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 פתח דבר

ֹוְנ֛נו ְוִקְר֥או ַלְמקֹוְנ֖נֹות וְתבֹוֶאֶ֑יָנה ְוֶאל ָ֣ ְצָב֔אֹות ִהְתבּֽ ה ָאַמר֙ ְיָי ֹואָנה: -ֹכֹּ֤ כדי להתאבל ַהֲחָכ֥מֹות ִשְל֖חו ְוָתבּֽ
תבוננות בקינות, בנוסף על הצורך ללמוד כל פיוט שאומרים בכל כראוי על ירושלים, דרוש חכמה וה

 הזדמנות, בקינות הנביא נותן דגש מיוחד על ההתבוננות וההבנה.
והנה, יש היום ספרי קינות רבים עם פירושים שונים על סדר הקינות לעדות השונות. אך 

ור. )לכה"פ לא בלשון מתפללי נוסח אשכנז המובהק עדיין נאלצים להשתמש בקינות ללא שום ביא
הקודש(. בעוד כ"ב מתוכם לא נמצאות כלל בקינות פולין וליטא, וכמעט אין למצוא להם פירוש 

 היום בשום מקום.

בשנים האחרונות הדרישה לפירוש כזה גדלה והולכת, נפתחים עוד ועוד בתי כנסיות כמנהג 
עה באב, בכדי לומר את אשכנז, וגם אנשים שאינם מבני הקהילות באים להשתתף בתפילות תש

הקינות בצורה הראויה על פי הפוסקים, באופן שרק החזן מקונן בקול רם ובניגוני עצב, והקהל 
מצטרפים אליו באמירת "אוי", "אוי מה היה לנו", "בצאתי ממצרים", ודומיהם. )ראה למשל 

 רבים(.ס"ק טו, ועוד  ובמשנ"בס"ק ד.  ובמג"אב.  בדרכי משהאו"ח תקנט ג. ושם  טוש"ע

קונטרס זה מיועד לתת מענה בסיסי לצורך חשוב זה, ולסייע למתפלל להבין את תוכן הקינה 
תוך כדי קריאה. )וכמובן יש לציין שהוא לא בא להחליף לימוד מעמיק של הקינות, שרמוזים בהם 

 הרבה מדרשי חז"ל ואגדות החורבן, ורובם אינם כלולים בחיבור שלפנינו. ובע"ה יופיעו בהוצאה
 המורחבת של ר' שמעון שוסטר(.

השתדלתי לבאר את כל המילים שאינן בשימוש בעברית של ימינו, ובמקומות מסויימים גם 
 נוספו מילה או שתים להשלים הבנת העניין.

הפירוש בנוי ומלוקט ממקומות שונים, וכמו שהוזכר לעיל, אינו פירוש מושלם, ואינו מקיף כלל 
 את כל מה שצריך להקיף.

הקינות הוגה והותאם לנוסח שהיה מקובל באשכנז במאות השנים שקדמו למחזוריהם  נוסח
ער ברעדלהיים. )תיקונים שלא תמיד היו מקובלים ומוסכמים על גדולי  המתוקנים של רוו"ה ור"י בֶּ
ופוסקי דורם, ובפרט מהדורת ר"י בער(. ועל כן הוא שונה במאות מקומות מקינות רעדלהיים )בער( 

 יום בקהילות אשכנז.הנפוצות ה

ברוב המכריע של השינויים לא הערתי כלל כדי לא להכביד על הקורא, ורק במקומות שמדובר 
 בשינויים משמעותיים מאוד, הצגתי את נוסח רעדלהיים למטה בהערה.

 הרשימה המפורטת של השינויים ומקורותיהם נמצאת בידי ואוכל להעביר אותה לכל דורש.

 הת הנוסח הינה התחלתית, ואינה מושלמת.חשוב לציין שעבודת הג

ולסיום אודה לכל העוזרים והמסייעים להכנת קונטרס זה, ובפרט לר' שמעון שוסטר )מחבר 
הקינות המבוארות נוסח אשכנז המובהק שעומד לראות אור בקרוב( שהושיט לי הרבה עזרה וסיוע 

 גם בנוסח וגם בפירוש.

ב"ר שלמה אומן ז"ל, שנלב"ע לפני כשנה וחצי, יזכור אלקים את נשמת סבי היקר ר' משה 
ואשתו סבתי מרת מינדי מרים בת ר' משה שנפטרה שלושה ימים לפני תשעה באב ה'תשל"ט. 

 תנצב"ה.

 ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ונזכה לראות בנחמת ציון במהרה בימינו אמן.

 אברהם אומן
  



 ליל תשעה באב
 

מת חזרת הש"ץ היא כבכל ימות השנה. אין אומרים תחנון, ובשבת אין אומרים צדקתך, במנחה של ערב תשעה באב, נעי
ואין מנגנים 'תתקבל' כבשאר ימים שא"א צדקתך. )ובשבת זו בלבד יש מרבותינו שהנהיגו לאכול סעודה שלישית אחרי 

 מנחה, ויש שנהגו לאכול לפני מנחה כמו בכל השנה(.
סת. במוצ"ש יש נוהגים לחלוץ אחר ברכו, ויש נוהגים לחלוץ לפני הליכה לב"ה, אחרי חולצים מנעלים לפני לכתם לבית הכנ

 אמירת 'ברוך המבדיל'. ובכל מקום הש"ץ חולץ לפני ברכו. 
מהפכים את הפרוכת, המפות והכיסויים )ואין מסירים אותם(, אך מסירים את החלק העליון והנפרד של הפרכת  

 )'כפורת'(.
 במעיל שחור. )במוצ"ש עוטפים אחרי ערבית(. עוטפים את ספר התורה 
אין אומרים 'שיר המעלות' וחצי קדיש לפני ערבית אף כשמתפללים אחר צאת הכוכבים. ואין אומרים 'לדוד ברוך'  

 ו'למנצח בנגינות' אם הוא מוצ"ש.
 מכבים את רוב האורות לפני 'והוא רחום'. ובמוצ"ש מכבים אחר שמונה עשרה. 
 עטיפת טלית.ש"ץ מתפלל בלי  
 מתפללים בקול נמוך דרך אבל, ויש עומדים בתפילה עד אמירת 'איכה'. 
אחר שמונה עשרה אומרים קדיש שלם בלא 'תתקבל'. )כשחל במוצ"ש אין אומרים 'ויהי נועם' 'ויתן לך'. וחזן מברך  

 ציא את ב"ב(.בקו"ר 'בורא מאורי האש' וכ"א מברך לעצמו בב"ה בלחש, ויש שחוזרים ומברכים בביתם להו
 הקורא והש"ץ יושבים על מדרגה שלפני ארון הקודש, והקהל על הקרקע או על מושבים נמוכים. 
הקורא מברך על המגילה. )אם אינו קורא מתוך הקלף י"א שאין מברכים(. בכל פרק ופרק מרים הקורא קולו יותר  

 מקודמו.
 

ִתיאֵ  ָ֣ ד ָהִעי֙ר ַרב ָ ה ָבָדָ֗ ָבָ֣ ה ׀ ָישְׁ ם ָשָרִ֙תי֙  )מרובה(יָכָ֣ ֹוִיָ֗ ִתי ַבג  ָ֣ ָמָנָ֑ה ַרב ָ ַאלְׁ ְׁ ה כ  ָתָ֖ ם ָהיְׁ ס׃  )שולטת(ָעָ֔ ה ָלַמַֽ ָתָ֖ ֹות ָהיְׁ ִדינָ֔ ְׁ מ     ב ַ
דּו  גְׁ ָ֣ יָה֙ ב ָ ל־ֵרֶע֙ ׇּ יָה כ  ל־ֹאֲהֶבָ֑ ׇּ ם ִמכ  ַנֵחָ֖ ין־ָלָ֥ה  מְׁ ה  ֵאַֽ ֱחָיָ֔ ל ֶלַֽ ֙ ַעָ֣ ָעָתה  ִדמְׁ ָלה וְׁ יְׁ ַָ֗ ל  ה ב ַ ֶֶּ֜ כ  ֨כֹו ִתבְׁ יב ָ ִבַֽ ֹאיְׁ יּו ָלָ֖ה  לְׁ ה  ָהָ֥    ם׃ ָבָ֔

ּו יגָ֖ ִ יָה ִהש  ֶפָ֥ ל־ֹרדְׁ ׇּ ֹוַח כ  ה ָמנָ֑ ָאָ֖ א ָמצְׁ ָֹ֥ ם ל ֹוִיָ֔ ה ַבג  ָבָ֣ יא ָישְׁ ִ ה ה  ב ֲעֹבָדָ֔ ה ֵמֹעִ֙נ֙י ּוֵמֹרָ֣ הּוָדָ֤ ה יְׁ ָת֨ לְׁ ַֽ ין ג ָ ָ֥ ֵ ָה ב 
ים׃ ָצִרַֽ ְׁ ֹהֲ     גדרות()ַהמ  ין כ  ֹוֵמִמָ֔ ָעֶר֙יָה֙ שַֽ ל־שְׁ ד כ ׇּ י מֹוֵעָ֔ ֵאָ֣ ָ ִל֙י ב  ֹות ִמב ְׁ ֹון ֲאֵבלָ֗ י ִציֶּ֜ ֵכ֨ רְׁ יָה ד ַ תּולֶֹתָ֥ ים ב ְׁ ֶנָ֖יָה ֶנֱאָנִחָ֑

׃  יא ַמר־ָלַֽה  ִהָ֥ ֹות וְׁ ּו   ּנּוגָ֖ יָה ָשלָ֔ ֶבָ֣ רֹא֙ש ֹאיְׁ יָה לְׁ ה הֹוָגָ֖ה   )שקטו(ָה֨יּו ָצֶרָ֤ ֹהָוָ֥ י־יְׁ ַֽ ִ יָה  )ציערה(כ  ָשֶעָ֑ ְׁ ל ֹרב־פ  ַעָ֣
ר׃  ֵני־ָצַֽ י ִלפְׁ ִבָ֖ ּו שְׁ כָ֥ יָה ָהלְׁ א    עֹוָלֶלֶ֛ ל־הֲ  (מן בת)ַוֵיֵצָ֥ ֹון כ ׇּ ת־ִציָ֖ ּו ִמב ַ אָ֣ ַאָיִלי֙ם לֹא־ָמצְׁ ְׁ יָה כ  ּו ָשֶרָ֗ ה  ָהיָ֣ ָדָרָ֑

ף׃  ֵנָ֥י רֹוֵדַֽ ַח ִלפְׁ לֹא־ֹכָ֖ ּו בְׁ כָ֥ ה ַוֵילְׁ ֶעָ֔ רּוָשַלָ֗ ִ   ִמרְׁ ה יְׁ ָרָ֣ ּו ָזַֽכְׁ ר ָהיָ֖ יָה ֲאֶשָ֥ ֶדָ֔ ל ַמֲחמד  ֹ יָה כ  רּוֶדָ֔ ֙ ּומְׁ ָיה  נְׁ י עׇּ ֵמָ֤ ם יְׁ
ין עֹוזֵ  ֵאָ֤ ר וְׁ ַיד־ָצָ֗ ה  ב ְׁ ָ֣ ל ַעמ ָ ֹפֹ֧ נְׁ ִ ֶדם ב  יֵמי ֶקָ֑ ָה׃ ִמָ֣ ַֽ ת ֶ ב ַ ל ִמשְׁ ּו ַעָ֥ ים ָשֲחקָ֖ ּוָה ָצִרָ֔ ה  ָראָ֣ ָא֙ה    ֙ר ָלָ֔ טְׁ א ָחַֽ טְׁ ֵחָ֤

ּוָשַלָ֔ ִ רָ֣ היְׁ ִניָדָ֣ ָ֖ן לְׁ ֵ יָה ִהִזילּ֙והָ֙  )נודדת(ם ַעל־כ  ֶדָ֤ ְׁ ַכב  ַֽל־מְׁ ׇּ ה   )זלזלו בה(ָהָיָָ֑תה כ  ָוָתָ֔ ּו ֶערְׁ י־ָראָ֣ ִ ה  )חולשתה(כ  ָחָ֖ יא ֶנֶאנְׁ ם־ִהָ֥ ג ַ
ֹור׃  ב ָאחַֽ שׇּ ָ֥ אָ    ַות ָ מְׁ יםטד ָלִאָ֔ ְׁ ֶרד פ  ָ֣ ה  ַות ֵ ָר֙ה ַאֲחִריָתָ֔ א ָזַֽכְׁ ָֹ֤ יָה ל שּוֶלָ֗ ה  ב ְׁ ה  )מעל הטבע( ָתָ֣ ֵאָ֤ ה  רְׁ ם ָלָ֑ ַנֵחָ֖ ין מְׁ ֵאָ֥

ב׃  יל אֹוֵיַֽ ָ֖ ד ִ י ִהגְׁ ָ֥ ִ י כ  ִיָ֔ נְׁ ֹהָו֙ה ֶאת־עׇּ יהָ    יְׁ ָ֑ ל־ַמֲחַמד ֶ ׇּ ל כ  ר ַעָ֖ ַרש ָצָ֔ ָ֣ ה גֹוִים֙  )ס"ת( ָידֹ֙ו פ ָ י־ָרֲאָתָ֤ ַֽ ִ  )עמון ומואב( כ 
אּו מִ  ָ֣ ל ָלְַֽך׃ ב ָ ָהָ֖ אּו ַבק ָ יָתה לֹא־ָיֹבָ֥ ר ִצִּוָ֔ ה  ֲאֶשָ֣ ָשָ֔ ד ָ ּו    קְׁ נֹ֧ ֶחם ָנתְׁ ים ֶלָ֔ ִשָ֣ ְׁ ַבק  ה  ֶנֱאָנִחי֙ם מְׁ ָ֤ ל־ַעמ ָ ׇּ  (מחמודיהם)כ 

יִתי זֹוֵלָלַֽה׃ י ָהִיָ֖ ָ֥ ִ יָטה כ  ִָ֔ ַהב  ַֽ ֹהָו֙ה וְׁ ה יְׁ ֵאָ֤ יב ָנֶָ֑פש רְׁ ָהִשָ֣ ֶכל לְׁ ֹאָ֖ ם ב ְׁ יֶהֶ֛ ֹוא     )רעבתנית(ַמֲחַמד ֵ ֲאֵליֶכ֮ם כזו צרה( )תבואלָ֣
ֶרְך   ֵרי ֶדֶ֒ בְׁ ל־ֹעָ֣ ׇּ ה )עבריינים(כ  י ֲאֶש֙ר הֹוָגָ֣ ר עֹוַלָ֖ל ִלָ֑ י ֲאֶשָ֥ ֹאִבָ֔ ַמכְׁ ְׁ אֹו֙ב כ  ּו ִאם־ֵיָ֤ש ַמכְׁ אָ֗ יטּו ּורְׁ ָ֣ ֹום  )ציערני(ַהב ִ יָ֖ ה ב ְׁ ֹהָוָ֔ יְׁ
ֹו׃  ַֽ ֹון ַאפ  י   ֲחרָ֥ ֹמַתָ֖ ַעצְׁ ש ב ְׁ ַלח־ֵאָ֥ ֹום ָשַֽ רֶ֛ ָּנה )במבצרי(ִממ ָ ָ֑ ד ֶ ֹור  עם()הכניַוִירְׁ ִני ָאחָ֔ ַל֙י ֱהִשיַבָ֣ ַרגְׁ ֶשת לְׁ ש ֶרָ֤ ַר֨ ָ פ 

ה׃  ָוַֽ ֹום ד ָ ל־ַהיָ֖ ׇּ ה כ  ֵמָמָ֔ ִנ֙י ֹשַֽ ָתַנ֙ ַקד     נְׁ ֹו )היה מסומן לזכרון(ִנשְׁ ָידָ֗ י ב ְׁ ָשַעֶּ֜ ְׁ ל פ  ּו )של ה'( ֹע֨ גֶ֛ רְׁ ָ֥ ת ָ ּו  )נאחזו כקליעות(ִישְׁ ָעלָ֥
י  ִני ֲאֹדָנָ֔ ָתַנָ֣ י נְׁ ִֹחָ֑ יל כ  ִשָ֣ י ִהכְׁ ּום׃ ַעל־ַצָּואִרָ֖ י לֹא־אּוַכָ֥ל קַֽ יֵדָ֖ ה   ב ִ ָ֨ י  )רמס(ִסל  ִָ֔ ב  ִקרְׁ י ׀ ֲאֹדָנ֙י ב ְׁ יַרָ֤ ל־ַאב ִ כׇּ

י חּוָרָ֑ ר ב ַ ָֹ֣ ב  ד ִלשְׁ י מֹוֵעָ֖ א ָעַלֶ֛ ה׃  (-)כמו ָקָרָ֥ הּוָדַֽ ת־יְׁ תּוַלָ֖ת ב ַ י ִלבְׁ ְך ֲאֹדָנָ֔ ַרָ֣ ת ד ָ ַ ה    ג   ה ׀ ֲאִנָ֣י בֹוִכָיָ֗ ֶ ל  ַעל־ֵאָ֣
ִים  ַָ֔ ָדה מ  רְׁ ב׃ ֵעיִנָ֤י ׀ ֵעיִנ֙י ֹיָ֣ י ָגַבָ֖ר אֹוֵיַֽ ָ֥ ִ ים כ  ֹוֵמִמָ֔ ּו ָבַנ֙י שַֽ י ָהיָ֤ ִשָ֑ יב ַנפְׁ ם ֵמִשָ֣ ַנֵחָ֖ ִּני מְׁ ֶ֛ ק ִממ ֶ י־ָרַחָ֥ ַֽ ִ    כ 

ב ַיֲעֹקָ֖ ֹהָוֶ֛ה לְׁ ה יְׁ ה  ִצָּוֹ֧ ַנֵח֙ם ָלָ֔ ין מְׁ יָה ֵאָ֤ ָיֶדָ֗ ְׁ ֹון ב  ה ִציֶּ֜ ָש֨ רְׁ ַֽ ֵ רּוָשַלֶ֛ ִ )שיהיו( פ  ה יְׁ ָתֹ֧ יו ָהיְׁ יו ָצָרָ֑ ִביָבָ֣ הסְׁ ָ֖ ִנד ָ  )מרוחקת(ם לְׁ
ם׃ ב ֵ  ים    יֵניֶהַֽ ִָ֗ ַעמ  ל־ָהַֽ עּו־ָנָ֣א כׇּ יִתי ִשמְׁ יהּו ָמִרָ֑ י ִפָ֣ ָ֣ ֹהָוָ֖ה כ ִ ּוא יְׁ יק הֶ֛ ָ֥ י  (עמים)ַצד ִ תּולַֹתָ֥ י ב ְׁ ֹאִבָ֔ אּ֙ו ַמכְׁ ּורְׁ

ִבי׃  ַֽ ֶ ּו ַבש  כָ֥ י ָהלְׁ ַֽ    ּוַבחּוַרָ֖ ִ ָוָ֑עּו כ  יר ג ָ ִעָ֣ ֵקַנָ֖י ב ָ ֲֹהַנָ֥י ּוזְׁ ּוִני כ  ָ֔ ה ִרמ  מ ָ ַאֲהַב֙י ֵהָ֣ אִתי ַלַֽמְׁ מֹו ָקָרָ֤ ּו ֹאֶ֙כל֙ ָלָ֔ שָ֥ י־ִבקְׁ
ם׃  ָשַֽ יבּו ֶאת־ַנפְׁ ָיִשָ֖ רּו   וְׁ ָמָ֔ י ֳחַמרְׁ י־ַצר־ִל֙י ֵמַעָ֣ ַֽ ִ ֹהָוָ֤ה כ  ה יְׁ ֵא֨ יִתי  )כווצו(רְׁ ֹו ָמִרָ֑ י ָמרָ֖ ָ֥ ִ י כ  ִָ֔ ב  ִקרְׁ ֙י ב ְׁ ִ ְך ִלב  ָ֤ פ ַ ֶנהְׁ

ֶות׃  ַֽ ָ מ  ַ ִית כ  ָ֥ ַ ב  ֶרב ב ַ ָלה־ֶחָ֖ ְׁ ּוץ ִשכ  ִני    ִמחָ֥ ה ָאָ֗ י ֶנֱאָנָחָ֣ ֹ֧ ִ ֞עּו כ  ָעִת֙י ָשמְׁ ּו ָרַֽ עָ֤ י ָשמְׁ ַבֶּ֜ יְׁ ל־ֹא֨ ׇּ י כ  ַנֵח֙ם ִלָ֔ ין מְׁ ֵאָ֤
ִני׃  ּו ָכֹמַֽ יָ֥ הְׁ ִיַֽ אָת וְׁ אָת יֹום־ָקָרָ֖ יָת ֵהֵבָ֥ ה ָעִשָ֑ ָ֖ י ַאת ָ ָ֥ ִ שּו כ  ר    ָשָ֔ ֲאֶשָ֥ ַ מֹו כ  ל ָלָ֔ עֹוֵלָ֣ ֙ וְׁ יך  ָפֶנ֙ ם לְׁ ל־ָרָעָתָ֤ א כׇּ ֹ֨ ב ת ָ

חֹ  ֹות ַאנְׁ י־ַרב ָ֥ ַֽ ִ י כ  ָשָעָ֑ ְׁ ל־פ  ׇּ ל כ  י ַעָ֣ ת ָ ִלָ֖ לְׁ י׃עֹוַלֶ֛ י ַדָּוַֽ ָ֥ ִ ִלב  י וְׁ   ַתָ֖
לֹא־ָזַכָ֥ר ל וְׁ ָרֵאָ֑ ֶרת ִישְׁ ֶאָ֖ פְׁ ֶרץ ת ִ ִי֙ם ֶאָ֔ ַמ֙ ָ יְך ִמש  ִלָ֤ ֹון ִהשְׁ ת־ִציָ֔ ֹו ׀ ֲאֹדָנ֙י ֶאת־ב ַ ָ֤ ַאפ  יב ב ְׁ  ֵאיָכה  ָיִע֨

ָלָ֖יו ֹו׃  )בהמ"ק(ֲהֹדם־ַרגְׁ ַֽ ֹום ַאפ  יָ֥ י    ב ְׁ ע ֲאֹדָנֶּ֜ ַ֨ ל  ֹות ַיֲעֹקָ֔  (לא)ב ִ אָ֣ ל־נְׁ ׇּ ת כ  ֵ ל א  א ָחַמָ֗ ָֹ֣ ל ֹו וְׁ ָרתֶ֛ ֶעבְׁ ס ב ְׁ ב ָהַרֹ֧

יַע  ָ֣ ה ִהג ִ הּוָדָ֖ י ַבת־יְׁ ֵרָ֥ צְׁ יָה׃  )השפילם(ִמבְׁ ָשֶרַֽ ָלָכָ֖ה וְׁ ָ֥ל ַממְׁ ֵ ֶרץ ִחל  ֶרן   ָלָאָ֑ ל ֶקָ֣  ֹ ף כ  ֳחִרי־ַאָ֗ ַֽ ׇּ ע ב  ַדָ֣  )כבוד(ג ָ
ה ָאכְׁ  ש ֶלַָֽהָבָ֔ ֵאָ֣ ְׁ ַיֲעֹק֙ב כ  ְׁ ר ב  ַעָ֤ ֵנָ֣י אֹוֵיָ֑ב ַוִיבְׁ ְׁ ֹו ִמפ  ִמינָ֖ ֹור יְׁ יב ָאחֶ֛ ל ֵהִשָ֥ ָרֵאָ֔ יב׃ ִישְׁ ֹו    ָלָ֖ה ָסִבַֽ ֶּ֜ ת  ְך ַקשְׁ ַר֨ ד ָ

ֹו ש ֲחָמתַֽ ֵאָ֖ ָ ְך כ  ֹון ָשַפָ֥ ת־ִציָ֔ ֹאֶ֙הל֙ ב ַ ְׁ ִין ב  י־ָעָ֑ ל ַמֲחַמד ֵ ָֹ֖ ג כ  ַיֲהֹרָ֔ ר ַוַֽ ָצָ֔ ְׁ ִמינֹ֙ו כ  ב יְׁ ָ֤ ב ִנצ ָ אֹוֵיָ֗ ְׁ ה ֲאֹדָנָ֤י ׀    ׃ כ  ָהָי֨



ת  יָה ִשֵחָ֖ נֹוֶתָ֔ מְׁ ל־ַארְׁ ֙ע כ ׇּ ַ ל  ל ב ִ ָרֵאָ֔ ע ִישְׁ ָ֣ ל ַ אֹוֵי֙ב ב ִ ְׁ ה׃כ  ֲאִנָיָ֖ה ַוֲאִנָיַֽ ה ת ַ הּוָדָ֔ ַבת־יְׁ יו ַוֶיֶ֙ר֙ב ב ְׁ ָצָרָ֑     )צער ויללה(ִמבְׁ

ס ֹמָ֤ ֹו )עקר(ַוַיחְׁ ָ֔ כ  ֙ן שד ג ַ ַ ץ בהמ"ק( –)סוכתו כ  ַאָ֥ ת ַוִינְׁ ָָ֔ ַשב  ד וְׁ ִציֹו֙ן מֹוֵעָ֣ ֹהָוָ֤ה ׀ ב ְׁ ח יְׁ ַ֨ ֹו ִשכ  ת ֹמֲעדָ֑ ֶלְך  שנא()ִשֵחָ֖ ֹו ֶמָ֥ ָ֖ ַזַַֽעם־ַאפ  ְׁ ב 

ן׃  ֹכֵהַֽ רזָ    וְׁ חֹ֙ו ִנֵאָ֣ ב ְׁ ח ֲאֹדָנָ֤י ׀ ִמזְׁ ּו  )ביטל(ַנ֨ נָ֥ ֹול ָנתְׁ יָה קֶ֛ נֹוֶתָ֑ מְׁ ת ַארְׁ ב חֹוֹמָ֖ ַיד־אֹוֵיָ֔ י֙ר ב ְׁ ג ִ ֹו ִהסְׁ שָ֔ ד ָ ִמקְׁ
ד׃  ֹום מֹוֵעַֽ יָ֥ ְׁ ֹהָוָ֖ה כ  ֵבית־יְׁ ו   ב ְׁ ֹון ָנָָ֣טה ָקָ֔ ת־ִציָ֔ ת ב ַ ִחי֙ת חֹוַמָ֣ ַהשְׁ ֹהָוָ֤ה ׀ לְׁ ב יְׁ ֹו  )גזר גזירה(ָחַש֨ יב ָידָ֖ לֹא־ֵהִשָ֥

למִ  ֲאֶבל־ֵחָ֥ ַע ַוַיַֽ ָ֑ ל ֵ ָלַֽלּו׃  )חומה נמוכה(ב ַ מְׁ ו אד ָ֥ ד ָ חֹוָמָ֖ה ַיחְׁ יָה    וְׁ ִריֶחָ֑ ָ֖ר ב ְׁ ַ ִשב  ד וְׁ ָ֥ ַ יָה ִאב  ָעֶרָ֔ ֶר֙ץ שְׁ ּו ָבָא֙ עָ֤ ָטבְׁ

ה׃  ֹהָוַֽ ֹון ֵמיְׁ ּו ָחזָ֖ אָ֥ יָה לֹא־ָמצְׁ ִביֶאֶ֕ ם־נְׁ ה ג ַ ֹוָרָ֔ ין ת  ֹוִי֙ם ֵאָ֣ יָה ַבג  ָשֶרָ֤ ה  וְׁ ָ֨ כ  ֶר    ַמלְׁ ֨בּו ָלָאָ֤ י ֵישְׁ ֵנָ֣ מּ֙ו ִזקְׁ ץ ִיד ְׁ
רּוָשָלַֽ ִ ת יְׁ תּולָֹ֖ ן ב ְׁ ֶר֙ץ רֹאָשָ֔ ידּו ָלָא֙ ים הֹוִרָ֤ ָ֑ ּו ַשק ִ רָ֖ ם ָחגְׁ ּו ָעָפ֙ר ַעל־רֹאָשָ֔ ֱעלָ֤ ֹון ֶהַֽ ֨לּו    ם׃ ַבת־ִציָ֔ ָ כ 

ּו רָ֣ מְׁ ֹות ֵעיַנ֙י ֳחַמרְׁ ָמעָ֤ ָ֑  )התכווצו(ַבד ְׁ ת־ַעמ ִ ֶבר ב ַ י ַעל־ֶשָ֖ ֵבִדָ֔ ְׁ ֶר֙ץ כ  ְך ָלָא֙ ָ֤ פ ַ י ִנשְׁ ףֵמַעָ֔ ָעֵטָ֤ ַֽ ֵ ק  )התעלף(י ב  יֹוֵנָ֔ ֙ וְׁ עֹוֵלל

ה׃  ָיַֽ ֹות ִקרְׁ ֹחבָ֖ רְׁ ם   ב ִ ָפָ֤ ְׁ ַעט  תְׁ ִהַֽ ִין ב ְׁ ן ָוָיָ֑ ָגָ֣ ּו ַאֵיָ֖ה ד ָ רָ֔ אמְׁ ַֹֽ ָת֙ם י ֹ ִאמ  יר  )כשהתעלפו(לְׁ ֹות ִעָ֔ ֹחבָ֣ רְׁ ֙ ב ִ ָחָלל ַֽ ֶ כ 
ם׃  ָתַֽ ֹ יק ִאמ  ם ֶאל־ֵחָ֖ ָשָ֔ ְך ַנפְׁ ָ֣ פ ֵ ת ַ ִהשְׁ ָָ֗    ב ְׁ ה־ל  ה ֲאַדמ ֶ ְך ָמָ֣ ה־ֲאִעיֵד֞ ּוָשַלָ֔ ִָמַֽ רָ֣ ֙ת יְׁ ְך֙ ְך ַהב ַ ָ ֶוה־ל  ה ַאשְׁ ם ָמָ֤

א־ָלְַֽך׃  ָ פ  י ִירְׁ ְך ִמָ֥ ֵרָ֖ ם ִשבְׁ ָיֶ֛ ַ ֹול כ  י־ָגדָ֥ ַֽ ִ ֹון כ  ת־ִציָ֑ תּוַלָ֖ת ב ַ ְך ב ְׁ ל    ַוֲאַנֲַֽחֵמָ֔ ָתֵפָ֔ א וְׁ וְׁ זּו ָלְך֙ ָשָ֣ ִיְך ָחָ֤ ִביַאָ֗ נְׁ

יב  ָהִשָ֣ ּו ַעל־ֲעֹוֵנְָ֖ך לְׁ ָ֥ א־ִגל  ַֹֽ ל חֱ  (שביתך)וְׁ ְך ַוֶיָ֣ בּוֵתָ֑ ים׃ שְׁ ּוִחַֽ א ּוַמד  וְׁ ֹות ָשָ֖ אָ֥ ְך ַמשְׁ ִי֙ם    זּו ָלָ֔ ֙ ַ פ  ַ ִיְך כ  ֨קּו ָעַלָ֤ פְׁ ָסַֽ
רּוָשָלָ֑ ִ ָ֖ת יְׁ ַ ם ַעל־ב  קּ֙ו ַוָיִנָ֣עּו רֹאָשָ֔ רְׁ ֶרְך ָשַֽ ֵרי ֶדָ֔ בְׁ ל־ֹעָ֣ ׇּ ֹוש כ  ִפי ָמשָ֖ יַלת יָֹ֔ ִלָ֣ ְׁ רּ֙ו כ  אמְׁ ַֹֽ יר ֶשי את ָהִעָ֗ ָֹ֣ ם ֲהז

ֶרץ׃  ל־ָהָאַֽ כׇּ ִיְך פ ִ    לְׁ ֨צּו ָעַלָ֤ ָ ָ֖הּו פ  ִּוינד ִ ֹום ֶשק  ְך ֶזָ֥ה ַהיֶ֛ נּו ַאָ֣ עְׁ ָ֑ ל ָ ּו ב ִ רָ֖ ן ָאמְׁ קּו־ֵשָ֔ ַחרְׁ קּ֙ו ַוַיַֽ רְׁ ִיְך ָשַֽ ַבָ֔ יְׁ ל־ֹאָ֣ ׇּ יֶה֙ם כ 

ינּו׃  אנּו ָרִאַֽ ם   ָמָצָ֥ ר ָזָמָ֗ ה ֲאֶשָ֣ ֹהָוֶּ֜ ה יְׁ ָרתֹו֙  )תכנן(ָעָש֨ ע ֶאמְׁ ָ֤ צ ַ א  )אמירתו(ב ִ ָֹ֣ ל ס וְׁ ֶדם ָהַרָ֖ יֵמי־ֶקָ֔ ר ִצָּוָ֣ה ִמַֽ ֲאֶשָ֣
ִיְך׃ ָחָמָ֑  ֶרן ָצָרַֽ ים ֶקָ֥ ב ֵהִרָ֖ ח ָעַלִ֙יְך֙ אֹוֵיָ֔ ָ֤ ַשמ ַ יִדי ַכַּנַָ֤חל    ל ַויְׁ ֹון הֹוִר֨ יּ֠ ת־ִצִ֠ ת ב ַ ָ֖ם ֶאל־ֲאֹדָנָ֑י חֹוַמָ֣ ק ִלב ָ ָצַעָ֥

ת־ֵעיֵנְַֽך׃  ם ב ַ ָֹ֖ ד  ְך ַאל־ת ִ ִנָ֤י פּוַג֙ת ָלָ֔ ת ְׁ ל־ת ִ ָלה ַאַֽ יְׁ ם ָוַלָ֔ ָע֙ה יֹוָמָ֣ מְׁ ִּניקָ֣    ד ִ יְׁ  )ספדי(ּוִמי ׀ ֹרָ֣ ַָ֗ רֹא֙ש  לָ ַבל  לְׁ

ִיְך ָהעֲ  ֹוָלַלָ֔ ֶפ֙ש עַֽ ִיְך ַעל־ֶנ֙ ַָ֗ פ  ַ יו כ  י ֵאָלָ֣ ִאֹ֧ ֵנָ֣י ֲאֹדָנָ֑י שְׁ ְׁ ַכח פ  ְך ֹנָ֖ ֵָ֔ ִי֙ם ִלב  ֙ ַ י ַכמ  ִכָ֤ ֹות ִשפְׁ רָ֔ מד יםַאשְׁ ב  )מעולפים(טּוִפָ֥ ָרָעָ֖ ב ְׁ
ֹות׃  ל־חּוצַֽ אש כ ׇּ רָֹ֥ ֹ    ב ְׁ ה ִאם־ת  ָֹ֑ ת ָ כ  לְׁ י עֹוַלָ֣ ִמָ֖ יָטה לְׁ ִָ֔ ַהב  ַֽ ֹהָו֙ה וְׁ ה יְׁ ֵאָ֤ י רְׁ ֵלָ֣ ָי֙ם ֹעלְׁ רְׁ ִ ים פ  ָנה ָנִשָ֤ לְׁ אַכ֨

יא׃  ָנִבַֽ ן וְׁ ֵהָ֥ ֹ ש ֲאֹדָנָ֖י כ  ָ֥ ד ַ ִמקְׁ ג ב ְׁ ים ִאם־ֵיָהֵרֶ֛ ִחָ֔ ד י    ִטפ  י ּוַבחּוַרָ֖ תּולַֹתָ֥ ן ב ְׁ ָזֵקָ֔ ֶרץ חּוצֹו֙ת ַנַָ֣ער וְׁ ֨בּו ָלָאָ֤ ָשכְׁ

׃  ת ָ לְׁ א ָחָמַֽ ָֹ֥ ת ָ ל ך  ָטַבָ֖חְׁ ֶָ֔ ֹום ַאפ  יָ֣ ֙ ב ְׁ ת ָ ֶרב ָהַר֙גְׁ ּו ֶבָחָ֑ לָ֣ גּוַרי֙    ָנפְׁ ד מְׁ ֨יֹום מֹוֵעָ֤ ָרא  כְׁ קְׁ א  )שכני הרעים(ת ִ ָֹ֥ ל יב וְׁ ִבָ֔ ִמס ָ
ַֽם׃ ָ י ִכל  ִבָ֥ יִתי ֹאיְׁ ָ֖ ִ ִרב  י וְׁ ת ִ ָ֥חְׁ ַ יד ֲאֶשר־ִטפ  ָשִרָ֑ יט וְׁ ִלָ֣ ָ ֹהָוָ֖ה פ  ֹום ַאף־יְׁ יָ֥ ה ב ְׁ   ָהָיֶ֛

ֶבר֙  ֙ ֹו׃ )ירמיהו(ֲאִנָ֤י ַהג ֶ ָרתַֽ ֶבט ֶעבְׁ ֵשָ֖ י ב ְׁ ה ֳעִנָ֔ י  ָרָאָ֣ ג אֹוִתָ֥ ֶשךְ  ַוֹיַלָ֖ךְ  ָנַהֶ֛ ֹור׃ ֹחָ֥ לֹא־אַֽ ךְ   וְׁ י ַאָ֣ ָ֥ ִ ב ב  ֶ֛ ךְ  ָישד ֹו ַיֲהֹפָ֥  )במכות( ָידָ֖

ֹום׃  ל־ַהיַֽ ׇּ י׃   כ  מֹוָתַֽ ָ֖ר ַעצְׁ ַ י ִשב  עֹוִרָ֔ ָשִר֙י וְׁ ה בְׁ ָ֤ ל ָ ָנָ֥ה  ב ִ ָ י ב  ף ָעַלֶ֛ ָ֖ אש ַוַיק ַ ה׃ )עשב מר( רָֹ֥ ָלָאַֽ ים  ּותְׁ ָ֥ ִ ַמֲחַשכ   ב ְׁ
ִני י הֹוִשיַבָ֖ ֵמֵתָ֥ ְׁ ר ב ַ     עֹוָלַֽם׃ כ  ַדֹ֧ י׃ג ָ ַֽ ת ִ שְׁ חׇּ יד נְׁ ָ֥ ִ ב  א ֵאֵצָ֖א ִהכְׁ ָֹ֥ ל י וְׁ ם   )אזיקים(ֲעִדֶ֛ ַע ָשַתָ֖ ַע֙ק ַוֲאַשֵּוָ֔ י ֶאזְׁ ָ֤ ם כ ִ ָ֣ ג ַ

י׃ ִתַֽ ָ ִפל  ר  ת ְׁ ַדָ֤ ָרַכי֙  ג ָ ית ד ְׁ ָגִזָ֔ ְׁ ה׃ )אבנים(ב  י ִעָּוַֽ ִתיֹבַתָ֖ י     )עיקם(נְׁ ב הּו֙א ִלָ֔ ב ֹאֵרָ֥ ָֹ֣ ים׃ (אריה)ד  ִרַֽ ת ָ ִמסְׁ י ב ְׁ ָרַכָ֥י  ֲאִרָ֖  ד ְׁ

ר ִניַוַֽ  סֹוֵרֶ֛ ֵחָ֖ ְׁ ַפש  ם׃ )הבקיעני(יְׁ ִני ֹשֵמַֽ ךְ   ָשַמָ֥ ַרָ֤ ֹו֙  ד ָ ת  ִני ַקשְׁ יֵבָ֔ ץ׃ כ ַ  ַוַיצ ִ א ַלֵחַֽ ָרָ֖ ָ ט  ַ ֵנָ֖י    מ  ְׁ י ב  ֹיָתָ֔ ִכלְׁ ֵהִבי֙א ב ְׁ
ֹו׃ תַֽ ָ פ  ֹום׃  )חצים(ַאשְׁ ל־ַהיַֽ ׇּ ם כ  ִגיָנָתָ֖ י נְׁ ִָ֔ ל־ַעמ  כׇּ ֹח֙ק לְׁ ְׁ יִתי ש  ִני  ָהִיָ֤ יַעָ֥ ב ִ ים ִהשְׁ רֹוִרָ֖ ַוָ֥  ַבמ ְׁ     ַלֲעָנַֽה׃ ִניִהרְׁ

ִני יַשָ֖ ִ פ  י ִהכְׁ ָחָצ֙ץ ִשָּנָ֔ ַֽ ֶ ס ב  ֵרָ֤ ֶפר׃ )הטביעני(ַוַיגְׁ ֵאַֽ ַנֹ֧ח  ב ָ זְׁ ֹום ַות ִ לֶ֛ ָ י ִמש  ִשָ֖ יִתי ַנפְׁ ה׃ )שכחתי(ָנִשָ֥ ד ָוֹאַמר֙   טֹוָבַֽ  ָאַבָ֣

י ִחָ֔ ה׃  )תקותי(ִנצְׁ ֹהָוַֽ י ֵמיְׁ ָ֖ ת ִ תֹוַחלְׁ אש׃   וְׁ י ַלֲעָנָ֥ה ָורַֹֽ רּוִדָ֖ י ּומְׁ ִיָ֥ ר־ָענְׁ כׇּ ֹור  עשבים מרים()זְׁ כ ָ֔ זְׁ ֹור ת ִ  )עניי ומרודי(ָזכָ֣
י (ותשיח) ִשַֽ ֹוַח ָעַלָ֖י ַנפְׁ ָתשָ֥ את)אבל(  ׃וְׁ ֶֹ֛ יל׃ סוף אות מ'( )דיני שמים המפורטים מכאן ועדז ָ֥ן אֹוִחַֽ ֵ י ַעל־כ  ָ֖ ִ יב ֶאל־ִלב      )אקוה(ָאִשָ֥

יו׃ ּו ַרֲחָמַֽ י לֹא־ָכלָ֖ ָ֥ ִ נּו כ  מְׁ י לֹא־ָתָ֔ ָ֣ ֹהָו֙ה כ ִ י יְׁ ֵדָ֤ סְׁ ים ִשים֙ ֲחָד   ַחַֽ ָקִרָ֔ ָ֖ה ַלב ְׁ ׃ ַרב ָ ך  י  ֱאמּוָנֶתַֽ ִקָ֤ ֹהָוה֙  ֶחלְׁ ה יְׁ ָרָ֣  ָאמְׁ

י ִשָ֔ ֹו׃ ַע  ַנפְׁ יל לַֽ ָ֖ן אֹוִחָ֥ ֵ ּנּו׃   ל־כ  ֶשַֽ רְׁ דְׁ ֶנֶָ֖פש ת ִ ו לְׁ ֹקָוָ֔ ֹהָו֙ה לְׁ ֹוב יְׁ ֹוב  טָ֤ ָיִחיל֙  טָ֤ ם וְׁ דּוָמָ֔ ת וְׁ שּוַעָ֖ ה׃ ִלתְׁ ֹהָוַֽ   יְׁ
ֹוב ֶבר טָ֣ א ַלג ֶָ֔ ָ֥ ָ י־ִיש  ַֽ ִ ל כ  עּוָרַֽ  ֹעָ֖ נְׁ ל ָעָלַֽיו׃    יו׃ב ִ י ָנַטָ֖ ָ֥ ִ ם כ  ָֹ֔ ִיד  ָד֙ד וְׁ ב ב ָ ן  ֵיֵשָ֤ ָ֤ ָעָפר֙  ִית ֵ ַֽ ֶ יה ב  ִָ֔ ש פ  ּו אּוַלָ֖י ֵיָ֥

ה׃ ָוַֽ קְׁ ן  ת ִ ֹ֧ הּו ִית ֵ ֶ֛ ַמכ ֵ ע ֶלִָ֖חי לְׁ ָ֥ ַ ב  ה׃ ִישְׁ ַֽ ָ פ  ֶחרְׁ עֹוָלָ֖ם ֲאֹדָנַֽי׃    ב ְׁ ַנֶ֛ח לְׁ א ִיזְׁ ָֹ֥ י ל ָ֣ י  כ ִ ָ֣ ה כ ִ ם ִאם־הֹוָגָ֔ ִרַחָ֖ ב וְׁ ֹרָ֥ ְׁ  כ 

יו׃ ָ֣   ֲחָסָדַֽ א יכ ִ ָֹ֤ ֹו ִעָּנה֙  ל ב ָ֔ ִ ָ֖ה )מרצונו(ִמל  יש׃  )ויצער(ַוַיג ֶ ֵני־ִאַֽ ֶרץ׃   ב ְׁ יֵרי ָאַֽ ל ֲאִסָ֥ ָֹ֖ יו כ  ָלָ֔ ַחת ַרגְׁ ָ֣ ֙א ת ַ ֵ ַדכ    לְׁ
ֹות֙  ַהט  ֶבר לְׁ ט־ג ָָ֔ ַ פ  ֵנָ֥י ֶנֶָ֖גד ִמשְׁ ְׁ ֹון׃ פ  יַֽ ַעֵּוָ֤ת  ֶעלְׁ ֹו ָאָדם֙  לְׁ ִריבָ֔ א ֲאֹדָנָ֖י ב ְׁ ָֹ֥ ה׃ ל י ֶזָ֤ה אָ     )לא רצה( ָרָאַֽ ִהי ִמָ֣ ָ֔ ַמ֙ר ַות ֶ

ה׃ א ִצָּוַֽ ָֹ֥ י  ֲאֹדָנָ֖י ל ָ֤ ִ יֹון֙  ִמפ  א ֶעלְׁ ָֹ֣ א ל ֹות ֵתֵצָ֔ הַ  ָהָרעָ֖ ֹוב׃וְׁ ַֽ ֶָ֖בר   )שהם רק תוצאות מעשי האדם. ולכן:(ט  י ג ֶ ם ָחָ֔ אֹוֵנ֙ן ָאָדָ֣ ַמה־ִיתְׁ

ו׃  ה׃   ַעל־ֲחָטָאַֽ ֹהָוַֽ ּוָבה ַעד־יְׁ ָנשָ֖ ָרה וְׁ ֹקָ֔ ַנחְׁ ַֽ ָרֵכ֙ינּ֙ו וְׁ ה דְׁ ָשָ֤ ְׁ פ  א  ַנחְׁ ָ֤ ָ נּו֙ לְׁ  ִנש  ִים ָבֵב֙ ָָ֔ פ  ַ  )שהם )הכפים( נשואות( ֶאל־כ 

ִים׃ ָמַֽ ָ ש  ל ב ַ נּו  ֶאל־ֵאָ֖ ׃ פָ  ַנָ֤חְׁ ת ָ א ָסָלַֽחְׁ ָֹ֥ ה ל ָ֖ ינּו ַאת ָ נּ֙ו ּוָמִרָ֔ ֹוָתה   ַש֙עְׁ ָ֤ א  )חצצת(ַסכ  ָֹ֥ ת ָ ל גְׁ נּו ָהַרָ֖ ֵפָ֔ ד ְׁ רְׁ ת ִ ָבַא֙ף ַוַֽ

׃ ת ָ לְׁ ֹוָתה  ָחָמַֽ ָ֤ ָעָנן֙  ַסכ  ךְ  ֶבַֽ ֹור ָלָ֔ ַֽה׃ ֵמֲעבָ֖ ָ ִפל  יסְׁ   ת ְׁ ים׃  (טינוף)ִחֹ֧ ַֽ ִ ֶרב ָהַעמ  ֶקָ֥ ְׁ נּו ב  ִשיֵמָ֖ ֹוס ת ְׁ ינּו    ּוָמאֶ֛ ּו ָעֵלֶ֛ צָ֥ ָ פ 



ינּו׃  ֵבַֽ ל־ֹאיְׁ ׇּ ם כ  יֶהָ֖ ִ ַחד  פ  ֹ֧ ַ ַחת פ  את )פח( ָוַפֶ֛ ָ֥ ֵ ָיה ָלָ֖נּו ַהש  ֶבר׃ )שואה(ָהָ֥ ַֽ ָ ַהש  ִים֙   וְׁ ֵגי־ַמ֙ לְׁ ַ ד פ  ַרָ֣ י ת ֵ ֶבר ֵעיִנָ֔  ַעל־ֶשָ֖

י׃ ַֽ ִ ת־ַעמ  ה     ב ַ ָרֶ֛ ֹות׃ֵעיִנֹ֧י ִנג ְׁ גַֽ ין ֲהפד ה ֵמֵאָ֥ ֶמָ֖ א ִתדְׁ ָֹ֥ ל יף  וְׁ ִקָ֣ ֶרא ַעד־ַישְׁ ֵיָ֔ ֹהָוָ֖ה וְׁ ִים׃ יְׁ ָמַֽ ָ ֵעיִנ֙י   ִמש 

ה ָלָ֣ ֹולְׁ י׃  )נוולה(עַֽ ֹות ִעיִרַֽ נָ֥ ל ב ְׁ ָֹ֖ י ִמכ  ִשָ֔ ַנפְׁ י ִחָּנַֽם׃   לְׁ ַבָ֥ ֹור ֹאיְׁ ָ֖ פ  צ ִ ַ ּוִני כ  ֹוד ָצדֶ֛ ּו  צָ֥ תָ֤ מְׁ ֹור֙  ָצַֽ י ַבב  ֶבן ַחָיָ֔ ּו־ֶאָ֖  ַוַיד 
י׃ ַֽ ִ פּו  ב  ִיםָצַֽ י ־ַמָ֥ י ַעל־רֹאִשָ֖ ת ִ רְׁ י׃ ָאַמָ֥ ת ִ ָזַֽרְׁ ֹות׃    )נכרתתי(ִנגְׁ יַֽ ת ִ חְׁ ֹור ת ַ ה ִמב ָ֖ ֹהָוָ֔ ֙ יְׁ ך  אִתי ִשמְׁ י  ָקָרָ֤ ת ָ  קֹוִלָ֖ עְׁ  ָשָמָ֑

ֵלֹ֧ם עְׁ ך ֶ֛  ַאל־ת ַ נְׁ זְׁ י אׇּ ָחִתָ֖ ַרוְׁ י׃ לְׁ ָעִתַֽ ַשוְׁ ת ָ֙   לְׁ ֹום ָקַר֙בְׁ יָ֣ ך ָ  ב ְׁ ָרֶאָ֔ ת ָ  ֶאקְׁ רְׁ א׃ ָאַמָ֖ יָרַֽ ת ָ     ַאל־ת ִ בְׁ י  ַרֹ֧ ֲאֹדָנֶ֛י ִריֵבָ֥

י׃ ת ָ ַחָיַֽ לְׁ ַאָ֥ י ג ָ ִשָ֖ יָתה  ַנפְׁ ֹהָוה֙  ָרִאָ֤ י יְׁ ָתִתָ֔ ָטָ֖ה ַעָּוָ֣ פְׁ י׃ )שפוט(שׇּ ִטַֽ ָ פ  יָתה֙   ִמשְׁ ם ָרִא֙ ָמָתָ֔ ל־ִנקְׁ ׇּ ם כ  ֹבָתָ֖ שְׁ ל־ַמחְׁ י׃ כ ׇּ     ִלַֽ
ם ָעָלַֽי׃ ֹבָתָ֖ שְׁ ל־ַמחְׁ ׇּ ה כ  ֹהָוָ֔ ָת֙ם יְׁ ָ פ  ת ָ ֶחרְׁ עְׁ י  ָשַמָ֤ ֵתָ֤ יֹו ָקַמי֙  ִשפְׁ ֶהגְׁ םוְׁ ֹום׃ ָעַלָ֖י ָנָ֔ ל־ַהיַֽ ׇּ ם  כ  ָ֤ ת ָ יָמָתם֙  ִשבְׁ ִקַֽ יָטה וְׁ ִָ֔  ַהב 

יָנָתַֽ  ֲאִנָ֖י ג ִ ם׃   ם׃ ַמנְׁ ֵדיֶהַֽ ה יְׁ ַמֲעֵשָ֥ ְׁ ֹהָוָ֖ה כ  ּול יְׁ מֶ֛ ם ג ְׁ יב ָלֶהָ֥ ִש֨ ן  ת ָ ָ֤ ת ֵ ב ָלֶהם֙  ת ִ ִגַּנת־ֵלָ֔ ך ָ֖  מְׁ ֲאָלַֽתְׁ  )שגעון(ת ַ

ם׃ ף  ָלֶהַֽ ָֹ֤ ד  רְׁ ַאף֙  ת ִ ם ב ְׁ ִמיֵדָ֔ ַתשְׁ ַחת וְׁ ָ֖ ישְׁ  ִמת ַ ה׃ ֵמָ֥ ֹהָוַֽ   יְׁ
 קינת ירמיהו על יאשיהו

ם ֶנָ֖א )יתעמעם(ֵאיָכ֙ה יּוַעָ֣ ב ִישְׁ ֹות׃  )ישתנה(ָזָהָ֔ ל־חּוצַֽ אש כ ׇּ רָֹ֖ ֶדש ב ְׁ ֵני־ֹקָ֔ ָנ֙ה ַאבְׁ כְׁ ֙ ֵ פ  ת ַ שְׁ ֹוב ת ִ ָ֑ ֶתם ַהט  ָ֣ ֵנָ֤י    ַהכ ֶ ְׁ ב 
ים ִאָ֖ ָ ל  סד ים ַהמְׁ ָקִרָ֔ נִ  )המהוללים(ִציֹו֙ן ַהיְׁ בּ֙ו לְׁ שְׁ ה ֶנחְׁ ז ֵאיָכָ֤ ָ֑ פ ָ ר׃ ב ַ י יֹוֵצַֽ ֵדָ֥ ֶרש ַמֲעֵשָ֖ה יְׁ ֵלי־ֶחָ֔ ִּני֙ם    בְׁ ם־ת ַ ג ַ

ר  (תנין) )האכזריים( ָזָ֔ ַאכְׁ י לְׁ ָ֣ ת־ַעמ ִ ן ב ַ ּוֵריֶהָ֑ ד ֵהיִנָ֖יקּו ג  צּו ַשָ֔ לְׁ ר׃  (כי ענים)ָחָ֣ ַֽ ָ ב  דְׁ ִ מ  ֵעיִנָ֖ים ב ַ יְׁ ַ ֹון יֹוֵנֶ֛ק    כ  שָ֥ ק לְׁ ַב֨ ד ָ

ֶחם ֲאלּו ֶלָ֔ ֹוָלִלי֙ם ָשָ֣ א עַֽ ָמָ֑ צ ָ ֹו ב ַ ָ֖ ם׃  ֶאל־ִחכ  ין ָלֶהַֽ ש ֵאָ֥ ֵרָ֖ ֹ ִנים֙    פ  ֹות ָהֱאמד חּוצָ֑ ּו ב ַ מ  ים ָנַשָ֖ ֲעַדִּנָ֔ ַמָ֣ ִלי֙ם לְׁ כְׁ  ָהֹאַֽ
ע )מתגדלים( י תֹוָלָ֔ ֹות׃  )תולעת שני(ֲעֵלָ֣ ת ַֽ ַ פ  ּו ַאשְׁ קָ֖ ה    ִחב ְׁ ֲהפּוָכָ֣ ם ַהַֽ ֹדָ֑ ָ֖את סְׁ ַ ַחט  י ֵמַֽ ִָ֔ ת־ַעמ  ן ב ַ ֙ ֲעֹוָ֣ ל ד ַ ַוִיגְׁ

לּו ָבָ֖ה  ָיָדַֽ  לֹא־ָחָ֥ ַגע וְׁ מֹו־ָרָ֔ יר   ִים׃ כְׁ ָ֖ ִ ים ַספ  ִניִנָ֔ ְׁ ֶצ֙ם ִמפ  מּו ֶע֙ דְׁ ב ָאָ֤ ּו ֵמָחָלָ֑ ֶלג ַצחָ֖ ֶָ֔ ִזיֶר֙יָה֙ ִמש  ּו נְׁ ָ֤  )כאבן יקרה(ַזכ 

ם׃  ָרָתַֽ זְׁ ד   ג ִ ֹות ָצַפָ֤ חּוצָ֑ ּו ב ַ רָ֖ ְׁ א ִנכ  ָֹ֥ ם ל ֳאָרָ֔ ַֽ חֹו֙ר ת ׇּ ְׁ ְך ִמש  ם )התקמט(ָחַשָ֤ ָמָ֔ ה  )עצמותם(עֹוָר֙ם ַעל־ַעצְׁ ָיֵבָ֖ש ָהָיָ֥
ץ׃  י׃ טֹו   ָכֵעַֽ ת ָשָדַֽ נּוֹבָ֖ ים ִמת ְׁ ִרָ֔ ק ָ דד בּ֙ו מְׁ ֙ ם ָיזד ֵהָ֤ ב ֶשָ֣ ֵלָ֖י ָרָעָ֑ ַחלְׁ ֶרב ֵמַֽ ֵלי־ֶחָ֔ ים ָהיּ֙ו ַחלְׁ י    ִבָ֤ ֵדָ֗ יְׁ

י׃  ַֽ ִ ת־ַעמ  ֶבר ב ַ ֶשָ֖ מֹו ב ְׁ ָברֹו֙ת ָלָ֔ ּו לְׁ ן ָהיָ֤ ֵדיֶהָ֑ ּו ַילְׁ לָ֖ ְׁ ש  ֹות ב ִ ִניָ֔ ֹו ָשַפְָ֖ך    ָנִשי֙ם ַרֲחָמָ֣ ֹהָו֙ה ֶאת־ֲחָמתָ֔ ה יְׁ ָ֤ ל ָ ִ כ 

יָה׃ ֲחרָ֣  ֹסֹדֶתַֽ אַכל יְׁ ָֹ֖ ֹון ַות  ִציָ֔ ש ב ְׁ ת־ֵאָ֣ ֹו ַוַיצ ֶ ָ֑ ֶרץ    ֹון ַאפ  ֵכי־ֶאָ֔ ינּ֙ו ַמלְׁ א ֶהֱאִמ֙ ָֹ֤ י ָיבֹ֙א  (וכל)ל ָ֤ ל כ ִ י ֵתֵבָ֑ ֵבָ֣ ל ֹישְׁ ָֹ֖ כ 
רּוָשָלַֽ ִ י יְׁ ַשֲעֵרָ֖ ב ב ְׁ אֹוֵיָ֔ ר וְׁ ִקרְׁ    ם׃ ַצָ֣ ים ב ְׁ ִכָ֥ פְׁ ֹ ֲהֶנָ֑יָה ַהש  ֹ ת כ  יָה ֲעֹוֹנָ֖ ִביֶאָ֔ אות נְׁ ָֹ֣ ַחט  ים׃ ֵמַֽ יִקַֽ ם ַצד ִ ָ֥ ָ֖ה  ד ַ ָ    ב 

ם׃  ֵשיֶהַֽ בד לְׁ ּו ב ִ עָ֖ ּו ִיג ְׁ לָ֔ ּוכְׁ א יַֽ ָֹ֣ ל ם ב ְׁ ָ֑ ד ָ ּו ב ַ ֲאלָ֖ ֹגַֽ ֹות נְׁ חּוצָ֔ ַֽ ִרי֙ם ב ַ ּו ִעוְׁ ּורּו ֙סּורּ֙ו    ָנעָ֤ מֹו סָ֤ אּו ָלָ֗ רְׁ א ָקָ֣ ּורּו ָטֵמ֞ סָ֣

ּו י ָנצָ֖ ָ֥ ִ עּו כ  ג ָָ֔ ם  )טונפו( ַאל־ת ִ ֹוִיָ֔ ג  רּ֙ו ב ַ מְׁ ם־ָנָ֑עּו ָאַֽ ּורם()שהיהודיג ַ פּו ָלגַֽ א יֹוִסָ֖ ָֹ֥ ֹהָו֙ה    ׃  )עוד בירושלים(ל ֵנָ֤י יְׁ ְׁ פ 
ם ָקָ֔ ְׁ אּו  )בין הגוים(ִחל  א ָנָשָ֔ ָֹ֣ ֵנָ֤י ֹכֲהִני֙ם ל ְׁ ם פ  יָטָ֑ ַהב ִ יף לְׁ א יֹוִסָ֖ ָֹ֥ א ָחָנַֽנּו׃  (זקנים)ל ָֹ֥ ֵקִנָ֖ים ל עֹוֵד֙ינּ֙ו  (עודינה)   ּוזְׁ

ֶבל נּו ָהָ֑ ָרֵתָ֖ ינּו ֶאל־ֶעזְׁ יָנה ֵעיֵנָ֔ ֶלָ֣ כְׁ ַע׃  מצרים()העזרה מת ִ א יֹוִשַֽ ָֹ֥ ֹוי ל ינּו ֶאל־ג ָ֖ ִָ֔ נּו ִצפ  ָיֵתָ֣ ִ ִצפ  ינּו    ב ְׁ ָעֵדָ֔ ּו צְׁ ָצדָ֣

נּו׃  ַֽ א ִקצ ֵ י־ָבָ֥ ִ ינּו כ  ּו ָיֵמָ֖ אָ֥ נּו ָמלְׁ ֶ֛ ב ִקצ ֵ ינּו ָקַרָ֥ ֹחֹבֵתָ֑ רְׁ ֶָ֖כת ב ִ ֶ ִים    ִמל  י ָשָמָ֑ ֵרָ֖ ינּו ִמִּנשְׁ ֵפָ֔ ים ָהיּ֙ו ֹרדְׁ ָ֤ ַקל ִ
דְׁ  מ ִ נּו ב ַ ָ֔ ָלקד ים ד ְׁ בּו ָלַֽנּו׃ ַעל־ֶהָהִרָ֣ רְׁ ָ֖ר ָאָ֥ ָ ה   ב  ֹהָוָ֔ יַח יְׁ ִשָ֣ ינּ֙ו מְׁ ֙ ֵ ּוַח ַאפ  ר  )יאשיהו(רָ֤ ם ֲאֶשָ֣ ִחיתֹוָתָ֑ שְׁ ָ֖ד ב ִ ַ כ  ִנלְׁ

ם׃  ֹוִיַֽ ה ַבג  ֶיָ֥ ֹו ִנַֽחְׁ ָ֖ ִצל  נּו ב ְׁ רְׁ ִחי֙    ָאַמָ֔ ִשמְׁ יִשי וְׁ ֹום  )שמחה זמנית( ִשָ֤ ת־ֱאדָ֔ ּוץ  (יושבתי)ב ַ ֶרץ עָ֑ ֶאָ֣ ֶבת ב ְׁ יֹוֶשָ֖

ם־ָעַלִ֙יְך֙ ת ַ  י׃ ג ַ ָעִרַֽ ִתתְׁ י וְׁ ִרָ֖ ְׁ כ  שְׁ ֹוס ת ִ ר־כ ָ֔ ד ֲעֹוֵנְך֙    ֲעבׇּ ַקָ֤ ָ ְך פ  לֹוֵתָ֑ ַהגְׁ יף לְׁ א יֹוִסָ֖ ָֹ֥ ֹון ל ת־ִציָ֔ ם־ֲעֹוֵנְך֙ ב ַ ת ַ
ִיְך׃ ֹאָתַֽ ָ֖ה ַעל־ַחט  ָ ל  ֹום ג ִ ת־ֱאדָ֔   ב ַ

ֹהָו֙ה ֶמַֽ  ר יְׁ ֹכָ֤ יטָ זְׁ ָ֖ ִ נּו ַהב  ָיה ָלָ֔ נּ֙ו ֶנַֽהֶ  ה־ָהָ֣ נּו׃ ַנֲחָלֵת֙ ֵתַֽ ָ פ  ה ֶאת־ֶחרְׁ ֵאָ֥ ים׃ּורְׁ ִרַֽ כְׁ נׇּ ינּו לְׁ ָ֖ ת ֵ ים ב ָ ָזִרָ֔ ה לְׁ ָכָ֣ ים ָהִי֙ינּ֙ו  פְׁ תֹוִמָ֤ יְׁ

ל ַצָּואֵר֙נּ֙ו  (אין) אּו׃ ַעָ֤ יר ָיֹבַֽ ִחָ֥ מְׁ ינּו ב ִ ינּו ֵעֵצָ֖ ֶסף ָשִתָ֔ ֶכָ֣ ְׁ ינּ֙ו ב  ֹות׃ ֵמיֵמ֙ ָמנַֽ ַאלְׁ ְׁ ינּו כ  ֵתָ֖ ֹ ב ִאמ  ין ָאָ֔ ֵאָ֣ נּו לא וְׁ נּו ָיַגָ֖עְׁ פְׁ ָ֔ ד ָ ִנרְׁ
ַר֙יִ  ּוַנַֽח־ָלַֽנּו׃ ִמצְׁ א הַֽ ָֹ֥ ל ם וְׁ ֵאיָנָ֔ אּ֙ו אינם וְׁ טְׁ ינּו ָחַֽ ַעַֽ ָלֶַֽחם׃ ֲאֹבֵתָ֤ ָֹ֥ ב  ּור ִלשְׁ ָ֖ ד ַאש  ּנּו ָיָ֔ ם  (אנחנו)֙ם ָנַתָ֣ נּו ֲעֹוֹנֵתיֶהָ֥ ַוֲאַנָ֖חְׁ

 ַֽ ָ ב  דְׁ ֶרב ַהמ ִ ֵנָ֖י ֶחָ֥ ְׁ נּו ִמפ  ֵמָ֔ יא ַלחְׁ נּ֙ו ָנִבָ֣ ֵש֙ ַנפְׁ ם׃ ב ְׁ ין ִמָיָדַֽ ק ֵאָ֥ ֵרָ֖ ֹ נּו פ  לּו ָבָ֔ שְׁ נּו׃ ֲעָבִדי֙ם ָמָ֣ לְׁ ּור ר׃ עֹוֵר֙ ָסָבַֽ ַתּנָ֣ ְׁ נּ֙ו כ 

רּו ָמָ֔ ֹות )התכווצו(ִנכְׁ ֲעפָ֥ ֵנָ֖י ַזלְׁ ְׁ ֵנָ֥י  )חום שורף(ִמפ  ְׁ ּו פ  לָ֔ ם ִנתְׁ ָיָדָ֣ ְׁ ה׃ ָשִרי֙ם ב  הּוָדַֽ י יְׁ ָעֵרָ֥ ת ב ְׁ לָֹ֖ תד ּו ב ְׁ ֹון ִעּנָ֔ ִציָ֣ ב׃ ָנִשי֙ם ב ְׁ ָרָעַֽ
ֹון חָ֣ חּוִרי֙ם טְׁ רּו׃ ב ַ ַֽ ד ָ א ֶנהְׁ ָֹ֥ ֵקִנָ֖ים ל ֵעָ֥  )ריחים( זְׁ ָ ים ב  ָעִרָ֖ אּו ּונְׁ ם׃ ָנָשָ֔ ִגיָנָתַֽ ים ִמּנְׁ חּוִרָ֖ תּו ב ַ ַער ָשָבָ֔ ָ֣ ַ ֵקִני֙ם ִמש  לּו׃ זְׁ ָשַֽ ָ ץ כ 

אנּו׃  י ָחָטַֽ ָ֥ ִ ֹוי־ָנָ֥א ָלָ֖נּו כ  נּו אַֽ ֶרת רֹאֵשָ֔ ָל֙ה ֲעֶטָ֣ ֹחֵלַֽנּו׃ ָנַֽפְׁ ֶבל מְׁ ֵאָ֖ ְך לְׁ ָ֥ ַ פ  נּו ֶנהְׁ ֵָ֔ ֹוש ִלב  שָ֣ ה ָהָיָ֤ה ָדֶו֙ה ָשַב֙ת מְׁ ַעל־ֶזָ֗

ּו ֵע  כָ֥ ה ָחשְׁ ל ֶ נּו ַעל־ֵאָ֖ ֵָ֔ ֹו׃ִלב  כּו־בַֽ ְׁ ים ִהל  ם שּוָעִלָ֖ ֵמָ֔ ָ ל ַהר־ִציֹו֙ן ֶשש  ֲאך ָ֖  יֵנַֽינּו׃ ַעָ֤ סְׁ ִ ב כ  ֵשָ֔ ם ת ֵ עֹוָלָ֣ ֹהָו֙ה לְׁ ה יְׁ ָ֤ ַאת ָ
ים׃ ֶרְך ָיִמַֽ ֹאָ֥ ֵבָ֖נּו לְׁ ַעזְׁ ַֽ נּו ת ַ ֵחָ֔ ָ כ  שְׁ ַצ֙ח ת ִ ה ָלֶנ֙ מ ָ ֹור׃ ָלָ֤ ֹור ָודַֽ דָ֥ ֙  קו"ח לְׁ ֹהָוָ֤ה ׀ ֵאֶל֙יך  נּו יְׁ ּובָ ֲהִשיֵב֨ ָנשָ֔ ַֽ ָ֥  וְׁ ינּו ַחד ֵ ש ָיֵמָ֖

ֶדם׃  ֶקַֽ ְׁ ד׃  חזןכ  ֹאַֽ ת ָ ָעֵלָ֖ינּו ַעד־מְׁ פְׁ נּו ָקַצָ֥ ָ֔ ת ָ ַאסְׁ ס מְׁ י ִאם־ָמֹאָ֣ ִ ֹהָוָ֤ה קו"חכ   נּו יְׁ ּובָ  ֲהִשיֵב֨ ָנשָ֔ ַֽ ֙ וְׁ ינּו  ׀ ֵאֶל֙יך  ש ָיֵמָ֖ ָ֥ ַחד ֵ

ֶדם׃ ֶקַֽ ְׁ  כ 



 את הקינות בקול ובניגוניהם, והציבור אומרן עמו בקול נמוך. אומר ץ"ש 
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נּו  ָיה ָלָ֔ ה־ָהָ֣ ֹהָו֙ה ֶמַֽ ר יְׁ ֹכָ֤ נּו׃ .אֹוי  זְׁ ֵתַֽ ָ פ  ה ֶאת־ֶחרְׁ ֵאָ֥ יָטה ּורְׁ ָ֖ ִ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַהב 
ים  ָזִרָ֔ ה לְׁ ָכָ֣ נּ֙ו ֶנֶַֽהפְׁ ים׃ .אֹוי  ַנֲחָלֵת֙ ִרַֽ כְׁ נׇּ ינּו לְׁ ָ֖ ת ֵ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ב ָ
ב ין ָאָ֔ ֵאָ֣ ים ָהִי֙ינּ֙ו וְׁ תֹוִמָ֤ ינּו  .אֹוי יְׁ ֵתָ֖ ֹ ֹות׃ִאמ  ָמנַֽ ַאלְׁ ְׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: כ 
ינּו ֶסף ָשִתָ֔ ֶכָ֣ ְׁ ינּ֙ו ב  אּו׃ .אֹוי ֵמיֵמ֙ יר ָיֹבַֽ ִחָ֥ מְׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֵעֵצָ֖ינּו ב ִ
נּו פְׁ ָ֔ ד ָ ל ַצָּואֵר֙נּ֙ו ִנרְׁ נּו׃ .אֹוי ַעָ֤ ּוַנַֽח־ָלַֽ א הַֽ ָֹ֥ ל נּו וְׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ָיַגָ֖עְׁ

ד ּנּו ָיָ֔ ַרִ֙י֙ם ָנַתָ֣ ַעַֽ ָלֶַֽחם׃ .אֹוי ִמצְׁ ָֹ֥ ב  ּור ִלשְׁ ָ֖  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַאש 
ם ֵאיָנָ֔ אּ֙ו וְׁ טְׁ ינּו ָחַֽ נּו׃ .אֹוי ֲאֹבֵתָ֤ לְׁ ם ָסָבַֽ נּו ֲעֹוֹנֵתיֶהָ֥  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַוֲאַנָ֖חְׁ
נּו לּו ָבָ֔ שְׁ ם׃ .אֹוי ֲעָבִדי֙ם ָמָ֣ ין ִמָיָדַֽ ק ֵאָ֥ ֵרָ֖ ֹ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: פ 

ֵש֙נּו֙  ַנפְׁ נּו ב ְׁ ֵמָ֔ יא ַלחְׁ ַֽר׃ .אֹוי ָנִבָ֣ ָ ב  דְׁ ִ ֶרב ַהמ  ֵנָ֖י ֶחָ֥ ְׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ִמפ 
רּו ָמָ֔ ּור ִנכְׁ ַתּנָ֣ ְׁ ב׃ .אֹוי עֹוֵר֙נּ֙ו כ  ֹות ָרָעַֽ ֲעפָ֥ ֵנָ֖י ַזלְׁ ְׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ִמפ 

ּו ֹון ִעּנָ֔ ִציָ֣ ה׃ .אֹוי ָנִשי֙ם ב ְׁ הּוָדַֽ י יְׁ ָעֵרָ֥ ְׁ ת ב  לָֹ֖ תד  נּו:אֹוי ֶמה ָהָיה לָ  ב ְׁ
ּו לָ֔ ם ִנתְׁ ָיָדָ֣ ְׁ רּו׃ .אֹוי ָשִרי֙ם ב  ַֽ ד ָ א ֶנהְׁ ָֹ֥ ֵקִנָ֖ים ל ֵנָ֥י זְׁ ְׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: פ 

אּו ֹון ָנָשָ֔ חָ֣ חּוִרי֙ם טְׁ לּו׃ .אֹוי ב ַ ָשַֽ ָ ץ כ  ֵעָ֥ ָ ים ב  ָעִרָ֖  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ּונְׁ
תּו ַער ָשָבָ֔ ָ֣ ַ ֵקִני֙ם ִמש  ם׃ .אֹוי זְׁ ִגיָנָתַֽ ים ִמּנְׁ חּוִרָ֖  ֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:א ב ַ
נּו ֵָ֔ ֹוש ִלב  שָ֣ ֹחֵלַֽנּו׃ .אֹוי ָשַב֙ת מְׁ ֶבל מְׁ ֵאָ֖ ְך לְׁ ָ֥ ַ פ   אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֶנהְׁ

נּו ֶרת רֹאֵשָ֔ ָל֙ה ֲעֶטָ֣ אנּו׃ .אֹוי ָנַֽפְׁ י ָחָטַֽ ָ֥ ִ ֹוי־ָנָ֥א ָלָ֖נּו כ   אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: אַֽ
נּו ֵָ֔ ה ָדֶו֙ה ִלב  ה ָהָיָ֤ ה  .אֹוי ַעל־ֶזָ֗ ל ֶ ּו ֵעיֵנַֽינּו׃ַעל־ֵאָ֖ כָ֥  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ָחשְׁ
ם ֵמָ֔ ָ ל ַהר־ִציֹו֙ן ֶשש  ֹו׃ .אֹוי ַעָ֤ כּו־בַֽ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: שּוָעִלָ֖ים ִהל ְׁ

ֶרְך יָ  נו ְלֹא֥ ַעְזֵב֖ נו ַתּֽ ֹור׃ ָלָֹּ֤םה ָלֶנַ֙צח֙ ִתְשָכֵח֔ ב ִכְסֲא֖ך ְל֥דֹור ָודּֽ יםַאָתֹּ֤ה ְיהָֹוה֙ ְלעֹוָלָ֣ם ֵתֵש֔  קו"ח׃ ִמּֽ
ְפָת ָעלֵ֖  נו ָקַצ֥ ס ְמַאְסָת֔ ִּ֚י ִאם־ָמֹאָ֣ ֶדם׃ ִכ ינו ְכֶקּֽ ש ָיֵמ֖ ָנ֔שוָבה ַחֵד֥ יך֙ ְוּֽ ֹּ֤ה ׀ ֵאֶלֵ֨ נו ְיהָֹו ד׃ֲהִשיֵבֵ֨  ינו ַעד־ְמֹאּֽ

ֶדם׃ קו"ח ינו ְכֶקּֽ ש ָיֵמ֖ ָנ֔שוָבה ַחֵד֥ יך֙ ְוּֽ ֹּ֤ה ׀ ֵאֶלֵ֨ נו ְיהָֹו  ֲהִשיֵבֵ֨
 

 ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ָמִים: ֹוִכָיה.ֶלה ֲאִני ב  אֵ ־ֵאֶלה ְוַעל־ַעל

ַעל  ה ִמְסֵּפד ָחָדׁש.ָׁשָנה ְוָׁשנָ ־ֶאְסּפֹוד ְבָכל ַעל ָחְרַבן ֵבית ַהִמְקָדׁש. ִכי ֹהַרס ְוִכי הוַדׁש.

 ַהֹקֶדׁש ְוַעל ַהִמְקָדׁש:

ב
1

 תשר"ק ע"ס  

 על זמן החורבן הראשון

 ְכִזְעַזְעָת עֹוָלם ִמְּפֵני ָחרֹון. )להשתיק שירת המלאכים(ִׁשיִׁשים ֵמֹרן.ָסֵתר ְלַאֵלם ַתרְ תִּ

  ָטה.ֵני ִמְקָדִׁשים ֲאֶׁשר ְבַמְעָלה וְבמַ ש ִּ  ְכִלֲהָטה ֵאׁש ֵבין ְׁשֵני ַבֵדי ָארֹון:

 ָטה:ְוַנְמָת ַאֲחִריׁש ֶאְתַאַּפק ְוַאִבי  ֶזה ַעל ַגֵבי ֶזה ָהֳאָפלו ַבֲעָלָטה.

 ְוַאְרַבע ֶגָחִלים ַבְדִביר ְמַהְלכֹות. )ע"י יאשיהו(כֹות.רֹ אֵׁשי ַהַבִדים ְכִנְגְנזו ִמֵבית ַהּפָ רִּ

  ְכִנְבַדד. ֶדׁש ַהֳקָדִׁשים ִמִכֵתי ֹקֶדׁשקְִִֹּּתהֹום ְמַלֲחכֹות:־ַעדְיסֹוד)אמה(ְוַאְרָבִעים

ַדד. )ויללת(ְוֵהיַלְלתָ  )אמרת(ַסְחתָ   )קריאת צער(ַכף ְוָׁשַאְגָת ֵהיָדד:־ְוַנְמָת ַאֶכה ַכף ֶאל  ָאֳהִלי ׁשֻׁ
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 ברעדלהיים הוא קינה א'. ומכאן והלאה כל מספרי הקינות הם כמו ברעדלהיים. )מחמת דילוג הקינה הבאה(. 

 

נשאר בדד 
 מהמלאכים

 של 
 המקדש



 ָהאֹוָצר. םעִ י ֶחְמָדה ִאווי ְכלֵ ־ְוָכל  ִתְפַאְרְתָך ְכִנְתָנה ְבַיד ָצר. )עטרת( ִפיַרתצ ִּ

ָּפלו. )הכבוד(ֵני ַהִכֵסאפ ִּ  )תם כח של מעלה(ה ְוָנמו ָעָצר:וְלָך ַהֹכַח ְוַהְגבורָ    ָאז אֻׁ

ְׁשָּפלו.  ָיִכין וֹבַעז ְלִהְׁשַתֵבר ְכָנָפלו:  ְוָגְבֵהי ָׁשַמִים ְלַקְדרות הֻׁ

ְלָחנֹות ָאז ׁשֹוָללו.ר שֶ עִּ  ַאֵיה ֲאדֹון ֵאלו. )הגוים(וְלעֹוְרֵכיֶהם ָנמו  )נבזזו(ׁשֻׁ

ְנָחלו: )לשטופים בזמה(ַלְקֵדִׁשים )בבל(ַצר ִׁשְנָערְלאוֹ  ָרִפים עֹוְמִדיםש ְִִּּכהֻׁ
 

  )השירה(ָנעו ִמַמֲעָמד.

 ָזִרים ָקְראו ִליֵמי ַהְשָמד: ִמֵבית ַמֲחַמד. )המים(ְכֶנֶהְרסו ְמכֹונֹות

 ם ְׁשבורֹות.ְוִהנָ  )אליל בבל(ְכִנְמְסרו ַלֵבל  ֹחֶׁשת ָים ַוֲעָשָרה ִכֹירֹות.נ ִּ

  .ַבֶמְרָכָבה(כעין)ֲאֶׁשר )במקדש( ֲעֵשה ָהאֹוַפִניםמִִּּ)חשוכות(ֵמָאז ְקדורֹות: וְׁשֵני ַהְמאֹורֹות

 ִלְפֵני ְכרוִבים ָבא: )נבוכדנצר(גֹוִים־חֹוֵלׁש ַעל ְכהוְרדו ָלָאֶרץ, ֹזַהר ָהָרִקיַע ָכָבה.

 ַהְטָלִלים עֹוד ִלְבָרָכה ֹלא ָיָרדו.  ֵמֵעת הוָרדו. )עיטורים מרודדים(ַהמֹוָרדֹויֹות ל

  ְכֵלי ַהֶכֶסף וְכֵלי ַהָזָהב.־לכִִּּ ָבֳמֵתי ָעב דֻׁדו:־ַעל )רשעים(ְכָלִבים ָרִעים

ְצצו ְוֹׁשסו  ֵצאת ֶהָהָדר ָׁשֲחחו ֹעְזֵרי ָרַהב:כְ  )המקדש(ִמֵבית ַהַלַהב. )נגזלו( קֻׁ

 ה.ַלֲהַקת ַמְלָאִכים ְכִאָשה ְמֵצָרה ָנבֹוכָ   ֹום ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְמהוָמה וְמבוָכה.י

  .ס ַעמֹוִני ומֹוָאִבי ְוהֹוִציאו ַהְכרוִביםטִִֵּּאיָכה: )המלאכים(ְוָענו ַאֲחָריו )ה'(ִדבור ָּפַתח

 :ַהגֹוִים ֵבית ְיהוָדה ֲחׁשוִבים־ִהֵנה ְכָכל ם ְמסֹוְבִבים.וִבְכִליָבה ָהיו בָ 

ָלתֹו.חִּ ַלף ִמְגדֻׁ  ַאִדיר ְׁשמֹו ֹלא ָאָבה ְתִהָלתֹו. ֵאלוְ   יל ַשְרֵפי ַמְעָלה חֻׁ

  ֶהֱחׁשו ִמֹנַעם. )מלאכים(ָמֵרי ַׁשַחקזְִִַּּלַגִלים ְכהוַׁשת ֵבית ִתְפַאְרתֹו:

 :ְתַקְלסו ַלֶמֶלְך ִבְׁשַעת ַהָזַעם־ַמה ֹּפה ֵאין ַהיֹום ַטַעם. ָלֶכם־ְוָנם ַמה

 )קצינים(.ִאְסַטְרְדיֹוִטים ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים ַעל ִמְׁשְמרֹוָתם ִנְׁשָחִטים.ְוַעל ַמְחְלקֹוָתם ָעְמדו ַׁשֲעַטתו ִּ

  ים.ֵכִלים ְוַהְמַׁשְמִׁשים ַבְשִבי הֹוְלכִ הִִּּ)כינוי לקב"ה(ַאֵיה ֶמֶלְך ָאסור ָבְרָהִטים: )אמרו(ְוָנמו

 וְתמור ַבִדים ַשק ָחְגרו ַמְלָאִכים: ַהָשִרים ְוַהְסָגִנים ַבֶכֶבל ְמׁשוִכים.

 ְוִהֵנה ִמיָכֵאל ְמַהֵלְך ְלָפָניו.  וָפַקח ֵעיָניו. )נבוכדנצר(ָלִביא )שמח(ץדִָּ

  ַהְמנֹוָרה.־ֲאָוה ָעָטה ְוִכָבה ֶאתגִַּ זו ֲהמֹוָניו:ְוָשִרים הֹוְלִכים ַכֲעָבִדים חָ 

 ַוַיֲחִׁשיְך אֹור ֹעֶטה אֹוָרה: ַהמֹוָרא. ֵאלְוָנָטה ָידֹו ֶאל 

 ָבַרח דֹוִדי, ְכַעל ֵמת ִמְתַאֵבל.  )נבוכדנצר( ַׁשֲאגֹו ַכֲאִרי ַבְדִביר ֵבל.ב ִּ

  )שפכתי(ַמר ַלַמְׁשִחיִתים, ֲחָמִתי ִהַתְכִתי.אִִִּּּל:ִּפְקדֹון ָהרוחֹות בֹו ַבַלְיָלה ֹלא ִקבֵ 

 :ָעַזְבִתי ֶאת־ֵביִתי ְוַנֲחָלִתי ָנָטְׁשִתי ֶאת־ְיִדידות ַנְפִׁשי ְבַכף אֹוְיֶביָה ָנַתִתי.

 

 ָׁשָלִים:ְתַרֵחם ִציֹון ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירו ָאָנה ְבִכָיה ְבִציֹון וִמְסֵּפד ִבירוָׁשַלִים.־ַעד 

הלכו על 
 ביהמ''ק

שמש 
 וירח



 א"בע"ס  ג

 מתאר את בכיית הכוכבים והמזלות על החורבן.

 ֹנֹוֵתינו ִנְשַרף ֵהיָכל:  וַבֲעו  ז ַבֲחָטֵאינו ָחַרב ִמְקָדׁש.אִּ

ְבָרהבִּ  וְצָבא ַהָשַמִים ָנְשאו ִקיָנה:  ָקְׁשָרה ִמְסֵּפד.  )ירושלים(ָלה־ִעיר ֶׁשחֻׁ

 ְוַאף ַמָזלֹות ִיְזלו ִדְמָעה:   י ַיֲעֹקב.ם ָבכו ְבָמָרה ִׁשְבטֵ גִַּ

רון ָחפודִִּ  ְפֵניֶהם:  )חשכו(ָקְדרו )כוכבים(ִכיָמה וְכִסיל ֹראָׁשם.  )כיסו( ְגֵלי ְיׁשֻׁ

 ָצֲעקו ָבִנים ְוֹלא ָעָנה ָאב:  ְכֹלא ׁשֹוֵמַע.  ֵאלְעִתירו ָאבֹות וְ הִּ

 ֹלא ִהָטה ֹאֶזן:  )הקב"ה(רֹוֶעה ֶנֱאָמןוְ  רֹום. ִנְׁשַמע ַבמָ  )משה רבינו(קֹול ַהתֹורו ִּ

 וְצָבא ַהָשַמִים ַשק הוַׁשת ְכסוָתם:  ַרע ֹקֶדׁש ָלְבׁשו ַשִקים. זִֶּ

 ְוכֹוָכִבים ָאְספו ָנְגָהם:  ַׁשְך ַהֶשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקַדר. חִּ

 יו ַלֶטַבח הוָבלו: ַעל ִכי ְכָבשָ  ה ְבַמר ֶנֶפׁש. כָ ִראׁשֹון בָ  )מזל ניסן(ֶלהטִּ

 : נולָ כו נופְ דַ רְ נִ  נוארֵ וָ ִכי ַעל צַ  ַבְמרֹוִמים.  )אייר(ָלָלה ִהְׁשִמיַע ׁשֹורי ִּ

 ִכי ַדם ַאִחים ִנְׁשַּפְך ַכָמִים:   )מופרד(ק.לָ ה חָ אָ רְ נִ  )סיון(ֹוַכב ְתאֹוִמיםכ

 י ָצָמא: נֵ ּפְ ַלְפנו מִ ִכי ִהְתעַ   )תמוז(ָאֶרץ ִבֵקׁש ִלְנּפֹול ַסְרָטן.לִָּ

 ִכי ַׁשֲאָגֵתנו ָעְלָתה ַלָמרֹום:   )אב(ת ִמקֹול ַאְרֵיה.עַ בְ רֹום נִ מִּ

 ָקְדָרה ָפֶניָה:  )אלול(ַעל ֵכן ְבתוָלה  ם ַבחוִרים.גַ ֶהְרגו ְבתולֹות וְ נִֶּ

 ָלנו ָמֶות ֵמַחִיים:  ִכי ִנְכַרע  וִבֵקׁש ְתִחָנה. )תשרי(ֹמאְזַנִים )פניו לתפילה( ֵבבסִִּ

 : נורֵ צו נוטָ פָ ב ׁשְ עָ רָ בְ ב ורֶ חֶ ִכי בְ   ָלַבׁש ַּפַחד וְרָעָדה. חשון(מר)ְקָרבעִּ

 ֹלא ִנַתן ָלנו:  )כסלו(ִכי אֹות ַבֶקֶׁשת ְלֵגי ַמִים הֹוִרידו ִדְמָעה ַכַנַחל. פִּ

 נו ָיֵבׁש: ָמֵלא ִחכֵ  )שבט(וִבְדִלי  פו ַמִים ַעל ֹראֵׁשנו.צִּ

 ָּפַסק ְשִעיר ַחָטאֵתנו: (. שאז)טבתוְגִדי ַרְבנו ָקְרָבן ְוֹלא ִנְתַקָבל. קִֵּ

 ֶהְעִלים ֵעיָניו:  )אדר(וַמַזל ָדִגים ֲחָמִניֹות ִבְשלו ַיְלֵדיֶהן. רִּ

 ִצְדקֹוֵתינו: ־ָכלַׁשַדי ִׁשַכח   )לבותינו היו מורדים(ַכְחנו ַׁשָבת ְבִלבֹות ׁשֹוָבִבים.שִּ

 ְוָתִאיר ְלַרָבִתי ָעם ְמאֹור ָנְגֶהָך: ַקֵנא ְלִציֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה. ת ִּ
 

 קהל אומרים בניגון 'אלי ציון':

ָלהְתַרֵחם ִציֹון ַכֲאֶׁשר ָאַמְרָת. וְתכֹוְנֶנָה ַכֲאֶׁשר ִדַבְרָת. ְתַמֵהר יְ   . ְוָתׁשובׁשוָעה ְוָתִחיׁש ְגאֻׁ

ַֹֽ . זכריה א טזִלירוָׁשַלִים ְבַרֲחִמים ַרִבים: ַכָכתוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך  ן כ  ר יְׁ ־הָלֵכ֞ ת ִ ַשָ֤  ָיָ֗ ָאַמָ֣ ֙ם י ִלירּוָשלַ ִ֙בְׁ

 ָ֣ יִת֙י ִיב ָ ים ב ֵ ַרֲחִמָ֔ ם יְׁ ב ְׁ ָ֖ אד ה  נְׁ ָָ֔ ה ָיָ֣ ֶנה ב  ו ִיָּנֶטָ֖ ָקָ֥ ֹות וְׁ ָבאָ֑ רּוָשָלַֽ ִ־ַעל )גזירות טובות( צְׁ ה  .שם יזְוֶנֱאַמר  ׃םיְׁ ָֹ֤ ר כ  א ֵלאֹמָ֗ ָרָ֣ ֹוד׀ קְׁ עָ֣

ֹוד ת ְׁ  ָיָ֣ ָאַמ֙ר יְׁ  ֹות עֶ֛ ָבאָ֔ יָנהצְׁ ם יְׁ  )תתפזרנה(פּוֶצָ֥ ִנַח֨ ֹוב וְׁ ָ֑ י ִמט  ֹוד ב ִ ־עֹו֙ד ֶאת ָיָ֥ ָעַרָ֖ ר עָ֖ ֹון ּוָבַחָ֥ ישעיה נא ְוֶנֱאַמר  ׃םירּוָשָלַֽ ִִציָ֔

ַֽ  .ג ִ ם יְׁ ־יכ  ל ָיֶּ֜ ִנַח֨ ָ ֹון ִנַח֙ם כ  יָה ַוָיָ֤ ־ִציָ֗ ֹבֶתָ֔ ב ָ ֶשם ָחרְׁ ְׁ ִמדְׁ ֙ כ  ְׁ ָרה  ה  כ  ָבָתָ֖ ַערְׁ ֶדן וְׁ ָ֣  ָיָ֑ יְׁ ־ַגןֵעָ֔ ָח֙ה ִימ ָ ִשמְׁ ֹון וְׁ ֹול ָששָ֤ קָ֥ ה וְׁ ֹוָדָ֖ ה  ת  ֵצא ָבָ֔

ה׃ ָרַֽ  ִזמְׁ
 אחר הקינות עומדים ואומרים 'ואתה קדוש' בקול נמוך. קדיש שלם בלא 'תתקבל'. 'עלינו'. 
 את הבנים כבכל מוצ"ש. יוצאים מבית הכנסת בלי אמירת שלום. ואם הוא במוצ"ש אין מברכים 

 



 

 
 באב בתשעה שחרית

 אחת מחמש ההשכמות.
התפילה כולה נאמרת בקול נמוך דרך אבלות, וכל מה שהש"ץ אומרו בקול יש לו ניגון ידוע מיוחד לתשעה באב, עצוב  

 ונמוך מאד. אין הש"ץ משמיע את ניגוני בין המצרים.
 את ברכות 'שעשה לי כל צרכי' ו'עוטר ישראל'. סדר ברכות השחר הוא כבכל יום ואין משמיטים מהן  

 

 קרובות לתשעה באב
ָָּגדֹול ַהִָּגבֹור ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ָהֵאל ַה  

ן ל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמעַ ְוַהמֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ָּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֵֹנה ַהכֹ
 ְשמֹו ְבַאֲהָבה. ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּוָמֵגן.

ְֶמֶבךְ  )אסתגר(ִביךְ ַאאֲ  יֹום ְ(מהומה שחרב הסנהדרין שיושבים כמו)ב  ִני. ְָגר  ְֲחִצי ָמהא אֲַֹעֶגל ְֵמֲענֹותְ ט  ְָשָפה ָכל

רֹוִני. ְלְֵא אֲֲִַבג  ְָשךְ  (אשתיק)ם ְֹלא ְִכי ְֶפה ְְ(שקט)ָכל ְַאאֲ ֲחרֹוִני. ְו(ִבין ְלְֹ)ֶאֶלף ְִכי עֹוד ְו  ְֵמאֹות ַשע אְת 

ִני.ְ)ריסק(ָדש ְָגר  רֹוִני. ִקיץַאאֲ ְ(אויבי)ֶבן ָרִני.]ַא[אֲ ְ(אברהם אבינו)ֶחב  ְִחב  ִתיְ ֵאיָכהְחזן( בברית עם ה')ֶשר ָיַגע 

רֹוִני. ְג  ְִנַחר ִאי ָקר  ִחיָחה רֹוִניגְ  ב  ְצ  ִשית .ְ(יתייבש)ַאנ  ָגֵנך  ְד  ְֶאת ְֶאֵתן ִצָנהְ ַאֲחִזיק (לאויביך)ִאם ְו  ָמֵגן

ְ ִגיֵנך  .ְ(בשביל)ב  ֵנך  גֹונ  ָנה ל  ֶאת  ָרִביד ו  ְו  ִמיִדיםְַעלְָיַדִיך  .ְְ(שרשרת)צ  רֹוֵנך   ַעלְג 
ְָברּוְך ַאָתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם:

ְ

ְבַרֲחִמים  ם ֲאדָֹני. ְמַחֵיה ֵמִתים ַאָתה. ַרב ְלהֹוִשיַע. ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד ְמַחֵיה ֵמִתיםַאָתה ִָּגבֹור ְלעֹולָ 
ַעל ְָּגבּורֹות ַרִבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵים ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך בַ 

 ְך ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמיַח ְישּוָעה. ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ּוִמי דֹוֶמה לָ 

לוַחי. (התרגלו)קוָאבֲ ֲ ְש  ְָשָנה ָכל ְב  ִקינֹות ְִשל (התחננו)כוָאבֲ )ש"ץ( ב  לֹות ְכ  ְַעד ָפִנים ְב  ְָפִנים  סיום)וַחי.ָבה

ְק ֶכהֶאבֲ ֲ(הגלות ָהִרים ְִמל  ְקֹוִלי ְִניָהי.ֶחֶדר ָהי. ָלהָאבֲ ֲֹול ְֹנג  שו ֻעש  ְי  ְַעד  ֶכהא בֲֲַ)שיחשכו עיני(בֹוִכָיה

ָחַיי ָלַחי. יִאבֲ ֲול  ְֵעיַני ֵאיָכהְחזןְ(נחלי דמעותי)ש  ְְ(נחלשה צפייתי)ָכלו ְֵלאֹלַהי ְֵלאֹלָהי. ַיֵחל ַחכֹותְ(כדאי)מ  ל 

ֶכם ִליל  ַהט  ַמֲענֹו.ְל  ַיֲעֶשהְל  עֹונוְֹ ו  ֵליְמ  ַטל  ָבַבתְֵעינֹו.ְ .ְָכלב  ְַהנֹוֵגַעְָבֶכםְנֹוֵגַעְב 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ְמַחֶיה ַהֵםִתים:
 

ָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ְנַקֵדש ֶאת ִשְמָך ָבעֹוָלם. ְכֵשם ֶשַםְקִדיִשים אֹותֹו ִבְשֵמי ָמרֹום. ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָק 
 קהל וש"ץ יחדיו:ְלֺעָםָתם ָברּוְך יֹאֵמרּו.  ש"ץ:ש ָקדֹוש ָקדֹוש ְיָי ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו: ָקדֹו קהל וש"ץ יחדיו:

ִיְמלְֹך ְיָי ְלעֹוָלם, ֱאלַֹהִיְך ִציֹון ְלדֹר  קהל וש"ץ יחדיו:ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָך ָכתּוב ֵלאמֹר.  ש"ץ:ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי ִמְםקֹומֹו: 
 ָודֹר, ַהֲללּוָיּה:

 
עֹוָלם ָוֶעד ִכי ֵאל ְלדֹור ָודֹור ַנִָּגיד ָָּגְדֶלָך ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֺדָשְתָך ַנְקִדיש ְוִשְבֲחָך ֱאלֵֹהינּו ִמִנינּו לֹא ָימּוש ְל  ש"ץ:

 ֶמֶלְך ָָּגדֹול ְוָקדֹוש ָאָתה: 

ִבי. (אשתה)ֶמהֶאגֲ ֲ ָקר  ְב  ְֵתיָבה ֵני ְפ  ִבי. (אזיל)ירַאגֲֲִַלֲעָנה ָקר  ְמ  ְֵאין ְִכי ֶמה ְִתד  ֹלא ְו   ֶעהֶאגֲ ֲַעִין

ֶעה ֶאפ  רֹוִבי.ְ)אצעק ואהמה(ו  ְק  ְָרַחק גֲֲִַכי ְַמֲחִריִבי. ֶלהא  ְמול ְָחלוץ ִריִבי(אל תחינה)ִחין ישַאגֲֲִָשַדי ֲ(ה')מ 

י ְ ךְ א  ְִריִבי. ְָרב ִבי ֵאיָכהְחזןֹלא ִקר  ְב  ִבי. ִקר  ְב  ְִלִבי ְוְ  ַחם ְָעצור ְָנָקםְְ(מוסתר)ָחתום יֹום

ַאֵחרְֵאל.ְִכי ֵעת)בהמ"ק( ֲאִריֵאל. ֹלאְי  ָרֵאל.ְ ִכיְֹבאְָיֹבאְו  דֹושְִיש  ְק  ֵבך  ִקר  ְָגדֹולְב 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ָהֵאל ַהָעדֹוש:
 

 ֵדָעה ְוַהְשֵכל.ַאָתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַדַעת ּוְמַלֵםד ֶלֱאנֹוש ִביָנה. ְוָחֵמנּו ֵמִאְתָך ִביָנה 

ֶאָכֵבד. ֹוםֶאד ְו  ְֶפַתח ְֵאֵצא ֹלא ְָכֵבד. (אשתיק)ִמיםַאדֲ ֲ(בבית אשאר)ו  ְֵאֶבל ְִכי ְִפיֹות דֲ ֲָכל ִמִליןְ ָעהא 

ֵבד דֲֲִ. וֶמֶללְַאכ  ְא  ְ (שונאי)י ְֲהָמִמי ְָשִנים ֵבד.ְ(הרעיש)ַכֶמה ַמכ  ְ יַריַאבֲֲִִאֵבד ָמִתיַאדֲ ֲב  ַהֲאֵבד. ְחזןל 

ִליְאֹוֵבד.ְאֹוֵבד יָכהאְֵ ֵמתְִמֵלבְָהִייִתיְִככ  ִתיְכ  ַכח  עְ(מפוזר)ָזרויְ ִנש  ֶשהְַבֵקשְָמהְֵאר  , כתר)ֹו.ְֵזרכ 



רֹוֲעעֹו.ְְ(התורה)רוַחְַדַעת(עטרה, של עֹו.ְ ִכיְ(לחבר לו)ל  ְֹלאְִתָשַכחְִמִפיְַזר 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי חֹוֵנן ַהָדַעת:
 

 ּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבְתשּוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶניָך.ֲהִשיֵבנ

מור ֶאֱהֶמה  ְת  ְֶנִהי ֶגה ַכיֹוָנה ְֶאה  ְֶאֱהֶמהְ(רעה)ַהוֹות ִשיַרי. ָבַרי. ְש  ֵני ְש  תוְֹ ַעל ְב  ְַיִמים ְַכֲהמֹות ך 

ַרי. ָהֵריְֶנֶשףְ ַאַהֵלךְ ְ(מכותי)שֹוב  ַרי.ְָאֲההוְ(חושך)ב  ַיש  ֵאיןְמ  ָשַריְֶאֱהמו (צעקו)ב  ֵשַרי.ְ (המו)י   ֵאיָכהְחזןכ 

ְָנָטיו ַעט ְַאשוַרי.ְ(התמוטטו)ִכמ  כו ְֻשפ  ַאִין ְכ  ַלי ֵצה (צדיקי)ַאשוַריְ(צעדי)ַרג  ְר  ֵהָאֵסר. ְל  ֶכֶבל ְב  פו  ֻרד 

בְַ ִהת  ִליָחהְל  שוָבִתיְִבס  ַבֵשר.ְ ֵשר.ְַמהת  ֵליְמ   ָנאווְַעלְֶהָהִריםְַרג 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ָהרֹוֶצה ִבְתשּוָבה:

 
 

 ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכנּו ִכי ָפָשְענּו ִכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָאָתה.

ִתיְצול אֹוָיהְ ִכָליֹון.ְ(במצולות)ִליְִכיְַגר  צֹוֶלֶלת אֹוֶנֶנתְל  לְֲאֶשרְַעלְכְָ אֹוםְ(ישועה)ֵמֵאיןְִדָליֹון.ְ(מדוכאת)ו 

יֹון.ְאֹות ָמהְֶעל  ָרה גֹויְהוש  יֹון.ְאֹומ  ִמיןְֶעל  עֹותְי  ב  ֶאצ  ֵהָרֵשםְב  ִגָליֹוןְ ֻהָשםְב  -שהיה מקודם אותו, שיתגלה)ל 

ְ ִאווי( ִכָליֹון. יֹוןהְְִ(תחינתי)ַחלֹוִתי ֵאיָכהְחזןל  ְֶעל  יֹון. ְֶעל  ִמין ְי  נֹות ְש  כֹוֵנןְ יא ְת  ְָהִרים ֹראש ב 

ךְָ ב  ַהר  מֹוֶנָך.ְב  ֵעיְֲהמֹוֶנָך.ְָתֹעז ַאר  לֹוַחְִפש  ִמיֶנָך.ְ ִלס  ָךְָתרוםְי  ְָיד 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ַחמּון ַהַםְרֶבה ִלְסלֹוַח:
 

 ְמֵהָרה ְלַמַען ְשֶמָך ִכי גֹוֵאל ָחָזק ָאָתה.ְרֵאה ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו 

ְָאַזל ָאזְ ְַמֲעַדַני. ֵבית ְל  ְָבאִתי ְִהֵנה ִתי ֹלֲאטו (רחק)ָאַמר  ְו  ֻשנו ְו  ְְ(הוסתרו)ִקִצי ָרהְ(זמני)ִעָדַני. כ   ֶאז 

ְִנדֹוַני. ֵליל ְב  ִגיָנִתי ַעקְ(שבו נידונתי לגלות)נ  ְ ֶאז  עו ל  ֻהב  ְכ  ְָחָמס ְֲאַזיֵאֶליָך ָרה ֲאָדַני. ְֲאַזמ  ְ ִדיַני ָי. ְחזןַלי 

ֶאהְָבֳעִניְַעםְעֹוָלם.ְיֹוִפיעְַ ֵאיָכה ָיְִיר  ָי.ְי  ַנחְי  עֹוָלִמיםְִיז  ֻאַלתְעֹוָלם.ְִכי ַהל  ָגֳאָלםְג  ַנחְ ל  ֹלאְִיז 

עֹוָלם.ְ ָיְל  ְי 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ָּגֹוֵאל ִיְשָרֵאל:
 

ֶניָך ִמֶםמּו. צֹום ַתֲעִניֵתנּו ִכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנּו. ַאל ֵתֶפן ֶאל ִרְשֵענּו. ְוַאל ַתְסֵתר נָ  ֲעֵננּו ְיָי ֲעֵננּו. ְביֹום
ר ֶליָך ֲעֵננּו. ַכָדבָ ְוַאל ִתְתַעַלם ִמְתִחָמֵתנּו. ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנּו. ְיִהי ָנא ַחְסְדָך ְלַנֲחֵמנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא אֵ 
עֹוֶנה ְבֵעת ָצָרה. ֶשֶמֱאַמר ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶאְשָמע. ִכי ַאָתה ְיָי הָ 

 נֹוֶדה ּוַמִסיל ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה: ָברּוְך ַאָתה ְיָי ָהעֹוֶנה ְבֵעת ָצָרה:
 

. ִכי ֵאל ֶמֶלְך ֵענּו ְוִנָּוֵשָעה ִכי ְתִהָלֵתנּו ָאָתה. ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְשֵלָמה ְלָכל ַמכֹוֵתינּוְרָפֵאנּו ְיָי ְוֵנָרֵפא הֹוִשי
 רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָתה.

ָמדֹום. ָאחֹור  ְל  ְִמָמדֹום ִני ַאֲחָריוְ(ממדינה למדינה)ָוֶקֶדם ְֲאָחַזת  ְֱאדֹום. ְַעד ָנַחִני ְו  ִתי ַשכ  ָעדְָ ִנמ  הְר 

ִזידְָאדֹום.ְֲאחֹוַרִניתְ(מהשנאה שהחלה)ָשם מֹוָנה ִבנ  ִתְְ(מסעות)ש  בולְַבתְֱאדֹום.ְָאַחז  ִתיְִבג  ֶפהְִלדֹוםְ יַשב 

ְְ(שהחריב את)ַעל ַאֲחִריש ְִיֹדם.(מתי יבוא הזמן ש)ֵאיָכהְחזןֲהדֹום. ְַהִהיא ְָבֵעת ִכיל ְַהַמש   ִיֹדםְ(הסכמה לאות)ָלֵכן

ְפְֶ ְרֹוֵפארֹוֵבץ ֶכם. ִטינ  ַהש  ְִמל  ִכיִרים ַתח ְַהַמז  ֶכם. קֹול  ְב  ַמע ְִיש  ְהוא ְָבָשר ְֳדִמיְ ָכל ְַאל ָי ְי  ֶאת

ְָלֶכם.ְ

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי רֹוֵפא חֹוֵלי ַעםֹו ִיְשָרֵאל:
 

טֹוָבה ְוֵתן ְבָרָכה ַעל ְנֵני ָהֲאָדָמה ָבֵרְך ָעֵלינּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָשָנה ַהזֹאת ְוֶאת ָכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה לְ 
 ְוַשְבֵענּו ִמּטּוֶבָך ּוָבֵרְך ְשָנֵתנּו ַכָשִנים ַהּטֹובֹות.

ָמָשל ַאֶטהְ ְְ(ללעג)ל  ִני ְַהרְ(גם)ָאז  ֶנה ִמש  ְֲאטוִמיםְ(הבית)ב  ְָגעו (ערלים)ַהטֹוב. טוַליְ(צעקו)ֲאֶשר ְ(חשובי)נ 



טֹוב. ְַהִמטֹות ֵאטוןְ)להרע(ִלק  טֹוב.( מיתרי בית קדש הקדשים)ֲחַדר ְַלח  ֶזן ְַלחְ (הטו)ִאטוְ(להרוס)ַבַגר  ְֹכל ֶזן ַלַגר 

ָרטֹוב. ְֵאין (כשאדבר)ַאִטיףְ(כל דבר חשוב)ו  ְטֹוב ָכל ְ ב  ְטֹוב. ְֶהֱחֵשְ ֵאיָכהְחזןעֹוֵשה ְדוִמָיה ִתי יִתיְֶנֱאַלמ 

ַסרְֲאָסַמיְלְ  ִמטֹוב.ְִמטֹוב ַכתַבלְֶיח  אֹו.ְִבר  בולֹו.ְַאל ַמל  ִפיַעְִבג  ַנתְטֹובְַיש  נוְֳדִמיְל ש  ְֹו.ְִתת 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ְמָבֵרְך ַהָשִנים:
 

 ץ.ְתַקע ְבשֹוָפר ָָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוָשא ֵנס ְלַקֵבץ ָָּגֺליֹוֵתינּו ְוַקְבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָארֶ 

ִתיְ(מזמן אדם הראשון)ֵמַאֶיָכה הֵאיכְָ  ַחפ  קֹוַחי.ְ(נגררתי)ֻשל  ַמל  ִתיְ(בעונש שלקחתי מאז)ב  נְֵ ֻאַימ  ְִבפ  ְִקינֹות ִגַלת יְמ 

ָקַחי. לוְְ)המבינים(פ  ֹלאְָגעוְ (קפצו כאיל)ִאי  לֹותְו  ַקחְקֹוַחי.ְ(הגיעו)ַכֶמהְיֹוב  ַמֲעִריִמיםְ (גוים)ֵאיִמיםְ(פתיחת כלאי)פ 

ְַמָקַחי.עְֲ קֹוַחי ִאיֵשיְשעבודי()ֵלי לוְ(הגחלים שלקח המלאך מהמזבח)ַמל  ָיֵבשְ ֵאיָכהְחזן( הכהנים המשוחים)ִרקוַחי. ִאיכ 

קֹוַחי קֹוָחי.ְַמל  ָבקְַמל  שֹוִניְֻמד  ְֹכִחיְול  חֹוִכי.ְֶיֱאסֹוף ַכֶחֶרש שֹוֵררְל  ִתיקְל  ָזִריְ ַימ  ִאוויְְ(מפזרי)מ  ל 

ַחכְִ עֹודמ  ִחִכי.ְ י.ְו  ֹשוִניְל  ַבקְל  ְַבלְִתד 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ַעםֹו ִיְשָרֵאל:
 

נּו ַאָתה ְיָי ְלַבְדָך ָהִשיָבה שֹוְפֵטינּו ְכָבִראשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְכַבְתִחָלה ְוָהֵסר ִמֶםמּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּוְמלֹוְך ָעֵלי
 ד ּוְבַרֲחִמים ְוַצְדֵקנּו ַבִםְשָנט.ְבֶחֶס 

ְַאךְ  ֲאָכַלִני  מֹוַתי. ְַעצ  ְִשֵבר ִסיג ֲהָמַמִני ְל  ְָישוב ֹתבְ(לכלוך)ִבי ְֶאכ  מֹוַתי. ְָפצו ַאש  ְֲאֶשר ְִקיִנים

ָנה ִזמֹוַתי.ְֲאַכו  ֵתיְמ  ִביר ִשפ  כֹוחֹותְמולְָקמֹוַתי.ְַאכ  ִריז (ארבה)נ   ֵאיָכהְחזן בְמֹוַתי.טוְֹ ַנֲהמֹוַתיְַאכ 

ְָמַתי ְָמָתי. ְַעד ָי ְי  ַאָתה ְו  ֹאד ְמ  ֲהָלה ְִנב  ִשי ַנפ  ְָקֵרב ו  ַהֲחִריָמם. ְל  ְָקִמים ְָלַעד ְֵאיָדםְ קומֹו יֹום

רֹוָמם.ְַעָתה ִהת  ָפטְל  ָיְַעָתהְֵארֹוָמם.ְ ַבִמש   ָאקוםְֹיאַמרְי 
 ט:ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְשנָ 

 
ֹון ְמֵהָרה ְתַעֵער ַלְמֺשָםִדים ַאל ְתִהי ִתְקָוה ְוָכל ַהִםיִנים ְכֶרַגע יֹאֵבדּו ְוָכל אֹוְיֵבי ַעְםָך ְמֵהָרה ִיָכֵרתּו ּוַמְלכּות ָזד

 ּוְתַשֵבר ּוְתַמֵָּגר ְוַתְכִניַע ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.
ַהֲעִציֵמִני. (ילל)ֱאִלי  ְב  ָיהְ(כשסגרתני)ַכַתִנים ְֵאִלי (יללה)ֶאל  ַהִשיֵמִני. ְב  ֵעִנים ְ ַכי  ִחי ְס  ְָלָמה ְ(טינוף)ֵאִלי

ְַאל ִשיֵמִני. ְת  ְָאִליתְָ וָמאֹוס ֵמִני. ס  ַכר  ְת  ָך ְַבֲחָמת  ַאל ְו  ְתֹוִכיֵחִני ָך ַאפ  ֵמִני (נשבעת)ב  ָחט  ( להחריבני)ל 

ֵמִני.ְ ַאלוף ָשט  ַאףְל  זְָ ֵאיָכהְחזןב  ַאכ  ְל  ֵמנְִֵתָהֵפך  ט  ֵמִני.ְִתש  ט  ָךְִתש  ֹעֶצםְָיד  ֶנַצחְ ירְִליְב  ֹלאְל 

ֵעת ַנֲחֵמִני.ְל  ִתּסֹובְת  ַנֲחֵמִני.ְ ו  ָךְות  ֵמִני.ְָיֹשבְַאפ  ָלח  ֵמיְל  ִניַעְֵזִדיםְזֹומ  ְַתכ 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי שֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים:
 

ק ְוָעֵלינּו ם ְוַעל ִזְקֵני ַעְםָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ְנֵליַטת סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵָּגֵרי ַהֶסדֶ ַעל ַהַסִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדי
ֶהם ּוְלעֹוָלם לֹא ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְוֵתן ָשָכר טֹוב ְלכֹל ַהבֹוְטִחים ְבִשְמָך ֶבֱאֶמת ְוִשים ֶחְלֵקנּו ִעםָ 

 ָטְחנּו.ֵנבֹוש ִכי ְבָך בָ 

ֶפַצח. ָאַמרְ ֶאהְֶרַצח.ְִאם ָאמוָתהְ(בקול)ַהדֹורְָהַאֲחרֹוןְב  ֹלאְֶאר  ִגיזְֹכַחְֲאָבִניםְֹכִחיְַארְ  ַהַפַעםְו 

ִתי ְָאַמר  ְֶמַצח. ָאִעיז ְֲאָמֵרר ו  ְָלֶנַצח. ְָרָאה ְַבל ְָפָניו ִתיר ְֳחָרבֹותְ ִהס  ְ]ֶו[ֱאֶמת ְֶרַצח ֶבֵחרוף

ָכֵחִניְֶנַצח.ְֶנַצחְַעד ֵאיָכהְחזןָלֶנַצח.ְ ָיְִתש  ֶצה ִיָוַדע ָאָנהְי  ֹצף.ְִיר  ָקם ִכיְֶרַגעְִיש  ָחיוְִצד  ְֶאתְבֹוט 

צֹוף.ְ צֹוף.ְ ִכיְ(לחבר)ִלר  ֹלאְָלֶנַצחְִיק  עֹוָלםְָיִריבְו  ְֹלאְל 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ִמְשָען ּוִמְבָטח ַלַסִדיִקים:
 

ּו ִבְנַין עֹוָלם ים ָתשּוב ְוִתְשכֹון ְבתֹוָכּה ַכֲאֶשר ִדַבְרָת ּוְבֵנה אֹוָתּה ְבָקרֹוב ְבָיֵמינְוִלירּוָשַלִם ִעיְרָך ְבַרֲחִמ 
 ְוִכֵןא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָתִכין.

ְַיַער ָאָנהְ ַחַית ְו  ְעֹוִלים נו ְָאָנהְ(האומות)ֲאַנח  נו. ָלת  ְכְִ ִשכ  ָך ַסֲעָרת  ְו  ְֵמרוֶחך  ְָאנודֵאֵלך  נו.  ָלת 

ְָאנוָשה נו. ְֵהיִליָלת  ְִכי ְנֹוֵדד ִצפֹור ְֵבינֹות (נחלשתי)כ  ְֵאש ְֲאָנחֹות( מבין הכרובים) ִכי נו. נוְ ֲאָכָלת  ֵלָאת  מ 



נו.ְ ֲאִנינות ָלת  נוְ ֵאיָכהְחזןִתכ  נו.ְֲאָכַלת  ָךְֲאָכָלת  ַאתְֵבית  יְְַ(הרומסת)רֹוֶפֶסת(רומי שהיא)ִכיְִקנ  בין ) ַערב 

ָלה.(האומות היא הכי ֵאהְ(שגדולה משאר גלויות)ָגד  ְִקֵנאִתי ר  ֻדָלה. ְִבג  ִמיַע ַתש  ְו  ָאִתי ִקנ  ִציֹון ב  ְול  ְִלירוָשַלִים

דֹוָלה.ְ ָאהְג   ִקנ 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי בֹוֶנה ְירּוָשָלִים:

 
ָתה ְיָי רּום ִבישּוָעֶתָך ִכי ִלישּוָעְתָך ִקִּוינּו ָכל ַהיֹום. ָברּוְך ַאֶאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנֹו ָת 

 ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּוָעה:
 

ַע ְתִפָלֵתנּו ְשַמע קֹוֵלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתִפָלֵתנּו ִכי ֵאל שֹומֵ 
 ּוֵנינּו ָאָתה. ּוִמְלָפֶניָך ַמְלֵכנּו ֵריָקם ַאל ְתִשיֵבנּו.ְוַתֲחנ

 ִכי ַאָתה שֹוֵמַע ְתִפַלת ַעְםָך ִיְשָרֵאל ְבַרֲחִמים. ָברּוְך ַאָתה ְיָי שֹוֵמַע ְתִפָלה:
 

ֵהָרה ִביר ֵביֶתָך ְוִאֵשי ִיְשָרֵאל ּוְתִפָלָתם ְמ ְרֵצה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְבַעְםָך ִיְשָרֵאל ּוִבְתִפָלָתם. ְוָהֵשב ָהֲעבֹוָדה ִלְד 
 ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶםָך.

 ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. ָברּוְך ַאָתה ְיָי ַהַםֲחִזיר ְשִכיָנתֹו ְלִציֹון:
 

י מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ָשַאָתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹה   מודים דרבנן:
ְבָרכֹות  ֲאבֹוֵתינּו ֱאלֵֹהי ָכל ָבָשר יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְבֵראִשית

יָתנּו ְוהֹוָדאֹות ְלִשְמָך ַהָָּגדֹול ְוַהָעדֹוש ַעל ֶשֶהֱחיִ 
רֹת ֵמנּו ְוֶתֱאסֹוף ָָּגֺליֹוֵתינּו ְלַחְצ ְוִקַיְמָתנּו ֵכן ְתַחֵינּו ּוְתַקיְ 

ם ָך ְבֵלָבב ָשלֵ ָקְדֶשָך ִלְשמֹר ֺחֶעיָך ְוַלֲעשֹות ְרצֶֹנָך ּוְלָעְבְד 
 ַעל ֶשָאנּו מֹוִדים ָלְך. ָברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:

לֵֹהי מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ָשַאָתה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵוא 
ה הּוא ָלם ָוֶעד. צּור ַחֵיינּו ָמֵגן ִיְשֵענּו ַאָת ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹו

ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסֵנר ְתִהָלֶתָך ַעל ַחֵיינּו 
ְוַעל  ַהְםסּוִרים ְבָיֶדָך ְוַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְנקּודֹות ָלְך 

יָך ִנֶןיָך ֶשְבָכל יֹום ִעָםנּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶת 
לּו ֶשְבָכל ֵעת ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ִכי לֹא כָ 

ִקִּוינּו  ַרֲחֶמיָך ְוַהְמַרֵחם ִכי לֹא ַתםּו ֲחָסֶדיָך. ֵמעֹוָלם
 ָלְך.

ֲללּו ֶאת ִשְמָך ְוַעל ֺכָלם ִיְתָבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִשְמָך ַמְלֵכנּו ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִיים יֹודּוָך ֶןָלה ִויַה 
 ֶבֱאֶמת ָהֵאל ְישּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה ְיָי ַהּטֹוב ִשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

 
 הש"ץ אומר 'או"א ברכנו' אבל אין הכהנים עולים לדוכן.

ּוָבָניו  תֹוָרה ַהְכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶֹשה ַעְבֶדָך ָהֲאמּוָרה ִמִני ַאֲהרֹןֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ָבֲרֵכנּו ַבְבָרָכה ַהְמֺשֶלֶשת בַ  
 יו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום: כֲֹהִנים ַעם ְקדֹוֶשָך ָכָאמּור. ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיְשְמֶרָך: ָיֵאר ְיָי ָנָניו ֵאֶליָך ִויֺחֶמָך: ִיָשא ְיָי ָננָ 

 
נּו ְכֶאָחד ְבאֹור טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ַעֶםָך ָבֲרֵכנּו ָאִבינּו ֺכלָ  ִשים ָשלֹום

ים ים ְוַחיִ ָנֶניָך ִכי ְבאֹור ָנֶניָך ָנַתָת ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו תֹוַרת ַחִיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמ 
ָתה ְיָי ַהְמָבֵרְך ֶאת ְוָשלֹום. ְוטֹוב ְבֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְםָך ִיְשָרֵאל ְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה ִבְשלֹוֶמָך. ָברּוְך ַא

 ַעםֹו ִיְשָרֵאל ַבָשלֹום:
 

 ארך אפים'. לאאחר שמונה עשרה, חצי קדיש. אומרים ' 
ת ברכת התורה בקול עצוב. לפני ברכת התורה מברכים בלחש את ברכת: 'ברוך דיין עולים לתורה בלא טלית, ומברכים א 

 האמת', ויש המברכים אותה בשם ומלכות.
קוראים בתורה בקול נמוך ועצוב בלא טעמים. אין מברכים את העולים ב'מי שברך', ואין הם אומרים 'יישר כח' למכבדם  

קדיש שאחר קריאת התורה נאמר  שמו אלא בקריאה: 'יעמוד מפטיר'. לישראל קוראים לעלות לתורה בלא הזכרת לעלות.
 את ההפטרה בשחרית אומרים בקול בכי בלא טעמים )אף לא בטעמי איכה(, כמו בקריאת התורה. 'יהללו'. בנעימת עצב.

 יושבים על הקרקע ואומרים קינות, והש"ץ יושב על מדרגה שלפני ארון הקודש. 
מתחילתה ועד סופה, בניגונים נבחרים עצובים, על ידי אנשי הקהל, בזה אחר זה, כל אחד  כל קינה וקינה נאמרת בקול 

 בתורו קינה אחת או יותר. יש קינות שיש להן ניגון מיוחד, והשאר בניגוני קינה רגילים.
 ל רם.הקהל אומר כל קינה בקול נמוך יחד עם המקונן בקו יש קהילות בהן הש"ץ מקונן את י"ז הקינות הראשונות. 

 ד

ִחיִּ   .עֹוְכַרי ִׁשְמעוִני ֶמִני סורו  ,ָשַבת    .ֲחֵבָרי ְבֶעְדֵרי ֱהִשימוִני וָמאֹוס ס 

ְבְלגו ַסכֹוָתה   .יְדִבירַ  ִמְסכֹות ִמְׁשָכן ַסכֹוָתה  . ִגבֹוַרי נוצחו ְוהֻׁ

קו ִּ:ִָּכל־ַאִביָרירמס ִִּסָלהכְ  . ֵאָבַרי התמוטטו וָמֲעדו ַכף ָספ 

ִּ

ָלה   .ֶבן־ֶבֶרְכָיה ַלֲחזֹון הִחְכתָ  ֵעיִני   .ְדכוָיה ְבצול עֹוֵדיֻנה  ,ָנפ 
 לנבואת זכריה 

 'עוד ישבו'
מושפלים 
 במצולות

עטרת 
 ראשנו

מלהאזין 
 לתפילתי

ת סיככ
 וחסמת

בין 
 הגויים

אמרו לי 
 אויבי

משוש 
 לבנו



 .  ְנכוָיה ִביָוִנית, דומעת ְמעֹוֶלֶלת ֵעיִניִּ. ֲחבוָיה ִגְלָגל ִּפְלֵאיִַּעד

  :בֹוִכָיהֲִּאִניִַּעל־ֵאֶלה ְוָנם . ַלְבִכָיה ָראַוִיקְ התחרט  ְוִנַחםהחריב  ָעָשה

ִּ

ֵני ַעל ֵגי  .ֲחִסיֶדיהָ  נְֻּׁפצו ְפָרת פ   . ְיסֹוֶדיהָ כשהרסו  ְכָערו ָזְכָרה סוף ַפל 

 . ֲחִסיֶדיהָ  ַאֵיהֱאדום  ַיַער ֲחִזיֵרי ָפצוִּ. סֹוֶדיהָ  ָתַכףִׁשיֹלה ֵחְטא ַפַחד

ָשה . ְלִנֶדיהָ  ֶעְרָוה ַמֲעֵשה ָפצו ָיֶדיהִּ ִציֹון ֵפר   : ב 

ִּ

 עוונותי. ֹוַניֵזיד ַעל־ֹראִׁשי ָצפוִּ  .ְמַדְיַני ְׁשאֹוֵניארבו  ָצדו ִציֹון ַהר ַעל

תו  אויבי. ְמָדַני ְלעֹוֵרר ָנַצְרתָ  צֹודִּ  .ֵזדֹוַני ַלֲעֹמד ְבֹנב ָצמ 

יִִָּּהואִַּצִדיקִּ  .ֶבן־ִדיַני ִביֵמי ַעִמי ָצַעק ִּ:ִּי 

ִּ

תִּ. ֵעְרמוִנימלבושי  וֵמֶעְדִייִהְכַבְדתָ  ַקִלים ַאָתה  . ַוַיֲחִרימוִני ֵאַלי בֹוא ָקַרב 

   .ִהְגִרימוִני ַבֲעַרב ְלַהְׁשִמיעַ  קֹוִלי. שטפוני ֵזְרמוִני ֵהם ַגםלעזרה , ִגְבעֹון ְליֹוְׁשֵבי ָקָראִתי

ַאֲהַביִָּקָראִתי   .ֶהֱעִרימוִניבשחוק  ָהֵתלבְ  ֲעֹבִרי קוִמי   :ִרמוִניִֵּהָמה,ִַּלמ 

ִּ

 התחממו. ָכָמרו עֹוֵרנו ְכַתנור ִכי ָרִאיָתהִּ. ָׁשָמרו ָלֶטַבחיאשיהו  ַאֵפינו רוחִּ ָלָמה

תִּ . ָגָמרובמקדשך  ְבִאווְיךָ  ָוַכַעס ָעָמל ִכי ָרִאיָתה  . ָמרו ְכמוֹ  ִלְנקֹום ְיֶחְזֵקאל ְבַיד ַרב 

ֵאה ֵאה . ָאָמרו 'ִמגֹוי ְוַנְכִחיֵדם' ר  יִָּ ר  ָמרוִֵּמַעי,ִִּכי־ַצר־ִליִּי  ִּהתכווצו:ֳִּחַמר 

ִּ

ָתםִּ  .ֵצָאִני ְלגֹוי ִׁשַמע ִשיִשי ,ֲהִשיֵבנו  . ְלַהְדִכיַאִני ֲחֵצַרי ְרמֹוס ִשב 

ֵתי תִּ.לצערני ְלַהְדִאיֵבִני ָדְממוהלויים ְדִביר ְמׁשֹוְרֵרי ִשפ   . ְלַטְאְטַאִני ֵהִכיןַאף ְזמֹורֹות ִכי ָשַמע 

בו עוִּ  .להאכילני ְלַהְבִריַאִני ָחָצץ ְוָנדו ָשכ    :ָאִניִֶּנֱאָנָחהִִּכיִָּשמ 

ִּ

 . ָּפֶניךָ  ֲחזֹות ְכָאז ְגמול ָלֶהם ָתִשיבִּ. אֹוַפֶניךָ  ְבֵכס ַחְקתָ  ָתם ִכי

דֹוף  .ְפִניֶניךָ  נֹוְתֵצילשריפה  ְלַהְבַהב ִתֵתן . ישראל ְצפוֶניךָ  ַעל ַרע יֹוֲעֵצי ְלַצְלמֹון ִתר 

ָרא ָפֶניךִִָּּכל־ָרָעָתם ָתֹבא  .ְבִפֶניךָ  ָכמוס כֹוס ְלַׁשְכָרם ִתק    :ל 

ִּ

 . ִנֲהָלנו ָמהְבחֵ סוריה  ֲחָמת ִלְמבֹוא . ִכָלנו ֲאֶׁשר ֶאל־ָצרנקמה  ָתֹבא

 . ְכָבָלנו וְבתוָלה וָבחור ָזֵקן . ִהְגָלנו ְוָחבֹור ַלְחַלח ַעד

ָלנו ַעְמךָ  ַהֶבט־ָנא ָרם כֹור . כֻׁ יִִָּּז   :ָלנוִֶּמה־ָהָיהִּי 
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  ה

 קהל חזן   

  מוֶניָך.אִּ דֹוִמיםאְִִִּּּבַיד  ֵבדאִּלְ  ְּפךָ אִּבְ  ְצתָ אִִּּ ֵאיָכה

  )אברהם אבינו(חוֶנָך.ב ִּלִ  ַרְרתָ בֲִִּּאֶׁשר  ָתִריםב ִּ יןבִּ ִריתב ִִּּ ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )אמרנו( ִטינו.בִִּ וְבֵכן
 

 אוֶליָך.ג ִִּאים גִֵּ ְבַיד לֹותג ֲִּעָרְתָך לַ גִַַּעְרָת בְ גִָּ  ֵאיָכה

 ָגֶליָך.ד ִַּבְרָת לִ דִִּ ֲאֶׁשרֶרְך דִֶּ)קפיצת ה(לוגדִִִּליגות ד ִּ  ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַבְרנו. דִִּ וְבֵכן
 

  מֹוֶניָך.הִֹּוְלִלים ה ְבַידדֹוף הִּלַ  ְגיֹוְנךָ הִּבְ )חשבת(ְגתָ הִּ  ֵאיָכה

 )נביאך(עוֶדיָך.ו ִּלִ  ַעְדתָ וִִּ ֲאֶׁשר)הקביעות(ֶסתוִֶּ עודוִִּ)ותיק(תוקוִִּ  ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: . קֹוַננוו ִּ וְבֵכן
 

  )מקדשך(בוֶלָך.ז ִִּרים זִָּ ְבַיד  ְלֵזלזִַּלְ  ַעְמךָ זִַּבְ  ַנְחתָ זִָּ  ֵאיָכה

  מוֶליָך.חִּלַ  ַקְקתָ חִּ ֲאֶׁשר  )מתן תורה(ֹוֵרבח ֵקיחִּ תוןחִִּ  ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )הראנו(ִוינו.חִִּ וְבֵכן
 

  ָלֶאיָך.ט ִֵּמִאים ט ִּ ְבַידרֹוף ט ְִּרֲחָך לִ טִָּת בְ ַרחְ טִִּּ ֵאיָכה

  ֹוְדֶעיָך.יַחְדָת לְ יִִּ ֲאֶׁשר )התורה(ֶׁשריִֹּ ִדידֹותי ִָּקר י ִּ  ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַלְלנו. יִָּ וְבֵכן
 

  ָך.ְרמֶ כִּ )פושעים( ֹוְׁשִליםכ ְבַידלֹות כִַּעְסָך לְ כִַּוְנָת בְ כִִּ  ֵאיָכה

  קוֶחיָך.ל ִַּמְדָת לִ לִִּ ֲאֶׁשרעֹוָלם ל ִּ חנַ זְ יִ א לִֹּ ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַהְגנו. לִָּ וְבֵכן
 

  ַנְשֶאיָך.מ ִּ )מצערים( ֹוִניםמ ְבַידחֹות מ ִָּאְסָך לִ מִַּלְלָת בְ מִּ  ֵאיָכה

  )ביציאת מצרים(שוֶאיָך.נ ִּאָת לִ שָ נִָּ ֲאֶׁשרֶׁשר נִֶֹּוַצת נִשיַאת נ ִּ  ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )קוננו(ִהינו.נִָּ וְבֵכן
 

  )עדיך(ֲהֶדיָך.סִּ )חושבי רשע(ֲעִפיםסְִִּּבַיד )להסגיר(ֵגרסִַּעְרָך לְ סְִַּחָת בְ סִִּּ ֵאיָכה

  ָבֶדיָך.עִַּטְרָת לַ עִִּ ֲאֶׁשר ָדִיים עִִּדי עִּז עִֹּ  ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )קראנו(ִנינו. עִּ וְבֵכן
 

  ָלֶאיָך.פ ִּ ִריִציםפִּ ְבַיד )להרוג(ֵגרפִּלְ  ְחְדךָ פִּבְ  )דברת(ְצתָ פִִּּ ֵאיָכה

  ָבֶאיָך.צ ִּלִ  ַפְנתָ צִּ ֲאֶׁשר ֶדק צִּ ִביצ ִּ ֲהַלתצִִּּ ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַעְקנו. צִּ וְבֵכן
 

 

  



 רוֶאיָך.ק ִִּמים קִָּ ְבַיד  נֹותק ִִּריָאְתָך לַ ק ִָּראָת בִ קִָּ  ֵאיָכה

 ֶעיָך.רִּלְ  ִציתָ רִּ ֲאֶׁשר)מלאכים במתן תורה(ֹבַתִיםרִִּ ֶכברִּ)אסיפת( ֶגׁשרִִּּ ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )התלוננו(ַגְננו.רִּ וְבֵכן
 

 

  ֵלֶמיָך.ש ִֹּוְלִלים ש ְבַיד )לשלול(לֹותשִּלְ  ךְ ֲאפָ שִּבְ  )ציפית(ַאְפתָ שִִּּ ֵאיָכה

  ִמיֶמיָך.ת ִּלִ  ַכְנתָ תִּ ֲאֶׁשר התורה( )דבריַארתִּ ְלַתֵליתִּ ֶקףתִִּּ ְוֹלא ָזַכְרתָ 

 ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )הצטערנו(ַאְננו.תִּ וְבֵכן

 

  ו

  ִים.ִאִתי ָׁשמַ  )אקונן(ֶלהאִּאַ   ַעד חוג ָׁשַמִים. )אטיס יללתי(ֶדהאִּאֲ 

  )לדמעות(.:ִמי־ִיֵתן ֹראִׁשי ַמִים )אתלונן(אֹוֵנןת ִּאֶ   יֹום ַמֲחִריִבי ַּפֲעַמִים. )אקלל(ֹוראאָ 

  )הגלות(.ִמִמְדָבר. )פארן(וִמְדָבר )החורבן(ִמֵליל )המרגלים(ֲחָנה ֵלילב ִּאֶ   ִחין ִבְבִכי ְיֵלל ִמְדָבר.ב ִּאַ 

  ִיְתֵנִני ַבִמְדָבר:־ַאג ִמיש ִּאֶ   ישראל()כנסת ֶכה ִאִתי עֹוַלת ִמְדָבר.בִּאֲ 

  )מלאכים(ַבִית. ְבֵני־ָכל )אגרור אחרי(ִבי־ֶרהגִָּאֲ  ַזִית. )קוטף(ְכֹנֶקף )אשיר פירותי(ַדע ְוֶאָנֵׁשלגִָּאֶ 

  )קוצים(.ר ָׁשִית:ָׁשִמיעד שיעלה בי( )מרוחקִמי ִיְתֵנִני )אתפלל(ֶׁשהרִּאֵ   )הקב"ה( רֹום ֶׁשֹיאַמר ַבַעל ַהַבִית.ג ִּאֶ 

  )לחזק לבי(ָעה ִמִלין ָבם ְלַאְמֵצהו.ד ִּאֵ   ֵלב ְלַהְמֵצהו.־ְבָכל )אכאב(ֶוהד ִּאֶ 

  ִיֵתן ָיַדְעִתי ְוֶאְמָצֵאהו:־ֹוֵנן ִמיקאֲ   ְוֹלא ֶאְמָצֵאהו. )הקב"ה(ַאג רֹוֶעהד ִּאֶ 

  ָּפִנים ְבָפִנים ְלַתנֹות ֲעָמַלי. דבר מולו()אֶגהה ִּאֶ  )תפלתי(ְפָכה ְוֶאְתַהְּפָכה ְכאֹוָפן ְבִמַלי.הִּאֵ 

  ִיֵתן ֵאפֹו ְוִיָכְתבון ִמָלי:־ַרח ִמיצ ִּאֶ  ְלמוַלי. )להאיר(ִמְלַהִגיהַ  )שמש וירח( ֶחֶרס ְוַסַהר )יללו(הוהִּאָ 

  )בעוונותי(. ִלי.ִדיַע ְבִבְצִעי וַמעֲ וִֹּא )גזירת איסור הבאת ביכורים( ַרח ִמְׁשְּפֵטי גֹוְנֵבי ֱעִלי.וִֹּא

  .ִיֶתן ִלי ֹׁשֵמַע ִלי־ִמי )אפנה ואחפש(וָנהפאָ   ְמְללו ַמָזלֹות ְבָקְרִעי ְמִעיִלי.וא

ָתָנה. ִבְהיֹוִתיְכָרה ז ִּאֶ  )זכות אבות(ְכהוָפָרה ָהֲאִביֹוָנה. )הלכה לגלות(ָדהז ִּאָ    ְמחֻׁ

  ַכיֹוָנה: )כנף( ִלי ֵאֶבר־ִיֶתן־ה ִמינֶ עִּאֶ   יל ְּפָלִגים ַכְבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה.זִִּאַ 

  )הגשמים( ַמִים ְבַאף ַלֲעצֹור.־ְבִלי )השדות( וחאָ  )עבר מירושלים לצור( צֹור.־ֹעז ֶאל־ִנְפָׁשע ִמִקְרַית )הקב"ה( חאָ 

  יָחה ִמי ֹיִביֵלִני ִעיר ָמצֹור:שִּאָ  ָקמֹות ִלְקצֹור ְועֹוֵללֹות ִלְבצֹור. )האויב( זחִּאָ 

  )הקברות(וָסה ְוֶאְׁשכֹוָנה ַעד ֲחַצר ָמֶות.טאָ  )חושך(.ְבַצְלָמֶות.)אבנה ביתי( ע ָאֳהֵלי ַאַּפְדִני טִּאֶ 

  ָמֶות:־ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְוֹלא ִיְרֶאה )אקונן(ֶההנ ִּאֶ   ־ַהְמַחִכים ַלָמֶות.)עם(ֶאת )אתחבר(ֵפלטִּאֶ 

  ת.ַהָשָנה ַהֹזא ִהיאשהגאולה()אֹוֶמֶרת ְבָכל־ָׁשָנה)ישראל(ָמִתייִֻּאֲ  זֹות.ַלחֲ )חפשתי(ַתְרִתי ְלֶעְזָרִתי)מחזקי(לוִתייִָּאֱ 

  ְיָי ָעְשָתה ֹזאת:־ֹלא ִכי ַיד םאִ   ַדע ַלֹכל ִכי מוַדַעת ֹזאת.יִַּאֲ 

  )לחבוש פצעי(ַרע ְלָך ֶבֶרְך ְלַחֵתל ַמְחִלי.כ ִּאֶ   )הקב"ה(ֹוף ְלָך ֹראׁש, ֵחיִלי.כאֶ 

  ֵון ִמי ִיֶתְנָך ְכָאח ִלי:כִּאֲ   ְבִׁשיר ִמִשיֵרי ְמחֹוִלי. ִתיְרךָ כ ִּאַ 

  ְיהוָדה ְוִיְשָרֵאל. )לאסוף(יו ֶלֱאגֹורלִָּאֵ   )בהמ"ק(ִתְׁשַכח ַצֲעַקת ֲאִריֵאל. לאַ 

עֹות ִיְשָרֵאל:אלֵ   .ֵאלֲאֶׁשר ָמַסר  )מלאכים(ֵפי ִׁשְנָאןל ִּאַ    ֹמר ִמי ִיֵתן ִמִציֹון ְיׁשֻׁ

  ֲעָזבוִני ַוֲעַזְבִתים וָפַני ֵמֶהם ֶנֱהָפכו. ָרֵאל ֵמֵעת ִבְדָרַכי ֹלא ָהָלכו.ִישְ 

 ֵאיָכה ִתְפַאְרִתי ֵמַרֲאׁשֹוַתי ִהְׁשִליכו: ָרַגְנִתי ְוֵהיַלְלִתי וֵמַעי ְוִלִבי ִנְׁשָּפכו.

  



 בחקתי לפרשת החורבן בין השוואה ז

 וְכֶנֶגד ִכֵסא ַהָכבֹוד ֶצֶלם ִהְמִליכו.  ַתי ִהְׁשִליכו. ְפַאְרִתי ֵמַרֲאׁשוֹ תִּ ֵאיָכה

ֹקַתי ֵתֵלכו:־ִאם )אמר(ְוָנם ִנְמָלכו.  )נביאי(ְבַחְלִלי ְתַני ֲאֶׁשר חֹוַזי   ְבחֻׁ

ְלֶכם. ָחְזקו ָעַלי ִדְבֵריֶכם. ִמֶיְדֶכם ָהְיָתה ֹזאת לָ )עונה הקב"ה(  ם:כֶ ָלָמה ָתִריבו ֵאַלי כֻׁ

ִּ

  )עוונותיהם(ַעָוָתָתם. )כשראה(וָפִנים ִהְסִתיר ֵמֶהם ְכָׁשר  ִעְוָתם. )בעצתו(ֹוְפַטי, ְבמֹוֵעצֹותש ִבַלע

  ְוָנַתִתי ִגְׁשֵמיֶכם ְבִעָתם: )במקום(ֵחֶלף  ְלָאָבק ִמְטָרם ְלַהְבִעיָתם. )הוחלף(ַויוַמר

 ִנחוָמיו ְמֵהָרה ְיַׁשְעְׁשעוִני:)יה"ר ש(ַאּפֹו ַוִיְשְטֵמִני. וָמאֹוס ָשָמִני. ִכָלה בְ  )טינוף(ְסִחי

ִּ

  )במצור(ֵריֶהם ֵהִציר.עָ ֶחֶרב ׁשְ  )אימת(וְבִאְבַחת  )קיצר(ִהְקִציר. )בחרותם(ום ַקְרָנם ַוֲעלוָמםר ָגַדע

 ָבִציר: ־ֶאת ִשיג ָלֶכם ַדִיׁשְוהִ )במקום ברכת( ְתמור  )בזמן התבואה(.ְבָקִציר. )עשה(ָרָעב ָעש )שרופי(ְמֵזי

ִּ

 ְׁשֵמי ֶעֶרץ.  )חיזק(ְוַכַבְרֶזל ִעֵּפל  )כליון(ְׁשתֹו ְוִכָלה ְבֶחֶרץ.קִַּ ָדַרך ִּ

 ַתַחת ְוָנַתִתי ָׁשלֹום ָבָאֶרץ:   )בחיל(.ְּפָרַצִני ְׁשֹלׁש ֶעְשֵרה ֶּפֶרץ. 

ִּ

ְזֶכם וִמְשַגְבֶכם. צ ָהָיה  ַּפְך ְלַאְכָזר ְוִנְלַחם ָבֶכם. ָההְ  וְרֶכם וָמעֻׁ

 ֹאְיֵביֶכם: ־ְוַאֵיה ַהְבָטַחת וְרַדְפֶתם ֶאת ִרַחְקֶכם, חֹוֶׁשְקֶכם ִתַעְבֶכם.  (שומרכם)ַהנֹוַצְרֶכם

ִּ

ֹמס ְמָאה. ־ָמָצא ָכל (במחשבותיה)ִכי ְבַמְשִכיָתה  (ירושלים)ַנת ֶצֶדק ְמֵלָאה.פִִּ ַוַיח   טֻׁ

ָמָאה.  (נדה)ְכָדָוה זלזלו בה()ִזילוהָ וְמַכְבֶדיָה הִ   ה: ְוָרְדפו ִמֶכם ֲחִמָשה ֵמאָ  (במקום הבטחת)ְבִׁשנוי ְמטֻׁ

ִּ

 ְוֶהֱאִביל ַׁשֲעֵרי ֵחל ֲעִמיַדת ַרְגֵליֶכם.   (בהמ"ק)ְליֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדיֶכם.עִּ (עזב) ָזַנח

 ֹאֶמר וָפִניִתי ֲאֵליֶכם: )ביטל(  ְוָגַמר  ְוִהְגְלֶכם. אמר()ָּפץ לבא הנה?()ִמי ִבֵקׁש ֹזאת 

ִּ

 אֹוָתה ִדָשן. בשר בניהם( )וֵמֵחֶלב עֹוָלֶליָה  ט ַכשֹוָׁשן. קֵ נֹוא ֹאם לִ ש ִּ ָחַשב

ָּפָתה עשן()ִקיטֹור  ן נֹוָׁשן: ְוָׁשֲאלו ַאֵיה ָדָגן ְתמור ַוֲאַכְלֶתם ָיׁשָ   הֹוֲעָלה ַכִכְבָׁשן. בהמ"ק()חֻׁ

ִּ

עוטִּ  ֲחָמת ְכִנְקַטל ְמַכֲהִני.  )בארץ(ְבֵגיא  רֹוְבֵדי דוָכִני.)נשחטו, הלויים העומדים על(ְכסונִִּ ב 

 ְוָסע ִמתֹוִכי ֹאֶמר ְוָנַתִתי ִמְׁשָכִני:   )הרס מקדשי(ֲהֵרי ַכֶמה ָׁשִנים ִגָלה ְיסֹוד ְמכֹוִני.

ִּ

בו   (אנשיכם)ְבַאְרַבע ִמיתֹות ִהִּפיל ְמֵתיֶכם. ֵמֵתיֶכם.  (אנקה)ַבִכים ִמַנַאקמ ִּ ֵיש 

 ְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוְכֶכם:  (של מאמרו)ָּפץ (הגנה)ְכָסר ֵצל ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָיה ְוֶדֶבר ִׁשֶחְתֶכם. 

ִּ

 וָבֶכם ִנְׁשְבעו ְמהֹוְלֵליֶכם.   ֹׁשד ְכֶרַגע ָאֳהֵליֶכם.לִָּ ָכלו

 ֵהיֶכם: ֱאלֹ ְבָמָאְסֶכם ִשיַח ֲאִני ְיָי  ֹות עֹוְלֵליֶכם. ְלֵחיְקֶכם ִנְׁשְּפכו ַנְפׁש

ִּ

ִאֹמָתם   )הניחו לי(ִני ְׁשעו.מֶ  (אמר)ְוצור ְלַמְלָאָכיו ָשח   ִׁשְועו. איפה?()ָאָנה (מזון)ְלכולכִִּ ל 

 ֹלא ִתְׁשָמעו: ְוִאם  (שאמר)ְוָשְנאו מֹוִכיַח  ֲהֵבאִתים ְוָׁשֳעָׁשעו.  )לא"י(ֶאֶרץ ַהַכְרֶמל

ִּ

 סוס ָננוס ַעל ֵכן ָנסו. ־ַעלסומכים ש()אֹוְמִרים   (נרמסו)גוַרִיְך בֹוָססו.־ִׁשיַׁשִיְך ִעםי ִּ, ֲאִעיֵדך ִּ־ָמה

ֹקַתי ִתְמָאס ()כמו שאמרתיָוֲאַיֶסְרֶכם ְכַנְמִתי  ֹנֹוֵתיֶכם ְכָהֳעָמסו. ְנֹשא ֲעו (התעייפתי)ִנְלֵאיִתי   ו: ִאם ְבחֻׁ

ִּ

ִביַאִיך ִּ   איך אפשר לסלוח()ֵאי ָלֹזאת.  (אמרתי)ָוֶאְדרֹוׁש ִלְסלֹוַח וַפְצִתי  עו ַתְרִמית ָׁשְוא ֲחזֹות.טִּ נ 

 ֹזאת: ־ֲאִני ֶאֱעֶשה־ְוַשְחִתי ַאף )כעסתי(ְוָאַנְפִתי  וְכֶנְגִדי ֵהִׁשיבו ַעזֹות. )לשוב(ִּפִתיִתים 



 

ִּ

קו   ֱאמוַני. (להכרית) ִמִבְפִנים וִמַבחוץ ְלַהְצִמית  (מצערי)ָׁשְרקו מֹוַני. ן(ש)ְרקו חִּ כף() ָספ 

  ְלָרָעה ְוֹלא ְלטֹוָבה ָנם ְוָנַתִתי ָפָני:  ִחְללו ְצפוַני. יםרִ זָ  אובָ ִכי 

ִּ

  (עייף מעוונותיהם)ֶאה.ַוִילְ  (ענש)ֹן ָּפַקד ַעם ֶכֶבד ָעו  (תתפלל)ִדים ִלְפֵני ִמי ְתַחֶלה.זִֵּ (אמרו) ָפצו

  ֵאֶלה:־ַעד־ְוָנַסע ְוָנם ְוִאם (סבב) בסַ נָ וְ   ֹלא ְתַחכו עֹוד אֹות ומֹוֵפת ָוֶפֶלא.

ִּ

  ְוָדִמי ִׁשְכַרִני ְבֵגיא ִצָמאֹון.  (האומות)ְבֵני ָׁשאֹון. (ראש)ָיֶרם ָקְדֹקדוִִַָּּעָשה

  ְגאֹון:־ֵמֵעת ָכַעס ְוָנם ְוָׁשַבְרִתי ֶאת  (צער)אֹון.־ָׁשָנה ְוָׁשָנה הֹוִסיף ָיגֹון ַעל־וְבָכל

ִּ

  (מבריח)ִמֹּפה וִמֹּפה ֵהִביא ָעַלי ַמֲעִריק.  ֵהִריק. (חיציו)ֹוי הֹוי ְוַאְׁשָּפתוֹ ה ָצַעק

ם ְוַתם ָלִריק:  ִׁשֵני ָצר ֶהֱחִריק. (הלשנות)וְבַלֲעֵגי ָמעֹוג   ְוִכָלה ֹכִחי ִבְנאֻׁ

ִּ

  (שתקי)ָוֹדִמי. (קול נמוך)וְתִני ְכאֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלךְ   (אל תשתקי)ֳדִמי.־ְוִעי ַאלְפִקי ׁשַ דִָּ קוִמי

ם ְוִאם ֵתְלכו ִעִמי:  השתיקי() ִהְׁשַקִני ְוִהְדִמי. מרים(מים )ֵמי ֹראׁש   ְוָחַׁשְך ִהלוִכי ִבְנאֻׁ

ִּ

ֵאה   ָהִייִתי ְדמוַית. (צפור)ְדָברְוִלְקַאת מִ   (חרבות)ֹוָרל ִאִויָת הוַשם ְלִעַית.ג ר 

  ַחַית:־ְבָׁשְמִעי ְוִהְׁשַלְחִתי ָבֶכם ֶאת  (בכינוי).ְכנוַיתְוסוָרה  (מגונה)ְגנוַיתֹגָלה 

ִּ

בו   ְוֵאין ַמְרֵּפא עֹוֶלה. (גערה)ַהְמֵלִאים ַגַער ְוֵאין דֹוֶלה.  (שור הבר ברשת)ִעלוף ְכתֹוא ִמְכָמרב ִּ ָשכ 

  ְבִוכוַח ְוִאם ְבֵאֶלה: (כאובים)ֲאנוִׁשים  ה.ֶמה ָׁשִנים ֲהָמַמִני ְלִהְתַכלֶ ֲהֵרי כַ 

ִּ

ָרא   (שציערני)ִׁשְבָעַתִים ְכאֹוִני. (לקרעו)וְלַׁשְספוֹ  (לגרפו)ְלַסֲחפוֹ  (אדום) עֹוַלְלִתי ַעל ַאְדמֹוִני. (פורענות)יד,אִּ ִתק 

  :ינִ ־אֲ ְכֶנֱהַמְמִתי ְבִריב ְוָהַלְכִתי ַאף  את קֹול ֵמַאְרמֹוִני.ָצַרי ְבצֵ  (תתן מהומה על)ָתהֹום

 

  ח 

ֶבר  )כנף(הֹוִסיף ֵאֶבר. )בכעס(ְבַאף )אויבי(ָּפתוַח ְכֶקֶבר. וְלרֹוִדי )מאגר חיציו(ְׁשָּפתוֹ אִּ ֵאיָכה   :ֲאִני ַהג ֶ

ַסם ִּפי ִמֶּפֶלל ַלהַ  )חשב(.ֹן ָהג. ָשא ָעואִּ ֵאיָכה   אֹוִתי ָנַהג:  )תפילה(ג.ְוחֻׁ

ב ַיֲהֹפךְ   )פורענות(ְׁשֹפְך.  )ואמר(ְוָנם )עייפתי(ִנְלֵאיִתי )עוונות(ץ ַזְעמֹו ִלְׁשּפֹוְך. ָהִכילאִּ ֵאיָכה י ָישד   )ויכה(:ַאְך ב ִ

ֹכר ֵהבֵ )אז:( ִיָנטו ִצְלֵלי־ֶעֶרב.  )שכאשר(ְוָנם ִכי )ביובש(ַבֶשֶרב. )שהוקפתי(ִפיָפִתיאִּ ז    :אִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרבוְׁ

 

ֶכה ָבכוִֹּ עֹוִרי: ִיְסִרי.  )כשעזבתי דרכו(ֵעת ֹכל ִחְסִרי. וְכָעְזִבי ֹאַרח ב ִּ ִתב  ָשִרי וְׁ ה בְׁ ל ָ   ב ִ

ְזָקף.בִּ ִבַלע ף:  )קיצץ(ִנַקף. )קורותיו(ִסְבכוֹ  )גרזנים(וַבַבְרֶזל )בהמ"ק(ִית ָלרֹום מֻׁ ָנה ָעַלי ַוַיק ַ   ב ָ

ֵני ים הֹוִשיַבִני: ִמִני־ָצר ָאחֹור ֱהִׁשיַבִני. )הודיעני(ְטִני ֶלֱאכֹול ִהְקִׁשיַבִני. בִִּ ב  ַמֲחַשכ ִ   ב ְׁ

ה ֶלֶחם:  ֹלא ָאחוס ְוֹלא ֲאַרֵחם. )אמר(ְבַיד לֹוֵחם. ָנם  )כשנעזבה(נְֻׁטָׁשהב ִּ ַנֲחָלֵתנו ֵ ִרי ָלֶכם ַמט  ִשבְׁ   ב ְׁ
 

ָתה ָּפה ְלָגלות ְבִהְתַעְתִדי.  )תכשיטים(ֹות ֶעִדי.ְלַׁשנ )ישראל(הוָצהג ִּ ָגל  ֲעִדי: ֵמחֻׁ ַדר ב ַ   ג ָ

ַעק ַוֲאַשֵּוַע:  ְוֵהִׁשיב ָיִמין ָאחֹור ִמְלהֹוִׁשיַע. )עשירים(אֹון ָנִדיב ָוׁשֹוַע. ג ִּ ָגַדע י ֶאזְׁ ִ ם כ    ג ַ

ִּ  



ָרַכי:  )שערי שמים(.וְבַנֲאִקי ָסַתם ֲחַרַכי )שוברי(ַבר ָעַלי ּפֹוְרַכי. גִִּ ַגם ַדר ד ְׁ   ג ָ

תֹוִמים)היינו כמו( זֹות. ְוֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְבָכלג ִּ י  ִאם  ֹזאת. ְוָאַמר־רוִׁשים ֵמֲאחֻׁ זֹאת:־וְׁ   ב ְׁ
 

ֵכי ֹב ֹאֵרב הּוא ִלי: הֹוִביִלי.  )בבל(ְלַהֲאִביִלי. וְלָגלות ֵׁשַׁשְך  )חסם(ָשךְ  )שמחה(יץדִִּ ַדר    ד 

ָרַכי סֹוֵרר:  ִבְבִכי ֲאָמֵרר. )הניחו לי( ַעל־ָבמֹוַתי ְלִהְשָתֵרר. ְׁשעו ִמִני,ֹוֵחק ד ָדַרך ִּ   ד ְׁ

ֹו:  ַמֲחַרְׁשתֹו. )לחדד(ְוָצַדִני ְבִרְׁשתֹו. ָעַלי ִלְלטֹוׁש  )השיג הרודף(ֹוֵלק,ד ָדַבק ת  ַרְך ַקשְׁ   ד ָ

ֶכם:  לות ֲאִטיְלֶכם ְלַהְכִליְמֶכם.ֵגיא גָ  ֲאִׁשְמֶכם. )אמר(ְוָנם )עכר(ַלחדִָּ ֵמיֵמינו ָ י ִעמ  ת ִ ָהַלכְׁ   וְׁ
 

ֹיָתי: ה ְליֹום ְבִכיֹוָתי. ְוָצֶרֶבת ֵאׁש ְכִויֹוָתי. הִּ ָהיו ִכלְׁ   ֵהִביא ב ְׁ

ָכל  ָדִמי ִהְטִעיִמי. )כיין( ֹוֵלְך ְמַפִני וַמְזִעיִמי. ְוֶכָעִסיסה ָהָיה ֹחק לְׁ ְׁ י:־ָהִייִתי ש  ִ   ַעמ 

לִִּ ִרים.הִּ יםָהֹאכ  רֹוִרים: ָראֵׁשי ֲחמֹוִרים.)רעב(ֶהֱאִכיָלם ְבָכָפן ְקֵדׁש ֶּפַסח ְבֵליל ִׁשמֻׁ יַעִני ַבמ ְׁ ב ִ   ִהשְׁ

ֵניֶכם: ֹֹנֵתיֶכם.  ְוָנם ֶאְפקֹוד ַעל ֲעו)בהמ"ק(ְוִחֵלל ֶׁשֶכם.)עוונותינו כקליעות(ְשִריגהִִּ ַצָואֵרנו ַעל ַשר ב ְׁ ם ב ְׁ ת ֶ   ַוֲאַכלְׁ
 

)בצרעת(ָקְדֹקד ִשַּפח ו ִּ, אַוֵיצִּ
 

ָחָצץ: ִכי ֶאְתלֹוָצץ.  )שרשראותי(ְוִחַזק מֹוֵסַרי  )שבר(ְוִרָצץ.  ֵרס ב ֶ  ַוַיגְׁ

ֹמס ָ  )השליכני ברפש(וִמֹגַבה ִלְתהֹום ִהְרִּפיִׁשי. )להטביעי באפר(ְלַהְכִּפיִׁשי. )מתכשיטי(ֵמֶעְדִיי)הפשיט(ְיַנֵצלוִַּ ַוַיח  ַנח ִמש  זְׁ ִשי:ַות ִ   לֹום ַנפְׁ

ַדל ִחי:  ָעָלה ְצָוִחי. )בראשי(וְבָקְדֳקִדי )הרוגי(ָכַבד ַנַאק ִרְצִחי. ו ִּ ַוִיג    ָוֹאַמר ָאַבד ִנצְׁ

ַרִים)לארץ( י ֶאת ְוֶאְׁשָּפְטֶכם ְכִזַמְתֶכם. ֲאִׁשיְבֶכם.  )אמר(כוׁש ָשחו ִּ ִמצ  ת ִ ַמדְׁ ִהשְׁ ֹמֵתיֶכם:־וְׁ   ב ָ

 

ָרה רּוִדי:  ִמָכבֹוד ְרִדי. )אמר(וְלַכָלה ָּפץ )ריחי הטוב(ְבַאׁש ִנְרִדי.ִכי נִ  אתזִֹּ־ָזכ  ִיי ּומְׁ ָכר־ָענְׁ   זְׁ

ָתשֹוַח:  )יאשיהו(ִעם ָמִׁשיַח.)כשכעס(וְבִהְתַעְברוֹ  ְוֵלב ִהְקִׁשיַח.)עזב בכעס בהמ"ק(ם ְזבולעַ זִַּ ָזַנח ֹור וְׁ כ  זְׁ   ָזכֹור ת ִ

י: ִכי ְבֵכן ָּפַרץ ְנִתיִבי.  אזכיר()ֵקַני וָפֳעָלם ָאִביא.ז ִִַּּזכו   זֹאת ָאִשיב ֶאל־ִלב ִ

י ֶאת ְוָשח ַעל ָרָעֵתנו ִכי ַרָבה. )בעון לשה"ר(ְוָכלו ִמִדָבה.)ולמרות זאת:(ֲעקוזִָּ ֲאבֹוֵתינו ָנַתת ִ ה:־וְׁ ב ָ   ָעֵריֶכם ָחרְׁ
 

א י לֹא  )לוכלכנו(ִנְזָהְמנו. )בצחנה(ְחיֹוןְתמור ִכי ְבצִ  ֹן ִנְכָתְמנו. ִכי ְבָעו )ראה(זחִּ ֵחט  ִ ָי כ  ֵדי יְׁ נּו:־ַחסְׁ   ָתמְׁ

ָקִרים: )רואים(ַמָכִתי סֹוְקִרים.)המלאכים כאשר(וַמר ִיְבָכיון)להרוס קיר בהמ"ק(ְלַקְרַקר ִקיר ְיָקִרים.)אויבי(ֹוְרִׁשיח ָחַשב   ֲחָדִשים ַלב ְׁ

ִשי:  )מרוב החושך(.ִקיר ְכִעֵור ְלַגֵשִׁשי. הכהנים(  )נבואתזֹון ַמִגיֵׁשי ִאִשי. חִּ ָחַשך ִּ ָרה ַנפְׁ ָי ָאמְׁ ִקי יְׁ   ֶחלְׁ

ִתי ֲאִני ֶאת )אמר בפסק דינו(ָסמונו ִמִלְגדֹור ֶּפֶרץ. ְותֹוָכחֹות ָקׁשֹות ָּפץ ְבֶחֶרץ.חִּ ֲעָבִדים ֹ   ָהָאֶרץ:־ַוֲהִשמ 

 

ָאָתה ֹקָוו: ְוֹלא־ָנסֹוג ָאחֹור ִמֹקָויו. ליה גזירות( )ובכל זאת()וגזר עְוָנָטה ָקו. )נדבקה(ְפָלהטִּ ֻטמ  ָי לְׁ   טֹוב יְׁ

עו דּוָמם: ְוֹכל עֹוֵבר ָעַלי ָׁשַרק ְוָׁשָמם.  )שתק( ָדָמם. )צורר(ירֹוַתי, וִפי ַצר טִִּ ָטב  ָיִחיל וְׁ   טֹוב וְׁ

י ִבי ִלְפעֹול. )כעס(י ָחרְבהֹוִסיִפי ִלְמעֹול. וְכַמֲעָללַ )רשעו(ִנְכלו)ילדים(ִּפיםטִּ טֹוִבים ִ ֶבר כ  א ֹעל:־טֹוב ַלג ֶ ָ   ִיש 

שִּ ַנפ  ֶכם ֱאָזֶרה ִכי ְכמֹו ָבַרַחת וַבִמְזֶרה. ָנם  )נאכל(. ִנְבֶרה. יךְ ֶרף אֵ טִּ נוב  ֶאתְׁ   )אפזר(:וְׁ

ִּ  



 

ֹם:  ַבת ֱאדֹום. )העליבה(ֵאֶלה הֹוַנְתִני־ְוַעל ָכל ִכְסדֹום. )אש(ָרה ִבי אוריִָּ ָידוִֹּ ִיד  ָדד וְׁ   ֵיֵשב ב ָ

בו יהּו:  )כעסו(ִכי ָכֵבד ָעַלי ַאֵּפהו. )מגינם(גֹוִנים ָבַני ֲעֵלי חֹוֵפהו.י ִִֵּּיש  ִ ָעָפר פ  ן ב ֶ   ִית ֵ

ֵדי הּו ֶלִחי:  )השפילי(ְוָקַׁשְבִתי ִמִּפי ָצר ְׁשִחי. (.מכות)ִבי ְמִחי. )נתנו(ָׁשתו )אויבי( ֹוְסַריי י  ַמכ ֵ ן לְׁ   ִית ֵ

ֶצה ָהָאֶרץ:  )למרמס(ַשְמנו ָכָאֶרץ. )גופנו(ְוֵגֵוינו )בשחיטה(.ְכֶחֶרש ְבֶקֶרץ. )יכהה( וַעםי עֹוֵרנו רְׁ   ָאז ת ִ
 

ָלם.ָתֳאֵרנו הָ  בֹודכ ִּ־ָכל עֹוָלם: ְכָלם. ְוצור ֹאְרחֹוָתיו ֶחֶסד כֻׁ ַנח לְׁ י לֹא ִיזְׁ ִ   כ 

י ִאם־הֹוָגה  ם. ְוַעל ָהָרָעה הוא ִנָחם.ִכי ִבי ִנְלחַ  )ישראל( ְמַעט,כִִּ ָכלו ִ ִרַחם )ציער( כ    :וְׁ

ֹו: ְמאֹוִרי ִכבֹו.  )שנים(ְעסֹו ְוִהִצית ֶלָהבֹו. וְבַתְכִלית ִׁשָשהכִּ ִכָלה ב  ִ י לֹא ִעָּנה ִמל  ִ   כ 

ל ה. ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַמְזִכירֹות ַאְׁשמָ ־ְפרועֹות יֹוְׁשבֹות ַׁשָמה. ְבָכלכִִּ ָנִשים ה:־כ ָ מ ָ ַ ֵמי ָהש    יְׁ
 

ָליו:  ַעל ָבָניו ֶהֱעִביר ַגָליו. )ישראל(.ֹוֲחֵצי ִגיָליו.ל לֹואֲִּאֵליֶכם ַחת ַרגְׁ א ת ַ ַדכ ֵ   לְׁ

ִאֹמָתם בֶ  )לגזול(ִכי ָגרֹון ָּפְתחו ַכֶקֶבר.)כעונש על(ַיַען)התאוו לאוכל(ֵעת ָכְמהו ִמֶשֶבר.ל ִּ ל  ט ג ָ ַ פ  ֹות ִמשְׁ ַהט    ר:לְׁ

ִריבֹו:  הֹוִציא ַחְרבֹו. )מהתיק(ַעם ְקרֹובֹו. ְוֵאיְך ִמַתַערלְ  )אמר(ְמחֹות ָּפץלִִּ ֹלא ַעֵּות ָאָדם ב ְׁ   לְׁ

ָאִרים: ־ֶאת)לקטוף(ְלעֹוֵלל)לבזיון כתאנים רעות(כוִדים הֹוִציא ִמְשָעִרים. ֵתת ַכְתֵאִנים ַהֹשָעִרים.ל ִּ ָשִרים   ַהִּנשְׁ

 

ִהי:ָלה ָכַתב ְבֶנִהי. ִקיִנים ָוֶהֶגה ָוִהי. גִ מ ִּ ִמָמרֹום   ִמי ֶזה ָאַמר ַות ֶ

יֹון לֹא ֵתֵצא:  )נאבק( אוָסה ִמְלֵהָרֵצה. ְנתוָנה ְבַיד ֵמִריב וִמְתַנֶצה.מ ִּ, ֲאִעיֵדך ִּ־ָמה י ֶעלְׁ ִ   ִמפ 

אֹוֵנן:־ַמה  ִמַיִין ִמְתרֹוֵנן.כְ  )ה' קם להעניש(ֲאקֹוֵנן. ְמַנֲחִמי )נביאי שקר(ִדיֵחי ָׁשְואמִּ ֵמַחֹטאת   ִיתְׁ

לּו ִאיש ֹוָטטו, כֹוֵׁשל ִבי ְלֶהֶרב. וְׁשִכיָנה ֹהֲעָלה ִמֶקֶרב. מ ַבחוִרים ָכשְׁ ְׁ מִ יו כ ְׁ חִ אָ ־ב ְׁ וְׁ   :בֶר י חֶ נֵ פ 
 

ַקד ָרֵכינּו: ֶטל ֹעל ּפֹוְרֵכינו. ַוְיָתֵעב ַׁשי עֹוְרֵכינו. נִֵּ )כבד( ִנש  ָשה דְׁ ְׁ פ    ַנחְׁ

ִביַאִיך ִּ)את( ָבֵבנּו ֶאל ִלְקרֹוץ ַעְפַעַּפִים. ְוִאְכְזרו ָעֵלינו ֶאֶרְך ַאַּפִים.  )חרפו(ֲאצונִִּ נ  א לְׁ ָ ִים:־ִנש  ָ פ  ַ   כ 

נּו פָ   )רשתות( ְרָׁשִעים ַמִּפיִלים ְבַמְכמֹוֵרינו. )על נפילתנו(דו ֹראׁש ְבַמֲהמֹוֵרינו.נִָּ ָנעו נּו ּוָמִרינּו:ַנחְׁ   ַשעְׁ

ֹוִים:  )כמאמרו(ָמָׁשל ַבגֹוִים. ְכָנם)ושמום(ֲאָכלום ֶוֱהִׁשתום)מרובים(יָנם ְלֹרב ְשגוִים.נִִּוְ  ֵקִניםז ִּ ג  ם ב ַ ת ֶ   ַוֲאַבדְׁ
 

ָֹתה בָ   )קיוויתי. אבל אתה( ֵמי ְקטֹוָרה ְבַאף. ָוֶאְפַער ִּפי ָוֶאְׁשַאף.שִּ )רמס את(ִסָלה   ַאף:ַסכ 

קו ָֹתה ֶבָעָנן:  ָוֶאְצַעק ָחָמס ָוֶאְתאֹוָנן. )הכאיבו לבי( ָוֶאְׁשתֹוָנן.ֹוְטַני ַכף ֹשִּ ָספ    ַסכ 

ִשיֵמנּו: חו ַמֲאִׁשיֵמינו. ְבִהָנֵתן ַכַבְרֶזל ָׁשֵמינו. שִּ, ָטֵמא סורו ִחי ּוָמאֹוס ת ְׁ   סְׁ

שֹוש ָשַבת אַ  ַמח ְמׁשֹוְרִרים. ְורֹוְדַפי ַקלו ִמְנָׁשִרים. שִּ מ  ָאִרים:לְׁ ד ַהִּנשְׁ   ב ֵ
 

צּו ָע   ִגדוֵפיֶהם. )רעש( ָׁשקונו ְבֵחרוֵפיֶהם. ְוִהְגִדילו ְׁשאֹוןעִּ ַעל־ֵאֶלה ָ יֶהם:פ  ִ   ֵלינּו פ 

ַחד ָוַפַחת ָעַלי ְבתֹוַכַחת.  )סגרו(ְוִאְטרו  )גיהנם( ִמְבֵאר ַׁשַחת. )יותר גדול(ֲערו ֶפה פִּ ָפצו ַ   )פח( :פ 



ֵני ַּפת ְמעֹוִני.פ ִּ פ  ַרד ֵעיִני: ְוֵהִקים ְמַעִני.  )הכרית( ִהְקִמיל )בהמ"ק( ֵאר חֻׁ ֵגי־ַמִים ת ֵ לְׁ ַ   פ 

ָלה ּו ֶאת ז ַמְׁשֵעָנם. ְוָצר ְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ִעָנם. עִֹּ ֲעֶטֶרת ָנפ  ַוד  ִהתְׁ   ָנם:ֲעו ֹ־וְׁ
 

ָשה ָגָרה.פִּ ֵפר  ָרה ְבָמְתֶניָה ַשק ָחָגָרה.  ְתמור ֹעז, )הוסגרה( ְצָתה אֹוי ִכי סֻׁ   )הזילה( :ֵעיִני ִנג ְׁ

ֵיֶרא:  ְמָגֶרה. )כעס(ָמדֹון )אלו אשר( תְוָעַרף אֶ  )כעס( ְבָרתֹו ַוֶיֱחֶרה.עִּ ָעָשה ִקיף וְׁ   ַעד־ַישְׁ

ָלה:  ף ָכבֹוד ְוָעָלה. ְוֶעֶשר ַמָסעֹות ַנֲעָלה.עִּ )עדיין( עֹוֵדיֻנה   ֵעיִני עֹולְׁ

ם:)אלא( ח ֹלא ֶאֶעְזֵבם ְבַכף זֹוֲעָמם.ק נֹוי ָנֳעָמם. ְוצור שָ סַ פִּ ַעל־ֶזה   ַאף־ֲאִני ֵאֵלְך ִעמ ָ

 

ֹר: ֹיֶׁשר ָוֶאְכּפֹור.  )כשעקמתי(ְצָעַדי ִלְסּפֹור. וְכִעַקְלִתי )שומר( רצִּ )בזמנים הטובים היה( ַצִדיק ִצפ  ַ   צֹוד ָצדּוִני כ 

ֹור: ִלְׁשֹבר. )נגדי מלחמה( ָעַרךְ  )בריתו(וְבַחְלִלי  )תפילה( בֹור.ֵמעֲ  )השמים( וִרי ְוִסֵכךְ צ ָצַעק תּו ַבב    ָצמְׁ

  ַמִים ַעל־רֹאִשי:־ָצפּו ְוַכֲעלֹוָתם ָעַלי ַכָים ְלָגְרִׁשי.  )הקב"ה( ָעַדי ְוָסע דֹוְרִׁשי.צ ִּ ָצדו

ִריִתי: ֵאִריִתי. ְבאו ְלַהְכִריִתי. ְוצור ָשח ֶאְחמֹול ַעל ׁשְ צִּ ַהר־ִציֹון ַעל י ֶאת־ב ְׁ ת ִ ָזַכרְׁ   וְׁ
 

ָי: ִחי ַמִכים ָבַני. ַעל ַהלֶ  )מצערי( ׁשֹוב ֶחְרַּפת מֹוַני.ק ִּ, ָקָראִתי ך  יְׁ   ָקָראִתי ִשמְׁ

ת ָ ַאל ְלַמְקִניַאי ְיַׁשֵלם.  )מדה כנגד מדה( ְרִאי, ִכי ֹלא ַיְכֵלם. ַעל ֶיֶתרקִִּ, קוִמי ֵלם:־קֹוִלי ָשָמעְׁ עְׁ   ת ַ

: ַבגֹוִים מֹוָרֶאָך.  )שים( ְוִעַלְמָת ַמְרֶאָך. ָהֵׁשת )שרפוני( ָדחוִניק ִּ ַקִלים ָרֶאך ָ יֹום ֶאקְׁ ת ָ ב ְׁ   ָקַרבְׁ

יִָּ ַאָתה ָעֵזב:  ֵאָעֵזב. )כיער(ץ ַאל ְתַכֵזב. ַעד ָמַתי ַכֹחֶרׁשקִֵּ י  ָהָאֶרץ ת ֵ   וְׁ
 

ֵאה ִשי:  )בארץ(ְבִהָנְטִׁשי ַבֶנִׁשי. ְואֹוַמר )הכואבת( ֶגז ַמַכת ֲאנוִׁשי.רִֹּ ר  ת ָ ֲאֹדָני ִריֵבי ַנפְׁ   ַרבְׁ

ֵאה ָי ַעָּוָתִתי: ֲעָדִתי. ־ֲהִׁשמֹוָת ָכל )פחדי(ב ִבֲעתוִתי.רִֹּ ר    ָרִאיָתה יְׁ

ל ִבי ֵמֵאיָמָתם. ִכי ְלַבְלִעי ֶהֱעלו ֲחָמָתם.  )נחלשה( ְפָתהרִּ רוחִּ ָמָתם:־ָרִאיָתה כ ָ   ִנקְׁ

ם  )מבלי צורך בחומה( חֹוק ַתֲעמֹוד ְבַדְבָרם ַעזֹות. ַנְמָת, ַהְנַׁשָמה אֹוִׁשיב ְּפָרזֹות.רִּ ָלָמה ַאף ג ַ ֹ וְׁ   :את־ז

 

עו ָתם:  )החשכתם( ָעָלה ֵעיָפָתם. )כארבה( נֹוַקְׁשִתי ִבְדִחיָפָתם. וְכֶיֶלקשִּ ָשמ  ָ פ  ת ָ ֶחרְׁ   ָשַמעְׁ

בו יֹוָנם: ָבַני ִמיגֹוָנם. ְוׁשֹוֵביֶהם ָגָאה ְמֹאד ְגאֹוָנם.  )כפופים(ֹוֲחִחיםש ָשכ  ֶהגְׁ ֵתי ָקַמי וְׁ   ִשפְׁ

ְׁשֶּפֶלת ַעד ְׁשאֹול ַמָטה.  )נחלשה(ִכי ִבי ָיד ָמָטה. )דורסתי(ֹוָסִתיש ִשיִשי יָטה: מֻׁ ִקיָמָתם ַהב ִ ם וְׁ ת ָ   ִשבְׁ

ִרית ִראשֹוִנים: אַמר ֶאְפֵדם ִמְשאֹוִנים. ִׁשלום ָׁשִנים. ְותֹ  )לירושלים(ֵלםשִּ ֲהִשיֵבנו י ָלֶהם ב ְׁ ת ִ ָזַכרְׁ   וְׁ
 

מּול: )ומקדשך חרב(ַחִיל ְוִאווְיָך ָאמול. )התחזקו(ֵהם ָשְגבו )להכרית(ְמַעַני ָלמול. )תראה(ׁשורתִּ ָתֹבא ִשיב ָלֶהם ג ְׁ   ת ָ

ָרא ִגַּנת ְמַחְּפֵשי עֹוֹלת ִלְפעֹול ְבֵלב. ָכמוס ְבֵלב. ו )הגאולה(ַגֶלה יֹום ת ִּ ִתק  ן ָלֶהם מְׁ ת ֵ   ֵלב:־ת ִ

ִמיֵדם: ְכִלית ָתְקָּפם ְלָלְכֵדם. ִיְּפלו ְבִלי ְלַהֲעִמיֵדם. תִּ ַתם ַתשְׁ ַאף וְׁ ֹף ב ְׁ ד  רְׁ   ת ִ

ִקים:ְוהוֹ ֲהִשיֵבנּו  ִמיד דֹוֲחִקים ְוׁשֹוֲחִקים. וִמתֹוָרְתָך ָאנו ֹלא ְרחֹוִקים. תִּ ִכי   ֵרנו ֵאֶלה ַהחֻׁ

 



 גלות כ"ד משמרות כהונהט

  )הלויים(ִמִּפי נֹוְשֵאי ָארֹון  )שירה(ְוָדַמם ֹרן  )ישראל(ָיְׁשָבה ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון. ֵאיָכה

   ְכִנְמַסר ַהַבִית ִבְמָסְרֵבי ָמרֹון: ְוָנעו ִמִמְׁשְמרֹוָתם ֹכֲהִנים ְבֵני ַאֲהֹרן. 

ִּ

ֶמֶׁשת ְסָפִרים. ָבכוִֹּ ִרים.   )התורה(ִתְבֶכה ְמחֻׁ  ְכֶנֱהַרג ֹכֵהן ְוָנִביא ְביֹום ַהִכּפֻׁ

   ִצֳּפִרים. ֹכֲהֵני ִצּפֹוִרים:ְוָנדו כְ )כעיזים(.ִכְצִפיִרים.)פרחי כהונה(ְוַעל ָדמֹו ִנְׁשֲחטו ְּפָרִחים

ִּ

ָתהגִָּ ָשָטה.  ל   ֹן ַמְעְשרֹות וְׁשִמָטה.  ַבֲעו  )ישראל(ֵמַאְרָצה ַכָלה ְמקֻׁ

ְׁשָּפָטה. וְבַאְרַבַעת ְׁשָפִטים ְפְׁשָטה. ִמְׁשֶמֶרת)תכשיטיה(וֵמֶעְדָיה    הֻׁ  ַמְפֵׁשָטה: )חרים מהעיר(הֻׁ

ִּ

ֵכי   ְוַהְמִעיל ְכִנְקַרע ְּפִתילֹו.  ץ ָכְתלֹו.ֵהיָכל ָדְממו ְכִנְפרַ  ַדר 

ַתךְ  ְׁשַּפל ִמִתלֹו.ְוהֻׁ   ַעָיָתה לֹו:)מהעיר( ֹכֵהן רשו(.ו)משְוָנע ִמְשִתילֹו.  )מגבהו(.ְוהֻׁ

ִּ

  ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ֶלֶחם.)מצות(ְכִבְטלו   )ת"ח(.ְבלֹוֲחֵמי ֶלֶחם. )מבזים(ַמְלִעיִבים ָהיו

ְטלו ְׁשֵתי ַהֶלֶחם.   ְוָרֲעבו ְוָצְמאו ִמַמִים וִמֶלֶחם.   ִמֵבית ֶלֶחם:משמר מלכיה(מ)ְכבֻׁ

ִּ

  )כסתה(וְתמורֹו, ֵאֶפר ֹראָׁשה ִחָּפת.  )מחופה(.ֲהַדר ֹאם ַבֶכֶסף ֶנְחָּפת. ַוֵיֵצא

  יֹוְדָפת:מהעיר() ִנְלְכָדה  ְכָפְׁשעו ְבֶלֶחם וַפת.     )נהפכה(., וְמנֹוָרה ִנְכָּפת.ְוֵנרֹות ִנְכבו

ִּ

ָרה   ְוַעָתה ֲענֹות ָאֵמן ֹלא ָאבו.  ְזַמן ֲאֶׁשר ַנֲעֶשה ְוִנְׁשַמע ֵהִׁשיבו. ָזכ 

ְקצו  ְבעו ְוָרוו.ַלֲעָנה ָורֹוׁש שָ    ֵעיְלבו:)משמר הקוץ מהעיר(ֹכֲהֵני )בוזו(ְוָהְלָעבו. )הוסרו(ְוהֻׁ

ִּ

א   .ֵאל )נביאי( ְוִהְלִעיָגה ְוִתְעְתָעה ְבחֹוֵזי  ָחְטָאה ְוָאְמָרה ֶלֱאִליל ֶזה ֵאל. ֵחט 

ְרָגָזה ְבַמְרִגיֵזי  ִזיֵאל:-מהישוב  ()מבהמ"ק.ֵאלַוֵיֵצא ִמְמעֹון   .ֵאלֲעבור ֵכן הֻׁ   ְכַפר עֻׁ

ִּ

ָאָתה   )הקב"ה(ְוַנֲעָלה ַרב ַהֹחֵבל.  ֵתֵבל. )הרשיעה( ֶהֱחִניָפה ֻטמ 

  ַאְרֵבל:)מהעיר( ְבֹכֲהֵני  ְוֵאין ִמְתַכְרֵבל. . ְוָעָנן ֲאַבק ַרְגָליו ְכָאֵבל

ִּ

ַיְבִתי ְכדֹור ַהַמבול.  )בהמ"ק(ָצר ְבֵבית ְזבול. ָפַרש ָידוִֹּ   ִכי ְכָלָיה חֻׁ

  :ָכבול)משמר שכניה מ(ֹכֵהן )אזיקים(ְוָיָצא ְבֶכֶבל ָכבול.  ֵהִׁשית ְלִחבול ְוִנבול. )בהמ"ק( ִכְסאוֹ 

ִּ

  ַקָנא. ֵאלִכי ִהְכִעיסו לְ   ְננו ִקיָנה.קוֹ  המִּ־עִָּכל

  ֶאְלָקָנה:)אלישיב מ( ִמְׁשֶמֶרת ְוָנְדָדה ִמִקָנה.  ְבגֹוי ָנָבל אֹוָתם ִקָנא.

ִּ

  )היו צבועים כחרס מצופה כסף(.ְוֶכֶסף ַעל ֶחֶרש ִחָּפת.  )לא צפו לישועת ה'(. ַלָמרֹום ַעִין ָצַפת. ֹלא

ְרָּפת.וְבִחזוק מוָסר    ְצָפת:)משמר פשחור מ(ֹכֵהן  )נהפך( ְוֶנֱהַרס ְוִנְלַּפת.  )הרפו ידיהם מהמוסר(הֻׁ

ִּ

  ְוִהַכִני ְבִעָורֹון וְבִׁשָגעֹון.  )עייפתי מלישא(. ִהְׁשִמיַע ִנְלֵאיִתי ְטעֹון. ִמָמרֹום

ִִּּ ִמְׁשֶמֶרת ֵבית ֹכֵהן ָמעֹון: )מבהמ"ק( ִמָמעֹון. )גלתה(הְוָנעָ  ֹנב ְוִגְבעֹון.ֹן וָפַקד ָעַלי ֲעו

ִּ

ַקד   ִמְבִלי ָאב. )אבלה( ְכהוַׁשְבִתי ֲאנוָנה  ֹן ְוִנְכָאב. ֹעל ָעו )מחובר(ִנש 

ָגב. )לנגן(ְודֹוַמְמִתי ִמְלַצְפֵצף   :ִמְׁשֶמֶרת ֶיֶׁשָבבְוָנְשָאה ָעַלי ִקיָנה   ְבִמִנים ְועֻׁ

ִּ

  ְוֹלא ִנְזַכר ִלי ֲעֵקַדת ֹמִרָיה.  ה.יָ רָ י הוֹ רֵ מוֹ  יירִַּבִִּאִּ )רמס( ִסָלה
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ָצָגה ֵערֹום ְוֶעְרָיה.  ֵמֹרב ֶמֶרד וִמְרָיה.   ַמַעְרָיה: )בלגה מהעיר(ִמְׁשֶמֶרת הֻׁ

ִּ

  ְוֵהִריקו ָעַלי ֶחֶרב ַוֲחִנית.        )תלם מחרישה(ַגִבי ָחְרׁשו ֹחְרִׁשים ְוֶהֱאִריכו ַמֲעִנית. ַעל

  ְיָוִנית:)משמרת אימר מהעיר(ָיְצָאה )בהמ"ק(וִמצוַרת ָתְכִנית.  ְוִהְרֵביִתי צֹומֹות ְוַתֲעִנית.

ִּ

ָשה   )בנביאים( ִכי ֹלא ֶהֱאִמיָנה ְבַהְׁשֵכם ְוָׁשלֹוַח.  ְוֵאין ָיד ׁשֹוֵלַח. )ידים לעזרה( ֵפר 

ְׁשָבָתה ָלח.          )הקרבנות(ְבִרית ֶמַלח. ְוהֻׁ   ַמְמָלח:)מהעיר(  ְבֹראׁש  ְוֵאין ֶׁשֶמן ְממֻׁ

ִּ

יִָּ הוא ַצִדיק   )רוקן( ַעד ַהְיסֹוד ָבה ָהֳעָרת. )החריבו!( ְוָערו ָערו  )מרדה( ִפיהו ָמַרת. ִכי י 

  ִנְצַרת: )הפצץ מהעיר( ִמְׁשֶמֶרת )פוזר(וְבַקְצֵוי ֶאֶרץ ִנְזַרת.   ָעִזי ְוִזְמָרת ִקיִנים ָעֶליָה ֶנֱחַרת.ְתמור 

ִּ

  ב.רָ ְוקֹוַנְנִתי ַבַיַער ַבעֲ   )הישועה( .ברַ א קֵ לֹ י וְ ר לִ צַ בַ  ָקָראִתי

  ָכָלה ֲעָרב:ֹלא ָעַרב. ֵמאֲ  )הקרבנות(ְוֵריחַ   ְוָכָבה ֵנר ַהדֹוֵלק ְבַמֲעָרב.

ִּ

ֵאה  ְסַעְרִתי ָכֳאִנָיה. ר    )צער ויללה( ְבַתֲאִנָיה ַוֲאִנָיה.  ִכי הֻׁ

  :ִמְגַדל נוִנָיה)מירושלים, משמר יחזקאל מהעיר(ְוָנָעה ֵמֲחנוָיה.  ַוֲעָדִתי ַכֹצאן ָלֶטַבח ְמנוָיה.

ִּ

עו   ְוָסַתם ֶמִני ְתִחָנה.  )של החטא(י ְבַצֲחָנה.ִכי ִנְזַהְמתִ  ָשמ 

  ְכַפר יֹוֲחָנה:)משמר יכין מ(וִמִקְרַית ָחָנה. ָנָעה  ְוֹלא ָנַתן ִלי ַרֲחִמים ַוֲחִניָנה.

ִּ

עו   )כינוי לתורה(ְוִנְשְרָפה ָדת ָמרֹום ְׁשבוָיה.  .ִכי ָיָצאִתי ַבִשְבָיה ָשמ 

  ה:וֵמַהְסֵתר ֲחבוָיה. ָגְלָתה ֵבית חֹוִביָ   ַעְרבוְבָיה.ְוהוַׁשִתי ְלַׁשָמה וְ 

ִּ

  ְוָׁשתו ְׁשָעַרי ׁשֹוֵמִמין.  ָרַעת ָשמוִני ַהָדִמין. ָתבֹוא

  ַצְלִמין:)מהעיר( ִגְנתֹון)גלו משמר(ָנָעה  )ע"ז(.ֹן ְצָלִמין. וַבֲעו ְוֵהִׁשיב ָאחֹור ָיִמין.

ִּ

  ְוַכֶדֶׁשא ַעְצמֹוֵתינו ַתְפִריַח.  ְוָחְׁשִכי ַתְזִריַח. א()תרפ ַתְמִריַח. ָתבֹוא

ְלָחְנָך ַתֲאִריַח.            ְוֵריַח ְכֶקֶדם ָתִריַח.  ֲאִריַח:)וכן מהעיר(ׁשוֵלי ֲחַמת)תארח את משמר מעזיה מהעיר(וִמשֻׁ

  

 קהל         חזן         י 

ִחים.ַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים ֹעלְ אִאם תֹ  ַלי ִלי:  )מטופחים( ֵלי ִטּפֻׁ  ַאלְׁ

ַלי ִלי ֵשְלָנה ָנִׁשים ַרֲחָמִניֹות ַיְלֵדיֶהן ַהְמדוִדים ְטָפִחים ְטָפִחים.בִִּאם תְ   :ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ְזָנה ְּפַאת ֹראָׁשם ְוִתָקַׁשְרָנה ְלסוִסים ּפֹוְרִחים.גִִֹּאם תִ   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ְבִצְמאֹון ְצִחיִחים.ַבק ְלׁשֹון יֹוֵנק ְלֵחְך ד ִִּאם תִ   ַאלְׁ

ַמת זֹו בֹוִאי וְנַבֵשל ֶאת־ָבֵנינו צֹוְרִחים.הִִֹּאם תֵ  ַלי ִלי:  ְמָנה זֹו ְלעֻׁ  ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ַעְדָנה זֹו ְלזֹו ְתִני ְבֵנְך ְוהוא ָחבוי ְמנָֻׁתח ְנָתִחים.וִִָּאם תִ   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ִבְמָערֹות ְוִׁשיִחים.ִמין ְבַשר ָאבֹות ַלָבִנים ז ִִּאם תַ   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ַהָבנֹות ֶאל ֵחיק ִאֹמָתם ִנְתָּפִחים. )מיתה( ַיְבָנהחִּתְ ִאם   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ְסָנה רוחֹות עֹוְלִלים ִבְרֹחבֹות ִקְרָיה ְתפוִחים.טִִֹּאם תָ   ַאלְׁ

ַלי ִלי: )מתים(ם ְוֵאם ַעל ָבִנים ָׁשִחים.ָׁשַדיִ  ְוִצמוק ַרַחם ְבִׁשכול)ימותו(ֵקְרָנהיִִַּאם תְ   ַאלְׁ

משמר פתחיה 
 מהעיר 'אכלה ערב'
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ַלי ִלי:  )כרותים( ַׁשְלָנה ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ָמִגִנים ַבֲעַרב ֲאלוִחים.כִִּאם תִ   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  )אויר במקום מים(ְנפוִחים. ְונֹודֹות ְמלוִחים ְבִמיֵני רוָחם)תשרפנה(ַהְטָנהלִֻּתְ  ִאם  ַאלְׁ

ַלי ִלי: )לאכזבה(ֵמֶאֶלף ֵמָאה וִמֵמָאה ֲעָשָרה ַעד ֶאָחד ַלַמָּפִחים.)ישארו(ַעְטָנהמִִּאם תִ   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ֵהיָכל ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ֹכֲהִנים ְּפָרִחים. )לגג( ְסָנה ְלָמַסךְ נִִֹּאם תָ   ַאלְׁ

ַלי לִ   ַרְפָנה ָׁשם ָכל־אֹוָתן ַהְנָפשֹות ְכקֹוִצים ְכסוִחים.שִִּאם תִ   י:ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ֹכֲהִנים ִנְרָצִחים.)של זכריה(ַרְפָנה ַעל ַדם ָנִקיעִִּאם תֵ   ַאלְׁ

ָקִרים ֵמֵריַח ְתנובֹות ִשיִחים)יצאו(ְחָנהפִִּאם תִ  ַלי ִלי:  )מרעבונם(.ְנָפׁשֹות ְמדֻׁ  ַאלְׁ

ָנִחים.ַבְרָנה ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִתְׁשָעה ַקִבין מֹוֵחי ְילָ צִִּאם תִ  ַלי ִלי:  ִדים מֻׁ  ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ַאַחת ְמתוִחים.)עץ(ְׁשֹלׁש ֵמאֹות יֹוְנִקים ַעל שֹוָכה)יתלו(ְעָנהקִִַּאם תֻׁ   ַאלְׁ

ַלי ִלי:  )נבוזראדן(ֶאיָנה ַרכֹות ַוֲענֻׁגֹות ְכבולֹות ַעל ַיד ַרב ַהַטָבִחים.רִִּאם תֵ   ַאלְׁ

ָבִחים.)בשדות(ַתִיםֵבין ְׁשפַ )לאויבים(ַכְבָנהשִִּאם תִ  ַלי ִלי:  ְבנֹות ְמָלִכים ְמׁשֻׁ  ַאלְׁ

ַלי ִלי:  ַעַלְפָנה ַהְבתולֹות ְוַהַבחוִרים ְבִצְמאֹון ְצִחיִחים.ת ִִּאם תִ   ַאלְׁ

 ָעשו ֹלא מֹוִדיִעים. ְוֵאת ֲאֶׁשר ְקָרָאם מֹוִדיִעים.הֻׁ ַמה־שֶ  הֹוי ַעל ָכל־ְׁשֵכַני ָהָרִעים. ְורוַח ַהֹקֶדׁש ְלמוָלם ַמְרִעים. 

  ִאם ֵיָהֵרג ְבִמְקַדׁש ֲאֹדָני ֹכֵהן ְוָנִביא ֹלא ַמְׁשִמיִעים: ִאם ֹתאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים ַמְׁשִמיִעים.

 

 

 קינה על הריגת יאשיהו ע"י חיל מצרים  יא

  ִלְדרֹוׁש ֵמֵאָליו. )יאשיהו( ָנה ֵהֵחלֶבן־ְׁשמֹוֶנה ׁשָ   )השרים ואילי הארץ(קֹוְננו ֵמֵאיָליו. )קינה(ֱאִלי ֵאיָכה

ֵני ְזַכר לֹו ִשגוי  ְבָעְבָרם ָחנו ָעָליו. )מצרים(ָחם  ב    )הטובים(. ִמְפָעָליו: )ריבוי( ְוֹלא הֻׁ

ִּ

  )=משה(ֹלא ָקם ָכמֹוהו ִמימֹות ֲאִביְגדֹור.  ְבָכל־ַהְמָלִכים ֲאֶׁשר ָקמו ִלְגדֹור. ַגם

  :ִלְסדֹור )ע"ז( ֲאֶׁשר ַאַחר ַהֶדֶלת ְוַהְמזוָזה ָשמו  ֹן ֵליָצֵני ַהדֹור. בֹו ֲעו ָדַבק

ִּ

ִלים)המצרים(    ִמְשחֹור. )השחירו( ַהטֹוב ִּפֲחמו )פני הזהב שלו( ִכְתמוֹ   )הנילוס(. ֶזַרע ִׁשיחֹור. ָהאֹוכ 

ַדל   ִמן־ַהחֹור: )לישועה( א ָׁשַלח ָידוֹ ְועֹוד לֹ   ָיִמין ָאחֹור. )הקב"ה( ֹן ְוֵהִׁשיב ָעו ַוִיג 

ִּ

  ְבָארור ֲאֶׁשר ֹלא־ָיִקים.(מס"ת )קרע בגדו כשקראו לפניותוֹ ִבַצע ֶאְמרָ   ְלָהִקים. )התורה(ָדת)כשאמר(ְכָנם ֲאָמָריו ַזכו

  ִקים:מֹוֲאֵסי ָדת ְוחֻׁ  )בחטא(ְבֶבַצע  )המצרים(ְרחֹוִקים. )כשביזוהו(ָתֳארֹו ְכִנֲאצו ָחַשך ִּ

ִּ

  )לצערך(.ִלי ָוָלְך ַהיֹום ְלַתְלָאךְ )מריבה(ַמה־ )מפרעה ליאשיהו(ְכָׁשְלחֹו ַמְלָאְך. )יאשיהו ופרעה(ֵרִעים ִנְקְראו, טֹוִבים

ֵדי )גזירת  ֶאת־ְּפֵני ִפְלָאְך: )בקיימי( ֵתָעֵנׁש ְבִבְצִעי  ְבַמְלָאְך. )של יהודים( ָדִמים )החיילים שלי( ַעם ָהָאֶרץ י 

ִּ ה'(.

  ִים.ְלַמַען ֹלא ַתֲעֹבר ֶחֶרב ָכל־ֶׁשהוא ְבֶאְפרַ   ָלֶלֶכת ֲאַרם ַנֲהַרִים. )צבא ישראל( ֲהמֹוָני ִכָלה

  ִכי ְגֵזָרה ִנְגָזָרה ְלַסְכֵסְך ִמְצַרִים ְבִמְצָרִים:  ָלׁשוב ֲאחֹוַרִים. )ירמיהו(ָׁשַמע ַלחֹוֶזה ֹלא

ִּ

  ֵהֵחלו ְלַבזֹות. )נבואת ירמיה( ֲחזֹון ַעְנתֹוִתי  ְמזוזֹות.ע"ז מאחורי ה( )הסתרתְסִתיַרת ֵמַחֹטאת

  ְוֹלא ֵהֵסב ָּפָניו, ְוָסְפדו ַעל ֹזאת:  ְלַהְבזֹות. )בשרו( וֹ מְלחֻׁ  )מצרים( ֲעָנִמים )באו( ָנעו

ִּ



  )העולם(. ְיסֹוד ְנִׁשָיה. )נפל( ו סור וָמטַוְיָמֲאנ  )שואה(. ַעד ֹלא ְׁשִאָיה. )הנביאים( ֵהִעידו )מעוונותיכם( סורו

ֵני   ַוֹירו ַהֹיִרים ַלֶמֶלְך ֹיאִׁשָיה:  )תפילה(. לֹו ְׁשִעָיה. )לא הועילה( ַרב ְוֹלא ָעְלָתהקֵ ְקָרב  פ 

ִּ

  ֵחץ ַאַחר ֵחץ מֹוִרים ְולֹוֲחִצים.  )מכים( ם ֵעיָניו ְבֶגְויֹו מֹוֲחִצים.עֹוצֶ  עֹוֵדיֻנה

  ַוִיְזְרקו בֹו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִחִצים:  ַלִחִצים. הְוָשמוהו ַכַמָטרָ  וָצד

ִּ

  )היו יפים(יו ֵהיִפיהו.ְוַעד ִמצוי ֶנֶפׁש ַמֲעשָ   .מֹוָצא ִפיהו )להקשיב( ִהטו ַאֲחָריו ֱאזֹון )זריזים( ַקִלים

  י ָמִריִתי ִפיהו:ַצִדיק הוא ְיָי כִ   ְשָפָתיו ִהְפָצה ִמִּפיהו. רוחִּ

ִּ

  )פשעם(.ֹן ִבְצָעם. ַבֲעו )המונם( ְלַׁשֵלם ְׁשאֹוָנם  ָזַעם. )הקב"ה( ִכי ַקָנא )מצרים(נֹוף ִשיִשי

  ל ֵאיָכה יוָעם:ַוְיקֹוֵנן ָעָליו כָ   ַהטֹוב ַעם־זו ְבָפְׁשָעם. )הזהב( ֶכֶתם ַתם

ִּ

 )לבוא(.ַהְקֵהל ֶלֱאתֹות )כשהגיע(ְבמֹוֵעד ְׁשַנת ַהְשִמָטה ְכָגע ְׁשתֹות.לִ   כֹוס ְמִגדוֹ  ַתם ְבִמְקֶרה ֶאָחד

 אותו מקרה שקרה לאחאב הרשע, כך קרה ליאשיהו הצדיק במגידו.

 :יֹותאֹותִ  ִכי ָסְפדו לֹו ֵאיָכה ְבֶעְשִרים וְׁשַתִים בזכות( )בהמ"ק.ֵמֲהרֹוס ָׁשתֹות.)שנה(ֶעְשִרים וְׁשַתִים ָתָלה

 

 יב

 'אהלי' הכוונה לבית המקדש

  )שגם הוא קדם לבראשית(ִעם ִכֵסא ָכבֹוד ְלָצְרפֹו. )לפני הבריאה(ַאְבָת ַעד ֹלא ְבֵראִׁשיתתִּ ָאֳהִלי ֲאֶׁשר

  ַדד ְבַיד ׁשֹוְדִדים.שִּ ַצחָלָמה ָלנֶ 

  ִלי ֹפה:־ְוַעָתה ַמה )התלוננת(ָרַגְנָת ְוָרַעְׁשָת וְ  )המשוטטת לחפש צאנה( ֹוָעה ְכֹעְטָיהרכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

  )יצחק(ְבֶחְרַדת ִמי־ֵאפֹוא.)האבות. בזכות(ֹוַמְמָת ְלֵאיָתֵני עֹוָלםק ָאֳהִלי ֲאֶׁשר

)חרב( ַמתצִּ ָלָמה ָלֶנַצח
 

  ְבַיד ָצִרים.

  :הי פֹ ידִ ידִ ה לִ מֶ  חַ רֵ ר צוֹ ג מַ ־גָ ּפֹור בֹוֵדד ַעלצִִּכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

  (.בסיני)כשעמד ְוַאָתה ֲעמֹוד ִעָמִדי ֹּפה. )למשה(ְלַמֲענֹו ְלִציר )הורית( ְצתָ פִּ י ֲאֶׁשרָאֳהלִ 

  ְבַיד ֲעֵרִלים. )נהרס( ְרַערעִּ ָלָמה ָלֶנַצח

  מֹוָׁשב ֹּפה: )הבטחת(ֹוֵנא ְוָצר ְוַאֵיה ִאווישכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

  .הּפֹ  נוינֶ אֵ וְ  ת־ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפהִחיָת ְבַעְנֵני הֹוד ְלאֶ נִָּ ָאֳהִלי ֲאֶׁשר

  ַאס ְבַיד מֹוְרִדים.מִֹּ ָלָמה ָלֶנַצח

  ַמה־ְלָך ֹפה וִמי ְלָך ֹפה: )ואויביך לועגים(א יוַכל ְלהֹוִׁשיַע לִֹּכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

ּפֹו.כ ָאֳהִלי ֲאֶׁשר   )לשכון בצלו( ֹוַנְנָת ָמכֹון ְלִׁשְבְתָך ְלחֹוֵפף ְבחֻׁ

  )גאים( ְבַיד ְיִהיִרים. )הוסר( ָעהיִֻּ ָלֶנַצחָלָמה 

  )שלא יהיו נביאים( ס ֶבָחָלל ְוֵאין עֹוד ָנִביא ְוַנְמָת ַהֵאין ֹּפה:טִּכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

  ִניָת ֵמָאז ְבָתָאיו ִמֹּפה וִמֹּפה.חִּ ָאֳהִלי ֲאֶׁשר



  ַנח ְבַיד ָזִרים.זִֻּ ָלֶנַצח ָלָמה

  ְוֹלא ָעַבר ֹּפה:)שנשכח כאילו( ֵצא חוָצהִתיק יוֹ וִָּכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

  )ביו"כ( ַכְנָת ְלַהְׁשִליְך בֹו ְלָפֶניָך גֹוָרל ֹּפה.הִּ ָאֳהִלי ֲאֶׁשר

  )ישמעאלים( ָחה ְבַיד דוִמים.דִֹּ ָלָמה ָלֶנַצח

  ֹפה: )של המשיח( ַעד בֹואוֹ  )לסעודה( ר ָבָאֶרץ ְוַנְמָת ִכי ֹלא ָנסֹובגִֵּכְ  ְוִנְהֵייתָ 

 

  )אפי' כוכבי הנשף הגדולים(. ָחְׁשכו כֹוְכֵבי ִנְׁשּפֹו. )גזילתי( ֹן ִבְצִעי  ֲעובִּ ָאֳהִלי ֲאֶׁשר

  ַּפל ְבַיד ֲאֵחִרים.אִּ ָלָמה ָלֶנַצח

  ֹוֵרַח ַבָמלֹון ְועֹוד ִמי ְלָך ֹפה:אכְ  ְוִנְהֵייתָ 
 

 יג

 ו ידועים כבר מדורות ראשונים.כאן מתאר הפייטן כיצד בניין בית המקדש וחורבנו הי
ּפֹו. )חורבנו(דֹור ָודֹור נֹוַדע ִקְצּפוֹ ־ְלָכל ִמֹּפה וִמֹּפה.  )דורות מאוחרים והמוקדמים(ָאחֹור ָוֶקֶדם   )ובניינו(.ְוחֻׁ

 . ָחקוק ְבַכּפוֹ  )שברי( ִכי ִפיד )בגלל(ֲעִלילֹזאת ְלהַ  ָעַלי ַכּפֹו.  )שם(ָׁשת )אומה(ֹאם־ַעל ֶמה ִמָכל

 ְבַאּפֹו:  )יחשיך(ְוַעד ַעָתה ֵאיָכה ָיִעיב)ואיך זה ש(ֶרַגע ְבַאּפֹו.  )רק( ִכי )שתבוא מהר(ְבטוָחה )רפואתי(ִרִּפאִתי
 

  )חובו(ִלְגבֹות ִנְׁשֵיהו. )ממני(ָתַבע ֶמִני )גרמו החורבן הרבה לפני(ֵאת ֲאֶׁשר־ְכָבר ָעשוהו. ֵאיָכה

  )חרבה(. ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו:)לחורבן. בפסוק(ְבֶׁשִלי ָרַמז  ִנְמָתחו. )שמים(םֲאֶׁשר ַעד ֹלא ְׁשָחִקי

  ֵגֶאה ַמִגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית. )בפסוק ויהי ערב ויהי בוקר(ְבאֹות ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית.)הסתיר ורמז גם(ִבַלע

  )כתב. כאילו חרב מעוונותי(. ָלתֹו ֶהֱחִרית:וֵמחֹוַבי ַקְלקָ   ָבנוי ְוָחֵרב וָבנוי ְבַאֲחִרית.

  .ָחזוהו ְמגָֻׁדע )האבות( ְוַקְדמֹוִנים  ְוֹחֶׁשְך ְמיָֻׁדע. )לילה( ִאיׁשֹוןֶהֱחִרית

  נֹוָתיו ָגַדע:ַעד ֹלא ָעשוי ַקרְ   נֹוַדע. )חורבנו(ָאז ְלָראֵׁשי דֹורֹות ִנתוצוֹ 
 

ְבַצר. )תולדותיו אחריו(ֶזה ֵסֶפר  )אדם הראשון(ֹגַבה קֹוַמת ְיִציר ָצר. )השפיל(ָגַדע   )נגלה(ְלָפָניו הֻׁ

ְפַצר. )=אדה"ר(או ֵעיֶניךָ ָגְלִמי רָ    )כל הנבראים אחריו(ֶנֱעָצר:־ְלָפָניו ָכל )הקב"ה(ְכֶהֱעִביר  )הורבה בדברים(הֻׁ

  )שאין לו מקום(ָקָצר. טה(י)מהו ִכי ַהַמָצעְוֶהְראָ   )מגן עדן(ִמֵבית ָהאֹוָצר. )וגורש(ףחַ וֹ ד )נכנס(ָדַרך ִּ

  ַוְיקֹוֵנן ָעָליו ֵאיָכה ְבַאֶיָכה ְבֶעת־ָצר:  )לבהמ"ק(.ִביַאת ָצר. )כשראה(ִלבֹו ְכָבט )ציער(ָדָוה

  )של בהמ"ק( י ְוָגֵדר ַהְדחוָיה.נַֻׁתץ ִקיר ָנטו  ה.יָ הָ ־שֶ ַצר לֹו ֶהְרָאה ְבַמה

  ַעל ֶׁשֶבר ֲאֶׁשר ָהָיה:  )קינות(. ַלדֹורֹות ִלֵמד ְנהֹות ְנִהי ְוִנְהָיה.

 

  ֵבין ַהְבָתִרים אֹורֹו ְכָזַרח.  )אברהם אבינו( ַהנֹוַער ִמִמְזָרח. ָהָיה

יֹות ְבֶרֶדם   ָטַבע ַׁשַער ַהִמְזָרח: ִכי ְוָצַרח. )בשינה( ְוֶהְרָאהו ַאְרַבע ַמְלכֻׁ

ֹמס   )כתרה( ַוַיְרא ַהְׁשָלַכת ִנְזָרה.  )כתרה של כנס"י( ֵזָרה. )הסיר( ַוְיַנֵצל ַוַיח 

  ְוִצַדק ִמַדת ַהִדין ְכָאז ָרָאה: )כשפיזרה באומות( ֵאיָמה ֹנֶפֶלת ָעָליו ְכִבְזָרה.ובְ 

  )גילה( סֹוד ֶזה ִּפֲעַנח. )יצחק( ְוַלֲעקודוֹ   ח.ֵעֹרם ְוֶעְרָיה ְוֶנֱאנַ )את ישראל(  ָרָאה

  טֹוב ָזָנח: )זרעו( ֵמְראֹות ִגְזעוֹ   ִמַכַעס ֵעינֹו ְוֹלא ָנח. )חשכה( ָעְׁשָׁשה

 

צפו את 
 חורבנו

כתב בפסוק 
 הנ"ל



ם ֶזה.   )הנבואה(ַבַמֲחֶזה. )יעקב(ָתם )כבוד(ֹזַהר )עזב(ָזַנח   )בהבטחת הקב"ה(.ִכי ֹלא ֶהֱאִמין ְבְנאֻׁ

  )שחרב(. ִׁשמומֹו ַוְיקֹוֵנן ֵאין ֶזה: )ראה(ְוָׁשר   )הר הבית(קֹום ַהֶזה. ָזן ֵעינֹו ַבמָ 

  )שולטים(ַוָיֶבן ִכי בֹו ְיהו רֹוִדים. . ֲחׁשֹוׁש ְבעֹוִלים ְויֹוְרִדים ָחַשב

 מֹוְרִדים: )בהמ"ק. כי היו(ולוֵמֶהם ָתַבע ְזב ַעל ֶמה ְבִדינֹו ֲחֵרִדים.  )צאצאיו(ֲחִניָטיו

 ו. וַמְסְמרֹות ְנָעֵלימֹו ְבַקְרָקִעיתֹו ָקָבע )גילו(עו. בְ נִ  )המקדש ואוצרותיו(ְזבול וַמְצּפוָניו )האויבים(מֹוְרִדים

 ְוִהָנם ְטמוִנים ָבָאֶרץ ִכי ָטָבעו:  )איך נלקחו(  ִזיו ְׁשָעָריו ֶמִני ַמה־ִנְתָבעו.

ִּ

עו  ֵליַדע ְזַמן. ִכי ְלַגלֹות ֵקץ ָאב זַֻׁמן.  )בשאלות לאביהם(טֹוְרִדים  )העמיקו השבטים( ָטב 

 )החביא(  ְוֵקץ ָכָמן:)והלך( ְוִהְבִליג  )הסתיר(ֵהַׁשע  ֵקץ ְמזָֻׁמן.  )ליעקב(ִמֶשִגָלה לֹו  )הקב"ה(טֹוב 

בו  ָמַתי ִיְתַוַדע.  )המשיח(ֹות ֵקץ ַהְּפָלא ְוָׁשֲאלו ְלָאב ֵליַדע.  )השבטים( ֵיש 

 ַעד ִכי ְבִעתֹו יוַחׁש ְוִיְתַוָדע:  ְיַקוו ְליֹום ְיׁשוָעה ְוֹלא נֹוַדע. 

 )לדעת(. ֵמֶהם ְוֹלא יוָכלו. )התכסה(ְוִנְכָסה   )בטחו(ִיְתַוַדע ָרז ְלָעם ְבָך ִנְסַתָכלו. 

 וְבָיגֹון ַחֵיימֹו ָכלו:   )הצטערו(ֶנֱאָכלו. )בהמ"ק(ֵרֶעיָך ִמִקְנַאת ֵביְתךָ 

ִּ

ַלח.  )משה(ִציר )משענו של(ִכְסֵלי )נבהלו( ָכלו   )מישהו אחר(ְוָנם ְׁשַלח־ָנא ְבַיד־ִתְׁשָלח.  ְכׁשֻׁ

ָלח:  )אליהו(ְוַאֲחַרי ִגְלָעִדי ִכי ַמה־ֶבַצע ִלי ְלִהְׁשַתַלח.   ְיׁשֻׁ

ִאֹמָתם   )שאנו נכספים אליו(ֵאי ֶזה יֹום ַהָכסוף.  סוף.  עֹוְלֵלי )דברו(ִלְבבו  ל 

  )גלוי(ְיָי ִיְמֹלְך ִבְזרֹוַע ָחשוף: ִלָבם ֵהִכין ְלׁשֹוֵרר ִמסוף. 

 רֹוֵמָמה. ין ימִ בִ  ִנְגָלה ְבָיד ָרָמה.  ָחשוף

 )נענשנו(. ֱאדֹום ָלַדַעת ַעל ָמה:ץ()בארָקְצָרה ַנְפָׁשם ְבֵגיא  )זורמת(ֵחָמה ְזרוָמה. )כשראו(ָבִנים ְכָׁשרו 

 

 ִכי ָבגֹוד ָבַגְדָת ִבי.  ־ָמָצאָת ַעְוָלָתה ִבי. ַמה)וה' עונה:( 

 ְוַעד ַעָתה ֹלא ֶהֱאַמְנָת ִבי:  ִבי.  )החלפת(ִמִמְדָבר ֵהַמְרָת 

ִביַאִיך ִּ  ְּפָרצֹות ִלְגדֹור.  )התייאשו כבר(ִנְׁשַתְברו  )משה(ֲאִביְגדֹור. )תלמידי(ִנְטֵעי נ 

 ַהדֹור:  )רשעי(ְּפִריֵצי ְוֹלא קְֻׁדׁשו  ִלְסדֹור.  )הגאולה(יֹום ָנָקםִנְגֵליִתי 

  )הפסיקו לדפוק(.ָפָקקו. ִהְׁשַבְעִתי ֶאְתֶכם ָׁשְמעו ו )דחקו(ְוָדָפקו. )הגאולה( ַדַעת סֹוד )רצו(ַהדֹור ָיְזמו

  )בצער(ְוַעל ַכַּפִים ָסָפקו:   )נמס לבם(ַיַען ְבָׁשְמָעם ֹזאת ִנְתַמְקָמקו. 

ִּ

קו  ְכָנְפלו ְבָיָדם ַמְלֵכי ָאֶרץ.   )בזמן יהושע(שו ָבֵאי ָהָאֶרץ. שָ  )בשמחה( ָספ 

  )בהמ"ק(ְמשֹוש ָכל־ָהָאֶרץ: )יבנה(  ָדם ִיְתכֹוֵנןְוַעל יָ   )ירצה בהם(ִיֶרץ.  )הקב"ה(ָסְברו ִכי ִיְׁשָעם 

  )שכינתו(.ִכי ָלַעד ִיְהֶיה ָׁשם מֹוְׁשלֹו.  )חשבו(ִדמו  ִפיֶהם ַחג־ְיָי ְבִׁשלֹו.  )פתחו( ָפצו

  )המשיח(ָיֹבא ִׁשיֹלה: ־ַעד ִכי  )והשליכו(ָּפֲעלו ֶׁשֶקר ְוֵהִׁשילֹו. 

 ְוִנְמַאס ַבֲאֶׁשר בֹו ַנֲעָשה.  )שהוא ראשית המקדשים(ֵמִעָסה. ִׁשיֹלה ִרָצה ְכַחָלה 

 ְלֹכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָשה:  ְראו ָמה ֲעֵבָרה עֹוָשה. 

ִּ

 

לא היו 
 ראוים

רציתי כמה 
 מיםפע

המלאכים 
 שבסולם



 

ִּ

  )פורענות(ָחַׁשק ִקְׁשיֹון.  )זמן פורענותי(וְלִעתוֹ  )בעת רצון( ִעִמי אֹות ְבִצְביֹון. ָעָשה

ַלְפִתי ְכֹחֶרב   ִהים ִמִציֹון: ֱאלֹ ַעד ֲאֶׁשר יֹוִפיַע   )בציה(ָציֹון. בְ  )כיובש(עֻׁ

2

 ָלַעד ָבה ְלקֹוְמִמי. )ביקשתי ש(ַתְרִתי  )בוראי( ִציֹון ֵעת הֹוִביַלִני רֹוְקִמי. )אל(

  )ולכי לגלות!(וַבֲחרֹון ָאף ָנם ִלי קוִמי:  ַבֲהִקיִמי.  )צלם(ֹבְׁשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ֵבל 

 

  קוִמי וְלִכי ִכי ֹלא ֹזאת ַהְמנוָחה.  )בזמן שהוזנחתי( ָקַׁשְבִתי ְבַהְזָנָחה. ִמיקו

  ְוֹלא ָעְרָבה ִמְנָחה: )קרבן( ְוִהַגְׁשִתי  ַקְצִתי ְבַחַיי ֵמֲאָנָחה.

ֵאה   )מנוחה(ִמָשלֹום וִמַשְלָוה וֵמֲהָנָחה.  ֹרַע ַנְפִׁשי ְזנוָחה. ר 

  ַגם ָׁשם ֹלא ָנָחה: )נאנחה(ֲאנוָחה. )חושך(ְבָהֵרי ֶנֶׁשף בה()עזוְרטוָׁשה

  ֱאנֹוִׁשים ַעל ֹראָׁשם ְכָרְכבו.  וָבה ִנְכוו. )להכותם( ָנָחה ָידֹו ָבם

  חוָצה ָׁשָכבו: )וכמו שעשו נעשה להם( וְכעֹוְללו עֹוָללו,  ָיְגעו ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ְכִנְתַעְכבו.

 

בושִּ   (בהמות)ִמְתעֹוְלִלים ָבמֹו ְכמֹו ְבָקִרים. .ֶגְוָים ַמְבִקיִרים )האויבים(ׁשֹוִבים)ישראל בשעה שה( כ 

ָקִרים.   וֵמי ְפָרת ְקָרֵבימֹו דֹוְקִרים:  ֶׁשֵהם ָיזֻׁבו ְמדֻׁ

ָרא   )הורסים(ְמַקְרְקִרים. )בהמ"ק(ִקיר ֵעָרה ַמְבִקיִרים.)על ה( ֹתֶקף ֶטַבח וֶמֶסךְ  )עליהם(ִתק 

  ַוֲעֵליֶהם ְמקֹוְנִנים ְבֵני ִציֹון ַהְיָקִרים: )מביטים על ישראל(ְוָכל־ָעם ְוָלׁשֹון ָבם סֹוְקִרים.

  ֹכה. )קרה לנו( ְקָרנוָלָמה ֶזה ְוַעל ַמה־ֶזה הִ  ִהְׁשִמיעו ִלְבֹכה. )במרום(ַהְיָקִרים קֹול ְבָרָמה

 :י ֹכהְלׁשֹון ֵאיָכה ִבְלׁשֹון אֵ  )להחליף(ְלָהִמיר )נאנחו(ָרְגנו  אֹוֵמר ְבֹכה. ַיַחד ֶזה אֹוֵמר ְבֹכה ְוֶזה

 

 יד

 )מיוסד על תהלים עד( מקונן איך תחת האהבה הגדולה שהיתה בעבר הגיע חרון אף כזה

 ָלֶנַצח.  )זרעך(ִיְהֶיה ֹכהֵבין ַהְבָתִרים  ִבְבִרית)באמירה(.ְבֶפַצח.הם()אברֹכַרת ְלָאב)ההבטחה(ֶמראִֹּ ֵאי ֹכה 

ָתִָּלֶנַצח:ֱאלִָֹּלָמהִּ ְלעו ֲעָצַמי ְבֶרַצח. בִּ ְוֵהן ַעָתה   ִהיםִָּזַנח 

 

 ֵעדֹוֶתיָך. בְ  )פיתהו אאע"ה(ִּפתוֹ  ֹכהֵנְלָכה ַעד    )יצחק(ׁש ְכֶשה ְלעֹוָלה ְלַרצֹוֶתָך.גִָּ )זכות(ֵאי ֹכה

ִעיֶתָך:ִּ ַרְעָיֶתָך.  )ביקוע(ְקרו ְכֶפַלחדִָּ ְוֵהן ַעָתה ֹצאןִַּמר  ָךִּב  ַשןִַּאפ  ִֶּיע 

 

ִדים ְבַמשואֹות. הִּ  ֵאי ֹכה ִדים ְנקֻׁ  ֹיאַמר יוַחׁש אֹות.  ֹכה־ִאם )בנבואה ליעקב(ְבָטַחת ֲעקֻׁ

א)יסרת( ַכְחָת וִִּ ְוֵהן ַעָתה ַמֻשאֹות ָהִריָמה ֹות. ִעיר ְמֵלָאה ְתׁשֻׁ ָעֶמיָךִּל    )לחורבן(: פ 

 

 . ָוֹכה חֹוָתם ֵעדות ֹקֶדׁש ֹכהַוִיֶפן  )ישראל(ְבַגן ָנעול ַבֹקֶדׁש. )שפגע(ְוָהַרג ִמְצִרי )זמם(םזִָּ(-)משה ש ֵאי ֹכה

 : ֵהַרעִּאֹוֵיבִַּבֹקֶדש־ָכל  )אב(ֹחֶדׁש.)ב(ְלָקם ָאַכל חִּ ְוֵהן ַעָתה

 

ַלח ְגאֹול ֲעָבֶדיָך.  )משה(ֹוב ט הֵאי כֹ   ֹתאַמר ְלַׁשַלח ָעם ְלָעְבֶדָך.  ֹכהְִִִִִִּּּּּּכׁשֻׁ

ֶקֶרבִּמֹוֲעֶדיךִָּ ָשֲאגו  )בהמ"ק(ְבֵבית ִועוֶדיָך.  )גאים(ים ידִ גִ ְׁשבו נְ יִָּ ְוֵהן ַעָתה ֶריָךִּב     :ֹצר 
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: ןַבֲחָמתֹו ִחִתיתֹו ָנתַ ו .ָצַהל ְוָרַקע ַעל ַהִמְפָתן .ָלשום ָעַלי גֹוי ֵאיָתן .ָצַעק ִציֹון ֵאיְך ָנַתןברעדלהיים יש כאן בית נוסף:  

 .י. וכו'..מִ קְ י רוֹ נִ ילַ בִ ת הוֹ עֵ  תוֹ עון בִ תַ נָ 

בתוך 
 בהמ"ק

מזיגת 
 כוס רעל

מפקירים 
 גופם



   )בכורות( ת.ָאַמר ַכֲחצֹות ַהַלְיָלה ְבמֹוְפֵתי אֹותוֹ  ֹכהבְ )מילה ופסח(ת ְבִריתֹות.ִריתות ֲחָדׁשוֹ כ ִּ  ֵאי ֹכה

 )בניחושי החיצים( :אֹותֹוָתםִּאֹותֹות ָשמו  )לבוא(ְבַנֲעֵליֶהם ֶלֱאתֹות. )התאספו(ֲהקולִֻּ ְוֵהן ַעָתה

 

ָלה.  הכִֹּ               )להר סיני(ְׁשַמע וֹמֶׁשה ָעָלה. מִּ  ֵאי ֹכה  ֹתאַמר ִלְנַות ַבִית ַהְמעֻׁ

ֵמִביא )חרופיהם(ִיָוַדע ְבֵני ַעְוָלה.  )חרפוה(ֲאצוָה נִִּ ְוֵהן ַעָתה ָלה כ  ָמע     :ל 

 

 ֹוִרים דֹומֹות. ְתָבְרכו ְלִׁשִשים ִגב ֹכה )של ברכת כהנים(יַח ִׁשִשים אֹוִתיֹות ַהְקדומֹות. ִשִּ  ֵאי ֹכה

ָבך ִּ  )והאויבים הכו את מקדשך( ְרדומֹות.)התיישנו( ְתקועִּ ְוֵהן ַעָתה ֻדמֹות:־ִבס    ֵעץִַּקר 

 

 ִלְקדֹוֶׁשיָך.  )הוחלף(ְתַדֵבר הוַמר ֹכהְבׁשוב וְ   )בלעם(ָלֹקב וֵבַרְך ַעם ְקדֹוֶׁשָך.  )אמר(ץפִּ  ֵאי ֹכה

ָדֶשָך: ְדֶׁשָך. רו ַעל ִעיר קָ צִּ ְוֵהן ַעָתה חוִָּבֵאשִִּמק    ִשל 

 

 ־ַתֲעֶשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ְלֵבית עֹוָלֶמיָך. ֹכה     יַחת ְלִוִים ְׁשֵלֶמיָך. קִִּ  ֵאי ֹכה

ֶמָך: ֲעׁשו ְוִהְרִעיׁשו ָׁשֶמיָך. רִּ ְוֵהן ַעָתה ַכןִּש  לוִִּמש    ָלָאֶרץִִּחל 

 

 ָלָאֶרץ.  )של יריחו(ַתֲעֶשה ֵׁשֶׁשת ָיִמים ְלַהִּפיל חֹוָמה ֹכה )מפחידים(ְבַעת ׁשֹוְפרֹות ֶעֶרץ.ִשִּ  ֵאי ֹכה

פוִָּכל ָעִרים ָטְבעו ָבָאֶרץ. ש ִּ ְוֵהן ַעָתה ִָּבָאֶרץ:ִִֵּּאל )בתי ויעודו( מֹוֲעֵדי־ָשר 

 

 ר ַלדֹורֹות ָנָצר. ֲאׁשֶ  )שבתי לירושלים(ָאַמר  ֹכהבְ    ֲאָסֵמי אֹוָצר. )השמורה בתוך( ׁשוַעת ת ִּ  ֵאי ֹכה

ָחֵרףִָּצר:ֱִּאלִַֹּעדִָּמַתיִּ )כבדם(. ְפָרַחי ַבֲחַצר. )נופחו(ְּפחו תִּ ְוֵהן ַעָתה ִִּהיםִּי 

 

 טו

 על חילול קודש הקדשים בידי טיטוס

ֹכר   )קה"ק(ָׁשַלף ַחְרבֹו וָבא ִלְפַני ְוִלְפִנים.   )בארמונך(ְבִפִנים. )טיטוס(ת ֲאֶׁשר ָעָשה ָצראִּ ז 

  )אריה ונשר(.ָּפֹרֶכת ַבֲעַלת ְׁשֵתי ָפִנים:  )קרע(ְוִגֵדר  ִנים. ְכִטֵמא ֶלֶחם ַהּפָ )הפחיד( ֵעת בִִּ ֲחָלֵתנונִַּ

תֹוִמים  ְבַמְרֶאה ֲאַדְמָדם.  )להמיתם(ַוְיַמֵדד ָקו  )אדום מדם( ְבָמֵגן ְמָאָדם.  )חילל(ֵעל גִִּ י 

 ַהַבִית ְוַחְרבֹו ְמֵלָאה ָדם: ־ְכָיָצא ִמן ָציו ִמָדם. ְוִהְׁשִכיר חִ  )עכר(ַלח דִּ ֵמיֵמינו

 רף חלָידֹו ְלמולֹו ְלִהְתַגָבר. ֵאלְוָנָטה ֶאל־  )והצליח(ָגַבר.  )חשבו רעות(גֹותֹו ַהוֹות הִּ ַעל

ַרִים    ָארוץ ֵאָליו ְבַצָואר: )היכלו(וויוֹ ַוֲאִני ְבתֹוְך אִ -אבל . ְלֹאם ֲאֶׁשר ָבם ָעַבר־ָכלו ִּ ִמצ 

 ׁש. ֹצָעה ֹזָנה ִהְכִניס ְוֹלא ִנְכָוה ָבאֵ ְוֶזה  ַבחוָריו ָאְכָלה ֵאׁש. ָרה ְכִהְכִניסוזִָּ)נדב ואביהוא(ֲאבֹוֵתינו

כֹו חִִּ ֲעָבִדים  ׁש: ְוַעל ֶמה ְבֵבית ֵאׁש ִמָמרֹום ָׁשַלח אֵ   ַלַבת ֵאׁש. מקדשו( –)הבעירו בסוכתו תו ְבסֻׁ

ֵשנו ַנפ    )להשתמש(ַׁשִיט ָבם ְלַהְׁשֵרת.  )אניה(ְוָשָמם ָבֳאִני  ַבְענו ְכהֹוִציא ְכֵלי ָׁשֵרת. טִּ ב 

 ְוֹלא ָמָצא ִתְׁשִעים וְׁשֹלָׁשה ְכֵלי ָׁשֵרת:   )כהן(ַמק ְכִהְׁשִכים ְמָׁשֵרת. יִִּ עֹוֵרנו

  )עשה חריצים(ְבַקְרַקע ַהַבִית ְנָעָליו ֶהֱחִריץ.   )טיטוס(ִכי ָבא ָעִריץ. )ראו( ָׁשרו כ ִּ ִשיםנִָּ

 ְבֵבית ֹקֶדׁש ַהֳקָדִׁשים ַצֲחָנתֹו ִהְׁשִריץ:   ְבבֹוא ָפִריץ. )חרדו(ָּפתו לִֻּ ָשִרים

ָזִקים.)עמדו(ַבחוץ ָצגומִּ ַבחוִרים   )בעוון חילול הקודש(ים ִרבֹוא ַמִזיִקים.ִכי יַֻׁזק ְבִׁששִ  שבו()חְוָתרו )בטוחים(ְמחֻׁ

ֵקִנים  ָאסור ָבאִזִקים:  )הקב"ה כאילו(ֲעשֹות ְרצֹונֹו ְוהוא  ְבָעתו ְכִהְרׁשוהו ִמְשָחִקים. נִִּ ז 

קומה 
 זקופה

נענשו 
 מאת ה'

כאילו 
 דיברו נגדך



 ֵות ָהמֹון. ַוְיַסֵבב ֹחָמה ַוְיעַ   רומי( –)עשיו ַוָיבֹוא ַאְדמֹון.  )בבל(ֹוֵטן ס ָשַבת

ָלה  )בהמ"ק( ַאְרמֹון: )מן השמים(ַעד ִכי נַֻׁטׁש ִמֹדק )יעקב(ִּפֵצל ַלח ְולוז ְוַעְרמֹון.)בני( ַעל ִניֵני )פחד(הְברָ עִּ ָנפ 

 ְבַיד ַאְרָבָעה ָראֵׁשי ַטְפְסָריו ְלַהֲחִריבֹו.  ַתח ַהר ַהַבִית ֵהֵחל ָלבֹוא. פִּ ַעל

 ַאַחר ָכְתֵלנו ְוֹלא ָרב ִריבֹו:  )ועמדה השכינה(ְוָצג  בֹו.  )השאיר(ר ִהְשִריד ד ַמֲעָרִבי ְלֵזכֶ צִּ ַעל

 נֹות. ּפָ מום ִמָשם ְלהִ ־ְיָלִדים ֲאֶׁשר ֵאין ָבֶהם ָכל ַצְפָת ְוִהְרִׁשיָת ְלַפנֹות. קִָּ ַאָתה

 ׁש ְסִפינֹות: ְוִׁשְלחום ְלֶאֶרץ כוׁש ְבָׁשלֹ   ַהִמְנָחה ְּפנֹות.־ֶאל )פנית(ֹוִים ְוֹלא ַׁשְעָת ְגׁשו ג  רִּ ָלָמה

 ְוִׁשְתפו ַעְצָמם ַיַחד ִלְנּפֹול ַבָים.  ְועו ְכָבאו ְבִנְבֵכי־ָים. שִּ ֲהִשיֵבנו

 ִכי־ָעֶליָך ֹהַרְגנו ִבְמצולֹות ָים:   יר ְותוְׁשָבחֹות ׁשֹוְררו ְכַעל ָים.שִּ

  )לקב"ה(ֹזאת ָבַאְתנו ְוֹלא ְׁשַכֲחנוָך ִחלו ְלַמְמָׁשן.־ָכל ד ַנְפָׁשן. הֹומֹות ָבאו עַ ת ִִִּּכי

 וַבת קֹול ִנְׁשָמָעה עוָרה ָלָמה ִתיָׁשן:  ְקָוָתם ָנְתנו ְלֵמִׁשיב ִמָבָׁשן. תִּ

 

 אהבת ה' בעבר מול הצרות והחורבן היום טז

 ֲאִני ְוַעָמְך.  )ונהיה מובדלים לטובה(ִלינו ְוִנפְ  ַמְרָת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָמְך. אִַּאָתה 

 ְוֹלא ָׁשַפְכָת ֲעֵליֶהם ַזְעָמְך:  ֵני ְבִלַיַעל ִחְללו ְׁשָמְך. ב ִּ ְוָלָמה

 

 ַהֹיֵנק. ־ַכֲאֶׁשר ִיָשא ָהֹאֵמן ֶאת ַדְלָת ְורֹוַמְמָת ָבִנים ְלָהֵנק. גִִּ ַאָתה

 ְמַחֵנק:  )תינוקות(ְלגורֹוָתיו )נבוכדנצר(ְוַאְרֵיה)לדלג אליהם( ְלַזֵנק. )שמחו(ָדצו)ישמעאלים( ָדִניםד ִּ ְוָלָמה

 

  )באר מרים(ַותֹוִציא נֹוְזִלים ִמָסַלע.  יַנְקָתם ְדַבׁש ִמֶסַלע. הִּ ַאָתה

 ָסַלע: ְועֹוְלֵליֶהם נְֻּׁפצו ֶאל־הַ  )מגובה הסלעים(ֹׁשְפֵטיֶהם ִנְׁשְמטו ִביֵדי ֶסַלע. ו ִּ ְוָלָמה

 

 ְוָלַקְחָת ְלָך גֹוי ִמֶקֶרב גֹוי.  ַנְחָת ַוִתְמַאס ָכל־גֹוי. זִָּ ַאָתה

 ִמגֹוי:  )נשמידם(ְוָאְמרו ְלכו ְוַנְכִחיֵדם ְוָעָלה ַעל ַאְרִצי גֹוי.  )מיהר(ׁשחִּ ְוָלָמה

 

ִנים.  ומם()במקְלָהִביא  )כינוי לאומות(אֵטאָת ִׁשִשים וְׁשמֹוִנים.טִּ ַאָתה  גֹוי ֹׁשֵמר ֱאמֻׁ

  )נספרים(ְלַעם זו ַככֹוָכִבים ִנְמִנים: מֹוָאִבים ְוַעמֹוִנים.  )זממו(ְזמו יְִָּוָלָמה 

 

 ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמיְנָך ְוָיֶדָך.  ֹוַנְנָת ְלֶׁשֶבת הֹוֶדָך. כ ַאָתה

 ֵסא ְכבֹוֶדָך: ַוְתַנֵבל כִ  ָאחֹור ֵהַׁשְבָת ְיִמין הֹוֶדָך. ל ִּ ְוָלָמה

 

 כֹוַנְנָת ָמרֹום ֵמִראׁשֹון.  רֹום ְלֹעָלם ִראׁשֹון. מִּ ַאָתה

  )בעם ישראל(ַעד ִכי ָנַגע ַצר ְבִאיׁשֹון:  ָרָׁשע ְבֶפה וְבָלׁשֹון. )חרף(ֵאץ נְִִִּּוָלָמה

 

 . ְתִביֵאמֹו ְוִתָטֵעמוֹ  )באמירת(ְבִשיחַ  ְשָת ְלטֹוב ָעֵלימֹו. שִּ ַאָתה

 ֲאֶׁשר ֹיאַכל ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו:  ֵהימֹו.ֱאלֹ ִריץ ֵחֵרף ְוָאַמר ֵאי עִּ ְוָלָמה

 

  )סגרת מימיו כמו דלתות(ַוָתֶסְך ִבְדָלַתִים ָים. ְבָעְזָך ָים. )בקעת(  ֹוַרְרתָ פ ַאָתה

 ַוִיְגַדל ִׁשְבִרי ַכָים:   )עמקי ים(ַלְלִתי ַעד־ִנְבֵכי־ָים.צִּ ְוָלָמה



 

ָדִׁשים.  דֹוׁש יֹוֵׁשב ְתִהלֹות ְקדֹוִׁשים. קִָּ ָתהאַ   ְבסֹוד ְיִׁשיִׁשים ְמקֻׁ

 ְוֵהַׁשמו ֵבית ֹקֶדׁש ַהֳקָדִׁשים:  )שטופים בזמה(  ְגׁשו גֹוִים ְקֵדִׁשים.רִּ ְוָלָמה

 

ָכְתָך ָבֵאׁש ִנְשָרָפה.  ַמְעָת ִכי ָהִיינו ֶחְרָּפה. שִּ ַאָתה  ְוסֻׁ

ָּפה. )תשחית(ַבַלעת ִּ ְוָלָמה   )תשרה בינינו(ַתְצִמיַח ְתרוָפה ְוָעֵלינו חֹוֵפָפה:  )בהמ"ק(ַנֲחַלת חֻׁ

 

 ַהָבא. ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה ְוַנְצִדיְקָך ְבִחָבה. ־ַצִדיק ַעל ָכל ַאָתה

 : ַהִדָבה. ִכי ָכל־ֹזאת ָבַאְתנו ְבחֹוָבה )עלינו(ָנִהינו ְוָלנו  ְוָלָמה

 

  יז

 צידוק הדין על הצרות

 ֹותֹות ֲאֶׁשר ִהְפֵלאָת ֵמָאז ְוַעד ָעָתה. אבְ  ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה 

 ְואֹוָתנו ִתָעְבָת:  )בנסיונות שניסיתנו(ִחיָנה ֲאֶׁשר ִנְצַרְפנו ב ִּבִ  ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

  )ניסים(ָלַקְחָת ְבַמסֹות.  רים()ישראל ממצֹוי ִמֶקֶרב גֹוי גבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 ֲאֶׁשר ִנְמָצא ָבנו ְכַמֲעֵשיֶהם ֲעשֹות:  )קלקול(ִפי דִֹּבְ  ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 ִהים ִלְפדֹות־לֹו ְלָעם. ֱאלֹ ְלכו־הִּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 ָֹהיו ְבָפְׁשָעם: לאבֵ ַיְמרו ַעל־ָים ְבַים־סוף גֹוי וִַּבְ  ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 )כמו שראיתם במתן תורה( ִהים.ֱאלֹ ֶכר ְוַאֶתם ֵעַדי ַוֲאִני זִֵּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 קום ֲעֵשה־ָלנו ֱאֹלִהים:  )סיני(ְרֵפנו ְבִסין חִּבְ  ַהָּפִנים ֹבֶׁשת ְוָלנו

 

  )מן(ת ִבְדָבׁש.ַעם ֶׁשִהְטַעְמָתנו ְכַצִּפיחִ טִּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 ֹסֶלת ָוֶׁשֶמן וְדָבׁש: )לפני העגל את המן שהוא בטעם של(ֹום ִהְקַרְבנו ְלָפָניויבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 ָמן וְבֵאר ְוַעמוד ָעָנן.  )שפרנסתנו(ְלכולכִִּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

  )התלוננו(בֹוֵתינו ְבָאֳהֵליֶהם ְבָרְגָנן:ֶחם ַהְקֹלֵקל אֲ לִֶּבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 ְדָבר ֹלא ָחַסְרנו ָדָבר. מִּבַ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

ָבר: )העגל( ְוִדי ָזָהב )שהתאוו(ַוֲחֵצרֹות )על המן(ָלָבן )שחירפנו(ֲאצֹותנִַּבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים  ִכְמדֻׁ

 

 ג ְוֹכל ַמְלֵכי ְכָנַען. יחֹון ְועוֹ סִִּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

  )תשובה(ָכן ֲאֶׁשר ָמַעל ַבֵחֶרם ְבִלי ְמֹצא ַמַען:עִּבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 )מיהושע עד שמואל( ַעל ֲאֶׁשר ָּפַעְלָת ְבַאְרָבָעה ָעָשר מֹוִׁשיִעים.פִֹּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 ה ִכי בֹו ֲאַנְחנו פֹוְׁשִעים: ֶלם ִמיכָ צִּבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 יַמת ִׁשיֹלה ְונֹוב ְוִגְבעֹון וֵבית עֹוָלִמים. קִִּבְ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 ַׁשע ֶׁשִנְמָצא ָבנו ֶׁשָחְרבו וָבם ָאנו ִנְכָלִמים: רִּבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 

 ְוָאנו ַקָיִמים.  )בעווננו(ו ְבִבְצֵענוֵני ָחְרָבנֹות ֶׁשָחְרבש ִּבִ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 וֵבנו ֵאֶליָך ְבָכל־ֵלב ֶׁשָתׁשוב ֵאֵלינו ְבַרֲחִמים: שבְ   ְוָלנו ֹבֶׁשת ַהָּפִנים

 



 ַמע. ֶׁשָהְיָתה ִשְנָאה ְכבוָׁשה ִמְלִהשָ  )מיצי"מ עד החורבן(ַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנהת ִּבִ   ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה

 ַהי ָאְזְנָך וְׁשָמע: ֱאלֹ ַהֵטה  )והתפלל(ְוִׁשַוע  )דניאל(ַבע ִאיׁש ֲחמודֹותתִּכְ   נו ֹבֶׁשת ַהָּפִניםְולָ 

 

  יח

 רשעותם של האויבים שהחריבו בהמ"ק

 ַבָשָמִים.  )כמוני(ִמי ִלי )מחרפת(ְמַנֶאֶצת )למלעיגה(ְלִתְפֶלֶצתַהי ָאְזְנָך ֱאלֹ ַהֵטה 

 ִים: ַׁשַער ַהָשמָ )את בהמ"ק שהוא(ַעד ַהְיסֹוד  )החריבו(צֹוְרֶריָך ָהאֹוְמִרים ָערו ָערוַׁשֲאַגת  וְׁשַמע 

 

 )שקר(. ַהדֹוֶבֶרת ַעל־ַצִדיק ָעָתק. )לקול(ְלִרְגַׁשת ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ְבֵחָמה ְׁשפוָכה ְלַׁשַתק:  )רומי(ֵמִעיר )המון(קֹול ָׁשאֹון וְׁשַמע 

 

ָלח ְוָנם )שליחי האומות(ְלִציר ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה   ַלִמְלָחָמה.  )על ישראל(קומו ְוָנקוָמה ָעֶליהָ  )האומר(ׁשֻׁ

)אומרים(הֹוִמים )בהלה מפני(ַּפָלצות וְׁשַמע 
 

 ָבא ָהֵעת ִאתֹו ְבֵביתֹו ְלִהָלֵחָמה: 

 

 ַבל־יוָכלו.  ְלָעצו ֵעָצה ְוָחְׁשבו ְמִזָמה ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ִשיַחת נֹוֲעצו ֵלב ַיְחָדו ָעֶליָך ֲעלֹות ִנְסַתָכלו:  וְׁשַמע 

 

 ְוִׁשְלחו ָבֵאׁש ִמְקַדׁש ַהמֹוָרא.  )חרפו(ְלִנֲאצו ָאְזְנךָ  ַהיֱאלֹ ַהֵטה 

 ְמָחְרֶפיָך ַמְדִמיֵמי תֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה: וְׁשַמע  

 

 ִצים ָלצֹון ָחְמדו ָלֶהם. ַללֵ  ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ָכל־ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפוָך ְוַהֵּפל ֵאיָמְתָך ֲעֵליֶהם:  וְׁשַמע 

 

  )סובבים(ְוהֹוִציאו ַהְכרוִבים ִבְרחֹובֹות ְמַחְזִרים. )התגאו(ְלָיֲהרו ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ָך ֲחִזיִרים: ַטְרחֹות ִטנוָפם ְכֶהֱעלו ַעל ִמְזַבחֲ  וְׁשַמע 

 

 ְלִחְללו ְוִטְנפו ֵבית ֹקֶדׁש ַהֳקָדִׁשים.  ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ְמָזְרִקים ְלמוְלָך ִמילֹות ְקדֹוִׁשים:  )עמלקים(ֵזִדים וְׁשַמע 

 

 לֹוֲעִזים ְמִעִזים ֶמַצח ְלכו ְוִנָלֲחָמה ִאתֹו ְבֵביתֹו.  ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

  )בבהמ"ק(.ְבֵביתֹו: )הקב"ה(ַהוֹות הֹוְלִלים ְמַהְלִלים ִכי ֵאין ָהִאיׁש וְׁשַמע 

 

 ְלדֹוֶבֶרת ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד.  ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ַעד ִכְסֲאָך עֹוד:  )מתגאה(ִגדוֶפיָה ְוֵחרוֶפיָה ִמְׁשַתֶחֶצת וְׁשַמע 

 

 ְוֵאינֹו ִנְבֶנה. )תחכי( תֹוִחיִלי־ת ַמהְלבֹוָזה וַמְלֶעגֶ  ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה 

 ְבִכַית ַמְסִּפיִדים ְוקֹוְרִעים וְמַחִכים ָמַתי ִיָבֶנה:  וְׁשַמע 

 

ַכח ְונַֻׁטׁש ְוָלַעד ׁשֹוֵמם.  ַהי ָאְזְנךָ ֱאלֹ ַהֵטה  ַזב ְוׁשֻׁ  ְלאֹוְמִרים עֻׁ

 ָך ַעל ִמְקָדְׁשָך ַהָשֵמם:ֶאְנָקֵתנו ְוַקֵנא ִקְנָאֵתנו ְוָהֵאר ָּפֶני וְׁשַמע 

  יט

 ירמיהו וכנסת ישראל

  )ברחובות(ָצֲעקו חוָצה. )מלאכים(ֵהן ֶאְרֶאָלם   ָיָפה ְכִתְרָצה. ז ִבְמֹלאת ֶסֶפקאִּ

 ָמָצא:  )מבוזה(ְמנֶֻׁוֶלת )ציון(ָשה ְיַפת ֹתַאראִ  ְכָיָצא. )בהמ"ק( ֵמַאְרמֹון )ירמיהו(ִחְלִקָיהו־ןבִּ

ִּ

כינוי 
 לישראל

סאתם 
 של



 ִאם ֵׁשד ַלֵשִדים ַאְת אֹו ִלְבֵני ָאָדם.  ִהים ְוָאָדם. ֱאלֹ ֹוַזְרִני ָעַלִיְך ְבֵׁשם ג

 ַּפְחֵדְך ְוִיְרָאֵתְך ְכַמְלָאִכים ְלַבָדם:  מות ָיְפֵיְך ְכָבָשר ָוָדם. ד ִּ

ִּ

 ָוָנַחת.  )ברוגע(ְידוָעה ָהִייִתי ְבׁשוָבה   )גוף שנפחת(ֹגֶלם ָּפַחת. ן ֹלא ֵׁשד ָאִני ְוֹלא הִּ

 : תחַ ְׁשֵנים ָעָשר ְוִׁשִשים ְואַ ו ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. וְ  הֹלׁשָ ׁשְ לִ ֲאִני וְ  דחָ אֶ לְ  ֵהןו ִּ

ִּ

 ן ַהְשֹלָׁשה ָאבֹות ְׁשִליִׁשָיה. יובֵ   ה ָהֶאָחד ַאְבָרָהם ָהָיה.זִֶּ

 י ָיה: רֵ דְ ְוִׁשְבִעים ְוֶאָחד ַסְנהֶ  ְוִׁשִשים ִרבֹואָשר ְוֵהן ִׁשְבֵטי ָיה. ק ְׁשֵנים עָ חִֹּ

ִּ

 ַיַען ֱהיֹוֵתְך ָכל־ָכְך ֲחׁשוָבה.  ַהְקִׁשיִבי ַוֲעִשי ְתׁשוָבה.  )עצתי(ֲעִמיטִּ

  )המורדת(.ָקֵרא עֹוד ַבת ַהשֹוֵבָבה:ְוֹלא תִ  ְוִלְשמֹוַח ְבטֹוָבה.  ה()השמחָפה ִליְך ְבֶעֶלץ יִָּ

ִּ

 ים ְבַיד ָצִרים. נִ תוֵהן עֹוָלַלי נְ  ה ְוקֹוִלי ָמה ָאִרים. חָ י ֵאיְך ֶאְשמְ כִִּ

  )בשלשלאות(ְמָלַכי ְוָשַרי ְבקֹוָלִרים: ָגלו  )נשפך דמם(.ים.רִ גָ ן מוהֵ י וְ נַ הֲ כֹ  קולִָּ

ִּ

  )נודד(דֹוִדי ֵמָאז ָבַרח ַויָֻׁדד.  ִֹני ָנָדד.  לֹון ִמְקָדִׁשי ַבֲעומ ִּ

ַדד. נִֹּ  ַרָבִתי ָעם ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד:  ַעם ָאֳהִלי ְבַעל ָכְרִחי ׁשֻׁ

ִּ

 ה. יָ נִ ה עֲ כָ ה מֻׁ רָ עֲ ד סוֹ עַ בְ  ה. יָ מְ רְ יא יִ בִ נָ ה לַ שָ אִ ה הָ חָ שִּ

 ְוַיִציֵלִני ֵמֶחֶרב ְוִׁשְבָיה:  ָיה. ְוֹיאַמר דַ  ֵאלד ַיֲעֶנה עִּ

ִּ

 ָמֵלא ַרֲחִמים חוס ְכָאב ַעל ְבנֹו.   ְתִחָנה ִלְפֵני קֹונֹו. )התפלל(ֵללפִִּ

ְלַחן ָאב ֵאינֹו:  )בנו( ַעק ִאי ָלָאב ֶׁשֶהְגָלה ִנינֹו.צִּ  ְוַגם אֹוי ַלֵבן ֶׁשְבׁשֻׁ

ִּ

 ֵלְך ְקָרא ְלָאבֹות ְוַאֲהֹרן וֹמֶׁשה.   ק()תשתוום ָלְך ִיְרְמָיה ָלָמה ֶתֱחֶׁשה. ק

ִכי ְזֵאֵבי ֶעֶרב  ֹוִעים ָיבֹואו ִקיָנה ְלִהָנֵשא.ר
 

)לילה(
 

 ַהֶשה: ־ָטְרפו ֶאת

ִּ

  )כאריה(ל ַמְכֵּפָלה נֹוֵהם ְכָלִביא.עַ  ֹוֵאג ָהָיה ִיְרְמָיהו ַהָנִביא. ש

 ָתעו ְבֵניֶכם ְוִהָנם ַבֶשִבי:  שנמשלו לצבי()ישראל  נו קֹול ִבְבִכי ֲאבֹות ַהֶצִבי.ת ִּ

 
 

 שלאחריו על תשובת הקב"ה וכן הלאה(.הבית על תחנוני האבות ו)בית אחד  ע"ס א"ב כ

  ְוָנם ֲעָצמֹות ֲחִביבֹות. ָמה ַאֶתם ׁשֹוְכבֹות. ז ַבֲהֹלְך ִיְרְמָיהו ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות.אִּ

  ַבֲחָרבֹות.  כום()חתֵניֶכם ָגלו וִבְתקום ב ִּ

  )ארץ מדבר(.ָאבֹות. ְבֶאֶרץ ַתְלאובֹות: ְזכות ְוַאֵיה 

ִּ

ָלם ְבִקיִנים. גִָּ ִַּעל ֶחְסרֹון ָבִנים.  )קינות(עו כֻׁ

  ְּפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים.  ֹוְבבו ְבקֹול ַתֲחנוִנים.ד

 : ִניםוֹ ָזַכְרִתי ָלֶהם ְבִרית ִראׁשוְ  ַהְבָטַחת ְוַאֵיה 

ִּ

 )יראו(ְוֹלא ָפֲחדו ְוֹלא ָרהו. ם ֵהִמירו ְכבֹוִדי ְבֹתהו.הִּ

 ְוֹלא ָׁשהו.)קוננו(ַאְעִלים ֵעיַני ֵמֶהם ְוֹלא ָנהו.וִָּ

ִּ)המטיב לנו(.ְתַאַּפק ַעל ֲאִמיַרת ֹלא הוא:ְוֵאיְך אֶ  

ִּ

  )האם(ָרם.  ֵאלְוִחֵנן ְּפֵני  ַבֲעבוָרם. )אברהם(ַעק ַאב ֲהמֹון זִָּ

  ְוֵהן ָחִזיִתי ִׁשְבָרם.  ם נֵֻׁסיִתי ֶעֶשר ְבִחינֹות ֲעבוָרם.נָ חִִּ

ענה 
 ירמיה

והם אומה 
 אחת



 ַהְבָטַחת ַאל ִתיָרא ַאְבָרם:  ְוַאֵיה 

ִּ

 ַבֲעבֹודֹות ָזרֹות. )להעשות זרים( עו ְלִהָזרֹות.טִּ

  ֲעצו ַלְחֹצב ֹבארֹות. ֹבארֹות ִנְׁשָברֹות. יִָּ

 רֹות: ת ַהִדבְ ְוֵאיְך ֶאְתַאַּפק ַעל ִבטול ֲעֶשרֶ  

ִּ

 ְּפֵני ׁשֹוֵכן ַׁשַחק.  ה ָצַוח ִיְצָחק.כִֹּ

  ְוֵהן ַזְרִעי ִנְׁשַחק ְוִנְמַחק.)נכתב(ָשְוא ִבי ֶטַבח הוַחק.לִַּ

 : ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ְוֶאת־ְבִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק 

ִּ

 ְוִטְמאו ַהר ַהֹמִרָיה.  רו ְבִיְרְמָיה.מִּ

 )מהארץ(.עֹוָלה ִלי ִמְנִׁשָיה. )צעקה(ְגִעָיה. ְלֵאיִתי ְנשֹואנִִּ

 ְוֵאיְך ֶאְתַאַּפק ַבֲהִריַגת ְזַכְרָיה:   

ִּ

 ְדָמעֹות ְכַתִנין זֹוֵלף.  )בלימוד התורה(יַֻׁלד ְבֶתֶלף.)אמר יעקב ש( חסִּ

 בסכין()ֶמִני ְבֶחֶלף.נכרתו()ֵאיְך ָגזו()בטורחַּפְחִתי ְבֶעֶלף.ֹוָלַלי ֶׁשטִ ע

 ף: ֶמִני ָדִמים ְבָדִמים ַכָמה ָאלֶ  ָהְפַרעְוֵאיְך  

ִּ

ְדָמן.)מתפלש( ָכפוׁש)משה( ץ רֹוֶעה ֶנֱאָמן.פִּ   )באשפה(ָבֵאֶפר ומֻׁ

 ְבֹלא ְזָמן.  )נכרתו(ְוֵאיְך ָגזו )נתגדל(אן ֲאֶׁשר ְבֵחיִקי ָהֳאָמן.צִֹּ

 ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ִכי ֹלא ַאְלָמן:  

ִּ

 ְמתֹוֶפֶפת ַעל ְלָבֶבָה.  ֵלָאה. ֹול ְבִכיק

 יָה: ִזְלָּפה ַמָכה ָפֶניָה. ִבְלָהה ְמקֹוֶנֶנת ְבְׁשֵתי ָידֶ  ֵחל ֲאחֹוָתה ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה.רִּ

ִּ

 ובו ְתִמיִמים ִלְמנוַחְתֶכם. ַמֵלא ֲאַמֵלא ָכל־ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם. ש

 ְמׁשֹוֵבב ָגלות ְבֵניֶכם: ֶבָלה ְלַמַעְנֶכם. ִהְנִניַלְחִתי בָ שִּ

 

הַכָכתוב  ה  ׀ ֹכָ֣ ה ִעיר֙ ַעל־ִתָל֔ יו ֲאַרֵחֶ֑ם ְוִנְבְנָת֥ ָ֣י ַיֲּֽע֔קֹוב וִמְשְכֹנָת֖ ָאַמָ֣ר ְיהָֹוָ֗ה ִהְנִני־ָשב֙ ְשבות֙ ׇאֳהֵל
ב׃  ֶדם ַוֲעָד֖תֹו לְ ְוֶנֱאַמר ְוַאְר֖מֹון ַעל־ִמְשָפ֥טֹו ֵיֵשּֽ יו׃ְוָהיֹּ֤ו ָבָניו֙ ְכֶק֔ י ַע֖ל ׇכל־ֹלֲחָצּֽ ֹון וָפַָ֣קְדִת֔ ָ֣י ִתכֶ֑  ָפַנ

ה ָעַר   ְוֶנֱאַמר י הוא־ֶז֜ ָ֣ש ֵאָלֶ֑י ִכי֩ ִמֵ֨ יו ְוִנַג א ְוִהְקַרְבִת֖ ֹו ֵיֵצ֔ ְשלֹו֙ ִמִקְרבָ֣ מו וֹמּֽ ה ַאִדי֜רֹו ִמֶםָ֗ ב ֶאת־ִל֛בֹו ְוָהָיֵ֨
 ָלֶגֶ֥שת ֵאַל֖י ְנֻאם־ְיהָֹוּֽה׃ 

 עד כאן לש"ץ

 ילים היחידים לומר קינותכאן מתח

 כא

  )ארגיע(ַמר ַנְפִׁשי ְורוִחי ֲאָקֵרר.)כדי שאת(  ַבֶבִכי ֲאָמֵרר. )הניחו לי(ַמְרִתי ְׁשעו ִמִניאִּ

  ֲעֵלי ְיגֹוֵנְך. מואב. כך גם את( –)כבכיית בני יעזר ְבִכי ַיְעֵזר בִִּ  )לבכיה(.ָהֲעִתיִדים עֹוֵרר:)ספדנים( ִעם ִלְוָיָתן

  יֵנְך:ָלְך ַאל ִתֹדם ַבת עֵ  )הפסקה(ַאל ִתְתִני פוַגת   )על עצמך(ְבִגיֵנְך.  )בכי(ַעִמי ִהְתַאְבִכיַבת 

ֶטֶרת ַבֲעִליזֹות.)שהיית( ִעי ִבְבִכָיה ג ִּ   ָהִיית ִמֶקֶדם ְוִהָנְך ְלִבזֹות.  ְמעֻׁ

  ִני ְּפֵלָטה ַהִנְׁשָאָרה.ַאל ִתתְ  )שקט(ִמי דִּ  ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַהֹזאת:

  ִנְקָרא: )צרה אחרי צרה(ִכי ֶׁשֶבר ַעל ֶׁשֶבר   ָהִריִמי קֹול ְוַזֲעִקי ָמָרה.



ִמים ֵעת ִנְקָבצו.הִּ   ָעֶליָך ְכרֹות ְבִרית ְכָחָפצו. )הקב"ה(ַחי   ן ְלאֻׁ

  ִלְמעֹוד. )להטות רגלי(ְמִזמֹות ְנטֹות ֲאׁשוַרי  בו רע()חשִנְכלו ו ִּ         ַעל ַעְמָך ַיֲעִרימו סֹוד ְוִיְתָיֲעצו:

  ְשָרֵאל עֹוד:ָאְמרו ְלכו ְוַנְכִחיֵדם ִמגֹוי ְוֹלא ִיָזֵכר ֵׁשם יִ  ְלַהְהִביל וִמָּפָניו ִלְרעֹוד.)ע"ז(ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל

  ו.ִאם ִיְקְטֵלנו ַנֲעִריץ ְלמֹוָרָאי וה. וגם()נקלֹו ְנַיֵחל  )בני האבות הקדושים( ִהְׁשִמיעו ְבֵני ְמֹקָרָאיו. אתזִֹּ

ָאיו:   ָלַלי ָאז ִהְרבו ְוָהְרגו טֹוַבי.חִּ  ֵהִכין ְיָי ֶזַבח ִהְקִדיׁש ְקרֻׁ

ֵכיִתי ֵבית ְמַאֲהבַ   ִיְסרוִני ָקׁשֹות ָצַרי ְואֹוְיַבי.  )בגלל אהבת ה'(.  י:ַהַמכֹות ָהֵאֶלה הֻׁ

ָלם ְבחֶ   ַאְנִתי ָבם ְלִהְׁשַתֵתף.ַצֲחָנָתם מֵ )טינוף(  ֶנףטִּ  )במהירות( ֶתף. ִהְׁשִמידו ִגבֹוַרי כֻׁ

  ַחד ָלֶטַבח הוָבלו ִכְטָלִאים וְגָדִיים.יִַּ  טֹוב ָיֵרְך ְוָכֵתף:ח תַ ל־נֶ כָ 

ָטבֹות ָבצֹות )מהוללות(ָבנֹות ְמחֻׁ    )תינוקות(. ב ַעִתיֵקי ִמָשָדִים:ְגמוֵלי ֵמָחלָ )תכשיטים(.ֲעִדי ֲעָדִיים. )מקושטות(ְמׁשֻׁ

  .חַ בֹ טְ לִ  )צאן(יב ְכָכִרים רִ קְ הִ ו כְ ְיָלָדי  ַבׁש ַרֲחָמיו ָהָאב ִלְזֹבַח.כִּ

  ִחים.ִאמֹוָתם נֹוֲאִמים ִהְננו ִנְׁשָחִטים ְוִנְטבָ ל ִּ  ֵהִכין ְלָבָניו ַמְטֵבַח:

ִחים: )הביאו את(ָנִׁשים  )לחרב(.ֲאָבִחים. לַ  )לקחום(ְכִהְקִדיׁשום ָלֶטַבח ְוִהִתיקום    ִּפְרָים ֹעְלֵלי ִטּפֻׁ

  ע.מַ ־ׁשְ ַהֵבן ִנְׁשָחט ְוָהָאב קֹוֵרא ֶאת  י ִיְׁשַמע ְוֹלא ִיְדַמע.מִּ

  .ַות ַבִית ַהָיָפה ְבתוַלת ַבת ְיהוָדהנ ִּ  ִמי ָרָאה ָכֹזאת ִמי ָׁשַמע:

  ַעִין ָרֲאָתה ַוְתִעיָדה: ִהְׁשִחיָזה ְוִחְדָדה. )סכין(ה ָּפְׁשָטה וַמֲאֶכֶלתַצָוארָ 

  ֲארוָחה ְכֵאְרָחה.)בשמחה כאילו( ְוַנְפָׁשה ִהְׁשִליָמה ָלֶטַבח       ָהֵאם וָפְרָחה רוָחה. )יוסרה(ְגָפה סִּ

  ַוֲארושֹות. )נשואות(ְלצו ַהָבנֹות ְכנוסֹות עִּ  ֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה:

  ֶסַלע ְלִבְלִתי ִהָכסֹות: )יובש(ָדָמם ַעל ְצִחיַח  ְוָששֹות.)שמחות( ֶחֶרב ְלַקֵדם ָדצֹות)להט(  ְלִאְבַחת

  ַעְצמֹו ַעל ַחְרבֹו ִלְדקֹור וְלַהִּפיָלה.  ֹוֶנה ָהָאב ִבְבִכי ִויָלָלה.פ

  )צאצאיה(ְבַהְקִריָבה ֲעָנֶפיָה. )האמא(ּפֹוִרָיה ה()הדין שלְדָקה ִדיָנה צִִּ  ְוהוא ִמְתֹגֵלל ַבָדם ְבתֹוְך ַהְמִסָלה:

  ִתְתַיֵּפַח ְתָפֵרש ַכֶּפיָה: וְתמור ִמְזָרק, ָדם ִקְבָלה ִבְכָנֶפיָה.

  ַמֲחַמד ֵעיַני ְכִנְמַסר ְלֵחֶרם וְלָהָרג.)יתחברו(  ׁשֹוד ָוֶׁשֶבר ִיְשָתַרג. )ינחמני(ֹורֹוַתי ִמי ָינודק

ָגיו ֹהָרג:ִאם ְכהֶ    ָוֶׁשֶבר. )בהלה(ִנְבֲהלו ַוֲאָחַזְתִני ַּפָלצות  )מחשבותי(ְעיֹוַנירִּ         ֶרג ֲהרֻׁ

  ָיֹבא ְלָיָרְבָעם ֶאל ָקֶבר:ִכי ֶזה ְלַבדֹו ()שכרִתְקָוה ָוֶסֶבר.ִנְמָצא ַהָכתוב בוֹ ְבַאַחת

  ַנְפׁשֹו ָלֶטַבח ִהְׁשִלים ִמַּפַחד ֵחילֹו.  .לוֹ עֳ ־ּפָ ֵלם ִנְמָצא ְבָכלשִּ)ואיך קרה ש(

  ִלִבי ְמֹצא ֹתֶכן ִעְנָיָניו.)נתתי( ִתיתִּ  ְוַגם ְקבוָרה ֹלא ָהְיָתה לֹו:

  יְראו ִמְלָפָניו:יִ ִהים ׁשֶ ֱאלֹ ְלִיְרֵאי הָ  )הפורענות(אהו טֹוב          ָיַדְעִתי ֲאִני ֶצֶדק ְוֹיֶׁשר ִדיָניו.

  ה.ורָ ֹלא ִנְסַּפד ְוִנְקַבר ַכשִסָמן טֹוב ְלָאָדם בְ .ֹנֹוָתם ְלַשֲעָרה ְׁשִלים ֲעוהִ )לכן(ֹדָׁשיו ֹלא ַיֲאִמיןק ִּ

  ְבַחְלָחָלה. )יקפוץ(ֹזאת ֶיֱחַרד ִלִבי ִיַתר ל ִּ  ה"ז(.)כי כבר נענש בעוְביֹום ָרָעה ֹלא ִייָרא: 

  ִלְפֵני ְבֵני ַעְוָלה: לוֹ ִכְנפ  ִגבֹוַרי ִנְרֲעצו ְוִנְכְנעו ְלַהְׁשִּפיָלה.

  ם תֹוִדיַע.יִ וֹ גִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ְלֵעיֵנינו בַ   ַעד ָמַתי ִתְהֶיה ְכִגבֹור ֹלא יוַכל ְלהֹוִׁשיַע.ו ִּ

  קֹום ִנְקָמִתי ֵמֵאת ְמַעַני.נ ִּ  ְנָקמֹות הֹוִפיַע: ֵאלְנָקמֹות ְיָי  ֵאל

מדקדק 
 בדינם

אביה בן 
 ירבעם

בזכות 
 מצוה אחת

האם יש אומה 
 שסבלה כך?



  ַקנֹוא ְוֹנֵקם ְיָי: ֵאל  ֵעת ְנָקָמה ִהיא ָלדון ִדיַני.

  ׁשֹוֵבר ְכתֹוב, ְׁשַטר חֹוב ִתְקַרע.  ָי ְכִגבֹור ֵצא ְיֵדי חֹוְבָך ְּפַרע.י ִּ

  )של בהמ"ק(ה. רֹום ְכִהִסיק ֵאׁש ְבַמֲעִזיָבה ְוִתְקרָ מָ מִּ  ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע:

  ֵעָרה:ַׁשֵלם ְיַׁשֵלם ַהַמְבִער ֶאת־ַהבְ  )ההיכל ולשכותיו(חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ׁשֹוִמיָרה וֵבית ִדיָרה. 

  אֹוְיַבי ַתִּפיל ְמֵהָרה וְתַכֵלם.  ָנא ַׁשֵלם.)על מה שגמלונו( ְכַעל ְגמולֹות ו

לֹות ְיָי ַׁשֵלם ְיַׁשֵלם: ֵאלי כִ    ַרַעל ַתְׁשֵקם. )כוס(ַסף  )תכרית(ֹוְנֶאיָך ַתְצִמית ש  ְגמֻׁ

  ֶזה ֹלא ִתְתַנֵקם:ר כָ ׁשֶ י אֲ ִאם ְבגוֹ   ַהֵמת ַתַחת ָידֹו ָנֹקם ִיָנֵקם.

  ה.ָצֶריָך ְלַכלֹות וָבֶהם ְלִהָנֵקמָ   ַעל ֵכן ִנְקֵראָת ִאיׁש ִמְלָחָמה.הִּ

  .ֵאלֵנא ְלִׁשְמָך ֲעבוְרָך הָ קִַּ  ֹנֵקם ְיָי וַבַעל ֵחָמה:

  ְנֹקם ִנְקַמת ְבֵני ִיְשָרֵאל:  וְלַדם ֲעָבֶדיָך ַהָשפוְך וְלָחְרבֹות ֲאִריֵאל.

ְרפוְרָך  )יתיז דמם(ְוֵיז ִנְצָחם      ֵּפי ָדַמי ַאַחת ְלַאַחת ְמנויֹות.טִִּ   ֱהיֹות. ך()בגדַעל ְבָגֶדיָך ְבפֻׁ

  ה.אָ לָ תְ ־הַ ְלֵאיִתי ְנשֹוא ֵאת ָכלנִִּ  ָיִדין ַבגֹוִים ָמֵלא ְגִויֹות:

לָ    ָאה:ִכי יֹום ָנָקם ְבִלִבי וְׁשַנת ְגאוַלי בָ   )הנבואה(ִתי וַמֵהר ַהַמְרָאה. ָתִחיׁש ְגאֻׁ

 א"בע"ס כב 

 קהל חזן

 ַּפְך ְלֵאֶבל.יְך ְתַנֲחמוִני ֶהֶבל. ְוִכנֹוִרי ֶנהְ אִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ָכַבד ָעַלי ֹעל ֵסֶבל. )נחלת ישראל(ְבַנֲחַלת ֶחֶבל.   וְׁ
ִּ

 ָעַלי ִׁשָנה. )זמן(ֶזה יֹום ְבָכל־ָׁשָנה. ִעָדן בִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ְוִהְנִני ֲעגוָמה ַוֲעגוָנה. יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ָׁשָנה.  וְׁ
ִּ

 ַבר ָחרֹון. ְוִנְגַנז ָארֹון.גִָּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: )מורדי מרד(ִבְמָסְרֵבי ָמרֹון. ִׁשָברֹון.מקדשים(. 2)ֶנה ְבִמׁשְ   וְׁ
ִּ

 יָרִתי ֲחֵרָבה. ְוֶעְדִרי ִנְׁשָבה.דִִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ָבָדד ָיְׁשָבה. )ירושלים(ְוַרַבת ָאֳהִליָבה.   וְׁ
ִּ

ְבכֹו. ֹוַעל ַאְרֵיהה  )והחריבו(.יכֹו.ְוִהְסבִ )בהמ"ק(ַעל ֲאִריֵאלמיערו( נ"נ)עלה ִמסֻׁ

כֹו. ִמְנָחתֹו ְוִנְסכֹו. ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ְוֶהְגָלה ִמסֻׁ  וְׁ
ִּ

 )כהנים(ָהַרג ֲהמֹוִנים. ְמׁשוֵחי ְׁשָמִנים. ו ִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ִנְמִנים. ִּפְרֵחי ֹכֲהִנים. ֲאָלִפים ְׁשמֹוִנים.  )בבהמ"ק(ְבִאווי   וְׁ
ִּ

 )בעזרה של בהמ"ק(.ְבֶעְזַרת ַהַמְלִביאם בבהמ"ק וציערם()הכרית.ְנָבם ְבִאווי ְוִהְדִביאזִִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ַעל ַדם ֹכֵהן ְוָנִביא. )נ"נ( ְכמֹו ָלִביא.)נבוזראדן(  ַאְריֹוךְ   וְׁ
ִּ

 )המון(.ִעיר ְמֵלָאה ְתׁשואֹות.  . )שממה(ְלַמשואֹות)טורנוסרופוס( ַרׁש חִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ֵתר ֵמַאְרַבע ֵמאֹות. וָבֵתי סֹוְפִרים וִמְׁשָניֹות. יוֹ   וְׁ

ִּ



 ָסה ָמַדי. ְלַאֵבד ֲחמוַדי.טִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: )בגדי( וָמְׁשָלה ְבַמֲחַמַדי. ְבָקְרִעי ַמָדי.  וְׁ
ִּ

 )דן(ֲעָצה ְלַחֵנק. ְבֵני גור ְמַזֵנק. יִָּ

ֵאיךְ  ָיִׁשיׁש עֹוֵלל ְויֹוֵנק. )לטרוף(ְבֶפה ֶאָחד ְלַׁשֵנק.   ֶאָּנֵחם: וְׁ
ִּ

 )ישראל(.ַעל ֹקֶדׁש ֵראִׁשית.  )יון( ְבָדה ְׁשִליִׁשית.כִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: )לעשות שממה(ָבָתה ְלָהִׁשית.)גזירות(ֲחִריִׁשית.)זעם(ְבֶׁשֶצף  וְׁ
ִּ

 )והקב"ה(ְוחֹוֵלק.  )יעקב(ְלַחֵלק. ְבֵני ָחָלק  )את ישראל(ֲחָצה לִָּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ֹוֵלק.ד ֵאלֶׁשֵאין ָלֶכם ֵחֶלק. ְבֵׁשם   וְׁ
ִּ

 ָאדֹום.)נזיד(  ְרָדה ֱאדֹום. ֲעדוַׁשתמִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ְוָאָצה ְבָזדֹון. ְלַאֵבד ֵכס ַוֲהדֹום.  וְׁ
ִּ

 מֹוָאב ְוַעמֹון. )עשו(ֹוֲעדו ִעם ַאְדמֹון. נ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: )בהמ"ק(וְלַהֲחִריב ַאְרמֹון.  )תורה(ְלַהְׁשִבית ָאמֹון.   וְׁ
ִּ

 ָכל־ַאִביַרי. ְוֶעְדֵרי ֲחֵבַרי. )רמס(ָלה סִִּ

ְבְלגו  ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ִגבֹוַרי. ְלֵעין ָכל־עֹוְבַרי. )נוצחו(ְוהֻׁ  וְׁ
ִּ

 ְיָפה ַנְפִׁשי ְלֹהְרִגים. ְלִמְסַּפר ַהֲהרוִגים.עִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ְוָעֶליָך ֶנֱהָרִגים. )צועקים(ְכַאָיל עֹוְרִגים.   וְׁ
ִּ

 ְביֹום ְקָרב. ְבִמְזָרח וְבַמֲעָרב. לו()נבהְלצו פִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ָדָמם ְמֹעָרב. ָקָהל ְוַעם ָרב.  וְׁ
ִּ

 רֹות ַעל ָצרֹות. זו ִמזו ְמֵצרֹות.צִּ

כֹות ְוֹלא ְקָצרֹות. ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ְגדֹולֹות וְבצורֹות. ֲארֻׁ  וְׁ
ִּ

 ְוָחְגרו ֲחִניָתם. )מגיניהם(ְׁשרו ִצָנָתם. קִָּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ְספו ַמֲחנֹוָתם. ְוֶהֱאִריכו ְלַמֲעִניָתם.ְואָ   וְׁ
ִּ

 בֹות ַאְנחֹוַתי. ַוֲעצומֹות ִשיחֹוַתי.רִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ַרבו ַנֲהמֹוַתי. ְוַאָתה ְיָי ַעד ָמַתי.  וְׁ
ִּ

 ַמְעָת ֶחְרָּפָתם. ֵחְרפוִני ִבְשָפָתם.שִּ

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ָתם.ִׁשְבָתם ְוִקיָמָתם. ֲאִני ַמְנִגינָ   וְׁ
ִּ

 ְקַוְתֶכם ֵאפֹוא. ַמה־ָלֶכם ֹּפה.תִּ)ואומרים לי( 

ֵאיְך ֶאָּנֵחם: ָחָרה ַאּפֹו. ְוֵאין עֹוד ִלְרּפֹוא.  וְׁ
ִּ

 עֹוְבֵדי ַהָבַעל.)ציערוני(הֹונוִני)כך אמרו לי ו(ׁשובֹוֵתיֶכם ִנְׁשֲארו ָמַעל.ת ִּ

ָאז ֶאָּנֵחם: ַעל. מֹוִריד ְׁשאֹול ַוָיַעל. ַעד ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ִממָ )אבל אני אחכה(  וְׁ
 



 נכווץ מצער. –לבי חמרמר   כג 

 קהל        חזן    

ְמֵדי ֵסֶבל. )מצרים(  ַרַהב)הצרות ב(ְזִכיר אִּ  )ישראל(וָבֶבל. ִלְמלֻׁ

ָמר: ַיַסְרִתי ְבָׁשְלִחי ָבֶבל. ֵאיְך ִמיֹוְׁשֵבי ֵתֵבל. ִנתְ  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ָנה.ּפָ  )מא"י(ִמִמְזָרח  )הקב"ה(ָחה ְכֵצל ַהְשִכיָנה. ָהָאב רְ בִּ

ָמר: ֱאמוָנה. )נבואות(ֶחְזיֹוֵני)גלו(ִנְגלו)עם מאמין(וִמתֹוְך ֹאם ֲאָמָנה. י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

יֹות ְבִׁשְעבוָדם. ִלְהיֹות ְמׁשוִלים גִָּ(4)   ְבַמְעָבָדם. )נשלטים(לֻׁיֹות וַמְלכֻׁ

ָמר: ְלַׁשְעְבָדם. )מצרים(ִׁשית ָהְיָתה ִמַבְלָעָדם. ִבְכַרְך ֹצַעןַוֲחִמי י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 רב קודם( )זמןִנְגַזר ַכֶמה מֹוִנים. )גזירת גלות ישראל(ְרֵכי ִטְלטול ֲאמוִנים. דִַּ

ָמר: ָרַמז ַכָמה ָחְרָבִנים.  )המקדשות(ְוַעד ֹלא ִנְבִנים.  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ְבַמַדע. )מלכיות( ַאְרַבע )לאברהם(ֵתַדע. ִנְגלו )ידוע( ְבַמֲאָמר ן הִּ

ָמר: )שיגלה זה לבניו( ְלַיַדע. ִניָניו ִלֵמד וְלִהָוַדע.)תפלה(וָמַנע ֶּפַגע י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ְוִנְגָלה. )אברהם(גֹוָלה. ִנְמַסר ְלָאב  )אורך זמן(ֶמֶׁשְך ְוִעָדן ו

ָמר:  )ר"י מתוך ת' שנה(ִענוי ָעָלה. ַעל ֲחִצי ַמְעָלה.)שנות(וִמְנַין י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ָלן ִבְמקֹום ִיְרָאה.)באה בנבואה ליעקב ש(ְׁשִליִׁשית ָתָאה.)פעם(את זִֹּ

ָמר: ְבַמְרָאה. ְוִנְבַעת ִמַּפַחד ַהִיְרָאה.  ִמְסַּפר ַמֲעלֹות)ראה(ָחז י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

ָלם ְבחִ )ראה(זחִּ  עֹוָלה ְבִדְמיֹון.)אדום( ָזיֹון. וְרִביִעית סֻׁ

ָמר: )במחשבתו(. ְוִנְרַתת ְוִנְׁשתֹוַמם ְבַרְעיֹון.ן.ֶעְליוֹ )ללא גבול(ְלֵאין ֶקֶצב י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ְמַטֲחֵוי ַקְׁשתֹו. תח()מָּ ִרְׁשתֹו. ְוָנָטה  )פַָּרס(ַמן ֹדב טִּ

ָמר: )לעשותו(ְנָין, ִמְדָבר ַלֲהִׁשיתֹו.בִ )מחשבתו(ְוָחַׁשב ַמֲחֶׁשֶבת ֶעְׁשתֹו. י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

ְדתֹו. )דישה(ְבֶמְמַׁשְלתֹו. דֹוׁש  )יון(ַעץ ָנֵמר יִָּ  ְלשומֹו ְבַמְלכֻׁ

ָמר: ְוֶהֱחִׁשיְך ֵעיַני ְבִתְפלותֹו.  )תקותו(ְלַהְמִריִרי ָהְיָתה תֹוַחְלתֹו. י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

ִלי. ָכל־ֹזאת ְבַמֲעִלי.  ְבדו ְוֶהֱחִזיקוכִּ  )בעווני(עֻׁ

ָלם ְלַהְגִעיִלי. ָמר:ְבִיְרָאִתי ְלַהְמִעיִלי. )שאכפור(ְלַהְכִּפיִרי)לטמאי(ָזְממו כֻׁ י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ְיֵדיֶהם ֹלא הֹוִׁשיטו. )ידם בבהמ"ק(ֹלא ָפְׁשטו.  )רק(ַבד ל ִּ

ָמר: )ושברו(.וָמטו.  יבו()החרִמְקָדִׁשי ְלַחֵלל ָׁשְמטו. ֹלא ִעְרֲערו  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ְבֵעת ֶבָחרֹון ָנָׁשְך. )ובבל(ְך. ְוֵׁשׁשַ  )נבוכדנצר(ְמֶׁשֶלת ֲאִרי מִּ

ָמר: אֹוִרי ְוֵנִרי ָחָׁשְך.  )לשכות(ֶהֱחִריב ְדִביר ְוָלָׁשְך.  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ַער ְוָזֵקן ֶהְגָלה. ֶמֶלְך ְוֹכֵהן ַבגֹוָלה.נִַּ

ָמר: ְוִהְׁשִחית ְבִלי ֶחְמָלה.  )רמס(ִביַרי ִסָלה. ְוָכל־אַ  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ



 ֶרת.ם ְכֵלי ָׁשֵרת. ְוַהְמַכֵהן ְוַהְמַקֵטר ְוַהִמְקטוֹ שִּ

ָמר: ְבִלי ָשִריד ְויֹוֶתֶרת. ריב( ל)וְלֶחֶרת. )שחיטה(ֶקֶרץלְ ְלָכָלה  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 )כשהגיע סיום האהבה(ְכָגע ֵקץ ָהַאַהב. )בגאווה(ַהב.ְברַ  ֱאדֹום( –)חזיר ַמד נֹוֵברעִּ

ָמר: ב ֵבית ַהָזָהב. ְוִלהַ  )שרף(ְבאור ִהְבַהב. )הקרקע המשובחת(ְוִעיִדיִתי י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

ָנָחה. )יועד(ַקדפִּ  יֹום ֲאָנָחה. ַּפֲעַמִים ִלְפקָֻׁדה הֻׁ

ָמר: ִמָטה וְמנוָחה. ָעה ַלֲחִמיִׁשי ְצָוָחה. ומֹוָצֵאי ׁשְ ׁשוְבתְ  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ְמָׁשְרִתים ְבֵׁשרוָתם. וְמַנְגִנים ָׁשִרים ְבִׁשירֹוָתם. )עומדים(ִגיםצִּ

ָמר: עֹוָדם עֹוְמִדים ְבִמְׁשְמרֹוָתם. ְואֹוְיִבים ָכְבׁשו ְבׁשורֹוָתם. י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 וָבֶבל ִנְמָלא. ()מצריםָאָלה. ַרַהב  )הכפילו(ִמים ִזְוגו קִָּ

ָמר: )לקלקל( ת ְלַהְׁשִמיד ְלָכָלה. ְבִלי ֶחְמָלה ְלָבָלה.חַ שַ לַ  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ֵאה ְיָי ְוַהִביָטה. ִכי ֶנֶפׁש ִמְתמֹוָטָטה.ר ִּ

ָמר: ָטה ָמָטה. ִנְׁשָמָטה. יֹוֶרֶדת מַ  )אדום( רְבַגֶחֶלת ֲחִזי י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 )ישראל(ה.יָ קִ י נְ לֵ עֲ  )יועצים(ַצר אֹוָיה. ַמֲעִריִמים רץ()ישבתי באְבִתי שִּ

ָמר: ְלַהְכִרית ְבִלי ִמְחָיה. ָעֶליָך ֹהַרְגנו ָיה.  י ֳחַמרְׁ ִלב ִ  וְׁ
ִּ

 ֵׁשב ִלְנקֹום ַדם. ֲעָבֶדיָך ַהָשפוְך ֲאַדְמָדם.תִּ

י ֳחמַ  ִנְׁשֲחטו ְבֵבית ִועוָדם. ְלַמַעְנָך צור ְיָלָדם.  ִלב ִ ָמר:וְׁ  רְׁ
ִּ

 ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך. ַצוֹות ַיֵסד ְּפִניֶניָך.

ָמר:         ֲחזֹות ִקְרַית ְמעֹוֶנָך.  )פינתך(ֶחְמַדת קֹוַרת ִּפֶניָך. אּו זְׁ לְׁ שֹוִני ִימ ָ י ּולְׁ ִלב ִ  וְׁ
 

 כד 

 ן. ַעל ַחְלֵלי ַעִמי ָדִמי ִנְצַטנֵ  ן. ְׁשַאג ִמַנֲהַמת ִלִבי ְוֶאְתאֹונֵ אִּ

 )מדבריות( י ְזֵאֵבי ֲעָרבֹות.רִ דְ עֶ ְקעו בְ בִּ  )אחדד(ן:ְלָבִבי ְוִכְליֹוַתי ֶאְׁשתֹונֵ  )יכעס(ִיְתַחֵמץ

 ַבֲחָרבֹות:  )חתכום(ִהכום וְפָצעום וִבְתקום ְוָכֵאֶלה ַרבֹות.  )סוגי גרזנים(ְבַכִשיל ְוֵכיַלּפֹות

 וִמים. ַהְצנוִעים ְבִמְׁשָכן ְבָגִדים ְּפר ֲערוִמים.  )עגבות(תָררום ְבִטיט חוצֹות ֲחשוֵפי ׁשֵ ג ִּ

 ְלפו ֵעיַני ַעל ְכבֹוד ַהתֹוָרה. דִָּ ִמְׁשַטח ֲחָרִמים: )צדקניות זרוקות כמו( ַׁשֲאַננֹות

  )סכין גדולה(ָרה:ִיְקָרֶעָנה ְבַתַער ַהְשִכי )יון(ְּפִריץ ַחיֹות ָּפִנים ְלַהְסִתיָרה.  ֵאלִהְתַאַּפק 

 ְמסוִרים ְלׁשֹוֵממות.  )מוחלט(ְלִכָליֹון ָחרוץ ֹוֶגיָה ָתִמיד ְבַיְׁשרות ְוַתמות. ה

 ִתיִקים ָגְמרו ְׁשַמע ַבֲעלֹות ַחָמה. וִִָֹּּזאת ַהתֹוָרה ָאָדם ִכי ָימות: 

 ְקָרב וִמְלָחָמה: ְביֹום ֶהֶרג ַרב  וִבְנִטיַלת ְנָׁשָמה.  ֵאלְבַאַהב ְלַיֶחְדָך 

 ָיִׁשיבו ַנְפׁשֹוָתם ְטרוִפים.  )מנחה(ֶאְׁשָכר ִכים ִנְבֲחנו ְבכור ֹעִני ְצרוִפים. זִַּ

ִפים:   יֹות. ָזִקים ְלַקֵבל ַמכֹות וַמְלקִ חֲִִּּאֶׁשר ִהְקִריבו ַהְשרֻׁ

 ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפיֹות: בִ  ֵאלרֹוְממֹות  ְרצֹון יֹוְצָרם ָשִשים ְלִמיתֹות ַאְכָזִריֹות. 



ִשיםט ִּ  ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם ִנְּפצום וָבֶאֶבן.   )בטיט(.ְבַמְלֵבן. )דשו אותם(הֹוֵרי ֵלָבב ְמדֻׁ

  )עלילת דם(.י. תִ דְ מַ חָ  )של נוצרים(ְבָדם )שפטוני(ָּפְללו ושי עָ דַ יִָּ ַלְמַנֵצַח ַעל מות ַלֵבן: 

 ְבֶרַצח ֵהַׁשמו ָכל־ֲעָדִתי:   )ולא המרתי דת(.יֹוִפי ָעַמְדִתי )גזלו(ָרְצחו ְוַגם ָׁשְללו

ְכָרעו ְלַׁשֵבָרה.  ְבֶעְבָרה.  )שוממו(ִהְׁשִחיתו ֶנְעְתמו )פתאום(ֶחֶתףכ ִּ  ַבחוֵרי ִיְשָרֵאל הֻׁ

 . ָדָמם ָאְרבו ְטֵמִאים ַוֲחִזיִריםל ְִִּּבַמָכה ְטִרָיה ֶּפַצע ְוַחבוָרה: 

 ַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵבין ַהְגָזִרים:  ַאְכָזִרים.  )סבבום(ְנִקִיים ְלַאְבָדם ִכְתרום

ְׁשּפָ  ֵאלִויִחיִדים ְלָעְבְדָך  (שבהם)הטפלים והפחותים ַשְנַאי ָנְשאו ֹראׁש ַאף ִכי ִנְטָּפלו.מ ִּ  לו. ַעד ֶלָעָפר הֻׁ

 ֶגד ְּפֵני ֶעְליֹון ֵהֵעזו ֵמַצח. נִֶּ ִלְפֵני ְבֵני ַעְוָלה ָנָפלו: 

 ִהים ָלֶנַצח: ֱאלֹ ַעד ָמַתי ְזַנְחָתם  ָבֶניָך ְלֵעיֶניָך ְיַרְצחו ְבֶרַצח. 

  )בחרבות(ְׁשָלִחים.ֲעבוִרים בִ  )נחלשה(ִנְלָאה )ישראל(ְוַנֲחָלְתךָ  עֹוְבָדיו ַמְצִליִחים.  )ע"ז(ֶמל ַהִקְנָאהסִּ

 ֹנֹות ֶחֶרב ָשמוִני ָצָרי.  ועִִּּים ֶנֱאָנִחים: וִמִתְגַרת ָיְדָך ַעמִ 

 ָקְראו מֹוֵעד ִלְׁשֹבר ַבחוַרי:  ְוָעלו ְבָבִתים ִלְרמֹוס ֶאת־ֲחֵצָרי. 

  )דורסים(.ִכַבְׁשָתם ְלַרְגֵלי ְמַכְרֵסם וִמְרָּפִסים ַזְרָת ַעְמָך ָזִויֹות ַוֲאָפִסים. פִִּ

 ְדקו ִדיֶניָך ִנְרַדְפנו ְבחֹוָבה. צִּ ְוָהִעְבִרָיה ָחְפִׁשים: ִמִלְׁשלֹוַח ָהִעְבִרי 

  )משא כבד(ְבָתה ַמְדֵהָבה:עֹוד ָׁשַבת ֹנֵגש ׁשָ  ֶלָהָבה. ָלִקינו ַבַמִים ַבֶחֶרב וְ 

 ְבַיד ֵזֵדי ִרְׁשָעה. )תמו( ָספו)בהלות( ַבָלהֹות־ִמן ִהָלה ְמֹפָאָרה ִעיר ָוֵאם ִנְבָלָעה. ק ִּ

 ְבָתה ֲאָנָחה ִבְשִריֵדי ַעֶמָך. רִִֵּּתַרְדָנה ֲעֵליֶהם ֵעיַני ִדְמָעה: 

 וְׁשֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך:  ֶמָך. אֲ ְתַמֵהר ִלְנקֹום ַמְׁשִחיֵתי נוֹ 

 ִמְלִהָכסֹות ָדֵמינו ְוִזיַלת ַעְפַעַּפִים.  ְבְתָך עֹוָלִמים ְלָך ִנָשא ַכַּפִים. ִשִּ

 ִחיׁש ִנְקָמְתָך ָבֶהם ְלִהְתַנָקם. תִִַּּהֹיְׁשִבי ַבָשָמִים:  ַאל ֶתֱחַרׁש

ָלם ְלַהִתיָקם.  ְוִיְשַמח ַצִדיק ִכי ָחָזה ָנָקם:   )להעבירם(ְכֹצאן ְלִטְבָחה כֻׁ

רִִֹּּוְרֶדיָך. מְצֵמת הִּם רִִּנְקָמְתָך ב ְִּרֶאה אִּ רֹוְכֵלי א )נמוגים(ְתמֹוְגִגיםמִָּעה ב    שונאי ישראל()וֶדיָך.י 

 ֶחְרַּפת ָזִרים ָקֵרב ִויַרְננו ֲחִסיֶדיָך:

 

 קהל         חזן     כה

 )שבר עצמותי(ָכַלִני ֲהָמַמִני. ָאָתא ַכַתִנין ְבָלַעִני ְוִעְצַמִני. אִּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ַעד ֲאֶׁשר ִהִדיָחִני.  

 

 ְבִדְמיֹון ַגָנב ֹחֶׁשְך חֹוֵתר. )מקפץ(י ְכַאְרֵיה ְמַנֵתר. א ֵאלַ בִּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ית ַהִמְקָדׁש ְביֹוֵתר. ְוֶהֱחִריב בֵ  

 

 )בסלעים(.ְבֵכִפים.ִבְקִהלֹוָתיו ָבאו )גדודים(ִבְׁשֵני ֲאַגִּפים.)בא בגדוד(דדַ גִָּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: )ממהרים(.ַאּפֹו ִלירֹות ַמְתִכיִפים.ת אבנים()השלכְרִגיַמת 

 

 )על ישראל(ע. ְכָנָפיו ַאְרַבע.הוא ְוַאְסַּפְסָיאנוס ְוִטיטוס ַעל ִמְסַּפר ֹרבַ )עף(  ָאהדִָּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ְלרוחֹות ַאְרַבע. )פזרונו( ֵזרונו 

 



 ַרג ָכל־ַבחוֵרי גֹוָלה. ְוֹלא ָחַמל ַעל ָבחור וְבתוָלההִּ בוַכְדֶנאַצרנְ 

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ָזֵקן ְוָיִׁשיׁש ִכָלה.  

 

 ׁש ְבַגן ַאַחת.ר ָלדוַוְיִשֵמם ֶכָעפָ  יָלִדים ִנֵּפץ ַעל ֶאֶבן ַאַחת.וִִּ  ַאְדִריָאנוס

ְטׁשו   ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ְכַאַחת.  )רוסקו( ְוֵאם ַעל ָבִנים רֻׁ

 

 ַבח ֹכֲהִנים ַעל ִמְׁשְמרֹוָתם. ְוַהְלִוִים ִבְכֵלי ִׁשירֹוָתם.זִָּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ַדם ְׁשִחיָטָתם. )בבהמ"ק(ַוִיְצַבע ַבָמעֹון  

 

 ַמֲחַמד ַעִין. ַוְיִשיֵמם ְלַלַעג וְלַאִין.ֵלל ֹכֵהן ְוֹכֶהֶנת וחִִּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ַוִיַקח ַהֶיֶלד ַבזֹוָנה ְוַהַיְלָדה ָמַכר ַבָיִין. 

 

 ָהַרג ְלֵעיָניו. ְוַאַחר ִּפְרכוס ִעֵור ֵעיָניו. )צדקיה(ֹוֵבי ְבֵני ֶמֶלְך ט ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ַעל ִציֹון ְוַעל ָבָניו. ְוָעָליו ְמקֹוְנִנים 

 

 ַהִׁשְבָעה. )הרג(ַהִשְבָעה. ְלֵעיֶניָה ִהִּפיל )יולדת(  ַיְלדותַהר ַעל יִָּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: )שקעה(. וְלַאַחר ָׁשָעה ָנְפָחה ַנְפָׁשה ְוִהְׁשִקיָעה. 

 

 )ישראל(ַעס ְבִבְקַעת דוָרא. ִמְלָאה ֲחָלִלים ֵמַעם ִנְבָרא. כִּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  )יזרק לכבשן האש(ְוָגַזר ְגֵזָרה ִיְתְרֵמא ְלגֹו ַאתון נוָרא. 

 

 ְבִכְפַלִים. ְוָגַזר ִדיִנים ִמיתֹות ְׁשַתִים. )עשה(מולֹו ָעש ל ִּ  ַאְדִריָאנוס

ְׁשַתִים. ִמיַתת   ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: )סיר נחושת( ֶחֶנק ְבַמִים וְשָרפום ִבְנחֻׁ

 

 )חכמי מזלות(עֹוֵנן ְכמֹו ְמַכְשִפים. ְמַנֵחׁש ְכמֹו ַאָשִפים.מ ִּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ַבִחִצים ְוָׁשַאל ַבְתָרִפים. )ניחש(ִקְלַקל  

 

 . )גבוהות(ְנטויֹות )נסיונות(ְתַחֵכם ֵעצֹות ַאְכָזִריֹות. ְוָׁשַאל ְבַמסֹות נִִּ  ְדִריָאנוסאַ 

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ַוַיַעל ַוִיְשרֹוף ַאְרַבע ֵמאֹות וְׁשמֹוִנים ָבֵתי ְכֵנִסיֹות. 

 

  ִבְגבורֹות.)בנוי(ְמקֹום ַהִנְכָבד ָנטוי)שמעתירים בו(רֹות.ֵבית ֲעתָ )בהמ"ק(ִמִכֵסא)הרבה(ְך עֹודסִּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  )לחרישה(ְוָעָשהו ְלִאָכרֹות. 

 

 (ההולכת תחת הבירה )המחילהָשה ִכְפַלִים ָבה. ַוַיֲהפֹוְך ְמִסָבה. עִּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  סֹוד ָבה.ַעד ַהיְ ריבו( חֲ )הַ  ְוָצַוח ָערו ָערו 

 

  ְרִסיִסים. )בהמ"ק(ְוִהָכה ַהַבִית ַהָגדֹול  )רמוסים(ָמֶות ַהְמבֹוָסִסים.  )הרג(ֵגר פִִּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ְוָעָשהו ְרִסיִסים ְרִסיִסים. 

 

   ְבָקִעים. )בתי תפילה(ִבְבִקיִעים. ְוִהָכה ַהַבִית ַהָקֹטן  ()לשברוְלָרְססֹו  )צרר( רצִּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ְוַנֲעָשה ְבָקִעים ְבָקִעים. 

 

 



  )חבושות(ת. יוֹ טוַפץ ְכמֹו ַאְרֵיה ִלְהיֹות. ַוַיֵכם ַמכֹות רְ קִָּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: רץ ישראל(.)א ַוְיִניֵסם ִמְמעֹונֹות ֲאָריֹות. 

 

 )בהמ"ק( ַוִיְתַהֵלְך ִבְמרֹום ָהִרים.  )בהרים(ְׁשָעִרים.  )ממהר(ץ ְכָנֵמר ָׁשַקד רִּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: )צדיקים( ַוֵיָחְבאו ִמָּפָניו ַהְרֵרי ְנֵמִרים. 

 

 ְקדֹוִׁשים. ְוַגם ְכֵלי ֹקֶדׁש ַהֳקָדִׁשים. ַעם )שם(ַכח שִּ ְנבוַכְדֶנאַצר

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו:  ְבֵבית ֹקֶדׁש ַהֳקָדִׁשים. (ירש אותם)ָרָׁשם 

 

  ִבים.ָהַרִבים. ַוִיַקח ְכֵלי ַהֹקֶדׁש ַהֲחׁשו)ענפיו = חייליו(ַקף ְבֹרב ָדִליֹוָתיותִּ  ַאְדִריָאנוס

 ְזֹכר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנו: ַעל ַכְסָּפם וְזָהָבם וְלַקְחֶתם ַמֲחַמָדם ַהטֹוִבים.ָצַרח ַאל ַתְחְמלו 

 

 כו

 קהל  חזן 

 ם ַזַעם ְוָצָרה. גִַּ  )כעס(א ָעֵלינו ֶעְבָרה.בִִּּיְך ָנְפָלה ִמֶמנו ֲעָטָרה. אִּ

ִחיָרה י ִנְׁשָבה כִ   דַ        .ֵביתִַּהב   י:ד ָאֳהלִ אֹוי ִלי ִכי ׁשֻׁ

 ָגְלָתה ִמֶמנו ַאֲהָבה. ו ִּ ָיה ִמְקָדֵׁשנו ָחְרָבה.הִּ ִביר ְמשֹוֵשנו ִנְׁשָבה. ד ִּ

ַדדאֹוי ִלי ִכי   .ֵביתִַּהשֹוֵאָבהִּ ִכי ִנְׁשָבה   ָאֳהִלי: ׁשֻׁ

 ָלה. ַעם ִכי ֵאין ָבנו ְתהִ טִּ ַׁשְך ָבנו ֲאֵפָלה.חִּ )השפלה(ה ַהיֹום ְלֵאֶבל וְלִתְפָלה.זִֶּ

ִפָלה  ִכי ִנְׁשָבה  ַדדאֹוי ִלי ִכי    .ֵביתִּת   ָאֳהִלי: ׁשֻׁ

ִמים.י כִִּ ים.מִ יָ ־הַ ֹום ֶזה ְלֵאֶבל ִמָכלי  . ֲחצו ַאְלָמנֹות ְוָגלו ְיתֹוִמיםלִָּ הוַסר ִמֶמנו אוִרים ְותֻׁ

ַדדאֹוי ִלי ִכי    .ֵביתִּעֹוָלִמיםִּ ִכי ִנְׁשָבה   ָאֳהִלי: ׁשֻׁ

ָנה.ָאז ָנְפָלה ֲעֶטרֶ מִּ  ַגר ְוִנְשַרף ְמעֹוָנה. סִּ )זמן(ה.נָ עוֹ  ְפַקד ָעֵלינונִִּ ת ְכהֻׁ

ִחָנה  ִכי ִנְׁשָבה  ַדדאֹוי ִלי ִכי    .ֵביתִַּהת   ָאֳהִלי: ׁשֻׁ

 דישה(.)זרע קל לח יוָדׁשרור וְכֶקצַ צִּ ַהמֹוֵקׁש. ךתוֹ ה בְ תָ עַ ו ִּ יֵנינו ָראו ַהִמְקָדׁש. עִּ

ָדשִּ ִכי ִנְׁשָבה ַעל  ַהִמק  ַדדאֹוי ִלי ִכי    .ַהֹקֶדשִּו   ָאֳהִלי: ׁשֻׁ

 ָעֵלינו ְצָוָחה.  ָבאשִּ ְדנו ְלַמָטה ְוֵאין ָלנו ֲהָנָחה.רִִַּּרב ָבנו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. קִָּ

נוָחה  ִכי ִנְׁשָבה  ַהמ  ִחיָרהִּו  דַ אֹוי ִלי ִכי    .ֵביתִַּהב   ָאֳהִלי: דׁשֻׁ

 :יךִּרִּר ִּיִּצוִֹּתִּבִּל ּפֵ א הַ ֶֹתיָך. נָ  ְוַסְרנו ִמִמְצו ַעְבנותִּ

 ֵהם ִכי. ַמְרִעיֶתךָ  ֹצאן ַרֶחם־ָנא. ְכתֹוְכחֹוֶתיךָ  ִכְפַלִים ְוָלִקינו. ֶֹתיךָ  ִמִמְצו ְוַסְרנו ִתַעְבנו :רעדלהיים גירסת)

 (:ָאֳהִלי עֹוד ְונֹוֶטה ַתיְיִריעוֹ  ֵמִקים וְׁשַלח .ְוַנֲחָלֶתךָ  ַעְמךָ 

 

ִּכז

ִּ

  יָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ֲעגוָנה. אִּ

 ַרָבִתי ָעם ְמקֹוֶנֶנת ִקיָנה. 

   )דוד(.ה:נָ ִקְרַית חָ  )בהמ"ק(הֹוי ֲאִריֵאל

ִּ

 ו. ְוָצַוח ַעל ִמְקָדֵׁשה )הקב"ה(ָאֶרץ ָיַׁשב ָרםלִָּ

 ר ְלָאְמֵרהו.י ֶאְפׁשַ א ִמְקָרא ָכתוב אֵ לֵ מָ לְ אִ 

  )לבכי ומספד וכו'(ְקָרא ְיָי ְצָבאֹות ַביֹום ַההוא:ַויִ 

ִּ

  קֹול ְבִכָיה ָאַמר ְלִיְרְמָיה. ב ִּ

  )משה(קום ְקָרא ְלָאבֹות וְלֶבן ִבְתָיה.



  ְלָך ְלַהר ַהֹמִרָיה: ־ְוֶלך

ִּ

  )בדחיפות(.ְלַמְלָאָכיו ִבְנִחיָצה.)משה(ַהר רֹוֶעה ֶנֱאָמןמִּ

  )בבזיון(ָמה בֹוִכים ִבְנִאיָצה. ָלַדַעת ַמה־ֶזה ְוהֵ 

ָצה:  )המלאכים(ֵהן ֶאְרֶאָלם  ָצֲעקו חֻׁ

ִּ

ְלַחן ֲאִביֶהם. גִָּ   לו ָבִנים ֵמַעל ׁשֻׁ

  )תבקעם(.ִכי ֶרֶגל ְתזוֵריֶהם. )נראה כאילו ה' שכח(ַוִיְׁשַכח

ָנד  ָלהֶ  )מתנועע ודוקר(וְבִלַיַעל ְכקֹוץ מֻׁ   ם: כֻׁ

ִּ

 ת ָאבֹות וָבִנים. ְתנו קֹולוֹ נִָּ

  ָעְברו ְמקֹוְנִנים.  )של בהמ"ק(ִמַשַער ָלַׁשַער

 ִבְבִכי ָיֹבאו וְבַתֲחנוִנים: 

ִּ

  ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה. )הקב"ה שהוא(ִקיָנה)אמר( ַבבדִָּ

 ֹלא ְבִזְקָנה. אֹוי לֹו ַלֶמֶלְך ֶׁשְבַקְטנותֹו ַמְצִליַח וְ 

 ְבנֹות ַיֲעָנה: ֶאֱעֶשה ִמְסֵּפד ַכַתִנים ְוֵאֶבל כִ 

ִּ

  )התאווה(. ח ֲהֵריִני ְכָאב ֲאֶׁשר ַלֵבן ָתָאבסִּ

ָּפתֹו ְוִהנֹו ִנְכָאב.   וֵמת ְביֹום חֻׁ

 ִכי ָהִייִתי ְלִיְשָרֵאל ְלָאב: 

ִּ

   )השמש(ִקֵלל ַהָמאֹור. )משה(ִאיׁש ָעָנוהִּ

 ָצָרה ֵלאֹור. ְך בַ ֲאֶׁשר ֹלא ָחׁשַ 

  ִיְהֶיה אֹור: )ראוי ש(ְוָהָיה ַביֹום ַההוא ֹלא 

ִּ

 ָנה ַהֶשֶמׁש ֶמה ָעִשיִתי ָאִני. עִּ

  ִאיר ִצווִני. ִיְסרוִני ְלהָ  )במקל(ַבֵשֶבט

 ַהֹסְבִבים ָבִעיר ִהכוִני ְּפָצעוִני: 

ִּ

 ָתם. ָצֲעקו ַצֲעקָ )משה אהרן ומרים( ְׁשֹלֶׁשת ָהרֹוִעיםו

 ָתם. ַלָשְוא ָיַגְענו ְבַעמוד ָעָנן ַלְנחוֹ 

ְדָדה ַאַדְרתָ  ִּ )תפארתם( ם:קֹול ִיְלַלת ָהֹרִעים ִכי ׁשֻׁ

ִּ

 ְבקֹול ְיָלָלה.  )אברהם(ַתח ַאב ֲהמֹוןפִּ

  ָלה. אור ַכְשִדים ֹלא ַתֲעֶשה כָ )האומה שבאה מ(

 ָלה: )מציקים(ַלֲאֶׁשר מוָצק

ִּ

  ִלְׁשמֹוַע ֹלא ָחָפצו.  )רשעי בבל(ךְ ֵדי ֵׁשׁשַ זִֵּ

 צו. ִלְׁשחֹוט ַהֵבן ִבְכַנף ָאִביו ְוִאמֹו ָלחָ 

 ֹפצו: ִצְדִקָיהו ְבַעְרֹבת ְיִרחֹו ֵחילֹו נָ ־ַוַיִשיגו ֶאת

ִּ

 ְגלוִני. ַרי ִטיטוס ְוַאְסַּפְסָיאנוס ֵמַאְרִצי הִ צִּ

 חתכני()ִבְתַרִני.ר תֶ ַאְדִריָאנוס ְׁשִחיק ֲעָצמֹות ְבבֵ 

 ִני: ים ֲעַדת ְמֵרִעים ִהִקיפועִ ְסָבבוִני ְכָלִבים רָ 

ִּ

  .ַרק ִׁשָניו ַטְרִגיָאנוס ַעל ְיֵדי מֹוֵסרחִּ

 ר. ִׁשֵער ְבִלי ֶחסֶ ָשרוָבא ַבֲחִמָשה עָ 

  ר: ִיְדֶאה ַהָנׁשֶ  ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַכֲאֶׁשר

ִּ

 ִלְרחוֶמיָך.  )תמוהה(ָׁשה ִהיא ֹזאת ְוִנְפֵלאתקִָּ

 ָך. ִהְדִליקו ִלְכבֹוד ְׁשמֶ )חנוכה(ֵאיְך ֶנֶהְרגו ְוֵנרֹות

 ָלָמה ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְבַעֶמָך: 

ִּ

  ם. ְבעו ָׁשֹלׁש ְסִפינֹות ְלִׁשְמָך ָאיוֹ טִּ

 ְבִלי ֶׁשֶבת ָקלֹון ִלְמצֹוא ִפְדיֹום. 

  ַהיֹום: ־ִכי ָעֶליָך ֹהַרְגנו ָכל

ִּ

  )רסקונו(.ִמְצַרִים ְוַכְשִדים ְרָצצונו )שברונו(ָעצונור ִּ

    ֲאָכלונו.  )רומאים(ְיָוִנים ֲהָממונו רֹוָמִנים

  )יפחידונו(ו:ם ַנֲחֵלי ְבִלַיַעל ְיַבֲעתונִמְׁשְבֵרי יָ )סבבונו(ֲאָפפונו

ִּ

  אֹוִתי. ה ִבַלע ָכל־נְ יִָּ

  (484) .ִתיאֲ ְמלֵ  ֵבית ֵסֶפר ַלִמְקָרא ְוַלִמְׁשָנה ִמְנַין

  י: ֹלא ָׁשַלְוִתי ְוֹלא ָׁשַקְטִתי ְוֹלא ָנְחתִ 

ִּ

 עוב ְוִזָמה. ֵכַני חֹוְטִאים ְבָכל־תִ ש ִּ

ָמה. ־ִנְׁשַתֵניִתי ִמָכל־ַמה   ָלׁשֹון ְואֻׁ

 ה ֹלא נָֻׁחָמה: ֲעִנָיה ֹסֲערָ 

ִּ

  ֵהָמה ְבַׁשְלָוה ַוֲאִני ֲעלוָבה. י כִִּ

  )עיקם(ם וְנִתיָבִתי ִעָוה.צור ִהְצִליַח ַדְרכָ 

ִּ ָדָוה:  ְנָתַנִני ֹׁשֵמָמה ָכל־ַהיֹום

ִּ

  )אגודתי(ִמיד גֹוְזִרים ְלַהְפִריד ֲחִביָלִתי.תִּ

  ִתי. ֲאֶׁשר בֹו ִנְקָׁשָרה ְונֹוֲאִמים ְלַכלוֹ 

 ְוִכבו ַגַחְלִתי:  ַנְׁשִמיָדה ַהיֹוֵרׁש

ִּ

  ֲאָדָמה.  )יסודי(ֲעָשָרה ַצִדיִקים ְׁשתֹוֵתי

 ַוֲחֵבָריו ָהְרגו ְבֵחָמה.  )רבי עקיבא(ַהָדְרָׁשן

  ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ ֵהָמה: 

ִּ

ִתְתנוִבְׁשַנת 
 ָלֶטַבח ְנָתָננו.  

  ֲעַדת ְקדֹוָׁשיו ְלִׁשְמָך ִקַדְׁשנו. 

 ו ְוֹלא הוַנח ָלנו: ָיַגְענ

ִּ

 מהלך עשרה
 בחמשה ימים

שהלשין עליהם 
 שמדליקים נרות



  ִהְׁשִמיעו.ָּפְׁשטו ַצָואָרם ְׁשַמע ִיְשָרֵאל כְ 

 עו. ַיַחד ָהָאב ְוַהֵבן ְבִהְתַחְבָרם ִנְפגָ 

  ִמים ָנָגעו: ָדִמים ְבדָ 

ִּ

 ֶֹתיָך.  ִאְמָרְתָך ִצִויָת ְבִמְצו )טהרת(ֵצרוף

   ָך.ֹלא ִיְׁשֲחטו ְׁשִחיָטתֶ ְבנוֹ ־אֹותֹו ְוֶאת

   ר ֲאֶׁשר ֹלא ְכתֹוָרֶתָך:בָ ָכרו ִלי ֵזִדים דָ 

ִּ

 ִדים ֲעָדֶתָך. ְוֵאיְך ַתֲחִריׁש ְוִתְתַאַּפק ְכַבַלע בֹוגְ 

 ָך. ְבָׁשְפָכם ָדָמם ַעל ִיחוד ֱאָלהותֶ 

  ו תֹוָרֶתָך: ָכל־ֹזאת ָבַאְתנו ְוֹלא ָׁשַכְחנ

ִּ

 ׁשוַרת ַהִדין ִעְמָך ַמְלֵכנו. 

  ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה ְוַהֹבֶׁשת ָלנו. 

 : ְבַמֲעֵשינו ָהָרִעים וְבַאְׁשָמֵתנו

ִּ

ִנים ְׁשֵתי ׁשָ  ְצָדָקה ָעִשיָת ִעָמנו ֶׁשִהְגִליָתנו

  ְבֵדנו. ִמְלאַ ְונֹוַׁשְנֶתםֹקֶדם לִ 

 . ְיָי ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינו)מיהר(ַוִיְׁשֹקד

  ֵהינו: ֱאלֹ ה ְיָי תָ ִכי ַצִדיק אַ 

ִּ

 )ציון שדה תחרש( .ְוַעָתה ְיָי ִנְתַקְימו ִדְבֵרי אוִרָיה

   ם ִדְבֵרי ְזַכְרָיה.יֵ קַ וָמַתי תְ 

  יַדְעָיה:ְלֵחֶלם וְלטֹוִבָיה וִ )לזכרון(ִתְהֶיההְוָהֲעָטרָ 
ִּ

  ֶצַמח ַצִדיק ַתְצִמיַח ָלנו. 

 ה ְיַנֲחֵמנו. זֶ  משיח(כינוי ל) 'ְמַנֵחם'הוא 

  ְוֶזה ְׁשמֹו ֲאֶׁשר ִיְקְראֹו ְיָי ִצְדֵקנו: 

ִּ

  .'ֲחִניָנה'ִתֵתן  'ְנהֹוָראי'ו 'ִׁשיֹלה'

   ְבַעְצְמָך ִבְכבֹוְדָך ְתַנֵחם ֶנֱאָמָנה.

בון וָבאו ִציֹון בְ   ִרָנה: וְפדוֵיי ְיָי ְיׁשֻׁ

ִּ

 ַאְּפָך ָתׁשוב וְתַנֲחֵמנו. 

 ָיה ַרֲחֶמיָך ְיבֹואונו. 

 ְיָי ַמְלֵכנו הוא יֹוִׁשיֵענו:

 

 קהל      זןח   כח

ָרִים: ִלִבי. ְבַהֲעלֹוִתי ַעל ְבִקְרִבי.)תבער(ֵאׁש תוַקד צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ָאִעיָרה. ְלַמַען ַאְזִכיָרה.    )קינות(ְוִקיִנים   ב ְׁ

ָרִים: )לא ישכח( ז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה. ִׁשיר ֹלא ִיָנֶׁשה.אִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: )קינה ויללה(ִיְרְמָיה. ְוָנָהה ְנִהי ִנְהָיה. ַוְיקֹוֵנן  ב ְׁ

ָרִים:  יִתי ִהְתכֹוָנן. ְוָׁשַכן ֶהָעָנן.בִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ָׁשְכָנה. ָעַלי ַכֲעָנָנה. ֵאלַוֲחַמת   ב ְׁ

ֵצאִתי ִממ ִ  ֵלי ָים ָהמו. ְוַכחֹוָמה ָקמו.גִַּ ָרִים:ב ְׁ  צְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ְזדֹוִנים ָׁשָטפו. ְוַעל ֹראִׁשי ָצפו.  ב ְׁ

ָרִים: ָיזוב ָמִים.  )סלע(ְוצור  )מן(ַגן ָׁשַמִים. ד ִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  . וַמִים ַהָמִרים.וְמרֹוִריםַלֲעָנה   ב ְׁ

ָרִים: )סיני(ֵרב.ְׁשֵכם ְוַהֲעֵרב. ְסִביבֹות ַהר חוֹ הִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  קֹוֵרא ֶאל ֵאֶבל. ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל.  ב ְׁ

ָרִים:  ַמְרֵאה ְכבֹוד ְיָי. ְכֵאׁש אֹוֶכֶלת ְלָפָני.ו צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  )עזובה(ְלֶטַבח ְנטוָׁשה. )חדה(ְוֶחֶרב ְלטוָׁשה.  ב ְׁ

ָרִים:  ח וִמְנָחה. ְוֶׁשֶמן ַהִמְׁשָחה.בַ זִֶּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ְלקוָחה. ַכֹצאן ַלִטְבָחה. ֵאלְסגַֻׁלת   ב ְׁ

ָרִים:  ִגים ְוַׁשָבתֹות. ומֹוְפִתים ְואֹותֹות.חִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּושָ   ַתֲעִנית ְוֵאֶבל. וְרדֹוף ַהֶהֶבל.  ָלִים:ב ְׁ

ג' שמות נוספים 
 של המשיח

שנדבו 
 אותם

שבחלונות 
 ביהמ''ק

עוד ישבו 
 זקנים וזקנות
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ששחטו 
 אב ובן

ביום 
 אחד



ָרִים:  ֹובו ֹאָהִלים. ְלַאְרָבָעה ְדָגִלים.ט צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ָאֳהֵלי ִיְׁשְמֵעאִלים. וַמֲחנֹות ֲעֵרִלים.  ב ְׁ

ָרִים:  ֹוֵבל וְׁשִמָטה. ְוֶאֶרץ ׁשֹוֵקָטה.י צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ת.ְוָכרות ִלְכִריתו)לתמיד(ָמכור ִלְצִמיתות.  ב ְׁ

ָרִים:  ֹּפֶרת ְוָארֹון. ְוַאְבֵני ִזָכרֹון.כִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ְוַאְבֵני ַהֶקַלע. וְכֵלי ַהָבַלע.  ב ְׁ

ָרִים:  ִוִים ְוַאֲהֹרִנים. ְוִׁשְבִעים ְזֵקִנים.ל ִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ומֹוְכִרים ְוקֹוִנים.ים()מצערנֹוְגִשים ומֹוִנים.  ב ְׁ

ָרִים:  ֶׁשה ִיְרֵענו. ְוַאֲהֹרן ַיְנֵחנו.מִֹּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ְנבוַכְדֶנאַצר. ְוַאְדִריָאנוס ֵקיַסר.  ב ְׁ

ָרִים:  ָ ָׁשָמה.ײֲערֹוְך ִמְלָחָמה וַ נִַּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ו. ְוִהֵנה ֵאיֶננו.ָרַחק ִמֶמנ  ב ְׁ

ָרִים:  ְתֵרי ָפֹרֶכת. ְוִסְדֵרי ַמֲעֶרֶכת.סִִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ֵהָמה ִנֶתֶכת. ְוָעַלי סֹוֶכֶכת.  ב ְׁ

ָרִים:  ֹולֹות וְזָבִחים. ְוִאֵשי ִניחֹוִחים.ע צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

קָ  ׁשאֵ בָ  ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ִרים. ְבֵני ִציֹון ַהְיָקִרים.ְמדֻׁ  ב ְׁ

ָרִים:  ֲאֵרי ִמְגָבעֹות. ְלָכבֹוד ִנְקָבעֹות.פִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ְׁשִריקֹות וְתרועֹות. ְלָקלֹון וְזָועֹות.  ב ְׁ

צְׁ   יץ ַהָזָהב. ְוַהְמֵׁשל ְוַרַהב.צִִּ ֵצאִתי ִממ ִ  ָרִים:ב ְׁ

ְׁשַלְך ַהֶנֶזר. ְוָאפַ  ס ָהֶעֶזר.הֻׁ

3

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:    ב ְׁ

ָרִים: .החָ נָ אֲ ן וַ גוֹ ס יָ נָ ה. וְ חָ מְ שִ ן וְ וֹ של שָ וֹ ק צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

 ם:יִ לָ שָ רּול יְׁ י אֶ בִ ּושב ְׁ  ה.עָ רות תְ רוֹ צְ צוֹ חֲ ה. וַ עָ ויׁשה וִ נָ רִִּ

ָרִים: ה.רָ וֹ טקְ יל ולִ כָ ה. וְ רָ נוֹ מְ ן וחָ לְ וש צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

 ם:יִ לָ שָ רּול יְׁ י אֶ בִ ּושב ְׁ  ה.דָ בוֹ עֲ ר הָ דֶ סֵ ה. וְ דָ עותְ ה ורָ וֹ ת
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 במחזורי רעדלהיים הנוסח שונה מכאן והלאה. )כנראה על פי נוסח פולין( וכדלהלן: 

ְקדָֻׁשה וְנבוָאה. וְכבֹוד ְיָי ִנְרָאה.
 ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים:   

ְמָאה.ִנְגָאָלה ומֹוָרָאה. ְורוַח הַ  טֻׁ
 ְבֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:   

ִרָנה ִויׁשוָעה. ַוֲחצֹוְצרֹות ַהְתרוָעה.
 ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים:   

ַזֲעַקת עֹוָלל. ְוַנֲאַקת ָחָלל.
 ְבֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:    

ְלָחן וְמנֹוָרה. ְוָכִליל וְקטֹוָרה. ׁשֻׁ
 ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים:   

ה. וֶפֶסל וַמֵצָבה.ֱאִליל ְותֹוֵעבָ 
 ְבֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:    

תֹוָרה וְתעוָדה. ְוֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה.
 ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים:    

  ְבשּוִבי ִלירּוָשָלִים: ָששֹון ְוִשְמָחה. ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה.       
 



 .וכליוהמקדש, קרבנותיו,  משרתיקינה על אבדן כל 
 קהל     חזן    כט

 אֹוָיה: ָנְפלו.  )יסודותי(ְצְבעֹוַתי ָׁשְפלו. ְוָאְׁשיֹוַתיאִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )שלוו(אֹוְיַבי ָׁשלו.־ְוָכלְבֵני ִציֹון ָגלו. 

 אֹוָיה: )נגררות(ִית ַוֲעָזרֹות. ְביֹום ַאף ִנָגרֹות.בִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )תחתיות סירים(ְקֵדרֹות. ׁשוֵלי ְכמוֹ ְוָשרֹות. ָשִרים ְּפֵני

 ֹוָיה:א  ִנְׁשֶבֶרת. )כד חרס(ְכֶנֶבל)שבעמודים( ַלת ַהֹכֶתֶרת.גִֻּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת. ָלָאֶרץ ִנְגֶרֶרת.

 אֹוָיה: )של שמחה( ַוַיְחְדלו ַהקֹולֹות.ְרֵכי ִעיר ֲאֵבלֹות.דִַּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֳאָרחֹות ַהְסלולֹות. ֲחֵׁשכֹות ַוֲאֵפלֹות.

 אֹוָיה: יָכל וְכָתָליו. ֵמַעי ָהמו ָעָליו.הִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ְלָחן ְוֵכָליו. וְמִעיל ַעל ׁשוָליו.ַעל ׁשֻׁ ו ִּ

 אֹוָיה: ד ְבֵני ֲעָבִדיםיַ ֵוי ָהַעמוִדים. בְ וִָּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ַרִבים ְוִנְכָבִדים)אצטבאות( ים.ְוֶהֵקף רֹוְבדִ 

 :אֹוָיה )שממה וחורבן(וַמדוחֹות. ְלַמשואֹותוְמָנחֹות. ָבִחיםז ִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֲהַדר ִמְזְבחֹות. ְבָיגֹון ַוֲאָנחֹות.

 אֹוָיה ְלֶחֶרב וְלָהָרג. )קיר נמוך(ל ְוַהסֹוָרג.חִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו )כלי דישה(ׁש ְבמֹוָרג.דַ ִבְנָין ַהֶנֱאָרג. נִ 

ָקִרים.ט ִּ  אֹוָיה:  ֶמִני ֶנְעָדִרים. )ממום(ָלִאים ְמבֻׁ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ַהֲהדוִרים.)לתליית בהמות(ְוַנָנִסיןת ְסדוִרים.ְוַטָבעוֹ 

 אֹוָיה: ֵאיָכה ֶנְהֶּפֶכת.)נטועה( ִפי ִנְבֶרֶכת. יִֹּ

ְרֶבֶכת.וָפֹרֶכת. וִמְנחָ )הזהב(  ְוֶגֶפן  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )חלוטה( ה מֻׁ

 אֹוָיה:  ְוֵאינֹו. )עינך(יֹור ִעם ַכנֹו. ֲהָתִעיף בֹו כִִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ַהֵנר ִעם ַׁשְמנֹו. לַֻׁקח ִמְמכֹונֹו.

 אֹוָיה:  ֶחם ַהָּפִנים. ְשאו ָעָליו ִקיִנים.לִֶּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ְוטוֵרי ִרמֹוִנים. ְלִמְרָמס ְנתוִנים.

 אֹוָיה:  נֹוָרה ַהְטהֹוָרה. אֹוָרה ֶנְעָדָרה.מ ִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ְנטוָלה ַוֲחֵסָרה. )כבדה(ְיָקָרה.  ()כלי זמרוַמְגֵרָפה

 :אֹוָיה )ע"ז( ֹוי ַים ַהְנֹחֶׁשת. ְלעֹוְבִדים ַלֹבֶׁשת.נ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ְוַחלֹות ַמְרֶחֶׁשת. )מכבר(וַמֲעֵשה ָהֶרֶׁשת. 

 :אֹוָיה )נמנעים( ָלתֹות וְנָסִכים. ֶמנו ֶנֱחָשִכים.ס ִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ָלָאֶרץ ִנְׁשָלִכים. )עמודי האולם(ז ְוָיִכין. וֹבעַ 

 :אֹוָיה  ל ַמְחָתה וִמְזָרק. אֹוֵיב ֵׁשן ָחָרק.עִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ָזַרק. ְוֶאת־ַחְרבֹו ִהְבַרק. )כֵלי שרת(ֶטִני ַגם כוז 



 :אֹוָיה  ָרִרים.וְׁשָעִרים. ַאְרָצה ִנגְ  )שערים קטנים(ְׁשָּפִׁשיםפִִּ

ִמים ְוָהאוִרים. ֵאיָכה ִנְסָתִרים.  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ַהתֻׁ

 :אֹוָיה  ְבֵאיָבה ֶנְהָדפֹות.)מצנפות(  ִפיַרת ַמֲעָטפֹות.צ ִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )הסכינים( ְלָׁשכֹות ַהָיפֹות. וֵבית ַהֲחִליפֹות.

הָמֵגן ֵעָרה.)עיר במואב(ירקִִּ  אֹוָיה:)וצעקו לכיוון הר הבית( ְוִקְרֵקר ָהָהָרה.()גְִּלתָּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ְוָשְרפו ַהִביָרה. )השליכו אש(ְוָזְרקו ַהָמָרה.

 :אֹוָיה  ַבָצרֹות. )מסובכים(אֵׁשי ִמְׁשָמרֹות. ְסבוִכים רִּ

 ה ָלנּו:אֹוי ֶמה ָהיָ  )מקלות( ֵלי ֲחָטרֹות.רֹות. ְבַיד ַבעֲ ְוָשֵרי ָהֲעשָ 

 :אֹוָיה )זאבי לילה(ִלְזֵאֵבי ֲעָרִבים.)לשכת הגזית(ַער ַבת ַרִבים.שִּ

ִּפים ְוַאבוִבים.  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )כלי נגינה( ָלְקחו ַהְכרוִבים. תֻׁ

 :אֹוָיה  ַלָבִנים ַהְשנוִאים.)סביב ההיכל( ִאים ַהָנִאים.תִּ

ָלִאים.  ְלדֹות ַהְסָנִאים. זהב()מהוללים כַבָּפז ְמסֻׁ  אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ְלחֻׁ

 אֹוָיה:  ִנים ַהְיָקִרים. ַבֲחָרבֹות ִנְדָקִרים.בִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ְלִוִים ַהְמׁשֹוְרִרים. ְוֹכֲהִנים ַמְקִטיִרים. 

 אֹוָיה: )חרבות( ֹוִבים וְפָרִחים. ְלִחִצים וְׁשָלִחים.ר

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ְבָיגֹון ֶנֱאָנִחים. )מטופחים( ים. ְבכֹורֹות וְטפוחִ 

 אֹוָיה:  ִכי ָלקו. )בראותם(ַמְפֵתחֹות ָזְרקו. ְבׁשוָרםו

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: )בצער( ְוַכַּפִים ָסָפקו. )נמסו(ֹן ָנַמקו. ַבֲעו

 אֹוָיה:  ּפֹות וָבִזיִכים. ֶמִני ִנְפָסִקים.כִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֱאָנִקים. ְבֶאֶרץ ֶמְרַחִקים. וָבַני נֶ 

 אֹוָיה:  חֹובֹו ָגָבה. ְוִציץ ָטהֹור ִנְׁשָבה. )הקב"ה(י חִּ

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֵנר ַמֲעָרב ָכָבה. ְוִשְמַחת ֵבית ַהשֹוֵאָבה.

 :אֹוָיה )ישראל( ַעל ְבֵני ִמי ָמָנה.)האומות(ִדים ְבֵני ֲעִדיָנה.זִֵּ

ָנה. ְבָיָדם ִנָתָנה.   אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ְּפֵאר ִבְגֵדי ְכהֻׁ

 אֹוָיה: ֹטֶרת ֶנְעֶדֶרת. ְוָארֹון ְוַכֹּפֶרת.ק ִּ

 ֹעז ְמֵהָרה ִתְהֶיה־ָלנו: ַבֶזֶרת. ְתַקֵבץ ִנְפֶזֶרת.  )שמים(ִתֵכן 

 
 קהל      חזן קינה על גזירות תתנו ל

 אֹוָיה ִלי:  )אמשוך(ת ֲאָגֵרר.ֶבל ֲאעֹוֵרר. ֲאִנינוֹ אִּ

ַלי ִלי: )עם קוצים( ְבִכי ֲאָמֵרר. ַבֲחַמת צֹוֵרר. ְדָרַכי סֹוֵרר.בִִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  לות ָאַרְך. ְוִלִבי ֵהַרְך. גִָּ

ַלי ִלי:   )והצליח(ְוֵצידֹו ָחַרְך. )ֱאדֹום(ַנְחְׁשַרְך.  )שבר(.ַרְך וָפַרךְ דִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:   י.ִחְללו ִמְקָדׁשִ )משניאי( י. ְמַעט ַמְבִאיׁשִ הִּ

ָדָׁשי. ת ׁשַ חַ נְ מִ  לוטְ בָ ָקָדַׁשי. ו זובְ הוו ִּ ַלי ִלי: י. ֵהֵחלו ִמְמקֻׁ  ַאלְׁ



 אֹוָיה ִלי:  . ָרנוְלַמְחזֹור  ָי"אבְ  .ִתְתנ"וַמן ְׁשַנת ז ִּ

ַלי ִלי: ִנְמנו.  ְמקֹוָמם ִּפנו. ָכַאְרֶבה)התחמשו(  ָילֹות ִזְינו.חִּ  ַאלְׁ

ִלי ִהְקׁשו.  )לכבוש הקבר(ִבְקׁשו.  )ע"ז(עות טִּ  אֹוָיה ִלי:  ְועֻׁ

ַלי ִלי:)עקמו(ְואֹוִתי ִעֵקׁשו.)השוו אלינו(ְואֹותֹות ִהִקיׁשו..)חיפשו(ִקְׁשְקׁשו)ע"ז(ְרָאָתםיִִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ֶפר ָמָאסו. וְנָפׁשֹות ָחָמסו. כִֹּ

ַלי ִלי: ְצנוַעי ָאְנסו. )רפסו( ֹכֲהַני בֹוְׁשסו.)רמסו( י בֹוְססו.ִויַ ל ִּ  ַאלְׁ

ָדִמים.)אנשי(ֵתימ ִּ  אֹוָיה ִלי: )ללא חטא(ְבֶאֶפס ָדִמים.)מחותכים(ֶחֶרב ְמהֻׁ

ַלי ִלי:  ְבַלת ְתִמיִמים. ְבִלי מוִמים. ָהיו ׁשֹוֵמִמים. נִִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ֵלְך. חֹוב ְוַהְׁשֵלְך. ָערֹום ְלַלכְ סִּ

ַלי ִלי: ֶפֶלְך.י בַ דֵ בַ כְ נִ ל ֶמֶלְך. וְ יִ ב חַ רַ וְ )ע"ז( ֹוְבֵדי ַלֹמֶלְך.ע  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ִריָעה וְפִריָמה. ַעל תֹוָרה ְתִמיָמה. פ ִּ

ָכן ְתרוָמה. ְבָיד רצִּ ַלי ִלי: )להשמיד(ָנם ְלַהֲחִריָמה.)ישראל(ָרָמה.ַהְמסֻׁ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  )מדרשיות( י ְכֵנִסיֹות. וָבֵתי תֹוִׁשיֹות.ֹול ָבתֵ ק

ַלי ִלי:  ִזְבֵחי ְרִאיֹות. )ילדיהן(  ֲחָמִניֹות. ִביֵדיֶהן ְנִקיֹות.רִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ָלִמים ְועֹולֹות. ֲחָתִנים ְוַכלֹות. ש ִּ

ַלי ִלי: ֹות. ֹודֹות וְבִלילֹות. ַבחוִרים וְבתולֹות. ְוטֹוֵבי ְקִהלת  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ְׁשַּפְך ָדָמם ְכֶאָחד. נִִִּחים ַגם ַיַחד. אִּ

ַלי ִלי: ְרַאת ֵׁשם ַהְמיָֻׁחד. ַלֶטַבח ְלֵהָאַחד. יִִּן ַאֲחיֹות ְבַפַחד. כִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי: )ערב ובוקר( ֶׁשף ָוֶצֶפר.נִֶּלְֻׁמֵדי ֵסֶפר. מ ִּ

ַלי ִלי:)חכמים(ְוסֹוֵפר. ׁשֹוֵקל ְוַאֵיהָוֵאֶפר. ָחָצץ ֵלאמִֶּׁשֶפר. ְמֵריאִ )פי העוסקים ב(ךְ חִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ָלה גֹוי ָעז. עִָּהְיָתה ֹזאת ֵמָאז. הִּ

ַלי ִלי: ֵני ָנָבל ְולֹוָעז. ב ִָּאַסף ַעם נֹוָעז. ו ִַּהְׁשִמיד הוָעז. ל ִּ  ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי:  ק ַלֲעקֹור וְלַעֵקר. רִּ)גוי( ֵקׁש ֵעֶקר. בִִּ

ַלי ִלי:ַלֹבֶקר.)להשאיר עצם(ְלָגֵרם ְלַעֵקר.ְוֹלא ֲאַרִמי ְמַׁשֵקר.ָיַזם)גוי(ַקו ַאְרָמיבְ   ַאלְׁ

 אֹוָיה ִלי: ָנְכִרית.  )בארץ(ְמַקֵים ַהְבִרית .לוֵלי הֹוִתיר ְׁשֵאִרית. ְבֵגיא

 ית. ְיִדיַדת ִעְבִרית.ִרֲחָמם ֵמַהְכרִ )צרות באות על(ַׁשֲערוִרית.)כשראה(ְכָׁשר

ַאֲחִרית:   ָוה לְׁ קְׁ ֵיש ת ִ  וְׁ

 קהל      חזן    לא

ָרִים:ְבתֹוְך ָים ָעְברו.)שרו(ָׁשְררו.)ישראל(מוִניםאִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:)הופרשו(ְוָאחֹור ָנֹזרו.)החליפו(ֹוְרָאם ֵהִמירו.ב  ב ְׁ

ָרִים: ֵלי ָים ָיָבׁשו. ְואֹוְיֵביֶהם ָכָבׁשו. גִַּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ִלי.דִֹּ ְמַעד ַקְרסֻׁ ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ב ֹאֵרב הוא ִלי. ְוהֻׁ  ב ְׁ

ָרִים:  ֱאִכיַלִני ָמן. ַבֹבֶקר ְמזָֻׁמן. הִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:ְבִהְׁשַתֵּפְך ַנְפָׁשם.)סרחונם(ָבְאָׁשם. ָעָלה ָכֵעתו ִּ  ב ְׁ

ָרִים: ֵני. צוִרי ׁשֹוֵכן ְסֶנה. ה ִסיַני ִמּפְ זִֶּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ



ִקים. ְוָחַגְרִתי ַשִקים. חִִּ ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ַבְלִתי חֻׁ  ב ְׁ

ָרִים:ְבִקְרָבם.  ְׁשִכיָנתוֹ  ְקָרָבם. ְלִסיַני)הקב"ה(ֹובט צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:  ְוָרַחק ִמֶמִני. )בזה אותי(ָבַזִני.  )הקב"ה(ִחידיִָּ  ב ְׁ

ָרִים:  ל ָיכֹול בֹוְרָאם. ַכֶנֶׁשר ְנָשָאם.כִֹּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ִני. קַ ֲעָנה ִהְרַוִני. ֵמי ֹראׁש ִהׁשְ לִַּ  ב ְׁ

ָרִים:  ִמָמַעל.)אוהבה(דֹוָדהַעל.)מתחברת(ְתַרֶּפֶקתמִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ֹוְיִבי. ְוָידֹו ָהְיָתה ִבי. ְהַּפְך ִלי ְלאנִֶּ  ב ְׁ

ָרִים:  )נמסו( שֹון ַיִשיגו. ְוַעִמים ָנֹמגו.שִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ָבִדים ִבי ָמָׁשלו. וָבֵעץ ָכָׁשלו. עִּ  ב ְׁ

צֵ ָׁשַמע. ַגם ַנֲעֶשה ְוִנְׁשַמע.  )הקב"ה(ֵאָרם פ ִּ ָרִים:ב ְׁ צְׁ  אִתי ִממ ִ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: )רודפינו(דו ְצָעֵדינו. ִבְרחֹוב רֹוֵדינו. צִּ  ב ְׁ

ָרִים: ֵיָחֵפזון. ְרָעָדה ֹיאֵחזון.  )אויבים(ִמים קִָּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: ְגָלם ִבְרָׁשתֹות. ִחְבקו ַאְׁשַּפתֹות. רִּ  ב ְׁ

ָרִים: ִמָכל־ַעם ְוָלׁשֹון.  )עין(ֹון. ָמָרם ְכִאיׁשש ִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:.)להקהל עלי(ְלִהָוֵעד)אויבי(ְמגוַרי)לכל(מֹוֵעד. ְכיֹום ְקָראתִּ  ב ְׁ

ָרִים:)לחסר( ִלְכרֹוַע. ִהְזִהיר ִלְגרֹוַע.)ע"ז(למות בֵ ד ִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:)השתחוו( ְפֵניֶהם ָסָגדו.ָעָבדו. ְולִ )חזקים(ֵאִליםו ִּ  ב ְׁ

ָרִים:ֵהיִניק ִמֶסַלע.  )ישראל(ַבׁש ְלַעם תֹוָלע. ד ִּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים:   יו ִלְכִלָמה. ְבָרָעב וְבָצָמא.הִּ  ב ְׁ

ָרִים ן ֹלא ָכָלה. זוֹ מָ א ָבְלָתה ִשְמָלה. ולִֹּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  :ב ְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים: )לוכלכו( ַהֶלֶחם ָׁשֲאלו. וְבָדם ְנֹגֲאלו.ו ִּ  ב ְׁ

ָרִים:  ְרֵדן ָעַבְרנו. ְוָהָאֶרץ ָכַבְׁשנו. יִַּ צְׁ ֵצאִתי ִממ ִ  ב ְׁ

שּוִבי ִלירּוָשָלִים:  ֵדׁש ָיֵמינו. ְכֶקֶדם רֹוְמֵמנו. חִּ  ב ְׁ

 חּוץ ִלירּוָשָלִים: . ה ַכֶמה ָׁשִנים. ְבָעלונו ֲאדֹוִניםזִֶּ

ָלה. ֶרַוח ְוַהָצָלה. קִָּ שּוִבי ִלירּוָשָלִים:  ֵרב ָנא ְגאֻׁ  ב ְׁ
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 אֹוָיה: נֹוָרא.  ֵאלְלַהְכִעיס  )בהמ"ק(ָשְרפו ַהִביָרה. 

 ָהָיה ָלנּו: אֹוי ֶמהְבַאֶּפָך. )קטורת(ְקטֹוָרה ָיִשימוש( )צדיקיךְצפוֶניָך. ְלִוִיםה( )וגם את

 אֹוָיה:)משתבחת(י ֶנְאֶדֶרת.מִ ִמְצֶנֶפת ַוֲעֶטֶרת. ְבִעיר רוֹ 

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ָהָרָׁשע ַוֲעָבָדיו. ִגלו ָארֹון ְועֹוְבָדיו. 

ָלם רֹוְצִחים. ני(כֵ שְ )טבעות למָּ ִבי ָזְרקו ַחִחים.  אֹוָיה:וְלַעְמָך כֻׁ

 ֶמה ָהָיה ָלנּו: אֹוי   עֹוָלִמים.ָזְרקו ָדִמים. ְנקֹום ֶמֶלְך 

 אֹוָיה:  חֹומֹוֶתיָה ִׁשֵברו. ְוַהְיסֹוד ָערו ָערו. 

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ָבה. ְוִנְסַתר ַמֲעֵשה ֶמְרָכָבה.ֵנר ַמֲעָרִבי כָ 



 אֹוָיה: ִבְטלו ֶלֶחם ַהָּפִנים. ְנקֹום ֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים. 

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:   ֵאין ְמַכֵּפר ַבֲעֵדנו.ָרַחְקָת ִמֶמנו. וְ 

 אֹוָיה:  ִנְגָנז ַכֹּפֶרת ְוָארֹון. ְוַאְבֵני ִזָכרֹון. 

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  יֹוֵבל וְׁשִמָטה. ְוֵאין ָהָאֶרץ ְׁשֵקָטה. )אין(ֵלית 

 אֹוָיה: ְבָלעונו ְנבוַכְדֶנאַצר. ְוַאְדִריָאנוס ֵקיַסר. 

ָקִרים.ְבנֵ   אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:   י ִציֹון ַהְיָקִרים. ְבֶחֶרב ְמדֻׁ

 :אֹוָיה   ְתַׁשַלח ְמַבֵשר. ְלַעם ַהָכֵׁשר. 

 אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:  ֵבין ֲאָריֹות ִׁשְבִעים. וְבָצָרָתם ְשֵבִעים.

ֶחדְׁ   ַתֲחִזיר ַהְכרוִבים. ְוֵאׁש ַהֶלָהִבים.   ה:וָ ב ְׁ

 ִלישּוָעה ָלנּו: ִתי ִמְנָחה. ְוַאף ֹכֲהִנים ְבִשְמָחה. ְוֵהֵבא

ָוה:  ָבַחְרָת ִבירוָׁשַלִים. ְתַנֲחֶמיָה ְבִכְפַלִים.  ֶחדְׁ  ב ְׁ

שּוָעה ָלנּו:  ְוִתְבֶנה ְכַבְתִחָלה. ְוַנֵחם ְׁשכוָלה.  ַמֵהר יְׁ   ּותְׁ
 

 א"י. –מצרים. כנען  –צוען 
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ַֹען:  ְכָרה ְנִגינֹוַתי. ִמֶקֶדם אֹותֹוַתי. זְ אִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: חֹומֹוַתי. ְוִנְשְרפו ַאְרְמנֹוַתי.  )חרבו(ָדְללו  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:   ָיד ָרָמה ָהְלכו. ְבַמְקֵהלֹות ֵבְרכו.ב ִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ְׁשָלכו.  ֵצאִת    ְוַכַגת ִנְדָרכו. חוָצה הֻׁ ָנַען:ב ְׁ ְׁ  י ִמכ 

ַֹען:  ָיָצאו. )בזמן מתאים(ָראו. ְבֵעת ֹכֶׁשר  ֵאלבוַרת ג ִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:   ְדָרַכי ֶנְחָבאו. ַנֲחָלִתי ִטֵמאו.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:    ֶגל וַמֲחֶנה. ְוֶלֶחם ַהִמְׁשֶנה.דִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:ֲעָבִדים ְוֵאין ֹקֶנה. לַ  )ומצער(ְבַיד רֹוֶדה ומֹוֶנה.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:    ִמְׁשָכן ְוֵכָליו. וְכבֹוד ְיָי ָעָליו.הִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:   ֹן ְגָעָליו.  ֶנְהַּפְך ַעל ׁשוָליו. ַבֲעו ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  ֵוי ָהַעמוִדים. וִמָזָהב ֲחמוִדים. וִָּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: י ְוַכְשִדים.מִ ִוירוִדים. ִלְבֵני רוֹ  ֲאבוִדים ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  ָבִחים וְנָסִכים. וִמְזְבחֹות ֲערוִכים. ז ִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  ָלָאֶרץ ְנמוִכים. ְלָכל־עֹוֵבר ְדָרִכים.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען: )צדדים( ֲעָנִנים. ְלַאְרָבָעה ְדָפִנים. )כיסוי(ּפוי חִִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: ְכבֹוד ַנֲחַלת ָבִנים. ִלְבֵני ֵנָכר ְנתוִנים.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:)משה אהרן ומרים(רֹוִעים. וְׁשֹלָׁשה)הבאר(ְסָלִעים. ֵמי ֵּפיטִִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  ָסִביב ָהְלכו ְרָׁשִעים. ֲעַדת ְמֵרִעים.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:   ִתי. ַעִמים ֵגַרְׁשִתי. ְרֵדן ָעַברְ יִַּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:ִנְמַׁשְלִתי. ֹורב   ְליֹוְרֵדי ְוׁשֹוַמְמִתי.)הושתקתי(ִנְדֵמיִתי ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  )דומה(ֶגֶפן ּפֹוִרָיה. ָהִייִתי ְדמוָיה. כ ִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ



ָנַען: )חשכה(ה. וְבזוָיה. ְבֶאֶרץ ַמְאֵּפְליָ  )מרוחקת(ָדָוה  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:   נו. ֶבַטח ָיַׁשְבנו. ְבַנֲחַלת ֶחְלקֵ לִָּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  ַרִבים ָקֵמינו. ֵמי ֹראׁש ִהְרוונו.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  ֲעֵשר וְתרוָמה. ִמָיִמים ָיִמיָמה. מִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  ֹׁשֵמָמה.  ִיְׁשָמֵעאל ְודוָמה. ְנָתנוִני ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  )ניסים(ֶׁשָהיו ְלאֹותֹות.)של ניקנור(ֹחֶׁשת ַהְדָלתֹות.נ ִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: ְכרותֹות. ַהִמְפָתן ַעל ַאְׁשַּפתֹות. ִחְבקו)ודלתות אלו( ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:ֹורֹות. ְלִוִים ְבִכנ )כלי שיר(ּפֹות ֶכֶסף וְמַזְמרֹות. סִִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: ְוִנְגָררֹות. יוָבלו ִלְקָברֹות.  )מפוזרים(ְזרוִים  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען: ְנָעִלים.  )צעדי(ִלַית ְרָגִלים. ִליִפי ַּפֲעֵמי עִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: ֹו ׁשוָעִלים. ְקדָֻׁשה ָׁשם ְרִגיִלים. ִהְלכו ב   ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  ִרים וְכָבִשים. ְלִניחֹוֵחי ִאִשים. פִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  ְוַעָתה ְכבוִׁשים. ְבלֹוֲחִצים ְונֹוְגִשים.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ַֹען:  ֶדק ֹכֲהַני ָלְבׁשו. ֶרֶנן ְוִׁשיר ִחְדׁשו. צִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  אֹוְיַבי ָעַלי ָששו. ְוַעל ַגִבי ָחְרׁשו.  ְׁ ֵצאִתי ִמכ   ב ְׁ

ִמים. ק ִּ ַֹען:  ֹטֶרת ַהַסִמים. אוִרים ְותֻׁ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען: ְמכֹון ֵבית עֹוָלִמים. ְלָבנֹון ְכֶבן ְרֵאִמים.  שּוִבי ִלכְׁ  ב ְׁ

ַֹען:   ֶנן ִויׁשוָעה. ְוִגְלגול ְׁשבוָעה. רִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  ִמיָעה. ִצְלְצֵלי ְתרוָעה. ְמֵהָרה ְלַהׁשְ  שּוִבי ִלכְׁ  ב ְׁ

ַֹען: ַמְחִתי ְבאֹוְמִרים ִלי. ִלְבנֹות ֵבית ְזבוִלי. שִּ ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ָנַען:  בוִלי. ִויִריעֹות ָאֳהִלי. ַהְרָחַבת גְ  שּוִבי ִלכְׁ  ב ְׁ

ַֹען:ֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה ְמַשֲחִקים. ְבָאֳהֵלי ַצִדיִקים. ת ֵצאִתי ִמצ   ב ְׁ

ַכת ָׁשֵלם ָיִקים. :עדלהיים נוסףבר]  [ְבשּוִבי ִלְכָנַען:קֹול ָששֹון ְוקֹול ִשְמָחה ְדַבר ַעְבדֹו ֵמִקים. ְוסֻׁ
 

 

 

 

 

 לד 

 קהל      חזן  הר סיני. –הר חורב 

ַהר חֹוֵרב: )נשברו(ְואֹוְיֵביֶהם ִנְכאו.)ממצרים(ָיְצאו. ְבִׁשיר ִסיִריםאִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ִנְמָכר. ַעל ַאְדַמת ֵנָכר.  )ישראל( ָאז ָיָׁשר  וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ִמְתַהֵלְך ְבתֹוִכי.  )ה'(ֹראׁש ָעַבר ַמְלִכי. ב ִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ַוֲהַדר ַבת ִציֹון.  )ה'(ַוֵיֵצא ֶעְליֹון.   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: י. ְוָרָאה ֳעִני ַעמִ )שונאי( ַרׁש ִאיׁש ֶחְרִמי.גִֵּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְׁשַמע ְיָי קֹוִלי. וְרֵאה ִכי ַצר ִלי.   וְׁ

ַהר חֹוֵרב:)א"י(ְלֶאֶרץ ְצִבי.)ישראל( ֹוד ָאַמר ְלָהִביא. ַאְרֵיהד י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: א ָרַעת ַצר. ְלָפָניו ִכי ֵהַצר. ָתבֹ   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ָדו. ֵאֶלה מֹוֲעָדיו. ְׁשִמיָענו ַיחְ הִִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ָיְרָדה ּפֹוִרָיה. ַעל ֵאֶלה בֹוִכָיה.   וְׁ



ַהר חֹוֵרב: ִצַוִני ָאיֹום.  )שבועות(ְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהיֹום. ו י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵר  ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי. ָחְדלו ְקרֹוַבי.   ב:וְׁ

ַהר חֹוֵרב: )ברורה( ָכה וְטהֹוָרה. ַכַחָמה ָבָרה.זִַּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ְמָאָתה ְבׁשוֶליָה.  )אמרו(ָנמו  ַהר ָעֶליָה. טֻׁ  :ָחֵרב ִציֹון וְׁ

י)פסח(ֹרן ֵליל ִׁשמור.)ובמקום(.־ִׁשיר וְתמור)במקום(ֶלףחִּ ת ִ ֶלכְׁ ַהר חֹוֵרב: ב ְׁ  לְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְגדֹוָלה. ָבֹכה ַבַלְיָלה. ְזָעָקה   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ְוַלְחִמי ָלֹשַבע.  )בגדים חשובים(ֹוב ִרְקַמת ֶצַבע.ט י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְנָעִרים ִויִׁשיִׁשים. ֶלֶחם ְמַבְקִׁשים.   וְׁ

ִלי ָׁשַבר. יִָּ ַהר חֹוֵרב: ה ְכַהְסָתו ָעַבר. מֹוט עֻׁ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְּפָׁשַעי.  )סומן(ְמיָֻׁדַעי. ְוִנְשַקד  עשו כזרים()נָזרו   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ִלי ֶהֱעִמיד. ְבֵאׁש תוַקד ָתִמיד.  )כפרה(ֶפר כִֹּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְוִנְמָאס. ִכי ִנְתַמָלא ַכַעס.  )חירוף(יֹום ְנָאָצה   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ִשַבְרִתי ֶסָלה.  רגל()לֲעלֹות ִבְמִסָלה. לִַּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ָכל־ַאִביַרי.  )רמס(צֹוְרַרי. ִסָלה )בכעס(וְבֶעְבָרה   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ְצִליַח ַדְרִכי. צוִרי ַמְלִכי. מִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִצי )פחד( ָכל־עֹוְבֵרי ֶדֶרְך. ָבא ִבְלָבָבם ֹמֶרְך.  ֹון ָחֵרב:וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ו. ְלֹראׁש ְוֹלא ְלָזָנב. נָ ְמֵצאִתי עָ נִִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: )מים מרים( ָהיו ָצַרי ְלֹראׁש. ִהְרווִני ֵמי ֹראׁש.  וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ֵאיָכה ֶאָשא ָעם. )ישראל( ַעל ֹנַעם. )משה(חסִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: מוָדה. ֵאיָכה ְבדוָדה. ָהִעיר ַהחֲ   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים. ֹזַרְזִתי ִמְמרֹוִמים.  )לרגל(לֹות עִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: לו. בְ ֳאָרחֹות ָחֵדלו. ַדְרֵכי ִציֹון חִ   וְׁ

ַהר חֹוֵרב:ה ואהרן()ממשֶׁשָעַבְרִתי.)מעט אחר(ִכְמַעט)בכיבוש א"י(ִנְזַכְרִתי. ֵאל ֵניפ ִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ֵעת ֶאְזְכָרה. ַנְפִׁשי ִלי ָמָרה. )ירושלים( ָׁשֵלם   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: )לדחוף(ִלְרדֹוף. ְואֹוְיַבי ַלֲהדֹוף.)במצרים(ָרה ָבםצִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ָֹני.  ַצִדיק הוא ְיָי. ְרָדפוִני ֲעו  וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ָיְדָך.  ךְ ל קֹוֵרא ְלַדָכא ָּפֹתַח ִתְפַתח אַ וֹ ק י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְבָיֶדיָה ֵּפְרָשה. ִציֹון ֶנֱהָרָסה.   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ָבה ֶנֱחֶׁשֶבת. ָלֶבַטח יֹוֶׁשֶבת. רִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון  ָגְלָתה ְיהוָדה. וִמֵקן ְנדוָדה.  ָחֵרב: וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ַלֲעמֹוד. ְוַאְרצֹו ֹלא ַלְחמֹוד.  )בגלוי(ףסֶ מֹו חוֹ שִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב:  ָּפַרש ָצר ָיָדיו. ַעל ָכל־ַמֲחַמָדיו.  וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ַתִסיַע. )ישראל. ממצרים(מֹוִׁשיַע. ְוֶגֶפן  )חיזק(ֵקף תִּ י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ



ַהר ִציֹון ָחֵרב: ה. ְוָנסו ֶהָרה. ִנְפְרָצה ְגֵדרָ   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: אֹוְיַבי. ְוֹלא ָפֲחדו אֹוֲהַבי.  )הים את(ם ִכָסה יוֹ  י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְבָאְזַני קֹול ְּפָחִדים. ְוֵאֶבל ַלְיהוִדים.   וְׁ

לֶ  )עמלק(ַעל יֹוֵׁשב ַהֶנֶגב.)חיזק(ַחי ְגאוִלים ִשֵגב. ַהר חֹוֵרב:ב ְׁ י לְׁ ת ִ  כְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ָרַצח ְוַגם ָיָרׁש. )לרשת( ְוֵהֵחל ָרׁש.)אויב(ָגַבר   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ֶאְׁשֹכל. ָמן הֹוִריד ֶלֱאכֹול. )בושם( ֹכֶפר)שהוא(ָיה  י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ָׁשְלָטה ִבי ַיד ֹכל. ְוָהִייִתי ֶלֱאכֹול.   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ים ִנְבֲהלו. ְבֵאימֹות ָנָפלו. ַאלופִ  י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְלאֹוְיִבים ֶנֶהְפכו. ְוָדם ָנִקי ָׁשְפכו.   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ְבִחיִרים.  עוסְ ה ְכַעל ְנָׁשִרים. נָ נָ ְברִ  י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִצי ַליֹוֵצא ְוַלָבא. ֵאין ָׁשלֹום ְוטֹוָבה.   ֹון ָחֵרב:וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ִמֶסַלע נֹוְזִלים. )מים(ָיְצאו ִכְנָחִלים.  י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ְכַנַחל ִדְמָעה. ֵמָרָעה ְלָרָעה.   וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ְוִשְמָלה ֹלא ָבְלָתה.  )נחלשה(ַעִין ֹלא ָכֲהָתה. י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: )מאוס(וְנִהי ְירוִדים. וְכֶבֶגד ִעִדים.  וְׁ

ַהר חֹוֵרב: ֲאיָֻׁמה ַכִנְדֶגֶלת. )פרח( ְקרוָאה ֲחַבֶצֶלת. י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ַהר ִציֹון ָחֵרב: ַעד ַנְפָׁשה.  )הגיעה(ְגָעהנָ )מחודדת( ֶחֶרב ְלטוָׁשה.  וְׁ

ַהר חֹו )משען(ְבתֹוִכי צור נֹוַעד. ְוָהָיה ִלי ְלִמְסָעד.  י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ֵרב:ב ְׁ

ַזב ֵביִתי. ְונַֻׁטׁש ַנֲחָלִתי.  ַהר ִציֹון ָחֵרב: עֻׁ  וְׁ

ַהר חֹוֵרב:  ִנְקֵראָת. ְוגֹוְמִלי ִנְהֵייָת. ָחָזק י לְׁ ת ִ ֶלכְׁ  ב ְׁ

ֶרב: ָתׁשוב ַתֲעֵלִני. ְוִתֹסב ְתַנֲחֵמִני.  ִתי ָאז ת ֶ ל ָ דד  ּוגְׁ

 

 לה 

ַּפִיְך.ַהְׁשלִ  )אלא מצרות(ְוֹלא ִמַיִין, )שיכורה(ְׁשכַֻׁרת )פניך( ְוַהְׁשִחיִתי ַאַּפִיְך.)שערך( ָקְרִחי ָנא ָוֹגִזי,)קישוטיך( יִכי תֻׁ

 )גבוליך( ִקיָנה, ְוֹסִבי ָכל־ֲאַגָּפִיְך. )נהרות(ְשִאי ַעל ְׁשָפִים 

ִיְך. קהל ַ ן ִספ  ב ַ ָי, ַעל ָחרְׁ ֵני יְׁ ִאי ֵאָלי)מזוזות בהמ"ק(  ַזֲעִקי ִלפְׁ ִיְך, שְׁ ַ ִיְך:ַעל ֹחֶרב ִספ  ָ פ  ַ   ו כ 
 

 דֹוֶרֶכת.  ׁשדֶ ֵאיָכה ָבא ַצר ְואֹוֵיב, ְבִציֹון ִעיר ַמְמֶלֶכת. ֵאיָכה ֶרֶגל ֵזִדים, ַאְדַמת קֹ 

  קרבנות()ְוֹלא ָעְזבו ַהְמֶלאֶכת. ְוַעל ִמְׁשְמרֹוָתם ָעְמדו,מזבח()ׁשֹוְמֵרי ַהַמֲעֶרֶכת. ְבבֹוָאם ָמְצאו ֹכֲהִנים,

ּפַ    ַלָּפֹרֶכת.)בפנים(  ָעֵרל ְוָטֵמא, ִמֵבית־וָבא ָכל (שהפך לדם )היאורְך ָדָמם, ְכֵמיֵמי ַהַמְהֶּפֶכת.ַעד ֲאֶׁשר ׁשֻׁ

 )להשקפה(ְוַחלֹוֵני ְׁשקוָפִיְך. )ענפיך(ְמקֹום ֲאֶׁשר ֹכֵהן ָגדֹול, ָיֵרא ָׁשם ָלֶלֶכת. ְוֶהֱחִריבו ְסִעַּפִיְך,

ָי, ַעל חָ  קהל  ֵני יְׁ ִיְך:ַזֲעִקי ִלפְׁ ָ פ  ַ ִאי ֵאָליו כ  ִיְך, שְׁ ַ ִיְך. ַעל ֹחֶרב ִספ  ַ ן ִספ  ב ַ   רְׁ
 

 )שני ערי מואב( ִכי ֵמיָפַעת.קֹול ִיְלַלת ַבת ִציֹון, ֵמָרחֹוק ִנְׁשַמַעת. ִתְזַעק ַזֲעַקת ֶחְׁשבֹון, ִתְבֶכה בְ 

ַבַעת.)תרעלה(ֹוסָהה ִכי כ  אֲ    )שינים(ֲאָריֹות, ַחדוֵדי ַמְלַתַעת.ֲאָכלוִני ִׁשיֵני ָׁשִתיִתי, וָמִציִתי קֻׁ

 ִתְתאֹוְנִני ִציֹון, ְוַחָטאֵתְך נֹוַדַעת. ־ַבת ָבֶבל ַהְשדוָדה, וַבת ֱאדֹום ַהִמְרַׁשַעת. ַמה

   )ע"ז(ָרַפִיְך.ל תְ קוֹ  תְ עַ מַ ׁשָ וְ יך()נביאַדַעת. ַעל ָעְזֵבְך צֹוַפִיְך. ֵֹנְך ָגָלה, ַעֵמְך ִמְבִלי ַעל ֹרב ֲעו

ִיְך: קהל ָ פ  ַ ִאי ֵאָליו כ  ִיְך, שְׁ ַ ִיְך. ַעל ֹחֶרב ִספ  ַ ן ִספ  ב ַ ָי, ַעל ָחרְׁ ֵני יְׁ   ַזֲעִקי ִלפְׁ

השמרים 
 בתחתית



 

 ֲעָזַרִני.  ייָ ַאל ִתְשְמִחי אֹוַיְבִתי, ַעל ִכי ִנְׁשַבר ַקְרִני. ִכי ָנַפְלִתי ַקְמִתי, וַ 

 ִני, ַׁשַדי ֲאֶׁשר ִּפְזַרִני. ְוִיְגָאֵלִני ִמֵמְך, צור ֲאֶׁשר ְמָכַרִני. ִהֵנה ַיַאְספֵ 

י. נִ דַ מָ ִויַנֵחם ְיַנֲחֵמִני, ַׁשַדי ֲאֶׁשר חֲ 
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 י. נִ רָ בָ ר עֲ ׁשֶ ס אֲ וֹ כר הַ בוֹ עֲ יַ  ךְ יִ לַ ם עָ גַ 

 )ילדיך( :ךְ יִ ּפַ ת טַ ץ אֶ ּפֵ נַ אֲ  )בליטות(ךְ יִ יפַ עִ י סְ עֵ לְ סַ ז בְ אָ 

ִיְך:ַזֲעקִ  קהל  ָ פ  ַ ִאי ֵאָליו כ  ִיְך, שְׁ ַ ִיְך. ַעל ֹחֶרב ִספ  ַ ן ִספ  ב ַ ָי, ַעל ָחרְׁ ֵני יְׁ  י ִלפְׁ
 

 לו 

 העונש על הריגת זכריה

 . וָבא ֶאל ִמְקַדׁש ְייָ )והוא גם כהן ש(ַֹני. ְבָׁשְלִחי ָיד ְבַדם ָנִביא ִהְכַבְדִתי ַוִיְכְּפלו ֲעו)כפיפתי( יֹום ַאְכִּפי 

ַקם )מצערי(ְתהו ֲאָדָמה ַעד ֹבא ֶחֶרב מֹוַני. סַ ְוֹלא כִ    ַדם ַהָנִביא ְזַכְרָיה.)ננקם( ְוֹלא ָׁשַקט ֲעֵדי הֻׁ

ֲאִנָיה ַוֲאִנָיה: קהל הּוָדה ת ַ ַבת יְׁ  )צער ויללה( ַוֶיֶרב ב ְׁ
 

 וָמָצא ָדִמים רֹוְתִחים.  ַרב ַטָבִחים. וָבא ֶאל ִמְקַדׁש ְייָ )נבוזראדן(הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ַעד ֹבא  )הדם(ָהָיה

 ם ָקְרָבן ַהְזָבִחים. ַוִיְׁשַאל ְלַבֲעבור ֶזה ַלֹכֲהִנים ַהזֹוְבִחים. ַוַיֲענוהו ִכי ֶזה הוא דַ )מבעבעים( 

  ָהָיה. ְוַגם ָזְבחו ֶזַבח ַרב ַלְחֹקר ַעל ֶמה )כבשים(ים ְוַדם ֵאיִלים ְוַדם ֵמִחים.ְבַדם ָּפרִ  )להשוות(ַוְיַנֶסה

ֲאִנָיה ַוֲאִנָיה: קהל  הּוָדה ת ַ ַבת יְׁ   ַוֶיֶרב ב ְׁ
 

ַקׁש ַהָדָבר ַוִיָמֵצא ְמֹפָרׁש.  )סוער(ְועֹודֹו ַכָים ִנְגָרׁש. )הדם(וְבָכל־ֹזאת ֹלא ָׁשַקט  ַוְיבֻׁ

 ָדמֹו ִהֵנה ִנְדָרׁש.  ַוֹיאֶמר ְנבוַזְרֲאָדן ַגם )נעקר(ָרׁש.ִהים ַעל ֹלא ָחָמס ֹׁש ֱאלֹ ִכי ַדם ִאיׁש הָ 

  ָנִביא ְזַכְרָיה.ִאְספו ִלי ַהֹכֲהִנים ְוהֹוִציאו ִמֵבית ְיָי. ִכי ֹלא ֶאְׁשקֹוט ֲעֵדי ִיְׁשקֹוט ַדם הַ 

ֲאִנָיה ַוֲאִנָיה: קהל הּוָדה ת ַ ַבת יְׁ   ַוֶיֶרב ב ְׁ
 

 ָלֶטַבח ֹכֲהֵני ְיָי ְצָבאֹות.  ָדַקר ְיִׁשיִׁשים ְלֵמאֹות וַבחוִרים ְלִרבֹואֹות. ַויֹוֶרד

 ֹואֹות. ְוֵאין ֶׁשֶקט ְלַדם ָנִביא, ַוְיִהי ְלמֹוֵפת ְואֹות. ְוַהָבִנים ִנְׁשָחִטים ְוֵעיֵני ָאבֹות ר

ֲאִנָיה ַוֲאִנָיה: קהל  ִּפְרָיה.־ָואֹוַמר ְלַנְפִׁשי ֶזה ַחָטאֵתְך ְוֶזה הּוָדה ת ַ ַבת יְׁ   ַוֶיֶרב ב ְׁ

 

  רֹוג ָנִׁשים ִעם יֹוְנֵקי ָׁשַדִים. ְוָדם עֹוֶלה ֵביֵניֶהם ְכַדם ְיאֹור ִמְצַרִים.הֹוִסיף ַלהֲ 

 ְירוָׁשַלִים.  ַעד ֲאֶׁשר ָנָשא ְנבוַזְרֲאָדן ִלבֹו ַלָשַמִים. ַוֹיאֶמר ֲהֹלא ַדי ְלַדם ְבנֹות

ֲאִנָיה ַוֲאִנָיה:ַוֶיֶרב ב ְׁ  קהל  ֲהָכָלה ַאָתה עֹוֶשה ֶאת־ְׁשֵאִרית ַהִשְבָיה. הּוָדה ת ַ  ַבת יְׁ
 

 ויכוח בין מלכות יהודה )אהליבה( למלכות ישראל )אהלה( מי סבל יותר.לז 

  ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְיָצאוִני ָבַני.  ַֹני. קֹול ִתֵתן ְמָצאוִני ֲעוֹוְמרֹוןש

ָאֳהִליָבה קהל ַעק)יהודה וירושלים( וְׁ זְׁ מֹוַני. ת ִ פּו ַארְׁ רְׁ ָי: ִנשְׁ ֹאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני יְׁ   ַות 
 (:)אומרים ישראל

  ֲהַתְמִׁשיִלי ִׁשְבֵרְך ְלִׁשְבִרי וְלָחְלִיי.  ְכָעְנִיי. ָעְנֵיךְ א ָלְך ָאֳהִליָבה ֲחׁשֹוב לִֹּ 

  )מרדי(ְוָעָנה ִבי ֶמְרִיי. )שקרי(ִׁשיְוָקם ָעַלי ַכחֲ  )קושי ערפי(סוָרה ָבַגְדִתי ְבָקְׁשִיי. )ישראל(ֲאִני ָאֳהָלה

  ִּפְרִיי.־ָאַכל ֶאת)סנחריב( ְוִתְגַלת ִּפְלֶאֶסר  )חובי(וְלִמְקַצת ַהָיִמים ִׁשַלְמִתי ִנְׁשִיי. 

  ָנָשא ֶאת־ִׁשְבִיי. )ארצות רחוקות(ְוַלְחַלח וְלָחבֹור )תכשיטי(ֶעְדִיי.־ֶאת )הסיר(ֲחמודֹוַתי ִהְפִׁשיט ְוִהִציל 

  ֲאִני ַנְדִתי ְלָרחֹוק ְוַדי ִלי זֹו ַדִיי.  ְוַאל ִתְבִכי ְכִבְכִיי. )יהודה(ֹדִמי ָאֳהִליָבה

מֹוַני. קהל  ְוֹלא ָאְרכו ָׁשַני. )בא"י(ְׁשנֹוַתִיְך ָאְרכו פּו ַארְׁ רְׁ ַעק ִנשְׁ זְׁ ָאֳהִליָבה ת ִ ָי: וְׁ ֹאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני יְׁ   ַות 
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 מכאן והלאה חסר בדפוסי רעדלהיים. )אולי מפני דרכי שלום(. 

עשרת 
 השבטים



  ָבַגְדִתי. )ישראל(וְבַאלוף ְנעוַרי ְכָאֳהָלה  ֲאִני ֵכן ֶנֱעַקְׁשִתי. )יהודה(יָבהִׁשיָבה ָאֳהלִ מ ִּ

  ָנַדְדְת ַאְת ַאַחת ְוַרבֹות ָנַדְדִתי.  דֹוִמי ָאֳהָלה ִכי ְיגֹוִני ָזַכְרִתי.

  ְׁשִבָיה ֲעִנָיה ְלָבֶבל ָיַרְדִתי.ו )גליות יהויכין וצדקיה(ה ְבַיד ַכְשִדים ַּפֲעַמִים ִנְלַכְדִתי.נֵ הִ 

  וְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ְבָבֶבל ִנְפַקְדִתי.  )כובדתי(ְוִנְשַרף ַהֵהיָכל ֲאֶׁשר בֹו ִנְכַבְדִתי.

  ַגם ֹזאת ַהַּפַעם ְמַעט ֹלא ָעַמְדִתי.  ְוַׁשְבִתי ְלִציֹון עֹוד ְוֵהיָכל ִיַסְדִתי.

  י.אנָ ת צֹ צוֹ פוָהֲאָרצֹות נְ ־ְוַעל ָכל  ִכְמַעט ָאַבְדִתי.ם וְ דוֹ ַעד ְלָקַחִני אֱ 

מֹוַני. קהל פּו ַארְׁ רְׁ ַעק ִנשְׁ זְׁ ָאֳהִליָבה ת ִ ָי: וְׁ ֹאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני יְׁ   ַות 
 

  וְרֵאה ׁשֹוְממֹוָתם ְוֹאֶרְך ָגלוָתם.  ל ֲחמֹול ַעל ַדלוָתם.חֹוֵמל ַעל דָ הִּ

  ָֹנם ְוִסְכלוָתם.  ְוַאל ָלַעד ִתְזכֹור ֲעו  ד וְרֵאה ִׁשְפלוָתם.ְוַאל ִתְקצֹוף ַעד ְמאֹ 

  )כחם(ְוַאָתה ֱאָילוָתם. )תקוותם(ִכי ַאָתה ִסְבָרם  ִׁשְבָרם ְוַנֵחם ֲאֵבלוָתם.־ְרָפא ָנא ֶאת

ָי. קהל  ַחֵדׁש ָיֵמינו ִכיֵמי ַקְדמֹוַני. י ִנַחם יְׁ ִ ָנשּוָבה כ  כּו וְׁ לֹא תֹ  לְׁ ָי:וְׁ   אַמר ִציֹון ֲעָזַבִני יְׁ

 

 לח

 קינה על בן ובת ר' ישמעאל כהן גדול
 קהל חזן  

  ְוִדְמָעִתי ַעל ֶלְחִיי ַאְזִריָמה. ַחָטאִתי ִהְׁשִמיָמה. )בהמ"ק(ָנִוי־ְוֶאת

ָאִהיָמה  )ארים(ָאִריָמה.)צער ויללה( וְביֹום ֶזה ְנִהי ְוִנְהָיה   ִמָיִמים ָיִמיָמה: )אהמה(וְׁ

 

  ִנְבַדל ָבדֹול. )כאבי(ְכֵאב ִציִרי־וִמָכל)פסק( ל ֵלב ְוִנחום ָחַדל ָחדֹול.ֵאבֶ 

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה:  ִבְלָבִבי ָאִשיָמה. )אש(ִזְכָרם ְיקֹוד ִיְׁשָמֵעאל ֹכֵהן ָגדֹול. ְרִביַעל ֵבן וַבת    וְׁ

 

ַמת ֶזה חֹוִנים. ְוֵהם ֵעת ִנְׁשבו ְוָנְפלו ִלְׁשֵני ֲאדֹוִנים.   ְׁשֵכִנים ֶזה ְלעֻׁ

  ֶזה ָאַמר ִמִשְבַית ִציֹוִנים. ַוְיַסְּפרו ֶזה ָלֶזה ִעְנָיִנים.

  ַכְלָבָנה ְבִזיו וְקַלְסֵתר ָּפִנים. )תולעת שני(ָׁשִביִתי ִׁשְפָחה ְלבוַׁשת ָׁשִנים.

ָאִהיָמה   )בנות איוב(.וְבֹתַאר ִכְקִציָעה ִויִמיָמה   ִמָיִמים ָיִמיָמה:וְׁ

 

  ַוֲאִני ָבא ִמְשִבי ְירוָׁשַלִים. ֵרֵעהו ִסֶּפר לֹו ְבִכְפַלִים.

  ַכֶשֶמׁש ְבָתְקּפֹו ֵעת ָצֳהַרִים. ָׁשִביִתי ֶעֶבד ְיֵפה ֵעיַנִים.

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה: )במילואה( ֵעת ְזַמָנה ִהְׁשִליָמה. )ירח(ְוַסַהר   וְׁ

 

  ִבְוָלדֹות ְכמֹו כֹוְכֵבי ָׁשַמִים. ַזְוֵגם ְוַנַחְלָקה ֵבינֹוַתִים.ֹבא ונְ 

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה:  )אקרע(ַמַדי ַאְפִריָמה.־ְלֵזֶכר ֹזאת ֶאת ָאְזַנִים. )תרעשנה(ְלֵׁשַמע ֹזאת ִתַצְלָנה   וְׁ

 

  ֶחֶדר ֶאָחד.ָלֶעֶרב ִזְוגום בְ  ְכִהְסִכימו ַעל ֹזאת ְׁשֵניֶהם ַיַחד.

  ְוֵהם בֹוִכים ְבַמר ֶנֶפׁש ָוַפַחד. ְוָהֲאדֹוִנים ִמַבחוץ ִלָבם ְכֶאָחד.

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה: )שתקה( ַעד ֹבֶקר ְבִכָיָתם ֹלא ִהְדִמיָמה.   וְׁ

 

  נֹוֵשא. ַאֲהֹרן ֵאיְך ִׁשְפָחה ְיִהי )צאצא(ִנין)נמס( ֶזה ִיְסּפֹוד ְבִחיל ֵלָבב ִיְמֶסה.

  ַבת יֹוֶכֶבד ֵאיְך ְלֶעֶבד ִתָנֵשא. )בהסתת השבאי(ְוִהיא ַגם ִהיא ְתֵייֵלל ְבִתְגַרת ׁשֹוֶסה.

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה:  ָעׁש ְכִסיל ְוִכיָמה. )הכוכבים(ְלֹזאת ִיְבכו אֹוי ִכי ֹזאת ָגַזר אֹוֵמר ְועֹוֶשה.   וְׁ

 



  )קולם(הֹוי ָאח ְוהֹוי ָאחֹות ִהְגִבירו. ְכִהִכירו. אֹור ֹבֶקר ֶזה ֶאת־ֶזה

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה:  ַעד ָיְצָאה ִנְׁשָמָתם ִבְנִׁשיָמה. ְוִנְתַחְבקו ַיַחד ְוִנְתַחָברו.   וְׁ

 

  ְגֵזָרה ֹזאת ֲאִני ָתִמיד בֹוִכָיה. )בשממון(ְלֹזאת ְיקֹוֵנן ִיְרְמָיה ִבְׁשִאָיה.

  ַעל ֵבן וַבת ִמְסֵּפד ַרב ַאֲעִציָמה. ִבְלָבִבי ֵיַקד ְיקֹוד וְכִוָיה.ו

ָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה.  ָאִהיָמה. וְׁ ִשיִחי וְׁ ִהי ָאִריָמה: ָאִריד ב ְׁ קֹול נְׁ  וְׁ
 
 
 

 
 
 
 
 
 

לט

  )דירתך(עֹוֵני ָׁשַמִים. ְׁשָחִקים ִיְזְבלוָך.מ ִּ

  )יחזיקו מקומך(לוָך. ְמֵלִאים ֵמהֹוְדָך. ֹלא ְיַכְלכְ 

  )הקטן מהם בהרבה(:ַהָבִיתְוַאף ִכי 

 

  ישראלִעים.וַמה־ָנִעים. ִׁשְבְתָך ִעם רֵ ב וֹ ־טהמִּ

 —ַיַען ָהָיה ִעם)הכרובים( ְבַכְנֵפי ַצֲעצוִעים.

  :ַהָבִיתִלְבנֹות  )רצונך(ְלָבְבךָ 

 

  ַאֲהָבְתָך. ֶהְרֵאיָת ְלַעְמָך. )נורא(אֹור,נִָּ

 י ֵהם ַנֲחָלְתָך. ְוֵליַדע ִכי ִׁשְמָך. כִ 

  :ַהָבִיתִנְקָרא ַעל 

 

  )לה'(ְוַעִמים ִיְקָראו. ְכִרים ָׁשם ָבאו.נִָּ

 או. ְואֹותֹוָתיו ָראו. ְלַמַען ִירְ 

  :ַהָבִיתְכבֹוד ְיָי ַעל 

 

  )כעס(ָטַאי ִכי ָעְצמו. ֲאָכַלְתִני ִקְנָאה.חִּ

 ָצר ַהְיסֹוד. ָשַמִני ׁשֹוָאה.  )הרס(ְוֵעָרה

  :ַהָבִית־ֶאתְוָנַתץ 

 

  יֶהן.ֱהִביאום ְבֵהיְכלֵ הגוים(-)ֵהן.מוֵדי אֹוָצרחִּ

 א ְכֵרֵסיֶהן. ְוִצָוה ַהֹכֵהן. ִמלֵ 

  :ַהָבִית־ֶאתוִפנו 

 

  )לא נרגעה(ָכָכה.ֵחָמה ֹלא ׁשָ  )נשפכה(דוַע ִנְתָכה.מִּ

 ַעל ֶמה ָעָשה, צוֵרנו ָכָכה. 

ַלָבִיתָלָאֶרץ ַהֹזאת    :ו 

 

 ׁשו. קֹום ֹכֲהַני ִנְגׁשו. ְוָׁשם ִיְתַקדָ מ ִּ

 . ֲהמֹון גֹוִים ָרְגׁשו )רמסו(ְוֵהם ָכֵעת ָרְפסו.

  :ַהָבִיתָנַסבו ַעל 

 

  .ִתְתְמהו ֶּפַגע־ת קֹול ִהיא עֹוָנה. ַמהבִּ

 —ֲהֵבאֶתם וְכֶנַגע )ע"ז(ֵסֶמל ַהִקְנָאה,

  :ַבָבִיתִנְרָאה ִלי 

 

  ִביַצת עֹוָלם ְמֹלא. ׁשֹוֵכן ְבֵהיָכלֹו.ר ִּ

 —ֹלא()פסללֹו. ִעֵור וִפֵסחַ )מתחרה(ֲהַתֲעשו ָצָרה

  :ַהָבִיתֶאל־ָיבֹוא 

 

  ן ִהְׁשַחֶתם, ְמָצאוְנֶכם ָרעֹות.ַיעִּ

ַלל ַהִמְקָדׁש. וְ    )שפלות(ִהֵנה ִמְגָרעֹות.חֻׁ

  :ַלָבִיתָנַתן 

 

  ת.ֱאֶמת ָלנו ֹבׁשֶ  )יחשוב לטובה(דֹוׁש ִיְתַעֵשת.קִָּ

 ֶׁשת. ִיְׁשַלח ַתְחֹבֶׁשת. ְוַחַטאת ַאל יָ 

  :ַהָבִית־ֶאתְוִחֵטא 

 

 ַעל ָשָפה. וַמֲעֶלהַהִנְפָתח. ָמקֹורב ִּ

 ִלְתרוָפה. ()שלוְוָעֶלהְמַבֵכר ֶלֳחָדָׁשיו.

 :ַהָבִיתִמַתַחת ִמְפַתן   –והמעיין הזה יצא 

 

  .ְתמור מֹוֵקד ְׁשִביָבה ִעיר ַהֲחֵרָבה. מֹולחִּ

 ה. ְלָכבֹוד ִתְהֶיה־בָ  חֹוַמת ֵאׁש סֹוְבָבה.

  :ַהָבִיתֶאל ְדִביר 

 

ְמָאה. ִמֵביֵתְך ַמלְ  )פזר(ֵרהז ִּ   ִכי.ְוַהֲעֵבר טֻׁ

  ֱאִליל ָכִליל ַתֲחלֹוף. ְוִתְקָרא ָאֹנִכי.

  :ַהָבִית־ֶאתִּפִניִתי 

 

  )לבהמ"ק(ַני.ֵדׁש ֵבית ְמעֹוַני. ְוָתׁשוב ִלְמלוֹ קִַּ

 —ְוִהֵנה ְכבֹוד ְייָ  )חילותי(ְגיֹוַני.לִ  ְוִיָקְבצו

 :ַהָבִיתָבא ֶאל 
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 תתנ"ובן רבינו יהודה ז"ל על גזירת  קלונימוסלרבינו מ 

  ְימֹוַתי ְוֵליַלי.־ְוֶאְבֶכה ָכל  ִמי ִיֵתן ֹראִׁשי ַמִים ְוֵעיַני ְמקֹור נֹוְזַלי.

  ְוַאֶתם ֲענו אֹוי ַוֲאבֹוי ְוַאְלַלי.  ַחְלֵלי ַטַּפי ְועֹוָלַלי. ִויִׁשיֵׁשי ְקָהַלי.־ֶאת

ָחֶרב: קהל  וְבכו ֶבִכי ַרב ְוֶהֶרב. לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ  ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ   ַעל ב ֵ

 
 

  ים()המבולבלם.ַוֲאַבֶכה ִעִמי ָמֵרי ֵלָבב ַהְנבוִכי)לבכות בשדה( ְוָדֹמַע ִתְדַמע ֵעיִני ְוֵאְלָכה־ִלי ְשֵדה בֹוִכים.

  ְבִסְפֵריֶהם ִנְכָרִכים ְוָלֶטַבח ִנְמָׁשִכים.  ַעל ְבתולֹות ַהָיפֹות ִויָלִדים ָהַרִכים.

  ְכמֹו ִטיט חוצֹות ְנדֹוִׁשים ְוִנְׁשָלִכים. )אבנים טובות(ָאְדמו ֶעֶצם ִמְּפִניִנים ַסִּפיִרים ְוָנָפִכים.

ָחֶרב:ַע  קהל  .סורו ָטֵמא ָקְראו ָלמֹו ִמְלָקֵרב לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ  ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ   ל ב ֵ

 

 .ְוִלְבִכי ְוַלֲחֹגר ַשק ֶאְקָרא ְלַהְסִּפיָדה )בראשי(ְוָאנוָדה. )איילל(ְוֵתַרד ֵעיִני ִדְמָעה ְוֵאיִליָלה

  ֵלי ֶחְמָדה.ְכבוָדה ְּפִניָמה ְכבֹוד ָכל־כְ   ִמָּפז ְיָקָרה וִמָזָהב ֲחמוָדה.)על התורה שהיא(

  .ַהתֹוָרה ְוַהִמְקָרא ְוַהִמְׁשָנה ְוָהַאָגָדה  ְרִאיִתיָה ְקרוָעה ְׁשכוָלה ְוַגְלמוָדה.

  ֵאי ַתְלִמיד ַהלֹוְמָדה.  ֱענו ְוקֹוְננו ֹזאת ְלַהִגיָדה.

יָ  קהל  ֲהֹלא ַהָמקֹום ֵמֵאין יֹוֵׁשב ָחֵרב. ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ ָחֶרב: ַעל ב ֵ לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ   כ 
 

ִפיָרהַוֲאקֹוֵנן ַמר ַעל ֲהרוֵגי   )להזיל(ְוַעְפַעַּפי ִיְזלו ַמִים ֶדַמע ְלַהִגיָרה.   )העיר שפירא(.ַאש 

ְקָרה.)שבת(ְביֹום ַמְרגֹועַ ַבֵשִני ִבְׁשמֹוָנה בוֹ   )להבעיר( ֶנְחְלפו ְלַהְבִאיָרה.)לשבר(ַמְרגֹוַעי ִלְרגֹוַעי)קרה(הֻׁ

  ֶנֶאְספו ַיַחד, ַנְפָׁשם ִהְׁשִלימו ְבמֹוָרא.  ֶנֶהְרגו ַבחוֵרי ֶחֶמד ִויִׁשיֵׁשי ֲהָדָרה.

  ִגֹבֵרי ֹכַח ֹעֵשי ְדָברֹו ְלַמֲהָרה.  ַעל ִיחוד ֵׁשם ַהְמיָֻׁחד ִיֲחדו ִבְגבוָרה.

לָ    )אחבר(וְבַמר ְיגֹוִני ְוָעְצִבי ְיֵלל ַאְחִביָרה.  ַהם ֲעָשָרה.ְוֹכֲהַני ַוֲעָלַמי ִנְגָועו כֻׁ

ָשאְקַהל   ְקִהלֹות ַהֹקֶדׁש ֲהִריָגָתם ַהיֹום ְבָזְכָרה. ַמי    ְבחוָנה וְבחוָרה. וֹור 

  ַּפֲעַמִים ִקְדׁשו ֵׁשם ַהְמיָֻׁחד ְבמֹוָרא.  ְגאֹוֵני ֶאֶרץ וְנִקֵיי ָטֳהָרה.

  )ר"ח סיון(ׁשֹוְרָרה.וַבֹחֶדׁש ַהְשִליִׁשי ִבְקִריַאת ַהֵלל לְ   ְלַטֲהָרה.)כג אייר(ִרים וְׁשֹלָׁשה ְבֹחֶדׁש ִזיוְבֶעשְ 

 )לקשרה(ָאִהיָמה ֲעֵליֶהם ִבְבִכי ְיֵליל ְלַחְשָרה.  ִהְׁשִלימו ַנְפָׁשם ְבַאֲהָבה ְקׁשוָרה.

ָצאְוַעל ַאִדיֵרי ְקַהל   ה.ְכלוֵלי ֶכֶתר ַעל ֹראָׁשם ְלַעְטרָ    ַהֲהדוָרה. ַמֶגנ 

  .ִהְׁשִלימו ַנְפָׁשם ַעל ִיחוד ֵׁשם ַהנֹוָרא  ִמְנָׁשִרים ַקלו ֵמֲאָריֹות ְלִהְתַגְבָרה.

ְרָערָ  ַוֲעֵליֶהם ַזֲעַקת ֶׁשֶבר ֶאְזַעק ְבֶנֶפׁש ָמָרה.  סה( )נהרה.ַעל ְׁשֵני ִמְקָדַׁשי ְיסֹוָדם ְכַהיֹום עֻׁ

 נֹוַסף ְלַדֲאבֹון וְמֵאָרה.ַבֹחֶדׁש ַהְשִליִׁשי ַבְשִליִׁשי ְוַעל ָחְרבֹות ְמַעט ִמְקָדַׁשי וִמְדְרֵׁשי ַהתֹוָרה.

  ְלִהְתַאְשָרה. )קיויתי(ִשַבְרִתי )תורה(ְביֹום ַמַתן ָדת  ַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ְלָיגֹון ְוָצָרה.

  )דירתה(ָעְלָתה ָלה ַלָמרֹום ִלְמקֹום ְמדֹוָרה.  וְביֹום ְנִתיָנָתה ְכמֹו ֵכן ָאז ָחְזָרה.

  ְכמֹו ְבאֹוָרה. )בלילה(לֹוְמֶדיָה ְוׁשֹוֶניָה ְבִאיׁשֹון  ִעם ֵתיָקה ְוַנְרֵתָקה ְוַהדֹוְרָׁשה ְוחֹוְקָרה.

  ַעְּפָרה.ִכי ְׁשקוָלה ֲהִריָגָתם ְלִהְתַאֵבל וְלִהתְ  ימו ָנא ַעל ְלַבְבֶכם ִמְסֵּפד ַמר ְלָקְׁשָרה.שִ 

  ְוִכי ֵאין ְלהֹוִסיף מֹוֵעד ֶׁשֶבר ְוַתְבֵעָרה.  ֵהינו ָהאוָלם ְוַהִביָרה.ֱאלֹ ִכְשֵרַפת ֵבית 

  ֲאעֹוְרָרה. )ספדני(ן ַהיֹום ִלְוָיִתיַתַחת כֵ   ְוֵאין ְלַהְקִדים זוָלִתי ְלַאֲחָרה.

  ְוַאְנָחִתי ְכֵבָדה ִמֹבֶקר ְוַעד ָעֶרב.  ְוֶאְסְּפָדה ְוֵאיִליָלה ְוֶאְבֶכה ְבֶנֶפׁש ָמָרה.

ָחֶרב: קהל לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ  ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ   ַעל ב ֵ
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 ז"ל על גזירת תתנ"ו יואל הלוילרבינו  מא

  )בעטיפה(ִחְגרו ַשק ְוִהְלכו ָאט ְכָאֵבל ַבֲעָטָיה.ו ִּ ן ַמר ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ְוָאבֹות ְׁשִליִׁשָיה.ְבְכיויִִּ

  )חשכה(ִמי ָנַטׁש ֲעִנֵיי ַהֹצאן ְבֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה.ל ִּ  )משה(ִקְראו ְוִאְמרו ְלֶבן ִבְתָיה. )משה(ֹוֵמןא

  .ְוַיד ְיָי הֹוָיה ֵאיָכה ָנְפָלה ְבַיד ָזִרים  ָבר ְוִצָיה.ד ֶדֶרְך ִמדְ יִִַּנֲהָלם ו ִָּום לִִּן הִּ

  ִבְסגַֻׁלת ְמָלִכים ַהָנאָוה ְוַהְיֵפיִפָיה.

ָיאַבת    ְוַנְפִׁשי ָעַלי ַׁשֲערוִרָיה.)מהמרירות(ֵמֹראִׁשי ֵמרֹוׁש)קל אני(ַקַלִניקעלן(העיר )קֹולֹונ 

  .ל ֲעבֹוָדה ָנְכִרָיהאֶ )התלוי(יםתִ מֵ ִלְדרֹוׁש ֶאל הַ )מסריח(א.יָ רְ סִ וְ )מי הנוצרים(יםרִ רְ אָ מְ ם הַ יִ מַ ם בְ פָ נְ טַ ָרצו לְ 

ֶנה ְמָזְרָזם ָהלֹוְך ֵיֵלְך וָבֹכה ִבְבִכָיה.  ְוַיֲעֹקב ָבַחר ָיה.("זובכ)  הֹוִציאו ַהְמַקֵלל,)אמרו(ְוָנמו   ְוַהְממֻׁ

  ְלָׁשָעה ַקָלה ְטַרְקִלין מוָכִנים ְבֵבית ְבֵני ֲעִלָיה.  ְתַחַזק ְוַנְפֵׁשנו ְלַחֵיי ַעד ְקנוָיה.ְוָנם ֲחַזק ְונִ 

  )במארב(.ִבְצִדָיה ֵצא ִאיׁש ַהָדִמים)שונאי(ְוָקָרא ִאיׁש ֶחְרִמי וְגִוָיה. ֶנֶפׁש ְוִהְׁשִלימו)בעצתם(ְבַטְעָמם ָעְמדו ְבָׁשְמָעם

  )בשכינה(ְבִדיָנה ַבת ֵלָאה ָהִעְבִרָיה. )של הצדיק(ַוִתְדַבק ַנְפׁשוֹ   )רומח(ָבם ֶחֶרב ְולוְנִכָיא. ְוָנֲעצו

  מֹוִרָיה.)הר(ְוִקַדׁש ֶאת־ֹראׁשֹו ַכֲעֵקַדת   )ביללה(ְויֹוֵנק ְׁשֵדי ִאמֹו ָנַׁשק ָאִביו ִבְנִהי ְוִנְהָיה.

  ִכי ִנְכְמרו ַרֲחֶמיָה ַעל ְבָנה ְוִדְמָעָתה ַעל ֶלֱחָיה.  ת ְבמֹות ַהֶיֶלד ִבְרִאָיה.ָהֵאם ָּפֶניָה ֵמְראוֹ  ְוָכְבָׁשה

ָבר ְוִׁשְלָיה. )מעוברות(תְוָהרוֹ    וְקָברום ַחִיים ְבִנְקַרת ַהצור ְכרוָיה.  ִבְקעו ְוָיָצא עֻׁ

  ה.ְבעֹוד ֶנֶפׁש ַחיָ  )בגלגלים(ָבאֹוַפִנים )שטחום(וְקָלעום)בחייהם(ְוַחָיה.ֶמנו ְבִיסוִרים ְבָפרורְוַגם ִיְסרו מִ 

  ְוַאָתה ַצִדיק ַוֲאַנְחנו ִהְרַׁשְענו ְבָכל־תוִׁשָיה. במרד()ְוָכל־ֹזאת ָבַאְתנו ְוֹלא ִׁשַקְרנו ָבְך ִבְמִרי וְבִמְרָיה.

  ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנו ֵכן ָהָיה.  ְוִיְרְמָיה. )נביא(ְענו ְלקֹול חֹוֶזהִכי ֹלא ָׁשמַ 

  ִכי ָלְקָתה ְבִכְפַלִים ֹסֲעָרה ֲעִנָיה: ִהים ַעד ָמַתי, ֱאלֹ ְוַעָתה 

   ֵיֶרא ְיָי ְוִיְׁשֹּפט ֵמאֹוֵיב ֲאֶׁשר ָהָיה ְכֹדב אֹוֵרב.

ַעל ַעם קהל ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ ָחֶרב: ַעל ב ֵ לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ   יְׁ

 מב 

  ְוֶאְקָרא ַלְמקֹוְנֹנות ְוֶאל ַהֲחָכמֹות.  ְוַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ְוִלִבי נֹוֵהם ְנִהימֹות.

ָלם הֹומֹות. )קינות ויללות(ֱאִלי ְוֶאְלָיה    ֲהֵיׁש ַמְכאֹוב ְלַמְכאֹוִבי ְלַדמֹות.  כֻׁ

  ֲחָלַלי ַחְלֵלי ֶחֶרב מוָבִלים ֲערוִמים ַוֲערומֹות.  ים ֵאימֹות.ֶחֶרב וֵמֲחָדרִ ־ִמחוץ ְתַׁשֶכל

  )בחורים ובחורות(ׁש ֵשיָבה ֲעָלִמים ַוֲעָלמֹות.יֹוֵנק ִעם ִאי  ְלַחַית ֶאֶרץ ְוַלְבֵהמֹות. )כרוק(ִנְבָלָתם ַכסוָחה

  ֵהימֹו ָאְמרו, צור ָחָסיו בֹו ַעד מֹות.ֱאלֹ ֵאי   ת.וַמְרִבים ְכִלמוֹ  )מצערי(ָבמֹו מֹוַני)מהתלים(ְמַתְעְתִעים

  )ערימות של עבירות(ֲחִסין ָיה ִמי ָכמֹוָך נֹוֵשא ָבֲאלֻׁמֹות.  ָיבֹוא ְויֹוִׁשיַע ַמֲחִזיר ְנָׁשמֹות.

   ב.ִהים הוא ָירֵ ֱאלֹ ֶבֱאמֹור ֵאַלי ַמְלִעיַגי ִאם   ֶתֱחֶׁשה ְוִתְתַאַּפק ְוֹלא ַתְחגֹור ֵחמֹות.

ָחֶרב: קהל לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ  ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ   ַעל ב ֵ
 

  וְלָקֵרר. )להרגיע(ְועוָגִבי ְלקֹול בֹוִכים ִמְלָהֵפג   ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ַמִים ִכי ֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ְמׁשֹוֵרר.

  )סערה חונה בי(ה ְוַסַער ִמְתגֹוֵרר. ֵחָמה ִבי ָיְצאָ   ִמי ָינוד ִלי ְוֵאין ַמֲחִזיק ְלִהְתעֹוֵרר.

  )מנפץ( וְמָפֵרר. )כותש(ִׁשַבר ַעְצמֹוַתי זֹוֵרר   ֲאָכַלִני ֲהָמַמִני ַהַצר ַהצֹוֵרר.

 וְמזֹוֵרר.  )מרפא(ְבֵאין ַמְתִעיל )כואבת ביותר( ַמָכִתי ֲאנוָׁשה   )טבור(.ַאִביַרי ַהַטבור ְוַהֹשֶרר.  )רמס(ִסָלה 

  ֲאָמֵרר. )הניחו לי(ַעל ֵכן ָאַמְרִתי ְׁשעו ֶמִני   )לרפא(ֵאין ְלזֹוֵרר.  )עשב מרפא(וָמזֹור  )תחבושת(ְרִטָיה  )מרפא(

   )לחמם(ִבְבִכי ִדְמָעִתי ַעל ֶלֱחִיי ְלָצֵרב. 

ָחֶרב: קהל לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ  ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ  ַעל ב ֵ
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 על חורבן קהילת פרנקפורט ביג סיון ה' אלפים א'. ה לר' יהודה בן רבינו משה הכהן.הקינה הזאת יחסומג 

  )צער ויללה( ֵהיֵלל ְנִהי ְוִנְהָיה. )לצער(ְוֶאְזַעק ֵהיָדד   )קינה(ַוֲאקֹוֵנן ָמָרה ְוֶאְלָיה. )ואתלונן( ְוֶאְתאֹוֵנן 

  )טמאה(( ֶאֶרץ ַמְאֵּפְלָיה. טר ִּפוק ִּנ ִּרִּפ ִּ קרי:) ורנקבורטִבְכַרְך   ָחָמס ְוֹׁשד ַעל ֶׁשֶבר ֶׁשָהָיה.

  )יג סיון(ִבְׁשֹלָׁשה ָעָשר ְלֶיַרח ָדת ָמרֹום ְׁשבוָיה.   ְבֵראִׁשית ָהֶאֶלף ַהִשִׁשי ַלְבִריָאה.

ָלל ֶנֶהְרָסה ַהְבנוָיה.   וְפָרצוָה ָגֵדר ַהְדחוָיה. )לקטוה(ְוָארוָה   יֹום ִׁשִשי ְמקֻׁ

 ְוָקְרעו ַבֲחָמָתן ָמָנה ָיָפה ְמנוָיה.   ִדים ָבָגדו וָבְזזו ַבז ְבזוָיה.בֹוגְ 

  )עטופה כאבלה על הצאן(ָלָמה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך ְכֹעְטָיה.   תֹוָרְתָך ָהְרָחָבה ֲהָדָרה ְונֹוָיה. )שהיא(

ָיה.   ם ְוֵרֵעיֶהם ָבַחר לֹו ָיה.ַרָבִני  ִבְׁשֵתי ְיִׁשיבֹות עֹוַלת ָתִמיד ָהֲעשֻׁ

  ָלנו אֹוָיה. )זמן רב(ִכי ַגְרנו ֶמֶׁשְך   ֵאי ָׁשַמִים ַזֲעקו אֹוי ַוֲאבֹוָיה.

  )לא משתחררים(ָבאו ָבֵאׁש וַבֶחֶרב ְוֹלא ָלְרָוָיה.   ַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה.

  גו ְוִנְשְרפו ַוֲאִני ְדווָיה.ֶנֶהרְ   ְנָפׁשֹות ֹסֲעָרה ֲעִנָיה.( 371)"געַ קְ יֹוֵתר מִ 

  עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִלְזֵאבֹות וְלִביָאה.  עֹוף ְוַחָיה. )לאכילת(ֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ְלַלַעט 

  ְתאֹוִמים ְוִׁשְלָיה. )מחזיקה(ֵבין ַרְגֶליָה   ַגם ֲחִסיָדה ְלִמיָנה ְוַאָיה.

  )בשחיטה(ֲחָתִנים ְוַכלֹות ִבְדָרָסה וְׁשִהָיה.   ָעְזִנָיה. ר()צפוְמַלְמַדי ְוסֹוְפַרי ְבִפי 

  ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ ִמְׁשְּפחֹות ְלִוָיה.  )צפת(ִחְגרו ַשִקים ְוִסְפדו ֹכֲהֵני ְצִפָיה. 

  ָוֶקֶרב.)לבם( ֶזַרע ִיְשָרֵאל ֶיֱהמו ִקירֹות 

ָי כ ִ  קהל ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ ית ִישְׁ ָחֶרב:ַעל ב ֵ לּו ב ֶ   י ָנפְׁ

 

בֹות. )דמעות יורדות מ(ֵאלו ְפָלִגים    )תבואות(ַיְׁשקו ָהִרים ְוָכל־ְתנובֹות.   )עינים(רֹואֹות ֲארֻׁ

 מֹות ֲהגוִנים ַוֲהגונֹות ֲעֵרבֹות. לָ עֲ   ְמקֹוֵרי ְדָמַעי ָרצֹות ְוָׁשבֹות.

  ַלמֹוִרים ְוִלְׁשֵתי ְיִׁשיבֹות. )יריות(ם ַהמֹוִרים מֹוִרי  ְקָׁשתֹות ִנְדָרכֹות ְוִנְׁשָלפֹות ֲחָרבֹות.

  )אחרי תיבות 'שמע ישראל'(ְוָנַטְׁשָת ַמְזִכיֶריָך ַאַחר ְׁשֵתי ֵתבֹות.   )שמים(ֵאיָכה ְכַנְחֵבאָת ׁשֹוֵכן ֲעָרבֹות. 

  ַהֲחׁשובֹות. זוגן( )בנותַבחוֵרי ֶחֶמד ְוִלְוָיָתן   ֵאיָכה ֲעַזְבָתם ְבִפי ְזֵאֵבי ֲעָרבֹות.

  ַלֲאָדָמה ַבְשָוִקים וָבְרחֹובֹות. )כאשפה(ְכֹדֶמן   ְזֵקִנים ִויִׁשיִׁשים ָשִבים ְוָשבֹות.

  )כיסוי(ֲערוִמים ִמָכל־ִמְכֶסה ְוַצבֹות.   )נפוחות(ְיֵדיֶהם נֹוְפלֹות וִבְטֵניֶהם ָצבֹות. 

  ָרעֹות ְוֹטבֹות. )יהודים(ַוֹתאַכְלָנה ְתֵאִנים   ת.ֵאיָכה ְמָצאונו ָצרֹות ָרעֹות ְוַרבוֹ 

 )הזבחים שנתערבו דמם, ְכִמְׁשַּפט ְזָבִחים ְבֶפֶרק ַהַתֲערובֹות. )אבל כאן(  ָספו ַתמו ִאֵשי ַהַתֲערובֹות.

  )במכות וכריתה(ֲחִטיבֹות.  ַמכֹוַתיְכַאַחת  ִיֲחדו צוָרם  ָבִנים ֵמתו ַיַחד ַעל ָאבֹות.וגם כאן(

  ְכֵנִסיֹות וִמְדָרׁשֹות ֲהרוסֹות ֲעזובֹות.  י ַצִדיִקים ׁשֹוְממֹות ֲחֵרבֹות.ָבתֵ 

ָטבֹות.  )כפינות(ְבנֹוֵתינו ְכָזִויֹות  ָלבֹות.  )מהוללות(ַיַחד ְמחֻׁ   ִאָשה ְרעוָתה ְכַאַחת ְמׁשֻׁ

  )ללא קשרים חלשים(ַוְיִהי ַהֶקֶׁשר ַאִמיץ ְבִלי ֲעִניבֹות.   ֹו ַהְיָצִרים ְוַהְלָבבֹות.ָׁשֵכן ְוֵרע

 ְלַקֵדׁש ֵאׁש אֹוְכָלה ֵאׁש ְוַׁשְלֵהבֹות.   )מדבריות(ַלֲעבֹוד ְליֹוְדָעם ְבֶאֶרץ ַתְלאובֹות. 

חוָׁשה   ב ַהְמִריבֹות.ַקֹנא ְוֹנֵקם ְורַ  )הקב"ה(
5

  )מהר המלחמות(ת. בוֹ רָ ב קְ רֵ קָ ר וְ הֵ מַ ו

 ת. בוֹ עֵ וֹ ל תכָ ים וְ מִ סָ י קְ מֵ סְ קוֹ   ת.בוֹ י אוֹ לֵ עֲ בַ ו )אדום(יס רִ פְ ל מַ עַ 

 ת. בוֹ צות עֲ חוֹ רום וְ הֶ ן לָ תֵ תִ   ת.יבוֹ דִ מְ  ׁשפֶ ן נֶ יוֹ לְ כִ וְ  )ימותו בלידתם(יל כִ ׁשְ ם מַ חֶ רֶ 
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 שלושה עשר החרוזים הבאים נשמטו בסידורים מפני דרכי שלום, והושלמו כאן מחדש על פי ס"י. 

הזבחים 
 הנעימים



 ת. בוֹ ע חוֹ רַ פְ ו )כחם(ם דָ אוֹ מְ ם ודָ יָ   ת.בוֹ בָ לְ  )שרי מדין(ב אֵ זְ כִ ב וְ רֵ עוֹ כְ  מוֹ תֵ ׁשִ 

 ת. בוֹ צְ עוֹ בְ  )לנקבם(ם עָ צְ קַ לְ ים ורִ בָ ם אֵ צָ צְ קַ לְ  ת. בוֹ ׁשָ חֲ מַ בְ ר ומֶ אוֹ בְ  בוחָ ם כְ הֶ לָ )מדוד( ה תָ וֹ דמַ ו

 ת. בוֹ חָ רְ ת וֹ ׁשפָ נְ ם בִ חָ ה רובַ ן גָ עַ יַ   )קצבה(ת. בוֹ צָ י קְ לִ בְ לִ  יהָ ּפִ )גיהנם(  לאוֹ ר ׁשְ עַ פְ תִ  )בעצבות(

 ת. בוֹ רוֹ קְ ת וקוֹ חוֹ רְ  מוֹ בָ  )ילעגו( סולְ קַ תְ יִ וְ  ת. יבוֹ דִ א וְ רָ מוֹ  מוֹ ה לָ יתָ ׁשִ 

  ְוִחיׁש ְמַנֵחם ְלַנֵחם ְגִויֹות ֲעלובֹות.  וְׁשַלח ְמַבֵשר ִלְׁשבוִים וַבֲעֵלי ְתׁשובֹות.

ָר  קהל  ַעל ַהר ִציֹון ֶׁשָשֵמם ְוָחֵרב. ית ִישְׁ ָחֶרב:ַעל ב ֵ לּו ב ֶ י ָנפְׁ ִ ָי כ  ַעל ַעם יְׁ  ֵאל וְׁ

 

 מד 

  י.נַ ַדד ְוִנְׁשַדד ְיָצאוִני בָ ׁשֻׁ  בהמ"ק() ֳהִליאִּ  ָמֵרר ִבְבִכי ֵתַרְדָנה ִדְמָעה ֵעיַני.אִּ

  ַֹני. ת ֲעודַ קֻׁ או ְיֵמי ַהִשלום ופְ בִּ  ִׁשְברֹוַני.שני( ) ִכיִתי ִלְקֵׁשה יֹום ִמְׁשֵנהבִּ

ִזיג ִּ  ְכֵאב ַעל ְׁשֵני ָחְרָבַני.ַדל הַ גִָּ   ֲהמֹוַני. )נשפכו(ִנְׁשַבר וְבָחרֹון ִנְתכו )בהמ"ק(אֹון עֻׁ

  ְוִכלוִני ְמַעַני. )קיויתי(לֹוִתי ִכי ַחלֹוִתידִַּ ָגְועו ֹכֲהַני וְזֵקַני. )וגלה(ִנַסע ְוִנְגָלה )דירתי(ֹוִריד

יִֵָּני ִמִלפְ  )כעס(ָיָצא ַהֶקֶצף־ִכי    :י 

 

  ִייִתי ִלְשחֹוק וְלַלַעג ְלִמְסֵּפד וְלָקְרָחה.הִּ ְוָצָרה ְותֹוֵכָחה. )כעס(יֹום יֹום ֶעְבָרההִּ

  ָקְראו ִלי ִנָדָחה. )נכרתתי(ִמֵבית ַתֲענוַגי ִנְגַזְרִתיו  ֲחגוַרת ַשק ְועֹוד ַנְפִׁשי ֶנֱאָנָחה.וִַּ

 .ִמְׁשָּפָחה )בזויי(בוֵזי)פינות(ְקָרנֹות ְלַאְרַבעַקְרנֹוַתי רוזִֵּ ְלקוָחה.ע ִמְׁשָּפחֹותְלַאְרבַ  גֹוָלה)מזולזלת(ֹוֵלָלהז

יִָָּיַרד ָרע ֵמֵאת ־ִכי    :י 

 

  ַעט ָאְבָדה ִתְקָוִתי.טֹוב ְוִכמְ ־ַסְרִתי ָכלחִּ  ָהִייִתי. )נודדת(ְטא ָחָטאִתי ַעל ֵכן ְלִניָדהחִּ

  ֶעֶשר ַמָסעֹות ָנַסע ֵמִאִתי. )ה'(הֹורטִּ  ִהְכַנְסִתי.)ע"ז( וַמֵסָכה ֵאלֵמאִתי ִמְקַדׁש טִִּ

  ֲהָדִרי ְוהֹוד ָמָנִתי.־ָצא ָכליִָּ  ֶחְמָדִתי.־דֹו ָּפַרש ָצר ַעל ָכליִָּ

יִָּ־ָיְצָאה ִבי ַיד־ִכי    :י 

 

  ַמי.ְרְסמוִני ֲהָממוִני ִשְפֵתי קָ כִִּ  ְבָדַמי. מצצתי()ָמִציִתי ֵאלֹוס ֲחַמת כ

  ָרַמי.ְכִרים ָבאו ְׁשָעַרי, ׁשוָעִלים ִחְבלו כְ נִִָּּ ָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ַעד ִבְתחוַמי.נ ִּ

  )צדיקים(.ִמָלא ֲעָצַמי.)רשעים(ֶחְלָאהיִרים ַתַחתסִִּ()בתוך ְשָרפוָה ִמְתקֹוְמַמי.(לקטוה)ָארוהָ  ,ָנְפָלה)בהמ"ק(ָכִתיסִּ

יִָּה ֵמֵאת ָיְצאָ  ֵאׁש ִכי    :י 

 

  ל ַהר ִציֹון ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה.עִּ  ל ֹזאת ֶאְסְּפָדה ְוֵאיִליָלה ִקיָנה.עִּ

  ְבלו ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה.ְואָ  )באנינות(ָתֶחיָה ָאנופ ִּ  ַנת ִיְקַרת ִקְרַית ָדִוד ָחָנה.פִִּ

  צור ֶמנו ָפָנה.ְבַמְבִכיָרה)שכואבת כמו(ָרהצִּ  ְוִהְתנֹוְדָדה ִכְמלוָנה. ()בעברֶדק ָיִלין ָבהצִּ

יִִָּחֵלל ְיהוָדה ֹקֶדׁש  ִכי    :י 
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ִּ

  ַרב ִקֵצנו, ַקִלים ָהיו ֹרְדֵפינו.קִָּ ֵביְתָך ֲאָכַלְתנו וְמַאֲהֵבינו ִרמונו. )כעס(ְנַאתקִִּ

  דֹוֵדינו. )ישמעאלים(ַבת ְצָררונו דֹוָדִניםרִִִּּמֶמנו. )חזקו יותר(ָאְמצו )שדדונו(ָׁשִעים זו ַׁשדונור ִּ

  נו.ם ֱאדֹום ומֹוָאב ְוַעמֹון וְׁשָאר ׁשֹוֵבישִּ ֵתנו וִמְקָדֵׁשנו.ְלֶהֶבת ַלֶהֶבת ֵבית ִתְפַארְ שִּ

יִָּׁש ִמְקדַ ־לָבאו ָזִרים אֶ  ִכי    :י 

 

  ְוַתֲחנו ָסִביב ְלָאֳהִלי. )תדחפו(ְרְדפו ֶתְהְדפו תִּ  ַמה־ָלֶכם ְוִלי. )ובבלי(וְצפֹוִני  )אדומי(יָמִני תִּ

  .ֹלא ֲחַמְלֶתם ַעל ַטף ְוָנִׁשים ִמְלַׁשְכִליו ִּ  ם ָזֵקן ְועֹוְלִלי.ֵדיֶכם ָמְלאו דַ י ִּ

  ָאַמְרִתי אֹוי ָנא ִלי. ַרְצֶתם ְגֵדִרי,פ ִּ  ַרְפֶתם ֵהיָכִלי ְלַהְרִחיִקי ֵמַעל ְגבוִלי.ש ִּ

יִִָּנְׁשָבה ֵעֶדר  ִכי    :י 

 

  )מצרים(ָשֵרי ֹצַען.)שוטים(ֵהם ֶׁשֶבת ֱאִויִליםַהברִּ ִמְׁשָען. )שבור(ָקֶנה ָרצוץָבָגדו, (המצרים)ֹוְגִדיםב

 )יגלה(אֹמר ְכָכל־ַהגֹוִים ֹאֶהל יֹוֵסף ִיְצָען.לִֵּ  ַעמֹון ומֹוָאב וְכָנַען. )בע"ז(ְנאוִני ְבֹלא ֵאלקִִּ

 וְבַיַען.  ַיַען ,ְפְלָך ְבַיד הֹוֵרגנִָּ   – ְלַמַען ִמי ָבַטְחָת ִכי ָמַרְדתָ ־ַעלו ִּ

יִָָּמִריָת ִּפי  ִכי    :י 

 

  ִמְמעֹונֹות ֲאָריֹות. )הרשיעו(ִזמֹות ִבְלָבָבם ִנְכלומ ִּ  )ע"ז(ְזמו ַלֲעשֹות ָהַרע עֹוְבֵדי ַמְשִכיֹות.יִָּ

  ָכל־ָרעֹות ַחיֹות. ֵאל)מקום ועד(ְרפו מֹוֲעֵדישִּ ון()בשממִיְלְמדו ִלְטרֹוף ֶטֶרף ֲאָכלוָה ִבְׁשִאיֹות.וִַּ

 )עם ישראל( ְבצו ַעל יֹוֵני ַהֵגיָאיֹות.ְראו ָמְלאו ִנקְ קִִָּּ)האומות(ָריֹות ָׁשם ִנְקְבצו ַדיֹות.גוֵרי אֲ )נקהלו(ֹוֲעדונ

יִַָּחִיים ֶאת־־ָעְזבו ְמקֹור ַמִים ִכי    :י 

 

  )מעון תנים( ֲחָלִתי ָהְיָתה ִלי ְלַתנֹות ִמְדָבר.נִַּ  ָגָבר. )השליט(ִדיֹוִדי ָחַמק ָעַבר ְורוֹ ד

ָבר.ִאיִׁשי ְלִפי ְמֹלאת ַעִיןָבַלִניז ִּ(לרעה)ְוֹלא ְלָהַבר.(לטובה)ְרבֹות ֹחֶרב ֹלא ִלְזרֹותחִּ   )כהבטחתו(ִכְמדֻׁ

  וְנפוָצִתי ִחַבר. )הקב"ה(ץ רֹוֵבץ ָהִלי ִקבֵ ק ִּ

יִָֹּכה ָאַמר  ִכי    :י 

 

  )חומותיה(.ְׁשיֹוֶתיָה.ֶֹהיָה ְוָנְפלו אָ לאבֵ )מרדה(ָמְרָתה ַוִתֹּפל ַהחֹוָמה ַתְחֶתיָה.)מקדש שני(ַתם ִמְׁשָכִני)כן(ַאֲחֵרי

ְכאו ָׁשתֹוֶתיָה.ָצָרה ַּפֲעַמיִ    ְיסֹודֹוֶתיָה. )שהרסו(י ֱאדֹום ְזֹכר ָערו ִלְבנֵ   )יסודותיה(ם ָקָמה דֻׁ

  .ׁשֹוֵמָמה ִכְפַלִים ְבָכל־ַחֹטאֶתיהָ  )מרוחקת(ָדָוה   ַעד ַהְיסֹוד ָבה ְיַמֲהרו חֹומֹוֶתיָה.

יִָָּלְקָחה ִמַיד  ִכי    :י 

 

  )בני ישמעאל(ִמַמָשא ְודוָמה. ָלה־ִתְקָוה ְוַאֲחִרית ִתְהֶיה  ַבת ִציֹון ַהְשדוָדה ֹׁשָתה ֵיין ַהֵחָמה.

  )שותקת(ֶנֱאָלָמה.)ישראל(  ָרִני ְוִשְמִחי יֹוָנה ַתָמה )ישראל(ַכל ְוַרבו ְבֵני ׁשֹוֵמָמה.ְתׁשֻׁ )האומות(וְבעוָלה

ָחָמה.  ִהֵנה ֶנָחָמֵתְך ְכפוָלה ֶנָחָמה. ַחם ָיתֹום ֶאת־ֹלא רֻׁ  ִוירֻׁ

יִַָּחנון ְוַרחום ־ִכי    :י 
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 . )ובישיבה על הארץ, כשאר הקינות(.כל הקהל יחד בניגון ידועקינה זו נאמרת     (נט)בספרי הקינות היא באות מה 

 .ְבִציֶריהָ  ִאָשה ְכמוֹ  . ְוָעֶריהָ  ִציֹון)יללי(  ֱאִלי

 .ְנעוֶריהָ  ַבַעל ַעל . ַשק ֲחגוַרת ְוִכְבתוָלה

 )ישראל(.  .ֲעָדֶריהָ  ֹצאן ְבַאְׁשַמת )עוזב(.ׁשנֻׁטַ  ֲאֶׁשר)בהמ"ק(ְרמֹוןאִּ ֲעֵלי

 .ֲחָדֶריהָ  ִמְקַדׁש ְבתֹוךְ  . ֵאל ְמָחְרֵפי יַאתבִִּ ְוַעל

 )והלויים(  .ְזָמֶריהָ  ִׁשיר ְנִעיֵמי  )הכהנים(.ֵאל ְמָׁשְרֵתי לותגִָּ ֲעֵלי

ַּפךְ  ֲאֶׁשר ָמםדִָּ ְוַעל  :ְיאֹוֶריהָ  ֵמיֵמי ְכמוֹ  . ׁשֻׁ

 .ְבָעֶריהָ  )הושתק(ָדַמם ֲאֶׁשר . ְמחֹוֶליהָ  יבור()דְגיֹוןהִּ ֲעֵלי

 .ַסְנֶהְדֶריהָ  וִבטול . ָׁשֵמם ֲאֶׁשר )לשכת הגזית(ַעדוִַּ ְוַעל

 )הלויים( .ְבכֹוֶריהָ  וִפְדיֹוֵני . ְתִמיֶדיהָ  ְבֵחיזִִּ ֲעֵלי

 .ְקטֹוֶריהָ  וִמְזֵבחַ   .ֵהיָכל ְכֵלי לולחִִּ ְוַעל

 .ְגִביֶריהָ  ָדִוד ְבֵני  .ֶכיהָ ְמלָ  )בני( ֵּפיטִּ ֲעֵלי

 .ְכָתֶריהָ  ָסרו ְבֵעת  .ָחַׁשךְ  ֲאֶׁשר ְפָיםיִָּ ְוַעל

 .ְדִביֶריהָ  ָחְרַבן ְבֵעת . ָגָלה ֲאֶׁשר בֹודכִּ ֲעֵלי

 .ֲחגֹוֶריהָ  ַשִקים ְוָשם  .ָלַחץ ֲאֶׁשר ֹוֵחץל ְוַעל

כו ֲאֶׁשר  .ַמכֹות ְוֹרב )פצע( ַחץמִּ ֲעֵלי  )שריה(  .ֶריהָ ְנִזי הֻׁ

 .ְנָעֶריהָ  )עולליה(ֲעִויֶליהָ  . ֶסַלע ֱאֵלי ּפוץנִִּ ְוַעל

 .ְׁשָבֶריהָ  ַעל ְבָשְחָקם . ְמַשְנֶאיהָ  ְמַחתִשִּ ֲעֵלי

 .ְטהֹוֶריהָ  ְנִדיֶביהָ  . חֹוִרין ְבֵני נויעִִּ ְוַעל

 דרך הישר()ולא ב .ֲאׁשוֶריהָ  ֶדֶרךְ  ְסלֹול  )עיקמה(.ָעְוָתה ֲאֶׁשר ַׁשעפִּ ֲעֵלי

 )שהושחרו פניהם( .ְׁשחֹוֶריהָ  זוֶפיהָ ׁשְ  . ְקָהֶליהָ  ְבאֹותצִִּ ְוַעל

 .ְפָגֶריהָ  ַרבו ְבֵעת . ְמָחְרֶפיהָ  ֹולֹותק ֲעֵלי

 .ֲחֵצֶריהָ  ִמְׁשַכן ְבתֹוךְ  . ְמַגְדֶפיהָ )התאספות( ְגַׁשתרִִּ ְוַעל

ַלל ֲאֶׁשר ְמךָ ִשִּ ֲעֵלי  .ְמָצֶריהָ  ָקֵמי ְבִפי . חֻׁ

 :ֲאָמֶריהָ  ַמעוׁשְ  ְקׁשֹוב . ָלךְ  ְיַׁשְועו )תפילה(ַחןתִּ ַעלוְ 

 

 

 ציונים

 הציונים כולם שקולים במשקל השיר ולכולם משקל אחד שהוא שתי תנועות ויתד ותנועה ויתד, ורק בסוף כל חרוז הומר היתד בתנועה.
וכן וא''ו  ,לעניין זה תנועות שווא נע וג' תנועות ]חטף נחשב לשווא נע )במילים אחרות ניתן לומר: ב' תנועות ושווא נע, ב' תנועות ושווא נא, ג'

חלק מהציונים מדייקים במשקלן כנ"ל, ובחלקן המשקל רופף  פייטן שוואים נחים כנעים ולהיפך[ולפעמים מחשיב ה שרוקה בתחילת המילה.
 (.ולא עקבי לחלוטין לאורך כל הפיוט

 ת להם.בכמה קהילות נהגו לאומרן בנעימה מיוחד
מכיוון שמחברי הציונים הוצרכו לכוין המשקל, לעתים סירסו את התיבות או המשפט כדי לסדר את המשקל, כלל זה יסייע לקורא להבין מילים 

 או משפטים שנראים לכאורה לא מובנים. )וכמו כן לפעמים התעלמות מהסיומת הקבועה "ַיְִּך" יכולה גם לסייע להבנה(
וחילקנו כל חרוז לארבעה רבעים ע"י הנחת עיגול מעל כל סיום רבע. והציונים שיש ציונים בשורות לפי חרוזיהם, במהדורה זו סידרנו את ה

 להם משקל מדוייק כל חצי חרוז בשורה נפרדת.
] 

  



  מו

ֲאִל   ֲהלֹא ִציֹון לֹום יִתשְׁ   ךְ ֲעלּוַבִי   ִלשְׁ

ִכי)ירושלם(ָשֵלם  ה   אֹוי ב ְׁ ַאֲהַבִיךְ  ֹשד ַעל ֹויוְׁ  :מְׁ

ָת   ֶשראֲ  ִציֹון ִלילֹות)שמחה(ֶעֶלז הָהיְׁ ְׁ י   כ    ֹוףב ְׁ

ַצַהל ָמשֹוש  ִג   וְׁ י ילוְׁ ֵ פ  רּוַבִיךְ  ת ד ְׁ  :כ 

ִנ   ִכיב ְׁ  ִציֹון ּוַגת יִתת ְׁ ַבל)הפוגה(  פ  ִנ   לְׁ ת ְׁ   ית ִ

ָעָפר ַזֲעִקי  ִח   וְׁ ִדיַבִיךְ  ֹשד ַעל ישְׁ  :נְׁ

ַתִּנין)זחלי(  ֹוִחיג   ְׁ נֹות שֹוֲאָפה רֲאֶש   כ    הַיֲעָנ   ב ְׁ

ִשי  ָמעֹות ִלבְׁ ס   דְׁ רֹוַבִיךְ  ַעל ַמר)כסות( ּותוְׁ  :קְׁ

ַנַחל)דמעות(  ֶלףד ֶ  ְׁ ִד   כ  ֲעֵלךְ  ַעל ירְׁ ֹוד ב ַ  רֲאֶש  )אהוב(  ד 

ח   ה ִשכ ַ ב ָ ִהרְׁ ִביַבִיךְ )העומדים(  בִנצ ָ  ֹוגֲהר   וְׁ  :סְׁ

אֹוֵיב ָיההָ  לֹ   כְׁ ָמר ָחַמל אוְׁ ִמכְׁ ְׁ ת   כ    ֹואוְׁ

ִביַבִיךְ  דֹו. ד  בַיֲעֹק   ַוַיֲהרֹוג   :שְׁ

ָראוַ  ַ   ִיקְׁ פ  ִכי דִמסְׁ ָאֵבל ב ְׁ ְׁ ַמ   כ   רב ְׁ

ִרים   ת ָ סְׁ ִ מ  ק   ב ַ  :ֲחִביַבִיךְ  ַעל הֹוי ֹולוְׁ

ןזָ  ֵאר ב ֵ ְׁ כ   כֹור פ  קֹול ֹורב ְׁ ֲאִר  ' ָצַעק ב ְׁ ַ   יכ 

ָא   ,'ַאת ְׁ ַנֲחָלִתי  טֹוַבִיְך: זוְׁ  ָיִשיש לְׁ

ֹותחַ  נֹות ל  ִמ   שְׁ ָש   יןֹעז יְׁ ָאחֹור וְׁ יֹון לְׁ   בֶעלְׁ

ה     בּוָיה וְׁ ַבִיְך: ּואַוֲאִני שְׁ עֹוצְׁ  ָאסּור בְׁ

ַפ   ֶרםטֶ  ֶמֶתק שְׁ ר   תב ְׁ ְׁ ַמַער כ   ּובָלשֹון ב ְׁ

ַלֲענָ    ְׁ ה כ  ר  ַעת ָ אֹוַבִיְך: ֹושה וְׁ  ֹרב ַמכְׁ

בּוָכהי ה   ֹום ַמר מְׁ ָהֵמר ֹויב ְׁ ְׁ ה כ  כ ֶ כ   ֶאבְׁ  ֹורב ְׁ

תּוָלה ֱאִל    בְׁ ִ  ַעל ַמֲעָרַבִיְך: יֵהן כ 

בּוָסהכ ִ  ִט   י יֹום מְׁ ְׁ ֵמן חּוצֹות יטכ  ַמדְׁ א   ב ְׁ  ֹויוְׁ

ִק    ְׁ ִנים ֲחשּוִבים כ  ִיְך: יאב ָ  ַעל ֹרב ֲעַצב ַ

אֹון ַיֲעֹק   ּו ָרדל נ   בג ְׁ אֹוב ב ְׁ ַמכְׁ ֶאה לְׁ   ֹוִירְׁ

ש  ְׁ פ  ַג   ּוֶנחְׁ מֹון וְׁ ַמטְׁ ְׁ סּו ֲעֵקָבִיְך: םכ  מְׁ  ֶנחְׁ

ִמ  מַ  ַבת ֵעין יְׁ ֹמ   יןִים ב ְׁ ִדי ֲעֵלי ֵעין שְׁ רְׁ  אלת ֵ

ַג    יל וְׁ שֹוש ג ִ ָקַבִיְך: םָשַבת מְׁ י נְׁ ֵ פ   ת ד

ַד  נִ  בֹוֵדְך וְׁ ְׁ ה כ  ב ָ ִל   ָנפּוץ לשְׁ ְׁ ֶזה כ  ִנבְׁ   יוְׁ

ִלי ב  ֵח  ֵחֶפץ ב ְׁ אֹו, ב ְׁ ֲעו ֹ טְׁ שּוַבִיְך:ב ַ  ן מְׁ

ִמ   ר ֵצלסָ  שֹוֵמר יְׁ אֹור ָקַד   יןוְׁ   רֶשֶמש וְׁ

י     אֹור ֶעלְׁ ַבִיְך: ֹוןָחַשְך מְׁ ֹוכְׁ  ֶנֶשף כ 

ן ֲאֶש  ע ב ָ ָקרְׁ ת   רֹוָלה וְׁ ִציֹון וְׁ ח לְׁ   ֹורִשכ ַ

ֵי    ּוְך ב ְׁ ִנס  ַבִיְך:י כ ִ  יןיֹוָנה וְׁ ָקרְׁ  ֵאין מְׁ

חפ ָ  ָפתְׁ לֹ   ֹוַתח ב ְׁ ָזר, ֲהֹפ   אוְׁ ַאכְׁ ְׁ  ךְ ָחַמל כ 

אָש   תֲהָנפַ  ֹוָיד   ִריַבִיְך: וְׁ יר מְׁ ב ִ  ִהגְׁ

ִפ  צִ  ִכי ַעל יְׁ ת ֲעֵל   ייֹון ב ְׁ ַרב ַ ָמה וְׁ  יָחכְׁ

ִד     ה רְׁ ַעת ָ ֹוי, וְׁ כּוַבִיְך: יָכל־ג  בֹוד רְׁ  ִמכ ְׁ

ִב  צִ  ִכי ַעל ד ְׁ ַאֵיה ֲהַד   יריֹון ב ְׁ   רָארֹון וְׁ

ְך,  ֵ כ  ָע  ֲהלֹא חָ  ַמלְׁ ַרח ףש וְׁ  :ךְ יִ בַ זָ כְׁ אַ ב ְׁ  ב ָ

אֵ צִ  ק   היֹון רְׁ ָט   ֹוםֶאת־מְׁ קְׁ קֹום מד  רֵהיָכל מְׁ

ָכל־יֹום ֲאָה    ָחן, וְׁ לְׁ אֹוַבִיְך: ה  שד  ַעל ַמדְׁ

ֵנ  צִ  פְׁ ַהב ג ַ ַע   ָסגּור ךְ יֹון זְׁ רּוֵבי מְׁ ְׁ  רכ 

ָכ      :ךְ יִ יבָ גֵ וְׁ  ֶמֶגד ל־אּוָלם ֲאִריֵאל וְׁ

ָשֵלםצִ  ִכ   יֹון וְׁ ַג  ַאיֵ  יב ְׁ ֵקִנים וְׁ   םה זְׁ

ֹא    ִביִאים וְׁ ָלַבִיְך: םָשִרים נְׁ  ָשכֹול ג ְׁ

ֵנ  צִ  ַאֵיה ב ְׁ ק   ייֹון וְׁ ִוִים ב ְׁ  ֹולַאֲהֹרן לְׁ

ָא     ָגִלים וְׁ ֵלי דְׁ גְׁ רֹוַבִיְך: יםשִ שָ  ןד ִ  וְׁ

כ  צִ  קֹום ַמלְׁ  לָהֳאַפ   אֹור ַצח ֲהלֹא ּותיֹון מְׁ

ק     ְך ֲהלֹא ָבא מְׁ ֵגבָ  ֹורִקצ ֵ  ִיְך:ָיֵבש וְׁ

א  צִ  ֵני ַיֲעֹק   ּויֹון ֲהלֹא ָיצְׁ ֵטי בְׁ  בִשבְׁ

אּו  ב ְׁ ַמ   ָהחְׁ חֹוָבִיְך: ןֲעֵדי ֵעת זְׁ א וְׁ ם ֵחטְׁ  ת ַ

ךְ צִ  ֹר  ֵלְך ב ְׁ ַבעְׁ י לְׁ ִכ  קֹול ַמר ב ְׁ   יֹון ב ְׁ

ַבִיְך:  ִקצְׁ ֹוף ָיִחיש לְׁ ס  ְׁ שֹו כ  ַנפְׁ  אּוַלי ב ְׁ

י ִאיֵשךְ צִ  ה  יֹון ֲהלֹא ַזֲעִק   ֲאֶשר ַיֲעֶנ 

ס ָיה    ץ כ ֵ ֵק  ֹור ֲאהּוִבים וְׁ כ  ַבִיְך: ִיזְׁ ַחב ְׁ  מְׁ

הֹוַשע,קִ  ין עֹוֵרר וְׁ ִמ  ֵקץ ַהיְׁ ְך וְׁ ין צ ֵ ִמ    יְׁ

ָחה  ְׁ כ  יר־ִאם ֶאשְׁ ִע  נּוָבִיְך:נְׁ מִ  ָּנא לְׁ  ַחת ת ְׁ

יסרֹ  ִס  ַטל אֹור רְׁ ְׁ ה אִשי כ  ב ָ תד ְׁ ֹול כ  פ  ם  ֶאכְׁ ֵא   לְׁ

ָכֵאם  ָאב וְׁ ָ אֹוֲהָבִיךְ  כ  ֶשה לְׁ א ֶאעְׁ  :ֲהלֹ 

ך   הַ שַ  נְׁ ֵאה ֶאת ב ִ י רְׁ בֶ ד ַ ַכף אֹויְׁ כֹור ב ְׁ   יך   ב ְׁ

ָהַבִיְך:  ֲחִנית לְׁ ה ב ַ בּוש ַיֲעֶט   ָנָקם לְׁ

ּו ת ָ  כ  ך  ֲאֶשר ָשפְׁ י צֹאנְׁ ֵמ  ִוַית ד ְׁ  ִדין ג ְׁ

ָקַבִיְך:  ֲהרֹוס לְׁ ֹור, ת ַ ר  ַנת טֹוב ד ְׁ ָרא שְׁ קְׁ  ת ִ

רְׁ אָ  אֹוס ד ִ ן ִהָּנם מְׁ ֵב  ְׁ ֹון ה  ַהֲחִביִבים כ   א 

ָכל־מִ   אּו בְׁ ָמ  הּובְׁ ָלַבִיְך:שְׁ ְׁ שֹון כ  לְׁ  ר ב ִ

ֹוג לִ  ַגם ַלֲהר  ֹוף ַלֲחנֹוק וְׁ ר  ַגם ִלשְׁ קֹול וְׁ  סְׁ

בּוַבִיְך:  ֹור לְׁ ב  ֹות ִלקְׁ ל  ַגם ִלתְׁ  ֶלֱאפֹות וְׁ

ת,ִע  ִאישֹון ּוַב  רּו לְׁ ,  ּוְׁ ך   ֵדי ִבנְׁ צּו יְׁ  ִקצ ְׁ

כשור הבר 
 ברשת

אוויר 
 כמו

השפלי 
 פרלע

מושלמת 
 ביופי



רּו  חּובַ  ָעצְׁ י ָתם ֵהם סְׁ ֵנ  ד ב ְׁ ֵבית ב ַ  ִיְך:ב ְׁ

ֹול זֵ  ל  ָלה ג ְׁ ִשפְׁ יט ִמן ַהר לְׁ ִט  ֹחֶמר וְׁ  רּום ב ְׁ

בֹוָנִיְך:  רּו נְׁ אן ָנסְׁ עֹור ֹצ  טּו לְׁ שְׁ ָ  פ 

סּו וְׁ ָר  ְך ַר סָ מְׁ ָמ  ְך ֲהרּוֵגי שְׁ ָ ר ַעמ  ַש   ח ב ְׁ

צֹוַבִיְך:  ֹוף ֵחיָלְך וְׁ ר  נּו ֲאָבִנים שְׁ  ִלב ְׁ

ֹוט הָ  ח  בֹוַח שְׁ חּו טְׁ ד ָטבְׁ ֵאין ָמֳאָמ  גּו ב ְׁ  רְׁ

ֹוְך ָנָהר ּוִביַבִיְך:  ת  ֵמי בֹור וְׁ עּו ב ְׁ  ָטבְׁ

נֹותקִ  ְׁ כ  ּו ִמשְׁ ס  ַגם ָהרְׁ צּו וְׁ ש צ ְׁ ד ָ   ּוֵבית ִמקְׁ

ִדים ֲאִביָבִיְך:  ם לֹומְׁ ַג  ָפִרים וְׁ פּו סְׁ  ָשרְׁ

ּו טַ  ח  ם ַיַחד ֲהלֹא ָזבְׁ ֵא  ָהָאב וְׁ ֹל וְׁ  ף כ 

ִיְך:  ִאב ָ ל עֹודֹו ב ְׁ ֵעץ ַמֲאָכ   ִשֲחתּו לְׁ

לּו ֲחמנָ  ים פְׁ ִנ  ַגם ִמשְׁ ִרים וְׁ ם סֹופְׁ ַג   ּוִדים וְׁ

רּו ֲעָרַבִיְך:  רְׁ יט ִנגְׁ ִט  ים ֲחִסיִדים ב ְׁ ִ  ַזכ 

ם ָנִשים ֲחשּובֹותהד  ַג  ּו ֲחִסידֹות וְׁ יְך  כ  ֵא   וְׁ

רּו  מְׁ ֹות ֶנחְׁ ל  ָיה ג ְׁ ֶערְׁ ֲהָבִיְך: ֵערֹום וְׁ ַהבְׁ  מְׁ

ּוָע  ל  ַגם ָשלְׁ זּו וְׁ ה, ב ָ ָל  ֵני ַעוְׁ   שּו בְׁ

רּו   קְׁ ָהָבִיְך: ִקרְׁ ֶסף זְׁ ֶ ּו כ  ק  ְׁ ַגם ִחל   וְׁ

ְך לָ  ֵל  ַגם ַהשְׁ ֹו ָסחֹוב וְׁ מ  ְׁ ָשכּום כ   ֲעגּו מְׁ

ֶֹמן  ֵערֹום ד  הּוָבִיְך: ב ְׁ ן ָצחֹות צְׁ ֵה  וְׁ

ם ִתיקוָ  ָה  ִאיש ִנדְׁ ְׁ ה כ  ֹום ָלמ ָ דֹוֵמם ֲחס   וְׁ

אַ    ֹוי נֹוֵטר לְׁ ג  ת ָ ֵהן לְׁ רְׁ ב ַ  ִיְך:ב ָ רְׁ ִהגְׁ

ע שָ ב ַ  ַב  ָגִדים צְׁ ם ב ְׁ י ד ָ מֹו ַנֲחָל  כּו כ ְׁ  פְׁ

ָזַבִיְך:  י ֵנָכר וְׁ ֵנ  קֹום ַעל ב ְׁ קֹום נְׁ נְׁ  ת ִ

ֹוףאֶ  ק  ֵהיָכל זְׁ ָעה בְׁ ר ָטבְׁ ִתָיה ֲאֶש    ֶבן שְׁ

קֹוד ֲעָנָבִיְך:  פְׁ ה ת ִ ָע  ֶפן ֲאֶשר ָנטְׁ  ג ֶ

ֹוףלִ  ֵעת ֲאֶשר ֶיֱאס  ֹוש ב ְׁ ש  ְך ֲהלֹא ִגיל וְׁ  ב ֵ

ל ַזרְׁ    ַט  ְׁ ְך כ  ב ֵ ִקרְׁ ְך ב ְׁ ֵ ִביַבִיְך:ַעמ   ִזיף רְׁ

יֹוןֶע  ה' לְׁ ֵד  ית' 'שְׁ 'ַהר' 'ב ֵ יש ָנכֹון לְׁ ִל  ֹגֶדש שְׁ  ב ְׁ

לּו   ד ֶזֶבד מְׁ ֹא  ָגַבה  מְׁ  ַכִיְך:ָירּום וְׁ

ָבִבי אָ זֹ  ה יב אֹוִחילִש  את ֶאל לְׁ ּוא  ֲאַחכ ֶ ה   וְׁ

ה לַ   ַחכ ֶ ִניָבִיְך:נֹוחֲ יְׁ ֹוץ ִשיָרה ב ְׁ  ן ֲחפ 

ֹולֶר  ק  ִציֹון ב ְׁ ְׁ  םָשלֵ  ,ֶנן לְׁ ַבש   י י ֲעִל  ִר ת ְׁ

ִע   ַעל ַהר  ָעָבִיְך: בַע  אי נָ ֲהלֹא ִישְׁ  ב ְׁ

תּוָלה ָחָזק עֹול ב ְׁ יל ִלבְׁ ִג  יר  ֲהלֹא ָבא ב ְׁ ִע   ב ְׁ

ךְ   גֹוֵנ  ַנֵחם יְׁ ָשַבִיְך:שּולָ  ָמשֹוש לְׁ  ש לְׁ

ְך.  לֹום ֲחשּוַבִי  י ִלשְׁ ֲאִל   ִציֹון ֲהלֹא ִתשְׁ

י ִעם   ִכ  ָמחֹול לְׁ ָשָבִיְך: עּולָשֵלם ב ְׁ  וְׁ

 

 

 קינה זו יאמר חשוב שבקהל מז

ֹ הֲ  ןֹויצִ   .ךְ יִ יַר  סִ אֲ  םלֹושְׁ לִ  יִל  אֲ שְׁ ִת  אל

 :ךְ יִ ָר ָד עֲ  רֶת יֶ  םֵה  וְׁ  ךְ מֵ לֹושְׁ  ישֵ רְׁ ֹוד   

  םֹול  שְׁ  ןימָ ֵת וְׁ  ןפֹוצ ָ ִמ  ּו חָר זְׁ מִ ּו םיָ מִ 

 :ךְ יִ ָר בָ עֲ ־לכ ָ מִ  יִא  שְׁ  ברֹוקָ וְׁ  קחֹוָר  

ְׁ  יוָע מָ ד ְׁ  ןֵת נֹו הָו  אֲ ת ַ  ירסִ אֲ  םלֹושְׁ ּו  לַט  כ 

 :ךְ יִ ָר ָר הֲ  לַע  םת ָ דְׁ ִר  לְׁ  ףסָ כְׁ נִ וְׁ  ןמֹורְׁ חֶ  

י ַתִּנים ֹות ֲענּוֵתְך ֲאִנ  כ  ֹום  ִלבְׁ ֵעת ֶאֱחל  וְׁ

ִשיָרִיְך:  י ִכּנֹור לְׁ בּוֵתְך ֲאִנ   ִשיַבת שְׁ

ִל   ֵבית ֵלא וְׁ י לְׁ הִלב ִ ֹאד ֶיֱהֶמ  ֵני ֵלא מְׁ   פְׁ

ל־  ָכ  ַמֲחַנִים וְׁ הֹוָרִיְך:ֵע גְׁ נִ ּולְׁ  י טְׁ

ָנה ָלךְ  ֵכ  ִכיָנה שְׁ ְׁ ְך  ָשם ַהש  ֵר  ַהיֹוצְׁ  וְׁ

ָעָרִיְך:  י ַשַחק שְׁ מּול ַשֲעֵר  ַתח לְׁ ָ  פ 

אֹוֵרךְ  ד ָהָיה מְׁ ַב  ָי לְׁ בֹוד יְׁ ין  ּוכְׁ ֵא   וְׁ

ִאיָרִיְך:  ֹוָכִבים מְׁ כ  ַסַהר וְׁ  ֶשֶמש וְׁ

ָמקֹום ֲאֶש   ְך ב ְׁ ֵ פ  ת ַ שְׁ ִה  ִשי לְׁ ַנפְׁ ַחר לְׁ  ר ֶאבְׁ

ִחיָרִיְך:  ּוָכה ַעל ב ְׁ פ  ִהים שְׁ  רּוַח לאֱֹ

יָ  א יְׁ ס ֵ ִ ת ְׁ כ  ַא  לּוָכה וְׁ ית מְׁ יךְ  ַאת ְׁ ב ֵ ֵא   וְׁ

ִביָרִיְך:   אֹות ג ְׁ סְׁ ִ י כ  בּו ֲעָבִדים ֲעֵל   ֵישְׁ

קֹומֹות מְׁ ֹוֵטט ב ִ ש  ֵנִני מְׁ ר  ִמי ִית ְׁ  ֲאֶש 

הִ   לּו לאֱֹ ִציַרִיְך:ִנגְׁ ֹוַזִיְך וְׁ ח   ים לְׁ

ָנ  ִמי ַיֲעֶשה־ל ִ  ֹודי כְׁ ד  ִחיק נְׁ ַארְׁ  ַפִים וְׁ

בִ    ָב  ֵר תְׁ ָאנּוד לְׁ ָתָרִיְך:י לְׁ ין ב ְׁ  ִבי ב ֵ

ֵצךְ  י ַארְׁ י ֲעֵל  ִ ַאפ  ֹול לְׁ ֶצה ֲאָב   ֶאפ  ֶארְׁ  –וְׁ

ֹוֵנן ֶאת־ֲעָפָרִיְך:–––– ֹאד ַוֲאח   ַנִיְך מְׁ

רֹות ֲאבֹוַתי י ִקבְׁ ִדי ֲעֵל  ָעמְׁ י ב ְׁ ִ שְׁ  ַאף כ  ֶא   –––וְׁ

ר  –––– ֹוֵמם ֲעֵלי ֶחבְׁ ָבָרִיְך:ת  ַחר קְׁ   6ֹון ִמבְׁ

ר ָהָהר ֹה  י  ַהר ָהֲעָבִרים וְׁ ֵנ   ֲאֶשר ָשם שְׁ

                                                           
6

 בקצת ספרים נוספה כאן שורה: 

ךְ  ֵ ל  ִמ  ַכרְׁ ַיֲעֵרְך וְׁ לְׁ  ֶאֱעבֹור ב ְׁ ִג  מֹוד ב ְׁ ֶאעְׁ  –––וְׁ
ה ַעל ַהר ֲעָבָרִיְך:––– ָמ  ֹומְׁ ת  ֶאשְׁ  ָעֵדְך וְׁ



יַרִיְך ּו  ִא  דֹוִלים מְׁ  מֹוַרִיְך:אֹוִרים ג ְׁ

ֵצךְ  יר ַארְׁ ָשמֹות ַאֵּו  ר ַחֵיי נְׁ  ר ֹור  ־ד ְׁ ּוִממ ָ

 :ךְ יִ ָר הָ ף נְׁ ת צּופֶ ֹנ  וְׁ  ךְ ֵר פְׁ ת ַע קַ בְׁ אַ  

ֹוְך ָערֹום וְׁ  ִשי ֲהל  ַנפְׁ ַעם לְׁ י ָיֵחףִינְׁ  ֲעֵל 

ִביָרִיְך:   ר ָהיּו דְׁ ָמָמה ֲאֶש  בֹות שְׁ  ָחרְׁ

ַנז ר ִנגְׁ קֹום ֲארֹוֵנְך ֲאֶש  מְׁ ּו ב ִ ר  ְׁ קֹום כ   –––ּוִבמְׁ

ֵרי ֲחָדָרִיְך: –––– ּו ַחדְׁ נ   ָבִיְך ֲאֶשר ָשכְׁ

ן ַמ  ֹוב זְׁ ֶאק  ִרי וְׁ ר ִנזְׁ ֵא  ְׁ ִליְך פ  ַאשְׁ  ָאגֹוז וְׁ

זִ    ָאה ֶאת־נְׁ ֵמ  ֶאֶרץ טְׁ ל ב ְׁ ֵ  יָרִיְך:ִחל 

תֹות ֹול ּושְׁ ה  ֵאיְך ֶיֱעַרב ִלי ֲאכ  ֵעת ֶאֱחֶז   ב ְׁ

ִבים ֶאת  ָל  ְׁ ֲחבּו ַהכ  י ִיסְׁ ִ ְׁ כ   :ךְ יִ יָר פִ ־כ 

ֵעיַני י ָמתֹוק לְׁ ִה  אֹור יֹום יְׁ ֹוד  אֹו ֵאיְך מְׁ ע   ב ְׁ

ָשָרִיְך:  ֵרי נְׁ גְׁ ִ ים פ  ִב  ִפי עֹורְׁ ֶאה ב ְׁ  ֶארְׁ

ַעט י מְׁ ִ פ  ט ַהרְׁ ַא  גֹוִנים לְׁ ֹוס ַהיְׁ רכ ִ  כ  ָב   י כְׁ

ִשי מִ    פְׁ ַנ  ָסַלי וְׁ אּו כְׁ רֹוָרִיְך:ָמלְׁ ְׁ  מ 

זְׁ  ֶא  ה ֲחָמֵרְך וְׁ ת ֶ ה, ֶאשְׁ ָרה ָאֳהָל  ְׁ כ   –––ֵעת ֶאזְׁ

ֶצה ֶאת –––– מְׁ ֶא  ֹור ָאֳהִליָבה וְׁ ָמָרִיְך:־כ   שְׁ

י ִר  שְׁ קְׁ ֵחן ת ִ י ַאֲהָבה וְׁ ִפ  ִליַלת יְׁ ְׁ  ִציֹון כ 

שֹות ֲחֵבָריִ  ֵמָאז   ּו ַנפְׁ ר  שְׁ  ְך:ּוָבְך ִנקְׁ

 

ים ֹוֲאִב  ַהכ  ָוֵתְך וְׁ ַשלְׁ  ֵמִחים לְׁ ְׁ  ֵהם ַהש 

מֹוֵתךְ    ָבָרִיְך: ַעל שֹומְׁ ֹוִכים ַעל שְׁ  ּוב 

ךְ  ד ֵ ים ֶנגְׁ ִבי שֹוֲאִפ  ֹור שְׁ ים  ִמב  ֲחִו  ת ַ  ּוִמשְׁ

קֹומֹו עֲ   ָעָרִיְך:ֵל  ִאיש ִממ ְׁ  י נֹוַכח שְׁ

נִ  לּו וְׁ ר ג ָ ֵרי ֲהמֹוֵנְך ֲאֶש  ּוזְׁ פ ַ תְׁ ֶעדְׁ  ר 

ָעהמֵ   ִגבְׁ ֵדָרִיְך: ַהר לְׁ חּו גְׁ א ָשכְׁ לֹ   וְׁ

ים  ִצ  ְׁ ַאמ  ּוַלִיְך ּוִמתְׁ ש  ֲחִזיִקים ב ְׁ ַ  ַהמ 

ָמָרִיְך:  ִסֵּני תְׁ ַסנְׁ ֹוז ב ְׁ ֶלֱאח   ַלֲעלֹות וְׁ

ָלם ָגדְׁ כּוְך ב ְׁ ַערְׁ רֹוס ֲהַי  ָער ּוַפתְׁ ם  ִשנְׁ ִא  וְׁ

תד    ּו לְׁ ַדמ  ָלם יְׁ אּוַרִיְך:ֶהבְׁ ִיְך וְׁ ַ  מ 

ִש   ּו מְׁ ַדמ  יֶאל ִמי יְׁ ִב  ֶאל ִמי נְׁ  –––יַחִיְך וְׁ

ִו   ַאִיךְ  ––– ֶאל ִמי לְׁ שָ וְׁ  ָרִיְך:ַיִיְך וְׁ

ל ָ יל כ  ִל  ְׁ ַיֲחלֹוף כ  ֶנה וְׁ יל־ִישְׁ כֹות ָהֱאִל  לְׁ   ַממְׁ

ִזיָרִיְך:  ֹור ָודֹור נְׁ ד  עֹוָלם, לְׁ ֵנְך לְׁ  ָחסְׁ

ַהִיךְ  מֹוָשב לאֱֹ  ֹוש  ִאֵּוְך לְׁ ֵרי ֱאנ  ַאשְׁ  וְׁ

שְׁ   ִי  ַרב וְׁ ִיקְׁ ַחר וְׁ ֲחֵצָרִיְך:ִיבְׁ ֹון ב ַ  כ 

ַי   ה וְׁ ַחכ ֶ ֵרי מְׁ ֹות ַאשְׁ ֶאה ֲעל  ִירְׁ יעַ וְׁ  ג ִ

ָחָרִיְך: אֹוֵרךְ   ּו ָעָליו שְׁ ע  קְׁ ִיב ָ  וְׁ

מְׁ  ִש  לֹוז ב ְׁ ַלעְׁ יַרִיְך וְׁ ִח  טֹוַבת ב ְׁ אֹות ב ְׁ  –––ִלרְׁ

שּובֵ  ָחֵתךְ  –––– עּוָרִיְך:ב ְׁ ַמת נְׁ י ַקדְׁ ְך ֱאֵל 

 

 

 מח
 

ֲאִל   ְך.ִציֹון ֲהלֹא ִתשְׁ ִריָדִי  ַות שְׁ  י ַשלְׁ

ִדיָדִיְך:  נֹות יְׁ ְׁ כ  ית ִמשְׁ ֵב  ְך ב ְׁ ב ֵ ִקרְׁ בּו בְׁ  ָשכְׁ

ךְ  ָכל־אֹוֲהֵב  ָנִיְך וְׁ ֵכ  ל־שְׁ ֲאלּו כ ָ י ִישְׁ ִ  כ 

נֹוד רֹאש  ָדִיְך: ִהֵּנה מְׁ נֹודְׁ ה מְׁ א ֵהמ ָ  ֲהלֹ 

ִביַר כ ָ בְׁ ַמר יִ  מֹות ד ְׁ י שֹומְׁ  ךְ ִי  יּון ֲעֵל 

ַעל ִניצֹוץ  ֹוְך מַ ַל  שָ ֲאֶשר  וְׁ  יָדִיְך:פֵ רְׁ ח ת 

ָהֵרךְ  ֹוב ב ְׁ ר ַהט  ַה  ָשִמים וְׁ יךְ  ָהֵרי בְׁ ֵא   וְׁ

קּו  סֹוָדִיְך: ִנת ָ קֹום יְׁ ק ִממ ְׁ ת ַ  צּור ֶיעְׁ  כ ְׁ

תֹוֵכְך ֲעו  ֹ ּולֹא ב ְׁ פ  ֵאיְך ָאסְׁ  ן ָאָדם וְׁ

ָדִיְך:  אֹובְׁ דּו ב ְׁ ד ָאבְׁ ַע  ֹאת ֲאָנִשים וְׁ  ַחט 

ל ָכ  שֹוֵשְך לְׁ ַית מְׁ  הָר  הֲ ה טָ אָ מְׁ טד  ֹו־ב  ִקרְׁ

 :ךְ יִ ָד ֵר י חֲ שֵ נְׁ אַ  ּוא  מְׁ טְׁ י נִ זַ ה אֲ יכָ אֵ  

ַתֲענּוג ד ַאֲהָבה ב ְׁ ֹא  ת ְׁ מְׁ ָנַעמְׁ ל ָיִפית וְׁ ָכ   —וְׁ

ָגָדִיְך:  ֵיי מְׁ רְׁ ִ ֹוְך פ  ת  ָשִמים ב ְׁ  ֵריַח ב ְׁ

ִביִאים ר מְׁ כ ָ ת ֶאשְׁ ֵע  ל־ָהֲאָרצֹות ב ְׁ י כ ָ ַש   וְׁ

ּוד ב ֵ   ד  ג ְׁ ַשר ב ַ ְׁ ת ְׁ כ  ָמָדִיְך:ָשַכנְׁ  ינֹות ג ְׁ

ּות וְׁ מֶ אֶ  פ  חּו ָשקְׁ ְך ָצמְׁ ר ב ָ  ֶצֶדק ֲאֶש 

ִיְך:  ַבד ָ שּו לְׁ ים ָחרְׁ ל־ֵמִת  כּו כ ָ ְׁ פ   ֵעת ֶנהְׁ

ר ַ פ  י ָמֶות כ ד ִריֵתְך ֱאֵל  ֹון ב ְׁ ט  ֵאין ִשלְׁ  וְׁ

ִיְך:  ל־ַמֲחַמד ָ ּו כ ָ ע  אֹול ָטבְׁ שְׁ  יֹום ב ִ

גּוָריו ד ָחַלץ לְׁ ַש  ִּנין ֲעִטיָניו וְׁ תּו ת ַ  ַב 

ָשָדִיְך:  ת ְׁ לְׁ ת ְׁ הֹוַבשְׁ ַא  ָזר וְׁ ַאכְׁ י לְׁ ִ  ַעמ 

כּו ָבךְ  ֹוֵתְך ָהלְׁ נ  ָטפֹוף ב ְׁ ּור ָהלֹוְך וְׁ צ   וְׁ

ה סִ   ָעֶר  ֵהן יְׁ תְׁ ָ ֳקָדִיְך:פ  ח ָקדְׁ ַ  פ 

עּו ָטבְׁ ַחִיְך וְׁ ָת  ְׁ לּו פ  ָאבְׁ ֹום ָאנּו וְׁ י   ב ְׁ

ִעיָדִיְך:  ֹו ִהֵּנה מְׁ ה  ִריֵחְך וְׁ ר ב ְׁ ב ַ  ִנשְׁ

ֵילִ  הָלֵכן יְׁ ָע  ִשי ָירְׁ ִבי, ַנפְׁ ָב   יל לְׁ

ּוז ַלַעג מֶ   ב  ֵרִכי ב ְׁ ְׁ כ   ְך:יִ יַ ך ד ָ שֶ ֵעת ֶאזְׁ



חֹוםֵאיְך  ּום ִנלְׁ א  ַאֶּוה מְׁ י אֹו ֶאתְׁ ִמ   ַלחְׁ

רְׁ   י ִנכְׁ ִ ֹרב ֲחָסָדִיְך: תּוכ  י ב ְׁ  לּוֵל 

ַהי ית לאֱֹ ף ִמב ֵ ִגיל ֶנֱאַס  ָחה וְׁ ד ִשמְׁ ַע   וְׁ

י מְׁ   ב ֵ ית ָעצְׁ ֵב  ַּנן ב ְׁ רד ָדִיְך:ָמַתי יְׁ  ַאב ְׁ

ָחָלה ֲאָח   יֵרי ַחלְׁ ִצ  ָבִבי וְׁ ָעה לְׁ  —ת ָ

ם  זּוִני  ת ַ  יֹום ִנסְׁ ִליָדִיְך: שּועַ ב ְׁ  יְׁ

ּו ת  ַעּוְׁ ִהתְׁ ֹור ָמֶות וְׁ כ  ק ָאֳהֵלְך ב ְׁ  ִנת ַ

ִמיָדִיְך:  ִדים צְׁ ָ מ  צד  ֵשי ֲחָילֹות מְׁ  ַאנְׁ

י ָרָזְך ּוַמה־ַמה ֵע  רּו יֹודְׁ ּו־ָיקְׁ צ  רְׁ  ִּנמְׁ

ֶוה לַ   ָדִיְך:ָמה ַאשְׁ ְׁ ַלמ  ת ֶשֶכל מְׁ  ֲעַצ 

ֹו ב  ִקרְׁ ל־ִאיש ב ְׁ ב כ ָ ַב  ָנפֹוג לְׁ ז ָנמֹוג וְׁ ֹע   וְׁ

רֹו סֹוד ֲחמּוָדִיְך:  כְׁ ָז  ֶּנא ב ְׁ שד ָניו יְׁ ָ  פ 

ט ֵע  ים ב ְׁ ק ִ חד ֵנם מְׁ י ִית ְׁ ָבַרי ּוִמ  לּו דְׁ ָ  כ 

ֶזל  רְׁ ֵאיָדִיְך: ב ַ ַרִיְך וְׁ ָב  ִבים שְׁ ַחצ ְׁ  מְׁ

ַאי,ָשלּו שֹו י שִ  נְׁ ֵנ  יב ְׁ ִש  רּון נְׁ שד ֵטי יְׁ  —בְׁ

ָדִיְך:  ַכב ְׁ י ֵהן ּומְׁ ִכ  ַתיְׁ ָשרְׁ  ַאִיְך מְׁ

י ִב  ַלל צְׁ ֹוש ֶאֶרץ ּוִמכְׁ ש  ֵפה נֹוף מְׁ  ָשַבת יְׁ

ים  ִ מ  אד אֹות לְׁ קּוָדִיְך: ִצבְׁ ְׁ ּום פ  א ִשל  ֹב   ב ְׁ

י ִע  ֵהָרגְׁ י וְׁ ִ ֹמ  י ד  ִב  ִעיֵרְך שְׁ ִרי לְׁ  ִאמְׁ

ג ַ   יב ַמעְׁ ִת  שֹוֵבב נְׁ י יְׁ ִ ִגיָדִיְך:ַעד כ   ל נְׁ

ד ַע  ַהי לְׁ ֹום ָיקּום לאֱֹ י  ה לְׁ ֵכן ֲאַחכ ֶ  ּובְׁ

גּוָדִיְך:  ל נְׁ ג ַ ֹון ַמעְׁ  לֹא ֶאֱערֹוָצה ֲהמ 

ךְ  ֵר  ַבר יֹוצְׁ ֹול ָחזֹון ד ְׁ ק   ֶנַצח ֲאַיֵחל לְׁ

דּוָדִיְך:  ִשיב ֶאת־נְׁ ָה  ַרֲחֵמְך לְׁ  ָאַמר לְׁ

ךְ  ֵע  בֹוא ִישְׁ ס ָיִרים ב ְׁ ֵנ  ַכֵּנס וְׁ ֵחְך יְׁ  ִנדְׁ

דֹוַדִיְך:ָשל  ַנֵחם ב ְׁ תְׁ ִת  בֹוֵאְך וְׁ  ֹום יְׁ
 

 מט
 

  .ךְ ִי  יָר צִ לְׁ  דָע לְׁ גִ  יִר  צֳ ־לכ ָ  יחִ קְׁ  ןֹויצִ 

ְׁ  ןַע מַ לְׁ  יד ַ  יןאֵ    :ךְ יִ ָבָר שְׁ  לּודְׁ ג ָ  םָי  כ 

  ןִמ  ּו הנָ תּונְׁ  םיִ ֹוג   ךְ ֹות  ב ְׁ  ת ְׁ אַ  יבִ צְׁ  ץֶר אֶ 

 :ךְ יִ ָר הָ נְׁ  אּוצְׁ יָ  רָק  ל־יְׁ כ ָ  םקֹומְׁ  ןֶד ֵע  

  יֵמ  ב ְׁ  רֹושָ ב ְׁ  ץחַ ָר  ןָמ  עֲ נַ  ,תֹואלְׁ  יהִ יְׁ וַ 

 :ךְ יִ ָר הֹוטְׁ  יכ ִ  ףאַ  ,ףַס  אֱ נֶ  יזַ אֲ  ןד ֵ רְׁ יַ  

ֹ  ףאַ    זָפ  ּו ָהבזָ ב ְׁ  ךְ צֵ רְׁ אַ  רַפ  עֲ  הל ֶ סד יְׁ  אל

ְׁ  רקָ יָ    :ךְ יִ ָר ָר הֲ  בצַ חְׁ מַ  ,םֹול  הֲ יַ  מֹוכ 

ֹ וְׁ  ךְ ֵר סְׁ בָ  אֹב  ב ְׁ  יםגִ נּועֲ ל־ת ַ כ ָ    הָת  הֲ קָ  אל

ֵ הַ   ְׁ  םלָ אּווְׁ  ןש   :ךְ יִ ָר רֹומְׁ  קּותְׁ מָ  ףּוצ  כ 

  אלֹ  הֲ  ָלהָע ת ְׁ  הלֶ ל־ָע ָכ  וְׁ  אפ ֵ רְׁ מַ לְׁ  ךְ יֵ רְׁ פ ִ 

 :ךְ יִ ָר ָע יְׁ  יּוהָ  שָב  ד ְׁ הַ  תַר עֲ יַ כְׁ ּו 

ְׁ הַ  םִע    יןֵא  וְׁ  ךְ יִ ַת מְׁ  תּורְׁ כ ָ  יתִר  ב ְׁ  יםנִ ָת פ 

ְׁ  םהֶ לָ  ּומ  לְׁ שְׁ הָ  לבָ אֲ  ןטָ שָ    :ךְ יִ יָר פִ כ 

  רֹומ  חֲ כ ַ  יֵד עֲ  מּוכְׁ חָ  ףֹוע  וְׁ  המָ הֵ ל־ב ְׁ כ ָ  ךְ ב ָ 

 :ךְ יִ ָר מֹוחֲ  יראִ יָ  ןֶב  לְׁ  יםנִ פָ לְׁ  היָ הָ  

  ךְ ֵמ  שְׁ  אצָ יָ וְׁ  ֹות  לְׁ ב ִ  יןֵא  וְׁ  ֹוד  בַ לְׁ  לאֵ  ךְ ב ָ 

 :ךְ יִ יָר שִ ב ְׁ  עַד נֹו תֶמ  אֱ  יהֵ לאֱֹ  םשֵ  יכ ִ  

  בֹק  עֲ יַ  ינֵ בְׁ  יטֵ בְׁ שִ  אֹב  ב ְׁ  יםִע נָ וְׁ  בֹוה־ט  מַ 

ְׁ  שלֹ שָ    :ךְ יִ ָר ָע שְׁ  הנָ ל־שָ ָכ  ב ְׁ  יםמִ ָע פ 

  יֵנ  בְׁ  אּובָ ּו תמֹוכְׁ חָ  דֹוס  וְׁ  הָד עּות ְׁ  דסֹו ךְ ב ָ 

 :ךְ יִ ָר פָ סְׁ  בֹות  כְׁ לִ  אָב  שְׁ  ימֵ כְׁ חַ וְׁ  םֶד קֶ  

 ל־ָכ  ב ְׁ  יםלִ יָ חֲ  יֵר שָ  ךְ ָב  ּו ךְ ב ֵ רְׁ קִ ב ְׁ  ךְ לֶ מֶ 

 :ךְ יִ יָר בִ גְׁ  רּובְׁ ג ָ  םֹא  ל־לְׁ כ ָ  לַע וְׁ  קשֶ נֶ  
  ירִע  וְׁ  ירל־ִע כָ ב ְׁ  יםטִ פְׁ ֹוש לּוב  ג ְׁ ל־הַ כָ ב ְׁ  יםִר טְׁ ֹוש

ְׁ  הֶר מֹו יןֵא  וְׁ  םהֵ  תמֶ אֱ  ינֵ קְׁ זִ    :ךְ יִ ָר מֹוכ 

  ּור  חֲ בְׁ נִ  לאֵ לְׁ  שֶד קֹ  תֹוי  הֱ  תרֹוחּובְׁ  יימֵ ב ִ 

 :ךְ יִ ָר ָע נְׁ  יחַ  לאֵ  יֵנ  ב ְׁ  יםיאִ בִ נְׁ  ינֵ בְׁ ּו 

ָל  שְׁ נִ  תמֶ אֱ הָ  וקַ  יֵל  עֲ  הפָ קּות ְׁ הַ  ךְ ב ָ    הקְׁ

 :ךְ יִ ָר ָד אֲ  ינֵ שְׁ ב ִ  רֹוד  וְׁ  רֹוד   תנֹושְׁ  ןכֶ ת ֹ  

ְׁ  הנָ בָ לְׁ  דלַ מֹו   הֶז  חֲ מ ַ הַ וְׁ  ךְ כ ֵ רְׁ אָ  יִפ  כ 

 :ךְ יִ ָר ָת סְׁ  יתאֵ רְׁ הֶ  ה  ָב  ּו ךְ ב ֵ חְׁ ָר לְׁ  המָ ּוש 

ְׁ  זּומ  ַת בְׁ  האָ רְׁ נִ    רָא  שְׁ  יכ ִ  הלֶ עֲ יַ  ךְ ב ָ  ילִס  כ 

 :ךְ יִ ָר ָד חֲ ב ַ  הזֶ  דַב  לְׁ  יםשִ ָד חֳ ל־הֶ כ ָ  

  רַד  הֲ  היֵ אַ וְׁ  ןרֹואָ  םֹוק  מְׁ  ךְ יֵר בִ דְׁ  היֵ אַ 

 :ךְ יִ ָר צָ חֲ  היֵ אַ  תֹוח  ב ְׁ זְׁ מ ִ הַ וְׁ  ליכָ הֵ  

  הֶמ  ּו רפ ֵ כַ יְׁ  ךְ מ ֵ ַע  דַע  ב ְׁ  ךְ יחֵ שִ מְׁ  היֵ אַ 

 :ךְ יִ יָר זִ נְׁ  היֵ אַ  תָה  קְׁ  יֵד לְׁ יַ לְׁ  היָ הָ  

  ךְ ֵצ  עֲ ל־יֹוכָ וְׁ  ןיֹולְׁ ֶע  יֵנ  ב ְׁ  יםיאִ בִ נְׁ  היפֹ אֵ 

 :ךְ יִ ָר שָ וְׁ  ךְ כ ֵ לְׁ מַ  יִב  שְׁ  כּולְׁ הָ וְׁ  דּובְׁ אָ  

  ,סֵנ  לְׁ  ךְ שֵ רֹוב ְׁ  לבֵ ת ֵ  אשֹר  לְׁ  ףנֹו הפֵ יְׁ  יתיִ הָ 

 :ךְ יִ יָר צִ קְׁ  רצַ קָ  ךְ ֵפ  עֲ סֵ  דבַ לְׁ  ךְ אֵ טְׁ חֶ  

 ל־ָכ  וְׁ  ךְ פּוטָ שְׁ  יםִר זָ  יֵמ  ּו ךְ סֵ אָ מְׁ  ץֶר אֶ 

 :ךְ יִ ָר ָע ב ְׁ  הָר עֲ ב ָ  שֵא  וְׁ  ךְ יצֵ פִ הֱ  ַח רּו 

  זָא  וְׁ  ךְ ֵר צָ נְׁ  רצ ַ מִ  רֶש  אֲ  ךְ ֵר צּוב ְׁ  יתִר מָ 

 :ךְ יִ ָר כְׁ ֹועב ְׁ  יתיִ הָ  ת ְׁ ַא  וְׁ  ךְ רּוכָ עֲ  יםִר זָ  

  יךְ ֵא  וְׁ  ליאֵ ִר אֲ  אתֵר קְׁ נִ  יֵד  עֲ  ךְ יֵר מִ אֱ הֶ  לאֵ 
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 :ךְ יִ ָר ָד עֲ  ףֵר טֹו יִר  אֲ  ךְ וֵ נָ ב ְׁ  רבַ ָע  

 יִמ  ד ֳ  לֹו ינִ ת ְׁ ת ִ  לאַ  ,ךְ ֵל  עֲ ֹוב   לאֵ לְׁ  יבִ ּוש

ְׁ  בּוש דַע    :ךְ יִ ֵדָר ג ְׁ  הנֶ בְׁ יִ  דַע  וְׁ  דֹובֹוכ 

 ךְ ֵר  הֳ זָ  יוזִ ב ְׁ  תאֹורְׁ לִ  הָפ  סְׁ כְׁ נִ  דאֹ מְׁ  ישִ פְׁ נַ 

 :ךְ יִ ָר זְׁ עֹולְׁ  םלֹושָ  בֹר  וְׁ  ךְ לָ  יהִ יְׁ  םלֹושָ  

 נ 

ִב   ֲעֶטֶרת ִציֹון ַחת יצְׁ  . ךְ ֲהמֹוַנִי   ִשמְׁ

ָנָהר ָשלֹום  ְׁ ִח   כ   :ֲאדֹוַנִיךְ  ֵמֵאת יקְׁ

ָחִקים ֵאֵלי ִרים רֲאֶש   שְׁ חֹומֹות שֹומְׁ ֵח   לְׁ  לוְׁ

לָ   יֹום הַליְׁ ש   וְׁ רְׁ ַמֲחַנִיךְ  ָשלֹום ּוןִידְׁ  :לְׁ

ם פֹוִצים ג ַ ָכ   ַהּנְׁ עב ְׁ ב ַ ָצוֹות ל־ַארְׁ ֵה   קְׁ  םוְׁ

ֵשי  ֹורְׁ לֹוֵמךְ  ד  נ   שְׁ  :ּוָבַנִיךְ  ֹוַתִיךְ ב ְׁ

ֵני ָבִרים שֹוכְׁ ַח   קְׁ יםמְׁ ִ ים כ  ִ ַצפ  י   ּומְׁ  ֹוםלְׁ

ֵעךְ   ָאז ִישְׁ ח   וְׁ מְׁ יּו ּוִיצְׁ ֵשַנִיךְ  ִיחְׁ  :יְׁ

ָשֳאִלי ַוֲאִני ל   ב ְׁ ָרא ֹוֵמךְ שְׁ ֹר   קֹול ֶאקְׁ  אשב ְׁ

ֶמה םָהִרי  ֶאדְׁ ע   וְׁ  :ַרֲעַנַּנִיךְ  ַעל ֹוףלְׁ

ִציֹון ָשלֹום ֵו   לְׁ ָשלֹום ֶצֶדק הנְׁ  יֲעֵל   וְׁ

חֹוֹמות ֵחֵלךְ   ָק   וְׁ ֵני ריְׁ ִניַנִיךְ  ַאבְׁ  :פְׁ

ֶאֶרץ ָשלֹום ִב   לְׁ ב   ָשלֹום יצְׁ ָכל־ַהג ְׁ  ּוללְׁ

ָעד  לְׁ רֹון ג ִ שֹומְׁ ָכ   וְׁ ֵכָנִיךְ  ל־ֶיֶתרוְׁ  :שְׁ

ָפִנים ִציֹון ַפת ִייתהָ  אֲהלֹ   לְׁ ֶא   יְׁ  הַמרְׁ

כּו ֵאיךְ   ְׁ פ  ח   ֶנהְׁ ֳאֵרךְ  ֹורִלשְׁ  :ּוָפַנִיךְ  ת ָ

נֹות בְׁ ִ ָלִכים כ  ָק   מְׁ ה ָעִטית ריְׁ ִהל ָ ֵא   ת ְׁ  יךְ וְׁ

ִרי ַשק  ג ְׁ חְׁ ַנִיךְ  ַצִיךְ ֲחָל   ַעל ת ַ  :ּוָמתְׁ

ִמי ֵע   ֲאָנָחה ַלחְׁ י תב ְׁ ד ִ עְׁ ַתַחת ת ַ ֵא   לְׁ ְׁ  רפ 

ה ֵאֶפר  ת ֶ ֶאשְׁ ג   וְׁ  :גֹוַנִיךְ יְׁ  ַעל ֹוִנייְׁ

א קּוִמי ָ ִנש  ִה   וְׁ ה ינְׁ כ ֶ ָמעֹות ִנבְׁ ָי   דְׁ ְׁ  םכ 

לּו  ָהרֹות ִיזְׁ ִמ   נְׁ ֵעיַנִיךְ  ֵעיַני ןלְׁ  :לְׁ

נּוֵתךְ  ַעל מְׁ ִדיֵדךְ  ָהַלךְ  רֲאֶש   ַאלְׁ ה   יְׁ  ּואוְׁ

ִבירֹו ֶהֱחִריב  ָכ   ד ְׁ ֵריוְׁ פּוַנִיךְ  ל־ִסתְׁ  :צְׁ

ֶאה ֵעת ֵיךְ  ֶארְׁ ָר   ָיפְׁ ִרים אֶאקְׁ שֹורְׁ ִש   מְׁ  ירב ְׁ

ֵי   ֶאֱחֶזה ֵעת  ָרא ךְ ָענְׁ ַנִיךְ  ֶאקְׁ קֹונְׁ  :מְׁ

ַחר ָקָאת ֶאבְׁ ִק   לְׁ ֹודוְׁ נּו פ  ְׁ כ  א   ָבךְ  ִישְׁ  ֹויוְׁ

ִקַּנִיךְ  נּוִקּנְׁ  בַוֲעָר   ֱאדֹום ִאם ִלי   :ב ְׁ

ְׁ הַ  ירִע   ֹונ  בְׁ  המֹ לֹ שְׁ ּו דוִ ָד  לְׁ  הכָ לּומ 

 :ךְ ַניִ נְׁ כֹומְׁ  םֶד קֶ  םֵה  וְׁ  היָ נּוב ְׁ  יתיִ הָ  

 רּוצ  לְׁ  החָ נּומְׁ  יאהִ  ת ְׁ אַ  ֵלא  לְׁ  שד ָ קְׁ מִ לְׁ  יאהִ  ת ְׁ אַ 

 :ךְ יִ ּנַ גִ לְׁ  דַר יָ  םֹוי  ב ְׁ  םיֹו רשֶ אֲ  יאהִ  ת ְׁ אַ  

 ,יתִר  ב ְׁ הַ  ןרֹואֲ וַ  הָר ֹונ  מְׁ ּו ןחָ לְׁ שד  םשָ 

 :ךְ ַניִ לֹומְׁ ב ִ  ןלָ  הָב  הֲ אַ  יֵד שְׁ  יןב ֵ  לאֵ  

 ֹומ  ב ְׁ  יםִת רְׁ שָ מְׁ  יםנִ הֲ כ ֹ  ּוד  מְׁ ָע  ךְ חֵ ב ְׁ זְׁ מִ  לַע 

 :ךְ ַניִ ו ֹעֲ  לַע  רפ ֵ ַכ  לְׁ  הלָ עֹווְׁ  חבַ זֶ  

ְׁ הַ  אשרֹ   רָק  יְׁ  ישֵ בּולְׁ  דפּואָ  רֶש  אֲ  הּנָ הד כ 

 :ךְ ַניִ מֹועֲ פ ַ  לקֹו ילִע  מְׁ  ילֵ ּושב ְׁ  עמַ שְׁ נִ  

ָשָנה תחַ אַ  ְׁ  ב ְׁ  ירִב  דְׁ  יֵר דְׁ חַ לְׁ  ךְ לַ הָ  יםִנ  פ 

 :ךְ ַניִ פְׁ חָ וְׁ  צֹומְׁ קד  אלֹ  מְׁ  תֶר טֹ קְׁ  יאבִ הֵ  

 יֲעֵד   יםמִ שָ בְׁ  יאשֵ ָר ־לָכ  וְׁ  הנֶ קָ וְׁ  הד ָ קִ 

 :ךְ ַניִ מָ שְׁ  יַח ֵר  אֹוב  ב ְׁ  יםִר מָ ת ְׁ הַ  ירִע  

 םַג  וְׁ  יםִר ָע שְׁ  יםִר מְׁ ֹוש רֶש  אֲ  םיִ וִ לְׁ הַ  ףאַ 

 :ךְ ַניִ נָ רְׁ  לכָ וְׁ  הֶפ  ב ְׁ  ירשִ  יםִר רְׁ ֹושמְׁ הַ  

 ךְ ָל  וְׁ  הל ָ פִ ת ְׁ  יםכִ רְׁ עֹו דָמ  עֲ מַ  ינֵ ב ְׁ  םד ָ גְׁ נֶ 

 :ךְ יִ ּנַ מַ זְׁ  ימֵ עֲ פ ַ ־לָכ  ב ְׁ  ךְ נֵ מֹוהֲ  הלֶ עֲ יַ  

 ךְ ָב  ּו לאֵ  דסֹוב ְׁ  יּוהָ  אלֹ  הֲ  יםיאִ בִ ּנְׁ הַ  ךְ ב ָ 

 :ךְ ַניִ קֵ זְׁ  יםִע בְׁ שִ  ךְ ָב  ּו הנָ כּותְׁ  ימֵ כְׁ חַ  

 ־לָכ  וְׁ  תֹוש  דד קְׁ  רשֶ ֶע  ֹומ  ב ְׁ  האָ לֵ מְׁ  ךְ צֵ רְׁ אַ 

 :ךְ יִ נָ גָ ד ְׁ  רחַ בְׁ מִ  םַג  וְׁ  המָ רּות ְׁ  רשַ עְׁ מַ  

 ןָא  וְׁ  תנֹובָ ּו יםנִ בָ  יִל  ב ְׁ  המָ מָ שְׁ  הת ָ ַע 

 :ךְ יִ נַ הֲ כֹ וְׁ  ךְ יִ יַ ִו  לְׁ  ךְ יאֵ בִ נְׁ  ךְ כ ֵ לְׁ מַ  

 םֵה   ךְ לֵ הֳ אָ  ךְ תֹוב ְׁ  אּובֹוָי  וְׁ  ןבּוּושיְׁ  יַת מָ 

 :ךְ ַניִ נָ עֲ  תחַ ת ַ  ןֹוכ  שְׁ  יםבִ אֵ ת ְׁ הַ  

ְׁ  יםִד לָ יְׁ  יִד לְׁ ת ֵ  תֵע  לְׁ  ינִ נֵ ת ְׁ יִ  ימִ   ֹומ  כ 

 :ךְ ַניִ בְׁ אָ ב ְׁ  תֶד ל ֶ ַי  מְׁ  הָע פּוּו הָר פְׁ שִ  

ֹוה לְׁ ּוֶ אַ תְׁ ת אֶ ֵע לְׁ   אתֹז   ךְ נֵ תְׁ יא חֹובִ ם יָ י 

 :ךְ יִ נַ ָד י עֲ ִד עֲ ה ב ַ ָר  אָ פְׁ ִת ה וְׁ לָ כ ָ  

 רַפ  עֲ  תעֹורֹוזְׁ ב ִ  קב ֵ ַח  לְׁ  הּוֶ אַ יְׁ  יב ִ לִ 

ֵ  יִפ  ב ְׁ  קֹושחְׁ אֶ וְׁ  ךְ צֵ רְׁ אַ    :ךְ ַניִ בָ אֲ  קַנש 

 ךְ ּופ  ּו ךְ פֶ נֹ ב ְׁ  יתנֵ בְׁ נִ  תֹוי  הְׁ ב ִ  ךְ אֵ רְׁ אֶ  תֵע 

הֵ ג ָ  םָי  וְׁ  ןפֹוצָ לְׁ  הָראֶ יֵ    :ךְ ַניִ ָר קְׁ  יבְׁ

 הָנ  עְׁ מַ שְׁ ִת וְׁ  המָ חָ ֶנ  לְׁ  דמֹוחְׁ אֶ וְׁ  ףסֹוכְׁ אֶ 

ֵ בַ מְׁ  יֵר בְׁ ד ִ    :ךְ ַניִ זְׁ אָ וְׁ  ינַ זְׁ אָ  לֹוק  ב ְׁ  רש 

 יִר  עֲ נַ תְׁ הִ וְׁ  ךְ ֵד ֹוד   אתַר  קְׁ לִ  יִר רְׁ עֹותְׁ הִ 

 :ךְ יִ נָ עֹומְׁ  לאֶ  בֹוּוש  ב ְׁ  המָ ָד אֲ הָ ־ןמִ  
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  נא

ָנת ִציֹון הֹוִדיִע   ִליַקב ְׁ  ךְ ֲאֵבַלִי   ֵמֵאת )דרישת שלום(ֹוםָשל   מְׁ בּוָלִיךְ  ִנהּוג )בחזרה(י וְׁ   )איך נוהגים בגבולך(:ג ְׁ

ֵמי ִציֹון ֵר   יְׁ כּו ךְ ִשבְׁ כּו ָמשְׁ ָארְׁ ֹא   וְׁ יר )עד מתי(ָאן ַעד דמְׁ ת ִ ַיסְׁ לּוָלִיךְ  ַאֲהַבת לֵא   וְׁ ְׁ  )כלולותיך( :כ 

ִליַלת ִציֹון ְׁ ת )מושלמת ביופי(ֹוףי   כ  ד ַ ָלִכים ֶחמְׁ ִדיםַהש    מְׁ עּו ּוָבא   לֹאהֲ  ֹודְׁ ִעיָלִיךְ  ָקרְׁ   :מְׁ

ִרים ֵאיךְ  ךְ ֲאדֹוַנִי   ֶמֶלךְ  לֵא   ֱאמּוַנת ִציֹון פ   צֹורְׁ עֹון ּוָשרְׁ בּוָלִיךְ  מְׁ  : זְׁ

ִוַיִי   ִציֹון יר ךְ לְׁ ִ ש  ר   ב ַ שֹורְׁ ֹכֲהַנִי   ָמַתי ּויְׁ ֹוךְ  ֶאל )מתי ישובו( ךְ וְׁ ָהָלִיךְ  ת    :קְׁ

ִחיַרִי   ִציֹון ְׁ  ךְ ב ְׁ ִכים )תפארת מאמיניך(ךְ ַנִי  ֱאמּו ראֵ פ  בּוִים הֹולְׁ ָלָלִיךְ  ֶנֱחַלק דַע   שְׁ  : שְׁ

ֵאי יםָבִנ   ֲהלֹא ִציֹון ֵרָכ   יֹוצְׁ ים ִיךְ יְׁ ִ כ  לֹוִקים מד דּוָלִיךְ  ֵמַעם םֵה   וְׁ  : ב ְׁ

וּוִים ִציֹון ַגם ַלֲעָנה םֵה   רְׁ י )עשבים מרים(אשֹר   ֵמי וְׁ ֵ כ  ָחַיִי   מד קּו םלְׁ  )מחזיקי האהל(. :ִיךְ ֲחָבלָ  )נקרעו(ִנת ְׁ

חּוִדים ִציֹון ְׁ ֵדי םֵה   פ  ַמ   )ממקרי(ִמַילְׁ ַחֵייֶה   ָמֶות ןַהזְׁ ֲחרּו םב ְׁ   )חלשים( :ֲאֵמָלִיךְ  ב ָ

בּוִכים ִציֹון ַ   )משובחים(רְׁ ָחהכ  נְׁ ִ ָמם )ועכשיו(ת ַמֲחַב   ֲעֵלי מ  לֹא ד ָ  : ֲחָלָלִיךְ  אֹוָתם ץֶאֶר   מְׁ

רּוִרים ִציֹון ָאר םֵה   ומם()קשורים למקצְׁ ְׁ ר   יֹום ַעד יםַחִי   ֲאֶשר ַהש  ָ ש  בד ָעָלִיךְ  ָיפּו ּויְׁ   )שיחזרו עולי רגלים(:נְׁ

ֹוב יםרֹוִא   ֲחזֹון ִציֹון א   ֲאֶשר ַהט  ִשי ּוִנב ְׁ ה ַנפְׁ ַחכ ָ סֹות םג ַ   מְׁ ִיךְ  ַלחְׁ ָ ִצל   : ב ְׁ

ִמיָרֵת   ִציֹון ִ  יַ ם ת ְׁ גַ וְׁ  ִנית ְׁ  )שירתך(ְך זְׁ הַ  ָיֵדךְ  יפ  ֹותלְׁ ב  ִעים ירִש   רְׁ נְׁ ָבָלִיךְ  ב ִ  : נְׁ

בּוַצִי   ִציֹון קּו )מקובציך(ְך קְׁ ָיבֹוא   )להם( ָשרְׁ ם ּווְׁ ל ָ ֶאָחד כ ד ְׁ   )פצועיך( :ֲחבּוָלִיךְ  ִריתאֵ שְׁ  םִע   כ 

ֵא   ִציֹון ַהרְׁ ָעֵת   ֵהָראֹות)תתחמקי ותסתתרי( י ַתֲחִמיִק   לֹא עֹוד )ובהמ"ק( לוְׁ ִיפְׁ קֹוָלִיךְ  ִשירלָ  )תואר פניך(ְך ב ְׁ  : ב ְׁ

ָאאֹור  ָתִמיד הֶאֱחֶש   לֹא יֹוָמם )האזיני( יןב ִ   ֲאָמַרי ִציֹון ֹ   )אקלל(וְׁ רּו לכ  ב ְׁ שּוָלִיךְ  )התקבצו( חד   )לגלות שוליך( :לְׁ

חֹוֵקק ִציֹון יֵר   ֵאל דת יַ ֵע  )חקוקה(  מְׁ ִ כ  ַהזְׁ ִמיד ךְ לְׁ חֹומֹוֵת   ת ָ ִרים ךְ ב ְׁ ִליָלִיךְ  שֹומְׁ   ליך()גבו :ג ְׁ

רֹוַרת ִציֹון ֵּנךְ  )צרורה בבשמים(ּור צ   צְׁ ָהִפיִח   ג ַ לּו יב ְׁ ָשַמִי   ִיזְׁ ָחָלִיךְ  ֵעֶבר ךְ בְׁ  : נְׁ

ַהר ִציֹון ִי   וְׁ קּו תַהב ַ ֵני )לעיר( ךְ ַר כְׁ לִ  )שיהיה מקום( ךְ ִי  נָ בָ אֲ  ַסלְׁ ֵ   ב ְׁ ָלִיךְ  ָלחֹוג ךְ ַעמ  חֹולְׁ   )ליוצריך( :לְׁ

ֵפה־ִפָי   ִציֹון הַ  אֹותֹו היְׁ ָעמֵ  ָשלֹש ךְ ֵת  אֹורְׁ לְׁ ְׁ לּולב ַ   יפ  סְׁ ַ ִיךְ  מ  ָ ִסל   : מְׁ

דֹוָלה ִציֹון ֲע   ג ְׁ ה לֵא   ַאֲהַבת)בחבלי( בֹות ב ַ ֶיה ָלמ ָ הְׁ ָלִיךְ  ַיד ֶאל הַעת ָ   ת ִ ַחלְׁ  : מְׁ

ַוי  ִציֹון ַנֵחם ֵמֵאין יִלב ִ   )עצוב(ד ְׁ סּו ֹותַהֲהִריס   ַעל יִל   מְׁ ָלִיךְ  ֶשָהרְׁ ַחב ְׁ  : מְׁ

ִכי ֹוןִצי י לֵא  לָ  לְׁ ִ ֲחִוי ךְ ֲאדֹוַנִי   הּוא כ  ת ַ ב ּואה  וְׁ  ִהשְׁ בּוָלִיךְ  ַיצ ֵ  : ג ְׁ

 

 נב

ִדידּות ִציֹון יד יְׁ ִד  ךְ  ָצִעיר יְׁ ָשָרִי   .לְׁ

ַנת  ֵתָפיו ֶשכְׁ ְׁ ב כ  ֹר  ַות ב ְׁ  :ֲהָדָרִיךְ  ַענְׁ

ר ֲהַדר ִציֹון ֹל ֲחַד  ֹות כ  ב ִמט   ַ כ  ָכל־ִמשְׁ  וְׁ

ֹוִדים  ִדיֵדךְ  ד  ֹוא יְׁ ב  ֵרי ב ְׁ  :ֲחָדָרִיךְ  ַחדְׁ

רּוָכה ִציֹון ָכה ב ְׁ ָר  יֹוָנה ב ְׁ י ֶעלְׁ  ֲעֵל 

ִבים רֹאֵשְך.  ָ ט  חד  מּוֵלְך מְׁ ָעָרִיךְ  לְׁ  :שְׁ

ת ִציֹון ַ ש  רד ב יְׁ ֵא  ךְ  זְׁ ֲאֵר  ַ ִבי פ   ֶעֶרב שְׁ

ֲעִדי  י ב ַ ָתָרִיךְ  ָעלּו ֲעָדִנים ֲעֵד  ְׁ  :כ 

ֹרב ָיִפית ן הֹון ב ְׁ ֵח  ֵדעֹו ָרִבית וְׁ ן תב ְׁ ֵה   וְׁ

ֵני  ים ִמִזקְׁ מּו ֹצֲעִנ  ָעָרִיךְ  ָחכְׁ  :נְׁ

ִפי ָהִיית ל יְׁ ָכל־ַמֲהָל  ל ָנאָוה ב ְׁ ָל   ִמכְׁ

ל ָעִלית  ַל  ָשִבית שְׁ ֵכי וְׁ גּוָרִיְך: ַמלְׁ  מְׁ

ךְ  ָוָחה ב ָ רְׁ ֹוש ב ִ ִלי ֱאנ  א ָלן ִמב ְׁ  ךְ ב ָ   ֵחטְׁ

ן רפ ַ כ ד   ב ַ  ָקרְׁ ָרִיךְ  ידמִ ת ָ  ב ְׁ ְׁ ַכפ   :מְׁ
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ת ְׁ  דְׁ ס ַ זִ  יד ר יוב ְׁ ֵא  ְׁ ת ְׁ  ַלפ  תֹוךְ  ָחַרבְׁ ף ָאב ב ְׁ ַא   ב ְׁ

ַאף  זֹאת ֶאשְׁ ב לְׁ ַא  רּוָרִיךְ  ֵמי ֶאשְׁ  :ַתמְׁ

אּו ִעיֵרךְ  ִנרְׁ י ב ְׁ ֵנ  ֵני קֹוֶנה ב ְׁ ה ב ְׁ  ַמֲחֶנ 

ִני ָרצֹון  ֹשכְׁ ה לְׁ ֶנ  ֵני סְׁ שְׁ  :ֲחֵצָרִיךְ  ב ִ

ךְ  עֹוֵשי ת ֵ ַלאכְׁ ּוט מְׁ ח  רּו ב ְׁ ְׁ ַעש  ּוש ִהתְׁ כ  רְׁ  ב ִ

ל־הֹון  ָקר כ ָ א יְׁ ָצ  ַהל ִנמְׁ  :ֲעִשיָרִיךְ  ִלקְׁ

ַחר קֹוֵמךְ  ִנבְׁ ּור מְׁ צ  ַחר לְׁ ֹאם ב ָ יו ב ְׁ ֹוֲחָר   ב 

ַחר  ֵאךְ  ב ָ מֹוצְׁ ֲֹהִנים ב ְׁ כ  ִחיָרִיךְ  ּוַב   :ב ְׁ

ךְ  ר ב ָ ִגיל ד ָ ר ב ְׁ ָכל ֶנֱהָד  ֵרְך ב ְׁ ֹור ַאדְׁ ֹור ד  ד   וְׁ

ךְ   ֵ כ  בֹוא ֶערְׁ ֹור ב ְׁ ֵרי ַלֲעד   :ֲחֵבָרִיךְ  ֶעדְׁ

בּו ָעָלה יר ֵצַלע ֵלךְ גְׁ ִב  בּוס ד ְׁ ין לֹא יְׁ ֵע   לְׁ

י  ת ִ ִבלְׁ ת ֵעיָטם לְׁ ֵא  פֹות שְׁ תְׁ ִ ִביָרִיךְ  כ   :ד ְׁ

יָ  ָקָרא ךְ  יְׁ ֵמ  ֵני ַעל שְׁ ים ֵשם שְׁ  ֹכֲהִנ 

ִוד  ָצֵאךְ  ד ָ יל מְׁ ֵח  ֵדי ב ְׁ שְׁ ָעָרִיךְ  ב ִ  :יְׁ

ָנה עֹוֵנךְ  ב ָ ֹו מְׁ נ  ֵכךְ  ב ְׁ ַחּנְׁ ם ֵשם ַויְׁ ֵש   ב ְׁ

ֹוִקד ְׁ  ֲאֶשר ָאִביו  ם מ  ת ַ ִשיָרִיךְ  ֶנחְׁ  :ב ְׁ

בֹות שְׁ ַמחְׁ ךְ  ּובְׁ ֵא  ֹורְׁ ֶטֶרם ָעִלית ב  א ב ְׁ ֹר   ב ְׁ

ַשַחק ֵתֵבל  ֹוָלם וְׁ ע   :ֲעָפָרִיךְ  ַעל וְׁ

ֵמי ֹום ּובְׁ י  ִריָבה ב ְׁ ה ֲאַזי ַזַעם מְׁ  ָטֲהָר 

ֵצךְ   לֹא ַארְׁ ה וְׁ ָמ  ְׁ ש  לֹות גד כְׁ צּוָרִיךְ  ב ִ  :יְׁ

ֹו ָיַרד ִעת  ר ב ְׁ ַט  ֵצךְ  מְׁ ה ַמןזְׁ  ַארְׁ ָל   ַליְׁ

א  ָרָכה ב ָ ל ִלבְׁ ַט  ִציָרִיךְ  ָלן וְׁ קְׁ  :ב ִ

ִשית ָהִיית ֹוד חּוג לְׁ ס  ךְ  יְׁ ֵ עּוָדה ִממ  ֹוד ת ְׁ ס   וְׁ

ּוש  ֵרֵחךְ  ִקד  י יְׁ ִפ  ָרִיךְ  ֵעִדים לְׁ ַעב ְׁ  :מְׁ

ִנים ּוָקה ּוָבנֹות ב ָ ש  קּו ת ְׁ ּו שֹוקְׁ  ָשֲחק 

ּוק  ש  ּו ב ַ ק  שְׁ קְׁ ת ַ ִהשְׁ ךְ  וְׁ ס ָ  :ֲעָבָרִיךְ  ב ַ

ָחג ַפז ב ֶ ּו ב ְׁ א  לְׁ ש ִנפְׁ ַ פ  ּו ב ַ א  ְׁ ל  ד ַפס פ   ב ְׁ

ֵחן אֹור ַטל  ּו וְׁ א  לְׁ ּו ִנמְׁ ִזיָרִיךְ  ַזכ   :נְׁ

ָחה ֵאיךְ  מְׁ ג עֹוד ֶאשְׁ ַח  ּור עֹוד ֶאֱעלֹוז ֵאיךְ  ב ְׁ פ   ב ְׁ

י ַעד  ִ בֹואּון כ  י יְׁ ֵמ  פּוָרִיךְ  ָששֹון יְׁ  :לְׁ

ֵצךְ  ד ֲחמּוָדה ַארְׁ ֹא  ָדה לֹא מְׁ מְׁ ֲעל   ֶנחְׁ  ֹותב ַ

ִנים  ית ֲחמּוִדים ב ָ ֵב  ַמד לְׁ גּוָרִיךְ  ַמחְׁ  :מְׁ

ֶרת ֲעַנן ַנֲעָלה ֹט  ְׁ קֹום ַהק  ךְ  ִממ ְׁ ֵש  ד ְׁ  ִמקְׁ

קֹומֹו ָיָצא  ן מְׁ ִחיָרִיךְ  ֵאש ֲעַש   :ִמּנְׁ

רֹוב קְׁ ֵרִעים ב ִ יר מְׁ ִע  חּו ב ְׁ ֵמךְ  ִשלְׁ ַכרְׁ יר בְׁ ִע   ב ְׁ

רּו ָערּו  עֹורְׁ יר וְׁ 'ִע  יש'-ב ְׁ ָעָרִיךְ  ַקד ִ  :ב ְׁ

ֶזלב ַ  ִלי רְׁ ע ב ְׁ ַמ  ֵעת קֹולֹו ִנשְׁ ית ב ְׁ ֵנ   ִנבְׁ

בֹות ֵאיךְ   ך    צּור ַחרְׁ עּו ב ְׁ ֵצָרִיךְ  ָתקְׁ  :מְׁ

ַשק זֹאת ַעל ים ב ְׁ ִר  ִרים עֹובְׁ ים ֲאָבל ִעבְׁ ִח  ֹוטְׁ  ב 

י  ִ חּו כ  מְׁ י ִישְׁ ֹור ַאֲחֵר  תֹוָרִיךְ  ַהת   :ב ְׁ

יֵלל י ב ִ קֹוִלי ֱאִל  א ֵאיךְ  לְׁ ִקי ֲהלֹ  ְׁ ַאפ  תְׁ  ת ִ

ַשק אָקָר   ּוף לְׁ י ַאל  ִכ  עּוָרִיךְ  ּובְׁ  :נְׁ

ה ֵלב ֶוה ֶיֱחֶל  ַתֲאָוה ַמדְׁ ה לְׁ ֶל   ִיכְׁ

ה ֲעֵדי ִייָשן  ּוד ַיֲעֶל  ָחָרִיךְ  ַעמ   :שְׁ

ה ֲחצֹות ָאקּום ָל  רֹות ַעל ַליְׁ מְׁ ל ִמשְׁ  ַמֲאֵפ 

אֹור  מֹור לְׁ ה ִלשְׁ ֶקר ֶיֱאֶת  ֹ ָרִיךְ  ב  שֹומְׁ  :לְׁ

ִאי ָאז צְׁ מְׁ ש צּוף ת ִ ַב  ֹ  ָאז ד ְׁ ִני אל קֹונְׁ אש תְׁ ֹר   ב ְׁ

י  ִ ִני כ  ֹונְׁ כ  אש ִתתְׁ ֹר   :ֲהָרָרִיךְ  ָהֵרי ב ְׁ

בֹוד ָיבֹוא נֹון כ ְׁ ָב  ְׁ י ָלךְ  ַהל  ִנ  ַלב ְׁ ִתתְׁ  וְׁ

ֵני  בְׁ ִ י ֲעָדִרים כ  ֵנ  ֵדָרִיךְ  ֶאֶדר ב ְׁ  :ג ְׁ

י עּוִרי ַנֲעִר  ִהתְׁ ַער וְׁ ים ִעיֵרְך יְׁ  נֹוֲעִר 

ָתו ַנַער  ץ אֹות יְׁ ֵע   :ֲחִזיָרִיךְ  ַיַער לְׁ

אֹוִרי קּוִמי ֵקי וְׁ ל־חֹושְׁ ָכ  אֹוֵרךְ  לְׁ ם מְׁ ֵה   וְׁ

ֵכי  ֹחֶשךְ  הֹולְׁ י בְׁ אֹוָרִיךְ  אֹורּו ֲעֵד   :מְׁ

 
 

 גנ

ְׁ שְׁ מִ  שדֹוקְׁ  ןֹויצִ   : ךְ יִ לָ הֳ אָ ב ְׁ  לֹו בָש  מֹולְׁ  הּוָ אִ וְׁ  רחַ ב ָ  ךְ ִי  הַ ֱאלֹ  ןיֹולְׁ ֶע  יֵנ  כ 

  )פחדך( :ךְ יִ לָ חֹומְׁ  קחֹוָר ֵמ  לְׁ  אצָ יָ וְׁ  עמַ שְׁ נִ  ךְ ֵמ  שְׁ  יםנִ פָ לְׁ  )ז' עממים( םיִ ֹוג   תַל  חֲ נַ  )חמדה( יבִ צְׁ  ץֶר ן אֶ ֹויצִ 

 : ךְ יִ לָ בּוג ְׁ  תֹוינָ ִכ  שְׁ  )שכנה( הנָ חָ וְׁ  דוִ ד ָ  ירִע  ב ְׁ  ךְ ב ֵ רְׁ קִ ב ְׁ  שדֹוקָ  לד ָ  גְׁ מִ )וחוזק(  זעֹ וְׁ  )מבצר( ןחַ ן ב ֹ ֹויצִ 

ןמִ  בֹונ  וְׁ  ןעֹובְׁ גִ וְׁ  לג ָ לְׁ ן ג ִ ֹויצִ  ַ כ    )מעוניך( :ךְ יִ לָ בּוזְׁ  יֵר עֲ שַ ־לָכ  וְׁ  )בהמ"ק( ןנֹובָ לְׁ  רַע יַ  יתֵב  ּו הילֹ שִ ב ְׁ  שְׁ

 : ךְ יִ לָ גָ רְׁ  גגֵ חֹו ןֹומ  הֲ )עם(הָד תֹווְׁ  הּנָ ִר  לֹוק  ב ְׁ  )מכוסה(ךְ סָ  רבֹועֱ אֶ  יכ ִ  תֵע  ב ְׁ )בהליכה עמהם( םד ֵ ֶאד ַ  יּוד  ן ד ִ ֹויצִ 

  )זמורותיך( :ךְ יִ ל ָ זַ לְׁ זַ  תאֶ  יתִר כְׁ ַה  לְׁ  )רשעים( יםִר בּוקְׁ  אּוב ָ  יךְ ֵא  וְׁ )בצרתך(ךְ ֵר צָ ב ְׁ  היָ הָ  ךְ ֵר  זְׁ ֶע  ךְ ֵר צְׁ יֹו ןן הֵ ֹויצִ 
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 : ךְ יִ לָ מּולְׁ  ילצ ִ מַ  יןֵא  וְׁ  סמַ ָר וְׁ  אדום( –)חזיר  תֹויחַ  יץִר  פ ָ  הלָ ָע וְׁ  ןנָ עֲ ַר  שֹור  בְׁ כ ִ  תמֵ דְׁ נִ וְׁ 

  :ךְ יִ לָ ָד ג ְׁ  )ְשדי( יד ֵ ַד  יֵנ  שְׁ  יןב ֵ  ןלָ וְׁ  בכַ שָ )בעבר(  רֶש  אֲ  רבַ ָע וְׁ  קמַ חָ  ןָא  לְׁ  ייִד ִד יְׁ  רדֹו הזֶ 

ָ מַ  יאֵג  וְׁ  תצֹוָר אֲ  ייֵ חַ (תְ ַא)  : ךְ יִ לַ לָ עֹולְׁ  ץחּו הכָ ּופ  שְׁ )רוח נבואה(היבָ ִד נְׁ  ַח רּו יִא  רְׁ  האָ בּונְׁ (ארץ הנבואה)אש 

 : ךְ יִ לָ בֵ אֲ  תמֹומְׁ ֹוש הֶא  רְׁ אֶ  תֵע ב ְׁ  קתֹומָ  יךְ ֵח  ב ְׁ  אֹו הפֶ ב ְׁ  םַע טְׁ אֶ  יךְ ֵא  ב ְׁ  לכֶ אֹ לְׁ  םַע טַ 

ְׁ  דפ ֵ סְׁ מִ  תֹוש  עֲ  ינַ פָ לְׁ  ביטַ יִ   : ךְ יִ לָ תּוב ְׁ  תֹוכ  בְׁ לִ  הָנ  עֲ יַ  תנֹובְׁ כ ִ  לבֶ אֵ וְׁ  יןִּנ  ַת כ 

ְׁ  (תמיד)אלך םרֹוָע וְׁ  טאַ ־לכ ָ   : ךְ יִ ילָ בִ שְׁ  הכָ לְׁ אֵ  יִנ  אֲ  ףחֵ יָ וְׁ  )לחורבן(תפֵ מֹו תֹוא  לְׁ  היָ עְׁ שַ יְׁ  ךְ לַ הָ  ֹומ  כ 

ֹ לְׁ  יב ִ לִ  ְׁ  גאֹושָ  דַר  חֱ יֶ  אתז  : ךְ יִ לָ קֹולְׁ  ךְ וֵ נָ  יֵל  עֲ  יָ יְׁ  גאַ שְׁ יִ  רֶש  אֲ  היֵ רְׁ אַ כ 

  )הארץ(: ךְ יִ לָ לָ ג ְׁ  )מזעזע את( ההָ גֹו יֵל  עֲ  ֹגֶוהוְׁ  הכ ֶ מַ  ףַכ  לְׁ  ףכ ַ  יםהִ ֱאלֹ  ישִל  שָ  תעֹומָ ד ְׁ  )נמשכים( ךְ שֶ מֶ 

ְׁ  םהֵ נֹו  : ךְ יִ ילָ לִ פְׁ  יבֵ יְׁ אֹו יןֵב  לְׁ  הלָ גֹוב ַ  הלָ גְׁ ֶה   נֹוב ְׁ שֶ  יאֹו לקֹו תַב  ב ְׁ  הנָ יֹוכ 

ְׁ  בכֶ ֶר  ּוט  עֲ מַ תְׁ נִ וְׁ  רּוסָ    )של הקב"ה( :ךְ יִ לָ לְׁ חֹומְׁ  תֹויחַ  יֵפ  נְׁ כ ַ  )חסרו שתי( םגַ וְׁ  )המלאכים( ןאָ נְׁ שִ  יֵפ  לְׁ אַ  דבֹוכ 

  (.)טללי ברכה :ךְ יִ לָ לָ טְׁ  ילֵ גְׁ אֶ  )פסקו( ּוד  דְׁ נָ  םגַ וְׁ  אּורְׁ נִ  יִל  ב ְׁ  )ללא עננים( רהַ טֹ ב ְׁ  קחַ שַ  יֵמ  שְׁ  רהַ זֹ וְׁ  )השמים( םצֶ ֶע 

ְׁ נִ  ֹומ  עְׁ טַ  )לחלוחית( דשַ לְׁ  ךְ צֵ רְׁ אַ  אָצ  מְׁ נִ  רשֶ אֲ  ךְ יֵ רְׁ פ ִ   )לארצות אחרות(: ךְ יִ ילָ לִ ג ְׁ מִ  ץחּו הָנ  ת ְׁ נִ  םגַ וְׁ  הלָ ט 

ֵב  ֹושת ְׁ  יַת מָ  דַע  וְׁ  )מפוזרים( יםצִ פֹונְׁ  יםִר הָ  אשֹר  ב ְׁ  ךְ יֵת ִע רְׁ מַ  אןצֹ   : ךְ יִ לָ עֲ בֹוּו ךְ שֵ עֹו )תשאירם במרדם(ם בְׁ

ֹ וְׁ  רֹוכ  זְׁ אֶ )שמחתי(אשֹר  לְׁ )אזכרך(ַאֲעֵלךְ  החָ מְׁ שִ  תֵע  לְׁ  ךְ שֵ ֹושמְׁ  תיַ רְׁ קִ  ַ  שְׁ אֶ  אל ְׁ  תבַ הֲ אַ  חכ   )נישואיך(. :ךְ יִ לָ לּוכ 

  )חבל נחלתך(.:ךְ יִ לָ בְׁ חַ לְׁ  ישִ פְׁ נַ  הָת  לְׁ כ ָ  םגַ וְׁ  )רוצה(ףסַ כְׁ נִ  דֹא  מְׁ )חובר( רשַ קְׁ נִ וְׁ  ךְ בָ  יבִ ָב  לְׁ  תבַ הֲ אַ לְׁ  )בוער(ףצּוָר 

 : ךְ יִ ילָ ִע מְׁ  תפֹונְׁ כ ַ  עב ַ  רְׁ אַ ־לכָ ב ְׁ  יקזִ חֲ מַ  תֹוי  הֱ  ינִ צֹורְׁ  בהָ זָ  )תכשיט(יִד  עֲ  ךְ שֵ בּולְׁ  ינִ שָ 

  )שלוותך(. :ךְ יִ לָ ּושלְׁ  םהֵ  יםבִ אֵ ת ְׁ  תֹוצ  ָר אֲ  יוֵ צְׁ קַ ־לָכ  וְׁ  יםקִ חֹורְׁ  )מערב( םיָ  ןֹופ  צָ וְׁ  חָר זְׁ מִ ּו )דרום( ןימָ ת ֵ 

 : ךְ יִ לָ מּולְׁ  אשרֹ  )משתחוים(יםִד ֹוק  וְׁ  ךְ ֵר פְׁ ַע  ץֶר אֶ  )תאבים(יםִפ  אֲ ֹוש םהֵ וְׁ  ףסֵ יֹו יתֵב  ּו הָד הּויְׁ  יתב ֵ ־לכ ָ 

ְׁ  שלֹ שָ  תֹול  עֲ  יםּוִ אַ תְׁ מִ ּו  : ךְ יִ לָ ָע נְׁ  ימֵ עֲ פ ַ  )יופי(ףֹוי  ב ְׁ  הנָ שָ וְׁ  הנָ שָ ־לָכ  ב ְׁ  יםמִ ָע פ 

ְׁ  האֵ רְׁ מַ  ְׁ  םהֶ לָ  רֶש  אֲ  יםכ ִ חַ מְׁ  יןמִ יָ  ץֵק  וְׁ  תאֹולָ פ  א   ֵאל דבֹוכ  ַרחלְׁ ֵאָלִיְך: ֹור ִיזְׁ   וְׁ

ְׁ  )לגמרי(יללִ כ ָ   : ךְ יִ לָ פֵ אֲ  יראִ יָ וְׁ  )יאכלו ע"י תולעים(סֵס  נֹו ססֹומְׁ  יּוהָ וְׁ  )יכרית( ףֹול  חֲ יַ  יללִ אֱ הָ  ָי  יְׁ  דבֹוכ 

 : ךְ יִ לָ חָ נְׁ  יגֵ לְׁ פ ַ )פלגים( יֵל  בְׁ יִ  ילֵ עֲ )על העשב( ירצִ חָ  ןֵב  ב ְׁ  חּומְׁ צָ וְׁ  ךְ מ ֵ ַע  קֹוח  שְׁ  אּולְׁ מַ יְׁ  םיהֶ פ ִ 

ְׁ  שד ֵ חַ תְׁ ת ִ  זאָ   : ךְ יִ ל ָ צִ בְׁ  אצָ מְׁ ת ִ )כנסת ישראל( רֹור  ד ְׁ )משכן לעצמה( ה  לָ  ןקֵ וְׁ  תיִ ב ַ  יִכ  יְׁ ַר עּונְׁ  רשֶ נֶ  ֹומ  כ 

 : ךְ יִ ילָ חֵ ב ְׁ  םלֹושָ  יִה  יְׁ  ןמֹורְׁ אַ ב ְׁ  הוָ לְׁ שַ  זָא  וְׁ  ךְ ב ֵ רְׁ קִ ב ְׁ  בקֹ עֲ יַ  שֹוד  קְׁ  לדֹוגָ וְׁ  קזָ חָ 

 

 דנ

ֹ  רשֶ אֲ  ןֹויצִ   : ךְ יִ נָ מֹוהֲ  ייֹופִ  ךְ ֵי  פְׁ יָ  רַד הֲ  )מושלם( יללִ כ ָ )גם מריביך יודו ש( .ךְ ִי  נַ ָד מְׁ ־לכ ָ  ףאַ  ּור  אמְׁ י

ְׁ זְׁ אֶ  תֵע ב ְׁ  ְׁ זְׁ אֶ  תֵע ב ְׁ  יַע מֵ  ףַא  וְׁ  יבִ בָ לְׁ  )ירעש( המֶ הְׁ יֶ  יִכ  ֵר כ   : ךְ יִ נָ דֹואֲ  תבַ הֲ אַ  הָר  כ 

ַ   עַר לְׁ )הגשמים מאת ה'( ה  יָ  זעֹ  רַט  מְׁ ּו יםבִ יבִ רְׁ   )מחוסר זכות ניסוך המים( :ךְ יִ נָ יָ עְׁ מַ  ימֵ  רצּולְׁ  ךְ ס ֵ  נַ מְׁ  יןאֵ  יכ ִ  ךְ ֶנֱהפ 

 : ךְ יִ נָ בָ לְׁ ּו ךְ לָ  תֹוי  הֱ  )מתוך עשרת קבי יופי( תיֹונָ מְׁ  עשַ ת ֵ  רָא  שְׁ ּנִ הַ וְׁ  דחָ אֶ  בַק  ב ְׁ  )העולם( לכ ֹ  רַד הֲ 

ְׁ  יםקִ תּומְׁ (ה)אפילו  ְׁ  יםִר מָ  יָעַל  )אבל( יםבִ נּוג ְׁ  םיִ מַ  ףּוצ  כ   : ךְ יִ נָ מָ שְׁ  הת ֵ שְׁ מִ רים, לעומת()עשבים מאשֹר  וְׁ  הנָ עֲ לַ כ 

ְׁ  )בהמ"ק(ראָ פֹ מְׁ  ןיָ נְׁ ב ִ  ְׁ  דמַ חְׁ מַ  ךְ ַר  כ   )שלא יאהיל במת( :ךְ יִ נָ פְׁ דֹוב ְׁ  אצֵ יֹו יזִז  וְׁ  רטָ זְׁ זּוגְׁ  (שם)אצָ מְׁ נִ  אלֹ  וְׁ  יםכ ִ ַר כ 

ְׁ  לדֹוגָ וְׁ  קֶד צֶ  הֵלָא  מְׁ  יתְׁ יִ הָ וְׁ  הָר ֹות   רַד  הֲ ב ַ  דאֹ מְׁ  ת ְׁ מְׁ ַע נָ   : ךְ יִ נָ ֹושוְׁ  יךְ ֵד מְׁ לֹו דֹוב  כ 

ֹ  אטְׁ ֵח  וְׁ  יםנִ פָ לְׁ  ת ְׁ צְׁ חַ ָר  שֹונ  אֱ  יאֵ טָ חֲ  ֹרעַ   : ךְ יִ נָ ו ֹעֲ  לּודְׁ ג ָ  יךְ ֵא  וְׁ  ךְ כֵ תֹוב ְׁ  )ישן(ןלָ  אל

 : ךְ יִ נָ לֹומְׁ ב ִ ( המביא טומאה מאשפה)לגֹונְׁ רְׁ ת ַ   לקֹווְׁ  הפ ָ שְׁ אַ  יןֵא  וְׁ  יםיאִ בִ נְׁ  תימֹומִ  הָת  יְׁ הָ  רשֶ אֲ  ןג ַ  ךְ ב ָ 

ְׁ ּושת חָ מֵ ּו תֶמ  אֱ  ךְ ב ֵ רְׁ קִ ב ְׁ  יןלִ יָ  ֹ  תֵמ  ב כ   : ךְ יִ נָ עֹומְׁ  אמ ֵ טִ )כי אם היה לן(ןָל  וְׁ  ךְ ב ֵ רְׁ קִ ב ְׁ  ןלָ  אל

ְׁ  ןק ֵ ַת לְׁ  ןשָ בְׁ כ ִ  ןַש  עֲ , תּורישִ עֲ  ךְ ב ָ ־שיֶ  ֹ וְׁ  (שלא ישחיר הבית)ךְ ב ָ  ןיאֵ  יִל  כ   : ךְ יִ נָ בָ אֲ )צרעת ב( עגַ נֶ  הָא  רְׁ נִ  אל
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 : ךְ יִ נָ קֵ זְׁ  פּורְׁ ָע  רֶש  אֲ  תנֹוו ֹעֲ  מּורְׁ ג ָ  יךְ ֵא  וְׁ  היאָ בִ מְׁ  ת ְׁ אַ  יןאֵ )עגלה ערופה( ףֹור  עֲ  ןיָת אֵ לְׁ  הלָ גְׁ ֶע 

ְׁ  יתחֵ דְׁ נִ  יםִב  יְׁ אֹו דיַ ב ְׁ  ת ְׁ לְׁ פַ נָ  ךְ ֵמ  שְׁ  הָד דּונְׁ  אּורְׁ קָ   : ךְ יִ ינָ ִד ב ְׁ  ת ְׁ כְׁ פ ַ הְׁ נֶ  םֹוד  סְׁ  תמַ דְׁ אַ כ 

ֹ  ּוח  קְׁ לָ  דיָ ב ְׁ  תיִ ב ַ  )מצעריך(  :ךְ יִ נָ מֹוּו ךְ בֵ יְׁ אֹו דיַ ב ְׁ  ת ְׁ טְׁ ַל  חְׁ נֶ וְׁ  םַר ג ָ  אטְׁ ֵח  וְׁ  )כדין בית עיר חומה( ךְ ב ָ  טלַ חְׁ נֶ  אל
7  

 : ךְ יִ נָ נּוחֲ ת ַ  ירִע  הָצ  רְׁ פְׁ נִ  רשֶ אֲ  םֹוימִ  )לא רצוי(הָצ  רְׁ נִ  רצּולְׁ  ןנּוחֲ ת ַ  לֹוק  וְׁ  הל ָ פִ ת ְׁ  לקֹו יןאֵ 

 : ךְ יִ נָ ֹוששְׁ  עשַ יֶ  ןֹוש  שְׁ  ןרֹוסְׁ חֶ ב ְׁ  ַסרחָ  ילִג  וְׁ  ֵאל )הגנה( רדֹוג ְׁ  רָחסַ  בֹק  עֲ יַ  ַעד)כשהגיע הכעס(תרֹוחֲ ב ַ 

ֹ וְׁ  בּושָ  )הבע"ח כבר( םֵה  וְׁ  ךְ ֵת לֹוגְׁ ב ִ  זאָ  ףֹוע  וְׁ  המָ הֵ ב ְׁ  לּוג ָ   : ךְ יִ נָ כֹומְׁ  יחֵ דְׁ נִ  ּוש  רְׁ דְׁ נִ  אל

ֹ  דֹוע  וְׁ  )פסקו מי סוטה( יםִר רְׁ אָ מְׁ  חּוד ָ    :ךְ יִ נָ נּוזְׁ  ברֹ מֵ  תֹוֲאפ  נֹו אטְׁ חֵ וְׁ  ףאֵ נֹו ןו  ֹעֲ ל ַע  דּוקְׁ פְׁ יִ  אל

 : ךְ יִ נָ ב ְׁ רְׁ קָ  ישַ  ּול  טְׁ ב ָ  םיֹוב ְׁ  )טעם הבשר ניתן בעצמות( זֵע וָ  הֶש  וְׁ  רֹוש רשַ ב ְׁ  םַע טַ  ידִג  וְׁ  םצֶ ֶע ב ְׁ  ךְ לַ שְׁ הד 

 : ךְ יִ נָ גּוהֲ  יוִ לֵ  יֵנ  ב ְׁ  תנֹונָ רְׁ  יקֵ רְׁ פ ִ  יִר  כְׁ זָ  תֵע ב ְׁ  דפ ֵ סְׁ מִ  יִכ  ב ְׁ  רֵר מָ אֲ  ינִ אֲ וַ 

 : ךְ יִ נָ ֹוב  לְׁ ֶע  לַע  יִה  אֱ  קַע זְׁ אֶ וְׁ  ןרֹ הֲ אַ  יֵנ  ב ְׁ  תַד בֹועֲ  רֶד סֵ  יֵע  דְׁ יֹו ית ִ רְׁ כַ זָ 

ְׁ  יםקִ חָ שְׁ  יבֵ כְׁ ֹוכ  ־לָכ  וְׁ  )ירח( רהַ סַ וְׁ  )שמש( סֶר חֶ   )תכשיטים( :ךְ יִ נָ רֹוהֲ סַ ־תאֶ  יםשִ בְׁ לֹו לּומ  לְׁ  )נחשבים( יּוהָ  אלֹ  כ 

 ניסים של בהמ"ק:( 34)מכאן מפרט 

ֹ וְׁ  רּופ  כ ִ  םֹוצ  ב ְׁ  יתק ִ נִ וְׁ  עלָ תֹו יִנ  שְׁ  ןבֶ לֹ ב ְׁ  ת ְׁ רְׁ הַ טִ    )לכ"ג ביו"כ( :ךְ יִ נָ הֲ כֹ לְׁ  יִר קֶ  הָר  קְׁ הד  אל

ֹ וְׁ  ת ְׁ דְׁ ב ַ כְׁ נִ  דֹא  מְׁ  ת ְׁ רְׁ קַ יָ וְׁ  יתפִ יָ  ֹ וְׁ  ַח רּו ךְ ֵר  עֲ סִ  אל   )של המערכה(:ךְ יִ נָ שָ עֲ  תרֹומְׁ ת ִ  הָח  צ ְׁ נִ  אל

ִליַלת ְׁ ֹ וְׁ  ךְ ָח  ב ָ טְׁ מ ִ מִ  בבּוזְׁ  ת ְׁ שְׁ ַר  גֵ וְׁ  )מושלמת(כ   : ךְ יִ נָ ֹומרְׁ אַ  שֹקֶד  רַש  ב ְׁ  חַר סָ  אל

ְׁ  יםִא  רֹו )רווחים( יםוִ חֲ ת ַ שְׁ מִ ּו יםִפ  פּוצְׁ  יםִד מְׁ עֹו סֵנ  ב ְׁ  ךְ יִ שַ עֲ מַ ־לכ ָ   : ךְ יִ נָ דֹואֲ  ישֵ דְׁ קָ  ינֵ פ 

 ֹ  : ךְ יִ נָ ָר ג ְׁ  רמֶ עֹ  ןֵכ  וְׁ  תֶר צֶ עֲ  ימֵ חְׁ לַ  ית ֵ  שְׁ  רּוהֲ טָ וְׁ  יםנִ פָ  יֵמ  חֲ לַ  לּוסְׁ פְׁ נִ  אל

ֹ  לּוב  זְׁ הַ  רטַ מְׁ  ימ ֵ מִ    )שלא אמר צר לי המקום(:ךְ יִ נָ סְׁ כְׁ אַ לְׁ  תבַ חֲ ַר  ת ְׁ ַא  וְׁ  הכָ ָר עֲ מ ַ הַ  יֵצ  עֲ  שאֵ  הב ָ כְׁ נִ  אל

  )נחשים(:ךְ יִ נָ כָ עֲ  םקּוזְׁ הִ  אלֹ  וְׁ  יםימִ ִע נְׁ  יםאִ נָ  ךְ ֵב  שְׁ יֹו יןֵע ב ְׁ  אתצָ מָ  ןֵח  וְׁ  ךְ יֵר וִ אֲ  יםכ ִ חְׁ מַ 

 : ךְ יִ נָ כְׁ ֹושוְׁ  ךְ מ ֵ ַע  יֵש  נְׁ  יַח ֵר ב ְׁ )המעוברות את עובריהן(ילפ ִ הִ  אלֹ  וְׁ  ךְ שֶ מֶ ב ְׁ  ךְ שֵ דְׁ קָ  רַש  ב ְׁ  ךְ חֵ בָ זְׁ  )על האש( הלָ צְׁ נִ 

ֹ ב ְׁ  רזַ גְׁ נִ   : ךְ יִ נָ ָת חֲ  תרֹוטְׁ ַע  לַע  וְׁ  יתנִ וָ יְׁ  המָ כְׁ חָ  )איסור( יֵל  עֲ  יםִע שָ רְׁ  יםִד זֵ  )אולי פולמוס(ּוסיפ  לִ ֹופ   אב

 : ךְ יִ נָ נָ רְׁ  יֵע דְׁ יֹו תַי  רְׁ קִ ( ביטלו שירה במשתה)םַע  שֹושמְׁ  יםכִ ֹוב   לֹוק  לְׁ  ךְ פ ַ הְׁ נֶ וְׁ  לּוגָ  ּול  טְׁ ב ָ  ךְ ַריִ דְׁ הֶ נְׁ סַ )בזמן ש(

 : ךְ יִ ינָ יֵ לְׁ  שרּוקָ ן ֹומ  רְׁ חֶ וְׁ  ירנִ שְׁ  יןיֵ  תֶמ  אֱ  ֵהיֱאלֹ  תאֹובְׁ צִ  )חמדת( יִב  צְׁ  הנָ מָ אֱ נֶ  ירִע 

  מלמדיך(. –)שדיך  :ךְ יִ נָ טָ עֲ  תמֹוכְׁ חָ  ּוח  רְׁ סְׁ נִ )נעכרו(  חּולְׁ דְׁ נִ  יכ ִ  הָמ  ת ְׁ סְׁ נִ  המָ כְׁ חָ  יוזִ  דֹוס  וְׁ  יםמִ כָ חֲ  לּופ  לְׁ פ ִ 

ְׁ  )לחרפה( ה  מ ָ אִ בְׁ  המָ קָ  תַב  ּו )אנשי אמנה( יםנִ מּואֱ  )כלו( ּוס  פ ַ   : ךְ יִ נָ מּואֱ  יםקִ יָ  יִמ  ּו )ככלב( רֹוד  הַ  יֵנ  פ 

ְׁ  שבֵ יָ וְׁ  )קומט( דפַ צָ   : ךְ יִ נָ בָ לְׁ  רּוזֹונָ  רֹוח  שְׁ  תגֹוָר הֱ נֶ  ֵאל תֹונ  ב ְׁ  תֹוג  נד עֲ הָ  רעֹו ץֵע  כ 

ְׁ פַ ּו )טינוף( יחִ ס ְׁ הַ  רַפ  עֲ מֵ  יחִ קְׁ  בבָ לֵ  יִק  נְׁ  יקִ זְׁ חִ וְׁ  יקִ ד ְׁ צַ    )שוברי כבודך(.:ךְ יִ נָ ָר קְׁ  יֵע דְׁ ֹוג   יִח  לְׁ )הכי על( יחִ ל 

 : ךְ יִ נָ רֹוחֲ  ימ ִ אִ  יֵמ  ד ְׁ  )בלועגי שרוצה להכרית את(י מִ דֹוב ְׁ  ימִ חֲ לֹו )נגד( יִמ  עְׁ זַ  )את נקמת( ימִ קְׁ ּנָ הִ  יִמ  חֲ ל ָ הִ וְׁ  ימִ קּו

ִ   קחֹושְׁ  יאִ לְׁ מַ ת ְׁ  )ומכי( יִפ  גְׁ נֹווְׁ )ומחרפי(יפִ רְׁ חֹווְׁ  יפִ דְׁ רֹו יִפ  יְׁ )השחיתי את(יפִ חֲ סַ וְׁ  יפִ דְׁ ִר    )עזובה(. :ךְ יִ נָ גּועֲ  יחִ מְׁ שַ י פ 

 )סחורתך( : ךְ יִ נָ בֹוזְׁ ִע  ןהֹו יִד  עֲ  יִד הֹו )תלבשי( יד ִ עְׁ ת ַ  )גוזלי(יִל  לְׁ ֹוש ללַ שְׁ  ילִ כְׁ אִ  יִב  יְׁ אֹו)ששבית מ(יבִ שְׁ )חזרי וה(ִביּוש

ְׁ שְׁ יִ  נּוחֲ יַ  דעֹו, ךְ ִי  נַ ֲענָ )צל(  ילֵ לְׁ צִ  םֹול  שְׁ  תֶר ֶת עֲ  תחַ ת ַ   : ךְ יִ נָ בֹונְׁ  עַר זֶ  ּונ  כ 

  

                                                           
7

 תכוֹ לָ הֲ  תוֹ כזַ : ךְ יִ נָ פָ גְ  רוכבִ  ירִ ּפְ ־לכָ  יאֵ שְ נוֹ  לאֶ  שוֹ שמְ ו הבָ אֲ וֹ שהַ  ילגִ לְ  ךְ כֵ תוֹ בְ  יללִ חָ זים: בקינות רעדלהיים נוספו כאן כמה חרו 

 ךְ רֵ צו ראֵ ּפְ  םיוֹ ־לכָ בְ  דבֵ כַ תְ הִ לְ  יםירִ ׁשִ עֲ  ךְ יִ קַ וָ ׁשְ לִ  תוֹ שעֲ  וׁשדְ קִ : ךְ יִ נָ ׁשֵ יְ  יתֵ פְ שִ  תבוֹ בְ וֹ ד ןהֵ וְ  יתזִ גָ  אתָ בְ  רגֵ סְ מַ ו ׁשרָ חָ  יפִ בְ 

 ׁשעַ רְ יִ  םלָ אובְ  המֹ לֹ ׁשְ  עטַ נָ  רׁשֶ אֲ  ןנוֹ בָ לְ  ללַ מְ ו: ךְ יִ נָ ׁשֵ דְ  תאֵ מֵ  הצָ רְ אַ  העָ לְ בָ  הרָ זָ עֲ הָ  תפַ צְ רִ  תשַ דֻׁ קְ  היאָ לִ ּפְ  דאֹ מְ ו: ךְ יִ נָ גָ סְ 

 דאֹ מְ  יםיזִ רִ זְ  קדֶ צֶ : ךְ יִ נָ פוֹ צְ בִ  וֹ ב םׁשָ לְ  אבָ  ךְ רֵ צְ יוֹ  רצו אבוֹ מְ  םרוֹ דָ בְ  רגוסָ  תאוֹ לְ  ךְ ׁשֵ פְ ׁשַ ּפְ  בוֹ ט־המַ : ךְ יִ נָ מָ לְ  בהָ זָ  יוֹ רְ ּפִ 

 :ךְ יִ נָ מֻׁ מְ  יםטִ בְ חוֹ  תנַ ׁשְ  יסֵ נואֲ לַ  יכִ  ךְ יִ תַ רְ ׁשָ מְ  אולְ מָ 
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 הנ

 .יִק  לְׁ חֶ  תנָ מְׁ  לַר ֹוג   .יִק  שְׁ חֶ  ןעֹומְׁ  ןֹויצִ 

 :ךְ יִ ָר מָ זְׁ  בשָ  יםינִ ִק  וְׁ  לבֶ אֵ לְׁ  היכָ אֵ  

 .ךְ ֵל  יכְׁ הֵ  ךְ תֹוב ְׁ  כּופְׁ שָ  .ךְ ֵל  בְׁ חֶ  ימֵ ד ְׁ  יםִר צְׁ נֹו

 :ךְ יִ יָר צִ לְׁ  דוֵע מֹ . ךְ ֵל  בְׁ אֶ  ימֵ יְׁ  ּול  אֵ  

 .חָר  זְׁ אֶ  רֹות  פְׁ כ ַ  תֵע . חַר  זְׁ יִ  ימִ לְׁ  סֶר חֶ 

ֹ וְׁ  יץצִ יָ    :ךְ יִ ָר חָ שְׁ  רּודְׁ קָ . חַר  פְׁ יִ  אל

 .דַב  לְׁ  הכָ לּומְׁ  יתב ֵ  ת ְׁ אַ  .דַב  ב ְׁ  תתּוכָ וְׁ  ךְ עּומָ 

 :ךְ יִ ָר בָ שְׁ  אּוצְׁ מְׁ נִ . דַב  אֱ נֶ  רשֶ אֲ  ילִ כְׁ כ ִ  

 .יםִר  בְׁ ִע  תפַ יְׁ  תב ַ  לַע . יםִר  כְׁ נָ  ינֵ ב ְׁ  רּוצָ 

 :ךְ יִ יָר מִ אֲ  אשרֹ מֵ . יםִר  ג ְׁ רְׁ גַ  ינֵ שְׁ  תּורְׁ כ ָ  

 .ּוח  בְׁ זָ  רשֶ אֲ  יםנִ הֲ כ ֹ . ּוח  צְׁ ָר  םגַ וְׁ  ּושרְׁ יָ 

 :ךְ יִ ָר זָ עֲ  יטֵ חֲ ֹוש. ּוח  שְׁ מָ  םָד ב ְׁ  המ ָ הֵ  

 .רב ָ  שְׁ נִ  םגַ וְׁ  הב ָ שְׁ נִ . רב ָ  דְׁ מִ  תאֹונְׁ  יוַ  יוַ 

 :ךְ יִ ָר ָע שְׁ  אּוב ָ . רב ָ  כְׁ ַע וְׁ  ץקֶ שֶ  

 .ּוע  שְׁ  יללִ חָ וְׁ  ףֹות   בגָ ּוע   רֹוּנכ ִ  לבֶ נֵ 

 :ךְ יִ יָר צִ לְׁ  עמַ גְׁ אֶ  .ּוע  ד ְׁ  יםנִ גֹויְׁ הַ  סֹוכ   

ְׁ  עּובְׁ טָ  .רַה  וְׁ  ליכָ הֵ וְׁ  תיִ ב ַ   .רָה  צְׁ יִ  ןבֶ כ 

 :ךְ יִ ָר טּווְׁ  יתזִ ג ָ  .רָה  דְׁ ת ִ  שרֹוב ְׁ  ּומ  ת ַ  

ִ  רְׁ חָ  ימֵ יְׁ  עּוסְׁ נָ   .יִפ  לְׁ  יַע מָ דְׁ  לּוזְׁ יִ  .יפ 

ְׁ  ייִד אֵ    :ךְ יִ ָר רּומְׁ ַת  ימֵ  .יִפ  צְׁ  לּוב  מַ כ 

 .הָצ  מְׁ שִ  ילִ ב ְׁ  ךְ כֵ ֹות  . אָצ  מְׁ נִ  רקָ יְׁ ־לכ ָ  ןהֹו

 :ךְ יִ יָר בִ ד ְׁ  בּורְׁ חָ . אָצ  מְׁ קַ  רבַ ּו אצָ מְׁ קַ  

ְׁ  ּול  חַ יְׁ  יםב ִ ַר   .יֵנ  קְׁ זִ  םגַ וְׁ  שד ָ קְׁ מִ . יֵנ  פ 

 :ךְ יִ ָר אֹומְׁ  לֶד ג ֹ . יֵנ  שְׁ  קּולָ וְׁ  ןֹויצִ  

 .ּור  רְׁ סָ  יםִר רְׁ צֹו ֹוב   .ּור  ב ְׁ שִ  רשֶ אֲ  םֹויב ַ 

ילְׁ ב ִ    :ךְ יִ יָר חִ מְׁ  ףסֶ כ ֶ . ּור  כְׁ מָ  רמּותְׁ  ת ִ

 .בָא  שְׁ אֶ  ןכֵ ב ְׁ  היָ כְׁ ב ִ . בָא  ב ְׁ  ייִע שִ ת ְׁ  יםלִ גְׁ רֹו

ֹ הֲ  רֹוד  ־לכ ָ    :ךְ יִ ָר רְׁ עֹולְׁ  עב ַ קְׁ הד . בָא  דְׁ יִ  אל

ְׁ  ןב ַ רְׁ קָ . יתִר  חֲ שַ  יתבִ רְׁ ַע  אב ָ   .יתִר  כְׁ הִ  ראֵ פ 

ֹ  .יתִר  בְׁ ִע  ןו ֹעֲ וַ  אטְׁ חֵ    :ךְ יִ יָר חִ ב ְׁ  ןלָ  אל

 .הָב  רְׁ ָע  ימִ לְׁ  הנָ שֵ . הָב  רְׁ חְׁ נֶ  תאֵ שְׁ  רֶת יֶ 

ַ נד    :ךְ יִ ָר ָד עֲ  ימֵ עֲ טַ . הָב  צְׁ קִ  ילִ ב ְׁ  לט 

ְׁ  יןב ֵ מִ   .רֹור  ב ְׁ  הינָ כִ שְׁ לִ  לאֵ  .רֹור  ד ְׁ  יםרּובִ כ 

 :ךְ יִ ָר ָד הֲ  הָע סְׁ נָ  .רֹור  צְׁ  תיעֹוסִ נְׁ  רשֶ ֶע  

 .יִכ  ב ְׁ  בַר  ימֵ ב ְׁ  ךְ ב ֵ לִ . יִכ  פְׁ שִ  רקָ יְׁ  רֶד אֵ 

 :ךְ יִ ָר שָ נְׁ  ינִ נְׁ קֹו. יִכ  לְׁ ּו תנּומְׁ לְׁ אַ  יתב ֵ  

 .םָל  הֳ אָ  רמֹוּו תפֶ נֹ . םָל  דְׁ ג ָ  דהֹוב ְׁ  פּויָ 

 :ךְ יִ ָר רֹודְׁ  ימֵ יֹו. םָל  אֲ ֹוג   ןזֹוחֲ  כּורְׁ אָ  

ְׁ חַ יְׁ  יםחִ צְׁ רֹו  .לָל  כְׁ ּו טַר פְׁ ב ִ  םָע . לַל  שְׁ  קּול 

 :ךְ יִ יָר פִ כְׁ ּו אןצֹ . לָל  מְׁ אד  ינֵ ב ְׁ  יםאִ רְׁ קֹו 

 .ּוכ  סְׁ נָ  רשֶ אֲ  יםנִ הֲ כ ֹ . ּוכ  רְׁ ד ָ  רשֶ אֲ  םקֹומָ 

ְׁ הִ  יםלִ ָע ּוש םשָ    :ךְ יִ ָר ֵד ג ְׁ  לּוב ְׁ חִ . ּוכ  ל 

 ֹ ֹ הֲ  יב ִ  םג ַ  .ּוט  שְׁ פ ָ  דבַ לְׁ  ךְ לָ  אל  .ּוט  פְׁ שָ  אל

 :ךְ יִ ָר ָע נְׁ  יחֵ רְׁ פ ִ . ּוט  חֲ שָ  יחִ ב ְׁ זְׁ מִ  לַע  

ְׁ  ֵאֵרד  .ןֹומ  רְׁ אַ  ילֵ עֲ  עמַ ד ֶ . ןֹומ  רְׁ חֶ  לטַ כ 

 :ךְ יִ ָר ָע יְׁ  מּוסְׁ רְׁ כ ִ . ןֹומ  דְׁ אַ  יֵד יְׁ  יוָד יָ  

ְׁ  ךְ ַר ד ָ   .ֹות   שְׁ ג ִ  תֵע ב ְׁ  ביֵ אֹו. ֹות   שְׁ קַ  רצָ כ 

 :ךְ יִ יָר זִ חֲ  רַע יַ . ֹות   שְׁ ב ָ  ילִע מְׁ  הטָ ָע  

 .יִר  פְׁ סִ  תמֶ אֱ  ןיַ ד ַ . יִר  צְׁ יֹו לאֵ לְׁ  ךְ רּוב ָ 

 :ךְ יִ ָר בָ קְׁ  יֵת מֵ . יִר  רְׁ עֹותְׁ הִ וְׁ  יִד נֹו 

 .ןֹור  תְׁ יִ  יאִ צְׁ מְׁ ת ִ  םאִ  .ןֹור  בְׁ חֶ  הֵד שְׁ  יתאשִ ֵר 

 :ךְ יִ ָר ָת ב ְׁ  יתִר בְׁ ּו. ןֹר  הֲ אַ  םגַ וְׁ  השֶ מֹ  

 .ןָמ  סְׁ נִ  לבּוזְׁ  יג ֵ פ ַ  .ןַמ  זְׁ  ינֵ אֵ ת ְׁ  טּונְׁ חָ 

ְׁ בַ מְׁ  ילֵ גְׁ ַר  .ןַמ  כְׁ נִ  רשֶ אֲ  ץק ֵ הַ    :ךְ יִ ָר ש 

 .ךְ ֵי  רְׁ מִ  ןלֹוקְׁ  חכ ַ שְׁ יִ . ךְ ֵי  נְׁ ָע  ימֵ יְׁ  רכֹוזָ 

 :ךְ יִ ָר ָת ב ְׁ  יֵר תְׁ ב ִ  .ךְ ֵי  שְׁ נִ  ימֵ יְׁ  לּוכ ָ  

 .הֵח  ד ְׁ  ןבֹואֲ ַד וְׁ  עמַ ד ֶ . הֵח  נְׁ  ףלֶ אֶ לְׁ  ןטֹ קָ 

 :ךְ יִ ָר עּונְׁ  ףּול  אַ . הֵח  מְׁ  יםִע ֵר מְׁ  עַר זֶ  

 

 ונ

ָי לָ  ֵכס ֶכ  ִציֹון יְׁ עֹוָנִי   )למושב(ם לְׁ ַחר מְׁ ֵשיְך. ב ָ דֹורְׁ ל   וְׁ  ֵרי ֱאמּוָנִיְך: ֹום שֹומְׁ שְׁ
לֹוִמים אֹות שְׁ ִא  (ד"ש)ַמשְׁ רּוֵיי)קבלי(ישְׁ צ  )המפוזרים ב(ֵמֵאת זְׁ ַפ  קְׁ ְׁ קּוִשים ב  ָדָנִיְך:(מלכודת)חֹות ֶאֶרץ יְׁ ֲעֵלי מְׁ   )מריבה(.ב ַ
ֹוֲחִח   ת  ִתשְׁ ִמי וְׁ הְׁ גֹוָנם ֲאֶש   )ותושפלי(י ת ֶ זּוֵרם ַעל ַמר יְׁ ֵה   )תמעכם(ר ֶרֶגל ת ְׁ ֵקְך וְׁ ִניָנִיְך: הלך()קם ַלהְׁ  )ובניך(. וְׁ

גּו  ַכ   )חמדו(ָערְׁ ָשם ת ְׁ ַנפְׁ ּוף ָלחֹון ֲעָפֵרְך ֱהי  ( כלתה)ל וְׁ ִל  )להסתופף( ֹות ִספ  ֵצְך וְׁ ַארְׁ  ָנִיְך: ֶאת־ֲאבָ  )לרצות(ֶרץב ְׁ
ַמ   ָהָהר תֲאֶשר ֶנחְׁ ת ַ שְׁ ד )באבן השתיה(ד הד ַיס ֵ צ   )ממנו(לְׁ ֵבל מְׁ ב ְׁ  )בסיס העולם(ּוק ת ֵ ֵאיְך ָהטְׁ  ּו ֶטַבע ֲאָדָנִיְך: ע  וְׁ



 --------------------     קינות לתשעה באב     -------------------- 

97 
 

ֹא   ֵהַרע מְׁ ֵהַצר ֲעֵל  ֵהַמר וְׁ י וְׁ ֵעְך ד ַשד ַ ְך  )בגלל גזילותיך(י ִבצְׁ ֵ כ  ַדרְׁ דֹוָנִיְך: ּוַמ   )הרעה(וְׁ ֵלי זְׁ  ַעלְׁ

א   ֵאֵרְך שְׁ ְׁ ִליְך פ  א   )מגובה(ֹול ֵמרֹום ִהשְׁ הֹוִריד ג ְׁ ֵזְך וְׁ ַא   )בהמ"ק(ֹון עד ָגַדע ב ְׁ ָרָנִיךְ וְׁ ף ֶעֶשר קְׁ
8

 : 

ךְ  ֵ ִעפ  ת ְׁ ּוָב  )קצץ ענפיך(ִסֵעף סְׁ חְׁ ַ ַז  )ענפים ששילחת(ד ִשל  רֹות ַזלְׁ ִטישֹות)לכרות הזמורה(לכ ְׁ ָר  )עיקרי הגפנים(ֵהַתז נְׁ ְׁ ָנִיְך: פ  ֶעדְׁ  ַחִיְך וְׁ
ִב   ַנף )חמדה(  יָהִיית ֲעֶטֶרת צְׁ כְׁ ִנ   ֵאלֵהן ב ִ סּוָכה ָשכ  צְׁ כּות נְׁ ַמֲחָנִיְך: יף ַמלְׁ  ֹון ָקדֹוש ב ְׁ

ש   )גבהת( יתָעלִ  ָלְך ִנג ְׁ ִד  וְׁ ת וְׁ ִטים ֲחקֹור ד ָ ַמִּנים ּו שֹופְׁ י זְׁ א   )סוד העיבור(ין ִקצ ֵ ֵקָנִיְך: לְׁ י זְׁ ִ  ֹות ַעל פ 
ִה   ֹו ב ְׁ ִגד  ָבא רֹום ַעל ֵמי מְׁ ֵחם צְׁ ָ ֵת   )צבא השמים בזמן סיסרא(ל  ִנים ב ָ  )אנשי(י מְׁ ת  רֹוזְׁ  ֹות ַנֲחֵלי ֲעָדָנִיְך: אּו שְׁ

ל־ֲאָרצ ַאת ְׁ הִ ֹות ֲהלֹ  ִמכ ָ ֵצְך וְׁ ַר  א ַארְׁ ֹא  צְׁ פְׁ ת ְׁ מְׁ לְׁ ב ַ גְׁ הד רֹוש לִ  )גבולך היה רחב(ד ת ְׁ וְׁ ֵכָנִיְך: ִלדְׁ  שְׁ
י   ָעֵמיְך ב ְׁ ְך ָיפּו פְׁ ס ָ ָבִטים ֲעל   )בכיסוי(ֹום ב ַ ִג  שְׁ קֹול חֹוגְׁ ּוי ֹות ָצֲהלּו ב ְׁ ד   ֲהמֹוָנִיְך:  )הילוך(ים ד ִ
ֵאל ֲאִריֵאל ק  )מזבח(ַהרְׁ ַש  ֹום מד מְׁ ש לְׁ ג ָ ָטר ּומד ֵרכֹותקְׁ ּוק יְׁ ס  (מסתור השיתין ששם)י ִחמ  ֵייָנִיְך: נְׁ  ֹוְך ֵמיֵמיְך וְׁ

ֹא   י ֲחֵצֵרְך מְׁ ִ כ   ַאף כ  ֵאין ֶערְׁ ָלא וְׁ כֹוַח ֲהל  ד ִנפְׁ רֹות ֲעָשָנִיְך: ֹו ִיַשר נְׁ מְׁ   )עמוד העשן מתמר ישר(.ֹוְך ת ִ
י יִ  ִ א כ  ֵנ  שְׁ ָשוְׁ ָלם ֲער   ים()חכמים גדולי ֶקֶדם וּו ב ְׁ ִשכְׁ יָע ב ְׁ מ  ֹוְך ד ֵ בֹוִנים לְׁ בֹוָנִיְך: ה נְׁ ַמת נְׁ  ּול ָחכְׁ

י   ֹוגְׁ ֵאש ת  מֹוֵקד  )יגון(ּון ִניצֹוץ וְׁ ת   )חם כאש(ִנַחר כ ְׁ מ  ב ְׁ י ֲעֵלי שֹומְׁ נֹוָתִיְך: ֹוְך ִלב ִ מְׁ  ֹות שֹוד ַארְׁ
ֵא   ָמַעי ב ְׁ יר ד ְׁ ִר  )הפוגה( ין ָהֵפג ַאג ִ ֵעת ָזכְׁ ִד ב ְׁ צ  י ֹנַעם יְׁ ְׁ לֹוָנִיְך: ידֹות כ   ּוף ֶצֶדק מְׁ

מ   ִאי ג ְׁ ִצמְׁ ַחר לְׁ ֵר  )לשתות(ּותֶאבְׁ ּוי ֲעֵלי ִשבְׁ ר   )את(ךְ ִשק  ִכי ַתמְׁ ֵלי בְׁ ַלֲעָנִיְך:)הדמעות(ּור ִנזְׁ   )המרים(ֵמי רֹאש וְׁ
ֹאֶפל מּוד וְׁ לְׁ ִה   ג ַ ָד   )יום הכעס(ַאף י יֹוםיְׁ ִהָּוסְׁ ס   )הרוס(ם ָזִרים ֲערֹות ב ְׁ   )פינותיך(.ירֹות ּוִפָּנִיְך:ֹוד קִ ַעד יְׁ
ֲהמ  )שאגו(ֵאיְך ָנֲהמּו ַ א  כ  ים ֲעִליִזים שְׁ ִ ת   )המון(ֹוןֹות ַימ  אֹות אֹותְׁ ב ֵ קִ  ּוָצִרים וְׁ   )מצעריך(ְך ּומֹוָנִיְך: רְׁ

ִריֵכךְ  ִר  (ךְ כֵ רָּ )דְ ֵאיְך ִהדְׁ ְׁ ָעָלה ֲאִר  )אדום(יץ ַחיֹותפ  ָנ  )נבוכדנצר(יוְׁ ָהיּו מְׁ ֹוֵכְך וְׁ ִניָנִיְך: שנכנסו ל()ת שּוָעלת  ְׁ   (.קה"ק)פ 
ַע   לּולֹות מְׁ ְׁ ֵנ  (חיבור)ר לֹויֹות ַאֲהַבת כ  רּוִבים ב ְׁ דּו כ ְׁ ל   (.במקום צר)ס ָעמְׁ ְׁ ֵאיְך ִחל  פּוָנִיְך: וְׁ  ּו גֹוִים צְׁ
ַה   ִביֵרְך וְׁ י דְׁ ִ אּוָלם ֲאֶש  ָהה  כ  ִעִיים ֵהיָכל וְׁ ֵנ   )חורבות(ר ָשמּו לְׁ ָנִיְך: ב ְׁ עֹויְׁ   שונאיך(.)י ֵנָכר וְׁ
ח   ב ְׁ ֵני ִמזְׁ י שְׁ ִ ֵח  ָהה  כ  ים וְׁ ִ ַגל  צּו לְׁ ִצִיים)יסוד הארץ(יק ֶאֶרץֹות ִנת ְׁ א  )נמיות(לְׁ פּוָנִיְך: )קופים, ב(ֹוִחים וְׁ ל־סְׁ  כ ָ

  )מקומות חשובים(
ַה   ד ֵ  ָהה  ַעל ֲארֹון ֹעז וְׁ אֹוי ַעל שְׁ ּוחֹות וְׁ ִבָיה ל  ֳאֵמי צְׁ ת   )בדי הארון(י ת ָ כב ְׁ רְׁ ָ נּוָנִיְך: ֹוְך פ    )חופתך(.ֹות ג ְׁ

ה   )היכן(ָאן  נֹוָרה וְׁ כֹו אֹור מְׁ ָערְׁ ָחן וְׁ לְׁ ֵא   )לחם הפנים(ֹוד שד ח  וְׁ ַכּנֹו רְׁ יֹור וְׁ ִ ַכֲהָנִיְך: י כ   ֹוץ ֶמּנּו מְׁ
אֵ  ֵל  יַאֵיה וְׁ ְׁ ָר  ֵד גְׁ י ָשֵרת ּובִ ֹפה כ  ִב   )כהונה(ד י שְׁ כּו שְׁ ָהלְׁ סּו וְׁ ַעָּנִיְך: ָאפְׁ ֵני מְׁ  י ִלפְׁ

ִרים ַאיֵ  ַחצ ְׁ ָא  )בחצוצרות( ה מְׁ ִמ  וְׁ ָבִלים זְׁ ַית נְׁ א ן ֶהמְׁ ָ ַמש  ק   )נשיאת הניגון(יר ָשִרים ב ְׁ ִגיָנִיְך: ב ְׁ  ֹול ִשיֵרי נְׁ
ָא   ָלִכים וְׁ מ  ן ֵאפֹוד ֲחגּוִרים ּוַב  ַאֵיה מְׁ שּוִחים ב ְׁ ָמָנִיְך: ד חֹוִזים מְׁ ַחת שְׁ  ֹו ִמשְׁ

יִלַֽ  ש   )שמחתי נהפכה(י ג ִ ֵאֶבל מְׁ י לְׁ ִ פ  א   )הפך(ֹוש ת ד ָיגֹון וְׁ ָב   )אנינות(ֹון לְׁ הּוַפג לְׁ ְך וְׁ ַ פ  יגֹוָנִיְך: ֶנֵהְׁ  ִבי ב ִ
ש   ָרַבי לְׁ מּו קְׁ ָפ  ֶיהְׁ ים ב ְׁ ִ ל  סד ִנים מְׁ ס  ֹוד ב ָ ְׁ חּו כ  ְׁ פ  טד ּו וְׁ ב  ֹוָלע ז רד  ֱאמּוָנִיְך:  )בגדי שני(ּות ת 

ִת  לּו מְׁ ְׁ כ  ַא   )אנשים חשובים(ים שד ָקםוְׁ ַזעְׁ ִה   ל ָמקֹום לְׁ ר  יְׁ ַגם ָחסְׁ ֵעָנִיְך: י ָסרּו וְׁ ל־ַמשְׁ  )ת"ח( ּו כ ָ
מּו  צּום ֱאֵל   )היכו(ָהלְׁ ְׁ ִנפ  ֵכן ֶאֱהֶמ  וְׁ ֹב ֲאקֹוֵנן ֲעֵל  י ֶסַלע ב ְׁ ד  ַ ִציָנִיְך: )סחיבת(י ִסחּוב ה כ    קְׁ

ִב   גּו ֲעצּוִמים סְׁ ָתנּום יב ִעיֵר ָהרְׁ ֵע   )מאכל(ְך נְׁ עֹוט לְׁ ִז   )אכול(יט ָהִרים לְׁ ָגָנִיְך:  עוף(-)ַדי יז שָ ּולְׁ  סְׁ
ַנֵהג  י מְׁ ק   )בקינה(ִלב ִ ְׁ תֹוֵפף כ  ַד  ֲעֵל  )מכה על הלב( ֹול יֹוִנים מְׁ לֹוֵנְך וְׁ ת קְׁ ַ פ  חּוָנִיְך: י ֶחרְׁ  ם ָנִקי ב ְׁ

ש   ַנֵחם ב ְׁ ֵא   ֵאלּוב הָ ַנֵחם יְׁ ִביֵתְך ב ְׁ א  שְׁ ְׁ יֹוָמם כ  ָלה וְׁ  ֹור ֹנַגה  ֲעָנָנִיְך: ש ַליְׁ
קֹול ַצהֲ  ִג  ִל  ִציֹון ב ְׁ ִשיִשי ב ְׁ ָמִצית )מכיון ש(יל י ֹרִּני וְׁ ְׁ ֵכ   )כבר מצצת הכל(ַרַעל כ  ּו ֲעו ֹב ְׁ מ    ָנִיְך:ן ת ַ

כ   ֵעיָלם וְׁ ּור וְׁ רֹוסִ ַאש  ִס  )מצרים( ים ּוש ִמן ַפתְׁ ַש  וְׁ ִשירּו לְׁ ֵעְך ּוָבָנִיְך: )יתנו מתנות, שהם(י ין ָלְך ַיתְׁ  ַזרְׁ
ַמ   ַמהְׁ ִאם ִיתְׁ י וְׁ ִ ֵר   ה  ֵקץַחכ  ִמין יֹוצְׁ ר  יְׁ ה  קְׁ ִעת ָ ַמָּנִיְך: ְך ָיִחיש ב ְׁ ן זְׁ  ֹוב ִעד ָ
ִה   עֹוָלם יְׁ ַמ  ָזֳהֵרְך לְׁ אֹוֲהַבִיְך יְׁ א  י ּולְׁ ָששֹון שְׁ יץ ן ַמִים ב ְׁ ִ  ְך: ָיָניִ עֲ מַ )פיזור( ֹוב פ 
ִר   עֹורְׁ ִהתְׁ ֵא  קּוִמי וְׁ ְׁ ִשי פ  ִחבְׁ ִשי וְׁ ַא  י, ִלבְׁ ָלְך ִיתְׁ ֵיְך, וְׁ י הּור ָיפְׁ ִ  א ֲאֹדָנִיְך: ו כ 

ֵנ   כֹונְׁ ד ָ  ֶסָלה יְׁ ֵני ֶאקְׁ ֹד ַאבְׁ כ  ַכדְׁ ִב  ְך ב ְׁ ִביב ֵאש סְׁ ָיָנִיְך: ח חֹוַמת שְׁ נְׁ ל־ב ִ  יב כ ָ
ִה   ֵחיֵלְך יְׁ נ  ָשלֹום ב ְׁ מְׁ תֹוְך ַארְׁ ָוה ב ְׁ ב  י ַשלְׁ ָרה מּול זְׁ ב ְׁ ָלה ֹות ִעיר חד כֹוָנִיְך:)מקדש של מעלה( ּול ַמעְׁ  מְׁ
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ְך. לֹום ֲאֵבַלִי  ש ִלשְׁ ֵא  רּוָפה בְׁ  ַשֲאִלי שְׁ

בּוָלִיְך:  ֲחַצר זְׁ ֹון ב ַ כ  ַאִּוים שְׁ תְׁ ִ  ַהמ 

ֹוֲאִפים ים ַהש  ֹוֲאִב  ַהכ  ר ֶאֶרץ וְׁ ֲעַפ   ב ַ

ִמים  ֹומְׁ ת  שְׁ י מֹוֵקד ַהמ ִ ִליָלִיְך: ֲעֵל   ג ְׁ

ין ֹנגַ  ֵא  ִכים ֲחֵשִכים וְׁ ֹור ה  הֹולְׁ א  ֹקִוים לְׁ  וְׁ

ָעָלִיְך:  ַרח וְׁ ר ִיזְׁ  יֹוָמם ֲעֵליֶהם ֲאֶש 

ר ב ָ  ֵלב ִנשְׁ ֹוֶכה ב ְׁ ח ב  לֹום ֱאנֹוש ֶנֱאָנ   ּושְׁ

י ִציֵרי ֲחָבָלִיְך:  קֹוֵנן ֲעֵל  ִמיד מְׁ  ת ָ

ה נֹות ַיֲעָנ  ים ּובְׁ ַתִּנ  ְׁ אֹוֵנן כ   ַוִיתְׁ

ָלָלִיְך:  גְׁ ד ַמר ב ִ  ֵ פ  ָרא ִמסְׁ  ַוִיקְׁ

לנְׁ  ֵאיָכה ַ כ  אד ָלה ת ְׁ ש אֹוכְׁ ֵא  ש תּוָנה ב ְׁ ֵא   ב ְׁ

ַגֲחָלִיְך:  ּו ָזִרים ב ְׁ ו  לֹא ִנכְׁ ָשר וְׁ  ב ָ

ט ֲעִדיָנה ַעד ָאן ֵק  ֹרב ַהשְׁ ָנה ב ְׁ י שֹוכְׁ ִה   ת ְׁ

ָרַחי  ֵני פְׁ ִיְך: ּופְׁ ָ ל  ּו ֲחרד א ָכס   ֲהלֹ 

ל־ ָכ  ֵני ֵלא ב ְׁ ֹוט ב ְׁ פ  ה ִלשְׁ ֲאָו  ֹרב ג ַ ֵשב ב ְׁ  ת ֵ

ִטי  ָ פ  שְׁ ִליָלִיְך:ַהמ ִ פְׁ ִביא ב ִ ָת   ם וְׁ

ָל   ים וְׁ ק ִ חד ת ֵאש וְׁ ֹוף ד ָ ר  זֹור ִלשְׁ גְׁ  —עֹוד ת ִ

מּוָלִיְך:  ם ָלְך ג ְׁ ל ֵ ַש  ֵרי ֶשיְׁ  ֵכן ַאשְׁ

ש הַ  צּוִרי ֵא  יד וְׁ ִ ַלפ  ָת  ב ְׁ ַבֲעבּור ֶזה נְׁ  —לְׁ

שּוָלִיְך:  ֵהט ֵאש ב ְׁ ַל  ַאֲחִרית ת ְׁ י בְׁ ִ  ֵנְך כ 

ך   ל כ ֵ ִסיַני ֲהַע  ִהים ּוָמ  ן ב ְׁ ַחר לאֱֹ  —ב ָ

דֹוִלים  גְׁ בּוָלִיְך: ַאס ב ִ גְׁ ַרח ב ִ ָז   וְׁ

מֹוֵפת יֹות לְׁ ת ִלהְׁ ָד  ֵת   לְׁ ַמֵעט וְׁ י ִתתְׁ ִ  —כ 

ָשָלִיְך:  שֹול מְׁ ן ֶאמְׁ ֵה  בֹוָדה  וְׁ ְׁ  ֵרד ִמכ 

ֹו נ  ה בְׁ ת ֵ ִמשְׁ ָכה לְׁ ר ב ָ ֶמֶלְך ֲאֶש   ָמָשל לְׁ

ִיךְ   ָ ִמל  ן ַאת ְׁ ב ְׁ ֵ ע כ  ַו   :ָצָפה ֲאֶשר ִיגְׁ

ס  ַ כ  תְׁ ִעיל ת ִ ַחת מְׁ ק ת ַ ַש  בּוֵשְך ב ְׁ  ִסיַני לְׁ

ָמָלִיְך:  ֲחִליף שְׁ ּות ת ַ נ  מְׁ בּוש ַאלְׁ ֶטה לְׁ עְׁ  ת ַ

ַי   ַנַחל וְׁ יּו כְׁ י ִיהְׁ ָמעֹות ֲעֵד   —אֹוִריד ד ְׁ

י ָשֵרי ֲאִציָלִיְך:  ֵנ  רֹות שְׁ ִקבְׁ יעּו לְׁ  ג ִ

ש ֹמֶשה ַאל ֲהֵי  ֶאשְׁ ר ָהָהר וְׁ ֹה  ַאֲהֹרן ב ְׁ  וְׁ

ןת    ֵכ  ִליָלִיְך: ֹוָרה ֲחָדָשה ב ְׁ פּו גְׁ רְׁ  ִנשְׁ

ִליִשי ִביִעי ֹחֶדש שְׁ ַשר ָהרְׁ קְׁ הד  שְׁ  וְׁ ַה   —לְׁ

ִליָלִיְך:  ְׁ ל־ֹיִפי כ  ָכ  ֵתְך וְׁ ד ָ  ִחית ֶחמְׁ

לּוחֹות ַדע לְׁ ֹו ג ָ ת   ִאַּולְׁ ֹוד ָשָנה ב ְׁ ע   וְׁ
ת,  ֵאש ד ָ רֹוף ב ְׁ לּום ִלשְׁ שְׁ ה ת ַ ֵפָלִיְך: ֲהֶז  ְׁ  כ 

ַמה   ֹולֶאתְׁ י ֲאכ  ִ ִחכ  יְך ֶיֱעַרב לְׁ ֵא  ִשי וְׁ ַנפְׁ  לְׁ

ָלָלִיְך:  פּו שְׁ ר ָאסְׁ אֹוִתי ֲאֶש   ַאֲחֵרי רְׁ

ל ַל  פּו שְׁ ָשרְׁ ַחת וְׁ ד ַ ִנ  ְׁ חֹוָבה  כ  ֹוְך רְׁ  ֶאל ת 

ָהָלִיְך:  ס ָלבֹוא קְׁ ַא  מְׁ יֹון ֲאֶשר ת ִ  ֶעלְׁ

ֶרְך נְׁ  ֹוא ד ֶ צ  ָעה ִלמְׁ  ךְ ֵת  יבָ ִת לֹא ֵאדְׁ

יָהיּו   ִת  ִסל ָ ֲאֵבלֹות נְׁ  ִיְך:ב ֹיֶשר מְׁ

סֹוךְ  ש ִלמְׁ ַב  ִפי ִמד ְׁ ק ב ְׁ ת ַ מְׁ ָמ   יד ֶקה ד ְׁ ַמשְׁ  —ב ְׁ

בּול  ֹות כ ָ ִלי ֱהי  ַרגְׁ ָבָלִיְך: עֹות ּולְׁ ְׁ  כ 

י ָמַעי ֲעֵד  ֹוב ֵמיֵמי דְׁ א  ֵעיַני שְׁ  ֶיֱעַרב לְׁ

ּו  ִעיָלִיְך: ִכל  ַנף מְׁ כְׁ יק ב ִ ָכל־ַמֲחִז   לְׁ

חָ  ַאְך ֶיֱחָרבּו ם ַעל לְׁ ת ָ דְׁ ִר  ּור ַייב ְׁ  ֲעב 

רּו  מְׁ י ִנכְׁ ִ ָעָלִיְך: כ  ֹוד ב ְׁ ד  י ִלנְׁ  ַרֲחַמ 

ֹו, פ   סְׁ ַ רֹור כ  ֵמ   ָלַקח צְׁ ֶדֶרְך לְׁ  —ָהַלְך ב ְׁ

ָלָלִיְך:  א ָנסּו צְׁ ֹו ֲהלֹ  ִעמ   ָרחֹוק וְׁ

ד ַב  י לְׁ ת ִ ַארְׁ מּוד ִנשְׁ לְׁ ַג  ָשכּול וְׁ ְׁ  ַוֲאִני כ 

ָלִיְך:  ד ָ אש ַהר ִמגְׁ ֹר  ֹתֶרן ב ְׁ ְׁ  ֵמֶהם כ 

ילֹא ֶאשְׁ  ָשרֹות ֲעֵל  ֹול ָשִרים וְׁ ק   ַמע עֹוד לְׁ

י ֲחִליָלִיְך:  ֵ פ  י תד ֵר  קּו ֵמיתְׁ י ִנת ְׁ ִ  כ 

ּו ר  ֹאד ָיקְׁ י ִלי מְׁ ִ ק כ  ַש  ס ב ְׁ כ ַ ֶאתְׁ ש וְׁ ב ַ  ֶאלְׁ

שֹות ֲחָלָלִיְך:  ּון ַנפְׁ י  ב ְׁ חֹול ִירְׁ מּו כ ְׁ  ָעצְׁ

ח ַר  ֹור ַהיֹום ֲאֶשר ִיזְׁ א  ֹאד ַעל מְׁ ַמה  מְׁ  ֶאתְׁ

ֹל אֲ   ֵאָלִיְך:ֶאל־כ  יְך ֵאַלי וְׁ ִש   ָבל ַיחְׁ

ּור צ  קֹול ַמר לְׁ ל ַזֲעִקי ב ְׁ ַע  רֹוֵנְך וְׁ  ַעל ִשבְׁ

לּוָלִיְך:  ְׁ ֹור ַאֲהַבת כ  כ   לּו ִיזְׁ ֵיְך וְׁ  ָחלְׁ

ר ָעָרה ֲאֶש  י ַהַהבְׁ בּוש ַשק ֲעֵל  ִרי לְׁ  ִחגְׁ

לּוָלִיְך:  ָתה ֶאת־ת ְׁ פְׁ ָס  ק וְׁ ֵ ַחל  ָתה לְׁ  ָיצְׁ

חֲ  ַנ  ימֹות ֱענּוֵתְך יְׁ ִ ּותכ  ב  ָיִשיב שְׁ  ֵמְך צּור וְׁ

ָפָלִיְך:  ִרים ֶאת־שְׁ ָי  רּון וְׁ שד ֵטי יְׁ  ִשבְׁ

י ִח  קְׁ ֹתף ת ִ י ָשִני וְׁ ֲעִד  ֲעִדי ב ַ  עֹוד ת ַ

חֹוָלִיְך:  מְׁ ֲהִלי ב ִ ַצ  ָמחֹול וְׁ ִכי בְׁ לְׁ  ת ֵ

ַי   ך  צּור וְׁ ת ָיִאיר לְׁ ֵע  ָבִבי ב ְׁ  —ָירּום לְׁ

ִאירּו אֲ  --  ָי  ְך וְׁ ֵ כ  ָחשְׁ יה ַ לְׁ  ֵפָלִיְך:ג ִ



 

 נח

ְך. חֹוָבִי  ת ֶמֶלְך רְׁ ַי  עֹוז ִקרְׁ  ִציֹון מְׁ

י ָצפֹון  ֵת  ְׁ כ  ִגיל ַירְׁ  ֲעִציָבִיְך: ָמשֹוש וְׁ

לֹוֵנךְ  י ֶצֶדק מְׁ ֵח  חּו ִזבְׁ ב ְׁ ת ָשם ִיזְׁ ֵע   וְׁ

ָצאָעו ֹ  א ִנמְׁ לֹ  ש וְׁ ק ַ בד  ֲעֵקָבִיְך: ן יְׁ

ֹו ּוִמ   ת  ִשבְׁ ר ָחַמד לְׁ ִהים ֲאֶש   —ָהָהר לאֱֹ

ל־  ִליא אֹוכ ָ ב ִהפְׁ נֹות ַיֲעֹק  ְׁ כ   ָבִיְך:הֲ ִמשְׁ

ן ַקן ַאֲהֹר  ֶמן ַעל זְׁ ֶש  ְׁ ֵתֵפְך, כ  ְׁ ֹון כ  כ  שְׁ  ב ִ

ִזיף לִ   ֹון ַזרְׁ מ  ַטל ֶחרְׁ ְׁ ִביָבִיְך:ֵיֵרד כ   רְׁ

ֹור ָרָמה ר ַהש  נּוַית, ֲהַד  ם ב ְׁ ֵא  ֵני רְׁ ַקרְׁ  וְׁ

ֹות  נ  ִציֹון ב ְׁ רּו ב ְׁ בְׁ רּו ֲעָרָבִיְך: ג ָ  ָישְׁ

ֶשם וְׁ  ֹ בב  ַש  ִלי ֶנחְׁ ּוק ָנִשים ב ְׁ ר  מְׁ  ָכל־ת ַ

נֹות ֲחטּוָבִיְך:  ּוש ב ָ ב  ָבנֹון לְׁ  ֵריַח לְׁ

ר ָט  קְׁ קֹום מד י ֵריֵחְך מְׁ ָשָמיו ֲאַז  לּו בְׁ  ִיזְׁ

ָטָבִיְך:  ל־ָישּוד קְׁ ָכ  ָלִלים וְׁ  ָנסּו צְׁ

ִלִית ֹום ֹיִפי דְׁ י  ָהִבים ב ְׁ ֶפן זְׁ יג ג ֶ ִר   שְׁ

ש  לֹ  ַכֲהֵני שְׁ ּנּו ב ְׁ ִ ָדָבִיְך: פ   ֵמאֹות נְׁ

ָבִטים ָע  ְׁ ּוֵעת ַהש  ּוי ל  ד  ים ד ִ ִג   ֲהמֹון חֹוגְׁ

ִדיָבִיְך:  ת נְׁ ל ב ַ ָעֵמי ַנַע  ְׁ  ָיפּו פ 

ֹוִים יל ג  ִל  ָיה ֲעִליָזה ג ְׁ ִבי ִקרְׁ ֹות צְׁ א   ִצבְׁ

ת ַמֲעָרָבִיְך:  ּו ת ֵ ב  ים ֲהלֹא ָסבְׁ ִ  ַעמ 

בַ  סְׁ ע ֲהִי  ב ִ ַ ַבל  ְׁ ם ֹקֶדש כ   ֹ ד  ֵעץ ַקרְׁ  —ְך ב ְׁ

ֶזן ַעל ֲחָטָבִיְך:  רְׁ ַג  ֹור וְׁ ַמש  ֵאר ב ְׁ ָ פ   תְׁ

ךְ  ֵנ  י יּוַצר ֲעֵלי ַאבְׁ ִל  ְׁ ל־כ  ַלח כ ָ  ִאם ִיצְׁ

ֵלָמה  ע שְׁ י ֶעֶצב ֲחָצָבִיְך: ַמס ָ ִל   ב ְׁ

ת ֵע  יר ב ְׁ ַאד ִ ת ְׁ ב ְׁ ּו ָנַפלְׁ ל  א ָעמְׁ ָשוְׁ ֹוִנים ב ְׁ  ב 

חּוָבִיְך:  ֵלְך סְׁ ת ַהשְׁ ֵע  נֹוס ֲאָבִנים וְׁ  ִלכְׁ

ֹוִים עֲ  ּוג  א  צֹוא ִנלְׁ ַתח מְׁ ֶ ּו, פ  א  ְׁ  ֵדי ִטמ 

ִיְך:  ב ָ ג ַ עּו ִמשְׁ בְׁ ָט  ֵסם וְׁ ַכרְׁ  ֲחִזיר יְׁ

ע ַמ  קֹול ִנשְׁ ח ָרָמה ב ְׁ ַת  ְׁ ָבנֹון פ  ֶלת לְׁ  ד ֶ

רֹוָבִיְך:בָ ָחשְׁ   ֹות ֶקֶסם לְׁ א  אֹותֹות לְׁ  ה וְׁ

ץ ֵח  ֵקל ב ְׁ ִקלְׁ ֹות ֵהַרע וְׁ א  ָיִמין ב ְׁ  ָסַמְך ב ְׁ

ְך שִ   ת ַ  ָבִיְך:ֶקֶשת ֲאֶשר ֶנחְׁ אֹויְׁ ִעים לְׁ  בְׁ

ר ָצ  ִעיר ִמבְׁ ְׁ ִהי כ  ְך  ַויְׁ ב ֵ ִקרְׁ ו  ֹ ָנִביא ב ְׁ נְׁ  תב ִ

ֲהרּו ַמֲחִריָבִיְך:  ֵצאתֹו ּוִמ  ת ְׁ ב ְׁ  ַוִיפְׁ

ד ּוש ב ַ ב  ֲחֵלי ֵאש לְׁ ה ִזיק ג ַ ב ֶ  ֲאֶשר ִיכְׁ ַ  כ 

שּוָבִיְך:  א ָשבּו מְׁ לֹ  ָידֹו וְׁ  יּוַעם ב ְׁ

ךְ  ת ֵ שְׁ חד יק יּו ָחָרה נְׁ ִר  ךְ וְׁ  ַצג ֲעֵלי ַגֲחֵל 

רּוָבִיְך: ֶצֶדק  ְׁ ין כ  ף ָיד ב ֵ ַק   ֲהלֹא ִנשְׁ

ט  ַ פ  ַקו ִמשְׁ לשֶ ֹוב   ֶצֶדק ִטֵאט ב ְׁ ָק   ם ִמשְׁ

שָ  בּושָ   ִיְך:לֹוב ְׁ ב ָ לד ת מְׁ צ ַ ש הד ֵא   ם וְׁ

רָר חָ יֹום הֶ  ג ֵ  ֹות ָע  ש ַמסְׁ ַגג  ְך לְׁ ָ ל   יתִל  כ ד

ִאיָבִיְך:  ֹוֵנְך ַמדְׁ ע  ָצֵרי מְׁ ט ב ְׁ  ַהב ֵ

ת ַר  ֹור ֵעיֵנְך ֲעֵלי ֶעזְׁ א  ָחַשְך מְׁ ה וְׁ ָ ל  ִ  כ 

ִפיֵתךְ   ָזָבִיְך: ֶהֶבל צְׁ ְׁ ֵסה כ  יק ַמחְׁ ִר   לְׁ

ָדן י ַרַהב ִליַנת ד ְׁ ֵר  ּו עֹוזְׁ  ֲהלֹא ָשֲחח 

ֵנד  בּו כְׁ תּו ִנצ ְׁ ים ָשבְׁ ִל  ָהָבִיְך: נֹוזְׁ  רְׁ

ת ֵע  ִכּנֹור וְׁ ְׁ ְך ֶיֱהמּו כ  ֵל   ֵמַעי ֲעֵלי ֶאבְׁ

נִ   ִהנְׁ יר יְׁ ַיֲהפֹוְך וְׁ ִש  י כ ַ י ב ְׁ ִ  ִיְך:בָ גָ עֲ ַיפ 

ךְ  ֹוֲאֵל  צּור ג  ֵעְך וְׁ ֹוא ִישְׁ ב  ַנֲחֵמְך ב ְׁ  ַנֵחם יְׁ

ָתָבִיְך:  ְׁ ֹור כ  פ  ֵלא  ִיסְׁ ֵצְך וְׁ ַקב ְׁ ץ יְׁ  ַקב ֵ

ם ֲעו ֹ ר ָשִתית ּוָמִציתָסר ת ַ ף ֵנְך ֲאֶש  ַס   ב ְׁ

ת ֵלא ִמיץ ֲעָנָבִיְך: ַרַעל   ּוֶמֶסְך ֲחַמ 

ב   ִשי לְׁ יעּוִרי ִלבְׁ ִש  ֵאר ִחבְׁ  ּוש ֹעז ּופְׁ

מּו  ָשלְׁ ּו וְׁ מ  י ֵאֶבל ֲעלּוָבִיְך: ת ַ ֵמ   יְׁ

ֵ ד הַ קֹופְׁ יִ  ךְ ש  ֵצ  בּות ַארְׁ ב ִשיַבת שְׁ ָש   ם וְׁ

ִתיָבִיְך:  ל נְׁ ג ַ ֹות ַמעְׁ נ  ְׁ עּוָלה פ  ִהי בְׁ  תְׁ

ּום ש  ֹוד ב ְׁ כ  ַכדְׁ י ֵחֶפץ וְׁ ֵנ  בּול ַאבְׁ  ִציֹון ג ְׁ

י ת ֵ   ִל  בּוֵלְך ב ְׁ  ֲחָצָבִיְך: םחּויָשלֹום ג ְׁ

א פֹול עֹוד ֲהלֹ  א תֹוִסיף נְׁ לֹ  תּוָלה וְׁ  קּוִמי בְׁ

ִביָבִיְך:  ֹוַמת ֵאש סְׁ ח  ֵנית ב ְׁ ִנבְׁ ֵנְך וְׁ  ִיבְׁ

ִית ת ב ַ ַו  ִחי נְׁ ִשמְׁ ל ָרִּני וְׁ ק ָשָל  ֵ ַחל   ת ְׁ

ֹון ֵחיל ַמֲעָרָבִיְך:  י ַיֲהפֹוְך ָלְך ֲהמ  ִ  כ 

לֹ   אֹוֵרְך וְׁ ַהִיְך לְׁ  אֶשֶמש ּוָמֵגן לאֱֹ 

ֹוף אֹו  ֵרֵחְך ֲאס  ֲעָרָבִיְך:יֹוִסיף יְׁ  ר ב ַ

ּוד ד  ת ג ְׁ ִדי ב ַ ֹודְׁ ג  תְׁ ךְ  ת ִ  ֵ כ   ֵעת ַיֲעבֹור ַמלְׁ

ֹוֵרץ  ִציָבִיְך: פ  יַאִיְך נְׁ ִש  ָראֵשי נְׁ  ב ְׁ

ב אֹון ַיֲעֹק  עּוִזי ג ְׁ ָמ  ִקי ב ְׁ ַחזְׁ  ַחֵזק ת ְׁ

אֹוֲהָבִיְך:  י ָשלֹום לְׁ ִה  ֵחיֵלְך יְׁ  ָשלֹום ב ְׁ

 
 

  בספרי הקינות הוא ס(.) נט



 --------------------     קינות לתשעה באב     -------------------- 

99 
 

י. ַליֹום ָהה   )יללו( ֵהִלילּו ִ ָכל־ָשָנה)ה'(  .ָאיֹום ָעֵלינּו )כעס(ָקַצף כ  ָשָנה ב ְׁ ֶזה ִלי ֵאֶבל וְׁ ה ָלֵכן. יֹום ב ְׁ כ ֶ  ֶאבְׁ
ֵשה חֹוַתי )על המסכן( .יֹום ִלקְׁ ַאנְׁ ּו וְׁ כֹוֵנן ַעד )וימשיכו(. יֹום ֶאל ִמיֹום ַרב   )ההוא והלאה(. :ִמיֹום '()בשם ה ָהִעיר ֵשם יְׁ
ה ַגם )הכביד( ִסל ָ ִתי )ציער(הֹוָגה וְׁ ָ הּוָגה ּוַמכ  ָצָרִתי )נמשכת(.נְׁ ה ָלֵכן. ָלֲעָגה ִלי )אויבתי(וְׁ כ ֶ בְׁ ַמר ת ִ ה ִמשְׁ ג ָ לְׁ  ַעל: ב ִ
ן ֵ לֹא )קינות(ִקיִנים. ֵיָאֵמר כ  ֹו ַעל. ֶזֶמר וְׁ ל  בֹוד כ ד ה ָלֵכן )ההיכל(.אֹוֵמר כ ָ כ ֶ בְׁ ר ַמרִמשְׁ  ת ִ ָשה: ִאמ ֵ רְׁ ֵ ֵאין פ   וְׁ

קֹום )אין משיב(.ַמֲחִזיר ָמה   )בהמ"ק(.ָנִזיר ָטֳהַרת מְׁ סְׁ רְׁ ִ ה ָלֵכן )אדום(.ֲחִזיר ִמַיַער )אכלה( כ  כ ֶ בְׁ ַמר ת ִ : ֵחִזיר ִמשְׁ
יק ץ ִלי ַצד ִ לֹוֵצץ )בתשובה(שּוִבי )אמר(.ִפצ ֵ ץ חֹומֹוַתי )לעגתי לדבריו(.ָוֶאתְׁ צ ֵ ִ הת ִ  ָלֵכן )הרס(.פ  כ ֶ ַמר בְׁ ץ ִמשְׁ צ ֵ ִ : ַהפ 

פֹוֵתַח  ָקָראִתי ַלת ּוֶמִּני )לה'(.ָיד לְׁ עּו )חלש כוחי(.ָיד ָאזְׁ ָטבְׁ ֵחי וְׁ תְׁ ִ ה ָלֵכן )שעריה( .ָיה   פ  כ ֶ בְׁ ַמר ת ִ ָיה ִמשְׁ ַתחְׁ ְׁ : פ 
ֵאה ַהֲחֵזק רְׁ י. ֵאל וְׁ ִ ֵאל ָיד ֵאין כ  ֶנֱעָלמֹות )אין כח(.לְׁ אֹות וְׁ ֵקאל ַמרְׁ ֶחזְׁ ה ָלֵכן( )על הבית השלישייְׁ כ ֶ בְׁ ַמר ת ִ  ִמשְׁ

ֵקאל ֶחזְׁ עּו: יְׁ ָלִכים ִבי ָשמְׁ י. מְׁ ִ לּו. ִכיםאָ ַמלְׁ  )שערי שמים(ָנֲעלּו כ  ָנפְׁ ַעז וְׁ ֹ ָיִכין ב  ה ָלֵכן )עמודי ההיכל(.וְׁ כ ֶ בְׁ ַמר ת ִ  ִמשְׁ
י: ָיִכין ת ִ מְׁ ַ ל  מּול ֹרעַ  שד י ָלֵכן. ג ְׁ לֹא )מצטער(..ָאמּול ִלב ִ ָגמּו יֹוֵנק ַעל ִרַחם וְׁ ה ָלֵכן )תינוק( .לוְׁ כ ֶ בְׁ ַמר ת ִ  ִמשְׁ
מּול בֹוא: ג ָ ֶלה ת ָ ִתדְׁ ָתחֹון. ָיה   )תרומם(,וְׁ ָלָיה ַעם וְׁ ָיה   ַמִים ִיַזל )דל(. ד ְׁ לְׁ עֹוד )מבארה(.ִמד ָ ה לֹא וְׁ כ ֶ ַמר ִתבְׁ  ִמשְׁ
ָלָיה רּום: ד ְׁ ָתֹעז ת ָ ָרת ָעִזי. ָיה   וְׁ ִזמְׁ ָתִסיר. ָיה   וְׁ ָיה ֶנִהי וְׁ ִנהְׁ עֹוד לה()צער ויל.וְׁ ה לֹא וְׁ כ ֶ ַמר ִתבְׁ ָיה ִמשְׁ  : ַמַעזְׁ

 

 ָלִים:ְתַרֵחם ִציֹון ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירוׁשָ  ָאָנה ְבִכָיה ְבִציֹון וִמְסֵּפד ִבירוָׁשַלִים.־ַעד

  ג

 עד 'תודה וקול זמרה'. בניגון 'אלי ציון'.קהל 

ְבָרהֹנֹוֵתינו  וַבֲעו ָאז ַבֲחָטֵאינו ָחַרב ִמְקָדׁש. ָקְׁשָרה  )ירושלים(ָלה־ִנְשַרף ֵהיָכל: ָבִעיר ֶׁשחֻׁ

ה: ְוַאף ַמָזלֹות ִיְזלו ִדְמעָ  .ִמְסֵּפד. וְצָבא ַהָשַמִים ָנְשאו ִקיָנה: ַגם ָבכו ְבָמָרה ִׁשְבֵטי ַיֲעֹקב

רון ָחפו ְכֹלא  ֵאלְפֵניֶהם: ֶהְעִתירו ָאבֹות וְ  כו()חשָקְדרו )כוכבים(ֹראָׁשם. ִכיָמה וְכִסיל )כיסו(ִדְגֵלי ְיׁשֻׁ

ֹלא  )הקב"ה(רֹוֶעה ֶנֱאָמןִנְׁשַמע ַבָמרֹום. וְ  )משה רבינו(ׁשֹוֵמַע. ָצֲעקו ָבִנים ְוֹלא ָעָנה ָאב: ְוקֹול ַהתֹור

ֵרַח ְך ַהֶשֶמׁש ְויָ סוָתם: ָחׁשַ ִהָטה ֹאֶזן: ֶזַרע ֹקֶדׁש ָלְבׁשו ַשִקים. וְצָבא ַהָשַמִים ַשק הוַׁשת כְ 

ַבח ה ְבַמר ֶנֶפׁש. ַעל ִכי ְכָבָשיו ַלטֶ כָ ִראׁשֹון בָ  )מזל ניסן(ָקַדר. ְוכֹוָכִבים ָאְספו ָנְגָהם: ָטֶלה

 ון()סי: כֹוַכב ְתאֹוִמיםנולָ כו נופְ דַ רְ נִ  נוארֵ וָ ַבְמרֹוִמים. ִכי ַעל צַ  )אייר(הוָבלו: ְיָלָלה ִהְׁשִמיַע ׁשֹור

 ִכי ִהְתַעַלְפנו )תמוז(.ִכי ַדם ַאִחים ִנְׁשַּפְך ַכָמִים: ָלָאֶרץ ִבֵקׁש ִלְנּפֹול ַסְרָטן)מופרד( ק.לָ ה חָ אָ רְ נִ 

ם גַ תולֹות וְ ִכי ַׁשֲאָגֵתנו ָעְלָתה ַלָמרֹום: ֶנֶהְרגו בְ  )אב(ת ִמקֹול ַאְרֵיה.עַ בְ י ָצָמא: ָמרֹום נִ נֵ ּפְ מִ 

י ִנְכַרע וִבֵקׁש ְתִחָנה. כִ  )תשרי(ֹמאְזַנִים )פניו לתפילה(ָקְדָרה ָפֶניָה: ִסֵבב )אלול(ֵכן ְבתוָלה ַבחוִרים. ַעל

: ַּפְלֵגי נורֵ צו נוטָ פָ ב ׁשְ עָ רָ בְ ב ורֶ חֶ ָלַבׁש ַּפַחד וְרָעָדה. ִכי בְ  חשון(מר)ָלנו ָמֶות ֵמַחִיים: ַעְקָרב

 ֹלא ִנַתן ָלנו: ָצפו ַמִים ַעל ֹראֵׁשנו. )כסלו(ַחל. ִכי אֹות ַבֶקֶׁשתַמִים הֹוִרידו ִדְמָעה ַכנַ 

: ָּפַסק ְשִעיר ַחָטאֵתנו)טבת. שאז(ָמֵלא ִחֵכנו ָיֵבׁש: ֵקַרְבנו ָקְרָבן ְוֹלא ִנְתַקָבל. וְגִדי )שבט(וִבְדִלי

)לבותינו ֹוָבִבים.ֶהְעִלים ֵעיָניו: ָׁשַכְחנו ַׁשָבת ְבִלבֹות ׁש ()אדרַרֲחָמִניֹות ִבְשלו ַיְלֵדיֶהן. וַמַזל ָדִגים 

ם ְמאֹור ִצְדקֹוֵתינו: ְתַקֵנא ְלִציֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה. ְוָתִאיר ְלַרָבִתי עָ ־ַׁשַדי ִׁשַכח ָכל היו מורדים(

 ָנְגֶהָך:

ָלה. ְוָתׁשר ִדַבְרָת. ְתַמֵהר ְיׁשוָעה ְוָתִחיׁש גְ ְתַרֵחם ִציֹון ַכֲאֶׁשר ָאַמְרָת. וְתכֹוְנֶנָה ַכֲאׁשֶ   ובאֻׁ

ַֹֽ ִלירוָׁשַלִים ְבַרֲחִמים ַרִבים: ַכָכתוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך.  ן כ  ר יְׁ ־הָלֵכ֞ ת ִ ַשָ֤  ָיָ֗ ָאַמָ֣ יִת֙י י ִלירּוָשלַ ִ֙בְׁ ים ב ֵ ַרֲחִמָ֔ ֙ם ב ְׁ

 ָ֣ ם יְׁ ִיב ָ ָ֖ אד ה  נְׁ ָָ֔ ו יִ  ָיָ֣ ֶנה ב  ָקָ֥ ֹות וְׁ ָבאָ֑ רּוָשָלַֽ ִ־ַעל )גזירות טובות( ָּנֶטָ֖הצְׁ ה ָאַמ֙ר יְׁ  .שם יזְוֶנֱאַמר  ׃םיְׁ ָֹ֤ ר כ  א ֵלאֹמָ֗ ָרָ֣ ֹוד׀ קְׁ  ָיָ֣ עָ֣

ֹוד ת ְׁ  ֹות עֶ֛ ָבאָ֔ יָנהצְׁ ם יְׁ  )תתפזרנה( פּוֶצָ֥ ִנַח֨ ֹוב וְׁ ָ֑ י ִמט  ֹוד ב ִ ־עֹו֙ד ֶאת ָיָ֥ ָעַרָ֖ ר עָ֖ ֹון ּוָבַחָ֥  .ישעיה נא גְוֶנֱאַמר  ׃םירּוָשָלַֽ ִִציָ֔

 ַֽ ִ ל ָיֶּ֜ ם יְׁ ִנחַ֨ ־יכ  ֹון ִנַח֙ם כ ָ יָה ַוָיָ֤ ־ִציָ֗ ֹבֶתָ֔ ב ָ ָחרְׁ ֙ כ ְׁ ֶשם ִמדְׁ ְׁ ָרה  ה  כ  ָבָתָ֖ ַערְׁ ֶדן וְׁ ָ֣  ָיָ֑ יְׁ ־ַגןֵעָ֔ ָח֙ה ִימ ָ ִשמְׁ ֹון וְׁ ֹול ָששָ֤ קָ֥ ה וְׁ ֹוָדָ֖ ה  ת  ֵצא ָבָ֔
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ה׃ ָרַֽ  ִזמְׁ
 ואומר 'אשרי' ו'ובא לציון' )בלא פסוק 'ואני זאת בריתי'(, קדיש שלם בלא 'תתקבל'. עומד חזן 

 לאחר קדיש תתקבל אומרים 'קרבו גוים'. 
 

י     ָ֣ יָה׃ כ ִ ל־ֶצֱאָצֶאַֽ כׇּ ֵבָ֖ל וְׁ ה  ת ֵ לָֹאָ֔ ֶר֙ץ ּומְׁ ע ָהָא֙ ַמָ֤ שְׁ יבּו ת ִ ִשָ֑ ים ַהקְׁ ָ֖ ִ מ  אד ַע ּולְׁ ֹמָ֔ ּו גֹוִי֙ם ִלשְׁ בָ֤ ִקרְׁ
ֶצף ם ֶהֱחִריָמָ֖ם  )כעס(ֶקָ֤ ָבָאָ֑ ל־צְׁ ֵחָמָ֖ה ַעל־כ ׇּ ם וְׁ ֹוִיָ֔ ל־ַהג  יֹהָו֙ה ַעל־כ ׇּ ַֽ נְׁ  )השמידם(ַלַֽ ָ ם ָתָנָ֥ם ַלט  ֵליֶהָ֣ ַחלְׁ ַבח׃ וְׁ

ם ָשָ֑ אְׁ ה בׇּ ם ַיֲעֶלָ֣ ֵריֶהָ֖ כּו ּוִפגְׁ ָלָ֔ שְׁ ּ֙ו )סרחונם(  יד ק  ָנַמ֙ ם׃ וְׁ ָמַֽ ים ִמד ָ ּו ָהִרָ֖ ס  ָנַמָ֥ ִים  )יתכווצו מפחד(וְׁ ַמָ֔ ָ א ַהש  ָבָ֣ ל־צְׁ כ ׇּ
ּו ל  ָנֹגָ֥ ִים )ויגללו( וְׁ ָמָ֑ ָ ֶפר ַהש  ָ֖ ֹול כ ִ  )ויוחשכו עליהם( ַכס ֵ ם ִיב ָ֔ ָבָאָ֣ ל־צְׁ כׇּ ֵאָנַֽה׃ וְׁ ֹנֶבֶָ֖לת ִמת ְׁ ֶפן ּוכְׁ ל ָעֶל֙ה ִמג ֶָ֔ ֹבָ֤ נְׁ

ה ָתָ֥ י־ִרּוְׁ ַֽ ִ ִים )מלאה בדם( כ  ַמָ֖ ָ י  )קודם על שרי האומות למעלה( ַבש  ָ֑ ב ִ ד )ואח"כ(ַחרְׁ ֵרָ֔ ֹום ת ֵ ם  )בארץ( ִהֵּנ֙ה ַעל־ֱאדָ֣ ַעל־ַעָ֥ וְׁ
י ִמָ֖ נָ  )מלחמתי( ֶחרְׁ שְׁ ָ֣ ד ַ ה ָד֙ם הד ָאָ֥ ה ָמלְׁ ֶרב ַליֹהָו֞ ַֽט׃ ֶחָ֣ ָ פ  ִמשְׁ יםלְׁ ּוִדָ֔ ַעת  ִרי֙ם וְׁ ָ ם כ  ָ֤ ֶלב ִמד ַ )שרים  ה ֵמֵחָ֔

ה ושלטונים( ָרָ֔ צְׁ בׇּ יֹהָו֙ה ב ְׁ י ֶזַָ֤בח ַלַֽ ָ֣ ים כ ִ ֹות ֵאיִלָ֑ יָ֣ לְׁ ִ ֶלב כ  ֹום׃  )עירו של מלך אדום( ֵמֵחָ֖ ֶרץ ֱאדַֽ ֶאָ֥ ֹול ב ְׁ דָ֖ ַבח ג ָ ֶטָ֥ וְׁ
ָצ֙ם מִ  ה ַארְׁ ָתָ֤ ִרּוְׁ ים וְׁ יִרָ֑ ים ִעם־ַאב ִ ם ּוָפִרָ֖ ָָ֔ ֵאִמי֙ם ִעמ  ּו רְׁ דָ֤ ָירְׁ ֹום וְׁ י יָ֥ ֶ֛ ן׃ כ ִ ַֽ ָ ש  דד ֶלב יְׁ ם ֵמֵחָ֥ ם ַוֲעָפָרָ֖ ָ֔ ד ָ

ָחֶל֙יָה֙  ּו נְׁ כָ֤ ֶנֶהפְׁ ֹון׃ וְׁ יב ִציַֽ ִרָ֥ ים לְׁ ּוִמָ֖ ַנָ֥ת ִשל  יֹהָוָ֑ה שְׁ ם ַלַֽ ה  )של בבל(ָנָקָ֖ ָתָ֣ ָהיְׁ ית וְׁ ִרָ֑ פְׁ גׇּ ה  לְׁ ֶפת ַוֲעָפָרָ֖ ֶזָ֔ לְׁ
עֹוָלָ֖  ה לְׁ ב ֶָ֔ א ִתכְׁ ָֹ֣ יֹוָמ֙ם ל ָלה וְׁ יְׁ ה׃ ַלָ֤ ֵעָרַֽ ֹ ֶזֶָ֖פת ב  ה  לְׁ ָצָ֔ ֵנַָ֣צח ַארְׁ ב לְׁ ֱחָרָ֔ ֹור ָלדֹו֙ר ת ֶ ה ֲעָשָנָ֑ה  ִמד ָ֤ ם ַיֲעֶלָ֣

יֵר֨שּוהָ֙  ׃ ִוַֽ ה  ַֽ ָ ין ֹעֵבָ֖ר ב  ים ֵאָ֥ ָצִחָ֔ ֹוד )יתגוררו בה( נְׁ ָ֔ ִקפ  ת וְׁ ה  )עופות השממה( ָקַאָ֣ ָנָטָ֥ ה  וְׁ נּו־ָבָ֑ ְׁ כ  ב ִישְׁ ֹעֵרָ֖ ֹוף וְׁ שָ֥ ַינְׁ וְׁ
הּו ו־ֹתָ֖ יָה ַקַֽ הּו׃ )משפט שממה( ָעֶלֶ֛ ֵני־ֹבַֽ ַאבְׁ יהָ  ל חורבן()ומשק וְׁ אּו)שריה(  ֹחֶרָ֥ ָרָ֑ ה ִיקְׁ לּוָכָ֣ ין־ָשָ֖ם מְׁ ֵאַֽ )אף אחד לא ישאר  וְׁ

ֶפס׃בשררתו(.  יּו ָאַֽ הְׁ יָה ִיָ֥ ל־ָשֶרָ֖ כׇּ ה)כליה(.  וְׁ ָתָ֤ ָעלְׁ ים)יצמחו(  וְׁ יָה֙ ִסיִרָ֔ ֹנֶת֙ מְׁ ֹוַח  )קוצים( ַארְׁ ֹוש ָוחָ֖  )מיני קוצים(ִקמ ָ֥
ֵוָ֣ה ָת֙ה נְׁ ָהיְׁ יָה וְׁ ָצֶרָ֑ ִמבְׁ יםַתִּנָ֔ )מדור ל( ב ְׁ ּו ִצִיי֙ם ֶאת־ִאִיָ֔ שָ֤ ֹות ַיֲעָנַֽה׃ ּוָפגְׁ נָ֥ יר ִלבְׁ )יפגשו שם נמיות עם חתולים(  ים ָחִצָ֖

יר  ָשִעָ֖ ית )שד( וְׁ יִלָ֔ ִ יָעה ל  ָ֣ ג ִ א ַאְך־ָש֙ם ִהרְׁ ָרָ֑ הּו ִיקְׁ ֹו֙ז  )ֵשדָּה(ַעל־ֵרֵעָ֣ ָנָ֤ה ִקפ  ה ִקּנְׁ מ ָ ֹוַח׃ ָשָ֣ ה ָלָ֖ה  ָמנַֽ ָאָ֥ ּוָמצְׁ
ט ּוָבקְׁ  )קיפוד( ֵָ֔ ַמל  ֹותַות ְׁ ּו ַדיָ֖ צָ֥ ב ְׁ ם ִנקְׁ ה  ַאְך־ָשֶ֛ ָ֑ ִצל ָ ה בְׁ ָרָ֣ ָדגְׁ ה וְׁ ֨שּו  )עופות( ָעָ֖ רְׁ ׃ ד ִ ה  עּוָתַֽ ה רְׁ ָ֥ ָ ִאש 

אּו ָרָ֔ קְׁ ֹהָו֙ה ּוַֽ ֶפר יְׁ ַעל־ֵסָ֤ ָרה)את רשימת החיות והעופות(  ֵמַֽ ָ֔ ד ָ א ֶנעְׁ ָֹ֣ ת ֵמֵהָּ֙נ֙ה ל א  )מלגור שם( ַאַחָ֤ ָֹ֣ ה  ל עּוָתָ֖ ה רְׁ ָ֥ ָ ִאש 
ּוא  י־ִפ֙י הָ֣ ִ דּו כ  לָפָקָ֑ ֹוָרָ֔ יל ָלֶה֙ן ג  ָ֤ ִ ּוא־ִהפ  הַֽ ן׃ וְׁ ָצַֽ ּוא ִקב ְׁ ֹו הָ֥ רּוחָ֖ ה וְׁ ה )ששם יהיה נחלתן(  ִצָּוָ֔ ת ָ ַקָ֥ ְׁ ֹו ִחל  ָידֶ֛ וְׁ

ו ָ֑ ק ָ ם ב ַ ׃ )במשפט( ָלֶהָ֖ ה  נּו־ָבַֽ ְׁ כ  ֹור ִישְׁ ֹור ָודָ֖ דָ֥ ּוָה לְׁ יָרשָ֔  ַעד־עֹוָל֙ם ִיַֽ
ּום )אבל בירושלים:(    שָ֥ שד ִצָיָ֑ה )ישישו(  יְׁ ָ֖ר וְׁ ב ָ ַח  ()שממהִמדְׁ ֹר֨ ָ ֶלת׃ פ  ַֽ ֲחַבצ ָ ַ ח כ  ַרָ֖ ִתפְׁ ה וְׁ ָתֵגֹ֧ל ֲעָרָבֶ֛ וְׁ

ָבנֹו֙ן  ְׁ ֹוד ַהל  בָ֤ ְׁ ן כ  ַרֵּנָ֔ ת וְׁ יַלָ֣ ף ג ִ ַ ל א  ָתֵגָ֗ ח וְׁ ַרֶּ֜ פְׁ ּו  )בהמ"ק(ת ִ אָ֥ ה ִירְׁ מ ָ ֹון ֵהֶ֛ רָ֑ ָ ַהש  ל וְׁ ֶמָ֖ רְׁ ַ ר ַהכ  ה  ֲהַדָ֥ ן־ָלָ֔ ִנת ַ
בֹו ינּו׃כְׁ ר ֱאלֵֹהַֽ ֹהָוָ֖ה ֲהַדָ֥  ד־יְׁ

ֹות ִים ָרפָ֑ ּו ָיַדָ֣ קָ֖ ב  של ישראל() ַחזְׁ ֲהֵרי־ֵלָ֔ ִנמְׁ רּ֙ו לְׁ צּו׃ ִאמְׁ ַֽ ֵ ֹות ַאמ  לָ֖ ֹשְׁ ִים כ  ָ֥ ַ כ  ּו  )חסרי סבלנות(ּוִברְׁ קָ֖ )התאזרו ִחזְׁ

ז בסבלנות( ֹיַשֲעֶכַֽם׃ ָאָ֥ ֹוא וְׁ ּוא ָיבָ֖ ים הָ֥ ּול ֱאלִֹהָ֔ מָ֣ ֹוא ג ְׁ ם ָיבָ֔ ֵהיֶכ֙ם ָנָקָ֣ אּו ִהֵּנָ֤ה ֱאלַֹֽ יָרָ֑  )בגאולה( ַאל־ת ִ
ִרָ֑  ָנה ֵעיֵנָ֣י ִעוְׁ חְׁ ַקָ֖ ָ פ  ָנה׃ )לראות הישועה(ים ת ִ חְׁ ַתַֽ ָ פ  ים ת ִ ִשָ֖ ֵנָ֥י ֵחרְׁ זְׁ אׇּ ַח  וְׁ ס ֵָ֔ ִ ַאָיל֙ פ  ַֽ ָ ג כ  ָ֤ ַדל ֵ ז יְׁ )ישראל שהיו חלושים(  ָאָ֣

ָ֑ם ֹון ִאל ֵ שָ֣ ן לְׁ ָתֹרָ֖ י־ )שלא היה בפיהם מענה עד אז( וְׁ ַֽ ִ ה׃ )הישועה תיראה כאילו(  כ  ֲעָרָבַֽ ים ב ָ ָחִלָ֖ ִים ּונְׁ ֙ר ַמָ֔ ב ָ דְׁ ִ ּו ַבמ  עָ֤ קְׁ ִנבְׁ
ָהָיָ֤  ִים וְׁ ּוֵעי ָמָ֑ ַמב ָ֣ ֹון לְׁ אָ֖ ָ ִצמ  ם וְׁ ָר֙ב ַלֲאַגָ֔ ָ ֵוָ֤ה ַתִּנים֙  )משלים להמחיש גודל הישועה שתתהפך בבת אחת(ה ַהש  נְׁ )שהיה עד עכשיו  ב ִ

ּול לתנים( לָ֣ ם ַמסְׁ ָהָיה־ָש֞ ֶמא׃ וְׁ ָקֶנָ֥ה ָוֹגַֽ יר לְׁ ה  ָחִצָ֖ ָצָ֔ ֵרא  )מסילה כבושה( ִרבְׁ ָ֣ ֶ֙ד֙ש ִיק ָ ֹ ֶרְך ַהק  ֶדָ֤ ֶרְך וְׁ ה  ָוֶדָ֗ ָלָ֔
מֹו הּוא־ָלָ֑ א וְׁ ּנּו ָטֵמָ֖ ֶרָ֥ ּו׃ )יהיה מיוחד רק לישראל( לֹא־ַיַעבְׁ עַֽ א ִיתְׁ ָֹ֥ ים ל ֶרְך ֶוֱאִויִלָ֖ ֶ֛ ְך ד ֶ  )לא יתבלבלו בדרך ההיא( ֹהֵלָ֥

ם  ה ָשֶּ֜ ֶי֨ ה )יותר פחד( לֹא־ִיהְׁ ֵיָ֗ יץ ַחיֹות֙  )מלך בבל(ַארְׁ ִרָ֤ ם )אדום( ּופְׁ ֵצָ֖א ָשָ֑ ָ א ִתמ  ָֹ֥ ָּנה ל ל־ַיֲעֶלָ֔ ַֽ  יה רעה וגוי רשע()שום ח ב ַ
ֹו ם ָששָ֤ ת עֹוָלָ֖ם ַעל־רֹאָשָ֑ ַחָ֥ ִשמְׁ ה וְׁ ִרָּנָ֔ אּו ִציֹו֙ן ב ְׁ ּון ּוָבָ֤ בָ֗ שד ה יְׁ ֹהָוֶּ֜ י יְׁ דּוֵי֨ ים׃ ּופְׁ אּוִלַֽ ּו ג ְׁ כָ֖ ָהלְׁ ן וְׁ

ה׃ ֹון ַוֲאָנָחַֽ ָנָ֖סּו ָיגָ֥ יגּו וְׁ ִָ֔ ָח֙ה ַיש  ִשמְׁ  וְׁ
 '. ואין קוראים 'איכה' בציבור.קדיש יתום. 'עלינו'. אין אומרים שיר של יום ו'שיר מזמור לאסף

 הולכים לבית קברות, מסבבים אותו, ואין מתפללים על הקברים. 
 אחרי שחרית, השמש מעביר את המעיל השחור לספר תורה שקוראים בו במנחה.  

 
 מנחה בתשעה באב

מור לאסף' שלא נאמרו מניחים טלית ותפילין. ש"ץ וחשובי הקהל מברכים עליהם בקול רם. אומרים שיר של יום ו'שיר מז
 בשחרית, ולאחריהם קדיש יתום, ופותחים באמירת 'אשרי'.

 מעלים לתורה את שלושת עולי התורה של שחרית ומברכים אותם ב'מי שברך'. 
 במנחה קוראים בתורה בטעמי המקרא, והעולים לתורה מברכים ברכותיה בניגון הרגיל של כל השנה. 



 --------------------     קינות לתשעה באב     -------------------- 

9; 
 

 הזכרת שמו אלא בקריאה: 'יעמוד מפטיר'.לישראל קוראים לעלות לתורה בלא  
 אחרי קריאת התורה של מנחה עוטפים את ספר התורה במעיל של כל השנה. 
 אומרים 'נחם', 'עננו', 'שים שלום' ו'רבון' של תענית. 
 בארץ ישראל עולים הכהנים לדוכן.חזרת הש"ץ נאמרת בלי ניגוני בין המצרים. ו 
 ללים ערבית מיד, אין אומרים עלינו.קדיש 'תתקבל'. 'עלינו'. ואם מתפ 
  

 מוצאי תשעה באב
 אם מתפללים ערבית בזמנו, אזי לפני ערבית אומרים 'שיר המעלות הנה ברכו' וחצי קדיש, כבכל מעריב בזמנו בחול.

ל אם הוא יום א' מבדילים בבית הכנסת על הכוס בלבד, בלא נר ובשמים. את היין שותים קטנים שאינם יודעים להתאבל ע
 ירושלים.

 לאחר ערבית מחזירים את הפרוכת והמכסאות.  
אין מברכים ברכת הלבנה במוצאי ט' באב, אלא ממתינים לפחות עד לילה שאחריו ויש עד מוצאי שבת 'נחמו', אם עדיין  

 לא יעבור הזמן עד אז. )על אף אם לילה זה הוא סוף זמן ברכת הלבנה(.
 מקפידים לאכול ולנעול נעליים לפני כן. אך במוצאי ת"ב נדחה מקדשים הלבנה, אך

 

 השלמות

 ב 

 ְבֵליל ֶזה ִיְבָכיון ְוֵיִלילו ָבַני. ֵליל ָחַרב ָקְדִׁשי ְוִנְשְרפו ַאְרמֹוַני. 

 בליל זה. ְוָכל־ֵבית ִיְשָרֵאל ֶיְהגו ִביגֹוַני. ְוִיְבכו ֶאת־ַהְשֵרָפה ֲאֶׁשר ָשַרף ְיָי: 

ְבֶדֶלת.ְבֵליל ֶזה ְתֵילִ   יל ַמר, ֲעִנָיה ֶנְחֶדֶלת. וִמֵבית ָאִביָה ַבַחִיים מֻׁ

 ְוָיְצָאה ִמֵביתֹו ְוִנְסַגר ַהֶדֶלת. ְוָהְלָכה ַבִשְבָיה, ְבָכל־ֶּפה ֶנֱאֶכֶלת.

ְלָחה ְבֵאׁש בֹוֶעֶרת ְואֹוֶכֶלת. ְוֵאׁש ִעם ַגֶחֶלת ָיְצָאה ֵמֵאת ְיָי:   בליל זה. ְביֹום ׁשֻׁ

 ְבֵליל ֶזה ַהַגְלַגל ִסֵבב ַהחֹוָבה. ִראׁשֹון ַגם ֵׁשִני ֵביִתי ֶנֱחָרָבה.

ְׁשָקָתה ֵמי רֹוׁש ְוֶאת־ִבְטָנה ָצָבה.  ָחָמה ַבת ַהשֹוֵבָבה.הֻׁ  ְועֹוד ֹלא רֻׁ

 . ְוִׁשְלָחה ִמֵביתֹו ְוַגם ָנְׁשָתה טֹוָבה. ְגדֹוָלה ַהִשְנָאה ֵמֵאת ֲאֶׁשר ֲאֵהָבה

 בליל זה. וְבַאְלְמנות ַחיות ְכִאָשה ֶנֱעָזָבה. ַוֹתאֶמר ִציֹון ֲעָזַבִני ְיָי: 

ְבֵליל ֶזה ָקַדְרִתי
 

 ְוָחְׁשכו ַהְמאֹורֹות. ְלָחְרַבן ֵבית ָקְדִׁשי וִבטול ִמְׁשָמרֹות. 

 ן ָחֵמׁש ְגֵזרֹות. ְבֵליל ֶזה ַסבוִני ֲאָפפוִני ָצרֹות. הקיְוַגם ָקָרא מֹוֵעד ְבִדי

  בליל זה.ְבִכי ִחָנם ָבכו ְוִנְקַבע ַלדֹורֹות. ַיַען ִכי־ָהְיָתה ִסָבה ֵמֵאת ְיָי: 

 ְבֵליל ֶזה ֵאְרעו בֹו ָחֵמׁש ְמֹאָרעֹות. ָגַזר ַעל ָאבֹות ִבְפרֹוַע ְּפָרעֹות. 

 ה ִבְפגֹוַע ְּפָגעֹות. ְוָדְבקו בֹו ָצרֹות ְמֵצרֹות ְוַגם ָרעֹות. יֹום מוָכן ָהיָ 

 בליל זה.ְוֶהֱעִמיד ָהאֹוֵיב ְוֵהִרים קֹול ְזָועֹות. קום ִכי ֶזה ַהיֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיָי: 

 

 מה

ָתה ְׁשַּפְך ְוָנׁשְ ָטֳהָרה. ָדָמם נִ ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון ַאִדיֵרי ַהתֹוָרה. ַבֲעֵלי ְתֵריִסין ְבִמְׁשָנה וִבְגָמָרה. ִגבֹוֵרי ֹכַח ֲעָמֶליָה בְ 

ַדת ָזְכִרי ֶאְזַעק ְבָמָרה. ֶחמְ ְגבוָרה. ִהָנם ְקדֹוֵׁשי ֲהרוֵגי ַמְלכות ֲעָשָרה. ְוַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ְוֵעיִני ִנְגָרה. ֹזאת בְ 

רוָרה. ָרה. ַידו גֹוָרל ִמי ִראׁשֹון ַלֶחֶרב בְ ִיְשָרֵאל ְכֵלי ַהֹקֶדׁש ֶנֶזר ַוֲעָטָרה. ְטהֹוֵרי ֵלב ְקדֹוִׁשים ֵמתו ְבִמיָתה ֲחמו

צוָרה. ַהַשר ְלָהְרגֹו ְבֶנֶפׁש נְ  ִכְנפֹול גֹוָרל ַעל ַרָבן ִׁשְמעֹון ָּפַׁשט ַצָוארֹו וָבָכה ְכִנְגְזָרה ְגֵזָרה. ְלַרָבן ִׁשְמעֹון ָחַזר

הֹוָרה. ָשם ַהְגִביָרה. ָנַטל ֹראׁשֹו וְנָתנֹו ַעל ַאְרכֻׁבֹוָתיו ְמנֹוָרה ַהטְ  ִמֶזַרע ַאֲהֹרן ָׁשַאל ְבַבָקָׁשה ִלְבכֹות ַעל ֶבן

אֹום ִנְקְנָסה ָעָליו ִמיָתה ֵעיָניו ַעל ֵעיָניו וִפיו ַעל ִּפיו ְבַאֲהָבה ְגמוָרה. ָעָנה ְוָאַמר ֶּפה ַהִמְתַגֵבר ַבתֹוָרה. ִּפתְ 

ָנה ַוֲחמוָרה. ִצָוה ְלהַ  ִחי ְוַנֲעֹבָרה. ָרָׁשע ְפִׁשיט ֶאת־ֹראׁשֹו ְבַתַער ַהְשִכיָרה. ִקַים ְבעֹורֹו ָאְמרו ְלַנְפֵׁשְך ׁשְ ְמׁשֻׁ

 ֹוָרָרה. ֵמַאֲחָריו ֵהִביאוַהּפֹוֵׁשט ֵעת ִהִגיַע ִלְמקֹום ְתִפִלין ִמְצַות ָבָרה. ָצַעק ְצָעָקה ְוִנְזַדְזָעה עֹוָלם ְוֶאֶרץ ִהְתּפ
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ְׁשַתְבָרה. ָיְצָתה ֲעִקיָבא עֹוֵקר ָהִרים ְוטֹוֲחָנן זֹו ְבזֹו ִבְסָבָרה. ְוָסְרקו ֶאת־ְבָשרֹו ְבַמְסֵרק ַבְרֶזל ְלהִ ֶאת־ְרִבי 

ה ַאֲחָריו ן־ָבָבא ְרִבי ְיהודָ ִנְׁשָמתֹו ְבֶאָחד וַבת קֹול ָאְמָרה. ַאְׁשֶריָך ְרִבי ֲעִקיָבא גוְפָך ָטהֹור ְבָכל־ִמיֵני ָטֳהָרה. בֶ 

ו ָהָיה ָנִקי ְוָחִסיד ִבְמַלאְכת ֵהִביאו ְבִׁשְברֹון ֵלב ְוַאְזָהָרה. ֶנֱהַרג ֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִביֵדי ֲארוָרה. יֹוֵׁשב ְבַתֲעִנית

יפוהו ְודֹוֵרׁש ְוֵסֶפר תֹוָרה ִעמֹו ְוִהקִ ְלַמֲהָרה. ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶבן־ְתַרְדיֹון ַאֲחָריו ַמְקִהיל ְקִהלֹות ְבִציֹון ָׁשְעָרה. יֹוֵׁשב 

 ו ַעל ִלבֹו ֶׁשֹלא ָימותַבֲחִביֵלי ְזמֹוָרה. ֶאת־ָהאור ִהִציתו ָבֶהם וְכָרכֻׁהו ְבֵסֶפר תֹוָרה. ְספֹוִגין ֶׁשל ֶצֶמר ִהִניח

וָרה. ָיְצָתה הו ְוִהְׁשִליכוהו ַלְכָלִבים ְוֹלא ָהְקַבר ִבְקבְמֵהָרה. ָחִסיד ְרִבי ֶיֶׁשָבב ַהסֹוֵפר ֲהָרגוהו ַעם ֲעמֹוָרה. ְזָרקו

ְצִּפית ְביֹום עֶ  ף ְבָרה. עֹוף ַהּפֹוֵרַח ִנְשרַ ַבת קֹול ָעָליו ֶׁשֹלא ִהִניַח ְכלום ִמתֹוַרת ֹמֶׁשה ְלָׁשְמָרה. ְוַאֲחָריו ְרִבי חֻׁ

ׁש ָבת ָהָיה ְזַמן ִקדוְלָעָזר ֶבן ַׁשמוַע ָבַאֲחרֹוָנה ֶנֱהַרג ְבַמְדֵקָרה. יֹום ֶעֶרב ׁשַ ַבֲהַבל ִּפיו ְכִבְמדוָרה. ַצִדיק ְרִבי אֶ 

ֱִֹהים יֹוֵצר ְוָצר צוָרה. לאָרא ַוְיַקֵדׁש ַוִיְקָרא. ֶחֶרב ָׁשְלפו ָעָליו ְוֹלא ִהִניחוהו ַבַחִיים ְלָגְמָרה. ָיְצָתה ִנְׁשָמתֹו ְבבָ 

ה ֲעָרה. נֹוֶתֶרת ִמֶמנָ ֵהָנה הֹוִסיפו ְבֵני ַעְוָלה ְלַענֹות ִבְגָעָרה. ִבְסִקיָלה ְשֵרָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק ִמי יוַכל ְלׁשַ ָכֵהָנה ְוכָ 

ִסיף עֹוד יב ְיָי ְוֹלא יוֹ ֹיאְכלו ֲאָריֹות ֶשה ְפזוָרה. ֲחֵזה ַהְתנוָפה ְוׁשֹוק ַהְתרוָמה ָטְרפו ַאְרֵיה ְוַהְכִפיָרה. ֵייטִ 

ַמר ָׁשְלמו ְיֵמי ֶאְבֵלְך. ְלַיְסָרה. ַאֵמץ ִבְרַכִים כֹוְׁשלֹות, ֵחֶלק ַיֲעֹקב ומֹוִׁשיַע ְבֵעת ָצָרה. ְלֶצֶדק ִיְמָלְך־ֶמֶלְך. ֹיא

 ְלאֹורֹו ִנַסע ְוֵנֵלְך: 

 קינה מאת הרב שמעון שוואב זצ"ל הגאב"ד דקהל עדת ישורון ניו יורק

 על החורבן האחרון

 ַהזֹוֵכר ַמְזִכיָריו. דֹור דֹור וְקדֹוָׁשיו. ֵמֵעת ֲאֶׁשר ָאז ְבַחְרָתנו: 

 ִיְזכֹור ֵדָראֹון. ֶׁשל דֹור ַאֲחרֹון. אֹוָיה ֶמה ָהָיה ָלנו. 

 ַהָבָכא: -ָדם. ֶׁשָמְסרו ַנְפׁשֹוָתם. ָכל ְׁשקוֵעי ִעְמֵקי-ְׁשטוֵפי ַמבול

 ַאְרצֹות ַהַחִיים. ַוֲעֵדי ַעד ִזְכָרם ִלְבָרָכה: ִיְפְקֵדם ֱאֹלִהים. בְ 

 ְשאו ֵאָליו ַכַּפִים. ֲאָהה. ִאי ָׁשַמִים. הֹוי ַעל ֵמיַטב ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל: 

 ֵעדֹות וְקִהלֹות. ָעִרים וְגִלילֹות. ֲחבורֹות. מֹוָסדֹות. ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל: 

 ה ֵעיַנִים. ֶאל ַאְׁשדֹות ַנֲחֵלי ַהְדָמעֹות: ִמי ִיֵתן ַּפְלֵגי ַמִים. ֵתַרְדנָ 

ְרָבן וְזָועֹות: -ֲעֵלי ַאְלֵפי ֲאָלִפים. גוִפים ִנְשָרִפים. ְבמוֹ   ֵאׁש ַהחֻׁ

ָנה ַהְצִעיִרים: -ְוַעל ָשֵרי  ַהתֹוָרה. וַמֲחִזיֵקי ָמסֹוָרה. ְוַעל ִּפְרֵחי ַהְכהֻׁ

 ִתינֹוקֹות ֵבית ַרָבן ַיִקיִרים:  ים ומֹורֹות.ְוַעל חֹוְבֵׁשי ִמְדָרׁשֹות. ומֹורִ 

 ַעל ָבנֹות בֹוְטחֹות. ְוָסִבים ְוָסבֹות. ְוַעל ַזְרָעם ְוַטָּפם ֶׁשָיָלדו: 

 ַגם. ְלַרבֹות. ִרְבבֹות ֶנֱאָהִבים ַבַחִיים. ְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדו: 

 ָכל ִנָדף ֶלָעִלים ַהְטרוִפים:  ֶאת ָדָמם ְדרֹוׁש. ִכי ִתָשא ֶאת ֹראׁש. ֶׁשל

 ֵמת. ִביֵמי ֶׁשֶבר ְוֵׁשאת. ִׁשָשה ַאְלֵפי ְפָעִמים ֲאָלִפים: -ָכל ַנְפׁשֹות

 ְׁשִליִׁשָיה ְלַבֲערֹו ִבְבַרק ַזַעם סֹוֵער. ִמַכְרֵמי ַהֶחֶמד ָאַהְבָת: 

 ָתְבָת: גֹוֵאל ַהָדם. ָנא ֵזֶכר ַצֲעָרם. ַאל ִתְמֶחה ִמֵסֶפר כָ 

 ְזכֹור ַהְנָאקֹות. ְוַרַעׁש ְצָעקֹות. ָאז יוְבלו ָלֶרַצח: 

 ְיאֹוֵרי ְדֵמיֶהם. ְוִדְמעֹות ְּפֵניֶהם. ֹלא ִתָשַכְחָנה ָלֶנַצח: 

 ָכל ִחיל וְגִניָחה. וְנִהי ְצִריָחה. ִמְשדוֵדי ַלֲהקֹות ַהְכָלִבים: 

 ֵעת ְנֹקם ֶעְלבֹון ֲעלוִבים: ְזכֹור וְסֹפר. ְבֹנאְדָך ְצרֹור. ַעד 

 ְבַמֲחנֹות ַהְּפָרִאים. ְכֵאב וְנָגִעים. וַפֵחי ְנָפׁשֹות ֲעגומֹות: 

 ֲחָרפֹות וְצחֹוק. ְכִלמֹות ָוֹרק. ִּפְצֵעי ַהָכאֹות ֲאיֻׁמֹות: 
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  ֹכַח:-וְרָעבֹון. ִצָמאֹון. ִׁשָגעֹון. ִעָצבֹון. ְוִכְׁשלֹון ֶנֱחָׁשִלים ְבִלי

ְמָלל. ָחִליָלה ְלָך ִמִלְׁשֹכַח: -ְוָכל ַנֲאקֹות  ָחָלל. ִמָכל ָיִחיד אֻׁ

 ִתִלים ֲעָצמֹות ְוִגיִדים: -ָעָׁשן ְוִקיטֹור ִמִכְבָׁשן. ִתֵלי-ְוִתיְמרֹות

 ַהֶנֱחָנִקים תֹוְך ָתֵאי ָהֵאִדים: -ְוַחְדֵרי ָהַרַעל. קֹול ְׁשָאגֹות ִמְקַהל

 ֹדֶמן ַאְדַמת נֹוֲאִצים: -ת. וְגִויֹות ְסגופֹות. ְגַללְוִסְרחֹון גופוֹ 

 ִאיׁש ְלִקשוֵטי ַהָנִׁשים: -ֵאיְך ָהְפכו טֹוְרֵפיֶהם. ְלבֹוִרית ֶחְלֵביֶהם. ְועֹור

 ֶּפֶרְך. ַצְלָמֶות ִלְשמאֹול: -ַהְּפָרעֹות. ִליִמין ִׁשְעבוד-וְקִריַצת ֶאְצָבעֹות. ֶׁשל ָראֵׁשי

 ֶקֶבר הֹוִרידום ְׁשאֹול: -ָירו ְיִריֹות ַעל חֹוְפֵרי ַהבֹורֹות. ְבִיסוֵרי ִחבוט ְוֵאיךְ 

 ַתְרֵעָלה ִמיֵדי רֹוְפִאים ַאְכָזִרים: -ֵאיְך ִענו ַאְחיֹוֵתינו. ְוֵסְרסו ְבנֹוֵתינו. כֹוסֹות

 ְכָמִרים: -ִדים ְבָבֵתי ְׁשָמדוְפִליֵטי ַהְשִריִדים ִבְמִחלֹות וְסָתִרים. ְוִטְמיֹון ְילָ 

 ָתִמים ְלעֹוָלה. ַדם ְבֵני ַהגֹוָלה. הֹוי ֲאִריֵאל ִמִנְבַלת ֲחִסיֶדיָך: -ֶשה

 ָקָדִׁשים ִמי ִיְמֶנה. ֲאֶׁשר ִאָשם ֹלא ִתְכֶבה. ְבחוֶניָך ָהיו ְמַקְדֵׁשי ְׁשֶמָך: -ֹצאן

 ֵאל. ֶׁשהוא ַיַאְסֵפם. ְוַעד יֹום ַאֲחרֹון: ְבקֹול ְׁשַמע ִיְשָרֵאל ָמְסרו ֶנֶפׁש לָ 

 ִהְצִדיקו ִדין. ְוַאף ֲאִני ַמֲאִמין ָענו. ְוָׁשרו ִׁשיַרת ִבָטחֹון: 

 וְבֵכן ִנְׁשַאר ָעם. ְכָיתֹום ִנְדָהם. ְבִלי ְקָבִרים ְלִהְׁשַתֵטַח: 

  ְוֹלא ַמֵצבֹות. ֵאיֹפה ִלְבכֹות. ִיְבבֹות ֵלָבב רֹוֵתַח:

 ַהָדם. ַאְזָכרֹוָתם. תֹוְסִסים ְבִלי ׁשֹוֵכַח: -ַרק ִנְסֵכי

 ְוָהֵרי ֶאְפֵרי ֲעֵקָדָתם. ְתרומֹות ִדְׁשֵני ִמְזֵבַח: 

 ִמי ְיַמֵלל. ַצַער ִיְשָרֵאל. ֲאֶׁשר ַדְעתֹו ִמְכֵאב ִנְטֶרֶפת: 

 ַהיֹום ִנְכֶּפֶפת:  וְׁשֵאִרית ַהְּפֵאר. ִכְמַעט ִמְזֵעיר. ְוֵאיְך קֹוָמָתה

 ֵאל ֵחי ְמַרֵחם. ֲעָדְתָך ַנֵחם. ֲאֶׁשר ְלָך ְמֹאד ִנְכֶסֶפת: 

 הֹוד ַתְצִמיַח. ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת: -ָחָדׁש ַתְזִריַח. ַקְרֵני-אֹור

 

 קינה מאת גאב"ד זכרון מאיר הגר"ש וואזנר זצ"ל

 

  יתִ דָ עֲ  ןבַ רְ חו/  יחִ רו לעַ  יתִ לוֹ עֲ הַ בְ /  יבִ רְ קִ בְ  דקַ ות ׁשאֵ 

 יתִ חָ מְ שִ  הבָ רְ עָ /  יׁשַ דוֹ קְ  ירִ כְ זָ בְ /  הידָ גִ אַ  יםינִ קִ 

 ייתִ רִ בְ בִ  יםיקִ זִ חֲ מַ /  יתִ רָ תוֹ  ידֵ מְ לוֹ /  ׁשדֶ קֹ  תוֹ להִ קְ 

 יאתִ טָ חָ  יכִ  ילִ  יאוֹ /  גורְ הֶ נֶ וְ  קונְ חְ נֶ /  פורְ שְ נִ וְ  בורְ חְ נֶ 

 יתִ בָ וׁשמְ  רּפֵ כַ לְ /  החָ בֵ זְ מִ  לועָ /  תלוֹ עוֹ וְ  יםחִ בָ זְ כִ 

   יתִ רָ תוֹ  ידֵ מְ לוֹ /  דמֶ חֶ  ירֵ חובַ /  יםרִ קָ יְ הַ  ןוֹ יצִ  ינֵ בְ 

  יתִ וָ קְ תִ  הדָ בְ אָ /  ימִ עַ  ינֵ בְ  יינֵ עֵ לְ /  דומְ ׁשְ נִ  היכָ אֵ 

  יתִ רָ מותְ  ןתֵ יִ  ימִ /  הדָ קְ מוֹ  לעַ  לועָ /  תבוֹ בָ רְ  יפֵ לְ אַ 

  יתִ יפָ לִ חֲ  ןתֵ יִ  ימִ /  תנוֹ קֵ זְ ו יםנִ קֵ זְ /  תוֹ לכַ וְ  יםנִ תָ חֲ 

 יתִ סָ נֵ כְ  יברִ חֲ מַ /  קלֵ מָ עֲ  שעַ מַ  חכַ ׁשְ תִ  ןּפֶ /  ךָ לְ  רמֵ שָ הִ 

  ייתִ בֵ  תאֶ  הנֶ בְ יִ /  וֹ מעַ  תמַ קְ נִ /  יָ יְ  קםֹ נְ יִ  ידֵ עֲ 

   יתִ בוׁשְ  תאֶ  בׁשֵ הָ וְ /  יךָ דֶ בָ עֲ  תמַ קְ נִ /  םקֹ נְ  יָ יְ  אנָ אָ 

 .יתִ לָ בְ אֶ  ירסִ אָ  זאָ וְ /  יךָ יקֶ דִ צַ  ןיוחְ יִ וְ /  יךָ תֶ מֵ  ןמוקויְ 

 


