
מדובר בקישוט סגנוני ידוע המכונה 'אקרוסטיכון', שהיה מקובל מאוד בפיוטים בספרד ובאשכנז, ומשם נפוץ לאזורים נוספים. אז רגע, 
איך זה מסתדר עם הבית השישי? ובכן, גם היה מקובל להוסיף לאחר שם הפייטן את המילה 'חזק', והיא מסתתרת במילים "ֲחׂשוֹף זְרוֹעַ 
ךָ". ומיהו מרדכי? לא ברור. ישנם כמה פייטנים שחתמו כך את שמם בפיוטיהם. ובכלל, יש עניין ספציפי עם הבית החמקמק הזה,  ָקְדׁשֶ

המהווה תוספת לא טריוויאלית לשם הפייטן, שנראה בהמשך.

מתי חובר המזמור? - בפשטות, אף אחד לא יודע מתי בדיוק, אבל חוקרי הפיוט הצליחו בשיטות פרשניות מתוחכמות להגיע לטווח זמן 
אפשרי מאוד מצומצם: המחצית השנייה של המאה השתיים עשרה. איך יודעים? כאן מתחיל הקסם!

מעגל הנקמה וארבעת המלכויות מחזון דניאל: קריאה תוכנית של מבנה הפיוט

שמתם לב שהמזמור מתחיל דווקא במעין פסקת סיכום )"ָאז ֶאגְמֹר..."(? לאיזה בית נוסף הוא דומה? מה הבקשה הזהה  	
הקיימת בשניהם?

יש קשר תוכני בין תחילת הפיוט ובין סופו: הפיוט בנוי במבנה מעגלי, ובו שני הבתים שפותחים וסוגרים מזכירים את אויב היהודים בזמן 
כתיבתו, ומבקשים נקמה אלוהית בו בשל מעשיו. הנה סקירה קצרה של ארבעת הבתים הפנימיים: )בית 2( מתאר את שעבוד מצרים 
)ירמיהו מ"ו כ': "עֶגְלָה יְֵפה ִפיָּה ִמצְָריִם", "ֵחיל ּפְַרעֹה" וגו'(. לאחר יציאת מצרים, שלוש מלכויות נוספות ניסו להרוג/לשעבד אותנו, לא 
הצליחו, בואו נאכל. את הנקמה אלוהים כבר יגיש קרה, באחרית הימים. ובכל זאת כדי לעקוב אחר הרצף: מדובר )בית 3( בגלות בבל 

ושיבת ציון; )בית 4( סיפור מגילת אסתר בצל מלכות פרס; )בית 5( סיפור חג החנוכה בצל האיום ממלכות יוון )הסלאוקים, ליתר דיוק(. 
ומה לגבי הבית השישי? זה העניין הכי חשוב, בעיניי. וכאן הסיפור יסתבך בקרוב. 

רגע לפני זה - פתרון שתיים משאלות הבוחן מתחילת הלימור: 	

בעיקר בגלל הבית השני, יש הנוהגים לזמר את הפיוט דווקא בפסח! בעצם, חנוכה עצמו כמאורע היסטורי מוזכר בו רק  	
פעם אחת, בדיוק כמו יציאת מצרים. שאר הדיבורים על "ֲחנֻּכַת ַהּמִזְּבֵַח" מתייחסים לעתיד לבוא.

'ּבְרוֹׁש' ו'יְִמינִי' שניהם כינויים למרדכי היהודי )המקורי(. הכינוי הראשון מהתלמוד הבבלי )מגילה י' ע"ב: "ברוש זה מרדכי,  	
שנקרא ראש לכל הבשמים..."( והשני מהמגילה עצמה, בה הוא מכונה "ִאיׁש יְִמינִי", דהיינו משבט בנימין )פרק ב', פסוק 

ה'(.

אז המסגרת הכללית של הפיוט היא חזון ארבע החיות מספר דניאל, המתאר שעבוד של ישראל בידי ארבע מלכויות. הצגנו כבר שלוש 
)מלבד מצרים, כאמור(, ולפיכך רק הגיוני שנצטט כאן משירו של מאיר אריאל )זצ"ל(, 'חיית הברזל', שבו הבהיר: "מקובל שהרביעית היא 
רומי; מקובל שרומי היא אדום". במסורת היהודית המאוחרת, לאחר חורבן בית שני בידי הרומאים, כל התייחסות נבואית קדומה ל'אדום' 

נקשרה בדיעבד לרומאים. אחת הסיבות היסודיות לכך היא הנבואה המייחסת אשמה על חורבן המקדש הראשון לאדומיים, שמקורה 
לִָם  ּכֵָחךְ יְרוּׁשָ בספר איכה )פרק ד', פס' כ"א-כ"ב(, ואותה גישה נזכרת גם בהמשך הפסוקים המפורסמים )תהלים קל"ז, ה'-ז'(: "ִאם-ֶאׁשְ
לִָם:  ְמָחִתי.  זְכֹר אדוני לִבְנֵי ֱאדוֹם ֵאת יוֹם יְרוּׁשָ לִַם עַל רֹאׁש ׂשִ ְדּבַק-לְׁשוֹנִי לְִחּכִי ִאם-לֹא ֶאזְּכְֵרכִי: ִאם-לֹא ַאעֲלֶה ֶאת-יְרוּׁשָ ּכַח יְִמינִי. ּתִ ׁשְ ּתִ

ָהאְֹמִרים עָרוּ עָרוּ עַד ַהיְסוֹד ּבָּה. "

סיפורים אלה על חלקו של 'אדום' בחורבן בית המקדש הראשון נקשרו בידי חז"ל גם ביחס לחורבן הבית השני. אך הפייטן שלנו לא רק 
התחשבן עם 'אדום' הקדמוני על מעשיו בעבר. רומא המחריבה אימצה בהמשך את הנצרות כדת האימפריה, וכך הורחב הכינוי 'אדום' 
גם ביחס לנצרות בכלל. והנה התשובה לשאלה נוספת: מי זה 'ַאְדמוֹן' המופיע במזמור? - אלו כל ממלכות הנצרות שתחת עולן חיו בני 

הקהילות שהאמינו שרומא היא המלכות הרביעית מחזון דניאל, ושהיא מעולם לא נעלמה מהעולם באופן מהותי. או כמו שכתב מאיר 
אריאל בשורה הבאה בשירו: "ממש כך או באופן סמלי יש די הרבה מרומי היום". הפייטן שלנו רצה לאחל להם 'שילכו לעזאזל', אבל 

ֵחה ַאְדמוֹן ּבְצֵל צַלְמוֹן". 'צַלְמוֹן' מהו? - התשובה בגמרא במסכת  בגלל שהיה חשוב לו לשמור על סטייל ופאסון, כתב במקום זאת: "ּדְ
ברכות )ט"ו ב'(:
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