
ר' שמשון הכהן נדל                      בס"ד

Contemporary Kinot

) ירמיהו פרק ב פסוק כד1

:ְּבָחְדָׁשּה יְִמָצאּונְָהֶּפֶרה ִלֻּמד ִמְדָּבר ְּבַאַּות נפשו נְַפָׁשּה ָׁשֲאָפה רּוַח ַּתֲאנָָתּה ִמי יְִׁשיֶבּנָה ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה ֹלא יִיָעפּו 

) פירוש אברבנאל שם2

ומה ויישובו הזה הפסוק בפירוש המפרשים דברי בעיני ישרו לא אלי. תריבו למה עד וגומר מדבר למוד פרא
ברוך והקדוש ה) לט, (איוב חפשי פרא שלח מי בו שכתוב לפי מדבר למוד בפרא ישראל שדמה הוא בו לי שנראה
לכן ומצו' תורה קבלו ושם שנה ארבעים במדבר שהלכו ולפי ממצרים, עבדים מבית חפשי ישרא' את הוציא הוא
כשנפשה נפשה באות יאמר בסיני שקבלו נבואיי לרוח רומז רוח שאפה נפשה באות ואמ' מדבר, למוד פרא קראו
לתואר כי יחזה, שדי ומחזה אל אמרי שומע עליון רוח שואף היה הפרא האלהיים הדברים וחושקת מתאוה היתה
זכר בלשון פעם הזה הפסוק בא והנה נבואיי, רוח שאפה נפשו שבאות מדבר למוד פרא קראו ומעלתו שלימותו
לדעתי אינו ישיבנה מי תאנתה ואומרו וחמור, שור כמו ולנקבה לזכר כולל שם שפרא לפי נקבה בלשון ופעם
פתחיה ואבלו ואנו ב), כט, (ישעיה ואניה תאניה מלשון הוא אבל הרד"ק שפירש כמו לידו אנה והאלקים מלשון
וכל מהרה, עליו לבוא עתידה היא כי ישיבנה מי וחרבנה ואבלה תאנתה יאמר ח), יט, (שם הדייגים ואנו כו) ג, (שם

ישיגוה מהעמל במעט כי ייעפו לא נפשה את המבקשים האויבים לומר רוצה הואמבקשיה לצרותיו המוכן והזמן
ימצאונה בחדשה אמר ועליו אב חודש לרעתו הקבוע דור,החודש על גזירה נגזרה החודש שבאותו תראה הלא

אלכסנדריא נחרב ביום בו שני בית נחרב ביום בו ראשון בית נחרב ביום בו היה באב ט' וליל ימותו ששם המדבר
גרוש נעשה ביום ובו טיר"א אינגלה הנקר' הארץ קצה אי גרוש נעשה ביום בו שמה שהיה מהיהודים גדול קהל

מזה אתכם יגרש גרש כל"ה בשנת עוד,צרפת אוסיף ומה לישראל ההוא בחודש היו והגרושים מהשמדות עוד וכמה
והיה,לדבר נשלם חדשים כמשלש שיצאו מלכתו מדינות בכל אשר היהודים כל על גרוש ספרד מלך כשגזר והנה

הנביא דבר לקיים הזה הזמן להגבלת הדריכוהו השמים מן כאלו דבר הזמן מזה ידע לא והוא באב ט' היציאה יום
ימצאונה בחדשה אומהשאמר להיותה נקבה בלשון ופעמים אחד עם להיות זכר בשם תכונה פעמים שהאומה לפי ,

ועל בוריו על הזה הפסוק פירוש וזהו נקבה ובלשון זכר בלשון ישראל את כינה הזה בפסוק לכן בעצמה, נבדלת
נתפתה ולכן לתאוותיו משולח היה שישראל כלומר לגנאי רוח שאפה נפשה באות לפרש כן גם ואפשר אמתתו.
ולפי שפירשתי כמו ישיבנה מי בחרבנ' תאנתה זה ומפני ממש, בהם ואין ורוח הבל שהם אחרים אלקים אחרי ללכת

שאמר תאנתה מי ישיבנה בחדשה ימצאונה...

) קינת "מי יתן ראשי מים" מאת רבי קלונימוס בן יהודה משפייר3

...ְוִכי ֵאין ְלהֹוִסיף מֹוֵעד ֶשֶׁבר ְוַתְבֵעָרה, 
ְוֵאין ְלַהְקִדּים זּוָלִתי ְלַאֲחָרּה, 

ַתַּחת ֵכּן ַהּיֹום ִלְויִָתי ֲאעֹוְרָרה, 
ְוֶאְסְפָּדה ְוֵאיִליָלה ְוֶאְבֶכּה ְבּנֶֶפׁש ָמָרה,

ְוַאנְָחִתי ָכְּבָדה ִמבֶֹּקר ַעד ָעֶרב...

) קינה על השואה מאת הרב שלמה הלברשטאם האדמו"ר מבובוב4

ָרֵאל, קֹוְלֶכם יִיָשַמע ְּבָרָמה, זְִכרּו נָא ְוקֹונְנּו, ָּכל יִּשְׂ
ִּכי ִהְשִמיָדה גְֶרַמנְיָה ֶאת ַעֵמנּו ִּביֵמי זַַעם ַהִמְלָחָמה

ְּבִמיתֹות ְמׁשּונֹות ַאְכזִָריֹות, ְּבָרָעב ּוְבָצָמא -
ַאל ִּתְשְּכחּו ְּבָכל ַהדֹורֹות, ֲעֵדי ִּתזְּכּו ִלְראֹות ַּבנֶָחָמה.

ָצֲעָקָתם ּוְבִכיֹוֵתיֶהם, ְצפּוִפים ּוְסגּוִרים ַּבְקרֹונִים
ֵריָפה ַּבִּכְבׁשֹונִים. ַּכצֹאן ָלֶטַבח הּוְבלּו ִלּשְׂ



קֹול ַשְוָעם יִיזֵָכר ָּתִמיד ִלְפנֵי ׁשֹוֵכן ְמעֹונִים-
ְּבָקְרָאם ְשַמע יְִשָרֵאל ָמְסרּו נְַפָשם ָלֲאדֹונֵי ָהֲאדֹונִים.

ָראֵשי יְִשיבֹות ְוַתְלִמיֵדיֶהם ְוַהמֹונֵי ַעְמָך ָשָמה
ֶהֱעִבידּום ְּבִעינּויִים ָקִשים, ַוָהָרגּום ְּביָד ָרָמה.
ְדֵמי יְָלִדים ַרִּכים צֹוֲעִקים ֵאֶליָך ִמן ָהֲאָדָמה -
נְקֹום נְִקַמת ַטף ְונִָשים, ֹלא ְּתַחיֶה ָּכל נְָשָמה.

ֵריַפת ַאְלֵפי ָּבֵתי ִמְדָרׂשֹות ּוָבֵתי ְּכנִֵסיֹות ַעל ּשְׂ
ִרְבבֹות ִסְפֵרי תֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, נְקֹונֵן ִּבְׁשִאיֹות.

ִשְלחּו ָבֵאש ִמְקְדֵשי ֵאל, ִהִציתּו ְוֵעינֵינּו צֹוִפיֹות -
יְַשֵלם ֲהַמְבִעיר ֶאת ַהְּבֵעיָרה, יִָדין ַּבגֹויִים ָמֵלא גְִויֹות.

זֲָעקּו, ָשַמיִם ָוֲאָדָמה, ַעל ֲאְלֵפי ֲעיָירֹות ִמְבְצֵרי תֹוָרה,
ַאְרצֹות ֵאירֹוָּפה ּוְקִהילֹוֶתיָה, נֹוֲחֵלי ּוְמַקיְיֵמי ָמסֹוָרה,

ַצִדיִקים, זְֵקנִים ַוֲחִסיִדים, ְדֵבֵקי ֶאמּונָה ְטהֹוָרה -
ִמיֹום גִָלינּו ֵמַאְרֵצנּו ֹלא ָהיָה ָּכזֶה ִכָליֹון נֹוָרא.

ַרֵחם ַעל ְשֵאִריֵתנּו, ַהֵּבט נָא ִמָשַמיִם
ָרה ְכיֹוְצֵאי ִמְצַריִם. ַלַמֲחנֹות ַהְקדֹוִשים, ִּפי ֲעּשָׂ

קֹוֵמם ֵּבית ָקְדֵשנּו, ְונֲַחֵמנּו ְבִכְפַליִים
.-רֹוְמֵמנּו, ַוֲהִביֵאנּו ְלִציֹון ִוירּוָשַליִם

) "קינת גוש קטיף" מאת ד"ר יואל אליצור5
...ֵאיָכה גוש קטיף ֶאֶרץ ֲאהּוָבה
ַּגן יָָרק, חֹול ְויָם, ַאֲהָבה ְוַאְחָוה
ְמֵלָאה ָּכִרּמֹון ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות
ְוַעָּתה ֳחָרבֹות ְוֶאֶרץ ַּתְלאּובֹות

ֵאיָכה ָּדת ָוִדין ְוֶצֶדק ָוחֹק
נְִרְמסּו ְוָהיּו ְלַלַעג ּוְשחֹוק

יְִשֵרי ֶדֶרְך ְּכלּוִאים, ָרְבָתה ַהְמצּוָקה
ִמְשָּפט ְלִמְשָּפח ּוְצָדָקה ִלְצָעָקה...


