
יר ִמזְמוֹר" "ָאז ֶאגְמֹר ּבְׁשִ
מבט מעמיק בפיוט 'ָמעֹוז צוּר יְׁשוּעִָתי' ומשמעויותיו

◆

ארז רוכמן 
בוגר מחזור י׳ תכנית ׳אלול׳ באלון

כמה בתים של 'ָמעוֹז צוּר' אתם יודעים לשיר בעל פה? אחד או שישה?

בישוב שבו גדלתי שרנו את הגרסה החילונית, ובהתאמה גם למדתי לזמר רק את הבית הראשון של 'ָמעוֹז צוּר'. בגיל מאוחר מאוד הכרתי 
את חמשת הבתים הבאים, וגם היום לא אוכל לזכור אותם כמו חבריי וחברותיי בוגרי המגזר הדתי. ובכל זאת, בתור תלמיד מחקר 

בהיסטוריה של עם ישראל שעולם הפיוט משך אותו מבחינה מחקרית בשנים האחרונות, היום אני יודע לומר משהו שנכון לרובנו, 
לא חשוב היכן גדלנו: אפילו אם אנחנו זוכרים את המילים, מרוב ההרגל האוטומטי לשיר ו/או להתפלל אותן, רובנו לא יורדים לעומק 

משמעויותיהם של פיוטים. אלה יצירות מרובדות ומורכבות, שנושאות בקרבן הזדמנות נפלאה ללמידה על המפגש בין היסטוריה, שירת 
קודש ומדרש. בשל מגבלות הפורמט הכתוב של הלימוד המובא לפניכם, נעשה זאת הפעם בקצרה עם 'ָמעוֹז צוּר'. ולפני כל זה, ואחרי כל 
מילות ההקדמה, הנה לכם שש שאלות 'בחן/י את עצמך' בטרם תחילת הלימוד, שאני מבטיח שיבוארו עד סופו. בין הפותרים נכונה יוגרל 

שק מטבעות שוקולד:

האם תוכלו להסיק רק מתוך מילות הפיוט את שמו של הפייטן המחבר? 	

למה יש הנוהגים לשיר אותו ב... פסח?! 	

מיהו גם 'ּבְרוֹׁש' וגם 'יְִמינִי'? 	

מי זה 'ַאְדמוֹן' ומהו 'צַלְמוֹן' שאליו הוא צריך להידחות? 	

מיהו 'ּצָר ַהְמנַּבֵַח' ומדוע הוא נובח? 	

מדוע במשך שנים רבות נעלם הבית האחרון מסידורי התפילה, ומה היה שם במקומו? 	

לפני שנתחיל, שימו לכם מול העיניים את מילות המזמור, שלא נביא אותן כאן רק מקוצר היריעה, אבל הכרחי שיהיו לפניכם.

מרדכי היהודי, גרסת המאה השתיים עשרה

'ָמעוֹז צוּר' נחשב ל'פיוט היסטורי', במובן הזה שהוא עוקב אחר סדר כרונולוגי של אירועים שהתרחשו בתולדות עם ישראל. אך בניגוד 
לפיוטים רבים אחרים מסוג זה, ובפרט מאזור אשכנז )מערב גרמניה בימי הביניים(, לא ניתן להבין בדיוק מתי הוא נכתב, או בידי מי. 

לשאלה השנייה יש בכל זאת פתרון חלקי, ואם לא ניחשתם עד עכשיו -

חברו את כל האותיות שבהן מתחילים חמשת הבתים הראשונים. איזה שם יצא לכם? 	

בית פרת
מדרשה ישראלית
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