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ם התימניים ביניי ה מי־ בי

שלוסברג אליעזר
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\1329ב־ נתחבר ישועה, בן נתנאל לר׳ האפלה, מאור
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 כתיבתו המקרא, נוסח של ׳המסורות הנ״ל, וכן: יב-כז, עמ׳ קז)תשנ״א(, סיני, האפלה׳״,
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 4.1427ב־ נתחבר הרופא, זכריה לר׳ החפץ, מדרש
 5.1440ב־ נתחבר דמארי. דוד בן סעדיה לר׳ הביאור, מדרש

 6הארבע־עשרה. במאה נתחבר דמארי, מנצור לאבו השכלים, נר
 וערבית עברית כתובים המדרשים יתר ואילו עברית כולו כתוב הגדול מדרש

בימי־הביניים. תימן חכמי של כדרכם לסירוגין,
 יחסית. קטן שבהם הפולמוסי היסוד כי מעלה, תימן מדרשי של יסודית בדיקה

 כאמונות בחיבורים המצוי זה דוגמת ישיר, פולמוס תימן במדרשי אין :ועוד זאת
כך, לרמב״ם, תימן איגרת או לרס״ג, ודעות כל־  מדרשי של השונה אופיים בשל ו

 ופילוסופיה, אמונה ענייני לברר ולא התורה, פסוקי את לבאר שנועדו האגדה,
אחרות. דתות של ודעות אמונות עם התמודדות המחייבים

 שניתן האישיים, ההיגדים מועטים התימניים התורה במדרשי זו: אף זו ולא
 בולטת זו תופעה הכותבים. של בימיהם המצב של ישירה השתקפות בהם לראות

שוב בגדול במיוחד  שבו החומר כל שכמעט הגדול, מדרש תימן, שבמדרשי ובח
 הן עצמו עדני דוד ר׳ של קולמוסר מתחת שיצאו והאמירות חז״ל, ממקורות לקוח

7מאוד. מועטות
כן, פי־ ל־ ע ף־ א  כל מתוך אלו במדרשים המובאות הדרשות בבחירת לראות ניתן ו

 ולהלכי־ היהודים של והחברתי הפוליטי למצבם ביטוי חז״ל, של הענפה הספרות
 שיאה את בימי־הביניים היוו האגדה מדרשי שכץ ימים, באותם בקרבם ששררו הרוח

 מבטאים, שבהם שהמדרשים להניח, וסביר תימן, יהודי של הספרותית הפעילות של
 הדתות וכלפי העולם אומות כלפי המחברים של יחסם את עקיפה, בצורה ולו

 הערבים ועל ישמעאל על חז״ל דרשות כי לזכור, עלינו :ועוד זאת האחרות. הגדולות
המוסלמי. בשלטרן החיים בצל שנכתב במדרש משנה־משמעות מקבלות

 ירושלים חבצלת, מ׳ מהדורת בראשית, ספר על החפץ מדרש הרופא, שלמה בן זכריה רבי 4
22 עמ׳ במבוא, בקצרה ראה ולנוצרים למוסלמים יחסו על מדה״ח[, ]להלן: תשמ״א -20, 

 הדפסתו לבין לפרסום המאמר קבלת בין שחלפו השנים שבהערות)במהלך ובמראי־המקומות
 באותו בנמצא שהיה הראשון לחלק רק נוגע זה מאמר החפץ. מדרש חלקי כל לאור יצאו בפועל,

א״ש(. — זמן
5 ,L. Finkelstein, ‘Fragments of an Unknown Midrash on Deuteronomy’, HUCA 

523-557 .x i l- x m ,  (1937-1938), pp; על אלמוני ממדרש לקטע ׳מילואים רצהבי, י׳ 
h (1954) דברים/ u ca , x x v< ט עמ׳  הביארר מדרש ׳על ריצ׳לר, ב׳ העברי[; ]החלק א-
של״ו(. ספר, עלי ומחברר, התימני .96־91 עמ׳ ב)ת

6 1982 A. Kohut, Studies in Yemen-Hebrew Literature, I, New York :קוהוט, ]להלן 
כשר. מ׳ לרב שלימה תורה בכרכי גם הובאר זה ממדרש ליקוטים מחקרים[.

 ; 8 שררה על וההערה תכה עמ׳ ; 14 שררה על וההערה תטר עמ׳ בראשית, מדה״ג, למשל: ראה, 7
במדבר, מדה״ג, ; 6 שורה על וההערה רמז עמ׳ שמות, מדה״ג, ; 10 שורה על וההערה תלז עמ׳
.24 שורה על וההערה פג עמ׳ דברים, מדה״ג, ;25 שררה על וההערה קצט עמ׳
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:חלקים לשני לחלק ניתן תימן במדרשי האנטי־מוסלמי הפולמוס את
לשלטון; גנאי כינויי לצד המוסלמי, השעבוד קשי על תלונות .1
 נגד המוסלמיות הטענות את לדחות שתכליתן ראציונאליות, תאולוגיות טענות .2

8והיהודים. התורה

השעבוד קשי על ותלונות למוסלמים גנאי ביטויי א.

 כמכוונות גם להתפרש העשויות הגויים, נגד כלליות התבטאויות יש תימץ :מדרשי
 דברי את בבארו למשל, כך. ישבר. ושבתוכם הכותבים הכירו שאותם המוסלמים, :גד
 בעל הרופא, זכריה ר׳ יב( מא, עברי׳)בראשית נער אתנו ׳ושם :לפרעה המשקים שר

כותב: החפץ, מדרש

 כעור. כלומר — עבד שפל; כלומר: — ׳עברי׳ חסר; כלומר: — ׳נער׳
 להם שפתר מוצא אתה לישראל. טובה מחזיקים שאינן הרשעים, הם ארורים

 בשבח מספר הגוי שאין בגנותו, סיפרו ועכשיו חסד, להם ועשה החלום את
9הצורך. ומפני הארזן מאחורי אלא הישראלי

 הערבים של ומכאן ישמעאל, של הנחות למוצאו רבות רמיזות מצויות תימן במדרשי
 ייחוסו את יפרט שהכתוב לכך ישמעאל זכה מדוע מסביר שהרא לאחר בולם.

:מוסיף מדה״ג בעל יב(, כה, )בראשית

הגר ילדה ׳אשר שנאמר באמו, אלא ייחוסו הכתוב תלה לא שנתייחס פי על אף

s ושיטות ׳תפיסות שלוסברג, א׳ )ו־אה: רס״ג בחיבורי גם מצויים אלה פולמוס חלקי שני 
 לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם עבודה דניאל׳, לספר גאון סעדיה רב של בפירושו

 הקדומה הקראית ובספרות (279-232 עמ׳ תשמ״ט, תשרי בר־אילן, אוניברסיטת של לסינט הוגשה
 מן קראיים פירושים בשני ישראל בארץ לשליטה המוסלמים של זכותם ׳שלילת סוקולוב, )מ׳

 H. Ben-Shammai, ‘The Attitude of ;318-309 עמ׳ ]תשמ״א[, ג שלם, העשירית׳, המאה
Some Early Karaites Towards Islam’, Studies in Medieval Jewish History and 

8 .(.Literature, Cambridge Mass.-London 1984, p
 הם ׳ארורים והתוספת: המדרש, של ראשיתו רק מובאת במאוהא״פ רלז-רלח. עמ׳ מדה״ח, $

 קצרה אך דומה, דרשה מצויה רבה בבראשית המחבר. של תוספת לפיכך, היא, וכו׳ הרשעים׳
 נער שלימה. טובה עושים שאינן הרשעים הם ״ארורים :נחמן בר שמואל ר׳ ׳אמר :יותר הרבה

 ולא מולך עבד שאין שלפרעה, בסקרידין מוכתב היה שכך — עבד ;שונה — עברי ;שוטה —
 פרשה ג, תשכ״ה[, ירושלים ]ד״צ: תרפ״ט ברלין תיאודור-אלבק, כלידים׳״)מהדורת לובש

3 שורה ,1094 עמ׳ ז, אות פט, -  עמ׳ בראשית, במדה״ג, גם קל בשינוי מובאת זו דרשה (.2
תשא-תש״ב.
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שלי תוגת כסיל ׳ובן :אומר הכתוב ועליו המצרית׳)שם(,  שגנאו א(, י, אמד)מ
,0חוזר. הוא אמו על

 האיסור על בעמדו הלכתית. תוצאה גם יש נחות ממוצא ישמעאל היות לעובדת
ש ובמואב באדום להתגרות  :מטעים מדה״ח בעל ט( ;ה ב, אדמתם)דברים את ולכבו

 עבד, השפחה מץ הם כי ארצם, לקחת עלינו ייאסר לא קטורה ובני ישמעאל בני ׳אבל
ירושה׳." לעבד ואין רבו קנה עבד שקנה ומה

 בית בתוך ישמעאל של הנחות מעמדו את מדגישים המדרשים מקומות בכמה
כותב: האפלה מאור מדרש אברהם.

 צום מיתתו בשעת במצרים בניו יעקב שקבץ שבשעה בידינו, היא מסורת
 ממנו שיצא כאברהם פסולת לכם יש שמא ׳בני, :להם ואמר ה׳ יחוד על וזירזם

12 11 10וכר׳. עשו׳ ממנו שיצא וכיצחק ישמעאל

 צב, יפרח׳)תהלים כתמר ׳צדיק :הפסרק את מסב מדה״ג בעל תרלדות פרשת בתחילת
 פירות מוציא הזה התמר ׳מה לתמר: אברהם שבין הדמיון שום על אברהם, על יג(

 ממנו ויצא כדבש, מתוק שהוא יצחק ממנו יצא אבינו אברהם כך קוצים, ומוציא
 ׳תולדות׳ המילה מדוע בשאלה דן מדה״ח בעל '3כקוצים׳; שהן קטורה ובני ישמעאל

 ׳חסר :רתשרבתו חסר, בכתיב כתובה יב( כה, ישמעאל׳)בראשית תלדת ׳ואלה בפסוק
 גדול, וכהן מקדש, :דברים שישה ישראל על יחסר וכשימלוכו בעצמן, חסרים :דחסר

14.,דת ותיקון רמישפט ומלך, ונביא,
 הפסוק: חייו. אררח ואת ישמעאל של תכונותיו את מתארים אחרים מדרשים

פי מלמד, יב( טז, בכל׳)בראשית ידו אדם פרא יהיה ׳והוא ל־ שטופין ׳שהץ מדה״ג, ע

 אולם זו, דרשה מביאים אינם ומאוהא״פ מדה״ח .18-16 שורה תכג, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 10
 באביו)ראה נתלה ויצחק באמו תלה ׳ישמעאל לשון: בשינוי מובאת היא השכלים נר במדרש

 עמ׳ ד, שלימה, אמו״׳)תורה תוגת כסיל וכן אב ישמח חכם ״בן נאמר: עליהם שם(, יט פסוק
 עובדת הייתה שהיא העובדה, בשל מתעצם המצרית להגר שבייחום הגנאי מט(. הערה תתרא,
 ישמעאל היה שנה עשרה שבע בן — (1ט כא, החמת״)בראשית מן המים ׳״ויכלו :זרה עבודה
 עבודה אחרי תועך וכשהתחילה החמת, מן המים חסרו לא אברהם ובזכות אביו, מבית בצאתו

(.7-5 שו׳ שנז, עמ׳ בראשית, בצמא׳)מדה״ג, שלישמעאל נפשו ועיפה המים חסרו זרה
ריא. עמ׳ מדה״ח, הערבית(; מן )וזרגום 11
תפ-תפא. עמ׳ מאוהא״ם, 12
.10-8 שורה תכח, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 13
 תולדת ׳״ואלה ׳רשע׳: בכינוי ישמעאל את מכנה מדה״ח בעל אחר במקום קפב. עמ׳ מדה״רו, 14

 ישמעאל ועשו, ישמעאל רשעים, שני בין שנתייחס חסר, יצחק״ ״תולדת ולמה — יצוזק״
קפג(. מלמטה׳)עמ׳ ועשו מלמעלה
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/ אלא מתקיימין ואין :גזל ליו ם ׳״ותור אחר: ובמקום 15ע ש  זה — ט( טו, וגוזל״)
16וחמסניך. גזלנין שהן וישמעאל, *דום

 פרא יהיה ׳והוא :המילים מאוהא״פ. מדרש הוא ישמעאל בתיאורי יותר קיצוני
 החסר הכתיב גם 17פרא׳; כחמור חסר אלא דעת, לו ׳אין כי לדעוזו, מלמדות, אדם׳

 דעת, בהם ׳אין ישמעאל שבני מלמד, ישמעאל׳ ׳תלדת בצירוף ׳וזלדת׳ המילה ול1
 ומשפטים חקים לו אשר גדול גוי ׳ומי :ח ד, דברים על בפירושו 18חסרים׳. כולם אלא

 את תוקף מאוהא״ם בעל היום׳ לפניכם נתן אנכי אשר הזאת התררה ככל גדיקם
בגלוי: )והנוצרים( ־זמוסלמים

 זלזול ולא אחד בכיוון הפרזה לא בהם שאין — צדיקם׳ ומשפטים ׳חקים
 את אפילו מקריבים אשר האלילים, ועובדי הכמרים כדרכי השני, בכיוון

יב, לאלהיהם׳)דברים באש ישרפו בנתיהם ואת בניהם את גם ׳כי :ילדיהם
 ומעשים הגוף עינוי צומות, מחייבים אשר כן, גם הנוצרים הנזירים ודרך לא(,

 בהם יש אשר האסלאם, דרכי כמקצת זלזול ולא לסבלם, יכול האדם שאין
19גדולה. הפקרות

לרי: בן יהושע ר׳ של באמרתו ישמעאל של בגנותו ההתבטאויות מגיעות לשיאן

אלו שבראן, עליהן מתחרט הקב״ה דברים שלושה על ..הן ו  וישמעאלים, :.
שדדים׳)איוב אהלים ׳ישליו שנאמר: .היו לא ]=לואי[ לאוי ו(, יב, ל . .2°

 העובדה 21שונות, בגרסאות חז״ל בספרות רבים במקומות נמצאת זר שדרשה אף

ל תחת שחי מחבר על־ידי מובאת שהיא  חשיבות בעלת היא המוסלמי הכיבוש עו
ה סביבתו. כלפי הכותב של יחסו על ללמד בה ויש ־ב

הדרשה את לקח עדני דוד ר׳ כי ולהדגיש, לשוב יש . 11 -10 שורה רסח, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 15
 הגם במדה״ג, להכלילה שבחר העובדה אך בהערה(, שם, לפניו)ראה שהיו חז״ל ממקורות

 יחסו על לדעתי, מעידה, ישמעאל, כצאצאי עצמם רואים שהמוסלמים לכך מודע שהיה
כלפיהם.

 במדרש המקורית בדרשה שכן במיוחד, בולטת זו שבדרשה המגמתיות .1 שורה רנה, עמ׳ 16
 ישמעאל את עדני דוד ר׳ צירף המהדיר ולדעת אדום, של לצדו נזכר ישמעאל אין רבה בראשית
 התוספת ללא אך ואדום, ישמעאל את אמנם מסמלים וגוזל׳ ׳תור קלה( במדה״ח)עמ׳ מדעתו.

ישמעאל, מלכות את מסמל ׳תור׳ האסלה מאור ובמדרש הכיאור במדרש וחמסנין׳. גזלנין ׳שהן
אדום. את ולא המשיח, המלך את מסמל ׳גוזל׳ אך

פח-פט. עמ׳ מאוהא״ם, 17
שם,עמ'קכ. 18
תע. עמ׳ שם, המהדיו־(; מתרגום בשינויים הערביח, מן )וזרגום 19
.12-8 שורה קם, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 20
ע״א(. ה״ד)טו פ״ג תענית ירושלמי ע״ב; נב סוכה בבלי למשל: ראה, 21



שלוסברג אליעזר

 מרמתו גם אלא אברהם, בבית ממעמדו רק לא נובע ישמעאל כלפי השלילי היחס

 הלך כאשר ההיסטוריה. לאורך ישראל בני כלפי מיחסו ובעיקר הנמוכה, המוסרית
 עבד ואליעזר ןעאל5יש ביניהם התווכחו המזבח, על בנו יצחק את לעקרד אברהם
ל אברהם שוזו, ע ח הקודש ׳ורוח ירו  ירושה אלא יורש, זה ולא יורש זה ״לא :צוו

 אף זכה כא( כא, מצרים)בראשית בארץ אמו לו שעשתה השידוך 22עומדת״׳; לבעלה
23מינו׳. שהוא מפני אלא עורב אצל זרזיר הלך לא ׳אמרו: לגינרי: הוא

:בבל על־ידי הוגלו ישראל שבני שעה ישמעאל של התנהגותו זוכה מיוחד לגינוי

 ונתונים מאחוריהן כפותין היו לבבל, ישראל את הקב״ה כשהגלה :לוי ר׳ אמר
 אמרו ישמעאל בני על שעברו וכיון כבהמות. ערומים והולכין בשלשלאות

 ישמעאל בני על והעבירונו הרחמים מדת עמנו ׳עשו שעליהן: להגמונות
 עמה וציר פת להן רהוציאו לקראתן ישמעאל בני ויצאו כך. להן עשו אחינר.
 בני כשראו אהליהן. בשערי ותלאום במים וצבעום ריקים נודות והביאו
 פת ׳אכלו :להן אמרו מים. מלאים שהן סבוריץ דעתץ, נתיישבה כך ישראל
מים, מצאו ולא הנודות אצל באו הפת, אכלו מים׳. לכם נביא כך ואחר תחילה

 ומתו, מעיהם לתוך חמה רוח ונכנסה הנודות באותן בשיניהן נושכין רהיו
הו ׳משא שנאמר: שעי להן: אמר ערב. בני על קשה משוי יג(, כא, בערב׳)י

 בנרהג כך? דודיהן בני את לקבל אדם שלבני דרכן דודנים? אורחות ׳כזה

 מושלך שהיה אביכם ... ומים שלום לו מקדימין הדרך מן הבא שבעולם,
 באר ותרא עיניה את אלהים ״ויפקח שנאמר: הבאר, לו פתחתי במדבר בצמא

24כן׳. עשיתם ואתם יט( כא, מים״)בראשית

 מצוקה מבטאות אכן והמוסלמים ישמעאל בני נגד ההתבטאויות מרבית ברם,
 ההתבטאויות מן חלק המוסלמי. השעבוד מן הנובעת אמיתית, וחברתית פוליטית

 מדה״ג בעל מצורע פרשת בסוף האסלאם. שלטון את במפורש מזכיר ואינו כללי
 יעלה כן יז(, ל, ארפאך״)ירמיהו וממכותיך לך ארכה אעלה ״כי ואומר: ׳... כותב:

 מטומאתינו ויטהרינו נפוצותינו ויקבץ מכתנו מחץ וירפא למחלתינו ארוכה השם
מות: אחרי לפרשת ברשות כותב הוא וכן 25ותפארתינו׳. מקדשינו בית ויבנה

 / נפחד טובו ואל בישועתו נגילה / כאחד חברים בקררב לארצינו יעלינו
 יתרם / הוחד לטבח חרב ידי על יגירם / פחד עליהם ויפיל אויבינו וישמיד

26יחד. ויצמיתם יתן לכולם אחד מקרה / נכחד קימם וכל אש תאכל

.1 שורה שנב, -עמ׳25 שורה שנא, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 22
קסג. עמ׳ מדה״ח, ;הערבית( מן )תרגום 23

.16-1 שורה קמה, עמ׳ במדבר, מדה״ג, 24
2 שורה תנח, עמ׳ ויקרא, מדה״ג, 25 1 - 1 7.

במדה״ג רבים במקומות מצויות עמו את לגאול לקב״ה קריאות .23-18 שורה תנט. עמ׳ שם. 26



התימניים האגדה במדרשי האנטי־מוסלמי הפולמום

שעבוד בגלוי נדרש עדני דוד שר׳ יש  מזכיר הוא וישלח לפרשת ברשות המוסלמי. ל
׳מצרית׳: בכינוי אמנם האסלאם את

 ויזכנו / הפנימית בחצר תמיד ולדור / עולמית לפני לשרת צורנו יקדשנו
ל בקרוב וישבור / הנעימית החפופה לחופה  ויצמיח / ואדומית מצרית עו

27ירושלמית. הקודש לעיר וישובבנו קרננר

 השלטון כלפי וקשות גלויות התבטאויות מצויות ישמעאל תולדות על בדבריו אולם
המוסלמי:

 מלכות עיקר זה קדר — יג( כה, )בראשית וקדר׳ נביות ישמעאל ׳בכור
 קדר׳ אהלי עם שכנתי משך גרתי כי לי ׳אויה דוד: אמר ועליה ישמעאל,

 לי ארי צווחת ישראל כנסת דוד: אמר כך אומר: אליעזר ר׳ ה(. קב, )תהלים
למלחמה׳ המה אדבר וכי שלום ׳אני ;קדר אהלי עם ושכנותי גירותי שנמשכה

 ומשא׳ ודומה ׳ומשמע :יום בכל בגזרותם עלי מתנמקין שהן ז(, שם, >שם
 ועליהם ודרממין, עולם ונושאין חרפתינו שרמעין שאנו — יד( כה, )בראשית

ר משמו יחיה מי ׳אוי :תורה אמרה מדב  שיחיה למי אוי — כג( כד, אל׳)ב
28ישמעאל. במלכות

 ר׳ יום, בכל המוסלמים שגוזרים ה׳גזרות׳ על בהכללה מדבר עדני דוד שר׳ שעה
:דתם על ישראל את להעביר בניסיון המוסלמים את מאשים הרופא זכריה

 שלא גזרה מדי לצלם, להשתחוות ישראל על גזרה בבל שמלכות לך, תדע
 וגזרו והמילה השבת מניעת גזרה יוון ולאבד, להשמיד גזרה פרס להתפלל,

 ואדום ישראל, אלהי בה׳ חלק לו שאין שורו קרני על מהן אחד כל שיכתוב
29בלבד. הדת מן לצאת מבקשים וישמעאל

 יקבץ / משיחי בביאת ויחיש לאמי קרן ׳ירם :9-7 שורה שסב, עמ׳ בראשית, למשל, )ו־אוז,
(,5-3 שורה חצא, עמ׳ וכן :וניחוחי׳ כאשי ברצון תפילתי יקבל / מנוחי בית ויבנה בקרוב נפוצי

 מוסכמה זו שמא או היהודים, של הקשה מצבם על מלמדות אכן אלו קריאות אם לדעת קשה אך
דבר. מלמדת שאיננה ספרותית,

 מוצאו את כמובן, מזכירות, מצרית׳ ׳עול המילים .15-11 שורה תקנו, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 27
הגר. בן ישמעאל של

מ׳19 שורה תכג, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 28  מפרקי דבריו את שאב עתי דוד ר׳ .5 שורה תכד, -ע
 יסודות בעל חיבור שהוא ל(, פרק סוף תש״ל[, ירושלים ]ז־״צ: תרי״ב אליעזר)ורשה דרבי

 B. Heller, ‘Muhammedanisches und Anti- אה:1) אנטי־מוסלמיים פולמוסיים
47-54 .muhammedamsches in der Pirke Rabbi Eliezer’, MGWJ, LXIX [1925], pp.)

 ישראל, על השונות המלכויות שגזרו ת1הגזר את בשיטתיות מונה רס״ג גם קלה. עמ׳ מדה״ח, 29
 שלטון את כלל מזכיר ואיננו דתם, על ישראל את להעביר בכוונה אדום את רק מאשים הוא אך

ירושלים קאפח. י׳ מהדורת רס״ג, ופירוש תרגום עם אנטיוכום ומגילת ה־ניאל האסלאם



שלוסברג אליעזר

 בהקדמתו המוסלמי. השלטון כלפי ובגלוי בחריפות מתבטא מאוהא״פ בעל גם
 נפשותינו זוהר שהושחר הרשעה ׳המלכות מן להצילו מה׳ מבקש הוא למדרש
 ]ה׳[ ישמע ׳שבימיו משום כן, נקרא ישמעאל כי כותב, הוא אחר ובמקום 30בימיה׳,

 והרדיפות הצרות את בפרוטרוט מתאר אף המדרש בעל 31ישראל׳. בני צעקת אל
:האסלאם בראשית ערב חצי־האי יושבי היהרדים של חלקם מנת שהיו

ם מספר מתי ׳ונשארתם  בגלות, היום לנו שאירע כמו כז( ד, בגוים׳)דברי
 עריהם, והחריבו 33וחבריו 32משוגע שהרגם גוזן, ונהר וחבור לחלח שנחרבו

 אנשי רדפום שם עד וגם בהן. וישבו ערים ובנו התימן ארץ אל יצאו והנשארים
 בעוונותם ומחמדיהם הם ואבדו וכלו והשמידום עריהם והחריבו משוגע דת

34שבידם. אבותם ובעוונות

 הבתרים בין בברית אברהם על נפלה אשר ה׳אימה׳ כי כותב, המדרש בעל לפיכך
 המצרי: המשקים שר של דבריו וכי 35וישמעאל׳, אדום מלכות ׳זו יב( טו, )בראשית

שם כף על הכוס את ׳ואתן  אבל מלכים, פני לראות שטוב מלמדים, יא( מ, פרעה׳)

36רעה׳. ישמעאל מבני אשר השרים ׳וראיית :מוסיף הוא

★★★

 גם תימן במדרשי יש והמוסלמים, האסלאם בגנות הללו ההתבטאויות שפע למרות
 כותב, מאוהא״פ מדרש בעל ישמעאל בתולדות בדונו בזכותם. אחדות התבטאויות

יד־(, כה, )בראשית ומשא דומה משמע, נקראו: ישמעאל של מבניו שלושה כי

 לאלץ בניסיון בגלוי המרסלמים את מאשים זאת, לעומת הרמב״ם, קכד-קכה(. עמ׳ תשמ״א,
 לא מצרות על לעבור רק עליהם גזרו האחרות שהמלכויות שעה דתם, את להמיר ישראל את

 ניו־יררק הלקין, א״ש מהדורת תימן, )איגרת עשה מצוות של מצומצם מספר לבטל או תעשה
מ7 שררה ,20 עמ׳ תשי״ב, (.3-1 שררה .4 עמ׳ וכן ,10 שורה 22 ,-ע

ד. עמ׳ מאוהא״פ, הערבית(; מן )תרגום 30
פח. עמ׳ שם, 31
 עוד כך על וראה בימי־הביניים, האסלאם בארצרת היהודים בפי מוחמד של כינויר הוא ׳משוגע׳ 32

בהמשך.
 גוזן, ובנהר בלחלח נלחם אשר עלי, את קכא בעמ׳ מזכיר נתנאל ר׳ מוחמד של ׳חבריו׳ מבין 33

עתה׳. עד אותם וירש שהשמידם עד ישראל, pא בערבות היו אשר הערים ׳והן
 הם והשעבוד הגלרת כי מסכימים, המדרשים כל תעה. עמ׳ מאוהא״פ, הערכית(; מן )תרגום 34

הערבית(: מן כותב)תרגום למשל, רס(, מדה״ח)עמ׳ בעל וחטאים. עוונות של ישירה תוצאה
 איביך״׳)דברים את ״ועבדת בעוונותינו: עלינו שגזר כמו הרשעים, לסכלים משועבדים ׳אנו
מח(. כח,

פז. עמ׳ מאוהא״פ, 35
לסג. עמ׳ שם. הערבית!: מז )תרגום 36
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 חרפתו שומע אלא כרעוזו, לאדם גומל שאינו והיא בו, שהיתה טובה מדה ׳ללמדנו
פי נכלל גם ישמעאל 37וסובל׳. ושותק ל־  הכוללת המכובדת, בחבורה המדרש ע
 קודם בשמם שנקראו המשיח, והמלך יאשיהו שלמה, משה, יצחק, את מלבדו

מעלתו. על המלמד דבר 38שנולדו,
ת לישמעאל יצחק את הקדים שהכתוב העובדה, את מבליט מדה״ג קבוו  ב

שית וישמעאל יצחק אותו ׳ויקרבו אברהם:  ׳שהיה ללמד כדי ט(, כה, בניו׳)ברא
 !(כך) לפי ממנו, גדול שהוא פי על אף דבר, לכל ומקדימו יצחק את מכבד ישמעאל

 ייזכרו שצאצאיו זכה ישמעאל כי מטעים, גם המדרש 39הבא׳. העולם לחיי זכה
40לייחוס׳. זכה לכך לאביו, חסד לגמול שלעולם מקדקדו שבא ׳ע״י במקרא,

 האזינו פרשת בתחילת לישמעאל. אוהדת דרשה יש השכלים נר במדרש גם
 משפט״ דרכיו כל ״כי ;בבל מלכות זו — פעלר״ תמים ׳״הצור :מובא ד( לב, )דברים

 מלכות זו — עול״ ״ואין יוון; מלכות זו — אמונה״ ״אל מדי; מלכות זו —
41ישמעאל׳.

 יעקב, אחיו נגד עשו שחרש המזימה סיפור כלשהי, בגרסה מובא, המדרשים בכל
 כולו הלקוח הסיפור, של ראשיתו ישמעאל. את עמו לגררר מנסה שהוא שעה

במדה״ג: בהרחבה מובאת חז״ל, ממדרשי קלים, בשינויים

 תכד, עמ׳ במדה״ג)בראשית, דומה בלשון מופיעה זו דרשה קב. עמ׳ שם, ;הערבית( מן )תרגום 37
 הדרשה לשון לפי אולם ודוממיך, עולם ונושאין ושותקין חרפתינו שומעין ׳שאנו : (4-3 שורה

 המקור שהם (,10-7 שורה ,96 תימן)עמ׳ באיגרת הרמב״ם דברי לפי וכן והקשרה, שם
במאוהא״פ, כמו ולא האסלאם, עול תחת הסובלים ישראל בני על מוסבת היא תימן, למדרשי

עצמו. ישמעאל על
שונה. בגרסה קלט, עמ׳ מדה״ח, וכן פח, עמ׳ מאוהא״ם, 38
4 שורה תכב, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 39 -  רש״י למשל, מביאים)ראה רבים שפרשנים זו, דרשה .2

לר׳ ימים חמדת במדרש רבה בהרחבה מובאת היא אך ובמאוה״ם, במדה״ח איננה ורמב״ן(,
 שהיה לפי יצחק? הקדים ׳למה עא(: עמ׳ תשט״ז, ירושלים חסיד, י׳ שבזי)מהדורת שלם

 עשו אתו ״ויקברו :כתיב יצחק גבי אבל עדן. לגן ישמעאל זכה לכך ליצחק, כבוד נוהג ישמעאל
 עשו של וחלקו ליעקב, כבוד נוהג ואינו מתגאה עשו שדיה כט(, לה, בניו״)בראשית ויעקב

 כט(, לב, נשיאיה׳[)יחזקאל וכל ׳מלכיה ]צ״ל: מלכיה״ וכל אדום ״שמה דכתיב: בגיהינום,
 זה — תשובה עבד דאדבריה ומא עדן, מגן שנתאחר עשו זה — אדבריה דאקדמיה מן :והסימן

עדך. לגן וזכה הזה בעולם מלצחק שחזר ישמעאל
 לפי ׳... :במדה״ח גם לשון בשינוי מובאת זו דרשה .15-13 שורה תכג, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 40

קפב(. ייחוסו׳)עמ׳ לקבורה הסמיך לכך לאברהם, חסד לגמול שלמדבר מקדקדו שבא
 דמארי, מנצור שהמחבר, טבעיהוא, אך כי (,53 מציין)עמ׳ קוהוט .106b דף מחקרים, קוהוט, 41

 מדרשי בכל כי לזכור, יש אולם האסלאם. בשבח דורש המוסלמי, השלטון עול תחת חי אשר
והמוסלמים, האסלאם בגנות דרשות מצויות המוסלמי, השלטון עול תחת שנתחברו תימן,

 בילקוט גם הובאה הדרשה (.10 הערה לעיל, עצמו)ראה השכלים נר במדרש גם זה ובכלל
רסז. עמ׳ ב, (,1 הערה לעיל, תימן)ראה מדושי
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עכשיו, הורגו אני אם עשו: אמר — מא( כז, אבי׳)בראשית אבל ימי ׳יקרבו
 הולך הריני אלא ? אחיך את הרגת למה לי ואומרין בדין עליי יושבין ועבר שם

 אעמוד ואני והורגו, הבכורה על עליו עמי ועומד בא והוא לישמעאל ומתחתן
42משפחות. שתי ואירש והורגו הדם גואל עליו

שו בין שהתנהלה והשיחה המעשה המשך בהמשך, בפרוטרוט מובאים לישמעאל ע
ט(: כח, ישמעאל׳)בראשית אל עשו ׳וילך הפסוק: על בדרשה

 את נתן אביך, לך שעשה כשם רואה, אתה ׳אין לו: ואמר ישמעאל אצל לו הלך
 עמוד אלא בי. לעשות מבקש אבי כך ריקם, והוציאך אחיך ליצחק לו אשר כל

ם/ כל יורשיץ ואנו לאחי ואהרוג אעמוד ואני לאחיך הרוג  לו אמר העול

 לו אמר !אותו׳ אתה הרוג אביך, את שאהרוג לי אומר שאתה ׳עד ישמעאל:
 אדם שהרג מצינו לא אבל הבל, את הרג קין לאחיו, אדם שהרג ׳מצינו עשו:

שו לאביו׳.  בדין עליו יושב אני כך ואחר לאחי הורג הוא :לומר בלבו חישב וע

43לעצמי. ירושות שתי יורש ואני אבי, את כשהרג ואהרגהו,

במדה״ח)׳ולא נמרץ בקיצור מובא הוא ברם במדה״ג, מובא אינו המעשה של סופו
לאופיו אשר חיוביות מסקנות הסקת מתוך במאוהא״ם, ובהרחבה 44ישמעאל׳(, רצה
:יצחק את להרוג שסירב ישמעאל, של

 את אהרוג לא לך, שומע איני ? אחי את שאהרוג אני קין ׳וכי :ישמעאל לו אמר
שו[ רשע אותו והיה הארץ׳. את אירש ולא אחי  שישמעאל בליבו, מחשב ]=ע

יצחק. בדמי ישמעאל את ויהרוג ויחזור יעקב את יהרוג והוא יצחק את יהרוג
 ונשאה והלך ישמעאל שמת עד עגונה מחלת והניח הלך בידו, עלת שלא כירץ

 מישמעאל שקידשה מלמד ט(, כח, נביות׳)בראשית ׳אחות שנאמר: מנביות,
 בשמת שמה נישואין ובשעת מחלת שמה קידוש בשעת ולמה מנביות. ונשאה

45עוונותיו. לו שנמחלו ומחלת ישמעאל, פתגמי דבסימו ג(? לו, )שם

מ׳17 שורה תפו, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 42 .3 שורה תפז -ע
.18-11 שורה תצ, עמ׳ שם, 43
קצד-קצה. עמ׳ מדה״ח, 44
 לו נמחלים חתן כי ט, כח, בראשית על בהסתמך אמנם דרשו, חז״ל קלג. עמ׳ מאוהא״פ, 45

 מח דף תשב״ה[, ירושלים :]ד״צ תרנ״ג קראקא בובר, ש׳ מהדורת שמואל, עוונותיו)מדרש
 לא לו נמחלו ישמעאל של עוונותיו כי נראה, במאוהא״פ הדרשה של מחקשרה אולם ע״א(,
 מדרש בעל יצחק. את להרוג עשו של המפתה לבקשתו נענה שלא מכיוון אלא נישואין, מכוח

 עשו של הכושלת מזימתו מסיפור מסיק (5-1 שורה תקכב, עמ׳ בראשית, )מדה״ג, הגדול
 שהלך הרשע, עשו זה — ט( קמו, יעות״)תהלים רשעים ״ודרך ׳ :לעתיד אשר מעודדת מסקנה

י(, לג, גויס״)שם עצת הפיר ״ה׳ :דכתיב עצתם, ונתעוותה יעקב על עצה ליטול ישמעאל אצל
 עוצו וחתו התאזרו וחתו... עמים ״רעו :דכתיב לבוא, לעתיד כך לשעבר עצתם שנתעוותה וכשם
.1ט-י ח. דשעיהו אל״׳ עמנו כי ייחום ולא דבר דברו ותפר עצה
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 וחררשת השלילית דמותו רקע על ישמעאל של החיובית דמותו מרבלטת זה בסיפור

שו. של המזימות  כידוע, המסמל, עשו, של בגנותר לספר מרבים תימץ מדרשי ואכן, ע
 אינן אדום רשעבוד הנצררת שלטון נגד רההתבטאוירת 46הנצרות, את חז״ל בספרות

 שהמחברים למררת להדגיש, יש וזאת, ושלטונו, האסלאם שנגד מאלר במספרן נופלות
ל תחת חיו לא מבשרם. חזרהו ולא הנצרות שלטון עו

 פרשה כל שבפתיחת ברשוירת מררבות הנצררת של המדכא שלטונה על התלרנרת
מי דוד ר׳ ויחי לפרשת ברשות ופרשה. מבקש: ע

/ חובש ועצבותם לב לשבורי הרופא / חמש ספרים דת המנחילנו השם יעזרנו
/ חורש גבנו על אשר אדום מיד יגאלנו / תמש לא ומפינו בתורתו חלקנו יתן

 כן אמן / ואטש מהיום וזכרם שמם ישמיד / חרמש עליהם ויניף קרנותם יגדע
47לממש. אין השם יאמר

 על חמס יפקרד / ינחילנר קרדש ואדמת יקבצנו ׳ומארצות :מצורע לפרשת ברשרת רכן
 שעיר שער קדקד ׳רימחץ :במדבר לפרשת וברשות 48יפעלנר, אשר וערלר שעיר איש

49הרמה/ זרוער וישבור בראשו גמרלו ישיב / באשמה מתהלך
ת אדרם מלכרת מהכרת במדה״ג אח  גם היא 50׳הרשעה׳. התואר: בצירוף לא־

רבחמדנות: בצע בתאוות בו מואשמת

 ואדום לאדום, נכנס הממון כל — ז( א, הים׳)קהלת אל הלכים הנחלים ׳כל
שלי לא האז־ם ׳ועיני :שנאמר לעולם, מתמלאה איננה — p כז, תשבענה׳)מ

51אדום׳. ׳ועיני אלא האדם׳ ׳ועיני תקרא אל

 — הפגרים׳ על העיט העיט)׳וירד על־ידי הבתרים בין בברית מיוצגת אדום מלכות
52מתים׳. פגרים אותץ ועשת אותן ופיזרה ישראל את ׳שדשה משום יא(, טו, בראשית

 הנצרות את עליה קיבלה שזו ולאחר האלילית, לרומי סמל ׳אדום׳ השם שימש שני בית בתקופת 46
w. Bacher,עוד: וראה בכלל. הנצרות ואת בפרט, הנוצרית רומי את לציין ׳אדום׳ השם עבר
196; G. Cohen,187־ .Rome dans le Talmud et le Midrasch’, REJ, XXXIII (1896), pp‘

‘Esau as Symbol in Early Medieval Thought’, in: A. Altmann (ed.), Jewish Medieval 
19-48 .and Renaissance Studies, Cambridge 1967, pp ; ירושלים האגדה, דרכי היינמן, י׳ 

עמ׳ תשכ״ז, ירושלים א, ומקורות, מחקרים רוזנטל, י׳ ; 309 ,בעמ וההערות 33-32 עמ׳ תשי״ד,
207 ; 296-280.

.19-13 שורה תשצד, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 47
.21-20 שורה שסז, עמ׳ ויקרא, מדה״ג, 48
 עמ׳ דברים, מדה״ג, ; 3 שורה תלג, עמ׳ שם, :עוד וראה ;21-20 שורה א, עמ׳ במדבר, מדה״ג, 49

.21-18 שורה תקמב, עמ׳ ;4-1 שורה נב,
.15 שורה תז, עמ׳ ; 14 שורה כז, עמ׳ שמות. מדה״ג, למשל: ראה, 50
.3-1 שורה לג, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 51
.9-8 שורה רנה, עמ׳ שם. 52
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 ינכרו ׳פן :הפסוק על אדום. מלכות של צביעותה את מוקיע השבלים נר מדרש
כותב: הוא כז( לב, צרימו׳)דברים

 הכירום, לא כאילו להן, מצירין העולם אומות כל ישראל של צרתן בשעת
 שאמר הרשע, מעשו ולמוד אחים, להן קוראין העולם כל טובתן ובשעת
ך אשר לך יהי ׳אחי ליעקב; 53ט(. לג, )בראשית ל

 ׳ולאם :ההרה לרבקה הבשורה אדום. שעבוד על להתלונץ מרבה מאוהא״פ מדרש גם
 וקשה עזה תהיה אדום ׳מלכות כי משמעותה, כג( כה, )בראשית ץ׳יאמ מלאם

 מבשרת, מ( כז, תחיה׳)שם חרבך ׳ועל לעשו: יעקב ברכת 54הזה׳; בעולם בתחילה
שו ׳שבני  שהנוצרים מציין, המדרש בעל 55מלחמות׳; ימיהם וכל דמים שופכי ע

שבוע, א׳ יום את חוגגים עו, נולד שבו משום ב  הרמב״ם, של 1פסק את מקבל והוא י
56הם׳. זרה עבודה עובדי רהנוצרים הוא, אידם יום ראשון ׳יום כי הקובע,
 חז״ל, דרשת באמצעות מסביר מדה״ח בעל אדום של בגנותו המרובה העיסוק את

 מן נא ׳הלעיטני עשו: של בקשתו ושלפיה עשר, של עוונותיו את למנות המרבה
שית האדים האדים  ובדם נדה בדם משחית ׳שהיה לכך, רומזת ל( כה, הזה׳)ברא

57הלה׳. ברשע לתלות יכול אתה מה כל ׳אוי, :מוסיף והוא בתולים׳,

★★ ★

 לעם, רעידוד נחמה דברי גם תימן במדרשי מצריים והסבל המצוקה ביטויי לצד
 כל על תקיפה ישראל יד תהיה לבוא רלעתיד זמניים, הם וההשפלה הסבל :שעיקרם

בשמה לנקוב מבלי בהכללה, העולם לאומות הנדרשים המדרשים מן יש האומות.

.108b דף מחקרים, קוהוט, 53
קכב. עמ׳ מאוהא״פ, 54
קלא. עמ׳ שם, 55
 זו הלכה ד. ט, זרה עבודה הלכות תורה, משנה :ראה הרמב״ם של לפסק־ההלכה קסד. עמ׳ שם, 56

 מדויקים ]בדפרסים ׳כנענים עקיפה: בלשון מובאת היא ובחלקם הדפוסים, מן ברבים חסרה
 מהימנים, בכתבי־יד אולם וכו׳. אידם׳ יום הרא ראשרן ויום הם עבודה עובדי ׳אדומיס׳[ יותר:

 משנה :ראה וכו׳, הם׳ זרה עבודה עובדי ׳הנוצרים היא הגרסה מתימן, שמוצאם אלה ובמיוחד
 ספר — ראשרנים ודפוסים יד כתבי מתוך נוסחאות ושינויי קושטא דפוס עפ״י להרמב״ם תררה

 על המדע ספר ז״ל. מימרן ב״ר משה נרבינו תשכ״ד ירושלים ליברמן, שאול ראשי עורך המדע,
 עובדי ׳הנוצרים :תשנ״א עמ׳ תש״ן, ירושלים רבינוביץ, נ״א מהדורת כי״ק, בעצם חתום כ״י פי

הנוצרים, של ההלכתי מעמדם בעניין הרמב״ם של נוספים הלכה לפסקי וכו׳[. הך זרה עבודה
 עמ׳ ד, תשכ״ה, ירושלים קאפח, י׳ )מהדורת ד ג; א, זרה, עבודה למסכת פירושר ראה:

י יא, אסורות מאכלות הלכות תורה, משנה שלח-שלט(; פ ל־ ע  או לא־מצונזרים, דפוסים ז)
 חלקית. שצונזר תשט״ו[(, ירושלים ]ד״צ: ר״מ רומי דפוס כדוגמת
קפו. עמ׳ מדה״ח. 57



התימניים האגדה במדרשי האנטי־מוסלמי הפולמוס

 בעל טז( יג, הארץ׳)בראשית כעפר זרעך את ׳ושמתי :הפסוק על כלשהי. אומה עזל
 אעפ״י ישראל, כך עליו, הדשין כל על מתעלה סופו הזה העפר ׳מה דורש: :ןדה״ג

 כי כותב הוא אחר במקום 58האומות׳; כל על מתעלין הן התחתונה במדרגה עזהץ
שעיהו לא עליך ירצר כלי ׳כל :תפסוק :העולם לאומות רומז יז( נד, יצלח׳)י

מצלחת. אינה ישראל על יועצין שהן מחשבה וכל העולם, מץ מתכלין שהץ
 כך תקנה, לו אין שנשבר כיון הזה הכלי מה לך, לומר ? בכלים נמשלו ולמה

 לפי מולכין אלא מתקיימת, מלכותן ואין למפלתן תקומה אין העולם אומרת
59הערלם. מן וכלין שעה

 כך, אדום. ומלכות ישמעאל מלכות של קצן על במפורש מדברות רבות דרשות אולם
 ׳״הוה :כט( כז, ליעקב)בראשית יצחק ברכת כי תמימי־דעים, המדרשים כל למשל,

 בני אלו — אמך״ בני לך ״וישתחוו ;קטורה רבני ישמעאל בני אלו — לאחיך״ נביר
 ישכך אחיו כל פני ׳רעל :להגר המלאך הבטחת בין סתירה מוצא מדה״ג בעל 6°;עשו׳
שם אחיו כל פני ׳על :הכתובים בהמשך עליו המסופר לבין יב( טז, )שם  כה, נפל׳)
 רראין — אברהם שמת וכיון ישכון, — קיים אברהם שהיה זמן ׳כל ותשובתו: יח(,

 קרן וירום הימים באחרית ליפול זרעו עתידין ׳וכן :מוסיף והוא נפל׳. כאילו אותו
61יא(. עה, צדיק״׳)תהלים קרנות תרוממנה אגדע רשעים קרני ״וכל :דכתיב ישראל,

 ועשו ישמעאל את יצילו לא ויצחק אברהם כי מטעים, עדני דוד ר׳ האזינו בפרשת
פי לבוא, לעתיד גיהינום של מדינה ל־ ע ף־ :הזה בעולם להם עומדת שזכותם א

 יצחק ולא ישמעאל את מציל אברהם לא — לט( לב, מציל׳)דברים מידי ׳ואיץ
 האבות מהצלת יתר לאבות הבנים הצלת ׳גדולה אמרו: מכאן עשו. את מציל

בלבד: הזה שבעולם הייסורין מן אלא בניהן את מצילין אינן שהאבות לבנים׳,
ץ העוני, מן אותן ומצילין העושר, את להן זוכין כ  אותן ומצילין בחיים, להן זו

 ׳האב :שאמרו הוא וזה התשות, מן אותן ומצילין בכוח להן וזוכין הנגיפה, מן
ב, ובשנים׳)עדיווז בחכמה בעושר, בכוח, בנואי, דברים, בחמישה לבן זוכה

 מידי ׳ואין שנאמר: שלגיהנום, מדינה להצילן יכולין אינן הדין ליום אבל ט(.
62עשו. את מציל יצחק ולא ישמעאל את מציל אברהם לא — מציל׳

3 שורה רלא, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 58 -  במקומות שונים בנוסחים המובאת מפורסמת, דרשה זו .2
 משתמש תימן, באיגרת הרמב״ם גם שם(. בהערות מראי־המקומות חז״ל)ראה בספרות רבים

,22 עמ׳ [,29 הערה לעיל, ]ו־אה תימן במצוקתם)איגרת תימן יהודי את לנחס בבואו זו בדרשה
מ׳16 שורה ע  למשל: ראה העם, את מעודד המדרש בעל שבהם נוספים מקומות (.3 שורה ,24 -

2 שורה תשלו, עמ׳ ויקרא, מדה״ג, 5 מ׳10 שורה תשמט, עמ׳ ;5- ע .9 שורה תשג, -
ידוע. אינו מקורו .17-12 שורה שצז, עמ׳ במדבר, מדה״ג, 59
6c ,7 שורה תעט, עמ׳ בראשית, מדה״ג, קלא; עמ׳ מאוהא״פ, קצב; עמ׳ מדה״ח - 5.
.10-6 שורה תכה, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 61
.14-6 שורה תשלב, עמ׳ דברים, מדה״ג, 62

717



שלוסברג אליעזר

 יש ואדום, עשו בגנות הדורשים המדרשים בצד ישמעאל, בשבח ההתבטאות ריבוי
 אולם והמוסלמים. ישמעאל נגד שבהתבטאויות החריפות את מעט להקהות כדי בו
 בהשוואה מתונים נראים המצוקה ותיאורי האסלאם בגנות הישירות ההתבטאויות גם

 שהתרחשר ורדיפות גזרות משקפים ואינם אחרות, מתקופות תימניים בחיבורים למצוי
 מכתבו מתוך תימך ב׳איגרת מביא שהרמב״ם הציטוטים מן המחברים. של בימיהם

שוע הקהילות ראש תימן, ארץ ׳נגיד נתנאל, בן יעקב ר׳ של  מצטיירת המקהלרת׳, ו
 ׳אומנם דת: המרת ישראל על לכפות המרסלמים וניסירן רדיפות של עגרמה תמונה

 המקומות כל והכריח ישראל על שמד שגזר תימן, pבא העומד זה מדבר שזכרת מה
 עמנו בני קצת שדעת שכתבת, מה אבל ...63הדת מן לצאת עליהם יכולת לו שיש

 מה אבל .״64סברתם ונתעלפה ספק להם והתחדש לבבם, ונטה ונתבלבלה נבערה
 וממנה ליעקב היא צרה ״ועת :ע״ה ירמיהו אמר שעליה היא זאת ששעה שאמרת,

65ז(... ל, יושע״׳)ירמיהו
 של חלקם מנת שהיר הרדיפות את שלו המוסר בספר מתאר אלצ׳אהרי זכריה ר׳

 יחיא אבן אלמטהר האימאם בראשות תימן, ששליטי שעה ,1568 בשנת היהודים
 העליונה על הייתה האימאם של שידו לאחר הטורקים. נגד נלחמו אלדין, שרף

 כלפי היחס בהקשחת שמחתו את הביע הרא כוכבאן, מבצר את כבשו וצבאותיו
 מזמנים רדיפות תיארו אשר לעיל, שנזכרו המדרשים מבעלי להבדיל היהרדים.
 ושימש צנעא יהודי עם נאסר הוא מבשרו: הצרות את המשורר חזה קדומים,

 מרים. מים ושתו בלחם מחסור זו בתקופה סבלו היהרדים לאסירים. שואב־מים
 על הוטלו למאסר נוסף קבורה. ללא לגיאיות הושלכר וגווירתיהם ברעב גרוער אסירים

 בניגוד חייליו את לארח אותם אילץ הטורקי הצבא שרוששום. כבדים מסים היהודים
 של ררכושם וההגליות הגירושים גברו שנה אותה של המצרים׳ ׳ביץ בימי לרצונם.
 46לבז. היה היהודים

אלצ׳אהרי: כותב

/ עוני רוב עלי עמדו וקדר נביות קם יום / ועיני שארי כלה / גרוני בקראי נחר
 עלי הוסיף / רבנים לאבות הפריד / לצאני ובלק חלק / לחפצו קהילות הגלה

/ וכתב והרסיף גרע / מלשני איש ידי על נם / לשניו בתתק״ף תקף / מעני על
 סר אני כי עד / לשוני עם לפי חסם / במליו דברי סתר / וביני לבינו שטנה

67צוארוני. עלי נרדף / והנני כאבי גדל / ואיני קט עוד / וזעף

3 שורה ,4 עמ׳ תימן, איגרת 63 - המערבי. נחום בתרגום ,1
מ׳20 שורה שם, 64 ע .1 שורה ,5 -
7 שורה ,85 עמ׳ 65 -  מלחמת על מוסב שהפסוק וסבור יעקב, ר׳ דברי את דוחה עצמו הרמב״ם .6

ימים. באותם בתימן ישראל בני של מצבם על ולא המשיח, ביאת אחרי שתתרחש ומגוג, גוג
.35-33 עמ׳ תשכ״ה, ירושלים רצהבי, י׳ מהדורת המוסר, ספר אלצ׳אהרי, זכריה ר׳ 66
 היהודים נגד שטנה כתב על מרמז ׳המשורר כי זה, מקטע מסיק רצהכי .17-9 שורה טו, מחברת 67

דתיים׳. ויכוחים ועל
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מקונן: הוא אחר במקום

 נבדל מני בעת / גבי על וחרשו / לבי את וגנב / אבי עזבני
 תחדל לא יום בכל / יונקת ודמעה / חובקת לאשפה / צועקת ואמי
 במגדל ואבי / נדשה וכעפר / לבשה וקדרות / נטשה ואמי

 68ודל. עני פדה / ישמעאל ומיד / ישראל אלהי / אל שמעה לקולי
 ההגרים במלכות / בשביה להולכים / ובכיה וקינה / בנהיה פי פתח

... נארים וחיי / נדדה שנתי נדה רלילותי / לעברדה ימותי
 השרים ושבעים / מעלה בהסכמת בגולה שבויים / וקהילה עם עלי

 נשברים בלבות כחתנים במספד כיונים והוגים ומעונים מדוכים
 הערים בחרבן / האבל וגודל / בכבל מעונים / לסבל ונושאים

 נגרים דמעי נרצה לא וקראי / ובחוצה בבית / נמצא לא ולחם
 מרים מי ושותים נשפכים בלבות בוכים רגע בכל / נערפים קהלות
69מבצרים. בראשי יקרב נגעי וכל / רלשרב לקרח / במערב פזררים

האלה: השיר בתי בשני מלא ביטוי לידי באים וצערו מרירותו

 נכנעו אמת ולדבר קדוש / לעם לו אלהים בחר אשר העם
70נשקעו. באמת חשכים בור תוך / הזמן לחיצי למטרה שבו

 לר׳ יהודה מנחת במדרש גם מכן לאחר שנים מארת מצויים וסבל רדיפרת תיאורי
ר יוסף בן יהודה ט פ אן)נ פ  את מבשרו הוא אף שחזה יהודה, ר׳ (.1837 בשנת גז

 בקינות האישי סבלו את מתאר התשע־עשרה המאה בראשית המוסלמים רדיפות
כותב: הוא וכך ובערבית, בעברית שחיבר, אחדות

/ במעוני אויב נכנס שימורים בליל / ה׳ יד בי יצאה במעוני, דר אמרי בבגדי אזי
 וירם / חימה וילבש ברעם קולו את נתן / ה׳ הראשונים חסדיך איה ואומר

 זאת הלרא ואומר / אימה והעטני דלתותי וישבר / חרמה ויפררץ ושמאלר ימינו
 מחמדי כל את ויקח / נקמה וילבש בזעף ביתי אל נכנס / ה׳ מאת סיבה היתה

 ואומר / וחימה קצף בשצף מעלי לבושי את ויפשט / מאומה לי השאיר ולא
 מיתה בחורי את ויהרוג / שלופה וחרבו עלי הרים ידו / ה׳ חרף אויב זאת זכר

 ואין / כנחלים דמעות תרדנה ועינם / בחבלים אסר וזקני ישישי ... / חטופה
 אויב ויד / בחוצות צועק עמי בת שוועת קול הנה / ומכלים ומצפצף פוצה פה

... / נמרצות מכות פצעוני הכוני אבל / לרצות אבה רלא רמתגברת הולכת
בקול ואויב / נגהם את ואספו קדרו אור ומאורי / נדהם הייתי שימורים בליל

.25-22 שורה ב, מחברת 68
)בדילוג(. 80-66 שורה שם, 69
.151-150 שורה שם. 70



שלוסברג אליעזר

 קדש עיר / הקדושה צנעא קהילת / קינה ושאי באנינה נודי / ינהם ועלי צווח
ח כל משוש א / כבושה אויב ביד בגורלך עלה זה מה / ענושה היית איכה ה

 את וקרע האויב בו נכנס איך / תפילתי בית על ואנינה בבכי קינה אשא ועוד
 ספדו / ה׳ קדשך לשם קנא ואומר / חטאתי גודל על ערומה ויפשיטנה / תורתי

 / ובחרון באף הנטושים קודש ספרי ועל / ארון שיממות על אחיי והילילו
71לה׳. כבוד ותנו יתרון מצאו ולא קרעים קרעים ויעשום

 על במצור ובתו ומשה, אהרן בניו, שני מות על מספר גזפאן יהודה ר׳ אחרת בקינה
.73 72 בשנת צנעא העיר המצור: בשעת סבלו את ומתאר מוסיף הוא כך אחר 1808

 הייתי אני גם / סוחברת כלבים ישראל בחורי וברחובות בשוק נמצאו ואיך
/ אל אל קורא נשבר בלב ישראל דלתי על ובכה הלך / בחוץ מתהלך נחוץ
/ נופל הייתי דחי אל מדחי / וחיה זאת טול לי יאמר ומי / איה ללחם נודד

שלו מתני ותמהו / באופל הולך אשר כאיש / יריכי על הנפח עלה כי / ברכי וכ
ד3עלי. אשר לבושי ואפילו / וכלי בגדי מכרתי וכבר

 הרדיפות, אימות את מבשרם חזו שמחבריהם מחיבורים הלקוחות אלו, דוגמאות
 ושעבודם. המוסלמים כלפי תימן שבמדרשי ההתבטאויות עצמת את כאמור, מקהות,
 והתלונות מאוהא״פ, במדרש המובא האסלאם בראשית יהודים רדיפת של התיאור

 יהודי של סבלם תיאור לעומת מחווירים כולם, המדרשים בכל הרשעה׳ ׳מלכות על
המצוקה. מן לפדותם מה׳ הנואשות ובקשותיהם הזמן אותו בני אנשים מיד צנעא

ראציונאליות תאולוגיות טענות ב.

 ביניהם בפולמוס היהודים נגד המוסלמים שטענו העיקריות התאולוגיות הטענות
הן: בימי־הביניים,

74׳נסך״(; )במקור: התורה את מבטל האסלאם .1
׳תחריף׳(; )במקור: התורה את זייפו היהודים .2
75׳אעלאם׳(. )במקור: בתורה רמוזים ונבואתו מוחמד .3

ע״א. קמד דף ג, תש״ם, ירושלים חסיד, י׳ מהדורת ]פקסימיליה[, יהודה מנחת ספר 71
ע״א. קמו ע״ב; קמה שם, 72
ע״א. קמו שם, 73
 הדתות כל את גם אלא התורה, את רק לא מבטל האסלאם המוסלמים הפולמוסנים על־פי 74

 מוחמד מהדורת ]ערבית[, אלאנצאף כתאב באקלאני, בכר אבו למשל: )ו־אה, לו שקדמו
ראה: המוסלמית, בתאולוגיה ׳נסך׳ המושג התפתחות על (.62 עמ׳ ,1963 חמ״ד אלכות׳רי,

J. Wansbrough, The Sectarian Milieu Oxford 1978, pp. 109-110 
M. Schreiner, ‘Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern’, 75 

לבית הזכרון ספר האסלאמי׳. הפולמוס ׳דרכי אשתור, א׳  ; ZDMG, XLII (1888), p. 592
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מגוון 1בהיקפ מצומצם תימן במדרשי הישיר האנטי־מוסלמי הפולמוס  וב
 שישמעאל הקביעה, באמצעות הראשונה לטענה עקיפה הידרשות בהם יש 76טענותיו.

 איננה האמיתית הייחוד מסורת וכי ולזו־עו, לאברהם ה׳ שבין בברית נכלל איננו

 משה של הנבואית מעלתו את המדרשים מאדירים במקביל ישראל. אצל אלא אצלו,
 יביא אשר כמוהו, נביא — יקום ולא — קם שלא הדגשה, מתוך התורה, מקבל רבנו,

 נזכרת השלישית הטענה ראילו הידרשות, כל אין השנייה לטענה חלופית. תררה עמו
ולדחותה. עמה להתמודד ניסיון כל וללא בלבד, ברמז זאת וגם המדרשים, באחד רק

 אברהם. עם ה׳ שכרת בברית נכלל איננו ישמעאל כי מדגישים, המדרשים כל
מו את שמל קודם לאברהם ה׳ הבטחת  אתו׳ בריתי את ׳והקמתי ביתו: בני ואת עצ

 אמנם יזכה ישמעאל המילה׳. מן ׳יצאו וזרעו ישמעאל כי מלמדת, יט( יז, )בראשית
שר בנים, :הזה העולם בטובות  אתו׳ ברכתי הנה שמעתיך ׳ולישמעאל ]= ומלכות עו

טובות לא אך כ([, יז, )שם  ה׳ דברי גם 77ולזרעו. ליצחק רק השמורות הבא, העולם ב
 זרע׳ לך יקרא ביצחק ׳כי :מביתה ישמעאל את לגרש שרה דרישת על המצר לאברהם,
 מדרש בעל 78בברית׳. שאינו ישמעאל, הכתוב ׳הוציא כי מלמדים, יב( כא, )בראשית
 ואילו וזרעו, יצחק אצל תהיה ה׳ ייחוד מסורת כי זה, מפסוק מסיק מאוהא״פ
 :לפסוק בביאורו 79בנו. על נכמרו אברהם שרחמי מכיוון למלכות, יזכה ישמעאל
 על ורק אך חלה זו שמצווה מטעים, אף נתנאל ר׳ (1יד יט, כמוך׳)ויקרא לרעך ׳ואהבת
80האמת׳. בדת עומדין ׳שהן לפי בלשונו, ברית׳ ׳בני יהודים,

שיר ושמינים מלכרת המה ׳ששים :הפסוק כי כותב, מדה״ח בעל שים׳)  פילג
 הנזכרות האומות שישים הן מלכות׳ ׳ששים נח. בני תולדות על מוסב ח( ו, השירים

 לאחר לערלם שבאו האומות שאר הן פילגשים׳ ו׳שמונים 81בראשית, בספר י בפרק
]=ה׳[ בחר לא ׳ומכולם :ומטעים מוסיף והוא ישמעאל. ובני קטורה בני כגון מכן,

 M. Perimann, ‘The Medieval Polemics j 183 עמ׳ תש״ו, ירושלים בוינה, לרבנים המדרש
between Islam and Judaism’, Religion in a Religious Age, Cambridge, Massachusetts 

144 .1974, p על מוסלמים סופרים לצרוס־יפה)עורכת(, חוה בתוך: בעברית לאחרונה ]נדפס 
[.153-119 עמ׳ תשנ״ו, ירושלים ויהדות, יהודים

 יהודים בין העתיקה בעת שהתנהלו פולמוסים בהרחבה זאת לעומת מצטטים מדרשים שני 76
 בני עם פסיסא בן גביהה של פולמוסו דוגמת חז״ל, במקורות והמובאים העולם לאומות

מ׳17 שורה תטז, עמ׳ בראשית, מוקדון)מדה״ג, אלכסנדר לפני המצרים ועם ישמעאל תיח, -ע
קפא(. עמ׳ מדה״ח, ;6 שורוז

מ׳16 שורה רעח, עמ׳ בראשית, מדה״ג, 77 .2 שורה רעט, -ע
.20-19 שורה שלט, עמ׳ שם, 78
קג. עמ׳ מאוהא״ם, 79
 וממונם בניהם ׳ולאהוב הברית, בני את לאהוב יש כי מדגיש, מאוהא״ם בעל שנד. עמ׳ שם, 80

עמהם׳. בצרתן וליכנס
 אבות ׳עשרה לדעתו מהן להחסיר יש ולכן אומות, שבעים מנויות בכתוב כי יודע, המדרש בעל 81

ויקטן. ארם שם, מצרים, רעמה, כוש, חם, יוון, גומר, יפת, המנייך: מן שאינן



שלוסברג יעזר‘

 על ההדגשה 82ט(. ר, השירים תמתי״׳)שיר ירנתי היא ״אחת שנאמר: בישראל, לא

 בין הם ישמעאל ובני קטורה שבני ההדגשה לצד ישראל, של הבלעדית חירתם
דו שהדברים הנחתנו, את מחזקת נבחרו, שלא האחרות אומות ע ת נו  את לדחו

התורה. את ביטל האסלאם כי המוסלמית, טענה
שמעאל כי הקביעה, מן חוץ  אשר אברהם, בית של הייחוד במסורת חלק אין לי
 רבנו, משה של הנבואית מעלתו את להדגיש מרבים תימן מדרשי יצחק, אצל טמרה

ת כלל, ררך מצעו  בך ׳רגם :בפסוק הדיון אגב *3הרמב״ם. של לשרנו העתקת בא
כרתב: מדה״ג בעל ט( יט, >שמרת לעולם׳ מינר1

והרהור, דופי בליבר יישאר לא סיני, הר על שעמד מי שכל הקב״ה, הבטיחו
(מיכאן) עולם. עד בניהם ובני ובניהם הם לו, שניתנה ובתררה בר יאמינו אלא ! 

 סיני. הר על אברתיו עמדר שלא בידוע רבינו ובמשה בתררה הכופר בל :אמרו
 אותות ועשה רבינו שלמשה נבואתו להבחיש וביקש נביא עמד ואפילר

ע לו שרמעין אין הרבה, ומופתים  שנבואת לפי וייחנק, שקר נביא שהוא ובידו
 אותות שנערוך כדי שעשה, האותות מפני ישראל בה האמינו לא רבינו, משה

 והענן האש אחר רלא שמענו, ובאזנינו ראינו בעינינו אלא זה, לאותרת זה
מו מדבר והקרל הערפל אל ניגש ומשה והקולרת,  משה ׳משה :שומעין ואנר ע

ך. כך לישראל להן אמור לך כ  על רבינר למשה עדים ישראל כל נמצאו ו

 שהרי שקר, נביא שהוא בודאי נדע להכחישו אחר בא ואם אמת, שהיא נבואתו
שמענו רמה בעינינר שראינו מה להכחיש בא  ושמיעת העין וראיית באזנינו, ש

 יאמינו בך ׳וגם נאמר: לכך עד, אלף אפילו יכחישה לא גדולה, אמנה האוזן
84.,לעולם

 שורה קצב, עמ׳ )בראשית, ממדה״ג דבריו את העתיק הנראה ככל קטו-קטז. עמ׳ מדה״ח,
ידוע. איננו המדרש מקור אולם (,5 שורה קצג, -עמ׳6

שחיבר, הנחמה באיגרת הרמב״ם, אבי מימון, ר׳ על־ידי רבה בהרחבה פותח זה פולמוסי טיעון
 L. M. Simmons, ,Letter of Consolation of ראה: בימיו, ה׳מוחדין׳ רדיפות רקע על

9-15 .Maimun Ben Joseph’, JQR, o.s., II (1890), pp ; ר׳ של ׳יחסו מאמרי: עוד וראה 
 דרך אחריונקט .107-95 עמ׳ כ)וזשנ״א(, ספונות, ולשמדותיו׳, לאסלאם הרמב״ם, אבי מימון,

 התימניים. המדרשים כנראה, למדר, וממנו הרמב״ם, בנו זו פולמוסית
 יסודי הלכות תורה, במשנה הרמב״ם לשון והשווה ,15-2 שורה שפב, עמ׳ שמות, מדה״ג,
 בך ״וגם ׳ :זה פסרק על בהסתמך הביטול טענת נדחית תימן מדרשי בילקוט גם א-ג. ח, התורה,
 ק, עמ׳ א, :לעולם׳)ראה בטל אינו התורה מן אחד ודבר בטל עולם שכל — לעולס״ יאמינו
 תש, עמ׳ שמות, מדה״ג, :ראה הגדול, במדרש רבנו משה של נבואתו מעלת על עוד (.1 הערה
מ׳18 שורה קצ, עמ׳ במדבר, מדה״ג, ; 0 ז, התורה יסודי הלכות :)זזשווה 11-8 שורה ע  קצא, -
 ירושלים קאפח, י׳ ]מהדורת השביעי היסוד ׳חלק׳, לפרק ההקדמה שם; )רמב״ם, 21 שורה

 משיר הדרשה את מביא עדני דוד ד׳ ראילך, 24 שורה קצט, בעמ׳ ריב-ריד[(. עמ׳ תשכ״ה,
ד, השירים )שיר מצורניך׳ ענק באחד מעיניך באחת ׳לבבתני הפסוק: על רבה השירים

׳כשם :מדעתו מוסיף הוא כך אחר שבשבטיט׳. והגיבור שבשבטיפ המיוחד משה, ׳בזכות—ט(



התימניים האגדה במדרשי האנטי־מוסלמי הפרלמרס

 לתורה ויטען משה לאחר שיקום נביא כל כי פעמיים, זה בקטע מדגיש עדני דוד ר׳
באוזנינו. ושמענו בעינינו שראינו את סותר שהוא משום שקר, נביא הוא חלופית

 רבנו, משה של הנבואית מעלתו את מתאר מאוהא״פ מדרש רבים במקומות
 הפסוק: את בבארו 85אלנביין׳[. ׳סיד ]במקור: הנביאים׳ ׳אדון מכנה: הוא שאותו
מדבר אשר הרוח מן ׳ויאצל כותב: הוא כה( יא, עליו׳)ב

 וכל הנבואה מעלות מבין ביותר המושלמת היא רבינו משה נבואת כי דע,
 מנבואת במקצת רק מתנבא שמתנבא, נביא וכל זו, ממעלה נחותות המעלות

 היא משה שנבואת לפי וזה, האלה, המעלות את עבר כבר שמשה לפי משה,
86אליה. מובילות האחרות והנבואות האמיתית הנבראה

 מטעים, נתנאל ר׳ י( לד, כמשה׳)ז־ברים בישראל ערד נביא קם ׳ולא :לפסוק בביאורו
 אב בחכמה, ׳אב כמשה, נביא בעתיד יקום לא השלמה הישראלית באומה אפילו כי

 ר׳ 87המציאות׳. ממעלות למעלה הגיע שלא במי וחומר ׳קל :מוסיף והוא בנבואה׳,
 שהוא וחומר הקל אולם העולם, מאומות נביא במפורש אמנם מזכיר איננו נתנאל
 ושלא כישראל שלמות שאינן הארמרת שמבין האפשרות את בעליל דוחה עושה
כמשה. נביא יקום הנבואה, למעלות הגיעו

 המזכירו היחיד המדרש במדרשים. נזכרים שאינם כמעט ונבואתו האיש מוחמד
 ה׳ מלאך הבטחת 88׳משוגע׳. בכינוי אלא במפורש לא זאת ואף מאוהא״פ, הרא

שית אחיו כל פני ׳ועל להגר: שכן׳)ברא  לנבואה ׳יטען הוא כי מלמדת, יב( טז, י
 עם התנצח אשר משוגע, שעשה כמו עליהם, ויכפה כרחם, ועל אחיו בפני ולמלכות

ם אחיו פני ׳על המילים: גם 89עליהם׳; וגבר עמם נלחם חבריו, ש  יח( כה, נפל׳)
משכנו אשר ו׳משוגע, ישו 90אחיו׳; על נופלת ׳אימתו אשר ל׳משוגע׳, רומזות

 משה היה כך לגוף, חיים שהצואר וכשם ישראל, לכל מאיר משה היה כך לגוף, מאירה שהעין
לישראל׳. חיים

נח. ג; עמ׳ מאוהא״פ למשל, ראה, 85
תי. עמ׳ שם, המהדיר(; מתרגום בשינויים הערבית, מן )תרגום 86
 את מתאר נתנאל ר׳ שבהם נוספים למקומות תקעו-תקעז. עמ׳ שם, הערבית(; מן )וזרגום 87

תצו. ;תיב קצד-קצה, עמ׳ :ראה משה, של הנבואית מעלתו
 M. Steinschneider, ראה: בימי־הביניים, היהודית בספרות זה כינוי של תפוצתו על 88

.Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, Berlin 1877 [rep 
302-303 .pp 1966]י Hildesheim, :8 עמ׳ ב, מחקרים, קוהוט, וכן 7  ׳חילופי יהלום, י׳ ;82-

ל מלכיות א ר ש ^ א פי ב  בתולדות מחקרים — שלם ודרשנים/ פייטנים של תפיסתם על־
אל שר ס־י .14 עמ׳ ו)תשנ״ב(, היהודי, ויישובה א

פט. עמ׳ מאוהא״פ, הערבית(; מן )תרגום 89
ותימן. גוזן נהר חביר, בלחלח, ׳משוגע׳ של מלחמותיו על מספר נתנאל ר׳ תעה בעמ׳ קכא. עמ׳ 90



שלוסברג יעזר

 בדתו׳, האומות ותיכנסנה בגלוי, אללה את לעבוד לאנשים יקרא ואשר פארן, .זרבר
91המשיח. להופעת קודם בעולם זלטו

 מוחמד שלפיה המוסלמית, לטענה נדרש אשר היחיד המדרש גם הוא מאוהא״פ
 שמעתיך׳ ׳ולישמעאל לאברהם: הבטיח ה׳ כאשר לדבריו, בתורה. רמוזים בואתו

 מניין מאד״)שם(, ״במאד אומרו: והוא וחבורתו, משוגע ׳הראהו כ(, יז, .ראשית
 מאד׳ ׳במאד המילים צמד של הגימטריה לומר: רוצה 92מחמד׳. כלומר: ^שוגע״,

=9  שה׳ ראיה, מביאים המוסלמים ומכאן ׳מחמד׳, השם של לגימטריה שווה [2
 הגם 93חדשה. נבואית בשורה ולהביא להופיע עתיד מוחמד כי לאברהם, לה

 רבה הייתה בפרט נתנאל ר׳ ועל בכלל תימץ יהודי על השפעתו אשר הרמב״ם,
 אם לדחותה, בלא אותה מביא נתנאל ר׳ 94הזאת, המוסלמית הטענה את דחה אוד,
 הנסמכת המוסלמית שהטענה נראה, אתה. מסכים שהוא כמובן, מכך, להסיק אין

 נאלץ לא הרא ולפיכך נתנאל, ר׳ של בימיו עוד נפוצה הייתה לא זה פסרק ל
לפניו. הרמב״ם זאת שעשה ונחישות תקיפות בארתה ולדחותה עמה זתמודד

 האגדה במדרשי האנטי־מוסלמי הפולמוס של חלקיו שני מבחינת מסקנתנו :ןיבום
 יחסית, הנוח, החברתי מצבם את נאמנה משקפים שהם היא, בימי־הביניים ־דמניים

 הפאטמים, רדיפרת שבין המעבר בתקופת ימים. באותם האסלאם בשלטון יהודי ל
 עול תחת הגזרות התחדשות לבין (,1165)וגזרותיהם אלנבי עבד האימאם ־אשות
 ממתינות המשתקף דבר יחסית, משלווה היהודים נהנו (,1545)העות׳מאני :יבוש

95עמם. התאולוגי הפולמוס וממיעוט ושלטרנם, המוסלמים נגד תבטאויותיהם

 תקעא. עמ׳
צא. עמ׳ מאוהא״פ,

 דרכי אשתור, למשל: ראה, זה מילים צמד של הגימטריה על הנסמכת המוסלמית הטענה על
 אחרת דרשה מובאת מדה״ח של כתבי־יד בשני .7 סעיף ,190 עמ׳ (,75 הערה הפולמוס)לעיל,

 ״׳והתעני :המשיוז למלך ייכנעו שהמוסלמים כך על דווקא רומזת היא אך בגימטריה, שיסודה
 וזהו: ולישראל, המשיח למלך עבדים ממונים הגר של בניה שעתידין רמז — ידיה״ תחת

 של ]ליישובו 6 הערה קלט, עמ׳ ״ישמעאל״׳)מדה״וז, בגימטריא — ידיה״ תחת ״והתעני
 [(.29 הערה ,21 עמ׳ מבוא, ראה: החישוב,

מ׳18 שורה ,42 עמ׳ תימן, איגרת ע .4 שורה ,44 -
 ]=של מצבם כי ׳נראה, :מדה״ח על רק הסתמך הוא אך חבצלת, מאיר גם כתב דומים דברים
 ההיסטוריונים אותו שמתארים כמו רע היה לא והחמש־עשרה הארבע־עשרה במאה תימן[ יהודי

 מצבם גם שלם. יהודי ציבור נגד רדיפות על ברמז אפילו שמענו לא כי יותר, מאוחרת בתקופה
 טובי, י׳ עוד: וראה (.10 עמ׳ מבוא, התושבים׳)מדה״ח, שאר ממצב רע היה לא הכלכלי

.126-105 עמ׳ )תש״ן(, 42 פעמים, הזיידי׳, השלטון תחת תימן יהודי בקרב ׳התאסלמות


