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ִבי  – קינה לט' באב  ִקרְּ  ֵאׁש ּתּוַקד בְּ

Rabbi Aviad Bodner 

1. Yalkut Shimoni (Jeremiah) Remez 279 איכה זוטא אות י"ט( )  ילקוט שמעוני )ירמיהו( רמז רעט 

ד"א מי יתן ראשי מים, אמר הקב"ה הלואי לא ירדתי להר סיני ולא נתתי להם תורה שיעברו עליה ויענשו  
בה, ואין ראשי אלא תורה שנאמר ה' קנני ראשית דרכי. בא וראה משה מקלסן מי יתן והיה לבבם זה להם, 

 וירמיה אמר מי יתן ראשי מים. אמר דניאל והוא מהשנא עדניא וזמניא,  
שראל ממצרים אמר משה ויושע ה' ביום ההוא, כשיצאו ישראל מירושלים אמר ירמיה נתנני ה'  כשיצאו י

 בידי לא אוכל קום.  
 וכשיצאו ממצרים היתה יהודה לקדשו, וכשיצאו מירושלים סורו טמא קראו למו,  

 כשיצאו ממצרים הים ראה וינס, וכשיצאו מירושלים על נהרות בבל וגו',  
 קדו כאילים, וכשיצאו מירושלים ראיתי את ההרים והנם רועשים,  כשיצאו ממצרים ההרים ר 

 יכם, וכשיצאו מירושלים דבק לשון יונק אל חכו בצמא,  לה- א' בהכשיצאו ממצרים ואתם הדבקים 
 כשיצאו ממצרים וענן ה' עליהם יומם, וכשיצאו מירושלים סכותה בענן לך,  

 :כשיצאו ממצרים בשירה יצאו אז ישיר משה, וכשיצאו מירושלים בבכיה מנלן בכה תבכה בלילה
 

ִבי ִקרְּ    ֵאׁש ּתּוַקד בְּ
 

English translation by Rabbi Gabriel Kretzmer Seed 

A flame shall burn within me, when I raise on my heart, my 

leaving Egypt 

And I will awaken lamentations, so that I shall remember, my 

leaving Jerusalem 

Then Moses sang, a song that will not be forgotten, when I left 

Egypt 

And Jeremiah lamented, and cried a bitter weeping, when I left 

Jerusalem 

My house was established, and the cloud [of glory] dwelled, 

when I left Egypt 

And God’s wrath dwelled upon me like a cloud, when I left 

Jerusalem 

The waves of the sea were in an uproar, and like a wall they 

arose, when I left Egypt; 

the “seething waters” flowed, and upon my head they waited, 

when I left Jerusalem 

Grain from the sky, and the rock flowed water, when I left 

Egypt 

Wormwood and bitter [weeping], and the bitter waters, when I 

left Jerusalem 

Every morning and evening, surrounding Mount Horeb (Sinai), 

when I left Egypt 

Mourning invited itself, upon the rivers of Babylon, when I left 

Jerusalem 

ָבִביֵאׁש  ַהֲעלֹוִתי ַעל לְּ ִבי, בְּ ִקרְּ  .ּתּוַקד בְּ
ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְּ  בְּ

ִכיָרה ַמַען ַאזְּ ֵצאִתי   . ִקיִנים ָאִעיָרה, לְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

הא   ה*ז ָיִׁשיר מׁשֶׁ ֵצאִתי   ., ִׁשיר לֹא ִיָנׁשֶׁ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ָיה  ִהי ִנהְּ ָנָהה נְּ ָיה, וְּ מְּ קֹוֵנן ִירְּ ֵצאִתי   .*ַויְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ָעָנןבֵ  ָׁשַכן הֶׁ כֹוַנן, וְּ ֵצאִתי   .*יִתי ִהתְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ָנה, ָעַלי ַכֲעָנָנה ֵצאִתי    .*ַוֲחַמת ֵאל ָׁשכְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ַכחֹוָמה ָקמּוגַ  ֵצאִתי   .*ֵלי ָים ָהמּו, וְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ַעל רֹאִׁשי צָ  דֹוִנים ָׁשָטפּו, וְּ ֵצאִתי   .*פּוזְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

צּור ָיזּוב ַמִיםד   ֵצאִתי   .*ָגן ִמָשַמִים, וְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

רּוִרים ַתמְּ ֵצאִתי   ., ּוַמִים ַהָמִרים*ַלֲעָנה וְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ִביבֹות ַהר חֹוֵרבהַ  ַהֲעֵרב, סְּ ֵכם וְּ ֵצאִתי   .ׁשְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

לָקרּוא ֱאֵלי  ל, ַעל ַנֲהרֹות ָבבֶׁ ֵצאִתי   .*ֵאבֶׁ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

בֹוד יְּ ּו ה כְּ אֶׁ ָפַני-ַמרְּ ת לְּ לֶׁ ֵאׁש אֹוכֶׁ   .*ָי, כְּ
ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְּ  בְּ
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And the Presence of God was like a consuming fire, when I left 

Egypt 

A drawn sword, rejected to the slaughter, when I left Jerusalem 

Sacrifice and meal offering, and anointing oil, when I left 

Egypt 

God’s treasure was taken, like sheep to the slaughter, when I 

left Jerusalem 

Festivals and Sabbaths, wonders and signs, when I left Egypt 

Fasting and mourning, and pursuing emptiness, when I left 

Jerusalem. 

Goodly tents, for the four tribal standards, when I left Egypt 

Tents of Ishmaelites, and camps of the uncircumcised, when I 

left Jerusalem 

Jubilee and Sabbatical, and the land rested, when I left Egypt 

Sold permanently, and written for divorce, when I left 

Jerusalem 

The cover and the Ark, and stones of memorial, when I left 

Egypt 

Slingstones and tools of destruction, when I left Jerusalem 

Levites and Aaronites, and seventy elders, when I left Egypt 

Taskmasters and oppressors, sellers and buyers, when I left 

Jerusalem 

Moses shepherded me, and Aaron guided me, when I left Egypt 

And Nebuchadnezzar the evil, and the wicked Titus, when I 

left Jerusalem 

Prepared for war, and God was there, when I left Egypt 

Withdrawn from us, and behold, He is not found, when I left 

Jerusalem 

The secrets of (behind) the curtain, and the order of the set 

[showbread], when I left Egypt 

Fury was poured out, it fell upon me, when I left Jerusalem 

Offerings and Sacrifices, and pleasing scents, when I left Egypt 

Speared by the sword, the precious sons of Zion, when I left 

Egypt. 

The fine turbans, set for glory, when I left Egypt 

Whistles and blasts, for curses and atrocities, when I left 

Jerusalem 

The golden headpiece, and kingship and pride, when I left 

Egypt 

טּוָׁשה ַבח נְּ טּוָׁשה, ַלטֶׁ ב לְּ רֶׁ חֶׁ ֵצאִתי    .וְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ָחהז   ן ַהִמׁשְּ מֶׁ ׁשֶׁ ָחה, וְּ ֵצאִתי   .ַבח ּוִמנְּ בְּ
ָריִ   ם ִמִמצְּ

ָחה קּוָחה, ַכּצֹאן ַלִטבְּ גַֻלת ֵאל לְּ ֵצאִתי   .סְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

אֹותֹותחַ  ִתים וְּ ַׁשָבתֹות, ּומֹופְּ ֵצאִתי   .ִגים וְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ל בֶׁ ֹדף ַההֶׁ ל, ּורְּ ֵצאִתי   .ַּתֲעִנית ָוֵאבֶׁ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ָגִלים ט ַבע ַהדְּ ַארְּ ֵצאִתי   .*ֹובּו ֹאָהִלים, לְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ֵעאִלים, ּוַמֲחנֹות ֲעֵרִלים מְּ ֵצאִתי   .ָאֳהֵלי ִיׁשְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ץ ׁשֹוֵקָטהי רֶׁ אֶׁ ִמָטה, וְּ ֵצאִתי    .ֹוֵבל ּוׁשְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ִריתּות ָכתּוב ִלכְּ ִמיתּות, וְּ ֵצאִתי   .ָמכּור ִלצְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ֵני כַ  ַאבְּ ָארֹון, וְּ ת וְּ ֵצאִתי   .ִזָכרֹוןֹפרֶׁ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ַלע ֵלי ַהבֶׁ ַלע, ּוכְּ ֵני ַהקֶׁ ַאבְּ ֵצאִתי   .וְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ֵקִניםלְּ  ִעים זְּ ִׁשבְּ ַאֲהֹרִנים, וְּ ֵצאִתי   .ִוִיים וְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

קֹוִנים ִרים וְּ ִשים ּומֹוִנים, מֹוכְּ ֵצאִתי   .נֹוגְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ֵחִנימ   ַאֲהֹרן ַינְּ ֵעִני, וְּ ה ִירְּ ָרִים   .ׁשֶׁ ֵצאִתי ִמִמצְּ  בְּ

ִטיטּוס ָהָרָׁשע ַּצר ָהַרע, וְּ נֶׁ בּוַכדְּ ֵצאִתי   .ּונְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ָחָמה, ַויָי ָׁשָמהנַ  ָרִים   .ֲעֹרְך ִמלְּ ֵצאִתי ִמִמצְּ  בְּ

נּו ִהֵנה ֵאינֶׁ נּו, וְּ ֵצאִתי ִמירּוָׁשָלִים   .ָרַחק ִממֶׁ  בְּ

תִס  ֵרי ַמֲעָרכֶׁ ִסדְּ ת, וְּ ֵרי ָפֹרכֶׁ ֵצאִתי    .תְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ת כֶׁ ת, ָעַלי סֹובֶׁ כֶׁ ֵצאִתי   .ֵחָמה ִנּתֶׁ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ִאֵשי ִניחֹוִחיםע ָבִחים, וְּ ֵצאִתי   .ֹולֹות ּוזְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ָק  ֵני ִציֹון ַהיְּ ֻדָקִרים, בְּ ב מְּ רֶׁ ֵצאִתי   .*ִריםַבחֶׁ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ָבעֹותפַ  ָכבֹוד ִנקְּ ָבעֹות, לְּ ֵצאִתי   .*ֲאֵרי ִמגְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ָועֹות ָקלֹון ּוזְּ רּועֹות, לְּ ִריקֹות ּותְּ ֵצאִתי   .ׁשְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  
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[God’s] help was gone, and set aside, [Israel] was cast away, 

when I left Jerusalem 

Holiness and prophecy, and the awesome divine presence, 

when I left Egypt 

Dirtied and polluted, in misery and defilement, when I left 

Jerusalem 

Joy and salvation, and blasting of horns, when I left Egypt. 

The cry of the remnant (of the harvest), with the plea of the 

defiled, when I left Jerusalem 

Table [for showbread] and [seven-branched] lamp, smoke 

[from the altar] and incense, when I left Egypt. 

False god(s) and abomination, (and) idol and monument, when 

I left Jerusalem 

Teaching and instruction, and precious vessels, when I left 

Egypt 

The voice of joy and gladness, and mourning and sorrow shall 

end, when I return to Jerusalem. 

ַׁשל ָוַרַהבצִ  ַהמְּ ֵצאִתי   .יַצת ַהָזָהב, וְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ר ַלְך ַהֵנזֶׁ ֻהׁשְּ ר, וְּ ֵצאִתי   .ָאֵפס ָהֵעזֶׁ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ִכיָנה נֹוָרָאהקְּ  בּוָאה, ּוׁשְּ ֵצאִתי   .ֻדָשה ּונְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ֵמָאה  ָדָוה ּוטְּ ָאה, וְּ ָאָלה ּומֹורְּ ֵצאִתי   .ִנגְּ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

רֹות ִר  רּוָעהָנה ִויׁשּוָעה, ַוֲחצֹוצְּ ֵצאִתי   .ּתְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ֵצאִתי   .ַזֲעַקת עֹוָלל, ִעם ַנֲאַקת ָחָלל בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

טֹוָרה ׁש   ָכִליל ּוקְּ נֹוָרה, וְּ ָחן ּומְּ ֵצאִתי   .לְּ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ל ַמֵּצָבה סֶׁ תֹוֵעָבה, ּופֶׁ ֱאִליל וְּ ֵצאִתי    .וֶׁ בְּ
 ִמירּוָׁשָלִים  

ֵלי הַ ּת עּוָדה, ּוכְּ ָדהֹוָרה ּותְּ מְּ ֵצאִתי    .חֶׁ בְּ
ָרִים   ִמִמצְּ

ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה ָחה, וְּ ִשמְּ ׁשּוִבי  . *ָששֹון וְּ בְּ
 ִלירּוָׁשָלִים 

 

Then Moses sang, a song that will not be forgotten ה ׁש  ה, ִׁשיר ל א ִינ  ז י ִׁשיר מׁש   .א 

2. Shemot 15  שמות טו 

1 Then Moses and the children of Israel sang this song to The 

Lord, and said, "I will sing to The Lord, for he has triumphed 

gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. 

ז י ִׁשיר א ה -א  ת מ ׁש  ָרֵאל אֶׁ ֵני ִישְּ ַהִשיָרה  -ּובְּ
רּו,ה’ַהזֹאת, לַ    ה’ָאִׁשיָרה לַ   ֵלאֹמר: , ַויֹאמְּ

בֹו ָרָמה ַבָים   סּוס  ָגֹאה ָגָאה,-ִכי ֹרכְּ  .וְּ
 

And Jeremiah lamented, and cried a bitter weeping י ה ִהי ִנהְּ ה נְּ ה  נ  י ה, וְּ מְּ קֹוֵנן ִירְּ  .ַויְּ

3. Michah 2  מיכה ב 

3 Therefore thus says The Lord: “Behold, I am planning against 

these people a disaster, from which you will not remove your 

necks, neither will you walk haughtily; for it is an evil time. 

4 In that day they will take up a parable against you, and lament 

with a doleful lamentation, saying, ‘We are utterly ruined! My 

people’s possession is divided up. Indeed he takes it from me 

and assigns our fields to traitors!’” 

ִני ֹחֵׁשב ַעלה’ָלֵכן, ֹכה ָאַמר  ג - , ִהנְּ
ָפָחה ַהזֹאת, ָרָעה: ר לֹא  ַהִמׁשְּ ָתִמיׁשּו  -ֲאׁשֶׁ

כּו רֹוָמה לֹא ֵתלְּ ם, וְּ אֹרֵתיכֶׁ ִכי  --ִמָשם ַצּוְּ
ם   ד.  ֵעת ָרָעה, ִהיא ַביֹום ַההּוא ִיָשא ֲעֵליכֶׁ

י הָמָׁשל,  ִהי ִנהְּ ה נְּ ה  נ  ַׁשֻדנּו וְּ -- ָאַמר ָׁשדֹוד נְּ
ׁשֹוֵבב   ק ַעִמי, ָיִמיר; ֵאיְך ָיִמיׁש ִלי, לְּ ֵחלֶׁ

ַחֵלק  . ָשֵדינּו יְּ
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My house was established, and the cloud [of glory] dwelled ן נ  ע  ַכן ה  ׁש  כֹוַנן, וְּ  .ֵביִתי ִהתְּ

4. Shemot 40  שמות מ 

35 Moses wasn't able to enter into the Tent of Meeting, because 

the cloud stayed on it, and The Lord's glory filled the 

tabernacle. 

לֹא  לה ל-וְּ ה, ָלבֹוא אֶׁ ל מֹוֵעד- ָיֹכל ֹמׁשֶׁ -- ֹאהֶׁ
ן-ִכי נ  ע  יו, ה  ל  ַכן ע  בֹוד ׁש  ת, ָמֵלא ה’ ; ּוכְּ - אֶׁ

ָכן  . ַהִמׁשְּ
 

And God’s wrath dwelled upon me like a cloud נ ה ַלי ַכֲענ  ה, ע  נ  כְּ  .ַוֲחַמת ֵאל ׁש 

5. Job 3 איוב ג 

1After this Job opened his mouth, and cursed the day of 

his birth. 2Job answered: 3“Let the day perish in 

which I was born, the night which said, ‘There is a 

boy conceived.’ 4Let that day be darkness. Don’t let 

God from above seek for it, neither let the light shine 

on it. 5Let darkness and the shadow of death claim 

it for their own. Let a cloud dwell on it. Let all that 

makes black the day terrify it. 

ת-ַאֲחֵרי  א ת- ֵכן, ָפַתח ִאיֹוב אֶׁ ַקֵלל, אֶׁ   יֹומֹו.-ִפיהּו, ַויְּ
 .ַוַיַען ִאיֹוב, ַויֹאַמר ב
ד בֹו;   ג ר    יֹאַבד יֹום, ִאָּולֶׁ ָלה ָאַמר, ֹהָרה ָגבֶׁ ַהַליְּ  .וְּ
ִהי  ד ְך-ַהיֹום ַההּוא, יְּ  :ֹחׁשֶׁ

ֵׁשהּו ֱאלֹוַה -ַאל רְּ ַאל    ִמַמַעל; ִידְּ ָהָרה-וְּ  .ּתֹוַפע ָעָליו נְּ
ת  ה ָמוֶׁ ַצלְּ ְך וְּ ָאֻלהּו, ֹחׁשֶׁ ן--ִיגְּ כ  יו  -ִּתׁשְּ ל  ע 

ה נ  ִריֵרי יֹום    ; ֲענ  ַבֲעֻתהּו, ִכמְּ  .יְּ

 

The waves of the sea were in an uproar, and like a wall they 

arose 

מּו  ה ק  ַכחֹומ  מּו, וְּ  ַגֵלי י ם ה 

6. Shemot 15  שמות טו 

8 With the blast of your nostrils, the waters were piled up. 

The floods stood upright as a heap. The deeps were congealed in 

the heart of the sea. 

רּוחַ  ח מּו ַמִים, ּובְּ רְּ עֶׁ יָך נֶׁ מֹו  ַאפֶׁ בּו כְּ - ִנּצְּ
ִלים;  ֵנד אּו   ֹנזְּ בָקפְּ לֶׁ ֹהֹמת, בְּ  .ָים-תְּ

 

the “seething waters” flowed, and upon my head they waited פּו ַעל ר אִׁשי צ  פּו, וְּ ט  דֹוִנים ׁש   .זְּ

7. Eichah 3  איכה ג 

54Waters flowed over my head; I said, I am cut off. פּו נד ִּתיר אִׁשי-ַמִים ַעל-צ  ָזרְּ ִּתי ִנגְּ  ., ָאַמרְּ

 

Grain from the sky, and the rock flowed water צּור י זּוב ַמִים ַמִים, וְּ ן ִמש  ג   .ד 

8. Psalms 78  תהלים עח 

20Behold, he struck the rock, so that waters gushed out, 

and streams overflowed. Can he give bread also? Will he 

provide flesh for his people?” 

24He rained down manna on them to eat, and gave them 

food from the sky. 

ֹטפּו     --צּור, ַוי זּובּו ַמִים-ֵהן ִהָכה  כ ָחִלים ִיׁשְּ  :ּונְּ
ם, יּוַכל ֵּתת; -ֲהַגם חֶׁ ַעמֹו- ִאם   לֶׁ ֵאר לְּ  .ָיִכין ׁשְּ

ֱאֹכל;    כד ם ָמן לֶׁ ֵטר ֲעֵליהֶׁ ַגן    ַוַימְּ ָׁשַמִים, ָנַתן  -ּודְּ
 .ָלמֹו
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Wormwood and bitter [weeping], and the bitter waters, 

when I left Jerusalem 

ִרים רּוִרים, ּוַמִים ַהמ  ַתמְּ ה וְּ ֵצאִתי   .ַלֲענ  בְּ
ִים   ל   ִמירּוׁש 

9. Jeremiah 31  ירמיהו לא 

15Thus says The Lord: A voice is heard in Ramah, lamentation, 

and bitter weeping, Rachel weeping for her children; she refuses 

to be comforted for her children, because they are no 

more. 16Thus says The Lord: Refrain your voice from weeping, 

and your eyes from tears; for your work shall be rewarded, says 

The Lord; and they shall come again from the land of the 

enemy. 17There is hope for your latter end, says The Lord; 

and your children shall come again to their own border. 

ִהי ה’ֹכה ָאַמר   יד ָמע נְּ ָרָמה ִנׁשְּ ִכי  , קֹול בְּ בְּ
רּוִרים ַבָכה ַעל --ַתמְּ יָה; ֵמֲאָנה  -ָרֵחל, מְּ ָבנֶׁ

ִהָנֵחם נּו.-ַעל  לְּ יָה, ִכי ֵאינֶׁ ֹכה ָאַמר   טו  ָבנֶׁ
ָעה:ה’ ֵעיַנִיְך, ִמִדמְּ ִכי, וְּ ִעי קֹוֵלְך ִמבֶׁ ִכי    , ִמנְּ

ֻאם  ֻעָלֵתְך נְּ ץ  ה’-ֵיׁש ָשָכר ִלפְּ רֶׁ ָׁשבּו ֵמאֶׁ , וְּ
ֵיׁש טז.  אֹוֵיב ֻאם-וְּ ַאֲחִריֵתְך, נְּ ָוה לְּ ;  ה’-ִּתקְּ

בּוָלם ָׁשבּו ָבִנים, ִלגְּ  .וְּ
 

Mourning invited itself, upon the rivers of Babylon ל ב  ל, ַעל ַנֲהרֹות ב  רּוא ֱאֵלי ֵאב   .ק 

10. Psalms 137  תהלים קלז 

1By the rivers of Babylon, there we sat down. Yes, we wept, when 

we remembered Zion. 

לַעל   א ב  נּו, ַגם--ַנֲהרֹות, ב  - ָׁשם ָיַׁשבְּ
ת   ִכינּו: בָ  ֵרנּו, אֶׁ ָזכְּ  .ִציֹון-בְּ

 

And the Presence of God was like a consuming fire  ְּבֹוד י ה כְּ א  ַני-ּוַמרְּ פ  ת לְּ ל  ֵאׁש אֹוכ   .י , כְּ

11. Shemot 24  שמות כד 

17 The appearance of the glory of The Lord was like devouring 

fire on the top of the mountain in the eyes of the children of 

Israel. 

בֹוד  יז ֵאה כְּ תה’ּוַמרְּ ל  ֵאׁש א כ  רֹאׁש   , כְּ בְּ
ָרֵאל ֵני ִישְּ ֵעיֵני, בְּ  . ָהָהר, לְּ

 

Goodly tents, for the four tribal standards ִלים ג  ַבע ַהדְּ ַארְּ ִלים, לְּ  .טֹובּו א ה 

12. Bemidbar 24  במדבר כד 

5 How goodly are your tents, Jacob, and your tents, Israel! יָך-ַמה ה ל  ָרֵאל,  ט בּו א ה  יָך, ִישְּ ֹנתֶׁ כְּ  .ַיֲעֹקב; ִמׁשְּ

 

Speared by the sword, the precious sons of Zion ִרים ק  ֵני ִציֹון ַהיְּ ִרים, בְּ ק  ד  ב מְּ ר   .ַבח 

13. Eichah 4  איכה ד 

2The precious sons of Zion, comparable to fine gold, How are 

they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the 

potter! 

ִרים ב ק  ֵני ִציֹון ַהיְּ ֻסָלִאים ַבָפזבְּ ֵאיָכה  --, ַהמְּ
ֵלי ִנבְּ בּו לְּ ׁשְּ חְּ ֵדי יֹוֵצר-נֶׁ ש, ַמֲעֵשה יְּ רֶׁ  . חֶׁ
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The fine turbans, set for glory עֹות ב  בֹוד ִנקְּ כ  עֹות, לְּ ב   ַפֲאֵרי ִמגְּ

14. Shemot 39  שמות לט 

28 and the turban of fine linen, and the linen headbands of fine 

linen, and the linen breeches of fine twined linen. 
ת כח אֶׁ ת ֵׁשׁש, וְּ פֶׁ נֶׁ ֵאת ַהִמצְּ ע ת-וְּ ב    ַפֲאֵרי ַהִמגְּ

ת אֶׁ ָזר-ֵׁשׁש, וְּ ֵסי ַהָבד, ֵׁשׁש ָמׁשְּ נְּ  .ִמכְּ
 

The voice of joy and gladness, and mourning and sorrow shall 

end 

ה ח  ס י גֹון ַוֲאנ  נ  ה, וְּ ח  ִשמְּ שֹון וְּ  .ש 

15. Isaiah 51  ישעיה נא 

11 The ransomed of The Lord shall return, and come with singing to 

Zion; and everlasting joy shall be on their heads: they shall obtain 

gladness and joy; and sorrow and sighing shall flee away. 

דּוֵיי  יא ִרָנה,   ה’ ּופְּ ׁשּובּון, ּוָבאּו ִציֹון בְּ יְּ
ַחת עֹוָלם, ַעל  ִשמְּ שֹון רֹאָׁשם-וְּ ; ש 

ה ח  סּו י גֹון ַוֲאנ  ה ַיִשיגּון, נ  ח  ִשמְּ  .וְּ
 

 


