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מכתב בן אלף שנה :שמואל בן הושענא אל מימון בן דוד (פרטים מלאים בעמוד הבא)

שלום רב וברכות עצומות
ורני פלט והצלחות כפולות
לכ"ק מו"ר מימון בן דויד
היקיר ונעים וחביב ישמרו צורו
ויעזרו ,ויקיים רבנא אבו אלחוסין
חמודך ,ויברכהו בכל העתים.
ואזכיר החסד שגמלתנו ,וארבה
לך ברכות ולחמודך ולבני ביתך
ולזקנה ולכל הנלוים אליך .האלה'
ימלא משאלותיך ויעצים
ברכותיך ויענה עתירתי
בעדך ,ויסעדך ויעודדך,
ומכל רע יפדך .ושלומך ושלום
רבנא אבו אלחוסין  ...ירב לעד
אוהבך שמואל השלישי בחבורה
בירבי
			

משורר מנהיג בארץ־ישראל הפאטִ מית :שמואל בן הושענא
בשער המאמר:
שמואל בן הושענא פעל בהנהגת הישיבה הארץ־ישראלית ,ישיבת ארץ הצבי ,ונודע כשליח הישיבה
מכתב של שמואל בן
הושענא (בכתב ידו) באזורי ההשפעה שלה במחצית השנייה של המאה העשירית .שליחותו הראשונה מטעם הישיבה
אל מימון בן דוד,
המתועדת במקורות שבידינו הייתה בשנות השבעים של המאה ,אל הקהילה היהודית בפלרמו
הכולל ברכות לבנו,
אבו אלחוסין ,לאמו ,שבסיציליה .הוא הסדיר שם העברה של תרומה נכבדה לישיבת ארץ־ישראל ,שבראשה עמד באותם
‘ולזקנה' .במכתב
ימים ר' יוסף גאון 1.כבר אז היה שמואל אדם חשוב ,וההנהגה המקומית כולה התקבצה כאיש אחד
נזכר חסד עלום
שגמל הנמען לכותב 'במושב כבוד גד'[ולת] קד'[ושת] מר'[נא] ור'[בנא] שמואל [בן כבוד] מר'[נא] ור'[בנא] הושענא' 2.שולחי
(נדפס :אברהם דוד,
תרומה נכבדה לרמלה תבעו במפגיע כי ר' שמואל בן הושענא ,שישב בעיר ,יקבל לידיו חלק מכספי
‘איגרת בלתי ידועה של
ר' שמואל בן הושענא
הסיוע ששלחו 3.קהילת רמלה הייתה באותה העת הגדולה והעשירה שבקהילות ארץ־ישראל ,ואף
השלישי' ,קרית ספר,
סב [תשמ"ח-תשמ"ט],
חכמי הישיבה התגוררו בה ,והיו באים לירושלים בעיקר בחג הסוכות ,בין השאר כדי לנהל על הר
עמ'  ,447‑445ברשות
John Rylands Library,
הזיתים ביום האחרון של החג ,יום הושענא רבה ,את טקסי ההנהגה וחלוקת המינויים והכיבודים
Manchester University,
ולהכריז על החרמות והנידויים החדשים4.
)L214-1
משמאל :שחזור
של הטקס ביום
הושענא רבה בהר
הזיתים שבו הכריזו
ראשי הישיבה על
החרמות והנידויים
החדשים

(באדיבות מוזאון מגדל
דוד)

1
2
3
4

מ' גיל ,ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( ,)1099‑634א ,תל־אביב תשמ"ג ,עמ' .541‑538
מ' בן־ששון יהודי סיציליה  :1068‑825תעודות ומקורות ,ירושלים תשנ"א ,עמ' .145‑143
גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה  ;13מ' בן־ששון' ,גאונותו של שמואל הכהן בן יוסף "הדומה לאמבטי רותחת"' ,ציון,
נא (תשמ"ו) ,עמ' .389
בן־ששון (שם) ,עמ'  .393 ,384על המעבר המשוער של הישיבה הארץ־ישראלית מטבריה לרמלה בסוף המאה התשיעית
ראוB.Z. Kedar, ‘When Did the Palestinian Yeshiva Leave Tiberias’, J.L. Kraemer & M.G. Wechsler (eds.), :
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הפאטמית :שמואל בן הושענא
ִ
משורר מנהיג בארץ־ישראל

ברבע האחרון של המאה העשירית היה שמואל בן הושענא משורר נודע ואהוב ,וביצירותיו
הפיוטיות פיאר את הרינה והתפילה בבתי הכנסת ,בייחוד את תפילת
היוצר ,המקיפה את קריאת 'שמע' .באקרוסטיכון ,בצירופי
אותיות מיוחדים המופיעים בראשי הטורים בפיוטים ,הוא
חתם בדרך כלל את שמו עם תוארו' ,שמואל החבר' 5.תואר
זה העיד על השתייכותו לחבורת ארץ הצבי ,ומכאן שזכה
להכרה ,והוסמך מטעם הישיבה לשמש דיין ומנהיג בקהילתו
ולעמוד בראשה.
בשיר מתחילת הרבע האחרון של המאה העשירית החתום
'שמואל החבר' ,הוא כתב על שלושה מלכים שנלחמו על השלטון
יס ֶקס
ימ ְ
בארץ־ישראל .ואכן בשנת  972יצא הקיסר הביזנטי יוחנן ִצ ִ
(מת בשנת  )976למסע כיבושים גדול במזרח ,ובסופו הגיע לארץ־ישראל.
במכתב שהוא כתב אל אשוט מלך הארמנים התפאר ששליחים מרמלה ומירושלים באו אליו וביקשו
שימנה עליהם מושל מטעמו ,ואף התחייבו להעלות לו מס .היו אלה נציגי השבטים הערביים בעלי
בריתו של המושל הדמשקאי ַא ְל ּ ַפ ְת ִּכין .אלפתכין ובעלי בריתו מקרב שבטי ערב חברו לצימיסקס
בפסטאט (קהיר העתיקה).
בפאטמים שבאו מן המגרב ,ושיסדו שושלת ח'ליפים מצרית ֻ
ִ
במלחמתו
בניסיונות ההתפשטות שלהם כבשו הפאטמים חלקים מארץ־ישראל .ב־ 24במאי  970נכבשה רמלה.
מול הח'ליף הפאטמי ַא ְל ֻמ ִעז (מת בשנת  )975עמדו עכשיו הביזנטים ובראשם יוחנן צימיסקס וכן
צבאות אלפתכין עם שבטים משבטי ערב.
בשירו דיבר שמואל החבר על שלושה מלכים .אחד בא מן המערב (המגרב) ,אחד מן המזרח (כנראה
מדמשק) ואחד איש שעיר (נוצרי) ,וזה האחרון שלח ,לפי השיר ,שלוחים וביקש מהערבים ,שליטי
ירושלים ,שיגרשו את היהודים מן העיר .באותו הזמן התייחס לעניין גם יפת בן עלי הקראי הירושלמי
בפירושו לספר תהלים .לדבריו הביזנטים התכתבו עם הערבים בלי הרף ודרשו מהם שיוציאו את
היהודים מירושלים .בפירוש לפסוק 'איך תאמרו לנפשי נודו [קרי :נודי] הרכם ִצפור' (תהלים יא,
א) הוא ציין שהביזנטים לא דרשו שהיהודים יצאו מארץ־ישראל כי אם מירושלים בלבד 6.וכן אמר
שמואל בשירו:

5

6

Pesher Nah.um: Texts and Studies in Jewish History and Literature from Antiquity through the Middle Ages
Presented to Norman (Nah.um) Golb, Chicago 2012, pp. 117–120
חתימת 'החבר' מופיעה ביצירותיו לשלוש השבתות שלפני תשעה באב ,המכונות שלוש שבתות הפורענות (תלתא
דפורענותא) .כנראה אפשר לייחס משמעות לעובדה שחתימת 'שמואל יזכה' נעדרת לחלוטין מפיוטי החג והמועד שלו.
בשלב מתקדם יותר בחייו ,כשכבר התעלה לדרגת השלישי בחבורה או רק לדרגת הרביעי ,הוא העז לעטר ביצירותיו
את ימי החג והמועד ,שכבר עוטרו ביצירות של קודמיו ,שבצעירותו לא העז להמירן ביצירותיו .כך נהג ביוצרות לראש
השנה ,ליום הכיפורים ולסוכות שנשתמרו בידינו.
'אן אלרום לא יטאלבונהם באלכרוג ען גמלה ארץ ישראל אלא מן ירושלם פקט [ ]...מראסלה אלרום ללערב דאימא
פי אכראג אליהוד מנהא' (שאין הביזנטים דורשים מהם שיצאו מכל ארץ־ישראל ,אלא מירושלים בלבד [ ]...הביזנטים
מתכתבים עם הערבים בלי הרף ודורשים שיוציאו את היהודים ממנה; כ"י פריז ,הספרייה הלאומית .)héb. 286
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ׁ ְשל ָֹשה ְמ ָל ִכים רוּ ָחם ֵאל ֵה ִעיר
ִמ ַּמ ֲע ָרב זֶ ה ָבא וְ ֵה ִביא ַרב וְ ָצ ִעיר
וְ זֶ ה ָבא ִמ ִּמזְ ָרח ְק ָרב ָּבא ְל ָה ִעיר
יהם נוֹ ַסף ָוּבא ִא ׁיש שָׂ ִעיר
ֲא ֵל ֶ
ְל ַר ּמוֹ ת ָּבם ׁ ָש ַלח ׁ ְשלוּ ָחיו ִמ ּ ֵשׂ ִעיר
ֲהמוֹ נַ י ׁ ֶש ְּב ַא ְרצוֹ ֵ ּג ֵיר ׁש ִמן ָה ִעיר
ָחזַ ר וְ ִה ְל ׁ ִשין ַוּב ֲ[אנָ ׁ ַשי ִהגְ ִעיר]
ְּב ִ ׂש ְט ָמה וְ שִׂ נְ ָאה ָּבנוּ ִ[ה ְס ִעיר]
ָרם ַעד ָמ ַתי ְּב ַק ּׁשוֹ ִא ּׁ ִשי ַת ְ[ב ִעיר]
ְּביַ ד ֶּבן דָּ וִ יד ָ ּג ְבהוֹ ְל ַהזְ ִעיר
וְ יֵ ְרדְּ ִמ ַ ּי ֲעקֹב וְ ֶה ֱא ִביד שָׂ ִריד ֵמ ִעיר7

שירו של שמואל בן
הושענא על שלושה
מלכים שנלחמו על
השלטון בירושלים,
תחילת הרבע האחרון
של המאה העשירית
(כ"י קיימברידג' ,ספריית
האוניברסיטה,Or. 1080.2.3 ,
ברשות Syndics of Cambridge
University Library

לשונות 'שטמה ושנאה' מתפרשות על פי פירושו של יפת בן עלי ללשון 'היכל קדשו' (תהלים
יא ,ד) — שהביזנטים ביקשו להראות את כבודו של ההר שממנו ביקשו להוציא את ישראל' ,פכיף יסכן
מעכם ואנתם טמאים וערלים (שהלא איך ישכון אתכם [את ישראל] ואתם טמאים וערלים)8.
פיוט הגאולה — המכונה גם ה' מלכנו — לשבת פרשת שמיני החתום 'שמואל בן הושענא' עוסק
באש הזרה שהעלו נדב ואביהוא במזבח ,אבל זו כמובן רק נקודת המוצא .הפייטן העלה שאלות על
7
8

כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ' .Or. 1080.2.3עד מתי' כאן (טור  )9ובהמשך במשמע :מתי .אפשר שיש לגרוס
בטור 'ָ :6ג ֵיר ׁש' ,כלומר הבשורה שבפי השליחים היא לגרש.
גיל (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ'  .288‑278יפת בן עלי פירש את ספר תהלים בשלב מאוחר של פעילותו הפרשנית .ראו:
 .E.L. Marwick, ‘The Order of the Books in Yefet’s Bible Codex’, JQR, 33 (1942–1943), pp. 445–460לצד ההקשר
ההיסטורי הישיר יש לזכור שטקסטים בעלי אופי אפוקליפטי נדרשו לתיאורים סכמטיים דומים .כך פותח למשל
החיבור 'עשר אותות'' :עשר אותות באות לעולם קדם הקץ .האות הראשון — הקדוש ברוך הוא משגר שלשה מלכים
בשלש רוחות העולם' .שמואל החבר הכיר בוודאי את אותות המשיח כאשר כתב מה שכתב ,ורמז למה שרמז .ראו:
י' אבן־שמואל ,מדרשי גאולה :פרקי האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי ,תל־אביב
תש"ג ,עמ'  .315הפנה את תשומת לבי למקבילה מר אברהם לוין ,ותודתי נתונה לו גם כאן.
קתדרה
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הפאטמית :שמואל בן הושענא
ִ
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המסקנות מן האירוע הנוגעות להווה .נדב ואביהוא ,שנשרפו חיים ,לא ביקשו אלא להוסיף אהבה על
אהבה בשעת חנוכת המזבח ,לאחר שאהרן אביהם פעל באופן מוגבל בדיוק כפי שנצטווה .והפייטן
תהה כיצד ייתכן שערל וטמא אשר טימאו את המקדש והעלו אותו באש בזדון ,לא נענשו כלל .יתר על
כן ,אלופי אדום עוד טבעו את חותמם במתחם המקודש באמצעות סמליהם ,הכנסיות המפורסמות .את
החתימה של החטיבה הזאת כבר ניסח הפייטן בלשונות של תפילה ובקשה .חיזוק עיקרי נתן לתפילתו
בחטיבת ועד מתי — במשמעות :מתי כבר — החותמת את פיוט הגאולה ,והמתאפיינת בטורים קצרים
ובדרישה אקטואלית תקיפה .כאן הוא ביקש על ארמונו שייבנה כפי שביקש על הכנסייה שתיחרב.
שרידי המקדש ייחשפו אז למגינת לבו של האויב ,והכוהנים המשוחים יזבחו נסכים ,ואני ,הפייטן
אומר ,אזכה להגיש ִאשים כמקדם ביום השמיני .פיוטי הגאולה (ה' מלכנו) כתובים דרך קבע במבנה
חצוי ,ולכל אחד משני החלקים תבנית וחריזה משלו:
ה' מלכינו
				
ׁ ְשנֵ י ִפ ְר ֵחי ְכ ֻה ָּונה ַה ְמ ַד ִּמים ְלהוֹ ִסיף ַא ֲה ָבה ַעל ַא ֲה ָבה
		
ִמ ְק ַטר ֵא ׁש זָ ָרה ְּב ַה ְק ִר ָיבם ֻל ְּב ָתה ָּבם ֶל ָה ָבה
		
ְ
וְ ֵאיך ָע ֵרל וְ ָט ֵמא ִט ְּמאוּ הוּ וַ ַ ּי ִ ּציתוּ הוּ ְל ַה ְל ִה ָיבה
		
אוֹ תוֹ ָתם אוֹ תוֹ ת שָׂ מוּ שָׂ ֵרי ַמ ְד ֵה ָבה ַאף ַא ּלוּ ֵפי ִדנְ ָה ָבה
		
יל ֲה ֵטם ַה ּיוֹ ם ַה ָּבא
ְל ָכל ָּבשָׂ ר ׁ ִש ֵיתם דֵּ ָיראוֹ ן וִ ַ
		
ָּבנֹה יִ ָּבנֶ ה ַא ְרמוֹ נִ י
ועד מתי
נִ וּ וּ ל יוּ שַׂ ם ֵּבית ַא ְדמוֹ נִ י
			
ָה ְחשֵׂ ף יוּ ְחשַׂ ף יְ ָמנִ י
		
וְ יֵ ָא ֵכל ְּבשַׂ רי מוֹ נִ י
			
ׁשוֹ ב יָ ׁשוּב אוֹ ְמנִ י
		
ֲעלוֹ ץ ְּכיוֹ ם ַק ְדמוֹ נִ י
		
יכי יַ נְ ִסיך וּ ְמ ׁשוּ ֵחי ׁ ַש ְמנִ י
נְ ִס ִ
		
ישי ְל ַה ְת ׁ ִשיר ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י
ִא ּׁ ַ
			
ככתוב ביום השמיני והלאה יעשו הכוהנים על המזבח את עולותיכם (יחזקאל מג ,כז)
		
ונאמר גואלינו
		
ברוך אתה ה' גאל ישראל9
						
בתחילת המאה האחת־עשרה (בשנת  )1001כבר התעלה שמואל לדרגה המצוינת של רביעי בחבורת
ישיבת ארץ הצבי .במכתב שכתב באותה התקופה הוא סיפר את נס 'הכנעת שני השוטנים אחד
שבמצרים והאחד אשר אצלנו' .בראשי הטורים של השיר המלווה את המכתב הוא חתם באופן מלא
'שמואל בירבי הושענה רביעי בחבורה'.
9

על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S 10 H 7.12
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השיר נחלק לשני חלקים :החלק המצרי ,שרובו לא שרד ,דיבר כנראה בצורר תורכי ('אגגים'),
ואילו החלק הארץ־ישראלי דיבר בצורר נוצרי ('ערלים אדומים') .בחלק הארץ־ישראלי נמנו קהילות
ערי החוף עכו וצור וכן אשקלון ,עזה וקיסריה ,מלבד קהילות ששמן לא שרד ,ואשר סבלו מנחת זרועו
של השליט הנוצרי המקומי .על פי השיר השוטנים ִ'ה ְפ ׁ ִשיטוּ עוֹ ִרי ִ /ה ְקדִּ ירוּ אוֹ ִרי וְ ָת ֳא ִרי' .בהמשך
המקוטע נזכרות ערי חוף שהמאורעות לא פסחו עליהן' :נְ וֵ י ַא ׁ ְש ְקלוֹ ן ׁ ִש ַ ּדד ְ /וּבנֵ י ַע ָ ּזה ִ ּגידַּ ד [החריב] /
וּ ְק ַהל ֲח ֵצ ִרים [קיסריה] נִ ידַּ ד [ ]...וְ ָד ֵרי ַע ּכוֹ ִה ׁ ְש ָסה  /וְ ַאנְ ׁ ֵשי צוֹ ר ִהגְ ָלה' .כתב הצלה מטעם הח'ליף הגיע
יעי ְמ ֻכ ָ ּון ְּ /בסוֹ ף ח ֶֹד ׁש ַמ ְר ֶח ׁ ְשוָ ן' .התאריך שבו חל האחרון של חודש מרחשוון ביום
סוף סוף ְּ'ביוֹ ם ְר ִב ִ
רביעי היה באותה התקופה  19בנובמבר .1001
האיגרת והשיר נשלחו אל מקום רחוק הן מארץ־ישראל הן ממצרים ,אל אדם ששמו אברהם10.
לענייני חשובים בעיקר דברי הפרוזה שכתב המשורר בראש איגרתו .הוא הדגיש שם שכתב את סיפור
הנס בחרוזים לצורך השינון וההפצה ,ומשום כך ציווה על הנמען' :שלח אחרי רבנא הלל וּ ְתלמדהו
אותם בפירושם יפה יפה שיאמר אותם [ ]...לפני השר ישמרהו צור'[ו] ואם יאמר אותו לפני השר רב'
משה יוסיף כי האגרת הזו היא' — ודווקא כאן הדברים נקטעים .אבל גם כך יש באמור באיגרת כדי
לשקף את חשיבותם של דברי שיר בייצוג האקספרסיווי של מאורעות ומעשים ובעיקר את מקומו של
המשורר כשופרה של הקהילה הארץ־ישראלית וכמי שייצג את הנהגתה.

מצוקות הדור המשתקפת בשירתו
נגעי פרשת 'תזריע' כבר נדרשו במדרשים קדומים כנגד האומות 11,אבל המשורר ,שבא לחזק את רוח
הקהילה ,חזר והדגיש בפיוטי הגאולה שלו ,החתומים 'שמואל' ,את המצב הבלתי מתקבל על הדעת.
האומות הטמאות המשולות בנגעים קוראות לישראל הטהורים טמאים ,מקדיחות אותם בקדחת
ומספחות אותם בספחת:
		
		
		

יפחוּ נוּ ְל ִה ְתגּ וֹ ֵדד
ְמ ׁשוּ ֵלי ְב ַמ ְראוֹ ת נְ גָ ִעים ִה ְקדִּ יחוּ נוּ ִס ּ ְ
ָא ַמל ְּבשָׂ ֵרנוּ וְ רוּ ֲט ַפ ׁש 12וְ ָר ַחק ִמ ֶּמנּ וּ ְמעוֹ ֵדד
ָלנוּ ָק ְראוּ סוּ רוּ ָט ֵמא ֵעת ּ ִפ ְתאוֹ ם ָּבא ׁשוֹ ֵדד13

הדבר אמור בייחוד כלפי המקום המקודש ביותר ,הר הבית ,המחולל בידי טמאים .הזדמנות נאותה
לתאר את המצב מצא לו הפייטן בשבת פרשת קדושים:

10

11
12
13

ב"ז קדר' ,לתולדות הישוב היהודי בארץ־ישראל בימי־הביניים' ,תרביץ ,מב (תשל"ג) ,עמ'  ;404‑401י' יהלום' ,המקדש
והעיר בראי השיר' ,י' פראוור (עורך) ,ספר ירושלים :התקופה המוסלמית הקדומה ( ,)1099‑638ירושלים תשמ"ז ,עמ'
 .224‑223גיל סבר משום מה שהנמען היה איש פסטאט .ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' .305‑304
מדרש ויקרא רבה טו ,ט (מהדורת מרגליות ,עמ' שלח‑שלט).
השוו'ֻ :ר ֲט ַפ ׁש בשרו' (איוב לג ,כה) ,שתורגם 'אתחליש בסריה' (נחלש בשרו).
על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S NS 137.29
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וש ָתם
וללוּ ְקדוֹ ׁ ִשים ִמ ְ ּק ֻד ׁ ּ ָ
ופכוּ ַא ְבנֵ י קוֹ ֶד ׁש וְ ֻח ְּ
ׁ ֻש ּ ְ
ָמטוּ וְ נָ טוּ ָ ׂש ֵרי קוֹ ֶד ׁש וְ גוֹ ְר ׁשוּ ָבנִ ים ִמירוּ ׁ ּ ָש ָתם
וּ ְט ֵמ ִאים ָט ְמנוּ ִר ׁ ְש ָּתם וְ ָד ְרכוּ ִח ָ ּצם וְ ַק ׁ ְש ָּתם
וּבגִ ׁ ְש ָּתם14
ַאנְ ַחת ִל ִּבי ִּת ְכ ַּבד ְּבבוֹ ָאם ֶאל ִמ ְקדְּ ׁ ֵשי ֵאל ְ

מילת החרוז 'ובגשתם' ,שיש לה זיקת משמע בולטת למילת 'בבואם' שלפניה בטור ,רבת משמעות
ימתו בגשתם את
במיוחד .במקרא היא משמשת בצורתה זו דווקא לשם אזהרת הלויים בני קהת' :ולא ֻ
קֹדש הקדשים' (במדבר ד ,יט) ,ואילו כאן השתמש בה המשורר מעין שימוש אירוני ,שכן בגשתם של
טמאים לא קורה דבר.
לפקדיהם ונתנו איש ּכֹפר נפשו [ ]...מחצית השקל' מצא לו
בשבת 'כי תשא את ראש בני ישראל ֻ
הפייטן מקום לדון בפרשת המסים שהשליטים מטילים על יהודי הארץ חדשות לבקרים בו בזמן
שמחצית השקל אינה נוהגת:
		
		

ׁ ִש ְק ֵלי ֶכ ֶסף ִּכ ּפוּ ַרי ֵמ ֵעת לֹא נִ ְית ָּבעוּ
ִמ ׁ ְש ְקלוֹ ת ַה ַּמס ְּבעוֹ ל ַּב ְרזֶ ל ָע ַלי נִ ְק ָּבעוּ

וכך עוד:
		
		

ֶמ ְמ ׁ ֶש ֶלת נוֹ ׁ ֶש ֶלת ֲא ׁ ֶשר ִלי נָ גְ ָ ׂשה וְ ָאנְ ָסה
וְ ַעד ַמה ַל ַּמס ַּכ ְס ּ ִפי גוֹ ָבה ְל ָקנְ ָסה15

העלייה של יהודים לרגל נודעה לה במצב זה חשיבות גדולה לחיזוק מעמדה של ישיבת ארץ־ישראל
ולשיפור מצבה הכספי ,ומקרב ראשי הישיבה יצאו קריאות חוזרות ונשנות להתעורר ולבוא לירושלים.
עולי הרגל נקראו בתקופה ההיא חוגגים ,כנראה בהשפעת המונח הערבי חאג' ,ובריבוי ֻחג'אג' .וכך
התלונן אברהם בן הגאון שלמה בן יהודה ( )1051‑1025באיגרותיו אל מצרים' :אפילו החוגגים שהיו
מתכנסים [בכל שנה] נמנעו מסכסוך החילות ושבוש הדרכים והוצרכנו ליקח [ברבית]' 16.שמואל החזיר
לשורש חו"ג את משמעות ההקפה ,המשתמרת גם בבניין פולל .בפיוט הגאולה של שבת פרשת
דברים־איכה הוא נדרש למצב הרוח הלאומי:
		
		
		
		
		
14
15
16
17

ַּבחוּ ִרים ְּב ָכל יוֹ ם ׁשוֹ ֲא ִלים ָמ ַתי יוֹ ם ׁשוּבוֹ
זְ ֵקנִ ים יְ ׁ ִשיבוּ ם ַח ּכוּ נָ א ִּכי ּבוֹ א יָ בוֹ א
[]...
יפי ְס ִביבוֹ
ַעל זֶ ה יוֹ ְל ִלים חוֹ גְ גֵ י ָהר וּ ְמ ִק ֵ
ילכוּ בוֹ (איכה ה ,יח)17
ַעל ַהר ִצ ּיוֹ ן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֵמם ׁשוּ ֲע ִלים ִה ְּ

על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ;T-S 8 H 16.8כ"י ניו־יורק ,בית המדרש לרבנים ,אוסף אדלר .2465.25
על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S NS 143.29
גיל (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ'  ;516‑515 ,509ב ,תעודות  .89‑88וראו עוד בתשובה של ר' שמואל בן חפני' :החוגגים
הישמעאלים לא יבאו למצרים אלא משנה לשנה' (תשובות הגאונים ,מהדורת א"א הרכבי ,ברלין תרמ"ז ,עמ' שיב).
על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ).T-S Misc. 24.97 (7
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בתקופה ההיא המשורר לא רק עודד את רוח הציבור שבחסות הגאונות הארץ־ישראלית אלא לעתים
שימש שופרו של הגאון וכלי תעמולה נגד כל מתחרה פוצה פה ומצפצף.

פעילותו ככותב כתבי השבעה
בראשית המאה האחת־עשרה ,מן הסתם זמן לא רב לאחר שנתמנה לרביעי ,הוצע לשמואל קידום
לתפקיד השלישי בהייררכייה של הישיבה ,אם אך יתמוך במתחרה על משרת הגאון שביקש לזכות
בתפקיד הנכסף .לדברי הגאון המכהן ,ר' שמואל הכהן בן יוסף ,במכתב שבו ייצג גם את אחיו חנניה אב
הישיבה ,דחה שמואל הרביעי את ההצעה בבוז .ולא זו בלבד אלא לדבריו שמואל השביע כל נוגע בדבר
ואף '[כתב בכת]ב כיר ידו בשבועות חמורות שלא יקרא ל[הם] גאון ואב אלא לאחינו ולנו' 18.כבר אז
נודע משוררנו ביכולתו לנסח כתבי השבעה מרשימים 19,ואלה נפוצו בכתב ידו' ,כיר ידו' .האותנטיות
של מסמך בעניינים אלו של חרמות ונידויים הייתה חשובה ביותר 20,ולא לחינם הדגיש הגאון המותקף
שהשבועות החמורות נגד מתחרהו נודעו בכתב באיגרת שנכתבה בעצם ידו של שמואל הרביעי.
על חשיבות האותנטיות של כתב נידוי אפשר ללמוד עוד מאיגרת של ר' אפרים בן שמריה ,ראש
העדה הארץ־ישראלית בפסטאט ,אל גאון ארץ הצבי ר' שלמה בן יהודה .האיגרת מדברת בעניינו
של חזן שהקהל המקומי התנגד שיעבור לפני התיבה' ,ואמרו :זה מנודה הוא ,ואיך תניחהו להתפלל?
ונתקשה עלי דיבורם .נמתי [אמרתי] :לו היה כן לא כתב האדון [הגאון מקבל המכתב] עבורו כי הוא
"ראוי ורצוי" .אמרו :אין הכתב הזה כיר יד אדוננו' 21.כתב (מכתב) ביטול של נידוי ובוודאי גם כתב
הנידוי עצמו שלא נמצאו כתובים בכתב ידו של האחראי לדבר נחשדו כמזויפים.
הממצא שבידינו כולל כתב השבעה של שמואל לאחר שהתעלה לדרגת השלישי בחבורה .אמנם
הוא לא השתמר בכיר ידו ,המוכר לנו ממכתביו האוטוגרפיים 22,אבל כפי שמעידה טענתם של בני
קהילת ארץ־ישראל ,כתבים כאלה ושכמותם הופצו בפסטאט ונפוצו בהעתקות רבות.
כתב ההשבעה שנזכר במכתבו של הגאון לא נשתמר בידינו אף לא בהעתקה אחת ,אבל השבעה
מעין זו עם הקדמה שירית החתומה 'שמואל השלישי בחבורה' נשתמרה בדף יחיד הכתוב כולו בנימה
פוליטית מובהקת .הדף נקי לחלוטין מכתיבה בעברו האחר ,ומסתבר שהוא נועד להפיץ את בשורת
ההשבעה ברבים על גבי לוח או כיוצא בזה .השלישי כתב נגד איש ששמו ברהון ודרש שיסלקו
אותו מתפקידיו בתחום ההוראה והמנהיגות ,תפקידים שהשיג לו בלחצים ובהפצרות ,אף כי באמת
לא היה ראוי למלא .דברי ההשבעה נקשרים ישירות לשיר ההקדמה באמצעות משפט התנאי 'אם כן
הוא' — אם סדרי הנהגה ושלטון תקינים מתקיימים בישראל ,על אף הרדיפות והגזרות ,על גאון הישיבה
18
19
20
21
22

בן־ששון (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .408
לעניין ההשבעה השוו :א' ברקת ,שפריר מצרים :ההנהגה היהודית בפוסטאט במחצית הראשונה של המאה האחת־
עשרה ,תל־אביב תשנ"ה ,עמ' .60
מ"ע פרידמן"' ,כיר יד" וחתימת הלוחות השניים בתוספתא ובמדרש' ,תעודה ,ז (תשנ"א) ,עמ' .163
גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה .334
שם ,תעודה  ;18א' דוד' ,איגרת בלתי ידועה של ר' שמואל בן הושענא השלישי' ,קרית ספר ,סב (תשמ"ח‑תשמ"ט) ,עמ'
.447‑445
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להתערב ולפעול נגד משיג הגבול ,כדי שלא יתפוס את מעמד ההנהגה ,יפתח בית מדרש ויקהיל קהילה:

כתב השבעה עם
הקדמה שירית
בחתימת ‘שמואל
השלישי בחבורה'
(כ"י ניו־יורק ,בית
המדרש לרבנים ,אוסף
אדלר  ,3517.7ברשות
ספריית בית המדרש
לרבנים באמריקה)

ִאם ֵּכן הוּ א יַ ׁ ְש ַּבע ֲאדוֹ נִ י וְ יַ ְפ ִציר
ׁ ֶש ּלֹא יְ ַל ֵּמד ַּב ְרהוּ ן דָּ ָבר
וְ ׁ ֶש ּלֹא יֻ ַּתן לוֹ ַ[ס ַ]חר זֶ ַרע וְ ָק ִציר

וְ יַ ֲע ִציר23

ׁ ֶש ִה ְת ִריס ְל ַק ֵּבל וְ רוּ חוֹ ִה ְק ִציר
וְ יָ ִעיז ֵמ ַצח ִּב ְפנֵ י ַר ּבוֹ ְל ַה ְפ ִציר24

 23הכוונה שלא יפתח בית מדרש ויקהיל קהילות ,וראו עוד להלן.
 24כ"י ניו־יורק ,בית המדרש לרבנים ,אוסף אדלר .3517.7
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הטקסט כולו מקיף יותר מ־ 100טורים .מלבד שיר הפתיחה 'איומה בטוחה נדגלת' ,המתאר את עם
ישראל בהווה (ארבעים ושישה טורים) ,הוא כולל שיר חיתום אסכטולוגי הנוגע לעתיד' ,לכן חכו לי
קהלי' (ארבעים ושניים טורים).
בהעתקה מקבילה קטע החיתום האסכטולוגי משמש בתוך קונטרס פיוטים לחתן ,המעלה את
ירושלים על ראש שמחתו .המעתיק ,שהבין את הקטע באופן אפולוגטי ,צירף בסופו את ההערה:
'יצלח אן יכון פי דם כותי' (מתאים שישמש כגינוי לשומרוני) 25.חלק ההשבעה האקטואלי ,הקטע
האמצעי ,הועתק בקונטרס הפיוטים באופן מוקפד ובהזחה מיוחדת ,וההעתקה של הדף כולו נראית
מכוונת וערוכה היטב 26.אך הדברים לגופם חידתיים ביותר :מי הוא אותו ברהון ,ומה חשיבות הייתה
ללימוד שלו עד כדי כך ששמואל השלישי ביקש להפסיקו? ואיך היה כל זה נגע לשמואל השלישי
והצריך את התערבותו ואת המסמך הארוך שהוא חיבר? לשם בירור העניין ראוי להכיר את מהלכי
המינוי בישיבה בראשית המאה האחת־עשרה ואת יחסו של השלישי אליהם.

קווים למאורעות חייו ולזמנו לאחר התמנותו שלישי
לאחר חילופים בשורות ההנהגה זכה שמואל בן הושענא ,בדין וביושר כנראה ,לתפקיד השלישי.
והיה זה לפני כ"ד במרחשוון ד'תשס"ד ( 10בנובמבר  ,)1004שכן באותו היום חתם 'שמואל השלישי
בחבורה בירבי' ,בנוסח זה ,על שטר חוב שערך בבית הדין הגדול בירושלים 27.אין לדעת כמה זמן
בדיוק שימש בתפקיד הרביעי עד שנתמנה לשלישי .גם בתפקידו החדש הוא היה פעיל בשליחות
הגאון והישיבה במרכזי ההשפעה העיקריים של ישיבת ארץ־ישראל.
בו' בתמוז ד'תשס"ז ( 24ביולי  )1007הוא השתתף בהכרעותיו של בית הדין המקומי בדמשק28.
באותן השנים הייתה השהייה ברמלה ,עיר הבירה של ארץ־ישראל הפאטמית ומקום מושבם של
חברי הישיבה הארץ־ישראלית ,מסוכנת .בני ג'ראח ,מנהיגי המרד נגד הפאטמים ,אשר ביקשו לעודד
את שבטי הבדווים להשתתף במרידה ,הכריזו על היתר גורף לשדוד ולבזוז את העיר לאחר כיבושה
25

26

27

28

להעתקה מקבילה של הקטע האסכטולוגי בקטע גניזה מאוקספורד הפנתה אותי פרופ' שולמית אליצור ,ותודתי אמורה
לה גם כאן .והשוו לתיאור קטע אוקספורד בקטלוגA. Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the :
 .Bodleian Library, II, Oxford 1906, no. 2848/13קטע גניזה זה וקטעים נוספים הנזכרים במאמר נרשמו וקוטלגו
במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר שליד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,שפרופ'
אליצור עומדת בראשו .פיוטי שמואל השלישי עומדים לראות אור במהדורה ביקורתית שלי ושל נ' קצומטה בהוצאת
'יד יצחק בן־צבי' .על עזרה בתרגום מן הערבית אני חב תודה למורי ורבי פרופ' יהושע בלאו.
שיר הפתיחה וההשבעה הועתקו בטור לעצמו בצדו הימני של הדף עם רווח ניכר בתחתית העמוד .שיר שבח בעל מוקד
כפול המקביל במבנהו לשני אלה נכתב לכבוד הווזיר הפאטמי פלטיאל ולכבוד חננאל בנו .ראו :ב' קלאר ,מגילת
אחימעץ ,ירושלים תשל"ד ,עמ' R. Bonfil, History and Folklore in a Medieval Jewish Chronicle: The ;39‑37
 .Family Chronicle of Ah.ima‘az ben Paltiel, Leiden & Boston 2009, p. 338במקרה שלנו אין בהשבעה אקרוסטיכון
חתימה ,אך בשיר הפתיחה יש אקרוסטיכון אלף־ביתי ואקרוסטיכון חתימה 'שמואל השלישי בחבורה'.
גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה  ;17וכן :שם ,א ,עמ'  ,546‑545הערה  .857על התואר 'בירבי' המלווה את השם
ראוM.A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine: A Cairo Geniza Study, II, Tel-Aviv & New York 1981, pp. :
414–415
כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ;T-S 16.14גיל (שם) ,א ,עמ' .546
קתדרה
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הצפוי .הבדווים נענו לקריאה בפברואר  ,1011ויהודי העיר נמלטו על נפשם 29.גם פסטאט ,בירת
הממלכה הפאטמית ,לא הייתה מקום בטוח.
בקיץ באותה השנה פרצה במצרים מגפה קשה והפילה חללים רבים ,ובהם הרב שמריה בן
אלחנן ,ראש קהילת הבבלים בפסטאט הידוע כאחד מארבעת השבויים שיסדו את מרכזי התורה
הגדולים 30.לפי מכתב שנכתב במקום בא השלישי למצרים בימי האבל על הרב הגדול 31.ממקור
אחר אנו יודעים שהשלישי כתב שטר פיצוי בבית הדין המקומי בכ"א באב ד'תשע"א ( 24ביולי
 )1011וחתם עליו 32.מכל מקום שהייתו במצרים לא הייתה סוגה בשושנים ,ואפשר שעצם בואו לשם
היה קשור באבל על הרב הגדול ,שעם מותו התרופפו סדרים ומערכות שלטון ,וצריך היה לשקמם
ולרעננם.
בתחילת ינואר בשנת  ,1012בראשית חודש שבט ד'תשע"ב ,כתב שמואל בן הושענא במצרים
על נס הצלתו ממוות .הוא השתתף במסע ההלוויה של חזן מקומי ,ופורעים שהתנפלו על המלווים
השליכו אותם לכלא ,והוא בילה שם לילה מחריד .במגילה היסטורית מיוחדת שכתב כדי לשמר
אלחאכם ִב ַאמר אללה,
ִּ
לדורות את זכר המאורעות והמעשים שיבח שמואל את השליט שחנן אותו,
וכינה אותו על דרך התרגום והשאילה מן הערבית 'אדונינו הדן באומר אל'33.
לזכר המאורע קבעו יהודי מצרים את ג' בשבט ליום תענית ציבור .שמואל ,שחווה את המאורעות
על בשרו ,חיבר מלבד המגילה ההיסטורית גם סליחות וקרובות לציון נס ההצלה .במחקר הובעה
הדעה שלא ייתכן שהטקסטים הללו ,המנוסחים ניסוח אישי ,נועדו לשימוש הציבור 34.אבל
מסתבר ששמואל ידע לעשות את הליריקה האישית ביותר לנחלת הכלל .אין לפקפק באותנטיות
של הדברים ,לא במגילה ההיסטורית וגם לא בפיוטי בית הכנסת ,שכן שניהם יצאו מתחת ידיו של
אותו אדם ,שהיה עד למאורעות .במגילה סופר סיפור ההצלה בצורה פרוזאית ,בניסוח ברור ובציון
תאריך:
בבֹקר ביום החמישי [בחודש שבט] ויפילו נפשם ויתאבקו לפני שער המלך [ ]...ויהי כזעוק העם
וישכימו ּ
ונשיהם וענייהם  /ויחמֹל אדוננו המלך עליהם  /ויצוה להתיר הכלאים ולהסיר הכבלים מרגליהם  /והסורגים
מצואריהם  /ולהוציאם מכלאם35 .

בניסוחה בפיוט לברכת 'מחיה המתים' בקרובת שמונה־עשרה לתענית ג' בשבט,
ּ
והנה אותה ידיעה
מערכת פיוטים שנועדה להחליף את תפילת העמידה .כאן הופנו הדברים אל האל בלשון תודה
ותהילה על פי לשונות התפילה האישיים בתהלים ל הפותחים כל מחרוזת ומחרוזת:
29
30
31
32
33
34
35

גיל (שם) ,א ,עמ' .318‑316
אברהם אבן דאוד הלוי ,ספר הקבלה ,מהדורת ג"ד כהן ,פילדלפיה תשכ"ז ,עמ' .47‑46
גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה  .19אין לקשור לפיכך באופן הדוק בין תאריך פטירתו של ר' שמריה בן אלחנן ובין
תאריך פטירתו של החזן פלטיאל ביום האחרון של שנת  1011כפי שעשה גיל (שם) ,א ,עמ' .312
מ' גיל ,במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים ,ב ,ירושלים  ,1997תעודה .213
צ' מלאכי ,סוגיות בספרות העברית של ימי הביניים ,תל־אביב תשל"א ,עמ' .35
ע' פליישר ,שירת־הקודש העברית בימי־הביניים ,2ירושלים תשס"ח ,עמ' .318
מלאכי (לעיל ,הערה  ,)33עמ' .37

35
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'וְ לֹא ִ ׂש ַּמ ְח ָּתה אוֹ יְ ַבי ִלי' (תהלים ל ,ב)
		
ית ְק ָּתה סוּגָ ִרי וְ ִה ַּת ְר ָּתה ַּכ ְב ִלי []...
ִּב ַּ
		
ְמ ׁ ַש ְכ ַּתנִ י ְל ַח ִ ּיים ֲח ׁ ַש ְ[ק ָּתנִ י] ִמ ׁ ּ ַש ַחת ְּב ִלי
		
ברוך מחיה המתים36
					

למעלה :דיוקנו של
הח'ליף הפאטמי
אלחאכם באמר
אללה ()1021‑996
למטה :צריח מסגד
אלחאכם בקהיר

מודעות חדשה לתפקיד המשורר בחברה כמשמר הזיכרון ההיסטורי עולה מדבריו של הפייטן על
עצמו בפיוט לברכת הגאולה שבהמשך אותה הקרובה .אמנם התפילה נוסחה כאן בגוף שלישי המכוון
אל האל ,אבל הדברים מדברים בעד עצמם .האל כעס וסילק את המקדישים את ישראל צאנו לקרבן,
והציל את עבדו ,המשורר ,אשר לו נועד התפקיד להנציח את מאורעות הגאולה המופלאים:
ישי ַל ֶּט ַבח צֹאנוֹ
זָ ַעם וְ ָד ַחף ַמ ְקדִּ ׁ ֵ
		
ול ָתם ְּב ַצ ְ ּיינוֹ
יח ֵרר ַע ְבדּ וֹ וַ ִ ּי ְפדֵּ הוּ ְ ּג ֻא ָּ
ִש ְ
		
ברוך גואל ישראל37
					
דומה שדברי הפיוט ,הנסמכים על מזמורי דוד ותפילת חזקיהו 38,משקפים יפה את
ההתרגשות שאחזה בניצולים לאחר ששחרר אותם הח'ליף רב החסד מן הכלא .הטקסט
השירי שיצא מתחת ידיו של השלישי ,אשר נודע ברבים ביכולתו לפעול בקרב הציבור שלו,
ובמקרה זה אף בקרב ציבור שחווה את המעשה הנורא על בשרו ממש ,בוודאי נפוץ ,והיה
בשימוש בטקסי הזיכרון שהנהיגה הקהילה.
בימיו של הח'ליף הפאטמי אלחאכם ( )1021‑996אכן הגיעו מעשי האיבה כלפי היהודים
והנוצרים והפגיעות בהם בארץ־ישראל ובמצרים לשיאם .נוצרים נאנסו לקבל
עליהם את דת האסלאם ,בתי תפילה שלהם ושל יהודים נהרסו ,ובני החסות שלא
המירו את דתם אולצו ללבוש צניפים שחורים כסימן היכר לזרות .לא לחינם
זכה הח'ליף הפאטמי הזה לכינוי 'המשוגע' 39.אבותיו כבשו את מצרים כבר
בשנת  ,969וכעבור שנה כבשו גם את ארץ־ישראל .התחרות על השליטה בארץ־
ישראל הייתה קשה .בשנה שבה כבשו הפאטמים את מצרים כבשו הביזנטים
את אנטיוכיה .תכלית המסע הביזנטי הייתה הגשמת חלום ישן שלהם להחזיר
לעצמם את השליטה בירושלים לאחר יותר מ־ 300שנה של כיבוש מוסלמי,
והפילוגים הגדולים בשושלות השליטים המוסלמים שיחקו לידם.
הקרמטים ,ענף קדום של התנועה האסמעילית — שאף הפאטמים השתייכו
הפאטמים,
ִ
אליה — ושבטי המדבר הערביים בני ַטיי היו אויביהם המושבעים של
ונלחמו בהם על השליטה בארץ־ישראל .במשך  100שנות השלטון הפאטמי (עד
36
37
38
39

מ' זולאי' ,פיוטים לזכר מאורעות שונים' ,ידיעות המכון לחקר השירה העברית ,ג (תרצ"ז) ,עמ' קסט ,פיוט ב.
שם ,עמ' קסט ,פיוט ז.
השוו' :ארוממך ה' כי ִדליתני ולא שִׂ מחת אויבי לי [ ]...העלית מן שאול נפשי [ִ ּ ]...פתחת שקי [( ']...תהלים ל); 'ואתה
חשקת נפשי משחת בלי' (ישעיה לח ,יז).
גיל (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' .312‑311
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הכיבוש התורכמאני בשנת  )1071הייתה ארץ־ישראל זירת מלחמות בלתי פוסקות ,ואלה הרסו את
היישוב היהודי עוד לפני ההתערבות האירופית והאסון שבא על ירושלים עם הכיבוש הצלבני ,בשנת
 .1099גם הביזנטים ,שרוחם ריחפה במקום כבר קודם למסע הכיבוש הגדול שלהם בשנת  ,970לא
ישבו בחיבוק ידיים .משאת נפשם משכבר הייתה גירוש היהודים מירושלים ,ומנהיגי העדות הנוצריות
בכנסיות ובמנזרים הרבים היו פעילים בתחום זה במיוחד .עדויות למצב הזה נשתמרו בכתבי הפרשנים
הקראים ,מטפחי המרכז הרוחני של העדה בירושלים ,סלמון בן ירוחם ויפת בן עלי40.

פיוטי גאולה :בין ניסוח ציבורי לשירת פרט
הקראים41.

לעומת זאת
לא ידוע לנו על מפעלי פרשנות של גאוני ארץ־ישראל המקבילים למפעלי
התייחדו היהודים בפעילותם היוצרת בתחומי בית הכנסת .הם הנחילו לנו עושר גדול של פיוטים
שהשתמרו בגניזת בית הכנסת של בני ארץ־ישראל בקהיר העתיקה .המפואר והלמדני שבמחזורי
פיוטי היוצר לפרשות השבוע היה פרי רוחו של שמואל בן הושענא 42.כל מערכת יוצר מורכבת
משבעה פיוטים ,ומלבד כ־ 400פיוטי מחזור היוצרות השבועי ,שנשתמרו כמעט בשלמותם ,נודעו לנו
מפרי עטו של שמואל כ־ 100פיוטים נוספים .הפיוטים הארוכים במערכת היוצר ,גוף היוצר והזולת,
הם מעין פירוש רצוף למקראות של פרשת השבוע וההפטרה ,ומקראות אלה מלווים כל מחרוזת
בסופה וכך קובעים את חריזתה .הפיוטים האחרים ,המאורה והאהבה ,מצטיינים בקיצורם ובריכוז
ההבעה .במקצתם הגיע הפייטן לשיאי יצירה היכולים להתחרות אף עם ההישגים הגדולים של תור
הזהב הספרדי .האופן ,הבא לפניהם ,מתמודד עם שירת המלאכים.
מיוחדים במינם הם פיוטי הגאולה ,הבאים בסוף מערכת היוצר :מי כמֹכה וה' מלכנו .בדרך כלל
מהלכם הפיוטי נשגב יותר מזה של שאר מרכיבי המערכת .פיוטים אלה באו לפי נוסחי ארץ־ישראל
אחרי ההכרזה 'מי כמכה ומי יעשה כמעשיך מגדיל ישועות ועֹשה נסים ונפלאות ואין דומה לך'43
(יסודו של פיוט מי כמכה) .אחר כך בא הקטע 'זה צור ישענו פצו פה ואמרו ה' מלכנו ומלך אבותינו
מלך אל חי וקים שמך הגדול וזכרך ימלֹך עלינו ה' ישענו'( 44יסודו של פיוט ה' מלכנו) .לכאן נכנסו
תוספות של בקשות שונות ,ואלו עוררו התנגדות מצד רב עמרם גאון וחבריו ,שסברו שבקשות כאלה
אינן מתאימות להיאמר בנקודה זו בעבודת הקודש 45.אפילו תוספת 'ה' מלכנו' שהמתפללים שמו
40
41
42

43
44
45

שם ,עמ' .288‑287
אבל ראו :ברקת (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .67‑66
לפני כחמישים שנה ידע זולאי על כ־ 170קטעי גניזה הכוללים יצירות מפרי עטו .ראו :מ' זולאי' ,בין כתלי המכון לחקר
השירה העברית' ,הנ"ל ,ארץ ישראל ופיוטיה :מחקרים בפיוטי הגניזה ,בעריכת א' חזן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' ( 57נדפס
לראשונה בתוך :עלי עין :מנחת דברים לש"ז שוקן אחרי מלאת לו שבעים שנה ,תל־אביב תשי"ב ,עמ'  .)100כיום גדל
מספרם פי חמישה בערך ,בעיקר בזכות חשיפת הסדרה החדשה מאוסף הגניזה של קיימברידג' ובזכות פעולות הזיהוי
והרישום במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר שליד האקדמיה הלאומית למדעים.
ש' אסף' ,מסדר התפילה בארץ ישראל' ,י' בער ,י' גוטמן ומ' שובה (עורכים) ,ספר דינבורג ,ירושלים תש"ט ,עמ' .117
שם.
סידור רב עמרם גאון ,מהדורת ד' גולדשמידט ,ירושלים תשל"ב ,עמ' כ .מסתבר שההתנגדות הייתה מעוגנת במציאות
ההיסטורית של תפילות ישראל ,שכן הקטע היה בשימוש בקרב יהודי יוון ואיטליה כפי שעולה ממחזור רומניא (ונציה
רפ"ג) וממחזור איטאלייאני (ליוורנו תרט"ז).
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כביכול בפיהם של יוצאי מצרים ,לצד 'ה' ימלֹך לעֹלם ועד' (שמות טו ,יח) ,נחשבה סילוף של מה
שבאמת אמרו ישראל על הים46.
מכל מקום בפיוטי ה' מלכנו מצא לו הפייטן כר נרחב להצגת ענייני ההווה ולתפילה על העתיד
מתוך זיקה למקראות היום ולמעמד הליטורגי .הקישור בין ענייני ההווה ובין תוכני פרשת השבוע
הציב לפייטן אתגר להתמודד אתו.
בגאולה לפרשת ויחי זעק הפייטן 'איה ברכת אזרח [זה אברהם ,על פי פירוש מסוים של מלכים א
ה ,יא] ויחיד [זה יצחק ,על פי בראשית כב ,טז] ופצלות פיצל [יעקב ,על פי בראשית ל ,לז]' .הוא פתח
את הפיוט בזעקה על אבדן הברכות שהעניק יעקב לשבטים לאחר שהתפזרו באומות ויופיים הושחת;
עתה נלחם בהם הארבה ומכלה את היבולים:
		
		
		
		
		

ׁ ֶש ַפע ְּב ָרכוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָּתם ִל ׁ ְש ָב ָטיו ָא ַצל
וצל
ִמ ּיוֹ ם נִ זְ ֵרינוּ ֲח ַס ְרנוּ ם וַ ֲע ִדי נִ זְ ֵרינוּ נֻ ַ ּ
יצל ַה ְ ּצ ַל ָ ּצל
וְ ָכל ַמ ֲע ָדנֵ י ִמ ְת ֵקינוּ ִח ַּ
יסר וְ ִח ַ ּ
יצל
ַא ֵ ּיה ִּב ְר ַּכת ֶאזְ ָרח וְ יָ ִחיד וּ ְפ ָצלוֹ ת ּ ִפ ַ ּ
ְל ֶצ ֱא ָצ ֵאימוֹ צוֹ ק ִּב ְר ָכ ְת ָך וְ יַ ְפ ִריחוּ ְּכמוֹ ֲח ַב ָצל47
ּ

בגאולה לשבת פרשת ּבֹא פיתח שמואל את סוגיית הארבה לסוגיו .הוא השווה את ארבע המלכויות
(דניאל ז ,ז) ששלטו בעולם ובישראל לארבעה סוגי ארבה — כמו הארבה הם חמסו את יבול האיכרים
וסילקו אותם לבסוף מאדמתם:
		
		
		

וְ גָ זָ ם וְ ַא ְר ֶּבה וְ יֶ ֶלק וְ ָח ִסיל ַעל ַא ְר ִצי ָעלוּ
יכ ַרי וְ ָה ְור ָעלוּ
ָא ְכלוּ גַ ְפנִ י וּ ְת ֵאנָ ִתי וְ הוֹ ִב ׁישוּ ִא ָּ
לֹא הוֹ ִעילוּ ּכוֹ ְר ַמי וְ יוֹ גְ ַבי ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ָעלוּ 48

נטל המסים הבריח יהודים רבים מן הארץ ,ותושביה נתמעטו .בפיוט הגאולה לשבת פרשת ויגש
השווה הפייטן על דרך הניגוד וההיפוך את מצב יהודי זמנו למצבם של אחי יוסף המאוחדים על דרך
'שבת אחים גם יחד' (תהלים קלג ,א):
		
		
		
		
		

ׁ ֶש ֶבת ַא ִחים ַ ּגם יַ ַחד ַמה ּטוֹ ב וּ ַמה ָּנ ִעים
מוֹ ט ַמ ְטנוּ ְל ֵה ֶפ ְך וְ ָאח ֵמ ָא ִחיו נִ ְפ ַר ְדנוּ נ ְֹד ִדים וְ נָ ִעים
וּ ִמירוּ ׁ ּ ַשת ֲא ֻח ָ ּ
וז ֵתינוּ ְ ּגרוּ ׁ ִשים וּ ִמ ַּנ ֲח ַלת ֶח ְמדָּ ֵתינוּ ְמנוּ ִעים
ַא ְד ָמ ֵתנוּ ַמ ְר ָּבה יְ בוּ ל ְלזָ ִרים וּ ְללֹא ְצנוּ ִעים
ָל ַמס ֱה ִמ ּסוּ נוּ וְ ַת ַחת יָ ָדם ָאנוּ ְכנוּ ִעים

 46מ"ע פרידמן' ,תשובה בענייני תפילה מזמנו של רס"ג' ,סיני ,קט (תשנ"ד) ,עמ' קכה‑קלד; ע' פליישר ,היוצרות
בהתהוותם והתפתחותם ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' .323 ,162
 .M. Wallenstein, Some Unpublished Piyyutim from the Cairo Genizah, Manchester 1956, p. 38 47ונאה הוא משחק
המילים  .haslasal/hisal/hisarוהשוו בחתימת פיוט האופן לפרשת ויחי' :ינצחוהו צרפים לצפצפה' (ולנשטיין [שם] ,עמ' .)33
ילם' (ולנשטיין [שם],
 48לטור השני כאן השוו בעיבוד של נבואת יחזקאל לז ,כו :וְ ָכ ַר ִּתי ְקיָ ם ְמקוּ ָ ּים ָל ַעד עוֹ ד ְּב ִלי ְל ַה ְר ִע ָ
עמ'  .)26על פי הסורית עניינו של רע"ל זה רעדה ומעידה.
קתדרה

 ,1 4 9ת ש ר י ת ש ע " ד  ,ע מ ' 5 0 - 2 5

הפאטמית :שמואל בן הושענא
ִ
משורר מנהיג בארץ־ישראל

מן התיאור של הפייטן מתברר שגם מי שנשאר יושב על אדמתו לא היה עוד בעליה ממש .אמנם
האדמה הוסיפה להניב ּ ֵפרות ,אך היה בכך כדי לספק רק את מכסות המס שחויב האריס היהודי לשלם.
הביטוי 'לא צנועים' מציין כאן כנראה את השליטים הבורים חסרי התבונה והדעת ,מעין מה שהערבית
מבטאת במונח ג'אהל; 49הם שנטלו בראש את חלקם בפרי הארץ .בתקופת שלטונם של הפאטמים
התחרו על אדמות הארץ ,מלבד הפאטמים עצמם ,גם בני ג'ראח ,שעמדו בראש שבט טיי הבדווי,
והביזנטים ושליחיהם .בעקבות אבדן האדמות באה גם נטישת הארץ ,ועל כך קונן המשורר שוב ושוב.
אין ספק שבני קהילת ארץ־ישראל הזדהו עם הדברים בכל לב.
בשבת הנחמה כי תבוא קונן ר' שמואל על אבדן מצוות התלויות בארץ ,ולקראת חתימת ברכת
הגאולה נעשו דבריו בוטים יותר ויותר ,ובתוך כך התגברו הקצב וצפיפות הצלילים החוזרים
החורזים .ביצוע הפיוט לווה כנראה בזעקת השבר של הציבור אחרי כל צמד טורים' ,ועד מתי' ,צירוף
הרשום בראש החטיבה הזאת — החותמת את פיוט הגאולה — ושהעניק לה את שמה הקבוע .על
פי דברי התלונה המרים של שמואל האדמה נתנה את כוחה וחילה לנוכרים ,בעוד שבעליה נעשו
אריסים וחוכרים .לקראת חתימת הפיוט ולקראת הברכה 'גאל ישראל' פרצו לתוך הפיוט לשונות
בקשה וגאולה ,וקריאות 'ועד מתי' של הציבור הלכו והגבירו את הזעקה .בשלב הזה ביקש הפייטן
שהנכרים יהיו לעובדי האדמה (ישעיה סא ,ה) ,שאנו ,בניו הבכורים של האל (שמות ד ,כב) ,נזכה
להיות החוגגים (עולי הרגל) ,מביאי הביכורים ,ושהאל ישמח אותנו ולא את הזרים האוכלים את
כוחנו וחילנו:
ועד מתי
			
הוֹ ְל ִלים זָ ִרים וְ נָ ְכ ִרים
		
ַא ְד ָמ ֵתינוּ וְ ַא ְר ֵצינוּ חוֹ ְכ ִרים
			
ילימוֹ ְּבלֹא הוֹ ן מוֹ ְכ ִרים
ֲחיָ ֵ
		
ֹאש ׁ ְשכוּ ִרים
וְ ַל ֲענָ ה וָ ר ׁ
			
ָ
ִּב ְרצוֹ נְ ך נִ ְהיֶ ה זְ כוּ ִרים
		
יכ ִרים
וְ רוֹ ֵדינוּ יִ ְהיוּ כוֹ ְר ִמים וְ ִא ָּ
			
רוֹ ן ָּתרוֹ ן ְ[ק ָה ֵ]לי ְמ ַב ְּכ ִרים
		
אשית ָּכל ִּב ּכוּ ִרים
ַעם ֵר ׁ ִ
			
ברוך אתה ה' גאל ישראל
					

שירי תלונה במחלצות פייטניות
חיבורי שיר אקטואליים שנכתבו על דרך פיוטי הגאולה הגיעו אלינו שוב ושוב בהעתקות מיוחדות על
עמודים בודדים ובמנותק מכל הקשר ליטורגי .מאפיינים אותם אורך היריעה השירית והעיבוד הצלילי
 49ז' בן־חיים' ,צנוע' ,לשוננו ,נז (תשנ"ג) ,עמ' .54‑51
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העשיר ,בין השאר על דרך החטיבה השירית ועד מתי שבפיוט הגאולה ,החותם את מערכת היוצר.
בשירים אלו ,הכתובים בחרוז מבריח ובחלוקה קבועה של כל טור וטור לשני חצאים נפרדים ,כרגיל
בטורי שיר ערביים (דלת וסוגר) ,הרבו המשוררים בשאלות ייאוש 'למה'' ,איך'' ,מתי' ובעיקר 'ועד
־פי,
מתי' .האופי האישי של השיר בא לידי ביטוי גם בצליל החוזר של החרוז ,האמור בגוף המדברִ ,
־נִ י ִ
־חי) כתב שמואל לשבת האחרונה
־קי וכדומה 50.את שיר הגאולה 'שעבודי ארך וכבה זרחי' (בחרוז ִ
משבתות הנחמה ,פרשת ניצבים ושוש אשיש .הוא נפרשׂ באופן בלתי רגיל על עשרים וחמישה טורים
חד־חרוזיים הנושאים את החתימה 'שמואל שמואל [כך!] החבר בירבי הושענא' 51.התופעה ידועה עוד
משירת בני הזמן.
השיר 'איומה בטוחה נדגלת' ,החתום 'שמואל השלישי בחבורה' ,נשתמר במעמד של הקדמה
לטקסט השבעה 52.בשיר זה המשורר תינה כאמור בעשרות טורים את מצבה האומלל של האומה ואת
סבלותיה בשלטון הגר המצרית (הפאטמית) .בין השאר התלונן מרה על כי ְּ'בשָׂ ָר ּהַ 53הגְ ִרית אוֹ ֶכ ֶלת
וְ ִע ּתוֹ ת ְמ ׁ ַש ֶּכ ֶלת ְ /וּב ָכל זֹאת לֹא זָ זָ ה וּ ַמ ְסלוּ ָל ּה ְמ ַע ֶ ּג ֶלת' ,והכוונה כנראה להליכה במעגלי היושר ,בתלם
הישן ובדרך הנכונה ,הליכה הנשמרת בקפדנות ובדיוק על אף הלחצים המתגברים מבחוץ ועל אף
גזרות הפאטמים הנוראות 54.באותו הזמן בערך כתב שמואל הכהן גאון בסגנון דומה במכתב שדיווח
בו על הסכם בנוגע להמשך פעילות הישיבה ,הסכם שהוא הצליח להשיג במשא ומתן עם סיעה יריבה
לגאונותו' ,הסכם החברים והזקינים על קיום נתיבותינו והתמד התפילה'55.
עניין גדול היה לשמואל בן הושענא גם בחישוב הזמן הרב שעבר על היהודים מאז שנפסקה
הנבואה בלא שנטשו את אמונתם:
		
		
		
		

ַליְ ָלה וְ י ָֹמם ְל ָפנֶ ָ
יך ִמ ְת ּ ַפ ֶּל ֶלת
יה וְ ַעל ׁ ִש ְמ ָך נִ ְק ֶט ֶלת
יִ יחוּ ְד ָך ְב ִפ ָ
ׁ ַשוְ ָע ָת ּה ע ְֹר ָכה לֹא נִ גְ ֶע ֶלת
ומ ֶל ֶלת
יָ ִמים ֶא ֶלף ׁ ְשלוֹ ׁש ֵמא[וֹ ת] ַעל ׁ ָשנָ ה ַּכ ָּמה ְמ ֻא ְ

לדברי השלישי הגאולה המובטחת עדיין לא באה ,אף שהאומה נמצאת בשנת אלף שלוש מאות שנה
ומעלה מאז הפסקת הנבואה ,ציון תאריך הזהה לתחילת מניין יוון (היינו אחרי שנת  988/9לסה"נ)56.
50
51
52
53
54
55
56

פליישר (לעיל ,הערה  ,)46עמ' .335‑332
על פי החתימה הכפולה מסתבר שהשלישי ראה את חמשת הטורים הראשונים החתומים 'שמואל' כעומדים בפני עצמם
כנגד פיוט ה' מלכנו עצמאי.
ראו לעיל ,הערה  24וליד הערה זו.
הבי"ת של 'בשרה' על פי האקרוסטיכון ,ונראה שיש כאן מין ליגטורה של בי"ת עם שי"ן.
לדברי גויטיין נתיבות הן ההנחיות לסדר חילופי ההנהגה ,וזו כנראה המשמעות גם של מסלול כאן .ראוS.D. Goitein, :
A Mediterranean Society, II, Berkeley 1971, p. 522, n. 36
בן־ששון (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .408וראו שם עוד' :וכתבו הקהלות תקנות עברי והגרי בקייום הנתיבות שזכינו להם
כסדר גאון [ואב ו]נקבעה התפילה' (שם ,עמ' .)407
השוו' :ביום שמלכה יון פסקה נבואה מישראל' (סדר עולם זוטא ,מהדורת מ"י וינשטוק ,ירושלים תשי"ז ,עמ' פו); 'ויהי
בארבע עשרה שנה ומאתים ואלף מיום נחתום חזון ונביא ויכתב האוגר את הספר הזה' (סעדיה גאון ,האגרון :כתאב
אצול אלשער אלעבראני ,מהדורת נ' אלוני ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' .)159
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התאריך עצמו נמסר על דרך ההכללה השירית ,שהרי המשורר עדיין היה רביעי בחבורה בשנת ,1001
ואת הדברים האלה כתב בהיותו שלישי ,זאת אומרת בהכרח מאוחר יותר .תאריך מדויק יותר הוא
טרח למסור במגילת מצרים ( ,)1323הכתובה בפרוזה מחורזת' :ויהי היום ביום שלושה לחודש שבט
בשנת ארבעת אלפים ושבע מאות ושבעים ושנתים ליצירת עולם היא שנת אלף ושלוש מאות ועשרים
ושלש להפסק הנבואה'57.
כיצד נקשר השיר 'איומה בטוחה נדגלת' לעסקי הציבור של שמואל בן הושענא שבאו לידי ביטוי
בקטע ההשבעה המלווה את השיר אחריו?

בסבך הפוליטיקה הפנימית בפסטאט
באותם ימים רחוקים ציפתה הקהילה הבבלית העשירה ובעלת ההשפעה לבואו של מנהיג חדש
שימלא את מקומו של החכם הגדול שמריה בן אלחנן שנפטר .המועמד לתפקיד היה מעותד לדבר
משכבר הימים ,הלוא הוא בנו של הרב הגדול ,אלחנן בן שמריה .לרוע המזל היה אלחנן באותה השעה
בדמשק בשליחות אביו והקהילה ,והדרכים היו בחזקת סכנה .מאורעות הדמים והמאבק בין הפאטמים
לבדווים המורדים לאורך החוף המזרחי של הים התיכון עיכבו אותו עיכוב גדול ,ובפסטאט ידעו אך
מעט על הקורות אותו .באיגרתו אל קהילת ירושלים הוא תיאר לאחר מעשה את מצבו האומלל:
וגרמו עווני ונפטר אבי מרי אדוננו הריני כפרת משכבו  /ואני במדינת דמשק ולא זכיתי להתעסק בו  /כי הייתי
במיני תחלואים  /יוצאים ובאים  /ושגושים ושבושים  /במדינה ובדרכים  /וכאשר היה ֶרוַ ח כמעט בעולם,
אמרתי  /אלך אל מצרים ,ולא התמהמהתי  /ויצאו עלינו לסטים  /טורפים וחוטפים כעיטים  /ומידי מות נצלנו
חבורות מרות  /ונמלטנו כמה פעמים מזעף הים וגליו  /ופישון ועקולי שביליו58 .
אחרי ּ

אלחנן בן שמריה כתב את הדברים לאחר שכבר עשה את דרכו בים ובמעלה הנילוס (פישון) ועיקוליו
אל פסטאט (מצרים) .השמועה על מות אביו הגיעה אליו כשהיה חולה .לאחר שהבריא הוא נאלץ
להתמודד עם סערות הים בנסיעה באנייה וכנראה גם עם סערות היבשה בערי הנמל השדודות .כל זה
יכול היה להימשך חודשים ארוכים ,והקהילה נותרה באותו הזמן כצאן בלא רועה.
לא במקרה הזדמן כנראה השלישי בפסטאט בימי האבל על שמריה בן אלחנן .מצבה של הקהילה
באותה שעה היה לא קל .עם מותו של מנהיגה הגדול התרופפו קשרי החסות שהעניקו השלטונות
ליהודים בפסטאט ,ומסתבר שזה היה הרקע להתפרעות ההמונים בשעת ההלוויה של החזן המקומי
שהשתתף בה גם שמואל בן הושענא .הוא לא יכול היה לעשות הרבה מלבד כתיבת סליחות ומעמדות
לציון יום האבל בג' בשבט (היום האחרון בשנת  )1011שבו התרחשו המאורעות המעציבים .בקרובה
שכתב באותה העת' ,ארוממך ה' כי דליתני' ,מצא הפייטן מקום להזכיר את עצמו בדברים שהוא
שם בפי העדה — בין השאר הודתה העדה לאל על שקיים את הפייטן־המנהיג בחיים כדי שיהיה מי
 57מלאכי (לעיל ,הערה  ,)33עמ'  .36ונראה שגם בשיר הנדון צריך לגרוס במקום 'על' ,שהיא חסרת משמעות :וכג'.
 58גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה  .26על פי גזרות הפאטמים הנזכרות במכתב סבר גיל שאלחנן בן שמריה כתב אותו
בשנת  .1013ראו :שם ,א ,עמ' .312
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שורות ,24‑17
 27ממכתב בכתב
ידו של שמואל אל
שמריה בן אלחנן
(מת  ,)1011מנהיג
הקהילה הבבלית
בקהיר העתיקה.
שמואל מבקש
מהנמען שיסייע
לנתן בן אברהם
הצעיר והבלתי
מנוסה לשים יד על
ירושת אביו שנפטר
במגרב .שמריה בן
אלחנן נדרש לצייד
את הצעיר במכתבי
המלצה מתאימים
ולהפעיל את מלוא
כוח סמכותו על
הקהילות הרחוקות
הנתונות למרותו

(כ"י קיימברידג' ,ספריית
האוניברסיטהT-S 10 ,
 ,H 7.12ברשות Syndics
of Cambridge University
)Library

ָּכ ַתבנו ְּכ ָתבנו להודיע רבנו כי בימים אלה נשמעה שמועת רבנא אברהם בן שאול כי נפטר,
ימצא רחמים ,וחיי לרבנו שבק .ושם בלבו ר' נתן בנו לצאת בשביל עזבונותיו שלא יאבדו.
ופייסנוהו למנות שליח ולא יטריח הוא על עצמו ,כי חסנו עליו מיגיעת הארחות ,ולא
הוטבה נפשו בשליח .והוא ילד זך תמים ,גידול טהרתנו ודיגול תורתנו ,וכל יום מוסיף
לקח .יש בו תמימות וברירות ,ולא נוסה במה שהוצרך לו .ותובעים אנו מרבינו שישים
עליו עין ויורהו דרך הטוב המועילתו ,ויבינהו וישכילהו ,ויפארהו במכתביו ואגרותיו אל
מקהלותיו ואל סיעותיו השותים בצמא מדברותיו ,ואל ריעיו ואוהביו גמיאי הטפותיו.
כי כל מה שיעשה עמו עמנו הוא עשוי ...שמואל השלישי בחבורה בירבי
נדפס :יעקב מאן ,היהודים במצרים ובארץ ישראל תחת הח'ליפים הפאטמים ,ב ,אוקספורד  ,1922עמ' ,24‑23
וכן משה גיל ,ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( ,)1099‑634תל־אביב תשמ"ג ,ב ,עמ' .25‑24
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יח ֵרר ַע ְבדּ וֹ וַ ִ ּי ְפ ֵדהוּ גְ אוּ ָּל ָתם
'ש ְ
שיציין ויספר את סיפור המאורעות לדורות הבאים וינציח את הדבריםִ ׁ :
ְּב ַצ ְ ּיינוֹ ' 59.דברי התפילה על המשורר כמציין וכמייצג לא הרשימו כנראה את המתחרים המקומיים
על ההנהגה.
אל תוך החלל שהניח אחריו שמריה בן אלחנן במותו ניסה להיכנס אברהם בן סהלאן ,שכינויו
הערבי ברהון מופיע בהשבעה שנזכרה לעיל 60.הוא היה בן למשפחה עתירת נכסים ומיוחסת ואחד
המנהיגים המוכשרים ביותר של הקהילה הבבלית ,ושימש בסופו של סגנו של אלחנן בן שמריה,
ולאחר מותו ,בשנת  ,1026תפס את מקומו .בשלב זה צריך היה אברהם בן סהלאן לקבל את הסכמת
גאון ישיבת ארץ הצבי למינויו ליורשו של שמריה בן אלחנן — באופן פורמלי הייתה הקהילה הבבלית
העשירה בפסטאט נתונה תחת הראשות של הישיבה הארץ־ישראלית המתדלדלת .למעשה קשה היה
לישיבה הארץ־ישראלית להתמודד עם הקהילה הזאת ,שהייתה החשובה שבקהילות ישראל במאה
האחת־עשרה .המנהיג הבלתי מעורער של הקהילה הבבלית ,שמריה בן אלחנן ,היה תלמיד חכם גדול
וחניך ישיבת בבל .כבר יריבו של שמואל הכהן ,גאון הישיבה הארץ־ישראלית ,הבטיח למנות את
שמריה לאב בישיבה החדשה שהוא ביקש להקים .בסופו של דבר כלל כנראה ההסכם בין הגאונים
היריבים גם את מינויו של אלחנן ,בנו של שמריה ,ליורשו של אביו 61.אבל אפילו אלחנן נאלץ
להילחם על תפקיד ההנהגה לאחר שנפל לידיו.
עדות בלתי אמצעית להתנגדות אף להנהגה של אלחנן בן שמריה הגיעה אלינו באיגרת של ראש
הגולה יחזקיהו בן דוד ,אשר ראה את עצמו סמכות רוחנית עליונה ליהדות זמנו 62.באיגרת מפברואר
 1021כתב יחזקיהו על עזות המצח של אלחנן בן שמריה' :שררה הוא מבקש והיא בורחת הימנו'63.
מעשהו הגרוע ביותר היה לדברי ראש הגולה שהקהיל קהילות בפסטאט והיה דורש לפני ציבור גדול
דרשה רשמית ('קבע פרק') כאילו הוא האישיות התורנית המרכזית .ברהון ,ש'עמד על ראשו' לפי
אותה איגרת ,שימש סגנו64.
מנהיגי היהדות בבבל ביקרו את ההנהגה המקומית במצרים המרימה ראש כבר כמה שנים קודם
שכתב יחזקיהו בן דוד את איגרתו ,וטענות הופנו אף נגד שמריה בן אלחנן עצמו .באיגרת משנת
 1006התלונן רב האיי גאון על שמריה בן אלחנן ,תלמיד הישיבה שלו בעבר ,שהוא חדל להעביר
לידיו איגרות שנשלחו אליו מן המגרב ,וזאת מכיוון ש'נספח על חבורת ארץ [הצבי]' 65.האיגרות הללו
59
60
61
62

63

64
65

זולאי (לעיל ,הערה  ,)36עמ' קסט.
ראו לעיל ,הערה  24וליד הערה זו.
בן־ששון (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;402ברקת (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .92
השוו פירוש הרמב"ם למשנה ,בכורות ד ,ד' :ואם היה מובהק בחכמה [ ]...הרי זה ראוי להתמנות ראש ישיבה [ ]...ואם
היה אשר נתן לו רשות שיהא ראש ישיבה הוא ראש גלות ,הרי זה יורה וילמד בכל העולם' (משנה עם פירוש רבינו משה
בן מימון :מקור ותרגום ,סדר קדשים ,מהדורת י' קאפח ,ירושלים תשכ"ז ,עמ' רמה).
על פי בבלי ,עירובין יג ע"ב ,ושם מדובר על מי שמבקש גדולה .וראוM. Cohen, ‘Administrative Relations between :
Palestinian and Egyptian Jewry during the Fatimid Period’, A. Cohen & G. Baer (eds.), Egypt and Palestine: A
Millenium of Association (868–1948), Jerusalem & New York 1984, pp. 124–126
גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה  ;27י' גפני' ,על דרשות בציבור בבבל התלמודית :הפירקא' ,ש' אליצור ואחרים (עורכים),
כנסת עזרא :ספרות וחיים בבית הכנסת :אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' .129‑121
ש' אברמסון ,במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים ,ירושלים תשכ"ה ,עמ'  ;97ברקת (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .92
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כללו שאלות בהלכה ובעיקר תרומות להחזקת הישיבה הבבלית ששלחו קהילות המגרב העשירות
באמצעות הקהילה בפסטאט.
מה באמת קרה לאיגרות מן המגרב ומדוע לא הגיעו לבגדאד לא נוכל לדעת .מכל מקום הקשר עם
גאון ישיבת ארץ הצבי ועם השלישי היה חלק הרבה יותר ,בין השאר בגלל ִ
הקרבה הגאוגרפית 66.על
עצמת הקשר בין ישיבת ארץ־ישראל למרכז המצרי אפשר ללמוד למשל מן המכתב הלבבי ששלח
שמואל השלישי בישיבת ארץ הצבי אל שמריה בן אלחנן בשכבר הימים ,ושכינה בו את נמענו 'אור
מזרח ונר המערב'67.

חילופי מרכזים :בין מצרים וירושלים
שתי הקהילות בפסטאט ,הבבלית והארץ־ישראלית ,התברכו בקשריהן עם ישיבת ארץ הצבי ,אף כי
בינן לבין עצמן הן התחרו על הבכורה .השליטה בבית הדין הייתה הביטוי העיקרי לשליטה בחיי
הקהילה כולה ,ומלכתחילה היה בפסטאט בית דין אחד ויחיד ,בית הדין של הקהילה הארץ־ישראלית.
אמנם ישיבת ארץ הצבי הודתה בזכות הבבלים להחזיק בית כנסת משלהם ולנהוג בו כמנהגם ,אך
השיפוט היה אך ורק בידי הדיין שמונה משער הישיבה על פי מסורת הקשרים בין מצרים לירושלים68.
ברבות הימים השתנו דברים .ראשות הקהילה במצרים זכתה למעמד מיוחד במינו ,שכן פסטאט הייתה
לעיר המרכזית בחשיבותה בעולם היהודי במאה האחת־עשרה ,והמנהיג שעמד בראשה צבר בידיו כוח
רב וסמכויות למכביר.
בעקבות ירידתה של ישיבת ארץ הצבי ועלייתה המקבילה של הקהילה הבבלית בראשות שמריה
בן אלחנן ,הוקם בפסטאט בית מדרש ,מעין מוסד עצמאי שבראשו עמדה הדמות התורנית הגדולה.
את כוחו הלמדני שאב אמנם שמריה מישיבת בבל המפוארת ,שבה קיבל את חינוכו ואת הכשרתו.
אולם גם השלטון הפאטמי ,שביסס היטב את מעמדו באותה העת ,הכיר בו והעניק לו סמכויות רחבות.
בנו אלחנן נרתם לגייס כספים בקהילות למען המוסד החדש ,והוא עצמו השיב תשובות בהלכה
לקהילות קרובות ורחוקות .שמריה נהג להקדים לדיון ההלכתי דברי פתיחה מסוגננים בנוסח הגאונים:
'שאו שלום [ ]...ומתלמידינו היושבים לפנינו' ,כאילו עמד בראש ישיבה עצמאית 69.אולי זו הסיבה
שרב האיי גאון ראה בו ראש ישיבה מתחרה שנספח לישיבת ארץ־ישראל .אלחנן בן שמריה נקט כמו
אביו גינוני מלכות .הוא נהג לכתוב את שמו ואת תוארו בראשי פסקים ומכתבים כמנהג הגאונים ,ואף
קיבל מאת הח'ליף הפאטמי אלחאכם מינוי רשמי למשרת הממונה על היהודים הרבניים במצרים70.
כל זאת הצליח אלחנן בן שמריה להשיג על אפו ועל חמתו של ראש הגולה יחזקיהו בן דוד.
66
67
68
69
70

למכתבי שלמה בן יהודה לראשי הקהילה הבבלית ראו :גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודות ,86 ,81 ,76 ,70 ,64 ,60 ,58
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העימות המשוער סביב הנהגת השווקים
כחלק ממהלכי ההנהגה הכוללים של הקהילה הבבלית ביקשו ראשי הקהילה לרכז בידיהם גם את
הפיקוח על השחיטה בשווקים ,כולל בדיקת הטרפות ,שהנאת ממון גדולה הייתה בצדן .טענות נגד
ניסיונות חוזרים ונשנים להשתלט על ההכנסות 'מן השוקים והנמנים בהם לעיין בטרפות' עולים
ממכתב של שלמה בן יהודה גאון 71.לפי סימנים שונים נכתב המכתב בקיץ בשנת  ,1029כאשר בראש
הקהילה הבבלית עמד ברהון ,אברהם בן סהלאן ,יורשו של אלחנן בן שמריה לאחר פטירתו .נראה
שדפוסי התנהגותו בשלב זה היו דומים לאלו שנקט בראשית דרכו הפוליטית.
במכתב זה ,שהפנה גאון ישיבת ארץ הצבי אל אפרים בן שמריה ,ראש העדה הארץ־ישראלית
בפסטאט ,ניכרת תרעומת גדולה על השגת הגבול מצד המתחרה הבבלי .הגאון חיזק את ידי ראש
העדה הארץ־ישראלית' :ועתה יקירנו המקום הוא שלך נתון לך ממני ומן רבנו השלישי מתנה גמורה
לעשות בו אשר תרצה חלף עבודתך ,וכל הגוזלך ָענשו מה'' .מעשיו של ראש העדה הבבלית היה
בהם לפי השקפת גאון ארץ הצבי משום ניסיון לבטל את המסורת ואת הקשרים ההיסטוריים שמכוחם
היו קהילות מצרים נתונות למרות הישיבה הארץ־ישראלית .הקשרים האלה באו לידי ביטוי בין
היתר בהכרזתו ביום הושענא רבא מעל פסגת הר הזיתים על הכיבודים והתארים החדשים שהחליטה
הישיבה להעניק לנאמניה .לא לחינם תמה הגאון על מעשיו של המתחרה הבבלי ושאל' :האמנם יבקש
לעקור שם ישיבת ארץ יש'[ראל] מארץ מצרים לבלתי היות לה שם? הלוא יגרום לעצמו לבלתי הזכר
בה .כמה יגעתי בזכרו ביום הושענא עד אשר זכרתיו בשם חבר' 72.ואולי יש כאן רמז לכוונתו של
הגאון להפעיל נגד העושק החמסן את נשק החרם אף שבעבר העניק לו ביום הושענא רבא במעמד הר
הזיתים את התואר 'חבר'.
נטיות לבו של אברהם בן סהלאן הניעו אותו כנראה כבר בימים הרחוקים ההם של פטירת שמריה
בן אלחנן לנסות לכבוש לו את תפקיד ההנהגה בקהילה .הוא לא היה תלמיד ישיבת רב האיי גאון
בפומבדיתא כמו שמריה בן אלחנן ,ואת מעמדו בקהילה ביסס בעיקר על עושרו וייחוסו .היעדרו של
אלחנן בן שמריה ,היורש החוקי ,מן המקום עודד אותו כנראה לפרוץ אל תוך החלל הריק שנוצר.
השלישי ,שנחלץ לעצור בעד אברהם־ברהון ,פנה בכתב ההשבעה שלו אל ראש ישיבת ארץ הצבי
בבקשה שישביע את ברהון 'שלא ילמד דבר ויעציר' — וכאמור ראש הגולה יחזקיהו בן דוד התייחס
אל הסמל השלטוני הזה של קביעת פרק והוראה לרבים כאל סימן היכר של השליט העוצר .מיד אחר
כך הזכיר שמואל השלישי בהשבעתו את הזכויות הממוניות של '[ס]חר זרע וקציר' ,והכוונה כנראה
להכנסות מן השווקים ,שברהון קצר הרוח העז להתריס ולהפציר ברבו — גאון ארץ־ישראל — עד
שנעתר לו והפקידן בידו.

 71גיל (לעיל ,הערה  ,)1ב ,תעודה .79
 72שם.
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יוסף יהלום

מקבץ דברי ההשבעה
בהקדמה השירית להשבעה שמואל השלישי ייחד דברים כאמור למעמדו המושפל והנרדף של
עם ישראל ,שבן הגר המצרית אוכל את בשרו ,והדגיש שעל אף התנכלות הישמעאלים האומה
דבקה במסורות הישנות של העברת שליטה וסמכות .בהמשך נקשר החלק האקטואלי של
ההשבעה אל הטענות שהובעו בשיר הפתיחה באמצעות משפט תנאי' :אם כן הוא ,ישבע אדוני
ויפציר' .כפי שציינתי ,המשורר ביקש לומר בכך שאם אמנם דברים מתנהלים על פי שורת הדין
והמסורת ,על גאון הישיבה לפעול במהירות ולהשליט את סמכותו על אנשים בלתי ראויים המחציפים
ומרימים ראש.
־לי ,והיא דורשת מילה
לאחר ההשבעה באה כאמור חטיבה אסכטולוגית ארוכה ,החורזת בחריזת ִ
'נאם ה'' (פסוק ח) שולבו כל מילות הנבואה בראשי
במילה את נבואת צפניה ג ,ח‑יא .מלבד המילים ֻ
הטורים ,וצורפה להן פרשנות אקטואלית .לפי דברי הנבואה ,הנקשרים להשבעה הקצרה במשפט
סיבה'ָ ,ל ֵכן ַח ּכוּ ִלי ְק ָה ִלי' ,הציבור צריך לצפות ליום שבו ייפדה קהל מתוך קהל וכולם יחד יעבדו
יכ ִלי' .שבט נחלתו של האל יקובץ 'מעבר לנהרי
את ה' בירושלים'ְ :ל ָע ְבדוֹ ׁ ְש ֶכם ֶא ָחד ְּב ִמ ְק ָד ׁש ֵה ָ
כוש' ,הוא הנילוסֲ .ע ָת ַרי בת ּפוּ ַצי היא הקהילה העותרת ומתפללת מתפוצותיה הרחוקות ,כפי שנהגו
פרשנים להסביר את צירוף המילים הזה (צפניה ג ,י) 73,ואין מפוזרת ונפוצה כמו הקהילה הבבלית,
הפרושה מקצה המזרח עד קצה המערב של זמנם .זו הקהילה שהדיחה והרעידה (הרעילה) את
קהל ירושלים ,והיא עתידה לכפר על מעשיה כאשר תוביל מנחה לירושלים 74.אז גם יבוא משיח בן
דוד ,ובא לציון גואל'ֲ :ע ָת ַרי ַּבת ּפוּ ַצי ְּכמוֹ ִה ְר ִ[עיל ִלי] ְל ַהגְ ִלי  /יוֹ ִבילוּ ן ִמנְ ָח ִתי ֶאל ֵּבית זְ בוּ ִלי' .דברים
דומים כתב שמואל השלישי בפיוט לברכת 'יוצר המאורות' לשבת פרשת ויקרא .כאן הוא נשען
עוד על לשון 'יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים' (תהלים סח ,לב) ,ודרש את דברי
בעל המזמור על דורון שתביא מצרים למשיח .המשיח עתיד לקבל את הדורון מידי מצרים על פי צו
האל 'קבל מהם ,אכסניא עשו לבני במצרים' 75.כל זה יקרה רק לאחר שתתרפא בת ציון מתחלואיה,
ובת פוצי תעלה לה מנחה'ַ :ח ׁ ְש ַמ ִּנים יֶ ֱא ָתיוּ ׁ ֶש ֶבר ֲאנוּ ׁ ַשת ֵלב ְּב ִה ְת ָמ ֵר ַח  /זְ רוּ יֵ י ַבת ּפוּ ַצי יוֹ ִבילוּ ן
יח'76.
ְּכ ִמנְ ַחת ֵר ַ
73

74

75
76

ראו :פירוש תנחום הירושלמי לתרי־עשר ,מהדורת ה' שי ,ירושלים תשנ"ב ,עמ' S. Poznanski, ‘The Arabic ;235‑234
 .Commentary of Ibn Bal‘am on the Twelve Minor Prophets’, JQR, 25 (1924–1925), p. 49וראו בפירוש יפת בן
עלי' :וקו'[לה] עתרי יריד בה אנהם ישפעון אלי רב אלע'[אלמין] ויעבדה [ ]...וקו' בת פוצי יריד אן האולי אלקום הם מן
(ואמרו 'עתרי' התכוון שהם עותרים אל אדון העולם ועובדים אותו
ישראל אלדין בדרהם ר'[ב] אלע'[אלמין] פי אלעאלם' ָ
ואמרו 'בת פוצי' פירושו שהציבור הזה הוא מעם ישראל אשר אדון העולם פיזר אותם בעולם; כ"י סנקט פטרבורג,
[ָ ]...
הספרייה הלאומית הרוסית ,אוסף פירקוביץ השני ,ערבית־יהודית ,א ,298 ,דף  .)223והשוו בפירושו של רעואל ,יהודי
ביזנטי בן זמנו של שמואל' :בת פו'[צי] — אשר חרה אפי בה והיפצתי אתה בגוים על רוב חטאתיה' (N. de Lange, Greek
.)Jewish Texts from the Cairo Genizah, Tübingen 1996, p. 281
לפרשנות קראית אקטואלית לצפניה ג ,יב המתייחסת אל אבלי ציון הקראים שבירושלים ראו"' :והשארתי בקרבך עם
עני ודל" — הם ענוים אבלי ציון' (פתרון שנים עשר :פירוש לתרי עשר לדניאל אלקומסי ,מהדורת י"ד מרקון ,ירושלים
תשי"ח ,עמ' .)50
בבלי ,פסחים קיח ע"ב.
כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S NS 111.46
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דמותו של שמואל השלישי הייתה רב גונית ,והוא פעל בתחומים רבים .מלבד פעילותו הליטורגית,
שזכתה להערכה רבה ,ואשר פרותיה נפוצו במאות העתקות בגניזה הקהירית ,הוא היה מעורב בסכסוכים
הפנימיים במוסד הגאונות הארץ־ישראלית והשתתף במאבקי הכוח החיצוניים של הישיבה .זה היה
כבר באחרית ימיו ,לאחר ששימש שבע שנים לפחות (מאז שנת  )1004שלישי לגאון ולאחר שצבר כוח
רב .איננו יודעים את יום פטירתו ,אבל מסתבר שפעילותו בתחילת העשור השני של המאה האחת־
עשרה הייתה אחד השיאים של עסקנותו הציבורית.

ההספד על מותו
בסופו של דבר נראה שההשבעה של שמואל פעלה את פעולתה ,ושאלחנן בן שמריה זכה לרשת את
אביו על כס ההנהגה .אברהם בן סהלאן ,שמיהר לתפוס את הכיסא טרם זמנו ,קיבל עליו את הדין
ונרתם לשתף פעולה עם היורש הטבעי והמנהיג החדש ,ושימש מעתה סגנו .נדמה גם שהתערבותו
של שמואל נגד ברהון לא השאירה משקעים עמוקים מדיי לא בלבו של ברהון ולא בלב בנו המשורר
סהלאן בן אברהם 77,ומכל מקום הלה מיהר לחבר דברי הספד על שמואל כאשר הסתלק בשיבה טובה
מן העולם .דברי ההספד מזכירים במידה רבה את הדברים שנאמרו על התנא ר' אלעזר בירבי שמעון
עם מותו .חשוב היה לו לספדן למנות את כל תחומי הידע והמיומנות שהנפטר הצטיין בהם' :כד דמך
ר' אלעזר בר' שמעון היה דורו קורא עליו "מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן מקוטרת מור ולבונה
מכל אבקת רוכל" (שיר השירים ג ,ו) ,מהו "מכל אבקת רוכל"? אלא דהוה קריי ותניי קרוב ופויטס
[ודרשן]' 78.ושיעור הדברים :כאשר נפטר ר' אלעזר בן ר' שמעון אמרו עליו שהיה בו מכל אבקת רוכל,
שהיה גם בעל מקרא ומשנה ,גם משורר (מחבר קרובות) ומבצע (פייטן) ,ולפי חילופי הנוסח הוא היה
גם דרשן .שמואל בן הושענא ,שנפטר מאות שנים מאוחר יותר ,היה בוודאי — בהתאם להתפתחות
הספרות היהודית — בעל יכולות מגוונות אף יותר.
ההספד שכתב סהלאן בן אברהם על השלישי מורכב משמונה מחרוזות מרובעות .בראשי
שלושת הטורים הראשונים בכל מחרוזת בא אקרוסטיכון אלף־בית ,ובראש הטור הרביעי בא
אקרוסטיכון חתימה' ,ס[הל]אן חזק' .את סוף הטור הרביעי בכל מחרוזת — להוציא המחרוזת
האחרונה — ייעד הספדן לציון שמו של מקצוע שהנפטר הדגול הצטיין בו ,ושם זה קבע את הברת
החרוז במחרוזת .רשימת המקצועות שהצטיין בהם שמואל בן הושענא כוללת מלבד מקרא ומשנה
גם תלמוד ותוספתא וכנראה גם מדרשי מכילתא (או מכילתות ,מידות שהתורה נדרשת בהן?) .כנגד
מקצוע הדרשנות הקדום מופיע במחרוזת השישית התואר 'בקי בהגדות' ,ובגוף המחרוזת תיאר
סהלאן את יכולותיו של השלישי במקצועות נוספים .במחרוזת השביעית הילל את בקיאותו של
הנספד בחרוזים ותיאר את הנפלאות שחולל באמצעותם .סהלאן בן אברהם גילה זיקה מיוחדת
לפיוטי שמואל — הוא שלח מכתב שבו ביקש לברר לשונות קשים בפיוטיו ודן שם בלשון דע"ק
 77ראו עליו :ח' שירמן ,שירים חדשים מן הגניזה ,ירושלים תשכ"ז ,עמ' .78‑75
 78ויקרא רבה ל ,א (מהדורת מרגליות ,עמ' תרצ); וכן :פסיקתא דרב כהנא כז (מהדורת מנדלבוים ,עמ' .)404‑403
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המופיע פעמיים בפיוטיו לראש
הפייטנות80.

השנה79.

סהלאן אכן נודע כממשיך דרכו של שמואל במקצוע

הספד של סהלאן בן אברהם על מות שמואל השלישי
אחר לסהלאן ראס אלכאל ז"ל נדב בהא שמואל השלישי בחבורה ז"ל [פיוט אחר שכתב סהלאן ראש
כלה זיכרונו לברכה הספיד בו את שמואל השלישי בחבורה זיכרונו לברכה]
			

ֲ[אמוּ ָלה ִל ָּב ִתי נִ ְ]ת ַע ְ ּ[ק ָ]רה וַ ִ ּי ָ ּק ַרע ּ ִפי ַה ַּת ְח ָרה

			

ָּברוּ ר וּ ְדמוּ תוֹ נֶ ֶע ְד ָרה ִּכי ָהיָ ה דַּ ר ׁ ִ[ש ְפ ָרה]

			

ָ ּ[ג ָלה] ְכבוֹ דוֹ ְּב ָאזְ לוֹ זַ ֲע ַקת ׁ ֶש ֶבר ְלעוֹ ְר ָרה

			

ְספוֹ ד ֶס ֶפד ֶא ְק ָרא ַ /על ָּ[ב ִקי ַב ּתוֹ ָרה]

		

5

			
			
			

וְ ִת ׁ ְש ַעת ַמ ְר ִּב ֵידי ֶאנַ ח יְ ׁ ִשיתוּ ן ְּתמוּ ר ִר ָּנה
ילילוּ .. ...נ]ה ַ /על ָּב ִקי ַב ִּמ ׁ ְשנָ ה פז'
ֵ[ה ִ

			
		

דָּ ְללוּ וְ ֶה ֶאזְ נִ יחוּ נַ ֲהרוֹ ָתיו וַ ֶּת ֱח ַרב ָה ֵעיְ נָ ה
יש ְּ]ננוּ ִקינָ ה
ה ִֹמ ּיוֹ ת [ ... ... ...וִ ׁ ַ

10

זָ ָרה ֶע ֶלץ וְ ֶח ְדוָ ה ֻמ ְ ּגנָ ה [.. ...מוד]
[חוֹ ׁ ֶשן יִ ] ַ ּזח ְּבדוֹ ר נוֹ ַתר ַ ּג ְלמוּ ד

			
			

ִט ְפ ַסר ַהדָּ ת ִּכי נִ גְ ַרז וְ ַא ֵ ּיה [.. ...מוד]
[ל.. ... ..מו]ד ַ /על ָּב ִקי ַב ַּת ְלמוּ ד פז'

			

יפה]
יָ ׁ ָש[ר ָּב ָ]א ָדם ֵאין [לוֹ ֲח ִל ָ

			

[כ.. ..מ]ות ֲח ַכם ָח ָר ׁ ִשים ַה ָּלזֶ ה ָחשׂ וֹ ף ָחשְׂ ָפה
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ְל ַה ְרזוֹ ת ִמ ׁ ְש ַמן ְּ[בשָׂ רוֹ ְּבלֹא] ְתרוּ ָפה

			

ַא ְּללוּ ֲ[ח ִ]בית נֵ ָיר ּה נְ קוּ ָפה ַ /על ָּב ִקי ַּב ּתוֹ ָס ָפה

			

ימי ׁ ַש ְר ׁ ַ[ש ְ]ר ָּת ּה ֲעבוֹ תוֹ ת
ַ[מ ְר ָ ּ]ג ִלית ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ִט ֵ

			

נֶ ֶע ְל ָמה ִּכי ַר ּבוּ ְספֹר [ְּ ... ...כ ָ]סתוֹ ת

			

ָס ְבאוֹ ַמר לֹא ָח ָמר ָּברוּ י ַר ַעל לֹא ְס ָלתוֹ ת

		

20

ילתוֹ ת] פז'
נוּ דוּ נוּגוּ ִּב ְמ ִח ּתוֹ ת ַ /על ָּב ִקי ַ[ב ְּמ ִכ ָ

 79י' מאן' ,מכתבו של רב סהלאן בר אברהם' ,תרביץ ,ו (תרצ"ה) ,עמ'  ;88 ,84‑80וכן :מ' זולאי ,האסכולה הפייטנית של
רב סעדיה גאון ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' כה‑כו .והשוו :פליישר (לעיל ,הערה  ,)46עמ' .412
 80שירמן (לעיל ,הערה  ,)77עמ' .78‑75
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הפאטמית :שמואל בן הושענא
ִ
משורר מנהיג בארץ־ישראל

			

ֲע ֵַרב ֶ[מ ֶ]תק ֵח ְ
יך ַמה ָּנ ִעים ְּב ׁ ִש ְב ּתוֹ ְּבסוֹ ד [סוֹ ]דוֹ ת

			

ּ ָפרוֹ ׁש ְּב ָפ ְר ׁשוֹ יְ סוֹ דוֹ ת ְּב ָב ְר[רוֹ ] ּ ְפ ָר ִקים וְ ִחידוֹ ת
ְצנָ ן וְ ִד ְל ָען ַעל אוֹ דוֹ ת וְ יֵ ׁש ָלנוּ בוֹ ֵּת ׁ ַשע ַה ָ ּידוֹ ת

			

ַח ְ ּזקוּ ִקינוֹ ת וְ ֶה ְס ּ ֵפידוֹ ת ַ /על ָּב ִקי ַּב ַה ָ ּגדוֹ ת פז'
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קוֹ ל ֲה ָב ָרתוֹ יָ ָצא ִּב ְפ ָרזִ ים וְ ָכל ְמחוֹ זִ ים
רוֹ ֵעה גְ דוּ ִרים סוֹ ֵמ ְך ְמעוּ ִדים ְמ ׁשוֹ ֵבב נְ לוֹ זִ ים

			

ׁ ֵשם טוֹ ב ָקנָ ה ְּבפוּ ְמ ּ ִפי לֹא ִב ְר ָמזִ ים

			

שִׂ ימוּ ִק ַּינ ְת ֶכם ְלאוֹ ת ַּכ ֲחזִ יזִ ים ַ /על ָּב ִקי ַּב ֲחרוּ זִ ים פז'

			

ֵּתן לוֹ ֵאל ִמ ּ ְפ ִרי ַמ ֲעשָׂ יו ִּכי ָפנָ ה ְלנוּ חוֹ
ְּתמוּ ר ֲע ִת ָירתוֹ ְּב ַעד ַע ְּמ ָך וּ ִפ ְללוֹ וְ שִׂ יחוֹ
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ִּת ֵּתן ׁ ָשלוֹ ם ִר ְבצוֹ וּ ְמעוֹ נָ תוֹ וּ ְמנוּ חוֹ
יָ נוּ ַח ַעל ִמ ׁ ְש ְּכבוֹ ָתיו הוֹ ֵל ְך נִ ְכחוֹ
על פי כ"י ניו־יורק ,בית המדרש לרבנים ,אוסף אדלר .4007.1
נדפס לראשונה :שירמן (לעיל ,הערה  ,)77עמ' .78‑77

 1אמולה לבתי :על פי יחזקאל טז ,ל ,וההשלמה על פי התחלת הפיוט הראשון ברשימת פיוטי סהלאן
שנמצאה בגניזה .השווJ. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs, :
 .II, London 1921, p. 104ויקרע פי התחרה :על פי 'כפי ַת ְח ָרא יהיה לו לא יִ ָ ּק ֵר ַע' (שמות כח ,לב).
 2ברור :השוו' :מן הברורים שבכם מן המסולתים שבכם' (ספרי דברים כא [מהדורת פינקלשטין,
עמ'  ,)]33אבל יש כאן משחק גם עם המשמעות המוחשית של משהו מאיר שנתעמעם אורו .דר שפרה:
שוכן שמים ,על פי איוב כו ,יג 3 .גלה כבודו :כלשון אשת פנחס בשעה שנפחה את נשמתה (שמואל
א ד ,כא‑כב) .זעקת שבר :השוו :ישעיה טו ,ה 5 .דללו והאזניחו נהרותיו ותחרב העינה :השוו:
ישעיה יט ,ו 6 .המיות :הנשים המבכות את מותו 7 .ותשעת מרבידי אנח :תשע לשונות קינה מנה
רבנו חננאל בפירושו לבראשית נ ,י"' :ויספדו שם מספד גדול" — תשעה מינים של הספד הם :מספד,
נהי ,צעקה ,הילל ,נידה ,מרזח ,קינים הגה והי' (פירושי רבינו חננאל על התורה ,מהדורת ח"ד שעוועל,
ירושלים תשל"ב ,עמ' טז) 9 .זרה :כמו נזרה לכל רוח וסולק 10 .חושן יזח :על פי שמות כח ,כח.
נותר :בכתב־היד נראה כתוב :כי תר 11 .נגרז :כמו נגזר ,והשוו :תהלים לא ,כג 13 .אין לו חליפה:
על פי תהלים נה ,כ 14 .חכם חרשים :על פי ישעיה ג ,ג 15 .להרזות משמן בשרו :על פי ישעיה
יז ,ד 16 .חבית נירה נקופה :אולי חבית שהפתח שלה ליציקת הנוזל נקוב 17 .מרגלית שאין לה
טימי :השוו' :למרגלית דלית לה טימי' (ירושלמי ,ברכות ט ,א [יב ע"ד; טור  .)]65שרשרתה עבותות:
שמות כח ,יד 19 .סבאו מר לא חמר :המשקה שלו הוא הטיפה המרה שהשקה אותו מלאך המוות,
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כאשר לקח את נשמתו ,ולא יין .ברוי :שהשקו אותו 20 .נוגוֱ :היו נוגים ,עצובים .במכילתות :במידות
שהתורה נדרשת בהן .בכתב־היד נותר כאן מקום ריק ,כנראה מפני שהמעתיק לא הצליח לקרוא את
המילה 21 .מה נעים שבת :תהלים קלג ,א .בסוד :בחבורה 23 .צנן ודלען :שמות מקומות ביהושע
טו ,לז‑לח ,אבל כאן במשמעות מושאלת של סל גדול ודלעת ,שהנספד כמוהם גדוש ספרי חכמה;
השוו' :צנא דמלי סיפרי' (בבלי ,מגילה כח ע"ב) .תשע הידות :על פי נחמיה יא ,א 25 .קול הברתו:
הע ֵברה .מעודים :שנפלו
אפשר שהכוונה לבשורת השיר שלו שנפוצה מרחוק ומקרוב 26 .גדורים :מן ֲ
ברשת החטא במקרה .משובב נלוזים :מחזיר בתשובה חוטאים 27 .שם טוב קנה' :שלשה כתרים הם,
כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ,וכתר שם טוב עולה על גביהן' (משנה ,אבות ד ,יג) .בפומפי:
הכתיב בפ"א דגושה הולם את מי שביטא אותה בתוספת קוליות 28 .לאות כחזיזים :למי שקולו רועם
(איוב כח ,כו) 29 .תן לו [ ]...מפרי :נאמר על אשת חיל (משלי לא ,לא) 32 .ינוח על משכבותיו
הולך נכחו :נאמר על הצדיק בישעיה נז ,ב.
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