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Kinot for Tisha B'Av Night 

Chapter 1 א׳ ,קינות לליל תשעה באב 

יָטה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרָפֵתנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו . ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו אֹוי. ַהבִּ  

Remember, LORD, what has occurred to us, Alas! Look and see 

our disgrace. Alas! what has occurred to us. 

ים. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  ים אֹוי. ָבֵתינּו ְלָנְכרִּ . ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזרִּ  

Our property has been handed over to strangers, Alas! Our 

homes to foreigners. Alas! what has occurred to us. 

ּמֹוֵתינּו ינּו ְוֵאין ָאב אֹוי. אִּ ים ָהיִּ . ֶדׁש ָאב. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוֹות ְבח  ְמקֹוְננ ְיתֹומִּ  

We have become orphans without a father. Alas! Our mothers 

mourn in the month of Av. Alas! what has occurred to us. 

ינּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  ם ָבזִּ ּסּוְך ַהַּמיִּ י נִּ ינּו אֹוי. כִּ .ֵמיֵמינּו ְבֶכֶסף ָׁשתִּ  

We had to purchase water to drink. Alas! Because we abused the 

water libation. Alas! what has occurred to us. 

ָנם ָרָדְפנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ְנַאת חִּ י שִּ ְרָדְפנּו אֹוי. כִּ . ַעל ַצָּואֵרנּו נִּ  

We had yokes put on our necks, Alas! Because we hatefully 

persecuted others. Alas! what has occurred to us. 

ם ָנַתנּו ָיד אוי. ְוַאּׁשּור ָצדּונּו ְכַצָיד. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ְצַריִּ . מִּ  

To the Egyptians we stretched out our hand, Alas! And the 

Assyrians trapped us like a hunter. Alas! what has occurred to 

us. 
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ֵתי ים ֶאת ֲעֹוָנם. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּונּו ָחטְ ֲאב  . אּו ְוֵאיָנם אוי. ַוֲאַנְחנּו סֹוְבלִּ  

Our ancestors have sinned and are no more, Alas! And we suffer 

for their sins. Alas! what has occurred to us. 

ּלּוַח  י ׁשִּ ים ָמְׁשלּו ָבנּו אוי. כִּ ַטְלנּוֲעָבדִּ ים בִּ . נּו . אֹוי ֶמה ָהָיה לָ ֲעָבדִּ  

Slaves rule over us, Alas! Because we did not release our slaves. 

Alas! what has occurred to us. 

י ָיֵדינּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  י ָקַפְצנּו ֵמָענִּ יא ַלְחֵמנּו אוי. כִּ .ְבַנְפֵׁשנּו ָנבִּ  

We risk our lives to get our bread. Alas! Because we closed our 

hands to the needy. Alas! what has occurred to us. 

ירּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו י ְכבֹוָדם ְבָקלֹון ֵהמִּ ְכָמרּו אוי. כִּ . עֹוֵרנּו ְכַתנּור נִּ  

Our skin has shriveled as from the heat of an oven. Alas! 

Because they exchanged their honor for disgrace. Alas! what has 

occurred to us. 

נּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ְּמאּו ְוזִּ יׁש ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו טִּ י אִּ נּו אֹוי. כִּ יֹון עִּ ים ְבצִּ . ָנׁשִּ  

They tortured the women of Zion. Alas! Because we violated 

our friend’s wives. Alas! what has occurred to us. 

י ָחְמסּו ְוָגְזלּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו י ְגֵזַלת ֶהָענִּ ְתלּו אֹוי. כִּ ים ְבָיָדם נִּ . ָשרִּ  

Princes were hung by their hands. Alas! Because they were 

violent and robbed the poor. Alas! what has occurred to us. 

י ְבבֵ  ים ְטחֹון ָנָשאּו אֹוי. כִּ ְמָצאּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ַבחּורִּ .ית זֹוָנה נִּ  
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Our young men were forced to carry millstone. Alas! Because 

they were found in the houses of harlots. Alas! what has 

occurred to us. 

ְּותּו. א ְׁשַפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה עִּ י מִּ ַּׁשַער ָׁשָבתּו אֹוי. כִּ ים מִּ . ֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ְזֵקנִּ  

The elders ceased to be at the city gates. Alas! Because they 

perverted the judgements against the orphan and widow. Alas! 

what has occurred to us. 

ְבְטלּו עֹוֵלי ְרָגֵלינּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו י נִּ ֵבנּו אֹוי. כִּ . ָׁשַבת ְמשֹוש לִּ  

The joy in our heart has ceased, Alas! Because we annulled our 

pilgrimages to the Temple. Alas! what has occurred to us. 

ְקָדֵׁשנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוָנְפָלה ֲעֶטֶרת ר אֵׁשנּו א ְשַרף ֵבית מִּ י נִּ . ֹוי. כִּ  

The crown has fallen from our head, Alas! Because our Holy 

Temple has burnt down. Alas! what has occurred to us. 

י נַֻטל ְכבֹוד ֵבית ַמֲאָוֵינּו. אֹוי מֶ  ֵבנּו אֹוי. כִּ . ה ָהָיה ָלנּוַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה לִּ  

It is due to this that we became faint hearted, Alas! Because the 

honor of our beloved House has been removed. Alas! what has 

occurred to us. 

ּקּוץ ְמׁשֹוֵמם. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ַתן ָעָליו ׁשִּ י נִּ יֹון ֶׁשָּׁשֵמם אֹוי. כִּ . ַעל ַהר צִּ  

For Mount Zion has become desolate, Alas! Because we have 

placed an abomination on it. Alas! what has occurred to us. 

ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹור . ַאָתה ְיָי ְלעֹוָלם ֵתֵׁשב כִּ  
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For You, LORD, shall reign forever, for Your throne endures 

from generation to generation. 

ים  ֶרְך ָימִּ ְׁשָכֵחנּו ַתַעְזֵבנּו ְלא  . ָלָּמה ָלֶנַצח תִּ  

Why have You forgotten us forever and forsaken us for so long? 

יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדׁש ָיֵמינּו ְכֶקֶדם .ֲהׁשִּ  

Return us to You, LORD, and we will return. renew our days as 

of old. 

ד  ס ְמַאְסָתנּו ָקַצְפָת ָעֵלינּו ַעד ְמא  ם ָמא  י אִּ .כִּ  

For if You utterly despised us, with an exceedingly furious 

anger against us. 

יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדׁש ָיֵמינּו ְכֶקֶדם .ֲהׁשִּ  

Return us to You, LORD, and we will return. renew our days as 

of old. 

 

Kinot for Tisha B'Av Night 

Chapter 2 ב׳ ,קינות לליל תשעה באב 

שבת  קינה לליל תשעה באב שחל במוצאי  

A Kinah for the eve of Tisha B’Av when it occurs on Motza’ei 

Shabbat. 

ים ַרַבת.  ינִּ י ֵבן ּוַבת. ֲהגֹות קִּ פִּ ְׁשַבת.  ֵאיְך מִּ ַעם נִּ י נ  יהִּ ים ְוֶחְדַות. וִּ ירִּ ְתמּור ׁשִּ

. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת  
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How, from the mouths of boys and girls great lamentations 

come forth instead of joyful songs; may pleasantness be 

removed on this Motza’ei Shabbat. 

ְגְזָרה ְגֵזָרה. ָבח   י נִּ י ַאף ְוַגם ֶעְבָרה. ְוַאפֹו ָבנּו ָחָרה. ּוָבֲעָרה ֲחָמתֹו ְכַלַבת.  אֹוי כִּ רִּ

ְׁשַבת. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת ַעם נִּ י נ  יהִּ . וִּ  

Alas, for a decree has been declared with rage and anger, His 

anger burns against us with a fiery heart; may pleasantness be 

removed on this Motza’ei Shabbat. 

ְׁשַתנּו. ְוַגם ֻהְׁשֲחרּו ְכַמֲחַבת. וִּ  נּו. ּוָפֵנינּו נִּ נּו. ּוְבתּולֹוֵתינּו עִּ י ָבֵתינּו ׁשִּ ַעם  אֹוי כִּ י נ  יהִּ

ְׁשַבת. ְבמֹוָצֵאי ׁשַ  .ָבת נִּ  

Alas for our houses have been altered and our maidens defiled. 

Our faces have changed and are blackened like a cauldron; may 

pleasantness be removed on this Motza’ei Shabbat. 

ילּו  פִּ י ַׁשדּונּו. ְוַגם הִּ ים. ְבֵני  אֹוי כִּ י  ָבנּו ְפָגרִּ יהִּ ים ְכָבַבת. וִּ ים. ָהיּו ְנצּורִּ יֹון ַהְיָקרִּ צִּ

ְׁשַבת. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת ַעם נִּ . נ   

Alas, for He has been robbed and also his children’s corpses fall 

about, the precious sons of Zion who were cherished like the 

pupils of one’s eyes; may pleasantness be removed on this 

Motza’ei Shabbat. 

ַבת.   ְמצּום ֶׁשֶכן חִּ ְפֶאֶרת. צִּ י ָנְפָלה ֲעֶטֶרת. ְוָגְבָרה ָכֵתף סֹוֶרֶרת. ְוָחַדל הֹוד תִּ אֹוי כִּ

ְׁשַבת. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת ַעם נִּ י נ  יהִּ . וִּ  

Alas, for the crown has fallen and man’s shoulder has collapsed, 

and beauty and glory have ceased. The Holy Presence has 
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departed from her beloved; may pleasantness be removed on this 

Motza’ei Shabbat. 

ית ְמיָֻּקָרה. ָאְכָלה אֶ  ְבָזה ָגזִּ ָנה ַהְטהֹוָרה. ְונִּ ֶרת ְלב  י נְֻטָלה ְמנֹוָרה. ּוְקט  ֶרץ ָזַבת.  אֹוי כִּ

ַעם  י נ  יהִּ ְׁשַבת. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבתוִּ . נִּ  

Alas, for the Menorah has been taken as has the incense. 

Plundered stones from the venerable Sanhedrin from which the 

Land of Israel has been swallowed up; may pleasantness be 

removed on this Motza’ei Shabbat. 

 

Kinot for Tisha B'Av Night 

Chapter 3 ג׳ ,קינות לליל תשעה באב 

ֵליל ֶזה  ילּו ָבַני בְּ ְבָכיּון ְוֵיילִּ . יִּ . 

On this night, my children weep and wail. 

ֵליל ֶזה  ְשְרפּו ַאְרמֹוַני  בְּ י ְונִּ . ָחַרב ֵבית ָקְדׁשִּ . 

On this night, my House was destroyed, and my palace burnt. 

יגֹוַני ְשָרֵאל ֶיְהגּו בִּ .ְוָכל ֵבית יִּ . 

And all the house of Israel utters dirges 

ְבכּו ֶאת ַהְשֵרָפה ֲאֶׁשר ָשַרף ְייָ  . ְויִּ  

and laments for the fires the LORD kindled. 

ֵליל ֶזה  ָיה ֶנְחֶדֶלת  בְּ .ְתַיֵּלל ַמר ֲענִּ . 
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On this night, wail bitterly you wretch who has lost it all, 

ים ֻמְבֶדֶלת יָה ַבַחיִּ ֵבית ָאבִּ .ּומִּ . 

who is separated from her Father’s house? 

ְסַגר ַהֶדֶלת ֵביתֹו ְונִּ . ְוָיְצָאה מִּ . 

She has left His house and shut the door. 

ְבָיה ְבָכל ֶפה נֶ  .ֱאֶכֶלת ְוָהְלָכה ַבּׁשִּ . 

She has gone into captivity to be devoured by every mouth. 

. ְביֹום ֻׁשְּלָחה ְבֵאׁש בֹוֶעֶרת ְואֹוֶכֶלת . 

On that day cast into the fire to be consumed by the flames, 

ם  . ַגֶחֶלת. ָיְצָאה ֵמֵאת ְייָ ְוֵאׁש עִּ  בליל זה  .

The burning embers lit by the LORD, On this night my children 

weep and wail. 

ֵליל ֶזה  ֵבב ַהחֹוָבה בְּ . ַהַגְלַגל סִּ . 

On this night, the wheel of fortune spun to doom, 

י ֶנְחְרָבה י ֵביתִּ אׁשֹון ַגם ֵׁשנִּ .רִּ . 

My first and second Homes destroyed. 

.הְועֹוד ל א ֻרָחָמה ַבת ַהּׁשֹוָבבָ  . 
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She shall no more be pitied (Lo-Ruchamah [Hosea16]), this 

rebellious woman 

ְטָנּה ָצָבה  .ֻהְׁשְקָתה ֵמי רֹוׁש ְוֶאת בִּ . 

drunk from poisonous waters swelling her belly. 

ֵביתֹו ְוַגם ָנְׁשָתה טֹוָבה  .ְוֻׁשְּלָחה מִּ . 

Cast out of her home, also forgetting happiness. ... 

ְנָאה ֵמֵאת ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה . ְגדֹוָלה ַהשִּ . 

Hate conquering that of love. 

י ְייָ  יֹון ֲעָזַבנִּ ָּׁשה ֶנֱעָזָבה. ַות אֶמר צִּ . ּוְכַאְלְמנּות ַחיּות ְכאִּ ליל זה ב .  

She is a living widow, an abandoned woman, And Zion said, 

“The LORD has forsaken me”. On this night, my children weep 

and wail. 

ֵליל ֶזה  י ְוָחְׁשכּו ַהְּמאֹורֹות  בְּ .ָקַדְרתִּ . 

On this night I am gloomy, the light has dimmed. 

ְׁשָמרֹות ְלֻחְרַבן ֵבית  טּול מִּ י ּובִּ .ָקְדׁשִּ . 

My holy house is destroyed, and the priestly watch discontinued. 

ֵליל ֶזה  י ָצרֹות בְּ י ֲאָפפּונִּ . ַסבּונִּ . 

On this night woe covers and encircles me. 

ין ָחֵמׁש ְגֵזרֹות .ְוַגם ָקָרא מֹוֵעד ְבדִּ . 
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Also, He declared at this time five harsh judgements. 

י ָהְיָתה סִּ  ְקַבע ְלדֹורֹות. ַיַען כִּ ָנם ָבכּו ְונִּ י חִּ .ָבה ֵמֵאת ְייָ ְבכִּ  בליל זה .

Tears shed in vain are established for all generations. For it was 

brought about by the LORD. On this night, my children weep 

and wail. 

ֵליל ֶזה  .ֵאְרעּו בֹו ָחֵמׁש ְמאֹוָרעֹות  בְּ . 

On this night five awful tragedies occurred. 

ַע ְפָרעֹות ַזרגָ  ְפר  .ַעל ָאבֹות בִּ . 

A decree against our ancestors denying them entry into the Holy 

Land. 

.עֹותְוָדְבקּו בֹו ָצרֹות ְמֵצרֹות ְוַגם ָר  . 

Afflicting them with everlasting sorrow and evilness. 

ַע ְפָגעֹות ְפג  .יֹום מּוָכן ָהָיה בִּ . 

A day destined for everlasting afflictions. 

י ֶזה ַהיֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיָי בליל זה  ים קֹול ְזָועֹות. קּום כִּ יד ָהאֹוֵיב ְוֵהרִּ . ְוֶהֱעמִּ  

The enemies stood and called with a terribly strong voice 

“Arise, for today is that foretold by the LORD”. On this night, 

my children weep and wail. 

 



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 10 of 101 
 

Kinot for Tisha B'Av Night 

Chapter 4 ד׳ ,קינות לליל תשעה באב 

ֵתן ְמרֹון קֹול תִּ . ׁש   

Samaria (the ten tribes of Israel) calls forth 

י ָבַני". י ֲעֹוַני! ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת ְיָצאּונִּ  "!ְמָצאּונִּ

“Poverty has befallen me; my children have left for another 

land!” 

ְזַעק יָבה תִּ לִּ . ְוָאה   

And Jerusalem (Oholiva) cries out 

." ְשְרפּו ַאְרמֹוַני!" ַות אֶמר  י ְייָ נִּ יֹון "ֲעָזַבנִּ צִּ !" 

“My palace is burnt down!” And Zion says, “The Lord has 

abandoned me!” 

" ב ָעְנֵיְך ְכעָ   ׂ יָבה, ֲחׁש לִּ ְבֵרְךל א ָלְך, ָאה  י ׁשִּ ילִּ י. ֲהַתְמׁשִּ ְניִּ י   נ"א )  ְברִּ ָחְלֵייְך( ְלׁשִּ

י ?! ּוְלָחְליִּ  

Samaria responded “Jerusalem, you cannot compare yourself to 

me, look at my complete desolation; can your decline be 

compared to my collapse? 

י ְבָקְׁשיִּ  ָלה סּוָרה ָבַגְדתִּ י ָאה  י ֶמְריִּ ֲאנִּ י ְוָעָנה בִּ . יי, ְוָקם ָעַלי ַכֲחׁשִּ , 

I, Samaria, who was severely betrayed and whose sins arose 

against me, 
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י ְריִּ ְלֶאֶסר ָאַכל ֶאת פִּ ְגַלת פִּ י, ְותִּ ְׁשיִּ י נִּ ַּלְמתִּ ים ׁשִּ ְקָצת ַהָימִּ .ּוְלמִּ , 

and in a few days, I paid my debt, but the King of Assyria 

devoured my kingdom (fruits). 

י, ְוַלֲחַלח ְוָחבֹור ָנָשא ֶאת   יל ֶאת ֶעְדיִּ צִּ י ָפַׁשט ְוהִּ יֶחְמָדתִּ ְביִּ . ׁשִּ . 

He greedily stripped me of my jewels and carried of my captives 

to Halah and Habor. 

י.! ׁשְ  ְכיִּ י ְכבִּ ְבכִּ יָבה, ְוַאל תִּ לִּ י, ָאה  מִּ ְך ָאְרכּו, ְול א ָאְרכּו ָׁשַני ד  .ָנַתיִּ  ואהליבה  "!

So be still Jerusalem, do not weep as I do! For the length of time 

you suffered as it will not be as long as mine. And Jerusalem 

cried out ...... 

יָבה לִּ יָבה ָאה  . ְמׁשִּ  

Jerusalem responded 

." י ֵכן ֶנֱעקַ  י, ּוְבאַ ֲאנִּ יְׁשתִּ ָלה ָבַגְדתִּ ּלּוף ְנעּוַרי ְכָאה  . 

I also was stubborn and lead my youths in idolatry. 

י י! ָנַדְדְת ַאְת ַאַחת, ְוַרבֹות ָנַדְדתִּ י ָזַכְרתִּ י ְיגֹונִּ ָלה, כִּ י, ָאה  מִּ . ד  . 

Be still Samaria, as I recall my grief! You strayed away but once 

but I strayed many times. 

ֵנה, ְבַיד   י הִּ ָיה ְלָבֶבל ָיַרְדתִּ ָיה ֲענִּ י, ּוְׁשבִּ ְלַכְדתִּ ם נִּ ים ַפֲעַמיִּ . ַהַכְשדִּ , 

Here, I was captured into the hands of the Chaldeans and as a 

poor captive descended to Babylon. 
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ְשַרף ַהֵהיָכל ֲאֶׁשר בֹו יםְונִּ ְבעִּ י, ּוְלׁשִּ ְכַבְדתִּ יָׁשָנה ְבָבֶבל   נִּ ְפַקְדתִּ .נִּ , 

And the Temple of which I was so proud was burnt, and for 

seventy years I was absent in Babylon. 

י  י, ַגם ז את ַהַפַעם ְמַעט ל א ָעַמְדתִּ יֹון עֹוד ְוֵהיָכל ָיַסְדתִּ י ְלצִּ .ְוַׁשְבתִּ , 

Then I again returned to Zion and my Temple was re-

established, but I was there for only a short time 

י, ְוַעל ָכל ָהֲאָרצֹות ָנְפצּו ֲהמֹוַני  ְמַעט ָאַבְדתִּ י ֱאדֹום ְוכִּ .ַעד ְלָקַחנִּ  ואהליבה  !

For Rome seized me and I was almost destroyed, and my masses 

were dispersed to other Lands. And Jerusalem cried out ...... 

. ַהחֹוֵמל ַעל ַדל , 

He who pities the poor, 

ֶרְך ָגלּוָתם ל ַעל ַדּלּוָתם, ּוְרֵאה ׁשֹוְממּוָתם ְוא  .ֲחמ  ! 

takes pity on their plight and sees their desolation and the length 

of their exile. 

ְקצ   ְפלּוָתםף ַעד ְמא  ַאל תִּ . ד, ּוְרֵאה ׁשִּ , 

Do not be very angry for see how lowly they have become 

ְכלּוָתם ר ֲעֹוָנם ְוסִּ ְזכ  .ְוַאל ָלַעד תִּ ! 

and do not remember their foolish sins. 

ְבָרם, ְוַנֵחם ֲאֵבלּוָתם .ְרָפא ָנא ֶאת ׁשִּ , 
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Please heal the fracture of exile and comfort them in their grief, 

י ַאתָ  ְבָרם ְוַאָתה ֱאָילּוָתםכִּ .ה שִּ ! 

for You are their hope and their strength, 

ם ְייָ  ֶמָך "בֹוֵנה ְירּוָׁשַליִּ יֵמי ַקְדמֹוַני, ְכָנא  .ַחֵדׁש ָיֵמינּו כִּ "! 

renew our days as of old as You have declared “The LORD shall 

rebuild Jerusalem”! 

 

Kinot for Tisha B'Av Night 

Chapter 5 ה׳ ,קינות לליל תשעה באב 

ם  ְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָליִּ יֹון ְותִּ ם. ְתַרֵחם צִּ ירּוָׁשָליִּ ְסֵפד בִּ יֹון ּומִּ ְכָיה ְבצִּ . ַעד ָאָנה בִּ  

ְשַרף הֵ ָאז  ְקָדׁש ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו נִּ ְסֵפד.  ַבֲחָטֵאינּו ָחַרב מִּ יָכל. ְבֶאֶרץ ֻחְבָרה ָלּה ָקְׁשָרה מִּ

יָנהּוְצָבא הַ  ם ָנְשאּו קִּ . ָּׁשַמיִּ  עד אנה  

ְגֵלי ְיֻׁשרּון ָחפּו ר אׁשָ  ְמָעה. דִּ ְזלּו דִּ ב. ְוַאף ַמָזלֹות יִּ ְבֵטי ַיֲעק  ם.  ַגם ָבכּו ְבֶמֶרר ׁשִּ

יל ָקְדרּו ְפֵניֶהם יָמה ּוְכסִּ . ְוכִּ  עד אנה  .

ירּו ְׁשַמע ַבָּמרֹום.   ָאבֹות וְ ֶהְעתִּ ר נִּ ים ְול א ָעָנה ָאב. ְוקֹול ַהת  ל א ָׁשַמע ֵאל. ָצֲעקּו ָבנִּ

ֶזן ָטה א  .ְורֹוֶעה ֶנֱאָמן ל א הִּ  עד אנה  .

ם ַגם ֵהם  ים. ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִּ ֶדׁש ָלְבׁשּו ַשּקִּ ַשק הּוַשם ְכסּוָתם. ָחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש  ֶזַרע ק 

ים ּוַמָזלֹות ָאְספּו ָנְגָהם  ְוָיֵרַח ָקַדר. .ְוכֹוָכבִּ  עד אנה  .

יַע ׁשֹור   ְׁשמִּ י ְכָבָשיו ָלֶטַבח הּוָבלּו. ְיָלָלה הִּ אׁשֹון ָבָכה ְבַמר ֶנֶפׁש. ַעל כִּ ָטֶלה רִּ

ְרַדְפנּו  י ַעל ַצָּואֵרנּו נִּ ים. כִּ .ֻכָּלנּו ַבְּמרֹומִּ  עד אנה  .
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י ְרָאה ָחלּוק. כִּ ים נִּ ם. ָלאָ   כֹוַכב ְתאֹומִּ ְׁשַפְך ַכַּמיִּ ים נִּ י  ַדם ַאחִּ ל ַסְרָטן. כִּ פ  ֵּקׁש לִּ ֶרץ בִּ

ְפֵני ָצָמא  ְתַעַּלְפנּו מִּ .נִּ  עד אנה  .

י ַׁשֲאָגֵתנּו ל א ָעְלָתה ַלָּמרֹום. ֶנֶהְרגּו בְ  ְפֵני ַאְרֵיה. כִּ ְבַעת מִּ תּולֹות ְוַגם  ָמרֹום נִּ

י ַעל ֵכן ְבתּוָלה ָקְדָרה  ים. כִּ .ָפֶניהָ ַבחּורִּ  עד אנה  .

י   ים. ַעְקָרב ָלַבׁש ַפַחד ּוְרָעָדה. כִּ ְבַחר ָלנּו ָמֶות ֵמַחיִּ י נִּ ָנה. כִּ ֵּקׁש ְתחִּ ם ּובִּ ֵבב מ אְזַניִּ סִּ

. ְבֶחֶרב ּוְבָרָעב ְׁשָפָטנּו צּוֵרנּו  עד אנה  .

ם הֹורִּ  ַתן ַפְלֵגי ַמיִּ י אֹות ַבֶּקֶׁשת ל א נִּ ְמָעה ַכַנַחל. כִּ ם ַעל ר אֵׁשנּו.  ידּו דִּ ָלנּו. ָצפּו ַמיִּ

ֵכנּו י ָמֵלא חִּ ְדלִּ .ָיֵבׁש ּובִּ  עד אנה  .

ְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן. ּוַמַזל   יֹות בִּ יר ַחט אֵתינּו. ַרֲחָמנִּ י ָפַסק ְשעִּ ְתַקֵבל. ּוְגדִּ ֵקַרְבנּו ָקְרָבן ְול א נִּ

ים ֵעיָניו דָ  ים ֶהֱעלִּ .גִּ  עד אנה  .

ב ים. ַׁשַדי ׁשִּ ָׁשַכְחנּו ַׁשָבת ְבלִּ ְנָאה ְגדֹוָלה.  ֹות ׁשֹוָבבִּ יֹון קִּ ְדקֹוֵתינּו. ְתַקֵנא ְלצִּ ַכח ָכל צִּ

י ָעם ֵמאֹור ָנְגֶהָך יר ְלַרָבתִּ . ְוָתאִּ  

יֹון ַכֲאֶׁשר ָאַמְרָת ּוְתכֹוְנֶנָה  יׁש ְגֻאָּלה  ְתַרֵחם צִּ ַבְרָת. ְתַמֵהר ְיׁשּוָעה ְוָתחִּ ַכֲאֶׁשר דִּ

הְוָתׁשּוב לִּ  יֶאָך ָלֵכן כ  ים ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנבִּ ים ַרבִּ ם ְבַרֲחמִּ י    ירּוָׁשַליִּ ָאַמר ְיָי ַׁשְבתִּ

ָנֶטה ַעל  ָבֶנה ָבּה ְנֻאם ְיָי ְצָבאֹות ְוָקו יִּ י יִּ ים ֵביתִּ ם ְבַרֲחמִּ ירּוָׁשַליִּ ם ְוֶנֱאַמר.   לִּ ְירּוָׁשָליִּ

ה ָאַמר ְיָי ְצָבאֹות עֹוד  ר כ  יֹון   עֹוד ְקָרא ֵלאמ  ַחם ְיָי עֹוד ֶאת צִּ טֹוב ְונִּ ְתפּוֶצָנה ָעַרי מִּ

ְדָבָרּה ְכֵעֶדן  ּוָבַחר עֹוד בִּ  ֶתיָה ַוָיֶשם מִּ ַחם ָכל ָחְרב  יֹון נִּ ַחם ְיָי צִּ י נִּ ם ְוֶנֱאַמר כִּ ירּוָׁשָליִּ

ְמָרה ְוַעְרָבתָ  ָּמֵצא ָבּה תֹוָדה ְוקֹול זִּ ְמָחה יִּ . ּה ְכַגן ְיָי ָששֹון ְושִּ  

 

 

 

 



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 15 of 101 
 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 6  ו׳  ,קינות ליום תשעה באב 

 קינות ליום תשעה באב

 .מחבר רבי אלעזר הקליר

י עֹוְבַרי ְמעּונִּ י ׁשִּ ) ָׁשַבת סּורּו ֶמנִּ י  י ְבֶעְדֵרי ֲחֵבַרי.  נ"א עֹוְכַרי(. ְסחִּ ימּונִּ ּוָמאֹוס ֱהשִּ

יַרי. ַסכ ְּסכֹות ְדבִּ ְׁשָכן מִּ ָּלה  ַסכֹוָתה מִּ בֹוַרי. ָסְפקּו ַכף ּוָמֲעדּו ֵאָבַרי. ְכסִּ ֹוָת ְוֻהְבָלגּו גִּ

יַרי . ָכל ַאבִּ  

ְכָתה ַלֲחזֹון ֶבן  י חִּ ְלָגל ֲחבּוָיה.  ָנְפָלה עֹוֵדינּו ְבצּול ְדכּוָיה. ֵעינִּ ְלֵאי גִּ ֶבֶרְכָיה. ַעד פִּ

ַחם ַויִּ  ית ְנכּוָיה. ָעָשה ְונִּ יָונִּ י ְמעֹוֶלֶלת בִּ ָיהֵעינִּ י בֹוכִּ ָיה. ְוָנם ַעל ֵאֶּלה ֲאנִּ . ְקָרא ַלְבכִּ  

יֹל יֶדיָה. ַפְלֵגי סּוף ָזְכָרה ְכָערּו ְיסֹוֶדיָה. ַפַחד ֵחְטא ׁשִּ ה ָתַכף  ַעל ְפֵני ְפָרת נְֻפצּו ֲחסִּ

יֶדיָה. ָפצּו ַמֲעשֵ  יֵרי ַיַער ַאֵיה ֲחסִּ ֶדיָה. ֵפְרשָ סֹוֶדיָה. ָפצּו ֲחזִּ יֹון ְבָיֶדיהָ ה ֶעְרָיה ְלנִּ . ה צִּ  

ד   ד ְזדֹוַני. צ  ב ַלֲעמ  י ְזדֹוַני. ָצְמתּו ְבנ  יֹון ָצדּו ְׁשאֹוֵני ְמָדַני. ָצפּו ַעל ר אׁשִּ ַעל ַהר צִּ

יק הּוא ְייָ ָנַצְרָת ְלעֹוֵרר ְמָדנַ  יַני. ַצדִּ יֵמי ֶבן דִּ י בִּ . י. ָצַעק ַעּמִּ  

י ֵעְרמּו ְכַבְדָת ּוֵמֶעְדיִּ ים הִּ י. קָ ַאָתה ַקּלִּ ימּונִּ י. ֵקַרְבָת ב א ֵאַלי ַוַיֲחרִּ י ְליֹוְׁשֵבי  נִּ ָראתִּ

י ֲעבֹו י. קּומִּ ימּונִּ ְגרִּ יַע ַבֲעָרב הִּ י ְלַהְׁשמִּ י. קֹולִּ ְבעֹון עֹוד ֵהם ֵזְרמּונִּ י ְבָהֵתל  גִּ רִּ

י  ּמּונִּ י ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה רִּ י. ָקָראתִּ ימּונִּ . ֶהֱערִּ  

י ְכַתנּור עֹוֵרנּוָלָּמה רּוַח ַאֵפינּו ָלֶטַבח ָׁשמָ  יָת כִּ י ָעָמל ָוַכַעס   רּו. ָראִּ יָת כִּ ָכָמרּו. ָראִּ

ם ְכמֹו ָמרּו. ְרֵאה וְ  ְנק  ּוּוָיְך ָגָמרּו. ַרְבָת ְבַיד ְיֶחְזֵקאל לִּ גֹוי ָאָמרּו. ְרֵאה  ְבאִּ יֵדם מִּ ַנְכחִּ

ַמְרָמרּו י ֵמַעי ח  י ַצר לִּ . ְיָי כִּ  

ַּמע לְ  י ׁשִּ ישִּ יֵבנּו שִּ ְבָתם ְרמֹוס ֲהׁשִּ י. ׁשִּ ְפֵתי ְמׁשֹוְרֵרי  גֹוי ֵצָאנִּ י. שִּ יֵאנִּ ֲחֵצַרי ְלַהְדכִּ

ין ְלַטְאְטֵאנִּ  י. ָׁשַמְעָת ְזמֹורֹות ַאף ֵהכִּ יֵבנִּ יר ָדְממּו ְלַהְדאִּ י. ָׁשְכבּו ְוָנדּו ָחָצץ  ְדבִּ

י י ֶנֱאָנָחה ָאנִּ י. ָׁשְמעּו כִּ יֵאנִּ . ְלַהְברִּ  
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י ָתם ַחְקָת ְבֵכס אֹופַ  יב ָלֶהם ְגמּול כִּ ְרדֹוף ְלַצְלמֹון יֹוֲעֵצי   ֶניָך. ָתׁשִּ ְכָאז ֲחזֹות ָפֶניָך. תִּ

קְ  יֶניָך. תִּ ֵתן ְלַהְבַהב נֹוְתֵצי ְפנִּ ָרא ְלַׁשְכָרם כֹוס ָכמּוס ְבָפֶניָך.  )ַרע( ַעל ְצפּוֶניָך. תִּ

. ָתב א ָכל ָרָעָתם ְלָפֶניָך  

ָּלנּו ֲהלָ ָתב א ֶאל ַצר ֲאֶׁשר כִּ ְמבֹוא ֲחָמת ְבֵחָמה נִּ ְגָלנּו. ָזֵקן  . לִּ נּו. ַעד ַלֲחַלח ְוָחבֹור הִּ

. ֶמה ָהָיה ָלנּוּוָבחּור ּוְבתּוָלה ְכָבָלנּו. ָרם ַהֶבט ָנא ַעְּמָך ֻכָּלנּו. ְזכֹור ְיָי   

 

Kinot for Tisha B'Av Day,  

Chapter 7  ז׳  ,קינות ליום תשעה באב 

 מחבר רבי אלעזר הקליר

ים ֱאמּוֶניָך ָכהֵאי .ַאְצָת ְבַאֶפָך ְלַאֵבד ְבַיד ֲאדֹומִּ . 

ְבחּוֶניָך. ּוְבֵכן  ים ֲאֶׁשר ֵבַרְרָת לִּ ית ֵבין ַהְבָתרִּ ינּו. ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה  ְול א ָזַכְרָת ְברִּ טִּ בִּ

. ָלנּו  

ים ְגאּוֶליָך .ֵאיָכה ָגַעְרָת ְבַגֲעָרֶתָך ַלְגלֹות ְבַיד ֵגאִּ . 

ַבְרנּווְ  ְדָגֶליָך. ּוְבֵכן דִּ ּלּוג ֶדֶרְך ֲאֶׁשר ָדַלְגָת לִּ יַגת דִּ ל א ָזַכְרָת ְדלִּ  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .

ים ֲהמֹוֶניָךֵאיָכה ַהְגָת ְבֶהגְ  . יֹוֶנָך ַלֲהדֹוף ְבַיד הֹוְללִּ  

ְועּוֶדיָך.   ַעְדָת לִּ עּוד ֶוֶתק ֶוֶסת ֲאֶׁשר וִּ ּוְבֵכן ְוקֹוֵננּוְול א ָזַכְרָת וִּ  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .

ים ְזבּוֶלָך  . ֵאיָכה ָזַנְחָת ְבַזֲעֶמָך ְלַזְלֵזל ְבַיד ָזרִּ  

תּון ֻחֵּקי ח  ינּו ְול א ָזַכְרָת חִּ ּוִּ ֹוֵרב ֲאֶׁשר ָחַקְקָת ַלֲחמּוֶליָך. ּוְבֵכן חִּ  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .

ים טְ   ֵאיָכה ָטַרְחָת ְבָטְרֶחָך ְטרֹוף ְבַיד ְטֵמאִּ . ָלֶאיָךלִּ  
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ַחְדָת ְליֹוְדֶעיָך. ּוְבֵכן ָיַלְלנּו ֶׁשר ֲאֶׁשר יִּ ידּות י  ָיה ָלנּו ְזכֹור ְיָי ֶמה הָ  .ְול א ָזַכְרָת ְיַקר ְידִּ  

ים ַכְרֶמָך ירִּ ַּוְנָת ְבַכֲעֶסָך ְלַכּלֹות ְבַיד ְכפִּ . ֵאיָכה כִּ  

ְזנֹוַח לְ  ְלקּוְול א ָזַכְרָת ל א לִּ ַּמְדָת לִּ ֶחיָך. ּוְבֵכן ָלַהְגנּו עֹוָלם ֲאֶׁשר לִּ ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה   .

 ָלנּו 

ים ְמנַ  ְמחֹות ְבַיד מֹונִּ ֶסָך לִּ ַּלְלָת ְבָמא  . ְשֶאיָךֵאיָכה מִּ  

ינּו  ְנשּוֶאיָך. ּוְבֵכן ָנהִּ יַאת נֹוַצת ֶנֶׁשר ֲאֶׁשר ָנָשאָת לִּ ֶמה ָהָיה  ְזכֹור ְיָי  .ְול א ָזַכְרָת ְנשִּ

נּו לָ   

ים ַסֲהֶדיָך . ֵאיָכה ַשְחָת ְבַסֲעֶרָך ְלַסֵגר ְבַיד ֵסֲעפִּ  

ַטְרָת  ים ֲאֶׁשר עִּ י ֲעָדיִּ ז ֲעדִּ ינּו ְול א ָזַכְרָת ע  ַלֲעָבֶדיָך. ּוְבֵכן ָענִּ  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .

ים ְפָלֶאי יצִּ .ָךֵאיָכה ַפְצָת ְבַפְחֶדָך ְלַפֵגר ְבַיד ָפרִּ  

ְצָבֶאיָך. ּוְבֵכן ָצַעְקנּו  יק ֲאֶׁשר ָצַפְנָת לִּ י ַצדִּ  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .ְול א ָזַכְרָת ַצֲהַלת ְצבִּ

ים ְקרּוֶאיָך ֵאיָכה ָקָראתָ  ְקנֹות ְבַיד ָקמִּ יָאֶתָך לִּ ְקרִּ .בִּ  

יָת ְלֵרֶעיָך. ּוְבכֵ  ם ֲאֶׁשר ָרצִּ בֹוַתיִּ ן ָרַגְננּו ְול א ָזַכְרָת ֶרֶגׁש ֶרֶכב רִּ  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו  .

ים ְׁשֵלֶמיָך ְׁשלֹות ְבַיד ׁשֹוְדדִּ . ֵאיָכה ָׁשַאְפָת ְבַׁשֲאֶפָך לִּ  

יֶמיָך. ּוְבֵכן ָתַאְננּוְול א  ְתמִּ ַכְנָת לִּ ַאר ֲאֶׁשר תִּ ֶקף ַתְלַתֵּלי ת  ָזַכְרָת ת  ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה   .

 ָלנּו 

ְׁשפֹו י  ְך ]ְדָמעֹות[ כַ ָתַאְננּו לִּ ְהיֹותִּ י בִּ ם. ָזְכרִּ ינּו ַפֲעַמיִּ ְׁשבִּ ם. ַעל ָמה ְביֹום ֶזה נִּ ַּמיִּ

יר םְבַׁשְלָוה יֹוֶׁשֶבת בִּ י, ְוַעָתה ַאֲאֶדה ַעד חּוג ָׁשָמיִּ ם. ָרַגְנתִּ ּוָׁשַליִּ  
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Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 8  ח׳ ,קינות ליום תשעה באב 

ירמחבר רבי אלעזר הקל  

 מסודר לפי אקרוסטיכון א"ת ב"ש 

ם. אַ א  אַ  ם. אָ א  ֶדה ַעד חּוג ָׁשַמיִּ י ָׁשַמיִּ תִּ י א  ֶלה אִּ יבִּ ם. אֶ ר יֹום ַמֲחרִּ ֵתן  תְּ ַפֲעַמיִּ י יִּ אֹוֵנן מִּ

ם י ַמיִּ . ר אׁשִּ  

ְדָבר. אֶ בְּ אַ  י ְיֵלל מִּ ְבכִּ ין בִּ ְדָבר. אֲ בְּ חִּ ּמִּ ְדָבר מִּ ֵּליל ּומִּ י עֹולַ ב  ֲחָנה ֵליל מִּ תִּ ת  ֶכה אִּ

ְדָבר. אֶ  ְדָברשְּ מִּ י ַבּמִּ ְתֵננִּ י יִּ . ַאג מִּ  

ת. אֲ ג  אֶ  ֶקף ַזיִּ י ָכלג  ַדע ְוֶאָנֵׁשל ְכנ  תִּ ת. אֶ  ֶרה אִּ ת. אֵ גְּ ְבֵני ַביִּ ם ֶׁשי אַמר ַבַעל ַהַביִּ ֶׁשה  ר  ר 

ת  יר ָוַׁשיִּ י ָׁשמִּ ְתֵננִּ י יִּ .מִּ  

יֵאהּו. אֵ דְּ אַ  ין ָבם לְ דְּ ֶוה ְבָכל ֵלב ְלַהְמצִּ ּלִּ ַאג ַאֵיה רֹוֶעה ְול א  דְּ ַאְּמֵצהּו. אֶ ָעה מִּ

י קֶאְמָצֵאהּו. אֲ  ֵתן ָיַדְעתִּ י יִּ . ֶאְמָצֵאהּו ֹוֵנן מִּ  

ַּלי. אֶ ה  אֵ  ים ְלַתנֹות ֲעָמַלי. אָ הְּ ְפָכה ְוֶאְתַהְפָכה ְכאֹוָפן ְבמִּ ים ְבָפנִּ הּו ֶחֶרס  ה  ֶגה ָפנִּ

יַּה ְלמּוַלי. אֶ  ְּלַהגִּ ֵתן צְּ ְוַסַהר מִּ י יִּ ָכתְ ַרח מִּ ָּליֵאפֹוא ְויִּ . בּון מִּ  

י. אֹוא ְׁשְפֵטי גֹוְנֵבי ֲעלִּ י ֹוַרח מִּ ְצעִּ יַע ְבבִּ י. אדִּ י.  ו ּוַמֲעלִּ ילִּ י ְמעִּ ְמְללּו ַמָזלֹות ְבָקְרעִּ

יפְּ אֶ  ֵתן ׁשֹוֵמַע לִּ י יִּ . ֶעה מִּ  

יֹוָנה. אֶ זְּ אָ  י ְמֻחָתָנה. אַ זְּ ָדה ְכהּוְפָרה ָהֲאבִּ יתִּ י ָהיִּ ים כִּ יל ְפלָ ז  ְכָרה כִּ ְבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה.  גִּ

י ֵאֶבר ַכיֹוָנה ע  אֶ  ֶתן לִּ י יִּ . גֹור מִּ  

ְפָׁשע  חאָ  ר. אָ נִּ ז ֶאל צ  ְרַית ע  ּקִּ ר. אָ חמִּ ם ְבַאף ַלֲעצ  י ַמיִּ ר ְועֹוְללֹות  ח  ּו ְבלִּ ְקצ  ז ָקמֹות לִּ

ר. אָ  ְבצ  יר ָמצֹורש  לִּ י עִּ יֵלנִּ י יֹובִּ . יָחה מִּ  
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י ְבצַ ט  אֶ  ֵלי ַאַפְדנִּ ָנה ַעד ֲחַצר ָמֶות. אֶ טְלָמֶות. אָ ע ָאה  ים  ט  ּוָסה ְוֶאְׁשכ  ֵפל ֶאת ַהְּמַחכִּ

ְרֶאה ָּמֶותנְּ אֶ ַלָּמֶות.  ְחֶיה ְול א יִּ י ֶגֶבר יִּ . ֶהה מִּ  

י ֲחזֹות. אֲ י  אֱ  י ַתְרתִּ י ְלֶעְזָרתִּ יא ַהָּׁשָנה ַהז את. אֲ י לּותִּ י ְבָכל ָׁשָנה אֹוֶמֶרת הִּ ַדע  י  ּוָמתִּ

י מּו ל כִּ י ַיד ְיָי ָעְשָתה ז את םַדַעת ז את. אִּ ַלכ  . ל א כִּ  

י. אֶ ף ְלָך ר אׁש ְיָי כ  אֶ  י. אַ כְּ ֵחילִּ י.  כְּ ַרע ְלָך ֶבֶרְך ְלַחֵתל ַמֲחלִּ יֵרי ְמחֹולִּ ּׁשִּ יר מִּ יְרָך ְבׁשִּ תִּ

יכ  אֲ  ֶתְנָך ְכָאח לִּ י יִּ . ֵּון מִּ  

יֵאל. אֵ  לאַ  ְׁשַכח ַצֲעַקת ֲארִּ ר ְיהּוָדה וְ ל  תִּ ְשָרֵאל. אַ יו ֶלֱאג  ְנָאן ֲאֶׁשר ָמַסר ֵאללְּ יִּ ֵפי ׁשִּ . 

ילֵ  צִּ ֵתן מִּ י יִּ ר מִּ ְשָרֵאל אמ  . ֹון ְיׁשּוַעת יִּ  

ְשָר  ְדָרַכי ל א ָהָלכּו  ֵאליִּ ֵמֵעת בִּ ים ּוָפַני ֵמֶהם ֶנְהָפכּוע ז   . י ַוֲעַזְבתִּ בּונִּ י  ר   . י ְוֵהיַלְלתִּ ַגְנתִּ

פְ  ְׁשָפכּו. ֵאיָכה תִּ י נִּ בִּ יכּוּוֵמַעי ְולִּ ְׁשלִּ י ֵמַרֲאׁשֹוַתי הִּ . ַאְרתִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 9  ט׳ ,קינות ליום תשעה באב 

מחבר רבי אלעזר הקליר, מסודר לפי תשר"ק, ובראש כל בית תיבה מפסוקי  

ת בחוקותיע'(, ובסופו פסוק מפרש-איכה ב )שמסודרים לפי א"ב בהקדמת פ' ל . 

י ֵמַראֲ ת  יָכה אֵ  ְׁשלִּ ְפַאְרתִּ יׁשֹוַתי הִּ ְמלִּ ֵּסא ַהָכבֹוד ֶצֶלם הִּ י ְתַנאי  יכּו. ּוְכֶנֶגד כִּ כּו. ְבַחְּללִּ

ַתי ֵתֵלכּו ם ְבֻחּק  ְמָלכּו. ְוָנם אִּ . ֲאֶׁשר חֹוַזי נִּ  

ֶיְדֶכם ָהְיָתה ז את ָלֶכם ְבֵריֶכם. מִּ יבּו ֵאַלי ֻכְּלֶכם. ָחְזקּו ָעַלי דִּ .ָלָּמה ָתרִּ  

יר ֵמֶהם ְכָׁשר מֹוֲעצֹו ֹוְפַטי בְ שַּלע ב   ְסתִּ ים הִּ ְּוָתם. ּוָפנִּ ַעָּוָתָתם. ַויּוַמר ְלָאָבק  ת עִּ

ָתם ְׁשֵמיֶכם ְבעִּ י גִּ יָתם. ֵחֶלף ְוָנַתתִּ ְטָרם ְלַהְבעִּ .מִּ  

י חּוָמיו ְמֵהָרה ְיַׁשְעְׁשעּונִּ י. נִּ ְשְטֵמנִּ ָּלה ְבַאפֹו ַויִּ י. כִּ י ּוָמאֹוס ָשַמנִּ . ְסחִּ  
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ְבַחת ֶחֶרב ַׁשֲעֵריהֶ ְרנָ ֹום קַ רַדע ג   יר. ּוְבאִּ ְקצִּ יר. ְמֵזי ָרָעב ָעש  ם ַוֲעלּוָמם הִּ ם ֵהצִּ

יר ׁש ֶאת ָבצִּ יג ָלֶכם ַדיִּ שִּ יר. ְתמּור ְוהִּ . ַבָּקצִּ  

י ְׁשָלׁש ֶעְשֵרה ָפֶרץ. ַתַחת  ק  ַרְך ד   ֵפל ְׁשֵמי ֶעֶרץ. ְפָרַצנִּ ָּלה ְבֶחֶרץ. ְוַכַבְרֶזל עִּ ְׁשתֹו ְוכִּ

י ָׁשלֹום ָבָאֶרץוְ  . ָנַתתִּ  

ַחְקֶכם, ּוְרֶכם ּוָמֻעְזֶכם  צָיה ה   ְלַחם ָבֶכם. ַהנֹוַצְרֶכם רִּ ְשַגְבֶכם. ָהַפְך ְלַאְכָזר ְונִּ ּומִּ

ְיֵביֶכם ַעְבֶכם. ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ּוְרַדְפֶתם ֶאת א  .חֹוַׁשְקֶכם תִּ  

ס ו   י פ  ַיְחמ  י ְבַמְשכִּ ילּוָה ֹוָתּה ָמָצא ָכל ֻטְמָאה. ּוְמַכבְ ַנת ֶצֶדק ְמֵלָאה. כִּ זִּ ְכָדָוה  ֶדיָה הִּ

ָּׁשה ֵמָאה ֶכם ֲחמִּ נּוי ְוָרְדפּו מִּ . ְמֻטָּמָאה. ְבׁשִּ  

ֶּקׁש ז את ָפץ  עֶ ַנח ז   י בִּ יַדת ַרְגֵליֶכם. מִּ יל ַׁשֲעֵרי ֵחל ֲעמִּ ְרַית מֹוֲעֵדיֶכם. ְוֶהֱאבִּ ְליֹון קִּ

ֶמר ּופָ  ְגְלֶכם. ְוָגַמר א  י ֲאֵליֶכםְוהִּ יתִּ . נִּ  

ֲעָלה  נ א אֹום ֻלַּקט ַכּׁשֹוָׁשןשְּ ַׁשב ח   יטֹור ֻחָפָתּה ה  ַּׁשן. קִּ . ּוֵמֵחֶלב עֹוָלֶליָה אֹוָתּה דִּ

ְבָׁשן. ְוָׁשֲאלּו ַאֵיה ָדָגן ְתמּור ַוֲאַכְלֶתם ָיָׁשן נֹוָׁשן . ַככִּ  

ְקטַ נ  ְבעּו ט   י. ְבֵגיא ֲחָמת ְכנִּ ים ָגָלה ְיסֹוד  ְכסּו רֹוְבֵדי דּוָכנִּ י. ֲהֵרי ַכֶּמה ָׁשנִּ ל ְמַכֲהנִּ

י ְמכֹונִּ  ְׁשָכנִּ י מִּ ֶמר ְוָנַתתִּ י א  תֹוכִּ . י. ְוָסע מִּ  

יל ְמֵתיֶכם. ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָיה ָוֶדֶבר  מְּ ְׁשבּו י   פִּ יתֹות הִּ ַנַאק ֵמֵתיֶכם. ְבַאְרַבע מִּ ים מִּ ַבכִּ

ְתַהַּלכְ  ָּלם ָפץ ְוהִּ ַחְתֶכם. ְכָסר צִּ י ְבתֹוְכֶכםׁשִּ .תִּ  

ֵליֶכם. ּולְּ לּו כ   ְׁשְפכּו ַנְפׁשֹות  ׁשֹוד ְכֶרַגע ָאה  ְׁשְבעּו ְמהֹוְלֵליֶכם. ְלֵחיְקֶכם נִּ ָבֶכם נִּ

י ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם יַח ֲאנִּ . עֹוְלֵליֶכם. ְבָמָאְסֶכם שִּ  

ּמֹוָתם לְּ  י ְׁשעּו.כ  אִּ ְּועּו. ְוצּור ְלַמְלָאָכיו ָשח ֶמנִּ ים   ְלכּול ָאָנא ׁשִּ ֶאֶרץ ַהַכְרֶמל ֲהֵבאתִּ

ְׁשְמעּו ם ל א תִּ יַח ְואִּ . ְוֻׁשַעְׁשעּו. ְוָשְנאּו מֹוכִּ  

יֵדְךמ   ה ֲאעִּ י  יְּ  , ְלֵאיתִּ ים ַעל סּוס ָננּוס ַעל ֵכן ָנסּו. נִּ ְך בֹוָססּו. אֹוְמרִּ ם גּוַריִּ ְך עִּ יַׁשיִּ ׁשִּ

י אִּ  א ֲעֹונֹוֵתיֶכם ְכֻהֲעָמסּו. ָוֲאַיֶּסְרֶכם ְכַנְמתִּ  ׂ ְמָאסּוְנש ַתי תִּ . ם ְבֻחּק   
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ְך נְּ  יַאיִּ י  ת  בִּ ים ּוְכֶנְגדִּ יתִּ תִּ י ָלז את. פִּ י אִּ ְסֹלַח ּוַפְצתִּ ׁש לִּ ית ָׁשְוא ֲחזֹות. ָוֶאְדר  עּו ַתְרמִּ

י ֶאֱעֶשה ז את י ַאף ֲאנִּ י ְוַשְחתִּ יבּו ַעזֹות. ְוָאַנְפתִּ . ֵהׁשִּ  

ים ּוח  ְפקּו ס   ְפנִּ בִּ ית ֱאמּונַ ְרקּו ָׁשְרקּו מֹוַני. מִּ ַבחּוץ ְלַהְצמִּ ְּללּו  מִּ ים חִּ י ְבֵני ֵזדִּ י. כִּ

י ָפַני . ְצפּוַני. ְלָרָעה ְול א ְלטֹוָבה ָנם ְוָנַתתִּ  

ְלֶאה. ל א ְתַחכּו עֹוד אֹות ּומֹוֵפת  זֵ צּו  פ   י ְתַחֶּלה? ַעם ֶכֶבד ָעֹון ָפַקד ַויִּ ְפֵני מִּ ים לִּ דִּ

ם עַ  . ד ֵאֶּלה ָוֶפֶלא. ָאַנף ְוָנַסע ְוָנם ְואִּ  

יף  ָיֶרם קָ ו  ָשה ע   ָּמאֹון. ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה הֹוסִּ י ְבֵגיא צִּ ְכַרנִּ י ׁשִּ ד ְבֵני ָׁשאֹון. ְוָדמִּ ְדק 

י ֶאת ְגאֹון .ָיגֹון ַעל אֹון. ֵמֵעת ָכַעס ְוָנם ְוָׁשַבְרתִּ  

יא ָעַלי ַמעֲ הַעק צ   ה ֵהבִּ פ  ה ּומִּ פ  יק. מִּ יק. ּוְבַלֲעֵגי ֹוי הֹוי ְוַאְׁשָפתֹו ֵהרִּ ֵני ָצר  רִּ ָמעֹוג ׁשִּ

יק ְנֻאם ְוַתם ָלרִּ י בִּ חִּ ָּלה כ  יק. ְוכִּ . ֶהֱחרִּ  

י ק י.  ד  ּומִּ ְדמִּ י ְוהִּ ְׁשַקנִּ י. ֵמי רֹוׁש הִּ י ָכאֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלְך ָודֹומִּ י. ּוְתנִּ מִּ י ַאל ד  י ַׁשְּועִּ ְפקִּ

י  ּמִּ ם ֵתְלכּו עִּ ְנֻאם ְואִּ י בִּ ּלּוכִּ . ְוָחַׁשְך הִּ  

יָת הּוגֵאה רְּ  ּוִּ י ְדמּוַית. גֹוָלה ְגנּוַית  ֹוָרל אִּ יתִּ ְדָבר ָהיִּ ְקַאת מִּ ים ְלָעַית. ְולִּ ַשם ְלרֹועִּ

י ָבֶכם ֶאת ַחַית ְׁשַלְחתִּ י ְוהִּ .ְוסּוָרה ְכנּוַית. ְבָׁשְמעִּ  

ים ַגַער ְוֵאין ַמְרֵפא עֹולֶ בְּ ְכבּו ש   ְכָמר ְוֵאין דֹוֶלה. ַהְמֵלאִּ ּלּוף ְכתֹוא מִּ ה. ֲהֵרי ַכָּמה  עִּ

ם ְבֵאֶּלה כּוַח ְואִּ ים ְבוִּ ְתַכֶּלה. ֲאנּוׁשִּ י ְלהִּ ים ֲהָמַמנִּ . ָׁשנִּ  

ם ָצַרי ְבֵצאת  אֵ ְקָרא ת   י. ָתה  ם ְכאֹונִּ ְבָעַתיִּ פֹו ּוְלַׁשְּספֹו ׁשִּ י. ְלָסח  יד עֹוַלְלָת ַעל ַאְדמֹונִּ

י  יב ְוָהַלְכתִּ י ְברִּ י. ְכֶנֱהַמְמתִּ י קֹול ֵמַאְרמֹונִּ . ַאף ֲאנִּ  

ית ָחרֹון. ָלָאֶרץ ֵאֵׁשב ְוֶאְהֶגה  ַאף  ְׁשבִּ ְמָחה ְוהִּ ָכרֹון. ָעְרָבה שִּ ֶקׁש ׁשִּ י ֻלַכד ְבי  ֲאנִּ

. ְבָגרֹון. ֵאיָכה ָיְׁשָבה ֲחַבֶצֶלת ַהָּׁשרֹון  
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Chapter 10 י׳  ,קינות ליום תשעה באב 

ים  רֹוַהּׁשָ יָכה ָיְׁשָבה ֲחַבֶצֶלת  אֵ  ֲהנִּ ְׁשְמרֹוָתם כ  ּמִּ י נֹוְשֵאי ָארֹון. ְוָנעּו מִּ פִּ ן. ְוָדַמם רֹון מִּ

ְמָסְרֵבי ָמרֹון ת בִּ ְמַסר ַהַביִּ ן. ְכנִּ .ְבֵני ַאֲהר   

ְׁשֲחטּו ב   ים. ְוַעל ָדמֹו נִּ פּורִּ יא ְביֹום ַהכִּ ֵהן ְוָנבִּ ים. ְכֶנֱהַרג כ  ְבֶכה ְמֻחֶּמֶׁשת ְסָפרִּ כֹו תִּ

יםים ָרחִּ פְ  פֹורִּ ֲהֵני צִּ ים. כ  רִּ פ  ים. ְוָנדּו ְכצִּ ירִּ ְצפִּ .כִּ  

ים ֻהְׁשָפָטה.  ג   ָטה. ּוְבַאְרַבַעת ְׁשָפטִּ ְּלָתה ֵמַאְרָצּה ַכָּלה ְמֻקָּׁשָטה. ַבֲעֹון ַמְעְשרֹות ּוְׁשמִּ

ְפָׁשָטה ְׁשֶמֶרת מִּ . ּוֵמֶעְדָיּה ֻהְפָׁשָטה. מִּ  

ּלֹו.  ץ כָ ְפַר ְרֵכי ֵהיָכל ָדְממּו ְכנִּ ד   תִּ ילֹו. הּוַרד ְוֻהַתְך ְוֻהְׁשַפל מִּ ְקַרע ְפתִּ יל ְכנִּ ְתלֹו. ְוַהְּמעִּ

ֵהן ַעְיָתה לֹו  ילֹו. כ  ְּׁשתִּ . ְוָנע מִּ  

ס ָלָרֵעב ֶלֶחם. ְוֻהְרֲעבּו  ה   ְטלּו ֲהל א ָפר  ים ְבלֹוֲחֵמי ֶלֶחם. ְכבִּ יבִּ ים ַמְלעִּ יּו אֹוְיבִּ

ּלֶ  ם ּומִּ ַּמיִּ ֵבית ֶלֶחם. כְ ֶחםְוֻהְצְמאּו מִּ .ֻבְטלּו ְׁשֵתי ַהֶּלֶחם. מִּ  

ְכבּו ּוְמנֹוָרה  ו   ֵיֵצא ֲהַדר אֹום ַבֶכֶסף ֶנְחָפת. ּוְתמּורֹו ֵאֶפר ַעל ר אָׁשּה ֻחָפת. ְוֵנרֹות נִּ

ְלְכָדה יֹוְדַפת ְכָפת. ְכָפְׁשעּו ְבֶלֶחם ּוַפת. נִּ . נִּ  

ְׁשמָ ז   יע הֵ ְכָרה ְזַמן ֲאֶׁשר ַנֲעֶשה ְונִּ בּו. ְוַעָתה ֲענֹות ָאֵמן ל א ָאבּו. ַלֲעָנה ָורֹוׁש ֻשְבעּו  ׁשִּ

ֲהֵני ַעְיְלבּו . ְוָרוּו. ְוֻהְקצּו ְוֻהְלֲעבּו. כ   

ְעְתָעה ְבחֹוֵזי ֵאל. ֲעבּור ֵכן  חֵ  יָגה ְותִּ ְלעִּ יל "ֶזה ֵאל". ְוהִּ ְטא ָחְטָאה ְוָאְמָרה ָלֱאלִּ

יֵזי ֵאל. ַויֵ  ּמְ ֵצא ֻהְקְנָאה ְבַמְרגִּ יֵאלמִּ . עֹון ֵאל. ְכַפר ֻעזִּ  

ְתַכְרֵבל.  ט   יָפה ֵתֵבל. ְוַנֲעָלה ַרב ַהחֹוֵבל. ַוֲעַנן ֲאַבק ַרְגָליו ְכָאֵבל. ְוֵאין מִּ ְמָאָתּה ֶהֱחנִּ

ֲהֵני ַאְרֵבל . ְבכ   

ְסאֹו הֵ י   י ְכדֹור ַהַּמבּול. כִּ י ְכָלָיה ֻחַיְבתִּ ידֹו ָפַרש  ָצר ְבֵבית ְזבּול. כִּ בּול.  ת לְ ׁשִּ בּול ְונִּ חִּ

ֵהן ָכבּול . ַוֵיֵצא ְבֶכֶבל ָכבּול. כ   



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 23 of 101 
 

ָנּה.  כ   ּקִּ ָנא. ְוָנְדָדה מִּ יסּו ְלֵאל ַקָנא. ְכגֹוי ָנָבל אֹוָתם קִּ ְכעִּ י הִּ יָנה. כִּ ל ַעָּמּה קֹוְננּו קִּ

ְׁשֶמֶרת ֶאְלָקָנה . מִּ  

ַפת. ל   ן ָצַפת. ְוֶכֶסף ַעל ֶחֶרש חִּ זּובְ   א ַלָּמרֹום ַעיִּ ְלַפת.  חִּ ּוק מּוָסר ֻהְרָפת. ְוֶנֱהַרס ְונִּ

ֵהן ְצָפת . כ   

ְבעֹון.  מ   ָגעֹון. ּוָפַקד ָעַלי ֲעֹון נֹוב ְוגִּ ָּורֹון ּוְבׁשִּ י ְבעִּ ַכנִּ י ְטעֹון. ְוהִּ ְלֵאיתִּ יַע נִּ ְׁשמִּ ָּמרֹום הִּ

ֵהן ְמעֹון ְׁשֶמֶרת ֵבית כ  ָּמעֹון. מִּ . ְוָנָעה מִּ  

ל נ   ְכאַ ְשַקד ע  ים ְוֻעָגב.  ב. ְכהּוׁשַ ָעֹון ְונִּ נִּ ְּלַצְפֵצף ְבמִּ י מִּ י ָאב. ְודֹוַמְמתִּ ְבלִּ י ֲאנּוָנה מִּ ְבתִּ

ְׁשֶמֶרת ֶיֶׁשְבָאב יָנה מִּ . ְוָנְשָאה ָעַלי קִּ  

ב ֶמֶרד ּוֶמְרָיה.  ס   ָיה. ּוֵמר  י ֲעֵקַדת מֹורִּ ְזַכר לִּ יַרי מֹוֵרי הֹוָרָיה. ְול א נִּ ֻהְצָגה  ָּלה ַאבִּ

ְׁשֶמֶרת ַמַעְריָ ֵערֹום ְוֶעְר  . הָיה מִּ  

י צֹומֹות  ע   ְרֵביתִּ ית. ְוהִּ יקּו ָעַלי ֶחֶרב ַוֲחנִּ ית. ְוֵהרִּ יכּו ַמֲענִּ ים ְוֶהֱארִּ י ָחְרׁשּו חֹוְרׁשִּ ל ַגבִּ

ית ית ָיְצָאה ְיָונִּ צּוַרת ָתְכנִּ ית. ּומִּ . ְוַתֲענִּ  

י ל א ֶהֱאמִּ פֵ  ית ֶמַלח. ְוֵאין  לֹוַח. ְוֻהְׁשְבָתה  יָנה ְבַהְׁשֵכם ְוׁשָ ְרָשה ְוֵאין ָיד ׁשֹוֵלַח. כִּ ְברִּ

.ֶׁשֶמן ְמֻמָּלח ְבר אׁש ַמְמָלח   

ְמָרת  צ   י ְוזִּ יהּו ָמַרת. ְוָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּה ֻהֲעָרת. ּוְתמּור ָעזִּ י פִּ יק הּוא ְיָי כִּ דִּ

ְזָרת  ים ָעֶליָה ֶנֱחַרת. ּוְבַקְצֵוי ֶאֶרץ נִּ ינִּ ְׁשֶמֶרת ָנְצַרתקִּ . מִּ  

י ְבַיַער ַבֲעָרב. ְוָכָבה ֵנר ַהדֹוֵלק ַבַּמֲעָרב.  ק   י ל א ָעַרב. ְוקֹוַנְנתִּ י ְוקֹולִּ י ְלצּורִּ ָראתִּ

. ְוֵריַח ל א ָעַרב ֵמַאְכָלה ֲעָרב  

י ַכצ אן ַלֶטַבח ְמנּורְּ  ָיה. ּוְקָהלִּ ָיה ַוֲאנִּ ָיה. ְבַתֲאנִּ נִּ י ָכא  י ֻהְסַעְרתִּ ה  ָיה. ְוָנָעה ֵמֲחנּויָ ֵאה כִּ

ְגַדל נּוְנָיה . מִּ  

ְרבּוְבָיה.  ש   י ְלַׁשָּמה ְועִּ ְשְרָפה ַדת ָמרֹום ְׁשבּוָיה. ְוהּוַׁשתִּ ְבָיה. ְונִּ י ַבּׁשִּ י ָיָצאתִּ ְמעּו כִּ

ָיה .ּוֵמֶהְסֵתר ֲחבּוָיה ָנָדה ֵבית חֹובִּ  
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י  י ְבַצֲחָנה. ְוָסַתם ֶמנִּ ְזַהְמתִּ י נִּ ָנה. ְול א ָנַתןָׁשְמעּו כִּ ינָ   ְתחִּ ים ַוֲחנִּ י ַרֲחמִּ ְרַית  לִּ ּקִּ ה. ּומִּ

. ָחָנה ָנָעה ְכַפר יּוֲחָנה   

ין  ת   ין. ּוַבֲעֹון ְצָלמִּ יב ָאחֹור ָימִּ ין. ְוֵהׁשִּ ין. ְוָׁשתּו ְׁשָעַרי ׁשֹוֵממִּ י ַהָדמִּ ב א ָרַעת ָשמּונִּ

ין ְנתֹון ַצְלמִּ . ָנָעה גִּ  

י תַ  יַח ְוָחְׁשכִּ יַח. ְוַכֶדֶׁשאָתב א ַתְמרִּ יַח.  ַעְצמֹוֵתינּו ַתְפרִּ  ְזרִּ יחֹוֵחנּו ְכֶקֶדם ָתרִּ יַח. ְוֵריַח נִּ

יחַ  יַח ׁשּוֵלי ֲחַמת ָארִּ ֻּׁשְלָחְנָך ַתֲארִּ .ּומִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 11 י״א  ,קינות ליום תשעה באב 

ָיהּו ְרְמָיהּו ַעל י אׁשִּ .ַוְיקֹוֵנן יִּ ( הימים ב לה כהדברי  ) 

י קֹו  ׁש ֵמֱאֹלָהיוְננּו ֵמֵאָליו. ֵאיָכה ֱאלִּ ְדר  . ֶבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה ֵהֵחל לִּ . 

ְפָעָליו נּוי מִּ . ְבֵני ָחם ְבָעְבָרם ָחנּו ָעָליו. ְול א ֻהְזַכר לֹו ׁשִּ  

ימֹות ֲאבִּ  ר. ל א ָקם ָכמֹוהּו מִּ ְגד  ְשָרֵאל ֲאֶׁשר ָקמּו לִּ .יְגדֹורַגם ְבָכל ַמְלֵכי יִּ . 

ר יָצֵני ַהדֹור. ֲאׁשֶ ָדַבק בֹו ֵחְטא לֵ  ְסד  . ר ָקמּו ַאַחר ַהֶדֶלת לִּ  

ְּׁשחֹור ֲחמּו מִּ ְתמֹו ַהטֹוב פִּ יחֹור. כִּ ים ֶזַרע ׁשִּ .ָהאֹוְכלִּ . 

ן ַהחֹור ין ָאחֹור. ְועֹוד ל א ָׁשַלח ָידֹו מִּ יב ָימִּ ְגַדל ָעֹון ְוֵהׁשִּ . ַויִּ  

ַצע ֶאְמָרתֹו ַזכּו ֲאָמָריו  ים. בִּ יםְכָנם ָדת ְלָהקִּ . ְבָארּור ֲאֶׁשר ל א ָיקִּ . 

ים ים. ְבֶבַצע מֹוֲאֵסי ָדת ְוֻחּקִּ ֲאצּו ְרחֹוקִּ רֹו ְכנִּ . ָחַׁשְך ָתא   

י ָוָלְך ַהיֹום ְלַתְּלָאְך ְקְראּו ְבָׁשְלחֹו ַמְלָאְך. ַמה ּלִּ ים נִּ ים ָרעִּ . טֹובִּ . 
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ים בְ  י ֶאת פִּ ְיֵדי ַעם ָהָאֶרץ ָדמִּ . ְלָאְךַמְּלָאְך. ֵתָעֵנׁש ְבָבְצעִּ  

ם ר ֶחֶרב ָכל ֶׁשהּוא ְבֶאְפַריִּ ם. ְלַמַען ל א ַתֲעב  ָּלה ֲהמֹוַני ֶלֶכת ֲאַרם ַנֲהַריִּ .כִּ . 

ם ְצָריִּ ם ְבמִּ ְצַריִּ ְגְזָרה ְלַסְכֵסְך מִּ י ְגֵזָרה נִּ ם. כִּ .ְול א ָׁשַמע ְלחֹוֶזה ָלׁשּוב ֲאחֹוַריִּ  

י ֵהֵחּלֵמַחט את ְסתִּ  ְבזֹותיַרת ְמזּוזֹות. ֲחזֹון ַעְנתֹותִּ . ּו לִּ . 

ים ְלחּומֹו ְלַהְבזֹות. ְול א ֵהֵסב ָפָניו ְוָסְפדּו ַעל ז את  . ָנעּו ֲעָנמִּ  

ָיה  ָיה. ַוְיָמֲאנּו סּור ּוָמט ְיסֹוד ְנׁשִּ ידּו ַעד ל א ְׁשאִּ .סּורּו ֵהעִּ . 

ָיה יָ ְפֵני ְקָרב ְכָקַרב ְול א ָעְלָתה לֹו ְרטִּ ים ַלֶּמֶלְך י אׁשִּ . ה. ַויֹורּו ַהּמֹורִּ  

ים ים ְולֹוֲחצִּ ים. ֵחץ ַאַחר ֵחץ מֹורִּ .עֹוֶדנּו עֹוֵצם ֵעיָניו ְבֶגְויֹו נֹוֲחצִּ . 

ים צִּ ְזְרקּו בֹו ְׁשֹלש ֵמאֹות חִּ ים. ַויִּ צִּ . ָצדּוהּו ְוָשמּוהּו ַכַּמָטָרה ַלחִּ  

יהּו  טּו ַאֲחָריו ֱאזֹון מֹוָצא פִּ ים הִּ יהַקּלִּ צּוי ֶנֶפׁש ַמֲעָשיו ֵהפִּ .ּו . ְוַעד מִּ . 

יהּו  י פִּ יתִּ י ָמרִּ יק הּוא ְיָי כִּ יהּו. ַצדִּ פִּ ְפָצה מִּ . רּוַח ְשָפָתיו הִּ  

ְצָעם ֵנא ַזַעם. ְלַׁשֵּלם ְׁשאֹוָנם ַבֲעֹון בִּ י קִּ י נֹוף כִּ ישִּ .שִּ . 

ְׁשָעם. ַוְיקֹוֵנן ָעָליו כָ  . ל ֵאיָכה יּוַעםַתם ֶכֶתם ַהטֹוב ַעם זּו ְבפִּ  

ְקֶרה ֶאָחד כ ְׁשתֹוַתם ְבמִּ דֹו לִּ ָטה ְכָנע ַהְקֵהל ֶלֱאתֹותֹוס ְמגִּ . ת. ְבמֹוֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשמִּ . 

יֹות ם אֹותִּ ים ּוְׁשַתיִּ י ָסְפדּו לֹו ֵאיָכה ְבֶעְשרִּ ס ָׁשתֹות. כִּ ם ֵמֲהר  ים ּוְׁשַתיִּ . ָתָלה ְבֶעְשרִּ  

ינֹות  י ְמחֹוְללִּ אֹותֹות קִּ י ָׁשַכְחתִּ י. ֵעת כִּ . יֻלָבָטה ְמחֹולִּ . 

י  לִּ י ְונַֻטׁש ָאה  י ְוָנַסְעתִּ י. ָרַׁשְעתִּ ילִּ י ָלַעד ַיֲאהִּ י כִּ . ַזּמֹותִּ  
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Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 12 י״ב  ,קינות ליום תשעה באב 

 סימנך תשר"ק אלעזר

י ֲאֶׁשר   לִּ ֵּסא ָכבֹוד ְלָצְרפֹוַאְבָת ַעד ל א ת  ָאה  ם כִּ ית עִּ . ְבֵראׁשִּ . 

יםשד ְבַיד  דַ ש  ָלָּמה ָלֶנַצח  .ֹוְדדִּ . 

ְהֵייָת כְ  ְטָיּה ְוָרַעְׁשָת ְוָרַגְנתָ רְונִּ . ֹוֶעה ְבע  . 

ה י פ  . ְוַעָתה ַמה ּלִּ  

י ֲאֶׁשר  לִּ י ֵאפֹואקָאה  .ֹוַמְמָת ְלֵאיָתֵני ֶאֶרץ ְבֶחְרַדת מִּ . 

יםצ  ת ְבַיד  ּמַ צ  ָלָּמה ָלֶנַצח  .רִּ . 

ְהֵייָת כְ  .ר צֹוֵרחַ פֹור בֹוֵדד ַעל ַגג מַ צ  ְונִּ . 

ה  י פ  ידִּ ידִּ . ַמה ּלִּ  

י ֲאֶׁשר   לִּ הפ  ָאה  י פ  ָּמדִּ ד עִּ יר. ְוַאָתה ֲעמ  . ְצָת ְלַמֲענֹו ְלצִּ . 

יםע  ְרַער ְבַיד ע  ָלָּמה ָלֶנַצח  .ֵרלִּ . 

ְהֵייָת כְ  . ֹוֵנא ְוָצרש  ְונִּ . 

הְוַאֵיה  ּוּוי מֹוָׁשב פ  . אִּ  

י ֲאֶׁשר  לִּ ית ְבַעְנֵני הֹוד. ְלז את אֲ נ  ָאה  ה ַוֲאֶׁשר אֵ חִּ הֶׁשר ֶיְׁשנֹו פ  .יֶננּו פ  . 

יםמַאס ְבַיד  מ  ָלָּמה ָלֶנַצח  .ֹוְרדִּ . 

יעַ  בֹור ל א יּוַכל ְלהֹוׁשִּ ְהֵייָת ְכגִּ . ְונִּ . 
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ה י ְלָך פ  ה ּומִּ . ַמה ְּלָך פ   

י ֲאֶׁשר  לִּ ְבְתָך ְלחֹוֵפף ְלֻחפֹוֹוַננְ כָאה  .ָת מּול ָמכֹון ְלׁשִּ . 

יםיְּ ְבַיד  ה עָ י  ָלָּמה ָלֶנַצח  ירִּ .הִּ . 

ְהֵייָת כְ  יאט  ְונִּ . ס ֶבָחָלל ְוֵאין עֹוד ָנבִּ . 

ה . ְוַנְמָת ַהֵאין פ   

י ֲאֶׁשר   לִּ ה ח  ָאה  פ  ה ּומִּ פ  יָת ֵמָאז ְבָתָאיו מִּ .נִּ . 

יםז  ַנח ְבַיד ז  ָלָּמה ָלֶנַצח  .רִּ . 

ְהֵייָת כְ  יק יֹוֵצא חּוָצהו  ְונִּ .תִּ . 

ה . ְול א ָעַבר פ   

י ֲאׁשֶ  לִּ ההֵ ר ָאה  יְך בֹו ְלָפֶניָך גֹוָרל פ  . ַכְנָת ְלַהְׁשלִּ . 

יםד  ָחה ְבַיד  ד  ָלָּמה ָלֶנַצח  .מִּ . 

ְהֵייָת כְ  .ר ָבָאֶרץגֵ ְונִּ . 

ה י ל א ָנסֹוב ַעד בֹואֹו פ  . ְוַנְמָת כִּ  

י ֲאֶׁשר  לִּ ְׁשפֹוב  ָאה  י ָחְׁשכּו כֹוְכֵבי נִּ ְצעִּ . ֲעֹון בִּ . 

.ּמֹותא  ַיד  ַפל בְ א  ָלָּמה ָלֶנַצח  . 

ְהֵייָת כְ  .ֹוֵרַח ְבָמלֹוןא ְונִּ . 

ה י ְלָך פ  . ְועֹוד מִּ  
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הא   פ  ה ּומִּ פ  .חֹור ָוֶקֶדם מִּ . 

ְצפֹו ְוֻחפֹולְּ  .ָכל דֹור ָודֹור נֹוַדע קִּ . 

ָכל אֹום ָׁשת ָעַלי ַכפֹו ל ָמה ע   .מִּ . 

יד ָחקּוק ְבַכפֹוז   י פִּ יל כִּ . את ַבֲעלִּ . 

י ְבטּוחָ רְּ  י ֶרַגע בְ פּוָאתִּ .ַאפֹוה כִּ . 

יב ְבַאפֹו .ְוַעד ַעָתה ֵאיָכה ָיעִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 13 י״ג  ,קינות ליום תשעה באב 

ֶמר כֹוֵרת ְלָאב  ה א  ְהֶיה ָלֶנַצח. ְוֵהן ַעָתה ֻבְּלעּו  ֵאי כ  ה יִּ ים כ  ית ֵבין ַהְבָתרִּ ְברִּ ְבֶפַצח. בִּ

ים ָזַנְחָת ָלֶנַצח ֲעָצַמי ְבֶרַצח.  . ָלָמה ֱאֹלהִּ  

תּו ְבֵעדֹוֶתיָך. ְוֵהן ַעָתה ָדְקרּו   ה פִּ ה ָגׁש ְכֶשה ְלעֹוָלה ְלַרצֹוֶתָך. ֵנְלָכה ַעד כ  ֵאי כ 

יֶתָך . ְכֶפַלח ַרְעָיֶתָך. ֶיְעַׁשן ַאְפָך ְבצ אן ַמְרעִּ  

ים ְבַמשֹואֹות.   ים ְנֻקדִּ ה ַהְבָטַחת ֲעֻקדִּ ה יּוַחׁש אֹות. ְוֵהן ַעָתה  ֵאי כ  ה י אַמר כ  ם כ  אִּ

ַכחְ  יָמה ְפָעֶמיָך ְלַמֻּׁשאֹותוִּ יר ְמֵלָאה ְתׁשּואֹות. ָהרִּ . ָת עִּ  

צְ  ה ָזם ְוָהַרג מִּ ֶדׁש. ְוֵהן ַעָתה  ֵאי כ  ה ֻחַתם ַבֲעַדת ק  ה ָוכ  ֶפן כ  ֶדׁש. ַויִּ י ְבַגן ָנעּול ַבּק  רִּ

ֶדׁש. ָכל  ֶדׁש  ֶחְלָקם ָאַכל ח  . ֵהַרע אֹוֵיב ַבּק   

ה ת אַמר ְלַׁשֵּלַח ַעם ְלָעְבֶדָך. ְוֵהן ַעָתה ָיְׁשבּו   ל ֲעָבֶדיָך. כ  ה טֹוב ְכֻׁשַּלח ְגא  ֵאי כ 

ים  עּוֶדָך. ָׁשֲאגּו צֹוְרֶריָך ְבֶקֶרב מֹוֲעֶדיָךבֹוְגדִּ . ְבֵבית וִּ  
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ה ָאַמר יתֹות. ְבכ  יתּות ֲחָדׁשֹות ְברִּ ה ְכרִּ ַכֲחצֹות ַלְיָלה ְבמֹוְפֵתי אֹותֹות. ְוֵהן ַעָתה   ֵאי כ 

. ָהקּו ְבַנֲעֵליֶהם ֶלֱאתֹות. ָשמּו אֹותֹוָתם אֹותֹותלֻ   

ֶׁשה ָעלָ  ְׁשַמע ּומ  ה מִּ ֲאצּוָה ְבֵני ַעְוָלה.  ֵאי כ  ת ְמֻעָּלה. ְוֵהן ַעָתה נִּ ְנַות ַביִּ ה ת אַמר לִּ ה. כ 

יא ְלַמְעָלה ָּוַדע ְכֵמבִּ . יִּ  

ים דֹומֹות. ְוֵהן ַעָתה  ה שִּ ֵאי כ   בֹורִּ ים גִּ ּׁשִּ ה ְתָבְרכּו ְלׁשִּ יֹות ַהְּקדּומֹות. כ  ים אֹותִּ ּׁשִּ יַח ׁשִּ

ְסָבְך ֵעץ קַ  . ְרֻדּמֹותָעְתקּו ְרדּומֹות. בִּ  

ְקדֹוֶׁשָך. ְוֵהן עַ  ה ְתַדֵבר הּוַמר לִּ ב ָעם ּוֵבַרְך ַעם ְקדֹוֶׁשָך. ְבׁשּוב ְוכ  ה ָפץ ָלק  ָתה  ֵאי כ 

ְקָדֶׁשָך  ְלחּו ָבֵאׁש מִּ יר ָקְדֶׁשָך. ׁשִּ . ָצרּו ַעל עִּ  

ה ַתֲעֶשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ְלֵבית עֹוָלמֶ  ם ְׁשֵלֶמיָך. כ  יִּ יַחת ְלוִּ ה קִּ ָך. ְוֵהן ַעָתה ָרֲעׁשּו  ֵאי כ 

ְׁשַכן ְׁשֶמָך ְּללּו מִּ יׁשּו ָׁשֶמיָך. ָלָאֶרץ חִּ ְרעִּ . ְוהִּ  

ְבַעת ׁשֹוְפרֹו  ה ׁשִּ ה ַתֲעֶשה ֵׁשׁשֶ ֵאי כ  יל חֹוָמה ָלָאֶרץ. ְוֵהן ַעָתה  ת ֶעֶרץ. כ  ים ְלַהפִּ ת ָימִּ

ים ָטְבעּו ָבָאֶרץ. ָשְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל ָבָאֶרץ . ְׁשָערִּ  

ים ָנָצר. ְוֵהן ַעָתה ֻתְפחּו ְפָרַחי  אֵ  ה ָאַמר ֲאֶׁשר ַלחֹוזִּ ה ְתׁשּועֹות ֲאָסֵמי אֹוָצר. ְבכ  י כ 

ים ְיָחֶרף ָצרַבֲחַצר.  .ַעד ָמַתי ֱאֹלהִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 14 י״ד  ,קינות ליום תשעה באב 

ְמָתחּו.  יָכה ֵאת ֲאֶׁשר ְכָבר ָעשּוהּו. ָתַבע אֵ  ים נִּ ְׁשֵיהּו. ֲאֶׁשר ַעד ל א ְׁשָחקִּ ְגבֹות נִּ י לִּ ֶמנִּ

הּו  י ָרַמז ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ת  . ְבֶׁשּלִּ  

ית. ָבנּוי ְוָחֵרב ּוָבנּוי  אֹות ַעְר ַּלע בְ ב   ית ַאֲחרִּ יד ֵמֵראׁשִּ ית. ֵגֶאה ַמגִּ ית ְוַׁשֲחרִּ בִּ

ית י ַקְלָקָלתֹו ֶהֱחרִּ ית. ּוֵמחֹובִּ . ְבַאֲחרִּ  
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תּוצֹו נֹוַדע.   ים ָחזּוהּו ְמֻגָדע. ָאז ְלָראֵׁשי דֹורֹות נִּ ֶׁשך ְמיַֻדע. ְוַקדמֹונִּ יׁשֹון ְוח  ית אִּ ֶהֱחרִּ

. י ַקְרנֹוָתיו ָגַדעַעד ל א ָעשּו  

יר  ג   י ָראּו ֵעיֶניָך ָהְפַצר. ְכֶהֱעבִּ יר ָצר. ֶזה ֵסֶפר ְלָפָניו ֻהְבַצר. ָגְלמִּ ַבּה קֹוַמת ְיצִּ ַדע ג 

. ָניו ָכל ֶנֱעָצרְלפָ   

בֹו ְכָבט ביַאת ָבָניו בְ ד   י ַהַּמָצע ָקָצר. ָדֶוה לִּ ֵבית ָהאֹוָצר. ְוֶהְרָאהּו כִּ ַיד  ַרך ֻדַחף מִּ

. ָצר. ַוְיקֹוֵנן ָעָליו ֵאיָכה ְבַאֶיָכה ְבֵעת ָצר   

יר ָנטּוי ְוָגֵדר ַהְדחּוָיה. לַ  י  צּור ֶהְרָאה לֹו ַמה ֶּׁשָהָיה. נַֻתץ קִּ ֵּמד ְנהֹות ְנהִּ דֹורֹות לִּ

ְהָיה. ַעל ֶׁשֶבר ֲאֶׁשר ָהָיה  . ְונִּ  

ים אֹורֹו ְכזָ ה   ְזָרח. ֵבין ְבָתרִּ ּמִּ .  ַרח. ְוֶהְרָאהּו ַאְרַבע ַמְלֻכיֹות ְבֶרֶדם ְוָצַרח ָיה ַהנֹוַער מִּ

ְזָרח  י ָטַבע ַׁשַער ַהּמִּ . כִּ  

ס ַוְיַנֵצל ֵזָרּה. ַוַיְרא ַהְׁשָלַכת ו   ין   ַיְחמ  ַדת ַהדִּ ֵדק מִּ ְזָרּה. ְוצִּ ֶפֶלת ָעָליו ְכבִּ ְזָרּה. ְוֵאיָמה נ  נִּ

. ְכָאז ָרָאּה  

ם ְוֶעְרָיה ְוֶנֱאַנח. וְ  ֲעַנח. ָעׁשְ ָרָאה ֵער  ַכַעס ֵעינֹו ְול א ָנח.  ַלֲעקּודֹו סֹוד ֶזה פִּ ָׁשה מִּ

ְזעֹו טֹוב ָזַנח  .ֵמְראֹות גִּ  

ַהר ָתם ז   ּמּומֹו  ַנח ז  ְנֻאם ֶזה. ָזן ֵעינֹו ַבָּמקֹום ַהֶזה. ְוָׁשר ׁשִּ ין בִּ י ל א ֶהֱאמִּ ַבַּמֲחֶזה. כִּ

. ַוְיקֹוֵנן ֵאין ֶזה   

ים וְ ח   ׁש ְבעֹולִּ י ַׁשב ֲחׁש  ים. ַוָיֶבן כִּ ים.   יֹוְרדִּ ינֹו ֲחֵרדִּ יָכיו ַעל ֶמה ְבדִּ ים. ֲחנִּ בֹו ְיהּו רֹודִּ

ים . ּוֵמֶהם ָתַבע ְזבּול מֹוְרדִּ  

י   יו ְׁשָעָריו ֶמנִּ יתֹו ָקָבעּו. זִּ ָבעּו. ּוַמְסְמרֹות ְנָעֵלימֹו ְבַקְרָקעִּ ים ְזבּול ּוַמְצפּוָניו נִּ מֹוְרדִּ

ָנם טְ  ְתָבעּו. ְוהִּ י ָטָבעּוַמה נִּ ים ָבָאֶרץ כִּ . מּונִּ  

ָּלה לֹו ט   ֶּׁשגִּ י ְלַגּלֹות ֵקץ ָאב זָֻּמן. טֹוב מִּ ים ֵליַדע ְזָמן. כִּ  ֵקץ ְמזָֻּמן. ָהַׁשע  ְבעּו טֹוְרדִּ

יג ְוֵקץ ָכָמן  ְבלִּ . ְוהִּ  
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ְתַוַדע. ְיַקּוּו ְליֹום ְיׁשּוָעהי   ְול א נֹוַדע. ַעד   ְׁשבּו ְוָׁשֲאלּו ְלָאב ֵליַדע. ֵקץ ַהְפָלאֹות ָמַתי יִּ

ְתַוַדע תֹו יּוַחׁש ְויִּ י ְבעִּ .כִּ  

ְכָסה ֵמֶהם וְ  ְסַתָכלּו. ְונִּ ְתַוַדע ָרז ְלָעם ְבָך נִּ ְנַאת ֵביְתָך ֶנֱאָכלּו.  יִּ ּקִּ ל א יּוָכלּו. ֵרֶעיָך מִּ

. ּוְבָיגֹון ַחֵיימֹו ָכלּו   

יר ְכֻׁשָּלח. ְוָנם ְׁשַלח ָנא ְבַיד תִּ כ   ְסֵלי צִּ ְׁשַתָּלח. ְוַאֲחַרי לּו כִּ י ְלהִּ י ַמה ֶבַצע לִּ ְׁשָלח. כִּ

י ְיֻׁשָּלח גִּ  . ְלָעדִּ  

ְבבּו עֹוְלֵלי סּוף. ֵאילְּ  ָתם לִּ ּמ  ְמֹלְך   אִּ ּסּוף. ְיָי יִּ ין ְלׁשֹוֵרר מִּ ָבם ֵהכִּ ֶזה יֹום ַהָכסּוף. לִּ

ְזרֹוַע ָחשּוף . בִּ  

ין רֹומֵ  ימִּ ְגָלה בִּ ים ְכָׁשרּו ֵחָמה ְזרּוָמה. ָקְצָרה ַנְפׁשָ ָחשּוף ְזרֹועֹו ְבָיד ָרָמה. נִּ ם  ָמה. ָבנִּ

. ְבֵגיא ֱאדֹום ָלַדַעת ַעל ָמה   

י מ   י. ְוַעד ַעָתה ל א ֶהֱאַמְנָת  ה ָּמָצאָת ַעְוָלָתה בִּ ְדָבר ֵהַמְרָת בִּ ּמִּ י. מִּ י ָבגֹוד ָבַגְדָת בִּ . כִּ

י .בִּ  

ְׁשַתְברּונְּ  יְגדֹור. נִּ ְטֵעי ֲאבִּ ְך נִּ יַאיִּ י ְביֹום ָנָקם  בִּ ְגֵליתִּ ְגדֹור. נִּ ְסדֹור. ְול א  ְפָרצֹות לִּ לִּ

יֵצי ַהדֹור . ֻקְדׁשּו ְפרִּ  

י ֶאְתֶכם ָׁשְמעּו ּוָפָקקּו. ַיַען ְכָׁשְמָעם ז את  ַהדֹור ָיְזמּו ַדַעת ס ְׁשַבְעתִּ ֹוד ְוָדָפקּו. הִּ

ם ָסָפקּו ְתַמְקָמקּו. ְוַעל ַכַפיִּ .נִּ  

ֶרץ. ְוַעל ָיָדם  י ָהָאֶרץ. ְכָנפְ ְפקּו ָששּו ָבאֵ ס   ְׁשָעם יִּ י יִּ ְברּו כִּ לּו ְבָיָדם ַמְלֵכי ָאֶרץ. סִּ

ְתכֹוֵנן  .ְמשֹוש ָכל ָהָאֶרץיִּ  

ילֹו. ַעד  פ   ְהֶיה ָׁשם מֹוְׁשלֹו. ָפֲעלּו ֶׁשֶקר ְוֵהׁשִּ י ָלַעד יִּ ּמּו כִּ יֹלה. דִּ יֶהם ַחג ַליָי ְבׁשִּ צּו פִּ

יֹלה י ָיב א ׁשִּ . כִּ  

ל ׁשִּ  ְמַאס ַכֲאֶׁשר בֹו ַנֲעָשה. ְראּו ָמה ֲעֵבָרה עֹוָשה. ְלכ  ָּסה. ְונִּ ָצה ְכַחָּלה ֵמעִּ   יֹלה רִּ

. ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָשה  
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ֶרב ְבָציֹון. ַעד ֲאֶׁשר  ע   י ְכח  ְׁשיֹון. ֻעַּלְפתִּ תֹו ָחׁש ֲעֵלי קִּ ְביֹון. ּוְלעִּ י אֹות ְבצִּ ּמִּ ָשה עִּ

י  צִּ ים מִּ יַע ֱאֹלהִּ . ֹוןיֹופִּ  

ְפָתן. ּוַבֲחָמתֹוצ   יתֹו  יֹון ָצַעק ֵאיְך ָנַתן. ָלשּום ָעַלי גֹוי ֵאיָתן. ָצַהל ְוָרַקע ַעל ַהּמִּ תִּ  חִּ

. ָנָתן  

י ֵבל   ְכַלְמתִּ י ְוַגם נִּ ְׁשתִּ י. ב  י ָלַעד ָבּה ְלקֹוְממִּ י. ַתְרתִּ י רֹוְקמִּ יַלנִּ ֲעתּותֹו ֵעת הֹובִּ ָנַתן בִּ

י. ּוַבֲחרֹון ימִּ י ַבֲהקִּ י קּומִּ . ַאף ָנם לִּ  

י ל א ז את ַהְּמנּוָחה. ַקְצתִּ ק י כִּ י ּוְלכִּ י ְבַהְזָנָחה. קּומִּ י ָקַׁשְבתִּ י ְבַחַיי ֵמֲאָנָחה.  ּומִּ

ְנָחה י ְול א ָעְרָבה מִּ ַגְׁשתִּ . ְוהִּ  

ַּׁשְלָוה ּוֵמֲהָנָחה. ְרטּוָׁשה ְבָהֵרי ֶנׁשֶ רְּ  ָּׁשלֹום ּומִּ י ְזנּוָחה. מִּ ף ֲאנּוָחה. ַגם  ֵאה רֹוַע ַנְפׁשִּ

. ָׁשם ל א ָנָחה  

ים ַעל ר אָׁשם ְכָרְכבּו.  ְכוּו. ֱאנֹוׁשִּ ְתַעְכבּו.  ָנָחה ָידֹו ָבם ּוָבּה נִּ ָיְגעּו ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ְכנִּ

. ּוְכעֹוְללּו עֹוָללּו חּוָצה ָׁשְכבּו  

ים ָבמֹו ְכמֹו ְבקָ ש   ְתעֹוְללִּ ים. מִּ ירִּ ים ֶגְוָים ַמְדקִּ ים.  ְכבּו ׁשֹובִּ ים. ֶׁשֵהם ָיזֻבּו ְמֻדָּקרִּ רִּ

ים .ּוֵמי ְפָרת ְקָרֵבימֹו דֹוְקרִּ  

ֶקף ֶטַבח ּוֶמֶסְך לְ ת   ים. ְוָכל ָעם ְוָלׁשֹון ָבם  ְקָרא ת  יר ֵעָרה ְמַקְרְקרִּ ים. קִּ ירִּ ַמְבקִּ

ים יֹון ַהְיָקרִּ ים ְבֵני צִּ ים. ַוֲעֵליֶהם ְמקֹוְננִּ .סֹוְקרִּ  

ׁשְ  ים קֹול ְבָרָמה הִּ ה. ָלָּמה ֶזה וְ ַהְיָקרִּ ְבכ  יעּו לִּ ה. ַיַחד ֶזה אֹוֵמר  מִּ ְקָרנּו כ  ַעל ַמה ֶזה הִּ

ה ְוֶזה אֹוֵמר ְבכ   הְבכ  ְלׁשֹון ֵאי כ  יר ְלׁשֹון ֵאיָכה בִּ . ה. ָרְגנּו ְלָהמִּ  
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Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 15 ט״ו ,קינות ליום תשעה באב 

יף ֶאבֶ ָאיָכה ַאְׁשָפתֹו ָפתּוַח ְכקֶ  י ְבַאף הֹוסִּ ן ָהג  ֶבר ּולרֹודִּ י ַהֶגֶבר ֵאיָכה ֶאָשא ָעו  ר ֲאנִּ

י  ְך ַאְך  ְוחּוַסם פִּ ֵאיתי ְוָנם ְׁשפ  לִּ יל נִּ ְׁשפֹוְך ָהכִּ י ָנַהג ֵאיָכה ָאץ ַזְעמֹו לִּ ֶפֶלל ַלַהג אֹותִּ מִּ

ְללֵ  ָנטּו צִּ י יִּ י ַבֶּׁשֶרב ְוָנם כִּ יָפתִּ ְך ְזכֹור אפִּ י ָיֻׁשב יֲַפ  י ַעֵליֶכם ָחֶרבבִּ . י ָעֶרב ְוֵהֵבאתִּ  

ַר  י א  י ּוְכָעְזבִּ ל ָחְּסרִּ ְבֶכה ְבֵעת כ  ַּלע ַבית ָלרֹום  ָבכֹו תִּ י בִּ י ְועֹורִּ ָּלה ְבָשרִּ י בִּ ְּסרִּ ח יִּ

י יַבנִּ ְקׁשִּ י ֶלֱאכֹול הִּ ְטנִּ ַּקף בָנה ָעַלי ַוַיַּקף ְבֵני בִּ י נִּ ְבכִּ י ָצר אָ  ֻמְזָקף ְוַכַבְרֶזל סִּ נִּ חֹור  מִּ

י ַנֲחָלֵתנּו ְכנְֻטָׁשּו ְבַיד לֹוֵחם נָ  יַבנִּ ים הֹוׁשִּ י ְבַמֲחַׁשכִּ יַבנִּ ם ל א ָאחּוס ְול א ֲאַרֵחם ֱהׁשִּ

י ָלֶכם ַמֵטה ֶלֶחם ְברִּ .ְבׁשִּ  

יב וָ  י ָגַדע ְגאֹון ָנדִּ י ָגַדר ַבֲעדִּ ְתַעְתדִּ י ֵמֻחָפה ְלָגלּות ְבהִּ ׁשֹוַע  ָגְלָתה ְגהּוָצה ְלַׁשנֹות ֶעדִּ

י ֶאְזַעק ַוֲאֶׁשּוֵ  יַע ַגם כִּ ְּלהֹוׁשִּ ין ָאחֹור מִּ יב ָימִּ י ָסַתם   ַע ַגם ָגַברְוֵהׁשִּ ָעַלי פֹוְרַכי ּוְבַנֲאקִּ

ם בז את ים ֵמֲאֻחזֹות ְול א ָׁשב ַאפֹו ְבָכל ז את ְוָאַמר אִּ ים ְגרּוׁשִּ . ֲחַרַכי ָגַדר ְדָרַכי ְיתֹומִּ  

יץ ָסְך ְלַהאֲ  י ּוְלָגלּות ֵׁשׁשַ ַדְרֵכי דִּ ילִּ י ָדַרְך דֹוֵחק ַעל  בִּ ֵרב הּוא לִּ ב א  י ד  ילִּ ְך הֹובִּ

ְׁשתֹו ָעַלי  ָבמֹוַתי לְ  י ְברִּ י ֲאָמֵרר דָרַכי סֹוֵרר ָדַבק דֹוֵלק ְוָצַדנִּ ְבכִּ י בִּ נִּ ְשָתֵרר ְׁשעּו מִּ הִּ

ְלטֹוׁש ַמֲחַרְׁשתֹו ָדַרְך ַקׁשתֹו ֵמיֵמינּו ָדַלח ְוָנם אֲ  יְלֶכם  לִּ ְּמֶכם ֵגיא ָגלּות ֲאטִּ ׁשִּ

ָּמֶכם י עִּ יְמֶכם ְוָהַלְכתִּ . ְלַהְכלִּ  

י  הֹוי ָהּה ַליֹו ימִּ ָתי ָהָיה הֹוֵלְך ְלָפַני ַמְזעִּ לי  יא בכִּ יֹוָתי ֵהבִּ יֹוָתי ְוָצֶרֶבת ֵאׁש ְכוִּ ם ְבכִּ

ים ֶהְקדֵ  ְכלִּ י ָהא  ק ְלָכל ַעּמִּ י ְשח  יתִּ י ָהיִּ ימִּ ְטעִּ י הִּ יס ָדמִּ ים  ְוֶכָעסִּ ֻּמרִּ ׁש ֶפַסח ְבֵליל ׁשִּ

י ַבּמְ  יַענִּ ְשבִּ ים הִּ יָלם ְבָכָפן ָראֵׁשי ֲחמֹורִּ ֵּלל ֶׁשֶכם  ֶהֱאכִּ יג ְוחִּ ְשרִּ ים ַעל ֶצָּואֵרנּו הִּ רֹורִּ

. וָנם ֶאפקֹוד ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶכם ַוַאַכְלֶתם ְבַשר ְבֵניֶכם  

י ֵזק מּוָסרִּ ָצץ ְוחִּ ַפח ְורִּ ד שִּ ס ַויְ  ַוֵיֵצא ְוָקְדק  י ֶאְתלֹוָצץ ַוַיְגֵרס ֶבָחָצץ ַוַיְחּמ  י  כִּ ַנֵצל ֵמֶעְדיִּ

י ּומִּ  יׁשִּ י  ְלַהְכפִּ ְצחִּ ְגַדל ְוָכֵבד ַנַאק רִּ י ַויִּ ָּׁשלֹום ְפׁשִּ ְזַנח מִּ י ַותִּ יׁשִּ רפִּ ְתהֹום הִּ ַבּה לִּ ג 

ם ְוכּוׁש ָשח ֲאׁשִּ  ְצַריִּ י מִּ ְצחִּ ַמר ָאַבד נִּ י ָוא  י ָעָלה ְצָוחִּ דִּ יְבֶכם ְוֶאְׁשָפְטֶכם  ּוְבָקְדק 

ֵתיֶכם י ֶאת ָבמ  ְׁשַמְדתִּ ּמֹוְתֶכם ְוהִּ . ְכזִּ  
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י ָזַנח ְזבּול ְוֵלב  ָזְכָרה ז את כִּ  י ּוְמרּודִּ י ְזָכר ָעְניִּ ָכבֹוד ְרדִּ י ּוְלַכָּלה ָפץ מִּ ְרדִּ ְבַאׁש נִּ י נִּ

ְזכֹור וָתׁשּוַח זַ  יַח ָזכֹור תִּ ם ָמׁשִּ ְתַעְברֹו עִּ יַח ּוְבהִּ ְקׁשִּ י ְבֵכן  הִּ יא כִּ כּו ְזֵקַני ּוָפע ָלם ָאבִּ

י ֲאבֹו בִּ יב ֶאל ּלִּ י ז את ָאׁשִּ יבִּ י ַרָבה  ָפַרץ ְנתִּ ָבה ְוָשח ַעל ָרָעֵתנּו כִּ דִּ ֵתינּו ָזֲעקּו ְוָכלּו מִּ

י ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָבה . וָנַתתִּ  

ְזָהמְ  ְחיֹון נִּ י ְבצִּ ְכָתְמנּו ְתמּור כִּ ן נִּ י ְבָעו  י ל א ָתְמנּו ָחַׁשב  ֵחְטא ָחז כִּ נּו ַחְסֵדי יהוה כִּ

יר ְיקָ  י ְלַקְרֵקר קִּ ְבכָ חֹוְרׁשִּ ים ּוַמר יִּ ים ָחַׁשְך ָחזֹון רִּ ים ַלְבָקרִּ ים ֲחָדׁשִּ י סֹוְקרִּ יּון ַמָכתִּ

ר ְגד  ּלִּ י מִּ ְּסמּונִּ ים חִּ י ֲעָבדִּ י יהוה ָאמָרה ַנְפׁשִּ י ֶחלקִּ ֵּור ְלַגְּׁשׁשִּ יר ְכעִּ י קִּ ּׁשִּ יֵׁשי אִּ   ַמגִּ

י ֶאת ָהָאֶרץ י ֲאנִּ תִּ ּמ  . ֶפֶרץ ְותֹוָכחֹות ָקׁשֹות ָפץ ְבֶחֶרץ ַוֲהׁשִּ  

י  ֻטְמָאָתּה טָ  ירֹוַתי ּופִּ ָויו ָטְבעּו טִּ ָויו טֹוב יהוה ְלק  ּק  ְפָלה ְוָנָטה ָקו ְול א ָנסֹוג ָאחֹור מִּ

ים  יל ְודּוָמם טֹובִּ ֵבר ָעַלי ָׁשַרק ְוָׁשָמם טֹוב ְוָיחִּ ל ע  י  ַצר ָדָמם ְוכ  יפִּ כלּו ְבהֹוסִּ ים נִּ ַטפִּ

ְפעֹול טֹוב ַלֶגֶבר כִּ  י לִּ י ָחָרה בִּ ְמעֹול ּוְכַמֲעָללִּ ְכֶרה  לִּ יא ֶטֶרף נִּ ל ְבַנְפֵׁשנּו ָנבִּ א ע  ש ָ י יִּ

ְזֶרה ָנם ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה י ְכמֹו ָבַרַחת ּוַבּמִּ . כִּ  

י  ְסדֹום ְוַעל ָכל ֵאֶּלה הֹוָנַאְתנִּ י אּור כִּ ם ָיְׁשבּו  ָידֹו ָיָרה בִּ ד  ַבת ֱאדֹום ֵיֵׁשב ָבָדד ְויִּ

ים ָבַני עֲ  י ָכֵבד עָ ְיגֹונִּ י  ֵלי חֹוֵפהּו כִּ י ְמחִּ י ָׁשתּו בִּ יהּו ְיֵדי יֹוְסרִּ ֵתן ֶבָעָפר פִּ ַלי ַאְכֵפהּו יִּ

י עֹוֵרנּו יּוַעם ְכֶחֶרש ְבֶקֶרץ ּוְגוִּ  ֵתן ְלַמֵכהּו ֶלחִּ י יִּ י ָצר ְׁשחִּ פִּ י מִּ יֹוֵתינּו ַשְמנּו  ְוָקַׁשְבתִּ

ְרֶצה ָהָאֶרץ .ָבָאֶרץ ָאז תִּ  

ֵרנּו ָהְכָלם ְוצּו ְמַעט כִּ  ָכל ְכבֹוד ָתא  ְזַנח ְלעֹוָלם ָכלּו כִּ י ל א יִּ ְרחֹוָתיו ֶחֶסד ֻכָּלם כִּ ר א 

ית ֶלָהבֹו   צִּ ָּלה ַכְעּסֹו ְוהִּ ַחם כִּ ם הֹוָגה ְורִּ י אִּ ַחם כִּ ְלַחם ְוַעל ָהָרָעה הּוא נִּ י נִּ ת  בִּ ּוְבַתְכלִּ

ְפרּועֹות יֹו ים כִּ בֹו ָנׁשִּ ּלִּ ָנה מִּ י ל א עִּ בֹו כִּ ָּׁשה ְמאֹוֵרי כִּ ְׁשבֹות ַׁשָּמה ְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה  ׁשִּ

ירֹות ַאׁשְמָמה ָכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה  . ַמְזכִּ  

יר ַגָּליו ְלַדֶכא ַתַחת ַרְגלָ  יָליו ְוַעל ָבָניו ֶהֱעבִּ ָתם ֵעת ָכָמהּו  ל א ַאֵליֶכם לֹוֲחֵצי גִּ ּמ  יו ְלאִּ

י ָגרֹון ָפְתחּו ְכֶּקֶבר ְלַהטֹו ֶּׁשֶבר ַיַען כִּ ׁשְ מִּ ְמחֹות ָפץ ְלַעם ְקרֹובֹו  ת מִּ ַפט ָגֶבר ל א לִּ

ים ֵתת   ְּׁשָערִּ יא מִּ ים הֹוצִּ ים ְלכּודִּ יבֹו ָשרִּ יא ַחְרבֹו ְלַעֵּות ָאָדם ְברִּ ַתַער הֹוצִּ וֵאיְך מִּ

ים ַהּׁש   יםַכְתֵאנִּ ְׁשָארִּ ים ְלעֹוֵלל ֶאת ַהנִּ . ָערִּ  
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ים   ינִּ י קִּ ָּלה ָכַתב ָוֶנהִּ ָּמרֹום ְמגִּ יֵדְך ְמאּוָמה  מִּ י ָמה ֲאעִּ י ֶזה ָאַמר ַוֶתהִּ י מִּ ָוֶהֶגה ָוהִּ

יֵחי ׁשָ  י ֶעְליֹון ל א ֵתֵצה ֵמַחט את ַמדִּ פִּ ְתַנֶצה מִּ יב ּומִּ ְּלֵהָרֵצה ְנתּוָנה ְבַיד ֵמרִּ ְוא ֲאקֹוֵנן  מִּ

י לְ ְמַנֲחמִּ  ים מֹוָטטּו כֹוֵׁשל בִּ ְתאֹוֵנן ַבחּורִּ ְתרֹוֵנן ַמה יִּ ן מִּ ַייִּ ֲעָלה  י ְכמִּ יָנה ה  ָהֵרב ּוְׁשכִּ

ְפֵני ֶחֶרב יו ְכמִּ יׁש ְבָאחִּ ֶּקֶרב ְוָכְׁשלּו אִּ .מִּ  

אֲ  ְך נִּ יַאיִּ ל פֹורֵכינּו ַוְיָתֵעב ַׁשי עֹוְרֵכינּו ַנְחְפָשה ְדָרֵכינּו ְנבִּ ְשַקד ֵנֶטל ע  ְקרֹוץ  נִּ צּו לִּ

א ְלָבֵבנ ש ָ ם נִּ ְכְזרּו ָעֵלינּו ַאֶרְך ַאַפיִּ ם ְואִּ ם ָנעּו ְוָנדּוַעְפַעַפיִּ  ר אׁש ְבַמֲהמֹוֵרינּו  ּו ֶאל ַכָפיִּ

ם ֲאָכלּום   ב ְשגּויִּ יָנם ַלר  ים ְונִּ ינּו ְזֵקנִּ ים ְבַמְכמֹוֵרינּו ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמרִּ ילִּ ים ַמפִּ ְרָׁשעִּ

יתּום  םְוֵהׁשִּ ם ְכָנם ַוֲאַבְדֶתם ַבגֹויִּ .ָמָׁשל ַבגֹויִּ  

ָּלה ָשֵמי  ָתה ָבַאף ָסְפקּו שֹוְטַני ַכף ָוֶאְׁשתֹוָנן  סִּ י ָוֶאְׁשַאף ַסכ  ְקטֹוָרה ְבַאף ָוֶאְפַער פִּ

ָנֵתן ַכבַ  יֵמינּו ְבהִּ ָת ֶוָעָנן סּורּו ָטֵמא ָשחּו ַמֲאׁשִּ ְרֶזל ָׁשֵמינּו  ָוֶאְזַעק ָחָמס ָוֶאְתאֹוָנן ַסכ 

מְ  יֵמנּו ָׁשַבת ְמשֹוש שִּ י ּוָמאֹוס ְתשִּ ים ְלַאֶבד  סחִּ נָׁשרִּ ים ְורֹוְדַפי ַקּלּו מִּ ַחת ְמׁשֹוְררִּ

ים ְׁשָארִּ . ַהנִּ  

יֶהם ָפצּו ָפֲערּו   דּוֵפיֶהם ָפצּו ָעֵלינּו פִּ ילּו ְׁשאֹון גִּ ְגדִּ ַעל ֵאֶּלה ֲעָׁשקּונּו ְבֵחרּוֵפיֶהם והִּ

ְטרּו ָעַלי ְבתֹוַכַחת ַפַחד ָוַפַחת פֵני ֶפה מִּ  יל  ְבֵער ַׁשַחת ְואִּ ְקמִּ י הִּ ְפֵאר ֻחַפת ְמעֹונִּ

ָנם   ים עִּ ְבָעה ְדָרכִּ ז ַמְׁשֵעָנם ְוָצר ְבׁשִּ י ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ע  ם ֵתַרד ֵעינִּ י ַפְלֵגי ַמיִּ ים ְמַענִּ ְוֵהקִּ

ָנם ְתַודּו ֶאת ֲעו  . ְוהִּ  

י ֻסָגָרה ְתמּור  ֵפְרָשה ָפְצָתה אֹוי גְ כִּ י נִּ ז ְבָמְתֶניָה ַשק ָחָגָרה ֵעינִּ ָרה ָעָשה ֶעְבָרתֹו  ע 

ֶרא עֹו יף ְויִּ ֵדינּו ָעף ָכבֹוד ְוָעָלה ְוֶעֶשר ַמָּסעֹות  ַוֶיֶחֶרה ְוָעַרף ֶאת ָמדֹון ְמָגֶרה ַעד ַיְׁשקִּ

י עֹוֲלָלה ַעל ֶזה ָפַסק נֹוי ָנע ָמם ְוָשח ל   י ֵאֵלְך  ַנֲעָלה ֵעינִּ א ֶאֶעְזֵבם ְבַכף זְֹוֲעָמם ַאף ֲאנִּ

ָּמם .עִּ  

יק צָ  ֵכְך  ַצדִּ י ְוסִּ ר ָצַעק צּורִּ פ  י ַכצִּ ֶׁשר ָוֶאכפֹור צֹוד ָצדּונִּ י י  ַּקְלתִּ ְספֹור ּוְכעִּ ר ְצָעַדי לִּ

י ְוַכעֲ  י ְוָסע דֹוְרׁשִּ ר ָצְמתּו ַבבֹור ָצדּו ַצֲעדִּ ְׁשב  י ָעַרְך לִּ לֹוָתם ָעַלי ֵכָים  ֵמֲעבֹור ּוְבַחֲללִּ

י ַעל ַהר  ם ַעל ר אׁשִּ י ָצפּו ַמיִּ י וצּור ָשח ֶאְחמֹול ַעל  ְלָגְרׁשִּ יתִּ יֹון ָצְבאּו ְלַהְכרִּ צִּ

י יתִּ י ֶאת ְברִּ י ְוָזַכְרתִּ יתִּ .ְׁשֵארִּ  
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י כִּ  ְראִּ י קִּ ְמָך יהוה קּומִּ י ׁשִּ ים ָבַני ָקָראתִּ י ַמכִּ י ְקׁשֹוב ֶחְרַפט מֹוַני ַעל ַהֶּלחִּ י ל א  ָקָראתִּ

י ָׁשָמעְ  יַאי ְיַׁשֵּלם קֹולִּ ּלַ ַיָכֵלם ַעל ֶיֶתר ְּלַמְקנִּ י ְועִּ ים ְקָדחּונִּ ְמָת ַמְרֶאָך  ָת ַאל ַתְעֵּלם ַקּלִּ

ם מֹוָראֶ  ֶרׁש  ָהֵׁשת ַבגֹויִּ ָך ָקַרְבָת ְביֹום ֶאקָרֶאָך ַאָתה יהוה ֵקץ ַאל ְתַכֵזב ַעד ָמַתי ַכח 

.בֵאָעֵזב ְוָהָאֶרץ ֵתָעזֵ   

י י ַבֶנׁשִּ ָנְטׁשִּ י ְואֹוַמר ְבהִּ ֶגז ַמכת ֱאנּוׁשִּ ב   ְרֵאה ר  י ְרֵאה ר  יֵבי ַנְפׁשִּ ָני רִּ ַרְבָת ֲאד 

יָתה  י ָראִּ ּמֹוָת ָכל ֲעָדתִּ י ֲהׁשִּ ֲעתּותִּ י  בִּ י ֵמֵאיָמָתם ְלַבְּלעִּ י רּוַח ָרְפָתה בִּ יהוה ַעָּוָתתִּ

ְקָמָתם ָלָּמה  יָתה ָכל נִּ ָרחֹוק ַתֲעמֹוד ְבַדְבָרם ַעזֹות ַנְמָת ַהְנַׁשָּמה   ֶהֱעלּו ֲחָמָתם ָראִּ

. יב ְפָרזֹות ְוַאף ַגם ז אתאֹוׁשִּ   

ים ָבַני   יָפָתם ּוְכֶיֶלק ָעָלה ֵעיָפָתם ָׁשַמְעָת ֶחְרָפָתם ָׁשְכבּו ׁשֹוֲחחִּ ְדחִּ י בִּ ָׁשְמעּו ֶׁשנֹוַקְׁשתִּ

ד גאֹוָנם שִּ  יגֹוָנם ְוׁשֹוֶביֶהם ָגָאה ְמא  י ַיד  מִּ י בִּ י כִּ יתִּ י ׁשֹוסִּ ישִּ ְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם שִּ

ים  ָמָטה  ּלּום ָׁשנִּ יֵבנּו ָׁשֵלם ׁשִּ יָטה ֲהׁשִּ יָמָתם ַהבִּ ְבָתם ְוקִּ ֻמְׁשֶפֶלת ַעד ְׁשאֹול ָמָטה ׁשִּ

ים אׁשֹונִּ ית רִּ י ָלֶהם ְברִּ ים ְוָזַכְרתִּ ְּׁשאֹונִּ . ְות אַמר ֶאְפֵדם מִּ  

יב ָלֶהם  י ָלמּול ֵהם ָשְגבּוָתב א ָתׁשּור ְמַענַ  ּוּוָיְך ָאמּול ָתׁשִּ ל ְואִּ ְקָרא ְתַגֶּלה   ַחיִּ ְגמּול תִּ

ֵתן ָלֶהם  ֵלב תִּ ְפעֹול מִּ ית ָתְקָפם   יֹום ָכמּוס ְבֵלב ּוְמַחְפֵשי עֹוֹלת לִּ ַנת ֵלב ַתם ֶתְכלִּ ְמגִּ

ף ְבַאף וְ  ְרד  יֵדם תִּ י ְלַהֲעמִּ ְפלּו ְבלִּ ים  ְלָלְכֵדם יִּ ים ְושֹוֲחקִּ יד דֹוְקרִּ י ָתמִּ יֵדם כִּ ַתְׁשמִּ

תֹוָרְתָך אָ  יםּומִּ ֵבנּו ְוהֹוֵרנּו ֵאֶּלה ַהֻחּקִּ ים ֲהׁשִּ . נּו ל א ְרחֹוקִּ  
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ים(. ָׁשַלף חַ  ְפנִּ ים )נ"א בִּ נִּ ר ֲאֶׁשר ָעָשה )נ"א ָעש( ָצר ְבפִּ ים.  ְזכ  ְפנִּ ְפַני ְולִּ ְרבֹו ּוָבא לִּ

ֵעת  יםַנֲחָלֵתנּו בִּ ֶכת ַבֲעַלת ְׁשֵתי ָפנִּ ֵדר ָפר  ים. ְוגִּ ֵּמא ֶלֶחם ַהָפנִּ . ְכטִּ  

ָציו   יר חִּ ְׁשכִּ ֵעל ְבָמֵגן ְמָאָדם. ַוְיַמֵדד ָקו ְכַמְרֶאה ֲאַדְמָדם. ֵמיֵמינּו ָדַלח ְוהִּ ים גִּ ְיתֹומִּ

ן הַ  ָדם. ְכָיָצא מִּ ת ְוַחְרבֹו ְמֵלָאה ָדםמִּ . ַביִּ  
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ם ֲאֶׁשר ָבם  ַעל ֲהגֹותֹו ַהּוֹות  ם ְוָכל ְלא  ְצַריִּ ָגֶבר. ְוָנָטה ֶאל ֵאל ָידֹו ְלמּולֹו ְלַגֵבר. מִּ

ּוּויֹו ָארּוץ ֵאָליו ְבַצָּואר י( ְבתֹוְך אִּ י )נ"א ֲאנִּ ם ָבם ָגַבר(. ַוֲאנִּ .ָעַבר )נ"א אִּ  

ְכנִּ  ָנה )נ"יסּו ַבחּוָריו ָאְכָלה אֵ ֲאבֹוֵתינּו ָזָרה ְכהִּ ָעה זו  יס  ׁש. ְוֶזה צ  ְכנִּ א זֹוָנה צֹוָעה( הִּ

ָּמרֹום ָׁשַלח ֵאׁש  תּו ְבתֹוכֹו ַלַבת ֵאׁש. ְוַעל ֶמה ְבֵבית ֵאׁש מִּ ים חִּ ְכָוה ָבֵאׁש. ֲעָבדִּ . ְול א נִּ  

י ׁשַ  נִּ יא ְכֵלי ָׁשֵרת. ְוָשָמם ָבא  ָּׁשֵרת )נ"א ְלַהְׁשֵרת(.  ְבַנְפֵׁשנּו ָטַבְענּו ְכהֹוצִּ ט ָבם ְלהִּ יִּ

ים ּוְׁשלָׁשה ְכֵלי ָׁשֵרתעֹוֵרנּו ָנמַ  ְׁשעִּ ים ְמָׁשֵרת. ְול א ָמָצא תִּ ְׁשכִּ .ק ְכהִּ  

ים ֻלָפתּו ְכבֹוא )נ"א   יץ. ָשרִּ ת ְנָעָליו ֶהֱחרִּ יץ. ְבַקְרַקע ַהַביִּ י ָבא ָערִּ ים ְכָׁשרּו כִּ ָנׁשִּ

יץ. ְבבֵ  יץְבבֹוא( ָפרִּ ְׁשרִּ ים ַצֲחָנתֹו הִּ ָדׁשִּ ֶדש ַהּק  . ית ק   

ים ְבָעתּו   ַבחּורִּ ים נִּ ים. ְזֵקנִּ יקִּ בֹוא ַמזִּ ים רִּ ּׁשִּ י יַֻזק ְבׁשִּ ים. ְוָתרּו כִּ ַבחּוץ ָצגּו ְמֻחָזקִּ מִּ

ים ּקִּ ים(. ֲעשֹות ְרצֹונֹו ְוהּוא ָאסּור ָבזִּ ים )נ"א ֵמֲחָזקִּ ְּׁשָחקִּ ְרׁשּוהּו מִּ .ְכהִּ  

ָמה ַוְיַעֵּות ָהמן ַוָיב א אַ ָׁשַבת סֹוטֵ  ֵצל ַלח  ְדמֹון. ַוְיַסֵבב חו  יֵני פִּ ֹון. ָנְפָלה ֶעְבָרה ַעל נִּ

דֹוק ַאְרמֹון י נַֻטׁש מִּ . ְולּוז ְוַעְרמֹון. ַעד כִּ  

י יבֹו. ַעל ַצד ַמֲעָרבִּ ת ֵהֵחל ָלב א. ְבַיד ַאְרָבָעה ָראֵׁשי ַטְפְסָריו ְלַהֲחרִּ   ַעל ֶפַתח ַהר ַהַביִּ

יד בֹו. ְוָצג ַאַחר ָכְתֵלנּו ְול א ְשרִּ יבֹו ְלֵזֶכר הִּ .ָרב רִּ  

ָּׁשם ְלַהְפנֹות. ָלָּמה   ים ֲאֶׁשר ֵאין ָבֶהם ָכל מאּום מִּ ְרֵׁשיָת ְלַפנֹות. ְיָלדִּ ַאָתה ָקַצְפָת ְוהִּ

ְּלחּום ְלֶאֶרץ כּוׁש  ְנָחה ְפנֹות. ְוׁשִּ ם ְול א ַׁשְעָת ֶאל ַהּמִּ )נ"א ְבֶאֶרץ עּוץ( ָרְגׁשּו גֹויִּ

ינֹות  . ְבָׁשֹלׁש ְספִּ  

ְׁשָבחֹות   יר ְותִּ ְנפֹול ַבָים. ׁשִּ ְתפּו ַעְצָמם ַיַחד לִּ ְבֵכי ָים. ְוׁשִּ ְּועּו ְכָבאּו ְבנִּ יֵבנּו ׁשִּ ֲהׁשִּ

ְמצּולֹות ָיםׁשֹוְררּו ְכַעל יָ  י ָעֶליָך הֹוַרְגנּו בִּ . ם. כִּ  

י ְתהֹומֹות ָבאּו ַעד ַנְפָׁשן. כָ  ּלל ז את ָבַאְתנּו ְול א ְׁשַכֲחנּוָך כִּ ְקָוָתם ָנְתנּו   חִּ ּו ְלַמָּמָׁשן. תִּ

יָׁשן  ְׁשְמָעה עּוָרה ָלָּמה תִּ ָבָׁשן. ּוַבת קֹול נִּ יב מִּ . ְלֵמׁשִּ  

 



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 38 of 101 
 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 17 י״ז  ,קינות ליום תשעה באב 

ם ת   פּוחִּ אאִּ ְרָים עֹוְלֵלי טִּ ים פִּ .יםַכְלָנה ָנׁשִּ . 

If women could eat the fruit of their womb, the little babes 

clapping their hands... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תְ  יםב  אִּ ים ְטָפחִּ ים ְטָפחִּ ים( ַהְּמדּודִּ יֹות ַיְלֵדיֶהן )נ"א ְיָלדִּ ים ַרֲחָמנִּ .ֵּׁשְלָנה ָנׁשִּ . 

If women so full of compassion could boil their children, 

measured hand height by hand height... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תִּ  יםגאִּ ים פֹוְרחִּ ָּקַׁשְרָנה ְלסּוסִּ .ֹוְזָנה )נ"א ָתגֹוְזָנה( ְפַאת ר אָׁשם ְותִּ . 

If the fine locks of their heads could be shorn and bound as 

decorations for horses... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם יםדְּ תִּ  אִּ יחִּ ְמאֹון ְצחִּ .ַבק ְלׁשֹון יֹוֵנק ְלֵחְך ְבצִּ . 
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If the tongue of a nursing baby could glue to his palate from 

blinding white thirst... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תֵ  י ּוְנַבֵּׁשל ֶאת ְמָנה )נ"א ְתהֹוֶמיָנה( זֹו ְלֻעַּמת זֹו בֹו ה  אִּ יםאִּ .ָבֵנינּו צֹוְרחִּ . 

If one could sigh one to another "Come on and let's boil our 

screeching sons... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תִּ  יםו  אִּ י ְבֵנְך ְוהּוא ָחבּוי ְמנָֻתח ְנָתחִּ .ַעְדָנה זֹו ְלזֹו ְתנִּ . 

If one could ask of another "Give over your son to eat" but he's 

already hidden, sliced into slices... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תַ  יםזְּ אִּ יחִּ ְמָערֹות ְוׁשִּ ים בִּ ין )נ"א ַתְזֵמיָנה( ְבַשר ָאבֹות ַלָבנִּ . מִּ . 

If fathers, now meat, could be seasoned for their sons in caves 

and trenches... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 
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ם תְ  יםח  אִּ ְתָפחִּ ּמֹוָתם נִּ .ַיְבָנה ַהָבנֹות )נ"א ָבנֹות( ֶאל ֵחיק אִּ . 

If daughters could be dandled in the breasts of their mothers, 

distended bellies... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תִּ  ְרח טאִּ ים בִּ ְרָיה ֹוְסָנה רּוחֹות עֹוְללִּ יםֹובֹות קִּ .ְתפּוחִּ . 

If the ghosts of children, bloated with rot, floated in the streets 

of the city... 

י  . ַאְלַלי לִּ  

Alas for me! 

ם תְ  יםי  אִּ ים ָׁשחִּ ם ְוֵאם ַעל ָבנִּ ּמּוק ָׁשַדיִּ כּול ֶרֶחם ְוצִּ .ֵּקְרָנה ְבׁשִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםמָ ֹוֶנה ֵמאֹות ַׁשְלָנה ְׁשמכ  אִּ ים ַבֲעַרב ֲאלּוחִּ נִּ .גִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תְ  יםלאִּ ים ְונֹודֹות ְנפּוחִּ יֵני ְמלּוחִּ .ּוַהְטָנה רּוָחם ְבמִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםמ  אִּ ֵּמָאה ֲעָשָרה ַעד ֶאָחד ְלַמָפחִּ .ַעְטָנה ֵמֶאֶלף ֵמָאה ּומִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  
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ם תָ  יםל ֹוְסָנה ְלָמַסְך ֵהיכָ נאִּ ים ְפָרחִּ ֲהנִּ ים ֶאֶלף כ  .ְׁשמֹונִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםש  אִּ ים ְכסּוחִּ .ַרְפָנה ָׁשם ָכל אֹוָתם )נ"א אֹוָתן( ַהְנָפׁשֹות ְכקֹוצִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תֵ  יםע  אִּ ים ְמׁשּוחִּ ֲהנִּ ים ֶאֶלף כ  י ְׁשמֹונִּ . ַרְפָנה ַעל ָדם ָנקִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםפָ ְחָנה נְ פ  אִּ יחִּ ים ֵמֵריַח ְתנּובֹות שִּ .ׁשֹות ְמֻדָּקרִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםצ  אִּ ים ֻמָנחִּ ין מֹוֵחי ְיָלדִּ ְׁשָעה ַקבִּ . ַבְרָנה ַעל ֶאֶבן ַאַחת תִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תֻ  יםק  אִּ ים ַעל שֹוָכה ַאַחת ְמתּוחִּ .ְעָנה ְׁשֹלׁש ֵמאֹות יֹוְנקִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תֵ  ים ַרכֹות ֶאיָנה ר  אִּ .ַוֲענֻגֹות ְכבּולֹות ַעל ַיד ַרב ַטָבחִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםשְּ אִּ ים ְמֻׁשָבחִּ ם ְבנֹות ְמָלכִּ .ַכְבָנה ֵבין ְׁשַפַתיִּ . 

י  . ַאְלַלי לִּ  

ם תִּ  יםתְּ אִּ יחִּ ְמאֹון ְצחִּ ים בצִּ .ַעַּלְפָנה ַהְבתּולֹות ְוַהַבחּורִּ . 
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י  . ַאְלַלי לִּ  

דֶ  יםָלם מַ ׁש ְלמּוְורּוַח ַהּק  .ְרעִּ . 

ים .הֹוי ַעל ָכל ְׁשֵכַני ָהָרעִּ . 

ים יעִּ ְקָרָאם מֹודִּ .ַמה ֶּׁשהִּ . 

ים יעִּ .ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעשּו ל א מֹודִּ . 

ים". יעִּ ְרָים" ַמְׁשמִּ ים פִּ ם ת אַכְלָנה ָנׁשִּ  .אִּ

ים". יעִּ יא" ל א ַמְׁשמִּ ֵהן ְוָנבִּ ְקַדׁש ְיָי כ  ם ֵיָהֵרג ְבמִּ  ְואִּ

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 18 י״ח  ,קינות ליום תשעה באב 

ְּללּו ְׁשָמְך.   ַיַעל חִּ י ְוַעָּמְך. ְוָלָּמה ְבֵני ְבלִּ ינּו ֲאנִּ ְפלִּ ָּמְך. ְונִּ יב עִּ ְוַאָתה ָאַמְרָת ֵהיֵטב ֵאיטִּ

. ְול א ָׁשַפְכָת ֲעֵליֶהם ַזְעָמְך  

ים ְלָהנֵ  ַדְלָת ְורֹוַמְמָת ָבנִּ ים ָדצּו  ָשא ָהאֹומֵ ק. ַכֲאֶׁשר יִּ ַאָתה גִּ ן ֶאת ַהיֹוֵנק. ְוָלָּמה דֹוָדנִּ

רֹוָתיו ְלַחֵנק  . )נ"א ָצחּום( ְלַזֵנק. ְוַאְרֵיה )ְבֵדי( )נ"א אינו( ג   

ְׁשְמטּו ביֵדי   ֶּסַלע. ְוָלָּמה ׁשֹוְפֵטיֶהם נִּ ים מִּ יא נֹוְזלִּ ֶּסַלע. ַותֹוצִּ ַאָתה ֵהיַנְקָת ְדַבׁש מִּ

. ל ַהָּסַלע ם נְֻפצּו אֶ ע. ְועֹוְלֵליהֶ ֶסלַ   

ֶּקֶרב גֹוי. ְוָלָּמה ָחׁש ְוָעָלה   ְמַאס ָכל גֹוי. ְוָלַקְחָת ְלָך )נ"א ָלַקַחת( גֹוי מִּ ַאָתה ָזַנְחָת ַותִּ

י גֹוי. ְוָאְמרּו לְ  גֹויַעל ַאְרצִּ יֵדם מִּ . כּו ְוַנְכחִּ  

ים   ּׁשִּ אֵטאָת ׁשִּ יא גֹוי ׁש  ַאָתה טִּ ים. ְלָהבִּ ים. ְוָלָּמה ָיְזמּוּוְׁשמֹונִּ ים  ֵמר ֱאמּונִּ  מֹוָאבִּ

ים( ים מֹונִּ ים )נ"אַבְכרּובִּ ְמנִּ ים נִּ ים. ְלַעם זּו ַבכֹוָכבִּ . ְוַעּמֹונִּ  
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יְנָך ְוָיֶדָך. ְוָלָּמה ְלָאחֹו ַּוְנָת )נ"א כֹוַנְנָת( ְלֶׁשֶבת הֹוֶדָך. ַהר ֶזה ָקְנָתה ְימִּ ר  ַאָתה כִּ

ין הֹוֶדָך. וַ  ֵּסא ְכבֹוֶדָך ֵהַׁשְבָת ְימִּ . ְתַנֵבל כִּ  

ֵאץ ָרָׁשע ְבֶפה ְוָלׁשֹון.   אׁשֹון. ְוָלָּמה נִּ אׁשֹון. כֹוַנְנָת ָמרֹום ֵמרִּ ַאָתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיָי ְורִּ

יׁשֹון י ָנַגע ָצר ְבאִּ .ַעד כִּ  

יֵאמ יַח ְתבִּ יַאָתה ַשְשָת ְלטֹוב ָעֵלימֹו. ְבשִּ ָטֵעמֹו. ְוָלָּמה ָערִּ ץ ֵחֵרף ְוָאַמר ֵאי  ֹו ְותִּ

.ֲאֶׁשר י אַכל ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו ֱאֹלֵהימֹו.   

י   ְברִּ ְגַדל ׁשִּ ְבֵכי ָים. ַויִּ י ַעד נִּ ם ָים. ְוָלָּמה ָצַלְלתִּ ְדָלַתיִּ ַאָתה פֹוַרְרָת ְבָעְזָך ָים. ַוָתֶסְך בִּ

. ַכָים  

ּלֹות ים. ְבֶקֶרב )נ ַאָתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְתהִּ ְקדֹוׁשִּ " ים. ְוָלָּמה  ֹוד( יְ א ְבס ים ַהְמֻקָדׁשִּ יׁשִּ ׁשִּ

ים ָדׁשִּ ֶדׁש ַהּק  ימּו ֵבית ק  ים. ְוֵהׁשִּ ם ְקֵדׁשִּ . ָרְגׁשּו גֹויִּ  

ְשְרָפה. ְוָלָּמה   ינּו ֶחְרָפה. ְוֻסָכְתָך ָבֵאׁש נִּ י ָהיִּ ַאָתה ָׁשַמְעָת )נ"א ְׁשַמע ֱאֹלֵהינּו( כִּ

יַח ְתרְתַבַּלע  .ּוָפה ְוָעֵלינּו חֹוְפָפהַנֲחַלת ֻחָפה. ַתְצמִּ  

י   ָבה. כִּ ינּו ְוָלנּו ַהדִּ ָבה. ְוָלָּמה ָנהִּ יְקָך ְבחִּ יק ַעל ָכל ַהָבא. ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה ְוַנְצדִּ ַאָתה ַצדִּ

. ָכל ז את ָבַאְתנּו ְבחֹוָבה  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 19  ליום תשעה באבקינות  י״ט  ,

ְפֵלאָת ֵמָאז ְוַעד ָעָתה אָקה בְ ְלָך יהוה ַהְצדָ  . ֹותֹות ֲאֶׁשר הִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness, because of the wondrous 

signs You have displayed from then until now; 

ים בִּ  ָעְבתָ בְּ ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ ְצַרְפנּו ְואֹוָתנּו תִּ יָנה ֲאֶׁשר נִּ . חִּ  
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and ours is the shamefacedness, because of the trial with which 

You sought to refine us, (but as a result of our failure) You 

despised us. 

ֶּקֶרב גֹוי ָלַקְחָת ְבַמּסֹותגלָך יהוה ַהצָדָקה בְ  .ֹוי מִּ , 

Yours, my Lord, is the righteousness because You have taken 

(our) nation from amidst another nation, with miracles; 

ים בְ  ְמָצא ָבנּו ְכַמֲעֵשיֶהם ֲעשֹותד  ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ י ֲאֶׁשר נִּ . פִּ  

and ours is the shamefacedness, because of the hypocrisy to be 

found within us as we emulated (Egypt's abominable) deeds. 

ְפדֹות לֹו ְלָעםה  ָקה בְ ה ַהצדָ לָך יהו  ים לִּ .ְלכּו ֱאֹלהִּ , 

Yours, my Lord, is the righteousness because God went out to 

redeem us as a people unto Himself; 

ים בְ  . ַיְמרּו ַעל ָים ְבַים סּוף גֹוי ֵבאֹלָהיו ְבָפְׁשָעםו  ְוָלנּו בַׁשת ַהָפנִּ  

and ours is the shamefacedness, because they (our forefathers) 

rebelled on the shore of the Sea of reeds, the nation sinning 

against its God! 

יםזֵ לָך יהוה ַהַצָדָקה בְ  י ֱאֹלהִּ . ֶכר ְוַאֶתם ֵעַדי ַוֲאנִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness when we recall the 

proclamation, 'You are witnesses, and I am God!' 

ים בְ  יםח  ְוָלנּו בֶׁשת הָפנִּ ין קּום ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹלהִּ . ְרֵפנּו ְבסִּ  
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and ours is the shamefacedness, because we blasphemed 

Hashem in (the Wilderness of) Sin (when we demanded of 

Aaron), 'Arise and create a god for us!' 

ְדָבׁשט  לָך יהוה ַהְצָדָקה בְ  ת בִּ יחִּ ְטַעְמָתנּו ְכַצפִּ . ַעם ֶׁשהִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness because You fed us (the 

manna) that tasted like dough fried in honey; 

ים ב ֶלת ָוֶׁשֶמן ּוְדבָ יְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ ְקַרְבנּו ְלָפָניו ס  . ׁש ֹום הִּ  

and ours, is the shamefacedness, because on the day (we made 

the Golden Calf), we brought it an offering of fine flour with oil 

and honey. 

. ְלכּול ָמן ּוְבֵאר ְוַעּמּוד ָעָנןכ  לָך יהוה ַהְצָדָקה בְ   

Yours, my Lord, is the righteousness because you provided us 

with the manna, the well and the pillar of clouds; 

ים בְ  ֵליֶהם ְבָרְגָנןֶחם ַהְּקֹלֶקל ֲאבֹותֵ לֶ ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ . ינּו ְבָאה   

and ours is the shamefacedness because our forefathers 

grumbled in their tents about (the manna and called it) the 

destructive bread. 

. ְדָבר ל א ָחַסְרנּו ָדָברמ  לָך יהוה ַהְצָדָקה בַ   

Yours, my Lord, is the righteousness because in the wilderness 

we lacked for nothing; 

ים בְ  ְמֻדָברנ  ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ י ָזָהב כִּ ת ְודִּ .ֲאצֹות ָלָבן ְוֲחֵצר   
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and ours is the shamefacedness because we defied You as 

Laban, Hazeroth, and Di-zahab as related (by Moses), 

ל ַמְלֵכי ְכָנַעןס  לָך יהוה ַהְצָדָקה בְ  . יחֹון ְועֹוג ְוכ   

Yours, my Lord, is the righteousness because of (how You 

waged war for us with) Sihon and Og and all the kings of 

Canaan; 

ים בְ  י ְמצ א ַמַעןָכן ֲאֶׁשר ָמַעל בַ ע  ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ . ֵחַרם ְבלִּ  

and ours is the shamefacedness because of Achan who 

appropriated for himself from the forbidden spoils (of Jericho) 

and found no excuse (for his crime). 

יפ  ְצָדָקה בְ הוה הַ ְלָך י יםַעל ֲאֶׁשר ָפַעְלָת ְבַאְרָבָעה ָעָשר מֹוׁשִּ . עִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness because of all that You 

accomplished through the fourteen saviors(-Judges); 

ים בְ  י בֹו ֲאַנְחנּו פֹוְׁשעִּ צֶ ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ יָכה כִּ . יםֶלם מִּ  

and ours is the shamefacedness because of Micah's idol through 

which we transgressed. 

ים ק  לָך יהוה ַהְצָדָקה בְ  ְבעֹון ּוֵבית עֹוָלמִּ יֹלה ְונֹוב ְוגִּ . יַמת ׁשִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness because You erected 

(Tabernacles) at Shiloh, Nob, Gibeon and the Eternal Temple (in 

Jerusalem); 

ים בְ  ים ֶר ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ ְכָלמִּ ְמָצא ָבנּו ֶׁשָחְרבּו ּוָבם ָאנּו נִּ . ַׁשע ֶׁשנִּ  
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and ours is the shamefacedness because the evil in our midst 

caused each one's destruction, and in their loss, we have been 

humiliated. 

יםֵני ָחְרָבנֹות שְּ לָך יהוה ַהְצָדָקה בִּ  ְצֵענּו ְוָאנּו ַקָימִּ . ֶׁשָחְרבּו ְבבִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness because although the 

Destructions of the two Temples were caused by our corruption, 

we ourselves were spared; 

ים בְ  ְוָלנּו בֶׁשת יםּוֵבנּו ֵאֶליָך ְבָכל ֵלב ֶׁשָתׁששַהָפנִּ .ּוב ֵאֵלינּו ְבַרֲחמִּ  

and ours is the shamefacedness because we should have 

repented to You wholeheartedly so that You would return to us 

in compassion. 

ְנָאה ְכבּו ַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ׁשֶ תְּ לָך יהוה ַהְצָדָקה בִּ  ָּׁשַמעָהְיָתה שִּ ְּלהִּ . ָׁשה מִּ  

Yours, my Lord, is the righteousness because of the (almost) 

nine centuries throughout which You withheld Your anger (over 

our sins) and didn't broadcast it; 

ים כְ  ׁש ַחמּודֹות ְוׁשִּ ת  ְוָלנּו בֶׁשת ַהָפנִּ . ְנָך ּוֲׁשָמעַּוע ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאזְ ַבע אִּ  

and ours is the shamefacedness because (Daniel) the man of 

delights pleaded with You (to end the Babylonian Exile after a 

mere seventy years, even though we were not worthy,) saying, 

'Incline Your ear, O my God, and hear!' 
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Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 20 כ׳ ,קינות ליום תשעה באב 

ים   ם ּוֲׁשָמע ַׁשֲאַגת צֹוֲרֶריָך ָהאֹוְמרִּ י ַבָּׁשָמיִּ י לִּ ְפֶלֶצת ְמַנֶאֶצת מִּ ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלתִּ

ם . ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ַׁשַער ַהָּׁשָמיִּ  

ְגַׁשת הַ  יק ָעָתק ּוׁשֲ ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלרִּ יר ְבֵחָמה  דֹוֶבֶרת ַעל ַצדִּ ָמע קֹול ָׁשאֹון ֵמעִּ

. ְׁשפּוָכה ְלַׁשַתק   

ים   ְלָחָמה ּוֲׁשָמע ַפָּלצֹות הֹומִּ יר ֻׁשָּלח ְוָנם קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלּמִּ ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלצִּ

ָּלֲחָמה תֹו ְבֵביתֹו ְלהִּ . ָבא ָהֵעת אִּ  

יַחת נְֹוַעצּו ֵלב ַיְחָדו  צּו ֵעָצה ְוָחְׁשבָאְזְנָך ְלעֻ  ַהֶטה ֱאֹלַהי  ָּמה ַבל יּוָכלּו ּוֲׁשָמע שִּ ּו ְמזִּ

ְסַתָכלּו  . ָעֶליָך ֲעלֹות נִּ  

יֵמי תֹוָדה   ְקַדׁש ַהּמֹוָרא ּוֲׁשָמע ְמָחַרֶפיָך ַמְדמִּ ְּלחּו ָבֵאׁש מִּ ֲאצּו ְוׁשִּ ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלנִּ

ְמָרה  . ְוקֹול זִּ  

י ם ָלצֹון ָחְמדּו ָלֶהם ּוֲׁשָמע ָכל ֶחְרָפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ְוַהֵפל  ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ַלֵּלצִּ

. ֵאיָמְתָך ֲעֵליֶהם  

נּוָפם   ים ּוֲׁשָמע ַטְרחֹות טִּ ְרחובֹות ְמַחְזרִּ ים בִּ יאּו ַהְכרּובִּ ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלָיְהַרּו ְוהֹוצִּ

יםְכֶהֱעלּו ַעל מִּ  ירִּ .ְזַבֲחָך ֲחזִּ  

ים ְלמּוְלָך  ַהֶטה ֱאֹלהַ  ים ְמָזְרקִּ ים ּוֲׁשָמע ֵזדִּ ֶדׁש ַהקדֹוׁשִּ ְנפּו ֵבית ק  ְּללּו ְוטִּ י ָאְזְנָך ְלחִּ

ים ילֹות ְקדֹוׁשִּ . מִּ  

תֹו ְבֵביתֹו ּוֲׁשָמע ַהּוֹות   ָּלֲחָמה אִּ ים ֶמַצח ְלכּו ְונִּ זִּ ים ְמעִּ ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְללֹוֲעזִּ

י ֵאין ָהאִּ הֹו ים כִּ ים ְמַהֲללִּ . יׁש ְבֵביתֹוֲללִּ  

ְׁשַתֶחֶצת ַעד   דּוֶפיָה ְוֵחרּוֶפיָה מִּ י עֹוד ּוֲׁשָמע גִּ י ְוַאְפסִּ ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלדֹוֶבֶרת ֲאנִּ

ְסֲאָך עֹוד . כִּ  
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ְבֶנה ּוֲׁשמָ  י ְוֵאינֹו נִּ ילִּ ַית ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלבֹוָזה ּוַמְלֶעֶגת ַמה תֹוחִּ ים  ע ְבכִּ ידִּ ַמְספִּ

ָבֶנה ים ָמַתי יִּ ים ּוְמַחכִּ . ְוקֹוְרעִּ  

ים ֻעַזב ְוֻׁשַכח ְונַֻטׁש ְוָלַעד ׁשֹוֵמם ּוֲׁשָמע ֶאְנָקֵתנּו ְוַקֵנא   ַהֶטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלאֹוְמרִּ

קְ  ְנָאֵתנּו ְוָהֵאר ָפֶניָך ַעל מִּ . ָדְׁשָך ַהָּׁשֵמםקִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 21 כ״א  ,קינות ליום תשעה באב 

יֵרי ַהתֹוָרהא   ְרֵזי ַהְּלָבנֹון ַאדִּ ְגָמָראב   . ְׁשָנה ּובִּ ין ְבמִּ ֲעֵלי ְתֵריסִּ ַח ֲעָמֶליָה  ג   . בֹוֵרי כ 

ָרה .ְבָטה  ְׁשַפְך ְוָנְׁשָתה ְגבּוָרה ד   . ָמם נִּ  

ָנם ְקדֹוֵׁשי ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֲעָשָרה ה   יַעל ֵאּלֶ וְּ  . ְגָרה ה ֲאנִּ י נִּ ָיה ְוֵעינִּ בֹוכִּ י  ז   . את ְבָזְכרִּ

.ֶאְזַעק ְבָמָרה ֶדׁש ֵנֶזר ַוֲעָטָרהחֶ  . ְשָרֵאל ְכֵלי ַהּק  ְמַדת יִּ  

יָתה ֲחמּוָרה טְּ  ים ֵמתּו ְבמִּ הֹוֵרי ֵלב ְקדֹוׁשִּ אׁשֹון ַלֶחֶרב ְברּוָרהי   . י רִּ דּו גֹוָרל מִּ . 

ְגְזָרה ְגֵזָרה ְמעֹון פָ ְנפֹול גֹוָרל ַעל ַרָבן ׁשִּ כ   ַׁשט ַצָּוארֹו ּוָבָכה ְכנִּ מעֹון ָחַזר  לְּ  . ַרָבן ׁשִּ

. ַהַּׁשר ְלָהְרגֹו ְבֶנֶפׁש ְנצּוָרה  

יָרהמ   ְבכֹות ַעל ֶבן ַהְגבִּ ן ָׁשַאל ְבַבָּקָׁשה לִּ ֶזַרע ַאֲהר  ַטל ר אׁשֹו ּוְנָתנֹו ַעל ַאְרֻכבֹוָתיו  נ   .

יו ְבַאֲהָבה ְגמּוָרה םש   .ְמנֹוָרה ַהְטהֹוָרה יו ַעל פִּ ֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ּופִּ ָנה ְוָאַמר ֶפה  ע   .

ְתַגֵבר ַבתֹוָרה .ַהּמִּ יָתה ְמֻׁשָנה ַוֲחמּוָרה פ   . ְקְנָסה ָעָליו מִּ ְתאֹום נִּ  

יָרהצ   יט ֶאת ר אׁשֹו ְבַתַער ַהְשכִּ ָּוה ְלַהְפׁשִּ ָרה  יַים ְבעֹורֹו ָאְמרּו ְלַנְפֵׁשְך ְׁשחִּ ק   . ְוַנֲעב  . 

ְמקֹום  שֵ ָׁשע ַהפֹור   יַע לִּ גִּ ְזַדְעְזָעה עֹוָלם  תְּ ט ֵעת הִּ ְצַות ָבָרה. ָצַעק ְצָעָקה ְונִּ ין מִּ ּלִּ פִּ

ְתפֹוָרָרה .ְוֶאֶרץ הִּ  

ְסָבָרה. ְוָסְרקּו ֶאת   ים ְוטֹוֲחָנן זֹו ְבזֹו בִּ יָבא עֹוֵקר ָהרִּ י ֲעקִּ יאּו ֶאת ַרבִּ ֵמַאֲחָריו ֵהבִּ

י ַמְסֵרק בַ ְבָשרֹו בְ  ְׁשָמתֹו ְבֶאָחד ּוַבת קֹול ָאְמָרה. ַאְׁשֶריָך ַרבִּ ְׁשַתְבָרה. ָיְצָתה נִּ ְרֶזל ְלהִּ

ָרה יֵני ָטה  יָבא גּוְפָך ָטהֹור ְבָכל מִּ . ֲעקִּ  
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בְ  ְברֹון ֵלב ְוַאְזָהָרה. ֶנֱהַרג ֶבן ׁשִּ יאּו ְבׁשִּ י ְיהּוָדה ַאֲחָריו ֵהבִּ בִּ ים ָׁשָנה ֶבן ָבָבא רִּ יֵדי  עִּ בִּ

ְמַלאְכתֹו ְלַמֲהָרהֲארּו יד בִּ י ְוָחסִּ ית ָהָיה ָנקִּ . ָרה. יֹוֵׁשב ְבַתֲענִּ  

יֹון ָׁשְעָרה. יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש ְוֵסֶפר  ּלֹות ְבצִּ יל ְקהִּ י ֲחֶנְנָיא ֶבן ְתַרְדיֹון ַאֲחָריו ַמְקהִּ ַרבִּ

יֵלי ְזמֹו יפּוהּו ַבֲחבִּ ּקִּ ּמֹו ְוהִּ יתו בָ  . ֶאת ָהאּורָרהתֹוָרה עִּ צִּ ֶהם ּוְכָרֻכהּו ְבֵסֶפר תֹוָרה.  הִּ

יחּו עַ  נִּ ין ֶׁשל ֶצֶמר הִּ בֹו ֶׁשּל א ָימּות ְמֵהָרהְספֹוגִּ . ל לִּ  

ים ְול א   יכּוהּו ַלְכָלבִּ ְׁשלִּ י ֶיֶׁשָבב ַהּסֹוֵפר ֲהָרגּוהּו ַעם ֲעמֹוָרה. ְזָרקּוהּו ְוהִּ יד ַרבִּ ָחסִּ

ְקבּוָרה. ָיְצתָ  תֹוַרת מֶׁשה ְלָׁשְמָר ָעָליו ֶׁשּל  ה ַבת קֹול ָהְקַבר בִּ יַח ְכלּום מִּ נִּ . ה א הִּ  

יו ְכַבְּמדּוָרה ְשַרף ַבֲהֵבל פִּ ית ְביֹום ֶעְבָרה. עֹוף ַהפֹוֶרַח נִּ י חּוְצפִּ . ְוַאֲחָריו ַרבִּ  

ַרג ְבַמְדֵקָרה. יֹום עֶ  י ֶאְלָעָזר ֶבן ַׁשּמּוַע ָבַאֲחרֹוָנה ֶנה  יק ַרבִּ   ָהָיה ְזַמן ֶרב ַׁשָבתַצדִּ

דּוׁש ַוְיַקֵדׁש ַויִּ  ְׁשָמתֹו  קִּ ים ְלָגְמָרה. ָיְצָתה נִּ חּוהּו ַבַחיִּ נִּ ְקָרא. ֶחֶרב ָׁשלפּו ָעָליו ְול א הִּ

ים יֹוֵצר ְוָצר צּוָרה . ְבָבָרא ֱאֹלהִּ  

יָלה ְסקִּ ְגָעָרה. בִּ יפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַענֹות בִּ י יּוַכל  ֶרג ְוֶחֶנק ְשֵרָפה הֶ   ָכֵהָנה ְוָכֵהָנה הֹוסִּ מִּ

ֶּמָנה י אְכלּו ֲאָריֹו ת ֶשה ְפזּוָרה. ֲחֵזה ַהְתנּוָפה ְוׁשֹוק ַהְתרּוָמה  ְלַׁשֲעָרה. נֹוֶתֶרת מִּ

יָרה  .ָטְרפּו ַאְרֵיה ְוַהְכפִּ  

ב ם כֹוְׁשלֹות ֵחֶלק ַיֲעק  ְרַכיִּ יף עֹוד ְלַיְּסָרה. ַאֵּמץ בִּ יב יהוה ְול א יֹוסִּ יעַ  ֵייטִּ ְבֵעת   ּומֹוׁשִּ

.הָצָר   

ַּסע ְוֵנֵלְך  ְמָלְך ֶמֶלְך. י אַמר ָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך. ְלאֹורֹו נִּ . ְלֶצֶדק יִּ  
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Chapter 22 כ״ב  ,קינות ליום תשעה באב 

ד ְלָך  ר ָעַלי ָמה ָחָמס ֶאְזַעק ָוׁש  י ַוֲאַדֵבָרה ְוַיַעב  ֶּמנִּ יׁשּו מִּ יַקְתנִּ ׁשֹוֵכן ָׁשַמיְ ַהֲחרִּ י  ָמה ֱהצִּ

י ְול א אּוַכל ֶאדֹוָמה ַכיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה ֶאְׁשַאף ְוֶאּׁשֹומָ  ְסֵפד ַמר ֶאֱעֶשה ַוֲאקֹוֵנן רּוחִּ   .ה מִּ
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י   יחִּ יד ְבשִּ ְתָנה ְלַׁשָּמה ָארִּ י ֲאׁשר נִּ י ַעל ֲעָדתִּ ְפדִּ ְתכּו ַכָיָמה סִּ ְבֵרי ַׁשֲאגֹוַתי יִּ יָמה דִּ ְנהִּ בִּ

יָמה ְוקֹולוְ  יָמה  ָאהִּ י ָארִּ . ְנהִּ  

ים ָפארּור ְוָכל ר אׁש ָקְרָחה ְוָכל ָזָקן ְגרּוָעה   ְמָחה ָכל ָפנִּ ֵאיְך ָׁשַבת ָמשֹוש ְוָעְרָבה ש ִּ

ְבֶטָחה   ז מִּ יַרי הֹוֵגי ע  ָּלה ַאבִּ ְתעֹוֵרר גֹוי ַעז דֹוֵרׁש ׁשּוָחה סִּ ְוַעל ָכל ֵלב ֲאָנָחה ֵמָאז נִּ

יָהה בְ ַרי ָנסַ ּוַבחּוְבתּולֹוַתי  ְנסִּ ְבָלָתם ְכסּוָחה עֹוָלַלי ְוַטַפי  ח בִּ ר אׁש ָכל חּוצֹות נִּ

ָדָחה   י ַעל ֶלָחה ֵהָאְספּו ֵאַלי ְדוּוֶיי צ אן נִּ ְמָעתִּ יָלה ַעל ז את ְודִּ ְבָחה ֵאילִּ ֶנְחְׁשבּו ְכצ אן טִּ

ם  ילּו ָׁשַמיִּ ים ְצָוָחה ֵהילִּ י ּוְלָהרִּ י ֲאָדמָ ְלַהְרבֹות ַהְבכִּ יד ְבשִּ ְוַזֱעקִּ יָמה  ה ָארִּ י ְוָאהִּ יחִּ

יָמה  י ָארִּ . ְוקֹול ְנהִּ  

ים ְצאּו ְוַצֲעקּו ָמָרה ְספֹוד ַתְמרּור ֵהָאְגדּו ַבֲחבּוָרה קֹול ְכחֹוָלה ָצָרה   ֶאְרֶאּלִּ

י רִּ ְגְזָרה ְגֵזָרה ָבח  י נִּ ְתאֹונֲנּו ַעל ֲעַדת ֶשה ְפזּוָרה ָעֵלימֹו כִּ יָרה הִּ ַאף ְוַזַעם  ְכַמְבכִּ

ְתוַ וְ  ְזקּו  ֶעְבָרה ְונִּ יו חִּ יׁש ֶאת ָאחִּ ָרה ְלַקֵדׁש ֵׁשם ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרה ְואִּ יׁשּות ּוְבָטה  ְפרִּ ֲעדּו בִּ

ים   יָרה ַעל ָפנִּ י ַלֲעבֹוד ָזָרה ְול א ָחסּו ֶגֶבר ּוְגבִּ ְרָאה ְטהֹוָרה ְבלִּ ְבֶעַזָרה ְלַדֶבק ְביִּ

ְפָאָרה ֲאבָ  יַרת תִּ ְברּו  ָרה ְיֵתָרה לַ ל ָאְזרּו ְגבּוְצפִּ ְקרֹוץ ֶׁשְדָרה ְוֵאֵלימֹו דִּ ֲהלֹום ר אׁש ְולִּ

ָּמֶכם ְלאֹוָרה   ְזֶכה עִּ יְבֶכם ְכעֹוָלה ְוַהְקָטָרה ְונִּ ינּו ְלַגֶדְלֶכם ְלתֹוָרה ַנְקרִּ יָרה ל א ָזכִּ ַבֲאמִּ

י י ְוָאהִּ יחִּ יד ְבשִּ ל ַוֲעלּוָמה ָארִּ יָמהָמה ְוקֹול ְנהִּ ַהְצפּוָנה ֵמֵעין כ  . י ָארִּ  

ים   ים ְדֵׁשנִּ ים ּוְזֵקנִּ ין ׁשֹוֵכן ְמעֹונִּ ים ְלַקֵבל ְבַאֲהָבה דִּ ים ּוְקַטנִּ ימּו ְגדֹולִּ ְסכִּ ָאז הִּ

ים   ים ֲהמֹונִּ ים ְוֶנֶהְרגּו ֲהמֹונִּ ְקָראָתם ַעֵזי ָפנִּ ים ְוָיְצאּו לִּ דֹונִּ ָּלה נִּ ים ֵהם ָהיּו ְתחִּ ְוַרֲעַננִּ

ְתָעְרבּו םְונִּ ים עִּ י   ְפָדרִּ ים  ַפְרְׁשדֹונִּ ים ֶנֶהְפכּו ְלַאְכָזר ַכְיֵענִּ ם ְוָהָאבֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ַרֲחָמנִּ

ְׁשַחט ְבַחָּלפֹות  ים הּוא נִּ אׁשֹונִּ י ֶׁשגֹוָרל ָעָלה לֹו רִּ ים ּומִּ יסּו ַעל ָאבֹות ְוַעל ָבנִּ ְוֵהפִּ

ים ֵהם לָ  ים ֲעֵלי תֹוָלע ֱאמּונִּ ים ּוַבחּורִּ ינִּ ים ְוהַ ְוַסכִּ ינִּ ַכּלֹות ְלבּוׁשֹות  ֲחכּו ָעָפר ְכַתנִּ

ְכרּו ז את ְקַהל ֲעדת   ים זִּ ידֹונִּ ים ְמנָֻתחֹות ְבֶחֶרב ְוכִּ ים ְמֻעָּלפֹות בְזרֹועֹות ֲחָתנִּ ָׁשנִּ

ים ֲאֶׁשר ָצֲללּו ַבּמַ  ים ַוֲהגּונִּ ידִּ ידּו ַעל ֲחסִּ ים ְוַהְספִּ ינִּ ים ְוַאל ֶתֱחׁשּו ֵמַהְרבֹות קִּ ם  ְנבֹונִּ יִּ

יָמה י ָארִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ י ְוָאהִּ יחִּ יד ְבשִּ י ֲעגּוָמה ָארִּ ים ְלֵזֶכר ז את ַנְפׁשִּ . ַהֵזידֹונִּ  

ים ַעל   ְסַפד ַתְמרּורִּ י ָלְך מִּ יד ֲעשִּ ים ֵאֶבל ָיחִּ ַָּפרִּ י ֲב ְתַפְּלׁשִּ י ַשק ְוהִּ ְגרִּ תֹוָרה תֹוָרה חִּ

י ְכמֹורִּ ְך ּופֹוְרֵשי מִּ ים עֹוְרֵכי ַמֲעָרֵכְך  ם ַמּלָ תֹוְפֵשי ָמׁשֹוַטיִּ ירִּ ם ַאדִּ ְך ְבַמיִּ ְך ְוחֹוְבַליִּ ַחיִּ

י ְיַסתעת   ְגָבעֹות ּומִּ י ְיַקֶצה בִּ ים מִּ ְסתֹורִּ ְך ּוְמַגֵּלי מִּ ים ְמַפְענֵחי ְצפּוַניִּ ְמַיְּׁשֵרי ֲהדּורִּ
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ירֹות  יא ְנזִּ י ַיְפלִּ ים מִּ י ְיָתֵרץ ְׁשָברִּ י ְיָפֵרק ֲהַויֹות ּומִּ ים מִּ י ַיֲערֹוְך ְנָדרִּ ֶבָהרִּ י  ּומִּ ים מִּ

ְלָחָמה ָאְבדּו   ים ְכֵלי מִּ ָ ְלַחְמֶתְך ְוָיׁשּוב ַלְּׁשעִּ ְלחֹום מִּ י יִּ ים ּומִּ ָכרִּ ְך ְוַחתּו אִּ ְיַשֵדד ַמֲעַמַּקיִּ

ים אֹוי ְמנּוחֹות ָׁשלֹום ָנחּו יָׁשרִּ ים בִּ יַע זֹוֲהרִּ ים ָכָרקִּ ילִּ ים ַאְׁשֵריֶהם ַמְשכִּ בֹורִּ   ְוָנְפלּו גִּ

ם ַצְלמָ  ְליֹון ֵעיַניִּ ים ְלכִּ ירִּ ים ְוצִּ יַבת ֶנֶפׁש ַוֲחָבלִּ ְמדִּ ים לִּ ד ְוַׁשֶבר ְלנֹוָתרִּ ֶות  ַוֲאבֹוי ְוׁש 

ַּמְרֵאה   ים מִּ י ְיַגֶּלה אֹורִּ ים מִּ ַקר ְמַצפִּ ים ּוב  ֵתן ְצָפרִּ י יִּ ים מִּ ים ֶעֶרב אֹוְמרִּ ְול א ְסָדרִּ

ְכָלה  חּוץ ׁשִּ ים מִּ ט רֹוֶאה ָכל   ֵעיֵנימֹו ֲאֶׁשר ֵחָּמה ָׁשרִּ ים ַעד ָמַתי ַתבִּ ֶחֶרב ְוֵאיָמה ֵמֲחָדרִּ

ים   ְגָזרִּ ים ְקָלאּוָה ְפָרעּוָה ְקָרעּוָה לִּ ים ְצֵפה ֶעְלבֹון תֹוָרְתָך ֲאֶׁשר ְשָרפּוָה ָזרִּ ְסָתרִּ

נְ  ים תִּ ְתַאַפק ֲאדֹון ָכל ְיצּורִּ ים ַהַעל ֵאֶּלה תִּ ילּו ַהְּמדּורִּ ְגדִּ ים הִּ ים ְסבּוכִּ ירִּ קֹום ְלָדם  ְכסִּ

ים   ים ּוְמרּורִּ ים ַעם ָׁשֵבי ֶפַׁשע ְלעּונִּ ים ֵמֶאְנַקת ְסעּורִּ יִּ ד ֲענִּ ּׁש  ים מִּ ָגרִּ ם ַהנִּ ְׁשָפְך ַכַּמיִּ ַהנִּ

יָמה ְוקֹול   י ְוָאהִּ יחִּ יד ְבשִּ יָמה ָארִּ ים ְפָעֶמיָך ְלַמֻּׁשאֹות ָהרִּ ירִּ יר ָבַאדִּ י ַאדִּ קּוָמה ְלֶעְזָרתִּ

יָמה  י ָארִּ . ְנהִּ  
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יָמה   ְהָיה ָארִּ י ְונִּ יָמה ּוְביֹום ֶזה ְנהִּ י ַאְזרִּ י ַעל ֶלְחיִּ ְמָעתִּ יָמה ְודִּ ְׁשמִּ י הִּ י ַחָטאתִּ ְוֶאת ָנוִּ

יָמה ים ָימִּ ָימִּ יָמה מִּ . ְוָאהִּ  

ָכל ְכֵאב  חּום ָחַדל ָחדֹול ּומִּ בְ ֶאֶבל ֵלב ְונִּ י נִּ ירִּ ְׁשָמֵעאל  צִּ י יִּ בִּ ַדל ָבדֹול ַעל ֵבן ּוַבת רִּ

ימה  ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ ָמה ְוָאהִּ י ָאשִּ ְלָבבִּ ְכָרם ְיקֹוד בִּ ֵהן ָגדֹול זִּ . כ   

ים ַוְיַסְפרּו ֶזה ָלֶזה   ים ֶזה ְלֻעֶּמת ֶזה חֹונִּ ים ְוֵהם ְׁשֵכנִּ ְׁשֵני ֲאדֹונִּ ְׁשבּו ְוָנְפלּו לִּ ֵעת נִּ

ים  ְנָינִּ יו ּוְקַלְסֵתר  ֶזה ָאַמר מִּ עִּ ים ַכְּלָבָנה ְבזִּ ְפָחה ְלכּוַׁשת ָׁשנִּ י ׁשִּ יתִּ ים ָׁשבִּ יֹונִּ ְבַית צִּ ּׁשִּ

ימה  ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ימִּ יָעה וִּ ְקצִּ ַאר כִּ ים ּוְבת  . ָפנִּ  

י ַעֶבד יתִּ ם ָׁשבִּ י ְירּוָׁשַליִּ ְּׁשבִּ י ָבא מִּ ם ַוֲאנִּ ְפַליִּ ֶפר לֹו ַבכִּ ם כֶּׁשֶמׁש  ְיֵפה ֵעינַ  ֵרֵעהּו סִּ יִּ

ים ָימִּ  מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ְׁשלִּ ם ְוַסַהר ֵעת ְזַמָנּה הִּ ַריִּ . ימהְבָתְקפֹו ֵעת ָצה   

ם   ַצְלָנה ָאְזַניִּ ם ְלֵׁשַמע ז את תִּ ְוָלדֹות ְכמֹו כֹוַכֵבי ָׁשַמיִּ ם בִּ ב א ּוְנַזְּוֵגם ְוַנַחְלָקה ֵבינֹוַתיִּ

יָמה ְלֵזֶכר ז את ֶאת ַמַדי ימה  ַאְפרִּ ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ . ְוָאהִּ  
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ָבם   ַבחּוץ לִּ ים מִּ ְּוגּום ְבֶחֶדר ֶאָחד ְוָהֲאדֹונִּ ימּו ַעל ז את ְׁשֵניַהם ַיַחד ָלֶעֶרב זִּ ְסכִּ ְכהִּ

ים   מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ְדמִּ ָיָתם ל א הִּ ֶקר ְבכִּ ים ְבַמר ֶנֶפׁש ָוַפַחד ַעד ב  ְכֶאָחד ְוֵהם בֹוכִּ

י . מהָימִּ  

סְ  יא ְתַיֵלל  ֶזה יִּ יא ַגם הִּ י נֹוֵשא ְוהִּ ְפָחה ְיהִּ ן ֵאיְך ּׁשִּ ין ַאֲהר  ְמֶסה נִּ יל ֵלָבב יִּ פֹוד ְבחִּ

י ז את ָגַזר אֹוֵמר ְועֹוֶשה ְלז   ָנֵשא אֹוי כִּ ְגַרת ׁשֹוֶסה ַבת יֹוֶכֶבד ֵאיְך ְלֶעֶבד תִּ את  ְבתִּ

יִּ  יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ יל ְוכִּ ְבכּוָעׁש ְכסִּ ים ָימִּ יִּ . ימהמִּ  

ְתַחָברּו ַעד   ְתַחְבקּו ַיַחד ְונִּ ירּו ְונִּ ְגבִּ ירּו הֹוי ָאח ְוהֹוי ָאחֹות הִּ כִּ ֶקר ֶזה ֶאת ֶזה ְכהִּ אֹור ב 

ְנׁשִּ  ְׁשָמָתם בִּ ימהָיְצָאה נִּ ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ . יָמה ְוָאהִּ  

יד  י ָתמִּ ָיה ְגֵזָרה ז את ֲאנִּ ְׁשאִּ ְרְמָיה בִּ ָיה ְלז את ְיקֹוֵנן יִּ ָיה ַעל  בֹוכִּ י ֵיַקד ְיקֹוד ּוְכוִּ ְלָבבִּ ּובִּ

יד  יָמה ָארִּ ים ָימִּ ָימִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ְסֵפד ַרב ַאֲעצִּ י  ֵבן ּוַבת מִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ י ְוָאהִּ יחִּ ְבשִּ

יָמה .ָארִּ  
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קְ  י ַעל ָחְרָבן ֵבית ַהּמִּ ְסְפד ָחָדׁש ַעל   ָדׁש כִּ י הּוַדׁש ֶאְספֹוד ְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה מִּ ַרס ְוכִּ ה 

ָּקׁש  ֶדׁש ְוַעל ַהּמִּ . ַהּק   

ֲהָטה ֵאׁש ֵבין ְׁשֵני ַבֵדי   ְפֵני ָחרֹון ְכלִּ ְעַזְעָת עֹוָלם מִּ ן ְכזִּ ים ֵמר  יׁשִּ ָּסֵתר ְלַאֵּלם ַתְרׁשִּ תִּ

.ָארֹון  

ים ֲאׁשר ְבַמעְ ְׁשֵני  ְקָדׁשִּ יׁש  מִּ ָפלּו ַבֲעָלָטה ְוַנְמָת ַאֲחרִּ ָּלה ּוְבַמָטה ֶזה ַעל ַגֵבי ֶזה ָהא 

יָטה .ֶאְתַאַפק ְוַאבִּ  

ים ְיסֹוד   יר ְמַהְּלכֹות ְוַאְרָבעִּ ים ַבְדבִּ ת ְוַאְרַבע ֶגָחלִּ ֵבית ַהָפְרכ  ְגְנזּו מִּ ָראֵׁשי ַהַבדים ְכנִּ

. ַלֲחכֹותַעד ְתהֹום מְ   
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דָ  ֶדׁש ַהּק  י ֻׁשַדד ְוַנְמָת ַאֶכה ַכף ֶאל ַכף  ק  לִּ ְבַדד ַסְחָת ְוֵהיַלְלָת ָאה  ֶדׁש ְכנִּ ֵתי ק  בִּ ים מִּ ׁשִּ

. ְוָׁשַאְגָת ֵהיָדד   

ַח   ּוּוי ֵבית ָהאֹוָצר ּוְלָך ַהכ  י ֶחְמָדה אִּ ְתָנה ְבַיד ָצר ְוָכל ְכלִּ ְפַאְרְתָך ְכנִּ יַרת תִּ ְצפִּ

.ָעָצר ְוַהְגבּוָרה ְוָנמּו ל א  

ְׁשַתֵבר ְכָנָפלּו  ַעז ְלהִּ ין ּוב  ם ְלַקְדרּות ֻהְׁשָפלּו ָיכִּ ֵּסא ָאז ֻאָפלּו ְוָגְבֵהי ָׁשַמיִּ . ְפֵני ַהכִּ  

ְנָער   ים  ֶעֶשר ֻׁשְלָחנֹות ָאז ׁשֹוָללּו ּוְלעֹוְרֵכיֶהם ָנמּו ַאֵיה ֲאדֹון ֵאּלּו ְלאֹוַצר ׁשִּ ַלְּקֵדׁשִּ

. ְכֻהְנָחלּו  

מְ  ים ע  יֵמי ַהְּׁשָמד ְשָרפִּ ם ָקְראּו לִּ ֵבית ַמֲחֶמד ָזריִּ ַּמֲעָמד ְכַנַהְרסּו ְמכֹונֹות מִּ ים ָנעּו מִּ . דִּ  

ָנם ְׁשבּורֹות ּוְׁשֵני ַהְּמאֹורֹות ֵמָאז ְקדּורֹות  ְמְסרּו ַלֵבל ְוהִּ רֹות ְכנִּ י  . ְנחֶׁשת ָים ַוֲעָשָרה כִּ  

ים ֲאׁשר ַבֶּמְרָכָבה ְכהּוַמֲעֵשה  ם  ָאאֹוַפנִּ יע ָכָבה חֹוֵלׁש ַעל גֹויִּ ַהר ָהָרקִּ ְרדּו ָלָאֶרץ ז 

ים ָבא ְפֵני ְכרּובִּ . לִּ  

ֵתי   ים ַעל ָבמ  ים ָרעִּ ְבָרָכה ל א ָיָרדּו ְכָלבִּ ים עֹוד לִּ לֹויֹות ַהּמֹוָרד ֵמֵעת הּוָרדּו ַהְטָללִּ

. ָעב ֻדדּו  

ֵביתָכל ְכֵלי ַהֶכֶסף ּו  ּסּו מִּ ְזֵרי ָרַהב  ְכֵלי ַהָזָהב ֻקְצצּו ו ְ . ַהַּלַהב ְבֵצאת ֶהָהָדר ָׁשֲחחּו ע   

בּור ָפַתח   ָּׁשה ְמֵצָרה ָנבֹוָכה דִּ ים ְכאִּ ְקָרא ְמהּוָמה ּוְמבּוָכה ַלֲהַקת ַמְלָאכִּ יֹום ֲאֶׁשר נִּ

. ְוָענּו ַאֲחָריו ֵאיָכה  

יאּו הַ  י ְוהֹוצִּ י ּומֹוָאבִּ ָבה ָהיּו ָבם ְמסֹובֲ ָטס ַעּמֹונִּ ְכלִּ ים ּובִּ ם  ְכרּובִּ ֵנה ְכָכל ַהגֹויִּ ים הִּ בִּ

ים . ֵבית ְיהּוָדה ֲחׁשּובִּ  

ים ְכחּוַׁשת ֵבת   ָּלתֹו ְלַגּלִּ יר ְׁשמֹו ל א ָאָבה ְתהִּ ְגֻדָּלתֹו ְוֵאל ַאדִּ ֵחיל ַשְרֵפי מֲעָלה ֻחַּלף מִּ

ְפַאְרתֹו .תִּ  
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ַעם  נ  ה ֵאין ַהיֹום ַטַעם ַזָּמֵרי ַׁשֵחק ֶהֱחׁשּו מִּ ַמה ְתַקְּלסּו ַלֶּמֶלְך ַבַׁשַעת  ְוָנם ַמה ָּלֶכם פ 

.ַהָזַעם  

ים ְוַעל ַמְחְלקֹוָתם ָעְמדּו ַׁשֲעַטת  ְׁשָחטִּ ְׁשְמרֹוָתם נִּ ם ַעל מִּ יִּ ים ְוַהְלוִּ ְוַהכֹוֲהנִּ

ים ְוָנמּו ַאֵיה ֶמֶלְך ָאס יֹוטִּ ְסַטְרדִּ יםאִּ .ּור ָבְרָהטִּ  

ים ְוַהמְ  ים ַהּׁשָ ַהֵכלִּ י הֹוְלכִּ ים ַבְּׁשבִּ ים  ַׁשְּמׁשִּ ים ּוְתמּור ַבדִּ ים ַבֶכֶבל ְמַׁשּוכִּ ים ְוַהְּסָגנִּ רִּ

ים . ַשק ָחְגרּו ַמְלָאכִּ  

ים ָחזּו   ים ַכֲעָבדִּ ים הֹוְלכִּ יָכֵאל ְמַהֵּלְך ְלָפָניו ְוָשרִּ ֵנה מִּ ָדץ ָלביא ּוָפַקח ֵעיָניו ְוהִּ

. ֲהמֹוָניו   

ֶטה אֹוָרהָבה ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְוָנָטה ָידֹו ֶאל ֶגֲאָוה ָעָטה ְוכִּ  יְך אֹור ע  . ֵאל ַהּמֹוָרא ַוַיֲחּׁשִּ  

ְקדֹון ָהרּוחֹות בֹו ַבַּלְיָלה ל א   ְתַאֵבל פִּ י ְכַעל ֵמת מִּ יר ֵבל ָבַרח דֹודִּ י ַבְדבִּ ְבַׁשֲאגֹו ַכֲארִּ

ֵבל .קִּ  

י ֶאת יְ  ַתְכתִּ י הִּ ים ֲחָמתִּ יתִּ י ְבַכף אֹוְיֶביָה ָנתַ ָאַמר ַלַּמְׁשחִּ ידּות ַנְפׁשִּ י ֶאת  דִּ י ָעַזְבתִּ תִּ

י  י ָנָטְׁשתִּ י ְוַנֲחָלתִּ . ֵביתִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 25 כ״ה  ,קינות ליום תשעה באב 

 .מחבר רבי קלונימוס בן יהודה 

י ְמקֹור נֹוְזַלי, ְוֶאְבֶכה ָכל  ם ְוֵעינִּ י ַמיִּ ֵתן ר אׁשִּ י יִּ ְימֹוַתי ְוֵליַלי, ַעל ַחְלַלי ַטַפי  מִּ

ה ֶבֶכה ַרב ְוֶהֶרבְועֹוָללַ  יֵׁשי ְקָהַלי, ְוַאֶתם ֲענּו ֲאבֹוי ְואֹוי ְוַאְלַלי, ּוְבֵכן ָבכ  יׁשִּ . י, וִּ  

י ָנְפלּו ֶבָחֶרב ְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי כִּ .ַעל ֵבית יִּ  
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י ְשֵדה בֹוכִּ  י ְוֵאְלָכה לִּ ְדַמע ֵעינִּ ים ְוָדמֹוַע תִּ י ָמֵרי ֵלָבב ַהְנבֹוכִּ ּמִּ , ַעל  ים, ַוֲאַבֶכה עִּ

ים, ָאְדמּו ֶעֶצם   ְמָׁשכִּ ים, ְוַלֶטַבח נִּ ְכָרכִּ ְפֵריֶהם נִּ ים ְבסִּ ים ָהַרכִּ יָלדִּ ְבתּולֹות ַהָיפֹות וִּ

ים, סּורּו ָטֵמא ָקְר  ְׁשָלכִּ ים ְונִּ ָדׁשִּ יט חּוצֹות נִּ ים, ְכמֹו טִּ ים ְונֹוְפכִּ ירִּ ים ַספִּ ינִּ ְפנִּ אּו ָלמֹו  מִּ

ְּלָקֵרב .מִּ  

ְשָרֵאל וְ  י ָנְפלּו ֶבָחֶרבַעל ֵבית יִּ .ַעל ַעם ְיָי כִּ  

ָפז ְיָקָרה   יָדה, מִּ ר ַשק ֶאְקָרא ְלַהְספִּ י ְוַלֲחג  ְבכִּ יָלה ְוָאנּוָדה, ְולִּ ְמָעה ְוֵאילִּ י דִּ ְוֵתַרד ֵעינִּ

י ֶחמְ ְוָזָהב ֲחמּוָדה, פְ  יָמה ְכבּוָדּה ְכבֹוד ָכל ְכלִּ   ָדה, ָראּוָה ְקרּוָעה ְׁשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה, נִּ

יד   יָדה, ֵאי תֹוָרה ַתְלמִּ ְׁשָנה ְוָהַאָגָדה, ֲענּו ְוקֹוְננּו ז את ְלַהגִּ ְקָרא ַהּמִּ ַהתֹוָרה ַהּמִּ

.ְוַהלֹוְמָדּה, ֲהל א ָמקֹום ֵמֵאין יֹוֵׁשב ָחֵרב  

י ָנְפלּו ֶבָחֶר  ְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי כִּ .בַעל ֵבית יִּ  

יָר  ם ֶדַמע ְלַהגִּ ְזלּו ַמיִּ ְׁשמֹוָנה בֹו  ְוַעְפַעַפי יִּ י בִּ יָרה, ַבֵּׁשנִּ ה, ַוֲאקֹוֵנן ַמר ֲעֵלי ֲהרּוֵגי ַאְׁשפִּ

יָרה, ֶנהֶ  ְרגֹוַע ֶנְחְלפּו ְלַהְבעִּ יֵׁשי  ְביֹום ַמְרגֹוַע הּוְקָרה, ַמְרגֹוַע לִּ יׁשִּ ְרגּו ַבחּוֵרי ֶחֶמד וִּ

חּוַהָדָרה, ֶנֶאְספּו יַ  ימּו ְבמֹוָרא, ַעל יִּ ְׁשלִּ ְגבּוָרה,  ַחד ַנְפָׁשם הִּ ֲחדּו ֵׁשם בִּ ד ֵׁשם ְמיָֻחד יִּ

י   י ְוָעְצבִּ ְגְועּו ֻכְּלֶהם ֲעָשָרה, ּוְבַמר ְיגֹונִּ ֲהֵני ַוֲעָלַמי נִּ ַח עֹוֵשי ְדָברֹו ְלַמֲהָרה, ְוכ  בֹוֵרי כ  גִּ

יָגתָ  ֶדׁש ֲהרִּ ּלֹות ַהּק  יָרה, ְקהִּ ָנה ּוְבחּוָרה,  ם ַהיֹום ְבָזְכָרה, ְקַהל ָוְרַמְיָזא ְבחּוֶיֶלל ַאְחבִּ

ים ּוְׁשֹלָׁשה   ְדׁשּו ֵׁשם ַהְּמיָֻחד ְבמֹוָרא, ּוְבֶעְשרִּ ם קִּ ָרה, ַפֲעַמיִּ ֵיי ָטה  ְגאֹוֵני ֶאֶרץ ּוְנקִּ

יַאת ַהֵּלל ְלׁשֹוְרָרה,  ְקרִּ י בִּ יׁשִּ ֶדׁש ַהְּׁשלִּ ָרה, ּוַבח  יו ְלָטה  ֶדׁש זִּ ימּו ַנְפָׁשם  ְבח  ְׁשלִּ הִּ

י ֶיֶלל ְלַחְּׁשָרה, ְכלּוֵלי ֶכֶתר ַעל ר אָׁשם  ְבַאֲהָבה ְקׁשּוָרה, ָאהִּ  ְבכִּ יָמה ֲעֵליֶהם בִּ

ְתַגְבָרה,   ים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ְלהִּ ְנָׁשרִּ יֵרי ְקַהל ַמֶגְנָצא ַהֲהדּוָרה. מִּ ַלֲעָטָרה, ְוַעל ַאדִּ

חּוד ׁשֵ  ימּו ַנְפָׁשם ַעל יִּ ְׁשלִּ ְקָדַׁשי  ם ַהנֹוָרא, ַוֲעֵליֶהם ַזֲעַקת ֶׁשֶבר ֶאְשעָ הִּ ָרה, ַעל ְׁשֵני מִּ

י   יׁשִּ ֶדׁש ַהְּׁשלִּ ְדְרֵׁשי ַהתֹוָרה, ַבח  ְקָדַׁשי ּומִּ ְיסֹוָדם ְכַהיֹום ֻעְרֲעָרה, ְוַעל ָחְרבֹות ְמַעט מִּ

ֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַפְך יָרה, ַהח  י נֹוַסף ְלַדֲאבֹון ּוְמאִּ יׁשִּ ְלָיגֹון ְוָצָרה, ְביֹום ַמַתן ָדת    ַבְּׁשלִּ

ְמקֹום  ָסַבְרתִּ  יָנָתּה ְכמֹו ֵכן ָאז ָחְזָרה, ָעְלָתה ָלּה ַלָּמרֹום לִּ ְתַאְּׁשָרה, ּוְביֹום ְנתִּ י ְלהִּ

יׁשֹון ְכמֹו   יָקּה ְוַהדֹוְרָׁשּה ְוחֹוְקָרּה, לֹוְמֶדיָה ְוׁשֹוֶניָה ְבאִּ יָקּה ְוַנְרתִּ ם תִּ ְמדֹוָרּה, עִּ

ְסֵפד ַמרבָ  ימּו ָנא ַעל ְלַבְבֶכם מִּ ְתַאֵבל   אֹוָרה, שִּ יָגָתם ְלהִּ י ְׁשקּוָלה ֲהרִּ ְלָקְׁשָרה, כִּ

יף מֹוֵעד ֶׁשֶבר   י ֵאין ְלהֹוסִּ יָרה, ְוכִּ ְשֵרַפת ֵבית ֱאֹלֵהינּו האולם ְוַהבִּ ְתַעְפָרה, כִּ ּוְלהִּ
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י ְלַאֲחָרּה, ַתחַ  ים זּוָלתִּ י ֲאעֹוְרָרה, ְוֶאְספְ ְוַתְבֵעָרה, ְוֵאין ְלַהְקדִּ ְוָיתִּ ָדה  ת ֵכן ַהיֹום לִּ

ֶקר ַעד ָעֶרב ב  י ָכְבָדה מִּ יָלה ְוֶאְבֶכה ְבֶנֶפׁש ָמָרה, ְוַאְנָחתִּ . ְוֵאילִּ  

י ָנְפלּו ֶבָחֶרב ְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי כִּ .ַעל ֵבית יִּ  

ימֹות,   ֵהם ְנהִּ י נ  בִּ ָיה ְולִּ י בֹוכִּ י  ְוַעל ֵאֶּלה ֲאנִּ ְוֶאְקָרא ַלְמקֹוְננֹות ְוֶאל ַהֲחָכמֹות, ֱאלִּ

ים  ְוֶאְלָיה חּוץ ְתַׁשֶכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדרִּ י ְלַדּמֹות, מִּ ֻכָּלם הֹומֹות, ֲהֵיׁש ַמְכאֹוב ְלַמְכאֹובִּ

ְבָלָתם ְכסּוָחה ְלַחַית ֶאֶר  ים ְוֲעֻרּמֹות, נִּ ים ֲעֻרּמִּ ץ ֵאימֹות, ֲחָלַלי ַחְלֵלי ֶחֶרב ֻמָטלִּ

ים ַוֲעָלמֹות, ְמתַ ּוְבהֵ  יׁש ֵשיָבה ֲעָלמִּ ם אִּ ים מֹות, יֹוֵנק עִּ ים ָבמֹו מֹוַני ּוַמְרבִּ ְעְתעִּ

יר ְנָׁשמֹות,   יַע ְוַיֲחזִּ ּמֹות, ַאֵיה ֱאֹלֵהימֹו ָאְמרּו צּור ָחָסיּו בֹו ַעד מֹות, ָיב א ְויֹוׁשִּ ְכלִּ

תְ  י ָכמֹוָך נֹוֵשא ֲאֻלּמֹות, ֶתֱחֶׁשה ְותִּ ין ָיּה מִּ ר ֵחמֹות, ֶבֱאמֹור ֵאַלי  ֲחסִּ ַאַפק ְול א ַתְחג 

יגַ  ים הּוא ָיֶרבַמְלעִּ ם ֱאֹלהִּ . י ְואִּ  

י ָנְפלּו ֶבָחֶרב ְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי כִּ .ַעל ֵבית יִּ  

ְך ּוְלָקֵרר מִּ  ים ַלֲהפ  ל בֹוכִּ י ְלק  י ֶנְהַפְך ְלֵאֶבל ְמׁשֹוֵרר, ְוֻעָגבִּ ם כִּ י יֹוְרָדה ַמיִּ י ֵעינִּ י  ְוֵעינִּ

י ָיְצאָ  ְתעֹוֵרר, ֵחָמה בִּ יק ְלהִּ י ַמֲחזִּ י ּומִּ י הֲ ָינּוד לִּ ְתגֹוֵרר, ֲאָכַלנִּ י ַהַצר  ה ְוַסַער מִּ ָמַמנִּ

ָיה ּוָמזֹון   יַרי ַהַטבּור ְוַהָׁשֵרר, ְרטִּ ָּלה ָכל ַאבִּ ֵרר, סִּ ַבר ַעְצמֹוַתי זֹוֵרר ּוְמפ  ַהצֹוֵרר, ׁשִּ

י ֲאנּוָׁשה ְבאֵ  י ְׁשעּו ֶמנִּ ֵאין ְלָבֵרר, ַמָכתִּ יל ּוְמזֹוֵרר, ַעל ֵכן ָאַמְרתִּ י ֲאָמֵרר,  ין ַמְתעִּ

י ְלָצֵרב י ַעל ֶלֱחיִּ ְמָעתִּ י דִּ ְבכִּ . בִּ  

י ָנְפלּו ֶבָחֶרב ְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי כִּ .ַעל ֵבית יִּ  
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יבֹותז ַבֲהלֹוְך א   ְבֵרי ָאבֹות ְוָנם ֲעָצמֹות ֲחבִּ ְרְמָיהּו ַעל קִּ . יִּ  

. ֵניֶכם ָגלּו ּוָבֵתיֶהם ֲחֵרבֹותבְּ ֹוְכבֹות ָמה ַאֶתם ׁש  
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.ְוַאֵיה ְזכּות ָאבֹות ְבֶאֶרץ ַתְלאּובֹות  

יםג   ים ַעל ֶחְסרֹון ָבנִּ ינִּ .עּו ֻכָּלם ְבקִּ  

ים ְפֵני ׁשֹוֵכן ְמע ד יםֹוַבבּו ְבקֹול ַתֲחנּונִּ . ֹונִּ  

ים  אׁשֹונִּ ית רִּ י ָלֶהם ְברִּ .ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ְוָזַכְרתִּ  

הּו ְול א ָפֲחדּו ְול א ָרהּוהֵ  י ְבת  ירּו ְכבֹודִּ . ם ֵהמִּ  

ים ֵעיַני ֵמֶהם ְול א ָנהּו ְול א ָׁשהּו ו   . ַאְעּלִּ  

יַרת ל א הּוא . ְוֵאיְך ֶאְתַאַפק ַעל ֲאמִּ  

ֵנן ְפֵני ֵאל ָרםַעק ַאב ֲהמֹון ַבֲעבּוָרם ז   . ְוחִּ  

ינֹות ֲעבּוָרם ְוֵהן ח   י ֶעֶשר ְבחִּ ְבָרם ָנם נֵֻּסיתִּ י ׁשִּ יתִּ . ָחזִּ  

יָרא ַאְבָרם .ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ַאל תִּ  

ָזרֹות ַבעבֹודֹות ָזרֹותט   . עּו ְלהִּ  

ְׁשָברֹותי   ת נִּ ב ב ארֹות ב אר  . ֲעצּו ַלְחצ   

טּול ֲעֶשֶרת הַ  ְברֹותְוֵאיְך ֶאְתַאַפק ַעל בִּ . דִּ  

ְצָחק ְפֵני ׁשֹוֵכן ַׁשַחקכ   . ה ָצַוח יִּ  

י ל   ְמַחקָּׁשְוא בִּ ְּׁשַחק ְונִּ י נִּ .ֶטַבח הּוַחק ְוֵהן ַזְרעִּ  

ְצָחק ים ֶאת יִּ י ָאקִּ יתִּ . ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ְוֶאת ְברִּ  

ָיה מ   רִּ ְּמאּו ַהר ַהּמ  ְרְמָיה ְוטִּ . רּו ְביִּ  
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י מִּ נ   י ְנשֹוא ְגָעָיה עֹוָלה לִּ ָיה ְלֵאיתִּ . ְנׁשִּ  

יַגת ְזַכְרָיה . ְוֵאיְך ֶאְתַאַפק ַבֲהרִּ  

ין זֹוֵלףח יֻּלד ס   . ְבֶתֶלף ְדָמעֹות ְכַתנִּ  

י ְבֶחֶלףע י ְבֶעֶלף ֵאיְך ָגזּו ֶמנִּ ַפְחתִּ . וָלַלי ֶׁשטִּ  

ים ַכָּמה ָאֶלף ים ְבָדמִּ י ָדמִּ . ְוֵאיְך ָהְפַרע ֶמנִּ  

. ֻמְדָמןץ רֹוַעה ֶנֱאָמן ָכפּוׁש ָבֵאֶפר ּופ    

ָמן ְוֵאיְך ָגזּו ְבל  צ   י ָהא  . א ְזָמןאן ֲאֶׁשר ְבֵחיקִּ  

י ל א ַאְלָמן . ְוַאֵיה ַהְבָטַחת כִּ  

י ֵלָאה ְמתֹוֶפֶפת ַעל ְלָבֶבהָ ק . ֹול ְבכִּ  

ְלָפה ַמָכה ָפֶניהָ ר   . ֵחל ֲאחֹוָתּה ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה זִּ  

ְׁשֵתי ָיֶדיהָ  ְלָהה ְמקֹוֶנֶנת בִּ . בִּ  

ְׁשֲאלֹותְּ ּובּו ש ְמנּוַחְתֶכם ַמֵּלא ֲאַמֵּלא ָכל מִּ ים לִּ ימִּ . ֵתיֶכםמִּ  

י ְמׁשֹוֵבב ָגלּות ְבניֶכם ְננִּ י ָבֶבָלה ְלַמַעְנֶכם הִּ . ֻׁשַּלְחתִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 27 כ״ז  ,קינות ליום תשעה באב 

ָיהּו ֵמַאְרמֹון ְכָיָצא   ְלקִּ ְרָצה ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו חּוָצה ֶבן חִּ ְמל את ֶסֶפק ָיָפה ְכתִּ ָאז בִּ

ָּׁשה יְ  ים ַאְת  אִּ ם ֵׁשד ַלֵּׁשדִּ ים ְוָאָדם אִּ ְך ְבֵׁשם ֱאֹלהִּ י ָעַליִּ ַאר ְמנֶֻּוֶלת ָמָצא גֹוַזְרנִּ ַפת ת 

ְבֵני ָאָדם ְדמּות ָיְפֵיְך ְכָבשָ  ים ְלַבָדם הֵ אֹו לִּ ְרָאֵתְך ְכַמְלָאכִּ ן ל א ֵׁשד  ר ָוָדם ַפְחֵדְך ְויִּ



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 60 of 101 
 

י בְ  יתִּ ֶלם ָפַחת ְידּוָעה ָהיִּ י ְול א ג  ים ְוֶאָחד  ָאנִּ ְבעִּ י ּוְלׁשִּ ׁשּוָבה ָוָנַחת ְוֵהן ְלָׁשלׁש ֲאנִּ

ים ְוֶאָחד ֶזה ָהֶאָחד ַאְבָרָהם ְׁשֵנים ָעָשר ְוׁשיּׁשִּ ָיה  ָהָיה ּוֶבן ַהְּׁשלׁשָ  ְולִּ יׁשִּ ה ָאבֹות ְׁשלִּ

ים ְוֶאָחד ַסְנֶהְדֵרי ְבעִּ בֹוא ְוׁשִּ ים רִּ ּׁשִּ ְבֵטי ָיּה ְוׁשִּ ק ְׁשֵנים ָעָשר ְוֵהן ׁשִּ י   ח  ָיּה ַטֲעמִּ

ְשמֹוַח ְבטֹוָבה   י ְבֶעֶלץ ְולִּ כִּ י ְתׁשּוָבה ַיַען ֱהיֹוֵתְך ָכל ָכְך ֲחׁשּוָבה ָיָפה לִּ י ַוֲעש ִּ יבִּ ַהְקׁשִּ

ָּקֵרא ְתנּו ְבַיד   ְול א תִּ ים ֵהן עֹוָלַלי נִּ י ַמה ָארִּ י ֵאיְך ֶאְשַמח ְוקֹולִּ עֹוד ַבת ַהּׁשֹוֵבָבה כִּ

יַאי  ם ָלקּו ְנבִּ י  ָצריִּ נִּ י ַבֲעו  ְקָדׁשִּ ים ְמלֹון מִּ ֲהַני ְבקֹוָלרִּ ים ָגלּו ְמָלַכי ְוָשַרי ְוכ  ְוָדָמם ֻמָגרִּ

ַעם ָאה   י ֵמָאז ָבַרח ַויָֻדד נ  י ָעם ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד  ָנָדד דֹודִּ י ֻׁשַדד ַרָבתִּ י ְבַעל ָכְרחִּ לִּ

ְרְמָיה ַשח ֵלאֹלֶהיָך  יא יִּ ָּׁשה ַלָנבִּ ַמר  ָסָחה ָהאִּ ָיה ַעד ַיֲעֶנה ֵאל ְוי  ֲעָרה ֲענִּ ְבַעד ַמַכת ס 

ְפֵני קֹונֹו ָמֵלא ַרֲחמִּ  ָנה לִּ ֵּלל ְתחִּ ְבָיה פִּ י ֵמֶחֶרב ְוׁשִּ יֵּלנִּ ים חּוס ְכָאב ַעל ְבנֹו  ַדָיה ְוַיצִּ

ְרְמָיה ָלָּמה  ָצַעק ַמה ָּלָאב ֶׁשֶהְנָלה ְבנֹו ְוַגם אֹוי ַלֵבן ֶׁשְבֻׁשְלַחן ָאב ֵאינֹו קּום ָלְך  יִּ

י ְזֵאֵבי ֶעֶרב   ָנֵשא כִּ יָנה ְלהִּ ים ָיבֹואּו קִּ ֶׁשה רֹועִּ ן ּומ  ֶתֱחֶׁשה ֵלְך ְקָרא ְלָאבֹות ְוַאֲהר 

ה ׁש י  ָטְרפּו ֶאת ַהש ֶ ְבכִּ יא ְתנּו קֹול בִּ יא ַעל ַמְכֵפָלה נֹוֵהם ְכָלבִּ ְרְמָיהּו ַהָנבִּ וֵאג ָהָיה יִּ

י ָתעּו ְבֵני ית  ֲאבֹות ַהֶצבִּ ית ַאֵיה ְזכּות ְכרּוֵתי ְברִּ ם ְכָאָדם ָעְברּו ְברִּ י אִּ ָנם ַבֶּׁשבִּ ֶכם ְוהִּ

ְּלָפַני ָׁשֵמם  יא מִּ ים  ָמה ֶאֱעֶשה ָלֶכם ָבַני ְגֵזָרה הִּ ידִּ י ְידִּ י ָבֵאי מֹוֵעד ַעל כִּ ְבלִּ ְקָדׁש מִּ מִּ

יֵבם ְכֵמָאז סֹוֵמְך ְוסֹוֵעד ְתַרֵחם ָּמֵעד ְתׁשִּ ְתנּו ְלהִּ י ָבא מֹוֵעד נִּ יֹון כִּ . צִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 28 כ״ח  ,קינות ליום תשעה באב 

י  נֹורִּ י ֶהֶבל ְוכִּ ל ֶסֶבל ְוֵאיְך ֶאָנֵחםֵאיְך ְתַנֲחמּונִּ . ֶנְהַפְך ְלֵאֶבל ְבַנֲחַלת ֶחֶבל ָכֵבד ָעַלי ע   

ְננִּ  ָנה ְוהִּ ָדן ָעַלי ׁשִּ י ֲעגּוָמה ְוֲעגּוָנה יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ָׁשָנה ְוֵאיְך  ָבֶזה יֹום ְבָכל ָׁשָנה עִּ

.ֶאָנֵחם  

ְמָסְרבֵ  ָברֹון בִּ ְׁשֶנה ׁשִּ ְגַנז ָארֹון ְבמִּ . י ָמרֹון ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָגַבר ָחרֹון ְונִּ  

יָבה ָבָדד ָיְׁשָבה ְוֵאיְך ֶאָנֵחם לִּ ְׁשָבה ְוַרַבת ָאה  י נִּ י ֲחֵרָבה ְוֶעְדרִּ יָרתִּ .דִּ  

ְסכֹו ְוֵאיְך ֶאָנֵחםהֹוַעל אַ  ְנָחתֹו ְונִּ ֻּסכֹו מִּ יכֹו ְוֶהְגָלה מִּ ְסבִּ יֵאל ְוהִּ ֻּסְבכֹו ַעל ֲארִּ . ְרֵיה מִּ  
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ים ְמׁשּוֵחי ים ְוֵאיְך    ְוָהַרג ֲהמֹונִּ ים ְׁשמֹונִּ ים ֲאָלפִּ ֲהנִּ ְרֵחי כ  ים פִּ ְמנִּ ּוּוי נִּ ים ְבאִּ ְׁשָמנִּ

.ֶאָנֵחם  

יא ַבֲעזָ  ְדבִּ י ְוהִּ ּוִּ ְנָבם ְכחִּ יא ְוֵאיְך  זִּ ֵהן ְוָנבִּ יא ַעל ַדם כ  יא ַאְריֹוְך ְכמֹו ָלבִּ ַרת ַהַּמְלבִּ

.ֶאָנֵחם  

יר ְמֵלָאה ְתׁשּואֹות ּובָ  ְׁשָניֹות יֹוֵתר ֵמַאְרַבע ֵמאֹות  ָחַרׁש ְלָמּׁשּואֹות עִּ ים ּומִּ ֵתי סֹוְפרִּ

. ְוֵאיְך ֶאָנֵחם  

י ַמָדי ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָטָסה ָמַדי ְלַאֵבד ֲחמּוַדי ּוָמְׁשָלה ְבַמֲחמַ  . ַדי ְבָקְרעִּ  

יׁש עֹוֵלל ְויֹוֵנק  . ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָיֲעָצה ְלַחֵנק ְבֵני גּור ְמַזֵנק ְבֶפה ֶאָחד ְלַׁשֵנק ָזֵקן ְוָיׁשִּ  

ית ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ית ָבָתה ְלָהׁשִּ יׁשִּ ית ְבֶׁשֶצף ֲחרִּ ֶדׁש ֵראׁשִּ ית ַעל ק  יׁשִּ . ָכְבָדה ְׁשלִּ  

. ה ְלַחֵּלק ְבֵני ָחָלק ְוחֹוֵלק ֶׁשֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ְבֵׁשם ֵאל דֹוֵלק ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָלֲחצָ   

.ְבָזדֹון ְלַאֵבד ֵכס ַוֲהדֹום ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָמְרָדה ֱאדֹום ֲעדּוַׁשת ָאדֹום ְוָאָצה   

יב אַ  ית ָאמֹון ּוְלַהֲחרִּ ם ַאְדמֹון מֹוָאב ְוַעּמֹון ְלַהְׁשבִּ .ְרמֹון ְוֵאיְך ֶאָנֵחםנֹוֲעדּו עִּ  

בֹוַרי ְלֵעין ָכל עֹוְבַרי ְוֵאיְך ֶאָנֵחם יַרי ְוֶעְדֵרי ֲחֵבַרי ְוֻהְבְלגּו גִּ ָּלה ָכל ַאבִּ .סִּ  

ים ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָעְיָפה  ים ְוָעֶליָך ֶנֶהָרגִּ ים ְכַאָיל עֹוְרגִּ ְסַפר ַהֲהרּוגִּ ים ְלמִּ ְרגִּ י ְלה  . ַנְפׁשִּ  

ָרב ָקָהל ְוָעם ָרב ְוֵאיְך ֶאָנֵחםֻפְּלצּו ְביֹום קְ  ְזָרח ּוְבַמֲעָרב ָדָמם ְמע  . ָרב ְבמִּ  

זּו ְמֵצרֹות ְגדֹולֹות ּוְבצּורֹות . ֲאֻרכֹות ְול א ְקָצרֹות ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ָצרֹות ַעל ָצרֹות זּו מִּ  

יכּו ְלַמעֲ  יָתם ְוָאְספּו ַמֲחנֹוָתם ְוֶהֱארִּ ָנָתם ְוָחְגרּו ֲחנִּ יָתם ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָקְׁשרּו צִּ .נִּ  

יחֹוַתי ַרבּו ַנֲהמֹוַתי ְוַאָתה יהוה ַעד ָמַתי ְוֵאיְך ֶאָנֵחם . ַרבֹות ַאְנחֹוַתי ַוֲעצּומֹות שִּ  

יָנָתם ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ָׁשַמְעתָ  י ַמְנגִּ יָמָתם ֲאנִּ ְשָפָתם ׁשיְבָתם ְוקִּ י בִּ . ֶחְרָפָתם ֵחְרפּונִּ  
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ְקַוְתֶכם ֵאפֹוא ַמה  ְרפֹוא ְוֵאיְך ֶאָנֵחם תִּ ה ָחָרה ַאפֹו ְוֵאין עֹוד לִּ .ָּלֶכם פ   

יף  י עֹוְבֵדי ַהָבַעל ַעד ַיְׁשקִּ ְׁשֲארּו ָמַעל הֹונּונִּ יד ְׁשאֹול   ְתׁשּובֹוֵתיֶכם נִּ ָּמַעל מֹורִּ ֶרא מִּ ְויִּ

. ַוָיַעל ְוָאז ֶאְנֵחם  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 29 כ״ט ,קינות ליום תשעה באב 

ים ְלעֹוֵרר ידִּ ְוָיָתן ָהֲעתִּ ם לִּ י ֲאָקֵרר עִּ י ְורּוחִּ י ֲאָמֵרר ַמר ַנְפׁשִּ ְבכִּ י בִּ נִּ י ְׁשעּו מִּ . ָאַמְרתִּ  

י ַיְעֵזר ֲעֵלי  ְבכִּ ם ַבת  בִּ ד  י פּוַגת ֵלְך ַאל תִּ ְתנִּ יֵנְך ַאל תִּ י ְבגִּ ְתַאְבכִּ י הִּ ְיגֹוֵנְך ַבת ַעּמִּ

. ֵעיֵנְך  

ָיה מְ  ְבכִּ י בִּ ְהְיָתה ָהָרָעה ַהז אתְגעִּ זֹות ֵאיָכה נִּ ָנְך ְלבִּ ֶּקֶדם ְוהִּ יְת מִּ יזֹות ָהיִּ . ֻעֶטֶרת ַבֲעלִּ  

ְׁשָאָרה ָהרִּ  י ְפֵלָטה ַהנִּ ְתנִּ י ַאל תִּ מִּ ְקָראד  י ֶׁשֶבר ַעל ֶׁשֶבר נִּ י ָמָרה כִּ י קֹול ְוַזֲעקִּ . ימִּ  

ית  ְקָבצּו ַחי ָעֶליָך ְכרֹות ְברִּ ים ֵעת נִּ ְתָיֲעצּוֵהן ְלֻאּמִּ ימּו סֹוד ְויִּ . ְכָחָפצּו ַעל ַעְּמָך ַיֲערִּ  

ָפָניו לִּ  יל ּומִּ ְמעֹוד ֶאֲחֵרי ַהֶהֶבל ְלַהְהבִּ ּמֹות ְנטֹות ֲאׁשּוַרי לִּ ְכלּו ְמזִּ ְרעֹוד ָאְמרּו ְלכּו  ְונִּ

ְשָרֵאל עֹוד ָזֵכר ֵׁשם יִּ גֹוי ְול א יִּ יֵדם מִּ . ְוַנְכחִּ  

ָרָאיו יעּו ְבֵני ְמק  ְׁשמִּ ין יהוה ֶזַבח  ז את הִּ יץ ְלמֹוָרָאיו ֵהכִּ ְקְטֵלנּו ַנֲערִּ ם יִּ לֹו ְנַיֵחל אִּ

יׁש ְקֻרָאיו ְקדִּ . הִּ  

ְרבּו ְוָהְרגּו טֹוַבי  י ֵבית  ֲחָלַלי ָאז הִּ י ָקׁשֹות ָצַרי ְואֹוְיַבי ַהַּמכֹות ָהֵאֶּלה ֻהֵכיתִּ ְּסרּונִּ יִּ

. ְמַאֲהָבי  

ְׁשַתתֵ  י ָבם ְלהִּ בֹוַרי ֻכָּלם ְבֶחֶתף ָכל ֶנַתח טֹוב ָיֶרְך  ֶטֶנף ַצֲחָנָתם ֵמַאְנתִּ ידּו גִּ ְׁשמִּ ף הִּ

. ְוָכֵתף  
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ים ָבנֹות מְ  ים ּוְגָדיִּ ְטָלאִּ ים ְגמּוֵלי  ַיַחד ָלֶטַבח הּוָבלּו כִּ י ֲעָדיִּ ֻחָטבֹות ְמֻׁשָבצֹות ֲעדִּ

ם  ָּׁשָדיִּ יֵקי מִּ .ֵמָחָלב ַעתִּ  

ְׁשלִּ  ים הִּ ַח ְיָלדִּ ְזב  ין ְלָבָניו ַמְטֵבחַ ָכַבׁש ָהָאב ַרֲחָמיו לִּ ַח ֵהכִּ ְטב  ים לִּ .ים ְכָכרִּ  

יׁשּום ָלֶטַבח  ְקדִּ ים ְכהִּ ְטָבחִּ ים ְונִּ ְׁשָחטִּ ֶננּו נִּ ים הִּ ּמֹוָתם נֹוֲאמִּ ים  ְלאִּ יקּום ַלֲאָבחִּ תִּ ְוהִּ

ים ֻפחִּ ֲלֵלי טִּ ְרָים ע  ים פִּ .ָנׁשִּ  

ְׁשָחט ְוָהָאב קֹוֵרא ֶאת ׁשְ  ְדַמע ַהֵבן נִּ ְׁשַמע ְול א יִּ י יִּ י ָׁשָמעמִּ י ָרָאה ָכז את מִּ . ַמע מִּ  

ְדדָ  יָזה ְוחִּ ְׁשחִּ ת ַהָיָפה ְבתּוַלת ַבת ְיהּוָדה ַצָּואָרּה ָפְׁשָטה ּוַמֲאֶכֶלת הִּ ן  ְנַות ַביִּ ה ַעיִּ

יָדּה . ָרֲאָתה ַוְתעִּ  

יָמה ָלֶטַבח ֲארּוָחה ְכָאְרָחה ֵאם ַהבָ  ְׁשלִּ ים  ֻסְגָפה ָהֵאם ּוָפְרָחה רּוָחּה ְוַנְפָׁשּה הִּ נִּ

. ְשֵמָחה  

יַח  ְבַחת ֶחֶרב ְלַקֵדם ָדצֹות ְוָששֹות ָדָמם ַעל ְצחִּ ָעְלצּו ַהָבנֹות ְכנּוסֹות ַוֲארּושֹות ְלאִּ

ְלתִּ  ָכסֹותֶסַלע ְלבִּ . י הִּ  

ֵלל ַבָדם ְבת ְתג  יָלה ְוהּוא מִּ ְדקֹור ּוְלַהפִּ ֶלָלה ַעְצמֹו ַעל ַחְרבֹו לִּ י וִּ ְבכִּ ֹוְך  פֹוֶנה ָהָאב בִּ

ָּלה . ַהְמסִּ  

ְכָנֶפיָה  ְבָלה בִּ ְזָרק ָדם קִּ יָבּה ֲעָנֶפיָה ּוְתמּור מִּ ָיה ְבַהְקרִּ יָנּה פֹורִּ ְדָקה דִּ ְתַיֵפַח  צִּ תִּ

. ְתָפֵרש ַכֶפיהָ   

ם ְכֶהֶרג   ְמַסר ְלֵחֶרַם ּוְלָהָרג אִּ ְשָתֵרג ַמֲחַמד ֵעיַני ְכנִּ י ָינּוד ׁשֹוד ָוֶׁשֶבר יִּ קֹורֹוַתי מִּ

ָרגהֲ  . ֻרָגיו ה   

ְקָוה ָוֶסבֶ  ְמָצא ַהָכתּוב בֹו תִּ י ַפָּלצּות ָוֶׁשֶבר ְבַאַחת נִּ ְבֲהלּו ַוֲאָחַזְתנִּ י ֶזה  ַרְעיֹוַני נִּ ר כִּ

. ְלַבדֹו ָיב א ְלָיָרְבָעם ֶאל ָקבר  

ַפַחד ֵחילֹו ְוַגם ְקבּוָרה ל א ים מִּ ְׁשלִּ ְמָצא ְבָכל ָפע לֹו ַנְפׁשֹו ָלֶטַבח הִּ . ָהְיָתה ּלֹו ָׁשֵלם נִּ  
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ְרֵאי ְהֶיה טֹוב ְליִּ יָניו ְויִּ י ֶצֶדק ְויֶׁשר דִּ י ֲאנִּ ְנָיָניו ָיַדְעתִּ ֶכן עִּ י ְמצ א ת  בִּ י לִּ ים   ַתתִּ ָהֱאֹלהִּ

ְּלָפָניו  יְראּו מִּ . ֲאֶׁשר יִּ  

קְ  ְסַפד ְונִּ ָּמן טֹוב ְלָאָדם ֶׁשּל א נִּ נֹוָתם ְלַשֲעָרה סִּ ים ֲעו  ְׁשלִּ ין הִּ ָׁשיו ל א ַיֲאמִּ ַבר  ְקד 

יָרא .ַכּׁשּוָרה ְביֹום ָרָעה ל א יִּ  

ְכְנעּו  ְרֲעצּו ְונִּ בֹוַרי נִּ ַתר ְבַחְלָחָלה גִּ י יִּ בִּ ז את ֶיֱחַרד לִּ ְפֵני ְבֵני  ל ְ נפֹול לִּ יָלה כִּ ְלַהְׁשפִּ

. ַעְוָלה  

ְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ְלֵעיֵנינּו יַע נִּ בֹור ל א יּוַכל ְלהֹוׁשִּ ְהֶיה ְכגִּ יַע ֵאל   ְוַעד ָמַתי תִּ תֹודִּ

יעַ  . ְנָקמֹות יהוה ֵאל ְנָקמֹות הֹופִּ  

יַני ֵאל קַ  יא ָלדּון דִּ י ֵמֵאת ְמַעַני ֵעת ְנָקָמה הִּ ְקָמתִּ ֵקם יהוהְנקֹום נִּ . נֹוא ְונ   

ר ְזרֹוַע ָרָׁשע   ְקַרע ְׁשב  בֹור ֵצא ְיֵדי חֹוְבָך ְפַרע ׁשוֵבר ְכתֹוב ְׁשַטר חֹוב תִּ יהוה ַכגִּ

.ָוָרע  

ָּמרֹו יָרה ַׁשֵּלם  מִּ יָרה ּוֵבית דִּ יב ּׁשֹומִּ ְקָרה חֹוַמת ֵאׁש ָסבִּ יָבה ְותִּ יק ֵאׁש ְבַמֲעזִּ ּסִּ ם ְכהִּ

ר ֶאת הַ  .ְבֵעָרהְיַׁשֵּלם ַהַּמְבעִּ  

י ֵאל ְגֻמלֹות יהוה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם יל ְמֵהָרה ּוְתַכֵּלם כִּ . ּוְכַעל ְגמּולֹות ָנא ֵׁשֵּלם אֹוְיַבי ַתפִּ  

ְתַנֵּקם שֹוְנֶאיָך ם ְבָכֵזה ל א תִּ ָנֵקם אִּ ם יִּ ית ַסף ַרַעל ַתְׁשֵקם ַהֵּמת ַתַחת ָידֹו ָנק  . ַתְצמִּ  

ְלחָ  ׁש מִּ ְקֵראָת אִּ ֵקם יהוה ּוַבַעל ֵחָמהַהַעל ֵכן נִּ ָנֵקָמה נ  . ָמה ָצֶריָך ְלַכּלֹות ּוָבֶהם ְלהִּ  

ְמָך ֲעבּוְרָך ָהֵאל ּוְלַדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּו ְקַמת ְבֵני  ַקֵנא ְלׁשִּ ם נִּ יֵאל ְנק  ְך ּוְלָחְרבֹות ֲארִּ

ְשָרֵאל . יִּ  

ְצָחם ַעל ְבָגֶדיָך ְבפֻ  ֵפי ָדַמי ַאַחת ְלַאַחת ְמנּויֹות ְוֵיז נִּ ם ָמֵלא  טִּ ין ַבגֹויִּ ְדפּוְרָך ֱהיֹות ָידִּ

יֹות . ְגוִּ  



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 65 of 101 
 

י ּוַמֵהר ַהַּמְר  יׁש ְגֻאָּלתִּ י ְנשֹוא ֵאת ָכל ַהְתָלָאה ָתחִּ ְלֵאיתִּ י ּוְׁשַנת  נִּ בִּ י יֹום ָנָקם ְבלִּ ָאה כִּ

. ְגאּוַלי ָבָאה  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 30 ל׳ ,קינות ליום תשעה באב 

ת י ַהָביִּ ים ֵמהֹוְדָך ְוֵהם ל א ְיַכְלְכלּוָך ַאף כִּ ְזְבלּוָך ְמֵלאִּ ים יִּ ם ְׁשָחקִּ . ְמעֹוֵני ָׁשַמיִּ  

ְבְתָך  ים ׁשִּ ת ַמטֹוב ּוַמה ָנעִּ ְבנֹות ַהָביִּ ם ְלָבְבָך לִּ ים ַיַען ָהָיה עִּ ים ְבַכְנֵפי ַצֲעֻצעִּ ם ֵרעִּ . עִּ  

י הֵ  ת ָנאֹור ַאֲהָבְתָך ֶהְרֵעיָת ְלַעְּמָך כִּ ְקָרא ַעל ַהָביִּ ְמָך נִּ י ׁשִּ . ם ַנֲחָלְתָך ְוֵליַדע כִּ  

יָראּו  ְקָראּו ְואֹותֹוָתיו ָראּו ְלַמַען יִּ ים יִּ ים ָׁשם ָבאּו ְוַעּמִּ תָנְכרִּ . ּוְכבֹוד יהוה ַעל ַהָביִּ  

י ׁשֹוָאה ְוָנַתץ ֶאת ַהבָ  ְנָאה ְוָעָרה ָצר ַהְיסֹוד ָשַמנִּ י קִּ י ָעְצמּו ֲאָכַלְתנִּ תֲחָטַאי כִּ . יִּ  

ת נּו ֶאת ַהָביִּ ֵהן ּופִּ ָּוה ַהכ  ְּלאּו ְכֵרֵסיֶהן ְוצִּ יאּום ְבֵהיְכֵליֶהן מִּ . ֲחמּוֵדי אֹוָצר ֵהן ֱהבִּ  

ָתָכה ֵהמָ  תַמדּוַע נִּ . ה ל א ָׁשָכָכה ַעל ֶמה ָעָשה צוֵרנּו ָכָכה ָלָאֶרץ ַהז את ְוַלָביִּ  

ְתַקָדׁשּו ְוֵהם   ְגׁשּו ְוָׁשם יִּ ֲהֵני נִּ תְמקֹום כ  ם ָרְגׁשּו ָנַסבּו ַעל ַהָביִּ . ָכֵעת ָרְפסּו ֲהמֹון גֹויִּ  

ְנָאה ֲהֵבאתֶ  ְתְמהּו ֶפַגע ֵסֶמל ַהּקִּ יא עֹוָנה ַמה תִּ תַבת קֹול הִּ י ַבָביִּ ְרָאה לִּ . ם ּוְכֶנַגע נִּ  

ֵּסַח ל א ָיבֹוא אֶ  ֵּור ּופִּ יַצת עֹוָלם ְמל א ׁשֹוֵכן ְבֵהיָכלֹו ֲהַתֲעשּו ָצָרה לֹו עִּ ת ְרבִּ . ל ַהָביִּ  

ת ְגָרעֹות ָנַתן ַלָביִּ ֵנה מִּ ְקָדׁש ְוהִּ ְׁשַחֶתם ְמָצאּוְנֶכם ָרעֹות ֻחַּלל ַהּמִּ .ַיַען הִּ  

ְתֶעֵּׁשת אֱ  תָקדֹוׁש יִּ ֵטא ֶאת ַהָביִּ ֶׁשת ְוחָטאת ַאל ָיֶׁשת ְוחִּ ב  ְׁשַלח ַתּחְ . ֶמת ָלנּו בֶׁשת יִּ  

ְפָתח ּוַמֲעֶלה ַעל ָשָפה ְמַבכֵ  תְבָמקֹור ַהנִּ ְפַתן ַהָביִּ ַתַחת מִּ ְתרּוָפה מִּ ָדָׁשיו ְוָעֶלה לִּ . ר ָלח   
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יָבּה חֹוַמת ֵאׁש סֹו יר ַהֲחֵרָבה ְתמּור מֹוֵקד ְׁשבִּ ְהֶיה ָבּה ֶאל  ֲחמֹול עִּ ֲבָבּה ְלָכבֹוד תִּ

ת יר ַהָביִּ . ְדבִּ  

ְקָרא אָ  יל ַתֲחלֹוף ְותִּ יל ָכלִּ י ֱאלִּ ֵביְתָך ַמְלכִּ תְזֵרה ְוַהעֵבר ֻטְמָאה מִּ י ַהָביִּ יתִּ נִּ י פִּ כִּ . נ   

ֵני ְכבֹוד יהוה ָבא אֶ  ְגיֹוַני ְוהִּ ְקְבצּו לִּ ְמלֹוַני ְונִּ תַקֵדׁש ֵבית ְמעֹוַני ְוָתׁשּוב לִּ . ל ַהָביִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 31 ל״א ,קינות ליום תשעה באב 

י י ַעל ְלָבבִּ י, ְבַהֲעלֹותִּ ְרבִּ .ֵאׁש תּוַקד ְבקִּ . 

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

יָרה יָרה, ְלַמַען ַאְזכִּ ים ָאעִּ ינִּ .קִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ָנֶׁשהא   יר ל א יִּ יר מֶׁשה, ׁשִּ . ז ָיׁשִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ְהָיה י נִּ ְרְמָיה, ְוָנָהה ְנהִּ . ַוְיקֹוֵנן יִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ְתכֹוַנן, ְוָׁשַכן ֶהָעָנןבֵ  י הִּ . יתִּ  

םבְ  ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ֵצאתִּ  

. ַוֲחַמת ֵאל ָׁשְכָנה, ָעַלי ַכֲעָנָנה   

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  
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. מּוֵּלי ָים ָהמּו, ְוַכחֹוָמה קָ ג    

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

י ָצפּו ים ָׁשָטפּו, ְוַעל ר אׁשִּ . ְזדֹונִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

םד   ם, ְוצּור ָיזּוב ַמיִּ ָּׁשַמיִּ . ָגן מִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ים ם ַהָּמרִּ ים, ּוַמיִּ . ַלֲעָנה ְוַתְמרּורִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

יה   . בֹות ַהר חֹוֵרבְׁשֵכם ְוַהֲעֵרב, ְסבִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

. ָקרּוא ֱאֵלי ֵאֶבל, ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

. ְכֵאׁש אֹוֶכֶלת ְלָפַני ַמְרֶאה ְכבֹוד ְיָי, ו  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

. ְוֶחֶרב ְלטּוָׁשה, ַלֶטַבח ְנטּוָׁשה  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ְׁשָחהַבח ּומִּ זֶ  . ְנָחה, ְוֶׁשֶמן ַהּמִּ  
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ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ְבָחה ן ַלטִּ .ְסֻגַּלת ֵאל ְלקּוָחה, ַכצא   

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ים ְוַׁשבָ ח   ים ְואֹותֹותגִּ . תֹות, ּומֹוְפתִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ף ַהֶהֶבל ית ָוֵאֶבל, ּוְרד  . ַתֲענִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

יםט ים, ְלַאְרַבע ַהְדָגלִּ ָהלִּ . ֹובּו א   

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ים ים, ּוַמֲחנֹות ֲעֵרלִּ ְׁשְמֵעאלִּ ֵלי יִּ . ָאה   

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

. ָטה, ְוֶאֶרץ ׁשֹוֵקָטהֹוֵבל ּוְׁשמִּ י  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

יתּות ְכרִּ יתּות, ְוָכתּוב לִּ ְצמִּ . ָמכּור לִּ  

ירּו י מִּ םְבֵצאתִּ . ָׁשָליִּ  

ָכרֹוןכ   ֶרת ְוָארֹון, ְוַאְבֵני זִּ .פ   

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  
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.ְוַאְבֵני ַהֶּקַלע, ּוְכֵלי ַהֶבַלע  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ים לְּ  יִּ יםוִּ ים ְזֵקנִּ ְבעִּ ים, ְוׁשִּ נִּ . ְוַאֲהר   

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ים ים ְוקֹונִּ ים, מֹוְכרִּ ים ּומֹונִּ . נֹוְגשִּ  

םְבצֵ  ירּוָׁשָליִּ י מִּ . אתִּ  

ימ   ן ַיְנֵחנִּ י, ְוַאֲהר  ְרֵענִּ . ֶׁשה יִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

יטּוס ָהָרָׁשע . ּוְנבּוַכְדֶנַצר ָהַרע, ְוטִּ  

י  םְבֵצאתִּ ירּוָׁשָליִּ . מִּ  

ְלָחָמה, ַויָי ָׁשָּמהנ   ְך מִּ . ֲער   

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ֵנה ֵאיֶננּו ֶּמנּו, ְוהִּ . ָרַחק מִּ  

םְבצֵ  ירּוָׁשָליִּ י מִּ . אתִּ  

ְדֵרי ַמֲעָרֶכתס   ֶכת, ְוסִּ .ְתֵרי ָפר   

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ֶתֶכת, ָעַלי סֹוֶבֶכת . ֵחָמה נִּ  
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ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ים ֹולֹותע יחֹוחִּ ֵּׁשי נִּ ים, ְואִּ .ּוְזָבחִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ים יֹון ַהְיָקרִּ ים, ְבֵני צִּ . ַבֶחֶרב ְמֻדָּקרִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

ְקָבעֹותפ   ְגָבעֹות, ְלָכבֹוד נִּ . ֲאֵרי מִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

יקֹות ּוְתרּועֹות, ְלָקלֹון ּוְזָועֹות  . ְׁשרִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

.יַצת ַהָזָהב, ְוַהְמַׁשל ָוַרַהבצ    

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

. ֵנֶזרָאֵפס ָהֵעֶזר, ְוֻהְׁשַלְך הַ   

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

יָנה נֹוָרָאהקְּ  . ֻדָּׁשה ּוְנבּוָאה, ּוְׁשכִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ְגָאָלה ּומֹוְרָאה, ְוָדָוה ּוְטֵמָאה . נִּ  

םְבצֵ  ירּוָׁשָליִּ י מִּ . אתִּ  
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יׁשּוָעה, ַוֲחצֹוְצרֹות ְתרּוָעהר   . ָנה וִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ם . ַנֲאַקת ָחָלל  ַזֲעַקת עֹוָלל, עִּ  

ם ירּוָׁשָליִּ י מִּ . ְבֵצאתִּ  

יל ּוְקטֹוָרהש   . ְלָחן ּוְמנֹוָרה, ְוָכלִּ  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

יל ְותֹוֵעָבה, ּוֶפֶסל ַמֵצָבה . ֶוֱאלִּ  

י ם ְבֵצאתִּ ירּוָׁשָליִּ . מִּ  

. ֹוָרה ּוְתעּוָדה, ּוְכֵלי ַהֶחְמָדהת  

ם ְצָריִּ ּמִּ י מִּ .ְבֵצאתִּ  

ְמָחה, . ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה ָששֹון ְושִּ , 

ם  ירּוָׁשָליִּ י לִּ . ְבׁשּובִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 32 ל״ב ,קינות ליום תשעה באב 

יֹון ָגלּו ְוָכל אֹוְיֵבי ָׁשלּו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוֶאְצְבעֹוַתי ָׁשְפלּו   . ְוָאְׁשיֹוַתי ָנְפלּו אֹוָיה ְבֵני צִּ  

ת ַוֲעָזרֹות ְביֹו ים ְוָשרֹות ְכמֹו ׁשּוֵלי ְקֵדרֹות אֹוי ֶמה ָהָיה  ַביִּ ָגרֹות אֹוָיה ְפֵני ָשרִּ ם ַאף נִּ

. ָלנּו  

ְׁשֶבֶרת אֹוָיה ֶתֶרת ְכֶנֶבל נִּ ְגֶרֶרת אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  ֻגַּלת ַהכ  ְפֶאֶרת ָלָאֶרץ נִּ . ֲעֶטֶרת תִּ  
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ָר  לֹות אֹוָיה א  יר ֲאֵבלֹות ַוַיְחְדלּו ַהּק  חֹות ַהְּסלּולֹות ֲחֵׁשכֹות ַוֲאֵפלֹות אֹוי ֶמה  ַדרֵכי עִּ

. ָהָיה ָלנּו  

יל ַעל ּׁשּוָליו אֹוי ֶמה ָהָיה  ֵהיָכל ּוְכָתָליו ֵמַעי ָהמּו ָעָליו אֹוָיה ְוַעל ֻׁשְלָחן ְוֵכָליו  ּוְמעִּ

. ָלנּו  

כְ  ים ְונִּ ים ַרבִּ ים אֹוָיה ְוַהֵּקף רֹוְבדִּ ים ְבַיד ְבֵני ֲעָבדִּ ים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוָוֵוי ָהַעּמּודִּ . ָבדִּ  

ְזְבחֹות ְבָיגֹון ַוֲאָנחֹות אֹוי ֶמה  ים ּוְמָנחֹות ְלַמּׁשּואֹות ּוַמדּוחֹות אֹוָיה ֲהַדר מִּ ָהָיה   ְזָבחִּ

. ָלנּו  

ְנָין ַהֶנֱאָרג ָנדֹוׁש ְבמֹוָרג אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו . ֵחל ְוַהּסֹוָרג ְלֶחֶרב ּוְלָהָרג אֹוָיה בִּ  

ים  ים אֹוי ֶמה ָהָיה  ְטָלאִּ ין ַהֲהדּורִּ ים ְוַנָנסִּ ים אֹוָיה ְוַטָבעֹות ְסדּורִּ י ֶנְעָדרִּ ים ֶמנִּ ְמֻבָּקרִּ

. ָלנּו  

ְבֶרֶכת ֵאיָכה ֶנְהפֶ  י נִּ פִּ ְנַחת ֻמְרֶבֶכת אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוי  ֶכת ּומִּ . ֶכת אֹוָיה ְוֶגֶפן ּוָפר   

יף בֹו ְוֵאינֹו אֹויָ  ם ַכנֹו ֲהָתעִּ יֹור עִּ ְּמכֹונֹו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוכִּ ם ַׁשְמנֹו ֻלַּקח מִּ . ה ַהֵנר עִּ  

ְרמָ  ים ְלמִּ ּמֹונִּ ים אֹוָיה ְוטּוֵרי רִּ ינִּ ים ְשאּו ָעָליו קִּ ים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוֶלֶחם ַהָפנִּ . ס ְנתּונִּ  

. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ְמנֹוָרה ַהְטהֹוָרה אֹוָרּה ֶנְעָדָרה אֹוָיה ּוַמְגֵרָפה ְיָקָרה ְנטּוָלה ַוֲחֵסָרה  

ים ַלבֶׁשת אֹוָיה ּוַמֲעֵשה ָהֶרֶׁשת ְוַחּלֹות ַמְרֶחֶׁשת אֹוי ֶמה ָהָיה   נֹוי ַים ַהְנחֶׁשת ְלעֹוְבדִּ

. ָלנּו  

ים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוְסָלתֹו ְׁשָלכִּ ין ָלָאֶרץ נִּ ַעז ְוָיכִּ ים אֹוָיה ּוב  ים ֶמנּו ֶנֱחָשכִּ . ת ּוְנָסכִּ  

ְבַרק אֹוי ֶמה  ַעל ַמְחָתה ּומִּ  י ַגם כּוז ָזַרק ְוֶאת ַחְרבֹו הִּ ְזָרק אֹוֵיב ֵׁשן ָחָרק אֹוָיה ֶטנִּ

. ָהָיה ָלנּו  
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ְגָררִּ  ים ַאְרָצה נִּ ים ּוְׁשָערִּ ְׁשָפׁשִּ ים אֹוי ֶמה  פִּ ְסָתרִּ ים ֵאיָכה נִּ ים ְוָהאּורִּ ים אֹוָיה ַהֻתּמִּ

. ָהָיה ָלנּו  

יַרת ַמֲעָטפֹות ְבֵאיָבה ֶנְהָדפֹו יפֹות אֹוי ֶמה ָהָיה  ְצפִּ ת אֹוָיה ְלָּׁשכֹות ַהָיפֹות ּוֵבית ַהֲחלִּ

. ָלנּו  

יָר  יר ָמֵגן ְוקיְרֵקר ָהָהָרה אֹוָיה ְוָזְרקּו ַהָּמָרה ְוָשְרפּו ַהבִּ . ה אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוקִּ  

ים ַבָצרֹות אֹוָיה ְוָשֵרי ָהֲעָשרֹות ַבַיד ַבֲעֵלי חֲ  ְׁשָמרֹות ְסבּוכִּ ָטרֹות אֹוי ֶמה  ָראֵׁשי מִּ

. ָהָיה ָלנּו  

ים אֹוי ֶמה ָהָיה   ים ְוַאבּובִּ ים ֻתפִּ ים אֹוָיה ָלְקחּו ַהְכרּובִּ ְזֵאֵבי ֲעָרבִּ ים לִּ ַׁשַער ַבת ַרבִּ

. ָלנּו  

ים אֹוי ֶמה ָהָיה   ים ְלֻחְלדֹות ַהְּסָנאִּ ים אֹוָיה ַבָפז ְמֻסָּלאִּ נּואִּ ים ַהש ְ ים ַלָבנִּ ים ַהָנאִּ ָתאִּ

. ָלנּו  

ים אֹוי ֶמה  בָ  ירִּ ים ַמְקטִּ ֲהנִּ ים ְוכ  ם ַהְמְׁשַררִּ יִּ ים אֹוָיה ְלוִּ ְדָקרִּ ים ַבֲחָרבֹות נִּ ים ַהְיָקרִּ נִּ

. ָהָיה ָלנּו  

י  צִּ ים ְלחִּ ים ּוְפָרחִּ ים אֹוי ֶמה ָהָיה  רֹובִּ ים ְבָיגֹון ֶנֱאָנחִּ ים אֹוָיה ְבכֹורֹות ּוְטפּוחִּ ם ּוְׁשָלחִּ

. ָלנּו  

ם ָסָפקּו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ּוַמְפֵתחֹות ָזָרקּו ְבׁש י ָלקּו אֹוָיה ֶבָעֹון ָנַמּקּו ְוַכַפיִּ . ּוָרם כִּ  

ים אֹוָיה ּוָבַני ֶנֱאָנקִּ  ְפָסקִּ י נִּ ים ֶמנִּ יכִּ ים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ַכפֹות ּוְבזִּ . ים ְבֶאֶרץ ֶמְרַחּקִּ  

ְׁשָבה אֹוָיה ֵנר ַמֲעָרב ָכבָ  יץ ָטהֹור נִּ ְמַחת ֵבית ַהּׁשֹוֵאָבה אֹוי ֶמה  ַחי חֹובֹו ָגָבה ְוצִּ ה ְושִּ

. ָהָיה ָלנּו  

ָתָנה ְגֵדי ְכֻהָנה ְבָיָדם נִּ י ָמָנה אֹוָיה ְפֵאר בִּ ָנה ַעל ְבֵני מִּ . אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  ֵזֵדים ְבֵני ֲעדִּ  

ז ְפֶזֶרת ע  ֵכן ַבֶזֶרת ְתַקֵבץ נִּ ֶרת אֹוָיה תִּ ֶרת ֶנְעֶדֶרת ְוָארֹון ְוַכפ  ְהֶיה ָּלנּו ְקט  . ְמֵהָרה תִּ  
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Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 33 ל״ג ,קינות ליום תשעה באב 

.מחבר רבי מנחם בן מכיר  

ינּות  אֵ  יֶבל ֲאעֹוֵרר, ֲאנִּ . ֲאָגֵרר אֹוָיה לִּ  

י ב   י ֲאָמֵרר, ַבֲחַמת צֹוֵרר ְדָרַכי סֹוֵרר, ַאְלַלי לִּ . ְבכִּ  

י ֵהַרְך אֹוג   בִּ ילּות ָאַרְך , ְולִּ . ָיה לִּ  

י ד   . ַרְך ּוָפַרְך, ָנח ְׁשַרְך ְוֵצידֹו ָחַרְך, ַאְלַלי לִּ  

י ה   ְקָדַּׁשי אֹוָיה לִּ ְּללּו מִּ יַׁשי , ְוחִּ . ְמַעט ַמְבאִּ  

ְבזּו ָקדָ וְּ  יהִּ ֲחלּו ְקדֹוָׁשי, ַאְלַלי לִּ ְקָדָׁשי ְוזִּ ּמִּ . ַׁשי, ֵהֵחּלּו מִּ  

י ַמן ְׁשַנת ַתְתנ"ּו , ְבָי"א ְלַמְחזֹור ָרנ"ּוזְּ  .  אֹוָיה לִּ  

י ח   ְמנּו, ַאְלַלי לִּ נּו ָכַאְרֶבה נִּ ְינּו , ְמקֹוָמם פִּ . ָילֹות זִּ  

י ט   ְקׁשּו אֹוָיה לִּ י הִּ ְקׁשּו , ְוֻעּלִּ . עּות בִּ  

יי   ֵּקׁשּו, ַאְלַלי לִּ י עִּ יׁשּו ְואֹותִּ ּקִּ ְׁשְקׁשּו , ְואֹותֹות הִּ . ְרָאָתם קִּ  

יכ   . ֶפר ָמֲאסּו, ְנָפׁשֹות ָחְמסּו אֹוָיה לִּ  

י לְּ  ֲהַני בֹוְׁשסּו ְצנּוַעי ָאְנסּו, ַאְלַלי לִּ ַיי בֹוְססּו, כ  . וִּ  

ימְּ  ים אֹוָיה לִּ ים, ְבֶאֶפס ָדמִּ . ֵתי ֶחֶרב ְמֻהָדמִּ  

י ְבַלת נ   ים, ַאְלַלי לִּ ים ָהיּו ׁשֹוְממִּ י מּומִּ ים, ְבלִּ ימִּ . ְתמִּ  

י ס   . חֹוב ְוַהְׁשֵלְך, ָערֹום ְוַלְכֵלְך אֹוָיה לִּ  
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לֶ ע י ֹוְבֵדי מ  . ְך, ֵחיל ָיֶרב ֶמֶלְך ְוָרדּו ְבֶפֶלְך, ַאְלַלי לִּ  

יפְּ  יָמה אֹוָיה לִּ יָמה , ַעל תֹוָרה ְתמִּ יָעה ּוְפרִּ . רִּ  

י  ר ְבָיד ָרָמה, ַהְמֻסָכן צ   יָמה, ַאְלַלי לִּ . ְתרּוָמה ָנם ְלַהֲחרִּ  

יק יֹות אֹוָיה לִּ יֹות , ּוָבֵתי תּוׁשִּ . ֹול ָבֵתי ְכֵנסִּ  

יֹות  ר   י ֲחָמנִּ יֹות, ַאְלַלי לִּ ְבֵחי ְראִּ יֹות זִּ יֵדיֶהן ְנקִּ . , בִּ  

ישְּ  ים ְוַכּלֹות אֹוָיה לִּ ים ְועֹולֹות, ֲחָתנִּ . ָלמִּ  

ים ּובְ ת ילֹות, ַבחּורִּ יֹודֹות ּוְבלִּ ּלֹות, ַאְלַלי לִּ . תּולֹות ְוטֹוֵבי ְקהִּ  

י ְׁשַפְך ָדָמם ְכֶאָחד אֹוָיה לִּ ים ַגם ַיַחד, נִּ . ַאחִּ  

י  ֵכן ֲאָחיֹות ְרַאת ֵׁשם ַהְמיָֻחד ַלֶטַבח ְלֵהָאַחד, ַאְלַלי לִּ . ְבַפַחד, יִּ  

י  . ְמֻלְּמֵדי ֵסֶפר, ֶנֶׁשף ָוֶצֶפר אֹוָיה לִּ  

ְמֵרי ֶׁשֶפר, ָמֵלא ָחָצץ וָ  י ֵחְך אִּ . ֵאֶפר ְוַאֵיה ׁשֹוֵקל ְוסֹוֵפר, ַאְלַלי לִּ  

י . ֶהָהְיָתה ז את ֵמָאז, ָעָלה גֹוי ָעז אֹוָיה לִּ  

יד ה יְלַהְׁשמִּ . ּוָעז, ְוָאַסף ַעם נֹוָעז ְבֵני ָנָבל ְוַלַעז, ַאְלַלי לִּ  

י ֵּקׁש ֵעֶקר, ַרק ַלֲעקֹור ּוְלַעֵּקר אֹוָיה לִּ . בִּ  

י ְבַקו ַאְרָמי ְמַׁשֵּקר , ָיַזם ֲאָרּמִּ  ֶקר, ַאְלַלי לִּ . י ְלַעֵּקר ְול א ְלָגֵרם ַלב   

ית ְבֵגיא נָ  יר ְׁשֵארִּ ית , לּוֵלי הֹותִּ י ְמַקֵים ַהְברִּ ית, אֹוָיה לִּ . ְכרִּ  

ית ְקָוה ְוַאֲחרִּ ית , ְוֵיׁש תִּ ֲחָמם ֵמַהְכרִּ ית רִּ ְברִּ ידּות עִּ ית, ְידִּ .ְכָׁשר ַׁשֲערּורִּ  



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 76 of 101 
 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 34 ל״ד  ,קינות ליום תשעה באב 

ַני י ְכְפלּו ֲעו  י ַויִּ ְכַבְדתִּ י הִּ . ֹום ַאְכפִּ  

יא ּובָ  י ָיד ְבַדם ָנבִּ ְקַדׁש יהוהְבָׁשְלחִּ . א ֶאל מִּ  

ַּסְתהּו ֲאָדָמה ַעד ב א ֶחֶרב מֹוַני . ְול א כִּ  

יא ְזַכְרָיה  . ְול א ָׁשַקט ֲעֵדי ֻהַּקם ַדם ַהָנבִּ  

ָיה ַוֶיֶרב ְבַבת יְ  ָיה ַוֲאנִּ . הּוָדה ַתֲאנִּ  

יםה   . ָיה הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ַעד ב א ַרב ַטָבחִּ  

ים רֹו ְקַדׁש יהוה ּוָמָצא ָדמִּ יםּוָבא ֶאל מִּ . ְתחִּ  

ים ים ַהזֹוְבחִּ ֲהנִּ ְׁשַאל ְלַבֲעבּור ֶזה ַהכ  . ַויִּ  

ים י ֶזה הּוא ַדם ָקְרָבן ַהְזָבחִּ .ַוַיֲענּוהּו כִּ  

יםַוְיַנֶּסה ְבַדם ָפרִּ  ים ְוַדם ֵמחִּ . ים ְוַדם ֵאילִּ  

ד ֶמה ָהָיה  . ְוַגם ָזְבחּו ֶזַבח ַרב ַלֲחק   

ָיה  ָיה ַוֲאנִּ . ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאנִּ  

ְגָרׁשו . ְבָכל ז את ל א ָׁשַקט ְועֹודֹו ַכָים נִּ  

ָרׁש ָּמֵצא ְמפ  . ַוְיֻבַּקׁש ַהָדָבר ְויִּ  

ים ַעל ל א ָחמָ  יׁש ָהֱאֹלהִּ י הּוא ַדם אִּ ָרׁשכִּ . ס ׁש   

ְדָרׁש  ֵנה נִּ . ַוי אֶמר ְנבּוַזְרֲאָדן ַגם ָדמֹו הִּ  
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י ל   ֵבית ָיּה כִּ יאּום מִּ ים ְוהֹוצִּ ֲהנִּ י ַהכ  ְספּו לִּ יא ְזַכְרָיהאִּ ְׁשקֹוט ַדם ַהָנבִּ . א ֶאְׁשקֹוט ֲעֵדי יִּ  

ָיה  ָיה ַוֲאנִּ . ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאנִּ  

ים ְלֵמאֹות ּוַבחּוד   יׁשִּ ֲהֵני יהוה ְצָבאֹות ְוֵאין  ַקר ְיׁשִּ בֹואֹות ַויֹוֶרד ָלֶטַבח כ  ים ְלרִּ רִּ

י י ְלמֹוֵפת ְואֹות ְוַהָבנִּ יא ַוְיהִּ ּמֹוָתם  ֶׁשֶקט ְלַדם ָנבִּ ים ְוֵעיֵני ָאבֹות רֹואֹות ְואִּ ְׁשָחטִּ ם נִּ

ְרָיּה ַויֶ  י ֶזה ַחָטאֵתְך ְוֶזה פִּ ֶרב ְבַבת ְיהּוָדה  ָלֶטַבח ַגם ַאֲחֵריֶהם ָבאֹות ָואֹוַמר ְלַנְפׁשִּ

ָיה  ָיה ַוֲאנִּ . ַתֲאנִּ  

ם ְוָדם עֹוַלה ֵביֵניֶהם ְכדַ ה ם יֹוְנֵקי ָׁשַדיִּ ים עִּ יף ַלֲהרֹוג ָנׁשִּ ם ַעד ֲאֶׁשר  ֹוסִּ ְצַריִּ ם ְיאֹור מִּ

ם ֲהָכָלה  ְבנֹות ְירּוָׁשַליִּ ֶמר ַהֵאין ַדי בִּ ם ַוי  בֹו ַלָּׁשַמיִּ ַאָתה עֹוֶשה ֶאת  נֲָָשא ְנבּוַזְרֲאָדן לִּ

ָיה ָיה ַוֲאנִּ ְבָיה ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאנִּ ית ַהּׁשִּ . ְׁשֵארִּ  
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Chapter 35 ת ליום תשעה באבקינו  ל״ה ,

י ַעל   ְך ְשאִּ י ַאַפיִּ יתִּ י ְוַהְׁשחִּ זִּ י ָנא ָוג  ְך ָקְרחִּ י ֻתַפיִּ יכִּ ן ַהְׁשלִּ ַייִּ יָנה  ׁשֻכַרת ל א מִּ ם קִּ ְׁשָפיִּ

פְ  י לִּ ְך ְוַזֲעקִּ י ָכל ֲאַגַפיִּ בִּ ְךְוס  י ֵאָליו ַכָפיִּ ְך ְשאִּ ַפיִּ ֶרב סִּ ְך ַעל ח  ַפיִּ . ֵני יהוה ַעל ָחְרַבן סִּ  

י דֹוֶרֶכת ְבבֹוָאם אֵ  יר ַמְמֶלֶכת ֵאיָכה ֶרֶגל ֵזֵדים ַאְדַמת ְצבִּ יֹון עִּ יָכה ָבַצר ְואֹוֵיב ְבצִּ

ים ׁשֹו  ֲהנִּ ְׁשְמרֹוָתם ָעְמדּו ְול א ַאְזבּו ַהְּמֶלֶכת ַעד ֲאֶׁשר  ָמְצאּו כ  ְמֵרי ַהַּמֲעֶרֶכת ְוַעל מִּ

ֵהן ָגדֹול  ֻׁשַפְך ָדָמם ְכֵמיֵמי ַהַּמְהֶפֶכת ּוָבא ָכל  ֶכת ְמקֹום ֲאֶׁשר כ  ֵבית ַלָפר  ָעֵרל ְוָטֵמא מִּ

ְך ְוַחּלֹוֵני ׁשְ  ַפיִּ יבּו ְסעִּ ְך ָיֵרא ָׁשם ָלֶלֶכת ְוֶהֱחרִּ ַפיִּ ְפֵני יהוה ַעל ָחְרַבן סִּ י לִּ ְך ְוַזֲעקִּ קּוַפיִּ

ְך ְך ֵאָליו ַכָפיִּ ַפיִּ ֶרב סִּ . ַעל ח   

ׁשְ  יֹון ֵמָרחֹוק נִּ ֲלֶלת ַבת צִּ י  קֹול יִּ י ֵמיָפַעת ֲאָהּה כִּ ְבֶכה ְבכִּ ְזַעק ַזֲעַקת ֶחְׁשבֹון תִּ ַמַעת תִּ

י ׁשְ  י ֻקַבַעת ֲאָכלּונִּ יתִּ י ּוָמצִּ יתִּ ֵני ֲאָריֹות ַחדּוֵדי ַמְלַתַעת ַבת ָבֶבל ַהְּׁשדּוָדה  כֹוס ָׁשתִּ

יֹון ְוַחָטאֵתְך נֹוַדַעת עַ  י צִּ ְתאֹונֲנִּ ְרַׁשַעת ַמה תִּ ֵנְך ָגָלה ַעֵּמְך  ּוַבת ֲאדֹום ַהּמִּ ב ֲעו  ל ר 

ְפֵני יהוה ַעל  י לִּ ְך ְוַזֲעקִּ ְתָרַפיִּ ְׁשאֹול בִּ ְך לִּ י ַדַעת ַעל ָעְזֵבְך צֹוַפיִּ ְבלִּ ְך ַעל  מִּ ַפיִּ ָחְרַבן סִּ

ְך ְך ֵאָליו ַכָפיִּ ַפיִּ ֶרב סִּ . ח   
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י ַקְמתִּ  ּי ָנַפְלתִּ י כִּ ְׁשַבר ַקְרנִּ י נִּ י ַעל כִּ י אֹוַיְבתִּ ְשְמחִּ י  ַאל תִּ ֵנה ַיַאְסֵפנִּ י הִּ י ַויהוה ֲעָזַרנִּ

יַנֵחם  י וִּ י ֲאֶׁשר ְמָכַרנִּ ֵּמְך צּורִּ י מִּ ְגָאֵלנִּ י ְויִּ ְזַרנִּ יַנֵחם ְיַנחֲ ַׁשַדי ֲאֶׁשר פִּ י ֱאֹלַהי ֲאֶׁשר  וִּ ֵמנִּ

י .ֲעָכָרנִּ  
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Chapter 36 ל״ו ,קינות ליום תשעה באב 

י לִּ  ְׁשֲאלִּ יֹון, ֲהל א תִּ ְךצִּ ְך, דֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָריִּ יַריִּ . ְׁשלֹום ֲאסִּ  

ָצפֹון ְוֵתיָמן ְׁשלֹום ָרחֹוק וְ  ְזָרח ּומִּ ָים ּומִּ ְךמִּ ל ֲעָבָריִּ כ  י מִּ .ָקרֹוב ְשאִּ  

ְך ְדָתם ַעל ֲהָרָריִּ ְכַסף ְלרִּ יר ַתֲאָוה, נֹוֵתן ְדָמָעיו ְכַטל ֶחְרמֹון ְונִּ .ּוְׁשלֹום ֲאסִּ  

ְבכ ְךלִּ יָריִּ נֹור ְלׁשִּ י כִּ יַבת ְׁשבּוֵתך ֲאנִּ ים, ְוֵעת ֶאֱחֹלם ׁשִּ י ַתנִּ . ֹות ֱענּוֵתְך ֲאנִּ  

י ְלֵבית ֵאל   בִּ ְךלִּ ְגֵעי ְטהֹוָריִּ ל פִּ ם ְוכ  ד ֶיֱהֶמה ּוְלַמֲחַניִּ יֵאל ְמא  ְפנִּ .ְולִּ , 

יָנה ְׁשֵכָנה ָלְך, ְוַהיֹוְצֵרְך ָפַתח ְלמּול ַׁשֲעֵרי ַׁשַחק ׁשְ  ְך ָׁשם ַהְּׁשכִּ .ָעָריִּ , 

ְך יָריִּ ים ְמאִּ ָני ְלַבד ָהָיה ְמאֹוֵרְך, ְוֵאין ֶׁשֶמׁש ְוַסַהר ְוכֹוָכבִּ .ּוְכבֹוד ֲאד  . 

ְךֶאְבַחר  יָריִּ ים ְׁשפּוָכה ַעל ְבחִּ ְׁשַתֵפְך ְבָמקֹום ֲאֶשר רּוַח ֱאֹלהִּ י ְלהִּ .ְלַנְפׁשִּ . 

ָני, ְוֵאיְך ָיְׁשבּו עֲ  ֵּסא ֲאד  ְךַאְת ֵבית ְמלּוָכה ְוַאְת כִּ יָריִּ ְסאֹות ְגבִּ ים ֲעֵלי כִּ .ָבדִּ ? 

ים ְלחֹוזַ  ְגלּו ֱאֹלהִּ י ְמׁשֹוֵטט ַבְּמקֹומֹות ֲאֶׁשר נִּ ְתֵננִּ י יִּ ְךמִּ יָריִּ ְך ְוצִּ .יִּ ! 

ְך י ֵבין ְבָתָריִּ ְתֵרי ְלָבבִּ יד ְלבִּ יק ְנדֹוד, ָאנִּ ם ְוַאְרחִּ י ְכָנַפיִּ י ַיֲעֶשה לִּ .מִּ ! 

ל ְלַאַפי ֲעֵלי ַאְרֵצְך ְוֶאְרֶצה  ֵנן ֶאתֶאפ  ד ַוֲאח  ְך ְמא  ְך-ֲאָבַניִּ .ֲעָפָריִּ , 

ַתי  ְברֹות ֲאב  י ֲעֵלי קִּ י ְבָעְמדִּ ְךַאף כִּ ְבַחר ְקָבָריִּ .ְוֶאְׁשתֹוֵמם ְבֶחְברֹון ֲעֵלי מִּ ! 
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ְך ְלָעֵדְך ְוֶאְׁשתֹוֲמָמה ֶאל ַהר ֲעָבָריִּ ד ְבגִּ ֵּלְך ְוֶאְעמ  ר ְבַיְעֵרְך ְוַכְרמִּ .ֶאְעב  , 

ר הָ  ים ְוה  ְךַהר ָהֲעָברִּ ְך ּומֹוָריִּ יַריִּ ים ְמאִּ ים ְגדֹולִּ .ָהר, ֲאֶׁשר ָׁשם ְׁשֵני אֹורִּ . 

ֶפת צּוף   –ַחֵיי ְנָׁשמֹות  ָּמר ְדרֹור ַאְבַקת ֲעָפֵרְך, ְונ  יר ַאְרֵצְך, ּומִּ ְך –ֲאוִּ . ְנָהָריִּ ! 

ְך יָריִּ ם ְוָיֵחף ֲעֵלי ָחְרבֹות ְׁשָמָמה ֲאֶׁשר ָהיּו ְדבִּ י ֲהֹלְך ָער  ְנַעם ְלַנְפׁשִּ .יִּ , 

ְך ֲאֶׁשר ָׁשְכנּו ַחְדֵרי חֲ בִּ  ְמקֹום ְכרּוַביִּ ְגַנז, ּובִּ ְךְמקֹום ֲארֹוֵנְך ֲאֶׁשר נִּ .ָדָריִּ ! 

ֵּלל ְבֶאֶרץ ְטֵמָאה ֶאת ב ְזָמן, חִּ י ְוֶאּק  ְזרִּ יְך ְפֵאר נִּ ז ְוַאְׁשלִּ ְך-ָאג  יָריִּ .ְנזִּ – 

ְסֲחבּו ַהכְ  י יִּ ל ּוְׁשתֹות ְבֵעת ֶאֱחֶזה, כִּ י ֲאכ  ים ֶאתֵאיְך ֶיֱעַרב לִּ ְך-ָלבִּ יָריִּ .ְכפִּ ? 

י ָמתֹוק ְלֵעיַני ְבעֹוד ֶאְרֶאה ְך  אֹו ֵאיְך ְמאֹור יֹום ְיהִּ ְגֵרי ְנָׁשָריִּ ים פִּ ְרבִּ י ע  .ְבפִּ ? 

ְך י ַמְּמרֹוָריִּ י ְכָבר ָמְלאּו ְכָסַלי ְוַנְפׁשִּ י ְמַעט, כִּ ים, ְלַאט! ַהְרפִּ .כֹוס ַהְיגֹונִּ . 

ָלה  יָבה ֶאְׁשֶתה חֲ   –ֵעת ֶאְזְכָרה ָאה  לִּ ר ָאה  ְך-ְוֶאְמֶצה ֶאת – ָמֵתְך, ְוֶאְזכ  .ְׁשָמָריִּ ! 

י,  יַלת י פִּ יֹון ְכלִּ ְךצִּ ְקְׁשרּו ַנְפׁשֹות ֲחֵבָריִּ י ֵמָאז, ּוָבְך נִּ ְקְׁשרִּ .ַאְהָבה ְוֵחן תִּ – 

ְך ים ַעל ְׁשָבָריִּ ים ַעל ׁשֹוֲממּוֵתְך ּובֹוכִּ ים ְלַׁשְלָוֵתְך ְוַהכֹוֲאבִּ .ֵהם ַהְשֵמחִּ . 

בֹור ַכח ְׁשָעָריִּ  מִּ ְּמקֹומֹו ֱאֵלי נ  יׁש מִּ ים אִּ ְׁשַתֲחוִּ ים ֶנְגֵדְך ּומִּ י ׁשֹוֲאפִּ .ְךְׁשבִּ , 

ְך ְבָעה ְול א ָׁשְכחּו ְגֵדָריִּ ְתַפְזרּו ֵמַהר ְלגִּ .ֶעְדֵרי ֲהמֹוֵנְך, ֲאֶׁשר ָגלּו ְוהִּ , 

נֵ  ז ְבַסְנסִּ ים ַלְעלֹות ְוֶלְאח  ְתַאְּמצִּ ְך ּומִּ ים ְבׁשּוַליִּ יקִּ ְךַהַּמֲחזִּ .י ְתָמָריִּ . 

ם ֶהְבָלם ְיַדּמּו  ְנָער ּוַפְתרֹוס ֲהַיַעְרכּוְך ְבָגְדָלם, ְואִּ ְךׁשִּ ְך ְואּוָריִּ .ְלֻתַּמיִּ ? 

ְך  ְך ְוָׁשָריִּ ַייִּ י ְלוִּ ְך ְוֶאל מִּ יַאיִּ י ְנבִּ ְך ְוֶאל מִּ יַחיִּ י ְיַדּמּו ְמׁשִּ .ֶאל מִּ ? 
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יל ָכל  ְׁשֶנה ְוַיְחֹלף ְכלִּ יל.ָחְסֵנְך-יִּ ְךַמְמְלכֹות ָהֱאלִּ .  ְלעֹוָלם, ְלדֹור ָודֹור ְנָזָריִּ . 

ְך,   ָּוְך ְלמֹוָׁשב ֱאֹלַהיִּ ְךאִּ ן ַבֲחֵצָריִּ ְׁשכ  ְבַחר ְיָקֵרב ְויִּ . ְוַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יִּ ! 

ְך ָבְקעּו ָעָליו ְׁשָחָריִּ ְרֶאה ֲעלֹות אֹוֵרְך ְויִּ יַע ְויִּ .ַאְׁשֵרי ְמַחֶכה ְוַיגִּ , 

ְך ְוַלְעֹל יַריִּ ְראֹות ְבטֹוַבת ְבחִּ ְךלִּ ְמָחֵתְך ְבׁשּוֵבְך ֱאֵלי ַקְדַמת ְנעּוָריִּ .ז ְבשִּ ! 

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 37 ל״ז  ,קינות ליום תשעה באב 

י ַאְת ְבתֹוְך   ְך ֶאֶרץ ְצבִּ ְך ֵאין ַדי ְלַמַען ְכָים ָגְדלּו ְׁשָבָריִּ יָריִּ ְלָעד ְלצִּ י גִּ רִּ י ָכל צ  יֹון ְקחִּ צִּ

ם ְנתּוָנה ּו י ְלאֹות נַ גֹויִּ ְך ַוְיהִּ ן ֵעֶדן ְמקֹום ָכל ְיָקר ָיְצאּו ְנָהָריִּ רֹו ְבֵמי  ֲעָמן ָרַחץ ְבשָ מִּ

ְך ַאף ל א ְיֻסֶּלה ֲעַפר ַאְרֵצְך ְבָזָהב ּוָפז ָיָקר ְכמֹו ַיֲהלֹום   י ְטהֹוָריִּ ַיְרֵדן ֲאַזי ֶנֶאַסף ַאף כִּ

ים ְבב א ָבְסֵר  ְך ָכל ַתֲענּוגִּ ְך  ַמְחַצב ֲהָרָריִּ ְך ְול א ָקֲהָתה ַהֵּׁשן ְואּוָלם ְכצּוף ָמְתקּו ְמרֹוָריִּ

ית  פִּ  ים ְברִּ ם ַהְפָתנִּ ְך עִּ ְרֵיְך ְלַמְרֵפא ְוָכל ָעֶלה ְתָעֶלה ֲהל א ּוְכַיֲעַרת ַהְדָבׁש ָהיּו ְיָעָריִּ

ְך ָבְך ָכל ְבהֵ  יָריִּ ְך ְוֵאין ָשָטן ֲאָבל ָהְׁשְלמּו ָלֶהם ְכפִּ ָמה ְועֹוף ָחְכמּו ֲעֵדי  ָכְרתּו ְמַתיִּ

יר ים ְלֶבן ָיאִּ י ֵׁשם   ַכֲחמֹור ָהָיה ְלָפנִּ ְלתֹו ְוָיָצא ְׁשֵמְך כִּ ְך ָבְך ֵאל ְלַבדֹו ְוֵאין בִּ ֲחמֹוָריִּ

ים ְבָכל   ב ׁשָלׁש ְפָעמִּ ְבֵטי ְבֵני ַיֲעק  ים ְבב א ׁשִּ ְך ַמה טֹוב ְוָנעִּ יָריִּ ֱאֹלֵהי ֱאֶמת נֹוַדע ְבׁשִּ

ְך ָבְך סֹוד ְתעּוָדה ְוסֹוד ָחְכמֹות ּוָבאּו ְבֵני ֶקדֶ ָשָנה ְׁשעָ  ְכתֹוב  ָריִּ ם ְוַחְכֵמי ְׁשָבא לִּ

ְך  יָריִּ ם ָגְברּו ְגבִּ ים ְבָכל ֶנֶׁשק ְוַעל ָכל ְלא  רֵבְך ּוָבְך ָשֵרי ֲחָילִּ ְך ֶמֶלְך ְבקִּ ְסָפָריִּ

יר זִּ  יר ְועִּ ים ְבָכל עִּ ים ְבָכל ַהְגבּול ׁשֹוְפטִּ ְך  ׁשֹוְטרִּ ְקֵני ֱאֶמת ֵהם ְוֵאין מֹוַרה ְכמֹוָריִּ

יֵמי ְבחּורֹות הֱ  ְך ָבְך ַהְתקּוָפה  בִּ ים ְבֵני ֵאל ַחי ְנָעָריִּ יאִּ ְבֲחרּו ּוְבֵני ְנבִּ ֶדׁש ְלֵאל נִּ יֹות ק 

י אָ  ְך מֹוַלד ְלָבָנה ְכפִּ ְׁשֵני ֲאָדָריִּ ֶכן ְׁשנֹות דֹור ְודֹור בִּ ָלה ת  ְׁשק  ְרֵכְך  ֲעֵלי ַקו ָהֱאֶמת נִּ

י ְׁשָאר  ְוַהַּמֲחֶזה שּוָמה ְלָרְחֵבְך ּוָבּה ֶהְרֵאית ְסָתָר  יל ָבְך ַיֲעֶלה כִּ רָאה ְבַתּמּוז ְכסִּ ְך נִּ יִּ

ְזְבחֹות   יֵרְך ְמקֹום ָארֹון ְוַאֵיה ֲהַדר ֵהיָכל ְוַהּמִּ ְך ַאֵיה ְדבִּ ים ְלַבד ֶזה ַבֲחָדָריִּ ָדׁשִּ ָכל ֶהח 

ְך ַאֵיה מְ  יֵחְך ְבַעד ַעֵּמְך ְיַכֵפר ּוֶמה ָהָיה ְלַיְלֵדי ְקָהת אַ ַאֵיה ֲחֵצָריִּ ה  ׁשִּ ְך ֵאיפ  יָריִּ ֵיה ְנזִּ

יָת ְיֵפה נֹוף   ְך ָהיִּ יְך ְוָשָריִּ י ַמְלכִּ ים ְבֵני ֶעְליֹון ְוָכל יֹוֲעֵצְך ָאְבדּו ְוָהְלכּו ְׁשבִּ יאִּ ְנבִּ

ים  ְלר אׁש ֵתֵבל ְברֹוֵׁשְך ְלֵנס ֶחְטֵאְך ְלַבד ֵסֲעֵפְך קָ  ְך ֶאֶרץ ְמָאֵסְך ּוֵמי ָזרִּ יָריִּ ַצר ְקצִּ
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ַצר ְנָצֵרְך ְוָאז  ְׁשָטפּוְך ְוָכל רּו ית ְבצּוֵרְך ֲאֶׁשר מִּ ְך ָמרִּ יֵצְך ְוֵאׁש ָבֲעָרה ְבָעָריִּ ַח ֱהפִּ

ים ֲעָכרּוְך יֵאל ְוֵאיְך ָעַבר בְ ָזרִּ ְקֵראת ֲארִּ יֵרְך ֲעֵדי נִּ ְך ֵאל ֶהֱאמִּ ית ְבעֹוְכָריִּ ָנָוְך   ְוַאְת ָהיִּ

תְ  י ְלֵאל בֹוֲעֵלְך ַאל תִּ ְך ׁשּובִּ י טֹוֵרף ֲעָדָריִּ ְבֶנה  ֲארִּ י ַעד ׁשּוב ְכבֹודֹו ְוַעד יִּ מִּ י לֹו ד  נִּ

ְך ְזָריִּ ב ָׁשלֹום ְלע  י ָלְך ור  ֵרְך ָׁשלֹום ְיהִּ יו ָזה  ְראֹות ְבזִּ ְכְסָפה לִּ ד נִּ י ְמא  ְך ַנְפׁשִּ . ְגֵדָריִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 38 ל״ח  ,קינות ליום תשעה באב 

ְמַחת ֲהמֹו י שִּ יֹון ֲעֶטֶרת ְצבִּ ְך צִּ י ֵמֵאת ֲאדֹוָניִּ ְך ָׁשלֹום ְכָנָהר ְקחִּ . ַניִּ  

ְך ְדְרׁשּון ָׁשלֹום ְלַמֲחָניִּ ים ְלחֹומֹות ְוֵחל ַלְיָלה ְויֹום יִּ ים ֲאֶׁשר ׁשֹוְמרִּ . ֵאֵלי ְׁשָחקִּ  

ים ְבָכל ַאְרַבע ְקָצוֹות ְוהֵ  ְךָגם ַהְנפֹוצִּ ְך ּוָבָניִּ . ם דֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְבנֹוַתיִּ  

ְך ְחיּו ְיֵׁשָניִּ ְצְמחּו יִּ ְׁשֵעְך ְוָאז יִּ ים ְליֹום יִּ ים ּוְמַצפִּ ים ְמַחכִּ . ׁשֹוְכֵני ְקָברִּ  

ְך ים ְוֶאְדֶמה ְלעֹוף ַעל ַרֲעַנָניִּ י ְׁשלֹוֵמְך ֶאְקָרא קֹול ְבר אׁש ָהרִּ לִּ י ְבָׁשא  . ַוֲאנִּ  

יֹון  ְך ְנֵוה ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ֲעֵלי ֵחֵלְך ְוחֹומֹות ְיקָ ָׁשלֹום ְלצִּ יָניִּ .ר ַאְבֵני ְפנִּ  

ְך ְלָעד ְוׁשֹוְמרֹון ְוָכל ֶיֶתר ְׁשֵכָניִּ י ָׁשלֹום ְלָכל ַהְגבּול גִּ . ָׁשלֹום ְלֶאֶרץ ְצבִּ  

ְך ֵרְך ּוָפָניִּ ְׁשחֹור ָתא  ית ְיַפת ַמְרֶאה ֵאיְך ֶנְהְפכּו לִּ ים ֲהל א ָהיִּ יֹון ְלָפנִּ . צִּ  

ָּלה ְוֵאיְך  כִּ  ית ְתהִּ ים ְיָקר ָעטִּ ְךְבנֹות ְמָלכִּ ְך ּוָמְתָניִּ י ַעל ֲחָלַציִּ . ַשק ַתְחְגרִּ  

ְך י ַעל ְיגֹוָניִּ י ְלַתַחת ְפֵאר ֵאֶפר ְוֶאְׁשֶתה ְיגֹונִּ י ֲאָנָחה ְבֵעת ַתְעדִּ . ַלְחּמִּ  

ְזלּו ְנָהרֹות ְלמִּ  ְבֶכה ְדָמעֹות ְכָים יִּ י נִּ א ְנהִּ ש ָ י ְונִּ ְך קּומִּ .ן ֵעיַני ְלֵעיָניִּ  

ְךַעל ַאְלְמנּוֵתְך ֲאֶׁשר ָהלַ  ְתֵרי ְצפּוָניִּ ירֹו ְוָכל סִּ יב ְדבִּ יֵדְך ְוהּוא ֶהֱחרִּ . ְך ְידִּ  
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ְך  יר ֵעת ֶאֱחֶזה ָעְנֵיְך ֶאְקָרא ְמקְֹוַנָניִּ ים ְבׁשִּ . ֵעת ֶאְרֶאה ָיְפֵיְך ֶאְקָרא ְמׁשְֹוַררִּ  

ְׁשְכנּו ָבְך ְוא ד יִּ פ  ְךֶאְבַחר ְלָקָאת ְוקִּ ָניִּ ְננּו ְבקִּ ם ֱאדֹום ַוֲעָרב קִּ י אִּ . ֹוי לִּ  

ְך  ית ְבנּוָיה ְוֵהם ֶקֶדם ְמכֹונֲָניִּ ה ְבנֹו ָהיִּ ד ּוְׁשֹלמ  יר ַהְּמלּוָכה ְלָדוִּ . עִּ  

ְך  יא ֲאֶׁשר יֹום ְביֹום ָיַרד ְלַגָניִּ יא ְמנּוָחה ְלצּור ַאְת הִּ ְקָדׁש ְלֵאל ַאְת הִּ יא ְלמִּ . ַאְת הִּ  

ית ֵאל ֵבין ְׁשֵדי ַאהֲ ָׁשם ֻׁשְלָחן ּו ְך ְמנֹוָרה ְוֲארֹון ַהְברִּ ְמלֹוָניִּ .ָבה ָלן בִּ  

ְך ָניִּ ים ְבמֹו ֶזַבח ְועֹוָלה ְלַכֵפר ַעל ֲעו  ים ָעְמדּו ְמָׁשְרתִּ ֲהנִּ ְזְבֵחְך כ  . ַעל מִּ  

יל קֹול ַפֲעמֹוָניִּ  ְׁשַמע ְבׁשּוֵלי ְמעִּ . ְךר אׁש ַהְכֻהָנה ֲאֶׁשר ָאפּוד ְלבּוֵׁשי ְיָקר נִּ  

ים ָהַלְך ְלַחְדֵרי ְדבִּ  ְךַאַחת ְבָׁשָנה ְפנִּ ֶרת ְמל א ֻקְמצֹו ְוָחְפָניִּ יא ְקט  . יר ֵהבִּ  

ְך ים ְבבֹוא ֵריַח ְׁשָמָניִּ יר ַהְתָמרִּ ים ֲעֵדי עִּ ָדה ְוָקֶנה ְוָכל ָראֵׁשי ְבָשמִּ . קִּ  

יר ְבפֶ  ים ׁשִּ ים ְוַגם ַהְמׁשְֹוַררִּ ים ְׁשָערִּ ם ֲאֶׁשר ׁשֹוְמרִּ יִּ ְךַאף ַהְלוִּ ם ָכל ְרָנָניִּ . ה עִּ  

ְךֶנְגָדם ְבֵני ַמֲעָמד ע ָּלה ְוָלְך ַיֲעֶלה ֲהמֹוֵנְך ְבָכל ַפֲעֵמי ְזַמָניִּ ים ְתפִּ . ֹוְרכִּ  

ְך ים ְזֵקָניִּ ְבעִּ ים ֲהל א ָהיּו ְבסֹוד ֵאל ּוָבְך ַחְכֵמי ְתכּוָנה ּוָבְך ׁשִּ יאִּ . ָבְך ַהְנבִּ  

ְבַחר ְדָגנָ   ַאְרֵצְך ְמֵלָאה ְבמֹו ֶעֶשר ְקֻדּׁשֹות ר ְתרּוָמה ְוַגם מִּ ְךְוָכל ַמְעש ַ . יִּ  

ְך  ֲהָניִּ ְך ְוכ  ַייִּ יֵאְך ְלוִּ ים ּוָבנֹות ְוָאן ַמְלֵכְך ְנבִּ י ָבנִּ . ַעָתה ְׁשָמָמה ְבלִּ  

ְך  ים ְׁשכֹון ַתַחת ֲעָנָניִּ ֵלְך ֵהם ַהְתֵאבִּ . ָמַתי ְיׁשּובּון ְוָיבֹואּו ְבתֹוְך ָאה   

י ְלֵעת ֵתלְ  ְתֵננִּ י יִּ ְפָרה ּופּוָעה ְמַיֶּלדֶ מִּ ים ְכמֹו ׁשִּ י ְיָלדִּ ְךדִּ . ת ְבָאְבָניִּ  

ְך י ַכָּלה ֲעָדָניִּ י ְלֵעת ֶאְתַאו ְליֹום חֹוְתֵנְך ָיבֹוא ְוַאְת ַתְעדִּ ְתֵננִּ י יִּ . מִּ  
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ְך  י ַנֵּׁשק ֲאָבָניִּ ְזרֹועֹות ֲעַפר ַאְרֵצְך ְוֶאְחׁשֹוק ְבפִּ י ְיַאֶּוה ְלַחֵבק בִּ בִּ .לִּ  

ֶפְך ּופּוְך ֵיָרא ְלצָ  ֵעת ֶאְרֵאְך ְבֵנית ְבנ  ְהיֹות נִּ ַבּה ְקָרָניְך בִּ . פֹון ְוָים ג   

ְך ר ְבקֹול ָאְזַני ְוָאְזָניִּ ְבֵרי ְמַבש ֵ ְׁשַמְעָנה דִּ ד ְלֶנָחָמה ְותִּ . ֶאְכסֹוף ְוֶאְחּמ   

ְך ן ָהֲאָדָמה ְבׁשּובֹו ֶאל ְמעֹוָניִּ י מִּ ְתַנֲערִּ ְקַראת דֹוֵדְך ְוהִּ י לִּ ְתעְֹוַררִּ . הִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 39 ל״ט ,קינות ליום תשעה באב 

ְך י ְבֶמֶרר ֲעֵלי ׁשֹוֲממֹות ְגָפָניִּ ְשַרף ָצְרחִּ י ֲעֵלי ֵביֵתְך ֲאֶׁשר נִּ יֹון ְתקֹוְננִּ . צִּ  

ְך ָניִּ ב ֲעו  ים ֵמר  י ְכַאְלָמָנה ֲאׁשר ָהְיָתה ָלַמס ְלָכל עֹוְברִּ יֹון ְתעְֹוַררִּ . צִּ  

יָנה ְוַתְמרַעל ַהְגבָ  י קִּ ְךעֹות ְשאִּ י ְבקֹול ָרם ֲאֶׁשר ֻהכּו ֲהמֹוָניִּ . ּור ְוַגם ֶנהִּ  

ְך י ֶאל ְמקֹוְנָניִּ ְראִּ ב ְגאֹוֵנְך ְוקִּ יֹון ְבַאף חֹוֲללּו ַעל ר  . ֵאיָכה ְלמֹוָאב ְבֵני צִּ  

י ְׁשָממֹות ֲעֵלי ׁשֹוֲממֹות  י ּוְבכִּ יֹון ְבַמר ּוְנהִּ י צִּ יָנה ְשאִּ ְךֵהיֵלל ְוקִּ . ְמעֹוָניִּ  

י ְוַאל  ְךקֹוְננִּ י ֶדֶבר ְוֶחֶרב ֲאֶׁשר ֻׁשַּלח ְלַמֲחָניִּ י ְשאִּ י קֹוֵלְך ְבֶבכִּ ְדמִּ . תִּ  

ְך פֹור ְוֵאין עֹוֵזר ְלֶנְגדֹו ֲאֶּׁשר ַפְרשּו ְרָׁשתֹות ְלַגּלֹות ֶאת ְקלֹוָניִּ . ָצדּו ְכצִּ  

ְשָרֵאל ְול א ָזַכר ְׁשבּועָ  ְפֶאֶרת יִּ יְך תִּ ְׁשלִּ . ְךה ֲאֶׁשר ָכַרת ְלאֹוְמָניִּ ֵאיְך הִּ  

ְך ב ְתלּוָניִּ י ַעל ר  יָנה ְשאִּ י ְוקִּ ב ֶבכִּ ים ְנֹות ַיֲעק  . קֹוֵלְך ְכקֹול ַנֲהַמת ַתנִּ  

ְך י ְבָמְתָניִּ י ָעְצרִּ ְקְׁשרִּ י ְלר אֵׁשְך ֲעֵלי ֶאֶרץ ְוַשק תִּ יכִּ ְזֵרְך ְוַהְׁשלִּ י ְלנִּ . ָגזִּ  

י מְ  ְתנִּ י ְבֶפַׁשע ְוַאל תִּ יָנה ַעל ְׁשָפיִּ קֹוְננִּ ְךנּוָחה ְוקִּ ב ְמַעָניִּ י ֵמר  . ים ְשאִּ  
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ְך ים ֲהל א ַתַחת ְששֹוָניִּ י ַאל ְׁשָפיִּ י ְתעֹוֲררִּ יָנה ְוֶנהִּ ְבאֹות קִּ י צִּ . ֶאֶרץ ְצבִּ  

ְך ְמלֹוָניִּ ְזַרח ְוָכל ַמֲעָרב ַעל שִּ ים ְוָכל מִּ ינִּ ילּו ְקצִּ ים ְוֵהילִּ . קֹוְננּו ְמָלכִּ  

יֵלְך ְוהַ  י ְמעִּ ְגרִּ ָפְּׁשטִּ י ְלֶאֶרץ ְוחִּ יכִּ ְךְׁשלִּ יָניִּ י ַתַחת ְסדִּ . י ַשק ְוַגם ֶתֱהמִּ  

ְך  . ָבחּור ְוָזֵקן ְוַגם עֹוֵלל ְויֹוֵנק ְשאּו ַתְמרּור ְלֶנֶפׁש ְלֵעיֵני ָכל ְזֵקָניִּ  

ְך  ב ְזדֹוָניִּ ם ְוֶנֶהְפכּו ֵמר  ים ֲעֵלי ַמיִּ יֹון ְששֹוֵנְך ֲהל א ָעַבר ְכקֹוצִּ . צִּ  

יָחְׁשכּו ְמאֹו ךרֹות ְוַגם ָכל ַהְּׁשָחקִּ ד ַנֱחַׁשְך ָסתּום ְלָפָניִּ . ם ְוָכל ֶדֶרְך ְמא   

ְך ב ְיגֹוָניִּ ְפֵני ָכל ְׁשאֹון ַעל ר  רּו ְוָאְספּו ְלאֹוָרם לִּ ד ז  ים ְמא  י ַהְּׁשָחקִּ . כִּ  

ְך י ַעל מֹות ְסָרָניִּ י ְבַמר ּוְבכִּ י ָצְרחִּ יֹון ְבׁשֹוָפר ְתַקע ַעל ַהר ְוַגַבע ְראִּ . צִּ  

ְלחּו ְׁשָלֵלְך ְבֵאׁש  ְך ׁשִּ ְרָמס ֲהל א ָטְבעּו ְׁשָעֵרְך ְבתֹוְך ֶאֶרץ ֲאָדָניִּ יֹון ְלמִּ . צִּ  

ְך  יב ְלַנְפָׁשּה ֲעֵלי ׁשֹוֲממֹות ְׁשָמָניִּ ְרָמס ְנתּוָנה ַבת ְיהּוָדה ְוֵאין ֵמׁשִּ ֵנה ְלמִּ . הִּ  

ּקְ  ד מִּ י ֵמֵאין ְמַנֵחם ֲאֶׁשר ָרַחק ְמא  ְבכִּ יֹון ְבַמר תִּ ְךרֹוב ַנֵחם צִּ . ְבחּוָניִּ  

ְך י ֲאֶׁשר ַתַחת ְסלֹוָניִּ י ּוֶבכִּ ין ְוַיֲעָנה ְוקֹול ֶנהִּ . קֹוֵלְך ְכקֹול ָים ְוַגם ַתנִּ  

ְך י ֲעֵלי ָעְזֵבְך ְתֵאָניִּ י ְוֵהיְללִּ ְפדִּ י סִּ ְראִּ י ֵעיֵנְך ְוַגם תִּ יֹון ְלָמרֹום ְשאִּ . צִּ  

י ְמכֹו י ֱאֵלי ָאבֹות וַׁשֲאלִּ יֹון ְתקֹוְננִּ ְך  ן ֵביֵתְך צִּ יָניִּ ֶסן ְקצִּ . ְוַגם ֶעְזֵרְך ח   

ְך  יָניִּ ְך ְונִּ נּו ְבנֹוֵתְך ּוָבַניִּ י עִּ י ְבַמר ּוְבכִּ י ָצְרחִּ . ֶאל ַהְּמָעָרה ְלכִּ  

ְך ְׁשבּו ֶאל ָכל ְׁשֵכָניִּ ים ֲאֶׁשר נִּ . ָשָרה ְכָׁשְמַעה ְלקֹוֵלְך ַגם ְמַבָכה ַעֵלי ָבנִּ  

ְלָהה  ְך ְוזִּ ָרֵחל ְוֵלָאה ְבכּו בִּ י ְבָפָניִּ ְראּו ְבקֹול ָמחִּ .לָפה ֲהל א קֹוְננּו ְוקִּ  



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 85 of 101 
 

ְך  ב ָׁשלֹום ְלָבָניִּ יא ְור  ְקָוה הִּ י תִּ ְזַנח כִּ ים ֲהל א ֶנַצח ְול א יִּ י ָהֱאֹלהִּ . כִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day,  

Chapter 40 מ׳ ,קינות ליום תשעה באב 

ְך ׁשֶ  יר ְלָשַריִּ יד ָצעִּ ידּות ְידִּ יֹון ְידִּ ְךְכנַ צִּ ב ַעְנַות ֲהָדָריִּ . ת ְכֵתָביו ְבר   

ְך יֵדְך ְבב א ַחְדֵרי ֲחָדָריִּ ים ְידִּ דִּ ְׁשַכב ד  טֹות ְוָכל מִּ ל ֲחַדר מִּ יֹון ֲהַדר כ  .צִּ  

ְך ים ְׁשָעָריִּ יֹון ְבָרָכה ֶעְליֹוָנה ֲעֵלי ר אֶׁשְך ְלמּוֵלְך ְמֻחָטבִּ .צִּ  

י ַפֲאֵרְך יֹון ְיֻרַּׁשת ְזֵאב ֶעֶרב ְׁשבִּ ך בַ צִּ ים ֲעֵדי ָעלּו ְכָתָריִּ י ֲעָדיִּ . ֲעדִּ  

ְך  ים ָחְכמּו ְנָעָריִּ ֲענִּ ְקֵני צ  זִּ יְת ְבֵדעֹות ְוֵהן מִּ ב הֹון ְוֵחן ָרבִּ יְת ְבר  .ָיפִּ  

ְך יְת ְׁשַלל ַמְלֵכי ְמגּוָריִּ יְת ְוָׁשבִּ ְכָלל ָנאָוה ְבָכל ַמֲהָלל ָעלִּ י מִּ יְת ְיפִּ . ָהיִּ  

ְבלִּ  ְרָוָחה ֱאנֹוׁש ָלן מִּ ְךי חֵ ָבְך בִּ ְך ְמַכְפָריִּ יַדיִּ ְתַכֵפר ְבָקְרַבן ְתמִּ .ְטא ְבהִּ  

ך יו ַלְפֵאר ָחַרְבְת ְבתֹוְך ָאב ְבַאף ֶאְׁשַאף ְלז את ֶאְׁשַאב ֵמי ַתְמרּוָריִּ . יַֻּסְדְת ְבזִּ  

ְׁשֵני  י ְסֶנה בִּ יֵרְך ְפֵני קֹוֶנה ְבֵני ַמֲחֶנה ָרצֹון ְלׁשְכנִּ ְראּו ְבעִּ ְךנִּ .ֲחֵצָריִּ  

ְךעֹושֵ  יָריִּ ְקַהל ֲעׁשִּ ְמָצא לִּ ְרכּוׁש ָכל הֹון ְיָקר נִּ ְתַעְּׁשרּו בִּ . י ְמַלאְכֵתְך ְבחּוט הִּ  

ְך יָריִּ ים ְבחִּ ֲהנִּ ֲחָריו ָבַחר ְבמֹוְצֵאְך ּוַבכ  ם ב  ְבַחר ְמקֹוֵמְך ְלצּור ָבַחר ְבא  .נִּ  

ר וְ  יל ֶנֱהָדר ַאְדֵרְך ְבָכל ד  ר ֶעְרֵכְך בְ ָבְך ָדר ְבגִּ ְךד  .ב א ַלֲעדֹור ֶעְדֵרי ֲחֵבָריִּ  

ְך יָריִּ ְתפֹות ְדבִּ ְלתי ְשֵאת כִּ ר ֵצַלע ְיבּוס ל א ְלֵעין ֵעיָטם ְלבִּ .ָעָלה ְגבּוֵלְך ְדבִּ  

ְך ְשֵדה ְיָעָריִּ ְך ְבֵחיל בִּ ד ְמֵצָ ים ָדוִּ ֲהנִּ .ָקָרא יהוה ְׁשֵמְך ַעל ֵׁשם ְׁשֵני כ   
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ְךְבנֹו ַוְיַחְנֵכְך ׁשֵ ָבָנה ְמעֹוֵנְך  יָריִּ ְדמֹו ֶנְחַתם ְבׁשִּ יו ֲאֶׁשר קִּ . ם ְבֵׁשם ָאבִּ  

ְך יְת ְבֶטֶרם ְבר א ֵתֵבל ְוַׁשַחק ְועֹוָלם ַעל ֲעָפָריִּ .ּוְבַמְחְׁשבֹות בֹוְרֵאְך ָעלִּ  

ְכלֹות ְיצּוָר  ָרה ַאְרֵצְך ְול א ֻגְּׁשָמה בִּ יָבה ְביֹום ַזַעם ֲאַזי ָטה  ְךּוְבֵמי ְמרִּ .יִּ  

תֹו מְ  ְךָיַרד ְבעִּ יָריִּ ְקצִּ ְבָרָכה ְוַטל ָלן בִּ . ַטר ַאְרֵצְך ְזַמן ַלְיָלה ָבא לִּ  

ְך ים ְמַעְבָריִּ י ֵעדִּ דּוׁש ְיֵרֵחְך ְלפִּ ֵּמְך ְתעּוָדה ְוסֹוד קִּ ית חּוג ְיסֹוד מִּ יְת ְלׁשִּ .ָהיִּ  

ְׁשַתקְ  ים ּוָבנֹות ְתׁשּוָקה ׁשֹוֲקקּו ָשֲחקּו ַבּׁשּוק ְוהִּ . ְךְׁשקּו ַבָּסְך ֲעָבָריִּ ָבנִּ  

ְך  יָריִּ ְמְלאּו ַזכּו ְנזִּ ְפְלאּו ַבַפׁש ְבַפס ֻפְּלאּו ַטל אֹור ְוֵחן נִּ . ֶבָחג ְבַפז נִּ  

ְך י ְיבֹואּון ְיֵמי ָששֹון ְלפּוָריִּ . ֵאיְך ֶאְשְמָחה עֹוד ְבַחג ֵאיְך ֶאע לֹוז עֹוד ְבפּור ַעד כִּ  

ד ל א ֶנחְ  יםַאְרֵצְך ֲחמּוָדה ְמא  ְך ְמָדה ַבֲעלֹות ָבנִּ ים ְלֵבית ַמְחַמד ְמגּוָריִּ . ֲחמּודִּ  

ְך ָריִּ ְנחִּ ְקְדֵׁשְך ָיָצא ְמקֹומֹו ֲעַׁשן ֵאׁש מִּ ְּמקֹום מִּ ֶרת מִּ .ַנְעָלה ֲעַנן ַהְּקט   

ְך יׁש ְבָעָריִּ יר ַקדִּ יר ָערּו ְועֹוְררּו ְבעִּ ְלחּו ְבַכְרֵמְך ְבעִּ יר ׁשִּ ים ְבעִּ ְקרֹוב ְמֵרעִּ . בִּ  

ְׁשַמע ק  בַ  י נִּ ְךְרֶזל ְבלִּ ְבֵניְת ֵאיְך ַחְרבֹות צּור ְבָך ָתְקעּו ְמֵצָריִּ .לֹו ְבֵעת נִּ  

ְך ְשְמחּו ַאֲחֵרי ַהתֹור ְבתֹוָריִּ י יִּ ים כִּ ים ֲאָבל בֹוְטחִּ ְברִּ ים עִּ . ַעל ז את ְבַשק עֹוְברִּ  

י ֲהל א ָקָרא ְלַשק ּוְבכִּ  ְתַאְפקִּ י ֵאיְך תִּ י ֱאלִּ יֵלל ְלקֹולִּ ְךבִּ .י ַאּלּוף ְנעּוָריִּ  

ְךלֵ  יָׁשן ֲעֵדי ַיֲעֶלה ֶעּמּוד ְׁשָחָריִּ ְכֶלה יִּ . ב ַמְדֶוה ֶיֱחֶלה ַלַתֲאָוה יִּ  

ְך ֶקר ְלׁשֹוְמָריִּ ְׁשמֹו ְלאֹור ֶיֱאֶתה ב  ְׁשְמרֹות ַמֲאֵפל לִּ . ָאקּום ֲחצֹות ַלְיָלה ַעל מִּ  

י  י ְבר אׁש כִּ י צּוף ְדַבׁש ָאז ל א ְתקֹונֲנִּ ְמְצאִּ י ְבר אׁש הָ ָאז תִּ ְתכֹונֲנִּ ְךתִּ . ֵרי ֲהָרָריִּ  
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ְך ים ְבֵני ֶאֶדר ְגֶדָריִּ ְבֵני ֲעָדרִּ י כִּ ְתַלְבנִּ . ָיב א ְכבֹוד ַהְּלָבנֹון ָלְך ְותִּ  

ְך יָריִּ ים ַנַער ְיָתו אֹות ְלֵעץ ַיַער ֲחזִּ ַרְך ְיַער נְֹוֲערִּ י עִּ ְתַנֲערִּ י ְוהִּ .עּורִּ  

י ְלָכל חֹוְׁשֵקי ְמאֹוֵרְך י ְואֹורִּ ֶׁשְך קּומִּ ְךְוֵהם הֹוְלֵכי ְבח  .  ֲעֵדי אֹורּו ְמאֹוָריִּ  

ְך ָריִּ ְגַבְהָנה ַרְגֵלי ְמַבש ְ ים ְותִּ י ּוְלֵנס ַעּמִּ ז עֹוד ְתהִּ יּון ְואֹות ע  יֹון ְלצִּ . צִּ  

ְך ְקׁשֹור ְקָׁשָריִּ י לִּ י תֹוָלע ְכַכָּלה ֲעדִּ י ְלבּוֵׁשְך ְׁשנִּ י ּוְתנִּ י ָהע נִּ י ֲעדִּ . ַנְצלִּ  

י ֲאֶׁשר ָזַקְנְת ֱהיֹוַאל  י לִּ ְךת אְמרִּ י ֲחלֹוץ ַהַּׁשד ְלגּוָריִּ ְתַעְדנִּ יׁש עֹוד תִּ . ֵתְך ְלאִּ  

ְך ְנָׁשָריִּ ים כִּ ְנעּורִּ י בִּ ְתַחְדׁשִּ ְך ְבֵעת ֶעְדָנה תִּ י ְבֵני ַׁשֲעׁשּוַעיִּ . ֶתְלדִּ  

יר ְהיִּ נצּוָרה ְכעִּ ְצֵרְך תִּ ְצֵרְך צּור יֹוְצֵרְך יִּ ְך ַיֶטה ְלטֹוב יִּ .ֻחְבָרה ְלמֹוָריִּ  

ז ְגַאל ְבע  ְך  יִּ ְׁשָאר ֲעָדָריִּ י לִּ י ֲעֶטֶרת ְצבִּ יהִּ יר ַחְצבי וִּ ַיד ֲחזִּ י מִּ ְּׁשבִּ . מִּ  
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ן  ים ְׁשכ  ְתַאּוִּ ְך ַהּמִּ ְׁשלֹום ֲאֵבַליִּ י ְשרּוָפה ָבֵאׁש לִּ ְך ַׁשֲאלִּ .ַבֲחַצר ְזֻבָליִּ  

ים ַעל ָעָפר ֶאֶרץ  ְךַהּׁשֹוֲאפִּ יַליִּ ים ָעֵלי מֹוֵקד ְגלִּ ְׁשתֹוְממִּ ים ָהּמִּ . ְוַהכֹוֲאבִּ  

ְזַרח ְוָעֶליְך ים ְלאֹור יֹוָמם, ֲעֵליֶהם ֲאֶׁשר יִּ ַגּה, ְוַקּוִּ ים ְוֵאין נ  ים ֲחֵׁשכִּ . הֹוְלכִּ  

ְׁשָבר  ְךְוָׁשלֹום ֱאנֹוׁש ֶנֱאָנח, בֹוֶכה ְבֵלב נִּ יד ְמקֹוֵנן ָעלי ציֵרי ֲחָבָליִּ . ָתמִּ  

ְתאֹונֵ  ְךַויִּ ְגָלָליִּ ְסֵפד ַמר בִּ ְקָרא מִּ ים ּוְבנֹות ַיֲעָנה ַויִּ . ן ְכַתנִּ  

ְך ים ְבַגֲחָליִּ ְכוּו ָזרִּ . ֵאיָכה ְנתּוָנה ְבֵאׁש אֹוְכָלה ְתֻאַכל ְבֵאׁש ָבָשר ְול א נִּ  
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ב הַ  י ׁשֹוְכָנה ְבר  יָנה ְתהִּ ְךַעד ָאן ֲעדִּ . ְׁשֵקט ּוְפֵני ְפָרַחי ֲהל א ָכּסּו ֲחֻרָּליִּ  

ְךתֵ  יָליִּ ְפלִּ יא בִּ ים ְוָתבִּ ְׁשָפטִּ ְׁשפֹוט ְבֵני ֵאל ְבָכל ַהּמִּ ב ַגֲאָוה ּלִּ . ֵׁשב ְבר   

ְך ים ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָלְך ְגמּוָליִּ ְשרֹוף ָדת ֵאׁש ְוֻחּקִּ ְגזֹור לִּ . עֹוד תִּ  

יד וְ  י ְבַלפִּ ית תְ צּורִּ י ְבַאֲחרִּ ְך ֵאׁש ַהְלַבֲעבּור ֶזה ְנָתֵנְך כִּ . ַלֵהט ֵאׁש ְבׁשּוָליִּ  

ְך ְגבּוָליִּ ים ְוָזַרח בִּ ְגדֹולִּ ים ּוָמַאס בִּ יַני ֲהָלֵכן ְבָך ָבַחר ֱאֹלהִּ . סִּ  

ְך ְכבֹוָדּה ְוֵהן ֶאְמׁשֹול ְמָׁשָליִּ ְתַמֵעט ְוֵתֵרד מִּ י תִּ ְהיֹות ְלמֹוֵפת ְלָדת כִּ . לִּ  

ְׁשֵתה ְבנֹו ָצָפה ֲאֶׁשר ְך ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָבָכה ְלמִּ ָּליִּ ְגַוע ֵכן ַאְת ְבמִּ . יִּ  

ְך  יף ְשָמָליִּ יַני ְלבּוֵׁשְך ְבַשק ַתְעֶטה ְלבּוׁש ַאְלְמנּות ַתֲחלִּ ְתַכס סִּ יל תִּ . ַתַחת ְמעִּ  

ְברֹות  יעּו ְלקִּ ְהיּו ְכַנַחל ְוַיגִּ יד ְדָמעֹות ֲעֵדי יִּ ְךאֹורִּ יָליִּ . ְׁשֵני ָשֵרי ֲאצִּ  

ר ָהָהר ְוֶאׁשְ  ן ְבה  ְךמֶׁשה ְוַאֲהר  יָליִּ ְשְרפּו ְגלִּ . ַאל ֲהֵיׁש תֹוָרה ֲחָדָׁשה ְבֵכן נִּ  

ְך  יָליִּ י ְכלִּ פִּ ית ַחְמָדֵתְך ְוָכל י  י ְלַהְׁשחִּ יעִּ י ְוֻהְקַׁשר ָהְרבִּ יׁשִּ ֶדׁש ְׁשלִּ . ח   

ְךָגַדע ְללּוחֹות ְועֹוד ָׁשָנה ְבֵאַּוְלתֹו לִּ  . ְשרֹוף ְבֵאׁש ָדת ֲהֶזה ַתְׁשלּום ְכֵפָליִּ  

ְך ֶאְתַמּה  י ֲאֶׁשר ָאְספּו ְׁשָלָליִּ י ֲאכֹול אֲחֵרי ְראֹותִּ כִּ י ְוֵאיְך ֶיֱעַרב ְלחִּ . ְלַנְפׁשִּ  

ְך ְמַאס ָלבֹוא ְקָהָליִּ ַדַחת ְוָשְרפּו ְׁשַלל ַעְליֹון ֲאֶׁשר תִּ . ֶאל תֹוְך ְרחֹוָבּה ְכנִּ  

מְ  ּלָ ל א ֵאְדָעה לִּ יב יֶׁשר ְמסִּ ְך ָהיּו ֲאֵבלֹות ְנתִּ ְךצֹוא ֶדֶרְך ְסלּוָּליִּ . יִּ  

ְך י ֱהיֹות ָכבּול ְכָבָליִּ ְמסֹוְך ְבַמְׁשֶקה ְדָמעֹות ּוְלַרְגלִּ ְדַבׁש לִּ י מִּ . יְֻמַתק ְבפִּ  

ְך יָליִּ ְכַנף ְמעִּ יק בִּ ּלּו ְלָכל ַמֲחזִּ . ֶיֶעַרב ְלֵעיַני ְׁשאֹוב ֵמיֵמי ְדָמַעי ֲעֵדי כִּ  
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ְכְמרּו ַר ַאְך י נִּ ְדָתם ַעל ְלָחַיי ֲעבּור כִּ ְך ֶיֱחָרבּו ַברִּ ְנדֹוד ְבָעָליִּ . ֲחַמי לִּ  

ְך ּמֹו ֲהל א ָנסּו ְצָלָליִּ . ָלַקח ְצרֹור ַכְספֹו ָהַלְך ְבֶדַרְך ְלֵמָרחֹוק ְועִּ  

ְגָדלָ  ֶרן ְבר אׁש ַהר מִּ י ְלַבד ֵמֶהם ְכת  ְׁשַאְרתִּ י ְכָׁשכּול ְוַגְלמּוד נִּ ְךַוֲאנִּ . יִּ  

י  ים ְוָׁשרֹות ֲעֵלי כִּ ְךל א ֶאְׁשַמע עֹוד ְלקֹול ָׁשרִּ יָליִּ ְתקּו ֵמיְתֵרי ֻתֵפי ֲחלִּ . נִּ  

ְך ְרְביּון ַנְפׁשֹות ֲחָלָליִּ ד ָיְקרּו ָעְצמּו ְכחֹול יִּ י ְמא  י לִּ . ֶאְלַבׁש ְואְתַכס ְבַשק כִּ  

ְזַרח ַאל   ד ַעל ְמאֹור ַהיֹום ֲאֶׁשר יִּ ְךֶאְתַמּה ְמא  ְך ֵאַלי ְוֵאָליִּ יִּ ל ֲאָבל ַיֲחׁשִּ . כ   

י ְבקֹול ַמר ְלצּור ְך  ַזֲעקִּ ְזכֹור ַאֲהַבת ְכלּוָליִּ ְברֹוֵנְך ְוַעל ָחְלֵיְך ְולּו יִּ . ַעל ׁשִּ  

ְך י ְלבּוׁש ַשק ֲעֵלי ַהַהְבָעָרה ֲאֶׁשר ָיְצָתה ְלַחֵּלק ְוַסְפָתה ֶאת ְתלּוָליִּ ְגרִּ . חִּ  

ימֹות ֱענּוֵתְך ְיַנְחֵמְך   ְךכִּ ים ֶאת ְׁשָפָליִּ ְבֵטי ְיֻׁשרּון ְוָירִּ יב ְׁשבּות ׁשִּ . צּור ְוָיׁשִּ  

ְך  ְמחֹוָליִּ י בִּ י ְבָמחֹול ְוַצֲהלִּ י ֵתְלכִּ ְקחִּ ף תִּ י ְות  י ָׁשנִּ י ַבֲעדִּ . עֹוד ַתֲעדִּ  

ְך  ירּו ֲאֵפָליִּ יַּה ְלָחְׁשֵכְך ְוָיאִּ יר ְלָך צּור ְוַיגִּ י ְבֵעת ָיאִּ . ָירּום ְלָבבִּ  
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יַרת פְ  יֹון ְצפִּ ְך צִּ י ְבָרָמה ְבקֹוֵלְך ַעל ֲאבּוָדיִּ ְך ַזֲעקִּ . ֵאר ֶחְדַות ֲאגּוַדיִּ  

ְךאֶ  יָריִּ ְבֵני ְבחִּ . ל ַהְבנּוָיה ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵנן ְלֵאל ָׁשלֹום ְׁשפֹות ָלּה ְוַגם לִּ  

יֵרְך ֲאׁשֶ ב   ְךַעל ְבחִּ . ר ָלְך ַאֲהָבתֹו ְלָזר ֶנְהַפְך ְלֶנְגֵדְך ְוַגם ֶנֶגד ְגדּוָדיִּ  

ְךג   ְׁשַקְטְת ֶבַטח ְבַׁשְלָוה ְׁשדּוָכה ַעל ְדָרָדיִּ . ַּלף ּוֻפַתח ְבלּוַח ֵלב ֲאַזי נִּ  
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ים קֹול ד   יץ ֲעבּוֵרְך ַאף ְתַצְפֵצף ְלָהרִּ ְך ְלָהלִּ חֹות ְלֵרַעיִּ י ְנכ  ְךְברִּ .ֲהָדָריִּ  

ֵּלְך ּוְלַטֵיל ְבסּוַגת ַגן וַ ה   ָטֵתְך ְוָללּון ְבצִּ יֵדְך ְלמִּ ְךֵׁשב ְידִּ . ָרָדיִּ  

ְך ו ְכֻתָבה ָלְך ְלָעְזֵרְך ְוֵהן ֵברּור ְזָבָדיִּ ין ְוַגם בִּ דּוׁשִּ ַהר ְוקִּ . ּוַעד ְבמ   

ְׁשכַ זֶ  יֵׁשְך ֲהל א ָיַלְדְת ְוֵאיְך נִּ ים ְלאִּ ים ְמֻחָטבִּ ְךַרע ּוָבנִּ יָדיִּ ָכל ֲחסִּ . ְלְת מִּ  

ְׁשַלְחְת ל א ָבא ְבָידֵ ח   ֵּמְך ְול א נִּ ְךַמק ְוָעַבר ְוָגז מִּ . ְך ְׁשַטר ֵסֶפר ְטרּוָדיִּ  

ְךט יָדיִּ ְתַקַּלְסְת ְוָהְׁשַפל ַעם ְידִּ . ֹוֵען ְבַטֲעַנת ְמָמֶאֶנת ְבֶמֶרד ֲעֵלי ֵכן נִּ  

י ֲחשּוָפה ְקלֹוי ְךֹוַׁשְבְת ְבדּוָדה ְדמּוָמה כִּ ְדָללּו ְכבֹוָדיִּ ְגֵליְת ְונִּ . ן ׁשּוֵליְך ְונִּ  

ְזֵרְך ֵהם ְיצָ כ   ים ְבנִּ יקִּ ְךל ַמֲחזִּ ים ְוֵהם ָהיּו ְלבּוָדיִּ ים ּוְבהּולִּ . אּוְך ְדחּופִּ  

ְךל   י ֲהל א ַנֱחָלל ֵמֵאין ֲהפּוגֹות ֲאֶׁשר הּוַמר ְוֶנְחַלף ְלַמר ֶמֶתק ְמָגָדיִּ . בִּ  

ְׁשטְ מ   ם נִּ ְך ֵלא ְדָמעֹות ְכַמיִּ יָדיִּ ְמעֹות ְלָחַיי ְוָכל ֵעיֵני ְנגִּ ְמְלאּו דִּ .פּו נִּ  

י ֲעטּוָפה ְבֵעת ָזכְ נ   ְךְפׁשִּ יָדיִּ ְכָבה ְול א ָיְכלּו ֶלֱאפֹות ְסמִּ ֵּׁשְך ֲהל א נִּ י ְלאִּ . רִּ  

ְךסֶ  ְבֵחי ֲעָבָדיִּ ים ְבַקר זִּ ן ָהְרָפתִּ ם ּוָפס מִּ יֵׁשי ֲעָנב ָמהּול ְבַמיִּ . ֶמְך ֲאׁשִּ  

ְך ַדר ְוַנְחַרׁשע   יֵבְך ֵאׁש ְפָלָדיִּ ֲחָכה ְוָאְכָלה ְסבִּ יר לִּ ְׁשֵדה בּור ְונִּ . ְיסֹוֵדְך לִּ  

ְך ֶלץ וְ פֶ  ים ְוֵהם ָצדּו ְצָעָדיִּ י ְבֵעת ֶאֱחֶזה מֹוַני ְׁשֵקטִּ . ָׁשָבץ ְלָבׁשּונִּ  

ְךצ ְהָיה הֹוי ַעל ְקָפָדיִּ י נִּ ְזעֹוק ְנהִּ ְבכֹות ּוְבַמר לִּ ְמקֹונֲנֹות לִּ י לִּ . ֹוֵעק ֲאנִּ  

ְך ּלּו ק   יָדיִּ ים ְמָצאּוְך ְוֵהם ָנְשאּו ְרדִּ י ֵעת ֶאֱחֶזה ָעְנֵיְך ׁשֹוְמרִּ .ְיֵמי ָעְניִּ  

ְךחֲ ר   יָדיִּ ים ְבאֹור אּוֵדי ְשרִּ יד ְשרּופִּ ים ֲאֶׁשר ַכּסִּ ים ְיָקרִּ . פּו ֲעָצַמי ֲעֵלי ָבנִּ  
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יֵלי ָדת ְמַשְנַאי ְואֹוי ֵאיָכה ְמׁשּולֹות ֱאֵלי ש   ְךְקדּו ְוָיְקדּו ְגוִּ יׁש ְתעּוָדיִּ . ַפטִּ  

ּסּוְך יֵ ת ְנָדָבה ְלנִּ ְרָצה ְבֶאֶרץ ְטֵמָאה לִּ י ֲאֶׁשר נִּ ְך ֹוֶהה ְלָבבִּ יָדיִּ .ין ְתמִּ  

ְך יָדיִּ יָמה ַאְת ְלֶפה ֶאת ְיֵדְך ֵאיָכה ְבַיד אֹוְיֵבְך ָנְפלּו ְנגִּ יֹון ֲעֵדי ָאן ְמשִּ . צִּ  

ים ְכָפז ַעל ז  מ   ְך ֲחמּודִּ ים ְיָלַדיִּ ְךֵּמְך ֲאבּודִּ ְלַלת ְמרּוָדיִּ י יִּ . את ְבֶמֶרר ְבכִּ  

י ַאתְ אֵ  ְך יָכה ְמֻעָכב ְזַמן ְלְדֵתְך ְוַעד ָאן ְתהִּ יֵרי ֲאחּוָדיִּ יל צִּ ְקֶׁשֶרת ְבחִּ . נִּ  

ְך י יְת ְיָלָדיִּ ל ְוֵאיְך ַרבּו ְׁשנֹוֵתְך ֲאֶׁשר ָהרִּ ים ֵעת ְנֵׁשי כ  ְׁשָעה ְיָרחִּ . ֹוְלדֹות ְלתִּ  

י ְלׁשֹוֵמר ְלַאָילָ ר   ְךנִּ יָדיִּ יֵרְך ֲעֵלי ֶרֶבד ְרפִּ יר ְלצִּ ים ְוהּוא ַיתִּ . ה ֲחָבלִּ  

ְךֹוֵׁשב ְזַמן ַיֲעֵלי ֶסַלה ְלהַ ח יר ָכל ֲחָרָדיִּ יר ְול א ָחַׁשב ְזַמֵנְך ְלָהסִּ . תִּ  

ְךז   ְנֵזי אֹוַצר ְזבּוָדיִּ ְפַתח גִּ ים ְוַגם ֵכן יִּ . ַּמן ְבָידֹו ְפַתח ַאְרַבע ְנעּולִּ  

ְך ל ק   יָדיִּ יֵדם ַעל ְקלִּ ים ְדָלָתיו ָאז ְפַתח ַיְפקִּ יַע ְלַקֵבץ ָהֱאמּונִּ . ַיְׁשמִּ  

ים ְבַצֲעֵר  יֹון ְמֻעש ִּ ְךצִּ ְזַרח ֶחֶרס ֲחדּוָדיִּ ים ֲאֶׁשר יִּ .ְך ּוְבָיְפֵיְך ְמֻעָּׁשתִּ  

ְׁשַתֲחוּו ְלַכף ַרְגֵלְך חֲ  ְנחה ְיַכְפרּון ֶאת ְפֵני ַזְעֵּמְך ָאז יִּ יֹון ְבמִּ ְךצִּ . ַרָדיִּ  

ְך ְגֵדי ֲחמּוָדיִּ ז ּוְזרֹוַע ְפֵאר בִּ ְקַמת ְבָגֵדְך ְוַגם ע  י ֶעְדֵיְך רִּ . ציֹון ֲעדִּ  
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ְך נֲיִּ ּלּו ֲעו  ְתעּוְך ְבָכָזב ְול א גִּ ְך הִּ ם ְמעֹוְנַניִּ י ָלְך עִּ ְׁשָפט ְלכִּ יֹון ְבמִּ . צִּ  

ְךכֵ א   יְת ְשחֹוק ֶאל ָכל ְׁשֵכָניִּ ְרׁשּוְך ְנֵוה ֶצֶדק ְוָהיִּ נּוְך ְויִּ . ן ְבֵני ַעְוָלה עִּ  
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יְת ְמַלְּמדֵ ב   ְך זִּ ְמלֹוָניִּ ְׁשכֹון ְבַאְרֵצְך ְקדֹוֵׁשְך בִּ ְקַׁשְבְת ְלמֹוֵרְך ְלטֹוב בִּ . ְך ְול א הִּ  

יְת ְקלֹוֵנְך ְוֻטְמָאֵתְך ְבׁשּוֵלְך ְוַגם ג   ְךּלִּ ְרֵבית ְזנּוָניִּ ד הִּ ֵּמאְת ְדָרֵכְך ְמא  . טִּ  

יתְ דֶ  ְזנִּ יְת ְבַתְזנּוָתּה ְוהִּ ְך ֶרְך ֲאחֹוֵתְך ֲהל א ָהַלְכְת ְוָזנִּ ְך ּוָבָניִּ .  ְבנֹוַתיִּ  

ְבֵני הֶ  ָנְך ְשחֹוק לִּ יט חּוצֹות ְוהִּ ְך ֵכיְת ְונַֻגְפְת ְלֵאין ַמְרֵפא ְוָהְׁשַלְכְת ְכטִּ . ְמַעָניִּ  

ְךו   ָניִּ י ָהרֹוס ְלׁשִּ ים ֲאֶׁשר ָאְמרּו ְלַנְפֵׁשְך ְׁשחִּ ידִּ ים ְמרִּ י ֵזדִּ יָנה ְבפִּ י ְנגִּ . ְתהִּ  

ׁשְ ז   ָיה ְבֵלב נִּ י ֲענִּ ְךְכרִּ י ֲעֵלי ַמֵכְך ְונֹוְגֵשְך ֲאֶׁשר ָגַדע ְקָרָניִּ . ָבר ְוַזֲעקִּ  

ילִּ ח   י ְלֵאל ֶבֱאֶמת צּוֵרְך ּובֹוְרֵאְך ְוהֹוחִּ ְךכִּ י הּוא ֲאדֹוָניִּ . י ְלַמְלֵכְך ְלַבד כִּ  

ְךט   י ְרָנָניִּ יֵׁשְך ְקדֹוֵׁשְך ְולֹו ַהְרבִּ י ֲעֵדי אִּ ְך ְוׁשּובִּ י ְלָבֵבְך ְוַכַפיִּ . ֲהרִּ  

ְךֹוי ְרַית ְמלּוָכה וַעל ֵתל ַאְרְמנֹוָתיִּ י ַמר ֲעֵלי קִּ ְבכִּ י קֹול בִּ . ָמם ְוַלְיָלה ְתנִּ  

י ַבתכ   פִּ ב י  ְךבֹוד ְוָהָדר ְור  ַתן ְלעֹוְיָניִּ ְמָצא ְקדֹוֵׁשְך ְוֵהן נִּ . ֹוֵכְך ֲהל א נִּ  

ְדָבר ְוַגם ַאְגֵמי ֵמי ל   ים ּומֹוַרׁש ְקַאת מִּ ים ְמעֹון ַתנִּ ְך ָּמה ְלַגּלִּ .ַמֲעָיָניִּ  

ְךמֵ  ְך ְׁשָמָריִּ יְת ְׁשָמַניִּ יְת ּוָמצִּ .ַאְנְת ְׁשמֹוַע ְלקֹול מּוַסר ְמַיְּסֵרְך ְבֵכן ָׁשתִּ  

ְךַכח ְפֵני נ   י פּוַגת ְלֵעיָניִּ ְתנִּ י ְלָבֵבְך ְכֵמי ָנָהר ְוַאל תִּ ְפכִּ . ֶעְליֹון ׁשִּ  

ים ְמבַ ס   י ְמקֹוְננֹות ְוָכל ָנׁשִּ ְראִּ יר קִּ י ְבעִּ מִּ י ְוה  ְךבִּ י ָגדֹול ְמקֹוְנָניִּ . כֹות ְבכִּ  

ים ְסָגנָ עֶ  י ַעד ָמה ְבַיד ָצר ְבֵני ָשרִּ ְרָמס ְיהִּ יף ַמְלֵכְך ַעד ָאן ְלמִּ י ְצנִּ ְךדִּ .יִּ  

ְךפֶ  ֲהָניִּ ָיה ְוֵאין ָמלֹון ְלכ  ְך ֲאֶׁשר ָטְבעּו ֶאֶרץ ְנׁשִּ . ַתח ְלָבנֹון ְׁשָעַריִּ  

ְהָיה ְול א ֶתֱחׁשִּ צ   י נִּ ְךיֹון ֲעֵליֶהם ְנהִּ י ְזֵקנֹות ּוְזֵקָניִּ ְבצִּ י ְוקִּ ְספִּ . י אִּ  
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ְך ְורק   יַאיִּ ְך ְוַעל ָכל ְנשִּ י ְכֶנֶׁשר ַעל ְבֵני ַתֲענּוַגיִּ זִּ י ְוג  ְךְרחִּ . ֹוְזָניִּ  

ְך ר   ְך ְבֵליל ֻׁשֲדדּו טּוֵרי ֲאָבָניִּ ַריִּ ים ְבֶלב ָים ְמז  . מּו ְוָגְדלּו ְכמֹו ַגּלִּ  

ְךַדד ְמלֹוֵנְך ְוָכל ַמְחַמד ְיקָ ש   ּלּו ְצפֹוָניִּ ים ֲאֶׁשר גִּ ים ְוֻתּמִּ . ֵרְך ְבֵאין אּורִּ  

ְטֵרְך ת   י ַטֵּלְך ּומִּ ַע ְבלִּ ְלב  ְךבֹור ְוַכְרֶמל ְכָהֵרי גִּ . ְול א אֹור ַבֲעָנָניִּ  

ְך  י ַתְמרּוק ְׁשָמָניִּ ְבׁשִּ י ְיָקר לִּ י ֶעדִּ ְתַקְדׁשִּ י ְוהִּ י ַטֲהרִּ יֹון ְיגֹוֵנְך ְנׁשִּ . צִּ  

יֹון ְוָׁשְלמּו ְך צִּ ְברֹוָניִּ ְׁשֶנה ׁשִּ ֵנְך ּומִּ י ַתם ֲעו  יל כִּ . ְיֵמי ֶאְבֵלְך ְבָששֹון ְוגִּ  

ינֹות תְ  ים ּוְמדִּ יֹון ְסֻגַּלת ְמָלכִּ ְך צִּ ְזלּו ֵמי ְמנּוחֹות ַמֲעָיָניִּ י עֹוד יִּ . הִּ  

ים ְונֹוְגָניִּ  י ָׁשרִּ ְפֶאֶרת ְבפִּ יַרת תִּ ְקְראּו ָלְך ְצפִּ י עֹוד יִּ יֹון ְפדּוֵתְך ְצפִּ . ְךצִּ  

ְך ָּוה ְלעֹוָלם ְועֹוד י אְמרּו ְבָאְזָניִּ ב צִּ יר ַיֲעק  ים ָבְך ֲאבִּ יֹון ְבָרָכה ְוַחיִּ . צִּ  

י ֲהנִּ יֹון ֲהמֹון כ  ְךצִּ יָניִּ ית ְקצִּ יף יהוה ְקנֹות ֵׁשנִּ . ם ֵהָּמה ְיָׁשְרתּוְך ְוַגם יֹוסִּ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 44 מ״ד  ,קינות ליום תשעה באב 

יֹו ְךצִּ יָריִּ י ֵמֵאת ֲאסִּ ים ְשאִּ ְך ֻרֵבי יְׁשלֹומִּ יַריִּ .ן ְגֶבֶרת ְלַמְמָלכֹות ְמצִּ  

י ְלקֹול ָנְתנּו  ְךֶיְחַּמץ ְלָבבִּ יָריִּ ֵַכל ְדבִּ יר ּומוָאב ְבתֹוְך הִּ ים ְבֵני ֵשעִּ .ְרֵאמִּ  

י ְבחִּ  ים ְטרֹוף ׁשֹוַע ְוקֹוַע ְרמֹוס ַעּמִּ ד ְסָגנִּ יַחי ְבָדם ָקְדק  ְךְלְבסּו ְמׁשִּ . יָריִּ  

ְך ים ְבצּורֹות ְתפֹוש ָדֵיק ְוסֹוֵלל ְׁשפֹוְך ַאְרֵזי ְלָבנֹון ְכרֹות ֵמֲעֵצי ְיָעָריִּ .ָערִּ  

ְךָחזּו נְ  ב ְלָׁשלֹום ְול א ֻחְבׁשּו ְמזֹוָריִּ יר ְקדֹוׁש ַיֲעק  ים ְבָׁשְוא ַדֵבר ְבֵׁשם עִּ יאִּ . בִּ  
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יץ ָזהָ  ְׁשַכן ְוצִּ י ֲעֵלי ָארֹון ּומִּ ַתר ְלָבבִּ ְךיִּ ֶדׁש ְסָתָריִּ . ב ְוֵאפֹוד ְוֵׁשם ק   

ׁשְ  ים ְיַחּוּו ְלָרז אֹותֹות ּומֹוֵפת ֲעֵלי ׁשיְבֵרְך ְיַרְפאּו ֱאֵלי מִּ יִּ ְךאִּ .ֶנה ְׁשָבָריִּ  

ְך י קֹול ַתְמרּוָריִּ .ֶׁשֶמׁש ְוָכל כֹוְכֵבי ַׁשַחק ְבֵעֶמק ְדמּו קֹוֵלְך ְבָרָמה ְשאִּ  

יל ְלז   יָמה ְוָעׁש ּוְכסִּ ְךַסַהר ְוכִּ ְכבּו ָנְגָהם ֲאֶׁשר ָאְספּו כֹוְכֵבי ְׁשחָריִּ .את יִּ  

ים ְבָיָדם ְתלֹות ָׁשַבת  ים ְכָקם ָשרִּ ְךַמֵטה ְרָׁשעִּ יל ּוְכֵלי ְזָמָריִּ . ְמשֹוֵשְך ְוגִּ  

ְך ְׁשָעָריִּ ים ְבב א ָצר בִּ ְׁשַמע ָחְפרּו ְסָגנִּ י נִּ יל ַכְרֶמל ְבלִּ . ָאַבל ְלָבנֹון ְוגִּ  

ְךָחְכַמת ְנבֹונִּ  יֹון ְיָקָריִּ ְך ְוָׁשחּו ְבֵני צִּ יַניִּ . ים ְביֹום ָאְבָדה ְוֻאְּסרּו ְקצִּ  

ים ְלבּוׁש ָבנֹות ְרעָ  ְכַלל ְמָלכִּ ְךמִּ יָריִּ יר ְגזִּ יׁש ְוַאף ַספִּ .לֹות ְפֵאר ָראמֹות ְוָגבִּ  

ְתכּוָנה ְוסֹוף ָפְרצּו ְגדֵ  יָזה ְלֵאין ֵקץ לִּ ְרָיה ֲעלִּ ים ְבתֹוְך קִּ ְךָבְזאּו ְנָהרִּ . ָריִּ  

ְך ְך ְפָגָריִּ ים ֲחָלַליִּ גּול ְמֵלאִּ ְבָעה ְוֵעץ ַרֲעָנן ֵאָלה ְוַאּלֹון ְמקֹום פִּ . גִּ  

ְךֶיֱהמּו ְקָרַבי כְ  יָריִּ ים ְביֹום ָטְרפּו ְכפִּ ים ְלָבאִּ ְמרִּ ְזלּו ְדָמַעי ְכֵמי נִּ . ָים יִּ  

ַער ֲעֵלי אַ  ֶרן ְיס  ץ ג  י ְכמֹו סּוָפה ְוַסַער ְכמ  ְסַער ְלָבבִּ ְךיִּ . ְׁשמֹות ְכָמָריִּ  

י בֹוא  ְזַבח ְבלִּ ְקָדׁש ּומִּ ב מִּ ֵאר ְקדֹוׁש ַיֲעק  י ְליֹום נִּ ְךֵהַמר ְבָשרִּ . ַבֲחֵצָריִּ  

ְך י ְזמֹוָריִּ ָצה ְתַשְגֵשגִּ ֶקר ְכָצץ ֶפַרח ְונִּ יְת ּוב  . שֹוֵרק ְנַטע ַנֲעָמן ָהיִּ  

ָיה ְלֵאל יֹוְצֵרְך ְיכְֹוַנֵנְך ְלדֹור וָ  י ְצבִּ ְךׁשּובִּ . דֹור ְבתֹוֵכְך ְׁשכֹון ַבַעל ְנעּוָריִּ  

י  ּלֹות ְוצִּ ְךַאְרֵיה ְבָנָוְך ְלַבל ַיֲעֶלה ְמסִּ ט ְלַבל ַיֲעבֹור ְיאֹוָריִּ יר ְוַׁשיִּ .ַאדִּ  

ְך  יָריִּ ם יֹום ֵנד ְקצִּ ם ַצח ֲעֵלי אֹורֹות ְכָעב ַטל ְבח  ְּוָתה ְכח  י ְׁשלֹוֵמְך ְדרֹוׁש אִּ . ַנְפׁשִּ  
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יש  ְךֶאְשַמח ְוָאשִּ יָריִּ ר ְבקֹול ָׁשלֹום ְמנּוָחה ְדרֹוׁש ּוְׁשלֹום ֲאסִּ .  ְביֹום ֶאְׁשַמע ְמַבש ֵ  

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 45 מ״ה  ,קינות ליום תשעה באב 

ְבתּוָלה ֲחגּוַרת ַשק, ַעל ַבַעל ְנעּוֶריהָ  יֶריָה, ְוכִּ ָּׁשה ְבצִּ יֹון ְוָעֶריָה, ְכמֹו אִּ י צִּ . ֱאלִּ  

Mourn for Zion and her cities, like a woman giving birth, like a 

maiden wrapped in sackcloth for the husband of her youth 

.ְרמֹון ֲאֶׁשר נַֻטׁש, ְבַאְׁשַמת צ אן ֲעָדֶריהָ א  ֲעֵלי  , 

Mourn for the palace that was abandoned like a sheep’s 

negligence of its flock, 

ְקַדׁש ֲחָדֶריהָ ב  ַעל וְ  .יַאת ְמָחְרֵפי ֵאל, ְבתֹוְך מִּ . 

and for the entry of God’s blasphemers into her holy sanctuary. 

יר ְזָמֶריהָ ג  ֲעֵלי  יֵמי ׁשִּ . לּות ְמָׁשְרֵתי ֵאל, ְנעִּ , 

Mourn for God’s exiled servants who beautifully sang her songs, 

. ֶׁשר ֻׁשַפְך ְכמֹו ֵמיֵמי ְיאֹוֶריהָ ָמם אֲ ד  ְוַעל  . 

and for their blood that was spilled like the waters of her rivers. 

. ְגיֹון ְמחֹוֶליָה, ֲאֶׁשר ָדַמם ְבָעֶריהָ הֶ ֲעֵלי  , 

Mourn for the chatter of her dancers whose silence fills her 

cities, 
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טּול ַסְנֶהְדֶריהָ ַעד ֲאֶׁשר ָׁשַמם ו  ְוַעל  . ּובִּ . 

and for the assembly that was destroyed and the abolition of her 

Sanhedrin. 

ְדיֹוֵני ְבכֹוֶריהָ ז  ֲעֵלי  יֶדיָה ּופִּ .ְבֵחי ְתמִּ , 

Mourn for the daily sacrifices and the redemption of her 

firstborn, 

ְזבֵ ח  ְוַעל  .ַח ְקטֹוֶריהָ ּלּול ְכֵלי ֵהיָכל ּומִּ . 

and for the desecration of the Temple vessels and the altar of her 

incense. 

יֶריהָ ט  ֲעֵלי  ד ְגבִּ .ֵפי ְמָלֶכיָה ְבֵני ָדוִּ , 

Mourn for the babes of her kings, noble children of David, 

.ְפָים ֲאֶׁשר ָחַׁשְך ְבֵעת ָסרּו ְכָתֶריהָ י  ְוַעל  . 

and for their beauty that was darkened at the time of the removal 

of her crowns. 

יֶריהָ כ  ֲעֵלי  .בֹוד ֲאֶׁשר ָגָלה ְבֵעת ָחְרַבן ְדבִּ , 

Mourn for the glory that was dispelled at the time of the 

destruction of her Holy of Holies, 

ים ֲחגֹוֶריהָ ֹוֵחץ ֲאֶׁשר ָלַחץ וְ לְוַעל  . ָשם ַשּקִּ  

and for the oppressor who tormented her whilst girding her in 

sackcloth. 
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יֶריהָ מ  ֲעֵלי  ב ַמכֹות ֲאֶׁשר ֻהכּו ְנזִּ . ַחץ ְור  , 

Mourn for the wounds and the many blows that struck her 

sainted ones, 

יֶליהָ נ  ְוַעל  .ְנָעֶריהָ   פּוץ ֱאֵלי ֶסַלע ֲעוִּ . 

and for the smashing on the rock of her young children. 

. ְמַחת ְמַשְנֶאיָה ְבָשְחָקם ַעל ְׁשָבֶריהָ ש  ֲעֵלי  , 

Mourn for the joy of her haters who rejoiced over her downfall, 

יֶביָה ְטהֹוֶריהָ ע  ְוַעל  ין ְנדִּ . נּוי ְבֵני חֹורִּ . 

and for the torment of her pure and noble citizens. 

.ְוָתה ְסלֹול ֶדֶרְך ֲאׁשּוֶריהָ ַׁשע ֲאֶׁשר עָ פֶ ֲעֵלי  , 

Mourn for the sins that caused her to deviate from the true path, 

. ְבאֹות ְקָהֶליָה ְׁשזּוֶפיָה ְׁשחֹוֶריהָ צ  ְוַעל  . 

and for her numerous congregations, which were tarnished and 

blackened. 

.ְמָחְרֶפיָה ְבֵעת ַרבּו ְפָגֶריהָ ֹולֹות קֲעֵלי  , 

Mourn for the voices of her abusers as her rising corpses 

mounted, 

ְׁשַכן ֲחֵצֶריהָ ר  ְוַעל  .ְגַׁשת ְמַגְדֶפיָה ְבתֹוך מִּ . 

and for the jeering mobs within her holy courtyards. 



TISHA B’AV 5780 

THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS 
 

 

Page 98 of 101 
 

י ש   ֲעֵלי .ָקֵמי ְמֵצֶריהָ ְמָך ֲאֶׁשר ֻחַּלל ְבפִּ , 

Mourn for Your name which was desecrated in the mouths of 

those who stand against her, 

. ַחן ְיַצְּוחּו ָלְך ְקׁשֹוב ּוְׁשַמע ֲאָמֶריהָ ת  ְוַעל  . 

and for their prayers which they cry out to you, heed and hear 

her words.... 

יֹון ְועָ  י צִּ ְבתּוָלה ֲחגּוַרת ַשק, ַעל ַבַעל ְנעּוֶריהָ ֱאלִּ יֶריָה, ְוכִּ ָּׁשה ְבצִּ . ֶריָה, ְכמֹו אִּ  

Mourn for Zion and her cities, like a woman giving birth, like a 

maiden wrapped in sackcloth for the husband of her youth 

 

Kinot for Tisha B'Av Day 

Chapter 46  ליום תשעה באבקינות  מ״ו  ,

תש"ה. מאת הרב שלמה  -קינה על חורבן עם ישראל בשנות הזעם ת"ש

 .הלברשטם זצ"ל, האדמו"ר מבובוב

A Kinnah in memory of the Holocaust martyrs, by Rabbi 

Shlomo Halberstam, the Bobover Rav 

ְשָרֵאל, קֹו  ְכרּו ָנא ְוקֹוְננּו ׇכל יִּ ָּׁשַמע ָבָרָמהזִּ .ְלֶכם יִּ . 

Remember and may all Israel grieve. Your voice will be heard on 

high 

ְלָחָמה ַעם ַהּמִּ יֵמי ַזִֽ נּו בִּ יָדה ֶגְרַמְנָיא ֶאת ַעֵּמִֽ ִֽ ְׁשמִּ י הִּ .כִּ . 
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For Germany has destroyed our people in the terrible days of the 

war’s wrath, 

יתֹות ְמֻׁשנֹות אַ  .ָבָרָעב ּוַבָצָמאְכָזריֹות, ְבמִּ . 

with cruel and terrible deaths, by starvation and thirst. 

ְראֹות ַבֶנָחָמה ְזכּו לִּ ְׁשְכחּו ְבׇכל ַהדֹורֹות, ֲעֵדי תִּ . ַאל תִּ . 

Do not forget for all generations, until we merit consolation. 

ים בַ  ים ּוְסגּורִּ יֹוֵתיֶהם, ְצפּופִּ יםַצֲעָקָתם ּוְבכִּ .ְּקרֹונִּ . 

Their shouts and their weeping, crowded and shut into cattle 

wagons 

ים  ְבׁשֹונִּ ְשֵרָפה ַבכִּ לּו לִּ ַבח יּוָבִֽ .ְכצ אן ַלֶטִֽ . 

Being led as sheep to the slaughter, into the crematoria. 

ים  ְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹונִּ יד לִּ ָזֵכר ָתמִּ . קֹול ַׁשְוָעם יִּ . 

Let the sound of their pleas always be remembered before the 

One who dwells on High. 

ים  .ְבׇקְרָאם ְׁשַמע ְיְשָרֵאל, ָמְסרּו ַנְפָׁשם ַלֲאדֹוֵני ָהֲאדֹונִּ . 

As they cry out “Hear O Israel”, as they deliver their souls unto 

the Lord of Lords. 

יֵדיֶהם, ַוֲהמֹונֵ  יבֹות ְוַתְלמִּ . ָּמהי ַעְּמָך ָׁשִֽ ָראֵׁשי ְיׁשִּ . 

The heads of Yeshivot and their students, and the multitude of 

people there 
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ים, ַוֲהָרגּום ְבָיד ָרָמה ים ָקׁשִּ נּויִּ ידּום ְבעִּ .ֶהֱעבִּ . 

were enslaved with horrendous torture and murdered without 

any remorse, 

יָך ים ֵאֶלִֽ ים צֹוֲעקִּ ים ַרבִּ ן ָהאֲ ְדֵמי ְיָלדִּ .ָדָמה  מִּ . 

The blood of gentle children cries out to you from the earth 

ים, ל א ְתַחֶיה ׇכל ְנָׁשָמה ְקַמת ַטף ְוָנׁשִּ .ְנקֹום נִּ . 

Avenge the small children and the women, spare no one 

amongst the living. 

יֹות ְדָרׁשֹות ּוָבֵתי ְכֵנסִּ . ַעל ְשֵרַפת ַאְלֵפי מִּ . 

For the burning of thousands of midrashot and synagogues, 

יֹות ְׁשאִּ יָה, ְנקֹוֵנן בִּ ְפֵרי תֹוָרה ְולֹוְמֶדִֽ ְבבֹות סִּ .רִּ . 

Tens of thousands Torah scrolls and its students we will lament 

in desolation 

יֹות יתּו ְוֵעיֵנינּו צֹופִּ צִּ ְקְדֵׁשי ֵאל, הִּ ְּלחּו ָבֵאׁש מִּ .ׁשִּ . 

They will be set fire to God’s sanctuary, our eyes as we look on 

יֹות ם ָמֵלא ְגוִּ ין ַבגֹויִּ יר ֶאת ַהְבֵעָרה, ָידִּ . ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבעִּ . 

The arsonists will pay for the fire will ignite the burning; He will 

judge the nation full of corpses. 

ם ַוֲאָדָמה, ַעל יִּ ְבְצֵרי תֹוָרה ָזֲעקּו ָׁשַמִֽ .ַאְלֵפי ֲעָירֹות מִּ . 
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The heavens and the earth cried out, on thousands of towns and 

strongholds of Torah, 

יָה, נֹוֲחֵלי ּוְמַקְיֵמי ְמסֹוָרה יּלֹוֶתִֽ . ַאְרצֹות ֵאירֹוָפא ּוְקהִּ . 

European countries and their communities, appreciate and 

follow our traditions, 

ים, ְדֵבֵקי ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה ידִּ ים ַוֲחסִּ ים ְזֵקנִּ יקִּ .ַצדִּ . 

The righteous, the elders and the pious, cling to their pure faith, 

ָּליֹון נֹוָרא ינּו ֵמַאְרֵצנּו ל א ָהָיה ָכֶזה כִּ ִֽ יֹום ָגלִּ .מִּ . 

From the days of our exile from our land there has not been such 

a terrible destruction. 

ם  יִּ ָּׁשַמִֽ יֵתנּו, ַהֶבט ָנא מִּ .ַרֵחם ַעל ְׁשֵארִּ . 

Have mercy on the remnants of our people, Look down from 

heaven, 

ם יִּ ְצַרִֽ ֶשר ְכיֹוְצֵאי מִּ י ֶעִֽ ים, פִּ .ְלַמֲחנֹות ַהְּקדֹוׁשִּ . 

Upon the holy camps ten times the number that emerged from 

Egypt, 

םקֹוֵמם  ְפַליִּ נּו ְבכִּ . ֵבית ׇקְדֵׁשנּו, ְוַנֲחֵמִֽ . 

Let us raise our Holy Sanctuary and redouble our solace, 

ם  ירּוָׁשָליִּ יֹון וִּ יֵאנּו ְלצִּ נּו, ַוֲהבִּ .רֹוְמֵמִֽ . 

Raise us and bring us to Zion and Jerusalem! 


