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מגילת איכה
פרק א
:א .אֵ יכָה י ְָׁשבָ ה בָדָ ד הָ עִ יר ַרבָ ִתי עָם הָ יְׁתָ ה כְׁ אַ לְׁ מָ נָה ַרבָ ִתי בַ ּגֹויִם שָ ָר ִתי בַ מְׁ ִדינֹות הָ יְׁתָ ה לָמַ ס
:ב .בָ כֹו ִתבְׁ כֶּה בַ ַל ְׁילָה וְׁ דִ מְׁ עָתָ ּה עַל ֶּל ֱחיָּה אֵ ין לָּה מְׁ נַחֵ ם מִ כָל אֹ הֲבֶּ יהָ כָל ֵרעֶּיהָ בָ גְׁ דּו בָ ּה הָ יּו לָּה לְׁ אֹ ְׁיבִ ים
 :גּ .גָלְׁ תָ ה ְׁיהּודָ ה מֵ ֹענִי ּומֵ ֹרב ֲעבֹדָ ה הִ יא י ְָׁשבָ ה בַ ּגֹויִם ל ֹא מָ צְׁ אָ ה מָ נֹוחַ כָל ר ְֹׁדפֶּיהָ הִ ִשיגּוהָ בֵ ין הַ ְׁמצָ ִרים
:ד .דַ ְׁר ֵכ י צִ ּיֹון אֲבֵ לֹות מִ בְׁ לִ י בָ אֵ י מֹועֵד כָל ְׁשע ֶָּריהָ שֹומֵ מִ ין ֹכ ֲהנֶּיהָ ֶּנ ֱאנָחִ ים בְׁ תּוֹלתֶּ יהָ ּנּוגֹות וְׁ הִ יא מַ ר לָּה
:ה .הָ יּו צָ ֶּריהָ לְׁ ר ֹאש אֹ ְׁיבֶּ יהָ שָ לּו כִ י ֲא ֹדנָי הֹוגָּה עַל ֹרב פְׁ שָ עֶּיהָ עֹו ָללֶּיהָ הָ לְׁ כּו ְׁשבִ י לִ פְׁ נֵי צָ ר
:וַ .וּיֵצֵ א מִ בַ ת צִ ּיֹון כָל הֲדָ ָרּה הָ יּו שָ ֶּריהָ כְׁ אַ ּיָלִ ים ל ֹא מָ צְׁ אּו מִ ְׁרעֶּה ַוּיֵלְׁ כּו בְׁ ל ֹא ֹכחַ לִ פְׁ נֵי רֹודֵ ף
ז .זָכְׁ ָרה יְׁרּושָ לִ ַם יְׁמֵ י ָע ְׁניָּה ּומְׁ רּודֶּ יהָ כֹל מַ ֲחמֻדֶּ יהָ אֲשֶּ ר הָ יּו מִ ימֵ י קֶּדֶּ ם בִ ְׁנ ֹפל עַמָ ּה בְׁ יַד צָ ר וְׁ אֵ ין עֹוזֵר לָּה ָראּוהָ צָ ִרים שָ חֲקּו
:עַל מִ ְׁשבַ תֶּ הָ
 :ח .חֵ טְׁ א חָ טְׁ אָ ה יְׁרּושָ לַם עַל כֵן לְׁ נִידָ ה הָ יָתָ ה כָל מְׁ כַבְׁ דֶּ יהָ הִ זִילּוהָ כִ י ָראּו ע ְֶּׁרוָתָ ּה ּגַם הִ יא נֶּאֶּ ְׁנחָ ה וַתָ שָ ב אָ חֹור
 :ט .טֻמְׁ אָ תָ ּה בְׁ שּולֶּיהָ ל ֹא זָכְׁ ָרה אַ ח ֲִריתָ ּה וַתֵ ֶּר ד פְׁ ל ִָאים אֵ ין מְׁ נַחֵ ם לָּה ְׁראֵ ה ֲא ֹדנָי אֶּ ת ָע ְׁניִי כִ י הִ גְׁ ִדיל אֹויֵב
:י .יָדֹו פ ַָרש צָ ר עַל כָל מַ חֲמַ דֶּ יהָ כִ י ָראֲתָ ה גֹויִם בָ אּו מִ קְׁ דָ שָ ּה אֲשֶּ ר צִ ּוִ יתָ ה ל ֹא ָיבֹאּו בַ ָקהָ ל לְָך
ִיתי זֹו ֵללָה
:יא .כָל עַמָ ּה ֶּנ ֱאנָחִ ים מְׁ בַ קְׁ ִשים לֶּחֶּ ם ָנ ְׁתנּו מַ חֲמַ דֵ יהֶּ ם בְׁ אֹ כֶּל לְׁ הָ ִשיב ָנפֶּש ְׁראֵ ה ֲא ֹדנָי וְׁ הַ בִ יטָ ה כִ י הָ י ִ
 :יב .לֹוא ֲאלֵיכֶּם כָל ֹעבְׁ ֵרי דֶּ ֶּרְך הַ בִ יטּו ְּׁוראּו ִאם יֵש מַ כְׁ אֹוב כְׁ מַ כְׁ אֹ בִ י אֲשֶּ ר עֹולַל לִ י אֲשֶּ ר הֹוגָה ֲא ֹד ָני בְׁ יֹום חֲרֹון אַ פֹו
:יג .מִ מָ ר ֹום שָ לַח אֵ ש בְׁ עַצְׁ מֹתַ י ַוּי ְִׁרדֶּ ּנָה פ ַָרש ֶּרשֶּ ת לְׁ ַרגְׁ לַי ה ֱִשיבַ נִי אָ חֹור נְׁתָ ַננִי שֹמֵ מָ ה כָל הַ ּיֹום דָ ָוה
ָארי הִ כְׁ ִשיל ֹכחִ י נְׁתָ ַננִי ֲא ֹדנָי בִ ידֵ י ל ֹא אּוכַל קּום
 :יד .נִ ְׁשקַד עֹל פְׁ שָ עַי בְׁ יָדֹו ִי ְׁשתָ ְׁרגּו עָלּו עַל צַ ּו ִ
חּורי ּגַת דָ ַרְך ֲא ֹדנָי לִ בְׁ תּולַת בַ ת ְׁיהּודָ ה
 :טו .סִ לָה כָל אַ בִ ַירי ֲא ֹדנָי בְׁ קִ ְׁרבִ י ק ָָרא ָעלַי מֹועֵד לִ ְׁשבֹר בַ ָ
 :טז .עַל אֵ לֶּה ֲאנִי בֹוכִ ּיָה עֵינִי עֵינִי י ְֹׁרדָ ה מַ יִם כִ י ָרחַ ק מִ מֶּ ּנִי מְׁ נַחֵ ם מֵ ִשיב נַפְׁ ִשי הָ יּו בָ נַי שֹומֵ ִמים כִ י גָבַ ר אֹויֵב
 :יז .פ ְֵׁרשָ ה צִ ּיֹון בְׁ יָדֶּ יהָ אֵ ין מְׁ נַחֵ ם לָּה צִ ּוָה ֲא ֹדנָי לְׁ ַי ֲע ֹקב סְׁ בִ יבָ יו צָ ָריו הָ יְׁתָ ה יְׁרּושָ לִ ַם לְׁ נִדָ ה בֵ ינֵיהֶּ ם
חּורי הָ לְׁ כּו בַ שֶּ בִ י
יתי ִשמְׁ עּו נָא כָל הָ עַמִ ים ְּׁוראּו מַ כְׁ אֹ בִ י בְׁ תּוֹלתַ י ּובַ ַ
 :יח .צַ דִ יק הּוא ֲא ֹדנָי כִ י פִ יהּו מָ ִר ִ
אתי לַמְׁ אַ הֲבַ י הֵ מָ ה ִרמּונִי ֹכ ֲהנַי ּו ְׁז ֵקנַי בָ עִ יר ָּגוָעּו כִ י בִ קְׁ שּו אֹ כֶּל לָמֹו וְׁ י ִָשיבּו אֶּ ת נַפְׁ שָ ם
קָר ִ
 :יטָ .
יתי מִ חּוץ ִשכְׁ לָה חֶּ ֶּרב בַ בַ יִת כַמָ וֶּת
 :כְׁ .ראֵ ה ֲא ֹדנָי כִ י צַ ר לִ י מֵ עַי חֳמַ ְׁרמָ רּו נֶּהְׁ פְַך לִ בִ י בְׁ קִ ְׁרבִ י כִ י מָ רֹו מָ ִר ִ
 :כא .שָ מְׁ עּו כִ י ֶּנ ֱאנָחָ ה אָ נִי אֵ ין מְׁ נַחֵ ם לִ י כָל אֹ ְׁיבַ י שָ מְׁ עּו ָרע ִָתי שָ שּו כִ י אַ תָ ה ע ִָשיתָ הֵ בֵ אתָ יֹום ָק ָראתָ וְׁ ִיהְׁ יּו כָמֹונִי
 :כב .תָ ב ֹא כָל ָרעָתָ ם לְׁ ָפנֶּיָך וְׁ עֹולֵל לָמֹו ַכ ֲאשֶּ ר עֹולַלְׁ תָ לִ י עַל כָל פְׁ שָ עָי כִ י ַרבֹות אַ ְׁנחֹתַ י וְׁ לִ בִ י דַ ּוָי

פרק ב
 :א .אֵ יכָה יָעִ יב בְׁ אַ פֹו ֲא ֹדנָי אֶּ ת בַ ת צִ ּיֹון הִ ְׁשלִ יְך מִ שָ מַ יִם אֶּ ֶּרץ ִתפְׁ אֶּ ֶּרת ִי ְׁש ָראֵ ל וְׁ ל ֹא ָזכַר ֲהדֹם ַרגְׁ לָיו בְׁ יֹום אַ פֹו
:ב .בִ לַע ֲא ֹדנָי וְׁ ל ֹא חָ מַ ל אֵ ת כָל נְׁאֹות ַי ֲע ֹקב הָ ַרס בְׁ עֶּבְׁ ָרתֹו מִ בְׁ צְׁ ֵרי בַ ת ְׁיהּודָ ה הִ ּגִ י ַע לָאָ ֶּרץ חִ לֵל מַ ְׁמ ָלכָה וְׁ שָ ֶּריהָ
 :גּ .גָדַ ע בָ ח ֳִרי אַ ף ֹכל ק ֶֶּּרן ִי ְׁש ָראֵ ל הֵ ִשיב אָ חֹור יְׁמִ ינֹו מִ פְׁ נֵי אֹויֵב ַוּיִבְׁ עַר בְׁ ַי ֲע ֹקב כְׁ אֵ ש לֶּהָ בָ ה אָ כְׁ לָה סָ בִ יב
 :ד .דָ ַרְך ַק ְׁשתֹו כְׁ אֹויֵב נִצָ ב יְׁמִ ינֹו כְׁ צָ ר ַו ַּי ֲה ֹרג ֹכל מַ חֲמַ דֵ י ָע ִין בְׁ אֹ הֶּ ל בַ ת צִ ּיֹון שָ פְַך כָאֵ ש חֲמָ תֹו
 :ה .הָ יָה ֲא ֹדנָי כְׁ אֹויֵב בִ לַע ִי ְׁש ָראֵ ל בִ לַע כָל אַ ְׁרמְׁ נֹותֶּ יהָ ִשחֵ ת מִ בְׁ צָ ָריו ַוּי ֶֶּּרב בְׁ בַ ת ְׁיהּודָ ה תַ ֲא ִנּיָה ַו ֲא ִנּיָה
 :וַ .וּיַחְׁ ֹמס ַכּגַן שֻכֹו ִשחֵ ת מֹועֲדֹו ִשכַח ֲא ֹדנָי בְׁ צִ ּיֹון מֹועֵד וְׁ שַ בָ ת ַו ִינְׁאַ ץ בְׁ ַזעַם אַ פֹו מֶּ לְֶּך וְׁ ֹכהֵ ן
 :זָ .זנַח ֲא ֹדנָי מִ זְׁבְׁ חֹו נִאֵ ר מִ קְׁ דָ שֹו הִ סְׁ ּגִ יר בְׁ יַד אֹויֵב חֹומֹת אַ ְׁרמְׁ נֹותֶּ יהָ קֹול נ ְָׁתנּו בְׁ בֵ ית ֲא ֹדנָי כְׁ יֹום מֹועֵד
 :ח .חָ שַ ב ֲא ֹדנָי לְׁ הַ ְׁשחִ ית חֹומַ ת בַ ת צִ ּיֹון נָטָ ה קָו ל ֹא הֵ ִשיב יָדֹו מִ בַ ֵל ַע ַו ַּיאֲבֶּ ל חֵ ל וְׁ חֹומָ ה יַחְׁ דָ ו א ְֻׁמלָלּו
תֹורה ּגַם ְׁנבִ יאֶּ יהָ ל ֹא מָ צְׁ אּו חָ זֹון מֵ ֲא ֹדנָי
 :ט .טָ בְׁ עּו בָ אָ ֶּרץ ְׁשע ֶָּריהָ ִאבַ ד וְׁ ִשבַ ר בְׁ ִריחֶּ יהָ מַ לְׁ כָּה וְׁ שָ ֶּריהָ בַ ּגֹויִם אֵ ין ָ
הֹורידּו לָאָ ֶּרץ ר ֹאשָ ן בְׁ תּוֹלת יְׁרּושָ לָם
 :י .י ְֵׁשבּו לָאָ ֶּרץ יִדְׁ מּו זִקְׁ נֵי בַ ת צִ ּיֹון הֶּ עֱלּו ָעפָר עַל ר ֹאשָ ם חָ גְׁ רּו שַ קִ ים ִ
:יא .כָלּו בַ דְׁ מָ עֹות עֵינַי חֳמַ ְׁרמְׁ רּו מֵ עַי ִנ ְׁש ַפ ְך לָאָ ֶּרץ כְׁ בֵ דִ י עַל שֶּ בֶּ ר בַ ת עַמִ י בֵ עָטֵ ף עֹולֵל וְׁ יֹונֵק בִ ְׁר ֹחבֹות קִ ְׁריָה
 :יב .לְׁ ִאמֹתָ ם י ֹאמְׁ רּו אַ ּיֵה דָ גָן ָו ָי ִין בְׁ הִ ְׁתעַטְׁ פָם כֶּחָ לָל בִ ְׁר ֹחבֹות עִ יר בְׁ הִ ְׁשתַ פְֵך נַפְׁ שָ ם אֶּ ל חֵ יק ִאמֹתָ ם
:יג .מָ ה אֲעִ ידֵ ְך מָ ה אֲדַ מֶּ ה ָל ְך הַ בַ ת יְׁרּושָ לִ ַם מָ ה אַ ְׁשוֶּה לְָך ַו ֲא ַנחֲמֵ ְך בְׁ תּולַת בַ ת צִ ּיֹון כִ י גָדֹול ַכּיָם ִשבְׁ ֵרְך ִמי י ְִׁרפָא לְָך
 :יד .נְׁ בִ יאַ ִיְך חָ זּו לְָך שָ וְׁ א וְׁ תָ פֵל וְׁ ל ֹא גִ לּו עַל עֲֹונְֵך לְׁ הָ ִשיב ְׁשבּותֵ ְך ַו ֶּּיחֱזּו לְָך מַ ְׁשאֹות שָ וְׁ א ּומַ דּוחִ ים
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ֹאמרּו כְׁ לִ ילַת יֹפִ י מָ שֹוש לְׁ כָל
טו .סָ פְׁ קּו ָע ַל ִיְך ַכ ַפיִם כָל עֹבְׁ ֵרי דֶּ ֶּרְך שָ ְׁרקּו ַו ָּי ִנעּו ר ֹאשָ ם עַל בַ ת יְׁרּושָ ִלָם ֲהז ֹאת הָ עִ יר שֶּ ּי ְׁ
:הָ אָ ֶּרץ
 :טז .פָצּו ָע ַל ִיְך פִ יהֶּ ם כָל אֹו ְׁיבַ ִיְך שָ ְׁרקּו ַוּיַחַ ְׁרקּו שֵ ן אָ מְׁ רּו בִ לָעְׁ נּו אַ ְך זֶּה הַ ּיֹום שֶּ קִ ּוִ ינֻהּו מָ צָ אנּו ָר ִאינּו
 :יז .עָשָ ה ֲא ֹדנָי אֲשֶּ ר זָמָ ם בִ צַ ע אֶּ מְׁ ָרתֹו אֲשֶּ ר צִ ּוָה מִ ימֵ י קֶּדֶּ ם הָ ַרס וְׁ ל ֹא חָ מָ ל ַו ְׁישַ מַ ח ָע ַל ִיְך אֹויֵב הֵ ִרים ק ֶֶּּרן צָ ָר ִיְך
הֹורידִ י ַכּנַחַ ל דִ מְׁ עָה יֹומָ ם ָו ַל ְׁילָה אַ ל ִת ְׁתנִי פּוגַת לְָך אַ ל ִתדֹם בַ ת עֵינְֵך
:יח .צָ עַק לִ בָ ם אֶּ ל ֲא ֹדנָי חֹומַ ת בַ ת צִ ּיֹון ִ
יט .קּומִ י ֹרּנִי בַ ַל ְׁילָה לְׁ ר ֹאש אַ ְׁשמֻרֹות ִשפְׁ כִ י כַמַ יִם לִ בֵ ְך ֹנכַח פְׁ נֵי ֲא ֹדנָי ְׁש ִאי אֵ לָיו ַכ ַפיְִך עַל ֶּנפֶּש עֹו ָל ַל ִיְך הָ עֲטּופִ ים בְׁ ָרעָב
:בְׁ ר ֹאש כָל חּוצֹות
 :כְׁ .ראֵ ה ֲא ֹדנָי וְׁ הַ בִ יטָ ה לְׁ מִ י עֹולַלְׁ תָ ֹכה ִאם ת ֹאכַלְׁ נָה נ ִָשים פִ ְׁריָם עֹלְׁ לֵי טִ פֻחִ ים ִאם יֵהָ ֵרג בְׁ ִמקְׁ דַ ש ֲא ֹדנָי כֹהֵ ן וְׁ נָבִ יא
הָרגְׁ תָ בְׁ יֹום אַ פֶָּך טָ בַ חְׁ תָ ל ֹא חָ מָ לְׁ תָ
חּורי ָנ פְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב ַ
 :כא .שָ כְׁ בּו לָאָ ֶּרץ חּוצֹות ַנעַר וְׁ ָזקֵן בְׁ תּוֹלתַ י ּובַ ַ
יתי אֹ ְׁיבִ י כִ לָם
גּורי מִ סָ בִ יב וְׁ ל ֹא הָ יָה בְׁ יֹום אַ ף ֲא ֹדנָי פָלִ יט וְׁ שָ ִריד אֲשֶּ ר ִטפַחְׁ ִתי וְׁ ִרבִ ִ
 :כבִ .תקְׁ ָרא כְׁ יֹום מֹועֵד מְׁ ַ

פרק ג
:א .אֲנִי הַ ּגֶּבֶּ ר ָראָ ה ֳענִי בְׁ שֵ בֶּ ט ֶּעבְׁ ָרתֹו
אֹותי נָהַ ג ַו ֹּילְַך חשֶּ ְך וְׁ ל ֹא אֹור
:בִ .
שב ַי ֲה ֹפְך יָדֹו כָל הַ ּיֹום
:ג .אַ ְך בִ י ָי ֻ
עֹורי ִשבַ ר עַצְׁ מֹותָ י
:ד .בִ לָה בְׁ שָ ִרי וְׁ ִ
ּותלָאָ ה
:ה .בָ נָה ָעלַי ַו ַּיקַף ר ֹאש ְׁ
הֹושיבַ נִי כְׁ מֵ תֵ י עֹולָם
:ו .בְׁ מַ חֲשַ כִ ים ִ
:זּ .גָדַ ר בַ עֲדִ י וְׁ ל ֹא אֵ צֵ א הִ כְׁ בִ יד ְׁנחָ ְׁש ִתי
:חּ .גַם כִ י אֶּ ְׁזעַק ַואֲשַ ֵּו ַע שָ תַ ם ְׁתפִ ל ִָתי
:טּ .גָדַ ר דְׁ ָרכַי בְׁ ָגזִית נ ְִׁתיבֹתַ י עִ ּוָה
:י .דֹ ב אֹ ֵרב הּוא לִ י א ֲִרי בְׁ מִ סְׁ תָ ִרים
סֹורר ַו ְׁיפ ְַׁשחֵ נִי שָ מַ נִי שֹמֵ ם
:יא .דְׁ ָרכַי ֵ
:יב .דָ ַרְך ַק ְׁשתֹו ַוּיַצִ יבֵ נִי כַמַ טָ ָרא לַחֵ ץ
:יג .הֵ בִ יא בְׁ כִ לְׁ יֹותָ י בְׁ נֵי אַ ְׁשפָתֹו
יִיתי ְׁשחֹק לְׁ כָל עַמִ י ְׁנגִ ינָתָ ם כָל הַ ּיֹום
:יד .הָ ִ
רֹורים הִ ְׁר ַונִי ַל ֲענָה
:טו .הִ ְׁשבִ י ַענִי בַ מְׁ ִ
:טזַ .וּיַגְׁ ֵרס בֶּ חָ צָ ץ ִשּנָי הִ כְׁ פִ ישַ נִי בָ אֵ פֶּר
יתי טֹובָ ה
:יז .ו ִַת ְׁזנַח מִ שָ לֹום נַפְׁ ִשי נ ִָש ִ
:יח .וָאֹ מַ ר אָ בַ ד נִצְׁ חִ י וְׁ תֹוחַ לְׁ ִתי מֵ ֲא ֹדנָי
:יטְׁ .זכָר ָע ְׁניִי ּומְׁ רּודִ י ַל ֲענָה ָור ֹאש
:כ .זָכֹור ִתזְׁכֹור וְׁ תָ שֹוחַ ָעלַי נַפְׁ ִשי
:כא .ז ֹאת אָ ִשיב אֶּ ל לִ בִ י עַל כֵן אֹוחִ יל
:כב .חַ סְׁ דֵ י ֲא ֹדנָי כִ י ל ֹא תָ מְׁ נּו כִ י ל ֹא כָלּו ַרחֲמָ יו
:כג .חֲדָ ִשים לַבְׁ ק ִָרים ַרבָ ה אֱמּונָתֶּ ָך
:כד .חֶּ לְׁ קִ י ֲא ֹדנָי אָ מְׁ ָרה נַפְׁ ִשי עַל כֵן אֹוחִ יל לֹו
:כה .טֹוב ֲא ֹדנָי לְׁ ֹקוָו לְׁ ֶּנפֶּש ִתדְׁ ְׁרשֶּ ּנּו
:כו .טֹוב וְׁ יָחִ יל וְׁ דּומָ ם לִ ְׁתשּועַת ֲא ֹדנָי
עּוריו
:כז .טֹוב ַלּגֶּבֶּ ר כִ י ִישָ א ֹעל בִ ְׁנ ָ
:כח .יֵשֵ ב בָ דָ ד וְׁ ִידֹם כִ י נָטַ ל ָעלָיו
:כט .יִתֵ ן בֶּ ָעפָר פִ יהּו אּולַי יֵש ִתקְׁ וָה
:ל .יִתֵ ן לְׁ מַ כֵהּו לֶּחִ י ִי ְׁשבַ ע בְׁ חֶּ ְׁרפָה
:לא .כִ י ל ֹא ִי ְׁזנַח לְׁ עֹולָם ֲא ֹדנָי
:לב .כִ י ִאם הֹוגָה וְׁ ִרחַ ם כְׁ ֹרב חֲסָ דָ יו
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:לג .כִ י ל ֹא עִ ּנָה מִ לִ בֹו ַו ַּיּגֶּה בְׁ נֵי ִאיש
:לד .לְׁ דַ כֵא תַ חַ ת ַרגְׁ לָיו כֹל אֲסִ ֵירי אָ ֶּרץ
:לה .לְׁ הַ טֹות מִ ְׁשפַט ּגָבֶּ ר ֶּנגֶּד פְׁ נֵי עֶּלְׁ יֹון
:לו .לְׁ ַעּוֵת אָ דָ ם בְׁ ִריבֹו ֲא ֹדנָי ל ֹא ָראָ ה
:לז .מִ י זֶּה אָ מַ ר וַתֶּ הִ י ֲא ֹדנָי ל ֹא צִ ּוָה
:לח .מִ פִ י עֶּלְׁ יֹון ל ֹא תֵ צֵ א הָ ָרעֹות וְׁ הַ טֹוב
:לט .מַ ה ּי ְִׁתאֹונֵן אָ דָ ם חָ י ּגֶּבֶּ ר עַל חֲטָ אָ יו
:מ .נַחְׁ פְׁ שָ ה דְׁ ָרכֵינּו וְׁ נַחְׁ ק ָֹרה וְׁ נָשּובָ ה עַד ֲא ֹדנָי
:מא .נִ שָ א לְׁ בָ בֵ נּו אֶּ ל ַכ ָפיִם אֶּ ל אֵ ל בַ שָ מָ יִם
:מבַ .נחְׁ נּו פָשַ עְׁ נּו ּומָ ִרינּו אַ תָ ה ל ֹא סָ לָחְׁ תָ
:מג .סַ כֹתָ ה בָ אַ ף ו ִַת ְׁרדְׁ פֵנּו הָ ַרגְׁ תָ ל ֹא חָ מָ לְׁ תָ
:מד .סַ כֹותָ ה בֶּ ָענָן לְָך מֵ עֲבֹור ְׁתפִ לָה
:מה .סְׁ חִ י ּומָ אֹוס ְׁת ִשימֵ נּו בְׁ ק ֶֶּּרב הָ עַמִ ים
:מו .פָצּו ָעלֵינּו פִ יהֶּ ם כָל אֹ ְׁיבֵ ינּו
:מז .פַחַ ד ָופַחַ ת הָ יָה לָנּו הַ שֵ את וְׁ הַ שָ בֶּ ר
:מח .פַלְׁ גֵי מַ יִם תֵ ַרד עֵינִי עַל שֶּ בֶּ ר בַ ת עַמִ י
:מט .עֵינִי ִנּגְׁ ָרה וְׁ ל ֹא ִתדְׁ מֶּ ה מֵ אֵ ין ֲהפֻגֹות
:נ .עַד י ְַׁשקִ יף וְׁ י ֵֶּרא ֲא ֹדנָי מִ שָ מָ יִם
:נא .עֵינִי עֹולְׁ לָה לְׁ נַפְׁ ִשי מִ ֹכל בְׁ נֹות עִ ִירי
:נב .צֹוד צָ דּונִי כַצִ פֹור אֹ ְׁיבַ י חִ ּנָם
:נג .צָ מְׁ תּו בַ בֹור חַ ּיָי ַוּיַדּו אֶּ בֶּ ן בִ י
ֹאשי אָ מַ ְׁר ִתי ִנגְׁ ז ְָׁר ִתי
:נד .צָ פּו מַ יִם עַל ר ִ
אתי ִשמְׁ ָך ֲא ֹדנָי מִ בֹור תַ חְׁ ִתּיֹות
קָר ִ
:נהָ .
:נו .קֹולִ י שָ מָ עְׁ תָ אַ ל תַ עְׁ לֵם אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ ַרוְׁ חָ ִתי לְׁ שַ וְׁ ע ִָתי
קָרבְׁ תָ בְׁ יֹום אֶּ קְׁ ָראֶּ ָך אָ מַ ְׁרתָ אַ ל ִת ָירא
:נזַ .
:נחַ .רבְׁ תָ ֲא ֹדנָי ִריבֵ י נַפְׁ ִשי ּגָאַ לְׁ תָ חַ ּיָי
:נטָ .ר ִאיתָ ה ֲא ֹדנָי ַעּוָתָ ִתי שָ פְׁ טָ ה מִ ְׁשפָטִ י
:סָ .ר ִאיתָ ה כָל ִנקְׁ מָ תָ ם כָל מַ חְׁ ְׁשבֹתָ ם לִ י
:סא .שָ מַ עְׁ תָ חֶּ ְׁר ָפתָ ם ֲא ֹדנָי כָל מַ חְׁ ְׁשבֹתָ ם ָעלָי
:סבִ .שפְׁ תֵ י קָמַ י וְׁ הֶּ גְׁ יֹונָם ָעלַי כָל הַ ּיֹום
:סגִ .שבְׁ תָ ם וְׁ קִ ימָ תָ ם הַ בִ יטָ ה ֲאנִי מַ ְׁנּגִ ינָתָ ם
:סד .תָ ִשיב לָהֶּ ם ּגְׁ מּול ֲא ֹדנָי כְׁ מַ עֲשֵ ה יְׁדֵ יהֶּ ם
:סהִ .תתֵ ן לָהֶּ ם מְׁ גִ ּנַת לֵב תַ ֲאל ְָׁתָך לָהֶּ ם
:סוִ .ת ְׁר ֹדף בְׁ אַ ף וְׁ תַ ְׁשמִ ידֵ ם מִ תַ חַ ת ְׁשמֵ י ֲא ֹדנָי

'פרק ד
:א .אֵ יכָה יּועַם זָהָ ב ִי ְׁשנֶּא הַ כֶּתֶּ ם הַ טֹוב ִת ְׁשתַ פֵכְׁ נָה אַ בְׁ נֵי קֹדֶּ ש בְׁ ר ֹאש כָל חּוצֹות
 :ב .בְׁ נֵי צִ ּיֹון הַ ְׁיק ִָרים הַ מְׁ ֻסל ִָאים בַ פָז אֵ יכָה נֶּחְׁ ְׁשבּו לְׁ ִנבְׁ לֵי חֶּ ֶּרש מַ עֲשֵ ה יְׁדֵ י יֹוצֵ ר
ּגּוריהֶּ ן בַ ת עַמִ י לְׁ אַ כְׁ זָר ַכ ְׁי ֵענִים בַ מִ דְׁ בָ ר
:גּ .גַם תַ ּנִים חָ לְׁ צּו שַ ד הֵ ינִיקּו ֵ
:ד .דָ בַ ק לְׁ שֹון יֹונֵק אֶּ ל חִ כֹו בַ צָ מָ א עֹולָלִ ים שָ אֲלּו לֶּחֶּ ם פ ֵֹרש אֵ ין לָהֶּ ם
:ה .הָ אֹ כְׁ לִ ים לְׁ מַ עֲדַ ּנִים נָשַ מּו בַ חּוצֹות הָ ֱא ֻמנִים ֲעלֵי תֹולָע חִ בְׁ קּו אַ ְׁשפַתֹות
:ו .וַּיִ גְׁ דַ ל עֲֹון בַ ת עַמִ י מֵ חַ טַ את סְׁ דֹם הַ הֲפּוכָה כְׁ מֹו ָרגַע וְׁ ל ֹא חָ לּו בָ ּה יָדָ יִם
ִיריהָ מִ שֶּ לֶּג צַ חּו מֵ חָ לָב אָ דְׁ מּו עֶּצֶּ ם מִ פְׁ נִינִים סַ פִ יר ּגִ ז ְָׁרתָ ם
:ז .זַכּו ְׁנז ֶּ
עֹורם עַל עַצְׁ מָ ם יָבֵ ש הָ יָה ָכעֵץ
:ח .חָ שַ ְך מִ ְׁשחֹור תָ א ֳָרם ל ֹא ִנכְׁ רּו בַ חּוצֹות צָ פַד ָ
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:ט .טֹובִ ים הָ יּו חַ לְׁ לֵי חֶּ ֶּרב מֵ חַ לְׁ לֵי ָרעָב שֶּ הֵ ם יָזּובּו מְׁ ֻדק ִָרים מִ ְׁתנּובֹת שָ דָ י
:י .יְׁ דֵ י נ ִָשים ַרחֲמָ נִּיֹות בִ ְׁשלּו יַלְׁ דֵ יהֶּ ן הָ יּו לְׁ בָ רֹות לָמֹו בְׁ שֶּ בֶּ ר בַ ת עַמִ י
:יא .כִ לָה ֲא ֹדנָי אֶּ ת חֲמָ תֹו שָ פְַך חֲרֹון אַ פֹו ַוּיַצֶּ ת אֵ ש בְׁ צִ ּיֹון ַות ֹאכַל יְׁסֹודֹתֶּ יהָ
:יב .ל ֹא הֶּ אֱמִ ינּו מַ לְׁ כֵי אֶּ ֶּרץ ֹכל ֹי ְׁשבֵ י תֵ בֵ ל כִ י ָיב ֹא צַ ר וְׁ אֹויֵב בְׁ שַ ע ֲֵרי יְׁרּושָ ִלָם
:יג .מֵ חַ ט ֹאת ְׁנבִ יאֶּ יהָ עֲֹונֹות ֹכ ֲהנֶּיהָ הַ שֹפְׁ כִ ים בְׁ קִ ְׁרבָ ּה דַ ם צַ דִ יקִ ים
:יד .נָעּו עִ וְׁ ִרים בַ חּוצֹות ְׁנ ֹגאֲלּו בַ דָ ם בְׁ ל ֹא יּוכְׁ לּו ִיּגְׁ עּו בִ לְׁ בֻשֵ יהֶּ ם
יֹוסיפּו לָגּור
 :טו .סּורּו טָ מֵ א ק ְָׁראּו לָמֹו סּורּו סּורּו אַ ל ִתּגָעּו כִ י נָצּו ּגַם נָעּו אָ מְׁ רּו בַ ּגֹו ִים ל ֹא ִ
:טז .פְׁ נֵי ֲא ֹדנָי חִ לְׁ קָם ל ֹא יֹוסִ יף לְׁ הַ בִ יטָ ם פְׁ נֵי ֹכ ֲהנִים ל ֹא נָשָ אּו ּו ְׁז ֵקנִים ל ֹא חָ נָנּו
יֹוש ַע
:יז .עֹודֵ ינּו ִתכְׁ לֶּינָה עֵינֵינּו אֶּ ל ֶּעז ְָׁרתֵ נּו הָ בֶּ ל בְׁ צִ פִ ּיָתֵ נּו צִ פִ ינּו אֶּ ל ּגֹוי ל ֹא ִ
:יח .צָ דּו צְׁ עָדֵ י נּו מִ ֶּלכֶּת בִ ְׁר ֹחבֹתֵ ינּו ק ַָרב קִ צֵ ינּו מָ לְׁ אּו יָמֵ ינּו כִ י בָ א קִ צֵ ינּו
:יט .קַלִ ים הָ יּו רֹדְׁ פֵינּו מִ ִּנ ְׁש ֵרי שָ מָ יִם עַל הֶּ הָ ִרים דְׁ לָקֻ נּו בַ מִ דְׁ בָ ר אָ ְׁרבּו לָנּו
 :כ .רּוחַ אַ פֵינּו מְׁ ִשיחַ ֲא ֹדנָי ִנלְׁ כַד בִ ְׁשחִ יתֹותָ ם אֲשֶּ ר אָ מַ ְׁרנּו בְׁ צִ לֹו נִחְׁ יֶּה בַ ּגֹויִם
ישי וְׁ ִשמְׁ חִ י בַ ת אֱדֹום יֹושֶּ בֶּ ת בְׁ אֶּ ֶּרץ עּוץ ּגַם ָע ַל ִיְך תַ עֲבָ ר כֹוס ִת ְׁשכְׁ ִרי וְׁ ִת ְׁתע ִָרי
:כאִ .ש ִ
 :כב .תַ ם עֲֹונְֵך בַ ת צִ ּיֹון ל ֹא יֹוסִ יף לְׁ הַ גְׁ לֹותֵ ְך ָפקַד עֲֹונְֵך בַ ת אֱדֹום ּגִ לָה עַל חַ ט ֹאתָ ִיְך

פרק ה
:א .זְׁכֹר ֲא ֹדנָי מֶּ ה הָ יָה לָנּו הַ בִ יטָ ה ְּׁוראֵ ה אֶּ ת חֶּ ְׁרפָתֵ נּו
:בַ .נ ֲחלָתֵ נּו נֶּהֶּ פְׁ כָה לְׁ ז ִָרים בָ תֵ ינּו לְׁ נָכְׁ ִרים
:ג .יְׁ תֹומִ ים הָ יִינּו וְׁ אֵ ין אָ ב ִאמֹתֵ ינּו כְׁ אַ לְׁ מָ נֹות
:ד .מֵ ימֵ ינּו בְׁ כֶּסֶּ ף שָ ִתינּו עֵצֵ ינּו בִ מְׁ חִ יר ָיבֹאּו
ָארנּו נ ְִׁרדָ פְׁ נּו ָיגַעְׁ נּו וְׁ ל ֹא הּונַח לָנּו
:ה .עַל צַ ּו ֵ
:ו .מִ צְׁ ַריִם נָתַ ּנּו יָד אַ שּור לִ ְׁש ֹב ַע לָחֶּ ם
:ז .אֲבֹתֵ ינּו חָ טְׁ אּו וְׁ אֵ ינָם ַו ֲאנַחְׁ נּו עֲֹונֹתֵ יהֶּ ם סָ בָ לְׁ נּו
:ח .עֲבָ דִ ים מָ ְׁשלּו בָ נּו פ ֵֹרק אֵ ין מִ ּיָדָ ם
:ט .בְׁ נַפְׁ שֵ נּו נָבִ יא לַחְׁ מֵ נּו מִ פְׁ נֵי חֶּ ֶּרב הַ מִ דְׁ בָ ר
עֹורנּו כְׁ תַ ּנּור ִנכְׁ מָ רּו מִ פְׁ נֵי זַלְׁ עֲפֹות ָרעָב
:יֵ .
:יא .נ ִָשים בְׁ צִ ּיֹון עִ ּנּו בְׁ תֹֻלת בְׁ ע ֵָרי ְׁיהּודָ ה
:יב .שָ ִרים בְׁ יָדָ ם נ ְִׁתלּו פְׁ נֵי ְׁז ֵקנִים ל ֹא נֶּהְׁ דָ רּו
חּורים טְׁ חֹון נָשָ אּו ּו ְׁנע ִָרים בָ עֵץ כָשָ לּו
:יג .בַ ִ
חּורים מִ ְּׁנגִ ינָתָ ם
:יד .זְׁקֵ נִים מִ שַ עַר שָ בָ תּו בַ ִ
:טו .שָ בַ ת מְׁ שֹוש לִ בֵ נּו נֶּהְׁ פְַך לְׁ אֵ בֶּ ל מְׁ ֹחלֵנּו
:טז .נָפְׁ לָה עֲטֶּ ֶּרת ר ֹאשֵ נּו אֹוי נָא לָנּו כִ י חָ טָ אנּו
:יז .עַל זֶּה הָ יָה דָ וֶּה לִ בֵ נּו עַל אֵ לֶּה חָ ְׁשכּו עֵינֵינּו
:יח .עַל הַ ר צִ ּיֹון שֶּ שָ מֵ ם שּועָלִ ים הִ לְׁ כּו בֹו
:יט .אַ תָ ה ֲא ֹדנָי לְׁ עֹולָם תֵ שֵ ב כִ סְׁ אֲָך לְׁ דֹר וָדֹור
:כ .לָמָ ה ָלנֶּצַ ח ִת ְׁשכָחֵ נּו תַ ַעזְׁבֵ נּו לְׁ אֹ ֶּרְך יָמִ ים
 :כא .ה ֲִשיבֵ נּו ֲא ֹדנָי אֵ לֶּיָך וְׁ נָשּובָ ה חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְׁ קֶּדֶּ ם
:כב .כִ י ִאם מָ אֹ ס מְׁ אַ סְׁ תָ נּו קָצַ פְׁ תָ ָעלֵינּו עַד מְׁ אֹ ד
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קינות לתשעה באב – Kinot for Tisha B’Av
קינות לליל לשעה באב – Kinot for the Night

א׳ ,קינות לליל תשעה באב
:זְׁכֹור יְׁ ָי מֶּ ה הָ יָה לָנּו אֹוי .הַ בִ יטָ ה ְּׁוראֵ ה אֶּ ת חֶּ ְׁרפָתֵ נּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
ַ :נ ֲחלָתֵ נּו נֶּהֶּ פְׁ כָה לְׁ ז ִָרים אֹוי .בָ תֵ ינּו לְׁ נָכְׁ ִרים .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:יְׁ תֹומִ ים הָ יִינּו וְׁ אֵ ין אָ ב אֹויִ .אמֹותֵ ינּו מְׁ קֹונְׁנֹות בְׁ חֹדֶּ ש אָ ב .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:מֵ ימֵ ינּו בְׁ כֶּסֶּ ף שָ ִתינּו אֹוי .כִ י ִנסּוְך הַ מַ יִם בָ זִינּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
ָארנּו נ ְִׁרדָ פְׁ נּו אֹוי .כִ י ִשנְׁאַ ת חִ ּנָם ָרדָ פְׁ נּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
 :עַל צַ ּו ֵ
:מִ צְׁ ַריִם נָתַ ּנּו יָד אוי .וְׁ אַ שּור צָ דּונּו כְׁ צַ ּיָד .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:אֲבֹתֵ ינּו חָ טְׁ אּו וְׁ אֵ ינָם אויַ .ו ֲאנַחְׁ נּו סֹובְׁ לִ ים אֶּ ת עֲֹונָם .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
 :עֲבָ דִ ים מָ ְׁשלּו בָ נּו אוי .כִ י ִשלּוחַ עֲבָ דִ ים בִ טַ לְׁ נּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:בְׁ נַפְׁ שֵ נּו נָבִ יא לַחְׁ מֵ נּו אוי .כִ י ָקפַצְׁ נּו מֵ ָענִי יָדֵ ינּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
עֹורנּו כְׁ תַ ּנּור ִנכְׁ מָ רּו אוי .כִ י כְׁ בֹודָ ם בְׁ קָלֹון הֵ מִ ירּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
ֵ :
 :נ ִָשים בְׁ צִ ּיֹון עִ ּנּו אֹוי .כִ י ִאיש אֶּ ת אֵ שֶּ ת ֵרעֵהּו טִ מְׁ אּו וְׁ זִּנּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
 :שָ ִרים בְׁ יָדָ ם נ ְִׁתלּו אֹוי .כִ י ּגְׁ ֵזלַת הֶּ ָענִי חָ מְׁ סּו וְׁ ָגזְׁלּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
חּורים טְׁ חֹון נָשָ אּו אֹוי .כִ י בְׁ בֵ ית זֹונָה נִמְׁ צָ אּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:בַ ִ
 :זְׁקֵנִים מִ שַ עַר שָ בָ תּו אֹוי .כִ י מִ ְׁשפַט יָתֹום וְׁ אַ לְׁ מָ נָה עִ ּוְׁ תּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:שָ בַ ת מְׁ שֹוש לִ בֵ נּו אֹוי .כִ י ִנבְׁ טְׁ לּו עֹולֵי ְׁר ָגלֵינּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
 :נָפְׁ לָה עֲטֶּ ֶּרת ר ֹאשֵ נּו אֹוי .כִ י ִנ ְׁש ַרף בֵ ית מִ קְׁ דָ שֵ נּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
 :עַל זֶּה הָ יָה דָ וֶּה לִ בֵ נּו אֹוי .כִ י נֻטַ ל כְׁ בֹוד בֵ ית מַ ֲא ָויֵנּו .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:עַל הַ ר צִ ּיֹון שֶּ שָ מֵ ם אֹוי .כִ י נִתַ ן ָעלָיו ִשקּוץ מְׁ שֹומֵ ם .אֹוי מֶּ ה הָ יָה לָנּו
:אַ תָ ה יְׁ ָי לְׁ עֹולָם תֵ שֵ ב כִ סְׁ אֲָך לְׁ דֹור וָדֹור
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 :לָמָ ה ָלנֶּצַ ח ִת ְׁשכָחֵ נּו תַ ַעזְׁבֵ נּו לְׁ אֹ ֶּרְך יָמִ ים
 :ה ֲִשיבֵ נּו ְׁי ָי אֵ לֶּיָך וְׁ נָשּובָ ה חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְׁ קֶּדֶּ ם
:כִ י ִאם מָ אֹ ס מְׁ אַ סְׁ תָ נּו קָצַ פְׁ תָ ָעלֵינּו עַד מְׁ אֹ ד
 :ה ֲִשיבֵ נּו ְׁי ָי אֵ לֶּיָך וְׁ נָשּובָ ה חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְׁ קֶּדֶּ ם

ב'  ,קינה לליל תשעה באב שחל במוצאי שבת
יהי נֹעַ ם נ ְִּשבַ ת .בְּ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת
:אֵ יְך ִמפִ י בֵ ן ּובַ ת .הֲ גֹות ִקינִים ַרבַ תְּ .תמּור ִש ִירים וְּ חֶ ְּדוַת .וִ ִ
יהי נֹעַ ם ִנ ְּשבַ ת .בְּ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת
 :אֹוי כִ י נִגְּ זְּ ָרה גְּ ז ֵָרה .בָ חֳ ִרי אַ ף וְּ גַם עֶ בְּ ָרה .וְּ אַ פֹו בָ נּו חָ ָרהּ .ובָ ע ֲָרה חֲ מָ תֹו כְּ לַבַ ת .וִ ִ
יהי נֹעַ ם נ ְִּשבַ ת .בְּ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת
 :אֹוי כִ י בָ תֵ ינּו ִשּנּוּ .ובְּ תּולֹותֵ ינּו עִ ּנּוּ .ו ָפנֵינּו נ ְִּשתַ ּנּו .וְּ גַם הֻ ְּשחֲ רּו כְּ מַ חֲ בַ ת .וִ ִ
יהי נֹעַ ם נ ְִּשבַ ת .בְּ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת
צּורים כְּ בָ בַ ת .וִ ִ
 :אֹוי כִ י שַ ּדּונּו .וְּ גַם ִהפִ ילּו בָ נּו פְּ ג ִָרים .בְּ נֵי צִ ּיֹון הַ יְּקָ ִרים .הָ יּו ְּנ ִ
יהי נֹעַ ם נ ְִּשבַ ת .בְּ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת
סֹור ֶרת .וְּ חָ דַ ל הֹוד ִתפְּ אֶ ֶרת .צִ ְּמצּום שֶ כֶן ִחבַ ת .וִ ִ
 :אֹוי כִ י נָפְּ לָה עֲטֶ ֶרת .וְּ גָבְּ ָרה כָתֵ ף ֶ
יהי נֹעַ ם ִנ ְּשבַ ת .בְּ מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת
הֹורה .וְּ נִבְּ זָה גָזִ ית ְּמיֻקָ ָרה .אָ כְּ לָה ֶא ֶרץ זָבַ ת .וִ ִ
ּוקט ֶֹרת ְּל ֹבנָה הַ ְּט ָ
נֹורהְּ .
 :אֹוי כִ י נ ְֻּטלָה ְּמ ָ

ג׳ ,קינות לליל תשעה באב
.בְּ לֵיל זֶה ִיבְׁ כָיּון וְׁ יֵילִ ילּו בָ נַי
.בְּ לֵיל זֶה חָ ַרב בֵ ית קָדְׁ ִשי וְׁ ִנ ְׁש ְׁרפּו אַ ְׁרמֹונַי
.וְׁ כָל בֵ ית ִי ְׁש ָראֵ ל יֶּהְׁ ּגּו בִ יגֹונַי
:וְׁ יִ בְׁ כּו אֶּ ת הַ ְׁש ֵרפָה אֲשֶּ ר שָ ַרף ְׁי ָי
.בְּ לֵיל זֶה ְׁת ַילֵל מַ ר ֲע ִנּיָה נֶּחְׁ דֶּ לֶּת
ּ.ומִ בֵ ית אָ בִ יהָ בַ חַ ּיִים מֻבְׁ דֶּ לֶּת
.וְׁ יָצְׁ אָ ה מִ בֵ יתֹו וְׁ ִנסְׁ ּגַר הַ דֶּ לֶּת
.וְׁ הָ לְׁ כָה בַ ִשבְׁ יָה בְׁ כָל פֶּה ֶּנ ֱא ֶּכלֶּת
שלְׁ חָ ה בְׁ אֵ ש בֹוע ֶֶּּרת וְׁ אֹו ֶּכלֶּת
.בְׁ יֹום ֻ
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:בליל זה .וְׁ אֵ ש עִ ם ּגַחֶּ לֶּת .יָצְׁ אָ ה מֵ אֵ ת ְׁי ָי
.בְּ לֵיל זֶה הַ ּגַלְׁ ּגַל סִ בֵ ב הַ חֹובָ ה
יתי נֶּחְׁ ְׁרבָ ה
ִ.ראשֹון ּגַם שֵ נִי בֵ ִ
.וְׁ עֹוד ל ֹא רֻ חָ מָ ה בַ ת הַ שֹובָ בָ ה
 .ה ְֻׁשקְׁ תָ ה מֵ י רֹוש וְׁ אֶּ ת בִ טְׁ נָּה צָ בָ ה
.וְׁ שֻ לְׁ חָ ה מִ בֵ יתֹו וְׁ גַם נ ְָׁשתָ ה טֹובָ ה
ּ.גְׁ דֹולָה הַ ִשנְׁאָ ה מֵ אֵ ת אֲשֶּ ר אֲהֵ בָ ּה
:בליל זה ּ.וכְׁ אַ לְׁ מְׁ נּות חַ ּיּות כְׁ ִאשָ ה ֶּנ ֱעזָבָ הַ .ות ֹאמֶּ ר צִ ּיֹון ֲעזָבַ נִי ְׁי ָי
.בְּ לֵיל זֶה קָדַ ְׁר ִתי וְׁ חָ ְׁשכּו הַ מְׁ אֹורֹות
.לְׁ ח ְֻׁרבַ ן בֵ ית קָדְׁ ִשי ּובִ טּול מִ ְׁשמָ רֹות
.בְּ לֵיל זֶה סַ בּונִי ֲאפָפּונִי צָ רֹות
קָרא מֹועֵד בְׁ דִ ין חָ מֵ ש ּגְׁ זֵרֹות
.וְׁ גַם ָ
:בליל זה .בְׁ כִ י חִ ּנָם בָ כּו וְׁ ִנקְׁ בַ ע לְׁ דֹורֹותַ .יעַן כִ י הָ יְׁתָ ה סִ בָ ה מֵ אֵ ת ְׁי ָי
אֹורעֹות
.בְּ לֵיל זֶה אֵ ְׁרעּו בֹו חָ מֵ ש מְׁ ָ
ָּ .גזַר עַל אָ בֹות בִ פְׁ ֹר ַע פְׁ ָרעֹות
.וְׁ דָ בְׁ קּו בֹו צָ רֹות מְׁ צֵ רֹות וְׁ גַם ָרעֹות
.יֹום מּוכָן הָ יָה בִ פְׁ ֹּג ַע פְׁ גָעֹות
 :וְׁ הֶּ עֱמִ יד הָ אֹויֵב וְׁ הֵ ִרים קֹול ְׁזוָעֹות .קּום כִ י זֶּה הַ ּיֹום אֲשֶּ ר אָ מַ ר ְׁי ָי בליל זה

ד׳ ,קינות לליל תשעה באב
:שֹמְׁ רֹון קֹול ִתתֵ ן
"!מְׁ צָ אּונִי עֲֹונַי! לְׁ אֶּ ֶּרץ אַ חֶּ ֶּרת יְׁצָ אּונִי בָ נַי"
:וְׁ אָ הֳלִ יבָ ה ִת ְׁזעַק
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"!נִ ְׁש ְׁרפּו אַ ְׁרמֹונַי!" ַות ֹאמֶּ ר צִ ּיֹוןֲ " :עזָבַ נִי ְׁי ָי"
!?חָ לְׁ יֵיְך) לְׁ ִשבְׁ ִרי ּולְׁ חָ לְׁ יִי :נ"א( ל ֹא לְָך ,אָ הֳלִ יבָ ה ,חֲשׂב ָע ְׁניְֵך כְׁ ָע ְׁניִי .הֲתַ מְׁ ִשילִ י ִשבְׁ ֵרְך"
סּורה בָ גַדְׁ ִתי בְׁ ָק ְׁשיִי ,וְׁ קָם ָעלַי ַכח ֲִשי וְׁ ָענָה בִ י מֶּ ְׁריִי
 ,אֲנִי אָ ֳהלָה ָ
ּ,ולְׁ מִ קְׁ צָ ת הַ ּיָמִ ים ִשלַמְׁ ִתי ִנ ְׁשיִי ,וְׁ ִתגְׁ לַת פִ לְׁ אֶּ סֶּ ר אָ כַל אֶּ ת פִ ְׁריִי
.חֶּ מְׁ דָ ִתי פָשַ ט וְׁ הִ צִ יל אֶּ ת עֶּדְׁ יִי ,וְׁ ַל ֲחלַח וְׁ חָ בֹור נָשָ א אֶּ ת ִשבְׁ יִי
:ואהליבה "! דֹמִ י ,אָ הֳלִ יבָ ה ,וְׁ אַ ל ִתבְׁ כִ י כְׁ בִ כְׁ יִיְׁ !.שנָתַ ִיְך אָ ְׁרכּו ,וְׁ ל ֹא אָ ְׁרכּו שָ נַי
:מְׁ ִשיבָ ה אָ הֳלִ יבָ ה
עּורי כְׁ אָ ֳהלָה בָ גַדְׁ ִתי"
 .אֲנִי כֵן ֶּנ ֱע ַק ְׁש ִתיּ ,ובְׁ אַ לּוף ְׁנ ַ
.דֹמִ י ,אָ ֳהלָה ,כִ י ְׁיגֹונִי ָזכ ְַׁר ִתי! נָדַ דְׁ ְׁת אַ ְׁת אַ חַ ת ,וְׁ ַרבֹות נָדַ דְׁ ִתי
ּושבִ ּיָה ֲע ִנּיָה לְׁ בָ בֶּ ל י ַָרדְׁ ִתי
 ,הִ ּנֵה ,בְׁ יַד הַ כ ְַׁשדִ ים ַפעֲמַ יִם ִנלְׁ כַדְׁ ִתיְׁ ,
,וְׁ נִ ְׁש ַרף הַ הֵ יכָל אֲשֶּ ר בֹו ִנכְׁ בַ דְׁ ִתיּ ,ולְׁ ִשבְׁ עִ ים שָ נָה בְׁ בָ בֶּ ל נִפְׁ קַדְׁ ִתי
,וְׁ שַ בְׁ ִתי לְׁ צִ ּיֹון עֹוד וְׁ הֵ יכָל יָסַ דְׁ ִתיּ ,גַם ז ֹאת הַ ַפעַם מְׁ עַט ל ֹא עָמַ דְׁ ִתי
:ואהליבה !עַד לְׁ ָקחַ נִי אֱד ֹום וְׁ כִ מְׁ עַט אָ בַ דְׁ ִתי ,וְׁ עַל כָל הָ א ֲָרצֹות נָפְׁ צּו הֲמֹונַי
,הַ חֹומֵ ל עַל דַ ל
! חֲמֹ ל עַל דַ לּותָ םְּׁ ,וראֵ ה שֹומְׁ מּותָ ם וְׁ אֹ ֶּרְך ּגָלּותָ ם
,אַ ל ִתקְׁ ֹצף עַד מְׁ אֹ דְּׁ ,וראֵ ה ִשפְׁ לּותָ ם
!וְׁ אַ ל ָלעַד ִת ְׁזכֹר עֲֹונָם וְׁ סִ כְׁ לּותָ ם
ְׁ ,רפָא נָא אֶּ ת ִשבְׁ ָרם ,וְׁ נַחֵ ם אֲבֵ לּותָ ם
!כִ י אַ תָ ה ִשבְׁ ָרם וְׁ אַ תָ ה ֱאיָלּותָ ם
!"חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כִ ימֵ י קַדְׁ מֹונַי ,כְׁ ָנאֳמֶּ ָך" :בֹונֵה יְׁרּושָ ַליִם ְׁי ָי

ה׳ ,קינות לליל תשעה באב
:עַד אָ נָה בִ כְׁ יָה בְׁ צִ ּיֹון ּומִ סְׁ פֵד בִ ירּושָ ָליִםְׁ .ת ַרחֵ ם צִ ּיֹון וְׁ ִתבְׁ נֶּה חֹומֹות יְׁרּושָ ָליִם
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:עד אנה  :אָ ז בַ חֲטָ אֵ ינּו חָ ַרב מִ קְׁ דָ ש ּובַ עֲֹונֹותֵ ינּו ִנ ְׁש ַרף הֵ יכָל .בְׁ אֶּ ֶּרץ חֻבְׁ ָרה לָּה ק ְָׁש ָרה ִמ ְׁספֵדּ .וצְׁ בָ א הַ שָ מַ יִם נ ְָׁשאּו קִ ינָה
:עד אנה ּ.גַם בָ כּו בְׁ מֶּ ֶּרר ִשבְׁ טֵ י ַי ֲע ֹקב .וְׁ אַ ף מַ זָלֹות ִיזְׁלּו דִ מְׁ עָה .דִ גְׁ לֵי ְׁישֻרּון חָ פּו ר ֹאשָ ם .וְׁ כִ ימָ ה ּוכְׁ ִסיל ק ְָׁדרּו פְׁ נֵיהֶּ ם
:עד אנה  .הֶּ עְׁ ִתירּו אָ בֹות וְׁ ל ֹא שָ מַ ע אֵ ל .צָ עֲקּו בָ נִים וְׁ ל ֹא ָענָה אָ ב .וְׁ קֹול הַ תֹר ִנ ְׁשמַ ע בַ מָ רֹום .וְׁ רֹועֶּה ֶּנאֱמָ ן ל ֹא הִ טָ ה אֹ זֶּן
עד  .ז ֶַּרע קֹדֶּ ש לָבְׁ שּו שַ קִ יםּ .וצְׁ בָ א הַ שָ מַ יִם ּגַם הֵ ם שַ ק הּושַ ם כְׁ סּותָ ם .חָ שַ ְך הַ שֶּ מֶּ ש וְׁ י ֵָרחַ קָדַ ר .וְׁ כֹוכָבִ ים ּומַ זָלֹות אָ ְׁספּו נָגְׁ הָ ם
:אנה

ָארנּו ְׁנִרדַ פְׁ נּו ֻכלָנּו
רֹומים .כִ י עַל צַ ּו ֵ
:עד אנה  .טָ לֶּה ִראשֹון בָ כָה בְׁ מַ ר ֶּנפֶּש .עַל כִ י כְׁ בָ שָ יו לָטֶּ בַ ח הּובָ לּו ְׁ .י ָללָה הִ ְׁש ִמי ַע שֹור בַ ְׁמ ִ
:עד אנה  .כֹוכַב ְׁתאֹומִ ים נ ְִׁראָ ה חָ לּוק .כִ י דַ ם אַ חִ ים ִנ ְׁשפְַך כַמַ יִם .לָאָ ֶּרץ בִ קֵש לִ פֹל סַ ְׁרטָ ן .כִ י נ ְִׁת ַעלַפְׁ נּו ִמפְׁ נֵי צָ מָ א
חּורים .כִ י עַל כֵן בְׁ תּולָה קָ ְׁד ָרה ָפנֶּיהָ
:עד אנה  .מָ רֹום ִנבְׁ עַת מִ פְׁ נֵי אַ ְׁריֵה .כִ י שַ ֲאגָתֵ נּו ל ֹא עָלְׁ תָ ה לַמָ רֹום .נֶּהֶּ ְׁרגּו בְׁ תּולֹות וְׁ גַם בַ ִ
צּורנּו
:עד אנה  .סִ בֵ ב מ ֹא ְׁז ַניִם ּובִ ֵקש ְׁתחִ ּנָה .כִ י ִנבְׁ חַ ר לָנּו מָ וֶּת מֵ חַ ּיִים .עַקְׁ ָרב לָבַ ש ַפ חַ ד ְּׁורעָדָ ה .כִ י בְׁ חֶּ ֶּרב ּובְׁ ָרעָב ְׁשפָטָ נּו ֵ
הֹורידּו דִ מְׁ עָה ַכּנַחַ ל .כִ י אֹות בַ קֶּשֶּ ת ל ֹא נִתַ ן לָנּו .צָ פּו מַ יִם עַל ר ֹאשֵ נּוּ .ובִ ְׁדלִ י מָ ֵלא חִ כֵנּו יָבֵ ש
:עד אנה  .פַלְׁ גֵי מַ יִם ִ
:עד אנה .ק ֵַרבְׁ נּו ק ְָׁרבָ ן וְׁ ל ֹא נ ְִׁתקַבֵ לּ .וגְׁ דִ י פָסַ ק ְׁשעִ יר חַ ט ֹאתֵ ינּוַ .רחֲמָ נִּיֹות בִ ְׁשלּו יַלְׁ דֵ יהֶּ ןּ .ומַ זַל דָ גִ ים הֶּ עֱלִ ים עֵינָיו
 :שָ כַחְׁ נּו שַ בָ ת בְׁ לִ בֹות שֹובָ בִ ים .שַ דַ י ִשכַח כָל צִ דְׁ קֹותֵ ינּוְׁ .ת ַקּנֵא לְׁ צִ ּיֹון קִ נְׁאָ ה ּגְׁ דֹולָה .וְׁ תָ ִאיר לְׁ ַרבָ ִתי עָם מֵ אֹור נָגְׁ הֶּ ָך
ּותכֹו ְׁננֶּהָ ַכאֲשֶּ ר דִ בַ ְׁרתָ ְׁ .תמַ הֵ ר ְׁישּועָה וְׁתָ חִ יש ּגְׁ ֻאלָה וְׁ תָ שּוב לִ ירּושָ ַליִם בְׁ ַרח ֲִמים ַרבִ יםַ :ככָתּוב עַל
ְׁת ַרחֵ ם צִ ּיֹון ַכאֲשֶּ ר אָ מַ ְׁרתָ ְׁ
יתי ִיבָ נֶּה בָ ּה ְׁנאֻם ְׁי ָי צְׁ בָ אֹות וְׁ קָו ִיּנָטֶּ ה עַל יְׁרּושָ ָליִם :וְׁ ֶּנאֱמַ ר .עֹוד קְׁ ָרא
יַד נְׁ בִ יאֶּ ָך ָלכֵן ֹכה אָ מַ ר ְׁי ָי שַ בְׁ ִתי לִ ירּושָ ַל יִם בְׁ ַרחֲמִ ים בֵ ִ
לֵאמֹר ֹכה אָ מַ ר ְׁי ָי צְׁ בָ אֹות עֹוד ְׁתפּוצֶּ נָה ע ַָרי מִ טֹוב וְׁ ִנחַ ם ְׁי ָי עֹוד אֶּ ת צִ ּיֹון ּובָ חַ ר עֹוד בִ ירּושָ ָליִם :וְׁ ֶּנאֱמַ ר כִ י ִנחַ ם יְׁ ָי צִ ּיֹון נִ חַ ם
 :כָל חָ ְׁרבֹתֶּ יהָ ַוּיָשֶּ ם מִ דְׁ בָ ָרּה כְׁ עֵדֶּ ן וְׁ ע ְַׁרבָ תָ ּה כְׁ גַן ְׁי ָי שָ שֹון וְׁ ִשמְׁ חָ ה יִמָ צֵ א בָ ּה תֹודָ ה וְׁ קֹול ז ְִׁמ ָרה
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קינות ליום תשעה באב
ו .מחבר :רבי אלעזר הקליר
שָ בַ ת סּורּו מֶּ ּנִי ִשמְׁ עּונִי עֹובְׁ ַרי
בֹורי .סָ פְׁ קּו כַף ּומָ עֲדּו אֵ בָ ַרי .כְׁ ִסלָה כָל
סְׁ חִ י ּומָ אֹוס ה ֱִשימּונִי בְׁ עֶּדְׁ ֵרי חֲבֵ ַרי .סַ כֹותָ ה מִ ְׁשכָן מִ סְׁ כֹות דְׁ בִ ַירי .סַ כֹותָ וְׁ הֻבְׁ לָגּו ּגִ ַ
:אַ בִ ַירי
נָפְׁ לָה עֹודֵ ינּו בְׁ צּול דְׁ כּויָה .עֵינִי חִ כְׁ תָ ה ַלחֲזֹון בֶּ ן בֶּ ֶּרכְׁ יָה  .עַד פִ לְׁ אֵ י ּגִ לְׁ ּגָל חֲבּויָה .עֵינִי ְׁמעֹו ֶּללֶּת בִ י ָונִית ְׁנכּויָה .עָשָ ה וְׁ נִ חַ ם
 :וַּיִ קְׁ ָרא לַבְׁ כִ ּיָה .וְׁ נָם עַל אֵ לֶּה ֲאנִי בֹוכִ ּיָה
ִירי ַיעַר אַ ּיֵה ח ֲִסידֶּ יהָ  .פָצּו
עַל פְׁ נֵי פְׁ ָרת נֻפְׁ צּו חֲסִ ידֶּ יהָ  .פַלְׁ גֵי סּוף זָכְׁ ָרה כְׁ עָרּו ְׁיסֹודֶּ יהָ  .פַחַ ד חֵ טְׁ א ִשיֹלה תָ כַף סֹודֶּ יהָ  .פָצּו ֲחז ֵ
:מַ עֲשֵ ה ע ְֶּׁריָה לְׁ נִדֶּ יהָ  .פ ְֵׁרשָ ה צִ ּיֹון בְׁ יָדֶּ יהָ
עֹורר ְׁמדָ נַי .צָ ַעק ע ִַמי בִ ימֵ י בֶּ ן ִדינַי.
ֹאשי זְׁדֹונַי .צָ מְׁ תּו בְׁ ֹנב ַל ֲעמֹד זְׁדֹונַי .צֹד נָצַ ְׁרתָ לְׁ ֵ
עַל הַ ר צִ ּיֹון צָ דּו ְׁשאֹונֵי מְׁ דָ נַי .צָ פּו עַל ר ִ
:צַ דִ יק הּוא ְׁי ָי
יֹושבֵ י ּגִ בְׁ עֹון עֹוד הֵ ם ז ְֵׁרמּונִי .קֹולִ י לְׁ הַ ְׁש ִמי ַע בַ ע ֲָרב
אתי לְׁ ְׁ
אַ תָ ה קַלִ ים הִ כְׁ בַ דְׁ תָ ּומֵ עֶּדְׁ יִי ע ְֵׁרמּונִי .ק ֵַרבְׁ תָ ב ֹא אֵ לַי ַו ַּיח ֲִרימּונִי .ק ָָר ִ
אתי לַמְׁ אַ הֲבַ י הֵ מָ ה ִרמּונִי
ֲבֹורי בְׁ הָ תֵ ל הֶּ ע ֱִרימּונִי .ק ָָר ִ
:הִ גְׁ ִרימּונִי .קּומִ י ע ִ
עֹורנּו כָמָ רּוָ .ר ִאיתָ כִ י עָמָ ל ָו ַכעַס בְׁ ִאּוּויְָך ָּגמָ רּוַ .רבְׁ תָ בְׁ יַד ְׁיחֶּ זְׁקֵאל לִ נְׁ קֹם כְׁ מֹו
לָמָ ה רּוחַ אַ פֵינּו לָטֶּ בַ ח שָ מָ רּוָ .ר ִאיתָ כִ י כְׁ תַ ּנּור ֵ
:מָ רּוְׁ .ראֵ ה וְׁ נַכְׁ חִ ידֵ ם מִ ּגֹוי אָ מָ רּוְׁ .ראֵ ה ְׁי ָי כִ י צַ ר לִ י מֵ עַי חֳמַ ְׁרמָ רּו
שֹור ֵרי ְׁדבִ יר דָ ְׁממּו לְׁ הַ ְׁד ִאיבֵ נִי .שָ מַ עְׁ תָ זְׁמֹורֹות אַ ף
ישי ִשמַ ע לְׁ גֹוי צֵ אָ נִיִ .שבְׁ תָ ם ְׁרמֹוס חֲצֵ ַרי לְׁ הַ דְׁ כִ יאֵ נִיִ .שפְׁ תֵ י מְׁ ְׁ
ה ֲִשיבֵ נּו ִש ִ
:הֵ כִ ין לְׁ טַ ְׁאטְׁ אֵ נִי .שָ כְׁ בּו וְׁ נָדּו חָ צָ ץ לְׁ הַ בְׁ ִריאֵ נִי .שָ מְׁ עּו כִ י ֶּנ ֱאנָחָ ה אָ נִי
נֹותצֵ י
(רע) עַל צְׁ פּונֶּיָךִ .תתֵ ן לְׁ הַ בְׁ הַ ב ְׁ
כִ י תָ ם חַ קְׁ תָ בְׁ כֵס אֹו ַפּנֶּיָך .תָ ִשיב לָהֶּ ם ּגְׁ מּול כְׁ אָ ז חֲזֹות ָפנֶּיָךִ .ת ְׁרדֹוף לְׁ צַ לְׁ מֹון יֹועֲצֵ י ַ
:פְׁ נִינֶּיָךִ .תקְׁ ָרא לְׁ שַ כְׁ ָרם כֹוס כָמּוס בְׁ ָפנֶּיָך .תָ ב ֹא כָל ָרעָתָ ם לְׁ ָפנֶּיָך
תָ ב ֹא אֶּ ל צַ ר אֲשֶּ ר כִ לָנּו .לִ מְׁ בֹוא חֲמָ ת בְׁ חֵ מָ ה ִנ ֲהלָנּו .עַד ַל ֲחלַח וְׁ חָ בֹור הִ גְׁ לָנּוָ .זקֵן ּובָ חּור ּובְׁ תּולָה כְׁ בָ לָנּוָ .רם הַ בֶּ ט נָא ע ְַׁמָך

י״א ,ינות ליום תשעה באב
ֹאשּיָהּו
)דברי הימים ב לה כה( ַו ְׁיקֹונֵן י ְִׁרמְׁ יָהּו עַל י ִ
.אֵ יכָה אֱלִ י קֹונְׁנּו מֵ אֵ לָיו .בֶּ ן ְׁשמֹונֶּה שָ נָה הֵ חֵ ל לִ דְׁ ֹרש מֵ אֱֹלהָ יו
 :בְׁ נֵי חָ ם בְׁ עָבְׁ ָרם חָ נּו ָעלָיו .וְׁ ל ֹא ֻה ְׁזכַר לֹו ִשּנּוי מִ פְׁ ָעלָיו
ּ .גַם בְׁ כָל מַ לְׁ כֵי ִי ְׁש ָראֵ ל אֲשֶּ ר קָמּו לִ גְׁ דֹר .ל ֹא קָם כָמֹוהּו מִ ימֹות אֲבִ יגְׁ דֹור
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:דָ בַ ק בֹו חֵ טְׁ א לֵיצָ נֵי הַ דֹור .אֲשֶּ ר קָמּו אַ חַ ר הַ דֶּ לֶּת לִ סְׁ דֹר
 .הָ אֹוכְׁ לִ ים ז ֶַּרע ִשיחֹור .כִ ְׁתמֹו הַ טֹוב פִ חֲמּו מִ ְׁשחֹור
 :וַּיִ גְׁ דַ ל עָֹון וְׁ הֵ ִשיב יָמִ ין אָ חֹור .וְׁ עֹוד ל ֹא שָ לַח יָדֹו מִ ן הַ חֹור
 .זַכּו אֲמָ ָריו כְׁ נָם דָ ת לְׁ הָ קִ ים .בִ צַ ע אֶּ מְׁ ָרתֹו בְׁ אָ רּור אֲשֶּ ר ל ֹא יָקִ ים
:חָ שַ ְך תָ אֳרֹו כְׁ ִנאֲצּו ְׁרחֹוקִ ים .בְׁ בֶּ צַ ע מֹואֲסֵ י דָ ת וְׁ חֻקִ ים
.טֹו בִ ים ָרעִ ים ִנקְׁ ְׁראּו בְׁ שָ לְׁ חֹו מַ לְׁ אָ ְך .מַ ה לִ י ָולְָך הַ ּיֹום לְׁ תַ לְׁ אָ ְך
:יְׁ דֵ י עַם הָ אָ ֶּרץ דָ מִ ים בְׁ מַ לְׁ אָ ְך .תֵ ָענֵש בְׁ בָ צְׁ עִ י אֶּ ת פִ לְׁ אָ ְך
.כִ לָה הֲמֹונַי ֶּלכֶּת א ֲַרם ַנה ֲַריִם .לְׁ מַ עַן ל ֹא תַ ֲעבֹר חֶּ ֶּרב כָל שֶּ הּוא בְׁ אֶּ פְׁ ַריִם
ֲחֹוריִם .כִ י ּגְׁ ז ֵָרה ִנגְׁ ז ְָׁרה לְׁ סַ כְׁ סֵ ְך מִ צְׁ ַריִם בְׁ מִ צְׁ ָריִם
:וְׁ ל ֹא שָ מַ ע לְׁ חֹוזֶּה לָשּוב א ַ
ְׁתֹותי הֵ חֵ לּו לִ בְׁ זֹות
.מֵ חַ ט ֹאת סְׁ ִת ַירת מְׁ זּוזֹות .חֲזֹון ַענ ִ
 :נָעּו ֲענָמִ ים לְׁ חּומֹו לְׁ הַ בְׁ זֹות .וְׁ ל ֹא הֵ סֵ ב ָפנָיו וְׁ סָ פְׁ דּו עַל ז ֹאת
.סּורּו הֵ עִ ידּו עַד ל ֹא ְׁש ִאּיָהַ .ויְׁמָ אֲנּו סּור ּומָ ט ְׁיסֹוד ְׁנ ִשּיָה
ֹאשּיָה
מֹורים לַמֶּ לְֶּך י ִ
:פְׁ נֵי קְׁ ָרב כְׁ ק ַָרב וְׁ ל ֹא עָלְׁ תָ ה לֹו ְׁרטִ ּיָה .וַיֹורּו הַ ִ
מֹורים וְׁ לֹוחֲצִ ים
.עֹודֶּ ּנּו עֹוצֵ ם עֵינָיו בְׁ גֶּוְׁ יֹו נֹוחֲצִ ים .חֵ ץ אַ חַ ר חֵ ץ ִ
:צָ דּוהּו וְׁ שָ מ ּוהּו כַמַ טָ ָרה לַחִ צִ יםַ .ו ִּיז ְְׁׁרקּו בֹו ְׁשֹלש מֵ אֹות חִ צִ ים
.קַ לִ ים הִ טּו אַ ח ֲָריו אֱזֹון מֹוצָ א פִ יהּו .וְׁ עַד מִ צּוי ֶּנפֶּש מַ עֲשָ יו הֵ פִ יהּו
יתי פִ יהּו
:רּוחַ ְׁשפָתָ יו הִ פְׁ צָ ה מִ פִ יהּו .צַ דִ יק הּוא ְׁי ָי כִ י מָ ִר ִ
ישי נֹוף כִ י קִ ּנֵא ַזעַם .לְׁ שַ לֵם ְׁשאֹונָם בַ עֲֹון בִ צְׁ עָם
ִ .ש ִ
:תַ ם כֶּתֶּ ם הַ טֹוב עַם זּו בְׁ פִ ְׁשעָםַ .ו ְׁיקֹונֵן ָעלָיו כָל אֵ יכָה יּועַם
.תַ ם בְׁ מִ קְׁ ֶּרה אֶּ חָ ד כֹוס מְׁ גִ דֹו לִ ְׁשתֹות .בְׁ מֹועֵד ְׁשנַת הַ ְׁשמִ טָ ה כְׁ נָע הַ קְׁ הֵ ל ֶּלאֱתֹות
אֹותּיֹות
ּושתַ יִם ִ
ּושתַ יִם מֵ ֲה ֹרס שָ תֹות .כִ י סָ פְׁ דּו לֹו אֵ יכָה בְׁ ע ְֶּׁש ִרים ְׁ
:תָ לָה בְׁ ע ְֶּׁש ִר ים ְׁ
.אֹותֹות קִ ינֹות לֻבָ טָ ה מְׁ חֹולִ י .עֵת כִ י שָ כַחְׁ ִתי מְׁ חֹולְׁ לִ י
ַמֹותי כִ י ָלעַד ַיאֲהִ ילִ יָ .רשַ עְׁ ִתי וְׁ נָסַ עְׁ ִתי וְׁ נֻטַ ש אָ הֳלִ י
:ז ִ
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זְׁכֹר אֲשֶּ ר עָשָ ה (נ"א עָש) צָ ר בְׁ פִ ּנִים (נ"א בִ פְׁ נִים) .שָ לַף חַ ְׁרבֹו ּובָ א לִ פְׁ נַי וְׁ לִ פְׁ נִיםַ .נ ֲחלָתֵ נּו בִ עֵת כְׁ ִטמֵ א לֶּחֶּ ם הַ פָנִים .וְׁ גִ דֵ ר
:פָרֹ כֶּת בַ ֲעלַת ְׁשתֵ י ָפנִים
:יְׁ תֹומִ ים ּגִ עֵל בְׁ מָ גֵן מְׁ אָ דָ םַ .ויְׁמַ דֵ ד קָו כְׁ מַ ְׁראֶּ ה אֲדַ מְׁ דָ ם .מֵ ימֵ ינּו דָ לַח וְׁ הִ ְׁשכִ יר חִ צָ יו ִמדָ ם .כְׁ יָצָ א ִמן הַ בַ יִת וְׁ חַ ְׁרבֹו ְׁמלֵאָ ה דָ ם
עַל הֲגֹותֹו הַ ּוֹות ּגָבֶּ ר .וְׁ נָטָ ה אֶּ ל אֵ ל יָדֹו לְׁ מּולֹו לְׁ גַבֵ ר .מִ צְׁ ַריִם וְׁ כָל לְׁ אֹ ם אֲשֶּ ר בָ ם עָבַ ר (נ"א ִאם בָ ם ָּגבַ ר)ַ .ו ֲאנִי (נ"א אֲנִי)
:בְׁ תֹוְך ִאּוּויֹו אָ רּוץ אֵ לָיו בְׁ צַ ּוָאר
חּוריו אָ כְׁ לָה אֵ ש .וְׁ זֶּה ֹצעָה ז ֹונָה (נ"א זֹונָה צֹועָה) הִ כְׁ נִיס וְׁ ל ֹא ִנכְׁ וָה בָ אֵ ש .עֲבָ ִדים חִ תּו בְׁ תֹוכֹו לַבַ ת
אֲבֹותֵ ינּו ז ָָרה כְׁ הִ כְׁ נִיסּו בַ ָ
:אֵ ש .וְׁ עַל מֶּ ה בְׁ בֵ ית אֵ ש מִ מָ רֹום שָ לַח אֵ ש
עֹורנּו נָמַ ק כְׁ הִ ְׁשכִ ים ְׁמשָ ֵרת .וְׁ ל ֹא מָ צָ א
בְׁ נַפְׁ שֵ נּו טָ בַ עְׁ נּו כְׁ הֹוצִ יא כְׁ לֵי שָ ֵרת .וְׁ שָ מָ ם בָ ֳאנִי שַ ִיט בָ ם לְׁ הִ שָ ֵרת (נ"א לְׁ הַ ְׁש ֵרת)ֵ .
ּושלשָ ה כְׁ לֵי שָ ֵרת
:ת ְׁשעִ ים ְׁ
ִ
נ ִָשים כְׁ שָ רּו כִ י בָ א ע ִָריץ .בְׁ ק ְַׁר ַקע הַ בַ יִת ְׁנ ָעלָיו הֶּ ח ֱִריץ .שָ ִרים ֻלפָתּו כְׁ בֹוא (נ"א בְׁ בֹוא) פ ִָריץ .בְׁ בֵ ית קֹדֶּ ש הַ קֳ דָ ִשים צַ ֲחנָתֹו
:הִ ְׁש ִריץ
חּורים מִ בַ חּוץ צָ גּו מְׁ ֻחזָקִ ים .וְׁ תָ רּו כִ י יֻזַק בְׁ ִש ִשים ִרבֹוא מַ זִיקִ יםְׁ .ז ֵקנִים ִנבְׁ עָתּו כְׁ הִ ְׁרשּוהּו ִמ ְׁשחָ קִ ים (נ"א מֵ ֲחזָקִ ים) .עֲשֹות
בַ ִ
ְׁ:רצֹונֹו וְׁ הּוא אָ סּור בָ זִקִ ים
 :שָ בַ ת סֹוטֵ ן ַו ָּיב ֹא אַ דְׁ מֹוןַ .ו ְׁיסַ בֵ ב חוֹמָ ה ַו ְׁי ַעּוֵת הָ מֹון .נָפְׁ לָה עֶּבְׁ ָרה עַל נִינֵי פִ צֵ ל לַח וְׁ לּוז וְׁ ע ְַׁרמֹון .עַד כִ י נֻטַ ש ִמדֹוק אַ ְׁרמֹון
ַע ל פֶּתַ ח הַ ר הַ בַ יִת הֵ חֵ ל ָלב ֹא .בְׁ יַד אַ ְׁרבָ עָה ָראשֵ י טַ פְׁ סְׁ ָריו לְׁ הַ ח ֲִריבֹו .עַל צַ ד מַ ע ֲָרבִ י לְׁ ֵזכֶּר הִ ְׁש ִריד בֹו .וְׁ צָ ג אַ חַ ר כ ְָׁתלֵנּו וְׁ ל ֹא
:רב ִריבֹו
ָ
אַ תָ ה קָצַ פְׁ תָ וְׁ הִ ְׁרשֵ יתָ לְׁ פַּנֹותְׁ .ילָדִ ים אֲשֶּ ר אֵ ין בָ הֶּ ם כָל מאּום מִ שָ ם לְׁ הַ פְׁ נֹות .לָמָ ה ָרגְׁ שּו גֹויִם וְׁ ל ֹא שַ עְׁ תָ אֶּ ל הַ ִמנְׁ חָ ה פְׁ נֹות.
:וְׁ ִשלְׁ חּום לְׁ אֶּ ֶּרץ כּוש (נ"א בְׁ אֶּ ֶּרץ עּוץ) בְׁ שָ ֹלש סְׁ פִ ינֹות
הֹורגְׁ נּו בִ ְׁמצּולֹות
שֹוררּו כְׁ עַל יָם .כִ י ָעלֶּיָך ַ
ה ֲִשיבֵ נּו ִשּוְׁ עּו כְׁ בָ אּו בְׁ ִנבְׁ כֵי יָם .וְׁ ִש ְׁתפּו עַצְׁ מָ ם יַחַ ד לִ נְׁפֹול בַ ּיָםִ .שיר וְׁ ִת ְׁשבָ חֹות ְׁ
:יָם
עּורה
כִ י ְׁתהֹומֹות בָ אּו עַד נַפְׁ שָ ן .כָל ז ֹאת בָ אַ ְׁתנּו וְׁ ל ֹא ְׁש ַכחֲנּוָך חִ לּו לְׁ מַ מָ שָ ןִ .תקְׁ וָתָ ם נ ְָׁתנּו לְׁ מֵ ִשיב ִמבָ שָ ןּ .ובַ ת קֹול נ ְִׁש ְׁמעָה ָ
:לָמָ ה ִתישָ ן

י״ח ,נות ליום תשעה באב
 :וְׁ אַ תָ ה אָ מַ ְׁרתָ הֵ יטֵ ב אֵ יטִ יב עִ מָ ְך .וְׁ נִפְׁ לִ ינּו ֲאנִי וְׁ עַמָ ְך .וְׁ לָמָ ה בְׁ נֵי בְׁ לִ ַּיעַל חִ לְׁ לּו ְׁשמָ ְך .וְׁ ל ֹא שָ פַכְׁ תָ ֲעלֵיהֶּ ם זַעְׁ מָ ְך
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אַ תָ ה ּגִ דַ לְׁ תָ וְׁ רֹומַ מְׁ תָ בָ נִים לְׁ הָ נֵקַ .כאֲשֶּ ר יִשָ א הָ אֹומֵ ן אֶּ ת הַ ּיֹונֵק .וְׁ לָמָ ה דֹודָ נִים דָ צּו (נ"א צָ חּום) לְׁ ַזּנֵק .וְׁ אַ ְׁריֵה (בְׁ דֵ י) (נ"א
:אינו) גֹרֹותָ יו לְׁ חַ ּנֵק
 :אַ תָ ה הֵ ינַקְׁ תָ דְׁ בַ ש מִ סֶּ לַע .וַתֹוצִ יא נֹוזְׁלִ ים מִ סֶּ לַע .וְׁ לָמָ ה שֹופְׁ טֵ יהֶּ ם ִנ ְׁשמְׁ טּו בידֵ י סֶּ לַע .וְׁ עֹולְׁ לֵיהֶּ ם נֻפְׁ צּו אֶּ ל הַ סָ לַע
 :אַ תָ ה ָזנַחְׁ תָ ו ִַתמְׁ אַ ס כָל ּגֹוי .וְׁ ָל ַקחְׁ תָ לְׁ ָך (נ"א ָלקַחַ ת) ּגֹוי מִ ק ֶֶּּרב ּגֹוי .וְׁ לָמָ ה חָ ש וְׁ ָעלָה עַל אַ ְׁרצִ י ּגֹוי .וְׁ אָ ְׁמרּו לְׁ כּו וְׁ נַכְׁ חִ ידֵ ם ִמּגֹוי
ּושמֹונִים .לְׁ הָ בִ יא ּגֹוי שֹמֵ ר אֱמּונִים .וְׁ ָלמָ ה ָיזְׁמּו מֹואָ בִ ים וְׁ עַמֹונִים .לְׁ עַם זּו בַ כֹוכָבִ ים נ ְִׁמנִים
אַ תָ ה טִ אטֵ אתָ ִש ִשים ְׁ
(:נ"אבַ כְׁ רּובִ ים מֹונִים)
 :אַ תָ ה כִ ַּונְׁתָ (נ"א כֹו ַננְׁתָ ) לְׁ שֶּ בֶּ ת הֹודֶּ ָך .הַ ר זֶּה ָקנְׁתָ ה יְׁמִ י ְׁנָך וְׁ יָדֶּ ָך .וְׁ לָמָ ה לְׁ אָ חֹור הֵ שַ בְׁ תָ י ְִׁמין הֹודֶּ ָך .ו ְַׁתנַבֵ ל כִ סֵ א כְׁ בֹודֶּ ָך
 :אַ תָ ה מָ רֹום לְׁ עֹולָם ְׁי ָי וְׁ ִראשֹון .כֹו ַננְׁתָ מָ רֹום מֵ ִראשֹון .וְׁ לָמָ ה נִאֵ ץ ָרשָ ע בְׁ פֶּה וְׁ לָשֹון .עַד כִ י ָנגַע צָ ר בְׁ ִאישֹון
חֵרף וְׁ אָ מַ ר אֵ י אֱֹלהֵ ימֹו .אֲשֶּ ר י ֹאכַל חֵ לֶּב זְׁבָ חֵ ימֹו
 :אַ תָ ה שַ ְׁשתָ לְׁ טֹוב ָעלֵימֹו .בְׁ ִשיחַ ְׁתבִ יאֵ מֹו וְׁ ִתטָ עֵמֹו .וְׁ לָמָ ה ע ִָריץ ֵ
פֹור ְׁרתָ בְׁ ָעזְָׁך יָם .וַתָ סֶּ ְך בִ דְׁ לָתַ יִם יָם .וְׁ לָמָ ה צָ לַלְׁ ִתי עַד ִנבְׁ כֵי יָםַ .ו ִּיגְׁ דַ ל ִשבְׁ ִרי ַכ ָּים
 :אַ תָ ה ַ
ישים הַמְׁ קֻ דָ ִשים .וְׁ לָמָ ה ָרגְׁ שּו ּגֹויִם קְׁ דֵ ִשים .וְׁ הֵ ִשימּו בֵ ית קֹ דֶּ ש
דֹושים .בְׁ ק ֶֶּּרב (נ"א בְׁ סֹוד) ְׁי ִש ִ
אַ תָ ה קָ דֹוש יֹושֵ ב ְׁתהִ לֹות קְׁ ִ
:הַ קֳ דָ ִשים
אַ תָ ה שָ מַ עְׁ תָ (נ"א ְׁשמַ ע אֱֹלהֵ ינּו) כִ י הָ יִינּו חֶּ ְׁרפָה .וְׁ ֻסכ ְָׁתָך בָ אֵ ש נ ְִׁש ְׁרפָה .וְׁ לָמָ ה ְׁתבַ לַע ַנ ֲחלַת ֻחפָה .תַ צְׁ ִמיחַ ְׁתרּופָה וְׁ ָעלֵינּו
:חֹופְׁ פָה
 :אַ תָ ה צַ דִ יק עַל כָל הַ בָ א .לְׁ ָך ְׁי ָי הַ צְׁ דָ ָקה וְׁ נַצְׁ דִ יקְׁ ָך בְׁ חִ בָ ה .וְׁ לָמָ ה נָהִ ינּו וְׁ לָנּו הַ ִדבָ ה .כִ י כָל ז ֹאת בָ אַ ְׁתנּו בְׁ חֹובָ ה

י״ט ,קינות ליום תשעה באב
,לְׁ ָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בְׁ אֹותֹות אֲשֶּ ר הִ פְׁ לֵאתָ מֵ אָ ז וְׁ עַד עָתָ ה
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בִ בְּ חִ ינָה אֲשֶּ ר נִצְׁ ַרפְׁ נּו וְׁ אֹותָ נּו ִתעָבְׁ תָ
,לָך יהוה הַ צדָ קָה בְׁ גֹוי מִ ק ֶֶּּרב ּגֹוי ָל ַקחְׁ תָ בְׁ מַ סֹות
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ דפִ י אֲשֶּ ר נִמְׁ צָ א בָ נּו כְׁ מַ עֲשֵ יהֶּ ם עֲשֹות
,לָך יהוה הַ צדָ קָה בְׁ הלְׁ כּו אֱֹלהִ ים לִ פְׁ דֹות לֹו לְׁ עָם
:וְׁ לָנּו בשַ ת הַ ָפנִים בְׁ וּיַמְׁ רּו עַל יָם בְׁ יַם סּוף ּגֹוי בֵ אֹלהָ יו בְׁ פ ְָׁשעָם
,לָך יהוה הַ צַ דָ קָה בְׁ ֵזכֶּר וְׁ אַ תֶּ ם עֵדַ י ַו ֲאנִי אֱֹלהִ ים
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת ה ָפנִים בְׁ ח ְׁרפֵנּו בְׁ סִ ין קּום עֲשֵ ה לָנּו אֱֹלהִ ים
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,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בְׁ טעַם שֶּ הִ טְׁ עַמְׁ תָ נּו כְׁ צַ פִ יחִ ת בִ דְׁ בָ ש
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים ביֹום הִ קְׁ ַרבְׁ נּו לְׁ ָפנָיו ֹסלֶּת וָשֶּ מֶּ ן ּודְׁ בָ ש
,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בְׁ כלְׁ כּול מָ ן ּובְׁ אֵ ר וְׁ עַמּוד ָענָן
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ ֶל חֶּ ם הַ קְׁ ֹלקֶּל אֲבֹותֵ ינּו בְׁ אָ ֳהלֵיהֶּ ם בְׁ ָרגְׁ נָן
,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בַ מדְׁ בָ ר ל ֹא חָ סַ ְׁרנּו דָ בָ ר
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ נאֲצֹות לָבָ ן וְׁ חֲצֵ רֹת וְׁ דִ י זָהָ ב כִ מְׁ דֻבָ ר
,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בְׁ סיחֹון וְׁ עֹוג וְׁ ֹכל מַ לְׁ כֵי כְׁ ָנעַן
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ ע כָן אֲשֶּ ר מָ עַל בַ חֵ ַרם בְׁ לִ י מְׁ צ ֹא מַ עַן
מֹושיעִ ים
,לְׁ ָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בְׁ פ עַל אֲשֶּ ר ָפעַלְׁ תָ בְׁ אַ ְׁרבָ עָה עָשָ ר ִ
פֹושעִ ים
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ צֶ לֶּם מִ יכָה כִ י בֹו ֲאנַחְׁ נּו ְׁ
,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בְׁ קימַ ת ִשיֹלה וְׁ נֹוב וְׁ גִ בְׁ עֹון ּובֵ ית עֹולָמִ ים
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ ֶר שַ ע שֶּ ּנִמְׁ צָ א בָ נּו שֶּ חָ ְׁרבּו ּובָ ם אָ נּו ִנכְׁ לָמִ ים
,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בִ ְּשנֵי חָ ְׁרבָ נֹות שֶּ חָ ְׁרבּו בְׁ בִ צְׁ עֵנּו וְׁ אָ נּו ַקּיָמִ ים
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים בְׁ שּובֵ נּו אֵ לֶּיָך בְׁ כָל לֵב שֶּ תָ שּוב אֵ לֵינּו בְׁ ַרחֲמִ ים
,לָך יהוה הַ צְׁ דָ קָה בִ ְּת שַ ע מֵ אֹות שָ נָה שֶּ הָ יְׁתָ ה ִשנְׁאָ ה כְׁ בּושָ ה מִ לְׁ הִ שָ מַ ע
:וְׁ לָנּו בשֶּ ת הַ ָפנִים כְׁ תבַ ע ִאש חַ מּודֹות וְׁ ִשּוַע הַ טֵ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך ּושֲמָ ע

כ׳ ,קינות ליום תשעה באב
אֹומ ִרים עָרּו עָרּו עַד הַ ְׁיסֹוד שַ עַר הַ שָ מָ יִם
 :הַ טֵ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ ִתפְׁ לֶּצֶּ ת מְׁ נַאֶּ צֶּ ת מִ י לִ י בַ שָ מָ יִם ּושֲמָ ע שַ ֲאגַת צֹורֲ ֶּריָך הָ ְׁ
:הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ ִרגְׁ שַ ת הַ דֹובֶּ ֶּרת עַל צַ דִ יק עָתָ ק ּושֲמָ ע קֹול שָ אֹון מֵ עִ יר בְׁ חֵ מָ ה ְׁשפּוכָה לְׁ שַ תַ ק
הֹומים בָ א הָ עֵת ִאתֹו בְׁ בֵ יתֹו לְׁ הִ ָלחֲמָ ה
שלָח וְׁ נָם קּומּו וְׁ נָקּומָ ה ָעלֶּיהָ לַמִ לְׁ חָ מָ ה ּושֲמָ ע ַפלָצֹות ִ
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ צִ יר ֻ
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ עֻצּו עֵצָ ה וְׁ חָ ְׁשבּו מְׁ זִמָ ה בַ ל יּוכָלּו ּושֲמָ ע ִשיחַ ת נֹוְׁ עַצּו לֵב יַחְׁ דָ ו ָעלֶּיָך עֲלֹות ִנ ְׁסתַ כָלּו
מֹורא ּושֲמָ ע מְׁ חָ ַרפֶּיָך מַ דְׁ מִ ימֵ י תֹודָ ה וְׁ קֹול ז ְִׁמ ָרה
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ ִנאֲצּו וְׁ ִשלְׁ חּו בָ אֵ ש מִ קְׁ דַ ש הַ ָ
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:הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך ַללֵצִ ים לָצֹון חָ מְׁ דּו לָהֶּ ם ּושֲמָ ע כָל חֶּ ְׁרפָתָ ם אֲשֶּ ר חֵ ְׁרפּוָך וְׁ הַ פֵל אֵ ימָ ְׁתָך ֲעלֵיהֶּ ם
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ יָהְׁ ַרּו וְׁ הֹוצִ יאּו הַ כְׁ רּובִ ים בִ ְׁרחובֹות מְׁ חַ ז ְִׁרים ּושֲמָ ע טַ ְׁרחֹות ִטּנּופָם כְׁ הֶּ עֱלּו עַל ִמזְׁבַ חֲָך ֲחז ִִירים
דֹושים
קדֹושים ּושֲמָ ע זֵדִ ים מְׁ ז ְָׁרקִ ים לְׁ מּולְׁ ָך ִמילֹות קְׁ ִ
ִ
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ חִ לְׁ לּו וְׁ טִ ּנְׁפּו בֵ ית קֹדֶּ ש הַ
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ לֹו ֲעזִים מְׁ עִ זִים מֶּ צַ ח לְׁ כּו וְׁ ִנ ָלחֲמָ ה ִאתֹו בְׁ בֵ יתֹו ּושֲמָ ע הַ ּוֹות הֹולֲלִ ים ְׁמהַ לֲלִ ים כִ י אֵ ין הָ ִאיש בְׁ בֵ יתֹו
:הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ דֹובֶּ ֶּרת ֲאנִי וְׁ אַ פְׁ סִ י עֹוד ּושֲמָ ע ּגִ דּופֶּיהָ וְׁ חֵ רּופֶּיהָ מִ ְׁשתַ חֶּ צֶּ ת עַד כִ ְׁסאֲָך עֹוד
ּומחַ כִ ים מָ תַ י ִיבָ נֶּה
קֹורעִ ים ְׁ
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ בֹוזָה ּומַ לְׁ ֶּעגֶּת מַ ה תֹו חִ ילִ י וְׁ אֵ ינֹו ִנבְׁ נֶּה ּושֲמָ ע בְׁ כִ ּיַת מַ סְׁ פִ ִידים וְׁ ְׁ
שכַח וְׁ נֻטַ ש וְׁ ָלעַד שֹומֵ ם ּושֲמָ ע אֶּ ְׁנקָתֵ נּו וְׁ ַקּנֵא קִ נְׁאָ תֵ נּו וְׁ הָ אֵ ר ָפנֶּיָך עַל ִמקְׁ דָ ְׁשָך הַ שָ מֵ ם
 :הַ טֶּ ה אֱֹלהַ י אָ ְׁז ְׁנָך לְׁ אֹומְׁ ִרים ֻעזַב וְׁ ֻ

כ״א ,קינות ליום תשעה באב
בּורה
בֹורי ֹכחַ עֲמָ לֶּיהָ בְׁ טָ ה ֳָרה .דָ מָ ם ִנ ְׁשפְַך וְׁ נ ְָׁשתָ ה ּגְׁ ָ
תֹורה .בַ ֲעלֵי ְׁת ֵריסִ ין בְׁ מִ ְׁשנָה ּובִ גְׁ מָ ָראּ .גִ ֵ
 :אַ ְׁרזֵי הַ לְׁ בָ נֹון אַ דִ ֵירי הַ ָ
הִ ּנָם קְׁ דֹושֵ י הֲרּוגֵי מַ לְׁ כּות עֲשָ ָרה .וְׁ עַל אֵ לֶּה ֲאנִי בֹוכִ ּיָה וְׁ עֵינִי ִנּגְׁ ָרה .ז ֹאת בְׁ זָכְׁ ִרי אֶּ ְׁזעַק בְׁ מָ ָרה .חֶּ ְׁמדַ ת ִי ְׁש ָראֵ ל כְׁ לֵי הַ קֹ דֶּ ש ֵנזֶּר
ַ :ועֲטָ ָרה
ּגֹורל עַל ַרבָ ן ִש ְׁמעֹון פָשַ ט צַ ּוָארֹו ּובָ כָה
רּורה .כִ נְׁפֹול ָ
ַחֶּרב בְׁ ָ
ּגֹורל מִ י ִראשֹון ל ֶּ
ֲמּורה .יַדּו ָ
דֹושים מֵ תּו בְׁ מִ יתָ ה ח ָ
הֹורי לֵב קְׁ ִ
טְׁ ֵ
ְׁצּורה
:כְׁ נִ גְׁ ז ְָׁרה גְׁ ז ֵָרה .לְׁ ַרבָ ן ִשמעֹון חָ זַר הַ שַ ר לְׁ הָ ְׁרגֹו בְׁ ֶּנפֶּש נ ָ
הֹורה .שָ ם ֵעינָיו עַל עֵינָיו ּופִ יו
נֹורה הַ ְׁט ָ
מִ ז ֶַּרע אַ ֲה ֹרן שָ אַ ל בְׁ בַ ָקשָ ה לִ בְׁ כֹות עַל בֶּ ן הַ ּגְׁ בִ ָירה .נָטַ ל ר ֹאשֹו ּונְׁתָ נֹו עַל אַ ְׁרכֻבֹותָ יו ְׁמ ָ
שּנָה ַוחֲמ ָּורה
תֹורה .פִ ְׁתאֹום ִנקְׁ ְׁנסָ ה ָעלָיו ִמיתָ ה ְׁמ ֻ
מּורהָ .ענָה וְׁ אָ מַ ר פֶּה הַ מִ ְׁתגַבֵ ר בַ ָ
 :עַל פִ יו בְׁ אַ הֲבָ ה גְׁ ָ
צִ ּוָה לְׁ הַ פְׁ ִשיט אֶּ ת ר ֹאשֹו בְׁ תַ עַר הַ ְׁשכִ ָירה .קִ ּיַם בְׁ עֹורֹו אָ מְׁ רּו לְׁ נַפְׁ שֵ ְך ְׁשחִ י וְׁ ַנ ֲעב ָֹרהָ .רשָ ע הַ פֹושֵ ט עֵת הִ ּגִ י ַע לִ ְׁמקֹום ְׁתפִ לִ ין
פֹור ָרה
:מִ צְׁ וַת בָ ָרה .צָ עַק צְׁ ָעקָה וְׁ ִנזְׁדַ עְׁ ְׁזעָה עֹולָם וְׁ אֶּ ֶּרץ הִ ְׁת ָ
מֵ אַ ח ֲָריו הֵ בִ יאּו אֶּ ת ַרבִ י עֲקִ יבָ א עֹוקֵר הָ ִרים וְׁ טֹו ֲחנָן זֹו בְׁ זֹו בִ סְׁ בָ ָרה .וְׁ סָ ְׁרקּו אֶּ ת בְׁ שָ רֹו בְׁ מַ ְׁס ֵרק בַ ְׁרזֶּל לְׁ הִ ְׁשתַ בְׁ ָרה .יָצְׁ תָ ה
:נִ ְׁשמָ תֹו בְׁ אֶּ חָ ד ּובַ ת קֹול אָ מְׁ ָרה .אַ ְׁש ֶּריָך ַרבִ י עֲקִ יבָ א ּגּופְׁ ָך טָ הֹור בְׁ כָל מִ ינֵי טָ ה ֳָרה
ֲרּורה .יֹושֵ ב בְׁ תַ ֲענִית הָ יָה נָקִ י וְׁ חָ ִסיד
בֶּ ן בָ בָ א ִרבִ י ְׁיהּודָ ה אַ ח ֲָריו הֵ בִ יאּו בְׁ ִשבְׁ רֹון לֵב וְׁ אַ זְׁהָ ָרהֶּ .נה ֱַרג בֶּ ן ִשבְׁ עִ ים שָ נָה בִ ידֵ י א ָ
:בִ מְׁ לַאכְׁ תֹו לְׁ מַ ה ֲָרה
ְׁמֹורה .אֶּ ת
תֹורה עִ מֹו וְׁ הִ קִ יפּוהּו בַ חֲבִ ילֵי ז ָ
דֹורש וְׁ סֵ פֶּר ָ
ַרבִ י ֲח ֶּנ ְׁניָא בֶּ ן ְׁת ַרדְׁ יֹון אַ ח ֲָריו מַ קְׁ הִ יל קְׁ הִ לֹות בְׁ צִ ּיֹון שָ עְׁ ָרה .יֹושֵ ב וְׁ ֵ
תֹורה .סְׁ פֹוגִ ין שֶּ ל צֶּ מֶּ ר הִ ּנִיחּו עַל לִ בֹו שֶּ ל ֹא יָמּות ְׁמהֵ ָרה
:הָ אּור הִ צִ יתו בָ הֶּ ם ּוכְׁ ָרכֻהּו בְׁ סֵ פֶּר ָ
בּורה .יָצְׁ תָ ה בַ ת קֹול ָעלָיו שֶּ ל ֹא
ֲמֹורה .ז ְָׁרקּוהּו וְׁ הִ ְׁשלִ יכּוהּו לַכְׁ לָבִ ים וְׁ ל ֹא הָ קְׁ בַ ר בִ קְׁ ָ
חָ סִ יד ַרבִ י יֶּשֶּ בָ ב הַ סֹופֵר ה ֲָרגּוהּו עַם ע ָ
תֹורת משֶּ ה לְׁ שָ מְׁ ָרה
:הִ ּנִיחַ כְׁ לּום מִ ַ
דּורה
פֹורחַ ִנ ְׁש ַרף בַ הֲבֵ ל פִ יו כְׁ בַ מְׁ ָ
:וְׁ אַ ח ֲָריו ַרבִ י חּוצְׁ פִ ית בְׁ יֹום עֶּבְׁ ָרה .עֹוף הַ ֶּ
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צַ דִ יק ַרבִ י אֶּ לְׁ ָעזָר בֶּ ן שַ מּו ַע בָ אַ חֲרֹונָה ֶּנה ֳַרג בְׁ מַ דְׁ ק ֵָרה .יֹום ע ֶֶּּרב שַ בָ ת הָ יָה זְׁמַ ן קִ דּוש ַו ְׁיקַדֵ ש ַו ִּיקְׁ ָרא .חֶּ ֶּרב שָ לפּו ָעלָיו וְׁ ל ֹא
צּורה
:הִ ּנִ חּוהּו בַ חַ ּיִים לְׁ גָמְׁ ָרה .יָצְׁ תָ ה נ ְִׁשמָ תֹו בְׁ בָ ָרא אֱֹלהִ ים יֹוצֵ ר וְׁ צָ ר ָ
הֶּרג וְׁ חֶּ נֶּק מִ י יּוכַל לְׁ שַ ע ֲָרה .נֹותֶּ ֶּרת ִממֶּ ּנָה י ֹאכְׁ לּו א ֲָריֹות שֶּ ה
כָהֵ ּנָה וְׁ כָהֵ ּנָה הֹוסִ יפּו בְׁ נֵי עַוְׁ לָה לְׁ עַּנֹות בִ גְׁ ע ָָרה .בִ סְׁ קִ ילָה ְׁש ֵרפָה ֶּ
זּורהֲ .חזֵה הַ ְׁתנּופָה וְׁ שֹוק הַ ְׁתרּומָ ה טָ ְׁרפּו אַ ְׁריֵה וְׁ הַ כְׁ פִ ָירה
:פְׁ ָ
ּומֹושי ַע בְׁ עֵת צָ ָרה
ִ
כֹושלֹות חֵ לֶּק ַי ֲע ֹקב
 :יֵיטִ יב יהוה וְׁ ל ֹא יֹוסִ יף עֹוד לְׁ יַסְׁ ָרה .אַ מֵ ץ בִ ְׁר ַכיִם ְׁ
:לְׁ צֶּ דֶּ ק יִמְׁ לְָך מֶּ לְֶּך .י ֹאמַ ר שָ לְׁ מּו יְׁמֵ י אֶּ בְׁ לְֵך .לְׁ אֹורֹו ִנסַ ע וְׁ ֵנלְֵך

כ״ב ,קינות ליום תשעה באב
הַ ח ֲִרישּו מִ מֶּ ּנִי ַואֲדַ בֵ ָרה וְׁ ַי ַעבֹר ָעלַי מָ ה חָ מָ ס אֶּ ְׁזעַק ָושֹד לְׁ ָך שֹוכֵן שָ מַ יְׁמָ ה הֱצִ יק ְַׁתנִי רּוחִ י וְׁ ל ֹא אּוכַל אֶּ דֹומָ ה כַּיֹולֵדָ ה אֶּ פְׁ עֶּה
אֶּ ְׁשאַ ף וְׁ אֶּ שֹומָ ה מִ סְׁ פֵד מַ ר אֶּ עֱשֶּ ה ַואֲקֹונֵן בִ ְׁנהִ ימָ ה דִ בְׁ ֵרי שַ אֲגֹותַ י י ְִׁתכּו ַכּיָמָ ה ִספְׁ ִדי עַל עֲדָ ִתי אֲשר נ ְִׁתנָה לְׁ שַ מָ ה אָ ִריד בְׁ ִשיחִ י
:וְׁ אָ הִ ימָ ה וְׁ קֹול ְׁנהִ י אָ ִרימָ ה
עֹורר ּגֹוי עַז
אֵ יְך שָ בַ ת מָ שֹוש וְׁ ע ְָׁרבָ ה ִֹשמְׁ חָ ה כָל ָפנִים פָארּור וְׁ כָל ר ֹאש ק ְָׁרחָ ה וְׁ כָל ָזקָן ּגְׁ רּועָה וְׁ עַל כָל לֵב ֲאנָחָ ה מֵ אָ ז נ ְִׁת ֵ
חּורי נָסַ ח בִ ְׁנסִ יהָ ה בְׁ ר ֹאש ָכל חּוצֹות ִנבְׁ לָתָ ם כְׁ סּוחָ ה עֹו ָללַי וְׁ טַ פַי
דֹורש שּוחָ ה סִ לָה אַ בִ ַירי הֹוגֵי עֹז מִ בְׁ טֶּ חָ ה בְׁ תּולֹותַ י ּובַ ַ
ֵ
נֶּחְׁ ְׁשבּו כְׁ צ ֹאן טִ בְׁ חָ ה אֵ ילִ ילָה עַל ז ֹאת וְׁ דִ מְׁ ע ִָתי עַל לֶּחָ ה הֵ אָ סְׁ פּו אֵ לַי דְׁ וּויֶּי צ ֹאן נִדָ חָ ה לְׁ הַ ְׁרבֹות הַ בְׁ כִ י ּולְׁ הָ ִרים צְׁ וָחָ ה הֵ ילִ ילּו
 :שָ מַ יִם וְׁ ַזעֱקִ י אֲדָ מָ ה אָ ִריד בְׁ ִשיחִ י וְׁ אָ הִ ימָ ה וְׁ קֹול ְׁנהִ י אָ ִרימָ ה
זּורה ָעלֵימֹו כִ י
ֲבּורה קֹול כְׁ חֹולָה צָ ָרה כְׁ מַ בְׁ כִ ָירה הִ ְׁתאֹונֲנּו עַל עֲדַ ת שֶּ ה פְׁ ָ
אֶּ ְׁראֶּ לִ ים צְׁ אּו וְׁ צַ עֲקּו מָ ָרה סְׁ פֹוד תַ מְׁ רּור הֵ אָ גְׁ דּו בַ ח ָ
ּנֹורה וְׁ ִאיש אֶּ ת אָ חִ יו חִ זְׁקּו בְׁ ֶּעז ַָרה
נִ גְׁ ז ְָׁרה גְׁ ז ֵָרה בָ ח ֳִרי אַ ף וְׁ ַזעַם וְׁ עֶּבְׁ ָרה וְׁ נ ְִׁת ַועֲדּו בִ פְׁ ִרישּות ּובְׁ טָ ה ֳָרה לְׁ קַדֵ ש שֵ ם הַ ּגָדֹול וְׁ הַ ָ
בּורה יְׁתֵ ָרה ַלהֲלֹום ר ֹאש
הֹורה בְׁ לִ י ַלעֲבֹוד ז ָָרה וְׁ ל ֹא חָ סּו ּגֶּבֶּ ר ּוגְׁ בִ ָירה עַל ָפנִים צְׁ פִ ַירת ִתפְׁ אָ ָרה אֲבָ ל אָ זְׁרּו ּגְׁ ָ
לְׁ דַ בֶּ ק בְׁ י ְִׁראָ ה טְׁ ָ
אֹורה הַ צְׁ פּונָה
תֹורה נַקְׁ ִריבְׁ כֶּם כְׁ עֹולָה וְׁ הַ קְׁ טָ ָרה וְׁ ִנ ְׁזכֶּה עִ מָ כֶּם לְׁ ָ
וְׁ לִ קְׁ רֹוץ שֶּ דְׁ ָרה וְׁ אֵ לֵימֹו דִ בְׁ רּו בַ אֲמִ ָירה ל ֹא זָכִ ינּו לְׁ גַדֶּ לְׁ כֶּם לְׁ ָ
:מֵ עֵין ֹכל ַועֲלּומָ ה אָ ִריד בְׁ ִשיחִ י וְׁ אָ הִ ימָ ה וְׁ קֹול ְׁנהִ י אָ ִרימָ ה
אָ ז הִ סְׁ כִ ימּו ּגְׁ דֹולִ ים ּוקְׁ טַ ּנִים לְׁ ַקבֵ ל בְׁ אַ הֲבָ ה דִ ין שֹוכֵן מְׁ עֹונִים ּו ְׁז ֵקנִים דְׁ שֵ נִים וְׁ ַר ֲע ַנּנִים הֵ ם הָ יּו ְׁתחִ ָלה ִנדֹונִים וְׁ יָצְׁ אּו לִ קְׁ ָראתָ ם
ַעזֵי פָנִים וְׁ נֶּהֶּ ְׁרגּו הֲמֹונִים הֲמֹונִים וְׁ נ ְִׁתע ְָׁרבּו פְׁ דָ ִרים עִ ם פ ְַׁר ְׁשדֹונִים וְׁ הָ אָ בֹות אֲשֶּ ר הָ יּו ַרחֲמָ נִים נֶּהֶּ פְׁ כּו לְׁ אַ כְׁ זָר כַּיְׁ עֵנִים וְׁ הֵ פִ יסּו
חּורים ֲעלֵי תֹולָע אֱמּונִים הֵ ם ָלחֲכּו ָעפָר
ּגֹורל ָעלָה לֹו ִראשֹונִים הּוא ִנ ְׁשחַ ט בְׁ חַ לָפֹות וְׁ סַ כִ ינִים ּובַ ִ
עַל אָ בֹות וְׁ עַל בָ נִים ּומִ י שֶּ ָ
כְׁ תַ ּנִינִים וְׁ הַ כַלֹות לְׁ בּושֹות שָ נִים מְׁ ֻעלָפֹות בזְׁרֹועֹות חֲתָ נִים מְׁ נֻתָ חֹות בְׁ חֶּ ֶּרב וְׁ כִ ידֹונִים זִכְׁ רּו ז ֹאת קְׁ הַ ל עֲדת ְׁנבֹונִים וְׁ אַ ל תֶּ חֱשּו
מֵ הַ ְׁרבֹות קִ ינִים וְׁ הַ סְׁ פִ ידּו עַל חֲסִ ידִ ים ַוהֲגּונִים אֲשֶּ ר צָ לֲלּו בַ מַ יִם הַ זֵידֹונִים לְׁ ֵזכֶּר ז ֹאת נַפְׁ ִשי עֲגּומָ ה אָ ִריד בְׁ ִשיחִ י וְׁ אָ הִ ימָ ה וְׁ קֹול
:נְׁ הִ י אָ ִרימָ ה
מֹורים מַ לָחַ יִ ְך
ּופֹורשֵ י ִמכְׁ ִ
רּורים עַל תֹופְׁ שֵ י מָ שֹוטַ ִיְך ְׁ
תֹורה חִ גְׁ ִרי שַ ק וְׁ הִ ְׁתפַלְׁ ִשי ֲ ַּבפ ִָרים אֵ בֶּ ל יָחִ יד ע ֲִשי לְָך מִ סְׁ פַד תַ מְׁ ִ
תֹורה ָ
ָ
ּומי יְׁ סַ תעת
תֹורים ִמי ְׁיקַצֶּ ה בִ גְׁ בָ עֹות ִ
ֲדּורים מְׁ פַעְׁ נחֵ י צְׁ פּו ַנ ִיְך ּומְׁ ַגלֵי ִמ ְׁס ִ
עֹורכֵי מַ ע ֲָרכְֵך מְׁ י ְַׁש ֵרי ה ִ
וְׁ חֹובְׁ לַיִ ְך בְׁ מַ יִם אַ דִ ִירים ְׁ
ּומי יִ לְׁ חֹום
בֶּ הָ ִרים מִ י ְׁיפ ֵָרק ֲהוַּיֹות ּומִ י יְׁתָ ֵרץ ְׁשבָ ִרים מִ י יַפְׁ לִ יא ְׁנזִירֹות ּומִ י ַיעֲרֹוְך נְׁדָ ִרים ִמי ְׁישַ דֵ ד מַ עֲמַ ַק ִיְך וְׁ חַ תּו ִאכ ִָרים ִ
בֹורים אַ ְׁש ֵריהֶּם מַ ְׁשכִ ילִ ים כ ָָרקִ י ַע זֹוה ֲִרים בִ ְׁמנּוחֹות שָ לֹום נָחּו ישָ ִרים
מִ לְׁ חַ מְׁ תֶּ ְך וְׁ יָשּוב ל ְַׁש ִעָים כְׁ לֵי מִ לְׁ חָ מָ ה אָ בְׁ דּו וְׁ נָפְׁ לּו גִ ִ
אֹומ ִרים ִמי יִתֵ ן צְׁ פ ִָרים
אֹוי ַואֲבֹוי וְׁ שֹד וְׁ שַ בֶּ ר לְׁ נֹותָ ִרים לִ מְׁ דִ יבַ ת ֶּנפֶּש ַוחֲבָ לִ ים וְׁ צִ ִירים לְׁ כִ לְׁ יֹון עֵי ַניִם צַ לְׁ מָ וֶּת וְׁ ל ֹא ְׁסדָ ִרים ע ֶֶּּרב ְׁ
אֹורים מִ מַ ְׁראֵ ה עֵינֵימֹו אֲשֶּ ר חֵ מָ ה שָ ִרים מִ חּוץ ִשכְׁ לָה חֶּ ֶּרב וְׁ אֵ ימָ ה מֵ חֲדָ ִרים עַד מָ תַ י תַ בִ ט רֹואֶּ ה כָל
ּובֹ קַר מְׁ צַ פִ ים מִ י ְׁי ַגלֶּה ִ
דּורים הַ עַל אֵ לֶּה
קְׁרעּוהָ לִ גְׁ ז ִָרים כְׁ ִס ִירים ְׁסבּוכִ ים הִ גְׁ ִדילּו הַ ְׁמ ִ
תֹור ְׁתָך אֲשֶּ ר ְׁש ָרפּוהָ ז ִָרים קְׁ לָאּוהָ פְׁ ָרעּוהָ ָ
סְׁ תָ ִרים צְׁ פֵה עֶּלְׁ בֹון ָ
רּורים
ּומ ִ
עּורים עַם שָ בֵ י פֶּשַ ע לְׁ עּונִים ְׁ
ְׁצּורים ִת ְׁנקֹום לְׁ דָ ם הַ ּנ ְִׁשפְָך כַמַ יִם הַ ִּנּג ִָרים מִ שֹד ֲע ִנּיִים מֵ אֶּ ְׁנקַת ְׁס ִ
ִת ְׁתאַ פַק אֲדֹון כָל י ִ
:קּומָ ה לְׁ ֶּעז ְָׁר ִתי אַ דִ יר בָ אַ דִ ִירים פְׁ עָמֶּ יָך לְׁ מַ שֻאֹות הָ ִרימָ ה אָ ִריד בְׁ ִשיחִ י וְׁ אָ הִ ימָ ה וְׁ קֹול ְׁנהִ י אָ ִרימָ ה
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:עַל חָ ְׁרבָ ן בֵ ית הַ מִ קְׁ דָ ש כִ י ה ַֹרס וְׁ כִ י הּודַ ש אֶּ סְׁ פֹוד בְׁ כָל שָ נָה וְׁ שָ נָה מִ סְׁ פְׁ ד חָ דָ ש עַל הַ קֹדֶּ ש וְׁ עַל הַ ִמקָש
ישים מֵ ֹרן כְׁ זִעְׁ זַעְׁ תָ עֹולָם מִ פְׁ נֵי חָ רֹון כְׁ לִ הֲטָ ה אֵ ש בֵ ין ְׁשנֵי בַ דֵ י אָ רֹון
:תסָ תֵ ר לְׁ אַ לֵם תַ ְׁר ִש ִ
ִ
ְׁ :שנֵי מִ קְׁ דָ ִשים אֲשר בְׁ מַ עְׁ לָה ּובְׁ מַ טָ ה זֶּה עַל ּגַבֵ י זֶּה הָ ֳאפָלּו בַ ֲעלָטָ ה וְׁ נַמְׁ תָ אַ ח ֲִריש אֶּ ְׁתאַ פַק וְׁ אַ בִ יטָ ה
ָ :ראשֵ י הַ בַ דים כְׁ ִנגְׁ נְׁזּו מִ בֵ ית הַ פ ְָׁרכֹת וְׁ אַ ְׁרבַ ע ּגֶּחָ לִ ים בַ דְׁ בִ יר מְׁ הַ לְׁ כֹות וְׁ אַ ְׁרבָ עִ ים ְׁיסֹוד עַד ְׁתהֹום ְׁמ ַלחֲכֹות
 :קֹ דֶּ ש הַ קֳ דָ ִשים מִ בִ תֵ י קֹדֶּ ש כְׁ ִנבְׁ דַ ד סַ חְׁ תָ וְׁ הֵ ילַלְׁ תָ אָ הֳלִ י שֻדַ ד וְׁ נַמְׁ תָ אַ כֶּה כַף אֶּ ל כַף וְׁ שָ אַ גְׁ תָ הֵ ידָ ד
בּורה וְׁ נָמּו ל ֹא עָצָ ר
 :צְׁ פִ ַירת ִתפְׁ אַ ְׁר ְׁתָך כְׁ נ ְִׁתנָה בְׁ יַד צָ ר וְׁ כָל כְׁ לִ י חֶּ מְׁ דָ ה ִאּוּוי בֵ ית הָ אֹוצָ ר ּולְׁ ָך הַ ֹכחַ וְׁ הַ ּגְׁ ָ
:פְׁ נֵי הַ כִ סֵ א אָ ז ֻאפָלּו וְׁ גָבְׁ הֵ י שָ מַ יִם לְׁ קַדְׁ רּות ה ְֻׁשפָלּו יָכִ ין ּו ֹבעַז לְׁ הִ ְׁשתַ בֵ ר כְׁ ָנפָלּו
עֹורכֵיהֶּ ם נָמּו אַ ּיֵה אֲדֹון אֵ לּו לְׁ אֹוצַ ר ִש ְׁנעָר ַלקְׁ דֵ ִשים כְׁ ֻה ְׁנחָ לּו
 :עֶּשֶּ ר שֻלְׁ חָ נֹות אָ ז שֹולָלּו ּולְׁ ְׁ
:ש ָרפִ ים עֹמְׁ דִ ים נָעּו מִ מַ עֲמָ ד כְׁ נַהַ ְׁרסּו מְׁ כֹונֹות מִ בֵ ית מַ חֲמֶּ ד זָריִם ק ְָׁראּו לִ ימֵ י הַ ְׁשמָ ד
ְׁ
ּושנֵי הַ מְׁ אֹורֹות מֵ אָ ז קְׁ דּורֹות
:נְׁ חשֶּ ת יָם ַועֲשָ ָרה כִ ּיֹרֹות כְׁ נִמְׁ סְׁ רּו לַבֵ ל וְׁ הִ ּנָם ְׁשבּורֹות ְׁ
הּורדּו לָאָ ֶּרץ ֹזהַ ר הָ ָרקִ יע כָבָ ה חֹולֵש עַל ּגֹויִם לִ פְׁ נֵי כְׁ רּובִ ים בָ א
:מַ עֲשֵ ה אָ אֹו ַפּנִים אֲשר בַ מֶּ ְׁרכָבָ ה כְׁ ְׁ
הּורדּו הַ טְׁ לָלִ ים עֹוד לִ בְׁ ָרכָה ל ֹא י ָָרדּו כְׁ לָבִ ים ָרעִ ים עַל בָ מֳתֵ י עָב דֻדּו
מֹורד מֵ עֵת ָ
:לֹויֹות הַ ָ
:כָל כְׁ לֵי הַ כֶּסֶּ ף ּוכְׁ לֵי הַ זָהָ ב קֻ צְׁ צּו ְֹׁוסּו מִ בֵ ית הַ לַהַ ב בְׁ צֵ את הֶּ הָ דָ ר שָ חֲחּו ֹעז ְֵׁרי ָרהַ ב
 :יֹום אֲשֶּ ר ִנקְׁ ָרא מְׁ הּומָ ה ּומְׁ בּוכָה ַל ֲהקַת מַ לְׁ אָ כִ ים כְׁ ִאשָ ה מְׁ צֵ ָרה נָבֹוכָה דִ בּור פָתַ ח וְׁ עָנּו אַ ח ֲָריו אֵ י ָכה
:טָ ס עַמֹונִי ּומֹואָ בִ י וְׁ הֹוצִ יאּו הַ כְׁ רּובִ ים ּובִ כְׁ לִ בָ ה הָ יּו בָ ם מְׁ סֹובֲבִ ים הִ ּנֵה כְׁ כָל הַ ּגֹויִם בֵ ית ְׁיהּודָ ה חֲשּובִ ים
:חֵ יל שַ ְׁרפֵי מ ֲעלָה ֻחלַף מִ ּגְׁ ֻדלָתֹו וְׁ אֵ ל אַ דִ יר ְׁשמֹו ל ֹא אָ בָ ה ְׁתהִ לָתֹו לְׁ גַלִ ים כְׁ חּושַ ת בֵ ת ִתפְׁ אַ ְׁרתֹו
:זַמָ ֵרי שַ חֵ ק הֶּ ֱח שּו מִ ֹּנעַם וְׁ נָם מַ ה ָלכֶּם ֹפה אֵ ין הַ ּיֹום טַ עַם מַ ה ְׁתקַלְׁ סּו לַמֶּ לְֶּך בַ שַ עַת הַ ָזעַם
יֹוטים וְׁ נָמּו אַ ֵּיה מֶּ לְֶּך אָ סּור בָ ְׁרהָ ִטים
 :וְׁ הַ כֹו ֲהנִים וְׁ הַ לְׁ וִ ּיִם עַל מִ ְׁשמְׁ רֹותָ ם ִנ ְׁשחָ טִ ים וְׁ עַל מַ חְׁ לְׁ קֹותָ ם עָמְׁ דּו שַ עֲטַ ת ִאסְׁ טַ ְׁר ִד ִ
ּותמּור בַ ִדים שַ ק חָ גְׁ רּו מַ לְׁ אָ כִ ים
 :הַ כֵלִ ים וְׁ הַ מְׁ שַ מְׁ ִשים בַ ְׁשבִ י הֹולְׁ כִ ים הַ שָ ִרים וְׁ הַ סְׁ ָגנִים בַ כֶּבֶּ ל מְׁ ַשּוכִ ים ְׁ
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:דָ ץ לָביא ּו ָפ ַקח עֵינָיו וְׁ הִ ּנֵה מִ יכָאֵ ל מְׁ הַ לְֵך לְׁ ָפנָיו וְׁ שָ ִרים הֹולְׁ כִ ים ַכעֲבָ דִ ים חָ זּו הֲמֹונָיו
אֹורה
מֹורא ַו ַּיח ֲִשיְך אֹור ֹעטֶּ ה ָ
נֹורה וְׁ נָטָ ה יָדֹו אֶּ ל אֵ ל הַ ָ
ֶּּ :ג ֲאוָה עָטָ ה וְׁ כִ בָ ה אֶּ ת הַ מְׁ ָ
:בְׁ שַ אֲגֹו ַכא ֲִרי בַ דְׁ בִ יר בֵ ל בָ ַרח דֹודִ י כְׁ עַל מֵ ת מִ ְׁתאַ בֵ ל פִ קְׁ דֹון הָ רּוחֹות בֹו בַ ַל ְׁילָה ל ֹא קִ בֵ ל
יתי וְׁ ַנ ֲחל ִָתי נָטָ ְׁש ִתי
יתים חֲמָ ִת י הִ תַ כְׁ ִתי אֶּ ת יְׁדִ ידּות נַפְׁ ִשי בְׁ כַף אֹו ְׁיבֶּ יהָ נָתַ ִתי ָעזַבְׁ ִתי אֶּ ת בֵ ִ
:אָ מַ ר לַמַ ְׁשחִ ִ

כ״ה ,קינות ליום תשעה באב
.מחבר :רבי קלונימוס בן יהודה

ישישֵ י קְׁ הָ לַי ,וְׁ אַ תֶּ ם עֲנּו אֲבֹוי וְׁ אֹוי
ֹאשי מַ יִם וְׁ עֵינִי מְׁ קֹור נֹו ְׁזלַי ,וְׁ אֶּ בְׁ כֶּה כָל יְׁמֹותַ י וְׁ לֵילַי ,עַל חַ לְׁ לַי טַ פַי וְׁ עֹו ָללַי ,וִ ִ
מִ י יִתֵ ן ר ִ
.וְׁ אַ לְׁ לַיּ ,ובְׁ כֵן בָ ֹכה בֶּ כֶּה ַרב וְׁ הֶּ ֶּרב
:עַל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַל עַם ְׁי ָי כִ י נָפְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב

וְׁ דָ מֹו ַע ִתדְׁ מַ ע עֵינִי וְׁ אֵ לְׁ כָה לִ י ְׁשדֵ ה בֹוכִ יםַ ,ו ֲא בַ כֶּה עִ מִ י מָ ֵרי לֵבָ ב הַ ְּׁנבֹוכִ ים ,עַל בְׁ תּולֹות הַ ּיָפֹות וִ יל ִָדים הָ ַרכִ ים בְׁ ִספְׁ ֵריהֶּ ם
קָראּו ָלמֹו
נִ כְׁ ָרכִ ים ,וְׁ לַטֶּ בַ ח נִמְׁ שָ כִ ים ,אָ דְׁ מּו עֶּצֶּ ם מִ פְׁ נִינִים סַ פִ ִירים וְׁ נֹופְׁ כִ ים ,כְׁ מֹו טִ יט חּוצֹות נִדָ ִשים וְׁ ִנ ְׁשלָכִ ים ,סּורּו טָ מֵ א ְׁ
קָרב
.מִ לְׁ ֵ
:עַל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַל עַם ְׁי ָי כִ י נָפְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב

וְׁ תֵ ַרד עֵינִי דִ מְׁ עָה וְׁ אֵ ילִ ילָה וְׁ אָ נּודָ ה ,וְׁ לִ בְׁ כִ י וְׁ ַל ֲחגֹר שַ ק אֶּ קְׁ ָרא לְׁ הַ סְׁ פִ ידָ ה ,מִ פָז ְׁיק ָָרה וְׁ זָהָ ב חֲמּודָ ה ,פְׁ נִימָ ה כְׁ בּודָ ּה כְׁ בֹוד כָל כְׁ לִ י
תֹורה תַ לְׁ ִמיד
תֹורה הַ מִ קְׁ ָרא הַ מִ ְׁשנָה וְׁ הָ אַ ּגָדָ ה ,עֲנּו וְׁ קֹונְׁנּו ז ֹאת לְׁ הַ ּגִ ידָ ה ,אֵ י ָ
חֶּ מְׁ דָ הָ ,ראּוהָ קְׁ רּועָה ְׁשכּולָה וְׁ גַלְׁ מּודָ ה ,הַ ָ
.וְׁ הַ לֹומְׁ דָ ּהֲ ,הל ֹא מָ קֹום מֵ אֵ ין יֹושֵ ב חָ ֵרב
:עַל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַל עַם ְׁי ָי כִ י נָפְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב

וְׁ עַפְׁ ַעפַי ִיזְׁלּו מַ יִם דֶּ מַ ע לְׁ הַ גִ ָירהַ ,ואֲקֹונֵן מַ ר ֲעלֵי הֲרּוגֵי אַ ְׁשפִ ָירה ,בַ שֵ נִי בִ ְׁשמֹונָה בֹו בְׁ יֹום מַ ְׁרּגֹו ַע הּוקְׁ ָרה ,מַ ְׁרּגֹו ַע לִ ְׁרּגֹו ַע
מֹורא ,עַל ִיחּוד שֵ ם ְׁמיֻחָ ד ִיחֲדּו שֵ ם
ישישֵ י הַ דָ ָרה ,נֶּאֶּ סְׁ פּו יַחַ ד נַפְׁ שָ ם הִ ְׁשלִ ימּו בְׁ ָ
חּורי חֶּ מֶּ ד וִ ִ
נֶּחְׁ לְׁ פּו לְׁ הַ בְׁ עִ ָירה ,נֶּהֶּ ְׁרגּו בַ ֵ
בֹורי כֹחַ עֹושֵ י דְׁ בָ רֹו לְׁ מַ ה ֲָרה ,וְׁ ֹכ ֲהנֵי ַו ֲעלָמַ י ִנגְׁ וְׁ עּו כֻלְׁ הֶּם עֲשָ ָרהּ ,ובְׁ מַ ר ְׁיגֹונִי וְׁ עָצְׁ בִ י ֶּילֶּל אַ חְׁ בִ ָירה ,קְׁ הִ לֹות הַ קֹ דֶּ ש
בּורהּ ,גִ ֵ
בִ גְׁ ָ
מֹוראּ ,ובְׁ ע ְֶּׁש ִרים
חּורהּ ,גְׁ אֹונֵי אֶּ ֶּרץ ּו ְׁנקִ ּיֵי טָ ה ֳָרהַ ,פעֲמַ יִם קִ ְׁדשּו שֵ ם הַ ְׁמיֻחָ ד בְׁ ָ
ה ֲִריגָתָ ם הַ ּיֹום בְׁ זָכְׁ ָרה ,קְׁ הַ ל ו ְָׁרמַ ְׁיזָא בְׁ חּונָה ּובְׁ ָ
שּורה ,אָ הִ ימָ ה ֲעלֵיהֶּ ם בִ בְׁ כִ י
שֹור ָרה ,הִ ְׁש לִ ימּו נַפְׁ שָ ם בְׁ אַ הֲבָ ה קְׁ ָ
ישי בִ קְׁ ִריאַ ת הַ לֵל לְׁ ְׁ
ּושֹלשָ ה בְׁ חֹדֶּ ש זִיו לְׁ טָ ה ֳָרהּ ,ובַ חֹדֶּ ש הַ ְׁשלִ ִ
ְׁ
ֲדּורהִ .מ ְּׁנשָ ִרים ַקלּו מֵ א ֲָריֹות לְׁ הִ ְׁתּגַבְׁ ָרה ,הִ ְׁשלִ ימּו
ֶּילֶּל לְׁ חַ ְׁש ָרה ,כְׁ לּולֵי כֶּתֶּ ר עַל ר ֹאשָ ם ַלעֲטָ ָרה ,וְׁ עַל אַ דִ ֵירי קְׁ הַ ל מַ ֶּּגנְׁצָ א הַ ה ָ
ּנֹוראַ ,ו ֲעלֵיהֶּ ם ַז ֲעקַת שֶּ בֶּ ר אֶּ ְׁשע ָָרה ,עַל ְׁשנֵי מִ קְׁ דָ שַ י ְׁיסֹודָ ם כְׁ הַ ּיֹום ע ְֻׁרע ֲָרה ,וְׁ עַל חָ ְׁרבֹות ְׁמעַט ִמקְׁ דָ שַ י
נַפְׁ שָ ם עַל ִיחּוד שֵ ם הַ ָ
ישי נֹוסַ ף לְׁ דַ אֲבֹון ּומְׁ ִא ָירה ,הַ חֹדֶּ ש אֲשֶּ ר נֶּהְׁ פְַך לְׁ יָגֹון וְׁ צָ ָרה ,בְׁ יֹום מַ תַ ן דָ ת סָ בַ ְׁר ִתי
ישי בַ ְׁשלִ ִ
תֹורה ,בַ חֹדֶּ ש הַ ְׁשלִ ִ
ּומִ דְׁ ְׁרשֵ י הַ ָ
דֹורשָ ּה וְׁ חֹוקְׁ ָרּה,
דֹורּה ,עִ ם ִתי ָקּה וְׁ נ ְַׁר ִתי ָקּה וְׁ הַ ְׁ
לְׁ הִ ְׁתאַ ְׁש ָרהּ ,ובְׁ יֹום נ ְִׁתינָתָ ּה כְׁ מֹו כֵן אָ ז חָ ז ְָׁרה ,עָלְׁ תָ ה לָּה לַמָ רֹום לִמְׁ קֹום מְׁ ָ
לֹומְׁ דֶּ יהָ וְׁ שֹונֶּיהָ בְׁ ִאישֹון כְׁ מֹו בָ אֹו ָרהִ ,שימּו נָא עַל לְׁ בַ בְׁ כֶּם מִ סְׁ פֵד מַ ר לְׁ ָק ְׁש ָרה ,כִ י ְׁשקּולָה ה ֲִריגָתָ ם לְׁ הִ ְׁתאַ בֵ ל ּולְׁ הִ ְׁתעַפְׁ ָרה,
כִ ְׁש ֵרפַת בֵ ית אֱֹלהֵ ינּו האולם וְׁ הַ בִ ָירה ,וְׁ כִ י אֵ ין לְׁ הֹוסִ יף מֹועֵד שֶּ בֶּר וְׁ תַ בְׁ ע ֵָרה ,וְׁ אֵ ין לְׁ הַ קְׁ ִדים זּול ִָתי לְׁ אַ ח ֲָרּה ,תַ חַ ת ֵכן הַ ּיֹום
ֲעֹור ָרה ,וְׁ אֶּ סְׁ פְׁ דָ ה וְׁ אֵ ילִ ילָה וְׁ אֶּ בְׁ כֶּה בְׁ ֶּנפֶּש מָ ָרה ,וְׁ אַ ְׁנחָ ִתי כָבְׁ דָ ה מִ ֹבקֶּר עַד ע ֶָּרב
.לִ וְׁ י ִָתי א ְׁ
:עַל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַל עַם ְׁי ָי כִ י נָפְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב
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וְׁ עַל אֵ לֶּה ֲאנִי בֹוכִ ּיָה וְׁ לִ בִ י ֹנהֵ ם ְׁנהִ ימֹות ,וְׁ אֶּ קְׁ ָרא ַל מְׁ קֹונְׁנֹות וְׁ אֶּ ל הַ ֲחכָמֹות ,אֱלִ י וְׁ אֶּ לְׁ יָה ֻכלָם הֹומֹותֲ ,היֵש מַ כְׁ אֹוב לְׁ מַ כְׁ אֹובִ י
לְׁ דַ מֹות ,מִ חּוץ ְׁתשַ כֶּל חֶּ ֶּרב ּומֵ חֲדָ ִרים אֵ ימֹותֲ ,ח ָללַי חַ לְׁ לֵי חֶּ ֶּרב מֻטָ לִ ים עֲרֻ מִ ים וְׁ עֲרֻ מֹותִ ,נבְׁ לָתָ ם כְׁ סּוחָ ה לְׁ חַ ּיַת אֶּ ֶּרץ ּובְׁ הֵ מֹות,
יֹו ֵנ ק עִ ם ִאיש שֵ יבָ ה ֲעלָמִ ים ַו ֲעלָמֹות ,מְׁ תַ עְׁ ְׁתעִ ים בָ מֹו מֹונַי ּומַ ְׁרבִ ים כְׁ לִ מֹות ,אַ ּיֵה אֱֹלהֵ ימֹו אָ ְׁמרּו צּור חָ סָ יּו בֹו עַד מֹותָ ,יב ֹא
וְׁת ְׁתאַ פַק וְׁ ל ֹא תַ חְׁ ּגֹר חֵ מֹות ,בֶּ אֱמֹור אֵ לַי מַ לְׁ עִ יגַי וְׁ ִאם אֱֹלהִ ים
יֹושי ַע וְׁ ַי ֲחזִיר ְׁנשָ מֹות ,חֲסִ ין יָּה מִ י כָמֹוָך נֹושֵ א ֲאלֻמֹות ,תֶּ חֱשֶּ ה ִ
וְׁ ִ
.הּוא י ֶָּרב
:עַל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַל עַם ְׁי ָי כִ י נָפְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב

עֹורר ,חֵ מָ ה בִ י
ּומי מַ ֲחזִיק לְׁ הִ ְׁת ֵ
שֹורר ,וְׁ ֻעגָבִ י לְׁ קֹל בֹוכִ ים ַל ֲהפְֹך ּולְׁ ק ֵָרר ִמי יָנּוד לִ י ִ
יֹורדָ ה מַ יִם כִ י נֶּהְׁ פְַך לְׁ אֵ בֶּ ל מְׁ ֵ
וְׁ עֵינִי עֵינִי ְׁ
זֹורר ּומְׁ פ ֵֹררִ ,סלָה כָל אַ בִ ַירי הַ טַ בּור וְׁ הַ שָ ֵררְׁ ,ר ִטּיָה ּומָ זֹון
צֹוררִ ,שבַ ר עַצְׁ מֹותַ י ֵ
ּגֹוררֲ ,א ָכ ַלנִי הֲמָ מַ נִי הַ צַ ר הַ ֵ
יָצְׁ אָ ה וְׁ סַ עַר מִ ְׁת ֵ
זֹורר ,עַל כֵן אָ מַ ְׁר ִתי ְׁשעּו מֶּ ּנִי אֲמָ ֵרר ,בִ בְׁ כִ י ִד ְׁמע ִָתי עַל ֶּל ֱחיִי לְׁ צָ ֵרב
.אֵ ין לְׁ בָ ֵרר ,מַ כ ִָתי אֲנּושָ ה בְׁ אֵ ין מַ ְׁתעִ יל ּומְׁ ֵ
:עַל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַל עַם ְׁי ָי כִ י נָפְׁ לּו בֶּ חָ ֶּרב

ל״א ,קינות ליום תשעה באב
ֲלֹותי עַל לְׁ בָ בִ י
.אֵ ש תּוקַד בְׁ קִ ְׁרבִ י ,בְׁ הַ ע ִ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
קִ ינִים אָ עִ ָירה ,לְׁ מַ עַן אַ זְׁכִ ָירה
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
אז י ִָשיר משֶּ הִ ,שיר ל ֹא ִיּנָשֶּ ה
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
וַיְׁ קֹונֵן י ְִׁרמְׁ יָה ,וְׁ נָהָ ה ְׁנהִ י נִהְׁ יָה
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
יתי הִ ְׁתכֹונַן ,וְׁ שָ כַן הֶּ ָענָן
בֵ ִ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ַוחֲמַ ת אֵ ל שָ כְׁ נָהָ ,עלַי ַכ ֲע ָננָה
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
גלֵי יָם הָ מּו ,וְׁ כַחֹומָ ה קָמּו
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
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ֹאשי צָ פּו
זְׁדֹונִים שָ טָ פּו ,וְׁ עַל ר ִ
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
דגָן מִ שָ מַ יִם ,וְׁ צּור יָזּוב מַ יִם
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
רּוריםּ ,ומַ יִם הַ מָ ִרים
ַל ֲענָה וְׁ תַ מְׁ ִ
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
חֹורב
ה ְׁשכֵם וְׁ הַ ע ֲֵרב ,סְׁ בִ יבֹות הַ ר ֵ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
קָרּוא ֱאלֵי אֵ בֶּ ל ,עַל ַנהֲרֹות בָ בֶּ ל
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
ּומַ ְׁראֶּ ה כְׁ בֹוד ְׁייָ ,כְׁ אֵ ש אֹו ֶּכלֶּת לְׁ ָפנַי
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
וְׁ חֶּ ֶּרב לְׁ טּושָ ה ,לַטֶּ בַ ח ְׁנטּושָ ה
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
ֶזבַ ח ּומִ ְׁנחָ ה ,וְׁ שֶּ מֶּ ן הַ מִ ְׁשחָ ה
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
סְׁ גֻלַת אֵ ל לְׁ קּוחָ ה ,כַצאֹ ן לַטִ בְׁ חָ ה
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
חּגִ ים וְׁ שַ בָ תֹותּ ,ומֹופְׁ ִתים וְׁ אֹותֹות
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
תַ עֲנִית וָאֵ בֶּ לְּׁ ,ור ֹדף הַ הֶּ בֶּ ל
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
טֹובּו אֹ הָ לִ ים ,לְׁ אַ ְׁרבַ ע הַ דְׁ גָלִ ים
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אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
אָ ֳהלֵי יִ ְׁשמְׁ עֵאלִ יםּ ,ומַ חֲנֹות ע ֲֵרלִ ים
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
ּושמִ טָ ה ,וְׁ אֶּ ֶּרץ שֹוקֵטָ ה
יֹובֵ ל ְׁ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
מָ כּור לִ צְׁ מִ יתּות ,וְׁ כָתּוב לִ כְׁ ִריתּות
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
פֹרת וְׁ אָ רֹון ,וְׁ אַ בְׁ נֵי ִזכָרֹון
כ ֶּ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
וְׁ אַ בְׁ נֵי הַ ֶּקלַעּ ,וכְׁ לֵי הַ בֶּ ַלע
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
לְּ וִ ּיִים וְׁ אַ ֲה ֹרנִים ,וְׁ ִשבְׁ עִ ים ְׁז ֵקנִים
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
נֹוגְׁ ִשים ּומֹונִים ,מֹוכְׁ ִרים וְׁ קֹונִים
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
מ שֶּ ה ְׁיִר ֵענִי ,וְׁ אַ ֲה ֹרן ַי ְׁנחֵ נִי
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ּונְׁ בּוכַדְׁ נֶּצַ ר הָ ַרע ,וְׁ טִ יטּוס הָ ָרשָ ע
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
נעֲרֹ ְך מִ לְׁ חָ מָ ה ,וַי ָי שָ מָ ה
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ָרחַ ק מִ מֶּ ּנּו ,וְׁ הִ ּנֵה אֵ ינֶּּנּו
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
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ס ְׁת ֵרי ָפ ֹרכֶּת ,וְׁ סִ דְׁ ֵרי מַ ע ֲָרכֶּת
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
חֵ מָ ה נִתֶּ כֶּתָ ,עלַי סֹובֶּ כֶּת
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
עֹולֹות ּוזְׁבָ חִ ים ,וְׁ ִאשֵ י נִיחֹוחִ ים
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
בַ חֶּ ֶּרב מְׁ ֻדק ִָרים ,בְׁ נֵי צִ ּיֹון הַ ְׁיק ִָרים
אתי מִ ירּושָ ָל ִים
בְׁ צֵ ִ
פא ֲֵרי מִ גְׁ בָ עֹות ,לְׁ כָבֹוד ִנקְׁ בָ עֹות
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ּותרּועֹות ,לְׁ קָלֹון ּו ְׁזוָעֹות
ְׁש ִריקֹות ְׁ
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
ציצַ ת הַ זָהָ ב ,וְׁ הַ מְׁ שַ ל ו ַָרהַ ב
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
אָ פֵס הָ ֵעזֶּר ,וְׁ ה ְֻׁשלְַך הַ ֵּנזֶּר
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
נֹוראָ ה
ּושכִ ינָה ָ
קְּ דֻשָ ה ּו ְׁנבּואָ הְׁ ,
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ּומֹוראָ ה ,וְׁ דָ וָה ּוטְׁ מֵ אָ ה
נִ גְׁ אָ לָה ְׁ
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
רּנָה וִ ישּועָהַ ,וחֲצֹוצְׁ רֹות ְׁתרּועָה
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ַזעֲקַת עֹולָל ,עִ ם ַנ ֲאקַת חָ לָל
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אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
טֹורה
נֹורה ,וְׁ כָלִ יל ּוקְׁ ָ
שלְׁ חָ ן ּומְׁ ָ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
ֶּואֱלִ יל וְׁ תֹועֵבָ הּ ,ופֶּסֶּ ל מַ צֵ בָ ה
אתי מִ ירּושָ ָליִם
בְׁ צֵ ִ
ּותעּודָ הּ ,וכְׁ לֵי הַ חֶּ מְׁ דָ ה
ּת ָֹורה ְׁ
אתי מִ מִ צְׁ ָריִם
בְׁ צֵ ִ
,שָ שֹון וְׁ ִשמְׁ חָ ה ,וְׁ נָס יָגֹון ַו ֲאנָחָ ה
בְׁ שּובִ י לִ ירּושָ ָליִם

ל״ג ,קינות ליום תשעה באב
מחבר :רבי מנחם בן מכיר
ֲעֹוררֲ ,אנִינּות ֲאג ֵָרר אֹויָה לִ י
אֵ בֶּ ל א ֵ
סֹורר ,אַ לְׁ לַי לִ י
צֹורר דְׁ ָרכַי ֵ
ב בְׁ כִ י אֲמָ ֵרר ,בַ חֲמַ ת ֵ
גלּות אָ ַרְך  ,וְׁ לִ בִ י הֵ ַרְך אֹויָה לִ י
ד ַרְך ּופ ַָרְך ,נָח ְׁש ַרְך וְׁ צֵ ידֹו חָ ַרְך ,אַ לְׁ לַי לִ י
המְׁ עַט מַ בְׁ ִאישַ י  ,וְׁ חִ לְׁ לּו מִ קְׁ דָ שַ י אֹויָה לִ י
וְּ הִ בְׁ זּו קָדָ שַ י ,הֵ חֵ לּו מִ מִ קְׁ דָ שָ י וְׁ ִזחֲלּו קְׁ דֹושָ י ,אַ לְׁ לַי לִ י
ְּזמַ ן ְׁשנַת תַ ְׁתנ"ּו  ,בְׁ יָ"א לְׁ מַ חְׁ זֹור ָרּנ"ּו אֹויָה לִ י
חיָלֹות ִזּיְׁנּו  ,מְׁ קֹומָ ם פִ ּנּו כָאַ ְׁרבֶּ ה נִמְׁ נּו ,אַ לְׁ לַי לִ י
טעּות בִ קְׁ שּו  ,וְׁ עֻלִ י הִ קְׁ שּו אֹויָה לִ י
אֹותי עִ קֵשּו ,אַ לְׁ לַי לִ י
י ְׁראָ תָ ם קִ ְׁשקְׁ שּו  ,וְׁ אֹותֹות הִ קִ ישּו וְׁ ִ
כפֶּר מָ אֲסּוְׁ ,נפָשֹות חָ מְׁ סּו אֹויָה לִ י
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בֹושסּו צְׁ נּועַי אָ ְׁנסּו ,אַ לְׁ לַי לִ י
לְּ וִ ּיַי בֹוסְׁ סּוֹ ,כ ֲהנַי ְׁ
ְּמתֵ י חֶּ ֶּרב מְׁ הֻדָ מִ ים ,בְׁ אֶּ פֶּס דָ מִ ים אֹויָה לִ י
נ בְׁ לַת ְׁתמִ ימִ ים ,בְׁ לִ י מּומִ ים הָ יּו שֹומְׁ מִ ים ,אַ לְׁ לַי לִ י
סחֹוב וְׁ הַ ְׁשלְֵך ,עָרֹום וְׁ לַכְׁ לְֵך אֹויָה לִ י
ע ֹובְׁ דֵ י ֹמלְֶּך ,חֵ יל י ֶָּרב מֶּ לְֶּך וְׁ ָרדּו בְׁ ֶּפלְֶּך ,אַ לְׁ לַי לִ י
תֹורה ְׁתמִ ימָ ה אֹויָה לִ י
פְּ ִריעָה ּופְׁ ִרימָ ה  ,עַל ָ
צר בְׁ יָד ָרמָ ה ,הַ מְׁ ֻסכָן ְׁתרּומָ ה נָם לְׁ הַ ח ֲִרימָ ה ,אַ לְׁ לַי לִ י
תּושּיֹות אֹויָה לִ י
קֹול בָ תֵ י כְׁ נֵסִ יֹות ּ ,ובָ תֵ י ִ
ר חֲמָ נִּיֹות  ,בִ ידֵ יהֶּ ן ְׁנקִ ּיֹות זִבְׁ חֵ י ְׁר ִאּיֹות ,אַ לְׁ לַי לִ י
ְּש לָמִ ים וְׁ עֹולֹות ,חֲתָ נִים וְׁ כַלֹות אֹויָה לִ י
חּורים ּובְׁ תּולֹות וְׁ טֹובֵ י קְׁ הִ לֹות ,אַ לְׁ לַי לִ י
ּת ֹודֹות ּובְׁ לִ ילֹות ,בַ ִ
אַ חִ ים ּגַם יַחַ דִ ,נ ְׁשפְַך דָ מָ ם כְׁ אֶּ חָ ד אֹויָה לִ י
ֵכ ן אֲחָ יֹות בְׁ פַחַ ד ,י ְִׁראַ ת שֵ ם הַ מְׁ יֻחָ ד לַטֶּ בַ ח לְׁ הֵ אָ חַ ד ,אַ לְׁ לַי לִ י
מְׁ לֻמְׁ דֵ י סֵ פֶּר ,נֶּשֶּ ף וָצֶּ פֶּר אֹויָה לִ י
חֵ ְך ִאמְׁ ֵרי שֶּ פֶּר ,מָ לֵא חָ צָ ץ וָאֵ פֶּר וְׁ אַ ּיֵה שֹוקֵל וְׁ סֹופֵר ,אַ לְׁ לַי לִ י
הֶּ הָ יְׁתָ ה ז ֹאת מֵ אָ זָ ,עלָה ּגֹוי עָז אֹויָה לִ י
לְׁ הַ ְׁשמִ יד הּועָז ,וְׁ אָ סַ ף עַם נֹועָז בְׁ נֵי נָבָ ל וְׁ ַלעַז ,אַ לְׁ לַי לִ י
בִ קֵ ש ֵעקֶּרַ ,רק ַלעֲקֹור ּולְׁ ַעקֵר אֹויָה לִ י
בְׁ קַ ו אַ ְׁרמָ י מְׁ שַ קֵר ָ ,יזַם א ֲָרמִ י לְׁ ַעקֵר וְׁ ל ֹא לְׁ ג ֵָרם ַל ֹבקֶּר ,אַ לְׁ לַי לִ י
הֹותיר ְׁשאֵ ִרית בְׁ גֵיא נָכְׁ ִרית ,אֹויָה לִ י
מְׁ קַ ּיֵם הַ בְׁ ִרית  ,לּולֵי ִ
ֲרּורית ,יְׁדִ ידּות עִ בְׁ ִרית ִרחֲמָ ם מֵ הַ כְׁ ִרית  ,וְׁ יֵש ִתקְׁ וָה וְׁ אַ ח ֲִרית
כְׁ שָ ר שַ ע ִ
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ל״ו ,קינות ליום תשעה באב
דֹורשֵ י ְׁשלֹומֵ ְך וְׁ הֵ ם יֶּתֶּ ר עֲדָ ָר ִיְך
:צִ ּיֹוןֲ ,הל ֹא ִת ְׁשאֲלִ י לִ ְׁשלֹום אֲסִ ַיר ִיְךְׁ ,
:מִ ּיָם ּומִ ז ְָׁרח ּומִ צָ פֹון וְׁ תֵ ימָ ן ְׁשלֹום ָרחֹוק וְׁ קָרֹוב ְׁש ִאי מִ כֹל עֲבָ ָר ִיְך
ּ:ושלֹום אֲסִ יר תַ ֲאוָה ,נֹותֵ ן דְׁ מָ עָיו כְׁ טַ ל חֶּ ְׁרמֹון וְׁ נִכְׁ סַ ף לְׁ ִרדְׁ תָ ם עַל ה ֲָר ָר ִיְך
ְׁ
 :לִ בְׁ כֹות עֱנּותֵ ְך ֲאנִי תַ ּנִים ,וְׁ עֵת אֶּ חֱֹלם ִשיבַ ת ְׁשבּותֵ ך ֲאנִי כִ ּנֹור לְׁ ִש ָיר ִיְך
הֹור ִיְך
,לִ בִ י לְׁ בֵ ית אֵ ל וְׁ לִ פְׁ נִיאֵ ל מְׁ אֹ ד ֶּיהֱמֶּ ה ּולְׁ מַ ֲח ַניִם וְׁ ֹכל פִ גְׁ עֵי טְׁ ָ
,שָ ם הַ ְׁשכִ ינָה ְׁש ֵכנָה לְָך ,וְׁ הַ ּיֹוצְׁ ֵרְך פָתַ ח לְׁ מּול שַ ע ֲֵרי שַ חַ ק ְׁשע ָָר ִיְך
אֹורְך ,וְׁ אֵ ין שֶּ מֶּ ש וְׁ סַ הַ ר וְׁ כֹוכָבִ ים מְׁ ִא ָיר ִיְך
ּ.וכְׁ בֹוד ֲא ֹדנָי לְׁ בַ ד הָ יָה מְׁ ֵ
.אֶּ בְׁ חַ ר לְׁ נַפְׁ ִשי לְׁ הִ ְׁשתַ פְֵך בְׁ מָ קֹום אֲשֶּ ר רּוחַ אֱֹלהִ ים ְׁשפּוכָה עַל בְׁ חִ ָיר ִיְך
?אַ ְׁת בֵ ית מְׁ לּוכָה וְׁ אַ ְׁת כִ סֵ א ֲא ֹדנָי ,וְׁ אֵ יְך י ְָׁשבּו עֲבָדִ ים ֲעלֵי כִ סְׁ אֹות ּגְׁ בִ ָיר ִיְך
יִת ֵננִי מְׁ שֹוטֵ ט בַ מְׁ קֹומֹות אֲשֶּ ר ִנגְׁ לּו אֱֹלהִ ים לְׁ חֹו ַז ִיְך וְׁ צִ ָיר ִיְך
!מִ י ְׁ
!מִ י ַיעֲשֶּ ה לִ י כְׁ ָנ ַפיִם וְׁ אַ ְׁרחִ יק ְׁנדֹוד ,אָ נִיד לְׁ בִ ְׁת ֵרי לְׁ בָ בִ י בֵ ין בְׁ תָ ָר ִיְך
 ,אֶּ פֹ ל לְׁ אַ פַי ֲעלֵי אַ ְׁרצֵ ְך וְׁ אֶּ ְׁרצֶּ ה אֲבָ ַנ ִיְך מְׁ אֹ ד ַו ֲא ֹחנֵן אֶּ תֲ -עפ ָָר ִיְך
!אַ ף כִ י בְׁ עָמְׁ דִ י ֲעלֵי קִ בְׁ רֹות ֲאבֹתַ י וְׁ אֶּ ְׁשתֹומֵ ם בְׁ חֶּ בְׁ רֹון ֲעלֵי מִ בְׁ חַ ר קְׁ בָ ָר ִיְך
,אֶּ עְׁ בֹר בְׁ יַעְׁ ֵרְך וְׁ כ ְַׁרמִ לְֵך וְׁ אֶּ עְׁ מֹד בְׁ גִ לְׁ עָדֵ ְך וְׁ אֶּ ְׁשתֹומֲמָ ה אֶּ ל הַ ר עֲבָ ָר ִיְך
ּומֹור ִיְך
ָ
אֹורים ּגְׁ דֹולִ ים מְׁ ִא ַיר ִיְך
 .הַ ר הָ עֲבָ ִרים וְׁ הֹר הָ הָ ר ,אֲשֶּ ר שָ ם ְׁשנֵי ִ
!חַ ּיֵי נְׁ שָ מֹות – אֲוִ יר אַ ְׁרצֵ ְךּ ,ומִ מָ ר דְׁ רֹור אַ בְׁ קַת ֲעפ ֵָרְך ,וְׁ ֹנפֶּת צּוף – ְׁנהָ ָר ִיְך
,יִנְׁ עַם לְׁ נַפְׁ ִשי הֲֹלְך ָערֹם וְׁ יָחֵ ף ֲעלֵי חָ ְׁרבֹות ְׁשמָ מָ ה אֲשֶּ ר הָ יּו דְׁ בִ ָיר ִיְך
!בִ מְׁ קֹום אֲרֹונְֵך אֲשֶּ ר ִנגְׁ נַזּ ,ובִ מְׁ קֹום כְׁ רּובַ ִיְך אֲשֶּ ר שָ כְׁ נּו חַ דְׁ ֵרי חֲדָ ָר ִיְך
ִיר ִיְך
– אָ גֹז וְׁ אַ ְׁשלִ יְך פְׁ אֵ ר ִנז ְִׁרי וְׁ אֶּ ֹקב זְׁמָ ן ,חִ לֵל בְׁ אֶּ ֶּרץ טְׁ מֵ אָ ה אֶּ תְׁ -נז ָ
ּושתֹות בְׁ עֵת אֶּ ֱחזֶּה ,כִ י ִּיסְׁ חֲבּו הַ כְׁ לָבִ ים אֶּ ת-כְׁ פִ ָיר ִיְך
? אֵ יְך ֶּיע ֱַרב לִ י ֲא ֹכל ְׁ
?אֹו אֵ יְך מְׁ אֹור יֹום ְׁי הִ י מָ תֹוק לְׁ עֵינַי בְׁ עֹוד אֶּ ְׁראֶּ ה בְׁ פִ י ע ְֹׁרבִ ים פִ גְׁ ֵרי ְׁנשָ ָר ִיְך
רֹור ִיְך
.כֹוס הַ ְׁיגֹונִים ,לְׁ אַ ט! הַ ְׁרפִ י מְׁ עַט ,כִ י כְׁ בָ ר מָ לְׁ אּו כְׁ סָ לַי וְׁ נַפְׁ ִשי מַ מְׁ ָ
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!עֵת אֶּ זְׁכְׁ ָרה אָ ֳהלָה – אֶּ ְׁשתֶּ ה חֲמָ תֵ ְך ,וְׁ אֶּ ְׁזכֹר אָ הֳלִ יבָ ה – וְׁ אֶּ מְׁ צֶּ ה אֶּ תְׁ -שמָ ָר ִיְך
ֲבֵר ִיְך
–צִ ּיֹון כְׁ לִ ילַת יֳפִ י ,אַ הְׁ בָ ה וְׁ חֵ ן ִתקְׁ ְׁש ִרי מֵ אָ זּ ,ובָ ְך ִנקְׁ ְׁשרּו נַפְׁ שֹות ח ָ
.הֵ ם הַ ְׁשמֵ חִ ים לְׁ שַ לְׁ וָתֵ ְך וְׁ הַ כֹואֲבִ ים עַל שֹומֲמּותֵ ְך ּובֹוכִ ים עַל ְׁשבָ ָר ִיְך
,מִ בֹור ְׁשבִ י שֹואֲפִ ים נֶּגְׁ דֵ ְך ּומִ ְׁשתַ חֲוִ ים ִאיש מִ מְׁ קֹומֹו ֱאלֵי ֹנכַח ְׁשע ָָר ִיְך
 ,עֶּדְׁ ֵרי הֲמֹונְֵך ,אֲשֶּ ר ּגָלּו וְׁ הִ ְׁת ַפזְׁרּו מֵ הַ ר לְׁ גִ בְׁ עָה וְׁ ל ֹא שָ כְׁ חּו גְׁ דֵ ָר ִיְך
.הַ מַ ֲחזִיקִ ים בְׁ שּו ַל ִיְך ּומִ ְׁתאַ מְׁ צִ ים לַעְׁ לֹות וְׁ ל ְֶּׁאחֹז בְׁ סַ ְׁנסִ ּנֵי ְׁתמָ ָר ִיְך
אּור ִיְך
? ִשנְׁ עָר ּופ ְַׁתרֹוס ֲה ַיע ְַׁרכּוְך בְׁ גָדְׁ לָם ,וְׁ ִאם הֶּ בְׁ לָם יְׁדַ מּו לְׁ תֻמַ ִיְך וְׁ ָ
?אֶּ ל מִ י יְׁדַ מּו מְׁ ִשיחַ ִיְך וְׁ אֶּ ל מִ י ְׁנבִ יאַ ִיְך וְׁ אֶּ ל מִ י לְׁ וִ ַּי ִיְך וְׁ שָ ָר ִיְך
.יִ ְׁשנֶּה וְׁ יַחְׁ ֹלף כְׁ לִ יל כָל-מַ מְׁ לְׁ כֹות הָ אֱלִ יל.חָ סְׁ נְֵך לְׁ עֹולָם ,לְׁ דֹור וָדֹור ְׁנז ָָר ִיְך
!אּוְָך לְׁ מֹושָ ב אֱֹלהַ ִיְך ,וְׁ אַ ְׁש ֵרי אֱנֹוש ִיבְׁ חַ ר ְׁיק ֵָרב וְׁ ִי ְׁשכֹן בַ חֲצֵ ָר ִיְך
ִ
אֹורְך וְׁ ִיבָ קְׁ עּו ָעלָיו ְׁשחָ ָר ִיְך
,אַ ְׁש ֵרי מְׁ חַ כֶּה וְׁ יַּגִ י ַע וְׁ י ְִׁראֶּ ה עֲלֹות ֵ
עּור ִיְך
!לִ ְׁראֹות בְׁ טֹובַ ת בְׁ חִ ַיר ִיְך וְׁ לַעְׁ ֹלז בְׁ ִשמְׁ חָ תֵ ְך בְׁ שּובֵ ְך ֱאלֵי קַדְׁ מַ ת ְׁנ ָ

מ״א ,קינות ליום תשעה באב
:שַ אֲלִ י ְׁשרּופָה בָ אֵ ש לִ ְׁשלֹום אֲבֵ ַל ִיְך הַ מִ ְׁתאַ ּוִ ים ְׁש ֹכן בַ חֲצַ ר ְׁז ֻב ָל ִיְך
 :הַ שֹואֲפִ ים עַל ָעפָר אֶּ ֶּרץ וְׁ הַ כֹואֲבִ ים הָ מִ ְׁשתֹומְׁ מִ ים ָעלֵי מֹוקֵד ּגְׁ לִ י ַל ִיְך
:הֹולְׁ כִ ים חֲשֵ כִ ים וְׁ אֵ ין ֹנגַּה ,וְׁ ַקּוִ ים לְׁ אֹור יֹומָ םֲ ,עלֵיהֶּ ם אֲשֶּ ר ִיז ְַׁרח וְׁ ָעלֶּיְך
צירי חֲבָ ָל ִיְך
:וְׁ שָ לֹום אֱנֹוש ֶּנ ֱאנָח ,בֹוכֶּה בְׁ לֵב ִנ ְׁשבָ ר תָ מִ יד מְׁ קֹונֵן עָלי ֵ
ַּיִתאֹונֵן כְׁ תַ ּנִים ּובְׁ נֹות ַי ֲענָה ַו ִּיקְׁ ָרא מִ סְׁ ֵפד מַ ר בִ גְׁ ָל ָל ִיְך
 :ו ְׁ
:אֵ יכָה נְׁתּונָה בְׁ אֵ ש אֹוכְׁ לָה ְׁת ֻאכַל בְׁ אֵ ש בָ שָ ר וְׁ ל ֹא נִכְׁ וּו ז ִָרים בְׁ ַג ֲח ָל ִיְך
 :עַד אָ ן עֲדִ ינָה ְׁתהִ י שֹוכְׁ נָה בְׁ ֹרב הַ ְׁשקֵט ּופְׁ נֵי פְׁ ָרחַ י ֲהל ֹא כָסּו חֲרֻ ָל ִיְך
:תֵ שֵ ב בְׁ ֹרב ַּג ֲאוָה לִ ְׁשפֹוט בְׁ נֵי אֵ ל בְׁ כָל הַ מִ ְׁשפָטִ ים וְׁ תָ בִ יא בִ פְׁ לִ י ָל ִיְך
:עֹוד ִתגְׁ זֹור לִ ְׁשרֹוף דָ ת אֵ ש וְׁ חֻקִ ים וְׁ ָלכֵן אַ ְׁש ֵרי שֶּ ּיְׁשַ לֶּם לְָך ּגְׁ מּו ָליְִך
29

:צּורי בְׁ לַפִ יד וְׁ אֵ ש הַ לְׁ בַ עֲבּור זֶּה נְׁתָ נְֵך כִ י בְׁ אַ ח ֲִרית ְׁתלַהֵ ט אֵ ש בְׁ שּו ָל ִיְך
ִ
:סִ ינַי ֲה ָלכֵן בְׁ ָך בָ חַ ר אֱֹלהִ ים ּומָ אַ ס בִ גְׁ דֹולִ ים וְׁ ז ַָרח בִ גְׁ בּו ָל ִיְך
:לִ הְׁ יֹות לְׁ מֹופֵת לְׁ דָ ת כִ י ִת ְׁתמַ עֵט וְׁ תֵ ֵרד מִ כְׁ בֹודָ ּה וְׁ הֵ ן אֶּ מְׁ שֹול מְׁ שָ ָל ִיְך
:מָ שָ ל לְׁ מֶּ לְֶּך אֲשֶּ ר בָ כָה לְׁ מִ ְׁשתֵ ה בְׁ נֹו צָ פָה אֲשֶּ ר ִיגְׁ וַע כֵן אַ ְׁת בְׁ מִ ָליְִך
:תַ חַ ת מְׁ עִ יל ִת ְׁתכַס סִ ינַי לְׁ בּושֵ ְך בְׁ שַ ק תַ עְׁ טֶּ ה לְׁ בּוש אַ לְׁ מְׁ נּות תַ חֲלִ יף ְׁשמָ ָליְִך
:אֹוריד דְׁ מָ עֹות עֲדֵ י ִיהְׁ יּו כְׁ נַחַ ל וְׁ יַּגִ יעּו לְׁ קִ בְׁ רֹות ְׁשנֵי שָ ֵרי אֲצִ י ָל ִיְך
ִ
תֹורה חֲדָ שָ ה בְׁ כֵן ִנ ְׁש ְׁרפּו גְׁ לִי ָל ִיְך
:משֶּ ה וְׁ אַ ֲה ֹרן בְׁ הֹר הָ הָ ר וְׁ אֶּ ְׁשאַ ל ֲהיֵש ָ
ישי וְׁ הֻקְׁ שַ ר הָ ְׁרבִ יעִ י לְׁ הַ ְׁשחִ ית חַ מְׁ דָ תֵ ְך וְׁ כָל יֹפִ י כְׁ לִ י ָל ִיְך
:חֹ דֶּ ש ְׁשלִ ִ
ּ :גָדַ ע לְׁ לּוחֹות וְׁ עֹוד שָ נָה בְׁ אֵ ּוַלְׁ תֹו לִ ְׁשרֹוף בְׁ אֵ ש דָ ת ֲהזֶּה תַ ְׁשלּום כְׁ ֵפ ָל ִיְך
אֹותי אֲשֶּ ר אָ סְׁ פּו ְׁש ָל ָל ִיְך
:אֶּ ְׁתמַ ּה לְׁ נַפְׁ ִשי וְׁ אֵ יְך ֶּיע ֱַרב לְׁ חִ כִ י אֲכֹול אח ֲֵרי ְׁר ִ
:אֶּ ל תֹוְך ְׁרחֹובָ ּה כְׁ נִדַ חַ ת וְׁ שָ ְׁרפּו ְׁשלַל עַלְׁ יֹון אֲשֶּ ר ִתמְׁ אַ ס לָבֹוא קְׁ הָ ָל ִיְך
 :ל ֹא אֵ דְׁ עָה לִ מְׁ צֹוא דֶּ ֶּרְך סְׁ לּו ָל ִיְך הָ יּו אֲבֵ לֹות נ ְִׁתיב ישֶּ ר מְׁ סִ ָל ִיְך
 :יֻמְׁ תַ ק בְׁ פִ י מִ דְׁ בַ ש לִ מְׁ סֹוְך בְׁ מַ ְׁש ֶּקה דְׁ מָ עֹות ּולְׁ ַרגְׁ לִ י הֱיֹות כָבּול כְׁ בָ ָל ִיְך
ֶּ :יע ֶַּרב לְׁ עֵינַי ְׁשאֹוב מֵ ימֵ י דְׁ מָ עַי עֲדֵ י כִ לּו לְׁ כָל מַ ֲחזִיק בִ כְׁ נַף מְׁ עִ י ָליְִך
:אַ ְך ֶּיח ֱָרבּו בַ ִרדְׁ תָ ם עַל לְׁ חָ יַי עֲבּור כִ י ִנכְׁ מְׁ רּו ַרחֲמַ י לִ ְׁנדֹוד בְׁ ָע ָליְִך
 :לָקַ ח צְׁ רֹור כַסְׁ פֹו הָ לְַך בְׁ דֶּ ַרְך לְׁ מֵ ָרחֹוק וְׁ עִ מֹו ֲהל ֹא נָסּו צְׁ ָל ָל ִיְך
ַ :ואֲנִי כְׁ שָ כּול וְׁ גַלְׁ מּוד ִנ ְׁשאַ ְׁר ִתי לְׁ בַ ד מֵ הֶּ ם כְׁ תֹ ֶּרן בְׁ ר ֹאש הַ ר מִ גְׁ דָ ָל ִיְך
ית ֵרי ֻתפֵי חֲלִ י ָל ִיְך
:ל ֹא אֶּ ְׁשמַ ע עֹוד לְׁ קֹול שָ ִרים וְׁ שָ רֹות ֲעלֵי כִ י נ ְִׁתקּו מֵ ְׁ
אתכַס בְׁ שַ ק כִ י לִ י מְׁ אֹ ד יָקְׁ רּו עָצְׁ מּו כְׁ חֹול י ְִׁרבְׁ יּון נַפְׁ שֹות ֲח ָל ָל ִיְך
:אֶּ לְׁ בַ ש וְׁ ְׁ
:אֶּ ְׁתמַ ּה מְׁ אֹ ד עַל מְׁ אֹור הַ ּיֹום אֲשֶּ ר ִיז ְַׁרח אַ ל ֹכל אֲבָ ל ַיח ֲִש ִיְך אֵ לַי וְׁאֵ ָל ִיְך
ַ :ז עֲקִ י בְׁ קֹול מַ ר לְׁ צּור עַל ִשבְׁ רֹונְֵך וְׁ עַל חָ לְׁ יְֵך וְׁ לּו ִיזְׁכֹור אַ הֲבַ ת כְׁ לּו ָל ִיְך
:חִ גְׁ ִרי לְׁ בּוש שַ ק ֲעלֵי הַ הַ בְׁ ע ָָרה אֲשֶּ ר יָצְׁ תָ ה לְׁ חַ לֵק וְׁ סַ פְׁ תָ ה אֶּ ת ְׁתלּו ָל ִיְך
 :כִ ימֹות עֱנּותֵ ְך ְׁינַחְׁ מֵ ְך צּור וְׁ י ִָשיב ְׁשבּות ִשבְׁ טֵ י ְׁישֻרּון וְׁ י ִָרים אֶּ ת ְׁש ָפ ָל ִיְך
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:עֹוד תַ עֲדִ י בַ עֲדִ י שָ נִי וְׁ תֹ ף ִתקְׁ חִ י תֵ לְׁ כִ י בְׁ מָ חֹול וְׁ צַ הֲלִ י בִ מְׁ חֹו ָל ִיְך
 :יָרּום לְׁ בָ בִ י בְׁ עֵת י ִָאיר לְׁ ָך צּור וְׁ יַּגִ יּהַ לְׁ חָ ְׁשכְֵך וְׁ י ִָאירּו ֲא ֵפ ָל ִיְך
:

מ"ז קינה על השואה  -הרבי מבאבוב
זכרו נא וקוננו כל ישראל קולכם ישמע ברמה
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
בקראם שמע ישראל,מסרו נפשם לאדוני אדונים

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
רבבות ספרי תורה ולומדיה ,נקונן בשאיות
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
עּוריהָ
ֲגּורת שַ ק ,עַל בַ עַל ְׁנ ֶּ
אֱלִ י צִ ּיֹון וְׁ ע ֶָּריהָ  ,כְׁ מֹו ִאשָ ה בְׁ צִ ֶּיריהָ  ,וְׁ כִ בְׁ תּולָה ח ַ
ֲ ,עלֵי א ְׁרמֹון אֲשֶּ ר נֻטַ ש ,בְׁ אַ ְׁשמַ ת צ ֹאן עֲדָ ֶּריהָ
.וְׁ עַל ביאַ ת מְׁ חָ ְׁרפֵי אֵ ל ,בְׁ תֹוְך מִ קְׁ דַ ש חֲדָ ֶּריהָ
ֲ ,עלֵי גלּות מְׁ שָ ְׁרתֵ י אֵ לְׁ ,נעִ ימֵ י ִשיר זְׁמָ ֶּריהָ
ְׁאֹוריהָ
שפְַך כְׁ מֹו מֵ ימֵ י י ֶּ
.וְׁ עַל דמָ ם אֲשֶּ ר ֻ
ֲ ,עלֵי הֶ גְׁ יֹון מְׁ חֹולֶּיהָ  ,אֲשֶּ ר דָ מַ ם בְׁ ע ֶָּריהָ
.וְׁ עַל ועַד אֲשֶּ ר שָ מַ ם ּובִ טּול סַ ְׁנהֶּ דְׁ ֶּריהָ
כֹוריהָ
ֲ ,עלֵי זבְׁ חֵ י ְׁתמִ ידֶּ יהָ ּופִ דְׁ יֹונֵי בְׁ ֶּ
טֹוריהָ
.וְׁ עַל חלּול כְׁ לֵי הֵ יכָל ּומִ זְׁבֵ חַ קְׁ ֶּ
ֲ ,עלֵי טפֵי מְׁ ָלכֶּיהָ בְׁ נֵי דָ וִ ד ּגְׁ בִ ֶּיריהָ
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.וְׁ עַל יפְׁ יָם אֲשֶּ ר חָ שַ ְך בְׁ עֵת סָ רּו כְׁ תָ ֶּריהָ
ֲ ,עלֵי כבֹוד אֲשֶּ ר ָּגלָה בְׁ עֵת חָ ְׁרבַ ן דְׁ בִ ֶּיריהָ
ֲגֹוריהָ
:וְׁ עַל לֹוחֵ ץ אֲשֶּ ר לָחַ ץ וְׁ שָ ם שַ קִ ים ח ֶּ
ִיריהָ
ֲ ,עלֵי מחַ ץ וְׁ ֹרב מַ כֹות אֲשֶּ ר הֻכּו ְׁנז ֶּ
.וְׁ עַל נפּוץ ֱאלֵי סֶּ לַע עֲוִ ילֶּיהָ ְׁנע ֶָּריהָ
ֲ ,עלֵי שמְׁ חַ ת מְׁ שַ נְׁאֶּ יהָ בְׁ שָ חְׁ קָם עַל ְׁשבָ ֶּריהָ
הֹוריהָ
חֹורין נְׁדִ יבֶּ יהָ טְׁ ֶּ
.וְׁ עַל עּנּוי בְׁ נֵי ִ
ֲשּוריהָ
ֲ ,עלֵי פֶ שַ ע אֲשֶּ ר ָעוְׁ תָ ה סְׁ לֹול דֶּ ֶּרְך א ֶּ
חֹוריהָ
.וְׁ עַל צבְׁ אֹות קְׁ הָ לֶּיהָ ְׁשזּופֶּיהָ ְׁש ֶּ
ֲ ,עלֵי קֹולֹות מְׁ חָ ְׁרפֶּיהָ בְׁ עֵת ַרבּו פְׁ ג ֶָּריהָ
.וְׁ עַל רגְׁ שַ ת מְׁ גַדְׁ פֶּיהָ בְׁ תֹוך מִ ְׁשכַן חֲצֵ ֶּריהָ
ֲ ,עלֵי שמְׁ ָך אֲשֶּ ר ֻחלַל בְׁ פִ י קָמֵ י מְׁ צֵ ֶּריהָ
ּושמַ ע אֲמָ ֶּריהָ
.וְׁ עַל ּתחַ ן יְׁצַ ּוְׁ חּו לְָך קְׁ שֹוב ְׁ
עּוריהָ
ֲגּורת שַ ק ,עַל בַ עַל ְׁנ ֶּ
אֱלִ י צִ ּיֹון וְׁ ע ֶָּריהָ  ,כְׁ מֹו ִאשָ ה בְׁ צִ ֶּיריהָ  ,וְׁ כִ בְׁ תּולָה ח ַ
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בס"ד

הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת
להלן הלכות תשעה באב בקיצור .בכל שאלה אישית ניתן לפנות אליי.
שבת חזון:
• מותר להתרחץ בסבון ולחפוף את הראש בשמפו במים פושרים לכבוד שבת
• מותר ללבוש בגדים מכובסים לכבוד שבת.
• אומרים "אב הרחמים".
• במנחה אין אומרים "צדקתך" ,ואין אומרים פרקי אבות.
• מותר ללמוד תורה אחר חצות היום ( .)12.45יש שלומדים מחצות ואילך ללמוד רק בדברים המותרים
ללמוד בתשעה באב (כדלקמן).
• בשבת מותר לאכול בשר ולשתות יין.
וכן מותר כשמבשלים לכבוד שבת לטעום את תבשילי הבשר.
• 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.
• מותר לאכול יותר מהרגיל גם אם הכוונה להקל על הצום ,אך אין לומר שאוכלים לשם כך.
• יש לסיים סעודה שלישית עד שקיעת החמה (.)19.35
• 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.
מותר להכין את הקינות רק אם לומד בהם קצת.
• בזמן צאת השבת ( )20.05אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ,וחולצים נעליים ולובשים בגדי חול.
• אין מבדילים על הכוס במוצאי שבת אלא ביום ראשון (כדלקמן) ,אך יש לברך ברכת מאורי האש .נהגו
לברך ברכה זו בבית הכנסת לפני קריאת איכה (כדלקמן) ,אך ניתן לברך ברכה זו גם בבית ,וזמנה כל
הלילה.
• מי שצריך לאכול בתשעה באב ,בין אם זה במוצאי שבת ובין אם זה למחרת היום ,מבדיל על הכוס לפני
שאוכל ,ויבדיל על מיץ ענבים וישתה מלוא לוגמיו (כ 45-סמ"ק) ,ויש אומרים שיבדיל על חמר מדינה ,או
שיבדיל על מיץ ענבים ויתן לקטן מעל גיל  6לשתות.
אין אומרים את הפסוקים שבתחילת ההבדלה ,ואין מברכים על בשמים בהבדלה.

•

קטן שאוכל בתשעה באב אין צריך להבדיל.

תשעה באב
• תפילת ערבית:
* נוהגים להסיר את הפרוכת מארון הקודש.
* נוהגים להחשיך את בית הכנסת ולהשאיר רק מעט אור הנצרך לקריאה.
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.
* אם קוראים איכה מתוך מגילת קלף כשרה מברכים על קריאת מגילה.
* 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.
* אחר התפילה ראוי לעסוק בענייני החורבן עד שהולכים לישון.
* קריאת שמע על המיטה אומרים כרגיל( .לעניין השינה עיין לקמן).
• תפילת שחרית:
* מברך "על נטילת ידיים" לאחר נטילת ידיים שאחר השירותים.
(לעניין דרך נטילת הידיים עיין לקמן).
* 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.
* אין ברכת כוהנים ואין אומרים "או"א ברכנו".
* 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
אומר בלחש "ברוך דיין האמת" בלי שם ומלכות)( ,אין אומרים "מי שבירך"
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).
* אחר התפילה נוהגים לקרוא איכה.
• 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.
* אומרים אשרי ,חצי קדיש ,קוראים בתורה בניגון רגיל שלושה עולים,
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.
* אם מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה אומרים ברכת כוהנים (לעניין נטילת
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.
* מי שלא יכול לצום ,אך יכול לצום בלילה או כמה שעות ,יצום כמה שיכול.
* מי שנצרך לאכול ולשתות אוכל ושותה כרגיל ואין צריך לאכול ולשתות
לשיעורים( .חוץ ממקרים מיוחדים).
* מי שנצרך לאכול ולשתות יאכל דברים פשוטים ולא דברי מותרות ופינוקים.
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* מי שנצרך לאכול לחם נחלקו הפוסקים האם יאמר "נחם" בברכת המזון.
* 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.
* מותר ליטול ידיים כשקמים בבוקר עד סוף פרקי האצבעות.
* 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.
* כוהנים מותרים ליטול את כל כף ידיהם לקראת ברכת כוהנים.
* 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.
* למרוח משחה לצורך רפואה -מותר.
* נוהגים שילדים מעל גיל תשע נוהגים איסור סיכה.
• 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.
• איסור תלמוד תורה:
* אין לומדים תורה בתשעה באב ,בין בדיבור ובין בהרהור.
* הדברים המותרים ללמוד:
תנ"ך :איכה ,פרקי החורבן שבמלכים ודברי הימים ,נבואות החורבן
שבירמיהו יחזקאל ותרי עשר ,איוב ,התוכחה והקללות שבפרשות
בחוקותי כי תבוא והאזינו – .דברים אלו מותר ללמוד עם פירוש כדי
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.
תפילה :מותר לומר את הקורבנות שרגילים לומר בכל יום לפני התפילה.
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.
• איסור שאילת שלום:
* 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.
* מותר לשבת כרגיל ,אך נוהגים שעד חצות היום ( )12.45יושבים על הארץ
או על כרית קטנה או כיסא נמוך.
• 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
הדעת מהאבלות ,אבל מלאכות קצרות -מותרות.
* מותר לעשות מלאכה על ידי גוי.
* במקום הפסד מותר לעשות מלאכה.
* נוהגים להכין את צרכי הסעודה של מוצאי תשעה באב רק אחר חצות.
וכן יש נוהגים אחר חצות היום לנקות ולסדר את הבית.
מוצאי הצום
•
•
•
•
•
•

מתפללים ערבית רגילה.
יש נוהגים בצאת הצום ליטול ידיים שלש פעמים לסירוגין.
נוהגים לקדש לבנה .ראוי ללבוש נעליים ולטעום משהו לפני קידוש לבנה.
מבדילים על הכוס ,ומברכים רק "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל" .ומותר לשתות את יין ההבדלה ,ויש
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).
לכל הדעות מותר לאכול בשר בסעודת מצווה ,וכן מותר לאכול תבשיל של בשר.

ְהּודה
יעי וְצֹום הָ ֲע ִש ִירי י ְִהיֶה ְלבֵ ית-י ָ
ישי וְצֹום הַ ְש ִב ִ
יעי וְצֹום הַ חֲ ִמ ִ
ֹּכה -אָ ַמר ה' צְ בָ אֹות ,צֹום הָ ְר ִב ִ
טֹובים; וְהָ אֱ ֶמת וְהַ ָשלֹום ,אֱ הָ בּו
מ ֲע ִדיםִ ,
ּול ֹּ
ּול ִש ְמחָ הְ ,
.ל ָששֹון ְ
(זכריה ח) ְ
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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 (7:35pm).
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
o
o
o
o
o

If Eikha is read from a kosher parchment scroll, the berakha of “al kri’at megila” is
recited.
At the end of the reading of Eikha, the congregation and reader repeat the
penultimate verse, “Hashivenu…”
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.
In Ma'ariv, one praying alone should read Eikha and Kinot.
After davening, it is proper to deal with issues relating to the Churban (destruction of
the Beit Hamikdash) until going to sleep.
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 "Sheasa 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 hameshuleshet…” 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 Lamenatze’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
o
o
o
o
o
o
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).
Whoever forgot and broke the fast, should continue fasting.
Pregnant and nursing mothers as well as one who is ill should consult their doctors
and rabbi on whether they should fast.
Whoever cannot fast but can fast at night or for a few hours, should fast whatever he
or she is able.
Whoever needs to eat and drink should do so normally, and there is no need to eat
with “shiurim” (except for special cases).
Whoever needs to eat should eat simple foods and not fine and rich foods.
If one needs to eat bread, there is disagreement whether he or she should say
"Nachem" when benching.
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
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.
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.

,ְהּודה לְ ָששֹון ּולְ ִש ְמחָ ה
ָ י-ישי וְצֹום הַ ְש ִביעִ י וְצֹום הָ ע ֲִש ִירי י ְִהיֶה לְ בֵ ית
ִ  צֹום הָ ְר ִביעִ י וְצֹום הַ חֲ ִמ, אָ מַ ר ה' צְ בָ אֹות-כֹּה
) אֱהָ בּו (זכריה ח,טֹובים; וְהָ אֱ מֶ ת וְהַ ָשלֹום
ִ ,מע ֲִדים
ֹּ ְּול
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