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א

ַאְלָמָנה  ִתי ָעם ָהְיָתה ְכּ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָבּ א ֵאיָכה ָיְשׁ

כֹו  ָבּ ב  ָלַמס.  ָהְיָתה  ִדינֹות  ְמּ ַבּ ָרִתי  ָשׂ ַבּגֹוִים  ִתי  ַרָבּ

ְמַנֵחם  ָלּה  ֵאין  ֶלֱחָיּה  ַעל  ְוִדְמָעָתּה  ְיָלה  ַלּ ַבּ ה  ִתְבֶכּ

ְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים. ג  ל ֵרֶעיָה ָבּ ל אֲֹהֶביָה ָכּ ִמָכּ

ָבה ַבּגֹוִים  ְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא ָיְשׁ ָגּ
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ָצִרים.  ין ַהְמּ יגּוָה ֵבּ ׂ ל רְֹדֶפיָה ִהִשּ לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ָכּ

ָעֶריָה  ל ְשׁ ֵאי מֹוֵעד ָכּ ִלי ָבּ ְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְבּ ד ַדּ

תּולֶֹתיָה ּנּוגֹות ְוִהיא ַמר  ֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים ְבּ ׁשֹוֵמִמין כֹּ

י ְיהָוה הֹוָגּה  לּו ִכּ ָלּה. ה ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש אְֹיֶביָה ָשׁ

ִבי ִלְפֵני ָצר. ו ַוֵיֵּצא  ֶעיָה עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ְשׁ ָשׁ ַעל רֹב ְפּ

ַאָיִּלים  ֶריָה ְכּ ל ֲהָדָרּה ָהיּו ָשׂ ת[ ִצּיֹון ָכּ מן בת ]ִמַבּ

לֹא ָמְצאּו ִמְרֶעה ַוֵיְּלכּו ְבלֹא כַֹח ִלְפֵני רֹוֵדף. ז ָזְכָרה 

ר ָהיּו  ל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶשׁ ַלִ ם ְיֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדיָה כֹּ ְירּוָשׁ

ַיד ָצר ְוֵאין עֹוֵזר ָלּה ָראּוָה  ּה ְבּ ְנפֹל ַעָמּ ִמיֵמי ֶקֶדם ִבּ

ַל ִם  ָה. ח ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָשׁ ֶתּ ַבּ ֲחקּו ַעל ִמְשׁ ָצִרים ָשׂ

ָראּו  י  ִכּ ִהִזּילּוָה  ֶדיָה  ְמַכְבּ ל  ָכּ ָהָיָתה  ְלִניָדה  ן  ֵכּ ַעל 

ב ָאחֹור. ט ֻטְמָאָתּה  ָשׁ ם ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוָתּ ֶעְרָוָתּה ַגּ

ֵאין  ָלִאים  ְפּ ֶרד  ַוֵתּ ַאֲחִריָתּה  ָזְכָרה  לֹא  ׁשּוֶליָה  ְבּ

י  יל אֹוֵיב.  ִהְגִדּ י  ִכּ ָעְנִיי  ֶאת  ְיהָוה  ְרֵאה  ָלּה  ְמַנֵחם 

אּו  י ָרֲאָתה גֹוִים ָבּ יָה ִכּ ל ַמֲחַמֶדּ ַרׂש ָצר ַעל ָכּ ָידֹו ָפּ

ל  ָהל ָלְך. יא ָכּ יָתה לֹא ָיבֹאּו ַבָקּ ר ִצִוּ ּה ֲאֶשׁ ָשׁ ִמְקָדּ

מחמודיהם  ָנְתנּו  ֶלֶחם  ים  ִשׁ ְמַבְקּ ֶנֱאָנִחים  ּה  ַעָמּ

ְיהָוה  ְרֵאה  ָנֶפׁש  יב  ְלָהִשׁ אֶֹכל  ְבּ יֶהם[  ]ַמֲחַמֵדּ

ל עְֹבֵרי  י ָהִייִתי זֹוֵלָלה. יב לֹוא ֲאֵליֶכם ָכּ יָטה ִכּ ְוַהִבּ

ר  ֲאֶשׁ ַמְכאִֹבי  ְכּ ַמְכאֹוב  ֵיׁש  ִאם  ּוְראּו  יטּו  ַהִבּ ֶדֶרְך 



רֹום  יֹום ֲחרֹון ַאּפֹו. יג ִמָמּ ר הֹוָגה ְיהָוה ְבּ עֹוַלל ִלי ֲאֶשׁ

ְלַרְגַלי  ת  ֶרֶשׁ ַרׂש  ָפּ ה  ָנּ ַוִיְּרֶדּ ַעְצמַֹתי  ְבּ ֵאׁש  ַלח  ָשׁ

ַקד  ָוה. יד ִנְשׂ ל ַהּיֹום ָדּ ֵמָמה ָכּ יַבִני ָאחֹור ְנָתַנִני שֹׁ ֱהִשׁ

ִחי  יל כֹּ אִרי ִהְכִשׁ ְרגּו ָעלּו ַעל ַצָוּ ָתּ ָידֹו ִיְשׂ ַעי ְבּ ָשׁ עֹל ְפּ

יַרי  ה ָכל ַאִבּ יֵדי לֹא אּוַכל קּום. טו ִסָלּ ְנָתַנִני ֲאדָֹני ִבּ

ַרְך  ת ָדּ חּוָרי ַגּ ר ַבּ בֹּ י ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלְשׁ ִקְרִבּ ֲאדָֹני ְבּ

ה ֲאִני בֹוִכָיּה  ת ְיהּוָדה. טז ַעל ֵאֶלּ ֲאדָֹני ִלְבתּוַלת ַבּ

י  יב ַנְפִשׁ י ְמַנֵחם ֵמִשׁ ִנּ י ָרַחק ִמֶמּ ִים ִכּ ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַמּ

ָיֶדיָה  ה ִצּיֹון ְבּ ְרָשׂ י ָגַבר אֹוֵיב. יז ֵפּ ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים ִכּ

ה ְיהָוה ְלַיֲעקֹב ְסִביָביו ָצָריו ָהְיָתה  ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ִצָוּ

י ִפיהּו  יק הּוא ְיהָוה ִכּ יֵניֶהם. יח ַצִדּ ה ֵבּ ַל ִם ְלִנָדּ ְירּוָשׁ

ים[ ּוְראּו ַמְכאִֹבי  ְמעּו ָנא ָכל עמים ]ָהַעִמּ ָמִריִתי ִשׁ

ִבי. יט ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי  תּולַֹתי ּוַבחּוַרי ָהְלכּו ַבֶשּׁ ְבּ

אֶֹכל  ִבְקׁשּו  י  ִכּ ָועּו  ָגּ ִעיר  ָבּ ּוְזֵקַני  ֲהַני  כֹּ ִרּמּוִני  ה  ֵהָמּ

י ַצר ִלי ֵמַעי  ם. כ ְרֵאה ְיהָוה ִכּ יבּו ֶאת ַנְפָשׁ ָלמֹו ְוָיִשׁ

ִמחּוץ  ָמִריִתי  ָמרֹו  י  ִכּ י  ִקְרִבּ ְבּ י  ִלִבּ ְך  ֶנְהַפּ ֳחַמְרָמרּו 

י ֶנֱאָנָחה ָאִני  ְמעּו ִכּ ֶות. כא ָשׁ ָמּ ִית ַכּ ַבּ ָלה ֶחֶרב ַבּ ְכּ ִשׁ

ה  י ַאָתּ ׂשּו ִכּ ְמעּו ָרָעִתי ָשׂ ל אְֹיַבי ָשׁ ֵאין ְמַנֵחם ִלי ָכּ

בֹא ָכל  יָת ֵהֵבאָת יֹום ָקָראָת ְוִיְהיּו ָכמֹוִני. כב ָתּ ָעִשׂ

ל  ר עֹוַלְלָתּ ִלי ַעל ָכּ ֲאֶשׁ ָרָעָתם ְלָפֶניָך ְועֹוֵלל ָלמֹו ַכּ

י. י ַדָוּ י ַרּבֹות ַאְנחַֹתי ְוִלִבּ ָעי ִכּ ָשׁ ְפּ



ב
ִליְך  ִהְשׁ ִצּיֹון  ת  ַבּ ֶאת  ֲאדָֹני  ַאּפֹו  ְבּ ָיִעיב  ֵאיָכה  א 

ָרֵאל ְולֹא ָזַכר ֲהדֹם ַרְגָליו  ְפֶאֶרת ִיְשׂ ַמִים ֶאֶרץ ִתּ ִמָשּׁ

ל  ָכּ ֵאת  ָחַמל  ]ְולֹא[  לא  ֲאדָֹני  ע  ַלּ ִבּ ב  ַאּפֹו.  יֹום  ְבּ

יַע  ֶעְבָרתֹו ִמְבְצֵרי ַבת ְיהּוָדה ִהִגּ ְנאֹות ַיֲעקֹב ָהַרס ְבּ

ל  כֹּ ַאף  ֳחִרי  ָבּ ַדע  ָגּ ג  ֶריָה.  ְוָשׂ ַמְמָלָכה  ל  ִחֵלּ ָלָאֶרץ 

ַוִיְּבַער  ֵני אֹוֵיב  ִמְפּ ְיִמינֹו  יב ָאחֹור  ָרֵאל ֵהִשׁ ִיְשׂ ֶקֶרן 

ּתֹו  ַקְשׁ ַרְך  ָדּ ד  ָסִביב.  ָאְכָלה  ֶלָהָבה  ֵאׁש  ְכּ ַיֲעקֹב  ְבּ

אֶֹהל  י ָעִין ְבּ ל ַמֲחַמֵדּ ָצר ַוַיֲּהרֹג כֹּ ב ְיִמינֹו ְכּ אֹוֵיב ִנָצּ ְכּ

ע  ַלּ אֹוֵיב ִבּ ֵאׁש ֲחָמתֹו. ה ָהָיה ֲאדָֹני ְכּ ַפְך ָכּ ת ִצּיֹון ָשׁ ַבּ

ַוֶיֶּרב  ִמְבָצָריו  ֵחת  ִשׁ ַאְרְמנֹוֶתיָה  ל  ָכּ ע  ַלּ ִבּ ָרֵאל  ִיְשׂ

ֵחת  ּכֹו ִשׁ ן ֻשׂ ַגּ ֲאִנָיּה ַוֲאִנָיּה. ו ַוַיְּחמֹס ַכּ ַבת ְיהּוָדה ַתּ ְבּ

ַזַעם  ת ַוִיְּנַאץ ְבּ ָבּ ִצּיֹון מֹוֵעד ְוַשׁ ח ְיהָוה ְבּ ַכּ מֹוֲעדֹו ִשׁ

ׁשֹו  ִמְקָדּ ִנֵאר  חֹו  ִמְזְבּ ֲאדָֹני  ָזַנח  ז  ְוכֵֹהן.  ֶמֶלְך  ַאּפֹו 

ֵבית  ַיד אֹוֵיב חֹומֹת ַאְרְמנֹוֶתיָה קֹול ָנְתנּו ְבּ יר ְבּ ִהְסִגּ

ת  ִחית חֹוַמת ַבּ ב ְיהָוה ְלַהְשׁ יֹום מֹוֵעד. ח ָחַשׁ ְיהָוה ְכּ

ַע ַוַיֲּאֶבל ֵחל ְוחֹוָמה  ֵלּ יב ָידֹו ִמַבּ ִצּיֹון ָנָטה ָקו לֹא ֵהִשׁ

ר  ַבּ ְוִשׁ ד  ִאַבּ ָעֶריָה  ְשׁ ָבָאֶרץ  ֻאְמָללּו. ט ָטְבעּו  ו  ַיְחָדּ

ם ְנִביֶאיָה  ֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה ַגּ ּה ְוָשׂ ִריֶחיָה ַמְלָכּ ְבּ

מּו ִזְקֵני ַבת  בּו ָלָאֶרץ ִיְדּ לֹא ָמְצאּו ָחזֹון ֵמְיהָוה. י ֵיְשׁ



הֹוִרידּו  ים  ִקּ ַשׂ ָחְגרּו  ם  רֹאָשׁ ַעל  ָעָפר  ֶהֱעלּו  ִצּיֹון 

ָמעֹות  ַבְדּ לּו  ָכּ יא  ָל ִם.  ְירּוָשׁ תּולֹת  ְבּ ן  רֹאָשׁ ָלָאֶרץ 

ת  ֶבר ַבּ ֵבִדי ַעל ֶשׁ ְך ָלָאֶרץ ְכּ ַפּ ֵעיַני ֳחַמְרְמרּו ֵמַעי ִנְשׁ

ָתם  ְרחֹבֹות ִקְרָיה. יב ְלִאמֹּ ָעֵטף עֹוֵלל ְויֹוֵנק ִבּ י ֵבּ ַעִמּ

ְרחֹבֹות ִעיר  ָחָלל ִבּ ָפם ֶכּ ִהְתַעְטּ ָגן ָוָיִין ְבּ יֹאְמרּו ַאֵיּה ָדּ

ָתם. יג ָמה ֲאִעיֵדְך ָמה  ם ֶאל ֵחיק ִאמֹּ ְך ַנְפָשׁ ֵפּ ַתּ ִהְשׁ ְבּ

ַוֲאַנֲחֵמְך  ְך  ָלּ ֶוה  ַלִ ם ָמה ַאְשׁ ְירּוָשׁ ת  ְך ַהַבּ ָלּ ה  ֲאַדֶמּ

א ָלְך.  ְבֵרְך ִמי ִיְרָפּ ָיּם ִשׁ י ָגדֹול ַכּ ת ִצּיֹון ִכּ תּוַלת ַבּ ְבּ

ֲעו ֵֹנְך  ַעל  ִגּלּו  ְולֹא  ְוָתֵפל  ְוא  ָשׁ ָלְך  ָחזּו  ְנִביַאִיְך  יד 

ְוא  אֹות ָשׁ בּוֵתְך[ ַוֶיֱּחזּו ָלְך ַמְשׂ יב שביתך ]ְשׁ ְלָהִשׁ

ְרקּו  ל עְֹבֵרי ֶדֶרְך ָשׁ ִים ָכּ ַפּ ּוַמּדּוִחים. טו ָסְפקּו ָעַלִיְך ַכּ

יֹּאְמרּו  ָל ִם ֲהזֹאת ָהִעיר ֶשׁ ת ְירּוָשׁ ם ַעל ַבּ ַוָיִּנעּו רֹאָשׁ

יֶהם  צּו ָעַלִיְך ִפּ ִליַלת יִֹפי ָמׂשֹוׂש ְלָכל ָהָאֶרץ. טז ָפּ ְכּ

ְענּו ַאְך ֶזה  ָלּ ן ָאְמרּו ִבּ ְרקּו ַוַיַּחְרקּו ֵשׁ ל אֹוְיַבִיְך ָשׁ ָכּ

ר  ֲאֶשׁ ְיהָוה  ה  ָעָשׂ יז  ָרִאינּו.  ָמָצאנּו  יֻנהּו  ִוּ ִקּ ֶשׁ ַהּיֹום 

ה ִמיֵמי ֶקֶדם ָהַרס ְולֹא  ר ִצָוּ ע ֶאְמָרתֹו ֲאֶשׁ ַצּ ָזָמם ִבּ

ח ָעַלִיְך אֹוֵיב ֵהִרים ֶקֶרן ָצָרִיְך. יח ָצַעק  ַמּ ָחָמל ַוְיַשׂ

ְמָעה  ַחל ִדּ ת ִצּיֹון הֹוִריִדי ַכַנּ ם ֶאל ֲאדָֹני חֹוַמת ַבּ ִלָבּ

ת ֵעיֵנְך.  ם ַבּ דֹּ ִני פּוַגת ָלְך ַאל ִתּ ְתּ יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאל ִתּ

ְפִכי  ֻמרֹות ִשׁ ְיָלה[ ְלרֹאׁש ַאְשׁ י בליל ]ַבַלּ יט קּוִמי רִֹנּ

ִיְך ַעל ֶנֶפׁש  ַפּ ִאי ֵאָליו ַכּ ֵני ֲאדָֹני ְשׂ ְך ֹנַכח ְפּ ִים ִלֵבּ ַכַמּ



ל חּוצֹות. כ ְרֵאה  רֹאׁש ָכּ ָרָעב ְבּ עֹוָלַלִיְך ָהֲעטּוִפים ְבּ

ים  אַכְלָנה ָנִשׁ ה ִאם ֹתּ יָטה ְלִמי עֹוַלְלָתּ כֹּ ְיהָוה ְוַהִבּ

ֵהן  ׁש ֲאדָֹני כֹּ ִמְקַדּ ִחים ִאם ֵיָהֵרג ְבּ ְרָים עֲֹלֵלי ִטֻפּ ִפּ

תּולַֹתי  ְכבּו ָלָאֶרץ חּוצֹות ַנַער ְוָזֵקן ְבּ ְוָנִביא. כא ָשׁ

ָך ָטַבְחָתּ לֹא  יֹום ַאֶפּ ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב ָהַרְגָתּ ְבּ

ִביב ְולֹא  ְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד ְמגּוַרי ִמָסּ . כב ִתּ ָחָמְלָתּ

י  ְחִתּ ִטַפּ ר  ֲאֶשׁ ִריד  ְוָשׂ ִליט  ָפּ ְיהָוה  יֹום ַאף  ְבּ ָהָיה 

ם. יִתי אְֹיִבי ִכָלּ ְוִרִבּ

ג
ֶבט ֶעְבָרתֹו. ב אֹוִתי ָנַהג  ֵשׁ ֶבר ָרָאה ֳעִני ְבּ א ֲאִני ַהֶגּ

ל  ב ַיֲהפְֹך ָידֹו ָכּ י ָיֻשׁ ְך ְולֹא אֹור. ג ַאְך ִבּ ַויַֹּלְך חֶֹשׁ

ָנה  ר ַעְצמֹוָתי. ה ָבּ ַבּ ִרי ְועֹוִרי ִשׁ ה ְבָשׂ ָלּ ַהּיֹום. ד ִבּ

יַבִני  הֹוִשׁ ים  ִכּ ַמֲחַשׁ ְבּ ו  ּוְתָלָאה.  רֹאׁש  ף  ַוַיַּקּ ָעַלי 

י.  ִתּ יד ְנָחְשׁ ֲעִדי ְולֹא ֵאֵצא ִהְכִבּ ַדר ַבּ ֵמֵתי עֹוָלם. ז ָגּ ְכּ

ָרַכי  ַדר ְדּ ִתי. ט ָגּ ִפָלּ ַתם ְתּ ַע ָשׂ ֵוּ י ֶאְזַעק ַוֲאַשׁ ם ִכּ ח ַגּ

ב אֵֹרב הּוא ִלי אריה ]ֲאִרי[  ה. י דֹּ ָגִזית ְנִתיבַֹתי ִעָוּ ְבּ

ֵמם.  ַמִני שֹׁ ֵחִני ָשׂ ָרַכי סֹוֵרר ַוְיַפְשּׁ ִרים. יא ְדּ ִמְסָתּ ְבּ

ֵהִביא  יג  ַלֵחץ.  ָרא  ָטּ ַמּ ַכּ יֵבִני  ַוַיִּצּ ּתֹו  ַקְשׁ ַרְך  ָדּ יב 

י  ַעִמּ ְלָכל  חֹק  ׂ ְשּ ָהִייִתי  תֹו. יד  ָפּ ַאְשׁ ֵני  ְבּ ִכְליֹוָתי  ְבּ

ִהְרַוִני  רֹוִרים  ַבְמּ יַעִני  ִבּ ִהְשׂ טו  ַהּיֹום.  ל  ָכּ ְנִגיָנָתם 



יז  ֵאֶפר.  ָבּ ִני  יַשׁ ִהְכִפּ י  ָנּ ִשׁ ָחָצץ  ֶבּ ַוַיְּגֵרס  טז  ַלֲעָנה. 

ָואַֹמר  יח  טֹוָבה.  יִתי  ָנִשׁ י  ַנְפִשׁ לֹום  ִמָשּׁ ְזַנח  ַוִתּ

י ֵמְיהָוה. יט ְזָכר ָעְנִיי ּוְמרּוִדי  ָאַבד ִנְצִחי ְותֹוַחְלִתּ

]ְוָתׁשֹוַח[  ותשיח  ְזּכֹור  ִתּ ָזכֹור  כ  ָורֹאׁש.  ַלֲעָנה 

ן אֹוִחיל.  י ַעל ֵכּ יב ֶאל ִלִבּ י. כא זֹאת ָאִשׁ ָעַלי ַנְפִשׁ

י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו. כג  י לֹא ָתְמנּו ִכּ כב ַחְסֵדי ְיהָוה ִכּ

ה ֱאמּוָנֶתָך. כד ֶחְלִקי ְיהָוה  ָקִרים ַרָבּ ים ַלְבּ ֲחָדִשׁ

ן אֹוִחיל לֹו. כה טֹוב ְיהָוה ְלקָֹוו  י ַעל ֵכּ ָאְמָרה ַנְפִשׁ

ּנּו. כו טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת  ְדְרֶשׁ ְלֶנֶפׁש ִתּ

ב  ְנעּוָריו. כח ֵיֵשׁ א עֹל ִבּ ׂ י ִיָשּ ֶבר ִכּ ְיהָוה. כז טֹוב ַלֶגּ

יהּו אּוַלי  ָעָפר ִפּ ן ֶבּ י ָנַטל ָעָליו. כט ִיֵתּ ם ִכּ ָדד ְוִידֹּ ָבּ

ה. לא  ֶחְרָפּ ע ְבּ ַבּ הּו ֶלִחי ִיְשׂ ן ְלַמֵכּ ְקָוה. ל ִיֵתּ ֵיׁש ִתּ

י ִאם הֹוָגה ְוִרַחם  י לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאדָֹני. לב ִכּ ִכּ

ֵני  ה ְבּ ּבֹו ַוַיֶּגּ ה ִמִלּ י לֹא ִעָנּ רֹב חסדו ]ֲחָסָדיו[. לג ִכּ ְכּ

ל ֲאִסיֵרי ָאֶרץ. לה  ַחת ַרְגָליו כֹּ א ַתּ ִאיׁש. לד ְלַדֵכּ

ת ָאָדם  ֵני ֶעְליֹון. לו ְלַעֵוּ ֶבר ֶנֶגד ְפּ ט ָגּ ַפּ ְלַהּטֹות ִמְשׁ

ִהי ֲאדָֹני  ִריבֹו ֲאדָֹני לֹא ָרָאה. לז ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶתּ ְבּ

י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב.  ה. לח ִמִפּ לֹא ִצָוּ

ֶבר ַעל חטאו ]ֲחָטָאיו[.  לט ַמה ִיְּתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ֶגּ

ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה ַעד ְיהָוה. מא  ָשׂ מ ַנְחְפּ

ָמִים. מב ַנְחנּו  ָשּׁ ִים ֶאל ֵאל ַבּ ָפּ א ְלָבֵבנּו ֶאל ַכּ ׂ ִנָשּ



ָתה ָבַאף  . מג ַסכֹּ ה לֹא ָסָלְחָתּ ְענּו ּוָמִרינּו ַאָתּ ָפַשׁ

. מד ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך  ֵפנּו ָהַרְגָתּ לֹא ָחָמְלָתּ ְרְדּ ַוִתּ

ֶקֶרב  ְבּ יֵמנּו  ִשׂ ְתּ ה. מה ְסִחי ּוָמאֹוס  ִפָלּ ְתּ ֵמֲעבֹור 

ַחד  ל אְֹיֵבינּו. מז ַפּ יֶהם ָכּ צּו ָעֵלינּו ִפּ ים. מו ָפּ ָהַעִמּ

ַמִים  ְלֵגי  ַפּ מח  ֶבר.  ְוַהָשּׁ את  ַהֵשּׁ ָלנּו  ָהָיה  ָוַפַחת 

ָרה ְולֹא  ִנְגּ י. מט ֵעיִני  ת ַעִמּ ֶבר ַבּ ַרד ֵעיִני ַעל ֶשׁ ֵתּ

ְיהָוה  ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיְשׁ ַעד  נ  ֲהֻפגֹות.  ֵמֵאין  ִתְדֶמה 

נֹות ִעיִרי.  ל ְבּ י ִמכֹּ ָמִים. נא ֵעיִני עֹוְלָלה ְלַנְפִשׁ ִמָשּׁ

ַבּבֹור  ָצְמתּו  נג  ם.  ִחָנּ ּפֹור אְֹיַבי  ִצּ ַכּ ָצדּוִני  נב צֹוד 

י  י ָאַמְרִתּ י. נד ָצפּו ַמִים ַעל רֹאִשׁ ַחָיּי ַוַיּּדּו ֶאֶבן ִבּ

ּיֹות. נו  ְחִתּ ְמָך ְיהָוה ִמּבֹור ַתּ י. נה ָקָראִתי ִשׁ ִנְגָזְרִתּ

ְוָעִתי.  ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַשׁ ָמְעָתּ ַאל ַתּ קֹוִלי ָשׁ

יָרא. נח ַרְבָתּ  יֹום ֶאְקָרֶאָךּ ָאַמְרָתּ ַאל ִתּ נז ָקַרְבָתּ ְבּ

ְיהָוה  ָרִאיָתה  נט  ַחָיּי.  ַאְלָתּ  ָגּ י  ַנְפִשׁ ִריֵבי  ֲאדָֹני 

ִנְקָמָתם  ל  ָכּ ָרִאיָתה  ס  ִטי.  ָפּ ִמְשׁ ְפָטה  ָשׁ ָתִתי  ַעָוּ

ל  ָכּ ְיהָוה  ָתם  ֶחְרָפּ ַמְעָתּ  ָשׁ סא  ִלי.  בָֹתם  ַמְחְשׁ ל  ָכּ

ל  ְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם ָעַלי ָכּ בָֹתם ָעָלי. סב ִשׂ ַמְחְשׁ

יָנָתם.  יָטה ֲאִני ַמְנִגּ ם ְוִקיָמָתם ַהִבּ ְבָתּ ַהּיֹום. סג ִשׁ

ְיֵדיֶהם. סה  ה  ַמֲעֵשׂ ְכּ ְיהָוה  מּול  ְגּ ָלֶהם  יב  ִשׁ ָתּ סד 

ף  ְרדֹּ ִתּ סו  ָלֶהם.  ֲאָלְתָך  ַתּ ֵלב  ת  ְמִגַנּ ָלֶהם  ן  ֵתּ ִתּ

ֵמי ְיהָוה. ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ְבּ



ד
ְכָנה  ֵפּ ַתּ ְשׁ ֶתם ַהּטֹוב ִתּ ֶנא ַהֶכּ א ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיְשׁ

ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים  ל חּוצֹות. ב ְבּ רֹאׁש ָכּ ַאְבֵני קֶֹדׁש ְבּ

ה  בּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעֵשׂ ז ֵאיָכה ֶנְחְשׁ ָפּ ִאים ַבּ ַהְמֻסָלּ

ד ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן  ים[ ָחְלצּו ַשׁ ִנּ ם תנין ]ַתּ ְיֵדי יֹוֵצר. ג ַגּ

ַבק  ר. ד ָדּ ְדָבּ ִמּ ְיֵעִנים[ ַבּ י ְלַאְכָזר כי ענים ]ַכּ ת ַעִמּ ַבּ

ֶלֶחם  ֲאלּו  ָשׁ עֹוָלִלים  ָמא  ָצּ ַבּ ִחּכֹו  ֶאל  יֹוֵנק  ְלׁשֹון 

חּוצֹות  ּמּו ַבּ ים ָנַשׁ ֵרׂש ֵאין ָלֶהם. ה ָהאְֹכִלים ְלַמֲעַדִנּ פֹּ

ֲעו ֹן  ל  ַוִיְּגַדּ ו  ּתֹות.  ַפּ ַאְשׁ קּו  ִחְבּ ֲעֵלי תֹוָלע  ָהֱאֻמִנים 

את ְסדֹם ַהֲהפּוָכה ְכמֹו ָרַגע ְולֹא ָחלּו  י ֵמַחַטּ ת ַעִמּ ַבּ

ֶלג ַצחּו ֵמָחָלב ָאְדמּו ֶעֶצם  ָבּה ָיָדִים. ז ַזּכּו ְנִזיֶריָה ִמֶשּׁ

ֳאָרם לֹא  חֹור ָתּ ְך ִמְשּׁ ְזָרָתם. ח ָחַשׁ יר ִגּ ִניִנים ַסִפּ ִמְפּ

חּוצֹות ָצַפד עֹוָרם ַעל ַעְצָמם ָיֵבׁש ָהָיה ָכֵעץ.  רּו ַבּ ִנְכּ

ָיזּובּו  ֵהם  ֶשׁ ָהיּו ַחְלֵלי ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב  ט טֹוִבים 

לּו  ְשּׁ ים ַרֲחָמִנּיֹות ִבּ ָדי. י ְיֵדי ָנִשׁ נּובֹת ָשׂ ִרים ִמְתּ ְמֻדָקּ

ה  ָלּ ִכּ יא  י.  ַעִמּ ת  ַבּ ֶבר  ֶשׁ ְבּ ָלמֹו  ְלָברֹות  ָהיּו  ַיְלֵדיֶהן 

ִצּיֹון  ְבּ ת ֵאׁש  ַוַיֶּצּ ַפְך ֲחרֹון ַאּפֹו  ָשׁ ְיהָוה ֶאת ֲחָמתֹו 

וכל  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  ֶהֱאִמינּו  יב לֹא  ְיסֹודֶֹתיָה.  אַכל  ַוֹתּ

ָל ִם.  ֲעֵרי ְירּוָשׁ ַשׁ י ָיבֹא ַצר ְואֹוֵיב ְבּ ֵבי ֵתֵבל ִכּ ל[ יְֹשׁ ]כֹּ

ּה  ִקְרָבּ ְפִכים ְבּ ֲהֶניָה ַהשֹּׁ את ְנִביֶאיָה ֲעו ֹנֹות כֹּ יג ֵמַחטֹּ

לֹא  ם ְבּ ָדּ חּוצֹות ְנֹגֲאלּו ַבּ יִקים. יד ָנעּו ִעְוִרים ַבּ ם ַצִדּ ַדּ



ָלמֹו  ָקְראּו  ָטֵמא  יֶהם. טו סּורּו  ְלֻבֵשׁ ִבּ עּו  ִיְגּ יּוְכלּו 

ּגֹוִים  ַבּ ם ָנעּו ָאְמרּו  ַגּ י ָנצּו  ִכּ עּו  ָגּ ִתּ סּורּו סּורּו ַאל 

יֹוִסיף  לֹא  ָקם  ִחְלּ ְיהָוה  ֵני  ְפּ טז  ָלגּור.  יֹוִסיפּו  לֹא 

]ּוְזֵקִנים[  זקנים  אּו  ָנָשׂ לֹא  כֲֹהִנים  ֵני  ְפּ יָטם  ְלַהִבּ

ְכֶליָנה ֵעיֵנינּו ֶאל  לֹא ָחָננּו. יז  עודינה ]עֹוֵדינּו[ ִתּ

ַע. יח  ינּו ֶאל ּגֹוי לֹא יֹוִשׁ ָיֵּתנּו ִצִפּ ִצִפּ ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְבּ

ינּו ָמְלאּו  ְרחֹבֵֹתינּו ָקַרב ִקֵצּ ֶכת ִבּ ָצדּו ְצָעֵדינּו ִמֶלּ

ֵרי  ְשׁ ִמִנּ ים ָהיּו רְֹדֵפינּו  ינּו. יט ַקִלּ י ָבא ִקֵצּ ִכּ ָיֵמינּו 

כ  ָלנּו.  ָאְרבּו  ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ ָלֻקנּו  ְדּ ֶהָהִרים  ַעל  ָמִים  ָשׁ

ר  ִחיתֹוָתם ֲאֶשׁ ְשׁ ד ִבּ יַח ְיהָוה ִנְלַכּ ינּו ְמִשׁ רּוַח ַאֵפּ

ת  ְמִחי ַבּ ְוִשׂ י  יִשׂ ִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִים. כא ִשׂ ְבּ ָאַמְרנּו 

ָעַלִיְך  ם  ַגּ עּוץ  ֶאֶרץ  ְבּ ֶבת[  ]יֹוֶשׁ יושבתי  ֱאדֹום 

ת ִצּיֹון  ם ֲעו ֵֹנְך ַבּ ִרי ְוִתְתָעִרי. כב ַתּ ְכּ ְשׁ ֲעָבר ּכֹוס ִתּ ַתּ

ה ַעל  ָלּ ת ֱאדֹום ִגּ ַקד ֲעוֹ ֵנְך ַבּ לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך ָפּ

אָתִיְך. ַחטֹּ

ה
יָטה[ ּוְרֵאה  א ְזכֹר ְיהָוה ֶמה ָהָיה ָלנּו הביט ]ַהִבּ

ינּו  ֵתּ ָבּ ְלָזִרים  ֶנֶהְפָכה  ַנֲחָלֵתנּו  ב  ֵתנּו.  ֶחְרָפּ ֶאת 

ֵתינּו  ְלָנְכִרים. ג ְיתֹוִמים ָהִיינּו אין ]ְוֵאין[ ָאב ִאמֹּ

ְמִחיר  ִתינּו ֵעֵצינּו ִבּ ֶכֶסף ָשׁ ַאְלָמנֹות. ד ֵמיֵמינּו ְבּ ְכּ

ְפנּו ָיַגְענּו לא ]ְולֹא[ הּוַנח  אֵרנּו ִנְרָדּ ָיבֹאּו. ה ַעל ַצָוּ



ַע ָלֶחם. ז ֲאבֵֹתינּו  בֹּ ּור ִלְשׂ ָלנּו. ו ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאּשׁ

ֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ַוֲאַנְחנּו[  ]ְוֵאיָנם  אנחנו  אינם  ָחְטאּו 

ט  ִמָיָּדם.  ֵאין  ֵרק  פֹּ ָבנּו  לּו  ָמְשׁ ֲעָבִדים  ח  ָסָבְלנּו. 

ר. י עֹוֵרנּו  ְדָבּ ֵני ֶחֶרב ַהִמּ נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמְפּ ַנְפֵשׁ ְבּ

ִצּיֹון  ים ְבּ ֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב. יא ָנִשׁ ַתּנּור ִנְכָמרּו ִמְפּ ְכּ

ֵני  ָיָדם ִנְתלּו ְפּ ִרים ְבּ ָעֵרי ְיהּוָדה. יב ָשׂ ֻתלֹת ְבּ ִעּנּו ְבּ

אּו ּוְנָעִרים  חּוִרים ְטחֹון ָנָשׂ רּו. יג ַבּ ְזֵקִנים לֹא ֶנְהָדּ

חּוִרים  ַבּ ָבתּו  ָשׁ ַער  ִמַשּׁ ְזֵקִנים  יד  לּו.  ָשׁ ָכּ ֵעץ  ָבּ

ְלֵאֶבל  ְך  ֶנְהַפּ נּו  ִלֵבּ ְמׂשֹוׂש  ַבת  ָשׁ טו  ִגיָנָתם.  ִמְנּ

י  ִכּ ָלנּו  ָנא  אֹוי  נּו  רֹאֵשׁ ֲעֶטֶרת  ָנְפָלה  טז  ְמחֵֹלנּו. 

כּו  ה ָחְשׁ נּו ַעל ֵאֶלּ ָחָטאנּו. יז ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵבּ

כּו בֹו. ֵמם ׁשּוָעִלים ִהְלּ ָשּׁ ֵעיֵנינּו. יח ַעל ַהר ִצּיֹון ֶשׁ

כ  ָודֹור.  ְלדֹר  ְסֲאָך  ִכּ ב  ֵשׁ ֵתּ ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ה  ַאָתּ יט 

כא  ָיִמים.  ְלאֶֹרְך  ַעְזֵבנּו  ַתּ ֵחנּו  ָכּ ְשׁ ִתּ ָלֶנַצח  ה  ָלָמּ

ׁש ָיֵמינּו  יֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ונשוב ]ְוָנׁשּוָבה[ ַחֵדּ ֲהִשׁ

ָעֵלינּו  ָקַצְפָתּ  נּו  ְמַאְסָתּ ָמאֹס  ִאם  י  ִכּ כב  ֶקֶדם.  ְכּ

ַעד ְמאֹד.

א
ֶאת  ּוְרֵאה  יָטה  ַהִבּ אֹוי.  ָלנּו  ָהָיה  ֶמה  ְיָי  ְזכֹור 

ֵתנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ֶחְרָפּ

ְלָנְכִרים.  ינּו  ֵתּ ָבּ אֹוי.  ְלָזִרים  ֶנֶהְפָכה   ַנֲחָלֵתנּו 

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:



ְמקֹוְננֹות  ִאּמֹוֵתינּו  אֹוי.  ָאב  ְוֵאין  ָהִיינּו  ְיתֹוִמים 

חֶֹדׁש ָאב. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ְבּ

ִזינּו.  ָבּ ִים  ַהַמּ ִנּסּוְך  י  ִכּ ִתינּו אֹוי.  ָשׁ ֶכֶסף  ְבּ ֵמיֵמינּו 

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ָרָדְפנּו.  ם  ִחָנּ ְנַאת  ִשׂ י  ִכּ ְפנּו אֹוי.  ִנְרָדּ אֵרנּו  ַצָוּ ַעל 

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ֶמה  אֹוי  ַצָיּד.  ְכּ ָצדּונּו  ּור  ְוַאּשׁ אוי.  ָיד  ָנַתּנּו  ִמְצַרִים 

ָהָיה ָלנּו:

ֶאת  סֹוְבִלים  ַוֲאַנְחנּו  אוי.  ְוֵאיָנם  ָחְטאּו  ֲאבֵֹתינּו 

ֲעוָֹנם. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ְלנּו.  ַטּ ּלּוַח ֲעָבִדים ִבּ י ִשׁ לּו ָבנּו אוי. ִכּ ֲעָבִדים ָמְשׁ

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

י ָקַפְצנּו ֵמָעִני ָיֵדינּו.  נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו אוי. ִכּ ַנְפֵשׁ ְבּ

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ָקלֹון ֵהִמירּו.  י ְכבֹוָדם ְבּ ַתּנּור ִנְכָמרּו אוי. ִכּ עֹוֵרנּו ְכּ

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ֵרֵעהּו  ת  ֵאֶשׁ ֶאת  ִאיׁש  י  ִכּ אֹוי.  ִעּנּו  ִצּיֹון  ְבּ ים  ָנִשׁ

אּו ְוִזּנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ִטְמּ

ֵזַלת ֶהָעִני ָחְמסּו ְוָגְזלּו.  י ְגּ ָיָדם ִנְתלּו אֹוי. ִכּ ִרים ְבּ ָשׂ

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ֵבית זֹוָנה ִנְמָצאּו.  י ְבּ ִכּ אּו אֹוי.  חּוִרים ְטחֹון ָנָשׂ ַבּ

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:



ט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה  ַפּ י ִמְשׁ ָבתּו אֹוי. ִכּ ַער ָשׁ ְזֵקִנים ִמַשּׁ

תּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: ִעְוּ

י ִנְבְטלּו עֹוֵלי ְרָגֵלינּו. אֹוי  נּו אֹוי. ִכּ ַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵבּ ָשׁ

ֶמה ָהָיה ָלנּו:

נּו.  ֵשׁ ית ִמְקָדּ ַרף ֵבּ י ִנְשׂ נּו אֹוי. ִכּ ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵשׁ

אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ית  ֵבּ בֹוד  ְכּ ל  ֻנַטּ י  ִכּ אֹוי.  נּו  ִלֵבּ ָדֶוה  ָהָיה  ֶזה  ַעל 

ַמֲאָוֵינּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ּקּוץ  ִשׁ ָעָליו  ן  ִנַתּ י  ִכּ אֹוי.  ֵמם  ָשּׁ ֶשׁ ִצּיֹון  ַהר  ַעל 

ְמׁשֹוֵמם. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹור: ב ִכּ ֵשׁ ה ְיָי ְלעֹוָלם ֵתּ ַאָתּ

ַעְזֵבנּו ְלאֶֹרְך ָיִמים: ֵחנּו ַתּ ָכּ ְשׁ ה ָלֶנַצח ִתּ ָלָמּ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ְכּ יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדּ ֲהִשׁ

נּו ָקַצְפָתּ ָעֵלינּו ַעד ְמאֹד: י ִאם ָמאֹס ְמַאְסָתּ ִכּ

ֶקֶדם: ׁש ָיֵמינּו ְכּ יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדּ ֲהִשׁ

 ב

 קינה לליל תשעה באב שחל במוצאי שבת:

יִרים  מּור ִשׁ ת. ְתּ ן ּוַבת. ֲהגֹות ִקיִנים ַרַבּ י ֵבּ ֵאיְך ִמִפּ

ת: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ת. ְבּ ַבּ ְוֶחְדַות. ִויִהי נַֹעם ִנְשׁ

ְוַאּפֹו  ֶעְבָרה.  ְוַגם  ַאף  ֳחִרי  ָבּ ֵזָרה.  ְגּ ִנְגְזָרה  י  ִכּ אֹוי 



ת.  ַבּ ת. ִויִהי נַֹעם ִנְשׁ ַלַבּ נּו ָחָרה. ּוָבֲעָרה ֲחָמתֹו ְכּ ָבּ

ת: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ְבּ

ּנּו.  ַתּ ּנּו. ּוְבתּולֹוֵתינּו ִעּנּו. ּוָפֵנינּו ִנְשׁ ינּו ִשׁ י ָבֵתּ אֹוי ִכּ

מֹוָצֵאי  ת. ְבּ ַבּ ַמֲחַבת. ִויִהי נַֹעם ִנְשׁ ֲחרּו ְכּ ְוַגם ֻהְשׁ

ת: ָבּ ַשׁ

ִצּיֹון  ֵני  ְבּ ָגִרים.  ְפּ ָבנּו  ילּו  ִהִפּ ְוַגם  ּדּונּו.  ַשׁ י  ִכּ אֹוי 

ת.  ַבּ ִנְשׁ נַֹעם  ִויִהי  ָבַבת.  ְכּ ְנצּוִרים  ָהיּו  ַהְיָקִרים. 

ת: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ְבּ

ֵתף סֹוֶרֶרת. ְוָחַדל  י ָנְפָלה ֲעֶטֶרת. ְוָגְבָרה ָכּ אֹוי ִכּ

ת.  ַבּ ת. ִויִהי נַֹעם ִנְשׁ ֶכן ִחַבּ ְפֶאֶרת. ִצְמצּום ֶשׁ הֹוד ִתּ

ת: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ְבּ

הֹוָרה.  ַהְטּ ְלבָֹנה  ּוְקטֶֹרת  ְמנֹוָרה.  ָלה  ֻנְטּ י  ִכּ אֹוי 

ָרה. ָאְכָלה ֶאֶרץ ָזַבת. ִויִהי נַֹעם  ִזית ְמֻיָקּ ְוִנְבָזה ָגּ

ת: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ת. ְבּ ַבּ ִנְשׁ

 ג
ַני. יּון ְוֵייִלילּו ָבּ ֵליל ֶזה ִיְבָכּ ְבּ

ְרפּו ַאְרמֹוַני. י ְוִנְשׂ ית ָקְדִשׁ ֵליל ֶזה ָחַרב ֵבּ ְבּ

ָרֵאל ֶיְהּגּו ִביגֹוַני. ית ִיְשׂ ְוָכל ֵבּ

ַרף ְיָי: ר ָשׂ ֵרָפה ֲאֶשׁ ׂ ְוִיְבּכּו ֶאת ַהְשּ

ֶלת. ל ַמר ֲעִנָיּה ֶנְחֶדּ ַיֵלּ ֵליל ֶזה ְתּ ְבּ

ֶלת. ַחִיּים ֻמְבֶדּ ית ָאִביָה ַבּ ּוִמֵבּ

ֶלת. ר ַהֶדּ יתֹו ְוִנְסַגּ ְוָיְצָאה ִמֵבּ



ה ֶנֱאֶכֶלת. ָכל ֶפּ ְבָיה ְבּ ִשּׁ ְוָהְלָכה ַבּ

ֵאׁש ּבֹוֶעֶרת ְואֹוֶכֶלת. ָחה ְבּ ְלּ יֹום ֻשׁ ְבּ

ֶחֶלת. ָיְצָאה ֵמֵאת ְיָי. בליל זה: ְוֵאׁש ִעם ַגּ

ב ַהחֹוָבה. ל ִסֵבּ ְלַגּ ֵליל ֶזה ַהַגּ ְבּ

יִתי ֶנְחְרָבה. ִני ֵבּ ם ֵשׁ ִראׁשֹון ַגּ

ֹוָבָבה. ת ַהּשׁ ְועֹוד לֹא ֻרָחָמה ַבּ

ְטָנּה ָצָבה. ְקָתה ֵמי רֹוׁש ְוֶאת ִבּ ֻהְשׁ

ָתה טֹוָבה. יתֹו ְוַגם ָנְשׁ ָחה ִמֵבּ ְלּ ְוֻשׁ

ר ֲאֵהָבּה. ְנָאה ֵמֵאת ֲאֶשׁ ׂ דֹוָלה ַהִשּ ְגּ

ִצּיֹון  אֶמר  ַוֹתּ ֶנֱעָזָבה.  ה  ִאָשּׁ ְכּ ַחּיּות  ּוְכַאְלְמנּות 

ֲעָזַבִני ְיָי. בליל זה:

אֹורֹות. כּו ַהְמּ י ְוָחְשׁ ֵליל ֶזה ָקַדְרִתּ ְבּ

ָמרֹות. י ּוִבּטּול ִמְשׁ ית ָקְדִשׁ ן ֵבּ ְלֻחְרַבּ

ֵליל ֶזה ַסּבּוִני ֲאָפפּוִני ָצרֹות. ְבּ

ֵזרֹות. ִדין ָחֵמׁש ְגּ ְוַגם ָקָרא מֹוֵעד ְבּ

ה  י ָהְיָתה ִסָבּ ע ְלדֹורֹות. ַיַען ִכּ כּו ְוִנְקַבּ ם ָבּ ִכי ִחָנּ ְבּ

ֵמֵאת ְיָי. בליל זה:

ֵליל ֶזה ֵאְרעּו בֹו ָחֵמׁש ְמאֹוָרעֹות. ְבּ

ָרעֹות. ְפרַֹע ְפּ ַזר ַעל ָאבֹות ִבּ ָגּ

ְוָדְבקּו בֹו ָצרֹות ְמֵצרֹות ְוַגם ָרעֹות.

ָגעֹות. ַע ְפּ ְפֹגּ יֹום מּוָכן ָהָיה ִבּ

ֶזה  י  ִכּ קּום  ְזָועֹות.  קֹול  ְוֵהִרים  ָהאֹוֵיב  ְוֶהֱעִמיד 

ר ָאַמר ְיָי. בליל זה: ַהּיֹום ֲאֶשׁ



 ד
ן ְמָצאּוִני ֲעוַֹני ֵתּ ׁשֹוְמרֹון קֹול ִתּ

ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְיָצאּוִני ָבָני

ְרפּו ַאְרמֹוָני ְוָאֳהִליָבה ִתְזַעק ִנְשׂ

אֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְיָי ַוֹתּ

ָעְנִיי לֹא ָלְך ָאֳהִליָבה ֲחׁשֹוב ָעְנֵיְך ְכּ

ְבִרי ּוְלָחְלִיי ְבֵרְך ְלִשׁ יִלי ִשׁ ֲהַתְמִשׁ

ִיי י ְבָקְשׁ ַגְדִתּ ֲאִני ָאֳהָלה סּוָרה ָבּ

י ְוָעָנה ִבי ִמְרִיי ְחִשׁ ְוָקם ָעַלי ַכּ

ִיי י ִנְשׁ ְמִתּ ַלּ ּוְלִמְקָצת ָיִמים ִשׁ

ְרִיי ְלֶאֶסר ָאַכל ֶאת ִפּ ְוִתְגַלת ִפּ

יל ֶאת ֶעְדִיי יט ְוִהִצּ ֲחמּודֹוַתי ִהְפִשׁ

ְבִיי א ֶאת ִשׁ ְוַלֲחַלח ּוְלָחבֹור ָנָשׂ

ִבְכִיי י ְכּ ְבִכּ י ָאֳהִליָבה ְוַאל ִתּ ִמּ דֹּ

ִיּי י ִלְרחֹוק ְוַדי ִלי זֹאת ַדּ ֲאִני ַנְדִתּ

ָני נֹוַתִיְך ָאְרכּו ְולֹא ָאְרכּו ָשׁ ְשׁ

י יָבה ָאֳהִליָבה ֲאִני ֵכן ָמַרְדִתּ ְמִשׁ

י ַגְדִתּ ָאֳהָלה ָבּ ּוְבַאּלּוף ְנעּוַרי ְכּ

י ְדִתּ י ְיגֹוִני ֻפַקּ י ָאֳהָלה ִכּ ִמּ דֹּ

י ָנַדְדְתּ ַאְתּ ַאַחת ְוַרּבֹות ָנַדְדִתּ

י ְדִתּ ֲעַמִים ִנְלַכּ ִדים ַפּ ְשׂ ה ְבַיד ַכּ ִהֵנּ

י ִבָיּה ֲעִנָיּה ְלָבֶבל ָיַרְדִתּ ּוְשׁ

י ְדִתּ ר ּבֹו ִנְכַבּ ַרף ַהֵהיָכל ֲאֶשׁ ְוִנְשׂ



י ָבֶבל ִנְפַקְדִתּ ָנה ְבּ ְבִעים ָשׁ ּוְלִשׁ

י ְדִתּ י ְלִצּיֹון עֹוד ְוֵהיָכל ִיַסּ ְבִתּ ְוַשׁ

י ַעם ְמַעט לֹא ָעַמְדִתּ ם זֹאת ַהַפּ ַגּ

י ַעד ְלָקַחִני ֱאדֹום ְוִכְמַעט ָאַבְדִתּ

ל ָהָאֶרץ ָנפֹוצּו ֲהמֹוָני ְוַעל ָכּ

ּלּוָתם ל ֲחמֹול ַעל ַדּ ַהחֹוֵמל ַעל ַדּ

לּוָתם ְפלּוָתם ְואֶֹרְך ָגּ ּוְרֵאה ִשׁ

ְורֹוֵמם ַקּלּוָתם ְוָהֵקל ִסְבלּוָתם

ְבָרם ְוַנֵחם ֲאֵבלּוָתם ְרָפא ָנא ֶאת ִשׁ

ה ֱאָילּוָתם ְבָרם ְוַאָתּ ה ִשׂ י ַאָתּ ִכּ

יֵמי ַקְדמֹוַני ׁש ָיֵמינּו ִכּ ַחֵדּ

ְולֹא ֹתאַמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְיָי

 ה
ַרֵחם  ָלִים. ְתּ ירּוָשׁ ד ִבּ ְכָיה ְבִצּיֹון ּוִמְסֵפּ ַעד ָאָנה ִבּ

ָלִים: ִצּיֹון ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָשׁ

ַרף ֵהיָכל.  ׁש ּוַבֲעוֹנֹוֵתינּו ִנְשׂ ֲחָטֵאינּו ָחַרב ִמְקָדּ ָאז ַבּ

ַמִים  ד. ּוְצָבא ַהָשּׁ ָרה ִמְסֵפּ ָרה ָלּה ָקְשׁ ֶאֶרץ ֻחְבּ ְבּ

אּו ִקיָנה: עד אנה: ָנְשׂ

ִיְזּלּו  ַמָזּלֹות  ְוַאף  ַיֲעקֹב.  ְבֵטי  ִשׁ ֶמֶרר  ְבּ כּו  ָבּ ם  ַגּ

ּוְכִסיל  ְוִכיָמה  ם.  רֹאָשׁ ָחפּו  רּון  ְיֻשׁ ְגֵלי  ִדּ ְמָעה.  ִדּ

ֵניֶהם. עד אנה: ָקְדרּו ְפּ



ְולֹא  ָבִנים  ָצֲעקּו  ֵאל.  ַמע  ָשׁ ְולֹא  ָאבֹות  ירּו  ֶהְעִתּ

רֹום. ְורֹוֶעה ֶנֱאָמן  ָמּ ַמע ַבּ ר ִנְשׁ ָעָנה ָאב. ְוקֹול ַהֹתּ

ה אֶֹזן. עד אנה: לֹא ִהָטּ

ק  ם ֵהם ַשׂ ַמִים ַגּ ים. ּוְצָבא ַהָשּׁ ִקּ ֶזַרע קֶֹדׁש ָלְבׁשּו ַשׂ

ֶמׁש ְוָיֵרַח ָקַדר. ְוכֹוָכִבים  ְך ַהֶשּׁ סּוָתם. ָחַשׁ ם ְכּ הּוַשׂ

ּוַמָזּלֹות ָאְספּו ָנְגָהם. עד אנה:

יו ָלֶטַבח  י ְכָבָשׂ ַמר ֶנֶפׁש. ַעל ִכּ ָכה ְבּ ָטֶלה ִראׁשֹון ָבּ

ַעל  י  ִכּ רֹוִמים.  ְמּ ַבּ ׁשֹור  ִמיַע  ִהְשׁ ְיָלָלה  הּוָבלּו. 

נּו. עד אנה: ָלּ ְפנּו ֻכּ אֵרנּו ִנְרַדּ ַצָוּ

ְך  ַפּ ם ַאִחים ִנְשׁ י ַדּ אֹוִמים ִנְרָאה ָחלּוק. ִכּ ּכֹוַכב ְתּ

ֵני  ְפנּו ִמְפּ י ִנְתַעַלּ ל ַסְרָטן. ִכּ ׁש ִלפֹּ ֵקּ ִים. ָלָאֶרץ ִבּ ַמּ ַכּ

ָצָמא. עד אנה:

ֲאָגֵתנּו לֹא ָעְלָתה  י ַשׁ ֵני ַאְרֵיה. ִכּ ָמרֹום ִנְבַעת ִמְפּ

ן  ֵכּ ַעל  י  ִכּ חּוִרים.  ַבּ ְוַגם  ְבתּולֹות  ֶנֶהְרגּו  רֹום.  ַלָמּ

ֶניָה. עד אנה: תּוָלה ָקְדָרה ָפּ ְבּ

ָמֶות  ָלנּו  ִנְבַחר  י  ִכּ ה.  ִחָנּ ְתּ ׁש  ּוִבֵקּ מֹאְזַנִים  ב  ִסֵבּ

ֶחֶרב  ְבּ י  ִכּ ּוְרָעָדה.  ַחד  ַפּ ָלַבׁש  ַעְקָרב  ֵמַחִיּים. 

ָפָטנּו צּוֵרנּו. עד אנה: ּוְבָרָעב ְשׁ

ת  ֶשׁ ֶקּ י אֹות ַבּ ַחל. ִכּ ַנּ ַכּ ְמָעה  ְלֵגי ַמִים הֹוִרידּו ִדּ ַפּ

ָמֵלא  ּוִבְדִלי  נּו.  רֹאֵשׁ ַעל  ַמִים  ָצפּו  ָלנּו.  ן  ִנַתּ לֹא 

נּו ָיֵבׁש. עד אנה: ִחֵכּ



ִעיר  ְשׂ ַסק  ָפּ ּוְגִדי  ל.  ִנְתַקֵבּ ְולֹא  ן  ָקְרָבּ ֵקַרְבנּו 

ִגים  ָדּ ּוַמַזּל  יֶהן.  ַיְלֵדּ לּו  ְשּׁ ִבּ ַרֲחָמִנּיֹות  אֵתינּו.  ַחטֹּ

ֶהֱעִלים ֵעיָניו. עד אנה:

ל  ָכּ ח  ַכּ ִשׁ י  ַדּ ַשׁ ׁשֹוָבִבים.  ִלּבֹות  ְבּ ת  ָבּ ַשׁ ַכְחנּו  ָשׁ

ְוָתִאיר  דֹוָלה.  ְגּ ִקְנָאה  ְלִצּיֹון  א  ַקֵנּ ְתּ ִצְדקֹוֵתינּו. 

ִתי ָעם ֵמאֹור ָנְגֶהָך: ְלַרָבּ

ר  ֲאֶשׁ ַכּ ּוְתכֹוְנֶנָה  ָאַמְרָתּ  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ִצּיֹון  ַרֵחם  ְתּ

ְוָתׁשּוב  ה  ֻאָלּ ְגּ ְוָתִחיׁש  ְיׁשּוָעה  ַמֵהר  ְתּ  . ְרָתּ ַבּ ִדּ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך  ָכּ ים: ַכּ ַרֲחִמים ַרִבּ ַלִים ְבּ ִלירּוָשׁ

יִתי  ַרֲחִמים ֵבּ ַלִים ְבּ י ִלירּוָשׁ ְבִתּ ה ָאַמר ְיָי ַשׁ ָלֵכן כֹּ

ָלִים:  ֶטה ַעל ְירּוָשׁ ּה ְנֻאם ְיָי ְצָבאֹות ְוָקו ִיָנּ ֶנה ָבּ ִיָבּ

ה ָאַמר ְיָי ְצָבאֹות עֹוד  ְוֶנֱאַמר. עֹוד ְקָרא ֵלאמֹר כֹּ

פּוֶצָנה ָעַרי ִמּטֹוב ְוִנַחם ְיָי עֹוד ֶאת ִצּיֹון ּוָבַחר  ְתּ

ל  ָכּ ִנַחם  ִצּיֹון  ְיָי  ִנַחם  י  ִכּ ְוֶנֱאַמר  ָלִים:  ירּוָשׁ ִבּ עֹוד 

ְיָי  ַגן  ְכּ ְוַעְרָבָתּה  ֵעֶדן  ְכּ ָרּה  ִמְדָבּ ם  ַוָיֶּשׂ ָחְרבֶֹתיָה 

ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה: ְמָחה ִיָמּ ׂשֹון ְוִשׂ ָשׂ
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