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 ביטויי מצוקה ותקווה בפיוטי ארץ־ישראל בתקופה הביזנטית 
ובתקופה המוסלמית הקדומה

שולמית אליצור

חוקרים  של  דעות  נסקרות  בפתיחתו  הפיוטים.  מן  היסטוריה  לימוד  לשאלת  מוקדש  המאמר 

המזהירים מפני לימוד בלתי ראוי של ענייני ראליה מפיוטים, משום שחלק ניכר מדברי הפייטנים 

מבוסס על מדרשים ואינו מתאר את ימיהם; משום מגבלות הצורה של הפיוטים )כגון מחויבות 

לאקרוסטיכון אלפביתי( הגורמות לפייטנים לבחור את מילותיהם שלא באופן חופשי; ומשום 

ישראל  ביחסי  העוסקים  והיגדים  המתפייט,  המקראי  ההקשר  מן  מושפעים  הפייטנים  שדברי 

והאומות עשויים לשקף לא את המציאות אלא את הסדרים והפטרותיהם. כנגד אלה, מובלטים 

דבריו של שלום שפיגל, שציין שגם כשהפייטן מביא מדרשים ניתן לו החופש לבחור מתוכם את 

הדברים הקרובים ללבו והמשמשים ביטוי למצוקות דורו.

עיקרו של המאמר בקביעה שכדי ללמוד מדברי פייטן על תקופתו, אין להסתפק בחשיפת 

היגדים בודדים בעלי אופי היסטורי, אלא צריך לבחון את מכלול יצירתו של כל פייטן, לבדוק 

כיצד הוא מנצל הזדמנויות הניתנות לו לדבר על מצוקת הגלות ותקוות הגאולה, אם הוא מייצר 

הזדמנויות כאלה גם כשאין הן 'טבעיות', ובאיזה טון הוא בוחר לדבר על נושאים אלה. במסגרת 

זו נבדקת יצירתם של שלושה פייטנים, שלכל אחד מהם מורשת מקיפה. מתברר שאצל אלעזר 

הגלות,  מצוקת  על  מפורשות  תלונות  אין  כמעט  הרבות,  ההזדמנויות  למרות  קיליר,  בירבי 

וכנגד זה ניכרת אצלו תקווה עזה לגאולה קרובה. לעומת זאת יניי מנצל כל הזדמנות אפשרית 

עזה  תחושה  של  היא  מדבריו  הנושבת  והרוח  הזר,  השלטון  עול  תחת  העם  מצוקת  את  לתנות 

של גלות, אף על פי שהוא מצוי על אדמת מולדתו, בארץ־ישראל. ר' פינחס הכהן כמעט אינו 

מדבר על לחץ ועינוי, אך ממטפורות שהוא משתמש בהן עולה מצב סטטי בלתי תקין. הבדלים 

 אלה מוסברים על רקע המצב הפוליטי השונה בארץ־ישראל בימי כל אחד מן הפייטנים הללו 

)יניי – בימי גזרות יוסטיניאנוס במאה השישית; הקילירי – בתקופה הסוערת של שינויי שלטון 

בארץ־ישראל בראשית המאה השביעית; ופינחס – לאחר התייצבות השלטון המוסלמי(.
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