קינות לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז
מאת

אבי שמידמן
א
אחד ההבדלים הליטורגיים הבולטים בין בני בבל לבני ארץ ישראל בתקופת הגאונים היה הדרך שבה
נוספו הרחבות פייטניות בתפילת העמידה של תשעה באב .הקהילות הבבליות אמרו סליחות ,ששובצו
בברכה השישית של העמידה (ברכת 'סלח לנו'); ואילו הקהילות הארץ ישראליות אמרו קינות,
ששובצו בברכה הארבע עשרה (ברכת ירושלים) 1.לעומת זאת על פי הדעה הרווחת במחקר ,בצומות
הקלים (עשרה בטבת ,שבעה עשר בתמוז וצום גדליה) 2שווים היו מנהגיהם של בני בבל ובני ארץ
3

ישראל בעניין זה :כולם אמרו סליחות בברכה השישית.
*

1

2

3

מחקר זה נתמך על ידי מענק מס'  484/11של הקרן הלאומית למדע .ברצוני להודות למורתי ,פרופ' שולמית אליצור,
שאתם התייעצתי בביאור הפיוטים.
על הערותיה המועילות והמאלפות ,וכן לידידיי ד"ר מיכאל רנד והרב יעקב סטלִ ,
באיתור קטעי גניזה רלוונטיים למחקר זה נעזרתי במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר בראשות
פרופ' אליצור ,וכן במפעל לחקר התפילה שבאוניברסיטת בן־גוריון בנגב בראשות פרופ' אורי ארליך .רשימה
של מחזורים כמנהג רומא הרלוונטיים למחקר זה מסר לי ידידי ד"ר פיטר לנרד .בדיקת כתבי היד נעשתה במכון
לתצלומי כתבי היד העבריים שבספרייה הלאומית בירושלים וכן באתרים המקוונים של מפעל פרידברג ושל ספריית
הבודליאנה שבאוקספורד .תודתי נתונה לכולם.
ע' פליישר ,שירת הקודש העברית בימי הביניים ,2ירושלים תשס"ח ,עמ'  .72המנהג הבבלי מתועד היטב גם בסידורי
הגאונים (סדר רב עמרם גאון ,מהדורת ד' גולדשמידט ,ירושלים תשל"ב ,עמ' קלב ,סי' צט; סדור רב סעדיה גאון,
מהדורת י' דודזון ,ש' אסף וי' יואל ,ירושלים תש"א ,עמ' שיז–שלג) .במנהג הארץ ישראלי לא נאמרה תפילת
העמידה בתשעה באב בנוסח הקבע שלה ,ובמקומה נאמרה קרובת י"ח או קרובת י"ד (על קרובות הי"ח ראה להלן
בפנים; על קרובות הי"ד ראה להלן בהערה  .)20הקינות השתבצו אפוא בתוך החטיבה הארבע עשרה של הקרובה.
לעומת זאת במנהג הבבלי המתועד בספרות הגאונים הנזכרת נאמרו הסליחות כחלק מנוסח הקבע של התפילה,
בברכה השישית .ברם בממצאי הגניזה יש תיעוד רב לקהילות שמחד גיסא נהגו על פי מנהג בבל באמירת סליחות,
ומאידך גיסא החליפו את נוסח הקבע בקרובות י"ח .בכתבי יד אלו הסליחות מופיעות בתוך החטיבה השישית של
הקרובה (כ"י אוקספורד ,בודליאנה ,Heb. e.96 ,דף  ;15כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ;T–S NS 109.6
כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  T–S NS 112.133ועוד רבים).
במחקר זה קבוצת הצומות הקלים איננה כוללת את תענית אסתר ,שכן תענית זו לא נקלטה במנהג הארץ ישראלי,
וגם במנהג הבבלי נקלט צום מאוחר זה רק במהלך תקופת הגאונים .ראה :ש' אליצור ,למה צמנו? מגילת תענית
בתרא ורשימות צומות הקרובות לה ,ירושלים תשס"ז ,עמ'  ,159–157ובמחקרים קודמים המצוינים שם.
פליישר ,שירת הקודש (לעיל הערה  ,)1עמ' .203 ,71

         [תרביץ – רבעון למדעי היהדות ,שנה פב ,חוברת ב (תשע"ד) ,עמ'        ]268-241
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אולם לאחרונה העלתה שולמית אליצור את האפשרות שהסליחה היא סוגה בבלית ביסודה ,ושפיוטים
מן הסוגה הזאת לא נכתבו ולא נודעו בארץ ישראל הקדומה 4.אם כך נשאלת השאלה כיצד התנהלה
התפילה המפויטת הארץ ישראלית בצומות הקלים .אמנם ,הקהילות הארץ ישראליות נהגו לומר בימים
אלו קרובות י"ח – יצירות פייטניות שיש בהן תיקון פיוטי לכל ברכה וברכה של תפילת העמידה ושנאמרו
במקום נוסח הקבע של העמידה 5.אולם קרובות אלו קצרות יחסית :הן מונות בדרך כלל שמונה עשרה
חטיבות פיוט – כנגד ברכות העמידה – כל אחת בת ארבעה–שמונה טורים ,ותוכנן משועבד במידה
מסוימת לנושאי ברכות העמידה; על כן הן לא אפשרו לפייטן להרחיב בענייני דיומא.
אפשר שבצומות אלו הסתפקו המתפללים הארץ ישראלים בכל זאת באמירת קרובות י"ח בלבד,
בלי כל תוספות או הרחבות ,ואכן מציאות כזאת מתועדת בכמה וכמה כתבי יד 6.אולם לאחרונה התברר
שקיימת גם אפשרות אחרת – שבצומות הקלים ,בדיוק כמו בתשעה באב ,באו הרחבות פייטניות
בברכה הארבע עשרה של העמידה ,היא ברכת ירושלים .בסעיפים הבאים יוצגו שלושה קטעים מן
הגניזה הקהירית שמופיעים בהם פיוטים לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז בברכה זו .כפי ַ
שאראה
פיוטים אלו דינם כדין קינות לכל דבר ,וייתכן שהם משקפים מנהג ארץ ישראלי קדום.

ב
שלושה כתבי יד עומדים בבסיס המחקר הנוכחי 7.כתב היד הראשון הוא כ"י קיימברידג' ,ספריית
האוניברסיטה ( T–S H 4.33כ"י א) .כתב היד ,הכתוב בצורת רוטולוס 8,קרוע בראשו .בתחילתו שתי
4
5
6

7
8

ש' אליצור' ,לאופיו ולנתיבות השפעתו של המרכז הפייטני בבבל :הרהורים בעקבות ספריה של טובה בארי' ,תרביץ,
עט (תש"ע–תשע"א) ,עמ' .248–244
על קרובות הי"ח ראה :פליישר ,שירת הקודש (לעיל הערה  ,)1עמ' .200–199
כך למשל בכ"י סנקט פטרבורג ,ספרייה לאומית ,אוסף אנטונין ( B112קרובת הי"ח 'אבל במר נפש' לצום גדליה),
וכן בכ"י בודפשט ,ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים ,אוסף קאופמן ( 48קרובת הי"ח 'אף סער ברוגז חר'
לעשרה בטבת; הקרובה פורסמה על ידי ש' אליצור' ,תפילת שמונה עשרה מפויטת לעשרה בטבת' ,א' בנימין וא'
גסטפרויינד [עורכים]' ,ומיכאל היה' :על שלושה ימי פורענות בחודש טבת שנזכרו במגילת תענית ,אשדוד תשס"ד,
עמ'  ,)126–115וכן בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה Or. 1080 7.2 + T–S NS 235.113 + T–S H4.23
(קרובת הי"ח 'אגן המזג איך חסר' לשבעה עשר בתמוז) .בכל המקרים הללו ,ובכמה כתבי יד נוספים ,הועתקו
הקרובות בלי פיוטי הרחבה .אין בהם גם כל הוראה או ציון למקום אמירת הסליחות ,ומסתבר שבמנהגים אלו נאמרו
הקרובות בגפן ,בלי כל תוספות .לעומת זאת בכתבי היד הרבים המחזיקים קרובות לתשעה באב לא מצאנו ולו
מקרה אחד שחטיבות הקרובות מועתקות בו לעצמן; תמיד יש בהן סליחות בברכה השישית או קינות בברכה הארבע
עשרה (בין שפיוטי ההרחבה נרשמו במלואם ובין שנרשמה הוראה קצרה המציינת את מקום הוספתם) .נראה אפוא
שבתקופת הגניזה כבר היה מקובל על הכול להוסיף הרחבות פייטניות בתשעה באב ,בעוד שבצומות הקלים נהגו
חלק מן הקהילות לומר קרובות י"ח ללא הרחבות.
סדרי הקינות שבכתבי יד אלו מופיעים במלואם להלן בסוף המאמר.
דף הכתוב בצורת רוטולוס לא היה חלק מקודקס או מקונטרס גדול יותר ,אלא שימש בפני עצמו ,כמו מגילה.
על השימוש בצורה זו בקטעי גניזה ליטורגיים ראה :ע' פליישר' ,מגילה קדומה לתפילת יום חול כמנהג ארץ־
ישראל' ,הנ"ל ,תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן ,א ,בעריכת ש' אליצור וט' בארי ,ירושלים תשע"ב,
עמ' .497–496

          ]3
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קינות המשורשרות זו לזו ('אזכרה אש [' ;']..תאיר אורי' .)9לאחר מכן באות ארבע החטיבות האחרונות
של קרובת י"ח לעשרה בטבת (מברכת 'שומע תפילה' ועד ברכת השלום) ,ומכאן שהקינות נועדו
להשתבץ בברכת ירושלים .קרובת הי"ח איננה ידועה ממקורות אחרים ,אך ייעודה לעשרה בטבת אינו
10

מוטל בספק ,שכן הטור השלישי בכל חטיבה פותח במילות הקבע 'בצום העשירי'.

כתב היד השני הוא צירוף של כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ;T–S NS 136.3כ"י לונדון,
הספרייה הבריטית  ,Or. 5557 Fדף  ;35כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ;T–S NS 198.97
וכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S H 4.7כ"י ב) .כתב יד זה מחזיק קרובת י"ח קלירית
לשבעה עשר בתמוז הפותחת 'אתחיל מהיום באנק אנחות' 11.כתב היד הוקדש כולו ,מן ההתחלה ועד
הסוף ,להעתקת קרובת י"ח זו ,כפי שעולה מנוסח הפתיחה 'בשמך רחמנא' שבעמוד הראשון ,לפני
תחילת הקרובה ,ומן הקולופון הרשום בעמוד האחרון עם סיום הקרובה 12.ייעודה של קרובת הי"ח
לשבעה עשר בתמוז מוכח ממילות הקבע 'בצום הרביעי' החוזרות בסוף כל חטיבה; וייעוד זה גם

מפורש בכותרת שבראש הפיוט (' ̇י ̇ח לשבעה עשר בתמוז') .באמצע כתב היד חסרים כמה דפים :הדפים
שהועתקו בהם החטיבות הרביעית–השמינית של הקרובה ואלה שהועתקו בהם החטיבה השלוש עשרה
ותחילת החטיבה הארבע עשרה .אך חתימתה של החטיבה הארבע עשרה שרדה ('ב<רוך> אלהי דויד
14

בונה ירוש<לים>') ,ולפניה סדרה של ארבע קינות' :ותהי האמת נעדרת';' 13עונינו ארוכים וגבוהים';
16

'אמרתי בסיני אנכי הוא';' 15אתה אומר ועושה ואין מי יאמר לך מה תעשה'.

כתב היד השלישי ,כ"י אוקספורד ,בודליאנה  ,Heb. f.58דפים ( 30–29כ"י ג) ,מחזיק גם הוא
9
10

11
12
13
14
15

16

הפיוטים לא פורסמו עד כה ,ואין הם ידועים מקטעי גניזה אחרים.
לכאורה אפשר שארבע חטיבות אלו הן יצירה בפני עצמן ,מסוג 'השלמת קרובה' (ראה :פליישר ,שירת הקודש [לעיל
הערה  ,]1עמ'  .)206אולם נראה שאין הדבר כן .העובדה שחטיבות אלו הן המשך של קרובת י"ח שלמה מוכחת מן
האקרוסטיכון ,המתחיל באות סמ"ך; מסתבר שקדמו להן ארבע עשרה חטיבות ,לארבע עשרה הברכות הראשונות
של העמידה ,ושבראשן עמדו אותיות האקרוסטיכון אל"ף–נו"ן .כמו כן יש לציין שבכל ארבע החטיבות שלפנינו
('בצ ̇
מילות הקבע רשומות בראשי תיבות ̇
הע') .מעתיקי הגניזה נהגו בדרך כלל לכתוב ביטויים תדירים במלואם
בהיקרותם הראשונה ,ורק לאחר מכן להשתמש בקיצורים; ומכאן שהיו חטיבות שקדמו לחטיבות שבפנינו.
קרובה זו טרם פורסמה .העתקות רבות ממנה שרדו בגניזה הקהירית.
בקולופון רשם המעתיק את שמו' ,סעדיה החזן' ,אך לא את זמנו ולא את מקומו.
קינה זו לא פורסמה עד כה .היא שרדה בכתב יד אחד נוסף (כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ;T–S NS 276.59
על מהותו של כתב יד זה ראה להלן סעיף ו).
דוידזון ,ע  .200פיוט זה מופיע בשלושה קטעי גניזה נוספים ,וכן במחזור רומא (ראה פירוט כתבי היד להלן
בסעיף ח).
עזרא פליישר פרסם את הקינה; ראהE. Fleischer, ‘A Note on the Autograph of Saʿid ben Farjoi’, Textus, 7 :
 .(1969), p. 136הפיוט עולה בקטעי גניזה רבים (ראה פירוט כתבי היד להלן בסעיף ח) .בכ"י ניו יורק ,בית המדרש
 ,ENA 2170.27הוא הועתק בשילוב עם הפיוט האחרון ('עונינו ארוכים וגבוהים') ,ומחרוזות שני הפיוטים שזורות
שם זו בזו .בקינה שלפנינו עשר מחרוזות דו־טוריות כנגד עשרת הדיברות ,ומילות הקבע 'אמרתי בסיני' ו'והמה
בציון' מופיעות בה בראשי הטורים .קיימים בגניזה עוד פיוטים באותו הדגם; כך למשל בפיוט 'אמרתי בסיני אנכי יי
אלהיך' שבכ"י אוקספורד ,בודליאנה ,Heb d. 25 ,דף  ,5ובעוד כתבי יד אחדים .פיוט נוסף באותו דגם (אך בהחלפת
מילות הקבע 'אמרתי בסיני' בצירוף 'שימעת בסיני') הוא 'שימעת בסיני אנכי יי' ,המועתק בכ"י פרנקפורט ,הקהילה
היהודית .152
קינה זו לא פורסמה עד כה ,והיא איננה ידועה מכתבי יד אחרים.
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תפילות לשבעה עשר בתמוז .בכתב היד שתי קינות ('א  [ ]..נזרי הוסר'; 'תבשר נחמות בצביון'),
ולאחריהן באה החתימה 'ב בונה' ,המלמדת שהקינות נאמרו בברכה הארבע עשרה 17.ייעודו של כתב
היד לשבעה עשר בתמוז מוכח מתוכנה של הקינה הראשונה ,המיוסדת על הדברים שאירעו ביום זה,
על פי משנה ,תענית ד ,ו 18.אמנם במקרה זה אין לפנינו כלום מן הקרובה שבתוכה שולבו הקינות.
הקטע שלפנינו פותח בהעתקת הקינות ,ולאחריהן כתוב' :ויקול בקיה ̇'י ̇ח' (ויאמר שארית העמידה).

19

נראה שכוונת הדברים שהברכות הנותרות ייאמרו בנוסח הקבע שלהן ,שכן לּו הייתה הכוונה להמשך
של קרובה ,צפוי היה שהמעתיק ירשום את חטיבות הפיוט הנשארות .אך מכל מקום סביר להניח
שארבע עשרה הברכות הראשונות הובאו בלשון פיוט 20,שכן בשום מקום לא מצאנו אמירת קינות
בברכת ירושלים בתוך נוסח הקבע.

ג
כל שלושת כתבי היד הללו ,שנועדו לא לתשעה באב אלא לעשרה בטבת או לשבעה עשר בתמוז,
הביאו פיוטי הרחבה בברכת ירושלים ,על דרך הקינות לתשעה באב .שייכותם של פיוטי הרחבה אלו
לסוגת הקינות מתחזקת גם מן הצורה שבה שולבו בתוך הברכה.
קודם כול ,כפי שהבליט עזרא פליישר ,ההבדל העיקרי בין הסליחות ובין הקינות הוא שהסליחות
לוו תמיד באמירת י"ג המידות לאחר כל סליחה וסליחה ,ואילו הקינות נאמרו ברצף ,בלי שום פסקה
נוספת ביניהן 21.ואכן בכל שלושת כתבי היד הנדונים כאן הובאו הקינות זו אחר זו ,ללא כל ציון
לאמירת י"ג המידות .היעדר ציון זה בולט במיוחד משום שבכתבי יד שהובאו בהם סדרות סליחות
בתוך קרובות י"ח תמיד מופיע ציון לפסקת ההקדמה לי"ג המידות ('אל מלך' או 'אל הוריתנו') אחרי
22

כל סליחה ללא יוצא מן הכלל כמעט.
17
18
19

20
21
22

לכאורה החתימה 'ב בונה' היא חתימה בבלית (לעומת החתימה הארץ ישראלית 'אלהי דוד' שבכ"י ב); לדיון בכך ראה
להלן בסעיף ה.
תימוכין נוספים לייעוד זה יש משתי הסליחות שלאחר סיום הקרובה :סליחות אלו ידועות מכתבי יד אחרים ,ובהם הן
מופיעות בהקשר של שבעה עשר בתמוז .על פשר הופעתן של סליחות אלו בכתב יד זה ראה להלן סעיף ה.
אמנם הקיצור ̇'י ̇ח' בקטעי הגניזה מוסב בדרך כלל על קרובות י"ח (דוגמאות לכך ראה :כ"י קיימברידג' ,ספריית
לר אליעזר']; כ"י אוקספורד ,בודליאנה ,Heb. a.3 ,דף ̇ 32
['י ̇ח ̇
האוניברסיטה ̇ T–S H 14.36
['י ̇ח לנחמו']; וכן כ"י ב
שלנו [ראה לעיל בפנים]) ,אך לעתים הוא מוסב על נוסח הקבע של העמידה (כך למשל בכ"י קיימברידג' ,ספריית
האוניברסיטה .)T–S NS 196.5b
אכן נפוצה מאוד התופעה של קרובות י"ד לתשעה באב שיש בהן תיקון פיוטי לארבע עשרה הברכות הראשונות
בלבד .ראה :פליישר (לעיל הערה  ,)1עמ' .206–205
ע' פליישר' ,יצירתו של יוסף אבן אביתור :סוגים ותבניות בפיוטיו' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
תשכ"ח ,עמ' .511
דוגמאות לכך :כ"י ירושלים ,הספרייה הלאומית( 577.6.40 ,לעשרה בטבת); כ"י פילדלפיה ,אוניברסיטת פנסילווניה,
 + Halper 271כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים  + ENA 2855.17–18כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה
( T–S NS 110.98לצום גדליה); כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S NS 102.19לשבעה עשר בתמוז).
גם כאשר הועתקו סדרות סליחות בנפרד ,בלי ההקשר הליטורגי ,נרשמה פסקה זו בעקיבות נמרצת ,והיא נשמטה
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תופעה נוספת המיוחדת לסוגת הקינות היא ,כפי שציין פליישר ,שבמקרים רבים (אם כי לא תמיד)
הובא בסופן פיוט נחמה 23.לעומת הקינות ,המתמקדות בצרות העבר ,פיוט הנחמה מדבר בגאולה
24

העתידה ,והוא מסתיים בדרך כלל בשרשרת פסוקים שמצוטטות בה נבואות נחמה על ירושלים.

תופעה זו מקוימת בשלמותה בכ"י א .הפיוט האחרון שבסדרת קינות זו פותח ָ
אֹורי ָּ /ת ִביא
'ּת ִאיר ִ
ּבְ ִח ִירי ִּ /תגְ ּדֹור ּגְ ֵד ִירי ִּ /ת ְדרֹוׁש ְּד ִב ִירי' ,ומסתיים בשרשרת פסוקים המורכבת משלושה פסוקי נחמה:
זכ' ח '( 19צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה'
וגו'); יש' לז '( 35וגנותי על העיר הזאת להושיעה' וגו'); יש' נא '( 3כי ִנחם ה' ציון ִנחם כל חרבֹתיה'
וגו') .פיוט נחמה זה משורשר לפיוט שלפניו (בתיבות ָ
אֹורי') ,ומכאן שזו סדרת קינות מובנית
'ּת ִאיר ִ
שמלכתחילה כללה פיוט נחמה בסופה.
גם בכ"י ג הקינות מסתיימות בענייני נחמה :הפיוט האחרון בסדרת הקינות שבו פותח ְ
∆˘ר
'ּת ַב ֹÕ
ֶחמֹות ּבְ ִצבְ יֹון ַׁ /שבְ ִּתי ִל ָ
נָ
ירּוׁשל ִַים ּולְ ִצּיֹון' ,והוא עוסק לכל אורכו בענייני נחמה .וגם כאן הובאו בסופו
שלושה פסוקי נחמה :תה' קב '( 14אתה תקום תרחם ציון' וגו') וכן זכ' ח  19ויש' נא ( 3כמו בכ"י א).
ָביא וְ כ ֵ
ֹהן ִנ ְׁשחֲטּו ּבְ יֹום ֶא ָחד'
בכ"י ב הקינה האחרונה אמנם ממשיכה לעסוק בצרות החורבן ('נ ִ
'ענָן ֵאיְך ַס ָ
[טור ָ ;]14
ּכֹותה ֵמֲעבֹור ְּת ִפיּלָה' [טור  .)]16עם זאת היא פותחת בתקווה לגאולה ('ּבְ ָגנֹון
ֲבה ַעל ָּכל ֶּפ ַׁשע ְּת ַכ ֶּסה' [טור ּ'ִ ;]2ד ַּב ְר ָּתה וְ ָע ִׂש ָ
ּומחְ ֶסה ַ /אה ָ
ַ
יתה ֵעת לְ ָך לְ ַׁשּלֵם' [טור  ,)]4וסופה בנחמה
('א ָּתה ַׁשוְ ָע ָתם ְמ ֵהָרה ַּתֲענֶה ֵּ /תל א ֶ
ַ
ֲׁשר ָהַרסְ ָּתה ַא ָּתה ִתבְ נֶה' [טורים  ;)]22–21ולאחריה הובאו פסוקי
נחמה (יש' נא  ;3תה' קמז  ;2קלב .)17
לבסוף יש לציין שהקינות שבכתבי יד אלו אינן מופיעות בכתבי יד אחרים כסליחות ,ושבטוריהן
האחרונים אין כל רמז לי"ג המידות .על כן אין סיבה להניח שהן נכתבו לכתחילה כסליחות ,ושהופעתן
כאן כקינות היא שימוש משני .להפך ,נראה שפיוטי הרחבה אלו הם קינות לכל דבר ,מצור מחצבתם
ועד הופעתם בסדרי התפילה שלפנינו כאן.

ד
מעניין הדבר שרק חלק מהקינות שלפנינו מיוחדות לעשרה בטבת או לשבעה עשר בתמוז ,ואילו
אחרות כלליות לגמרי ומתאימות גם לתשעה באב.
בכ"י א שני הפיוטים אכן מיוחדים לעשרה בטבת .ייעודו של הפיוט הראשון לעשרה בטבת מוזכר
בפירוש בפזמון'ִ :נפְ ַרץ ּגְ ֵד ִירי  /וְ ֶנהַ
יּנֹורי ּ /בְ צֹום ָהֲע ִׂש ִירי' (טור  .)4נוסף על כך
ֱרס ְּד ִב ִירי ַ /ויְ ִהי לְ ֵא ֶבל ִּכ ִ

23
24

לעתים נדירות בלבד (כגון בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  – T–S NS 144.59הובאה שם סליחה של רס"ג
לצום גדליה).
פליישר ,יצירתו (לעיל הערה  ,)21עמ'  ,512הערה  ;12הנ"ל ,שירת הקודש (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;205ש' אליצור,
'מאבל לנחמה :על מנהג קדום בתפילת מנחה של תשעה באב' ,תרביץ ,עג (תשס"ד) ,עמ' .127–126
על התופעה הכללית של שרשרות פסוקים בסוף קטעי ההרחבה בקרובות י"ח ראה :ש' אליצור' ,שרשרות הפסוקים
בקדושתא והברכה הקדומה' ,תרביץ ,עז (תשס"ח) ,עמ'  ,432הערה .39
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בסיומות המקראיות שבפיוט מצוטט יח' כד ָ 2
('ס ַמְך ֶמלְֶך ָּב ֶבל') ,פסוק מתוך פרק שדן בפירוש באירועי
25

עשרה בטבת.

הפיוט השני ,פיוט הנחמה 'תאיר אורי' ,מסתיים באזכור מפורש של הצוםַ :
'ּת ִּתיר

ִׁשיבְ ִרי ָּ /ת ִמיר צֹום ָהֲע ִׂש ִירי' (טור .)12
אולם בשני כתבי היד האחרים ,המחזיקים סדרי תפילה לשבעה עשר בתמוז ,אין אחידות בעניין
זה .הקינה הראשונה שבכ"י ב אמנם יועדה בפירוש לצום זה ,שכן היא מסתיימת' :וְ ֵׁשׁש ָצרֹות ֵא ְיר ִעי /
יעי' (טורים  ;)48–47ודומה לכך הקינה הראשונה שבכ"י ג ,כפי שכבר הוזכר 26.אולם
ּבְ צֹום ָה ְר ִב ִ
שאר הקינות עוסקות בחטאי העם ובצרות החורבן באופן כללי ,ואין הן מיוחדות לשבעה עשר בתמוז
דווקא .יתר על כן ,שתיים מהן' ,עוֺנינו ארוכים וגבוהים' ו'אמרתי בסיני אנכי הוא' ,שימשו בכתבי
יד אחרים כקינות לתשעה באב 27.לכאורה ייתכן ששתי קינות אלו חוברו לשבעה עשר בתמוז ,ואחר
כך הועברו לתשעה באב .אולם עיקר שימושן היה בתשעה באב דווקא ,ואמירתן בהקשר של שבעה
עשר בתמוז הייתה יוצאת דופן בעליל .נוסף על כך קינות לתשעה באב חוברו בשפע בפייטנות הארץ
ישראלית הקדומה ,ולא היה כל צורך להעביר פיוטים נוספים למועד זה .לעומת זאת הפייטנים מן
הסתם לא הרבו בכתיבת קינות לצומות הקלים ,ומסתבר שקהילות שביקשו להרבות בקינות בשבעה
עשר בתמוז היו אומרות בין היתר קינות שמוחזרו מתשעה באב .נראה אפוא ששתי קינות אלו חוברו
לתשעה באב ,ואחר כך הועברו לשבעה עשר בתמוז; וייתכן שחלק מן הקינות הכלליות הנוספות
עברו מעבר דומה.
השימוש המשני של קינות תשעה באב בשבעה עשר בתמוז אינו אמור להפתיע ,שהרי שני הצומות
קשורים לחורבן המקדש .כבר ציין פליישר שמבחינה תמטית קיים דמיון רב בין הפיוטים לשבעה
עשר בתמוז ובין הפיוטים לתשעה באב 28.יתר על כן ,אליצור מצאה שפייטנים תיארו את חורבן
המקדש בפיוטים לעשרה בטבת כאילו התרחש באותו היום ,אף על פי שבאותו יום רק החל המצור על
ירושלים; ומסתבר שאפשר היה לגלגל את אירועי החורבן גם לשבעה עשר בתמוז 29.עם זאת לא כל
קינה לתשעה באב התאימה להיאמר בשבעה עשר בתמוז .יש קינות לתשעה באב שנזכר בהן בפירוש
25
26
27

28
29

לתפוצה הגדולה של ביטוי זה בטקסטים העוסקים בעשרה בטבת ראה :אליצור ,למה צמנו (לעיל הערה  ,)2עמ' ,157
הערה .37
ראה לעיל סוף סעיף ב.
הקינה 'עוֺנינו ארוכים וגבוהים' מופיעה כחלק מסדר תשעה באב בכתבי יד של מחזור רומא (ראה :פ' לנרד' ,עיונים
בהתהוותה של האסכולה הפייטנית באיטליה' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,תשס"ו ,עמ'  .)84קינה
זו מועתקת גם בקטע הגניזה כ"י ז'נבה ,ספריית האוניברסיטה  ,93ושם היא מופיעה יחד עם הקינה 'איכה יועם []...
אריאל אריאל'; וקינה אחרונה זו נכללה בתוך קרובה לתשעה באב בכ"י בודפשט ,ספריית האקדמיה ההונגרית
למדעים ,אוסף קאופמן  .76הקינה 'אמרתי בסיני אנכי הוא' מופיעה בין היתר בכ"י אוקספורד ,בודליאנה,Heb. d.25 ,
דף  ,5עם קינות רבות לתשעה באב ,ובהן' :אתה אמרת הטיב איטיב עמך' ו'איכה אלי קוננו' (שתיהן נכללו בקרובה
לתשעה באב בכ"י בודפשט הנזכר ,ושתיהן משמשות כקינות לתשעה באב במחזורי אשכנז [ראה :סדר הקינות
לתשעה באב ,2מהדורת ד' גולדשמידט ,ירושלים תשל"ב ,עמ' נב ,עז] .הקינה 'איכה אלי קוננו' משמשת כקינה
לתשעה באב גם במחזורי רומא [ראה' :מחזור כמנהג רומה' :שונצין – קזאל מיורי רמ"ו ( :)1486–1485מהדורת
פקסימיליה (איטליה ,סדרת מוספים ,)4 ,ירושלים תשע"ב ,דף 157א–ב; לנרד (שם) ,עמ' .)]83
פליישר ,יצירתו (לעיל הערה  ,)21עמ' .510
אליצור ,תפילות שמונה עשרה (לעיל הערה  ,)6עמ'  ,122בביאור לטור  .3תופעה זו עולה גם בקינה 'אזכרה אש [,']..
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תאריך הצום או החודש שבו נחרב המקדש ,ויש קינות רבות ששולבו בהן קישוטי תבנית על יסוד
מגילת איכה ,הנקראת בתשעה באב דווקא .ואכן הקינות שהועברו מתשעה באב לשבעה עשר בתמוז
ניטרליות מבחינות אלו :אין בהן אזכור מפורש של תאריך הצום ,ואין הן מיוסדות מבחינה תבניתית
על מגילת איכה.
זאת ועוד ,בשתי הקינות שציינתי ששימשו בכתבי יד אחרים כקינות לתשעה באב ,קיים בכל
אחת יסוד הקושר אותה לשבעה עשר בתמוז .הראשונה שבהן' ,עוֺנינו ארוכים וגבוהים' ,מתמקדת
30

בחטאי עם ישראל במשך הדורות .היא פותחת בחטא העגל ,ובתוך כך מזכירה את שבירת הלוחות,

שהתרחשה בשבעה עשר בתמוז .בדומה לכך בקינה השנייה' ,אמרתי בסיני אנכי הוא' ,מסופר כיצד
עברו עם ישראל על כל אחד מעשרת הדיברות ,ובקשר לדיבר השני נאמרָ :
'א ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי ֹלא ִיהְ יֶה לְ ָך
ֱֹלהים א ֵ
ֲחִרים ַעל ָּפנָי  /וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון ֶהֱע ִמידּו ֶצלֶם לְ ָפנַיי' (טורים  31;)4–3ואף העמדת צלם בהיכל הייתה
א ִ
אחד מחמשת הדברים שאירעו בשבעה עשר בתמוז 32.אמנם אלו פרטים שוליים יחסית ולא מוטיבים
מרכזיים בקינות המדוברות ,אך נראה שהם שסללו את הדרך להעברתן מתשעה באב לשבעה עשר
בתמוז.
מכל מקום לנוכח מעשי ההטלאה של הקינות המיוחדות לשבעה עשר בתמוז יחד עם הקינות
לתשעה באב ,אפשר להסיק שסדרי התפילה הללו ,הכוללים קרובות י"ח וקינות ,לא נכתבו מקשה
אחת .נראה שתחילה נכתבו ונקלטו קרובות הי"ח כשלעצמן ,ושרק לאחר זמן החליטו הקהילות
להרחיב את היריעה בענייני דיומא בחטיבה הארבע עשרה של הקרובות ,על דרך הקינות לתשעה
באב 33.לצורך כך חוברו קינות חדשות ולוקטו קינות רלוונטיות מן הקינות לתשעה באב ,ומתוך כך
נוצרו סדרי הקינות של הצומות הקלים.

30
31
32

33

המופיעה בכ"י א שלפנינו .קינה זו מוקדשת בבירור לעשרה בטבת ,אך בפזמון שלה כתוב' :וְ ֶנהַ
ֱרס ְּד ִב ִירי [ּ ]...בְ צֹום
ָהֲע ִׂש ִירי' (טור .)4
'ּבְ ַב ֵ
ֱֹלהים' (טורים .)3–2
ֱֹלהים ָּ /ג ְרמּו לְ ַׁש ֵּבר לּוחֹות ַמֲע ֵׂשה א ִ
ּטֹותינּו ּבְ ִסין קּום ֲע ֵׂשה לָנּו א ִ
כך בכתב היד שלפנינו ובקטעי גניזה נוספים; אך לפחות בשלושה קטעי גניזה נכתב במקום זאתֵ :
'עץ ָו ֶא ֶבן ִה ְמ ִליכּו
לְ ָפנַי' ,וגרסה זו של הפיוט אינה קשורה לשבעה עשר בתמוז.
אמנם בנוסח המשנה שלפנינו מדובר בצלם שהעמיד אפוסטמוס ('אפיסטמוס' על פי כ"י בודפשט ,ספריית האקדמיה
ההונגרית למדעים ,קאופמן  A 50של המשנה) ,ואילו בפיוט נראה שמדובר בצלם שהעמיד מנשה ,שכן הפיוט
מתמקד בחטאי העם ('המה בציון') .אך כבר בתלמוד הירושלמי הובאה דעה הגורסת 'הועמד' במקום 'העמיד' במשנה,
ולפי דעה זו העניין אכן מוסב על צלם מנשה (ירושלמי ,תענית ד ,ו [סח ע"ד; טור  ,732שו'  .)]37–35דעה זו
משתקפת גם בגרסאות אחדות של מגילת תענית בתרא (ראה לכל העניין :אליצור ,למה צמנו [לעיל הערה ,]2
עמ' .)154
אמנם בכ"י א יש רק קינות שיוחדו לצום; אך במקרה זה קיים סממן אחר שעשוי לכאורה ללמד שהקינות לא נכתבו
כחלק מן הקרובה המקורית .אליצור שיערה שהבחירה לכתוב קרובות י"ד לתשעה באב ,במקום קרובות י"ח ,נבעה
מכך שאחרי שכבר נחתמו הקינות בפיוטי נחמה שוב לא היה מקום להמשיך את קרובת האבל המקורית .ראה:
אליצור ,מאבל לנחמה (לעיל הערה  ,)23עמ'  ,129הערה  .21והנה בכתב יד זה הקרובה אכן נמשכת לאחר פיוט
הנחמה שבברכת ירושלים ,וייתכן שיש להסיק מכך שמחברּה לא ציפה שייאמר בה פיוט נחמה .אולם החטיבות
הנוספות של הקרובה אינן נטולות דברי נחמה ,ולמעשה כל אחת מן המחרוזות כוללת בקשות לגאולה בצד תיאורי
החורבן .ובכן במקרה זה אין בהכרח סתירה בין פיוט הנחמה ובין המשך הקרובה.

248

ןמדימש יבא

            [8

ה
כאמור המנהג לומר קינות בברכת ירושלים בעשרה בטבת ובשבעה עשר בתמוז היה לכאורה מנהג
ארץ ישראלי .קינות בברכה זו היו ידועות עד כה רק מתשעה באב ,ואמירתן בצום זה הייתה מנהג ארץ
ישראלי מובהק .יתר על כן ,במנהג בבל לא היה כל צורך להוסיף קינות ,שכן הקהילות הבבליות כבר
אמרו בצומות אלו סליחות בברכה השישית .לעומת זאת בקהילות הארץ ישראליות הקדומות ,שלא
הכירו את סוגת הסליחות ,האפשרות לומר קינות בברכת ירושלים אמורה הייתה לספק פתרון למי
שביקשו להרחיב בענייני דיומא.
אכן אפשר לאתר בכתבי היד הנדונים כאן כמה סממנים ארץ ישראליים .בכ"י א ,לאחר סיום
הקינות ,עבר המעתיק מיד לברכת 'שומע תפילה' ,בלי להוסיף ציון לאמירת ברכת 'מצמיח קרן
ישועה' .זאת בניגוד למנהגם של מעתיקים בבלים ,שהיו מוסיפים בקרובות הי"ח ציון לאמירת ברכה זו
בנוסח הקבע שלה .יוצא אפוא שהמעתיק היה נאמן למנהג הארץ ישראלי ,שלפיו לא נאמרה בתפילת
34

העמידה ברכת 'מצמיח קרן ישועה'.

בכ"י ב יש חתימות ארץ ישראליות בעמידה ('אלהי דוד ובונה ירושלים'' ,שאותך' ,וכן 'עושה
השלום') 35.בכ"י ג אין סממנים ארץ ישראליים כשלעצמו; אך מצוי בידינו כתב יד נוסף שכתב אותו
המעתיק (כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים  ,)ENA 2209.1–2והמחזיק קרובת י"ח לשבעה
עשר בתמוז ,ושם רשומות החתימות הארץ ישראליות 'שאותך'' ,הטוב לך להודות' 36וכן 'עושה השלום'.
עם זאת אין אלו כתבי יד ארץ ישראליים טהורים .הדבר בולט מאוד בכ"י ב ,שהועתק בו באמצע
קרובת הי"ח נוסח הקבע של ברכת 'מצמיח קרן ישועה' ,כמנהג הבבלים .ברם כאמור כתב יד זה כולל
גם את החתימה הארץ ישראלית 'אלהי דוד ובונה ירושלים' בברכת ירושלים מיד לפני כן .לכאורה זהו
מצב בלתי הגיוני ,שכן חתימה זו נועדה לכלול את הזכרת מלכות דוד בברכת ירושלים בקהילות שלא
אמרו את ברכת 'מצמיח קרן ישועה' .אך שילוב זה קיים בעוד קטעי גניזה 37,ונראה שמעתיקים העתיקו
פיוטים – יחד עם חתימותיהם – ממקורות ארץ ישראליים ,ולאחר מכן הוסיפו את ברכת 'מצמיח קרן
ישועה' בהתאם למנהגי התפילה של קהילותיהם 38.מכאן שסדר הקינות שבכתב יד זה התגבש בסביבה
ארץ ישראלית צרופה ,אם כי כתב היד עצמו שימש קהילה שכבר קלטה מנהגי תפילה בבליים.
34

35

36
37
38

ראה :א' ארליך' ,לנוסחן הקדום של ברכת "בונה ירושלים" ו"ברכת דוד" בתפילה' ,פעמים( 78 ,תשנ"ט),
עמ'  .22–21הכללת נוסח הקבע של ברכת 'מצמיח קרן ישועה' באמצע קרובות י"ח היא תופעה נפוצה למדיי .ראה
למשל ,A. Schechter, Studies in Jewish Liturgy, Philadelphia 1930, pp. 98–99 :וראה גם להלן בפנים בהמשך
התיאור של כ"י ב.
לחתימה 'אלהי דוד ובונה ירושלים' ראה :ארליך (שם) ,עמ'  .26–23לחתימה 'שאותך' ראה :א' ארליך' ,לחקר נוסחה
הקדום של תפילת שמונה עשרה – ברכת העבודה' ,י' תבורי (עורך) ,מקומראן עד קהיר :מחקרים בתולדות התפילה,
ירושלים תשנ"ז ,עמ' יז–לח .לחתימה 'עושה השלום' ראה :ע' פליישר ,תפילה ומנהגי תפילה ארץ־ישראליים
בתקופת הגניזה ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' ( 27בביאור).
לחתימה ארץ ישראלית זו ראה :פליישר (שם) ,עמ'  ,35הערה .49
כך למשל בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S H 14.97הכולל קרובת י"ח לתשעה באב).
תופעה דומה תיאר פליישר באשר לחתימת 'צור ישראל וגואלו' בתפילת ערבית במחזורי אשכנז .אף על פי שהתפילה
האשכנזית הייתה נאמנה בעיקרה לחתימות הבבליות ,כאשר נאמרו פיוטים ארץ ישראליים בתפילת ערבית ,הם

          ]9

זומתב רשע העבשלו תבטב הרשעל תוניק
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בכ"י ג ,לאחר סיום העמידה ,הובאו שתי סליחות – 'אעיר יגוני עם אשר הלאוהו' מאת יוסף אבן
אביתור 39ו'אלהי הרוחות לכל בשר' מאת סעדיה גאון – 40בליווי י"ג המידות .נמצא שבכתב יד זה קיים
שילוב של המנהג הארץ ישראלי לומר קינות ושל המנהג הבבלי לומר סליחות .אפשר לשער שממצא
נדיר זה משקף קהילה שנחשפה לשני המנהגים ,ושבמקום לבחור באחד מהם קיימה את שניהם ,על
דרך נימרינהו לתרוויהו 41.אולם בסופו של דבר הקינות הן שנכנסו לתוך העמידה ,ואילו הסליחות
נדחו לאחריה ,וברור מכאן שנאמנותה העיקרית של הקהילה הייתה למנהג הארץ ישראלי 42.תופעה
בבלית נוספת בכתב יד זה היא החתימה 'בונה ירושלים' (לעומת החתימה הארץ ישראלית 'אלהי דוד
ובונה ירושלים') .אולם נראה שחתימה בבלית זו חדרה בשלב קדום למדיי לקהילות ארץ ישראליות,
שכן היא מופיעה בכתבי יד רבים לצד סממנים ארץ ישראליים מובהקים 43.על כן חתימה זו כשלעצמה
איננה מלמדת אלא על תחילת השפעתו של המנהג הבבלי.
גם בכ"י א הועתקה סליחה :לאחר שסיים הסופר את העתקת הקרובה לעשרה בטבת הוא הוסיף
כותרת 'חטאנו לי"ז בתמוז' והעתיק את הפיוט 'אמרתי לנטעי אתה נוטעי' מאת מבורך 44.במקרה

39
40

41

42

43

44

גררו אחריהם את החתימה הארץ ישראלית הזאת .ראה :ע' פליישר' ,לתכונות פיוטי המעריב' ,סיני ,סט (תשל"א),
עמ' קכה ,הערה .11
דוידזון ,א  .7018ייעודו לשבעה עשר בתמוז מוכח מתוכו ,שכן הוא מיוסד על חמשת הדברים שאירעו בשבעה עשר
בתמוז .הפיוט מופיע בכתבי יד רבים ,תמיד בהקשר של שבעה עשר בתמוז.
דודיזון ,ד  ;*874סידור רס"ג (לעיל הערה  ,)1עמ' שלב (במקורות אלו הפיוט פותח' :אל אלהי הרוחות לכל בשר').
הסליחה ממוקמת במדור לשבעה עשר בתמוז בסידור רס"ג (שם) ,וייעוד זה נתמך גם על ידי תוכן הפיוט; כבר
ֲפפּונּו ּבְ ָעז ְֵבנּו ָּדת ָ
ֲמׁש א ָ
במחרוזת הראשונה כתובּ' :גְ זֵירֹות ח ֵ
יעי ּבְ ִׁשבְ ָעה ָע ָׂשר' .הפיוט מופיע בקטעי
מּוסר ּ /כְ ַהּיֹום ָּב ְר ִב ִ
גניזה רבים ,תמיד בהקשר של שבעה עשר בתמוז.
שיטה זו נזכרה פעמים מספר בתלמוד הבבלי בקשר להרכבת שני נוסחי תפילה יחד (ראה למשל :בבלי ,ברכות
נט ע"א) .ליישום השיטה במנהגי התפילה המשתקפים מקטעי הגניזה ראה :פליישר ,תפילה ומנהגי תפילה (לעיל
הערה  ,)35עמ'  ,22הערה  ;17עמ'  ,232הערה .64
המנהג לומר סליחות עם י"ג המידות לאחר סיום העמידה היה לימים למנהג הדומיננטי בקהילות ישראל ,הן במערב
והן במזרח ,אך בתקופת הגניזה הייתה התופעה נדירה עד מאוד .רב שר שלום גאון כתב באמצע המאה התשיעית
על מנהג זה' :דבר זה לא ראינו ולא שמענו שעושין כן' (תשובות רב שר שלום גאון ,מהדורת ר"ש וינברג ,ירושלים
תשל"ו ,עמ'  .)60אמנם בקטעי גניזה אחדים הועתקו פיוטי 'חטאנו' לאחר העמידה ,אך לא צוינה שם אמירת י"ג
מידות ,ועל כן נראה שאין הם משקפים מעמד 'רשמי' של אמירת סליחות (כך למשל בכ"י קיימברידג' ,ספריית
האוניברסיטה  ,T–S NS 277.112 + T–S AS 114.89 + T–S AS 114.84 + T–S NS 103.41המחזיק קרובת י"ח
לצום גדליה ,ולאחריה פיוט 'חטאנו' הפותח 'אנחתי כעלה מסובכו ארי').
למשל בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  T–S NS 239.35 + T–S AS 116.255הובאה החתימה 'בונה
ירושלים' לצד החתימה הארץ ישראלית 'שאותך לבדך' ,ובדילוג על ברכת 'מצמיח קרן ישועה' ,בהתאם למנהג
הארץ ישראלי .כך גם בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  .T–S NS 128.81כמו כן יש לציין לכ"י אוקספורד,
בודליאנה ,Heb. e.70 ,דף  ,16שהובאה בו החתימה 'בונה ירושלים' בעמידה שאין בה ברכת 'מצמיח קרן ישועה' (אם
כי ברכת העבודה נחתמה שם 'המחזיר שכינתו') ,וכן לכ"י אוקספורד ,בודליאנה Heb. e.41 ,דף  ,67–66שהובאה בו
החתימה 'בונה ירושלים' בצד החתימה 'שאותך לבדך' (אם כי הובאה בו ברכת 'מצמיח קרן ישועה').
דוידזון ,א  .5964ייעודו של הפיוט לשבעה עשר בתמוז מוכח כבר מן המחרוזת הראשונהָ :
יתי ּבְ ֵכן ִמ ְּמקֹום ַמ ָּט ִעי /
'ּג ִל ִ
יעי' .הפיוט מופיע בקטעי גניזה נוספים (ותמיד בהקשר של שבעה עשר בתמוז) .הוא נקרא פיוט
וְ ִנגְ זַר צֹום ָה ְר ִב ִ
חטאנו בשל הרפרין בו' :חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו'; על פיוטי 'חטאנו' בכלל ראה :פליישר ,שירת הקודש (לעיל
הערה  ,)1עמ' .203
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זה ברור שלא הייתה כוונה שהסליחה תיאמר עם הקרובה ,שכן היא נועדה לשבעה עשר בתמוז ולא
45

לעשרה בטבת; אך עצם ההופעה של סליחה בכתב יד זה יש בה כדי להעיד על השפעה בבלית.

כללו של דבר ,אף אחד מכתבי היד הנדונים כאן אינו נקי מהשפעות בבליות .ייתכן אפוא
שהמנהג שתועד בהם הוא מנהג משני שהתפתח בתקופת הגניזה ,לאחר שכבר הושפעו הקהילות
הארץ ישראליות מן המנהג הבבלי .ואולי דווקא נוכח החשיפה למנהג הבבלי לומר סליחות בצומות
הקלים החליטו בני ארץ ישראל להרחיב בתפילותיהם באופן מקביל בברכה הארבע עשרה ,על דרך
מנהגם בתשעה באב .אכן בקינה הראשונה שבכ"י א ('אזכרה אש [ )']..נזכרו בין היתר תרגום המקרא
ליוונית בשמונה בטבת ומותו של עזרא הסופר בתשעה בטבת ,ושתי אלה מסורות המתועדות במקורות
בבליים ,ואילו במסורת הארץ ישראלית הקדומה נקבעה התענית על תרגום השבעים לשמונה עשר
בטבת 46.אפשר אפוא להסיק שפיוט זה חובר בתקופה שבה כבר נחשפו הקהילות הארץ ישראליות
47

למסורות הבבליות.

אולם לא בהכרח מדובר במנהג מאוחר .הקהילות הארץ ישראליות ,גם לאחר שנקלטו בהן מנהגי
תפילה בבליים ,עדיין שימרו את המנהג הארץ ישראלי לומר קינות בברכת ירושלים בתשעה באב.
תופעה זו באה לידי ביטוי בשלושה קטעי גניזה שהובאו בהם קינות לתשעה באב בברכת ירושלים
ולאחר מכן סדרי תפילה בבליים :בשניים מהם הובאה ברכת 'מצמיח קרן ישועה' ,ובאחד נחתמה
ברכת העבודה בחתימה הבבלית 'המחזיר שכינתו לציון' 48.כשם שכתבי יד מעורבים אלו שימרו את
המנהג הארץ ישראלי הקדום בכל הקשור לאמירת קינות בתשעה באב ,ייתכן שכתבי היד הנדונים
כאן משקפים מנהג ארץ ישראלי קדום באשר לצומות הקלים .גם אם סדרי הקינות שלפנינו התגבשו
בתקופה מאוחרת ,אפשר גם אפשר שהמנהג המיוחד שתועד בהם – אמירת קינות בצומות הקלים –
הוא שריד מן המנהג הארץ ישראלי הקדום.
45
46
47

48

הסליחה הועתקה באותיות קטנות ודקות ביחס להעתקת הקרובה ,ונראה שנכתבה בקולמוס אחר; אך על פי צורת
האותיות נראה שמכל מקום מדובר באותו מעתיק.
ראה :אליצור ,למה צמנו (לעיל הערה  ,)2עמ' .199–191
שתי מסורות אלו הוזכרו גם בסליחה 'אזכרה מצוק' של יוסף אבן אביתור (ראה :אליצור [שם] ,עמ'  ,)104–102אשר
פעל בקהילה הארץ ישראלית שבפסטאט בסוף המאה העשירית ובתחילת המאה האחת עשרה (לשייכותו של אבן
אביתור לקהילה זו ולתקופת פעילותו ראה :ע' פליישר' ,בחינות בשירתו של רבי יוסף אבן אביתור' ,אסופות ,ד
[תש"ן] ,עמ' קכח–קלד [נדפס שוב :הנ"ל ,השירה העברית בספרד ובשלוחותיה ,ב ,בעריכת ש' אליצור וט' בארי,
ירושלים תש"ע ,עמ'  .)]414–408אכן קיימת זיקה מסוימת בין פיוטו של אבן אביתור ובין הפיוט הנדון כאן :שניהם
פותחים בתיבה 'אזכרה'; שניהם כוללים סיומות מקראיות מאיוב טז  7ומאיכה א  ;18ובשניהם מדובר על עזרא הסופר
במטפורות של בגדי הוד .נראה שהפיוט שלנו הושפע מפיוטו של אבן אביתור ולא להפך ,שכן תיאור מות עזרא
מפורש הרבה יותר אצל אבן אביתור :הוא הזכיר את שמו של עזרא וגם את התאריך; ואילו הפייטן שלנו הביא רק את
מטפורת הבגד ,בלי להסביר למי הכוונה ובלי לציין את התאריך ,בהנחה שהציבור יכיר את העניין.
לברכת 'מצמיח קרן ישועה' ראה :כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ;T–S H14.74כ"י שטרסבורג ,הספרייה
הלאומית  ,4077דף  ;94לברכת 'המחזיר שכינתו לציון' ראה :כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים ENA
 .3231.11יש לציין בהבלטה כי בסך הכול ידועים שישה קטעי גניזה המחזיקים קינות לתשעה באב בהקשר של
קרובה ,וששרד בהם המשך העמידה לאחר ברכת ירושלים; ובכן שלושת כתבי היד הנזכרים כאן ,המשקפים סדרי
תפילה בבליים ,הם כמחצית מכתבי היד הרלוונטיים.
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ו
שלושת כתבי היד הנדונים כאן הם לעת עתה כתבי היד היחידים הידועים עד כה שתועד בהם במפורש
שילוב קינות בברכת ירושלים בצומות הקלים .אולם עצם קיומם מחייב לנהוג זהירות רבה כאשר
נתקלים בקטעי גניזה בקינות שגרתיות על חורבן המקדש .כמובן כאשר הקינות מועתקות כחלק
מקרובה לתשעה באב ,אין ספק בייעודו של כתב היד .אך רוב ההעתקות של קינות שבגניזה שרדו
לבדן ,ללא הקשרן הליטורגי ,ובמקרים אלו יש לשקול את האפשרות שכתב היד נועד לא לתשעה באב
אלא לשבעה עשר בתמוז או לעשרה בטבת .כדי להדגים את העניין אציג כאן ארבעה כתבי יד שיש
בהם קינות שלא במסגרת קרובת י"ח .על רקע הממצאים שתוארו לעיל קרוב לשער שארבעת כתבי
היד הללו נועדו לשבעה עשר בתמוז.
 .1כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים  – ENA 3011.1כתב יד זה מחזיק סדרה של שלושה
49

פיוטים הכוללים דברי אבל על ציון ('הילילו'; 'הוי ציון והוי הודה'; 'יהמו רחמיך [ ]...אנכי אנכי').

אין ביניהם ציון לאמירת י"ג המידות ,והפיוט השני אף מסווג במפורש 'קינה' בכותרת שבכתב היד.
נראה אפוא שהפיוטים אינם סליחות אלא קינות .לפני הפיוט השלישי רשומה הכותרת 'נחמה' ,ואכן
הוא עוסק בתקווה לגאולה; גם תופעה זו מלמדת שלפנינו סדרת קינות דווקא 50.והנה הפיוט הראשון
מיוסד על חמשת הדברים שאירעו בשבעה עשר בתמוז (בין היתר כתוב בוֵ :
ילילּו ָּבּה ָּת ִמיד ִּ /כי ָּב ַטל
'ה ִ
[צלֶם] ַּב ֵה ָ
וע ַמד ֶ
ַה ָּת ִמיד'; ֵ
יכל') .על כן ייתכן מאוד שכל הסדרה הזאת היא סדרת
ילילּו ַעם ָס ָכל ִּ /כי ָה ֳ
'ה ִ
קינות לשבעה עשר בתמוז.
 .2כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  – T–S NS 276.59כתב יד זה כולל שלושה פיוטים:
'ותהי האמת נעדרת';' 51מיום שאבלה אהליבה';' 52אויב בעת נכנס להיכל' 53.פיוטים אלו הם קינות
ולא סליחות ,כפי שעולה מהיעדר ציונים לאמירת י"ג המידות ביניהם וכן מהופעתו של הפיוט הראשון
('ותהי האמת העדרת') כקינה בכ"י ב שלנו .פיוט זה נועד בבירור לשבעה עשר בתמוז ,שכן כאמור
בסופו נזכר חודש תמוז .הפיוט השני נועד גם הוא לשבעה עשר בתמוז ,שכן הוא מיוסד על חמשת
הדברים שאירעו ביום זה .אמנם הפיוט השלישי אינו מיוחד לצום זה .להפך ,הוא דן לרוב באירועים
שאירעו בתשעה באב דווקא :למשל ִ'ּג ֵ
יּדד ְׁש ֵּתי ַה ָּפרֹכֹות' (טור  ,)3בהתאם למסופר במדרש על
טיטוס בשעה שנכנס לבית קודש הקדשים; 54ובהמשך הפיוט מתוארת בהרחבה לכידת ביתר ,אירוע
49
50
51
52
53

54

הפיוטים טרם פורסמו ,ואינם ידועים ממקור אחר.
על התופעה של פיוט נחמה בסוף סדרת קינות ראה לעיל סעיף ג.
ראה עליו לעיל הערה  ,13ובהמשך בפנים.
קינה זו טרם פורסמה .היא מועתקת בעוד בקטע גניזה אחד (קטע  3הנדון להלן בפנים).
קינה קלירית (דוידזון ,א  )1768העולה בקטעי גניזה רבים וכן בכתבי יד של מחזור רומא (לנרד ,עיונים [לעיל
הערה  ,]27עמ'  .)82הקינה טרם פורסמה ,אך היא נמצאת במלואה באתר 'מאגרים' של האקדמיה ללשון העברית
(.)http://hebrew-treasures.huji.ac.il
השווה למשל' :טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וחרבו שלופה בידו ,גידד את הפרכת' (ויקרא רבה כ ,ה
[מהדורת מרגליות ,עמ' תנח]).
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שהתרחש בתשעה באב על פי משנה ,תענית ד ,ו .יתר על כן ,פיוט זה מופיע בקטעי גניזה אחרים
עם פיוטים המוחזקים כפיוטים לתשעה באב 55,והוא אף כלול בסדרי הקינות של מנהג רומא 56.אולם
'ה ְׁש ִּבית עֹולַת ַה ָּת ִמיד /
נזכרו בו גם שני דברים שעל פי המשנה הנזכרת אירעו בשבעה עשר בתמוזִ :
וְ ֶצלֶם ִּב ְד ִביר ֶהֱע ִמיד' (טורים  .)6–5נראה ששני אלה נכללו כאן ,בפיוט שהתחיל בתיאור כניסת האויב
להיכל ,מכיוון ששניהם התרחשו מסביב להיכל (שלא כשאר הדברים שאירעו בשבעה עשר בתמוז).
יוצא אפוא שהפיוט אינו מנותק לחלוטין משבעה עשר בתמוז ,וכאמור היו קהילות שנהגו להעביר
קינות מתשעה באב לשבעה עשר בתמוז ,במיוחד כאשר היה באותן קינות יסוד שקשר אותן לתענית
זו .על פי כל האמור כאן סביר להניח שגם בכתב יד זה לפנינו סדרת קינות לשבעה עשר בתמוז.
 .3כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  – T–S AS 115.309 + T–S AS 115.314קטע זה כולל
שרידים של שלוש קינות' :מיום שאבלה אהליבה'; 'אויב בעת נכנס להיכל'; 57הקינה הקלירית 'אנה
אלך ואזיל דמעות' 58.גם כאן אין ציון לאמירת י"ג המידות .הקינה 'מיום שאבלה אהליבה' ,על פי
תוכנה ,נועדה כאמור לשבעה עשר בתמוז ,ואילו שתי הקינות האחרות הן לכאורה קינות של תשעה
באב 59.אולם כאמור הקינה 'אויב בעת נכנס להיכל' עשויה הייתה להשתלב ,מבחינת תוכנה ,גם
בהקשר של שבעה עשר בתמוז ,והיא מופיעה אחרי הקינה לצום זה 'מיום שאבלה אהליבה' גם בכתב
היד שדנתי בו בפסקה הקודמת ,ושקבעתי כי סביר שיש בו סדרת קינות לשבעה עשר בתמוז .נראה
אפוא שגם כתב יד זה כך הוא ייעודו.
 .4כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  – T–S 12.676בכתב יד זה שני פיוטים הכוללים דברי
אבל על ציון .הראשון' ,מיום חרבה אהלה אבלה אהליבה' ,מיוסד על אירועי שבעה עשר בתמוז,
והשני' ,כאשר עשה זה כן עשה זה' ,עוסק באירועי החורבן באופן כללי 60.אין אזכור של י"ג המידות.
הפיוטים אינם ידועים ממקורות אחרים ,אך הפיוט הראשון דומה למדיי בתבניתו לקינה 'מיום שאבלה
אהליבה' ,שנדונה לעיל :שניהם עשויים מחרוזות דו־טוריות הפותחות כל אחת במילת הקבע 'מיום',
ושניהם עוסקים באירועי שבעה עשר בתמוז .אם כן ייתכן שגם כתב יד זה מחזיק סדר קינות לשבעה
עשר בתמוז.
55

56
57
58
59

60

למשל הוא מופיע בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  T–S H 14.38עם הקינה הקלירית 'אתה אמרת הטיב
איטיב עמך' (על שייכותה של קינה זו לתשעה באב ראה לעיל הערה  ;)27ובכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה
 T–S NS 109.24הוא מופיע עם הקינה הקלירית 'אי כה אומר כורת' (קינה זו מופיעה בתוך מקבץ קינות לתשעה באב
בכ"י אוקספורד ,בודליאנה ,Heb. d.25 ,וכן היא נכללת בקינות לתשעה באב במחזורי אשכנז; ראה :גולדשמידט,
סדר הקינות [לעיל הערה  ,]27עמ' נז–נט).
לנרד ,עיונים (לעיל הערה  ,)27עמ' .82
שני פיוטים אלו נדונו לעיל בהקשר של כ"י .2
דוידזון ,א  .6379הפיוט נדפס במחזור בני רומא (לעיל הערה  ,)27דף 157א.
שייכותה של הקינה 'אויב בעת נכנס להיכל' לתשעה באב נדונה לעיל בפנים .הקינה 'אנה אלך ואזיל דמעות' כלולה
בקינות לתשעה באב במחזור רומא הנדפס (שם) ,וכן בכתבי יד של מחזור רומא (לנרד ,עיונים [לעיל הערה ,]27
עמ'  .)83רבות מהסיומות המקראיות בה שאובות מן ההפטרה של תשעה באב או ממגילת איכה .אמנם הפיוט אינו
מיוסד על ציטטות אלו בצורה תבניתית ,אך יש בהן להצביע על קשר לתשעה באב.
הפיוטים טרם פורסמו.
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ז
לסיכום ,הצגתי ותיארתי כאן תופעה שלא תועדה עד כה במחקר :אמירת קינות בברכת ירושלים
בעשרה בטבת ובשבעה עשר בתמוז .סדרי קינות אלו זהים באופיים לסדרי הקינות של תשעה באב:
הקינות באות ברצף ,בלי אמירת י"ג המידות בין פיוט לפיוט ,ובסופן בא בדרך כלל פיוט נחמה.
סדרי הקינות המתועדים כאן התגבשו ככל הנראה בשלב מאוחר יחסית ,אך ייתכן שעצם קיומה של
התופעה יש בו כדי לזרוע אור על המנהג הארץ ישראלי הקדום בצומות הקלים .אם ,כטענת אליצור,
הפייטנים הארץ ישראלים הקדומים לא חיברו פיוטי סליחות לצומות אלו ,אפשר שהם הרחיבו בקינות
בברכת ירושלים ,בדומה למנהגם בתשעה באב.

ח
61

לקמן מובאים סדרי הקינות כפי שהם מופיעים בשלושת כתבי היד המרכזיים שנדונו כאן:

 .1הקינות בכ"י א (לעשרה בטבת)
ֶאזְּכְ ָרה אש []... ..
[בַ ]..צר ָס ַמְך וְ ִד ַ
יּכְֿא ִני
ַּגם ַע ָּתה ֶהילְ ַא ִני
פז<מון>
ִנפְ ַרץ ּגְ ֵד ִירי  /וְ ֶנהַ
יּנֹורי ּ /בְ צֹום ָהֲע ִׂש ִירי
ֱרס ְּד ִב ִירי ַ /ויְ ִהי לְ ֵא ֶבל ִּכ ִ
'אזְּכְ ָרה א ֶ
 1אזכרה וכו' :אפשר אולי להשליםֶ :
ֲׁש [ר ְקָר ַא ִני]' ,על דרך פתיחת הסליחה 'אזכרה מצוק אשר קראני'
של יוסף אבן אביתור (אליצור [לעיל הערה  ,]2עמ'  ;)102לקווי הדמיון שבין שני פיוטים אלו ראה לעיל
הערה  2 .47צר סמך :נבוכדנצר ('צר') התקרב לירושלים ושם עליה מצור ,על פי יח' כד '( 2סמך מלך בבל אל
ירושלם') 3 .גם [ ]...הילאני :איוב טז  4 .7נפרץ [ ]...דבירי :אמנם דברים אלו לא התרחשו בעשרה בטבת;
החומות הובקעו ('נפרץ גדירי') בשבעה עשר בתמוז ,והמקדש חרב ('נהרס דבירי') בתשעה באב; אך המצור
שהתחיל בעשרה בטבת הוביל בהמשך לשני מאורעות אלו .והשווה תופעה דומה בקרובה 'אף סער ברוגז חר'
לעשרה בטבת (אליצור [לעיל הערה  ,]6עמ'  ,118טור  ,3וראה בביאור שם ,עמ'  .)122ויהי [ ]...כינורי :איוב ל .31
בצום העשירי :הצום של החודש העשירי ,הוא טבת; השווה :זכ' ח .19

61

לפיוטים המופיעים גם בכתבי יד אחרים נוסף מדור של חילופי נוסח; כדי למנוע בלבול ,הציונים כ"י א ,ב ,ג מוסבים
תמיד על שלושת כתבי היד העומדים במרכז המאמר ,וכתבי היד הנוספים שמהם הובאו חילופי הנוסח ממוספרים החל
מן האות ד .סוגריים מרובעים משמשים לציין השלמה; סוגריים מזווים משמשים בפתיחת ראשי תיבות וקיצורים;
וסימן רפה מציין אות מסופקת .בבירור תופעות דקדוקיות בלשון הפייטנים יובאו הפניות לספרו של רנדM. Rand, :
Introduction to the Grammar of Hebrew Poetry in Byzantine Palestine, Piscataway 2006
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ָּ 5דת ּבְ ָכ ְת ִבי ִּב ְׁשמֹונָה לְ ָצִרי
אֹורי ְ
אֹורי
ּומ ִ
הֻוחְ ַׁשְך ָעלַי ִ
יּנֹורי
ַויְ ִהי לְ ֵא ֶבל ִּכ ִ
זַ
ָע ְק ִּתי ֵעת ֶא ְדִרי הֻופְ ַרע
ַחלְ ִּתי ֵעת הָ
ֲדִרי ִנ ְקַרע
 10טֹוב ִק ִיו ִּתי ַוָּיבֹא ָרע
יֹום זֶה ִמ ָּצפֹון ִנ ְׁשקְֿ ָ
[פה] ָר ָעה
רֹוע ָעה
ּכְ ָבא ַא ְריֵה ֶאֶרץ ִה ְת ֲ
לְ ָהִרים קֹול ִּב ְת ָ
רּועה
ְמׂשֹוׂש ָּכל ָה ָאֶרץ לְ ֵח ֶבל
ָגיד לָׂשּום ֶה ֶבל
 15נְ ֵוה נ ִ
ָס ַמְך ֶמלְֶך ָּב ֶבל
ֻעוּלַפְ ִּתי ּבְ זֶה ֶ
יתי
ָק ִ
חֹודׁש וְ ל ִ
יתי
ֻ∆
	Ùוּלַצְ ִּתי וְ יֹום ָאנּוׁש ָר ִא ִ
יתי
ַצ ִּדיק הּוא יְ ָי ִּכי ִפיהּו ָמִר ִ
ְִ 20קָרא ְׁשנַת ָרצֹון לְ ַה ִע ִירי
ָרם ַקּנֵא לְ ַא ְר ִצי ּולְ ִע ִירי
אֹורי
בּותי ָּת ִאיר ִ
ׁשּוב ְׁש ִ
***

 6–5דת [ ]...ומאורי :התורה ('דת') נכתבה ביוונית עבור תלמי המלך ('צרי') בשמונה בטבת; השווה מגילת תענית
בתרא' :בשמונה בטבת נכתבה תורה בימי תלמי המלך יוונית והחֹשך בא לעולם שלשה ימים' (אליצור ,למה צמנו
[לעיל הערה  ,]2עמ'  7 .)65ויהי [ ]...כינורי :איוב ל  8 .31אדרי הופרע :הופשט מעילי; להוראת התיבה
'אדר' כמעיל ,כמו אדרת ,השווה :מיכה ב .8 ,והכוונה למותו של עזרא הסופר שאירע בתשעה בטבת (והשווה
'ח ַׂשף ֵמ ָעלַי ְמ ִעיל הֹוד ָו ֶצ ֶפר [ ]...הּוא ֶעזְָרא ַה ֵ
לשונו של אבן אביתור בפיוטו הנזכרָ :
ּסֹופר' [אליצור (לעיל הערה ,)2
עמ'  9 .)]103חלתי :כמו 'חליתי' ,על דרך פועלי ע"ו 10 .טוב [ ]...רע :איוב ל  11 .26מצפון [ ]...רעה:
על פי 'כי רעה נשקפה מצפון' (יר' ו  12 .)1אריה :נבוכדנצר; השווה' :ונבוכדנצר נקרא אריה ,שנאמר "עלה
אריה מסֻבכו" (יר' ד ( ')7שמות רבה כט ,ט) .ארץ התרועעה :הלשון על פי יש' כד  13 .19להרים [ ]...בתרועה:
יח' כא  14 .27משוש כל הארץ :ירושלים ,על פי תה' מח  .3לחבל :לייסורים וכאב 15 .נוה נגיד :ירושלים,
מקום מושבו של דוד ('נגיד'; השווה :שמ"ב ה  .)2לשום הבל :לשים אותו להבל ,להרוס אותו 16 .סמך [ ]...בבל:
יח' כד  17 .2בזה חודש :חודש טבת 18 .יום אנוש :יום מוות; הביטוי על פי יר' יז  19 .16צדיק [ ]...מריתי:
איכה א  20 .18קרא שנת רצון :על פי יש' סא  .2להעירי :לניקוד השווה :יש' מא  ;25מה  21 .13רם :הקב"ה;
השווה :תה' קיג  .4קנא לארצי :השווה' :ויקנא ה' לארצו' (יואל ב .)18
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אֹורי ָּ /ת ִביא ּבְ ִח ִירי
ָּת ִאיר ִ
ִּתגְ ּדֹור ּגְ ֵד ִירי ִּ /ת ְדרֹוׁש ְּד ִב ִירי
ּתֹוׁש ַ
ְּת ַהֵּדר הָ
יע ֶע ְדִרי
ֲדִרי ִ /
ַּתזְִר ַ
ֳרי ְּ /ת ַחּנְֵך ַח ְדִרי
יח ָזהִ
טּורי ְּ /תי ֵ
ַּסד יְ ָקִרי
ְּ 5ת ַט ֵהר ִ
ָוה ַלח ֵ
ַּתכְ ִליל ִּכ ְתִרי ִּ /תּלֶ
ֲצ ִירי
סֹורי ַּ /ת ִּנ ַ
יח ִניזְִרי
ְּת ַמּלֵא ַמחְ ִ
ַּתסְ ִּכים ִסיבְ ִרי ַּ /תֲע ִליץ ִע ִירי
ַּתפְ ִליא ּפְ ֵאִרי ַּ /תצְ ִמית ָצִרי
ְּ 10ת ַק ֵּצץ ְ
רֹומם הָ
קֹוׁשִרי ְּ /ת ֵ
ֲדִרי
ָּת ִׁשיב ְ
ׁשֹועִרי
ׁשֹומִרי ָּ /ת ִׁשית ֲ
ַּת ִּתי ֿר ִׁשיבְ ִרי ָּ /ת ִמיר צֹום ָהֲע ִׂש ִירי
ככ<תוב> כה אמר יי <צבאות> צום <הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה
ֹעדים טובים והאמת והשלום אהבו> (זכ' ח )19
לבית יהודה לששון ולשמחה ולמ
ונ<אמר> וגנותי <על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי> (יש' לז )35

<ונאמר> כי ניחם <יי ציון ִנחם כל חרבֹתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יי ששון ושמחה
ִימצא בה תודה וקול זמרה> (יש' נא )3

<ברוך>...

 1בחירי :משיח בן דוד 2 .תגדור גדירי :תבנה ותתקן את חומות ירושלים .להוראה זו של השורש גד"ר השווה:
'וגדרתי את פרציהן' (עמ' ט  .)11דבירי :בית המקדש 3 .עדרי :עם ישראל ,המשולים לצאן 4 .חדרי:
בית המקדש; השווה"' :ואל חדר הורתי" ,זה בית המקדש' (מדרש לקח טוב ,שה"ש ג [ 4מהדורת גראינוף,
עמ'  5 .)]53טורי :הר הבית ('טור' בארמית פירושו הר) .תיסד יקרי :על פי 'הנני ִיסד בציון אבן [ִ ]...פנת
יקרת' (יש' כח  6 .)16תכליל :לשון הכתרה (להוראת השורש כל"ל כלשון כתר השווה בפיוט 'ישמח משה':
'כליל תפארת בראשו נתתה' (סידור רס"ג [לעיל הערה  ]1עמ' קיב) .תלוה לחצירי :תחזור לחצרות המקדש.
 7תניח ניזרי :שים כתר על ראשנו 8 .תסכים סיברי :תסכים לתקוותינו ותקיימן .תעליץַ :
תשמח 9 .תפליא
פארי :תגדיל את פארנו ,תן לנו פאר מופלא 10 .קושרי :אויבינו ,הקושרים קשר נגדנו 11 .תשית שוערי:
שים לנו שוער (שומר בפתח העיר) ,ואולי כוונתו לשוערי המקדש דווקא; השווה למשל :דה"א ט  ;21דה"ב כג .19
 12תתיר שיברי :שחרר אותנו מצרותינו .תמיר צום העשירי :הפוך את הצום ליום שמחה ,על פי הפסוק הסמוך.
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 .2הקינות בכ"י ב (לשבעה עשר בתמוז)
ֱמת נ ְ
ַו ְּת ִהי | ָהא ֶ
ֶעֶּדֶרת
וְ ָכ ַבד עֹול ַמלְ כּות ְ ּג ֶבֶרת
ּבְ ֵכן ַּבּלַיְ לָה ּבְ ַא ְׁש ֶ
מֹורת
זָכְ ָרה נְ ִגינַת ֶ
עֹובֶרת
מּודה ְ
ַ 5ו ְּת ִהי | ַּגלְ ָ
ּוׁשכּולָה
וְ ַא ְר ָצּה ֹלא ּבְ עּולָה
ָּד ָאת וְ ָהלְ ָכה ַּבּגֹולָה
יֹום ָולֵיל ֵעינ ָ
ֶיה ִלגְ אֻוּלָה
ַו ְּת ִהי | ָ
הֹומה ַּבּלֵב
ְּ 10כיֹונָה ְמ ֶ
תֹופ ֶפת ַעל לֵב
אֹומֶרת []..י ֵ
וְ ֶ
ּבֹוחן לֵב
ִנ ְׁש ַּכחְ ִּתי ּכְ ֵמת ִמּלֵב
ַו ְּת ִהי | זְרּויָה ַ
ּבֹור ַחת
וְ ָצַר ַעת ּבְ ָבנֹות ַ
זֹור ַחת
ֲׁשּובה ּכְ ט ְ
 15ח ָ
ֻומ ַאת ַס ַּפ ַחת
ּוכְ ַאלְ ָמנָה ָבָדד מֻּוּנ ַ
ַחת
נוסח היסוד על פי כ"י ב .חילופי נוסח על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S NS 276.59טור  36עד הסוף ,מחוק
מאוד ,ד).

 1ותהי [ ]...נעדרת :יש' נט  2 .15גברת :מלכות רומי ,שהפכה לגברתּה של כנסת ישראל 3 .בלילה
באשמורת :השווה' :קומי רֹני בלי ָל לראש אשמֻרות' (איכה ב  4 .)19זכרה נגינת עוברת :על פי 'אזכרה נגינתי
בלילה' (תה' עז  ;)6ומשמעו כאן כנראה :כנסת ישראל זכרה את נגינותיה מימי קדם ,שעתה עברו ונגוזו.
 5גלמודה ושכולה :על פי יש' מט  6 .21וארצה לא בעולה :השווה' :כי לך ִיקרא חפצי בה ולארצך בעולה'
(יש' סב  7 .)4דאת :צורה ארכאית במקום ָּדא ָ
ֲתה; לדרך גזירה זו ראה :רנד ,מבוא לדקדוק (לעיל הערה ,)61
עמ'  9 .137–136הומה בלב :הלשון על פי יר' ד  10 .19כיונה [ ]...לב :הלשון על פי נח' ב  11 .8בוחן לב :פנייה
לקב"ה; השווה למשל :יר' יא  12 .2נשכחתי [ ]...מלב :תה' לא  13   .13זרויה :כנסת ישראל ,הפזורה בקרב
העמים; הכינוי על שם סופה ,לאחר החורבן 15–14 .וצרעת [ ]...ספחת :נאמר על בנות ירושלים בשעת החורבן:
'היו יוצאות לפניהם מקושטות כזונות והיה דוכוס רואה אחת מהן ונוטלה לו לאשה ומושיבה בקרונין שלו []...
מה עשה להן הקב"ה ,ר' אלעזר אומר הלקם בצרעת ,שנאמר "וספח ה' את קדקד בנות ציון" (איכה ד  )17וכתיב
"ולשאת ולספחת ולבהרת" (וי' יד ( ')56איכה זוטא כה [מהדורת בובר ,עמ'  .)]71וללשון 'זרח' אצל צרעת ראה:
'והצרעת זרחה במצחו' (דה"ב כו  15 .)19חשובה וכו' :בשעת החורבן נחשבה כנסת ישראל כאדם הטמא בטומאת
צרעת (ספחת היא אחד מסימני הצרעת על פי וי' יג  16 .)2וכאלמנה [ ]...מונחת :על פי 'ישבה בדד [ ]...היתה
כאלמנה' (איכה א .')1
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ַו ְּת ִהי | ט ְ
ֻומ ָא ָתּה ּכְ ֶק ֶבר
ִנ ֶּתנֶת ָמ ָׁשל ְ
ּוׁש ִנינָה לְ ָכל ֵ
עֹובר
יָּה ִהסְ ִּגיר ַט ָּפּה לֶ
ָד ֶבר
ֲני ַה ֶּג ֶבר
 20וְ קֹונְ נָה א ִ
ַו ְּת ִהי | ּכְ ַאלְ ָמנָה
ִק ְריָה ֶנא ָ
ֱמנָה
לֵ
ָכן ַּפּסּו ַּבֲעלֵי אֱמּונָה
ּבְ ַׁשלְ ָו ָתּה ָע ְׁש ָתה וְ ָׁש ְמנָה
ַ 25ו ְּת ִהי | ְמל ָ
ֵיאה ֶּכ ָח ִׁשים
ֱׁשים
וְ ַצר הֲמֹונָּה ֶהא ִ
ָׁשים
ִנ ַיּוּסְ רּו ֶמּנָּה נ ִ
ָעגּו וְ ָׂשחֲקּו ָעל ָ
יׁשים
וְ לֲ
ֶיה ְקֵד ִ
ַו ְּת ִהי | ְׂש ֵב ָ
רֹורים
יעה ְמ ִ
מֹורים
 30לְ ֹלא ָׁש ְמ ָעה לְ קֹול ִ
ִעיּנָּה ּבְ ַמ ַּכת סְ ָתִרים
ֵ
יֹוׁשב ּבְ ִמסְ ָּתִרים
ַו ְּת ִהי | ּפְ ָ
זּורה לְ ַא ְר ַּבע
ֳסּה ָּדת ּכְ ָ
ּבְ ָמא ָ
תּובה באצע

 18נתנת [ ]...עובר :עוברי דרך מלגלגים עליה; השווה :איכה ב  19 .15הסגיר וכו' :ילדיה של כנסת ישראל
('טפּה') הוכו במגפה; וללשון השווה :תה' עח  20 .50אני הגבר :איכה ג  21 .1כאלמנה :על פי איכה א .1
 22קריה נאמנה :ירושלים ,על פי יש' א  23 .26 ,21פסו :נעלמו .פסו בעלי אמונה :על פי 'משחרב בית המקדש
[ ]...פסקו אנשי אמנה ,שנאמר "הושיעה ה' כי גמר חסיד [כי פסו אמונים מבני אדם]" (תה' יב ( ')2משנה ,סוטה
ט ,יב) .ולצירוף 'בעלי אמונה' השווה למשל :מכילתא דר' ישמעאל ,מסכתא דויהי ו (מהדורת הורוביץ–רבין ,עמ'
 24 .)115בשלותה [ ]...ושמנה :ללשון השווה' :שמנו עשתו' (יר' ה  ;)28ועניינו כנראה :בימי שלווה והצלחה
'ׁש ָ
שכחה כנסת ישראל את בוראה ,על דרך ָ
מנּת עבית כׂשית ויטֹש אלוה ָע ָׂשהּו' (דב' לב  25 .)15כחשים :שקרנים;
לניקוד הצורה והוראתה ראה :יש' ל  26 .9האשים :כמו 'השים' ,לשון שממה (להוראה זו ראה :יואל א 18
'ונָּוסרו כל הנשים ולא תעשינה כז ֶ
ִמתכנה'
ובתרגום יונתן שם) 27 .ניוסרו [ ]...נשים :הנשים לקחו מוסר ,על פי ִ
ֶ
משבּת ָה' (איכה א  .)7קדישים :טמאים ,כלומר
(יח' כג  28 .)48ולעגו ושחקו :השווה' :ראוה צרים שחקו על
הגויים 29 .שביעה מרורים :על פי איכה ג  30 .15ללא :משום שלא 32–31   .עינה [ ]...במסתרים :הקב"ה
('יושב במסתרים' ,על פי תה' יז  )12עינה את ישראל במכת סתרים; לא ברור לאיזו מכה הכוונה ,אולי למכות
שספגה מאנשים שארבו לה בסתר 33 .לארבע :לארבע כנפות הארץ 34 .באצע :צ"ל ָּב ֶאצְ ַּבע .דת :התורה.
'דת' על פי דב' לג ' ;2כתובה באצבע' על פי שמ' לא .18
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ָ 35
צּורּה ְמ ָכָרּה לְ ַא ְר ַּבע
ַוֲעֹונָּה ִנ ְת ַּבע
צּופה ַבּנ ֶ
ַו ְּת ִהי | ְק ָ
ֶׁשף
ַו ְּת ַחּלֵל ָׂשֵרי נ ֶ
ֶׁשף
ֻר ְ
ֹקר וְ ַגם נ ֶ
וּט ָׁשה ּב ֶ
ֶׁשף
ֶיה ִי ְתנַּגְ פּו ַעל ָהֵרי נ ֶ
 40וְ ַרגְ ל ָ
ֶׁשף
ַו ְּת ִהי | ְׁשל ָ
ֵיוה וְ ִנ ְתּפֹוצְ ָצה
ְ
ּוׁשלֹוׁש ֶע ְׂשֵרי ּפְ ָרצֹות ִנפְ ְר ָצה
ׁש ְ
ֻוּדָדה ּבְ ָכלָה וְ ֶנחָ
ֱר ָצה
ַוֲעֹונָּה ֹלא ִנ ְר ָצה
ַ 45ו ְּת ִהי | ִּת ְקָו ָתּה לְ י ְ
ֹד ִעי
יעי
ּכְ ִחיּלְ לָה יֹום ְׁש ִב ִ
וְ ֵׁשׁש ָצרֹות ֵא ְיר ִעי
יעי
ּבְ צֹום ָה ְר ִב ִ
***

 36ועונה] ועוונה ד  38ותחלל ...נשף] []..ריה בכשף ד  39רוטשה ...נשף] מובא כאן נוסח אחר אך אי אפשר לפענחו
ד  40יתנגפו] נו [ ]..ד  41שליוה] שליווה ד  42עשרי] עשרה ד  44נרצה] נירצה ד  48בצום] לפניו כתב בחדש
ומחק ב בחדש ד.

'חלל ממלכה ושריה' (איכה ב ;2
 35צורה :הקב"ה .לארבע :לארבע המלכויות 38 .ותחלל שרי נשף :השווהִ :
אך לא ברור מדוע דיבר הפייטן דווקא ב'שרי נשף') 39 .בקר וגם נשף :בוקר וערב 40 .ורגליה [ ]...נשף :על
פי 'ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף' (יר' יג  41 .)16ותהי שליוה ונתפוצצה :על פי 'שלֵו הייתי [ ]...ויפצפצני'
(איוב טז  42 .)12ושלוש עשרי פרצות :בסורג שבמקדש ,על פי 'ושלש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון'
(משנה ,מידות ב ,ג) 43 .בכלה ונחרצה :הלשון על פי יש' י  46–45 .23ותהי תקותה [ ]...שביעי :כנסת ישראל
המשיכה לקוות להצלה מידי הקב"ה ('ידעי') ,בעוד היא מחללת את השבת .ולחילול השבת בשעת החורבן השווה:
'שכח ה' בציון מועד ושבת' (איכה ב  )6ומדרשו בלקח טוב' :בשעת חרבן הבית לא היה להם כח לשמור לא מועד
ִ
ולא שבת' (מהדורת גראינוף ,עמ'  .)33אך ייתכן שיש כאן שיבוש ,ושצ"ל' :לְ י ְָר ִעי' במקום 'לידעי' ,ופירוש הטור:
תקוותה לטוב הפכה לה לרעה 47 .ושש צרות אירעי :המספר 'שש' כאן תמוה ,שכן על פי המשנה (תענית ד ,ו)
אירעו ביום זה חמש צרות ,אך לא נראה שזהו שיבוש ,שכן המספר שש חוזר בכ"י ד וגם בקינה הקלירית 'אהלי
איכה' (ראה :אליצור ,למה צמנו [לעיל הערה  ,]2עמ'  .)19ייתכן שעמדה לפני הפייטן דרשה על הפסוק 'בשש
צרות יצילך' (איוב ה  )19לעניין שבעה עשר בתמוז .ואולי הצרה השישית הייתה 'ביטול הקרבנות' ,הנמנה כצרה
נוספת בגרסה אחת של מגילת תענית בתרא (אליצור [שם] ,עמ'  ,154סוף הערה  48 .)21בצום הרביעי :בצום
של החודש הרביעי ,הוא תמוז; השווה :זכ' ח .19
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בֹוהים
ֲעֹונֵינּו | אֻ
וּכים ּוגְ ִ
ֲר ִ
ּבְ ַב ֵ
ֱֹלהים
ּטֹותינּו ּבְ ִסין קּום ֲע ֵׂשה לָנּו א ִ
ֱֹלהים
ָּג ְרמּו לְ ַׁש ֵּבר לּוחֹות ַמֲע ֵׂשה א ִ
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה
ָח ָטאנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ
ֲ 5עוֹנֵינּו | ִּדיּכְ אּו ּדֹור ַה ִּמ ְד ָּבר ּבְ ֵחלֶף
יאנּו ִד ַ
הֹוצ ֵ
יּבת ָה ָאֶרץ ּבְ ֶסלֶף
ּבְ ִ
וְ ַספְ נּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאלֶף
ָק<ינּו> ּבְ ָכ<ל> ֵאּלֶ<ה>
ָח ָטאנּו ּבְ ֵאּלֶ<ה> וְ ל ִ
ׁ ָב ִטים ּבְ ָכל ַמ ְע ָּג ִלים
ֲעֹונֵינּו | זֵירּו ֲע ֶׂשֶרת ַה ְּש
 10בחבקים ְׁש ֵנ [י ֲע ָ
]ג ִלים
ּגֹולים
טילטנו ַעד לַחְ לַח וְ ָחבֹור הֱיֹות ִ
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה>
ָח ָט<אנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ
נוסח היסוד על פי כ"י ב .חילופי נוסח באים על פי שלושת קטעי הגניזה הנוספים המחזיקים העתקות של פיוט זה ,ועל פי
מבחר של מחזורים קדומים כמנהג רומא ,שהפיוט מופיע בהם בקינות לתשעה באב .ואלו סימני קטעי הגניזה :כ"י ניו יורק,
ספריית בית המדרש לרבנים ( ENA 2170.27טורים  ,19–7עם פזמון אחר ['תנו לי דברי ,]'...ובלי מילת הקבע הפותחת
'עונינו' ,ומחרוזותיו משולבות במחרוזות הפיוט 'אמרתי בסיני' ,ד); כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה T–S NS 240.31

(טורים  ,19–2לקוי מאוד ,ה); כ"י ז'נבה ,ספריית האוניברסיטה ( 93טורים  ,9–1ו) .ואלו סימני כתבי היד של מחזור רומא:
כ"י רומא ,קזנטנזה ( 3066המאה השלוש עשרה – הארבע עשרה ,ז); כ"י פדואה ,סמינר ויסקוויל ( 548המאה הארבע עשרה,
ח); כ"י פרמה ,פלטינה ( 2884דה רוסי  ;62ריצ'לר  ;909המאה הארבע עשרה ,ט); כ"י אוקספורד ,בודליאנהMich. Add. ,

( 64נויבאואר  ;1064המאה הארבע עשרה ,י); כ"י רומא ,קזנטנזה ( 2862המאה הארבע עשרה ,כ); כ"י רומא ,קזנטנזה 2903
(המאה הארבע עשרה ,ל); כ"י פרמה ,פלטינה ( 2582דה רוסי  ;1358ריצ'לר  ;906המאה הארבע עשרה ,מ); כ"י וטיקן,
הספרייה האפוסטולית ( Neof. 9המאה הארבע עשרה ,נ).
 1עונינו] עוונינו וכן בכל מקום זחכמ ארוכים] ארוכים ורחבים וזחטיכלמנ וגבוהים] ליתא י  2בסין] ליתא
וזחטיכלמנ  3לשבר] לישבר ח לוחות] לחות ה שני לוחות אבנים ט מעשה] כתובים באצבע ט  5בחלף] בסלף
הוזחטיכלמנ  6בהוציאנו] בהוציאם וזחטיכלמנ דיבת] דבת ו בסלף] בחלף זחטיכלמנ  7וספנו] וספו זחטיכלמנ שש]
שלש מ  9זירו] זרו מ עשרת השבטים] []..מועק ב [ ]..ו  10בחבקים שני] בחבקינו לשני דזחטיכלמנ בחמדנו
להשתחוות לשני ה  11טילטנו] טולטלנו דזחטיכלמנ עד] ליתא ד וחבור] וחבור ונהר גוזן ד

 3–2מעשה העגל גרם לשבירת הלוחות 2 .בבטותינו :באמרנו .הצורה נגזרה מן השורש בט"א על דרך גזרת
ל"ה; לתופעה זו ראה :רנד ,מבוא לדקדוק (לעיל הערה  ,)61עמ'  .135–134קום [ ]...אלהים :שמ' לב  3 .1גרמו
לשבר וכו' :על פי שמ' לב  .19לוחות מעשה אלהים :שמ' לב  .16וגרסת כ"י ט ('כתובים באצבע אלהים') על פי
שמ' לא  6–5 .18אנשי דור המדבר מתו בשל חטא המרגלים (במ' לב  5 .)13–10בחלף :כנראה לשון מוות
ואבדון ,על שום שחלפו מן העולם; השווה' :כל בני חלוף' (מש' לא  .)8ורוב כתבי היד גרסו כאן 'ּבְ ֶסלֶף' ,כלומר
בשל דרכם המסולפת או בשל הדברים המסולפים שאמרו 6 .בהוציאנו דיבת הארץ :במ' יג  .32בסלף :הדברים
נאמרו בסילוף ,כלומר בשקר .רוב כתבי היד גרסו כאן 'ּבְ ֵחלֶף' ,אולי על שום ש'החליפו' את האמת בדברי שקר.
 7וספנו :מתנו 9 .עונינו זירו :העוונות פיזרו אותם בגלות ,כלומר גרמו לפיזורם .בכל מעגלים :בכל דרכים,
כלומר לכל הרוחות 10 .בחבקים :נראה שצ"לּ' :בְ ַחּבְ ֵקינּו' ,כמו במקבילות .שנ [י ע]גלים :שני עגלי הזהב
שעשה ירבעם; ראה :מל"א יב  ;28מל"ב יז  11 .16טילטנו :יש לגרוס 'טֻולְ ַטלְ נּו' כבמקבילות .עד לחלח וחבור:
תיאור של גלות אשור; השווה' :ויביאם לחלח וחבור' (דה"א ה  ;26ו'נהר גוזן' ,הנזכר בגרסת כ"י ד ,מוזכר גם הוא
בהמשך הפסוק).
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ֲפּורים
ּבֹוׁשים ַוח ִ
ֲעֹונֵינּו | ִיּגְ עּונּו הֱיֹות ִ
ָביא א ֶ
ּבְ כ ֵ
יּפּורים
ֲׁשר ָהַרגְ נּו ּבְ יֹום ִּכ ִ
ֹהן וְ נ ִ
 15ל ֵ
פּורים
מֹונים ֶאלֶף סְ ִ
ָכן ַעל ָּדמֹו ִנ ְׁשחֲטּו ְׁש ִ
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה>
ָח ָט<אנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ
ֲעֹונֵינּו | ִמיּלְ אּו חּוצֹות יְ ָ
ָלים
רּוׁשל ִַים ֲחל ִ
ֲׁשר ִה ְר ִּבינּו ִלכְ ַ
ֶאצֹות א ֶ
ּבְ נ ָ
רֹוע ִלבְ ָע ִלים
ֻוּג ְרנּו לְ ָב ֶבל ַּבח ָ
סַ
ֲב ִלים
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה>
ָ 20ח ָט<אנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ
ֲעֹונֵינּו | ִעיּנּונּו ּבְ ֵאין ָמנֹוס
ּבְ ֶפ ַׁשע וְ ָעוֹן א ֶ
ֲׁשר ִה ְר ִּבינּו לכעוס
ִצ ְ
יּמתּונּו לְ ִה ָ
יּמ ֵסר ּבְ יַד ַא ְדִרּיָנֹוס
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה>
ָח ָט<אנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ
ֲ 25עֹונֵינּו | ָקׁשּו וְ ָעצְ מּו ַעד ְׁש ֵמי ֲע ִלּיֹות
ׁעינּו ִה ְר ִעיׁש יְ ֵ
ּבְ ִר ְש ֵ
סֹודי ַּתחְ ִּתּיֹות
ׁש ּ ְ
קֹודׁש ָ
ֻופכּו ַאבְ נֵי ֶ
ֵיסּיֹות
ּוב ֵּתי ּכְ נ ִ
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה>
ָח ָט<אנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ

 13יגעונו] ייגעונו הזמנ וחפורים] ונחפרים דזחטיכלמנ  14אשר הרגנו] הרגו ד כיפורים] הכיפורים דזחלמנ
 15לכן על] ליתא ד נשחטו] נישחטו ד שמונים] שמנים ל ספורים] בחורים ה סופרים דזחטיכלמנ  17מילאו] מלאו
דחינ ירושלים] ירושלם חיטכלמנ  18בנאצות] בנואצות ד בניאצות זטיל אשר הרבינו] ליתא ד הרבינו] [ע]שינו
ה עשינו זחטיכלמנ לבעלים] נמחק בידי הצנזורה ל  19סוגרנו לבבל] סוגרו ונימשכו לששך ד בחבלים] בחללים ט
 21עינונו] ענונו ח  22ועון] ליתא זחיכלמנ אשר] ליתא ח לכעוס] לכנוס זטכלמנ  23צימתונו] צומתנו זחיכלנ
צומתו ט צימתנו מ להימסר] להמסר חכלנ  24אדרינוס] אדריינוס זטיכ אדריונוס מ נמחק בידי הצנזורה ל  25עד]
המילה נכפלה ח שמי] ליתא זחטיכלמנ  26ברשעינו] ברשע אשר בבצעינו זחטיכלמנ הרעיש] נכתב הרעיס ותוקן ז
 27קודש] בית המקדש זחטיכלמנ כניסיות] כנסיות זחטיכלמנ

 14בכהן ונביא וכו' :על פי 'אם יֵהרג במקדש אדני ּכֹהן ונביא' (איכה ב  ,)20שנדרש על הריגת זכריה בן יהוידע
ביום הכיפורים .ראה :איכה רבה ב ,כ (מהדורת בובר ,דף סא ע"א) 15 .נשחטו שמונים אלף ספורים :השווה:
'אמ' ר' יוחנן שמונים אלף פירחי כהונה נהרגו על דמו שלזכריה' (ירושלמי ,תענית ד ,ו [סט ע"א; טור ,735
שו'  .)]33–32כ"י ה גרס כאן ַ
חּורים' ,ואכן בכמה מסורות מדרשיות נזכרה הריגת 'בחורים ובתולות' יחד עם פרחי
'ּב ִ
הכהונה; השווה למשל :איכה רבה ,פתיחתא כג (מהדורת בובר ,דף יא ע"א) .אך רוב כתבי היד גרסו כאן 'סֹופְ ִרים',
פּורים') היא שיבוש
והוא מוסב כנראה על פרחי הכהונה ,ששימשו כמלמדים .ואולי הגרסה שבכתב היד שלנו ('סְ ִ
ַ
ובחורי נפלו בחרב'
של גרסה זו 17 .מילאו חוצות וכו' :לתיאור זה השווה' :שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתוֹלתי
(איכה ב  22 .)21לכעוס :התיבה אינה מתאימה לחרוז (אף על פי שנרשמה גם בכמה מן המקבילות) ,ויש לגרוס
'לכְ נֹוס' כבמקבילות האחרות ,כלומר לאסוף 26 .הרעיש :אין נושא לפועל ,וכנראה הנושא הסמוי הוא הקב"ה.
ִ
ֲׁשר ּבְ ִבצְ ֵעינּו' ,ולפי זאת ֶ
כתבי היד האירופיים גרסו בתחילת הטור 'ּבְ ֶר ַׁשע א ֶ
הרשע הוא שהרעיש את היסודות.
 27שופכו אבני קודש :על פי איכה ד .1
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ֲעֹונֵינּו | ָּת ְקפּו וְ ָעצְ מּו ִּב ְת ִק ָ
יפה
ּ 30בְ ַתֲע ֵבינּו א ֶ
ֲׁשר ָּכ ַבד ּבְ ֶח ְר ָּפה
ֻּת ְ
וע ַּת ְענּו ּבְ ֶחֶרב ּובְ ָר ָעב ּובְ ַמ ֵּג ָ
יפה
ָקינּו ּבְ ָכל ֵאּלֶה>
ָח ָט<אנּו ּבְ ֵאּלֶה וְ ל ִ
***
ֹכי הּוא
ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ָאנ ִ
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ִּכיחֲׁשּו ַוּי ְ
ֹאמרּו ֹלא הּוא
ֱֹלהים א ֵ
ֲחִרים ַעל ָּפנָי
ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ִיהְ יֶה לְ ָך א ִ
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ֶהֱע ִמידּו ֶצלֶם לְ ָפנַיי
ָ 5א ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ִת ָּׂשא ל ָּ
ַׁשוְ א ֶאת ֵׁשם
ׁם
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ִחיּלְ לּו ֶאת ַה ֵּש
ׁ ָּבת
ָא ַמ ְר ִּתי [בְ ִס]ינַי | זָכֹור ֶאת יֹום ַה ַּש
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ְ
ּדֹור ִכים ִּגיּתֹות ַּב ַּׁש ָּבת

 29ועצמו] ליתא זחטיכלמנ  30בתעבינו] בתבלינו זחיכלמנ בתיבלנו ט בחרפה] חרפה ט  31תועתענו]
תועבנו יל בחרב ...ובמגיפה] ברעב בגלות ובמגפה זכ ברעב ובגלות ובמגפה טילמ ברעב בגלות ובחרפה ח ברעב ובגלות
ובחרפה נ.

 29תקפו [ ]...בתקיפה :גברו ורבו ָ
בעצמה 30 .בתעבינו :הצורה נגזרה מן השם ַּת ַעב ,דהיינו בתועבה שלנו.
והשווה גרסת כ"י זּ' :בְ ִתבְ לֵנּו' ,במעשי הזימה שלנו (הצורה נגזרה מן השם ֶּת ֶבל; ראה :וי' יח  ;23כ  .)12כבד:
החמיר.
נוסח היסוד :כ"י ב .מקורות נוספים :כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S 6H6.2טורים  ,20–9ד); כ"י ניו יורק,
ספריית בית המדרש לרבנים ( ENA 2147.36 + ENA 2159.9טורים  ,12–1ה); כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים
( ENA 2170.27טורים  ,10–5ומחרוזותיו משולבות במחרוזות הפיוט 'עונינו ארוכים וגבוהים' ,ו); כ"י קיימברידג' ,ספריית
האוניברסיטה ( T–S H14.7כולו ,ז); כ"י בודפשט ,ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים ,אוסף קאופמן ( 384כולו ,חתוך
באופן אנכי ,ח); כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S NS 101.64טורים  ,20–3ט [מילות הקבע 'והם בציון' מחליפות
את מילות הקבע 'והמה בציון' ברוב המקרים]); כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S NS 132.60טורים  ,6–1י); כ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ( T–S NS 276.80 + T–S NS 235.148כולו ,כ); כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה
( T–S NS 276.164כולו ,ל) .בחלק מן המקורות רשום בין המחרוזות פזמון' :אֹוי ֵמֲעֹונֵינּו אֹוי ִמּפְ ָׁש ֵעינּו אֹוי נָא לָנּו ִּכי ָח ָטאנּו'
(ה); ְ
'ע ֶׂשֶרת ַה ְּד ָבִרים ִּב ְּטלּו ּ /ולְ ַא ְר ַּבע טֻולְ ְטלּו  /א ֵ
מּוסי נְ ַ
ֲמַרי ָּ /בנַי זֶַרע ּבְ ִח ַירי ֲ /ע ֵ
'ּתנּו ִלי ְד ָבַרי ֲ /ע ֶׂשֶרת ַמא ָ
ֲבֹותינּו
צּורי'( ,ו ,ז ,ל); ֲ
יהם ָס ַבלְ נּו' (ט ,י); ַ
'על זֶה ָהיָה ָדֶו [ה] ִל ֵּבנּו ַעל ֵאּלֶה ָ
ֹונֹות ֶ
ָח ְטאּו וְ ֵאינָם ֲ /אנַחְ נּו ֲע ֵ
[ח ְׁשכּו ֵעינֵינּו]' (ט בגיליון).
 2בציון] בציון ביי י לא] לו י  3פני] פניי ט  4לפניי] לפני יל לפנים לפניי ט העמידו צלם לפניי] עץ ואבן המליכו לפני
הזכ  5את] ליתא הוחט  6חיללו] ניאצו וחללו זכ חללו י את] קדושת הל  8דורכים] דרכו הכל גיתות] גתות זכ אחריו
רשומה מילה לא קריאה ט

מיוסד על עשרת הדיברות (שמ' כ  2 .)14–2כיחשו [ ]...הוא :על פי יר' ה  4 .12העמידו צלם :כנראה כוונתו
לפסל האשרה שהעמיד מנשה במקדש (מל"ב כא  8 .)7דורכים [ ]...בשבת :נחמ' יג .15
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ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ַּכ ֵּבד ָ
[אב] ָו ֵאם
ַּבל ָאב ַ
 10וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ֶּבן ְמנ ֵ
ּובת ָק ָמה בְ ֵאם
ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ִת ְר ַצח וְ ִת ְׁשּפֹוְך ָּד ִמים
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | יְ ֵד ֶ
יהם ָמלְ אּו ָד ִמים
אּופים
ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ִתנְ ַאף ּבְ ִנ ִ
ֲפים
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ּכֻוּלָם ְמ ָנא ִ
ָבים
ָ 15א ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ִתגְ נֹוב וְ ַתחֲלֹוק ִעם ַּגּנ ִ
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ְ
ָבים
סֹורִרים וְ ַחבְ ֵרי ַּגּנ ִ
ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ַתֲענֶה בְ ֵרֲעָך ֵעד ָׁש ֶקר
וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁש ֶקר
ָא ַמ ְר ִּתי בְ ִסינַי | ֹלא ַתחְ מֹוד ָׂשדֹות ָ
ּוב ִּתים
 20וְ ֵה ָּמה בְ ִצּיֹון | ָח ְ
[מד]ּו ָׂשדֹות וְ ָגזְלּו ָב ִּתים
ֱ]מת ָע ִׂש ָ
[ּכי א ֶ
יתה ַו ֲאנַחְ נּו ִה ְר ַׁש ְענּו
ּובְ ֵכן ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ָּכל ַה ָּבא ָעלֵינּו ִ
***
עֹוׂשה וְ ֵאין ִמי י ַ
אֹומר וְ ֶ
ַא ָּתה | ֵ
ֹאמר לְָך ַמה ַּתֲע ֶׂשה
ּומחְ ֶסה ַאה ָ
ּבְ ָגנֹון ַ
ֲבה ַעל ָּכל ֶּפ ַׁשע ְּת ַכ ֶּסה
ַא ָּתה | ָּגז ְַר ָּתה ַה ַּמבְ ִעיר ֶאת ַהּבְ ֵעָרה יְ ַׁשּלֵם
ִּד ַּב ְר ָּתה וְ ָע ִׂש ָ
יתה ֵעת לְָך לְ ַׁשּלֵם
[ 9אב]] אב דהזטכל ליתא בו  10בן] כבן ו ובת קמה באם] ואם ו בן ...באם] הקלו אב ואם דהזכ היקלו אב ואם ל
 13בנאופים] בנאפופים ד בניאופים זח כמנאפים כל  14כולם] כי כולם זכ כלם ח מנאפים] ורע [ ]..וכלם ל  15ותחלוק עם
גנבים] כגנבים טל  16סוררים] ליתא דזטכ כלם ל שרים [ ]...ח וחברי] חברי דטכל  17ברעך] בריעך ל ברעך עד] עדות
זכ ע [ד]ות ד עידות ט  18כי] ליתא דזכ עדי] עידי ד  19שדות ובתים] ותגזול כל דז ותגזול בתים כל  20ח [מד]ו] חמדו
דזחטכל שדות] בתים ח בתים] כל דז  21ובכן ...הרשענו] ולא אחד מהם קיים דבר אחד מהם ד ליתא זחטכל.

[ 9אב] :המעתיק דילג על תיבה זו ,אך זהו שיבוש גלוי ,והתיבה קיימת כמעט בכל עדי הנוסח האחרים.
 10בן [ ]...באם :מי' ז  .6חלק מכתבי היד גרסו כאןֵ :
'ה ַקּלּו ָאב ָו ֵאם' ,על פי יח' כב  12 .7ידיהם מלאו דמים :יש' א .15
 14כולם מנאפים :יר' ט  ;1הו' ז  16 .4ותחלוק עם גנבים :על פי 'חולק עם גנב שונא נפשו' (מש' כט .)24
 16סוררים וחברי גנבים :יש' א  18 .23כי [ ]...שקר :תה' כז  20 .12ח [מד]ו [ ]...בתים :מי' ב .2
 1אין ...תעשה :על פי 'מי יאמר אליו מה תעשה' (איוב ט  2 .)12בגנון :בהגנה ,כדי להגן עלינו .אהבה []...
המבער את
תכסה :על פי 'ועל כל פשעים תכסה אהבה' (מש' י  3 .)12המבעיר [ ]...ישלם :על פי 'שלם ישלם
ִ
ֵ
הבערה' (שמ' כב  4 .)5עת לך לשלם :עכשיו עליך לגאול את ירושלים ,מאחר שאתה הצת אותה באש בבחינת
'המבעיר את הבערה'; השווה' :אמר הקדוש ברוך הוא עלי לנחם את ירושלים שכך כתבתי "שלם ישלם המבעיר
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ַ 5א ָּתה | ִהפְ ַק ְד ָּתה ֵ
ׁשֹופְך ָּדם יְ ַכ ֶּסה
ֻוּפְך ָּד ֵמינּו ַּכ ַּמ ִים וְ ֵאין ֵ
וְ ֵאיְך ׁש ַ
קֹובר וְ ֵאין ְמ ַכ ֶּסה
ַא ָּתה | זִכְ ָרְך ְ
ֲריְך ַאף
ּוׁש ָמְך ַמאִ
ָח ַׁשבְ ָּתה לְ ַק ֵּצר ַאף וְ ָׁש ַפכְ ָּת חֲרֹון ַאף
ֲמים לְ ֶ
ַא ָּתה | ָ
רֹוגז
טּובְך ַמ ְק ִּדים ַרח ִ
ָעצְ ָּתה לְ ַׁש ֵחת ּבְ יַד ַצר ּבְ יֹום ֶ
 10י ַ
רֹוגז
ַא ָּתה | ָּכ ַתבְ ָּתה ֹלא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּב ִנים
ִלי ֵאיְך ִר ַ
יּט ְׁש ָּתה ֵאם ַעל ָּב ִנים
ַא ָּתה | ִמי ַּללְ ָּתה אֹותֹו וְ ֶאת ּבְ נֹו ֹלא ִת ְׁשחֲטּו ּבְ יֹום ֶא ָחד
ָביא וְ כ ֵ
ֹהן ִנ ְׁשחֲטּו ּבְ יֹום ֶא ָחד
נִ
ׁשֹומ ַ
ֲדּותְך ֵ
ַ 15א ָּתה | ָׂשה ָ
יע ְּת ִפיּלָה
ָענָן ֵאיְך ַס ָ
ּכֹותה ֵמֲעבֹור ְּת ִפיּלָה
ַא ָּתה | ֵּפ ַיר ְׁש ָּתה ֹלא ִתּקֹום וְ ֹלא ִתּטֹור
ּתֹוד ַ
יע ִּכי ֹלא לְ עֹולָם ִתּטֹור
ִצ ְד ָק ָתְך ִ
נֹוקם ְ
ּוׁש ָמְך ַצח [וְ ָ
ַא ָּתה | ַקּנֹוא וְ ֵ
]אדֹום
[לבְ נֵי] אֱדֹום
ִ 20ר ּ
יׁשּום ָערּו ָערּו זְכֹור יְ ָי ִ
את הבערה" ,אני היצתיה באש [ ]...אני מנחם אותה' (פסיקתא רבתי ל [מהדורת איש‑שלום ,דף קמא ע"ב]).
וכסהו בעפר' (וי' יז  ,13ומוסב שם על
 5הפקדתה :כמו :פיקדת ,ציווית .שופך דם יכסה :על פי 'ושפך את דמו ִ
שחיטת חיות ועופות) 6 .ואיך [ ]...קובר :על פי 'שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר' (תה' עט .)3
 7שמך מאריך אף :על פי 'למען שמי אאריך אפי' (יש' מח  8 .)9לקצר אף :לפעול בחוסר סבלנות .ושפכת חרון
אף :על פי איכה ד  9 .11טובך וכו' :טובך הוא שאתה מקדים רחמים לרוגז .תיאור זה עולה כבר בפיוטו של
יניי 'האוחז ביד ִמדת משפט' (מחזור לימים הנוראים לפי מנהג בני אשכנז לכל ענפיהם ,ב :יום כפור ,מהדורת
ד' גולדשמידט ,ירושלים תש"ל ,עמ'  ;415על פי פירוש המהדיר שם ,העניין מוסב על כך שמידת 'רחום' קודמת
למידת 'נקה לא ינקה' בשמ' לד  10 .)6יעצתה :החלטת 11 .לא [ ]...הבנים :דב' כב  ,6ומוסב שם על מצוות
שילוח הקן 12 .ריטשתה [ ]...בנים :על פי 'אם על בנים ֻרטשה' (הו' י  13 .)14מיללתה :אמרת .אותו []...
אחד :וי' כב  ,28ומוסב שם על שחיטת בהמות וצאן 14 .נביא [ ]...אחד :על פי 'אם יֵהרג במקדש אדני ּכֹהן ונביא'
(איכה ב  ;20על פי המסורת המדרשית מדובר כאן באדם אחד ,זכריה בן יהוידע הכוהן ,שהיה גם נביא וגם כוהן;
השווה למשל :איכה רבה ב ,כ [מהדורת בובר ,דף סא ע"א]) 15 .שהדותך [ ]...תפילה :התחביר קשה ,ואולי
עניינו :עדותך היא שאתה שומע תפילה ,כלומר העדת ואמרת שתשמע תפילת עמך 16 .ענן [ ]...תפילה :על
פי איכה ג  17 .44פירשתה :ביארת לנו ,אמרת לנו .לא [ ]...תטור :וי' יט  18 .18לא לעולם תטור :על פי תה'
קג  19 .9קנוא ונוקם :נח' א  .2צח [ו]אדום :שה"ש ה  ;10אדום מסמל את פעולות הנקם של הקב"ה ,על פי 'מי
זה בא מאדום חמוץ בגדים [ ]...מדוע אדֹם ללבושך [ ]...כי יום נקם בלבי' (יש' סג  ,)4–1ומדרשו בפסיקתא דרב
'כשי ָּפרע מאדום ילבש לבוש אדום' (נספחים ,שוש אשיש [מהדורת מנדלבוים ,עמ'  20 .)]469רישום:
כהנא:
ִ
עניינו כאן כנראה :דבר שנרשם ונטבע לדורות; ופירוש הטורים :זכור ה' את חורבן המקדש ,שרושמו ניכר עד
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ַא ָּתה | ַׁשוְ ָע ָתם ְמ ֵהָרה ַתֲענֶה
ֵּתל א ֶ
ֲׁשר ָהַרסְ ָּתה ַא ָּתה ִתבְ נֶה
כי ניחם יי ציון ניחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערותה כגן יי ששון ושמחה ימצא [בה
תו]דה וקול זמרה (יש' נא )3
בונה ירושלים [יי] נדחי ישראל יכנס (תה' קמז )2
שם מצמיח (!) קרן לדויד ערכתי נר למשיחי (תה' קלב )17

ב אלהי דויד בונה ירוש<לים>

היום ,ונקום נקם בבני אדום ,שכן אתה 'קנוא ונוקם' .ערו [ ]...אדום :תה' קלז  22 .7אשר [ ]...תבנה :היפוך
הכתוב 'אשר בניתי אני הֹרס' (יר' מה .)4
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 .3הקינות בכ"י ג (לשבעה עשר בתמוז)
[אִ ]..נזְִרי ַ
הּוסר
ּסּורים לְ ִה ְתי ַ
ַסּר
ּבְ ִי ִ
ּבְ ַתּמּוז ּבְ ִׁשבְ ָֿע [ה] ָע ָׂשר
ָּגבְ רּו ָעלַי יְ גֹונֹות לְ ַה ְׁש ִמיד
ָּ 5דבְ קּו וְ ָאבְ קּו לְ ַהצְ ִמיד
ּובֹו ָּב ַטל ַה ָּת ִמיד
ָה ִעיר ַר ָּב ִתי ֵאל ִהסְ ִעיר
ֹדד ָעל ָ
ּומ ָּצפֹון ׁשֵ
יעיר
ֶיה ֵה ִ
ִ
ַו ִּת ָּב ַקע ָה ִעיר
 10זֵד יָדֹו ָעלַי ּכְ ָגבְ ָרה
ינים יְ ָקָרה
ִחּלֵל ִמּפְ ִנ ִ
וְ ָׂשַרף ֶאת ַה ָ
ּתֹורה
ָתן ַע ִּמי לְ ַמא ָ
טֹורף נ ַ
ֵ
ֲכל
ָעז ַו ַ
ָהר ַוּי ָ
יַ
ּיּוכל
 15וְ ֶהֱע ִמיד ֶצלֶם ַּב ֵה ָ
יכל
ָּכבֹוד ֵמ ֵה ָ
יכל ּבְ נָסְ ֵעיהּו
ִל ְמרֹום ָק ְדׁשֹו ּבְ ַהגְ ִּב ֵ
יההּו
ַו ִּי ְקָרא ַּבּיֹום ַההּוא
 25צווחה] נכתב []..חה ותוקן בין השיטין  29כבאו] כ' תלויה.

הפיוט מיוסד על הדברים שאירעו בשבעה עשר בתמוז ,על פי משנה ,תענית ד ,ו (ארבעת הדברים הקשורים
לתקופת המקדש נזכרים בפירוש בטורים  ;15–4שבירת הלוחות איננה נזכרת בפירוש ,אך נראה שהיא נרמזת
במחרוזת הראשונה; ראה בביאור לטור  1 .)1נזרי הוסר :הטור לקוי ,אך ייתכן שהפייטן רמז לכתרים שהוסרו
מראשי בני ישראל בשעת שבירת הלוחות בשבעה עשר בתמוז; ראה למשל"' :ויתנצלו בני ישראל את עדים" (שמ'
לג  ,)6ר' חנין דציפורין אמר עטרה שנתן בראשם' (שמות רבה מה ,ב) 5 .דבקו ואבקו להצמיד :היגונות דבקו בי
והוצמדו לי (גם השורש אב"ק עניינו דבק וחבק ,על פי הארמית; השווה למשל' :בתר דאביקו ביה' [בבלי ,סנהדרין
סג ע"ב]) .לשימוש מטפורי זה של דב"ק ראה למשל' :פן תדבקני הרעה' (בר' יט  7 .)19העיר רבתי :ירושלים ,על
פי 'העיר רבתי עם' (איכה א  8 .)1שדד :נבוכדנצר 9 .ותבקע העיר :מל"ב כה  ;4יר' נב  10 .7זד :אפוסטמוס
(על פי המשנה בתענית' :ושרף אפוסטמוס את התורה') 11 .מפנינים יקרה :התורה ,על פי מש' ג  13 .15טורף:
גם כינוי זה מוסב כנראה על אפוסטמוס ,שהעמיד את הצלם בהיכל ,על פי המשנה בתענית .נתן עמי למאכל :הרג
אותם והשאיר אותם למאכל לעוף ולבהמה ,על דרך יר' ז  33וכיוצא בו 14 .יהר :התגאה .ויעז :התחזק ,אזר כוח.
המשך הביאור  17–16כבוד [ ]...בהגביההו :כנראה בשעת החורבן נסע כבוד ה' מן ההיכל ,שכן הקב"ה נטל
את כבודו והגביה אותו לשמים ('מרום קדשו' ,על פי תה' קב  .)20ללשון 'נסע' אצל 'כבוד' ראה' :מלך שנסע
כבודו ממקום למקום' (מדרש אלפא ביתא ,מהדורת ש"א ורטהימר ,בתי מדרשות ,ב ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' תכז).
 18ויקרא ביום ההוא :על פי יש' כב ( 12והמשך הפסוק מובא בטורים  21ו‑.)24
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ְמ ִגּלָה ָּכ ַתב ּבְ ֶס ֶפד
 20נְ ִהי ִנהְ יָה לְ ָכל ֵ
סֹופד
ִלבְ ִכי ּולְ ִמסְ ֵּפד
ָׂשׂשֹון ָו ִגיל ִנפְ ַסק
ִעיּנּוי ִנ ְק ַּבע ֹלא יֻפְ ַסק
ּולְ ָק ְר ָחה וְ ַלחֲגֹור ָׂשק
ָּ 25פ ִנים ָק ְדרּו וְ ָרבְ ָתה צְ ָו ָ
וחה
ָצרֹות ָּבאֹות ֵמ ֵאין ְמ ָ
נּוחה
ָע ְר ָבה ָּכל ִׂש ְמ ָחה
קֹול נְ ִהי ִנ ְׁש ַמע ָּב ָאֶרץ
ָר ִעים ּכְ ָבאּו חק ָה ָאֶרץ
ָּ 30גלָה ְמׂשֹוׂש ָּכל ָה ָאֶרץ
ׁשּובה ּכְ ָאז ְׁש ִב ֵ
ָ
יתינּו
ּתֹוסיף יָד ִל ְק ֵ
נֹותינּו
ִ
ְּת ַחֵּדׁש ּכְ ֶקֶדם י ֵ
ָמינּו
***

 19מגלה כתב :ירמיה כתב מגילת איכה .בספד :באבל 20 .נהי נהיה :סמיכות נרדפים; ומקור הביטוי במיכה
ב  21 .4לבכי ולמספד :יש' כב  24 .12ולקרחה ולחגור שק :יש' כב  27 .12ערבה כל שמחה :יש' כד ;11
וייתכן שהתחלת הפסוק ָ
('צוחה על היין בחוצות') נרמזה בביטוי 'ורבתה צווחה' בטור  25לעיל 28 .קול []...
בארץ :על פי 'כי קול נהי נשמע מציון' (יר' ט  29 .)18רעים :אנשים רעים; השווה' :ומכרתי את הארץ ביד ָרעים'
(יח' ל  .)12חק :כנראה שיבוש ,שכן מתבקש כאן פועל של קינה ואבל או של הרס ואבדון ,כגון ָח ְׁש ָכה או ָח ְר ָבה.
 30גלה [ ]...הארץ :על פי יש' כד ( 11שצוטט גם לעיל בטור  32 .)27תוסיף יד לקנותינו :על פי יש' יא .11
 33תחדש [ ]...ימינו :על פי איכה ה .21
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ְּת ַב ֵּׂשר נ ָ
ֶחמֹות ּבְ ִצבְ יֹון
ַׁשבְ ִּתי ִל ָ
ירּוׁשלִַם ּולְ ִצּיֹון
יתי ֲעֹונָּה ּבְ ִרצְ יֹון
ִר ִּצ ִ
ִקּבְ לָה ִמּיָד ִּכפְ ל ִַים לְ ִמ ְריֹון
ַ 5א ָּתה ָתקּום ְּתַר ֵחם ִצּיֹון
ָצֶריָך לְ ַא ֵּבד ּבְ ֵצ ָהיֹון
זּורים ֶלאֱסֹוף ּכְ ִפ ָּציֹון
ּפְ ִ
עֹוד ֹלא י ָ
ֵא ֵמר נְ ִהי וְ ִה ָּגיֹון
יׂשי וְ ִׂש ְמ ִחי ִי ָּׁש ַמע ּבְ ִה ָּגיֹון
ִׂש ִ
אתה וגו'
 10נָכֹון ִיהְ יֶה ֶעלְ יֹון
ְמקֹום עֹוז ֶחבְ יֹון
ָלנ ַ
ֶצח ֹלא ִי ָּׁש ַכח ֶאבְ יֹון
ֲׁשיבֹו ּבְ ִרצְ יֹון
ּכְ ֶקֶדם ַלה ִ
אתה וגו'
י ָ
ֵיא ֵמר לְ ֹלא יָכְ לָה ִנ ָּקיֹון
ָ 15ט ַה ְר ְּת ִמּנ ַ
ּופסְ יֹון
ֶגע ִ
חֹולַת ַאה ַ
ֲבת ֵר ָעיֹון
זְכֹור ְּור ָפא ִמ ֵּת ָעיֹון
וְ ָת ִׁשיב ְׁשבּות ִצּיֹון
יּתן לְ ל ַ
ַה ִּנ ָ
ּובּזָיֹון
ַעג ִ
 3רציתי] נכתב רצתי ותוקן.

 1בצביון :ברצון ,בחפץ (לשון חז"ל) 2 .שבתי [ ]...ולציון :השווה :זכ' א  ;16ח  4–3 .3רציתי [ ]...כפלים:
על פי ַ'ּדברו על לב ירושלם [ ]...כי נרצה עֹונה [ ]...כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטֹאתיה' (יש' מ  .)2ברציון:
ברצון .למריון :בשל ִמריּה ,התמרדותה 5 .אתה [ ]...ציון :תה' קב  6 .14בצהיון :ביובש; הצורה נגזרה כנראה
מן התיבה ִצּיָה ,המוסבת על ארצות מדבר 7 .כפציון :כמו שאמרת והבטחת (מלשון 'פוצה פה') 8 .והגיון:
והי' (יח' ב  9 .)10שישי [ ]...ישמע :על פי יר' לג  10 .11–10נכון יהיה:
לשון קינה; השווה'ִ :קנים והגה ִ
השווה' :נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים' (יש' ב  .)2עליון :כינוי למקדש ,על פי דה"ב ז  11 .21מקום עוז
חביון :כאן משמעו :המקדש (הביטוי על פי חב' ג  12 .)4לנצח [ ]...אביון :תה' ט  ,19ומוסב כאן על עם ישראל.
 13ברציון :ברצון 14 .ללא יכלה נקיון :לכנסת ישראל ,על פי 'עד מתי לא יוכלו ִנקיֹן' (הו' ח  15 .)5ופסיון:
צרעת ,על דרך 'כי ָפ ָׂשה הנגע' (וי' יג  16 .)51חולת [ ]...רעיון :כנסת ישראל ,המכונה 'חולת אהבה' בשה"ש ב
 ;5ו'אהבת רעיון' עניינו כנראה אהבה שבין דֹוד לרעיה 17 .מתעיון :כנראה מלשון תעה; השווה למשלּ' :כֻלנו
וינעו ראשם [ ]...הזאת העיר שיאמרו
כצאן תעינו' (יש' נג  19   .)6הניתן ללעג ובזיון :השווה למשל' :שרקו ִ
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ְּ 20דרֹוְך ָ
ּפּורה ֶּבאֱדֹום וְ ֻעצְ יֹון
ַּג ַּדע ַק ְרנָם לְ ִכּלָיֹון
ֲמים ָּתׁשּוב לְ ִצּיֹון
ּבְ ַרח ִ
ַא ְר ַּבע צֹו [מֹות] ִׁשית לְ ֵר ָאיֹון
[ּ ]..כְ ִהבְ ַטחְ ָּתה ּבְ ִחּזָיֹון
את [ה וגו']
ככ<תוב> אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה <כי בא מועד> (תה' קב )14

וכ<תוב> כה אמר יי <צבאות> צום הרביעי וצום הח<מישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה
ֹעדים טובים והאמת והשלום אהבו> (זכ' ח )19
לבית יהודה לששון ולשמחה ולמ

<נחם כל חרבֹתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יי ששון ושמחה
ונ<אמר> כי ִנחם יי ציון ִ
ִימצא בה תודה וקול זמרה> (יש' נא )3

ב<רוך  >...בונה

ויקול בקיה ̇י ̇ח (ויאמר שארית העמידה)

כלילתיֹפי' (איכה ב  20 .)15דרוך פורה :רמוס אותם ,כמו ענבים בגת; על פי יש' סג  .3ועציון :כינוי לאדום על פי
'בת אדום יושבת בארץ עוץ' (איכה ד  23 .)21ארבע [ ]...לראיון :הפוך את ארבעת הצומות (צום גדליה ,עשרה
בטבת ,שבעה עשר בתמוז ,ותשעה באב) לימי שמחה ('לראיון' ,כרגלים שעולים בהם להיראות לפני הקב"ה;
להוראת התיבה השווה :משנה ,פאה א ,א) .והעניין על פי זכ' ח ( 19המובא להלן בשרשרת הפסוקים) 24 .בחזיון:
בנבואת זכריה הנזכרת.

