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 מגילת איכה 

 פרק א

ָתה ָלַמס ִדינֹות ָהיְׁ ָמָנה ַרָבִתי ַבּגֹוִים ָשָרִתי ַבמְׁ ַאלְׁ ָתה כְׁ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָבִתי ָעם ָהיְׁ  :א. ֵאיָכה ָישְׁ
ָלה  ה ַבַליְׁ כֶּ ִביםב. ָבכֹו ִתבְׁ ֹאיְׁ דּו ָבּה ָהיּו ָלּה לְׁ יָה ָבגְׁ יָה ָכל ֵרעֶּ ַנֵחם ִמָכל ֹאֲהבֶּ ֱחָיּה ֵאין ָלּה מְׁ ָעָתּה ַעל לֶּ ִדמְׁ וְׁ : 

יָה ִהִשיגּוָה ֵבין הַ  פֶּ ָאה ָמנֹוַח ָכל ֹרדְׁ ָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמצְׁ הּוָדה ֵמֹעִני ּוֵמֹרב ֲעֹבָדה ִהיא ָישְׁ ָתה יְׁ ָצִריםג. ָּגלְׁ מְׁ : 
כֵ  ִהיא ַמרד. ַדרְׁ יָה ּנּוגֹות וְׁ תּוֹלתֶּ יָה שֹוֵמִמין ֹכֲהנֶּיָה נֱֶּאָנִחים בְׁ ָערֶּ ִלי ָבֵאי מֹוֵעד ָכל שְׁ ָלּה י ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמבְׁ : 

ֵני ָצר ִבי ִלפְׁ כּו שְׁ יָה ָהלְׁ יָה עֹוָללֶּ ָשעֶּ יָה ָשלּו ִכי ֲאֹדָני הֹוָגּה ַעל ֹרב פְׁ בֶּ רֹאש ֹאיְׁ יָה לְׁ  :ה. ָהיּו ָצרֶּ
ֵני רֹוֵדף ו. לֹא ֹכַח ִלפְׁ כּו בְׁ ה ַוֵּילְׁ עֶּ אּו ִמרְׁ ַאָּיִלים לֹא ָמצְׁ יָה כְׁ ַוֵּיֵצא ִמַבת ִצּיֹון ָכל ֲהָדָרּה ָהיּו ָשרֶּ : 

ַיד ָצר וְׁ  ֹפל ַעָמּה בְׁ ם ִבנְׁ דֶּ ר ָהיּו ִמיֵמי קֶּ יָה ֲאשֶּ יָה ֹכל ַמֲחֻמדֶּ רּודֶּ ָיּה ּומְׁ ֵמי ָענְׁ רּוָשִלַם יְׁ ָרה יְׁ ֹוֵזר ָלּה ָראּוָה ָצִרים ָשֲחקּו  ֵאין עז. ָזכְׁ

הָ  ַבתֶּ  :ַעל ִמשְׁ
חָ  נְׁ ָוָתּה ַּגם ִהיא נֶּאֶּ רְׁ יָה ִהִזילּוָה ִכי ָראּו עֶּ דֶּ ַכבְׁ ִניָדה ָהָיָתה ָכל מְׁ רּוָשַלם ַעל ֵכן לְׁ ָאה יְׁ א ָחטְׁ ה ַוָתָשב ָאחֹורח. ֵחטְׁ : 

ָרה ַאֲחִריָתּה ַוֵתרֶּ  יָה לֹא ָזכְׁ שּולֶּ ָאָתּה בְׁ ִדיל אֹוֵיבט. ֻטמְׁ ִיי ִכי ִהגְׁ ת ָענְׁ ֵאה ֲאֹדָני אֶּ ַנֵחם ָלּה רְׁ ָלִאים ֵאין מְׁ ד פְׁ : 
ר ִצִּויָתה לֹא ָיֹבאּו ַבָקָהל ָלְך ָדָשּה ֲאשֶּ יָה ִכי ָרֲאָתה גֹוִים ָבאּו ִמקְׁ  :י. ָידֹו ָפַרש ָצר ַעל ָכל ַמֲחַמדֶּ

ם נָ  ִשים לֶּחֶּ ַבקְׁ ַהִביָטה ִכי ָהִייִתי זֹוֵלָלהיא. ָכל ַעָמּה נֱֶּאָנִחים מְׁ ֵאה ֲאֹדָני וְׁ ש רְׁ ָהִשיב ָנפֶּ ל לְׁ ֹאכֶּ ם בְׁ נּו ַמֲחַמֵדיהֶּ תְׁ : 
ר הֹוָגה ֲאֹדנָ  ר עֹוַלל ִלי ֲאשֶּ ֹאִבי ֲאשֶּ ַמכְׁ אֹוב כְׁ אּו ִאם ֵיש ַמכְׁ ְך ַהִביטּו ּורְׁ רֶּ ֵרי דֶּ ם ָכל ֹעבְׁ יֹום ֲחרֹון ַאפֹויב. לֹוא ֲאֵליכֶּ י בְׁ : 

ָתַנִני ֹשֵמָמה ָכל ַהּיֹום ָדוָ יג. ִמָמר ַלי ֱהִשיַבִני ָאחֹור נְׁ ַרגְׁ ת לְׁ שֶּ ָּנה ָפַרש רֶּ דֶּ ֹמַתי ַוִּירְׁ ַעצְׁ הֹום ָשַלח ֵאש בְׁ : 
ָתַנִני ֲאֹדָני ִביֵדי לֹא אּוַכל ק ִשיל ֹכִחי נְׁ גּו ָעלּו ַעל ַצָּואִרי ִהכְׁ ָתרְׁ ָידֹו ִישְׁ ָשַעי בְׁ ַקד ֹעל פְׁ ּוםיד. ִנשְׁ : 

הּו תּוַלת ַבת יְׁ ֹבר ַבחּוָרי ַּגת ָדַרְך ֲאֹדָני ִלבְׁ ִבי ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלשְׁ ִקרְׁ ָדהטו. ִסָלה ָכל ַאִביַרי ֲאֹדָני בְׁ : 
ִשי ָהיּו ָבַני שֹומֵ  ַנֵחם ֵמִשיב ַנפְׁ ִּני מְׁ ָדה ַמִים ִכי ָרַחק ִממֶּ ִמים ִכי ָגַבר אֹוֵיבטז. ַעל ֵאלֶּה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני ֵעיִני ֹירְׁ : 
ִנָדה בֵ  רּוָשִלַם לְׁ ָתה יְׁ ִביָביו ָצָריו ָהיְׁ ַיֲעֹקב סְׁ ַנֵחם ָלּה ִצָּוה ֲאֹדָני לְׁ יָה ֵאין מְׁ ָידֶּ ָשה ִצּיֹון בְׁ םיז. ֵפרְׁ יֵניהֶּ : 

תּו ֹאִבי בְׁ אּו ַמכְׁ עּו ָנא ָכל ָהַעִמים ּורְׁ ִבייח. ַצִדיק הּוא ֲאֹדָני ִכי ִפיהּו ָמִריִתי ִשמְׁ כּו ַבשֶּ ֹלַתי ּוַבחּוַרי ָהלְׁ : 
שָ  ת ַנפְׁ ָיִשיבּו אֶּ ל ָלמֹו וְׁ שּו ֹאכֶּ ֵקַני ָבִעיר ָּגָועּו ִכי ִבקְׁ ַאֲהַבי ֵהָמה ִרמּוִני ֹכֲהַני ּוזְׁ םיט. ָקָראִתי ַלמְׁ : 

ִבי ִכי ָמרֹו מָ  ִקרְׁ ַפְך ִלִבי בְׁ ָמרּו נֶּהְׁ ֵאה ֲאֹדָני ִכי ַצר ִלי ֵמַעי ֳחַמרְׁ ב ַבַבִית ַכָמוֶּתכ. רְׁ רֶּ ָלה חֶּ ִריִתי ִמחּוץ ִשכְׁ : 
עּו ָרָעִתי ָששּו ִכי ַאָתה ָעִשיָת ֵהֵבאָת יֹום קָ  ַבי ָשמְׁ ַנֵחם ִלי ָכל ֹאיְׁ עּו ִכי נֱֶּאָנָחה ָאִני ֵאין מְׁ יּו ָכמֹוִניכא. ָשמְׁ ִיהְׁ ָראָת וְׁ : 

עֹוֵלל ָלמֹו ַכאֲ  ָפנֶּיָך וְׁ ִלִבי ַדָּויכב. ָתבֹא ָכל ָרָעָתם לְׁ ֹחַתי וְׁ ָשָעי ִכי ַרבֹות ַאנְׁ ָת ִלי ַעל ָכל פְׁ ר עֹוַללְׁ שֶּ : 

 פרק ב 

לֹא ָזַכר ֲהֹדם ַרגְׁ  ָרֵאל וְׁ ת ִישְׁ רֶּ אֶּ ץ ִתפְׁ רֶּ ִליְך ִמָשַמִים אֶּ ת ַבת ִצּיֹון ִהשְׁ ַאפֹו ֲאֹדָני אֶּ יֹום ַאפֹוא. ֵאיָכה ָיִעיב בְׁ ָליו בְׁ : 
לֹא  יהָ ב. ִבַלע ֲאֹדָני וְׁ ָשרֶּ ָלָכה וְׁ ץ ִחֵלל ַממְׁ הּוָדה ִהִּגיַע ָלָארֶּ ֵרי ַבת יְׁ צְׁ ָרתֹו ִמבְׁ בְׁ עֶּ אֹות ַיֲעֹקב ָהַרס בְׁ ָחַמל ֵאת ָכל נְׁ : 

ָהָבה אָ  ֵאש לֶּ ַיֲעֹקב כְׁ ַער בְׁ ֵני אֹוֵיב ַוִּיבְׁ ִמינֹו ִמפְׁ ָרֵאל ֵהִשיב ָאחֹור יְׁ ן ִישְׁ רֶּ ָלה ָסִביבג. ָּגַדע ָבֳחִרי ַאף ֹכל קֶּ כְׁ : 
ל ַבת ִצּיֹון ָשַפְך ָכֵאש   ֹאהֶּ ָצר ַוַּיֲהֹרג ֹכל ַמֲחַמֵדי ָעִין בְׁ ִמינֹו כְׁ אֹוֵיב ִנָצב יְׁ תֹו כְׁ ֲחָמתֹוד. ָדַרְך ַקשְׁ : 

הּוָדה ַתאֲ  ַבת יְׁ ב בְׁ ָצָריו ַוּיֶּרֶּ יָה ִשֵחת ִמבְׁ נֹותֶּ מְׁ ָרֵאל ִבַלע ָכל ַארְׁ אֹוֵיב ִבַלע ִישְׁ ִנָּיה ַוֲאִנָּיהה. ָהָיה ֲאֹדָני כְׁ : 
לְֶּך וְׁ  ַזַעם ַאפֹו מֶּ ַאץ בְׁ ַשָבת ַוִינְׁ ִצּיֹון מֹוֵעד וְׁ ֹמס ַכַּגן ֻשכֹו ִשֵחת מֹוֲעדֹו ִשַכח ֲאֹדָני בְׁ ֹכֵהןו. ַוַּיחְׁ : 

נּו יָה קֹול ָנתְׁ נֹותֶּ מְׁ ַיד אֹוֵיב חֹוֹמת ַארְׁ ִּגיר בְׁ ָדשֹו ִהסְׁ חֹו ִנֵאר ִמקְׁ בְׁ יֹום מֹוֵעד  ז. ָזַנח ֲאֹדָני ִמזְׁ ֵבית ֲאֹדָני כְׁ בְׁ : 
ָדו ֻאמְׁ  חֹוָמה ַיחְׁ ל ֵחל וְׁ ִחית חֹוַמת ַבת ִצּיֹון ָנָטה ָקו לֹא ֵהִשיב ָידֹו ִמַבֵלַע ַוַּיֲאבֶּ ַהשְׁ ָללּוח. ָחַשב ֲאֹדָני לְׁ : 

יָה ַבּגֹוִים   ָשרֶּ ָכּה וְׁ יָה ַמלְׁ ִריחֶּ ִשַבר בְׁ יָה ִאַבד וְׁ ָערֶּ ץ שְׁ עּו ָבָארֶּ אּו ָחזֹון ֵמֲאֹדָניט. ָטבְׁ יָה לֹא ָמצְׁ ִביאֶּ ֵאין תֹוָרה ַּגם נְׁ : 
תּוֹל ץ רֹאָשן בְׁ רּו ַשִקים הֹוִרידּו ָלָארֶּ ֱעלּו ָעָפר ַעל רֹאָשם ָחגְׁ ֵני ַבת ִצּיֹון הֶּ מּו ִזקְׁ ץ ִידְׁ בּו ָלָארֶּ רּוָשָלםי. ֵישְׁ ת יְׁ : 

פַ  רּו ֵמַעי ִנשְׁ מְׁ ָמעֹות ֵעיַני ֳחַמרְׁ ָיהיא. ָכלּו ַבדְׁ ֹחבֹות ִקרְׁ יֹוֵנק ִברְׁ ר ַבת ַעִמי ֵבָעֵטף עֹוֵלל וְׁ בֶּ ֵבִדי ַעל שֶּ ץ כְׁ ְך ָלָארֶּ : 
ל ֵחיק אִ  ָשם אֶּ ַתֵפְך ַנפְׁ ִהשְׁ ֹחבֹות ִעיר בְׁ ָחָלל ִברְׁ ָפם כֶּ ַעטְׁ ִהתְׁ רּו ַאֵּיה ָדָגן ָוָיִין בְׁ ִאֹמָתם יֹאמְׁ ֹמָתםיב. לְׁ : 

ה לָ  ָפא ָלְךיג. ָמה ֲאִעיֵדְך ָמה ֲאַדמֶּ ֵרְך ִמי ִירְׁ תּוַלת ַבת ִצּיֹון ִכי ָגדֹול ַכָּים ִשבְׁ וֶּה ָלְך ַוֲאַנֲחֵמְך בְׁ רּוָשִלַם ָמה ַאשְׁ ְך ַהַבת יְׁ : 
א ּומַ  אֹות ָשוְׁ בּוֵתְך ַוּיֱֶּחזּו ָלְך ַמשְׁ ָהִשיב שְׁ לֹא ִגלּו ַעל ֲעֹוֵנְך לְׁ ָתֵפל וְׁ א וְׁ ִביַאִיְך ָחזּו ָלְך ָשוְׁ ִחיםדּויד. נְׁ : 
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ר ּיֹאמְׁ רּוָשִלָם ֲהזֹאת ָהִעיר שֶּ קּו ַוָּיִנעּו רֹאָשם ַעל ַבת יְׁ ְך ָשרְׁ רֶּ ֵרי דֶּ קּו ָעַלִיְך ַכַפִים ָכל ֹעבְׁ ָכל  טו. ָספְׁ ִליַלת ֹיִפי ָמשֹוש לְׁ ּו כְׁ

ץ  :ָהָארֶּ
רּו בִ  קּו ֵשן ָאמְׁ קּו ַוַּיַחרְׁ ַבִיְך ָשרְׁ ם ָכל אֹויְׁ ִקִּוינֻהּו ָמָצאנּו ָרִאינּוטז. ָפצּו ָעַלִיְך ִפיהֶּ נּו ַאְך זֶּה ַהּיֹום שֶּ ָלעְׁ : 

ַשַמח ָעַלִיְך אֹוֵיב הֵ  לֹא ָחָמל ַויְׁ ם ָהַרס וְׁ דֶּ ר ִצָּוה ִמיֵמי קֶּ ָרתֹו ֲאשֶּ מְׁ ר ָזָמם ִבַצע אֶּ ן ָצָרִיְךיז. ָעָשה ֲאֹדָני ֲאשֶּ רֶּ ִרים קֶּ : 
ל ֲאֹדָני חֹוַמת ַבת  ִני פּוַגת ָלְך ַאל ִתֹדם ַבת ֵעיֵנְךיח. ָצַעק ִלָבם אֶּ ָלה ַאל ִתתְׁ ָעה יֹוָמם ָוַליְׁ ִצּיֹון הֹוִריִדי ַכַּנַחל ִדמְׁ : 

ִאי ֵאָליו ַכַפִיְך ַעל  ֵני ֲאֹדָני שְׁ ִכי ַכַמִים ִלֵבְך ֹנַכח פְׁ ֻמרֹות ִשפְׁ רֹאש ַאשְׁ ָלה לְׁ ש עֹוָלַלִיְך ָהֲעטּויט. קּוִמי ֹרִּני ַבַליְׁ ָרָעב  נֶּפֶּ ִפים בְׁ

רֹאש ָכל חּוצֹות  :בְׁ
ַדש ִמקְׁ ֵלי ִטֻפִחים ִאם ֵיָהֵרג בְׁ ָים ֹעלְׁ ָנה ָנִשים ִפרְׁ ָת ֹכה ִאם תֹאַכלְׁ ִמי עֹוַללְׁ ַהִביָטה לְׁ ֵאה ֲאֹדָני וְׁ ָנִביאכ. רְׁ  : ֲאֹדָני ֹכֵהן וְׁ

תּוֹלַתי ּוַבחּוַרי נָ  ָזֵקן בְׁ ץ חּוצֹות ַנַער וְׁ בּו ָלָארֶּ תָ כא. ָשכְׁ ָת לֹא ָחָמלְׁ ָך ָטַבחְׁ יֹום ַאפֶּ ָת בְׁ ב ָהַרגְׁ ָחרֶּ לּו בֶּ פְׁ : 
ִרִביתִ  ִתי וְׁ ר ִטַפחְׁ ָשִריד ֲאשֶּ יֹום ַאף ֲאֹדָני ָפִליט וְׁ לֹא ָהָיה בְׁ גּוַרי ִמָסִביב וְׁ יֹום מֹוֵעד מְׁ ָרא כְׁ ִבי ִכָלםכב. ִתקְׁ י ֹאיְׁ : 

 פרק ג 

ט עֶּ  ֵשבֶּ ר ָרָאה ֳעִני בְׁ ָרתֹוא. ֲאִני ַהּגֶּבֶּ בְׁ : 
לֹא אֹור ְך וְׁ  :ב. אֹוִתי ָנַהג ַוֹּיַלְך חשֶּ
 :ג. ַאְך ִבי ָיֻשב ַיֲהֹפְך ָידֹו ָכל ַהּיֹום

מֹוָתי עֹוִרי ִשַבר ַעצְׁ ָשִרי וְׁ  :ד. ִבָלה בְׁ
ָלָאה  :ה. ָבָנה ָעַלי ַוַּיַקף רֹאש ּותְׁ

ֵמֵתי עֹוָלם ַמֲחַשִכים הֹוִשיַבִני כְׁ  :ו. בְׁ
ִתיז. ָּגַדר בַ  ָחשְׁ ִביד נְׁ לֹא ֵאֵצא ִהכְׁ ֲעִדי וְׁ : 

ִפָלִתי ַעק ַוֲאַשֵּוַע ָשַתם תְׁ זְׁ  :ח. ַּגם ִכי אֶּ
ִתיֹבַתי ִעָּוה ָגִזית נְׁ ָרַכי בְׁ  :ט. ָּגַדר דְׁ

ָתִרים ִמסְׁ  :י. ֹדב ֹאֵרב הּוא ִלי ֲאִרי בְׁ
ֵחִני ָשַמִני ֹשֵמם ַפשְׁ ָרַכי סֹוֵרר ַויְׁ  :יא. דְׁ

תֹו ַוַּיִציֵבִני ַכַמָטָרא ַלֵחץיב. ָדַרְך קַ  שְׁ : 
ָפתֹו ֵני ַאשְׁ יֹוָתי בְׁ ִכלְׁ  :יג. ֵהִביא בְׁ

ִגיָנָתם ָכל ַהּיֹום ָכל ַעִמי נְׁ ֹחק לְׁ  :יד. ָהִייִתי שְׁ
ַוִני ַלֲעָנה רֹוִרים ִהרְׁ ִביַעִני ַבמְׁ  :טו. ִהשְׁ

ִפיַשִני ָבֵאפֶּר ָחָצץ ִשָּני ִהכְׁ ֵרס בֶּ  :טז. ַוַּיגְׁ
ִשי ָנִשיִתי טֹוָבהי ַנח ִמָשלֹום ַנפְׁ ז. ַוִתזְׁ : 

ִתי ֵמֲאֹדָני תֹוַחלְׁ ִחי וְׁ  :יח. ָוֹאַמר ָאַבד ִנצְׁ
רּוִדי ַלֲעָנה ָורֹאש ִיי ּומְׁ ָכר ָענְׁ  :יט. זְׁ
ִשי ָתשֹוַח ָעַלי ַנפְׁ כֹור וְׁ  :כ. ָזכֹור ִתזְׁ

ל ִלִבי ַעל ֵכן אֹוִחיל  :כא. זֹאת ָאִשיב אֶּ
ֵדי אֲ  נּו ִכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיוכב. ַחסְׁ ֹדָני ִכי לֹא ָתמְׁ : 

ָך ָקִרים ַרָבה ֱאמּוָנתֶּ  :כג. ֲחָדִשים ַלבְׁ
ִשי ַעל ֵכן אֹוִחיל לֹו ָרה ַנפְׁ ִקי ֲאֹדָני ָאמְׁ לְׁ  :כד. חֶּ

ּנּו שֶּ רְׁ ש ִתדְׁ נֶּפֶּ ֹקָוו לְׁ  :כה. טֹוב ֲאֹדָני לְׁ
שּוַעת ֲאֹדָני דּוָמם ִלתְׁ ָיִחיל וְׁ  :כו. טֹוב וְׁ

עּוָריוכז.  ר ִכי ִיָשא ֹעל ִבנְׁ בֶּ טֹוב ַלּגֶּ : 
ִיֹדם ִכי ָנַטל ָעָליו  :כח. ֵיֵשב ָבָדד וְׁ

ָוה ָעָפר ִפיהּו אּוַלי ֵיש ִתקְׁ  :כט. ִיֵתן בֶּ
ָפה רְׁ חֶּ ַבע בְׁ ִחי ִישְׁ ַמֵכהּו לֶּ  :ל. ִיֵתן לְׁ

עֹוָלם ֲאֹדָני ַנח לְׁ  :לא. ִכי לֹא ִיזְׁ
ִרחַ  ֹרב ֲחָסָדיולב. ִכי ִאם הֹוָגה וְׁ ם כְׁ : 
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ֵני ִאיש ה בְׁ  :לג. ִכי לֹא ִעָּנה ִמִלבֹו ַוַּיּגֶּ
ץ ָליו ֹכל ֲאִסיֵרי ָארֶּ ַדֵכא ַתַחת ַרגְׁ  :לד. לְׁ
יֹון לְׁ ֵני עֶּ ד פְׁ ר נֶּגֶּ ַפט ָּגבֶּ ַהטֹות ִמשְׁ  :לה. לְׁ
ִריבֹו ֲאֹדָני לֹא ָרָאה ַעֵּות ָאָדם בְׁ  :לו. לְׁ

ִהי ֲאֹדָני לֹא ִצָּוהלז. ִמי זֶּה ָאַמר  ַותֶּ : 
ַהטֹוב יֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות וְׁ לְׁ  :לח. ִמִפי עֶּ
ר ַעל ֲחָטָאיו אֹוֵנן ָאָדם ָחי ּגֶּבֶּ  :לט. ַמה ִּיתְׁ
ָנשּוָבה ַעד ֹקָרה וְׁ ַנחְׁ ָרֵכינּו וְׁ ָשה דְׁ פְׁ ֲאֹדָני מ. ַנחְׁ : 

ל ֵאל ַבָשָמִים ל ַכָפִים אֶּ ָבֵבנּו אֶּ  :מא. ִנָשא לְׁ
תָ מב. נַ  נּו ּוָמִרינּו ַאָתה לֹא ָסָלחְׁ נּו ָפַשעְׁ חְׁ : 

תָ  ָת לֹא ָחָמלְׁ ֵפנּו ָהַרגְׁ דְׁ  :מג. ַסֹכָתה ָבַאף ַוִתרְׁ
ִפָלה ָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור תְׁ  :מד. ַסכֹוָתה בֶּ

ב ָהַעִמים רֶּ קֶּ ִשיֵמנּו בְׁ ִחי ּוָמאֹוס תְׁ  :מה. סְׁ
ֵבינּו ם ָכל ֹאיְׁ  :מו. ָפצּו ָעֵלינּו ִפיהֶּ

רמ ַהָשבֶּ ז. ַפַחד ָוַפַחת ָהָיה ָלנּו ַהֵשאת וְׁ : 
ר ַבת ַעִמי בֶּ ֵגי ַמִים ֵתַרד ֵעיִני ַעל שֶּ  :מח. ַפלְׁ

ה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות מֶּ לֹא ִתדְׁ ָרה וְׁ  :מט. ֵעיִני ִנּגְׁ
א ֲאֹדָני ִמָשָמִים ֵירֶּ ִקיף וְׁ  :נ. ַעד ַישְׁ

נֹות ִעיִר  ִשי ִמֹכל בְׁ ַנפְׁ ָלה לְׁ ינא. ֵעיִני עֹולְׁ : 
ַבי ִחָּנם  :נב. צֹוד ָצדּוִני ַכִצפֹור ֹאיְׁ
ן ִבי בֶּ תּו ַבבֹור ַחָּיי ַוַּידּו אֶּ  :נג. ָצמְׁ

ִתי ָזרְׁ ִתי ִנגְׁ  :נד. ָצפּו ַמִים ַעל רֹאִשי ָאַמרְׁ
ִתּיֹות ָך ֲאֹדָני ִמבֹור ַתחְׁ  :נה. ָקָראִתי ִשמְׁ
חָ  ַרוְׁ ָך לְׁ נְׁ ֵלם ָאזְׁ ָת ַאל ַתעְׁ ָעִתינו. קֹוִלי ָשָמעְׁ ַשוְׁ ִתי לְׁ : 

ָת ַאל ִתיָרא ָך ָאַמרְׁ ָראֶּ קְׁ יֹום אֶּ ָת בְׁ  :נז. ָקַרבְׁ
ָת ַחָּיי ִשי ָּגַאלְׁ ָת ֲאֹדָני ִריֵבי ַנפְׁ  :נח. ַרבְׁ

ָפִטי ָטה ִמשְׁ  :נט. ָרִאיָתה ֲאֹדָני ַעָּוָתִתי ָשפְׁ
ֹבָתם ִלי שְׁ ָמָתם ָכל ַמחְׁ  :ס. ָרִאיָתה ָכל ִנקְׁ

פָ  רְׁ ָת חֶּ ֹבָתם ָעָליסא. ָשַמעְׁ שְׁ ָתם ֲאֹדָני ָכל ַמחְׁ : 
יֹוָנם ָעַלי ָכל ַהּיֹום גְׁ הֶּ ֵתי ָקַמי וְׁ  :סב. ִשפְׁ

ִּגיָנָתם ִקיָמָתם ַהִביָטה ֲאִני ַמנְׁ ָתם וְׁ  :סג. ִשבְׁ
ם ֵדיהֶּ ַמֲעֵשה יְׁ מּול ֲאֹדָני כְׁ ם ּגְׁ  :סד. ָתִשיב ָלהֶּ

ם ָך ָלהֶּ ִגַּנת ֵלב ַתֲאָלתְׁ ם מְׁ  :סה. ִתֵתן ָלהֶּ
ֵמי ֲאֹדָניסו.  ִמיֵדם ִמַתַחת שְׁ ַתשְׁ ַאף וְׁ ֹדף בְׁ ִתרְׁ : 

 'פרק ד

רֹאש ָכל חּוצֹות ש בְׁ ֵני ֹקדֶּ ָנה ַאבְׁ ַתֵפכְׁ ם ַהטֹוב ִתשְׁ תֶּ נֶּא ַהכֶּ  :א. ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִישְׁ
ֵלי  ִנבְׁ בּו לְׁ שְׁ ֻסָלִאים ַבָפז ֵאיָכה נֶּחְׁ ָקִרים ַהמְׁ ֵני ִצּיֹון ַהיְׁ ֵדי יֹוֵצרב. בְׁ ש ַמֲעֵשה יְׁ רֶּ חֶּ : 

ָבר ֵעִנים ַבִמדְׁ ָזר ַכיְׁ ַאכְׁ ן ַבת ַעִמי לְׁ צּו ַשד ֵהיִניקּו ּגּוֵריהֶּ  :ג. ַּגם ַתִּנים ָחלְׁ
ם ם ֹפֵרש ֵאין ָלהֶּ חֶּ ל ִחכֹו ַבָצָמא עֹוָלִלים ָשֲאלּו לֶּ שֹון יֹוֵנק אֶּ  :ד. ָדַבק לְׁ

ַמֲעַדִּנים ָנַשמּו ִלים לְׁ ַפתֹותה. ָהֹאכְׁ קּו ַאשְׁ  : ַבחּוצֹות ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע ִחבְׁ
לֹא ָחלּו ָבּה ָיָדִים מֹו ָרַגע וְׁ ֹדם ַהֲהפּוָכה כְׁ ַדל ֲעֹון ַבת ַעִמי ֵמַחַטאת סְׁ  :ו. ַוִּיגְׁ

ָרָתם  ִניִנים ַסִפיר ִּגזְׁ ם ִמפְׁ צֶּ מּו עֶּ לֶּג ַצחּו ֵמָחָלב ָאדְׁ יָה ִמשֶּ ִזירֶּ  :ז. ַזכּו נְׁ
ָמם ָיֵבש ָהָיה ָכֵעץח. חָ  רּו ַבחּוצֹות ָצַפד עֹוָרם ַעל ַעצְׁ חֹור ָתֳאָרם לֹא ִנכְׁ ַשְך ִמשְׁ : 
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נּוֹבת ָשָדי ֻדָקִרים ִמתְׁ ֵהם ָיזּובּו מְׁ ֵלי ָרָעב שֶּ ב ֵמַחלְׁ רֶּ ֵלי חֶּ  :ט. טֹוִבים ָהיּו ַחלְׁ
ָברֹו ן ָהיּו לְׁ ֵדיהֶּ לּו ַילְׁ ֵדי ָנִשים ַרֲחָמִנּיֹות ִבשְׁ ר ַבת ַעִמיי. יְׁ בֶּ שֶּ ת ָלמֹו בְׁ : 

יהָ  סֹוֹדתֶּ ִצּיֹון ַותֹאַכל יְׁ ת ֵאש בְׁ ת ֲחָמתֹו ָשַפְך ֲחרֹון ַאפֹו ַוַּיצֶּ  :יא. ִכָלה ֲאֹדָני אֶּ
רּוָשִלָם ַשעֲֵרי יְׁ אֹוֵיב בְׁ ֵבי ֵתֵבל ִכי ָיבֹא ַצר וְׁ ץ ֹכל ֹישְׁ רֶּ ֵכי אֶּ ֱאִמינּו ַמלְׁ  :יב. לֹא הֶּ

בִ  ָבּה ַדם ַצִדיִקיםיג. ֵמַחטֹאת נְׁ ִקרְׁ ִכים בְׁ יָה ֲעֹונֹות ֹכֲהנֶּיָה ַהֹשפְׁ יאֶּ : 
ם ֻבֵשיהֶּ עּו ִבלְׁ לּו ִיּגְׁ לֹא יּוכְׁ ֹגֲאלּו ַבָדם בְׁ ִרים ַבחּוצֹות נְׁ  :יד. ָנעּו ִעוְׁ

רּו ַבּגֹויִ  אּו ָלמֹו סּורּו סּורּו ַאל ִתָּגעּו ִכי ָנצּו ַּגם ָנעּו ָאמְׁ ם לֹא יֹוִסיפּו ָלגּורטו. סּורּו ָטֵמא ָקרְׁ : 
ֵקִנים לֹא ָחָננּו ֵני ֹכֲהִנים לֹא ָנָשאּו ּוזְׁ ַהִביָטם פְׁ ָקם לֹא יֹוִסיף לְׁ ֵני ֲאֹדָני ִחלְׁ  :טז. פְׁ
ל ּגֹוי לֹא יֹוִשעַ  ִצִפָּיֵתנּו ִצִפינּו אֶּ ל בְׁ ָרֵתנּו ָהבֶּ זְׁ ל עֶּ יָנה ֵעיֵנינּו אֶּ לֶּ  :יז. עֹוֵדינּו ִתכְׁ

ָעֵדי אּו ָיֵמינּו ִכי ָבא ִקֵצינּויח. ָצדּו צְׁ ֹחֹבֵתינּו ָקַרב ִקֵצינּו ָמלְׁ ת ִברְׁ כֶּ נּו ִמלֶּ : 
בּו ָלנּו ָבר ָארְׁ ָלֻקנּו ַבִמדְׁ ָהִרים דְׁ ֵרי ָשָמִים ַעל הֶּ ֵפינּו ִמִּנשְׁ  :יט. ַקִלים ָהיּו ֹרדְׁ

ר ָאמַ  ִחיתֹוָתם ֲאשֶּ ַכד ִבשְׁ ִשיַח ֲאֹדָני ִנלְׁ יֶּה ַבּגֹוִיםכ. רּוַח ַאֵפינּו מְׁ ִצלֹו ִנחְׁ נּו בְׁ רְׁ : 
ָעִרי ִתתְׁ ִרי וְׁ כְׁ ץ עּוץ ַּגם ָעַלִיְך ַתֲעָבר כֹוס ִתשְׁ רֶּ אֶּ ת בְׁ בֶּ ִחי ַבת ֱאדֹום יֹושֶּ ִשמְׁ  :כא. ִשיִשי וְׁ

לֹוֵתְך ָפַקד ֲעֹוֵנְך ַבת ֱאדֹום ִּגָלה ַעל ַחטֹאָתיִ  ַהגְׁ ְךכב. ַתם ֲעֹוֵנְך ַבת ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף לְׁ : 

 פרק ה 

ָפֵתנּו רְׁ ת חֶּ ֵאה אֶּ ה ָהָיה ָלנּו ַהִביָטה ּורְׁ ֹכר ֲאֹדָני מֶּ  :א. זְׁ
ִרים ָנכְׁ ָזִרים ָבֵתינּו לְׁ ָכה לְׁ פְׁ  :ב. ַנֲחָלֵתנּו נֶּהֶּ

ָמנֹות ַאלְׁ ֵאין ָאב ִאֹמֵתינּו כְׁ תֹוִמים ָהִיינּו וְׁ  :ג. יְׁ
ִחיר  ף ָשִתינּו ֵעֵצינּו ִבמְׁ סֶּ כֶּ ָיֹבאּוד. ֵמיֵמינּו בְׁ : 

לֹא הּוַנח ָלנּו נּו וְׁ נּו ָיַגעְׁ ָדפְׁ  :ה. ַעל ַצָּואֵרנּו ִנרְׁ
ם ֹבַע ָלחֶּ ַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאשּור ִלשְׁ  :ו. ִמצְׁ

נּו ם ָסָבלְׁ נּו ֲעֹוֹנֵתיהֶּ ֵאיָנם ַוֲאַנחְׁ אּו וְׁ  :ז. ֲאֹבֵתינּו ָחטְׁ
לּו ָבנּו ֹפֵרק ֵאין ִמָּיָדם  :ח. ֲעָבִדים ָמשְׁ

ֵשנּו ַנפְׁ ָבר ט. בְׁ ב ַהִמדְׁ רֶּ ֵני חֶּ ֵמנּו ִמפְׁ ָנִביא ַלחְׁ : 
ֲעפֹות ָרָעב ֵני ַזלְׁ ָמרּו ִמפְׁ ַתּנּור ִנכְׁ  :י. עֹוֵרנּו כְׁ
הּוָדה ָעֵרי יְׁ ֻתֹלת בְׁ ִצּיֹון ִעּנּו בְׁ  :יא. ָנִשים בְׁ

ָדרּו ֵקִנים לֹא נֶּהְׁ ֵני זְׁ לּו פְׁ ָיָדם ִנתְׁ  :יב. ָשִרים בְׁ
חֹון ָנָשאּו  ָעִרים ָבֵעץ ָכָשלּויג. ַבחּוִרים טְׁ ּונְׁ : 

ִגיָנָתם ֵקִנים ִמַשַער ָשָבתּו ַבחּוִרים ִמּנְׁ  :יד. זְׁ
ֹחֵלנּו ל מְׁ ֵאבֶּ ַפְך לְׁ שֹוש ִלֵבנּו נֶּהְׁ  :טו. ָשַבת מְׁ

ת רֹאֵשנּו אֹוי ָנא ָלנּו ִכי ָחָטאנּו רֶּ ָלה ֲעטֶּ  :טז. ָנפְׁ
כּו ה ָחשְׁ  : ֵעיֵנינּויז. ַעל זֶּה ָהָיה ָדוֶּה ִלֵבנּו ַעל ֵאלֶּ

כּו בֹו ָשֵמם שּוָעִלים ִהלְׁ  :יח. ַעל ַהר ִצּיֹון שֶּ
ֹדר ָודֹור ֲאָך לְׁ עֹוָלם ֵתֵשב ִכסְׁ  :יט. ַאָתה ֲאֹדָני לְׁ
ְך ָיִמים ֹארֶּ ֵבנּו לְׁ ָכֵחנּו ַתַעזְׁ  :כ. ָלָמה ָלנֶַּצח ִתשְׁ

ָנשּוָבה ַחֵדש  יָך וְׁ םכא. ֲהִשיֵבנּו ֲאֹדָני ֵאלֶּ דֶּ קֶּ ָיֵמינּו כְׁ : 
ֹאד ָת ָעֵלינּו ַעד מְׁ ָתנּו ָקַצפְׁ ַאסְׁ  :כב. ִכי ִאם ָמֹאס מְׁ
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Kinot for Tisha B’Av – תשעה באב ל קינות  
 
 

Kinot for the Night –  קינות לליל לשעה באב 

 א׳ ,קינות לליל תשעה באב 

ת  ֵאה אֶּ ה ָהָיה ָלנּו אֹוי. ַהִביָטה ּורְׁ ָי מֶּ כֹור יְׁ ה ָהָיה ָלנּוזְׁ ָפֵתנּו. אֹוי מֶּ רְׁ חֶּ :  

ה ָהָיה ָלנּו ִרים. אֹוי מֶּ ָנכְׁ ָזִרים אֹוי. ָבֵתינּו לְׁ ָכה לְׁ פְׁ   :ַנֲחָלֵתנּו נֶּהֶּ

ה ָהָיה ָלנּו ש ָאב. אֹוי מֶּ ֹחדֶּ נֹות בְׁ קֹונְׁ ֵאין ָאב אֹוי. ִאמֹוֵתינּו מְׁ תֹוִמים ָהִיינּו וְׁ   :יְׁ

ף ָשִתינּו אֹוי. כִ  סֶּ כֶּ ה ָהָיה ָלנּוֵמיֵמינּו בְׁ י ִנסּוְך ַהַמִים ָבִזינּו. אֹוי מֶּ :  

ה ָהָיה ָלנּו נּו. אֹוי מֶּ ַאת ִחָּנם ָרָדפְׁ נּו אֹוי. ִכי ִשנְׁ ָדפְׁ   :ַעל ַצָּואֵרנּו ִנרְׁ

ה ָהָיה ָלנּו ַצָּיד. אֹוי מֶּ ַאשּור ָצדּונּו כְׁ ַרִים ָנַתּנּו ָיד אוי. וְׁ   :ִמצְׁ

ֵאיָנם א אּו וְׁ ה ָהָיה ָלנּוֲאֹבֵתינּו ָחטְׁ ת ֲעֹוָנם. אֹוי מֶּ ִלים אֶּ נּו סֹובְׁ וי. ַוֲאַנחְׁ :  

ה ָהָיה ָלנּו נּו. אֹוי מֶּ לּו ָבנּו אוי. ִכי ִשלּוַח ֲעָבִדים ִבַטלְׁ   :ֲעָבִדים ָמשְׁ

ה ָהָיה ָלנּו נּו ֵמָעִני ָיֵדינּו. אֹוי מֶּ ֵמנּו אוי. ִכי ָקַפצְׁ ֵשנּו ָנִביא ַלחְׁ ַנפְׁ   :בְׁ

תַ  ה ָהָיה ָלנּועֹוֵרנּו כְׁ ָקלֹון ֵהִמירּו. אֹוי מֶּ בֹוָדם בְׁ ָמרּו אוי. ִכי כְׁ ּנּור ִנכְׁ :  

ה ָהָיה ָלנּו ִזּנּו. אֹוי מֶּ אּו וְׁ ת ֵרֵעהּו ִטמְׁ ת ֵאשֶּ ִצּיֹון ִעּנּו אֹוי. ִכי ִאיש אֶּ   :ָנִשים בְׁ

לּו. א ָגזְׁ סּו וְׁ ָעִני ָחמְׁ ֵזַלת הֶּ לּו אֹוי. ִכי ּגְׁ ָיָדם ִנתְׁ ה ָהָיה ָלנּוָשִרים בְׁ ֹוי מֶּ :  

ה ָהָיה ָלנּו ָצאּו. אֹוי מֶּ ֵבית זֹוָנה ִנמְׁ חֹון ָנָשאּו אֹוי. ִכי בְׁ   :ַבחּוִרים טְׁ

ה ָהָיה ָלנּו תּו. אֹוי מֶּ ָמָנה ִעּוְׁ ַאלְׁ ַפט ָיתֹום וְׁ ֵקִנים ִמַשַער ָשָבתּו אֹוי. ִכי ִמשְׁ   :זְׁ

שֹוש ִלֵבנּו אֹוי. ִכי  ה ָהָיה ָלנּוָשַבת מְׁ ָגֵלינּו. אֹוי מֶּ לּו עֹוֵלי רְׁ טְׁ ִנבְׁ :  

ה ָהָיה ָלנּו ָדֵשנּו. אֹוי מֶּ ַרף ֵבית ִמקְׁ ת רֹאֵשנּו אֹוי. ִכי ִנשְׁ רֶּ ָלה ֲעטֶּ   :ָנפְׁ

ה ָהָיה ָלנּו בֹוד ֵבית ַמֲאָוֵינּו. אֹוי מֶּ   :ַעל זֶּה ָהָיה ָדוֶּה ִלֵבנּו אֹוי. ִכי נַֻטל כְׁ

ה ָהָיה ָלנּוַעל ַהר ִצּיֹון שֶּ  שֹוֵמם. אֹוי מֶּ ָשֵמם אֹוי. ִכי ִנַתן ָעָליו ִשקּוץ מְׁ :  

דֹור ָודֹור ֲאָך לְׁ עֹוָלם ֵתֵשב ִכסְׁ ָי לְׁ   :ַאָתה יְׁ
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ְך ָיִמים ֹארֶּ ֵבנּו לְׁ ָכֵחנּו ַתַעזְׁ   :ָלָמה ָלנֶַּצח ִתשְׁ

ם דֶּ קֶּ ָנשּוָבה ַחֵדש ָיֵמינּו כְׁ יָך וְׁ ָי ֵאלֶּ   :ֲהִשיֵבנּו יְׁ

ֹאד ָת ָעֵלינּו ַעד מְׁ ָתנּו ָקַצפְׁ ַאסְׁ   :ִכי ִאם ָמֹאס מְׁ

ם דֶּ קֶּ ָנשּוָבה ַחֵדש ָיֵמינּו כְׁ יָך וְׁ ָי ֵאלֶּ   :ֲהִשיֵבנּו יְׁ

 

שבתקינה לליל תשעה באב שחל במוצאי   ' , ב     
מֹוָצֵאי ַשָבת ַבת. בְּ ַות. ִויִהי ֹנַעם ִנשְּ ֶחדְּ מּור ִשיִרים וְּ  :ֵאיְך ִמִפי ֵבן ּוַבת. ֲהגֹות ִקיִנים ַרַבת. תְּ

ַלַבת. ִויִהי ֹנַעם נִ  ַאפֹו ָבנּו ָחָרה. ּוָבֲעָרה ֲחָמתֹו כְּ ָרה. וְּ ַגם ֶעבְּ ֵזָרה. ָבֳחִרי ַאף וְּ ָרה גְּ זְּ בַ אֹוי ִכי ִנגְּ מֹוָצֵאי ַשָבתשְּ ת. בְּ : 

ַמֲחַבת. ִויִהי ֹנַעם ִנשְּ  ֲחרּו כְּ ַגם ֻהשְּ ַתּנּו. וְּ תּולֹוֵתינּו ִעּנּו. ּוָפֵנינּו ִנשְּ מֹוָצֵאי ַשָבתאֹוי ִכי ָבֵתינּו ִשּנּו. ּובְּ ַבת. בְּ : 

ָבַבת. ִויִהי ֹנַעם ִנשְּ  צּוִרים כְּ ָקִרים. ָהיּו נְּ ֵני ִצּיֹון ַהיְּ ָגִרים. בְּ ַגם ִהִפילּו ָבנּו פְּ מֹוָצֵאי ַשָבתאֹוי ִכי ַשּדּונּו. וְּ ַבת. בְּ : 

צּום ֶשֶכן ִחַבת.  ֶאֶרת. ִצמְּ ָחַדל הֹוד ִתפְּ ָרה ָכֵתף סֹוֶרֶרת. וְּ ָגבְּ ָלה ֲעֶטֶרת. וְּ מֹוָצֵאי ַשָבתאֹוי ִכי ָנפְּ ַבת. בְּ ִויִהי ֹנַעם ִנשְּ : 

ָלה ֶאֶרץ ָזַבת. ִויִהי ֹנַעם נִ  יָֻקָרה. ָאכְּ ָזה ָגִזית מְּ ִנבְּ הֹוָרה. וְּ ֹבָנה ַהטְּ ֹטֶרת לְּ נֹוָרה. ּוקְּ ָלה מְּ מֹוָצֵאי ַשָבתאֹוי ִכי נֻטְּ ַבת. בְּ שְּ : 

 

 ג׳  ,קינות לליל תשעה באב 

ֵליל ֶזה  ֵייִלילּו ָבַני בְּ ָכיּון וְׁ ִיבְׁ .  

ֵליל ֶזה  מֹוַני בְּ פּו ַארְׁ רְׁ ִנשְׁ ִשי וְׁ ָחַרב ֵבית ָקדְׁ .  

ּגּו ִביגֹוַני ָרֵאל יֶּהְׁ ָכל ֵבית ִישְׁ   .וְׁ

יָ  ר ָשַרף יְׁ ֵרָפה ֲאשֶּ ת ַהשְׁ כּו אֶּ ִיבְׁ   :וְׁ

ֵליל ֶזה  ת  בְּ לֶּ דֶּ ַיֵלל ַמר ֲעִנָּיה נֶּחְׁ תְׁ .  

ת  לֶּ דֶּ   .ּוִמֵבית ָאִביָה ַבַחִּיים ֻמבְׁ

ִנסְׁ  ָאה ִמֵביתֹו וְׁ ָיצְׁ ת וְׁ לֶּ ַּגר ַהדֶּ .  

לֶּת ה נֱֶּאכֶּ ָכל פֶּ ָיה בְׁ ָכה ַבִשבְׁ ָהלְׁ   .וְׁ

לֶּת אֹוכֶּ ת וְׁ רֶּ ֵאש בֹועֶּ ָחה בְׁ יֹום ֻשלְׁ   .בְׁ
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יָ  ָאה ֵמֵאת יְׁ ת. ָיצְׁ לֶּ ֵאש ִעם ַּגחֶּ   :בליל זה  .וְׁ

ֵליל ֶזה  ַּגל ִסֵבב ַהחֹוָבה  בְּ ַהַּגלְׁ .  

ָבה רְׁ   .ִראשֹון ַּגם ֵשִני ֵביִתי נֶּחְׁ

עֹוד לֹא ֻרָחָמה ַבת ַהשֹוָבָבה   .וְׁ

ָנּה ָצָבה  ת ִבטְׁ אֶּ ָתה ֵמי רֹוש וְׁ קְׁ   .ֻהשְׁ

ָתה טֹוָבה ַגם ָנשְׁ ָחה ִמֵביתֹו וְׁ ֻשלְׁ   .וְׁ

ר ֲאֵהָבּה  ָאה ֵמֵאת ֲאשֶּ דֹוָלה ַהִשנְׁ   .ּגְׁ

ר ִצּיֹון  ִאָשה נֱֶּעָזָבה. ַותֹאמֶּ נּות ַחּיּות כְׁ מְׁ ַאלְׁ יָ ּוכְׁ ֲעָזַבִני יְׁ   :בליל זה  .

ֵליל ֶזה  אֹורֹות בְּ כּו ַהמְׁ ָחשְׁ ִתי וְׁ ָקַדרְׁ .  

ָמרֹות ִשי ּוִבטּול ִמשְׁ ַבן ֵבית ָקדְׁ ֻחרְׁ   .לְׁ

ֵליל ֶזה  ַסבּוִני ֲאָפפּוִני ָצרֹות בְּ .  

ֵזרֹות ִדין ָחֵמש ּגְׁ ַגם ָקָרא מֹוֵעד בְׁ   .וְׁ

דֹורֹות.  ַבע לְׁ ִנקְׁ ִכי ִחָּנם ָבכּו וְׁ יָ בְׁ ָתה ִסָבה ֵמֵאת יְׁ ַיַען ִכי ָהיְׁ   :בליל זה .

ֵליל ֶזה  אֹוָרעֹות בְּ עּו בֹו ָחֵמש מְׁ ֵארְׁ .  

ָרעֹות ֹרַע פְׁ   .ָּגַזר ַעל ָאבֹות ִבפְׁ

ַגם ָרעֹות ֵצרֹות וְׁ קּו בֹו ָצרֹות מְׁ ָדבְׁ   .וְׁ

ָגעֹות ֹּגַע פְׁ   .יֹום מּוָכן ָהָיה ִבפְׁ

ָי   ר ָאַמר יְׁ ָועֹות. קּום ִכי זֶּה ַהּיֹום ֲאשֶּ ֵהִרים קֹול זְׁ ֱעִמיד ָהאֹוֵיב וְׁ הֶּ בליל זהוְׁ :  

 

 ד׳ ,קינות לליל תשעה באב 

רֹון קֹול ִתֵתן   :ֹשמְׁ

ָצאּוִני ָבַני" ת יְׁ רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ אֶּ ָצאּוִני ֲעֹוַני! לְׁ   "!מְׁ

ַעק ָאֳהִליָבה ִתזְׁ   :וְׁ
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" מֹוַני!" ַותֹא פּו ַארְׁ רְׁ יָ ִנשְׁ ר ִצּיֹון: "ֲעָזַבִני יְׁ מֶּ !"  

ֵרְך " ִשיִלי ִשבְׁ ִיי. ֲהַתמְׁ ָענְׁ ֵיְך כְׁ ב ָענְׁ  ׂ ִיי :נ"א ) לֹא ָלְך, ָאֳהִליָבה, ֲחש ָחלְׁ ִרי ּולְׁ ִשבְׁ ֵייְך( לְׁ   !?ָחלְׁ

ִיי רְׁ ָעָנה ִבי מֶּ ָקם ָעַלי ַכֲחִשי וְׁ ִיי, וְׁ ָקשְׁ ִתי בְׁ   ,ֲאִני ָאֳהָלה סּוָרה ָבַגדְׁ

ִיי ת ִפרְׁ ר ָאַכל אֶּ סֶּ אֶּ ַלת ִפלְׁ ִתגְׁ ִיי, וְׁ ִתי ִנשְׁ ָצת ַהָּיִמים ִשַלמְׁ ִמקְׁ   ,ּולְׁ

ִיי ת ִשבְׁ ָחבֹור ָנָשא אֶּ ַלֲחַלח וְׁ ִיי, וְׁ דְׁ ת עֶּ ִהִציל אֶּ ָדִתי ָפַשט וְׁ מְׁ   .חֶּ

כּו שָ  לֹא ָארְׁ כּו, וְׁ ָנַתִיְך ָארְׁ ִיי.! שְׁ ִבכְׁ ִכי כְׁ ַאל ִתבְׁ ַניֹדִמי, ָאֳהִליָבה, וְׁ   :ואהליבה  "!

ִשיָבה ָאֳהִליָבה   :מְׁ

ִתי" ָאֳהָלה ָבַגדְׁ עּוַרי כְׁ ַאלּוף נְׁ ִתי, ּובְׁ   .ֲאִני ֵכן נֱֶּעַקשְׁ

ִתי ַרבֹות ָנַדדְׁ תְׁ ַאתְׁ ַאַחת, וְׁ ִתי! ָנַדדְׁ גֹוִני ָזַכרְׁ   .ֹדִמי, ָאֳהָלה, ִכי יְׁ

ִדים ַפֲעַמִים  ַיד ַהַכשְׁ ִתיִהֵּנה, בְׁ ל ָיַרדְׁ ָבבֶּ ִבָּיה ֲעִנָּיה לְׁ ִתי, ּושְׁ ַכדְׁ ִנלְׁ ,  

ִתי ַקדְׁ ל ִנפְׁ ָבבֶּ ִעים ָשָנה בְׁ ִשבְׁ ִתי, ּולְׁ ַבדְׁ ר בֹו ִנכְׁ ַרף ַהֵהיָכל ֲאשֶּ ִנשְׁ   ,וְׁ

ִתי ַעט לֹא ָעַמדְׁ ִתי, ַּגם זֹאת ַהַפַעם מְׁ ֵהיָכל ָיַסדְׁ ִצּיֹון עֹוד וְׁ ִתי לְׁ ַשבְׁ   ,וְׁ

ָקַחִני ֱאד צּו ֲהמֹוַניַעד לְׁ ַעל ָכל ָהֲאָרצֹות ָנפְׁ ִתי, וְׁ ַעט ָאַבדְׁ ִכמְׁ ֹום וְׁ   :ואהליבה !

  ,ַהחֹוֵמל ַעל ַדל 

ְך ָּגלּוָתם ֹארֶּ מּוָתם וְׁ ֵאה שֹומְׁ   !ֲחֹמל ַעל ַדלּוָתם, ּורְׁ

לּוָתם ֵאה ִשפְׁ ֹאד, ּורְׁ ֹצף ַעד מְׁ   ,ַאל ִתקְׁ

לּוָתם ִסכְׁ ֹכר ֲעֹוָנם וְׁ ַאל ָלַעד ִתזְׁ   !וְׁ

ָפא ַנֵחם ֲאֵבלּוָתם  רְׁ ָרם, וְׁ ת ִשבְׁ ָנא אֶּ ,  

ַאָתה ֱאָילּוָתם ָרם וְׁ   !ִכי ַאָתה ִשבְׁ

יָ  רּוָשַלִים יְׁ ָך: "בֹוֵנה יְׁ ָנֳאמֶּ מֹוַני, כְׁ   !"ַחֵדש ָיֵמינּו ִכיֵמי ַקדְׁ

 

 ה׳ ,קינות לליל תשעה באב 

ֵפד  ִצּיֹון ּוִמסְׁ ָיה בְׁ רּוָשָלִיםַעד ָאָנה ִבכְׁ נֶּה חֹומֹות יְׁ ִתבְׁ ַרֵחם ִצּיֹון וְׁ ִבירּוָשָלִים. תְׁ :  
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ָבא ַהשָ  ֵפד. ּוצְׁ ָרה ִמסְׁ ָרה ָלּה ָקשְׁ ץ ֻחבְׁ רֶּ אֶּ ַרף ֵהיָכל. בְׁ ָדש ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ִנשְׁ אּו ִקיָנהָאז ַבֲחָטֵאינּו ָחַרב ִמקְׁ ַמִים ָנשְׁ   :עד אנה :

ֵטי יַ  ר ִשבְׁ רֶּ מֶּ םַּגם ָבכּו בְׁ ֵניהֶּ רּו פְׁ ִסיל ָקדְׁ ִכיָמה ּוכְׁ ֻשרּון ָחפּו רֹאָשם. וְׁ ֵלי יְׁ ָעה. ִדגְׁ לּו ִדמְׁ ַאף ַמָזלֹות ִיזְׁ ֲעֹקב. וְׁ   :עד אנה  .

ה נֱֶּאָמן לֹא   רֹועֶּ ַמע ַבָמרֹום. וְׁ קֹול ַהֹתר ִנשְׁ לֹא ָעָנה ָאב. וְׁ לֹא ָשַמע ֵאל. ָצֲעקּו ָבִנים וְׁ ִתירּו ָאבֹות וְׁ עְׁ זֶּןִהָטה אֹ הֶּ   :עד אנה  .

כֹו  ָיֵרַח ָקַדר. וְׁ ש וְׁ מֶּ סּוָתם. ָחַשְך ַהשֶּ ָבא ַהָשַמִים ַּגם ֵהם ַשק הּוַשם כְׁ שּו ַשִקים. ּוצְׁ ש ָלבְׁ ָהםזֶַּרע ֹקדֶּ פּו ָנגְׁ ָכִבים ּוַמָזלֹות ָאסְׁ עד   .
  :אנה

ַבח הּוָבלּו  ָבָשיו ָלטֶּ ש. ַעל ִכי כְׁ ַמר נֶּפֶּ ה ִראשֹון ָבָכה בְׁ נּו ֻכָלנּוָטלֶּ ַדפְׁ רֹוִמים. ִכי ַעל ַצָּואֵרנּו ִנרְׁ ִמיַע שֹור ַבמְׁ ָלָלה ִהשְׁ . יְׁ   :עד אנה .

נּו ַעַלפְׁ ָטן. ִכי ִנתְׁ ץ ִבֵקש ִלֹפל ַסרְׁ ַפְך ַכַמִים. ָלָארֶּ ָאה ָחלּוק. ִכי ַדם ַאִחים ִנשְׁ אֹוִמים ִנרְׁ ֵני ָצָמאכֹוַכב תְׁ   :עד אנה  . ִמפְׁ

ַגם ַבחּוִרים. ִכי ַעל ֵכן  תּולֹות וְׁ גּו בְׁ רְׁ ָתה ַלָמרֹום. נֶּהֶּ ֵיה. ִכי ַשֲאָגֵתנּו לֹא ָעלְׁ ֵני ַארְׁ ַעת ִמפְׁ ָרה ָפנֶּיהָ  ָמרֹום ִנבְׁ תּוָלה ָקדְׁ בְׁ   :עד אנה .

ָרב ָלַבש פַ  ַחר ָלנּו ָמוֶּת ֵמַחִּיים. ַעקְׁ ִחָּנה. ִכי ִנבְׁ ַנִים ּוִבֵקש תְׁ ָפָטנּו צּוֵרנּוִסֵבב מֹאזְׁ ָרָעב שְׁ ב ּובְׁ רֶּ חֶּ ָעָדה. ִכי בְׁ ַחד ּורְׁ   :עד אנה  .

ִלי ָמלֵ  ת לֹא ִנַתן ָלנּו. ָצפּו ַמִים ַעל רֹאֵשנּו. ּוִבדְׁ שֶּ ָעה ַכַּנַחל. ִכי אֹות ַבקֶּ ֵגי ַמִים הֹוִרידּו ִדמְׁ א ִחֵכנּו ָיֵבש ַפלְׁ   :עד אנה  .

ַקבֵ  לֹא ִנתְׁ ָבן וְׁ נּו ָקרְׁ ֱעִלים ֵעיָניוֵקַרבְׁ ן. ּוַמַזל ָדִגים הֶּ ֵדיהֶּ לּו ַילְׁ ִעיר ַחטֹאֵתינּו. ַרֲחָמִנּיֹות ִבשְׁ ִדי ָפַסק שְׁ ל. ּוגְׁ   :עד אנה .

ָתִאיר דֹוָלה. וְׁ ָאה ּגְׁ ִצּיֹון ִקנְׁ ַקֵּנא לְׁ קֹוֵתינּו. תְׁ ִלבֹות שֹוָבִבים. ַשַדי ִשַכח ָכל ִצדְׁ נּו ַשָבת בְׁ ַרָבתִ  ָשַכחְׁ ָךלְׁ הֶּ י ָעם ֵמאֹור ָנגְׁ :  

ָתשּוב לִ  ֻאָלה וְׁ ָתִחיש ּגְׁ שּוָעה וְׁ ַמֵהר יְׁ ָת. תְׁ ר ִדַברְׁ נֶָּה ַכֲאשֶּ כֹונְׁ ָת ּותְׁ ר ָאַמרְׁ ַרֵחם ִצּיֹון ַכֲאשֶּ ַרֲחִמים ַרִבים: ַכָכתּוב ַעל  תְׁ ירּוָשַלִים בְׁ

ִתי ִלירּוָשלַ  ָי ַשבְׁ ָך ָלֵכן ֹכה ָאַמר יְׁ ִביאֶּ ָרא  ַיד נְׁ נֱֶּאַמר. עֹוד קְׁ רּוָשָלִים: וְׁ ה ַעל יְׁ ָקו ִיָּנטֶּ ָבאֹות וְׁ ָי צְׁ ֻאם יְׁ ַרֲחִמים ֵביִתי ִיָבנֶּה ָבּה נְׁ ִים בְׁ

ת ִצּיֹון ּוָבַחר עֹוד ִבירּוָשָלִים: וְׁ  ָי עֹוד אֶּ ִנַחם יְׁ ָנה ָעַרי ִמטֹוב וְׁ פּוצֶּ ָבאֹות עֹוד תְׁ ָי צְׁ ָי ִצּיֹון ִנַחם  נֱֶּאַמר ִכי ִנחַ ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר יְׁ ם יְׁ

קֹול ִזמְׁ  ָחה ִיָמֵצא ָבּה תֹוָדה וְׁ ִשמְׁ ָי ָששֹון וְׁ ַגן יְׁ ָבָתּה כְׁ ַערְׁ ן וְׁ ֵעדֶּ ָבָרּה כְׁ ם ִמדְׁ יָה ַוָּישֶּ ֹבתֶּ ָרהָכל ָחרְׁ : 
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 ו  .מחבר: רבי אלעזר הקליר

ַרי עּוִני עֹובְׁ ִּני ִשמְׁ    ָשַבת סּורּו מֶּ

ָלגּו ִּגבֹוַרי. ָספְׁ   ֻהבְׁ ִביַרי. ַסכֹוָת וְׁ כֹות דְׁ ָכן ִמסְׁ ֵרי ֲחֵבַרי. ַסכֹוָתה ִמשְׁ דְׁ עֶּ ִחי ּוָמאֹוס ֱהִשימּוִני בְׁ ִסָלה ָכל  סְׁ קּו ַכף ּוָמֲעדּו ֵאָבַרי. כְׁ

  :ַאִביַרי

ָיה  כְׁ רֶּ ן בֶּ ָתה ַלֲחזֹון בֶּ כּוָיה. ֵעיִני ִחכְׁ צּול דְׁ ָלה עֹוֵדינּו בְׁ ִנַחם  ָנפְׁ כּוָיה. ָעָשה וְׁ ת ִביָוִנית נְׁ לֶּ עֹולֶּ ָּגל ֲחבּוָיה. ֵעיִני מְׁ ֵאי ִּגלְׁ . ַעד ִפלְׁ

ה ֲאִני בֹוִכָּיה ָנם ַעל ֵאלֶּ ִכָּיה. וְׁ ָרא ַלבְׁ   :ַוִּיקְׁ

א ִשיֹלה ָתַכף יָה. ַפַחד ֵחטְׁ סֹודֶּ ָערּו יְׁ ָרה כְׁ ֵגי סּוף ָזכְׁ יָה. ַפלְׁ צּו ֲחִסידֶּ ָרת נֻפְׁ ֵני פְׁ יָה. ָפצּו    ַעל פְׁ יָה. ָפצּו ֲחִזיֵרי ַיַער ַאֵּיה ֲחִסידֶּ סֹודֶּ

יהָ  ָידֶּ ָשה ִצּיֹון בְׁ יָה. ֵפרְׁ ִנדֶּ ָיה לְׁ רְׁ   :ַמֲעֵשה עֶּ

עֹוֵרר מְׁ  ָת לְׁ דֹוַני. ֹצד ָנַצרְׁ ֹנב ַלעֲֹמד זְׁ תּו בְׁ דֹוַני. ָצמְׁ ָדַני. ָצפּו ַעל רֹאִשי זְׁ אֹוֵני מְׁ ן ִדיַני.  ָדַני. ָצעַ ַעל ַהר ִצּיֹון ָצדּו שְׁ ק ַעִמי ִביֵמי בֶּ

יָ    :ַצִדיק הּוא יְׁ

עֹון עֹו ֵבי ִּגבְׁ יֹושְׁ ָת בֹא ֵאַלי ַוַּיֲחִרימּוִני. ָקָראִתי לְׁ מּוִני. ֵקַרבְׁ ִיי ֵערְׁ דְׁ ָת ּוֵמעֶּ ַבדְׁ ִמיַע ַבֲעָרב  ַאָתה ַקִלים ִהכְׁ ַהשְׁ מּוִני. קֹוִלי לְׁ ד ֵהם ֵזרְׁ

ִרימּוִני. קּוִמי ֲעבֹוִרי בְׁ  ַאֲהַבי ֵהָמה ִרמּוִניִהגְׁ ֱעִרימּוִני. ָקָראִתי ַלמְׁ ָהֵתל הֶּ :  

ִאּוּוָיְך ּגָ  ַתּנּור עֹוֵרנּו ָכָמרּו. ָרִאיָת ִכי ָעָמל ָוַכַעס בְׁ ַבח ָשָמרּו. ָרִאיָת ִכי כְׁ מֹו  ָלָמה רּוַח ַאֵפינּו ָלטֶּ ֹקם כְׁ ֵקאל ִלנְׁ זְׁ חֶּ ַיד יְׁ ָת בְׁ ָמרּו. ַרבְׁ

חִ  ַנכְׁ ֵאה וְׁ ָמרּוָמרּו. רְׁ ָי ִכי ַצר ִלי ֵמַעי ֳחַמרְׁ ֵאה יְׁ יֵדם ִמּגֹוי ָאָמרּו. רְׁ :  

מּו לְׁ  ִביר ָדמְׁ ֵרי דְׁ שֹורְׁ ֵתי מְׁ ִכיֵאִני. ִשפְׁ ַהדְׁ מֹוס ֲחֵצַרי לְׁ ָתם רְׁ גֹוי ֵצָאִני. ִשבְׁ ָת זְׁמֹורֹות ַאף  ֲהִשיֵבנּו ִשיִשי ִשַמע לְׁ ִאיֵבִני. ָשַמעְׁ ַהדְׁ

ֵאִני. שָ  טְׁ ַטאְׁ עּו ִכי נֱֶּאָנָחה ָאִניֵהִכין לְׁ ִריֵאִני. ָשמְׁ ַהבְׁ ָנדּו ָחָצץ לְׁ בּו וְׁ כְׁ :  

מֹון יֹוֲעֵצי )ַרע( ַעל  ַצלְׁ דֹוף לְׁ ָאז ֲחזֹות ָפנֶּיָך. ִתרְׁ מּול כְׁ ם ּגְׁ ֵכס אֹוַפּנֶּיָך. ָתִשיב ָלהֶּ ָת בְׁ ֵצי   ִכי ָתם ַחקְׁ ַהב נֹותְׁ ַהבְׁ פּונֶּיָך. ִתֵתן לְׁ צְׁ

ָרא  ִנינֶּיָך. ִתקְׁ ָפנֶּיָךפְׁ ָפנֶּיָך. ָתבֹא ָכל ָרָעָתם לְׁ ָרם כֹוס ָכמּוס בְׁ ַשכְׁ לְׁ :  

תּוָלה ָלנּו. ָזֵקן ּוָבחּור ּובְׁ ָחבֹור ִהגְׁ ֵחָמה ִנֲהָלנּו. ַעד ַלֲחַלח וְׁ בֹוא ֲחָמת בְׁ ר ִכָלנּו. ִלמְׁ ל ַצר ֲאשֶּ ָך    ָתבֹא אֶּ ט ָנא ַעמְׁ ָבָלנּו. ָרם ַהבֶּ כְׁ  

   

   

 י״א  ,ינות ליום תשעה באב 

ָיהּו ַעל יֹאִשָּיהּו   מְׁ קֹוֵנן ִירְׁ   (דברי הימים ב לה כה )ַויְׁ

ֹרש ֵמֱאֹלָהיו מֹונֶּה ָשָנה ֵהֵחל ִלדְׁ ן שְׁ נּו ֵמֵאָליו. בֶּ   .ֵאיָכה ֱאִלי קֹונְׁ

ַכר לֹו   לֹא ֻהזְׁ ָרם ָחנּו ָעָליו. וְׁ ָעבְׁ ֵני ָחם בְׁ ָעָליובְׁ ִשּנּוי ִמפְׁ :  

דֹור ֹדר. לֹא ָקם ָכמֹוהּו ִמימֹות ֲאִביגְׁ ר ָקמּו ִלגְׁ ָרֵאל ֲאשֶּ ֵכי ִישְׁ ָכל ַמלְׁ   .ַּגם בְׁ
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ֹדר ת ִלסְׁ לֶּ ר ָקמּו ַאַחר ַהדֶּ א ֵליָצֵני ַהדֹור. ֲאשֶּ   :ָדַבק בֹו ֵחטְׁ

מֹו ַהטֹוב ִפֲחמּו  ִלים זֶַּרע ִשיחֹור. ִכתְׁ חֹורָהאֹוכְׁ ִמשְׁ .  

עֹוד לֹא ָשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור ֵהִשיב ָיִמין ָאחֹור. וְׁ ַדל ָעֹון וְׁ   :ַוִּיגְׁ

ר לֹא ָיִקים ָארּור ֲאשֶּ ָרתֹו בְׁ מְׁ ָהִקים. ִבַצע אֶּ ָנם ָדת לְׁ   .ַזכּו ֲאָמָריו כְׁ

ֻחִקים ַצע מֹוֲאֵסי ָדת וְׁ בֶּ חֹוִקים. בְׁ ִנֲאצּו רְׁ   :ָחַשְך ָתֳארֹו כְׁ

ָאְךטֹו ַתלְׁ ָאְך. ַמה ִלי ָוָלְך ַהּיֹום לְׁ חֹו ַמלְׁ ָשלְׁ אּו בְׁ רְׁ ִבים ָרִעים ִנקְׁ .  

ָאְך ת ִפלְׁ ִעי אֶּ ָבצְׁ ָאְך. ֵתָעֵנש בְׁ ַמלְׁ ץ ָדִמים בְׁ ֵדי ַעם ָהָארֶּ   :יְׁ

ַרִים פְׁ אֶּ הּוא בְׁ ב ָכל שֶּ רֶּ ַמַען לֹא ַתֲעֹבר חֶּ ת ֲאַרם ַנֲהַרִים. לְׁ   .ִכָלה ֲהמֹוַני לֶּכֶּ

לֹ  ָרִיםוְׁ ִמצְׁ ַרִים בְׁ ֵסְך ִמצְׁ ַסכְׁ ָרה לְׁ זְׁ ֵזָרה ִנגְׁ חֹוזֶּה ָלשּוב ֲאחֹוַרִים. ִכי ּגְׁ א ָשַמע לְׁ :  

זֹות תֹוִתי ֵהֵחלּו ִלבְׁ זּוזֹות. ֲחזֹון ַענְׁ ִתיַרת מְׁ   .ֵמַחטֹאת סְׁ

דּו ַעל זֹאת ָספְׁ לֹא ֵהֵסב ָפָניו וְׁ זֹות. וְׁ ַהבְׁ חּומֹו לְׁ   :ָנעּו ֲעָנִמים לְׁ

ִשָּיה סּורּו ֵהִעי סֹוד נְׁ ָמֲאנּו סּור ּוָמט יְׁ ִאָּיה. ַויְׁ דּו ַעד לֹא שְׁ .  

לְֶּך יֹאִשָּיה  ִטָּיה. ַויֹורּו ַהמֹוִרים ַלמֶּ ָתה לֹו רְׁ לֹא ָעלְׁ ָקַרב וְׁ ָרב כְׁ ֵני קְׁ   :פְׁ

לֹוֲחִצים יֹו נֹוֲחִצים. ֵחץ ַאַחר ֵחץ מֹוִרים וְׁ וְׁ גֶּ ּנּו עֹוֵצם ֵעיָניו בְׁ   .עֹודֶּ

ָשמ ֹלש ֵמאֹות ִחִציםָצדּוהּו וְׁ קּו בֹו שְׁ רְׁ ּוהּו ַכַמָטָרה ַלִחִצים. ַוִּיזְׁ :  

ש ַמֲעָשיו ֵהִפיהּו ַעד ִמצּוי נֶּפֶּ   .ַקִלים ִהטּו ַאֲחָריו ֱאזֹון מֹוָצא ִפיהּו. וְׁ

ָי ִכי ָמִריִתי ִפיהּו ָצה ִמִפיהּו. ַצִדיק הּוא יְׁ ָפָתיו ִהפְׁ   :רּוַח שְׁ

ָעםִשיִשי נֹוף ִכי  אֹוָנם ַבֲעֹון ִבצְׁ ַשֵלם שְׁ ִקֵּנא ַזַעם. לְׁ .  

קֹוֵנן ָעָליו ָכל ֵאיָכה יּוַעם ָעם. ַויְׁ ִפשְׁ ם ַהטֹוב ַעם זּו בְׁ תֶּ   :ַתם כֶּ

ֱאתֹות  ֵהל לֶּ ָנע ַהקְׁ ִמָטה כְׁ ַנת ַהשְׁ מֹוֵעד שְׁ תֹות. בְׁ ִגדֹו ִלשְׁ ָחד כֹוס מְׁ ה אֶּ רֶּ ִמקְׁ   .ַתם בְׁ

ִר  שְׁ עֶּ ַתִים אֹוִתּיֹותָתָלה בְׁ ִרים ּושְׁ שְׁ עֶּ דּו לֹו ֵאיָכה בְׁ ַתִים ֵמֲהֹרס ָשתֹות. ִכי ָספְׁ ים ּושְׁ :  

ִלי חֹולְׁ ִתי מְׁ חֹוִלי. ֵעת ִכי ָשַכחְׁ   .אֹותֹות ִקינֹות ֻלָבָטה מְׁ

נַֻטש ָאֳהִלי ִתי וְׁ ָנַסעְׁ ִתי וְׁ  :ַזמֹוִתי ִכי ָלַעד ַיֲאִהיִלי. ָרַשעְׁ
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ִנים. ַנֲחָלֵתנּו ִבֵעת כְׁ  ִלפְׁ ַני וְׁ בֹו ּוָבא ִלפְׁ ִנים(. ָשַלף ַחרְׁ ִפִּנים )נ"א ִבפְׁ ר ָעָשה )נ"א ָעש( ָצר בְׁ ֹכר ֲאשֶּ ִגֵדר  זְׁ ם ַהָפִנים. וְׁ חֶּ ִטֵמא לֶּ

ֵתי ָפִנים ת ַבֲעַלת שְׁ   :ָפֹרכֶּ

ָאָדם.  ָמֵגן מְׁ תֹוִמים ִּגֵעל בְׁ ֵלָאה דָ יְׁ בֹו מְׁ ַחרְׁ ָיָצא ִמן ַהַבִית וְׁ ִכיר ִחָציו ִמָדם. כְׁ ִהשְׁ ָדם. ֵמיֵמינּו ָדַלח וְׁ ה ֲאַדמְׁ אֶּ ַמרְׁ ַמֵדד ָקו כְׁ םַויְׁ :  

ר ָבם ָעַבר )נ"א ִאם ָבם ּגָ  ֹאם ֲאשֶּ ָכל לְׁ ַרִים וְׁ ַגֵבר. ִמצְׁ מּולֹו לְׁ ל ֵאל ָידֹו לְׁ ָנָטה אֶּ ר. וְׁ ַבר(. ַוֲאִני )נ"א ֲאִני(  ַעל ֲהגֹותֹו ַהּוֹות ָּגבֶּ

ַצָּואר תֹוְך ִאּוּויֹו ָארּוץ ֵאָליו בְׁ   :בְׁ

ָוה ָבֵאש  לֹא ִנכְׁ ִניס וְׁ זֶּה ֹצָעה זֹוָנה )נ"א זֹוָנה צֹוָעה( ִהכְׁ ָלה ֵאש. וְׁ ִניסּו ַבחּוָריו ָאכְׁ ִהכְׁ תֹוכֹו ַלַבת  ֲאבֹוֵתינּו ָזָרה כְׁ . ֲעָבִדים ִחתּו בְׁ

ֵבי ה בְׁ ַעל מֶּ ת ֵאש ִמָמרֹום ָשַלח ֵאשֵאש. וְׁ :  

ֵרת(. עֹוֵרנּו ָנַמק  ַהשְׁ ִהָשֵרת )נ"א לְׁ ָשָמם ָבֳאִני ַשִיט ָבם לְׁ ֵלי ָשֵרת. וְׁ הֹוִציא כְׁ נּו כְׁ ֵשנּו ָטַבעְׁ ַנפְׁ לֹא ָמָצא  בְׁ ָשֵרת. וְׁ ִכים מְׁ ִהשְׁ כְׁ

ֵלי ָשֵרת לָשה כְׁ ִעים ּושְׁ   :ִתשְׁ

ָשרּו ִכי ָבא ש ַהֳקָדִשים ַצחֲ   ָנִשים כְׁ ֵבית ֹקדֶּ בֹוא( ָפִריץ. בְׁ בֹוא )נ"א בְׁ ֱחִריץ. ָשִרים ֻלָפתּו כְׁ ָעָליו הֶּ ַקע ַהַבִית נְׁ ַקרְׁ ָנתֹו  ָעִריץ. בְׁ

ִריץ   :ִהשְׁ

ָעתּו ֵקִנים ִנבְׁ ִשִשים ִרבֹוא ַמִזיִקים. זְׁ ָתרּו ִכי יַֻזק בְׁ ֻחָזִקים. וְׁ ָחִקים )נ"א ֵמֲחָזִקים(. ֲעשֹות    ַבחּוִרים ִמַבחּוץ ָצגּו מְׁ שּוהּו ִמשְׁ ִהרְׁ כְׁ

הּוא ָאסּור ָבִזִקים צֹונֹו וְׁ   :רְׁ

מֹו ַערְׁ לּוז וְׁ ָרה ַעל ִניֵני ִפֵצל ַלח וְׁ בְׁ ָלה עֶּ ַעֵּות ָהמֹון. ָנפְׁ ַסֵבב חֹוָמה ַויְׁ מֹון. ַויְׁ מֹוןָשַבת סֹוֵטן ַוָּיבֹא ַאדְׁ ן. ַעד ִכי נַֻטש ִמדֹוק ַארְׁ :  

ִריד בעַ  ר ִהשְׁ ֵזכֶּ ַהֲחִריבֹו. ַעל ַצד ַמֲעָרִבי לְׁ ָריו לְׁ סְׁ ָבָעה ָראֵשי ַטפְׁ ַיד ַארְׁ ַתח ַהר ַהַבִית ֵהֵחל ָלבֹא. בְׁ לֹא  ל פֶּ ֵלנּו וְׁ ָצג ַאַחר ָכתְׁ ֹו. וְׁ

  :ָרב ִריבֹו

ם ָכל מאּום ִמשָ  ר ֵאין ָבהֶּ ָלִדים ֲאשֶּ ַפּנֹות. יְׁ ֵשיָת לְׁ ִהרְׁ ָת וְׁ נֹות.  ַאָתה ָקַצפְׁ ָחה פְׁ ל ַהִמנְׁ ָת אֶּ לֹא ַשעְׁ שּו גֹוִים וְׁ נֹות. ָלָמה ָרגְׁ ַהפְׁ ם לְׁ

ִפינֹות ָשֹלש סְׁ ץ עּוץ( בְׁ רֶּ אֶּ ץ כּוש )נ"א בְׁ רֶּ אֶּ חּום לְׁ ִשלְׁ   :וְׁ

בָ  ִתשְׁ פֹול ַבָּים. ִשיר וְׁ ָמם ַיַחד ִלנְׁ פּו ַעצְׁ ִשתְׁ ֵכי ָים. וְׁ ִנבְׁ ָבאּו בְׁ עּו כְׁ צּולֹות  ֲהִשיֵבנּו ִשּוְׁ נּו ִבמְׁ יָך הֹוַרגְׁ ַעל ָים. ִכי ָעלֶּ רּו כְׁ חֹות שֹורְׁ

  :ָים

ֵמִשיב  נּו לְׁ ָוָתם ָנתְׁ ַמָמָשן. ִתקְׁ ַכֲחנּוָך ִחלּו לְׁ לֹא שְׁ נּו וְׁ ָשן. ָכל זֹאת ָבַאתְׁ הֹומֹות ָבאּו ַעד ַנפְׁ ָעה עּוָרה  ִכי תְׁ מְׁ ִמָבָשן. ּוַבת קֹול ִנשְׁ

 :ָלָמה ִתיָשן

 

ליום תשעה באב נות   י״ח  ,

לֹא שָ  ָמְך. וְׁ לּו שְׁ ִלַּיַעל ִחלְׁ ֵני בְׁ ָלָמה בְׁ ַעָמְך. וְׁ ִלינּו ֲאִני וְׁ ִנפְׁ ָת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָמְך. וְׁ ַאָתה ָאַמרְׁ ָמְך וְׁ ם ַזעְׁ ָת ֲעֵליהֶּ ַפכְׁ :  
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ת הַ  ר ִיָשא ָהאֹוֵמן אֶּ ָהֵנק. ַכֲאשֶּ ָת ָבִנים לְׁ רֹוַממְׁ ָת וְׁ ֵדי( )נ"א  ַאָתה ִּגַדלְׁ ֵיה )בְׁ ַארְׁ ַזֵּנק. וְׁ ָלָמה דֹוָדִנים ָדצּו )נ"א ָצחּום( לְׁ ּיֹוֵנק. וְׁ

ַחֵּנק   :אינו( ֹגרֹוָתיו לְׁ

ֵליהֶּ  עֹולְׁ ַלע. וְׁ טּו ביֵדי סֶּ מְׁ ם ִנשְׁ ֵטיהֶּ ָלָמה שֹופְׁ ַלע. וְׁ ִלים ִמסֶּ ַלע. ַותֹוִציא נֹוזְׁ ַבש ִמסֶּ ָת דְׁ ל ַהסָ ַאָתה ֵהיַנקְׁ צּו אֶּ ַלעם נֻפְׁ :  

צִ  ָעָלה ַעל ַארְׁ ָלָמה ָחש וְׁ ב ּגֹוי. וְׁ רֶּ ָך )נ"א ָלַקַחת( ּגֹוי ִמקֶּ ָת לְׁ ָלַקחְׁ ַאס ָכל ּגֹוי. וְׁ ָת ַוִתמְׁ ִחיֵדם ִמּגֹויַאָתה ָזַנחְׁ ַנכְׁ כּו וְׁ רּו לְׁ ָאמְׁ י ּגֹוי. וְׁ :  

לָ  ָהִביא ּגֹוי ֹשֵמר ֱאמּוִנים. וְׁ מֹוִנים. לְׁ ִנים ַאָתה ִטאֵטאָת ִשִשים ּושְׁ ַעם זּו ַבכֹוָכִבים ִנמְׁ ַעמֹוִנים. לְׁ ָמה ָיזְׁמּו מֹוָאִבים וְׁ

רּוִבים מֹוִנים(   :)נ"אַבכְׁ

ִמי ָת יְׁ ָאחֹור ֵהַשבְׁ ָלָמה לְׁ ָך. וְׁ ָידֶּ ָך וְׁ ִמינְׁ ָתה יְׁ ָך. ַהר זֶּה ָקנְׁ ת הֹודֶּ בֶּ שֶּ ָת( לְׁ ָת )נ"א כֹוַננְׁ ַנֵבל ִכֵסא  ַאָתה ִכַּונְׁ ָך. ַותְׁ ָך ן הֹודֶּ בֹודֶּ כְׁ :  

ָלשֹון. ַעד ִכי ָנַגע  ה וְׁ פֶּ ָלָמה ִנֵאץ ָרָשע בְׁ ָת ָמרֹום ֵמִראשֹון. וְׁ ִראשֹון. כֹוַננְׁ ָי וְׁ עֹוָלם יְׁ ִאישֹון ַאָתה ָמרֹום לְׁ ָצר בְׁ :  

ָלָמה ָעִריץ ֵחֵרף  ִתָטֵעמֹו. וְׁ ִביֵאמֹו וְׁ ִשיַח תְׁ טֹוב ָעֵלימֹו. בְׁ ָת לְׁ ָבֵחימֹוַאָתה ַששְׁ ב זְׁ ר יֹאַכל ֵחלֶּ ָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו. ֲאשֶּ וְׁ :  

ִרי ַכּיָ  ַדל ִשבְׁ ֵכי ָים. ַוִּיגְׁ ִתי ַעד ִנבְׁ ָלָמה ָצַללְׁ ָלַתִים ָים. וְׁ ְך ִבדְׁ ָך ָים. ַוָתסֶּ ָעזְׁ ָת בְׁ םַאָתה פֹוַררְׁ :  

סֹוד( יְׁ  ב )נ"א בְׁ רֶּ קֶּ דֹוִשים. בְׁ ִהלֹות קְׁ ש  ַאָתה ָקדֹוש יֹוֵשב תְׁ ֵהִשימּו ֵבית ֹקדֶּ ֵדִשים. וְׁ שּו ּגֹוִים קְׁ ָלָמה ָרגְׁ ֻקָדִשים. וְׁ ִשיִשים ַהמְׁ

  :ַהֳקָדִשים

ַבַלע ַנֲחַלת חֻ  ָלָמה תְׁ ָפה. וְׁ רְׁ ָך ָבֵאש ִנשְׁ ֻסָכתְׁ ָפה. וְׁ רְׁ ַמע ֱאֹלֵהינּו( ִכי ָהִיינּו חֶּ ָת )נ"א שְׁ רּוָפהַאָתה ָשַמעְׁ ִמיַח תְׁ ָעֵלינּו   ָפה. ַתצְׁ וְׁ

ָפה   :חֹופְׁ

 ֹ ָלנּו ַהִדָבה. ִכי ָכל ז ָלָמה ָנִהינּו וְׁ ִחָבה. וְׁ ָך בְׁ ִדיקְׁ ַנצְׁ ָדָקה וְׁ ָי ַהצְׁ ָך יְׁ חֹוָבהַאָתה ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא. לְׁ נּו בְׁ את ָבַאתְׁ :  

 

 י״ט ,קינות ליום תשעה באב 

ָדָקה בְׁ  ָך יהוה ַהצְׁ ר  אלְׁ ַעד ָעָתה ֹותֹות ֲאשֶּ ֵלאָת ֵמָאז וְׁ ִהפְׁ ,  

ת ַהָפִנים בִ  ָלנּו בשֶּ תָ בְּ וְׁ אֹוָתנּו ִתָעבְׁ נּו וְׁ ַרפְׁ ר ִנצְׁ ִחיָנה ֲאשֶּ :  

ַמסֹותגלָך יהוה ַהצָדָקה בְׁ  ָת בְׁ ב ּגֹוי ָלַקחְׁ רֶּ ֹוי ִמקֶּ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ ם ֲעשֹותד  וְׁ ַמֲעֵשיהֶּ ָצא ָבנּו כְׁ ר ִנמְׁ ִפי ֲאשֶּ :  

ָעםה  לָך יהוה ַהצָדָקה בְׁ  דֹות לֹו לְׁ כּו ֱאֹלִהים ִלפְׁ לְׁ ,  

ָלנּו בַשת ַהָפִנים בְׁ  ָעםו  וְׁ ָפשְׁ ַים סּוף ּגֹוי ֵבאֹלָהיו בְׁ רּו ַעל ָים בְׁ ַּימְׁ :  

ם ֵעַדי ַוֲאִני ֱאֹלִהיםזֵ לָך יהוה ַהַצָדָקה בְׁ  ַאתֶּ ר וְׁ כֶּ ,  

ת הָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ ִסין קּום ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹלִהיםח  וְׁ ֵפנּו בְׁ רְׁ :  
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ָדָקה בְׁ  ָבשט  לָך יהוה ַהצְׁ ַצִפיִחת ִבדְׁ ָתנּו כְׁ ַעמְׁ ִהטְׁ ַעם שֶּ ,  

ת ַהָפִנים ב ָלנּו בשֶּ ָבש יוְׁ ן ּודְׁ מֶּ ת ָושֶּ ָפָניו ֹסלֶּ נּו לְׁ ַרבְׁ ֹום ִהקְׁ :  

ָדָקה בְׁ  ַעמּוד ָעָנןכ  לָך יהוה ַהצְׁ ֵאר וְׁ כּול ָמן ּובְׁ לְׁ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ ָנןלֶ וְׁ ָרגְׁ ם בְׁ ָאֳהֵליהֶּ ל ֲאבֹוֵתינּו בְׁ ֹלקֶּ ם ַהקְׁ חֶּ :  

ָדָקה בַ  נּו ָדָברמ  לָך יהוה ַהצְׁ ָבר לֹא ָחַסרְׁ דְׁ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ ֻדָברנ  וְׁ ִדי ָזָהב ִכמְׁ ֲחֵצֹרת וְׁ ֲאצֹות ָלָבן וְׁ :  

ָדָקה בְׁ  עס  לָך יהוה ַהצְׁ ָנַען יחֹון וְׁ ֵכי כְׁ ֹכל ַמלְׁ ֹוג וְׁ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ צֹא ַמַעןע  וְׁ ִלי מְׁ ר ָמַעל ַבֵחַרם בְׁ ָכן ֲאשֶּ :  

ָדָקה בְׁ  ָך יהוה ַהצְׁ ָבָעה ָעָשר מֹוִשיִעיםפ  לְׁ ַארְׁ ָת בְׁ ר ָפַעלְׁ ַעל ֲאשֶּ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ עִ צֶ וְׁ נּו פֹושְׁ יםלֶּם ִמיָכה ִכי בֹו ֲאַנחְׁ :  

ָדָקה בְׁ  עֹון ּוֵבית עֹוָלִמיםק  לָך יהוה ַהצְׁ ִגבְׁ נֹוב וְׁ יַמת ִשיֹלה וְׁ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ ָלִמיםֶר וְׁ בּו ּוָבם ָאנּו ִנכְׁ ָחרְׁ ָצא ָבנּו שֶּ ִּנמְׁ ַשע שֶּ :  

ָדָקה בִ  ָאנּו שְּ לָך יהוה ַהצְׁ ֵענּו וְׁ ִבצְׁ בּו בְׁ ָחרְׁ ָבנֹות שֶּ ַקָּיִמיםֵני ָחרְׁ ,  

ת ַהָפִנים בְׁ  ָלנּו בשֶּ ַרֲחִמים שוְׁ ָתשּוב ֵאֵלינּו בְׁ ָכל ֵלב שֶּ יָך בְׁ ּוֵבנּו ֵאלֶּ :  

ָדָקה בִ  ִהָשַמעתְּ לָך יהוה ַהצְׁ בּוָשה ִמלְׁ ָאה כְׁ ָתה ִשנְׁ ָהיְׁ ַשע ֵמאֹות ָשָנה שֶּ ,  

ת ַהָפִנים כְׁ  ָלנּו בשֶּ ִשַּוע ת  וְׁ ָך ּוֲשָמעַבע ִאש ַחמּודֹות וְׁ נְׁ ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאזְׁ :  
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ִרים ָערּו ָערּו ַעד הַ  יָך ָהאֹומְׁ ת ִמי ִלי ַבָשָמִים ּוֲשָמע ַשֲאַגת צֹוֲררֶּ צֶּ ַנאֶּ ת מְׁ צֶּ לֶּ ִתפְׁ ָך לְׁ נְׁ סֹוד ַשַער ַהָשָמִיםַהֵטה ֱאֹלַהי ָאזְׁ יְׁ :  

ָך  נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ַשַתקַהטֶּ פּוָכה לְׁ ֵחָמה שְׁ ת ַעל ַצִדיק ָעָתק ּוֲשָמע קֹול ָשאֹון ֵמִעיר בְׁ רֶּ ַשת ַהדֹובֶּ ִרגְׁ לְׁ :  

ָחָמה ּוֲשָמע ַפָלצֹות הֹוִמים ָבא ָהֵעת אִ  יָה ַלִמלְׁ ָנקּוָמה ָעלֶּ ָנם קּומּו וְׁ ִציר ֻשָלח וְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ִהָלֲחָמהַהטֶּ ֵביתֹו לְׁ תֹו בְׁ :  

יָך ֲעלֹו ָדו ָעלֶּ ַעצּו ֵלב ַיחְׁ ִזָמה ַבל יּוָכלּו ּוֲשָמע ִשיַחת נֹוְׁ בּו מְׁ ָחשְׁ ֻעצּו ֵעָצה וְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ַתָכלּוַהטֶּ ת ִנסְׁ :  

ִמיֵמי תֹוָדה  יָך ַמדְׁ ָחַרפֶּ ַדש ַהמֹוָרא ּוֲשָמע מְׁ חּו ָבֵאש ִמקְׁ ִשלְׁ ִנֲאצּו וְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ָרהַהטֶּ קֹול ִזמְׁ וְׁ :  
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ם ָך ֲעֵליהֶּ ַהֵפל ֵאיָמתְׁ פּוָך וְׁ ר ֵחרְׁ ָפָתם ֲאשֶּ רְׁ ם ּוֲשָמע ָכל חֶּ דּו ָלהֶּ ָך ַלֵלִצים ָלצֹון ָחמְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ   :ַהטֶּ

חֹות ִטּנּוָפם   ִרים ּוֲשָמע ַטרְׁ ַחזְׁ חובֹות מְׁ רּוִבים ִברְׁ הֹוִציאּו ַהכְׁ ַרּו וְׁ ָיהְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ַבֲחָך ֲחִזיִריםַהטֶּ ֱעלּו ַעל ִמזְׁ הֶּ כְׁ :  

דֹוִשי ָך ִמילֹות קְׁ מּולְׁ ִקים לְׁ ָזרְׁ ש ַהקדֹוִשים ּוֲשָמע ֵזִדים מְׁ פּו ֵבית ֹקדֶּ ִטּנְׁ לּו וְׁ ִחלְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ םַהטֶּ :  

ִנָלֲחָמה ִאתֹו   כּו וְׁ ַצח לְׁ ִעִזים מֶּ לֹוֲעִזים מְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ֵביתֹוַהטֶּ ַהֲלִלים ִכי ֵאין ָהִאיש בְׁ ֵביתֹו ּוֲשָמע ַהּוֹות הֹוֲלִלים מְׁ בְׁ :  

ֲאָך עֹוד ת ַעד ִכסְׁ צֶּ ַתחֶּ יָה ִמשְׁ ֵחרּופֶּ יָה וְׁ ִסי עֹוד ּוֲשָמע ִּגדּופֶּ ַאפְׁ ת ֲאִני וְׁ רֶּ דֹובֶּ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ   :ַהטֶּ

ת ַמה תֹו גֶּ עֶּ בֹוָזה ּוַמלְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ַחִכים ָמַתי ִיָבנֶּהַהטֶּ ִעים ּומְׁ קֹורְׁ ִפיִדים וְׁ ִכַּית ַמסְׁ נֶּה ּוֲשָמע בְׁ ֵאינֹו ִנבְׁ ִחיִלי וְׁ :  

הָ  ָאֵתנּו וְׁ ַקֵּנא ִקנְׁ ָקֵתנּו וְׁ נְׁ ָלַעד שֹוֵמם ּוֲשָמע אֶּ נַֻטש וְׁ ֻשַכח וְׁ ִרים ֻעַזב וְׁ אֹומְׁ ָך לְׁ נְׁ ה ֱאֹלַהי ָאזְׁ ָך ַהשָ ַהטֶּ ָדשְׁ ֵמםֵאר ָפנֶּיָך ַעל ִמקְׁ :  
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ָטֳהָרה. דָ   יָה בְׁ ָמָרא. ִּגבֹוֵרי ֹכַח ֲעָמלֶּ ָנה ּוִבגְׁ ִמשְׁ ֵריִסין בְׁ ָבנֹון ַאִדיֵרי ַהתֹוָרה. ַבֲעֵלי תְׁ ֵזי ַהלְׁ בּוָרהַארְׁ ָתה ּגְׁ ָנשְׁ ַפְך וְׁ ָמם ִנשְׁ : 

ַעל ֵאלֶּה כּות ֲעָשָרה. וְׁ דֹוֵשי ֲהרּוֵגי ַמלְׁ ש ֵנזֶּר   ִהָּנם קְׁ ֵלי ַהֹקדֶּ ָרֵאל כְׁ ַדת ִישְׁ מְׁ ָמָרה. חֶּ ַעק בְׁ זְׁ ִרי אֶּ ָזכְׁ ָרה. זֹאת בְׁ ֵעיִני ִנּגְׁ ֲאִני בֹוִכָּיה וְׁ

 :ַוֲעָטָרה

פֹול ּגֹוָרל ַעל ַרָבן  רּוָרה. ִכנְׁ ב בְׁ רֶּ ִמיָתה ֲחמּוָרה. ַידּו ּגֹוָרל ִמי ִראשֹון ַלחֶּ דֹוִשים ֵמתּו בְׁ הֹוֵרי ֵלב קְׁ עֹון ָפַשט ַצָּוארֹו ּוָבָכה  ִשמְׁ  טְׁ

צּוָרה ש נְׁ נֶּפֶּ גֹו בְׁ ָהרְׁ ַרָבן ִשמעֹון ָחַזר ַהַשר לְׁ ֵזָרה. לְׁ ָרה גְׁ זְׁ ִנגְׁ  :כְׁ

נֹוָרה ַהטְׁ  ֻכבֹוָתיו מְׁ ָתנֹו ַעל ַארְׁ ִביָרה. ָנַטל רֹאשֹו ּונְׁ ן ַהּגְׁ כֹות ַעל בֶּ ַבָקָשה ִלבְׁ יָניו ַעל ֵעיָניו ּוִפיו  הֹוָרה. ָשם עֵ ִמזֶַּרע ַאֲהֹרן ָשַאל בְׁ

ֻשָּנה ַוֲחמ ָסה ָעָליו ִמיָתה מְׁ נְׁ אֹום ִנקְׁ ַגֵבר ַבתֹוָרה. ִפתְׁ ה ַהִמתְׁ ָאַמר פֶּ מּוָרה. ָעָנה וְׁ ַאֲהָבה גְׁ ּוָרהַעל ִפיו בְׁ : 

ִחי  ֵשְך שְׁ ַנפְׁ רּו לְׁ עֹורֹו ָאמְׁ ִכיָרה. ִקַּים בְׁ ַתַער ַהשְׁ ת רֹאשֹו בְׁ ִשיט אֶּ ַהפְׁ ִפִלין  ִצָּוה לְׁ קֹום תְׁ ַנֲעֹבָרה. ָרָשע ַהפֹוֵשט ֵעת ִהִּגיַע ִלמְׁ וְׁ

פֹוָרָרה ץ ִהתְׁ רֶּ אֶּ ָעה עֹוָלם וְׁ זְׁ ַדעְׁ ִנזְׁ ָעָקה וְׁ ַות ָבָרה. ָצַעק צְׁ  :ִמצְׁ

מַ  ָשרֹו בְׁ ת בְׁ קּו אֶּ ָסרְׁ ָבָרה. וְׁ זֹו ִבסְׁ טֹוֲחָנן זֹו בְׁ ת ַרִבי ֲעִקיָבא עֹוֵקר ָהִרים וְׁ ָתה  ֵמַאֲחָריו ֵהִביאּו אֶּ ָרה. ָיצְׁ ַתבְׁ ִהשְׁ זֶּל לְׁ ֵרק ַברְׁ סְׁ

ָכל ִמיֵני ָטֳהָרה ָך ָטהֹור בְׁ יָך ַרִבי ֲעִקיָבא ּגּופְׁ רֶּ ָרה. ַאשְׁ ָחד ּוַבת קֹול ָאמְׁ אֶּ ָמתֹו בְׁ  :ִנשְׁ

ִעים ָשָנה בִ  ן ִשבְׁ ָהָרה. נֱֶּהַרג בֶּ ַאזְׁ רֹון ֵלב וְׁ ִשבְׁ הּוָדה ַאֲחָריו ֵהִביאּו בְׁ ן ָבָבא ִרִבי יְׁ ָחִסיד  בֶּ ַתֲעִנית ָהָיה ָנִקי וְׁ יֵדי ֲארּוָרה. יֹוֵשב בְׁ

ַמֲהָרה תֹו לְׁ ַלאכְׁ  :ִבמְׁ

ר תֹוָרה ִעמֹו וְׁ  ֵספֶּ דֹוֵרש וְׁ ָרה. יֹוֵשב וְׁ ִצּיֹון ָשעְׁ ִהלֹות בְׁ ִהיל קְׁ יֹון ַאֲחָריו ַמקְׁ ַרדְׁ ן תְׁ ָיא בֶּ ת  ַרִבי ֲחנֶּנְׁ ִהִקיפּוהּו ַבֲחִביֵלי זְׁמֹוָרה. אֶּ

ֵהָרהָהאּור הִ  לֹא ָימּות מְׁ ר ִהִּניחּו ַעל ִלבֹו שֶּ מֶּ ל צֶּ פֹוִגין שֶּ ר תֹוָרה. סְׁ ֵספֶּ ָרֻכהּו בְׁ ם ּוכְׁ ִציתו ָבהֶּ : 

בּוָרה. ַבר ִבקְׁ לֹא ָהקְׁ ָלִבים וְׁ ִליכּוהּו ַלכְׁ ִהשְׁ ָרקּוהּו וְׁ ָבב ַהסֹוֵפר ֲהָרגּוהּו ַעם ֲעמֹוָרה. זְׁ ָתה ַבת קֹול עָ  ָחִסיד ַרִבי יֶּשֶּ לֹא  ָיצְׁ ָליו שֶּ

ָרה ָשמְׁ ה לְׁ לּום ִמתֹוַרת משֶּ  :ִהִּניַח כְׁ

דּוָרה ַבמְׁ ַרף ַבֲהֵבל ִפיו כְׁ ַח ִנשְׁ ָרה. עֹוף ַהפֹורֶּ בְׁ יֹום עֶּ ִפית בְׁ ַאֲחָריו ַרִבי חּוצְׁ  :וְׁ
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ב ַשָבת הָ  רֶּ ֵקָרה. יֹום עֶּ ַמדְׁ ן ַשמּוַע ָבַאֲחרֹוָנה נֳֶּהַרג בְׁ ָעָזר בֶּ לְׁ לֹא  ַצִדיק ַרִבי אֶּ ב ָשלפּו ָעָליו וְׁ רֶּ ָרא. חֶּ ַקֵדש ַוִּיקְׁ ַמן ִקדּוש ַויְׁ ָיה זְׁ

ָצר צּוָרה ָבָרא ֱאֹלִהים יֹוֵצר וְׁ ָמתֹו בְׁ ָתה ִנשְׁ ָרה. ָיצְׁ ָגמְׁ  :ִהִּנחּוהּו ַבַחִּיים לְׁ

ִקיָלה  ָעָרה. ִבסְׁ ַעּנֹות ִבגְׁ ָלה לְׁ ֵני ַעוְׁ ָכֵהָּנה הֹוִסיפּו בְׁ ה  ָכֵהָּנה וְׁ לּו ֲאָריֹות שֶּ ָּנה יֹאכְׁ ת ִממֶּ רֶּ ַשֲעָרה. נֹותֶּ נֶּק ִמי יּוַכל לְׁ חֶּ ג וְׁ רֶּ ֵרָפה הֶּ שְׁ

ִפיָרה ַהכְׁ ֵיה וְׁ פּו ַארְׁ רּוָמה ָטרְׁ שֹוק ַהתְׁ נּוָפה וְׁ זּוָרה. ֲחֵזה ַהתְׁ  :פְׁ

לֹות ֵחלֶּק ַיֲעֹקב  ַכִים כֹושְׁ ָרה. ַאֵמץ ִברְׁ ַיסְׁ לֹא יֹוִסיף עֹוד לְׁ ֵעת ָצָרהֵייִטיב יהוה וְׁ ּומֹוִשיַע בְׁ : 

ֵנֵלְך אֹורֹו ִנַסע וְׁ ֵלְך. לְׁ בְׁ ֵמי אֶּ מּו יְׁ לְֶּך. יֹאַמר ָשלְׁ ָלְך מֶּ ק ִימְׁ דֶּ צֶּ  :לְׁ
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ִני רּוִחי וְׁ  ָמה ֱהִציַקתְׁ ָך שֹוֵכן ָשַמיְׁ ַעק ָוֹשד לְׁ זְׁ ַיַעֹבר ָעַלי ָמה ָחָמס אֶּ ִּני ַוֲאַדֵבָרה וְׁ ה  ַהֲחִרישּו ִממֶּ עֶּ פְׁ דֹוָמה ַכּיֹוֵלָדה אֶּ לֹא אּוַכל אֶּ

ִדי ַעל ֲעָדתִ  כּו ַכָּיָמה ִספְׁ ֵרי ַשֲאגֹוַתי ִיתְׁ ִהיָמה ִדבְׁ ה ַוֲאקֹוֵנן ִבנְׁ ֱעשֶּ ֵפד ַמר אֶּ שֹוָמה ִמסְׁ אֶּ ַאף וְׁ שְׁ ִשיִחי  אֶּ ַשָמה ָאִריד בְׁ ָנה לְׁ י ֲאשר ִנתְׁ

ִהי ָאִריָמה קֹול נְׁ ָאִהיָמה וְׁ   :וְׁ

ַעל ָכל ֵלב ֲאָנָחה ֵמאָ ֵאיְך שָ  רּוָעה וְׁ ָכל ָזָקן ּגְׁ ָחה וְׁ ָכל רֹאש ָקרְׁ ָחה ָכל ָפִנים ָפארּור וְׁ מְׁ ָבה ֹשִ ָערְׁ עֹוֵרר ּגֹוי ַעז  ַבת ָמשֹוש וְׁ ז ִנתְׁ

רֹאש כָ  ִסיָהה בְׁ תּולֹוַתי ּוַבחּוַרי ָנַסח ִבנְׁ ָחה בְׁ טֶּ ַטַפי  דֹוֵרש שּוָחה ִסָלה ַאִביַרי הֹוֵגי ֹעז ִמבְׁ סּוָחה עֹוָלַלי וְׁ ָלָתם כְׁ ל חּוצֹות ִנבְׁ

בֹות ַהבְׁ  ַהרְׁ וּויֶּי צֹאן ִנָדָחה לְׁ פּו ֵאַלי דְׁ ָעִתי ַעל לֶָּחה ֵהָאסְׁ ִדמְׁ ָחה ֵאיִליָלה ַעל זֹאת וְׁ צֹאן ִטבְׁ בּו כְׁ שְׁ ָוָחה ֵהיִלילּו  נֶּחְׁ ָהִרים צְׁ ִכי ּולְׁ

אָ  ִשיִחי וְׁ ַזֱעִקי ֲאָדָמה ָאִריד בְׁ ִהי ָאִריָמהָשַמִים וְׁ קֹול נְׁ ִהיָמה וְׁ :  

אֹונֲנּו ַעל  ִכיָרה ִהתְׁ ַמבְׁ חֹוָלה ָצָרה כְׁ דּו ַבֲחבּוָרה קֹול כְׁ רּור ֵהָאגְׁ פֹוד ַתמְׁ ַצֲעקּו ָמָרה סְׁ אּו וְׁ ִלים צְׁ אֶּ רְׁ זּוָרה ָעֵלימֹו ִכי   אֶּ ה פְׁ ֲעַדת שֶּ

ַוֲעדּו בִ  ִנתְׁ ָרה וְׁ בְׁ עֶּ ַזַעם וְׁ ֵזָרה ָבֳחִרי ַאף וְׁ ָרה גְׁ זְׁ ַזָרה  ִנגְׁ עֶּ קּו בְׁ ת ָאִחיו ִחזְׁ ִאיש אֶּ ַהּנֹוָרה וְׁ ַקֵדש ֵשם ַהָּגדֹול וְׁ ָטֳהָרה לְׁ ִרישּות ּובְׁ פְׁ

ָאָרה ֲאָבל ָאזְׁרּו ִפיַרת ִתפְׁ ִביָרה ַעל ָפִנים צְׁ ר ּוגְׁ בֶּ לֹא ָחסּו ּגֶּ ִלי ַלֲעבֹוד ָזָרה וְׁ הֹוָרה בְׁ ָאה טְׁ ִירְׁ ק בְׁ ַדבֶּ ֵתָרה ַלֲהלֹום רֹ לְׁ בּוָרה יְׁ אש   ּגְׁ

ָטָרה וְׁ  ַהקְׁ עֹוָלה וְׁ ם כְׁ כֶּ ִריבְׁ תֹוָרה ַנקְׁ ם לְׁ כֶּ לְׁ ַגדֶּ רּו ַבֲאִמיָרה לֹא ָזִכינּו לְׁ ֵאֵלימֹו ִדבְׁ ָרה וְׁ דְׁ רֹוץ שֶּ ִלקְׁ פּוָנה  וְׁ אֹוָרה ַהצְׁ ם לְׁ ה ִעָמכֶּ כֶּ ִנזְׁ

ִהי ָאִריָמה קֹול נְׁ ָאִהיָמה וְׁ ִשיִחי וְׁ   :ֵמֵעין ֹכל ַוֲעלּוָמה ָאִריד בְׁ

כִ  ִחלָ ָאז ִהסְׁ ַרֲעַנִּנים ֵהם ָהיּו תְׁ ֵשִנים וְׁ ֵקִנים דְׁ עֹוִנים ּוזְׁ ַאֲהָבה ִדין שֹוֵכן מְׁ ַקֵבל בְׁ ַטִּנים לְׁ דֹוִלים ּוקְׁ ָראָתם  ימּו ּגְׁ אּו ִלקְׁ ָיצְׁ ה ִנדֹוִנים וְׁ

ָהאָ  דֹוִנים וְׁ שְׁ ָדִרים ִעם ַפרְׁ בּו פְׁ ָערְׁ ִנתְׁ גּו ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים וְׁ רְׁ נֶּהֶּ ֵהִפיסּו  ַעֵזי ָפִנים וְׁ ֵעִנים וְׁ ָזר ַכּיְׁ ַאכְׁ כּו לְׁ פְׁ ר ָהיּו ַרֲחָמִנים נֶּהֶּ בֹות ֲאשֶּ

ַסִכיִנים ּוַבחּוִרים ֲעֵלי תֹו ַחָלפֹות וְׁ ַחט בְׁ ּגֹוָרל ָעָלה לֹו ִראשֹוִנים הּוא ִנשְׁ ַעל ָבִנים ּוִמי שֶּ ָלע ֱאמּוִנים ֵהם ָלֲחכּו ָעָפר  ַעל ָאבֹות וְׁ

ַהַכלֹות ַתִּניִנים וְׁ ַאל   כְׁ בֹוִנים וְׁ ַהל ֲעדת נְׁ רּו זֹאת קְׁ ִכידֹוִנים ִזכְׁ ב וְׁ רֶּ חֶּ נָֻתחֹות בְׁ ֻעָלפֹות בזְׁרֹועֹות ֲחָתִנים מְׁ בּושֹות ָשִנים מְׁ ֱחשּו   לְׁ תֶּ

שִ  ר זֹאת ַנפְׁ ֵזכֶּ ר ָצֲללּו ַבַמִים ַהֵזידֹוִנים לְׁ ִפידּו ַעל ֲחִסיִדים ַוֲהגּוִנים ֲאשֶּ ַהסְׁ בֹות ִקיִנים וְׁ קֹול  ֵמַהרְׁ ָאִהיָמה וְׁ ִשיִחי וְׁ י ֲעגּוָמה ָאִריד בְׁ

ִהי ָאִריָמה   :נְׁ

ֵשי ָמשֹו רּוִרים ַעל תֹופְׁ ַפד ַתמְׁ ל ָיִחיד ֲעִשי ָלְך ִמסְׁ ַָּפִרים ֵאבֶּ ִשי ֲב ַפלְׁ ִהתְׁ ִרי ַשק וְׁ מֹוִרים ַמָלַחִיְך  תֹוָרה תֹוָרה ִחגְׁ ֵשי ִמכְׁ ַטִיְך ּופֹורְׁ

ַמִים  ַלִיְך בְׁ חֹובְׁ ָבעֹות וְׁ ה ִבגְׁ ַקצֶּ תֹוִרים ִמי יְׁ ַגֵלי ִמסְׁ פּוַנִיְך ּומְׁ נֵחי צְׁ ַפעְׁ ֵרי ֲהדּוִרים מְׁ ַישְׁ ֵכי ַמֲעָרֵכְך מְׁ ַסתעת  ַאִדיִרים עֹורְׁ ּוִמי יְׁ

ַשדֵ  ָדִרים ִמי יְׁ ִזירֹות ּוִמי ַיֲערֹוְך נְׁ ִליא נְׁ ָבִרים ִמי ַיפְׁ ָתֵרץ שְׁ ָפֵרק ֲהַוּיֹות ּוִמי יְׁ ָהִרים ִמי יְׁ חֹום  בֶּ ַחתּו ִאָכִרים ּוִמי ִילְׁ ד ַמֲעַמַקִיְך וְׁ

ִכיִלים ָכָרִקיַע זֹוֲהִר  ם ַמשְׁ ֵריהֶּ לּו ִגבֹוִרים ַאשְׁ ָנפְׁ דּו וְׁ ָחָמה ָאבְׁ ֵלי ִמלְׁ ים כְׁ ִעָ ָישּוב ַלשְׁ ְך וְׁ תֶּ ַחמְׁ נּוחֹות ָשלֹום ָנחּו יָשִרים  ִמלְׁ ים ִבמְׁ

נֹוָתִרים ר לְׁ ַשבֶּ ֹשד וְׁ ָפִרים  אֹוי ַוֲאבֹוי וְׁ ִרים ִמי ִיֵתן צְׁ ב אֹומְׁ רֶּ ָדִרים עֶּ לֹא סְׁ ָמוֶּת וְׁ יֹון ֵעיַנִים ַצלְׁ ִכלְׁ ִציִרים לְׁ ש ַוֲחָבִלים וְׁ ִדיַבת נֶּפֶּ ִלמְׁ

ֵאיָמה ֵמֲחָדִרים  ב וְׁ רֶּ ָלה חֶּ ר ֵחָמה ָשִרים ִמחּוץ ִשכְׁ ֵאה ֵעיֵנימֹו ֲאשֶּ ה אֹוִרים ִמַמרְׁ ַגלֶּ ַצִפים ִמי יְׁ ה ָכל  ַעד ָמַתי ּוֹבַקר מְׁ ַתִבט רֹואֶּ

בּוִכים הִ  ִסיִרים סְׁ ָזִרים כְׁ ָרעּוָה ִלגְׁ ָרעּוָה קְׁ ָלאּוָה פְׁ ָרפּוָה ָזִרים קְׁ ר שְׁ ָך ֲאשֶּ בֹון תֹוָרתְׁ לְׁ ֵפה עֶּ ָתִרים צְׁ דּוִרים ַהַעל ֵאלֶּה  סְׁ ִדילּו ַהמְׁ גְׁ

ָפְך ַכַמִים הַ  ָדם ַהִּנשְׁ קֹום לְׁ צּוִרים ִתנְׁ ַאַפק ֲאדֹון ָכל יְׁ רּוִרים  ִתתְׁ עּוִנים ּומְׁ ַשע לְׁ עּוִרים ַעם ָשֵבי פֶּ ַקת סְׁ נְׁ ִּנָּגִרים ִמֹשד ֲעִנִּיים ֵמאֶּ

ִהי ָאִריָמה קֹול נְׁ ָאִהיָמה וְׁ ִשיִחי וְׁ ַמֻשאֹות ָהִריָמה ָאִריד בְׁ יָך לְׁ ָעמֶּ ָרִתי ַאִדיר ָבַאִדיִרים פְׁ זְׁ עֶּ   :קּוָמה לְׁ
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ַעל ַהמִ ַעל  ש וְׁ ד ָחָדש ַעל ַהֹקדֶּ פְׁ ָשָנה ִמסְׁ ָכל ָשָנה וְׁ פֹוד בְׁ סְׁ ִכי הּוַדש אֶּ ָדש ִכי ֹהַרס וְׁ ָבן ֵבית ַהִמקְׁ ָקשָחרְׁ :  

ֵני ַבֵדי ָארֹון ִלֲהָטה ֵאש ֵבין שְׁ ֵני ָחרֹון כְׁ ָת עֹוָלם ִמפְׁ ַזעְׁ ִזעְׁ ִשיִשים ֵמֹרן כְׁ ַאֵלם ַתרְׁ   :ִתָסֵתר לְׁ

אַ  ַאַפק וְׁ תְׁ ָת ַאֲחִריש אֶּ ַנמְׁ ַמָטה זֶּה ַעל ַּגֵבי זֶּה ָהֳאָפלּו ַבֲעָלָטה וְׁ ָלה ּובְׁ ַמעְׁ ָדִשים ֲאשר בְׁ ֵני ִמקְׁ ִביָטהשְׁ :  

סֹוד ַעד ָבִעים יְׁ ַארְׁ כֹות וְׁ ַהלְׁ ִביר מְׁ ָחִלים ַבדְׁ ַבע ּגֶּ ַארְׁ ֹכת וְׁ זּו ִמֵבית ַהָפרְׁ נְׁ ִנגְׁ ַלֲחכֹות ָראֵשי ַהַבדים כְׁ הֹום מְׁ תְׁ :  

ָשַאגְׁ  ל ַכף וְׁ ה ַכף אֶּ ָת ַאכֶּ ַנמְׁ ָת ָאֳהִלי ֻשַדד וְׁ ֵהיַללְׁ ָת וְׁ ַדד ַסחְׁ ִנבְׁ ש כְׁ ש ַהֳקָדִשים ִמִבֵתי ֹקדֶּ ָת ֵהיָדדֹקדֶּ :  

ָדה ִאּוּוי ֵבית ָהאֹוָצר ּולְׁ  מְׁ ִלי חֶּ ָכל כְׁ ַיד ָצר וְׁ ָנה בְׁ ִנתְׁ ָך כְׁ תְׁ ַארְׁ ִפיַרת ִתפְׁ ָנמּו לֹא ָעָצרצְׁ בּוָרה וְׁ ַהּגְׁ ָך ַהֹכַח וְׁ :  

ָנָפלּו  ַתֵבר כְׁ ִהשְׁ ָפלּו ָיִכין ּוֹבַעז לְׁ רּות ֻהשְׁ ַקדְׁ ֵהי ָשַמִים לְׁ ָגבְׁ ֵני ַהִכֵסא ָאז ֻאָפלּו וְׁ   :פְׁ

ָער לַ  אֹוַצר ִשנְׁ ם ָנמּו ַאֵּיה ֲאדֹון ֵאלּו לְׁ ֵכיהֶּ עֹורְׁ ָחנֹות ָאז שֹוָללּו ּולְׁ ר ֻשלְׁ שֶּ ָחלּועֶּ ֻהנְׁ ֵדִשים כְׁ קְׁ :  

ָמד אּו ִליֵמי ַהשְׁ ד ָזרִים ָקרְׁ כֹונֹות ִמֵבית ַמֲחמֶּ סּו מְׁ ַנַהרְׁ ִדים ָנעּו ִמַמֲעָמד כְׁ ָרִפים ֹעמְׁ   :שְׁ

דּורֹות אֹורֹות ֵמָאז קְׁ ֵני ַהמְׁ בּורֹות ּושְׁ ִהָּנם שְׁ רּו ַלֵבל וְׁ סְׁ ִנמְׁ ת ָים ַוֲעָשָרה ִכֹּירֹות כְׁ חשֶּ   :נְׁ

רּוִבים ָבאַמֲעשֵ  ֵני כְׁ ץ ֹזַהר ָהָרִקיע ָכָבה חֹוֵלש ַעל ּגֹוִים ִלפְׁ דּו ָלָארֶּ הּורְׁ ָכָבה כְׁ רְׁ ה ָאאֹוַפִּנים ֲאשר ַבמֶּ :  

ָלִבים ָרִעים ַעל ָבֳמֵתי ָעב ֻדדּו ָרָכה לֹא ָיָרדּו כְׁ ָלִלים עֹוד ִלבְׁ   :לֹויֹות ַהמֹוָרד ֵמֵעת הּוָרדּו ַהטְׁ

ֵלי   ֵרי ָרַהבָכל כְׁ ָהָדר ָשֲחחּו ֹעזְׁ ֵצאת הֶּ סּו ִמֵבית ַהַלַהב בְׁ צּו ֹוְׁ ֵלי ַהָזָהב ֻקצְׁ ף ּוכְׁ סֶּ ַהכֶּ :  

ָענּו ַאֲחָריו ֵאיכָ  ֵצָרה ָנבֹוָכה ִדבּור ָפַתח וְׁ ִאָשה מְׁ ָאִכים כְׁ בּוָכה ַלֲהַקת ַמלְׁ הּוָמה ּומְׁ ָרא מְׁ ר ִנקְׁ היֹום ֲאשֶּ :  

הּוָדה ֲחשּוִביםָטס ַעמֹוִני ּומֹוָאִבי וְׁ  ָכל ַהּגֹוִים ֵבית יְׁ סֹוֲבִבים ִהֵּנה כְׁ ִלָבה ָהיּו ָבם מְׁ רּוִבים ּוִבכְׁ הֹוִציאּו ַהכְׁ :  

תֹו ַארְׁ חּוַשת ֵבת ִתפְׁ ַגִלים כְׁ ִהָלתֹו לְׁ מֹו לֹא ָאָבה תְׁ ֵאל ַאִדיר שְׁ ֻדָלתֹו וְׁ ֵפי מֲעָלה ֻחַלף ִמּגְׁ   :ֵחיל ַשרְׁ

חֱ  לְֶּך ַבַשַעת ַהָזַעםַזָמֵרי ַשֵחק הֶּ סּו ַלמֶּ ַקלְׁ ם ֹפה ֵאין ַהּיֹום ַטַעם ַמה תְׁ ָנם ַמה ָלכֶּ שּו ִמֹּנַעם וְׁ :  

ָנמּו ַאּיֵ  ִדיֹוִטים וְׁ ַטרְׁ דּו ַשֲעַטת ִאסְׁ קֹוָתם ָעמְׁ לְׁ ַעל ַמחְׁ ָחִטים וְׁ רֹוָתם ִנשְׁ מְׁ ִוִּים ַעל ִמשְׁ ַהלְׁ ַהכֹוֲהִנים וְׁ ָהִטיםוְׁ לְֶּך ָאסּור ָברְׁ ה מֶּ :  

רּו מּור ַבִדים ַשק ָחגְׁ ַשּוִכים ּותְׁ ל מְׁ בֶּ ָגִנים ַבכֶּ ַהסְׁ ִכים ַהָשִרים וְׁ ִבי הֹולְׁ ִשים ַבשְׁ ַשמְׁ ַהמְׁ ָאִכיםַהֵכִלים וְׁ   : ַמלְׁ
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ִכים ַכֲעָבִדים ָחזּו ֲהמֹוָניו ָשִרים הֹולְׁ ָפָניו וְׁ ַהֵלְך לְׁ ִהֵּנה ִמיָכֵאל מְׁ   :ָדץ ָלביא ּוָפַקח ֵעיָניו וְׁ

ה אֹוָרהּגֶּ  ל ֵאל ַהמֹוָרא ַוַּיֲחִשיְך אֹור ֹעטֶּ ָנָטה ָידֹו אֶּ נֹוָרה וְׁ ת ַהמְׁ ִכָבה אֶּ ֲאָוה ָעָטה וְׁ :  

ָלה לֹא ִקֵבל דֹון ָהרּוחֹות בֹו ַבַליְׁ ַאֵבל ִפקְׁ ַעל ֵמת ִמתְׁ ִביר ֵבל ָבַרח דֹוִדי כְׁ ַשֲאגֹו ַכֲאִרי ַבדְׁ   :בְׁ

ִחיִתים ֲחָמתִ  ִתיָאַמר ַלַמשְׁ ַנֲחָלִתי ָנָטשְׁ ת ֵביִתי וְׁ ִתי אֶּ יָה ָנַתִתי ָעַזבְׁ בֶּ ַכף אֹויְׁ ִשי בְׁ ִדידּות ַנפְׁ ת יְׁ ִתי אֶּ י ִהַתכְׁ :  

 

 כ״ה  ,קינות ליום תשעה באב 

  .מחבר: רבי קלונימוס בן יהודה 

מֹוַתי  ה ָכל יְׁ כֶּ בְׁ אֶּ ַלי, וְׁ קֹור נֹוזְׁ ֵעיִני מְׁ אֹוי  ִמי ִיֵתן רֹאִשי ַמִים וְׁ ם ֲענּו ֲאבֹוי וְׁ ַאתֶּ ָהַלי, וְׁ עֹוָלַלי, ִויִשיֵשי קְׁ ַלי ַטַפי וְׁ ֵליַלי, ַעל ַחלְׁ וְׁ

ב רֶּ הֶּ ה ַרב וְׁ כֶּ ֵכן ָבֹכה בֶּ ַלי, ּובְׁ ַאלְׁ   .וְׁ

ב ָחרֶּ לּו בֶּ ָי ִכי ָנפְׁ ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ   :ַעל ֵבית ִישְׁ

ֵדה בֹוִכים, ַואֲ  ָכה ִלי שְׁ ֵאלְׁ ַמע ֵעיִני וְׁ ָדמֹוַע ִתדְׁ ם  וְׁ ֵריהֶּ ִספְׁ תּולֹות ַהָּיפֹות ִויָלִדים ָהַרִכים בְׁ בֹוִכים, ַעל בְׁ ה ִעִמי ָמֵרי ֵלָבב ַהּנְׁ ַבכֶּ

ִנשְׁ  מֹו ִטיט חּוצֹות ִנָדִשים וְׁ ִכים, כְׁ נֹופְׁ ִניִנים ַסִפיִרים וְׁ ם ִמפְׁ צֶּ מּו עֶּ ָשִכים, ָאדְׁ ַבח ִנמְׁ ַלטֶּ ָרִכים, וְׁ אּו לָ ִנכְׁ מֹו  ָלִכים, סּורּו ָטֵמא ָקרְׁ

ָקֵרב   .ִמלְׁ

ב ָחרֶּ לּו בֶּ ָי ִכי ָנפְׁ ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ   :ַעל ֵבית ִישְׁ

ָזָהב ֲחמּודָ  ָקָרה וְׁ ִפיָדה, ִמָפז יְׁ ַהסְׁ ָרא לְׁ קְׁ ַלֲחֹגר ַשק אֶּ ִכי וְׁ ִלבְׁ ָאנּוָדה, וְׁ ֵאיִליָלה וְׁ ָעה וְׁ ֵתַרד ֵעיִני ִדמְׁ ִלי  וְׁ בֹוד ָכל כְׁ בּוָדּה כְׁ ִניָמה כְׁ ה, פְׁ

ָדה, מְׁ ַהִּגיָדה, אֵ  חֶּ נּו זֹאת לְׁ קֹונְׁ ָהַאָּגָדה, ֲענּו וְׁ ָנה וְׁ ָרא ַהִמשְׁ מּוָדה, ַהתֹוָרה ַהִמקְׁ ַגלְׁ כּוָלה וְׁ רּוָעה שְׁ ִמיד  ָראּוָה קְׁ י תֹוָרה ַתלְׁ

ָדּה, ֲהלֹא ָמקֹום ֵמֵאין יֹוֵשב ָחֵרב ַהלֹומְׁ   .וְׁ

ב ָחרֶּ לּו בֶּ ָי ִכי ָנפְׁ ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ   :ַעל ֵבית ִישְׁ

יֹו מֹוָנה בֹו בְׁ ִפיָרה, ַבֵשִני ִבשְׁ ַהִגיָרה, ַוֲאקֹוֵנן ַמר ֲעֵלי ֲהרּוֵגי ַאשְׁ ַמע לְׁ לּו ַמִים דֶּ ַעַפי ִיזְׁ ַעפְׁ ּגֹוַע  וְׁ ּגֹוַע ִלרְׁ ָרה, ַמרְׁ ּגֹוַע הּוקְׁ ם ַמרְׁ

פּו ַיחַ  סְׁ ד ִויִשיֵשי ַהָדָרה, נֶּאֶּ מֶּ גּו ַבחּוֵרי חֶּ רְׁ ִעיָרה, נֶּהֶּ ַהבְׁ פּו לְׁ לְׁ יָֻחד ִיֲחדּו ֵשם  נֶּחְׁ מֹוָרא, ַעל ִיחּוד ֵשם מְׁ ִלימּו בְׁ ָשם ִהשְׁ ד ַנפְׁ

גֹוִני  ַמר יְׁ ם ֲעָשָרה, ּובְׁ הֶּ עּו ֻכלְׁ וְׁ ֹכֲהֵני ַוֲעָלַמי ִנגְׁ ַמֲהָרה, וְׁ ָברֹו לְׁ בּוָרה, ִּגבֹוֵרי ֹכַח עֹוֵשי דְׁ ש  ִבגְׁ ִהלֹות ַהֹקדֶּ ִביָרה, קְׁ ל ַאחְׁ ִבי יֶּלֶּ ָעצְׁ וְׁ

שּו ֵשם ַהמְׁ ֲהִריָגָתם  ִקֵּיי ָטֳהָרה, ַפֲעַמִים ִקדְׁ ץ ּונְׁ רֶּ אֹוֵני אֶּ חּוָרה, ּגְׁ חּוָנה ּובְׁ ָזא בְׁ ַמיְׁ ַהל ָורְׁ ָרה, קְׁ ָזכְׁ ִרים ַהּיֹום בְׁ שְׁ עֶּ מֹוָרא, ּובְׁ יָֻחד בְׁ

ָרה, ִהשְׁ  שֹורְׁ ִריַאת ַהֵלל לְׁ ִליִשי ִבקְׁ ש ַהשְׁ ָטֳהָרה, ּוַבֹחדֶּ ש ִזיו לְׁ ֹחדֶּ ֹלָשה בְׁ ִכי  ּושְׁ ם ִבבְׁ שּוָרה, ָאִהיָמה ֲעֵליהֶּ ַאֲהָבה קְׁ ָשם בְׁ ִלימּו ַנפְׁ

ָשִרים ַקלּו מֵ  ָצא ַהֲהדּוָרה. ִמּנְׁ ַהל ַמּגֶּנְׁ ַעל ַאִדיֵרי קְׁ ר ַעל רֹאָשם ַלֲעָטָרה, וְׁ תֶּ לּוֵלי כֶּ ָרה, כְׁ ַחשְׁ ל לְׁ ִלימּו  יֶּלֶּ ָרה, ִהשְׁ ַּגבְׁ ִהתְׁ ֲאָריֹות לְׁ

ָשם ַעל ִיחּוד ֵשם הַ  ַעט מִ ַנפְׁ בֹות מְׁ ַעל ָחרְׁ ֲעָרה, וְׁ ַהּיֹום ֻערְׁ סֹוָדם כְׁ ָדַשי יְׁ ֵני ִמקְׁ ָעָרה, ַעל שְׁ שְׁ ר אֶּ בֶּ ם ַזֲעַקת שֶּ ָדַשי  ּנֹוָרא, ַוֲעֵליהֶּ קְׁ

ַפְך לְׁ  ר נֶּהְׁ ש ֲאשֶּ ִאיָרה, ַהֹחדֶּ ַדֲאבֹון ּומְׁ ִליִשי נֹוַסף לְׁ ִליִשי ַבשְׁ ש ַהשְׁ ֵשי ַהתֹוָרה, ַבֹחדֶּ רְׁ ִתי  ּוִמדְׁ יֹום ַמַתן ָדת ָסַברְׁ ָצָרה, בְׁ ָיגֹון וְׁ

ַנרְׁ  דֹוָרּה, ִעם ִתיָקּה וְׁ קֹום מְׁ ָתה ָלּה ַלָמרֹום ִלמְׁ ָרה, ָעלְׁ מֹו ֵכן ָאז ָחזְׁ ִתיָנָתּה כְׁ יֹום נְׁ ָרה, ּובְׁ ַאשְׁ ִהתְׁ ָרּה,  לְׁ חֹוקְׁ ָשּה וְׁ ַהדֹורְׁ ִתיָקּה וְׁ

מֹו ָבאֹו ִאישֹון כְׁ שֹונֶּיָה בְׁ יָה וְׁ דֶּ ָרה,  לֹומְׁ ַעפְׁ ִהתְׁ ַאֵבל ּולְׁ ִהתְׁ קּוָלה ֲהִריָגָתם לְׁ ָרה, ִכי שְׁ ָקשְׁ ֵפד ַמר לְׁ ם ִמסְׁ כֶּ ַבבְׁ ָרה, ִשימּו ָנא ַעל לְׁ

ִדים זּוָלִתי לְׁ  ַהקְׁ ֵאין לְׁ ֵעָרה, וְׁ ַתבְׁ ר וְׁ בֶּ הֹוִסיף מֹוֵעד שֶּ ִכי ֵאין לְׁ ַהִביָרה, וְׁ ֵרַפת ֵבית ֱאֹלֵהינּו האולם וְׁ ן ַהּיֹום  ַאֲחָרּה, ַתַחת כֵ ִכשְׁ

ב ר ַעד ָערֶּ ָדה ִמֹבקֶּ ָחִתי ָכבְׁ ַאנְׁ ש ָמָרה, וְׁ נֶּפֶּ ה בְׁ כֶּ בְׁ אֶּ ֵאיִליָלה וְׁ ָדה וְׁ פְׁ סְׁ אֶּ ָרה, וְׁ ָיִתי ֲאעֹורְׁ   .ִלוְׁ

ב ָחרֶּ לּו בֶּ ָי ִכי ָנפְׁ ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ   :ַעל ֵבית ִישְׁ
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ָרא לַ  קְׁ אֶּ ִהימֹות, וְׁ ִלִבי ֹנֵהם נְׁ ה ֲאִני בֹוִכָּיה וְׁ ַעל ֵאלֶּ אֹוִבי  וְׁ ַמכְׁ אֹוב לְׁ ָיה ֻכָלם הֹומֹות, ֲהֵיש ַמכְׁ לְׁ אֶּ ל ַהֲחָכמֹות, ֱאִלי וְׁ אֶּ נֹות וְׁ קֹונְׁ מְׁ

ָלָתם כְׁ  ֲעֻרמֹות, ִנבְׁ ב ֻמָטִלים ֲעֻרִמים וְׁ רֶּ ֵלי חֶּ ב ּוֵמֲחָדִרים ֵאימֹות, ֲחָלַלי ַחלְׁ רֶּ ל חֶּ ַשכֶּ ַדמֹות, ִמחּוץ תְׁ ֵהמֹות,  לְׁ ץ ּובְׁ רֶּ ַחַּית אֶּ סּוָחה לְׁ

רּו צּור חָ יֹונֵ  ִלמֹות, ַאֵּיה ֱאֹלֵהימֹו ָאמְׁ ִבים כְׁ ִעים ָבמֹו מֹוַני ּוַמרְׁ תְׁ ַתעְׁ ָסיּו בֹו ַעד מֹות, ָיבֹא  ק ִעם ִאיש ֵשיָבה ֲעָלִמים ַוֲעָלמֹות, מְׁ

לֹ  ַאַפק וְׁ ִתתְׁ ה וְׁ ֱחשֶּ ָשמֹות, ֲחִסין ָיּה ִמי ָכמֹוָך נֹוֵשא ֲאֻלמֹות, תֶּ ַיֲחִזיר נְׁ יֹוִשיַע וְׁ ִאם ֱאֹלִהים  וְׁ ִעיַגי וְׁ ֱאמֹור ֵאַלי ַמלְׁ ֹּגר ֵחמֹות, בֶּ א ַתחְׁ

ב   .הּוא ָירֶּ

ב ָחרֶּ לּו בֶּ ָי ִכי ָנפְׁ ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ   :ַעל ֵבית ִישְׁ

ָקֵרר ִמי ָינּוד לִ  ֹקל בֹוִכים ַלֲהֹפְך ּולְׁ ֻעָגִבי לְׁ שֹוֵרר, וְׁ ל מְׁ ֵאבֶּ ַפְך לְׁ ָדה ַמִים ִכי נֶּהְׁ ֵעיִני ֵעיִני יֹורְׁ עֹוֵרר, ֵחָמה ִבי  וְׁ ִהתְׁ י ּוִמי ַמֲחִזיק לְׁ

ֹפֵרר, ִסָלה ָכל ַאִביַרי מֹוַתי זֹוֵרר ּומְׁ ּגֹוֵרר, ֲאָכַלִני ֲהָמַמִני ַהַצר ַהצֹוֵרר, ִשַבר ַעצְׁ ַסַער ִמתְׁ ָאה וְׁ ִטָּיה ּוָמזֹון   ָיצְׁ ַהָשֵרר, רְׁ ַהַטבּור וְׁ

עִ  ֵאין ַמתְׁ ָבֵרר, ַמָכִתי ֲאנּוָשה בְׁ ָצֵרב ֵאין לְׁ ֱחִיי לְׁ ָעִתי ַעל לֶּ ִכי ִדמְׁ ִּני ֲאָמֵרר, ִבבְׁ עּו מֶּ ִתי שְׁ זֹוֵרר, ַעל ֵכן ָאַמרְׁ יל ּומְׁ .  

ב ָחרֶּ לּו בֶּ ָי ִכי ָנפְׁ ַעל ַעם יְׁ ָרֵאל וְׁ  :ַעל ֵבית ִישְׁ

 

 ל״א ,קינות ליום תשעה באב 

ָבִבי ַהֲעלֹוִתי ַעל לְׁ ִבי, בְׁ ִקרְׁ   .ֵאש תּוַקד בְׁ

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ִכיָרה   ַמַען ַאזְׁ  ִקיִנים ָאִעיָרה, לְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ה  א   ה, ִשיר לֹא ִיָּנשֶּ ז ָיִשיר משֶּ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ָיה   ִהי ִנהְׁ ָנָהה נְׁ ָיה, וְׁ מְׁ קֹוֵנן ִירְׁ  ַויְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ָשַכן הֶּ בֵ  כֹוַנן, וְׁ ָעָנן  יִתי ִהתְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ָנה, ָעַלי ַכֲעָנָנה    ַוֲחַמת ֵאל ָשכְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ַכחֹוָמה ָקמּו  ג   ֵלי ָים ָהמּו, וְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ
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ַעל רֹאִשי ָצפּו   דֹוִנים ָשָטפּו, וְׁ  זְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

צּור ָיזּוד   ב ַמִים  ָגן ִמָשַמִים, וְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

רּוִרים, ּוַמִים ַהָמִרים  ַתמְׁ  ַלֲעָנה וְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ִביבֹות ַהר חֹוֵרב  ה   ַהֲעֵרב, סְׁ ֵכם וְׁ שְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ל   ל, ַעל ַנֲהרֹות ָבבֶּ  ָקרּוא ֱאֵלי ֵאבֶּ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ָפַני  ּו ת לְׁ לֶּ ֵאש אֹוכֶּ ָי, כְׁ בֹוד יְׁ ה כְׁ אֶּ ַמרְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

טּוָשה   ַבח נְׁ טּוָשה, ַלטֶּ ב לְׁ רֶּ חֶּ  וְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ָחה  זֶ  ן ַהִמשְׁ מֶּ שֶּ ָחה, וְׁ ַבח ּוִמנְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ָחה   קּוָחה, ַכצֹאן ַלִטבְׁ גַֻלת ֵאל לְׁ  סְׁ

ֵצאִתי מִ  ירּוָשָלִים בְׁ  

אֹותֹות  ח   ִתים וְׁ ַשָבתֹות, ּומֹופְׁ ִּגים וְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ל   בֶּ ֹדף ַההֶּ ל, ּורְׁ  ַתֲעִנית ָוֵאבֶּ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ָגִלים ט  ַבע ַהדְׁ ַארְׁ ֹובּו ֹאָהִלים, לְׁ  
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ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ֵעאִלים, ּוַמֲחנֹות ֲעֵרִלים   מְׁ  ָאֳהֵלי ִישְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים בְׁ   

ץ שֹוֵקָטה  י רֶּ אֶּ ִמָטה, וְׁ ֹוֵבל ּושְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ִריתּות   ָכתּוב ִלכְׁ ִמיתּות, וְׁ  ָמכּור ִלצְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ֵני ִזָכרֹון  כ   ַאבְׁ ָארֹון, וְׁ ת וְׁ ֹפרֶּ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

לַ  ֵלי ַהבֶּ ַלע, ּוכְׁ ֵני ַהקֶּ ַאבְׁ ע  וְׁ  

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ֵקִנים לְּ  ִעים זְׁ ִשבְׁ ַאֲהֹרִנים, וְׁ ִוִּיים וְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

קֹוִנים  ִרים וְׁ ִשים ּומֹוִנים, מֹוכְׁ  נֹוגְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ֵחִני מ   ַאֲהֹרן ַינְׁ ֵעִני, וְׁ ה ִירְׁ שֶּ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ִטיטּוס ָהָרָשע   נֶַּצר ָהַרע, וְׁ בּוַכדְׁ  ּונְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ָחָמה, ַויָי ָשָמה  נ   ֲעֹרְך ִמלְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ִהֵּנה ֵאינֶּּנּו   ּנּו, וְׁ  ָרַחק ִממֶּ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ
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ת  ס   ֵרי ַמֲעָרכֶּ ִסדְׁ ת, וְׁ ֵרי ָפֹרכֶּ תְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ת   כֶּ ת, ָעַלי סֹובֶּ כֶּ  ֵחָמה ִנתֶּ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ִאֵשי ִניחֹוִחים  ע ָבִחים, וְׁ ֹולֹות ּוזְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ָקִרים  ֵני ִצּיֹון ַהיְׁ ֻדָקִרים, בְׁ ב מְׁ רֶּ  ַבחֶּ

ֵצאִתי ִמירּוָשָליִ  ם בְׁ  

ָבעֹות  פ   ָכבֹוד ִנקְׁ ָבעֹות, לְׁ ֲאֵרי ִמגְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ָועֹות   ָקלֹון ּוזְׁ רּועֹות, לְׁ ִריקֹות ּותְׁ  שְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ַשל ָוַרַהב  צ   ַהמְׁ יַצת ַהָזָהב, וְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ַלְך ַהֵּנזֶּר   ֻהשְׁ  ָאֵפס ָהֵעזֶּר, וְׁ

ֵצאִתי ִמירּו ָשָלִים בְׁ  

ִכיָנה נֹוָרָאה  קְּ  בּוָאה, ּושְׁ ֻדָשה ּונְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ֵמָאה   ָדָוה ּוטְׁ ָאה, וְׁ ָאָלה ּומֹורְׁ  ִנגְׁ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

רּוָעה  ר   רֹות תְׁ ָּנה ִוישּוָעה, ַוֲחצֹוצְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

 ַזֲעַקת עֹוָלל, ִעם ַנֲאַקת ָחָלל  



26 
 

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

טֹוָרה  ש   ָכִליל ּוקְׁ נֹוָרה, וְׁ ָחן ּומְׁ לְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ל ַמֵצָבה   סֶּ תֹוֵעָבה, ּופֶּ ֱאִליל וְׁ  וֶּ

ֵצאִתי ִמירּוָשָלִים   בְׁ

ָדה  ּת מְׁ ֵלי ַהחֶּ עּוָדה, ּוכְׁ ֹוָרה ּותְׁ  

ָרִים   ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה שָ  ָחה, וְׁ ִשמְׁ שֹון וְׁ ,  

שּוִבי ִלירּוָשָלִים  בְׁ

 

 ל״ג  ,קינות ליום תשעה באב 

 מחבר: רבי מנחם בן מכיר  

ל ֲאעֹוֵרר, ֲאִנינּות ֲאָגֵרר אֹוָיה ִלי  אֵ  בֶּ  

ַלי ִלי  ב   ָרַכי סֹוֵרר, ַאלְׁ ִכי ֲאָמֵרר, ַבֲחַמת צֹוֵרר דְׁ בְׁ  

ִלִבי ֵהַרְך אֹוָיה ִלי  ג   לּות ָאַרְך , וְׁ  

ַלי ִלי  ד   ֵצידֹו ָחַרְך, ַאלְׁ ַרְך וְׁ ַרְך ּוָפַרְך, ָנח שְׁ  

ָדַשי אֹוָיה ִלי  ה   לּו ִמקְׁ ִחלְׁ ִאיַשי , וְׁ ַעט ַמבְׁ מְׁ  

זּו ָקָדַשי, ֵהֵחלּו ִממִ וְּ  ַלי ִלי  ִהבְׁ דֹוָשי, ַאלְׁ ִזֲחלּו קְׁ ָדָשי וְׁ קְׁ  

זֹור ָרּנ"ּו אֹוָיה ִלי  זְּ  ַמחְׁ ָי"א לְׁ נ"ּו , בְׁ ַנת ַתתְׁ ַמן שְׁ  

ַלי ִלי  ח   נּו, ַאלְׁ ה ִנמְׁ בֶּ קֹוָמם ִפּנּו ָכַארְׁ נּו , מְׁ ָילֹות ִזּיְׁ  

שּו אֹוָיה ִלי  ט   ֻעִלי ִהקְׁ שּו , וְׁ עּות ִבקְׁ  

שּו , וְׁ י   קְׁ ָאָתם ִקשְׁ ַלי ִלי  רְׁ אֹוִתי ִעֵקשּו, ַאלְׁ אֹותֹות ִהִקישּו וְׁ  

סּו אֹוָיה ִלי  כ   ָפשֹות ָחמְׁ ר ָמֲאסּו, נְׁ פֶּ  
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ַלי ִלי  לְּ  סּו, ַאלְׁ נּוַעי ָאנְׁ סּו צְׁ סּו, ֹכֲהַני בֹושְׁ ִוַּיי בֹוסְׁ  

ס ָדִמים אֹוָיה ִלי  מְּ  פֶּ אֶּ ֻהָדִמים, בְׁ ב מְׁ רֶּ ֵתי חֶּ  

ַלי ִלי  נ   ִמים, ַאלְׁ ִלי מּוִמים ָהיּו שֹומְׁ ִמיִמים, בְׁ ַלת תְׁ בְׁ  

ֵלְך אֹוָיה ִלי  ס   ַלכְׁ ֵלְך, ָערֹום וְׁ ַהשְׁ חֹוב וְׁ  

ַלי ִלי  ע לְֶּך, ַאלְׁ פֶּ ָרדּו בְׁ ְך וְׁ לֶּ ב מֶּ ְך, ֵחיל ָירֶּ ֵדי ֹמלֶּ ֹובְׁ  

ִמיָמה אֹוָיה ִלי  פְּ  ִריָמה , ַעל תֹוָרה תְׁ ִריָעה ּופְׁ  

ַלי ִלי  צ   ַהֲחִריָמה, ַאלְׁ רּוָמה ָנם לְׁ ֻסָכן תְׁ ָיד ָרָמה, ַהמְׁ ר בְׁ  

ֵנִסיֹות , ּוָבֵתי תּוִשּיֹות אֹוָיה ִלי  ק ֹול ָבֵתי כְׁ  

ַלי ִלי  ר   ִאּיֹות, ַאלְׁ ֵחי רְׁ ִקּיֹות ִזבְׁ ן נְׁ ֲחָמִנּיֹות , ִביֵדיהֶּ  

ַכלֹות אֹוָיה ִלי  שְּ  עֹולֹות, ֲחָתִנים וְׁ ָלִמים וְׁ  

ַלי ִלי  ּת ִהלֹות, ַאלְׁ טֹוֵבי קְׁ תּולֹות וְׁ ִלילֹות, ַבחּוִרים ּובְׁ ֹודֹות ּובְׁ  

ָחד אֹוָיה ִלי   אֶּ ַפְך ָדָמם כְׁ  ַאִחים ַּגם ַיַחד, ִנשְׁ

ַלי ִלי  כֵ  ֵהָאַחד, ַאלְׁ ַבח לְׁ יָֻחד ַלטֶּ ַאת ֵשם ַהמְׁ ַפַחד, ִירְׁ ן ֲאָחיֹות בְׁ  

ר אֹוָיה ִלי   פֶּ ף ָוצֶּ ר, נֶּשֶּ ֵדי ֵספֶּ ֻלמְׁ  מְׁ

ַלי ִלי   סֹוֵפר, ַאלְׁ ַאֵּיה שֹוֵקל וְׁ ר וְׁ ר, ָמֵלא ָחָצץ ָוֵאפֶּ פֶּ ֵרי שֶּ  ֵחְך ִאמְׁ

ָתה זֹאת ֵמָאז, ָעָלה ּגֹוי ָעז אֹוָיה ִלי   ָהיְׁ  הֶּ

ַלי ִלי  לְׁ  ַלַעז, ַאלְׁ ֵני ָנָבל וְׁ ָאַסף ַעם נֹוָעז בְׁ ִמיד הּוָעז, וְׁ ַהשְׁ  

ַעֵקר אֹוָיה ִלי   ר, ַרק ַלֲעקֹור ּולְׁ  ִבֵקש ֵעקֶּ

ַלי ִלי   ר, ַאלְׁ ָגֵרם ַלֹבקֶּ לֹא לְׁ ַעֵקר וְׁ ַשֵקר , ָיַזם ֲאָרִמי לְׁ ָמי מְׁ ַקו ַארְׁ  בְׁ

ֵאִר  ִרית , לּוֵלי הֹוִתיר שְׁ ַקֵּים ַהבְׁ ִרית, אֹוָיה ִלי  מְׁ ֵגיא ָנכְׁ ית בְׁ  

ַאֲחִרית  ָוה וְׁ ֵיש ִתקְׁ ִרית , וְׁ ִרית ִרֲחָמם ֵמַהכְׁ ִדידּות ִעבְׁ ָשר ַשֲערּוִרית, יְׁ  כְׁ
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 ל״ו  ,קינות ליום תשעה באב 

ר ֲעָדָרִיְך ֵהם יֶּתֶּ לֹוֵמְך וְׁ ֵשי שְׁ לֹום ֲאִסיַרִיְך, דֹורְׁ ֲאִלי ִלשְׁ   :ִצּיֹון, ֲהלֹא ִתשְׁ

ִאי ִמֹכל ֲעָבָרִיְךִמָּים ּומִ  ָקרֹוב שְׁ לֹום ָרחֹוק וְׁ ֵתיָמן שְׁ ָרח ּוִמָצפֹון וְׁ זְׁ :  

ָתם ַעל ֲהָרָרִיְך ִרדְׁ ַסף לְׁ ִנכְׁ מֹון וְׁ רְׁ ַטל חֶּ ָמָעיו כְׁ לֹום ֲאִסיר ַתֲאָוה, נֹוֵתן דְׁ   :ּושְׁ

בּוֵתך ֲאִני  ֱחֹלם ִשיַבת שְׁ ֵעת אֶּ כֹות ֱענּוֵתְך ֲאִני ַתִּנים, וְׁ ִשיָרִיְךִלבְׁ ִכּנֹור לְׁ :  

הֹוָרִיְך ֵעי טְׁ ֹכל ִפגְׁ ַמֲחַנִים וְׁ ה ּולְׁ ֹאד יֱֶּהמֶּ ִניֵאל מְׁ ִלפְׁ ֵבית ֵאל וְׁ   ,ִלִבי לְׁ

ָעָרִיְך מּול ַשֲעֵרי ַשַחק שְׁ ֵרְך ָפַתח לְׁ ַהּיֹוצְׁ ֵכָנה ָלְך, וְׁ ִכיָנה שְׁ   ,ָשם ַהשְׁ

ש  מֶּ ֵאין שֶּ אֹוֵרְך, וְׁ ַבד ָהָיה מְׁ בֹוד ֲאֹדָני לְׁ ִאיָרִיְךּוכְׁ כֹוָכִבים מְׁ ַסַהר וְׁ   . וְׁ

ִחיָרִיְך פּוָכה ַעל בְׁ ר רּוַח ֱאֹלִהים שְׁ ָמקֹום ֲאשֶּ ַתֵפְך בְׁ ִהשְׁ ִשי לְׁ ַנפְׁ ַחר לְׁ בְׁ   .אֶּ

ִביָרִיְך אֹות ּגְׁ בּו ֲעָבִדים ֲעֵלי ִכסְׁ ֵאיְך ָישְׁ ַאתְׁ ִכֵסא ֲאֹדָני, וְׁ לּוָכה וְׁ   ?ַאתְׁ ֵבית מְׁ

שֹוטֵ  ֵנִני מְׁ ִציָרִיְךִמי ִיתְׁ חֹוַזִיְך וְׁ לּו ֱאֹלִהים לְׁ ר ִנגְׁ קֹומֹות ֲאשֶּ ט ַבמְׁ !  

ָתָרִיְך  ָבִבי ֵבין בְׁ ֵרי לְׁ ִבתְׁ דֹוד, ָאִניד לְׁ ִחיק נְׁ ַארְׁ ָנַפִים וְׁ ה ִלי כְׁ   !ִמי ַיֲעשֶּ

ת ֹאד ַוֲאֹחֵנן אֶּ ה ֲאָבַנִיְך מְׁ צֶּ רְׁ אֶּ ֵצְך וְׁ ַאַפי ֲעֵלי ַארְׁ ֹפל לְׁ ֲעָפָרִיְך-אֶּ ,  

ָעמְׁ  ָבָרִיְךַאף ִכי בְׁ ַחר קְׁ רֹון ֲעֵלי ִמבְׁ בְׁ חֶּ תֹוֵמם בְׁ שְׁ אֶּ רֹות ֲאֹבַתי וְׁ ִדי ֲעֵלי ִקבְׁ !  

ל ַהר ֲעָבָרִיְך תֹוֲמָמה אֶּ שְׁ אֶּ ָעֵדְך וְׁ ִגלְׁ ֹמד בְׁ עְׁ אֶּ ִמֵלְך וְׁ ַכרְׁ ֵרְך וְׁ ַיעְׁ ֹבר בְׁ עְׁ   ,אֶּ

ִאיַרִיְך  דֹוִלים מְׁ ֵני אֹוִרים ּגְׁ ר ָשם שְׁ ֹהר ָהָהר, ֲאשֶּ ּומֹוָרִיְךַהר ָהֲעָבִרים וְׁ .  

ָשמֹות  ת צּוף   –ַחֵּיי נְׁ ֹנפֶּ ַקת ֲעָפֵרְך, וְׁ רֹור ַאבְׁ ֵצְך, ּוִמָמר דְׁ ָהָרִיְך –ֲאִויר ַארְׁ נְׁ !  

ִביָרִיְך ר ָהיּו דְׁ ָמָמה ֲאשֶּ בֹות שְׁ ָיֵחף ֲעֵלי ָחרְׁ ִשי ֲהֹלְך ָעֹרם וְׁ ַנפְׁ ַעם לְׁ   ,ִינְׁ

רּו קֹום כְׁ ַנז, ּוִבמְׁ ר ִנגְׁ קֹום ֲארֹוֵנְך ֲאשֶּ ֵרי ֲחָדָרִיְךִבמְׁ נּו ַחדְׁ ר ָשכְׁ ַבִיְך ֲאשֶּ !  

ת  ֵמָאה אֶּ ץ טְׁ רֶּ אֶּ ָמן, ִחֵלל בְׁ ֹקב זְׁ אֶּ ִרי וְׁ ֵאר ִנזְׁ ִליְך פְׁ ַאשְׁ ִזיָרִיְך -ָאֹגז וְׁ נְׁ –  

ת ָלִבים אֶּ ֲחבּו ַהכְׁ ֱחזֶּה, ִכי ִּיסְׁ ֵעת אֶּ תֹות בְׁ ִפיָרִיְך-ֵאיְך יֱֶּעַרב ִלי ֲאֹכל ּושְׁ כְׁ ?  

אֹור יֹום יְׁ  ָשָרִיְךאֹו ֵאיְך מְׁ ֵרי נְׁ ִבים ִפגְׁ ִפי ֹערְׁ ה בְׁ אֶּ רְׁ עֹוד אֶּ ֵעיַני בְׁ ִהי ָמתֹוק לְׁ ?  

רֹוָרִיְך ִשי ַממְׁ ַנפְׁ ָסַלי וְׁ אּו כְׁ ָבר ָמלְׁ ַעט, ִכי כְׁ ִפי מְׁ ַאט! ַהרְׁ גֹוִנים, לְׁ   .כֹוס ַהיְׁ
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ָרה ָאֳהָלה  כְׁ זְׁ ֹכר ָאֳהִליָבה  – ֵעת אֶּ זְׁ אֶּ ה ֲחָמֵתְך, וְׁ תֶּ שְׁ ת  – אֶּ ה אֶּ צֶּ מְׁ אֶּ ָמָרִיְך-וְׁ שְׁ !  

שֹות ֲחֵבָרִיְך רּו ַנפְׁ שְׁ ִרי ֵמָאז, ּוָבְך ִנקְׁ שְׁ ֵחן ִתקְׁ ָבה וְׁ ִליַלת יֳִפי, ַאהְׁ   –ִצּיֹון כְׁ

ָבָרִיְך ַהכֹוֲאִבים ַעל שֹוֲממּוֵתְך ּובֹוִכים ַעל שְׁ ָוֵתְך וְׁ ַשלְׁ ֵמִחים לְׁ   .ֵהם ַהשְׁ

ַתֲחִוי ֵדְך ּוִמשְׁ ִבי שֹוֲאִפים נֶּגְׁ ָעָרִיְךִמבֹור שְׁ קֹומֹו ֱאֵלי ֹנַכח שְׁ ם ִאיש ִממְׁ ,  

ֵדָרִיְך חּו גְׁ לֹא ָשכְׁ ָעה וְׁ ִגבְׁ רּו ֵמַהר לְׁ ַפזְׁ ִהתְׁ ר ָּגלּו וְׁ ֵרי ֲהמֹוֵנְך, ֲאשֶּ דְׁ   ,עֶּ

ָמָרִיְך ִסֵּני תְׁ ַסנְׁ ֹחז בְׁ אְׁ לֶּ לֹות וְׁ ִצים ַלעְׁ ַאמְׁ שּוַלִיְך ּוִמתְׁ   .ַהַמֲחִזיִקים בְׁ

ָער  אּוָרִיְך ִשנְׁ ֻתַמִיְך וְׁ ַדמּו לְׁ ָלם יְׁ בְׁ ִאם הֶּ ָלם, וְׁ ָגדְׁ כּוְך בְׁ רֹוס ֲהַיַערְׁ ּוַפתְׁ ?  

ָשָרִיְך ִוַּיִיְך וְׁ ל ִמי לְׁ אֶּ ִביַאִיְך וְׁ ל ִמי נְׁ אֶּ ִשיַחִיְך וְׁ ַדמּו מְׁ ל ִמי יְׁ   ?אֶּ

ִליל ָכל  ֹלף כְׁ ַיחְׁ נֶּה וְׁ דֹור ָודֹו-ִישְׁ עֹוָלם, לְׁ ֵנְך לְׁ כֹות ָהֱאִליל.ָחסְׁ לְׁ ָזָרִיְךַממְׁ ר נְׁ .  

ֹכן ַבֲחֵצָרִיְך ִישְׁ ָקֵרב וְׁ ַחר יְׁ ֵרי ֱאנֹוש ִיבְׁ ַאשְׁ מֹוָשב ֱאֹלַהִיְך, וְׁ   !ִאָּוְך לְׁ

ָחָרִיְך עּו ָעָליו שְׁ ִיָבקְׁ ה ֲעלֹות אֹוֵרְך וְׁ אֶּ ִירְׁ ַיִּגיַע וְׁ ה וְׁ ַחכֶּ ֵרי מְׁ   ,ַאשְׁ

ֹלז   ַלעְׁ ִחיַרִיְך וְׁ טֹוַבת בְׁ אֹות בְׁ עּוָרִיְךִלרְׁ ַמת נְׁ שּוֵבְך ֱאֵלי ַקדְׁ ָחֵתְך בְׁ ִשמְׁ בְׁ ! 

 
 

 מ״א ,קינות ליום תשעה באב 

ֻבָלִיְך  ֹכן ַבֲחַצר זְׁ ַאִּוים שְׁ לֹום ֲאֵבַלִיְך ַהִמתְׁ רּוָפה ָבֵאש ִלשְׁ   :ַשֲאִלי שְׁ

ִלי ִמים ָעֵלי מֹוֵקד ּגְׁ תֹומְׁ ַהכֹוֲאִבים ָהִמשְׁ ץ וְׁ רֶּ ַלִיְךַהשֹוֲאִפים ַעל ָעָפר אֶּ :  

ָעלֶּיְך ַרח וְׁ ר ִיזְׁ ם ֲאשֶּ אֹור יֹוָמם, ֲעֵליהֶּ ַקִּוים לְׁ ֵאין ֹנַגּה, וְׁ ִכים ֲחֵשִכים וְׁ   :הֹולְׁ

קֹוֵנן ָעלי ציֵרי ֲחָבָלִיְך ָבר ָתִמיד מְׁ ֵלב ִנשְׁ ה בְׁ ָשלֹום ֱאנֹוש נֱֶּאָנח, בֹוכֶּ   :וְׁ

פֵ  ָרא ִמסְׁ נֹות ַיֲעָנה ַוִּיקְׁ ַתִּנים ּובְׁ אֹוֵנן כְׁ ָלָלִיְךַוִּיתְׁ ד ַמר ִבגְׁ :  

ַגֲחָלִיְך וּו ָזִרים בְׁ לֹא ִנכְׁ ֵאש ָבָשר וְׁ ֻאַכל בְׁ ָלה תְׁ ֵאש אֹוכְׁ תּוָנה בְׁ   :ֵאיָכה נְׁ

ָרַחי ֲהלֹא ָכסּו ֲחֻרָלִיְך ֵני פְׁ ֵקט ּופְׁ ֹרב ַהשְׁ ָנה בְׁ ִהי שֹוכְׁ   :ַעד ָאן ֲעִדיָנה תְׁ

ֵני  פֹוט בְׁ ֹרב ַּגֲאָוה ִלשְׁ ִליָלִיְך ֵתֵשב בְׁ ָתִביא ִבפְׁ ָפִטים וְׁ ָכל ַהִמשְׁ ֵאל בְׁ :  

מּוָלִיְך ַשלֶּם ָלְך ּגְׁ ּיְׁ ֵרי שֶּ ָלֵכן ַאשְׁ ֻחִקים וְׁ רֹוף ָדת ֵאש וְׁ זֹור ִלשְׁ   :עֹוד ִתגְׁ
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שּוָלִיְך ַלֵהט ֵאש בְׁ ַאֲחִרית תְׁ ָתֵנְך ִכי בְׁ ַבֲעבּור זֶּה נְׁ ֵאש ַהלְׁ ַלִפיד וְׁ   :צּוִרי בְׁ

בּוָלִיְךִסיַני הֲ  ָזַרח ִבגְׁ דֹוִלים וְׁ ָך ָבַחר ֱאֹלִהים ּוָמַאס ִבגְׁ ָלֵכן בְׁ :  

ָשָלִיְך שֹול מְׁ מְׁ ֵהן אֶּ בֹוָדּה וְׁ ֵתֵרד ִמכְׁ ַמֵעט וְׁ ָדת ִכי ִתתְׁ מֹוֵפת לְׁ יֹות לְׁ   :ִלהְׁ

ִמָלִיְך ַוע ֵכן ַאתְׁ בְׁ ר ִיגְׁ נֹו ָצָפה ֲאשֶּ ֵתה בְׁ ִמשְׁ ר ָבָכה לְׁ ְך ֲאשֶּ לֶּ מֶּ   :ָמָשל לְׁ

ָמָלִיְך נּות ַתֲחִליף שְׁ מְׁ בּוש ַאלְׁ ה לְׁ טֶּ ַשק ַתעְׁ בּוֵשְך בְׁ ַכס ִסיַני לְׁ ִעיל ִתתְׁ   :ַתַחת מְׁ

ֵני ָשֵרי ֲאִציָלִיְך רֹות שְׁ ִקבְׁ ַיִּגיעּו לְׁ ַנַחל וְׁ יּו כְׁ ָמעֹות ֲעֵדי ִיהְׁ   :אֹוִריד דְׁ

ַאל ֲהֵיש  שְׁ אֶּ ֹהר ָהָהר וְׁ ַאֲהֹרן בְׁ ה וְׁ ִליָלִיְךמשֶּ פּו גְׁ רְׁ ֵכן ִנשְׁ תֹוָרה ֲחָדָשה בְׁ :  

ִליָלִיְך ָכל ֹיִפי כְׁ ָדֵתְך וְׁ ִחית ַחמְׁ ַהשְׁ ִביִעי לְׁ ַשר ָהרְׁ ֻהקְׁ ִליִשי וְׁ ש שְׁ   :ֹחדֶּ

ֵפָלִיְך לּום כְׁ ֵאש ָדת ֲהזֶּה ַתשְׁ רֹוף בְׁ תֹו ִלשְׁ ֵאַּולְׁ עֹוד ָשָנה בְׁ לּוחֹות וְׁ   :ָּגַדע לְׁ

שִ  ַנפְׁ ַמּה לְׁ תְׁ ָלָלִיְךאֶּ פּו שְׁ ר ָאסְׁ אֹוִתי ֲאשֶּ ִחִכי ֲאכֹול אֲחֵרי רְׁ ֵאיְך יֱֶּעַרב לְׁ י וְׁ :  

ָהָלִיְך ַאס ָלבֹוא קְׁ ר ִתמְׁ יֹון ֲאשֶּ ַלל ַעלְׁ פּו שְׁ ָשרְׁ ִנַדַחת וְׁ חֹוָבּה כְׁ ל תֹוְך רְׁ   :אֶּ

ר  ִתיב ישֶּ לּוָלִיְך ָהיּו ֲאֵבלֹות נְׁ ְך סְׁ רֶּ צֹוא דֶּ ָעה ִלמְׁ ִסָלִיְךלֹא ֵאדְׁ מְׁ :  

ָבָלִיְך ִלי ֱהיֹות ָכבּול כְׁ ַרגְׁ ָמעֹות ּולְׁ ה דְׁ קֶּ ַמשְׁ סֹוְך בְׁ ַבש ִלמְׁ ִפי ִמדְׁ ַתק בְׁ   :יֻמְׁ

ִעיָלִיְך  ַנף מְׁ ָכל ַמֲחִזיק ִבכְׁ ָמַעי ֲעֵדי ִכלּו לְׁ אֹוב ֵמיֵמי דְׁ ֵעיַני שְׁ ַרב לְׁ   :יֶּעֶּ

ָחַיי ֲעבּור ִכי  ָתם ַעל לְׁ ָעָלִיְךַאְך יֱֶּחָרבּו ַבִרדְׁ דֹוד בְׁ רּו ַרֲחַמי ִלנְׁ מְׁ ִנכְׁ :  

ָלָלִיְך ִעמֹו ֲהלֹא ָנסּו צְׁ ֵמָרחֹוק וְׁ ַרְך לְׁ דֶּ פֹו ָהַלְך בְׁ רֹור ַכסְׁ   :ָלַקח צְׁ

ָדָלִיְך  רֹאש ַהר ִמגְׁ ן בְׁ ֹתרֶּ ם כְׁ ַבד ֵמהֶּ ִתי לְׁ ַארְׁ מּוד ִנשְׁ ַגלְׁ ָשכּול וְׁ   :ַוֲאִני כְׁ

שָ  קֹול ָשִרים וְׁ ַמע עֹוד לְׁ שְׁ ֵרי ֻתֵפי ֲחִליָלִיְךלֹא אֶּ קּו ֵמיתְׁ רֹות ֲעֵלי ִכי ִנתְׁ :  

שֹות ֲחָלָלִיְך יּון ַנפְׁ בְׁ חֹול ִירְׁ מּו כְׁ רּו ָעצְׁ ֹאד ָיקְׁ ַשק ִכי ִלי מְׁ ַכס בְׁ אתְׁ ַבש וְׁ לְׁ   :אֶּ

ֵאָלִיְך ַרח ַאל ֹכל ֲאָבל ַיֲחִשִיְך ֵאַלי וְׁ ר ִיזְׁ אֹור ַהּיֹום ֲאשֶּ ֹאד ַעל מְׁ ַמּה מְׁ תְׁ   :אֶּ

לּוָלִיְךזַ  כֹור ַאֲהַבת כְׁ לּו ִיזְׁ ֵיְך וְׁ ַעל ָחלְׁ רֹוֵנְך וְׁ צּור ַעל ִשבְׁ קֹול ַמר לְׁ ֲעִקי בְׁ :  

לּוָלִיְך ת תְׁ ָתה אֶּ ַספְׁ ַחֵלק וְׁ ָתה לְׁ ר ָיצְׁ ָעָרה ֲאשֶּ בּוש ַשק ֲעֵלי ַהַהבְׁ ִרי לְׁ   :ִחגְׁ

ֻשר ֵטי יְׁ בּות ִשבְׁ ָיִשיב שְׁ ֵמְך צּור וְׁ ַנחְׁ ָפָלִיְךִכימֹות ֱענּוֵתְך יְׁ ת שְׁ ָיִרים אֶּ ּון וְׁ :  
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חֹוָלִיְך ַצֲהִלי ִבמְׁ ָמחֹול וְׁ ִכי בְׁ ִחי ֵתלְׁ ֹתף ִתקְׁ   :עֹוד ַתֲעִדי ַבֲעִדי ָשִני וְׁ

ָיִאירּו ֲאֵפָלִיְך ֵכְך וְׁ ָחשְׁ ַיִּגיַּה לְׁ ָך צּור וְׁ ֵעת ָיִאיר לְׁ ָבִבי בְׁ  :ָירּום לְׁ

: 

הרבי מבאבוב  - קינה על השואה מ"ז   

וקוננו כל ישראל קולכם ישמע ברמה זכרו נא   

 כי השמידה גרמניה את עמנו בימי זעם המלחמה 

 במיתות משונות אכזריות ברעב ובצמא 

 אל תשכחו בכל הדורות עדי תזכו לראות בנחמה 

 

 צעקתם ובכיותיהם צפופים וסגורים בקרונים

 כצאן לטבח יובלו לשרפה בכבשונים 

 קול שועם יזכר תמיד לפני שוכן מעונים

ראם שמע ישראל,מסרו נפשם לאדוני אדוניםבק  

 

 ראשי ישיבות ותלמדיהם והמוני עמך שמה 

 העבידום בענויים קשים,והרגום ביד רמה 

 דמי ילדים רכים צועקים אליך מן האדמה 

 נקום נקמת טף ונשים, לא תחיה כל נשמה 

 

 על שרפת אלפי מדרשות ובתי כנסיות

בשאיות רבבות ספרי תורה ולומדיה, נקונן    

 שלחו באש מקדשי אל, הציתו ועינינו צופיות

 ישלם המעביר את הבעירה, ידין בגוים מלא גויות
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 זעקו שמים ואדמה על אלפי עירות מבצרי תורה

 ארצות אירופא וקהילותיה, נוחלי ומקיימי מסורה

 צדיקים זקנים וחסידים,דבקי אמונה טהורה 

 מיום גלינו מארצינו לא היה כזה כליון נורא

 

 רחם על שאריתינו, הבט נא משמים

 למחנות הקדושים, פי עשר כיוצאי מצרים 

 קומם בית קדשנו ונחמנו בכפלים

 .רוממנו.והביאנו לציון וירושלים

 

  

 מ״ה  ,קינות ליום תשעה באב 

יָה   עּורֶּ תּוָלה ֲחגּוַרת ַשק, ַעל ַבַעל נְׁ ִכבְׁ יָה, וְׁ ִצירֶּ מֹו ִאָשה בְׁ יָה, כְׁ ָערֶּ  ֱאִלי ִצּיֹון וְׁ

יהָ א  ֲעֵלי  ַמת צֹאן ֲעָדרֶּ ַאשְׁ ר נַֻטש, בְׁ מֹון ֲאשֶּ רְׁ ,  

ַעל  יהָ ב  וְׁ ַדש ֲחָדרֶּ תֹוְך ִמקְׁ ֵפי ֵאל, בְׁ ָחרְׁ יַאת מְׁ .  

יהָ לּות ג  ֲעֵלי  ָמרֶּ ִעיֵמי ִשיר זְׁ ֵתי ֵאל, נְׁ ָשרְׁ מְׁ ,  

ַעל  יהָ ד  וְׁ אֹורֶּ מֹו ֵמיֵמי יְׁ ר ֻשַפְך כְׁ ָמם ֲאשֶּ .  

יהָ הֶ ֲעֵלי  ָערֶּ ר ָדַמם בְׁ יָה, ֲאשֶּ חֹולֶּ יֹון מְׁ גְׁ ,  

ַעל  יהָ ו  וְׁ רֶּ דְׁ הֶּ ר ָשַמם ּוִבטּול ַסנְׁ ַעד ֲאשֶּ .  

יהָ ז  ֲעֵלי  כֹורֶּ יֹוֵני בְׁ יָה ּוִפדְׁ ִמידֶּ ֵחי תְׁ בְׁ ,  

ַעל  יהָ ח  וְׁ טֹורֶּ ֵבַח קְׁ ֵלי ֵהיָכל ּוִמזְׁ לּול כְׁ .  

יהָ ט  ֲעֵלי  ִבירֶּ ֵני ָדִוד ּגְׁ יָה בְׁ ָלכֶּ ֵפי מְׁ ,  
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ַעל   יהָ י  וְׁ ָתרֶּ ֵעת ָסרּו כְׁ ר ָחַשְך בְׁ ָים ֲאשֶּ פְׁ .  

יהָ כ  ֲעֵלי  ִבירֶּ ַבן דְׁ ֵעת ָחרְׁ ר ָּגָלה בְׁ בֹוד ֲאשֶּ ,  

ַעל   ָשם  לוְׁ ר ָלַחץ וְׁ יהָ ֹוֵחץ ֲאשֶּ ַשִקים ֲחגֹורֶּ :  

יהָ מ  ֲעֵלי  ִזירֶּ ר ֻהכּו נְׁ ֹרב ַמכֹות ֲאשֶּ ַחץ וְׁ ,  

ַעל  יהָ נ  וְׁ ָערֶּ יָה נְׁ ַלע ֲעִוילֶּ פּוץ ֱאֵלי סֶּ .  

יהָ ש  ֲעֵלי  ָברֶּ ָקם ַעל שְׁ ָשחְׁ יָה בְׁ אֶּ ַשנְׁ ַחת מְׁ מְׁ ,  

ַעל  יהָ ע  וְׁ הֹורֶּ יָה טְׁ ִדיבֶּ ֵני חֹוִרין נְׁ ּנּוי בְׁ .  

ר עָ פֶ ֲעֵלי  יהָ ַשע ֲאשֶּ ְך ֲאשּורֶּ רֶּ לֹול דֶּ ָתה סְׁ וְׁ ,  

ַעל   יהָ צ  וְׁ חֹורֶּ יָה שְׁ זּופֶּ יָה שְׁ ָהלֶּ אֹות קְׁ בְׁ .  

יהָ קֲעֵלי  ָגרֶּ ֵעת ַרבּו פְׁ יָה בְׁ פֶּ ָחרְׁ ֹולֹות מְׁ ,  

ַעל  יהָ ר  וְׁ ַכן ֲחֵצרֶּ תֹוך ִמשְׁ יָה בְׁ פֶּ ַגדְׁ ַשת מְׁ גְׁ .  

יהָ ש  ֲעֵלי  ֵצרֶּ ִפי ָקֵמי מְׁ ר ֻחַלל בְׁ ָך ֲאשֶּ מְׁ ,  

ַעל  יהָ ּת  וְׁ ַמע ֲאָמרֶּ שֹוב ּושְׁ חּו ָלְך קְׁ ַצּוְׁ ַחן יְׁ .  

יהָ  עּורֶּ תּוָלה ֲחגּוַרת ַשק, ַעל ַבַעל נְׁ ִכבְׁ יָה, וְׁ ִצירֶּ מֹו ִאָשה בְׁ יָה, כְׁ ָערֶּ  ֱאִלי ִצּיֹון וְׁ
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                                                     בס"ד 
 

שבת במוצאי  שחל  הלכות תשעה באב   
 

בכל שאלה אישית ניתן לפנות אליי. להלן הלכות תשעה באב בקיצור.  
 

 שבת חזון: 
 

 מותר להתרחץ בסבון ולחפוף את הראש בשמפו במים פושרים לכבוד שבת  •

 לכבוד שבת. מותר ללבוש בגדים מכובסים  •

 אומרים "אב הרחמים".  •

 במנחה אין אומרים "צדקתך", ואין אומרים פרקי אבות.  •

דברים המותרים  בללמוד רק  ואילך מחצות יש שלומדים  . (12.45)  ותר ללמוד תורה אחר חצות היוםמ •
 ללמוד בתשעה באב )כדלקמן(.

 בשבת מותר לאכול בשר ולשתות יין. •
לטעום את תבשילי הבשר.וכן מותר כשמבשלים לכבוד שבת   

 תפילות וסעודות שבת שרים ואוכלים בהם כרגיל. •

אין הגבלה למספר האורחים שמותר להזמין לסעודת ליל שבת ושבת בבוקר, אך בסעודה שלישית יש   •
 מחמירים שלא להזמין אורחים. 

 לשם כך.  יםמר שאוכללו איןאם הכוונה להקל על הצום, אך  מותר לאכול יותר מהרגיל גם •

 (. 19.35יש לסיים סעודה שלישית עד שקיעת החמה ) •

 אם יש מספיק אנשים לזימון, מזמנים גם בסעודה שלישית.  •

 אם מסיימים סעודה שלישית לפני השקיעה, מותר לאכול ולשתות עד שקיעת החמה.   •

 אין לעשות שום הכנה למוצאי שבת.   •
להכין את הקינות רק אם לומד בהם קצת.  מותר  

 , וחולצים נעליים ולובשים בגדי חול.רים "ברוך המבדיל בין קודש לחול"( אומ20.05בזמן צאת השבת ) •

אין מבדילים על הכוס במוצאי שבת אלא ביום ראשון )כדלקמן(, אך יש לברך ברכת מאורי האש. נהגו   •
איכה )כדלקמן(, אך ניתן לברך ברכה זו גם בבית, וזמנה כל  לברך ברכה זו בבית הכנסת לפני קריאת 

 הלילה.

לפני  מי שצריך לאכול בתשעה באב, בין אם זה במוצאי שבת ובין אם זה למחרת היום, מבדיל על הכוס •
, או  , ויש אומרים שיבדיל על חמר מדינה(סמ"ק 45-וישתה מלוא לוגמיו )כ ויבדיל על מיץ ענבים, שאוכל

 . לשתות 6ענבים ויתן לקטן מעל גיל  שיבדיל על מיץ
אין מברכים על בשמים בהבדלה. אין אומרים את הפסוקים שבתחילת ההבדלה, ו  

 קטן שאוכל בתשעה באב אין צריך להבדיל.  •
 
 

 תשעה באב 
 

 תפילת ערבית:  •
 * נוהגים להסיר את הפרוכת מארון הקודש. 

הנצרך לקריאה.* נוהגים להחשיך את בית הכנסת ולהשאיר רק מעט אור   
ויש נוהגים למעט באור גם בבית      

 * אין אומרים לפני ערבית "לדוד ברוך" ו"למנצח בנגינות".
 * אומרים בשמונה עשרה "אתה חוננתנו"

 * אחר שמונה עשרה וקדיש תתקבל יושבים על הארץ וקוראים איכה. 
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 * לפני קריאת איכה נהגו לברך ברכת מאורי האש. 
וך מגילת קלף כשרה מברכים על קריאת מגילה. * אם קוראים איכה מת  

 * בסוף קריאת איכה הציבור ובעל הקורא חוזרים על הפסוק "השיבנו"
 * אחר איכה אומרים קינות, ולאחר מכן אומרים "ובא לציון", קדיש בלי 

תתקבל ועלינו. אין אומרים "ויהי נעם" ו"ויתן לך".      
 * המתפלל ביחידות אומר איכה וקינות.

חר התפילה ראוי לעסוק בענייני החורבן עד שהולכים לישון.* א  
(.ם כרגיל. )לעניין השינה עיין לקמן* קריאת שמע על המיטה אומרי  

 

 תפילת שחרית:  •
 * מברך "על נטילת ידיים" לאחר נטילת ידיים שאחר השירותים. 

(. קמן)לעניין דרך נטילת הידיים עיין ל    
 * אין מברכים על הציצית. 

אומרים ברכות השחר כרגיל. לעניין ברכת "שעשה לי כל צרכי" נחלקו *   
הפוסקים האם לאומרה.      

 * נוהגים לא להתעטף בטלית ולא להניח תפילין בתפילת שחרית. 
 * עד לאחר שמונה עשרה בלחש התפילה כרגיל. 

 * בחזרת הש"ץ מוסיף הש"ץ "עננו" ברכה בפני עצמה לאחר גואל ישראל. 
ברכת כוהנים ואין אומרים "או"א ברכנו".* אין   

 * אין אומרים תחנון ואבינו מלכנו.
 * אחר חזרת הש"ץ חצי קדיש, )אין אומרים אא"א(, מוציאים את התורה,  

"בריך שמיה", קוראים בתורה בניגון רגיל שלושה עולים )נוהגים שכל עולה     
אומרים "מי שבירך" אומר בלחש "ברוך דיין האמת" בלי שם ומלכות(, )אין      
לעולים(, חצי קדיש, הפטרה בניגון איכה, מכניסים את הספר תורה, )אין      
אומרים "יהי רצון"(, קינות, אשרי, )אין אומרים למנצח(, ובא לציון בדילוג      
הפסוק "ואני זאת בריתי", קדיש בלי תתקבל, עלינו )אין אומרים שיר של      
יום ופיטום הקטורת(.      

חר התפילה נוהגים לקרוא איכה. * א  
 

 תפילת מנחה:  •
 * מתעטפים בטלית ומניחים תפילין בברכה. 

 * משלימים שיר של יום ופיטום הקטורת. 
 * יש נוהגים לקרוא שוב קריאת שמע עם התפילין

 * הרגילים לומר קורבנות לפני מנחה יאמרו כבכל יום. 
ל שלושה עולים, * אומרים אשרי, חצי קדיש, קוראים בתורה בניגון רגי   

הפטרה בניגון רגיל, מכניסים את הספר תורה, חצי קיש, שמונה עשרה       
בתוספת "נחם" בבונה ירושלים ו"עננו" בשומע תפילה )הש"ץ אומר "עננו"       
ברכה בפני עצמה לאחר גואל ישראל(, שים שלום.      

נטילת  ים )לענייןאומרים ברכת כוהנאם מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה *     
(.ידיים עיין לקמן                          

 * לאחר חזרת הש"ץ )אין אומרים תחנון ואבינו מלכנו( קדיש תתקבל ועלינו.  
 

 איסור אכילה ושתייה: •
 * אין לשטוף את הפה ולצחצח שיניים, אלא אם כן מצטער מאוד שאז יכול   

לשטוף את הפה ולצחצח שיניים בלי משחה.      
 * מי ששכח ואכל או שתה בטעות, ממשיך בצום. 

 * חולים מעוברות ומיניקות יתייעצו עם רופא ורב לעניין אכילה ושתייה בצום. 
או כמה שעות, יצום כמה שיכול. * מי שלא יכול לצום, אך יכול לצום בלילה  

 * מי שנצרך לאכול ולשתות  אוכל ושותה  כרגיל ואין צריך לאכול ולשתות  
(. חוץ ממקרים מיוחדיםלשיעורים. )     

 * מי שנצרך לאכול ולשתות יאכל דברים פשוטים ולא דברי מותרות ופינוקים. 
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המזון.  * מי שנצרך לאכול לחם נחלקו הפוסקים האם יאמר "נחם" בברכת  
 * נוהגים שילדים מעל גיל תשע מתענים תענית שעות. 

 

 איסור רחיצה: •
 * איסור רחיצה הוא אפילו במים קרים ואפילו רק חלק קטן מהגוף. 

 * מי שנתלכלך מותר לו לרחוץ את אותו מקום שהתלכלך. 
 * מי שמבשל מותר לו לרחוץ ידיו. 

עות.* מותר ליטול ידיים כשקמים בבוקר עד סוף פרקי האצב  
 * בבוקר כשקמים מהשינה מותר לנקות במעט מים את העיניים )לעניין 

שטיפת הפה עיין לעיל(.     
 * מותר ליטול ידיים לתפילה עד סוף פרקי האצבעות.

 * מותר לרחוץ או ליטול את הידיים כשיוצאים מהשרותים עד סוף פרקי 
האצבעות.      

לקראת ברכת כוהנים.* כוהנים מותרים ליטול את כל כף ידיהם   
 * מי שנצרך לאכול לחם בצום נוטל ידיו עד סוף פרקי האצבעות.

 * אסור לטבול במקווה.
 * נוהגים שילדים מעל גיל תשע נוהגים איסור רחיצה. 

 

 איסור סיכה: •
 * אסור לסוך בשמן או משחה אפילו חלק קטן מהגוף.

מותר. -* למרוח משחה לצורך רפואה  
שילדים מעל גיל תשע נוהגים איסור סיכה.* נוהגים   

 

 איסור נעילת סנדל:  •
 * אסור לנעול סנדל או נעל מעור. 

 * נעליים העשויות מחומרים אחרים מותר לנעול אף על פי שהם נוחות, ויש  
שנהגו ללכת רק בנעלי בית וכדומה.     

 * מי שיש לו רק נעלי עור והוא צריך ללכת במקום שאם לא ינעל נעליים הוא 
עלול להינזק, מותר לו לנעול נעלי עור בשעה שהולך באותו מקום.     

 * נוהגים שאף ילדים נוהגים איסור נעילת סנדל.
 

 איסור תשמיש המיטה:  •
 * בליל תשעה באב יש לנהוג כפי שנוהגים בשעה שהאישה נידה.

 * ביום תשעה באב אין לישון באותה מיטה ואין לגעת נגיעה של חיבה. 
 

 תורה:איסור תלמוד  •
 * אין לומדים תורה בתשעה באב, בין בדיבור ובין בהרהור.    

 * הדברים המותרים ללמוד:   
תנ"ך: איכה, פרקי החורבן שבמלכים ודברי הימים, נבואות החורבן                       

שבפרשות שבירמיהו יחזקאל ותרי עשר, איוב, התוכחה והקללות                                 
ללמוד עם פירוש כדידברים אלו מותר  –בחוקותי כי תבוא והאזינו.                                  

להבין את הפשט.                               
אגדות חז"ל: אגדות החורבן במסכת גיטין, מדרש איכה רבה )חוץ       

מהנחמה(, פרק שלישי במועד קטן, סוף מסכת תענית.                
הלכה: הלכות ימי בין המצרים ותשעה באב, הלכות אבלות.      

הרב עונה על שאלות נצרכות בלי לבאר את טעם הדין.               
מוסר: ספרי מוסר.     
התפילה.  תפילה: מותר לומר את הקורבנות שרגילים לומר בכל יום לפני     

תהילים: נחלקו הפוסקים לגבי אמירת תהילים.          
שאר דברים: אין לקרוא ספרים וכדומה המסיחים את הדעת         
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מהאבלות, אך מותר לקרוא ספרים בנושא החורבן והגלות.                            
 

 ת שלום:איסור שאיל •
 * אין שואלים שלום בתשעה באב. 

 * לפי רוב הפוסקים גם אמירת "בוקר טוב" וכדומה אסורה. ויש מתירים. 
 * מי ששאלו בשלומו מותר לו לענות בלשון רפה "שלום", ועדיף לענות "בוקר 

טוב".    
אם יודעים שהשואל בשלום הוא אדם שרוצה לקיים את ההלכה, יש ללמדו       
את ההלכה.      

 * מותר ללחוץ יד לשלום. 
 * מותר לברך את חברו בברכת "מזל טוב". 

 * אין נותנים מתנה )צדקה וודאי שמצווה לתת(. 
 

 ישיבה ושכיבה על הארץ:  •
 * מותר לישון כרגיל , אך נוהגים בלילה לשכב על הארץ או לישון בלי  

כרית או לשים אבן תחת המזרון.     
יושבים על הארץ   (512.4)  כרגיל, אך נוהגים שעד חצות היום * מותר לשבת  

כרית קטנה או כיסא נמוך.  או על     
 

 עשיית מלאכה:  •
 * עשיית מלאכה תלויה במנהג המקום, וכיום נהגו לא לעשות מלאכה. 

 * לצורך גדול עושים מלאכה לאחר חצות היום. 
 * המלאכות האסורות במלאכה הם מלאכות הלוקחות זמן ומסיחות את  

מותרות.  -הדעת מהאבלות, אבל מלאכות קצרות     
 * מותר לעשות מלאכה על ידי גוי.

 * במקום הפסד מותר לעשות מלאכה. 
 * נוהגים להכין את צרכי הסעודה של מוצאי תשעה באב רק אחר חצות. 

לנקות ולסדר את הבית. וכן יש נוהגים אחר חצות היום      
 
 

הצום מוצאי   
 

 מתפללים ערבית רגילה.  •

 יש נוהגים בצאת הצום ליטול ידיים שלש פעמים לסירוגין. •

 נוהגים לקדש לבנה. ראוי ללבוש נעליים ולטעום משהו לפני קידוש לבנה. •

ההבדלה, ויש  מבדילים על הכוס, ומברכים רק "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל". ומותר לשתות את יין  •
 שנוהגים לתת את היין לקטן שהגיע לחינוך. ואם אין קטן, לכל הדעות אפשר לשתות את היין. 

 מותר לכבס ולספר ולשמוע מוסיקה במוצאי הצום )ויש מחמירים בזה(.  •

 נוהגים לא לאכול בשר ולא לשתות יין עד למחרת בבוקר )ויש מקילים בזה(.   •
צווה, וכן מותר לאכול תבשיל של בשר. לכל הדעות מותר לאכול בשר בסעודת מ  

 

ה ְיהּוָדה -ָאַמר ה' ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהיֶה ְלֵבית-כֹּ

ֲעִדים, טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּו  .ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה, ּוְלמֹּ ה ח( רי)זכ  
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Tisha B’Av that falls on Motzaei Shabbat  
 
Below is a brief synopsis of the Halakhot of Tisha B’Av. One may call me with any questions. 
 
Shabbat Chazon: 
 

● One may bathe/shower in lukewarm water with soap and shampoo in honor of Shabbat. 
● One may wear laundered clothes in honor of Shabbat. 
● “Av Ha-rachamim” is recited. 
● “Tzidkatekha” is not recited at Mincha, and neither is Pirkei Avot. 
● It's allowed to learn Torah on Shabbat after midday (12:45pm).  

Some learn only those things that it is permitted to study on Tisha B’Av (see below). 
● It is permitted to eat meat and drink wine on Shabbat. 
● Similarly, it is permitted to taste meat dishes when cooking for Shabbat. 
● All Shabbat prayers and meals are as usual. 
● There is no limit on the number of guests one may host for the Friday night and Shabbat 

morning meals. However, some are machmir not to have guests for se’uda shlishit. 
● It is permissible to eat more than usual even if the intent is to make the fast easier, but 

one should not state that he is eating for that purpose. 
● Finish se’uda shlishit by sunset (7: 53 pm). 
● If there quorum, a mezuman is made even during se’uda shlishit. 
● If se’uda shlishit is completed before sunset, it is permitted to continue eating and 

drinking until sunset. 
● It is permitted to prepare kinot, but only if one studies them a bit. 
● When Shabbat ends (8:05pm), recite “barukh ha-mavdil bein kodesh le-chol”, and put on 

weekday clothes. 
● Havdala is recited over a beverage on Sunday night, but not Saturday night (see below). 

However, one should make the berakha of “borei me’orei ha-esh”. It is customary to 
recite this berakha in shul prior to the reading of Eikha, but one may make it at home as 
well, any time during the night. 

● One who must eat on Tisha B’Av, whether on Saturday night or Sunday, makes havdala 
before eating or drinking, over a beverage – it should be make on grape juice, and some 
say it should be made on chamar medina (a “local beverage”), or to give a child older 
than 6 to drink the grape juice..  
“Borei minei besamim” is not recited. 

● A minor who eats on Tisha B’Av need not make havdala. 
 
 
Tisha B’Av 

 

• Ma’ariv 
o The parokhet is customarily removed from the ark. 
o It is customary to dim the lights of the shul and leave only the light necessary to read. 

Some have the custom of dimming the lights at home as well. 
o At Ma’ariv, “Le-David barukh” and “La-menatze’ach bi-nginot” are not recited. 
o “Ata chonantanu” is recited in Shemoneh Esrei. 
o After Shemoneh Esrei and Kaddish Titkabel, we sit on the ground and Eikha is read. 
o The berakha of “borei me’orei ha-esh” is customarily recited before the reading of 

Eikha. 
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o If Eikha is read from a kosher parchment scroll, the berakha of “al kri’at megila” is 
recited. 

o At the end of the reading of Eikha, the congregation and reader repeat the 
penultimate verse, “Hashivenu…” 

o After Eikha, Kinot are recited followed by “U-va le-Tzion”, Kaddish (without “titkabel”) 
and Aleinu. “Va-yhi no’am” and “Ve-yiten lekha” are not recited. 

o In Ma'ariv, one praying alone should read Eikha and Kinot. 
o After davening, it is proper to deal with issues relating to the Churban (destruction of 

the Beit Hamikdash) until going to sleep. 
o Shema before sleep is said as usual (for sleeping see below). 

 

• Shacharit 
o In the morning, one makes a berakha of “al netilat yadayim” on washing hands after 

going to the bathroom (for washing hands see below) 
o A berakha is not made on Tzitzit. 
o Birkot Ha-shachar are said as usual. There is a dispute whether the berakha "She-

asa li kol tzorki" is said. 
o Talit and tefilin are customarily not worn at Shacharit. 
o Until after the silent Shemoneh Esrei it is a regular Shacharit. 
o During chazarat ha-shatz, “Anenu” is inserted as a separate berakha after “go’el 

Yisrael”. 
o There is no Birkat Kohanim, and the paragraph “barkheinu ba-berakha ha-

meshuleshet…” is omitted as well.  
o Tachanun and Avinu Malkeinu are not recited. 
o After chazarat ha-shatz: half-Kaddish; the Torah is taken out (do not recite “Kel erekh 

apayim”); Berikh Shmei; Torah reading – the Torah is read using the regular tune, 
three are called up (it is customary for each oleh to silently say “baruch Dayan emet” 
without shem u-malkhut); no “mi-sheberakh”s are made; half-Kaddish; Haftara with 
Eikha tune; the Torah is returned (yehi ratzon is not recited); Kinot; Ashrei; skip La-
menatze’ach; U-va le-Tzion (skipping the verse “va’ani zot beriti”); Kaddish (without 
“Titkabel”); Aleinu; Skip Shir shel Yom and Pitum Ha-ketoret). 

o It is customary to read Eikha after davening. 
 

• Mincha 
o Tallit and tefilin are worn at Mincha, with a berakha. 
o Shir shel Yom and Pitum Ha-ketoret are now recited. 
o Some have the custom of repeating Shema with their tefilin on. 
o Those who recite Korbanot before Mincha should do so as they would on any other 

day. 
o The order is: Ashrei; half-Kaddish; Torah-reading with regular tune and 3 olim; 

Haftara with the regular tune; return the Torah; half-Kaddish; Shemoneh Esrei 
adding Nachem in Boneh Yerushalayim and Anenu in Shema Koleinu (during 
chazarat ha-shatz, anenu is recited as a separate berakha after “go’el Yisrael”); Sim 
shalom instead of Shalom rav. 

o If Mincha is after Plag, Birkat Kohanim is recited (see below for the proper 
handwashing procedure). 

o After chazarat ha-shatz, straight to Kaddish Titkabel (no Tachanun and no Avinu 
Malkeinu) and the Aleinu. 

 

• Prohibition against eating and drinking: 
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o One may not rinse his or her mouth or brush teeth, unless this causes great 
misery/pain, in which case he or she may rinse his or her mouth and brush teeth 
(without toothpaste). 

o Whoever forgot and broke the fast, should continue fasting. 
o Pregnant and nursing mothers as well as one who is ill should consult their doctors 

and rabbi on whether they should fast. 
o Whoever cannot fast but can fast at night or for a few hours, should fast whatever he 

or she is able. 
o Whoever needs to eat and drink should do so normally, and there is no need to eat 

with “shiurim” (except for special cases). 
o Whoever needs to eat should eat simple foods and not fine and rich foods. 
o If one needs to eat bread, there is disagreement whether he or she should say 

"Nachem" when benching. 
o It is customary that children over 9 fast for a few hours. 

 

• Prohibition against bathing: 
o The prohibition applies even to cold water and even for a small part of the body. 
o It is permissible for one who got dirty to wash the dirty place. 
o It is permissible for one who is cooking to wash his or her hands. 
o Upon waking up, it is permissible to wash one's hands up to the end of the joints of 

the fingers. 
o When one awakes it is permissible to wash one's eyes with a bit of water (for rinsing 

one's mouth see above). 
o It is permissible to wash one's hands for davening up to the end of the joints of the 

fingers. 
o It is permissible to wash one's hands when leaving the bathroom up to the end of the 

joints of the fingers. 
o Kohanim may wash their whole hands in preparation for Birkat Kohanim. 
o One who must eat bread should wash his or her hands up to the end of the joints of 

the fingers. 
o It is prohibited to bathe in the mikva. 
o It is customary that children over 9 abide by the prohibition against bathing. 

 

• Prohibition against anointing one’s body: 
o It is prohibited to anoint even a small part of one's body in oil or ointment. 
o Anointing one's body in cream for medical purposes is permitted. 
o It is customary that children over 9 abide by the prohibition against anointing one's 

body. 
 

• Prohibition against wearing shoes: 
o It is prohibited to wear sandals or shoes made of leather. 
o It is permissible to wear shoes made of other materials even though they are 

comfortable, and there are those whose custom it is to only wear slippers and the 
like. 

o One who only has leather shoes and needs to walk in a place where he will get hurt 
if he does not wear shoes may wear leather shoes when walking there. 

o It is customary that children abide by the prohibition against wearing shoes. 
 

• Prohibition against marital relations: 
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o On the night of Tisha B’Av there are couples whose custom is to behave as they do 
when the wife is a Nida. 

o On Tisha B’Av day, it is forbidden to sleep in the same bed and to touch in an 
"affectionate way". 
 

• Prohibition against learning Torah: 
o It is forbidden to learn torah on Tisha B’Av, whether by thought or speech. 
o It is permissible to study the parts of the Torah that relate to the Churban or to 

mourning (a detailed list appears in the Hebrew section above). 
 

• Prohibition against greeting: 
o It is prohibited to greet someone with “shalom” on Tisha B’Av. 
o According to most rabbinical authorities, even saying "good morning" and the like is 

prohibited, though some allow it. 
o One who is greeted, may faintly respond with "shalom", but it is preferable to 

respond with "good morning". 
o If one knows that the person saying “shalom” would want to fulfill the halakha, he 

should be taught the halakha. 
o It is permissible to greet with a handshake. 
o It is permissible to wish someone "Congratulations" or “Mazal Tov”. 
o One does not give gifts (obviously, it is a mitzva to give tzedaka). 

 
 

• Sitting and lying on the floor: 
o It is permissible to sleep as usual, but some have the custom to lie on the ground, 

sleep without a pillow, or put a rock under the mattress. 
o It is permissible to sit as usual, but  the custom is that until midday (12.45) one sits 

on the ground, a small pillow, or a low chair. 
 

• Doing work (melakha): 
o Doing work is dependent on the custom of the place, and today it is customary not to 

do work. 
o If there is a great need, one may do work after midday. 
o The melakhot that are prohibited are those that take time and divert attention from 

mourning. Short and easy melakha is permitted. 
o It is permitted to have a melakha done for you by a gentile. 
o Where loss is involved, one may do melakha. 
o It is customary to prepare for the meal to be eaten following Tisha B’Av only after 

midday. Also there are those whose custom it is to clean and organize the house 
after midday. 

 
After the Fast 
 

● Some are wash hands, six times on and off. 
● Regular Ma’ariv is recited. 
● Some have the custom to wash hands, six times on and off. 
● The minhag is to say Kidush Levana. It is preferable to put on shoes and to eat a bit 

before reciting Kiddush Levana. 
● Havdala is made over a beverage, and only the berakhot of “Ha-gefen” and “Ha-mavdil” 

are recited. It is permitted to drink the havdala wine. Some have the custom of giving the 
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wine to a discerning child. If there are no children, then according to all it is permissible 
to drink the wine. 

● It is permitted to do laundry, get a haircut, and listen to music on the night after the fast 
(Some are machmir on this matter). 

● It is customary not to eat meat or drink wine until the next day (though some are lenient 
on this matter). If there is a se’udat mitzva it is permitted to all opinions, and it is thus 
permitted to eat a meat dish. 

 
 

ה ּוְלִשְמָחה,  ְיהּוָדה ְלָששֹון -ָאַמר ה' ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהיֶה ְלֵבית-כֹּ
ֲעִדים, טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּו )זכר יה ח( ּוְלמֹּ  

 


