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כִּ י נִּ חַ ם אֶ ת הֵ י ָכלְֵך ,נִּ חַ ם אֶ ת כָל חָ ְרבו ַֹתיְִּך
אפרים חזן
לעשר הפרשות האחרונות בשנה ,מתלוות
הפטרות המתחברות לענייני תשעה באב וחורבן
הבית ולא לעניין הפרשה .שלוש ההפטרות
הראשונות" ,תלתא דפורענותא" ,מבשרות
פורענות וחורבן ,ונקראות בימי בין המצרים,
בשבתות שבין י"ז בתמוז ל-ט' באב .שבתות אלה
נקראות על שם הפטרותיהן ולא על שם
הפרשה :השבת הראשונה היא שבת ִּ'דבְ ֵרי' על
שם ההפטרה " ִּדבְ ֵרי י ְִּר ְמיָהּו בֶ ן ִּחלְ ִּקיָהּו" (יר'
א:א) .פרק זה כולל את הקדשת ירמיהו לנביא
וייעודו כנביא המזהיר ומתריע על החורבן הקרב
ובא .השבת שלאחריה ,שבת " ִּש ְמעּו" ,על שם
ההפטרה מירמיהו פרק ב' הממשיך את נבואתו
הקודמת .השבת השלישית היא שבת "חזון" על
פי נבואת הפתיחה של ישעיהו" :חֲ זוֹן י ְַש ְעיָהּו בֶ ן
ָאמוֹץ" (א:א).
כידוע ,אין אבלות נוהגת בשבת ,ובכל זאת
לא נמנעו פייטני כל הדורות מלכתוב פיוטים של
צער וקינות ל"שבתות הפורענות" .כך מציג יניי,
הפייטן הארץ ישראלי בן המאה השישית ,את
ירמיהו ונבואות החורבן שבפיו בפיוט ל"שבת
דברי":
ימבּוכָה //
ימבּוסָ ה ּובִּ ְ
ְיבּוס הָ ִּעיר נָב ֹוכָה  /בִּ ְ
י ְִּר ִּמיָה כְ בָ כָה  /עַ ל ח ֹוזֶק מַ כָה
ימלְ ָאה ְתשֻׁ ואוֹת ִּ /עיר מַ שֻׁ ואוֹת //
נִּ ְ
וְ ִּהיכְ בִּ ידּו הָ ְר ָשעוֹת  /לְ מַ גִּ יד מו ָֹשעוֹת
ְי ִּשיבַ ת ְמלּוכָה ָ /שבְ ָתה מַ ְמ ָלכָה  //בִּ ְירבוֹת
מַ כָה  /הַ כֹל מָ כָה
יש ִּמיעַ לְ מַ לְ כּות ְיה ֹוי ִָּקים בְ עַ מָ יו //
ְילֵיל ִּה ְ
ישמַ ע בְ יָמָ יו.
יַעַ ן כִּ י ִּקינִּ ים וָ נ ִֶּהי נִּ ְ
שש מאות שנים אחריו יכתוב רבי יהודה
הלוי (ריה"ל) פיוטים המבטאים את הפורענות
והחורבן ואת מצוקות הגלות .כך בפיוט 'מאורה'
לשבת חזון:
ְי ִּריעוֹת ְשֹלמֹ ה ,אֵ יְך בְ תוְֹך ָאהֳ לֵי ֵק ָדר /
יתם ,וְ ֹלא תַֹאר עֲ לֵיכֶם וְ ֹלא הָ ָדר
ְשנִּ ֶ
הֲ מוֹנִּ ים אֲ ֶשר ָשכְ נּו לְ פָ נִּ ים בְ ת ֹוכֵנּו  /חֳ ָרבוֹת
עֲ זָבּונּו ּופֶ ֶרץ בְ לִּ י נִּ גְ ָדר
* אפרים חזן הוא פרופ' אמריטוס ,המחלקה לספרות עם
ישראל ,אוניברסיטת בר-אילן.

וְ הָ לְ כּו כְ לֵי קֹדֶ ש בְ ג ֹולָה וְ הָ יּו חֹל  /וְ אֵ יך
ִּת ְשאֲ לּו הָ ָדר לְ שו ָֹשן בְ תוְֹך ַד ְר ָדר
רּושי אֲ ד ֹונֵיהֶ ם  /לְ ֻׁכלֵם
ְדחּויֵי ְש ֵכנֵיהֶ םְ ,ד ֵ
בְ ֵשם י ְִּק ָרא וְ ִּאיש ֹלא י ְִּהי נ ְֶע ָדר
ַאחר ֹונָה  /וְ י ִָּאיר
הֲ ָד ָרם כְ ִּראש ֹונָה יְשוֹבֵ ב בְ ְ
כְ אוֹר ִּשבְ עָ ה ְמאו ָֹרם אֲ ֶשר ָק ָדר.
שבת פרשת "פינחס" ,החלה בשנה זו אחרי
שבעה עשר בתמוז ,פותחת את שבתות בין
המצרים ,ובה אנו קוראים את נבואת הפתיחה
של ירמיהו המנבא על החורבן .לפרשה זו נציג
קינה מיוחדת מאת רבי יצחק בר ששת ,שחי
כמאתיים שנה לאחר ריה"ל .הפיוט המוצג בזה
הוא מסוג ה'ציוניות' ,לאמור ,פיוטים שנכתבו
בעקבות "ציון הלא תשאלי" לריה"ל .וזאת
לדעת" ,ציון הלא תשאלי" נכתב כשיר אישי,
המבטא את זיקתו המיוחדת של ריה"ל לציון,
ואת יחסו המיוחד אליה ,ובתוך כך הוא מונה
את שבחיה .שיר זה עשה רושם עז על בני כל
הדורות עד שקבעוהו כקינה לתשעה באב לפי כל
מנהגי ישראל .ולא עוד ,אלא שקינות רבות
נכתבו בעקבותיו ועל פי מתכונתו ,בדרך כלל
באותו החרוז ובאותו המשקל.
בקינה שלפנינו הלך רבי יצחק בר ששת
בעקבות ריה"ל בתוכן ובחלק מן החרוז ,אך בחר
לו מתכונת של שיר מעין אזור.
אֶ ֶרץ חֵ פֶ ץ ,נִּ ָדחַ יְִּך  /יוֹם יוֹם שוֹאֲ לִּ ים בִּ גְ ָללְֵך,
צוֹפִּ ים שוֹאֲ פִּ ים לִּ ְמנּוחַ יְִּך  /לֵאמֹ ר 'בֵ ית ה' ֵנלְֵך!'
ָשלוֹם ַרבִּ ,ק ְריַת מֶ לְֶך ָ /שלוֹם מֵ אֵ ת ִּצבְ או ַֹתיְִּך,
ַאר ְמנו ַֹתיְִּך!
י ְִּהי ָשֹלום בְ חֵ ילְֵך ַ /שלְ וָ ה בְ ְ
ִּ 5ציוֹן הָ ִּעיר הַ הֻׁ ָללָה  /מֵ ָאז לִּ ְצבִּ י ּולְ כָבוֹד,
רּוחי חֻׁ בָ לָה  /עָ ַליְִּך לִּ בִּ י ִּידֹד.
עָ ַליְִּך ִּ
ִּידֹדּון בִּ ְשבִּ י ּונְ דוֹד ִּ /ידֹדּון כָל מַ חֲ נו ַֹתיְִּך,
כִּ י אֵ ש ָאכְ לָה הֵ י ָכלְֵך  /וַ תֹאכַל יְסוֹדו ַֹתיְִּך.
ּושנוֹת ע ֹול ִָּמים,
ִּח ַשבְ ִּתי י ִָּמים ִּמ ֶקדֶ ם  /דוֹרוֹת ְ
 10פָ ַר ְצ ִּתי יָמָ ה וָ ֶקדֶ ם  /מָ ַשלְ ִּתי עַ ל הָ עַ ִּמים.
כַמָ ה לִּ י אֵ ֵשב מַ ְש ִּמים ִּ /ציוֹן ,עַ ל שֹד חוֹמו ַֹתיְִּך?
לָמָ ה קוֹדֵ ר אֶ ְתהַ לְֵך  /עַ ל ִּתלְֵך וְ שו ְֹממו ַֹתיְִּך?
ּוצבָ אֵ ְך,
ִּק ְריַת מָ שוֹש ִּעיר עָ ז לָנּו  /מָ לֵאת ִּקצֵ ְך ְ
כִּ י ַתם פֶ ַשע ַרב הֶ גְ לָנּו ַ /תם עָ וֹן ,נִּ ְרצָ ה חֶ ְטאֵ ְך.

מנהגי צפון אפריקה .בקינה זו ניכרת בבירור
השפעת "ציון הלא תשאלי" לריה"ל .ריב"ש
מצליח להפיח רוח חיים בשגרה המצויה בקינות
ובפיוטים המאוחרים ,ומעמיד שירה קצבית
ונאה .השימוש בפנייה חוזרת ,בכינויים שונים
ובדיבור ישיר ,וכן עמדת הדובר ודרכי החתימה
בפיוטיו – כל אלה מלמדים על כלל שירתו של
הריב"ש ,והוא דוגמה לרבים ממשוררי צפון
אפריקה; תורה ושירה במקום אחד.

צּורְך לָאוֹר יו ִֹּציאֵ ְך  /י ְִּרפָ אֵ ְך ִּממַ כו ַֹתיְִּך,
ֵ 15
כִּ י נִּ חַ ם אֶ ת הֵ י ָכלְֵך ,נִּ חַ ם אֶ ת כָל חָ ְרבו ַֹתיְִּך.
בַ ת ִּציוֹן ,הַ ְשפִּ ילִּ י ֵשבִּ י  /עַ ל כָבוֹד ָגלָה ִּממֵ ְך,
ַאשוֶה לְָך וַ אֲ נַחֲ מֵ ְך?
עַ ל בָ נִּ ים הָ לְ כּו בַ ֶשבִּ י  /מָ ה ְ
אֵ ין ַשר ,אֵ ין ֵשבֶ ט תוֹמֵ ְך  /אֵ ין מֵ ִּקים י ְִּריעו ַֹתיְִּך,
יתי ַכ ַליִּל ִּצלְֵך ִּ /חגְ ִּרי ַשק בְ חּוצו ַֹתיְִּך!
ִּ 20ש ִּ
שּובִּ י ,י ֹונַת חֵ ןֶ ,נעֱצָ בָ ה  /י ֹונָה מֵ אֶ ֶרץ אַ שּור,
ִּש ְמ ִּחי ,כִּ י אָ ִּשים בָ עֲ ָרבָ ה  /בְ רוֹש ִּת ְדהָ ר
ּותאַ שּור.
ְ
ּושנִּ יר יָשּור  /נִּ ְדחֵ ְך ּונְ פּוצו ַֹתיְִּך,
מֵ חֶ ְרמוֹן ְ
הַ ְר ִּחיבִּ י ְמקוֹם ָאהֳ לְֵך  /וִּ ִּיריעוֹת ִּמ ְשכְ נו ַֹתיְִּך

הקינות הלאומיות יסודן בפיוטים לתשעה
באב ,שהיו משולבים בתפילת העמידה בשחרית,
בברכת 'בונה ירושלים' .במשך הזמן התנתקו
הקינות מתפילת העמידה ונעשו פיוטים
עצמאיים ,הנאמרים במקובץ לאחר התפילה,
בליל תשעה באב ויומו .משוררי ספרד הרבו
לכתוב קינות ובהן ביכו את החורבן ,את הגלות
הקשה ואת צרות ישראל הקשות מנשוא ,תוך
זיקה למסורת הקינה בשירה העברית :הקינות
המקראיות ומגילת איכה ,אגדות החורבן והפיוט
הקדום.

 .1ארץ חפץ :כינוי לארץ ישראל ,על פי מל' ג:יב.
נדחיך :הפנייה לציון בעקבות "'ציון הלא
תשאלי" .2 .בית ה' נלך :תה' קכב:א .4 .יהי...
בארמנותיך :תה' קכב:ז .5 .ההללה :המהוללה,
על פי יח' כו:יז .6 .ידד :ינדוד וינוע .7 .ידדון:
על פי תה' סח:יג .8 .אש ...יסודותיך :על פי
איכה ד:יא .9 .חשבתי ימים מקדם :על פי תה'
עז ,ו .חשבתי :חשבתי ונזכרתי .10 .פרצתי ימה
וקדם :על פי בר' כח:יד .11 .משמים :תוהה
ואבל .12 .למה קודר אתהלך :תה' מג:ב .13 .עיר
עז לנו :יש' כו:א .מלאת קצך וצבאך :על פי יש'
מ:ב .14 .כי ...עון :על פי איכה ד:כב .16 .נחם...
חרבותיך :על פי יש' נא:ג .17 .השפילי שבי :על
פי יר' יג:יח .18 .מה ...ואנחמך :איכה ב:יג.19 .
שבט תומך :על פי יר' יג:יח .21 .יונת חן :כינוי
לישראל ,על פי שה"ש ב:יד ועוד .יונה מארץ
אשור :על פי הו' יא:יא ,וכאן הכוונה לישראל
בגולה .22 .אשים ...ותאשור :על פי יש' מא:יט.
 .23מחרמון ושניר ישור :על פי שה"ש ד :ח.24 .
הרחיבי ...משכנותיך :על פי יש' נד:ב.

את כל צערם ,מרירות לבם ותסכולם מן
הגלות המתמשכת ללא קץ וגבול ביטאו יהודים
בכל הדורות במנהגי האבלות של ימי בן המצרים
ובקינות של תשעה באב .בערב תשעה באב,
שעה ארוכה לפני השקיעה ,נאספים יהודים
בכמה מן הקהילות ואומרים קינה עד לתפילת
ערבית ולאחריה .הוא הדין ביום תשעה באב.
קובצי הקינות כוללים קינות רבות ממשוררים
קדומים וממשוררים מאוחרים 1.מסגרת הקינות
היא מסגרת פתוחה ,וניתן לשלב בה קינות בלי
לדחוק דברים קיימים ובלי כל חשש של הפסק
בתפילה .מסיבה זו הייתה הקינה לתשעה באב
אחד הסוגים הנפוצים ,מה עוד שנושאי הקינה
וצער החורבן בתיאור הגלות ובבקשת הגאולה
היו הנושאים המרכזיים של שירה זו ,והעסיקו
מאוד את כלל ישראל בתקופה הנדונה .גם
כאשר נושא הקינה הוא חורבן הבית עצמו
ואגדות החורבן מלפני אלפיים שנה ,הייתה
בתיאורים האלה השתקפות של ההווה וצרותיו.
וכבר ציינו לעיל את ריבוי הכתיבה בסוג זה בדור
הגירוש ובדורות שאחריו.

רבי יצחק בר ששת (הריב"ש ,ברצלונה ,פ"ו
[ – ]1326אלג'יר ,קס"ח [ )]1407הינו אחד מגדולי
התורה שצמחו בספרד במאה הארבע-עשרה.
מצעירותו הוכר כבר-סמכא בענייני הלכה,
ומקהילות רבות פנו אליו בשאלות שונות .היה
מן המנהיגים הגדולים של קהילת 'עדת ישראל',
ששמרו אמונים לדת אבותיהם .מתשובותיו
עולה דמות של חריף ובקי ,היודע להשיב תשובה
מקיפה ומלאה .הוא התרחק מן הפילוסופיה ומן
הקבלה ,אולי בעקבות מאורעות חייו .בפרעות
קנ"א התנפל המון מוסת על הקהילה היהודית,
והרג כמאתיים וחמישים יהודים .חלק נאלצו
להתנצר ,וחלק אחר ,וביניהם הריב"ש ,נמלטו
לצפון אפריקה .באלג'יר נתקבל הריב"ש בהוקרה
ובהערכה .הוא עסק גם בפרשנות המקרא
והקדיש מזמנו גם לשירה ולפיוט .שירתו
ממשיכה את המסורת הארוכה של שירתנו
הספרדית .שיריו כתובים בחן רב ובסגנון נעים,
ובנאמנות למסורת הכתיבה הספרדית .הקינה
'ארץ חפץ נדחיך' כלולה בסדרי הקינות של

הדבר ניכר היטב בשירתו של הריב"ש .רבע
מקומץ שיריו שהגיעו לידינו הן קינות .קינתו של
הריב"ש מיוחדת בכך שהיא כתובה בתבנית מעין
אזורית ובכך שהוא בונה את הקינה בתבנית דו-
שיח ,המדובב את ציון ,היא כנסת ישראל.
 1סדר הקינות האשכנזי כולל קינות על פרעות מסעי
הצלב ,וסדר הקינות הספרדי כולל קינות על גירוש
ספרד .סדרי קינות שונים בצפון אפריקה ובקהילות
המזרח כוללים קינות בערבית-יהודית .מקצתן קינות
למאורעות הדורות שבהם נכתבו.
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הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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