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   מגילת איכה

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

יושבים על הארץ וקוראים איכה.

אם קוראים מתוך מגילה, נוהגים לברך (משנ”ב תצ, ח):

ה. ִגָלּ ָרא מ נּו ַעל ִמק ָוּֽ ִצִ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ם  ִתי ַבּגֹוִי֗ ֣ ָמָנ֑ה ַרּבָ ַאל ה ּכ ָת֖ י ם ָהֽ ִתי ָע֔ ֣ ד ָהִעיר ַרּבָ ָב֣ה ָבָד֗ ֵאיָכ֣ה ׀ ָיֽׁש
ָעָתּה ַע֣ל  ִדמ ָלה ו י ּלַ֗ ה ּבַ ּכֶ֜ ֨כֹו ִתב ס׃ ּבָ ה ָלַמֽ ָת֖ י ִדי֔נֹות ָהֽ ּמ ִתי ּבַ ָר֙ ׂשָ
יּו ָלּ֖ה  ּה ָה֥ דּו ָב֔ ג ֣ יָה ּבָ ל־ֵרֶע֙ ל־ֽאֲֹהֶב֑יָה ּכ ם ִמּכ ַנֵח֖ ּה מ ין־ָל֥ ּה ֵאֽ ֱחָי֔ ֶלֽ
ם ֥לֹא  ָב֣ה ַבּגֹוִי֔ יא ָיֽׁש ה ִה֚ ה ֵמ֙עִֹני ּוֵמ֣רֹב ֲעבָֹד֔ הּוָד֤ ה י ָת֨ ֽל ים׃ ּגָ ִבֽ ֽאֹי ל
י ִצּ֜יֹון ֲאֵב֗לֹות  ֵכ֨ ר ים׃ ּדַ ָצִרֽ ין ַהּמ ֥ י֖גּוָה ּבֵ ִ ֶפ֥יָה ִהׂשּ ל־ֽרֹד ּכ ה ָמ֑נֹוח ָא֖ צ ָמֽ
יָה  ֽתּולֶֹת֥ ים ּב ֲֹהֶנ֖יָה ֶנֱֽאָנִח֑ ין ּכֽ ֹוֵמִמ֔ יָה ׁשֽ ָעֶר֙ ׁשל ד ּכ י מֹוֵע֔ ֵא֣ ִלי ּבָ ִמּב
י־יה֥וה הֹוָגּ֖ה  ֽ ֔לּו ּכִ יָה ׁשָ ֶב֣ ֽאֹי רֹאׁש יָה ל ּה׃ ָה֨יּו ָצֶר֤ יא ַמרָלֽ ִה֥ נּו֖גֹות ו
ֵני־ָצֽר׃ ַוֵּיֵצ֥א מן בת־ִצּ֖יֹון  י ִלפ ִב֖ ֥כּו ׁש ל ֶע֑יָה ֽעֹוָלֶל֛יָה ָהֽ ׁשָ ַעל־֣רֹב ּפ
לֹא־ ב ֥כּו  ַוֵּיֽל ה  ֶע֔ ִמר ֣אּו  צ לֹאָמֽ  יםִַאָּי ּכ יָה  ֶר֗ ׂשָ ָה֣יּו  ּה  לֲהָדָר֑ ּכ
יָה  ֲחֻמֶד֔ ֹל ַמֽ יָה ּכ֚ רּוֶד֔ ּומ ָיּה נ ֵמ֤י ע ם י ַלִ֗ ֽרּוׁשָ ה י ָר֣ ף׃ ָזֽכ ֵנ֥י רֹוֵדֽ ִלפ ֖כֹח
ּה ָר֣אּוָה  ֵא֤ין עֹוֵזר ָל֔ ר ו ַיד־ָצ֗ ּה ּב ֣ ֧פֹל ַעּמָ נ ֶדם ּבִ יֵמי ֶק֑ ר ָה֖יּו ִמ֣ ֥ ֲאׁשֶ
ה  ִניָד֣ ֖ן ל ם ַעל־ּכֵ ַלִ֔ ֣רּוׁשָ י ָאה ט א ָחֽ ָה׃ ֵח֤ט ֽ ּתֶ ּבַ ֲח֖קּו ַעל־ִמׁש ֽ ים ׂשָ ָצִר֔
ה  ָח֖ ֶנֶֽאנ יא  ם־ִה֥ ּגַ ּה  ָוָת֔ ֶער י־ָר֣אּו  ֽ ּכִ  ִהִּזי֙לּוָה יָה  ֶד֤ ַכּב ל־מ ּכ ָהָיָ֑תה 
ֶרד  ֣ ַוּתֵ ּה  ֲחִריָת֔ ַאֽ  ָרה ָזֽכ ֤לֹא  יָה  ׁשּוֶל֗ ּב ּה  ָאָת֣ ֻטמ ָאֽחֹור׃  ב  ׁש ֥ ַוּתָ
 יל אֹוֵיֽב׃ ָידֹו ֖ ּדִ י ִהג ֥ י ּכִ ִי֔ נ ֶאת־ע ֵא֤ה יהוה ם ָלּ֑ה ר ַנֵח֖ ין מ ים ֵא֥ ָלִא֔ ּפ
ר  ֣ ּה ֲאׁשֶ ׁשָ֔ ּדָ אּו ִמק ֣ ֲאָת֤ה גֹוִים ּבָ י־ָרֽ יָה ּכִ ֑ ֲחַמּדֶ ־ַמֽ ּכ ֖ר ַע ַרׂש ָצ֔ ֣ ּפָ
ֶחם  ים ֶל֔ ֣ ׁשִ ַבק מ ּ֤ה ֶנֱֽאָנִחים לַעּמָ ׃ ּכ ך ָה֖ל ָלֽ יָתה ֽלֹאָי֥בֹאּו ַבּקָ ֔ ִצּוִ
י  ֥ ּכִ יָטה  ַהּבִ֔ ו  יהוה ֵא֤ה  ר ָנֶ֑פׁש  יב  ֣ ָהׁשִ ל ֖אֶֹכל  ּב מחמודי֛הם  ֧נּו  ָנֽת
֗אּו ִאם־ֵיׁ֤ש  יטּו ּור ֣ ֶרך֒ ַהּבִ ֵרי ֶד֒ ל־֣עֹב ָהִי֖יִתי ֽזֹוֵלָלֽה׃ ֣לֹוא ֲאֵליֶכ֮ם ּכ
ֲח֥רֹון  ֖יֹום  ּב יה֔וה  הֹוָג֣ה   ר ֲאׁשֶ י  ִל֑ עֹוַל֖ל  ר  ֥ ֲאׁשֶ י  אִֹב֔ ַמכ ּכ  אֹוב ַמכ
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   מגילת איכה

 ַלי ַרג ל ת  ׁשֶ ֶר֤ ׂש  ַר֨ ּפָ ה  ּנָ ֑ ּדֶ ַוִּיר י  מַֹת֖ ַעצ ּב ׁש  ַלח־ֵא֥ ֽ ׁשָ ֛רֹום  ִמּמָ ֹו׃  ַאּפֽ
י  ַע֜ ׁשָ ּפ ֨עֹל   ַקד ִנׂש ָוֽה׃  ּדָ ל־ַהּ֖יֹום  ּכ ה  ֵֹמָמ֔ ׁשֽ  ִני ָתַנ֙ נ ָא֔חֹור  ִני  יַב֣ ֱהׁשִ
י  יֵד֖ ּבִ י  ֲאדָֹנ֔ ָתַנִ֣ני  נ י  ּכִֹח֑ יל  ֣ ׁשִ ִהכ י  אִר֖ ַעל־ַצּוָ ָע֥לּו  ֛גּו  ר ֥ ּתָ ִיׂש ָי֗דֹו  ּב
י מֹוֵע֖ד  א ָעַל֛ י ָקָר֥ ּבִ֔ ִקר ּב י ׀ ֲאדָֹני יַר֤ ל־ַאּבִ ה כ ֽלֹא־אּוַכ֥ל ֽקּום׃ ִסּלָ֨
׀  ה  ּלֶ ַעל־ֵא֣ ה׃  הּוָדֽ ת־י ּבַ תּוַל֖ת  ִלב י  ֲאדָֹנ֔  ך ַר֣ ּדָ ת  ּגַ֚ י  חּוָר֑ ֽ ּבַ ֹר  ּב֣ ִלׁש
יב  ֣ ֵמׁשִ ם  ַנֵח֖ מ י  ּנִ ֛ ִמּמֶ ק  י־ָרַח֥ ֽ ּכִ ִים  ּמַ֔ ָדה  ֣יֹר  ֵעיִני ׀  ֵעיִנ֤י  ה  ֽבֹוִכָּי֗ ֲאִנ֣י 
ֵא֤ין  יָה  ָיֶד֗ ּב ִצּ֜יֹון  ה  ׂשָ֨ ֽר ּפֵ אֹוֵיֽב׃  ר  ָגַב֖ י  ֥ ּכִ ים  ֹוֵמִמ֔ ׁשֽ  ָבַני ָה֤יּו  י  ֑ ׁשִ ַנפ
ה  ֖ ִנּדָ ִם ל ַל֛ ֽרּוׁשָ ה י ָת֧ י יו ָהֽ יו ָצָר֑ ִביָב֣ ַיֲֽע֖קֹב ס ֧ה יה֛וה ל ּה ִצּוָ ַנֵחם ָל֔ מ
ל־ע֗מים  כ עּו־ָנ֣א  מ ׁשִ יִתי  ָמִר֑ יהּו  ִפ֣ י  ֣ ּכִ יה֖וה  ֛הּוא  יק  ֥ ַצּדִ ם׃  יֵניֶהֽ ֽ ּבֵ
 ֲהַבי ַאֽ ַלֽמ אִתי  ָקָר֤ ִבי׃  ֽ ֶ ַבׁשּ ֥כּו  ל ָהֽ י  חּוַר֖ ּוַבֽ י  ֽתּולַֹת֥ ּב י  אִֹב֔ ַמכ  אּו ּור
יבּו  ֖ ָיׁשִ ו מֹו  ָל֔  ֙אֶֹכל ּו  ׁש֥ י־ִבק ֽ ּכִ ָו֑עּו  ּגָ יר  ִע֣ ּבָ ֵקַנ֖י  ּוז ֲֹהַנ֥י  ּכֽ ּוִני  ִרּמ֔ ה  ּמָ ֵה֣
 י ִּבִ  ֤ך ּפַ ֶנה רּו  ָמ֔ ַמר ח י  ֵמַע֣  ִליַצרי ֽ ּכִ יה֤וה  ה  ֵא֨ ר ם׃  ֽ ׁשָ ַנפֶאת
֞עּו  מ ֽ ֶות׃ ׁשָ ֽ ּמָ ִית ּכַ ֥ ּבַ ֶרב ּבַ ָלה־ֶח֖ ּכ יִתי ִמ֥חּוץ ׁשִ י ָמ֖רֹו ָמִר֑ ֥ י ּכִ ּבִ֔ ִקר ּב
ה  ֖ י ַאּתָ ֥ ׂשּו ּכִ ָעִתי ׂשָ֔ ֤עּו ָרֽ מ ֽ י ׁשָ ַב֜ ־֨אֹי י ּכ ַנֵחם ִל֔ ִני ֵא֤ין מ ה ָא֗ ֧י ֶנֱֽאָנָח֣ ּכִ
 יָך ָפֶנ֙ ל ם  ָעָת֤ ל־ָרֽ כ ֨בֹא  ּתָ ָכֽמִֹני׃  ֥יּו  ִיֽה ו אָת  ֽיֹום־ָקָר֖ אָת  ֵהֵב֥ יָת  ֑ ָעׂשִ
י  חַֹת֖ ַאנ ֹות  יַרּב֥ ֽ ּכִ ָע֑י  ׁשָ ל־ּפ ּכ ַע֣ל  י  ִל֖ ּתָ  עֹוַל֛ל ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ מֹו  ָל֔ עֹוֵל֣ל  ו

ֽי׃ י ַדּוָ ֥ ִלּבִ ו
ֶרץ  ֶא֔  ִים ַמ֙ ָ ִמׁשּ  ִל֤יך ִהׁש ת־ִצּ֔יֹון  ֶאת־ּבַ  ֲאדָֹני ׀  ֹו  ַאּפ֤ ּב יב  ָיִע֨  ֵאיָכה
י  ֲאדָֹנ֜ ע  ּלַ֨ ּבִ ֹו׃  ַאּפֽ ֥יֹום  ּב ָל֖יו  ֲהֽדֹם־ַרג ֽלֹא־ָזַכ֥ר  ו ל  ָרֵא֑ ִיׂש ֶרת  ֶא֖ פ ּתִ
ַבת י  ֵר֥ צ ִמב ָר֛תֹו  ֶעב ּב ס  ָהַר֧ ַיֲֽע֔קֹב  ֣אֹות  נל ּכ ת  ֵא֚ ל  ָחַמ֗ ֣לא 
ֹל  ּכ֚ ף  ִרי־ַא֗ ֽח ּב ע  ַד֣ ּגָ יָה׃  ֶרֽ ׂשָ ו ָלָכ֖ה  ַממ ֥ל  ִחּלֵ ֶרץ  ָלָא֑  יע ֣ ִהּגִ ה  הּוָד֖ י
ׁש  ֵא֣ ּכ ַיֲֽעקֹב ַע֤ר ּב ֵנ֣י אֹוֵי֑ב ַוִּיב ִמי֖נֹו ִמּפ יב ָא֛חֹור י ֥ ל ֵהׁשִ ָרֵא֔ ֶרן ִיׂש ֶק֣
ַּיֲֽה֔רֹג  ר ַוֽ ָצ֔ ּכ ִמינֹו ֤ב י ב ִנּצָ אֹוֵי֗ ֹו ּכ ּת֜ ַקׁש ך ַר֨ יב׃ ּדָ ָל֖ה ָסִבֽ כ ה ָאֽ ָהָב֔ ֶלֽ
ה ֲאדָֹנ֤י ׀  ׁש ֲחָמֽתֹו׃ ָהָי֨ ֵא֖ ַפ֥ך ּכָ ת־ִצּ֔יֹון ׁשָ ֙אֶֹהל ּבַ י־ָעִ֑ין ּב ֲחַמּדֵ ֹל ַמֽ ּכ֖

יג

יד

טו

טז

יז

ים ַעּמִ֗ יחָהֽ

יט

כ

כא

כב

בא
ב

֣לֹא ו
ג

ד

ה

kinnot Israel ashkenaz01.indb   22kinnot Israel ashkenaz01.indb   22 26-Jun-17   10:32:17 AM26-Jun-17   10:32:17 AM



   מגילת איכה

 ֶרב ַוֶּי֙ יו  ָצָר֑ ִמב ת  ֵח֖ ׁשִ יָה  נֹוֶת֔ מ ל־ַאר ּכ  ע ּלַ ּבִ ל  ָרֵא֔ ִיׂש ֣ע  ּלַ ּבִ  אֹוֵיב ּכ
ח  ּכַ֨ ת ֽמֲֹע֑דֹו ׁשִ ֵח֖ ֹו ׁשִ ּכ֔ ן ׂשֻ ּגַ ֤מֹס ּכַ ֲאִנָּי֖ה ַוֲֽאִנָּיֽה׃ ַוַּיח ֽ ה ּתַ הּוָד֔ יַבת ּב
ח  ָזַנ֨ ן׃  כֵֹהֽ ו  ֶלך ֶמ֥ ֹו  ַזַֽעםַאּפ֖ ּב ץ  ַא֥ ַוִּינ ת  ּבָ֔ ׁשַ ו מֹוֵע֣ד   ִצּיֹון ּב ׀  יה֤וה 
יָה  נֹוֶת֑ מ ב חֹו֖מֹת ַאר ַיד־אֹוֵי֔ ּב יר ּגִ ֹו ִהס ׁש֔ ּדָ ר ִמק חֹו ִנֵא֣ ּב ֲאדָֹנ֤י ׀ ִמז
ת  ִחית חֹוַמ֣ ַהׁש ב יה֤וה ׀ ל ֥יֹום מֹוֵעֽד׃ ָחׁשַ֨ יה֖וה ּכית ֵבֽ ֥נּו ּב ֛קֹול ָנֽת
ו  ֥ ּדָ ה ַיח חֹוָמ֖ ל ו ֑ע ַוּיַ ֲֽאֶבל־ֵח֥ ּלֵ יב ָי֖דֹו ִמּבַ ֥ ו ֽלֹא־ֵהׁשִ ת־ִצּ֔יֹון ָנָ֣טה ָק֔ ּבַ
יָה  ֶר֤ ׂשָ ּה ו ּכָ֨ יָה ַמל ִריֶח֑ ר ּב ֖ ּבַ ׁשִ ֥ד ו יָה ִאּבַ ָעֶר֔ ׁש ֶרץ ֤עּו ָבָא֙ ב ָלֽלּו׃ ָטֽ ֻאמ
ֶרץ  ֨בּו ָלָא֤ יהֽוה׃ ֵיֽׁש ֥אּו ָח֖זֹון ֵמֽ צ יָה לֹא־ָמֽ ִביֶא֕ ם־נ ה ּגַ ין ּתֹוָר֔ ַבּגֹוִים ֵא֣
ידּו  ים הֹוִר֤ ֑ ּקִ ֖רּו ׂשַ ג ם ָחֽ ֱע֤לּו ָעָפר ַעל־רֹאׁשָ֔ ֵנ֣י ַבת־ִצּ֔יֹון ֶהֽ ִזק מּו ִיּד
֣רּו  מ ַמר ח  ֵעיַני ָמ֤עֹות  ַבּד ֨לּו  ּכָ ִם׃  ָלֽ ֽרּוׁשָ י תּו֖לֹת  ּב ן  רֹאׁשָ֔  ֶרץ ָָא֙
ק  יֹוֵנ֔ ו ף עֹוֵלל ָעֵט֤ ֽ י ּבֵ ֑ תַעּמִ ֶבר ּבַ ֖ י ַעלׁשֶ ֵבִד֔ ּכ ֶרץ ֤ך ָלָא֙ ּפַ י ִנׁש ֵמַע֔
 ָחָלל ֽ ָפ֤ם ּכֶ ַעּט ת ִהֽ ָג֣ן ָוָיִ֑ין ּב ֔רּו ַאֵּי֖ה ּדָ ֽיֹאמ ִאּמָֹתם ָיֽה׃ ל חֹ֖בֹות ִקר ר ּבִ
ה־אעו֞דך  ָמֽ ם׃  ִאּמָֹתֽ יק  ֶאל־ֵח֖ ם  ׁשָ֔ ַנפ  ֣ך ּפֵ ּתַ ִהׁש ּב יר  ִע֔ חֹ֣בֹות  ר ּבִ
תּוַל֖ת  ּב ך  ַוֲֽאַנֲֽחֵמ֔ ך ֶוה־ּלָ ם ָמ֤ה ַאׁש ַלִ֔ ֣רּוׁשָ י ת ך ַהּבַ ה־ּלָ֗ ה ֲאַדּמֶ ָמ֣
א  ו ֣  ׁשָ ךָ ָח֤זּו ִיך ִביַא֗ ׃ נ ך א־ָלֽ ּפָ י ִיר ך ִמ֥ ֵר֖ ב ָּי֛ם ׁשִ י־ָג֥דֹול ּכַ ֽ ת־ִצּ֑יֹון ּכִ ּבַ
֥אֹות  ַמׂש  ך ָ֔ ַוֶּיֱ֣חזּו  שבי֑תך  יב  ֣ ָהׁשִ ל  ֲעוֵֹנ֖ךַעל ּו  ֽלֹאִגּל֥ ו ל  ָתֵפ֔ ו
ַוָּיִנ֣עּו   קּו ר ֽ ׁשָ  ֶרך ֶד֔ ֵרי  ל־֣עֹב ּכ  ִים ּפַ֙ ּכַ  ִיך ָעַל֤ ֨קּו  פ ָסֽ ם׃  ּוַמּדּוִחֽ א  ו ֖ ׁשָ
ֹוׂש  יַלת ֔יִֹפי ָמׂש֖ ִל֣ ּכ רּו ּֽיֹאמ יר ׁשֶ ָלִ֑ם ֲה֣זֹאת ָהִע֗ ֽרּוׁשָ ֖ת י ם ַעל־ּבַ רֹאׁשָ֔
ן  קּוׁשֵ֔ ַוַּיַֽחר  קּו ר ֽ ׁשָ  ִיך ַב֔ ֣אֹיל ּכ  יֶהם ּפִ  ִיך ָעַל֤ ֨צּו  ּפָ ֶרץ׃  ָהָאֽ כ ל
ה יה֜וה  ינּו׃ ָעׂשָ֨ יֻנ֖הּו ָמָצ֥אנּו ָרִאֽ ּוִ ּקִ ך ֶז֥ה ַהּ֛יֹום ׁשֶ נּו ַא֣ ֑ע ּלָ ֖רּו ּבִ מ ָאֽ
ל  ֣לֹא ָחָמ֑ ס ו ֶדם ָהַר֖ יֵמי־ֶק֔ ֣ה ִמֽ ר ִצּוָ ֣ ָרתֹו ֲאׁשֶ ֤ע ֶאמ ּצַ ם ּבִ ר ָזָמ֗ ֣ ֲאׁשֶ
ת  ֖ם ֶא־ֲאדָֹנ֑י חֹוַמ֣ ׃ ָצַע֥ק ִלּבָ ִיך ֶרן ָצָרֽ ים ֶק֥ ב ֵהִר֖  אֹוֵי֔ ִיך ֤ח ָעַל֙ ּמַ ׂשַ ַוי
 ך ִנ֤י פּוַגת ָל֔ ּת ָלה ַאל־ּתִ י ם ָוַל֔ ָעה יֹוָמ֣ מ ַ֤חל ּדִ יִדי ַכּנַ ּ֠יֹון הֹוִר֨ ת־ִצ ּבַ
ִכ֤י  פ ׁשִ ֻמ֔רֹות  ַאׁש  רֹאׁש  ָל  י ַבּלַ֗ י  ֣רֹּנִ ׀  ֣קּוִמי  ׃  ת־ֵעיֵנֽך ּבַ ֹם  ּד֖ ַאל־ּתִ
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   מגילת איכה

 ִיך ֽעֹוָלַל֔  ֶפׁש ַעל־ֶנ֙  ִיך ּפַ֗ ּכַ יו  ֵאָל֣ י  ִא֧ ׂש ֲאדָֹנ֑י  ֵנ֣י  ּפ ֖נַֹכח   ך ִלּבֵ֔  ִים ַכּמַ֙
י  ִמ֖ ל יָטה  ַהּבִ֔ ו  יהוה ֵא֤ה  ר ל־חּוֽצֹות׃  ּכ ֥רֹאׁש  ּב ָרָע֖ב  ּב ים  ֲעטּוִפ֥ ָהֽ
ג  ִאם־ֵיָֽהֵר֛ ים  ִח֔ ִטּפֻ ֵל֣י  ֽעֹל  ָים ר ּפִ ים  ֤ ָנׁשִ ָנה  ל ִאם־ּתֹאַכ֨ ֹה  ּכ֑ ּתָ  עֹוַל֣ל
י  ֽתּולַֹת֥ ן ּב ָזֵק֔ ַנַ֣ער ו ֶרץ חּוצֹות ֨בּו ָלָא֤ כ ֽ יא׃ ׁשָ ָנִבֽ ן ו ׁש ֲאדָֹנ֖י ּכֵֹה֥ ֥ ּדַ ִמק ּב
 ָרא ק ׃ ּתִ ּתָ ל ּתָ ֥לֹא ָחָמֽ ח ָך ָטַב֖ ֣יֹום ַאּפֶ֔ ּב  ּתָ ג ֶרב ָהַר֙ ֣לּו ֶבָח֑ י ָנֽפ חּוַר֖ ּוַבֽ
יד  ִר֑ ׂשָ יט ו ִל֣ ֥יֹום ַאף־יה֖וה ּפָ ֥לֹא ָהָי֛ה ּב יב ו ִב֔ גּוַרי ִמּסָ ֨יֹום מֹוֵע֤ד מ כ

ֽם׃ י ִכּלָ ִב֥ יִתי ֽאֹי ֖ ִרּבִ י ו ּתִ ֥ח ר־ִטּפַ ֲאׁשֶ
לֹא־ ו ך ך ֥חֹׁשֶ ג ַוּיַֹל֖ י ָנַה֛ ָרֽתֹו׃ אֹוִת֥ ֶבט ֶעב ֖ ׁשֵ י ּב ִנ֔ ה ע ֶבר ָרָא֣ ֲאִנ֤י ַהּגֶ֙
ר  ֖ ּבַ ׁשִ י  עֹוִר֔ ו  ִרי ׂשָ ב ֤ה  ּלָ ּבִ ל־ַהּֽיֹום׃  ּכ ָי֖דֹו   ַיֲֽה֥פֹך ב  ֛ ָיׁשֻ י  ֥ ּבִ  ך ַא֣ ֽאֹור׃ 
ִני  יַב֖ ֽהֹוׁשִ ים  ֥ ּכִ ֲחׁשַ ַמֽ ּב ה׃  ָלָאֽ ּות ֥רֹאׁש  ף  ֖ ַוַּיּקַ י  ָעַל֛ ָנ֥ה  ּבָ י׃  מֹוָתֽ ַעצ
 ַעק ֤י ֶאז ֣ם ּכִ י׃ ּגַ ֽ ּתִ ׁש ח יד נ ֥ ּבִ ֥לֹא ֵאֵצ֖א ִהכ י ו ֲעִד֛ ֽ ר ּבַ ַד֧ י עֹוָלֽם׃ ּגָ ֵמֵת֥ ּכ
ב  ֹב אֵֹר֥ ֽה׃ ּד֣ י ִעּוָ יבַֹת֖ ִתֽ ית נ ָגִז֔ ּב ָרַכי ר ּד ַד֤ י׃ ּגָ ִתֽ ִפּלָ ם ּת ַת֖ ע ׂשָ ֔ ּוֵ ַוֲֽאׁשַ
ם׃  ׁשֹוֵמֽ ִני  ַמ֥ ׂשָ ִני  ֵח֖  ַפׁשּ ַוֽי ר  סֹוֵר֛ ָרַכ֥י  ּד ים׃  ִרֽ ּתָ ִמס ּב א֖ריה  י  ִל֔  הּוא
ֽתֹו׃  ּפָ ֵנ֖י ַאׁש י ּב יָֹת֔ ִכל ּב ץ׃ ֵהִביא א ַלֵחֽ ָר֖ ּטָ ּמַ ִני ּכַ יֵב֔ ּתֹו ַוַּיּצִ ַקׁש ך ַר֤ ּדָ
ים  רֹוִר֖ ַבּמ ִני  יַע֥ ּבִ ִהׂש ל־ַהּֽיֹום׃  ּכ ם  יָנָת֖ ִגֽ נ י  ל־ַעּמִ֔ כ ל  חֹק ׂש ָהִי֤יִתי 
֛לֹום  ָ ַנ֧ח ִמׁשּ ז ֶפר׃ ַוּתִ ֵאֽ ִני ּבָ ֖ יׁשַ ּפִ י ִהכ ּנָ֔ ָחָצץ ׁשִ ֽ ס ּבֶ ֵר֤ ֲעָנֽה׃ ַוַּיג ַוִ֥ני ַלֽ ִהר
ר כ ז יהֽוה׃  ֵמֽ י  ֖ ּתִ ֽתֹוַחל ו י  ִח֔ ִנצ ָאַב֣ד   ָוֽאַֹמר טֹוָבֽה׃  יִתי  ֥ ָנׁשִ י  ֖ ׁשִ ַנפ
י׃ ֛זֹאת  ֽ ׁשִ י ַנפ ֹור ות֥שיח ָעַל֖ ּכ֔ ז ֲעָנ֥ה ָוֽרֹאׁש׃ ָז֣כֹור ּתִ י ַלֽ רּוִד֖ ִי֥י ּומ נ ע
י  ֥ ּכִ נּו  מ ֽלֹאָת֔ י  ֣ ּכִ  יהוה י  ֵד֤ ס ַחֽ יל׃  אֹוִחֽ ֥ן  ַעלּכֵ י  ֖ ֶאלִלּבִ יב  ֥ ָאׁשִ
 יהוה י  ִק֤ ֶחל ָך׃  ֱאֽמּוָנֶתֽ ֖ה  ַרּבָ ים  ָקִר֔ ַלּב  ים ֲחָדׁשִ יו׃  ֲחָמֽ ַרֽ ֽלֹאָכ֖לּו 
ּנּו׃  ֽ ׁשֶ ר ד ֶנֶ֖פׁש ּתִ ו ל קָֹו֔ ל יל ֽלֹו׃ ֤טֹוב יהוה ֖ן אֹוִח֥ י ַעל־ּכֵ ׁשִ֔ ה ַנפ ָר֣ מ ָאֽ
֖עֹל  א  ֥ ָ יִיׂשּ ֽ ּכִ ֶבר  ַּגֶ֔ ֣טֹוב  יהֽוה׃  ׁשּוַע֖ת  ִלת ם  דּוָמ֔ ו  ָיִחיל ו ֤טֹוב 
י  אּוַל֖ יהּו  ּפִ֔  ָעָפר ֽ ּבֶ ן  ֤ ִיּתֵ ָעָלֽיו׃  ל  ָנַט֖ י  ֥ ּכִ ֹם  ִיּד֔ ו  ָדד ּבָ ֤ב  ֵיׁשֵ יו׃  עּוָרֽ נ ּבִ
עֹוָל֖ם  ַנ֛ח ל י ֥לֹא ִיז ֣ ֽה׃ ּכִ ּפָ ֶחר ֥ע ּב ּבַ ֛הּו ֶלִ֖חי ִיׂש ַמּכֵ ן ל ֧ ָוֽה׃ ִיּתֵ ק ֵיׁ֥ש ּתִ

כ

כא

כב

ב
גא
ד
ג

ו
ה

ח
ז

י
ט

יא י ֲאִר֖

יג
יב

טו
יד

יז
טז

יט
יח

כא ֹוח ָתׁש֥ כו

כב

כד
כג

כה

כז
כו

כט
כח

ללא

kinnot Israel ashkenaz01.indb   24kinnot Israel ashkenaz01.indb   24 26-Jun-17   10:32:17 AM26-Jun-17   10:32:17 AM



   מגילת איכה

֖ה  ַוַּיּגֶ ֹו  ּב֔ ִמּלִ  ה ִעּנָ ֤לֹא  י  ֣ ּכִ ו׃  ֲחָסָדֽ ֥רֹב  ּכ ם  ִרַח֖ ו ה  ִאם־הֹוָג֔ י  ֣ ּכִ ֲאדָֹנֽי׃ 
ט־ ּפַ ִמׁש ַהּטֹות ֶרץ׃ ל יֵרי ָאֽ ֹל ֲאִס֥ יו ּכ֖ ָל֔ ַחת ַרג ֣ א ּתַ ַדּכֵ יׁש׃ ל ֵני־ִאֽ ּב

ֶז֤ה  י  ִמ֣ ה׃  ָרָאֽ ֥לֹא  ֲאדָֹנ֖י  ִרי֔בֹו  ּב  ָאָדם ֤ת  ַעּוֵ ל ֽיֹון׃  ֶעל ֵנ֥י  ּפ ֶנֶ֖גד  ֶבר  ּגָ֔
ֹוב׃  ַהּטֽ ָר֖עֹות ו א ָהֽ יֹון ֣לֹא ֵתֵצ֔ ֤י ֶעל ֽה׃ ִמּפִ ִהי ֲאדָֹנ֖י ֥לֹא ִצּוָ ָאַמר ַוּתֶ֔
֔קָֹרה  ַנח ו ינּו ָרֵכ֙ ֤ה ד ׂשָ ּפ ו׃ ַנח ֶ֖בר ַעל־ֲחָטָאֽ י ּגֶ ם ָח֔ אֹוֵנן ָאָד֣ ַמה־ִּית
ִים׃  ָמֽ ָ ׁשּ ּבַ ל  ֶאל־ֵא֖ ִים  ּפָ֔ ֶאל־ּכַ  נּו ָבֵב֙ ל ֤א  ָ ִנׂשּ ַעד־יהֽוה׃  ּוָבה  ָנׁש֖ ו
נּו  ֵפ֔ ּד ר ַוּֽתִ  ָבַאף ֹוָתה  ַסּכ֤ ׃  ּתָ ָסָלֽח ֥לֹא  ה  ֖ ַאּתָ ינּו  ּוָמִר֔  נּו ע ָפׁשַ֙ נּו  ַנ֤ח
י ּוָמ֛אֹוס  ִח֧ ֽה׃ ס ִפּלָ ֲע֖בֹור ּת ך ֵמֽ ָעָנן ָל֔ ָֹתה ֶבֽ ׃ ַסּכ֤ ּתָ  ּתָ ֥לֹא ָחָמֽ ג ָהַר֖
ַ֧חד  ּפַ ינּו׃  ֵבֽ ל־ֽאֹי ּכ ם  יֶה֖ ּפִ ינּו  ָעֵל֛ ֥צּו  ּפָ ים׃  ֽ ַעּמִ ָהֽ ֶרב  ֶק֥ ּב נּו  יֵמ֖ ׂשִ ּת
ֶבר  ֖ י ַעל־ׁשֶ ד ֵעיִנ֔ ַר֣ ִים ּתֵ ֵגי־ַמ֙ ל ֶבר׃ ּפַ ֽ ָ ַהׁשּ את ו ֥ ֵ ָיה ָ֖נּו ַהׁשּ ָוַפַ֛חת ָה֥
ֶרא  ֵי֔ יף ו ִק֣ ין ֲהֻפֽגֹות׃ ַעד־ַיׁש ה ֵמֵא֥ ֶמ֖ ֥לֹא ִתד ה ו ָר֛ י׃ ֵעיִנ֧י ִנּג ֽ ת־ַעּמִ ּבַ
י׃ ֥צֹוד ָצ֛דּוִני  ֥נֹות ִעיִרֽ ֹל ּב י ִמּכ֖ ׁשִ֔ ַנפ ָל֣ה ל ֽעֹול ִים׃ ֵעיִני ָמֽ ָ יה֖וה ִמׁשּ
ִים ַעל־ י׃ ָצֽפּו־ַמ֥ ֽ ֶבן ּבִ י ַוַּיּדּו־ֶא֖ ֤תּו ַבּבֹור ַחָּי֔ ֽם׃ ָצֽמ י ִחּנָ ַב֥ ֹר ֽאֹי ּפ֖ ּצִ ּכַ
ּֽיֹות׃  ּתִ ח ּתַ ֹור  ִמּב֖ יה֔וה   ָך מ ׁשִ אִתי  ָקָר֤ י׃  ּתִ ר ז ִנג י  ּתִ ר ָאַמ֥ י  ֖ רֹאׁשִ
֣יֹום  ּב   ּתָ ב ָקַר֙ י׃  ָעִתֽ ו ׁשַ ל י  ָחִת֖ ַרו ל ָך֛  נ ז א ֵל֧ם  ע ַאל־ּתַ ּתָ  ע ָמ֑ ׁשָ י  קֹוִל֖
ַחָּיֽי׃  ּתָ  ל ַא֥ ּגָ י  ֖ ׁשִ ַנפ י  ִריֵב֥ ֲאדָֹנ֛י  ּתָ  ב ַר֧ א׃  יָרֽ ַאל־ּתִ ּתָ  ר ָאַמ֖ ּךָ  ָרֶא֔ ֶאק
ם  ָמָת֔ ִנקל ּכ  יָתה ָרִא֙ י׃  ִטֽ ּפָ ִמׁש ה  ָט֖ פ ׁש י  ָ֣תִת֔ ַעּוָ  יהוה יָתה  ָרִא֤
ָעָלֽי׃  ם  בָֹת֖ ׁש ל־ַמח ּכ יה֔וה   ָתם ּפָ ֶחר ּתָ  ע ַמ֤ ׁשָ י׃  ִֽ ם  בָֹת֖ ׁש ־ַמח ּכ
יָטה  ַהּבִ֔  יָמָתם ִקֽ ו ם  ֤ ּתָ ב ׁשִ ל־ַהּֽיֹום׃  ּכ י  ַָ֖ע ם  יֹוָנ֔ ֶהג ו  ָקַמי י  ֵת֤ פ ׂשִ
ן  ֤ ּתֵ ּתִ ם׃  ֵדיֶהֽ י ה  ֥ ֲעׂשֵ ַמֽ ּכ יה֖וה  ֛מּול  ּג ם  ֶָה֥ יב  ׁשִ֨ ּתָ ם׃  יָנָתֽ ֽ ּגִ ַמנ ֲאִנ֖י 
ַחת  ֖ ִמּתַ ם  ִמיֵד֔ ַתׁש ו  ַאף ּב ֹף  ּד֤ ר ּתִ ם׃  ָלֶהֽ ָך֖  ֲאָלֽת ֽ ּתַ ב  ת־ֵל֔ ִגּנַ מ  ָלֶהם

י יהֽוה׃ ֵמ֥ ׁש
ֵני־֔קֶֹדׁש  ַאב  ָנה כ ּפֵ֙ ּתַ ׁש ּתִ ֹוב  ַהּט֑ ֶ֣תם  ַהּכֶ ֶנ֖א  ִיׁש ב  ָזָה֔ יּוַע֣ם   ֵאיָכה
ֵאיָכ֤ה  ֑ז  ּפָ ּבַ ים  ִא֖ ֻסּלָ מ ַהֽ ים  ָקִר֔ ַהי  ִצּיֹון ֵנ֤י  ּב לחּוֽצֹות׃  ּכ ֖רֹאׁש  ּב
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   מגילת איכה

ד ֵהיִנ֖יקּו  צּו ׁשַ֔ ל םתנין ָח֣ י יֹוֵצֽר׃ ּגַ ֵד֥ ה י ֖ ֲעׂשֵ ֶרׂש ַמֽ ֵליֶח֔ ִנב  בּו ׁש ֶנח
ֹו  ֹון יֹוֵנ֛ק ֶאלִחּכ֖ ׁש֥ ק ל ַב֨ ר׃ ּדָ ֽ ּבָ ד ּמִ ר כי ע֖נים ּבַ ָז֔ ַאכ י ל ֣ תַעּמִ ן ּבַ ּוֵריֶה֑ ּגֽ
ים  ֲעַדּנִ֔ ַמ֣ ל ִלים ם׃ ָהֽאֹכ ין ָלֶהֽ ׂש ֵא֥ ֶחם ּפֵֹר֖ ֲאלּו ֶל֔ ֣ א ֽעֹוָלִלים ׁשָ ָמ֑ ּצָ ּבַ
ן  ל ֲעוֹ֣ ּדַ ֹות׃ ַוִּיג ּתֽ ּפַ ֖קּו ַאׁש ע ִחּב ֱאֻמִנים ֲעֵל֣י תֹוָל֔ חּו֑צֹות ָהֽ ֽ ּמּו ּבַ ֖ ָנׁשַ
ִים׃  לּו ָבּ֖ה ָיָדֽ לֹא־ָח֥ ַגע ו מֹו־ָר֔ ֲהפּוָכ֣ה כ ֑דֹם ַהֽ את ס ֖ ַחּטַ י ֵמֽ ת־ַעּמִ֔ ּבַ
ם׃  ָרָתֽ ז יר ּגִ ֖ ים ַסּפִ ִניִנ֔ ִמּפ ֶצם מּו ֶע֙ ד ָחָל֑ב ָא֤ ֶלג ַצ֖חּו ֵמֽ ֶ֔ יָה ִמׁשּ ִזיֶר֙ ּו נ ַזּכ֤
ם  ָמ֔ ַעל־ַעצ חּו֑צֹות ָצַפ֤ד עֹוָרם ֽ ֖רּו ּבַ ם ֥לֹא ִנּכ ָר֔ א ֽ ּת חֹור  ך ִמׁשּ ֤ ָחׁשַ
 בּו ֵה֤ם ָיֻז֙ ֣ ֵל֖י ָרָע֑ב ׁשֶ ַחל ֶרב ֵמֽ ֵלי־ֶח֔ ַחל ׁש ָהָי֥ה ָכֵעֽץ׃ טֹוִב֤ים ָהיּו ָיֵב֖
ן ָה֤יּו  ֵדיֶה֑ ֖לּו ַיל  ׁשּ ִנּ֔יֹות ּבִ ֲחָמ֣ ים ַרֽ י ָנׁשִ ֵד֗ י׃ י ָדֽ נּו֖בֹות ׂשָ ים ִמּת ִר֔ ֻדּקָ מ
ַפ֖ך ֲח֣רֹון  ֤ה יהוה ֶאת־ֲחָמ֔תֹו ׁשָ ּלָ י׃ ּכִ ֽ ת־ַעּמִ ֶבר ּבַ ֖ ׁשֶ מֹו ּב ָברֹות ָל֔ ל
ֶרץ  ֵכי־ֶא֔ ַמל ינּו ֱאִמ֙ יָה׃ ֤לֹא ֶהֽ ֽסֹדֶֹתֽ ֹאַכל י ִצּ֔יֹון ַוּת֖ ׁש ּב ת־ֵא֣ ֹו ַוַּיּצֶ ַאּפ֑
ֹאת  ַחּט֣ ֵמֽ ִם׃  ָלֽ ֽרּוׁשָ י י  ֲעֵר֖ ֽ ׁשַ ּב ב  אֹוֵי֔ ו ַצ֣ר   ָיבֹא ֤י  ּכִ ֵתֵב֑ל  י  ֵב֣ ֽיֹׁש ו֖כל 
 ִרים ים׃ ָנ֤עּו ִעו יִקֽ ם ַצּדִ ֥ ּ֖ה ּדַ ּבָ ִקר ים ּב ִכ֥ ֹפ ֽ ֲֹהֶנ֑יָה ַהׁשּ יָה ֲעוֹ֖נֹת ּכֽ ִביֶא֔ נ
א  ָטֵמ֞ ֣סּורּו  ם׃  יֶהֽ ׁשֵ ֻבֽ ל ּבִ ֖עּו  ִיּג ֔לּו  ֽיּוכ ֣לֹא  ּב ם  ֑ ּדָ ּבַ ֲא֖לּו  ֽגֹ נ חּו֔צֹות  ֽ ּבַ
ם ֥לֹא  ּגֹוִי֔ רּו ּבַ מ ם־ָנ֑עּו ָאֽ י ָנ֖צּו ּגַ ֥ עּו ּכִ ּגָ֔ מֹו ֤סּורּו ֙סּורּו ַאל־ּתִ אּו ָל֗ ר ָק֣
ֵנ֤י ֽכֲֹהִנים ֣לֹא  ם ּפ יָט֑ ַהּבִ יף ל ם ֥לֹא יֹוִס֖ ָק֔ ִחּל ֵנ֤י יהוה פּו ָלֽגּור׃ ּפ יֹוִס֖
נּו ָהֶ֑בל  ָרֵת֖ ינּו ֶאל־ֶעז ֶל֣יָנה ֵעיֵנ֔ כ אּו זק֖נים ֹ֥א ָחָנֽנּו׃  עו֙דינה ּתִ ָנׂשָ֔
ינּו  ֽחֹבֵֹת֑ ר ֶ֖כת ּבִ ינּו ִמּלֶ ָעֵד֔ ׃ ָצ֣דּו צ ע ֽ ֹוי ֥לֹא יֹוׁשִ ינּו ֶאל־ּג֖ נּו ִצּפִ֔ ָּיֵת֣ ִצּפִ ּב
י  ֵר֖ ׁש ינּו ִמּנִ ֵפ֔ ֽרֹד ֤ים ָהיּו ֽנּו׃ ַקּלִ י־ָב֥א ִקּצֵ ינּו ּכִ ֥אּו ָיֵמ֖ ל ֛נּו ָמֽ ב ִקּצֵ ָקַר֥
 יח ֣ ׁשִ מ ינּו בּו ָלֽנּו׃ ֤רּוח ַאּפֵ֙ ר ֖ר ָא֥ ּבָ ד ּמִ נּו ּבַ ָלֻק֔ ים ּד ָהִר֣ ִים ַעל־ֶהֽ ָמ֑ ׁשָ
י  יׂשִ ֤ ֶי֥ה ַבּגֹוִיֽם׃ ׂשִ ח ֹו ִנֽ ִצּל֖ נּו ּב ר ר ָאַמ֔ ֣ ם ֲאׁשֶ יתֹוָת֑ ִחֽ ׁש ֖ד ּבִ ּכַ יה֔וה ִנל
ֹוס  ר־ּכ֔ ֲעב ֽ ּתַ   ִיך ַ֙ם־ָע ּגַ ֑עּוץ  ֶרץ  ֶא֣ ּב יו֖שבתי  ת־ֱא֔דֹום  ּבַ  ִחי מ ׂשִ ו
ד  ַק֤ ך ּפָ לֹוֵת֑ ַהג יף ל ת־ִצּ֔יֹון ֥לֹא יֹוִס֖  ּבַ ם־ֲעוֵֹנך י׃ ּתַ ָעִרֽ ִתת י ו ִר֖ ּכ ׁש ּתִ

׃ ִיך ֖ה ַעל־ַחּטֹאָתֽ ּלָ ת־ֱא֔דֹום ּגִ  ּבַ ֲעוֵֹנך
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   מגילת איכה

 נּו ַנֲֽחָלֵת֙ נּו׃  ֵתֽ ּפָ ֶאת־ֶחר ה  ֵא֥ ּור יָט  ֖ ַהּבִ נּו  ָל֔ ָיה  ֶמה־ָה֣  יהוה ֤כֹר  ז
ינּו  ִאּמֵֹת֖ ב  ָא֔ ֣אין   ינּו ָהִי֙ ים  תֹוִמ֤ י ים׃  ִרֽ כ נ ל ינּו  ֖ ּתֵ ּבָ ים  ָזִר֔ ל ָכ֣ה  ֶנֶֽהפ
 נּו אֵר֙ יר ָיֽבֹאּו׃ ַע֤ל ַצּוָ ִח֥ מ ינּו ֵעֵצ֖ינּו ּבִ ִת֔ ֶכֶ֣סף ׁשָ ּב ינּו ָמֽנֹות׃ ֵמיֵמ֙ ַאל ּכ
 ֹע ּב֥ ׂשִ ּור  ֖ ַאׁשּ ד  ָי֔ ּנּו  ָנַת֣  ִים ַר֙ ִמצ נּו׃  ֽחָלֽ ֽהּוּנַ ֥לא  נּו  ָיַג֖ע נּו  פ ֔ ּדָ ִנר
 ֲעָבִדים נּו׃  ל ָסָבֽ ם  ֵתיֶה֥ ֲעוֹֽנֹ א֖נחנו  אי֔נם   אּו ט ָחֽ ינּו  ֲאבֵֹת֤ ָלֶֽחם׃ 
ֶרב  ֶח֥ ֵנ֖י  ִמּפ נּו  ֵמ֔ ַלח יא  ָנִב֣  נּו ׁשֵ֙ ַנפ ּב ם׃  ִמָּיָדֽ ין  ֵא֥ ק  ּפֵֹר֖ נּו  ָב֔ לּו  ׁש ָמ֣
ִצּ֣יֹון  ּב ים ב׃ ָנׁשִ ֲע֥פֹות ָרָעֽ ֵנ֖י ַזל רּו ִמּפ ָמ֔ ּור ִנכ ַתּנ֣ ּכ נּו ר׃ עֹוֵר֙ ֽ ּבָ ד ַהּמִ
רּו׃  ֽ ּדָ ֵקִנ֖ים ֥לֹא ֶנה ֵנ֥י ז ֔לּו ּפ ם ִנת ָיָד֣ ּב ִרים ה׃ ׂשָ הּוָדֽ י י ָעֵר֥ ֻת֖לֹת ּב ּו ּב ִעּנ֔
תּו  ָב֔ ׁשָ ַער  ֣ ַ ִמׁשּ  ֵקִנים ז לּו׃  ֽ ׁשָ ּכָ ֵע֥ץ  ּבָ ים  ָעִר֖ ּונ אּו  ָנׂשָ֔ ֣חֹון  ט  חּוִרים ֽ ּבַ
חֹוֵלֽנּו׃  מ ֶבל  ֵא֖ ל  ֥ך ּפַ ֶנה נּו  ִּבֵ֔ ֹוׂש  ׂש֣ מ  ַבת ׁשָ ם׃  יָנָתֽ ִגֽ ִמּנ ים  חּוִר֖ ֽ ּבַ
 ה ָהָי֤ה ָדֶוה אנּו׃ ַעל־ֶז֗ י ָחָטֽ ֥ נּו ֽאֹוי־ָנ֥א ָ֖נּו ּכִ ֶרת רֹאׁשֵ֔ ָלה ֲעֶט֣ ָנֽפ
ים  ּוָעִל֖ ׁשֽ ם  ֵמ֔ ָ ׁשּ ׁשֶ  ִצּיֹוןַהר ַע֤ל  ֵעיֵנֽינּו׃  ֥כּו  ׁש ָחֽ ה  ּלֶ ַעלֵא֖ נּו  ִּבֵ֔
 ַצח ה ָלֶנ֙ ֥דֹור ָוֽדֹור׃ ָלּ֤מָ ֲאָך֖ ל ס ב ּכִ ׁשֵ֔ עֹוָל֣ם ּתֵ ל ֤ה יהוה כּוֽבֹו׃ ַאּתָ ִהּל
ׁש  ֥ ּוָב ַחּדֵ ָנׁש֔ ו יָך נּו יה֤וה ׀ ֵאֶל֙ יֵב֨ ים׃ ֲהׁשִ ֥אֶֹרך ָיִמֽ נּו ל ֵב֖ ַעז ֽ נּו ּתַ ֵח֔ ּכָ ׁש ּתִ
ֽאֹד׃ ַעד־מ ָעֵל֖ינּו  ּתָ  ָקַצ֥פ נּו  ּתָ֔ ַאס מ ִאם־ָמ֣אֹס  י  ּכִ֚ ֶדם׃  ק ּכ ינּו  ָיֵמ֖

השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם

יֵבנּו׳ בקול רם (רמ״א תקנט, א).  נוהגים שהקהל אומר את הפסוק ׳ֲהׁשִ
יֵבנּו׳ לאחר הקריאה,  והיום מקובל לומר בקול רם רק ׳ֲהׁשִ

ושליח הציבור חוזר ואומר אותו שוב אחרי הקהל:
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 קינות לערב תשעה באב
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   זכור ה׳ מה היה לנו Ø קינות לתשעה באב Ø ערבית

 א ׀  זכור ה׳ מה היה לנו

אֹוי. נוּ  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז 

לאחר קריאת איכה שליח הציבור חוזר על פרק ה, המתאר את האומה האבלה לאחר 
שחלף זמן מאז החורבן, והיא מקוננת על מצבה השפל. שליח הציבור קורא פסוק 

נּו׳.  ָיה ָלֽ פסוק, והקהל עונה ׳אֹוי׳ (כבפסוק טז) וחוזר על חלק מהפסוק הראשון ׳ֶמה־ָהֽ
ב״ כבר אינו קינה, אלא תפילה. מפסוק זה והלאה שיח  ׁשֵ עֹוָלם ּתֵ ה ה׳ ל פסוק יט ״ַאּתָ

הציבור אומר בקו והקה אינו עונה (מחזור ויטרי, רסד). במנהג אשכנז המזרחי נהגו 
לומר רק את חציו הראשון של כל פסוק, ובמקום חציו השני אמרו שורה המתחרזת 

עם הראשונה, לעתים מקבילה לה בתוכנה לעתים מפתחת את הרעיון הגלום בה.

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  ֵתֽ ּפָ ֵאה ֶאת־ֶחר יָטה ּור ֽ ַהּבִ
אֹוי. ָזִרים  ָכה ל נּו ֶנֶהפ ַנֲחָלֵתֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִרים  כ נ ינּו ל ֽ ּתֵ ּבָ
אֹוי. ֵאין ָאב  תֹוִמים ָהִיֽינּו ו י

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ֽחֶֹדׁש ָאב  נֹות ּב קֹונ ינּו מ ִאּמֹוֵתֽ ו
אֹוי. ינוּ  ִתֽ ֶכֶֽסף ׁשָ ינּו ּב ֵמיֵמֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִזֽינוּ  ִים ּבָ ֽ י ִנּסּוך ַהּמַ ּכִ
אֹוי. נוּ  פ ֽ ּדָ נּו ִנר אֵרֽ ַעל ַצּוָ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  פ ם ָרַדֽ ַאת ִחּנָ נ י ׂשִ ּכִ
אֹוי. ּנּו ָיד  ִים ָנַתֽ ַרֽ ִמצ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ַצָּיד  נּו ּכ ּור ָצָדֽ ַאׁשּ ו
אֹוי. ֵאיָנם  אּו ו ינּו ָחט ֲאבֵֹתֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִלים ֶאת ֲעוָֹנם  נּו סֹוב ַוֲאַנֽח
אֹוי. נוּ  לּו ָבֽ ׁש ֲעָבִדים ָמֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  ל ֽ ּטַ ּוח ֲעָבִדים ּבִ ּלֽ י ׁשִ ּכִ
אֹוי. נוּ  ֵמֽ נּו ָנִביא ַלח ֽ ׁשֵ ַנפ ּב

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  נּו ֵמָעִני ָיֵדֽ י ָקַפֽצ ּכִ
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אֹוי. רוּ  ָמֽ ַתּנּור ִנכ נּו ּכ עֹוֵרֽ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ירוּ  ָקלֹון ֵהִמֽ בֹוָדם ּב י כ ּכִ

אֹוי. ִצּיֹון ִעּנוּ  ים ּב ָנׁשִ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִזּנוּ  אּו ו ת ִאיׁש ִטּמ ׁשֶ י ֵאֽ ּכִ

אֹוי. לוּ  ָיָדם ִנת ִרים ּב ׂשָ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ לוּ  ָגז סּו ו ֵזַלת ֶהָעִני ָחמ י ּג ּכִ

אֹוי. אוּ  ֽ חֹון ָנׂשָ חּוִרים ט ּבַ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ָצֽאוּ  ֵבית זֹוָנה ִנמ י ּב ּכִ

אֹוי. תוּ  ָבֽ ַער ׁשָ ֽ ַ ֵקִנים ִמׁשּ ז
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ תוּ  ָמָנה ִעּו ַאל ט ָיתֹום ו ּפַ י ִמׁש ּכִ

אֹוי. נוּ  ֽ ׂשֹוׂש ִלּבֵ ַבת מ ׁשָ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ינוּ  ָגֵלֽ לּו עֹוֵלי ר ט י ִנב ּכִ

אֹוי. נוּ  ֽ ֶרת רֹאׁשֵ ָלה ֲעֶטֽ ָנפ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  ֽ ׁשֵ ּדָ ית ִמק ַרף ּבֵ י ִנׂש ּכִ

אֹוי. נוּ  ֽ ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ית ַמֲאַוֵּיֽינוּ  בֹוד ּבֵ ל ּכ י ֻנּטַ ּכִ

אֹוי. ֵמם  ָ ׁשּ ַעל ַהר ִצּיֹון ׁשֶ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ׁשֹוֵמם  ּקּוץ מ ן ָעָליו ׁשִ י ִנּתַ ּכִ

דֹור ָודֹור׃  ֲאָך ל ס ב, ּכִ ׁשֵ עֹוָלם ּתֵ ה יהוה ל ַאּתָ
שליח הציבור:

ֽאֶֹרך ָיִמים׃ נּו ל ֵבֽ ַעז נּו, ּתַ ֵחֽ ּכָ ׁש ה ָלֶנַֽצח ּתִ ּמָ ָלֽ
ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו נּו יהוה ֵאֶלֽ יֵבֽ ֲהׁשִ

איכה ה
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אֹד׃ ינּו ַעד־מ ּתָ ָעֵלֽ נּו, ָקַצֽפ ֽ ּתָ ַאס י ִאם־ָמאֹס מ ּכִ
ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו נּו יהוה ֵאֶלֽ יֵבֽ ֲהׁשִ

 ב ׀ איך מפי בן ובת

ת  י ֵבן ּוַבת / ֲהגֹות ִקינֹות ַרּבַ ֵאיך ִמּפִ

אם תשעה באב חל במוצאי שבת, אין אומרים ׳ִויִהי ֽנַֹעם׳ 
(סדר רב עמרם גאון; ראה עמ׳  38 ), ונוהגים לומר קינה זו:

ַות ֶחד יִרים ו מּור ׁשִ ּת
ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

ָרה  ֶעב ַגם ּב ִרי ַאף ו ח ֵזָרה / ּב ָרה ּג ז י ִנג אֹוי  ּכִ
ת ַּבַ נּו ָחָרה / ּוָבֲעָרה ֲחָמתֹו ּכ ֽ ַאּפֹו ּבָ ו

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש
ינּו ִעּנּו  תּולֹוֵתֽ ּנּו / ּוב ינּו ׁשִ ֽ י ָבּתֵ אֹוי  ּכִ

ַמֲחַבת רּו ּכ ָחֽ ַגם ֻהׁש ּנּו / ו ּתַ ּוָפֵנֽינּו ִנׁש
ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

ִרים  לּו ִבי ׂשָ ַגם ָנפ ּונּו ָצִרים / ו ּדֽ י ׁשַ אֹוי  ּכִ
ָבַבת צּוִרים ּכ ָקִרים׃ / ָהיּו נ ֵני ִצּיֹון ַהי ּב

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש
ֶרת  ֵתף סֹוֶרֽ ָרה ּכָ ָגב ֶרת / ו ָלה ֲעֶטֽ י ָנפ אֹוי  ּכִ

ת ֶכן ִחּבַ ֽ צּום ׁשֶ ֶרת / ִצמ ֶאֽ ִתפ ָחַדל הֹוד ו ו
ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

הֹוָרה  בֹוָנה ַהּט ֽטֶֹרת ל נֹוָרה / ּוק ָלה מ י ֻנּט אֹוי  ּכִ
ֶרץ ָזַבת ָלה ֶאֽ ָרה / ָאב ֻיּקָ ִזית מ ֶזה ּגָ ִנב ו

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

איכה ד
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 ג ׀ בליל זה יבכיון

מֹוַני.  פּו ַאר ר ִנׂש י ו ׁשִ ד ַני / ֵליל ָחַרב ק ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

״תשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו״ (תענית 
כט ע״א). בשני הבתים הראשונים המשורר האלמוני מתאר את הגלות. תחילה 

הוא מדמה את עם ישראל לבת שנשבתה מבית אביה, ואחר כך לאישה נואפת 
שגורשה מבית בעלה. בשני הבתים הבאים הוא מתאר את תשעה באב כיום מועד 

לפורענות, כדברי הגמרא (שם) ״מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב״.

ַרף יהוה׃  ר ׂשָ ֵרָפה ֲאׁשֶ  ּכּו ֶאת־ַהׂשּ ִיב ּגּו ִביגֹוַני / ו ֶיה ָרֵא ית ִיׂש ל ּבֵ כ ו
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ֶלת.  ֽ ּדֶ ב ַחִּיים מ יָה ּב ית ָאִבֽ ֶלת / ּוִמּבֵ ֽ ּדֶ ֵיִליל ַמר ֲעִנָּיה ֶנח ֵליל ֶזה ּת ּב
ה ֶנֱאֶכֶֽלת.  ל ּפֶ כ ָיה, ּב ב ִ ׁשּ ָכה ּבַ ָהל ֶלת / ו ֽ ר ַהּדֶ ּגַ ִנס יתֹו ו ָאה ִמּבֵ ָיצ ו

ָאה ֵמֵאת יהוה.  ת ָיצֶ ֶחֽ ֵאׁש ִעם ּגַ אֹוֶכֶֽלת / ו ֶרת ו ֵאׁש ּבֹוֶעֽ ָחה, ּב ּל יֹום ׁשֻ ּב
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ָבה.  יִתי ֶנֱחָרֽ ִני, ּבֵ ם ׁשֵ ב ַהחֹוָבה / ִראׁשֹון ּגַ ל ִסּבֵ ּגַ ל ֵליל ֶזה ַהּגַ ּב
ָנּה ָצָבה.  ט ֶאת ּבִ ָתה ֵמי רֹאׁש, ו ק ֹוֵבָבה / ֻהׁש ת ַהׁשּ ָמה ּבַ עֹוד ֹא ֻרָחֽ ו
ר ֲאֵהָבּה.  ָאה ֵמֵאת ֲאׁשֶ נ ִ דֹוָלה ַהׂשּ ָתה טֹוָבה / ּג ַגם ָנׁש יתֹו, ו ָחה ִמּבֵ ּל ׁשֻ ו

ִני יהוה׃  ֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבֽ ה ֶנֱעָזָֽבה / ַוּתֽ ָ ִאׁשּ נּות ַחּיּות ּכ מ ַאל ּוב
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ָמרֹות.  י, ּוִבּטּול ִמׁש ׁשִ ד ית ק ן ּבֵ ּבַ ֻחר אֹורֹות / ל כּו ַהּמ ָחׁש י ו ּתִ ר ֵליל ֶזה ָקַדֽ ּב
ֵזרֹות.  ִדין ָחֵמׁש ּג ַגם ָקָרא מֹוֵעד, ּב ּוִני, ֲאָפֽפּוִני ָצרֹות / ו ֵליל ֶזה ַסּבֽ ּב

ה ֵמֵאת יהוה׃  ָתה ִסּבָ י־ָהי ע ַלּדֹורֹות / ַיַֽען, ּכִ ּבַ ִנק כּו, ו ם ּבָ ִכי ִחּנָ ּב
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ָרעֹות.  ּפ ֽרֹע פ ַזר ַעל ָאבֹות, ּבִ אָֹרעֹות / ּגָ עּו בֹו ָחֵמׁש מ ֵליל ֶזה, ֵאר ּב
ָגעֹות.  ּפ ֽגֹע פ ַגם ָרעֹות / יֹום מּוָכן ָהָיה, ּבִ ֵצרֹות ו קּו בֹו ָצרֹות מ ָדב ו

ר ָאַמר יהוה.  י ֶזה ַהּיֹום ֲאׁשֶ ָועֹות / קּום, ּכִ ֵהִרים קֹול ז ֶהֱעִמיד ָהאֹוֵיב, ו ו
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ויקרא י

ישעיה מט

מלכים א׳ יב
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 ד ׀ שומרון קול תיתן

ָצֽאּוִני ָבַני.  ֶרת י ֶרץ ַאֶחֽ ֶאֽ ָצֽאּוִני ֲעוַֹני / ל ן, מ ּתֵ רֹון קֹול ּתִ ׁשֹומ 

ביחזקאל פרק כג הנביא מדמה את שומרון וירושלים לשתי אחיות, הקרויות במשל אהלה 
ואהליבה, ומתאר כיצד בגדו בה׳ ונענשו על כך. המשורר (ר׳ שלמה אבן גבירול) מתאר שיחה 

ביניהן לאחר החורבן, משווה בין סבלן של שתיהן, ומסיים בתפילה שהקב״ה ירחם עליהן. 
יש נוהגים לומר קינה זו ואת הבאה אחריה גם בסוף הקינות של שחרית, ויש האומרים 

ָנה׳ (בעמוד הבא) ואת  ן׳, ׳ַעד ָאֽ ּתֵ רֹון קֹול ּתִ רק את הבית הראשון ׳ׁשֹומ
׳ (עמ'  37 ). ּתָ ר ר ָאַמֽ ֲאׁשֶ ַרֵחם ִצּיֹון ּכַ סוף הקינה הבאה, מ׳ּת

סימן שלמה

ִני יהוה׃ ֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבֽ מֹוַני / ַוּתֽ פּו ַאר ר ַעק ִנׂש ז ִליָבה ּתִ ה א ו  

ִיי. ל ח ִרי ּול ב ׁשִ ל ֵרך ב יִלי ׁשִ ֽ ׁשִ ִיי / ֲהַתמ נ ע ּכ ֵיך נ ִליָבה, ֲחׁשֹוב ע ה א לֹא ָלך
ִיי. ָעָנה ִבי ֶמר י, ו ֲחׁשִ ָקם ָעַלי ּכַ ִיי / ו ׁש ק י ב ּתִ ַגֽד ָלה, סּוָרה ּבָ ה ֲאִני א

ִיי. ר ֶסר ָאַכל ֶאת ּפִ ֶאֽ ל ַלת ּפִ ִתג ִיי / ו י ִנׁש ּתִ מ ֽ ּלַ ַצת ַהָּיִמים ׁשִ ִמק ּול
ִיי. ב א ֶאת ׁשִ ָחבֹור ָנׂשָ ַלֲחַלח ו ִיי / ו יל ֶאת ֶעד ִהּצִ יט, ו ׁשִ ֲחמּודֹוַתי ִהפ

ַני. כּו ׁשָ ֹא ָאר כּו, ו ָאר יך נֹוַתֽ ִיי / ׁש ִבכ י ּכ ּכִ ב ַא ּתִ ִליָבה, ו ה י א ֹּמִ ּדֽ
ִני יהוה׃ ֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבֽ מֹוַני / ַוּתֽ פּו ַאר ר ַעק ִנׂש ז ִיָבה ּתִ ה א ו  

י. ּתִ ַגֽד ָלה ּבָ ה א עּוַרי ּכ ַאּלּוף נ י / ּוב ּתִ ׁש ן ֶנֱעק ִליָבה, ֲאִני ּכֵ ה יָבה א ׁשִ מ
י. ּתִ ד ַרּבֹות ָנַדֽ ַאַחת, ו ַאּת ּת י / ָנַדד ּתִ ר גֹוִני ָזַכֽ י י ָה, ּכִ ה י א ֹּמִ ּדֽ

י. ּתִ ד ָבֶבל ָיַרֽ ִבָּיה ֲעִנָּיה ל י / ּוׁש ּתִ ד ֽ ּכַ ִים ִנל ֲעַמֽ ים ּפַ ּדִ ׂש ַיד ּכַ ה ּב ִהּנֵ
י. ּתִ ד ק ָבֶבל ִנפ ָנה ּב ִעים ׁשָ ב ׁשִ י / ּול ּתִ ד ֽ ּבַ ר ּבֹו ִנכ ַרף ַהֵהיָכל ֲאׁשֶ ִנׂש ו

י. ּתִ ד ַעט לֹא ָעַמֽ ַֽעם, מ ם זֹאת ַהּפַ י / ּגַ ּתִ ד ֵהיָכל ָיַסֽ ִצּיֹון עֹוד, ו י ל ּתִ ב ֽ ׁשַ ו
ל ָהֲאָרצֹות ָנֽפֹוצּו ֲהמֹוַני.  ַעל ּכ י / ו ּתִ ד ַעט ָאַבֽ ִכמ ִני ֱאדֹום, ו ָקַחֽ ַעד ל

ִני יהוה׃ ֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבֽ מֹוַני / ַוּתֽ פּו ַאר ר ַעק ִנׂש ז ִליָבה ּתִ ה א ו  

לּוָתם. ֽאֶֹרך ּגָ מֹוָתם ו ֵאה ׁשֹומ ּלּוָתם / ּור ל, ֲחמֹול ַעל ּדַ ַהחֹוֵמל ַעל ּדַ
ּוָתם. ִסכ ּכֹר ֲעוָֹנם ו ז ַאל ַָעד ּתִ לּוָתם / ו פ ֵאה ׁשִ אֹד, ּור צֹף ַעד מ ק ַאל ּתִ ו
ה ֱאָילּוָתם. ַאּתָ ָרם ו ה ִסב י ַאּתָ ַנֵחם ֲאֵבלּוָתם / ּכִ ָרם, ו ב ָפא ָנא ֶאת ׁשִ ר

ִם יהוה׃ ַלֽ רּוׁשָ ָך: ּבֹוֵנה י מ א נ מֹוַני / ּכ יֵמי ַקד ינּו ּכִ ׁש ָיֵמֽ ַחּדֵ

ישעיה מט

תהלים קמז
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   עד אנה בכייה בציון Ø קינות לתשעה באב Ø ערבית

 ה ׀ עד אנה בכייה בציון

ִים.  ָלֽ ירּוׁשָ ד ּבִ ּפֵ ִצּיֹון, ּוִמס ִכָּיה ּב ָנה ּב  ַעד ָאֽ

ָנה׳ כתפילה לה׳ שיגאל את ישראל.  לפני סיום הקינות נוהגים לומר ׳ַעד ָאֽ
המקובלים נוהגים לומר בקשה זו בכל יום, בסוף תיקון חצות.

ִים׃ ָלֽ רּוׁשָ ֶנה חֹומֹות י ִתב ַרֵחם ִצּיֹון ו ּת

ַרף ֵהיָכל. ינּו ִנׂש ׁש / ּוַבֲעוֹנֹוֵתֽ ּדָ ינּו ָחַרב ִמק ֲחָטֵאֽ ָאז ּבַ

ָלה׳ (איכה א, ב) – בוכה ומבכה מלאכי השרת עימה... בוכה ומבכה  י ֽ ּלַ ה ּבַ ּכֶ כֹו ִתב ״׳ּבָ
כֹוָכִבים  שמש וירח עימה... בוכה ומבכה כוכבים ומזלות עימה, שנאמר (יואל ב, י): ״ו

ָהם׳״ (איכה רבה א, כג). פיוט זה, שעל פי סגנונו הוא הקדום מהקינות  ג פּו נ ָאס
הנאמרות בתשעה באב, מתאר את קינת צבא השמים כמקבילה לקינת ישראל על 

החורבן. את הפיוט אומרים גם בקהילות הספרדים בהבדלי נוסח לא מעטים.
סימן א״ב

אּו ִקיָנה. ִים ָנׂש ַמֽ ָ ָבא ַהׁשּ ד / ּוצ ּפֵ ָרה ִמס ּה, ָקׁש ָרה ּלָ ֶרץ ֻחּב ָאֽ ּבָ
ָעה. לּו ִדמ ַאף ַמָּזלֹות ִיּז ֵטי ַיֲעקֹב / ו ב ֶרר ׁשִ ֶמֽ כּו ּב ם ּבָ ּגַ
ֵניֶהם. רּו פ ִסיל ָקד ִכיָמה ּוכ ם / ו רּון ָחפּו רֹאׁשָ ׁשֻ ֵלי י ג ּדִ

לֹא ָעָנה ָאב. ָצֲעקּו ָבִנים ו / ע לֹא ׁשֹוֵמֽ ֵאל ּכ ירּו ָאבֹות, ו ֽ ּתִ ֶהע
ה ֽאֶֹזן. רֹוֶעה ֶנֱאָמן לֹא ִהּטָ רֹום / ו ּמָ ַמע ּבַ קֹול ַהּתֹור ִנׁש ו

סּוָתם. ם ּכ ק הּוׂשַ ם ֵהם, ׂשַ ִים ּגַ ַמֽ ָ ָבא ַהׁשּ ים / ּוצ ּקִ ׁשּו ׂשַ ַרע ֽקֶֹדׁש ָלב ז
ָהם. ג פּו נ כֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות ָאס ָקַדר / ו ח ָיֵרֽ ֶמׁש ו ֽ ֶ ך ַהׁשּ ָחׁשַ

לּו. ַֽבח הּוָבֽ יו ַלּטֶ ָבׂשָ י כ ַמר ֶנֶֽפׁש / ַעל ּכִ ָכה ּב ָטֶלה ִראׁשֹון ּבָ

יש שכתבו שעדיף לדלג על השורות הבאות, 
מכיוון שהן מאנישות מדי את המזלות (׳זבחי צדק׳, החדשות כב):

נּו. ֽ ּלָ נּו ּכֻ פ ֽ ּדַ נּו ִנר אֵרֽ י ַעל ַצּוָ רֹוִמים / ּכִ ּמ יע ׁשֹור ּבַ ִמֽ ָלָלה ִהׁש י
ִים. ֽ ּמָ ך ּכַ ּפַ ם ַאִחים ִנׁש י ּדַ ֶאה ָחלּוק / ּכִ אֹוִמים ִנר ּכֹוָכב ּת

ֵני ָצָמא. נּו ִמּפ פ ֽ ַעּלַ י ִהת ָטן / ּכִ ּפֹול ַסר ׁש ִלנ ּקֵ ֶרץ ּבִ ָלָאֽ
רֹום. ָתה ַלּמָ נּו לֹא ָעל ֲאָגֵתֽ י ׁשַ ֵיה / ּכִ ַעת ִמּקֹול ַאר ָמרֹום ִנב

ָרה ָפֶנֽיָה. תּוָלה ָקד ן ּב חּוִרים / ַעל ּכֵ ַגם ּבַ תּולֹות ו גּו ב ֶנֶהר
ֶות ֵמַחִּיים. ַחר ָלֽמֹו ָמֽ י ִנב ה / ּכִ ִחּנָ ׁש ּת ַנִֽים ּוִבּקֵ ב מֹאז ִסּבֵ

תהלים קב
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נּו. נּו צּוֵרֽ ָפָטֽ ָרָעב ׁש ֶרב ּוב ֶחֽ י ב ָעָדה / ּכִ ַֽחד ּור ָרב ָלַבׁש ּפַ ַעק
נּו. ן ָלֽ ת לֹא ִנּתַ ׁשֶ ּק י אֹות ּבַ ַֽח / ּכִ ּנַ ָעה ּכַ ידּו ִדמ ִים הֹוִרֽ ֵגי ַמֽ ל ּפַ

נּו ָיֵבׁש. ֽ ִלי ָמֵלא ִחּכֵ נּו / ּוִבד ֽ ִים ַעל רֹאׁשֵ ָצֽפּו ַמֽ
נּו. אֵתֽ ִעיר ַחּטָ ַסק ׂש ִדי ּפָ ל / ּוג ַקּבַ לֹא ִנת ן ו ּבָ ר נּו ק ב ֵקַרֽ

ִלים ֵעיָניו. ִגים ֶהע ֵדיֶהן / ּוַמַּזל ּדָ לּו ַיל  ׁשּ ַרֲחָמִנּיֹות ּבִ
ינּו. קֹוֵתֽ ל ִצד ח ּכ ּכַ י ׁשִ ּדַ ִלּבֹות ׁשֹוָבִבים / ׁשַ ת ּב ּבָ נּו ׁשַ ח ַכֽ ׁשָ

ָך. ֶהֽ ג אֹור נ ִתי ָעם מ ֽ ַרּבָ ָתִאיר ל דֹוָלה / ו ָאה ג ִצּיֹון ִקנ א ל ַקּנֵ ּת

ּתָ   ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶנָֽה ּכַ כֹונ ּתָ / ּות ר ר ָאַמֽ ֲאׁשֶ ַרֵחם ִצּיֹון ּכַ ּת 
הקהל עומד ושליח הציבור אומר:

ים. ַרֲחִמים ַרּבִ ִים ּב ַלֽ ָתׁשּוב ִלירּוׁשָ ה / ו ֻאּלָ ָתִחיׁש ּג ׁשּוָעה ו ַמֵהר י ּת

ָך:  ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ
ַרֲחִמים  ִם ּב ַלֽ י ִלירּוׁשָ ּתִ ב ֽ ָלֵכן ּכֹה־ָאַמר יהוה, ׁשַ

ָבאֹות  ֻאם יהוה צ ּה, נ ֶנה ּבָ ֽ יִתי ִיּבָ ּבֵ
ִם׃  ָלֽ רּוׁשָ יֶטה ַעל ָקו ִיּנָ ו

ֶנֱאַמר:  ו
ָבאֹות  ָרא ֵלאמֹר, ּכֹה ָאַמר יהוה צ עֹוד ק

פּוֶצָֽנה ָעַרי ִמּטֹוב  עֹוד ּת
ִם׃  ָלֽ ירּוׁשָ ִנַחם יהוה עֹוד ֶאת־ִצּיֹון, ּוָבַחר עֹוד ּבִ ו

ֶנֱאַמר:  ו
יָה  בֶֹתֽ ר ל־ח י־ִנַחם יהוה ִצּיֹון, ִנַחם ּכ ּכִ

ַגן־יהוה  ָבָתּה ּכ ַער ֶדן, ו ֵעֽ ָרּה ּכ ּבָ ם ִמד ַוָּיֽׂשֶ
ָרה׃ קֹול ִזמ ֵצא ָבּה, ּתֹוָדה ו ֽ ָחה ִיּמָ מ ׂשִ ׂשֹון ו ׂשָ

ה ָקדֹוׁש׳ בעמוד הבא.  ַאּתָ ממשיכים ׳ו
ֵרי׳ בעמ׳  201 . בשחרית ממשיכים ׳ַאׁש

זכריה א

שם

ישעיה נא
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   ואתה קדוש Ø ערבית לתשעה באב

ָאַמר  ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָרֵאל׃ ו ִהּלֹות ִיׂש ב ּת ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ַאּתָ ו  

ה ָקדֹוׁש׳ בליל תשעה באב,  ַאּתָ בסדר רב עמרם כתב שאין אומרים לא ׳ִויִהי ֽנַֹעם׳ ולא ׳ו
ה ָקדֹוׁש׳ (מחזור ויטרי, רנא;  ַאּתָ אפילו אם חל במוצאי שבת. והיום נוהגים לומר ׳ו

ספר המנהיג עמ׳ רצו), אך אין אומרים ׳ִויִהי ֽנַֹעם׳ – מפני שאמירתו נתקנה 
על המעבר משבת לששת ימי המעשה, ואילו תשעה באב נקרא מועד, 

ואין עושים בו מלאכה (ראבי״ה ג, תתצ), ועוד שמזמור צא נאמר על בניית 
המשכן, ואין ראוי לאומרו בליל חורבן הבית (סדר טרויש על פי רש״י).

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ ֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, יהוה צ
ִרין  ָאמ ין ו ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ַקּב ּומ

ֵתּה  ִכינ ית ׁש ָאה ּבֵ רֹוָמא ִעּלָ ֵמי מ ׁש יׁש ּבִ ַקּדִ
ֵתּה  בּור ָעא עֹוַבד ּג יׁש ַעל ַאר ַקּדִ

ַמָּיא  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול יׁש ל ַקּדִ
ָקֵרּה. ָעא ִזיו י ַאר  ָיא כ ָבאֹות, ַמל יהוה צ

דֹול  ַעׁש ּגָ ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרֽ ָוֶאׁש , ִני ֽרּוח ֵאֽ ָ ׂשּ ַוּתִ
קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ

ִרין  ָאמ ִחין ו ּב ׁשַ מ יא, ּדִ ַרי ָקל ִזֽיע ַסּגִ ת ָמִעית ּבַ ִני רּוָחא, ּוׁש ת ָטַלֽ ּונ
ֵתּה. ִכינ ית ׁש ָקָרא ַדיהוה ֵמֲאַתר ּבֵ י ִריך ּב

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול  כּוֵתּה ָקֵאם יהוה ַמ

עֹוָלם  ָרה־ֹּזאת ל מ ינּו, ׁש ָרֵאל ֲאבֵֹתֽ ִיׂש ָחק ו ָרָהם ִיצ יהוה ֱאלֵֹהי ַאב
ר  ַכּפֵ הּוא ַרחּום י ָבָבם ֵאֶלֽיָך׃ ו ָהֵכן ל ָך, ו ֽ ַבב ַעּמֶ בֹות ל ׁש ֵיֶֽצר ַמח ל
י־ ל־ֲחָמתֹו׃ ּכִ לֹא־ָיִעיר ּכ יב ַאּפֹו, ו ָהׁשִ ה ל ּבָ ִהר ִחית, ו לֹא־ַיׁש ָעוֹן ו
ֶצֶֽדק  ָך  ָקת ִצד יָך׃  ֶאֽ ל־קֹר כ ל ֶסד  ַרב־ֶחֽ ו ח,  ַסּלָ ו טֹוב  ֲאדָֹני  ה  ַאּתָ
ר־ ָרָהם, ֲאׁשֶ ַאב ֶסד ל ַיֲעקֹב, ֶחֽ ן ֱאֶמת ל ּתֵ ָך ֱאֶמת׃ ּתִ תֹוָרת עֹוָלם ו ל
נּו, ָהֵאל  ס־ָלֽ ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעמ רּוך ֶדם׃ ּבָ יֵמי ק ינּו ִמֽ ּתָ ַלֲאבֵֹתֽ ע ֽ ּבַ ִנׁש
ָלה׃  נּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ ב ָלֽ ּגָ נּו, ִמׂש ֽ ָבאֹות ִעּמָ ָלה׃ יהוה צ נּו ֶסֽ ׁשּוָעֵתֽ י

ישעיה ו
תהלים כב

תרגום יונתן 
ישעיה ו

  יחזקאל ג

תרגום יונתן 
יחזקאל ג

שמות טו

תרגום אונקלוס 
שמות טו

דברי הימים 
א׳ כט
תהלים עח

תהלים פו

תהלים קיט

מיכה ז

תהלים סח

תהלים מו
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ֶלך ַיֲעֵנֽנּו  ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ ׃ יהוה הֹוׁשִ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש יהוה צ
נּו׃  ֵאֽ ר יֹום־ק ב

ָנַֽתן  נּו ִמן ַהּתֹוִעים, ו יָלֽ ּדִ ִהב בֹודֹו, ו נּו ִלכ ָרָאֽ ּב ינּו ׁשֶ רּוך הּוא ֱאלֵֹהֽ ּבָ
תֹוָרתֹו,  נּו ּב ֽ ח ִלּבֵ ּתַ נּו. הּוא ִיפ תֹוֵכֽ ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּב נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ו ָֽ
ֵם,  ֵלָבב ׁשָ דֹו ּב ב ע צֹונֹו ּול ַלֲעׂשֹות ר ָאתֹו ו ִיר נּו ַאֲהָבתֹו ו ֽ ִלּבֵ ם ּב ָיׂשֵ ו

ָהָלה. לֹא ֵנֵלד ַלּבֶ ַען לֹא ִניַגע ָלִריק ו ַמֽ ל

יָך  ֻחּק מֹר  ׁש ּנִ ׁשֶ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
מֹות  ֵני י ָרָכה, ִלׁש ִניַרׁש טֹוָבה ּוב ֶאה ו ִנר ֶיה ו ִנח ה ו ּכֶ ִנז עֹוָלם ַהֶּזה, ו ּבָ
יהוה  ִיּדֹם,  לֹא  ו ָכבֹוד  ָך  ר ַזּמֶ י ַען  ַמֽ ל א.  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ּול  יח ֽ ׁשִ ַהּמָ
ָהָיה יהוה  יהוה, ו ַטח ּבַ ר ִיב ֶֽבר ֲאׁשֶ רּוך ַהּגֶ ׃ ּבָ ּךָ עֹוָלם אֹוֶדֽ ֱאלַֹהי, ל
חּו  ט ִיב ו  ָיּה יהוה צּור עֹוָלִמים׃ י ּב חּו ַביהוה ֲעֵדיַעד, ּכִ ט ַטחֹו׃ ּבִ ִמב
ַען  ַמֽ ל ָחֵפץ  יהוה  יהוה׃  יָך,  ֽ ׁשֶ דֹר ּתָ  לֹא־ָעַזֽב י  ּכִ ָך,  ֶמֽ ׁש ֵעי  יֹוד ָך  ב

יר׃ ּדִ ַיא ּתֹוָרה  ו י ּדִ קֹו,  ַיג ִצד

  קדיש שלם

הֹון׳  לֹות ל צ ַקּבַ ת אומרים קדיש שלם שוב, אך אין אומרים בו ׳ּתִ
(רמ״א תקנט, ד בשם ראבי״ה).

בבתי כנסת המתפללים בנוסח ספרד, אומרים אחרי הקדיש השלם
ינּו׳ וקדיש יתום. רכּו׳, ׳ָעֵלֽ את מזמור קכא (עמ׳  261 ), קדיש יתום, ׳ָבּ

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

תהלים כ
תהלים פד

תהלים ל

ירמיה יז

תהלים ט
ישעיה כו

ישעיה מב

ש״ץ:
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ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
ַאר ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית א ו ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא  א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחור. קד לשמאל, לימין ולפנים באמירת:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ  ינּו  ָעֵלֽ
.ינּו׳ (טור, קלג) ומשתחווים במקום המסומן ב עומדים באמירת ׳ָעֵלֽ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ל ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ֶרץ, ּומֹוׁשַ יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

קהל 
וש״ץ:
ש״ץ:
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ֶפס זּוָלתֹו  נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ

ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו
ַחת  ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ֵאין עֹוד׃

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

ֹלּו  ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ו

ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב
עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו

ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ
ָך  תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
יש מוסיפים:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

דברים ד

שמות טו

זכריה יד  

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו
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  קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָמא  ָע ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ ֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחור. קד לשמאל, לימין ולפנים באמירת:

לֹום  ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָרֵאל  ִיׂש  ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ
ָאֵמן) רּו ָאֵמן. (קהל: ִאמ ו

אבל:

קהל 
ואבל:
אבל:
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100   הוצאת ספר תורה Ø שחרית

  הוצאת ספר תורה
פותחים את ארון הקודש. הקהל עומד על רגליו.

ה  ֽסֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֹׁשֶ נ ִהי ּבִ ַוי  
ֶנֽיָך׃  יָך ִמּפָ ֶאֽ נ ׂשַ ָיֻנֽסּו מ יָך ו ֶבֽ צּו אֹי ָיֻפֽ קּוָמה יהוה ו

ִם׃  ָֽ ַבר־יהוה ִמירּוׁשָ ֵצא תֹוָרה ּוד ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ
תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ

 ך ַעּמָ ִעם   עּוָתך ר ֵהא  י  . ָרך ַאת ו  ָרך ת ּכִ  ִריך ּב ָמא,  ָעל ָמֵרא  ּד ֵמּה  ׁש  ִריך ּב

כתוב בספר הזוהר שבזמן הוצאת ספר התורה לקריאה בציבור, 
נפתחים שערי השמים וראוי לומר תחינה זו.

ָנא  טֹוֵיי ַלֽ ַאמ ּול , ך ׁשָ ּד ֵבית ַמק ּב ך ַעּמָ  ַאֲחִזי ִמיָנך ַקן י ָעַלם, ּוֻפר ל ָרֵא ִיׂש
תֹוִריך ַלן ַחִּיין  ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ַרֲחִמין. י ָנא ּב ֹוַתֽ ל צ ַקּבֵ ּול , הֹוָרך ִמּטּוב נ
ל  ָית ּכ ַטר ָיִתי ו ִמנ ַחם ֲעַלי ּול ִמר יַקָּיא, ל גֹו ַצּדִ ִקיָדא ּב ֶלֱהֵוי ֲאָנא פ ִטיבּו, ו ּב
הּוא   ּת ַאנ א,  ֽכֹּלָ ל ֵנס  ַפר ּומ א  ֽכֹּלָ ל ָזן  הּוא   ּת ַאנ ָרֵאל.  ִיׂש  ך ַעּמָ ל ִדי  ו ִלי  י  ּדִ
יָלך ִהיא. ֲאָנא  כּוָתא ּדִ ַכָּיא, ּוַמל ַמל יט ַע ּלִ ׁשַ הּוא ּד ּת א, ַאנ ֹּלָ יט ַעל ּכֽ ּלִ ׁשַ
ן  ל ִעּדָ כ ֵתּה ּב יַקר אֹוַרי י ּדִ ּמֵ ּה ּוִמּקַ ָנא ַקּמֵ ָסֵגֽד הּוא, ּד ִריך א ּב ׁשָ ֻקד א ד ּדָ ַעב
אָלָהא  א ּבֵ ָנא, ֶאּלָ יכ ִמֽ ר ֱאָלִהין ס ָלא ַע ּבַ ָנא ו יצ ִחֽ א ַעל ֱאָנׁש רָ .ן ִעּדָ ו
א  ּגֵ ׁשֹוט, ּוַמס ִביֽאֹוִהי ק ׁשֹוט, ּונ ֵתּה ק אֹוַרי ׁשֹוט, ו הּוא ֱאָלָהא ק ַמָּיא, ּד ִדׁש
יָרא ֲאָנא ֵאַמר  א ַיּקִ יׁשָ ֵמּה ַקּדִ ׁשִ ִחיץ, ו ּה ֲאָנא ר ׁשֹוט.  ּבֵ ָון ּוק ד ָטב ּבַ ֶמע ל

במדבר י

ישעיה ב

זוהר ויקהל

תרגום
  ברוך שמו של אדון העולם, ברוך כתרך ומקומך. יהי רצונך עם עמך ישראל לעולם, 
וישועת ימינך הראה לעמך בבית מקדשך, ולהביא לנו מטוב אורך, ולקבל תפילותינו 
ברחמים. יהי רצון מלפניך שתאריך לנו חיים בטוב, ואהיה אני נמנה בתוך הצדיקים, 
לכול  זן  הוא  אתה  ישראל.  לעמך  ואשר  לי  אשר  כל  ואת  אותי  ולשמור  עלי  לרחם 
ומפרנס לכול, אתה הוא שליט על הכול, אתה הוא השליט על המלכים, והמלכות 
שלך היא. אני עבדו של הקדוש ברוך הוא, משתחוה לפניו ולפני כבוד תורתו בכל 
השמים,  באלהי  אלא  סמוך,  אני  מלאך  על  ולא  בטוח  אני  אדם  על  לא  ועת.  עת 
בו  ואמת.  חסד  לעשות  ומרבה  אמת,  ונביאיו  אמת,  ותורתו  אמת,  אלהים  שהוא 
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ֲאִלין  ִלים ִמׁש ַתׁש ָתא, ו אֹוַרי אי ּב ח ִּבַ ּתַ ִתפ ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ָחן. י ּב ׁש ּתֻ
ָלם. ִלׁש ַחִּיין ו ָטב ּול ָרֵאל ל ִיׂש ך ל ַעּמָ כ א ד ִלּבָ אי ו ִּבַ ּד

ו׃ ּדָ מֹו ַיח ָמה ׁש רֹומ י ּונ לּו ַליהוה ִאּתִ ּד ּגַ

שליח הציבור מקבל את ספר התורה בימינו 
(רמ"א קלד, ב בשם מהרי"ל), ואומר:

ִים  ַמֽ ָ ׁשּ י־כֹל ּבַ ַההֹוד, ּכִ ַֽצח ו ַהּנֵ ֶרת ו ֶאֽ פ ַהּתִ בּוָרה ו ַהּג ה ו ֻדּלָ ָך יהוה ַהּג ל

סוגרים את ארון הקודש. כאשר שליח הציבור הולך אל הבימה, הקהל אומר 
(סדר הפסוקים לקוח מסדר רב עמרם גאון, ו׳ַאב ָהַרֲחִמים׳ ממחזור ויטרי):

רֹאׁש׃ כֹל ל א ל ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ָלָכה ו מ ָך יהוה ַהּמַ ֶרץ, ל ּוָבָאֽ
מּו  רֹומ הּוא׃  ָקדֹוׁש  ָליו,  ַרג ַלֲהדֹם  ֲחוּו  ּתַ ִהׁש ו ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  מּו  רֹומ

ינּו׃  י־ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהֽ ׁשֹו, ּכִ ד ַהר ק ֲחוּו ל ּתַ ִהׁש ינּו ו יהוה ֱאֵֹהֽ
יל  ַיּצִ ו ֵאיָתִנים,  ִרית  ּב ּכֹר  ִיז ו ֲעמּוִסים,  ַעם  ַרֵחם  י הּוא  ָהַרֲחִמים  ַאב 
ָיחֹן  ׂשּוִאים, ו ֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהּנ ַער ּב ִיג עֹות ָהָרעֹות, ו ָ ינּו ִמן ַהׁשּ ׁשֹוֵתֽ ַנפ
ׁשּוָעה  ה טֹוָבה י ִמּדָ ינּו ּב ֲאלֹוֵתֽ א ִמׁש ֵליַטת עֹוִָמים, ִויַמּלֵ נּו ִלפ אֹוָתֽ

ַרֲחִמים. ו

ית  ּבֵ ַעּמֹו  ֵליַטת  ּופ נּו  ֵליָטֵתֽ ּפ ָיחֹן  ו ָקרֹוב,  ַמן  ז ּבִ ינּו  ָעֵלֽ כּותֹו  ַמל ֵתָרֶאה  ו ֶלה  ִתּגָ ו
מניח את ספר התורה על הבימה, והגבאי מכריז (מחזור ויטרי):

נּו  ינּו ּות נֹאַמר ָאֵמן. ַהּכֹ ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ָרצֹון ו ַרֲחִמים ּול ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול ָרֵאל ל ִיׂש
ן פלוני) ַהּכֵֹהן. ַרב, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. *ּכֵֹהן ק

קֹום ּכֵֹהן./ מ ן פלוני) ּבִ אן ּכֵֹהן, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ ֵאין ּכָ
*אם אין כוהן, הגבאי קורא ללוי או לישראל ואומר:

/
תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ

ֶכם ַהּיֹום׃  ּל יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ּכֻ ֵבִקים ּבַ ם ַהּד ַאּתֶ ו
הקהל ואחריו הגבאי (סידור השל"ה, סידור יעב"ץ):

תהלים לד

דברי הימים 
א׳ כט

תהלים צט

דברים ד

אני בטוח, ולשמו הקדוש הנכבד אני אומר תשבחות. יהי רצון מלפניך שתפתח לבי 
בתורה, ותמלא משאלות לבי ולב כל עמך ישראל לטובה ולחיים ולשלום.
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ַּין ָהֱאֶמת. רּוך ּדַ ּבָ

אין אומרים מי שבירך לעולים לתורה (כה״ח תקנט, מ בשם מהרי״ל). 
יש נוהגים שהעולה אומר בלחש לפני הברכה 

(קיצוש״ע קכד, ג על פי המג״א תקנט, ה):

. בָֹרך כּו ֶאת יהוה ַהמ ר ּבָ

קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים (מגילה לב ע"א) ולנשק 
את ספר התורה ('ערוך השולחן' קט, טו). בשעת הברכה אוחז 

בעמודי הספר (שו"ע קלט, יא על פי הראבי"ה והמנהיג).

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֲאׁשֶ
נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.  ָנַֽתן ָלֽ ו

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

לאחר הקריאה העולה מנשק את ספר התורה 
(מג"א קלט, יא בשם ספר חסידים) ומברך:

נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת  ר ָנַֽתן ָלֽ ֲאׁשֶ
נּו. תֹוֵכֽ ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּב ו

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

 קריאת התורה
יֶתם  ֤ ם ַוֲֽעׂשִ ַחּתֶ֗ ִהׁש ֶרץ ו ָא֑ ם ּבָ ֖ ּתֶ נ ֽנֹוׁשַ ים ו ֵנ֣י ָבִנ֔ ּוב ִנים י־תֹוִל֤יד ּבָ ֽ ּכִ
ִעיֽסֹו׃  ַהכ יָך ל ֵעיֵנֽי־יה֥וה ֱאלֶֹה֖ ע ּב ם ָהַר֛ יֶת֥ ֹל ַוֲֽעׂשִ ֣מּוַנת ּכ֔ ּת ֶסל ּפֶ֙
ֹאֵבדּו֘ן  י־ָא֣בֹד ּתֽ ֽ ֶרץ ּכִ ֶאת־ָהָא֗ ִים ו ַמ֣ ָ ם ַהּ֜יֹום ֶאת־ַהׁשּ ִעי֩דִֹתי ָבֶכ֨ ַהֽ
ּה  ֑ ּתָ ִרׁש ה ל ּמָ ֖ ן ׁשָ ֛ ּדֵ ים ֶאת־ַהַּיר ִר֧ ם ֽעֹב ר ַאּתֶ֜ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ַמֵה֒ר ֵמַע֣ל ָהָא֔
ֶכ֖ם  ֵהִפ֧יץ יה֛וה ֶאת ֵמֽדּון׃ ו ֽ ָ ׁשּ ד ּתִ ֵמ֖ ָ י ִהׁשּ ֥ יָה ּכִ ֲאִריֻכ֤ן ָיִמים ָעֶל֔ לֹא־ַתֽ

עולה:

קהל:

עולה:

עולה:

דברים 
ד, כה–מ
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ֶכ֖ם  ֶאת יה֛וה  ַנֵה֧ג  י ר  ֲאׁשֶ֨ ם  ּגֹוִי֕ ּבַ ר  ּפָ֔ ִמס י  ֵת֣ מ  ם ּתֶ ַאר ִנׁש ו ים  ֑ ַעּמִ ֽ ּבָ
֤ר  ֲאׁשֶ ֶבן  ָוֶא֔ ֵע֣ץ  ם  ָאָד֑ י  ֵד֣ י ה  ֖ ֲעׂשֵ ַמֽ ים  ֱאלִֹה֔ ם  ֣ ם־ׁשָ ּתֶ ַוֲֽעַבד ה׃  ּמָ ֽ ׁשָ
ם  ֛ ָ ם ִמׁשּ ֥ ּתֶ ׁש ן׃ ּוִבּקַ ִריֻחֽ ֥לֹא י ֖לּון ו ֥לֹא ֽיֹאכ ֔עּון ו מ ֣לֹא ִיׁש ו אּון ֽלֹא־ִיר
ָך׃  ֽ ׁשֶ ַנפל כ ָך֖ ּוב ב ָבֽ ל־ל כ ּנּו ּב ׁשֶ֔ ר י ִתד ֣ יָך ּוָמָצ֑אָת ּכִ ֶאת־יה֥וה ֱאלֶֹה֖
  ּתָ ב ׁשַ ים ו ֲחִרית ַהָּיִמ֔ ַאֽ ה ּב ּלֶ ים ָהֵא֑ ָבִר֣ ֹל ַהּד ָצ֕אּוָך ּכ֖ ָך֔ ּומ ֣ר ל ּצַ *ּבַ
יָך ֥לֹא  י ֵא֤ל ַרחּום יה֣וה ֱאלֶֹה֔ ֣ קֹֽלֹו׃ ּכִ ּב ֖ ּתָ ַמע ֽ ׁשָ יָך ו ַעד־יה֣וה ֱאלֶֹה֔
֖ע  ּבַ ר ִנׁש ֥ יָך ֲאׁשֶ ית ֲאבֶֹת֔ ִר֣ ֶאת־ּב ח ּכַ ֤לֹא ִיׁש ָך ו ִחיֶת֑ ֣לֹא ַיׁש ו ָך֖  ּפ ַיר
 ִמן־ַהּיֹום יָך ל ָפֶנ֗ ר־ָה֣יּו ל ים ֲאׁשֶ אׁשִֹנ֜ ים ִרֽ ָיִמ֨ ל ַאל־ָנא י ׁש ֣ ם׃ ּכִ ָלֶהֽ
ֵצ֣ה  קַעד ִים ו ַמ֖ ָ ֵצ֥ה ַהׁשּ ִמק ֶרץ ּול ים ׀ ָאָדם ַעלָהָא֔ א ֱאִֹה֤ ָר֨ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ע  ַמֽ ֣ ֲהׁשָ ֽמֹהּו׃  ּכָ ע  ַמ֥ ֲהִנׁש ֖אֹו  ה  ַהֶּז֔  דֹול ַהּגָ ָב֤ר  ּדָ ּכַ ה  ָי֗ ֲהִנֽה ִים  ָמ֑ ָ ַהׁשּ
ה ַוֶּיִֽחי׃  ֖ ּתָ ַאּתָ ע ַמ֥ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ֽ ׁש ּכַ ־ָהֵא֛ ֧ר ִמּתֹוך ַדּבֵ ים מ ָעם ֨קֹול ֱאלִֹה֜
אֹ֙תֹת  ּב ַמּסֹת ֶרב ּגֹו֒י ּב ֣ ַחת ֣לֹו גֹו֘י ִמּקֶ ֠בֹוא ָלַק֨ ים ָל ֣ה ֱאלִֹה֗ ֣אֹו ׀ ֲהִנּסָ
ים  ֽמֹוָרִא֖ ּוב ה  טּוָי֔ נ  ֣רֹוע ּוִבז  ֲחָזָקה ָי֤ד  ּוב ה  ָחָמ֗ ִמל ּוב ים  ִת֜ ֽמֹופ ּוב
ֵעיֶנֽיָך׃  ִים ל ַר֖ ִמצ ם יה֧וה ֱאֽלֵֹהיֶכ֛ם ּב ה ָלֶכ֜ ר־ָעׂשָ֨ ֠כֹל ֲאׁשֶ ים ּכ דִֹל֑ ּג
ֹו׃  ַבּדֽ ִּמ ֖עֹוד  ין  ֵא֥ ים  ֱאלִֹה֑ ָהֽ ֣הּוא  יה֖וה  י  ֥ ּכִ ַעת  ָלַד֔ ָת  ֵא֣ ר ה  ה ַאּתָ
 ֲאָך ֶהר ֶרץ  ַעלָהָא֗ ו ּךָ  ֶר֑ ַיּס ל ֶאתקֹ֖לֹו  יֲעָך֥  ִמֽ ִהׁש ִים  ַמ֛ ָ *ִמןַהׁשּ
 ֤י ָאַהב ַחת ּכִ ַת֗ ׁש׃ ו ֹוך ָהֵאֽ ּתָ ִמּת֥ ע ַמ֖ יו ׁשָ ָבָר֥ ה ּוד דֹוָל֔ ֹו ַהּג ֣ ֶאת־ִאׁשּ
֖דֹל  ַהּגָ כֹ֥חֹו  ּב ָפָנ֛יו  ּב ֲאָך֧  ַוּיֹוִצֽ יו  ֲחָר֑ ַאֽ ֖עֹו  ַזר ּב ר  ַח֥ ַוִּיב יָך  ֶאת־ֲאבֶֹת֔
יֲאָך֗  ֲהִבֽ ֶנ֑יָך ַלֽ ִמּפָ ָך֖  ים ִמּמ דִֹל֧ים ַוֲֽעֻצִמ֛ יׁש ּגֹוִי֛ם ּג הֹוִר֗ ִים׃ ל ָרֽ צ ִמּמִ
בָֹת֘  ֽ ַוֲֽהׁשֵ ַהּ֗יֹום   ֣ ּתָ ַדע י ו ַהֶּזֽה׃  ּ֥יֹום  ּכַ ַנֲֽחָל֖ה  ָצ֛ם  ֶאת־ַאר ָך֧  ָלֶֽתת־ל
ֶרץ  ַעל־ָהָא֖ ו  ַע ִמּמַ֔ ִים  ַמ֣ ָ ׁשּ ּבַ ים  ֱאלִֹה֔ ָהֽ ֣הּוא   יהוה ֤י  ּכִ ָך֒  ָבֶב֒ ֶאל־ל
ֹנִכ֤י  ָאֽ ר  ֲאׁשֶ֨ יו  וָֹת֗ ֶאת־ִמצ ו יו  ֣ ֶאת־ֻחּקָ ּתָ֞  ַמר ֽ ׁשָ ו ֽעֹוד׃  ין  ֵא֖ ַחת  ֑ ִמּתָ
 ָיִמים יך ֲאִר֤ ֽ ַען ּתַ ַמ֨ יָך ּול ֲחֶר֑ ָבֶנ֖יָך ַאֽ ָך֔ ּול ב ל ר ִייַט֣ ָך ַהּ֔יֹום ֲאׁשֶ ַצּו מ

ים׃ ל־ַהָּיִמֽ ָך֖ ּכ ן ל יָך ֹנֵת֥ ר יה֧וה ֱאלֶֹה֛ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣

לוי

ישראל 
(מפטיר)
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104   הגבהה וגלילה Ø שחרית

  חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
לאחר קריאת התורה בעל הקורא אומר חצי קדיש (סדר רב עמרם גאון):

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ ִמן ּכ א  ֵעּֽלָ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

הגבהה וגלילה

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ֵני ּב ה ִלפ ם מֹׁשֶ ר־ׂשָ זֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ו  
כאשר מגביהים את ספר התורה (רמב"ן, דברים כז, כו), הקהל אומר:

ה׃ ַיד־מֹׁשֶ י יהוה ּב ַעל־ּפִ

ר׃ ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה ו ֲחִזיִקים ּבָ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ
ויש מוסיפים (סידור השל"ה):

לֹום׃  יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ּד
ָכבֹוד׃  ר ו מֹאוָלּה ֽעֹׁשֶ ׂש יִמיָנּה, ּבִ ֽאֶֹרך ָיִמים ּבִ
יר׃  ּדִ ַיא יל ּתֹוָרה ו ּדִ קֹו ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

בעל קורא:

בעל קורא 
וקהל:

בעל קורא:

דברים ד

במדבר ט

משלי ג

ישעיה מב
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שחרית  Ø הפטרה   105

  ברכות ההפטרה

ים  ִביִא֣ נ ּבִ  ַחר ּבָ ֤ר  ֲאׁשֶ ם  ָהעֹוָל֔  ֶלך ֶמ֣  ינּו ֱאלֵֹה֙  יהוה ה  ֤ ַאּתָ  ֨רּוך ּבָ
לפני קריאת ההפטרה בנביא, המפטיר מברך:

יה֗וה,  ה  ֜ ַאּתָ  ֨רּוך ּבָ ת.  ֱאֶמ֑ ּבֶ ים  ֱאָמִר֣ ַהּנֶ ם  ֵריֶה֖ ִדב ב ה  ָרָצ֥ ו ים,  טֹוִב֔
ת  י ָהֱאֶמ֖ ִביֵא֥ ֹו ּוִבנ ל ַעּמ֔ ָרֵא֣ ִיׂש ֹו ּוב ּד֔ ה ַעב ֣ מֹׁשֶ ּוב ּתֹוָרה ר ּבַ ַהּבֹוֵח֤

ָוֶצֶֽדק.

 הפטרה

ה  ֵאָנ֗ ּת ֵאִנ֣ים ּבַ ין ּת ֵא֧ ֶפן ו ּגֶ֜ ים ּבַ ם־יה֑וה ֵאין ֲעָנִב֨ ֻאֽ ָא֥סֹף ֲאִסיֵפ֖ם נ
קוראים בניגון של איכה, עד שני פסוקי הנחמה החותמים (מג״א תקנט, ו):

֗פּו  ס ים ֵהָאֽ ִב֔ נּו ֽיֹׁש ֲאַנ֣ח ֽרּום׃ ַעל־ָמה ן ָלֶה֖ם ַיַֽעב ֥ ל ָוֶֽאּתֵ ָעֶלה ָנֵב֔ ֶהֽ ו
 נּו ֲהִדּמָ֙ ֱאֵֹה֤ינּו  יה֨וה   י ּכִ ם  ֑ ָ ָמה־ׁשּ ִנּד ו ָצ֖ר  ב ַהּמִ י  ֶאל־ָעֵר֥ ָנ֛בֹוא  ו
ֵע֥ת  ין ֑טֹוב ל ֵא֣ ֖לֹום ו ׁשָ ֥ה ל אנּו ַלֽיהֽוה׃ ַקּוֵ י ָחָט֖ ֥ נּו ֵמי־֔רֹאׁש ּכִ ֵק֣ ַוַּיׁש
ֲה֣לֹות  ִמצ  ִמּקֹו יו  סּוָס֔ ת  ַר֣ ַנח  ַמע ִנׁש ן  ֤ ִמּדָ ה׃  ָעָתֽ ב ֥ה  ִהּנֵ ו ֖ה  ּפֵ ַמר
יר  ִע֖ ּה  לֹוָא֔ ּומ ֶרץ  ֶא֣  לּו ַוּֽיֹאכ ַוָּי֗בֹואּו  ֶרץ  ל־ָהָא֑ ּכ ה  ֖ ֲעׁשָ ָרֽ יו  יָר֔ ַאּבִ
ין־ ֵאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  עִֹנ֔ ִצפ  ים ָחׁשִ נ ם  ֶכ֗ ּבָ  ח ּלֵ֜ ׁשַ מ י  ִנ֨ ִהנ  י ּכִ ּה׃  ָבֽ ֵבי  ֥יֹׁש ו
י ֲעֵל֣י  יִגיִת֖ ִל֥ ם־יהֽוה׃    ַמב ֻאֽ ֶכ֖ם נ ֥כּו ֶאת  ִנׁשּ ָלֶה֖ם ָלַ֑חׁש ו
ים  ַחּקִ֔ ַמר  ֶרץ ֵמֶא֙ י  ת־ַעּמִ֗ ּבַ ַע֣ת  ו ׁשַ ה־֞קֹול  ִהּנֵ ֽי׃  ַדּוָ י  ֥ ִלּבִ י  ָעַל֖ ָי֑גֹון 
ֵליֶה֖ם  ִסֽ פ ִע֛סּוִני ּבִ ִהכ ּוע ּ֑ה ַמּד֗ ין ּבָ ּ֖ה ֵא֣ ּכָ ִצּ֔יֹון ִאם־ַמל ין ּב יהוה ֵא֣ ַהֽ
ַעל־ נּו׃  ע ֽ נֹוׁשָ ֥לֹוא  נּו  ַוֲֽאַנ֖ח ִיץ  ָק֑ ָ֣לה  ּכָ יר  ָקִצ֖ ר  ָעַב֥ ֵנָכֽר׃  י  ֵל֥ ַהב ּב
ין  ֵא֣  ִרי ַהצ ִני׃  ת ֱחִזק ֶהֽ ה  ֖ ּמָ ׁשַ י  ּתִ ר ָקַד֕ י  ּתִ ר ֑ ּבַ ׁש ה י  ֖ ת־ַעּמִ ּבַ ֶבר  ֥ ׁשֶ
ת ּבַ ֲאֻרַכ֖ת  ה  ָת֔ ָעֽל ֣לֹא    ּוע ַמּד֙ י  ּכִ֗ ם  ֑ ׁשָ ין  ֵא֣ ִאםרֵֹפ֖א  ד  ָע֔ ִגל ּב
 ה ּכֶ ֶאב ָע֑ה ו מ ֣קֹור ּדִ ֵעיִנ֖י מ ִים ו י ַמ֔ ן רֹאׁשִ ֤ י־ִיּתֵ י׃    ִמֽ ֽ ַעּמִ
ים  ִח֔ ֽאֹר לֹון ר מ ּבָ֗ ד ֵנִ֣ני ַבּמִ ִיּתי י׃ ִמֽ ֽ ֵל֥י ַבתַעּמִ ל ת ַחֽ ָלה ֵא֖ י ם ָוַל֔ יֹוָמ֣
ים׃  ִדֽ ֹג ים ֲעֶצֶ֖רת ּבֽ ָנֲ֣אִפ֔ מ ם ֤י ֻכּלָ ם ּכִ ֑ ִאּתָ ָכ֖ה ֵמֽ ל ֵאֽ י ו ָבה ֶאתַעּמִ֔ ֶעז ֶאֽ ו

ירמיהו
 ח, יג–ט, כג
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106   הפטרה Ø שחרית

 י ֶרץ ּכִ ֣רּו ָבָא֑ ֽב ֥לֹא ֶלֱֽאמּוָנ֖ה ּגָ ֶקר ו ם ׁשֶ֔ ֣ ּתָ ַקׁש ׁשֹוָנם ֤כּו ֶאת־ל ר ַּיד ַוֽ
 הּו ֵרֵע֙ יׁש ֵמֽ ם־יהֽוה׃ ִא֤ ֻאֽ עּו נ י ֽלֹא־ָיָד֖ אִֹת֥ ה ֶאל־ָרָע֧ה ׀ ָיָצ֛אּו ו ָרָע֨ ֵמֽ
 ע לֵר֖ כ ֔קֹב ו ָע֣קֹוב ַיע ָאחל ֤י כ חּו ּכִ ָט֑ ב ח ַאּתִ לָא֖ ּכַע רּו ו ֵמ֔ ָ ִהׁשּ
ׁשֹוָנ֛ם   ֧דּו ֑רּו ִלּמ ַדּבֵ ת ֣לֹא י ּלּו ֶוֱֽאֶמ֖ ָהֵת֔ י הּו ֵרֵע֙ יׁש ּב ִא֤ ׃ ו יל ַיֲֽהֽלֹך ָרִכ֥
ֲא֥נּו  ֵמֽ ה  ָמ֛ ִמר ּב ָמ֑ה  ִמר  ֣תֹוך ּב ָך֖  ּת ב ׁשִ ֽאּו׃  ִנ ֲעֵו֥ה  ַהֽ ֶקר  ֖ ר־ׁשֶ ּבֶ ּדַ
ָב֔אֹות  יה֣וה צ ֹה ָאַמר ן ּכ֤ ם־יהֽוה׃    ָלֵכ֗ ֻאֽ י נ ַעת־אֹוִת֖ ַדֽ
ץ שו֛חט  י׃ ֵח֥ ֽ תַעּמִ ֵנ֖י ּבַ ה ִמּפ ֱעׂשֶ֔ יך ֶאֽ יֵא֣ ים ּכִ ֑ ּתִ ַחנ ָפ֖ם ּוב ִנ֥י ֽצֹור ִהנ
ים  ֥ ֹו ָיׂשִ ּב֖ ִקר ר ּוב ַדּבֵ֔ ֶאת־ֵרֵע֣הּו י לֹום יו ׁשָ ִפ֗ ֑ר ּב ה ִדּבֵ ָמ֣ ׁשֹוָנ֖ם ִמר ל
ר־ ֲאׁשֶ ֣גֹוי  ּב ם  ִא֚ ם־יה֑וה  ֻאֽ נ ֖ם  ד־ּבָ ק ֽלֹא־ֶאפ ה  ּלֶ ַע־ֵא֥ ַהֽ ֹו׃  ּבֽ ר א
ִהי  י ָוֶנ֗ ִכ֣ ֧א ב ָ ים ֶאׂשּ ָהִר֜ י׃    ַעל־ֶה֨ ֽ ׁשִ ם ַנפ ֖ ַנּקֵ ה ֥לֹא ִתת ֶז֔ ּכָ
֖עּו  מ ֽ ׁשָ ֥לֹא  ו ר  עֵֹב֔ יׁש  ִלי־ִא֣ ִמּב  תּו ִנּצ ֤י  ּכִ ה  ִקיָנ֔  ר ּבָ ִמד ֤אֹות  ַעל־נ ו
י ֶאת־ ֧ ָנַֽתּתִ ֖דּו ָהָלֽכּו׃ ו ד ה נ ֵהָמ֔ ַעד־ּב ו ִים ַמ֙ ָ ֶנ֑ה ֵמ֤עֹוף ַהׁשּ ֣קֹול ִמק

י  ִל֥ ה ִמּב ָמָמ֖ ן ׁש ֥ ה ֶאּתֵ הּוָד֛ י י ֶאת־ָעֵר֧ ֑ים ו ּנִ ֣עֹון ּתַ ים מ ֖ ַגּלִ ִם ל ַל֛ ֽרּוׁשָ י
֧ר  ּבֶ ר ּדִ ן ֶאת־֔זֹאת ַוֲֽאׁשֶ֨ ָיֵב֣ ו ָחָכם יׁש ֶהֽ י־ָהִא֤ ב׃    ִמֽ ֽ יֹוׁשֵ
י  ִל֥ ֖ר ִמּב ּבָ ד ה ַכּמִ ָת֥ ֶרץ ִנּצ ה ָהָא֔ ָד֣ ב ּה ַעל־ָמה ָאֽ ָד֑ ַיּגִ י־יה֛וה ֵאָל֖יו ו ֽ ּפִ
י  ּתִ ר ָנַת֖ ֥ י ֲאׁשֶ ֹוָרִת֔ ָבם ֶאת־ּת֣ ז ־ער׃    ַוּ֣יֹאֶמר יה֔וה ַע עֵֹבֽ
ִר֣רּות  י ׁש ֲחֵר֖ ֔כּו ַאֽ ּה׃ ַוֵּי֣ל כּו ָבֽ ל לֹא־ָה֥ י ו קֹוִל֖ ֥עּו ב מ ֽ לֹא־ׁשָ ֵניֶה֑ם ו ִלפ
ן  ם׃    ָלֵכ֗ ֲאבֹוָתֽ ֖דּום  ִלּמ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ָעִל֔ ַהּב  ֲחֵרי ַאֽ ו ֑ם  ִלּבָ
ֲאִכיָל֛ם ֶאת־ָהָע֥ם  ִנ֧י ַמֽ ל ִהנ ָרֵא֔ י ִיׂש ָבאֹות ֱאלֵֹה֣ ר יה֤וה צ ֹה־ָאַמ֞ ּכֽ
֣לֹא   ר ֲאׁשֶ ם  ּגֹוִי֔ ּבַ  צֹוִתים ַוֲֽהִפֽ ֵמי־ֽרֹאׁש׃  ים  ִקיִת֖ ִהׁש ו ֲעָנ֑ה  ַלֽ ַהֶּז֖ה 
י  ּלֹוִת֖ ּכַ ַע֥ד  ֶרב  ֶאת־ַהֶח֔  ֲחֵריֶהם ַאֽ י  ֤ ּתִ ח ּלַ ׁשִ ו ם  ַוֲֽאבֹוָת֑ ה  ּמָ ֵה֖ ֔עּו  ָיֽד
֥אּו  ִקר ו ֛נּו  ֹונ ּב֥ ִהת ָב֔אֹות  צ יה֣וה   ָאַמר ֹה  ם׃    ּכ֤ אֹוָתֽ
ָנה  ר ַמֵה֕ ָתֽבֹואָנה׃ ּות ֖חּו ו ל ֲחָכ֥מֹות ׁשִ ֶאלַהֽ יָנה ו בֹוֶא֑ ֖נֹות ּות ֽקֹונ ַלֽמ
ִים׃  לּו־ָמֽ ֖ינּו ִיּז ַעּפֵ ַעפ ה ו ָע֔ מ ינּו ּדִ ָנה ֵעיֵנ֙ ד ֵתַר֤ ָנה ָעֵל֖ינּו ֶנִ֑הי ו ֥ ֶ ִתׂשּ ו

֛חּוט ׁשָ
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נּו  י־ָעַז֣ב ֽ ּכִ  אֹד מ נּו  ֹׁש ּב֤ נּו  ד ֑ ּדָ ׁשֻ  יך ֵא֣ ּ֖יֹון  ִמּצִ ע  ַמ֥ ִנׁש י  ִה֛ נ ֥קֹול  י  ֣ ּכִ
 ים ָנׁשִ ָנה  ַמ֤ע י־ׁש ֽ ינּו׃    ּכִ נֹוֵתֽ ּכ ִמׁש יכּו  ִל֖ ִהׁש י  ֥ ּכִ ֶרץ  ָא֔
ה  ֥ ָ ִאׁשּ ִהי ו ֽנֹוֵתיֶכם ֶנ֔ ָנה ב ד ֤ ַלּמֵ יו ו ֑ ַברּפִ ֶכ֖ם ּד נ ז ח א ֥ ִתּקַ יה֔וה וַבר ּד
ית  ִר֤ ַהכ ינּו ל נֹוֵת֑ מ ַאר ֖א ּב ינּו ּבָ ַחּלֹוֵנ֔ ּב ֶות יָעָ֤לה ָמ֙ ּה ִקיָנֽה׃ ּכִ עּוָת֖ ר
 ָלה ָנֽפ ו ם־יה֔וה  ֻאֽ נ ֹה  ּכ֚ ר  ּבֵ֗ ּדַ חֹֽבֹות׃  ר ֵמֽ ים  חּוִר֖ ֽ ּבַ ִמ֔חּוץ   עֹוָלל
ַהּקֹוֵצ֖ר  י  ֲחֵר֥ ֵמַאֽ יר  ָעִמ֛ ּוכ ה  ֶד֑ ָ ַהׂשּ ֵנ֣י  ־ּפַע ֖דֶֹמן  ּכ ם  ָאָד֔ ָהֽ ַל֣ת  ִנב
 ָחָכם ֤ל  ַהּלֵ ִיתַאל יה֗וה  ר  ָאַמ֣ ׀  ֹה  ף׃    ּכ֣ ֽ ַאּסֵ מ ין  ֵא֥ ו
יר  ֖ ָעׁשִ ֥ל  ַהּלֵ ִיתַאל ֽבּוָר֑תֹו  ג ּבִ ֹור  ּב֖ ַהּגִ ֥ל  ַהּלֵ ִיתַאל ו ָמ֔תֹו  כ ח ּב
י  ָי֣דֹע אֹוִת֒י ּכִ֚ ֘ל ו ּכֵ ל ַהׂש ַהּלֵ֗ ת ֣ל ַהּמִ ַהּלֵ ֞זֹאת ִית י ִאם־ּב ֣ ֽרֹו׃ ּכִ ׁש ע ּב
י  ּתִ ָחַפ֖צ ה  ּלֶ ֵא֥ י־ב ֽ ּכִ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ה  ָדָק֖ ּוצ ֥ט  ּפָ ִמׁש ֶסד  ֶח֛ ה  ֥עֹׂשֶ יה֔וה  ֲאִנ֣י 

ם־יהֽוה׃ ֻאֽ נ

יק  ל ָהעֹוָלִמים, ַצּדִ ָהעֹוָלם, צּור ּכ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ   ּבָ
אחר קריאת ההפטרה המפטיר מברך:

ַקֵּים,  ּומ ר  ַדּבֵ ַהמ ה,  עֹוׂשֶ ו ָהאֹוֵמר  ֱאָמן,  ַהּנֶ ָהֵאל  ַהּדֹורֹות,  ל  כ ּב
ֶנֱאָמִנים  ינּו ו ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶֽדק. ֶנֱאָמן ַאּתָ ל ּד ּכ ׁשֶ
 ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ָאחֹור לֹא ָיׁשּוב ֵריָקם, ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר ֶאָחד ִמּד יָך, ו ָבֶרֽ ּד
ָבָריו. ל ּד כ ֱאָמן ּב ה יהוה, ָהֵאל ַהּנֶ רּוך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ַרֲחָמן) ָאֽ ֶנֱאָמן (ו

ֵהָרה  מ יע ּבִ ֽ ַלֲעלּוַבת ֶנֶֽפׁש ּתֹוׁשִ ית ַחֵּיֽינּו, ו י ִהיא ּבֵ ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ּכִ
ָבֶנֽיָה. ִצּיֹון ּב ח ֽ ּמֵ ׂשַ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ינּו. ּבָ ָיֵמֽ ב

ית  ּבֵ כּות  ַמל ּוב ָך,  ֽ ּדֶ ַעב ִביא  ַהּנָ ֵאִלָּיֽהּו  ּב ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו  ֵחֽ ּמ ׂשַ
ָזר,  ב  ֵיֽׁשֶ לֹא  אֹו  ס ּכִ ַעל  נּו.  ֽ ִלּבֵ ָיֵגל  ו ָיבֹוא  ֵהָרה  מ ּבִ ָך,  יֶחֽ ׁשִ מ ִוד  ּדָ
ּתָ ּלֹו  ע ֽ ּבַ ָך ִנׁש ׁש ד ם ק ׁשֵ י ב בֹודֹו, ּכִ ֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ּכ לֹא ִינ ו

ִוד. ה יהוה, ָמֵגן ּדָ רּוך ַאּתָ עֹוָלם ָוֶעד. ּבָ ה ֵנרֹו ל ּבֶ ּלֹא ִיכ ׁשֶ
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  הכנסת ספר תורה

ַבּדֹו מֹו, ל ב ׁש ּגָ י־ִנׂש ם יהוה, ּכִ לּו ֶאת־ׁשֵ ַהל י
פותחים את ארון הקודש. שליח הציבור לוקח את ספר התורה בימינו ואומר (סידור הרוקח):

ִים׃  ָמֽ ׁשָ ֶרץ ו הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
הקהל עונה:

ַעּמֹו   ֶרן ֶרם ק ַוּי
ל־ֲחִסיָדיו  כ ה ל ִהּלָ ּת

לּוָיּה׃ רֹבֹו, ַהל ָרֵאל ַעם ק ֵני ִיׂש בִ

י־הּוא ַעל־ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֽיֹׁש ֵבל ו ֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ מֹור, ַליהוה ָהָאֽ ָדִוד ִמז ל
מלווים את ספר התורה לארון הקודש באמירת (סידור השל"ה):

ּוִמי־ָיקּום  ַהר־יהוה,  ב ִמי־ַיֲעֶלה  ֶנָֽה׃  כֹונ י ָהרֹות  ַעל־נ ו ָסָדּה,  י ים  ַיּמִ
י  ׁשִ ַנפ א  ו ָ ַלׁשּ א  ֹא־ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּוַבר־ֵלָבב,  ִֽים  ַכּפַ ִקי  נ ׁשֹו׃  ד ק קֹום  מ ּבִ
עֹו׃  ֵֹהי ִיׁשָדָקה ֵמֱא ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ָמה׃ ִיׂשּ ִמר ע ל ּבַ לֹא ִנׁש ו
יֶכם,  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁש אּו  ׂש ָלה׃  ֶסֽ ַיֲעקֹב,  ָפֶנֽיָך,  י  ׁשֵ ַבק מ ו,  ׁשָ ּדֹר ּדֹור  ֶזה 
בֹוד, יהוה  ֶלך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֽ ֶך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ֵחי עֹוָלם, ו ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ ו
ֵחי  ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ָחָמה׃ ׂש ּבֹור ִמל ִגּבֹור, יהוה ּגִ ִעּזּוז ו
ָבאֹות הּוא  בֹוד, יהוה צ ֶלך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ עֹוָלם, ו

ָלה׃ בֹוד, ֶסֽ ֶך ַהּכָ ֶמֽ

יהוה  קּוָמה  ָרֵאל׃  ִיׂש ֵפי  ַאל ִרֲבבֹות  יהוה  ׁשּוָבה  יֹאַמר,  ֻנחֹה  ּוב
מכניסים את ספר התורה לארון הקודש ואומרים (ספר המחכים, סידור ׳מלאה הארץ דעה׳):

ֽנּו׃  ַרּנֵ י יָך  ַוֲחִסיֶדֽ ׁשּו־ֶצֶֽדק,  ּב ִיל ּכֲֹהֶנֽיָך  ֻעֶּזָֽך׃  ַוֲארֹון  ה  ַאּתָ ָך,  נּוָחֶתֽ ִלמ
י ָלֶכם,  ּתִ י ֶלַֽקח טֹוב ָנַתֽ ָך׃ ּכִ יֶחֽ ׁשִ ֵני מ ב ּפ ׁשֵ ָך ַאל־ּתָ ֽ ּדֶ ִוד ַעב ֲעבּור ּדָ ּבַ
ר׃  ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה, ו ֲחִזיִקים ּבָ ֲעֽזֹבּו׃ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ ּתֹוָרִתי ַאל־ּתַ
ּוָב,  ָנׁשֽ ֽיָך וֶנּו יהוה ֵא יֵבֽ לֹום׃  ֲהׁשִ יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ּד

ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ַחּדֵ
סוגרים את ארון הקודש, ויושבים על הארץ לומר קינות.

תהלים קמח

 תהלים כד

תהלים קלב
במדבר י

משלי ד

משלי ג

איכה ה
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ו ׀ שבת, סורו מני

לאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש הקהל יושב על הארץ ואומר קינות.

מנהג ארץ ישראל העתיק היה לומר בתפילת שחרית של תשעה באב ׳קרובות׳ – 
סדרי פיוטים המרחיבים את ברכות העמידה. לאחר הברכה השישית נהגו לומר 

ִים׳ אמרו קינות. הפייטן הבולט בתחום זה  ָלֽ רּוׁשָ סליחות, ולאחר ברכת ׳ּבֹוֵנה י
היה ר׳ אלעזר הקליר – החוקרים ייחסו לו חמש ׳קרובות׳ לתשעה באב. 

בימי הראשונים התקבל המנהג שלא לשנות את תפילת העמידה, פרט להוספת 
׳ֲעֵנֽנּו׳ ו׳ַנֵחם׳: בצרפת נהגו לומר קינות לאחר הקדיש שבסוף התפילה (מחזור 
ויטרי), ובאשכנז לאחר החזרת ספר התורה לארון הקודש (ספר הרוקח, שיא).
במחזור הקינות הנהוג היום מופיעות קינות רבות – כחציין מקורן בקרובות 

שחיבר הקליר, והיתר נכתבו במהלך הדורות בידי פייטנים אחרים. 
יש קהילות שבהן אומרים רק חלק מהן, לפי בחירת הקהל.

 

ַרי  ֽעּוִני עֹוכ ּמ י ׁשִ ּנִ ַבת,  ֽסּורּו ֶמֽ ׁשָ

י׳ היא המשכה של הקרובה  ּנִ ַבת, ֽסּורּו ֶמֽ הקינה הראשונה הנאמרת במנהג אשכנז ׳ׁשָ
כֹור ֵאיָכה׳ פותחת במילה  כֹור ֵאיָכה׳ שחיבר הקליר. כל אחת מארבע עשרה הברכות ב׳ז ׳ז

הראשונה מהפסוק המתאים מפרק ה במגילת איכה, וממשיכה במיה הראשונה של 
הפסוק המתאים מפרק ד. שלוש הצלעות הבאות פותחות בשלוש מילות הפתיחה 

של שלושה פסוקים מפרק ג, הצלע הבאה במילה המתאימה מפרק ב, ולבסוף מפרק א. 
קינה זו ממשיכה את שמונת הפסוקים הנותרים מכל פרק (עשרים וארבעה הפסוקים 

האחרונים של פרק ג), אך הפסוקים המתחילים באות ע׳ נמצאים במקומם 
על פי סדר הא״ב, בניגוד למצוי במגילה. בקינה הצלע האחרונה בכל 

בית היא חציו הראשון של הפסוק המתאים מפרק א.

ֵרי ֲחֵבַרי ֶעד יֽמּוִני ּב ִחי ּוָמאֹוס ֱהׂשִ ס
ִביַרי כֹות ּד ן ִמּס ּכָ ֹוָתה ִמׁש ַסּכֽ

ּבֹוַרי גּו ּגִ ל ֻהב ֹוָתה ו ַסּכֽ
קּו ַכף ּוָמֲעדּו ֵאָבַרי. ָספ

יַרי׃ ל־ַאּבִ ה כ ִסּלָ ּכ

כּוָיה צּול ּד ינּו ּב ָלה  עֹוֵדֽ ָנפ
ָיה ֶרכ ן ּב ָתה ַלֲחזֹון ּבֶ ֵעיִני ִחּכ

ל ֲחבּוָיה ּגָ ל ֵאי ּגִ ל ַעד ּפִ
כּוָיה יָוִנית נ עֹוֶֶֽת ּבִ ֵעיִני מ
ִכָּיה. ָרא ַלּב ִנַחם, ַוִּיק ה ו ָעׂשָ

ה ֲאִני בֹוִכָּיה׃ ּלֶ ָנם, ַעל־ֵאֽ ו
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יָה צּו ֲחִסיֶדֽ ָרת ֻנּפ ֵני  פ ַעל ּפ
יָה סֹוֶדֽ רּו י ָעֽ ָרה ּכ ֵגי סּוף ָזכ ְְְ ּפַ

יָה ַכף סֹוֶדֽ ילֹה, ּתָ א ׁשִ ַֽחד ֵחט ּפַ
יָה צּו ֲחִזיֵרי ַיַֽער, ַאֵּיה ֲחִסיֶדֽ ּפָ

יָה. ֽ ִנּדֶ ָוה ל ה ֶער צּו ַמֲעׂשֵ ּפָ
יָה׃ ָיֶדֽ ה ִצּיֹון ּב ׂשָ ר ּפֵ

ָדַני אֹוֵני מ ַעל ַהר  ָצדּו ׁש
י ֵזדֹוַני ָצֽפּו ַעל רֹאׁשִ

נֹב ַלֲעמֹד ֵזדֹוַני תּו ּב ָצמ
ָדַני  עֹוֵרר מ ַרת ל צֹוד ָנצ
יַני. יֵמי ֶבן ּדִ י ּבִ ָצַעק ַעּמִ

יק הּוא יהוה׃ ַצּדִ

ֽמּוִני ִיי ֵער ּוֵמֶעד , ּתָ ד ֽ ּבַ ים ִהכ ה  ַקּלִ ַאּתָ
ּתָ ּבֹוא ֵאַלי, ַוַּיֲחִריֽמּוִני  ב ֵקַרֽ

ֽמּוִני עֹון, עֹוד ֵהם ֵזר ֵבי ִגב יֹוׁש אִתי ל ָקָרֽ
ִריֽמּוִני ֲעַרב ִהג יע ּבַ ִמֽ ַהׁש קֹוִלי ל

ָהֵתל ֶהֱעִריֽמּוִני. ֽקּוִמי ֲעֽבִֹרי, ּב
ּוִני׃ ה ִרּמֽ ּמָ ַאֲהַבי, ֵהֽ אִתי ַלמ ָקָרֽ

רּו ָמֽ ֽינּו, ָלֶטַֽבח ׁשָ ה  ֽרּוח ַאּפֵ ּמָ ָלֽ
רּו נּו ָכָמֽ ַתּנּור עֹוֵרֽ י כ יָת, ּכִ ָרִאֽ

רּו ָמֽ ָך ּגָ ִאּוּוי י ָעָמל ָוַכַֽעס ּב יָת, ּכִ ָרִאֽ
מֹו ָמרּו קֹם, ּכ ֵקאל ִלנ ֶחז ַיד י ּתָ ּב ב ַרֽ

רּו. ִחיֵדם ִמּגֹוי, ָאָמֽ ַנכ ֵאה, ו ר
רּו׃ ָמֽ ַמר י־ַצר־ִלי, ֵמַעי ח ֵאה יהוה ּכִ ר
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   שבת סורו מני Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

ִני גֹוי ֵצַאֽ ע, ל ּמַ י ׁשִ יׂשִ ֽ נּו,  ׂשִ יֵבֽ ֲהׁשִ
ִני יֵאֽ ּכִ ַהד מֹוס ֲחֵצַרי, ל ם, ר ּתָ ב ׁשִ

ִני ֵאֽ ַהד מּו, ל ִביר ּדֹומ ֵרי ד ׁשֹור ֵתי מ פ ׂשִ
ִני.  ֵאֽ ט ַטא מֹורֹות ַאף ֵהִכין ל ז , ּתָ ע ַמֽ ׁשָ

ִני. ִריֵאֽ ַהב ָנֽדּו ָחָצץ ל בּו ו כ ׁשָ
ִני׃ י ֶנֱאָנָחה ָאֽ עּו ּכִ מ ׁשָ

ֽיָך ֵכס אֹוַפּנֶ ּתָ ּב ק ם ַחֽ י  ּתָ ּכִ
ֶנֽיָך ָאז ֲחזֹות ּפָ מּול, ּכ יב ָלֶהם ּג ׁשִ ּתָ

פּוֶנֽיָך  מֹון, יֹוֲעֵצי ַרע ַעל צ ַצל ּדֹף ל ר ּתִ
ִניֶנֽיָך ֵצי פ ַהב נֹות ַהב ן ל ּתֵ ּתִ

ֽיָך. ִפּנֶ מּוס ּב ָרם ּכֹוס, ּכָ ּכ ׁשַ ָרא ל ק ּתִ
ָפֶנֽיָך׃ ־ָרָעָתם ל בֹא כ ּתָ

נּו ֽ ּלָ ר ּכִ בֹא  ֶאל ָצר ֲאׁשֶ ּתָ

ָפֶנֽיָך׳  ־ָרָעָתם ל בֹא כ הבית האחרון מרחיב את התפילה ׳ּתָ
בתיאור מעללי האויב. בבית זה הפייטן חתם את שמו ׳אעזר׳ 

בראשי הצלעות, והוא משמש מעבר לקינה הבאה.

נּו  ֵחָמה ִנֲהָלֽ בֹוא ֲחָמת, ּב ִלמ
נּו  ָלֽ ָחבֹור ִהג ַעד ַלֲחַלח ו

נּו  ָבָלֽ תּוָלה ּכ ָזֵקן ּוָבחּור ּוב
נּו. ֽ ָך ֻכּלָ ט ָנא, ַעּמ ָרם ַהּבֶ

נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז
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  ז ׀ איכה אצת באפך

ַיד ֲאדֹוִמים ֱאמּוֶנֽיָך.  ד ּב ַאּבֵ ָך, ל ַאּפ ּתָ ב צ ַאֽ ֵאיָכה 

קינה זו מוסיפה ומרחיבה את תיאור מעללי האויב שנזכרו בבית המעבר, 
ומדגישה את הניגוד ליציאת מצרים וקבלת התורה. הניגוד מודגש באמצעות 

המצלול: בכל שורה חמש מילים שונות פותחות באותה אות - תיאורי מוראות 
החורבן מצוינות באותיות א, ג, ה וכו׳, וההתרפקות על העבר באותיות ב, ד, ו. 

ינּו׳ וכו׳ לעומת  ֽ ּטִ ֵכן ּבִ באותיות הזוגיות מופיעות שש מילים בתיאור התפילה: ׳ּוב
חמש מילים באותיות האי־זוגיות, והתוצאה של הריבוי היא הדגשת הכמיהה 

נּו״ (איכה א, ה) במקום  ָיה ָלֽ כֹר ה׳ ֶמהָהֽ לעבר המזהיר. באופן זה הפסוק ״ז
להיות קינה על ההווה האכזרי, הופך לתפיה המזכירה את העבר הרחוק: 

זכור מה היה לנו בימי קדם – ואנא, שוב והחזירנו לפניך כאז.
סימן א״ב (כפי שפורט למעלה)

 
חּוֶנֽיָך.  ּתָ ִלב ר ַרֽ ר ּבֵ ָתִרים ֲאׁשֶ ין ּב ִרית ּבֵ ּב ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

ינּו.  ֽ ּטִ ּבִ ֵכן  ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  אּוֶלֽ ִאים ּג ַיד ּגֵ לֹות ּב ָך, ַלג ַגֲעָרת ּתָ ב ר ַעֽ ּגָ ֵאיָכה   
יָך.  ָגֶלֽ ּתָ ִלד ֽג ּלַ ר ּדִ , ֲאׁשֶ ֶרך ֽ ּלּוג ּדֶ ִיַגת ּדִ ּד ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

נּו. ר ֽ ּבַ ּדִ ֵכן  ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

ִלים ֲהמֹוֶנֽיָך.  ַיד הֹול ָך, ַלֲהדֹף ּב י ֶהג ּתָ ב ג ַהֽ ֵאיָכה   
יָך.  עּוֶדֽ ּתָ ִלו ד ר ִוַעֽ ִועּוד ֶוֶֽתק ֶוֶֽסת, ֲאׁשֶ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

קֹוַנּֽנּו. ו ֵכן  ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  בּוֶלֽ ַיד ָזִרים ז ֵזל ּב ַזל ָך, ל ַזַעמ ּתָ ב ָזַנֽח ֵאיָכה   
יָך.  ּתָ ַלֲחמּוֶלֽ ק ר ָחק י חֹוֵרב, ֲאׁשֶ ִחּתּון ֻחּקֵ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

ינּו. ֽ ִחּוִ ֵכן  ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  ָלֶאֽ ֵמִאים ט ַיד ט רֹף ּב ֲחָך, ִלט ר ט ּתָ ב ח ָטַרֽ ֵאיָכה   
יָך.  ֶעֽ יֹוד ּתָ ל ד ר ִיַחֽ ר, ֲאׁשֶ ִדידּות ֽיֹׁשֶ ַקר י י ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

נּו. ל ָיַלֽ ֵכן  ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז
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ָך.  ֶמֽ ר ִלים ּכַ ַיד ּכֹוׁש ַכּלֹות ּב ָך, ל ַכַעס ּתָ ב נ ֽ ּוַ ּכִ ֵאיָכה    
יָך.  קּוֶחֽ ּתָ ִלל ד ֽ ר ִלּמַ עֹוָלם, ֲאׁשֶ  ֽנֹח לֹא ִלז ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

נּו. ג ָלַהֽ ֵכן   ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  ֶאֽ  ַנׂשּ ַיד מֹוִנים מ חֹות ּב ָך, ִלמ ס א מ ּתָ ב ל ֽ ִמּלַ ֵאיָכה    
יָך.  ׂשּוֶאֽ אָת ִלנ ֽ ר ָנׂשָ ר, ֲאׁשֶ יַאת נֹוַצת ֶנֽׁשֶ ׂשִ נ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

ינּו. ָנִהֽ ֵכן   ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  ַיד ֵסֲעִפים ַסֲהֶדֽ ר ּב ַסּגֵ ָך, ל ַסַער ּתָ ב ח ַסֽ ֵאיָכה    
יָך.  ּתָ ַלֲעָבֶדֽ ר ֽ ר ִעּטַ עֹז ֲעִדי ֲעָדִיים, ֲאׁשֶ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

ָעִנֽינּו. ֵכן   ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  ָלֶאֽ ִריִצים ּפ ַיד ּפָ ר ּב ַפּגֵ ָך, ל ּד ַפח ּתָ ּב ֽצ ּפַ ֵאיָכה    
יָך.  ָבֶאֽ ּתָ ִלצ נ ר ָצַפֽ ִבי ֶצֶֽדק, ֲאׁשֶ ַצֲהַלת צ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

נּו. ק ָצַעֽ ֵכן   ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  רּוֶאֽ ַיד ָקִמים ק נֹות ּב ָך, ַלק ִריָאת אָת ִבק ָקָרֽ ֵאיָכה    
יָך. ֵרֶעֽ יָת ל ר ָרִצֽ ִים, ֲאׁשֶ ֶכב ִרּבַֹתֽ ֶגׁש ֶרֽ ֶרֽ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

נּו. ָרַגֽנ ֵכן   ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

יָך.  ֵלֶמֽ ִלים ׁש ַיד ׁשֹול ּלֹות ּב ַשׁ ָך, ל פ א ׁש ּתָ ב פ ַאֽ ׁשָ ֵאיָכה    
יָך.  ִמיֶמֽ ּתָ ִלת נ ֽ ּכַ ר ּתִ י ֽתַֹאר, ֲאׁשֶ ֵּ ּתַ  ֶֹקף ּתַ ּתֽ ּתָ  ר לֹא ָזַכֽ ו 

נּו. נ ַאֽ ּתָ ֵכן   ּוב נּו׃  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז

ִים /  ֲעַמֽ ינּו ּפַ ֽ ּבִ יֹום ֶזה ִנׁש ִים / ַעל ַמה ּב ֽ ּמַ ּפֹך ּכַ נּו ִלׁש נ ַאֽ ּתָ

בית המעבר מקשר בין הבית האחרון של הקינה הקודמת לקינה הבאה – ומפנה במילים 
ָך׳ מנוסחת בלשון עבר ומתארת  ַאּפ ּתָ ב צ ה׳ להבדל בין השתיים: הקינה ׳ֵאיָכה ַאֽ ַעּתָ ִרי׳ ו׳ו כ ׳ז
ִים׳ מנוסחת בלשון הווה. ַמֽ ה ַעד חּוג ׁשָ את תגובת העם לחורבן בשעת מעשה; הקינה ׳ֲאַאּדֶ

ִים: ַמֽ ה ַעד חּוג ׁשָ ה ֲאַאּדֶ ַעּתָ י, ו ּתִ ִים / ָרַגֽנ ָלֽ ירּוׁשָ ָוה ּבִ ל ׁשַ ֶבת ּב ֽ יֹוִתי יֹוׁשֶ ה ִרי ּבִ כ ז
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 ח ׀ אאדה עד חוג שמים

ִים ַמֽ ה ַעד חּוג ׁשָ ֲאַאּדֶ

הקליר ניסח קינה זו בלשון יחיד, והיא מבטאת את כאבו האישי על החורבן 
שהיה ועל מצבו המדולדל של העם כעת. אין בה תיאורי חורבן, אך הצער 

ֶרת,  ָנה אֹוֶמֽ ל ׁשָ כ תקווה שמסרבת לדעוך, כבשורה ׳ּב בא לידי ביטוי עז יותר ּבַ
ָנה ַהּזֹאת׳ – היחידה החורגת מהמקצב הרגיל של הפיוט. שורה זו באה  ָ ִהיא ַהׁשּ
בבית העשירי, החורג אף הוא במקצת מהמבנה האלפביתי. כל בית מסתיים 

בפסוק המבטא אבלות – עד הבית העשירי, שבו יש השלמה עם הידיעה 
ָתה ּזֹאת׳; שני הפסוקים האחרונים הם פסוקי תפילה. ׂש ש׳ַיד ה׳ ָעֽ

שלוש השורות הראשונות בכל בית מתחילות באותה אות, 
והשורה החותמת באות לפי סדר תשר״ק 

(לאחר אות ההטיה א, המדגישה את הביטוי האישי בקינה).

ִים ַמֽ י ׁשָ ַאֲאֶלה ִאּתִ
ִים׃  י ַמֽ ן רֹאׁשִ אֹוֵנן, ִמי־ִיּתֵ ֶאת ִים.  ֲעַמֽ ָאאֹר יֹום ַמֲחִריִבי ּפַ

ר ּבָ ֵלל ִמד ִכי י ב ִחין ּבִ ַאב
ר ּבָ ד ר ִמּמִ ּבָ יל, ּוִמד ֲחָנה ֵליל ִמּלֵ ֶאב

ר׃  ּבָ ד ֵנִֽני ַבּמִ ַאג, ִמי־ִיּת ֶאׁש ר.  ּבָ י עֹוַלת ִמד ה ִאּתִ ֲאַבּכֶ

ֽנֶֹקף ַזִֽית ל ּכ ׁשֵ ֶאּנָ ַוע ו ֶאג
ִית ֵני ַבֽ ל ּב י ּכ ֲאָגֶרה ּבִ

ִית׃ ֽ ִמיר ׁשָ ֵנִֽני ׁשָ ה, ִמי ִיּת ֵאָרׁשֶ ִית.  ֽ ַעל ַהּבַ ֽ ּיֹאַמר ּבַ רֹם ׁשֶ ֶאג

ֵצֽהּו ַהמ ל ֵלב ל כ ֶוה ּב ֶאד
ֵצֽהּו ַאּמ ם ל ין ּבָ ָעה ִמּלִ ֵאד

הּו. ָצֵאֽ לֹא ֶאמ ַאג רֹוֶעה ו ֶאד
הּו׃ ָצֵאֽ ֶאמ י ו ּתִ ע ן ָיַדֽ ֲאקֹוֵנן, ִמי־ִיּתֵ

י  ִמּלַ אֹוַפן ּב ָכה ּכ ַהּפ ֶאת ָכה ו ֵאָהפ
ַתּנֹות ֲעָמַלי ָפִנים ל ִנים ּב ה ּפָ ּגֶ ֶאה

מּוַלי. ל יּה ֽ ַהּגִ ַהר, ִמּל ַסֽ ֶרס ו ָאֲההּו ֶחֽ
י׃ בּון ִמּלָ ת ִיּכָ ן ֵאפֹו ו ַרח, ִמי־ִיּתֵ ֶאצ

ירמיה ח

ירמיה ט

ישעיה כז

איוב כג

איוב יט
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   אאדה עד חוג שמים Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

ֵבי ֱעִלי ֵטי ּגֹונ ּפ ֽאַֹרח ִמׁש
ִעי ּוַמֲעִי ִבצ ּב יע אֹוִדֽ

ע ִלי׃ ן־ִלי ׁשֵֹמֽ ָאֽפּוָנה, ִמי ִיּתֶ ִעיִלי.  ִעי מ ר ק לּו ַמָּזלֹות ּב ל ֻאמ

ָרה ָהֲאִבּיֹוָנה הּופ ָדה ּכ ָאז
ָנה ֻחּתָ יֹוִתי מ ה ָרה ּבִ ּכ ֶאז

יֹוָנה. ֵרָכה ָהֶעל ּב ָלִגים ּכַ ַאִּזיל ּפ
ּיֹוָנה׃ ֶבר ּכַ ן־ִלי ֵאֽ ֶאֱעֶנה, ִמי־ִיּתֶ

ַית עֹז ֶאל צֹור ר ע ִמּקִ ׁשָ ָאח ִנפ
ַאף ַלֲעצֹר ִים ּב ִי ַמֽ חּו ּב ָאֽ

צֹר. עֹוֵללֹות ִלב צֹר, ו ָאַחז ָקמֹות ִלק
ִני ִעיר ָמצֹור׃ יָחה, ִמי יֹוִבֵלֽ ֽ ָאׂשִ

ֶות  ָמֽ ַצל ִני ּב ד ֵלי ַאּפַ ה ע א ֶאּטַ
ֶות ֹוָנה ַעד ֲחַצר ָמֽ ּכֽ ֶאׁש ָאֽטּוָסה ו

ֶות. ֽ ים ַלּמָ ַחּכִ ֵפל ֶאת ַהמ ֶאּטָ
ֶות׃ ֽ ֶאה־ּמָ לֹא ִיר ֶיה, ו ֶהה, ִמי ֶגֶֽבר ִיח ֶאנ

י ַלֲחזֹות ּתִ ר ֽ ָרִתי ּתַ ֶעז ֱאָילּוִתי ל
ָנה ַהּזֹאת ָ ֶרת, ִהיא ַהׁשּ ָנה אֹוֶמֽ ל ׁשָ כ ִתי, ּב ֲאֻיּמָ

ַעת זֹאת. י מּוַדֽ ע ַּכֹ ּכִ ֲאַיּדַ
ָתה ּזֹאת׃ י ַיד־יהוה ָעֽׂש ִאם לֹא ּכִ

ָך רֹאׁש, ֵחיִלי ֶאּכֹף ל
ִלי ל ַמח ַחּתֵ ל , ֶרך ֽ ָך ּבֶ ַרע ל ֶאכ

ָאח ִלי׃ ָך ּכ נ ן, ִמי ִיּתֶ ֲאַכּוֵ חֹוִלי.  יֵרי מ ִ יר ִמׁשּ ׁשִ ָך ּב יר ּתִ ַאכ

ח ַצֲעַקת ֲאִריֵאל ּכַ ׁש ַאל ּתִ
ָרֵאל ִיׂש הּוָדה ו ֱאגֹר יֶ ֵאָליו
ר ָמַסר ֵאל. ָאן ֲאׁשֶ נ ֵפי ׁשִ ַאל

ָרֵאל׃  עֹות ִיׂש ׁשֻ ּיֹון י ן ִמּצִ ֵלאמֹר, ִמי ִיּתֵ

איוב לא

תהלים נה

תהלים ס

תהלים פט

איוב יב

שיר השירים ח

תהלים נ
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   איכה תפארתי Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

כּו / ים, ּוָפַני ֵמֶהם ֶנֱהָפֽ ּתִ ָרַכי לֹא ָהָלֽכּו / ֲעָזֽבּוִני ַוֲעַזב ד ָרֵאל ֵמֵעת ּבִ ִיׂש

בית המעבר מנוסח אף הוא בלשון יחיד, אך יש הבדל בין השורה הראשונה 
והשנייה בו. השורה הראשונה נראית תשובה של הקב״ה למשורר, המדגישה את 
עוונות ישראל כגורם לחורבן. בקינה הבאה המשורר מפנים את התשובה ומתאר 

י׳ המופיע בשורה  ּתִ את החטאים ואת הפרת הברית שבהם, כך גם הביטוי ׳ָרַגֽנ
השנייה, מקבל משמעות שונה מזו שהייתה לו בבית המעבר הקודם.

יכּו. ִלֽ י ֵמַרֲאׁשֹוַתי ִהׁש ּתִ ַאר פ כּו / ֵאיָכה ּתִ ֽ ּפָ י ִנׁש ִלּבִ י, ּוֵמַעי ו ּתִ ל ֵהיַלֽ י ו ּתִ ָרַגֽנ

 ט ׀ איכה תפארתי

יכּו ִלֽ י ֵמַרֲאׁשֹוַתי ִהׁש ּתִ ַאר פ ֵאיָכה  ּתִ

הקינה הבאה מתארת את מוראות החורבן ומעמתת אותם עם הברית 
שה׳ כרת עם ישראל ומובאת בפרשת ׳בחקתי׳. אחד עשר הבתים 

הראשונים מנגידים בין הזוועות שהעם חווה לברכות שבברית; חציו 
השני של הפיוט מתאר את חטאי ישראל וקושר אותם לקללות על הפרת 

הברית. מתח זה ישנו גם בשני חרוזי הפזמון המתחלפים – באחד הקב״ה עצמו 
כביכול עונה לעם, ומפנה את תשומת לבם להפרת הברית על ידם, ובשני העם 

מתאונן על מצבו השפל ונאחז בהבטחות שבברית כמקור תקווה.
סימן א״ב (על פי פסוקי איכה ב) 

הצלעות האחרונות הן תחילות הפסוקים בויקרא כו, ג-כד.

 
יכּו  ִלֽ בֹוד, ֶצֶֽלם ִהמ א ַהּכָ ּסֵ ֶנֶֽגד ּכִ ּוכ

ָלֽכּו. ר חֹוַזי ִנמ ַנאי ֲאׁשֶ ִלי ּת ַחּל ּב
ֵלֽכּו׃  ֻחּקַֹתי ּתֵ ָנם, ִאם־ּב ו  

ֵריֶכם׃  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם׃ / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ָתם  מֹוֵעצֹות ִעּו ַטי, ּב ע  ׁשֹופ ּלַ ּבִ  
ָתָתם ר ַעּוָ ׁשָ יר ֵמֶהם, ּכ ּתִ ּוָפִנים ִהס

ִעיָתם. ַהב ָרם ל ָאָבק ִמט ַוּיּוַמר ל
ם׃  ִעּתָ ֵמיֶכם ּב י ִגׁש ָנַתּתִ ֶלף ו ֵחֽ  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ

מלאכי ג
ירמיה ב
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   איכה תפארתי Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

ִציר ָנם, ַוֲעלּוָמם ִהק ַדע  רּום ַקר ּגָ  
ָעֵריֶהם ֵהִציר ֶרב, ׁש ַחת ֶחֽ ִאב ּוב

ָקִציר. ֵזי ָרָעב ָעׂש ּב מ
ִציר׃ ִיׁש ֶאת־ּבָ ֽ יג ָלֶכם ּדַ ִ ִהׂשּ מּור ו ּת  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ ָֽ   
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ֶרץ ֶחֽ ה ּב ִכּלָ ּתֹו, ו ַקׁש  ַרך ּדָ  
ֶרץ ֵמי ֶעֽ ׁש  ֶז ִעּפֵ ר ַכּבַ ו

ֶרץ. ֽ ֵרה ּפֶ לֹׁש ֶעׂש ִני ׁש ָרַצֽ ּפ
ֶרץ׃ ָאֽ לֹום ּבָ י ׁשָ ָנַתּתִ ַחת ו ֽ ּתַ  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ

ֶכם ּב ּגַ ֶכם ּוִמׂש ֶכם ּוָמֻעּז ָהָיה  צּור  
ֶכם ַחם ּבָ ִנל ָזר ו ַאכ ל ך ּפַ ה ה

ֶכם. ַעב ֶכם ּתִ ק ֶכם, חֹוׁשֶ ֶכם ִרַחק ַהּנֹוַצר
ֵביֶכם׃ ם ֶאת־אֹי ּתֶ ַדפ ָטַחת, ּור ַאֵּיה ַהב ו  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ֵלָאה ת ֶצֶֽדק מ ּנַ מֹס  ּפִ ַוַּיח  
ָאה ל ֻטמ יָתּה ָמָצא כ ּכִ ַמׂש י ב ּכִ

ָאה. ֻטּמָ ָדָוה מ יָה ִהִּזיֽלּוָה ּכ ֶדֽ ַכּב ּומ
ה ֵמָאה׃ ָ ם ֲחִמׁשּ פּו ִמּכֶ ָרד ּנּוי ו ׁשִ ּב  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ
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ַית מֹוֲעֵדיֶכם יֹון ִקר ָזַנח  ֶעל  
ֵליֶכם ֲעֵרי ֵחיל, ֲעִמיַדת ַרג ֶהֱאִביל ׁשַ ו

ֶכם. ל ִהג ץ, ו ׁש זֹאת ּפָ ִמי ִבּקֵ
ָגַמר ֽאֶֹמר, ּוָפִנֽיִתי ֲאֵליֶכם׃ ו  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ן ֹוׁשָ ׁשּ ט ּכַ נֹוא אֹם ִלּקֵ ב  ׂש ָחׁשַ  
ן ַ ׁשּ יָה, אֹוָתּה ּדִ ֶב עֹוָלֶלֽ ּוֵמֵחֽ

ן. ׁשָ ב ּכִ ָתּה הֲֹעָלה ּכַ ִקיטֹור ֻחּפָ
ן׃ ן נֹוׁשָ ם ָיׁשָ ּתֶ מּור ַוֲאַכל ָגן, ּת ֲאלּו ַאֵּיה ּדָ ׁשָ ו  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ

ֵדי דּוָכִני ב סּו ר עוּ  ִנּכ ָטב  
ַכֲהִני ַטל מ ִנק ֵגיא ֲחָמת ּכ ּב

כֹוִני. סֹוד מ ה י ּלָ ִנים, ּגִ ה ׁשָ ּמֶ ֲהֵרי ּכַ
ִני׃ ּכָ י ִמׁש ָנַתּתִ ָסע ִמּתֹוִכי ֽאֶֹמר, ו ו  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ַֽאק ֵמֵתיֶכם ים ִמּנַ ַבּכִ בוּ  מ ֵיׁש  
ֵתיֶכם יל מ ע ִמיתֹות ִהּפִ ּבַ ַאר ּב

ֶכם. ֶחת ֶבר ׁשִ ֶדֽ ַחָּיה ו ָרָעב ו ֶרב ו ֶחֽ
תֹוֲכֶכם׃ י ּב ּתִ כ ַהּלַ ִהת ץ, ו ָסר ֵצל ּפָ ּכ  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ
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ֵליֶכם ה ַגע א ֶרֽ לוּ  ָלׁשֹד ּכ ּכָ  
ֵליֶכם הֹול עּו מ ּב ּוָבֶכם ִנׁש

ׁשֹות עֹוָלֵליֶכם. כּו ַנפ ּפ ֶכם ׁשֻ ֵחיק 
, ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃ יח ֽ ֶכם ׂשִ ס א מ ּב  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

עּו ּו ָנה, ׁשִ ּכּול ָאֽ ל ִאּמָֹתם,  ּכִ ל  
עּו י ׁש ּנִ ח, ֶמֽ ָאָכיו ׂשָ ַמל צּור ל ו

עּו. ָשֽׁ ע ׁש ֶמל ֲהֵבאִתים ו ר ֶרץ ַהּכַ ֶאֽ
עּו׃ מ ִאם־לֹא ִתׁש ו , יח אּו מֹוִכֽ נ ׂשָ ו  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ 

סּו ִיך ּבֹוָסֽ ִיך ִעם ּגּוַרֽ ֽ יׁשַ ׁשִ י  , ָמה ֲאִעיֵדך  
ן ָנֽסּו ִרים ַעל סּוס ָננּוס, ַעל ּכֵ אֹומ

סּו. ָמֽ ע ה ׂשֹא ֲעוֹנֹוֵתיֶכם ּכ יִתי נ ֵאֽ ִנל
סּו׃ ָאֽ מ ֻחּקַֹתי ּתִ י, ִאם־ּב ּתִ ַנֽמ ֶכם ּכ ר ָוֲאַיּסֶ  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

א ֲחזֹות ו ִמית ׁשָ ר ִיך  ָטעּו, ּתַ ִביַאֽ נ  
י ֵאי ָלזֹאת ּתִ ּוַפֽצ , ֽלֹוח רֹוׁש ִלס ָוֶאד

יבּו ַעּזֹות. ֽ י ֵהׁשִ ּדִ ֶנג יִתים, ּוכ ּתִ ּפִ
ה־ּזֹאת׃ י, ַאף־ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ּתִ ח ֽ ׂשַ י ו ּתִ ָאַנֽפ ו  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ
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קּו מֹוַני ר קּו ׁשָ קוּ  ָחר ָספ  
ִמית ֱאמּוַני ַהצ חּוץ ל ִנים ּוִמּבַ פ ִמּבִ

פּוַני. לּו ס ֵני ֵזִדים ִחּל י ב ּכִ
י ָפַני׃ ָנַתּתִ טֹוָבה ָנם, ו לֹא ל ָרָעה ו ל  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ה ַחּלֶ ֵני ִמי ּת צוּ  ֵזִדים, ִלפ ּפָ  
ֶאה ַקד ַוִּיל ֶבד ָעוֹן, ּפָ ֽ ַעם ּכֶ

מֹוֵפת ָוֶפֶֽלא. ַחּכּו עֹוד ל לֹא ת
ה׃ ּלֶ ִאם־ַעד־ֵאֽ ָנם, ו ָנַסע ו ָנַסב ו  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ

אֹון ֵני ׁשָ קֹד ּב ד ֶרם ק ה  ַוּי ָעׂשָ  
אֹון ֵגיא ִצּמָ ִני ּב ַרֽ ּכ ָדִמי ׁשִ ו

ָנה הֹוִסיף ָיגֹון ַעל אֹון. ׁשָ ָנה ו ל ׁשָ כ ּוב
אֹון׃ י ֶאת־ּג ּתִ ַבר ׁשָ ָנם, ו ַעס ו ֵמֵעת ּכָ  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

תֹו ֵהִריק ּפָ ַאׁש ָצַעק  הֹוי הֹוי, ו  
ִמּפֹה ּוִמּפֹה, ֵהִביא ָעַלי ַמֲעִריק
י ָצר ֶהֱחִריק. ּנֵ ַלֲעֵגי ָמעֹוג, ׁשִ ּוב

ַתם ָלִריק׃ ֻאם, ו ה כִֹחי ִבנ ִכּלָ ו  
ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   

ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ
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ִמי ִעי, ַאל ּד ּו ִקי, ׁשַ פ ֽקּוִמי  ּדִ  
י , ָוֽדֹּמִ ֶרץ קֹוֵלך אֹוב ֵמֶאֽ ִני כ ּות

ִמי. ִהד ִני ו ק ֵמי רֹאׁש ִהׁש
י׃ כּו ִעּמִ ל ִאם־ּתֵ ֻאם, ו נ ך ִהּּוִכי ּבִ ָחׁשַ ו  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

ִעַּית ם ל יָת, הּוׂשַ ֽ ֵאה  ּגֹוָרל ִאּוִ ר  
מּוַית ר, ָהִיֽיִתי ד ּבָ ַאת ִמד קִ ו

נּוַית. סּוָרה ּכ נּוַית ו ה ּגָּגֹו
י ָבֶכם ֶאת־ַחַּית׃ ּתִ ַלח ִהׁש ִעי, ו מ ׁש ּב  

ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   
ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ

ֵאין ּדֹוֶלה תֹוא, ו ִעּלּוף ּכ בוּ  ב כ ׁשָ  
א עֹוֶלה ּפֵ ֵאין ַמר ַֽער, ו ֵלִאים ּגַ ַהמ

ה. ּלֶ ּכַ ִהת ִני ל ִנים ֲהָמַמֽ ה ׁשָ ּמֶ ֲהֵרי ּכַ
ה׃ ּלֶ ֵאֽ ִאם־ּב ו , ּוח ִוּכֽ ים ּב ֲאנּוׁשִ  

ֵריֶכם /  ב קּו ָעַלי ּדִ ֶכם / ָחז ּל יבּו ֵאַלי ּכֻ ה ָתִרֽ ּמָ    ָלֽ
ָתה ּזֹאת ָלֶכם. י ֶכם ָהֽ ִמֶּיד

מֹוִני ּתָ ַעל ַאד ל ָרא  ֵאיד עֹוַלֽ ק ּתִ  
אֹוִני ִים ּכ ָעַתֽ ב פֹו ׁשִ ּס ׁשַ ַסֲחפֹו ּול ל
מֹוִני. ֵמַאר ֵצאת קֹו הֹם ָצַרי ּב ּתָ

ִני׃ י ַאף־ָאֽ ּתִ ָהַלכ ִריב, ו י ּב ּתִ מ ֶנֱהַמֽ ּכ  
ִני /  ֵמֽ ט ַאּפֹו ַוִּיׂש ה ב ָּ ִני / ּכִ ַמֽ ִחי ּוָמאֹוס ׂשָ ס   

ֽעּוִני. ׁש ע ׁשַ ֵהָרה י ִנחּוָמיו מ
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רֹון ּכָ ֽיֶֹקׁש ׁשִ ד ּב ַאף ֲאִני ֻלּכָ

ֶבר׳ (עמ׳  137 ), ובינה לבין הקינה  ֶקֽ ּכ ֽתּוח תֹו ּפָ ּפָ במחזורים עתיקים הקינה הבאה היא ׳ֵאיָכה ַאׁש
הקודמת מובא בית מעבר המקשר בין שתי הקינות. משהחיפו הקהילות את הסדר, אמרו כאן את 
ָבה׳. תֹו׳ ל׳ֵאיָכה ָיׁש ּפָ ד׳, אשר אפשר שבמקורו היה בית מעבר בין ׳ֵאיָכה ַאׁש בית המעבר ׳ַאף ֲאִני ֻלּכָ

ית ָחרֹון ּבִ ִהׁש ָחה ו מ ָבה ׂשִ ָער
ָגרֹון ה ב ּגֶ ֶאה ב ו ֶרץ ֵאׁשֵ ָלָאֽ

רֹון:  ֶֽלת ַהּשָׁ ָבה ֲחַבּצֶ ֵאיָכה ָיׁש

  י ׀ איכה ישבה חבצלת השרון

רֹון ֶֽלת ַהּשָׁ ָבה ֲחַבּצֶ ֵאיָכה ָיׁש

בקינה זו הקליר מבכה את חורבן כ״ד משמרות הכהונה (תענית כז ע״א) – נושא שעליו 
כתב רבות. חלק משמות משמרות הכהונה ידועים לנו רק מקינה זו. בין קינה זו לבאה 

אחריה אין בית מעבר, למעט הפסוק הפותח את הקינה הבאה (דברי הימים ב׳ לה, כה).
סימן א״ב (על פי פסוקי איכה א)

ֵאי ָארֹון י נֹוׂש ָדַמם רֹן ִמּפִ ו
ֵני ַאֲהרֹן. רֹוָתם ּכֲֹהִנים ּב מ ׁש ָנֽעּו ִמּמִ ו

ֵבי ָמרֹון.  ָסר מ ִית ּבִ ֽ ַסר ַהּבַ ִנמ ּכ
ָפִרים ת ס ׁשֶ ֽ ֻחּמֶ ה מ ּכֶ כֹו ִתב ּבָ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ָנִביא ּב ֶנֱהַרג ּכֵֹהן ו ּכ
ִפיִרים. צ ָרִחים ּכִ ֲחטּו ּפ מֹו ִנׁש ַעל ּדָ ו

ִרים, ּכֲֹהֵני ִצּפֹוִרים.  ִצּפ ָנֽדּו ּכ ו
ָטה ָ ֻקׁשּ ה מ ּלָ ָצּה ּכַ ָתה ֵמַאר ל ּגָ

ה ִמּטָ רֹות ּוׁש ׂש ֲעוֹן ַמע ּבַ
ָטה. ּפ ָפִטים ֻהׁש ַעת ׁש ֽ ּבַ ַאר ּוב

ָטה.  ׁשֵ ֶרת ַמפ ֶמֽ ָטה, ִמׁש ׁש ָיּה ֻהפ ּוֵמֶעד
לֹו ת ַרץ ּכ ִנפ מּו, ּכ מ ֵכי ֵהיָכל ּדָ ר ּדַ

ִתילֹו ַרע ּפ ִנק ִעיל ּכ ַהּמ ו
ּלֹו. ל ִמּתִ ּפַ ֻהׁש ו ך ֻהּתַ ו

ִתילֹו, ּכֵֹהן ַעָּיָֽתה ּלֹו.   ָנע ִמׁשּ ו
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לֹוֲחֵמי ֶלֶֽחם ִעיִבים ּב ָהיּו ַמל
ֶחם לּו ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ֶלֽ ִבּט ּכ

ֶֽחם. ִים ּוִמּלֶ ֽ אּו ִמּמַ ָצמ ָרֲעבּו ו ו
ית ֶלֶֽחם.  ֶֽחם, ִמּבֵ י ַהּלֶ ּתֵ לּו ׁש ֻבּט ּכ

ת ּפַ ֶֽסף ֶנח ּכֶ ַוֵּיֵצא ֲהַדר אֹם ּבַ
ת ּה ִחּפָ ֶפר רֹאׁשָ מּורֹו ֵאֽ ּות
ת ּפַ נֹוָרה ִנכ ּבּו ּומ ֵנרֹות ִנכ ו

ָפת.  ָדה יֹוד ּכ ֶלֶֽחם ּוַפת, ִנל עּו ּב ָפׁש ּכ

יבּו ֽ ַמע ֵהׁשִ ִנׁש ה ו ר ַנֲעׂשֶ ַמן, ֲאׁשֶ ָרה ז ָזכ
ה ֲענֹות ָאֵמן לֹא ָאבּו ַעּתָ ו

ָרוּו. עּו ו ב ַלֲעָנה ָורֹוׁש ׂשָ
בּו.  ֲעבּו, ּכֲֹהֵני ֵעיל ל ה צּו ו ֻהק ו

ָרה ֶלֱאִליל ֶזה ֵאל ָאמ ָאה, ו א ָחט ֵחט
חֹוֵזי ֵאל ָעה ּב ּת ִתע יָגה ו ִעֽ ִהל ו

יֵזי ֵאל. ּגִ ַמר ָאה ּב נ ן ֻהק ֲעבּור ּכֵ
ַפר ֻעִּזיֵאל.  עֹון ֵאל, ּכ ַוֵּיֵצא ִמּמ

ָאָתּה ֶהֱחִנֽיָפה ֵתֵבל ֻטמ
ַנֲעָלה ַרב ַהחֹוֵבל ו

ָאֵבל. ָליו ּכ ָעָנן ֲאַבק ַרג ו
ל.  ּבֵ כֲֹהֵני ַאר ל, ּב ּבֵ ר ּכַ ֵאין ִמת ו

בּול ֵבית ז ַרׂש ָצר ּב ֽ ָידֹו ּפָ
ּבּול דֹור ַהּמַ י ּכ ּתִ ָלָיה ֻחַּיֽב י כ ּכִ

ִנּבּול. ִחּבּול ו ית ל אֹו ֵהׁשִ ס ּכִ
בּול.  בּול, ּכֵֹהן ּכָ ֶבל ּכָ ֶכֽ ָיָצא ּב ו
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נּו ִקיָנה ּה קֹונ ל ַעּמָ ּכ
א ֵאל ַקּנָ יסּו ל ִעֽ י ִהכ ּכִ

א. גֹוי ָנָבל, אֹוָתם ִקּנָ ּב
ֶרת ָקָנה.  ֶמֽ ּה, ִמׁש ּנָ ָדה ִמּקִ ָנד ו

ִין ָצַפת רֹום ַעֽ לֹא ַלּמָ
ת ֶרׂש ִחּפָ ֶכֶֽסף ַעל ֶחֽ ו

ת. ּפַ ִחּזּוק מּוָסר ֻהר ּוב
ַפת.  ת, ּכֵֹהן צ ּפַ ִנל ֶנֱהַרס ו ו

עֹון יִתי ט ֵאֽ ִנל , יע ִמֽ רֹום ִהׁש ִמּמָ
עֹון ּגָ ׁשִ רֹון ּוב ִעּוָ ִני ּב ֽ ִהּכַ ו

עֹון. ִגב ּוָפַקד ָעַלי ֲעוֹן נֹב ו
ית ָמעֹון.  ֶרת ּבֵ ֶמֽ עֹון, ִמׁש ָנָֽעה ִמּמָ ו

ַאב ִנכ ַקד עֹל ָעוֹן, ו ִנׂש
ִלי ָאב י ֲאנּוָנה, ִמּב ּתִ ב ֽ הּוׁשַ ּכ

ֻעָגב. ים ו ִמּנִ ֵצף ּב ַצפ י ִמּל ּתִ מ דֹוַמֽ ו
ָאב.  ב ֶרת ֶיׁשֶ ֶמֽ ָאה ָעַלי ִקיָנה, ִמׁש ָנׂש ו

יַרי, מֹוֵרי הֹוָרָיה ל ַאּבִ ה כ ִסּלָ
ר ִלי ֲעֵקַדת מֹוִרָּיה ּכַ לֹא ִנז ו

ָיה. ֶרד ּוִמר ֵמרֹב ֶמֽ
ָעָרָיה. ֶרת מ ֶמֽ ָיה, ִמׁש ֶער ָֽגה ֵערֹום ו ֻהּצָ

יכּו ַמֲעִנית ֶהֱאִרֽ ים, ו ׁשִ ׁשּו חֹר י ָחר ּבִ ַעל ּגַ
ֶרב ַוֲחִנית יקּו ָעַלי ֶחֽ ֵהִרֽ ו

ַתֲעִנית. יִתי צֹומֹות ו ֽ ּבֵ ִהר ו
ָוִנית.  ָאה י ִנית, ָיצ כ ּוִמּצּוַרת ּת

ח ֵאין ָיד ׁשֹוֵלֽ ה ו ׂשָ ר ּפֵ
ֽלֹוח ׁשָ ם ו ּכֵ ַהׁש יָנה ּב י לֹא ֶהֱאִמֽ ּכִ

ַלח. ִרית ֶמֽ ָתה ּב ּב ֻהׁש ו
ָלח.  רֹאׁש ַממ ח, ּב ֻמּלָ ֶמן מ ֽ ֵאין ׁשֶ ו
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יהּו ָמָרת י ִפֽ יק הּוא יהוה, ּכִ ַצּדִ
ָרת ע ּה, ה סֹוד ּבָ רּו ַעד ַהי רּו ָעֽ ָעֽ ו

יָה ֶנֱחָרת. ֶָֽרת, ִקיִנים ָע ִזמ ִּזי ו מּור ע ּות
ָרת.  ֶרת ָנצ ֶמֽ ָרת, ִמׁש ֶרץ ִנז ֵוי ֶאֽ ַקצ ּוב

לֹא ָקַרב ר ִלי, ו ּצַ אִתי ּבַ ָקָרֽ
ֲעַרב י ַבַּיַֽער ּבַ ּתִ קֹוַנֽנ ו

ַמֲעָרב. ָכָבה ֵנר ַהּדֹוֵלק ּב ו
יח לֹא ָעַרב, ֵמֲאָכָלּה ֲעָרב.  ֵרֽ ו

ִנָּיה א י ּכ ּתִ ר ַעֽ י ֻהס ֵאה ּכִ ר
ַתֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה ּב

נּוָיה. ּצֹאן ָלֶטַֽבח מ ַוֲעָדִתי ּכַ
ל נּוִנָּיה.  ּדַ ָנָֽעה ֵמֲחנּוָיה, ִמג ו

ַצֲחָנה י ּב ּתִ מ ַהֽ י ִנז עּו ּכִ מ ׁשָ
ה ִחּנָ י ּת ּנִ ָסַתם ֶמֽ ו

לֹא ָנַתן ִלי ַרֲחִמים ַוֲחִניָנה. ו
ַפר יֹוֲחָנה.  ַית ָחָנה, ָנָֽעה ּכ ר ּוִמּקִ

ָיה ב י ָיָצֽאִתי ַבּשִׁ עּו ּכִ מ ׁשָ
בּוָיה ת, ָמרֹום ׁש ָפה ּדָ ר ִנׂש ו
ָיה. ּבּוב ַער ה ו ּמָ ׁשַ י ל ּתִ ֽ הּוׁשַ ו

ית חֹוִבָּיה.  ָתה ּבֵ ל ר ֲחבּוָיה, ּגָ ּתֵ ּוֵמַהס
ִמין ֽמּוִני ַהּדָ בֹא ָרַעת ׂשָ ּתָ

ָעַרי ׁשֹוֵמִמין תּו ׁש ֽ ׁשָ ו
יב ָאחֹור ָיִמין. ֵהׁשִ ו

ִמין.  תֹון ַצל ּנ ָלִמין, ָנָֽעה ּגִ ּוַבֲעוֹן צ
יח ִרֽ ז י ּתַ ּכִ ׁש ח ו , יח ִרֽ בֹא ַתמ ּתָ
יח ִרֽ ינּו ַתפ מֹוֵתֽ א, ַעצ ׁשֶ ֽ ַכּדֶ ו

. יח ִרֽ ֶדם ּתָ ק ינּו, ּכ יח ִניחֹוֵחֽ ֵרֽ ו
. יח , ׁשּוֵלי ֲחַמת ָאִרֽ יח ֲאִרֽ ָך ּתַ ָחנ ל ֻ ּוִמׁשּ
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 יא ׀ איכה אלי

ָּיֽהּו׃ ָיֽהּו ַעל־יֹאׁשִ מ ִיר 

לאחר שקונן על חורבן הכהונה, הקליר מתמקד בחורבן המלכות ומתאר 
את קינת הנביא ירמיהו על המלך יאשיהו, המלך הצדיק מכולם מימיו 

דֹור׳ הנזכר בקינה, על פי ויקרא רבה א, ג). חכמים זיהו את  של משה (׳ֲאִביג
קֹוֵנן ָעָליו  קינת ירמיהו עם פרק ד באיכה (רש״י, שם פסוק א; וראה לקמן ׳ַוי

ל ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב׳), והקליר מבסס את הקינה על פרק זה. תיאורו עוקב  ּכ
במידה רבה אחרי המדרש באיכה רבה, בעיקר הפתיחתא כב וא, נג.

סימן א״ב (על פי פסוקי איכה ד)

קֹוֵנן ַוי

נּו ֵמֵאיָליו ֵאיָכה ֱאִלי, קֹונ
רֹוׁש ֵמֵאיָליו. ָנה ֵהֵחל ִלד מֹוֶנה ׁשָ ן ׁש  ּבֶ

ָרם, ָחנּו ָעָליו ב ע ֵני ָחם ּב ּב
ָעָליו. ּגּוי ִמפ ר לֹו ׂשִ ּכַ לֹא ֻהז ו 

ּדֹר מּו ִלג ר ק ָלִכים ֲאׁשֶ ל ַהּמ כ ם ּב ּגַ
דֹור. ֽמֹוהּו, ִמימֹות ֲאִביג  לֹא ָקם ּכָ

ַבק ּבֹו ֲעוֹן ֵליָצֵני ַהּדֹור ּדָ
ּדֹר. מּו ִלס ֶלת, ק ֽ ר ַאַחר ַהּדֶ  ֲאׁשֶ

חֹור ַרע ׁשִ ִלים ז ָהאֹוכ
חֹור.  ֲחמּו ִמׁשּ מֹו ַהּטֹוב, ּפִ ת  ּכִ
יב ָיִמין ָאחֹור ֵהׁשִ ָעוֹן, ו  ּדַ ַוִּיג

ַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור. עֹוד לֹא ׁשָ ו 

ָהִקים ת ל ָנם ּדָ ַזּֽכּו ֲאָמָריו, ּכ
ר לֹא־ָיִקים׃  ָארּור ֲאׁשֶ ָרתֹו, ּב ע ֶאמ ּצַ  ּבִ

חֹוִקים  ִנֲאצּו ר רֹו ּכ א ּת ך ָחׁשַ
ים. ֻחּקִ ַצע מֹוֲאֵסי ָדת ו ֶבֽ ּב 

ָאך חֹו ַמל ל ׁש אּו, ּכ ר טֹוִבים ֵרִעים ִנק
. ָאך ְְַּת ַהּיֹום, ל י ָוָלך  ַמה ּלִ

ָאך ַמּל ִמים ּב ֶרץ, ּדָ ֵדי ַעם ָהָאֽ י
. ָאך ֵני ִפל ִעי ֶאת ּפ ִבצ ָעֵנׁש, ּב  ּתֵ

דברי הימים 
ב׳ לה

דברים כז
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ִים ה ֲהמֹוַני, ָלֶלֶֽכת ֲאַרם ַנֲהַרֽ ּלָ ּכִ
ִים. ַרֽ ֶאפ הּוא ּב ל ׁשֶ ֶרב ּכ ַען לֹא ַתֲעבֹר ֶחֽ ַמֽ ל 

ִים ַמע ַלחֹוֶזה, ָלׁשּוב ֲאחֹוַרֽ לֹא ׁשָ
ִים: ָרֽ ִמצ ִים ּב ַרֽ ִמצ ֵסך ַסכ ָרה ל ז ֵזָרה ִנג י ג  ּכִ

זּוזֹות ִתיַרת מ ֵמַחּטֹאת ס
ַבּזֹות. ּלּו ל תֹוִתי ֵהֵחֽ ֲחזֹון ַעּנ 

זֹות ַהב ֻחּמֹו ל ָנֽעּו ֲעָנִמים ל
דּו ַעל זֹאת: ָספ ָניו, ו לֹא ֵהֵסב ּפָ ו 

ִאָּיה ידּו, ַעד לֹא ׁש ֽסּורּו ֵהִעֽ
ָּיה. ׁשִ סֹוד נ ָמֲאנּו סּור, ּוָמט י ַוי 

ִעָּיה ָתה ּלֹו ׁש לֹא ָעל ָרב ָקַרב, ו ֵני ק ּפ
ָּיה׃ ֶלך יֹאׁשִ ֽ  ַוּיֹרּו ַהּיִֹרים ַּמֶ

יֹו נֹוֲחִצים ֶגו ּנּו עֹוֵצם ֵעיָניו, ּב עֹוֶדֽ
לֹוֲחִצים. ֵחץ ַאַחר ֵחץ, מֹוִרים ו 

ים ָרה ִַחּצִ ּטָ ּמַ ֽמּוהּו ּכַ ׂשָ ָצדּו ו
ים. לֹׁש ֵמאֹות ִחּצִ קּו בֹו ׁש ר ַוִּיז 

יהּו תּו ַאֲחָריו, ֱאזֹון מֹוָצא ִפֽ ים ָצת ַקּלִ
יהּו. יו ֵהיִפֽ ַעד ִמּצּוי ֶנֶֽפׁש, ַמֲעׂשָ ו 

יהּו ֽ ָצה ִמּפִ ָפָתיו ִהפ ׂש ֽרּוח
יהּו. יִתי ִפֽ י ָמִרֽ יק הּוא יהוה, ּכִ  ַצּדִ

י ַקּנֹוא ָזַעם י נֹוף, ּכִ יׂשִ ֽ ׂשִ
ָעם. צ ֲעוֹן ּבִ אֹוָנם ּבַ ם ׁש ּלֵ ׁשַ ל 

ָעם ׁש פ ֶתם ַהּטֹוב, ַעם זּו ּב ֽ ם ּכֶ ּתַ
ל ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב. קֹוֵנן ָעָליו ּכ ַוי 

ּתֹות ִגּדֹו ִלׁש ֶרה ֶאָחד ּכֹוס מ ִמק ם ּב ּתַ
ֵהל ֶלֱאתֹות. ָגע ַהק ה, ּכ ִמּטָ  ַנת ַהׁשּ מֹוֵעד ׁש ּב 

תֹות ִים, ֵמֲהרֹוס ׁשָ ֽ ּתַ ִרים ּוׁש ָלה ֶעׂש ּתָ
ִים אֹותֹות.  ֽ ּתַ ִרים ּוׁש ֶעׂש דּו לֹו ֵאיָכה, ּב י ָספ  ּכִ

דברי הימים 
ב׳ לה
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ִלי חֹול י מ ּתִ ח ַכֽ י ׁשָ חֹוִלי / ֵעת ּכִ ָטה מ ֽ אֹותֹות ִקינֹות ֻלּבָ
בית המעבר מהקינה על נפילת המלך לקינה על חורבן הבית

ִלי:  ה ׁש א ֻנּטַ י, ו ּתִ ע ָנַסֽ י ו ּתִ ע ֽ י ָלַעד ַיֲאִהיִלי / ָרׁשַ ֹוִתי ּכִ ַזּמֽ

   יב ׀ אהלי אשר תאבת

פֹו. ָצר א ָכבֹוד ל ּסֵ ית, ִעם ּכִ ֵראׁשִ ּתָ ַעד לֹא ב ב ַאֽ ּתָ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א

בקינה זו לכל הבתים מבנה זהה: תיאור של בית המקדש בימי קדם – מבריאת העולם, בעקבות 
המדרש בנדרים לט ע״ב, בית המקדש קדם לבריאת העולם, ועד לחורבן הבית בעוונות 

ישראל; תיאור של מצבו כעת ביד שונאי ישראל (כפי שציין הגרי״ד סולובייצ׳יק, במובן של 
נּו״); תיאור של הקב״ה, שאף הוא  ֵחֽ ּכָ ׁש ה ָלֶנַֽצח ּתִ ּמָ זמן ארוך מני נשוא, בעקבות איכה ה, כ: ״ָלֽ

גולה (״גלו – שכינה עמהם״, מגילה כט ע״א); ופרפרזה על פסוק המסתיים במילה ׳ּפֹה׳. 
ֵיֽיָת׳) ִנה ה ָלֶנַֽצח׳ ו׳ו ּמָ ר׳, ׳ָלֽ ִלי ֲאׁשֶ ה סימן תשר״ק (לאחר ׳א

 
ִדים  ַיד ׁשֹד ד ּב ּדַ ׁשֻ ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ָיה עֹט רֹוָעה ּכ ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
י־פֹה׃ ה ַמה־ּלִ ַעּתָ ו , ּתָ ָרַגֽנ ּתָ ו ׁש ָרַעֽ ו

ת ִמי ֵאפֹוא. ּדַ ֶחר ֶדם, ּב ֵאיָתֵני ק ּתָ ל מ קֹוַמֽ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ַיד ָצִרים  ת ּב ֻצּמַ ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ג ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
, ֶמה ִליִדיִדי פֹה. ח ַמר צֹוֵרֽ

ִדי ּפֹה. ה ֲעמֹד ִעּמָ ַאּתָ ִציר, ו ַמֲענֹו ל ּתָ ל ֽצ ּפַ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ַיד ֲעֵרִלים   ַער ּב ֻער ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ָצר ׂשֹוֵנא ו ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
ב ּפֹה. ַאֵּיה ִאּוּוי מֹוׁשָ ו

ֵאיֶנּֽנּו ּפֹה. נֹו ּפֹה ו ר ֶיׁש ֶאת ֲאׁשֶ ֵני הֹוד, ל ַענ יָת ּב ָנִחֽ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ִדים   ַיד מֹור מַֹאס ּב ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

יע ֽ הֹוׁשִ לֹא יּוַכל ל ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
ָך פֹה׃ ָך פֹה ּוִמי ל ַמה־ּל

ישעיה נב

ישעיה כב
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ֻחּפֹו. חֹוֵפף ל ָך, ל ּת ב ׁשִ ּתָ ָמכֹון ל נ ֽ ּוַ ּכִ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ִהיִרים   ַיד י ֻיָעה ּב ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ָחָלל ָטס ּבֶ ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
, ַהֵאין ּפֹה. ּתָ ַנֽמ ֵאין עֹוד ָנִביא, ו ו

ָתָאיו, ִמּפֹה ּוִמּפֹה. ָחִנֽיָת ֵמָאז ּב ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ַיד ָזִרים   ח ּב ֻזּנַ ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ָוִתיק יֹוֵצא ֽחּוָצה ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
לֹא ָעַבר ּפֹה. ו

ָפֶנֽיָך ּגֹוָרל ּפֹה. ּבֹו ל ִליך ַהׁש ל , ּתָ נ ֵהַכֽ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ַיד ּדּוִמים   ּדָֹחה ּב ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ֶרץ ָאֽ ֵגר ּבָ ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
י לֹא־ָנסֹב ַעד־ּבֹאֹו פֹה׃ , ּכִ ּתָ ַנֽמ ו

ּפֹו.  ֵבי ִנׁש כּו ּכֹוכ ִעי, ָחׁש צ ֲעוֹן ּבִ ּבַ ר   ִלי ֲאׁשֶ ה א  
ַיד ֲארּוִרים   ל ּב ֻאּפַ ה ָלֶנַֽצח   ּמָ ָלֽ  

ָמלֹון ּב ח אֹוֵרֽ ֵיֽיָת  ּכ ִנה ו    
ָך פֹה׃ עֹוד ִמי־ל ו

ֶדם ִמּפֹה ּוִמּפֹה  ָאחֹור ָוק

בית המעבר אינו חותם בתחילת הקינה הבאה אלא בפסוק (איכה ב, א), 
ּוהּו׳  ָבר ָעׂשֽ ר ּכ ומסתבר שהכוונה הייתה להעביר לקינה ׳ֵאיָכה ֵאת ֲאׁשֶ

(עמ׳  134 ), המבוססת על פרק זה (וכן הסדר במחזור נירנברג).

ֻחּפֹו ּפֹו ו ל ּדֹור ָודֹור נֹוַדע ִקצ כ 
ּפֹו  ת ָעַלי ּכַ ל אֹם, ׁשָ ַעל ֶמה ִמּכ

ַכּפֹו י ִפיד ָחקּוק ּב ַבֲעִלי, ּכִ זֹאת ל
ַאּפֹו  ַגע ּב י ֶרֽ טּוָחה, ּכִ יִתי ב ֽ ִרּפִ
ַאּפֹו׃ ה, ֵאיָכה ָיִעיב ּב ַעד ַעּתָ ו

שמואל א׳ טז

בראשית יט

תהלים ל

איכה ב
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   יג ׀ אי כה אומר

ֶפַֽצח ָאב ּב ֽאֶֹמר, ּכַֹרת ל  ֵאי ּכֹה  

ָך׳  ֶעֽ ֶיה ַזר ״׳איכה׳ – ...אמר הנביא ירמיה: אי ׳כה׳? איה הבטחה שאמר ה׳ לאברהם... ׳ּכֹה ִיה
ֵבית ַיֲעקֹב׳ (שמות יט, ג)״  (בראשית טו, ה)? איה ׳כה׳ שנאמר לאבינו יעקב: ׳ּכֹה תֹאַמר ל

(פסיקתא זוטרתא, ריש איכה; וראה זוהר, תרומה קמג ע״ב). באחד עשר הבתים הראשונים 
הקליר מרחיב את דברי המדרש, בהתבססו על פסוקים נוספים שנאמרה בהם המילה 
׳כה׳ – ובניגוד לכך, בחציו השני של כל בית, תיאור החורבן מלווה בציטוט מהפסוקים 

הראשונים של תהלים עד. רד”ק פירש שפרק זה מדבר על הגלות שלאחר החורבן. 
הבית האחרון רומז בתחילתו לנביאים באופן כללי, וחותם בתהלים עד, י, שהוא נקודת 

מפנה במזמור – וממנו המשורר מתחיל לתאר את גבורת ה׳ ומייחל לישועתו.
ה׳) ֵהן ַעּתָ סימן א״ב (לאחר ׳ֵאי ּכֹה׳ ו׳ו

 
ֶיה ָלֶנַֽצח. ָתִרים, ּכֹה ִיה ין ַהּב ִרית ּבֵ ב ּבִ   

ַצח ֶרֽ עּו ֲעָצַמי ּב ּל ּבֻ ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ּתָ ָלֶנַֽצח׃ ָלָמה ֱאלִֹהים ָזַנֽח   

ָך ַרּצֹוֶתֽ עֹוָלה, ל ה ל ׂשֶ ׁש ּכ ּגָ ֵאי ּכֹה    
יָך. ֵעדֹוֶתֽ ּתֹו ּב ָכה ַעד ּכֹה, ּפִ ֵנל   

ָך ָיֶתֽ ֶפַֽלח, ַרע רּו ּכ ק ּדָ ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ָך׃ ִעיֶתֽ צֹאן ַמר ָך ּב ן ַאּפ ׁשַ ֶיע   

אֹות ָ ַמׂשּ ים, ּב ֻקּדִ ים נ ָטַחת ֲעֻקּדִ ַהב ֵאי ּכֹה    
ִאם ּכֹה יֹאַמר, ּכֹה יּוַחׁש אֹות.   

אֹות ׁשֻ ֵלָאה ּת ּתָ ִעיר מ ח ֽ ִוּכַ ה   ֵהן ַעּתָ ו  
אֹות׃ ֻ ַמׁשּ יָך ל ָעֶמֽ יָמה פ ָהִרֽ   

ֶֹדׁש ּקֽ ַגן ָנעּול ּבַ ִרי, ּב ָהַרג ִמצ ָזם ו ֵאי ּכֹה    
ם ֵעדּות ֽקֶֹדׁש. ֶפן ּכֹה ָוכֹה, ֻחּתַ ַוִּיֽ   

ָקם ָאַכל ֽחֶֹדׁש ֶחל ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ֶֹדׁש׃ ּקֽ ל־ֵהַרע אֹוֵיב ּבַ ּכ   

יָך אֹול ֲעָבֶדֽ ח ּג ּלַ ׁשֻ טֹוב ּכ ֵאי ּכֹה    
ָך. ֶדֽ ב ע ח ָעם ל ּלַ ׁשַ  ּכֹה תֹאַמר   

יָך ֵבית ִועּוֶדֽ יָך ּב ֶדֽ בּו ּבֹוג ָיׁש ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ָך׃ ֶרב מֹוֲעֶדֽ ק יָך ּב ֶרֽ ֲאגּו צֹר ׁשָ   
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ִריתֹות  ִריתּות ֲחָדׁשֹות ּב ּכ ֵאי ּכֹה    
ֵתי אֹותֹות. מֹופ ָלה, ּב י ֲחצֹות ַלֽ כֹה ָאַמר ּכַ ּב   

ַנֲעֵליֶהם ֶלֱאתֹות ֲהקּו בֻ ה   ֵהן ַעּתָ ו  
מּו אֹותָֹתם אֹתֹות׃ ֽ ׂשָ   

ה ָעָלה ַמע ּומֹׁשֶ ִמׁש ֵאי ּכֹה    
ה. ֻעּלָ ִית מ ֽ ַות ּבַ ּכֹה תֹאַמר ִלנ   

ָלה ֵני ַעו ִנֲאֽצּוָה ּב ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ָלה׃ ע ָמֽ ֵמִביא ל ַדע, ּכ ִיּוָ   

דּומֹות ים אֹוִתּיֹות ַהּק ִ ׁשּ יח ׁשִ ֽ ׂשִ ֵאי ּכֹה    
ּבֹוִרים ּדֹומֹות. ים ּגִ ִ ׁשּ ׁשִ כּו, ל ָבר ּכֹה ת   

דּומֹות קּו ר ָעת ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ּמֹות׃  ּדֻ ־ֵעץ ַקר ך ב ס ּבִ   

ָך ֽ דֹוׁשֶ ַעם ק ץ ָלקֹב, ּוֵבַרך ּפָ ֵאי ּכֹה    
יָך. ֽ דֹוׁשֶ ר, הּוַמר ִלק ַדּבֵ כֹה ת ׁשּוב ו ּב   

ָך ֽ ׁשֶ ד ִעיר ק ָצֽרּו ַע ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ָך׃ ֽ ׁשֶ ּדָ חּו ָבֵאׁש ִמק ל ׁשִ   

יָך ֵלֶמֽ ִוִּיים ׁש ִקיַחת ל ֵאי ּכֹה    
יָך. ֵבית עֹוָלֶמֽ ַטֲהָרם ל ה ָלֶהם, ל ּכֹה ַתֲעׂשֶ   

יָך ֶמֽ יׁשּו ׁשָ ִעֽ ִהר ָרֲעׁשּו ו ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ָך׃ ֶמֽ ן־ׁש ּכַ לּו ִמׁש ֶרץ ִחּל ָלָאֽ   

ֶרץ רֹות ֶעֽ ַעת ׁשֹופ ב ׁשִ ֵאי ּכֹה    
ֶרץ. יל חֹוָמה ָלָאֽ ַהּפִ ת ָיִמים, ל ׁשֶ ֽ ה ׁשֵ ּכֹה ַתֲעׂשֶ   

ֶרץ עּו ָבָאֽ ָעִרים ָטב ׁש ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ֶרץ׃ ָאֽ ל־מֹוֲעֵדי־ֵא ּבָ פּו כ ר ׂשָ   

ׁשּוַעת ֲאָסֵמי אֹוָצר ּּת ֵאי ּכֹה    
ר ַלחֹוִזים ָנַצר. כֹה ָאַמר, ֲאׁשֶ ּב   

ֲחַצר ָרַחי ּבַ חּו פ ּפ ּתֻ ה   ֵהן ַעּתָ ו  
ֶרף ָצר׃ ָחֽ ִֹהים יַעד־ָמַתי ֱא   
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   יד ׀ איכה את אשר כבר עשוהו

ֵיֽהּו.  ּבֹות ִנׁש י ִלג ּנִ ַבע ֶמֽ ּוהּו / ּתָ ָבר ָעׂשֽ ר ּכ  ֵאיָכה ֵאת ֲאׁשֶ

ַאֲחִרית ַהָּיִמים״  ֶכם ְבְּ ָרא ֶאת ר־ִיק יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשׁ ֽ ַאּגִ פּו ו ָניו, ַוּֽיֹאֶמר ֵהָאס ָרא ַיֲעקֹב ֶאל־ָבּ ״ַוִּיק
(בראשית מט, א). ״ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה״ (רש״י, על פי בראשית רבה 

צט, ה). פיוט זה בנוי על המדרשים שלפיהם האבות ידעו במעומעם את העתיד לקרות, 
ומתאר את ציפייתם לבניין המקדש; אחרי כל צמד בתים כאלה שזור בית מעבר, המתאר 

את החורבן. לקראת סוף הפיוט גם בבתים הראשונים בכל שלישייה החורבן מחלחל.
מבנה הפיוט מורכב מאוד: יש בו אחת עשרה קבוצות בנות שלושה בתים. הבית הראשון והשני 
בכל קבוצה מתחילים במילה הראשונה של פסוק מאיכה ב, והצלע השלישית בכל בית פותחת 
באותה אות. הבית השלישי הוא בית מעבר, הפותח במילה האחרונה של הבית שלפניו וחותם 

במילה הראשונה של זה שאחריו, והשורה השנייה של בתי המעבר יוצרת את האקרוסטיכון 
׳אלעזר בירבי׳. בבית האחרון המילה הראשונה של ארבע הצלעות יוצרת את אקרוסטיכון 

ָקִרים׳ שנמשכה מהבית הקודם). הפיוט מסתיים במעבר מלשון  החתימה ׳קליר׳ (לאחר המילה ׳ַהי
׳ֵאיָכה׳ ללשון ׳ֵאי ּכֹה׳ – ככל הנראה משום שבמקור נאמר פיוט זה לפני הפיוט ׳ֵאי ּכֹה ֽאֶֹמר׳ (עמ׳  132 ).

ָתה ֽתֹהּו׃ ֶרץ ָהי ָהָאֽ י ָרַמז, ו ּלִ ׁשֶ חּו / ּב ֽ ּתָ ָחִקים ִנמ ר ַעד לֹא ׁש ֲאׁשֶ
ית ַאֲחִרית. יד ֵמֵראׁשִ ֶאה ַמּגִ ֲחִרית / ּגֵ ׁשַ ִבית ו אֹות ַער ע ּב ּלַ ּבִ

ָקָלתֹו ֶהֱחִרית. ַאֲחִרית / ּוֵמחֹוַבי ַקל ָחֵרב ּוָבנּוי ּב נּוי ו ּבָ
ע. ֻגּדָ מֹוִנים ָחֽזּוהּו מ ַקד ע / ו ֻיּדָ מ ך ֽחֹׁשֶ ֶהֱחִרית ִאיׁשֹון ו

ַדע. נֹוָתיו ּגָ י דֹורֹות, ִנּתּוצֹו נֹוַדע / ַעד לֹא ָעׂשּוי, ַקר ָראׁשֵ ָאז ל

ַצר.  ָפָניו ֻהב ֶפר, ל ִציר ָצר / ֶזה ֵסֽ ַֹבּה קֹוַמת י ַדע ּגֽ ּגָ
 ֶנֱעַצר. ָפָניו ּכ ֶהֱעִביר ל ַצר / ּכ ִמי ָראּו ֵעיֶנֽיָך ֻהפ ל ּג

ע ָקַצר. ּצָ י ַהּמַ הּו ּכִ ָאֽ ֶהר ית ָהאֹוָצר / ו ַרך ּדֹוֵחף ִמּבֵ ּדָ
ֵעת ָצר.  ה ּב ַאֶיּֽכָ יו ֵאיָכה, ּבָקֹוֵנן ָע יַאת ַצר / ַוי ָבט ּבִ ָוה ִלּבֹו, ּכ ּדָ

חּוָיה.  ֵדר ַהּד ץ ִקיר ָנטּוי, ּגָ ָהָיה / ֻנּתַ ֶ ַמה ׁשּ ָאה ּב ָצר לֹו, ֶהר
ר ָהָיה. ֶבר ֲאׁשֶ ֽ ָיה / ַעל ׁשֶ ִנה ִהי ו הֹות נ ד נ ַלּדֹורֹות ִלּמֵ

ָזַרח.  ָתִרים אֹורֹו ּכ ין ַהּב ָרח / ּבֵ ז ָהָיה ַהּנֹוַער ִמּמִ
ָרח. ז ַער ַהּמִ ֽ י ָטַבע ׁשַ ָצַרח / ּכִ ֶדם, ו ֶרֽ ֻכּיֹות ּב ע ַמל ּבַ הּו ַאר ָאֽ ֶהר

ָרּה.  ָלַכת ִנז א ַהׁש ל ֵזָרּה / ַוַּיר ַנּצֵ מֹס ַוי ַוַּיח
ָאז ָרָאּה. ין, ּכ ת ַהּדִ ק ִמּדַ ִצּדַ ָרּה / ו ּז ֵאיָמה נֹוֶפֶֽלת ּבִ ּוב

ֲעַנח. ַלֲעקּודֹו, סֹוד ֶזה ּפִ ֶנֱאַנח / ו ָיה, ו ֶער ָרָאה ֵערֹם ו
עֹו טֹוב ָזַנח. ז אֹות ּגִ לֹא ָנח / ֵמר ַֽעס ֵעינֹו, ו ה ִמּכַ ׁשָ ָעׁש

בראשית א
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ֻאם ֶזה. נ י לֹא ֶהֱאִמין ּבִ ֲחֶזה / ּכִ ּמַ ם ּבַ ָזַנח ֽזַֹהר ּתָ
קֹוֵנן ֵאין ֶזה. ּמּומֹו, ַוי ר ׁשִ ׁשָ קֹום ַהֶּזה / ו ּמָ ָזן ֵעינֹו ּבַ

הּו רֹוִדים.  י בֹו י ִדים / ַוָּיֶֽבן ּכִ יֹור עֹוִלים ו ב ֲחׁשֹוׁש ּב ָחׁשַ
ִדים. ּמֹור בּול ּבַ ע ז ּבַ ִדינֹו ֲחֵרִדים / ֵמֶהם ִנת ֲחִניָטיו ַעל ֶמה ּב

עּו.  ָקִעיתֹו ָקָבֽ ַקר ימֹו ּב רֹות ַנֲעֵלֽ מ עּו / ּוַמס ּפּוָניו ִנב בּול ּוַמצ ִדים ז מֹור
עּו: י ָטָבֽ ֶרץ ּכִ ָאֽ מּוִנים ּבָ ם ט ִהּנָ עּו / ו ֽ ּבָ ת י ַמה ּנִ ּנִ ָעָריו ֶמֽ ִזיו ׁש

ן.  ַגּלֹות ֵקץ ָאב ֻזּמַ י ל ַמן / ּכִ ִדים ֵליַדע ז עּו טֹור ָטב
ַמן. ֵקץ ּכָ ִליג, ו ִהב ע ו ן / ֵהׁשַ ֻזּמָ ה לֹו ֵקץ מ ּלָ ּגִ ֶ טֹוב ִמׁשּ

ַדע.  ָלאֹות ָמַתי ִיּוָ ָאב ֵליַדע / ֵקץ ַהּפ ֲאלּו ל בּו ִיׁש ֵיׁש
ע.  ַוּדַ ִית ִעּתֹו, יּוַחׁש ו י ב לֹא נֹוַדע / ַעד ּכִ ׁשּוָעה, ו יֹום י ַקו ל י

לּו.  לֹא יּוָכֽ ָסה ֵמֶהם, ו ִנכ לּו / ו ֽ ּכָ ּתַ ָך ִנס ָעם, ּב ע ָרז ל ַוּדַ ִית
לּו. ָיגֹון ַחֵּיֽימֹו ּכָ לּו / ּוב ָך ֶנֱאָכֽ ית ַאת ּבֵ נ יָך, ִמּקִ ֵרֶעֽ

ָלח׃  ׁש ַיד־ּתִ ַלח־ָנא ּב ָנם, ׁש ח / ו ּלַ ׁשֻ ֵלי ִציר ּכ ס לּו ּכִ ּכָ
ח. ּלַ ׁשֻ ָעִדי י ל ַאֲחַרי ּגִ ח / ו ַּ ּתַ ִהׁש ְְ ַצע ִלי ֽ י ַמה ּבֶ ּכִ

סּוף. ֵלי סּוף / ֵאי ֶזה יֹום ַהּכָ בּו עֹול ִאּמָֹתם ִלּב ל
ֽרֹוע ָחׂשּוף. ז לֹך ּבִ ׁשֹוֵרר ִמּסּוף / יהוה ִימ ם ֵהִכין ל ִלּבָ

יִמין רֹוֵמָמה. ָלה ּבִ ָיד ָרָמה / ִנג ָחׂשּוף ּב
ַעת ַעל ָמה. ֽ ֵגיא ֱאדֹום, ּדַ ם ּב ׁשָ ָרה ַנפ רּוָמה / ָקצ רּו ֵחָמה ז ֽ ׁשָ ִנים ּכ ּבָ

י.  ּתָ ּבִ ַגֽד י ָבגֹוד ּבָ י / ּכִ ָתה ּבִ ָלֽ ָצֽאָת ַעו ַמה ּמָ
י. ּתָ ּבִ נ ה, לֹא ֶהֱאַמֽ ַעד ַעּתָ י / ו ּתָ ּבִ ר ר, ֵהַמֽ ּבָ ד ִמּמִ

ּדֹר. ָרצֹות ִלג רּו, ּפ ּב ּתַ דֹור / ִנׁש ֵעי ֲאִביג ִנט , ִיך ִביַאֽ נ
ִריֵצי ַהּדֹור:  ׁשּו ּפָ לֹא ֻקּד ּדֹר / ו יִתי יֹום ָנָקם ִלס ֵלֽ ִנג

קּו.  עּו, ּוָפק מ ֶכם ׁשָ י ֶאת ּתִ ע ֽ ּבַ קּו / ִהׁש ָדָפֽ ַעת סֹוד, ו ֽ מּו ּדַ ַהּדֹור ָיז
קּו. ִֽים ָסָפֽ ּפַ ַעל ּכַ קּו / ו ָמֽ ַמק ָעם זֹאת ִנת מ ׁש ַיַֽחד ּכ

שמות ד
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ֶרץ. ֵכי ֶאֽ ָיָדם ַמל לּו ב ָנפ ֶרץ / ּכ ֵאי ָהָאֽ ׂשּו, ּבָ ֽ קּו, ׂשָ ָספ
ֶרץ.  ָהָאֽ ׂשֹוׂש ּכ ּכֹוֵנן מ ַעל ָיָדם ִית ֶרץ / ו ָעם ִיֽ י ִיׁש רּו ּכִ ִסּב

לֹו.  ם מֹוׁש ֶיה ׁשָ י ָלַעד ִיה ּמּו ּכִ לֹו / ּדִ ׁשִ צּו, ַחג ַליהוה ּב ּפָ
ילֹה׃  י־ָיבֹא ׁשִ ילֹו / ַעד ּכִ ִ ִהׁשּ ֶקר ו ֽ ֲעלּו ׁשֶ ּפָ

ה.  ר ּבֹו ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ ַאס, ּכַ ִנמ ה / ו ה ֵמִעּסָ ַחּלָ ה, ּכ ילֹה ִרּצָ ׁשִ
ה. ר ָחֵפץ ָעׂשָ כֹ ֲאׁשֶ ה / ל אּו ָמה ֲעֵבָרה עֹוׂשָ ר

יֹון. ָ ִעּתֹו ָחׁש ָעַלי ִקׁשּ יֹון / ּול ִצב י אֹות ּב ה ִעּמִ ָעׂשָ
ּיֹון. יע ֱאלִֹהים ִמּצִ ר יֹוִפֽ ָציֹון / ַעד ֲאׁשֶ ֽחֶֹרב ּב י ּכ ּתִ פ ֽ ַֻּע

ָצַעק, ִצּיֹון ֵאיך ָנַתן / ָלׂשּום ָעַלי ּגֹוי ֵאיָתן.
יתֹו ָנַתן.  ן / ּוַבֲחָמתֹו, ִחּתִ ּתָ פ ָרַקע ַע ַהּמִ ָצַהל ו

ִמי. קֹומ ּה ל י ָלַעד, ּבָ ּתִ ר ֽ ִמי / ּתַ ִני רֹוק עּותֹו, ֵעת הֹוִביַלֽ ָנַתן ּבִ
ִרי ַאף, ָנם ִלי ֽקּוִמי. ח ֲהִקיִמי / ּוב ל ּבַ י, ּבֵ ּתִ מ ַלֽ ַגם ִנכ י ו ּתִ ֹוׁש ּבֽ

נּוָחה.  י לֹא זֹאת ַהּמ ִכי, ּכִ ָנָחה / ֽקּוִמי ּול ַהז י ּב ּתִ ב ֽ ֽקּוִמי ָקׁשַ
ָחה. ָבה ִמנ לֹא ָער י, ו ּתִ ֽׁש ִהּגַ ַחַּיי ֵמֲאָנָחה / ו י ב ּתִ צ ק

ָוה ּוֵמֲהָנָחה.  ל ַ לֹום ּוִמׁשּ ָ נּוָחה / ִמׁשּ י ז ׁשִ ַנפ ֵאה ֽרֹע ר
ם לֹא ָנָֽחה.  ם ׁשָ ף, ֲאנּוָחה / ּגַ ָהֵרי ֶנֽׁשֶ ה ּב טּוׁשָ ר

בּו. ָרָכֽ ם ּכ ים ַעל רֹאׁשָ וּו / ֱאנֹוׁשִ ם, ּוָבּה ִנכ ָנָֽחה ָידֹו ּבָ
בּו. ָכֽ ֽחּוָצה ׁשָ לּו, ו לּו עֹוָלֽ עֹול בּו / ּוכ ֽ ַעּכָ ִנת ֶבל, ּכ עּו ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ָיג

ָקִרים.  מֹו ּב מֹו, ּכ ֽ ִלים ּבָ עֹול ִקיִרים / ִמת ָים ַמד ו בּו, ׁשֹוִבים ּגֶ כ ׁשָ
ִרים. ימֹו דֹוק ָרֵבֽ ָרת ק ִרים׃ / ּוֵמי פ ֻדּקָ ֵהם ָיֻזֽבּו מ ׁשֶ

ִרים. ק ַקר ִקיִרים / ִקיר ֵעָרה, מ ַמב ֶסך ָרא ֽתֶֹקף, ֶטַֽבח ּוֶמֽ ק ּתִ
ָקִרים׃ ֵני ִצּיֹון ַהי ִנים, ּב קֹונ ִרים / ַוֲעֵליֶהם מ ם סֹוק ָלׁשֹון, ּבָ ָעם ו  כ ו

נּו כֹה ָרֽ ַעל ַמה ֶּזה, ִהק ה ֶזה ו ּמָ ּכֹה / ָלֽ יעּו ִלב ִמֽ ָרָמה ִהׁש ָקִרים, קֹול ּב ַהי
כֹה /  ֶזה אֹוֵמר ּב כֹה, ו ַיַֽחד, ֶזה אֹוֵמר ּב

ׁשֹון ֵאי ּכֹה. ל ׁשֹון ֵאיָכה ּבִ ָהִמיר ל נּו ל ָרג  

בראשית מט

איכה ד

איכה ד
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   טו ׀ איכה אשפתו

ֶֽבר׃ ֶבר / ֲאִני ַהּגֶ ַאף, הֹוִסיף ֵאֽ רֹוַדי ּב ֶבר / ּול ק ּכ ֽתּוח תֹו ּפָ ּפָ ֵאיָכה ַאׁש 

קינה זו היא הארוכה והמורכבת ביותר מבין הקינות הנאמרות היום. היא משתמשת בכל 
חמשת פרקי מגילת איכה ובתוכחות שבפרשת ׳בחקתי׳ (ויקרא כו, כה-מו), אך השימוש 

העיקרי הוא בפרק ג מהמגילה, והוא משרה את האווירה על שאר הקינה: 
היא פותחת בסבלו של המשורר, עוברת להרגשתו שכביכול ה׳ עצמו חלילה שונא אותו 
ומתארת כיצד הוא חוזר בו מהייאוש ופונה לתקווה, עושה את חשבון נפשו – ומתוך כך 

חוזר לתיאור מצבו השפל מתוך תפילה אל ה׳ שיגאל אותו ושישלם לכל אויביו. 
בצלע האחרונה של הקינה, המצטטת את פסוקי התוכחה, המשורר מוסיף 

ִטים  ָפּ ׁש ַהִמּ ים ו ה ַהֻחִקּ ֶלּ נּו׳ לפני לשון התורה, המבוססת על הפסוק: ״ֵאֽ הֹוֵרֽ נּו ו יֵבֽ ׳ֲהׁשִ
ה״ (שם פסוק מו). ַיד־מֶֹשׁ ַהר ִסיַני ְבּ ָרֵאל ְבְּ ֵני ִיׂש ּינֹו ּוֵבין ב ר ָנַתן ה׳ ֵבּ ַהּתֹורֹת ֲאֶשׁ ו

כאמור, מבנה הקינה מורכב ושאפתני במיוחד: יש בה עשרים ושניים בתים, המורכבים 
מארבע שורות רגילות בנות שלוש צלעות כל אחת. בכל בית השורה הראשונה פותחת 
במילה מתוך פסוקי פרק א באיכה, השנייה במילה מפסוקי פרק ב, והשלישית מפרק ד; 
הצלע האחרונה בכל אחת משורות אלה היא חציו הראשון של פסוק מפרק ג. השורה 

האחרונה בכל בית עוקבת אחרי השורות האחרונות מבחינת תוכנה, אך מאופקת יותר: 
היא פותחת במילה הראשונה מפסוקי פרק ה, וחותמת בתחילת פסוקי התוכחה.

ַהג / אֹוִתי ָנַהג׃ ֶֽל ַלֽ י ִמּפֶ ם ּפִ ֻחּסַ א ָעוֹון ָהג / ו ָ ֵאיָכה ֶאׂשּ
׃ ב ַיֲהפֹך י ָיׁשֻ פֹך / ַאך ּבִ ָנם ׁש יִתי, ו ֵאֽ ָהִכיל ִנל / ּפֹך מֹו ִלׁש ֵאיָכה ָאץ ַזע

ֶרב׃ /  ֵלי־ָעֽ טּו ִצל י־ִיּנָ ָנם, ּכִ ֶרב / ו ֽ ֶ ׁשּ כֹר ֲאִפיָפִתי ּבַ ז
ֶרב׃ ֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֽ ו  

עֹוִרי׃ ִרי ו ׂשָ ה ב ּלָ ִרי / ּבִ ִבי ֽאַֹרח ִיּס ז ע ִרי / ּוכ ֵעת ּכֹל ִחּס ה, ּב ּכֶ כֹו ִתב ּבָ
ף׃ ָנה ָעַלי ַוַּיּקַ ף / ּבָ כֹו ִנּקַ ֶזל ִסב ר ָקף / ּוַבּבַ ִית, ָלרֹום ֻמז ֽ ע ּבַ ּלַ ּבִ

ִני׃ יַבֽ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ ִני / ּב יַבֽ י ַצר, ָאחֹור ֱהׁשִ ִני / ִמּנִ יַבֽ ׁשִ ִני ֶלֱאכֹל ִהק ֵני ִבט ּב
לֹא ֲאַרֵחם /  ַיד לֹוֵחם / ָנם לֹא ָאחּוס ו ה ּב ׁשָ ֻנּט נּו ּב ַנֲחָלֵתֽ

ֶחם׃ ה־ֶלֽ ִרי ָלֶכם ַמּטֵ ב ׁשִ ּב  

ֲעִדי׃ ַדר ּבַ ִדי / ּגָ ַעּת ִהת ָגלּות ּב ה ל ִדי / ֵמֻחּפָ הּוָצה ַלֲענֹד ֶעֽ ָתה ג ל ּגָ
 / יע ֽ הֹוׁשִ יב ָיִמין ָאחֹור ִמּל ֵהׁשִ ו / ֹוע אֹון ָנִדיב ָוׁשֽ ַדע ּג ּגָ

׃ ֽע ּוֵ ַעק ַוֲאׁשַ י ֶאז ם ּכִ ּגַ  
ָרַכי׃  ַדר ּד י / ּגָ ַכי / ּוְבַנֲאִקי, ָסַתם ֲחַרּכַ ר ָעַלי ּפֹור ּבַ ם ּגִ ּגַ

ל זֹאת /  כ ב ַאּפֹו ּב לֹא ׁשָ ים ֵמֲאֻחּזֹות / ו רּוׁשִ תֹוִמים ּג י
זֹאת׃  ִאם־ּב ָאַמר ו ו  

ירמיה ו
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ך הֹוִביִלי / ּדֹב אֵֹרב הּוא ִלי׃ ׁשַ ׁשֵ ָגלּות ל ַהֲאִביִלי / ו ל ך ֵכי ִדיץ, ׂשָ ר ּדַ
ָרַכי סֹוֵרר׃ ִכי ֲאָמֵרר / ּד ב י, ּבִ עּו ִמּנִ ֵרר / ׁש ּתָ ִהׂש מֹות, ל ַרך ּדֹוֵחק ַעל ּבָ ּדָ

ּתֹו׃ ַקׁש ַרך ּתֹו / ּדָ טֹׁש ַמֲחַרׁש ּתֹו / ָעַלי ִל ִרׁש ִני ּב ָצַדֽ ִקי ו ַבק ּדֹול ּדָ
ֶכם /  ִלימ ַהכ ֶכם ל יא ָגלּות ֲאִטיל ֶכם / ּגֵ ּמ ָנם ֲאׁשִ ינּו ָדַלח, ו ֵמיֵמֽ

ֶכם׃ י ִעּמָ ּתִ ָהַלכ ו  

יָֹתי׃ ִכל ִוּיֹוַתי / ֵהִביא ּב ֶבת ֵאׁש, ּכ ָצֶרֽ ִכּיֹוַתי / ו יֹום ּב ָהיּו ָהּה ל
י׃ לַעּמִ כ חֹק ל ִעיִמי / ָהִיֽיִתי ׂש ִמי ִהט ֶכָעִסיס, ּדָ ִעיִמי / ו י ּוַמז ַפּנִ מ ךֵָהָיה הֹו
י ֲחמֹוִרים /  ָכָפן, ָראׁשֵ ִרים / ֶהֱאִכיָלם ּב ּמֻ ֵיל ׁשִ ַֽסח ּב ׁש ּפֶ ּדֵ ים ַהקִ ָהאֹכ

רֹוִרים׃ ִני ַבּמ יַעֽ ּבִ ִהׂש  
קֹד ַעל ֲעוֹנֹוֵתיֶכם /  ָנם ֶאפ ֶכם / ו ֽ ל ׁשֶ ִחּלֵ ִריג, ו נּו ִהׂש אֵרֽ ַעל ַצּוָ

ֵניֶכם׃ ר ּב ׂשַ ם ּב ּתֶ ַוֲאַכל  

ָחָצץ׃ ֵרס ּבֶ לֹוַצץ / ַוַּיג י ֶאת ִחֵּזק מֹוֵסַרי, ּכִ ץ / ו ִרּצַ ח ו ּפַ קֹד ׂשִ ד ק ַוֵּיֵצא ו
י /  יׁשִ ּפִ הֹום ִהר ַֹבּה ִלת י / ּוִמּגֽ יׁשִ ּפִ ַהכ ִיי ל ל ֵמֶעד ַנּצֵ מֹס ַוי ַוַּיח

י׃ ׁשִ לֹום ַנפ ָ ַנח ִמׁשּ ז ַוּתִ  
ִחי׃ ִחי / ָואַֹמר ָאַבד ִנצ ִדי ָעָלה ִצו ק ד ק ִחי / ּוב ָכַבד, ַנַֽאק ִרצ ל ו ּדַ ַוִּיג

ֶכם /  ת ִזּמַ ֶכם ּכ ט ּפ ֶאׁש ֶכם / ו יב ח ֲאׁשִ כּוׁש, ׂשָ ִים ו ַרֽ ִמצ
מֵֹתיֶכם׃ י ֶאת־ּבָ ּתִ ַמד ִהׁש ו  

רּוִדי׃ ִיי ּומ נ ר־ע כ ִדי / ז בֹוד ר ץ, ִמּכָ ה ּפָ ַכּלָ י / ּול ּדִ ַאׁש ִנר י ִנב ָרה זֹאת ּכִ ָזכ
׃ ֹוח ָתׁשֽ ּכֹור ו ז יח / ָזכֹור ּתִ ֽ רֹו ִעם ָמׁשִ ַעּב ִהת ּוב / יח ֽ ׁשִ ֵלב ִהק ָזַנח ָזַעם, ו

י׃ יב ֶאל־ִלּבִ ִתיִבי / זֹאת ָאׁשִ ַרץ נ ֵכן ּפָ י ב ָלם ָאִביא / ּכִ ע ֵקַני, ּופ ַזּכּו ז
ה /  י ַרּבָ נּו ּכִ ח ַעל ָרָעֵתֽ ׂשָ ה / ו ּבָ ָכלּו ִמּדִ ינּו ָזֲעקּו ו ֲאבֹוֵתֽ

ה׃ ּבָ ר י ֶאת־ָעֵריֶכם ח ָנַתּתִ ו  

נּו / מ ַהֽ יֹון ִנז ִצח י ב מּור ּכִ נּו / ּת מ ֽ ּתַ י ָעוֹון ִנכ א ָחז, ּכִ ֵחט
נּו׃ מ י לֹא־ָתֽ ֵדי יהוה ּכִ ַחס  
ָקִרים׃ ים ַלּב ִרים / ֲחָדׁשִ ִתי סֹוק יּון, ַמּכָ ּכָ ָקִרים / ּוַמר ִיב ַקר י ַקר י ל ׁשִ ב חֹור ָחׁשַ

י׃ ׁשִ ָרה ַנפ ִקי יהוה, ָאמ ְְְי / ֶח ׁשִ ֵ ַגּשׁ ר ל ִעּוֵ י / ִקיר ּכ י ִאּשִׁ יׁשֵ ך ָחזֹון ַמּגִ ָחׁשַ
ֶרץ /  ֶחֽ ץ ּב תֹוָכחֹות ָקׁשֹות ּפָ ֶרץ / ו ֽ ּדֹר ּפֶ ג ֲעָבִדים ֲחָסֽמּונּו ִמּלִ

ֶרץ׃ ּמִֹתי ֲאִני ֶאתָהָאֽ ַוֲהׁשִ  
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קָֹוו׃  לֹא ָנסֹוג ָאחֹור ִמּקֹוָויו / טֹוב יהוה ל ָנָֽטה ָקו / ו ָלה, ו ָאָתּה ָטפ ֻטמ
דּוָמם׃ ָיִחיל ו ַמם / טֹוב ו ׁשָ ַרק ו כֹל עֵֹבר ָעַלי, ׁשָ ַמם / ו עּו ִטירֹוַתי ּוִפי ַצר ּדָ ָטב

עֹל /  י ִלפ ַמֲעָלַלי, ָחָרה ּבִ עֹל / ּוכ הֹוִסיִפי ִלמ לּו ּב ים ִנּכ טֹוִבים ַטּפִ
א עֹל׃ ָ י־ִיׂשּ ֶֽבר ּכִ טֹוב ַלּגֶ  
ֶכם ֱאָזֶרה׃ ֶאת ֶרה / ָנם, ו ז ַחת ּוַבּמִ מֹו ָבַרֽ י ּכ ֶרה / ּכִ ר ִנב ֵפֶ ֶרף ֵאֽ נּו ֶטֽ ֽ ׁשֵ ַנפ ּב

ִיּדֹם׃ ָדד ו ב ּבָ ת ֱאדֹום / ֵיׁשֵ ִני ּבַ ה, הֹוַנֽת ּלֶ ל ֵאֽ ַעל ּכ דֹום / ו ס ָידֹו ָיָרה ִבי אֹור ּכִ
יהּו׃ ֽ ָעָפר ּפִ ן ּבֶ ֽהּו / ִיּתֵ י ָכֵבד ָעַלי ַאּפֵ ַני ֲעֵלי חֹוֵפֽהּו / ּכִ גֹוִנים, ּבָ בּו י ֵיׁש

ִחי׃ הּו ֶלֽ ֽ ַמּכֵ ן ל ִחי / ִיּתֵ י ַצר, ׁש י ִמּפִ ּתִ ב ֽ ָקׁשַ ִחי / ו תּו ִבי מ ֽ ַרי ׁשָ ֵדי יֹוס י
ֶרץ׃ ֶצה ָהָאֽ ר ֶרץ / ָאז ּתִ נּו ָכָאֽ מ ֽ ֵגֵוֽינּו ׂשַ ֶרץ / ו ק ֶרׂש ּב ֶחֽ נּו יּוַעם ּכ עֹוֵרֽ

עֹוָלם׃ ַנח ל י לֹא ִיז ם / ּכִ ּלָ ֶסד ּכֻ חֹוָתיו ֶחֽ ר צּור, א ַלם / ו כ נּו ה ֵרֽ א בֹוד ּת ל ּכ ּכ
ִרַחם׃ י ִאם־הֹוָגה ו ַעל ָהָרָעה, הּוא ִנַחם / ּכִ ַחם / ו י ִבי ִנל ַעט, ּכִ לּו ִכמ ּכָ

ּבֹו׃ ה ִמּלִ י לֹא ִעּנָ ּבֹו / ּכִ אֹוִרי ּכִ ה, מ ָ ּשׁ ִלית ׁשִ ַתכ ית ֶלָהבֹו / ּוב ִהּצִ סֹו, ו ה ַכע ּלָ ּכִ
ָמה /  ירֹות ַאׁש ּכִ ָנה ַמז ׁשָ ָנה ו ל ׁשָ כ ה / ּב ּמָ בֹות ׁשַ רּועֹות יֹוׁש פ ים ּכִ ָנׁשִ

ה׃ ּמָ ַ ׁשּ ֵמי ה יל ּכ  

ָליו׃ ַחת ַרג ֽ א ּתַ ַדּכֵ יו / ל ּלָ ָניו ֶהֱעִביר ּגַ לֹוא ֲאֵליֶכם, לֹוֲחֵצי ִגיָליו / ַעל ּבָ
ֶבר /  ּק חּו ּכַ ת י ָגרֹון ּפָ ֶבר / ַיַֽען ּכִ ֽ ֶ הּו ִמׁשּ מ ֵעת ּכָ ִאּמָֹתם, ל ל

ֶֽבר׃ ט־ּגָ ּפַ ַהּטֹות ִמׁש ְְ  
ִריבֹו׃ ת ָאָדם ּב ַעּוֵ ּבֹו / ל ַער הֹוִציא ַחר ֽ ֵאיך ִמּתַ רֹובֹו / ו ַעם ק ץ ל חֹות ּפָ לֹא ִלמ

ָֹעִרים /  ֵאִנים ַהׁשּ ּת ת ּכַ ָעִרים / ּתֵ  כּוִדים הֹוִציא ִמׁשּ ִרים ל ׂשָ
ָאִרים: ׁש עֹוֵלל ַהּנִ ל  

ִהי׃ ֽ ֶגה ָוִהי / ִמי ֶזה ָאַמר ַוּתֶ ֶנִֽהי / ִקיִנים ָוֶהֽ ַתב ּב ה ּכָ ִגּלָ רֹום, מ ִמּמָ
ה /  ַנּצֶ ַיד ֵמִריב ּוִמת תּוָנה ּב ֵהָרֶצה / נ אּוָסה ִמּל מ , ָמה ֲאִעיֵדך

יֹון לֹא ֵתֵצא׃ י ֶעל ִמּפִ  
אֹוֵנן׃ רֹוֵנן / ַמה־ִּית ִמַּיִֽין ִמת ַנֲחִמי ּכ יַחי ֲאקֹוֵנן / מ ֵמַחּטֹאת ַמּדִ

ֶרב /  ִכיָנה הֲֹעָלה ִמּק ֶרב / ּוׁש ֶהֽ י ל ל ּבִ טּו ּכֹוׁשֵ חּוִרים מֹוָטֽ ּבַ
ֶרב׃ ֵני־ֶחֽ ִמּפ ָאִחיו ּכ לּו ִאיׁש־ּב ָכׁש ו  
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ינּו׃ ָרֵכֽ ה ד ׂשָ ּפ ינּו / ַנח ֵכֽ י עֹור ָתֵעב ׁשַ ינּו / ַוי ֵכֽ ַקד ֵנֶֽטל עֹל ּפֹור ִנׂש
ִֽים /  ֶרך ַאּפַ ינּו ֶאֽ רּו ָעֵלֽ ז ִאכ ִֽים / ו ַעּפַ רֹץ ַעפ ִנֲאצּו ִלק ִיך ִביַאֽ נ

ִֽים׃ ּפָ נּו ֶאל־ּכַ ָבֵבֽ א ל ָ ִנׂשּ  
ינּו /  מֹוֵרֽ ַמכ יִלים ּב ִעים ַמּפִ ׁשָ ינּו / ר ַמֲהמֹוֵרֽ ָנֽעּו ָנֽדּו רֹאׁש ּב

ינּו׃ נּו ּוָמִרֽ ע ֽ נּו ָפׁשַ ַנֽח  
ּגֹוִים /  ל ּבַ יתּום ָמׁשָ ֵהׁשִ גּוִים / ֲאָכלּום ו רֹב ׂש ֵקִנים ִניִנים ל ז

ּגֹוִים׃ ם ּבַ ּתֶ ָנם ַוֲאַבד ּכ  

ֹוָתה ָבַאף׃ ַאף / ַסּכֽ י ָוֶאׁש ַער ּפִ ַאף / ָוֶאפ טֹוָרה ּב ֵמי ק ה ׂשָ ִסּלָ
ָֹתה ֶבָעָנן׃ אֹוַנן / ַסּכֽ ַעק ָחָמס ָוֶאת ּתֹוַנן / ָוֶאז ף ָוֶאׁש ַני ּכַ קּו ׂשֹוט ָספ

נּו׃ יֵמֽ ׂשִ ִחי ּוָמאֹוס ּת ינּו / ס ֵמֽ ֶזל ׁשָ ר ּבַ ֵתן ּכַ ִהּנָ ינּו / ּב יֵמֽ חּו ַמֲאׁשִ ֽ ֽסּורּו ָטֵמא ׂשָ
ָאִרים: ׁש ד ַהּנִ ַאּבֵ ִרים / ל ׁשָ ּלּו ִמּנ ַפי ק רֹוד ִרים / ו ׁשֹור ַמח מ ֽ ׂשֹוׂש ׂשֶ ַבת מ ׁשָ

יֶהם׃ ינּו ּפִ צּו ָעֵלֽ ּדּוֵפיֶהם / ּפָ אֹון ּגִ ילּו ׁש ֽ ּדִ ִהג ֵחרּוֵפיֶהם / ו ֽקּונּו ּב ה ֲעׁשָ ּלֶ ַעל ֵאֽ
ַֽחד ָוַפַֽחת׃ תֹוַכַֽחת / ּפַ רּו ָעַלי ּב ִאּט ַחת / ו ֽ ֵאר ׁשַ צּו ָפֲערּו ֶפה ִמּב ּפָ

ַרד ֵעיִני׃ ִים ּתֵ ֵגי־ַמֽ ל י / ּפַ ַעּנִ ֵהִקים מ ִמיל ו עֹוִני / ִהק ת מ ֵאר ֻחּפַ ֵני ּפ ּפ
ם /  ָרִכים ִעּנָ ָעה ד ב ׁשִ ַצר ּב ֵעָנם / ו ֶרת עֹז ַמׁש ָלה ֲעֶטֽ ָנפ

ַוּדּו ֶאת־ֲעוָֹנם׃ ִהת ו  

ָרה׃ ָרה / ֵעיִני ִנּג עֹז ָחג ֶנֽיָה ּב ת מּור מ ָרה / ּת י ֻסּג ָצה, אֹוי ּכִ ה ּפֹוצ ׂשָ ר ּפֵ
ֶרא׃ י ִקיף ו ָגֶרה / ַעד־ַיׁש ָעַרף ֶאת ָמדֹון מ ָרתֹו ַוֶּיֱחֶרה / ו ה ֶעב ָעׂשָ

ָה׃ עֹות ַנֲעָלה / ֵעיִני עֹול ר ַמּסָ ֶעֽׂשֶ ָעָלה / ו בֹוד, ו ינּו ָעף ּכָ עֹוֵדֽ
ַכף זֹוֲעָמם /  ֵבם ּב ח, לֹא ֶאֶעז צּור ׂשָ ָמם / ו ע ַסק נֹוי נ ַעל ֶזה ּפָ

ם׃ ַאף־ֲאִני ֵאֵלך ִעּמָ  

ּפֹר׃ ּצִ ּפֹר / צֹוד ָצֽדּוִני ּכַ ר, ָוֶאכ י ֽיֹׁשֶ ּתִ ל ִעּק ּפֹר / ּוכ ָעַדי ִלס יק ָצר צ ַצּדִ
תּו ַבּבֹור׃ ּבֹר / ָצמ ִלׁש ִלי ָעַרך ַחּל ֵמֲעבֹור / ּוב ך ִסּכֵ ָצַעק צּוִרי, ו

י׃ ִים ַעל־רֹאׁשִ י / ָצֽפּו־ַמֽ ׁשִ ָגר ָּים ל ַכֲעלֹוָתם ָעַלי ּכַ י / ו ׁשִ ָסע ּדֹור ָעַדי, ו ָצדּו צ
ֵאִריִתי /  מֹול ַעל ׁש ח, ֶאח צּור ׂשָ ִריִתי / ו ַהכ אּו ל ַעל ַהר ִצּיֹון ָצב

ִריִתי׃ י ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו  
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ָך יהוה׃ מ אִתי ׁשִ ַני / ָקָרֽ ים ּבָ ִחי, ַמּכִ ֽ ת מֹוַני / ַעל ַהּלֶ ּפַ ׁשֹב ֶחר אִתי, ק ָקָרֽ
ם /  ּלֵ ׁשַ ִניַאי י ַמק ֵלם / ַעל ֶיֶֽתר ל י לֹא ַיכ ִאי, ּכִ ֽקּוִמי ִקר

ֵלם׃ ע ּתָ ַאל־ּתַ ע ָמֽ קֹוִלי ׁשָ  
׃ ּךָ ָרֶאֽ יֹום ֶאק ּתָ ּב ב ָך / ָקַרֽ ּגֹוִים מֹוָרֶאֽ ת ּבַ ָך / ָהׁשֵ ֶאֽ ּתָ ַמר מ ֽ ִעּלַ ָדֽחּוִני, ו ים ק ַקּלִ

ָעֵזב׃ ֶרץ ּתֵ ָהָאֽ ֽחֶֹרׁש ֵאָעֵזב / ו ַכֵּזב / ַעד ָמַתי, ּכַ ה יהוה ֵקץ ַאל ּת ַאּתָ

י׃ ׁשִ ּתָ ֲאדָֹני ִריֵבי ַנפ ב י / ַרֽ ֽׁשִ י ַבּנֶ ׁשִ ט ִהּנָ אַֹמר, ּב י / ו ת ֲאנּוׁשִ ֵאה ֽרֶֹגז ַמּכַ ר
ָתִתי׃ יָתה יהוה ַעּוָ ל ֲעָדִתי / ָרִאֽ ּמֹוַת ּכ ֽ ֲעָתִתי / ֲהׁשִ ֵאה רֹב ּבַ ר

ָמָתם׃ ל־ִנק יָתה ּכ ִעי, ֶהֱעלּו ֲחָמָתם / ָרִאֽ ַבּל י ֵמֵאיָמָתם / ל ָתה ּבִ ָרפ ֽרּוח
ָרזֹות /  יב ּפ ה אֹוׁשִ ּמָ ׁשַ ַהּנ , ּתָ ָרם ַעּזֹות / ַנֽמ ַדּב ֲעמֹד ּב ה ָרחֹוק ּתַ ּמָ ָלֽ

ם־זֹאת׃ ַאף ּגַ ו  

ָתם׃  ּפָ ּתָ ֶחר ע ַמֽ ֶיֶֽלק ָעָלה ֵעיָפָתם / ׁשָ ִחיָפָתם / ּוכ י ִבד ּתִ ׁש ּנֹוק עּו ׁשֶ מ ׁשָ
אֹוָנם /  אֹד ּג ָאה מ ׁשֹוֵביֶהם, ּגָ ַני ִמיגֹוָנם / ו בּו ׁשֹוֲחִחים, ּבָ כ ׁשָ

יֹוָנם׃ ֶהג ֵתי ָקַמי ו פ ׁשִ  
ה /  ּטָ אֹול ַמֽ ֶֽלת ַעד ׁש ּפֶ ָטה / ֻמׁש י ִבי ָיד ָמֽ י ׁשֹוָסִתי, ּכִ יׂשִ ֽ ׂשִ

יָטה׃ ֽ ִקיָמָתם ַהּבִ ם ו ּתָ ב ׁשִ  
אֹוִנים /   ם ִמׁשּ ּדֵ תֹאַמר, ֶאפ ִנים / ו ּלּום ׁשָ ֵלם, ׁשִ נּו ׁשָ יֵבֽ ֲהׁשִ

ִרית ִראׁשִֹנים׃ י ָלֶהם ּב ּתִ ָזַכר ו  

מּול׃ יב ָלֶהם ּג ׁשִ ָך ָאמּול / ּתָ ִאּוּוי ִיל, ו בּו ַחֽ ג י ָלמּול / ֵהם ׂשָ ַעּנַ ׁשּור מ בֹא, ּתָ ּתָ
ב /  עֹל ִמּלֵ י עֹולֹות, ִלפ ׂשֵ ַחּפ ֵלב / ּומ מּוס ּב ה יֹום ּכָ ַגּלֶ ָרא, ּת ק ּתִ

ת־ֵלב׃ ִגּנַ ֶהם מָ ן ּתֵ ּתִ  
ִמיֵדם׃ ַתׁש ַאף ו ּדֹף ּב ר ַהֲעִמיֵדם / ּתִ ִלי ל לּו, ּב ֵדם / ִיּפ כ ל ם ל ּפָ ק ִלית ּת כ ם ּתַ ּתַ

נּו לֹא רֹוֲחִקים /  ָך ָאֽ ׂשֹוֲחִקים / ּוִמּתֹוָרת ִרים ו י ָתִמיד ּדֹוק ּכִ
ים: ה ַהֻחּקִ ּלֶ נּו ֵאֽ הֹוֵרֽ נּו ו יֵבֽ ֲהׁשִ  
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 טז ׀ זכור את אשר עשה צר בפנים

ים ִפּנִ ה ַצר ּב ר ָעׂשָ ֶאת ֲאׁשֶ כֹר   ז

פרק ה במגילת איכה מתבונן על החורבן ממרחק של זמן, הכאב אולי חד פחות, אך תחושת 
הייאוש והחידלון גדולה יותר. במבט לאחור לעתים הזיכרון ממוקד בכמה תמונות או אירועים 

בולטים, הממחישים את הכלל. בקינה זו הקליר מתבסס על שני פרטים מחורבן הבית השני, 
שהובאו במסכת גיטין: התיאור כיצד טיטוס נכנס לקודש הקודשים וחילל אותו לפני שנשרף 

הבית (נו ע״ב), והמעשה בארבע מאות הילדים שאיבדו את עצמם לדעת לפני שיימכרו 
יָך  י־ָעֶלֽ לקלון (נז ע״ב). הקינה מסיימת בתפילה לגאולה, המבוססת על תהלים מד, כג-כד: ״ִכּ

ַנח ָלֶנַֽצח״. ז יָצה ַאל־ִתּ ן ֲאדָֹני, ָהִקֽ ה ִתיַשׁ ָמּ ָחה. ֽעּוָרה ָלֽ צֹאן ִטב נּו ְכְּ ב ֽ ׁשַ ל־ַהּיֹום, ֶנח נּו כ ג הַֹרֽ
המילה הראשונה בכל שורה לקוחה מפסוקי פרק ה (למעט שני הבתים האחרונים, 

שבהם היא המילה הראשונה בכל בית); והשנייה בכל שורה – על סדר הא״ב.
 

ִנים. ִלפ ַני ו ּבֹו, ּוָבא ִלפ ַלף ַחר ׁשָ   
ִנים א ֶלֶֽחם ַהּפָ ִטּמֵ ֵעת, ּכ ּבִ נּו   ַנֲחָלֵתֽ  

י ָפִנים.  ּתֵ ֲעַלת ׁש ֽרֶֹכת ּבַ ר ּפָ ִגּדֵ ו   

ם ּדָ א ָמֵגן מ ֵעל ּב ּגִ תֹוִמים   י  
ם. ּדָ ֶאה ֲאַדמ ַמר ד ָקו ּב ַמּדֵ ַוי   

ם יו ִמּדָ יר ִחּצָ ּכִ ִהׁש ָדַלח, ו ינוּ  ֵמיֵמֽ  
ם. ֵלָאה ּדָ ּבֹו מ ַחר ִית, ו ֽ ָיָצא ִמן ַהּבַ ּכ   

ַבר ֲהגֹותֹו ַהּוֹות ּגָ ַעל    
ר. ּבַ ּגַ ִהת מּולֹו ל ָנָטה ֶאל ֵאל ָידֹו, ל ו   

ַבר ם ּגָ ר ּבָ אֹם, ֲאׁשֶ ל ל כ ו ִים   ַרֽ ִמצ  
אר. ַצּוָ ִאּוּויֹו, ָארּוץ ֵאָליו ּב תֹוך ַוֲאִני ּב   

ָלה ֵאׁש חּוָריו ָאכ ִנֽיסּו, ּבַ ִהכ ָזָרה ּכ ינּו   ֲאבֵֹתֽ  
ֵאׁש. ָוה ּבָ לֹא ִנכ ִניס, ו ֶזה צֹוָעה זֹוָנה ִהכ ו   

ת ֵאׁש ֻסּכֹו, ַלּבַ ִחּתּו ּב ֲעָבִדים    
ַלח ֵאׁש׃ רֹום ׁשָ ֵבית ֵאׁש, ִמּמָ ַעל ֶמה ּב ו   

ֵרת ֵלי ׁשָ הֹוִציא ּכ נּו, ּכ ע ָטַבֽ נּו   ֽ ׁשֵ ַנפ ּב  
ֵרת.  ָ ִהׁשּ  ם ִיט ּבָ ֽ ִני ׁשַ א ָמם ּב ׂשָ ו   

ֵרת ׁשָ ים מ ּכִ ִהׁש ָנַמק ּכ נּו   עֹוֵרֽ  
ֵרת. ֵלי ׁשָ ה ּכ לֹׁשָ ִעים ּוׁש ׁש לֹא ָמָצא ּתִ ו   

איכה א
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י ָבא ָעִריץ רּו ּכִ ֽ ׁשָ ּכ ים   ָנׁשִ  
ָעָליו ֶהֱחִריץ.  ִית נ ֽ ַקע ַהּבַ ַקר ּב   

ִריץ בֹוא ּפָ תּו ּב ֽ ֻלּפָ ִרים   ׂשָ  
ִריץ. ים, ַצֲחָנתֹו ִהׁש ָדׁשִ ֵבית ֽקֶֹדׁש ַהּק ּב   

ֻחָּזִקים  חּוץ ָצֽגּו מ ִמּבַ חּוִרים   ּבַ  
ים ִרּבֹוא ַמִּזיִקים. ּשִׁ ׁשִ י ֻיַּזק ּב רּו, ּכִ ָתֽ ו   

ָחִקים  ּוהּו ִמׁשּ ׁשֽ ִהר תּו ּכ ָעֽ ִנב ֵקִנים   ז  
ים. אִזּקִ הּוא ָאסּור ּבָ צֹונֹו, ו ֲעׂשֹות ר   

מֹון סֹוֵטן, ַוָּיבֹוא ַאד ַבת   ׁשָ  
ת ָהמֹון. ַעּוֵ ב חֹוָמה, ַוי ַסּבֵ ַוי   

מֹון ַער ל ַלח לּוז ו ּצֵ ָרה, ַעל ִניֵני ּפִ ֶעב ָלה   ָנפ  
מֹון. ׁש ִמּדֹק ַאר י ֻנּטַ ַעד ּכִ   

ִית ֵהֵחל ָלבֹוא ֽ ַֽתח ַהר ַהּבַ ּפֶ ַעל    
ַהֲחִריבֹו. ָריו, ל ס י ַטפ ָעה ָראׁשֵ ּבָ ַיד ַאר ּב   

ִריד ּבֹו ֵזֶֽכר, ִהׂש ַצד ַמֲעָרִבי ל ַעל    
לֹא ָרב ִריבֹו. נּו, ו ֵלֽ ת ָצג ַאַחר ּכ ו   

ַפּנֹות יָת ל ֽ ׁשֵ ִהר ּתָ ו ָקַצֽפ ה   ַאּתָ  
נֹות. ִהּפָ ם ל ָ ל מאּום, ִמׁשּ ֶהם ּכ ר ֵאין ּבָ ָלִדים ֲאׁשֶ י   

נֹות ָחה ּפ נ ּתָ ֶאל ַהּמִ ע ֽ לֹא ׁשַ ׁשּו גֹוִים, ו ָרג ה   ּמָ ָלֽ  
ִפינֹות. לֹׁש ס ׁשָ ֶרץ עּוץ, ּב ֶאֽ ְְ חּום ּל ׁשִ ו   

ֵכי ָים ִנב אּו ּב ָבֽ עּו, ּכ ּו ׁשִ נּו   יֵבֽ ֲהׁשִ  
ָּים.  ּפֹל ּבַ ָמם ַיַֽחד, ִלנ פּו ַעצ ּת ׁשִ ו   

ַעל ָים רּו, ּכ חֹות ׁשֹור ּבָ ֻתׁש ו יר   ׁשִ  
צּולֹות ָים. מ נּו ּבִ ג י ָעֶיָך הַֹרֽ ּכִ   

ן ׁשָ אּו ַעד ַנפ ֽ הֹומֹות ּבָ ּת י   ּכִ  
ן. ׁשָ ַמּמ ַכֲחֽנּוָך, ִחּלּו ל לֹא ׁש נּו ו ת ַאֽ ל זֹאת ּבָ ּכ   

ן ׁשָ יב ִמּבָ ֵמׁשִ נּו ל ָנת ָוָתם   ק ּתִ  
ן׃ ה ִתיׁשָ ּמָ ָעה: ֽעּוָרה, ָלֽ ָמֽ ּוַבת קֹול ִנׁש תהלים מד  
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   יז ׀ אם תאכלנה

ִחים׃ ֵלי ִטּפֻ ָים, עֹל ר ים ּפִ ָנׁשִ

קינה זו מתמקדת בסבלם של האנשים הפשוטים בעיקר מחמת הרעב. הבית האחרון חריג – 
ובו הקב״ה כביכול עונה לעם, באמצעות הסבת המשך אותו הפסוק (איכה ב, כ) 

על הריגת הנביא זכריה (בעקבות איכה רבה ב, כ; וראה עמ׳  182 ).
סימן א״ב

ָנה  ל ִאם־ ּתֹאַכֽ
ַי ִי. ַא

ָפִחים. ָפִחים ט דּוִדים ט ֵדיֶהן, ַהּמ ָנה ַרֲחָמִנּיֹות ַיל ל ֽ ֵ ַבׁשּ ִאם  ּת
ַי ִי. ַא

ִחים. סּוִסים ּפֹור ָנה ל ר ֽ ׁשַ ִתּקָ ם, ו ַאת רֹאׁשָ ָנה ּפ ֹז ּגֽ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ִחיִחים. אֹון צ ִצמ ּב , ֵחך ׁשֹון יֹוֵנק ל ק ל ּבַ ד ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ִחים. ֵנֽינּו צֹור  ֶאת ּבָ ֵ ַבׁשּ ֹוִאי ּונ ת זֹו, ּבֽ ֻעּמַ ָנה זֹו ל ֽהֹמ ִאם  ּתֵ
ַי ִי. ַא

ָתִחים. ָתִחים נ ח נ ֻנּתָ הּוא ָחבּוי מ ו , ֵנך ִני ב זֹו, ּת ְְ ָנה זֹו ד ַעֽ ּוָ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

יִחים. ׁשִ ָערֹות ו מ ִנים, ּבִ ר ָאבֹות ַלּבָ ׂשַ ה ּב ּנָ ֽ ַזּמֵ ִאם  ּת
ַי ִי. ַא

ִחים. ּפָ נֹות, ֶאל ֵחיק ִאּמֹוָתם ִנת ָנה ּבָ ֻחַּיֽב ִאם  ּת
ַי ִי. ַא

פּוִחים. ָיה ּת חֹובֹות ִקר ר ִלים ּבִ ָנה רּוחֹות עֹול ֽטֹס ִאם  ּתָ
ַי ִי. ַא

ִחים. ִנים ׁשָ ֵאם ַעל ּבָ ִים, ו ַדֽ ִצּמּוק ׁשָ ֶחם ו ּכּול ֶרֽ ׁשִ ָנה ּב ר יק ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ֲעַרב ֲאלּוִחים. ים, ּבַ מֹוֶנה ֵמאֹות ָמִגּנִ ָנה ׁש ל ֽ ׁשַ ּכָ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

פּוִחים. נֹודֹות נ לּוִחים ו ִמיֵני מ ָנה רּוָחם ּב ט ֻלַהֽ ִאם  ּת
ַי ִי. ַא

איכה ב
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ִחים. ַמּפָ ָרה, ַעד ֶאָחד ל ָאה ֲעׂשָ ֶלף ֵמָאה, ּוִמּמֵ ָנה ֵמֶאֽ ט ַעֽ ּמָ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ָרִחים. ֶלף ּכֲֹהִנים ּפ מֹוִנים ֶאֽ ֵהיָכל, ׁש ָמַסך ָנה ל ֽנֹס ִאם  ּתָ
ַי ִי.  ַא

סּוִחים. קֹוִצים ּכ ָפׁשֹות, ּכ ל אֹוָתן ַהּנ ם ּכ ָנה ׁשָ פ ַרֽ ָ ׂשּ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ָצִחים. ֶלף ּכֲֹהִנים ִנר מֹוִנים ֶאֽ ם ָנִקי, ׁש ָנה ַעל ּדַ פ ָעַרֽ ִאם  ּתֵ
ַי ִי. ַא

יִחים. נּובּות ׂשִ ּת יח ִרים, ֵמֵרֽ ֻדּקָ ָפׁשֹות מ ָנה נ ֽח ּפַ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ִחים. ָלִדים ֻמּנָ ין מֹוֵחי י ָעה ַקּבִ ׁש ֶבן ַאַחת, ּתִ ָנה ַעל ֶאֽ ר ַבֽ ּצָ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

תּוִחים. ִקים, ַעל ׂשֹוָכה ַאַחת מ לֹׁש ֵמאֹות יֹונ ָנה ׁש ע ק ִאם  ּתֻ
ַי ִי. ַא

ִחים. ּבָ בּולֹות ַעל ַיד ַרב ַהּטַ יָנה ַרּכֹות ַוֲעֻנּגֹות, ּכ ָרֶאֽ ִאם  ּתֵ
ַי ִי. ַא

ִחים. ּבָ ׁשֻ ָלִכים מ נֹות מ ִים, ּב ֽ ַפּתַ ין ׁש ָנה ּבֵ ב ַכֽ ָ ׁשּ ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ִחיִחים. אֹון צ ִצמ חּוִרים, ּב ַהּבַ תּולֹות ו ָנה ַהּב ֽפ ַעּלַ ת ִאם  ּתִ
ַי ִי. ַא

ִעים   מּוָלם ַמר ֶֹדׁש ל ֽרּוח ַהּקֽ ו
ֵכַני ָהָרִעים  ל ׁש הֹוי ַעל ּכ
ָרָאם מֹוִדיִעים   ֻהק ֶ ַמה ׁשּ

ר ָעׂשּו לֹא מֹוִדיִעים  ֵאת ֲאׁשֶ ו
ִמיִעים  ָים, ַמׁש ר ים ּפִ ָנה ָנׁשִ ל ִאם־ּתֹאַכֽ

ִמיִעים. ָנִביא, לֹא ַמׁש ׁש ֲאדָֹני ּכֵֹהן ו ּדַ ִמק ִאם־ֵיָהֵרג ּב
איכה ב
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   יח ׀ ואתה אמרת

׃ ך , ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ ּתָ ר ָאַמֽ   

ִעים...׳, והוא ממשיך  מּוָלם ַמר ֶֹדׁש ל ֽרּוח ַהּקֽ הקליר כביכול לא שמע את התשובה ׳ו
בקינה המעמתת את השגשוג בעבר למצב שאחר החורבן. הקינה פותחת בשני 

פסוקים, שבהם הזכירו יעקב (בראשית לב, יג) ומשה (שמות לג, טז) את הבטחות ה׳. 
ה׳ נותנת לקינה אופי של תלונה. בבית האחרון  ּמָ ָלֽ ה׳ ו׳ו החזרה על המילים ׳ַאּתָ

המשורר סוטה מהמבנה האפביתי, ובאופן מפתיע מקבל בשם העם את 
ת  ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ָדָקה, ו ָך ה׳ ַהּצ האחריות על החורבן, על פי דניאל ט, ז: ״ל

ִנים״ – פסוק שעליו הוא מבסס את הקינה הבאה. ַהּפָ

ה׳) ּמָ ָלֽ ה׳ ו׳ו סימן א״ב (לאחר המילים ׳ַאּתָ

ה ַאּתָ ו  
ָך׃ ַעּמ ינּו ֲאִני ו ִלֽ ִנפ ו   

ָמך לּו ׁש ִחּל ִלַּיַֽע ֵני ב ּב ה   ּמָ ָלֽ ו  
. ָמך ּתָ ֲעֵליֶהם ַזע כ ַפֽ ֹא ׁשָ ו   

ָהֵנק ּתָ ָבִנים ל מ רֹוַמֽ ּתָ ו ל ֽ ּדַ ּגִ ה   ַאּתָ  
א ָהאֵֹמן ֶאת־ַהּיֵֹנק׃ ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ּכַ   

ק ּנֵ ׁשַ ּדֹוָדִנים ִצחּום ל ה   ּמָ ָלֽ ו  
ק. ַחּנֵ ֵדי גֹורֹוָתיו מ ֵיה ּב ַאר ו   

ַלע ֽ ַבׁש ִמּסֶ ּתָ ּד ֵהיַנֽק ה   ַאּתָ  
ַלע. ֽ ִלים ִמּסָ ַוּתֹוִציא נֹוז   

ַלע יֵדי ֶסֽ טּו ּבִ מ ֵטיֶהם ִנׁש ׁשֹופ ו ה   ּמָ ָלֽ ו  
ַלע. ֽ צּו ֶאל ַהּסָ יֶהם ֻנּפֵ עֹו ו   

ל ּגֹוי ַאס ּכ מ ּתָ ַוּתִ ָזַנֽח ה   ַאּתָ  
ֶרב ּגֹוי.  ָך ּגֹוי ִמּק ַחת ל ָלק   

ִצי ּגֹוי ה ַעל ַארָָע ָחׁש ו ה   ּמָ ָֽ ו  
ִחיֵדם ִמּגֹוי׃ ַנכ כּו ו רּו ל ָאמ ו   

מֹוִנים ים ּוׁש ִ ׁשּ אָת ׁשִ ֵטאֵטֽ ה   ַאּתָ  
ָהִביא ּגֹוי ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים.  ל   

ַעּמֹוִנים מּו מֹוָאִבים ו ָיז ה   ּמָ ָלֽ ו  
ִנים. ּכֹוָכִבים ִנמ ַעם זּו ּכַ    

בראשית לב

שמות לג

במדבר יא

תהלים פג
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ָך ֶבת הֹוֶדֽ ֽ ׁשֶ ּתָ ל ּכֹוַנֽנ ה   ַאּתָ  
ָך. ָיֶדֽ ָך ו ִמינ ָתה י ַהר ֶזה ָקנ   

ָך ִמין הֹוֶדֽ ּתָ י ב ֽ ָאחֹור ֵהׁשַ  ה   ּמָ ָלֽ ו  
ָך. בֹוֶדֽ א כ ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ ַוּת   
עֹוָלם ִראׁשֹון ָמרֹום ל ה   ַאּתָ  

ּתָ ָמרֹום ֵמִראׁשֹון. ּכֹוַנֽנ   
ָלׁשֹון ֶפה ו ע ּב ִנֵאץ ָרׁשָ ה   ּמָ ָלֽ ו  

ִאיׁשֹון. י ָנַגע ַצר ּב ַעד ּכִ   
ימֹו טֹוב ָעֵלֽ ּתָ ל ׂש ֽ ׂשַ ה   ַאּתָ  

מֹו.  ֵעֽ ִתּטָ מֹו ו ִביֵאֽ ּת יח ֽ ׂשִ ּב   
ימֹו ָאַמר ֵאי ֱאלֵֹהֽ ָעִריץ ֵחֵרף ו ה   ּמָ ָלֽ ו  

ימֹו. ָבֵחֽ ֶלב ז ר יֹאַכ ֵחֽ ֲאׁשֶ   
ָך ָים׃ ּז ע ּתָ ב ר פֹוַרֽ ה   ַאּתָ  

ִים ָים. ַָתֽ ד ֶסך ּבִ ֽ ַוּתָ   
ֵכי ָים י ַעד ִנב ּתִ ְְְ ָצַלֽ ה   ּמָ ָלֽ ו  

ָּים. ִרי ּכַ ב ל ׁשִ ּדַ ַוִּיג   
ים דֹוׁשִ ִהּלֹות ק ב ּת ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ה   ַאּתָ  

ים.  ׁשִ ֻקּדָ ים מ יׁשִ ׁשִ סֹוד י ּב   
ים ֵדׁשִ ׁשּו ּגֹוִים ק ָרג ה   ּמָ ָלֽ ו  

ים. ָדׁשִ ית ֽקֶֹדׁש ַהּק ימּו ּבֵ ֽ ֵהׁשִ ו   
ה ּפָ י ָהִיֽינּו ֶחר ּתָ ּכִ ע ַמֽ ׁשָ ה   ַאּתָ  
ָפה.  ר ֵאׁש ִנׂש ָך ּבָ ת ֻסּכָ ו   

ה ע ַנֲחַלת ֻחּפָ ַַּב ת ה   ּמָ ָלֽ ו  
ינּו חֹוֵפָפה. ָעֵלֽ רּוָפה ו ּת יח ִמֽ צ ּתַ   

א ל ַהּבָ יק ַעל ּכ ַצּדִ ה   ַאּתָ  
ה.  ִחּבָ ָך ּב יק ּדִ ַנצ ָדָקה ו ָך יהוה ַהּצ ל   

ה ּבָ נּו ַהּדִ ָלֽ ינּו ו ָנִהֽ ה   ּמָ ָלֽ ו  
חֹוָבה. נּו ּב ת ַאֽ  זֹאת ּבָ י כ ּכִ   

תהלים עד
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   יט ׀ לך ה׳ הצדקה

ה.  ּתָ ַעד ָעֽ ֵלֽאָת, ֵמָאז ו ר ִהפ אֹותֹות ֲאׁשֶ ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל

קינה זו, והבאה אחריה, מבוססת על פרק ט בספר דניאל. רוב הפרק הוא תפילה ארוכה, 
ובה דניאל היושב בגלות מתוודה על חטאותיו וחטאות העם, ומבקש מה׳ שירחם על עמו 

ִנים״,  ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ָדָקה, ו ָך ה׳ ַהּצ ועל המקדש החרב. קינה זו מצטטת בכל בית את פסוק ז: ״ל
ובה וידוי ארוך ומפורט על חסדי ה׳ אתנו לאורך הדורות, ועל שלא נמצאנו ראויים – כבר משעת 
יציאת מצרים. בבתים האחרונים הקליר מזהה שצדקת ה׳ ממשיכה ללוות אותנו, בעצם יכולתנו 

לשרוד בגלות, ולאור זאת הוא מרשה לעצמו לבקש שה׳ יקבל אותנו בתשובה: בושת הפנים 
שהמשורר מדבר עליה, אינה גורמת לריחוק מתוך מחשבה שאין אנו ראויים להתקבל לפני ה׳ 
בתשובה, אלא מביאה אותנו להכרה שאם נפנה אליו באמת ובענווה, אפשר שנזכה להיגאל. 

סימן א״ב (לאחר הציטוט מהפסוק)

 
. ּתָ ב ַעֽ נּו ּתִ אֹוָתֽ נּו, ו פ ַרֽ ר ִנצ ִחיָנה ֲאׁשֶ ב ּבִ ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ַמּסֹות.  ּתָ ּב ח ֶרב ּגֹוי ָלק גֹוי ִמּק ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
יֶהם ֲעׂשֹות. ַמֲעׂשֵ נּו, ּכ ָצא ָבֽ ר ִנמ ֽדִֹפי ֲאׁשֶ ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ָעם.  ּדֹות לֹו ל כּו ֱאלִֹהים ִלפ ָהל ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ָעם. ׁש פ אלָֹהיו ּב רּו ַעל ַים סּוף, ּגֹוי ּבֵ ַוַּימ ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ם ֵעַדי ַוֲאִני ֱאלִֹהים.  ַאּתֶ ֵזֶֽכר ו ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
נּו ֱאלִֹהים׃ ה ָלֽ ִסין, קּום ֲעׂשֵ נּו ּב ֵפֽ ָחר ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ָבׁש.  ד יִחת ּבִ ַצּפִ נּו ּכ ֽ ּתָ ַעמ ִהט ַעם ׁשֶ ַטֽ ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ָבׁש. ֶמן ּוד ֽ ָפָניו, ֽסֶֹלת ָוׁשֶ נּו ל ב ַרֽ יֹום ִהק ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ַעּמּוד ָעָנן.  ֵאר ו ּכּול ָמן ּוב ִכל ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ָנן. ג ר ֵליֶהם ּב ה א ינּו ּב לֵֹקל, ֲאבֹוֵתֽ ֶלֶֽחם ַהּק ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ָבר.  נּו ּדָ ר ר לֹא ָחַסֽ ּבָ ד ּמִ ּבַ ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ר. ֻדּבָ מ ִדי ָזָהב, ּכִ ִנֲאצּות ָלָבן ַוֲחֵצרֹות ו ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ָנַֽען.  כֹות ּכ ל כֹל ַממ עֹוג ו ִסיחֹון ו ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ַען.  צֹא ַמֽ י מִ ֶרם, ּב ֵחֽ ר ָמַעל ּבַ ָעָכן ֲאׁשֶ ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

שמות לב

kinnot Israel ashkenaz01.indb   148kinnot Israel ashkenaz01.indb   148 26-Jun-17   10:32:26 AM26-Jun-17   10:32:26 AM



   הטה אלהי אזנך Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

יִעים.  ר מֹוׁשִ ָעה ָעׂשָ ּבָ ַאר ּב , ּתָ ל ַעֽ ר ּפָ ֽפַֹעל ֲאׁשֶ ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ִעים. נּו ּפֹוׁש ֶצֶֽלם ִמיָכה ּבֹו ֲאַנֽח ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

עֹון ּוֵבית עֹוָלִמים.  ִגב נֹוב ו ילֹה ו ִקיַמת ׁשִ ּב ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ָלִמים. נּו ִנכ בּו, ּוָבם ָאֽ ָחר נּו ׁשֶ ָצא ָבֽ מ ּנִ ע ׁשֶ ׁשַ ֶרֽ ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

נּו ַקָּיִמים. ָאֽ נּו, ו ֵעֽ ִבצ בּו ב ָחר נֹות ׁשֶ ּבָ ר ֵני ח ׁש ּבִ ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ַרֲחִמים. ינּו ּב ׁשּוב ֵאֵלֽ ּתָ ל ֵלב, ׁשֶ כ יָך ּב נּו ֵאֶלֽ ׁשּוֵבֽ ּב ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  

ָנה,  ע ֵמאֹות ׁשָ ׁשַ ת ּבִ ָדָקה,   ָך יהוה ַהּצ ל  
ַמע. ָ ִהׁשּ ה ִמּל בּוׁשָ ָאה ּכ נ ָתה ׂשִ ָהי ׁשֶ  

ע,  ּוַ ׁשִ ָתַבע ִאיׁש ֲחמּודֹות, ו ּכ ִנים,   ת ַהּפָ ֹׁשֶ נּו ּבֽ ָֽ ו  
ָמע׃ ָך ּוׁשֲ נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  

   כ ׀ הטה אלהי אזנך

ִים׃ ָמֽ ָ ֶצת, ִמי ִלי ַבׁשּ ַנֶאֽ ֶצת מ ֶלֽ ִתפ ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ

קינה זו (האחרונה ברצף של חמש עשרה קינות מפרי עטו של ר׳ אלעזר הקליר) מבוססת על 
ֵאה  ַקח ֵעיֶנֽיָך ּור ְ ָמע, ְפּ ָך ּוֲשׁ נ ז ה ֱאלַֹהי א הפסוק שבו נחתמה הקינה הקודמת (דניאל ט, יח): ״ַהֵטּ
ָפֶנֽיָך,  ֲחנּוֵנֽינּו ל יִלים ַתּ נּו ַמִפּ ינּו ֲאַנֽח קֵֹתֽ י לֹא ַעל־ִצד יָה, ִכּ ָך ָעֶלֽ מ ָרא ִשׁ ר־ִנק ָהִעיר ֲאֶשׁ ינּו ו מֵֹתֽ מ שֹׁ

ים״. כמשה אחרי חטא העגל וחטא המרגלים גם דניאל אינו מבקש  יָך ָהַרִבּ י ַעל־ַרֲחֶמֽ ִכּ
גאולה בזכות צדקתם של ישראל, אלא בזכות היותם קרויים בשם ה׳, ובגלל חילול 
ַמע  ְ ה ְשׁ ַעָתּ השם הנורא שבחורבן המקדש ובגלות. כפי שדניאל אומר בפסוק יז: ״ו
ַען ה׳״.  ַמֽ ֵמם, ל ָך ַהָשּׁ ְ ְשׁ ָדּ ִמקֶנֽיָך ַעל ָהֵאר ָפּ ֲחנּוָניו, ו ֶאל־ַתּ ָך ו ְדְּ ת ַעב ִפַלּ ינּו ֶאל־ְתְּ ֱאלֵֹהֽ

הקליר חותם את הקינה בציטוט מפסוק זה.  
סימן תשר״ק (לאחר הציטוט מהפסוק)

 
יָך  ֶרֽ ֲאַגת צֹור ׁשַ ַמע   ּוׁש  

ִים. ָמֽ ָ ַער ַהׁשּ ֽ סֹוד, ׁשַ רּו ַעד ַהי רּו ָעֽ ִרים ָעֽ ָהאֹומ  

יק ָעָתק. ֶרת ַעל ַצּדִ ת ַהּדֹוֶבֽ ׁשַ ִרג ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ק. ּתַ ׁשַ פּוָכה ל ֵחָמה ׁש אֹון ֵמִעיר, ּב קֹול ׁשָ ַמע    ּוׁש  

דניאל ט

תהלים עג
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ָחָמה׃ ל יָה ַלּמִ ָנֽקּוָמה ָעֶלֽ ָנם: ֽקּומּו ו ח, ו ּלַ ִציר ׁשֻ ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ֲחָמה. ִהּלָ ֵביתֹו ל א ָהֵעת, ִאּתֹו ּב צּות הֹוִמים, ּבָ ּלָ ּפַ ַמע    ּוׁש  

לּו.  ל יּוָכֽ ה, ּבַ ִזּמָ בּו מ ָחׁש ָעֽצּו ֵעָצה ו ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
לּו. ֽ ּכָ ּתַ ֹות ִנסיָך ֲע ו, ָעֶלֽ ּדָ ב ַיחֵ יַחת נֹוֲעצּו ׂשִ ַמע    ּוׁש  

ׁש ַהּמֹוָרא.  ּדַ חּו ָבֵאׁש ִמק ּל ׁשִ ִנֲאצּו ו ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ָרה. קֹול ִזמ ִמיֵמי תֹוָדה ו ֶפֽיָך, ַמד ָחר מ ַמע    ּוׁש  

דּו ָלֶהם. ֵלִצים ָלצֹון ָחמ ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ָך ֲעֵליֶהם. ל ֵאיָמת ַהּפֵ ֽפּוָך, ו ר ֵחר ָתם ֲאׁשֶ ּפָ ל ֶחר ּכ ַמע    ּוׁש  

ִרים.  ַחּז חֹובֹות מ ר רּוִבים ּבִ יאּו ַהּכ הֹוִצֽ ָיֲהרּו ו ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ֲחָך ֲחִזיִרים. ּבַ ֶהֱעלּו ַעל ִמז חֹות ִטּנּוָפם, ּכ ַטר ַמע    ּוׁש  

ים.  ָדׁשִ ית ֽקֶֹדׁש ַהּק פּו ּבֵ ִטּנ לּו ו ִחּל ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ים. דֹוׁשִ ָך ִמילֹות ק מּול ִקים ל ָזר ֵזִדים מ ַמע    ּוׁש  

ֵביתֹו.  ּב ִאּתֹו  ֲחָמה  ִנּלָ ו כּו  ל ַצח,  ֵמֽ ִעִּזים  מ לֹוֲעִזים  ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ֵביתֹו׃ י ֵאין ָהִאיׁש ּב ִלים, ּכִ ַהל ִלים מ ַהּוֹות הֹו ַמע    ּוׁש  

ִסי עֹוד.  ַאפ ֶרת ֲאִני ו דֹוֶבֽ ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ֲאָך עֹוד. ס ֶצת ַעד ּכִ ֶחֽ ּתַ ֵחרּוֶפֽיָה, ִמׁש ּדּוֶפֽיָה ו ּגִ ַמע    ּוׁש  

ֶנה.  ֵאינֹו ִנב יִלי ו ֶגת, ַמה ּתֹוִחֽ ֶעֽ בֹוָזה ּוַמל ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
ֶנה. ים ָמַתי ִיּבָ ַחּכִ ִעים, ּומ קֹור יִדים ו ּפִ ִכַּית ַמס ּב ַמע    ּוׁש  

ָלַעד ׁשֹוֵמם.  ׁש, ו ֻנּטַ ח ו ּכַ ׁשֻ ִרים ֻעַּזב ו אֹומ ל ָך,   נ ז ה ֱאלַֹהי א ַהּטֵ  
נּו,  ָאֵתֽ א ִקנ ַקּנֵ נּו, ו ָקֵתֽ ֶאנ ַמע    ּוׁש  

ֵמם׃ ָ ָך ַהׁשּ ׁש ּדָ ֶנֽיָך ַעל ִמק ָהֵאר ּפָ ו  

עובדיה א

משלי ז

דניאל ט
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   כא ׀ ארזי הלבנון

יֵרי ַהּתֹוָרה. ָבנֹון, ַאּדִ ֵזי ַהּל ַאר

”הרוגי מלכות – אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן״ (בבא בתרא י ע״ב; ובדומה בפסחים נ 
ע״א). המדרשים מונים עשרה מגדולי התנאים כ׳עשרת הרוגי מלכות׳, אשר קידשו שם שמים 

במיתתם. פיוטים רבים, סליחות וקינות נכתבו על בסיס מדרשים אלה. המוכר שבהם הוא 
ָרה׳ הנאמר בקהילות האשכנזים במוסף ליום הכיפורים, ובקהילות הספרדים  ּכ ה ֶאז ּלֶ הפיוט ’ֵאֽ
ָבנֹון׳ דומה אך קצרה יותר, ובעקבותיה אומרים עוד כמה קינות  ֵזי ַהּל בתשעה באב. הקינה ’ַאר
המתייחסות לאירועים היסטוריים. כפי שציין ר׳ יצחק מדורא, תלמיד מהר״ם (בספר המנהגים 
שחיבר), מזכירים עניינים אלה בתשעה באב כיוון ”ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית 

אלהינו״ (ראש השנה יח ע״ב). זו הקינה הראשונה הנאמרת בבוקר שאינה מפרי עטו של ר׳ 
אלעזר הקליר, ומחברה הוא ר׳ מאיר ב״ר יחיאל, חכם בן המאה השלוש עשרה באשכנז. 

סימן א״ב, מאיר בן יחיאל חזק ואמץ, יחיה בן יחיאל

ָמָרא. ָנה ּוִבג ִמׁש ִריִסין ּב ֲעֵלי ת ּבַ
ָרה. ה ט יָה ּב , ֲעֵמֶלֽ ּבֹוֵרי ֽכֹח ּגִ

בּוָרה. ָתה ּג ָנׁש ִים, ו ֽ ּמַ ך ּכַ ּפַ ָמם ִנׁש ּדָ
ָרה. כּות, ֲעׂשָ י ֲהרּוֵגי ַמ דֹוׁשֵ ם ק ִהּנָ

ָרה. ֵעיִני ִנּג ה ֲאִני בֹוִכָּיה, ו ּלֶ ַעל ֵאֽ ו

דֹוָלה ּוָמָרה. ָעָקה ּג ַעק ז ִרי, ֶאז כ ז זֹאת ּב
ֶזר ַוֲעָטָרה. ֶֹדׁש, נ ֵלי ַהּקֽ ָרֵאל, ּכ ת ִיׂש ּדַ ֶחמ

ִמיָתה ֲחמּוָרה.  ִחיָטָתן ּב ים, ׁש ָדׁשִ י ק ׁשֵ ד הֹוֵרי ֵלב, ק ט

רּוָרה. ֶרב ּב ֶחֽ ַיּדּו גֹוָרל, ִמי ִראׁשֹון ל
ֵזָרה. ָרה ּג ז ִנג ארֹו ּוָבָכה ּכ ט ַצּוָ ׁשַ עֹון, ּפָ מ ן ׁשִ פֹל ּגֹוָרל ַעל ַרּבָ נ ּכִ

צּוָרה. ֶנֶֽפׁש נ גֹו ּב ר ה מֹון, ל עֹון ָחַזר ַהֶהג מ ן ׁשִ ַרּבָ ל

ִביָרה. ן ַהּג ּכֹות ַעל ּבֶ ה ִלב ׁשָ ַבּקָ ַאל ּב ַרע ַאֲהרֹן ׁשָ ִמּז
הֹוָרה. נֹוָרה ַהּט ּבֹוָתיו, מ ּכֻ ָתנֹו ַעל ַאר ָנַטל ֶאת רֹאׁשֹו, ּונ

מּוָרה. ַאֲהָבה ּג יו ּב ם ֵעיָניו ַעל ֵעיָניו, ּוִפיו ַעל ּפִ ׂשָ
ּתֹוָרה. ר ּבַ ּבֵ ּגַ ת ה ַהּמִ ָאַמר, ּפֶ ָעָנה ו

ה ַוֲחמּוָרה.  ּנָ ׁשֻ ָסה ָעָליו ִמיָתה מ נ אֹום ִנק ת ּפִ
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ִכיָרה.  ַער ַהׂשּ ַתֽ ּב , ֶלך ֽ יט ֶאת רֹאׁשֹו ַהּמֶ ׁשִ ַהפ ה ל ִצּוָ
ַנֲעֽבָֹרה. ִחי ו ׁש , ך ׁשֵ ַנפ רּו ל עֹורֹו, ָאמ ִקַּים ּב

ָרה. ָוה ּבָ ין, ִמצ ִפּלִ קֹום ּת ִלמ יע ֽ ט, ֵעת ִהּגִ ע ַהּפֹוׁשֵ ָרׁשָ
ָרה. ּפֹוָרֽ ֶרץ ִהת ֶאֽ ַזע עֹוָלם, ו ע ּדַ ִנז ָעָקה, ו ע צ ּמַ ׁשִ

ֲהָדָרה. דֹורֹות, קֹול יהוה ּבַ כּותֹו ל ֲעמֹד ז ּתַ
ָבָרה. ס זֹו ּבִ טֹוֲחָנן זֹו ּב י ֲעִקיָבא, עֹוֵקר ָהִרים ו יאּו ֶאת ַרּבִ ֵמַאֲחָריו ֵהִבֽ

ָרה. ּב ּתַ ִהׁש ֶזל ל ר ֵרק ַהּבַ ַמס ִקין, ּב ָסר רֹו מ ׂשָ ֶאת ּב
ָרה. ֶאָחד, ּוַבת קֹול ָאָמֽ ָמתֹו ּב ָתה ִנׁש ָיצ

ָרה. ה ל ִמיֵני ט כ ָך ָטהֹור ּב יָך, ּגּופ ֶרֽ י ֲעִקיָבא, ַאׁש ַרּבִ
ָהָרה. ַאז רֹון ֵלב ו ב ׁשִ יאּו, ּב הּוָדה ַאֲחָריו ֵהִבֽ י י ָבא ַרּבִ ן ּבָ ּבֶ

ָעה ֲארּוָרה. ׁשָ יֵדי ר ָנה, ּבִ ִעים ׁשָ ב ן ׁשִ ֶנֱהַרג ּבֶ
ַמֲהָרה. ּתֹו ל ַלאכ מ ָחִסיד ּבִ ַתֲעִנית ָהָיה, ָנִקי ו ב ּב יֹוׁשֵ

ָרה. ע ֽ ִצּיֹון ׁשָ ִהּלֹות ּב ִהיל ק יֹון ַאֲחָריו, ַמק ַרד ן ּת ָיא ּבֶ ֲחַננ
מֹוָרה. ֲחִביֵלי ז יֽפּוהּו ּבַ ִהּקִ ֶפר ּתֹוָרה ִעּמֹו, ו ֵסֽ דֹוֵרׁש, ו ב ו יֹוׁשֵ

ָעָרה. ֶפר ּתֹוָרה, ּוָבֲערּו בֹו ַהב ֵסֽ ָרֽכּוהּו ּב יתּו ָבֶהם, ּוכ ֽ ֶאת ָהאּור ִהּצִ
ֵהָרה. ּלֹא ָימּות מ ֽיחּו, ׁשֶ ל ֶצֶֽמר ִהּנִ פֹוִגין ׁשֶ ִלּבֹו ס ל

ָבב ַהּסֹוֵפר, ֲהָרֽגּוהּו ַעם ֲעמֹוָרה. י ֶיׁשֶ ָחִסיד ַרּבִ
בּוָרה. ק ר ּבִ ּבַ לֹא ֻהק ָלִבים, ו ִליֽכּוהּו ַלּכ ִהׁש ָרֽקּוהּו ו ז

ָרה. מ ׁש ה ל לּום ִמּתֹוַרת מֹׁשֶ ּכ ֽיח ּלֹא ִהּנִ ָאה ָעָליו, ׁשֶ ת ָיצ קֹול ּבַ
ָרה. יֹום ֶעב ִפית, ּב י ֻחצ ַאֲחָריו ַרּבִ ן ֲחִכיַנאי, ו י ֲחִניָנא ּבֶ ֶאת ַרּבִ

דּוָרה. ִבמ ַרף ּכ יו ִנׂש ֲהַבל ּפִ , ּבַ ח ִמָּיד עֹוף ַהּפֹוֵרֽ
ֵקָרה. ַמד ַאֲחרֹוָנה ֶנֱהַרג ּב , ּבָ ּוע ּמֽ ן ׁשַ ָעָזר ּבֶ י ֶאל יק, ַרּבִ ַצּדִ

ָרא. ׁש ַוִּיק ַקּדֵ ַמן ִקּדּוׁש, ַוי ת ָהָיה, ז ּבָ ֶרב ׁשַ יֹום ֶעֽ
ָרה. מ ג ַסֵּים ּול ַחִּיים, ל יֽחּוהּו ּבַ לֹא ִהּנִ פּו ָעָליו, ו ל ֶרב ׁשָ ֶחֽ

ָצר צּוָרה. ָבָרא ֱאלִֹהים, יֹוֵצר ו ָמתֹו ּב ָתה ִנׁש ָיצ
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ָעָרה. ג ַעּנֹות ּבִ ָלה ל ֵני ַעו יפּו ּב ה, הֹוִסֽ ּנָ ָכֵהֽ ה ו ּנָ ֵהֽ ה ּכָ ִהּנֵ
ֲעָרה. ׁשַ  ֶנק, ִמי יּוַכל ֶחֽ ֶרג ו ֵרָפה, ֶהֽ ִקיָלה, ׂש ס ּבִ

זּוָרה. ה פ לּו ֲאָריֹות, ׂשֶ ה יֹאכ ּנָ ֽ ֶרת ִמּמֶ נֹוֶתֽ

ָרּה. ד ִזכ ַאּבֵ ם, ל ָכָאׁשָ את ו ַחּטָ ָמקֹום ָקדֹוׁש, ּכַ ֽלּוָה ּב יֹאכ
ִפיָרה. ַהּכ ֵיה ו פּו ַאר רּוָמה, ָטר ׁשֹוק ַהּת נּוָפה ו ֲחֵזה ַהּת

ָרה. ַיּס לֹא יֹוִסיף עֹוד ל ֵעיֵני יהוה, ו ִייַטב ּב
ֵעת ָצָרה.  ּב יע ֽ ֶלק ַיֲעקֹב, ּומֹוׁשִ ֹות, ֵחֽ ִׁים ּכֹוש ֽ ּכַ ר ץ ּבִ ַאּמֵ

 ֶלך ך ֶמֽ ל ֶצֶֽדק ִימ ל
 ֵלך ֵמי ֶאב מּו י ל ׁשָ ו
 . ֵנֵלך ע ו אֹורֹו ִנּסַ ל

   כב ׀ החרישו ממני ואדברה

ַיֲעבֹר ָעַלי ָמה. ָרה, ו ֽ י ַוֲאַדּבֵ ּנִ ֽ יׁשּו ִמּמֶ ַהֲחִרֽ

ָרה׳, שמדבר בה מעניין גודל שברם של עם קדוש, וגם עניין  ֽ ִני ַוֲאַדּבֵ ֽ יׁשּו ִמּמֶ ”ובקינה ’ַהֲחִרֽ
שפלות וירדות תורתינו הקדושה שנאבדו תופשי כלי מלחמתה והם הת״ח הגדולים, 

יבכה על זה בכי גדול ועצום מאוד, שאין לנו עכשיו מי שיפרש ויפענח צפונות סודותיה 
הגנוזים בה״ (׳יסוד ושורש העבודה׳, שער תשיעי). קינה זו מתארת את ההרוגים על קידוש 

השם, שהעדיפו לאבד עצמם לדעת ולא ליפול לידי אויביהם – כפי שתיאר הראב״ן 
ב׳קונטרס גזירות תתנ״ו׳, המגולל את סיפור חורבן קהילות הריינוס בזמן מסע הצלב 

הראשון. לקינה אין מבנה מסודר או אקרוסטיכון, ובכך היא מבטאת את סערת רגשות 
ִני,  ָרה־ָאֽ ִני ַוֲאַדְבְּ ֽ יׁשּו ִמּמֶ המחבר: שורת הפתיחה מבוססת על זעקתו של איוב (יג, יג): ”ַהֲחִרֽ

י ַוֲעֵנִֽני, ָאִריד  ִּ יָבה ֽ ׁשִ ַיֲעבֹר ָעַלי ָמה״, והפזמון מבוסס על דברי דוד (תהלים נה, ג): ”ַהק ו
רּוִרים״. בבית האחרון  ִכי ַתמ ִהי ְבְּ ָמע, נ ָרָמה ִנׁש יָמה״ וירמיה (לא, יד): ”קֹול ְבְּ ָאִהֽ יִחי ו ִשׂ ְבְּ

המשורר פונה לתורה עצמה, וקורא ה להשתתף באב ע חורבן מרכזי התורה.

ָֹמה. לֹא אּוַכל ֶאּדֽ ִני רּוִחי, ו ת ָמה / ֱהִציק י ַמֽ ָך ׁשֹוֵכן ׁשָ ַעק ָוׁשֹד, ל ָחָמס ֶאז
ִהיָמה. נ ה, ַוֲאקֹוֵנן ּבִ ד ַמר ֶאֱעׂשֶ ּפֵ ָֹמה / ִמס ֽ ֶאׁשּ ַאף ו ֶעה, ֶאׁש ּיֹוֵלָדה ֶאפ ּכַ

ה. ּמָ ׁשַ ָנה ל ר ִנּת ִדי ַע ֲעָדִתי ֲאׁשֶ ה / ִספ ָּיּֽמָ כּו ּכַ ֲאגֹוַתי ִיּת ֵרי  ׁשַ ב ִדּ
יָמה. ִהי ָאִרֽ קֹול נ יָמה / ו ָאִהֽ יִחי ו ׂשִ ָאִריד ּב

ָחה. ר ל רֹאׁש ק כ ארּור, ו ִנים ּפָ ל ּפָ ָחה / ּכ מ ָבה ׂשִ ָער ַבת ָמׂשֹוׂש, ו ֵאיך ׁשָ
עֹוֵרר ּגֹוי ַעז, ּכֹוֶרה ׁשּוָחה. ֵלב ֲאָנָחה / ֵמָאז ִנת  ּכ ַע רּוָעה, ו ָזָקן ּג  כ ו
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ִסיָחה. נ תּולֹוַתי ּוַבחּוַרי ָנַסח ּבִ ֶטָחה / ּב יַרי, הֹוֵגי עֹז ִמב ה ַאּבִ ִסּלָ
ָחה. צֹאן ִטב בּו ּכ ׁש י ֶנח ַטּפַ ּסּוָחה / עֹוָלַלי ו ָלָתם ּכַ ל חּוצֹות ִנב רֹאׁש ּכ ּב

ָחה. וּוֵיי צֹאן ִנּדָ פּו ֵאַלי, ּד ָעִתי ַעל ֶלָחה / ֵהָאס ִדמ יָלה ַעל זֹאת, ו ֵאיִלֽ
ַזֲעִקי ֲאָדָמה.  ִים ו ַמֽ ילּו ׁשָ ָוָחה / ֵהיִלֽ ָהִרים ַהּצ ִכי ּול ּבֹות ַהּב ַהר ל

יָמה. ִהי ָאִרֽ קֹול נ יָמה / ו ָאִהֽ יִחי ו ׂשִ ָאִריד ּב  

ֲחבּוָרה. דּו ּבַ רּור, ֵהָאג מ פֹד ּתַ ַצֲעקּו ָמָרה / ס אּו, ו ים צ ֶאּלִ ֶאר
זּוָרה. ה פ נּו ַעל ֲעַדת ׂשֶ אֹונ יָרה / ִהת ּכִ ַמב חֹוָלה, ָצָרה ּכ קֹול ּכ

ָרה. ֶעב ַזַֽעם ו ִרי ַאף ו ח ֵזָרה / ּב ָרה ּג ז י ִנג ימֹו ּכִ ָעֵלֽ
ַהּנֹוָרא. דֹול ו ם ַהּגָ ׁש ׁשֵ ַקּדֵ ָרה / ל ה ט ִריׁשּות ּוב פ ַוֲעדּו ּבִ ִנת ו

ָרה  ֶעז קּו ּב ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ִחּז ו
ֽרֹע ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ִלי ִלכ הֹוָרה / ּב ָאה ט ִיר ֵבק ּב ִהּדָ ל

ָאָרה. פ ִפיַרת ּתִ ִנים צ ִביָרה / ַעל ּבָ ֶֽבר ּוג סּו ַעל ּגֶ לֹא ָחֽ ו
ָרה. ז רֹץ ׁשִ ִלק ֵתָרה / ַלֲהלֹם רֹאׁש, ו בּוָרה י רּו ּג ֲאָבל ָאז

ֲאִמיָרה  רּו ּבַ ימֹו ִדּב ֵאֵלֽ ו
ָטָרה. ַהק עֹוָלה ו ֶכם ּכ ִריב תֹוָרה / ַנק  ֶכם ל ַגּדֶ  ינּו לֹא ָזִכֽ

פּוָנה ֵמֵעין ּכֹל, ַוֲעלּוָמה.  אֹוָרה / ַהּצ ֶכם ל ה ִעּמָ ּכֶ ִנז ו
יָמה. ִהי ָאִרֽ קֹול נ יָמה / ו ָאִהֽ יִחי ו ׂשִ ָאִריד ּב  

עֹוִנים. ין ׁשֹוֵכן מ ַאֲהָבה, ּדִ ל ּב ַקּבֵ ים / ל ַטּנִ דֹוִלים ּוק ימּו ּג ֽ ּכִ ָאז ִהס
ה ִנּדֹוִנים. ִחּלָ ים / ֵהם ָהיּו ּת ַרֲעַנּנִ ִנים ו ׁשֵ ֵקִנים ּד ּוז

גּו ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים  ֶנֶהר ָראָתם ַעֵּזי ָפִנים / ו קִ אּו ָיצ ו
דֹוִנים. ׁש ר ָדִרים ִעם ּפַ בּו ּפ ָער ִנת ו

ֵעִנים  י ָזר ּכַ ַאכ כּו ל ר ָהיּו ַרֲחָמִנים / ֶנֶהפ ָהָאבֹות, ֲאׁשֶ ו
ִנים. ַעל ּבָ יסּו ַעל ָאבֹות ו ֵהִפֽ ו

יִנים. ַסּכִ פֹות ו ַחּלָ ַחט ּב ּגֹוָרל ָעָלה לֹו ִראׁשֹוִנים / הּוא ִנׁש ּוִמי ׁשֶ
יִנים. ַתּנִ ּוַבחּוִרים, ֲעֵלי תֹוָלע ֱאמּוִנים / ֵהם ָלֲחכּו ָעָפר ּכ
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רֹועֹות ֲחָתִנים  ז פֹות ּבִ ֻעּלָ ִנים / מ בּוׁשֹות ׁשָ ּלֹות ל ַהּכַ ו
ִכידֹוִנים. ֶרב ו ֶחֽ חֹות ּב ֻנּתָ מ

ּבֹות ִקיִנים. ֱחׁשּו ֵמַהר ַאל ּתֶ בֹוִנים / ו ַהל ֲעַדת נ רּו זֹאת, ק ִזכ
ִים ַהֵּזידֹוִנים. ֽ ּמַ לּו ּבַ ר ָצל ידּו ַעל ֲחִסיִדים ַוֲהגּוִנים / ֲאׁשֶ ֽ ּפִ ַהס ו

י ֲעגּוָמה. ׁשִ ֵזֶֽכר זֹאת, ַנפ ל
יָמה. ִהי ָאִרֽ קֹול נ יָמה / ו ָאִהֽ יִחי ו ׂשִ ָאִריד ּב  

ֲאָפִרים  י ּבַ ׁשִ ּל ּפַ ִהת ק, ו ִרי ׂשַ ּתֹוָרה ּתֹוָרה ִחג
רּוִרים׃ מ ד ּתַ ּפֵ ִמס , י־ָלך ֶבל ָיִחיד ֲעׂשִ ֵאֽ

יִרים. ִים ַאּדִ ַמֽ ּב ִיך ַלֽ חֹב ו ִיך ַחֽ מֹוִרים / ַמּלָ י ִמכ ׂשֵ ּופֹור ִיך ׁשֹוַטֽ י מ ׂשֵ ּתֹופ ַע
ּתֹוִרים. י ִמס ַגּלֵ ּומ פּוַנִֽיך ֵחי צ ַפַענ ֵרי ֲהדּוִרים / מ  ַיׁשּ מ , ֵבי ַמֲעָרֵבך עֹר

ָבִרים. ָתֵרץ ׁש ָפֵרק ֲהָויֹות, ּוִמי י ָהִרים / ִמי י ת ּבֶ ַסּתֵ ָבעֹות, ּוִמי י ג ה ּבִ ַקּצֶ ִמי י
ִרים. ּתּו ִאּכָ ַחֽ ו , ִיך ד ַמֲעַמּק ּדֵ ׂשַ ָדִרים / ִמי י נ ִזירֹות, ּוִמי ַיֲערֹך ִליא נ ִמי ַיפ

לּו ִגּבֹוִרים.  ָנפ דּו, ו ָחָמה ָאב ֵלי ִמל ָעִרים / ּכ  ָיׁשּוב ַלׁשּ ו ך ּתֵ ַחמ חֹם ִמל ּוִמי ִיל
ִרים. ׁשָ לֹום ָנֽחּו י נּוחֹות ׁשָ מ יע זֹוֲהִרים / ּבִ ָרִקֽ יִלים, ּכָ ּכִ ֵריֶהם ַמׂש ַאׁש

ֶבר, ַלּנֹוָתִרים. ֽ אֹוי ַוֲאבֹוי, ׁשֹד ָוׁשֶ
ָדִרים. לֹא ס ֶות ו ָמֽ יֹון ֵעיַנִֽים, ַצל ִכל ִציִרים / ל ִדיַבת ֶנֶֽפׁש, ַוֲחָבִלים ו ִלמ

ה אֹוִרים. ַגּלֶ ים, ִמי י ַצּפִ ָפִרים / ּוֽבֶֹקר מ ן צ ִרים, ִמי ִיּתֵ ֶרב אֹומ ֶעֽ
ֵאיָמה ֵמֲחָדִרים. ֶרב, ו ָלה ֶחֽ ּכ ִרים / ִמחּוץ ׁשִ ה ׁשָ ּמָ ר ֵהֽ ֵאה ֵעיֵנֽימֹו ֲאׁשֶ ר ִמּמַ

ָהִרים. אּו נ ז ר ּבָ ָך, ֲאׁשֶ תֹוָרת א ל ָתִרים / ַקּנֵ ל ס יט, רֹוֶאה ּכ ּבִ ַעד ָמַתי ּתַ

דּוִרים. ילּו ַהּמ ֽ ּדִ בּוִכים ִהג ִסיִרים ס ָזִרים / ּכ ָרֽעּוָה ִלג ָרֽעּוָה, ק ָלֽאּוָה, פ ק
צּוִרים. ל י ק, ֲאדֹון ּכ ַאּפַ ת ה ּתִ ּלֶ ַהַעל ֵאֽ

עּוִרים. ַקת ס ֹד ֲעִנִּיים, ֵמֶאנ ִרים / ִמׁשּ ּגָ ִים ַהּמֻ ֽ ּמַ ך ּכַ ּפָ ׁש ם ַהּנִ קֹם ּדָ נ ּתִ
ִרים. א ַעל ָצִרים ַהּצֹור ׂשֵ ִהּנָ רּוִרים / ֽקּוָמה, ו עּוִנים ּומ ְְ ,ע ֵבי ֶפֽׁשַ ַעם ׁשָ

יָמה. אֹות ָהִרֽ ֻ ַמׁשּ יָך ל ָעֶמֽ ּפ
יָמה. ִהי ָאִרֽ קֹול נ יָמה / ו ָאִהֽ יִחי ו ׂשִ ָאִריד ּב  

ירמיה ו
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   כג ׀ ואת נווי, חטאתי השמימה

יָמה ִמֽ אִתי ִהׁש ֶאת ָנִוי, ַחּטָ ו

קינה זו, המופיעה בשינויים קלים גם במחזור הקינות הספרדי, חוזרת ומתארת את 
מאורעות חורבן בית שני – את המעשה המובא בגיטין נח ע״א ובעוד מקומות, על בנו ובתו 

של רבי ישמעאל כוהן גדול שנשבו ונלקחו לרומא. אפשר שסדר הקינות נקבע בעקבות 
יָמה׳ יש הד לשורת הפזמון של הקינה הקודמת.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ שורות הפזמון: בשורה ׳ו

.גם לקינה זו אין מבנה מוגדר; במחזור וורמייזא מובא ששם מחברה היה יחיא

יָמה.  ִרֽ ִיי ַאז ָעִתי, ַעל ֶלח ִדמ ו
יָמה. ָיה ָאִרֽ ִהי ִנה יֹום ֶזה, נ ּוב

יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ִנחּום ָחַדל ָחדֹול ֵבל ֵלב, ו ָאֽ
דֹול.  ל ּבָ ּדַ ֵאב, ִציִרי ִנב ל ּכ ּוִמּכ

דֹול ָמֵעאל ּכֵֹהן ּגָ י ִיׁש ן ּוַבת ַרּבִ ַע ּבֵ
יָמה. ֽ ָבִבי ָאׂשִ ל קֹוד ּבִ ָרם, י ִזכ  

יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ֵני ֲאדֹוִנים לּו ִלׁש ָנפ ּבּו, ו ֵעת ִנׁש
ת ֶזה חֹוִנים. ֻעּמַ ֵכִנים, ֶזה ל ֵהם ׁש ו

ָיִנים רּו ֶזה ָלֶזה ִענ ַסּפ ַוי
ַית ִצּיֹוִנים. ב ִ ֶזה ָאַמר, ִמׁשּ

ִנים ת ׁשָ בּוׁשַ ָחה ל פ יִתי ׁשִ ִבֽ ׁשָ
ִנים. ר ּפָ ּתֵ סַ ִזיו ּוק ָבָנה ּב ּ ּכַ

ִציָעה ִויִמיָמה. ק ֽתַֹאר, ּכִ ּוב  
יָמה. יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ִים ַלֽ ִכפ ר לֹו ּב הּו ִסּפֵ ֵרֵעֽ
ִים. ַלֽ רּוׁשָ ִבי י  ֵהן ֲאִני ָבא ִמׁשּ

ֵפה ֵעיַנִֽים ֶבד י יִתי ֶעֽ ִבֽ ׁשָ
ִים. ַרֽ ה ּפֹו ֵעת צ ק ת ֶמׁש, ּב ֽ ֶ ׁשּ ּכַ

יָמה. ִֽ ּה ִהׁש ַמּנָ ַהר, ֵעת ז ַסֽ ו  
יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   
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ִים ֽ ּתַ נ ָקה ּבִ ַנַחל ֵגם, ו ַזּו ּבֹא ּונ
ִים. ַמֽ ֵבי ׁשָ מֹו ּכֹוכ ָלדֹות, ּכ ו ּבִ
ַנִֽים ז ָנה א ֽ ּצַ ַמע זֹאת, ּתִ ֽ ׁשֵ ל

יָמה. ִרֽ י ַאפ ֵזֶֽכר זֹאת, ֶאת ַמּדַ ל  
יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ֵניֶהם ַיַֽחד ימּו ַעל זֹאת ׁש ֽ ּכִ ִהס ּכ
ֶדר ֶאָחד. ֶחֽ גּום ּב ֶרב ִזּו ָלֶעֽ

ֶאָחד ם ּכ חּוץ, ִלּבָ ָהֲאדֹוִנים ּבַ ו
ַמר ֶנֶֽפׁש, ָוַפַֽחד. ֵהם ּבֹוִכים ּב ו

יָמה. ִמֽ ִכָּיָתם לֹא ִהד ֶֹקר, ּב ַעד ּבֽ  
יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ֶסה יקֹוד ֵלָבב ִימ ּפֹד, ּבִ ֶזה ִיס
א. ִהי נֹוׂשֵ ָחה י פ ׁשִ ל ִנין ַאֲהרֹן, ֵאיך

ַרת ׁשֹוֶסה ִתג ֵייֵלל ּב ִהיא ַגם ִהיא, ּת ו
א. ׂשֵ ּנָ ֶבד ּתִ ֶעֽ ל ֶבד, ֵאיך ת יֹוֶכֽ ּבַ
ה עֹוׂשֶ ַזר אֹוֵמר ו י זֹאת ּגָ אֹוי ּכִ

ִכיָמה. ִסיל ו ּכּו ָעׁש, ּכ זֹאת ִיב ל  
יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ירּו. ֽ ִהּכִ ֶֹקר, ֶזה ֶאת ֶזה ּכ אֹור ּבֽ
ירּו. ֽ ּבִ הֹוי ָאחֹות, ִהג הֹוי ָאִחי, ו

רּו ֽ ַחּבָ ִנת קּו ַיַֽחד ו ַחּב ִנת ו
יָמה. ׁשִ נ ָמָתם ּבִ ָאה ִנׁש ַעד ָיצ  

יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   

ִאָּיה ׁש ָיה ּבִ מ קֹוֵנן ִיר זֹאת י ל
ִמיד ֲאִני ּבֹוִכָּיה. ֵזָרה זֹו, ּתָ ּג

ִוָּיה קֹוד ּוכ ָבִבי ֵיַקד י ּוִבל
יָמה. ִהֽ ד ַרב ַאנ ּפֵ ן ּוַבת ִמס ַעל ּבֵ  
יָמה.  יָמה ִמָּיִמים ָיִמֽ ָאִהֽ ו   
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   כד ׀ על אלה אני בוכייה

ִים׃ ֽ ָדה ּמַ ה ֲאִני בֹוִכָּיה, ֵעיִני ֵעיִני ֽיֹר ּלֶ ַעל־ֵאֽ

במחזור ויטרי ובעקבותיו במחזורי מערב אירופה (עד הדורות האחרונים), קינה זו נאמרה 
נּו׳ (עמ׳  31 ) – וכנראה משום כך נוסף לה בית  ָיה ָלֽ כֹר ה׳ ֶמה־ָהֽ בערבית, מיד לאחר הקינה ׳ז

ׁש׳.  במחזור נירנברג ואחריו במחזורי מזרח אירופה הקינה נאמרת  ּדָ ק ית ַהּמִ ן ּבֵ ּבַ הפתיחה ׳ַעל ֻחר
באמצע הקינות לשחרית. אפשר שהיא הוכנסה לכאן מכיוון שהגמרא דורשת את הפסוק 

המובא בכותרת הקינה (איכה א, טז) על המעשה שתואר בקינה הקודמת: ”כיון שעלה עמוד 
השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה: ’על אלה 

אני בוכיה עיני עיני יורדה מים׳״ (גיטין נח ע״א); בפסוק זה משתמש גם מחבר הקינה הבאה.
את גוף הקינה חיבר ר׳ אלעזר הקליר והיא מתארת את ביזת המקדש וכליו בידי הבבלים, 

י  ִשׁ ִדדּות ַנפ י ֶאת־י ִתּ י ֶאת־ַנֲחָלִתי, ָנַתֽ ִתּ ׁש יִתי, ָנַטֽ י ֶאת־ֵבּ ִתּ וחותמת בעיבוד של ירמיה יב, ז: ”ָעַזֽב
יָה״. עיבוד זה רומז למדרש (תנחומא ויקהל, ז ועוד): ”מקדש של מעלה מכוון כנגד  ֶבֽ ַכף אֹי ּב
בית המקדש ש מטה״, ולדברי הגמרא בסנהדרין צו ע״ב, שלפיה הקב״ה עזב את המקדש 
עוד בטרם החורבן. בבתים האחרונים הקליר מתאר את ייסורי הגולים, ובכך הקינה הופכת 
לנקודת מפנה, מהעיסוק בבית ובחורבנו להתמקדות בסבלם של היהודים היושבים בגולה 

ָנה׳ משמעות נוספת, עכשווית. ל ׁשָ כ ּפֹד ּב בקינות הבאות. בכך מקבל בית הפתיחה ׳ֶאס

ׁש ּדָ ק ית ַהּמִ ן ּבֵ ּבַ ַעל ֻחר
ִכי הּוַדׁש י הַֹרס, ו ּכִ

ד ָחָדׁש  ּפֵ ָנה, ִמס ל ׁשָ כ ּפֹד ּב ֶאס
ׁש.  ּדָ ק ַע ַהּמִ ֶֹדׁש ו ַע ַהּקֽ

ים ֵמרֹן יׁשִ ׁשִ ר ם ּתַ ַאּלֵ ֵתר ל ּסָ ּתִ
סימן תשר״ק

ֵני ָחרֹון ּתָ עֹוָלם ִמּפ ַזֽע ִזע ּכ  
י ָארֹון. ּדֵ ין ּבַ ִלֲהָטה ֵאׁש ּבֵ ּכ

ה  ּטָ ַמֽ ָלה ּוב ע ַמֽ ר ּב ים, ֲאׁשֶ ׁשִ ּדָ ֵני ִמק ׁש
ֲעָלָטה לּו ּבַ פ א י ֶזה, ה ּבֵ   ֶזה ַעל ּגַ

יָטה. ֽ ַאּבִ ק ו ַאּפַ ַאֲחִריׁש, ֶאת , ּתָ ַנֽמ ו
רֹוכֹות ין ַהּפָ זּו ִמּבֵ נ ִנג ים, ּכ ּדִ י ַהּבַ ָראׁשֵ

כֹות ַהּל ִביר מ ּד ָחִלים, ּבַ ע ּגֶ ּבַ ַאר ו  
ַלֲחכֹות. הֹום מ סֹוד, ַעד ּת ִעים י ּבָ ַאר ו

ד ּדַ ִנב י ֽקֶֹדׁש ּכ ּתֵ ים, ִמּכִ ָדׁשִ ֽקֶֹדׁש ַהּק
ד ּדַ ִלי ׁשֻ ה א , ּתָ ל ֵהיַלֽ ּתָ ו ח   ַסֽ

, ֵהיָדד. ּתָ ג ַאֽ ׁשָ ף, ו ף ֶאל ּכַ ה ּכַ , ַאּכֶ ּתָ ַנֽמ ו

איכה א
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ַיד ַצר ָנה ּב ִנּת ָך, ּכ ּת ַאר פ ִפיַרת ּתִ צ
ה, ִאּוּוי ִעם ָהאֹוָצר ּדָ ִלי ֶחמ ל ּכ כ ו  

ָנֽמּו ָעַצר. בּוָרה, ו ַהּג ו ֹח ָך ַהּכֽ ּו

לּו  ֽ א, ָאז ֻאּפָ ּסֵ ֵני ַהּכִ ּפ
לּו ֽ ּפָ רּות ֻהׁש ַקד  ,ִים ַמֽ ֵהי ׁשָ ב ג ו  

לּו. ָנָפֽ ר, ּכ ּבֵ ּתַ ִהׁש ָיִכין ּוֽבַֹעז ל

לּו ָחנֹות, ָאז ׁשֹוָלֽ ל ָרה ׁשֻ ֲעׂשָ
ּלּו  ֵכיֶהם ָנֽמּו, ַאֵּיה ֲאדֹון ֵאֽ עֹור ּו  

לּו. ָחֽ ֻהנ ים ּכ ֵדׁשִ ָער, ִלק נ רֹות ׁשִ אֹוצ ל

ֲעָמד ִדים, ָנֽעּו ִמּמַ ָרִפים עֹומ ׂש
כֹונֹות ִמּתֹוך ַמֲחָמד סּו מ ֶנֶהר ּכ  

ָמד.  ֵמי ַהׁשּ אּו י ָזִרים ָקר

ָרה ִכּיֹורֹות ת ָים, ַוֲעׂשָ ֽחֹׁשֶ נ
בּורֹות ם ׁש ִהּנָ ל, ו רּו ַלּבֵ ס ִנמ ּכ  

דּורֹות. אֹורֹות ֵמָאז ק ֵני ַהּמ ּוׁש

ָבה ּכָ ר ּמֶ ר ּבַ ים ֲאׁשֶ ה ָהאֹוַפּנִ ַמֲעׂשֵ
ָבה יע ּכָ ֶרץ, ֽזַֹהר ָהָרִקֽ דּו ָלָאֽ הּור ּכ  

א. רּוִבים ּבָ ֵני ּכ ׁש ַעל ּגֹוִים, ִלפֵחֹו

דּו  לֹויֹות ַהּמֹוָרד, ֵמֵעת הּוָרֽ
דּו ָרָכה לֹא ָיָרֽ ָלִלים עֹוד ִלב ַהּט  

ּדּו. ֵתי ָעב ּדֻ מ ִָבים ָרִעים ַעל ּבָ ּכ

ֵלי ַהָּזָהב ֶֽסף ּוכ ֵלי ַהּכֶ ל ּכ ּכ
ַהב  ֽ ית ַהּלַ ּסּו ִמּבֵ ׁשֻ צּו ו ֻקּצ  

ַהב. ֵרי ָרֽ ֲחחּו עֹז ֵצאת ֶהָהָדר, ׁשָ ּב

בּוָכה הּוָמה ּומ ָרא מ ר ִנק יֹום ֲאׁשֶ
ֵצָרה ָנֽבֹוָכה  ה מ ָ ִאׁשּ ָאִכים, ּכ ַלֲהַקת ַמל  

ָענּו ַאֲחָריו ֵאיָכה. ַתח, ו ּבּור ּפָ ּדִ
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רּוִבים יאּו ַהּכ הֹוִצֽ ָטס ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ו
ִבים סֹוב ִליָבה, ָהיּו ָבם מ ּוִבכ  

הּוָדה ֲחׁשּוִבים. ית י ל ַהּגֹוִים, ּבֵ כ ה ּכ ִהּנֵ
תֹו ֻדּלָ ף ִמּג ָלה ֻחּלַ ע ֵפי ַמֽ ר ֵחיל ׂשַ

תֹו ִהּלָ ֹא ָאָבה ת ,מֹו יר ׁש ֵאל, ַאּדִ ו  
ּתֹו. ַאר פ ית ּתִ ם ּבֵ הּוׂשַ ים ּכ ַגּלִ ל

ַֹעם ַחק ֶהֱחׁשּו ִמּנֽ ֽ ֵרי ׁשַ ַזּמָ
ַעם  ֶכם ּפֹה, ֵאין ַהּיֹום ַטֽ ָנם, ַמה ּלָ ו  
ַעת ַהַּזַֽעם. ׁשָ ּב ֶלך ֽ סּון ַלּמֶ ַקּל ַמה ּת

ָחִטים רֹוָתם ִנׁש מ ִוִּים, ַעל ִמׁש ַהל ַהּכֲֹהִנים ו ו
יֹוִטים ַרד ט ֲעַטת ִאס קֹוָתם, ׁשַ ל ַעל ַמח ו  

ָהִטים. ר ֶלך ָאסּור ּבָ ָנֽמּו, ַאֵּיה ֶמֽ ו
ִכים ִבי הֹול  ׁשּ ים, ּבַ ׁשִ ּמ ׁשַ ַהמ ִלים ו ַהּכֵ
ׁשּוִכים ֶבל מ ֽ ּכֶ ָגִנים, ּבַ ַהּס ִרים ו ָ   ַהׂשּ
ָאִכים. רּו ַמל ק ָחג ים, ׂשַ ּדִ מּור ּבַ ּות

ץ ָלִביא, ּוָפַקח ֵעיָניו ּדָ
ָפָניו ל ך ַהּלֵ ה ִמיָכֵאל מ ִהּנֵ ו  

ֲעָבִדים, ָחזּו ֲהמֹוָניו. ִכים ּכַ ִרים הֹול ׂשָ ו
נֹוָרה ה ֶאת ַהּמ ִכּבָ ֲאָוה ָעָטה, ו ּגַ

ָנָטה ָידֹו ֶא ֵאל ַהּמֹוָרא ו  
, אֹור עֹוֶטה אֹוָרה. יך ַוַּיֲחׁשִ

ל ִביר ּבֵ ד ֲאגֹו ַכֲאִרי, ּבִ ׁשַ ּב
ל ַאּבֵ ַעל ֵמת ִמת ַרח ּדֹוִדי, ּכ   ּבָ

ל. ָלה לֹא ִקּבֵ י ֽ דֹון ָהרּוחֹות, ּבֹו ַבּלַ ק ּפִ
י ּתִ כ ֽ ִחיִתים, ֲחָמִתי ִהּתַ ׁש ָאַמר ַלּמַ

י ּתִ יָה ָנַתֽ ֶבֽ ַכף אֹוי י, ּב ׁשִ ִדידּות ַנפ ֶאת י  
י. ּתִ ׁש ַנֲחָלִתי ָנַטֽ יִתי, ו י ֶאת ּבֵ ּתִ ָעַזֽב
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   כה ׀ מי ייתן ראשי מים

ַלי. קֹור נֹוז ֵעיִני מ ִים, ו י ַמֽ ן רֹאׁשִ  ִמי ִיּתֵ

קינה זו חיברּה ר׳ קלונימוס ב״ר יהודה משפיירא, והיא מבכה את מעשי הטבח שערכו 
הצלבנים בקהילות שו״ם (שפיירא, וורמייזא, מגנצא) בזמן מסע הצלב הראשון בקיץ 

ד׳תתנ״ו (1096 למניינם). יש שהציעו שהשורות המתנות את חורבן קהילות וורמייזא 
ומגנצא אינן של ר׳ קלונימוס, אלא תוספות של פייטנים מבני אותן קהילות – הוספות מעין 

אלה נכתבו על קהילות קולוניה ופרנקפורט, אך לא נתקבלו בנוסח הנאמר היום. הקינה 
עוסקת בהרחבה בסבלם של הקרבנות. שני הבתים האחרונים מבוססים על איכה א, טז: 

ִים״ – הפסוק שהיה הכותרת לקינה הקודמת. ֽ ָדה ּמַ ה ֲאִני בֹוִכָּיה, ֵעיִני ֵעיִני ֽיֹר ּלֶ ”ַעל־ֵאֽ

ָהַלי. י ק יׁשֵ עֹוָלַלי, ִויׁשִ י ו ֵלי ַטּפַ ֵליַלי / ֶאת ַחל מֹוַתי ו ל י ה ּכ ּכֶ ֶאב ו
ֶרב. ֶהֽ ֶכה ַרב, ו ֽ כּו ּבֶ ַלי / ּוב ַאל ם ֲענּו ֲאבֹוי, אֹוי ו ַאּתֶ ו

ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

ֵדה בֹוִכים  י ׂש ָכה ּלִ ֵאל ַמע ֵעיִני, ו ד ָדֽמֹוע ּתִ ו
בּוִכים. י ָמֵרי ֵלָבב ַהּנ ה ִעּמִ ַוֲאַבּכֶ

ִכים. ׁשָ ַֽבח ִנמ ַלּטֶ ָרִכים, ו ֵריֶהם ִנכ ִספ ים / ּב תּולֹות ַהָּיפֹות, ִויִָדים ָהַרּכִ ַעל ּב
ָלִכים. ִנׁש ים ו ׁשִ מֹו ִטיט חּוצֹות, ִנּדָ ָפִכים / ּכ נ יִרים ו ִניִנים, ַסּפִ מּו ֶעֶֽצם ִמּפ ד ָאֽ

ָקֵרב. אּו ָלֽמֹו ִמּל ֽסּורּו ָטֵמא, ָקר
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

יָדה. ֽ ּפִ ַהס ָרא ל ק, ֶאק ַלֲחגֹר ׂשַ ִכי ו ִלב ָאֽנּוָדה / ו יָלה ו ֵאיִלֽ ָעה, ו מ ֵתַרד ֵעיִני ּדִ ו
ה. ּדָ ֵלי ֶחמ ל ּכ בֹוד ּכ ה, ּכ בּוּדָ ִנֽיָמה ּכ ָקָרה, ּוִמָּזָהב ֲחמּוָדה / ּפ ז י ִמּפָ

ָדה. ָהַאּגָ ָנה ו ׁש ַהּמִ ָרא ו ק ַהּמִ מּוָדה / ַהּתֹוָרה ו ַגל כּוָלה ו רּוָעה, ׁש יָה ק ִאיִתֽ ר
ָדּה. ַהּלֹומ מּוד ו ַתל יָדה / ֵאי תֹוָרה ו ֽ ַהּגִ נּו זֹאת ל קֹונ ֱענּו ו

ב ָחֵרב. קֹום ֵמֵאין יֹוׁשֵ ֲהלֹא ַהּמָ
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

יָרא. ֽ ּפִ יָרה / ַוֲאקֹוֵנן ַמר, ַעל ֲהרּוֵגי ַאׁש ֽ ַהּגִ ַמע ל ֽ ִים, ּדֶ לּו ַמֽ י ִיּז ַעּפַ ַעפ ו
יָרה. ִעֽ ַהב פּו ל ִל ִרּגּוַעי, ֶנח ּגֹוַעי ל ָרה / ַמר ֻהק , ֹוע ּגֽ יֹום ַמר מֹוָנה בֹו, ּב ׁש ִני ּבִ ֵ ׁשּ ּבַ

מֹוָרא. ימּו ּב ִֽ ם ִהׁש ׁשָ פּו ַיַֽחד, ַנפ י ֲהָדָרה / ֶנֶאס יׁשֵ ֶמד, ִויׁשִ חּוֵרי ֶחֽ גּו ּבַ ֶנֶהר
ַמֲהָרה. ָברֹו ל י ד , עֹׂשֵ ּבֹוֵרי ֽכֹח בּוָרה / ּגִ ג ֻיָחד, ִיֲחדּו ּבִ ם ַהמ ַעל ִיחּוד ׁשֵ

ָרה. ַֽהם ֲעׂשָ ּלָ ָוֽעּו, ּכֻ כֲֹהַני ַוֲעָלַמי ִנג ו
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ
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ָרה. כ ז ֶֹדׁש, ֲהִריָגָתם ַהּיֹום ּב ִהּלֹות ַהּקֽ יָרה / ק ֽ ּבִ ֵלל ַאח י, י ּבִ צ ע גֹוִני ו ַמר י ּוב
ָרה. ה ִקֵּיי ט ֶרץ, ּונ אֹוֵני ֶאֽ חּוָרה / ּג חּוָנה ּוב ָזא, ּב י ַמֽ ַהל וֹור ק

מֹוָרא  ֻיָחד ּב ם ַהמ ׁשּו ׁשֵ ִים, ִקּד ֲעַמֽ ּפַ
ַטֲהָרה  ֽחֶֹדׁש ִזיו, ל ה ּב ֹׁשָ ִרים ּוׁש ֶעׂש ּב

ָרה. ׁשֹור ל ל ִריַאת ַהּלֵ ק י, ּבִ ִליׁשִ ּׁוַבֽחֶֹדׁש ַהּש
ָרה.  ַחׁשּ ֵלל ל ִכי י ב יָמה ֲעֵליֶהם ּבִ ׁשּוָרה / ָאִהֽ ַאֲהָבה ק ם ּב ׁשָ ימּו ַנפ ִלֽ ִהׁש

ָרה. ַעּט ם ל ֶתר, ַעל רֹאׁשָ לּוֵלי ֶכֽ ּכ
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

ָרה. ּב ּגַ ִהת ּלּו, ֵמֲאָריֹות ל ִרים ק ׁשָ ָצא ַהֲהדּוָרה / ִמּנ ֽנ ַהל ַמּגֶ יֵרי ק ַעל ַאּדִ ו
ם ַהּנֹוָרא  ם ַעל ִיחּוד ׁשֵ ׁשָ ימּו ַנפ ִלֽ ִהׁש

ֶנֶֽפׁש ָמָרה. ַעק, ּב ֶבר ֶאז ֽ ַוֲעֵליֶהם ַזֲעַקת ׁשֶ
ָרה  ָעֽ ַהּיֹום ֻער סֹוָדם ּכ י, י ׁשַ ּדָ ֵני ִמק ַעל ׁש

י ַהּתֹוָרה. ׁשֵ ר י, ּוִמד ׁשַ ּדָ ַעט ִמק בֹות מ ר ַעל ח ו
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

ֵאָרה  ַדֲאבֹון ּומ י, נֹוַסף ל ִליׁשִ  ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ֽׁחֶֹדׁש ַהּש ּבַ
ָצָרה. ָיגֹון ו ל ך ּפַ ר ֶנה ַהֽחֶֹדׁש ֲאׁשֶ

ָרה. מֹו ֵכן ָאז ָחז ִתיָנָתּה, ּכ יֹום נ ָרה / ּוב  ַאׁשּ ִהת י ל ּתִ ר ֽ ּבַ ת, ׂשִ ן ּדָ יֹום ַמּתַ ּב
ָרּה. חֹוק ּה ו ׁשָ ַהּדֹור ָקּה, ו ּתֵ ַנר יָקּה ו דֹוָרּה / ִעם ּתֵ קֹום מ רֹום, ִלמ ָתה ָלּה ַלּמָ ָעל

מֹו אֹוָרה. ִאיׁשֹון, ּכ ׁשֹוֶנֽיָה ּב יָה ו ֶדֽ לֹומ
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

ָרה  ׁש ק ד ַמר ל ּפֵ ֶכם, ִמס ַבב ימּו ָנא ַעל ל ֽ ׂשִ
ָרה  ַעּפ ִהת ל ּו ַאּבֵ ִהת קּוָלה ֲהִריָגָתם, ל י ׁש ּכִ

יָרה. ַהּבִ ינּו, ָהאּוָלם ו ית ֱאֵֹהֽ ֵרַפת ּבֵ ׂש ּכִ
ַאֲחָרה. ים, זּוָלִתי ל ּדִ ַהק ֵאין ל ֵעָרה / ו ַתב ֶבר ו ֽ הֹוִסיף מֹוֵעד ׁשֶ ִכי ֵאין ל ו

ֶנֶֽפׁש ָמָרה. ה ּב ּכֶ ֶאב יָלה, ו ֵאיִלֽ ָדה ו ּפ ֶאס ָרה / ו ָיִתי ֲאעֹור ן, ַהּיֹום ִלו ַחת ּכֵ ֽ ּתַ
ֶרב. ַעד ָעֽ ֶֹקר ו ָדה, ִמּבֽ ב ָחִתי ּכָ ַאנ ו

ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַע ּבֵ

kinnot Israel ashkenaz01.indb   162kinnot Israel ashkenaz01.indb   162 26-Jun-17   10:32:27 AM26-Jun-17   10:32:27 AM



   מי ייתן ראשי מים Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

ִהימֹות  י נֹוֵהם נ ִלּבִ ה ֲאִני בֹוִכָּיה, ו ּלֶ ַעל ֵאֽ
ֶאל ַהֲחָכמֹות. נֹות, ו קֹונ ָרא ַלמ ֶאק ו

ם הֹומֹות  ּלָ ָיה, ּכֻ ֶאל י וֱִא
ַדּמֹות. אֹוִבי ל ַמכ אֹוב ל ֲהֵיׁש ַמכ

ֶרב, ּוֵמֲחָדִרים ֵאימֹות   ֶחֽ ּכֶ ׁשַ ִמחּוץ ּת
ים ַוֲעֻרּמֹות. ֶרב, מּוָטִלים ֲעֻרּמִ ֵלי ֶחֽ ֲחָלַלי, ַחל

ֵהמֹות  ִלב ֶרץ ו ַחַּית ֶאֽ ּסּוָחה, ל ָָתם ּכַ ִנב
יָבה, ֲעָלִמים ַוֲעָלמֹות. יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ׂשֵ
ִלּמֹות  ים ּכ ּבִ מֹו מֹוַני, ּוַמר ֽ ִעים ּבָ ּת ַתע מ

יּו בֹו ַעד מֹות  רּו, צּור ָחָסֽ ימֹו ָאמ ֵאי ֱאלֵֹהֽ
מֹות. ׁשָ ַיֲחִזיר נ ו , יע ֽ יֹוׁשִ ָיבֹוא ו

ֲאֻלּמֹות  א ּבַ ֲחִסין ָיּה, ִמי ָכֽמֹוָך, נֹוׂשֵ
ּגֹר ֵחמֹות. לֹא ַתח ק, ו ַאּפַ ִתת ה ו ֱחׁשֶ ּתֶ

ִעיַגי: ִאם־ֱאלִֹהים הּוא, ָיֵרב׃ ֱאמֹר ֵאַלי ַמל ּבֶ
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

ׁשֹוֵרר  ֶבל מ ֵאֽ ל ך ּפַ י ֶנה ִים, ּכִ ֽ ָדה ּמַ ֵעיִני ֵעיִני ֽיֹר
ָקֵרר. ָהֵפג ּו קֹול ּבֹוִכים, ִמּל ִבי ל ֻעּגָ ו

עֹוֵרר  ִהת ֵאין ַמֲחִזיק ל י, וִ ִמי ָינּוד
ּגֹוֵרר. ַער ִמת ַסֽ ָאה, ו י ָיצ ֵחָמה ּבִ

ר ַהּצֹוֵרר  ִני, ַהּצַ ִני, ֲהָמַמֽ ֲאָכַלֽ
ָפֵרר  מֹוַתי, זֹוֵרר ּומ ר ַעצ ּבַ ׁשִ

ֶֹרר. ֽ ַהׁשּ ּבּור ו יַרי, ַהּטַ ל ַאּבִ ה כ ִסּלָ
זֹוֵרר  ִעיל ּומ ֵאין ַמת ה, ּב ִתי ֲאנּוׁשָ ַמּכָ

ָבֵרר. ִטָּיה ּוָמזֹור ֵאין ל ר
י, ֲאָמֵרר  ּנִ עּו ֶמֽ י, ׁש ּתִ ר ן ָאַמֽ ַעל ּכֵ

ָצֵרב. ִיי ל ָעִתי ַעל ֶלח מ ִכי, ּדִ ֽ ּבֶ ּבַ
ֶרב.  ָחֽ לּו ּבֶ י ָנפ ַעל ַעם יהוה, ּכִ ָרֵאל ו ית ִיׂש    ַעל ּבֵ

שופטים ו
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   כו ׀ אז בהלוך ירמיהו

ֵרי ָאבֹות /  ָיֽהּו ֶאל ִקב מ ִיר ֲהלֹך  ָאז ּבַ

קינה זו חוברה אף היא בידי ר׳ אלעזר הקליר. היא מבוססת על המדרש באיכה רבה (פתיחתא 
כד), ולפיו לאחר החורבן הקב״ה אמר לירמיהו הנביא ללכת למערת המכפלה ולעורר את 
האבות, שיתאבלו אף הם על בניהם שגולים. המדרש מתאר כיצד האבות ואחריהם משה 
מבקשים רחמים בעד ישראל – ולבסוף הקב״ה נעתר לבכיה של רחל, ומבטיח לה שבניה 
ָעה,  מ ֵעיַנִֽיך ִמִדּ ִכי ו ֽ ִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ה ָאַמר ה׳, ִמנ יחזרו לאדמתם, ככתוב (ירמיה לא, טו-טז): ”כֹּ
בּו ָבִנים  ֽ ׁשָ ֻאם־ה׳, ו נ ַאֲחִריֵתך ָוה ל ק ֵיׁש־ִתּ ֶרץ אֹוֵיב. ו בּו ֵמֶאֽ ֽ ׁשָ ֻאם־ה׳, ו נ ֵתך ֻעָלּ ָכר ִלפ י ֵיׁש ָשׂ ִכּ

בּוָם״. הקיר מתאר זאת בדו־שיח בין מי שמזכיר את זכות האבות (כנראה ירמיה), גם  גִ
ָפַני׳  ֵזָרה ִהיא ִמּל ִרית׳ ומבקש מהם לדבר – ובין הקב״ה העונה ׳ּג רּו ב ָאָדם ָעב אם ישראל ׳ּכ

ומפרט את החטאים שבגללם היא נגזרה. דבריו של משה חורגים מהמסגרת, והפזמון 
ַני׳ אינו מתאים לפני דבריו. הקליר חורג מהתיאור במדרש ומוסיף את  ה ָלֶכם ּבָ ׳ָמה ֶאֱעׂשֶ

תחינת אה, בלהה וזלפה – להדגיש שלא זכותה של רחל דווקא, אלא ִדמעות האימהות 
על ייסורי בניהן הן המביאות את הקב״ה להבטיח שיגאלם, ולא זו בלבד אלא שהוא 

י  ִתּ ח ֽ ּלַ ֶכם ִשׁ נ ַמַעֽ ָרֵאל, ל דֹוׁש ִיׂש ֶכם ק ַאל ה־ָאַמר ה׳ גֹּ עצמו יגאלם: בעוד הנביא מבטיח ”כֹּ
י׳, כבמכילתא (מסכתא דפסחא, יד)  ִתּ ח ֽ ּלַ ָלה״ (ישעיה מג, יד), הקליר נוקט לשון ׳ׁשֻ ָבֶבֽ

ובירושלמי (תענית פ״א ה״א ) – ולפיה הקב״ה עצמו הוא השליח לגאול את הגולים. 
סימן א״ב

בֹות.  ם ׁשֹוכ ָנם, ֲעָצמֹות ֲחִביבֹות, ָמה ַאּתֶ ו  
אּובֹות. ל ֶרץ ּתַ ֶאֽ כּות ָאבֹות, ּב ַאֵּיה ז יֶכם ֲחֵרבֹות / ו לּו, ּוָבּתֵ ֵניֶכם ּגָ ּב

ִרית. רּוֵתי ב כּות ּכ ִרית / ַאֵּיה ז רּו ב ָאָדם ָעב ִאם ּכ   
ִנים  רֹון ּבָ ִקיִנים / ַעל ֶחס ם ּב עּו ֻכּלָ ּגָ

עֹוִנים. ֵני ׁשֹוֵכן מ ֲחנּוִנים / ּפ קֹו ּתַ בּו ּב ּדֹוב
ִרית ִראׁשִֹנים׃ י ָלֶהם ּב ּתִ ָזַכר ָטַחת, ו ַאֵּיה  ַהב ו  

ָפַני. ֵזָרה ִהיא ִמּל ַני / ּג ה ָלֶכם ּבָ ָמה ֶאֱעׂשֶ
לֹא ָרהּו.  ֲחדּו ו לֹא ּפָ ֽתֹהּו / ו בֹוִדי ּב ירּו כ ֵהם ֵהִמֽ

ֹא ָנהּו.  בּו ו ֽ לֹא ׁשָ ִלים ֵעיַני ֵמֶהם, ו ָוַאע
ק ַעל ֲאִמיַרת לֹא הּוא.  ַאּפַ ֶאת  ֵאיך ו  

ִרית. רּוֵתי ב כּות ּכ ִרית / ַאֵּיה ז רּו ב ָאָדם ָעב ִאם ּכ
ֵני ֵאל ָרם.  ן ּפ ִחּנֵ ֲעבּוָרם / ו ָזַעק ַאב ֲהמֹון ּבַ

ָרם.  ב ֵהן ָחִזֽיִתי ׁשִ ִחינֹות ֲעבּוָרם / ו ר ּב יִתי ֶעֽׂשֶ ֽ ם ֻנּסֵ ִחּנָ
ָרם׃ יָרא ַאב ָטַחת, ַאל־ּתִ ַאֵּיה  ַהב ו  

ָפַני. ֵזָרה ִהיא ִמּל ַני / ּג ה ָלֶכם ּבָ ָמה ֶאֱעׂשֶ

ויקרא כו

בראשית טו
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ֲעבֹודֹות ָזרֹות.  ִהָּזרֹות / ּבַ ָטעּו ל
רֹות.  ּבָ צֹב ּבֹארֹות / ּבֹארֹת ִנׁש ָיֲעצּו ַלח

רֹות.  ּב ֶרת ַהּדִ ֽ ּטּול ֲעׂשֶ ק ַעל ּבִ ַאּפַ ֶאת  ֵאיך ו  
ִרית. רּוֵתי ב כּות ּכ ִרית / ַאֵּיה ז רּו ב ָאָדם ָעב ִאם ּכ

ַחק.  ֽ ֵני ׁשֹוֵכן ׁשַ ָחק / ּפ ּכֹה ָצַוח ִיצ
ַחק.  ִנמ ַחק ו ִעי ִנׁש ֵהן ַזר י ֶטַֽבח הּוַחק / ו א ּבִ ו ָ ַלׁשּ

ָחק׃ ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיצ ֶאת־ּב ָטַחת, ו ַאֵּיה  ַהב ו  
ָפַני. ֵזָרה ִהיא ִמּל ַני / ּג ה ָלֶכם ּבָ ָמה ֶאֱעׂשֶ

אּו ַהר ַהּמֹוִרָּיה.  ִטּמ ָיה / ו מ ִיר ָמרּו ּב
ָּיה.  ׁשִ ִעָּיה / עֹוָלה ִלי ִמּנ ׂשֹא ּג יִתי נ ֵאֽ ִנל

ָיה.  ַכר ק ַעל ֲהִריַגת ז ַאּפַ ֶאת  ֵאיך ו  
ִרית. רּוֵתי ב כּות ּכ ִרית / ַאֵּיה ז רּו ב ָאָדם ָעב ִאם ּכ

ין זֹוֵלף.  ַתּנִ ָמעֹות ּכ ֶלף / ּד ֶתֽ ד ּב ָסח ֻיּלַ
ֶלף.  ֶחֽ י ּב ּנִ ֽזּו ֶמֽ ֶעֶֽלף / ֵאיך ּגָ י ּב ּתִ ֽח ר ִטּפַ עֹוַָי ֲאׁשֶ
ֶלף. ה ָאֽ ּמָ ָדִמים ּכַ ִמים ּב י, ּדָ ּנִ ַרע ֶמֽ פ ה  ֵאיך ו  

ָפַני. ֵזָרה ִהיא ִמּל ַני / ּג ה ָלֶכם ּבָ ָמה ֶאֱעׂשֶ

ָמן  ֶפר, ּוֻמד ֵאֽ פּוׁש ּבָ ץ רֹוֶעה ֶנֱאָמן / ּכָ ּפָ
ַמן  לֹא ז ֽזּו ּב ַמן / ֵאיך ּגָ א ֵחיִקי ה ר ּב צֹאן ֲאׁשֶ

ָמן׃  י לֹא־ַאל ָטַחת, ּכִ ַאֵּיה  ַהב ו  
ִרית. רּוֵתי ב כּות ּכ ִרית / ַאֵּיה ז רּו ב ָאָדם ָעב ִאם ּכ

יָה  ָבֶבֽ תֹוֶפֶֽפת ַעל ל ִכי ֵלָאה, מ קֹול ּב
ֶנֽיָה. ה ַעל ּבָ ַבּכָ ָרֵחל ֲאחֹוָתּה, מ

יָה. י ָיֶדֽ ּתֵ ׁש קֹוֶנֶֽנת ּבִ ָהה מ ל ֶנֽיָה / ּבִ ה ּפָ ה ַמּכָ ּפָ ִזל  

ֲאלֹוֵתיֶכם.  ל ִמׁש א ּכ א ֲאַמּלֵ ֶכם / ַמּלֵ נּוַחת ִמיִמים ִלמ ּובּו ת ׁשֽ
ֵניֶכם. לּות ּב ׁשֹוֵבב ּגָ ִני מ ֶכם / ִהנ ַמַענ ָלה ל ֶבֽ י ּבָ ּתִ ח ֽ ּלַ ׁשֻ

בראשית יז

ירמיה נא
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 כז ׀ אז במלאת ספק

ָצה ִתר ֶפק, ָיָפה ּכ לֹאת ֵסֽ מ  ָאז ּבִ

גם בקינה זו הקליר מתאר את ירמיה הנביא. היא מבוססת על המדרש שהובא בפסיקתא 
רבה, כו, המתאר את ירמיה רואה את ציון בדמות אישה שכולה ומנחם אותה. בתיאורו של 
הקליר הנביא אינו מנחם אותה דווקא אלא קורא לה לתשובה, ואילו היא מתנה באריכות 
את סבלה ואת סבל בניה. בסוף הקינה ירמיה הולך לקרוא לאבות שיבקשו אף הם רחמים. 

ָיֽהּו׳ – וכן הסדר במחזור נירנברג  מ ִיר ֲהלֹך נראה שקינה זו נכתבה להיאמר לפני הקודמת ׳ָאז ּבַ
ובמנהגי מערב אירופה. אך במחזור וורמייזא ובמנהגי מזרח אירופה הסדר הוא כפי שמופיע 
ָיֽהּו׳  מ ִיר ֲהלֹך אצלנו. אפשר שהסדר נקבע בעקבות הקשר בין תיאורי הזוועות בקינה ׳ָאז ּבַ

ֵמם  ִים׳; או שהבית החותם ש הקינה ׳ׁשָ י ַמֽ ן רֹאׁשִ והתיאורים המקבילים להם בפיוט ׳ִמי ִיּתֵ
ֶבל׳.   ַנֲחֽמּוִני ֶהֽ ּת ִלי ָבֵאי מֹוֵעד׳ (שאינו בכל כתבי היד) מקשר לקינה הבאה ׳ֵאיך ׁש ִמּב ּדָ ִמק

סימן א״ב (פרט לבית האחרון)

ָצה׃  ם, ָצֲעקּו ֻחֽ ֶאּלָ ֵהן ֶאר 
ָיָצא מֹון ּכ ִקָּיֽהּו ֵמַאר ן־ִחל ּבֶ

ֶֽלת, ָמָצא.  ֻנּוֶ ַֹאר מ ַפת ּתֽ ה י ָ  ִאׁשּ

ָאָדם ם ֱאלִֹהים ו ׁשֵ ּב , ִיך ִני ָעַלֽ ַרֽ ּגֹוז
ֵני ָאָדם. בִ אֹו , ִדים ַאּת ד ַלּשֵׁ  ִאם ׁשֵ

ר ָוָדם ָבׂשָ ּכ ֵיך פ מּות י ּד
ם.  ַבּדָ ָאִכים ל ַמל ּכ , ָאֵתך ִיר ו ך ּדֵ ח  ּפַ

ַֽחת לֹא ֽגֶֹלם ּפַ ד ֲאִני, ו ֵהן לֹא ׁשֵ
ׁשּוָבה ָוַנַֽחת.  דּוָעה ָהִיֽיִתי ּב י 

ֶאָחד ִעים ו ב ׁשִ לֹׁש ֲאִני, ּול ׁשָ ֵהן, ל ו
ֶאָחד.  ים, ו ִ ׁשּ ׁשִ ר, ו ֵנים ָעׂשָ ִלׁש ו 

ָרָהם ָהָיה ֶזה ָהֶאָחד ַאב
ָּיה.  ִליׁשִ ה, ָאבֹות ׁש לֹׁשָ   ּוֶבן ַהׁשּ
ֵטי ָיּה ב ר, ֵהן ֵהן ׁשִ ֵנים ָעׂשָ חֹק ׁש

ֵרי ָיּה. ֶהד ֶאָחד ַסנ ִעים ו ב ׁשִ ים ִרּבֹוא, ו ִ ׁשּ ׁשִ ו 

ׁשּוָבה  י ת יִבי, ַוֲעׂשִ ֽ ׁשִ ַטֲעִמי ַהק
ך ֲחׁשּוָבה.  ל ּכָ ּכ ַיַֽען ֱהיֹוֵתך 

טֹוָבה ּב ֽמֹח ׂשִ ץ, וֶֶֽע ּב יךִ ָיָפה
ֹוֵבָבה.  ת ַהׁשּ ֵרא עֹוד ּבַ לֹא ִלּקָ ו 

ישעיה לג
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קֹוִלי ָמה ָאִרים ַמח, ו ֶאׂש י ֵאיך ּכִ
ַיד ָצִרים.  נּו ּב ֵהן עֹוָלַלי ִנּת 

ִרים  ָדָמם ֻמּגָ ִביַאי, ו ָלקּו נ
קֹוָלִרים.  כֲֹהַני ּב ַרי, ו ׂשָ ָלַכי ו לּו מ  ּגָ

ֲעוִֹני ָנַדד י, ּבַ ׁשִ ּדָ לֹון ִמק מ
ד. ַרח ַוֻּיּדַ  ּדֹוִדי ֵמָאז ּבָ

ד ּדַ ִחי ׁשֻ ר ַעל ּכ ִלי, ּב ה ֽנַֹעם א
ָבה ָבָדד.  ִתי ָעם, ֵאיָכה ָיׁש ֽ  ַרּבָ

ָיה מ ִביא ִיר ה ַלּנָ ָ ָחה ָהִאׁשּ ָסֽ
ת ֲעִנָּיה.  ַעד סֹוֲעָרה ַמּכַ יָך, ּב ח ֵלאֶֹהֽ  ׂשַ

ָּיה יֹאַמר ּדַ ד ַיֲעֶנה ֵאל, ו ע ַ
ָיה. ב ׁשִ ֶרב ו ִני ֵמֶחֽ ֵֽי ַיּצִ ו 

ֵני קֹונֹו ה ִלפ ִחּנָ ל ּת ּלֵ ּפִ
נֹו.  ָאב ַעל ּב ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ּכ 

ָה ִנינֹו  ֶהג ָצַעק, אֹוי ָלָאב ׁשֶ
ַחן ָאב ֵאינֹו.  ל ׁשֻ ּב ן, ׁשֶ ַגם אֹוי ַלּבֵ ו 

ה ה ֶתֱחׁשֶ ּמָ ָיה, ָלֽ מ ִיר קּום ָלך
ה.  ַאֲהרֹן ּומֹׁשֶ ָאבֹות, ו ָרא ל ק ֵלך 

א ׂשֵ ִהּנָ רֹוִעים ָיֽבֹואּו, ִקיָנה ל
ה. ֶ פּו ֶאת ַהׂשּ ֶרב ָטר ֵאֵבי ֶעֽ י ז  ּכִ

ִביא ָיה ַהּנָ מ ׁשֹוֵאג ָהָיה ִיר
ָלִביא.  ָלה, נֹוֵהם ּכ ּפֵ ַעל ַמכ 
ִבי ִכי, ֲאבֹות ַהּצ ב נּו קֹול ּבִ ּת
ִבי. ֽ ֶ ׁשּ ֵניֶכם, ֲהֵרי ֵהן ּבַ עּו ב  ּתָ

ִלי ָבֵאי מֹוֵעד ׁש ִמּב ּדָ ֵמם ִמק ׁשָ
ֵעד.  ִהּמָ נּו ל ִדיִדים ִנּת י י  ַעל ּכִ

סֹוֵעד ו ֵמָאז, סֹוֵמך יֵבם ּכ ׁשִ ּת
י ָבא מֹוֵעד. ַרֵחם ִצּיֹון, ּכִ ּת 
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   כח ׀ איך תנחמוני הבל

ֶבל. ֵאֽ ל ך ּפַ ִכּנֹוִרי ֶנה ֶבל׃ / ו ַנֲחֽמּוִני ֶהֽ ּת ֵאיך

קינה זו היא האחרונה מפרי עטו של הקליר הנאמרת היום. היא מתארת באריכות את ייסורי 
הגולים, ומפנה אצבע מאשימה לשאר אומות העולם ששיתפו פעולה עם הטבח. ראשוני 

אשכנז, אשר שילבו אותה בין הקינות שכתבו על הרוגי מסעות הצלב, ראו בעצמם ממשיכים 
יָך ֶנֱהָרִגים׳. תחושה זו מעניקה אולי  ָעֶלֽ ִגים, ו ַאָּיל עֹור של מקדשי השם לדורותיהם, אשר ׳ּכ

משמעות לסבל, אך, כפי שהקליר מדגיש בסוף כל בית, אין בה נחמה. בבית האחרון הפייטן 
ֵחם׳. הקינות  ָאז ֶאּנָ מבטיח שלבסוף ישראל עתידים לעשות תשובה, והקב״ה יקבל אותה, ׳ו

הבאות כוללות כולן הבטחה מעין זו (בניגוד לתפילה, כמו בקינות רבות אחרות) לקראת סופן. 
סימן א״ב (פרט לבית האחרון)

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ֶבל.  ַבד ָעַלי עֹל ֵסֽ ֶב / ּכָ ַנֲחַת ֶחֽ ּב 
ה. ּנָ ן ָעַלי ׁשִ ָנה / ִעּדָ ל ׁשָ כ ֶזה יֹום ּב ּבָ

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ָנה.  ֶלף ׁשָ ִני ֲעגּוָמה ַוֲעגּוָנה / יֹוֵתר ֵמֶאֽ ִהנ ו 
ַנז ָארֹון. ִנג ַבר ָחרֹון / ו ּגָ

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ֵבי ָמרֹון.   ָסר מ רֹון / ּבִ ּבָ ֶנה ׁשִ ִמׁש ּב 
ה. ּבָ ִרי ִנׁש ֶעד ָבה / ו יָרִתי ָחר ּדִ

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ָבה.   ָדד ָיׁש ִליָבה / ּבָ ה ת א ַרּבַ ו 
יכֹו. ּבִ ִהס כֹו / ַעל ֲאִריֵאל, ו ּב ֵיה ִמּסֻ הֹוַעל ַאר

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ּכֹו.   ִנס ָחתֹו ו ּכֹו / ִמנ ָלה ִמּסֻ ֶהג ו 
ָמִנים. ׁשּוֵחי ׁש ָהַרג ֲהמֹוִנים / מ ו

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו מֹוִנים.   ֵחי ּכֲֹהִנים / ֲאָלִפים ׁש ר  ּפִ
יא. ּבִ ל ַרת ַהּמַ ֶעז יא / ּב ּבִ ִהד י ו ִחּוִ ָבם ּכ ִזּנ

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ָנִביא.  ם ּכֵֹהן ו מֹו ָלִביא / ַעל ּדַ ּכ יֹוך ַאר 
ׁשּואֹות. ֵלָאה ת ּואֹות / ִעיר מ ַמׁשּ ָחַרׁש ל

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ע ֵמאֹות.  ּבַ ָנאֹות / יֹוֵתר ֵמַאר ִרים ּוִמׁש י סֹופ ּתֵ  ּבָ
ד ֲחמּוַדי. ַאּבֵ ָסה ָמַדי / ל ָטֽ

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו י.  ִעי ַמּדַ ר ק י / ּב ַמֲחַמּדַ ָלה ּב ּוָמׁש 
ק. ַזּנֵ ֵני גּור מ ק / ּב ַחּנֵ ָיֲעָצה ל

ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו יֹוֵנק.  יׁש ו ָיׁשִ ק / ָזֵקן ו ּנֵ ׁשַ ֶפה ֶאָחד ל ּב 

איוב כא
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ית. ית / ַעל ֽקֶֹדׁש ֵראׁשִ ִליׁשִ ָדה ׁש ב ּכָ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ית.  ָהׁשִ ָתה ל ית / ּבָ ֶצף ֲחִריׁשִ ֽ ׁשֶ ּב 

חֹוֵלק. ֵני ָחָלק ו ק / ּב ַחּלֵ ָלֲחָצה ל
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ם ֵאל ּדֹוֵלק.  ׁשֵ ֶלק / ּב  ֵאין ָלֶכם ֵחֽ

ת ָאדֹם. ָדה ֱאדֹום / ֲעדּוׁשַ ָמר
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ס ַוֲהדֹום.  ד ּכֵ ַאּבֵ ָזדֹון / ל ָצה ּב ָאֽ ו 

ַעּמֹון. מֹון / מֹוָאב ו נֹוֲעדּו ִעם ַאד
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו מֹון.  ַהֲחִריב ַאר ית ָאמֹון / ּול ּבִ ַהׁש ל 

ֵרי ֲחֵבַרי. ֶעד יַרי׃ / ו ל ַאּבִ ה כ ִסּלָ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ַרי.  ל עֹוב ֵעין ּכ  / ּבֹוַרי גּו ּגִ  ֻהב ו 

ר ַהֲהרּוִגים. ּפַ ִמס ִגים׃ / ל הֹר י ל ׁשִ ָפה ַנפ ָעי
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו יָך ֶנֱהָרִגים.  ָעֶלֽ ִגים / ו ַאָּיל עֹור ּכ 

ַמֲעָרב. ָרח ּוב ִמז ָרב / ּב יֹום ק צּו ּב ּל ּפֻ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ַעם ָרב.  עָֹרב / ָקָהל ו ָמם מ  ּדָ

ֵצרֹות. ָצרֹות ַעל ָצרֹות / זֹו ִמּזֹו מ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ָצרֹות.  לֹא ק צּורֹות / ֲאֻרּכֹות ו דֹולֹות ּוב ּג 

רּו ֲחִניָתם. ָחג ָתם / ו רּו ִצּנָ ָקׁש
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ַמֲעִניָתם.  יכּו ל ֶהֱאִרֽ פּו ַמֲחנֹוָתם / ו ָאס ו 

חֹוַתי / ַוֲעצּומֹות ִקינֹוַתי. ַרּבֹות ַאנ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ַאּתָ יהוה ַעד־ָמָתי׃  ַרּבּו ַנֲהמֹוַתי / ו 

ָפָתם. ׂש ֽפּוִני ּבִ ָתם / ֵחר ּפָ ּתָ ֶחר ע ַמֽ ׁשָ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו יָנָתם.  ּגִ ִקיָמָתם / ֲאִני ַמנ ם ו ּתָ ב  ׁשִ

ֶכם ּפֹה. ֶכם ֵאפֹוא / ַמה ּלָ ַות ק ּתִ
ֵחם. ֵאיך ֶאּנָ ו ּפֹא.  ֵאין עֹוד ִלר ָחָרה ַאּפֹו / ו 

ַעל. ֽ ֵדי ַהּבַ ַעל / הֹוֽנּוִני עֹוב ַאר ַמֽ ׁשּובֹוֵתיֶכם ִנׁש ּת
ֵחם. ָאז ֶאּנָ ו אֹול ַוַּיַֽע׃  ַעל / מֹוִריד ׁש ֽ ֶרא ִמּמַ י ִקיף ו ַעד ַיׁש 

איכה א

ירמיה ד

תהלים ו

שמואל א׳ ב
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   כט ׀ אמרתי שעו מני

ִכי ֲאָמֵרר ֽ ּבֶ י, ּבַ עּו ִמּנִ י ׁש ּתִ ר ָאַמֽ

ִים׳ (עמ׳  161 ), אף קינה זו חיברּה ר׳ קלונימוס ב״ר יהודה משפיירא  י ַמֽ ן רֹאׁשִ כמו הקינה ׳ִמי ִיּתֵ
בעקבות הפרעות במסע הצב. בעשרים ואחד הבתים הראשונים הוא מתאר באריכות ובכאב את 

י׳ המשורר מתחיל להתמודד עם האבדן, ולשאול כיצד חורבן  י ִלּבִ ּתִ ֽ הקרבנות. בבית המתחיל ׳ּתַ
כזה התרחש – שאף ההרוגים לא ניתנו לקבורה! תשובה ראשונית הוא מוצא על פי דברי הספרי 

(קיב): ”ר׳ נתן אומר: סימן טוב לאדם שנפרעים ממנו לאחר מיתתו. מת ולא נספד ולא נקבר, אכלתו 
חיה או שירדו עליו גשמים – הרי זה סימן טוב, שנפרעים ממנו לאחר מיתתו״. אך את הנחמה 
האמיתית הוא מוצא בידיעה שיש דין ויש דיין, ושהקב״ה עתיד לנקום בכל המצרים לישראל. 

סימן א״ב, קלונימוס הקטן

רּוִחי ֲאָקֵרר י ו ׁשִ ַמר ַנפ  
ָיָתן ָהֲעִתיִדים עֹוֵרר. וִ ִעם

גֹוֵנך ֵזר ֲעֵלי י ִכי ַיע ב ּבִ
ִגיֵנך ִכי ּב ַאּב י, ִהת ת ַעּמִ   ּבַ

׃ ת־ֵעיֵנך ּדֹם ּבַ , ַאל־ּתִ ִני פּוַגת ָלך ּת ַאל־ּתִ
ֲעִליזֹות ֶרת ּבַ ֽ ֻעּטֶ ִכָּיה, מ ב ִעי ּבִ ּג

ִבּזֹות ל ך ִהּנָ ֶדם, ו ָהִיית ִמּק  
ָתה ָהָרָעה ַהּזֹאת׃ י ֵאיָכה ִנה

ָאָרה ׁש ֵלָטה ַהּנִ ִני, ּפ ּת ִמי ַאל ּתִ ּד
ַזֲעִקי ָמָרה יִמי קֹול ו   ָהִרֽ

ָרא׃ ֶבר ִנק ֽ ֶבר ַע־ׁשֶ ֽ י ׁשֶ ּכִ
צּו ֽ ּבָ ים ֵעת ִנק ֻאּמִ ֵהן ל

ָחָפֽצּו  ִרית ּכ רֹת ּב יָך ּכ   ַחי, ָעֶלֽ
ָיֲעצּו׃ ִית ימּו סֹוד, ו ָך ַיֲעִרֽ ַעל־ַעּמ

עֹד טֹות, ֲאׁשּוַרי ִלמ ִזּמֹות נ לּו מ ִנּכ ו
עֹד ָניו ִלר יל, ּוִמּפָ ּבִ ַהה ל ֶב   ַאֲחֵרי ַהֶהֽ

ָרֵאל עֹוד׃ ם־ִיׂש לֹא־ִיָּזֵכר ׁשֵ ִחיֵדם ִמּגֹוי, ו ַנכ כּו ו רּו, ל ָאמ
קָֹרָאיו ֵני מ יעּו ּב ִמֽ זֹאת ִהׁש

מֹוָרָאיו נּו, ַנֲעִריץ ל ֵֽ ט ַיֵחל ִאם ִיק לֹו נ  
ֻרָאיו׃  יׁש ק ּדִ ֵהִכין יהוה ֶזַֽבח, ִהק

איכה ב

שופטים כ

ירמיה ד

תהלים פג

תהלים פג

צפניה א
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גּו טֹוַבי ָהר ּבּו, ו ֲחָלַלי ָאז ִהר
ַבי אֹוי ֽרּוִני ָקׁשֹות, ָצַרי ו ִיּס  

ַאֲהַבי. ית מ יִתי ּבֵ ֽ ה, ֻהּכֵ ּלֶ ּכֹות ָהֵאֽ ַהּמַ
ף  ּתֵ ּתַ ִהׁש ם ל י ּבָ ּתִ נ ֶנף ַצֲחָנָתם, ֵמַאֽ ֶטֽ

ֶתף  ֶחֽ ם ּב ּלָ ידּו ִגּבֹוַרי ּכֻ ִמֽ ִהׁש  
ָכֵתף׃ ו ל־ֵנַֽתח טֹוב, ָיֵרך ּכ

ָדִיים  ָלִאים ּוג ט לּו, ּכִ ַֽבח הּוָבֽ ַיַֽחד ַלּטֶ
צֹות ֲעִדי ֲעָדִיים  ּבָ ׁשֻ בֹות מ ֻחּטָ נֹות מ   ּבָ

ִים׃ ָדֽ ָ יֵקי ִמׁשּ מּוֵלי ֵמָחָלב, ַעּתִ ּג
 ֹח ּבֽ ַבׁש ָהָאב ַרֲחָמיו ִלז ּכָ

ֹח ּבֽ ָכִרים ִלט ִלים ּכ ָלִדים ִהׁש י  
. ח ֽ ּבֵ ָבָניו ַמט ֵהִכין ל

ִחים ּבָ ִנט ָחִטים ו ּֽנּו ִנׁש ִאּמֹוָתם נֹוֲאִמים, ִהּנֶ ל
יקּום ַלֲאָבִחים ִהּתִ יׁשּום ָלֶטַֽבח ו ּדִ ִהק ּכ  

ִחים׃ ֵי ִטּפֻ ָֹים ע ר ים ּפִ ָנׁשִ
ַמע לֹא ִיד ַמע ו ִמי ִיׁש

ַמע ָהָאב קֹוֵרא ֶאת ׁש ָחט, ו ן ִנׁש   ַהּבֵ
ַמע. זֹאת, ִמי ׁשָ ִמי ָרָאה ּכָ

הּוָדה ת י תּוַלת ּבַ ִית ַהָּיָפה, ּב ֽ ַות ּבַ נ
ָדה ִחּד יָזה ו ִחֽ ָטה, ּוַמֲאֶכֶֽלת ִהׁש ׁש אָרּה ּפָ   ַצּוָ

ִעיָדּה. ִין ָרֲאָתה ַוּת ַעֽ
ָחה רּוָחּה ָפה ָהֵאם, ּוָפר ֻסּג

ָחה ֵאר יָמה ָלֶטַֽבח, ֲארּוָחה ּכ ִֽ ּה ִהׁש ׁשָ ַנפ ו  
ֵמָחה׃ ִנים ׂש ֵאם־ַהּבָ

נּוסֹות ַוֲארּוׂשֹות נֹות, ּכ צּו ַהּבָ ָעל
ׂשֹות ׂשָ צֹות ו ם, ּדָ ַקּדֵ ֶרב ל ַחת ֶחֽ ִאב ל  

סֹות. י ִהּכָ ּתִ ִבל ַלע, ל יח ָסֽ ִחֽ ָמם ַעל־צ ּדָ

יחזקאל כד

ישעיה כח

איכה ב

תהלים קיג
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ִכי ִויָלָלה ב ּפֹוֶנה ָהָאב ּבִ
יָלה ֽ ַהּפִ קֹר ּול ּבֹו, ִלד מֹו ַעל ַחר ַעצ  

ה׃ ִסּלָ ַהמ תֹוך ם, ּב ּדָ ּגֵֹלל ּבַ הּוא ִמת ו
ִריָבּה ֲעָנֶפֽיָה  ַהק ָקה ִדיָנּה ּפֹוִרָּיה, ּב ִצּד

ָנֶפֽיָה כ ָלה ּבִ ם ִקּב ָרק, ּדָ מּור ִמז ּות  
ֽיָה׃ ּפֶ ָפֵרׂש ּכַ ּת , ח ֽ ַיּפֵ ת ּתִ

ַרג  ּתָ ֶבר ִיׂש ֽ קֹורֹוַתי ִמי ָינּוד, ׁשֹד ָוׁשֶ
ָהָרג  ָחָרם ּול ַסר ל ִנמ ַמֲחַמד ֵעיַני ּכ  

ֶרג ֲהֻרָגיו הָֹרג׃ ֶהֽ ִאם־ּכ
ֶבר ֽ צּות ָוׁשֶ ּלָ ִני ּפַ ֲהלּו, ַוֲאָחַזֽת יֹוַני ִנב ַרע

ֶבר ָוה ָוָסֽ ק תּוב ּבֹו ּתִ ָצא, ַהּכָ ַאַחת ִנמ ּב  
ֶבר׃ ָעם ֶאל־ק ב ר י ַבּדֹו, ָיבֹא ל י־ֶזה ל ּכִ

לֹו  ע ל ּפ כ ָצא ּב ֵלם ִנמ ׁשָ
ַֽחד ֵחילֹו ִים, ִמּפַ ׁשֹו ָלֶטַֽבח ִהׁש ַנפ  

ָתה ּלֹו׃ י בּוָרה לֹא־ָהֽ ַגם־ק ו
ָיָניו  ֶֹכן ִענ צֹא ּתֽ י, מ י ִלּבִ ּתִ ֽ ּתַ

יָניו ר ּדִ ֽיֹׁשֶ י ֲאִני, ֶצֶֽדק ו ּתִ ע   ָיַדֽ
ָפָניו׃ אּו ִמּל ר ִייר ֵאי ָהֱאלִֹהים, ֲאׁשֶ ִיר ֶיה־ּטֹוב ל ִיה

ֲעָרה ׂשַ ִלים ֲעוֹנֹוָתם ל יו לֹא ַיֲאִמין, ִהׁש דֹוׁשָ ק
ּוָרה ׁשּ ר ּכַ ּבַ ִנק ד ו ּפַ לֹא ִנס ָאָדם, ּב ִסיָמן טֹוב ל  

ָרה לֹא ִייָרא. יֹום ֶעב ּב
ָחָלה ַחל ר ּב י, ִיּתַ זֹאת ֶיֱחַרד ִלּבִ ל

יָלה ֽ ּפִ ַהׁש עּו ל נ ִנכ ֲעצּו ו ּבֹוַרי ִנר   ּגִ
ָלה׃ ֵני־ַעו ֵני ב פֹול ִלפ נ ּכִ

יע ֽ הֹוׁשִ ִגּבֹור לֹא יּוַכל ל ֶיה ּכ ה ַעד ָמַתי ּתִ ו
יע יָך ּתֹוִדֽ ם ֲעָבֶדֽ ַמת ּדַ ֵעיֵנֽינּו ַבּגֹוִים, ִנק ל  

׃ יע ָקמֹות הֹוִפֽ ָקמֹות יהוה, ֵאל נ ֵאל־נ
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י  ַעּנַ ָמִתי ֵמֵאת מ קֹם ִנק נ
יַני ָקָמה ִהיא ָלדּון ּדִ ֵעת נ  

נֵֹקם יהוה׃ ֵאל ַקּנֹוא ו
ַרע ָך ּפ ֵדי חֹוב ּבֹור ֵצא, י ּגִ יהוה ּכַ
ַרע ק ַטר חֹוב ּתִ תֹב, ׁש ׁשֹוֵבר ּכ  

ע ָוָרע׃ ֽרֹוע ָרׁשָ בֹר ז ׁש
ָרה ִתק ַמֲעִזיָבה ו יק ֵאׁש, ּב ִהּסִ רֹום ּכ ִמּמָ
יָרה   חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב, ׁשֹוֵמָרה ּוֵבית ּדִ

ֵעָרה׃ ִער ֶאת־ַהּב ב ם ַהּמַ ּלֵ ׁשַ ם י ּלֵ ׁשַ
ם ּלֵ מּולֹות ָנא ׁשַ ַעל ּג ּוכ

ם ַכּלֵ ֵהָרה ּות יל מ ּפִ ַבי ּתַ אֹוי  
ם׃ ּלֵ ׁשַ ם י ּלֵ ֻמלֹות יהוה, ׁשַ י ֵאל ּג ּכִ

ֵקם ׁש ַעל ּתַ ִמית, ַסף ַרֽ צ ַאי ּתַ ׂשֹונ
ֵקם ַחת ָידֹו, ָנקֹם ִיּנָ ֽ ת ּתַ   ַהּמֵ

ם׃ ַנּקֵ ֶזה לֹא ִתת ר־ּכָ גֹוי ֲאׁשֶ ִאם ּב
ָחָמה אָת ִאיׁש ִמל ֵרֽ ן ִנק ַהַעל ּכֵ
ָמה ק ִהּנָ ֹות ּוָבֶהם לַּכ יָך ל   ָצֶרֽ

ַעל ֵחָמה׃ נֵֹקם יהוה ּוַבֽ
ָך ָהֵאל ָך ֲעבּור מ ׁשִ א ל ַקּנֵ

בֹות ֲאִריֵאל ר ח ּול , פּוך ָ יָך ַהׁשּ ַדם ֲעָבֶדֽ ּול  
ָרֵא׃ ֵני ִיׂש ַמת ּב קֹם ִנק נ

נּויֹות ַאַחת מ י ָדַמי, ַאַחת ל ִטּפֵ
ָך ֱהיֹות ּפּור ֻפר יָך, ּב ָגֶדֽ ָחם ַעל ּב ֵיז ִנצ ו  

ִוּיֹות׃ א גֵּגֹוִים ָמ ָיִדין ּבַ
ָלָאה ל ַהּת ׂשֹא ֵאת ּכ יִתי נ ֵאֽ ִנל

ָאה ר ָתִחיׁש ַהּמַ ִתי ו ֻאּלָ ַמֵהר ּג  
ָאה׃ ֽ אּוַלי ּבָ ַנת ּג י, ּוׁש ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּב ּכִ
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   ל ׀ מעוני שמים

ֽלּוָך. ּב ָחִקים ִיז ִים, ׁש ַמֽ עֹוֵני ׁשָ מ

גם קינה זו חיברּה אחד מראשוני אשכנז, ר׳ מנחם בן יעקב מוורמייזא (אחד מפסקיו הובא 
בראבי״ה, תתרז). אף על פי שחי בדור שאחרי גזרות תתנ״ו, אין הוא מזכיר אותן כלל בקינה – 

היא עוסקת בבית המקדש – הוא מתחיל בהקדשתו ותפארתו, מתאר את חורבנו, מכיר 
בחטאי ישראל שטימאו את הבית ומתוודה עליהם, מתפלל שהקב״ה יחמול על עמו ועל 

ביתו, ומסיים בחזון שבו רואה יחזקאל את כבוד ה׳ חוזר אל הבית כראשונה (מג, ד). 
סימן מנחם (כפול) בר יעקב חזק

ִית׃ ֽ י־ַהּבַ ַאף ּכִ ֽלּוָך,   ּכ ַכ ֵהם לֹא י ָך. ו ֵלִאים ֵמהֹוד מ
ָך ִעם ֵרִעים. ּת ב ִעים. ׁשִ ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ

ִית׃ ֽ נֹות ּבַ ָך ִלב ָבב ִעם־ל ֵפי ַצֲעֻצִעים. ַיַֽען ָהָיה   ַכנ ּב
ָך. ֽ ַעּמֶ יָת ל ֵאֽ ָך ֶהר ָנאֹור, ַאֲהָבת

ִית׃ ֽ ָרא ַעל־ַהּבַ ִנק ָך   מ י־ׁשִ ֵליַדע ּכִ ָך. ו י ֵהם ַנֲחָלת ּכִ
אּו. ָרֽ ים ַהר ִיק ַעּמִ אּו. ו ֽ ם ּבָ ִרים ׁשָ כ נ

ִית׃ ֽ בֹוד יהוה ַעל־ַהּבָ ּוכ אּו.   ַען ִייָרֽ ַמֽ אֹותֹוָתיו ָראּו, ל ו
ָאה. ִני ִקנ ת מּו, ֲאָכַלֽ י ָעצ ֲחָטַאי ּכִ

ִית׃ ֽ ָנַתץ ֶאת־ַהּבַ ו ִני ׁשֹוָאה.   ַמֽ סֹוד, ׂשָ ֵעָרה ָצר ַהי ו
ֵליֶהן. ֵהיכ ֲחמּוֵדי אֹוָצר ֵהן ֱהִביאּום ּב

ִית׃ ֽ ּוִפּנּו ֶאת־ַהּבַ ה ַהּכֵֹהן,   ִצּוָ ֵרֵסיֶהן. ו אּו כ ִמּל
ָכָֽכה. ָכה. ֵחָמה לֹא ׁשָ ֽ ּוע ִנּתָ ַמּדֽ

ִית׃ ֽ ַלּבַ ֶרץ ַהּזֹאת ו ָלָאֽ ָֽכה,   נּו ּכָ ה צּוֵרֽ ַעל ַמה ֶּזה ָעׂשָ
ׁשּו. ֽ ַקּדָ ם ִית ׁשָ ׁשּו, ו קֹום ּכֲֹהַני ִנּג מ

ִית׃ ֽ ּבּו ַעל־ַהּבַ ָנַסֽ סּו. ֲהמֹון ּגֹוִים ָרָגֽׁשּו.   ֵעת ָרפ ֵהם ּכָ ו
ַגע. ֽ הּו ּפֶ מ ת ת קֹול ִהיא עֹוָנה. ַמה ּתִ ּבַ

ִית׃ ֽ ּבָ ָאה ִלי ּבַ ִנר ֶנַֽגע   ָאה ֲהֵבאֶתם, ּוכ נ ֶמל ַהּקִ ֵסֽ
ֵהיָכלֹו. לֹא. ׁשֹוֵכן ּב ִביַצת עֹוָלם מ ר

ִית׃ ֽ ָיבֹוא ֶאל־ַהּבָ ח לֹא   ֽ ר ּוִפּסֵ ֲהַתֲעׂשּו ָצָרה ֹו. ִעּוֵ
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ֶכם ָרעֹות. ָצאּונ ם, מ ַחּתֶ ַיַֽען ִהׁש
ִית׃ ֽ ָנַתן ַלּבַ ָרעֹות   ה ִמג ִהּנֵ ׁש, ו ּדָ ק ל ַהּמִ ֻחּלַ

ת. נּו ֽבֹׁשֶ ת. ֱאֶמת ָלֽ ֵ ַעׁשּ ָקדֹוׁש ִית
ִית׃ ֽ א ֶאת־ַהּבַ ִחּטֵ ו ת.   את ַאל ָיֽׁשֶ ַחּטָ ת. ו ֹׁשֶ ּבֽ ח ַלח ּתַ ִיׁש

ָפה. ח. ּוַמֲעֶלה ַעל ׂשָ ּתָ פ ָמקֹור ַהּנִ ּב
ִית׃ ֽ ן ַהּבַ ּתַ ַחת ִמפ ֽ ִמּתַ רּוָפה.   הּו ִלת ָעֵלֽ יו, ו ָדׁשָ ר ֶלח ַבּכֵ מ

ִביָבּה. מּור מֹוֵקד ׁש ֲחמֹל ִעיר ַהֲחֵרָבה. ּת
ִית׃ ֽ ִביר ַהּבַ ֶאל־ּד ּה.   ֶיה ּבָ ה ָכבֹוד ּתִ ָבּה. ל חֹוַמת ֵאׁש סֹוב

י. ּכִ ָך, ַמל ית ָאה ִמּבֵ ַהֲעֵבר ֻטמ ֵרה ו ז
ִית׃ ֽ ֽיִתי ַהּבַ ּנִ ּפִ ָרא ָאנִֹכי   ִתק ֲחלֹף, ו ִליל ּתַ ֱאִליל ּכָ

לֹוַני. ָתׁשּוב ִלמ עֹוַני. ו ית מ ׁש ּבֵ ַקּדֵ
ִית׃ ֽ א ֶאל־ַהּבָ ּבָ בֹוד יהוה   ה כ ִהּנֵ יֹוַני. ו צּו ִלג ּב ִנק ו

 לא ׀ אש תוקד בקרבי

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב י.  ַהֲעלֹוִתי ַעל ִלּבִ י / ּב ּבִ ִקר ֵאׁש ּתּוַקד ּב

קינה זו, המעמידה באופן ציורי את תפארת יציאת מצרים לעומת שפל המדרגה שאליו ירדו 
הגולים מארצם, נאמרת היום בכל קהילות ישראל. הרב שמואל ווזנר (בעל תשובות ’שבט 
הלוי׳) חיבר קינה על השואה המבוססת עליה. יש שזיהו שמחברה הוא ר׳ יהודה הלוי, אך 
היום רבים מייחסים אותה לר׳ אברהם אבן עזרא. מכל מקום היא משקפת את שיא היצירה 
הפייטנית בספרד. בחלק מהמחזורים הספרדיים חסרות חלק מהשורות, באחרים מובאת 
ָחה׳ מוסיפים שלוש שורות:  מ ׂשִ ׂשֹון ו גרסה שונה לסוף הפיוט: במקום השורה המתחילה ׳ׂשָ

ָבאֹות,  ִים. ֵאל ֱאלֵֹהי צ ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ִמיד, ּב ִמיד, ּוִבּטּול ַהּתָ ל רֹון ַהּתַ ֶחס עּוָדה... / ו ּתֹוָרה ּות”
ִים״.  ָלֽ רּוׁשָ י ּתֹוך ִצּיֹון ַוֲעבֹוָדתֹו, ֶא ִכיָנתֹו, ֶא יב ׁש ָיׁשִ ִים / ו ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ אֹות, ּכָ נּו ִנפ ֵאֽ ַיר

סימן א”ב

ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב יָרה.  ֽ ּכִ ַען ַאז ַמֽ יָרה / ל ִקיִנים ָאִעֽ ו 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ה.  ׁשֶ יר לֹא ִיּנָ ה׃ / ׁשִ יר מֹׁשֶ ָאז ָיׁשִ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ָיה.  ִהי ִנה ָנָהה נ ָיה׃ / ו מ קֹוֵנן ִיר ַוי 
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ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ַכן ֶהָעָנן.  ׁשָ ּכֹוַנן / ו יִתי ִהת ּבֵ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ֲעָנָנה.  ָנה / ָעַלי ּכַ כ  ַוֲחַמת ֵאל ׁשָ

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב מּו.  ַכחֹוָמה ק מּו / ו י ָים ָרֽ ּלֵ ּגַ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב י ָצֽפּו.  ַעל רֹאׁשִ פּו / ו ָטֽ  ֵזידֹוִנים ׁשָ

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ִים.  ִים / ּוִמּצּור ַמֽ ַמֽ ַגן ׁשָ ּד
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ִרים.  ִים ַהּמָ רֹוִרים / ּוַמֽ ַלֲעָנה ּומ 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ִביבֹות ַהר חֹוֵרב.  ַהֲעֵרב / ס ם ו ּכֵ ַהׁש
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ֶבל.  ֶבל / ַעל ַנֲהרֹות ּבָ  קֹוֵרא ֶאל ֵאֽ

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ָפַני.  ֵאׁש אֹוֶכֶֽלת ל בֹוד יהוה / ּכ ֵאה ּכ ּוַמר
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ה.  טּוׁשָ ֶטַֽבח נ ה / ּול טּוׁשָ  ֶרב ֶחֽ ו 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ָחה.  ׁש ֶמן ַהּמִ ֽ ׁשֶ ָחה / ו ֶזַֽבח ּוִמנ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ָחה.  ב ּצֹאן ַלּטִ קּוָחה / ּכַ ת ֵאל ל ֻגּלַ ס 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב אֹותֹות.  ִתים ו תֹות / ּומֹופ ּבָ ׁשַ ים ו ּגִ ח ַ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב  .ֶב דֹף ַהֶהֽ ֶבל / ּור ֲעִנית ָוֵאֽ  ּתַ

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ָגִלים.  ָעה ּד ּבָ ַאר ֽטֹובּו אָֹהִלים / ל
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ֵעאִלים / ּוַמֲחנֹות ֲעֵרִלים.  מ ֵלי ִיׁש ה א 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ֶרץ ׁשֹוֵקָטה.  ֶאֽ ה / ו ִמּטָ יֹוֵבל ּוׁש
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ִריתּות.  ָכרּות ִלכ ִמיתּות / ו ָמכּור ִלצ 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב רֹון.  ֵני ִזּכָ ַאב ָארֹון / ו ֶֹרת ו ּפֽ ּכַ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ַלע.  ֽ ֵלי ַהּבֶ ַלע / ּוכ ֵני ַהּק ַאב ו 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ֵקִנים.  ִעים ז ב ׁשִ ַאֲהרֹוִנים / ו ִוִּים ו ל
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב קֹוִנים.  ִרים ו ים ּומֹוִנים / ּומֹוכ ׂשִ נֹוג 
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ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב נּו.  ֵחֽ ַאֲהרֹן ַינ נּו / ו ֵעֽ ה ִיר מֹׁשֶ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ִריָאנּוס ֵקיָסר.  ַאד ר / ו ֶנאּצַ בּוַכד נ 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ה.  ּמָ ֽ ָחָמה / ַויהוה ׁשָ ִמל ַנֲערֹך
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ה ֵאיֶנּֽנּו.  ִהּנֵ ּנּו / ו ֽ  ָרַחק ִמּמֶ

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ֶכת.  ֵרי ַמֲעֶרֽ ִסד ֵרי ָפֽרֶֹכת / ו ִסת
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ֶכת / ָעַלי סֹוֶכֶֽכת  ֽ  ֵחָמה ִנּתֶ

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב י ִניחֹוִחים.  ֵ ִאׁשּ ָבִחים / ו עֹולֹות ּוז
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ָקִרים.  ֵני ִצּיֹון ַהי ִרים / ּב ֻדּקָ ֶרב מ ֶחֽ ּב 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב עֹות.  ּבָ ָכבֹוד ִנק עֹות / ל ּבָ ֲאֵרי ִמג ּפַ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ָועֹות.  ָקלֹון ּוז רּועֹות / ל ִריקֹות ּות ׁש 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ַהב.  ל ָוַרֽ ׁשֵ ַהמ ִציץ ַהָּזָהב / ו
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ֶזר.  ָאַפס ָהֵעֽ ֶזר / ו ַהּנ ךַ ֻהׁש 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ָאה.  בֹוד יהוה ִנר בּוָאה / ּוכ ה ּונ ָ ֻדׁשּ ק
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ָאה.  מ ֽרּוח ַהּטֻ ָאָלה ּומֹוָרָאה / ו ִנג 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב רּוָעה.  רֹות ַהּת ה ִויׁשּוָעה / ַוֲחצֹוצ ִרּנָ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ַנֲאַקת ָחָלל.  ַזֲעַקת עֹוָלל / ו 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב טֹוָרה.  ָכִליל ּוק נֹוָרה / ו ָחן ּומ ל ׁשֻ
ִים. ָלֽ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ ּב ָבה.  תֹוֵעָבה / ּוֶפֶֽסל ּוַמּצֵ ֱאִליל ו 

ִים. ָרֽ צ ֵצאִתי ִמּמִ ּב ה.  ּדָ ֵלי ַהֶחמ עּוָדה / ּוכ ּתֹוָרה ּות
ִים. ָלֽ ׁשּוִבי ִלירּוׁשָ ּב ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה.  ָחה / ו מ ׂשִ ׂשֹון ו  ׂשָ

יש נוהגים לומר כאן קינות על השואה (עמ׳  267 – 275 ).
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   לב ׀ אצבעותיי שפלו

אֹוָיה. לוּ  יֹוַתי ָנפ ׁש א לּו / ו פ עֹוַתי ׁשָ ּב ֶאצ

קינה זו עוסקת בנושא דומה לנושאה של הקינה הקודמת, אך היא אינה מעמתת את 
החורבן עם יציאת מצרים, אלא עם התקופה שבה המקדש עמד על מכונו והכוהנים עבדו 
נּו׳ הנאמרת מיד  ָֽ ָיה כֹר ה׳ ֶמה ָהֽ י׳, יש בה הד גם לקינה ׳ז ּבִ ִקר בו כסדר. פרט ל׳ֵאׁש ּתּוַקד ּב
לאחר קריאת איכה בערב (עמ׳  31 ), בעניֹות דומות בסוף כל שורה. עשרים ושניים הבתים 

הראשונים שבה מתארים בהרחבה את כלי המקדש ומַתנים את נפילתם ביד האויב, 
ָקִרים׳) מתארים את גלות הכוהנים והלוויים, ומסיימים  ִנים ַהי והבתים שאחריהם (מתיבות ׳ּבָ

בתפילה לגאולה קרובה. מחבר הקינה הוא ר׳ ברוך ב״ר שמואל ממגנצא, מחבר ’ספר 
החכמה׳ המצוטט רבות בדברי הראשונים שאחריו. במחזור וורמייזא סדר הקינות שונה, 

וקינה זו היא האחרונה בקינות הנאמרות היום; אחריה נאמרו קינות על גזרות תתנ״ו.
סימן א״ב ברוך חזק

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ּו.  ַבי ׁשָ אֹוי  כ לּו / ו ֵני ִצּיֹון ּגָ ּב 
אֹוָיה. רֹות  יֹום ַאף ִנּגָ ִית ַוֲעָזרֹות / ּב ֽ ּבַ

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ֵדרֹות.  מֹו ׁשּוֵלי ק רֹות / ּכ ׂשָ ִרים ו ֵני ׂשָ ּפ 
אֹוָיה. ֶרת  ֽ ּבֶ ֵנֶֽבל ִנׁש ֶרת / ּכ ת ַהּכֹוֶתֽ ּלַ ּגֻ

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ֶרת.  ֶרֽ ֶרץ ִנג ֶרת / ָלָאֽ ֶאֽ פ ֶרת ּתִ  ֲעֶטֽ
אֹוָיה. לּו ַהּקֹלֹות  ּד ֵכי ִעיר ֲאֵבלֹות / ַוַּיח ר ּדַ

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ כֹות ַוֲאֵפלֹות.  לּולֹות / ֲחׁשֵ ָרחֹות ַהּס א 
אֹוָיה. ָתָליו / ֵמַעי ָהמּו ָעָליו  ֵהיָכל ּוכ

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ִעיל ַעל ׁשּוָליו.  ֵכָליו / ּומ ָחן ו ל ַעל ׁשֻ ו 
אֹוָיה. ֵני ֲעָבִדים  ַיד ּב ָוֵוי ָהַעּמּוִדים / ּב

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ִדים.  ּבָ ִנכ ים ו ִדים / ַרּבִ ף רֹוב ֶהּקֵ ו 
אֹוָיה. ּואֹות ַמּדּוחֹות  ַמׁשּ ָנחֹות / ל ָבִחים ּומ ז

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ָיגֹון ַוֲאָנחֹות.  חֹות / ּב ּב ֲהַדר ִמז 
אֹוָיה. ָהָרג  ָחָרם ּול ַהּסֹוָרג / ל ֵחל ֶזה ו

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ מֹוָרג.  ׁש ּב ֱאָרג / ִנּדַ ָין ַהּנֶ נ  ּבִ
אֹוָיה. ִרים  ּדָ י ֶנע ּנִ ִרים / ֶמֽ ֻבּקָ ָלִאים מ ט

נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ִסין ַהֲהדּוִרים.  ַנּנָ דּוִרים / ו עֹות ס ַטּבָ ו 
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אֹוָיה. ֶכת  ֽ ּפֶ ֶכת / ֵאיָכה ֶנה ֶרֽ ֽיִֹפי ִנב
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ֶכת.  ֽ ּבֶ ָחה ֻמר ֶגֶֽפן ּוָפֽרֶֹכת / ּוִמנ ו 

אֹוָיה. ֵאינֹו  ּנֹו / ֲהָתִעיף ּבֹו ו ּיֹור ִעם ּכַ ּכִ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ כֹונֹו.  ח ִמּמ נֹו / ֻלּקַ מ ר ִעם ׁשַ  ַהּנֵ

אֹוָיה. אּו ָעָליו ִקיִנים  ִנים / ׂש ֶלֶֽחם ַהּפָ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ תּוִנים.  ָמס נ ִמר טּוֵרי ִרּמֹוִנים / ל ו 

אֹוָיה. ָרה  ֽ ּדָ הֹוָרה / אֹוָרּה ֶנע נֹוָרה ַהּט מ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ טּוָלה ַוֲחֵסָרה.  ָקָרה / נ ֵרָפה י ּוַמג 

אֹוָיה. ת  ֹׁשֶ ִדים ַלּבֽ עֹוב ת / ל ֽחֹׁשֶ נֹוי ַים ַהּנ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ת.  ׁשֶ ֶחֽ ֹות ַמרַּח ת / ו ׁשֶ ה ָהֶרֽ  ּוַמֲעׂשֵ

אֹוָיה. ִכים  ּנּו ֶנֱחׂשָ ָסִכים / ֶמֽ ָלתֹות ּונ ס
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ָלִכים.  ֶרץ ִנׁש ם ָיִכין / ָלָאֽ  ּוֽבַֹעז ּגַ

אֹוָיה. ן ָחַרק.  ָרק / אֹוֵיב ׁשֵ ה ּוִמז ּתָ ַעל ַמח
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ַרק.  ּבֹו ִהב ֶאת ַחר ם ּכּוז ָזַרק / ו ִני ּגַ  ֶטֽ

אֹוָיה. ָרִרים  ָצה ִנג ר ָעִרים / ַאֽ ים ּוׁש ׁשִ ּפָ ׁש ּפִ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ִרים.  ּתָ ָהאּוִרים / ֵאיָכה ִנס ים ו ּמִ  ַהּתֻ

אֹוָיה. פֹות  ּדָ ֵאיָבה ֶנה ִפיַרת ַמֲעָטפֹות / ּב צ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ כֹות ַהָּיפֹות / ּוֵבית ַהֲחִליפֹות.  ׁשָ ל 

אֹוָיה. ָרה  ֵקר ָהָהֽ ִקר ִקיר ָמֵגן ֵעָרה / ו
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ יָרה.  פּו ַהּבִ ר ׂשָ ָרה / ו קּו ַהּמָ ָזר ו 

אֹוָיה. רֹות  ּצָ בּוִכים ּבַ ָמרֹות / ס י ִמׁש ָראׁשֵ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ֲעֵלי ֲחָטרֹות.  ַיד ּבַ רֹות / ּב ֵרי ָהֲעׂשָ ׂשָ ו 

אֹוָיה. ֵאֵבי ֲעָרִבים  ים / ִלז ת ַרּבִ ַער ּבַ ֽ ׁשַ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ַאּבּוִבים.  ים ו ּפִ רּוִבים / ּתֻ חּו ַהּכ ָלק 
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אֹוָיה. נּוִאים   ִנים ַהׂשּ ִאים / ַלּבָ ִאים ַהּנָ ּתָ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ָנִאים.  ּדֹות ַהּס ֻחל ִאים / ל ֻסּלָ ז מ ּפָ  ּבַ

אֹוָיה. ָקִרים  ֲחָרבֹות ִנד ָקִרים / ּבַ ִנים ַהי ּבָ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ִטיִרים.  כֲֹהִנים ַמק ִרים / ו ׁשֹור ִוִּים ַהמ ל 

אֹוָיה. ָלִחים  ים ּוׁש ִחּצִ ָרִחים / ל רֹוִבים ּופ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ָיגֹון ֶנֱאָנִחים.  פּוִחים / ּב כֹורֹות ּוט ּב 

אֹוָיה. י ָלקוּ  ׁשּוָרם ּכִ קּו / ּב חֹות ָזר ּתֵ ּוַמפ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ קּו.  ִֽים ָספ ַכּפַ ּקּו / ו ָעוֹן ָנַמֽ  ּבֶ

אֹוָיה. ָסִקים  י ִנפ ּנִ ים / ֶמֽ ּפֹות ּוָבִזּכִ ּכַ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ים.  ַחּקִ ֶרץ ֶמר ֶאֽ ּוָבַני ֶנֱאָנִקים / ּב 

אֹוָיה. ה  ּבָ ִציץ ָטהֹור ִנׁש ָבה / ו י חֹובֹו ּגָ ח ַ
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ֹוֵאָבה.  ית ַהּשׁ ַחת ּבֵ מ ׂשִ ָבה / ו  ֵנר ַמֲעָרב ּכָ

אֹוָיה. ֵני ִמי ָמָנה  ֵני ֲעִדיָנה / ַעל ּב ֵזִדים ּב
נּו. ָֽ ָיה אֹוי ֶמה ָהֽ ָנה.  ֽ ָיָדם ִנּתָ ה / ּב ֻהּנָ ֵדי כ ג ֵאר ּבִ ּפ 

אֹוָיה. ֶֹרת  ַכּפֽ ָארֹון ו ֶרת / ו ֽ ּדֶ ֽטֶֹרת ֶנע ק
נּו. ָֽ ֶיה ֵהָרה ִיֽה עֹז מ ֶרת.  ז ץ ִנפ ַקּבֵ ֶרת / ּת ּז ן ּבַ ּכֵ  ּתִ

   לג ׀ אבל אעורר

ֽאֹוָיה ִי. ֶבל ֲאעֹוֵרר / ֲאִנינּות ֲאָגֵרר.  ֵאֽ

זו הקינה הרביעית והאחרונה במחזור העוסקת בגזרות תתנ״ו. היא מדגישה במיוחד את 
העימות הדתי ואת סירובם של ההרוגים להמיר את דתם; היא גם מתבטאת בלשון חריפה 
׳ – כלומר הבאים להילחם  ֶלך , ֵחיל ָיֵרב ֶמֽ ֶֹלך ֵדי ַלּמֽ כלפי הצלבנים, ומגדירה אותם בתור ׳עֹוב

נגד הקב״ה. מבחינה סגנונית קינה זו דומה מאוד לקינה הקודמת – שתיהן מתאפיינות 
בצלעות קצרות מתחרזות, ולאחר כמה צלעות עונים בביטויי צער מתחלפים. מחבר 

הקינה הוא ר׳ מנחם בן מכיר ממגנצא (נזכר ב׳מחזור ויטרי׳ תקג, ’אור זרוע׳ ח״ב, קט ועוד), 
שעבר בעצמו את הפרעות, ולאחריהן התיישב ברגשנבורג והקים את מרכז התורה שם. 
סימן א״ב, אנכי מנחם העלוב ברבי מכיר (בבתים האחרונים החתימה היא בראשי הצלעות)

ַי ִי. ַא ָרַכי סֹוֵרר.  ֲחַמת צֹוֵרר / ּד ִכי ֲאָמֵרר / ּבַ ב ּבִ
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ֽאֹוָיה ִי.  . י ֵהַרך ִלּבִ ו / לּות ָאַרך ּגָ
ַי ִי. ַא  . ֵצידֹו ָחַרך ו / ַרך ִני ַנח ׁש ַרך ּוָפַרך / ָנַחֽ ּדָ
ֽאֹוָיה ִי. י.  ׁשַ ּדָ ּו ִמק ּי / ִח ִאיׁשַ ַעט ַמב ַהמ
ַי ִי. ַא י.  דֹוׁשַ לּו ק ז ִזל י . ו ׁשַ ּדָ ק ּלּו ִמּמִ י / ֵהֵחֽ ָדׁשַ זּו ק ֵהם ּבָ ו
ֽאֹוָיה ִי. זֹור רנ״ו.  ַמח י״א ל ַנת תתנ״ו / ּב ַמן ׁש ז
ַי ִי. ַא נּו.  ה ִנמ ּבֶ ַאר ּנּו / ּכָ קֹוָמם ּפִ נּו / מ ֲחָילֹות ִזּי
ֽאֹוָיה ִי. ׁשּו.  י ִהק ֻעּלִ ׁשּו / ו ק ָטעּות ּבִ
ַי ִי. ַא ׁשּו.  אֹוִתי ִעּק יׁשּו / ו ֽ אֹותֹות ִהּקִ ׁשּו / ו ק ָאָתם ִקׁש ִיר
ֽאֹוָיה ִי. סּו.  ָפׁשֹות ָחָמֽ סּו / נ ֶֹפר ָמָאֽ ּכֽ
ַי ִי. ַא סּו.  נּוַעי ָאנ סּו / צ סּו / ּכֲֹהַני ּבֹוׁש ִוַּיי ּבֹוס ל
ֽאֹוָיה ִי. ִמים.  ֶפס ּדָ ֶאֽ ִמים / ּב ֻהּדָ ֶרב מ ֵתי ֶחֽ מ
ַי ִי. ַא ִלי מּוִמים / ָהיּו ׁשֹוֵמִמים.  ִמיִמים / ּב ַלת ּת ִנב
ֽאֹוָיה ִי.  . ֵלך ַלכ ָערֹום ל / ֵלך ַהׁש ָסחֹוב ו
ַי ִי. ַא  . ֶלך ֶפֽ ָרדּו ּב ו / ֶלך ֶֹלך / ֵחיל ָיֵרב ֶמֽ ֵדי ַלּמֽ עֹוב
ֽאֹוָיה ִי. ִמיָמה.  ּתֹוָרה ּת ִריָמה / ַע ִריָעה ּופ ּפ
ַי ִי. ַא יָמה.  ַהֲחִרֽ רּוָמה / ָנם ל ן ּת ֻסּכָ ָיד ָרָמה / ַהמ ָצר ּב
ֽאֹוָיה ִי. ּיֹות.  י תּוׁשִ ֵנִסּיֹות / ּוָבּתֵ י כ ּתֵ קֹול ּבָ
ַי ִי. ַא ִאּיֹות.  ֵחי ר ִקּיֹות / ִזב יֵדיֶהן נ ַרֲחָמִנּיֹות / ּבִ
ֽאֹוָיה ִי. ַכּלֹות.  עֹולֹות / ֲחָתִנים ו ָלִמים ו ׁש
ַי ִי. ַא ִהּלֹות.  טֹוֵבי ק תּולֹות / ו חּוִרים ּוב ִלילֹות / ּבַ ּתֹודֹות ּוב
ֽאֹוָיה ִי. ֶאָחד.  ָמם ּכ ך ּדָ ּפַ ם ַיַֽחד / ִנׁש ַאִחים ּגַ
ַי ִי. ַא ֵהָאַחד.  ַֽבח ל ֻיָחד / ַלּטֶ ם ַהמ ַאת ׁשֵ ַפַֽחד / ִיר ן ֲאָחיֹות ּב ּכֵ
ֽאֹוָיה ִי. ף ָוֶצֶֽפר.  ֶפר / ֶנֽׁשֶ ֵדי ֵסֽ ֻלּמ מ
ַי ִי. ַא סֹוֵפר.  ַאֵּיה ׁשֹוֵקל ו ֶפר / ו ֶפר / ָמֵלא ָחָצץ ָוֵאֽ ֽ ֵרי ׁשֶ ִאמ ֵחך
ֽאֹוָיה ִי. ָתה זֹאת ֵמָאז / ָעָלה ּגֹוי ַעז.  ֶהָהי
ַי ִי. ַא לֹוָעז.  ֵני ָנָבל ו ָאַסף ַעם נֹוָעז / ּב ִמיד הּוַעז / ו ַהׁש ל
ֽאֹוָיה ִי. ר.  ַעּקֵ ֲעקֹר ּולַ ֶקר / ַרק ׁש ֵעֽ ּקֵ ּבִ
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ַי ִי. ַא ֶֹקר.  ָגֵרם ּבֽ לֹא ל ר / ו ַעּקֵ י ל ר / ָיַזם ֲאַרּמִ ּקֵ ׁשַ ַמאי מ ַקו ַאר ּב
ֽאֹוָיה ִי. ִרית.  כ ֵגיא נ ֵאִרית / ּב ִרית / לּוֵלי הֹוִתיר ׁש ַקֵּים ַהּב מ

ִרית /  ִדיַדת ִעב ֲערּוִרית / י ר ׁשַ ׁשָ ּכ
ַאֲחִרית.  ָוה ו ק ֵיׁש ּתִ ִרית / ו ִרֲחָמם ֵמַהכ

ֽקּוָמה /  ָקָמה / ֽעּוָרה ו לֹוֵבׁש נ

בית זה עוסק בנקמה ולא בתקווה לגאולה, ואף שונה בסגנונו משאר הפיוט. 
הוא חסר בחלק מכתבי יד, ויש ששיערו שהוא חלק מפיוט אחר.

ָרֵמי קֹוָמה /  ָמה / ּב קֹומ ִהת ל
ָמה /  ִוּיֹות ִרק ָיִדין ּג

קֹוָמּה: ָמה ַעל מ ִכיָנה ק ּוׁש

   לד ׀ יום אכפי הכבדתי

לּו ֲעוַֹני  פ י, ַוִּיּכָ ּתִ ד ֽ ּבַ י ִהכ ּפִ יֹום ַאכ

קינה זו חיברּה ר׳ יהודה הלוי בעקבות התיאור בגיטין נז ע״ב על הטבח 
שעשה נבוזראדן בזמן חורבן הבית. קינה זו נפוצה במנהגי כל הקהילות, 
אם כי היו מחכמי הספרדים שנמנעו מלאומרה, כדי שלא להזכיר את 

חטאי ישראל בהריגת הנביא זכריה (מלכים ב׳ כה, ח). 
סימן יהודה

ׁש יהוה  ּדַ ֲחַצר ִמק ַדם ָנִביא, ּבַ ִחי ָיד ּב  ׁש ּב  
ֶרב מֹוַני  הּו ֲאָדָמה, ַעד ּבֹוא ֶחֽ ת ֽ לֹא ִכּסַ ו

ִליִלָּיה ִליא פ ַגם ִהפ ם, ו ַקט ֲעֵדי ֻהּקַ לֹא ׁשָ ו    
ֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה׃ הּוָדה ּתַ ַבת י ֶרב ּב ַוּי

ִחים  סֹוֵער, ַעד ּבֹוא ַרב ַטּבָ ו ָהָיה הֹוֵלך
ִחים  ׁש יהוה, ּוָמָצא ָדִמים רֹות ּדַ ִמק ּוָבא ֶא  

ִחים  ַבֲעבּור ֶזה, ַלּכֲֹהִנים ַהּזֹוב ַאל ל ַוִּיׁש
ָבִחים  ם ַהּז י ִאם ּדַ ַוַיֲעֽנּוהּו, ֵאין ֶזה ּכִ

ַעל ֶמה ָהָיה. ם הּוא ָזַבח ַלֲחקֹר, ַמה ֶּזה ו     ּגַ
ָיּה. ר ֶזה ּפִ ו אֵתך י, ֶזה ַחּטָ ׁשִ ַנפ ָואַֹמר ל

איכה ב
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ָרׁש  ָּים ִנג עֹודֹו ּכַ ַקט, ו ל זֹאת לֹא ׁשָ כ ּוב
פָֹרׁש  ֵצא מ ָבר, ַוִּיּמָ ׁש ַהּדָ ֻבּקַ ַוי  

ם ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ַעל לֹא ָחָמס ׁשַֹרׁש  י ּדַ ּכִ
ָרׁש  ה ִנד מֹו ִהּנֵ ַגם ּדָ ֲאָדן, ו בּוַזר ַוּֽיֹאֶמר נ

ית ָיּה  הֹוִציאּום ִמּבֵ פּו ִלי ַהּכֲֹהִנים, ו ִאס    
ָיה. ַכר ִביא ז ם ַהּנָ קֹוט ּדַ קֹוט, ַעד ִיׁש לֹא ֶאׁש ו

ִרּבֹואֹות  ֵמאֹות, ּוַבחּוִרים ל ים ל יׁשִ ׁשִ ַקר י ּדָ
ָבאֹות  ַוּֽיֹוֶרד ָלֶטַֽבח ּכֲֹהֵני יהוה צ  

ֵעיֵני ָאבֹות רֹואֹות  ית ַרב, ו ל ּבֵ ִתינֹוקֹות ׁשֶ ו
אֹות  מֹוֵפת ּול ִהי ל ַדם ָנִביא, ַוי ֶקט ל ֽ ֵאין ׁשֶ ו
ָיה הֹוִמָּיה  ר ַהּקִ ֶמת ו ֶרב ַצר נֹוק ֶחֽ ו    

טּוָיה. עֹוד ָידֹו נ ב ַאּפֹו, ו ל זֹאת לֹא ׁשָ כ ּב

ִים  ַדֽ ֵקי ׁשָ ים ִעם יֹונ הֹוִסיף ַלֲהרֹג ָנׁשִ
ִים  ַרֽ אֹור ִמצ ַדם י ָדם עֹוֶלה ֵביֵניֶהם, ּכ ו  

ִים  ַמֽ ָ ֲאָדן ֵעיָניו ַלׁשּ בּוַזר א נ ֲעֵדי ָנׂשָ
ִים  ַלֽ רּוׁשָ נֹות י ב ָדם ּבִ ְְ י ַוּֽיֹאֶמר, ַהֵאין ּדַ

ָיה  ב ִ ֵאִרית ַהׁשּ ה ֶאת ׁש ה עֹׂשֶ     ֲהָכָלה ַאּתָ
ָוָיה. ֶרב ָנָקם ר ֶחֽ ם ָנִקי, ו ַקט ּדָ ָאז ׁשָ ו

נּו  ע ֽ ׁשַ ִהר ינּו ו אנּו ֱאלִֹהים, ֶהֱעִוֽ ָך ָחָטֽ ל]

בחלק ממחזורי אשכנז בית זה חסר. אך במחזורים הספרדיים הוא מופיע, 
ויש מהם שזיהו את המשך החתימה ׳לוי׳ בראשי השורות.

נּו  ע נּו ָיַדֽ ֵעֽ ִרׁש יָך, ו ִביֶאֽ נּו נ ג ָהַרֽ ו
נּו  ֽע ּוַ אֹול ׁשִ  י ִמׁשּ נּו, ּכִ ַנֲחֵמֽ ָך ל ּד ִהי ַחס י

נּו  ע ַבֽ ה ׂשָ ּמֶ ינּו, ֶזה ּכַ ִרי ַמֲעָלֵלֽ ּוִמּפ
ָמה, ַהּסֹוֲעָרה ָהֲעִנָּיה  ַרֵחם לֹא ֻרָחֽ
ָך צֹוִפָּיה.] ָרת ֶעז א, ו ָ ָך ִתׂשּ ֵעיֶנֽיָה ל

יש נוהגים לומר כאן קינות על השואה (עמ׳  267 – 275 ).
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   שכורת ולא מיין Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

   לה ׀ שכורת ולא מיין

 ִיך ֽ יִכי ֻתּפַ ִלֽ לֹא ִמַּיִֽין, ַהׁש ֻכַרת ו ׁש

לפי המנהג המקובל, קינה זו היא האחרונה הנאמרת במלואה בבוקר. הפיוטים הנאמרים 
ֵאׁש׳ בעמ׳  193 ) אלא שירי געגוע.  רּוָפה ב ֲאִלי, ׂש אחריה אינם קינות על החורבן (למעט ’ׁשַ

קינה זו חיברּה תלמיד הרמב״ן, ר׳ שלמה בר יצחק מגירונה, והיא נפוצה בכל קהילות ישראל. 
המשורר רומז שסבלם של ישראל הוא סיבה מספקת לגאול אותם אף אם הם חוטאים 

לעתים, כדברי הגמרא (עירובין סד ע״ב – סה ע״א): ”אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן 
עזריה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו, 
לֹא ִמָּיִֽין׳״, ופירש רש״י שכמו  ֻכַרת ו ִעי־ָנא זֹאת ֲעִנָּיה, ּוׁש מ שנאמר (ישעיה נא, כא): ’ָלֵכן ִשׁ

ששיכור פטור ממצוות כיוון שהוא אנוס, כך ישרא אחר הצרות שעברו עליהם. 
לאחר בית הפתיחה, שבו המשורר קורא לכנסת ישראל לקונן ולהתפלל, יש בקינה 

שלושה בתים: בראשון הוא מעודד אותה לקונן על חורבן המקדש (כמו שנאמר בפזמון, 
׳), ובשני היא אכן מקוננת – אך לא על החורבן, אלא על ייסורי בניה בגלות  ִיך ֽ ׳ַעל ֽחֶֹרב ִסּפַ

׳). המשורר מופתע, ורומז לעוונות שגרמו לחורבן. בבית השלישי  ִיך (׳ַעל ֶנֶֽפׁש עֹוָלַלֽ
כנסת ישרא פונה לאויביה, טוענת שלמרות הכול ה׳ עתיד לגאול אותה כבנבואת 

, ה׳ אֹור ִלי״,  ך ֶשׁ חֹֽ ב ַבּ י־ֵאֵשׁ י, ִכּ ִתּ מ י ָקֽ ִתּ ל י ָנַפֽ י ִלי, ִכּ ִתּ ִחי אַֹיֽב מ ׂש מיכה (ז, ח): ”ַאל־ִתּ
ושהם עתידים תת את הדין (על פי תהים קלז, ח-ט; איכה ד, כא-כב).

 ִיך ֽ יִתי ַאּפַ ִחֽ ַהׁש ִחי ָנא ָוֽגִֹּזי, ו ר ק
 ִיך ֽ ל ֲאַגּפַ י ּכ ֽסֹּבִ ָפִים ִקיָנה, ו ִאי ַעל ׁש ׂש

 ִיך ֽ ֵני יהוה, ַעל ֽחֶֹרב ִסּפַ ַצֲעִקי ִלפ ו      
. ִיך ֽ ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ׂש , ִיך ַעל ֶנֶֽפׁש עֹוָלַלֽ

ֶלֶֽכת  ִצּיֹון ִעיר ַממ אֹוֵיב, ּב א ַצר ו ֵאיָכה ּבָ
ֶכת  ִבי ּדֹוֶרֽ ַמת צ ֶגל ֵזִדים, ַאד ֵאיָכה ֶרֽ

ֶכת  ֲעֶרֽ ֵרי ַהּמַ אּו כֲֹהִנים, ׁשֹומ בֹוָאם ָמצ ּב
ֶלֽאֶכת  בּו ַהּמ לֹא ָעז דּו, ו רֹוָתם ָעמ מ ַעל ִמׁש ו

ֶכת  ֽ ּפֶ ה ֵמיֵמי ַהּמַ ָמם, ּכ ך ּדָ ּפַ ר ׁשֻ ַעד ֲאׁשֶ
ֽרֶֹכת  ית ַלּפָ ָטֵמא, ִמּבֵ ל ָעֵרל ו ּוָבא ּכ

ם ָלֶלֶֽכת  דֹול, ָיֵרא ׁשָ ר ּכֵֹהן ּגָ קֹום ֲאׁשֶ מ
 ִיך קּוַפֽ ַחּלֹוֵני ׁש ו ִיך ִחיַפֽ יבּו ׂש ֶהֱחִרֽ ו

 ִיך ֽ ֵני יהוה, ַעל ֽחֶֹרב ִסּפַ פִ ַצֲעִקי ו      
. ִיך ֽ ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ׂש , ִיך ַעל ֶנֶֽפׁש עֹוָלַלֽ
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   שכורת ולא מיין Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

ַעת  ַמֽ ת ִצּיֹון, ֵמָרחֹוק ִנׁש ַלת ּבַ קֹול ִיל
ִכי ֵמיָפַֽעת  ה ּב ּכֶ ב ּבֹון, ּתִ ַעק ַזֲעַקת ֶחׁש ז ּתִ

ַעת  ֽ יִתי ֻקּבַ יִתי, ּוָמִצֽ ִתֽ י כֹוס ׁשָ ֲאָהּה ּכִ
ַעת  ֽ ּתַ י ֲאָריֹות ַחּדּוֵדי ַמל ּנֵ ֲאָכֽלּוִני ׁשִ

ַעת  ֽ ׁשַ ר דּוָדה, ּוַבת ֱאדֹום ַהּמִ  ֶב ַהׁשּ ת ּבָ ּבַ
ַעת  אֵתך נֹוַדֽ ַחּטָ ִני ִצּיֹון, ו אֹונ ת ַמה ּתִ
ַעת  ִלי ַדֽ ִמּב ך ָלה ַעּמֵ , ּגָ ַעל רֹב ֲעוֵֹנך

 ִיך ָרַפֽ קֹול ּת ֵעך מ ׁש ו , ִיך ֵבך צֹוַפֽ ז ַעל ע
 ִיך ֽ ֵני יהוה, ַעל ֽחֶֹרב ִסּפַ פִ ַצֲעִקי ו      

. ִיך ֽ ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ׂש , ִיך ַעל ֶנֶֽפׁש עֹוָלַלֽ

ִני  ֶבר ָקַרֽ ֽ י ׁשֶ י, ַעל ּכִ ּתִ ִחי אֹוַיב מ ׂש ַאל ּתִ
ִני  י, ַויהוה ֲעָזָרֽ ּתִ מ י ק ּתִ  י ָנַפֽ ּכִ

ִני  ַרֽ ּז ר ּפִ ִני, ֵאִלי ֲאׁשֶ ֵפֽ ה ַיַאס ִהּנֵ
ִני  ָכַרֽ ר מ , צּוִרי ֲאׁשֶ ך ִני ִמּמֵ ָאֵלֽ ִיג ו

ִני  ר ֲעָבַרֽ ִיך ַיֲעבֹר, ּכֹוס ֲאׁשֶ ם ָעַלֽ ּגַ
. ִיך ֽ ץ ֶאת ַטּפַ ִיך ֲאַנּפֵ ִעיַפֽ ֵעי ס ַסל ָאז ּב ו

 ִיך ֽ ֵני יהוה, ַעל ֽחֶֹרב ִסּפַ ַצֲעִקי ִלפ ו      
. ִיך ֽ ּפַ ִאי ֵאָליו ּכַ ׂש , ִיך ַעל ֶנֶֽפׁש עֹוָלַלֽ

ן׳ (עמ׳  35 ). ּתֵ רֹון קֹול ּתִ יש נוהגים להמשיך כאן ׳ׁשֹומ
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   ציון הלוא תשאלי Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

   לו ׀  ציון, הלוא תשאלי

 . ִיך ֵהם ֶיֶֽתר ֲעָדָרֽ ו , לֹוֵמך י ׁש ׁשֵ ּדֹור , ִיך לֹום ֲאִסיַרֽ ֲאִלי ִלׁש ִצּיֹון, ֲהלֹא ִתׁש

״ומרבין כל העם קינות. ובסיומם הקינות מתחיל המופלא... ואומר: ׳ציון הלא תשאלי 
לשלום אסיריך׳ וגו׳, וכל העם מרבים ציונים״ (מהרי״ל). לאחר סיום הקינות נוהגים לומר 
שורת ׳ציונים׳ - שירי געגוע לארץ ישראל, הבנויים על מתכונת שירו של ר׳ יהודה הלוי. 

שירו של ריה״ל הוא מהיצירות הידועות בתקופת הראשונים. על פי מסורת שהובאה 
ב׳ספר יוחסין׳ לר׳ אברהם זכות (ממגורשי ספרד), ריה״ל אמר אותה בשעת מיתתו, 

כאשר הגיע לירושלים. הנוסחאות הקדומות המוכרות הן דווקא מהמחזורים האשכנזיים, 
שד״ל (איטליה, המאה השמונה עשרה) טען שנוסחה חליפית, שנשמרה במחזורים 

איטלקיים עדיפה, ועמדתו התקבלה על דעת החוקרים. כאן הובא השיר על פי נוסחת 
שד״ל; הגרסה שנתקבלה במחזורי אשכנז לאורך הדורות מובאת בעמ׳  276 . 

 . ִיך ל ֲעָבָרֽ ִאי ִמּכ ָקרֹוב, ׂש לֹום ָרחֹוק ו ֵתיָמן, ׁש פֹון ו ָרח ּוִמּצָ ִמָּים ּוִמז
 . ִיך ם ַע ֲהָרָרֽ ּתָ ִרד ָסף ל ִנכ מֹון, ו ַטל ֶחר ָמָעיו ּכ ֲאָוה, נֹוֵתן ּד לֹום ֲאִסיר ּתַ ּוׁש

 . ִיך יָרֽ ׁשִ ֲאִני ִכּנֹור ל , בּוֵתך יַבת ׁש ֵעת ֶאֱחלֹם ׁשִ ים, ו ּכֹות ֱענּוֵתך ֲאִני ַתּנִ ִלב
 . ִיך הֹוָרֽ ֵעי ט ג ל ּפִ כ ַמֲחַנִֽים, ו אֹד ֶיֱהֶמה, ּול ִניֵאל מ ִלפ ֵבית ֵאל, ו י ל ִלּבִ

 . ִיך ָעָרֽ ַחק, ׁש ֽ ֲעֵרי ׁשַ מּול ׁשַ ַתח ל ֵרך ּפָ ַהּיֹוצ ו , ֵכָנה ָלך ִכיָנה ׁש  ם ַהׁשּ ׁשָ
 . ִיך ִאיָרֽ כֹוָכִבים מ ַהר ו ַסֽ ֶמׁש ו ֽ ֵאין ׁשֶ ו , אֹוֵרך ַבד ָהָיה מ בֹוד יהוה ל ּוכ

 . ִיך ִחיָרֽ פּוָכה, ַעל ּב ֱאלִֹהים ׁש ר ֽרּוח ָמקֹום ֲאׁשֶ ּב , ך ּפֵ ּתַ ִהׁש י ל ׁשִ ַנפ ַחר ל ֶאב
 . ִיך ִביָרֽ אֹות ּג בּו ֲעָבִדים ֲעֵלי ִכס ֵיׁש ֵאיך א יהוה, ו ּסֵ ַאּת ּכִ לּוָכה, ו ית מ ַאּת ּבֵ

 . ִיך ִציָרֽ ו חֹוַזִֽיך לּו ֱאלִֹהים ל ר ִנג קֹומֹות ֲאׁשֶ ּמ ׁשֹוֵטט, ּבַ ֵנִֽני מ ִמי ִיּת
 . ִיך ָתָרֽ ין ּב ָבִבי ּבֵ  ֵרי ִבת דֹד, ָאִניד ל ִחיק נ ַאר ָנַפִֽים ו י כ ה ּלִ ִמי ַיֲֽעׂשֶ

 . ִיך אֹד, ַוֲאחֹוֵנן ֶאת ֲעָפָרֽ מ ֶצה ֲאָבַנִֽיך ֶאר ו , ֵצך י ֲעֵלי ַאר ַאּפַ ֶאּפֹול ל
 . ִיך ָבָרֽ ַחר ק רֹון ֲעֵלי ִמב ֶחב ּתֹוֵמם ּב ֶאׁש רֹות ֲאבֹוַתי, ו ִדי ֲעֵלי ִקב מ ע י ב ַאף ּכִ

 . ִיך ָמה ֶאל ַהר ֲעָבָרֽ ּתֹומ ֶאׁש ו ָעֵדך ִגל מֹד ּב ֶאע ו ך ִמּלֵ ַכר ו ֵרך ַיע בֹר ּב ֶאע
 . ִיך ִיך ּומֹוָרֽ ִאיַרֽ דֹוִלים, מ ֵני אֹוִרים ּג ם ׁש ר ׁשָ הֹר ָהָהר, ֲאׁשֶ ַהר ָהֲעָבִרים ו

 . ִיך ָהָרֽ ֽנֶֹפת צּוף נ ו , ַקת ֲעָפֵרך רֹור ַאב ר ּד ּוִמּמ , ֵצך מֹות ֲאִויר ַאר ׁשָ ַחֵּיי נ

 . ִיך ִביָרֽ ר ָהיּו ּד ָמָמה, ֲאׁשֶ בֹות ׁש ר ָיֵחף, ֲעֵלי ח ָערֹם ו י, ֲהלֹך ׁשִ ַנפ ַעם ל ִינ
 . ִיך ֵרי ֲחָדָרֽ נּו ַחד כ ר ׁשָ , ֲאׁשֶ ִיך רּוַבֽ קֹום ּכ ַנז, ּוִבמ ר ִנג קֹום ֲארֹוֵנך ֲאׁשֶ מ ּבִ

 . ִיך ִזיָרֽ ֵמָאה ֶאת נ ֶרץ ט ֶאֽ ל ּב ַמן, ִחּלֵ ֶאּקֹב ז ִרי, ו ֵאר ִנז ּפ ִליך ַאׁש ָאגֹז ו
 . ִיך ִפיָרֽ ָלִבים ֶאת ּכ ֲחבּו ַהּכ י ִיס ֵעת ֶאֱחֶזה ּכִ תֹות, ּב ֶיֱעַרב ִלי ֲאכֹל ּוׁש ֵאיך

 . ִיך ָרֽ ׁשָ ֵרי נ ג ִבים ּפִ ִפי עֹור ֶאה ּב עֹוד ֶאר ֵעיַני, ּב ִהי ָמתֹוק ל אֹור יֹום י מ אֹו ֵאיך
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 : ִיך רֹוָרֽ י ַמּמ ׁשִ ַנפ ָסַלי ו אּו כ ָבר ָמל י כ ַעט, ּכִ י מ ּפִ ַאט. ַהר גֹוִנים, ל ּכֹוס ַהי
 . ִיך ָמָרֽ ֶצה ֶאת ׁש ֶאמ יָבה וִ ה ּכֹר א ֶאז ו , ה ֲחָמֵתך ּתֶ ָלה ֶאׁש ה ָרה א ּכ ֵעת ֶאז

 . ִיך ׁשֹות ֲחֵבָרֽ רּו ַנפ ׁש ִנק ִרי ֵמָאז, ּוָבך ׁש ק ֵחן ּתִ ָבה ו ִליַלת ֳיִפי, ַאה ִצּיֹון ּכ
 . ִיך ָבָרֽ ּובֹוִכים ַעל ׁש , מּוֵתך ַהּכֹוֲאִבים ַעל ׁשֹומ ו , ָוֵתך ל ׁשַ ֵמִחים ל  ֵהם ַהׂשּ
 . ִיך ָעָרֽ קֹומֹו ֱאֵלי ֽנַֹכח ׁש ֲחִוים ִאיׁש ִמּמ ּתַ ּוִמׁש , ך ּדֵ ִבי ׁשֹוֲאִפים ֶנג ִמּבֹור ׁש

 . ִיך ֵדָרֽ חּו ג כ לֹא ׁשָ ָעה, ו ִגב רּו ֵמַהר ל ּז ּפַ ִנת לּו ו ר ּגָ , ֲאׁשֶ ֵרי ֲהמֹוֵנך ֶעד
 . ִיך ָמָרֽ י ת ִסּנֵ ַסנ ֶלֱאחֹז ּב ִצים ַלֲעלֹות ו ַאּמ ּוִמת , ִיך ׁשּוַלֽ ֲחִזיִקים ּב ַהּמַ

 . ִיך אּוָרֽ ו ִיך ֽ ֻתּמַ  ַדּמּו ָלם י ִאם ֶהב ָלם, ו ד ג ּב כּוך רֹוס ֲהַיַער ָער ּוַפת נ ׁשִ
 . ִיך ָרֽ ׁשָ ו ִוַּיִֽיך ֶאל ִמי ל ו , ִיך ִביַאֽ ֶאל ִמי נ ו , ִיך יַחֽ ׁשִ ַדּמּו מ ֶאל ִמי י

 . ִיך ָזָרֽ דֹור ָודֹור נ עֹוָלם, ל ל ֵנך ס כֹות ָהֱאִליל, ח ל ל־ַממ ִליל, ּכ ַיֲחלֹף ּכ ֶנה ו ִיׁש
 . ִיך ֲחֵצָרֽ ּכֹן ּבַ ִיׁש ָקֵרב ו ַחר י ֵרי ֱאנֹוׁש, ִיב ַאׁש ו . ִיך ב ֱאלָֹהֽ מֹוׁשָ ל ך ִאּוָ

 . ִיך ָחָרֽ עּו ָעָליו ׁש ק ִיּבָ ו , ֹות אֹוֵרךֶאה ֲע ִיר ו יע ֽ ַיּגִ ה, ו ַחּכֶ ֵרי מ ַאׁש
. ִיך עּוָרֽ ַמת נ י ַקדֱֵא ׁשּוֵבך ּב , ָחֵתך מ ׂשִ לֹז ּב ַלע ו , ִיך ִחיַרֽ טֹוַבת ּב אֹות ּב ִלר

   לז ׀ ציון, קחי כל צרי

 . ִיך ָבָרֽ לּו ׁש ד ָים ּגָ ַען ּכ ַמֽ י, ל . ֵאין ּדַ ִיך ִציַרֽ ָעד ל ִרי ִגל ל צ ִחי ּכ ִצּיֹון, ק

פיוט זה מקביל במשקלו לקודם וקרוב לו מבחינת התוכן: המשורר משבח בו את ארץ 
ישראל, עפרּה, תבואתה והחיות אשר בה; ולאחר מכן את בני ישראל בימי קדם, 

את חכמתם, את שלטון הצדק שהיה בה, ובמיוחד את חכמתם הבאה לידי ביטוי 
בחשבון המולדות ועיבור השנים. רוו״ה קבע שמחבר הפיוט הוא ר׳ שלמה אבן 

ֲאִלי׳. אך הזיהוי  גבירול, ואם כן פיוט זה הוא מקור התבנית שבה נכתב ׳ִצּיֹון ֲהלֹא ִתׁש
המקובל הוא שהפיוט נכתב בידי ר׳ אברהם החוזה מטבריה, הנזכר בספר מסעות 

בנימין מטודלה, וראשוני אשכנז זיהו שנכתב בידי ר׳ אברהם אבן עזרא.

 . ִיך ָהָרֽ אּו נ ָקר, ָיצ י  קֹום ּכ ֶדן מ תּוָנה. ּוִמן ֵעֽ ּגֹוִים נ תֹוך ּב ִבי, ַאּת ֶרץ צ ֶאֽ
 . ִיך הֹוָרֽ י ט ן, ֲאַזי ֶנֱאַסף. ַאף ּכִ ּדֵ ֵמי ַיר רֹו ּב ׂשָ אֹות, ַנֲעָמן ָרַחץ ּב  ִהי ַוי

 . ִיך ַצב ֲהָרָרֽ מֹו ַיֲהלֹום ַמח ָזָהב ּוָפז, ָיָקר ּכ ּב ֵצך ה ֲעַפר ַאר ֻסּלֶ ֹא י ַאף
 . ִיך רֹוָרֽ קּו מ צּוף ָמת אּוָלם ּכ ן. ו ֵ ֹא ָקֲהָתה ַהׁשּ ו , ֵרך ס בֹוא ב ֲענּוִגים ּב ל ּתַ ּכ

 . ִיך ָעָרֽ ַבׁש ָהיּו י ַיֲעַרת ַהּד ָעָלה. ֲהלֹא ּוכ ל ָעֶלה ּת כ א, ו ּפֵ ַמר ל ֵיך ר ּפִ
 . ִיך ִפיָרֽ מּו ָלֶהם ּכ ל ׁש ה ָטן, ֲאָב ֵאין ׂשָ ו . ִיך ָתֽ תּו מ ר ִרית ּכָ ָתִנים ּב ִעם ַהּפ
 . ִיך ֶבן ָיִאיר ֲחמֹוָרֽ ָפִנים ל ֲחמֹור ָהָיה ל מּו. ֲעֵדי ּכַ עֹוף ָחכ ֵהָמה ו ּב  ּכ ך ּבָ

 . ִיך יָרֽ ׁשִ ם ֱאלֵֹהי ֱאֶמת נֹוַדע ּב י ׁשֵ , ּכִ ֵמך ָיָצא ׁש ּתֹו. ו ל ֵאין ּבִ ַבּדֹו ו ֵאל ל ך ּבָ
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 . ִיך ָעָרֽ ָנה, ׁש ל ׁשָ כ ָעִמים ּב לֹׁש ּפ ֵני ַיֲעקֹב ׁשָ ֵטי ב ב בֹוא ׁשִ ָנִעים, ּב ַמה ּטֹוב ו
 . ִיך ָפָרֽ ּתֹב ס ָבא ִלכ ֵמי ׁש ַחכ ֶדם ו ֵני ק אּו ב מֹות, ּוָבֽ כ סֹוד ח עּוָדה ו סֹוד ּת ך ּבָ

 . ִיך ִביָרֽ רּו ּג ב אֹם ּגָ ל ל ַעל ּכ ק, ו  ֶנֽׁשֶ כ ֵרי ֲחָיִלים ּב , ּוָבך ׂשָ ך ּבֵ ִקר ּב ך ּכֵ ַמל
ִעיר.  ל ִעיר ו כ ִטים ּב בּול, ׁשֹופ ל ַהּג כ ִרים ּב ׁשֹוט

 . ִיך מֹוָרֽ ֵאין מֹוֶרה ּכ ֵני ֱאֶמת ֵהם, ו ִזק  
 . ִיך ָעָרֽ ֵני ֵאל ַחי, נ ִביִאים ּב ֵני נ ֲחרּו. ּוב ֵאל ִנב חּורֹות, ֱהיֹות ֽקֶֹדׁש ל יֵמי ב ּבִ

 . ִיך ֵני ֲאָדָרֽ ׁש דֹור, ּבִ נֹות ּדֹור ו ֶֹכן ׁש ָלה. ּתֽ ק קּוָפה, ֲעֵלי ַקו ָהֱאֶמת ִנׁש ַהּת ך ּבָ
 . ִיך ָתָרֽ ֵאית ס ּוָבּה ֶהר . ך ּבֵ ח ר ֲחֶזה ׂשּוָמה ל ַהּמַ ו , ך ּכֵ ר ִפי א ָבָנה ּכ מֹוַלד ַהּל
 . ִיך ֲחָדָרֽ ַבד ֶזה, ּבַ ים ל ָדׁשִ ֶהח  ָאר ּכ י ׁש ך ַיֲעֶלה. ּכִ ִסי, ּבָ ַתּמּוז ּכ ָאה ּב ִנר

 . ִיך חֹות, ַאֵּיה ֲחֵצָרֽ ּב ז ַהּמִ ַאֵּיה ֲהַדר ֵהיָכל ו קֹום ָארֹון, ו מ ִביֵרך ַאֵּיה ד
 . ִיך ִזיָרֽ ָהת, ַאֵּיה נ ֵדי ק ַיל  ר. ּוֶמה ָהָיה ַכּפֵ י ך ַעד ַעּמֵ ּב , יֵחך ׁשִ ַאֵּיה מ

 . ִיך ָרֽ ׂשָ ו ך ּכֵ ִבי ַמל כּו ׁש ָהל דּו ו ָאב . ל יֹוֲעֵצך כ יֹון, ו ֵני ֶעל ִביִאים ּב ֵאיפֹה נ
 . ִיך ִציָרֽ ָקַצר ק , ַאף ֵסֲעֵפך ּב ֵאך ֵנס. ֶחט ל ך רֹוׁשֵ ֵבל, ּב רֹאׁש ּתֵ ֵפה נֹוף ל ָהִיית י

 . ִיך ָעָרֽ ֲעָרה ּב ֵאׁש ּבָ ו . ֱהִפיֵצך ל ֽרּוח כ ו , ָטפּוך ִרים ׁש כ ּוֵמי נ , ָאֵסך ֶרץ מ ֶאֽ
 . ִיך ָרֽ עֹוכ ָהִיית ּב ַאּת ו , ָאז ָזִרים ֲעָכרּוך ו . ָצֵרך ר נ ר ִמּצַ צּוֵרך ֲאׁשֶ ָמִרית ּב
 . ִיך ָנֵוך ֲאִרי טֹוֵרף ֲעָדָרֽ ָעַבר ּב ֵאיך ֵראת ֲאִריֵאל, ו ֲעֵדי ִנק ֵאל ֶהֱאִמיֵרך

 . ִיך ֵדָרֽ ֶנה ּג ַעד ִיב בֹודֹו, ו ִמי. ַעד ׁשּוב ּכ ִני לֹו ּד ּת , ַאל ּתִ ֵאל ּבֹוֲעֵלך ּוִבי ל ׁשֽ
 . ִיך ָרֽ עֹוז לֹום ל רֹב ׁשָ ו , ִהי ָלך לֹום י . ׁשָ ֵרך ה ִזיו ז אֹות ּב ָפה, ִלר ס אֹד ִנכ י מ ׁשִ ַנפ

   לח ׀ ציון עטרת צבי

 . ִחי ֵמֵאת ֲאדֹוָנִֽיך ָנָהר ק לֹום ּכ . ׁשָ ַחת ֲהמֹוַנִֽיך מ ִבי, ׂשִ ֶרת צ ִצּיֹון ֲעֶטֽ

ֵרׁש ֵאין ָלּה׳  , ִצּיֹון ִהיא דֹּ אּו ָלך ָחה ָקר י ִנָדּ ֻאם־ה׳, ִכּ נ ֵאך ָפּ ֶאר ִיך ּכֹוַתֽ י ַאֲעֶלה ֲאֻרָכה ָלך ּוִמַמּ ״׳ִכּ
(ירמיה , יז). דורש אין לה - מכ דבעיא דרישה״ (סוכה מא ע״א; ובמקביל בראש 
השנה ל ע״א). פיוט זה מתאר את דורשי ציון, ואף המשורר עצמו (ר׳ אלעזר בן משה 
מווירצבורג, בן אחותו של ר׳ יהודה החסיד) קורא לה לשלום. הוא מתמקד במיוחד 

בכבודה של ירושלים בעבר, כמושבם של מלכי בית דוד, הכוהנים והנביאים.

 . ַמֲחָנִֽיך לֹום ל ׁשּון ׁשָ ר יֹום ִיד ָלה ו י ֵחל, ַלֽ חֹומֹות ו ִרים ל ר ׁשֹומ ָחִקים ֲאׁשֶ ֵאֵלי ׁש
 . ּוָבָנִֽיך ִיך נֹוַתֽ ּב , לֹוֵמך י ׁש ׁשֵ ֵהם ּדֹור ָצוֹות, ו ע ק ּבַ ל ַאר כ פֹוִצים ּב ם ַהּנ ּגַ

 . ָנִֽיך ׁשֵ יּו י חּו ִיח מ ָאז ִיצ ו , ֵעך יֹום ִיׁש ים ל ַצּפִ ים ּומ ַחּכִ ָבִרים, מ ֵני ק ׁשֹוכ
 . ִֽיך עֹוף ַעל ַרֲעַנּנָ ֶמה ל ֶאד רֹאׁש ָהִרים, ו ָרא קֹול ּב ֶאק , לֹוֵמך ִלי ׁש א ׁש ַוֲאִני ּב
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 . ִניָנֽיך ֵני פ ָקר ַאב חֹומֹות, י ו לֹום ֲעֵלי ֵחֵלך ׁשָ ֵוה ֶצֶֽדק, ו ִצּיֹון נ לֹום ל ׁשָ
 . ֵכָנִֽיך ל ֶיֶֽתר ׁש כ רֹון, ו ׁשֹומ ָעד ו  בּול, ּגִ ל ַהּג כ לֹום ל ִבי, ׁשָ ֶרץ צ ֶאֽ לֹום ל ׁשָ
 . ּוָפָנִֽיך ֵרך א חֹור ּת ׁשִ כּו ּפ ֶנה ֶאה, ֵאיך ַפת ַמר ָפִנים ֲהלֹא ָהִיית י ִצּיֹון, ל

 . ָנִֽיך ת ּומ ַצִֽיךִָרי ַעל ֲח ּג ח ק ּתַ ֵאיך ׂשַ ה, ו ִחּלָ ָקר ָעִטית ּת ָלִכים, י נֹות מ ב ּכִ
 . גֹוָנִֽיך גֹוִני ַעל י ה י ּתֶ ֶאׁש ֶפר, ו ֵאר ֵאֽ ַחת ּפ ַתֽ י ל ּדִ ע ֵעת ּתַ ִמי ֲאָנָחה, ּב ַלח

 . ֵעיָנִֽיך ִמן ֵעיַני ל ָהרֹות ל לּו נ ָים, ִיּז ָמעֹות ּכ ה ד ּכֶ ִהי, ִנב א נ ָ ִנׂשּ ֽקּוִמי ו
 . פּוָנִֽיך ֵרי צ ִסת  כ ִבירֹו, ו הּוא ֶהֱחִריב ּד ו . ִדיֵדך י ךַר ָה , ֲאׁשֶ נּוֵתך מ ַעל ַאל

 . ָנִֽיך קֹונ ָרא מ ֶאק , ֵיך נ יר. ֵעת ֶאֱחֶזה ע ׁשִ ִרים ּב ׁשֹור ָרא מ ֶאק , ֵיך פ ֶאה י ֵעת ֶאר
 . ִֽיך ִקּנָ נּו ּב אֹוי ִלי, ִאם ֱאדֹום ַוֲעָרב ִקּנ ו . נּו ָבך ּכ ִקּפֹוד ִיׁש ָקָאת ו ְְ ַחר ֶאב

 . כֹוָנִֽיך ֶדם מ ֵהם ק נּוָיה, ו נֹו ָהִיית ּב לֹמֹה ּב ָדִוד ּוׁש לּוָכה ל ִעיר ַהּמ
צּור.  נּוָחה ל ִהיא מ ֵאל, ַאּת ׁש ל ּדָ ִמק  ִהיא ַאּת

 . ִֽיך ַגּנָ יֹום ָיַרד ל ר יֹום ּב ַאּת ִהיא, ֲאׁשֶ  
 . לֹוָנִֽיך מ ֵדי ַאֲהָבה, ָלן ּבִ ין ׁש ִרית. ֵאל ּבֵ נֹוָרה ַוֲארֹון ַהּב ָחן ּומ ל ם ׁשֻ ׁשָ

 . ר ַעל ֲעוָֹנִֽיך ַכּפֵ עֹוָלה, ל מֹו ֶזַֽבח ו ִתים, ּב ר ׁשָ דּו מ ּכֲֹהִנים ָעמ , ֵחך ּב ַעל ִמז
 . ֲעמֹוָנִֽיך ִעיל, קֹול ּפַ ׁשּוֵלי מ ַמע ּב ָקר. ִנׁש י י בּוׁשֵ  ר ָאפּוד ה, ֲאׁשֶ ֻהּנָ רֹאׁש ַהּכ

 . ָנִֽיך פ ח צֹו ו ֹא ֻקמ ֽטֶֹרת מ ִביר. ֵהִביא ק ֵרי ד ַחד ל ִנים ָהַלך ָנה, ּפ ׁשָ ַאַחת ּב
 . ָמָנִֽיך ׁש יח בֹוא ֵרֽ ָמִרים, ּב ִמים, ֲעֵדי ִעיר ַהּת ׂשָ י ב  ָראׁשֵ כ ָקֶנה ו ה ו ִקּדָ

 . ָנָנִֽיך ר  ֶפה, ִעם ּכ יר ּב ִרים ׁשִ ׁשֹור ַגם ַהמ ָעִרים, ו ִרים ׁש ר ׁשֹומ ִוִּים ֲאׁשֶ ַאף ַה
 . ִֽיך ַמּנָ ֲעֵמי ז  ּפַ כ ּב , ה ֲהמֹוֵנךֶַיֲע ךָ ה. ו ִפּלָ ִכים ּת ֵני ַמֲעָמד עֹור ם ּב ּדָ ֶנג

 . ֵקָנִֽיך ִעים ז ב כּוָנה, ּוָבך ׁשִ ֵמי ת ַחכ סֹוד ֵאל. ּוָבך ָבר ָהיּו ּב ִביִאים ּכ ַהּנ ך ּבָ
 . ָגָנִֽיך ַחר ּד ַגם ִמב רּוָמה, ו ר ּת ׂשַ ל ַמע כ ֹות, ו ֻדּשׁ ר ק מֹו ֶעֽׂשֶ ֵלָאה ּב מ ֵצך ַאר

 . כֲֹהָנִֽיך ו ִוַּיִֽיך ל , ִביֵאך נ , ך ּכֵ ָאן ַמל ִלי ָבִנים ּוָבנֹות. ו ָמָמה ּב ה ׁש ַעּתָ

 . ַחת ֲעָנָנִֽיך ֽ כֹן ּתַ ים ׁש ַאּוִ ת , ַהּמִ ֵלך ה א תֹוך ָיֽבֹואּו ּב ׁשּובּון ו ָמַתי י
 . ָנִֽיך ב א ֶֽדת ּב ַיּלֶ ָרה ּופּוָעה, מ פ מֹו ׁשִ ָלִדים, ּכ ִדי י ל ֵעת ּתֵ ֵנִֽני ל ִמי ִיּת

 . ֲעִדי ֲעָדָנִֽיך ֲאִרי ּבַ ּפָ ִהת ה, ו ָּ ַאּת ּכַ ו . יֹום ָיבֹוא ֲחָתֵנך ָאו, ל ֵעת ֶאת ֵנִֽני ל ִמי ִיּת
 . ק ֲאָבָנִֽיך ֵ ִפי ַנׁשּ ׁשֹק ּב ֶאח ו , ֵצך רֹועֹות ֲעַפר ַאר ז ק ּבִ ַחּבֵ ה ל ַאּוֶ י י ִלּבִ

 . ָרָנִֽיך ַֹבּה ק ָים, ּגֽ ָצפֹון ו אּו ל ִיר , ּופּוך ֽנֶֹפך ֵנית ּב יֹות ִנב ה , ּבִ ֵאך לּו ֶאר
 . ָנִֽיך ז א ַני ו ז קֹול א ר ּב ֵ ַבׂשּ ֵרי מ ב ָנה, ּדִ ע ַמֽ ִתׁש ֶנָחָמה ו מֹד ל ֶאח סֹף ו ֶאכ
 . עֹוָנִֽיך ׁשּובֹו ֶאל מ ַנֲעִרי ִמן ָהֲאָדָמה, ּב ִהת ו , ַראת ּדֹוֵדך ִרי ִלק עֹור ִהת
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   ציון תקונני עלי Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

   לט ׀ ציון תקונני עלי

. ָפָנִֽיך מֹות ּג ֶרר ֲעֵלי ׁשֹומ ֶמֽ ִחי ּב ר ַרף, צ ר ִנׂש ִני ֲעֵלי ֵביֵתך ֲאׁשֶ קֹונ ִצּיֹון ּת

פיוט זה חובר בידי ר׳ אשר הכהן, פייטן בן המאה החמש עשרה שפרט לשמו אינו ידוע 
לנו. פיוט זה הוא מסוג ה׳ציונים׳, אך בתוכנו הוא קינה על החורבן. בסוף הקינה הוא 

פונה לציון ומבקש ממנה שתלך היא אל מערת המכפלה ותעורר את האבות שיבקשו 
ֶפק׳  לֹאת ֵסֽ מ רחמים על בניהם, כפי שציון שלחה את ירמיה בקינתו של הקליר ׳ָאז ּבִ

ָיֽהּו׳ (עמ׳  164 ), אף כאן, הקב״ה נעתר דווקא  מ ִיר ֲהלֹך (עמ׳  166 ). וכמו בקינה ׳ָאז ּבַ
לבכיין של האימהות – וכמו הקיר, הוא מזכיר את בלהה וזלפה עם רחל ולאה.

 . ִרים, ֵמרֹב ֲעוָֹנִֽיך עֹוב  כ  ַמסָ ָתה ר ָהי ָמָנה, ֲאׁשֶ ַאל ִרי ּכ עֹור ִצּיֹון ּת
 . ר ֻהּכּו ֲהמֹוָנִֽיך קֹול ָרם, ֲאׁשֶ ַגם ֶנִֽהי ּב רּור, ו ַתמ ִאי ִקיָנה ו ָבעֹות ׂש ַעל ַהּג
 . ָנִֽיך קֹונ ִאי ֶאל מ ִקר ו . אֹוֵנך ּו ַעל רֹב ּג ַאף חֹו ֵני ִצּיֹון, ּב מֹוָאב ּב ֵאיָכה ל
 . עֹוָנֽיך מֹות מ י ׁשֹומֵָממֹות ֲע ִכי ׁש ִהי, ּוב ַמר ּונ ִאי ִצּיֹון, ּב ִקיָנה ׂש ֵהיֵלל ו

 . ַמֲחָנִֽיך ח ל ּלַ ר ׁשֻ ֶרב ֲאׁשֶ ֶחֽ ֶבר ו ֽ ִאי. ּדֶ ִכי ׂש ֶבֽ ּב ִמי, קֹוֵלך ד ַאל ּתִ ִני ו קֹונ
 . לֹוָנִֽיך ֹות ֶאת קַּג תֹות ל ׁשָ ׂשּו ר ר ר ּפֵ ּדֹו. ֲאׁשֶ ֶנג  ֵאין עֹוֵזר ִצּפֹור, ו ָצֽדּו כ
 . ָנִֽיך אֹומ ַרת ל ר ּכָ בּוָעה ֲאׁשֶ ֹא ָזַכר ׁש ָרֵאל, ו ֶרת ִיׂש ֶאֽ פ ִליך ּתִ ִהׁש ֵאיך

 . לּוָנִֽיך ִאי, ַעל רֹב ּת ִקיָנה ׂש ִכי ו ֽ אֹות ַיֲעקֹב. ּבֶ ים, נ ּנִ קֹול ַנֲהַמת ּתַ ּכ קֹוֵלך
 . ָנִֽיך ת מ ִרי ב ִרי ִעצ ׁש ק ק ּתִ ׂשַ ֶרץ. ו ך ֲעֵלי ֶאֽ רֹאׁשֵ יִכי ל ִלֽ ַהׁש ו , ֵרך ִּזי ִנז ּג

 . ִֽיך ַעּנָ ִאי, ֵמרֹב מ ָפִיים ׂש ִקיָנה ַעל ׁש נּוָחה. ו ִני מ ּת ַאל ּתִ ע, ו ֶפֽׁשַ ִני ּב קֹונ
 . ׂשֹוָנִֽיך ַחת ׂש ֽ ָפִיים, ֲהלֹא ּתַ ִרי ֶאל ׁש עֹור ֶנִֽהי ּת אֹות, ִקיָנה ו ִבי ִצב ֶרץ צ ֶאֽ

 . לֹוָנִֽיך מ  ַמֲעָרב, ַעל ׂשִ כ ָרח ו ִמז  כ ִציִנים, ו ילּו ק ֵהיִלֽ ָלִכים ו נּו מ קֹונ
 . ִדיָנִֽיך ַחת ס ֽ ֱהִמי ּתַ ַגם ּתֶ ק, ו ִרי ׂשַ ִחג ֶרץ, ו ֶאֽ יִכי ל ִלֽ ַהׁש ו ִעיֵלך ִטי מ ׁש ּפִ

 . ֵקָנִֽיך ל ז ֵעיֵני ּכ ֶנֶֽפׁש, ל רּור ל מ אּו ּתַ יֹוֵנק, ׂש ַגם עֹוֵלל ו ָזֵקן, ו חּור ו ּבָ
 . דֹוָנִֽיך כּו ֵמרֹב ז ֶנֶהפ ִים, ו קֹוִצים ֲעֵלי ַמֽ ֲהלֹא ָעַבר ּכ ׂשֹוֵנך ִצּיֹון, ׂש

 . ָפָנִֽיך ָסתּום ל , ך ׁשַ אֹד ֶנח מ ֶרך ֽ ל ּדֶ כ ָחִקים, ו  ל ַהׁשּ ַגם ּכ אֹורֹות, ו כּו מ ָחׁש
 . גֹוָנִֽיך אֹון, ַעל רֹב י ל ׁשָ ֵני ּכ אֹוָרם ִלפ פּו ל ָאס אֹד ֽזֹרּו, ו ָחִקים מ  י ַהׁשּ ּכִ

 . ָרָנִֽיך ִכי, ַעל מֹות ס ַמר ּוב ִחי ּב ר ִאי, צ ֶגַֽבע ר ַקע, ַעל ַהר ו ׁשֹוָפר ּת ִצּיֹון ּב
 . ֶרץ ֲאָדָנִֽיך תֹוך ֶאֽ ּב ָעַרִיך עּו ׁש ֹא ָטבָמס. ֲה ִמר  ֵאׁש, ִצּיֹון ּב ֵלךָ חּו ׁש ל ׁשִ

 . ָמָנִֽיך מֹות ׁש ּה, ֲעֵלי ׁשֹומ ׁשָ ַנפ יב ל ֵאין ֵמׁשִ הּוָדה, ו ת י תּוָנה ּבַ ָמס נ ִמר ה ל ִהּנֵ
 . חּוָנִֽיך רֹב, ַנֵחם ּב אֹד ִמּק ר ָרַחק מ ַנֵחם, ֲאׁשֶ י ֵמֵאין מ ּכִ ב ַמר ּתִ ִצּיֹון, ּב
 . לֹוָנִֽיך ַחת ס ֽ ר ּתַ ִכי, ֲאׁשֶ קֹו ֶנִֽהי ּוֶבֽ ַיֲעָנה, ו ין ו ּנִ ַגם ּתַ קֹול ָים, ו ּכ קֹוֵלך
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   ציון ידידות ידיד Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

 . ּתֹוֲאָנִֽיך ֵבך ז יִלי, ֲעֵלי ע ֵהיִלֽ ִדי ו ִאי, ִספ ר ַגם ּתִ ו . ִאי ֵעיַנִֽיך ָמרֹום ׂש ִצּיֹון, ל
 . ִציָנִֽיך ֽחֶֹסן ק , ֵרך ַגם ֶעז ו . יֵתך כֹון ּבֵ ֲאִלי מ ׁשַ ִני ֲעֵלי ָאבֹות, ו קֹונ ִצּיֹון, ּת

 . ִניָנִֽיך ו ִיך נֹוַתֽ ּוב ַנִֽיך ִכי. ִעּנּו ּבָ ַמר ּוב ִחי ב ר ִכי, צ ָעָרה ל ֶאל ַהּמ
 . ֵכָנִֽיך ל ׁש ּבּו ֶאל ּכ ר ִנׁש ה ֲעֵלי ָבִנים, ֲאׁשֶ ַבּכָ ם מ , ּגַ קֹוֵלך ָעּה ל מ ׁש ָרה ּכ ׂשָ

 . ָפָנִֽיך ִחי ּב קֹול, מ אּו ּב ִקר נּו. ו ה ֲהלֹא קֹונ ּפָ ִז ָהה ו ל כּו, ּבִ ֵלָאה ּב ָרֵחל ו
. ָבָנִֽיך לֹום ל רֹב ׁשָ ָוה ִהיא, ו י ִתק ַנח. ּכִ ֹא ִיז ִֹהים ֲהלֹא ָלֶנַֽצח, וי ָהֱא ּכִ

   מ ׀ ציון, ידידות ידיד

 . ִיך ַות ֲהָדָרֽ רֹב ַענ ֵתָפיו ּב ּכ ּת ַכנ . ׁשָ ִיך ַרֽ ׂשָ ִדיד ָצִעיר ל ִדידּות י ִצּיֹון, י

מחברו של פיוט זה אינו ידוע פרט לשמו יעקב. הוא מתאר את ירושלים בתפארתה – 
בעיקר בחגים כאשר עלו ישראל לרגל, ורומז לדברי המדרש: ״מעולם לא לן אדם 

בירושלים ובידו עוון, כיצד? תמיד של שחר היה מכפר על עבירות שנעשו בלילה, 
ותמיד של בין הערבים היה מכפר על עבירות שנעשו ביום... שנאמר (ישעיה א, כא): 

ּה׳״ (פסיקתא רבתי, טז; תנחומא פינחס, יג). תיאור מעורר השראה זה אינו  ׳ֶצֶֽדק ָיִלין ּבָ
מניח לפייטן להשלים עם החורבן, והוא מסיים בנימת ביטחון בגאולה העתידה.

 . ִיך ֵרי ֲחָדָרֽ בֹוא ַחד ּב ִדיֵדך ב ּדֹוִדים. י ּכַ ל ִמׁש כ ֲחַדר ִמּטֹות, ו ִֹצּיֹון, ֲהַדר ּכ
 . ִיך ָעָרֽ ִבים ׁש ֻחּטָ מ מּוֵלך ל , ך יֹוָנה ֲעֵלי רֹאׁשֵ ָרָכה ֶעל רּוָכה ּב ִצּיֹון, ּב
 . ִיך ָתָרֽ ֲעִדי ֲעָדִנים, ֲעֵדי ָעלּו ּכ ֵאֵרְך ּבַ ִבי ּפ ֶרב, ׁש ֵאב ֶעֽ ת ז ַ ֻרׁשּ ִצּיֹון, י

 . ִיך ָעָרֽ מּו נ ֵני צֹוֲעִנים ָחכ ֵהן ִמִּזק ֵדעֹות, ו ֵחן ָרִבית ּב רֹב הֹון, ו ָיִפית ּב
 . ִיך גּוָרֽ ֵכי מ ַמל ַ ִבית ׁש ׁשָ ָעִלית ו ,ל ַמֲהָל כ ָנאָוה ּב ,ָל ִפי ִמכ ָהִיית י

 . ִיך ָרֽ ַכּפ א מ ִמיִדין ֵחט ן ּת ּבַ ר ק ר, ּב ּפַ א. ּוָבך ּכֻ ִלי ֵחט ָוָחה, ֱאנֹוׁש ָלן ִמּב ר ך ּבִ ּבָ
ַאף,  ָאב ּב תֹוך ּב ּת ֵאר, ָחַרב ִזיו ַלּפ ּב ּת ד ֻיּסַ

 . ִיך רּוָרֽ ַאב ֵמיֵמי ַתמ זֹאת ֶאׁש ַאף ל ֶאׁש  
 . ִיך ֵני ֲחֵצָרֽ ׁש ֶנה, ּבִ ִני ס ׁשֹכ  צֹון ֵני ַמֲחֶנה, ר ֵני קֹוֵנה ּפ ּב ִעיֵרך אּו ּב ִנר

 . ִיך יָרֽ ַהל ֲעׁשִ ָצא ִלק ָקר ִנמ הֹון י  כּוׁש, ּכ ר רּו ּבִ  ַעׁשּ חּוט ִהת ּב ך ּתֵ ַלאכ י מ עֹוׂשֵ
 . ִיך ִחיָרֽ ּוַבּכֲֹהִנים ּב ֵאך מֹוצ ַחר ּב אֹם ּבֹוֲחָריו, ּבָ ַחר ּב צּור, ּבָ ל קֹוֵמך ַחר מ ִנב

 . ִיך ֵרי ֲחֵבָרֽ בֹוא ַלֲעדֹר ֶעד ּב ך ּכֵ ל ּדֹור ָודֹור, ֶער כ ּב ֵרך ִגיל ֶנֱהָדר, ַאד ר ּב ך ּדָ ּבָ
 . ִיך ִביָרֽ פֹות ּד ת ֵאת ּכִ י ׂש ּתִ ִבל ֵעין ֵעיָטם, ל בּוס. לֹא ל ִביר, ֶצַלע י ּד בּוֵלך ָעָלה ּג

 . ִיך ָעָרֽ ֵדי י ׂש ֵחיל, ּבִ ּב ָצֵאך ִוד מ ֵני כֲֹהִנים. ּדָ ם ׁש ֵמך ַעל ׁשֵ ָקָרא יהוה ׁש
 . ִיך יָרֽ ׁשִ ם ּב ּתַ מֹו, ֶנח ר ִקּד ם ָאִביו ֲאׁשֶ ׁשֵ ם ּב ֵכך ׁשֵ ַחּנ נֹו, ַוי ּב עֹוֵנך ָנה מ ּבָ
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   ציון ידידות ידיד Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

 . ִיך עֹוָלם, ַעל ֲעָפָרֽ ַחק ו ֽ ׁשַ רֹא ֵתֵבל ו ֶרם ּב ֶטֽ ָעִלית, ּב ֵאך בֹות ּבֹור ׁש ַמח ּוב
 . ִיך צּוָרֽ לֹות י כ ָמה ִבּ  ׁשּ לֹא ּגֻ ו , ֵצך יֹום ַזַֽעם, ֲאַזי ָטֲהָרה ַאר ִריָבה ּב ֵמי מ ּוב

 . ִיך ִציָרֽ ק ַטָ ן ּבִ ָרָכה, ו א ִלב ָלה ּבָ י ַמן ַלֽ ז , ֵצך ַטר ַאר ִעּתֹו מ ָיַרד ּב
 . ִיך ָרֽ ַעּב ִפי ֵעִדים מ ל , ֵחך סֹוד ִקּדּוׁש ַיר עּוָדה. ו ּת ך סֹוד, ִמּמֵ ית חּוג י ׁשִ ָהִיית ל

 . ִיך ך ֲעָבָרֽ ּסָ קּו ּבַ ׁש ק ּתַ ִהׁש ֲחקּו ו קּו, ׂשָ ּוק ׁשֹוק ׁשּ ׁשּוָקה, ּבַ ִנים ּוָבנֹות ּת ּבָ
. ִיך ִזיָרֽ אּו, ַזּכּו נ ל ֵחן ִנמ אּו, ַטל אֹור ו ז ֻסּל ּפָ אּו, ּבַ ל ַֽסח ִנפ ַחג ּפֶ ּב

פּור,  לֹז עֹוד ּב ֶאע ַחג, ֵאיך ָחה עֹוד ּב מ ֶאׂש ֵאיך
 . ִיך פּוָרֽ ׂשֹון ל ֵמי ׂשָ בֹואּון י י י ַעד ּכִ  

ָדה.  מ אֹד, לֹא ֶנח ֲחמּוָדה מ ֵצך ַאר
 . ִיך גּוָרֽ ַמד מ ֵבית ַמח ִנים ֲחמּוִדים, ל ֲעלֹות ּבָ ּבַ  

 . ִיך ִחיָרֽ ן ֵאׁש ִמּנ קֹומֹו ֲעׁשַ ָיָצא מ , ך ׁשֵ ּד קֹום ִמק ֽטֶֹרת ִמּמ ה ֲעַנן ַהּקָ ַנע
 . ִיך ָעָרֽ יׁש ּב ַקּדִ ִעיר ו רּו ּב עֹור רּו ו ִעיר. ָעֽ ּב ֵמך ַכר חּו ב ּל ִעיר, ׁשִ ֵרִעים ּב רֹב מ ק ּבִ

 . ִיך ֵצָרֽ עּו מ ָתק ך בֹות צּור, ּבָ ַחר ֵנית. ֵאיך ֵעת ִנב ַמע קֹולֹו ּב ִלי ִנׁש ֶזל ּב ר ּבַ
ִחים  ִרים, ֲאָבל ּבֹוט ִרים ִעב ק עֹוב ׂשַ ַעל זֹאת ּב

 . ִיך ָתָרֽ ּב חּו ַאֲחֵרי ִחּתּוך מ י ִיׂש ּכִ  
 . ִיך ָחָרֽ ן ֲעֵדי ַיֲעֶלה ַעּמּוד ׁש ֶלה. ִייׁשַ ֲאָוה ִיכ ֶוה ֶיֱחֶלה, ַלּתַ ֵלב ַמד

 . ִיך עּוָרֽ ִכי, ַאּלּוף נ ק ּוב ׂשַ ִקי. ֲהלֹא ָקָרא ל ַאּפ ת קֹוִלי ֱאִלי, ֵאיך ּתִ יֵלל ל ּבִ

רֹות ַמֲאֵפל,  מ ָלה ַעל ִמׁש י ָאקּום ֲחצֹות ַלֽ
 . ִיך ָרֽ ׁשֹומ ֶֹקר ל אֹור, ֶיֱאֶתה ּבֽ מֹור ל ׁשִ  
 . ִיך רֹאׁש ָהֵרי ֲהָרָרֽ ִני ּב ּכֹונ י ִתת רֹאׁש, ּכִ ִני ּב קֹונ ַבׁש, ָאז לֹא ת ִאי צּוף ּד צ מ ָאז ּתִ

 . ִיך ֵדָרֽ ֶדר ּג ֵני ֶאֽ ֵני ֲעָדִרים, ּב ב ִני ּכִ ּבַ ִתת ו , ָבנֹון ָלך בֹוד ַהּל ָיבֹוא ּכ
. ִיך ֵעץ ַיַֽער ֲחִזיָרֽ ָתו אֹות, ל ַיַֽער נֹוֲעִרים. ַנַֽער י ֶרך ַנֲעִרי, ֵעֽ ִהת ֽעּוִרי ו

 . ִיך אֹוָרֽ ֲעֵדי ֽאֹורּו מ , ך ֽחֹׁשֶ ֵכי ב ֵהם הֹול ו , אֹוֵרך ֵקי מ ל חֹוׁש כ ֽאֹוִרי ל ֽקּוִמי ו

 . ִיך ָרֽ  ַבׂשּ ֵלי מ ָנה ַרג ה ֽ ּבַ ִתג ים. ו ֵנס ַעּמִ ִהי, ּול אֹות, עֹז עֹוד ּת ִצּיּון ו ִצּיֹון ל
 . ִיך ָרֽ ׁשָ ׁשֹר ק ה ֲעִדי ִלק ַכּלָ ִני תֹוָלע, ּכ ׁש ך בּוׁשֵ ִני ל ִני, ּות ִלי ֲעִדי ָהע ַנּצ

 . ִיך גּוָרֽ ד ל ַ ִני, ֲחלֹץ ַהׁשּ ַעּד ת ִאיׁש. עֹוד ּתִ ל ֱהיֹוֵתך ּת ר ָזַקנ ִרי ִלי, ֲאׁשֶ ַאל ּתֹאמ
 . ִיך ָרֽ ׁשָ נ עּוִרים ּכִ נ י ּבִ ׁשִ ַחּד ת ָנה, ּתִ ֵעת ֶעד ּב ִיך ֲעׁשּוַעֽ ֵני ׁשַ ִדי ּב ל ּתֵ

 . ִיך מֹוָרֽ  ָרה ִעיר ֻחּב צּוָרה, ּכ ִהי נ ּת . ָצֵרך י ֵרך צּור יֹוצ , ֵרך טֹוב ִיצ ה ל ַיּטֶ
. ִיך ַאר ֲעָדָרֽ ִבי, ִלׁש ֶרת צ ִבי. ִויִהי ֲעֶטֽ יב ִמַּיד ֲחִזיר ַהּצ ָהׁשִ ִבי, ל  עֹז ִמׁשּ ַאל ּב ִיג
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   שאלי שרופה באש Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

   מא ׀ שאלי, שרופה באש

 . ִיך בּוָלֽ ֲחַצר ז כֹן ּבַ ים ׁש ַאּוִ ת . ַהּמִ ִיך לֹום ֲאֵבַלֽ ֵאׁש, ִלׁש רּוָפה ב ֲאִלי, ׂש  ׁשַ

״ובענין שריפת התורה, כתבנו זה לזכר על מה שאירע בימינו על רוב עונותינו אשר 
גרמו לנו, ונשרפה תורת אלהינו בשנת ה’ אלפים וד’ שנים לבריאת עולם ביום ו’ פרשת 

ת ַהּתֹוָרה׳, כעשרים וארבעה קרונות מלאים ספרי תלמוד והלכות והגדות נשרפו  ׳זֹאת ֻחּקַ
בצרפת כאשר שמענו לשמע אוזן״ (׳שיבולי הלקט׳ רסג). בעקבות טענותיו של המומר ניקולס 

דונין, הורו ראשי הכנסייה לערוך ויכוח פומבי בינו לבין חכמי ישראל, ובראשם ר׳ יחיאל 
מפריז. לאחר הוויכוח אספו השלטונות בצרפת את כל כתבי היד של התלמוד 

שהצליחו לשים עליהם את ידם, ושרפום. בעקבות אירוע זה ר׳ יחיאל ותלמידיו עלו 
לארץ ישראל (׳אוהל מועד׳ הל׳ סוכה ולולב ב, ח; ויש שטענו שלא הצליח להגיע 

אליה). מהר״ם מרוטנברג, ששהה אז בצרפת כתלמיד בישיבתו של ר׳ יחיאל, כתב 
ֵאׁש׳. הקינה בנויה בסגנונה ובמשקלה  רּוָפה ב ֲאִלי ׂש על המאורע את הקינה ׳ׁשַ

ֲאִי׳, וכן נוהגים לומר אתה במסגרת ה׳ציונים׳. על מתכונת ׳ִצּיֹון ֲהלֹא ִתׁש

 . ִיך ִויָלֽ ִמים ֲעֵלי מֹוֵקד ּג ּתֹומ ׁש ַהּכֹוֲאִבים ַהּמִ ֶרץ, ו ֲעַפר ֶאֽ ֹוֲאִפים ּבַ ַהׁשּ
 . ִיך ָעָלֽ ַרח ו ר ִיז אֹור יֹוָמם, ֲעֵליֶהם ֲאׁשֶ קֹוִוים ל ֵאין ֽנַֹגּה, ו ִכים ו ִכים ֲחׁשֵ הֹול

 . ִיך קֹוֵנן ֲעֵלי ִציֵרי ֲחָבָלֽ ִמיד מ ר, ּתָ ּבָ ֵלב ִנׁש לֹום ֱאנֹוׁש ֶנֱאָנח, ּבֹוֶכה ּב ּוׁש
 . ִיך ָלָלֽ ג ד ַמר ּבִ ּפֵ ָרא ִמס נֹות ַיֲעָנה, ַוִּיק ים ּוב ַתּנִ אֹוֵנן ּכ ַוִּית

 . ִיך ַגֲחָלֽ וּו ָזִרים ּב לֹא ִנכ ר, ו ׂשָ ֵאׁש ּבָ ל ּב ֻאּכַ ָלה, ּת ֵאׁש אֹוכ תּוָנה ב ֵאיָכה נ
 . ִיך ֽ ּסּו ֲחֻרּלָ ָרַחי ֲהלֹא כ ֵני פ ֵקט, ּופ רֹב ַהׁש ָנה ּב ִהי ׁשֹוכ ַעד ָאן ֲעִדיָנה, ּת

 . ִיך ִיָלֽ פ ָתִביא ּבִ ִטים, ו ּפָ ׁש ל ַהּמִ כ ֵני ֵאל ּב ּפֹט ּב ֲאָוה ִלׁש רֹב ּגַ ב ּב ׁשֵ ּתֵ
 . ִיך מּוָלֽ ּג ם ָלך ֶּ ֽ ׁשַ ּי ֵרי ׁשֶ ָלֵכן ַאׁש ים, ו ֻחּקִ ת ֵאׁש ו רֹף ּדָ זֹר ִלׂש ג עֹוד ּתִ

 . ִיך ׁשּוָלֽ ַלֵהט ֵאׁש ּב ּת ַאֲחִריֵתך י ב , ּכִ ָתֵנך ַבֲעבּור ֶזה נ ֵאׁש ַהל יד ו ַלּפִ צּוִרי, ּב
 . ִיך בּוָלֽ ג ָזַרח ּבִ דֹוִלים ו ג ַחר ֱאלִֹהים, ּוָמַאס ּבִ ָך ּבָ ן ּב ִסיַני, ֲהַעל ּכֵ

 . ִיך ָלֽ ׁשָ ׁשֹל מ ֵהן ֶאמ בֹוָדּה. ו ֵתֵרד ִמּכ ַמֵעט ו י ִתת ָדת ּכִ מֹוֵפת, ל יֹות ל ִלה
 . ִיך ֽ ִמּלָ ּב ן ַאּת ַוע. ּכֵ ר ִיג נֹו, ָצָפה ֲאׁשֶ ה ב ּתֵ ִמׁש ָכה ל ר ּבָ ֶלך ֲאׁשֶ ֶמֽ ל ל ָמׁשָ

ק,  ׂשַ ָך ּב בּוׁש  ס ִסיַני ּכַ ת ִעי, ּתִ ַחת מ ֽ ּתַ
 . ִיך ָמָלֽ ֲחִליף ׂש נּות, ּתַ מ בּוׁש ַאל ֶטה ל ע ּתַ  

 . ִיך ֵרי ֲאִציָלֽ ֵני ׂשָ רֹות ׁש ִקב יעּו ל ֽ ַיּגִ ַנַֽחל, ו יּו כ ָמעֹות, ֲעֵדי ִיה אֹוִריד ּד
 . ִיך ִליָלֽ פּו ג ר ֵכן ִנׂש ה, ּב ַא, ֲהֵיׁש ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ֶאׁש הֹר ָהָהר. ו ַאֲהרֹן ּב ה ו מֹׁשֶ

 . ִיך ִיָלֽ ל ֽיִֹפי כ כ ו , ֵתך ּדָ ִחית ֶחמ ַהׁש ִביִעי ל ר ָהר ׁשַ ק ה י, ו ִליׁשִ ֽחֶֹדׁש ׁש
 . ִיך ֵפָלֽ לּום ּכ ת. ֲהֶזה ַתׁש ֵאׁש ּדָ רֹף ּב ּתֹו, ִלׂש ל ִאּוַ ָנה ב עֹוד ׁשָ ּוחֹות, ו ַדע ל ּגָ
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   ציון צפירת פאר Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

 . ִיך ָלָלֽ פּו ׁש ר ָאס אֹוִתי ֲאׁשֶ י ֲאכֹל, ַאֲחֵרי ר ִחּכִ ַרב ל ֶיע ֵאיך י. ו ׁשִ ַנפ ַמּה ל ֶאת
 . ִיך ָהָלֽ בֹוא קָ ַאס מ ר ּתִ יֹון, ֲאׁשֶ ַלל ֶעל פּו ׁש ר ׂשָ ַחת, ו ֽ ִנּדַ חֹוָבּה ּכ ר ֶאל ּתֹוך

 . ִיך ֽ ִסּלָ ר מ ִתיב ֽיֹׁשֶ ה, ֲהִכי ָהיּו ֲאֵבלֹות נָּו ס ֶרך ֽ צֹא ּדֶ ָעה ִלמ לֹא ֵאד
 . ִיך ָבָלֽ ּכ בּו ִי, ֱהיֹות ּכָ ַרג ָמעֹות. ּול ֶקה ּד ַמׁש ּב סֹך ַבׁש, ִלמ ִפי ִמּד ק ּב ּתַ ֻימ

 . ִיך ִעיָלֽ ַנף מ ל ַמֲחִזיק ִבכ כ ָמַעי, ֲעֵדי ָכלּו ל אֹב ֵמיֵמי ד ֵעיַני, ׁש  ַרב ֶיע
 . ִיך ָעָלֽ דֹד ּב רּו ַרֲחַמי ִלנ מ י ִנכ ָחַיי, ֲעבּור ּכִ ם ַעל ל ּתָ ִרד בּו ּב ַאך ֶיֱחָרֽ

 . ִיך ָָֽ ִעּמֹו ֲהלֹא ָנֽסּו צ ֵמָרחֹוק, ו ל ֶרך ֶדֽ ּב ּפֹו, ָהַלך ס רֹור ּכַ ָלַקח צ
 . ִיך ָלֽ ּדָ רֹאׁש ַהר ִמג ֽתֶֹרן ּב ַבד ֵמֶהם, ּכ י ל ּתִ ר ַאֽ מּוד ִנׁש ַגל כּול ו ׁשָ ַוֲאִני כ

 . ִיך י ֲחִליָלֽ ֵרי ֻתּפֵ קּו ֵמית רֹות, ֲעֵלי ִכי ִנּת ׁשָ ִרים ו קֹול ׁשָ ַמע עֹוד ל ֹא ֶאׁש
 . ִיך ׁשֹות ֲחָלָלֽ יּון ַנפ ּב חֹול ִיר מּו כ רּו. ָעצ אֹד ָיק י ִלי מ ק, ּכִ ׂשַ ס ּב ּכַ ֶאת ׁש ו ּבַ ֶאל
 . ִיך ֵאָלֽ ֵאַלי ו ך ׁשַ ַרח ֶאל ּכֹל, ֲאָבל ֶיח ר ִיז אֹור ַהּיֹום, ֲאׁשֶ מ אֹד ַע ַמּה מ ֶאת

 . ִיך לּוָלֽ ּכֹר ַאֲהַבת ּכ לּו ִיז ו . ֵיך ל ַעל ח ו רֹוֵנך ב צּור, ַעל ׁשִ קֹול ַמר ל ַזֲעִקי ב
 . ִיך לּוָלֽ ָתה ֶאת ּת ָספ ק, ו ַחּלֵ  ָאה ר ָיצ ָעָרה ֲאׁשֶ ק, ֲעֵלי ַהַהב בּוׁש ׂשַ ִרי ל ִחג
 . ִיך ָפָלֽ ָיִרים ֶאת ׁש רּון, ו ׁשֻ ֵטי י ב בּות ׁשִ יב ׁש ָיׁשִ צּור, ו ֵמך ַנח י ימֹות ֱענּוֵתך ּכִ

 . ִיך חֹוָלֽ ַצֲהִלי ִבמ ָמחֹול ו ִכי ב ל ִחי, ּתֵ ק תֹף ּתִ ִני. ו ֲעִדי ַבֲעִדי ׁשָ עֹוד ּתַ
. ִיך ירּו ֲאֵפָלֽ ָיִאֽ ו ך ּכֵ ׁש ח ל יּה ֽ ַיּגִ ו , אֹור ָלך ֵעת צּוִרי ל ָבִבי, ּב  ָירּום

   מב ׀ ציון צפירת פאר

 ִיך ַות ֲאגּוַדֽ ֵאר, ֶחד ִפיַרת ּפ ִצּיֹון צ 

בשני הפיוטים הבאים נוסף לצורת ה׳ציון׳ גם אקרוסטיכון. כאן הפייטן (ר׳ מאיר בן אלעזר 
הדרשן מלומברדיה, חי בסביבות שנת 1200 לסה״נ) משתמש באקרוסטיכון כפול – 

בתחילת כל שורה ובסיומה. הוא פונה לציון חמש פעמים – בפתיחת הפיוט, שוב לאחר 
השורה העשרים ושלוש (לאחר שסיים את אותיות הא״ב), ובשלוש השורות האחרונות. 

בחלק הראשון הוא מתאר את ציון כאישה גלמודה, עזובה מאישּה ומילדיה (בעקבות 
פרק א במגילת איכה); בחלק השני הוא מתאר אותה כאישה היושבת על המשבר 

ם־ ָלה ַגּ י־ָחֽ ומתקשה ללדת – משל לגאולה המיוחלת, כדברי הנביא (ישעיה סו, ח): ״ִכּ
ֶנֽיָה״. בשורות החתימה הוא מתאר את יופייה של ציון לאחר שתיגאל. ָדה ִצּיֹון ֶאת־ָבּ ָיל

סימן: א״ב מאיר חזק (כפול)

. ִיך קֹוֵלך ַעל ֲאבּוָדֽ ָרָמה ּב ַזֲעִקי ּב
. ִיך ִחיָרֽ ֵני ב ַגם ִלב ו , פֹת ָלך לֹום ׁש ן ָלֵאל. ׁשָ ַחּנֵ ׁש ּול ַבּקֵ נּוָיה, ל ֶאל ַהּב 
. ִיך דּוָדֽ ַגם ֶנֶֽגד ּג ו , ך ּדֵ ֶנג ל ך ּפַ ָזר ֶנה ַאֲהָבתֹו, ל ר ָלך , ֲאׁשֶ ִחיֵרך ַעל ּב ֽ ּבַ
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   ציון צפירת פאר Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

. ִיך דּוָכה ַעל ּדֹוָדֽ ָוה, ׁש ל ׁשַ ַטח ּב ֽ ּת ּבֶ ַקט ֵלב, ֲאַזי ִנׁש ֽלּוח ח ּב ף ּוֻפּתַ ּלַ ּגֻ
. ִיך ָהִרים קֹול ֲהָדָרֽ ִפי ל צ ַצפ ַאף ּת , ָהִליץ ֲעבּוֵרך ְְ ִיך ֵרַעֽ כֹוחֹות ל ִרי נ ּב ּדַ

. ִיך ָרָדֽ ן ו ת ּגַ ֻסּגַ ַטֵּיל ּב ּול , ך ִצּלֵ ָללּון ּב ו , ֵתך ִמּטָ ְְ ִדיֵדך ב י ָהׁשֵ
. ִיך ָבָדֽ רּור ז ֵהם ּבֵ ו , ֵרך ז ע ל ה ָלך ֻתּבָ כ ַגם ּבִ ין ו ִקּדּוׁשִ ֽמַֹהר ו ֻוַעד ּב

. ִיך ל ֲחִסיָדֽ ִמּכ ּת ל ּכַ ִנׁש ֵאיך ו . ּת ֲהלֹא ָיַלד ך ִאיׁשֵ ִבים, ל ֻחּטָ ַרע ּוָבִנים מ ז
. ִיך רּוָדֽ ֶפר ט ַטר ֵסֽ ׁש ָיֵדך לֹא ָבא ב , ּת ַלח לֹא ִנׁש ו , ך ָגז ִמּמֵ ָעַבר ו ָחַמק ו
. ִיך ִדיָדֽ ל ַעם י ּפַ ׁש ה ו , ּת ס ַקּלַ ֶרד, ֲעֵלי ֵכן ִנת ֶמֽ ֶנת ּב ָמֶאֽ ַטֲעַנת מ טֹוֵען ּב

. ִיך בֹוָדֽ ּו ּכ ּ ִנּדַ ֵלית ו ִנג ו , ִיך לֹון ׁשּוַלֽ י ֲחׂשּוָפה ק מּוָיה, ּכִ דּוָדה ּד ּב ּת ב יֹוׁשַ
. ִיך בּוָדֽ ֵהם ָהיּו ל הּוִלים, ו חּוִפים ּוב ּד ָצאּוך ֵהם י , ֵרך ִנז ל ַמֲחִזיִקים ּב ּכ

. ִיך ָגָדֽ ֶתק מ ַמר, ֶמֽ ַלף ל ֶנח ר הּוַמר ו י ֲהלֹא ֶנֱחָ ֵמֵאין ֲהפּוגֹות, ֲאׁשֶ ִּבִ
. ִיך ִגיָדֽ ל ֵעיֵני נ כ ָחַיי, ו ָמעֹות ל אּו ּד ל פּו, ִנמ ט ִים ִנׁש ֽ ּמַ ָמעֹות ּכ ָמֵלא ּד

 . ִיך ִמיָדֽ לּו ֶלֱאפֹות ס לֹא ָיכ ה, ו ּבָ ֹא ִנכֲה . ך ֵ ִאׁשּ ִרי ל כ ֵעת ז י ֲעטּוָפה, ּב ׁשִ ַנפ
. ִיך ָדֽ ֵחי עֹוב ַקר ִזב ָפִתים ּב ִים, ּוָפס ִמן ָהר ַמֽ י ֲעָנב ָמהּול ּב יׁשֵ ֶמך ֲאׁשִ ֶסֽ

. ִיך ָלָדֽ ֵאׁש ּפ ִביֵבך ָלה ס ָאכ ִניר, ִלֲחָכה ו ֵדה ּבּור ו ִלׂש סֹוֵדך ַרׁש י ֶנח ר ו ֻעּדַ
. ִיך ָעָדֽ ֵהם ָצדּו צ ֵקִטים, ו ֵעת ֶאֱחֶזה מֹוַני ׁש ּוִני, ּב ָבׁשֽ  ָבץ ׁשָ ֶֽלץ ו ּפֶֶ

. ִיך ָפָדֽ ָיה הֹוי, ַעל ק ִהי ִנה עֹק נ ַמר ִלז ּכֹות, ּוב נֹות ִלב קֹונ צֹוֵעק ֲאִני ַלמ

. ִיך ִדיָדֽ אּו ר ֵהם ָנׂש ו , ָצאּוך ִרים מ ׁשֹומ . ֵיך נ ִיי, ֵעת ֶאֱחֶזה ע נ ֵמי ע ַקּלּו י
. ִיך ִריָדֽ אֹור אּוֵדי ׂש רּוִפים, ּב יד ׂש ּסִ ר ּכַ ָקִרים, ֲאׁשֶ ָרֲחפּו ֲעָצַמי ֲעֵלי ָבִנים י

. ִיך עּוָדֽ יׁש, ּת ַפּטִ ל ּת ל ׁשַ ִנמ אֹוי, ֵאיך ַאי. ו נ ׂשַ ִויֵלי ָדת, מ דּו ג ָיק דּו ו ק ׁשָ
. ִיך ִמיָדֽ ֵיין ּת ִנּסּוך ָדָבה, ל ֵמָאה ִלנ ֶרץ ט ֶאֽ ָצה ּב ר ִנר ָבִבי, ֲאׁשֶ ּתֹוֶהה ל

 ֶפה ֶאת ָיֵדך ל יָמה ַאּת ׂשִ ִצּיֹון, ֲעֵדי ָאן מ
 . ִיך ִגיָדֽ לּו נ ָנפ ֵבך ַיד אֹוי ֵאיָכה ּב

 . ִיך רּוָדֽ ַלת מ ִכי, ִיל ֶרר ּב ֶמֽ ָפז. ַעל זֹאת ּב ֲחמּוִדים ּכ , ִיך ָלַדֽ ֲאבּוִדים י ך ִמּמֵ
 . ִיך ִחיל ִציֵרי ֲאחּוָדֽ ֶרת ּב ֽ ׁשֶ ִנק ִהי ַאּת ַעד ָאן ּת ו , ך ּתֵ ַמן ִלד ב ז ֻעּכָ ֵאיָכה מ

 . ִיך ָלָדֽ ר ָהִרית י , ֲאׁשֶ נֹוֵתך  ַׁרּבּו ש ֵאיך י כֹל. ו ׁשֵ ָרִחים, ֵעת נ ָעה י ִתׁש  דֹות יֹול
 . ִיך ִפיָדֽ ֶבד ר ִציֵרך ֲעֵלי ֶרֽ יר ל הּוא ַיּתִ ה ֲחָבִלים, וַָאָּי ׁשֹוֵמר ל י ל ֽרֹּנִ

 . ִיך ל ֲחָרָדֽ ָהִסיר ּכ ל , ך ַמּנֵ ב ז לֹא ָחׁשַ יר. ו ַהּתִ ַלע ל ַמן ַיֲעֵלי ֶסֽ ב ז חֹוׁשֵ
 . ִיך בּוָלֽ ֵזי אֹוַצר ז נ ח ּגִ ּתַ ן ִיפ ַגם ּכֵ עּוִלים, ו ע נ ּבַ ַאר ֽתֹח ָידֹו ּפ ן ּב ֻזּמַ

 . ִיך ִליָדֽ ִקיֵדם ַעל ק ַיפ , ֽתֹוח ָלָתיו ּפָ ָאז ּד ץ ָהֱאמּוִנים. ו ַקּבֵ ל יע ִמֽ קֹול ַיׁש
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   ציון במשפט לכי לך Ø קינות לתשעה באב Ø שחרית 

 . ִיך ֶרס ֲחדּוָדֽ ַרח ֶחֽ ר ִיז ִתים, ֲאׁשֶ ָ ֻעׁשּ מ ֵיך פ י ּוב , ַצֲעֵרך ים ּב ִ ֻעׂשּ ִצּיֹון, מ
 . ִיך ֵלך ֲחֵרָדֽ ַכף ַרג ֲחוּו ל ּתַ ָאז ִיׁש . ֵמך ֵני ַזע רּון ֶאת ּפ ַכּפ ָחה י ִמנ ִצּיֹון ּב

. ִיך ֵדי ֲחמּוָדֽ ג ֵאר, ּבִ ּופ ֽרֹוע עֹז ּוז , ִיך ָגַדֽ ַמת ּב ִרק ֵיך ִצּיֹון, ֲעִדי ֶעד

   מג ׀ ציון במשפט לכי לך

 . ַנִֽיך עֹונ ִעם מ ִכי ָלך ט ל ּפָ ִמׁש ִצּיֹון ּב

שני הפיוטים הבאים נכנסו למחזור הקינות האשכנזי בערך במאה השש עשרה, ומחבריהם 
אינם ידועים. בשש השורות האחרונות של קינה זו נרמז ששם הפייטן שכתב אותה הוא 

יוסף בן חיים הכהן. הפייטן מדגיש את עוונות ירושלים ומייחס אותם לישראל ששמעו לקול 
׳ אלו נביאי השקר, אשר הרגיעו  ַנִֽיך עֹונ ׳ והעדיפו את דבריהם על תוכחות נביאי ה׳. ׳מ ַנִֽיך עֹונ ׳מ
אותם בהבטחות שווא ולא עודדו אותם לחזור בתשובה (בעקבות יחזקאל פרק יג). מהשורה 
יֹון׳ הוא מעודד את ציון להתפלל אל ה׳ בבכי ובקינה (בעקבות איכה  ֵני ֶעל המתחילה ׳נַֹכח ּפ
ב, יח). בשש השורות האחרונות הפייטן מדבר על תקופת הגאולה, קורא לירושלים לחדול 

ֶדׁש״. ַלֽ ִם ִעיר ַהקֹּֽ רּוָשׁ י ך ֵתּ ַאר ֵדי ִתפ ג י ִבּ ִשׁ ִצּיֹון, ִלב י ֻעֵזּך ִשׁ מבכיה, כבישעיה נב, א: ״ֽעּוִרי ֽעּוִרי ִלב
סימן: א״ב יוסף

. לֹא ִגּלּו ֲעוָֹנִֽיך ָכָזב, ו ּב עּוך ִהת

 . ֵכָנִֽיך ל ׁש ֵוה ֶצֶֽדק ָהִיית ֶאל ּכ נ . ִויָרׁשּוך ָלה ִעּנּוך ֵני ַעו ָאֵכן ּב
טֹוב,  ל מֹוֵרך ל ּת ב ׁשַ לֹא ִהק ו , ִליֵכך ִזית ַממ ּבָ

. לֹוָנִֽיך מ ך ּבִ דֹוׁשֵ ק ֵצך ַאר ּכֹן ּב ׁש ּבִ  
. נּוָנִֽיך ית ז ּבֵ אֹד ִהר מ . ך ּתֵ ֻחׁש נ ּת ַפכ ַגם ׁשָ ו , ׁשּוֵלך ּב ָאֵתך ֻטמ ו לֹוֵנך ית ק ּלִ ּגִ

. ּוָבָנִֽיך ִיך נֹוַתֽ ֵנית ּב ִהז נּוָתּה, ו ַתז ָזִנית ּב ו , ּת ֲהלֹא ָהַלכ ֲאחֹוֵתך ֶרך ֽ ּדֶ
. ִֽיך ַעּנָ ֵני מ חֹוק ִלב ׂש ך ִהּנָ ִטיט חּוצֹות, ו ּכ ּת ַלכ ׁש ה א, ו ּפֵ ֵאין ַמר ל ּת פ ֻנּגַ ית ו ֻהּכֵ

. ִֽיך ּנָ ׁשִ ִחי, ָהרֹוס ל ׁש ך ׁשֵ ַנפ רּו ל ר ָאמ ִפי ֵזִדים ֲארּוִרים, ֲאׁשֶ ִגיָנה ּב ִהי נ ַוּת
 . ָרָנִֽיך ַדע ק ר ּגָ , ֲאׁשֶ ך ׂשֵ נֹוג ו ך ַזֲעִקי ֲעֵלי ַמּכֵ ר, ו ּבָ ֵלב ִנׁש ִרי ֲעִנָּיה ּב ִזכ

. י הּוא ֲאדֹוָנִֽיך ַבד, ּכִ ל ך ּכֵ ַמל יִלי ל הֹוִחֽ ו , ֵאך ּובֹור ֵאל צּוֵרך ֱאֶמת ל י ּבֶ ַחּכִ
. ָנָנִֽיך י ר ּבִ לֹו ַהר ו , ך דֹוׁשֵ ק ך ּוִבי ֲעֵדי ִאיׁשֵ ׁשֽ ו , ִיך ֽ ַכּפַ ו ָבֵבך ַטֲהִרי ל

. מֹוָנִֽיך ל ַאר ַעל ּתֵ לּוָכה, ו ַית מ ִכי ַמר, ֲעֵלי ִקר ב ִני קֹו ּבִ ָלה ּת י יֹוָמם ָוַלֽ
. ָנִֽיך עֹוי ן ל ֵהן ִנּתַ ו , ך דֹוׁשֵ ֵני ק ָצא ּפ ֲהלֹא ִנמ , תֹוֵכך רֹב ֽיִֹפי ּב ָהָדר ו בֹוד ו ּכָ

 . ָיָנִֽיך ִים ַמע ֵמי ַמֽ ַגם ַאג ִקּפֹוד, ו ים, ּומֹוַרׁש ָקַאת ו ּנִ עֹון ּתַ ים מ ִַּג  ה ּמָ ָלֽ
. ִיך ָמָרֽ ׁש ָמַנִֽיך ִתית ּוָמִצית ׁש ֵכן ׁשָ ּב , ֵרך ַיּס קֹול מּוַסר מ ל ֽמֹע ׁש ּת ֵמַאנ
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. ֵעיָנִֽיך ִני פּוַגת ל ּת ַאל ּתִ ֵמי ָנָהר. ו ּכ ָבֵבך ִכי ל פ יֹון, ׁשִ ֵני ֶעל ֽנַֹכח ּפ
. ָנִֽיך קֹונ ִכי ָגדֹול מ ַבּכֹות, ּב ים מ ל ָנׁשִ כ נֹות ו קֹונ ִאי מ ִעיר, ִקר ֽהִֹמי ּב י ו ֽסֹּבִ
. ָגָנִֽיך ִרים, ס ֵני ׂשָ ַיד ַצר, ּב ִהי. ַעד ֶמה ּב ָמס י ִמר ַעד ָאן ל , ך ּכֵ ִניף ַמל ֲעֵלי צ

 . כֲֹהָנִֽיך  ֵאין ָמלֹון ָּיה, ו ׁשִ ֶרץ נ ֶאֽ עּו ּב ר ָטב , ֲאׁשֶ ִיך ָעַרֽ ָבנֹון ׁש ַתח ל ּפָ
. ֵקָנִֽיך ֵקנֹות ּוז ִצי ז ַקּב ִפי ו י, ִאס לֹא ֶתֱחׁשִ ָיה, ו ִהי ִנה ִצּיֹון ֲעֵליֶהם נ

 . ָנִֽיך רֹוז ו ִיך יַאֽ ׂשִ ל נ ַעל ּכ ו , ֵני ַתֲענּוַגִֽיך ר ַעל ּב ֶנֽׁשֶ ִֹזי ּכ ִחי ָוּגֽ ר ק
 . דּו טּוֵרי ֲאָבָנִֽיך ּד ֵליל ׁשֻ ּב , ִיך זֹוַרֽ ֶלב ָים מ ים ּב מֹו ַגּלִ לּו ּכ ָגד מּו ו ָרֽ

. פּוָנִֽיך ּלּו צ ר ּגִ ים ֲאׁשֶ ֻתּמִ ֵאין אּוִרים ו ּב , ָקֵרך ַמד י ל ַמח כ ו לֹוֵנך ד מ ּדַ ׁשֻ
. לֹא אֹור ֲעָנָנִֽיך ו , ֵרך ּוִמט ך ִלי ַטּלֵ ּב , ֹע ּבֽ ָהֵרי ִגל ּכ ֶמ ַכר בֹור ו ּתָ

 . ָמָנִֽיך רּוק ׁש מ י, ּתַ ׁשִ ָקר ִלב י, ֲעִדי י ׁשִ ַקּד ִהת י, ַטֲהִרי ו ׁשִ נ גֹוֵנך י ִצּיֹון 
 . רֹוָנִֽיך ב ֶנה ׁשִ ּוִמׁש ם ֲעוֵֹנך י ּתַ ִגיל, ּכִ ׂשֹון ו ׂשָ ּב ךֵ ֵמי ֶאב מּו י ל ׁשָ ִצּיֹון, ו

 . ָיָנִֽיך נּוחֹות ַמע לּו ֵמי מ ִהי, עֹוד ִיּז ִדינֹות ּת ָלִכים ּומ ת מ ַֻּג ִצּיֹון, ס
 . ָנִֽיך נֹוג ִרים ו ׁשָ ִפי י ֶרת, ּב ֶאֽ פ ִפיַרת ּתִ צ ָראּוך ִפי. עֹוד ִיק צ דּוֵתך ִצּיֹון, ּפ

 . ָנִֽיך ז א רּו ּב עֹוד יֹאמ עֹוָלם, ו  ה ך ֲאִביר ַיֲעקֹב ִצּוָ ַחִּיים ּבָ ָרָכה ו ִצּיֹון, ּב
. ִציָנִֽיך ִנית ק נֹות ׁשֵ ַגם יֹוִסיף יהוה ק ו , ֽתּוֶנך ר ׁשָ ה י ּמָ ִצּיֹון, ֲהמֹון ּכֲֹהִנים ֵהֽ

   מד ׀ ציון, גברת לממלכות מצירייך

 . ִיך ִאי ֵמֵאת ֲאִסיָרֽ לֹוִמים ׂש י ׁש , ֻרּבֵ ִיך ִציָרֽ ָלכֹות מ ַממ ֶרת ל ֶבֽ ִצּיֹון, ּג

״ודברי המשורר ׳ציון גברת לממלכות מצריך, רב שלומות שאי מאת אסיריך׳, יאמר כי 
גם בחרבנה יש לה להרים ראש ולדעת, כי עומדת היא במעלה הכי נשגבה מכל מעניה 

ומציקיה מכל הארצות... כי עמי הארצות האלה קשורים הם לארצם רק בחבל הכסף 
והטוב החמרי אשר ימצאו למכביר בארצותיהם הפוריות, ואולם לו חרבו הארצות האלה, 

כי אז כבר נשכחו כמת מלבותם ולא זכרון עוד. ואלם את ציון – שאי עיניך וראי, כי גם 
בצר לך, בעת אדמתך תשאה שממה ושועלים הלכו בך, גם אז בניך קשורים אליך בקשר 

רוחני, קשר פנימי אשר לא ינתק לנצח״ (הרב י״י ריינס, ׳אור חדש על ציון תאיר׳, י, א).

 . ִיך ִביָרֽ ֵהיַכל ּד תֹוך ִעיר ּומֹוָאב, ּב ֵני ׂשֵ ֵאִמים, ּב נּו ר קֹול ָנת ָבִבי, ל  ַמץ ֶיח
 . ִיך ִחיָרֽ י ּב מֹס ַעּמִ ר , ֽקֹוע ו ֹוע רֹף ׁשֽ ָגִנים, ט קֹד ס ד ַדם ק יַחי ּב ׁשִ סֹס מ ִלב

 . ִיך ָעָרֽ רֹת ֵמֲעֵצי י ָבנֹון ּכ ֵזי ל ַאר , פֹך סֹוֵלָלה ׁש ֵיק ו פֹׂש, ּדָ צּורֹות ּת ָעִרים ּב
 . ִיך זֹוָרֽ ׁשּו מ לֹא ֻחּב לֹום. ו ׁשָ דֹוׁש ַיֲעקֹב, ל ם ִעיר ק ׁשֵ ר ּב ּבֵ א, ּדַ ו ׁשָ ִביִאים ּב ָחזּו נ
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 . ִיך ָתָרֽ ם ֽקֶֹדׁש ס ׁשֵ ֵאפֹוד, ו ִציץ ָזָהב ו ן, ו ּכָ י ָארֹון ּוִמׁשֵָבִבי ֲע ר ל ִיּתַ
 . ִיך ָבָרֽ ֶנה ׁש אּו, ֱאֵלי ִמׁש ַרּפ י ֵרך ב ָרז אֹות ַצח ּומֹוֵפת, ֲעֵלי ׁשִ ַחּוּו ל ִאִּיים י
 . ִיך רּוָרֽ מ ִאי, קֹול ּתַ ָרָמה ׂש ּב ֹּמּו. קֹוֵלך ֶמק ּדֽ ֵעֽ ַחק, ּב ֽ ֵבי ׁשַ ל ּכֹוכ כ ֶמׁש ו ֽ ׁשֶ

 . ִיך ָחָרֽ ֵבי ׁש פּו, ּכֹוכ ר ָאס ָהם ֲאׁשֶ ג ּכּו, נ זֹאת ִיב ִסיל ל ָעׁש ּוכ ִכיָמה ו ַהר ו ַסֽ
 . ִיך ָמָרֽ ֵלי ז יל ּוכ , ּגִ ך ׂשֹוׂשֵ ַבת מ לֹות, ׁשָ ָיָדם ּת ִרים ּב ָקם, ׂשָ ִעים ּכ ׁשָ ה ר ַמּטֵ

 . ִיך ָעָרֽ ׁש בֹוא ַצר ּבִ ָגִנים, ּב רּו ס ַמע. ָחפ ִלי ִנׁש ֶמל ּב ר ִגיל ּכַ ָבנֹון, ו ָאַבל ל
 . ִיך ָקָרֽ ֵני ִצּיֹון י חּו ּב ֽ ׁשָ ו , ִציַנִֽיך רּו ק ֻאּס ָדה, ו יֹום ָאב בֹוִנים ּב ַמת נ כ ח

 . ִיך ִזיָרֽ יר ּג ַאף ַסּפִ ָגִביׁש, ו ֵאר ָראמֹות ו נֹות ֲעֵרלֹות. ּפ בּוׁש ּב ָלִכים, ל לֹול מ ִמכ
 . ִיך ֵדָרֽ צּו ג ר סֹוף, ּפָ כּוָנה ו ֵאין ֵקץ ַלּת ָיה ֲעִליָזה, ל ִקר תֹוך ָהִרים ּב אּו נ ז ּבָ

 . ִיך ָגָרֽ ֵלִאים ֵמֲחַלל ּפ ּגּול. מ קֹום ּפִ ה, מ ֵעץ ַרֲעָנן, ֵאָלה ֲעֻבּתָ ָעה ו ב ּגִ
 . ִיך ִפיָרֽ פּו ּכ יֹום ָטר ָבִאים ּב ִרים, ל ֵמי ִנמ ָמַעי ּכ ּו ד ָּים, ִיּז ָרַבי ּכַ ֶיֱהמּו ק
 . ִיך ָמָרֽ מֹות ּכ סֵֹער, ֲעֵלי ַאׁש ֶֹרן י מֹץ ּגֽ ַער, ּכ מֹו סּוָפה ָוַסֽ ָבִבי ּכ  ַער ִיס

 . ִיך ֲחֵצָרֽ ִלי בֹוא ּבַ חֹו, ּב ּבֵ ׁש ּוִמז ּדָ דֹוׁש ַיֲעקֹב, ִמק יֹום ִנֵאר ק ִרי, ל ׂשָ ָסַמר ּב
 . ִיך מֹוָרֽ ִגי ז ֽ ׂשֵ ג ׂשַ ה, ּת ִנּצָ ַרח ו ֽ ָצץ ּפֶ ׂשֹוֵרק ֶנַֽטע ַנֲעָמן ָהִיית, ּוֽבֶֹקר ּכ

 . ִיך עּוָרֽ ַעל נ ֽ כֹן ּבַ ׁש תֹוֵכך דֹור ָודֹור ּב ל . ֵנך כֹונ י ֵרך ֵאל יֹוצ ִבָּיה, ל ּוִבי צ ׁשֽ
 . ִיך אֹוָרֽ ַבל ַיֲעבֹר י ִיט, ל ֽ ׁשַ יר ו ִצי ַאּדִ ֹות. וִּס ַבל ַיֲעֶלה מ ל , ָנֵוך ֵיה ּב ַאר

חֹם ַצח ֲעֵלי אֹורֹות.  ָתה ּכ רֹׁש, ִאּו ּד לֹוֵמך י ׁש ׁשִ ַנפ
 . ִיך ִציָרֽ חֹם יֹום, ֵנד ק ָעב ַטל ּב ּכ  

קֹול.  ר ּב ֵ ַבׂשּ ַמע מ יֹום ֶאׁש יׂש, ּב ָאׂשִ ַמח ו ֶאׂש
. ִיך לֹום ֲאִסיָרֽ רֹׁש, ּוׁש נּוָחה ּד לֹום מ ׁשָ  

יש נוהגים לומר כאן קינות על השואה (עמ׳  267 – 275 ).
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   מה ׀ אלי ציון ועריה

יָה. ִציֶרֽ ה ּב ָ מֹו ִאׁשּ יָה / ּכ ָעֶרֽ ֱאִלי ִצּיֹון ו   

ִצּיֹון׳  ִכָּיה ּב ָנה ּב נוהגים לקום ולומר קינה זו בעמידה, ויש שאינם קמים עד ׳ַעד ָאֽ
בעמוד הבא. יש החוזרים על הבית הראשון לאחר כל בית, כפזמון.

ָלה׳ (איכה א, ב) – שתי בכיות הללו למה? אמר רבה אמר רבי יוחנן: אחד על  י ֽ ּלַ ה ּבַ ּכֶ כֹו ִתב ״׳ּבָ
ָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה׳ (שם) - אמר רבא אמר ר׳ יוחנן: כאשה  ִדמ מקדש ראשון ואחד על מקדש שני... ׳ו

יָה׳״ (סנהדרין  עּוֶרֽ ַעל נ ֽ ק ַעל־ּבַ תּוָלה ֲחֻגַרת־ַשׂ ב שבוכה על בעל נעוריה, שנאמר (יואל א, ח): ׳ֱאִלי ִכּ
קד ע״ב). הפייטן מפרש שהבכי הכפול הנזכר בפסוק מבטא כאב פיזי מחד, ואבלות רוחנית מאידך. 
אך יש בהשוואה הראשונה גם מן הנחמה, שכן האישה היולדת יודעת שהכאב הוא זמני והיא 

ֵאר׳ בעמ׳  194 ). מחבר קינה זו אינו ידוע; יש שזיהו  ִפיַרת ּפ מתנחמת בתקווה לעתיד (השווה ל׳ִצּיֹון צ
׳ לדברי ריה״ל ב׳ספר הכוזרי׳  ך ר ָחׁשַ ָים ֲאׁשֶ פ ַעל י שמחברה הוא ריה״ל מההקבלה בין השורה ׳ו

ח״ב, סב: ״זה מחקי כחות השכינה, כי היתה בישרא במעת הרוח בגוף האדם... ובעת שמתרחקת 
מהם, מסתכלת עצתם ויתכערו גופיהם וישתנה יפים״. הקינה אינה מסתיימת בנחמה פרט 

לתפילה שהקב״ה ישמע את קינתה; הגרי״ד סולובייצ׳יק (׳הררי קדם׳ קנב, א) כתב שקינה זו, 
שאין בה נחמה, נאמרת בסוף הקינות כדי להדגיש שגם לאחר תשעה באב יש להמשיך 

ולהתאבל על החורבן, עד שתבוא הגאולה.
ַעל׳) סימן: א״ב (לאחר המילים ׳ֲעֵלי׳ ו׳ו

יָה׃ עּוֶרֽ ַעל נ ֽ ק / ַע ּבַ תּוָלה ֲחגּוַרת ׂשַ ִכב ו   
יָה. ַמת צֹאן ֲעָדֶרֽ ַאׁש ׁש / ּב ר ֻנּטַ מֹון ֲאׁשֶ ַאר ֲעֵלי    
יָה. ׁש ֲחָדֶרֽ ּדַ ִמק תֹוך ֵפי ֵאל / ּב ָחר יַאת מ ּבִ ַעל   ו  

יָה. ָמֶרֽ יר ז ִעיֵמי ׁשִ ֵתי ֵאל / ַמנ ר ׁשָ ָגלּות מ ֲעֵלי    
יָה. אֹוֶרֽ מֹו ֵמיֵמי י ּכ / ך ּפַ ר ׁשֻ ָמם ֲאׁשֶ ּדָ ַעל   ו  

יָה. ָעֶרֽ ַמם ּב ר ּדָ יָה / ֲאׁשֶ חֹוֶלֽ יֹון מ ֶהג ֲעֵלי    

יָה. ֶרֽ ֶהד ֵמם / ּוִבּטּול ַסנ ר ׁשָ ַוַֽעד ֲאׁשֶ ַעל   ו  
יָה. כֹוֶרֽ יֹוֵני ב יָה / ּוִפד ִמיֶדֽ ֵחי ת ִזב ֲעֵלי    

יָה. טֹוֶרֽ ח ק ּבַ ֵלי ֵהיָכל / ּוִמז ִחּלּול ּכ ַעל   ו  
יָה. ִביֶרֽ ֵני ָדִוד ּג יָה / ּב ָלֶכֽ י מ ַטּפֵ ֲעֵלי    

יָה. ָתֶרֽ רּו ּכ ֵעת ָסֽ ּב / ך ר ָחׁשַ ָים ֲאׁשֶ פ י ַעל   ו  
יָה. ִביֶרֽ ן ּד ּבַ ר ֵעת ח ָלה / ּב ר ּגָ ָכבֹוד ֲאׁשֶ ֲעֵלי    

יָה. ים ֲחגֹוֶרֽ ּקִ ם ׂשַ ׂשָ ַחץ / וָ ר ֹוֵחץ ֲאׁשֶ ַעל   ו  
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יָה. ִזיֶרֽ ר ֻהּכּו נ רֹב ַמּכֹות / ֲאׁשֶ ַחץ ו ַמֽ ֲעֵלי    
יָה. ָעֶרֽ יָה נ ַלע / עֹוָלֶלֽ ִנּפּוץ ֱאֵלי ֶסֽ ַעל   ו  

יָה. ָבֶרֽ ָקם ַעל ׁש ח ׂש יָה / ּב ֶבֽ ַחת אֹוי מ ׂשִ ֲעֵלי    
יָה. הֹוֶרֽ יָה ט ִדיֶבֽ ֵני חֹוִרין / נ ִעּנּוי ּב ַעל   ו  

יָה. ֶרך ֲאׁשּוֶרֽ ֽ לֹל ּדֶ ָתה / ס ר ָעו ע ֲאׁשֶ ֶפֽׁשַ ֲעֵלי    
יָה. חֶֹרֽ זּוֶפֽיָה ׁש יָה / ׁש ָהֶלֽ אֹות ק ִצב ַעל   ו  

יָה. ָגֶרֽ ֵעת ַרּבּו פ ֶפֽיָה / ּב ָחר קֹולֹות מ ֲעֵלי    
יָה. ן ֲחֵצֶרֽ ּכַ ִמׁש תֹוך ֶפֽיָה / ּב ַגּד ת מ ׁשַ ִרג ַעל   ו  

יָה. ֵצֶרֽ ִפי ָקֵמי מ ל / ּב ר ֻחּלַ ָך ֲאׁשֶ מ ׁשִ ֲעֵלי    
יָה. ַמע ֲאָמֶרֽ ׁשֹב ּוׁש ק / ךָ חּו ַצּו ַחן י ֽ ּתַ ַעל   ו  
יָה. ִציֶרֽ ה ּב ָ מֹו ִאׁשּ יָה / ּכ ָעֶרֽ ֱאִלי ִצּיֹון ו   

יָה. עּוֶרֽ ַעל נ ֽ ק / ַעל ּבַ תּוָלה ֲחגּוַרת ׂשַ ִכב ו   
ן׳ בעמ׳  35 . ּתֵ רֹון קֹול ּתִ יש נוהגים לומר כאן את הקינה ׳ׁשֹומ

ִים.  ָלֽ ירּוׁשָ ד ּבִ ּפֵ ִצּיֹון, ּוִמס ִכָּיה ּב ָנה ּב  ַעד ָאֽ
בסיום הקינות הקהל אומר:

ִים. ָלֽ רּוׁשָ ֶנה חֹומֹות י ִתב ַרֵחם ִצּיֹון ו ּת
ּתָ /  ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶנָֽה ּכַ כֹונ ּתָ / ּות ר ר ָאַמֽ ֲאׁשֶ ַרֵחם ִצּיֹון ּכַ ּת

ים.  ַרֲחִמים ַרּבִ ִים ּב ַלֽ ָתׁשּוב ִלירּוׁשָ ה / ו ֻאּלָ ָתִחיׁש ּג ׁשּוָעה ו ַמֵהר י ּת
ַרֲחִמים,  ִם ּב ַלֽ י ִלירּוׁשָ ּתִ ב ֽ ָך: ָלֵכן ּכֹה־ָאַמר יהוה, ׁשַ ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ
ֶנֱאַמר: עֹוד  ִם׃ ו ָלֽ רּוׁשָ ֶטה ַעל־י ָקו ִיּנָ ָבאֹות, ו ֻאם יהוה צ ּה, נ ֶנה ּבָ ֽ יִתי ִיּבָ ּבֵ
ִנַחם יהוה  פּוֶצָֽנה ָעַרי ִמּטֹוב, ו ָבאֹות, עֹוד ּת ָרא ֵלאמֹר, ּכֹה ָאַמר יהוה צ ק
ִנַחם  ִצּיֹון,  יהוה  י־ִנַחם  ּכִ ֶנֱאַמר:  ו ִם׃  ָלֽ ירּוׁשָ ּבִ עֹוד  ּוָבַחר  ֶאת־ִצּיֹון,  עֹוד 
ָחה  מ ׂשִ ׂשֹון ו ַגן־יהוה, ׂשָ ָבָתּה ּכ ַער ֶדן, ו ֵעֽ ָרּה ּכ ּבָ ם ִמד יָה, ַוָּיֽׂשֶ בֶֹתֽ ר ל־ח ּכ

ָרה׃ קֹול ִזמ ֵצא ָבּה, ּתֹוָדה ו ֽ ִיּמָ
ֵרי’ עד סוף התפילה. שליח הציבור ממשיך ’ַאׁש

זכריה א

שם

ישעיה נא
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