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ממצוקה לרווחה :שירים על ימי יזיד 'המזיד' (מרוקו ,תק"ן-תקנ"ב)
רחל חיטין–משיח ותמר לביא
לפרופ' בנימין בר־תקוה ,בהוקרה
ידיד ה' ישּכֹן לבטח (דב' לג ,יב)

עם מכלול היצירה השירית המפוארת של יהדות מרוקו נמנים לא מעט שירים שצמחו על
רקע אירועים היסטוריים קשים ,והם משופעים בפרטים על קורות היהודים בימים הרי גורל.
שיטרית מעריך ששרדו למעלה ממאה שירים אירועיים בעברית ובערבית — שירים אלה
מתייחסים במישרין לאירועים היסטוריים וחברתיים ,הנוגעים לקהילות השונות במרוקו למן
1
המאה השתים–עשרה.
אחת התקופות הקשות ביותר שחוו הקהילות היהודיות במרוקו היא תקופת מלכותו
הקצרה של מולאי יזיד ,בנו של מולאי מוחמד אבן עבדאללה .רבים מהשירים האירועיים
3
נכתבו על ימי מלכותו (תק"ן-תקנ"ב 2,)1792-1790 ,אך רק אחדים ראו אור ,בהם הקינות:
'אל עוברי דרך אקראה' מאת ר' דוד חסין' 4,אם אזכרה תלאות' ו'יום מארה ויום צרה' —
שתיהן מאת ר' שלמה חלואה' 5,ארים קולי בבכיה' מאת ר' מרדכי בן משאש' 6,יעקב וישראל
איכה לבוזזים' מאת ר' יעקב אלמליח; 7ושירי השבח וההודיה לקב"ה על מפלתו' :אביעה
רנני היום אזמרה' מאת ר' יהודה אלבאז;' 8ישורון ישוררון בכל שמן ורזה' מאת ר' יהודה

1
2
3
4
5

6
7
8

ראה שיטרית ,שירה ופיוט ,עמ' .36
ראה שיטרית ,שירה ופיוט ,עמ' .39-38
אלה נמנות עם סוגת הקינות הלא אישיות.
ראה חזן ואלבאז ,תהלה לדוד ,עמ'  ,645-638וראה שם מראי מקומות נוספים.
ראה שיטרית ,שירה ופיוט ,עמ'  .274-260כפי ששיטרית מציין (שם ,עמ'  ,)39חלואה הרבה לקונן על
אירועים טרגיים ובהם אירועי תק"ן-תקנ"ב .מרבית השירים הללו עדיין לא התפרסמו — ראה שם
(בהערות).
ראה שיטרית ,שירה ופיוט ,עמ' .53-51
ראה קאופמן ,פיוטים ,עמ' .240-234
ראה עובדיה ,קהלת צפרו ב ,עמ'  .197נראה שבהעתקה זו נשתבש בכמה מקומות סדר הטורים בשיר.
ראה גרסה מתוקנת בנספח למאמרנו.
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רחל חיטין–משיח ותמר לביא

בן עטר 9.במאמרנו נתמקד באירועים ההיסטוריים העולים מן השירים שמנינו לעיל ונציג
לראשונה שיר שבח והודיה מאת ר' רפאל אהרן מונסוניגו על מפלת אותו רשע.

הרקע ההיסטורי

10

בשנים שקדמו לתקופת מלכותו של מולאי יזיד ,כלומר ,בשנות שלטונו של אביו מולאי
מוחמד בן עבדאללה ( ,)1790-1757הצטיינה מרוקו ביציבות מדינית ובשגשוג כלכלי.
להשגת השגשוג הכלכלי נעזר המלך מוחמד באנשי מסחר יהודים ,וכמו כן מינה יהודים
כדיפלומטים ,כמתורגמנים וכמזכירים .עם מותו השתתררה אנדרלמוסיה ,שכן ,כפי
שרומאנילי מספר ,במרוקו ,להבדיל מהמקובל בארצות אירופה ,כשמתפשטת השמועה 'כי
מת המלך כל הארץ לבז ולמשסה .כלם לדמים יארבו ,איש את אחיו יצודו חרם ,איש הישר
בעיניו יעשה ואין משפט .יענו הנשים והבתולות [ ]...חדלו ארחות ,הרעב בכל הארץ .ואם
תאמר עד מתי? עד אשר אם שאו ערים מחרב ומרעב ויעצור כח–הזרוע אחד מבני המלך
לעמוד על כסא אביו ולמלוך בחזקה ובפרך' (משא בערב ,עמ'  .)128-127למגינת לבם של
היהודים ,במאבקם של בני המלך על השלטון גברה ידו של מולאי יזיד .יזיד ,שהיה מורד
באביו' ,שנא העמים אשר אהב אביו' (שם ,עמ'  .)133את היהודים שנא הן משום שחשד
שבעלי משרות יהודים הסיתו את אביו כנגדו ,והן משום שיהודי תיטוואן סירבו לשתף אתו
פעולה כשנמלט על נפשו מפני אביו.
הראשונה במסע ההכתרה הייתה העיר תיטוואן .למחרת הכתרתו שם הורה 'שיהרגו
היהודים שבכל מלכותו ומי שיביא לו ראש יהודי יתן לו סך עשרה מתקאלים' (בן עטר ,זכרון
לבני ישראל ,עמ'  .)63למרבה המזל ,אחד השרים הציע 'לשלול ממונם' של היהודים במקום
להרגם ,והמלך קיבל את הצעתו .יזיד 'המזיד' (זה כינויו בפי היהודים) עבר מעיר לעיר
ושיסה את תושבי המקום ביהודים .בן עטר ורומאנילי 11מתארים בפרוטרוט את מסע ההרג
והביזה של המזיד (לרבות שמות של אנשים ומקומות )12ואת הגזרות שהטיל על היהודים.
אנשיו התעללו ביהודים והרגו בהם ,בזזו את כספם ,השתלטו על רכושם וגירשו אותם
מבתיהם ,טימאו בתי כנסיות ,שרפו ספרי תורה ופגעו בבתי קברות — הכול במצוות אדונם.
 9ראה בן עטר ,זכרון לבני ישראל ,עמ' .76-75
 10העדויות החשובות ביותר והמקיפות ביותר על ימי יזיד 'המזיד' עולות ממקור ראשון בחיבורים 'זכרון
לבני ישראל' מאת ר' יהודה בן עטר (ראה בן עטר ,זכרון לבני ישראל) ו'משא בערב' מאת שמואל
רומאנילי (ראה רומאנילי ,משא בערב) — על מקורות אלו נשענים ההיסטוריונים המודרנים בבואם
לתאר את קורות אותם הימים; ראה למשל ,הירשברג ,תולדות היהודים ,ב ,עמ'  ;302-295בשן ,יהדות
מרוקו ,עמ'  .40-39חיבור חשוב אחר הוא 'נר המערב' מאת ר' יעקב משה טולידאנו ,חיבור זה על
תולדות ישראל במרוקו ,משופע בפרטים ופרטי פרטים מאירועי התקופה (ראה טולידאנו ,נר המערב,
עמ' .)176-168
 11ראה בן עטר ,זכרון לבני ישראל ,עמ'  ;71-63רומאנילי ,משא ערב ,עמ' .141-131
 12טולידאנו מזכיר את תיטוואן ,תאזא ,טאנג'יר ,ארזילא ,אלקאסר ,לאראג'י ,רבאט ,מוגדור ,מאכנס
ופאס; נר המערב ,עמ' .170
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בעיקר נפגע בית הקברות של פאס .המזיד גזר לחפור את כל בית הקברות ובמצוותו 'חפרו
הקברות הישנים זה ש' [=שלוש] מאות שנים תחתיים ושניים ושלישיים [ ]...תחת קרקע עולם
של דורות ראשונים' 13.מאבני המצבות בנו בעיר פאס מסגד.
14
על יהודי פאס גזר המזיד שיצאו מן העיר וידורו 'בהאלקצב'א דזיראר'א' ,וכפי שבן עטר
מספר' :באותו יום היתה מהומה בנו כי יצאת חמה מנרתיקה כתקופת תמוז ואנחנו הולכים
על רגלנו יחפים [ ]...והיינו נושקים הכתלים של בתי כנסיות ע"ד [=על דרך] כי רצו עבדיך
את אבניה ובוכים ומבכים על כל התלאה אשר מצאתנו [ ]...ונכנסו הגוים לבתינו ונטלו כל
המנעולים ודלתות של הבתים והחצירות וכל בתי כנסיות ובתי מדרשות ונטלו מהם כל
הספסלים וההיכלות והתיבות ונגנבו כמה ס"ת [=ספר תורה] ,והיה ממש כחורבן בית המקדש'.
15
יהודי פאס שהו בקצבא כ"ב חודשים ,והתגוררו באוהלים ובהאלנואייל (סוכות קנים).
אשר ליהודים שכיהנו בתקופת המלך עבדאללה ,ולבעלי משרות רמות 16,גורלם היה
רע ומר :היו מהם שהתאסלמו ,והיו שמתו על קידוש השם 17.עינויים ומוות היו גם מנת
חלקם של ראשי הקהילות .כפי שבן עטר מעיד' :כמוה"ר מסעוד ן' זכרי ואחרים עמו
תלאם מרגליהם בשער עיר מקנא'ס ונשארו תלויים והם חיים כמו ט"ו יום ומתו והיו הגוים
מתקבצים להתלוצץ עליהם ולא ניתנו לקבורה עד אחר כמה חדשים שנתן להם רשות .וכן
18
בתיטוא'ן הרג ב' יהודים'.
מאבקם של בני המלך מוחמד על השליטה במחוזות השונים לא פסק גם לאחר המלכתו
של יזיד .במערכה שניהל נגד היסאם ,אחיו ,הוא נפצע ,וכעבור יום מת מפצעיו — בסוף
19
חודש שבט ,תקנ"ב .על סופו של הרשע נלמד מהתיאור המפורט אצל בן עטר:
ואח"כ ביום ב' בשבת יצא למלחמה עם אחיו מולאי היסאם הנז' [=הנזכר] ונצח אותו
במלחמה אע"פ שהיה במתי מעט נגד אחיו הנז' והרג בהם הרג רב כי היה אביר לב
13

14
15
16

17

18
19

בן עטר ,זכרון לבני ישראל ,עמ'  ,66-65מזכיר את הרס הקברים העתיקים במערת רבני קאשטיליא,
ועם הקברים שנהרסו הוא מונה את קברו של ר' יעקב אבן צור ,את קבר אביו ואת קברו של ר' מתתיה
סירירו.
על ההתלבטויות באשר לשם המקום ,ראה הירשברג ,תולדות היהודים ,ב ,עמ'  297הע' .10
ראה בן עטר ,זכרון לבני ישראל ,עמ' .66-65
טולידאנו ,נר המערב ,עמ'  ,165מביא רשימת נושאי משרות גבוהות בתקופתו של המלך מוחמד אבן
עבדאללה ,בהם משה מאמאן ,ר' שלום ור' מרדכי די לאמאר ,שני אחים ממשפחת קרדוזי ,אליהו לוי,
מרדכי אשריקי ,מסעוד בן זכרי ,יעקב עתאלי ,רבי שלמה די אבילא.
בהם :שלמה חאסאן ,ציר ספרד בתיטוואן שהומת 'מיתה משונה ואכזרית'; אליהו הלוי ,סוחר בעל
זיכיון ממלכתי שהתאסלם וכך הציל את נפשו (רומאנילי מספר שמת מצער ימים מעטים לאחר
שהמיר את דתו; משא בערב ,עמ'  ;)137יעקב עתאלי ,שכיהן כמזכירו האישי של המלך מוחמד ,נרצח
באכזריות ,אף על פי שהיה מוכן להתאסלם; הסוחר מרדכי אשריקי שסירב להתאסלם ומת על קידוש
השם; חיים בן לחסאן ,סוחר וקונסול ,שנאסר ועונה; ראה בשן ,יהדות מרוקו ,עמ'  .40-39יש הבדלים
בפרטים בין המקורות השונים על אודות אותם אנשים; השווה למשל לנאמר על יעקב עטאל אצל
טולידאנו ,נר המערב ,עמ' .171
ראה בן עטר ,זכרון לבני ישראל ,עמ' .68
סיפור נפילתו של יזיד אינו נמצא אצל רומאנילי ,שכן הוא הצליח להימלט ממרוקו בתמוז תקנ"א;
ראה משא בערב ,עמ' .144
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וגבור בקרבות ,ואמרו שאין מספר להרוגים שהרג באותה מלחמה והגיע עד מחנה
אחיו וכזאנ'א שלו [הכוונה לאוהלו של המלך] ואילולי ברח אחיו היה נתפש חי .ונטל
כל כליו והתיבות .ולמחר יצא למלחמה והתחיל לנצח אותם והרג הרבה .וירא ה'
את עוני עמו ישראל ונתמלאת סאתו ויצא גוי אחד מתוך המלחמה ויך בו מכחלא
[=ירה בו ברובה] ונכנסה בו רצאצא [=כדור] סמוך לכיסו [הכוונה לשלפוחית השתן]
והחלָה מעט וקשר אותה וחזר למלחמתו [ ]...ולעת ערב החלה הרבה ואמר להם
שיחזירו אותו לעיר [ ]...ולעת ערב יום ג' מת בלי חמדה ובלי תאוה [ ]...ובסוף שבט
באה השמועה לפאס שנפגר המזיד [ ]...והסכימו כולם יחד בפה מלא כאילו יצתא
בת קול מן השמים שימליכו את סידי מולאי סלימאן [ ]...ולמחר הלכו לו כל הקהל
ומנחה בידם ושמח בהם מאד ואמר להם מה שבלבבכם לעשות בע"ה אעשה אותו,
והיה זה בח"י לאדר.
זכרון לבני ישראל ,עמ' 72

הדי האירועים ההיסטוריים העולים מתוך השירים
הקינות שהוזכרו לעיל מתמקדות בתיאור זוועות תק"ן-תקנ"ב ,ושירי השבח מבטאים
בעיקרם רגשות הקלה ושמחה עם מותו של המלך הרשע .התיאור הברור והמפורט ביותר על
אשר אירע בתקופה זו מצוי בקינה 'אל עוברי דרך אקראה' מאת ר' דוד בן אהרן חסין ,איש
מאכנס ,ומטבע הדברים במוקד הקינה עומדים האירועים הקשים שהתרחשו בעירו .קינה זו
המשופעת בפרטים היא מקור חשוב לאישוש העובדות ההיסטוריות הידועות לנו ממקורות
אותנטיים אחרים.
הפייטן מקדים ופותח בפרטים אינפורמטיביים חשובים — בכתובת לקינה הוא מכריז:
'בשנת נתק [=תק"ן] נתק הדר עיר מכנסה' ,ובמחרוזת השנייה הוא נוקב בתאריך המדויק
ׁשּבָת ֶּפסַח ׁשֵ ני',
שבו החל מסע ההרג ,ההתעללות והביזה בעירוְּ ' :בחֹׁש ז ִיו [ּ ]...בְיֹום ְרבִיעִי ְּב ַ
כלומר ביום רביעי י"ד באייר .במחרוזת השלישית הפייטן מקפיד לציין שהפרעות נערכו
' ְּב ַמ ֲאמָּה ׁשֶ ל רָׁשּות' .אמירה מקדימה זו מעצימה מראש את כל מה שיתואר לאחריה .היא
מבהירה שאין מדובר במתקפה אכזרית של פורעי חוק אלא במעשי זוועה שנעשו בחסות
החוק .היא מדגישה שהמתקפה שמדובר בה היא הגרועה שבגרועות.
לאחר ההקדמה בא תיאור מפורט של מעשי הזוועה .בחסות החוק עשו אנשיו של יזיד
כאוות נפשם בעיר — במצוותו פגעו בקודשי ישראלִ ' :חּלְלּו ּתֹות מֹׁשֶ ה [ִ ]...ספְי קֹׁש
חּוצֹות ָמלְאּו [ ]...י ְיעֹות ִספְי תֹוה עָׂשּו מַצּופִין [=ׂשקים] ִּב ְתפִיה'; בבָרו רמסו מִנהגי דת
יהודיים ושיבשו סדרי חברהּ' :דִיני נְזיקִים ו ַ ֲחבָלֹות ּו ְק נ ָסֹות ו ְג ַם ּגְזלֹות ּוטְפֹות ָּבהֶם ּכְלּולֹות
ׁשלָאֹות',
ׁשלְ ְ
עִּקּור ֲחלָדה ּדְסָה'; ובהוראתו ,הגבירים ,ראשי העדהֻ ' ,חּבְׁשּו ְּבבֵית ָהאֲסּוים ְּב ַ
ונשים 'יְקָרֹות ּו נְעִימֹות' הושפלו בחוצות .תוך כדי מנוסה מהבתים 'אֵם עַל ָּבנים ֻר ְּטׁשָה'.
מידע חשוב על השתלשלות האירועים נמצא במחרוזת  ,27בה הפייטן אומר במפורש:
ִצ ּו ָה ָהאֵל לָנּו ֹ /לא נֶהֱג ֶאחָד ִמּמֶּנּו
נ ָׁשִ ים ּו ְבתֻלֹות ֹלא עֻּנּו ֹ /לא ָהיְתָה ָּבזה קְׁשָה
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מדברים אלה נלמד ,כי אף שהשתלטותם של יזיד ואנשיו על העיר הייתה אכזרית ,אלימה
ורוויית יצרים ,הרי בצעדי ההשתלטות הראשונים לא בוצעו מעשי רצח ואונסֵ .אּלֶה ,כפי
שמתואר בהמשך ,התרחשו מאוחר יותר.
חסין מזכיר את הוצאתם להורג של נכבדי העירַ ' :אחֲי יָמִים ׁשֶ ל ַצעַר ֲחמַת ֶמלְֶך ּכָאֵׁש ָּבעַר
ׁשּנ ָה ְמאֹד ָקׁשָה' .עוד הוא מדווח על המרת דת ומוות על קידוש
ּׁשעַר מִיתָה ְמ ֻ
ָּתלָה ֲא נ ָׁשִ ים ַּב ַ
השם' :צַר ּומָצֹוק ָמצָא אֹותָם עַד ֵמהֶם ֵהמִירּו אֶת ּדתָם ּו ֵמהֶם ָמסְרּו נ ִׁשְ ָמתָם עַל קְּׁשַת רָם וְנּׂשָא'.
בתיאור התלאות שעברו על תושבי העיר חסין מרבה להשתמש בגוף ראשון רבים ,כגון:
'ּבָזֹוזי ָּבתַר ּבָזֹוזי [=בוזזים אחר בוזזים] ּגָזלּו אֹותָנּו [ְּ ]...בעֵינינּו הֵן ָראִינּו ִחּלְקּו לָהֶם ְּב ג ָינּו
הִּכּו אֹותָנּו עַד חָמָה ּבִׁשְ אַת נֶפֶׁש [ִ ]...ק ּו ִינּו טֹוב ו ְ ִהּנ ֵה רַע רַב ַצעַר ו ְג ָל ּפֶע [ ]...רַע ְמ ָצאָנּו
צָרֹות רַּבֹות ְסבָבּונּו לֶחֶם ָאזל ִמ ֵּכלֵינּו ּכְסּות ַּבּקָה ֹלא נ ִ ְמצָא' .צורת המדברים הדקדוקית ,יותר
משהיא מעידה על תלאותיו של הפייטן כחלק מאותה קהילה נרדפת ,היא מעוררת בקורא
תחושה של שותפות ו'שואבת' אותו אל תוך העיר המבועתת פנימה.
אף על פי שהפייטן מתמקד בתיאוריו בעיר מאכנס ,הוא מקונן גם על אשר אירע ליהודי
תיטוואן ופאס .יותר מכול הוא מכביר מילים על הרס בית הקברות של פאס:
יְלָלָה ַאגּבִיר וְקִינֹות  /עַל ִט ְטו ַאן ׂשָת ְמדִינֹות
ִמ ֶּמּנ ָה הִ ְתחִי ל ָה פֻעָנּות  /ו ַ ִּת ֲהלְַך אֵׁש אָצָה
מַר ֶאצְח עַל ָהעִיה פאס ּ /דַל ּכְבֹודּה הֹודּה ָאפַס
מָקֹור מָׁשְ חָת ַמ ְעי ָן נ ִּפַׁש ּ /כִי הֹוצִיא אֹותָם הַחּוצָה
[]...
ּדֹופֵק ו ְגֹולֵל ָחפְרּו  /וְעַד ַהי ְסֹוד עָרּו עָרּו
ׁשבְה לִּבִי אֲנּוׁשָה
לְהֹוצִיא ַהּמֵת ִמ ִּקבְרֹו  /חֶּפָה ָ
[]...
אִיׁש ֲהי ַ ֲעלֶה עַל ַּדעְּתֹו  /י ִׁשְ ּפְֹך אֱלֹו ַּה ַּב ֲחמָתֹו
עַל ֵמתִים ׁשֶ ְּכבָר מֵתּו  /וַעֲֹונם ְּכבָר נ ִצָה
הֵן ְמאֹד הַּבֵה מַר לִי מַר  /עַל ּכָל ַצּדִיק ָחסִיד גָמַר
אֵיכָה ּתֹוְך ִקבְרֹו ֹלא נ ִׁשְ מַר  /מִן הָאׁשֹונֹות זֹו ָקׁשָה
שתי עובדות חשובות עולות מקטע זה :אחת היא שהפרעות החלו בתיטוואן ,ואחת שהאירוע
המזעזע מכול היה הרס בית הקברות של פאס .יושם אל לב כי בביטויי הצער והכאב הפייטן
נוקט לשון מדבר (בגוף ראשון יחיד) ,אך קולו מבטא את צער הרבים.
גם בשיריו של ר' שלמה חלואה משוקעים פרטים היסטוריים רבים .בפיוט 'אם אזכרה
תלאות' חלואה מבליט את אווירת הטרור ששררה במאכנס עירו ,אך פרט לציון מועד
המתקפה — כש'בלשת שנכנסה לעיר מכנאסה בשנת שמי"ר ושית' (= תק"ן) ,ב'יום פסח
שני' — העובדות לרוב מובלעות; אף על פי כן נוכל ללמוד מפיוט זה על ההרס והחורבן ,על
המנוסה והביזה ,על עלילות שווא ,על פגיעה בסוחרי העיר ויוקר המחיה ,על חילול כבוד
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נשים ורצח ילדים ,על חילול ספרי תורה ועל בתי כנסיות שהפכו לבתי בושת ,וכן על תליית
ׁשר ִט ַּפ ְחּתִי ִרּבִיתִי ָע ז ְבּו עוּמִים [ָ ]...מצְאּו לִי תֹו ֲא נ ָה ו ַ ִּתטְּפֹול ָעלַי עֲֹוני.
ראשי העיר בשערֲ ' :א ֶ
אֹוי אֹוי אֹוי ּבִאֹות עוּמָה ּכְבֹודה ְפנימָה [ׁ ]...שְבֹו ו ְ ַא ְחלָמָה ָּבזז [ ]...ו ְ ָסחַב ֵספֶר ּתֹוה [ ]...י ָדּו
ְפלָאִים יֹוׁשְ בֶי ָה עָרּו י ְסֹוי ָה ָאפְסּו ָאבְדּו סֹוחֲי ָה [ ]...אֹוי אֹוי אֹוי ֲעלֵי הֵיכָלֹות ָּבּתֵי ְתפִּלֹות ּבֵית
ׁשעַר ַמ ֲחנה [ ]...מְצּוקֹות קָׁשִ ים
וַעַד לְזֹונה .וְנׁשִ ים ׁשַּכּולֹות ּובְתּולֹות ׁשְ לּולֹות ו ַ ֲאנׁשִ ים לִתְלֹות ְּב ַ
ּומָים ו ְג ַם יֹוקֶר הַּׁשְ עָים'.
בדומה לחסין ,חלואה מתמקד בקינה זו בתלאות אשר עברו על יהודי מאכנס ,אך מקונן
גם על הרס בית הקברות של פאס' :הֹוצִיאּו ִמּקְבּוה ָּבתַר ז ִיּבּולָה ַבתְא ַעצְמֹות לֹומְי הַּתֹוה
לִבַר הַּׁשֵ ם חֲים' .על חילול בית הקברות של פאס קונן חלואה גם בקינה 'יום מארה ויום
צרה' .בכתובת לקינה יש מידע חשוב על המועד שבו התרחש האירוע הנורא' :קינה יסדתיה
וקוננתיה אל שמועה כי באה שהוציאו עצמות רבנים הקבורים במערת פאס בסוף סיון
של ש' תקנ"א הוציאו עצמות הרב הגדול כמוהה"ר יהודה בן עטאר זלה"ה' — ונוכל
ללמוד מכאן גם שהיא המאוחרת מבין השתיים .המשורר מתמקד בהוצאת עצמותיהם של
' ַאנׁשֵ י ׁשֵ ם ִמּקַאׂשְ טִילְי ָיא' ,ומקונן בעיקר על 'ב נִקְא רַב ְּבדא י ְהּודה' (הוא ר' יהודה בן
עטאר הזקן) ,אך בתוך כך הוא חוזר ומזכיר אשר אירע במאכנס עירו 'כאשר נכנסה בלשת
ׁשכִינה' ושרפו ספרי תורה ,ונותן ביטוי לכאבו על
לעיר' .גם כאן הוא מציין שחיללו 'מִׁשְ ּכַן ְ
מסכת ההתעללויות בתושבי העירִ ' :צבְאֹותַי עוּמֹות וְנׁשִ ים ְמ ג ֻוּלֹות צַּמֹות ּובְתּולֹות י ָפֹות
ׁשלְלּו [ּ ]...ובֵית ּדִיה לְ ַת ְבעֵה [ֲ ]...אנׁשִ ים ִמ ַּפחַד ּבֹוחִים ֲאלֵיהֶם אָבּו
נְעִימֹות [ ]...חֵילִי ו ְהֹו נ ִי ָ
הָרֹו ְצחִים [ ]...מֻוּכִים מִּבֹוקֶר עַד עֶב ּועַב ְּפ נ ֵיהֶם ִהצְיב ּו ַבּקָה ּכְסּות סָה ׁשֹוכְבִים ּבַחּוצֹות
עַל ַעפְא' .עוד הוא מבטא את צערו על הפגיעה בראשי הקהילה' :וְנהֶגּו רָאׁשֵ י ַעּמִי לְׁשֶ ף
הָיּו לְחּומִי עַל ּתְלּוי ִם לִּבִי י ֶ ֱהמֶה'.
ר' מרדכי משאש ממאכנס מתמקד בקינתו 'ארים קולי בבכיה' בתלאות יהודי המקום.
משאש מתאר ילדים רעבים ש'ֹלא נ ִׁשְ אַר לָהֶם ּפְרּוסָה' ,ו'אָבֹות ּו ָבנים' המזילים דמעה 'ּכִי
ׁשְ לָלּום ז ְדֹונים' ,והוא מקונן 'עַל ֲחכָמִים ּו נ ְבֹונים' ש' ַהּדִין ָּבהֶם נ ַ ֲעׂשָה'' ,עַל ִּבזיֹון ֵספֶר ּתֹוה',
'עַל ּבָנֹות ָהלְכּו בְׁשִ ְבי ָה' .נראה שמשאש מוסר מידע על מספר בתי הכנסת שחוללו:
20

ְּכ נֵסִּיֹות נ ֶ ֱא ָמנה ֲ /עׂשָה הֵם ּוׁשְ מֹונה
ׁשּמָה וְלִׁשְ נינה  /י ִ ְהי ֶה מְקֹום ּדְׁשָה
אֵיְך לְ ַ
עוד הוא מזכיר שמועות שהגיעו מתיטוואן על כך שיהודיה 'הֻוּכּו ַמּכָה אֲנּוׁשָה' ו' ִספְי תֹורֹות'
נקרעו ' ְּבי ַד ז ֵים נ ִ ְטּבְעּו'.
עובדה מעניינת במיוחד בקינה זו היא אזכור מפורש של שם הרשע בסוף הקינה (במחרוזת
האחרונה) ,בבקשה לנקמה:
חֶב אִיׁש ְּב ָאחִיהּו ַ /מהֵר אַל ְּת ַאחֲהּו
אֶת יָזיד אַל ְּתחָוּנ ֵהּו ָ /רעָה ֵאלָיו ַהּגִיׁשָה
 20את המידע הזה לא ראינו במקורות אחרים .ייתכן שהמספר מעיד על ריבוי בתי הכנסת שנחרבו,
ואפשר שיש כאן שימוש אמנותי במספר ח"י לרמז שבתי כנסיות שוקקי חיים נדמו.
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הנאמר כאן מעורר תהיות :כלום ייתכן שהשם 'יזיד' יוזכר בקינה במפורש בעוד הרשע
חי ומטיל מוראו על כל סביבותיו? ועוד ,האם ההיגד 'חֶב אִיׁש ְּב ָאחִיהּו ַמהֵר אַל ְּת ַאחֲהּו'
(כלשונו) יש בו יסוד נבואי? (שהרי סופו שנהרג במלחמה עם אחיו ).דברים אלה מעוררים
מחשבה שמא נוספה המחרוזת האחרונה לקינה לאחר מותו של הרשע והותאמה לה .יושם
אל לב שהקינה אינה נושאת תאריך ,ולפי הנאמר בכתובת היא מוקדשת ל'גלות מערב'
כולה ,אף על פי שהיא מתמקדת בתלאות יהודי מאכנס.
מעט עובדות עולות גם מהקינה 'יעקב וישראל איכה לבוזזים' מאת ר' יעקב אלמליח,
איש מוגדור .הקינה נכתבה בשנת תק"ן ונזכרות בה הפרעות שפרעו בתיטוואן ,פאס ומאכנס.
אלמליח מדבר על מעשי שוד וביזה ,כגון' :עִיר פאס ַהּמְהּולָלָה ָהיְתָה לְ ִבּז ָה'ַ ' ,מ ְּכנאסָה []...
י ָדֹו ּפָׂש צַר עַל ּכָל ַמ ְח ַמּדֶי ָה [ִ ]...הפְׁשִ יט ֲעדי ֶי ָה ֵמרֹאׁש וְעַד ַרג לַי ִם'; חילול כבוד 'ּבְנֹות י ִׂשְאֵל'
וגירוש נשים מבתיהןּ' :בָנֹות נ ָעּו ו ְג ַם נ ָצּו ּומִן ּגֹו י ְגֹוׁשּו ִמּמְעֹונֹותָם'; ובעיקר הוא מקונן על
חילול ספרי התורה ,שגוויליהם שימשו לתפירת נעליים ,לריפוד מושבים והדומי רגליים
ולתיקון אוכפים ושקים:
ׁשבְה לִּבִי יֹום ז ֶה וַאֲנּוׁשָה
חֶּפָה ָ
עַל ַאּיֶלֶת ֲא ָהבִים ּתֹוה קְדֹוׁשָה
אֵיְך ְּבי ַד ז ָר נ ִ ְמסָה
אֹויְבִים נְתָנּו ָה ְּבעַד נ ַ ֲעלַי ִם

ּגֹולַת

זֹוהַר אֹותִּיֹותֶי ָה ּכָהּו ָאפְלּו
י ְיעֹותָיו ִא ּו ָה צַר לְמֹוׁשָב לֹו
ִּכסְאֹו וַהֲדֹום ַר ג ְלֹו
ׂשּקִים ּבְלּוי ִם
ְטלַאי ּג ַם לְאֹוּכַף לְ ַ

ּגֹולַת

אלמליח אינו מזכיר בקינתו אירועים קשים כגון תליית מנהיגי קהילת מאכנס (סיוון תק"ן),
ואפשר שּכְתבּה קודם שהתרחש מעשה הזוועה הזה (כלומר ,בשבועות הראשונים שלאחר
עלייתו של מולאי יזיד לשלטון) .כמו כן אין נגיעה ישירה לאירועים שהתרחשו במוגדור עירו.
עובדות היסטוריות עולות גם מתוך שירי השבח וההודיה לקב"ה על מותו של יזיד
'המזיד' — קצתן עולות ברמז וקצתן בגלוי .בשירים אלה הפייטנים חוזרים ומזכירים מעט
מכל אשר אירע ליהודים בתקופת שלטונו ומוסיפים פרטים חשובים באשר לאופן מיתתו.
בשיר 'אביעה רנני היום אזמרה' מאת ר' יהודה אלבאז ,איש צפרו ,שמו של הרשע מוזכר
במפורש וכינויו בפי היהודים — במרומז' :יָהִיר ׁשְמֹו יָזי"ד ּפֹועֵל רַע ְּב ֵמזיד' ,וכן נזכרים כמה
ממעלליו:
הִׁשְ לִים ַּת ֲאו ָתֹו ְּ /בׂשָי ַמלְכּותֹו
הָג ַּב ֲחמָתֹו ּ /כָל ַא נ ְׁשֵ י ׂשְ ה
וְכָל ַהּי ְׁשִ יבֹות ִּ /פּז ֵר ּבָחֹובֹות
ּו זְכָים ּונקֵבֹות ַ /אחַת ֹלא נֶעֶה
ַּדעְּתֹו וְלִּבֹו ׂשָם  /לָבֹוז אֶת רְכּוׁשָם
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רחל חיטין–משיח ותמר לביא

שלוש עובדות היסטוריות עולות מתוך פיוטו של אלבאז :יזיד רצח יהודים שהיו נושאי
משרות בכירות במלכותו של מולאי מוחמד (אביו של יזיד) ,הוא גירש את היהודים מעריהם
וממקומות מושבם ובזז רכוש יהודי .ר' יהודה בן עטר מתמקד באשר אירע בעירו פאס ומספר
על 'עַם ְס ג ֻוּלָה' שהוצא ' ֵמעִיר ַה ְּת ִהּלָה' ,ואף מזכיר את בניית המסגד במקוםָּ ' :בנה ּבָּה ּבֵית
ְּת ִפּלָה נָבָל ָּבעִיר ַהּז ֶה'.
בשני השירים נמסרים פרטים באשר לסופו של המזיד .אלבאז מספר שנפל במערכה
מול אחיו הישאם — ' ִהּכָה אֹותֹו היש"ם חֵץ ְּבלִּבֹו י ָה' וכי לא ' נ ִיּתָן לִקְבּוה' ,ואילו בן עטר
מסתפק בציון פלג גופו שספג מכת מוות ואומר ' :ז ֵד יָהִיר לֵץ ֵמהֶם הֻוּכָה עַל ֶה ָחזה'.
גם ר' רפאל אהרן מונסוניגו מפאס חיבר שיר שבח והודיה לקב"ה על 'על מפלתו של
21
אותו רשע' ,וגם בשירו משוקעים פרטים היסטוריים חשובים.

'אל עליון מי כמוך' מאת ר' רפאל אהרן מונסוניגו
מתוך 'נאות מדבר' (אוטוגרף ,כ"י) דף  27ע"ב —  28ע"א
תבנית :ח' מחרוזות בעלות ארבעה טורים דו–צלעיים בתבנית מעין–אזור  +מחרוזת
פתיחה דו–טורית
חריזה :אתאת  /בגבגגגגת .דהדההההת
משקל :שבע או שמונה הברות בצלע
חתימה :אני אהרן
כתובת :גם את זה שייך לפורים יסדתיו ש' [שנת] תקנ"ב [ ]1792על מפלתו של אותו רשע
חן חן לו
חמדת חשק עליונים (אוצר ,ח)356 -
לחן:

אֵל ֶעלְיֹון מִי כָמֹוָך  /צּור אֵל חַי ְּתמִים ֵּדעִים
ׁשעִים
ּבְיֹום ז ֶה נְבָכְָך ּ /בָרּוְך ְמ ַאּבֵד הָ ָ
נֹוא לְׁשִ מְָך אֵל חַי  /חַי יֹוָך הַּיֹום ּכָמֹוני
ַאקְיב לְָך ׁשִ יר ׁשְ ָבחַי  /ה' עֻוּז ִי ָמ ג ִיּני
 1אל עליון :כינוי לקב"ה ,על פי בר' יד ,כ .אל חי :כינוי לקב"ה ,על פי יהוש' ג ,י .תמים דעים :כינוי
לקב"ה ,על פי איוב לז ,טז 2 .מאבד הרשעים :כינוי לקב"ה ,על פי תה' ט ,ו 3 .חי ...כמוני :על פי יש'
לח ,יט; חי — בשר ודם 4 .אקריב ...שבחי :כעולה לה' .ה' ...מגיני :על פי תה' כח ,ז.
 21ר' רפאל אהרן מונסוניגו ( )1840-1760בן ר' ידידיה חי בעיר פאס שבמרוקו ,וכיהן בה כרב וכדיין.
הוא הותיר אחריו כמה חיבורים ובהם הקובץ 'נאות מדבר' ,המחזיק שמונים ושישה שירים ופיוטים
ועשרים ואחת איגרות; ראה בן נאים ,מלכי רבנן ,קה ע"ב; טולידאנו ,נר המערב ,עמ'  ;195עמאר,
מבוא למי השֹלח ,עמ'  ;5-4עמאר ,מבוא לשיורי מצוה ,עמ'  ;10-9עמאר ,רבני פאס ,עמ' ;311-310
לביא ,מונסוניגו ושירתו; חיטין–משיח ולביא ,מונסוניגו.
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קָטֹונּתִי ֵמ ַח ְסּדְָך נ ְֶ / -אדר ׁשֹוכֵן ְסנה
צּוי ּכִי ִה ַּצלְ ָּת נ ֶ / -פֶׁש ֶאבְיֹון ִמּי ַד מְיעִים

יֹום קָם צֹור ַהּנִגעָל  /וַּיַחְׁשֹוב לְ ַאּבְנּו
ִחּצָיו לְדֹולְקִים י ִ ְפעָל ּ /בֹור ּכָה וַּי ַ ְחּפְנּו
אָנּו לְי ָּה עֵינינּו  /נְקֹם אֶת נ ִ ְק ָמתֵינּו
ּ 					10כָל אֲׁשֶ ר ּגְ ָמלָנּו  /עַל ׁשִ ּלֵׁשִ ים עַל ִר ֵּבעִים
אֱֹלהִים ּבֹוא עֹולָם ּ /בְרֹוב עֻוּזֹו ו ְג ָולֹו
ִה ְקׁשָה ֵאלָיו וַּי ִׁשְ לָם  /ו ְ ֵהסִיר אֶת עֹול ֻסּבֳלֹו
ׁשאַף ַצּמִים חֵילֹו
עִּנּו ַּב ֶּכבֶל ַר ג ְלֹו  /ו ְ ָ
					 הֵן אֵל ֹלא י ִ ְמאַס ּתָם ֹלא  /י ַ ֲח ז ִיק ְּבי ַד מְיעִים
 15הֶ ֱעמִיק לַ ְסּתִיר ָה ֵעצָה  /ו ַ ֲח ָבלִים י ְ ַחּלֵק
ׁשמִיד אֻוּמָה קְדֹוׁשָה  /י ָדֹו יָצָאת לְ ַחּלֵק
לְ ַה ְ
אַי ֵה טֹוף ּומֹולֵק ּ /ג ָיׁש עַד ָקמָה הִלִיק
					 נ ִין ּגֶזע ֲע ָמלֵק  /ז ֶע ַח ָּטאִים ּומְיעִים
רֹאׁש הֵים צָר לְ ַמ ְעלָה  /וְׂשָם ָּבׂשָר ז ְרֹועֹו
ִּ 20בלְּבֵל ַהּכֹל ּובִיּלָה ְ /מהֵה ְּברֹאׁשֹו נִגעֹו
 5קטונתי מחסדך :על פי בר' לב ,י (יא) .נאדר :כינוי לקב"ה ,על פי שמ' טו ,ו .שוכן סנה :כינוי
לקב"ה ,על פי דב' לג ,טז 6 .כי ...מריעים :על פי יר' כ ,יג ,הצלתני מידי עושי רע 7 .צורר ...לאבדנו:
ראה אס' ,ט ,כד 8 .חציו ...יפעל :על פי תה' ז ,יד ,הכין חצים ללוחמיו .בור ...ויחפרנו :על פי תה' ז,
טז ,טמן מוקש 9 .אנו ...עינינו :על פי סוכה ה ,ד ,בוטחים ומצפים לישועת הקב"ה .נקם ...נקמתינו:
ראה למשל יר' נ ,כח 10 .כל ...גמלנו :על פי יש' סג ,ז .על ...רבעים :על פי שמ' כ ,ד ,לישראל לאורך
הדורות 11 .בורא עולם :כינוי לקב"ה 12 .הקשה ...וישלם :על פי איוב ט ,ד; במקור — מי העז ל ִה ַּדּי ֵן
עם הקב"ה ויצא בשלום? כאן — הקב"ה מקשה עם ישראל לרגע ,ומיד משלים ומסיר את עול הסבל.
את ...סבלו :על פי יש' ט ,ג 13 .ענו ...רגלו :על פי תה' קה ,יח; כאן כוונתו שהקב"ה השיב לרשע
כגמולו ועינה אותו .ושאף ...חילו :על פי איוב ה ,ה; מוסב על הרשע ,וכוונתו שהותיר אותו ואת
אשר לו הפקר 14 .הן ...מריעים :על פי איוב ח ,כ ,כוונתו שהקב"ה מקרב את התמימים ומרחיק את
הרשעים 15 .העמיק ...העצה :על פי יש' כט ,טו; כאן — זמם מזימות בסתר .וחבלים יחלק :על פי
איוב כא ,יז; חבלים — צירים ומכאובים 16 .אומה קדושה :כינוי לעם ישראל .יצאת לחלק :על פי
'לחלק יצאת' ,שבת ע ע"א; כאן — לחלק כוונתו להלחם (ראה בר' יד ,טו) וכן לבזוז ,על פי 'בנימין
זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל' ,בר' מט ,כז 17 .אריה טורף ומולק :כינוי לאויב; אריה
טורף — על פי נחום ב ,יג; טורף — שובר ,הורג; ומולק — עורף ראשו (וי' א ,טו) ,ורש"י למקום
מבאר' :קוצץ בצפרנו ממול העורף וחותך מפרקתו' .גדיש ...קמה :על פי שופ' טו ,ה 18 .נין ...עמלק:
המן מזרעו של אגג ,מלך עמלק ,ומוסב כאן על הרשע .זרע ...מרעים :על פי יש' א ,ד 19 .ראש...
צר :רומז לאיכה א ,ה ,האויב החל להתגאות .ושם ...זרועו :על פי יר' יז ,ה ,תלה ביטחונו בעצמו20 .
בלבל ...ובילה :השחית .בראשו נגעו :על פי וי' יג ,מד; בראשו — רומז גם לאמור על סופו של המן
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קָרֹוב לִיאָיו י ִׁשְ עֹו ׂ /שָם אֵיד נ ָכֹון לְ ַצלְעֹו
					 ֶּב ָעפָר ֵהמִית ּגִזעֹו ָּ /באַׁש וַּי ָם ּתֹולָעִים
נָקָם הֵׁשִ יב לְצָיו  /הֵׁשִ יב ּגְמּולֹו ְּברֹאׁשֹו
ּכִי ַהּכֹל ַמעֲׂשֵ ה יָדיו ֶ /אחָד ְּב ֶאחָד יִּג ָׁשּו
ּ 25בַזל ָּבאָה נַפְׁשֹו  /הּוכְת ּגֵזע ׁשָׁשֹו
					 הּוׁשְ לְַך ּדָמֹו ּופִׁשֹו ֲ /עלֵי מִׁשְ ּכְנֹות הָרֹועִים
חֲסִין י ָּה מִי כמֹוָך ָ /האֵל הָב אֶת רִיבֵנּו
צּור ַּבּמֶה ֲאבָכְָך  /וְאִּלּו ָמלֵא ּפִינּו
ׁשִ יה ּכָל יָמֵינּו  /מה אָנּו מַה ַחּי ֵינּו
ּ 					30כִי כָל יְמֵי ׁשְ נֹו / -תֵינּו ָּבהֶם ׁשִ ְבעִים
אִכְלּו רֵיעִים ׁשִ כְרּו  /חֶו ַת הַּיֹום ָמעֻוּזְכֶם
הֹודּו לָאֵל זַּמְרּו  /י ִׂשְ אֵל ְּבני ְמלָכִים
ִה ָּקבְצּו ֻּכ ְּלכֶם ּ /תְנּו ּתֹודה לֵאֹלהֵיכֶם
					 ַקּדִיׁש ּתֹאמְרּו ְּבפִיכֶם  /לְדֹוד יָפֶה אַף נָעִים
(אס' ט ,כה) ,ומוסב על הרשע 21 .קרוב ...ישעו :על פי תה' פה ,י; כאן — כינוי לקב"ה המושיע את
ישראל יראיו .איד ...לצלעו :על פי איוב יח ,יב ,בא עליו אסון .וכוונת הכתוב 'קרוב ...לצלעו' ,לומר
שהקב"ה המיט עליו אסון 22 .בעפר ...גזעו :על פי איוב יד ,ח .באש ...תולעים :על פי שמ' טז ,כ;
כאן כוונתו לסופו של האויב 23 .נקם ...לצריו :על פי דב' לב ,מג .השיב ...בראשו :השיב לו כגמולו,
על פי 'ישוב עמלו בראשו' תה' ז ,יז; ועניינו מפורש באס' ט ,כה 24 .הכל ...ידיו :הכול בא עליו
משמים כנקמה מהקב"ה .אחד ...יגשו :על פי איוב מא ,ח ,הפגיעות באו ברצף 25 .ברזל ...נפשו :על
פי תה' קה ,יח; כאן — כדור פילח את גופו והרגו .הוכרת ...שרשו :הושמד 26 .הושלך ...ופרשו :על
פי במ' יט ,ה .עלי ...הרועים :על פי שה"ש א ,ח ,גוויתו הושלכה בשדה ,כמעשה ביזוי והשפלה27 .
חסין ...כמוך :על פי תה' פט ,ט .האל ...ריבנו :על פי מגילה כא ע"ב ,הברכה שאומרים לאחר קריאת
מגילת אסתר ומתכוונים בה לישועת הקב"ה שהפיל את אויבינו 28 .צור :כינוי לקב"ה .במה אברכך:
על פי תענית ה ע"ב 29-28 .ואילו ...שירה :על פי נוסח ברכת השיר' ,נשמת כל חי' ,שחרית לשבת.
 29מה ...חיינו :על פי יומא פז ע"ב וכסדר תפילות יום הכיפורים 30 .כי ...שבעים :על פי תה' צ,
ט-י ,משך הזמן שהוקצב לחיינו 31 .אכלו ...שכרו :על פי שה"ש ה ,א ,קריאה למשתה לאות שמחה.
חדות ...מעוזכם :על פי נחמ' ח ,י ,השמחה לכם כמבצר; זוהי חתימתו של הפסוק המצווה משלוח
מנות ומתנות לאביונים 32 .הודו ...זמרו :על פי תה' לג ,ב .ישראל ...מלכים :על פי שבת יד ,ד33 .
הקבצו כלכם :על פי יש' מח ,יד .תנו ...לאלהיכם :על פי עז' י ,יא 34 .לדוד ...נעים :על פי שה"ש
א ,טז; דוד — כינוי לקב"ה.

בכתובת לשיר מונסוניגו מכריז על ייעודו ואומר' :גם את זה שייך לפורים יסדתיו ש' [שנת]
תקנ"ב על מפלתו של אותו רשע' .ייעוד השיר לפורים מובן הן משום סמיכות מועד מפלתו
של מולאי יזיד לפורים והן משום ההקבלה בין הנס וההצלה של הימים ההם לישועת תקנ"ב.
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קישור מעין זה מזכיר במידה מסוימת את פיוטי 'מי כמוך' שנתחברו בקהילות ישראל
השונות לזכר נס והצלה מקומיים ,ונאמרו ימי 'פורים שני' 22.אמנם השיר שלפנינו אינו
מתאים לדגם הסיפורי הארוך של פיוטי 'מי כמוך' ,וגם המבנה הסטרופי שונה ,אף על פי כן
התיעוד ההיסטורי ,ארגון הטקסט והרטוריקה מזכירים כמה ממאפייניו של סוג זה.
השיר בנוי בשלושה חלקים :פתיחה ,סיפור המעשה וסיום .במרכזה של הפתיחה עומדים
דברי שבח והלל לה' והכוונה להקדיש את השיר כקרבן וכמתת לו .דברי השבח משופעים
בכינויים לקב"ה ,כגון 'צּור'' ,אֵל חַי'ְּ ' ,תמִים ֵדעִים'' ,עֻוּז ִי'ָ ' ,מגיּנ ִי'ׁ' ,שֹוכֵן ְסנה' ,וכוונת
ההקדשה נבנית סביב הפועל קר"ב בלשון עתיד מדברַ ' :אקְיב לְָך ׁשִ יר ׁשְ ָבחַי' .סיפור
המעשה ,ובו תיעוד היסטורי ,עומד במרכז השיר .בחלק זה המשורר מתמקד במזימת הרשע
'וַּיַחֲׁשֹוב לְ ַאּבְנּו' ובכוונתו 'לְהַׁשְ מִיד אֻוּמָה קְדֹוׁשָה' ,ומרמז על מעשיו ,כגוןִ ' :חּצָיו לְדֹולְקִים
י ִ ְפעַל ּבֹור ּכָה וַּי ַ ְחּפְּנּו'' ,י ָדֹו יָצָאת לְ ַחּלֵק'ּ' ,ג ָיׁש עַד ָקמָה הִלִיק' ,עד שהוא מגיע לתבוסתו
המוחלטת ,כשכדור 'ּבַזל' חדר לגופו והרגו ,ו'הּוׁשְ לְַך ּדָמֹו ּופִׁשֹו ֲעלֵי מִׁשְ ּכְנֹות הָרֹועִים'.
כדאי לציין ,שהיגד זה הוא ההיגד היחיד שיש בו דיווח היסטורי גלוי ומפורש :יזיד נהרג
מירי כדור וגופתו הושלכה.
כמקובל בפיוטי 'מי כמוך' ,בתיאור המזימה הפייטן מדגיש את כוחו ואת אכזריותו
של הרשע וגם את גאוותו ויהירותו' :אַי ֵה טֹוף ּומֹולֵק [ ]...רֹאׁש הֵים צָר לְ ַמ ְעלָה וְׂשָם
ָּבׂשָר ז ְרֹועֹו' ,ועל רקע דברי הרהב והמחשבות הזדוניות הוא מעמיד את תיאור מפלתו של
הרשע במודל סימטרי-מהופך — כגודל ההתנשאות והשעות כן גודל התבוסה והמפלה:
צר ש'רֹאׁש הֵים [ ]...לְ ַמ ְעלָה' — ' ְמהֵה ְּברֹאׁשֹו נ ִג ְעֹו' ,ו'צֹור' שחשב 'לְ ַאּבְנּו' — סופו
ש"הֻוכְת ז ֶע ׁשָׁשֹו' .עקרון היפוך הגורלות דומה ל'נהפוך הוא' של פורים והוא משתקף
גם בפיוטי 'מי כמוך'.
מפלתו של הרשע נתפסת כעונש שיסודו נקמת ה' באויבי ישראל .מוטיב הנקמה שזור
בדברי השבח הן בפתיחה' :אֵל ֶעלְיֹון מִי כָמֹוָך צּור אֵל חַי ְּתמִים ֵּדעִים ּבְיֹום ז ֶה נְבָכְָך ּבָרּוְך
ׁשעִים' ,והן לקראת סיום ' :נָקָם הֵׁשִ יב לְצָיו הֵׁשִ יב ּגְמּולֹו ְּברֹאׁשֹו [ֲ ]...חסִין י ָּה מִי
ְמ ַאּבֵד הָ ָ
כָמֹוָך ָהאֵל הָב אֶת רִיבֵנּו' ,והוא מופיע גם בעת שחזור מזימתו של הרשע ומעשיו.
בדומה לפיוטי 'מי כמוך' על נס והצלה מקומיים נמצא בדברי הסיום קריאה לקיים מנהגי
פוריםִ ' :אכְלּו רֵיעִים ׁשִ כְרּו' 23,ועוד נמצא בו קריאה להודות לקב"ה' :הֹודּו לָאֵל זַּמְרּו י ִׂשְאֵל
ְּבני ְמלָכִים ִה ָּקבְצּו ֻּכ ְּלכֶם ּתְנּו ּתֹודה לֵאֹלהֵיכֶם'.

 22בתפוצות ישראל נהגו לקבוע ימי חג לזכר אירועים היסטוריים שבהם הקהילה ניצלה באורח פלא
מגזרות קשות ואף מאובדן ומכיליון .ימי חג אלה נקראים 'פורים שני'; ראה שמרוק ,פורים שפיל;
לוינסקי ,ספר המועדים ,עמ'  ;321-297קפלן ,פורים ,עמ'  ;542-541מרכוס ,העימות ,עמ' .191-184
במרכזן של התפילות בימי ה'פורים השני' עמדו פיוטי 'מי כמוך' שנועדו לפרסם נס שאירע לקהילה.
על גלגוליו של ה'מי כמוך'; ראה חזן ,גלגוליו של פיוט .עוד על פיוטי 'מי כמוך' שנכתבו לזכר
אירועי נס והצלה ,ראה בהרחבה חזן וחיטין–משיח ,פורים אדום; חזן וחיטין–משיח ,מי כמוך.
 23בדומה לכך נמצא גם בפיוטו של ר' יהודה אלבאז' :קּומּו ַאנׁשֵ י אֱמּו נ ִים ו ְ ִאכְלּו מִׁשְ ַמּנ ִים ּוׁשְתּו מִּטּוב
י ֵי נ ִים'.
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קול הדובר של מונסוניגו משתנה בהתאם לחלקי השיר ולתוכנם — דברי השבח (בפתיחה
ולקראת סיום) נאמרים כפנייה ישירה לקב"ה בגוף ראשון יחיד ורבים ,הקריאה לקיים
מנהגי חג ולהודות לקב"ה (בסיום) מופנית לציבור ונאמרת בלשון ציווי ,ואילו האירועים
והשתלשלותם (לרבות מזימת הרשע ,התנהגותו היהירה ,מעשיו המרושעים ,ומותו ,וכן
24
נקמת ה') מסופרים מפי הדובר היודע–כול.
חשוב להדגיש ששיר זה וכן הקינות ושירי השבח שמנינו נכתבו בידי הפייטנים שחוו
את מאורעות תק"ן-תקנ"ב ,והפרטים ההיסטוריים מסופרים מנקודת מבט אישית בזמן
אמת ,כלומר ,הם מבטאים את תחושותיהם של הפייטנים ואפופים באווירה ששררה באותם
הימים .מאחר שמדובר בטקסטים שיריים ,העובדות ההיסטוריות עולות על רקע הסצנות
25
השיריות — הן נתונות בתוך המערך השירי השלם וכפופות לאילוצי השיר.

ייעודם של השירים
הקינות ושירי השבח שלפנינו יועדו לביצוע פייטני .יש עדויות לכך שהם התוספו לקורפוס
השירי הקהילתי באותם מקומות ששימשו רקע לצמיחתם ,ובוצעו בהתאם לנעימה הנקובה
בכתובת — הקינות בוצעו על פי נעימות ה'תמרור' שצוינו בראשיהן ,ושירי השבח —
בהתאם ל'לחן' המצוין .ממנהג יהודי מרוקו אפשר ללמוד ,שהקינות הללו נאמרו בתפילות
של תשעה באב במסגרת תפילת ערבית 26.באשר לשירי השבח ,בן עטר מעיד שאת השיר
שחיבר קוראים בבית הכנסת 'שלנו' בכל חג פסח 27.ומונסוניגו הועיד את פיוטו לפורים (כפי
שנמסר בכתובת הפיוט).
על פי המידע על מועד מפלתו של יזיד ועל פי המועדים שנקבעו לביצוע שיריהם של
בן עטר ושל מונסוניגו וכן מתוך הידוע על מנהג אמירתם של שירי שבח והלל שנתחברו
בעקבות אירועים קהילתיים ,אפשר להניח ששירי השבח האחרים בוצעו גם הם בהקשרים
מקומיים ,בתקופה שבין פורים לפסח ,ושולבו בתפילת שחרית סמוך ל'ברוך שאמר' 28,בחג
עצמו (פורים או פסח) או בשבת הקודמת לחג.

24
25
26
27
28

על קולו של הדובר בשיר; ראה חזן ,תורת השיר ,עמ' .271-268
נראה שערכם של השירים הללו כמקור היסטורי פחות מערכם של שירים שנכתבו בערבית יהודית;
על מכלול הסיבות להבחנה הדיכוטומית הזאת ,ראה שיטרית ,שירה ופיוט ,עמ' .49-46
ראה שטרית ,שירה ופיוט ,עמ' .68
ראה בן עטר ,זכרון לבני ישראל ,עמ' .75
ראה שטרית ,שירה ופיוט ,עמ' .68-67

© Bar-Ilan University Press, 2017. All Rights Reserved. http://www.biupress.co.il/website/index.asp?id=1048

Author's Copy

ממצוקה לרווחה :שירים על ימי יזיד 'המזיד' (מרוקו ,תק"ן-תקנ"ב)

379

נספח
'אביע רנני היום אזמרה' מאת ר' יהודה אלבאז — בהעתקת ר' דוד עובדיה (קהילת צפרו ,ב,
עמ'  + )197נוסח מתוקן כמתחייב מצד חריזת השיר.

אביעה רנני היום אזמרה  /ר' יהודה אלבאז
סי' :אני יהודה חזק חזק
אביעה רנני  /היום אזמרה  /אנכי ליי  /אנכי אשירה
נס ופלא  /לאומה עמוסה  /אל חי רם ונשא  /הודו אספרה
יום אשר בו נגעל  /אדם בליעל  /בחרון אף הזיד  /בני הגבירה
יהיר שמו יזי"ד  /פועל רע במזיד  /השקה כוס סף רעל  /וזעם עברה
השלים תאותו  /בשרי מלכותו  /הרג בחמתו  /כל אנשי שררה
וכל הישיבות  /פזר ברחובות  /וזכרים ונקבות  /אחת לא נעדרה
דעתו ולבו שם  /לבוז את רכושם  /הכה אותו היש"ם  /חץ בלבו ירה
הביא בגויתו  /כל בני אשפתו  /ואבדה תקותו  /לא ניתן לקבורה
חכמי וזקני  /זמרו ברנני  /כל אויבי יי  /כן יאבדו מהרה
זד יהר הוא אויבי  /אותו בשאול תביא  /ואל שאול יורד  /תמיד בו בערה
קבץ שלג ברד  /עליו ויחרד  /ואשו לא תכבה  /לתחתיות הבורה
חנון לך אצפה  /לישעך צופה  /אל מוחזק ורופא  /היתה לי לסתרה
זה היום אשר בו  /החשיך יה כוכבו  /נגיל נשמחה בו  /כשמחת התורה
קומו עם אמוני  /ואכלו משמנים  /ושתו מטוב יינים  /יום זה יום בשורה
צ"ל:
אָּבִיעָה ְר נ ָנ ַי  /הַּיֹום ֲא זַּמְה ָ /א ֹנכִי לַיי ָ ָ /א ֹנכִי אָׁשִ יה
נֵס ו ָ ֶפלֶא [ ָעׂשָה]  /לְאֻוּמָה עֲמּוסָה  /אֵל חַי רָם ו ְנִּׂשָא  /הֹודּו ֲא ַסּפְה
יֹום אֲׁשֶ ר ּבֹו נִגעַל ָ /אדם ְּבלִיַעַל  /הִׁשְ קָה ּכֹוס סַף ַרעַל ְּ /ב נ ֵי ַהּגְבִיה
יָהִיר ׁשְ מֹו יָזי"ד ּ /פֹועֵל רַע ְּב ֵמזיד ַּ /בחֲרֹון אַף הֵזיד  /ו ְזַעַם ֶעבְה
הִׁשְ לִים ַּת ֲאו ָתֹו ְּ /בׂשָי ַמלְכּותֹו  /הָג ַּב ֲחמָתֹו ּ /כָל ַא נ ְׁשֵ י ׂשְה
וְכָל ַהּי ְׁשִ יבֹות ִּ /פּז ֵר ּבָחֹובֹות ּ /ו זְכָים ּו נְקֵבֹות ַ /אחַת ֹלא נֶעֶה
דַּעְּתֹו וְלִּבֹו ׂשָם  /לָבֹוז אֶת רְכּוׁשָם ִ /הּכָה אֹותֹו הִיׁשָ"ם  /חֵץ ְּבלִּבֹו י ָה
הֵבִיא ִב גְוִּי ָתֹו ּ /כָל ְּבני אַׁשְ ּפָתֹו  /ו ְ ָא ְבדה ִת ְקו ָתֹו ֹ /לא נ ִיּתַן לִקְבּוה
חֲכָמַי ּו ז ְ ֵקני  /זַּמְרּו ִב ְר נָני ּ /כָל אֹויְבֵי יְי ָ ּ /כֵן יֹאבְדּו ְמהֵה
זֵד יָהִר הּוא אֹויְבִי  /אֹותֹו ּבַּׁשְ אֹול ָּתבִיא  /וְאִּׁשֹו ֹלא ִת כְּבֶה ָּ /תמִיד ּבֹו ֹּבעֵה
קִּבֵץ ׁשֶ לֶג ּבָד ָ /עלָיו וַּיֶחֱד  /וְאֵל ׁשְ אֹול יֹוד  /לְ ַת ְחּתִּיֹות הַּבֹוה
חַּנּון לְָך ֲא ַצּפֶה  /לְי ִׁשְ עֲָך צֹופֶה  /אֵל מֻו ְחזק ו ְרֹופֵא ָ /היְתָה לִי לְ ִסתְה
זֶה הַּיֹום אֲׁשֶ ר ּבֹו ֶ /החְׁשִ יְך י ָּה ּכֹוכָבֹו  /נָגיל נ ִׂשְ ְמחָה בֹו ּ /כְׂשִ ְמחַת הַּתֹוה
קּומּו עַם אֱמּונים  /ו ְ ִאכְלּו מִׁשְ ַמּנ ִים ּ /וׁשְ תּו מִּטּוב י ֵינים  /יֹום ז ֶה יֹום ּבְׂשֹוה
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