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 "מעוז צור"
 ה שיבנה לנו את בית המקדש"ראשית פותח הפייטן בתפילה להקב

 
 

 ה גאלם משם ונקם מהמצרים"בבית זה ביטא הפייטן את הגלות המרה שגלו אבותינו במצרים עד שהקב

ְבָעה ַנפְ  יָרעֹות ש ָ ִׁ  וצרות שבאו עלי נפשי שבעה כבר בהרבה רעות ש 

ָלה י ֻכָ ָיגֹון ֻכֹחִׁ  שם כוחותינו( אזלו)יגון כלו וצער רב ומרוב  ֻבְ

י ִׁ י ֵמְררֻו ְבקֹש  " וימררו את חייהם בעבודה קשה"המיצרים מררו את חיי בכל עבודה קשה כמו שנאמר  ַחֻיַ
 (יד,שמות א)

ְעֻבֻוד ַמְלכֻות ֶעְגָלה ִׁ ש   ה   "אבל הקב. הם אשר שעבדו אותי (,כ,ירמיהו מו)כות מיצרים המשולה לעגלה מל ֻבְ

דֹוָלה  השם שגדלה ידו להושיע הוא  ֻוְבָידֹו ַהֻגְ

ה ֺגֻלָ יא ֶאת ַהֻסְ " ייתם לי סגולהוה"הוציא מארץ מיצרים את ישראל הנקראים עם סגולה כמו שנאמר  הֹוצִׁ
 (ט ה"שמות י)

ְרעֹה ְוָכל ַזְרע  י וכל כוחו"כל חילותיו של פרעה הרשע שרדף אחרי בנ וֹ ֵחיל ֻפַ

ְמצֻוָלה ֶאֶבן ֻבִׁ  "תהומות יכסיומו ירדו במצולות כמו אבן"טבעו בים סוף כמו שנאמר  ָיְרדֻו ֻכְ

 
 אחר חורבן בית המקדש הראשון מבטא הפייטן את הגלות השניה של ישראלבבית זה 

י יַאנִׁ ֹו ֱהבִׁ יר ָקְדש  בִׁ  ה הביאני לבית המקדש הנקרא דביר"ים שהקבאחר גאולת מצר ֻדְ

י ַקְטֻתִׁ ָ ם לֹא ש  ָ  גם שם אחר שבאתי אל המנוחה ואל הנחלה לא שקטה נפשי לאורך זמןאולם  ְוַגם ש 

י ְגַלנִׁ  מפני שבא נוגש דהיינו נבוכדנאצר מלך בבל והגלה אותי לבבל ֻוָבא נֹוֵגש  ְוהִׁ

י ים ָעַבְדֻתִׁ י ָזרִׁ  כי עבדתי עבודה זרההגלות הזאת באה עלי  ֻכִׁ

י  ועל ידי מעשי אלה גרמתי לי שאמזוג לעצמי יין עם רעל ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכֻתִׁ

י ָעַבְרֻתִׁ ֶ ְמַעט ש   ם ישראל נעלם ועבר מן העולםובחורבן זה כמעט ש   ֻכִׁ

ֶבל ֶבל ְזֺרֻבָ  י זרובבל שהוא היה ראש העולים"ולקץ שנות גלות בבל עליתי משם ע ֵקץ ֻבָ

 ִׁ יְלֵקץ ש  ְעֻתִׁ ַ ים נֹוש  י "רש)שמיטין שלא שמרו ישראל  07שנות גלות שהיה כנגד  07והישועה באה לאחר קץ  ְבעִׁ
 (ח"ה י"ויקרא כ

 

י ֻוָעתִׁ  השם שהוא צורי המגן עלי כסלע איתן הוא מעוזי ומקור ביטחוני ָמעֹוז צֻור ְיש 

חַ  ֻבֵ ַ  ואני מבקש ומתחנן אליך.  רק אותך נאה וראוי לשבח( על כל הניסים שעשית עימדי) ְלָך ָנֶאה ְלש 

ֻכוֹ  יֻתִׁ תִׁ ֻלָ פִׁ ית ֻתְ  .כאשר תבנה על מכונו את  בית המקדש שבוא אני אתפלל ן ֻבֵ

חַ  ם ֻתֹוָדה ְנַזֻבֵ ָ  ושם נקריב לפניך קורבן תודה על הניסים ועל פדות נפשינו ְוש 

חַ  ין ַמְטֻבֵ כִׁ  -ה יעשה טבח כנקמה מ"כשיבוא העת שהקב ְלֵעת ֻתָ

חַ  ר ַהְמַנֻבֵ ֻצָ  ככלבים ומגדפים אותנומכל שונאינו המנבחים עלינו  מִׁ

ְזמֹור יר מִׁ ִׁ ש   אז אפתח פי ואגמור לפניך שירי מזמור והלל ָאז ֶאְגמֹר ֻבְ

חַ  ְזֻבֵ ת ַהֻמִׁ  על חנוכת המזבח שחנכו אותו לעבודה ֲחֺנֻכַ



  ד"בס

 ה הושיעם"בית זה מבטא הפייטן צרות שהיו לישראל בימי גלות בבל ושהקבב

ש   ֻקֵ רֹוש  ֻבִׁ רֹות קֹוַמת ֻבְ  ( 'מגילה י)לכרות קומתו של ברוש דהיינו מרדכי הנקרא ברוש  ֻכְ

 וביקש להורגו

ָדָתא ן ַהֻמְ י ֻבֶ  ביקש המן הרשע הנקרא אגגי ֲאָגגִׁ

ְהָיָתה לֹו ְלַפח ֻוְלמֹוֵקש    וזה שחשב על מרדכי הצדיק נהיה להמן למלכודת שהוא עצמו נלכד שם ְונִׁ

ָתה ֻבָ ְ ש   וגאותו נשברה ְוַגֲאָותֹו נִׁ

אתָ רֹא ֵ ש ֻ י נִׁ ינִׁ  והרמת את כבודו של מרדכי הצדיק שנקרא איש ימיני הגדלת ש  ְימִׁ

יתָ  מֹו ָמחִׁ ְ  נמחה מן העולם –שמו ( המן הרשע)והאויב  ְואֹוֵיב ש 

ְנָיָניו ָניו ְוקִׁ  ולא את עצמו בלבד מחית מן העולם אלא גם את רוב בניו ורכושו רֹב ֻבָ

יתָ  לִׁ  (הוא ובניו נלכדו.המלכודת שנתכוון ללכוד את מרדכי )א המוקש שנתלה על העץ והו ַעל ָהֵעץ ֻתָ

   

 

עליהם ' שריחם ה דבבית זה מבטא הפייטן את צרות ישראל בימי החשמונאים שסבלו מאת היוונים ע
 'והושיעם וקבעו את הימים ההם להלל ולהודות לה

צֻו ָעַלי ְקֻבְ ים נִׁ  היוונים שנאספו על עם ישראל להחטיאם ְיָונִׁ

יםאֲ  ַמֻנִׁ ְ יֵמי ַחש   זה היה בימי החשמונאים ַזי ֻבִׁ

ַלי ְגֻדָ  היוונים עשו פרצות בחומת היהדות שהם מגדלי ונכנסו להיכל בית המקדש ֻוָפְרצֻו חֹומֹות מִׁ

ים ָמנִׁ ְ ל ַהש ֻ אֻו ֻכָ ֻמְ לא שפכו רק טמאו כי עיקר כוונתם היתה )וכל השמנים שהיו בתוך בית המקדש טמאו  ְוטִׁ
 (להחטיא

יםֻומִׁ   ומהשמן שנשאר מיתר הקנקנים שטמאו והם לא ראוהו ולא טימאוהו ֻנֹוַתר ַקְנַקֻנִׁ

ים ֻנִׁ ַ ֹוש  ה ֵנס ַלש ֻ והנס הזה הוא  ימים 8מהשמן הזה שהיה בו להדליק יום אחד בלבד נעשה נס ודלק  ַנֲעש ָ
 (שיר השירים)לשושנים דהינו לצדיקים הנקראים שושנה 

מֹונָ  ְ יָנה ְיֵמי ש  ֵני בִׁ  .שמונה הימים הם ימי רצון –החכמים שבזמן ההוא שהם יודעי בינה שהבינו שהימים האלו  הֻבְ

ים יר ֻוְרָננִׁ ִׁ  ה"קבעו את הימים האלה לשיר ורננים להקב ָקְבעֻו ש 

 

 בבית האחרון זה מסיים הפייטן במה שבטוח שנזכה לגאולה שלימה

ךָ  ֶ ֹוף ְזרֹוַע ָקְדש   במעון קודשך גלה לנו השם את ידך האדירה ֲחש 

ֻוָעה  שנוושע מן הגלות האחרון הזה( הגאולה)ותקרב לנו את הישועה  ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיש 

ְקַמת   נקמתם' נקום ה, דם עבדך בני ישראל שדמם נשפך בגלות  ֲעָבֶדיךָ ַדם ְנקֹם נִׁ

ָעה ָ ה ָהְרש   ממלכות אדום הרשעה  ֵמֺאֻמָ

י ָאְרָכה לָ  ֻוָעההַ  נוֻ ֻכִׁ  ו כבר זמן רב לישועה הזאת שהרי מתעכבת הגאולהכי מצפים אנ ְיש 

יֵמי ָהָרָעה  ועד עכשיו לא זכינו לראות את קץ הרעות הבאים עלינו ְוֵאין ֵקץ לִׁ

ֵצל ַצְלמֹון ֵחה ַאְדמֹון ֻבְ  (דהינו גיהנום)דחה והדוף את מלכות אדום אל צילו החשוך של המוות  ֻדְ

ְבָעה ִׁ ים ש  שהם ינהיגונו כימי קדם  "שבעת הרועים"חיה את והקם לנו לת ָהֵקם ָלנֻו רֹועִׁ
 (ודוד.יוסף.אהרון.משה.יעקב.יצחק.אברהם)

 


