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   חידת "ָמעֹוז צּור"
 

למה שרים את הפיוט "ָמעֹוז צּור" דווקא בחנוכה? מדוע לא בפסח ופורים, שגם  

בשיר?   צּור"  לעניינם הוקדש בית מיוחד  "ָמעֹוז  פייטן בשם  הפיוט  ידי  על  נכתב 

של  השנייה  בגרמניה במחצית  כנראה  )שמו חתום בראשי הבתים(, שחי  מרדכי 

 1לסה"נ.  עשרה-שתיםהמאה ה

הרמזים נ   להלן לאור  לחנוכה  צּור"  "ָמעֹוז  בין  המיוחד  הקשר  על  עמוד 

כי שלוש השורות הראשונות ש  ההיסטוריים המשוקעים בפיוט. ל הבית מקובל 

ביהודי   הצלבנים  שערכו  הפרעות  הן  הלוא  תתנ"ו,  לגזרות  מתייחסות  האחרון 

 2לסה"נ(:  1096ני וי–ן תתנ"ו; מאיסיו–גרמניה במהלך מסע הצלב הראשון )אייר

ְישּוָעה  ְזרֹוע   ֲחׂשֹוף ָך / ְוָקֵרב ֵקץ ה   ָקְדשֶׁ

יָך / ֵמֻאָמה ָהְרָשָעה ְנֹקם  ם ֲעָבדֶׁ ת ד   ִנְקמ 

ָשָעה / ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה   ִכי ָאְרָכה ָלנּו ה 

הצלע הראשונה היא ציטוט מן המחרוזת האחרונה של הפיוט "ֱאֹלִהים ְבאֹוְזֵנינּו  

ְענּו", שכתב רבי אליעזר בר נתן )הראב"ן( על גזרות תתנ"ו )בקהילות אשכנז שָ  מ 

 גו לאומרו כ"זולת" בשבת שלפני שבועות(: נה

ָך ֵשִנית ְקנֹוֵתנּו, ְזרֹוע   ֲחׂשֹוף  ָקְדשֶׁ

ְלָת ֵאת ֲאבֹוֵתינּו,  ר ִמֹנף ָגא  ֲאשֶׁ  כ 

ְרָתנּו, ֱעב  ָים הֶׁ ֵמץ ְזרֹוֵענּו ְכָאז ב   ְוא 

ְזָרֵתנּו יי צּור ְישּוָעֵתנּו. ּוח  ָשה ְלעֶׁ

לתפילת אולי  רומזת  השלישית  גזרות    הצלע  לאחר  שנתקנה  הרחמים",  "אב 

 3תתנ"ו: 

 
ב )תשע"ד(,    ,דנ   ", המעין   הזמר על הצלת וורמייזא וזמן חיבורו של 'ָמעֹוז צּור'א' פרנקל, "  1

הייתה מקובלת עמדתו של צונץ, שזמן חיבורו    פרסום מאמר זה של פרנקלל. עד  21–9עמ'  
ה  המאה  של  הראשונה  למחצית  מאוחר  אינו  צור"  "מעוז  ראו    .נלסה"  עשרה -שלוששל 

ב )תשס"ו(, עמ'   מו,  , המעין "ממבט היסטורי  ' מעוז צור' "סיכום המחקר בנושא: ד' ליפסון,  
29–34. 

  . 17–16פרנקל )שם(, עמ'    :כחלק בלתי נפרד מן הפיוט, ראו  קוריותו של הבית האחרוןמ  לע  2
 .34–32ליפסון )שם(, עמ'  :לסיכום גלגוליה של הצנזורה על הבית האחרון, ראו

ראו: פרנקל   .באותה תקופה  בקשות נקמה מעין אלה שולבו בסיומי פיוטים נוספים שנכתבו  3
עמ'   י38הערה    , 17)שם(,  של    ןכתי .  הראשון  בבית  גם  רמוזה  בנוצרים  לנקמה  שתפילה 

". בפשטות מדובר כאן על תפילה לכינון  ֵבח  הפיוט, במילים "ִתכֹון ֵבית ְתִפָלִתי, ְוָשם תֹוָדה ְנז 
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ֲחִמים   ְבר  ִיְפֹקד  הּוא  ָהֲעצּוִמים  ֲחָמיו  ְבר  ְמרֹוִמים.  שֹוֵכן  ֲחִמים  ָהר  ָאב 

ֹקדֶׁ  ה  ְקִהלֹות  ְתִמיִמים.  ְוה  ְיָשִרים  ְוה  ֲחִסיִדים  ת שה  ְקֻדש  ל  ע  ְפָשם  נ  ָמְסרּו  שֶׁ  

ֵשם... ִיְזְכֵרם ֱאֹלֵהינּו לְ  ת  ה  ִדיֵקי עֹוָלם. ְוִיְנֹקם ְלֵעיֵנינּו ִנְקמ  טֹוָבה ִעם ְשָאר צ 

ָשפּוך ם ֲעָבָדיו ה   ... ד 

)צלעות   השלישית  השורה  ימים.  6–5גם  באותם  שהתנפצה  לאשליה  רומזת   )

ה משיחית כי במחזור רנ"ו לבריאת ותה תקוייבקרב היהודים באותה תקופה ה

פי הכתוב    4העולם תבוא הגאולה,  לא,  ָרנּו"על  )ירמיהו  ִׂשְמָחה"  ֲעֹקב  ו(. מפח   ְלי 

הנפש הגדול בא לידי ביטוי בכמה יצירות שנכתבו באותה תקופה, ביניהן בפיוטו  

 הנ"ל של הראב"ן: 

ְפֵשנּו ִחְכָתה, ר ְזָמן נ  ח   ְזָמן א 

שֶׁ  ְך מֶׁ ֲארּוָכה לֹא ָעְלָתה, ְך ִקֵצנּוְוָאר   ו 

ֲעֹקב ִחִכינ ְשבֹון ָרנ"ּו ְלי  ע ְבִעָתּה, חֶׁ  ּו יֶׁש 

ְרֵפה ְוִהֵנה ְבָעָתה.  ֵּוה ְלָשלֹום ְוֵאין טֹוב ְלֵעת מ   ק 

האחרונה,   בשורה  נמצא  החידה  לפתרון  המפתח  יהודים שאולם,  שרים  אותה 

/  "  ה:תכבר כמה מאות שנים, בלי שממש מבינים או ְלמֹון  צ  ְבֵצל   / ְדמֹון  א  ְדֵחה 

 . "ָהֵקם ָלנּו ֹרִעים ִשְבָעה 

ְדמֹון" רומז לעשו,באו במשמעותו החז"לית  5פן פשוט ניתן לפרש כי הכינוי "א 

הימי  – ובמשמעותו  בוותיקן   –ביניימית  -רומי,  שמרכזה  הקתולית,  הנצרות 

ְלמֹון" פרושו "צלמוות" )בבלי, ברכות טו ע"ב(; המילים "ָהֵקם ָלנּו    שברומא; "צ 

המ ימות  על  מיכה  לנבואת  רומזות  ִשְבָעה"  אֹרִעים  ה,  )מיכה  והן  –שיח  ה(, 

ההתייחסות במחרוזת האחרונה   6מבטאות תפילה לגאולה ולביאת משיח בן דוד. 

המלכויות   ארבע  סדרת  את  משלימה  אדום  אדום    –למלכות  יון,  פרס,   –בבל, 

  7ים.באופיינית לפיוטים אשכנזיים רה

 
אולם  למקומה,  הקורבנות  עבודת  והשבת  המקדש  בחי  בית  כי  במילים  דומה  הפייטן  רת 

" איננה  ֵבח  ְנז  מג ע"א(    ימה. על פי אגדה המובאת בתלמוד )בבלי, סנהדריןמת  "ְוָשם תֹוָדה 
דינו   לגזר  וכאסמכתה  להורג,  שהוצאו  הנוצרי  ישוע  מתלמידי  אחד  של  שמו  הוא  "תודה" 

נ,  )תהילים  ְבָדְנִני"  ְיכ  תֹוָדה  "ֹזֵבח   הפסוק  במהדור  הובא  חסר  זה  קטע  של  כג(.  רבות  ות 
ה  אך  הנוצרית,  הצנזורה  בשל  הבבלי  הראשון,    אוהתלמוד  בדפוס  יד,  בכתבי  נמצא 

 ובמהדורות חדשות שנדפסו בארץ.  
 לסה"נ(.  1086מחזור רנ"ו החל בשנת ד'תתמ"ו )  4
  כה(. "אדמון" ככינוי לעשו מופיע כבר בפיוטי   על פי "ויצא הראשון אדמוני" )בראשית כה,  5

 . 39והערה   17ראו: פרנקל )שם(, עמ'  .פיםהקלירי ובפיוטים נוס
 .36והערה  17בסיומם של פיוטים אשכנזיים, ראו: פרנקל )שם(, עמ'  לבכמקו  6
 . 17–16פרנקל )שם(, עמ'   7
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רמ  אולם מסתתר  ְלמֹון"  צ  ְבֵצל  ְדמֹון  א  "ְדֵחה  במילים  כי  היסטורי  נדמה  ז 

 מדויק יותר. 

ְדמֹון"   כבר בראשית המחקר ההיסטורי המודרני נעשה ניסיון לקשור בין "א 

הזקָ  אדום  הוא  שמו  שפירוש  ברברוסה,  פרידריך  הגרמני  הוא  לקיסר  וכזה  ן, 

מ היה  הגרמני  הקיסר  היה.  גם  השלישי  ן  כנראה  הצלב  מסע  בראש  העומדים 

הצלבנים   מפלת  לאחר  אירופה  במערב  של  שהתארגן  צבאו  מול  חיטין  בקרני 

לסה"נ(. להשלמת הקישור צוין כי בדרכו לארץ הקודש כבש   1187דין )-צאלאח א

)מאי   שבאנטליה  קוניה  הסלג'וקית  העיר  את  ששמה    1190ברברוסה  לסה"נ(, 

"צ   והיא  "איקוניום",  היה  פי לְ הקדום  על  )איקון=צלם(.  בפיוט  הנזכרת  מֹון" 

האחרונו המילים  משמעות  זו  תפילה  גישה  היא  ִשְבָעה"  ֹרִעים  ָלנּו  "ָהֵקם  ת 

 8דין ולוחמיו שיצאו למערכה נגד הצלבנים. -להצלחתם של צאלח א

קשיים:    אולם ממספר  סובל  זה  ביהודים  ראשיתקישור  פרעות  היו  לא   ,

זו שנית,בתקופה  ע  .  פי  שדותעל  הקיסר ו  התקופה,  בן  מבונא  אפרים  רבי  ל 

ברב והורה פרידריך  היהודים,  נתיניו  על  הגן  הפרעות,  את  שמנע  הוא  רוסה 

עליהם.  לנבוח  שלא  חסרת   ,שלישית  9לכמרים  הייתה  איקוניום  על  המערכה 

ן מעות מבחינת היהודים בני הדור, וספק אם בכלל שמעו עליה. רביעית, זממש

קיה  נהר סולאץ שבקילייום, טבע הקיסר ברברוסה בקצר לאחר שכבש את איקונ

כך  על  שמע  צור"  "מעוז  להניח שמחבר  עלינו  ברברוסה  הוא  אדמון  ואם  ומת, 

התרחש שברברוסה כבש את איקוניום, אך טרם שמע על מותו של ברברוסה, ש

 10זמן קצר לאחר מכן. 

 יש לחפש אם כן פתרון אחר.

דון יהבנת הביטוי הנהמפתח ל  מהווה אתהטורי  אירוע ההיסבזאת כי ה  מוצע

( שבצרפת Clarmontהתכנסו בעיר קלרמון )  1095הוא ועידת קלרמון. בנובמבר  

פטר  Clermont-Ferrand)כיום   הכומר  דיווח  שם  הקתולית.  הכנסייה  ראשי   )

אורבן    אמיין-דה האפיפיור  נשא  כך  ובעקבות  הקודש,  בארץ  הקשה  המצב  על 

ל אותה מידי ה לצאת לארץ הקודש ולהצי אומו, וקרא לאבירי אירופהשני את נ

 
 .188אביב תשי"ז, עמ' -י"ט לוינסקי, ספר המועדים, ה, תל  8
פת, ירושלים  א"מ הברמן, ספר גזירות אשכנז וצר  :ספר הזכירה לרבי אפרים מבונא, בתוך  9

ת השימוש בפועל נב"ח אצל רבי אפרים מבונא ביחס  ו עמעמד על מש תש"ו, עמ' קל. פרנקל  
 .19–18לנצרות, ראו: פרנקל )שם(, עמ' 

(, 1לדחיית זיהויו של "אדמון" עם הקיסר פרידריך ברברוסה, ראו גם ליפסון )לעיל הערה    10
 . 18, פרנקל )שם(, עמ' 31–30 עמ'



  יוסי ברוכי  
  

 
 

10 

בחודשי  הכופרים לדרכם  שיצאו  הצלבנים  להתארגן  החלו  זה  נאום  בעקבות   .

 האביב, והחריבו בדרכם את קהילות שו"ם בפרעות הידועות כגזרות תתנ"ו.

תכן  יוי  11ת קלרמון התרחשה בעיצומם של ימי החנוכה בשנת ד'תתנ"ו, ועיד

 זמר לחנוכה.צּור" דווקא כ  בתו של "ָמעֹוזעילה לכתישזו ה

המקום   לשם  רומזת  ְלמֹון"  "צ  המילה  כי  בצרפתית   Clarקלרמון.    –נראה 

המשורר   ברור.  בהיר,  באור  מואר  בֵצל.  הוא  המקום  שבשם  האור  את  המיר 

ועידת קלרמון נרמזת באופן דומה בשני פיוטים נוספים שנכתבו על רקע גזרות  

בשבת שלפני    בקהילות אשכנזיות שונות  שניהם נהגו לומר כ"זולת"תתנ"ו, ואת  

השבועות בר   .חג  שמואל  רבי  הפייטן  כתב  ֲחֵשב"  ְבמ  ְקָרֲאָך  אֶׁ י  "ֱאֹלה  בפיוט 

 יהודה:  

 ן ֵחיל ֵׂשִעיר )=עשו(...  ֲהמֹו

ן ֲאֵפָלה רֶׁ  ,  וֲֻעדּו ְלקֶׁ

ְלָלה,   ִבְכבֹוד נֹוְצִרי ְלִהְתה 

 ָכה ְגדֹוָלה.  ְוִהֵנה ֵאיָמה ֲחֵשי

ספק במי  אין  לוכי  הפייטן  רמז  ֲאֵפָלה"  ן  רֶׁ ְלקֶׁ "וֲֻעדּו  כאשר  ולים  קלרמון,  עידת 

ְלמֹון"   ן אֹוָרה" במקו  –משחק המילים דומה לזה של הפייטן מרדכי ב"צ  רֶׁ ם "קֶׁ

ן ֲאֵפָלה" )הביטוי "קרן אפל" מקורו בבבלי רֶׁ  תענית כב ע"ב(.  ,כתב "קֶׁ

ְענּו" כתב רבפיוט "ֱאֹלִהים ְבאֹוְזנֵ   אליעזר בר נתן )הראב"ן(:   ביינּו ָשמ 

ִניםטֹוב ִקִּוינּו ְוִהֵנה  ְשמ  ל ְוא   ,ֹאפֶׁ

ְׂשֵרה ָשִנים,  ת עֶׁ ח  ֲחזֹור ָרנ"ּו א   ְלמ 

ְחָדו ז ָפִנים, י  ּׂשֹוְנִאים גֹוי ע   נֹוֲעצּו ה 

ל ר ע  י ָעב  ֵזדֹוִנים.-ֲאז  ִים ה  מ  ְפֵשנּו ה   נ 

ב עוסקת  קלרמוןוהמחרוזת  כי    ועידת  נונראה  במקרה  במילים  לא  הפייטן  קט 

ִנים"  ְשמ  ל ְוא  ִנים"  ישתי מילים שמשמעותן חושך. ית –"ֹאפֶׁ ְשמ  רה מזו, המילה "א 

ודומה שהפייטן בחר דווקא בה בגלל האותיות "מנ"   12וד,היא מילה נדירה מא

הרמז   את  משלימות  החשכה,  של  הכוללת  המשמעות  עם  שיחד  בה,  הנכללות 

 לשם המקום "קלרמון".  

 
 ר הדמעות, א, ברלין תרפ"ד, עמ' קמג. פס ש' ברנפלד,  11
י, ומשמעותה מתפרשת מתוך ההקשר כ"מחשכים"    מילה יחידאית שמקורה בישעיהו נט,   12

 מנחם בן סרוק, ואחרים(.   )כך רש"י בשם
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המואר" "ההר  הוא  בצרפתית  שעומד   ,קלרמון  כמי  אדמון  מתואר  כן  ועל 

האפל   ההר  של  י  –בצילו  ְלמֹון".  צ  "ְבצֵ י"ְבֵצל  במילה  שהשימוש  נועד   ל"תכן 

 לרמוז רמיזה נוספת: אותיות "בצל" הן אותיות "צלב". 

כעת נותר לברר מיהו אדמון. לאחר שסללנו את הדרך, התשובה קלה יחסית.  

ְדמֹון" רומז לעשו,  רומי, ובמשמעותו    –במשמעותו החז"לית    13כאמור, הכינוי "א 

, אם  חלהניהנצרות הקתולית, שמרכזה בוותיקן שברומא. ניתן    –ביניימית  -הימי

בראש   שעומד  כמי  לאפיפיור,  לרמוז  המשורר  ביקש  ְדמֹון"  "א  בכינוי  כי  כן, 

 הכנסייה הקתולית הנוצרית. 

של  יי ההיסטורי  הרקע  כי  שובש   הפיוטתכן  אך  הראשון,  בבית  גם  נרמז 

 במרוצת הדורות מחוסר הבנה. 

 בסוף הבית הראשון כתוב: 

ֵבח  ְלֵעת  ְמנ  ְטֵבח  / ִמָצר ה   ָתִכין מ 

ִמְזֵבח   אָ  ת ה  ְגמֹור / ְבִשיר ִמְזמֹור / ֲחנֻכ   ז אֶׁ

לחג החנוכה. רמוזים בה שלושה מרכיבים   כי הצלע האחרונה מתייחסת  נראה 

ְגמֹור"(, קריאה בתורה בפרשת   שנוהגים להוסיפם בתפילות ימי החג: הלל )"ָאז אֶׁ

)"ֲחנֻכ   המזבח  חנוכת  חנוכת  שיר  "מזמור  ואמירת   )" ִמְזֵבח  ה  לדוד" ת  הבית 

ת"(. ְגמֹור ְבִשיר ִמְזמֹור ֲחנֻכ   )תהלים ל( בסוף התפילה )"אֶׁ

 ?" ֵבח  ְמנ   אך מיהו ה"ָצר ה 

במאה   בגרמניה  שחי  מבונא,  אפרים  רבי  של  פיוטים    עשרה-השתיםבמספר 

)זמן חיבורו המשוער של "ָמעֹוז צּור"( פועל לנבוח ביחס  נעשה שימוש ב   ,לסה"נ 

 14יחס לדברי ההסתה של הכמרים הנוצרים נגד היהודים. בלנצרות בכלל, ובפרט 

לו המזמור  של  קישורו  ולאור  זאת  יולאור  קלרמון  הצלע יעידת  שאת  תכן 

כך: לתקן  יש  )  ֵהִכיןְלֵעת  "  הראשונה  ְטֵבח   ֵבח     ָצר(ממ  ְמנ  ְבִשיר    –ה  ְגמֹור  אֶׁ ָאז 

ִמזְ  ת ה  !  ִמְזמֹור ֲחנֻכ   ֵבח 

", הלוא הוא האפיפיור  לכוונת הפייטן הייתה לרמוז   ֵבח  ְמנ  נאומו של ה"ָצר ה 

בו שנישא  השני,  תתנ"ו, ואורבן  בשנת  החנוכה  ימי  של  בעיצומם  קלרמון  עידת 

 וחוגג את חג החנוכה!  ל עם ישראל חיולמרות הכ –ר ולאמ
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 נספח: לזהות מחברו של "מעוז צור" 

"ָמע בין  הסגנוני  )מזעל הקשר  ָיִפית"  ה  "מ  לפיוט  צּור"  ירות השבת( שחיבר מֹוז 

רבי מרדכי בן יצחק חי כנראה   15אברהם פרנקל.  כבר עמד  רבי מרדכי בן יצחק,  

בגרמניה. ההשערה כי רבי מרדכי בן יצחק הוא גם מחברו    עשרה-השתיםבמאה  

 של "ָמעֹוז צּור" גובתה על ידי אברהם פרנקל במספר ראיות כבדות משקל.

 . הצעה לתוספת חיזוק קטנה להלן

ל לשים  ה   ביש  "מ  בפיוט  שמו  את  יצחק  בן  מרדכי  רבי  חתם  שבה  לדרך 

השישי   הבית  "מרדכי",  באותיות  פותחים  הראשונים  הבתים  חמשת  ָיִפית": 

נפתח   השביעי  והבית  הראשונה,  המילה  בראש  ברצף  "בר"  באותיות  פותח 

" הקסדו  חו  יצבמילים  בראשי  שיוצרות  הבית דוש"  "יצחק".  השם  את  תיבות 

 ף" שיוצרות בראשי התיבות את המילה "חזק". זקי  חים "להאחרון נפתח במי

חמשת   בראשי  "מרדכי"  אקרוסטיכון  על  הוא  גם  בנוי  צּור"  "ָמעֹוז  הפיוט 

האחרון   הבית  בפתיחת  התיבות  בראשי  "חזק"  והמילה  הראשונים,    –הבית 

 ורה אינו נזכר. דשך". שם אביו של הפייטן לכאקרוע זשף ח"

שנ  אולם נדמה  היטב  נעיין  סמוך  יאם  צּור",  ב"ָמעֹוז  גם  אותו  למצוא  תן 

 ונראה לבית האחרון של הפיוט: 

ל ָהֵעץ ָתִליתָ ָבָניֹרב   :ו / ְוִקְנָיָניו / ע 

ִניםצְיָוִנים ִנְקבְ  ְשמ  י ִביֵמי ח  י / ֲאז   ּו ָעל 

י / ְוִטְמאּו כָ חּוָפְרצּו  ְשָמִנים ֹומֹות ִמְגָדל   ל ה 

ר  ִנים /ק  ּוִמנֹות  ִנים  ְנק  שֹוש  ֲעָׂשה ֵנס ל   נ 

הנוצרות   יצחק"  "בן  במילים  הללו  הרצופות  השורות  בארבע  להבחין  ניתן 

השני במילה  המופיעות  אותיות  צ'  ימחיבור  שהאות  העובדה  שורה.  כל  של  ה 

תקדימי יש  אך  נדירה,  תופעה  אמנם  היא  המילה  בראש  מופיעה  לכךאיננה    . ם 

בן לברט מופיע שמו של דונש בראשי התיבות    ש"ְדרֹור ִיְקָרא" לדונ  יוטלמשל בפ

של ארבעה מהבתים, אך בשני הבתים הנותרים הוא מופיע אמנם בכל צלע אך 

)במ התיבות  בראשי  ברדלא  ולו בר,  השזהר,  נש,  במדלומים;  וו וך,  רחיב,  נג, 

 וננו(. של
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