אתחלתא היא: יחסם של גדולי ספרד ואשכנז לציונות ולהקמת המדינה )ירושלים: י'   46

דדון, תשס"ו(, א: קסג–קסד.
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מצפת  נג'ארה  ישראל  לר'  א"  ְוִנּשָֹ "ָרם  הפיוט  היא  מעניינת  דוגמה  בפיוט.47  לעיתים 
)1555–1628(, המתאר את הגואל כך: "ֶחֶרב נֹוֶקֶמת/ ְנַקם ְּבִרית / ִיְהֶיה חֹוֵגר", וכן: "רּוַח 
את החלופה  גם  מציג  הוא  כך  אחר  וכמה שורות  ְיַׁשֵּסף",  ְוַצר   / ָרָׁשע  ָיִמית   / ְׂשָפָתיו 
המגיירת — הכרת הגויים באלוהי ישראל: "ֵאל ָשר ְועֹומד / ְלֵנס ַעִּמים / ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו", 
היינו, העמים יבקשו להתקרב לאלוהי ישראל.48 אפשר לראות בפיוט הזה הבחנה בין 
נקמה מרשעים לנקמה בגויים בכלל, והאחרונים יכולים להסתופף בצל אלוהי ישראל. 
לכך אפשר להוסיף את ההבנה "המגיירת" של הפיוט "לכה דודי" על פי קימלמן: "ָיִמין 
ּוְׂשֹמאל ִּתְפֹרִצי" — ההכרה באלוהי ישראל תפרוץ ימינה — אל בני ישמעאל; ושמאלה — 
אל בני אדום.49 אעיר כאן שאף כי הגאולה המגיירת שונה לחלוטין מהגאולה הנוקמת, 
של  מוחלטת  דחייה  בה  יש  זאת  בכל  והרצחני,  האלים  הממד  ממנה  שנעדר  כיוון 
אמונותיהם של בני דתות אחרות, והיא דומה במידת מה לתפיסה המוסלמית שבאחרית 
הימים יקבל העולם כולו את האסלאם. ובמילים אחרות, השמדה אין בגאולה המגיירת, 

אבל "השמדה רוחנית" — יש בה.
ועתה לאזכורים חיוביים יותר. רבי שלמה אבן גבירול כותב ב"כתר מלכות": "ְוֹלא 
ֶיֱחַסר ְּכבֹוֶדָך ִּבְגָלל ָעְבֵדי ִּבְלָעֶדיָך, ִּכי ַּכָּוַנת ֻּכָּלם ְלַהִּגיַע ָעֶדיָך".50 היינו, גם אומות העולם 
זו  הטועים בעבודת השם מתכוונים למעשה להגיע לאלוהות, אולם לאמירה חיובית 
על כוונותיהם הטובות נוספו מיד דברי הקטנה: "ֲאָבל ֵהם ַּכִעְּוִרים / ְמַגַּמת ְּפֵניֶהם ֶּדֶרְך 

ַהֶּמֶלְך ְוָתעּו ִמן ַהֶּדֶרְך / ֶזה ָטַבע ִּבְבֵאר ַׁשַחת ְוֶזה ָנַפל ֶאל ָּפַחת".51
תפיסה חיובית מובהקת ונדירה, מהעת החדשה, מופיעה בפיוטו הידוע של רבי 

דוד בוזגלו, "אתם יוצאי מערב", המתאר את המימונה במרוקו:

ָשָּׁמה ִעְבִרים ַוֲעָרִבים, ַיְחָדּו ֻּכָּלם ְמֻסִּבים / ְוֶאת ִלָּבם ְמִטיִבים, ִעם ְּכֵלי ִשׁיר 
ּוְנִגיָנה

ְוָלְבָשׁה ָהִעְבִרָּיה, ִתְלֹּבֶשׁת ַעְרִבָּיה / ְוֶגֶבר ִעם ַאְדָרִעָּיא, ּוְקֹטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה 
ְוֹלא ִנָּכר ָהִעְבִרי, ִלְפֵני ָאִחיו ַהֲהָגִרי / ִאם ִעירֹוִני אֹו ַּכְפִרי, רּוַח ֻּכָלם ְנכֹוָנה 

קדושים  מעלילות  והעלילה:  הדם  והקללה,  "הנקם  יובל,  ישראל  שהציע  המונחים  פי  על   47
לעלילות דם", ציון נח )תשנ"ג(: 33–90.

עטיה, שיר ידידות השלם, 64.  48
על כך בהרחבה, ראו ראובן קימלמן, "לכה דודי" וקבלת שבת: המשמעות המיסטית )ירושלים:   49

מאגנס; לוס אנג'לס: כרוב, 2003(, 133-82.
נוער, תשל"א(,  קריית  דפוס  )ירושלים:  ירדן  דב  גבירול, מהדורת  שירי הקדש לר' שלמה אבן   50

א: 42.
שם.  51
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ָשׁם ֻטְשְׁטׁשּו ַהְּתחּוִמים ֵּבין ִיְשָׂרֵאל ָלַעִּמים / ִאְלָמֵלא ַאְנֵשׁי ָּדִמים, ֲאֶשׁר ַעל 
ַהְּמִדיָנה.52

הפיוט הזה מתאר אורח חיים משותף של קבלה הדדית, וטוען שהפוליטיקאים מחרחרי 
הריב הם הגורמים לצרות בין ישראל לעמים, ואילו "העמך", ערבים כעברים, חיים אלו 

עם אלו בטוב.
שאול עּבּוד )יליד חלב שעלה ארצה בתרפ"ט( שילב בקובץ הפיוטים שערך גם 
מפיוטיו שלו, ובהם גם את "שיר העולים" שנכתב זמן קצר אחרי הקמת המדינה. בשיר 
זה אין שאיפת נקמה כללית בגויים באשר הם, אלא קריאה לשלום: "ֶאֶרץ ִצּיֹוָנה ָעֹלה 
ַנֲעֶלה / ִּבְנָעֵרינּו ְוָׂשֵבינּו ְּבִרָּנה ַנֲעֶלה // ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ְּבִנְסָּתר ּוְבִנְגֶלה / ָאז ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ְׂשחֹוק ִיָּמֵלא // ]...[ ִאם ָצִרים ְואֹוְיִבים ׁשֹוֲאִפים ְלָׁשלֹום / ִלְחיֹות ְּבַאְרֵצנּו, ָנא ִיְקְרבּו ֲהֹלם 
גישה  מייצג  ַהֲחלֹום".53 עבוד  ֶאת  ָלֵהם  ּוְנַבֵּטל  ִנְתַאֵּמץ   / ַלֲהֹלם  ְמַבְּכִרים  ָּתִמיד  ְוִאם   //
ישראל,  עם  להשלים  שמחוץ  לאויבים  האפשרות  ניתנת  שבה  ממלכתית,  ישראלית 
ולאויבים מבית, כלומר לערבים שבארץ, לחיות בה בשלום, מתוך קבלה שארץ ישראל 
היא "ארצנו", ארצם של בני ישראל. אלא שכאמור, השירים האלה הם בגדר היוצא מן 

הכלל המעיד על הכלל.

מסקנות

סבלותיו של עם ישראל תחת שלטון האסלאם, עליונות ישראל על ישמעאל, שאיפה 
מתהליך  כחלק  ישראל  מארץ  גירושם  למצער  או  הגויים,  להשמדת  וציפייה  לנקמה 
הגאולה, הם מוטיבים חוזרים בפיוט היהודי לדורותיו, והם עוברים כחוט השני בפיוט 
הגאונים,  תקופת  לפיוטי  ישראל,  בארץ  הקלאסי  מהפיוט   — שנה  מ־1,300  למעלה 
בעת  ולפיוטים  החדשות  בקהילותיהם  ספרד  למגורשי  בספרד,  הזהב  תור  למשוררי 
החדשה. עקרונות אלו משותפים ליהודים בכל העולם המוסלמי: פייטני המגרב, פייטני 
תמונת  את  צובעים  כולם   — החדשה  בעת  תימן  ופייטני  והעוסמאני  הפרסי  המרחב 
הגאולה שלהם בנקמה, אכזרית יותר או פחות, במוסלמים. המשכיות זו באה לידי ביטוי 

הן בתוכני הפיוטים, הן בלשונם.
אחידות זו יש בה מן הייחוד, בוודאי בהשוואה לסוגות ספרותיות אחרות, המציעות 
מגוון רב יותר של מבטים לעבר המוסלמים ועולמם. כך במדרש, החיבור נסתרות דרבי 

ttps://web.nli. ,למילות הפיוט ופירושו, ראו באתר הפיוט והתפילה של הספרייה הלאומית  52
org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=8412#2,20,15319,23

עבוד  שאול  חיים  ערך  השלם,  זמרה  שירי  בתוך  לעולים",  שיר  לאומי,  "המנון  עבוד,  שאול   53
)ירושלים: הוצאת ש"ח עבוד, 1953(, 105.
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שיעמוד  השני  "המלך  הגאולה:  מתהליך  חלק  האסלאם  בכיבושי  ראה  יוחאי  בר  שמעון 
מישמעאל יהיה אוהב ישראל ויגדור פרצותיהם ופרצות היכל".54 מדרש הגדול )לר' דוד עדני, 
המאה השלוש־עשרה( ומדרש מאור האפילה )לר' נתנאל בן ישועה, המאה הארבע־עשרה(, 
שניהם מדרשים שחוברו בתימן, והם מלאים בהתבטאויות בגנות האסלאם והמוסלמים, 

אולם, כפי שמציין אליעזר שלוסברג, יש בהם גם התבטאויות אחדות בזכותם.55
אליהו  ר'  האסלאם.  שלטון  של  יותר  מורכבת  תמונה  מציעות  הכרוניקות  גם 
סלים  העוסמאני  הסולטן  על  שלו  בכרוניקה  כותב  כרתים,  האי  מקהילת  קפשאלי, 
הראשון: "והמלך שולטאן שלים ]הסולטאן סלים[ היה אוהב היהודים הרבה מאד כי 
]...[ צוה ונתן רשות ליהודים לפתוח הבתי כנסיות שסגר  ראה כי על ידם יכה גויים 
אביו שולטאן בייזיט",56 ושם עוד דוגמאות. גם הכרוניקאים היהודים בני משפחת אבן 
דנאן )שתיעדו את קורות יהודי פאס מהמאה החמש־עשרה ועד המאה התשע־עשרה(, 
מוסלמים  שליטים  בין  מבריתות  מתעלמים  אינם  היהודים,  רדיפות  את  המתארים 
ליהודים, משיתוף יהודים בשלטון המקומי ואף לא מהתנהלות גסה ואלימה של יהודים 
שהייתה הגורם לחלק מההתנכלויות ליהודים, כמו במקרה שאירע בשנת רכ"ה )1465(:

וקיים שבועתו  למלכותו  מכיסאו[  ]שליט שהוסר  חזר  ולעוונותינו שרבו 
והחזיר על העיר סגן יהודי שמו הרון. ונתגאו היהודים ועברו תורות וחלפו 
מכות  והכוה  נשואה  גויה  לקחו  ומכלל  יעשו.  מעשים שלא  ועשו  חוקים 
אכזריות, והיא צועקת ומתחננת ולא שמעו לקולה, והם מוסיפים ומכים 

בגופה, עד שנתקבצו הגוים והרגו ביהודים מכת הרג כבד ]...[57

על הדוגמאות האלה אפשר להוסיף עוד כהנה וכהנה ביטויים של ידידות, ואף אהבה, 
בין יהודים למוסלמים המצויים במכתבי הגניזה, בסיפורי עם המציגים מוסלמים עושי 
טוב לצד מוסלמים חורשי רע, בדיונים תאולוגיים הרואים באסלאם דת שאפשר ללמוד 

ממנה, ואין כאן מקום להרחיב.

178. בעמוד זה מובאות  מדרשי גאולה )ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ד(,  יהודה אבן שמואל,   54
יעקב  ראו  אליעזר  דרבי  בפרקי  הגאולה  בתהליך  ישמעאל  של  מקומו  על  נוספות.  נוסחאות 
אלבוים, "משיחיות בפרקי רבי אליעזר: אפוקליפסה ומדרש", בתוך מחקרים במדרשי האגדה, 

ערך מירון ביאליק לרנר )תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ו(, 245–266.
בתרבות  מפגשים  התימניים",  האגדה  במדרשי  האנטי־מוסלמי  "הפולמוס  שלוסברג,  אליעזר   55

הערבית־יהודית של ימי הביניים י"ד )תשנ"ח(: 212.
ראו אריה שמואלביץ, "יחסי יהודים–מוסלמים בכתבי ר' אליהו קפשאלי", פעמים 61 )תשנ"ה(: 77.  56

כפי  מארוקו  יהודי  ומאורעות  גזירות  פאס:  של  הימים  דברי  ותיקן(,  חקר  )איזן,  בניהו  מאיר   57
שרשמום בני משפחת אבן דנאן לדורותיהם )תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ג(, 48.
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מוצאים  אנו  אין  מדוע  בפיוט?  המובעת  החד־משמעית  התפיסה  פשר  אפוא  מהו 
בו ביטוי לאותם מלכי חסד, או ליחסים החברתיים הטובים בין יהודים למוסלמים? פתח 
לתשובה אפשר למצוא אצל חוקרי הפיוט הגדולים. במאמרו על ר' אלעזר הקליר כותב עזרא 
פליישר: "אין ספרות על־זמנית וא־היסטורית יותר מן הפייטנות";58 ויוסף יהלום מלמדנו 
לו מאות  חי בעולמם של בעלי אגדה שקדמו  הוא, אלא  דורו  בן  לא  בפיוטיו  "הפייטן  כי 
בשנים".59 רוצה לומר: אין עניינו של הפיוט בהיסטוריה, אלא במה שמעבר להיסטוריה. 
ובמקרה לפנינו: אין עניינם של פיוטי הגאולה במציאות החיים של יהודים ומוסלמים, אלא 
במאבק המטפיזי בין שרה ויצחק להגר וישמעאל ובגאולה העתידית. כיוון שכך, אין לקרוא 
בהם שאיפת נקם במוסלמי הממשי והמסוים בן דורם, אלא תקווה לגאולה, וציור הגאולה 
הבסיסיים  בסמלים  המעוגנים  לחזיונות  אלא  שהכירו,  למוסלמים  בהכרח  מקושר  אינו 
גירוש ישמעאל, המאבק בין שרו של  ובן הגבירה,  המופיעים במקרא ובקבלה: בן האמה 
ישמעאל לשרו של ישראל וכיוצא באלה. אכן, הפגיעות שחוו יהודים מידי מוסלמים לאורך 

ההיסטוריה רק הוסיפו לתקוות הגאולה את חדוות הנקמה )או את הכמיהה אליה(.
לאורך  בין־דתיים  יחסים  להבנת  מקור  לשמש  אפוא  יכול  אינו  ככלל  הפיוט 
החברתי,  במישור  למוסלמים  היהודים  של  יחסם  על  ללמדנו  כדי  בו  ואין  הדורות, 
גירוש  ועד לאחר  או הרגשי. בכל מה שנוגע לפיוטים מהתקופה הקלאסית  הפוליטי 
ספרד, ישמעאל שבפיוט אינו מסמן בהכרח את המוסלם הקונקרטי, השכן או שליט 
הממלכה, אלא את ישמעאל המטפיזי, זה הנאבק ביצחק על אהבת האל. אומנם שאלות 
חשובות יוותרו כאן פתוחות, והן כיצד השפיעו ומשפיעים חזיונות נקם אלו על ראיית 
לרובד  גם  הדברים  מחלחלים  מידה  ובאיזו  ואם  האחרות,  הדתות  בני  את  היהודים 
שכתביהם  ולמוסלמים,  לנוצרים  ביחס  גם  נשאלו  להן  שדומות  שאלות   — החברתי 
מכילים אף הם דברי זלזול ותפיסות רצחניות כלפי אחרים. דומה שאפשר להניח שאף 
אם שאיפת נקם ערטילאית אינה משפיעה השפעה גורפת על יחסים חברתיים, היא 
מסמלת, ומכוננת, חיץ בלתי נראה בין בני התרבויות השונות, הנזכרים בעת קריאת 
הכתבים האלה בהבדלים הבין־דתיים ומתוך כך מחזקים את תפיסת העליונות של בני 
כל דת על זולתם. עוד אפשר להניח שבעיתות של מאבק בין־דתי או התלהבות משיחית 

יכולים פיוטים אלו להזין רגשות שנאה ונקם, ואולי אף להניע לפעולה.
הוא  הרוחני  במישור  הפיוט  שנוקט  המרכזי  שהמהלך  אפוא  להציע  אפשר 
הדגשת ייחודו של עם ישראל ועליונותו, חיזוק האמונה בזמניות מצב הגלות והשרשת 
יחזרו העליונים להיות למעלה והתחתונים — הגויים, למטה.  הציפייה לגאולה, שבה 

פליישר, "לפתרון שאלת זמנו", 405.  58
 11 קתדרה  היסטוריות",  שאלות  לבירור  כמקור  ספרות  יצירות  של  תוקפן  "על  יהלום,  יוסף   59

.125 :)1979(
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ברמה החברתית תפקידו הראשוני של הפיוט הוא חיזוק הלכידות הקהילתית והכלל־
יהודית לנוכח פיתויי העולם שבחוץ, ומתן עידוד בעיתות צרה ומצוקה. וכיוון שפיוטים 
ונבעו מהם, ממילא עסקו בנצחי ולא בחולף, והתעלמו  אלו כיוונו לעולמות עליונים 

מהממדים החיוביים ביחסי מוסלמים–יהודים, להבדיל מסוגות אחרות.
את  הדופן,  יוצא  את  מבטאים  בוזגלו  דוד  ר'  של  פיוטיו  הכלל.  דרך  על  כך 
ההתבוננות לעבר האדם הפרטי, המוסלם, הבא לשמח את רעו היהודי עם צאת חג 
הפסח. עניינו איננו ב"ישמעאל" או ב"אדום", ולא במעלליה של האמה המצרית הגר, 
יכול לחגוג את החיים המשותפים.  הוא  כך  ומשום  אלא בשכן המסוים הבא לבקרו, 
ִיְשָׂרֵאל  ֵּבין  ַהְּתחּוִמים  ֻטְשְׁטׁשּו  "ָשׁם  סכנה:  טמונה  המשותפת  החגיגה  שבעצם  אלא 
למוסלמים  יהודים  בין  התוססים  החברתיים  הקשרים  אכן,  בוזגלו.  מפייט  ָלַעִּמים", 
במרוקו, שאותם שיבח בוזגלו, היו, כך נראה, סוגיה שבמחלוקת בחוגים רבניים שם, 
והיו שהעדיפו לבצר את הגבולות בין הקהילות )בין היתר בשל חשש מנישואי צעירות 

יהודיות עם מוסלמים, וכן מהתאסלמות( על פני חגיגת המשותף והקרוב.60
לא ייפלא אפוא שאחד הפיוטים המבטאים רגש אנטי־מוסלמי חריף ביותר הושר 
ָיבֹוא   / ְלִיְׁשָמֵעאל  ֲאִריָרה ]קללה[  ָיבֹוא  ְלִיְׂשָרֵאל  "ָיבֹוא אֹוָרה  אף הוא בליל המימונה: 
ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ָיבֹוא ִּבְלּבּול ְלִיְׁשָמֵעאל / ָיבֹוא ְּגֻאָּלה ְלִיְׂשָרֵאל ָיבֹוא ָּגלּות ְלִיְׁשָמֵעאל".61 
תופעה זו מחזקת את הסברה שמעבר לתפקיד הבסיסי של הפיוט בחיזוק אמונתו של 
האדם היהודי בגולה, מעבר לעיצוב מתמשך של התודעה שהיהודי עליון על כל עמי 
הארץ ונמצא בגלות זמנית, מעבר לשסתום לחץ לרגשות נקם בעת צרה ליעקב, שימש 
לעיתים הפיוט גם חסם מפני התקרבות רבה מדי בין יהודים למוסלמים דווקא בזמנים 
של קרבה, ושדה השירה והפיוט שימש זירת מאבק בין מחפשי הקרבה החברתית הבין־

דתית למתנגדיה.

 Emily Gottreich, The Mellah of Marrakesh: Jewish and Muslim Space in Morocco’s  60
Red City (Bloomington, IN: Indiana UP, 2006), 96-98; ירון בן־נאה, "יהודי המגרב בעין 
מערבית: יהודי מרוקו בשלהי המאה השמונה עשרה על פי משא בערב לשמואל רומאנילי", 
פעמים 135 )תשע"ג(: 132. במאמר זה בן־נאה מתאר מציאות של רדיפות וכותב כי "אין תמה 
כי במציאות ]קשה[ זו הייתה המרת דת אופציה תמידית, ונראה כי נוצלה תדיר — יהודים רבים 
התאסלמו בבקשם להם חיים טובים יותר". למקור עיתונאי על תופעת נישואי נשים יהודיות 
לאנשי ממשל מוסלמים מרצונן, ראו "בנות ציון בבתי ההרמון", הצפירה, 22 באוגוסט, 1890, 3.
ראו בן־עמי, יהדות מרוקו, וראו נוסח דומה במחזור קול יעקב השלם על פי פסקי מרן הראשל"צ   61
חכמי  בין  יש  כי  כאן  יוער   .763–762 תשנ"ו(,  לרבנים,  הוראה  דרכי  )ירושלים:  אליהו  מרדכי 
ישראל המתנגדים לשירת פיוט זה בדורנו בנוסח הכוללני שלו ומציעים "יבוא ארירה ]או: יום 
וראו "מחיאות כפיים ושכרות:  ולא "לישמעאל", ובהם הרב מאיר מאזוז;  ארור[ לשונאיהם", 
https:// חדשות היהדות החרדית, 20 באוקטובר, 2016,   ,JDN שו"ת הלכתי לשמחת תורה", 

www.jdn.co.il/beit_hamidrash/754248/
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המזרחי  בפיוט  הדורות.  לאורך  בהשתנות  גם  להבחין  יכולים  אנו  כך  מתוך 
הקלאסי והמאוחר, וכן בשירת ספרד, הפייטנים המזכירים את ישמעאל ואת אדום )היינו 
לארכיטיפ של  אלא  חיו,  למוסלמים שבקרבם  מכוונים  אינם  והנצרות(  את האסלאם 
אסלאם ונצרות, ואף שאיפת הנקמה שהם מבטאים ערטילאית היא, אולם לא כך הדבר 
בפיוט המאוחר, ובוודאי בפיוט במאה העשרים. כאן, כך נראה, הכוונה היא למוסלמי 
הנוכח, המעוגן במציאות ההיסטורית. כך הדבר בפיוטים המעטים בעלי הרוח החיובית 
שציטטנו, וכן בפיוטים המבטאים שאיפות נקם וגירוש. דוגמה מובהקת לכך היא הפיוט 
"ָיִחיד ָרם ְיָערֹות חֹוֵׂשף" לרבי מאיר אביחצירא, ובו החרוז "ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה / ָּגֵרׁש 
ָנא ֶאת ֶּבן ָהָאָמה // ֶּדֶגל ִיְׂשָרֵאל ָהִריָמה".62 הפסוק מבראשית על גירוש ישמעאל שנעשה 
מטבע לשון פייטני, קיבל בפיוט הזה, שנכתב בד בבד עם גלי הפליטות הפלסטיניים 

ב־1948, משמעות מיידית הנוגעת לאירועי השעה.

ראו בהגר"י חצירא, יגל יעקב.  62


