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המשורר
חרבו

של

משורר ותלמיד חכם, מדינאי ומצביא, 
מנהיג ואיש אשכולות. דמותו של 
שמואל הנגיד מזדקרת בייחודיותה 
אפילו בקרב יהודי תור הזהב של ספרד. 
יכולותיו הצבאיות וכשרונו הדיפלומטי 
סייעו למשורר הגדול להפוך את 
ממלכת גרנדה לאחת החזקות בחצי 
האי האיברי | חגי מזוז
איור: מישל קישקה
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כסופר וכקליגרף. 
השמועה על איכות 

כתיבתו התמה יצאה 
למרחקים והווזיר של 

הסולטן, אבו אלקאסם, 
מינה אותו למזכירו. בזכות 

קסמו האישי וכשרונותיו 
הברוכים הוא נשא חן בעיני 
הווזיר, וזה מינה אותו לבסוף 

ליועצו האישי. לאחר מות הווזיר 
ב־1020 מינה הסולטן חבוס את שמואל לווזיר 

תחתיו.
שבע שנים שימש שמואל במשרתו הרמה 
בהצלחה עד שהוכתר בתואר נגיד, שפירושו 

ראש הקהילה היהודית, והוא בן 33 בלבד. 
הוא ראה ברכה בכל מעשיו, ובמשך כשלושים 
שנה מילא תפקידים מרכזיים בממלכת גרנדה. 

מפתיע לגלות שהוא היה בין השאר גם ראש 
הצבא, ובמסגרת תפקידו זה פיקד על מסעות 

צבאיים נגד אויבי הסולטן. הישגיו הרבים 
והתקדמותו המטאורית הקנו לו אויבים רבים, 

אולם כל הניסיונות להדיחו מתפקידו לא צלחו 
והוא נשאר וזיר עד יום מותו.

בזכות מעמדו הרם בממלכת גרנדה צבר 
שמואל הנגיד עושר רב, והוא הרבה לתרום 

ממנו לקהילה היהודית. הוא תמך בכספו גם 

במשוררים יהודים, וביניהם רבי יצחק אבן גיאת ורבי 
שלמה אבן גבירול. במסגרת תפקידו כנגיד שימש 
מנהיג ומגן של כל יהודי גרנדה וייצג אותם לפני 

השלטונות. היו לו קשרים גם עם קהילות יהודיות 
בממלכות אחרות בספרד וכן עם קהילות בצפון 

אפריקה ובאיטליה, עם גאוני בבל ועם חכמי ארץ 
ישראל.

בגידות ומלחמות
לסולטן חבוס היו שני בנים, הבכור באדיס והצעיר 

בּולּוגין. בצוואתו הורה חבוס להמליך את בכורו באדיס 
תחתיו, אולם לאחר מותו ב־1037 ביקשו שרי הצנהאג'ה 

להמליך דווקא את אחיו בולוגין. בולוגין סירב לתפוס 
את כס המלוכה וכך הומלך באדיס. שמואל הנגיד תמך 
בבאדיס, ולאחר שהלה תפס את המלוכה הוא השאיר 

את שמואל בתפקידו כנגיד.
שנות מלכותו הראשונות של באדיס היו רצופות 

משברים מדיניים ומסעות מלחמה. בין סביליה לגרנדה 
חצצו מדינות קטנות של ברברים ושתי הערים ניסו 
למשוך את הברברים לצדן. מלך סביליה הערמומי 
ניסה לנצל את שנאתם של שבטי הזנאתה לשבטי 

הצנהאג'ה כדי להחליש את באדיס, אולם בזכות 
עצותיו של שמואל הנגיד עלה בידי באדיס וממלכת 

גרנדה לעמוד מול מלך סביליה ובני בריתו הרבים.
אַסה.  בין אויביו של באדיס בלט בן דודו, ַיַדיר בן ֻחּבַ

ידיר ניסה לשכנע את בולוגין לרצוח את באדיס 

די לשרוד ולהנהיג מדינה בספרד של כ 
המאה ה־11 — ארץ מגוונת מבחינה 

ִרים,  ְרּבֶ אתנית ודתית שחיו בה ערבים, ּבֶ
סלאבים, איברים, מוסלמים, נוצרים ויהודים — היה 

על שליטיה להצטייד בתבונה רבה, בערמומיות 
ובאומץ לב. לאחר קריסתה של ח'ליפות קורדובה 

ב־1031 התפרקה ספרד המוסלמית לעשרות מחוזות 
קטנים ובשטחה התקיימו מאבקים בלתי פוסקים 
בין שליטי המחוזות. מלחמות אלה יצרו לבסוף 

ממלכות עיקריות אחדות שמרכזיהן היו בסרגוסה, 
בטולדו, בבדחוס, בסביליה ובגרנדה. רבי שמואל 

הלוי בן יוסף )993־1056(, המכונה 'הנגיד', היה אחד 
האנשים המצליחים והבולטים בממלכת גרנדה וסייע 

להובילה ממעמד של ממלכה קטנה הנאבקת על 
קיומה למעמד של אחת הממלכות החזקות בספרד 

המוסלמית.
בדמותו של שמואל הנגיד התמזגו משורר מחונן, 

שר צבא, מדינאי דגול, תלמיד חכם ובלשן. הוא 
התפרסם בעיקר כאחד מגדולי המשוררים בספרד 

אך עסק גם במקרא ובלשון העברית, בהלכה 
ובתלמוד. פירושו לתלמוד היה הראשון מסוגו שנכתב 
בספרד, אך רובו אבד ורק קטעים ממנו הגיעו לידינו. 

ספר נוסף שכתב על חקר המקרא והלשון העברית 
אבד גם הוא. אולם המיוחד שבשמואל הנגיד היה 

השילוב בין ספרא וסייפא. כווזיר של ממלכת גרנדה 
הוא הנהיג אותה מבחינה מדינית ואף הוביל את צבאה 

לא אחת למלחמות שבכולן ניצח.

אוחז בעט ובחרב
שמואל הנגיד נולד למשפחה מיוחסת ועשירה 

בקורדובה שבדרום ספרד. לצד לימודי קודש למד 
בילדותו גם לשון עברית, ערבית, שירה ערבית, 

ברברית ומדעים כלליים, ובכולם שלט היטב. בעקבות 
פלישתם של שבטים ברבריים לקורדובה וחורבן 

הקהילה היהודית ב־1013 ברחה משפחתו בחוסר כל 
לגרנדה. באותם ימים שלטה בגרנדה השושלת הזירית 

שמקורה בשבטי הִצְנַהאַג'ה, שבטים ברבריים מצפון 
אפריקה. בראש השושלת עמד הסולטן חבוס בן 

ַסן. ַמאּכְ
תחילה עסק שמואל במסחר בשמים במלגה ועבד 

גרנדה, מבט מארמון 
אלהמברה לעבר האלבאיסין 

− הרובע הערבי העתיק 
שיושב לראשונה בתחילת 

המאה ה־11. המבנים ברובע 
מאוחרים ברובם לתקופת 

שמואל הנגיד, אך מצויים בו 
גם מרחצאות מימי המלך 

באדיס

הנסיכויות העיקריות בחצי 
האי האיברי ב־1031
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במטרה להיפטר אחר כך גם מבולוגין ולתפוס 
את השלטון. ידיר צירף לקשר נגד באדיס גם את 
שמואל הנגיד וביקש לארגן אספה של הקושרים 

בביתו. שמואל הסכים לכאורה לקיום האספה 
והערים על הקושרים. הוא הסתיר את באדיס 

בעוד מועד בעליית ביתו, וכך שמע באדיס כיצד 
מתכננים להתנקש בחייו בעת מרוץ סוסים. 

כשגילו ידיר ואנשיו שבאדיס ושמואל חשפו 
את תכניתם הם נמלטו לסביליה.

ידיר עמד בקשרי מכתבים עם כמאתיים 
מאנשי צבאו של באדיס. כשבאדיס גילה זאת 

הוא רצה להורגם, אך שמואל הנגיד יעץ לו 
שלא לעשות זאת שכן הדבר יחליש את צבאו. 
במקום זאת הציע שמואל לסולטן לרכוש את 

לבם במתנות ולנסות לעורר קנאה בינם לבין ידיר 
בדרכים שונות.

בקיץ 1041 גייס ידיר צבא קטן של שכירי חרב 
סלאבים וחדר לגרנדה מצפון. היה קשה לשלוח 

תגבורת למחוז הצפוני משום שבין גרנדה לבין אזור 
זה חצצו שרשרות הרים. ידיר הצליח לכבוש את 

ארחונה שמדרום לאנדוחאר ומבצרים נוספים.
לאחר מסע דרך ההרים הגיע שמואל הנגיד עם 
כוח מגרנדה וידיר הסתגר באחד המבצרים שכבש 

כי חשש שיובס בהתנגשות חזיתית. שמואל צר 
עליו, ומשהגיחו הנצורים מהמבצר התפתחו קרבות 

שמואל הנגיד 
התפרסם 
בעיקר כאחד 
מגדולי 
המשוררים 
בספרד אך 
עסק גם 
במקרא ובלשון 
העברית, 
בהלכה 
ובתלמוד

ָאְמָרה "ְׂשַמח ַּבֲעבּור ִהִּגיֲעָך ֶאל ֱאֵלי

ים ְּבעֹוָלְמָך”, ְוֹלא ָיְדָעה ָׁשִנים ֲחִמּׁשִ

ִּכי ֵאין ֲחֻלָּקה ְּבֵעיַני ֵּבין ְימֹוַתי ֲאֶׁשר

ָעְברּו ּוֵבינֹות ְיֵמי נַֹח ֲאֶׁשר ֶאְׁשְמָעה.

ֵאין ִלי ָּבעֹוָלם ְלַבד ָׁשָעה ֲאִני ָבּה, ְוִהיא

ַּתֲעמֹד ְּכֶרַגע ְוַאַחר ֵּכן ְּכָעב ָנְסָעה.

קשים. לבסוף הסתער צבאו של שמואל על המבצר 
וכבש אותו. ידיר הצליח להימלט עם אחדים מתומכיו 

לקורדובה וקיווה לקבל שם מקלט, אך הוא הוסגר 
לגרנדה ונכלא בה.

תומכיו של ידיר בגרנדה שחררו אותו והוא ברח 
ממנה וגייס כוחות חדשים. הוא ביקש עזרה מנסיך 

קרמונה שחש מאוים בשל מיקום ממלכתו בין גרנדה 
לסביליה והתפתה להבטחות ידיר שאם יעלה לשלטון 

יגדיל את שטחה של קרמונה. האלקסאבה − המצודה 
הצבאית של גרנדה − 
שבנייתה החלה בתקופת 
שמואל הנגיד והגיעה 
לשיא פיתוחה במאה ה־13, 
כשגרנדה נותרה הממלכה 
המוסלמית האחרונה 
בספרד. בתקופה זו הייתה 
האלקסאבה חלק מארמון 
אלהמברה, מקום מושבם של 
המלכים המוסלמים
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ב־1043 ערך ידיר פשיטות אחדות לשטחה של 
גרנדה כדי לבחון את תגובתה. באדיס לא התמהמה 
ושלח כוח צבאי בהנהגת שמואל הנגיד נגד נסיכות 
קרמונה. ידיר נשבה והוצא להורג בהוראת באדיס. 

לאחר הניצחון על ידיר המשיכו תושבי קרמונה 
להילחם בממלכת גרנדה, ובזכות נאמנות העיר אסיחה 

לנסיך קרמונה נאלץ חיל המצב הגרנדי לפנות את 
העיר. אולם בקיץ 1044 הצליחו שמואל הנגיד וצבאו 

לנצח בקלות יחסית את אנשי קרמונה באסיחה וסיפחו 
את אסיחה סופית לממלכת גרנדה.

המצביא היהודי
ב־1028 עלה לשלטון בממלכת אלמריה סריס ממוצא 

סלאבי בשם זּוַהְיר ששלט תקופה מסוימת גם על 
קורדובה. ב־1036 תקף מלך סביליה את זוהיר, וחבוס 

סייע לזוהיר.
אחמד בן עבאס, הווזיר של זוהיר, היה ערבי 

ממשפחה מיוחסת ולכן בז לאדונו שהיה סריס וממוצא 
סלאבי. הוא קדח במוחו מזימות כיצד להדיח את 

אדונו מכס המלוכה ולרשת את מקומו. בנוסף, הכעיס 
אותו ששמואל הנגיד — יהודי — הגיע למעמד כה רם 

בחצרו של שליט מוסלמי, ועל כן הפיץ שמועות על 
כך ששמואל אינו נאמן לאדונו.

אחמד בן עבאס החליט לחרחר מלחמה בין זוהיר 
לחבוס כדי שיוכל להיפטר לפחות מאחד מהם. הוא 

יזם מהלכים אחדים שיהוו עילה למלחמה בין שתי 
הממלכות, והראשון שבהם היה ברית שכרת זוהיר עם 

נסיכות קרמונה, אויבתה של גרנדה. בהמשך, כאשר 
שלח באדיס, בנו של חבוס, את השופט של גרנדה 

לאלמריה, דחה אותו הווזיר אחמד בן עבאס. הדבר 
התפרש כעלבון והעצים את המתיחות בין הממלכות. 
ב־1038 בא זוהיר לגרנדה בראש משלחת ללא הזמנה. 

מעשה כזה נחשב התרסה נגד גרנדה, ולמרות זאת 
זוהיר התקבל בכבוד. באדיס ביקש ממנו לבטל את 
הברית עם קרמונה וזוהיר סירב לבקשתו בשחצנות.
כדי לחזור לאלמריה ממלכתו נאלץ זוהיר לעבור 

על גשר ליד אלפואנטה, אחד הכפרים הסמוכים 
לגרנדה, או לחצות שרשרת הרים. באדיס הורה להציב 

כוחות ליד מעבר ההרים כדי לארוב לזוהיר ולאנשיו. 
לאחר מכן התחרט משום שקיווה שזוהיר ישוב בו 
מעמדתו, וניסה להזהירו מפני המארב. זוהיר נטה 

להישמע לאזהרה, אך הווזיר אחמד בן עבאס שכנע 
אותו להיכנס לעימות מתוך תקווה שזוהיר ייהרג והוא 

יימלט וימשול באלמריה.
כאשר הגיעו זוהיר ואנשיו אל גשר אלפואנטה 
הם מצאו אותו הרוס ולכן פנו לכיוון ההרים ושם 

נתקלו במארב של אנשי באדיס. אנשי זוהיר הלכו 
בטור והדבר היה להם לרועץ. זוהיר הצליח לסדר את 
צבאו המופתע, אך חייליו האפריקנים בגדו בו ועברו 

לצד הגרנדי. כאשר נפל מפקד הפרשים הסלאבי 
מסוסו החל צבא זוהיר לנוס על נפשו. הגרנדים רדפו 

אחריהם והכו בהם. רבים מפרשי אלמריה נפלו אל 

לשמואל הנגיד היו שני בנים ובת, שמתה כנראה בצעירותה. בניו נולדו כשהיה כבר מבוגר יחסית. בנו הבכור והאהוב 
יהוסף נולד כשהיה בן 42, וכעשר שנים לפני מותו נולד בנו השני אליסף. עם פטירת אביו ירש יהוסף את מקומו 
כווזיר והוא בן 21 בלבד. אך יהוסף לא דמה לאביו בכשרונו ובמידותיו. כאביו ניהל את ענייני הממלכה, השתתף 

במלחמות והתפרסם כמשורר, אולם הוא אהב פאר ומותרות ולא טרח להסתיר זאת. התנהגותו הקנתה לו אויבים 
בחצר הממלכה ובקרב השרים המקורבים לסולטן, ואלה העלילו עליו עלילות שונות.

בימי הסולטן באדיס היה אבו אסחאק אלאבירי הקאדי של גרנדה. מעשיו של אבו אסחאק לא נשאו חן בעיני 
הסולטן והוא ציוה לגרשו מגרנדה. אבו אסחאק, שקבע את מושבו במנזר מוסלמי בהרי אלוירה, סבר כי הוגלה 
מגרנדה בשל דיבה שהוציא עליו יהוסף, והמרמור הרב שחש כלפיו גרם לו לכתוב פואמה ארוכה נגד היהודים:

מנהיגכם עשה שגיאה / ... הוא בחר כופר להיות מזכירו / בעוד שיכול, לו רצה, לבחור במאמין. / בשלו גבה לב 
היהודים והם נהיו גאים / ... למה לא החזירם למקומם הראוי / מדוע לא הורידם אל תהום השפל? / ... באדיס! 
חכם אתה / ... איך זה תאהב גזע ממזרים זה / ... אללה הזהירנו בכתבי קדשו / להתרחק מחברת רשעים. / אל 

תבחר משרת מבינותם / אלא הניחם לקללת המקוללים! / ... שא עיניך אל ארצות אחרות / וראה יהודיהן 
ככלבים מצורעים הושלכו. / ... את העיר ומחזותיה פילגו / ואחד אחד את מקולליהם הציבו / בכל מקום 

ומקום. / הם את כל ההכנסות אוספים / הם נוגסים והם לועסים ומכרסמים. / ... ראש הקופים בנה את ביתו 
בשיש / ואת ֵמי היפה במעיינות אליו הוליך. / ... הוא צוחק לנו ולאמונתנו / ואנו פונים אל אלוהינו. / ... 

מהר נא אותו לטבוח כמנחת עולה / העלהו על המזבח שכן ַאיל שמן הוא. / ואל נא תחוס על בני עמו / שהרי 
חמסו כל דבר של ערך. / ... אל תחשוב שהפרת אמונה היא להרגם / — הפרה תהיה אם תניֵחם לחיות. 
/ ... אללה שומר על עמו שלו / ועמו של אללה לנצח יכון )מתוך: ברנארד לואיס, 'האסלאם 

בהיסטוריה — רעיונות, אנשים ומאורעות במזרח התיכון', עמ' 145–148(.

לפואמה ארסית זו היו תוצאות הרות אסון. ב־30 בדצמבר 1066 
הסתערו המוני מוסלמים שהוסתו על ידי אבו אסחאק על חצר הסולטן 

ורצחו את יהוסף בן שמואל הנגיד. אחר כך הם פרצו אל הרובע 
היהודי בעיר וטבחו באכזריות רבה את יהודי גרנדה, כ־4,000 

במספר. כך הקיץ הקץ על שלטון בן ארבעים שנה של 
נגידים יהודים בגרנדה.

בגרנדה
את מקומו של שמואל הנגיד ירש בנו יהוסף. התנהגותו הראוותנית ומריבותיו 

עם שרי הממלכה הולידו אסון נורא

הפרעות 
לאחר שבע 
שנים מוצלחות 
כווזיר הוכתר 
שמואל בתואר 
נגיד, שפירושו 
ראש הקהילה 
היהודית, והוא 
בן 33 בלבד

על מעמדו הרם של שמואל 
הנגיד תעיד המזרקה 
המפוארת בחצר ביתו 
שעוצבה כנראה בהשראת 
הכיור של בית המקדש. 
לאחר בניית ארמון 
אלהמברה הועברה המזרקה 
למרכז הארמון והוצבה 
ב'חצר האריות' הנקראת 
על שם המזרקה, שהכניסה 
אליה הותרה רק למלך ולבני 
משפחתו. תחריט פלדה של 
אוגוסטין פרנסואה למאטר, 
1844
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התהומות, ובהם גם זוהיר. הגרנדים שבו חלק מחיילי 
אלמריה ואחר כך שחררו רבים מהשבויים, אך הווזיר 
הערבי אחמד בן עבאס לא שוחרר. הוא הציע לבאדיס 
כופר רב עבור שחרורו, אולם באדיס פחד מנקמנותו 

ולבסוף הרג אותו. בעקבות ניצחון זה עלתה קרנה של 
גרנדה בעיני הנסיכויות האחרות והיא סיפחה אליה 

מחוזות אחדים מאלמריה ובהם גם ערים בצורות. 
בזכות סיפוח זה זכתה גרנדה גם בגישה לים והפכה 

למדינה החזקה ביותר במזרח אנדלוסיה.
בזכות הצלחתו קידם באדיס את שמואל הנגיד 

והעניק לו את התואר ַצאִחּב ַאלֻשְרַטה — ראש 
המשטרה או ראש המשמר. בראשית דרכו היה באדיס 

שליט פעיל ונמרץ שיצא בתדירות גבוהה לקרבות 
מול אויביו, אולם כאשר הגיע לגיל העמידה הסתגר 
בארמונו, הפך לעריץ ורבים מאוהדיו החלו לשנוא 
אותו. באותם ימים זנח באדיס את ענייני השלטון 

והפקיד אותם בידי שמואל הנגיד שעליו סמך בעיניים 
עצומות.

באביב 1054 כמעט קיפח שמואל הנגיד את חייו 
בשדה הקרב. הוא יצא בראש כוח צבאי כדי להטיל 

את מרותו על פלך מתמרד בצפון המדינה. שליט 
רונדה, אבו נור ִהַלאל בן אבי קּוַרה משבט בני ֶיְפֶרן, 

הסתנן עם גדודים אחדים לתוך גרנדה וארב לשמואל 
מאחורי שיחים גבוהים במקום שבו נעשה הנהר צר. 
ממול, מאחורי גבעה, העמיד פלוגות אחדות וביניהן 
חיל רגלים. כששמואל וצבאו עברו במקום הסתערו 
חייליו של שליט רונדה על פרשיו של שמואל. רק 

בזכות תמרון מוצלח של הפרשים ניצלו חייו של 
שמואל.

התורה והקוראן
שמואל הנגיד לא היה רק מצביא ופוליטיקאי, והוא 

נודע בקרב היהודים והמוסלמים כמנהיג היהודים 

וכאחד מחכמיהם. על כך ניתן ללמוד בין השאר 
מפרשת הפולמוס בינו לבין אבן חזם.

אבו מוחמד עלי בן אחמד אבן חזם )994־1064( נולד 
בקורדובה למשפחה מוסלמית המקורבת לשליטים 

מבית אומיה. אבן חזם זכה לחינוך מעולה ולהשכלה 
נרחבת. הוא נחשב לאחד מהוגי הדעות המוסלמים 

החשובים בימי הביניים, הן בשל היקף חיבוריו — הוא 
כתב כנראה מאות ספרים שמתוכם שרדו 137 — והן 

בשל מגוון התחומים שבהם עסק: פסיכולוגיה, חינוך, 
פילוסופיה, לוגיקה, פוליטיקה, תאולוגיה והלכה.

ב'ספר ההבחנות בין הדתות, הדעות והכיתות' עסק 
אבן חזם בשאלות תאולוגיות ופילוסופיות באסלאם 
ובדתות אחרות. בחיבור זה הוא ביקר ותקף בפירוט 

את היהדות ואת הנצרות, וניכר שידיעותיו על דתות 
אלה היו נרחבות ועשירות. התעניינותו של אבן חזם 

ביהדות ובנצרות נבעה ממגמה פולמוסית, וספרו, 
שהיווה בסיס ודוגמה לספרים מאוחרים יותר, הוא 
ספר הפולמוס המוסלמי הראשון שבו נעשה איסוף 

שיטתי של טיעונים מרכזיים נגד היהדות.
חיבור פולמוסי נוסף של אבן חזם נגד היהדות 

והיהודים הוא 'איגרת התשובה נגד טענותיו של אבן 
אלנגרילה'. אבן חזם טען כי חיבר ספר זה בתשובה 

לספר נגד הקוראן שכתב אבן אלנגרילה )בן האישה 
השחרחורת( שמקובל לזהותו עם שמואל הנגיד. ראוי 
לציין כי ספר ההתקפה על הקוראן המיוחס לשמואל 

הנגיד לא נמצא מעולם, וגם אבן חזם הודה כי 
מעולם לא ראה ספר זה ולמד עליו רק מספר פולמוס 
שנכתב על ידי מוסלמי אחר שלא נקב בשמו. יש יסוד 

להשערה ששמואל הנגיד מעולם לא כתב ספר כזה, 
שכן לו כתבו הוא היה מעורר תרעומת רבה בקרב 
המוסלמים והעונש על חיבורו היה מוות. עם זאת, 

יש חוקרים שקיבלו את דבריו של אבן חזם על קיומו 
של הספר. חוקר אחד אף הציע שהחיבור של שמואל 

שמואל הנגיד סיים את חייו בכבוד מלכים כווזיר 
של ממלכת גרנדה, וכמי שניהל בפועל את כל ענייני 

הממלכה. לאחר פטירתו בגיל 63 התאבלו עליו קהילות 
היהודים בספרד ומחוץ לה, והפייטן רבי יצחק אבן 

גיאת, שחי באותו הזמן במצרים והיה בנעוריו בן חסותו 
של הנגיד, חיבר קינה ארוכה לזכרו. שמו של שמואל 

הנגיד נישא בפי יהודי הדורות כדוגמה וכמופת לשילוב 
בין כשרון רוח ודבקות בתורה לבין יכולת הנהגה 

וממשלה, דיפלומטיה ומלחמה. ■

 לקריאה נוספת:
ברנארד לואיס, 'האסלאם בהיסטוריה − רעיונות, אנשים 

ומאורעות במזרח התיכון', זמורה ביתן 1984; חנה שמש, “אלרד 
עלא אבן אלנגרילה מאת מחמד אבן חזם", בתוך 'סופרים 

מוסלמים על יהודים ויהדות' בעריכת חוה לצרוס־יפה, מרכז 
זלמן שזר תשנ"ו, עמ' 83־118; משה פרלמן, “הפולמוס בין 

האסלאם ליהדות בימי הביניים", שם, עמ' 119־154.

הנגיד נגד הקוראן הוא תגובת נגד ל'ספר ההבחנות 
בין הדתות, הדעות והכיתות' של אבן חזם, ואם אכן 

כך — מדובר בפולמוס בין דתי מתמשך.
בהקדמה לספר תקף אבן חזם נמרצות את הסולטן 

חבוס ואת בנו הסולטן באדיס על שאפשרו ליהודי, 
שאמור על פי תנאי עומר להיות בן חסות )ִד'ִמי( 

שמעמדו נחות, לזכות בעמדת שלטון וכוח. שכרון 
הכוח, טען אבן חזם, גרם לשמואל הנגיד להעז לבקר 

את הקוראן. הוא הביא בספר שמונה טענות מפי 
שמואל הנגיד המצביעות על סתירות ועל בלבול 

בפסוקי הקוראן, ולאחר כל טענה תירץ את הסתירה. 
בנוסף טען אבן חזם שהתורה מזויפת, שכן יש 

סתירות פנימיות בין הפסוקים, יש בה תיאורי האנשה 
של הא־ל וגם חוסר דיוקים.

עינו של אבן חזם הייתה צרה בשמואל הנגיד, 
היהודי שהגיע למעמד כה רם, בשעה שהוא — 

מוסלמי וערבי ממשפחת וזירים מכובדת — לא הצליח 
להשתלב בפוליטיקה המקומית. יש האומרים שאיגרת 

התשובה נגד טענותיו של אבן אלנגרילה היא 
בעצם ביטוי לתסכולו. חיזוק לעמדה זו ניתן להביא 
מהעובדה שהוא מכנה את שמואל בשמות גנאי כמו 
בור ואוויל, ומהטון הרגשני במיוחד המופיע באיגרת 

בניגוד לטון הרציונלי בספריו האחרים.
בין אם שמואל הנגיד כתב ספר פולמוס נגד הקוראן 

ובין אם לא, הפניית טענות בדבר כתיבה תאולוגית 
דווקא כלפיו מעידה על כך שגם בעיניים 

מוסלמיות הוא נתפס כאחד מחכמי 
היהודים. אולם למען האמת אין 
צורך בעדות זו: יצירתו בתחום 
התלמוד והמקרא, לצד שירתו 
המורכבת והעשירה, מעידות 

שהוא היה תלמיד חכם דגול. לצד 
פועלו המדיני והצבאי המרשים 

עסק שמואל הנגיד בלימוד 
תורה במקוריות וביצירתיות 

ושלח ידו גם בכתיבה.

בקיץ 1044 
הצליחו 
שמואל 

הנגיד וצבאו 
לנצח בקלות 

יחסית את 
אנשי קרמונה 

באסיחה 
וסיפחו את 

אסיחה סופית 
לממלכת 

גרנדה

ֶרת / ְוִאם ֵאיָנּה ְמַסֶּפֶרת, ְׁשַלח יֹוָנה ְמַבּׂשֶ

ְּבִאֶּגֶרת ְקַטָּנה ֶאל / ְּכָנֶפיָה ְמֻחֶּבֶרת,

ְמֻאֶּדֶרת ְּבֵמי ַכְרּכֹם / ּוִבְלבֹוָנה ְמֻקֶּטֶרת

א / ְׁשֵנה אֹוָתּה ְּבַאֶחֶרת ְוֵעת ָּתעּוף ְוִתְתַנּׂשֵ

ְלַמַען ִאם ְּפָגָׁשּה ֵנץ / ְוִאם ִּתּפֹל ְּבִמְכמֶֹרת 

ְוִתְתַאֵחר ְוֹלא ָּתִחיׁש / ְּתִהי ְׁשִנָּיה ְמַמֶהֶרת

ְוֵעת ִּתַּגע ְלֵבית יֹוֵסף / ְּתַצְפֵצף ַעל ְמרֹום ֶקֶרת

ְוֵעת ֵּתֵרד ֲעֵלי ָיָדיו / ְיַׂשֵחק ָּבּה ְּכִצּפֶֹרת

ְוַיִּתיר ֶאת ְּכָנֶפיָה / ְוכֹה ִיְקָרא ְבִאֶּגֶרת:

ְּבִני ַּדע ִּכי ְכָבר ָּבְרָחה / ֲעַדת ָקִמים ְמאֶֹרֶרת

ְוָנפֹוָצה ֲעֵלי ָהִרים / ְּכמֹוץ ֶחְלָקה ְמסֶֹעֶרת

ּוִבְדָרִכים ְּכמֹו צֹאן ִמ־ /  ְּבִלי רֹוֶעה ְמֻפֶּזֶרת

ְוֹלא ָחְזָתה ְּבאֹוַיְבָּתּה / ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְמָׁשֶעֶרת

ְּבֶלְכֵּתנּו ְלַהְׁשִמיָדם / ֲאַזי ָּבְרחּו ְּבַאְׁשמֶֹרת

ְוֶנֶהְרגּו ְוָהְרגּו ִאיׁש  / ְלֵרֵעהּו ְּבַמְעֶּבֶרת...

ה ְמַבֶּכֶרת ְוָהָיה ִחיל ְּבתֹוְך ִלִּבי / ְּכִחיל ִאּׁשָ

ְוָׂשם ָהֵא־ל ֳצִרי ָעָליו / ְּכמֹו ָמָטר ְּבַבּצֶֹרת

ְוָאז אֹורֹו ְׁשֵּתי ֵעיַני / ְואֹוַיְבִּתי ְׁשַחְרחֶֹרת

ֲאִני ָאִׁשיר ְּבטּוב ֵלָבב / ְוִהיא ִקיִנים ְמַדֶּבֶרת...

ְלָך ַסְלִעי ּוִמְׂשַּגֵּבי / ְלָך ַנְפִׁשי ְמַזֶּמֶרת

ְלָך ָהְיָתה ַּבָּצָרה ַּת־ /  ֲחנּוֶניָה ְמַסֶּדֶרת

ְּבֵני ִׂשים ִלְּבָך ֶאל ָיד / ֱא־ֹלַהי ַהְּמֻהֶּדֶרת

ְוקּום ּוְקָרא ְּתִהָּלִתי / ְּבִמְקָרא ַעם ּוַבֲעֶצֶרת

ֶרת ְוִׁשית אֹוָתּה ְּכטֹוֶטֶפת / ֲעֵלי ָיְדָך ְמֻקּׁשֶ

ְוִתָּכֵתב ְּבִלָּבְתָך / ְּבַעט ַּבְרֶזל ְועֹוֶפֶרת!

)'דיואן שמואל הנגיד, בן תהלים', מהדורת דב ירדן, עמ' 41(.

וכאשר נודע לצרים על העיר לורקה על התקרבות הצבאות לקראתם 

לא התמהמהו וברחו ממנה, ומיהרו צבאותינו אל לורקה וחנו בה 

וכתב אליי משם )הכותרת שכתב יהוסף לשיר, בתרגום מערבית(:

ארמון אלהמברה בגרנדה, 
שיהוסף בנו של שמואל הנגיד 
לקח חלק בבנייתו, מבטא את 

השיא האדריכלי והאמנותי 
שאליו הגיעה התרבות 

המוסלמית בספרד רגע 
לפני נפילתה בידי הקתולים. 

שלושה חודשים לאחר כיבוש 
הארמון ב־1492 
− שסימן את קץ 

התקופה המוסלמית 
בספרד − נחתם 

בו הצו לגירוש 
היהודים מספרד
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שמואל הנגיד אינו הראשון מקרב יהודי ספרד שמשך עטו בשיר, אך דומה שהוא הראשון שתיאר בשפה שירית 
חיה וקולחת את המאורעות ואת ההרפתקאות שעברו עליו — ואלה כידוע לא חסרו. 

אברהם אליהו הרכבי )1835־1919(, שהיה בין הראשונים לפרסם את שירי הנגיד לאחר שהיו ספונים בכתבי יד 
מאות שנים, כתב במבואו למהדורת השירים שפרסם:

השירים האלה ייקר ערכם בספרות ישראל מכמה טעמים: בראשונה מפאת עצמותם ... כי במידת הכוח והעוז 
אשר לשיריו גבר הנגיד על כל בני דורו המשוררים, ולכמה מהם לא יגיעו במידה זאת גם שירי ראש משוררי 

 ספרד אשר חי כמאה שנה אחריו, הוא רבי יהודה הלוי נוחו עדן.
שנית, מפאת תוכנם היקר והנפלא, כי מימות דוד המלך עליו השלום לא נתחברו בישראל ובשפת קודש 

תפילות ותחנונים אשר נאמרו בהשתפכות הנפש בעת המלחמה ועל שדה המערכה משר גדול יהודי, אשר 
כל דברי המלוכה במדינתו על פיו יצאו ועל פיו באו, ומזמן נעים זמירות ישראל לא נשמעו במחנה העברים 
ובשפת עברית שירי ניצחון בקול ענות גבורה כמו שירי הנגיד, וכינורות בת ציון התלויים על ערבים בבבל 

השמיעו עוד הפעם לבני יהודה דברי שיר ושמחה בדרום ספרד כבימי קדם בהיותם יושבים על אדמת הקודש 
)'זכרון לראשונים וגם לאחרונים: זכרון רב שמואל הנגיד בן יוסף הלוי', תרל"ט(.

ואכן, השוואה זו לדִוד המצביא והמשורר לא נערכה רק על ידי חוקרים מאוחרים אלא גם על ידי הנגיד עצמו, 
ִׁשיר  ִהי ַעל / ְׂשָפַתִים ּכְ ַבר ִזְמָרה, ּתְ שקרא לאחד מקובצי שיריו 'בן תהלים', וכתב באחד מבתי שירו: "ֲאִני ַמְפִליא ּדְ

ִוד ֲעֵרָבה" )"זכור לבי", 'דיואן שמואל הנגיד, בן תהלים', מהדורת דב ירדן, עמ' 70(. ּדָ
יהוסף, בנו של הנגיד שהופקד על העתקת שיריו )בהקדמתו לדיואן מעיד יהוסף שהחל במלאכה בגיל שמונה 

ומחצה!(, פירט בכותרות השירים את הרקע ההיסטורי לכתיבתם, וכך הופכת הקריאה באוסף שירי הנגיד להצצה 
ביומן מלחמותיו ולהתבוננות במחשבות שליווהו בעת הקרבות וביניהם.

לצד הספר 'בן תהלים', שמנה 150 שירים, כמניין מזמורי תהלים, כתב הנגיד שני ספרי שירה נוספים — 'בן 
משלי' ו'בן קהלת'. 'בן משלי' מכנס שירים ומכתמים בענייני מוסר ומידות, וב'בן קהלת' מאוגדים שירי הגות על 

עמל האדם ועל חייו ותכליתם.
השירים נכתבו בחריזה ובמשקל תנועות ויתדות מדויק, שאומץ בהשראת השירה הערבית בת הזמן. בשירי 
הנגיד ישנו מגוון גדול מאוד של משקלים, היינו רצפי תנועות וחטפים הבאים בסדר קבוע. כך למשל אפשר 

לראות בשיר "יהוסף קח לך", המצוטט להלן, שכל שורות השיר פותחות בשווא נע שאחריו שלוש תנועות 
רצופות )"ְיהֹוֵסף, ַקח"(, אחר כך באים שוב שווא נע ושלוש תנועות )"ְלָך ֵעָטְך"(, ואחריהם שווא נע ושתי תנועות 
ר"(, ואותו רצף חוזר בצלעית השנייה בכל שורה. דוד ילין הקדיש חיבור מיוחד למשקלים שבשירת שמואל  ֵ )"ְוַיּשׁ

הנגיד, ובין השאר כתב:

השתמש הוא בכל המשקלים היסודיים שאפשר להשתמש בהם בעברית ... עד כי עלו ברשתו שבעה 
וחמישים משקלים שונים, זאת אומרת הרבה יותר ממה שאנו מוצאים בשירי כל יתר משוררי ספרד 

הגדולים יחד )'ידיעות המכון לחקר השירה העברית', כרך ה', עמ' קפ"ג(.

נעים זמירות 
ספרד

שירי הנגיד הם התיעוד החי והנרחב ביותר של חייו הסוערים. כתיבתם בחריזה 
ובשקילה מוקפדת אינה פוגמת בעושר ההיסטורי המצוי בהם

בזכות הרקע 
ההיסטורי 

לשירים שכתב 
יהוסף הופכת 

הקריאה באוסף 
שירי הנגיד 

להצצה ביומן 
מלחמותיו 

ולהתבוננות 
במחשבות 

שליווהו בעת 
הקרבות וביניהם

מלבד שירי המלחמה, ההגות והמוסר יצאו מתחת ידי הנגיד גם 'שירי יין', ביניהם השיר ששורותיו 
ם". השורות  ְׁשִרי ּוֵמת ִעּמָ ם ֶנֱאַסף ּתִ ם, ּגַ הראשונות מוכרות לאוזן הישראלית: "ֵמת ָאב ּוֵמת ֵאלּול ּוֵמת ֻחּמָ

ִלי ָדַמם ... קּוָמה, ְׁשֵתה ַבּכֹוס ְוׁשּוב ּוְׁשֵתה /  ירֹוׁש / ָאַדם ְוקֹולֹו ַבּכְ אּו ְיֵמי ַהּקֹר, ְוַהּתִ הבאות ידועות פחות: "ּבָ
ִיל ְוַגם יֹוָמם" )'דיואן שמואל הנגיד, בן תהלים', עמ' 285(. כמקובל בספרד כתב הנגיד גם שירי  ד, ּוַבּלַ ַבּכַ

ידידות רבים וכן 'שירי חשק'. על שירים אחרונים אלה כתב יהוסף בנו בהקדמתו הנזכרת לדיואן, שנכתבה 
בערבית:

ואף על פי שמקצתם כללו דברי חשק, הייתה אמונתו בו כינוי לכנסת ישראל וזולתה, ממה שכונו בו 
בדרך כיוצא בה במקצת ספרי הנבואה ... ומי שגילה פנים בדבריו אחרת ממה שנתכוון — אשמו עליו 

)שם, עמ' 1(.

כלומר, לדברי יהוסף שירי החשק הם משל לקשר שבין כנסת ישראל לאביה שבשמים, בדומה לפרשנות 
המשלים שבשיר השירים. חוקר השירה פרופ' חיים שירמן כתב על כך: "כל מי שיש לו חוש ביקורת כל 

שהוא יכיר כי לפירוש זה אין כל שחר" )'השירה העברית בספרד ובפרובנס', כרך א', עמ' 77(.
ראוי להזכיר גם את קשריו של הנגיד לארץ ישראל ואת שירי כיסופיו לציון. לדוגמה, את אחד השירים 
שנכתב בעת מלחמותיו הוא מצווה על בנו לשלוח אל "ישיבת ירושלים עיר הקודש", ולבשר את יושביה 

על ניצחונותיו:

ִתיָבה ֶרת ֲחָלָקה ַהּכְ ִאּגֶ ר / ּבְ ֵ ְיהֹוֵסף, ַקח ְלָך ֵעָטְך ְוַיּשׁ
 

י ְצָעַדי, אֹות ְוֵתָבה ִמְלַחְמּתִ ֲאֶׁשר ִהְרִחיב ֱא־לֹוַהי / ּבְ  ְוַהְרֵחב, ּכַ
ח ֶאל ְמִתיָבה ה ָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַנְפִׁשי / ֱא־לֹוֶהיָך, ְוַׁשּלַ  ְוַחּקֵ

ִצּיֹון ָהֲאהּוָבה ל ְנׂשּוא ָעוֹון ְואֹוֵהב / ְוָׁשֵכן טֹוב ּבְ ר ּכָ  ּוַבּשֵׂ
)'דיואן שמואל הנגיד, בן תהלים', עמ' 68(.

בשיר אחר, שנכתב לאחר מלחמה באראגון שבה ניצח, מבטא הנגיד את כאבו על שכיבושיו 
נעשים בקצה המערב בעוד מקום המקדש נתון בידי זרים:

ת ּוֵמיַפַעת / ְוִלְראֹות ֲעַדת ִׂשְריֹון ְמִביָאה  ַעת / ְלַמַען ֲאִני ִנְכָסף ְלַחּמַ י ַחם ְוֵעיִני ְמַדּמַ ִקְרּבִ ְלָבִבי ּבְ
ִתיֵתי  ר ּכְ ַפּזֵ קֹול ִזְמָרה / ּתְ , חֹוָנה ְונֹוַסַעת / ְוֹאְרַחת ְלָבנֹון ַעל ֲאִריֵאל ּבְ ִׁשיִרים ְצרֹורֹות ֵנְרּדְ ה / ּבְ ְלמֹוִרּיָ

ה  ה ּומֹוַפַעת / ... ְוִהּנֵ ָׂשֶמיָה ְמִהּלָ ֶׁשֶמׁש ַעל / ֲערּוגֹות ּבְ ִצּיֹון ּכְ זֹוַרַעת / ְיֵמי ַנֲעֵרי ִצּיֹון ּבְ ה ּכְ ֹמר ְוִקּדָ
ִביִרי ְמִעי  י ּדְ ֵעין ִלּבִ ׁשּוִרי ּבְ ַעת / ... ּבְ ֲאָריֹות ִיְׁשֲאגּו ָׁשם, ְמָנעּוָה / ֲאַזי ֵמֲעבֹר אֹוָתּה ּוִמּבֹוא ּוִמּגַ

ִאיּלּו  ֵלב ָזֵעף / ּכְ ֵעין ָחֵרד ְוָאִהים ּבְ ַעת / ֲאָמֵרר ּבְ ין ֲאָבִנים ְמֻבּלַ ה ּבֵ ל / ְוֶאֶבן ְׁשִתּיָ ַמּפָ
דּור / ֲעֵלי ָעׁש — ּוַבת  ֲעֶלה ַבת ֱאדֹום, ּתָ ַעת / ֱא־לֹוִהים, ֲהָלַעד ּתַ ֲחִנית אֹוֵיב ְלָבִבי ְמַבּקַ

ַעת? )שם, עמ' 35־36(. ֶלב ָים ְמֻׁשּקַ ִצּיֹון ּבְ

נחתום בתקווה שמביע הנגיד ששירתו תתפשט ותתקבל על לבב 
העם:

ֵאָבה ַלִיל / ְוַתְׂשִמיַח ְלָכל ֶנֶפׁש ּדְ  ְוָתִעיר הֹוְלֵכי ֶדֶרְך ּבְ

לּוָלה ֶנֱאָהָבה ת ּכְ ֶקֶרב מֹוֲעֵדי ֵא־ל / ְותֹוְך ֻחּפַ  ְועֹוד ּתּוַׁשר ּבְ

אּוִלים / ֱאֵלי ִצּיֹון ֲעֵלי ֶדֶרְך  ִפי עֹוִלים ּגְ ְועֹוד ּתּוַׂשם ּבְ
ְנִתיָבה! )"זכור לבי", שם, עמ' 70(.

יעקב עציון

שמואל הנגיד כותב לבנו שיר 
בשדה הקרב. ציור על 'קיר 

ספרד' בבית התפוצות
באדיבות סטפני קומפורט, 

jewishpostcardcollection.
com
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* מה חדש?  ** לא שמעת? האתר החדש של סגולה באוויר!  *** נו באמת, אני כבר אחכה לאפליקציה

www.segulamag.com

וואס הערצאך?*

האסט ניט געהערט?  די 
נייע וועבזייטל פון סעגולא 

האט אנגעפאנגען!**

דו מיינסט אז דאס 
איס עפעס,ס'ווערט 
צו ווארטן פאר די 

אפליקיישען***


