
"א"ר חמא ברבי חנינא: ]...[ "בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון" )תהלים ס"ח, ט"ו( ]...[ אל תקרי בצלמון אלא בצלמות"

ַמאי נְָפָקא ִמינָּה? - 'צַלְמוֹן' = צלמות = גיהנום, ולשם הם נועדו להידחות. יש כאן בנוסף אולי גם משחק מילים בין 'צלם' ו'צלב', שנועד 
להציג את הנוצרים כעובדי צלמים ועבודה זרה. ימי כתיבת הפיוט היו ימי מסעות הצלב, שלוו בתקופת רדיפות קשה של הקהילות 

היהודיות. הפולמוס הנוצרי כלפי היהדות הלך והחריף ברקע האירועים, וכך למשל כתב ר' אפרים ב"ר יעקב מבונא, בן זמנו של מרדכי 
פייטננו, בכרוניקה המוכרת בשם 'ספר זכירה', המתארת את מסע הצלב השני )1146(:

"כי רודולף בליעל ורדף לישראל במעל, כומר לעבודה זרה, קם על עם ה' להשמיד, להרוג ולאבד כהמן הרשע. ויצא מארץ צרפת וילך 
בכל ארץ אשכנז ]...[ הלוך ונובח, ויקרא לו נובח".

התשובה לשאלה הלפני-אחרונה ברשימתנו היא לפיכך: 'ּצָר ַהְמנַּבֵַח' הוא אותו אויב שמפיץ את דברי הבלע שלו על  	
 Novum היהודים, וגורם להם לסבל ואף להמרת דת. יש מי שהבחין גם בדמיון בין המילה 'נובח' ובין המילים הלטיניות

Testamentum, דהיינו 'הברית החדשה'.

המלכות הרביעית והבית השישי: בין הנקמה והצנזורה

מבחינה נרטיבית, 'ָמעוֹז צוּר יְׁשוּעִָתי' מגיע לשיאו הדרמטי בבית האחרון, וסביבו קיימת דרמה נוספת, ידועה פחות: במשך דורות הוא 
פשוט נמחק ונעלם, עד שהוחזר והתקבל מחדש כחלק אינטגרלי מהמזמור. התופעה הזאת אינה ייחודית רק לכאן, אלא אפיינה את 

הז'אנר כולו: פיוטים אשכנזיים מימי הביניים נחתמו לעתים קרובות בבקשות חריפות מאלוהים לנקמה בגויים, שהועלמו במהלך השנים 
ברבות מגרסאות הדפוס, ואף מחלק מכתבי היד. מי העלים אותן? שתי אפשרויות עיקריות עומדות לפנינו: או שרשויות הצנזורה 

הנוצריות לא אפשרו את הדפסתן, לאחר שהחלו להגביר את הפיקוח על הדפוס העברי )בסוף המאה השש עשרה(, או שהיהודים עצמם 
החליטו להצניע אותן בשל "דרכי שלום". אך ללא הבית האחרון, המתאר את המלכות הרביעית, הפיוט אינו שלם. רבים הבחינו בכך, 

וכמה מגדולי ישראל הציעו לו סופים אלטרנטיביים. בספר 'קיצור שני לוחות הברית' )משנת 1648( הופיעו כמה מהן, לאחר שהובאה גם 
הגרסה המוכרת לנו. נסו לזהות את שמות הפייטנים, שמסתתרים גם כאן באקרוסטיכון:

 1.  מעולם היית ישעי כבודי ומרים ראשי

ְוִעי מלכי אלהי קדושי  שמע נא קול ׁשַ

 העבר חטאתי ופשעי גם בגלות השלישי

ק ישראל ותכניע ישמעאל ומאדום תפדה נפשי ַחזֵּ

 2.  יהי רצון מלפניך יחיד הוד והדר

 גאל שארית צאניך מאדום ישמעאל וקדר

 רחום בקודש נאדר רווח תשים לעדר

נחלתך הושיע אל נקמות הופיע בעמלק מדור דור

כפי שניתן לראות, הצורך הנפשי והרוחני החזק בבקשת הנקמה לא נעלם לחלוטין גם בשתי גרסאות אלה. הראשונה נכתבה בידי 
הרמ"א, ר' משה איסרליש, הפוסק האשכנזי החשוב )המקביל לר' יוסף קארו הספרדי, בעל 'שולחן ערוך'(, והשנייה בידי ר' ירמיה שהיה 

אב בית דין בעיר וירצבורג. הראשון חתם בבית הזה 'מ'ש'ה חזק' והשני שילב את שמו במשפט הראשון )י'ר'מ'י'ה(.

לבסוף נעלה כאן את השאלות המתבקשות לאחר הקריאה המעמיקה יותר של הטקסט, שהתקדש והפך לקלאסיקה עד כדי כך, שלרוב 
איננו מבחינים במשמעות המילים לעומקן:

האם גם היום כשאנחנו שרים את המזמור, אנחנו מרגישים בתוך 'גלות אדום'? האם אנחנו מעוניינים עדיין להיות שותפים  	
לקריאת הנקמה בגויים? מהן המוטיבציות שלנו להמשיך ולקרוא את המזמור כפי שהוא? האם היה ראוי לשנות חלק 

כלשהו - להוריד או להוסיף?

מאהבת הקיצור נסיים בנקודה זו למחשבה, למרות שיש כאן עוד סודות ועומקים לחשוף. חג שמח!
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