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"אי אפשר לבר בלא תבן" )ברכות נה ע"א(

בקשתנו שטוחה בפני הלומדים לשלוח את הערותיהם, 

לטובת המהדורות הבאות.



אסור להיות כפויי טובה. גבר עלינו חסדו - בקיבוץ גלויות, 

בשיבת בנים לגבולם, בחזרת העצמאות ובניין ירושלים. 

ובכל זאת, אנו עדיין "אבלי ציון", הבוכים בחודש החמישי. 

יש בכי על העבר, על החורבן, על הייסורים שעבר עמנו, 

בעבר הרחוק ובעבר הקרוב. אך יש גם בכי על ההווה, על 

חלומות שטרם התגשמו, על החסרונות שעודם מורגשים. בכי 

שאינו 'בכיינות' - אלא געגוע, רגש גואה וזקוף קומה שאינו 

משלים עם הפער מול השאיפות העליונות שאינן מניחות 

לנו. יש בבכי קריאה לתפילה ותשובה, לזיכוך ורוממות, 

ועימו תבוא גם, בעזרת ה', הנחמה. 

 אנו מתפללים שלא נשגה בהעברת הדברים, ואם טעינו,

בקשת מחילה שטוחה לפני הקוראים, ויהי ה' עמנו.

תודה למסייעים בהוצאה, ישלם ה' שכר פועלם במהרה.

 

אליעזר קשתיאל,

אב תשע"ח

הקדמה
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פרק א

ָרִתי  ִתי ַבּגֹוִים ׂשָ ַאְלָמָנה ַרּבָ ִתי ָעם ָהְיָתה ּכְ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ א ֵאיָכה ָיׁשְ

ְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה  ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס: ב ּבָ ּמְ ּבַ

ְלָתה ְיהּוָדה  ְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים: ג ּגָ ל ֵרֶעיָה ּבָ ל אֲֹהֶביָה ּכָ ְמַנֵחם ִמּכָ

יגּוָה  ִ ל רְֹדֶפיָה ִהׂשּ ָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ּכָ ֵמעִֹני ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא ָיׁשְ

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין  ל ׁשְ ֵאי מֹוֵעד ּכָ ִלי ּבָ ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמּבְ ָצִרים: ד ּדַ ין ַהּמְ ּבֵ

תּולֶֹתיָה ּנּוגֹות ְוִהיא ַמר ָלּה: ה ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש אְֹיֶביָה  ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים ּבְ

ֵצא )מן(  ִבי ִלְפֵני ָצר: ו ַוּיֵ ֶעיָה עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ׁשְ ׁשָ י ה' הֹוָגּה ַעל רֹב ּפְ לּו ּכִ ׁשָ

ְלכּו ְבלֹא  ִלים לֹא ָמְצאּו ִמְרֶעה ַוּיֵ ַאּיָ ֶריָה ּכְ ל ֲהָדָרּה ָהיּו ׂשָ ת ִצּיֹון ּכָ )בת( ִמּבַ

ר  ם ְיֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדיָה ּכֹל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאׁשֶ ַלִ כַֹח ִלְפֵני רֹוֵדף: ז ָזְכָרה ְירּוׁשָ

ֲחקּו ַעל  ַיד ָצר ְוֵאין עֹוֵזר ָלּה ָראּוָה ָצִרים ׂשָ ּה ּבְ ְנפֹל ַעּמָ ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם ּבִ

ילּוָה  ֶדיָה ִהּזִ ל ְמַכּבְ ן ְלִניָדה ָהָיָתה ּכָ ם ַעל ּכֵ ַלִ ָה: ח ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוׁשָ ּתֶ ּבַ ִמׁשְ

ׁשּוֶליָה לֹא ָזְכָרה  ב ָאחֹור: ט ֻטְמָאָתּה ּבְ ׁשָ ם ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוּתָ י ָראּו ֶעְרָוָתּה ּגַ ּכִ

יל אֹוֵיב: י  י ִהְגּדִ ָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ְרֵאה ה' ֶאת ָעְנִיי ּכִ ֶרד ּפְ ַאֲחִריָתּה ַוּתֵ

יָתה  ר ִצּוִ ּה ֲאׁשֶ ׁשָ אּו ִמְקּדָ י ָרֲאָתה גֹוִים ּבָ יָה ּכִ ל ַמֲחַמּדֶ ַרׂש ָצר ַעל ּכָ ָידֹו ּפָ

ים ֶלֶחם ָנְתנּו )מחמודיהם(  ּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְקׁשִ ל ַעּמָ ָהל ָלְך: יא ּכָ לֹא ָיבֹאּו ַבּקָ

י ָהִייִתי זֹוֵלָלה: יב לֹוא  יָטה ּכִ יב ָנֶפׁש ְרֵאה ה' ְוַהּבִ אֶֹכל ְלָהׁשִ יֶהם ּבְ ַמֲחַמּדֵ

ר עֹוַלל  ַמְכאִֹבי ֲאׁשֶ יטּו ּוְראּו ִאם ֵיׁש ַמְכאֹוב ּכְ ל עְֹבֵרי ֶדֶרְך ַהּבִ ֲאֵליֶכם ּכָ

ה  ּנָ ְרּדֶ ַעְצמַֹתי ַוּיִ ַלח ֵאׁש ּבְ רֹום ׁשָ יֹום ֲחרֹון ַאּפֹו: יג ִמּמָ ר הֹוָגה ה' ּבְ ִלי ֲאׁשֶ

ַקד עֹל  ָוה: יד ִנׂשְ ל ַהּיֹום ּדָ יַבִני ָאחֹור ְנָתַנִני ׁשֵֹמָמה ּכָ ת ְלַרְגַלי ֱהׁשִ ַרׂש ֶרׁשֶ ּפָ

יֵדי לֹא אּוַכל  יל ּכִֹחי ְנָתַנִני ֲאדָֹני ּבִ אִרי ִהְכׁשִ ְרגּו ָעלּו ַעל ַצּוָ ּתָ ָידֹו ִיׂשְ ַעי ּבְ ׁשָ ּפְ

ַרְך  ת ּדָ חּוָרי ּגַ ּבֹר ּבַ י ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלׁשְ ִקְרּבִ יַרי ֲאדָֹני ּבְ ה ָכל ַאּבִ קּום: טו ִסּלָ
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פתיחה 

חמשה פרקים במגילה, חמש סיבות שונות לבכי ולאבל. כל פרק עומד בפני 

עצמו, בנוי לתלפיות על פי סדר האלף-בית, למעט הפרק החמישי, שבאופן 

מכוון וברור, אף שהוא בן עשרים ושניים פסוקים, כמספר האותיות, אינו 

לפי סדרן, ועל כך בהמשך. חמשה פרקים, כשהאמצעי, פרק ג', הוא הארוך 

מכולם - שלושה פסוקים לכל אות, ששים וששה פסוקים. פרק מיוחד, 

בלשון יחיד, המהווה את הציר, הלב הפנימי של המגילה. 

ננסה להבין את חמש הסיבות השונות לבכייה ולדמעה, את עומק הצער 

הנוכח איתנו עד היום. ועם זאת, לסמן מעט רגעי נחמה בתוך האבל הגדול.

פרק א
 אובדן הגדולה הלאומית, 

אובדן האהבה

ָרִתי  ִתי ַבּגֹוִים ׂשָ ַאְלָמָנה ַרּבָ ִתי ָעם ָהְיָתה ּכְ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ א ֵאיָכה ָיׁשְ

ְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה ְמַנֵחם  ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס: ב ּבָ ּמְ ּבַ

ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב  ְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים: ג ּגָ ל ֵרֶעיָה ּבָ ל אֲֹהֶביָה ּכָ ִמּכָ

ָצִרים: ין ַהּמְ יגּוָה ּבֵ ִ ל רְֹדֶפיָה ִהׂשּ ָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ּכָ ֲעבָֹדה ִהיא ָיׁשְ

ִדינֹות", תוספת האות י' באה להגדיל  ּמְ ָרִתי ּבַ ִתי ַבּגֹוִים ׂשָ ִתי ָעם... ַרּבָ "ַרּבָ

ולהעצים את השפע הגדול שהיה מנת חלקנו. היינו מוערכים, העריצו 

אותנו, יצרנו את התנ"ך. עד היום זהו אולי הספר המוערך ביותר, האהוב 



17 א קתל

ביותר על האנושות כולה. חסדי שמים היו עלינו, ברכה רבה הבאנו לאדם 

באשר הוא. אך מאז פסקה האהבה אלינו, כבר איננו מרכזיים כל כך, אין 

אנו נחשבים כמפיצים הראשיים של המוסר וערכי הנצח. היינו פעם כאלה, 

אך אין איש שמתייחס אלינו כך כיום. חדלה מאיתנו האהבה ממרומים, 

והאהבה מבני האדם.

מאז החורבן, אנחנו מחפשים אהדה, משלמים מס כדי לרצות, למצוא חן, 

לזכות במעט הכרה אל מול תחושת הבדידות הגוברת. לא כל כך אוהבים 

אותנו בעולם. זה נמשך כבר דורות. אבדה ההערכה, ועימה החל הבכי, 

האמיתי, הדומע. היכן חסד האל שהיה עלינו, היכן ברכת שמים ששרתה בנו?

בכל שנות הגלות הארוכות, וגם כיום, אין מי שבאמת מושיט לנו יד אוהבת, 

מנחמת, פשוטה וטבעית. אפילו המלאכים בגדו בנו, וגבריאל - שר האש, 

הוא ששרף את המקדש ואת ציון העלה בלהבות.

תחושת המחנק הזו, של עם דחוי, שנוא ומאוס - גורמת לעוני, לעניות דעת, 

לשפלות עצמית, לעבודה מתישה ורבה כדי למצוא מעט מנוח. אך אין 

בעבודה הזו תועלת, מכיוון שהמנוחה נראית תמיד רחוקה, כאילו השנאה 

והעוינות רודפות אחרינו לכל מקום. כמה חסרי מזל אנחנו.

ובכל זאת, נחמה קטנה יש בכך שאין משוא פנים, אין דרכי קיצור. הצרות 

מלמדות אותנו שרק תיקון שלם ועמוק יוכל להועיל ולרפא.


