
   
 
 

 

Special Kina for Gush Katif 
By Rav Yehoshua Buch 
 
About the Composition of the Kina 
The kina on the other side of this sheet was written in the style of the 7th or 9th century paytan Rabbi Eliezar HaKalir and 
his kina of 24 stanzas about the 24 mishmarot of the Kohanim in the Bet HaMikdash. Words of the kina are borrowed from 
Rabbi Eliezar’s kina as well as from chapter one of Megillat Eicha, according to (Hebrew) alphabetical order. The last line 
of each stanza ends with the name of a destroyed yishuv (may they be speedily rebuilt). 
 
All words of the kina, except for one are found in Tanakh. The kina was made from connecting words and parts of 
pasukim of Tanakh, although grammar may have necessitated some slight changes. There are words in the kina that have 
double meanings. The first and last lines of each stanza rhyme with each other; lines two and three rhyme with each 
other; and there are other word plays. 
 
About the Content of the Kina 
The kina mourns the destruction of the yishuvim of Gush Katif and the northern Shomron, and the expulsion of their 
inhabitants. Words of praise are used to describe them such as “heroes”, “tzaddikim” etc. The kina blames all Jews who 
took part in the churban and expulsion and describes them in harsh words such as “enemies”, “pursuers” etc.  
 
The first six words are taken directly from the kina “Eicha Yashva Havatzelet HaSharon” (How the Rose of Sharon Sits 
[Alone]) by Rav Eliezar HaKalir, but this is used as a double meaning: praise for Am Yisrael and a blatant hint about the 
man who orchestrated this tragedy. The kina criticizes him in the strongest manner and describes him in words such as 
“enemy”, “rasha” etc. 
 
The next to last stanza describes Am Yisrael with words of praise such as “vineyard” and “fruitful” and the last stanza is a 
prayer for redemption and ends with the author’s name. 
 
(Translated by Louis Gordon. All errors are unintentional and belong to the translator. For more information, contact Rav Buch at 
bethhawaad@gmail.com or 02-651-8519) 
 
 
 

 
  

  צורת הקינה

  
הקינה כתובה במתכונת הקינה של הפייטן הארץ ישראלי רבי אלעזר ברבי קליר על עשרים וארבעה משמרות הכהונה ששימשו בבית 

  .כמה מילים וצירופי מילים בקינה לקוחים מהקינה של הקליר. המקדש
הטור הראשון בכל בית פותח במילה אחת או יותר מראשי הפסוקים במגילת . ים כל אחדבקינה עשרים ושניים בתים בני ארבעה טור

  .בשלושה מהבתים נזכרים שני יישובים .הטור האחרון בכל בית מסיים בשם יישוב. ב"א-פרק א הערוך בסדר אותיות ה" איכה"
  

לפעמים בשינוי , ך"חלקי פסוקים מכל ספרי התנהקינה עשויה כולה מחיבור של מילים ו. ך"הן מהתנ) מלבד אחת(כל מילות הקינה 
  .יש מילים בקינה בעלות משמעות כפולה. סדר המילים או בשינויים דקדוקיים ואחרים
כגון , מלבד חריזה יש בקינה סוגי מצלול שונים. בחלק מהטורים יש גם חריזה פנימית. ארבעת הטורים בכל בית מחורזים בסופם

כן נעשה שימוש במשמעות . שמות היישובים משמשים הן לחריזה והן לסוגי המצלול השונים. לים ועודמשחקי מי, לשון נופל על לשון
  .שמות היישובים

  
  

  תוכן הקינה
  

  .גיבורים, בחורים, עצומים, צדיקים: ומכנה אותם בכינויי שבח, הקינה מבכה את חורבן היישובים ואת גלות יושביהם
  

  .רודפים, אויבים, צרים: ומכנה אותם בכינויי גנאי,  ישראל שהיה לו חלק בחורבן ובגלותהקינה מאשימה ומוכיחה את כל מי מבית
  

: משמעות כפולה" חבצלת השרון"אולם בקינה הזו יש לכינוי , שש המילים הראשונות של הקינה לקוחות מתחילת הקינה של הקליר
, רודה, רשע, צר, אויב:  את אותו האיש בכינויי גנאיהקינה מכנה. כינוי שבח לעם ישראל וגם רמז מפורש לשמו של אותו האיש

  .מרשיע, תקיף
  

  .ידיד, גפן פוריה, כרם: הקינה משתמשת בכינויי שבח נוספים לעם ישראל
  .ואילו הבית האחרון הוא תפילה ונחמה, הם תיאורי פורענות, מלבד האחרון, כל הבתים בקינה

  
 



!?ֵאיָכה   

  קינה על
  בארץ ישראלחרבן עשרים וחמשה ישובים 

  וגלות יושביהם על ידי אחיהם בית ישראל
  

  ,יָכה ָיְׁשָבה ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹוןֵא
  ,ן ִּבְצפֹון ַהּׁשְמרֹוןֹוְוָדַמם ר

  ,ְוגְרׁשּו יֹוְׁשֵבי ַעָּזה ְּבִׁשָּברֹון
  .ָּדרֹום-ְּכַפרְוָנע ִמָּמדֹור ִאיש 

  
  ,ְוִתְדַמע ֵעיִני, כֹו ִתְבֶּכהָּב

  ,ֹול ִנְׁשַּבר ַעִּמיִּכי ֶׁשֶבר ָּגד
  ,ַהָּׁשָבץ ֲאָחַזִני, ֶזה ָחִזיִתי

  .ַחָּזִני-ֵנֶצר, ָהְׁשַלְכָּת ִמֵּביְתָך
  
  ,ֲעזּוָבה ִתְהֶיה, ְלָתה ַעָּזהָּג

  ,ָּכְלָתה ָהָרָעה ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
  ,ֻׁשַּדד ָׂשֶדה, ָאְבָלה ֲאָדָמה
  .ָׂשֶדה-ְּפַאתִּכי ְתַכֶּלה ֶאת 

  
  ,ן ֲאֵבִלים ׁשֹוֵמִמיןְרֵכי ׁשְמרֹוַּד

  ,ִּכי לא ֶהֱאִמין, ַוָּיָפג ִלֵּבנּו
  ,ַּגִּניםָיגֹון ִּתָּמֵלא ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּב
  .ַּכִּדיםִּכְברּוַח ָקִדים ָנפצּו ַה

  
  ,אְיֶביָה ַלֲעָנה, יּו ָצֶריָה ְלראׁשָה

  ,ַוִּיְגַּדל ֲעֹוָנּה, ֲהַפְכֶּתם ְלַלֲעָנה ִמְׁשָּפט
  , ְוָיַרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹוָנּה,ִּבַעְרֶּתם ַהֶּכֶרם

  .ַעְצמֹוָנה- ֶּכֶרםלא ָיְראּו ְלַׁשֵחת ֶאת 
  
  ,ֵּיֵצא ִמְּמקמֹו ָלׂשּום ַאְרֵצְך ִלְקָצָפהַו

  ,ִּכי ָרָעה ִנְׁשְקָפה, ֲאָחַזְתִני ַזְלָעָפה
  ,ֶּגֶפן פִרָּיה ַוֲעֵנָפה ָהְיָתה ִלְׂשֵרָפה

  .ָקִטיָפה-ֵּתלָהְיָתה ְלֵתל ְׁשָמָמה 
  
  ,ָרה ָיִמים ִמֶּקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמיםְכָז

  ,ְידָוד ֲאֶׁשר ִהִּצַלִני ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים
  ,ֵּבַרְך ְנֵוה ַצִּדיִקים יֹוְׁשֵבי אָהִלים

  .ְדָקִלים- ְּנֵוהַעָּתה ָיְצאּו ְמבָהִלים ִמ
  
  ,ְוַגם ָעַבר ְּבִרית, ְטא ָחָטא ִיְׂשָרֵאלֵח

  ,ְלַהְנִחיל מֹוָרָׁשה ִלְׁשֵאִרית, ְלָהִקים ֶאֶרץ
  ,ֵהַסּבּו ֶאת ִלָּבם ֲאחַרִּנית, ַּבֲעֹון ָּתְכִנית

  .דּוִגית ְוִניָסִניתְּכָספּו , ָהַלְכנּו ְקדַרִּנית
  
  ,לא ָזְכָרה ְּפָלָאיו, ְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָהֻט

  ,ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו
  ,ָחַרק ָעַלי ִׁשָּניו, ֵאה ִּכי ִהְגִּדיל אֹוֵיבְר

  .ְּׂשָלוִּכי ִמְּפֵני ָהָרָעה ָאָבד ְוֶנֱאַסף ַה
  
  ,לֹא ֵהִׁשיב ָאחֹור, דֹו ָּפַרׂש ָצרָי

  ,ִהְקִדיר ְמאֹוֵרי אֹור, ֶהְחִׁשיְך ָלָאֶרץ
  , ַוֲאַיֲחָלה ִּכי ֵיֵצא ִמְׁשָּפִטי ָלאֹור

  .אֹור-ןַגְוַעָּתה לֹא ָראּו אֹור ְּב
  
  ,ָזֲעקּו ֶאל טֹוב ְוַסָּלח, ל ַעָּמּה ֶנֱאָנחָּכ

  ,ֵמֵאן ְלַׁשַּלח, ַמּדּוַע ֶּדֶרְך ָרָׁשע ִּתְצָלח
  ,ָנֶוה ֶנֱעָזב וְמֻׁשָּלח, ֶחְפצֹו ְּבָידֹו ִיְצָלח

  .ְּבדַלחרֹוִדי ָידֹו ַהֲחָזָקה ָׁשַלח ֶאל ַה
  

 
  ,ֹוא ֲאֵליֶכם ָּכל עְֹבֵרי ֶדֶרְך ָלתּורל

  ,ִּכי ִנְּצתּו ּוִמי ָיסּור, ִקיָנה ָוֶנִהיָׂשא 
  ,ולא ָרִאיִתי אּור, עֹוֵרנּו ִנְכָמר ְּכַתּנּור

 .נּור-ָׂשאכי לֹא יֹוִסיפּו עֹוד ָלגּור ְּב
  
  ,ְוָאְכָלה ַאְרמֹון, ָּמרֹום ָׁשַלח ֵאׁשִמ

  ,ְנָתַנִני ְּבִׁשָּממֹון, ָאז ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי
  ,ְגָלה ָהמֹוןְוֶה, ֵּבין ֲעצּוִמים ַיְפִריד

 .ַעְצמֹון- ְּבֵניְוִהְׁשִחית , ּכחֹו ָעַצם
  
  ,ַעל ַצָּואִרי ִיְׂשָּתַרג, ְׂשַקד עֹל ְּבָידֹוִנ

  ,ֵאֶליָך ֶּתֱעָרג, ָעַלי ִּתְׁשַּתֵּפְך ַנְפִׁשי
  ,ּוַפְחּדֹו ְיׂשָֹרג, ַעל ּדּוׁשֹו ֶבָחרּוץ

  .מֹוָרגִהֵּנה ִּכָּליֹון ָחרּוץ ָׂשם ְל
  ,יַרי ִלְׁשּבֹר ַּבחּוִריםָּלה ָכל ַאִּבִס

  ,רְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים
  ,ָׂשֲחקּו ַעל ִּגּבֹוִרים, ָראּוָה ָצִרים

  .ְנָצִריםֶנֶהְפכּו ְלָזִרים ִנְטֵעי 
  
  ,ל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ַלְיָלה ְויֹוָמםַע

  ,ָיְצאּו ְוֵאיָנם, הֹוי יְֹׁשֵבי ֶחֶבל ַהָּים
  ,ַדע ְמקֹוָמם ַאָּיםָנְדדּו ְולֹא נֹו

  .ָים- ָרִפיַחַעד ָים - ְּכַפרְוָנעּו ִמ
  
  ,ְרָׂשה ִצּיֹון ְּבָיֶדיָה ֶאל ַהָּׁשַמִים ֵמָעלֵּ

 ,ְמבֶֹרֶכת ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל
  ,לֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ָטל

 .ָטל-ַּגֵניִּכי ֻהְׁשַלְך ַעל ָהָאֶרץ ְוהּוַטל 
  
  ,ּוא ְידָוד ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסידִּדיק הַצ

 ,ִּכי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח ָיִדיד, ִהִּגיד ְוָלנּו
 ,ְוַעָּתה ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ִלי ְלַהִּגיד

 .ָּגִדידָּכָלה ְוָעַבר , ִּכי ָיֵבׁש ָּתָמר
  
  ,ֵהָּמה ָּבְגדּו ַּבידָֹוד, ָראִתי ַלְמַאֲהַביָק

  ,ֵני ִסיָניֶאֶרץ ָרָעָׁשה ִמְּפ, ֱאִלי ְוַאְלַלי
  ,ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני, ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני

  .ִסיָני- ֱאֵליִּכי לֹא יּוַכל ָהָעם ַלֲעלת 
  
  ,ִמָּמרֹום ַּתְׁשִקיף, ֵאה ְידָוד ְוַהִּביָטהְר

 ,ּוְמצּודֹו ָעַלי ִהִּקיף, ִּכי ַצר ָידֹו ֵהִניף
  ,ַעל ַחָּטאתֹו הֹוִסיף, ְּבֶפַׁשע ָּבא ַּתִּקיף
 .ָקִטיףְוָאַסף ֶאת , ּוַמְרִׁשיַע ֶהֱחִניף

  
  ,ֵאין ֵמִׁשיב ָנֶפׁש, ְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאִניָׁש

  ,ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְמָצֻאִני ָרעֹות חֶֹמׁש
  ,ִהְׁשִחיתּו ָהִעיר ְוַהּקֶֹדׁש, ָעלּו ֲחֻמִׁשים

  .חֶֹמׁשַוַּיֵּכה ֶאל ַה, ְוִהֵּנה ָהַפְך ִמּׁשֶֹרׁש
  
  ,ּוְׁשַמע ַׁשְוָעָתם, ֶניָך ֶאְנָקֵתנּובא ְלָפָּת

  ,חּוָׁשה ִלְתׁשּוָעָתם, חּוָסה ְידָוד ַעל ַעְּמָך
  ,ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם, ֵיׁש ַאֲחִרית ְוִתְקָוה

  .ַהָּים-ִׁשיַרתְוָאז ָנִׁשיר ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ְּכ
  

  ָּכַתב ְּבִדּמּוַע
  ְמַצֶּפה ִליׁשּוָעה
 ּבּוְך  ְיהֹוֻׁשַע


