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פתח דבר
חכָ מ ת ִשׁ ְלחוּ
וּתב ֶאינָה וְ אֶ ל-הַ ֲ
כּה אָ מַ ר יְ הוָ ה ְצבָ א ת ִה ְת ֽבּ נְ נוּ וְ ִק ְראוּ לַ ְמק נְ נ ת ְ
ֹ
וְ תָ ֽב אנָה :כדי להתאבל כראוי על ירושלים ,דרוש חכמה והתבוננות בקינות ,בנוסף על

הצורך ללמוד כל פיוט שאומרים בכל הזדמנות ,בקינות הנביא נותן דגש מיוחד על
ההתבוננות וההבנה.
והנה ,יש היום ספרי קינות רבים עם פירושים שונים על סדר הקינות לעדות
השונות .אך מתפללי נוסח אשכנז המובהק עדיין נאלצים להשתמש בקינות ללא שום
ביאור) .לכה"פ לא בלשון 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 אשכנז ,וגם אנשים שאינם מבני הקהילות באים להשתתף בתפילות
תשעה באב ,בכדי לומר את 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 טוש"ע או"ח תקנט ג .ושם בדרכי
משה ב .ובמג"א ס"ק ד .ובמשנ"ב ס"ק טו ,ועוד רבים(.
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.
נוסח הקינות הוגה והותאם לנוסח שהיה מקובל באשכנז במאות השנים שקדמו
למחזוריהם המתוקנים של רוו"ה ור"י ֶבּער ברעדלהיים) .תיקונים שלא תמיד היו
מקובלים ומוסכמים על גדולי ופוסקי דורם ,ובפרט מהדורת ר"י בער( .ועל כן הוא
שונה במאות מקומות מקינות רעדלהיים )בער( הנפוצות היום בקהילות אשכנז.
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.
חשוב לציין שעבודת הגהת הנוסח הינה התחלתית ,ואינה מושלמת לגמרי.
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.
ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו ,ונזכה לראות בנחמת ציון במהרה בימינו
אמן.
אברהם אומן
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ליל תשעה באב
במנחה של ערב תשעה באב ,נעימת חזרת הש"ץ היא כבכל ימות השנה .אין אומרים תחנון ,ובשבת אין
אומרים צדקתך ,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(.
חולצים מנעלים לפני לכתם לבית הכנסת .במוצ"ש יש נוהגים לחלוץ אחר ברכו ,ויש נוהגים לחלוץ לפני
הליכה לב"ה ,אחרי 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'(.
עוטפים את ספר התורה במעיל שחור) .במוצ"ש עוטפים אחרי ערבית(.
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.
ש"ץ מתפלל בלי עטיפת טלית.
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 בקו"ר 'בורא מאורי האש' וכ"א מברך לעצמו בב"ה בלחש ,ויש שחוזרים ומברכים בביתם
להוציא את ב"ב(.
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.
ֱ/הינוּ ֶמלֶ ָ -הע לָ ם אֲשֶׁ ר ִק ְדּשָׁ נוּ ְב ִמ ְצ ָתיו ְו ִצוָּנוּ עַ ל ִמ ְק ָרא ְמגִ לָּ ה:
ָבּרוּ -אַ ָתּה יְ ָי א ֵ

יכה ׀ י ְָשׁ ָבה בָ ָ 3דד הָ ִעיר ַר ָבּ ִתי)מרובה( עָ ם הָ יְ ָתה ְכּאַ ְלמָ נָ ה ַר ָבּ ִתי בַ גּ ִי3ם
אֵ ָ
כּה בַּ לַּ 3יְ לָ ה וְ ִד ְמעָ תָ הּ
בָּ <כ ִת ְב ; ֶ
שָׂ ָר ִתי)שולטת( בַּ ְמּ ִדינ ת הָ יְ ָתה לָ ַ ֽמס׃
ל־רעֶ יהָ ָבּגְ דוּ בָ הּ ָהיוּ ָלהּ
ֵ
ה ֶביהָ כּ>
ין־להּ ְמנ ֵַחם ִמכּ> ל־ ֹא ֲ
ָ
חיָהּ ֵ ֽא
ל ֱ
ַעל ֶ ֽ
עב ָֹדה ִה @יא י ְָשׁ ָבה בַ גּ יִ ם ל ֹא
רב ֲ
הוּדה מֵ עֹ< נִ י וּמֵ ֹ
גָּ ְֽל < ָתה יְ ָ
ְלאֹיְ ִ ֽבים׃
ַדּ ְר < ֵכי ִציּ; ן
שּׂיגוּהָ ֵבּין הַ ְמּצָ ִ ֽרים׃)גדרות(
מָ ְצ ָאה מָ נ חַ כּ> ל־ר ְֹד ֶפיהָ ִה ִ
תוּ/תיהָ
ֶ
אנ ִָחים ְבּ
כּהֲנֶ יהָ ֶנ ֱ
ל־שׁעָ ֶריהָ ֽשׁ מֵ ִמין ֹ
ְ
אֲבֵ 3ל ת ִמ ְבּ ִלי בָּ ֵאי מ עֵ ד כּ>
הָ י<וּ צָ ֶריהָ ְלר ֹאשׁ אֹיְ ֶביהָ שָׁ לוּ)שקטו( ִ ֽכּי־יְ ה ָ ה
להּ׃
נּוּג ת וְ ִהיא מַ ר־ ָ ֽ
ַויּ ֵֵצא
ֵי־צר׃
ֹב־פּשָׁ ֶעיהָ ע לָ ֶליהָ הָ ְלכוּ ְשׁ ִבי ִל ְפנ ָ ֽ
ה גָ הּ)ציערה( ַעל ר ְ
ת־ציּ ן כּ> ל־ה ֲָד ָרהּ הָ יוּ שָׂ ֶ 3ריהָ ְכּאַ יּ ִָלים ל ֹא־מָ ְצאוּ ִמ ְרעֶ ה
ִ
)מן בת( ִמבַּ
רוּדיהָ
וּמ ֶ
ָז ְֽכ ָרה יְ רוּשָׁ לִַ 3ם יְ ֵמי ע> נְ יָהּ ְ
כחַ ִל ְפנֵ י ר ֵ ֽדף׃
ַויּ ְֵלכוּ ְבל ֹא־ ֹ
ַד־צר וְ ֵאין ע זֵר לָ הּ
ָ3
פל עַ ָמּהּ ְבּי
כּ@ל מַ חֲמֻ ֶדיהָ א ֲֶשׁר הָ יוּ ִמימֵ י ֶק ֶדם ִבּנְ ֹ J
ֹ
ל־כּן
ֵ
ֵח ְטא ָ ֽח ְטאָ ה יְ רוּשָׁ לַ ִם עַ
ָראוּהָ צָ ִרים שָׂ חֲקוּ ַעל ִמ ְשׁבַּ ֶ ֽתּהָ ׃
י־ראוּ עֶ ְרוָתָ הּ
ל־מכַ ְבּ ֶדיהָ ִהזִּ ילוּהָ )זלזלו בה( ִכּ ָ
כּ ְ
ידה)נודדת( הָ יָ תָ ה > ֽ
ְלנִ ָ
טֻ ְמאָ ָתהּ ְבּשׁוּלֶ 3יהָ ל ֹא ָז ְֽכ ָרה
ַם־היא נֶאֶ נְ ָחה ו ַָתּשׁ> ב אָ ֽח ר׃
)חולשתה( גּ ִ
אַ ח ֲִריתָ הּ ו ֵַתּ ֶרד ְפּלָ ִאים )מעל הטבע( ֵאין ְמנ ֵַחם ָלהּ ְר ֵאה יְ ה ָה אֶ ת־ע> נְ יִ י ִכּי
ִהגְ ִדּיל א יֵ ֽב׃
י־רא ֲָתה ג יִ ם
יָד ָפּ ַרשׂ צָ ר ַעל כּ> ל־מַ חֲמַ ֶדּיהָ )ס"ת( ִ ֽכּ ָ
ל-׃
באוּ בַ קָּ ָהל ָ ֽ
)עמון ומואב( ָבּאוּ ִמ ְק ָדּשָׁ הּ א ֲֶשׁר ִצוִּ יתָ ה ל ֹא־ ָי ֹ
יהם ְבּ ֹאכֶ ל
אנ ִָחים ְמבַ ְקּ ִשׁים לֶ חֶ ם נ ְָתנJוּ )מחמודיהם( מַ חֲמַ ֵדּ ֶ
כּ> ל־עַ ָמּהּ ֶנ ֱ
ל א )תבוא
לה׃)רעבתנית(
יתי ז לֵ ָ ֽ
ְלהָ ִשׁיב נָ פֶ שׁ ְר ֵאה יְ ה ָה ְוֽהַ ִבּיטָ ה ִכּי הָ ִי ִ
וּרא 3וּ ִאם־יֵ שׁ מַ ְכא ב
כזו צרה(אֲלֵ יכֶ ם  Pכּ> ל־עֹ ְב ֵרי ֶ Oד ֶר)O -עבריינים( הַ ִבּיטוּ ְ
ֹבי א ֲֶשׁר ע ַלל ִלי אֲשֶׁ ר ה גָ ה)ציערני( יְ ה ָה ְבּי ם חֲר ן אַ ֽפּ ׃
ְכּמַ ְכא ִ
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ח־אשׁ ְבּעַ ְצמ ַֹתי)במבצרי( וַיִּ ְר ֶדּנָּה)הכניעם( פָּ ַ <רשׂ ֶרשֶׁ ת ְל ַרגְ לַ י
ֵ
שׁלַ
ִממָּ ר ם ָ ֽ
שׂקַ ד )Qהיה מסומן לזכרון(
נִ ְ
יבנִ י אָ ח ר נְ תָ נַנִ י ֹֽשׁמֵ מָ ה כּ> ל־הַ יּ ם ָדּוָ ֽה׃
ֱשׁ ַ
ה ִ
ָארי ִה ְכ ִשׁיל כּ ִֹחי
עֹ< ל ְפּשָׁ ; ַעי ְבּי ָ3ד )של ה'( יִ ְשׂ ָתּ ְרגוּ)נאחזו כקליעות( עָ לוּ עַ ל־צַ וּ ִ
דנָי
א ֹ
ירי ׀ ֲ
ִסלָּ< ה)רמס( כ> ל־אַ ִבּ ַ
ֹא־אוּכל ֽקוּם׃
ַ
ידי ל
דנָי ִבּ ֵ
א ֹ
נְ תָ נַ נִ י ֲ
תוּלת
דנָי ִל ְב ַ
א ֹ
חוּרי )כמוַ (-גּ@ת ָדּ ַרֲ -
ָ
בּר בַּ
ְבּ ִק ְר ִבּי קָ ָרא עָ ַלי מ ֵעד ִל ְשׁ ֹ
י־ר ַחק
ל־אלֶּ ה ׀ א ֲִני ב ִכ ָ 3יּה עֵ ִיני ׀ עֵ ינִ י ֹי ְר ָדה מַּ יִ ם ִ ֽכּ ָ
ֵ
עַ
הוּדה׃
בַּ ת־יְ ָ ֽ
ֵ ֽפּ ְרשָׂ< ה
ִמ ֶמּנִּ י ְמנ ֵַחם מֵ ִשׁיב נ ְַפ ִשׁי הָ יוּ בָ נַי ֽשׁ מֵ ִמים ִכּי ג ַָבר א יֵ ֽב׃
יביו צָ ָריו הָ יְ ָתJה
קב )שיהיו( ְס ִב ָ
ע ֹ
ִציּ; ן ְבּי ֶ ָ3דיהָ ֵאין ְמנַחֵ ם לָ הּ ִצוָּ Jה יְ ה ָ ה ְל ַי ֲ
יתי
צַ ִדּיק הוּא יְ ה ָ ה ִכּי ִפיהוּ מָ ִר ִ
ֵיהם׃
יְ רוּשָׁ ַלִם ְלנִ ָדּה)מרוחקת( בֵּ ינ ֶ ֽ
חוּרי הָ ְלכוּ
ַ
תוּ/תי וּבַ
ַ
ֹבי ְבּ
וּראוּ מַ ְכא ִ
ל־העַ ִ3מּים )עמים( ְ
ָֽ
ִשׁ ְמעוּ־נָ א כ>
כּהֲנַ י וּזְ קֵ נַ י בָּ ִעיר גָּוָ עוּ
ל ְמאַ הֲבַ י ֵהמָּ ה ִרמּוּנִ י ֹ
אתי ַ ֽ
קָ ָר ִ
שּׁ ִבי׃
בַ ֶ ֽ
ר־לי מֵ ַעי
ִ
ְר <ֵאה יְ ה ָ ה ִ ֽכּי־צַ
שׁם׃
י־ב ְקשׁוּ ֹ<אכֶ ל לָ מ וְ י ִָשׁיבוּ אֶ ת־נ ְַפ ָ ֽ
ִ ֽכּ ִ
ה־ח ֶרב
ֶ
יתי ִמחוּץ ִשׁ ְכּלָ
חֳמַ ְרמָ רוּ)כווצו( נ ְֶה ַפִּ -ל ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי ִכּי מָ ר מָ ִר ִ
אנ ָָחה ָ3אנִ י ֵאין ְמנַחֵ ם ִלי כּ> ל־ ֹ<איְ ;ַבי שָׁ ְמעוּ
כּי ֶנ ֱ
שָׁ ְמ Vעוּ ִ J
בַּ ַבּיִ ת כַּ ָ ֽמּוֶת׃
תָּ <ב ֹא
ָ ֽרעָ ִתי שָׂ שׂוּ ִכּי אַ ָתּה עָ ִשׂיתָ הֵ ֵבאתָ י ם־קָ ָראתָ וְ ִ ֽי ְהיוּ כָ מֹֽ נִ י׃
י־רבּ ת
ל־פּשָׁ ָעי ִ ֽכּ ַ
ְ
ל־רעָ ָתם ְלפָ נֶי Wוְ ע ֵלל לָ מ כַּ א ֲֶשׁר ע ַל ְלתָּ ִלי ַעל כּ>
ָ
כ>
אַ נְ ח ַֹתי וְ ִל ִבּי ַדוָּ ֽי׃
ת־ציּ ן ִה ְשׁ ִליִ -משָּׁ מַ יִ ם אֶ ֶרץ ִתּ ְפ ֶא ֶרת
ִ
דנָי אֶ ת־בַּ
א ֹ
אֵ יכָ ה  Qי ִ<ָעיב ְבּאַ פּ ׀ ֲ
ד ָנ;י )לא(
א ֹ
ִבּלַּ< ע ֲ

ֹם־רגְ ָליו)בהמ"ק( ְבּי ם אַ ֽפּ ׃
הד ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ל ֹא־ז ַָכר ֲ
קב הָ ַרJס ְבּעֶ ְב ָרת
ע ֹ
וְ ל ֹא חָ ַ 3מל אֵ @ת כּ> ל־נְ א ת ַי ֲ

ִמ ְב ְצ ֵרי בַ ת־יְ הוּ ָדה

ִה ִגּיעַ )השפילם( לָ ָא ֶרץ ִח ֵלּל מַ ְמלָ ָכה וְ שָׂ ֶ ֽריהָ ׃

כּ@ל
י־אף ֹ
גּ ַָדע > ֽבּח ֳִר ַ3

עקֹב ְכּ ֵאשׁ
ֶק ֶרן)כבוד( יִ ְשׂ ָראֵ ל הֵ ִשׁיב אָ ח ר יְ ִמינ ִמ ְפּנֵ י א יֵ ב וַיִּ ְב ַער ְבּ ַי ֲ
להָ בָ ה אָ ְכ ָלה סָ ִ ֽביב׃
ֶֽ

רג
ה ֹ
ָדּ ַ <ר -קַ ְשׁ ;תּ ְכּא ֵי3ב נִ ָצּב יְ ִמינ ְכּצָ ר וַ ֽ ַיּ ֲ

ת־ציּ ן שָׁ ַפ -כָּ ֵאשׁ חֲמָ ֽת ׃
ִ
י־עיִ ן ְבּ ֹ<אהֶ ל בַּ
כּל מַ חֲמַ ֵדּ ָ
ֹ
ְכּא יֵב

ִבּ ַלּע

יִ ְשׂ ָראֵ ל

ִבּלַּ ע

כּ> ל־אַ ְר ְמנ תֶ יהָ

הוּדה תַּ אֲנִ יָּ ה ַואֲנִ יָּ ֽה׃)צער ויללה(
ְבּבַ ת־יְ ָ

ִשׁ ֵחת

אדֹנָ י ׀
הָ ָי<ה ֲ
ִמ ְבצָ ָריו

ַויּ ֶֶרב

מס)עקר( כַּ גַּן שֻׂ כּ )סוכתו –
ַויּ ְַח ֹ

כּח יְ ה ָ ה ׀ ְבּ ִציּ ן מ ֵעד וְ שַׁ בָּ ת וַיִּ נְ ַאץ)שנא( ְבּ ַזֽעַ ם־אַ פּ
מעֲד ִשׁ < ַ
בהמ"ק( ִשׁ ֵחת ֹ
ֹהן׃
ֶמלֶ  -וְ כ ֵ ֽ

אדֹנָ י ׀ ִמזְ ְבּח נִ ֵאר)ביטל( ִמ ְק ָדּשׁ ִה ְסגִּ יר ְבּיַד־א יֵב
ָז ַנ<ח ֲ

מת אַ ְר ְמנ ֶתיהָ ק ל נ ְָתנוּ ְבּבֵ ית־יְ ה ָ ה ְכּי ם מ ֵעֽד׃
ח ֹ

חָ שַׁ< ב יְ ה ָ ה ׀

ת־ציּ ן נָ טָ ה קָ ו)גזר גזירה( ל ֹא־הֵ ִשׁיב יָד
ִ
ְלהַ ְשׁ ִחית ח ַמת בַּ
4

ִמבַּ ֵלּעַ
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ללוּ׃
ל־חל)חומה נמוכה( וְ ח ָמה י ְַח ָדּו אֻ ְמ ָ ֽ
ֵ
וַיַּ ֽאֲבֶ
כּהּ וְ שָׂ ֶריהָ
מַ ְל < ָ

יחיהָ
ִא ַבּד וְ ִשׁ ַבּר ְבּ ִר ֶ
ל ֹא־מָ ְצאוּ חָ ז ן מֵ יְ ה ָ ֽה׃

טָ ְבעוּ בָ אָ ֶרץ ְשׁעָ ֶריהָ

יאיהָ
בַ גּ יִ ם ֵאין תּ ָרה גַּם־נְ ִב ֶZ

ת־ציּ ן ֶ ֽהעֱלוּ
ִ
י ְֵשׁ <בוּ לָ ָא ֶרץ יִ ְדּמוּ זִ ְקנֵ י בַ

לִם׃
עָ פָ ר עַ ל־ר ֹאשָׁ ם חָ גְ רוּ שַׂ ִקּים ה ִרידוּ לָ אָ ֶרץ ר ֹאשָׁ ן ְבּתוּ/ת יְ רוּשָׁ ָ ֽ
ל־שׁבֶ ר
ֶ
כָּ <לוּ בַ ְדּמָ ע ת עֵ ינַי חֳמַ ְר ְמרוּ)התכווצו( מֵ עַ י נִ ְשׁ ַפּ -לָ אָ ֶרץ ְכּבֵ ִדי עַ
ְל ִאמֹּתָ ם

בַּ ת־עַ ִמּי ֵ ֽבּעָ ֵטף)התעלף( ע לֵ ל וְ י ֵנק ִבּ ְרחֹב ת ִק ְריָ ֽה׃

כּחָ לָ ל ִבּ ְרחֹב ת ִעיר
אמרוּ אַ יֵּ ה ָדּגָ ן וָיָ יִ ן ְבּ ִ ֽה ְתעַ ְטּ ָפם)כשהתעלפו( ֶ ֽ
ֽי ֹ ְ
ידָ -מה א ֲַדמֶּ ה־לָּ- 3
ָ ֽמה־א ֲִע ֵ V

ֹתם׃
ל־חיק ִאמּ ָ ֽ
ֵ
ְבּ ִה ְשׁתַּ ֵפּ -נ ְַפשָׁ ם אֶ

ת־ציּ ן ִ ֽכּי־גָד ל כַּ יָּ ם
ִ
תוּלת בַּ
הַ בַּ ת יְ רוּשָׁ לַ ִם ָמה אַ ְשׁוֶה־לָּ ַ -ואֲנַ ֽחֲמֵ ְ -בּ ַ
א־ל-׃
ָֽ
ִשׁ ְב ֵרִ -מי יִ ְרפָּ

יאיִ ָ -חזוּ לָ ָ -שׁוְ א וְ תָ פֵ ל וְ ֽל ֹא־גִ לּוּ
נְ ִב ַ3

דּוּחים׃
בוּת -וַיֶּ חֱזוּ לָ  -מַ ְשׂא ת ָשׁוְ א וּמַ ִ ֽ
עוֹנֵ ְ -להָ ִשׁיב )שביתך( ְשׁ ֵ
עַ ל־ ֲ
לם
ל־בּת יְ רוּשָׁ ָ ִ
ַ
שׁ ְרקוּ ַויּ ִָנעוּ ר ֹאשָׁ ם עַ
ָ ֽס ְפ <קוּ עָ ַליִ  -כַּ פַּ יִ ם כּ> ל־עֹ ְב ֵרי ֶד ֶרֽ ָ -
פָּ <צוּ עָ ַליִ -

אמרוּ ְכּ ִלילַ ת יֹ ִפי מָ שׂ שׂ ְלכ> ל־הָ ָ ֽא ֶרץ׃
הֲז ֹאת הָ ִ3עיר שֶׁ ֽיּ ֹ ְ

שׁ ְרקוּ וַיַּ ֽחַ ְרקוּ־שֵׁ ן אָ ְמרוּ ִבּ ָלּ ְענוּ ַא -זֶה הַ יּ ם שֶׁ ִקּוִּ ינֻ הוּ
ִפּיהֶ ם כּ> ל־ ֹאיְ בַ יִ ֽ ָ -
מָ ָצאנוּ ָר ִ ֽאינוּ׃

ָמם)תכנן( ִבּ ַצּע אֶ ְמ ָרת )אמירתו(
עָ שָׂ< ה יְ ה ָ ;ה א ֲֶשׁר ז ָ 3

א ֲֶשׁר ִצוָּ ה ִ ֽמימֵ י־קֶ ֶדם הָ ַרס וְ ל ֹא חָ ָמל וַיְ שַׂ ַמּח עָ לַ< יִ  -א ֵיב הֵ ִרים ֶק ֶרן
ידי כַ נַּ חַ ל ִדּ ְמעָ ה
ת־ציּ^ ן ה ִ <ר ִ
אדֹנָ י ח ַמת בַּ ^ ִ
צָ ַעק ִל ָבּם אֶ ל־ ֲ

צָ ָ ֽריִ -׃

וּמי ׀
ק ִ

דּם בַּ ת־עֵ ינֵ ֽ -׃
ל־תּ ֹ
ִ
ל־תּ ְתּ ִני פוּגַת לָ  -אַ
ִ
י ָמם וָלַ יְ לָ ה ַ ֽא

אדֹנָ י ְשׂ ִ Jאי
רנִּ י)ספדי( בַ לַּ 3יְ לָ ְלר ֹאשׁ אַ ְשׁמֻ ר ת ִשׁ ְפ ִכי כַ מַּ יִ ם ִלבֵּ  -נֹכַ ח ְפּנֵ י ֲ
ֹ
אֵ ָליו

כַּ ַ 3פּיִ -

ל־חוּצ ת׃
ֽ
כּ>

עַ ל־נֶפֶ שׁ

ֲטוּפים)מעולפים(
הָ ע ִ

ֽע לָ לַ יִ -

ְבּ ָר ָעב

ְבּר ֹאשׁ

ֹאכ ְלנָה
כּה ִאם־תּ < ַ
ְר ֵאה יְ ה ָה ְוֽהַ ִבּיטָ ה ְל ִמי ע ַל ְלתָּ ֹ

אדֹנָ י כּ ֵֹהן וְ נ ִ ָֽביא׃
נ ִָשׁים ִפּ ְריָם עֹ ְל ֵלי ִטפֻּ ִחים ִאם־יֵהָ ֵרג ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ֲ
חוּרי נ ְָפלוּ בֶ ָח ֶרב הָ ַרגְ תָּ ְבּי ם
ַ
תוּ/תי וּבַ
ַ
שָׁ ְכ <בוּ לָ ָא ֶרץ חוּצ ת נַ עַ ר וְ זָקֵ ן ְבּ
אַ פֶּ  Wטָ ַב ְחתָּ ל ֹא חָ ָ ֽמ ְלתָּ ׃

וּרי)שכני הרעים(
ִתּ ְק ָרא ְ Qכ <י ם מ ֵעד ְמג ַ

יתי
ר־ט ַפּ ְח ִתּי וְ ִר ִבּ ִ
ִ
ִמסָּ ִביב וְ ל ֹא הָ יָ ה ְבּי ם אַ ף־יְ ה ָ ה פָּ ִליט וְ שָׂ ִריד אֲשֶׁ
לּם׃
אֹיְ ִבי ִכ ָ ֽ
א ֲִני הַ גֶּבֶ ר)ירמיהו( ָר ָאה עֳנִ י ְבּ ֵשׁבֶ ט עֶ ְב ָר ֽת ׃
ֹא־א ר׃
וְ ל ֽ

פ -יָד
ה ֹ
ַאִ -בּי י ָֻשׁב ַי ֲ
5

חשֶׁ -
א ִתי נ ַָהג וַיֹּ ַלֹ -

)במכות( כּ> ל־הַ יּֽ ם׃

ִבּ ָלּה
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ְבשָׂ ִרי וְ ע ִרי ִשׁ ַבּר עַ ְצמ ָ ֽתי׃

וּתלָ ָ ֽאה׃
בָּ נָ ה עָ ַלי ַויּ ַַקּף ר ֹאשׁ )עשב מר( ְ

לם׃
יבנִ י ְכּמֵ ֵתי ע ָ ֽ
ְבּמַ חֲשַׁ ִכּים ה ִשׁ ַ
שׁ ִ ֽתּי׃)אזיקים(
נְ ח> ְ

גּ ַָדJר בַּ ע ֲִדי וְ ל ֹא אֵ ֵצא ִה ְכ ִבּיד

גַּ ם ִכּי אֶ זְ עַ ק ַואֲשַׁ וֵּעַ שָׂ ַתם ְתּ ִפלָּ ִ ֽתי׃

ְבּגָזִ ית)אבנים( נְ ִתיב ַֹתי ִעוָּ ֽה׃)עיקם(

ְבּ ִמ ְסתָּ ִ ֽרים׃

--------------------

דּב א ֵֹרב הוּא ִלי )אריה( א ֲִרי
ֹ

ֹמם׃
ְדּ ָר ַכי ס ֵרר וַ ֽ יְ פַ ְשּׁ ֵחנִ י)הבקיעני( שָׂ ַמנִ י שׁ ֵ ֽ

ַויּ ִַצּיבֵ נִ י כַּ מַּ טָּ ָרא לַ ֵ ֽחץ׃

ָואֹמַ ר

אָ ַבד

וְ ת חַ ְל ִתּי

מֵ יְ ה ָ ֽה׃

זָכ ר ִתּזְ כּ ר)עניי ומרודי(

)אבל(ז ֹאת)דיני שמים המפורטים מכאן ועד סוף אות

ל־כּן א ִ ֽחיל׃)אקוה(
ֵ
ל־ל ִבּי עַ
ִ
מ'( אָ ִשׁיב אֶ

ֲמיו׃
ל ֹא־כָ לוּ ַרח ָ ֽ

ו ִַתּזְ נַ Jח ִמשָּׁ ל ם נ ְַפ ִשׁי

נִ ְצ ִחי)תקותי(

רוּדי לַ עֲנָ ה ו ָֽר ֹאשׁ׃)עשבים מרים(
וּמ ִ
זְ כ> ר־עָ נְ ִיי ְ
שׁי׃
)ותשיח( וְ תָ שׁ חַ עָ ַלי נ ְַפ ִ ֽ

יתי
הָ ִי ִ

יענִ י בַ ְמּר ִרים ִה ְרוַ נִ י לַ עֲנָ ֽה׃
ִה ְשׂ ִבּ ַ

ישׁנִ י)הטביעני( בָּ ֵ ֽאפֶ ר׃
ַו ַיּגְ ֵרס ֶ ֽבּחָ צָ ץ ִשׁנָּי ִה ְכ ִפּ ַ
יתי)שכחתי(
נ ִָשׁ ִ

ָדּ ַר -קַ ְשׁתּ

שׁפָּ ֽת ׃)חצים(
הֵ ִביא ְבּ ִכ ְליֹתָ י ְבּנֵ י אַ ְ

ְשּׂחֹק ְלכ> ל־עַ ִמּי נְ גִ ינ ָָתם כּ> ל־הַ יּֽ ם׃
ט ָ ֽבה׃

גּ ַָדר ְדּ ָרכַ י

ַ ֽח ְס ֵדי יְ ה ָה ִכּי ל ֹא־תָ ְמנוּ ִכּי

ָתW׃
ח ֲָד ִשׁים לַ ְבּקָ ִרים ַר ָבּה אֱמוּנ ֶ ֽ

חֶ ְל ִקי יְ ה ָה

ל־כּן א ִחיל ֽל ׃
ֵ
אָ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי עַ

שׁנּוּ׃
קוָו ְלנֶ פֶ שׁ ִתּ ְד ְר ֶ ֽ
ט ב יְ ה ָה ְל ֹ

שׁוּעת יְ ה ָ ֽה׃
ט ב וְ י ִָחיל וְ דוּמָ ם ִל ְת ַ

עוּריו׃
ט ב לַ גֶּבֶ ר ִ ֽכּי־יִ ָשּׂא עֹ ל ִבּנְ ָ ֽ
אוּלי יֵ שׁ ִתּ ְקוָ ֽה׃
ַ
יִ ֵתּן ֶ ֽבּעָ פָ ר ִפּיהוּ

ליו׃
י ֵֵשׁב בָּ ָדד וְ יִ דֹּ ם ִכּי נ ַָטל עָ ָ ֽ

אדֹנָ ֽי׃
ִכּי ל ֹא יִ זְנַ ח ְלע ָלם ֲ

יִ ֵתּJן ְלמַ ֵכּהוּ ֶל ִחי יִ ְשׂ ַבּע ְבּחֶ ְר ָ ֽפּה׃
רב חֲסָ ָ ֽדיו׃
ִכּי ִאם־ה גָה וְ ִר ַחם ְכּ ֹ
ֵי־אישׁ׃
ְבּנ ִ ֽ

ירי ָ ֽא ֶרץ׃
כּל א ֲִס ֵ
ְל ַדכֵּ א ַתּחַ ת ַרגְ לָ יו ֹ

ִמ ְשׁפַּ ט־גָּבֶ ר נֶ גֶד ְפּנֵ י עֶ ְליֽ ן׃
רצה(

ִכּי ל ֹא ִע ָנּה ִמ ִלּבּ )מרצונו( ַויַּגֶּ ה)ויצער(

אדֹנָ י ל ֹא ָר ָ ֽאה׃ )לא
ְלעַ וֵּ ת אָ ָדם ְבּ ִריב ֲ

אדֹנָ י ל ֹא ִצוָּ ֽה׃
ִמי זֶה אָ מַ ר וַתֶּ ִהי ֲ

וְ הַ ֽטּ ב׃)שהם רק תוצאות מעשי האדם .ולכן(:

עַ ל־חֲטָ ָ ֽאו׃

ִמ ִפּי עֶ ְלי ן ל ֹא תֵ צֵ א הָ ָרע ת
מַ ה־יִּ ְתא נֵן אָ ָדם חָ י גֶּ בֶ ר

ק ָרה וְ נָשׁוּבָ ה עַ ד־יְ ה ָ ֽה׃
נ ְַח ְפּ ָשׂה ְד ָרכֵ ינוּ ְ ֽונ ְַח ֹ

ל־אל בַּ שָּׁ ָ ֽמיִ ם׃
ֵ
ְלבָ בֵ נוּ אֶ ל־כַּ פָּ יִ ם )שהם )הכפים( נשואות( אֶ
ל ְחתָּ ׃
וּמָ ִרינוּ אַ ָתּה ל ֹא סָ ָ ֽ
חָ ָ ֽמ ְלתָּ ׃

ְלהַ טּ ת

חי)טינוף( וּמָ א ס
ְס ִ J

יהם כּ> ל־אֹיְ ֵ ֽבינוּ׃
פָּ צוּ עָ ֵלינוּ ִפּ ֶ

שּׁבֶ ר׃
ו ַָפחַ ת )פח( ָהיָה ָלנוּ הַ ֵשּׁאת)שואה( וְ הַ ָ ֽ
ל־שׁבֶ ר בַּ ת־עַ ִ ֽמּי׃
ֶ
עַ

נַ ְחנוּ פָ שַׁ ְענוּ

סַ כּ תָ ה)חצצת( בָ אַ ף וַ ִֽתּ ְר ְדּפֵ נוּ הָ ַרגְ תָּ ל ֹא

לּה׃
סַ כּ תָ ה ֶ ֽבעָ נָן לָ  -מֵ עֲב ר ְתּ ִפ ָ ֽ

ימנוּ ְבּ ֶק ֶרב הָ עַ ִ ֽמּים׃
ְתּ ִשׂ ֵ

נִ ָשּׂא

ַפּJחַ ד

פַּ ְלגֵי־מַ יִ ם תֵּ ַרד עֵ ינִ י

עֵ ִינJי נִ גְּ ָרה וְ ל ֹא ִת ְד ֶמה מֵ ֵאין הֲפֻ גֽ ת׃
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עַ ד־י ְַשׁ ִקיף וְ ֵי ֶרא יְ ה ָ ה ִמשָּׁ ָ ֽמיִ ם׃
ירי׃
ִע ִ ֽ

--------------------

כּל ְבּנ ת
עֵ ינִ י ֽע ְל ָלה)נוולה( ְלנ ְַפ ִשׁי ִמ ֹ

צ ד צָ דוּנִ י כַּ ִצּפּ ר אֹיְ ַבי ִחנָּ ֽם׃

ַדּוּ־אבֶ ן ִ ֽבּי׃
ֶ
ַויּ

ֹאשׁי אָ ַמ ְר ִתּי נִ גְ ָזֽ ְר ִתּי׃)נכרתתי(
פוּ־מיִ ם עַ ל־ר ִ
ַ
ָ ֽצ

ִשׁ ְמ Wיְ ה ָה ִמבּ ר תַּ ְח ִתּיּֽ ת׃
ְלשַׁ וְ עָ ִ ֽתי׃

אדֹנָ י
Jבתָּ ֲ
ַר ְ

ָר ִאיתָ ה יְ ה ָה עַ וָּ תָ ִתי שׁ> ְפ ָטה)שפוט( ִמ ְשׁפָּ ִ ֽטי׃

ב ָתם ִ ֽלי׃
ָר ִאיתָ ה כּ> ל־נִ ְקמָ תָ ם כּ> ל־מַ ְח ְשׁ ֹ
לי׃
ב ָתם עָ ָ ֽ
כּ> ל־מַ ְח ְשׁ ֹ

אתי
קָ ָר ִ

ק ִלי שָׁ ָמ ְעתָּ אַ ל־תַּ ְע ֵלJם א> זְ נְ ְ Wל ַרוְ חָ ִתי

ירא׃
ל־תּ ָ ֽ
ִ
קָ ַר ְבתָּ ְבּי ם אֶ ְק ָראֶ ךָּ אָ ַמ ְרתָּ אַ

יבי נ ְַפ ִשׁי גּ ַָא ְלתָּ חַ יָּ ֽי׃
ִר ֵ

שָׁ ַמ ְעתָּ חֶ ְרפָּ תָ ם יְ ה ָה

ִשׂ ְפ ֵתי קָ מַ י וְ הֶ גְ י נָם עָ ַלי כּ> ל־הַ יּֽ ם׃

ָתם׃
וְ ִ ֽקימָ תָ ם הַ ִבּיטָ ה א ֲִני מַ נְ גִּ ינ ָ ֽ
יהם׃
יְ ֵד ֶ ֽ

ָ ֽצ ְמתוּ בַ בּ ר חַ ָיּי

ִשׁ ְב ָתּם

תָּ ִ<שׁיב לָ ֶהם גְּ מוּל יְ ה ָ ה ְכּמַ ע ֲֵשׂה

ִתּ ֵתּן לָ הֶ ם ְמגִ נַּת־לֵ ב תַּ א ָ ֽ
ֲל ְת)Wשגעון( לָ ֶ ֽהם׃

דּף ְבּאַ ף
ִתּ ְר ֹ

ידם ִמ ַתּחַ ת ְשׁ ֵמי יְ ה ָ ֽה׃
וְ תַ ְשׁ ִמ ֵ
קינת ירמיהו על יאשיהו

ק ֶדשׁ
יוּעם)יתעמעם( זָהָ ב יִ ְשׁנֶ א)ישתנה( הַ ֶכּתֶ ם הַ טּ ב ִתּ ְשׁתַּ פֵּ ְכנָה אַ ְבנֵי־ ֹ
ַ
אֵ יכָ ה
ל־חוּצ ת׃
ֽ
ְבּר ֹאשׁ כּ>

ְבּנֵ י ִציּ ן הַ יְ קָ ִרים הַ ְמסֻ לָּ ִאים)המהוללים( בַּ ָפּז
גַּם־תַּ נִּ ים )האכזריים(

יכה נ ְֶח ְשׁבוּ ְלנִ ְבלֵ י־חֶ ֶרשׂ מַ ע ֲֵשׂה יְ ֵדי י ֵ ֽצר׃
אֵ ָ

יהן בַּ ת־עַ ִמּי ְלאַ ְכזָר )כי ענים( כַּ יְ עֵ ִינים
גּוּר ֶ
ֵ
)תנין( ָח ְלצוּ שַׁ ד הֵ ִיניקוּ
בַּ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃

ל־חכּ בַּ צָּ ָמא ֽע לָ ִלים ָשׁאֲלוּ לֶ חֶ ם
ִ
ָדּ <ַבק ְלשׁ ן י נֵ ק אֶ
הָ ֹֽא ְכ ִלים ְל ַמע ֲַדנִּ ים נ ַָשׁמּוּ בַּ חוּצ ת הָ אֱמֻ נִ ים

פּ ֵרשׂ ֵאין לָ ֶ ֽהם׃
ֹ

עוֹן בַּ ת־עַ ִמּי
וַיִּ גְ ַדּל ֲ

)מתגדלים( ע ֲֵלי ת לָ ע)תולעת שני( ִח ְבּקוּ אַ ְשׁפַּ ֽתּ ת׃
ֹא־חלוּ ָבהּ י ָ ָֽדיִ ם׃
־רגַע וְ ל ָ
ֲפוּכה ְכמ ָ
דם ַ ֽהה ָ
ֵ ֽמחַ ַטּאת ְס ֹ

יריהָ
זַכּוּ נְ זִ ֶ

ִמשֶּׁ לֶ ג צַ חוּ מֵ חָ ָלב ָא ְדמוּ עֶ צֶ ם ִמ ְפּנִ ינִ ים סַ ִפּיר)כאבן יקרה( גִּ זְ ָר ָ ֽתם׃
חָ ַשׁ-

ִמ ְשּׁח ר

> ֽתּא ֳָרם

ל ֹא

נִ ְכּרוּ

עַ ל־עַ ְצמָ ם)עצמותם( י ֵָבשׁ הָ יָ ה כָ ֵעֽץ׃

צָ ַפד)התקמט(

בַּ חוּצ ת

ע ָרם

ט ִבים הָ יוּ חַ ְללֵ י־חֶ ֶרב ֵ ֽמחַ ְל ֵלי

בת שָׂ ָ ֽדי׃
ָר ָעב ֶשׁ ֵהם ָיזֻבוּ ְמ ֻדקָּ ִרים ִמ ְתּנוּ ֹ

יְ ֵ 3די נ ִָשׁים ַרח ֲָמנִ יּ ת

יהן הָ יוּ ְלבָ ר ת לָ מ ְבּ ֶשׁבֶ ר בַּ ת־עַ ִ ֽמּי׃
ִבּ ְשּׁלוּ י ְַל ֵד ֶ
ֹתיהָ ׃
סד ֶ ֽ
ת־אשׁ ְבּ ִציּ ן וַתּ ֹאכַ ל יְ ֹ
ֵ
אֶ ת־חֲמָ ת שָׁ ַפ -חֲ ר ן אַ פּ ַויַּצֶּ

ִכּ ָלּה יְ ה ָה
ל ֹא

ֹשׁ ֵבי תֵ ֵבל ִכּי יָב ֹא ַצר וְ א יֵב ְבּשַׁ ע ֲֵרי
כּל י ְ
הֶ א ֱִמינוּ מַ ְלכֵ י־אֶ ֶרץ )וכל( ֹ
לִם׃
יְ רוּשָׁ ָ ֽ

כּהֲנֶ יהָ הַ שּׁ ְֹפ ִכים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַדּם
ע ֹונֹת ֹ
ֵ ֽמחַ טּ ֹאות נְ ִביאֶ יהָ ֲ

יקים׃
צַ ִדּ ִ ֽ

וּכלוּ יִ גְּ עוּ
נָעוּ ִעוְ ִרים ַ ֽבּחוּצ ת נְ ֽ ֹגאֲלוּ בַּ ָדּם ְבּל ֹא יֽ ְ
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ל־תּגָּעוּ ִכּי נָצוּ
ִ
סוּרוּ טָ ֵ Vמא ָק ְראוּ לָ 3מ סוּרוּ סוּרוּ אַ

)טונפו( גַּם־נָ עוּ ָ ֽא ְמרוּ בַּ גּ יִ ם )שהיהודים(ל ֹא י ִספוּ לָ גֽ וּר)עוד בירושלים( ׃
יטם ְפּנֵ י כֹ הֲנִ ים ל ֹא נָשָׂ אוּ
ְפּנֵ י יְ ה ָה ִח ְלּקָ ם)בין הגוים( ל ֹא י ִסיף ְלהַ ִבּ ָ
)עודינה( ע ֵדינוּ ִתּ ְכ ֶלינָה עֵ ינֵינוּ

)זקנים( וּזְ קֵ ִנים ל ֹא חָ נָ ֽנוּ׃

אֶ ל־עֶ זְ ָר ֵתנוּ ָהבֶ ל)העזרה ממצרים( ְבּ ִצ ִפּיּ ֵָתנוּ ִצ ִפּינוּ אֶ ל־גּ י ל ֹא י ִ ֽשׁעַ ׃
י־בא ִק ֵ ֽצּנוּ׃
חב ֵֹתינוּ קָ ַרב ִק ֵצּנוּ מָ ְלאוּ י ֵָמינוּ ִכּ ָ
צָ דוּ ְצעָ ֵדינוּ ִמ ֶלּכֶ ת ִבּ ְר ֹ
לנוּ׃
קַ ִלּים הָ יוּ ר ְֹדפֵ ינוּ ִמנִּ ְשׁ ֵרי שָׁ ָמיִ ם עַ ל־הֶ הָ ִרים ְדּלָ קֻ נוּ בַּ ִמּ ְד ָבּר ָא ְרבוּ ָ ֽ
רוּחַ אַ פֵּ ינוּ ְמ ִשׁיחַ יְ ה ָה)יאשיהו( נִ ְל ַכּד ִבּ ְשׁ ִחית ָתם א ֲֶשׁר אָ מַ ְרנוּ ְבּ ִצלּ ִ ֽנ ְחיֶ ה
בַ גּ ִ ֽים׃

ישׂי וְ ִשׂ ְמ ִחי )שמחה זמנית( בַּ ת־אֱד ם )יושבתי( י ֶשׁבֶ ת
ִשׂ ִ

ְבּ ֶא ֶרץ עוּץ גַּם־עָ לַ< יִ  -תַּ עֲב> ר־כּ ס ִתּ ְשׁ ְכּ ִרי וְ ִת ְתעָ ִ ֽרי׃

ע ֹונֵ-
תַּ ם־ ֲ

ֹאתיִ -׃
ע ֹונֵ -בַּ ת־אֱד ם גִּ ָלּה עַ ל־חַ טּ ָ ֽ
ת־ציּ ן ל ֹא י ִסיף ְלהַ גְ ל ֵת -פָּ ַקד ֲ
ִ
בַּ
וּר ֵאה אֶ ת־חֶ ְרפָּ ֵ ֽתנוּ׃ ַנחֲלָ תֵ נוּ נֶ ֽהֶ ְפ ָכה
ה־היָה לָ נוּ הַ ִבּיטָ ְ
ָ
כר יְ ה ָה ֶ ֽמ
זְ ֹ
ְלז ִָרים בָּ ֵתּינוּ ְלנ ְ>כ ִ ֽרים׃ יְ ת ִמים הָ יִ ינוּ )אין( וְ ֵאין אָ ב ִאמּ ֵֹתינוּ ְכּאַ ְלמָ נֽ ת׃
ָארנוּ נִ ְר ָדּ ְפנוּ יָגַ ְענוּ לא
מֵ ימֵ ינוּ ְבּ ֶכסֶ ף שָׁ ִתינוּ עֵ ֵצינוּ ִבּ ְמ ִחיר יָבֹֽ אוּ׃ ַעל צַ וּ ֵ
אב ֵֹתינוּ ָ ֽח ְטאוּ אינם
לחֶ ם׃ ֲ
בּ ַ ֽע ָ ֽ
ֽח־לנוּ׃ ִמ ְצ ַריִ ם נ ַָתנּוּ יָד אַ שּׁוּר ִל ְשׂ ֹ
ָֽ
וְ ל ֹא ֽהוּנַ
יהם סָ ָ ֽב ְלנוּ׃ עֲבָ ִדים ָמ ְשׁלוּ בָ נוּ פּ ֵֹרק ֵאין
ע ֹונֹתֵ ֶ
וְ אֵ ינָם )אנחנו( ַואֲנַ ְחנוּ ֲ
ִמיּ ָ ָֽדם׃ ְבּנ ְַפשֵׁ נוּ נ ִָביא לַ ְחמֵ נוּ ִמ ְפּנֵ י ֶח ֶרב הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃ ע ֵרנוּ ְכּתַ נּוּר
נִ ְכמָ רוּ)התכווצו( ִמ ְפּנֵ י ז ְַלעֲפ ת)חום שורף( ָר ָעֽב׃ נ ִָשׁים ְבּ ִציּ ן ִענּוּ ְבּתֻ /ת
חוּרים ְטח ן
הוּדה׃ שָׂ ִרים ְבּי ָָדם נִ ְתלוּ ְפּנֵ י זְ קֵ ִנים ל ֹא נ ְֶה ָ ֽדּרוּ׃ בַּ ִ
ְבּעָ ֵרי יְ ָ ֽ
ָתם׃
חוּרים ִמנְּ גִ ינ ָ ֽ
שׁלוּ׃ זְ קֵ נִ ים ִמ ַשּׁעַ ר שָׁ בָ תוּ בַּ ִ
)ריחים( נָשָׂ אוּ וּנְ עָ ִרים בָּ ֵעץ כָּ ָ ֽ
ֹלנוּ׃ נָ ְֽפלָ ה ע ֲֶט ֶרת ר ֹאשֵׁ נוּ ֽא י־נָ א ָלנוּ
שָׁ בַ ת ְמשׂ שׂ ִלבֵּ נוּ נ ְֶה ַפְּ -ל ֵאבֶ ל ְמח ֵ ֽ
ר־ציּ ן
ִ
ל־אלֶּ ה חָ ְשׁכוּ עֵ ינֵ ֽינוּ׃ ַעל הַ
ֵ
טאנוּ׃ עַ ל־ ֶז3ה הָ יָ ה ָדוֶה ִלבֵּ נוּ עַ
ִכּי חָ ָ ֽ
כוּ־ב ׃ אַ ָתּה יְ ה ָה ְלע ָלם תֵּ שֵׁ ב ִכּ ְסאְֲ Wלד ר ו ָֽד ר׃
ֽ
שֶׁ שָּׁ מֵ ם שׁוּעָ ִלים ִה ְלּ
יבנוּ יְ ה ָ ה ׀ אֵ לֶ< יW
ה ִשׁ <ֵ
ָלמָּ ה לָ נֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּ חֵ נוּ ַ ֽתּעַ זְ ֵבנוּ ְל ֹא ֶר -י ִ ָֽמים׃ קו"ח ֲ
ְ ֽונָשׁוּבָ חַ ֵדּשׁ י ֵָמינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃ חזן ִכּ @י ִאם־מָ ֹאס ְמאַ ְסתָּ נוּ קָ ַצ ְפתָּ עָ ֵלינוּ
יבנוּ יְ ה ָ ה ׀ אֵ לֶ< יֽ ְ Wונָשׁוּבָ חַ ֵדּשׁ י ֵָמינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃
ה ִשׁ <ֵ
ד־מ ֹֽאד׃ קו"ח ֲ
ְ
עַ
ש"ץ אומר את הקינות בקול ובניגוניהם ,והציבור אומרן עמו בקול נמוך.
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א
חזן
ה־היָה לָ נוּ
ָ
כר יְ ה ָה ֶ ֽמ
זְ ֹ
ַנחֲלָ תֵ נוּ נֶ ֽהֶ ְפ ָכה ְלז ִָרים
יְ ת ִמים הָ יִ ינוּ וְ ֵאין אָ ב
מֵ ימֵ ינוּ ְבּ ֶכסֶ ף שָׁ ִתינוּ
ָארנוּ נִ ְר ָדּ ְפנוּ
ַעל צַ וּ ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם נ ַָתנּוּ יָד
ח ְטאוּ וְ אֵ ינָם
אב ֵֹתינוּ ָ ֽ
ֲ
עֲבָ ִדים ָמ ְשׁלוּ בָ נוּ
ְבּנ ְַפשֵׁ נוּ נ ִָביא לַ ְחמֵ נוּ
ע ֵרנוּ ְכּתַ נּוּר נִ ְכמָ רוּ
ָשׁים ְבּ ִציּ ן ִענּוּ
נ ִ
שָׂ ִרים ְבּי ָָדם נִ ְתלוּ
חוּרים ְטח ן נָשָׂ אוּ
בַּ ִ
זְ קֵ נִ ים ִמ ַשּׁעַ ר שָׁ בָ תוּ
שָׁ בַ ת ְמשׂ שׂ ִלבֵּ נוּ
נָ ְֽפלָ ה ע ֲֶט ֶרת ר ֹאשֵׁ נוּ
עַ ל־ ֶז3ה הָ יָ ה ָדוֶה ִלבֵּ נוּ
ר־ציּ ן שֶׁ שָּׁ מֵ ם
ִ
ַעל הַ

חזן
קהל
וּר ֵאה אֶ ת־חֶ ְרפָּ ֵ ֽתנוּ׃
אוֹי .הַ ִבּיטָ ה ְ
אוֹי .בָּ ֵתּינוּ ְלנ ְ>כ ִ ֽרים׃
אוֹיִ .אמּ ֵֹתינוּ ְכּאַ ְלמָ נֽ ת׃
אוֹי .עֵ ֵצינוּ ִבּ ְמ ִחיר ָי ֹֽבאוּ׃
ֽח־לנוּ׃
ָֽ
אוֹי .יָגַ ְענוּ וְ ל ֹא ֽהוּנַ
לחֶ ם׃
בּ ַ ֽע ָ ֽ
אוֹי .אַ שּׁוּר ִל ְשׂ ֹ
ב ְלנוּ׃
יהם סָ ָ ֽ
ע ֹונֹתֵ ֶ
אוֹיַ .ואֲנַ ְחנוּ ֲ
ָדם׃
אוֹי .פּ ֵֹרק ֵאין ִמיּ ָ ֽ
אוֹיִ .מ ְפּנֵ י ֶח ֶרב הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃
אוֹיִ .מ ְפּנֵ י ז ְַלעֲפ ת ָר ָ ֽעב׃
הוּדה׃
אוֹיְ .בּתֻ /ת ְבּעָ ֵרי יְ ָ ֽ
אוֹיְ .פּנֵ י זְ קֵ ִנים ל ֹא נ ְֶה ָ ֽדּרוּ׃
שׁלוּ׃
אוֹי .וּנְ עָ ִרים בָּ ֵעץ כָּ ָ ֽ
חוּרים ִמנְּ גִ י ָנ ָ ֽתם׃
אוֹי .בַּ ִ
ֹלנוּ׃
אוֹי .נ ְֶה ַפְּ -ל ֵאבֶ ל ְמח ֵ ֽ
טאנוּ׃
אוֹיֽ .א י־נָ א ָלנוּ ִכּי חָ ָ ֽ
ל־אלֶּ ה חָ ְשׁכוּ עֵ ינֵ ֽינוּ׃
ֵ
אוֹי .עַ
כוּ־ב ׃
ֽ
אוֹי .שׁוּעָ ִלים ִה ְלּ

קהל

אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:

אַ ָתּה יְ ה ָה ְלע ָלם ֵתּשֵׁ ב ִכּ ְסאְֲ Wלד ר ו ָֽד ר׃ ָלמָּ ה לָ נֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּ חֵ נוּ ַ ֽתּעַ זְ ֵבנוּ ְלאֹ ֶר-
ליֽ ְ Wונָשׁוּבָ ה חַ ֵדּשׁ י ֵָמינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃ ִכּ @י ִאם־מָ אֹ ס ְמאַ ְסתָּ נוּ
יבנוּ יְ ה ָ ה ׀ אֵ < ֶ
הֲשׁ <ֵ
י ִ ָֽמים׃ קו"ח ִ
ְ
קָ ַצ ְפתָּ עָ ֵלינוּ עַ
ליֽ ְ Wונָשׁוּבָ ה חַ ֵדּשׁ י ֵָמינוּ ְכּ ֶ ֽק ֶדם׃
יבנוּ יְ ה ָ ה ׀ אֵ < ֶ
הֲשׁ <ֵ
ד־מאֹֽ ד׃ קו"ח ִ

ַעל־אֵ ּלֶה וְ ַעל־אֵ ּלֶה אֲנִ י בֿ וֹ ִכ ּיָהֵ .עינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ּ ָמיִ ם:
ַעל חָ ְר ַּבן ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁשִּ .כי ה ַֹרס וְ ִכי הו ַּד ׁש .אֶ ְס ּפוֹ ד ְ ּבכָ ל־ ָׁשנָ ה וְ ָׁש ַָנה
ִמ ְס ּ ֵפד חָ ָד ׁשַ .על הַ ּק ֶֹד ׁש וְ ַעל הַ ִּמ ְקדָּ ׁש:
ב

1

ע"ס תשר"ק

על זמן החורבן הראשון

ישים מֵ רֹן).להשתיק שירת המלאכים( ְּכזִ ְעז ְַע ָּת עוֹ לָם
ִּת ּ ָס ֵתר לְ אַ ּ ֵלם ַּת ְר ִׁש ִׁ
שר
ִמ ּ ְפנֵי חָ רוֹ ןְּ .כלִ ה ֲָטה אֵ ׁש ֵּבין ְׁשנֵי ַּב ֵ ּדי אָ רוֹ ןְׁ :שנֵי ִמ ְקדָּ ִׁשים ֲא ׁ ֶ
 1ברעדלהיים הוא קינה א' .ומכאן והלאה כל מספרי הקינות הם כמו ברעדלהיים) .מחמת דילוג הקינה הבאה(.
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יש
ְ ּב ַמ ְעלָה ו ְּב ַמ ּ ָטה .זֶה ַעל ַּג ֵּבי זֶה הָ אֳ פָ ל ּו ַּב ֲעל ָָטה .וְ נַ ְמ ָּת אַ ח ֲִר ׁ
אשי הַ ַּבדִּ ים ְּכנִ גְ נְ ז ּו ִמ ֵּבית הַ ּ ָ
יטהָ :ר ׁ ֵ
אֶ ְתאַ ּ ַפק וְ אַ ִ ּב ָ
פרֹכוֹ ת).ע"י יאשיהו(
ב ִעים)אמה( יְ סוֹ ד)של המקדש(
וְ אַ ְר ַּבע ּגֶחָ לִ ים ַּבדְּ ִביר ְמהַ ְּלכוֹ ת .וְ אַ ְר ָּ
ַעד־ ְּתהוֹ ם ְמ ַלחֲכוֹ ת :ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים ִמ ִּכ ּ ֵתי ק ֶֹד ׁש ְּכנִ ְבדַּ

ד).נשאר בדד

שדַּ ד .וְ נַ ְמ ָּת אַ ּ ֶכה ּ ַכף
מכיתות המלאכים( סַ ְח ָּת)אמרת( וְ הֵ ילַלְ ָּת)ויללת( אָ הֳ לִ י ׁ ֻ
ידד):קריאת צער( ְצ ִפ ַירת )עטרת( ִּת ְפאַ ְר ְּת ָך ְּכנִ ְּתנָ ה ְ ּביַד
אֶ ל־ ּ ַכף וְ ָׁשאַ גְ ָּת הֵ ָ
צָ ר .וְ כָ ל־ ְּכ ֵלי חֶ ְמדָּ ה ִא ּווּי ִעם הָ אוֹ צָ ר .וּלְ ָך הַ כּ ֹחַ וְ הַ ְ ּגבו ָּרה וְ נָ מ ּו
ָעצָ ר):תם כח של מעלה(

ּ ְפנֵי

סא)הכבוד(
הַ ִּכ ּ ֵ

אָ ז אֻ ּ ָפל ּו .וְ גָ ְבהֵ י ָׁש ַמיִ ם

שלְ חָ נוֹ ת אָ ז
שר ׁ ֻ
לְ ַק ְדרוּת הֻ ְׁש ּ ָפל ּו .י ִָכין ּוב ַֹעז לְ ִה ְׁש ַּת ֵּבר ְּכנָ פָ ל ּוֶ :ע ֶׂ
שנְ ָער)בבל(
ׁשוֹ לָל ּו).נבזזו( וּלְ עוֹ ְרכֵ יהֶ ם נָ מ ּו)הגוים( אַ ּיֵה אֲדוֹ ן אֵ לּ ּו .לְ אוֹ צַ ר ִׁ
מד).השירה(
ִמ ּ ַמ ֲע ָ

ש ָר ִפים עוֹ ְמ ִדים נָ ע ּו
ַל ְ ּק ֵד ִׁשים)לשטופים בזמה( ְּכהֻ נְ חָ ל ּוׂ ְ :
ֹשת
ְּכנֶהֶ ְרס ּו ְמכוֹ נוֹ ת)המים( ִמ ֵּבית ַמח ֲַמד .ז ִָרים ָק ְרא ּו לִ ימֵ י הַ ּ ְׁש ָמד :נְ ח ׁ ֶ
יָם וַ ֲע ָׂ
ש ָרה ִכ ּיֹרוֹ תְּ .כנִ ְמ ְסר ּו ל ֵַּבל)אליל בבל( וְ ִה ָּנם ְׁשבוּרוֹ ת .ו ְּׁש ֵני
מאוֹ רוֹ ת)שמש וירח(
הַ ְּ

מֵ אָ ז

ְקדוּרוֹ ת):חשוכות(

שה הָ אוֹ פַ ִ ּנים
ַמ ֲע ֵׂ

)במקדש(

ֵש
יע ּ ָכבָ ה .חוֹ ל ׁ
א ֶׁ
ֲשר)כעין מה שיש( ַּב ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ הְּ .כהו ְּרד ּו לָאָ ֶרץ ,זֹהַ ר הָ ָר ִק ַ
ַעל־ ּגוֹ יִ ם)נבוכדנצר( לִ ְפנֵי ְכרו ִּבים ָּבא :לוֹ יוֹ ת הַ ּמוֹ ָרד)עיטורים מרודדים( מֵ ֵעת
הו ָּרד ּו .הַ ּ ְטלָלִ ים עוֹ ד לִ ְב ָרכָ ה לֹא י ָָרד ּוְּ .כל ִָבים

ָר ִעים)רשעים(

ַעל־ ָּבמֳ ֵתי

ָעב ֻ ּדדּ ּו) :הלכו על בהמ"ק( ּ ָכל־ ְּכלֵי הַ ּ ֶכסֶ ף ו ְּכלֵי הַ זָּהָ ב .קֻ ְ ּצצ ּו וְ ׁש ֹּס ּו
ֲשר
ִמ ֵּבית הַ ּלַהַ ב).המקדש( ְּכצֵ את הֶ הָ ָדר ָׁשחֲח ּו עֹזְ ֵרי ָרהַ ב :יוֹ ם א ׁ ֶ

)נגזלו(

נִ ְק ָרא ְמהו ָּמה ו ְּמבוּכָ הַ .לה ֲַקת ַמלְ אָ ִכים ְּכ ִא ּ ָׁשה ְמצֵ ָרה נָ בוֹ כָ ה .דִּ בּ וּר
ּ ָפ ַתח)ה'( וְ ָענ ּו אַ ח ֲָריו)המלאכים( אֵ יכָ הָ :טס ַע ּמוֹ נִ י וּמוֹ אָ ִבי וְ הוֹ ִציא ּו
הַ ְּכרו ִּבים .ו ִּב ְכלִ יבָ ה הָ י ּו בָ ם ְמסוֹ ְב ִביםִ .ה ּנֵה ְּככָ ל־הַ ּגוֹ יִ ם ֵּבית יְ ה ּו ָדה
ש ְרפֵ י ַמ ְעלָה חֻ ּלַף ִמ ְ ּגדֻ ּלָתוֹ  .וְ ﭏֵ אַ דִּ יר ְׁשמוֹ לֹא אָ בָ ה
ֲשו ִּבים :חֵ יל ַׂ
ח ׁ
ֱש ּו
ּשת ֵּבית ִּת ְפאַ ְר ּתוֹ  :ז ּ ַָמ ֵרי ַׁשחַ ק)מלאכים( הֶ ח ׁ
ְת ִה ּלָתוֹ  .לְ גַ ִּלים ְּכהו ַׁ
ִמ ּנ ַֹעם .וְ נָ ם ַמה־ ּלָכֶ ם ּפֹה אֵ ין הַ יּוֹ ם ַט ַעםַ .מה־ ְּת ַק ְּלס ּו ל ּ ֶַמל ְֶך ִ ּב ְׁש ַעת
הַ זּ ַָעם :וְ הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ הַ לְ וִ ִּים ַעל ִמ ְׁש ְמרוֹ ָתם נִ ְׁשחָ ִטים .וְ ַעל ַמ ְחלְ קוֹ ָתם
ָע ְמד ּו ַׁש ֲע ַטת ִא ְס ַט ְרדְּ יוֹ ִטים).קצינים( וְ נָ מ ּו)אמרו( אַ ּיֵה מֶ ל ְֶך אָ סוּר
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ָּב ְרהָ ִטים):כינוי לקב"ה( הַ ּ ֵכלִ ים וְ הַ ְמ ַׁש ְּמ ִׁשים ַּב ּ ְׁש ִבי הוֹ לְ ִכים .הַ ּ ָשׂ ִרים
שק חָ גְ ר ּו ַ
וְ הַ ְּסגָ נִ ים ַּב ּ ֶכבֶ ל ְמ ׁשו ִּכים .ו ְּתמוּר ַּבדִּ ים ַׂ
מלְ אָ ִכים :דָּ ץ)שמח(
ש ִרים הוֹ לְ ִכים
ל ִָביא)נבוכדנצר( וּפָ ַקח ֵעינָ יו .וְ ִה ּנֵה ִמיכָ אֵ ל ְמהַ ּל ְֵך לְ פָ נָ יו .וְ ָׂ
ּ ַכ ֲעבָ ִדים חָ ז ּו הֲמוֹ נָ יוַּ :ג ֲאוָ ה ָע ָטה וְ ִכ ָּבה אֶ ת־הַ ְּמנוֹ ָרה .וְ נָ ָטה יָדוֹ אֶ ל
ֲש ְ
יך אוֹ ר ע ֶֹטה אוֹ ָרהּ ְ :ב ַׁשאֲגוֹ כַ ֲא ִרי ַּבדְּ ִביר ֵּבל.
ﭏֵ הַ ּמוֹ ָרא .וַ ַ ּיח ִׁ
)נבוכדנצר( ָּב ַרח דּ וֹ ִדיְּ ,כ ַעל מֵ ת ִמ ְתאַ ֵּבלִ ּ .פ ְקדוֹ ן הָ רוּחוֹ ת בּ וֹ ַּב ּלַיְ לָה לֹא
יתים ,ח ֲָמ ִתי ִה ַּת ְכ ִּתי).שפכתי( אֶ ת־יְ ִדידוּת נַ ְפ ִׁשי ְ ּבכַ ף
ִק ֵּבל :אָ ַמר ל ּ ַַמ ְׁש ִח ִ
יתי וְ נַ ֲחל ִָתי נָ ָט ְׁש ִּתי:
ת־ב ִ
ֵּ
אוֹ יְ בֶ יהָ נָ ַת ִּתיָ .עז ְַב ִּתי אֶ
יש אומרים כאן קינה 'בליל זה יבכיון וילילו בני') .קינה ב'( .תמצא בסוף הספר.

ּשלַיִ ם.
ַעד־אָ נָ ה ְ ּב ִכ ּיָה ְ ּב ִציּוֹ ן ו ִּמ ְס ּ ֵפד ִ ּבירו ָׁ
ּשלָיִ ם:
ְּת ַרחֵ ם ִציּוֹ ן וְ ִת ְבנֶה חוֹ מוֹ ת יְ רו ָׁ
ג

ע"ס א"ב

מתאר את בכיית הכוכבים והמזלות על החורבן.

ש ַרף הֵ יכָ לָּ :ב ִעיר
אָ ז ַּבח ֲָטאֵ ינ ּו חָ ַרב ִמ ְקדָּ ׁש .וּבַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו נִ ְ ׂ
שא ּו ִקינָ הַּ :גם
שחֻ ְ ּב ָרה־ ּל ָּה)ירושלים( ָק ְׁש ָרה ִמ ְס ּ ֵפד .ו ְּצבָ א הַ ּ ָׁש ַמיִ ם נָ ְ ׂ
ֶׁ
שרוּן חָ פ ּו
ָּבכ ּו ְ ּב ָמ ָרה ִׁש ְב ֵטי י ֲַעקֹב .וְ אַ ף ַמזָּלוֹ ת יִ ְזּל ּו ִד ְמ ָעה :דִּ גְ לֵי יְ ׁ ֻ
ימה ו ְּכ ִסיל)כוכבים( ָק ְדר ּו)חשכו( ְפנֵיהֶ ם :הֶ ְע ִּתיר ּו אָ בוֹ ת
ֹאשםִּ .כ ָ
)כיסו( ר ָׁ
תוֹ ר)משה רבינו(
וְ ﭏֵ ְּכלֹא ׁשוֹ מֵ ַע .צָ ֲעק ּו בָ נִ ים וְ לֹא ָענָ ה אָ ב :וְ קוֹ ל הַ ּ
אזֶן :ז ֶַרע ק ֶֹד ׁש ל ְָב ׁש ּו
נִ ְׁש ַמע ַּב ּ ָמרוֹ ם .וְ רוֹ ֶעה ֶנא ֱָמן)הקב"ה( לֹא ִה ּ ָטה ֹ
שמֶ ׁש וְ י ֵָרחַ ָק ַדר.
ּשת ְּכסו ָּתם :חָ ַׁש ְך הַ ּ ׁ ֶ
שק הו ַׁ
ש ִ ּקים .ו ְּצבָ א הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ַׂ
ַׂ
אשוֹ ן ָּבכָ ה ְ ּב ַמר נֶפֶ ׁשַ .על ִּכי
וְ כוֹ כָ ִבים אָ ְספ ּו נָ גְ הָ םָ :טלֶה)מזל ניסן( ִר ׁ
יע ׁשוֹ ר)אייר( ַּב ְּמרוֹ ִמיםִּ .כי ַעל
ְכבָ ָׂ
שיו ל ּ ֶַטבַ ח הוּבָ ל ּו :יְ ָללָה ִה ְׁש ִמ ַ
ארנ ּו נִ ְר ַד ְפנ ּו כ ּו ָלנ ּו :כּ וֹ כַ ב ְּתאוֹ ִמים)סיון( נִ ְראָ ה חָ ָלק).מופרד( ִּכי ַדם
צַ ָ ּו ֵ
אַ ִחים נִ ְׁש ּ ַפ ְך ּ ַכ ּ ָמיִ ם :לָאָ ֶרץ ִ ּב ֵּק ׁש לִ נְ ּפוֹ ל סַ ְר ָטן).תמוז( ִּכי ִה ְת ַע ּל ְַפנ ּו
ִמ ּ ְפ ֵני צָ ָמאָ :מרוֹ ם נִ ְב ַעת ִמ ּקוֹ ל אַ ְריֵה).אב( ִּכי ַׁשאֲגָ ֵתנ ּו ָעלְ ָתה
ל ּ ַָמרוֹ ם :נֶהֶ ְרג ּו ְבתוּלוֹ ת וְ גַ ם ַּבחו ִּריםַ .על ּ ֵכן ְ ּבת ּולָה)אלול( ָק ְד ָרה
פָ נֶיהָ ִ :ס ֵּבב )פניו לתפילה( מֹאזְ נַ יִ ם)תשרי( ו ִּב ֵּק ׁש ְּת ִח ָּנהִּ .כי נִ ְכ ַרע לָנ ּו ָמוֶת
מֵ חַ ִּייםַ :ע ְק ָרב)חשון( לָבַ ׁש ּ ַפחַ ד ו ְּר ָע ָדהִּ .כי ְבחֶ ֶרב ּו ְב ָר ָעב ְׁשפָ ָטנ ּו
שת)כסלו( לֹא נִ ַּתן
צ ּו ֵרנ ּוַ ּ :פלְ גֵי ַמיִ ם הוֹ ִריד ּו ִד ְמ ָעה ּ ַכ ַּנחַ לִּ .כי אוֹ ת ַּב ֶּק ׁ ֶ
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ֹאשנ ּו .ו ִּב ְדלִ י)שבט( ָמלֵא ִח ּ ֵכנ ּו יָבֵ ׁשֵ :ק ַר ְבנ ּו ָק ְר ָּבן
לָנ ּו :צָ פ ּו ַמיִ ם ַעל ר ׁ ֵ
אתנ ּוַ :רח ֲָמנִ יּוֹ ת ִ ּב ּ ְׁשל ּו
ש ִעיר חַ ּ ָט ֵ
וְ לֹא נִ ְת ַק ָּבל .וּגְ ִדי)טבת .שאז( ּ ָפסַ ק ְ ׂ
יַלְ ֵדיהֶ ן .ו ַּמזַּל דָּ גִ ים)אדר( הֶ ְעלִ ים ֵעינָ יוָׁ :שכַ ְחנ ּו ַׁש ָּבת ְ ּבלִ בּ וֹ ת
ׁשוֹ בָ ִבים).לבותינו היו מורדים( ַׁשדַּ י ִׁש ּ ַכח ּ ָכל־ ִצ ְדקוֹ ֵתינ ּוְּ :ת ַק ּנֵא לְ ִציּוֹ ן
ִקנְ אָ ה גְ דוֹ לָה .וְ ָת ִאיר לְ ַר ָּב ִתי ָעם ְמאוֹ ר נָ גְ הֶ ָך:
)יש אומרים קינה על חורבן אחרון ,ראה בסוף הספר(.
קהל אומרים בניגון 'אלי ציון':

יש
שר דִּ ַּב ְר ּ ָתְּ .ת ַמהֵ ר יְ ׁשו ָּעה וְ ָת ִח ׁ
שר אָ ַמ ְר ּ ָת .ו ְּתכוֹ נְ נֶהָ ּ ַכ ֲא ׁ ֶ
ְּת ַרחֵ ם ִציּוֹ ן ּ ַכ ֲא ׁ ֶ
ָ
ְ ּגאֻ ּלָה .וְ ָת ׁשוּב לִ ירו ָׁ
ּשלַיִ ם ְ ּב ַרח ֲִמים ַר ִ ּביםַ ּ :כ ּ ָכתוּב ַעל יַד נְ ִביאֶ ך זכריה א טז .לָ ֵ Vכן
יתי יִ ָבּנֶה בָּ הּ נְ ֻאם יְ יָ ְצבָ א ת וְ ָקו
ֹֽכּה־אָ ַמר יְ ָ 3י ַשׁ ְב ִתּי ִלירוּשָׁ לַ ִם ְבּ ַרח ֲִמים בֵּ ִ

יִ נּ ֶָטה )גזירות טובות( עַ ל־יְ רוּשָׁ ָ ֽלִם׃ וְ ֶנא ֱַמר

שם

כּה אָ מַ ר יְ יָ
יז .ע ד׀ ְק ָרא לֵ א ֹ3מר ֹ

פוּצינָה)תתפזרנה( עָ ַרי ִמטּ ב וְ נִ < ַחם יְ יָ ע ד אֶ ת־ ִציּ ן וּבָ ַחר ע ד
ְצבָ א ת ע ד ְתּ ֶ
ֱמר ישעיה נא גֽ ִ .כּי־נִ < ַחם יְ ; ָי ִציּ 3ן נִ חַ ם כָּ ל־חָ ְרבֹתֶ יהָ וַיָּ שֶׂ ם ִמ ְדבָּ ָרהּ
ִבּירוּשָׁ ָ ֽלִם׃ וְ ֶנא ַ
ְכּעֵ ֶדן וְ עַ ְרבָ ָתהּ ְכּגַן־יְ יָ שָׂ שׂ ן וְ ִשׂ ְמחָ ה יִ ָמּצֵ א בָ הּ תּ ָדה וְ ק ל זִ ְמ ָ ֽרה׃
אחר הקינות עומדים ואומרים 'ואתה קדוש' בקול נמוך .קדיש שלם בלא 'תתקבל'' .עלינו'.
יוצאים מבית הכנסת בלי אמירת שלום .ואם הוא במוצ"ש אין מברכים את הבנים כבכל מוצ"ש.
שחרית בתשעה באב
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.
סדר ברכות השחר הוא כבכל יום ואין משמיטים מהן את ברכות 'שעשה לי כל צרכי' ו'עוטר ישראל'.

קרובות לתשעה באב
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ָה ֵאל
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ְ
אַתּה יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
זוֹכר ַח ְס ֵדּי אָבוֹת
טוֹבים וְ קֹנֵה ַהכֹּל וְ ֵ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים ִ
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן ֵ
וְה ָ
ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר ַ
וּמגֵן.
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
אַה ָבהֶ .מ ֶל ְך עוֹזֵר
ֵיהם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ ְבּ ֲ
גוֹאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ

אַ אֲ ִב ְ
יך)אסתגר( ְ ּביוֹ ם מֶ בֶ ְך)מהומה שחרב הסנהדרין שיושבים כמו(עֹגֶל ח ֲִצי ָג ְרנִ י.
אֲ אַ ְּט ָמה כָ ל ָׂשפָ ה מֵ עֲ נוֹ ת ִ ּבגְ רוֹ נִ י .אֲ אַ ּ ֵלם )אשתיק( ָּכל ּ ֶפה ִ ּכי לֹא ָׁש ְך)שקט( חֲרוֹ נִ י.
אַ אֲ ִבין )אֶ לֶ ף ּו( ְּת ַׁשע מֵ אוֹ ת וְ עוֹ ד ִ ּכי לֹא ָד ׁש)ריסק( ּ ֶבן ָ ּג ְרנִ י).אויבי( אַ אֲ ִקיץ
שר ִח ְ ּב ָרנִ י).בברית עם ה'( חזן אֵ יכָ ה ָיג ְַע ִּתי ְ ּב ָק ְר ִאי נִ חַ ר
חֶ ְברוֹ נִ י).אברהם אבינו( ]אַ [אֲ ׁ ֶ
ְ
ְ ּגרוֹ נִ יּ ְ .גרוֹ נִ י ַאנְ ִ ׁשית ְצ ִחיחָ ה)יתייבש( ִאם ֶא ּ ֵתן ֶאת דְּ ָגנֵך).לאויביך( ַא ֲחזִיק ָמגֵן וְ ִצ ּנָה
ְ ּבגִ ינ ְֵך )בשביל( ְלגוֹ נְ נ ְֵך .וְ אֶ ְּתנָה ְצ ִמ ִידים ַעל י ַָדי ְִך וְ ָר ִביד)שרשרת( ַעל ְ ּגרוֹ נ ְֵך.
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי ָמ ֵגן אַ ְב ָר ָהם:

יעְ .מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסד ְמ ַחיֵּה
הוֹשׁ ַ
אַתּהַ .רב ְל ִ
עוֹלם ֲאדֹנָיְ .מ ַחיֵּה ֵמ ִתים ָ
אַתּה ִגּבּוֹר ְל ָ
ָ
וּמ ַקיֵּם ֱאמוּנָתוֹ
סוּרים ְ
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹלים ַ
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים וְ ֵ
סוֹמ ְך ְ
ֵ
ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
וּעה.
יח יְ שׁ ָ
וּמ ְצ ִמ ַ
וּמ ַחיֶּה ַ
דּוֹמה ָלּ ְך ֶמ ֶל ְך ֵמ ִמית ְ
וּמי ֶ
מוֹך ַבּ ַעל ְגּבוּרוֹת ִ
ישׁנֵי ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
ִל ֵ
אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
ֶא ָמן ָ
וְ נ ֱ
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ָא ְבק ּו)התרגלו( ְב ִקינוֹ ת ְ ּבכָ ל ָׁשנָה ְ ׁשלוּחַ י).ש"ץ( ָא ְבכ ּו)התחננו( בָ ּה ּ ָפנִ ים ְ ּבפָ נִ ים ַעד
ְ ּכלוֹ ת ִ ׁש ּלוּחַ י).סיום הגלות( אֶ ְב ּ ֶכה חֶ ֶדר קוֹ ִלי ִמ ְּלהָ ִרים קוֹ ל נִ יהָ יָ .א ְבלָ ה בוֹ ִכיָּה
ַעד יְעֻ ּ ְ ׁש ׁש ּו נֹגְ הָ י).שיחשכו עיני( אֲ בַ ּ ֶכה ו ְּלחָ יַי ִא ּ ֵבי ְ ׁשלָ חַ י).נחלי דמעותי( חזן אֵ יכָ ה
שה ְל ַמעֲ נוֹ .
ָּכל ּו ֵעינַי)נחלשה צפייתי( ְמיַחֵ ל לֵ אלֹהָ י .לֵ אלֹהַ י )כדאי( ְלחַ כּ וֹ ת וְ יַעֲ ֶׂ
ילכֶ ם ְ ּבטַ ְללֵ י ְמעוֹ נוֹ ָּ .כל הַ נּוֹ ג ֵַע ָּבכֶ ם נוֹ ג ֵַע ְ ּבבָ בַ ת ֵעינוֹ .
ְלהַ ְט ִל ְ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי ְמ ַח ֶיּה ַה ֵמּ ִתים:
יא ָך וְ ָק ָרא זֶה
ישׁים אוֹתוֹ ִבּ ְשׁ ֵמי ָמרוֹםַ .כּ ָכּתוּב ַעל יַד ְנ ִב ֶ
עוֹלםְ .כּ ֵשׁם ֶשׁ ַמּ ְק ִדּ ִ
ְנ ַק ֵדּשׁ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ָבּ ָ
ֻמּ ָתם
אָמר .קהל וש"ץ יחדיוָ :קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְ ָי ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל ָהאָ ֶרץ ְכּבוֹדוֹ :ש"ץְ :לע ָ
ֶאל זֶה וְ ַ
שׁ ָך ָכּתוּב ֵלאמֹר .קהל וש"ץ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְ
רוּך ְכּבוֹד ְי ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ :ש"ץְ :
ֹאמרוּ .קהל וש"ץ יחדיוָ :בּ ְ
רוּך י ֵ
ָבּ ְ
עוֹלםֱ ,אל ַֹה ִי ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹרַ ,הלֲלוּיָהּ:
יחדיוִ :י ְמל ְֹך ְי ָי ְל ָ
ַק ִדּישׁ וְ ִשׁ ְב ֲח ָך ֱאל ֵֹהינוּ ִמ ִפּינוּ לֹא יָמוּשׁ
ֻשּׁ ְת ָך נ ְ
ֵצח ְנ ָצ ִחים ְקד ָ
וּלנ ַ
ָד ֶל ָך ְ
ש"ץְ :לדוֹר וָדוֹר נ ִַגּיד גּ ְ
ָעד ִכּי ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה:
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ

אֶ גְ מֶ ה)אשתה( לַ עֲ נָה ּ ְפנֵי ֵתיבָ ה ְ ּב ָק ְר ִבי .אַ ִ ּגיר)אזיל( ַעיִן וְ לֹא ִת ְדמֶ ה ִ ּכי אֵ ין
ְמ ָק ְר ִבי .אֶ גְ ֶעה וְ אֶ ְפ ֶעה)אצעק ואהמה( ִ ּכי ָרחַ ק ְקרוֹ ִבי .אֲ ַג ּ ֶלה ָׁש ַדי חָ לוּץ מוּל
יבי .חזן אֵ יכָ ה חַ ם ִל ִ ּבי
יבי)ה'( אֵ י ְך לֹא ָרב ִר ִ
יש ִחין)תחינה אל( ְמ ִר ִ
יבי .אַ ִ ּג ׁ
ַמח ֲִר ִ
ְ ּב ִק ְר ִ ּביּ ְ .ב ִק ְר ִ ּבי ָעצוּר וְ חָ תוּם )מוסתר( יוֹ ם נ ָָקם אֲ ִריאֵ ל).בהמ"ק( ֵעת ִ ּכי בֹא ָיבֹא
ִש ָראֵ ל.
ְאחֵ ר אֵ לּ ִ .כי גָדוֹ ל ְ ּב ִק ְר ּ ֵב ְך ְקדוֹ ׁש י ְ ׂ
וְ לֹא י ַ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
ְה ְשׂ ֵכּל.
וְחנֵּנוּ ֵמ ִא ְתּ ָך ִבּינָה ֵדּ ָעה ו ַ
וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָהָ .
אָדם ַדּ ַעת ְ
אַתּה חוֹנֵן ְל ָ
ָ

אֶ ּדוֹ ם וְ לֹא אֵ צֵ א פֶ ַתח וְ אֶ ָּכבֵ ד).אשאר בבית( אַ ְד ִמים)אשתיק( ָּכל ּ ִפיּוֹ ת ִ ּכי אֵ בֶ ל
ָּכבֵ ד .אֵ ְד ָעה ִמ ִּלין וּמֶ לֶ ל ַא ְכ ּ ֵבד  .אֵ ִדי )שונאי( ּ ַכ ּ ֶמה ָׁשנִ ים ה ֲָמ ִמי )הרעיש( ְ ּב ַמ ְכ ּ ֵבד.
ִיתי ִ ּכ ְכ ִלי
אַ ְד ָמ ִתי ִא ּ ֵבד אַ ִ ּב ַירי ְלהַ אֲ בֵ ד .חזן אֵ יכָ ה נִ ְ ׁש ּ ַכ ְח ִּתי ְ ּכמֵ ת ִמ ּ ֵלב הָ י ִ
שה ַּב ֵּק ׁש ָמה אֵ ְרעוֹ  .זֵר)כתר ,עטרה ,של(רוּחַ
אוֹ בֵ ד .אוֹ בֵ ד זָרוּי )מפוזר( ְ ּכ ֶׂ
דַּ ַעת)התורה( ְלרוֹ עֲ עוֹ ) .לחבר לו( ִ ּכי לֹא ִת ּׁ ָשכַ ח ִמ ּ ִפי ז ְַרעוֹ .
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי חוֹ ֵנן ַה ָדּ ַעת:
ֶיך.
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפנ ָ
ירנוּ ִב ְת ָ
ֲבוֹד ֶת ָך וְ ַה ֲחזִ ֵ
תוֹר ֶת ָך וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַלע ָ
אָבינוּ ְל ָ
יבנוּ ִ
ֲה ִשׁ ֵ

אֶ הֱמֶ ה ּ ַכיּוֹ נָה נ ִֶהי ְּתמוּר ִ ׁש ַיריֶ .א ְה ּגֶה הַ וּוֹ ת)רעה( ַעל ְ ׁשנֵי ְ ׁשבָ ַרי .אֶ ֱהמֶ ה
ֶשף )חושך( ְ ּבאֵ ין ְמי ּ ְ ַׁש ַרי.
ּ ַכהֲמוֹ ת י ִַּמים ְ ּבתוֹ ְך ׁשוֹ ְב ַרי).מכותי( ַאה ּ ֲֵל ְך ְ ּבהָ ֵרי נ ׁ ֶ
ש ַרי .חזן ֵאיכָ ה ִ ּכ ְמ ַעט נ ָָטי ּו)התמוטטו( ַרגְ לַ י ְ ּכ ַאיִן
ְש ַרי אֶ הֱמ ּו)המו( ְכ ׁ ֵ
ָאהֲה ּו)צעקו( י ָׁ
ֻׁ
ש ּ ְפכ ּו ַא ּׁשו ַּרי).צעדי( ַא ּׁשו ַּרי)צדיקי( ֻרדְּ פ ּו ְבכֶ בֶ ל ְלהֵ ָאסֵ רְ .רצֵ ה ְת ׁשוּבָ ִתי ִ ּב ְס ִליחָ ה
ש ר.
שרַ .מה ּנָאו ּו ַעל הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵ י ְמבַ ּׂ ֵ
ְל ִה ְת ַּב ּׂ ֵ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי ָהרוֹ ֶצה ִבּ ְתשׁוּ ָבה:
אָתּה.
סוֹל ַח ָ
מוֹחל וְ ֵ
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוּ ְמ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוּ ִכּי ֵ
ְס ַלח ָלנוּ ִ

אוֹ יָה ִלי ִ ּכי ג ְַר ִּתי צוּל)במצולות( ְל ִכ ּ ָליוֹ ן .אוֹ ֶננֶת וְ צוֹ לֶ לֶ ת)מדוכאת( מֵ אֵ ין
שם
ּש ָמה ֶע ְליוֹ ן .אוֹ ת הֻ ָׂשם ְ ּבהֵ ָר ׁ ֵ
שר ַעל ָּכל גּוֹ י הו ְ ׂ
דִּ ּ ָליוֹ ן).ישועה( אוֹ ם אֲ ׁ ֶ
ְ ּבאֶ ְצ ְ ּבעוֹ ת י ְִמין ֶע ְליוֹ ן .אוֹ ְמ ָרה ְלגִ ּ ָליוֹ ן )שיתגלה ,אותו שהיה מקודםִ (-א ּווּי ְל ִכ ּ ָליוֹ ן.
ֹאש הָ ִרים ְּתכוֹ נֵן
חזן אֵ יכָ ה חַ ּלוֹ ִתי)תחינתי( ִהיא ְ ׁשנוֹ ת י ְִמין ֶע ְליוֹ ןֶ .ע ְליוֹ ן ְ ּבר ׁ
ַא ְרמוֹ נ ֶָךּ ְ .בהַ ְר ְ ּב ָך ִל ְסלוֹ חַ ּ ִפ ְ ׁש ֵעי הֲמוֹ נ ֶָךָ ּ .תעֹז י ְָד ָך ּ ָתרוּם י ְִמינ ֶָך.
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ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי ַחנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְסלוֹ ַח:
גוֹאל ָחזָק אָ ָתּה.
אָלנוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך ִכּי ֵ
יבנוּ ְוּג ֵ
יבה ִר ֵ
וְר ָ
ְר ֵאה ְב ָענְ יֵנוּ ִ

ש ּנ ּו וְ לֹאֲ ט ּו)הוסתרו( ִעדָּ נַי.
אתי ְלבֵ ית ַמעֲ ַד ּנַיָ .אזַל)רחק( ִק ִ ּצי וְ ׁ ֻ
ָאז ָא ַמ ְר ִּתי ִה ּנֵה בָ ִ
ָ
)זמני( אֶ ז ְ ְּכ ָרה נְ גִ ינ ִָתי ְ ּבלֵ יל נִ דּ וֹ נַי).שבו נידונתי לגלות( אֶ ז ְַעק אֵ לֶ יך חָ ָמס ְכהֻ ְב ְלע ּו
אֲ ָדנַי .אֲ זַי דִּ ינַי אֲ ז ְַּמ ָרה לַ ְי ָי .חזן אֵ יכָ ה הַ ְלעוֹ לָ ִמים ִי ְזנַח ְי ָיְ .י ָי י ְִראֶ ה ָּבעֳ נִ י ַעם
יע ְלגָאֳ לָ ם ְ ּגאֻ ּ ַלת עוֹ לָ םּ ִ .כי ל ֹא ִי ְזנַח ה' ְלעוֹ לָ םָ .בּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי גּוֹ ֵאל
עוֹ לָ ם .יוֹ ִפ ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל:

ָחנוּ .אַל ֵתּ ֶפן ֶאל ִר ְשׁ ֵענוּ .וְ אַל ַתּ ְס ֵתּר
דוֹלה ֲאנ ְ
יתנוּ ִכּי ְב ָצ ָרה ְג ָ
ֲענֵנוּ יְ ָי ֲענֵנוְּ .בּיוֹם צוֹם ַתּעֲנִ ֵ
ַח ֵמנוּ.
ָתנוֱּ .היֵה נָא ָקרוֹב ְל ַשׁוְ ָע ֵתנוּ .יְ ִהי נָא ַח ְס ְדּ ָך ְלנ ֲ
ֶיך ִמ ֶמּנּוּ .וְ אַל ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנּ ֵ
ָפּנ ָ
ַאנִ י ֶא ֱענֶה .עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים
ֶא ַמר וְ ָהיָה ֶט ֶרם יִ ְק ָראוּ ו ֲ
יך ֲענֵנוַּ .כּ ָדּ ָבר ֶשׁנּ ֱ
ֶט ֶרם נִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
אַתּה
ְצוּקהָ :בּרוּ ְך ָ
וּמ ִצּיל ְבּ ָכל ֵעת ָצ ָרה ו ָ
פּוֹדה ַ
אַתּה יְ ָי ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת ָצ ָרהֶ .
ַאנִ י ֶא ְשׁ ָמעִ .כּי ָ
וֲ
יְ ָי ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת ָצ ָרה:
ֲלה ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל
ָשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָלּ ֵתנוּ אָ ָתּה .וְ ַהע ֵ
יענוּ וְ נִ וּ ֵ
הוֹשׁ ֵ
ֵר ֵפא ִ
ְר ָפ ֵאנוּ יְ ָי וְ נ ָ
ֶא ָמן וְ ַר ֲח ָמן אָ ָתּה.
רוֹפא נ ֱ
כּוֹתינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ֵ
ַמ ֵ

ָאחוֹ ר ו ֶָק ֶדם ִמ ּ ָמדוֹ ם ְל ָמדוֹ ם).ממדינה למדינה( ַאח ֲָריו נִ ְמ ַׁש ְכ ִּתי וְ נָחַ נִ י ַעד אֱ דוֹ ם.
אֲ חָ ז ְַתנִ י ְר ָע ָדה ָׁשם)מהשנאה שהחלה( ִ ּבנְ זִיד ָאדוֹ ם .אֲ חוֹ ַר ִ ּנית ְ ׁשמוֹ נָה)מסעות( ַׁש ְב ִּתי
יש ַעל)שהחריב את( הֲדוֹ ם .חזן אֵ יכָ ה)מתי
ִ ּבגְ בוּל ַּבת אֱ דוֹ םָ .אחַ ז ְִּתי פֶ ה ִלדּ וֹ ם ַאח ֲִר ׁ
יבוא הזמן ש(לָ כֵ ן הַ ּ ַמ ְ ׂש ִ ּכיל ָּב ֵעת הַ ִהיא יִדּ ֹם).לאות הסכמה( יִדּ ֹם רוֹ בֵ ץ ּ ֶפ ַתח
ִש ַמע ְ ּבקוֹ ְלכֶ ם .הַ ּ ַמז ִ ְּכ ִירים אֶ ת ה' ַאל ֳ ּד ִמי
ִמ ְּלהַ ְ ׂש ִטינְ כֶ ם .רוֹ פֵ א כָ ל ָּב ָׂשר הוּא י ְ ׁ
לָ כֶ ם.
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי רוֹ ֵפא חוֹ ֵלי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
טוֹבה וְ ֵתן ְבּ ָר ָכה ַעל ְפּנֵי
בוּאָתהּ ְל ָ
ָ
ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָה ַהזֹּאת וְ ֶאת ָכּל ִמינֵי ְת
ָתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת.
וּב ֵר ְך ְשׁנ ֵ
טּוּב ָך ָ
ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ

שר
ַא ּ ֶטה ְל ָמ ָׁשל)ללעג( ָאזְנִ י )גם( ְ ּב ִמ ְ ׁשנֶה הַ ר)הבית( הַ ּטוֹ ב .אֲ טו ִּמים)ערלים( אֲ ׁ ֶ
ּגָע ּו)צעקו( נְ טוּלַ י)חשובי( ִל ְקטוֹ ב).להרע( אֵ טוּן ח ֲַדר הַ ִּמ ּטוֹ ת)מיתרי בית קדש הקדשים(
ִא ּט ּו)הטו( לַ ּג ְַרזֶן כּ ֹל לַ ח וְ ָרטוֹ ב).כל דבר חשוב(
ַּב ּג ְַרזֶן לַ ְחטוֹ ב).להרוס(
יתי
ֱש ִ
שה טוֹ ב .חזן אֵ יכָ ה נֶאֱ לַ ְמ ִּתי דּ ו ִּמיָּה הֶ ח ׁ ֵ
ַא ִּטיף)כשאדבר( ְ ּבכָ ל טוֹ ב אֵ ין עוֹ ֵׂ
יע ִ ּבגְ בוּלוֹ ַ .אל
ִמ ּטוֹ בִ .מ ּטוֹ ב ַּבל י ְֶחסַ ר אֲ סָ ַמי ְל ַמ ְּלאוֹ ּ ִ .ב ְר ּ ַכת ְ ׁשנַת טוֹ ב י ְ ַׁש ּ ִפ ַ
ִּת ְּתנ ּו ֳד ִמי לוֹ .
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי ְמ ָב ֵר ְך ַה ָשּׁנִ ים:
אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָהאָ ֶרץ.
ַחד ֵמ ְ
ְק ְבּ ֵצנוּ י ַ
ֻיּוֹתינוּ ו ַ
רוּתנוּ וְ ָשׂא נֵס ְל ַק ֵבּץ ָגּל ֵ
שׁוֹפר גָּדוֹל ְל ֵח ֵ
ְתּ ַקע ְבּ ָ

ש ְלחַ ְפ ִּתי)נגררתי( ְ ּב ַמ ְלקוֹ חַ י).בעונש שלקחתי מאז(
מֵ ַאי ּ ֶָּכה)מזמן אדם הראשון( ׁ ֻ

אֵ יכָ ה
אֻ י ּ ְַמ ִּתי ְמגִ ּ ַלת ִקינוֹ ת ִ ּב ְפנֵי ְפ ָקחַ י).המבינים( ִאיְּל ּו )קפצו כאיל( ּ ַכ ּ ֶמה יוֹ ְבלוֹ ת וְ לֹא
ימים עֲ לֵ י ַמ ָּקחַ י).שעבודי(
ימים)גוים( ַמעֲ ִר ִ
גָע ּו )הגיעו( ּ ְפ ַקח קוֹ חַ י).פתיחת כלאי( אֵ ִ
ישי ַמ ְלקוֹ חַ י)הגחלים שלקח המלאך מהמזבח( ִא ְ ּ
יכל ּו ִר ּקוּחַ י).הכהנים המשוחים( חזן
ִא ּׁ ֵ
אֵ יכָ ה יָבֵ ׁש ּ ַכחֶ ֶר ׂש ּכ ִֹחי ו ְּל ׁשוֹ נִ י מֻ ְד ָּבק ַמ ְלקוֹ חָ יַ .מ ְלקוֹ חַ י י ְַמ ִּתיק ְל ׁשוֹ ֵרר ְלחוֹ ִכי.
יֶאֱ סוֹ ף ְמז ִָרי )מפזרי( ְל ִא ּווּי ְמחַ ִ ּכי .וְ עוֹ ד ַּבל ִּת ְד ַּבק ְל ׁשֹונִ י ְל ִח ִ ּכי.
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה יְ ָי ְמ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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לוֹך ָע ֵלינוּ
וּמ ְ
ָחה ְ
ַאנ ָ
ֲצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ יָגוֹן ו ֲ
שׁוֹפ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָה ְויוֹע ֵ
יבה ְ
ָה ִשׁ ָ
וּב ַר ֲח ִמים וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט.
אַתּה יְ ָי ְל ַב ְדּ ָך ְבּ ֶח ֶסד ְ
ָ

אֲ כָ לַ נִ י ה ֲָמ ַמנִ י ִ ׁש ּ ֵבר ַע ְצמוֹ ַתיַ .א ְך ִ ּבי י ָׁשוּב ְל ִסיג)לכלוך( ַא ְ ׁשמוֹ ַתיֶ .א ְכ ּתֹב
א ְכ ִ ּביר)ארבה(
שר ּ ָפצ ּו ִ ׂש ְפ ֵתי ְמז ִּמוֹ ַתי .אֲ כַ ְּונָה נְ כוֹ חוֹ ת מוּל ָקמוֹ ַתיַ .
ִקינִ ים אֲ ׁ ֶ
ַנהֲמוֹ ַתי ַא ְכ ִריז טוֹ ב מוֹ ַתי .חזן אֵ יכָ ה וְ נ ְַפ ִ ׁשי נִ ְבהֲלָ ה ְמאֹד וְ ַא ּ ָתה ְי ָי ַעד ָמ ָתיָ .מ ַתי
ידם ַּב ִּמ ְ ׁש ּ ָפט ְל ִה ְתרוֹ ָמםַ .ע ּ ָתה ָאקוּם
ימםָ .ק ֵרב יוֹ ם אֵ ָ
קוּמוֹ לָ ַעד ָק ִמים ְלהַ ח ֲִר ָ
ֹאמר ה' ַע ּ ָתה אֵ רוֹ ָמם.
י ַ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי ֶמ ֶל ְך אוֹ ֵהב ְצ ָדקה וּ ִמ ְשׁ ָפּט:
וּמ ְלכוּת ָזדוֹן
אוֹי ֵבי ַע ְמּ ָך ְמ ֵה ָרה ִי ָכּ ֵרתוּ ַ
ֹאבדוּ וְ ָכל ְ
ינים ְכּ ֶרגַע י ֵ
שׁ ָמּ ִדים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָה וְ ָכל ַה ִמּ ִ
ַל ְמ ֻ
ָמינוּ.
יע ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
וּת ַמ ֵגּר וְ ַת ְכ ִנ ַ
וּת ַשׁ ֵבּר ְ
ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ

אֱ ִלי)ילל( כַ ּ ַת ִ ּנים ְבהַ עֲ ִצימֵ נִ י).כשסגרתני( ֶא ְליָה)יללה( ּ ַכי ְֵענִ ים ְ ּבהַ ִ ׁשימֵ נִ י .אֵ ִלי אֵ ִלי
לָ ּ ָמה ְס ִחי )טינוף( ו ָּמאוֹ ס ְּת ִ ׂשימֵ נִ יַ .אל ְ ּב ַא ּ ְפ ָך תוֹ ִכיחֵ נִ י וְ ַאל ַּבח ֲָמ ְת ָך ְּתכַ ְר ְסמֵ נִ י.
ָא ִלי ָת)נשבעת( ְלחָ ְטמֵ נִ י)להחריבני( ַא ּלוּף ְ ּב ַאף ְל ָׂש ְטמֵ נִ י .חזן אֵ יכָ ה ּ ֵתהָ פֵ ְך ְל ַא ְכזָר
יע ז ִֵדים
ִלי ְ ּבעֹצֶ ם י ְָד ָך ִּת ְ ׂש ְטמֵ נִ יִּ .ת ְ ׂש ְטמֵ נִ י לֹא ְלנֶצַ ח וְ ִת ּסוֹ ב ְּת ַנחֲמֵ נִ יְ .ל ֵעת ַת ְכנִ ַ
ָשֹב ַא ּ ְפ ָך ו ְּת ַנחֲמֵ נִ י.
זוֹ ְממֵ י ְללָ ְחמֵ נִ י .י ׁ
יע ֵז ִדים:
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי שוֹ ֵבר אוֹ ְי ִבים וּ ַמ ְכ ִנ ַ

ֵרי
יהם וְ ַעל גּ ֵ
סוֹפ ֵר ֶ
יטת ְ
ידים וְ ַעל זִ ְקנֵי ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ְפּ ֵל ַ
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִ
ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
יך יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ וְ ֵתן ָשׂ ָכר טוֹב ְלכֹל ַהבּוֹ ְט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶבּ ֱא ֶמת וְ ִשׂים
ֶהמוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ַה ֶצּ ֶדק וְ ָע ֵלינוּ י ֱ
עוֹלם לֹא נֵבוֹשׁ ִכּי ְב ָך ָבּ ָט ְחנוּ.
וּל ָ
ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהם ְ

ָא ַמר הַ דּ וֹ ר הָ ַאחֲרוֹ ן ְ ּבפֶ צַ ח).בקול( ָאמו ָּתה הַ ּ ַפ ַעם וְ לֹא אֶ ְר ֶאה ֶרצַ חִ .אם כּ ֹחַ
אֲ בָ נִ ים כּ ִֹחי ַא ְר ִ ּגיז וְ ָא ִעיז מֶ צַ חָ .א ַמ ְר ִּתי ִה ְס ִּתיר ּ ָפנָיו ַּבל ָר ָאה לָ נֶצַ ח .אֲ ָמ ֵרר
בֶ חֵ רוּף ֶרצַ ח ] ֶו[אֱ מֶ ת ח ֳָרבוֹ ת לָ נֶצַ ח .חזן אֵ יכָ ה ַעד ָאנָה ה' ִּת ְ ׁש ָּכחֵ נִ י נֶצַ ח .נֶצַ ח
ִשצֹף .י ְִרצֶ ה אֶ ת ּבוֹ ְטחָ יו ִצ ְד ָקם ִל ְרצוֹ ף) .לחבר( ִ ּכי לֹא ְלעוֹ לָ ם י ִָריב
ִי ּו ַָדע ִ ּכי ֶרגַע י ְ ׁ
וְ לֹא לָ נֶצַ ח י ְִקצוֹ ף.
יקים:
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי ִמ ְש ָען וּ ִמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִ

וֹתהּ ְבּ ָקרוֹב
וּבנֵה א ָ
תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְ
יר ָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב וְ ִת ְשׁכּוֹן ְבּ ָ
ירוּשׁ ַלִם ִע ְ
וְ ִל ָ
תוֹכהּ ָתּ ִכין.
עוֹלם וְ ִכ ֵסּא ָדוִד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ָמינוּ ִבּנְ יַן ָ
ְבּי ֵ

ָאנ ָּה אֲ נ ְַחנ ּו עוֹ ִלים וְ חַ יַּת י ַַער)האומות( ִ ׁש ְ ּכלָ ְתנ ּוָ .אנָה אֵ לֵ ְך מֵ רוּחֶ ְך וְ סַ עֲ ָר ְת ָך
ש ּ ֵבינוֹ ת )מבין
ּשה)נחלשתי( ִ ּכי אֵ ׁ
ילילָ ְתנ ּוָ .אנו ָׁ
ִ ּכ ּ ָל ְתנ ּוָ .אנוּד ְ ּכ ִצ ּפוֹ ר נוֹ ֵדד ִ ּכי הֵ ִ
יתךָ
הכרובים( אֲ כָ לָ ְתנ ּו .אֲ נָחוֹ ת ְמלֵ ָא ְתנ ּו אֲ נִ ינוּת ִּת ְכלָ ְתנ ּו .חזן אֵ יכָ ה ִ ּכי ִקנְ ַאת ּ ֵב ְ
אֲ כָ לָ ְתנ ּו .אֲ כָ לַ ְתנ ּו )רומי שהיא(רוֹ פֶ סֶ ת)הרומסת( ְ ּבי ַַער )בין האומות היא
ֵאתי
יע ִ ּבגְ ֻד ּ ָלהִ .ק ּנ ִ
הכי( ּג ְָדלָ ה).שגדולה משאר גלויות( ְר ֵאה ְב ִקנְ ָא ִתי וְ ַת ְ ׁש ִמ ַ
ּשלַ יִם ו ְּל ִציּוֹ ן ִקנְ ָאה גְ דוֹ לָ ה.
ִלירו ָׁ
ָבּרוּ ְך אַ ָתּה ְי ָי בּוֹ ֶנה ְירוּ ָשׁ ָל ִים:

ישׁוּע ְת ָך ִק ִוּינוּ ָכּל ַהיּוֹם.
ישׁוּע ֶת ָך ִכּי ִל ָ
וְק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּ ָ
יח ַ
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִד ַע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
שׁוּעה:
יח ֶק ֶרן יְ ָ
אַתּה יְ ָי ַמ ְצ ִמ ַ
רוּך ָ
ָבּ ְ
שׁוֹמ ַע
וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ִכּי ֵאל ֵ
וְק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
קוֹלנוּ יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ַ
ְשׁ ַמע ֵ
יבנוּ.
יקם אַל ְתּ ִשׁ ֵ
ֶיך ַמ ְל ֵכּנוּ ֵר ָ
וּמ ְלּ ָפנ ָ
ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ וְ ַת ֲחנוּנֵינוּ אָ ָתּהִ .
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
אַתּה יְ ָי ֵ
רוּך ָ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמיםָ .בּ ְ
אַתּה ֵ
ִכּי ָ
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ית ָך וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲבוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
ְה ֵשׁב ָהע ָ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם .ו ָ
ְר ֵצה יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֲבוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך.
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ע ַ
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן ְ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְמ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ְ
אַתּה יְ ָי ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
רוּך ָ
שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ .בּ ְ
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּ ְ
אַתּה הוּא יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ
ַחנוּ ָל ְך ָשׁ ָ
מוֹדים ֲאנ ְ
ִ
ָעד .צוּר ַחיֵּינוּ ָמגֵן
עוֹלם ו ֶ
בוֹתינוּ ְל ָ
וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
נוֹדה ְלּ ָך ְוּנ ַס ֵפּר
אַתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר ֶ
ִי ְשׁ ֵענוּ ָ
ָד ָך וְ ַעל
סוּרים ְבּי ֶ
ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ ַה ְמּ ִ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך ו ְַעל ִנ ֶסּ ָ
ִנ ְשׁ ֵ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעת
ְטוֹבוֹת ָ
ֶ
יך ו
אוֹת ָ
ִע ָמּנוּ וְ ַעל ִנ ְפ ְל ֶ
יך
ָבקר וְ ָצ ֳה ָר ִיםַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ֶע ֶרב ו ֶ
עוֹלם ִקוִּינוּ
יךֵ .מ ָ
וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶד ָ
ָל ְך.

מודים דרבנן:

אַתּה הוּא ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ
ַחנוּ ָל ְך ָשׁ ָ
מוֹדים ֲאנ ְ
ִ
וֹצר
יוֹצ ֵרנוּ י ֵ
בוֹתינוּ ֱאל ֵֹהי ָכל ָבּ ָשׂר ְ
וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל
אשׁית ְבּ ָרכוֹת וְ ָ
ְבּ ֵר ִ
ַמ ָתּנוּ ֵכּן ְתּ ַחיֵּנוּ
יתנוּ וְ ִקיּ ְ
וְ ַה ָקּדוֹשׁ ַעל ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ
ֻיּוֹתינוּ ְל ַח ְצרֹת ָק ְד ֶשׁ ָך
וּת ַק ְיּ ֵמנוּ וְ ֶת ֱאסוֹף ָגּל ֵ
ְ
וּל ָע ְב ְדּ ָך ְבּ ֵל ָבב
ֶך ְ
יך וְ ַלעֲשׂוֹת ְרצֹנ ָ
ִל ְשׁמֹר ֻח ֶקּ ָ
הוֹדאוֹת:
רוּך ֵאל ַה ָ
מוֹדים ָל ְךָ .בּ ְ
ָשׁ ֵלם ַעל ֶשׁאָנוּ ִ

יה ֲללוּ
יוֹדוּך ֶסּ ָלה ִו ַ
ָ
ָעד .וְ ָכל ַה ַחיִּ ים
עוֹלם ו ֶ
רוֹמם ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד ְל ָ
ֻלּם יִ ְת ָבּ ַר ְך ְויִ ְת ַ
וְ ַעל כּ ָ
ָאה
וּל ָך נ ֶ
אַתּה יְ ָי ַהטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
רוּך ָ
שׁוּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .בּ ְ
ֶאת ִשׁ ְמ ָך ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ְלהוֹדוֹת:
הש"ץ אומר 'או"א ברכנו' אבל אין הכהנים עולים לדוכן.

מוּרה
ֹשׁה ַע ְב ֶדּ ָך ָה ֲא ָ
תוּבה ַעל ְי ֵדי מ ֶ
תּוֹרה ַה ְכּ ָ
שׁ ֶלּ ֶשׁת ַבּ ָ
ֲכנוּ ַבּ ְבּ ָר ָכה ַה ְמ ֻ
בוֹתינוּ ָבּר ֵ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֶךִּ :י ָשּׂא ְי ָי
יחנּ ָ
יך וִ ֻ
ָאר ְי ָי ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
דוֹשׁ ָך ָכּאָמוּרְ .י ָב ֶר ְכ ָך ְי ָי וְ ִי ְשׁ ְמ ֶר ָך :י ֵ
ֹה ִנים ַעם ְק ֶ
וּבנָיו כּ ֲ
אַהרֹן ָ
ִמ ִפּי ֲ
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם:
יך וְ י ֵ
ָפּנָיו ֵא ֶל ָ

ֻלּנוּ
אָבינוּ כּ ָ
ֲכנוּ ִ
ָח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך ָבּר ֵ
וּב ָר ָכה ֵחן ו ֶ
טוֹבה ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם ָ
וּצ ָד ָקה
וְאַה ַבת ֶח ֶסד ְ
תּוֹרת ַחיִּ ים ֲ
ָת ָתּ ָלּנוּ יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ַ
ֶיך נ ַ
ֶיך ִכּי ְבאוֹר ָפּנ ָ
ְכּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
וּב ָכל ָשׁ ָעה
ֶיך ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת ְ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ְ
אַתּה יְ ָי ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
רוּך ָ
לוֹמ ָךָ .בּ ְ
ִבּ ְשׁ ֶ
אחר שמונה עשרה ,חצי קדיש .אומרים 'ﭏ ארך אפים'.
עולים לתורה בלא טלית ,ומברכים את ברכת התורה בקול עצוב .לפני ברכת התורה מברכים בלחש את
ברכת' :ברוך דיין 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 לעלות.
לישראל קוראים לעלות לתורה בלא הזכרת שמו אלא בקריאה' :יעמוד מפטיר'.
קדיש שאחר קריאת התורה נאמר בנעימת עצב.
את ההפטרה בשחרית אומרים בקול בכי בלא טעמים )אף לא בטעמי איכה( ,כמו בקריאת התורה.
'יהללו'.
יושבים על הקרקע ואומרים קינות ,והש"ץ יושב על מדרגה שלפני ארון הקודש.
כל קינה וקינה נאמרת בקול מתחילתה ועד סופה ,בניגונים נבחרים עצובים ,על ידי אנשי הקהל ,בזה
אחר זה ,כל אחד בתורו קינה אחת או יותר .יש קינות שיש להן ניגון מיוחד ,והשאר בניגוני קינה רגילים.
יש קהילות בהן הש"ץ מקונן את י"ז הקינות הראשונות.
הקהל אומר כל קינה בקול נמוך יחד עם המקונן בקול רם.

ד

ָׁשבַ ת),משוש לבנו( סוּר ּו מֶ ִ ּני ִׁש ְּמעוּנִ י עוֹ ְכ ַרי).אמרו לי אויבי( ְס ִחי)טינוף( ו ָּמאוֹ ס
ֱשימוּנִ י ְ ּב ֶע ְד ֵרי חֲבֵ ָרי).בין הגוים( סַ כּ וֹ ָתה )סיככת סביב ה( ִמ ְׁש ּ ָכן)שבשמים( ִמ ְּסכוֹ ת
ה ִׂ
דְּ ִבי ַרי).מלהקשיב תפילתי( .סַ כּ וֹ ָתה)הוסתרת( וְ הֻ ְבלְ ג ּו)נוצחו( ִ ּגבּ וֹ ַרי .סָ ְפק ּו)האויבים( כַ ף
פלָה) ,עטרת ראשנו .וכל
ו ָּמ ֲעד ּו )התמוטטו( אֵ בָ ַריְּ .כ ִס ּלָה )כשרמס( כָ ל אַ ִ ּב ָירי) :גיבורי( .נָ ְ
לחֲזוֹ ן )נבואת זכריה(
עוד ש(עוֹ ֵדינֻה ְ ּבצ ּול )במצולות( דְּ כ ּויָה) .מושפלים(ֵ .עינִ י ִח ְּכ ָתה ַ
גל)הניסים הגדולים( חֲב ּויָה).תשאר הנבואה
ֶּבן־ ֶּב ֶר ְכיָה").עוד ישבו" וגו'ַ (.עד )זמן( ּ ִפלְ אֵ י גִ לְ ָּ
שה
הנ"ל מוסתרת(ֵ .עינִ י ְמעוֹ ֶללֶת),מנוולת בדמעות( ִ ּביוָ נִ ית)בטיט היון( נְ כ ּויָה) .שבורה( ָע ָׂ
)החריב ה' ביתו( וְ נִ חַ ם)והתחרט כביכול( וַ ִּי ְק ָרא ל ְ ַּב ִכ ּיָה .וְ נָ ם )אמר( ַעל־אֵ ּלֶה אֲנִ י
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ידיהָ ).קריעת( ּ ַפלְ גֵי )ים( סוּף ז ְָכ ָרה ְּכ ָער ּו
בוֹ ִכ ּיָהַ :על ּ ְפנֵי ְפ ָרת נ ּ ְֻפצ ּו ח ֲִס ֶ
תכַ ף סוֹ ֶדיהָ ) .התגשם לקהליה(.
)כשהרסו( יְ סוֹ ֶדיהָ ַ ּ .פחַ ד חֵ ְטא )שיחריבה כחורבן( ִׁשילֹה ָּ
פצ ּו)אמרו גם שישראל
ידיהָ ) .צדקותיה(ָ ּ .
ּ ָפצ ּו )אמרו( חֲזִ ֵירי י ַַער )אדומיים( אַ ּיֵה ח ֲִס ֶ
שה ִציּוֹ ן ְ ּבי ֶָדיהָ ַ :על הַ ר ִציּוֹ ן
שה ֶע ְרוָ ה לְ נִ ֶ ּדיהָ ) .כדי שימאסו בם(ֵ ּ .פ ְר ָׂ
עושים( ַמ ֲע ֵׂ
מת ּו )נקשרו בי(
ֹאשי ֵזידוֹ נַ י) .עווני( .צָ ְ
צָ ד ּו ְׁשאוֹ נֵי ְמ ַד ְּינַ י) .המוני שונאי( .צָ פ ּו ַעל־ר ִׁ
ת)שמרת עווני(
ְ ּבנֹב ל ֲַעמֹד זֵדוֹ נַ י).חטא הריגת כהני נוב ע"י שאול( .צוֹ ד)כדי לצודני( נָ צַ ְר ָּ
לְ עוֹ ֵרר ְמ ָדנַ י).אויבי( צָ ַעק ַע ִּמי ִ ּבימֵ י )אלעזר(בֶ ן־דִּ ינַ י).שניסה לדחוק הקץ ונהרג( .צַ דִּ יק
ע ְרמוּנִ י).הסירו קישוטי(.
הוּא יְ ָי :אַ ָּתה ַק ִּלים)כשדים בזוים( ִה ְכ ַּב ְד ָּת)רוממת( וּמֵ ֶע ְדיִ י ֵ
בעוֹ ן) ,לעזרה(
אתי לְ יוֹ ְׁשבֵ י גִ ְ
ָק ַר ְב ָּת )האויבים( בּ וֹ א אֵ לַי וַ ַ ּיח ֲִרימוּנִ י) .השמידוני(ָ .ק ָר ִ
הגְ ִרימוּנִ י) .גרמו לי לבקש טובת
יע ַּב ֲע ַרב ִ
ַּגם הֵ ם ז ְֵרמוּנִ י).שטפוני( .קוֹ לִ י לְ הַ ְׁש ִמ ַ
אתי ל ְַמאַ הֲבַ י,
הערבים( .קו ִּמי ֲעב ִֹרי ְ ּבהָ ֵתל)במרמה( הֶ ֱע ִרימוּנִ י).הישמעאלים(ָ .ק ָר ִ
)הישמעאלים( הֵ ּ ָמה ִר ּמוּנִ י):והשקוני אויר( .ל ּ ָָמה רוּחַ אַ ּ ֵפינ ּו)יאשיהו( ל ֶָטבַ ח ָׁש ָמר ּו.
יתה ִּכי ָע ָמל )שנאה( וָ כַ ַעס
יתה ִּכי ְכ ַתנּ וּר עוֹ ֵרנ ּו כָ ָמר ּו) .התחממו( ָר ִא ָ
ָר ִא ָ
ְ ּב ִא ּווּיְ ָך)במקדשך( ָּג ָמר ּו).שפכו(ַ .ר ְב ָּת )עם הגוים( ְ ּביַד יְ חֶ זְ ֵקאל לִ נְ קוֹ ם )בהם( ְּכמוֹ
ידם ִמ ּגוֹ י' אָ ָמר ּוְ .ראֵ ה יְ ָי ִּכי־צַ ר־לִ י,
ָמר ּו).שמרדו(ְ .ראֵ ה )שהם אומרים "לכו(וְ נַ ְכ ִח ֵ
ישי)ואחר כך תענשי( ִׁש ּ ַמע לְ גוֹ י
ש ִׂ
ֲשיבֵ נ ּו),השב את הבטחתך( ִ ׂ
מֵ ַעי ח ֳַמ ְר ָמר ּו):התכווצו( .ה ִׁ
כיאַ נִ י).לדכאני(.
צֵ אָ נִ י).מאוס(ִׁ .ש ְב ָּתם ְרמוֹ ס)מושבותיהם תרמוס כמו שהם הרסו(חֲצֵ ַרי לְ הַ ְד ִּ
ִׂ
ש ְפ ֵתי ְמ ׁשוֹ ְר ֵרי ְד ִביר)הלויים( דָּ ְממ ּו)השתיקו( לְ הַ ְד ִאיבֵ נִ י).לצערני(ָׁ .ש ַמ ְע ָּת ִּכי
כב ּו וְ נָ ד ּו)ונדדו בלי כלי
זְ מוֹ רוֹ ת אַ ף )חירוף מכעיס( הֵ ִכין )האויב( לְ ַט ְא ְטאַ נִ י).להשמידני(ָׁ .ש ְ
תם )צורת יעקב(
גולה .שגרם(חָ צָ ץ לְ הַ ְב ִריאַ נִ י) .להאכילני(ָׁ .ש ְמע ּו ִּכי ֶנאֱנָ חָ ה אָ נִ יִּ :כי ָ
חַ ְק ָּת )חקקת( ְ ּבכֵ ס אוֹ פַ ּנ ָ
ֶיך) .בכסא הכבוד(ָּ .ת ִׁשיב לָהֶ ם ְ ּגמוּל ְּכאָ ז )בים סוף( חֲזוֹ ת
ֶיךִּ .ת ְרדּ וֹ ף לְ צַ לְ מוֹ ן )צלמוות( יוֹ עצֵ י ַרע על ְצפ ּונ ָ
)שראינו( ּ ָפנ ָ
ֶיך) .ישראל(ִּ .ת ּ ֵתן
ַ
ֲ
לְ הַ ְבהַ ב )לשריפה( נוֹ ְתצֵ י ְפנִ ינ ָ
כ ָרם כּ וֹ ס )תרעלה(
ֶיך) .שוברי מקדשך(ִּ .ת ְק ָרא לְ ַׁש ְּ
ֶיך).חבוי בפינה(ָּ .תבֹא כָ ל־ ָרע ָתם לְ פָ נ ָ
ּ ָכמוּס ְ ּב ִפ ּנ ָ
ֲשר
ֶיךָּ :תבֹא)נקמה( אֶ ל־צָ ר א ׁ ֶ
ָ
חלַח וְ חָ בוֹ ר)במדי(
ִּכ ּלָנ ּו .לִ ְמבוֹ א ח ֲָמת )בסוריה( ְ ּבחֵ ָמה נִ ֲהלָנ ּו).הובילנו( ַעד ַל ְ
ִהגְ לָנ ּו .ז ֵָקן וּבָ חוּר ו ְּבת ּולָה ְּכבָ לָנ ּו).קשרנו( ָרם הַ ֶּבט־נָ א ַע ְּמ ָך ֻכ ּלָנ ּו .זְ כוֹ ר
יְ ָי מֶ ה־הָ יָה לָנ ּו:
ה

אֵ יכָ ה אַ ְצ ָּת ְבאַ ּ ְפ ָך לְ אַ ֵּבד ְ ּביַד אֲדוֹ ִמים אֱמ ּונ ָ
ֶיך.וְ לֹא זָכַ ְר ָּת ְ ּב ִרית ֵּבין ְ ּב ָת ִרים
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ב ּ ִטינ ּו) .אמרנו(
ֲא ׁ ֶ
שר ֵּב ַר ְר ָּת לִ ְבח ּונ ֶָך).אברהם אבינו( ּו ְבכֵ ן ִ ּ
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אֵ יכָ ה ָּגע ְר ָּת ְב ַגע ָר ְת ָך לַגְ לוֹ ת ְ ּביַד ּג ִֵאים ְ ּגא ּול ָ
ֶיך.וְ לֹא זָכַ ְר ָּת דְּ לִ יג ּות
ֲ
ַ
ָ
ְ
שר דִּ ַּב ְר ָּת לִ ְדגָ לֶיךּ .ו ְבכֵ ן דִּ ַּב ְרנ ּו .קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
דִּ לּ ּוג)קפיצת ה( ֶ ּד ֶרך ֲא ׁ ֶ
אֵ יכָ ה הַ גְ ָּת)חשבת( ְבהֶ גְ יוֹ נְ ָך ַלהֲדוֹ ף ְ ּביַד הוֹ לְ לִ ים הֲמוֹ נ ָ
ֶיך .וְ לֹא זָכַ ְר ָּת
שר וִ ע ְד ָּת לִ וְ ע ּו ֶד ָ
יך).נביאך( ּו ְבכֵ ן וְ קוֹ נַ נּ ּו.
וִ ּת ּוק)ותיק(וִ ע ּוד וֶסֶ ת)הקביעות( ֲא ׁ ֶ
ַ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אֵ יכָ ה זָנַ ְח ָּת ְבז ַַע ְמ ָך לְ זַלְ זֵל ְ ּביַד ז ִָרים זְ ב ּול ֶָך).מקדשך( וְ לֹא זָכַ ְר ָּת ִח ּת ּון חֻ ֵּקי
שר חָ ַק ְק ָּת ַלחֲמ ּול ָ
ֶיךּ .ו ְבכֵ ן ִח ִ ּוינ ּו).הראנו(קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
חוֹ ֵרב)מתן תורה( ֲא ׁ ֶ
אֵ יכָ ה ָט ַר ְח ָּת ְב ָט ְרח ֲָך לִ ְטרוֹ ף ְ ּביַד ְטמֵ ִאים ְטלָאֶ ָ
יך .וְ לֹא זָכַ ְר ָּת יְ ָקר
שר יִ חַ ְד ָּת לְ יוֹ ְדע ָ
יךּ .ו ְבכֵ ן ָילַלְ נ ּו .קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ֹשר)התורה( ֲא ׁ ֶ
יְ ִדידוֹ ת י ׁ ֶ
ֶ
אֵ יכָ ה ִּכ ַ ּונְ ָּת ְבכַ ַע ְס ָך לְ כַ לּ וֹ ת ְ ּביַד כּ וֹ ְׁשלִ ים )פושעים( ּ ַכ ְרמֶ ָך .וְ לֹא זָכַ ְר ָּת לֹא
שר לִ ַּמ ְד ָּת לִ לְ ק ּוחֶ ָ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
יךּ .ו ְבכֵ ן לָהַ גְ נ ּו.
יִ זְ נַ ח לְ עוֹ לָם ֲא ׁ ֶ
אֵ יכָ ה ִמ ּלַלְ ָּת ְב ָמאָ ְס ָך לִ ְמחוֹ ת ְ ּביַד מוֹ נִ ים )מצערים( ְמנַ ּ ְשׂ אֶ ָ
יך .וְ לֹא זָכַ ְר ָּת
ָ
את לִ נְ שׂ ּואֶ יך).ביציאת מצרים( ּו ְבכֵ ן נָ ִהינ ּו).קוננו(
ש ָ
שר נָ ָׂ
ֶשר ֲא ׁ ֶ
שיאַ ת נוֹ צַ ת נ ׁ ֶ
נְ ִ ׂ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אֵ יכָ ה סַ ְח ָּת ְבסַ ע ְר ָך לְ סַ ּגֵר)להסגיר( ְ ּביַד סֵ ע ִפים)חושבי רשע( סַ ה ֲֶד ָ
יך).עדיך( וְ לֹא
ַ
ֲ
ָ
ַעבָ ֶדיךּ .ו ְבכֵ ן ָענִ ינ ּו) .קראנו(
זָכַ ְר ָּת עֹז ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים ֲא ׁ ֶ
שר ִע ּ ַט ְר ָּת ל ֲ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
יצים ּ ְפלָאֶ ָ
יך .וְ לֹא זָכַ ְר ָּת צַ ֲהלַת
אֵ יכָ ה ּ ַפ ְצ ָּת)דברת( ְ ּבפַ ְחדְּ ָך לְ פַ ּגֵר)להרוג( ְ ּביַד ּ ָפ ִר ִ
שר צָ פַ נְ ָּת לִ ְצבָ אֶ ָ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
יךּ .ו ְבכֵ ן צָ ַע ְקנ ּו.
ְצ ִבי צֶ ֶדק ֲא ׁ ֶ
את ִב ְק ִריאָ ְת ָך ל ְַקנוֹ ת ְ ּביַד ָק ִמים ְקר ּואֶ ָ
ֶש
יך.וְ לֹא זָכַ ְר ָּת ֶרג ׁ
אֵ יכָ ה ָק ָר ָ
ָ
ית לְ ֵר ֶעיךּ .ו ְבכֵ ן ָרגַ נְ נ ּו).התלוננו(
שר ָר ִצ ָ
)אסיפת( ֶרכֶ ב ִרבּ ַֹתיִ ם)מלאכים במתן תורה( ֲא ׁ ֶ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אֵ יכָ ה ָׁשאַ ְפ ָּת)ציפית( ְב ַׁשאֲפָ ְך לְ ַׁשלּ וֹ ת)לשלול( ְ ּביַד ׁשוֹ לְ לִ ים ְׁשלֵמֶ ָ
יך .וְ לֹא זָכַ ְר ָּת
שר ִּת ּ ַכנְ ָּת לִ ְת ִמימֶ ָ
תאַ נְ נ ּו).הצטערנו(
יךּ .ו ְבכֵ ן ָּ
ּת ֶֹקף ַּתלְ ַּת ּלֵי תֹאַ ר)דברי התורה( ֲא ׁ ֶ
קהל ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ו
אָ אוֹ ר)אקלל(

ֲאאַ ֶ ּדה)אטיס יללתי( ַעד חוּג ָׁש ַמיִ ם .אַ ֲאלֶה)אקונן( ִא ִּתי ָׁש ַמיִ ם.
יוֹ ם ַמח ֲִר ִ
מיִ ם).לדמעות(.
ֹאשי ַ
יבי ּ ַפ ֲע ַמיִ ם .אֶ ְתאוֹ נֵן)אתלונן( ִמי־יִ ּ ֵתן ר ִׁ
ִמ ּלֵיל)החורבן(
לֵיל)המרגלים(
אַ ְב ִחין ִ ּב ְב ִכי יְ לֵל ִמ ְד ָּבר .אֶ ְבחֲנָ ה
בר).כנסת ישראל(
ו ִּמ ְד ָּבר)פארן( ִמ ִּמ ְד ָּבר).הגלות( .אֲבַ ּ ֶכה ִא ִּתי עוֹ לַת ִמ ְד ָּ
של)אשיר פירותי( ְּכנ ֶֹקף)קוטף( זַיִ ת.
אֶ ְׁשאַ ג ִמי־יִ ְּתנֵנִ י בַ ִּמ ְד ָּבר :אֶ ָּג ַדע וְ אֶ ָּנ ׁ ֵ
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ֹאמר ַּב ַעל הַ ַּביִ ת.
ש ּי ַ
אֲגָ ֶרה־ ִ ּבי)אגרור אחרי( ּ ָכל־ ְ ּבנֵי בַ יִ ת).מלאכים( אֶ גְ רוֹ ם ׁ ֶ
שיִ ת):קוצים(.
שה)אתפלל( ִמי יִ ְּתנֵנִ י)מרוחק עד שיעלה בי( ָׁש ִמיר ָׁ
)הקב"ה( אֵ ָר ׁ ֶ
מצֵ ה ּו).לחזק לבי(
אֶ ְדוֶה)אכאב( ְ ּבכָ ל־לֵב לְ הַ ְמצֵ ה ּו .אֵ ְד ָעה ִמ ִּלין ָּבם לְ אַ ְּ
אֶ ְדאַ ג רוֹ ֶעה)הקב"ה( וְ לֹא אֶ ְמצָ אֵ ה ּו .אֲקוֹ נֵן ִמי־יִ ּ ֵתן י ַָד ְע ִּתי וְ אֶ ְמצָ אֵ ה ּו:
אֵ הָ ְפכָ ה וְ אֶ ְתהַ ּ ְפכָ ה ְּכאוֹ פָ ן ְ ּב ִמ ּלַי).תפלתי( אֶ ְה ּגֶה)אדבר מולו( ּ ָפנִ ים ְ ּבפָ נִ ים
יה)להאיר( לְ מ ּולַי.
לְ ַתנּ וֹ ת ֲע ָמלַי .אָ הֲה ּו)יללו( חֶ ֶרס וְ סַ הַ ר )שמש וירח( ִמ ְּלהַ ִ ּג ּ ַ
עלִ י) .גזירת
אֶ ְצ ַרח ִמי־יִ ּ ֵתן אֵ פוֹ וְ יִ ּ ָכ ְתבוּן ִמ ּלָי :אוֹ ַרח ִמ ְׁש ּ ְפ ֵטי גּ וֹ נְ בֵ י ֱ
יע ְ ּב ִב ְצ ִעי ו ַּמ ֲעלִ י) .בעוונותי( .או ְּמלְ ל ּו ַמזָּלוֹ ת
איסור הבאת ביכורים( אוֹ ִד ַ
שֹמֵ ַע לִ י .אָ זְ ָדה)הלכה
ְ ּב ָק ְר ִעי ְמ ִעילִ י .אָ פוּנָ ה)אפנה ואחפש( ִמי־יִ ּ ֶתן לִ י ׁ
לגלות( ְּכהוּפָ ָרה הָ א ֲִביּוֹ נָ ה).זכות אבות( אֶ זְ ְּכ ָרה ִ ּב ְהיוֹ ִתי ְמחֻ ָּתנָ ה .אַ ִזּיל
ּ ְפלָגִ ים ּ ַכ ְ ּב ֵרכָ ה הָ ֶעלְ יוֹ נָ ה .אֶ ֱענֶה ִמי־יִ ּ ֶתן־לִ י אֵ בֶ ר )כנף( ּ ַכיּוֹ נָ ה :אָ ח
שע ִמ ִ ּק ְריַת־עֹז אֶ ל־צוֹ ר) .עבר מירושלים לצור( אָ ח ּו )השדות(
)הקב"ה( נִ ְפ ָׁ
ְבלִ י־ ַמיִ ם ְ ּבאַ ף ל ֲַעצוֹ ר) .הגשמים( אָ חַ ז )האויב( ָקמוֹ ת לִ ְקצוֹ ר וְ עוֹ לֵלוֹ ת
פ ְדנִ י )אבנה ביתי(
שיחָ ה ִמי י ִֹבילֵנִ י ִעיר ָמצוֹ ר :אֶ ּ ַטע אָ הֳ לֵי אַ ּ ַ
לִ ְבצוֹ ר .אָ ִ ׂ
טפֵ ל)אתחבר(
ְ ּבצַ לְ ָמוֶת).חושך( .אָ טוּסָ ה וְ אֶ ְׁשכּ וֹ נָ ה ַעד חֲצַ ר ָמוֶת).הקברות( אֶ ּ ָ
אֶ ת)עם(־הַ ְמחַ ִּכים ל ּ ַָמוֶת .אֶ נְ הֶ ה)אקונן( ִמי גֶבֶ ר יִ ְחיֶה וְ לֹא יִ ְראֶ ה־ ּ ָמוֶת:
ל־שנָ ה
איָלו ִּתי)מחזקי( לְ ֶעזְ ָר ִתי ַּת ְר ִּתי)חפשתי( ַלחֲזוֹ תֲ .אי ּ ָֻמ ִתי)ישראל( ְ ּבכָ ָׁ
ֱ
אוֹ מֶ ֶרת)שהגאולה( ִהיא הַ ּ ָׁשנָ ה הַ זֹּאתֲ .איַדַּ ע לַכּ ֹל ִּכי מו ַּד ַעת זֹאתִ .אם
ֹאש ,חֵ ילִ י).הקב"ה( אֶ ְכ ַרע לְ ָך
ש ָתה זֹּאת :אֶ כּ וֹ ף לְ ָך ר ׁ
לֹא ִּכי יַד־יְ ָי ָע ְ ׂ
ֶּב ֶר ְך לְ חַ ּ ֵתל ַמ ְחלִ י).לחבוש פצעי( אַ ְכ ִּת ְיר ָך ְ ּב ִׁשיר ִמ ּ ִׁש ֵירי ְמחוֹ לִ י .אֲכַ ּוֵן ִמי
לאֱגוֹ ר)לאסוף(
יִ ּ ֶתנְ ָך ְּכאָ ח לִ י :אַ ל ִּת ְׁש ּ ַכח צַ ֲע ַקת א ֲִריאֵ ל).בהמ"ק( אֵ לָיו ֶ
ֲשר ָמסַ ר ﭏֵ .לֵאמֹר ִמי יִ ּ ֵתן
ש ָראֵ ל .אַ לְ פֵ י ִׁשנְ אָ ן)מלאכים( א ׁ ֶ
יְ הו ָּדה וְ יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל מֵ ֵעת ִ ּב ְד ָרכַ י לֹא הָ לָכ ּוֲ .עזָבוּנִ י
ש ָראֵ ל :יִ ְ ׂ
שעוֹ ת יִ ְ ׂ
ִמ ִ ּציּוֹ ן יְ ׁ ֻ
וַ ֲעז ְַב ִּתים וּפָ נַ י מֵ הֶ ם ֶנהֱפָ כ ּוָ .רגַ נְ ִּתי וְ הֵ ילַלְ ִּתי וּמֵ ַעי וְ לִ ִ ּבי נִ ְׁש ּ ָפכ ּו.
ֲשוֹ ַתי ִה ְׁשלִ יכ ּו:
אֵ יכָ ה ִּת ְפאַ ְר ִּתי מֵ ַרא ׁ
ז
השוואה בין החורבן לפרשת בחקתי

ֲשוֹ ַתי ִה ְׁשלִ יכ ּו .ו ְּכ ֶנגֶד ִּכ ּ ֵסא הַ ּ ָכבוֹ ד צֶ לֶם
אֵ יכָ ה ִּת ְפאַ ְר ִּתי מֵ ַרא ׁ
ֲשר חוֹ זַי)נביאי( נִ ְמלָכ ּו .וְ נָ ם)אמר( ִאם־ ְ ּבחֻ ּק ַֹתי
ִה ְמלִ יכ ּוּ ְ .בחַ ְּללִ י ְּתנַ י א ׁ ֶ
ּ ֵתלֵכ ּו) :עונה הקב"ה(ל ּ ָָמה ָ ֿת ִריב ּו אֵ לַי ּ ֻכ ְּלכֶ ם .חָ זְ ק ּו ָעלַי דִּ ְב ֵריכֶ םִ .מ ּי ְֶדכֶ ם
הָ יְ ָתה זֹּאת לָכֶ םּ ִ :ב ּלַע ׁשוֹ ְפ ַטיּ ְ ,במוֹ ֵעצוֹ ת)בעצתו( ִע ְּו ָתם .וּפָ נִ ים ִה ְס ִּתיר
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מֵ הֶ ם ְּכ ָׁשר)כשראה( ַע ָ ּו ָת ָתם).עוונותיהם( וַ ּיו ַּמר)הוחלף( לְ אָ בָ ק ִמ ְט ָרם
לְ הַ ְב ִע ָ
יתם .חֵ לֶף)במקום( וְ נָ ַת ִּתי גִ ְׁשמֵ יכֶ ם ְ ּב ִע ָּתםְ :ס ִחי)טינוף( ו ָּמאוֹ ס
ש ְטמֵ נִ י) .יה"ר ש(נִ חו ָּמיו ְמהֵ ָרה יְ ַׁש ְע ְׁשעוּנִ יָּ :ג ַדע
ש ָמנִ יִּ .כ ּלָה ְבאַ ּפוֹ וַ ִּי ְ ׂ
ָׂ
רוּם ַק ְרנָ ם וַ ֲעלו ָּמם)בחרותם( ִה ְק ִציר).קיצר( ו ְּב ִא ְבחַ ת)אימת( חֶ ֶרב ְׁש ָע ֵריהֶ ם
תמוּר)במקום
הֵ ִציר).במצור( ְמזֵי)שרופי( ָר ָעב ָעשׂ )עשה( ְ ּב ָק ִציר).בזמן התבואה(ְּ .
ברכת( וְ ִה ּ ִשׂ יג לָכֶ ם דַּ יִ ׁש)שיהיה רב עד זמן של( אֶ ת־ ָּב ִציר :דָּ ַר ְך ַק ְׁש ּתוֹ וְ ִכ ּלָה
ש ֵרה ּ ֶפ ֶרץ.
ְ ּבחֶ ֶרץ).כליון( וְ כַ ַּב ְרזֶל ִע ּ ֵפל)חיזק( ְׁשמֵ י ֶע ֶרץְ ּ .פ ָרצַ נִ י ְׁשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ש ַּג ְ ּבכֶ ם.
)בחיל(ַּ .תחַ ת וְ נָ ַת ִּתי ָׁשלוֹ ם ָּבאָ ֶרץ :הָ יָה צו ְּרכֶ ם ו ָּמ ֻע ְזּכֶ ם ו ִּמ ְ ׂ
ש ְקכֶ ם
הָ ְה ּ ַפ ְך לְ אַ ְכזָר וְ נִ לְ חַ ם ָּבכֶ ם .הַ נּ וֹ צַ ְרכֶ ם)שומרכם( ִרחַ ְקכֶ ם ,חוֹ ׁ ֶ
ִּת ַע ְבכֶ ם .וְ אַ ּיֵה הַ ְב ָטחַ ת ו ְּר ַד ְפ ּ ֶתם אֶ ת־אֹיְ בֵ יכֶ ם :וַ ּי ְַחמֹס ּ ִפ ַּנת צֶ ֶדק
ית ּה)במחשבותיה( ָמצָ א כָ ל־טֻ ְמאָ ה .ו ְּמכַ ְ ּב ֶדיהָ
ש ִּכ ָ
ְמלֵאָ ה).ירושלים( ִּכי ְב ַמ ְ ׂ
ִה ִזּילוּהָ )זלזלו בה( ְּכ ָדוָ ה)נדה( ְמטֻ ּ ָמאָ הּ ְ .ב ִׁשנּ וּי)במקום הבטחת( וְ ָר ְדפ ּו ִמ ּ ֶכם
ח ֲִמ ּ ָׁשה מֵ אָ ה :זָנַ ח )עזב( ֶעלְ יוֹ ן ִק ְריַת מוֹ ֲע ֵדיכֶ ם).בהמ"ק( וְ הֶ א ֱִביל ַׁש ֲע ֵרי
ידת ַרגְ לֵיכֶ םִ .מי ִב ֵּק ׁש זֹאת )לבא הנה?( ּ ָפץ)אמר( וְ ִהגְ לְ כֶ ם .וְ גָ ַמר
חֵ ל ֲע ִמ ַ
שנוֹ א אֹם לִ ֵּקט ּ ַכ ּ ׁשוֹ ָׁשן .וּמֵ חֵ לֶב
יתי ֲאלֵיכֶ ם :חָ ַׁשב ְ ׂ
)ביטל( אֹמֶ ר וּפָ נִ ִ
עוֹ ָללֶיהָ )בשר בניהם( אוֹ ָת ּה דִּ ּ ָׁשןִ .קיטוֹ ר)עשן( חֻ ּ ָפ ָת ּה)בהמ"ק( הוֹ ֲעלָה
ט ְבע ּו נִ ְּכס ּו)נשחטו,
ָשן נוֹ ָׁשןָ :
ּ ַכ ִּכ ְב ָׁשן .וְ ָׁש ֲאל ּו אַ ּיֵה דָּ גָ ן ְּתמוּר וַ אֲכַ לְ ּ ֶתם י ָׁ
הלויים העומדים על(רוֹ ְב ֵדי דוּכָ נִ יּ ְ .בגֵיא)בארץ( ח ֲָמת ְּכנִ ְק ַטל ְמכַ הֲנִ יֲ .ה ֵרי
ּ ַכ ּ ֶמה ָׁשנִ ים ִ ּג ּלָה יְ סוֹ ד ְמכוֹ נִ י).הרס מקדשי( וְ סָ ע ִמ ּתוֹ ִכי אֹמֶ ר וְ נָ ַת ִּתי
ֵשב ּו ְמבַ ִּכים ִמ ַּנאַ ק)אנקה( מֵ ֵתיכֶ םּ ְ .באַ ְר ַּבע ִמיתוֹ ת ִה ּ ִפיל
ִמ ְׁש ּ ָכנִ י :י ְׁ
פץ)של
ְמ ֵתיכֶ ם).אנשיכם( חֶ ֶרב וְ ָר ָעב וְ חַ ּיָה וְ ֶדבֶ ר ִׁשחֶ ְתכֶ םְּ .כסָ ר צֵ ל)הגנה( ּ ָ
ָשֹד ְּכ ֶרגַ ע אָ הֳ לֵיכֶ ם .וּבָ כֶ ם נִ ְׁש ְ ּבע ּו
מאמרו( וְ ִה ְתהַ ּל ְַכ ִּתי ְ ּבתוֹ ְככֶ םָ ּ :כל ּו ל ׁ
שיחַ אֲנִ י יְ ָי
ְמהוֹ לְ לֵיכֶ ם .לְ חֵ ְיקכֶ ם נִ ְׁש ּ ְפכ ּו נַ ְפ ׁשוֹ ת עוֹ לְ לֵיכֶ םּ ְ .ב ָמאָ ְסכֶ ם ִ ׂ
שח
ﭏֱֹהֵ יכֶ ם :לְ ִא ּמ ָֹתם ִּכלְ כּ וּל)מזון( אָ נָ ה)איפה?( ִׁש ְּוע ּו .וְ צוּר לְ ַמלְ אָ כָ יו ָׂ
שנְ א ּו
אתים וְ ָׁש ֳע ָׁשע ּו .וְ ָׂ
)אמר( מֶ ִ ּני ְׁשע ּו).הניחו לי( אֶ ֶרץ הַ ּ ַכ ְרמֶ ל)לא"י( הֲבֵ ִ
ישיִ ְך ִעם־ ּגו ַּריִ ְך
יד ְך ,יְ ִׁש ַׁ
מוֹ ִכיחַ )שאמר( וְ ִאם לֹא ִת ְׁש ָמע ּוָ :מה־א ֲִע ֵ
יתי
בּ וֹ סָ ס ּו).נרמסו( אוֹ ְמ ִרים )סומכים ש( ַעל־סוּס נָ נוּס ַעל ּ ֵכן נָ ס ּו .נִ לְ אֵ ִ
)התעייפתי( נְ שׂ ֹא ֲע ֹונוֹ ֵתיכֶ ם ְּכהָ ֳע ָמס ּו .וָ ֲאי ּ ֶַס ְרכֶ ם ְּכנַ ְמ ִּתי)כמו שאמרתי( ִאם
ְ ּבחֻ ּק ַֹתי ִּת ְמאָ ס ּו :נְ ִביאַ יִ ְך ָטע ּו ַּת ְר ִמית ָׁשוְ א חֲזוֹ ת .וָ אֶ ְדרוֹ ׁש לִ ְסלוֹ חַ
יתים )לשוב( ו ְּכנֶגְ דִּ י הֵ ִׁשיב ּו
וּפַ ְצ ִּתי)אמרתי( אֵ י ָלזֹאת) .איך אפשר לסלוח( ּ ִפ ִּת ִ
שה־זֹּאת :סָ ְפק ּו )כף( חָ ְרק ּו
ש ְח ִּתי אַ ף־אֲנִ י אֶ ֱע ֶׂ
ַעזּוֹ ת .וְ אָ נַ ְפ ִּתי)כעסתי( וְ ַׂ
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)שן( ָׁש ְרק ּו מוֹ נַ י).מצערי( ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ִּמ ַּבחוּץ לְ הַ ְצ ִמית )להכרית( אֱמוּנַ יִּ .כי
בָ א ּו ָז ִרים ִח ְּלל ּו ְצפוּנַ י .לְ ָר ָעה וְ לֹא לְ טוֹ בָ ה נָ ם וְ נָ ַת ִּתי פָ נָ יָ ּ :
פצ ּו )אמרו(
פ ַקד)ענש( וַ ִּילְ אֶ ה).עייף
ז ִֵדים לִ ְפנֵי ִמי ְּתחַ ּ ֶלה).תתפלל( ַעם ּ ֶכבֶ ד ָעוֹן ּ ָ
מעוונותיהם( לֹא ְתחַ כּ ּו עוֹ ד אוֹ ת וּמוֹ פֵ ת וָ פֶ לֶא .וְ נָ סַ ב )סבב( וְ נָ סַ ע וְ נָ ם
שה וַ ּי ֶָרם ָק ְדקֹד)ראש( ְ ּבנֵי ָׁשאוֹ ן).האומות( וְ ָד ִמי ִׁש ְּכ ַרנִ י
וְ ִאם־ ַעד־אֵ ּלֶהָ :ע ָׂ
ְ ּבגֵיא ִצ ּ ָמאוֹ ןּ .ו ְבכָ ל־ ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה הוֹ ִסיף יָגוֹ ן ַעל־אוֹ ן).צער( מֵ ֵעת ּ ָכ ַעס
וְ נָ ם וְ ָׁשבַ ְר ִּתי אֶ ת־ ְ ּגאוֹ ן :צָ ַעק הוֹ י הוֹ י וְ אַ ְׁש ּ ָפתוֹ )חיציו( הֵ ִריקִ .מ ּפֹה
ו ִּמ ּפֹה הֵ ִביא ָעלַי ַמ ֲע ִריק).מבריח( ו ְּבל ֲַעגֵי ָמעוֹ ג)הלשנות( ִׁש ּנֵי צָ ר הֶ ח ֱִריק.
וְ ִכ ּלָה כ ִֹחי ִ ּבנְ אֻ ם וְ ַתם ל ִָריק :קו ִּמי דָּ ְפ ִקי ַׁש ְּו ִעי אַ ל־ ֳ ּד ִמי).אל תשתקי( ו ְּתנִ י
ֹאש)מים מרים( ִה ְׁש ַקנִ י
ְכאוֹ ב מֵ אֶ ֶרץ קוֹ ל ְֵך)קול נמוך( וָ ד ִֹּמי).שתקי( מֵ י ר ׁ
ית
וְ ִה ְד ִמי) .השתיקי( וְ חָ ַׁש ְך ִהלּ ו ִּכי ִ ּבנְ אֻ ם וְ ִאם ּ ֵתלְ כ ּו ִע ִּמיְ :ראֵ ה ּגוֹ ָרל ִא ִּו ָ
הו ַ ׂ
יתי ְדמ ּויַתֹ ּ .גלָה
ּשם לְ ִע ּיַת).חרבות( וְ לִ ְקאַ ת ִמ ְד ָּבר)צפור( הָ יִ ִ
ְ ּגנ ּויַת)מגונה( וְ סו ָּרה ְּכנ ּויַת).בכינוי( ְ ּב ָׁש ְמ ִעי וְ ִה ְׁשל ְַח ִּתי בָ כֶ ם אֶ ת־חַ ּיַת:
ָׁש ְכב ּו ְב ִעלּ וּף ְּכתוֹ א ִמ ְכ ָמר)שור הבר ברשת( וְ אֵ ין דּ וֹ לֶה .הַ ְמל ִֵאים
ַּג ַער)גערה( וְ אֵ ין ַמ ְר ּ ֵפא עוֹ לֶה .ה ֲֵרי ּ ַכ ּ ֶמה ָׁשנִ ים ֲה ָמ ַמנִ י לְ ִה ְת ּ ַכ ּ ֶלה.
אֲנו ִּׁשים)כאובים( ְ ּבוִ כּ וּחַ וְ ִאם ְ ּבאֵ ּלֶהִּ :ת ְק ָרא אֵ יד),פורענות( עוֹ לַלְ ִּתי ַעל
תיִ ם ְּכאוֹ נִ י).שציערני(
אַ ְדמוֹ נִ י) .אדום( לְ סַ חֲפוֹ )לגרפו( וּלְ ַׁש ְּספוֹ )לקרעו( ִׁש ְב ָע ַ
ָּתהוֹ ם)תתן מהומה על( צָ ַרי ְ ּבצֵ את קוֹ ל מֵ אַ ְרמוֹ נִ יְּ .כ ֶנה ֱַמ ְמ ִּתי ְ ּב ִריב
וְ הָ ל ְַכ ִּתי אַ ף־ ֲאנִ י:
ח
אֵ יכָ ה אַ ְ ׁש ּ ָפתוֹ )מאגר חיציו( ּ ָפתוּחַ ְּכ ֶקבֶ ר .וּלְ רוֹ ִדי)אויבי( ְ ּבאַ ף)בכעס( הוֹ ִסיף
שׂ א ָעוֹן הָ ג).חשב( .וְ חֻ ּ ַסם ּ ִפי ִמ ּ ֶפלֶל לַהַ ג).תפילה(
אֵ בֶ ר).כנף( ֲאנִ י הַ ּגֶבֶ ר :אֵ יכָ ה אֶ ּ ָ
יתי)עייפתי( וְ נָ ם)ואמר(
אוֹ ִתי נָ הַ ג :אֵ יכָ ה אָ ץ ז ְַעמוֹ לִ ְ ׁש ּפוֹ ְך .הָ ִכיל )עוונות( נִ לְ אֵ ִ
ש ֶרב).ביובש(
ָשב ַי ֲהפ ְֹך):ויכה( זְ כֹר א ֲִפיפָ ִתי)שהוקפתי( ַּב ּ ׁ ֶ
ְ ׁשפ ְֹך) .פורענות( אַ ְך ִ ּבי י ׁ ֻ
אתי ֲעלֵיכֶ ם חֶ ֶרבָּ :בכוֹ ִת ְב ּ ֶכה ְ ּב ֵעת
ֵי־ע ֶרב) .אז(:וְ הֵ בֵ ִ
וְ נָ ם ִּכי)שכאשר( יִ ָּנט ּו ִצלְ ל ֶ
ש ִרי וְ עוֹ ִריּ ִ :ב ּלַע ַּביִ ת
כּ ֹל ִח ְּס ִרי .ו ְּכ ָעזְ ִבי א ַֹרח )כשעזבתי דרכו( יִ ְּס ִריּ ִ .ב ּלָה ְב ָ ׂ
לָרוֹ ם מֻ זְ ָקף).בהמ"ק( וּבַ ַּב ְרזֶל)גרזנים( ִס ְבכוֹ )קורותיו( נִ ַּקף).קיצץ( ָּבנָ ה ָעלַי וַ ּי ַַּקףּ ְ :בנֵי
ֲש ִּכים הוֹ ִ ׁשיבַ נִ י:
ִב ְטנִ י ֶלאֱכוֹ ל ִה ְק ִ ׁשיבַ נִ י) .הודיעני( ִמ ִ ּני־צָ ר אָ חוֹ ר ֱה ִ ׁשיבַ נִ יּ ְ .ב ַמח ׁ ַ
נַ ֲחל ֵָתנ ּו ְ ּבנ ּ ְֻט ָׁשה )כשנעזבה( ְ ּביַד לוֹ חֵ ם .נָ ם )אמר( לֹא אָ חוּס וְ לֹא א ֲַרחֵ םּ ְ .ב ִ ׁש ְב ִרי
לָכֶ ם ַמ ּ ֵטה לֶחֶ םָּ :גלְ ָתה גְ הוּצָ ה)ישראל( לְ ׁ ַשנּ וֹ ת ֶע ִדי).תכשיטים( מֵ חֻ ּ ָפה לְ גָ לוּת
21

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

ְ ּב ִה ְת ַע ְּת ִדיָּ .ג ַדר ַּב ֲע ִדיָּ :ג ַדע ְ ּגאוֹ ן נָ ִדיב וָ ׁשוֹ ַע) .עשירים( וְ הֵ ִ ׁשיב י ִָמין אָ חוֹ ר
יעַּ .גם ִּכי אֶ זְ ַעק וַ ֲא ׁ ַש ּו ֵַעַּ :גם ִ ּג ַּבר ָעלַי ּפוֹ ְרכַ י) .שוברי( ו ְּבנַ ֲא ִקי סָ ַתם
ִמ ְּלהוֹ ִ ׁש ַ
ח ֲַר ּ ַכי).שערי שמים( ָּג ַדר דְּ ָרכַ י) :היינו כמו(יְ תוֹ ִמים ְ ּגרו ִ ּׁשים מֵ אֲחֻ זּוֹ ת .וְ לֹא ָׁשב אַ ּפוֹ
ש ְך)חסם( לְ הַ א ֲִבילִ י .וּלְ גָ לוּת
ְ ּבכָ ל־זֹאת .וְ אָ ַמר וְ ִאם־ ְ ּבזֹאת :דַּ ְרכֵ י ִדיץ)שמחה( ָ ׂ

ש ּ ָת ֵררׁ ְ .שע ּו
ל־במוֹ ַתי לְ ִה ְ ׂ
ש ׁ ַש ְך )בבל( הוֹ ִבילִ י .דּ ֹב ֹ
ֵׁ
א ֵרב הוּא לִ י :דָּ ַר ְך דּ וֹ חֵ ק ַע ָּ
ִמ ִ ּני) ,הניחו לי( ִ ּב ְב ִכי א ֲָמ ֵרר .דְּ ָרכַ י סוֹ ֵרר :דָּ בַ ק דּ וֹ לֵק),השיג הרודף( וְ צָ ַדנִ י
ש ּתוֹ  :מֵ ימֵ ינ ּו ָדלַח)עכר( וְ נָ ם)אמר(
ְ ּב ִר ְ ׁש ּתוֹ ָ .עלַי לִ לְ טוֹ ׁש )לחדד( ַמח ֲַר ְ ׁש ּתוֹ  .דָּ ַר ְך ַק ְ ׁ
ימכֶ ם .וְ הָ ל ְַכ ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם :הָ י ּו הָ ּה לְ יוֹ ם
ֲא ִ ׁש ְּמכֶ םּ .גֵיא גָ לוּת ֲא ִטילְ כֶ ם לְ הַ ְכלִ ְ
ימי.
ְ ּב ִכיּוֹ ָתי .וְ צָ ֶרבֶ ת אֵ ׁש ְּכוִ יּוֹ ָתי .הֵ ִביא ְ ּב ִכלְ י ָֹתי :הָ יָה הוֹ ל ְֵך ְמפַ ִ ּני ו ַּמזְ ִע ִ
יתי ּ ְשׂ חֹק לְ כָ ל־ ַע ִּמי :הָ א ְֹכלִ ים הֶ ְק ֵ ּד ׁש ּ ֶפסַ ח ְ ּבלֵיל
ימי .הָ יִ ִ
וְ כֶ ָע ִסיס )כיין( דָּ ִמי ִה ְט ִע ִ
יענִ י בַ ְּמרוֹ ִריםַ :על
אשי חֲמוֹ ִריםִ .ה ְ ׂ
ִ ׁש ּ ֻמ ִרים .הֶ א ֱִכילָם ְ ּבכָ פָ ן )רעב( ָר ׁ ֵ
ש ִ ּב ַ
ארנ ּו ִה ְ ׂ
צַ ָ ּו ֵ
שכֶ ם).בהמ"ק( וְ נָ ם אֶ ְפקוֹ ד ַעל ֲעוֹנ ֵֹתיכֶ ם.
ש ִריג)עוונותינו כקליעות( וְ ִח ּלֵל ׁ ֶ
ש ּ ַפח )בצרעת( וְ ִר ָ ּצץ) .שבר( וְ ִחזַּק מוֹ סֵ ַרי
שר ְ ּבנֵיכֶ ם :וַ ּיֵצֵ א ,וְ ָק ְדקֹד ִ ׂ
וַ ֲאכַ לְ ּ ֶתם ְ ּב ַׂ
)שרשראותי( ִּכי אֶ ְתלוֹ צָ ץ .וַ ּיַגְ ֵרס ֶּבחָ צָ ץ :וַ ּי ְַחמֹס וַ יְ נַ ֵ ּצל )הפשיט( מֵ ֶע ְדיִ י

)מתכשיטי(

ישי).השליכני ברפש( וַ ִּתזְ נַ ח ִמ ּ ָׁשלוֹ ם
ישי).להטביעי באפר( ו ִּמ ּגֹבַ ּה לִ ְתהוֹ ם ִה ְר ּ ִפ ִ ׁ
לְ הַ ְכ ּ ִפ ִ ׁ
נַ ְפ ִ ׁשי :וַ ִּיגְ דַּ ל וְ כָ בַ ד נַ אַ ק ִר ְצ ִחי) .הרוגי( ו ְּב ָק ְדקֳ ִדי)בראשי( ָעלָה ְצוָ ִחי .וָ א ַֹמר אָ בַ ד
יבכֶ ם .וְ אֶ ְ ׁש ּ ָפ ְטכֶ ם ְּכזִ ּ ַמ ְתכֶ ם .וְ ִה ְ ׁש ַמ ְד ִּתי
שח)אמר( ֲא ִ ׁש ְ
נִ ְצ ִחי) :לארץ( ִמ ְצ ַריִ ם וְ כו ּׁש ָ ׂ
אֶ ת־ ָּבמ ֵֹתיכֶ ם :ז ְָכ ָרה־זֹּאת ִּכי נִ ְבאַ ׁש נִ ְרדִּ י).ריחי הטוב( וּלְ כַ ּלָה ּ ָפץ)אמר( ִמ ּ ָכבוֹ ד
ר־ענְ יִ י ו ְּמרו ִּדי :זָנַ ח ַז ַעם זְ בוּל)עזב בכעס בהמ"ק( וְ לֵב ִה ְק ִ ׁשיחַ .
ְר ִדי .זְ כָ ָ
ו ְּב ִה ְת ַע ְ ּברוֹ )כשכעס( ִעם ָמ ִ ׁשיחַ ).יאשיהו( זָכוֹ ר ִּתזְ כּ וֹ ר וְ ָת ׁשוֹ חַ  :זַכּ ּו זְ ֵקנַ י וּפָ ֳעלָם
יבי .זֹאת אָ ִ ׁשיב אֶ ל־לִ ִ ּבי :אֲבוֹ ֵתינ ּו ז ֲָעק ּו
אָ ִביא).אזכיר( ִּכי ְבכֵ ן ּ ַָפ ַרץ נְ ִת ִ

)ולמרות

שח ַעל ָר ָע ֵתנ ּו ִּכי ַר ָּבה .וְ נָ ַת ִּתי אֶ ת־ ָע ֵריכֶ ם
זאת(:וְ כָ ל ּו ִמדִּ ָּבה).בעון לשה"ר( וְ ָ ׂ
חָ ְר ָּבה :חֵ ְטא חָ ז)ראה( ִּכי

ְ ּב ָעוֹן נִ ְכ ּ ָת ְמנ ּוְּ .תמוּר ִּכי

ְב ִצ ְחיוֹ ן)בצחנה(

נִ זְ הָ ְמנ ּו).לוכלכנו( חַ ְס ֵדי יְ ָי ִּכי לֹא־ ָת ְמנ ּו :חָ ׁ ַשב חוֹ ְר ִ ׁשי)אויבי( לְ ַק ְר ַקר ִקיר יְ ָק ִרים.
)להרוס קיר בהמ"ק( ו ַּמר יִ ְב ּ ָכיוּן )המלאכים כאשר( ַמ ּ ָכ ִתי סוֹ ְק ִרים) .רואים( ח ֲָד ִ ׁשים
ש ִ ׁשי.
ישי ִא ּ ִ ׁשי) .נבואת הכהנים( ִקיר ְּכ ִע ֵ ּור לְ גַ ּ ׁ ֵ
ש ְך חֲזוֹ ן ַמ ִ ּג ׁ ֵ
ל ְ ַּב ָק ִרים :חָ ַׁ

)מרוב

החושך( .חֶ לְ ִקי יְ ָי אָ ְמ ָרה נַ ְפ ִ ׁשיֲ :עבָ ִדים חֲסָ מוּנ ּו ִמ ִּלגְ דּ וֹ ר ּ ֶפ ֶרץ .וְ תוֹ כָ חוֹ ת ָק ׁשוֹ ת
אנִ י אֶ ת־הָ אָ ֶרץ :טֻ ְמאָ ָת ּה ָט ְפלָה)נדבקה(
ּ ָפץ ְ ּבחֶ ֶרץ) .אמר בפסק דינו(וַ ֲה ִ ׁש ּמ ִֹתי ֲ
וְ נָ ָטה ָקו).וגזר עליה גזירות( )ובכל זאת(וְ לֹא־נָ סוֹ ג אָ חוֹ ר ִמ ּקֹוָ יו .טוֹ ב יְ ָי לְ קֹוָ וָ :ט ְבע ּו
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ִטירוֹ ַתי ,ו ִּפי צַ ר )צורר( דָּ ָמם) .שתק( וְ כֹל עוֹ בֵ ר ָעלַי ָׁש ַרק וְ ָׁש ָמם .טוֹ ב וְ י ִָחיל
יפי לִ ְמעוֹ ל .ו ְּכ ַמ ֲע ָללַי חָ ר)כעס( ִ ּבי
וְ דו ָּמם :טוֹ ִבים ַט ּ ִפים)ילדים( נִ ְּכל ּו)רשעו( ְ ּבהוֹ ִס ִ
שנ ּו ֶט ֶרף אֵ ְ
יך נִ ְב ֶרה) .נאכל(ִּ .כי ְּכמוֹ
לִ ְפעוֹ ל .טוֹ ב ַל ּגֶבֶ ר ִּכי־יִ ּ ָשׂ א עֹלּ ְ :בנַ ְפ ׁ ֵ
אז ֶָרה):אפזר( יָדוֹ י ָָרה ִבי אוּר)אש( ִּכ ְסדוֹ ם .וְ ַעל
בָ ַרחַ ת וּבַ ִּמזְ ֶרה .נָ ם וְ אֶ ְתכֶ ם ֱ
ֵשב ּו יְ גוֹ נִ ים ָּבנַ י ֲעלֵי
ֵשב ָּב ָדד וְ יִ דּ ֹם :י ְ ׁ
ּ ָכל־אֵ ּ ֶלה הוֹ נַ ְתנִ י)העליבה( ַּבת אֱדוֹ ם .י ׁ ֵ
תן ֶּב ָעפָ ר ּ ִפיה ּו :יְ ֵדי יוֹ ְס ַרי )אויבי(
חוֹ פֵ ה ּו).מגינם( ִּכי כָ בֵ ד ָעלַי אַ ּ ֵפה ּו).כעסו( יִ ּ ֵ
ָׁשת ּו)נתנו( ִבי ְמ ִחי).מכות( .וְ ָק ׁ ַש ְב ִּתי ִמ ּ ִפי צָ ר ְ ׁש ִחי).השפילי( יִ ּ ֵתן לְ ַמ ּ ֵכה ּו ל ִֶחי:
ש ְמנ ּו כָ אָ ֶרץ).למרמס( אָ ז
עוֹ ֵרנ ּו יו ַּעם )יכהה( ְּכחֶ ֶרשׂ ְ ּב ֶק ֶרץ).בשחיטה( .וְ ֵגוֵינ ּו)גופנו( ַׂ
ל־כבוֹ ד ּ ָתאֳ ֵרנ ּו ַָה ְכלָם .וְ צוּר א ְֹרחוֹ ָתיו חֶ סֶ ד ּכ ֻּלָםִּ .כי לֹא יִ זְ נַ ח
ִּת ְרצֶ ה הָ אָ ֶרץָ ּ :כ ְּ
לְ עוֹ לָםָ ּ :כל ּו ִכ ְמ ַעט) ,ישראל( ִּכי ִבי נִ לְ חַ ם .וְ ַעל הָ ָר ָעה הוּא נִ חָ םִּ .כי ִאם־הוֹ גָ ה
)ציער( וְ ִרחַ םִּ :כ ּלָה כַ ְעסוֹ וְ ִה ִ ּצית לֶהָ בוֹ  .ו ְּב ַת ְכלִ ית ִ ׁש ּ ָׁשה)שנים( ְמאוֹ ִרי ִּכבּ וֹ ִּ .כי
לֹא ִע ָּנה ִמ ִּלבּ וֹ  :נָ ִ ׁשים ִּכ ְפרוּעוֹ ת יוֹ ְ ׁשבוֹ ת ׁ ַש ּ ָמהּ ְ .בכָ ל־ ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה ַמזְ ִּכירוֹ ת
אַ ְ ׁש ָמהָ ּ .כל־יְ מֵ י הָ ּ ׁ ַש ּ ָמה :לוֹ א אֲ לֵיכֶ ם לוֹ חֲצֵ י גִ ילָיו).ישראל(ַ .על ָּבנָ יו הֶ ֱע ִביר
ַּג ּלָיו .לְ ַד ּ ֵכא ּ ַתחַ ת ַרגְ לָיו :לְ ִא ּמ ָֹתם לְ ֵעת ּ ָכ ְמה ּו ִמ ּ ׁ ֶ
ַען)כעונש
שבֶ ר).התאוו לאוכל( י ַ
ּ ָפץ)אמר(

על( ִּכי גָ רוֹ ן ּ ָפ ְתח ּו ּ ַכ ֶּקבֶ ר).לגזול( לְ הַ ּטוֹ ת ִמ ְ ׁש ּ ַפט ָּגבֶ ר :לֹא לִ ְמחוֹ ת
לְ עם ְקרוֹ בוֹ  .וְ אֵ ְ
ש ִרים
יך ִמ ּ ַת ַער)מהתיק( הוֹ ִציא חַ ְרבּ וֹ  .לְ ַע ּוֵת אָ ָדם ְ ּב ִריבוֹ ׂ ָ :
ַ
לְ כו ִּדים הוֹ ִציא ִמ ּ ְ ׁש ָע ִריםֵ ּ .תת ּ ַכ ְּתאֵ נִ ים הַ ּ ׁש ָֹע ִרים).לבזיון כתאנים רעות( לְ עוֹ לֵל
)לקטוף( אֶ ת־הַ ִ ּנ ְ ׁשאָ ִריםִ :מ ּ ָמרוֹ ם ְמגִ ּלָה ּ ָכ ַתב ְ ּבנ ִֶהיִ .קינִ ים וָ הֶ גֶה וָ ִהיִ .מי זֶה
צה) .נאבק(
אָ ַמר וַ ּ ֶת ִהיָ :מה־אֲ ִע ֵ
יד ְךְ ,מאוּסָ ה ִמ ְּלהֵ ָרצֵ ה .נְ תוּנָ ה ְ ּביַד מֵ ִריב ו ִּמ ְתנַ ֶ ּ
ֲמי)ה' קם
ְמנַ ח ִ

ִמ ּ ִפי ֶעלְ יוֹ ן לֹא ֵתצֵ א :מֵ חַ ּטֹאת ַמדִּ יחֵ י ָׁשוְ א)נביאי שקר( אֲ קוֹ נֵן.
של ִ ּבי לְ הֶ ֶרב .ו ְ ּׁש ִכינָ ה
להעניש( ְּכ ִמ ּיַיִ ן ִמ ְתרוֹ נֵןַ .מה־ ִּי ְתאוֹ נֵןַּ :בחו ִּרים מוֹ ָטט ּו ,כּ וֹ ׁ ֵ
ש ַקד )כבד( נֵטֶ ל עֹל ּפוֹ ְרכֵ ינ ּו.
־באָ ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפ ֵני חֶ ֶרב :נִ ְ ׂ
ה ֲֹעלָה ִמ ֶּק ֶרב .וְ כָ ְ ׁשל ּו ִא ׁ
יש ְ ּ
שה ְד ָרכֵ ינ ּו) :את(נְ ִביאַ יִ ְך נִ אֲצ ּו)חרפו( לִ ְקרוֹ ץ ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם.
וַ יְ ָת ֵעב ׁ ַשי עוֹ ְרכֵ ינ ּו .נַ ְח ּ ְפ ָ ׂ
ֹאש ְ ּב ַמ ֲהמוֹ ֵרינ ּו.
וְ ִא ְכזְ ר ּו ָעלֵינ ּו אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם .נִ ּ ָשׂ א לְ בָ בֵ נ ּו אֶ ל־ ּ ַכ ּ ָפיִ ם :נָ ע ּו נָ ד ּו ר ׁ
)על נפילתנו( ְר ָׁש ִעים ַמ ּ ִפילִ ים ְ ּב ַמ ְכמוֹ ֵרינ ּו) .רשתות( נַ ְחנ ּו ָֿפ ׁ ַש ְענ ּו ו ָּמ ִרינ ּו :זְ ֵקנִ ים
ֱשתוּם )ושמום( ָמ ָׁשל ַּבגּוֹ יִ םְּ .כנָ ם
שגוּיִ ם) .מרובים( ֲאכָ לוּם ֶוה ִ ׁ
וְ נִ ינָ ם לְ רֹב ְ ׂ
שמֵ י ְקטוֹ ָרה ְ ּבאַ ף .וָ אֶ ְפ ַער ּ ִפי
)כמאמרו( וַ אֲבַ ְד ּ ֶתם ַּבגּוֹ יִ םִ :ס ּלָה )רמס את( ָ ׂ
)הכאיבו לבי(

וָ אֶ ְ ׁשאַ ף) .קיוויתי .אבל אתה( סַ כּ ָֹתה ָ ֿבאַ ף :סָ ְפק ּו שֹוֹ ְטנַ י ּ ַכף וָ אֶ ְ ׁש ּתוֹ נָ ן.
שח ּו ַמאֲ ִ ׁשימֵ ינ ּוּ ְ .ב ִה ָּנ ֵתן
וָ אֶ ְצ ַעק חָ ָמס וָ אֶ ְתאוֹ נָ ן .סַ כּ ָֹתה ֶ ֿב ָענָ ן :סוּר ּו ָטמֵ אׂ ָ ,
ש ַמח ְמ ׁשוֹ ְר ִרים .וְ רוֹ ְדפַ י
שימֵ נ ּוָׁ :שבַ ת ְמשׂ וֹ שׂ ֶׂ
ּ ַכ ַּב ְרזֶל ָׁשמֵ ינ ּוְ .ס ִחי ו ָּמאוֹ ס ְּת ִ ׂ
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ַקלּ ּו ִמ ְ ּנ ָׁש ִרים .לְ אַ ֵּבד הַ ִ ּנ ְ ׁשאָ ִריםַ :על־אֵ ּלֶה ֲע ָׁשקוּנ ּו ְ ּבחֵ רוּפֵ יהֶ ם .וְ ִהגְ דִּ יל ּו ְ ׁשאוֹ ן
)רעש( ִ ּגדּ וּפֵ יהֶ םָ ּ .פצ ּו ַָעלֵינ ּו ּ ִפיהֶ םָ ּ :פצ ּו פָ ֲער ּו פֶ ה )יותר גדול( ִמ ְ ּבאֵ ר ׁ ַשחַ ת.
)גיהנם( וְ ִא ּ ְטר ּו )סגרו( ָעלַי ְ ּבתוֹ כַ חַ תַ ּ .פחַ ד וָ פַ חַ ת) :פח( ּ ְפנֵי ּ ְפאֵ ר חֻ ּ ַפת ְמעוֹ נִ י.
ֵי־מיִ ם ּ ֵת ַרד ֵעינִ י :נָ ְפלָה ֲע ֶט ֶרת עֹז
)בהמ"ק( ִה ְק ִמיל )הכרית( וְ הֵ ִקים ְמ ַע ִ ּניַ ּ .פלְ ג ַ
שה ּ ָפ ְצ ָתה אוֹ י ִּכי
ַמ ְ ׁש ֵענָ ם .וְ צָ ר ְ ּב ִ ׁש ְב ָעה ְד ָר ִכים ִע ָּנם .וְ ִה ְתוַ דּ ּו אֶ ת־ ֲעוֹנָ םֵ ּ :פ ְר ָ ׂ
שה
שק חָ גָ ָרהֵ .עינִ י נִ ְ ּג ָרה) :הזילה( ָע ָ ׂ
סֻ ָּג ָרה) .הוסגרה( ְּתמוּר עֹזּ ְ ,ב ָמ ְתנֶיהָ ַׂ
ַש ִקיף וְ י ֵֶרא:
ֶע ְב ָרתוֹ וַ ֶ ּיח ֱֶרה) .כעס( וְ ָע ַרף אֶ ת )אלו אשר( ָמדוֹ ן)כעס( ְמגָ ֶרהַ .עד־י ְ ׁ
שר ַמ ּ ָסעוֹ ת נַ ֲעלָהֵ .עינִ י עוֹ לְ לָהַ :על־זֶה ּ ָפסַ ק
עוֹ ֵדינֻה )עדיין( ָעף ּ ָכבוֹ ד וְ ָעלָה .וְ ֶע ֶׂ
נוֹ י נָ ֳע ָמם .וְ צוּר ַָׂ
שח לֹא אֶ ֶעזְ בֵ ם ְ ּבכַ ף זוֹ ֲע ָמם) .אלא(אַ ף־ ֲאנִ י אֵ ל ְֵך ִע ּ ָמם :צַ דִּ יק
ֹשר וָ אֶ ְכ ּפוֹ ר.
)בזמנים הטובים היה( צָ ר )שומר( ְצ ָע ַדי לִ ְס ּפוֹ ר .ו ְּכ ִע ַּקלְ ִּתי)כשעקמתי( י ׁ ֶ
ְ
עבוֹ ר) .תפילה( ו ְּבחַ ְּללִ י )בריתו(
צוֹ ד צָ דוּנִ י ּ ַכ ִצ ּפֹר :צָ ַעק צו ִּרי וְ ִס ּ ֵכך )השמים( מֵ ֲ
שי) .הקב"ה(
ָע ַר ְך )נגדי מלחמה( לִ ְ ׁשבּ ֹר .צָ ְמת ּו ַ ֿבבּ וֹ ר :צָ ד ּו ְצ ָע ַדי וְ סָ ע דּ וֹ ְר ִ ׁ
יתי.
ר־ציּוֹ ן צָ ְבא ּו לְ הַ ְכ ִר ִ
ֹאשיַ :על הַ ִ
וְ כַ ֲעלוֹ ָתם ָעלַי ּ ַכ ּיָם לְ גָ ְר ִ ׁשי .צָ פ ּו־ ַמיִ ם ַעל־ר ִ ׁ
אתיְ ,ק ׁשוֹ ב חֶ ְר ּ ַפת
יתיָ :ק ָר ִ
ת־ב ִר ִ
שח אֶ ְחמוֹ ל ַעל ְ ׁשאֵ ִר ִ
וְ צוּר ָ ׂ
יתי .וְ זָכַ ְר ִּתי אֶ ְ ּ
אתי ִ ׁש ְמ ָך יְ ָי :קו ִּמיִ ,ק ְר ִאיִּ ,כי לֹא י ְַכלֵם.
מוֹ נַ י) .מצערי( ַעל הַ ּ ֶל ִחי ַמ ִּכים ָּבנַ יָ .ק ָר ִ
ַעל י ֶֶתר )מדה כנגד מדה( לְ ַמ ְקנִ יאַ י יְ ׁ ַש ּלֵם .קוֹ לִ י ָׁש ָמ ְע ּ ָת אַ ל־ ּ ַת ְעלֵםַ :ק ִּלים
שת )שים( ַּבגּוֹ יִ ם מוֹ ָראֶ ָךָ .ק ַר ְב ּ ָת ְ ּביוֹ ם
ְק ָדחוּנִ י )שרפוני( וְ ִע ּל ְַמ ּ ָת ַמ ְראֶ ָך .הָ ׁ ֵ
אֶ ְק ָראֶ ּ ָך :אַ ּ ָתה יְ ָי ֵקץ אַ ל ְּתכַ זֵּבַ .עד ָמ ַתי ּ ַכח ֶֹר ׁש)כיער( אֵ ָעזֵב .וְ הָ אָ ֶרץ ּ ֵת ָעזֵב:
ֶשי).בארץ( ַר ְב ּ ָת ֲאדֹנָ י
ּשי) .הכואבת( וְ אוֹ ַמר ְ ּב ִה ָּנ ְט ִ ׁשי בַ ּנ ִ ׁ
ְראֵ ה רֹ ֶגז ַמ ּ ַכת ֲאנו ִ ׁ
יתה יְ ָי ַע ָ ּו ָת ִתי:
ִריבֵ י נַ ְפ ִ ׁשיְ :ראֵ ה רֹב ִ ּב ֲעתו ִּתי).פחדי( הֲ ִ ׁש ּמוֹ ָת ּ ָכל־ ֲע ָד ִתיָ .ר ִא ָ
יתה
ימ ָתםִּ .כי לְ בַ ְּל ִעי הֶ ֱעל ּו ח ֲָמ ָתםָ .ר ִא ָ
רוּחַ ָר ְפ ָתה )נחלשה( ִ ּבי מֵ אֵ ָ
ּ ָכל־נִ ְק ָמ ָתם :ל ּ ָָמה ָרחוֹ ק ּ ַת ֲעמוֹ ד ְ ּב ַד ְ ּב ָרם ַעזּוֹ ת .נַ ְמ ּ ָת ,הַ ְ ּנ ׁ ַש ּ ָמה אוֹ ִ ׁשיב ּ ְפ ָרזוֹ ת.
)כארבה(

שנּ וֹ ַק ְ ׁש ִּתי ִ ּב ְד ִחיפָ ָתם .ו ְּכ ֶילֶק
)מבלי צורך בחומה( וְ אַ ף ַּגם־זֹאתָׁ :ש ְמע ּו ׁ ֶ
ָעלָה ֵעיפָ ָתם) .החשכתם( ָׁש ַמ ְע ּ ָת חֶ ְר ּ ָפ ָתםָׁ :ש ְכב ּו ׁשוֹ ח ֲִחים)כפופים( ָּבנַ י ִמיגוֹ נָ ם.
ישי ׁשוֹ סָ ִתי)דורסתי( ִּכי ִבי
ש ִׂ
ש ְפ ֵתי ָק ַמי וְ הֶ גְ יוֹ נָ םׂ ִ :
וְ ׁשוֹ בֵ יהֶ ם ָּגאָ ה ְמאֹד ְ ּגאוֹ נָ םׂ ִ .
יטהֲ :ה ִ ׁשיבֵ נ ּו
ימ ָתם הַ ִ ּב ָ
יָד ָמ ָטה).נחלשה( מֻ ְ ׁש ּ ֶפלֶת ַעד ְ ׁשאוֹ ל ַמ ּ ָטהׁ ִ .ש ְב ּ ָתם וְ ִק ָ
ֹאמר אֶ ְפ ֵ ּדם ִמ ּ ְ ׁשאוֹ נִ ים .וְ זָכַ ְר ִּתי לָהֶ ם ְ ּב ִרית
ָׁשלֵם)לירושלים( ִ ׁשלּ וּם ָׁשנִ ים .וְ ת ַ
שגְ ב ּו)התחזקו( חַ יִ ל
אשוֹ נִ יםָ ּ :תבֹא ּ ָת ׁשוּר)תראה( ְמ ַע ַּני לָמוּל).להכרית( הֵ ם ָ ׂ
ִר ׁ
וְ ִא ּווּיְ ָך אָ מוּלָ ּ .ת ִ ׁשיב לָהֶ ם ְ ּגמוּלִּ :ת ְק ָרא ְּתגַ ּלֶה יוֹ ם )הגאולה( ּ ָכמוּס ְ ּבלֵב.
שי עוֹ לֹת לִ ְפעוֹ ל ְ ּב ֵלבִּ .ת ּ ֵתן לָהֶ ם ְמגִ ַּנת־לֵבַ ּ :תם ּ ַת ְכלִ ית ּ ָת ְק ּ ָפם לְ ל ְָכ ֵדם.
ו ְּמחַ ּ ְפ ֵׂ
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ידםִּ :כי ָת ִמיד דּ וֹ ח ֲִקים וְ ׁשוֹ ח ֲִקים.
ידםִּ .ת ְרדּ ֹף ְ ּבאַ ף וְ ַת ְ ׁש ִמ ֵ
יִ ּ ְפל ּו ְ ּבלִ י לְ הַ ֲע ִמ ֵ
ו ִּמ ּתוֹ ָר ְת ָך אָ נ ּו לֹא ְרחוֹ ִקיםֲ .ה ִ ׁשיבֵ נ ּו וְ הוֹ ֵרנ ּו אֵ ּלֶה הַ חֻ ִ ּקים:
ט
גלות כ"ד משמרות כהונה

שאֵ י אָ רוֹ ן
ָשבָ ה חֲבַ ֶ ּצלֶת הַ ּ ָׁשרוֹ ן).ישראל( וְ ָד ַמם רֹן)שירה( ִמ ּ ִפי נוֹ ְ ׂ
אֵ יכָ ה י ְׁ
)הלויים( וְ נָ ע ּו ִמ ִּמ ְׁש ְמרוֹ ָתם כּ ֹהֲ נִ ים ְ ּבנֵי אַ ֲהרֹןְּ .כנִ ְמסַ ר הַ ַּביִ ת ִ ּב ְמסָ ְרבֵ י
שת
ָמרוֹ ן):בשבוע של משמרת "מסרבי" מהישוב מירון(ָּ .בכוֹ ִת ְב ּ ֶכה ְמחֻ ּ ֶמ ׁ ֶ
ְספָ ִרים).התורה( ְּכ ֶנה ֱַרג כּ ֹהֵ ן וְ נָ ִביא ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים .וְ ַעל דָּ מוֹ נִ ְׁשחֲט ּו
הנֵי ִצ ּפוֹ ִרים) :משמר
ּ ְפ ָר ִחים)פרחי כהונה( ִּכ ְצ ִפ ִירים).כעיזים( .וְ נָ ד ּו ְּכ ִצ ּפ ֳִרים .כּ ֹ ֲ
שרוֹ ת
ידעיה מהעיר ציפורי(ָּ .גלְ ָתה מֵ אַ ְרצָ ּה ּ ַכ ּלָה ְמקֻ ּ ָׁש ָטה) .ישראל( ַּב ֲעוֹן ַמ ְע ְ ׂ
ו ְּׁש ִמ ּ ָטה .ו ְּבאַ ְר ַּב ַעת ְׁשפָ ִטים הֻ ְׁש ּ ָפ ָטה) .חרב ,רעב ,חיה ,ודבר( .וּמֵ ֶע ְדי ָּה
ש ָטה :דַּ ְרכֵ י הֵ יכָ ל דָּ ְממ ּו
)תכשיטיה( הֻ ְפ ְׁש ָטהִ .מ ְׁשמֶ ֶרת )חרים מהעיר( ַמ ְפ ׁ ֵ
ְּכנִ ְפ ַרץ ּ ָכ ְתלוֹ  .וְ הַ ְּמ ִעיל ְּכנִ ְק ַרע ּ ְפ ִתילוֹ  .וְ הֻ ַּת ְך)בהמ"ק ניתך ארצה( וְ הֻ ְׁש ּ ַפל
ִמ ִּתלּ וֹ ).מגבהו( .וְ נָ ע ִמ ּ ְׁש ִתילוֹ ).משורשו( .כּ ֹהֵ ן )משמר שעורים מהעיר( ַע ּי ָָתה לּ וֹ :
יבים)מבזים( ְ ּבלוֹ חֲמֵ י לֶחֶ ם).ת"ח(ְּ .כ ִב ּ ְטל ּו )מצות( ֲהלוֹ א פָ רֹס ל ָָר ֵעב
הָ י ּו ַמלְ ִע ִ
לֶחֶ ם .וְ ָר ֲעב ּו וְ צָ ְמא ּו ִמ ּ ַמיִ ם ו ִּמ ּלֶחֶ םְּ .כבֻ ּ ְטל ּו ְׁש ּ ֵ
תי הַ ּלֶחֶ ם) .ממשמר
מלכיה( ִמ ֵּבית לֶחֶ ם :וַ ּיֵצֵ א ה ֲַדר אֹם ַּב ּ ֶכסֶ ף נ ְֶח ּ ָפת).מחופה( .ו ְּתמוּרוֹ  ,אֵ פֶ ר
ֹאש ּה ִח ּ ָפת).כסתה( וְ נֵרוֹ ת נִ ְכבּ ּו ,ו ְּמנוֹ ָרה נִ ְכ ּ ָפת).נהפכה(ְּ .כפָ ְׁשע ּו ְ ּבלֶחֶ ם
ר ָׁ
שר
וּפַ ת) .שמנעו מהעניים( נִ לְ ְּכ ָדה )משמר מימין מהעיר(יוֹ ְדפָ ת :ז ְָכ ָרה זְ ַמן ֲא ׁ ֶ
שה וְ נִ ְׁש ַמע הֵ ִׁשיב ּו .וְ ַע ָּתה ֲענוֹ ת אָ מֵ ן לֹא אָ ב ּו .ל ֲַענָ ה וָ רוֹ ׁש
נַ ֲע ֶׂ
ש ְבע ּו וְ ָרו ּו .וְ הֻ ְקצ ּו)הוסרו( וְ הָ לְ ָעב ּו).בוזו( כּ ֹ ֲהנֵי)משמר הקוץ מהעיר( ֵעילְ ב ּו:
ָׂ
בחוֹ זֵי )נביאי(
חֵ ְטא חָ ְטאָ ה וְ אָ ְמ ָרה ֶלאֱלִ יל זֶה אֵ ל .וְ ִהלְ ִעיגָ ה וְ ִת ְע ְּת ָעה ְ ּ
מעוֹ ן ﭏֵ) .מבהמ"ק משמר אביה
ﭏֲֵ .עבוּר ּ ֵכן הֻ ְר ָּגזָה ְ ּב ַמ ְר ִ ּגיזֵי ﭏֵ .וַ ּיֵצֵ א ִמ ְּ
מהישוב( ְּכפַ ר ֻע ִזּיאֵ ל :טֻ ְמאָ ָת ּה הֶ חֱנִ יפָ ה )הרשיעה( ֵתבֵ ל .וְ נַ ֲעלָה ַרב
הַ חֹבֵ ל) .הקב"ה( וְ ָענָ ן אֲבַ ק ַרגְ לָיו ְּכאָ בֵ ל)יחף שרגליו מאובקות( וְ אֵ ין
ִמ ְת ּ ַכ ְר ֵּבל).לבוש בגדי כהונה( ְ ּב ֹכ ֲהנֵי)משמר ישוע מהעיר(אַ ְרבֵ ל :יָדוֹ ּ ָפ ַרשׂ צָ ר
ְ ּבבֵ ית זְ בוּל).בהמ"ק( ִּכי ְכ ָליָה חֻ ּי ְַב ִּתי ְּכדוֹ ר הַ ּ ַמבּ וּלִּ .כ ְסאוֹ )בהמ"ק( הֵ ִׁשית
לְ ִחבּ וּל וְ נִ בּ וּל .וְ יָצָ א ְבכֶ בֶ ל ּ ָכבוּל).אזיקים( כּ ֹהֵ ן)משמר שכניה מ( ּ ָכבוּל:
־ע ּ ָמ ּה קוֹ נְ נ ּו ִקינָ הִּ .כי ִה ְכ ִעיס ּו לְ ﭏֵ ַק ָּנאּ ְ .בגוֹ י נָ בָ ל אוֹ ָתם ִק ָּנא.
ּ ָכל ַ
ַמרוֹ ם ַעיִ ן צָ פַ ת) .לא
וְ נָ ְד ָדה ִמ ִ ּק ָּנ ּהִ .מ ְׁשמֶ ֶרת )אלישיב מ(אֶ לְ ָקנָ ה :לֹא ל ּ ָ
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פת).היו צבועים כחרס מצופה כסף(.
ִח ּ ָ

ו ְּב ִחזּוּק

מוּסָ ר הֻ ְר ּ ָפת).הרפו ידיהם מהמוסר( וְ ֶנה ֱַרס וְ נִ לְ ּ ַפת) .נהפך( כּ ֹהֵ ן
יתי ְטעוֹ ן) .עייפתי מלישא( .וְ ִה ּ ַכנִ י ְ ּב ִע ָ ּורוֹ ן
יע נִ לְ אֵ ִ
מ( ְצפָ תִ :מ ּ ָמרוֹ ם ִה ְׁש ִמ ַ
ו ְּב ִׁש ָּגעוֹ ן .וּפָ ַקד ָעלַי ֲעוֹן )הריגת כהני( נֹב וְ גִ ְבעוֹ ן .וְ נָ ָעה )גלתה( ִמ ּ ָמעוֹ ן.
ש ַקד)מחובר( עֹל
)מבהמ"ק( ִמ ְׁשמֶ ֶרת ֵּבית כּ ֹהֵ ן ָמעוֹ ן):משמר חופה מבית מעון( נִ ְ ׂ
ּש ְב ִּתי אֲנוּנָ ה )אבלה( ִמ ְ ּבלִ י אָ ב .וְ דוֹ ַמ ְמ ִּתי
ָעוֹן וְ נִ ְכאָ בְּ .כהו ַׁ
ֶשבָ בִ :ס ּלָה
שאָ ה ָעלַי ִקינָ ה ִמ ְׁשמֶ ֶרת י ׁ ֶ
ִמ ְּלצַ ְפצֵ ף)לנגן( ְ ּב ִמ ִ ּנים וְ ֻע ָֿגב .וְ נָ ְ ׂ
)רמס( אַ ִ ּב ַירי מוֹ ֵרי הוֹ ָר ָיה .וְ לֹא נִ זְ ּ ַכר לִ י ֲע ֵק ַדת מ ִֹר ּיָה .מֵ רֹב מֶ ֶרד
ּו ִמ ְריָה .הֻ ָ ּצגָ ה ֵערוֹ ם וְ ֶע ְריָהִ .מ ְׁשמֶ ֶרת)בלגה מהעיר( ַמ ַע ְריָהַ :על ַּג ִ ּבי
חָ ְר ׁש ּו חֹ ְר ִׁשים וְ הֶ א ֱִריכ ּו ַמ ֲענִ ית).תלם מחרישה( וְ הֵ ִריק ּו ָעלַי חֶ ֶרב וַ חֲנִ ית.
ָצאָ ה)משמרת אימר
יתי צוֹ מוֹ ת וְ ַת ֲענִ ית .ו ִּמ ּצו ַּרת ָּת ְכנִ ית).בהמ"ק( י ְ
וְ ִה ְר ֵּב ִ
שה )ידים לעזרה( וְ אֵ ין ָיד ׁשוֹ לֵחַ ִּ .כי לֹא הֶ א ֱִמינָ ה ְ ּבהַ ְׁש ּ ֵכם
מהעיר(יְ וָ נִ יתֵ ּ :פ ְר ָׂ
שמֶ ן ְממֻ ּלָח).שמן
וְ ָׁשלוֹ חַ ) .בנביאים( וְ הֻ ְׁש ָּב ָתה ְ ּב ִרית מֶ לַח).הקרבנות( וְ אֵ ין ׁ ֶ
ֹאש )משמר חזיר מהעיר( ַמ ְמלָח :צַ דִּ יק הוּא יְ ָי ִּכי ִפיה ּו ָמ ַרת.
המשחה( ְ ּבר ׁ
)מרדה( וְ ָער ּו ָער ּו )החריבו!( ַעד הַ יְ סוֹ ד ָּב ּה הָ ֳע ָרת) .רוקן( ְּתמוּר ָע ִזּי
שמֶ ֶרת )הפצץ
וְ זִ ְמ ָרת ִקינִ ים ָעלֶיהָ ֶנח ֱַרת .ו ְּב ַק ְצוֵי אֶ ֶרץ נִ זְ ַרת) .פוזר( ִמ ְׁ
אתי ַּב ַ ּצר לִ י וְ לֹא ֵק ַרב) .הישועה( וְ קוֹ נַ נְ ִּתי בַ ּי ַַער
מהעיר( נִ ְצ ַרתָ :ק ָר ִ
ַּב ֲע ָרב .וְ כָ בָ ה נֵר הַ דּ וֹ לֵק ְ ּב ַמ ֲע ָרב .וְ ֵריחַ )הקרבנות( לֹא ָע ַרב .מֵ אֲכָ ל ָּה
ֲע ָרב):משמר פתחיה מהעיר "אכלה ערב"( ְראֵ ה ִּכי הֻ ְס ַע ְר ִּתי ּ ָכאֳ נִ ּיָהּ ְ .ב ַתאֲנִ ּיָה
ָטבַ ח ְמנ ּויָה .וְ נָ ָעה מֵ חֲנ ּויָה).מירושלים,
וַ אֲנִ ּיָה) .צער ויללה( וַ ֲע ָד ִתי ּ ַכ ּצֹאן ל ֶ
תי ְבצַ חֲנָ ה).של החטא(
משמר יחזקאל מהעיר( ִמגְ דַּ ל נוּנִ ּיָהָׁ :ש ְמע ּו ִּכי נִ זְ הַ ְמ ִּ
וְ סָ ַתם מֶ ִ ּני ְּת ִח ָּנה .וְ לֹא נָ ַתן לִ י ַרח ֲִמים וַ חֲנִ ינָ ה .ו ִּמ ִ ּק ְריַת חָ נָ ה.
ש ְרפָ ה דָּ ת
אתי בַ ּ ִׁש ְביָה .וְ נִ ְ ׂ
נָ ָעה)משמר יכין מ( ְּכפַ ר יוֹ חֲנָ הָׁ :ש ְמע ּו ִּכי יָצָ ִ
ּש ִּתי לְ ַׁש ּ ָמה וְ ַע ְרבּ ו ְּביָה .וּמֵ הַ ְס ּ ֵתר חֲב ּויָה.
ָמרוֹ ם ְׁשב ּויָה).כינוי לתורה( וְ הו ַׁ
שמוּנִ י הַ דָּ ִמין .וְ ָׁשת ּו ְׁש ָע ַרי ׁשוֹ מֵ ִמין.
ָּגלְ ָתה ֵּבית חוֹ ִב ּיָהָּ :תבוֹ א ָר ַעת ָׂ
וְ הֵ ִׁשיב אָ חוֹ ר י ִָמין .וּבַ ֲעוֹן ְצל ִָמין).ע"ז( .נָ ָעה)גלו משמר( ִ ּג ְ ּנתוֹ ן
שא ַע ְצמוֹ ֵתינ ּו
)מהעיר(צַ לְ ִמיןָּ :תבוֹ א ַת ְמ ִריחַ ) .תרפא( וְ חָ ְׁש ִּכי ַּתזְ ִריחַ  .וְ כַ ֶ ּד ׁ ֶ
תא ֲִריחַ ).תארח את משמר מעזיה
שלְ חָ נְ ָך ַּ
ַת ְפ ִריחַ  .וְ ֵריחַ ְּכ ֶק ֶדם ָּת ִריחַ  .ו ִּמ ּ ׁ ֻ
מהעיר( ׁש ּולֵי ח ֲַמת)וכן מהעיר(א ֲִריחַ :
)משמר פשחור

י
קהל

חזן
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ִאם ּתֹאכַ לְ נָ ה נָ ִ ׁשים ּ ִפ ְריָם עֹלְ לֵי ִט ּ ֻפ ִחים.
אַל ַלי ִלי:
ְ
שלְ נָ ה נָ ִ ׁשים ַרח ֲָמנִ יּוֹ ת יַלְ ֵדיהֶ ן הַ ְּמדו ִּדים ְטפָ ִחים ְטפָ ִחים.
ִאם ְּתבַ ּ ׁ ֵ
אַל ַלי ִלי:
ְ
ֹאשם וְ ִת ָּק ׁ ַש ְרנָ ה לְ סו ִּסים ּפוֹ ְר ִחים.
ִאם ִּת ּגֹזְ נָ ה ּ ְפאַ ת ר ָׁ
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
יחים.
ִאם ִּת ְד ַּבק לְ ׁשוֹ ן יוֹ נֵק לְ חֵ ך ְ ּב ִצ ְמאוֹ ן ְצ ִח ִ
אַל ַלי ִלי:
ְ
ת־בנֵינ ּו צוֹ ְר ִחים.
של אֶ
ִאם ּ ֵתה ְֹמנָ ה זוֹ לְ ֻע ּ ַמת זוֹ בּ וֹ ִאי וּנְ בַ ּ ׁ ֵ
ָּ
אַל ַלי ִלי:
ְ
ִאם ִּת ָ ּו ַע ְדנָ ה זוֹ לְ זוֹ ְּתנִ י ְבנ ְֵך וְ הוּא חָ בוּי ְמנ ּ ָֻתח נְ ָת ִחים.
אַל ַלי ִלי:
ְ
יחים.
שר אָ בוֹ ת ל ַָּבנִ ים ִ ּב ְמ ָערוֹ ת וְ ִ ׁש ִ
ִאם ּ ַתזְ ִמין ְ ּב ַׂ
אַל ַלי ִלי:
ְ
ִאם ְּתחֻ ּי ְַבנָ ה )מיתה( הַ ָּבנוֹ ת אֶ ל חֵ יק ִא ּמ ָֹתם נִ ְת ּ ָפ ִחים.
אַל ַלי ִלי:
ְ
ִאם ּ ָתט ְֹסנָ ה רוּחוֹ ת עוֹ לְ לִ ים ִ ּב ְרחֹבוֹ ת ִק ְריָה ְּתפו ִּחים.
אַל ַלי ִלי:
ִאם ְּתי ֵַּק ְרנָ ה)ימותו( ְ ּב ִׁשכּ וּל ַרחַ ם וְ ִצ ּמוּק ָׁש ַדיִ ם וְ אֵ ם ַעל ָּבנִ ים ָׁש ִחים).מתים( ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
ּחים) .כרותים(
ִאם ִּת ּ ָכ ׁ ַשלְ נָ ה ְ ׁשמוֹ נֶה מֵ אוֹ ת ָמגִ ִ ּנים ַּב ֲע ַרב אֲ לו ִ
אַל ַלי ִלי:
ִאם ְּתלֻהַ ְטנָ ה)תשרפנה(רוּחָ ם ְ ּב ִמינֵי ְמלו ִּחים וְ נוֹ דוֹ ת נְ פו ִּחים).אויר במקום מים( ְ
חים).לאכזבה(
ש ָרה ַעד אֶ חָ ד ל ּ ַַמ ּ ָפ ִ
ִאם ִּת ּ ָמ ַע ְטנָ ה)ישארו(מֵ אֶ לֶף מֵ אָ ה ו ִּמ ּ ֵמאָ ה ֲע ָ ׂ
)מטופחים(

ִאם
ִאם
ִאם
ִאם
ִאם
ִאם
ִאם
ִאם
ִאם

ּ ָתנ ְֹסנָ ה לְ ָמסַ ְך )לגג( הֵ יכָ ל ְ ׁשמוֹ נִ ים אֶ לֶף כּ ֹ ֲהנִ ים ּ ְפ ָר ִחים.
ִּת ּ ָשׂ ַר ְפנָ ה ָׁשם ּ ָכל־אוֹ ָתן הַ ְ ּנפָ שוֹ ת ְּכקוֹ ִצים ְּכסו ִּחים.
ּ ֵת ָע ַר ְפנָ ה ַעל דַּ ם נָ ִקי)של זכריה( ְ ׁשמוֹ נִ ים אֶ לֶף כּ ֹ ֲהנִ ים נִ ְרצָ ִחים.
יחים).מרעבונם(
ש ִ
ִּת ּ ַפ ְחנָ ה)יצאו(נְ פָ ׁשוֹ ת ְמדֻ ָּק ִרים מֵ ֵריחַ ְּתנוּבוֹ ת ִ ׂ
ִּת ָ ּצבַ ְרנָ ה ַעל אֶ בֶ ן אַ חַ ת ִּת ְ ׁש ָעה ַק ִ ּבין מוֹ חֵ י יְ ל ִָדים מֻ ָּנ ִחים.
ּ ֻת ַק ְענָ ה)יתלו( ְ ׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת יוֹ נְ ִקים ַעל שׂ וֹ כָ ה)עץ(אַ חַ ת ְמתו ִּחים.
חים).נבוזראדן(
ּ ֵת ָראֶ ינָ ה ַרכּ וֹ ת וַ ֲע ֻנגּוֹ ת ְּכבוּלוֹ ת ַעל יַד ַרב הַ ּ ַט ָּב ִ
ש ָּב ִחים.
ִּת ּ ָׁשכַ ְבנָ ה)לאויבים( ֵּבין ְ ׁשפַ ּ ַתיִ ם)בשדות( ְ ּבנוֹ ת ְמל ִָכים ְמ ׁ ֻ
יחים.
ִּת ְת ַע ּל ְַפנָ ה הַ ְ ּבתוּלוֹ ת וְ הַ ַּבחו ִּרים ְ ּב ִצ ְמאוֹ ן ְצ ִח ִ

אַ לְ לַי לִ י:

אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ
אַל ַלי ִלי:
ְ

שר
יעים .וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶ
ל־שכֵ נַ י הָ ָר ִעיםַ .מ ּ ׁ ֶ
וְ רוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש לְ מ ּולָם ַמ ְר ִעים .הוֹ י ַעל ּ ָכ ְׁ
ה־שהֻ ְק ָראָ ם מוֹ ִד ִ
יעיםִ .אם יֵהָ ֵרג ְ ּב ִמ ְקדַּ ׁש אֲ דֹנָ י כּ ֹהֵ ן וְ נָ ִביא
יעיםִ .אם ּתֹאכַ לְ נָ ה נָ ִׁשים ּ ִפ ְריָם ַמ ְׁש ִמ ִ
ָעשׂ ּו לֹא מוֹ ִד ִ
יעים:
לֹא ַמ ְׁש ִמ ִ
יא
קינה על הריגת יאשיהו ע"י חיל מצרים

ן־שמוֹ נֶה ָׁשנָ ה הֵ חֵ ל
אֵ יכָ ה אֱלִ י)קינה( קוֹ נְ נ ּו מֵ אֵ ילָיו).השרים ואילי הארץ( ֶּב ְׁ
)יאשיהו( לִ ְדרוֹ ׁש מֵ אֵ לָיוּ ְ .בנֵי חָ ם )מצרים( ְ ּב ָע ְב ָרם חָ נ ּו ָעלָיו .וְ לֹא הֻ זְ ּ ַכר
ֲשר ָקמ ּו לִ גְ דּ וֹ ר.
ש ּגוּי )ריבוי( ִמ ְפ ָעלָיו) :הטובים(ַּ .גם ְ ּבכָ ל־הַ ְּמל ִָכים א ׁ ֶ
לוֹ ִ ׂ
לֹא ָקם ּ ָכמוֹ ה ּו ִמימוֹ ת א ֲִביגְ דוֹ ר=).משה( דָּ בַ ק בּ וֹ ֲעוֹן לֵיצָ נֵי הַ דּ וֹ ר.
שמ ּו )ע"ז( לִ ְסדּ וֹ ר) :המצרים(הָ אוֹ ְכלִ ים ז ֶַרע
ֲשר אַ חַ ר הַ דֶּ לֶת וְ הַ ְּמז ּו ָזה ָׂ
א ֶׁ
ִׁשיחוֹ ר) .הנילוס(ִּ .כ ְתמוֹ )פני הזהב שלו( הַ ּטוֹ ב ּ ִפחֲמ ּו )השחירו( ִמ ּ ְׁשחוֹ ר .וַ ִּיגְ דַּ ל
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ָעוֹן וְ הֵ ִׁשיב )הקב"ה( י ִָמין אָ חוֹ ר .וְ עוֹ ד לֹא ָׁשלַח יָדוֹ )לישועה( ִמן־הַ חוֹ ר:
זַכּ ּו א ָ
צע אֶ ְמ ַָרתוֹ )קרע בגדו
ֲמ ָריו ְּכנָ ם)כשאמר( דָּ ת )התורה( לְ הָ ִקיםּ ִ .ב ַ ּ
תאֳ רוֹ ְּכנִ אֲצ ּו)כשביזוהו(
ֲשר לֹא־י ִָקים .חָ ַׁש ְך ָּ
כשקראו לפניו מס"ת( ְ ּבאָ רוּר א ׁ ֶ
ְרחוֹ ִקים).המצרים( ְ ּבבֶ צַ ע)בחטא( מוֹ אֲ סֵ י ָדת וְ חֻ ִ ּקים :טוֹ ִבים ֵר ִעים
נִ ְק ְרא ּו),יאשיהו ופרעה( ְּכ ָׁשלְ חוֹ ַמלְ אָ ְך).מפרעה ליאשיהו( ַמה־)מריבה( ִּלי וָ ל ְָך
ְ
ת ְּלאָ ך).לצערך( יְ ֵדי ַעם הָ אָ ֶרץ )החיילים שלי( דָּ ִמים )של יהודים(
הַ יּוֹ ם לְ ַ
ת־פנֵי ִפלְ אָ ְך) :גזירת ה'(ִּ .כ ּלָה הֲמוֹ נָ י
ֵש ְ ּב ִב ְצ ִעי )בקיימי( אֶ ּ ְ
ְ ּב ַמ ְּלאָ ְךֵ ּ .ת ָענ ׁ
ל־שהוּא
)צבא ישראל( ָללֶכֶ ת א ֲַרם נַ ה ֲַריִ ם .לְ ַמ ַען לֹא ַת ֲעבֹר חֶ ֶרב ּ ָכ ׁ ֶ
ָשוּב אֲחוֹ ַריִ םִּ .כי גְ ז ֵָרה נִ גְ ז ָָרה
ְ ּבאֶ ְפ ַריִ ם .לֹא ָׁש ַמע לַחוֹ זֶה)ירמיהו( ל ׁ
לְ סַ ְכסֵ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם :מֵ חַ ּטֹאת ְס ִת ַירת)הסתרת ע"ז מאחורי ה( ְמזוּזוֹ ת.
חֲזוֹ ן ַע ְ ּנתוֹ ִתי )נבואת ירמיה( הֵ חֵ לּ ּו לְ בַ זּוֹ ת .נָ ע ּו )באו( ֲענָ ִמים )מצרים( לְ חֻ מוֹ
פנָ יו ,וְ סָ ְפד ּו ַעל זֹאת :סוּר ּו )מעוונותיכם(
)בשרו( לְ הַ ְבזוֹ ת .וְ לֹא הֵ סֵ ב ּ ָ
הֵ ִעיד ּו )הנביאים( ַעד לֹא ְׁש ִא ּיָה) .שואה( .וַ יְ ָמאֲנ ּו סוּר ו ָּמט )נפל( יְ סוֹ ד
ש ִע ּיָה) .תפילה(.
נְ ִׁש ּיָה) .העולם(ְ ּ .פנֵי ְק ָרב ֵק ַרב וְ לֹא ָעלְ ָתה )לא הועילה( לּ וֹ ְׁ
ֲצים) .מכים(
ֹאש ּיָה :עוֹ ֵדינֻה עוֹ צֶ ם ֵעינָ יו ְ ּבגֶוְ יוֹ מוֹ ח ִ
וַ ּיֹר ּו הַ ּי ִֹרים ל ּ ֶַמל ְֶך י ִׁ
שמוּה ּו ּ ַכ ּ ַמ ּ ָט ָרה ל ִַח ִ ּצים .וַ ִּיזְ ְרק ּו
חֵ ץ אַ חַ ר חֵ ץ מוֹ ִרים וְ לוֹ ח ֲִצים .צָ ד ּו וְ ָׂ
אזוֹ ן )להקשיב( מוֹ צָ א
בוֹ ְׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת ִח ִ ּציםַ :ק ִּלים )זריזים( ִה ּט ּו אַ ח ֲָריו ֱ
שיו הֵ ִ
ִפיה ּו .וְ ַעד ִמ ּצוּי נֶפֶ ׁש ַמ ֲע ַָׂ
שפָ ָתיו ִה ְפצָ ה
יפיה ּו).היו יפים( רוּחַ ְ ׂ
ישי נוֹ ף)מצרים( ִּכי ַק ָּנא )הקב"ה(
ש ִׂ
יתי ִפיה ּוׂ ִ :
ִמ ּ ִפיה ּו .צַ דִּ יק הוּא יְ ָי ִּכי ָמ ִר ִ
ז ַָעם .לְ ַׁש ּלֵם ְׁשאוֹ נָ ם )המונם( ַּב ֲעוֹן ִ ּב ְצ ָעם).פשעם(ַּ .תם ּ ֶכ ֶתם )הזהב( הַ ּטוֹ ב
ב ִמ ְק ֶרה אֶ חָ ד )דומה
ַעם־ז ּו ְ ּבפָ ְׁש ָעם .וַ יְ קוֹ נֵן ָעלָיו ּ ָכל אֵ יכָ ה יו ָּעםַּ :תם ְ ּ
למקרה אחאב הרשע( כּ וֹ ס ְמגִ דּ וֹ )המקום שנרצח בו יאשיהו( לִ ְׁש ּתוֹ תּ ְ .במוֹ ֵעד ְׁשנַ ת
תיִ ם )שנה(
ש ִרים ו ְּׁש ַּ
הַ ּ ְׁש ִמ ּ ָטה ְּכגָ ע)כשהגיע( הַ ְקהֵ ל ֶלאֱתוֹ ת).לבוא( ָּתלָה ֶע ְ ׂ
ש ִרים ו ְּׁש ַּתיִ ם
מֵ הֲרוֹ ס ָׁשתוֹ ת).בהמ"ק .בזכות( ִּכי סָ ְפד ּו לוֹ אֵ יכָ ה ְ ּב ֶע ְ ׂ
אוֹ ִתיּוֹ ת:
יב
'אהלי' הכוונה לבית המקדש

אשית)לפני הבריאה( ִעם ִּכ ּ ֵסא כָ בוֹ ד
שר ּ ָתאַ ְב ּ ָת ַעד לֹא ְב ֵר ִ ׁ
אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
ֵית ְּכרוֹ ָעה ְּכע ְֹטיָה )המשוטטת
שדַּ ד ְ ּביַד ׁשוֹ ְד ִדים .וְ נִ ְהי ָ
הוא קדם לבראשית( ל ּ ָָמה ָל ֶנצַ ח ׁ ֻ
שר קוֹ ַמ ְמ ּ ָת
לחפש צאנה( וְ ָר ַע ְ ׁש ּ ָת וְ ָרגַ נְ ּ ָת )התלוננת( וְ ַע ּ ָתה ַמה־ ִּלי פֹה :אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
יתנֵי עוֹ לָם)האבות .בזכות( ְ ּבחֶ ְרדַּ ת ִמי־אֵ פוֹ א .ל ּ ָָמה ָלנֶצַ ח צֻ ּ ַמת )חרב( ְ ּביַד צָ ִרים.
לְ אֵ ָ
לְ צָ ְרפוֹ ).שגם
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שר ּ ַפ ְצ ּ ָת
ֵית ְּכ ִצ ּפוֹ ר בּ וֹ ֵדד ַעל־ ָּגג ַמר צוֹ ֵרחַ מֶ ה לִ ִיד ִידי ֹפה :אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
וְ נִ ְהי ָ
)הורית( לְ ַמ ֲענוֹ לְ ִציר)למשה( וְ אַ ּ ָתה ֲעמוֹ ד ִע ּ ָמ ִדי ּפֹה).כשעמד בסיני( .ל ּ ָָמה ָלנֶצַ ח ֻע ְר ַער
ֵית ְּכשׂ וֹ נֵא וְ צָ ר וְ אַ ּיֵה ִא ּווּי)הבטחת( מוֹ ָׁשב ּפֹה :אָ הֳ לִ י
)נהרס( ְ ּביַד ֲע ֵרלִ ים .וְ נִ ְהי ָ
פה .ל ּ ָָמה ָלנֶצַ ח מֹאַ ס
ֶשנוֹ ּפֹה וְ אֵ י ֶננ ּו ּ ֹ
שר י ְ ׁ
ית ְ ּב ַענְ נֵי הוֹ ד לְ אֶ ת־ ֲא ׁ ֶ
שר נָ ִח ָ
ֲא ׁ ֶ
ָ
ָ
ה־לך פֹה ו ִּמי לְ ך פֹה:
יע )ואויביך לועגים( ַמ ְּ
ְ ּביַד מוֹ ְר ִדים .וְ נִ ְהי ָ
ֵית ְּכלֹא יוּכַ ל לְ הוֹ ִ ׁש ַ
שר כּ וֹ נַ נְ ּ ָת ָמכוֹ ן לְ ִ ׁש ְב ְּת ָך לְ חוֹ פֵ ף ְ ּבחֻ ּפוֹ ) .לשכון בצלו( ל ּ ָָמה ָלנֶצַ ח י ָֻעה
אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
ֵית ְּכ ָטס ֶּבחָ לָל וְ אֵ ין עוֹ ד נָ ִביא וְ נַ ְמ ּ ָת הַ אֵ ין ּפֹה:
)הוסר( ְ ּביַד יְ ִה ִירים) .גאים( וְ נִ ְהי ָ
ית מֵ אָ ז ְ ּב ָתאָ יו ִמ ּפֹה ו ִּמ ּפֹה .ל ּ ָָמה ָלנֶצַ ח ז ַֻּנח
שר חָ נִ ָ
)שלא יהיו נביאים( אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
שר
ֵית ְּכוָ ִתיק יוֹ צֵ א חוּצָ ה )שנשכח כאילו(וְ לֹא ָעבַ ר ּפֹה :אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
ְ ּביַד ז ִָרים .וְ נִ ְהי ָ
יך בּ וֹ לְ פָ נ ָ
הֵ כַ נְ ּ ָת לְ הַ ְ ׁשלִ ְ
ֶיך גוֹ ָרל ּפֹה) .ביו"כ( ָל ּ ָמה ָלנֶצַ ח דֹחָ ה ְ ּביַד דּ ו ִּמים.
ת ִּכי ל ֹא נָ סוֹ ב )לסעודה( ַעד בּ וֹ אוֹ )של המשיח(
ֵית ְּכגֵר ָּבאָ ֶרץ וְ נַ ְמ ּ ָ
)ישמעאלים( וְ נִ ְהי ָ
ש ּפוֹ ) .אפי' כוכבי הנשף הגדולים(.
שר ַּב ֲעוֹן ִ ּב ְצ ִעי )גזילתי( חָ ְ ׁשכ ּו כּ וֹ ְכבֵ י נִ ְ ׁ
פֹה :אָ הֳ לִ י ֲא ׁ ֶ
ָ
ֵית ְּכאוֹ ֵרחַ ַּב ּ ָמלוֹ ן וְ עוֹ ד ִמי לְ ך פֹה:
ל ּ ָָמה ָלנֶצַ ח אֻ ּ ַפל ְ ּביַד אֲחֵ ִרים .וְ נִ ְהי ָ
יג
כאן מתאר הפייטן כיצד בניין בית המקדש וחורבנו היו ידועים כבר מדורות ראשונים.
ִק ְצ ּפוֹ )חורבנו(

אָ חוֹ ר וָ ֶק ֶדם)דורות מאוחרים והמוקדמים( ִמ ּפֹה ו ִּמ ּפֹה .לְ כָ ל־דּ וֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ַדע
וְ חֻ ּפוֹ ).ובניינו(ַ .על מֶ ה ִמ ּ ָכל־אֹם)אומה( ָׁשת)שם( ָעלַי ּ ַכ ּפוֹ  .זֹאת לְ הַ ֲעלִ יל)בגלל( ִּכי ִפיד
באַ ּפוֹ ) .ואיך זה
)שברי( חָ קוּק ְ ּבכַ ּפוֹ ִ .ר ּ ִפ ִ
אתי)רפואתי( ְבטוּחָ ה)שתבוא מהר( ִּכי )רק( ֶרגַ ע ְ ּ
ר־כבָ ר ָעשׂ וּה ּו).גרמו
ש(וְ ַעד ַע ָּתה אֵ יכָ ה י ִָעיב)יחשיך( ְבאַ ּפוֹ  :אֵ יכָ ה אֵ ת א ׁ ֶ
ֲש ְּ

ֲשר ַעד לֹא
החורבן הרבה לפני( ָּתבַ ע מֶ ִ ּני)ממני( לִ גְ בּ וֹ ת נִ ְׁשיֵה ּו).חובו( א ׁ ֶ
ש ִּלי ָר ַמז)לחורבן .בפסוק(וְ הָ אָ ֶרץ הָ יְ ָתה תֹה ּו:
ְׁשחָ ִקים)שמים( נִ ְמ ָּתח ּוּ ְ .ב ׁ ֶ
שח ֲִרית).בפסוק ויהי ערב ויהי בוקר(
)חרבה(ּ ִ .ב ּלַע)הסתיר ורמז גם( ְ ּבאוֹ ת ַע ְר ִבית וְ ַׁ
אשית אַ ח ֲִריתָּ .בנוּי וְ חָ ֵרב וּבָ נוּי ְ ּבאַ ח ֲִרית .וּמֵ חוֹ בַ י
ּגֵאֶ ה ַמ ִ ּגיד מֵ ֵר ִׁ
ישוֹ ן
ַקלְ ָקלָתוֹ הֶ ח ֱִרית) :כתב .כאילו חרב מעוונותי( .הֶ ח ֱִרית )כתב בפסוק הנ"ל( ִא ׁ
אשי
)לילה( וְ ח ׁ ֶֹש ְך ְמ ֻידָּ ע .וְ ַק ְדמוֹ נִ ים )האבות( חָ זוּה ּו )ראוהו( ְמגֻדָּ ע .אָ ז לְ ָר ׁ ֵ
תיו ָּג ַדעָּ :ג ַדע)השפיל(
דוֹ רוֹ ת נִ ּתוּצוֹ )חורבנו( נוֹ ַדעַ .עד לֹא ָעשׂ וּי ַק ְרנוֹ ָ
ּגֹבַ ּה קוֹ ַמת יְ ִציר צָ ר).אדם הראשון( זֶה סֵ פֶ ר)תולדותיו אחריו( לְ פָ נָ יו
ָ
בדברים(
הֻ ְפצַ ר).הורבה
ֵעינֶיך)=אדה"ר(
ַָרא ּו
ָּגלְ ִמי
הֻ ְבצַ ר).נגלה(
ְ
ֶעצָ ר):כל הנבראים אחריו( דָּ ַרך)נכנס( דּ וֹ חַ ף)וגורש(
ְּכהֶ ֱע ִביר)הקב"ה( לְ פָ נָ יו ּ ָכל־נ ֱ
צע)מיטה( ָקצָ ר).שאין לו מקום(
ִמ ֵּבית הָ אוֹ צָ ר).מגן עדן( וְ הֶ ְר ַָאה ּו ִּכי הַ ּ ַמ ָ ּ
דָּ וָ ה)ציער( לִ בּ וֹ ְּכבָ ט)כשראה( ִ ּביאַ ת צָ ר).לבהמ"ק( .וַ יְ קוֹ נֵן ָעלָיו אֵ יכָ ה
־שהָ ָיה .נ ַֻּתץ ִקיר נָ טוּי וְ גָ ֵדר
ְ ּבאַ ּי ּ ֶָכה ְ ּב ֶעת־צָ ר :צַ ר לוֹ הֶ ְראָ ה ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶ
שבֶ ר
הַ דְּ ח ּויָה) .של בהמ"ק( לַדּ וֹ רוֹ ת לִ ּ ֵמד נְ הוֹ ת נְ ִהי וְ נִ ְהיָה) .קינות(ַ .על ׁ ֶ
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ֲשר הָ יָה :הָ יָה הַ נּ וֹ ַער ִמ ִּמזְ ָרח) .אברהם אבינו( ֵּבין הַ ְ ּב ָת ִרים אוֹ רוֹ
א ֶׁ
ְּכז ַָרח .וְ הֶ ְראָ ה ּו אַ ְר ַּבע ַמלְ כֻיוֹ ת ְ ּב ֶר ֶדם )בשינה( וְ צָ ַרחִּ .כי ָטבַ ע ַׁש ַער
הַ ִּמזְ ָרח :וַ ּי ְַחמֹס וַ יְ נַ ֵ ּצל )הסיר( ז ֵָר ּה) .כתרה של כנס"י( וַ ּי ְַרא הַ ְׁשלָכַ ת נִ זְ ָר ּה.
ימה נֹפֶ לֶת ָעלָיו ְּכ ִב ְזּ ָר ּה) .כשפיזרה באומות( וְ ִצדַּ ק ִמדַּ ת הַ דִּ ין
)כתרה( ו ְּבאֵ ָ
ְּכאָ ז ָראָ ּהָ :ראָ ה )את ישראל( ֵערֹם וְ ֶע ְריָה וְ ֶנאֱנַ ח .וְ ל ֲַעקוּדוֹ )יצחק( סוֹ ד זֶה
שה )חשכה( ִמ ּ ַכ ַעס ֵעינוֹ וְ ל ֹא נָ ח .מֵ ְראוֹ ת ִ ּגזְ עוֹ )זרעו(
ּ ִפ ֲענַ ח) .גילה( ָע ְׁש ָׁ
טוֹ ב זָנָ ח :זָנַ ח )עזב( זֹהַ ר )כבוד( ָּתם )יעקב( ַּב ּ ַמ ֲחזֶה) .הנבואה( ִּכי לֹא
הֶ א ֱִמין ְ ּבנְ אֻ ם זֶה) .בהבטחת הקב"ה .(2זָן ֵעינוֹ ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה) .הר הבית( וְ ָׁשר
2
ֲשוֹ ׁש ְ ּבעוֹ לִ ים וְ יוֹ ְר ִדים.
)ראה( ִׁש ּמוּמוֹ וַ יְ קוֹ נֵן אֵ ין זֶה) :שחרב( .חָ ַׁשב ח ׁ
יטיו)צאצאיו( ַעל מֶ ה ְ ּב ִדינוֹ ח ֲֵר ִדים.
וַ ּיָבֶ ן ִּכי בוֹ יְ ה ּו רוֹ ִדים).שולטים( חֲנִ ָ
וּמֵ הֶ ם ָּתבַ ע זְ בוּל)בהמ"ק .כי היו(מוֹ ְר ִדים :מוֹ ְר ִדים)האויבים( זְ בוּל
ו ַּמ ְצ ּפוּנָ יו)המקדש ואוצרותיו( נִ ְבע ּו) .גילו( ו ַּמ ְס ְמרוֹ ת נְ ָעלֵימוֹ ְ ּב ַק ְר ָק ִעיתוֹ
ה־נ ְת ָּבע ּו) .איך נלקחו( וְ ִה ָּנם ְטמוּנִ ים ָּבאָ ֶרץ ִּכי
ָקבָ ע ּו .זִ יו ְׁש ָע ָריו מֶ ִ ּני ַמ ִ ּ
ֵידע זְ ַמןִּ .כי
ָטבָ ע ּוָ :ט ְבע ּו )העמיקו השבטים( טוֹ ְר ִדים )בשאלות לאביהם( ל ַ
ש ִ ּג ּלָה לוֹ )ליעקב( ֵקץ ְמז ּ ָֻמן .הֵ ַׁשע
לְ גַ לּ וֹ ת ֵקץ אָ ב ז ּ ַֻמן .טוֹ ב )הקב"ה( ִמ ּ ׁ ֶ
ֵשב ּו )השבטים( וְ ָׁש ֲאל ּו לְ אָ ב
)הסתיר( וְ ִה ְבלִ יג )והלך( וְ ֵקץ ּ ָכ ָמן) :החביא( י ְׁ
ֵידעֵ .קץ הַ ּ ְפלָאוֹ ת )המשיח( ָמ ַתי יִ ְתוַ דַּ ע .יְ ַק ּו ּו לְ יוֹ ם יְ ׁשו ָּעה וְ לֹא נוֹ ַדע.
ל ַ
ַעד ִּכי ְב ִע ּתוֹ יוּחַ ׁש וְ יִ ְתוַ דָּ ע :יִ ְתוַ דַּ ע ָרז לְ ָעם ְ ּב ָך נִ ְס ַּ
ת ּ ָכל ּו) .בטחו(
יך ִמ ִ ּקנְ אַ ת ֵּב ְ ָ
וְ נִ ְכסָ ה )התכסה( מֵ הֶ ם וְ לֹא יוּכָ ל ּו).לדעת(ֵ .רע ָ
יתך )בהמ"ק(
ֶ
ּביָגוֹ ן חַ ּיֵימוֹ כָ ל ּוָ ּ :כל ּו)נבהלו( ִכ ְסלֵי )משענו של( ִציר)משה(
ֶנאֱכָ ל ּו) .הצטערו( ו ְ
ְּכ ׁ ֻ
ה־בצַ ע לִ י
ַד־ת ְׁשלָח) .מישהו אחר( ִּכי ַמ ֶּ
ש ּלַח .וְ נָ ם ְׁשלַח־נָ א ְ ּבי ִּ
ש ּלָח :לְ ִא ּמ ָֹתם לִ ְ ּבב ּו )דברו( עוֹ לְ לֵי סוּף.
לְ ִה ְׁש ַּת ּלַח .וְ אַ ח ֲַרי ִ ּגלְ ָע ִדי)אליהו( יְ ׁ ֻ
אֵ י זֶה יוֹ ם הַ ּ ָכסוּף) .שאנו נכספים אליו( לִ ָּבם הֵ ִכין לְ ׁשוֹ ֵרר ִמ ּסוּף .יְ ָי יִ ְמל ְֹך
ִ ּבזְ רוֹ ַע חָ שׂ וּף):גלוי( חָ שׂ וּף ְ ּביָד ָר ָמה .נִ גְ לָה ִ ּבי ִמין רוֹ מֵ ָמהָּ .בנִ ים ְּכ ָׁשר ּו
)כשראו( חֵ ָמה זְ רו ָּמה).זורמת( ָק ְצ ָרה נַ ְפ ָׁשם ְ ּבגֵיא)בארץ( אֱדוֹ ם ל ַָד ַעת ַעל
את ַעוְ ל ָָתה ִ ּביִּ .כי בָ גוֹ ד ָּבגַ ְד ָּת ִ ּבי.
ה־מצָ ָ
ָמה):נענשנו() .וה' עונהַ (:מ ּ ָ
ִמ ִּמ ְד ָּבר הֵ ַמ ְר ָּת )החלפת( ִ ּבי .וְ ַעד ַע ָּתה לֹא הֶ א ֱַמנְ ָּת ִ ּבי :נְ ִביאַ יִ ְך
נִ ְט ֵעי)תלמידי( א ֲִביגְ דוֹ ר).משה( נִ ְׁש ַּת ְ ּבר ּו)התייאשו כבר( ּ ְפ ָרצוֹ ת לִ גְ דּ וֹ ר.
ש ּו )לא היו
ֵיתי )רציתי כמה פעמים( יוֹ ם נָ ָקם )הגאולה( לִ ְסדּ וֹ ר .וְ לֹא קֻ דְּ ׁ
נִ גְ ל ִ
2

בתנחומא )ויצא( מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד ,ושל מדי עולה ויורד ,ושל יון עולה ויורד ,ושל אדום עולה
ויורד ,א"ל הקב"ה ליעקב ,למה אין אתה עולה ,באותה שעה נתיירא אבינו יעקב ואמר כשם שיש לאלו ירידה ,כך אני יש לי ירידה .א"ל הקב"ה
אם אתה עולה אין לך ירידה .ולא האמין ולא עלה ,א"ל הקב"ה אילו עלית והאמנת ,לא היתה לך ירידה מעולם.
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ראוים( ּ ְפ ִריצֵ י )רשעי( הַ דּ וֹ ר :הַ דּ וֹ ר יָזְ מ ּו
וְ ָדפָ ק ּו).דחקו(ִ .ה ְׁש ַּב ְע ִּתי אֶ ְתכֶ ם ָׁש ְמע ּו וּפָ ָקק ּו) .הפסיקו לדפוק( .י ַַען
ְ ּב ָׁש ְמ ָעם זֹאת נִ ְת ַמ ְק ָמק ּו) .נמס לבם( וְ ַעל ּ ַכ ּ ַפיִ ם סָ פָ ק ּו) :בצער( סָ ְפק ּו
ששׂ ּו ָּבאֵ י הָ אָ ֶרץ) .בזמן יהושע( ְּכנָ ְפל ּו ְבי ָָדם ַמלְ כֵ י אָ ֶרץ .סָ ְבר ּו
)בשמחה( ַָׂ
ִּכי יִ ְׁש ָעם )הקב"ה( יִ ֶרץ) .ירצה בהם( וְ ַעל י ָָדם יִ ְתכּ וֹ נֵן )יבנה( ְמשׂ וֹ שׂ
ּ ָכל־הָ אָ ֶרץ) :בהמ"ק( ּ ָפצ ּו )פתחו( ִפיהֶ ם חַ ג־יְ ָי ְ ּב ִׁשלוֹ  .דִּ ּמ ּו )חשבו( ִּכי ל ַָעד
ש ֶקר וְ הֵ ִׁשילוֹ ) .והשליכו( ַעד ִּכי־ ָיבֹא
יִ ְהיֶה ָׁשם מוֹ ְׁשלוֹ ) .שכינתו(ָ ּ .פ ֲעל ּו ׁ ֶ
ִׁשילֹה) :המשיח( ִׁשילֹה ִר ָ ּצה ְּכחַ ּלָה מֵ ִע ּ ָסה) .שהוא ראשית המקדשים( וְ נִ ְמאַ ס
שה :
ֲשר חָ פֵ ץ ָע ָׂ
שה .לְ כֹל א ׁ ֶ
שהְ .רא ּו ָמה ֲעבֵ ָרה עוֹ ָׂ
ֲשר בּ וֹ נַ ֲע ָׂ
ַּבא ׁ ֶ
ָע ָׂ
שה ִע ִּמי אוֹ ת ְ ּב ִצ ְביוֹ ן) .בעת רצון( וּלְ ִע ּתוֹ )זמן פורענותי( חָ ַׁשק ִק ְׁשיוֹ ן.
יע ﭏֹ ֱִהים
)פורענות( ֻע ּל ְַפ ִּתי ְּכח ֶֹרב )כיובש( ְ ּבצָ יוֹ ן) .בציה( ַעד א ׁ ֶ
ֲשר יוֹ ִפ ַ
ִמ ִ ּציּוֹ ן)3 :אל( ִציּוֹ ן ֵעת הוֹ ִבילַנִ י רוֹ ְק ִמי) .בוראי( ַּת ְר ִּתי )ביקשתי ש(ל ַָעד ָּב ּה
ימי .וּבַ חֲרוֹ ן אָ ף נָ ם לִ י
לְ קוֹ ְמ ִמי .בּ ְֹׁש ִּתי וְ גַ ם נִ ְכל ְַמ ִּתי ֵּבל )צלם( ַּבה ֲִק ִ
קו ִּמי) :ולכי לגלות!( ק ּו ִמי ָק ַׁש ְב ִּתי ְ ּבהַ זְ נָ חָ ה) .בזמן שהוזנחתי( קו ִּמי וּלְ ִכי ִּכי
לֹא זֹאת הַ ְּמנוּחָ הַ .ק ְצ ִּתי ְבחַ ּיַי מֵ אֲנָ חָ ה .וְ ִה ַּג ְׁש ִּתי )קרבן( וְ לֹא ָע ְרבָ ה
ִמנְ חָ הְ :ראֵ ה ר ַֹע נַ ְפ ִׁשי זְ נוּחָ הִ .מ ּ ָׁשלוֹ ם ו ִּמ ּ ַׁשלְ וָ ה וּמֵ ֲ
הנָ חָ ה).מנוחה(
ֶשף)חושך( אֲנוּחָ ה).נאנחה( ַּגם ָׁשם לֹא נָ חָ ה :נָ חָ ה
ּשה )עזובה( ְ ּבהָ ֵרי נ ׁ ֶ
ְרטו ָׁ
ֹאשם ְּכ ָר ְכב ּו .יָגְ ע ּו ַעל
יָדוֹ ָּבם )להכותם( וּבָ ּה נִ ְכו ּו .אֱנוֹ ִׁשים ַעל ר ָׁ
נַ הֲרוֹ ת ָּבבֶ ל ְּכנִ ְת ַע ְּכב ּו .ו ְּכעוֹ לְ ל ּו עוֹ לָל ּו) ,וכמו שעשו נעשה להם( חוּצָ ה
ירים) .מפקירים גופם של ישראל(
ָׁשכָ ב ּוָׁ :ש ְכב ּו ׁשוֹ ִבים )האויבים( ּגֶוְ יָם ַמ ְב ִק ִ
שהֵ ם ָיזֻב ּו ְמ ֻד ָּק ִרים .וּמֵ י ְפ ָרת
ִמ ְתעוֹ לְ לִ ים ָּבמוֹ ְּכמוֹ ְ ּב ָק ִרים).בהמות( ׁ ֶ
ְ
טבַ ח וּמֶ סֶ ך )מזיגת כוס תרעלה על
ְק ָרבֵ ימוֹ דוֹ ְק ִריםִּ :ת ְק ָרא)עליהם( ת ֶֹקף ֶ
ָשוֹ ן ָּבם
ל־עם וְ ל ׁ
ה( ַמ ְב ִק ִיריםִ .קיר ֵע ָרה)בהמ"ק( ְמ ַק ְר ְק ִרים).הורסים( וְ כָ ָ
סוֹ ְק ִרים).מביטים על ישראל( וַ ֲעלֵיהֶ ם ְמקוֹ נְ נִ ים ְ ּבנֵי ִציּוֹ ן הַ יְ ָק ִרים :הַ יְ ָק ִרים
מה־זֶּה ִה ְק ָרנ ּו )קרה
קוֹ ל ְ ּב ָר ָמה)במרום( ִה ְׁש ִמיע ּו לִ ְבכּ ֹה .ל ּ ָָמה זֶּה וְ ַעל ַ
לנו( כֹה .יַחַ ד זֶה אוֹ מֵ ר ְ ּבכֹה וְ זֶה אוֹ מֵ ר ְ ּבכֹהָ .רגְ נ ּו)נאנחו( לְ הָ ִמיר
)להחליף( לְ ׁשוֹ ן אֵ יכָ ה ִ ּבלְ ׁשוֹ ן אֵ י כּ ֹה:
)רצו(

דַּ ַעת סוֹ ד

)הגאולה(

יד
 3ברעדלהיים יש כאן בית נוסף :צָ עק ִציּוֹ ן אֵ ְ
יתן .צָ הַ ל וְ ָר ַקע ַעל הַ ִּמ ְפ ָּתן.
יך נָ ַתן .לָשׂ וּם ָעלַי גּוֹ י אֵ ָ
ַ
וּבַ ח ֲָמתוֹ ִח ִּתיתוֹ נָ ַתן :נָ ַתן ִ ּבע ּותוֹ ֵעת הוֹ ִבי ַלנִ י רוֹ ְק ִמי .וכו'...
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מקונן איך תחת האהבה הגדולה שהיתה בעבר הגיע חרון אף כזה

אֵ י כּ ֹה אֹמֶ ר)ההבטחה( כּ ַֹרת לְ אָ ב)אברהם( ְ ּבפֶ צַ ח).באמירה(ּ ִ .ב ְב ִרית ֵּבין
הַ ְ ּב ָת ִרים כּ ֹה יִ ְהיֶה )זרעך( ָלנֶצַ ח .וְ הֵ ן ַע ָּתה ּ ֻב ְּלע ּו ֲעצָ ַמי ְ ּב ֶרצַ ח .ל ָָמה
שה לְ עוֹ לָה לְ ַר ּצוֹ ֶ ָ
תך).יצחק(
ﭏֹ ֱִהים זָנַ ְח ָּת ָלנֶצַ ח :אֵ י כּ ֹה )זכות( ָּג ׁש ְּכ ֶׂ
נֵלְ כָ ה עד כּ ֹה ּ ִפ ּתוֹ )פיתהו אאע"ה( ְ ּבעדוֹ ֶת ָ
תה דָּ ְקר ּו ְכפֶ לַח)ביקוע(
יך .וְ הֵ ן ַע ָּ
ֵ
ַ
ית ָך :אֵ י כּ ֹה הַ ְב ָטחַ ת ֲעקֻ דִּ ים נְ קֻ דִּ ים
ַר ְעי ֶָת ָך .י ְֶע ַׁשן אַ ּ ְפ ָך ְ ּבצֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ֹאמר יוּחַ ׁש אוֹ ת .וְ הֵ ן ַע ָּתה וִ ּ ַכ ְח ָּת
ְ ּב ַמ ּשׂ וּאוֹ ת) .בנבואה ליעקב( ִאם־כּ ֹה י ַ
ָ
שאוֹ ת) :לחורבן( אֵ י כּ ֹה
ימה ְפ ָעמֶ יך לְ ַמ ּ ׁ ֻ
שאוֹ ת .הָ ִר ָ
)יסרת( ִעיר ְמלֵאָ ה ְת ׁ ֻ
)משה אשר( זָם )זמם( וְ הָ ַרג ִמ ְצ ִרי )שפגע( ְ ּבגַ ן נָ עוּל ַּב ּק ֶֹד ׁש) .ישראל( וַ ִּיפֶ ן כּ ֹה
וָ כֹה חוֹ ָתם ֵעדוּת ק ֶֹד ׁש .וְ הֵ ן ַע ָּתה חֶ לְ ָקם אָ כַ ל )ב(ח ֶֹד ׁש) .אב( ּ ָכל־הֵ ַרע
ש ּלַח ְ ּגאוֹ ל עבָ ֶד ָ
ֹאמר
יך .כּ ֹה ת ַ
אוֹ יֵב ַּב ּק ֶֹד ׁש :אֵ י כּ ֹה טוֹ ב )משה( ְּכ ׁ ֻ
ֲ
ָשב ּו נְ גִ ִידים )גאים( ְ ּבבֵ ית וִ עו ֶּד ָ
יך.
לְ ַׁש ּלַח ָעם לְ ָע ְב ֶד ָך .וְ הֵ ן ַע ָּתה י ְׁ
יך ְ ּב ֶק ֶרב מוֹ ע ֶד ָ
)בהמ"ק( ָׁשאֲג ּו צ ְֹר ֶר ָ
יך):בתוך בהמ"ק( .אֵ י כּ ֹה ְּכ ִריתוּת
ֲ
ח ֲָד ׁשוֹ ת ְ ּב ִריתוֹ ת).מילה ופסח במצרים( ְ ּבכֹה אָ ַמר ּ ַכחֲצוֹ ת הַ ּלַיְ לָה ְ ּבמוֹ ְפ ֵתי
שמ ּו
אוֹ תוֹ ת) .בכורות( וְ הֵ ן ַע ָּתה ֻלהֲק ּו)התאספו( ְ ּבנַ ֲעלֵיהֶ ם ֶלאֱתוֹ ת).לבוא( ָׂ
ֹשה ָעלָה) .להר סיני(
אוֹ תוֹ ָתם אוֹ תוֹ ת):בניחושי החיצים( אֵ י כּ ֹה ִמ ְׁש ַמע ּומ ׁ ֶ
ֹאמר לִ נְ וַ ת ַּביִ ת הַ ְמ ֻע ּלָה .וְ הֵ ן ַע ָּתה נִ אֲצוּהָ )חרפוה( ְ ּבנֵי ַעוְ לָה.
כּ ֹה ת ַ
שיחַ ִׁש ּ ִׁשים
יִ ָ ּו ַדע )חרופיהם( ְּכמֵ ִביא לְ ָמ ְעלָה):כאילו דיברו נגדך( .אֵ י כּ ֹה ִ ׂ
אוֹ ִתיּוֹ ת הַ ְ ּקדוּמוֹ ת) .של ברכת כהנים( כּ ֹה ְתבָ ְרכ ּו לְ ִׁש ּ ִׁשים ִ ּגבּ וֹ ִרים דּ וֹ מוֹ ת.
וְ הֵ ן ַע ָּתה ָע ְתק ּו)התיישנו( ְרדוּמוֹ ת) .והאויבים הכו את מקדשך( ִ ּב ְסבָ ְך־ ֵעץ
ש ָך) .בלעם( ְ ּב ׁשוּב וְ כֹה
ַק ְר ֻד ּמוֹ ת :אֵ י כּ ֹה ּ ָפץ)אמר( ָלקֹב וּבֵ ַר ְך ַעם ְקדוֹ ׁ ֶ
ש ָ
ש ָךִׁ .שלְ ח ּו
יך .וְ הֵ ן ַע ָּתה צָ ר ּו ַעל ִעיר ָק ְד ׁ ֶ
ְת ַד ֵּבר הו ַּמר)הוחלף( לִ ְקדוֹ ׁ ֶ
ש ָך :אֵ י כּ ֹה ִקיחַ ת לְ וִ ִּים ְׁשלֵמֶ ָ
שה לָהֶ ם לְ ַטה ֲָרם
ֹה־ת ֲע ֶׂ
יך .כּ ַ
בָ אֵ ׁש ִמ ְקדָּ ׁ ֶ
יש ּו ָׁשמֶ ָ
לְ בֵ ית עוֹ לָמֶ ָ
יך .לָאָ ֶרץ ִח ְּלל ּו ִמ ְׁש ּ ַכן
יך .וְ הֵ ן ַע ָּתה ָר ֲע ׁש ּו וְ ִה ְר ִע ׁ
שת י ִָמים
ש ֶׁ
שה ׁ ֵ
ְׁשמֶ ָך :אֵ י כּ ֹה ִׁש ְב ַעת ׁשוֹ ְפרוֹ ת ֶע ֶרץ).מפחידים( כּ ֹה ַת ֲע ֶׂ
ש ְרפ ּו
לְ הַ ּ ִפיל חוֹ ָמה)של יריחו( לָאָ ֶרץ .וְ הֵ ן ַע ָּתה ְׁש ָע ִרים ָט ְבע ּו בָ אָ ֶרץָׂ .
כָ ל־מוֹ ֲע ֵדי )בתי ויעודו( ﭏֵ ָּבאָ ֶרץ :אֵ י כּ ֹה ְּת ׁשו ַּעת )השמורה בתוך( ֲאסָ מֵ י
ֲשר לַדּ וֹ רוֹ ת נָ צָ ר .וְ הֵ ן ַע ָּתה ּ ֻת ּ ְפח ּו
אוֹ צָ רּ ְ .בכֹה אָ ַמר )שבתי לירושלים( א ׁ ֶ
ﭏ ֱִהים יְ חָ ֵרף צָ ר:
)נופחו( ְפ ָרחַ י ַּבחֲצַ ר).כבדם(ַ .עד ָמ ַתי ֹ
טו
על חילול קודש הקדשים בידי טיטוס
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שה צָ ר)טיטוס( ְ ּב ִפ ִ ּנים).בארמונך( ָׁשלַף חַ ְרבּ וֹ וּבָ א לִ ְפנַ י
ֲשר ָע ָׂ
זְ כֹר אֵ ת א ׁ ֶ
דר )קרע(
וְ לִ ְפנִ ים) .קה"ק( נַ ֲחל ֵָתנ ּו ִ ּב ֵעת )הפחיד( ְּכ ִט ּ ֵמא לֶחֶ ם הַ ּ ַָפנִ ים .וְ גִ ֵ ּ
ּ ָפרֹכֶ ת ַּב ֲעלַת ְׁש ּ ֵתי פָ נִ ים) :אריה ונשר( .יְ תוֹ ִמים ִ ּג ֵעל )חילל( ְ ּב ָמגֵן ְמאָ דָּ ם.
מ ְראֶ ה א ֲַד ְמדָּ ם .מֵ ימֵ ינ ּו ָדלַח )עכר(
)אדום מדם( וַ יְ ַמדֵּ ד ָקו )להמיתם( ְ ּב ַ
וְ ִה ְׁש ִּכיר ִח ָ ּציו ִמדָּ םְּ .כיָצָ א ִמן־הַ ַּביִ ת וְ חַ ְרבּ וֹ ְמלֵאָ ה ָדםַ :על הֲגוֹ תוֹ
בר) .וחירף
הַ וּוֹ ת )חשבו רעות( ָּגבַ ר) .והצליח( וְ נָ ָטה אֶ ל־ﭏֵ יָדוֹ לְ מוּלוֹ לְ ִה ְת ַּג ָּ
ֲשר ָּבם ָעבַ ר .וַ אֲנִ י ְ ּבתוֹ ְך
שלמרות שהקב"ה ניצח את( ִמ ְצ ַריִ ם וְ כָ ל־לְ אֹם א ׁ ֶ
ִא ּווּיוֹ )היכלו( אָ רוּץ אֵ לָיו ְ ּבצַ ָ ּואר) :קומה זקופה( ֲאבוֹ ֵתינ ּו )נדב ואביהוא( ז ָָרה
ְּכ ִה ְכנִ יס ּו ַּבחו ָּריו אָ ְכלָה אֵ ׁש .וְ זֶה )טיטוס( צ ָֹעה זֹנָ ה ִה ְכנִ יס וְ לֹא נִ ְכוָ ה
ָּבאֵ ׁשֲ .עבָ ִדים ִח ּת ּו ְבסֻ כּ וֹ )הבעירו בסוכתו – מקדשו( ל ַַּבת אֵ ׁש .וְ ַעל מֶ ה
שנ ּו ָטבַ ְענ ּו ְּכהוֹ ִציא ְּכלֵי ָׁש ֵרת.
ְ ּבבֵ ית אֵ ׁש ִמ ּ ָמרוֹ ם ָׁשלַח אֵ ׁשּ ְ :בנַ ְפ ׁ ֵ
ש ָמם ָּבאֳ נִ י )אניה( ַׁשיִ ט ָּבם לְ הַ ְׁש ֵרת) .להשתמש( עוֹ ֵרנ ּו יִ ּ ַמק ְּכ ִה ְׁש ִּכים
וְ ָׂ
שר ּו )ראו(
ְמ ָׁש ֵרת) .כהן( וְ לֹא ָמצָ א ִּת ְׁש ִעים ו ְּׁשל ָֹׁשה ְּכלֵי ָׁש ֵרת :נָ ִׁשים ְּכ ָׁ
ש ִרים
ִּכי בָ א ָע ִריץ) .טיטוס( ְ ּב ַק ְר ַקע הַ ַּביִ ת נְ ָעלָיו הֶ ח ֱִריץ) .עשה חריצים( ָׂ
ל ּ ָֻפת ּו )חרדו( ְ ּבבוֹ א פָ ִריץּ ְ .בבֵ ית ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים צַ חֲנָ תוֹ ִה ְׁש ִריץ:
ַּבחו ִּרים ִמ ַּבחוּץ צָ ג ּו )עמדו( ְמחֻ זּ ִָקים) .בטוחים( וְ ָתר ּו )חשבו( ִּכי ֻיזַּק
ְ ּב ִׁש ּ ִׁשים ִרבּ וֹ א ַמ ִזּ ִיקים) .בעוון חילול הקודש( זְ ֵקנִ ים נִ ְב ָעת ּו ְּכ ִה ְר ׁשוּה ּו
ִמ ּ ְׁשחָ ִקיםֲ .עשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ וְ הוּא )הקב"ה כאילו( אָ סוּר ָּבאזִ ִ ּקיםָׁ :שבַ ת סוֹ ֵטן
)בבל( וַ ּיָבוֹ א אַ ְדמוֹ ן) .עשיו – רומי( וַ יְ סַ ֵּבב חֹ ָמה וַ יְ ַע ּוֵת הָ מוֹ ן .נָ ְפלָה
ֶע ְב ָרה )פחד( ַעל נִ ינֵי )בני( ּ ִפ ֵ ּצל לַח וְ לוּז וְ ַע ְרמוֹ ן) .יעקב( ַעד ִּכי נ ּ ַֻט ׁש
)ננטש( ִמדּ ֹק )מן השמים( אַ ְרמוֹ ן):בהמ"ק( ַעל ּ ֶפ ַתח הַ ר הַ ַּביִ ת הֵ חֵ ל לָבוֹ א.
ש ִריד
אשי ַט ְפ ְס ָריו לְ הַ ח ֲִריבוֹ ַ .על צַ ד ַמ ֲע ָר ִבי לְ זֵכֶ ר ִה ְ ׂ
ְ ּביַד אַ ְר ָּב ָעה ָר ׁ ֵ
)השאיר( בּ וֹ  .וְ צָ ג )ועמדה השכינה( אַ חַ ר ּ ָכ ְתלֵנ ּו וְ לֹא ָרב ִריבוֹ  :אַ ָּתה ָקצַ ְפ ָּת
ֲשר אֵ ין ָּבהֶ ם ּ ָכל־מ ּום ִמ ּ ָׁשם לְ ִה ּ ָפנוֹ ת .ל ּ ָָמה
ית לְ פַ נּ וֹ ת .יְ ל ִָדים א ׁ ֶ
וְ ִה ְר ִׁש ָ
ָרגְ ׁש ּו ֿגוֹ יִ ם וְ לֹא ַׁש ְע ָּת )פנית( אֶ ל־הַ ִּמנְ חָ ה ּ ְפנוֹ ת .וְ ִׁש ְּלחוּם לְ אֶ ֶרץ כּ ו ּׁש
ֲשיבֵ נ ּו ִׁש ְּוע ּו ְּכבָ א ּו ְ ּבנִ ְבכֵ י־יָם .וְ ִׁש ְּתפ ּו ַע ְצ ָמם יַחַ ד
ְ ּב ָׁשל ֹׁש ְס ִפינוֹ ת :ה ִׁ
לִ נְ ּפוֹ ל ַּב ּיָםִׁ .שיר וְ ת ּו ְׁש ָּבחוֹ ת ׁשוֹ ְרר ּו ְּכעל יָםִּ .כי־על ָ
ֶיך ה ַֹרגְ נ ּו
ָ
ַ
ִ ּב ְמצוּלוֹ ת יָםִּ :כי ְתהוֹ מוֹ ת ָּבא ּו ַעד נַ ְפ ָׁשןָ ּ .כל־זֹאת ָּבאַ ְתנ ּו וְ לֹא
ְׁשכַ חֲנו ָּך ִחלּ ּו לְ ַמ ְמ ָׁשן).לקב"ה( ִּת ְקוָ ָתם נָ ְתנ ּו לְ מֵ ִׁשיב ִמ ָּב ָׁשן .וּבַ ת קוֹ ל
ישן:
נִ ְׁש ָמ ָעה עו ָּרה ל ּ ָָמה ִת ָׁ
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טז
אהבת ה' בעבר מול הצרות והחורבן היום

יטיב ִע ּ ָמ ְך .וְ נִ ְפלִ ינ ּו )ונהיה מובדלים לטובה( ֲאנִ י
יטב אֵ ִ
אַ ָּתה אָ ַמ ְר ָּת הֵ ֵ
וְ ַע ּ ָמ ְך .וְ ל ּ ָָמה ְ ּבנֵי ְבלִ ּי ַַעל ִח ְּלל ּו ְׁש ָמ ְך .וְ לֹא ָׁשפַ ְכ ָּת ֲעלֵיהֶ ם ז ְַע ָמ ְך:
ֲשר יִ ּ ָשׂ א הָ אֹמֵ ן אֶ ת־הַ ּיֹנֵק.
אַ ָּתה ִ ּגדַּ לְ ָּת וְ רוֹ ַמ ְמ ָּת בָ נִ ים לְ הָ נֵקַ ּ .כא ׁ ֶ
ָמה דְּ ָדנִ ים)ישמעאלים( דָּ צ ּו)שמחו( לְ ַז ּנֵק).לדלג אליהם( וְ אַ ְר ֵיה)נבוכדנצר(
וְ ל ּ ָ
לְ ג ּורוֹ ָתיו)תינוקות( ְמחַ ּנֵק :אַ ָּתה הֵ ינַ ְק ָּתם דְּ בַ ׁש ִמ ּ ֶסלַע .וַ ּתוֹ ִציא נוֹ זְ לִ ים
ידי סֶ לַע) .מגובה הסלעים(
ִמ ּ ָסלַע) .באר מרים( וְ ל ּ ָָמה וְ ׁש ְֹפ ֵטיהֶ ם נִ ְׁש ְמט ּו ִ ּב ֵ
וְ עוֹ לְ לֵיהֶ ם נ ּ ְֻפצ ּו אֶ ל־הַ ּ ָסלַע :אַ ָּתה זָנַ ְח ָּת וַ ִּת ְמאַ ס ּ ָכל־ ּגוֹ י .וְ ל ַָק ְח ָּת ְּל ָך
ּגוֹ י ִמ ֶּק ֶרב ּגוֹ י .וְ ל ּ ָָמה חָ ׁש)מיהר( וְ ָעלָה ַעל אַ ְר ִצי ּגוֹ י .וְ אָ ְמר ּו לְ כ ּו
וְ נַ ְכ ִח ֵ
ּשמוֹ נִ ים).כינוי לאומות(
את ִׁש ּ ִׁשים ו ְׁ
אט ָ
ידם)נשמידם( ִמ ּגוֹ י :אַ ָּתה ֵט ֵ
לְ הָ ִביא )במקומם( ּגוֹ י ׁשֹמֵ ר אֱמֻ נִ ים .וְ ל ּ ָָמה יָזְ מ ּו )זממו( מוֹ אָ ִבים וְ ַע ּמוֹ נִ ים.
שבֶ ת הוֹ ֶד ָך .הַ ר זֶה
לְ ַעם ז ּו ּ ַככּ וֹ כָ ִבים נִ ְמנִ ים):נספרים( אַ ָּתה כּ וֹ נַ נְ ָּת לְ ׁ ֶ
ָקנְ ָתה יְ ִמינְ ָך וְ י ֶָד ָך .וְ ל ּ ָָמה לְ אָ חוֹ ר הֵ ַׁש ְב ָּת יְ ִמין הוֹ ֶד ָך .וַ ְּתנַ ֵּבל ִּכ ּ ֵסא
אשוֹ ן .וְ ל ּ ָָמה
אשוֹ ן .כּ וֹ נַ נְ ָּת ָמרוֹ ם מֵ ִר ׁ
ְכבוֹ ֶד ָך :אַ ָּתה ָמרוֹ ם לְ עֹלָם ִר ׁ
ישוֹ ן) :בעם ישראל(
ָשוֹ ןַ .עד ִּכי נָ גַ ע צַ ר ְ ּב ִא ׁ
נִ אֵ ץ )חרף( ָר ָׁשע ְ ּבפֶ ה ו ְּבל ׁ
ש ָּת לְ טוֹ ב ָעלֵימוֹ ּ ְ .ב ִ ׂ
ש ְׂ
אַ ָּתה ַׂ
שיחַ )באמירת( ְּת ִביאֵ מוֹ וְ ִת ּ ָט ֵעמוֹ  .וְ ל ּ ָָמה
ֲשר ֹיאכַ ל חֵ לֶב זְ בָ חֵ ימוֹ  :אַ ָּתה פוֹ ַר ְר ָּת
ָע ִריץ חֵ ֵרף וְ אָ ַמר אֵ י ﭏֱֹהֵ ימוֹ  .א ׁ ֶ
)בקעת( ְב ָע ְזּ ָך יָם .וַ ָּתסֶ ְך ִ ּב ְדל ַָתיִ ם יָם).סגרת מימיו כמו דלתות( וְ ל ּ ָָמה צָ לַלְ ִּתי
שב ְּת ִהלּ וֹ ת
ַעד־נִ ְבכֵ י־יָם).עמקי ים( וַ ִּיגְ דַּ ל ִׁש ְב ִרי ּ ַכ ּיָם :אַ ָּתה ָקדוֹ ׁש יוֹ ׁ ֵ
שים) .שטופים
ישים ְמקֻ דָּ ִׁשים .וְ ל ּ ָָמה ָרגְ ׁש ּו גוֹ יִ ם ְק ֵד ִׁ
ְקדוֹ ִׁשיםּ ְ .בסוֹ ד יְ ִׁש ִׁ
בזמה( וְ הֵ ַׁש ּמ ּו ֵּבית ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים :אַ ָּתה ָׁש ַמ ְע ָּת ִּכי הָ יִ ינ ּו חֶ ְר ּ ָפה.
ש ָרפָ ה .וְ ל ּ ָָמה ְתבַ ּלַע)תשחית( נַ ֲחלַת חֻ ּ ָפה).בהמ"ק( ַּת ְצ ִמיחַ
וְ סֻ ּ ָכ ְת ָך ָּבאֵ ׁש נִ ְ ׂ
ְּתרוּפָ ה וְ ָעלֵינ ּו חוֹ פֵ פָ ה):תשרה בינינו( אַ ָּתה צַ דִּ יק ַעל ּ ָכל־הַ ָּבא .לְ ָך יְ ָי
הַ ְ ּצ ָד ָקה וְ נַ ְצדִּ ְיק ָך ְב ִח ָּבה .וְ ל ּ ָָמה נָ ִהינ ּו וְ לָנ ּו )עלינו( הַ דִּ ָּבהִּ .כי כָ ל־זֹאת
ָּבאַ ְתנ ּו ְ ּבחוֹ בָ ה:
יז
צידוק הדין על הצרות

ֹשת
ֵאת מֵ אָ ז וְ ַעד ָע ָּתה .וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
ֲשר ִה ְפל ָ
לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּבאוֹ תוֹ ת א ׁ ֶ
ֲשר נִ ְצ ַר ְפנ ּו )בנסיונות שניסיתנו( וְ אוֹ ָתנ ּו ִּת ָע ְב ָּת :לְ ָך יְ ָי
הַ ּ ָפנִ ים ִ ּב ְב ִחינָ ה א ׁ ֶ
הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּבגוֹ י ִמ ֶּק ֶרב ּגוֹ י )ישראל ממצרים( ל ַָק ְח ָּת ְ ּב ַמ ּסוֹ ת) .ניסים( וְ לָנ ּו
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שיהֶ ם ֲעשׂ וֹ ת :לְ ָך יְ ָי
ֲשר נִ ְמצָ א בָ נ ּו ְּכ ַמ ֲע ֵׂ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּבד ִֹפי )קלקול( א ׁ ֶ
בּ ׁ ֶ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּבוַ ּי ְַמר ּו
ﭏ ֱִהים לִ ְפדּ וֹ ת־לוֹ לְ ָעם .וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּבהָ לְ כוּ־ ֹ
ַעל־יָם ְ ּביַם־סוּף ּגוֹ י ֵּבﭏֹהָ יו ְ ּבפָ ְׁש ָעם :לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּבזֵכֶ ר וְ אַ ּ ֶתם ֵע ַדי
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּבחָ ְרפֵ נ ּו ְ ּב ִסין
וַ אֲנִ י ﭏֹ ֱִהים).כמו שראיתם במתן תורה( וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
ש ִה ְט ַע ְמ ָּתנ ּו
אל ִֹהים :לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּב ַט ַעם ׁ ֶ
שה־לָנ ּו ֱ
)סיני( קוּם ֲע ֵׂ
ביוֹ ם ִה ְק ַר ְבנ ּו לְ פָ נָ יו)לפני העגל
יחת ִ ּב ְדבָ ׁש).מן( וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
ְּכצַ ּ ִפ ִ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּ
ב ִכלְ כּ וּל)שפרנסתנו(
את המן שהוא בטעם של(סֹלֶת וָ ׁ ֶ
שמֶ ן ו ְּדבָ ׁש :לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּבלֶחֶ ם הַ ְ ּקל ֵֹקל אֲבוֹ ֵתינ ּו
ָמן ו ְּבאֵ ר וְ ַע ּמוּד ָענָ ן .וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
ְ ּבאָ הֳ לֵיהֶ ם ְ ּב ָרגְ נָ ן):התלוננו( לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ַּב ִּמ ְד ָּבר לֹא חָ סַ ְרנ ּו דָּ בָ ר.
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּבנַ אֲצוֹ ת)שחירפנו( לָבָ ן)על המן( וַ חֲצֵ רוֹ ת)שהתאוו( וְ ִדי
וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
זָהָ ב)העגל( ִּכ ְמדֻ ָּבר :לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּב ִסיחוֹ ן וְ עוֹ ג וְ כֹל ַמלְ כֵ י ְכנָ ַען .וְ לָנ ּו
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּב ָעכָ ן א ׁ ֶ
בּ ׁ ֶ
ֲשר ָמ ַעל ַּבחֵ ֶרם ְ ּבלִ י ְמצֹא ַמ ַען):תשובה( לְ ָך יְ ָי
יעים).מיהושע עד
ֲשר ּ ָפ ַעלְ ָּת ְ ּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָׂ
הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּבפ ַֹעל א ׁ ֶ
שר מוֹ ִׁש ִ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְ ּבצֶ לֶם ִמיכָ ה ִּכי בוֹ אֲנַ ְחנ ּו פוֹ ְׁש ִעים :לְ ָך יְ ָי
שמואל( וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים
ימת ִׁשילֹה וְ נוֹ ב וְ גִ ְבעוֹ ן וּבֵ ית עוֹ ל ִָמים .וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
הַ ְ ּצ ָד ָקה ְ ּב ִק ַ
שחָ ְרב ּו וּבָ ם אָ נ ּו נִ ְכל ִָמים :לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה ִ ּב ְׁשנֵי
ש ִ ּנ ְמצָ א בָ נ ּו ׁ ֶ
ְ ּב ֶר ַׁשע ׁ ֶ
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים
שחָ ְרב ּו ְ ּב ִב ְצ ֵענ ּו)בעווננו( וְ אָ נ ּו ַק ּי ִָמים .וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
חָ ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶ
ְ ּב ׁשוּבֵ נ ּו אֵ ל ָ
ש ָּת ׁשוּב אֵ לֵינ ּו ְ ּב ַרח ֲִמים :לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה
ֶיך ְ ּבכָ ל־לֵב ׁ ֶ
ּשה
שנְ אָ ה ְּכבו ָׁ
שהָ יְ ָתה ִ ׂ
ִ ּב ְת ַׁשע מֵ אוֹ ת ָׁשנָ ה)מיצי"מ עד החורבן( ׁ ֶ
יש חֲמוּדוֹ ת)דניאל( וְ ִׁש ַ ּוע
ֹשת הַ ּ ָפנִ ים ְּכ ָתבַ ע ִא ׁ
ִמ ְּל ִה ּ ָׁש ַמע .וְ לָנ ּו בּ ׁ ֶ
)והתפלל( הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך ו ְּׁש ָמע:
יח
רשעותם של האויבים שהחריבו בהמ"ק

הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ ִת ְפלֶצֶ ת)למלעיגה( ְמנַ אֶ צֶ ת)מחרפת( ִמי
בַ ּ ָׁש ָמיִ ם .ו ְּׁש ַמע ַׁשאֲגַ ת צוֹ ְר ֶר ָ
יך הָ אוֹ ְמ ִרים ָער ּו ָער ּו)החריבו( ַעד הַ יְ סוֹ ד
)את בהמ"ק שהוא( ַׁש ַער הַ ּ ָׁש ָמיִ ם :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ ִרגְ ַׁשת)לקול( הַ דּ וֹ בֶ ֶרת
ַעל־צַ דִּ יק ָע ָתק).שקר( .ו ְּׁש ַמע קוֹ ל ָׁשאוֹ ן)המון( מֵ ִעיר)רומי( ְ ּבחֵ ָמה ְׁשפוּכָ ה
ש ּלָח וְ נָ ם)האומר( קוּמ ּו
לְ ַׁש ַּתק :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ ִציר)שליחי האומות( ׁ ֻ
מפני(
פ ּלָצ ּות)בהלה
וְ נָ קו ָּמה ָעלֶיהָ )על ישראל( ל ִַּמלְ חָ ָמה .ו ְּׁש ַמע ּ ַ
הוֹ ִמים)אומרים( ָּבא הָ ֵעת ִא ּתוֹ ְ ּבבֵ יתוֹ לְ ִה ּלָחֵ ָמה :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ ָעצ ּו
לִ י)כמוני(
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שיחַ ת נוֹ עצ ּו לֵב י ְַחדָּ ו על ָ
ֶיך
ֵעצָ ה וְ חָ ְׁשב ּו ְמזִ ּ ָמה ַּבל־יוּכָ ל ּו .ו ְּׁש ַמע ִ ׂ
ָ
ֲ
ֲעלוֹ ת נִ ְס ַּת ּ ָכל ּו :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ נִ אֲצ ּו)חרפו( וְ ִׁש ְּלח ּו בָ אֵ ׁש ִמ ְקדַּ ׁש
הַ ּמוֹ ָרא .ו ְּׁש ַמע ְמחָ ְרפֶ ָ
יך ַמ ְד ִמימֵ י תוֹ ָדה וְ קוֹ ל זִ ְמ ָרה :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך
שר חֵ ְרפו ָּך וְ הַ ּ ֵפל
ל ַּל ִֵצים לָצוֹ ן חָ ְמד ּו לָהֶ ם .ו ְּׁש ַמע ּ ָכל־חֶ ְר ּ ָפ ָתם ֲא ׁ ֶ
ימ ְת ָך ֲעלֵיהֶ ם :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ ָיהֲר ּו)התגאו( וְ הוֹ ִציא ּו הַ ְּכרו ִּבים
אֵ ָ
ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ְמחַ ְזּ ִרים).סובבים( ו ְּׁש ַמע ַט ְרחוֹ ת ִטנּ וּפָ ם ְּכהֶ ֱעל ּו ַעל ִמזְ ַּבח ֲָך
חֲזִ ִירים :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ ִח ְּלל ּו וְ ִט ְ ּנפ ּו ֵּבית ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים .ו ְּׁש ַמע
ז ִֵדים)עמלקים( ְמז ְָר ִקים לְ מוּלְ ָך ִמילוֹ ת ְקדוֹ ִׁשים :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לוֹ ֲעזִ ים
ְמ ִע ִזּים מֶ צַ ח לְ כ ּו וְ נִ ּ ָלח ֲָמה ִא ּתוֹ ְ ּבבֵ יתוֹ  .ו ְּׁש ַמע הַ וּוֹ ת הוֹ לְ לִ ים ְמהַ לְ לִ ים
ִּכי אֵ ין הָ ִא ׁ
יש)הקב"ה( ְ ּבבֵ יתוֹ ):בבהמ"ק( .הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ דוֹ בֶ ֶרת אֲנִ י
וְ אַ ְפ ִסי עוֹ ד .ו ְּׁש ַמע ִ ּגדּ וּפֶ יהָ וְ חֵ רוּפֶ יהָ ִמ ְׁש ַּתחֶ צֶ ת)מתגאה( עד ִּכ ְסא ָ
ֲך
ַ
עוֹ ד :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך לְ בוֹ זָה ו ַּמלְ ֶעגֶת ַמה־ ּתוֹ ִחילִ י)תחכי( וְ אֵ ינוֹ נִ ְבנֶה.
ו ְּׁש ַמע ְ ּב ִכ ּיַת ַמ ְס ּ ִפ ִידים וְ קוֹ ְר ִעים ו ְּמחַ ִּכים ָמ ַתי יִ ָּבנֶה :הַ ּ ֵטה ﭏֱֹהַ י אָ זְ נְ ָך
ש ּ ַכח וְ נ ּ ַֻט ׁש וְ ל ַָעד ׁשוֹ מֵ ם .ו ְּׁש ַמע אֶ נְ ָק ֵתנ ּו וְ ַק ֵּנא
לְ אוֹ ְמ ִרים ֻעזַּב וְ ׁ ֻ
ִקנְ אָ ֵתנ ּו וְ הָ אֵ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך ַעל ִמ ְקדָּ ְׁש ָך הַ ּ ָׁשמֵ ם:
יט
ירמיהו וכנסת ישראל
ְּכ ִת ְרצָ ה).כשעושים רצונו(

אָ ז ִ ּב ְמלֹאת סֶ פֶ ק)סאתם של ישראל שהם( יָפָ ה
בן־ ִחלְ ִק ּיָה ּו)ירמיהו( מֵ אַ ְרמוֹ ן)בהמ"ק(
אֶ ְראֶ ּלָם)מלאכים( צָ ֲעק ּו חוּצָ ה).ברחובות( ֶּ
שם
תאַ ר)ציון( ְמ ֻנ ֶ ּולֶת)מבוזה( ָמצָ אּ :גוֹ ז ְַרנִ י ָעלַיִ ְך ְ ּב ׁ ֵ
ְּכיָצָ אִ .א ּ ָׁשה יְ פַ ת ּ ֹ
שר
ַש ִדים אַ ְּת אוֹ לִ ְבנֵי אָ ָדם .דְּ מוּת י ְָפי ְֵך ְּכבָ ָׂ
שד ל ּ ׁ ֵ
ﭏֹ ֱִהים וְ אָ ָדםִ .אם ׁ ֵ
שד אָ נִ י וְ לֹא ֹגלֶם
וָ ָדםַ ּ .פ ְח ֵ ּד ְך וְ יִ ְראָ ֵת ְך ְּכ ַמלְ אָ ִכים לְ בַ דָּ ם :הֵ ן לֹא ׁ ֵ
יתי ְ ּב ׁשוּבָ ה )ברוגע( וָ נָ חַ ת .וְ הֵ ן לְ אֶ חָ ד אֲנִ י
ּ ָפחַ ת) .גוף שנפחת( יְ דו ָּעה הָ יִ ִ
שר וְ ִׁש ּ ִׁשים וְ אַ חַ ת :זֶה הָ אֶ חָ ד
וְ לִ ְׁשל ָֹׁשה וְ ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ דּ .ו ְׁשנֵים ָע ָׂ
שר וְ הֵ ן
יש ּיָה .חֹק ְׁשנֵים ָע ָׂ
אַ ְב ָרהָ ם הָ יָה .וּבֵ ין הַ ּ ְׁשל ָֹׁשה אָ בוֹ ת ְׁשלִ ִׁ
ִׁש ְב ֵטי י ָּה .וְ ִׁש ּ ִׁשים ִרבּ וֹ א )שהם אומה אחת( וְ ִׁש ְב ִעים וְ אֶ חָ ד סַ נְ הֶ ְר ֵדי י ָּה:
ל־כ ְך
שי ְת ׁשוּבָ ה .י ַַען הֱיוֹ ֵת ְך ּ ָכ ּ ָ
יבי וַ ֲע ִ ׂ
)ענה ירמיהַ (:ט ֲע ִמי )עצתי( הַ ְק ִׁש ִ
ֲשוּבָ ה .יָפָ ה לִ ְ
שמוֹ חַ ְ ּבטוֹ בָ ה .וְ לֹא ִת ָּק ֵרא עוֹ ד
יך ְ ּב ֶעלֶץ )השמחה( וְ לִ ְ ׂ
ח ׁ
ַּבת הַ ּ ׁשוֹ בֵ בָ ה) :המורדת(ִּ .כי אֵ ְ
ש ְמחָ ה וְ קוֹ לִ י ָמה אָ ִרים .הֵ ן עוֹ ָללַי
יך אֶ ְ ׂ
ש ַרי
נְ ת ּונִ ים ְ ּביַד צָ ִריםָ .לק ּו ֹכ ֲהנַ י וְ הֵ ן מ ּוגָ ִרים).נשפך דמם(ָּ .גל ּו ְמלָכַ י וְ ָׂ
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ְ ּבקוֹ ל ִָרים) :בשלשלאות( ְמלוֹ ן ִמ ְקדָּ ִׁשי ַּב ֲעוֹנִ י נָ ָדד .דּ וֹ ִדי מֵ אָ ז ָּב ַרח וַ ּיֻדָּ ד.
ָשבָ ה בָ ָדד:
שדַּ דַ .ר ָּב ִתי ָעם אֵ יכָ ה י ְׁ
)נודד( נ ַֹעם אָ הֳ לִ י ְ ּב ַעל ּ ָכ ְר ִחי ׁ ֻ
שחָ ה הָ ִא ּ ָׁשה ַל ָּנ ִביא יִ ְר ְמ ָיהּ ְ .ב ַעד סוֹ ֲע ָרה מֻ ּ ָכה ֲענִ ָ ּיהַ .עד י ֲַענֶה ﭏֵ
ָׂ
ֹאמר דַּ ּי ָּה .וְ ַי ִ ּצילֵנִ י מֵ חֶ ֶרב וְ ִׁש ְביָהִ ּ :פ ּלֵל)התפלל( ְּת ִח ָּנה לִ ְפנֵי קוֹ נוֹ .
וְ י ַ
שהֶ גְ לָה נִ ינוֹ ).בנו( וְ גַ ם
ָמלֵא ַרח ֲִמים חוּס ְּכאָ ב ַעל ְ ּבנוֹ  .צָ ַעק ִאי ָלאָ ב ׁ ֶ
ֱשה) .תשתוק( ל ְֵך
שלְ חַ ן אָ ב אֵ ינוֹ  :קוּם ל ְָך יִ ְר ְמיָה ל ּ ָָמה ֶתח ׁ ֶ
ש ְ ּב ׁ ֻ
אוֹ י ל ֵַּבן ׁ ֶ
שאִּ .כי זְ אֵ בֵ י
ְק ָרא לְ אָ בוֹ ת וְ אַ ֲהרֹן ּומ ׁ ֶֹשה .רוֹ ִעים יָבוֹ א ּו ִקינָ ה לְ ִה ָּנ ֵׂ
שׂ הׁ :שוֹ אֵ ג הָ יָה יִ ְר ְמיָה ּו הַ ָּנ ִביאַ .על ַמ ְכ ּ ֵפלָה
ֶע ֶרב )לילה( ָט ְרפ ּו אֶ ת־הַ ּ ֶ
צ ִבי) .ישראל שנמשלו לצבי(
נוֹ הֵ ם ְּכל ִָביא) .כאריה( ְּתנ ּו קוֹ ל ִ ּב ְב ִכי אֲבוֹ ת הַ ֶ ּ
ש ִבי:
ָּתע ּו ְבנֵיכֶ ם וְ ִה ָּנם ַּב ּ ׁ ֶ
כ
אָ ז ַּב ֲהל ְֹך יִ ְר ְמיָה ּו ַעל ִק ְב ֵרי אָ בוֹ ת .וְ נָ ם ֲעצָ מוֹ ת ח ֲִביבוֹ תָ .מה אַ ּ ֶתם
ׁשוֹ ְכבוֹ תּ ְ .בנֵיכֶ ם ָּגל ּו ו ִּב ְּתקוּם )חתכום( ַּבח ֲָרבוֹ ת .וְ אַ ּיֵה זְ כוּת אָ בוֹ ת.
ְ ּבאֶ ֶרץ ַּתלְ אוּבוֹ ת) :ארץ מדבר(ָּ .גע ּו ֻכ ּלָם ְ ּב ִקינִ ים) .קינות( ַעל חֶ ְסרוֹ ן ָּבנִ ים.
דּ וֹ ְבב ּו ְ ּבקוֹ ל ַּתחֲנוּנִ יםְ ּ .פנֵי ׁשוֹ כֵ ן ְמעוֹ נִ ים .וְ אַ ּיֵה הַ ְב ָטחַ ת וְ זָכַ ְר ִּתי לָהֶ ם
אשֹונִ ים) :עונה הקב"ה( הֵ ם הֵ ִמיר ּו ְכבוֹ ִדי ְ ּבתֹה ּו .וְ לֹא פָ חֲד ּו וְ לֹא
ְ ּב ִרית ִר ׁ
שה ּו) .עצרו מעשיהם(
ָרה ּו) .יראו( וָ אַ ְעלִ ים ֵעינַ י מֵ הֶ ם וְ לֹא נָ ה ּו) .קוננו( וְ לֹא ָׁ
ְ
ָעק אַ ב הֲמוֹ ן )אברהם(
וְ אֵ יך אֶ ְתאַ ּ ַפק ַעל א ֲִמ ַירת לֹא הוּא) :המטיב לנו( .ז ַ
שר ְ ּב ִחינוֹ ת ֲעבו ָּרם.
יתי ֶע ֶׂ
ַּב ֲעבו ָּרם .וְ ִח ּנֵן ּ ְפנֵי ﭏֵ ָרם) .האם( ִח ָּנם נ ּ ֵֻס ִ
וְ הֵ ן חָ זִ ִ
יתי ִׁש ְב ָרם .וְ אַ ּיֵה הַ ְב ָטחַ ת אַ ל ִּת ָירא אַ ְב ָרם) :עונה הקב"ה( ָטע ּו
לְ ִהזָּרוֹ ת).להעשות זרים( ַּב ֲעבוֹ דוֹ ת זָרוֹ ת .י ֲָעצ ּו ל ְַחצֹב בּ ֹארוֹ ת .בּ ֹארוֹ ת
נִ ְׁש ָּברוֹ ת .וְ אֵ ְ
ש ֶרת הַ דִּ ְברוֹ ת :כּ ֹה צָ וַ ח יִ ְצחָ ק.
יך אֶ ְתאַ ּ ַפק ַעל ִ ּב ּטוּל ֲע ֶׂ
ַשוְ א ִ ּבי ֶטבַ ח הוּחַ ק).נכתב( וְ הֵ ן ז ְַר ִעי נִ ְׁשחַ ק וְ נִ ְמחַ ק.
ּ ְפנֵי ׁשוֹ כֵ ן ַׁשחַ ק .ל ּ ָׁ
יתי אָ ִקים אֶ ת־יִ ְצחָ ק) :עונה הקב"ה( ָמר ּו
ת־ב ִר ִ
וְ אַ ֵ ּיה הַ ְב ָטחַ ת וְ אֶ ְ ּ
יתי נְ שׂ וֹ א גְ ִע ּיָה).צעקה( עוֹ לָה לִ י
ְ ּביִ ְר ְמיָה .וְ ִט ְּמא ּו הַ ר הַ ּמ ִֹר ּיָה .נִ לְ אֵ ִ
ִמ ְ ּנ ִׁש ּיָה).מהארץ( .וְ אֵ ְ
יך אֶ ְתאַ ּ ַפק ַּבה ֲִריגַ ת זְ כַ ְריָה :סָ ח )אמר יעקב ש(י ֻּלַד
ש ּ ִט ּ ַפ ְח ִּתי ְ ּב ֶעלֶף.
ְ ּב ֶתלֶף).בלימוד התורה( דְּ ָמעוֹ ת ְּכ ַת ִ ּנין זוֹ לֵף .עוֹ ָללַי ׁ ֶ
יך ָּגז ּו)נכרתו( מֶ ִ ּני ְ ּבחֶ לֶף).בסכין( וְ אֵ ְ
)בטורח( אֵ ְ
יך הָ ְפ ַרע מֶ ִ ּני דָּ ִמים ְ ּב ָד ִמים
מן).באשפה(
ּ ַכ ּ ָמה אָ לֶףָ ּ :פץ רוֹ ֶעה ֶנא ֱָמן).משה( ּ ָכפו ּׁש)מתפלש( ָּבאֵ פֶ ר וּמֻ ְד ָ
ֲשר ְ ּבחֵ ִיקי הָ אֳ ָמן).נתגדל( וְ אֵ ְ
יך ָּגז ּו)נכרתו( ְ ּבלֹא זְ ָמן .וְ אַ ּיֵה
צֹאן א ׁ ֶ
ע"ס א"ב
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הַ ְב ָטחַ ת ִּכי לֹא אַ לְ ָמן :קוֹ ל ְ ּב ִכי לֵאָ הְ .מתוֹ פֶ פֶ ת ַעל לְ בָ בֶ הָ ָ .רחֵ ל
אֲחוֹ ָת ּה ְמבַ ּ ָכה ַעל ָּבנֶיהָ  .זִ לְ ּ ָפה ַמ ּ ָכה פָ נֶיהָ ּ ִ .בלְ הָ ה ְמקוֹ ֶננֶת ְ ּב ְׁש ּ ֵתי
ל־מ ְׁש ֲאלוֹ ֵתיכֶ ם.
ֲמ ּלֵא ּ ָכ ִ
ימים לִ ְמנוּחַ ְתכֶ םַ .מ ּלֵא א ַ
י ֶָדיהָ ׁ :שוּב ּו ְת ִמ ִ
ש ּל ְַח ִּתי ָּבבֶ לָה לְ ַמ ַענְ כֶ םִ .הנְ נִ י ְמ ׁשוֹ בֵ ב ָּגלוּת ְ ּבנֵיכֶ ם:
ֻׁ
וּמ ְשׁ ְכּנֹ ָתיו א ֲַר ֵחם וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר
ּ ַכ ּ ָכתוּב כֹּ ה ׀ אָ ַמר יְ ה ָ 3ה ִהנְ נִ י־שָׁ ב ְשׁבוּת א> הֳ ֵלי יַ ֽעֲק ב ִ
ִ
ל־תּלָּ הּ ְואַ ְרמ ן עַ
ִ
עַ
א ַמר וְ הָ יוּ בָ נָיו ְכּקֶ ֶדם ַוע ֲָדת ְלפָ נַ י ִתּכּ ן
ל־מ ְשׁפָּ ט י ֵ ֵֽשׁב׃ וְ ֶנ ֱ
יר ִמ ֶ 3מּנּוּ וּמֹֽ ְשׁל ִמ ִקּ ְרבּ יֵצֵ א וְ ִה ְק ַר ְב ִתּיו
ֱמר וְ הָ < ָיה אַ ִדּ ;
וּפקַ ְד ִתּי ַעל כּ> ל־/חֲ ָ ֽציו׃ וְ ֶנא ַ
ָ
ת־לבּ לָ גֶ שֶׁ ת אֵ ַלי נְ אֻ ם־יְ ה ָ ֽה׃
ִ
רב אֶ
וְ נִ גַּ שׁ אֵ ָלי ִכּי <ִ Qמי הוּא־ ; ֶזה עָ ַ J

עד כאן לש"ץ
כאן מתחילים היחידים לומר קינות

כא
אָ ַמ ְר ִּתי ְׁשע ּו ִמ ִ ּני)הניחו לי( ַּב ֶּב ִכי אֲ ָמ ֵרר) .כדי שאת( ַמר נַ ְפ ִׁשי וְ רו ִּחי
א ֲָק ֵרר).ארגיע( ִעם לִ וְ י ָָתן)ספדנים( הָ ֲע ִת ִידים עוֹ ֵרר):לבכיה(ּ ִ .ב ְב ִכי י ְַעזֵר
ב ִכי)בכי(
)כבכיית בני יעזר – מואב .כך גם את( ֲעלֵי יְ גוֹ נ ְֵךַּ .בת ַע ִּמי ִה ְתאַ ְ ּ
ְ ּבגִ ינ ְֵך) .על עצמך( אַ ל ִּת ְּתנִ י פוּגַ ת )הפסקה( ל ְָך אַ ל ִּתדּ ֹם ַּבת ֵעינ ְֵךּ ְ :ג ִעי
ִ ּב ְב ִכ ּיָה )שהיית( ְמ ֻע ּ ֶט ֶרת ַּב ֲעלִ יזוֹ ת .הָ יִ ית ִמ ֶּק ֶדם וְ ִה ָּנ ְך לְ ִבזּוֹ ת .אֵ יכָ ה
ימי
נִ ְהיְ ָתה הָ ָר ָעה הַ זֹּאתּ ֳ :ד ִמי )שקט( אַ ל ִּת ְּתנִ י ּ ְפל ֵָטה הַ ִ ּנ ְׁשאָ ָרה .הָ ִר ִ
שבֶ ר )צרה אחרי צרה( נִ ְק ָרא :הֵ ן לְ אֻ ִּמים
שבֶ ר ַעל ׁ ֶ
קוֹ ל וְ ז ֲַע ִקי ָמ ָרהִּ .כי ׁ ֶ
עת נִ ְק ָּבצ ּו .חַ י )הקב"ה( על ָ
ֶיך ְּכרוֹ ת ְ ּב ִרית ְּכחָ פָ צ ּוַ .על ַע ְּמ ָך י ֲַע ִרימ ּו
ֵ
ָ
ֲשו ַּרי )להטות רגלי( לִ ְמעוֹ ד.
סוֹ ד וְ יִ ְתי ֲָעצ ּו :וְ נִ ְּכל ּו )חשבו רע( ְמזִ ּמוֹ ת נְ טוֹ ת א ׁ
ידם ִמ ּגוֹ י
אַ ח ֲֵרי הַ הֶ בֶ ל )ע"ז( לְ הַ ְה ִ ּביל ו ִּמ ּ ָפנָ יו לִ ְרעוֹ ד .אָ ְמר ּו לְ כ ּו וְ נַ ְכ ִח ֵ
בנֵי ְמק ָֹראָ יו) .בני האבות
שם יִ ְ ׂ
וְ לֹא יִ זָּכֵ ר ׁ ֵ
ש ָראֵ ל עוֹ ד :זֹאת ִה ְׁש ִמיע ּו ְ ּ
הקדושים( לוֹ נְ יַחֵ ל )נקוה .וגם( ִאם יִ ְק ְטלֵנ ּו נַ ֲע ִריץ לְ מוֹ ָראָ יו .הֵ ִכין יְ ָי זֶבַ ח
יש ְק ֻראָ יוֲ :ח ָללַי אָ ז ִה ְרבּ ּו וְ הָ ְרג ּו טוֹ בַ י .יִ ְּסרוּנִ י ָק ׁשוֹ ת צָ ַרי
ִה ְקדִּ ׁ
טנֶף )טינוף(
יתי ֵּבית ְמאַ הֲבַ י) :בגלל אהבת ה'(ֶ .
וְ אוֹ יְ בַ י .הַ ּ ַמכּ וֹ ת הָ אֵ ּלֶה הֻ ּ ֵכ ִ
תף) .במהירות(
צַ חֲנָ ָתם מֵ אַ נְ ִּתי ָּבם לְ ִה ְׁש ַּת ּ ֵתףִ .ה ְׁש ִמיד ּו ִ ּגבּ וֹ ַרי כּ ֻּלָם ְ ּבחֶ ֶ
ּ ָכל־ ֶנ ַתח טוֹ ב י ֵָר ְך וְ כָ ֵתף :יַחַ ד ל ֶָטבַ ח הוּבָ ל ּו ִּכ ְטל ִָאים וּגְ ָדיִ יםָּ .בנוֹ ת
ש ָּבצוֹ ת )מקושטות( ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים) .תכשיטים(ּ ְ .גמ ּולֵי
ְמחֻ ּ ָטבוֹ ת )מהוללות( ְמ ׁ ֻ
יקי ִמ ּ ָׁש ָדיִ ם) :תינוקות(ָ ּ .כבַ ׁש ַרח ֲָמיו הָ אָ ב לִ זְ בּ ֹחַ  .יְ ל ָָדיו
מֵ חָ לָב ַע ִּת ֵ
ְּכ ִה ְק ִריב ְּככָ ִרים )צאן( לִ ְטבּ ֹחַ  .הֵ ִכין לְ בָ נָ יו ַמ ְט ֵּבחַ  :לְ ִא ּמוֹ ָתם נוֹ א ֲִמים
תיקוּם )לקחום(
ִהנְ נ ּו נִ ְׁשחָ ִטים וְ נִ ְט ָּב ִחיםְּ .כ ִה ְקדִּ ׁ
ישוּם ל ֶָטבַ ח וְ ִה ִּ
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ַלאֲבָ ִחים) .לחרב( .נָ ִׁשים )הביאו את( ּ ִפ ְריָם עֹלְ לֵי ִט ּ ֻפ ִחיםִ :מי יִ ְׁש ַמע וְ לֹא
־ש ַמעִ .מי ָראָ ה כָ זֹאת ִמי ָׁש ַמע:
יִ ְד ַמע .הַ ֵּבן נִ ְׁשחָ ט וְ הָ אָ ב קוֹ ֵרא אֶ ת ְׁ
אר ּה ּ ָפ ְׁש ָטה ו ַ
נְ וַ ת ַּביִ ת הַ ּיָפָ ה ְ ּבת ּולַת ַּבת יְ הו ָּדה .צַ ָ ּו ַָ
ּמאֲכֶ לֶת )סכין(
יד ּה :סֻ ְ ּגפָ ה )יוסרה( הָ אֵ ם וּפָ ְרחָ ה
ִה ְׁש ִחיזָה וְ ִחדְּ ָדהַ .עיִ ן ָר ֲא ָתה וַ ְּת ִע ָ
ימה ל ֶָטבַ ח )בשמחה כאילו( אֲרוּחָ ה ְּכאֵ ְרחָ ה .אֵ ם
רוּחָ ּה .וְ נַ ְפ ָׁש ּה ִה ְׁשלִ ָ
שמֵ חָ הָ :עלְ צ ּו הַ ָּבנוֹ ת ְּכנוּסוֹ ת )נשואות( וַ אֲרוּשׂ וֹ ת .לְ ִא ְבחַ ת
הַ ָּבנִ ים ְ ׂ
ששוֹ ת .דָּ ָמם ַעל ְצ ִחיחַ )יובש( סֶ לַע
)להט( חֶ ֶרב לְ ַק ֵ ּדם דָּ צוֹ ת)שמחות( וְ ָׂ
לְ ִבלְ ִּתי ִה ּ ָכסוֹ תּ :פוֹ נֶה הָ אָ ב ִ ּב ְב ִכי וִ י ָללָהַ .ע ְצמוֹ ַעל חַ ְרבּ וֹ לִ ְדקוֹ ר
וּלְ הַ ּ ִפילָה .וְ ה ּוא ִמ ְת ּ ֹגלֵל ַּבדָּ ם ְ ּ ְ
בתוֹ ך הַ ְמ ִס ּלָהִ :צדְּ ָקה ִדינָ ּה )הדין שלה(
ּפוֹ ִר ּיָה)האמא( ְ ּבהַ ְק ִריבָ ּה ֲענָ פֶ יהָ ).צאצאיה( ו ְּתמוּר ִמזְ ָרק ,דָּ ם ִק ְ ּבלָה
שבֶ ר
ִ ּב ְכנָ פֶ יהָ ִּ .ת ְתי ּ ֵַפחַ ְּתפָ ֵרשׂ ּ ַכ ּ ֶפיהָ  :קוֹ רוֹ ַתי ִמי יָנוּד)ינחמני( ׁשוֹ ד וָ ׁ ֶ
יִ ְ ׂ
ש ָּת ַרג) .יתחברו( ַמח ֲַמד ֵעינַ י ְּכנִ ְמסַ ר לְ חֵ ֶרם וּלְ הָ ָרגִ .אם ְּכהֶ ֶרג ה ֲֻרגָ יו
ה ָֹרג) :האם היתה כזו צרה בעמים אחרים?( ַר ְעיוֹ נַ י)מחשבותי( נִ ְב ֲהל ּו וַ אֲחָ ז ְַתנִ י
באַ חַ ת)בזכות מצוה אחת( נִ ְמצָ א הַ ּ ָכתוּב בּ וֹ )באביה בן
ּ ַפ ּלָצוּת )בהלה( וָ ׁ ֶ
שבֶ רּ ְ .
ירבעם( ִּת ְקוָ ה וָ סֶ בֶ ר).לשלם שכרו .ושכרו הוא( ִּכי זֶה לְ בַ דּ וֹ ָיבֹא לְ י ָָר ְב ָעם אֶ ל
־פ ֳעלוֹ  .נַ ְפ ׁשוֹ ל ֶָטבַ ח ִה ְׁשלִ ים ִמ ּ ַפחַ ד
ָקבֶ ר) :ואיך קרה ש( ָׁשלֵם נִ ְמצָ א ְ ּבכָ ל ּ ָ
חֵ ילוֹ  .וְ גַ ם ְקבו ָּרה לֹא הָ יְ ָתה לּ וֹ ַּ :ת ִּתי)נתתי( לִ ִ ּבי ְמצֹא ּתֹכֶ ן ִענְ יָנָ יו.
י ַָד ְע ִּתי אֲנִ י צֶ ֶדק וְ י ׁ ֶ
ֹשר דִּ ינָ יו .טוֹ ב ה ּוא)הפורענות( לְ יִ ְראֵ י הָ ﭏֹ ֱִהים
ש ִּי ְירא ּו ִמ ְּלפָ נָ יו) :מכיון ש( ְקד ָֹׁשיו לֹא ַיא ֲִמין )לכן( ִה ְׁשלִ ים ֲעוֹנוֹ ָתם
ֶׁ
ש ֲע ָרה) .גם על עוונות דקים(ִ .ס ּ ָמן טוֹ ב לְ אָ ָדם ְ ּבלּ ֹא נִ ְס ּ ַפד וְ נִ ְק ַּבר
לְ ַׂ
ּ ַכ ּ ׁשו ָּרהּ ְ .ביוֹ ם ָר ָעה לֹא יִ ָירא) :כי כבר נענש בעוה"ז( .לְ זֹאת ֶיח ֱַרד לִ ִ ּבי יִ ַּתר
)יקפוץ( ְבחַ לְ חָ לָהּ ִ .גבּ וֹ ַרי נִ ְר ֲעצ ּו וְ נִ ְכנְ ע ּו לְ הַ ְׁש ּ ִפילָהִּ .כנְ פוֹ ל לִ ְפנֵי ְבנֵי
יע .נִ ְק ַמת דַּ ם ֲעבָ ֶדי ָך
ַעוְ לָה :וְ ַעד ָמ ַתי ִּת ְהיֶה ְּכגִ בּ וֹ ר לֹא יוּכַ ל לְ הוֹ ִׁש ַ
יע :נְ קוֹ ם נִ ְק ָמ ִתי
יע .ﭏֵ נְ ָקמוֹ ת יְ ָי ﭏֵ נְ ָקמוֹ ת הוֹ ִפ ַ
לְ ֵעינֵינ ּו ַּב ּגוֹ יִ ם ּתוֹ ִד ַ
מֵ אֵ ת ְמ ַע ַּניֵ .עת נְ ָק ָמה ִהיא לָדוּן דִּ ינַ י .ﭏֵ ַקנּ וֹ א וְ נ ֵֹקם יְ ָי :יְ ָי ְּכגִ בּ וֹ ר
צֵ א יְ ֵדי חוֹ ְב ָך ּ ְפ ַרעׁ .שוֹ בֵ ר ְּכתוֹ בְׁ ,ש ַטר חוֹ ב ִּת ְק ַרעְׁ .שבֹר זְ רוֹ ַע
ָר ָׁשע וָ ָרעִ :מ ּ ָמרוֹ ם ְּכ ִה ִּסיק אֵ ׁש ְ ּב ַמ ֲעזִ יבָ ה וְ ִת ְק ָרה) .של בהמ"ק( חוֹ ַמת
אֵ ׁש סָ ִביב ׁשוֹ ִמ ָירה וּבֵ ית דִּ ָירה) .ההיכל ולשכותיו( ַׁש ּלֵם יְ ַׁש ּלֵם הַ ּ ַמ ְב ִער
אֶ ת־הַ ְ ּב ֵע ָרה :ו ְּכ ַעל ְ ּגמוּלוֹ ת )על מה שגמלונו( נָ א ַׁש ּלֵם .אוֹ יְ בַ י ַּת ּ ִפיל
ְמהֵ ָרה ו ְּתכַ ּלֵםִּ .כי ﭏֵ ְ ּגמֻ לוֹ ת יְ ָי ַׁש ּלֵם יְ ַׁש ּלֵם :שׂ וֹ נְ אֶ ָ
ת ְצ ִמית )תכרית(
יך ַּ
שר ּ ָכזֶה
סַ ף )כוס( ַר ַעל ַּת ְׁש ֵקם .הַ ּ ֵמת ַּתחַ ת יָדוֹ נָ קֹם יִ ָּנ ֵקםִ .אם ְ ּבגוֹ י ֲא ׁ ֶ
39

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

יש ִמלְ חָ ָמה .צָ ֶר ָ
יך לְ כַ לּ וֹ ת ּובָ הֶ ם
את ִא ׁ
לֹא ִת ְתנַ ֵּקם :הַ ַעל ּ ֵכן נִ ְק ֵר ָ
לְ ִה ָּנ ֵק ָמה .נ ֵֹקם יְ ָי וּבַ על חֵ ָמהַ :ק ּנֵא לְ ִׁש ְמ ָך עבו ְּר ָך הָ ﭏֵ .וּלְ ַדם עבָ ֶד ָ
יך
ֲ
ֲ
ַ
ש ָראֵ לִ :ט ּ ֵפי ָד ַמי אַ חַ ת
הַ ּ ָׁשפו ְּך וּלְ חָ ְרבוֹ ת א ֲִריאֵ ל .נְ קֹם נִ ְק ַמת ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
לְ אַ חַ ת ְמנוּיוֹ ת .וְ יֵז נִ ְצחָ ם )יתיז דמם( על ְ ּבגָ ֶד ָ
יך ְ ּבפֻ ְרפו ְּר ָך )בגדך( הֱיוֹ ת.
ַ
יש
יתי נְ שׂ וֹ א אֵ ת ּ ָכל־הַ ְּת ָלאָ הָּ .ת ִח ׁ
י ִָדין ַּב ּגוֹ יִ ם ָמלֵא גְ וִ יּוֹ ת :נִ לְ אֵ ִ
ְ ּגאֻ ּ ַל ִָתי ו ַּמהֵ ר הַ ּ ַמ ְראָ ה) .הנבואה( ִּכי יוֹ ם נָ ָקם ְ ּבלִ ִ ּבי ו ְּׁשנַ ת ְ ּגא ּולַי ָּבאָ ה:
כב

ע"ס א"ב

קהל

חזן

אֵ ְ
יך ְּתנַ חֲמוּנִ י הֶ בֶ ל .וְ ִכנּ וֹ ִרי נ ְֶה ּ ַפ ְך לְ אֵ בֶ ל.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ְ ּבנַ ֲחלַת חֶ בֶ ל) .נחלת ישראל( ּ ָכבַ ד ָעלַי עֹל סֵ בֶ ל.
ָּבזֶה יוֹ ם ְ ּבכָ ָׁ
ל־שנָ הִ .עדָּ ן )זמן( ָעלַי ִׁש ָּנה.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
וְ ִהנְ נִ י ֲעגו ָּמה וַ ֲעגוּנָ ה .יוֹ ֵתר מֵ אֶ לֶף ָׁשנָ ה.
ָּגבַ ר חָ רוֹ ן .וְ נִ גְ נַ ז אָ רוֹ ן.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
מרוֹ ן).מורדי מרד(
ְ ּב ִמ ְׁש ֶנה ) 2מקדשים(ִׁ .ש ָּברוֹ ןּ ִ .ב ְמסָ ְרבֵ י ָ
דִּ ָיר ִתי ח ֲֵרבָ ה .וְ ֶע ְד ִרי נִ ְׁש ָּבה.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ָשבָ ה.
וְ ַר ַּבת אָ הֳ לִ יבָ ה) .ירושלים( ָּב ָדד י ְׁ
ביכוֹ ).והחריבו(.
הוֹ ַעל אַ ְריֵה ִמ ּ ֻס ְ ּבכוֹ ).עלה נ"נ מיערו( ַעל א ֲִריאֵ ל)בהמ"ק(וְ ִה ְס ִ ּ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
וְ הֶ גְ לָה ִמ ּ ֻסכּ וֹ ִ .מנְ חָ תוֹ וְ נִ ְסכּ וֹ .
מנִ ים) .כהנים(
וְ הָ ַרג הֲמוֹ נִ יםְ .מ ׁשוּחֵ י ְׁש ָ
ָחם:
ְ ּב ִא ּווּי )בבהמ"ק( נִ ְמנִ יםִ ּ .פ ְרחֵ י כּ ֹהֲנִ יםֲ .אל ִָפים ְׁשמוֹ נִ יםְ .ו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ביא).בעזרה של בהמ"ק(
זִ ְ ּנבָ ם ְ ּב ִא ּו ּוי וְ ִה ְד ִ ּביא).הכריתם בבהמ"ק וציערם( ְ ּב ֶעזְ ַרת הַ ּ ַמלְ ִ ּ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
אַ ְריוֹ ְך )נבוזראדן( ְּכמוֹ ל ִָביא) .נ"נ( ַעל דַּ ם כּ ֹהֵ ן וְ נָ ִביא.
שוּאוֹ ת) .המון(.
חָ ַר ׁש )טורנוסרופוס( לְ ַמ ּ ׁשוּאוֹ ת) .שממה( ִעיר ְמלֵאָ ה ְת ׁ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
וּבָ ּ ֵתי סוֹ ְפ ִרים ו ִּמ ְׁשנָ יוֹ ת .יוֹ ֵתר מֵ אַ ְר ַּבע מֵ אוֹ ת.
ָטסָ ה ָמ ַדי .לְ אַ ֵּבד חֲמו ַּדי.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
מדָּ י) .בגדי(
ו ָּמ ְׁשלָה ְ ּב ַמח ֲַמדַּ יּ ְ .ב ָק ְר ִעי ַ
ַנֵק) .דן(
י ֲָעצָ ה לְ חַ ּנֵקּ ְ .בנֵי גוּר ְמז ּ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
יש עוֹ לֵל וְ יוֹ נֵק.
ָש ׁ
ְ ּבפֶ ה אֶ חָ ד לְ ַׁש ּנֵק) .לטרוף( י ִׁ
אשית) .ישראל(.
ישית) .יון( ַעל ק ֶֹד ׁש ֵר ִׁ
ּ ָכ ְב ָדה ְׁשלִ ִׁ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
שית).לעשות שממה(
ישית).גזירות( ָּב ָתה לְ הָ ִׁ
שצֶ ף)זעם(ח ֲִר ִׁ
ְ ּב ׁ ֶ
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ָלחֲצָ ה )את ישראל( לְ חַ ּלֵקּ ְ .בנֵי חָ לָק
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
שם ﭏֵ דּ וֹ לֵק.
שאֵ ין לָכֶ ם חֵ לֶקּ ְ .ב ׁ ֵ
ֶׁ
ּשת )נזיד( אָ דוֹ ם.
ָמ ְר ָדה אֱדוֹ םֲ .עדו ַׁ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
וְ אָ צָ ה ְ ּבזָדוֹ ן .לְ אַ ֵּבד ּ ֵכס וַ הֲדוֹ ם.
נוֹ ֲעד ּו ִעם אַ ְדמוֹ ן) .עשו( מוֹ אָ ב וְ ַע ּמוֹ ן.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
בית אָ מוֹ ן) .תורה( וּלְ הַ ח ֲִריב אַ ְרמוֹ ן) .בהמ"ק(
לְ הַ ְׁש ִ ּ
ִס ּלָה )רמס( כָ ל־אַ ִ ּב ַירי .וְ ֶע ְד ֵרי חֲבֵ ַרי.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
וְ הֻ ְבלְ ג ּו )נוצחו( ִ ּגבּ וֹ ַרי .לְ ֵעין ּ ָכל־עוֹ ְב ַרי.
ָעיְ פָ ה נַ ְפ ִׁשי לְ ה ְֹרגִ ים .לְ ִמ ְס ּ ַפר הַ הֲ רוּגִ ים.
ְּכאַ ּיָל עוֹ ְרגִ ים) .צועקים( וְ על ָ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ֶיך ֶנה ֱָרגִ ים.
ָ
ּ ֻפ ְּלצ ּו )נבהלו( ְ ּביוֹ ם ְק ָרבּ ְ .ב ִמזְ ָרח ו ְּב ַמ ֲע ָרב.
דָּ ָמם ְמע ָֹרבָ .קהָ ל וְ ַעם ָרב.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
צָ רוֹ ת ַעל צָ רוֹ ת .ז ּו ִמזּ ּו ְמצֵ רוֹ ת.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ְ ּגדוֹ לוֹ ת ו ְּבצוּרוֹ ת .א ֲֻרכּ וֹ ת וְ לֹא ְקצָ רוֹ ת.
יתם.
ָק ְׁשר ּו ִצ ָּנ ָתם) .מגיניהם( וְ חָ גְ ר ּו חֲנִ ָ
יתם.
וְ אָ ְספ ּו ַמחֲנוֹ ָתם .וְ הֶ א ֱִריכ ּו לְ ַמ ֲענִ ָ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
שיחוֹ ַתי.
ַרבּ וֹ ת אַ נְ חוֹ ַתי .וַ ֲעצוּמוֹ ת ִ ׂ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ַרבּ ּו נַ הֲ מוֹ ַתי .וְ אַ ָּתה יְ ָי ַעד ָמ ַתי.
שפָ ָתם.
ָׁש ַמ ְע ָּת חֶ ְר ּ ָפ ָתם .חֵ ְרפוּנִ י ִ ּב ְ ׂ
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
ימ ָתם .אֲנִ י ַמנְ ִ ּגינָ ָתם.
ִׁש ְב ָּתם וְ ִק ָ
)ואומרים לי( ִּת ְקוַ ְתכֶ ם אֵ פוֹ אַ .מ ּ
ה־לָכֶ ם ּפֹה.
ָחם:
ְו ֵא ְיך ֶאנּ ֵ
חָ ָרה אַ ּפוֹ  .וְ אֵ ין עוֹ ד לִ ְר ּפוֹ א.
ְּת ׁשוּבוֹ ֵתיכֶ ם נִ ְׁשאֲר ּו ָמ ַעל).כך אמרו לי ו(הוֹ נוּנִ י)ציערוני(עוֹ ְב ֵדי הַ ָּב ַעל.
ָחם:
ַש ִקיף וְ י ֵֶרא ִמ ּ ָמ ַעל .מוֹ ִריד ְׁשאוֹ ל וַ ּי ַָעל .וְאָז ֶאנּ ֵ
)אבל אני אחכה( ַעד י ְׁ
)יעקב(

וְ חוֹ לֵק.

)והקב"ה(

כג
לבי חמרמר – נכווץ מצער.

קהל

חזן

אַ זְ ִּכיר )הצרות ב( ַרהַ ב )מצרים( וּבָ בֶ ל .לִ ְמל ְֻּמ ֵדי סֵ בֶ ל.
אֵ ְ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
יך ִמיּוֹ ְׁשבֵ י ֵתבֵ ל .נִ ְתי ּ ַַס ְר ִּתי ְ ּב ָׁשלְ ִחי בָ בֶ ל.
ָּב ְרחָ ה ְּכצֵ ל הַ ּ ְׁש ִכינָ ה .הָ אָ ב )הקב"ה( ִמ ִּמזְ ָרח )מא"י( ּ ַָפנָ ה.
ֳמ ְר ָמר:
ֲמנָ ה).עם מאמין(נִ גְ ל ּו)גלו(חֶ זְ יוֹ נֵי)נבואות(אֱמוּנָ ה .ו ְִל ִבּי ח ַ
ו ִּמ ּתוֹ ְך אֹם א ָ
)ישראל(
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)ָּ (4גלֻיוֹ ת ו ַּמלְ כֻיוֹ ת ְ ּב ִׁש ְעבּ ו ָּדם .לִ ְהיוֹ ת ְמ ׁשוּלִ ים )נשלטים( ְ ּב ַמ ְע ָּב ָדם.
וַ ח ֲִמ ִׁ
ֳמ ְר ָמר:
ישית הָ יְ ָתה ִמ ַּבלְ ָע ָדםּ ִ .ב ְכ ַר ְך צ ַֹען)מצרים(לְ ַׁש ְע ְ ּב ָדם .ו ְִל ִבּי ח ַ
מה מוֹ נִ ים).זמן רב קודם(
דַּ ְרכֵ י ִטלְ טוּל אֲמוּנִ ים) .גזירת גלות ישראל( נִ גְ זַר ּ ַכ ּ ֶ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
וְ ַעד לֹא נִ ְבנִ ים) .המקדשות( ָר ַמז ּ ַכ ּ ָמה חָ ְר ָּבנִ ים.
ֲמר )ידוע( ּ ֵת ַדע .נִ גְ ל ּו )לאברהם( אַ ְר ַּבע )מלכיות( ְ ּב ַמדַּ ע.
הֵ ן ְ ּב ַמא ָ
ֳמ ְר ָמר:
ו ָּמנַ ע ּ ֶפגַ ע)תפלה(לְ יַדַּ ע .נִ ינָ יו לִ ּ ֵמד וּלְ ִה ָ ּו ַדע).שיגלה זה לבניו( ו ְִל ִבּי ח ַ
ש ְך וְ ִעדָּ ן )אורך זמן( ּגוֹ לָה .נִ ְמסַ ר לְ אָ ב )אברהם( וְ נִ גְ לָה.
וּמֶ ׁ ֶ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
מ ְעלָה).ר"י מתוך ת' שנה(
ו ִּמנְ יַן)שנות( ִענּ וּי ָעלָהַ .על ח ֲִצי ַ
ישית ָּתאָ ה).באה בנבואה ליעקב ש(לָן ִ ּב ְמקוֹ ם יִ ְראָ ה.
זֹאת )פעם( ְׁשלִ ִׁ
ֳמ ְר ָמר:
חָ ז)ראה( ִמ ְס ּ ַפר ַמ ֲעלוֹ ת ְ ּב ַמ ְראָ ה .וְ נִ ְב ַעת ִמ ּ ַפחַ ד הַ ִּי ְראָ ה .ו ְִל ִבּי ח ַ
יעית )אדום( עוֹ לָה ְב ִד ְמיוֹ ן.
חָ ז)ראה(סֻ ּלָם ְ ּב ִחזָּיוֹ ן .ו ְּר ִב ִ
ֳמ ְר ָמר:
לְ אֵ ין ֶקצֶ ב)ללא גבול( ֶעלְ יוֹ ן.וְ נִ ְר ַּתת וְ נִ ְׁש ּתוֹ ַמם ְ ּב ַר ְעיוֹ ן).במחשבתו( .ו ְִל ִבּי ח ַ
ָט ַמן דּ ֹב ) ּ ָפ ַרס( ִר ְׁש ּתוֹ  .וְ נָ ָטה )מתח( ְמ ַט ֲחוֵי ַק ְׁש ּתוֹ .
ֳמ ְר ָמר:
ֲשבֶ ת ֶע ְׁש ּתוֹ ).מחשבתו( ִ ּבנְ יָןִ ,מ ְד ָּבר ַל ֲה ִׁשיתוֹ ).לעשותו( ו ְִל ִבּי ח ַ
וְ חָ ַׁשב ַמח ׁ ֶ
י ַָעץ נָ מֵ ר )יון( ְ ּבמֶ ְמ ַׁשלְ ּתוֹ  .דּ וֹ ׁש )דישה( לְ שׂ וּמוֹ ְ ּב ַמלְ כּ ְֻד ּתוֹ .
ֱש ְ
ֳמ ְר ָמר:
יך ֵעינַ י ְ ּב ִת ְפלוּתוֹ  .ו ְִל ִבּי ח ַ
לְ הַ ְמ ִר ִירי הָ יְ ָתה תוֹ חַ לְ ּתוֹ ).תקותו( וְ הֶ ח ִׁ
עלִ י) .בעווני(
ּ ָכ ְבד ּו וְ הֶ חֱזִ יק ּו ֻע ִּליָ ּ .כל־זֹאת ְ ּב ַמ ֲ
ֳמ ְר ָמר:
ז ְָממ ּו כ ֻּלָם לְ הַ גְ ִעילִ י).לטמאי(לְ הַ כְ ּ ִפ ִירי)שאכפור( ְ ּביִ ְראָ ִתי לְ הַ ְמ ִעילִ י .ו ְִל ִבּי ח ַ
לְ בַ ד )רק( לֹא פָ ְׁשט ּו) .ידם בבהמ"ק( יְ ֵדיהֶ ם לֹא הוֹ ִׁשיט ּו.
ֳמ ְר ָמר:
ִמ ְקדָּ ִׁשי לְ חַ ּלֵל ָׁש ְמט ּו .לֹא ִע ְר ֲער ּו )החריבו( ו ָּמט ּו) .ושברו( .ו ְִל ִבּי ח ַ
ש ַש ְך) .ובבל( ְ ּב ֵעת ֶּבחָ רוֹ ן נָ ָׁש ְך.
שלֶת א ֲִרי )נבוכדנצר( וְ ׁ ֵ
מֶ ְמ ׁ ֶ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
ָש ְך) .לשכות( אוֹ ִרי וְ נ ִֵרי חָ ָׁש ְך.
הֶ ח ֱִריב דְּ ִביר וְ ל ָׁ
ְ
נַ ַער וְ ז ֵָקן הֶ גְ לָה .מֶ ֶלך וְ כֹהֵ ן ַּב ּגוֹ לָה.
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
וְ כָ ל־אַ ִ ּב ַירי ִס ּלָה) .רמס( וְ ִה ְׁש ִחית ְ ּבלִ י חֶ ְמלָה.
שם ְּכלֵי ָׁש ֵרת .וְ הַ ְמכַ הֵ ן וְ הַ ְמ ַק ּ ֵטר וְ הַ ִּמ ְקטוֹ ֶרת.
ָׂ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
ש ִריד וְ יוֹ ֶת ֶרת.
לְ כָ לָה וְ ֶק ֶרץ)שחיטה( וּלְ חֶ ֶרת).לריב( ְ ּבלִ י ָׂ
ב ַרהַ ב).בגאווה( ְּכגָ ע ֵקץ הָ אַ הַ ב).כשהגיע סיום האהבה(
ָע ַמד נוֹ בֵ ר)חזיר – אֱ ֹדום( ְ ּ
ֳמ ְר ָמר:
יתי)הקרקע המשובחת( ְ ּבא ּור ִה ְבהַ ב).שרף( וְ לִ הַ ב ֵּבית הַ זָּהָ ב .ו ְִל ִבּי ח ַ
וְ ִע ִיד ִ
ּ ֻפ ַּקד )יועד( יוֹ ם אֲנָ חָ הַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם לִ ְפקֻ דָּ ה הֻ ָּנחָ ה.
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
ישי ְצוָ חָ ה .וּמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִמ ּ ָטה ו ְּמנוּחָ ה.
ְ ּב ְת ׁש ּו ָעה ַלח ֲִמ ִׁ
שרו ָּתם .ו ְּמנַ ְ ּגנִ ים ָׁש ִרים ְ ּב ִׁשירוֹ ָתם.
צָ גִ ים )עומדים( ְמ ָׁש ְר ִתים ְ ּב ׁ ֵ
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ֳמ ְר ָמר:
עוֹ ָדם עוֹ ְמ ִדים ְ ּב ִמ ְׁש ְמרוֹ ָתם .וְ אוֹ יְ ִבים ּ ָכ ְב ׁש ּו ְ ּב ׁשוּרוֹ ָתם .ו ְִל ִבּי ח ַ
ָק ִמים זִ ְּוג ּו )הכפילו( אָ לָהַ .רהַ ב )מצרים( וּבָ בֶ ל נִ ְמלָא.
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
בלִ י חֶ ְמלָה לְ בָ לָה) .לקלקל(
ַל ּ ַׁשחַ ת לְ הַ ְׁש ִמיד לְ כָ לָהּ ְ .
יטהִּ .כי נֶפֶ ׁש ִמ ְתמוֹ ָט ָטה.
ְראֵ ה יְ ָי וְ הַ ִ ּב ָ
ו ְִל ִבּי ֳח ַמ ְר ָמר:
ְ ּבגַ חֶ לֶת חֲזִ יר )אדום( נִ ְׁש ָמ ָטה .יוֹ ֶר ֶדת ַמ ּ ָטה ּ ָמ ּ ָטה.
לי נְ ִק ָ ּיה).ישראל(
ימים )יועצים( ֲע ֵ
ַׁש ְב ִּתי )ישבתי בארץ(צַ ר אוֹ יָהַ .מ ֲע ִר ִ
לְ הַ ְכ ִרית ְ ּבלִ י ִמ ְחיָה .על ָ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
ֶיך ה ַֹרגְ נ ּו י ָּה.
ָ
שב לִ נְ קוֹ ם ַדם .עבָ ֶד ָ
יך הַ ּ ָׁשפו ְּך ֲא ַד ְמדָּ ם.
ָּת ׁ ֵ
ֲ
ֳמ ְר ָמר:
ו ְִל ִבּי ח ַ
נִ ְׁשחֲט ּו ְ ּבבֵ ית וִ עו ָּדם .לְ ַמ ַענְ ָך צוּר יְ ל ָָדם.
ֶיך .צַ וּוֹ ת י ּ ֵַסד ּ ְפנִ ינ ָ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך.
חֶ ְמדַּ ת קוֹ ַרת ּ ִפ ּנ ָ
ִמּ ְלאוּ ְז ָמר:
וּלשׁוֹנִי י ָ
ֶיך).פינתך( חֲזוֹ ת ִק ְריַת ְמעוֹ נ ֶָך .ו ְִל ִבּי ְ
כד
ֲמת לִ ִ ּבי וְ אֶ ְתאוֹ ֵנןַ .על חַ לְ לֵי ַע ִּמי דָּ ִמי נִ ְצ ַט ֵּנן.
אֶ ְׁשאַ ג ִמ ַּנה ַ
יִ ְתחַ ּ ֵמץ)יכעס( לְ בָ ִבי וְ ִכלְ יוֹ ַתי אֶ ְׁש ּתוֹ ֵנן):אחדד( ָּב ְקע ּו ְב ֶע ְד ִרי זְ אֵ בֵ י
ֲע ָרבוֹ ת).מדבריות( ְ ּבכַ ּ ִׁשיל וְ כֵ יל ַּפוֹ ת)סוגי גרזנים( וְ כָ אֵ ּלֶה ַרבּ וֹ תִ .הכּ וּם
שת
ו ְּפצָ עוּם ו ִּב ְּתקוּם )חתכום( ַּבח ֲָרבוֹ תּ ְ :ג ָררוּם ְ ּב ִטיט חוּצוֹ ת חֲשׂ וּפֵ י ׁ ֵ
שאֲנַ נּ וֹ ת )צדקניות
)עגבות( ֲערו ִּּמים .הַ ְ ּצנו ִּעים ְ ּב ִמ ְׁש ּ ָכן ְ ּבגָ ִדים ּ ְפרו ִּמיםַׁ .
זרוקות כמו( ִמ ְׁש ַטח ח ֲָר ִמים :דָּ לְ פ ּו ֵעינַ י ַעל ְּכבוֹ ד הַ ּתוֹ ָרהִ .ה ְתאַ ּ ַפק ﭏֵ
ירה) :סכין
ּ ָפנִ ים לְ הַ ְס ִּת ָירהְ ּ .פ ִריץ חַ יּוֹ ת )יון( יִ ְק ָר ֶע ָּנה ְ ּב ַת ַער הַ ּ ְשׂ ִכ ָ
ַשרוּת וְ ַת ּמוּת .לְ ִכ ּלָיוֹ ן חָ רוּץ )מוחלט( ְמסו ִּרים
גדולה( הוֹ גֶיהָ ָת ִמיד ְ ּבי ְׁ
לְ ׁשוֹ מֵ מוּת .זֹאת הַ ּתוֹ ָרה אָ ָדם ִּכי יָמוּת :וָ ִת ִיקים ָּג ְמר ּו ְׁש ַמע ַּב ֲעלוֹ ת
ﭏ ו ִּבנְ ִטילַת נְ ָׁש ָמהּ ְ .ביוֹ ם הֶ ֶרג ַרב ְק ָרב
חַ ּ ָמהּ ְ .באַ הַ ב לְ יַחֶ ְד ָך ֵ
ָשיב ּו
ו ִּמלְ חָ ָמה :ז ִַּכים נִ ְבחֲנ ּו ְ ּבכוּר עֹנִ י ְצרו ִּפים .אֶ ְׁש ּ ָכר )מנחה( י ִׁ
ֲשר ִה ְק ִריב ּו הַ ּ ְשׂ ֻר ִפיםֲ :חז ִָקים לְ ַק ֵּבל ַמכּ וֹ ת
נַ ְפ ׁשוֹ ָתם ְטרו ִּפים .א ׁ ֶ
שים לְ ִמיתוֹ ת אַ ְכז ִָריּוֹ ת .רוֹ ְממוֹ ת ﭏֵ ִ ּבגְ רוֹ נָ ם
ש ִׂ
ו ַּמלְ ִק ּיוֹ תְ .רצוֹ ן יוֹ ְצ ָרם ָׂ
יפיּוֹ תְ :טהוֹ ֵרי לֵבָ ב ְמ ֻד ּ ִׁשים )דשו אותם( ְ ּב ַמלְ ֵּבן) .בטיט( .הַ ּ ֶסלַע
וְ חֶ ֶרב ּ ִפ ִ
פלְ ל ּו)שפטוני(
לְ ֵעינֵיהֶ ם נִ ּ ְפצוּם וּבָ אֶ בֶ ן .ל ְַמנַ ֵ ּצחַ ַעל מוּת ל ֵַּבןָ :י ַדי ָעשׂ ּו ּ ָ
ְ ּב ָדם)של נוצרים( חָ ַמ ְד ִּתי) .עלילת דם(ָ .ר ְצח ּו וְ גַ ם ָׁשלְ ל ּו )גזלו( יוֹ ִפי ָע ַמ ְד ִּתי.
ל־ע ָד ִתיְּ :כחֶ ֶתף )פתאום( ִה ְׁש ִחית ּו נ ְֶע ְּתמ ּו
)ולא המרתי דת( ְ ּב ֶרצַ ח הֵ ַׁש ּמ ּו ּ ָכ ֲ
ש ָראֵ ל הֻ ְכ ָרע ּו לְ ַׁש ֵּב ָרהּ ְ .ב ַמ ּ ָכה ְט ִר ּיָה ּ ֶפצַ ע
)שוממו( ְ ּב ֶע ְב ָרהַּ .בחו ֵּרי יִ ְ ׂ
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וְ חַ בּ ו ָּרה :לְ ָד ָמם אָ ְרב ּו ְטמֵ ִאים וַ חֲזִ ִירים .נְ ִק ִּיים לְ אַ ְ ּב ָדם ִּכ ְּתרוּם
ֹאש אַ ף
שא ּו ר ׁ
שנְ אַ י נָ ְ ׂ
ֲשר ָעבַ ר ֵּבין הַ ְ ּגז ִָריםְ :מ ַׂ
אַ ְכז ִָרים .ל ּ ִַפיד אֵ ׁש א ׁ ֶ
יח ִידים לְ ָע ְבדְּ ָך ﭏֵ ַעד ל ֶָעפָ ר
ִּכי נִ ְט ּ ָפל ּו) .אפי' הטפלים והפחותים שבשונאי( וִ ִ
הֻ ְׁש ּ ָפל ּו .לִ ְפנֵי ְבנֵי עוְ לָה נָ פָ ל ּוֶ :נגֶד ּ ְפנֵי עלְ יוֹ ן הֵ עז ּו מֵ צַ חָּ .בנ ָ
ֶיך
ֵ
ֶ
ַ
לְ עינ ָ
ֶיך יְ ַר ְ ּצח ּו ְ ּב ֶרצַ חַ .עד ָמ ַתי זְ נַ ְח ָּתם ﭏֹ ֱִהים ָלנֶצַ ח :סֵ מֶ ל הַ ִ ּקנְ אָ ה
ֵ
יחים .וְ נַ ֲחל ְָת ָך )ישראל( נִ לְ אָ ה )נחלשה( ֲעבו ִּרים
)ע"ז( עוֹ ְב ָדיו ַמ ְצלִ ִ
שמוּנִ י
ְ ּב ְׁשל ִָחים) .בחרבות( ו ִּמ ִּתגְ ַרת י ְָד ָך ַע ִּמים ֶנאֱנָ ִחיםֲ :עוֹנוֹ ת חֶ ֶרב ָׂ
צָ ָרי .וְ ָעל ּו ְ ּבבָ ִּתים לִ ְרמוֹ ס אֶ ת־חֲצֵ ָריָ .ק ְרא ּו מוֹ ֵעד לִ ְׁשבּ ֹר ַּבחו ַּרי:
ּ ִפזּ ְַר ָּת ַע ְּמ ָך זָוִ יּוֹ ת וַ אֲפָ ִסיםִּ .כ ַּב ְׁש ָּתם לְ ַרגְ לֵי ְמכַ ְרסֵ ם ו ִּמ ְר ּ ָ
פ ִסים) .דורסים(
ִמ ִּל ְׁשלוֹ חַ הָ ע ְב ִרי וְ הָ ע ְב ִר ּיָה חָ ְפ ִׁשים :צָ ְדק ּו ִדינ ָ
ֶיך נִ ְרדַּ ְפנ ּו ְ ּבחוֹ בָ ה.
ִ
ִ
מ ְדהֵ בָ ה) :משא
ל ִָקינ ּו ַּב ּ ַמיִ ם ַּבחֶ ֶרב וְ לֶהָ בָ ה .עוֹ ד ָׁשבַ ת ֹנגֵשׂ ַָׁש ְב ָתה ַ
ב ּלָהוֹ ת )בהלות( סָ פ ּו )תמו(
כבד( ְק ִה ּלָה ְמפֹאָ ָרה ִעיר וָ אֵ ם נִ ְבל ָָעהִ .מן־ ַּ
ידי
ש ִר ֵ
ְ ּביַד ז ֵֵדי ִר ְׁש ָעהֵ ּ .ת ַר ְדנָ ה ֲעלֵיהֶ ם ֵעינַ י דִּ ְמ ָעהָ :ר ְב ָתה אֲנָ חָ ה ִ ּב ְ ׂ
יתי נוֹ ֲאמֶ ָך .ו ְּׁשפ ְֹך ֲעלֵיהֶ ם ז ְַעמֶ ָךִׁ :ש ְב ְּת ָך
ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ַמהֵ ר לִ נְ קוֹ ם ַמ ְׁש ִח ֵ
עוֹ ל ִָמים לְ ָך נִ ּ ָשׂ א כַ ּ ַפיִ םִ .מ ְּל ִה ּ ָכסוֹ ת ָדמֵ ינ ּו וְ זִ ילַת ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם .אַ ל
יש נִ ְק ָמ ְת ָך ָּבהֶ ם לְ ִה ְתנַ ָּקםְּ .כצֹאן
ּ ֶתח ֱַר ׁש הַ ּי ְֹׁש ִבי ַּב ּ ָׁש ָמיִ םָּ :ת ִח ׁ
ש ַמח צַ דִּ יק ִּכי חָ זָה נָ ָקם :אֶ ְראֶ ה
יקם) .להעבירם( וְ יִ ְ ׂ
לְ ִט ְבחָ ה כּ ֻּלָם לְ הַ ִּת ָ
ְ ּבנִ ְק ָמ ְת ָך ָרם הַ ְצמֵ ת מוֹ ְר ֶד ָ
יךּ ְ .ב ָר ָעה ִמ ְתמוֹ גְ גִ ים )נמוגים( אוֹ ְכלֵי
יד ָ
יְ רו ֶּד ָ
יך:
יך) .שונאי ישראל( חֶ ְר ּ ַפת ז ִָרים ָק ֵרב וִ ַיר ְ ּננ ּו ח ֲִס ֶ
)סבבום(

כה

קהל

חזן

נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר אֲכָ לַנִ י ֲה ָמ ַמנִ י .אָ ָתא ּ ַכ ַּת ִ ּנין ְ ּבל ַָענִ י וְ ִע ְ ּצ ַמנִ י.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
שר ִהדִּ יחָ נִ י.
ַעד ֲא ׁ ֶ
ֹש ְך חוֹ ֵתר.
אַ ְד ִריאָ נ ּוס ָּבא אֵ לַי ְּכאַ ְריֵה ְמנַ ּ ֵתר) .מקפץ( ְ ּב ִד ְמיוֹ ן ַּג ָּנב ח ׁ ֶ
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וְ הֶ ח ֱִריב ֵּבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ְ ּביוֹ ֵתר.
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר ָּג ַדד)בא בגדוד( ִ ּב ְׁשנֵי אֲגַ ּ ִפים).גדודים( ִ ּב ְק ִהלּ וֹ ָתיו ָּבא ּו ְ ּבכֵ ִפים.
יפים).ממהרים(ְ .זכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ימת)השלכת אבנים(אַ ּפוֹ לִ ירוֹ ת ַמ ְת ִּכ ִ
)בסלעים(ְ .רגִ ַ
)שבר עצמותי(

אַ ְד ִריאָ נוּס דָּ אָ ה

)עף(

ְּכנָ פָ יו אַ ְר ַּבע.הוּא וְ אַ ְס ּ ַפ ְסיָאנוּס וְ ִטיטוּס ַעל ִמ ְס ּ ַפר רֹבַ ע.

ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
)על ישראל(זֵר ּונ ּו )פזרונו( לְ ר ּוחוֹ ת אַ ְר ַּבע.
ל־בח ּו ֵרי גוֹ לָה .וְ לֹא חָ ַמל ַעל ָּבח ּור ּו ְבת ּולָה
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר הָ ַרג ּ ָכ ַּ
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
יש ִּכ ּלָה.
ָש ׁ
ז ֵָקן וְ י ִׁ
שמֵ ם ּ ֶכ ָע ַָפר לָד ּו ׁש ְ ּבגַ ן אַ חַ ת.
אַ ְד ִריאָ נ ּוס וִ יל ִָדים נִ ּ ֵפץ ַעל אֶ בֶ ן אַ חַ תַ .ויְ ִ ׂ
44

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וְ אֵ ם ַעל ָּבנִ ים ֻר ּ ְט ׁש ּו )רוסקו( ְּכאַ חַ ת.
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר זָבַ ח כּ ֹהֲנִ ים ַעל ִמ ְׁש ְמרוֹ ָתם .וְ הַ לְ וִ ִּים ִ ּבכְ לֵי ִׁשירוֹ ָתם.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
יט ָתם.
וַ ִּי ְצ ַּבע ַּב ָּמעוֹ ן )בבהמ"ק( דַּ ם ְׁש ִח ָ
שימֵ ם לְ ל ַַעג ּולְ אַ יִ ן.
אַ ְד ִריאָ נ ּוס ִח ּלֵל כּ ֹהֵ ן וְ כֹהֶ נֶת ּו ַמח ֲַמד ַעיִ ן .וַ יְ ִ ׂ
וַ ִּי ַּקח הַ ֶ ּילֶד ַּבזּוֹ נָ ה וְ הַ ּיַלְ דָּ ה ָמכַ ר ַּב ּיָיִ ן.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר טוֹ בֵ י ְ ּבנֵי מֶ ל ְֶך )צדקיה( הָ ַרג לְ ֵעינָ יו .וְ אַ חַ ר ּ ִפ ְרכּ ּוס ִע ּוֵר ֵעי ָניו.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וְ ָעלָיו ְמקוֹ נְ נִ ים ַעל ִציּוֹ ן וְ ַעל ָּבנָ יו.
אַ ְד ִריאָ נ ּוס יָהַ ר ַעל יַלְ ד ּות )יולדת( הַ ּ ִׁש ְב ָעה .לְ ֵעינֶיהָ ִה ּ ִפיל )הרג( הַ ִׁש ְב ָעה.
יעה.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
)שקעה(.
ּולְ אַ חַ ר ָׁש ָעה נָ ְפחָ ה נַ ְפ ָׁש ּה וְ ִה ְׁש ִק ָ
חלָלִ ים מֵ ַעם נִ ְב ָרא) .ישראל(
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר ּ ָכ ַעס ְ ּב ִב ְק ַעת דּ ּו ָראִ .מ ְּלאָ ּה ֲ
וְ גָ זַר ְ ּגז ֵָרה יִ ְת ְרמֵ א לְ גוֹ אַ ּת ּון נ ּו ָרא).יזרק לכבשן האש( ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אַ ְד ִריאָ נ ּוס לְ מ ּולוֹ ָעשׂ )עשה( ְ ּבכִ ְפלַיִ ם .וְ ָגזַר דִּ ינִ ים ִמיתוֹ ת ְׁש ַּתיִ ם.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
תיִ ם) .סיר נחושת(
ש ָרפ ּום ִ ּבנְ חֻ ְׁש ַּ
יתת חֶ נֶק ְ ּב ַמיִ ם ּו ְ ׂ
ִמ ַ
ש ִפים).חכמי מזלות(
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר ְמעוֹ נֵן ְּכמוֹ ְמכַ ּ ְׁש ִפיםְ .מנַ חֵ ׁש ְּכמוֹ אַ ּ ָׁ
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ִקלְ ַקל )ניחש( ַּב ִח ִ ּצים וְ ָׁשאַ ל ַּב ְּת ָר ִפים.
מ ּסוֹ ת )נסיונות( נְ ט ּויוֹ ת) .גבוהות(
אַ ְד ִריאָ נ ּוס נִ ְתחַ ּ ֵכם ֵעצוֹ ת אַ כְ ז ִָריּוֹ ת .וְ ָׁשאַ ל ְ ּב ַ
שרוֹ ף אַ ְר ַּבע מֵ אוֹ ת ּו ְׁשמוֹ נִ ים ָּב ּ ֵתי כְ נ ִֵסיּוֹ תְ .זכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וַ ּי ַַעל ַו ִּי ְ ׂ
ְ
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר סַ ך עוֹ ד)הרבה( ִמ ִּכ ּ ֵסא)בהמ"ק( ֵּבית ֲע ָתרוֹ ת).שמעתירים בו לה'( ְמקוֹ ם
שה ּו לְ ִא ּ ָכרוֹ ת).לחרישה( ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
הַ ִ ּנכְ ָּבד נָ ט ּוי)בנוי( ִ ּבגְ ב ּורוֹ ת .וְ ָע ָׂ
ְ
בה) .המחילה(
אַ ְד ִריאָ נ ּוס ָע ָׂ
שה ִּכ ְפלַיִ ם ָּב ּה .וַ ַ ּיהֲפוֹ ך ְמ ִס ָּ
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וְ צָ וַ ח ָער ּו ָער ּו )החריבו( ַעד הַ יְ סוֹ ד ָּב ּה.
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר ּ ִפ ּגֵר )הרג( ָמוֶת הַ ְמבוֹ סָ ִסים) .רמוסים( וְ ִה ּ ָכה הַ ַּביִ ת הַ ָּגדוֹ ל
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
יסים.
יסים ְר ִס ִ
שה ּו ְר ִס ִ
יסים .וְ ָע ָׂ
)בהמ"ק( ְר ִס ִ
ביִ ת הַ ָּקטֹן )בתי תפילה(
יעים .וְ ִה ּ ָכה הַ ַּ
אַ ְד ִריאָ נ ּוס צַ ר )צרר( לְ ָר ְססוֹ )לשברו( ִ ּב ְב ִק ִ
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
שה ְ ּב ָק ִעים ְ ּב ָק ִעים.
ְ ּב ָק ִעים .וְ נַ ֲע ָׂ
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר ָקפַ ץ ְּכמוֹ אַ ְריֵה לִ ְהיוֹ ת .וַ ּי ּ ֵַכם ַמכּ וֹ ת ְרט ּויוֹ ת) .חבושות( וַ יְ נִ יסֵ ם
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
מעוֹ נוֹ ת א ֲָריוֹ ת) .ארץ ישראל(.
ִמ ְּ
אַ ְד ִריאָ נ ּוס ָרץ ְּכנָ מֵ ר ָׁש ַקד )ממהר( ְׁש ָע ִרים) .בהרים( וַ ִּי ְתהַ ּל ְֵך ִ ּב ְמרוֹ ם הָ ִרים.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
פנָ יו הַ ְר ֵרי נְ מֵ ִרים) .צדיקים(
)בהמ"ק( וַ ּיֵחָ ְבא ּו ִמ ּ ָ
נְ ב ּוכַ ְדנֶא ַ ּצר ִׁש ּ ַכח )שם( ַעם ְקדוֹ ִׁשים .וְ ַגם ְּכלֵי ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים.
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ָר ָׁשם )ירשם( ְ ּבבֵ ית ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים.

45

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

אַ ְד ִריאָ נ ּוס ָּת ַקף ְ ּברֹב דָּ לִ יּוֹ ָתיו)ענפיו = חייליו(הָ ַר ִ ּבים .וַ ִּי ַּקח ְּכלֵי הַ ּק ֶֹד ׁש
ֲש ּו ִבים .צָ ַרח אַ ל ַּת ְח ְמל ּו ַעל ּ ַכ ְס ּ ָפם ּוזְ הָ בָ ם ּולְ ַק ְח ּ ֶתם ַמח ֲַמדָּ ם
הַ ח ׁ
ְזכֹר ְיָי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
הַ ּטוֹ ִבים.

כו
אֵ ְ
יך נָ ְפלָה ִמ ּ ֶמנּ ּו ֲע ָט ָרהָּ .בא ָעלֵינ ּו ֶע ְב ָרה).כעס( ַּגם ז ַַעם וְ צָ ָרה.
ֳלי:
אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ִּכי נִ ְׁש ָּבה ֵּבית הַ ְ ּב ִח ָירה.
שנ ּו חָ ְר ָּבה .וְ גָ לְ ָתה ִמ ּ ֶמנּ ּו אַ הֲבָ ה.
שנ ּו נִ ְׁש ָּבה .הָ יָה ִמ ְקדָּ ׁ ֵ
דְּ ִביר ְמשׂ וֹ ֵׂ
ֳלי:
אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ִּכי נִ ְׁש ָּבה ֵּבית הַ ּ ׁשוֹ אֵ בָ ה.
זֶה הַ יּוֹ ם לְ אֵ בֶ ל וּלְ ִת ְפלָה).השפלה( חָ ַׁש ְך ָּבנ ּו אֲפֵ לָהַ .ט ַעם ִּכי אֵ ין ָּבנ ּו
ֳלי:
אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ְּת ִה ּלָהִּ .כי נִ ְׁש ָּבה ֵּבית ְּת ִפ ּלָה.
יוֹ ם זֶה לְ אֵ בֶ ל ִמ ּ ָכל־הַ ָ ּי ִמיםִּ .כי הוּסַ ר ִמ ּ ֶמנּ ּו או ִּרים וְ ֻת ִּמיםָ .לחֲצ ּו
ֳלי:
אַ לְ ָמנוֹ ת וְ גָ ל ּו יְ תוֹ ִמיםִּ .כי נִ ְׁש ָּבה ֵּבית עוֹ ל ִָמים .אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ש ַרף ְמעוֹ נָ ה.
מֵ אָ ז נָ ְפלָה ֲע ֶט ֶרת ְּכהֻ ָּנה .נִ ְפ ַקד ָעלֵינ ּו עוֹ נָ ה).זמן( סֻ ַּגר וְ נִ ְ ׂ
ֳלי:
אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ִּכי נִ ְׁש ָּבה ֵּבית הַ ְּת ִח ָּנה.
ֵעינֵינ ּו ָרא ּו הַ ִּמ ְקדָּ ׁש .וְ ַע ָּתה ְ ּבתוֹ ך הַ ּמוֹ ֵק ׁש .צָ רוּר ו ְּכ ֶקצַ ח יו ָּד ׁש.
ֳלי:
אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ַעל ִּכי נִ ְׁש ָּבה הַ ּק ֶֹד ׁש וְ הַ ִּמ ְקדָּ ׁש.
ש ָּבא ָעלֵינ ּו
ָק ַרב ָּבנ ּו יָגוֹ ן וַ ֲאנָ חָ הַ .ר ְדנ ּו לְ ַמ ּ ָטה וְ אֵ ין לָנ ּו הֲנָ חָ הֶ ׁ .
ֳלי:
אוֹי ִלי ִכּי ֻשׁ ַדּד אָה ִ
ְצוָ חָ הִּ .כי נִ ְׁש ָּבה ֵּבית הַ ְ ּב ִח ָירה וְ הַ ְּמנוּחָ ה.
יך .נָ א הַ ּ ֵפל ָּב ּ ֵתי צוֹ ְר ֶריךָ:
ִּתע ְבנ ּו 4וְ סַ ְרנ ּו ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
ַ
קהל

חזן

כז
מקוֹ ֶננֶת ִקינָ ה .הוֹ י א ֲִריאֵ ל)בהמ"ק(
ָשבָ ה בָ ָדד ֲעגוּנָ הַ .ר ָּב ִתי ָעם ְ
אֵ יכָ ה י ְׁ
שה ּוִ .אלְ ָמ ֵלא
ָשב ָרם)הקב"ה( וְ צָ וַ ח ַעל ִמ ְקדָּ ׁ ֵ
ִק ְריַת חָ נָ ה):דוד( .לָאָ ֶרץ י ַׁ
ביּוֹ ם הַ הוּא):לבכי
ִמ ְק ָרא ּ ָכתוּב אֵ י אֶ ְפ ַׁשר לְ אָ ְמ ֵרה ּו .וַ ִּי ְק ָרא יְ ָי ְצבָ אוֹ ת ַּ
ומספד וכו'( ְ ּבקוֹ ל ְ ּב ִכ ּיָה אָ ַמר לְ יִ ְר ְמיָה .קוּם ְק ָרא לְ אָ בוֹ ת וּלְ בֶ ן
ִ ּב ְתיָה).משה( וְ לֶך־לְ ָך לְ הַ ר הַ ּמ ִֹר ּיָהִ :מהַ ר רוֹ ֶעה ֶנא ֱָמן)משה( לְ ַמלְ אָ כָ יו
ִ ּבנְ ִחיצָ ה).בדחיפות( .ל ַָד ַעת ַמה־זֶּה וְ הֵ ּ ָמה בּ וֹ ִכים ִ ּבנְ ִאיצָ ה) .בבזיון( הֵ ן
שלְ חַ ן א ֲִביהֶ ם.
אֶ ְראֶ ּלָם )המלאכים( צָ ֲעק ּו חֻ צָ הָּ :גל ּו בָ נִ ים מֵ ַעל ׁ ֻ
וַ ִּי ְׁש ּ ַכח)נראה כאילו ה' שכח( ִּכי ֶרגֶל ְּתזו ֵּריהֶ ם).תבקעם( .ו ְּבלִ ּי ַַעל ְּכקוֹ ץ מֻ ָּנד
יך .וְ ל ִָקינ ּו ִכ ְפלַיִ ם ְּכתוֹ ְכחוֹ ֶת ָ
 4גירסת רעדלהייםּ ִ :תע ְבנ ּו וְ סַ ְרנ ּו ִמ ִּמ ְצוֹ ֶת ָ
ית ָךִּ .כי הֵ ם ַע ְּמ ָך וְ נַ ֲחל ֶָת ָך.
יךַ .רחֶ ם־נָ א צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ַ
ֳלי:
נוֹטה עוֹד אָה ִ
יעוֹתי וְ ֶ
וּשׁ ַלח ֵמ ִקים י ְִר ַ
ְ
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)מתנועע ודוקר( כּ ֻּלָהֶ ם :נָ ְתנ ּו קוֹ לוֹ ת אָ בוֹ ת ּובָ נִ יםִ .מ ּ ַׁש ַער
ָע ְבר ּו ְמקוֹ נְ נִ יםּ ִ .ב ְב ִכי ָיבֹא ּו ו ְּב ַ
ִקינָ ה)הקב"ה
תחֲנוּנִ ים :דָּ בַ ב)אמר(
ש ְ ּב ַק ְטנוּתוֹ ַמ ְצלִ יחַ וְ לֹא ְבזִ ְקנָ ה.
שהוא( ׁשוֹ כֵ ן ְמעוֹ נָ ה .אוֹ י לוֹ ל ּ ֶַמל ְֶך ׁ ֶ
ֲשר ל ֵַּבן
שה ִמ ְס ּ ֵפד ּ ַכ ַּת ִ ּנים וְ אֵ בֶ ל ִּכ ְבנוֹ ת י ֲַענָ ה :סָ ח ה ֲֵרינִ י ְּכאָ ב א ׁ ֶ
אֶ ֱע ֶׂ
ש ָראֵ ל לְ אָ ב:
יתי לְ יִ ְ ׂ
ָּתאָ ב) .התאווה( וּמֵ ת ְ ּביוֹ ם חֻ ּ ָפתוֹ וְ ִהנּ וֹ נִ ְכאָ בִּ .כי הָ יִ ִ
ֲשר לֹא חָ ַׁש ְך ַּב ָ ּצ ָרה לֵאוֹ ר .וְ הָ יָה
יש ָענָ ו)משה( ִק ּלֵל הַ ּ ָמאוֹ ר).השמש( א ׁ ֶ
הָ ִא ׁ
יתי אָ נִ י.
ש ִ
שמֶ ׁש מֶ ה ָע ִ ׂ
ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֹא )ראוי ש(יִ ְהיֶה אוֹ רָ :ענָ ה הַ ּ ׁ ֶ
שבֶ ט)במקל( יִ ְּסרוּנִ י לְ ַָה ִאיר ִצ ּווּנִ י .הַ ּס ְֹב ִבים ָּב ִעיר ִהכּ וּנִ י ּ ְפצָ עוּנִ י:
ַּב ּ ׁ ֵ
ַשוְ א יָגַ ְענ ּו ְ ּב ַע ּמוּד
ו ְּׁשל ׁ ֶֹשת הָ רוֹ ִעים)משה אהרן ומרים( צָ ֲעק ּו צַ ֲע ָק ָתם .ל ּ ָׁ
שדְּ ָדה אַ דַּ ְר ָּתם) :תפארתם( ּ ָפ ַתח אַ ב
ָענָ ן לַנְ חוֹ ָתם .קוֹ ל יִ לְ לַת הָ ר ִֹעים ִּכי ׁ ֻ
שה כָ לָה.
שדִּ ים לֹא ַת ֲע ֶׂ
הֲמוֹ ן)אברהם( ְ ּבקוֹ ל יְ ָללָה) .האומה שבאה מ(אוּר ּ ַכ ְ ׂ
ַלא ׁ ֶ
ש ַש ְך)רשעי בבל( לִ ְׁשמוֹ ַע לֹא חָ פָ צ ּו .לִ ְׁשחוֹ ט
ֲשר מוּצָ ק)מציקים( ל ָּה :ז ֵֵדי ׁ ֵ
ַשׂ יג ּו אֶ ת־ ִצ ְד ִק ּיָה ּו ְ ּב ַע ְרבֹת יְ ִרחוֹ חֵ ילוֹ
הַ ֵּבן ִ ּב ְכנַ ף אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ לָחָ צ ּו .וַ ּי ּ ִ
נָ פֹצ ּו :צָ ַרי ִטיטוּס וְ אַ ְס ּ ַפ ְסיָאנוּס מֵ אַ ְר ִצי ִהגְ לוּנִ י .אַ ְד ִריאָ נוּס ְׁש ִחיק
ֲעצָ מוֹ ת ְ ּבבֵ ּ ֶתר ִ ּב ְּת ַרנִ י) .חתכני( ְסבָ בוּנִ י ְּכל ִָבים ָר ִעים ֲע ַדת ְמ ֵר ִעים
ִה ִ ּקיפוּנִ י :חָ ַרק ִׁש ָּניו ַ
ט ְר ִ ּגיאָ נוּס ַעל יְ ֵדי מוֹ סֵ ר).מלשין שסיפר שמדליקים נרות על
שר)מהלך עשרה בחמשה ימים( ִׁש ֵער ְ ּבלִ י חֶ סֶ רִ .מ ְקצֵ ה
משבתו( וּבָ א ַּבח ֲִמ ּ ָׁשה ָע ָׂ
שרָ :ק ָׁשה ִ
ֲשר יִ ְדאֶ ה הַ ָּנ ׁ ֶ
הָ אָ ֶרץ ּ ַכא ׁ ֶ
היא זֹאת וְ נִ ְפלֵאת )תמוהה(
יך .אֵ ְ
לִ ְרחוּמֶ ָ
יך נֶהֶ ְרג ּו וְ נֵרוֹ ת)חנוכה( ִה ְדלִ יק ּו לִ ְכבוֹ ד ְׁשמֶ ָך .ל ָָמה ֶיח ֱֶרה
שבֶ ת ָקלוֹ ן
אַ ּ ְפ ָך ְ ּב ַע ּ ֶמ ָךָ :ט ְבע ּו ָׁשל ֹׁש ְס ִפינוֹ ת לְ ִׁש ְמ ָך אָ יוֹ םּ ְ .בלִ י ׁ ֶ
לִ ְמצוֹ א ִפ ְדיוֹ םִּ .כי על ָ
ֶיך ה ַֹרגְ נ ּו כָ ל־הַ יּוֹ םְ :ר ָעצוּנ ּו)שברונו( ִמ ְצ ַריִ ם
ָ
שדִּ ים ְרצָ צוּנ ּו).רסקונו( יְ וָ נִ ים הֲ ָממוּנ ּו רוֹ ָמנִ ים)רומאים( אֲכָ לוּנ ּו.
וְ כַ ְ ׂ
אֲפָ פוּנ ּו)סבבונו( ִמ ְׁש ְ ּב ֵרי ָים נַ ֲחלֵי ְבלִ ּי ַַעל יְ בַ ֲעתוּנ ּו):יפחידונו( י ָּה ִ ּב ּלַע
ּ ָכל־נְ אוֹ ִתיֵּ .בית סֵ פֶ ר ל ִַּמ ְק ָרא וְ ל ִַּמ ְׁשנָ ה ִמנְ יַן ְמ ֵלאֲ ִתי (480) .לֹא ָׁשלַוְ ִּתי
ל־תעוּב וְ זִ ּ ָמה.
וְ לֹא ָׁש ַק ְט ִּתי וְ לֹא נָ ְח ִּתיְׁ :שכֵ נַ י חוֹ ְט ִאים ְ ּבכָ ִ
ָשוֹ ן וְ אֻ ּ ָמהֲ .ענִ ּיָה ס ֲֹע ַָרה לֹא נֻחָ ָמהִּ :כי הֵ ּ ָמה
ֵיתי ִמ ּ ָכל־ל ׁ
ַמה־ ִ ּנ ְׁש ַּת ּנ ִ
ְב ַׁשלְ וָ ה וַ אֲנִ י ֲעלוּבָ ה .צוּר ִה ְצלִ יחַ דַּ ְר ּ ַָכם וּנְ ִתיבָ ִתי ִע ָ ּוה) .עיקם( נְ ָתנַ נִ י
ֲשר
ׁשֹמֵ ָמה ּ ָכל־הַ יּוֹ ם דָּ וָ הָּ :ת ִמיד ּגוֹ זְ ִרים לְ הַ ְפ ִריד ח ֲִביל ִָתי) .אגודתי( א ׁ ֶ
ש ָרה
ידה הַ יּוֹ ֵר ׁש וְ ִכבּ ּו ַּגחַ לְ ִּתיֲ :ע ָׂ
בּ וֹ נִ ְק ָׁש ָרה וְ נוֹ ֲא ִמים לְ כַ לּ וֹ ִתי .נַ ְׁש ִמ ָ
צַ דִּ ִיקים ְׁשתוֹ ֵתי )יסודי( א ֲָד ָמה) .רבי עקיבא(הַ דָּ ְר ָׁשן וַ חֲבֵ ָריו הָ ְרג ּו ְ ּבחֵ ָמה.
ֲשר ָּבאָ ֶרץ הֵ ּ ָמהּ ִ :ב ְׁשנַ ת ִּת ְּתנ ּו ל ֶָטבַ ח נְ ָתנָ נ ּוֲ .ע ַדת
לִ ְקדוֹ ִׁשים א ׁ ֶ
ָש ַער)של בהמ"ק(
ל ַׁ
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ארם ְׁש ַמע
ְקדוֹ ָׁשיו לְ ִׁש ְמ ָך ִקדַּ ְׁשנ ּו .יָגַ ְענ ּו וְ לֹא ה ּונַ ח לָנ ּוָ ּ :פ ְׁשט ּו צַ ָ ּו ָ
ש ָראֵ ל ְּכ ִה ְׁש ִמיע ּו .יַחַ ד הָ אָ ב וְ הַ ֵּבן ְ ּב ִה ְתחַ ְ ּב ָרם נִ ְפ ָּגע ּו .דָּ ִמים ְ ּב ַָד ִמים
יִ ְ ׂ
ית ְ ּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
בנוֹ )ביום אחד(
נָ גָ ע ּו :צֵ רוּף)טהרת( ִא ְמ ָר ְת ָך ִצ ִּו ָ
יך .אוֹ תוֹ וְ אֶ ת־ ְ ּ
ֲשר לֹא ְכתוֹ ָר ֶ ָ
תך) :ששחטו
יט ֶת ָךָ ּ .כר ּו לִ י ז ִֵדים דָּ בָ ר א ׁ ֶ
לֹא יִ ְׁשחֲט ּו ְׁש ִח ָ
הורים ובניהם( וְ אֵ ְ
יש וְ ִת ְתאַ ּ ַפק ְּכבַ ּלַע בּ וֹ גְ ִדים ֲע ָד ֶת ָךּ ְ .ב ָׁש ְפכָ ם
יך ַּתח ֲִר ׁ
אלָהו ֶּת ָךָ ּ .כל־זֹאת ָּבאַ ְתנ ּו וְ לֹא ָׁשכַ ְחנ ּו ּתוֹ ָר ֶת ָךׁ :שו ַּרת
דָּ ָמם ַעל יִ חוּד ֱ
שינ ּו הָ ָר ִעים
ֹשת לָנ ּוּ ְ .ב ַמ ֲע ֵׂ
הַ דִּ ין ִע ְּמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו .לְ ָך יְ ָי הַ ְ ּצ ָד ָקה וְ הַ בּ ׁ ֶ
יתנ ּו ְׁש ּ ֵתי ָׁשנִ ים ק ֶֹדם
ש ִהגְ לִ ָ
ית ִע ּ ָמנ ּו ׁ ֶ
ש ָ
ו ְּבאַ ְׁש ָמ ֵתנ ּוְ :צ ָד ָקה ָע ִ ׂ
לִ וְ נוֹ ַׁשנְ ּ ֶתם)בגימטריהִ (852 :מ ְּלאַ ְ ּב ֵדנ ּו .וַ ִּי ְׁשקֹד )מיהר( יְ ָי ַעל הָ ָר ָעה וַ יְ ִביאֶ הָ
ב ֵרי או ִּר ּיָה) .ציון
ָעלֵינ ּוִּ .כי צַ דִּ יק אַ ָּתה יְ ָי ﭏֱֹהֵ ינ ּו :וְ ַע ָּתה יְ ָי נִ ְת ַק ְּימ ּו דִּ ְ
שדה תחרש( ו ָּמ ַתי ְּת ַק ֵים דִּ ְב ֵרי זְ כַ ְריָה) .עוד ישבו זקנים וזקנות וגו'( )מתי(וְ הָ ֲע ָט ָרה
יד ְעיָה) :שנדבו אותם(.
)הכתרים שבחלונות בהמ"ק( ִּת ְהיֶה )לזכרון( לְ חֵ לֶם וּלְ טוֹ ִב ּיָה וִ ַ
ֲשר
צֶ ַמח צַ דִּ יק ַּת ְצ ִמיחַ לָנ ּו .הוּא ְמנַ חֵ ם )משיח( ֶזה יְ נַ חֲמֵ נ ּו .וְ זֶה ְׁשמוֹ א ׁ ֶ
תן חֲנִ ינָ ה) .שלושה שמות נוספים של
יִ ְק ְראוֹ יְ ָי ִצ ְד ֵקנ ּוִׁ :שילֹה וּנְ הוֹ ָראי ִּת ּ ֵ
שבוּן וּבָ א ּו ִציּוֹ ן
המשיח( ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך ִ ּב ְכבוֹ ְד ָך ְּתנַ חֵ ם ֶנא ֱָמנָ ה .ו ְּפד ּויֵי יְ ָי יְ ׁ ֻ
ְ ּב ִר ָּנה :אַ ּ ְפ ָך ָּת ׁשוּב ו ְּתנַ חֲמֵ נ ּו .יָה ַרחֲמֶ ָ
יך יְ בוֹ א ּונ ּו .יְ ָי ַמלְ ּ ֵכנ ּו הוּא
ּ
יענ ּו:
יוֹ ִׁש ֵ
כח
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
אֵ ׁש ּתו ַּקד)תבער( ְ ּב ִק ְר ִ ּביּ ְ .בהַ ֲעלוֹ ִתי ַעל לִ ִ ּביְ .בּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
וְ ִקינִ ים )קינות( אָ ִע ָירה .לְ ַמ ַען אַ זְ ִּכ ָירהְ .בּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
שה) .לא ישכח( ְבּ ֵצ ִ
ָשיר מ ׁ ֶֹשהִׁ .שיר לֹא יִ ָּנ ׁ ֶ
אָ ז י ִׁ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
וַ יְ קוֹ נֵן יִ ְר ְמיָה .וְ נָ הָ ה נְ ִהי נִ ְהיָה).קינה ויללה( ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
יתי ִה ְתכּ וֹ נָ ן .וְ ָׁשכַ ן הֶ ָענָ ן.
ֵּב ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
וַ ח ֲַמת ﭏֵ ָׁש ְכנָ הָ .עלַי ּ ַכ ֲענָ נָ ה.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ַּג ּלֵי יָם הָ מ ּו .וְ כַ חוֹ ָמה ָקמ ּו.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ֹאשי צָ פ ּו.
זְ דוֹ נִ ים ָׁש ָטפ ּו .וְ ַעל ר ִׁ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
דְּ גַ ן ָׁש ַמיִ ם) .מן( וְ צוּר )סלע( יָזוּב ָמיִ םְ .בּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ל ֲַענָ ה ו ְּמרוֹ ִרים .ו ַּמיִ ם הַ ּ ָמ ִרים.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
הַ ְׁש ּ ֵכם וְ הַ ֲע ֵרבְ .ס ִביבוֹ ת הַ ר חוֹ ֵרב).סיני( ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
קוֹ ֵרא אֶ ל אֵ בֶ לַ .על נַ הֲרוֹ ת ָּבבֶ ל.
קהל

חזן
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אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ו ַּמ ְראֵ ה ְּכבוֹ ד יְ ָיְּ .כאֵ ׁש אוֹ כֶ לֶת לְ פָ נָ יְ .בּ ֵצ ִ
וְ חֶ ֶרב לְ טו ָׁ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ּשה).עזובה( ְבּ ֵצ ִ
ּשה).חדה( לְ ֶטבַ ח נְ טו ָׁ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
שמֶ ן הַ ִּמ ְׁשחָ ה.
זֶבַ ח ו ִּמנְ חָ ה .וְ ׁ ֶ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ְסג ֻּלַת ﭏֵ לְ קוּחָ הַ ּ .כצֹאן ל ּ ִַט ְבחָ ה.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
חַ ִ ּגים וְ ַׁש ָּבתוֹ ת .וּמוֹ ְפ ִתים וְ אוֹ תוֹ ת.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ַּת ֲענִ ית וְ אֵ בֶ ל .ו ְּרדוֹ ף הַ הֶ בֶ ל.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
טוֹ ב ּו אֹהָ לִ ים .לְ אַ ְר ָּב ָעה דְּ גָ לִ ים.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אָ הֳ לֵי יִ ְׁש ְמ ֵעאלִ ים .ו ַּמחֲנוֹ ת ֲע ֵרלִ ים.
יוֹ בֵ ל ו ְּׁש ִמ ּ ָטה .וְ אֶ ֶרץ ׁשוֹ ֵק ָטה.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ָמכוּר לִ ְצ ִמיתוּת).לתמיד(וְ כָ רוּת לִ ְכ ִריתוּתְ .בּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ּ ַכ ּפ ֶֹרת וְ אָ רוֹ ן .וְ אַ ְבנֵי זִ ּ ָכרוֹ ן.
וְ אַ ְבנֵי הַ ֶּקלַע .ו ְּכלֵי הַ ָּבלַע.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
לְ וִ ִּים וְ אַ ֲהרֹנִ ים .וְ ִׁש ְב ִעים זְ ֵקנִ ים.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
שים וּמוֹ נִ ים).מצערים(וּמוֹ ְכ ִרים וְ קוֹ נִ יםְ .בּ ֵצ ִ
נוֹ גְ ִ ׂ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
מ ׁ ֶֹשה יִ ְר ֵענ ּו .וְ אַ הֲ רֹן יַנְ חֵ נ ּו.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
נְ בוּכַ ְדנֶא ַ ּצר .וְ אַ ְד ִריאָ נוּס ֵקיסַ ר.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
נַ ֲערוֹ ְך ִמלְ חָ ָמה וַ ײָ ָׁש ּ ָמה.
ָרחַ ק ִמ ּ ֶמנּ ּו .וְ ִה ּנֵה אֵ ינֶנּ ּו.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ִס ְת ֵרי פָ רֹכֶ ת .וְ ִס ְד ֵרי ַמ ֲע ֶרכֶ ת.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
הֵ ָמה נִ ּ ֶתכֶ ת .וְ ָעלַי סוֹ כֶ כֶ ת.
שי נִ יחוֹ ִחים.
עוֹ לוֹ ת וּזְ בָ ִחים .וְ ִא ּ ׁ ֵ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ָּבאֵ ׁש ְמ ֻד ָּק ִריםּ ְ .בנֵי ִציּוֹ ן הַ יְ ָק ִרים.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ּ ַפא ֲֵרי ִמגְ ָּבעוֹ ת .לְ כָ בוֹ ד נִ ְק ָּבעוֹ ת.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ְׁש ִריקוֹ ת ו ְּתרוּעוֹ ת .לְ ָקלוֹ ן וּזְ וָ עוֹ ת.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
של וְ ַרהַ ב.
ִציץ הַ זָּהָ ב .וְ הַ ְמ ׁ ֵ
5
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
הֻ ְׁשל ְַך הַ ֶּנזֶר .וְ אָ פַ ס הָ ֶעזֶר.
 5במחזורי רעדלהיים הנוסח שונה מכאן והלאה) .כנראה על פי נוסח פולין( וכדלהלן:

ְקדֻ ּ ָׁשה וּנְ בוּאָ ה .ו ְּכבוֹ ד יְ ָי נִ ְראָ ה.
נִ גְ אָ לָה וּמוֹ ָראָ ה .וְ רוּחַ הַ ּ ֻט ְמאָ ה.
ישו ָּעה .וַ חֲצוֹ ְצרוֹ ת הַ ְּתרו ָּעה.
ִר ָּנה וִ ׁ
ז ֲַע ַקת עוֹ לָל .וְ נַ אֲ ַקת חָ לָל.
שלְ חָ ן ו ְּמנוֹ ָרה .וְ כָ לִ יל ּו ְקטוֹ ָרה.
ֻׁ

אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
49

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ש ְמחָ ה .וְ נָ ס ָיגוֹ ן וַ ֲאנָ חָ הְ .בּ ֵצ ִ
ששׂ וֹ ן וְ ִ ׂ
קוֹ ל ָׂ
ְבּשׁוּ ִבי ֶאל ְירוּ ָשׁ ָל ִים:
יש ּו ָעה .וַ ֲחצוֹ ְצרוֹ ת ְּתר ּו ָעה.
ִר ָּנה וִ ׁ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ׁש ּולְ חָ ן ּו ְמנוֹ ָרה .וְ כָ לִ יל ּו ְקטוֹ ָרה.
ְבּשׁוּ ִבי ֶאל ְירוּ ָשׁ ָל ִים:
ּתוֹ ָרה ּו ְתע ּו ָדה .וְ סֵ ֶדר הָ ֲעבוֹ ָדה.
קינה על אבדן כל משרתי המקדש ,קרבנותיו ,וכליו.

כט
אוֹיָה:
אֶ ְצ ְ ּבעוֹ ַתי ָׁש ְפל ּו .וְ אָ ְׁשיוֹ ַתי)יסודותי( נָ ְפל ּו.
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
של ּו).שלוו(
ְ ּבנֵי ִציּוֹ ן ָּגל ּו .וְ כָ ל־אוֹ יְ בַ י ָׁ
אוֹיָה:
ביוֹ ם אַ ף נִ ָּגרוֹ ת).נגררות(
ַּביִ ת וַ ֲעזָרוֹ תּ ְ .
שרוֹ תְּ .כמוֹ ׁש ּולֵי ְק ֵדרוֹ ת).תחתיות סירים(אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ש ִרים וְ ָׂ
ּ ְפנֵי ָׂ
ּ ֻגלַת הַ כּ ֶֹת ֶרת).שבעמודים( ְּכנֶבֶ ל)כד חרס( נִ ְׁש ֶּב ֶרת .אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת .לָאָ ֶרץ נִ גְ ֶר ֶרת.
דַּ ְרכֵ י ִעיר אֲבֵ לוֹ ת.וַ ּי ְַחדְּ ל ּו הַ ּקוֹ לוֹ ת) .של שמחה( אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ֲשכוֹ ת וַ אֲפֵ לוֹ ת.
אֳ ָרחוֹ ת הַ ְּסלוּלוֹ ת .ח ׁ ֵ
אוֹיָה:
הֵ יכָ ל ו ְּכ ָת ָליו .מֵ ַעי הָ מ ּו ָעלָיו.
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
שלְ חָ ן וְ כֵ לָיו .ו ְּמ ִעיל ַעל ׁש ּולָיו.
וְ ַעל ׁ ֻ
וָ וֵי הָ ַע ּמו ִּדיםּ ְ .ב ַיד ְ ּבנֵי ֲעבָ ִדים .
אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וְ הֶ ֵּקף רוֹ ְב ִדים).אצטבאות( ַר ִ ּבים וְ נִ ְכ ָּב ִדים
זְ בָ ִחים ו ְּמנָ חוֹ ת.לְ ַמ ּ ׁשוּאוֹ ת ו ַּמדּ וּחוֹ ת).שממה וחורבן(אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ה ֲַדר ִמזְ ְ ּבחוֹ תּ ְ .ביָגוֹ ן וַ אֲנָ חוֹ ת.
אוֹיָה
חֵ ל וְ הַ ּסוֹ ָרג).קיר נמוך( לְ חֶ ֶרב וּלְ הָ ָרג.
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ
במוֹ ָרג).כלי דישה(
ִ ּבנְ יָן הַ ֶּנא ֱָרג .נִ דַּ ׁש ְ ּ
אוֹיָה:
ְטל ִָאים ְמבֻ ָּק ִרים).ממום( מֶ ִ ּני נ ְֶעדָּ ִרים.
וְ ַט ָּבעוֹ ת ְסדו ִּרים.וְ נַ ָּנ ִסין)לתליית בהמות(הַ הֲדו ִּרים .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹיָה:
י ִֹפי נִ ְב ֶרכֶ ת) .נטועה( אֵ יכָ ה נ ְֶה ּ ֶפכֶ ת.
וְ גֶפֶ ן )הזהב( וּפָ רֹכֶ ת .ו ִּמנְ חָ ה מֻ ְר ֶּבכֶ ת) .חלוטה( אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹיָה:
ִּכיּוֹ ר ִעם ּ ַכנּ וֹ ֲ .ה ָת ִעיף בּ וֹ )עינך( וְ אֵ ינוֹ .
חזן

אֱלִ יל וְ תוֹ ֵעבָ ה .וּפֶ סֶ ל ו ַּמ ֵ ּצבָ ה.
ּתוֹ ָרה ו ְּתעו ָּדה .וְ סֵ ֶדר הָ ֲעבוֹ ָדה.
ש ְמחָ ה .וְ נָ ס יָגוֹ ן וַ אֲ נָ חָ ה.
ששוֹ ן וְ ִ ׂ
ָׂ

קהל

ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
שׁוּבי ִל ָ
ְבּ ִ
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אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
הַ ּנֵר ִעם ַׁש ְמנוֹ  .ל ַֻּקח ִמ ְּמכוֹ נוֹ .
שא ּו ָעלָיו ִקינִ ים.
לֶחֶ ם הַ ּ ָפנִ יםׂ ְ .
אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וְ טו ֵּרי ִר ּמוֹ נִ ים .לְ ִמ ְר ָמס נְ תוּנִ ים.
אוֹיָה:
ְמנוֹ ָרה הַ ּ ְטהוֹ ָרה .אוֹ ָר ּה נ ְֶעדָּ ָרה.
ו ַּמגְ ֵרפָ ה)כלי זמר( יְ ָק ָרה) .כבדה( נְ ט ּולָה וַ חֲסֵ ָרה .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹיָה:
ֹשת) .ע"ז(
נוֹ י יַם הַ ְ ּנח ׁ ֶֹשת .לְ עוֹ ְב ִדים לַבּ ׁ ֶ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ש ת.
שת) .מכבר( וְ חַ לּ וֹ ת ַמ ְרחֶ ׁ ֶ
שה הָ ֶר ׁ ֶ
ו ַּמ ֲע ֵׂ
אוֹיָה:
ֱש ִכים) .נמנעים(
ְסלָתוֹ ת וּנְ סָ ִכים .מֶ נּ ּו ֶנח ָׂ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ּוב ַֹעז וְ י ִָכין) .עמודי האולם( לָאָ ֶרץ נִ ְׁשל ִָכים.
אוֹיָה:
שן חָ ָרק.
ַעל ַמ ְח ָּתה ו ִּמזְ ָרק .אוֹ יֵב ׁ ֵ
ֶטנִ י ַּגם כּ וּז )כלֵ י שרת( ז ַָרק .וְ אֶ ת־חַ ְרבּ וֹ ִה ְב ַרק .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ּש ָע ִרים .אַ ְרצָ ה נִ גְ ָר ִרים .אוֹיָה:
ּ ִפ ְׁש ּ ָפ ִׁשים)שערים קטנים( ו ְׁ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
הַ ּ ֻת ִּמים וְ הָ או ִּרים .אֵ יכָ ה נִ ְס ָּת ִרים.
ֶהדָּ פוֹ ת .אוֹיָה:
ְצ ִפ ַירת ַמ ֲע ָטפוֹ ת) .מצנפות( ְ ּבאֵ יבָ ה נ ְ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
שכוֹ ת הַ ּיָפוֹ ת .וּבֵ ית הַ חֲלִ יפוֹ ת).הסכינים(
לְ ָׁ
ִקיר)עיר במואב( ָמגֵן ֵע ָרהּ ִ ).ג ְל ָתה(וְ ִק ְר ֵקר הָ הָ ָרה).וצעקו לכיוון הר הבית( אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ש ְרפ ּו הַ ִ ּב ָירה.
וְ ז ְָרק ּו הַ ּ ָמ ָרה).השליכו אש( וְ ָׂ
צרוֹ ת .אוֹיָה:
ָר ׁ ֵ
אשי ִמ ְׁש ָמרוֹ תְ .סבו ִּכים )מסובכים( ַּב ָ ּ
שרוֹ תּ ְ .ביַד ַּב ֲעלֵי ח ֲָטרוֹ ת) .מקלות( אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ש ֵרי הָ ֲע ַָׂ
וְ ָׂ
ע ָר ִבים).זאבי לילה(אוֹיָה:
ַׁש ַער ַּבת ַר ִ ּבים).לשכת הגזית(לִ זְ אֵ בֵ י ֲ
ל ְָקח ּו הַ ְּכרו ִּביםֻ ּ .ת ּ ִפים וְ אַ בּ ו ִ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ּבים).כלי נגינה(
ּאים .אוֹיָה:
ָּת ִאים הַ ָּנ ִאים).סביב ההיכל( ל ַָּבנִ ים הַ ּ ְשׂ נו ִ
ַּב ּ ָפז ְמסֻ ּל ִָאים) .מהוללים כזהב( לְ חֻ לְ דוֹ ת הַ ְּסנָ ִאים .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹיָה:
ָּבנִ ים הַ יְ ָק ִריםַּ .בח ֲָרבוֹ ת נִ ְד ָק ִרים.
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
לְ וִ ִּים הַ ְמ ׁשוֹ ְר ִרים .וְ ֹכהֲנִ ים ַמ ְק ִט ִירים.
אוֹיָה:
ָחים) .חרבות(
רוֹ ִבים ו ְּפ ָר ִחים .לְ ִח ִ ּצים ו ְּׁשל ִ
ְ ּבכוֹ רוֹ ת ו ְּטפו ִּחים) .מטופחים( ְ ּביָגוֹ ן ֶנאֱנָ ִחים .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹיָה:
ו ַּמ ְפ ּ ֵתחוֹ ת ז ְָרק ּוּ ְ .ב ׁשו ָּרם)בראותם( ִּכי לָק ּו.
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
פיִ ם סָ פָ ק ּו) .בצער(
ַּב ֲעוֹן נָ ַמ ּק ּו).נמסו( וְ כַ ּ ַ
אוֹיָה:
יכים .מֶ ִ ּני נִ ְפסָ ִקים.
ּ ַכ ּפוֹ ת וּבָ זִ ִ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
וּבָ נַ י ֶנאֱנָ ִקיםּ ְ .באֶ ֶרץ מֶ ְרחַ ִ ּקים.
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חַ י )הקב"ה( חוֹ בוֹ גָ בָ ה .וְ ִציץ ָטהוֹ ר נִ ְׁש ָּבה .אוֹיָה:
נֵר ַמ ֲע ָרב ּ ָכבָ ה .וְ ִ ׂ
ש ְמחַ ת ֵּבית הַ ּ ׁשוֹ אֵ בָ ה .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ז ִֵדים ְ ּבנֵי ֲע ִדינָ ה).האומות( ַעל ְ ּבנֵי ִמי ָמנָ ה).ישראל( אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ּ ְפאֵ ר ִ ּבגְ ֵדי ְכהֻ ָּנהּ ְ .בי ָָדם נִ ָּתנָ ה.
אוֹיָה:
ְקט ֶֹרת נ ְֶע ֶ ּד ֶרת .וְ אָ רוֹ ן וְ כַ ּפ ֶֹרת.
עֹ ז ְמהֵ ָרה ִתּ ְהיֶה־לָּ נוּ:
ִּת ּ ֵכן )שמים( ַּבזּ ֶֶרתְּ .ת ַק ֵּבץ נִ ְפז ֶֶרת.
ל

קהל

חזן

אוֹיָה ִלי:
אֵ בֶ ל אֲעוֹ ֵרר .אֲנִ ינוֹ ת אֲגָ ֵרר).אמשוך(
אַל ַלי ִלי:
ֲמ ֵררַּ .בח ֲַמת צוֹ ֵרר .דְּ ָרכַ י סוֹ ֵרר).עם קוצים( ְ
ִ ּב ְב ִכי א ָ
אוֹיָה ִלי:
ָּגלוּת אָ ַר ְך .וְ לִ ִ ּבי הֵ ַר ְך.
אַל ַלי ִלי:
דָּ ַר ְך וּפָ ַר ְך).שבר( נַ ְח ְׁש ַר ְך) .אֱ ֹדום( וְ צֵ ידוֹ חָ ַר ְך).והצליח( ְ
אוֹיָה ִלי:
ישי) .משניאי( ִח ְּלל ּו ִמ ְקדָּ ִׁשי.
הַ ְמ ַעט ַמ ְב ִא ִׁ
אַל ַלי ִלי:
וְ ה ּו ְבז ּו ָק ָד ַׁשיּ .ובָ ְטל ּו ִמנְ חַ ת ַׁשי .הֵ חֵ לּ ּו ִמ ְּמקֻ דָּ ָׁשיְ .
אוֹיָה ִלי:
זְ ַמן ְׁשנַ ת ִּת ְּתנ" ּוּ ְ .ב ָי"א לְ ַמ ְחזוֹ ר ָרנּ ּו.
אַל ַלי ִלי:
ְ
ֲחיָלוֹ ת זִ ְּינ ּו) .התחמשו( ְמקוֹ ָמם ּ ִפנּ ּוָ ּ .כאַ ְר ֶּבה נִ ְמנ ּו.
אוֹיָה ִלי:
ָטעוּת )ע"ז( ִ ּב ְק ׁש ּו) .לכבוש הקבר( וְ ֻע ִּלי ִה ְק ׁש ּו.
אַל ַלי ִלי:
יש ּו).השוו אלינו(וְ אוֹ ִתי ִע ֵּק ׁש ּו).עקמו( ְ
יִ ְראָ ָתם)ע"ז( ִק ְׁש ְק ׁש ּו).חיפשו(וְ אוֹ תוֹ ת ִה ִ ּק ׁ
אוֹיָה ִלי:
כּ ֹפֶ ר ָמאָ ס ּו .וּנְ פָ ׁשוֹ ת חָ ָמס ּו.
אַל ַלי ִלי:
ְ
לְ וִ ּיַי בּ וֹ ְסס ּו).רמסו( כּ ֹהֲנַ י בּ וֹ ְׁשס ּו).רפסו( ְצנו ַּעי אָ נְ ס ּו.
ְמ ֵתי)אנשי(חֶ ֶרב ְמהֻ דָּ ִמים).מחותכים( ְ ּבאֶ פֶ ס דָּ ִמים).ללא חטא(אוֹיָה ִלי:
אַל ַלי ִלי:
ְ
ימיםּ ְ .בלִ י מו ִּמים .הָ י ּו ׁשוֹ מֵ ִמים.
נִ ְבלַת ְּת ִמ ִ
סָ חוֹ ב וְ הַ ְׁשל ְֵךָ .ערוֹ ם לְ ל ְַכל ְֵך.
אוֹיָה ִלי:
אַל ַלי ִלי:
ְ
עוֹ ְב ֵדי ל ַּמֹל ְֶך).ע"ז( וְ ַרב חַ יִ ל מֶ ל ְֶך .וְ נִ ְכ ַּב ֵ ּדי ַּבפֶ ל ְֶך.
אוֹיָה ִלי:
ימה.
ימהַ .על ּתוֹ ָרה ְת ִמ ָ
יעה ו ְּפ ִר ָ
ּ ְפ ִר ָ
אַל ַלי ִלי:
ימה).להשמיד( ְ
צָ ר ְ ּביָד ָר ָמה.הַ ְמסֻ ּ ָכן ְּתרו ָּמה).ישראל(נָ ם לְ הַ ח ֲִר ָ
אוֹיָה ִלי:
שיּוֹ ת) .מדרשיות(
קוֹ ל ָּב ּ ֵתי ְכנ ִֵסיּוֹ ת .וּבָ ּ ֵתי תוֹ ִׁ
אַל ַלי ִלי:
ְ
ידיהֶ ן נְ ִקיּוֹ ת) .ילדיהן( זִ ְבחֵ י ְר ִאיּוֹ ת.
ַרח ֲָמנִ יּוֹ תּ ִ .ב ֵ
אוֹיָה ִלי:
ְׁשל ִָמים וְ עוֹ לוֹ ת .ח ֲָתנִ ים וְ כַ לּ וֹ ת.
אַל ַלי ִלי:
ּתוֹ דוֹ ת ו ְּבלִ ילוֹ תַּ .בחו ִּרים ו ְּבתוּלוֹ ת .וְ טוֹ בֵ י ְק ִהלּ וֹ תְ .
אוֹיָה ִלי:
אַ ִחים ַּגם יַחַ ד .נִ ְׁש ּ ַפ ְך דָּ ָמם ְּכאֶ חָ ד.
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אַל ַלי ִלי:
שם הַ ְמיֻחָ ד .ל ּ ֶַטבַ ח לְ הֵ אָ חַ דְ .
ּ ֵכן אַ חֲיוֹ ת ְ ּבפַ חַ ד .יִ ְראַ ת ׁ ֵ
ְמל ְֻּמ ֵדי סֵ פֶ ר .נ ׁ ֶ
אוֹיָה ִלי:
ֶשף וָ צֶ פֶ ר).ערב ובוקר(
אַל ַלי ִלי:
חֵ ְך)פי העוסקים ב( ִא ְמ ֵרי ׁ ֶשפֶ רָ .מלֵא חָ צָ ץ ָואֵ פֶ ר.וְ אַ ּיֵה ׁשוֹ ֵקל וְ סוֹ פֵ ר).חכמים( ְ
אוֹיָה ִלי:
הֶ הָ יְ ָתה זֹאת מֵ אָ זָ .עלָה ּגוֹ י ָעז.
אַל ַלי ִלי:
ְ
לְ הַ ְׁש ִמיד הו ָּעז .וְ אָ סַ ף ַעם נוֹ ָעזּ ְ .בנֵי נָ בָ ל וְ לוֹ ָעז.
אוֹיָה ִלי:
ִ ּב ֵּק ׁש ֵע ֶקר) .גוי( ַרק ל ֲַעקוֹ ר וּלְ ַע ֵּקר.
אַל ַלי ִלי:
ְ ּב ַקו אַ ְר ָמי)גוי( ְמ ַׁש ֵּקרָ .יזַם א ֲַר ִּמי לְ ַע ֵּקר.וְ לֹא לְ גָ ֵרם)להשאיר עצם(לַבּ ֶֹקרְ .
ְמ ַק ּיֵם הַ ְ ּב ִרית .ל ּולֵי הוֹ ִתיר ְׁשאֵ ִריתּ ְ .בגֵיא)בארץ( נָ ְכ ִרית .אוֹיָה ִלי:
ידת ִע ְב ִריתִ .רח ֲָמם מֵ הַ ְכ ִרית.
ְּכ ָׁשר)כשראה( ַׁש ֲערו ִּרית).צרות באות על(יְ ִד ַ

ֲרית:
ְויֵשׁ ִתּ ְקוָה ְלאַח ִ
לא
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אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
אֱמוּנִ ים)ישראל( ָׁש ְרר ּו).שרו( ְ ּבתוֹ ְך יָם ָע ְבר ּוְ .בּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
בּ וֹ ְראָ ם הֵ ִמיר ּו).החליפו(וְ אָ חוֹ ר נָ זֹר ּו).הופרשו( ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ַּג ּלֵי יָם יָבָ ׁש ּו .וְ אוֹ יְ בֵ יהֶ ם ּ ָכבָ ׁש ּו.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
דּ ֹב א ֵֹרב הוּא לִ י .וְ הֻ ְמ ַעד ַק ְרסֻ ִּלי.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
הֶ א ֱִכילַנִ י ָמןַּ .בבּ ֶֹקר ְמז ּ ָֻמן.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
וְ כָ ֵעת ָעלָה בָ ְא ָׁשם).סרחונם( ְ ּב ִה ְׁש ַּת ּ ֵפ ְך נַ ְפ ָׁשםְ .בּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
זֶה ִסינַ י ִמ ּ ְפנֵי .צו ִּרי ׁשוֹ כֵ ן ְסנֶה.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ש ִ ּקים.
ִח ַּבלְ ִּתי חֻ ִ ּקים .וְ חָ גַ ְר ִּתי ַׂ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
טוֹ ב)הקב"ה(לְ ִסינַ י ְק ָרבָ םְׁ .ש ִכינָ תוֹ ְ ּב ִק ְר ָּבםְ .בּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
י ִָחיד)הקב"ה( ָּבזַנִ י) .בזה אותי( וְ ָרחַ ק ִמ ּ ֶמ ִ ּניְ .בּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
שאָ ם.
ֶשר נְ ָׂ
כּ ֹל יָכוֹ ל בּ וֹ ְראָ םַ ּ .כ ּנ ׁ ֶ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ֹאש ִה ְׁש ַקנִ י.
ל ֲַענָ ה ִה ְרוַ נִ י .מֵ י ר ׁ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ִמ ְת ַר ּ ֶפ ֶקת)מתחברת( ַעל.דּ וֹ ָד ּה)אוהבה( ִמ ּ ָמ ַעלְ .בּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
נ ְֶה ּ ַפ ְך לִ י לְ אוֹ יְ ִבי .וְ יָדוֹ הָ יְ ָתה ִ ּבי.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
מים נָ מֹג ּו).נמסו(
ששׂ וֹ ן י ּ ִ
ָׂ
ַשׂ יג ּו .וְ ַע ִּ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ֲעבָ ִדים ִ ּבי ָמ ָׁשל ּו .וּבָ ֵעץ ּ ָכ ָׁשל ּו.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
שה וְ נִ ְׁש ַמעְ .בּ ֵצ ִ
ּ ְפאֵ ָרם )הקב"ה( ָׁש ַמעַּ .גם נַ ֲע ֶׂ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ב ְרחוֹ ב רוֹ ֵדינ ּו) .רודפינו(
צָ ד ּו ְצ ָע ֵדינ ּוּ ִ .
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ָק ִמים )אויבים( יֵחָ פֵ זוּןְ .ר ָע ָדה יֹאחֵ זוּן.
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
ַרגְ לָם ִ ּב ְר ָׁשתוֹ תִ .ח ְ ּבק ּו אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ ת.
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אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ָשוֹ ןְ .בּ ֵצ ִ
ל־עם וְ ל ׁ
ְׁש ָמ ָרם ְּכ ִא ׁ
ישוֹ ן) .עין( ִמ ּ ָכ ַ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ִּת ְק ָרא ְּכיוֹ ם מוֹ ֵעד).לכל( ְמגו ַּרי)אויבי(לְ ִה ּו ֵָעד).להקהל עלי( ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
דְּ מוּת ֵּבל)ע"ז(לִ ְכרוֹ ַעִ .הזְ ִהיר לִ גְ רוֹ ַע).לחסר( ְבּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
וְ אֵ לִ ים)חזקים( ָעבָ ד ּו .וְ לִ ְפנֵיהֶ ם סָ גָ ד ּו).השתחוו( ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
דְּ בַ ׁש לְ ַעם ּתוֹ לָע) .ישראל( הֵ ינִ יק ִמ ּ ֶסלַעְ .בּ ֵצ ִ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
הָ י ּו לִ ְכלִ ּ ָמהּ ְ .ב ָר ָעב ו ְּבצָ ָמא.
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
ש ְמלָהּ .ו ָמזוֹ ן לֹא כָ לָה.
לֹא בָ לְ ָתה ִ ׂ
ירוּשׁ ָליִם:
אתי ִמ ָ
ְבּ ֵצ ִ
אל ּו).לוכלכו(
וְ הַ ּלֶחֶ ם ָׁש ֲאל ּו .ו ְּב ָדם נְ ֹג ֲ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִם:
ְבּ ֵצ ִ
י ְַרדֵּ ן ָעבַ ְרנ ּו .וְ הָ אָ ֶרץ ּ ָכבַ ְׁשנ ּו.
ירוּשׁ ָליִם:
שׁוּבי ִל ָ
ְבּ ִ
חַ דֵּ ׁש יָמֵ ינ ּוְּ .כ ֶק ֶדם רוֹ ְממֵ נ ּו.
ירוּשׁ ָליִם:
חוּץ ִל ָ
זֶה ּ ַכ ּ ֶמה ָׁשנִ יםּ ְ .ב ָעלוּנ ּו אֲדוֹ נִ ים.
ירוּשׁ ָליִם:
שׁוּבי ִל ָ
ְבּ ִ
ָק ֵרב נָ א ְ ּגאֻ ּלָהֶ .רוַ ח וְ הַ ָ ּצלָה.
לב

קהל

חזן

אוֹיָה:
ש ְרפ ּו הַ ִ ּב ָירה) .בהמ"ק( לְ הַ ְכ ִעיס ﭏֵ נוֹ ָרא.
ָׂ
)וגם את ה(לְ וִ ִּים ְצפ ּונ ָ
ָשימ ּו ְקטוֹ ָרה)קטורת( ְ ּבאַ ּ ֶפ ָך .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ֶיך).צדיקיך ש(י ִ ׂ
ֶאדֶּ ֶרת).משתבחת(אוֹיָה:
ִמ ְצנֶפֶ ת וַ ֲע ֶט ֶרתּ ְ .ב ִעיר רוֹ ִמי נ ְ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
הָ ָר ָׁשע וַ ֲעבָ ָדיוּ ִ .גלּ ּו אָ רוֹ ן וְ עוֹ ְב ָדיו.
ִ ּבי ז ְָרק ּו חַ ִחים).טבעות ָלמ ְש ֵכני(וּלְ ַע ְּמ ָך ּ ֻכ ּלָם רוֹ ְצ ִחים .אוֹיָה:
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ז ְָרק ּו ָד ִמים .נְ קוֹ ם מֶ ל ְֶך עוֹ ל ִָמים.
אוֹיָה:
חוֹ מוֹ ֶתיהָ ִׁש ֵּבר ּו .וְ הַ יְ סוֹ ד ָער ּו ָער ּו.
שה מֶ ְר ּ ָכבָ ה .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
נֵר ַמ ֲע ָר ִבי ּ ַָכבָ ה .וְ נִ ְס ַּתר ַמ ֲע ֵׂ
ב ּ ְטל ּו לֶחֶ ם הַ ּ ָפנִ ים .נְ קוֹ ם אֲדוֹ נֵי הָ אֲדוֹ נִ ים .אוֹיָה:
ִּ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ָרחַ ְק ָּת ִמ ּ ֶמנּ ּו .וְ אֵ ין ְמכַ ּ ֵפר ַּב ֲע ֵדנ ּו.
אוֹיָה:
נִ גְ נָ ז ּ ַכ ּפ ֶֹרת וְ אָ רוֹ ן .וְ אַ ְבנֵי זִ ּ ָכרוֹ ן.
לֵית )אין( יוֹ בֵ ל ו ְּׁש ִמ ּ ָטה .וְ אֵ ין הָ אָ ֶרץ ְׁש ֵק ָטה .אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
אוֹיָה:
ְ ּבלָעוּנ ּו נְ בוּכַ ְדנֶא ַ ּצר .וְ אַ ְד ִריאָ נוּס ֵקיסַ ר.
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
ְ ּבנֵי ִציּוֹ ן הַ יְ ָק ִריםּ ְ .בחֶ ֶרב ְמ ֻד ָּק ִרים.
אוֹיָה:
שר.
שׂ ר .לְ ַעם הַ ּ ָכ ׁ ֵ
ְּת ַׁש ּ ַלח ְמבַ ּ ֵ
אוֹי ֶמה ָהיָה ָלנוּ:
שבֵ ִעים.
ֵּבין א ֲָריוֹ ת ִׁש ְב ִעים .ו ְּבצָ ָר ָתם ְ ׂ
ְבּ ֶח ְד ָדה:
ַּתחֲזִ יר הַ ְּכרו ִּבים .וְ אֵ ׁש הַ ּלֶהָ ִבים.
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ש ְמחָ ה.
אתי ִמנְ חָ ה .וְ אַ ף כּ ֹהֲנִ ים ְ ּב ִ ׂ
וְ הֵ בֵ ִ
ּשלַיִ םְּ .תנַ חֲמֶ יהָ ְ ּב ִכ ְפלַיִ ם.
ָּבחַ ְר ָּת ִ ּבירו ָׁ
וְ ִת ְבנֶה ְּכבַ ְּת ִח ּלָה .וְ נַ חֵ ם ְׁשכ ּולָה.
לג
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ישׁוּעה ָלנוּ:
ִל ָ
ְבּ ֶח ְדוָה:
ְשׁוּעה ָלנוּ:
וּת ַמ ֵהר י ָ
ְ
קהל

אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
אֶ זְ ְּכ ָרה נְ גִ ינוֹ ַתיִ .מ ֶּק ֶדם אוֹ תוֹ ַתי.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
ש ְרפ ּו אַ ְר ְמנוֹ ַתי.
דָּ לְ ל ּו )חרבו( חוֹ מוֹ ַתי .וְ נִ ְ ׂ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ְ ּביָד ָר ָמה הָ לְ כ ּוּ ְ .ב ַמ ְקהֵ לוֹ ת ֵּב ְרכ ּו.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
וְ כַ ַּגת נִ ְד ָרכ ּו .חוּצָ ה הֻ ְׁשלָכ ּו.
אתי ִמצּ ַֹען:
ֹשר )בזמן מתאים( יָצָ א ּוְ .בּ ֵצ ִ
ְ ּגבו ַּרת ﭏֵ ָרא ּוּ ְ .ב ֵעת כּ ׁ ֶ
דְּ ָרכַ י נ ְֶח ָּבא ּו .נַ ֲחל ִָתי ִט ּ ֵמא ּו.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ֶ ּדגֶל ו ַּמ ֲחנֶה .וְ לֶחֶ ם הַ ִּמ ְׁשנֶה.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְ ּביַד רוֹ ֶדה וּמוֹ נֶה) .ומצער( ל ֲַעבָ ִדים וְ אֵ ין קֹנֶהְ .בּ ֵצ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
הַ ִּמ ְׁש ּ ָכן וְ כֵ לָיו .ו ְּכבוֹ ד יְ ָי ָעלָיו.
נ ְֶה ּ ַפ ְך ַעל ׁש ּו ָליוַּ .ב ֲעוֹן ְ ּג ָעלָיו.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
וָ וֵי הָ ַע ּמו ִּדים .ו ִּמזָּהָ ב חֲמו ִּדים.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
שדִּ ים.
אֲבו ִּדים וִ ירו ִּדים .לִ ְבנֵי רוֹ ִמי וְ כַ ְ ׂ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
זְ בָ ִחים וּנְ סָ ִכים .ו ִּמזְ ְ ּבחוֹ ת ֲערו ִּכים.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
לָאָ ֶרץ נְ מו ִּכים .לְ כָ ל־עוֹ בֵ ר דְּ ָר ִכים.
אתי ִמצּ ַֹען:
ִח ּפוּי )כיסוי( ֲענָ נִ ים .לְ אַ ְר ָּב ָעה דְּ פָ נִ ים).צדדים( ְבּ ֵצ ִ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
ְּכבוֹ ד נַ ֲחלַת ָּבנִ ים .לִ ְבנֵי נֵכָ ר נְ תוּנִ ים.
אתי ִמצּ ַֹען:
ִט ּ ֵפי מֵ י ְסל ִָעים).הבאר(ו ְּׁשל ָֹׁשה רוֹ ִעים).משה אהרן ומרים( ְבּ ֵצ ִ
סָ ִביב הָ לְ כ ּו ְר ָׁש ִעיםֲ .ע ַדת ְמ ֵר ִעים.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
י ְַרדֵּ ן ָעבַ ְר ִּתיַ .ע ִּמים ּג ֵַר ְׁש ִּתי.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
יתי)הושתקתי(וְ ׁשוֹ ַמ ְמ ִּתי .לְ יוֹ ְר ֵדי בֿ וֹ ר נִ ְמ ַׁשלְ ִּתיְ .בּ ֵצ ִ
נִ ְדמֵ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
יתי ְדמ ּויָה) .דומה(
ְּכגֶפֶ ן ּפוֹ ִר ּיָה .הָ יִ ִ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
דָּ וָ ה )מרוחקת( ו ְּבז ּויָהּ ְ .באֶ ֶרץ ַמ ְא ּ ֵפלְ יָה) .חשכה( ְבּ ֵצ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ָש ְבנ ּוּ ְ .בנַ ֲחלַת חֶ לְ ֵקנ ּו.
לָבֶ ַטח י ַׁ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
ֹאש ִה ְרווּנ ּו.
ַר ִ ּבים ָקמֵ ינ ּו .מֵ י ר ׁ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ימה.
שר ו ְּתרו ָּמהִ .מ ּי ִָמים י ִָמ ָ
ַמ ֲע ֵׂ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ דו ָּמה .נְ ָתנוּנִ י ׁשֹמֵ ָמה.
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אתי ִמצּ ַֹען:
שהָ י ּו לְ אוֹ תוֹ ת).ניסים( ְבּ ֵצ ִ
נְ ח ׁ ֶֹשת הַ דְּ לָתוֹ ת).של ניקנור( ׁ ֶ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
)ודלתות אלו( ִח ְ ּבק ּו אַ ְׁש ּ ַפ ּתוֹ תַ .על הַ ִּמ ְפ ָּתן ְּכרוּתוֹ תְ .בּ ֵצ ִ
אתי ִמצּ ַֹען:
ִס ּפוֹ ת ּ ֶכסֶ ף ו ְּמז ְַּמרוֹ ת) .כלי שיר( לְ וִ ִּים ְ ּב ִכנּ וֹ רוֹ תְ .בּ ֵצ ִ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
זְ רוּיִ ם )מפוזרים( וְ נִ גְ ָררוֹ ת .יוּבָ ל ּו לִ ְקבָ רוֹ ת.
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ֲעלִ ּיַת ְרגָ לִ ים .לִ י ִפי ּ ַפ ֲעמֵ י )צעדי( נְ ָעלִ ים.
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
ְקדֻ ּ ָׁשה ָׁשם ְרגִ ילִ יםִ .ה ְּלכ ּו בֿ וֹ ׁשו ָּעלִ ים.
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
שים .לְ נִ יחוֹ חֵ י ִא ּ ִׁשים.
ּ ָפ ִרים ו ְּכבָ ִ ׂ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
שים.
וְ ַע ָּתה ְּכבו ִּׁשיםּ ְ .בלוֹ ח ֲִצים וְ נוֹ גְ ִ ׂ
צֶ ֶדק כּ ֹהֲ נַ י ל ְָב ׁש ּוֶ .רנֶן וְ ִׁשיר ִחדְּ ׁש ּו.
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ָען:
אתי ִמ ְכּנ ַ
ְבּ ֵצ ִ
ששׂ ּו .וְ ַעל ַּג ִ ּבי חָ ְר ׁש ּו.
אוֹ יְ בַ י ָעלַי ָׂ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ִּמים .או ִּרים וְ ֻת ִּמים.
ָען:
שׁוּבי ִל ְכנ ַ
ְבּ ִ
ְמכוֹ ן ֵּבית עוֹ ל ִָמים .לְ בָ נוֹ ן ְּכבֶ ן ְראֵ ִמים.
ישו ָּעה .וְ גִ לְ ּגוּל ְׁשבו ָּעה.
ֶרנֶן וִ ׁ
אתי ִמצּ ַֹען:
ְבּ ֵצ ִ
ָען:
שׁוּבי ִל ְכנ ַ
ְבּ ִ
יעה.
ִצלְ ְצלֵי ְתרו ָּעהְ .מהֵ ָרה לְ הַ ְׁש ִמ ָ
אתי ִמצּ ַֹען:
ש ַמ ְח ִּתי ְ ּבאוֹ ְמ ִרים לִ י .לִ ְבנוֹ ת ֵּבית זְ בוּלִ יְ .בּ ֵצ ִ
ָׂ
ָען:
שׁוּבי ִל ְכנ ַ
ְבּ ִ
הַ ְרחָ בַ ת גְ בוּלִ י .וִ ִיריעוֹ ת אָ הֳ לִ י.
אתי ִמצּ ַֹען:
שח ֲִקיםּ ְ .באָ הֳ לֵי צַ דִּ ִיקיםְ .בּ ֵצ ִ
ּתוֹ ָדה וְ קוֹ ל זִ ְמ ָרה ְמ ַׂ
ָען[:
שׁוּבי ִל ְכנ ַ
ש ְמחָ ה דְּ בַ ר ַע ְבדּ וֹ מֵ ִקים .וְ סֻ ּ ַכת ָׁשלֵם י ִָקיםְ .בּ ִ
ששוֹ ן וְ קוֹ ל ִ ׂ
]ברעדלהיים נוסף :קוֹ ל ָ ׂ

לד
הר חורב – הר סיני.

קהל

חזן

ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ֲא ִס ִירים ְ ּב ִׁשיר י ְָצא ּו).ממצרים(וְ אוֹ יְ בֵ יהֶ ם נִ ְכא ּו).נשברו( ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ָשר )ישראל( נִ ְמ ּ ָכרַ .על אַ ְד ַמת נֵכָ ר.
אָ ז י ָׁ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ֹאש ָעבַ ר ַמלְ ִּכי) .ה'( ִמ ְתהַ ּל ְֵך ְ ּבתוֹ ִכי.
ְ ּבר ׁ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
וַ ּיֵצֵ א ֶעלְ יוֹ ן) .ה'( וַ ה ֲַדר ַּבת ִציּוֹ ן.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
יש חֶ ְר ִמי).שונאי( וְ ָראָ ה ֳענִ י ַע ִּמי.
ּג ֵַר ׁש ִא ׁ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ְׁש ַמע יְ ָי קוֹ לִ י .ו ְּראֵ ה ִּכי צַ ר לִ י.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
דּ וֹ ד אָ ַמר לְ הָ ִביא .אַ ְריֵה)ישראל( לְ אֶ ֶרץ ְצ ִבי).א"י( ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
בא ָר ַעת צַ ר .לְ פָ נָ יו ִּכי הֵ צַ ר.
ָּת ֹ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
יענ ּו י ְַחדָּ ו .אֵ ּלֶה מוֹ ֲע ָדיו.
ִה ְׁש ִמ ָ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
י ְָר ָדה ּפוֹ ִר ּיָהַ .על אֵ ּלֶה בּ וֹ ִכ ּיָה.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
אתם ְ ּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם) .שבועות( ִצ ַ ּונִ י אָ יוֹ םְ .בּל ְ
ו ְּק ָר ֶ
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ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
אתי ל ְַמאַ הֲבַ י .חָ ְדל ּו ְקרוֹ בַ י.
ָק ָר ִ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ב ָרה) .ברורה(
ז ּ ַָכה ו ְּטהוֹ ָרהַ ּ .כחַ ּ ָמה ָּ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
נָ מ ּו )אמרו( ָעלֶיהָ  .טֻ ְמאָ ָת ּה ְ ּב ׁש ּולֶיהָ .
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
חֵ לֶף)במקום( ִׁשיר ו ְּתמוּר־).ובמקום(רֹן לֵיל ִׁש ּמוּר).פסח( ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ָּבכֹה בַ ּלַיְ לָה .זְ ָע ָקה גְ דוֹ לָה.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
טוֹ ב ִר ְק ַמת צֶ בַ ע).בגדים חשובים( וְ ל ְַח ִמי לָשׂ ֹבַ עְ .בּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ישים .לֶחֶ ם ְמבַ ְק ִׁשים.
יש ִׁ
נְ ָע ִרים וִ ִׁ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
י ָּה ְּכהַ ְּס ָתו ָעבַ ר .מוֹ ט ֻע ִּלי ָׁשבַ ר.
ש ַקד )סומן( ּ ְפ ָׁש ַעיְ .ו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
זָר ּו )נעשו כזרים( ְמיֻדָּ ַעי .וְ נִ ְ ׂ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
כּ ֹפֶ ר )כפרה( לִ י הֶ ֱע ִמידּ ְ .באֵ ׁש ּתו ַּקד ָּת ִמידְ .בּל ְ
יוֹ ם נְ אָ צָ ה )חירוף( וְ נִ ְמאָ סִּ .כי נִ ְת ַמ ּלָא ּ ַכ ַעסְ .ו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ש ַּב ְר ִּתי סֶ לָה.
ל ֲַעלוֹ ת ִ ּב ְמ ִס ּלָה) .לרגל( ִ ׂ
ו ְּב ֶע ְב ָרה )בכעס( צוֹ ְר ַריִ .ס ּלָה)רמס( כָ ל־אַ ִ ּב ַיריְ .ו ַהר ִציּוֹן ָח ֵרב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ַמ ְצלִ יחַ דַּ ְר ִּכי .צו ִּרי ַמלְ ִּכי.
ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
בלְ בָ בָ ם מ ֶֹרך) .פחד(
ּ ָכל־עוֹ ְב ֵרי דֶּ ֶר ְךָּ .בא ִ
ֹאש וְ לֹא לְ זָנָ ב.
אתי ָענָ ו .לְ ר ׁ
נִ ְמצֵ ִ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ֹאש).מים מרים( ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֹאשִ .ה ְרווּנִ י מֵ י ר ׁ
הָ י ּו צָ ַרי לְ ר ׁ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
סָ ח)משה( ַעל נ ַֹעם).ישראל( אֵ יכָ ה אֶ ּ ָשׂ א ָעם.
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
אֵ יכָ ה ְבדו ָּדה .הָ ִעיר הַ חֲמו ָּדה.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ֲעלוֹ ת )לרגל( ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים .ז ַֹרזְ ִּתי ִמ ְּמרוֹ ִמיםְ .בּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
אֳ ָרחוֹ ת חָ ֵדלּ ּו .דַּ ְרכֵ י ִציּוֹ ן ִח ְ ּבל ּו.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ש ָעבַ ְר ִּתי).ממשה ואהרן( ְבּל ְ
ּ ְפנֵי ﭏֵ נִ זְ ּ ַכ ְר ִּתי).בכיבוש א"י( ִּכ ְמ ַעט)מעט אחר( ׁ ֶ
ָׁשלֵם )ירושלים( ֵעת אֶ זְ ְּכ ָרה .נַ ְפ ִׁשי לִ י ָמ ָרהְ .ו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
צָ ָרה ָּבם)במצרים(לִ ְרדּ וֹ ף .וְ אוֹ יְ בַ י ַלהֲדוֹ ף).לדחוף( ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
צַ דִּ יק הוּא יְ ָיְ .ר ָדפוּנִ י ֲעוֹנָ י.
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
קוֹ ל קוֹ ֵרא לְ ַד ּ ָכא ּ ָפתֹחַ ִּת ְפ ַתח אַ ְך י ְָד ָך.
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
שהִ .ציּוֹ ן ֶנה ֱָרסָ ה.
ְ ּבי ֶָדיהָ ּ ֵפ ְר ָׂ
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
שבֶ ת.
ֱשבֶ ת .לָבֶ ַטח יוֹ ׁ ֶ
ַר ָּבה ֶנח ׁ ֶ
ָּגלְ ָתה יְ הו ָּדה .ו ִּמ ֵּקן נְ דו ָּדה.
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
שמוֹ חוֹ סֶ ף)בגלוי( ל ֲַעמוֹ ד .וְ אַ ְרצוֹ לֹא ל ְַחמוֹ דְ .בּל ְ
ָׂ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ל־מח ֲַמדָּ יו.
ּ ָפ ַרשׂ צָ ר י ָָדיוַ .על ּ ָכ ַ
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יע .וְ גֶפֶ ן
ַּת ֵּקף )חיזק( מוֹ ִׁש ַ
נִ ְפ ְרצָ ה גְ ֵד ָרה .וְ נָ ס ּו הֶ ָרה.
יוֹ ם ִּכ ּ ָסה )הים את( אוֹ יְ בַ י .וְ לֹא ָ ֿפחֲד ּו אוֹ הֲבַ י.
ְ ּבאָ זְ נַ י קוֹ ל ּ ְפחָ ִדים .וְ אֵ בֶ ל ַל ְּיהו ִּדים.
שב הַ ֶּנגֶב).עמלק(
ש ּגֵב).חיזק( ַעל יוֹ ׁ ֵ
חַ י ְ ּגאוּלִ ים ִ ׂ
ָּגבַ ר )אויב(וְ הֵ חֵ ל ָר ׁש).לרשת( ָרצַ ח וְ גַ ם י ָָר ׁש.
י ָּה )שהוא(כּ ֹפֶ ר)בושם( אֶ ְׁשכּ ֹלָ .מן הוֹ ִריד ֶלאֱכוֹ ל.
יתי ֶלאֱכוֹ ל.
ָׁשלְ ָטה ִ ּבי ַיד כּ ֹל .וְ הָ יִ ִ
אַ לּ ו ִּפים נִ ְב ֲהל ּוּ ְ .באֵ ימוֹ ת נָ פָ ל ּו.
לְ אוֹ יְ ִבים נֶהֶ ְפכ ּו .וְ ָדם נָ ִקי ָׁש ְפכ ּו.
ְ ּב ִר ָּנה ְּכ ַעל נְ ָׁש ִרים .נָ ְסע ּו ְ ּב ִח ִירים.
ַליּוֹ צֵ א וְ ל ַָּבא .אֵ ין ָׁשלוֹ ם וְ טוֹ בָ ה.
י ְָצא ּו ִכנְ חָ לִ ים) .מים( ִמ ּ ֶסלַע נוֹ זְ לִ ים.
ְּכנַ חַ ל דִּ ְמ ָעה .מֵ ָר ָעה לְ ָר ָעה.
ש ְמלָה לֹא בָ לְ ָתה.
ַעיִ ן לֹא כָ ֲה ָתה).נחלשה( וְ ִ ׂ
וּנְ ִ
הי יְ רו ִּדים .ו ְּכבֶ גֶד ִעדִּ ים).מאוס(
ְקרוּאָ ה חֲבַ ֶ ּצלֶת).פרח( ֲאי ּ ָֻמה ּ ַכ ִ ּנ ְד ֶּגלֶת.
חֶ ֶרב לְ טו ָׁ
ּשה).מחודדת( ַָנגְ ָעה)הגיעה( ַעד נַ ְפ ָׁש ּה.
מ ְס ָעד) .משען(
ְ ּבתוֹ ִכי צוּר נוֹ ַעד .וְ הָ יָה לִ י לְ ִ
יתי .וְ נ ּ ַֻט ׁש נַ ֲחל ִָתי.
ֻעזַּב ֵּב ִ
ֵית.
את .וְ גוֹ ְמלִ י נִ ְהי ָ
חָ זָק נִ ְק ֵר ָ
ָּת ׁשוּב ַּת ֲעלֵנִ י .וְ ִת ּסֹב ְּתנַ חֲמֵ נִ י.
)ישראל.

יע.
ממצרים( ַּת ִּס ַ

--------------------

לה

ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ְו ַהר ִציּוֹן ָחרֵב:
ֶכ ִתּי ְל ַהר חוֹרֵב:
ְבּל ְ
ֻלּ ִתי אָז ֶתּרֶב:
ְוּגד ָ

יכי ּ ֻת ּ ַפיִ ְך).קישוטיך( ָק ְר ִחי נָ א
ְׁשכ ַֻרת)שיכורה( וְ לֹא ִמ ּיַיִ ן),אלא מצרות( הַ ְׁשלִ ִ
ש ִאי ַעל ְׁשפָ יִ ם )נהרות( ִקינָ ה ,וְ ס ִ ֹּבי
יתי אַ ּ ַפיִ ְך).פניך( ְ ׂ
וָ ֹג ִזּי),שערך( וְ הַ ְׁש ִח ִ
ֲקי ִל ְפנֵי ְיָיַ ,על ָח ְר ַבּן ִס ַפּי ְִך) .מזוזות בהמ"ק( ַעל חֹרֶב
ּ ָכל־אֲגַ ּ ָפיִ ְך).גבוליך( קהל ַזע ִ
ִס ַפּי ְִךְ ,שׂ ִאי ֵא ָליו ַכּ ָפּי ְִך :אֵ יכָ ה ָּבא צַ ר וְ אוֹ יֵבּ ְ ,ב ִציּוֹ ן ִעיר ַמ ְמלֶכֶ ת .אֵ יכָ ה
ֶרגֶל ז ִֵדים ,אַ ְד ַמת קֹ ֶד ׁש דּ וֹ ֶרכֶ תּ ְ .בבוֹ אָ ם ָמ ְצא ּו ֹכהֲנִ יםׁ ,שוֹ ְמ ֵרי
הַ ּ ַמ ֲע ֶרכֶ ת) .של המזבח( וְ ַעל ִמ ְׁש ְמרוֹ ָתם ָע ְמד ּו ,וְ לֹא ָעזְ ב ּו הַ ְּמלֶאכֶ ת.
ש ּ ַפ ְך דָּ ָמםְּ ,כמֵ ימֵ י הַ ּ ַמ ְה ּ ֶפכֶ ת) .היאור( וּבָ א ּ ָכל־ ָע ֵרל
ֲשר ׁ ֻ
)הקרבנות( ַעד א ׁ ֶ
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שר כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ,י ֵָרא ָׁשם ָללֶכֶ ת.
וְ ָטמֵ אִ ,מ ֵּבית )בפנים( ל ּ ַָפרֹכֶ תְ .מקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
ֲקי ִל ְפנֵי ְיָיַ ,על ָח ְר ַבּן
וְ הֶ ח ֱִריב ּו ְס ִע ּ ַפיִ ְך) ,ענפיך( וְ חַ לּ וֹ נֵי ְׁשקוּפָ יִ ְך).להשקפה( קהל ַזע ִ
ִס ַפּי ְִךַ .על חֹרֶב ִס ַפּי ְִךְ ,שׂ ִאי ֵא ָליו ַכּ ָפּי ְִך :קוֹ ל יִ לְ לַת ַּבת ִצ ּיוֹ ן ,מֵ ָרחוֹ ק
נִ ְׁש ַמ ַעתִּ .תזְ ַעק ז ֲַע ַקת חֶ ְׁשבּ וֹ ןִּ ,ת ְב ּ ֶכה ְ ּב ִכי מֵ יפָ ַעת) .שני ערי מואב( אַ הָ ּה
יתי קֻ ַּב ַעת) .גם השמרים בתחתיתה( אֲכָ לוּנִ י ִׁשינֵי
יתי ,ו ָּמ ִצ ִ
ִּכי כֿ וֹ ס )תרעלה( ָׁש ִת ִ
א ֲָריוֹ ת ,חַ דּ ו ֵּדי ַמלְ ַּת ַעת) .שינים( ַּבת ָּבבֶ ל הַ ּ ְׁשדו ָּדה ,וּבַ ת אֱדוֹ ם
את ְך נוֹ ַד ַעתַ .על רֹב ֲעוֹנ ְֵך ָּגלָה,
הַ ִּמ ְר ַׁש ַעתַ .מה־ ִּת ְתאוֹ נְ נִ י ִציּוֹ ן ,וְ חַ ּ ָט ֵ
ְ
ת ָרפַ יִ ך) .ע"ז(
ַע ּ ֵמ ְך ִמ ְ ּבלִ י ַד ַעתַ .על ָעזְ בֵ ְך צוֹ פַ יִ ְך) .נביאיך( וְ ָׁש ַמ ַע ְּת קוֹ ל ְּ
ש ְמ ִחי
ֲקי ִל ְפנֵי ְיָיַ ,על ָח ְר ַבּן ִס ַפּי ְִךַ .על חֹרֶב ִס ַפּי ְִךְ ,שׂ ִאי ֵא ָליו ַכּ ָפּי ְִך :אַ ל ִּת ְ ׂ
קהל ַזע ִ
אוֹ י ְַב ִּתיַ ,על ִּכי נִ ְׁש ַּבר ַק ְרנִ יִּ .כי נָ פַ לְ ִּתי ַק ְמ ִּתי ,וַ ײָ ֲעז ַָרנִ יִ .ה ּנֵה
שר ְמכָ ַרנִ י .וִ ינַ חֵ ם
ֲשר ּ ִפ ְזּ ַרנִ י .וְ יִ גְ אָ לֵנִ י ִמ ּ ֵמ ְך ,צוּר ֲא ׁ ֶ
יַאַ ְספֵ נִ יַׁ ,שדַּ י א ׁ ֶ
ְ
6
שר ֲעבָ ָרנִ י .אָ ז
שר ֲח ָמ ַדנִ יַּ .גם ָע ַליִ ך ַי ֲעבוֹ ר הַ כּ וֹ ס אֲ ׁ ֶ
יְ נַ חֲמֵ נִ יַׁ ,שדַּ י ֲא ׁ ֶ
ֲקי ִל ְפנֵי ְיָיַ ,על ָח ְר ַבּן
ְ ּבסַ לְ ֵעי ְס ִעיפַ יִ ְך )בליטות( ֲאנַ ּ ֵפץ אֶ ת ַט ּ ַפיִ ְך):ילדיך( קהל ַזע ִ
ִס ַפּי ְִךַ .על חֹרֶב ִס ַפּי ְִךְ ,שׂ ִאי ֵא ָליו ַכּ ָפּי ְִך:
לו
העונש על הריגת זכריה

יוֹ ם אַ ְכ ּ ִפי )כפיפתי( ִה ְכ ַּב ְד ִּתי וַ ִּי ְכ ּ ְפל ּו ֲעוֹנַ יּ ְ .ב ָׁשלְ ִחי יָד ְ ּב ַדם נָ ִביא
כהן ש( וּבָ א אֶ ל ִמ ְקדַּ ׁש יְ ָי .וְ לֹא ִ ֿכ ּ ַס ְתה ּו א ֲָד ָמה ַעד בּ ֹא חֶ ֶרב מוֹ נַ י.
ְהוּדה
)מצערי( וְ לֹא ָׁש ַקט ֲע ֵדי הֻ ַּקם )ננקם( דַּ ם הַ ָּנ ִביא זְ כַ ְריָה .קהל ַוֶיּרֶב ְבּ ַבת י ָ
ַתּ ֲא ִניָּה ַו ֲא ִניָּה) :צער ויללה( הָ יָה )הדם( הוֹ ל ְֵך וְ סוֹ ֵער ַעד בּ ֹא )נבוזראדן( ַרב
ַט ָּב ִחים .וּבָ א אֶ ל ִמ ְקדַּ ׁש יְ ָי ו ָּמצָ א ָד ִמים רוֹ ְת ִחים) .מבעבעים( וַ ִּי ְׁשאַ ל
לְ בַ ֲעבוּר זֶה לַכּ ֹהֲנִ ים הַ זּוֹ ְב ִחים .וַ ּי ֲַענוּה ּו ִּכי זֶה הוּא דַּ ם ָק ְר ָּבן
הַ ְזּבָ ִחים .וַ יְ נַ ּ ֶסה )להשוות( ְ ּב ַדם ּ ָפ ִרים וְ ַדם אֵ ילִ ים וְ ַדם מֵ ִחים) .כבשים( וְ גַ ם
ְהוּדה ַתּ ֲא ִניָּה ַו ֲא ִניָּה:
ז ְָבח ּו זֶבַ ח ַרב ל ְַחקֹר ַעל מֶ ה הָ יָה .קהל ַוֶיּרֶב ְבּ ַבת י ָ
ו ְּבכָ ל־זֹאת ל ֹא ָׁש ַקט )הדם( וְ עוֹ דוֹ ּ ַכ ּיָם נִ גְ ָר ׁש) .סוער( וַ יְ בֻ ַּק ׁש הַ דָּ בָ ר
יש הָ ﭏֹ ֱִהים ַעל לֹא חָ ָמס ׁש ָֹר ׁש) .נעקר( וַ ּיֹאמֶ ר
וַ ִּי ּ ָמצֵ א ְמפ ָֹר ׁשִּ .כי דַּ ם ִא ׁ
נְ ב ּוז ְַרא ֲָדן ַּגם דָּ מוֹ ִה ּנֵה נִ ְד ָר ׁשִ .א ְספ ּו לִ י הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ הוֹ ִציא ּו ִמ ֵּבית יְ ָי.
ְהוּדה
ִּכי לֹא אֶ ְׁשקוֹ ט ֲע ֵדי יִ ְׁשקוֹ ט דַּ ם הַ ָּנ ִביא זְ כַ ְריָה .קהל ַוֶיּרֶב ְבּ ַבת י ָ
ישים לְ מֵ אוֹ ת וּבַ חו ִּרים לְ ִרבּ וֹ אוֹ ת .וַ יּוֹ ֶרד ל ֶָטבַ ח
ַתּ ֲא ִניָּה ַו ֲא ִניָּה :דָּ ַקר יְ ִׁש ִׁ
ש ֶקט לְ ַדם נָ ִביא ,וַ יְ ִהי לְ מוֹ פֵ ת וְ אוֹ ת .וְ הַ ָּבנִ ים
כּ ֹ ֲהנֵי יְ ָי ְצבָ אוֹ ת .וְ אֵ ין ׁ ֶ
)והוא גם

 6מכאן והלאה חסר בדפוסי רעדלהיים) .אולי מפני דרכי שלום(.
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את ְך וְ זֶה־ ּ ִפ ְרי ָּה.
נִ ְׁשחָ ִטים וְ ֵעינֵי אָ בוֹ ת רוֹ אוֹ ת .וָ אוֹ ַמר לְ נַ ְפ ִׁשי זֶה חַ ּ ָט ֵ
ְהוּדה ַתּ ֲא ִניָּה ַו ֲא ִניָּה :הוֹ ִסיף ַלהֲרוֹ ג נָ ִׁשים ִעם יוֹ נְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם.
קהל ַוֶיּרֶב ְבּ ַבת י ָ
שא נְ ב ּוז ְַרא ֲָדן לִ בּ וֹ
ֲשר נָ ָׂ
וְ ָדם עוֹ לֶה ֵּבינֵיהֶ ם ְּכ ַדם יְ אוֹ ר ִמ ְצ ַריִ םַ .עד א ׁ ֶ
שה
ּשלַיִ ם .הֲכָ לָה אַ ָּתה עוֹ ֶׂ
ַש ַמיִ ם .וַ ּיֹאמֶ ר הֲ לֹא ַדי לְ ַדם ְ ּבנוֹ ת יְ רו ָׁ
ל ּ ָׁ
ְהוּדה ַתּ ֲא ִניָּה ַו ֲא ִניָּה:
ת־שאֵ ִרית הַ ּ ִׁש ְביָה .קהל ַוֶיּרֶב ְבּ ַבת י ָ
ְׁ
אֶ
לז
ויכוח בין מלכות יהודה למלכות ישראל מי סבל יותר.

ׁשוֹ ְמרוֹ ן )בירת עשרת השבטים( קוֹ ל ִּת ּ ֵתן ְמצָ אוּנִ י ֲע ֹונַ י .לְ אֶ ֶרץ אַ חֶ ֶרת
ֹאמר ִציּוֹן
אַרמוֹנַיַ .ותּ ֶ
ִשׂ ְרפוּ ְ
יבה )יהודה וירושלים( ִתּז ְַעק נ ְ
ֳל ָ
יְ צָ אוּנִ י ָּבנַ י .קהל ְואָה ִ
ֲשוֹ ב ָענְ י ְֵך ְּכ ָענְ יִ יֲ .ה ַת ְמ ִׁשילִ י
ָבנִי ְיָי) :אומרים ישראל( לֹא ל ְָך אָ הֳ לִ יבָ ה ח ׁ
ֲעז ַ
שיִ י) .קושי
ִׁש ְב ֵר ְך לְ ִׁש ְב ִרי וּלְ חָ לְ יִ י .אֲנִ י אָ הֳ לָה )ישראל( סו ָּרה ָּבגַ ְד ִּתי ְ ּב ָק ְׁ
ֲשי )שקרי( וְ ָענָ ה ִבי מֶ ְריִ י) .מרדי( וּלְ ִמ ְקצַ ת הַ ּי ִָמים
ערפי( וְ ָקם ָעלַי ּ ַכח ִׁ
ִׁש ּל ְַמ ִּתי נִ ְׁשיִ י) .חובי( וְ ִתגְ לַת ּ ִפלְ אֶ סֶ ר )סנחריב( אָ כַ ל אֶ ת־ ּ ִפ ְריִ י .חֲמוּדוֹ ַתי
ַחלַח וּלְ חָ בוֹ ר )ארצות רחוקות(
ִה ְפ ִׁשיט וְ ִה ִציל )הסיר( אֶ ת־ ֶע ְדיִ י) .תכשיטי( וְ ל ְ
ת־ש ְביִ י .דּ ִֹּמי אָ הֳ לִ יבָ ה )יהודה( וְ אַ ל ִּת ְב ִּכי ְּכ ִב ְכיִ י .אֲנִ י נַ ְד ִּתי
ִׁ
שא אֶ
נָ ָׂ
יבה
ֳל ָ
לְ ָרחוֹ ק וְ ַדי לִ י זוֹ דַּ ִּייְׁ .שנוֹ ַתיִ ְך אָ ְרכ ּו )בא"י( וְ ל ֹא אָ ְרכ ּו ָׁשנַ י .קהל ְואָה ִ
ֹאמר ִציּוֹן ֲעז ַ
אַרמוֹנַיַ .ותּ ֶ
ִשׂ ְרפוּ ְ
ִתּז ְַעק נ ְ
ָבנִי ְיָיְ :מ ִׁשיבָ ה אָ הֳ לִ יבָ ה )יהודה( אֲנִ י ּ ֵכן
נ ֱֶע ַק ְׁש ִּתי .ו ְּבאַ לּ וּף נְ עו ַּרי ְּכאָ הֳ לָה )ישראל( ָּבגַ ְד ִּתי .דּ וֹ ִּמי אָ הֳ לָה ִּכי יְ גוֹ נִ י
שדִּ ים ּ ַפ ֲע ַמיִ ם
זָכַ ְר ִּתי .נָ ַד ְד ְּת אַ ְּת אַ חַ ת וְ ַרבּ וֹ ת נָ ַד ְד ִּתיִ .ה ֵּנה ְ ּביַד ּ ַכ ְ ׂ
ש ַרף הַ הֵ יכָ ל
נִ לְ ּ ַכ ְד ִּתי) .גליות יהויכין וצדקיה( ו ְּׁש ִב ּיָה ֲענִ ּיָה לְ בָ בֶ ל י ַָר ְד ִּתי .וְ נִ ְ ׂ
ֲשר בּ וֹ נִ ְכ ַּב ְד ִּתי) .כובדתי( וּלְ ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ְ ּבבָ בֶ ל נִ ְפ ַק ְד ִּתי .וְ ַׁש ְב ִּתי
א ֶׁ
לְ ִציּוֹ ן עוֹ ד וְ הֵ יכָ ל יִ ּ ַס ְד ִּתיַּ .גם זֹאת הַ ּ ַפ ַעם ְמ ַעט לֹא ָע ַמ ְד ִּתיַ .עד
אדוֹ ם וְ ִכ ְמ ַעט אָ בַ ְד ִ ּתי .וְ ַעל ּ ָכל־הָ א ֲָרצוֹ ת נְ פ ּוצוֹ ת צֹאנָ י .קהל
לְ ָקחַ נִ י ֱ
ָבנִי ְיָי :הַ חוֹ מֵ ל ַעל דָּ ל חֲמוֹ ל
ֹאמר ִציּוֹן ֲעז ַ
אַרמוֹנַיַ .ותּ ֶ
ִשׂ ְרפוּ ְ
יבה ִתּז ְַעק נ ְ
ֳל ָ
ְואָה ִ
ַעל דַּ לּ ו ָּתם .ו ְּראֵ ה ׁשוֹ ְממוֹ ָתם וְ א ֶֹר ְך ָּגלו ָּתם .וְ אַ ל ִּת ְקצוֹ ף ַעד ְמאֹד
ו ְּראֵ ה ִׁש ְפלו ָּתם .וְ אַ ל ל ַָעד ִּתזְ כּ וֹ ר ֲעוֹנָ ם וְ ִס ְכלו ָּתםְ .רפָ א נָ א
איָלו ָּתם.
אֶ ת־ ִׁש ְב ָרם וְ נַ חֵ ם אֲבֵ לו ָּתםִּ .כי אַ ָּתה ִס ְב ָרם )תקוותם( וְ אַ ָּתה ֱ
ֹאמר ִציּוֹן
ָשׁוּבה ִכּי ִנ ַחם ְיָיְ .ולֹא ת ַ
)כחם( חַ ֵ ּד ׁש יָמֵ ינ ּו ִּכימֵ י ַק ְדמוֹ נַ י .קהל ְלכוּ ְונ ָ
ָבנִי ְיָי:
ֲעז ַ
במגנצא אומרים כאן קינה ארזי הלבנון סימן מה ואח"כ ואת נוי חטאתי

לח
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קינה על בן ובת ר' ישמעאל כהן גדול

ימה .ו ְּביוֹ ם
ימה .וְ ִד ְמ ָע ִתי ַעל ל ְֶחיִ י אַ זְ ִר ָ
אתי ִה ְׁש ִמ ָ
וְ אֶ ת־נָ וִ י)בהמ"ק( חַ ּ ָט ִ
ימה:
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה )אהמה( ִמיּ ִ
אָה ָ
ימה) .ארים( קהל ְו ִ
זֶה נְ ִהי וְ נִ ְהיָה )צער ויללה( אָ ִר ָ
אֵ בֶ ל לֵב וְ נִ חוּם חָ ַדל חָ דוֹ ל).פסק( ו ִּמ ּ ָכל־ ְּכאֵ ב ִצ ִירי)כאבי( נִ ְבדַּ ל ָּבדוֹ לַ .על
ימה.
ש ָ
ֵּבן וּבַ ת ַר ִ ּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל .זִ ְכ ָרם יְ קוֹ ד )אש( ִ ּבלְ בָ ִבי אָ ִ ׂ
ימהֵ :עת נִ ְׁשבּ ּו וְ נָ ְפל ּו לִ ְׁשנֵי אֲדוֹ נִ ים .וְ הֵ ם ְׁשכֵ נִ ים
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
ְאָה ָ
קהל ו ִ
זֶה לְ ֻע ּ ַמת זֶה חוֹ נִ ים .וַ יְ סַ ּ ְפר ּו זֶה ָלזֶה ִענְ יָנִ ים .זֶה אָ ַמר ִמ ּ ִׁש ְביַת
ּשת ָׁשנִ ים) .תולעת שני( ּ ַכ ְּלבָ נָ ה ְ ּבזִ יו ו ְּקל ְַס ּ ֵתר
יתי ִׁש ְפחָ ה לְ בו ַׁ
ִציּוֹ נִ יםָׁ .ש ִב ִ
ימה:
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
אָה ָ
ימה) .בנות איוב( קהל ְו ִ
ימ ָ
יעה וִ ִ
ּ ָפנִ ים .ו ְּבתֹאַ ר ִּכ ְק ִצ ָ
יתי ֶעבֶ ד יְ פֵ ה
ּשלַיִ םָׁ .ש ִב ִ
ֵר ֵעה ּו ִס ּ ֶפר לוֹ ְ ּב ִכ ְפלַיִ ם .וַ אֲנִ י בָ א ִמ ּ ְׁש ִבי יְ רו ָׁ
ימה.
שמֶ ׁש ְ ּב ָת ְק ּפוֹ ֵעת צָ הֳ ַריִ ם .וְ סַ הַ ר )ירח( ֵעת זְ ַמ ָּנ ּה ִה ְׁשלִ ָ
ֵעינַ יִ םַ ּ .כ ּ ׁ ֶ
ימה :בּ ֹא וּנְ ַז ְּוגֵם וְ נַ חַ לְ ָקה ֵּבינוֹ ַתיִ ם.
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
ְאָה ָ
)במילואה( קהל ו ִ
ש ַמע זֹאת ִּת ַ ּצלְ נָ ה )תרעשנה( אָ זְ נַ יִ ם .לְ זֵכֶ ר
ִ ּבוְ לָדוֹ ת ְּכמוֹ כוֹ ְכבֵ י ָׁש ַמיִ ם .לְ ׁ ֵ
ימהְּ :כ ִה ְס ִּכימ ּו ַעל
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
אָה ָ
ימה) .אקרע( קהל וְ ִ
זֹאת אֶ ת־ ַמדַּ י אַ ְפ ִר ָ
זֹאת ְׁשנֵיהֶ ם יַחַ ד .ל ֶָע ֶרב זִ ְּוגוּם ְ ּבחֶ ֶדר אֶ חָ ד .וְ הָ אֲדוֹ נִ ים ִמ ַּבחוּץ לִ ָּבם
ימה.
ְּכאֶ חָ ד .וְ הֵ ם בּ וֹ ִכים ְ ּב ַמר נֶפֶ ׁש וָ פַ חַ דַ .עד בּ ֶֹקר ְ ּב ִכ ּי ָָתם לֹא ִה ְד ִמ ָ
ימה :זֶה יִ ְס ּפוֹ ד ְ ּב ִחיל לֵבָ ב יִ ְמסֶ ה) .נמס( נִ ין
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
אָה ָ
)שתקה( קהל ְו ִ
)צאצא( אַ ֲהרֹן אֵ ְ
שא .וְ ִהיא גַ ם ִהיא ְּתיֵילֵל ְ ּב ִתגְ ַרת
יך ִׁש ְפחָ ה יְ ִהי נוֹ ֵׂ
ׁשוֹ סֶ ה) .בהסתת השבאי( ַּבת יוֹ כֶ בֶ ד אֵ ְ
שא .אוֹ י ִּכי זֹאת ָּגזַר
יך לְ ֶעבֶ ד ִּת ָּנ ֵׂ
ָמים
ימה ִמיּ ִ
ְאָה ָ
ימה .קהל ו ִ
שה .לְ זֹאת יִ ְבכּ ּו )הכוכבים( ָע ׁש ְּכ ִסיל וְ ִכ ָ
אוֹ מֵ ר וְ עוֹ ֶׂ
ימה :אוֹ ר בּ ֶֹקר זֶה אֶ ת־זֶה ְּכ ִה ִּכיר ּו .הוֹ י אָ ח וְ הוֹ י אָ חוֹ ת ִהגְ ִ ּביר ּו.
ָמ ָ
יִ
ימה .קהל
)קולם( וְ נִ ְתחַ ְ ּבק ּו יַחַ ד וְ נִ ְתחַ ָּבר ּוַ .עד י ְָצאָ ה נִ ְׁש ָמ ָתם ִ ּבנְ ִׁש ָ
ימה :לְ זֹאת יְ קוֹ נֵן יִ ְר ְמיָה ִ ּב ְׁש ִא ּיָה) .בשממון( ְ ּגז ֵָרה זֹאת
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
אָה ָ
ְו ִ
אֲנִ י ָּת ִמיד בּ וֹ ִכ ּיָה .ו ִּבלְ בָ ִבי י ֵַקד יְ קוֹ ד ו ְּכוִ ּיָהַ .על ֵּבן וּבַ ת ִמ ְס ּ ֵפד ַרב
ימה:
אָר ָ
ימה .וְקוֹל ְנ ִהי ִ
אָה ָ
יחי ְו ִ
אָריד ְבּ ִשׂ ִ
ימהִ .
ָמ ָ
ָמים י ִ
ימה ִמיּ ִ
ְאָה ָ
ימה .קהל ו ִ
אַ ֲע ִצ ָ
לט

ְמעוֹ נֵי ָׁש ַמיִ םְׁ .שחָ ִקים יִ זְ ְ ּבלו ָּך) .דירתך( ְמל ִֵאים מֵ הוֹ ְד ָך .לֹא יְ כַ לְ ְּכלו ָּך.
ה־נ ִעיםִׁ .ש ְב ְּת ָך
־טוֹ ב ו ַּמ ָּ
)יחזיקו מקומך( וְ אַ ף ִּכי הַ ָּביִ ת) :הקטן מהם בהרבה( ַמה ּ
ִעם ֵר ִעים) .כשישבת עם ישראל( ְ ּבכַ נְ פֵ י צַ ֲעצו ִּעים) .הכרובים( י ַַען הָ יָה ִעם.
ית לְ ַע ְּמ ָךִּ .כי
לְ בָ ְב ָך )רצונך( לִ ְבנוֹ ת הַ ָּביִ ת :נָ אוֹ ר) ,נורא( אַ הֲבָ ְת ָך .הֶ ְראֵ ָ
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ֵידע ִּכי ִׁש ְמ ָך .נִ ְק ָרא ַעל הַ ָּביִ ת :נָ ְכ ִרים ָׁשם ָּבא ּו.
הֵ ם נַ ֲחל ְָת ָך .וְ ל ַ
)להתפלל בבהמ"ק( וְ ַע ִּמים יִ ְק ָרא ּו) .לה'( וְ אוֹ תוֹ ָתיו ָרא ּו .לְ ַמ ַען יִ ְרא ּוְ .כבוֹ ד יְ ָי
ַעל הַ ָּביִ ת :ח ֲָטאַ י ִּכי ָע ְצמ ּו .אֲכָ ל ְַתנִ י ִקנְ אָ ה) .כעס( וְ ֵע ָרה )הרס( צָ ר
ביִ ת :חֲמו ֵּדי אוֹ צָ ר )כלי שרת( הֵ ן-) .
הַ יְ סוֹ דָׂ .
ש ַמנִ י ׁשוֹ אָ ה .וְ נָ ַתץ אֶ ת־הַ ָּ
יכלֵיהֶ ןִ .מ ּ ֵלא ְכ ֵרסֵ יהֶ ן .וְ ִצ ָ ּוה הַ כּ ֹהֵ ן .ו ִּפנּ ּו אֶ ת־הַ ָּביִ ת:
הגוים( ה ֱִביאוּם ְ ּבהֵ ְ
שה ,צו ֵּרנ ּו
ַמדּ ו ַּע נִ ְּתכָ ה) .נשפכה( חֵ ָמה לֹא ָׁשכָ כָ ה) .לא נרגעה( ַעל מֶ ה ָע ָׂ
ּ ָככָ ה .לָאָ ֶרץ הַ זֹּאת וְ ל ַָּביִ תְ :מקוֹ ם כּ ֹהֲנַ י נִ ְ ּג ׁש ּו .וְ ָׁשם יִ ְת ַקדָּ ׁש ּו .וְ הֵ ם
ּ ָכ ֵעת ָר ְפס ּו) .רמסו( הֲמוֹ ן ּגוֹ יִ ם ָרגְ ׁש ּו .נָ סַ בּ ּו ַעל הַ ָּביִ תַּ :בת קוֹ ל ִהיא
אתם ו ְּכנֶגַ ע .נִ ְראָ ה
עוֹ נָ הַ .מה־ ִּת ְת ְמה ּו ּ ֶפגַ ע .סֵ מֶ ל הַ ִ ּקנְ אָ ה) ,ע"ז( הֲבֵ ֶ
עשׂ ּו צָ ָרה )מתחרה(
לִ י ַּב ָּביִ תְ :ר ִביצַ ת עוֹ לָם ְמלֹאׁ .שוֹ כֵ ן ְ ּבהֵ יכָ לוֹ ֲ .ה ַת ֲ
לוֹ ִ .ע ּוֵר ו ִּפ ּ ֵסחַ )פסלים( לֹא .יָבוֹ א אֶ ל־הַ ָּביִ ת :י ַַען ִה ְׁשחַ ּ ֶתםְ ,מצָ אוּנְ כֶ ם
ָרעוֹ ת .חֻ ּלַל הַ ִּמ ְקדָּ ׁש .וְ ִה ּנֵה ִמגְ ָרעוֹ ת) .שפלות( נָ ַתן ל ַָּביִ תָ :קדוֹ ׁש
ֹשת .וְ חַ ּ ַטאת אַ ל
ֹשת .יִ ְׁשלַח ַּת ְחבּ ׁ ֶ
שת) .יחשוב לטובה( אֱמֶ ת לָנ ּו ב ׁ ֶ
יִ ְת ַע ּ ׁ ֵ
ָשת .וְ ִח ּ ֵטא אֶ ת־הַ ָּביִ תּ ְ :ב ָמקוֹ ר )מעיין( הַ ִ ּנ ְפ ָּתח) .לעת"ל( ו ַּמ ֲעלֶה ַעל
י ֶׁ
שיו) .יוציא פירות כל חודש( וְ ָעלֶה )שלו יהיה(
שפָ ה) .יעלה על גדותיו( ְמבַ ּ ֵכר ֶלח ֳָד ָׁ
ָׂ
לִ ְתרוּפָ הִ .מ ַּתחַ ת ִמ ְפ ַּתן הַ ָּביִ ת) :יצא המעיין( .חֲמוֹ ל ִעיר הַ ח ֲֵרבָ הְּ .תמוּר
מוֹ ֵקד ְׁש ִביבָ ּה) .אש שריפתה( חוֹ ַמת אֵ ׁש סוֹ ְבבָ ּה) .סובב אותה( לְ כָ בוֹ ד
ית ְך ַמלְ ִּכי.
ֶה־ב ּה .אֶ ל דְּ ִביר הַ ָּביִ ת :זְ ֵרה )פזר( וְ הַ ֲעבֵ ר טֻ ְמאָ הִ .מ ֵּב ֵ
ִּת ְהי ָּ
יתי אֶ ת־הַ ָּביִ תַ :ק ֵ ּד ׁש ֵּבית
אֱלִ יל ּ ָכלִ יל ַּתחֲלוֹ ף .וְ ִת ְק ָרא אָ נ ִֹכיִ ּ .פ ִ ּנ ִ
ְמעוֹ נַ י .וְ ָת ׁשוּב לִ ְמלוֹ נַ י) .לבהמ"ק( וְ יִ ָּק ְבצ ּו לִ גְ יוֹ נַ י) .חילותי( וְ ִה ּנֵה ְכבוֹ ד יְ ָי.
ָּבא אֶ ל הַ ָּביִ ת:
מ

לרבינו קלונימוס בן רבינו יהודה ז"ל על גזירת תתנ"ו

ֹאשי ַמיִ ם וְ ֵעינַ י ְמקוֹ ר נוֹ זְ לַי .וְ אֶ ְב ּ ֶכה ּ ָכל־יְ מוֹ ַתי וְ לֵילַי.
ִמי יִ ּ ֵתן ר ִׁ
ישי ְקהָ לַי .וְ אַ ּ ֶתם ֲענ ּו אוֹ י וַ אֲבוֹ י וְ אַ לְ לַי.
יש ׁ ֵ
אֶ ת־חַ לְ לֵי ַט ּ ַפי וְ עוֹ ָללַי .וִ ִׁ
ו ְּבכ ּו ֶּב ִכי ַרב וְ הֶ ֶרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב :וְ ָדמ ַֹע
ש ֵדה בוֹ ִכים) .לבכות בשדה( וַ ֲאבַ ּ ֶכה ִע ִּמי ָמ ֵרי
ה־לי ְ ׂ
ִּת ְד ַמע ֵעינִ י וְ אֵ לְ כָ ִּ
ֵלבָ ב הַ ְ ּנבו ִּכים) .המבולבלים( ַעל ְ ּבתוּלוֹ ת הַ ּיָפוֹ ת וִ יל ִָדים הָ ַר ִּכים.
ְב ִס ְפ ֵריהֶ ם נִ ְכ ָר ִכים וְ ל ֶָטבַ ח נִ ְמ ָׁש ִכים .אָ ְדמ ּו ֶעצֶ ם ִמ ּ ְפנִ ינִ ים סַ ּ ִפ ִירים
וְ נָ פָ ִכים) .אבנים טובות( ְּכמוֹ ִטיט חוּצוֹ ת נְ דוֹ ִׁשים וְ נִ ְׁשל ִָכים .סוּר ּו ָטמֵ א
ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב :וְ ֵת ַרד
ָק ְרא ּו ָלמוֹ ִמ ְּל ָק ֵרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
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שק אֶ ְק ָרא
ֵעינִ י דִּ ְמ ָעה וְ אֵ ילִ ילָה )איילל( וְ אָ נו ָּדה) .בראשי( וְ לִ ְב ִכי וְ ַל ֲחגֹר ַׂ
לְ הַ ְס ּ ִפ ָ
ימה
ידה) .על התורה שהיא( ִמ ּ ָפז יְ ָק ָרה ו ִּמזָּהָ ב חֲמו ָּדהְּ .כבוּדָּ ה ּ ְפנִ ָ
יתיהָ ְקרו ָּעה ְׁשכ ּולָה וְ גַ לְ מו ָּדה .הַ ּתוֹ ָרה
ל־כלֵי חֶ ְמדָּ הְ .ר ִא ִ
ְּכבוֹ ד ּ ָכ ְּ
ידה .אֵ י ַתלְ ִמיד
וְ הַ ִּמ ְק ָרא וְ הַ ִּמ ְׁשנָ ה וְ הָ אַ ָּג ָדהֱ .ענ ּו וְ קוֹ נְ נ ּו זֹאת לְ הַ ִ ּג ָ
שב חָ ֵרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂ ָר ֵאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי
הַ לּ וֹ ְמ ָד ּהֲ .הלֹא הַ ּ ָמקוֹ ם מֵ אֵ ין יוֹ ׁ ֵ
נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב :וְ ַע ְפ ַע ּ ַפי יִ ְזּל ּו ַמיִ ם דֶּ ַמע לְ הַ ִ ּג ָירה) .להזיל( וַ אֲקוֹ נֵן ַמר ַעל
שנִ י ִ ּב ְׁשמוֹ נָ ה בוֹ )ח' אייר( ְ ּביוֹ ם ַמ ְר ּגוֹ ַע
הֲר ּוגֵי אַ ְׁש ּ ִפ ָירה) .העיר שפירא( ַּב ּ ׁ ֵ
ירה) .להבעיר(
)שבת( הֻ ְק ָרה) .קרה( ַמ ְר ּגוֹ ַעי לִ ְרגוֹ ַעי )לשבר( נ ְֶחלְ פ ּו לְ הַ ְב ִא ָ
ישי ה ֲָד ָרה .נֶאֶ ְספ ּו יַחַ ד ,נַ ְפ ָׁשם ִה ְׁשלִ ימ ּו
יש ׁ ֵ
נֶהֶ ְרג ּו ַּבחו ֵּרי חֶ מֶ ד וִ ִׁ
ֹשי ְדבָ רוֹ
שם הַ ְמיֻחָ ד יִ חֲד ּו ִ ּבגְ בו ָּרהּ ִ .גבּ ֵֹרי כֹחַ ע ֵׂ
ְ ּבמוֹ ָראַ .על יִ חוּד ׁ ֵ
ש ָרה .ו ְּב ַמר יְ גוֹ נִ י וְ ָע ְצ ִ ּבי יְ לֵל
לְ ַמה ֲָרה .וְ ֹכהֲנַ י וַ ֲעל ַָמי נִ גְ וָ ע ּו כּ ּ ָֻלהַ ם ֲע ָׂ
שא
אַ ְח ִ ּב ָירה) .אחבר( ְק ִהלּ וֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ה ֲִריגָ ָתם הַ יּוֹ ם ְ ּבז ְָכ ָרהְ .קהַ ל ווֹ ְר ַמיְ ָׂ
שם הַ ְמיֻחָ ד
ְ ּבחוּנָ ה ו ְּבחו ָּרהּ ְ .גאוֹ נֵי אֶ ֶרץ וּנְ ִק ּיֵי ָטהֳ ָרהַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ִקדְּ ׁש ּו ׁ ֵ
ש ִרים ו ְּׁשל ָֹׁשה ְ ּבח ֶֹד ׁש זִ יו )כג אייר( לְ ַטה ֲָרה .וּבַ ח ֶֹד ׁש
ְ ּבמוֹ ָראּ ְ .ב ֶע ְ ׂ
ישי ִ ּב ְק ִריאַ ת הַ ּלֵל לְ ׁשוֹ ְר ָרה) .ר"ח סיון( ִה ְׁשלִ ימ ּו נַ ְפ ָׁשם ְ ּבאַ הֲבָ ה
הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
ְק ׁשו ָּרה .אָ ִה ָ
ימה ֲעלֵיהֶ ם ִ ּב ְב ִכי יְ לֵיל לְ חַ ּ ְׁש ָרה) .לקשרה( ְּכל ּולֵי כֶ ֶתר ַעל
ֹאשם לְ ַע ּ ְט ָרה .וְ ַעל אַ דִּ ֵירי ְקהַ ל ַמגֶנְ צָ א הַ הֲדו ָּרהִ .מ ְ ּנ ָׁש ִרים ַקלּ ּו
ר ָׁ
שם הַ נּ וֹ ָרא .וַ ֲעלֵיהֶ ם
מֵ א ֲָריוֹ ת לְ ִה ְת ַּג ְ ּב ָרהִ .ה ְׁשלִ ימ ּו נַ ְפ ָׁשם ַעל יִ חוּד ׁ ֵ
שבֶ ר אֶ זְ ַעק ְ ּבנֶפֶ ׁש ָמ ָרהַ .על ְׁשנֵי ִמ ְקדָּ ַׁשי יְ סוֹ ָדם ְּכהַ יּוֹ ם
ז ֲַע ַקת ׁ ֶ
שי הַ ּתוֹ ָרהַּ .בח ֶֹד ׁש
ֻע ְר ָע ָרה).נהרסה( וְ ַעל חָ ְרבוֹ ת ְמ ַעט ִמ ְקדָּ ַׁשי ו ִּמ ְד ְר ׁ ֵ
ישי ַּב ּ ְׁשלִ ִׁ
הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
שר
ישי)ג' סיון( נוֹ סַ ף לְ ַדאֲבוֹ ן ו ְּמאֵ ָרה).צער וקללה( הַ ח ֶֹד ׁש ֲא ׁ ֶ
ש ַּב ְר ִּתי)קיויתי( לְ ִה ְתאַ ּ ְׁש ָרה.
נ ְֶה ּ ַפ ְך לְ יָגוֹ ן וְ צָ ָרהּ ְ .ביוֹ ם ַמ ַּתן דָּ ת)תורה( ִ ׂ
ּו ְביוֹ ם נְ ִתינָ ָת ּה ְּכמוֹ כֵ ן אָ ז חָ זְ ָרהָ .עלְ ָתה ּל ָּה ל ּ ַָמרוֹ ם לִ ְמקוֹ ם
יק ּה וְ נַ ְר ּ ֵת ָק ּה וְ הַ דּ וֹ ְר ָׁש ּה וְ חוֹ ְק ָר ּה .לוֹ ְמ ֶדיהָ וְ ׁשוֹ נֶיהָ
ְמדוֹ ָר ּה).דירתה( ִעם ּ ֵת ָ
שימ ּו נָ א ַעל לְ בַ ְבכֶ ם ִמ ְס ּ ֵפד ַמר לְ ָק ְׁש ָרה.
ישוֹ ן)בלילה( ְּכמוֹ ְבאוֹ ָרהׂ ִ .
ְ ּב ִא ׁ
ש ֵרפַ ת ֵּבית ﭏֱֹהֵ ינ ּו
ִּכי ְׁשק ּולָה ה ֲִריגָ ָתם לְ ִה ְתאַ ֵּבל וּלְ ִה ְת ַע ּ ְפ ָרהִּ .כ ְ ׂ
שבֶ ר וְ ַת ְב ֵע ָרה .וְ אֵ ין לְ הַ ְקדִּ ים
הָ א ּולָם וְ הַ ִ ּב ָירה .וְ ִכי אֵ ין לְ הוֹ ִסיף מוֹ ֵעד ׁ ֶ
ז ּול ִָתי לְ אַ ח ֲָרהַּ .תחַ ת ּ ֵכן הַ יּוֹ ם לִ וְ י ִָתי )ספדני( אֲעוֹ ְר ָרה .וְ אֶ ְס ּ ְפ ָדה
מ ָרה .וְ אַ נְ חָ ִתי ְּכבֵ ָדה ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ָע ֶרב .קהל
וְ אֵ ילִ ילָה וְ אֶ ְב ּ ֶכה ְ ּבנֶפֶ ׁש ָ
ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב:
ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
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מא
שק וְ ִהלְ כ ּו אָ ט
יש ּיָה .וְ ִחגְ ר ּו ַׂ
יִ ְב ְּכיוּן ַמר ַמלְ אֲכֵ י ָׁשלוֹ ם וְ אָ בוֹ ת ְׁשלִ ִׁ
ְּכאָ בֵ ל ַּב ֲע ָטיָה) .בעטיפה( אוֹ מֵ ן )משה( ִק ְרא ּו וְ ִא ְמר ּו לְ בֶ ן ִ ּב ְתיָה) .משה( לְ ִמי
נָ ַט ׁש ֲענִ ּיֵי הַ ּצֹאן ְ ּבאֶ ֶרץ ַמ ְא ּ ֵפלְ יָה) .חשכה( הֵ ן לִ ָ ּום וְ נִ ֲהלָם יַד דֶּ ֶר ְך
ִמ ְד ָּבר וְ ִצ ּיָה .אֵ יכָ ה נָ ְפלָה ְ ּביַד ז ִָרים וְ יַד יְ ָי הוֹ יָה ִ ּב ְסג ֻּלַת ְמל ִָכים
ֹאשי מֵ רוֹ ׁש
יפ ּיָהַּ .בת קוֹ לוֹ נְ יָא )העיר קעלן( ַק ּלַנִ י )קל אני( מֵ ר ִׁ
הַ ָּנאוָ ה וְ הַ ְּיפֵ ִ
מאָ ְר ִרים )מי
)מהמרירות( וְ נַ ְפ ִׁשי ָעלַי ַׁש ֲערו ִּר ּיָהָ .רצ ּו לְ ַטנְ פָ ם ְ ּב ַמיִ ם הַ ְ
הנוצרים( וְ ִס ְר ָיא) .מסריח( לִ ְדרוֹ ׁש אֶ ל הַ ּ ֵמ ִתים )התלוי( אֶ ל ֲעבוֹ ָדה נָ ְכ ִר ּיָה.
וְ נָ מ ּו )אמרו( הוֹ ִציא ּו הַ ְמ ַק ּלֵל) ,מבזה הע"ז .ובכל זאת(וְ י ֲַעקֹב ָּבחַ ר י ָּה .וְ הַ ְממֻ ּנֶה
שנ ּו לְ חַ ּיֵי ַעד
ְמז ְָרזָם הָ לוֹ ְך ֵיל ְֵך וּבָ כֹה ִ ּב ְב ִכ ּיָה .וְ נָ ם ֲחזַק וְ נִ ְתחַ זַּק וְ נַ ְפ ׁ ֵ
ְקנ ּויָה .לְ ָׁש ָעה ַק ּ ָלה ְט ַר ְקלִ ין מוּכָ נִ ים ְ ּבבֵ ית ְ ּבנֵי ֲעלִ ּיָהּ ְ .ב ָׁש ְמ ָעם ָע ְמד ּו
יש חֶ ְר ִמי )שונאי( צֵ א
ְ ּב ַט ְע ָמם )בעצתם( וְ ִה ְׁשלִ ימ ּו נֶפֶ ׁש וּגְ וִ ּיָה .וְ ָק ָרא ִא ׁ
יש הַ דָּ ִמים ִ ּב ְצ ִד ּיָה) .במארב( וְ נָ ֲעצ ּו בָ ם חֶ ֶרב וְ לוּנְ ִכ ּיָא) .רומח( וַ ִּת ְד ַּבק
ִא ׁ
נַ ְפ ׁשוֹ )של הצדיק( ְ ּב ִדינָ ה ַּבת לֵאָ ה הָ ִע ְב ִר ּיָה) .בשכינה( וְ יוֹ נֵק ְׁש ֵדי ִא ּמוֹ
ֹאשוֹ ּ ַכ ֲע ֵק ַדת )הר( מוֹ ִר ּיָה.
נָ ַׁשק אָ ִביו ִ ּבנְ ִהי וְ נִ ְהיָה) .ביללה( וְ ִקדַּ ׁש אֶ ת־ר ׁ
וְ כָ ְב ָׁשה )כסתה( הָ אֵ ם ּ ָפנֶיהָ מֵ ְראוֹ ת ְ ּבמוֹ ת הַ ֶ ּילֶד ִ ּב ְר ִא ּיָהִּ .כי נִ ְכ ְמר ּו
ַרחֲמֶ יהָ ַעל ְ ּבנָ ּה וְ ִד ְמ ָע ָת ּה ַעל ֶל ֱחי ָּה .וְ הָ רוֹ ת )מעוברות( ִ ּב ְ ּקע ּו וְ יָצָ א
ֻע ָּבר וְ ִׁשלְ יָה .ו ְּקבָ רוּם חַ ִּיים ְ ּבנִ ְק ַרת הַ ּצוּר ְּכר ּויָה .וְ גַ ם יִ ְּסר ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו
ְ ּביִ ּסו ִּרים ְ ּבפָ רוּר )בשלום בסיר( וְ חַ ּיָה) .בחייהם( ו ְּקלָעוּם )שטחום( ָּבאוֹ פַ ִ ּנים
)בגלגלים( ְ ּבעוֹ ד נֶפֶ ׁש חַ ּיָה .וְ כָ ל־זֹאת ָּבאַ ְתנ ּו וְ לֹא ִׁש ַּק ְרנ ּו ָּב ְך ִ ּב ְמ ִרי
ל־תו ִּׁש ּיָהִּ .כי לֹא
ו ְּב ִמ ְריָה) .במרד( וְ אַ ָּתה צַ דִּ יק וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְר ַׁש ְענ ּו ְ ּבכָ ּ
ֲשר ּ ָפ ַתר לָנ ּו ּ ֵכן הָ יָה.
ָׁש ַמ ְענ ּו לְ קוֹ ל חוֹ זֶה )נביא( וְ יִ ְר ְמיָה .וַ יְ ִהי ּ ַכא ׁ ֶ
וְ ַע ָּתה ﭏֹ ֱִהים ַעד ָמ ַתיִּ ,כי ל ְָק ָתה ְ ּב ִכ ְפלַיִ ם ס ֲֹע ָרה ֲענִ ּיָה :י ֵֶרא יְ ָי
ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי
שר הָ יָה ְּכדֹב אוֹ ֵרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
וְ יִ ְׁש ּפֹט מֵ אוֹ יֵב אֲ ׁ ֶ
נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב:
לרבינו יואל הלוי ז"ל על גזירת תתנ"ו

מב
וְ ַעל אֵ ּלֶה אֲנִ י בוֹ ִכ ּיָה וְ לִ ִ ּבי נוֹ הֵ ם נְ ִהימוֹ ת .וְ אֶ ְק ָרא ל ְַמקוֹ נְ נֹות וְ אֶ ל
ֵש ַמ ְכאוֹ ב לְ ַמ ְכאוֹ ִבי
הַ חֲכָ מוֹ ת .אֱלִ י וְ אֶ לְ יָה )קינות ויללות( כּ ֻּלָם הוֹ מוֹ תֲ .הי ׁ
לְ ַד ּמוֹ תִ .מחוּץ ְּת ַׁש ּ ֶכל־חֶ ֶרב וּמֵ ח ֲָד ִרים אֵ ימוֹ תֲ .ח ָללַי חַ לְ לֵי חֶ ֶרב
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לְ חַ ּיַת אֶ ֶרץ

מוּבָ לִ ים ֲערו ִּּמים וַ ֲערו ּּמוֹ ת .נִ ְבל ָָתם ּ ַכ ּסוּחָ ה
יש ֵׂ
וְ ל ְ ַּבהֵ מוֹ ת .יוֹ נֵק ִעם ִא ׁ
עלָמוֹ ת) .בחורים ובחורות(
שיבָ ה ֲעל ִָמים וַ ֲ
ְמ ַת ְע ְּת ִעים )מהתלים( ָּבמוֹ מוֹ נַ י )מצערי( ו ַּמ ְר ִ ּבים ְּכלִ ּמוֹ ת .אֵ י ﭏֱֹהֵ ימוֹ
יע ַמחֲזִ יר נְ ָׁשמוֹ ת .ח ֲִסין י ָּה
אָ ְמר ּו ,צוּר חָ סָ י ּו בוֹ ַעד מוֹ ת .יָבוֹ א וְ יוֹ ִׁש ַ
ֱשה וְ ִת ְתאַ ּ ַפק וְ לֹא ַת ְח ּגוֹ ר חֵ מוֹ ת.
שא בָ ֲאל ֻּמוֹ תֶ ּ .תח ׁ ֶ
ִמי כָ מוֹ ָך נוֹ ֵׂ
ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי
ֶּבאֱמוֹ ר אֵ לַי ַמלְ ִעיגַ י ִאם ﭏֹ ֱִהים הוּא י ֵָרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ִכּי נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶבֵ :עינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ּ ַמיִ ם ִּכי נ ְֶה ּ ַפ ְך לְ אֵ בֶ ל ְמ ׁשוֹ ֵרר .וְ עוּגָ ִבי
לְ קוֹ ל בּ וֹ ִכים ִמ ְּלהָ פֵ ג )להרגיע( וּלְ ָק ֵררִ .מי יָנוּד לִ י וְ אֵ ין ַמחֲזִ יק
לְ ִה ְתעוֹ ֵרר .חֵ ָמה ִ ּבי י ְָצאָ ה וְ סַ ַער ִמ ְת ּגוֹ ֵרר) .סערה חונה בי( אֲכָ לַנִ י
ה ֲָמ ַמנִ י הַ ַ ּצר הַ ּצוֹ ֵררִׁ .ש ַּבר ַע ְצמוֹ ַתי זוֹ ֵרר )כותש( ו ְּמפָ ֵרר) .מנפץ( ִס ּלָה
ּשה )כואבת ביותר( ְ ּבאֵ ין
)רמס( אַ ִ ּב ַירי הַ ּ ַטבּ וּר וְ הַ ּ ׁש ֶֹרר) .טבור(ַ .מ ּ ָכ ִתי אֲנו ָׁ
ַמ ְת ִעיל )מרפא( ו ְּמזוֹ ֵרר) .מרפא( ְר ִט ּיָה )תחבושת( ו ָּמזוֹ ר )עשב מרפא( אֵ ין לְ זוֹ ֵרר.
ֲמ ֵררּ ִ .ב ְב ִכי דִּ ְמ ָע ִתי ַעל ֶלחֱיִ י
)לרפא( ַעל ּ ֵכן אָ ַמ ְר ִּתי ְׁשע ּו מֶ ִ ּני )הניחו לי( א ָ
ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב:
לְ צָ ֵרב) .לחמם( קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
)כרוק(

מג

הקינה הזאת יחסוה לר' יהודה בן רבינו משה הכהן.

ידד )לצער( הֵ ילֵל
וְ אֶ ְתאוֹ נֵן )ואתלונן( וַ אֲקוֹ נֵן ָמ ָרה וְ אֶ לְ יָה) .קינה( וְ אֶ זְ ַעק הֵ ָ
שהָ יָהּ ִ .ב ְכ ַר ְך ורנקבורט
שבֶ ר ׁ ֶ
נְ ִהי וְ נִ ְהיָה) .צער ויללה( חָ ָמס וְ ׁשֹד ַעל ׁ ֶ
אשית הָ אֶ לֶף הַ ּ ִׁש ִׁשי
)קריְ :פ ַרנְ ְקפ ּו ְרט( אֶ ֶרץ ַמ ְא ּ ֵפלְ יָה) .טמאה( ְ ּב ֵר ִׁ
ל ְ ַּב ִריאָ הּ ִ .ב ְׁשל ָֹׁשה ָע ָׂ
שר לְ י ֶַרח דָּ ת ָמרוֹ ם ְׁשב ּויָה) .יג סיון( יוֹ ם ִׁש ּ ִׁשי
ְמקֻ ּלָל נֶהֶ ְרסָ ה הַ ְ ּבנ ּויָה .וְ אָ רוּהָ )לקטוה( ו ְּפ ָרצוּהָ ָּג ֵדר הַ דְּ ח ּויָה .בּ וֹ גְ ִדים
ָּבגָ ד ּו וּבָ זְ ז ּו ַּבז ְ ּבז ּויָה .וְ ָק ְרע ּו ַּבח ֲָמ ָתן ָמנָ ה יָפָ ה ְמנ ּויָה) .שהיא( ּתוֹ ָר ְת ָך
הָ ְרחָ בָ ה ֲה ָד ָרה וְ נוֹ יָה .ל ּ ָָמה על ע ְד ֵרי חֲבֵ ֶר ָ
טיָה) .עטופה כאבלה על
יך ְּכעֹ ְ
ּ
ּ
ַ ֶ
שיָהַ .ר ָּבנִ ים וְ ֵר ֵעיהֶ ם ָּבחַ ר לוֹ
הצאן( ִ ּב ְׁש ּ ֵתי יְ ִׁשיבוֹ ת עוֹ לַת ָּת ִמיד הָ ֲע ֻׂ
ש ְך )זמן רב( לָנ ּו אוֹ יָהַ .על
י ָּה .אֵ י ָׁש ַמיִ ם ז ֲַעק ּו אוֹ י וַ אֲבוֹ יָהִּ .כי גַ ְרנ ּו מֶ ׁ ֶ
אֵ ּלֶה אֲנִ י בוֹ ִכ ּיָהָּ .בא ּו ָּבאֵ ׁש וּבַ חֶ ֶרב וְ לֹא ל ְָרוָ יָה) .לא משתחררים( יוֹ ֵתר
ש ְרפ ּו וַ אֲנִ י דְּ ו ּויָה .ח ֲִס ִידים
ִמ ְק ַע"ג) (173נְ פָ ׁשוֹ ת ס ֲֹע ָרה ֲענִ ּיָה .נֶהֶ ְרג ּו וְ נִ ְ ׂ
וַ ח ֲִסידוֹ ת לְ ל ַַעט )לאכילת( עוֹ ף וְ חַ ּיָה .עוֹ לְ לִ ים וְ יוֹ נְ ִקים לִ זְ אֵ בוֹ ת וּלְ ִביאָ ה.
ידה לְ ִמינָ ּה וְ אַ ּיָהֵּ .בין ַרגְ לֶיהָ )מחזיקה( ְּתאוֹ ִמים וְ ִׁשלְ יָהְ .מל ְַּמ ַדי
ַּגם ח ֲִס ָ
וְ סוֹ ְפ ַרי ְ ּב ִפי )צפור( ָעזְ נִ ּיָה .ח ֲָתנִ ים וְ כַ לּ וֹ ת ִ ּב ְד ָרסָ ה ו ְּׁש ִה ּיָה) .בשחיטה( ִחגְ ר ּו
ש ִ ּקים וְ ִס ְפד ּו כּ ֹהֲ נֵי ְצ ִפ ּיָה) .צפת( וְ סָ ְפ ָדה הָ אָ ֶרץ ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת לְ וִ ּיָה .ז ֶַרע
ַׂ
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ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי נ ְָפלוּ
ש ָראֵ ל ֶי ֱהמ ּו ִקירוֹ ת )לבם( וָ ֶק ֶרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
יִ ְ ׂ
ַשק ּו הָ ִרים
ֶבּ ָחרֶב :אֵ לּ ּו ְפלָגִ ים )דמעות יורדות מ(רוֹ אוֹ ת א ֲֻרבּ וֹ ת) .עינים( י ְׁ
ל־תנוּבוֹ ת) .תבואות( ְמקוֹ ֵרי ְד ָמ ַעי ָרצוֹ ת וְ ָׁשבוֹ תֲ .ע ָלמוֹ ת הֲגוּנִ ים
וְ כָ ְּ
וַ הֲגוּנוֹ ת ֲע ֵרבוֹ תְ .ק ָׁשתוֹ ת נִ ְד ָרכוֹ ת וְ נִ ְׁשלָפוֹ ת ח ֲָרבוֹ ת .מוֹ ִרים
את ׁשוֹ כֵ ן
הַ ּמוֹ ִרים )יריות( ל ַּמוֹ ִרים וְ לִ ְׁש ּ ֵתי יְ ִׁשיבוֹ ת .אֵ יכָ ה ְּכנַ ְח ֵּב ָ
ע ָרבוֹ ת) .שמים( וְ נָ ַט ְׁש ָּת ַמזְ ִּכ ֶיר ָ
תבוֹ ת) .אחרי תיבות 'שמע
יך אַ חַ ר ְׁש ּ ֵתי ֵ
ֲ
ָתן )בנות זוגן(
ישראל'( אֵ יכָ ה ֲעז ְַב ָּתם ְ ּב ִפי זְ אֵ בֵ י ֲע ָרבוֹ תַּ .בחו ֵּרי חֶ מֶ ד וְ לִ וְ י ָ
שבוֹ תְּ .כדֹמֶ ן )כאשפה( ַלא ֲָד ָמה
ש ִבים וְ ָׂ
ישים ָׂ
יש ִׁ
ֲשוּבוֹ ת .זְ ֵקנִ ים וִ ִׁ
הַ ח ׁ
ַּב ּ ְׁשוָ ִקים וּבָ ְרחוֹ בוֹ ת .יְ ֵדיהֶ ם נוֹ ְפלוֹ ת ו ִּב ְטנֵיהֶ ם צָ בוֹ ת) .נפוחות( ֲערו ִּּמים
ל־מ ְכסֶ ה וְ צַ בּ וֹ ת) .כיסוי( אֵ יכָ ה ְמצָ אוּנ ּו צָ רוֹ ת ָרעוֹ ת וְ ַרבּ וֹ ת.
ִמ ּ ָכ ִ
שי הַ ַּת ֲערוּבוֹ ת.
וַ ּתֹאכַ לְ נָ ה ְּתאֵ נִ ים )יהודים( ָרעוֹ ת וְ טֹבוֹ ת .סָ פ ּו ַּת ּמ ּו ִא ּ ׁ ֵ
ערוּבוֹ ת) .הזבחים שנתערבו
)הזבחים הנעימים( )אבל כאן( ְּכ ִמ ְׁש ּ ַפט זְ בָ ִחים ְ ּבפֶ ֶרק הַ ַּת ֲ
דמם ,וגם כאן( ָּבנִ ים מֵ ת ּו יַחַ ד ַעל אָ בוֹ ת .יִ חֲד ּו צו ָּרם ְּכאַ חַ ת ַמכּ וֹ ַתי
ח ֲִטיבוֹ ת) .במכות וכריתה( ָּב ֵתי צַ דִּ ִיקים ׁשוֹ ְממוֹ ת ח ֲֵרבוֹ תְּ .כנ ִֵסיּוֹ ת
ו ִּמ ְד ָר ׁשוֹ ת הֲרוּסוֹ ת ֲעזוּבוֹ תּ ְ .בנוֹ ֵתינ ּו ְּכזָוִ יּוֹ ת )כפינות( יַחַ ד ְמחֻ ּ ָטבוֹ ת.
ש ּלָבוֹ תָׁ .שכֵ ן וְ ֵרעוֹ הַ יְ צָ ִרים
)מהוללות( ִא ּ ָׁשה ְרעו ָּת ּה ְּכאַ חַ ת ְמ ׁ ֻ
שר אַ ִּמיץ ְ ּבלִ י ֲענִ יבוֹ ת) .ללא קשרים חלשים( ל ֲַעבוֹ ד
וְ הַ ְּלבָ בוֹ ת .וַ יְ ִהי הַ ֶּק ׁ ֶ
לְ יוֹ ְד ָעם ְ ּבאֶ ֶרץ ַּתלְ אוּבוֹ ת) .מדבריות( לְ ַקדֵּ ׁש אֵ ׁש אוֹ ְכלָה אֵ ׁש וְ ַׁשלְ הֵ בוֹ ת.
מהֵ ר וְ ָק ֵרב ְק ָרבוֹ ת) .מהר
ּשה ּ 7ו ַ
)הקב"ה( ַק ּנֹא וְ נ ֵֹקם וְ ַרב הַ ְּמ ִריבוֹ ת .חו ָׁ
המלחמות( ַעל ַמ ְפ ִריס )אדום( ּובַ ֲע ֵלי אוֹ בוֹ ת .קוֹ ְסמֵ י ְקסָ ִמים וְ כָ ל ּתוֹ ֵעבוֹ ת.
ֶרחֶ ם ַמ ְׁש ִּכיל )ימותו בלידתם( וְ ִכלְ יוֹ ן ֶנפֶ ׁש ְמ ִדיבוֹ תִּ .ת ּ ֵתן ָלהֶ ם וְ ר ּוחוֹ ת
מאוֹ ָדם )כחם(
ֲעצ ּובוֹ תִׁ .ש ֵתמוֹ ְכעוֹ ֵרב וְ ִכזְ אֵ ב )שרי מדין( לְ בָ בוֹ תָ .י ָדם ּו ְ
ּו ְפ ַרע חוֹ בוֹ תּ .ו ַמדּ וֹ ָתה )מדוד( ָלהֶ ם ְּכחָ ב ּו ְ ּבאוֹ מֶ ר ּו ְב ַמ ֲח ָׁשבוֹ ת .לְ ַק ְצצָ ם
אֵ בָ ִרים ּולְ ַק ְצ ָעם )לנקבם( ְ ּבעוֹ ְצבוֹ ת) .בעצבות( ִּת ְפ ַער ְׁשאוֹ ל )גיהנם( ּ ִפיהָ
יתה ָלמוֹ
לִ ְבלִ י ְקצָ בוֹ ת) .קצבה( ַי ַען ָּגבַ ה ר ּוחָ ם ִ ּבנְ פָ ׁשוֹ ת ְרחָ בוֹ תִׁ .ש ָ
שׂ ר
מוֹ ָרא וְ ִדיבוֹ ת .וְ יִ ְת ַק ְּלס ּו )ילעגו( ָּבמוֹ ְרחוֹ קוֹ ת ּו ְקרוֹ בוֹ ת .ו ְּׁשלַח ְמבַ ּ ֵ
יש ְמנַ חֵ ם לְ נַ חֵ ם ְ ּגוִ יּוֹ ת ֲעלוּבוֹ תַ .על הַ ר
לִ ְׁשבוּיִ ם וּבַ ֲעלֵי ְת ׁשוּבוֹ ת .וְ ִח ׁ
ָאל ו ְַעל ַעם ְיָי ִכּי נ ְָפלוּ ֶבּ ָחרֶב:
ש ּ ָׁשמֵ ם וְ חָ ֵרב .קהל ַעל ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ִציּוֹ ן ׁ ֶ
מד
 7שלושה עשר החרוזים הבאים נשמטו בסידורים מפני דרכי שלום ,והושלמו כאן מחדש על פי ס"י.
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שדַּ ד וְ נִ ְׁשדַּ ד יְ צָ אוּנִ י
א ֲָמ ֵרר ִ ּב ְב ִכי ּ ֵת ַר ְדנָ ה ִד ְמ ָעה ֵעינַ י .אָ הֳ לִ י )בהמ"ק( ׁ ֻ
יתי לִ ְק ׁ ֵ
ָ ֿבנָ יָּ .ב ִכ ִ
שה יוֹ ם ִמ ְׁשנֵה )שני( ִׁש ְברוֹ נַ יָּ .בא ּו יְ מֵ י הַ ּ ִׁשלּ וּם ו ְּפקֻ ַדת
ֲעוֹנַ יָּ .ג ַדל הַ ְּכאֵ ב ַעל ְׁשנֵי חָ ְר ָּבנַ יּ ְ .גאוֹ ן ֻע ִזּי)בהמ"ק( נִ ְׁש ַּבר ו ְּבחָ רוֹ ן
נִ ְּתכ ּו)נשפכו( הֲמוֹ נַ י .דּ וֹ ִרי)דירתי( נִ ּ ַסע וְ נִ גְ לָה)וגלה( ָּגוְ ע ּו ֹכ ֲהנַ י וּזְ ֵקנַ י .דַּ לּ וֹ ִתי
ִּכי חַ לּ וֹ ִתי)קיויתי( וְ ִכלּ וּנִ י ְמ ַע ַּניִּ .כי־יָצָ א הַ ֶּקצֶ ף)כעס( ִמ ִּל ְפנֵי יְ ָי :הַ יּוֹ ם יוֹ ם
שחוֹ ק וּלְ ל ַַעג לְ ִמ ְס ּ ֵפד וּלְ ָק ְרחָ ה.
יתי לִ ְ ׂ
ֶע ְב ָרה)כעס( וְ צָ ָרה וְ תוֹ כֵ חָ ה .הָ יִ ִ
שק וְ עוֹ ד נַ ְפ ִׁשי ֶנאֱנָ חָ ה .ו ִּמ ֵּבית ַּת ֲענוּגַ י נִ גְ ז ְַר ִּתי)נכרתתי( ָק ְרא ּו
וַ חֲגו ַּרת ַׂ
פחוֹ ת)חרב ,כלבים ,עוף ,ובהמה(.
לִ י נִ דָּ חָ ה .זוֹ ֵללָה)מזולזלת( גוֹ לָה לְ אַ ְר ַּבע ִמ ְׁש ּ ָ
לְ קוּחָ ה .זֵר ּו)פזרו( ַק ְרנוֹ ַתי)מכובדי( לְ אַ ְר ַּבע ְק ָרנוֹ ת)פינות( בּ ּוזֵי)בזויי( ִמ ְׁש ּ ָפחָ ה.
יתי .חָ סַ ְר ִּתי
ידה)נודדת( הָ יִ ִ
אתי ַעל ּ ֵכן לְ נִ ָ
ִּכי־י ַָרד ָרע מֵ אֵ ת יְ ָי :חֵ ְטא חָ ָט ִ
סכָ ה)ע"ז(
אתי ִמ ְקדַּ ׁש ﭏֵ ו ַּמ ּ ֵ
כָ ל־טוֹ ב וְ ִכ ְמ ַעט אָ ְב ָדה ִת ְקוָ ִתיִ .ט ּ ֵמ ִ
שר ַמ ּ ָסעוֹ ת נָ סַ ע מֵ ִא ִּתי .יָדוֹ ּ ָפ ַרשׂ צָ ר ַעל
ִה ְכנַ ְס ִּתיָ .טהוֹ ר)ה'( ֶע ֶׂ
ּ ָכל־חֶ ְמדָּ ִתי .יָצָ א ּ ָכל־ה ֲָד ִרי וְ הוֹ ד ָמנָ ִתיִּ .כי־י ְָצאָ ה ִבי יַד־יְ ָי :כּ וֹ ס ח ֲַמת
ש ְפ ֵתי ַָק ַמי .נְ ָתנַ נִ י ׁשוֹ מֵ ָמה
יתי)מצצתי( ְ ּב ָד ַמיִּ .כ ְר ְסמוּנִ י הֲ ָממוּנִ י ִ ׂ
ﭏֵ ָמ ִצ ִ
תי)בהמ"ק(
ַעד ִ ּב ְתחו ַּמי .נָ ְכ ִרים ָּבא ּו ְׁש ָע ַריׁ ,שו ָּעלִ ים ִח ְ ּבל ּו ְכ ָר ַמי .סֻ ּ ָכ ִ
תחַ ת)במקום לבשל
ש ָרפוּהָ ִמ ְתקוֹ ְמ ַמי) .בתוך ה( ִס ִירים ַּ
נָ ְפלָה ,אָ רוּהָ )לקטוה( ְ ׂ
שם רק את ה(חֶ לְ אָ ה)רשעים( ִמ ּלָא ֲעצָ ַמי).צדיקים(ִּ .כי אֵ ׁש י ְָצאָ ה מֵ אֵ ת יְ ָי:
)ושורפת גם טובים( ַעל זֹאת אֶ ְס ּ ְפ ָדה וְ אֵ ילִ ילָה ִקינָ הַ .על הַ ר ִציּוֹ ן ִק ְריָה
ֶנא ֱָמנָ הִ ּ .פ ַּנת יִ ְק ַרת ִק ְריַת דָּ וִ ד חָ נָ הְ ּ .פ ָתחֶ יהָ אָ נ ּו)באנינות( וְ אָ ְבל ּו
מלוּנָ ה).כסוכת
לְ ָמ ָׁשל וְ לִ ְׁשנִ ינָ ה .צֶ ֶדק ָילִ ין ָּב ּה)בעבר .אבל עכשיו(וְ ִה ְתנוֹ ְד ָדה ִּכ ְ
שומרים( צָ ָרה )שכואבת כמו( ְ ּב ַמ ְב ִּכ ָירה)יולדת לראשונה( צוּר מֶ נּ ּו פָ נָ הִּ .כי ִח ּלֵל
ית ָך אֲכָ ל ְַתנ ּו ו ְּמאַ הֲבֵ ינ ּו ִר ּמוּנ ּוָ .ק ַרב
יְ הו ָּדה ק ֶֹד ׁש יְ ָיִ :קנְ אַ ת)כעס( ֵּב ְ
ִק ֵ ּצנ ּוַ ,ק ִּלים הָ י ּו ר ְֹדפֵ ינ ּוְ .ר ָׁש ִעים ז ּו ַׁשדּ וּנ ּו)שדדונו( אָ ְמצ ּו)חזקו יותר( ִמ ּ ֶמנּ ּו.
ַר ַּבת ְצ ָררוּנ ּו דּ וֹ ָדנִ ים)ישמעאלים( דּ וֹ ֵדינ ּוַׁ .שלְ הֶ בֶ ת לַהֶ בֶ ת ֵּבית ִּת ְפאַ ְר ּ ֵתנ ּו
שנ ּוָׁ .שם אֱדוֹ ם וּמוֹ אָ ב וְ ַע ּמוֹ ן ו ְּׁשאָ ר ׁשוֹ בֵ ינ ּוִּ .כי ָּבא ּו ז ִָרים
ו ִּמ ְקדָּ ׁ ֵ
ימנִ י )אדומי( ו ְּצפוֹ נִ י )ובבלי( ַמ ּ
ה־לָכֶ ם וְ לִ יִּ .ת ְרדְּ פ ּו ּ ֶת ְהדְּ פ ּו
אֶ ל־ ִמ ְקדַּ ׁש יְ ָיֵ ּ :ת ָ
)תדחפו( וְ ַתחֲנ ּו סָ ִביב לְ אָ הֳ לִ י .יְ ֵדיכֶ ם ָמלְ א ּו דַּ ם ז ֵָקן וְ עוֹ לְ לִ י .וְ ל ֹא ח ֲַמלְ ּ ֶתם
ש ַר ְפ ּ ֶתם הֵ יכָ לִ י לְ הַ ְר ִח ִיקי מֵ ַעל ְ ּגבוּלִ י.
ַעל ַטף וְ נָ ִׁשים ִמ ְּל ַׁש ְּכלִ יׂ ְ .
ּ ְפ ַר ְצ ּ ֶתם ְ ּג ֵד ִרי ,אָ ַמ ְר ִּתי אוֹ י נָ א לִ יִּ .כי נִ ְׁש ָּבה ֵע ֶדר יְ ָי :בּ וֹ גְ ִדים ָּבגָ ד ּו,
שבֶ ת
)המצרים בגדו שהיו לנו ל( ָקנֶה ָרצוּץ)שבור( ִמ ְׁש ָעןַ .רהַ ב)מצרים הגאים( הֵ ם ׁ ֶ
ש ֵרי צ ַֹען).מצרים( ִקנְ אוּנִ י ְ ּבלֹא אֵ ל)בע"ז( ַע ּמוֹ ן וּמוֹ אָ ב
אֱוִ ילִ ים)שוטים( ָׂ
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ו ְּכנָ ַען .לֵאמֹר ְּככָ ל־הַ ּגוֹ יִ ם אֹהֶ ל יוֹ סֵ ף יִ ְצ ָען).יגלה( וְ ַעל־ ִמי בָ ַט ְח ָּת ִּכי
ית ּ ִפי יְ ָי :יָזְ מ ּו
ָמ ַר ְד ָּת לְ ַמ ַען נָ ְפלְ ָך ְ ּביַד הוֹ ֵרג י ַַען ו ְּבי ַַעןִּ .כי ָמ ִר ָ
ל ֲַעשׂ וֹ ת הָ ַרע עוֹ ְב ֵדי ַמ ְ ׂ
בלְ בָ בָ ם נִ ְּכל ּו)הרשיעו(
ש ִּכ ּיוֹ ת).ע"ז( ְמזִ ּמוֹ ת ִ ּ
ש ְרפ ּו
ִמ ְּמעוֹ נוֹ ת א ֲָריוֹ ת .וַ ִּילְ ְמד ּו לִ ְטרוֹ ף ֶט ֶרף אֲכָ לוּהָ ִ ּב ְׁש ִאיּוֹ ת).בשממון( ָׂ
ל־רעוֹ ת חַ יּוֹ ת .נוֹ ֲעד ּו)נקהלו( גו ֵּרי א ֲָריוֹ ת ָׁשם נִ ְק ְ ּבצ ּו
מוֹ ֲע ֵדי)מקום ועד(ﭏֵ ּ ָכ ָ
ַדיּוֹ ת) .האומות( ָק ְרא ּו ָמלְ א ּו נִ ְק ְ ּבצ ּו ַעל יוֹ נֵי הַ ּגֵיאָ יוֹ ת) .עם ישראל( ִּכי ָעזְ ב ּו
ְמקוֹ ר ַמיִ ם־חַ ִּיים אֶ ת־יְ ָי :דּ וֹ ִדי חָ ַמק ָעבַ ר וְ רוֹ ִדי )השליט( ָּגבָ ר .נַ ֲחל ִָתי
בר) .מעון תנים( חָ ְרבוֹ ת ח ֶֹרב ל ֹא )לטובה כמו למשל(:
הָ יְ ָתה ִּלי לְ ַתנּ וֹ ת ִמ ְד ָּ
לִ זְ רוֹ ת )להפריד התבואה( וְ ל ֹא לְ הָ בַ ר) .לנקות אותה( .זְ בָ לַנִ י )החזירני לזבולו – בהמ"ק(
ישי לְ ִפי ְמלֹאת ַעיִ ן ) 70שנה( ִּכ ְמדֻ ָּבר) .כהבטחתו( ְקהָ לִ י ִק ֵּבץ רוֹ בֵ ץ
ִא ִׁ
כנִ י )מקדש שני(
)הקב"ה( וּנְ פוּצָ ִתי ִח ַּברִּ .כי כֹה אָ ַמר יְ ָי :אַ ח ֲֵרי )כן( ַּתם ִמ ְׁש ּ ָ
וַ ִּת ּ ֹ
תיהָ ) .חומותיה(.
פל הַ חוֹ ָמה ַּת ְח ּ ֶתיהָ ָ .מ ְר ָתה )מרדה( ֵּבﭏֹהֶ יהָ וְ נָ ְפל ּו אָ ְׁשיוֹ ֶ
צָ ָרה ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ָק ָמה ֻ ּד ְּכא ּו ָׁשתוֹ ֶתיהָ ) .יסודותיה( לִ ְבנֵי אֱדוֹ ם זְ כֹר ָער ּו
תיהָ  .דָּ וָ ה )מרוחקת(
)שהרסו( יְ סוֹ דוֹ ֶתיהָ ַ .עד הַ יְ סוֹ ד ָּב ּה יְ ַמהֲר ּו חוֹ מוֹ ֶ
ֹאתיהָ ִּ .כי ל ְָקחָ ה ִמ ּיַד יְ ָיַּ :בת ִציּוֹ ן הַ ּ ְׁשדו ָּדה
ׁשוֹ מֵ ָמה ִּכ ְפלַיִ ם ְ ּבכָ ל־חַ ּט ֶ
ׁש ָֹתה יֵין הַ חֵ ָמהִּ .ת ְקוָ ה וְ אַ ח ֲִרית ִּת ְהיֶה־ ּל ָּה ִמ ּ ַמ ּ ָשׂ א וְ דו ָ
ּמה) .בני ישמעאל(
ש ְמ ִחי יוֹ נָ ה
ש ּ ַכל וְ ַרבּ ּו ְ ּבנֵי ׁשוֹ מֵ ָמה) .ישראל( ָר ִ ּני וְ ִ ׂ
ו ְּבע ּולָה )האומות( ְּת ׁ ֻ
ירחַ ם יָתוֹ ם
אל ָָמה) .שותקת( ִה ּנֵה נֶחָ ָמ ֵת ְך ְּכפ ּולָה נֶחָ ָמה .וִ ֻ
ַת ּ ָמה )ישראל( ֶנ ֱ
אֶ ת־ל ֹא ֻרחָ ָמהִּ .כי־חַ נּ וּן וְ ַרחוּם יְ ָי:
בקצת קהילות אומרים כאן קינת "ארזי הלבנון") ,תמצא בסוף הספר( ודוחים את "אלי ציון" לסיום
ה'ציונים'.

מה

)בספרי הקינות היא באות נט(

קינה זו נאמרת בניגון ידוע כל הקהל יחד) .ובישיבה על הארץ ,כשאר הקינות(.

אֱלִ י )יללי( ִציּוֹ ן וְ ָע ֶריהָ ְּ .כמוֹ ִא ּ ָׁשה ְ ּב ִצ ֶיריהָ .
שקַ .על ַּב ַעל נְ עו ֶּריהָ .
וְ ִכ ְבת ּולָה חֲגו ַּרת ַׂ
ֲשר נ ּ ַֻט ׁש).עוזב( ְ ּבאַ ְׁש ַמת צֹאן ֲע ָד ֶריהָ .
ֲעלֵי אַ ְרמוֹ ן)בהמ"ק( א ׁ ֶ
וְ ַעל ִ ּביאַ ת ְמחָ ְרפֵ י ﭏֵּ ְ .בתוֹ ְך ִמ ְקדַּ ׁש ח ֲָד ֶריהָ .
מ ֶריהָ ) .והלויים(
ֲעלֵי גָ לוּת ְמ ָׁש ְר ֵתי ﭏֵ).הכהנים( נְ ִעימֵ י ִׁשיר זְ ָ
ש ּ ַפ ְךְּ .כמוֹ מֵ ימֵ י יְ אוֹ ֶריהָ :
שר ׁ ֻ
וְ ַעל דָּ ָמם ֲא ׁ ֶ
ֲשר דָּ ַמם)הושתק( ְ ּב ָע ֶריהָ .
ֲעלֵי הֶ גְ יוֹ ן)דיבור( ְמחוֹ לֶיהָ  .א ׁ ֶ
ֲשר ָׁשמֵ ם .ו ִּב ּטוּל סַ נְ הֶ ְד ֶריהָ .
וְ ַעל וַ ַעד)לשכת הגזית( א ׁ ֶ
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בכוֹ ֶריהָ ).הלויים(
ְּ

ידיהָ  .ו ִּפ ְדיוֹ נֵי
זִ ְבחֵ י ְת ִמ ֶ
ִחלּ וּל ְּכלֵי הֵ יכָ ל .ו ִּמזְ ֵּבחַ ְקטוֹ ֶריהָ .
ַט ּ ֵפי )בני( ְמלָכֶ יהָ ּ ְ .בנֵי ָדוִ ד ְ ּג ִב ֶיריהָ .
ֲשר חָ ַׁש ְךּ ְ .ב ֵעת סָ ר ּו ְכ ָת ֶריהָ .
י ְָפיָם א ׁ ֶ
ֲשר ָּגלָהּ ְ .ב ֵעת חָ ְר ַּבן דְּ ִב ֶיריהָ .
כָ בוֹ ד א ׁ ֶ
ש ִ ּקים חֲגוֹ ֶריהָ .
שם ַׂ
ֲשר לָחַ ץ .וְ ָׂ
לוֹ חֵ ץ א ׁ ֶ
יריהָ ) .שריה(
ֲשר הֻ כּ ּו נְ זִ ֶ
ַמחַ ץ )פצע( וְ רֹב ַמכּ וֹ ת .א ׁ ֶ
אלֵי סֶ לַעֲ .עוִ ילֶיהָ )עולליה( נְ ָע ֶריהָ .
נִ ּפוּץ ֱ
ש ְח ָקם ַעל ְׁשבָ ֶריהָ .
שנְ אֶ יהָ ּ ְ .ב ָׂ
ש ְמחַ ת ְמ ַׂ
ִׂ
ִענּ וּי ְ ּבנֵי חוֹ ִרין .נְ ִדיבֶ יהָ ְטהוֹ ֶריהָ .
ֲשו ֶּריהָ ).ולא
ֲשר ָעוְ ָתה).עיקמה( ְסלוֹ ל דֶּ ֶר ְך א ׁ
פֶ ַׁשע א ׁ ֶ
שחוֹ ֶריהָ ).שהושחרו פניהם(
ִצ ְבאוֹ ת ְקהָ לֶיהָ ְ .שז ּופֶ יהָ ְׁ
קוֹ לוֹ ת ְמחָ ְרפֶ יהָ ּ ְ .ב ֵעת ַרבּ ּו ְפגָ ֶריהָ .
ִרגְ ַׁשת)התאספות( ְמגַ דְּ פֶ יהָ ּ ְ .בתוֹ ְך ִמ ְׁש ּ ַכן חֲצֵ ֶריהָ .
שר חֻ ּלַלּ ְ .ב ִפי ָקמֵ י ְמצָ ֶריהָ .
ִׁש ְמ ָך ֲא ׁ ֶ
ֲמ ֶריהָ :
ַּתחַ ן)תפילה( יְ ַׁשוְ ע ּו ל ְָךְ .ק ׁשוֹ ב ו ְּש ַמע א ָ

בדרך הישר(

הציונים כולם שקולים במשקל השיר ולכולם משקל אחד שהוא שתי תנועות ויתד ותנועה ויתד ,ורק
בסוף כל חרוז הומר היתד בתנועה.ומכיוון 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 " ַ◌יִ ְך" יכולה גם לסייע להבנה(

מו

ִציּוֹ ן ֲהלֹא ִת ְׁש ֲאלִ י לִ ְׁשלוֹ ם ֲעל ּובַ יִ ְך).הנעלבים( ָׁשלֵם)ירושלים( ְ ּב ִכי אוֹ י וְ הוֹ י
ְּכלִ ילוֹ ת)מושלמת(
עלֶז)שמחה(
ַעל ׁשֹד ְמאַ ֲהבַ יִ ְךִ :ציּוֹ ן א ׁ ֶ
ֲשר הָ יְ ָתה ֶ
תנִ יּ ,פוּגַ ת)הפוגה(
ְ ּביוֹ ף)ביופי( ָמשׂ וֹ שׂ וְ צַ הַ ל וְ גִ יל ּ ֻת ּ ֵפי ְּכרוּבַ יִ ְךִ :ציּוֹ ן ְ ּב ִכי ִת ְּ
חי)זחלי(
לְ בַ ל ִּת ְּתנִ י ז ֲַע ִקי ,וְ ָעפָ ר ְׁש ִחי),השפילי עצמך( ַעל ׁשֹד נְ ִדיבַ יִ ְךּ :גוֹ ִ
ֲשר ׁשוֹ אֲ פָ ה )אויר( ְ ּבנוֹ ת י ֲַענָ ה לִ ְב ִׁשי ְד ָמעוֹ ת וְ סוּת)כסות( ַמר
ְּכ ַת ִ ּנין א ׁ ֶ
ֲשר
ַעל ְקרוֹ בַ יִ ְך :דֶּ לֶף)דמעות( ְּכנַ חַ ל ְר ִדי ַעל ַּב ֲעל ְֵך דּ וֹ ד)אהוב – הקב"ה( א ׁ ֶ
ִׁש ּ ַכח וְ ִה ְר ָּבה ֲהרוֹ ג נִ ָ ּצב)העומדים( ְס ִביבַ יִ ְך :הָ יָה ְכאוֹ יֵב וְ לֹא חָ ַמל
ְ
ביבַ יִ ך):אש –
ְּכ ִמ ְכ ָמר וְ תוֹ א )כשור הבר הנופל ברשת( וַ ַ ּי ֲהרֹוג י ֲַעקֹב דּ וֹ ד ְׁש ִ
הקב"ה( וַ ִּי ְק ָרא ִמ ְס ּ ַפד ְ ּב ִכי ְּכאָ בֵ ל ְ ּב ַמר ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים וְ קוֹ ל הוֹ י ַעל ח ֲִביבַ יִ ְך:
זָכוֹ ר ּ ְפאֵ ר ֵּבן ְ ּבכוֹ ר),ה' שהוא פארם של ישראל( צָ ַעק ְ ּבקוֹ ל ' ּ ַכא ֲִרי אַ ְּת
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ְ

לְ טוֹ בַ יִ ך):וגם תזכור

ָשישׂ
נַ ֲחל ִָתי'),ברחתי מעמי כמפני אריה( וְ אָ ז)כשתזכרי ותשובי( י ִ ׂ
את(חַ לּ וֹ ת)המחלה( ְׁשנוֹ ת)שינוי( עֹז יְ ִמין ֶעלְ יוֹ ן לְ אָ חוֹ ר וְ ָׁשב)השיב ימינו(ַ .ואֲנִ י
שפַ ת
ְׁשב ּויָה וְ הוּא )ה'( אָ סוּר )כביכול( ְבעוֹ ְצבַ יִ ְךֶ :ט ֶרם )בתחילה( ְ ּבמֶ ֶתק ְ ׂ
ָשוֹ ן ְ ּב ַמ ַער ְּכרוּב )כשהיה אהבת ה' והכרובים היו מעורים .אבל( ַע ָּתה ְּכל ֲַענָ ה
ל ׁ
כה ְּכהָ מֵ ר )כממרר
וְ רוֹ ׁש רֹב ַמ ְכאוֹ בַ יִ ְך :יוֹ ם ַמר ְמבוּכָ ה )בלבול( ְ ּבהוֹ י אֶ ְב ּ ֶ
על( ְ ּבכוֹ ר הֵ ן ִּכ ְבת ּולָה אֱלִ י)קונני( ַעל ַמ ֲע ָרבַ יִ ְך) :סחורתך( ִּכי יוֹ ם ְמבוּסָ ה
ֲשו ִּבים ְּכ ִקיא ַעל רֹב
)רמיסה( ְּכ ִטיט חוּצוֹ ת ְ ּב ַמ ְדמֵ ן)באשפה( וְ אוֹ י ָּבנִ ים ח ׁ
ֲעצַ ַּביִ ְך):ע"ז( ל ּו ָרד)הלואי ירד( ְ ּגאוֹ ן י ֲַעקֹב),אבינו( יִ ְראֶ ה לְ ַמ ְכאוֹ ב ְ ּבנוֹ
נ ְֶח ּ ְפשׂ ּו)התגלו( ְּכ ַמ ְטמוֹ ן וְ גַ ם נ ְֶח ְמס ּו ֲע ֵקבָ יִ ְך):נכרתו עוברי דרך( ַמיִ ם ְ ּבבַ ת ֵעין
שמֹאלָׁ ,שבַ ת ְמשׂ וֹ שׂ ִ ּגיל וְ גַ ם ּ ֻת ּ ֵפי נְ ָקבַ יִ ְך:
יְ ִמין ּ ֵת ְר ִדי ֲעלֵי ֵעין ְ ׂ
)שמוציאים קול מהנקבים( נִ ְׁש ָּבה ְּכבוֹ ֵד ְך וְ ַדל נָ פוּץ)שבור( וְ נִ ְבזֶה ְּכלִ י חֵ פֶ ץ ְ ּבלִ י
שמֶ ׁש
בוֹ ּ ְ ,בחֵ ְטא ַּב ֲעוֹן ְמ ׁש ּובַ יִ ְך) :מרדייך( סָ ר צֵ ל )השכינה( וְ ׁשוֹ מֵ ר יְ ִמיןֶ ׁ ,
שף כּ וֹ ְכבַ יִ ְך):גם כוכבי הערב( עוֹ לָה
וְ אוֹ ר ָק ַדר)הוחשך( חָ ַׁש ְך ְמאוֹ ר ֶעלְ יוֹ ן ֶנ ׁ ֶ
שר ִׁש ּ ַכח לְ ִציּוֹ ן וְ תוֹ ר יוֹ נָ ה וְ נִ ּסו ְּך ְ ּב ֵייןִּ ,כי אֵ ין ְמ ָק ְרבַ יִ ְך:
וְ ָק ְר ָּבן ֲא ׁ ֶ
ּ ָפ ַתח ְ ּבפָ ְתחוֹ )את ההיכל לפני האויב( וְ ל ֹא חָ ַמל ְּכאַ ְכזָרֲ ,הפ ְֹך יָדוֹ ֲהנָ פַ ת
ָׁשוְ א ִהגְ ִ ּביר ְמ ִריבַ יִ ְך) :שונאיך( ִציּוֹ ן ְ ּב ִכי ַעל יְ ִפי חָ ְכ ָמה וְ ַר ַּבת ֲעלֵי
כָ ל־ ּגוֹ י ,וְ ַע ָּתה ְר ִדי )ירדת( ִמ ְּכבוֹ ד ְרכ ּובַ יִ ְך) :מרכבתך( ִציּוֹ ן ְ ּב ִכי ַעל דְּ ִביר
ְ
באַ ְכ ָזבַ יִ ך) :על שכזבת בו(
אָ רוֹ ן וְ אַ ּיֵה ה ֲַדר ַמלְ ּ ֵכ ְךֲ ,הלֹא חָ ׁש וְ ָעף ָּב ַרח ְ ּ
שלְ חָ ן ,וְ כָ ל־יוֹ ם )בוכה( אֲהָ ּה
ת־מקוֹ ם הֵ יכָ ל ְמקוֹ ם מֻ ְק ָטר ׁ ֻ
ִציּוֹ ן ְראֵ ה אֶ ְ
מ ַער )מחוברים
ַעל ַמ ְדאוֹ בַ יִ ְך) :כאביך( ִציּוֹ ן זְ הַ ב ַּג ְפנ ְֵך סָ גוּר )טוב( ְּכרוּבֵ י ְ
באהבה( א ּולָם א ֲִריאֵ ל וְ כָ ל־מֶ גֶד )מתיקות( וְ ֵגיבָ יִ ְך) :תקרה מיוחדת( ִצ ּיוֹ ן וְ ָׁשלֵם
יאים וְ אֹם )את האומה( ָׁשכוֹ ל
ש ִרים נְ ִב ִ
)ירושלים( ְ ּב ִכי אַ ּיֵה זְ ֵקנִ ים וְ גַ ם ָׂ
ְ ּג ָלבַ יִ ְך):בעלי סכינים חדים( ִציּוֹ ן וְ אַ ּיֵה ְ ּבנֵי אַ ֲהרֹן לְ וִ ִּים ְ ּבקוֹ ל דִּ גְ לֵי ְדגָ לִ ים
שים)שמחים( וְ רוֹ בַ יִ ְך) :בחוריך( ִציּוֹ ן ְמקוֹ ם ַמלְ כוּת אוֹ ר צַ ח ֲהלֹא
ש ִׂ
וְ אָ ן)איפה( ָׂ
הָ אֳ פַ ל) ,הוחשך( ִק ֵ ּצ ְך ֲהלֹא בָ א ְמקוֹ ר יָבֵ ׁש וְ גֵבָ יִ ְך) :בורות מים( ִציּוֹ ן ֲהלֹא
י ְָצא ּו )ממך( ִׁש ְב ֵטי ְבנֵי י ֲַעקֹב הָ ְח ְ ּבא ּו )בגולה( ֲע ֵדי ֵעת זְ ַמן ַּתם חֵ ְטא
שוֹ ְּכסוֹ ף )ירצה(
וְ חוֹ בָ יִ ְךִ :ציּוֹ ן ְ ּבקוֹ ל ַמר ְ ּב ִכי לְ בַ ְעל ְֵך ְ ּבר ְֹך א ּולַי ְ ּבנַ ְפ ׁ
ֲשר י ֲַענֶה יִ זְ כּ וֹ ר
יש ְך)בעלך( א ׁ ֶ
יש לְ ִק ְצבַ יִ ְך) :זמן גאולה(ִ .ציּוֹ ן ֲהלֹא ז ֲַע ִקי ִא ׁ ֵ
י ִָח ׁ
ֲאהו ִּבים וְ ֵקץ ּ ֵכס י ָּה)כסא שאינו שלם( ְמחַ ְ ּבבַ יִ ְךִ :ק ֵ ּצ ְך וְ ֵקץ הַ יְ ִמין עוֹ ֵרר
וְ הוֹ ַׁשע ,יְ ִמין)שלי תישכח( ִאם אֶ ְׁש ְּכחָ ה־ ָּנא לְ ִעיר)שבה הקריבו( ִמנְ חַ ת ְּתנוּבָ יִ ְך:
ֹאשי ְּכ ַטל אוֹ ר ְר ִסיס)כטיפת טל( אֶ ְכ ּפוֹ ל ְּכ ֻת ָּבה)נחמו נחמו( לְ אֵ ם ּ ָכאָ ב
ר ִׁ
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שה לְ אוֹ הֲבָ יִ ְךַׁ :שדַּ י ְראֵ ה אֶ ת ִ ּבנְ ָך
וְ כָ אֵ ם)שה' הוא לנו כאב וכאם( ֲהלֹא אֶ ְע ֶׂ
הַ ְ ּבכוֹ ר ְ ּבכַ ף אוֹ יְ בֶ י ָך נָ ָקם לְ ב ּו ׁש י ֲַע ֶטה ַּבחֲנִ ית לְ הָ בַ יִ ְךָּ :ת ִדין ְ ּגוִ ּיַת
ֲשר ָׁש ְפכ ּו ִּת ְק ָרא ְׁשנַ ת טוֹ ב דְּ רוֹ רַּ ,תהֲרוֹ ס לְ ָקבַ יִ ְך:
דְּ מֵ י צֹאנְ ָך א ׁ ֶ
יבים ְּכבֵ ן ִה ָּנם ְמאוֹ ס דִּ ְראוֹ ן )בזויים( הו ְּבא ּו
)מקלליך( אָ ּה הַ ח ֲִב ִ
שרוֹ ף ַלחֲנוֹ ק וְ גַ ם
ל־מ ְׁש ָמר )חבורה( ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ְּכ ָלבַ יִ ְך :לִ ְסקוֹ ל וְ גַ ם לִ ְ ׂ
ְבכָ ִ
ישוֹ ן
ַלהֲרוֹ ג ֶלאֱפוֹ ת וְ גַ ם לִ ְתלוֹ ת לִ ְקבּ וֹ ר לְ ב ּובַ יִ ְך):אהוביך( ִע ְּור ּו לְ ִא ׁ
וּבַ ת),עין( ִק ְ ּצצ ּו יְ ֵדי ִבנְ ָךָ ,ע ְצר ּו)ריסקו( ְ ּבבֵ ית ַּבד ְ ּבנֵי ָתם הֵ ם ְסח ּובַ יִ ְך:
זֵרוּם )פיזרום( ְ ּבחֹמֶ ר וְ ִטיט ִמן הַ ר לְ ִׁש ְפלָה ְ ּגלוֹ ל )גלגלום לשפלה( ּ ָפ ְׁשט ּו
שר ַע ּ ָמ ְך הֲר ּוגֵי
לְ עוֹ ר צֹאן נָ ְסר ּו )חתכו בשר( נְ בוֹ נָ יִ ְךָ :ר ְמס ּו וְ סָ ַרח ְ ּב ַׂ
מד )בלי
שרוֹ ף חֵ יל ְָך וְ צוֹ בַ יִ ְך) :צבאיך( הָ ְרג ּו ְ ּבאֵ ין ָמאֳ ָ
ְׁש ָמ ְך לִ ְ ּבנ ּו ֲאבָ נִ ים ְ ׂ
ְ
ּביבַ יִ ך) :ביוב(
מידה( ָט ְבח ּו ְטבוֹ חַ ְׁשחוֹ ט ָט ְבע ּו ְ ּבמֵ י בוֹ ר וְ תוֹ ְך נָ הָ ר ו ִ
ש ְרפ ּו ְספָ ִרים וְ גַ ם לוֹ ְמ ִדים
ִק ְ ּצצ ּו וְ גַ ם הָ ְרס ּו ִמ ְׁש ְּכנוֹ ת וּבֵ ית ִמ ְקדָּ ׁש ָׂ
א ֲִביבָ יִ ְך) :זקניך( ַטף כּ ֹל וְ הָ אָ ב וְ אֵ ם יַחַ ד ֲהלֹא ז ְָבח ּו ִׁשחֲת ּו לְ ֵעץ ַמאֲכָ ל
עוֹ דוֹ ְ ּב ִא ָּביִ ְך) :פרותיך( נָ ְפל ּו חֲמו ִּדים וְ גַ ם סוֹ ְפ ִרים וְ גַ ם ִמ ְׁשנִ ים ז ִַּכים
ח ֲִס ִידים ְ ּב ִטיט נִ גְ ְרר ּו ֲע ָרבַ יִ ְך):שהם ערבים לך( הֻ כּ ּו ח ֲִסידוֹ ת וְ גַ ם נָ ִׁשים
ֲשוּבוֹ ת וְ אֵ ְ
ח ׁ
יך ֵערוֹ ם וְ ֶע ְריָה ְ ּגלוֹ ת נ ְֶח ְמר ּו)נכווצו( ְמהַ ְב ֲהבָ יִ ְך):שרופיך( ָעשׂ ּו
ְבנֵי ַעוְ לָהָּ ,בז ּו וְ גַ ם ָׁשלְ ל ּו)לקחו( ִק ְר ְקר ּו)צעקו( וְ גַ ם ִח ְּלק ּו ּ ֶכסֶ ף זְ הָ בָ יִ ְך:
ל ֲָעג ּו ְמ ָׁשכוּם ְּכמוֹ סָ חוֹ ב וְ גַ ם הַ ְׁשל ְֵך דּ ֹמֶ ן)אשפה( ְ ּב ֵערוֹ ם וְ הֵ ן צָ חוֹ ת
יש
ְצהוּבָ יִ ְך):הצחים והצהובים( וָ ִתיק)חזק ,ובכ"ז( וְ דוֹ מֵ ם חֲסוֹ ם ל ּ ָָמה ְּכ ִא ׁ
בדָּ ם )של אדום(
נִ ְדהָ ם)נבהל( ִהגְ ַּב ְר ָּת הֵ ן לְ גוֹ י נוֹ ֵטר לְ אַ ְר ָּביִ ְך):לארוב לך( ַּ
ְ ּבגָ ִדים )שלך( ְצבַ ע )שהרי( ָׁש ְפכ ּו ְּכמוֹ נַ ֲחלָי ִּתנְ קוֹ ם נְ קוֹ ם ַעל ְ ּבנֵי נֵכָ ר
ֲשר
ֲשר ָט ְב ָעה ְבהֵ יכָ ל זְ קוֹ ף)אותה( ּגֶפֶ ן א ׁ ֶ
וְ ָזבַ יִ ְך):הטמאים( אֶ בֶ ן ְׁש ִת ּיָה א ׁ ֶ
שר ֶיאֱסוֹ ף ַע ּ ֵמ ְך
נָ ְט ָעה ִּת ְפקוֹ ד ֲענָ בָ יִ ְך :לִ ֵּב ְך ֲהלֹא גִ יל וְ שׂ וֹ שׂ ְ ּב ֵעת ֲא ׁ ֶ
ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך ְּכ ַטל ז ְַרזִ יף )נוטף( ְר ִביבַ יִ ְך):טיפות( ֶעלְ יוֹ ן)ה'( לְ 'הַ ר' ' ֵּבית'
יש)כל גודש הוא שליש
ש ֵדה')שלושת כינויי בהמ"ק בפי האבות( נָ כוֹ ן)מכונן( ְ ּבג ֶֹד ׁש ְׁשלִ ׁ
' ְׂ
יותר( יָרוּם וְ גָ בַ ּה ְמאֹד זֶבֶ ד ְמל ּוכַ יִ ְך):חלק מלכותך( זֹאת אֶ ל לְ בָ ִבי אָ ִׁשיב
אוֹ ִחיל)אקוה( אֲחַ ּ ֶכה וְ הוּא יְ חַ ּ ֶכה ַל ֲחנוֹ ן חֲפוֹ ץ ִׁש ָירה ְ ּבנִ יבָ יִ ְךֶ :רנֶן לְ ִציּוֹ ן
ש ִעי נָ א)עף כמו( ַעב)ענן(
ְ ּבקוֹ לָׁ ,שלֵם)שלום( ְּתבַ ּ ְשׂ ִרי ֲעלִ י ַעל הַ ר ֲהלֹא יִ ְׁ
ְ ּב ָעבָ יִ ְך :חָ זָק)ה'( הֲ לֹא בָ א ְ ּבגִ יל לִ ְבעוֹ ל ְ ּבת ּולָה ְ ּב ִעיר ָמשׂ וֹ שׂ לְ נַ חֵ ם
ֲש ּובַ יִ ְךָׁ .שלֵם
יְ גוֹ נ ְֵך ָלשׂ ּושׂ לְ ָׁשבַ יִ ְךִ :ציּוֹ ן ֲהלֹא ִת ְׁש ֲאלִ י לִ ְׁשלוֹ ם ח ׁ
ְ ּב ָמחוֹ ל לְ ִכי עם עוּל)נערים( וְ ָׂ ְ
שבָ יִ ך):זקנים(.
ִ
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קינה זו יאמר חשוב שבקהל

שי ְׁשלוֹ מֵ ְך וְ הֵ ם ֶי ֶתר
אלִ י לִ ְׁשלוֹ ם ֲא ִס ַיריִ ְך).בגלות( דּ וֹ ְר ׁ ֵ
ִצ ּיוֹ ן ֲהלֹא ִת ְׁש ֲ
ש ִאי
ימן)דרום( ְׁשלוֹ ם ָרחוֹ ק וְ ָקרוֹ ב ְ ׂ
ֲע ָד ָריִ ְך):צאנך( ִמ ָ ּים ּו ִמזְ ָרח ּו ִמ ָ ּצפוֹ ן וְ ֵת ָ
ִמ ּ ָכל־ ֲעבָ ָריִ ְךּ :ו ְׁשלוֹ ם ֲא ִסיר ַּת ֲאוָ ה)מתאוה לגאולה( נוֹ ֵתן דְּ ָמ ָעיו ְּכ ַטל
חֶ ְרמוֹ ן וְ נִ ְכסָ ף)מחכה( לְ ִר ְד ָּתם ַעל ֲה ָר ָריִ ְך :לִ ְבכּ וֹ ת ֲענו ֵּת ְך)שפלותך( אֲנִ י
)כמו( ַת ִ ּנים וְ ֵעת אֶ חֱלוֹ ם ִׁשיבַ ת ְׁשבו ֵּת ְך אֲנִ י ִכנּ וֹ ר לְ ִׁש ָיריִ ְך :לִ ִ ּבי לְ בֵ ית
עי)הנוגעים
ﭏֵ וְ לִ ְפנֵי ﭏֵ ְמאֹד ֶיהֱמֶ ה וּלְ ַמחֲנַ יִ ם)מקום התגלות מחנה אלקים( וְ כָ ל־נִ גְ ֵ
תח לְ מוּל )בהמ"ק(
אל( ְטהוֹ ָריִ ְךָׁ :שם הַ ּ ְׁש ִכינָ ה ְׁשכֵ נָ ה ל ְָך וְ הַ יּוֹ ְצ ֵר ְך ּ ָפ ַ
שמֶ ׁש
ַׁש ֲע ֵרי ַׁשחַ ק ְׁש ָע ָריִ ְך :ו ְּכבוֹ ד יְ ָי לְ בַ ד הָ יָה ְמאוֹ ֵר ְך וְ אֵ ין )צורך ב( ׁ ֶ
וְ סַ הַ ר )ירח( וְ כוֹ כָ ִבים ְמ ִא ָיריִ ְך :אֶ ְבחַ ר לְ נַ ְפ ִׁשי לְ ִה ְׁש ַּת ּ ֵפ ְך)לבכות( ְ ּב ָמקוֹ ם
ֲשר רוּחַ ﭏֹ ֱִהים ְׁשפוּכָ ה)שורה( ַעל ְ ּב ִח ָיריִ ְך :אַ ְּת ֵּבית ְמלוּכָ ה וְ אַ ְּת
א ֶׁ
ִּכ ּ ֵסא יְ ָי וְ אֵ ְ
ֵשב ּו ֲעבָ ִדים ֲעלֵי ִּכ ְסאוֹ ת ְ ּג ִב ָיריִ ְךִ :מי יִ ְּתנֵנִ י ְמ ׁשוֹ ֵטט
יך י ְׁ
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת א ׁ ֶ
ה־לי
ש ִּ
ֲשר נִ גְ ל ּו ﭏֹ ֱִהים לְ חוֹ זַיִ ְך)נביאיך( וְ ִצ ַיריִ ְך):ושליחיך( ִמי י ֲַע ֶׂ
ְכנָ פַ יִ ם וְ אַ ְר ִחיק נְ דוֹ ד אָ נוּד)אנוע( לְ ִב ְת ֵרי )אחרי( לְ בָ ִבי ֵּבין ְ ּב ָ ְ
ת ָריִ ך) :שבריך(
מאֹד וַ אֲחוֹ נֵן)נשאו חן בעיני(
אֶ ּפוֹ ל לְ אַ ּ ִפי ֲעלֵי אַ ְרצֵ ְך וְ אֶ ְרצֶ ה )אוהב( אֲבָ נַ יִ ְך ְ
אֶ
תוֹ מֵ ם)אבכה בשממון(
ת־עפָ ָריִ ְך :אַ ף ִּכי ְ ּב ָע ְמ ִדי ֲעלֵי ִק ְברוֹ ת אֲבוֹ ַתי וְ אֶ ְׁש ּ
ֲ
ֲשר ָׁשם
ֲעלֵי חֶ ְברוֹ ן ִמ ְבחַ ר ְקבָ ָריִ ְך 8:הַ ר הָ ֲעבָ ִרים)נבו( וְ הֹר הָ הָ ר א ׁ ֶ
ְׁשנֵי אוֹ ִרים ְ ּגדוֹ לִ ים)משה ואהרן( ְמ ִא ַיריִ ְך ּומוֹ ַריִ ְך :חַ ּיֵי נְ ָׁשמוֹ ת)ניזונה מ(אַ ּוֵיר
אַ ְרצֵ ְך ו ִּמ ּ ָמר־דְּ רוֹ ר אַ ְב ַקת ַע ְפ ֵר ְך)עפרך עדיף מבשמים( וְ ֹנפֶ ת צ ּוף
נְ הָ ָריִ ְך):ומימיך מתוקים מדבש( יִ נְ ַעם לְ נַ ְפ ִׁשי ֲהלוֹ ְך ָערוֹ ם וְ יָחֵ ף ֲעלֵי חָ ְרבוֹ ת
שר נִ גְ נַ ז ו ִּב ְמקוֹ ם
שר הָ י ּו ְד ִב ָיריִ ְךּ ִ :ב ְמקוֹ ם אֲרוֹ נ ְֵך ֲא ׁ ֶ
ְׁש ָמ ָמה ֲא ׁ ֶ
שר ָׁש ְכנ ּו חַ ְד ֵרי ח ֲָד ָריִ ְך) :קדש הקדשים( אָ גוֹ ז )אתלוש שערי( וְ אַ ְׁשלִ ְ
יך
ְּכרוּבָ יִ ְך ֲא ׁ ֶ
ּ ְפאֵ ר נִ זְ ִרי )תפארתי( וְ אֶ ּקוֹ ב )ואקלל את ה( זְ ַמן )שבו( ִח ּלֵל ְ ּבאֶ ֶרץ ְטמֵ אָ ה
אֶ ת־נְ זִ ָיריִ ְך :אֵ ְ
יך י ֱֶע ַרב לִ י אֲכוֹ ל ו ְּׁשתוֹ ת ְ ּב ֵעת אֶ ֱחזֶה ִּכי יִ ְסחֲב ּו
־כ ִפ ָיריִ ְך) :תינוקיך( אוֹ אֵ ְ
יך ְמאוֹ ר יוֹ ם יְ ִהי ָמתוֹ ק לְ ֵעינַ י
הַ ְּכל ִָבים אֶ ת ְּ
ְ
ש ָריִ ך) :צדיקיך( כּ וֹ ס הַ יְ גוֹ נִ ים )השפכי(
ְ ּבעוֹ ד אֶ ְראֶ ה ְ ּב ִפי עוֹ ְר ִבים ּ ִפגְ ֵרי נְ ָׁ
לְ אַ ט הַ ְר ּ ִפי ְמ ַעט ִּכי ְכבָ ר ָמלְ א ּו ְכסָ לַי )מחשבותי( וְ נַ ְפ ִׁשי ִמ ְּמרוֹ ָריִ ְךֵ :עת
אֶ זְ ְּכ ָרה אָ הֳ לָה),גלות עשרת השבטים( אֶ ְׁש ּ ֶתה ח ֲָמ ֵר ְך)יין התרעלה( וְ אֶ זְ כּ וֹ ר
אָ הֳ לִ יבָ ה)גלות יהודה( וְ אֶ ְמצֶ ה)אמצוץ( אֶ ת־ ְׁש ָמ ָריִ ְך):הרעילים( ִציּוֹ ן ְּכלִ ילַת יְ ִפי
 8בקצת ספרים נוספה כאן שורה :אֶ ֱעבוֹ ר ְ ּבי ֲַע ֵר ְך וְ כַ ְר ִמ ּל ְֵך וְ אֶ ְעמוֹ ד ְ ּבגִ לְ ָע ֵד ְך וְ אֶ ְׁש ּתוֹ ְמ ָמה ַעל הַ ר ֲעבָ ָריִ ְך:
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אַ הֲבָ ה וְ חֵ ן ִּת ְק ְׁש ִרי)תחזקי( מֵ אָ ז וּבָ ְך נִ ְק ְׁשר ּו )חוברו( נַ ְפ ׁשוֹ ת חֲבֵ ָריִ ְך :הֵ ם
הַ ּ ְשׂ מֵ ִחים לְ ַׁשלְ וָ ֵת ְך וְ הַ כּ וֹ א ֲִבים ַעל ׁשוֹ ְממוֹ ֵת ְך וּבוֹ ִכים ַעל ְׁשבָ ָריִ ְך:
יש ִמ ְּמקוֹ מוֹ ֲע ֵלי נוֹ כַ ח
ִמבּ וֹ ר ְׁש ִבי ׁשוֹ א ֲִפים)מתאוים( נֶגְ דֵּ ְך ו ִּמ ְׁש ַּתחֲוִ ים ִא ׁ
ֲשר ָּגל ּו וְ נִ ְת ּ ַפזְ ר ּו מֵ הַ ר לְ גִ ְב ָעה וְ לֹא ָׁש ְכח ּו
ְׁש ָע ָריִ ְךֶ :ע ְד ֵרי הֲ מוֹ נ ְֵך א ׁ ֶ
גְ ֵד ָריִ ְך :הַ ּ ַמחֲזִ ִיקים ְ ּב ׁש ּולַיִ ְך)שולי בגדך( ו ִּמ ְתאַ ְּמ ִצים ל ֲַעלוֹ ת וְ ֶלאֱחוֹ ז
ְ
ְ
ַע ְרכוּך )הידמו לך(
ְ ּבסַ נְ ִס ּנֵי)ענפי( ְת ָמ ָריִ ךִׁ :שנְ ָער)בבל( וּפַ ְתרוֹ ס)מצרים( ֲהי ַ
ְ ּבגָ ְדלָם וְ ִאם הֶ ְבלָם)ע"ז( יְ ַד ּמ ּו לְ ֻת ּ ַמיִ ְך וְ או ַּריִ ְך :אֶ ל ִמי יְ ַד ּמ ּו ְמ ִׁשיחַ יִ ְך
וְ אֶ ל ִמי נְ ִביאַ יִ ְך וְ אֶ ל ִמי לְ וִ ּיַיִ ְך וְ ָׁש ָריִ ְך):משורריך( יִ ְׁשנֶה )ממראהו( וְ ַיחֲלוֹ ף
ְּכלִ יל ּ ָכל־ ַמ ְמלְ כוֹ ת הָ אֱלִ יל חָ ְסנ ְֵך לְ עוֹ לָם ,לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נְ זִ ָיריִ ְךְ ִ :
א ּוֵך)רצה
בך( לְ מוֹ ָׁשב ﭏֱֹהַ יִ ְך וְ אַ ְׁש ֵרי אֱנוֹ ׁש יִ ְבחַ ר וְ יִ ְק ַרב וְ יִ ְׁשכּ וֹ ן ַּבחֲצֵ ָריִ ְך :אַ ְׁש ֵרי
ְ
שחָ ָריִ ך):אור בוקר(
יע וְ יִ ְראֶ ה ֲעלוֹ ת אוֹ ֵר ְך וְ יִ ָּב ְקע ּו ָעלָיו ְׁ
ְמחַ ּ ֶכה וְ ַי ִ ּג ַ
ְ
ְ
ְ
אלֵי ַק ְד ַמת
ש ְמחָ ֵתך ְ ּב ׁשוּבֵ ך ֱ
לִ ְראוֹ ת ְ ּבטוֹ בַ ת ְ ּב ִח ַיריִ ך וְ ל ְַעלוֹ ז ְ ּב ִ ׂ
נְ עו ָּריִ ְך:
מח

ידיִ ְך).שארית ישראל( ָׁש ְכב ּו ְב ִק ְר ֵּב ְך ְ ּבבֵ ית
ש ִר ָ
ִציּוֹ ן ֲהלֹא ִת ְׁשאֲלִ י ַׁשלְ וַ ת ְ ׂ
ל־שכֵ נָ יִ ְך וְ כָ ל־אוֹ ֲהבֵ ְך ִה ּנֵה ְמנוֹ ד
ידיִ ְךִּ :כי יִ ְׁש ֲאל ּו ּ ָכ ְׁ
ִמ ְׁש ְּכנוֹ ת יְ ִד ָ
ֹאש)מפליא( ֲהלֹא הֵ ּ ָמה ְמנוֹ ְד ָדיִ ְך):שמנידים ראשם על צרותיך( ַמר יִ ְב ּ ָכיוּן ֲעלֵי
ר ׁ
ֲשר ָׁש ַלח ּתוֹ ְך ַמ ְרפֵ ָ ְ
ידיִ ך):מיטותיך(
ׁשוֹ ְממוֹ ת דְּ ִב ַיריִ ְך וְ ַעל נִ יצוֹ ץ)אש( א ׁ ֶ
ש ִמים וְ הַ ר הַ ּטוֹ ב ְ ּבהָ ֵר ְך וְ אֵ ְ
יך נִ ָּתק ּו)נעקרו( ְּכצוּר י ְֶע ַּתק ִמ ְּמקוֹ ם
הָ ֵרי ְב ָׂ
יְ סוֹ ָדיִ ְך :לֹא ְ ּבתוֹ כֵ ְך עוֹן אָ ָדם )שהקרבנות כיפרו( וְ אֵ ְ
יך אָ ְספ ּו)צברו( חַ ּטֹאת
ֲ
ש ְך לְ כָ ל־בּ וֹ טֻ ְמאָ ה ָטהֲ ָרה
אֲנָ ִׁשים וְ ַעד אָ ְבד ּו ְ ּבאוֹ ְב ָדיִ ְךִ :ק ְריַת ְמשׂ וֹ ֵׂ
שי ֲח ֵר ָדיִ ְך :י ִָפית וְ נָ ַע ְמ ְּת ְמאֹד אַ הֲבָ ה ְ ּב ַת ֲענוּג
אֵ יכָ ה ֲא ַזי נִ ְט ְמא ּו אַ נְ ׁ ֵ
ש ִמים ְ ּבתוֹ ְך ּ ִפ ְריֵי ְמגָ ָדיִ ְךָ ּ :כל־הָ א ֲָרצוֹ ת ְ ּב ֵעת אֶ ְׁש ּ ָכר
וְ כָ ל־ ֵריחַ ְ ּב ָׂ
שר ַּב ְ ּגדוּד ֵּבינוֹ ת ְ ּג ָמ ָדיִ ְך) :שומריך( אֶ מֶ ת
יאים וְ ַׁשי ָׁשכַ נְ ְּת ְּכ ַׂ
)מתנות( ְמ ִב ִ
ֲשר ָּב ְך צָ ְמח ּו ָׁש ְקפ ּו)נשקפו( ֵעת נ ְֶה ּ ְפכ ּו ּ ָכל־מֵ ִתים חָ ְר ׁש ּו
וְ צֶ ֶדק א ׁ ֶ
ית ְך ֱאלֵי ָמוֶת)שחשבת שלא יבוא עליך( וְ אֵ ין
לְ בַ דָּ יִ ְך):למכזביך( כּ ּ ַֻפר)בוטל( ְ ּב ִר ֵ
ל־מח ֲַמדָּ יִ ְך) :גם( ַּת ִ ּנין ֲע ִטינָ יו )דדיו( וְ ַׁשד
ִׁשלְ טוֹ ן יוֹ ם ִ ּב ְׁשאוֹ ל ָט ְבע ּו ּ ָכ ַ
חָ לַץ לְ גו ָּריו וּבַ ת ַע ִּמי לְ אַ ְכזָר וְ אַ ְּת הוֹ בַ ְׁש ְּת לְ ָׁש ָדיִ ְך) :בעוון של(הָ לוֹ ְך

)שיתקו(
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וְ ָטפוֹ ף )נעלים מתקתקות( ְ ּבנוֹ ֵת ְך הָ לְ כ ּו בָ ְך וְ צוּר ּ ָפ ְתהֵ ן יְ ָע ֶרה
ִס ּ ַפח )בצרעת( ָק ְדקֳ ָדיִ ְך):ראשיך( אָ נ ּו )אוננים( וְ אָ ְבל ּו ּ ְפ ָתחַ יִ ְך וְ ָט ְבע ּו ְ ּביוֹ ם
ידיִ ְך) :הבריחים מעידים על הגאולה( לָכֵ ן
נִ ְׁש ַּבר ְ ּב ִריחֵ ְך )מנעולך( וְ הוֹ ִה ּנֵה ְמ ִע ָ
ְ
שך דָּ ַייִ ך) :זמן
יְ יֵלִ יל לְ בָ ִבי ,נַ ְפ ִׁשי י ְָר ָעה )רעה( ֵעת אֶ זְ ְּכ ֵר ִכי ְ ּבבוּז ל ַַעג מֶ ׁ ֶ
רב די והותר( אֵ ְ
מאוּם ִּכי נִ ְכ ְרת ּו )ישראל(
יך נִ לְ חוֹ ם )נאכל( ל ְַח ִמי אוֹ אֶ ְתאַ ּוֶה ְ
)שפך מפתחן(

ש ְמחָ ה וְ גִ יל ֶנאֱסַ ף )נגמר( ִמ ֵּבית ﭏֱֹהַ י וְ ַעד ָמ ַתי יְ ֻר ַּנן
ל ּולֵי ְ ּברֹב חֲסָ ָדיִ ְךׂ ִ :
ְ ּבבֵ ית ָע ְצ ֵּבי )ע"ז( ְמאַ ְ ּב ָדיִ ְךָּ :ת ָעה לְ בָ ִבי וְ ִצ ֵירי חַ לְ חָ לָה אֲחָ זוּנִ י ְ ּביוֹ ם
מוֶת )שר מות(
ידיִ ְך :נִ ַּתק )נעקר( אָ הֳ ל ְֵך )על ידי( ְ ּבכוֹ ר ָ
נִ ְס ַּתם ׁשו ַּע )תפילת( יְ לִ ָ
ידיִ ְךַ :מה־ ּי ְָקר ּו
שי ֲחיָלוֹ ת ְמצֻ ּ ָמ ִדים )חברים( ְצ ִמ ָ
וְ ִה ְת ַע ְּות ּו )התעקמו( אַ נְ ׁ ֵ
שכֶ ל ְמל ְַּמ ָדיִ ְך:
יוֹ ְד ֵעי ָרז ְָך )סודך( ו ַּמה־ ִ ּנ ְמ ְרצ ּו )מפורשים( ָמה אַ ְׁשוֶה ל ֲַעצַ ת ֶׂ
ש ּנֶא )זיוו ישתנה(
יש ְ ּב ִק ְרבּ וֹ וְ עֹז ּ ָפנָ יו יְ ׁ ֻ
ל־א ׁ
נָ מוֹ ג )נמס( וְ נָ פוֹ ג )נחלש( לְ בַ ב ּ ָכ ִ
ְ ּבז ְָכרוֹ סוֹ ד חֲמו ָּדיִ ְךָ ּ :כל ּו ְדבָ ַרי ו ִּמי יִ ְּתנֵם ְמחֻ ִ ּקים )כתובים( ְ ּב ֵעט ַּב ְרזֶל
ידיִ ְך) :שברך( ָׁשל ּו )שקטו( שׂ ֹונְ אַ יּ ְ ,בנֵי ִׁש ְב ֵטי
ְמחַ ְ ּצ ִבים )מסתתים( ְׁשבָ ַריִ ְך וְ אֵ ָ
שיאַ יִ ְך ְמ ָׁש ְר ַתיְ ִכי הֵ ן ו ְּמכַ ְ ּב ָדיִ ְךָׁ :שבַ ת יְ פֵ ה נוֹ ף ְמשׂ וֹ שׂ אֶ ֵֶרץ
שרוּן נְ ִ ׂ
יְ ׁ ֻ
ו ִּמ ְכלַל ְצ ִבי ִצ ְבאוֹ ת לְ אֻ ִּמים ְ ּבבֹא ִׁשלּ וּם ּ ְפק ּו ָדיִ ְךִ :א ְמ ִרי לְ ִע ֵיר ְך ְׁש ִבי
)המתיני( דּ ִֹּמי וְ הֵ ָרגְ עי עד ִּכי יְ ׁשוֹ בֵ ב )יחזיר( נְ ִתיב ַמע ַּגל נְ גִ ָ ְ
ידיִ ך) :חשוביך(
ְ
ִ ַ

ו ְּבכֵ ן אֲחַ ּ ֶכה לְ יוֹ ם יָקוּם ﭏֱֹהַ י לְ ַעד לֹא אֶ ֱערוֹ צָ ה )אפחד( הֲמוֹ ן ַמ ְע ַּגל
נְ גו ָּדיִ ְך) :הרים( נֶצַ ח ֲאיַחֵ ל )אקוה( לְ קוֹ ל ַָחזוֹ ן דְּ בַ ר יוֹ ְצ ֵר ְך אָ ַמר לְ ַרחֲמֵ ְך
לְ הָ ִׁשיב אֶ ת־נְ דו ָּדיִ ְך :נִ ְדחֵ ְך יְ כַ ּנֵס וְ נֵס י ִָרים ְ ּבבוֹ א יִ ְׁש ֵע ְך ָׁשלוֹ ם יְ בוֹ אֵ ְך
וְ ִת ְתנַ חֵ ם ְ ּבדוֹ ַדיִ ְך:
מט

ְ

ִצ ּיוֹ ן ְק ִחי)גם אם תקחי( ּ ָכל־ ֳצ ִרי
לְ ַמ ַען ְּכ ָים ָּג ְדל ּו ְׁשבָ ָריִ ְך :אֶ ֶרץ ְצ ִבי)חמדה( אַ ְּת ְ ּבתוֹ ְך)באמצע ארצות ה( ּגוֹ יִ ם
נְ ת ּונָ ה ּו ִמן ֵע ֶדן ְמקוֹ ם ּ ָכל־יְ ָקר ָי ְצא ּו נְ הָ ָריִ ְך :וַ יְ ִהי לְ אוֹ ת ,נַ ֲע ָמן ָרחַ ץ
אסַ ף),נרפא( אַ ף ִּכי ְטהוֹ ָריִ ְך) :כ"ש( .אַ ף לֹא יְ סֻ ּ ֶלה
שרוֹ ְ ּבמֵ י ַי ְר ֵ ּדן ֲא ַזי ֶנ ֱ
ְ ּב ָׂ
)יוערך( ֲעפַ ר אַ ְרצֵ ְך ְ ּב ָז ַָהב ּופָ ז ָי ָקר ְּכמוֹ ַי ֲהלוֹ םַ ,מ ְחצַ ב ֲה ָר ָריִ ְך:
שן )ולא כבוסר
ל־ת ֲענ ּוגִ ים ְ ּבבֹא )כל התענוגים באו אליך( בָ ְס ֵר ְך וְ לֹא ָק ֲה ָתה הַ ּ ׁ ֵ
ּ ָכ ַ
גִ לְ ָעד)רפואות מיוחדות(
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ְ
ְ
ל־ע ֶלה
רגיל שמקהה( וְ א ּו ָלם ְּכצ ּוף ָמ ְתק ּו )אפילו( ְמרוֹ ָריִ ךִ ּ :פ ְר ֵיך לְ ַמ ְר ּ ֵפא וְ כָ ָ
תנִ ים )נחשים(
ְּת ָעלָה )רפואה( ֲהל ֹא ּו ְכ ַי ֲע ַרת הַ דְּ בָ ׁש הָ י ּו יְ ַָע ָריִ ְךִ :עם הַ ּ ְפ ָ
ֲאבָ ל הָ ְשלְ מ ּו ָלהֶ ם
טן)נזק(
שָ
ָׂ
ְ ּב ִרית ּ ָכ ְרת ּו ְמ ַתיִ ְך)אנשיך( וְ אֵ ין

ל־בהֵ ָמה וְ עוֹ ף חָ ְכמ ּו ֲע ֵדי ּ ַכ ֲחמוֹ ר הָ ָיה לְ פָ נִ ים לְ בֶ ן
ְּכ ִפ ָיריִ ְך):אריות( ָּב ְך ּ ָכ ְ ּ
אמֶ ת
ﭏֹהֵ י ֱ
שם ֱ
ָי ִאיר ֲחמוֹ ָריִ ְךָּ :ב ְך ﭏֵ לְ בַ דּ וֹ וְ אֵ ין ִ ּבלְ ּתוֹ וְ ָיצָ א ְׁשמֵ ְך ִּכי ׁ ֵ

בא ִׁש ְב ֵטי ְב ֵני ַי ֲעקֹב ָׁשלֹ ׁש
ה־טוֹ ב וְ נָ ִעים ְ ּב ֹ
נוֹ ַדע ְ ּב ִׁש ָיריִ ְך):שירי הלויים( ַמ ּ
ל־שנָ ה)אל( ְׁש ָע ָריִ ְךָּ :ב ְך סוֹ ד ְּתע ּו ָדה)התורה( וְ סוֹ ד חָ ְכמוֹ ת
ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבכָ ָׁ
ּובָ א ּו ְב ֵני ֶק ֶדם )חכמים במזלות( וְ חַ ְכמֵ י ְׁשבָ א לִ ְכ ּתוֹ ב )להעתיק מ( ְספָ ָריִ ְך :מֶ ֶל ְך

אם ָּג ְבר ּו גְ ִב ָיריִ ְך:
שק וְ ַעל ּ ָכל־לְ ֹ
ש ֵרי ֲח ָילִ ים ְ ּבכָ ל־ ֶנ ׁ ֶ
ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך ּובָ ְך ָׂ
אמֶ ת הֵ ם וְ אֵ ין
ל־עיר וְ ִעיר זִ ְק ֵני ֱ
ׁשוֹ ְט ִרים ְ ּבכָ ל־הַ ְ ּגב ּול ׁשוֹ ְפ ִטים ְ ּבכָ ִ
מוֹ ֶרה ְּכמוֹ ָריִ ְךּ ִ :בימֵ י ְבח ּורוֹ ת )בזמן יצי"מ( ֱהיוֹ ת קֹ ֶד ׁש לְ ﭏֵ נִ ְב ֲחר ּו ּו ְב ֵני
אמֶ ת
יאים ְ ּב ֵני ﭏֵ חַ י נְ ָע ָריִ ְךָּ :ב ְך הַ ְּתק ּופָ ה )תקופות ומועדים( ֲע ֵלי ַקו הָ ֱ
נְ ִב ִ
ְ
ש ֵני אֲ ָד ָריִ ך):עיבור שנה(
תכֶ ן )חשבון( ְׁשנוֹ ת דּ וֹ ר וְ דוֹ ר ִ ּב ְׁ
נִ ְׁש ְק ָלה )נקבעה( ּ ֹ
מוֹ ַלד לְ בָ נָ ה ְּכ ִפי אָ ְר ּ ֵכ ְך )כשנפגשת עם חמה מולך( וְ הַ ּ ַמ ֲח ֶזה )הראיה( שׂ ּו ָמה

לְ ָר ְח ֵּב ְך )מרחקם מצפון לדרום מולך( ּובָ ּה הֶ ְראֵ ית ְס ָת ָריִ ְך:
ְב ַת ּמ ּוז ְּכ ִסיל )מזל מחמם בשאר ארצות ,אבל( ָּב ְך ַי ֲע ֶלה ִּכי ְׁשאָ ר ּ ָכל־הֶ ֳח ָד ִׁשים
לְ בַ ד ֶזה )בכל חודש אחר חוץ מתמוז( ַּב ֲח ָד ָריִ ְך :אַ ֵ ּיה ְד ִב ֵיר ְך)קה"ק( ְמקוֹ ם אָ רוֹ ן
וְ אַ ֵ ּיה ֲה ַדר )פאר( הֵ יכָ ל וְ הַ ִּמזְ ְ ּבחוֹ ת אַ ֵ ּיה ֲחצָ ָריִ ְך):חצרותיך( אַ ֵ ּיה ְמ ִׁ ְ
שיחֵ ך)כהן
גדול( ְ ּב ַעד ַע ּ ֵמ ְך יְ כַ ּ ֵפר ּומֶ ה הָ ָיה לְ ַילְ ֵדי ְקהָ ת)הלויים( אַ ֵ ּיה נְ זִ ָיריִ ְך :אֵ י ֹפה
ש ָריִ ְך :הָ יִ ית
יאים ְ ּב ֵני ֶעלְ יוֹ ן וְ כָ ל־יוֹ ֲעצֵ ְך אָ ְבד ּו וְ הָ לְ כ ּו ְׁש ִבי ַמלְ ּ ֵכ ְך וְ ָׂ
נְ ִב ִ
ש ְך לְ ֵנס),מלכותך בגובה( חֶ ְטאֵ ְך לְ בַ ד סֵ ֲעפֵ ְך
אש ּ ֵתבֵ ל ְ ּברוֹ ׁ ֵ
יְ פֵ ה נוֹ ף לְ רֹ ׁ
)השחיתך( ָקצַ ר ְק ִצ ָיריִ ְך :אֶ ֶרץ ְמאָ סֵ ְך)הקיאך( ּומֵ י ָז ִרים ְׁש ָטפ ּו ְך וְ כָ ל־ר ּוחַ
שר ִמ ַ ּצר
ֱה ִפיצֵ ְך )פיזרך( וְ אֵ ׁש ָּב ֲע ָרה ְ ּב ָע ָריִ ְךָ :מ ִרית)מרדת( ְ ּבצ ּו ֵר ְך ֲא ׁ ֶ
נְ צָ ֵר ְך)מאויב שמרך( וְ אָ ז ָז ִרים ֲעכָ ר ּו ְך)לכלכוך( וְ אַ ְּת הָ יִ ית ְ ּבעוֹ ְכ ָריִ ְך :ﭏֵ
א ִמ ֵיר ְך)הגדילך( ע ֵדי נִ ְק ֵראת ֲא ִריאֵ ל וְ אֵ ְ
יך ָעבַ ר ְ ּבנָ ֵו ְך ֲא ִרי טוֹ ֵרף
הֶ ֱ
ֲ
ֲע ָד ָריִ ְךׁ :ש ּו ִבי לְ ﭏֵ בּ וֹ ֲע ֵל ְך ,אַ ל ִּת ְּתנִ י לוֹ ֳ ּד ִמי ַעד ׁש ּוב ְּכבוֹ דוֹ וְ ַעד
)לעיני העמים(
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נִ ְכ ְספָ ה)מחכה(

--------------------

לִ ְראוֹ ת ְ ּבזִ יו ָזהֳ ֵר ְך ָׁשלוֹ ם יְ ִהי

נ
ְ
ש ְמחַ ת הֲמוֹ נַ יִ ךָׁ .שלוֹ ם ְּכנָ הָ ר ְק ִחי מֵ אֵ ת
ִציּוֹ ן )את היית( ֲע ֶט ֶרת ְצ ִבי)רצון( ִ ׂ
ֲשר ׁשוֹ ְמ ִרים לְ חוֹ מוֹ ת וְ חֵ ל לַיְ ָלה וְ יוֹ ם
אֲדוֹ נָ יִ ְך :אֵ לֵי ְׁשחָ ִקים)מלאכי מרום( א ׁ ֶ
שי
יִ ְד ְר ׁשוּן ָׁשלוֹ ם לְ ַמחֲנָ יִ ְךַּ :גם הַ ְ ּנפוֹ ִצים ְ ּבכָ ל־אַ ְר ַּבע ְקצָ ווֹ ת וְ הֵ ם דּ וֹ ְר ׁ ֵ
ְׁשלוֹ מֵ ְך ְ ּבנוֹ ַתיִ ְך וּבָ נָ יִ ְךׁ :שוֹ ְכנֵי ְקבָ ִרים ְמחַ ִּכים ו ְּמצַ ּ ִפים לְ יוֹ ם יִ ְׁש ֵע ְך
ֹאש
שנָ יִ ְךֵ ):מתיך( וַ אֲנִ י ְ ּב ָׁשאֳ לִ י ְׁשלוֹ מֵ ְך אֶ ְק ָרא קוֹ ל ְ ּבר ׁ
וְ אָ ז יִ ְצ ְמח ּו יִ ְחי ּו יְ ׁ ֵ
הָ ִרים וְ אֶ ְדמֶ ה לְ עוֹ ף ַעל ַר ֲענַ ָּניִ ְך):עץ רענן( )אבקש( ָׁשלוֹ ם לְ ִציּוֹ ן נְ וֵה צֶ ֶדק
וְ ָׁשלוֹ ם ֲעלֵי חֵ ל ְֵך)חומה נמוכה( וְ חוֹ מֹות יְ ָקר אַ ְבנֵי ְפנִ ינָ יִ ְךָׁ :שלוֹ ם לְ אֶ ֶרץ
ְצ ִבי ָׁשלוֹ ם לְ כָ ל־הַ ְ ּגבוּל ִ ּגלְ ָעד וְ ׁשוֹ ְמרוֹ ן וְ כָ ל־י ֶֶתר ְׁשכֵ נָ יִ ְךִ :צ ּיוֹ ן לְ פָ נִ ים
ֲהלֹא הָ יִ ית יְ פַ ת ַמ ְראֶ ה אֵ ְ
יך נ ְֶה ּ ְפכ ּו לִ ְׁשחוֹ ר ָּתאֳ ֵר ְך וּפָ נָ יִ ְךִּ :כ ְבנוֹ ת
ְמל ִָכים יְ ָקר

טית)עטפת(
ָע ִ

ְּת ִה ּלָה וְ אֵ ְ
שק ַּת ְח ְ ּג ִרי ַעל ֲחלָצַ יִ ְך ו ָּמ ְתנָ יִ ְך:
יך ַׂ

)במקום(ל ְַח ִמי)יהיה( ֲאנָחָ ה ְ ּב ֵעת)אזכור כי( ַּת ְעדִּ י)תלבשי( לְ ַתחַ ת)במקום( ּ ְפאֵ ר אֵ פֶ ר
וְ אֶ ְׁש ּ ֶתה יְ גוֹ נִ י ַעל יְ גוֹ נָ יִ ְך :קו ִּמי וְ נִ ּ ָשׂ א נְ ִהי)קינה( נִ ְב ּ ֶכה ְד ָמעוֹ ת ְּכיָם יִ ְזּל ּו
יד ְך וְ הוּא
ֲשר הָ ל ְַך יְ ִד ֵ
נְ הָ רוֹ ת לְ ִמן ֵעינַ י לְ ֵעינָ יִ ְךַ :על אַ לְ ְמנו ֵּת ְך א ׁ ֶ
ל־ס ְת ֵרי ְצפוּנָ יִ ְךֵ :עת אֶ ְראֶ ה)במחשבתי את( י ְָפי ְֵך
הֶ ח ֱִריב דְּ ִבירוֹ )מקדשו( וְ כָ ִ
אֶ ְק ָרא ְמ ׁשוֹ ְר ִרים ְ ּב ִׁשיר ֵעת אֶ ֱחזֶה ָענְ י ְֵך אֶ ְק ָרא ְמקוֹ נְ נָ יִ ְך :אֶ ְבחַ ר
לְ ָקאָ ת וְ ִק ּפוֹ ד)עופות חורבות( יִ ְׁש ְּכנ ּו בָ ְך וְ אוֹ י לִ י ִאם אֱדוֹ ם וַ ֲע ָרב ִקנְ נ ּו
ְ ּב ִק ָּניִ ְךִ :עיר הַ ְּמל ּוכָ ה לְ ָדוִ ד ּו ְׁשלֹמֹה ְבנוֹ הָ יִ ית ְ ּבנ ּו ָיה וְ הֵ ם ֶק ֶדם
ְמכוֹ נְ נָ יִ ְך) :בוניך( .אַ ְּת ִהיא לְ ִמ ְקדָּ ׁש לְ ﭏֵ אַ ְּת ִהיא ְמנ ּוחָ ה לְ צ ּור אַ ְּת ִהיא

שלְ חָ ן ּו ְמנוֹ ָרה וַ ֲארוֹ ן הַ ְ ּב ִרית,
שר יוֹ ם ְ ּביוֹ ם ָי ַרד לְ גִ ָּניִ ְך) :גינתך( ָׁשם ׁ ֻ
ֲא ׁ ֶ
ﭏֵ ֵּבין ְׁש ֵדי אַ ֲהבָ ה ָלן ִ ּב ְמלוֹ נָ יִ ְךַ :על ִמזְ ְ ּבחֵ ְך ָע ְמד ּו כּ ֹהֲ נִ ים ְמ ָׁש ְר ִתים
אש הַ ְּכהֻ ָּנה ֲא ׁ ֶ
ְ ּבמוֹ ֶזבַ ח וְ עוֹ ָלה לְ כַ ּ ֵפר ַעל ֲעוֹנָ יִ ְך :רֹ ׁ
שר אָ פ ּוד)חגור(
שי יְ ָקר)כבוד( נִ ְׁש ַמע ְ ּב ׁש ּו ֵלי ְמ ִעיל קוֹ ל ּ ַפ ֲעמוֹ נָ יִ ְך :אַ חַ ת ַּב ּ ָׁשנָ ה
לְ ב ּו ׁ ֵ
ּ ְפנִ ים )קה"ק( הָ ַל ְך לְ חַ ְד ֵרי ְד ִביר הֵ ִביא ְקטֹ ֶרת ְמלֹא קֻ ְמצוֹ וְ חָ ְפנָ יִ ְךִ :קדָּ ה
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ש ִמים ֲע ֵדי ִעיר הַ ְּת ָמ ִרים
אשי ְב ָׂ
וְ ָק ֶנה וְ כָ ל־ ָר ׁ ֵ
שר ׁשוֹ ְמ ִרים ְׁש ָע ִרים וְ גַ ם הַ ְמ ׁשוֹ ְר ִרים
ְׁש ָמנָ יִ ְך) :מגיע ריחם( אַ ף הַ לְ וִ ִּים ֲא ׁ ֶ
ִׁשיר ְ ּבפֶ ה וְ כָ ל ְרנָ נָ יִ ְךֶ :נגְ דָּ ם ְ ּב ֵני ַמ ֲע ָמד עוֹ ְר ִכים ְּת ִפ ּ ָלה וְ ָל ְך ַי ֲע ֶלה
יאים ֲהלֹא הָ י ּו ְ ּבסוֹ ד ﭏֵ
ֲהמוֹ ֵנ ְך ְ ּבכָ ל־ ּ ַפ ֲעמֵ י זְ ַמ ָּניִ ְך):בשלוש רגלים(ָּ .ב ְך הַ ְ ּנ ִב ִ
ּובָ ְך חַ ְכמֵ י ְתכ ּונָ ה)מהלך גרמי השמים( ּובָ ְך ִׁש ְב ִעים זְ ֵקנָ יִ ְך :אַ ְרצֵ ְך ְמ ֵלאָ ה
שר ְ ּבהֵ ָמה וְ גַ ם ִמ ְבחַ ר
שר ְקדֻ ּ ׁשוֹ ת )דרגות קדושה( וְ כָ ל־ ַמ ְע ַׂ
ְ ּבמוֹ ֶע ֶׂ
דְּ גָ נָ יִ ְך):תרומות ומעשרות( ַע ָּתה ְׁש ָמ ָמה ְ ּבלִ י בָ נִ ים ּובָ נוֹ ת וְ אָ ן)איפה( ַמלְ ּ ֵכ ְך
נְ ִביאֵ ְך לְ וִ ַ ּייִ ְך וְ ֹכ ֲהנַ יִ ְךָ :מ ַתי יְ ׁש ּוב ּון וְ ָיבוֹ א ּו ְ ּבתוֹ ְך אָ הֳ ֵל ְך הֵ ם
הַ ְּתאֵ ִבים)המתאוים( ְׁשכוֹ ן ַּתחַ ת ֲענָ נָ יִ ְך):שמיך( ִמי יִ ְּת ֵננִ י)לראותך( לְ ֵעת ּ ֵתלְ ִדי
יְ ָל ִדים ְּכמוֹ ִׁש ְפ ָרה ּופ ּו ָעה ְמ ַי ּ ֶל ֶדת ְ ּבאָ ְבנָ יִ ְך :לְ ֵעת אֶ ְתאַ ֶ ּוה לְ יוֹ ם ָי ִביא
חוֹ ְת ֵנ ְך זֹאת ּ ָכ ָלה וְ ִת ְפאָ ָרה ַּב ֲע ִדי ֲע ָדנַ יִ ְך :לִ ִ ּבי יְ אַ ֶ ּוה לְ חַ ֵּבק ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ת
שק)לנשק( ֲאבָ נָ יִ ְךֵ :עת אֶ ְראֵ ְך ִ ּב ְהיוֹ ת
ֲעפַ ר אַ ְרצֵ ְך וְ אֶ ְח ׁשוֹ ק ְ ּב ִפי ֶנ ׁ ֶ
נִ ְב ֵנית ְ ּב ֹנפֶ ְך ּופ ּו ְך)אבנים יקרות( ֵי ָראֶ ה לְ צָ פוֹ ן וְ ָים)ומערב( ָּג ְבהֵ י ְק ָרנָ יִ ְך:
)עד יריחו(

ְ ּבבוֹ א ֵריחַ

שׂ ר ְ ּבקוֹ ל אָ זְ נַ י וְ אָ זְ נָ יִ ְך:
אֶ ְכסוֹ ף וְ אֶ ְחמוֹ ד לְ ֶנחָ ָמה וְ ִת ְׁש ַמ ְענָ ה דִּ ְב ֵרי ְמבַ ּ ֵ
ִה ְתעוֹ ְר ִרי לִ ְק ַראת דּ וֹ ֵד ְך וְ ִה ְתנַ ֲע ִרי ִמן־הָ ֲא ָד ָמה ְ ּב ׁש ּובוֹ אֶ ל ְמעוֹ נָ יִ ְך:

נא

ְ
יעי
ִציּוֹ ן ְמנָ ת ָׁשלוֹ ם)דרישת שלום( מֵ אֵ ת אֲבֵ לַיִ ך ַק ְ ּבלִ י וְ הוֹ ִד ִ
מאֹד ַעד אָ ן)עד
ְ ּגב ּולָיִ ְך):איך נוהגים בגבולך( ִציּוֹ ן יְ מֵ י ִׁש ְב ֵר ְך ָמ ְׁשכ ּו וְ אָ ְרכ ּו ְ
ציּוֹ ן ְּכלִ ילַת יוֹ ף)מושלמת ביופי(
מתי( וְ י ְַס ִּתיר ﭏֵ אַ הֲבַ ת ְּכל ּולָיִ ְך):כלולותיך( ִ
)בחזרה(

נִ הוּג

חֶ ְמדַּ ת ְמל ִָכים הַ ּ ׁשוֹ ְד ִדים ֲהלֹא בָ א ּו ָק ְרע ּו ְמ ִעילָיִ ְךִ :ציּוֹ ן אֱמוּנַ ת ﭏֵ
מֶ ל ְֶך אֲדוֹ נַ יִ ְך אֵ ְ
ש ְרפ ּו ְמעוֹ ן זְ ב ּולָיִ ְךִ :ציּוֹ ן לְ וִ ּיַיִ ְך ַּב ּ ִׁשיר
יך צוֹ ְר ִרים ָׂ
יְ ׁשוֹ ְרר ּו ָמ ַתי וְ כֹהֲ נַ יִ ְך )מתי ישובו( אֶ ל ּתוֹ ְך ְקהָ לָיִ ְךִ :ציּוֹ ן ְ ּב ִח ַיריִ ְך ּ ְפאֵ ר
אֱמוּנַ יִ ְך)תפארת מאמיניך( הוֹ לְ ִכים ְׁשבוּיִ ם ַעד ֶנ ֱחלַק ְׁש ָללָיִ ְךִ :ציּוֹ ן ֲהלֹא
בָ נִ ים יוֹ ְצאֵ י יְ ֵרכָ יִ ְך מֻ ִּכים וְ לוֹ ִקים הֵ ם מֵ ַעם ְ ּבד ּולָיִ ְךִ :ציּוֹ ן ְרווּיִ ם הֵ ם
ְ
תק ּו)נקרעו( חֲבָ לָיִ ך):מחזיקי
ל ֲַענָ ה וְ גַ ם מֵ י ר ׁ
ֹאש)עשבים מרים( מֻ ּ ֵכי לְ חָ יַיִ ם נִ ְּ
האהל(ִ .ציּוֹ ן ּ ְפחו ִּדים הֵ ם ִמ ּיַלְ ֵדי)ממקרי( הַ ְזּ ַמן ָמוֶת ְ ּבחַ ּיֵיהֶ ם ָּבחֲר ּו אֲמֵ לָיִ ְך:
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)חלשים( ִצ ּיוֹ ן ְרבו ִּכים)משובחים( ּ ַכ ִּמנְ חָ ה ֲעלֵי ַמחֲבַ ת
ֲשר חַ ִּיים
אֶ ֶרץ אוֹ ָתם ֲח ָללָיִ ְךִ :ציּוֹ ן ְצרו ִּרים)קשורים למקומם( הֵ ם הַ ּ ְׁשאָ ר א ׁ ֶ
ַעד יוֹ ם יְ בֻ ּ ָשׂ ר ּו יָפ ּו נְ ָעלָיִ ְך):שיחזרו עולי רגלים( ִציּוֹ ן חֲזוֹ ן רוֹ ִאים הַ ּטוֹ ב
ֲשר נִ ְ ּבא ּו נַ ְפ ִׁשי ְמחַ ּ ָכה ַּגם ל ְַחסוֹ ת ְ ּב ִצ ּלָיִ ְךִ :ציּוֹ ן זְ ִמ ָיר ֵת ְך )שירתך( ְּתנִ י
א ֶׁ
ְ
וְ גַ ם ְּת ַי ּ ִפי י ֵָד ְך לְ הַ ְרבּ וֹ ת ִׁשיר ִ ּבנְ ִעים נְ בָ לָיִ ְךִ :
ציּוֹ ן ְקבוּצַ יִ ך )מקובציך(
ָׁש ְרק ּו )להם( וְ יָבוֹ א ּו כּ ֻּלָם ְּכאֶ חָ ד ִעם ְׁשאֵ ִרית חֲב ּולָיִ ְך) :פצועיך( ִציּוֹ ן
וְ הַ ְראֵ ל )ובהמ"ק( עוֹ ד לֹא ַתח ֲִמ ִיקי )תתחמקי ותסתתרי( הֵ ָראוֹ ת ְ ּביִ ְפע ֵ ְ
תך )תואר
ָ
ֱשה ָת ִמיד
ָשיר ְ ּבקוֹ לָיִ ְךִ :ציּוֹ ן ֲא ָמ ַרי ִ ּבין )האזיני( יוֹ ָמם לֹא אֶ ח ׁ ֶ
פניך( ל ִׁ
)ועכשיו(

דָּ ָמם ְמלֹא

ֻבר ּו )התקבצו( לְ ׁש ּולָיִ ְך) :לגלות שוליך( ִציּוֹ ן ְמחוֹ ֵקק
וְ אָ אוֹ ר )אקלל( כּ ֹל ח ְ ּ
ֵעת ַיד ﭏֵ לְ הַ זְ ִּכ ֵיר ְך ָּת ִמיד ְ ּבחוֹ מוֹ ֵת ְך ׁשוֹ ְמ ִרים ְ ּגלִ ילָיִ ְך) :גבוליך( ִציּוֹ ן
ש ַמיִ ְך ֵעבֶ ר נְ חָ לָיִ ְךִ :ציּוֹ ן
יחי יִ ְזּל ּו ְב ָׂ
ְצרוֹ ַרת צוּר )צרורה בבשמים( ַּג ּנ ְֵך ְ ּבהָ ִפ ִ
וְ הַ ר הַ ַּביִ ת סַ לְ ק ּו ֲאבָ נָ יִ ְך )שיהיה מקום( לִ ְכ ַר ְך )לעיר( ְ ּבנֵי ַע ּ ֵמ ְך לָחוֹ ג
ה־פ ּיָה אוֹ תוֹ לְ הַ ְראוֹ ֵת ְך ָׁשל ֹׁש ּ ְפ ָעמֵ י ַּב ּ ַמ ְסלוּל
לְ חוֹ לְ לָיִ ְך) :ליוצריך( ִציּוֹ ן יְ פֵ ִ
ְמ ִס ּלָיִ ְךִ :ציּוֹ ן ְ ּגדוֹ לָה ַּב ֲעבוֹ ת )בחבלי( אַ הֲבַ ת ﭏֵ ל ּ ָָמה ִּת ְהיֶה ַע ָּתה אֶ ל יַד
שהָ ְרס ּו
ְמחַ לְ לָיִ ְךִ :ציּוֹ ן דְּ וַ י )עצוב( לִ ִ ּבי מֵ אֵ ין ְמנַ חֵ ם לִ י ַעל הַ ה ֲִריסוֹ ת ׁ ֶ
ְמחַ ְ ּבלָיִ ְךִ :ציּוֹ ן לְ ִכי ָלﭏֵ ִּכי הוּא אֲדוֹ נַ יִ ְך ִה ְׁש ַּתחֲוִ י וְ הוּא ַי ֵ ּצב ְ ּגב ּולָיִ ְך:
)חקוקה(

נב
ְ

ש ָריִ ך).בין שבטיך(
לְ ָׂ

ִציּוֹ ן יְ ִדידוּת)בהמ"ק בנחלת(יְ ִדיד)בנימין ידיד ה' שהוא הכי(צָ ִעיר
ֲדר כּ ֹל )כולה
ש ְכנַ ת ְּכ ֵתפָ יו)במקום השני בגבהו( ְ ּברֹב ַענְ וַ ת ה ֲָד ָריִ ְךִ :ציּוֹ ן ה ַ
ֶׁ
יד ְך ְ ּבבוֹ א חַ ְד ֵרי ח ֲָד ָריִ ְך:
ל־מ ְׁש ּ ַכב דּ וֹ ִדים יְ ִד ֵ
מהודרת( ח ֲַדר ִמ ּטוֹ ת)קה"ק( וְ כָ ִ
ֹאש ְך לְ מ ּול ְֵך )כנגדך( ְמחֻ ּ ָט ִבים
ִציּוֹ ן ְ ּברוּכָ ה ְ ּב ָרכָ ה ֶעלְ יוֹ נָ ה ֲעלֵי ר ׁ ֵ
ְ
ע ֶרב )בנימין – זאב יטרף(
ְׁש ָע ָריִ ך) :חצובים שערי שמים( ִציּוֹ ן )שהיתה(יְ ֻר ּ ַׁשת זְ אֵ ב ֶ
ְׁש ִבי )ישבת ב( ּ ַפא ֲֵר ְך ַּב ֲע ִדי ֲע ָדנִ ים )בקישוטים( ֲע ֵדי ָעל ּו )התעלו( ְּכ ָת ָריִ ְך :י ִָפית
ֹענִ ים )חכמי מצרים(
ְ ּברֹב הוֹ ן וְ חֵ ן ָר ִבית ְ ּב ֵדעוֹ ת )גדלת בחכמה( וְ הֵ ן ִמ ִזּ ְקנֵי צ ֲ
ל־מ ֲהלָל ָעלִ ית
ית יְ ִפי ִמ ְכלָל )כלולה ביופי( נָ אוָ ה )נאה( ְ ּבכָ ַ
חָ ְכמ ּו נְ ָע ָריִ ְך :הָ יִ ְ
ב ְרוָ חָ ה )שלא אמר צר
וְ ָׁש ִבית )בשבי( ְׁשלַל ַמלְ כֵ י ְמגו ָּריִ ְך) :הגרים סביבותך( ָּב ְך ִ ּ
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לי המקום( אֱנוֹ ׁש לָן )ישן( ִמ ְ ּבלִ י חֵ ְטא )מכיון ש( ָּב ְך כּ ֻ ּ ַפר ְ ּב ָק ְר ַּבן ָּת ִמיד
ְמכַ ּ ְפ ָריִ ְך :י ּ ַֻס ְד ְּת)נבנית( ְ ּבזִ יו)בחודש אייר( ל ּ ְַפאֵ ר חָ ַר ְב ְּת ְ ּבתוֹ ְך )חודש(אָ ב ְ ּבאַ ף
אֶ ְׁשאַ ף)אתאוה( לְ זֹאת אֶ ְׁשאַ ב מֵ י ַת ְמרו ָּריִ ְך):מרירותך( נִ ְרא ּו ְ ּב ִע ֵיר ְך ְ ּבנֵי
ש ְֹכנִ י ְסנֶה)נחת רוח לה'(
קוֹ נֶה)בני ה' קונה שמים וארץ( ְ ּבנֵי ַמ ֲחנֶה)ישראל( ָרצוֹ ן לְ ׁ
ַאכ ּ ֵת ְך ְ ּבחוּט ִה ְת ַע ּ ְׁשר ּו
שי ְמל ְ
ִ ּב ְׁשנֵי חֲצֵ ָריִ ְך):עזרת ישראל וכהנים( .עוֹ ֵׂ
ְ
מקוֹ מֵ ך לְ צוּר )ה'(
ִ ּב ְרכו ּׁש ּ ָכל־הוֹ ן יְ ָקר נִ ְמצָ א לִ ְקהַ ל ֲע ִׁש ָיריִ ְך :נִ ְבחַ ר ְ
ָּבחַ ר ְ ּבאֹם )אומה( בּ וֹ ח ֲָריו )ישראל( ָּבחַ ר ְ ּבמוֹ ְצאֵ ְך )דוד( וּבַ כּ ֹהֲנִ ים ְ ּב ִח ָיריִ ְך:
בכָ ל דּ וֹ ר וְ דוֹ ר )אחר כתלנו.
ָּב ְך דָּ ר ְ ּבגִ יל )בשמחה( ֶנה ֱָדר אַ ְד ֵר ְך )הקב"ה( ְ ּ
אבל( ֶע ְר ּ ֵכ ְך
גְ ב ּול ְֵך דְּ ִביר

)יהיה רק

כש( ְ ּבבוֹ א ל ֲַעדוֹ ר ֶע ְד ֵרי חֲבֵ ָריִ ְך:

)כשישראל ירעו בך(.

ָעלָה

יטם
)בהמ"ק נבנה רק על( צֵ לַע יְ בוּס לֹא לְ ֵעין ֵע ָ
שאֵ ת ִּכ ְתפוֹ ת דְּ ִב ָיריִ ְך) :שאז לא היה בנוי בכתף הנמוך( ָק ָרא יְ ָי
לְ ִבלְ ִּתי ְ ׂ
שם )שנתנו לך( ְׁשנֵי ֹכהֲנִ ים)אברהם ומלכי-צדק( דָּ וִ ד ְמצָ אֵ ְך
ְׁשמֵ ְך)ירו-שלם( ַעל ׁ ֵ
ְ ּבחֵ יל ִ ּב ְ ׂ
שם אָ ִביו
שם ְ ּב ׁ ֵ
ש ֵדי יְ ָע ָריִ ְךָּ :בנָ ה ְמעוֹ נ ְֵך ְ ּבנוֹ )שלמה( וַ יְ חַ ְ ּנכֵ ְך ׁ ֵ
ֲשר ִקדְּ מוֹ נ ְֶח ַּתם ְ ּב ִׁש ָיריִ ְך):חנוכת הבית לדוד( ו ְּב ַמ ְח ְׁשבוֹ ת בּ וֹ ְראֵ ְך
א ֶׁ

)שגבוה ממנו(

ָעלִ ית)להבראות( ְ ּב ֶט ֶרם)לפני( ְ ּברֹא ֵתבֵ ל)ארץ( וְ ַׁשחַ ק)ושמים( וְ עוֹ לָם ַעל
ֲעפָ ָריִ ְך :ו ְּבמֵ י ְמ ִריבָ ה )במבול( ְ ּביוֹ ם ז ַַעם ֲאזַי ָטהֲ ָרה אַ ְרצֵ ְך וְ לֹא
ֻש ָמה)בגשם( ִ ּב ְכלוֹ ת יְ צו ָּריִ ְך :י ַָרד ְ ּב ִע ּתוֹ ְמ ַטר אַ ְרצֵ ְך זְ ַמן לַיְ לָה ָּבא
ג ּ ְׁ
לִ ְב ָרכָ ה וְ ַטל לָן ִ ּב ְק ִצ ָיריִ ְך):בימי הקציר( הָ יִ ית לְ ִׁשית)יסוד( חוּג)הארץ( יְ סוֹ ד
ִמ ּ ֵמ ְך)תצא( ְּתעו ָּדה)תורה( וְ סוֹ ד ִקדּ ו ּׁש יְ ֵרחֵ ְך לְ ִפי ֵע ִדים ְמ ַע ְ ּב ָריִ ְךָּ :בנִ ים
שק ּו)הרעישו כשעברו(
שחֲק ּו ַּב ּ ׁשוּק וְ ִה ְׁש ַּת ְק ְׁ
וּבָ נוֹ ת ְּת ׁשו ָּקה)ברצון( ׁשוֹ ְקק ּו)המו( ָׂ
ש)בריבוי גדול(
ַּב ּ ָס ְך)לעלות לרגל( ֲעבָ ָריִ ְךֶּ :בחָ ג)הפסח( ְ ּבפַ ז נִ ְפלְ א ּו)נפלאו כזהב( ַּב ּ ַפ ׁ
ְ ּבפַ ס )בגדים חשובים( ּ ֻפ ְּלא ּו ַטל אוֹ ר וְ חֵ ן נִ ְמלְ א ּו)נרטבו בגשמים בדרך( זַכּ ּו
ש ְמחָ ה עוֹ ד ְ ּבחַ ג אֵ ְ
נְ זִ ָיריִ ְך):שריך( .אֵ ְ
יך אֶ ֱעלוֹ ז עוֹ ד ְ ּבפוּר)פורים( ַעד
יך אֶ ְ ׂ
ששׂ וֹ ן לְ פו ָּריִ ְך):לגורלך( אַ ְרצֵ ְך חֲמו ָּדה ְמאֹד לֹא
ִּכי יְ בוֹ אוּן יְ מֵ י ָׂ
נ ְֶח ְמ ָדה)ע"י גוים( ַּב ֲעלוֹ ת ָּבנִ ים חֲמו ִּדים)לרגל( לְ בֵ ית ַמ ְח ַמד ְמגו ָּריִ ְך:
ש ְך יָצָ א ְמקוֹ מוֹ )במקומו( ֲע ַׁשן אֵ ׁש
נַ ֲעלָה)נלקח( ֲענַ ן הַ ְ ּקט ֶֹרת ִמ ְּמקוֹ ם ִמ ְקדְּ ׁ ֵ
ְ
בכַ ְרמֵ ך)במקדשך(
ִמ ְ ּנ ִח ָיריִ ְךּ ִ :ב ְקרוֹ ב ְמ ֵר ִעים ְ ּב ִעיר)לעיר ירושלים( ִׁשלְ ח ּו ְ
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יש' )הקב"ה( ְ ּב ָע ָריִ ְךַּ :ב ְרזֶל
ְ ּב ִעיר)בהמה לחרשו( ָער ּו)הרסו( וְ עוֹ ְרר ּו ְ ּב' ִעירַ -קדִּ ׁ
ְ ּבלִ י נִ ְׁש ַמע קוֹ לוֹ ְ ּבעת נִ ְבנֵית אֵ ְ
יך חַ ְרבוֹ ת צוּר ְ ּב ָך ָת ְקע ּו ְמצֵ ָריִ ְך:
ֵ
ש ְמח ּו
שק עוֹ ְב ִרים)מתעטפים( ִע ְב ִרים)היהודים( אֲבָ ל בּ וֹ ְט ִחים ִּכי יִ ְ ׂ
ַעל זֹאת ְ ּב ַׂ
אַ ח ֲֵרי הַ ּתוֹ ר)כשיגיע תור המושיע( ְ ּבתוֹ ָריִ ְךּ ִ :בילֵל לְ קוֹ לִ י )למשמע קולי( אֱלִ י אֵ ְ
יך
ִּת ְתאַ ּ ְפ ִקי

)מלקונן(

שק ו ְּב ִכי
ֲהלֹא ָק ָרא לְ ַׂ

)הקב"ה שהוא(

אַ לּ וּף נְ עו ָּריִ ְך :לֵב

ישן ֲע ֵדי י ֲַעלֶה ַע ּמוּד
ַמ ְדוֶה )מצטער( ֶי ֱחלֶה לְ ַת ֲא ָוה יִ ְכלֶה )יכסוף וירצה( יִ ָׁ
מאֲפֵ ל )בזמן החושך(
ְׁשחָ ָריִ ְך) :גאולתך( אָ קוּם חֲצוֹ ת לַיְ לָה ַעל ִמ ְׁש ְמרוֹ ת ַ
ֱתה )יבוא( בּ ֶֹקר לְ ׁשוֹ ְמ ָריִ ְך) :למחכיך( אָ ז ִּת ְמ ְצ ִאי
לִ ְׁשמוֹ ר )להמתין( לְ אוֹ ר ֶיא ֶ
ֹאש
צוּף דְּ בַ ׁש אָ ז לֹא ְתקוֹ נְ נִ י ְ ּבר ׁ
ְ
ְ
ע ָד ִרים)כצאן(
הָ ֵרי ה ֲָר ָריִ ך :יָבוֹ א ְּכבוֹ ד הַ ְּלבָ נוֹ ן לָך וְ ִת ְתל ְ ַּבנִ י)תתנקי( ִּכ ְבנֵי ֲ
ְ ּבנֵי אֶ ֶדר ְ ּג ֵד ָריִ ְך):האבות האדירים המגינים כגדר( עו ִּרי וְ ִה ְתנַ ע ִרי ע ֵ ְ
ירך )הפכה
ִ
ֲ
ל(יְ ַער נוֹ ֲע ִרים)יער מנוער( )ימעטו אויביך עד ש(נַ ַער יְ ָתו)יוכל לכתוב( אוֹ ת לְ ֵעץ
י ַַער חֲזִ ָיריִ ְך):מספר מועט של אדומיים שישארו( קו ִּמי וְ אוֹ ִרי לְ כָ ל־חוֹ ְׁש ֵקי ְמאוֹ ֵר ְך
וְ הֵ ם הוֹ לְ כֵ י ְבח ׁ ֶֹש ְך ֲע ֵדי אוֹ ר ּו ְמאוֹ ָריִ ְך:
)במנוד ראש(

ִּכי

תכּ וֹ נְ נִ י)תיבני(
ִת ְ

ֹאש
ְ ּבר ׁ

נג
ﭏֹהַ יִ ְך ָּבחַ ר וְ ִא ָ ּוה לְ מוֹ ָׁשב לוֹ ְ ּבאָ הֳ ָליִ ְךִ :צ ּיוֹ ן
ִצ ּיוֹ ן ְקדוֹ ׁש ִמ ְׁש ְּכ ֵני ֶעלְ יוֹ ן ֱ
אֶ ֶרץ ְצ ִבי )חמדה( נַ ֲח ַלת ּגוֹ יִ ם )ז' עממים( לְ פָ נִ ים ְׁשמֵ ְך נִ ְׁש ַמע וְ ָיצָ א
לְ מֵ ָרחוֹ ק ְמחוֹ ָליִ ְך) :פחדך( ִצ ּיוֹ ן בּ ֹחַ ן )מבצר( וְ עֹז )וחוזק( ִמגְ דָּ ל ָקדוֹ ׁש ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך
ְ ּב ִעיר דָּ וִ ד וְ חָ נָ ה )שכנה( ְׁש ִכינָ תוֹ ְ ּגב ּו ָליִ ְךִ :צ ּיוֹ ן ִ ּגלְ ָּגל וְ גִ ְבעוֹ ן וְ נוֹ ב ִמ ְׁש ּ ַכן
ְ ּב ִׁשילֹה ּובֵ ית ַי ַער לְ בָ נוֹ ן )בהמ"ק( וְ כָ ל־ ַׁש ֲע ֵרי זְ ב ּו ָליִ ְך) :מעוניך( ִצ ּיוֹ ן דִּ דּ ּוי
אֶ דַּ דֵּ ם )בהליכה אלך עמהם( ְ ּב ֵעת ִּכי אֶ ֱעבוֹ ר סָ ְך )מכוסה וחשוב( ְ ּבקוֹ ל ִר ָּנה
וְ תוֹ ָדה )יחד עם( ֲהמוֹ ן חוֹ ֵגג ְרגָ ָליִ ְך) :עליה לרגל(ִ .צ ּיוֹ ן הֵ ן יוֹ ְצ ֵר ְך ֶעזְ ֵר ְך הָ ָיה
ְ ּבצָ ֵר ְך )בצרתך( וְ אֵ ְ
יך ָּבא ּו ְקב ּו ִרים )רשעים הראוים להקבר( לְ הַ ְכ ִרית אֶ ת
ַזלְ ַז ּ ָליִ ְך) :זמורותיך( וְ נִ ְדמֵ ת ִּכ ְברוֹ ׁש ַר ֲענָ ן וְ ָע ָלה ּ ָפ ִריץ חַ ּיוֹ ת
שר )בעבר(
וְ ָר ַמס וְ אֵ ין ַמ ִ ּציל לְ מ ּו ָליִ ְךֶ :זה דוֹ ר יְ ִד ִידי לְ אָ ן חָ ַמק וְ ָעבַ ר ֲא ׁ ֶ
ָׁשכַ ב וְ ָלן ֵּבין ְׁש ֵני ַד ֵ ּדי ) ְשדי( ְ ּג ָד ָליִ ְך) :ירושלים היא(חַ ֵ ּיי ֲא ָרצוֹ ת וְ ֵגיא ַמ ּ ָשׂ א
)חזיר – אדום(
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)ארץ שמתנבאים עליה( נְ ב ּואָ ה ְר ִאי ר ּוחַ נְ ִדיבָ ה )רוח נבואה( ְׁשפ ּוכָ ה ח ּוץ
יך אֶ ְטעם ְ ּבפֶ ה אוֹ ְ ּבחֵ ְ
אכֶ ל ְ ּבאֵ ְ
יך ָמתוֹ ק
זעם בחוץ( לְ עוֹ ָל ַליִ ְךַ :ט ַעם לְ ֹ
ַ
יטב לְ פָ נַ י ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְס ּ ֵפד ְּכ ַת ִ ּנין וְ אֵ בֶ ל
ְ ּב ֵעת אֶ ְראֶ ה ׁשוֹ ְממוֹ ת ֲאבֵ ָליִ ְך :יִ ַ
ִּכ ְבנוֹ ת ַי ֲענָ ה לִ ְבכּ וֹ ת ְ ּבת ּו ָליִ ְךָ ּ :כל־אַ ט וְ ָערוֹ ם )אלך כל הזמן בנחת ויחף( ְּכמוֹ
הָ ַל ְך יְ ַׁש ְע ָיה לְ אוֹ ת מוֹ פֵ ת )לחורבן( וְ ָיחֵ ף ֲאנִ י אֵ לְ כָ ה ְׁש ִבי ָליִ ְך :לִ ִ ּבי לְ זֹאת
שר יִ ְׁשאַ ג יְ ָי ע ֵלי נָ ֵו ְך לְ קוֹ ָליִ ְך :מֶ ׁ ֶ ְ
שך )נמשכים(
ֶי ֱח ַרד ָׁשאוֹ ג ְּכאַ ְר ֵיה ֲא ׁ ֶ
ֲ
ﭏֹ ִהים ּ ַכף לְ כַ ף ַמ ּ ֶכה וְ ֹגוֶה ֲע ֵלי גוֹ הָ ה )מזעזע את( ְ ּג ָל ָליִ ְך:
יש ֱ
דְּ ָמעוֹ ת ָׁשלִ ׁ
)שופכת

ש ְ ּבנוֹ הֶ גְ ָלה ַּבגוֹ ָלה לְ בֵ ין אוֹ יְ בֵ י
)הארץ( נוֹ הֵ ם ְּכיוֹ נָ ה ְ ּבבַ ת קוֹ ל אוֹ י ׁ ֶ
שנְ אָ ן )המלאכים( וְ גַ ם )חסרו שתי(
ְפלִ י ָליִ ְך :סָ ר ּו וְ נִ ְת ַמ ֲעט ּו ֶרכֶ ב ְּכבוֹ ד אַ לְ פֵ י ִׁ
ּ ַכנְ פֵ י חַ ּיוֹ ת ְמחוֹ לְ ָליִ ְך) :של הקב"ה( ֶעצֶ ם )השמים( וְ זֹהַ ר ְׁשמֵ י ַׁשחַ ק ְ ּבטֹהַ ר
שר
)ללא עננים( ְ ּבלִ י נִ ְרא ּו וְ גַ ם נָ ְדד ּו )פסקו( אֶ גְ ֵלי ְט ָל ָליִ ְך) :טללי ברכה(ִ ּ .פ ְר ֵי ְך ֲא ׁ ֶ
נִ ְמצָ א אַ ְרצֵ ְך לְ ַׁשד )לחלוחית( ַט ְעמוֹ נִ ּ ְט ָלה וְ גַ ם נִ ְּתנָ ה ח ּוץ ִמ ְ ּגלִ י ָליִ ְך:
אש הָ ִרים נְ פוֹ ִצים )מפוזרים( וְ ַעד ָמ ַתי
ית ְך ְ ּברֹ ׁ
)לארצות אחרות( .צֹאן ַמ ְר ִע ֵ
ש ְמחָ ה
ש ְך לְ ֵעת ִ ׂ
ש ְך ּובוֹ ֲע ָליִ ְךִ :ק ְר ַית ְמשׂ וֹ ֵׂ
ְּת ׁשוֹ ְבבֵ ם )תשאירם במרדם( עוֹ ׁ ֵ
אש)שמחתי( אֶ זְ כּ וֹ ר וְ ל ֹא אֶ ְׁש ּ ַכח אַ ֲהבַ ת ְּכל ּו ָ ְ
ליִ ך) :נישואיך(.
אַ ֲעל ְֵך)אזכרך( לְ רֹ ׁ
אד נִ ְכסַ ף)רוצה( וְ גַ ם ּ ָכלְ ָתה
ָרצ ּוף)בוער( לְ אַ ֲהבַ ת לְ בָ ִבי בָ ְך וְ נִ ְק ַׁשר)חובר( ְמ ֹ

ש ְך
נַ ְפ ִׁשי לְ חַ ְב ָליִ ְך):חבל נחלתך(ָׁ .שנִ י לְ ב ּו ׁ ֵ
מזְ ָרח וְ צָ פוֹ ן ָים )מערב(
ימן )דרום( ּו ִ
ַמ ֲחזִ יק ְ ּבכָ ל־אַ ְר ַּבע ּ ַכנְ פוֹ ת ְמ ִעי ָליִ ְךֵ ּ :ת ָ
ְרחוֹ ִקים וְ כָ ל־ ַק ְצ ֵוי ֲא ָרצוֹ ת ְּתאֵ ִבים הֵ ם לְ ׁש ּו ָליִ ְך) :שלוותך(ָ ּ .כל־ ֵּבית
ְ
א ִפים)תאבים( אֶ ֶרץ ַע ְפ ֵרך וְ קוֹ ִדים)משתחוים(
יְ ה ּו ָדה ּובֵ ית יוֹ סֵ ף וְ הֵ ם ׁשוֹ ֲ
אש לְ מ ּו ָליִ ְךּ :ו ִמ ְתאַ ִּוים ֲעלוֹ ת ָׁשלֹ ׁש ּ ְפ ָע ִמים ְ ּבכָ ל־ ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה
רֹ ׁ
שר ָלהֶ ם
ְ ּביוֹ ף)יופי( ּ ַפ ֲעמֵ י נְ ָע ָליִ ְךַ :מ ְראֵ ה ּ ְפ ָלאוֹ ת וְ ֵקץ ָי ִמין ְמחַ ִּכים ֲא ׁ ֶ
חלוֹ ף )יכרית(
אלִ יל ַי ֲ
ְּכבוֹ ד ﭏֵ לְ אוֹ ר יִ זְ ַרח וְ אֵ לָיִ ְךָ ּ :כלִ יל)לגמרי( ְּכבוֹ ד יְ ָי הָ ֱ
ע ִדי)תכשיט(
ֲ

ָזהָ ב ְרצוֹ נִ י ֱהיוֹ ת

שחוֹ ק
וְ הָ י ּו ְמסוֹ ס נוֹ סֵ ס)יאכלו ע"י תולעים( וְ ָי ִאיר ֲאפֵ ָליִ ְךִ ּ :פיהֶ ם יְ ַמלְ א ּו ְ ׂ
ַע ּ ֵמ ְך וְ צָ ְמח ּו ְ ּבבֵ ן חָ ִציר)על העשב( ֲע ֵלי יִ ְב ֵלי)פלגים( ּ ַפלְ ֵגי נְ חָ ָליִ ְך :אָ ז
ה)משכן לעצמה( דְּ רוֹ ר )כנסת
ִּת ְתחַ דֵּ ׁש ְּכמוֹ ֶנ ׁ ֶ
שר נְ ע ּו ַריְ ִכי ַּביִ ת וְ ֵקן ָל ּ

81

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

ישראל( ִּת ְמ ַָצא ְב ִצ ּ ָליִ ְך :חָ ָזק וְ גָ דוֹ ל ְקדוֹ ׁש ַי ֲעקֹב ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך וְ אָ ז ַׁשלְ וָ ה
ְ ּבאַ ְרמוֹ ן יְ ִהי ָׁשלוֹ ם ְ ּבחֵ י ָליִ ְך:
נד
שר ֹי ְ
ִצ ּיוֹ ן ֲא ׁ ֶ
אמר ּו אַ ף ּ ָכל־ ְמ ָדנַ יִ ְך) .גם מריביך יודו ש( ּ ָכלִ יל )מושלם( ֲה ַדר ָי ְפ ֵי ְך
יוֹ ִפי ֲהמוֹ נָ יִ ְךּ ְ :ב ֵעת אֶ זְ ְּכ ֵר ִכי ֶי ְהמֶ ה )ירעש( לְ בָ ִבי וְ אַ ף מֵ ַעי ְ ּב ֵעת אֶ זְ ְּכ ָרה
אַ ֲהבַ ת ֲאדוֹ נָ יִ ְךְ :ר ִבי ִבים ּו ְמ ַטר עֹז ָי ּה)הגשמים מאת ה'( לְ ַרע ֶנה ּ ֱַפ ְך ִּכי אֵ ין
ְמנַ ּ ֵס ְך לְ צ ּור מֵ י ַמ ְע ָינָ יִ ְך):מחוסר זכות ניסוך המים( ֲה ַדר כּ ֹל )העולם( ְ ּב ַקב אֶ חָ ד
ְ
וְ הַ ִ ּנ ְׁשאָ ר ּ ֵת ַׁשע ְמנָ יוֹ ת )מתוך עשרת קבי יופי( ֱהיוֹ ת ָ ְ
לך ּולְ בָ נָ יִ ך) :אפילו דברים
אש)עשבים מרים,
וְ רֹ ׁ

שהם( ְמת ּו ִקים ְּכצ ּוף ַמיִ ם ְ ּגנ ּו ִבים )אבל( ָעלַי ָמ ִרים ְּכ ַל ֲענָ ה
לעומת( ִמ ְׁש ּ ֵתה ְׁש ָמנָ יִ ְךּ ִ :בנְ ָין ְמ ֹפאָ ר)בהמ"ק( ְּכ ַר ְך ַמ ְח ַמד ְּכ ַר ִּכים וְ לֹא
נִ ְמצָ א)בירושלים( גְ ז ּוזְ ָטר וְ זִ יז)שום בליטה( יוֹ צֵ א ְ ּבדוֹ ְפנָ יִ ְך):שלא יאהיל במת( נָ ַע ְמ ְּת
ית ְמלֵאָ ה צֶ ֶדק וְ גָ דוֹ ל ְּכבוֹ ד לוֹ ְמ ֵד ְ
יך וְ ׁשוֹ נָ יִ ְך:
אד ַּב ֲה ַדר ּתוֹ ָרה וְ הָ יִ ְ
ְמ ֹ
אנוֹ ׁש ָרחַ ְצ ְּת לְ פָ נִ ים וְ חֵ ְטא לֹא ָלן)ישן( ְ ּבתוֹ כֵ ְך וְ אֵ ְ
יך ָּג ְדל ּו
ר ַֹע ֲח ָטאֵ י ֱ
יאים וְ אֵ ין אַ ְׁש ּ ָפה וְ קוֹ ל ַּת ְרנְ גוֹ ל
שר הָ יְ ָתה ִמימוֹ ת נְ ִב ִ
ֲעוֹנָ יִ ְךָּ :ב ְך ַּגן ֲא ׁ ֶ
אמֶ ת ּומֵ ת חָ ׁש ּוב
)שמא התרנגול יביא טומאה מהאשפה( ִ ּב ְמלוֹ נָ יִ ְךָ :ילִ ין ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך ֱ

ְּכמֵ ת לֹא ָלן ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך וְ ָלן)כי אם היה לן( ִט ּ ֵמא ְמעוֹ נָ יִ ְךֶ :י ׁש־ ָּב ְך ֲע ִׁשיר ּות,
ֲע ַׁשן ִּכ ְב ָׁשן לְ ַת ֵּקן ְּכלִ י אֵ ין ָּב ְך)שלא ישחיר ויכער הבתים( וְ לֹא נִ ְראָ ה ֶנגַ ע
יתן ערוֹ ף)עגלה ערופה( אֵ ין אַ ְּת ְמ ִביאָ ה וְ אֵ ְ
יך
)צרעת ב( ֲאבָ נָ יִ ְךֶ :עגְ ָלה לְ אֵ ָ
ֲ
שר ָע ְרפ ּו זְ ֵקנָ יִ ְךָ :ק ְרא ּו נְ ד ּו ָדה ְׁשמֵ ְך נָ פַ לְ ְּת ְ ּב ַיד
ָּג ְרמ ּו ֲעוֹנוֹ ת ֲא ׁ ֶ
אוֹ יְ ִבים נִ ְדחֵ ית ְּכאַ ְד ַמת ְסדוֹ ם ֶנ ְה ּ ַפ ְכ ְּת ְ ּב ִדינָ יִ ְךַּ :ביִ ת ְ ּב ָיד ָל ְקח ּו לֹא

ֶנ ְח ַלט ָּב ְך )כדין בית עיר חומה( וְ חֵ ְטא ָּג ַרם וְ ֶנ ְח ַל ְט ְּת ְ ּב ַיד אוֹ יְ בֵ ְך ּומוֹ נָ יִ ְך:
שר
)מצעריך(  9אֵ ין קוֹ ל ְּת ִפ ּ ָלה וְ קוֹ ל ַּת ֲחנ ּון לְ צ ּור נִ ְרצָ ה)לא רצוי( ִמ ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶ

שאֵ י ּ ָכל־ ּ ְפ ִרי ִבכּ ּור
 9בקינות רעדלהיים נוספו כאן כמה חרוזים :חָ לִ יל ְ ּבתוֹ כֵ ְך לְ גִ יל הַ ּ ׁשוֹ אֲ בָ ה ּו ְמשׂ וֹ ש אֶ ל נוֹ ְ ׂ
שנָ יִ ְךִ :קדְּ ׁש ּו ֲעשׂ וֹ ת
ש ְפ ֵתי יְ ׁ ֵ
ְ ּגפָ נָ יִ ְךַ :זכּ וֹ ת הֲ ָלכוֹ ת ְ ּב ִפי חָ ָר ׁש ּו ַמ ְס ֵּגר ְ ּב ָתא גָ זִ ית וְ הֵ ן דּ וֹ ְבבוֹ ת ִ ׂ
אד ּ ְפלִ יאָ ה ְקדֻ ּ ַׁשת ִר ְצפַ ת הָ ֲע ָז ָרה
לִ ְׁשוָ ַקיִ ְך ֲע ִׁש ִירים לְ ִה ְת ּ ַכ ֵּבד ְ ּבכָ ל־יוֹ ם ּ ְפאֵ ר צ ּו ֵר ְך ְסגָ נָ יִ ְךּ :ו ְמ ֹ
שר נָ ַטע ְׁשלֹמֹה ְ ּבא ּו ָלם יִ ְר ַע ׁש ּ ִפ ְריוֹ ָזהָ ב לְ ָמנָ יִ ְך:
שנָ יִ ְךּ :ו ְמ ַלל לְ בָ נוֹ ן אֲ ׁ ֶ
ָּבלְ ָעה אַ ְרצָ ּה מֵ אֵ ת דְּ ׁ ֵ
ְ
ְ
ש ְך לְ אוֹ ת סָ ג ּור ְ ּב ָדרוֹ ם ְמבוֹ א צ ּור יוֹ ְצ ֵרך ָּבא לְ ָׁשם בּ וֹ ִ ּב ְצפוֹ נָ יִ ך :צֶ ֶדק זְ ִריזִ ים
ַמה־ ּטוֹ ב ּ ְפ ַׁש ְפ ׁ ֵ
אד ָמלְ א ּו ְמ ָׁש ְר ַתיִ ְך ִּכי ַלאֲ נ ּוסֵ י ְׁשנַ ת חוֹ ְב ִטים ְממֻ ָּניִ ךְ:
ְמ ֹ
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ﭏ
נִ ְפ ְרצָ ה ִעיר ַּת ֲחנ ּונָ יִ ְךַּ :ב ֲחרוֹ ת)כשהגיע הכעס( ַעד ַי ֲעקֹב חָ סַ ר ְ ּגדוֹ ר )הגנה( ֵ
ששׂ וֹ נָ יִ ְךָּ :גל ּו ְ ּבהֵ ָמה וְ עוֹ ף אָ ז ִ ּבגְ לוֹ ֵת ְך
ששׂ וֹ ן ֶי ַׁשע ְ ׂ
וְ גִ יל חָ סַ ר ְ ּבחֶ ְסרוֹ ן ְ ׂ

וְ הֵ ם )הבע"ח כבר( ָׁשב ּו וְ לֹא נִ ְד ְר ׁש ּו נִ ְדחֵ י ְמכוֹ נָ יִ ְך :דָּ ח ּו ְמאָ ְר ִרים
סוטה( וְ עוֹ ד לֹא יִ ְפ ְקד ּו ַעל ֲעוֹן נוֹ אֵ ף וְ חֵ ְטא נוֹ אֲפוֹ ת מֵ רֹב זְ נ ּונָ יִ ְך:
שר ׁשוֹ ר וְ ֶׂ
הֻ ְׁש ַל ְך ְ ּב ֶעצֶ ם וְ גִ יד ַט ַעם ְ ּב ַׂ
עז )טעם הבשר ניתן בעצמות(
שה וָ ֵ
ְ ּביוֹ ם ָּב ְטל ּו ַׁשי ָק ְר ְ ּבנָ יִ ְך :וַ ֲאנִ י ֲא ָמ ֵרר ְ ּב ִכי ִמ ְס ּ ֵפד ְ ּב ֵעת ָז ְכ ִרי ּ ִפ ְר ֵקי
ְרנָ נוֹ ת ְ ּב ֵני ֵלוִ י ֲהג ּונָ יִ ְךָ :זכַ ְר ִּתי יוֹ ְד ֵעי סֵ ֶדר ֲעבוֹ ַדת ְ ּב ֵני אַ ֲהרֹן וְ אֶ זְ ַעק
א ִהי ַעל ֶעלְ בּ וֹ נָ יִ ְך :חֶ ֶרס )שמש( וְ סַ הַ ר )ירח( וְ כָ ל־כּ וֹ ְכבֵ י ְׁשחָ ִקים ְּכלֹא הָ י ּו
ֱ
ְ
הרוֹ נָ יִ ך):תכשיטים( )מכאן מפרט עשרה ניסים של
)נחשבים( לְ מ ּול לוֹ ְב ִׁשים אֶ ת־סַ ֲ
)פסקו מי

בהמ"קִ (:טהַ ְר ְּת ְ ּבלֹבֶ ן ְׁשנִ י תוֹ ָלע וְ נִ ִ ּקית ְ ּבצוֹ ם ִּכ ּפ ּור וְ לֹא הֻ ְק ָרה ֶק ִרי
אד נִ ְכ ַּב ְד ְּת וְ לֹא ִס ֲע ֵר ְך ר ּוחַ וְ לֹא
לְ ֹכ ֲהנָ יִ ְך) :לכ"ג ביו"כ( ָי ִפית וְ ָי ַק ְר ְּת ְמ ֹ
נִ ְ ּצחָ ה ִּת ְמרוֹ ת ֲע ָׁשנָ יִ ְך):של המערכה( ְּכלִ ילַת)מושלמת( וְ ֵג ַר ְׁש ְּת זְ ב ּוב
שיִ ְך ְ ּב ֵנס עוֹ ְמ ִדים
שר ק ֶֹד ׁש אַ ְרמוֹ נָ יִ ְךָ ּ :כל־ ַמ ֲע ַׂ
ִמ ִּמ ְט ָּבחָ ְך וְ לֹא סָ ַרח ְ ּב ַׂ
שי ֲאדוֹ נָ יִ ְך :לֹא נִ ְפ ְסל ּו
ְצפ ּו ִפים ּו ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים )רווחים( רוֹ ִאים ּ ְפ ֵני ָק ְד ׁ ֵ
ַל ֲחמֵ י פָ נִ ים וְ ָט ֲהר ּו ְׁש ּ ֵתי ַל ְחמֵ י ֲעצֶ ֶרת וְ כֵ ן עֹמֶ ר ְ ּג ָרנָ יִ ְךִ :מ ּ ֵמי ְמ ַטר
הַ ְזּב ּול לֹא נִ ְכ ָּבה אֵ ׁש ֲעצֵ י הַ ּ ַמ ֲע ָרכָ ה וְ אַ ְּת ַר ֲחבַ ת לְ אַ ְכ ְסנָ יִ ְךַ :מ ְח ִּכים
ימים וְ לֹא ִה ְזּק ּום ֲעכָ נָ יִ ְך:
את ְ ּב ֵעין יוֹ ְׁשבֵ ְך נָ ִאים נְ ִע ִ
ֲאוִ ֵיר ְך וְ חֵ ן ָמצָ ְ
ה ּ ִפיל )המעוברות את
ש ְך וְ לֹא ִ
ש ְך ְ ּבמֶ ׁ ֶ
שר ָק ְד ׁ ֵ
)נחשים( נִ ְצ ָלה )על האש( זְ בָ חֵ ְך ְ ּב ַׂ
בא ּפוֹ לִ יפוּס )אולי פולמוס( ֵז ִדים
שי ַע ּ ֵמ ְך וְ ׁשוֹ ְכנָ יִ ְך :נִ גְ ַזר ְ ּב ֹ
עובריהן( ְ ּב ֵריחַ נְ ׁ ֵ
ְר ָׁש ִעים ֲע ֵלי )איסור( חָ ְכ ָמה יְ וָ נִ ית וְ ַעל ַע ְטרוֹ ת ֲח ָתנָ יִ ְך) :בזמן ש(סַ נְ הֶ ְד ַריִ ְך
ָּב ְטל ּו גָ ל ּו וְ ֶנ ְה ּ ַפ ְך לְ קוֹ ל בּ וֹ ִכים ְמשׂ וֹ שׂ ַעם )בטל השיר מבית המשתאות( ִק ְר ַית
שנִ יר
אמֶ ת ֵיין ְ ׂ
ﭏֹהֵ י ֱ
א ָמנָ ה ְצ ִבי )חמדת( ִצ ְבאוֹ ת ֱ
יוֹ ְד ֵעי ְרנָ נָ יִ ְךִ :עיר ֶנ ֱ
וְ חֶ ְרמוֹ ן ָקר ּו ׁש לְ ֵיינָ יִ ְךִ ּ :פלְ ּפ ּול ֲחכָ ִמים וְ סוֹ ד זִ יו חָ ְכ ָמה נִ ְס ְּת ָמה ִּכי
אמ ּונִ ים
נִ ְדלְ ח ּו )נעכרו( נִ ְס ְרח ּו חָ ְכמוֹ ת ֲע ָטנָ יִ ְך) :שדיך – מלמדיך(ַ ּ .פ ּס ּו )כלו( ֱ
אמ ּונָ יִ ְך:
)אנשי אמנה( ּובַ ת ָק ָמה ְב ִא ּ ָמ ּה )לחרפה( ּ ְפ ֵני הַ דּ וֹ ר )ככלב( ּו ִמי ָי ִקים ֱ
צָ פַ ד )קומט( וְ ָיבֵ ׁש ְּכ ֵעץ עוֹ ר הָ ֲע ֻנ ּגוֹ ת ְ ּבנוֹ ת ﭏֵ ֶנ ֱה ָרגוֹ ת ְׁשחוֹ ר נָ זוֹ ר ּו
חי )הכי
לְ בָ נָ יִ ְך :צַ דְּ ִקי וְ ִחזְ ִקי נְ ִקי ֵלבָ ב ְק ִחי מֵ ֲעפַ ר הַ ְּס ִחי )טינוף( ּופַ ְּל ִ
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על(לְ ִחי ּגוֹ ְד ֵעי ְק ָרנָ יִ ְך) :שוברי כבודך( .ק ּו ִמי וְ ִה ּ ָל ֲח ִמי ִה ָּנ ְק ִמי
)נגד( לוֹ ֲח ִמי ְ ּבדוֹ ִמי )בלועגי שרוצה להכרית את( דְּ מֵ י ִא ִּמי ֲחרוֹ נָ יִ ְךִ :ר ְד ִפי וְ סַ ֲח ִפי
)את נקמת(

)השחיתי את( יְ ִפי רוֹ ְד ִפי וְ חוֹ ְר ִפי
ש ְמ ִחי ֲעג ּונָ יִ ְך) :עזובה(ׁ .ש ּו ִבי )חזרי ואת ה( ְׁש ִבי)ששבית מ(אוֹ יְ ִבי ִא ְכלִ י ְׁש ַלל
ַׂ
ׁשוֹ לְ לִ י )גוזלי( ַּת ְעדִּ י )תלבשי( הוֹ ִדי ֲע ִדי הוֹ ן ִע ְזּבוֹ נָ יִ ְך) :סחורתך( ַּתחַ ת ֲע ֶת ֶרת
ְׁשלוֹ ם ִצלְ ֵלי )צל( ֲענָ נַ יִ ְך ,עוֹ ד ַי ֲחנ ּו יִ ְׁש ְּכנ ּו ֶז ַרע נְ בוֹ נָ יִ ְך:
)ומחרפי(

וְ נוֹ גְ ִפי

ַז ְע ִמי

)ומכי(

שחוֹ ק ּ ִפי
ְּת ַמלְ ִאי ְ ׂ

נה
ִצ ּיוֹ ן ְמעוֹ ן חֶ ְׁש ִקי) .אהבתי( ּגוֹ ַרל ְמנָ ת חֶ לְ ִקי .אֵ יכָ ה לְ אֵ בֶ ל וְ ִקי־נִ ים ָׁשב
יכ ֵל ְך .אֵ לּ ּו
זְ ָמ ָריִ ְך :נוֹ ְצ ִרים )בעלי מצור( דְּ מֵ י חֶ ְב ֵל ְך) .כאבך( ָׁש ְפכ ּו ְ ּבתוֹ ְך הֵ ְ
ְ
ועד לְ ִצ ָיריִ ְך) :זמן לכאביך( חֶ ֶרס )שמש( לְ ִמי יִ זְ ַרחֵ .עת
יְ מֵ י אֶ ְב ֵלך .מֹ ֵ
ציץ )יתחיל פריחתו( וְ ל ֹא יִ ְפ ַרחָ .ק ְדר ּו )חשכו(
ּ ַכ ְפ ּתוֹ ר אֶ זְ ָרח) .מנורת ישראל( ָי ִ
ְׁשחָ ָריִ ְך) :בוקרך(ָ .מע ּו ְך וְ כָ ת ּות )כתוש( ְ ּבבַ ד) .בית הבד( .אַ ְּת ֵּבית ְמל ּוכָ ה
אבַ ד .נִ ְמ ְצא ּו ְׁשבָ ָריִ ְך :צָ ר ּו )באו במצור( ְ ּב ֵני נָ ְכ ִרים.
שר ֶנ ֱ
לְ בַ דִּ .כ ְכלִ י ֲא ׁ ֶ
ַעל ַּבת יְ פַ ת ִע ְב ִריםָ ּ .כ ְרת ּו ְׁש ֵני גַ ְר ְ ּג ִרים.
שר ָז ְבח ּו .הֵ ּ ָמה ְ ּב ָדם
ֲא ִמ ָיריִ ְך) :ענפיך(ָ .י ְר ׁש ּו וְ גַ ם ָר ְצח ּו .כּ ֹ ֲהנִ ים ֲא ׁ ֶ
ָמ ְׁשח ּוׁ .שוֹ ֲח ֵטי ֲע ָז ָריִ ְך :וַ י וַ י נְ אוֹ ת )יעקב הפכו ל( ִמ ְד ָּבר .נִ ְׁש ָּבה וְ גַ ם
ש ֶקץ וְ ַע ְכ ָּברָּ .בא ּו ְׁש ָע ָריִ ְךֵ :נבֶ ל ִּכנּ וֹ ר ע ּו־גָ ב ּתוֹ ף וְ חָ לִ יל
נִ ְׁש ָּברֶ ׁ .
ְׁשע ּו).הסירו ממני( כּ וֹ ס הַ יְ גוֹ נִ ים דְּ ע ּו) .תכירו ותטעמו( אֶ גְ ַמע לְ ִצ ָ ְ
יריִ ך) :אשתה
)אפי'

השארית(.

אש
מֵ רֹ ׁ

כאביך(ַּ .ביִ ת וְ הֵ יכָ ל וְ הַ ר) .המוריה( ָט ְבע ּו ְּכבֶ ן יִ ְצהָ ר) .קורח(ַּ .ת ּמ ּו ְ ּברוֹ ׁש
ִּת ְדהָ ר) .עצים( ָּגזִ ית )אבנים( וְ ט ּו ָריִ ְך) :שורות האבנים( .נָ ְסע ּו )הלכו( יְ מֵ י חָ ְר ּ ִפי.
)ימי נעורי( .יִ ְז ּל ּו ְד ָמ ַעי לְ ִפי .אֵ ִידי )שברי וצרתי( ְּכ ַמבּ ּול ְצ ִפי) .ההצפה( מֵ י
ַת ְמר ּו ָריִ ְך :הוֹ ן ּ ָכל־יְ ָקר נִ ְמצָ אּ .תוֹ כֵ ְך ְ ּבלִ י ִׁש ְמצָ ה) .לכלוך( ַק ְמצָ א ּובַ ר

ַק ְמצָ אַָ .ח ְרב ּו דְּ ִב ָיריִ ְךַ :ר ִ ּבים יְ חַ לּ ּו ּ ְפ ֵניִ .מ ְקדָּ ׁש וְ גַ ם זִ ְק ֵניִ .צ ּיוֹ ן וְ ָלק ּו
ש ְ ּבר ּו) .שקיוו לו( בּ וֹ
שר ִ ׂ
ְׁש ֵניֹ ּ .ג ֶדל ְמאוֹ ָריִ ְך) :הנ"ל .המקדש והזקנים(ַּ .ב ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶ
צוֹ ְר ִרים סָ ְרר ּו).הרשיעו( ִ ּבלְ ִּתי ְתמ ּור)בלא מחיר( ָמ ְכר ּוֶ ּ .כסֶ ף ְמ ִח ָ ְ
יריִ ך) :מזמן
ה(רוֹ גְ לִ ים)מרגלים(

יעי ְ ּבאָ ב.
ְּת ִׁש ִ

ב ְכ ָיה)מבכיה של חינם(
ִּ
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ְ

לְ עוֹ ְר ָריִ ך):לעורר הבכיה לדורות(.

ָּבא ַע ְר ִבית

ַׁש ֲח ִריתָ .ק ְר ַּבן ּ ְפאֵ ר )תמיד( ִה ְכ ִרית .חֵ ְטא וַ ֲעוֹן ִע ְב ִרית.
מי ָע ְרבָ ה) .מתקה(
שנָ ה לְ ִ
שאֵ ת )גדולה וחשיבות( ֶנ ְח ְרבָ הֵ ׁ .
ְ ּב ִח ָיריִ ְךֶ :י ֶתר ְ ׂ
ֻנ ּ ַטל ְ ּבלִ י ִק ְצבָ הַ .ט ֲעמֵ י ֲע ָד ָריִ ְך) :ניטל טעם בשר(ִ .מ ֵּבין ְּכרוֹ ִבים דְּ רוֹ ר.
צרוֹ ר) .צרור המור –
שר נְ ִסיעוֹ ת ְ
)שחרר( ﭏֵ לִ ְׁש ִכינָ ה ְ ּברוֹ ר).בחר לשכון שם(ֶ .ע ֶׂ
שכינה( נָ ְס ָעה הֲ ָד ָריִ ְך :אֵ ֶדר יְ ָקר )בהמ"ק( ִׁש ְפ ִכי .לִ ֵּב ְך ְ ּבמֵ י ַרב ְ ּב ִכיֵּ .בית
אַ לְ ְמנ ּות ּולְ ִכי .קוֹ נְ נִ י נְ ָׁש ָריִ ְך) :על צדיקיך(ָ .יפ ּו ְ ּבהוֹ ד ָּג ְד ָלםֹ .נפֶ ת ּומוֹ ר
ְ
לם .יוֹ מֵ י ְדרוֹ ָריִ ך) :שיצאו לחופש(
אָ הֳ ָלם .אָ ְרכ ּו )הזמן עד שיגיע( ֲחזוֹ ן ּגוֹ ֲא ָ
)ישראל(

לֹא ָלן

רוֹ ְצ ִחים יְ חַ ְּלק ּו ְׁש ַלל) .רק ל( ָעם ִ ּב ְפ ַרט ּו ְכ ָלל.
שר דָּ ְרכ ּו .כּ ֹהֲ נִ ים
ְ ּב ֵני אֻ ְמ ָלל) .לאנשים שהם(צֹאן ּו ְכ ִפ ָיריִ ְך):חזקיך(ָ .מקוֹ ם ֲא ׁ ֶ
שר נָ ְסכ ּוָׁ .שם ׁש ּו ָעלִ ים ִה ְּלכ ּוִ .ח ְ ּבל ּו)הרסו( ְ ּג ֵד ָריִ ְך :לֹא ָל ְך לְ בַ ד
ֲא ׁ ֶ
ּ ָפ ְׁשט ּו) .ידם( ַּגם ִ ּבי ֲהלֹא ָׁש ְפט ּוַ .על ִמזְ ְ ּב ִחי ָׁש ֲחט ּוִ ּ .פ ְרחֵ י )צעירי( נְ ָע ָריִ ְך:
אֵ ֵרד )אוריד( ְּכ ַטל חֶ ְרמוֹ ןּ ֶ .ד ַמע )דמעות( ֲע ֵלי אַ ְרמוֹ ן) .אשר עשו ש( ָי ָדיו יְ ֵדי
תוֹ ).בואו(
אַ ְדמוֹ ןִּ .כ ְר ְסמ ּו)אכלו( יְ ָע ָריִ ְך :דָּ ַר ְך ְּכצָ ר ַק ְׁש ּתוֹ  .אוֹ ֵיב ְ ּב ֵעת ִ ּג ְׁש ּ
ﭏ
ָע ָטה )הלואי שיעטוף כמו( ְמ ִעיל ָּב ְׁש ּתוֹ ַ .י ַער ֲחזִ ָיריִ ְך):כינוי לרשע( ָּבר ּו ְך לְ ֵ
תעוֹ ְר ִרי) .העירי את זכותם
אמֶ ת ִס ְפ ִרי .נוֹ ִדי )יספור דמעותי( וְ ִה ְ
יוֹ ְצ ִרי .דַּ ַ ּין ֱ
ש ֵדה
אשית )קודם תעוררי זכותם של הקבורים ב( ְ ׂ
של(מֵ ֵתי ְקבָ ָריִ ְךֵ :ר ִׁ
)שמפרטים וכוללים(

תרוֹ ן).זכות(.
יִ ְ

שה וְ גַ ם אַ ֲהרֹן.
מֹ ׁ ֶ

קוֹ ְר ִאים

חֶ ְברוֹ ן).המכפלה(ִ .אם ִּת ְמ ְצ ִאי
זכות של( ּו ְב ִרית ְ ּב ָת ָריִ ְך :חָ נְ ט ּו ְּתאֵ ֵני זְ ַמן-).הגיע זמן הגאולה( ּ ַפ ֵּגי)פירות( זְ ב ּול
שר נִ ְכ ַמן).הוסתר( ַרגְ ֵלי ְמבַ ּ ְ ְ
שׂ ָריִ ך):אליהו ומשיח(
)המקדש( נִ ְס ָמן) .מוכן( .הַ ֵּקץ ֲא ׁ ֶ
ָזכוֹ ר יְ מֵ י ָענְ ֵי ְך .יִ ְׁש ּ ַכח ְקלוֹ ן ִמ ְר ֵי ְך).עברותיך( ּ ָכל ּו יְ מֵ י נִ ְׁש ֵי ְך).חובך( ִ ּב ְת ֵרי
ְ ּב ָת ָריִ ְך):שחלקו חלקיך(ָ .קטֹן לְ אֶ ֶלף)ישראל( נְ חֵ ה .דֶּ ַמע וְ ַדאֲ בוֹ ן דְּ חֵ הֶ .ז ַרע
ְ
מחֵ ה .אַ לּ ּוף נְ ע ּו ָריִ ך):הקב"ה(.
ְמ ֵר ִעים)רשעים( ְ
)עוררי זכותם ,וגם

נו
שי ְׁשלוֹ ם ׁשוֹ ְמ ֵרי אֱמוּנָ יִ ְך:
ִציּוֹ ן יְ ָי ָלכֶ ם לְ כֵ ס )למושב( ָּבחַ ר ְמעוֹ נָ יִ ְך .וְ דוֹ ְר ׁ ֵ
ש ִאי )קבלי( מֵ אֵ ת זְ ר ּויֵי )המפוזרים ב( ְקצוֹ ת אֶ ֶרץ
שאוֹ ת ְׁשלוֹ ִמים )דרישת שלום( ְ ׂ
ַמ ְ ׂ
יְ קו ִּׁשים ְ ּבפַ ח )כלואים במלכודת של( ַּב ֲעלֵי ְמ ָדנָ יִ ְך) :מריבה(ֶ ּ .ת ְה ִמי וְ ִת ְׁש ּתוֹ ח ֲִחי
85

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

ֲשר ֶרגֶל ְּתזו ֵּרם )תמעכם( וְ הֵ ם ל ְַה ֵק ְך
)ותושפלי( ַעל ַמר יְ גוֹ נָ ם א ׁ ֶ
וְ נִ ינָ יִ ְך):ובניך(ָ .ע ְרג ּו )חמדו( וְ נַ ְפ ָׁשם ְּתכַ ל )עד כלות נפש( לָחוֹ ן ֲעפָ ֵר ְך הֱיוֹ ת ִס ּפוּף
מד )נאהב(
ֲשר נ ְֶח ַ
)להסתופף( ְ ּבאַ ְרצֵ ְך וְ לִ ֶרץ)לרצות( אֶ ת־א ֲַָבנָ יִ ְך :הָ הָ ר )המוריה( א ׁ ֶ
הֻ ְׁש ַּתת )באבן השתיה( לְ י ּ ֵַסד )ממנו( ְמצוּק ּ ֵתבֵ ל )בסיס העולם( וְ אֵ ְ
יך הָ ְט ְ ּבע ּו ֶטבַ ע
א ֲָדנָ יִ ְך :הֵ ַמר וְ הֵ ַרע ְמאֹד ַׁשדַּ י וְ הֵ צַ ר ֲעלֵי ִב ְצ ֵע ְך )בגלל גזילותיך( וְ ַד ְר ּ ֵכ ְך
)הרעה( ו ַּמעלְ לֵי זְ דוֹ נָ יִ ְךִ :ה ְׁשלִ ְ
יך ּ ְפאֵ ֵר ְך ְׁשאוֹ ל מֵ רוֹ ם )מגובה( וְ הוֹ ִריד ְ ּגאוֹ ן
ַ
שר ְק ָרנָ יִ ְךִ :10ס ֵעף ְס ִע ּ ֵפ ְך )קצץ ענפיך( וּבָ ד ִׁש ּ ַל ְח ְּת
ֻעזּ ְֵך )בהמ"ק( וְ גָ ַדע ְ ּבאַ ף ֶע ֶׂ
ישוֹ ת )עיקרי הגפנים( ּ ְפ ָרחַ יִ ְך
)ענפים ששילחת( ְּכרוֹ ת זַלְ זַל )לכרות הזמורה( הֵ ַתז נְ ִט ׁ
וְ ֶע ְדנָ יִ ְך :הָ יִ ית ֲע ֶט ֶרת ְצ ִבי )חמדה( הֵ ן ִ ּב ְכנַ ף ﭏֵ ְצנִ יף ַמלְ כוּת נְ סוּכָ ה
ָׁשכוֹ ן ָקדוֹ ׁש ְ ּב ַמחֲנָ יִ ְךָ :עלִ ית )גבהת( וְ ל ְָך נִ ְ ּג ׁש ּו ׁשוֹ ְפ ִטים חֲקוֹ ר דָּ ת וְ ִדין
ִק ֵ ּצי זְ ַמ ִ ּנים )סוד העיבור( לְ אוֹ ת ַעל ּ ִפי זְ ֵקנָ יִ ְךַ :על מֵ י ְמגִ דּ וֹ ְ ּב ִה ּלָחֵ ם ְצבָ א
רוֹ ם )צבא השמים בזמן סיסרא( ְמ ֵתי )אנשי( רוֹ זְ נִ ים ָּבא ּו ְׁשתוֹ ת נַ ֲחלֵי ֲע ָדנָ יִ ְך:
מאֹד )גבולך היה רחב(
ִמ ּ ָכל־א ֲָרצוֹ ת ֲהלֹא אַ ְרצֵ ְך וְ אַ ְּת ִה ְפ ַר ְצ ְּת וְ הֻ גְ ַּבלְ ְּת ְ
לִ ְדרוֹ ׁש לִ ְׁשכֵ נָ יִ ְך :יָפ ּו ְפעמֵ ְ
יך ְ ּביוֹ ם ַּב ּ ָס ְך )בכיסוי( ְׁשבָ ִטים ֲעלוֹ ת צָ ֲהל ּו
ָ
ְ
ְ ּבקוֹ ל חוֹ גְ גִ ים דִּ דּ וּי )הילוך( הֲמוֹ נָ יִ ך :הַ ְראֵ ל א ֲִריאֵ ל )מזבח( ְמקוֹ ם מֻ ְק ָטר
וּמֻ ָּג ׁש לְ ַׁשי ִח ּמוּק יְ ֵרכוֹ ת )נקבי השיתין המוסתרים ששם נשפך( נְ סוֹ ְך מֵ ימֵ ְ
יך וְ יֵינָ יִ ְך:
אַ ף ִּכי חֲצֵ ֵר ְך ְמאֹד נִ ְפלָא וְ אֵ ין ֶע ְרכּ וֹ יִ ַׁשר נְ כוֹ חַ ֲהלוֹ ְך ִּת ְמרוֹ ת
ש ְכלָם
ֲע ָׁשנָ יִ ְך) :עמוד העשן מתמר ישר(ָׁ .שוְ א ִּכי יִ ְׁשו ּו ְ ּבנֵי ֶק ֶדם )חכמים גדולים( ְ ּב ִ ׂ
ְ
יעה נְ בוֹ נִ ים לְ מוּל חָ ְכ ַמת נְ בוֹ נָ יִ ְך :נִ יצוֹ ץ וְ אֵ ׁש ּתוֹ גְ יוּן )יגון( נִ חַ ר
ֲערוֹ ך דֵּ ָ
ְּכמוֹ ֵקד )חם כאש( ְ ּבתוֹ ְך לִ ִ ּבי ֲעלֵי ׁשוֹ ְממוֹ ת ׁשוֹ ד אַ ְר ְמנוֹ ָתיִ ְך :אַ ִ ּגיר דְּ ָמ ַעי
ְ ּבאֵ ין הָ פֵ ג )הפוגה( ְ ּב ֵעת ז ְָכ ִרי נ ַֹעם יְ ִדידוֹ ת ְּכצוּף צֶ ֶדק ְמלוֹ נָ יִ ְך :אֶ ְבחַ ר
לְ ִצ ְמ ִאי ְ ּגמ ּות )לשתות( ִׁש ּקוּי ֲעלֵי ִׁש ְב ֵר ְך )את( נִ זְ לֵי ְב ִכי ַת ְמרוּר )הדמעות( מֵ י
הי יוֹ ם אַ ף )יום הכעס(
ֹאש וְ ל ֲַענָ יִ ְך) :מים המרים( ַּגלְ מוּד וְ אֹפֶ ל )בודד וחשוך( יְ ִ
ר ׁ
ְ ּב ִה ָ ּו ְס ָדם ז ִָרים ערוֹ ת )הרוס( עד יְ סוֹ ד ִקירוֹ ת ו ִּפ ָּניִ ְך) :פינותיך( .אֵ ְ
יך נָ הֲמ ּו
ַ
ֲ
תת ּו )לסימן שיצליחו(
)שאגו( ּ ַכהֲ מוֹ ת י ִַּמים ֲעלִ יזִ ים ְׁשאוֹ ן )המון( צָ ִרים וְ אוֹ ת אוֹ ְ
ִק ְר ֵּב ְך וּמוֹ נָ יִ ְך) :מצעריך( אֵ ְ
יך ִה ְד ִריכֵ ְך )דרך עליך( ּ ְפ ִריץ חַ יּוֹ ת )חזיר – אדום( וְ ָעלָה
א ֲִרי )נבוכדנצר( ּתוֹ כֵ ְך וְ הָ י ּו ְמנָ ת ׁשו ָּעל )שנכנסו ל( ּ ְפנִ ינָ יִ ְך) :קודש הקדשים( .אַ הֲבַ ת
מד ּו )שהיו גדולים מהמקום(.
ְּכלוּלוֹ ת ְמ ַער לוֹ יוֹ ת )חיבור באהבה של ה( ְּכרו ִּבים ְ ּבנֵס ָע ְ
וְ אֵ ְ
שמ ּו
ֲשר ָׂ
יך ִח ְּלל ּו גוֹ יִ ם ְצפוּנָ יִ ְך :הָ ּה ִּכי ְד ִב ֵיר ְך וְ הַ הֵ יכָ ל וְ א ּולָם א ׁ ֶ
)קהלך(

 10במדרש רבה )פסוק 'גדע בחרי אף'( מפרט של מי הקרנות :א( אברהם .ב( יצחק .ג( יוסף .ד( משה .ה( תורה .ו( כהונה.
ז( לויה .ח( נבואה .ט( בהמ"ק .י( ישראל .וי"א משיח.
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לְ ִע ִּיים )חורבות( ְ ּבנֵי נֵכָ ר וְ עוֹ יְ נָ יִ ְך) :שונאיך( .הָ ּה ִּכי ְׁשנֵי ִמזְ ְ ּבחוֹ ת נִ ְּתצ ּו
חים )מין קופים ,מסתובבים
לְ גַ ִּלים וְ חֵ יק אֶ ֶרץ )יסוד הארץ( לְ ִצ ִּיים )נמיות( וְ אוֹ ִ
ל־ספוּנָ יִ ְך) :מקומות חשובים( הָ ּה ַעל אֲרוֹ ן עֹז וְ הַ לּ וּחוֹ ת וְ אוֹ י ַעל ְׁשדֵּ י
ב( ּ ָכ ְ
ָּתאֳ מֵ י ְצ ִב ּיָה )בדי הארון( ְ ּבתוֹ ְך ּ ָפ ְרכוֹ ת ְ ּגנוּנָ יִ ְך) :חופתך( .אָ ן )היכן( אוֹ ר ְמנוֹ ָרה
שלְ חָ ן וְ ָע ְרכוֹ )לחם הפנים( וְ אֵ י ִּכיּוֹ ר וְ כַ נּ וֹ ְרחוֹ ץ מֶ נּ ּו ְמכַ הֲנָ יִ ְך :אַ ּיֵה
וְ הוֹ ד ׁ ֻ
ש ָרד )כהונה( אָ ְפס ּו וְ הָ לְ כ ּו ְׁש ִבי לִ ְפנֵי ְמ ַע ָּניִ ְך:
וְ אֵ פֹה ְּכלֵי ָׁש ֵרת ו ִּבגְ ֵדי ְ ׂ
שׂ א )נשיאת הניגון(
אַ ֵ ּיה ְמחַ ְ ּצ ִרים )בחצוצרות( וְ אָ ן הֶ ְמיַת נְ בָ לִ ים זְ ִמיר ָׁש ִרים ְ ּב ַמ ּ ָ
ְ ּבקוֹ ל ִׁש ֵירי נְ גִ ינָ יִ ְך :אַ ּיֵה ְמלָכִ ים וְ אָ ן אֵ פוֹ ד חֲגו ִּרים וּבַ ד חוֹ זִ ים
פי )הפך(
ְמ ׁשו ִּחים ְ ּבמוֹ ִמ ְׁשחַ ת ְׁש ָמנָ יִ ְךּ ִ :גילִ י )שמחתי נהפכה( לְ אֵ בֶ ל ְמשׂ וֹ שׂ ּ ֻת ּ ִ
לְ יָגוֹ ן וְ אוֹ ן )אנינות( ֶנ ְֵה ּ ַפ ְך וְ הוּפַ ג לְ בָ ִבי ִ ּביגוֹ נָ יִ ְך :י ְֶהמ ּו ְק ָרבַ י לְ ׁשוֹ ד ָּבנִ ים
ש ְּכל ּו ְמ ִתים
ְמסֻ ִּלים ְ ּבפָ ז ֻרבּ ּו וְ טֻ ּ ְפח ּו ְּכסוּת ּתוֹ לָע )בגדי שני( אֱמוּנָ יִ ְךֻ ׁ :
ְ
ענָ יִ ך) :ת"ח(
)אנשים חשובים( וְ אַ ל ָמקוֹ ם לְ ז ְַע ָקם יְ ִהי סָ ר ּו וְ גַ ם חָ ְסר ּו ּ ָכ ַ
ל־מ ְׁש ֵ
סחוּב )סחיבת(
אלֵי סֶ לַע ְ ּבכֵ ן אֶ הֱמֶ ה ּ ַכדּ ֹב אֲקוֹ נֵן ֲעלֵי ִ
הָ לְ מ ּו )היכו( וְ נִ ּ ְפצוּם ֱ
ְק ִצינָ יִ ְך :הָ ְרג ּו עצו ִּמים ְס ִביב ע ֵיר ְ
יך נְ ָתנוּם )מאכל( לְ ֵעיט הָ ִרים לְ עוֹ ט
ִ
ֲ
ְ
מתוֹ פֵ ף )מכה על
ש ַדי )-עוף( ְסגָ נָ יִ ך :לִ ִ ּבי ְמנַ הֵ ג )בקינה( ְּכקוֹ ל יוֹ נִ ים ְ
)אכול( וּלְ זִ יז ָׂ
ית ְך
הלב( ֲעלֵי חֶ ְר ּ ַפת ְקלוֹ נ ְֵך וְ ַדם נָ ִקי ְ ּבחוּנָ יִ ְך :נַ חֵ ם יְ נַ חֵ ם ְ ּב ׁשוּב הָ ﭏֵ ְׁש ִב ֵ
ישי
ש ִׂ
ְ ּבאֵ ׁש לַיְ לָה וְ יוֹ ָמם ְּכאוֹ ר נֹגַ ּה ֲענָ נָ יִ ְךִ :ציּוֹ ן ְ ּבקוֹ ל צַ הֲ לִ י ר ִ ֹּני וְ ִ ׂ
ְ ּבגִ יל )מכיון ש( ַר ַעל ְּכ ָמ ִצית )כבר מצצת הכל( ְ ּבכֵ ן ַּת ּמ ּו ֲע ֹונָ יִ ְך :אַ ּ ׁשוּר וְ ֵעילָם
וְ כו ּׁש ִמן פַ ְתרוֹ ִסים )מצרים( וְ ִסין ל ְָך י ְַת ִׁשיר ּו לְ ַשי )יתנו מתנות ,שהם(ז ְַר ֵע ְך
יש ְ ּב ִע ָּת ּה ְקרוֹ ב ִעדָּ ן
וּבָ נָ יִ ְך :חַ ִּכי וְ ִאם יִ ְת ַמ ְה ַמ ּה ֵקץ יְ ִמין יוֹ ְצ ֵר ְך י ִָח ׁ
פיץ )פיזור(
ששוֹ ן ְׁשאוֹ ב ּ ִ
זְ ַמ ָּניִ ְך :זָהֳ ֵר ְך לְ עוֹ לָם יְ ִהי וּלְ אוֹ הֲבַ יִ ְך יְ ַמן ַמיִ ם ְ ּב ָׂ
ַמ ֲעיָנָ יִ ְך :קו ִּמי וְ ִה ְתעוֹ ְר ִרי ,לִ ְב ִׁשי וְ ִח ְב ִׁשי ּ ְפאֵ ר י ְָפי ְֵך ,וְ ל ְָך יִ ְתאַ ו ִּכי
הוּא ֲאדֹנָ יִ ְך :סֶ לָה יְ כוֹ נְ נ ְֵך ְ ּבכַ ְדכּ ֹד אַ ְבנֵי אֶ ְקדָּ ח חוֹ ַמת ְׁש ִביב אֵ ׁש
ל־בנְ יָנָ יִ ְךָׁ :שלוֹ ם ְ ּבחֵ יל ְֵך יְ ִהי ַׁשלְ וָ ה ְ ּבתוֹ ְך אַ ְר ְמנוֹ ת ִעיר
ְס ִביב ּ ָכ ִ ּ
חֻ ְ ּב ָרה מוּל זְ בוּל ַמ ְעלָה )מקדש של מעלה( ְמכוֹ נָ יִ ְך:
נז
ַׁש ֲאלִ י

)תורה(

שרוּפָ ה ְבאֵ ׁש לִ ְׁשלוֹ ם אֲבֵ לַיִ ְך .הַ ִּמ ְתאַ ִּוים ְׁשכוֹ ן ַּבחֲצַ ר
ְׂ

זְ ב ּולָיִ ְך) :בתי מדרשות( הַ ּ ׁשוֹ א ֲִפים )מתאוים להתאבק( ַּב ֲעפַ ר אֶ ֶרץ וְ הַ כּ וֹ א ֲִבים
ֲש ִכים
הַ ִּמ ְׁש ּתוֹ ְמ ִמים )משתתקים( ֲעלֵי מוֹ ֵקד )שריפת( ְ ּגלִ ילָיִ ְך) :ס"ת( הוֹ לְ ִכים ח ׁ ֵ
ֲשר יִ זְ ַרח וְ ָעלָיִ ְך :ו ְּׁשלוֹ ם
וְ אֵ ין נֹגַ ּה )אור( וְ קֹוִ ים לְ אוֹ ר יוֹ ָמם ֲעלֵיהֶ ם א ׁ ֶ
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)שאלי גם בשלום( אֱנוֹ ׁש ֶנאֱנָ ח בּ וֹ כֶ ה ְ ּבלֵב נִ ְׁש ָּבר ָּת ִמיד ְמקוֹ נֵן ֲעלֵי ִצ ֵירי
חֲבָ לָיִ ְך) :כאביך( וַ ִּי ְתאוֹ נֵן ְּכ ַת ִ ּנים ו ְּבנוֹ ת י ֲַענָ ה וַ ִּי ְק ָרא ִמ ְס ּ ֵפד ַמר
ִ ּבגְ ָללָיִ ְך :אֵ יכָ ה )התורה שהיא( נְ תוּנָ ה ְ ּבאֵ ׁש אוֹ ְכלָה ְּתאֻ ּ ַכל )תשרף( ְ ּבאֵ ׁש

שר וְ לֹא נִ ְכו ּו ז ִָרים ְ ּבגַ ֲחלָיִ ְךַ :עד אָ ן )עד מתי( ֲע ִדינָ ה
ָּב ָׂ
ׁשוֹ ְכנָ ה ְ ּברֹב הַ ְׁש ֵקט ו ְּפנֵי ְפ ָרחַ י )בחורי( ֲהלֹא כָ ּס ּו ח ֲֻר ּלָיִ ְך:

)האומות(

ְּת ִהי

)קוצים(.

שב
ּ ֵת ׁ ֵ

ְ ּברֹב ַּג ֲאוָ ה לִ ְׁש ּפוֹ ט ְ ּבנֵי ﭏֵ ְ ּבכָ ל־הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים וְ ָת ִביא ִ ּב ְפלִ ילָיִ ְך:
ש ְּי ַׁש ּלֵם ל ְָך
שרוֹ ף דָּ ת אֵ ׁש וְ חֻ ִ ּקים וְ לָכֵ ן אַ ְׁש ֵרי ׁ ֶ
שופטיהם( .עוֹ ד ִּתגְ זוֹ ר לִ ְ ׂ
ְ ּגמ ּולָיִ ְך :צו ִּרי )הקב"ה ,שנתנך( ְ ּבל ּ ִַפיד וְ אֵ ׁש ֲהלְ בַ ֲעבוּר זֶה נְ ָתנ ְֵך ִּכי
ְבאַ ח ֲִרית ְּתלַהֵ ט אֵ ׁש ְ ּב ׁש ּולָיִ ְךִ :סינַ י ֲה ַעל ּ ֵכן ְ ּב ָך ָּבחַ ר ﭏֹ ֱִהים ו ָּמאַ ס
ִ ּבגְ דוֹ לִ ים )תבור וכרמל( וְ ז ַָרח ִ ּבגְ ב ּולָיִ ְך) :שמא נתנך על הר נמוך כדי(לִ ְהיוֹ ת
)על פי

לְ מוֹ פֵ ת )לסימן( לְ ָדת )לתורה( ִּכי ִת ְת ַמ ֵעט וְ ֵת ֵרד ִמ ְּכבוֹ ָד ּה וְ הֵ ן אֶ ְמ ׁשוֹ ל
ֲשר יִ גְ וַ ע ּ ֵכן
ֲשר ָּבכָ ה לְ ִמ ְׁש ּ ֵתה ְבנוֹ צָ פָ ה א ׁ ֶ
ְמ ָׁשלָיִ ְךָ :מ ָׁשל לְ מֶ ל ְֶך א ׁ ֶ
שק ַּת ְע ֶטה
ּש ְך ְ ּב ַׂ
אַ ְּת ְ ּב ִמ ּלָיִ ְךַּ :תחַ ת ְמ ִעיל ִּת ְת ּ ַכס )התכסה הר( ִסינַ י לְ בו ׁ ֵ
ש ָמלָיִ ְך :אוֹ ִריד דְּ ָמעוֹ ת ֲע ֵדי יִ ְהי ּו ְכנַ חַ ל וְ ַי ִ ּגיע ּו
לְ בו ּׁש אַ לְ ְמנוּת ַּתחֲלִ יף ְ ׂ
ש ֵרי א ֲִצילָיִ ְך) :והם( מ ׁ ֶֹשה )בהר נבו( וְ אַ ֲהרֹן ְ ּבהֹר הָ הָ ר
לְ ִק ְברוֹ ת ְׁשנֵי ָׂ
ֵש ּתוֹ ָרה ח ֲָד ָׁשה
וְ אֶ ְׁשאַ ל ֲהי ׁ

בכֵ ן)כיוון
ְּ

ישי
ש ְרפ ּו גְ לִ ילָיִ ְך :ח ֶֹד ׁש ְׁשלִ ִׁ
ש(נִ ְ ׂ
תורה( לְ הַ ְׁש ִחית חֶ ְמדָּ ֵת ְך וְ כָ ל־י ִֹפי

יעי
)סיון( וְ הֻ ְק ַׁשר הָ ְר ִב ִ
שרוֹ ף ְ ּבאֵ ׁש דָּ תֲ ,הזֶה
ְּכלִ ילָיִ ְךָּ :ג ַדע לְ לוּחוֹ ת וְ עוֹ ד ָׁשנָ ה ְ ּב ִא ַ ּולְ ּתוֹ לִ ְ ׂ
ַּת ְׁשלוּם ְּכפֵ לָיִ ְך :אֶ ְת ַמ ּה לְ נַ ְפ ִׁשי וְ אֵ ְ
יך י ֱֶע ַרב לְ ִח ִּכי אֲכוֹ ל אַ ח ֲֵרי ְראוֹ ִתי
ש ְרפ ּו ְׁשלַל ֶעלְ יוֹ ן
ֲשר אָ ְספ ּו ְׁש ָללָיִ ְך :אֶ ל ּתוֹ ְך ְרחוֹ בָ ּה ְּכנִ דַּ חַ ת וְ ָׂ
א ֶׁ
ֲשר ִּת ְמאַ ס לָבוֹ א ְקהָ לָיִ ְך :לֹא אֵ ְד ָעה לִ ְמצוֹ א דֶּ ֶר ְך נְ ִתיבָ ֵת ְך הָ י ּו
א ֶׁ
ֹשר ְמ ִס ּ ָלַיִ ְך :י ְֻמ ַּתק ְ ּב ִפי ִמדְּ בַ ׁש לִ ְמסוֹ ְך )למזוג( ְ ּב ַמ ְׁש ֶקה
אֲבֵ לוֹ ת נְ ִתיב י ׁ ֶ
דְּ ָמעוֹ ת וּלְ ַרגְ לִ י ֱהיוֹ ת ּ ָכבוּל )ביחד אתך( ְּכבָ לָיִ ְך :י ֱֶע ַרב לְ ֵעינַ י ְׁשאוֹ ב מֵ ימֵ י
ְ
ְ
מ ִעילָיִ ך :אַ ך ֶיח ֱָרב ּו )יבשו
ל־מחֲזִ יק ִ ּב ְכנַ ף ְ
ְד ָמ ַעי ֲע ֵדי ִכלּ ּו )יגמרו הדמעות( לְ כָ ַ
)תמוז כהמשך למתן

הדמעות( ְ ּב ִר ְד ָּתם ַעל לְ חָ יַי )מהחום( ֲעבוּר ִּכי נִ ְכ ְמר ּו )התחממו( ַרח ֲַמי לִ נְ דּ וֹ ד
ְ ּב ָעלָיִ ְך) :על נדידת בעלך( ל ַָקח ְצרוֹ ר ּ ַכ ְס ּפוֹ ) ,הצדיקים( הָ ל ְַך ְ ּב ֶד ֶר ְך לְ מֵ ָרחוֹ ק
וְ ִע ּמוֹ ֲהלֹא נָ ס ּו ְצ ָללָיִ ְך) :מגיניך( וַ אֲנִ י ְּכ ָׁשכוּל וְ גַ לְ מוּד נִ ְׁשאַ ְר ִּתי לְ בַ ד
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ֹאש הַ ר ִמגְ דָּ לָיִ ְך :לֹא אֶ ְׁש ַמע עוֹ ד לְ קוֹ ל ָׁש ִרים
מֵ הֶ ם ְּכת ֶֹרן )עמוד( ְ ּבר ׁ
ית ֵרי ֻת ּ ֵפי חֲלִ ילָיִ ְך) :כלי השמחה( אֶ לְ ַּב ׁש
וְ ָׁשרוֹ ת ֲעלֵי ִּכי נִ ְּתק ּו )נקרעו( מֵ ְ
שק ִּכי לִ י ְמאֹד י ְָקר ּו ָע ְצמ ּו ְּכחוֹ ל יִ ְר ְ ּביוּן נַ ְפ ׁשוֹ ת ֲח ָללָיִ ְך:
וְ אֶ ְת ּ ַכס ְ ּב ַׂ
ֲשר יִ זְ ַרח אֶ ל־כּ ֹל אֲבָ ל י ְַח ִׁש ְ
יך אֵ לַי
אֶ ְת ַמ ּה ְמאֹד ַעל ְמאוֹ ר הַ יּוֹ ם א ׁ ֶ
ְ
ְ
ברוֹ ֵנך וְ ַעל חָ לְ יֵך וְ ל ּו )והלוואי(
וְ אֵ לָיִ ְך :ז ֲַע ִקי ְ ּבקוֹ ל ַמר לְ צוּר )לקב"ה( ַעל ִׁש ְ
ֲשר
שק ֲעלֵי הַ הַ ְב ָע ָרה א ׁ ֶ
יִ זְ כּ וֹ ר אַ הֲבַ ת ְּכל ּולָיִ ְך) :נישואיך( ִחגְ ִרי לְ בו ּׁש ַׂ
ת־תל ּולָיִ ְך) :גדוליך( ִּכימוֹ ת ֱענו ֵּת ְך
י ְָצ ָתה לְ חַ ּלֵק )לשבור( וְ סָ ְפ ָתה )כילתה( אֶ ְּ
ת־שפָ לָיִ ְך :עוֹ ד
ְׁ
שרוּן וְ י ִָרים אֶ
ָשיב ְׁשבוּת ִׁש ְב ֵטי יְ ׁ ֻ
)בזויך( יְ נַ חֲמֵ ְך צוּר וְ י ִׁ
ַּת ֲע ִדי ַּב ֲע ִדי )תכשיט בצבע( ָׁשנִ י וְ תֹף ִּת ְק ִחי ּ ֵתלְ כִ י ְב ָמחוֹ ל וְ צַ ֲהלִ י
יה )יאיר( לְ חָ ְׁש ּ ֵכ ְך וְ י ִָאיר ּו
ִ ּב ְמחוֹ לָיִ ְך :יָרוּם לְ בָ ִבי ְ ּב ֵעת י ִָאיר לְ ָך צוּר וְ ַי ִ ּג ּ ַ
אֲפֵ לָיִ ְך:
נח

ִציּוֹ ן ְמעוֹ ז )מבצר( ִק ְריַת מֶ ל ְֶך ְרחוֹ בָ יִ ְך.
צָ פוֹ ן)מזבח( ֲע ִציבָ יִ ְך) :משמח העצובים .בגלל ש( ָׁשם יִ זְ ְ ּבח ּו זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק
ְ
ְ
ע ֵקבָ יִ ך):עיוותך(
)ב( ְמלוֹ נֵך)בהמ"ק( וְ ֵעת ָעוֹן יְ בֻ ַּק ׁש וְ לֹא נִ ְמצָ א)שהתכפר בזבחים( ֲ
ל־מ ְׁש ְּכנוֹ ת י ֲַעקֹב ִה ְפלִ יא
ֲשר חָ ַמד לְ ִׁש ְב ּתוֹ ו ִּמ ּ ָכ ִ
ﭏֹ ִהים א ׁ ֶ
הָ הָ ר ֱ
שמֶ ן ַעל זְ ַקן אַ ֲהרֹן י ֵֵרד
אוֹ ֲהבָ יִ ְך):אהבה יוצאת דופן( ִ ּב ְׁשכּ וֹ ן )בין( ְּכ ֵתפֵ ְךְּ ,כ ׁ ֶ
ְּכ ַטל חֶ ְרמוֹ ן ז ְַרזִ יף לִ ְר ִביבָ יִ ְךָ :ר ָמה)בגובה( ְ ּבנ ּויַת ,ה ֲַדר הַ ּ ׁשוֹ ר)פאר( וְ ַק ְרנֵי
ֹשם
ָשר ּו ֲע ָרבָ יִ ְך):מדברך( בּ ֶׂ
ְראֵ ם)ועוצמה( ָּג ְבר ּו ְ ּב ִציּוֹ ן ְ ּבנוֹ ת)התחזקו בישראל( י ְׁ
ל־ת ְמרוּק נָ ִׁשים ְ ּבלִ י נ ְֶח ַׁשב )לעומת ה( ֵריחַ לְ בָ נוֹ ן לְ בו ּׁש ָּבנוֹ ת
וְ כָ ַּ
טר)כשמקטירים
ש ָמיו ֲאזַי ֵריחֵ ְך ְמקוֹ ם מֻ ְק ָ
חֲטוּבָ יִ ְך):נאות( )בשעה ש(יִ ְזּל ּו ְב ָׂ
ָשוּד ְק ָ ְ
טבָ יִ ך):מתרחקים המזיקים( .י ִֹפי ְדלִ ִּית)גובה(
הקטורת .אז(נָ ס ּו ְצלָלִ ים וְ כָ ל־י ׁ
)רחבת ידים(.

ָמשׂ וֹ ׁש וְ גִ יל י ְַר ְּכ ֵתי

ש ִריג ּגֶפֶ ן זְ הָ ִבים )עשויה זהב והיתה כ"כ כבדה עד ש( ְ ּביוֹ ם ּ ִפנּ ּו ְ ּבכַ ֲהנֵי ְׁשל ֹׁש
ְׂ
מֵ אוֹ ת נְ ָדבָ יִ ְךֵ :עת הַ ּ ְׁשבָ ִטים ָעל ּו דִּ דּ וּי)בהליכה( הֲמוֹ ן חוֹ גְ גִ ים יָפ ּו ּ ְפ ָעמֵ י
בי)חמדת(
נַ ַעל ַּבת נְ ִדיבָ יִ ְךִ :ק ְריָה ֲעלִ יזָה ְ ּגלִ יל ּגוֹ יִ ם)מקום כינוס העמים( ְצ ִ
ִצ ְבאוֹ ת ַע ִּמים ֲהלֹא סָ ְבב ּו ּ ֵתת ַמ ֲע ָרבָ יִ ְך) :סחורתך(ּ ִ .ב ְסבַ ְך ְ ּב ֵעץ ַק ְרדּ ֹם
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)כששערי העץ בלעו הקרדומות בזמן(ק ֶֹד ׁש ְּכבַ ּלַע )החורבן( ֲהיִ ְת ּ ָפאֵ ר ְ ּב ַמ ּשׂ וֹ ר וְ גַ ְרזֶן
ל־כלִ י יוּצַ ר )שינסה לשבור(
ַעל ח ֲָטבָ יִ ְך) :שלא יכלו להחריב לולי יד ה'(ִ .אם יִ ְצלַח ּ ָכ ְּ
ְ
עצֶ ב )טורח כשאר(
ֲעלֵי אַ ְבנֵך ַמ ּ ָסע ְׁשל ֵָמה )שהוסע בשלמותו מהמחצב( ְ ּבלִ י ֶ
חֲצָ בָ יִ ְך :בּ וֹ נִ ים ְ ּב ָׁשוְ א ָע ְמל ּו נָ פַ לְ ְּת ְ ּבאַ דִּ יר )מלאך( ְ ּב ֵעת לִ ְכנוֹ ס אֲבָ נִ ים
)זמן הבניה( וְ ֵעת הַ ְׁשל ְֵך ְסחוּבָ יִ ְך) :הושלכו בזמן החורבן(ּ .גוֹ יִ ם ֲע ֵדי ִט ְּמא ּוֶ ּ ,פ ַתח
מצוֹ א נִ לְ א ּו )התיאשו .עד שהביאו( חֲזִ יר יְ כַ ְרסֵ ם )וזרקו דמו על השער(
)בהמ"ק( ְ
תח )כשדלתות המקדש נפתחו מעצמן(
ש ַּג ָּביִ ְך) :שעריך(ּ ֶ .דלֶת לְ בָ נוֹ ן ּ ְפ ַ
וְ ָט ְבע ּו ִמ ְ ׂ
ְ
שבָ ה וְ אוֹ תוֹ ת לְ אוֹ ת ֶקסֶ ם לְ רוֹ בָ יִ ך):זה היה
ָר ָמה ְ ּבקוֹ ל נִ ְׁש ַמע )בקול רם( חָ ְׁ
סימן לחורבן המתקרב(.

הֵ ַרע

)נבוכדנצר(

בחֵ ץ)עשה כשפים(
ְּ

וְ ִקלְ ֵקל

ְ

סָ ַמ ְך ְ ּבי ִָמין

ֲשר נ ְֶח ַּת ְך ִׁש ְב ִעים
שת )בזמן( א ׁ ֶ
ְ ּבאוֹ ת ֶק ׁ ֶ
ת )ה'
ְּכ ִעיר ִמ ְבצָ ר)ירושלים היתה חזקה כל עוד ש(נָ ִביא ְ ּב ִק ְר ֵּב ְך ִ ּבנְ וֹת)כשגר( וַ ִּי ְפ ְּ
ש )היו בידיו
פיתה אותו לצאת ,ומיד( ְ ּבצֵ אתוֹ ו ִּמהֲר ּו ַמח ֲִריבָ יִ ְך :זִ יק ַּג ֲחלֵי אֵ ׁ
)שנה( לְ אוֹ יְ בָ יִ ך):לשלטון בבל(.

וַ יְ ִהי

ֲשר יִ ְכ ֶּבה יו ַּעם ְ ּביָדוֹ
של(לְ בו ּׁש ַּבד)גבריאל המלאך .וחיכה עד( ּ ַכא ׁ ֶ
ההמתנה עדיין(וְ לֹא ָׁשב ּו ְמ ׁשוּבָ יִ ְך):בתשובה( חָ ָרה נְ חֻ ְׁש ּ ֵ ְ
תך)התחמם הסיר מאוד(
וְ ִריק )מתבשיל( יוּצַ ג ֲעלֵי גַ ֲחל ְֵך )כדי שיתחמם מאוד() .ובזכות ה(צֶ ֶדק)צדקה( ֲהלֹא
פט)לפי המשפט
נִ ְׁש ַקף )צורת( יָד )שבזכות זה ניצלו( ֵּבין ְּכר ּובָ יִ ְךִ :טאֵ ט ְ ּב ַקו ִמ ְׁש ּ ַ
שם ִמ ְׁש ָקל)הכריעה לטובה .וישראל( ָׁשב ּו
היה אמור להשמידם .אבל ה(צֶ ֶדק)צדקה( בּ וֹ ֶׂ
ְ ּב ָׁשלוֹ ם וְ אֵ ׁש הֻ ַ ּצת ְמל ָֻּביִ ְך):רק על העצים והאבנים( .יוֹ ם )שגלו( הֶ חָ ָר ׁש
)ובכל ששת שנות

ַמ ְס ּגֵר)החכמים( .כּ ֻּל ְָך לְ גַ ּגוֹ ת ָעלִ ית )כדי ל(הַ ֵּבט
ַמ ְד ִאיבָ יִ ְך):מצעריך(ִּ .כ ּלָה וְ חָ ַׁש ְך ְמאוֹ ר ֵעינ ְֵך ֲעלֵי ֶעזְ ַרת הֶ בֶ ל
ית ְך)בציפיית שוא למצרים שתעזרך נגד בבל( לְ ִריק ַמ ְחסֵ ה ְּכזָבָ יִ ְך :לִ ינַ ת
ְצ ִפ ֵ
דְּ ָדן)כשעברו דרך ארץ דדן( עוֹ זְ ֵרי ַרהַ ב)המצרים( ֲהלֹא ָׁשחֲח ּו)הביטו לים וראו(נִ ְ ּצב ּו
ְ ּבצָ ֵרי

ְכנֵד)כנאדות

צפים

ב(נוֹ זְ לִ ים

)והם

היו

גופות

חיל

פרעה.

ְמעוֹ נ ְֵך

בת ּו)הפסיקו(
ולכן( ָׁש ְ

ְרהָ בָ יִ ְך):מצרים ,מלעזור למטביעי אבותיהם( .מֵ ַעי ֲעלֵי אֶ ְבל ְֵך ֶיהֱמ ּו ְּכ ִכנּ וֹ ר וְ ֵעת
ַיהֲפוֹ ְך )אבלך לששון ,אזי(וְ ִהנְ נִ י ְ ּב ִׁשיר יְ י ּ ִַפי ּ ַכ ֲעגָ בָ יִ ְך):כעוגב( .נַ חֵ ם יְ נַ חֲמֵ ְך
ְ ּבבוֹ א יִ ְׁשע ְך וְ צוּר ּגוֹ ֲאל ְֵך ַק ֵּבץ יְ ַק ְ ּבצֵ ְך וְ ﭏֵ יִ ְס ּפוֹ ר ְּכ ָ ְ
תבָ יִ ך):יברור היהודים
ֵ
בסַ ף ַר ַעל)כוס
מבין הגוים( .סָ ר ַּתם ֲעוֹנ ְֵך )על ידי(א ׁ ֶ
ֲשר ָׁש ִתית ו ָּמ ִצית)מצצת( ְ ּ
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תרעלה( וּמֶ סֶ ְך ח ֲַמת ﭏֵ ִמיץ ֲענָ בָ יִ ְך :עו ִּרי לִ ְב ִׁשי לְ בו ּׁש עֹז ו ְּפאֵ ר ִח ְב ִׁשי
שם וְ ָׁשב ִׁשיבַ ת ְׁשבוּת
ַּת ּמ ּו וְ ָׁשלְ מ ּו)הסתיימו( יְ מֵ י אֵ בֶ ל ֲעלוּבָ יִ ְך :יִ ְפקוֹ ד הַ ּ ׁ ֵ
אַ ְרצֵ ְך ְת ִהי ְבע ּולָה ּ ְפנוֹ ת ַמ ְע ַּגל נְ ִתיבָ יִ ְך):דרך ישרה( ִציּוֹ ן ְ ּגבוּל אַ ְבנֵי
ְ
תיח ּום)בלי גבול( חֲצָ בָ יִ ך):הרריך(.
חֵ פֶ ץ וְ כַ ְדכּ וֹ ד ְ ּבשׂ וּם ָׁשלוֹ ם ְ ּגב ּול ְֵך ְ ּבלִ י ּ ֵ
קו ִּמי ְבת ּולָה וְ לֹא תוֹ ִסיף נְ פוֹ ל עוֹ ד ֲהלֹא יִ ְבנ ְֵך וְ נִ ְבנֵית ְ ּבחוֹ ַמת אֵ ׁש

ש ְמ ִחי נְ וַ ת ַּביִ ת)-ירושלים( ְּתחַ ּלֵק ָׁשלָל ִּכי ַיהֲפוֹ ְך ל ְָך הֲמוֹ ן
ְס ִביבָ יִ ְךָ :ר ִ ּני וְ ִ ׂ
שמֶ ׁש ו ָּמגֵן )יהיה( ﭏֱֹהַ יִ ְך לְ אוֹ ֵר ְך וְ לֹא יוֹ ִסיף יְ ֵרחֵ ְך
חֵ יל ַמ ֲע ָרבָ יִ ְך):סוחרים(ֶ ׁ .
ֲאסוֹ ף )לכבות( אֹור ַּב ֲע ָרבָ יִ ְךִּ :ת ְת ּגוֹ ְד ִדי ַּבת ְ ּגדוּד)בחילות וגדודים( ֵעת
שיאַ יִ ְך נְ ִציבָ יִ ְך :חַ זֵּק ְּתחַ ְזּ ִקי
אשי נְ ִ ׂ
י ֲַעבוֹ ר ַמלְ ּ ֵכ ְך ּפוֹ ֵרץ)המשיח( ְ ּב ָר ׁ ֵ
ְ ּב ָמע ּו ִזּי ְ ּגאוֹ ן י ֲַעקֹב ָׁשלוֹ ם ְ ּבחֵ יל ְֵך יְ ִהי ָׁשלוֹ ם לְ אוֹ הֲבָ יִ ְך:
בקהילות שעדיין לא אמרו "אלי ציון" אומרים אותו כעת) .לעיל סי' מה(.

נט
־שנָ ה וְ ָׁשנָ ה
הֵ לִ יל ּו )יללו( הָ ּה ַליּוֹ םִּ .כי ָקצַ ף)כעס( ָעלֵינ ּו אָ יוֹ ם) .ה'( ְ ּבכָ ל ָׁ
אֵ בֶ ל לִ י ְ ּבזֶה יוֹ ם .לָכֵ ן אֶ ְב ּ ֶכה לִ ְק ׁ ֵ
שה יוֹ ם) .על המסכן( וְ אַ נְ חוֹ ַתי ַרבּ ּו
שם הָ ִעיר )בשם ה'( ִמיּוֹ ם) :ההוא והלאה(.
ִמיּוֹ ם אֶ ל יוֹ ם) .וימשיכו( ַעד יְ כוֹ נֵן ׁ ֵ
ִס ּלָה )הכביד( וְ גַ ם הוֹ גָ ה)ציער( ו ַּמ ּ ָכ ִתי נְ הוּגָ ה).נמשכת( וְ צָ ָר ִתי)אויבתי( לִ י
ל ֲָעגָ ה .לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר ִ ּבלְ ָּגהַ :על ּ ֵכן יֵאָ מֵ רִ .קינִ ים)קינות( וְ לֹא זֶמֶ ר.
שה וְ אֵ ין
ַעל כּ ֻלּ וֹ ּ ָכבוֹ ד אוֹ מֵ ר).ההיכל( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר ִא ּ ֵמרֵ ּ :פ ְר ָׂ
ַמחֲזִ יר).אין משיב( ְמקוֹ ם ָטהֳ ַרת נָ זִ יר).בהמ"ק( ִּכ ְר ְס ָמ ּה )אכלה( ִמ ּי ַַער
ּבי)בתשובה(
חֲזִ יר).אדום( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר חֵ זִ יר :צַ דִּ יק לִ י ִפ ֵ ּצץ).אמר( ׁשו ִ
וָ אֶ ְתלוֹ צֵ ץ).לעגתי לדבריו( חוֹ מוֹ ַתי ּ ִפ ֵ ּצץ).הרס( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר הַ ּ ִפ ֵ ּצץ:
אתי לְ פוֹ ֵתחַ יָד).לה'( וּמֶ ִ ּני אָ זְ לַת יָד).חלש כוחי( וְ ָט ְבע ּו ּ ִפ ְתחֵ י י ָּה.
ָק ָר ִ
)שעריה( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר ּ ְפ ַת ְחיָהְ :ראֵ ה וְ הַ ֲחזֵק ﭏִֵּ .כי אֵ ין יָד
ֶעלָמוֹ ת ַמ ְראוֹ ת יְ חֶ זְ ֵקאל)על הבית השלישי( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה
לְ אֵ ל).אין כח( וְ נ ֱ
ִמ ְׁש ַמר יְ חֶ זְ ֵקאלָׁ :ש ְמע ּו ִבי ְמל ִָכיםִּ .כי נָ ֲעל ּו)שערי שמים( ַמלְ אָ ִכים .וְ נָ ְפל ּו
ש ּל ְַמ ִּתי ר ַֹע ְ ּגמוּל .לָכֵ ן
בּ ַֹעז וְ י ִָכין).עמודי ההיכל( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר י ִָכיןֻ ׁ :
לִ ִ ּבי אָ מוּל).מצטער( .וְ לֹא ִרחַ ם ַעל יוֹ נֵק וְ גָ מוּל) .תינוק( לָכֵ ן ִּת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר
ָּגמוּלָּ :תבוֹ א וְ ִת ְדלֶה),תרומם( י ָּה .וְ ָתחוֹ ן ַעם דְּ ָל ָיה) .דל( יִ זַּל ַמיִ ם
)בספרי הקינות הוא ס(.

91

--------------------

קינות לתשעה באב

--------------------

ִמדָּ לְ י ָּה).מבארה( וְ עוֹ ד לֹא ִת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר דְּ ָליָהָּ :תרוּם וְ ָתעֹז י ָּהָ .ע ִזּי
וְ זִ ְמ ָרת י ָּה .וְ ָת ִסיר נ ִֶהי וְ נִ ְהיָה).צער ויללה( וְ עוֹ ד לֹא ִת ְב ּ ֶכה ִמ ְׁש ַמר
ַמ ַעזְ יָה:

ַעד־אָ נָ ה ְ ּבכִ ּיָה ְ ּב ִציּוֹ ן ּו ִמ ְס ּ ֵפד ִ ּביר ּו ָׁשלַיִ ם.
ְּת ַרחֵ ם ִציּוֹ ן וְ ִת ְבנֶה חוֹ מוֹ ת יְ ר ּו ָׁשלָיִ ם:
ג
קהל בניגון 'אלי ציון' .עד 'תודה וקול זמרה'.
ָה)ירושלים(
ֶׁ
שחֻ ְ ּב ָרה־ ּל ּ

ש ַרף הֵ יכָ לָּ :ב ִעיר
אָ ז ַּבח ֲָטאֵ ינ ּו חָ ַרב ִמ ְקדָּ ׁש .וּבַ ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו נִ ְ ׂ
שא ּו ִקינָ הַּ :גם ָּבכ ּו ְ ּב ָמ ָרה ִ ׁש ְבטֵ י י ֲַעקֹב .וְ אַ ף
ָק ְ ׁש ָרה ִמ ְס ּ ֵפד .ו ְּצבָ א הַ ּ ָׁש ַמיִ ם נָ ְ ׂ
ימה ו ְּכ ִסיל)כוכבים( ָק ְדר ּו)חשכו(
ֹאשםִּ .כ ָ
שרוּן חָ פ ּו)כיסו( ר ָׁ
ַמזָּלוֹ ת יִ ְזּל ּו ִד ְמ ָעה :דִּ גְ לֵי יְ ׁ ֻ
ְפנֵיהֶ ם :הֶ ְע ִּתיר ּו אָ בוֹ ת וְ ﭏֵ ְּכלֹא ׁשוֹ מֵ ַע .צָ ֲעק ּו בָ נִ ים וְ לֹא ָענָ ה אָ ב :וְ קוֹ ל
אזֶן :ז ֶַרע ק ֶֹד ׁש
הַ ּתוֹ ר)משה רבינו( נִ ְ ׁשמַ ע ַּב ּ ָמרוֹ ם .וְ רוֹ ֶעה ֶנא ֱָמן)הקב"ה( לֹא ִה ּ ָטה ֹ
שמֶ ׁש וְ י ֵָרחַ ָק ַדר.
ּשת ְּכסו ָּתם :חָ ׁ ַש ְך הַ ּ ׁ ֶ
שק הו ׁ ַ
ש ִ ּקים .ו ְּצבָ א הַ ּ ָׁש ַמיִ ם ַׂ
ל ְָב ׁש ּו ַׂ
שיו
אשוֹ ן ָּבכָ ה ְ ּב ַמר נֶפֶ ׁשַ .על ִּכי ְכבָ ָ ׂ
וְ כוֹ כָ ִבים אָ ְספ ּו נָ גְ הָ םָ :טלֶה)מזל ניסן( ִר ׁ
ארנ ּו נִ ְר ַד ְפנ ּו
יע ׁשוֹ ר)אייר( ַּב ְּמרוֹ ִמיםִּ .כי ַעל צַ ָ ּו ֵ
ל ּ ֶַטבַ ח הוּבָ ל ּו :יְ ָללָה ִה ְ ׁש ִמ ַ
ְ
כ ּו ָלנ ּו :כּ וֹ כַ ב ְּתאוֹ ִמים)סיון( נִ ְראָ ה חָ ָלק).מופרד( ִּכי ַדם אַ ִחים נִ ְ ׁש ּ ַפך ּ ַכ ּ ָמיִ ם :לָאָ ֶרץ
ִ ּב ֵּק ׁש לִ נְ ּפוֹ ל סַ ְר ָטן).תמוז( ִּכי ִה ְת ַע ּל ְַפנ ּו ִמ ּ ְפ ֵני צָ ָמאָ :מרוֹ ם נִ ְב ַעת ִמ ּקוֹ ל
אַ ְריֵה).אב( ִּכי ׁ ַש ֲאגָ ֵתנ ּו ָעלְ ָתה ל ּ ַָמרוֹ ם :נֶהֶ ְרג ּו ְבתוּלוֹ ת וְ גַ ם ַּבחו ִּריםַ .על ּ ֵכן
ְ ּבת ּולָה)אלול( ָק ְד ָרה פָ נֶיהָ ִ :ס ֵּבב)פניו לתפילה( מֹאזְ נַ יִ ם)תשרי( ו ִּב ֵּק ׁש ְּת ִח ָּנהִּ .כי נִ ְכ ַרע
לָנ ּו ָמוֶת מֵ חַ ִּייםַ :ע ְק ָרב)חשון( לָבַ ׁש ּ ַפחַ ד ו ְּר ָע ָדהִּ .כי ְבחֶ ֶרב ּו ְב ָר ָעב ְ ׁשפָ ָטנ ּו
שת)כסלו( לֹא נִ ּ ַתן לָנ ּו :צָ פ ּו
צ ּו ֵרנ ּוַ ּ :פלְ גֵי ַמיִ ם הוֹ ִריד ּו ִד ְמ ָעה ּ ַכ ַּנחַ לִּ .כי אוֹ ת ַּב ֶּק ׁ ֶ
ֹאשנ ּו .ו ִּב ְדלִ י)שבט( ָמלֵא ִח ּ ֵכנ ּו יָבֵ ׁשֵ :ק ַר ְבנ ּו ָק ְר ָּבן וְ לֹא נִ ְת ַק ָּבל.
ַמיִ ם ַעל ר ׁ ֵ
ּמזַּל דָּ גִ ים )אדר(
אתנ ּוַ :רח ֲָמנִ יּוֹ ת ִ ּב ּ ְ ׁשל ּו יַלְ ֵדיהֶ ן .ו ַ
ש ִעיר חַ ּ ָט ֵ
וּגְ ִדי)טבת .שאז( ּ ָפסַ ק ְ ׂ
הֶ ְעלִ ים ֵעינָ יוָׁ :שכַ ְחנ ּו ׁ ַש ָּבת ְ ּבלִ בּ וֹ ת ׁשוֹ בָ ִבים).לבותינו היו מורדים( ׁ ַשדַּ י ִ ׁש ּ ַכח
ּ ָכל־ ִצ ְדקוֹ ֵתינ ּוְּ :ת ַק ּנֵא לְ ִציּוֹ ן ִקנְ אָ ה גְ דוֹ לָה .וְ ָת ִאיר לְ ַר ָּב ִתי ָעם ְמאוֹ ר נָ גְ הֶ ָך:
יש
שר דִּ ַּב ְר ּ ָתְּ .ת ַמהֵ ר יְ ׁשו ָּעה וְ ָת ִח ׁ
שר אָ ַמ ְר ּ ָת .ו ְּתכוֹ נְ נֶהָ ּ ַכ ֲא ׁ ֶ
ְּת ַרחֵ ם ִציּוֹ ן ּ ַכ ֲא ׁ ֶ
ָ
ּשלַיִ ם ְ ּב ַרח ֲִמים ַר ִ ּביםַ ּ :כ ּ ָכתוּב ַעל יַד נְ ִביאֶ ך זכריה א טז .לָ ֵ Vכן
ְ ּגאֻ ּלָה .וְ ָת ׁשוּב לִ ירו ָׁ
יתי יִ ָבּנֶה בָּ הּ נְ ֻאם יְ יָ ְצבָ א ת וְ ָקו
ֹֽכּה־אָ ַמר יְ ָ 3י ַשׁ ְב ִתּי ִלירוּשָׁ לַ ִם ְבּ ַרח ֲִמים בֵּ ִ

יִ נּ ֶָטה )גזירות טובות( עַ ל־יְ רוּשָׁ ָ ֽלִם׃ וְ ֶנא ֱַמר

שם

כּה אָ מַ ר יְ יָ
יז .ע ד׀ ְק ָרא לֵ א ֹ3מר ֹ

ְצבָ א ת ע ד ְתּ ֶ
פוּצינָה )תתפזרנה( עָ ַרי ִמטּ ב וְ נִ < ַחם יְ יָ ע ד אֶ ת־ ִציּ ן וּבָ ַחר ע ד
ֱמר ישעיה נא גֽ ִ .כּי־נִ < ַחם יְ ; ָי ִציּ 3ן נִ חַ ם כָּ ל־חָ ְרבֹתֶ יהָ וַיָּ שֶׂ ם ִמ ְדבָּ ָרהּ
ִבּירוּשָׁ ָ ֽלִם׃ וְ ֶנא ַ
ְכּעֵ ֶדן וְ עַ ְרבָ ָתהּ ְכּגַן־יְ יָ שָׂ שׂ ן וְ ִשׂ ְמחָ ה יִ ָמּצֵ א בָ הּ תּ ָדה וְ ק ל זִ ְמ ָ ֽרה׃
חזן עומד ואומר 'אשרי' ו'ובא לציון' )בלא פסוק 'ואני זאת בריתי'( ,קדיש שלם בלא 'תתקבל'.
לאחר קדיש תתקבל אומרים 'קרבו גוים'.
)המנהג הישן לומר כאן כמה פרקים בירמיהו) ,מ'הנה ימים באים' פרק ט פסוק כד ,עד 'אשר יקראו ד'
צדקנו' פרק כג פסוק ו'( .ויש נוהגים גם ספר איוב כולו ,ולאחריהם אומרים 'קרבו גוים' כדי לפסוק
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בנחמה .בדורות האחרונים כשנוספו קינות והתפילה כבר לא בהשכמה כ"כ ,חדלו מאמירתם והשאירו את
'קרבו גוים' בלבד במקומו(.

וּמ/אָ הּ תֵּ ֵבל
וּלאֻ ִמּים הַ ְק ִשׁיבוּ ִתּ ְשׁ ַמע הָ אָ ֶרץ ְ
ְ
מעַ
ִק ְרבוּ ג יִ ם ִל ְשׁ ֹ
ל־צבָ ָאם
ְ
ליה ָה עַ ל־כּ> ל־הַ גּ יִ ם וְ חֵ ָמה עַ ל־כּ>
וְ כ> ל־צֶ אֱצָ ֶ ֽאיהָ ׃ ִכּי ֶקצֶ ף)כעס( ַ ֽ
הֶ ח ֱִר ָ
יהם ַיע ֲֶלה ב> ְא ָשׁם
וּפגְ ֵר ֶ
ֻשׁלָ כוּ ִ
יהם י ְ
טּבַ ח׃ וְ חַ ְללֵ ֶ
ימם )השמידם( נְ תָ נָ ם לַ ָ ֽ
ל־צ ָבא הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ ָנגֹלּוּ
ְ
)סרחונם( וְ נ ַָמסּוּ הָ ִרים ִמ ָדּ ָ ֽמם׃ וְ נָמַ קּוּ )יתכווצו מפחד( כּ>
בל עָ לֶ ה ִמגֶּפֶ ן
ל־צבָ ָאם יִ בּ ל ִכּנְ ֹ
ְ
)ויגללו( כַ ֵסּפֶ ר הַ שָּׁ ָמיִ ם )ויוחשכו עליהם( ְוכ>
י־רוְּ ָתה )מלאה בדם( בַ שָּׁ ַמיִ ם )קודם על שרי האומות למעלה(
וּכנ ֶֹבלֶ ת ִמ ְתּאֵ נָ ֽה׃ ִ ֽכּ ִ
ְ
ל־עם חֶ ְר ִמי )מלחמתי( ְל ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃
ַ
חַ ְר ִבּי )ואח"כ( ִהנֵּה עַ ל־אֱד ם תֵּ ֵרד )בארץ( וְ עַ
ֶח ֶרב לַ יה ָ Vה מָ ְל ָאה ָדם הֻ ַדּ ְשׁנָה מֵ חֵ לֶ ב ִמ ַדּם כָּ ִרים וְ עַ ִ
תּוּדים )שרים ושלטונים(
ליה ָה ְבּב> ְצ ָרה )עירו של מלך אדום( וְ ֶטבַ ח גָּד ל
ילים ִכּי זֶבַ ח ַ ֽ
מֵ ֵחלֶ ב ִכּ ְלי ת אֵ ִ
ְבּ ֶא ֶרץ א ֱֽד ם׃ וְ י ְָרדוּ ְראֵ ִמים ִעמָּ ם וּפָ ִרים ִעם־אַ ִבּ ִירים וְ ִרוְּ ָתה אַ ְרצָ ם ִמ ָדּם
לּוּמים ְל ִריב ִציּֽ ן׃ וְ נֶהֶ ְפכוּ
ליה ָ ה ְשׁנַ ת ִשׁ ִ
שּׁן׃ ִכּי י ם נ ָָקם ַ ֽ
ַועֲפָ ָרם מֵ ֵחלֶ ב יְ ֻד ָ ֽ
נְ חָ לֶ< יהָ )של בבל( ְלזֶפֶ ת ַועֲפָ ָרהּ ְלג ְ>פ ִרית וְ הָ יְ ָתה אַ ְרצָ הּ ְלזֶפֶ ת בֹּעֵ ָ ֽרה׃ ַליְ לָ ה
וְ י מָ ם ל ֹא ִת ְכבֶּ ה ְלע ָלם ַיע ֲֶלה עֲשָׁ נָ הּ ִמדּ ר לָ ד ר תֶּ ח ֱָרב ְלנֵ צַ ח נְ צָ ִחים ֵאין
יר <שׁוּהָ )יתגוררו בה( קָ ַאת ְו ִקפּ ד )עופות השממה( וְ יַנְ שׁ ף וְ עֹ ֵרב
עֹ ֵבר ָ ֽבּהּ׃ ִ ֽו ֵ
נוּ־בהּ וְ נ ָָטה עָ ֶליהָ ַ ֽקו־ ֹ
ָ
יִ ְשׁ ְכּ
תהוּ )משפט שממה( וְ אַ ְבנֵי־ ֹֽבהוּ׃ )ומשקל חורבן( ח ֶֹריהָ
לוּכה יִ ְק ָראוּ )אף אחד לא ישאר בשררתו( .וְ כ> ל־שָׂ ֶריהָ ִי ְהיוּ
ין־שׁם ְמ ָ
ָ
)שריה( וְ ֵ ֽא
ירים )קוצים( ִקמּ שׂ וָח חַ )מיני קוצים(
ָ ֽאפֶ ס׃ )כליה( .וְ עָ ְל ָתה )יצמחו( אַ ְר ְמנֹתֶ יהָ ִס ִ
ת־איִּ ים
ִ
ְבּ ִמ ְבצָ ֶריהָ וְ הָ יְ תָ ה נְ וֵ ה )מדור ל(תַ נִּ ים חָ ִציר ִל ְבנ ת ַיעֲנָ ֽה׃ וּפָ גְ שׁוּ ִציִּ ים אֶ
ל־ר ֵעהוּ יִ ְק ָרא אַ -־שָׁ ם ִה ְר ִגּיעָ ה
ֵ
)יפגשו שם נמיות עם חתולים( וְ שָׂ ִעיר )שד( עַ
ילית ) ׁ ֵש ָדה( וּמָ ְצ ָאה ָלהּ מָ נֽ חַ ׃ ָשׁמָּ ה ִקנְּ נָ ה ִקפּ ז )קיפוד( ו ְַתּמַ לֵּ ט וּבָ ְק ָעה וְ ָדגְ ָרה
ִלּ ִ
ל־ספֶ ר יְ ה ָה
ֵ
עוּתהּ׃ ִדּ ְר <שׁוּ ֵ ֽמעַ
־שׁם נִ ְק ְבּצוּ ַדיּ ת )עופות( ִא ָשּׁה ְר ָ ָֽ
ְב ִצ ָלּהּ אַ
וּֽ ְק ָראוּ )את רשימת החיות והעופות( אַ ַחת מֵ הֵ נָּה ל ֹא נ ְֶע ָדּ ָרה )מלגור שם( ִא ָשּׁה
וּא־ה ִפּיל לָ הֶ ן גּ ָרל
ִ
י־פי הוּא ִצוָּה וְ רוּח הוּא ִק ְבּ ָ ֽצן׃ וְ ֽה
עוּתהּ ל ֹא פָ ָקדוּ ִכּ ִ
ְר ָ
ירשׁוּהָ ְלד ר
)ששם יהיה נחלתן( ְויָד ִח ְלּ ַקתָּ ה לָ ֶהם בַּ ָקּו )במשפט( עַ ד־ע לָ ם ִ ֽי ָ
נוּ־בהּ׃
ָֽ
וָד ר יִ ְשׁ ְכּ
)אבל בירושלים (:יְ שֻׂ שׂוּם )ישישו( ִמ ְד ָבּר וְ ִציָּ ה )שממה( וְ תָ גֵ Jל ע ֲָר ָבה וְ ִת ְפ ַרח
ילת וְ ַרנֵּן ְכּב ד הַ ְלּבָ נ ן )בהמ"ק( נִ תַּ ן־לָ הּ
כַּ חֲבַ ָ ֽצּלֶ ת׃ פָּ ֹ<רחַ ִתּ ְפ ַ ;רח וְ תָ ֵג3ל אַ @ף גִּ ַ
ֱ/הינוּ׃
ה ֲַדר הַ כַּ ְר ֶמל וְ הַ שָּׁ ר ן ֵהמָּ ה יִ ְראוּ ְכב ד־יְ ה ָ ה ה ֲַדר א ֵ ֽ
מּצוּ׃ ִא ְמרוּ ְלנִ ְמה ֲֵרי־לֵ ב )חסרי
ֹשׁל ת אַ ֵ ֽ
וּב ְר ַכּיִ ם כּ ְ
חַ זְּ קוּ י ַָדיִ ם ָרפ ת )של ישראל( ִ
יראוּ ִהנֵּ ה א ֱֽ/הֵ יכֶ ם נ ָָקם יָב א גְּ מוּל
ל־תּ ָ
ִ
סבלנות( ִחזְ קוּ )התאזרו בסבלנות( אַ
ֲכם׃ ָאז )בגאולה( ִתּפָּ ַק ְחנָה עֵ ינֵ י ִעוְ ִרים )לראות הישועה(
ֱ/הים הוּא יָב א וְ יֹ שַׁ ע ֶ ֽ
א ִ
רן ְלשׁ ן
כּאַ יָּל ִפּסֵּ חַ )ישראל שהיו חלושים( וְ תָ ֹ
וְ א> זְ נֵ י חֵ ְר ִשׁים ִתּפָּ ַ ֽת ְחנָה׃ ָאז יְ ַד ֵלּג ָ ֽ
ִא ֵלּם )שלא היה בפיהם מענה עד אז( ִ ֽכּי־ )הישועה תיראה כאילו( נִ ְב ְקעוּ בַ ִמּ ְדבָּ ר מַ יִ ם
אגַם וְ ִצמָּ א ן ְלמַ בּוּעֵ י ָמיִ ם )משלים להמחיש גודל
בה׃ וְ הָ יָ ה הַ שָּׁ ָרב לַ ֲ
וּנְ חָ ִלים בָּ ע ֲָר ָ ֽ
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הישועה שתתהפך בבת אחת( ִבּנְ וֵ ה תַ נִּ ים )שהיה עד עכשיו לתנים( ִר ְבצָ הּ חָ ִציר ְלקָ נֶ ה
ָד ֶר -וְ ֶד ֶר -הַ ֹ<קּ ֶדשׁ יִ ָקּ ֵרא לָ הּ
ָו ֽ ֹגמֶ א׃ וְ הָ יָה־שָׁ Vם מַ ְסלוּל )מסילה כבושה( ו ֶ 3
ָ
ל ֹא־יַעַ ְב ֶרנּוּ טָ ֵמא וְ
ילים ל ֹא
ֹלֶ -דּ ֶרֶ -ואֱוִ ִ
הוּא־למ )יהיה מיוחד רק לישראל( ה ֵ
וּפ ִריץ
יִ ְת ֽעוּ׃ )לא יתבלבלו בדרך ההיא( ל ֹא־יִ ְה ֶי<ה שָׁ; ם )יותר פחד( אַ ְר ֵי3ה )מלך בבל( ְ
אוּלים׃
חַ יּ ת )אדום( ַ ֽבּל־ ַיעֲלֶ נָּה ל ֹא ִתמָּ ֵצא ָשׁם )שום חיה רעה וגוי רשע( וְ הָ ְלכוּ גְּ ִ ֽ
ֹאשׁם שָׂ שׂ ן וְ ִשׂ ְמחָ ה
וּבאוּ ִציּ ן ְבּ ִרנָּה וְ ִשׂ ְמ ַחת ע ָלם עַ ל־ר ָ
וּפדוּ < ֵיי יְ ה ָ ;ה יְ שֻׁ 3בוּן ָ
ְ
ָחה׃
אנ ָ ֽ
ַשּׂיגוּ וְ נָ סוּ יָג ן ַו ֲ
י ִ
קדיש יתום' .עלינו' .אין אומרים שיר של יום ו'שיר מזמור לאסף' .ואין קוראים 'איכה' בציבור.
הולכים לבית קברות ,מסבבים אותו ,ואין מתפללים על הקברים.
אחרי שחרית ,השמש מעביר את המעיל השחור לספר תורה שקוראים בו במנחה.
מנחה בתשעה באב
מניחים טלית ותפילין .ש"ץ וחשובי הקהל מברכים עליהם בקול רם .אומרים שיר של יום ו'שיר מזמור
לאסף' שלא נאמרו 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.
לישראל קוראים לעלות לתורה בלא הזכרת שמו אלא בקריאה' :יעמוד מפטיר'.
אחרי קריאת התורה של מנחה עוטפים את ספר התורה במעיל של כל השנה.
אומרים 'נחם'' ,עננו'' ,שים שלום' ו'רבון' של תענית.
חזרת הש"ץ נאמרת בלי ניגוני בין המצרים .ובארץ ישראל עולים הכהנים לדוכן.
קדיש 'תתקבל'' .עלינו' .ואם מתפללים ערבית מיד ,אין אומרים עלינו.
מוצאי תשעה באב
אם מתפללים ערבית בזמנו ,אזי לפני ערבית אומרים 'שיר המעלות הנה ברכו' וחצי קדיש ,כבכל מעריב
בזמנו בחול.
אם הוא יום א' מבדילים בבית הכנסת על הכוס בלבד ,בלא נר ובשמים .את היין שותים קטנים שאינם
יודעים להתאבל על 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(.

השלמות
ב
ש ָראֵ ל
ש ְרפ ּו אַ ְרמוֹ נַ י .וְ כָ ל־ ֵּבית יִ ְ ׂ
ְ ּבלֵיל זֶה יִ ְב ּ ָכיוּן וְ יֵלִ יל ּו ָּבנַ י .לֵיל חָ ַרב ָק ְד ִ ׁשי וְ נִ ְ ׂ
ש ַרף יְ ָי :בליל זהּ ְ .בלֵיל זֶה ְּתיֵלִ יל ַמרֲ ,ענִ ּיָה
ֲשר ָ ׂ
י ְֶה ּג ּו ִביגוֹ נַ י .וְ יִ ְבכּ ּו אֶ ת־הַ ּ ְשׂ ֵרפָ ה א ׁ ֶ
נ ְֶחדֶּ לֶת .ו ִּמ ֵּבית אָ ִביהָ ַּבחַ ִּיים מֻ ְבדֶּ לֶת.וְ י ְָצאָ ה ִמ ֵּביתוֹ וְ נִ ְס ּגַר הַ דֶּ לֶת .וְ הָ לְ כָ ה
ש ְּלחָ ה ְ ּבאֵ ׁש בּ וֹ ֶע ֶרת וְ אוֹ כֶ לֶת .וְ אֵ ׁש ִעם ַּגחֶ לֶת
ַּב ּ ִ ׁש ְביָהּ ְ ,בכָ ל־ ּ ֶפה ֶנאֱכֶ לֶתּ ְ .ביוֹ ם ׁ ֻ
יתי
שנִ י ֵּב ִ
אשוֹ ן ַּגם ׁ ֵ
י ְָצאָ ה מֵ אֵ ת יְ ָי :בליל זהּ ְ .בלֵיל זֶה הַ ַּגלְ ַּגל ִס ֵּבב הַ חוֹ בָ הִ .ר ׁ
ֶנח ֱָרבָ ה.וְ עוֹ ד לֹא ֻרחָ ָמה ַּבת הַ ּ ׁשוֹ בֵ בָ ה.הֻ ְ ׁש ָק ָתה מֵ י רוֹ ׁש וְ אֶ ת־ ִ ּב ְטנָ ּה צָ בָ ה .וְ ִ ׁש ְּלחָ ּה
ֲשר אֲהֵ בָ ּה .ו ְּבאַ לְ ְמנוּת חַ ּיוּת
ִמ ֵּביתוֹ וְ גַ ם נָ ְ ׁש ָתה טוֹ בָ הּ ְ .גדוֹ לָה הַ ּ ִשׂ נְ אָ ה מֵ אֵ ת א ׁ ֶ
וַתֹאמֶ ר ִציּוֹ ן ֲעזָבַ נִ י יְ ָי :בליל זהּ ְ .בלֵיל זֶה ָק ַד ְר ִּתי וְ חָ ְ ׁשכ ּו הַ ְּמאוֹ רוֹ ת.
ֶעזָבָ הּ .
ְּכ ִא ּ ָׁשה נ ֱ
לְ חָ ְר ַּבן ֵּבית ָק ְד ִ ׁשי ו ִּב ּטוּל ִמ ְ ׁש ָמרוֹ תּ ְ .בלֵיל זֶה סַ בּ וּנִ י אֲפָ פוּנִ י צָ רוֹ ת .הקיוְ גַ ם ָק ָרא
מוֹ ֵעד ְ ּב ִדין חָ מֵ ׁש ְ ּגזֵרוֹ תּ ְ .בכִ י ִח ָּנם ָּבכ ּו וְ נִ ְק ַּבע לַדּ וֹ רוֹ ת .י ַַען ִּכי־הָ יְ ָתה ִס ָּבה מֵ אֵ ת
יְ ָי :בליל זהּ ְ .בלֵיל זֶה אֵ ְרע ּו בוֹ חָ מֵ ׁש ְמא ָֹרעוֹ תָּ .גזַר ַעל אָ בוֹ ת ִ ּב ְפרוֹ ַע ּ ְפ ָרעוֹ ת.
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וְ ָד ְבק ּו בוֹ צָ רוֹ ת ְמצֵ רוֹ ת וְ גַ ם ָרעוֹ ת .יוֹ ם מוּכָ ן הָ יָה ִ ּב ְפגוֹ ַע ּ ְפגָ עוֹ ת .וְ הֶ ֱע ִמיד הָ אוֹ יֵב
מר יְ ָי :בליל זה.
ֲשר אָ ַ
וְ הֵ ִרים קוֹ ל זְ וָ עוֹ ת .קוּם ִּכי זֶה הַ יּוֹ ם א ׁ ֶ

מה
יסין ְ ּב ִמ ְׁשנָ ה ּו ִבגְ ָמ ָרהּ ִ .גבּ וֹ ֵרי ֹכחַ ֲע ָמ ֶליהָ ְ ּב ָטהֳ ָרה.
אַ ְר ֵזי הַ ְּלבָ נוֹ ן אַ דִּ ֵירי הַ ּתוֹ ָרהַּ .ב ֲע ֵלי ְת ֵר ִ
ש ָרה .וְ ַעל אֵ ּ ֶלה אֲ נִ י בוֹ ִכ ָ ּיה וְ ֵעינִ י
שי הֲ ר ּו ֵגי ַמלְ כ ּות ֲע ָׂ
דָּ ָמם נִ ְׁש ּ ַפ ְך וְ נָ ְׁש ָתה גְ ב ּו ָרהִ .ה ָּנם ְקדוֹ ׁ ֵ
ש ָראֵ ל ְּכ ֵלי הַ ּקֹ ֶד ׁש ֶנ ֶזר וַ ֲע ָט ָרהְ .טהוֹ ֵרי ֵלב ְקדוֹ ִׁשים
נִ ְ ּג ָרה .זֹאת ְ ּב ָז ְכ ִרי אֶ זְ ַעק ְ ּב ָמ ָרה .חֶ ְמדַּ ת יִ ְ ׂ
אשוֹ ן ַלחֶ ֶרב ְ ּבר ּו ָרהִּ .כנְ פוֹ ל גּ וֹ ָרל ַעל ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַׁשט
יתה ֲחמ ּו ָרהַ .ידּ ּו גוֹ ָרל ִמי ִר ׁ
מֵ ת ּו ְ ּב ִמ ָ
צַ ָ ּוארוֹ ּובָ כָ ה ְּכנִ גְ זְ ָרה גְ ֵז ָרה .לְ ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן חָ ַזר הַ שּׂ ַ ר לְ הָ ְרגוֹ ְ ּב ֶנפֶ ׁש נְ צ ּו ָרהִ .מ ֶזּ ַרע אַ הֲ רֹן ָׁשאַ ל
שם ֵעינָ יו
אשוֹ ּונְ ָתנוֹ ַעל אַ ְרכּ ֻ בּ וֹ ָתיו ְמנוֹ ָרה הַ ּ ְטהוֹ ָרהָׂ .
ר ׁ
ְ ּבבַ ָּק ָׁשה לִ ְבכּ וֹ ת ַעל ֶּבן הַ ְ ּג ִב ָירה .נָ ַטל ֹ
ַעל ֵעינָ יו ּו ִפיו ַעל ּ ִפיו ְ ּבאַ הֲ בָ ה גְ מ ּו ָרהָ .ענָ ה וְ אָ ַמר ּ ֶפה הַ ִּמ ְת ַּג ֵּבר ַּב ּתוֹ ָרהִ ּ .פ ְתאוֹ ם נִ ְקנְ סָ ה ָע ָליו
יתה ְמ ׁ ֻ
ִמ ָ
ש ְך
אשוֹ ְ ּב ַת ַער הַ ּ ְשׂ ִכ ָירהִ .ק ַ ּים ְ ּבעוֹ רוֹ אָ ְמר ּו לְ נַ ְפ ׁ ֵ
ר ׁ
ש ָּנה וַ ֲחמ ּו ָרהִ .צ ָ ּוה לְ הַ ְפ ִׁשיט אֶ ת־ ֹ
יע לִ ְמקוֹ ם ְּת ִפ ִּלין ִמ ְצוַ ת ָּב ָרה .צָ ַעק ְצ ָע ָקה וְ נִ זְ דַּ זְ ָעה עוֹ ָלם
ְׁש ִחי וְ נַ ֲעב ָֹרהָ .ר ָׁשע הַ ּפוֹ ׁ ֵ
שט ֵעת ִה ִ ּג ַ
ת־ר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א עוֹ ֵקר הָ ִרים וְ טוֹ ֲחנָ ן זוֹ ְ ּבזוֹ ִ ּב ְסבָ ָרה .וְ סָ ְרק ּו
וְ אֶ ֶרץ ִה ְת ּפוֹ ָר ָרה .מֵ אַ ֲח ָריו הֵ ִביא ּו אֶ ַ
ָ
שרוֹ ְ ּב ַמ ְס ֵרק ַּב ְר ֶזל לְ ִה ְׁש ַּת ְ ּב ָרהָ .י ְצ ָתה נִ ְׁש ָמתוֹ ְ ּבאֶ חָ ד ּובַ ת קוֹ ל אָ ְמ ָרה .אַ ְׁש ֶריך ַר ִ ּבי
אֶ ת־ ְ ּב ָׂ
ָ
ֲע ִקיבָ א גּ ּו ְפך ָטהוֹ ר ְ ּבכָ ל־ ִמי ֵני ָטהֳ ָרהֶּ .בן־ ָּבבָ א ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אַ ֲח ָריו הֵ ִביא ּו ְ ּב ִׁש ְברוֹ ן ֵלב וְ אַ זְ הָ ָרה.
אכ ּת ּו לְ ַמהֲ ָרהַ .ר ִ ּבי
שב ְ ּב ַת ֲענִ ית הָ ָיה נָ ִקי וְ חָ ִסיד ִ ּב ְמ ַל ְ
ידי אֲ ר ּו ָרה .יוֹ ׁ ֵ
ֶנ ֱה ַרג ֶּבן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ִ ּב ֵ
שב וְ דוֹ ֵר ׁש וְ סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ִע ּמוֹ
ֲחנַ נְ ָיא ֶּבן־ ְּת ַר ְדיוֹ ן אַ ֲח ָריו ַמ ְק ִהיל ְק ִהלּ וֹ ת ְ ּב ִצ ּיוֹ ן ָׁש ְע ָרה .יוֹ ׁ ֵ
של צֶ מֶ ר
וְ ִה ִ ּקיפ ּוה ּו ַּב ֲח ִבי ֵלי זְ מוֹ ָרה .אֶ ת־הָ א ּור ִה ִּצית ּו בָ הֶ ם ּו ְכ ָר ֻכה ּו ְ ּבסֵ פֶ ר ּתוֹ ָרהְ .ספוֹ גִ ין ׁ ֶ
שבָ ב הַ ּסוֹ פֵ ר הֲ ָרג ּוה ּו ַעם ֲעמוֹ ָרה .זְ ָרק ּוה ּו
שלּ ֹא ָימ ּות ְמהֵ ָרה .חָ ִסיד ַר ִ ּבי ֶי ׁ ֶ
ִה ִ ּניח ּו ַעל לִ בּ וֹ ׁ ֶ
שה
שלּ ֹא ִה ִ ּניחַ ְּכל ּום ִמ ּתוֹ ַרת מֹ ׁ ֶ
וְ ִה ְׁשלִ יכ ּוה ּו ַל ְּכ ָל ִבים וְ לֹא הָ ְק ַּבר ִ ּב ְקב ּו ָרהָ .י ְצ ָתה ַּבת קוֹ ל ָע ָליו ׁ ֶ
ש ַרף ַּבהֲ בַ ל ּ ִפיו ְּכ ִב ְמד ּו ָרה .צַ דִּ יק
לְ ָׁש ְמ ָרה .וְ אַ ֲח ָריו ַר ִ ּבי חֻ ְצ ּ ִפית ְ ּביוֹ ם ֶע ְב ָרה .עוֹ ף הַ ּפוֹ ֵרחַ נִ ְ ׂ
ַר ִ ּבי אֶ לְ ָע ָזר ֶּבן ַׁש ּמ ּו ַע ָּבאַ ֲחרוֹ נָ ה ֶנ ֱה ַרג ְ ּב ַמ ְד ֵק ָרה .יוֹ ם ֶע ֶרב ַׁש ָּבת הָ ָיה זְ ַמן ִקדּ ּו ׁש וַ יְ ַקדֵּ ׁש
ﭏֹ ִהים יוֹ צֵ ר וְ צָ ר
וַ ִּי ְק ָרא .חֶ ֶרב ָׁשלְ פ ּו ָע ָליו וְ לֹא ִה ִ ּניח ּוה ּו ַּבחַ ִּיים לְ גָ ְמ ָרהָ .י ְצ ָתה נִ ְׁש ָמתוֹ ְ ּבבָ ָרא ֱ
ש ֵרפָ ה הֶ ֶרג וְ חֶ ֶנק ִמי י ּוכַ ל
צ ּו ָרהָ ּ .כהֵ ָּנה וְ כָ הֵ ָּנה הוֹ ִסיפ ּו ְ ּב ֵני ַעוְ ָלה לְ ַענּ וֹ ת ִ ּבגְ ָע ָרהּ ִ .ב ְס ִקי ָלה ְ ׂ
שה ְפז ּו ָרהֲ .ח ֵזה הַ ְּתנ ּופָ ה וְ ׁשוֹ ק הַ ְּתר ּו ָמה ָט ְרפ ּו אַ ְר ֵיה
אכל ּו אֲ ָריוֹ ת ֶׂ
לְ ַׁש ֲע ָרה .נוֹ ֶת ֶרת ִמ ּ ֶמ ָּנה ֹי ְ
יע ְ ּב ֵעת
וְ הַ ְּכ ִפ ָירהֵ .י ִ
יטיב יְ ָי וְ לֹא יוֹ ִסיף עוֹ ד לְ ַי ְּס ָרה .אַ ּ ֵמץ ִ ּב ְר ּ ַכיִ ם כּ וֹ ְׁשלוֹ ת ,חֵ ֶלק ַי ֲעקֹב ּומוֹ ִׁש ַ
אמר ָׁשלְ מ ּו יְ מֵ י אֶ ְב ֵל ְך .לְ אוֹ רוֹ נִ ּ ַסע וְ ֵנ ֵלךְ:
ְ
ְ
צָ ָרה .לְ צֶ ֶדק יִ ְמ ָלך־מֶ ֶלךֹ .י ַ
קינה מאת הרב שמעון שוואב זצ"ל הגאב"ד דקהל עדת ישורון ניו יורק

על החורבן האחרון
של דּ וֹ ר
אֲשר אָ ז ְ ּבחַ ְר ּ ָתנ ּו :יִ זְ כּ וֹ ר דֵּ ָראוֹ ןֶ ׁ .
ֶׁ
הַ זּוֹ כֵ ר ַמזְ ִּכ ָיריו .דּ וֹ ר דּ וֹ ר ו ְּקדוֹ ָׁשיו .מֵ ֵעת
ש ּ ָמ ְסר ּו נ ְַפ ׁשוֹ ָתםָ ּ .כל ְׁשקו ֵּעי ִע ְמ ֵקי-
אַ חֲרוֹ ן .אוֹ יָה מֶ ה הָ יָה לָנ ּוְׁ .שטוּפֵ י ַמבּ וּל-דָּ םֶ ׁ .
שא ּו אֵ לָיו ּ ַכ ּ ַפיִ ם .אֲהָ ּה.
אל ִֹהיםּ ְ .באַ ְרצוֹ ת הַ חַ ִּיים .וַ ֲע ֵדי ַעד זִ כְ ָרם לִ ְב ָרכָ הׂ ְ :
הַ ָּבכָ א :יִ ְפ ְק ֵדם ֱ
ש ָראֵ לֵ :עדוֹ ת ו ְּק ִהלּ וֹ תָ .ע ִרים וּגְ לִ ילוֹ ת .חֲבוּרוֹ ת.
יטב ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
ִאי ָׁש ַמיִ ם .הוֹ י ַעל מֵ ַ
מוֹ סָ דוֹ תָ ּ .כל מוֹ ֲע ֵדי אֵ לִ :מי יִ ּ ֵתן ּ ַפלְ גֵי ַמיִ םֵ ּ .ת ַר ְדנָ ה ֵעינַיִ ם .אֶ ל אַ ְׁשדּ וֹ ת נַ ֲחלֵי הַ דְּ ָמעוֹ ת:
יקי
ש ֵרי-הַ ּתוֹ ָרה .ו ַּמחֲזִ ֵ
ש ָרפִ יםּ ְ .במוֹ -אֵ ׁש הַ ח ְֻר ָּבן וּזְ וָ עוֹ ת :וְ ַעל ָׂ
ֲע ֵלי אַ לְ פֵ י אֲ ל ִָפים .גּ וּפִ ים נִ ְ ׂ
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שי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת .וּמוֹ ִרים וּמוֹ רוֹ תִּ .תינוֹ קוֹ ת
ָמסוֹ ָרה .וְ ַעל ּ ִפ ְרחֵ י הַ ְּכהֻ ּנָה הַ ְ ּצ ִע ִירים :וְ ַעל חוֹ ְב ׁ ֵ
ש ָ ּילָד ּוּ :גַם.
ֵּבית ַר ָּבן י ִ ַּק ִיריםַ :על ָּבנוֹ ת בּ וֹ ְטחוֹ ת .וְ סָ ִבים וְ סָ בוֹ ת .וְ ַעל זְ ר ָֹעם וְ ַט ּ ָפם ׁ ֶ
לְ ַרבּ וֹ תִ .ר ְבבוֹ ת ֶנאֱהָ ִבים ַּבחַ ִּייםּ ְ .במוֹ ָתם לֹא נִ ְפ ָרד ּו :אֶ ת דָּ ָמם דְּ רוֹ ׁשִּ .כי ִתשּׂ ָ א אֶ ת
שאתִׁ .ש ּ ָׁשה אַ לְ פֵ י
שבֶ ר וְ ׁ ֵ
של ּ ָכל נִ דָּ ף ל ֶָעלִ ים הַ ּ ְטרו ִּפיםָ ּ :כל נַפְ ׁשוֹ ת-מֵ תּ ִ .בימֵ י ׁ ֶ
ֹאשֶ ׁ .
ר ׁ
יש ּיָה לְ בַ ֲערוֹ ִ ּב ְב ַרק ז ַַעם סוֹ ֵערִ .מ ּ ַכ ְרמֵ י הַ חֶ מֶ ד אָ הַ ְב ּ ָת :גּוֹ אֵ ל הַ דָּ ם.
ְפ ָע ִמים אֲ ל ִָפיםְׁ :שלִ ִׁ
נָ א זֵכֶ ר צַ ֲע ָרם .אַ ל ִּת ְמחֶ ה ִמ ּ ֵספֶ ר ּ ָכ ָת ְב ּ ָת :זְ כוֹ ר הַ ְ ּנאָ קוֹ ת .וְ ַר ַע ׁש ְצ ָעקוֹ ת .אָ ז יו ְּבל ּו
ל ֶָרצַ ח :יְ אוֹ ֵרי ְדמֵ יהֶ ם .וְ ִד ְמעוֹ ת ּ ְפנֵיהֶ ם .ל ֹא ִת ּ ָׁשכַ ְחנָה ָלנֶצַ חָ ּ :כל ִחיל וּגְ נִ יחָ ה .וּנְ ִהי
ֹאד ָך ְצרוֹ רַ .עד ֵעת נְ קֹם ֶעלְ בּ וֹ ן
ְצ ִריחָ הִ .מ ּ ְׁשדו ֵּדי לַהֲ קוֹ ת הַ ְּכל ִָבים :זְ כוֹ ר ו ְּספֹרּ ְ .בנ ְ
ֲעלו ִּביםּ ְ :ב ַמחֲנוֹ ת הַ ּ ְפ ָר ִאיםְּ .כאֵ ב וּנְ גָ ִעים .וּפַ חֵ י נְ פָ ׁשוֹ ת ֲעגוּמוֹ ת :ח ֲָרפוֹ ת ו ְּצחוֹ קְּ .כלִ ּמוֹ ת
ֱשלִ ים ְ ּבלִ י-כֹחַ :
צבוֹ ן .וְ כִ ְׁשלוֹ ן ֶנח ָׁ
וָ רֹקִ ּ .פ ְצ ֵעי הַ ּ ָכאוֹ ת אֲ י ֻּמוֹ ת :ו ְּר ָעבוֹ ןִ .צ ּ ָמאוֹ ןִׁ .ש ָּגעוֹ ןִ .ע ָ ּ
ימרוֹ תָ -ע ָׁשן וְ ִקיטוֹ ר ִמ ִּכ ְב ָׁשן.
וְ כָ ל נַ אֲ קוֹ ת-חָ לָלִ .מ ּ ָכל י ִָחיד אֻ ְמלָל .חָ לִ ילָה לְ ָך ִמ ִּל ְׁשכּ ֹחַ  :וְ ִת ְ
ִּת ּלֵיִּ -ת ִּלים ֲעצָ מוֹ ת וְ גִ ִידים :וְ חַ ְד ֵרי הָ ַר ַעל .קוֹ ל ְׁשאָ גוֹ ת ִמ ְ ּקהַ ל-הַ ֶּנחֱנָ ִקים ּתוֹ ְך ּ ָתאֵ י
הָ אֵ ִדים :וְ ִס ְרחוֹ ן גּ וּפוֹ ת .וּגְ וִ יּוֹ ת ְסגוּפוֹ תּ ְ .גלַל-דֹמֶ ן אַ ְד ַמת נוֹ אֲ ִצים :אֵ ְ
יך הָ פְ כ ּו טוֹ ְרפֵ יהֶ ם.
אשי-הַ ּ ְפ ָרעוֹ ת.
של ָר ׁ ֵ
ָשים :ו ְּק ִריצַ ת אֶ ְצ ָּבעוֹ תֶ ׁ .
יש לְ ִק ּ ׁשוּטֵ י הַ ּנ ִׁ
לְ בוֹ ִרית חֶ לְ בֵ יהֶ ם .וְ עוֹ רִ -א ׁ
שמאוֹ ל :וְ אֵ ְ
יך יָר ּו יְ ִריּוֹ ת ַעל חוֹ פְ ֵרי הַ בּ וֹ רוֹ תּ ְ .ביִ ּסו ֵּרי
ימין ִׁש ְעבּ וּדֶ ּ -פ ֶר ְך .צַ לְ ָמוֶת לִ ְ ׂ
לִ ִ
ְ
ידי
ִחבּ וּטֶ -קבֶ ר הוֹ ִרידוּם ְׁשאוֹ ל :אֵ יך ִענּ ּו אַ חְ יוֹ ֵתינ ּו .וְ סֵ ְרס ּו ְבנוֹ ֵתינ ּו .כּ וֹ סוֹ תַ ּ -ת ְר ֵעלָה ִמ ֵ
רוֹ פְ ִאים אַ כְ ז ִָרים :ו ְּפלִ יטֵ י הַ ּ ְשׂ ִר ִידים ִ ּב ְמחִ לּ וֹ ת ו ְּס ָת ִרים .וְ ִט ְמיוֹ ן יְ ל ִָדים ְ ּבבָ ּ ֵתי ְׁש ָמד-
יד ָ
יך :צֹאןָ -ק ָד ִׁשים
אֲריאֵ ל ִמ ִ ּנ ְבלַת ח ֲִס ֶ
שהָ -ת ִמים לְ עוֹ לָה .דַּ ם ְ ּבנֵי הַ גּוֹ לָה .הוֹ י ִ
ְּכ ָמ ִריםֶׂ :

אֲשר ִא ּ ָׁשם לֹא ִתכְ ֶּבהּ ְ .בח ּונ ָ
ש ָראֵ ל ָמ ְסר ּו
שי ְׁשמֶ ָךּ ְ :בקוֹ ל ְׁש ַמע יִ ְ ׂ
ֶיך הָ י ּו ְמ ַקדְּ ׁ ֵ
ִמי יִ ְמנֶהֶ ׁ .
אֲמין ָענ ּו .וְ ָׁשר ּו
שהוּא יַאַ ְספֵ ם .וְ ַעד יוֹ ם אַ חֲרוֹ ןִ :ה ְצדִּ יק ּו ִדין .וְ אַ ף אֲנִ י ַמ ִ
נֶפֶ ׁש לָאֵ לֶ ׁ .
ִׁשי ַרת ִ ּב ּ ָטחוֹ ן :ו ְּבכֵ ן נִ ְׁשאַ ר ָעםְּ .כיָתוֹ ם נִ ְדהָ םּ ְ .בלִ י ְקבָ ִרים לְ ִה ְׁש ּ ַת ּ ֵטחַ  :וְ לֹא ַמ ֵ ּצבוֹ ת.

אֵ יפֹה לִ ְבכּ וֹ ת .יִ ְבבוֹ ת לֵבָ ב רוֹ ֵתחַ ַ :רק נִ ְס ּ ֵכי-הַ דָּ ם .אַ זְ ּ ָכרוֹ ָתםּ .תוֹ ְס ִסים ְ ּבלִ י ׁשוֹ כֵ חַ  :וְ הָ ֵרי
ֲשר דַּ ְע ּתוֹ ִמ ְּכאֵ ב
ש ָראֵ ל .א ׁ ֶ
אֶ ְפ ֵרי ֲע ֵק ָד ָתםְּ .תרוּמוֹ ת דִּ ְׁשנֵי ִמזְ ֵּבחַ ִ :מי יְ ַמ ּלֵל .צַ ַער יִ ְ ׂ
נִ ְט ֶרפֶ ת :ו ְּׁשאֵ ִרית הַ ּ ְפאֵ רִּ .כ ְמעט ִמ ְז ּעיר .וְ אֵ ְ
יך קוֹ ָמ ָת ּה הַ יּוֹ ם נִ כְ ּ ֶפפֶ ת :אֵ ל חֵ י ְמ ַרחֵ ם.
ֵ
ַ
אל ִֹהים
אֲשר לְ ָך ְמאֹד נִ כְ סֶ פֶ ת :אוֹ ר-חָ ָד ׁש ּ ַתזְ ִריחַ ַ .ק ְר ֵני-הוֹ ד ּ ַת ְצ ִמיחַ  .וְ רוּחַ ֱ
ֲע ָד ְת ָך נַחֵ םֶ ׁ .
ְמ ַרחֶ פֶ ת:
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