TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
Kinot for Tisha B'Av Night
Chapter 1 קינות לליל תשעה באב, א׳
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. הַ בִּ יטָ ה ְּוראֵ ה אֶ ת חֶ ְרפָתֵ נּו.זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו אֹוי
Remember, LORD, what has occurred to us, Alas! Look and see
our disgrace. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. בָ תֵ ינּו לְ נָכְ ִּרים.ַנ ֲחלָתֵ נּו נֶהֶ פְ כָה לְ ז ִָּרים אֹוי
Our property has been handed over to strangers, Alas! Our
homes to foreigners. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. ִּאּמֹותֵ ינּו ְמקֹונְ נֹות בְ חדֶ ׁש אָ ב.תֹומים הָ יִּ ינּו וְ אֵ ין אָ ב אֹוי
ִּ ְי
We have become orphans without a father. Alas! Our mothers
mourn in the month of Av. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י נִּ ּסּוְך הַ ּמַ יִּ ם בָ זִּינּו.מֵ ימֵ ינּו בְ כֶסֶ ף ׁשָ ִּתינּו אֹוי
We had to purchase water to drink. Alas! Because we abused the
water libation. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י ִּשנְ אַ ת ִּחנָם ָרדָ פְ נּו.ָארנּו נִּ ְרדָ פְ נּו אֹוי
ֵ עַל צַ ּו
We had yokes put on our necks, Alas! Because we hatefully
persecuted others. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. וְ אַ ּׁשּור צָ דּונּו כְ צַ יָד.ִּמצְ ַריִּ ם נָתַ נּו יָד אוי
To the Egyptians we stretched out our hand, Alas! And the
Assyrians trapped us like a hunter. Alas! what has occurred to
us.
Page 1 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. ַו ֲאנ ְַחנּו סֹובְ לִּ ים אֶ ת עֲֹונָם.אֲבתֵ ינּו חָ ְטאּו וְ אֵ ינָם אוי
Our ancestors have sinned and are no more, Alas! And we suffer
for their sins. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה ָלנּו. כִּ י ִּׁשּלּוחַ עֲבָ ִּדים בִּ טַ לְ נּו.עֲבָ ִּדים מָ ְׁשלּו בָ נּו אוי
Slaves rule over us, Alas! Because we did not release our slaves.
Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י קָ פַצְ נּו מֵ עָנִּ י יָדֵ ינּו.בְ נַפְ ׁשֵ נּו נָבִּ יא ל ְַחמֵ נּו אוי
We risk our lives to get our bread. Alas! Because we closed our
hands to the needy. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י כְ בֹודָ ם בְ קָ לֹון הֵ ִּמירּו.עֹורנּו כְ תַ נּור נִּ כְ מָ רּו אוי
ֵ
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.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י ִּאיׁש אֶ ת אֵ ׁשֶ ת ֵרעֵהּו ִּט ְּמאּו וְ זִּנּו.נ ִָּׁשים בְ צִּ יֹון עִּ נּו אֹוי
They tortured the women of Zion. Alas! Because we violated
our friend’s wives. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י גְ ֵזלַת הֶ עָנִּ י חָ ְמסּו וְ ָגזְלּו.שָ ִּרים בְ יָדָ ם נִּ ְתלּו אֹוי
Princes were hung by their hands. Alas! Because they were
violent and robbed the poor. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י בְ בֵ ית זֹונָה נִּ ְמצָ אּו.חּורים ְטחֹון נָשָ אּו אֹוי
ִּ ַב
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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.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י ִּמ ְׁשפַט יָתֹום וְ אַ לְ מָ נָה עִּ ּוְ תּו.זְקֵ נִּ ים ִּמּׁשַ עַר ׁשָ בָ תּו אֹוי
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.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י נִּ בְ ְטלּו עֹולֵי ְר ָגלֵינּו.ׁשָ בַ ת ְמשֹוש לִּ בֵ נּו אֹוי
The joy in our heart has ceased, Alas! Because we annulled our
pilgrimages to the Temple. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י נִּ ְש ַרף בֵ ית ִּמקְ דָ ׁשֵ נּו.נָפְ לָה עֲטֶ ֶרת ראׁשֵ נּו אֹוי
The crown has fallen from our head, Alas! Because our Holy
Temple has burnt down. Alas! what has occurred to us.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י נֻטַ ל כְ בֹוד בֵ ית מַ ֲא ָויֵנּו.עַל זֶה הָ יָה דָ וֶה לִּ בֵ נּו אֹוי
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.
. אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו. כִּ י נִּ תַ ן ָעלָיו ִּׁשּקּוץ ְמׁשֹומֵ ם.עַל הַ ר צִּ יֹון ׁשֶ ּׁשָ מֵ ם אֹוי
For Mount Zion has become desolate, Alas! Because we have
placed an abomination on it. Alas! what has occurred to us.
.אַ תָ ה יְ ָי לְ עֹולָם תֵ ׁשֵ ב כִּ ְסאֲָך לְ דֹור וָדֹור
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For You, LORD, shall reign forever, for Your throne endures
from generation to generation.
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח ִּת ְׁשכָחֵ נּו תַ ַעזְבֵ נּו לְ א ֶרְך י ִָּמים
Why have You forgotten us forever and forsaken us for so long?
.ה ֲִּׁשיבֵ נּו יְ ָי אֵ לֶיָך וְ נָׁשּובָ ה חַ דֵ ׁש יָמֵ ינּו כְ קֶ דֶ ם
Return us to You, LORD, and we will return. renew our days as
of old.
.כִּ י ִּאם מָ אס ְמאַ ְסתָ נּו קָ צַ פְ תָ ָעלֵינּו עַד ְמאד
For if You utterly despised us, with an exceedingly furious
anger against us.
.ה ֲִּׁשיבֵ נּו יְ ָי אֵ לֶיָך וְ נָׁשּובָ ה חַ דֵ ׁש יָמֵ ינּו כְ קֶ דֶ ם
Return us to You, LORD, and we will return. renew our days as
of old.
Kinot for Tisha B'Av Night
Chapter 2 קינות לליל תשעה באב, ב׳
קינה לליל תשעה באב שחל במוצאי שבת
A Kinah for the eve of Tisha B’Av when it occurs on Motza’ei
Shabbat.
. וִּ יהִּ י נעַם נִּ ְׁשבַ ת. ְתמּור ִּׁש ִּירים וְ חֶ ְדוַת. הֲגֹות קִּ ינִּ ים ַרבַ ת.אֵ יְך ִּמפִּ י בֵ ן ּובַ ת
.בְ מֹוצָ אֵ י ׁשַ בָ ת
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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.
. ּובָ ע ֲָרה חֲמָ תֹו כְ לַבַ ת. וְ אַ פֹו בָ נּו חָ ָרה. בָ ח ִּרי אַ ף וְ גַם עֶבְ ָרה.אֹוי כִּ י נִּ גְ ז ְָרה גְ ז ֵָרה
. בְ מֹוצָ אֵ י ׁשַ בָ ת.וִּ יהִּ י נעַם נִּ ְׁשבַ ת
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.
 וִּ יהִּ י נעַם. וְ גַם ה ְֻׁשחֲרּו כְ מַ חֲבַ ת. ּו ָפנֵינּו נִּ ְׁשתַ נּו. ּובְ תּולֹותֵ ינּו עִּ נּו.אֹוי כִּ י בָ תֵ ינּו ִּׁשנּו
. בְ מֹוצָ אֵ י ׁשַ בָ ת.נִּ ְׁשבַ ת
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.
 וִּ יהִּ י.צּורים כְ בָ בַ ת
ִּ ְ הָ יּו נ. בְ נֵי צִּ יֹון הַ יְ קָ ִּרים. וְ גַם הִּ פִּ ילּו בָ נּו פְ ג ִָּרים.אֹוי כִּ י ׁשַ דּונּו
. בְ מֹוצָ אֵ י ׁשַ בָ ת.נעַם נִּ ְׁשבַ ת
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.
. צִּ ְמצּום ׁשֶ כֶן חִּ בַ ת. וְ חָ דַ ל הֹוד ִּתפְ אֶ ֶרת.סֹור ֶרת
ֶ  וְ גָבְ ָרה כָתֵ ף.אֹוי כִּ י נָפְ לָה עֲטֶ ֶרת
. בְ מֹוצָ אֵ י ׁשַ בָ ת.וִּ יהִּ י נעַם נִּ ְׁשבַ ת
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.
. אָ כְ לָה אֶ ֶרץ זָבַ ת. וְ נִּ בְ זָה ָגזִּית ְמיֻּקָ ָרה.הֹורה
ָ  ּוקְ ט ֶרת לְ בנָה הַ ְט.נֹורה
ָ אֹוי כִּ י נ ְֻטלָה ְמ
. בְ מֹוצָ אֵ י ׁשַ בָ ת.וִּ יהִּ י נעַם נִּ ְׁשבַ ת
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 קינות לליל תשעה באב, ג׳
. ְּבלֵיל זֶה יִּ בְ כָיּון וְ יֵילִּ ילּו בָ נַי.
On this night, my children weep and wail.
. ְּבלֵיל זֶה חָ ַרב בֵ ית קָ ְד ִּׁשי וְ נִּ ְש ְרפּו אַ ְרמֹונַי.
On this night, my House was destroyed, and my palace burnt.
.וְ כָל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל יֶהְ גּו בִּ יגֹונַי.
And all the house of Israel utters dirges
.וְ יִּ בְ כּו אֶ ת הַ ְש ֵרפָה אֲׁשֶ ר שָ ַרף יְ ָי
and laments for the fires the LORD kindled.
. ְּבלֵיל זֶה ְת ַיּלֵל מַ ר עֲנִּ יָה נ ְֶחדֶ לֶת.
Page 6 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
On this night, wail bitterly you wretch who has lost it all,
.ּומבֵ ית אָ בִּ יהָ בַ חַ יִּ ים מֻבְ דֶ לֶת
ִּ .
who is separated from her Father’s house?
.וְ יָצְ אָ ה ִּמבֵ יתֹו וְ נִּ ְסגַר הַ דֶ לֶת.
She has left His house and shut the door.
.וְ הָ לְ כָה בַ ִּּׁשבְ יָה בְ כָל פֶה ֶנ ֱא ֶכלֶת.
She has gone into captivity to be devoured by every mouth.
.בְ יֹום ׁשֻ ּלְ חָ ה בְ אֵ ׁש בֹוע ֶֶרת וְ אֹו ֶכלֶת.
On that day cast into the fire to be consumed by the flames,
. יָצְ אָ ה מֵ אֵ ת יְ ָי.וְ אֵ ׁש עִּ ם גַחֶ לֶת. בליל זה
The burning embers lit by the LORD, On this night my children
weep and wail.
. ְּבלֵיל זֶה הַ גַלְ גַל ִּסבֵ ב הַ חֹובָ ה.
On this night, the wheel of fortune spun to doom,
.יתי נ ְֶח ְרבָ ה
ִּ ֵ ִּראׁשֹון גַם ׁשֵ נִּ י ב.
My first and second Homes destroyed.
.וְ עֹוד לא רֻ חָ מָ ה בַ ת הַ ּׁשֹובָ בָ ה.
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She shall no more be pitied (Lo-Ruchamah [Hosea16]), this
rebellious woman
.ה ְֻׁשקְ תָ ה מֵ י רֹוׁש וְ אֶ ת בִּ ְטנָּה צָ בָ ה.
drunk from poisonous waters swelling her belly.
.וְ ׁשֻ ּלְ חָ ה ִּמבֵ יתֹו וְ גַם נ ְָׁשתָ ה טֹובָ ה.
Cast out of her home, also forgetting happiness. ...
.גְ דֹולָה הַ ִּשנְ אָ ה מֵ אֵ ת אֲׁשֶ ר אֲהֵ בָ ּה.
Hate conquering that of love.
. וַתאמֶ ר צִּ יֹון ֲעזָבַ נִּ י יְ ָי. ּוכְ אַ לְ ְמנּות חַ יּות כְ ִּאּׁשָ ה ֶנ ֱעזָבָ ה. בליל זה
She is a living widow, an abandoned woman, And Zion said,
“The LORD has forsaken me”. On this night, my children weep
and wail.
. ְּבלֵיל זֶה קָ דַ ְר ִּתי וְ חָ ְׁשכּו הַ ְּמאֹורֹות.
On this night I am gloomy, the light has dimmed.
.לְ ח ְֻרבַ ן בֵ ית קָ ְד ִּׁשי ּובִּ טּול ִּמ ְׁשמָ רֹות.
My holy house is destroyed, and the priestly watch discontinued.
. ְּבלֵיל זֶה סַ בּונִּ י ֲאפָפּונִּ י צָ רֹות.
On this night woe covers and encircles me.
.וְ גַם קָ ָרא מֹועֵד בְ ִּדין חָ מֵ ׁש גְ זֵרֹות.
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Also, He declared at this time five harsh judgements.
. ַיעַן כִּ י הָ יְ תָ ה ִּסבָ ה מֵ אֵ ת יְ ָי.בְ כִּ י ִּחנָם בָ כּו וְ נִּ קְ בַ ע לְ דֹורֹות. 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.
.אֹורעֹות
ָ  ְּבלֵיל זֶה אֵ ְרעּו בֹו חָ מֵ ׁש ְמ.
On this night five awful tragedies occurred.
. ָגזַר עַל אָ בֹות בִּ פְ ר ַע פְ ָרעֹות.
A decree against our ancestors denying them entry into the Holy
Land.
.וְ דָ בְ קּו בֹו צָ רֹות ְמצֵ רֹות וְ גַם ָרעֹות.
Afflicting them with everlasting sorrow and evilness.
.יֹום מּוכָן הָ יָה בִּ פְ ג ַע פְ גָעֹות.
A day destined for everlasting afflictions.
. קּום כִּ י זֶה הַ יֹום אֲׁשֶ ר אָ מַ ר יְ ָי בליל זה.וְ הֶ ע ֱִּמיד הָ אֹויֵב וְ הֵ ִּרים קֹול ְזוָעֹות
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.
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Kinot for Tisha B'Av Night
Chapter 4 קינות לליל תשעה באב, ד׳
.ׁש ְמרֹון קֹול ִּתתֵ ן
Samaria (the ten tribes of Israel) calls forth
.""!מצָ אּונִּ י עֲֹונַי! לְ אֶ ֶרץ אַ חֶ ֶרת יְ צָ אּונִּ י בָ נַי
ְ
“Poverty has befallen me; my children have left for another
land!”
.וְ אָ הלִּ יבָ ה ִּת ְזעַק
And Jerusalem (Oholiva) cries out
.""!נִּ ְש ְרפּו אַ ְרמֹונַי!" וַתאמֶ ר צִּ יֹון " ֲעזָבַ נִּ י יְ ָי
“My palace is burnt down!” And Zion says, “The Lord has
abandoned me!”
" הֲתַ ְמ ִּׁשילִּ י ִּׁשבְ ֵרְך. חֲׁשׂב עָנְ יְֵך כְ ָענְ יִּ י, אָ הלִּ יבָ ה,חָ לְ יֵיְך) לְ ִּׁשבְ ִּרי נ"א( לא לְָך
!?ּולְ חָ לְ יִּ י
Samaria responded “Jerusalem, you cannot compare yourself to
me, look at my complete desolation; can your decline be
compared to my collapse?
. וְ קָ ם ָעלַי ַכח ֲִּׁשי וְ ָענָה בִּ י מֶ ְריִּ י,סּורה בָ ג ְַד ִּתי בְ קָ ְׁשיִּ י
ָ אֲנִּ י אָ הלָה,
I, Samaria, who was severely betrayed and whose sins arose
against me,
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. וְ ִּתגְ לַת פִּ לְ אֶ סֶ ר אָ כַל אֶ ת פִּ ְריִּ י, ּולְ ִּמקְ צָ ת הַ י ִָּמים ִּׁשּל ְַמ ִּתי נִּ ְׁשיִּ י,
and in a few days, I paid my debt, but the King of Assyria
devoured my kingdom (fruits).
. וְ ַל ֲחלַח וְ חָ בֹור נָשָ א אֶ ת ִּׁשבְ יִּ י, חֶ ְמדָ ִּתי פָׁשַ ט וְ הִּ צִּ יל אֶ ת ע ְֶדיִּ י.
He greedily stripped me of my jewels and carried of my captives
to Halah and Habor.
. וְ לא אָ ְרכּו ׁשָ נַי,! ְׁשנָתַ יִּ ְך אָ ְרכּו. וְ אַ ל ִּתבְ כִּ י כְ בִּ כְ יִּ י, אָ הלִּ יבָ ה,ואהליבה "!ד ִּמי
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 ......
.ְמ ִּׁשיבָ ה אָ הלִּ יבָ ה
Jerusalem responded
."עּורי כְ אָ הלָה בָ ג ְַד ִּתי
ַ ְ ּובְ אַ ּלּוף נ,אֲנִּ י כֵן ֶנעֱקַ ְׁש ִּתי.
I also was stubborn and lead my youths in idolatry.
. וְ ַרבֹות נָדַ ְד ִּתי, כִּ י יְ גֹונִּ י ָזכ ְַר ִּתי! נָדַ ְד ְת אַ ְת אַ חַ ת, אָ הלָה, ד ִּמי.
Be still Samaria, as I recall my grief! You strayed away but once
but I strayed many times.
.ּוׁשבִּ יָה עֲנִּ יָה לְ בָ בֶ ל י ַָר ְד ִּתי
ְ , בְ יַד הַ כ ְַש ִּדים ַפעֲמַ יִּ ם נִּ לְ כ ְַד ִּתי,הִּ נֵה,
Here, I was captured into the hands of the Chaldeans and as a
poor captive descended to Babylon.
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. ּולְ ִּׁשבְ עִּ ים ׁשָ נָה בְ בָ בֶ ל נִּ פְ קַ ְד ִּתי,וְ נִּ ְש ַרף הַ הֵ יכָל אֲׁשֶ ר בֹו נִּ כְ בַ ְד ִּתי,
And the Temple of which I was so proud was burnt, and for
seventy years I was absent in Babylon.
. גַם זאת הַ ַפעַם ְמעַט לא עָמַ ְד ִּתי, וְ ׁשַ בְ ִּתי לְ צִּ יֹון עֹוד וְ הֵ יכָל יָסַ ְד ִּתי,
Then I again returned to Zion and my Temple was reestablished, but I was there for only a short time
. וְ עַל כָל הָ א ֲָרצֹות נָפְ צּו הֲמֹונַי,ואהליבה ! עַד לְ קָ חַ נִּ י אֱדֹום וְ כִּ ְמעַט אָ בַ ְד ִּתי
For Rome seized me and I was almost destroyed, and my masses
were dispersed to other Lands. And Jerusalem cried out ......
.הַ חֹומֵ ל עַל דַ ל,
He who pities the poor,
.ׁשֹוממּותָ ם וְ א ֶרְך גָלּותָ ם
ְ  ְּוראֵ ה,!חֲמל עַל דַ ּלּותָ ם
takes pity on their plight and sees their desolation and the length
of their exile.
. ְּוראֵ ה ִּׁשפְ לּותָ ם,אַ ל ִּתקְ צף עַד ְמאד,
Do not be very angry for see how lowly they have become
.!וְ אַ ל ָלעַד ִּתזְכר עֲֹונָם וְ ִּסכְ לּותָ ם
and do not remember their foolish sins.
. וְ נַחֵ ם אֲבֵ לּותָ ם, ְרפָא נָא אֶ ת ִּׁשבְ ָרם,
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Please heal the fracture of exile and comfort them in their grief,
!כִּ י אַ תָ ה ִּשבְ ָרם וְ אַ תָ ה ֱאיָלּותָ ם.
for You are their hope and their strength,
!" חַ דֵ ׁש יָמֵ ינּו כִּ ימֵ י קַ ְדמֹונַי ,כְ נָאמֶ ָך "בֹונֵה יְ רּוׁשָ לַיִּ ם יְ ָי.
renew our days as of old as You have declared “The LORD shall
!”rebuild Jerusalem

Kinot for Tisha B'Av Night
ה׳ ,קינות לליל תשעה באב Chapter 5
ּומ ְספֵד בִּ ירּוׁשָ לָיִּ םְ .ת ַרחֵ ם צִּ יֹון וְ ִּתבְ נֶה חֹומֹות יְ רּוׁשָ לָיִּ ם.
עַד אָ נָה בִּ כְ יָה בְ צִּ יֹון ִּ
אָ ז בַ חֲטָ אֵ ינּו חָ ַרב ִּמקְ דָ ׁש ּובַ עֲֹונֹותֵ ינּו נִּ ְש ַרף הֵ יכָל .בְ אֶ ֶרץ חֻבְ ָרה לָּה קָ ְׁש ָרה ִּמ ְספֵד.
עד אנה ּוצְ בָ א הַ ּׁשָ מַ יִּ ם נ ְָשאּו קִּ ינָה.
גַם בָ כּו בְ מֶ ֶרר ִּׁשבְ טֵ י ַיעֲקב .וְ אַ ף מַ זָלֹות יִּ זְלּו ִּד ְמעָהִּ .דגְ לֵי יְ ׁשֻ רּון חָ פּו ראׁשָ ם.
עד אנה .וְ כִּ ימָ ה ּוכְ ִּסיל קָ ְדרּו פְ נֵיהֶ ם.
הֶ עְ ִּתירּו אָ בֹות וְ לא ׁשָ מַ ע אֵ ל .צָ עֲקּו בָ נִּ ים וְ לא ָענָה אָ ב .וְ קֹול הַ תר נִּ ְׁשמַ ע בַ ּמָ רֹום.
עד אנה .וְ רֹועֶה ֶנאֱמָ ן לא הִּ טָ ה אזֶן.
ז ֶַרע קדֶ ׁש לָבְ ׁשּו שַ ּקִּ יםּ .וצְ בָ א הַ ּׁשָ מַ יִּ ם גַם הֵ ם שַ ק הּושַ ם כְ סּותָ ם .חָ ׁשַ ְך הַ ּׁשֶ מֶ ׁש
עד אנה .וְ י ֵָרחַ קָ דַ ר .וְ כֹוכָבִּ ים ּומַ זָלֹות אָ ְספּו נָגְ הָ ם.
טָ לֶה ִּראׁשֹון בָ כָה בְ מַ ר ֶנפֶׁש .עַל כִּ י כְ בָ שָ יו לָטֶ בַ ח הּובָ לּו .יְ ָללָה הִּ ְׁש ִּמי ַע ׁשֹור
ָארנּו נִּ ְרדַ פְ נּו ֻכּלָנּו.
רֹומים .כִּ י עַל צַ ּו ֵ
עד אנה .בַ ְּמ ִּ
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אֹומים נִּ ְראָ ה חָ לּוק .כִּ י דַ ם אַ ִּחים נִּ ְׁשפְַך כַּמַ יִּ ם .לָאָ ֶרץ בִּ ּקֵ ׁש לִּ פל סַ ְרטָ ן .כִּ י
כֹוכַב ְת ִּ
עד אנה .נִּ ְת ַעּלַפְ נּו ִּמפְ נֵי צָ מָ א.
מָ רֹום נִּ בְ עַת ִּמפְ נֵי אַ ְריֵה .כִּ י ׁשַ ֲאגָתֵ נּו לא עָלְ תָ ה לַּמָ רֹום .נֶהֶ ְרגּו בְ תּולֹות וְ גַם
חּורים .כִּ י עַל כֵן בְ תּולָה קָ ְד ָרה ָפנֶיהָ .
עד אנה .בַ ִּ
ִּסבֵ ב מא ְזנַיִּ ם ּובִּ ּקֵ ׁש ְת ִּחנָה .כִּ י נִּ בְ חַ ר לָנּו מָ וֶת מֵ חַ יִּ ים .עַקְ ָרב לָבַ ׁש פַחַ ד ְּורעָדָ ה .כִּ י
צּורנּו.
עד אנה .בְ חֶ ֶרב ּובְ ָרעָב ְׁשפָטָ נּו ֵ
הֹורידּו ִּד ְמעָה ַכנַחַ ל .כִּ י אֹות בַ ּקֶ ׁשֶ ת לא נִּ תַ ן לָנּו .צָ פּו מַ יִּ ם עַל ראׁשֵ נּו.
פַלְ גֵי מַ יִּ ם ִּ
עד אנה ּ.ובִּ ְדלִּ י מָ לֵא ִּחכֵנּו יָבֵ ׁש.
קֵ ַרבְ נּו קָ ְרבָ ן וְ לא נִּ ְתקַ בֵ לּ .וגְ ִּדי פָסַ ק ְשעִּ יר חַ טאתֵ ינּוַ .רחֲמָ נִּ יֹות בִּ ְּׁשלּו יַלְ דֵ יהֶ ןּ .ומַ זַל
עד אנה .דָ גִּ ים הֶ עֱלִּ ים עֵינָיו.
ׁשָ כ ְַחנּו ׁשַ בָ ת בְ לִּ בֹות ׁשֹובָ בִּ יםׁ .שַ דַ י ִּׁשכַח כָל צִּ ְדקֹותֵ ינּוְ .תקַ נֵא לְ צִּ יֹון קִּ נְ אָ ה גְ דֹולָה.
וְ תָ ִּאיר לְ ַרבָ ִּתי עָם מֵ אֹור נָגְ הֶ ָך.
ּותכֹונְ נֶהָ ַכאֲׁשֶ ר ִּדבַ ְרתָ ְ .תמַ הֵ ר יְ ׁשּועָה וְ תָ חִּ יׁש גְ ֻאּלָה
ְת ַרחֵ ם צִּ יֹון ַכאֲׁשֶ ר אָ מַ ְרתָ ְ
וְ תָ ׁשּוב לִּ ירּוׁשָ לַיִּ ם בְ ַרח ֲִּמים ַרבִּ ים ַככָתּוב עַל יַד נְ בִּ יאֶ ָך ָלכֵן כה אָ מַ ר יְ ָי ׁשַ בְ ִּתי
יתי יִּ בָ נֶה בָ ּה נְ אֻם יְ ָי צְ בָ אֹות וְ קָ ו יִּ נָטֶ ה עַל יְ רּוׁשָ לָיִּ ם וְ ֶנאֱמַ ר.
לִּ ירּוׁשָ לַיִּ ם בְ ַרח ֲִּמים בֵ ִּ
עֹוד קְ ָרא לֵאמר כה אָ מַ ר יְ ָי צְ בָ אֹות עֹוד ְתפּוצֶ נָה ע ַָרי ִּמטֹוב וְ נִּ חַ ם יְ ָי עֹוד אֶ ת צִּ יֹון
ּובָ חַ ר עֹוד בִּ ירּוׁשָ לָיִּ ם וְ ֶנאֱמַ ר כִּ י נִּ חַ ם יְ ָי צִּ יֹון נִּ חַ ם כָל חָ ְרבתֶ יהָ ַויָשֶ ם ִּמ ְדבָ ָרּה כְ עֵדֶ ן
וְ ע ְַרבָ תָ ּה כְ גַן יְ ָי שָ שֹון וְ ִּש ְמחָ ה יִּ ּמָ צֵ א בָ ּה תֹודָ ה וְ קֹול ז ְִּמ ָרה.
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ו׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 6
קינות ליום תשעה באב
.מחבר רבי אלעזר הקליר
נ"א עֹוכְ ַרי)ְ .ס ִּחי ּומָ אֹוס ה ֱִּשימּונִּ י בְ ע ְֶד ֵרי חֲבֵ ַריׁ ( .שָ בַ ת סּורּו מֶ נִּ י ִּׁש ְמעּונִּ י עֹובְ ַרי
בֹורי .סָ פְ קּו כַף ּומָ עֲדּו אֵ בָ ַרי .כְ ִּסּלָה
סַ כֹותָ ה ִּמ ְׁשכָן ִּמ ְּסכֹות ְדבִּ ַירי .סַ כֹותָ וְ הֻבְ לָגּו גִּ ַ
כָל אַ בִּ ַירי.
נָפְ לָה עֹודֵ ינּו בְ צּול ְדכּויָה .עֵינִּ י ִּחכְ תָ ה ַלחֲזֹון בֶ ן בֶ ֶרכְ יָה .עַד פִּ לְ אֵ י גִּ לְ גָל חֲבּויָה.
עֵינִּ י ְמעֹו ֶללֶת בִּ יוָנִּ ית נְ כּויָה .עָשָ ה וְ נִּ חַ ם וַיִּ קְ ָרא לַבְ כִּ יָה .וְ נָם עַל אֵ ּלֶה אֲנִּ י בֹוכִּ יָה.
עַל פְ נֵי פְ ָרת נֻפְ צּו ח ֲִּסידֶ יהָ  .פַלְ גֵי סּוף זָכְ ָרה כְ עָרּו יְ סֹודֶ יהָ  .פַחַ ד חֵ טְ א ִּׁשיֹלה תָ כַף
ִּירי ַיעַר אַ יֵה ח ֲִּסידֶ יהָ  .פָצּו מַ עֲשֵ ה ע ְֶריָה לְ נִּ דֶ יהָ  .פ ְֵרשָ ה צִּ יֹון בְ יָדֶ יהָ .
סֹודֶ יהָ  .פָצּו ֲחז ֵ
אׁשי זְדֹונַי .צָ ְמתּו בְ נב ַלעֲמד זְדֹונַי .צד
עַל הַ ר צִּ יֹון צָ דּו ְׁשאֹונֵי ְמדָ נַי .צָ פּו עַל ר ִּ
עֹורר ְמדָ ַני .צָ עַק ע ִַּּמי בִּ ימֵ י בֶ ן ִּדינַי .צַ ִּדיק הּוא יְ ָי.
נָצַ ְרתָ לְ ֵ
יֹוׁשבֵ י
אתי לְ ְ
אַ תָ ה קַ ּלִּ ים הִּ כְ בַ ְדתָ ּומֵ ע ְֶדיִּ י ע ְֵרמּונִּ י .קֵ ַרבְ תָ בא אֵ לַי ַו ַיח ֲִּרימּונִּ י .קָ ָר ִּ
קּומי עֲבֹו ִּרי בְ הָ תֵ ל
גִּ בְ עֹון עֹוד הֵ ם ז ְֵרמּונִּ י .קֹולִּ י לְ הַ ְׁש ִּמי ַע בַ ע ֲָרב הִּ גְ ִּרימּונִּ יִּ .
אתי ל ְַמאַ הֲבַ י הֵ ּמָ ה ִּרּמּונִּ י.
הֶ ע ֱִּרימּונִּ י .קָ ָר ִּ
עֹורנּו כָמָ רּוָ .ר ִּאיתָ כִּ י עָמָ ל ָו ַכעַס
לָּמָ ה רּוחַ אַ פֵינּו לָטֶ בַ ח ׁשָ מָ רּוָ .ר ִּאיתָ כִּ י כְ תַ נּור ֵ
בְ ִּאּוּויְָך גָמָ רּוַ .רבְ תָ בְ יַד יְ חֶ זְקֵ אל לִּ נְ קם כְ מֹו מָ רּוְ .ראֵ ה וְ נַכְ חִּ ידֵ ם ִּמגֹוי אָ מָ רּוְ .ראֵ ה
יְ ָי כִּ י צַ ר לִּ י מֵ עַי חמַ ְרמָ רּו.
ׁשֹור ֵרי
ישי ִּׁשּמַ ע לְ גֹוי צֵ אָ נִּ יִּׁ .שבְ תָ ם ְרמֹוס חֲצֵ ַרי לְ הַ ְדכִּ יאֵ נִּ יִּ .שפְ תֵ י ְמ ְ
ה ֲִּׁשיבֵ נּו ִּש ִּ
ְדבִּ יר דָ ְממּו לְ הַ ְד ִּאיבֵ נִּיׁ .שָ מַ עְ תָ זְמֹורֹות אַ ף הֵ כִּ ין לְ טַ ְאטְ אֵ נִּ יׁ .שָ כְ בּו וְ נָדּו חָ צָ ץ
לְ הַ בְ ִּריאֵ נִּ יׁ .שָ ְמעּו כִּ י ֶנ ֱאנָחָ ה אָ נִּ י.
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כִּ י תָ ם חַ קְ תָ בְ כֵס אֹו ַפנֶיָך .תָ ִּׁשיב לָהֶ ם גְ מּול כְ אָ ז חֲזֹות ָפנֶיָךִּ .ת ְרדֹוף לְ צַ לְ מֹון יֹועֲצֵ י
נֹותצֵ י פְ נִּ ינֶיָךִּ .תקְ ָרא לְ ׁשַ כְ ָרם כֹוס כָמּוס בְ ָפנֶיָך.
(רע) עַל צְ פּונֶיָךִּ .תתֵ ן לְ הַ בְ הַ ב ְ
ַ
תָ בא כָל ָרעָתָ ם לְ ָפנֶיָך.
תָ בא אֶ ל צַ ר אֲׁשֶ ר כִּ ּלָנּו .לִּ ְמבֹוא חֲמָ ת בְ חֵ מָ ה נִּ ֲה ָלנּו .עַד ַל ֲחלַח וְ חָ בֹור הִּ גְ לָנּו .זָקֵ ן
ּובָ חּור ּובְ תּולָה כְ בָ לָנּוָ .רם הַ בֶ ט נָא ע ְַּמָך ֻכּלָנּו .זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו.

Kinot for Tisha B'Av Day,
ז׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 7
מחבר רבי אלעזר הקליר
ֲדֹומים אֱמּונֶיָך.
.אֵ יכָה אַ צְ תָ בְ אַ פֶָך לְ אַ בֵ ד בְ יַד א ִּ
וְ לא ָזכ ְַרתָ בְ ִּרית בֵ ין הַ בְ תָ ִּרים אֲׁשֶ ר בֵ ַר ְרתָ לִּ בְ חּונֶיָךּ .ובְ כֵן בִּ טִּ ינּו .זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה
לָנּו.
.אֵ יכָה ָגע ְַרתָ בְ ַגע ֲָרתֶ ָך לַגְ לֹות בְ יַד ג ִֵּאים גְ אּולֶיָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ ְדלִּ יגַת ִּדּלּוג דֶ ֶרְך אֲׁשֶ ר דָ לַגְ תָ לִּ ְד ָגלֶיָךּ .ובְ כֵן ִּדבַ ְרנּו
אֵ יכָה הַ גְ תָ בְ הֶ גְ יֹונֶָך ַלהֲדֹוף בְ יַד הֹולְ לִּ ים הֲמֹונֶיָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ וִּ עּוד וֶתֶ ק וֶסֶ ת אֲׁשֶ ר וִּ ע ְַדתָ לִּ וְ עּודֶ יָךּ .ובְ כֵן וְ קֹונֵנּו
אֵ יכָה ָזנ ְַחתָ בְ ַזעֲמֶ ָך לְ זַלְ זֵל בְ יַד ז ִָּרים זְבּולֶָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ ִּחתּון חֻּקֵ י ח ֵֹורב אֲׁשֶ ר חָ קַ קְ תָ ַלחֲמּולֶיָךּ .ובְ כֵן חִּ ּוִּ ינּו
אֵ יכָה טָ ַר ְחתָ בְ טָ ְרחֶ ָך לִּ ְטרֹוף בְ יַד ְטמֵ ִּאים ְטלָאֶ יָך.
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יֹודעֶיָךּ .ובְ כֵן ָילַלְ נּו
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ יְ קַ ר יְ ִּדידּות יׁשֶ ר אֲׁשֶ ר יִּ חַ ְדתָ לְ ְ
אֵ יכָה כִּ ּוַנְ תָ בְ ַכעֲסֶ ָך לְ כַּלֹות בְ יַד כְ פִּ ִּירים כ ְַרמֶ ָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה .וְ לא ָזכ ְַרתָ לא לִּ זְנֹוחַ לְ עֹולָם אֲׁשֶ ר לִּ ּמַ ְדתָ לִּ לְ קּוחֶ יָךּ .ובְ כֵן לָהַ גְ נּו
לָנּו
אֵ יכָה ִּמּלַלְ תָ בְ מָ אסֶ ָך לִּ ְמחֹות בְ יַד מֹונִּ ים ְמ ַנ ְשאֶ יָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה .וְ לא ָזכ ְַרתָ נְ ִּשיאַ ת נֹוצַ ת נֶׁשֶ ר אֲׁשֶ ר נָשָ אתָ לִּ נְ שּואֶ יָךּ .ובְ כֵן נָהִּ ינּו
ָלנּו
אֵ יכָה שַ ְחתָ בְ סַ ע ֲֶרָך לְ סַ גֵר בְ יַד סֵ עֲפִּ ים סַ הֲדֶ יָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ עז ע ֲִּדי עֲדָ יִּ ים אֲׁשֶ ר עִּ טַ ְרתָ ַלעֲבָ דֶ יָךּ .ובְ כֵן עָנִּ ינּו
אֵ יכָה פַצְ תָ בְ פ ְַחדֶ ָך לְ ַפגֵר בְ יַד פ ִָּריצִּ ים פְ לָאֶ יָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ צַ ֲהלַת צְ בִּ י צַ ִּדיק אֲׁשֶ ר צָ פַנְ תָ לִּ צְ בָ אֶ יָךּ .ובְ כֵן צָ עַקְ נּו
אֵ יכָה קָ ָראתָ בִּ קְ ִּריאָ תֶ ָך לִּ קְ נֹות בְ יַד קָ ִּמים קְ רּואֶ יָך.
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה לָנּו .וְ לא ָזכ ְַרתָ ֶרגֶׁש ֶרכֶב ִּרבֹותַ יִּ ם אֲׁשֶ ר ָרצִּ יתָ לְ ֵרעֶיָךּ .ובְ ֵכן ָרגַנְ נּו
ׁשֹוד ִּדים ְׁשלֵמֶ יָך.
אֵ יכָה ׁשָ אַ פְ תָ בְ ׁשַ ֲאפֶָך לִּ ְׁשלֹות בְ יַד ְ
זְכֹור יְ ָי מֶ ה הָ יָה .וְ לא ָזכ ְַרתָ תקֶ ף תַ לְ תַ ּלֵי תאַ ר אֲׁשֶ ר ִּתכַנְ תָ לִּ ְת ִּמימֶ יָךּ .ובְ כֵן תָ אַ נְ נּו
לָנּו
יֹותי
[דמָ עֹות] ַכּמַ יִּ ם .עַל מָ ה בְ יֹום זֶה נִּ ְׁשבִּ ינּו ַפעֲמַ יִּ ם .זָכְ ִּרי בִּ הְ ִּ
תָ אַ נְ נּו לִּ ְׁשפֹוְך ְ
בְ ׁשַ לְ וָה יֹוׁשֶ בֶ ת בִּ יר ּוׁשָ לַיִּ םָ .רגַנְ ִּתי ,וְ עַתָ ה אַ אֲדֶ ה עַד חּוג ׁשָ מָ יִּ ם
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Kinot for Tisha B'Av Day
ח׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 8
מחבר רבי אלעזר הקליר
מסודר לפי אקרוסטיכון א"ת ב"ש
אַ אדֶ ה עַד חּוג ׁשָ מַ יִּ ם .אַ אלֶה ִּא ִּתי ׁשָ מַ יִּ ם .אָ אר יֹום מַ ח ֲִּריבִּ י ַפעֲמַ יִּ ם .אֶ ְּתאֹונֵן ִּמי יִּ תֵ ן
אׁשי מַ יִּ ם.
ר ִּ
ּומ ְדבָ ר ִּמ ִּּמ ְדבָ רֲ .אבכֶה ִּא ִּתי עֹו ַלת
אַ ְּב ִּחין בִּ בְ כִּ י יְ לֵל ִּמ ְדבָ ר .אֶ ְּב ֲחנָה לֵיל ִּמּלֵיל ִּ
ִּמ ְדבָ ר .אֶ ְּשאַ ג ִּמי יִּ ְתנֵנִּ י בַ ִּּמ ְדבָ ר.
אֶ גדַ ע וְ אֶ נָׁשֵ ל כְ נקֶ ף זַיִּתֲ .אג ֶרה ִּא ִּתי כָל בְ נֵי בַ יִּ ת .אֶ גְּ רם ׁשֶ יאמַ ר בַ עַל הַ בַ יִּ ת .אֵ רׁשֶ ה
ִּמי יִּ ְתנֵנִּ י ׁשָ ִּמיר וָׁשַ יִּ ת.
אַ ְּדוֶה בְ כָל לֵב לְ הַ ְמצִּ יאֵ הּו .אֵ ְּדעָה ִּמּלִּ ין בָ ם לְ אַ ְּמצֵ הּו .אֶ ְּדאַ ג אַ יֵה רֹועֶה וְ לא
אֶ ְמצָ אֵ הּוֲ .אקֹונֵן ִּמי יִּתֵ ן יָדַ עְ ִּתי אֶ ְמצָ אֵ הּו.
אֵ הפְ כָה וְ אֶ ְתהַ פְ כָה כְ אֹופָן בְ ִּמּלַי .אֶ ְּהגֶה פָנִּ ים בְ פָנִּ ים לְ תַ נֹות עֲמָ לַי .אָ ההּו חֶ ֶרס
וְ סַ הַ ר ִּמּלְ הַ גִּ יּהַ לְ מּולַי .אֶ ְּצ ַרח ִּמי יִּ תֵ ן אֵ פֹוא וְ יִּ כ ְָתבּון ִּמּלָי.
אֹו ַרח ִּמ ְׁשפְ טֵ י גֹונְ בֵ י עֲלִּ י .אֹו ִּדי ַע בְ בִּ צְ עִּ י ּומַ עֲלִּ י .או ְמלְ לּו מַ זָלֹות בְ קָ ְרעִּ י ְמעִּ ילִּ י.
אֶ פְּ עֶה ִּמי יִּ תֵ ן ׁשֹומֵ ַע לִּ י.
יתי ְמחֻתָ נָה .אַ זיל פְ ָלגִּ ים כִּ בְ ֵרכָה הָ עֶלְ יֹונָה.
אָ ְּזדָ ה כְ הּופְ ָרה הָ אֲבִּ יֹונָה .אֶ ְּזכְ ָרה כִּ י הָ יִּ ִּ
אֶ עגֹור ִּמי יִּ תֶ ן לִּ י אֵ בֶ ר כַיֹונָה.
אָ ח נִּ פְ ׁשָ ע ִּמּקִּ ְריַת עז אֶ ל צר .אָ חּו בְ לִּ י מַ יִּ ם בְ אַ ף ַלעֲצר .אָ חז קָ מֹות לִּ קְ צר וְ עֹולְ לֹות
לִּ בְ צר .אָ שיחָ ה ִּמי יֹובִּ ילֵנִּ י עִּ יר מָ צֹור.
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אֶ טע אָ הלֵי אַ פ ְַדנִּ י בְ צַ לְ מָ וֶת .אָ טּוסָ ה וְ אֶ ְׁשכנָה עַד חֲצַ ר מָ וֶת .אֶ טפֵל אֶ ת הַ ְּמחַ כִּ ים
לַּמָ וֶת .אֶ נְּ הֶ ה ִּמי גֶבֶ ר יִּ ְחיֶה וְ לא יִּ ְראֶ ה ּמָ וֶת.
לּותי לְ ֶעז ְָר ִּתי תַ ְר ִּתי חֲזֹותֲ .איּומָ ִּתי בְ כָל ׁשָ נָה אֹומֶ ֶרת הִּ יא הַ ּׁשָ נָה הַ זאתֲ .אידַ ע
ֱאי ִּ
לַכל כִּ י מּודַ עַת זאתִּ .אם לא כִּ י יַד יְ ָי ע ְָשתָ ה זאת.
אֶ כף לְ ָך ראׁש יְ ָי חֵ ילִּ י .אֶ כְּ ַרע לְ ָך בֶ ֶרְך לְ חַ תֵ ל מַ חֲלִּ י .אַ כְּ ִּת ְירָך בְ ִּׁשיר ִּמ ִּּׁש ֵירי ְמחֹולִּ י.
ֲאכּוֵן ִּמי יִּ תֶ נְ ָך כְ אָ ח לִּ י.
.אַ ל ִּת ְׁשכַח צַ עֲקַ ת א ֲִּריאֵ ל .אֵ ליו ֶלאֱגר יְ הּודָ ה וְ יִּ ְש ָראֵ ל .אַ לְּ פֵי ִּׁשנְאָ ן אֲׁשֶ ר מָ סַ ר אֵ ל
ֵלאמר ִּמי יִּ תֵ ן ִּמצִּ יֹון יְ ׁשּועַת יִּ ְש ָראֵ ל.
רגַנְ ִּתי וְ הֵ ילַלְ ִּתי .עזבּונִּ י ַו ֲעזַבְ ִּתים ּו ָפנַי מֵ הֶ ם נֶהְ פָכּו .יִּ ְש ָראֵ ל מֵ עֵת בִּ ְד ָרכַי לא הָ לָכּו
ּומֵ עַי וְ לִּ בִּ י נִּ ְׁשפָכּו .אֵ יכָה ִּתפְ אַ ְר ִּתי מֵ ַראֲׁשֹותַ י הִּ ְׁשלִּ יכּו.

Kinot for Tisha B'Av Day
ט׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 9
מחבר רבי אלעזר הקליר ,מסודר לפי תשר"ק ,ובראש כל בית תיבה מפסוקי
.איכה ב (שמסודרים לפי א"ב בהקדמת פ' ל-ע') ,ובסופו פסוק מפרשת בחוקותי
אֵ יכָה תפְ אַ ְר ִּתי מֵ ַר ֲאׁשֹותַ י הִּ ְׁשלִּ יכּוּ .וכְ ֶנגֶד כִּ ּסֵ א הַ כָבֹוד צֶ לֶם הִּ ְמלִּ יכּו .בְ חַ ּלְ לִּ י ְתנַאי
אֲׁשֶ ר חֹוזַי נִּ ְמלָכּו .וְ נָם ִּאם בְ חֻּקתַ י תֵ לֵכּו.
לָּמָ ה תָ ִּריבּו אֵ לַי כֻּלְ כֶם .חָ זְקּו ָעלַי ִּדבְ ֵריכֶםִּ .מי ְֶדכֶם הָ יְ תָ ה זאת ָלכֶם.
בּלַע שֹופְ טַ י בְ מֹועֲצֹות עִּ ּוְ תָ םּ .ופָנִּ ים הִּ ְס ִּתיר מֵ הֶ ם כְ ׁשָ ר ַעּוָתָ תָ ם .וַיּומַ ר לְ אָ בָ ק
ִּמ ְט ָרם לְ הַ בְ עִּ יתָ ם .חֵ לֶף וְ נָתַ ִּתי גִּ ְׁשמֵ יכֶם בְ עִּ תָ ם.
ְס ִּחי ּומָ אֹוס שָ מַ נִּ י .כִּ ּלָה בְ אַ פֹו וַיִּ ְשטְ מֵ נִּ י .נִּ חּומָ יו ְמהֵ ָרה יְ ׁשַ עְ ְׁשעּונִּי.
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גדַ ע רֹום קַ ְר ָנם ַועֲלּומָ ם הִּ קְ צִּ ירּ .ובְ ִּאבְ חַ ת חֶ ֶרב ׁשַ ע ֲֵריהֶ ם הֵ צִּ ירְ .מזֵי ָרעָב עָש
בַ ּקָ צִּ ירְ .תמּור וְ הִּ ִּשיג ָלכֶם דַ יִּ ׁש אֶ ת בָ צִּ יר.
ד ַרְך ק ְׁשתֹו וְ כִּ ּלָה בְ חֶ ֶרץ .וְ כַבַ ְרזֶל עִּ פֵל ְׁשמֵ י ע ֶֶרץ .פְ ָרצַ נִּ י ְׁשלָׁש ע ְֶש ֵרה פ ֶָרץ .תַ חַ ת
וְ נָתַ ִּתי ׁשָ לֹום בָ אָ ֶרץ.
ּומ ְשגַבְ כֶם .הָ פְַך לְ אַ כְ זָר וְ נִּ לְ חַ ם בָ כֶם .הַ נֹוצַ ְרכֶם ִּרחַ קְ כֶם,
היָה צ ְּורכֶם ּומָ ֻע ְזכֶם ִּ
חֹוׁשַ קְ כֶם ִּתעַבְ כֶם .וְ אַ יֵה הַ בְ טָ חַ ת ְּורדַ פְ תֶ ם אֶ ת איְ בֵ יכֶם.
ּומכַבְ דֶ יהָ הִּ זִּילּוהָ כְ דָ וָה
וי ְַחמס פנַת צֶ דֶ ק ְמלֵאָ ה .כִּ י בְ מַ ְשכִּ יֹותָ ּה מָ צָ א כָל ט ְֻמאָ הְ .
ְמטֻּמָ אָ ה .בְ ִּׁשנּוי וְ ָר ְדפּו ִּמכֶם ח ֲִּמּׁשָ ה מֵ אָ ה.
זנַח עֶ לְ יֹון קִּ ְריַת מֹועֲדֵ יכֶם .וְ הֶ אֱבִּ יל ׁשַ ע ֲֵרי חֵ ל ע ֲִּמידַ ת ַרגְ לֵיכֶםִּ .מי בִּ ּקֶ ׁש זאת פָץ
יתי ֲאלֵיכֶם.
וְ הִּ גְ לְ כֶם .וְ גָמַ ר אמֶ ר ּו ָפנִּ ִּ
חׁשַ ב ְּשנא אֹום לֻּקַ ט כַּׁשֹוׁשָ ןּ .ומֵ חֵ לֶב עֹו ָללֶיהָ אֹותָ ּה ִּדּׁשַ ן .קִּ יטֹור ֻחפָתָ ּה ה ֲעלָה
כַכִּ בְ ׁשָ ן .וְ ׁשָ אֲלּו אַ יֵה דָ גָן ְתמּור ַו ֲאכַלְ תֶ ם יָׁשָ ן נֹוׁשָ ן.
טבְ עּו נכְ סּו רֹובְ דֵ י דּוכָנִּ י .בְ גֵיא חֲמָ ת כְ נִּ קְ טַ ל ְמ ַכהֲנִּ י .ה ֲֵרי כַּמֶ ה ׁשָ נִּ ים ָגלָה יְ סֹוד
ְמכֹונִּ י .וְ סָ ע ִּמתֹוכִּ י אמֶ ר וְ נָתַ ִּתי ִּמ ְׁשכָנִּ י.
י ְׁשבּו ְּמ בַ כִּ ים ִּמנַאַ ק מֵ תֵ יכֶם .בְ אַ ְרבַ ע ִּמיתֹות הִּ פִּ יל ְמתֵ יכֶם .חֶ ֶרב וְ ָרעָב וְ חַ יָה וָדֶ בֶ ר
ִּׁשחַ ְתכֶם .כְ סָ ר צִּ ּלָם פָץ וְ הִּ ְתהַ ּלַכְ ִּתי בְ תֹוכְ כֶם.
כלּו לְּ ׁשֹוד כְ ֶרגַע אָ הלֵיכֶםּ .ובָ כֶם נִּ ְׁשבְ עּו ְמהֹולְ לֵיכֶם .לְ חֵ יקְ כֶם נִּ ְׁשפְ כּו נַפְ ׁשֹות
עֹולְ לֵיכֶם .בְ מָ אָ ְסכֶם ִּשיחַ אֲנִּ י יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶם.
אתים
לְּ ִּאּמֹותָ ם כלְ כּול אָ נָא ִּׁשּוְ עּו .וְ צּור לְ מַ לְ אָ כָיו שָ ח מֶ נִּ י ְׁשעּו .אֶ ֶרץ הַ כ ְַרמֶ ל הֲבֵ ִּ
וְ ׁשֻ ע ְַׁשעּו .וְ שָ נְ אּו מֹוכִּ יחַ וְ ִּאם לא ִּת ְׁש ְמעּו.
יתי ,מה אֲעִּ ידֵ ְך
אֹומ ִּרים עַל סּוס נָנּוס עַל כֵן נָסּו .נִּ לְ אֵ ִּ
גּוריִּ ְך בֹוסָ סּוְ .
יְּ ִּׁשיׁשַ יִּ ְך עִּ ם ַ
נְ שׂא עֲֹונֹותֵ יכֶם כְ ֻהעֲמָ סּוָ .ו ֲאיַּסֶ ְרכֶם כְ נ ְַמ ִּתי ִּאם בְ חֻּקתַ י ִּת ְמאָ סּו.
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יתים ּוכְ נֶגְ ִּדי
נְּ בִּ יאַ יִּ ְך ת עּו תַ ְר ִּמית ׁשָ וְ א חֲזֹות .וָאֶ ְדרׁש לִּ ְסֹלחַ ּופַצְ ִּתי ִּאי לָזאת .פִּ ִּת ִּ
הֵ ִּׁשיבּו עַזֹות .וְ אָ נַפְ ִּתי וְ שַ ְח ִּתי אַ ף אֲנִּ י אֶ עֱשֶ ה זאת.
ספְ קּו ח ְרקּו ׁשָ ְרקּו מֹונַיִּ .מבִּ פְ נִּ ים ּו ִּמבַ חּוץ לְ הַ צְ ִּמית אֱמּו ַני .כִּ י בְ נֵי ז ִֵּדים חִּ ּלְ לּו
צְ פּונַי .לְ ָרעָה וְ לא לְ טֹובָ ה נָם וְ נָתַ ִּתי ָפנַי.
פצּו ֵז ִּדים לִּ פְ נֵי ִּמי ְתחַ ּלֶה? עַם כֶבֶ ד עָֹון פָקַ ד וַיִּ לְ אֶ ה .לא ְתחַ כּו עֹוד אֹות ּומֹופֵת
ָו ֶפלֶא .אָ נַף וְ נָסַ ע וְ נָם וְ ִּאם ַעד אֵ ּלֶה.
הֹוסיף
עשָ ה וי ֶָרם קָ ְדקד בְ נֵי ׁשָ אֹון .וְ דָ ִּמי ִּׁשכְ ַרנִּ י בְ גֵיא צִּ ּמָ אֹוןּ .ובְ כָל ׁשָ נָה וְ ׁשָ נָה ִּ
יָגֹון עַל אֹון .מֵ עֵת ָכעַס וְ נָם וְ ׁשָ בַ ְר ִּתי אֶ ת גְ אֹון.
ּומפה הֵ בִּ יא ָעלַי מַ ֲע ִּריקּ .ובְ ַל ֲעגֵי מָ עֹוג ִּׁשנֵי צָ ר
צעַק הֹוי הֹוי וְ אַ ְׁשפָתֹו הֵ ִּריקִּ .מפה ִּ
הֶ ח ֱִּריק .וְ כִּ ּלָה כ ִּחי בִּ נְ אֻם וְ תַ ם ל ִָּריק.
ָדֹומי .מֵ י רֹוׁש הִּ ְׁשקַ נִּ י וְ הִּ ְד ִּמי.
ּותנִּ י כָאֹוב מֵ אֶ ֶרץ קֹולְֵך ו ִּ
ּומי ד פְ קִּ י ׁשַ ּוְ עִּ י אַ ל ד ִּמיְ .
ק ִּ
וְ חָ ׁשַ ְך הִּ ּלּוכִּ י בִּ נְ אֻם וְ ִּאם תֵ לְ כּו עִּ ִּּמי.
יתי ְדמּויַת .גֹולָה גְ נּויַת
ְּראֵ ה ג ָֹורל ִּאּוִּ יתָ הּו שַ ם לְ רֹועִּ ים לְ ָעיַת .וְ לִּ קְ אַ ת ִּמ ְדבָ ר הָ יִּ ִּ
סּורה כְ נּויַת .בְ ׁשָ ְמעִּ י וְ הִּ ְׁשל ְַח ִּתי בָ כֶם אֶ ת חַ יַת.
וְ ָ
שכְ בּו ְּבעִּ ּלּוף כְ תֹוא ִּמכְ מָ ר וְ אֵ ין דֹולֶה .הַ ְמל ִֵּאים ַגעַר וְ אֵ ין מַ ְרפֵא עֹו ֶלה .ה ֲֵרי כַּמָ ה
ֲנּוׁשים בְ וִּ כּוחַ וְ ִּאם בְ אֵ ּלֶה.
ׁשָ נִּ ים הֲמָ מַ נִּ י לְ הִּ ְת ַכּלֶה .א ִּ
תקְ ָרא אֵ יד עֹולַלְ תָ עַל אַ ְדמֹונִּ י .לְ סָ חפֹו ּולְ ׁשַ ְּספֹו ִּׁשבְ עָתַ יִּ ם כְ אֹונִּי .תָ הם צָ ַרי בְ צֵ את
קֹול מֵ אַ ְרמֹונִּ י .כְ ֶנהֱמַ ְמ ִּתי בְ ִּריב וְ הָ לַכְ ִּתי אַ ף אֲנִּ י.
אַ ף אֲנִּ י ֻלכַד בְ יקֶ ׁש ִּׁשכָרֹון .ע ְָרבָ ה ִּש ְמחָ ה וְ הִּ ְׁשבִּ ית חָ רֹון .לָאָ ֶרץ אֵ ׁשֵ ב וְ אֶ הְ גֶה
בְ גָרֹון .אֵ יכָה י ְָׁשבָ ה חֲבַ צֶ לֶת הַ ּׁשָ רֹון.
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Kinot for Tisha B'Av Day
י׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 10
נֹושאֵ י אָ רֹון .וְ נָעּו ִּמ ִּּמ ְׁש ְמרֹותָ ם כהֲנִּ ים
אֵ יכָה י ְָׁשבָ ה חֲבַ צֶ לֶת הַ ּׁשָ רֹו ן .וְ דָ מַ ם רֹון ִּמפִּ י ְ
בְ נֵי אַ הֲרן .כְ נִּ ְמסַ ר הַ בַ יִּ ת בִּ ְמסָ ְרבֵ י מָ רֹון.
פּורים .וְ עַל דָ מֹו נִּ ְׁשחֲטּו
ב כֹו ִּתבְ כֶה ְמחֻּמֶ ׁשֶ ת ְספ ִָּרים .כְ ֶנה ֱַרג כהֵ ן וְ נָבִּ יא בְ יֹום הַ כִּ ִּ
פֹורים.
פְ ָר ִּחים כִּ צְ פִּ ִּירים .וְ נָדּו כְ צִּ פ ִּרים .כ ֲהנֵי צִּ ִּ
ּוׁש ִּמטָ הּ .ובְ אַ ְרבַ עַת ְׁשפָטִּ ים ה ְֻׁשפָטָ ה.
ג ּלְ תָ ה מֵ אַ ְרצָ ּה ַכּלָה ְמקֻ ּׁשָ טָ ה .בַ עֲֹון מַ עְ ְשרֹות ְ
ּומֵ ע ְֶדיָּה הֻפְ ׁשָ טָ הִּ .מ ְׁשמֶ ֶרת ִּמפְ ׁשָ טָ ה.
הּורד וְ הֻתַ ְך וְ ה ְֻׁשפַל ִּמ ִּתּלֹו.
ד ְרכֵי הֵ יכָל דָ ְממּו כְ נִּ פְ ַרץ ָכ ְתלֹו .וְ הַ ְּמעִּ יל כְ נִּ קְ ַרע פְ ִּתילֹוַ .
וְ נָע ִּמ ְּׁש ִּתילֹו .כהֵ ן עַיְתָ ה לֹו.
ה יּו אֹויְ בִּ ים מַ לְ עִּ יבִּ ים בְ לֹוחֲמֵ י לֶחֶ ם .כְ בִּ ְטלּו הֲלא פָרס ל ָָרעֵב לֶחֶ ם .וְ ה ְֻרעֲבּו
ּומ ֶּלחֶ ם .כְ ב ְֻטלּו ְׁשתֵ י הַ ּלֶחֶ םִּ .מבֵ ית לֶחֶ ם.
וְ הֻצְ ְמאּו ִּמּמַ יִּ ם ִּ
נֹורה
ּומ ָ
ּותמּורֹו אֵ פֶר עַל ראׁשָ ּה ֻחפָת .וְ נֵרֹות נִּ כְ בּו ְ
ו יֵצֵ א הֲדַ ר אֹום בַ כֶסֶ ף נ ְֶחפָתְ .
יֹודפַת.
נִּ כְ פָת .כְ פ ְָׁשעּו בְ לֶחֶ ם ּופַת .נִּ לְ כְ דָ ה ְ
זכְ ָרה זְמַ ן אֲׁשֶ ר ַנעֲשֶ ה וְ נִּ ְׁשמָ ע הֵ ִּׁשיבּו .וְ עַתָ ה עֲנֹות אָ מֵ ן לא אָ בּוַ .ל ֲענָה וָרֹוׁש שֻ בְ עּו
וְ ָרוּו .וְ הֻקְ צּו וְ הֻלְ עֲבּו .כ ֲהנֵי עַיְ לְ בּו.
חֵ ְטא חָ ְטאָ ה וְ אָ ְמ ָרה ָלאֱלִּ יל "זֶה אֵ ל" .וְ הִּ לְ עִּ יגָה וְ ִּתעְ ְתעָה בְ חֹוזֵי אֵ ל .עֲבּור כֵן
הֻקְ נְ אָ ה בְ מַ ְרגִּ יזֵי אֵ לַ .ו ֵיצֵ א ִּמ ְּמעֹון אֵ ל .כְ פַר ֻעזִּיאֵ ל.
ט ְמאָ תָ ּה הֶ חֱנִּ יפָה תֵ בֵ ל .וְ ַנ ֲעלָה ַרב הַ חֹובֵ לַ .ו ֲענַן אֲבַ ק ַרגְ לָיו כְ אָ בֵ ל .וְ אֵ ין ִּמ ְתכ ְַרבֵ ל.
בְ כ ֲהנֵי אַ ְרבֵ ל.
ידֹו פ ַָרש צָ ר בְ בֵ ית זְבּול .כִּ י כְ ָליָה ֻחיַבְ ִּתי כְ דֹור הַ ּמַ בּול .כִּ ְסאֹו הֵ ִּׁשית לְ חִּ בּול וְ נִּ בּול.
ַויֵצֵ א בְ כֶבֶ ל כָבּול .כהֵ ן כָבּול.
Page 22 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
כ ל עַּמָ ּה קֹונְ נּו קִּ ינָה .כִּ י הִּ כְ עִּ יסּו לְ אֵ ל קַ נָא .כְ גֹוי נָבָ ל אֹותָ ם קִּ נָא .וְ נ ְָדדָ ה ִּמּקִּ נָּה.
ִּמ ְׁשמֶ ֶרת אֶ לְ קָ נָה.
לא לַּמָ רֹום עַיִּ ן צָ פַת .וְ כֶסֶ ף עַל חֶ ֶרש ִּחפַתּ .ובְ ִּחזּוק מּוסָ ר ה ְֻרפָת .וְ ֶנה ֱַרס וְ נִּ לְ פַת.
כהֵ ן צְ פָת.
יתי ְטעֹון .וְ הִּ כַנִּ י בְ עִּ ּוָרֹון ּובְ ִּׁשגָעֹוןּ .ופָקַ ד ָעלַי עֲֹון נֹוב וְ גִּ בְ עֹון.
מ ּמָ רֹום הִּ ְׁש ִּמי ַע נִּ לְ אֵ ִּ
וְ ָנעָה ִּמּמָ עֹוןִּ .מ ְׁשמֶ ֶרת בֵ ית כהֵ ן ְמעֹון.
נ ְשקַ ד על עָֹון וְ נִּ כְ אַ ב .כְ הּוׁשַ בְ ִּתי אֲנּונָה ִּמבְ לִּ י אָ ב .וְ דֹומַ ְמ ִּתי ִּמּלְ צַ פְ צֵ ף בְ ִּמנִּ ים וְ ֻעגָב.
וְ נ ְָשאָ ה ָעלַי קִּ ינָה ִּמ ְׁשמֶ ֶרת יֶׁשֶ בְ אָ ב.
מֹוריָהּ .ומֵ רב מֶ ֶרד ּומֶ ְריָה .הֻצְ גָה
הֹוריָה .וְ לא נִּ ְזכַר לִּ י עֲקֵ דַ ת ִּ
מֹורי ָ
ס ּלָה אַ בִּ ַירי ֵ
עֵרֹום וְ ע ְֶריָה ִּמ ְׁשמֶ ֶרת מַ ע ְַר ָיה.
יתי צֹומֹות
חֹור ִּׁשים וְ הֶ א ֱִּריכּו מַ עֲנִּ ית .וְ הֵ ִּריקּו ָעלַי חֶ ֶרב ַוחֲנִּ ית .וְ הִּ ְרבֵ ִּ
ע ל גַבִּ י חָ ְרׁשּו ְ
צּורת תָ כְ נִּית יָצְ אָ ה יְ וָנִּ ית.
ּומ ַ
וְ תַ עֲנִּ יתִּ .
פֵ ְרשָ ה וְ אֵ ין יָד ׁשֹולֵחַ  .כִּ י לא הֶ א ֱִּמינָה בְ הַ ְׁשכֵם וְ ׁשָ לֹוחַ  .וְ ה ְֻׁשבְ תָ ה בְ ִּרית מֶ לַח .וְ אֵ ין
ׁשֶ מֶ ן ְמ ֻמּלָח בְ ראׁש מַ ְמלָח.
ּותמּור ָעזִּי וְ ז ְִּמ ָרת
צ ִּדיק הּוא יְ ָי כִּ י פִּ יהּו מָ ַרת .וְ עָרּו עָרּו עַד הַ יְ סֹוד בָ ּה ֻהע ֲָרתְ .
קִּ ינִּ ים ָעלֶיהָ ֶנח ֱַרתּ .ובְ קַ צְ וֵי אֶ ֶרץ נִּ ז ְָרת ִּמ ְׁשמֶ ֶרת נָצְ ַרת.
צּורי וְ קֹולִּ י לא ע ַָרב .וְ קֹונַנְ ִּתי בְ ַיעַר בַ ע ֲָרב .וְ כָבָ ה נֵר הַ דֹולֵק בַ ּמַ ע ֲָרב.
אתי לְ ִּ
ק ָר ִּ
וְ ֵריחַ לא ע ַָרב מֵ אַ כְ לָה ע ֲָרב.
ְּר אֵ ה כִּ י ה ְֻסע ְַר ִּתי כָאנִּ יָה .בְ תַ אֲנִּ יָה ַואֲנִּ יָהּ .וקְ הָ לִּ י כַצאן לַטֶ בַ ח ְמנּויָה .וְ ָנעָה מֵ חֲנּו ָיה
ִּמגְ דַ ל נּונְ יָה.
אתי בַ ִּּׁשבְ יָה .וְ נִּ ְש ְרפָה דַ ת מָ רֹום ְׁשבּויָה .וְ הּוׁשַ ִּתי לְ ׁשַ ּמָ ה וְ עִּ ְרבּובְ יָה.
ש ְמעּו כִּ י יָצָ ִּ
ּומֵ הֶ ְסתֵ ר חֲבּויָה נָדָ ה בֵ ית חֹובִּ יָה.
Page 23 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
ּומּקִּ ְריַת
ׁשָ ְמעּו כִּ י נִּ זְהַ ְמ ִּתי בְ צַ ֲחנָה .וְ סָ תַ ם מֶ נִּ י ְת ִּחנָה .וְ לא נָתַ ן לִּ י ַרח ֲִּמים ַוחֲנִּ י ָנהִּ .
חָ נָה ָנעָה כְ פַר יּו ֲחנָה.
ת בא ָרעַת שָ מּונִּ י הַ דָ ִּמין .וְ ׁשָ תּו ְׁשע ַָרי ׁשֹומֵ ִּמין .וְ הֵ ִּׁשיב אָ חֹור י ִָּמיןּ .ובַ עֲֹון צְ ל ִָּמין
ָנעָה גִּ נְ תֹון צַ לְ ִּמין.
תָ בא תַ ְמ ִּריחַ וְ חָ ְׁשכִּ י תַ ז ְִּריחַ  .וְ כַדֶ ׁשֶ א עַצְ מֹותֵ ינּו תַ פְ ִּריחַ  .וְ ֵריחַ נִּ יחֹוחֵ נּו כְ קֶ דֶ ם תָ ִּריחַ .
ּומּׁשֻ לְ חָ נְ ָך תַ א ֲִּריחַ ׁשּולֵי חֲמַ ת אָ ִּריחַ .
ִּ
Kinot for Tisha B'Av Day
י״א ,קינות ליום תשעה באב Chapter 11
אׁשיָהּו.
)דברי הימים ב לה כה(וַיְ קֹונֵן יִּ ְר ְמיָהּו עַל י ִּ
.אֵ יכָה אֱלִּ י קֹונְ נּו מֵ אֵ לָיו .בֶ ן ְׁשמֹונֶה ׁשָ נָה הֵ חֵ ל לִּ ְדרׁש מֵ אֱֹלהָ יו.
בְ נֵי חָ ם בְ עָבְ ָרם חָ נּו ָעלָיו .וְ לא ֻה ְזכַר לֹו ִּׁשנּוי ִּמפְ ָעלָיו.
 .גַם בְ כָל מַ לְ כֵי יִּ ְש ָראֵ ל אֲׁשֶ ר קָ מּו לִּ גְ דר .לא קָ ם כָמֹוהּו ִּמימֹות אֲבִּ יגְ דֹור.
דָ בַ ק בֹו חֵ ְטא ֵליצָ נֵי הַ דֹור .אֲׁשֶ ר קָ מּו אַ חַ ר הַ דֶ לֶת לִּ ְסדר.
.הָ אֹוכְ לִּ ים ז ֶַרע ִּׁשיחֹור .כִּ ְתמֹו הַ טֹוב פִּ חֲמּו ִּמ ְּׁשחֹור.
וַיִּ גְ דַ ל עָֹון וְ הֵ ִּׁשיב י ִָּמין אָ חֹור .וְ עֹוד לא ׁשָ לַח יָדֹו ִּמן הַ חֹור.
.זַכּו אֲמָ ָריו כְ נָם דָ ת לְ הָ קִּ ים .בִּ צַ ע אֶ ְמ ָרתֹו בְ אָ רּור אֲׁשֶ ר לא יָקִּ ים.
חָ ׁשַ ְך תָ ארֹו כְ נִּ אֲצּו ְרחֹוקִּ ים .בְ בֶ צַ ע מֹואֲסֵ י דָ ת וְ חֻּקִּ ים.
.טֹובִּ ים ָרעִּ ים נִּ קְ ְראּו בְ ׁשָ לְ חֹו מַ לְ אָ ְך .מַ ה ּלִּ י ָולְָך הַ יֹום לְ תַ ּלְ אָ ְך.
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יְ דֵ י עַם הָ אָ ֶרץ דָ ִּמים בְ מַ ּלְ אָ ְך .תֵ ָענֵׁש בְ בָ צְ עִּ י אֶ ת פִּ לְ אָ ְך.
 .כִּ ּלָה הֲמֹונַי ֶלכֶת א ֲַרם ַנה ֲַריִּ ם .לְ מַ עַן לא תַ עֲבר חֶ ֶרב כָל ׁשֶ הּוא בְ אֶ פְ ַריִּ ם.
ֲחֹוריִּ ם .כִּ י גְ ז ֵָרה נִּגְ ז ְָרה לְ סַ כְ סֵ ְך ִּמצְ ַריִּ ם בְ ִּמצְ ָריִּ ם.
וְ לא ׁשָ מַ ע לְ חֹוזֶה לָׁשּוב א ַ
תֹותי הֵ חֵ ּלּו לִּ בְ זֹות.
.מֵ חַ טאת ְס ִּת ַירת ְמזּוזֹות .חֲזֹון עַנְ ִּ
נָעּו ֲענ ִָּמים לְ חּומֹו לְ הַ בְ זֹות .וְ לא הֵ סֵ ב ָפנָיו וְ סָ פְ דּו עַל זאת.
 .סּורּו הֵ עִּ ידּו עַד לא ְׁש ִּאיָה .וַיְ מָ אֲנּו סּור ּומָ ט יְ סֹוד נְ ִּׁשיָה.
אׁש ָיה.
ּמֹורים לַּמֶ לְֶך י ִּ
פְ נֵי קְ ָרב כְ קָ ַרב וְ לא עָלְ תָ ה לֹו ְר ִּטיָה .וַיֹורּו הַ ִּ
מֹורים וְ לֹוחֲצִּ ים.
.עֹודֶ נּו עֹוצֵ ם עֵינָיו בְ גֶוְ יֹו נֹוחֲצִּ ים .חֵ ץ אַ חַ ר חֵ ץ ִּ
צָ דּוהּו וְ שָ מּוהּו כַּמַ טָ ָרה ל ִַּחצִּ ים .וַיִּ ז ְְרקּו בֹו ְׁשֹלש מֵ אֹות ִּחצִּ ים.
.קַ ּלִּ ים הִּ טּו אַ ח ֲָריו אֱזֹון מֹוצָ א פִּ יהּו .וְ עַד ִּמצּוי ֶנפֶׁש מַ עֲשָ יו הֵ פִּ יהּו.
יתי פִּ יהּו.
רּוחַ ְשפָתָ יו הִּ פְ צָ ה ִּמפִּ יהּו .צַ ִּדיק הּוא יְ ָי כִּ י מָ ִּר ִּ
ישי נֹוף כִּ י קִּ נֵא ַזעַם .לְ ׁשַ ּלֵם ְׁשאֹונָם בַ עֲֹון בִּ צְ עָם.
ִּ .ש ִּ
תַ ם כֶתֶ ם הַ טֹוב עַם זּו בְ פִּ ְׁשעָם .וַיְ קֹונֵן ָעלָיו ָכל אֵ יכָה יּועַם.
.תַ ם בְ ִּמקְ ֶרה אֶ חָ ד כֹוס ְמגִּ דֹו לִּ ְׁשתֹות .בְ מֹועֵד ְׁשנַת הַ ְּׁש ִּמטָ ה כְ נָע הַ קְ הֵ ל ֶלאֱתֹות.
אֹותיֹות.
ּוׁשתַ יִּ ם ִּ
ּוׁשתַ יִּם מֵ הֲרס ׁשָ תֹות .כִּ י סָ פְ דּו לֹו אֵ יכָה בְ ע ְֶש ִּרים ְ
תָ לָה בְ ע ְֶש ִּרים ְ
.אֹותֹות קִּ ינֹות לֻבָ טָ ה ְמחֹולִּ י .עֵת כִּ י ׁשָ כ ְַח ִּתי ְמחֹולְ לִּ י.
ַּמֹותי כִּ י ָלעַד ַיאֲהִּ ילִּ יָ .רׁשַ עְ ִּתי וְ נָסַ עְ ִּתי וְ נֻטַ ׁש אָ הלִּ י.
ז ִּ
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סימנך תשר"ק אלעזר
אׁשית עִּ ם כִּ ּסֵ א כָבֹוד לְ צָ ְרפֹו.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר תאַ בְ תָ עַד לא בְ ֵר ִּ
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח שדַ ד בְ יַד ש ְֹוד ִּדים.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ רֹועֶה בְ ע ְטיָּה וְ ָרע ְַׁשתָ וְ ָרגַנְ תָ .
וְ עַתָ ה מַ ה ּלִּ י פה.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר קֹומַ ְמתָ לְ אֵ יתָ נֵי אֶ ֶרץ בְ חֶ ְרדַ ת ִּמי אֵ פֹוא.
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח צּמַ ת בְ יַד צ ִּרים.
צֹורחַ .
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ צפֹור בֹודֵ ד עַל גַג מַ ר ֵ
מַ ה ּלִּ ִּיד ִּידי פה.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר פצְ תָ לְ מַ עֲנֹו לְ צִּ יר .וְ אַ תָ ה עֲמד עִּ ּמָ ִּדי פה.
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח ע ְרעַר בְ יַד ע ֵרלִּ ים.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ שֹונֵא וְ צָ ר.
וְ אַ יֵה ִּאּוּוי מֹוׁשָ ב פה.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר נ ִּחית בְ עַנְ נֵי הֹוד .לְ זאת ֲאׁשֶ ר י ְֶׁשנֹו פה ַואֲׁשֶ ר אֵ ינֶנּו פה.
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח מאַ ס בְ יַד מ ְֹור ִּדים.
הֹוׁשי ַע.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ גִּ בֹור לא יּוכַל לְ ִּ
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ּומי לְ ָך פה.
מַ ה ּלְ ָך פה ִּ
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר כֹונַנְ תָ מּול מָ כֹון לְ ִּׁשבְ ְתָך לְ חֹופֵף לְ חֻפֹו.
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח י ָעה בְ יַד יְּ הִּ ִּירים.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ טס בֶ חָ לָל וְ אֵ ין עֹוד נָבִּ יא.
וְ נ ְַמתָ הַ אֵ ין פה.
ּומפה.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר חנִּ יתָ מֵ אָ ז בְ תָ אָ יו ִּמפה ִּ
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח זנַח בְ יַד ז ִּרים.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ ו ִּתיק יֹוצֵ א חּוצָ ה.
וְ לא עָבַ ר פה.
גֹורל פה.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר הֵ כַנְ תָ לְ הַ ְׁשלִּ יְך בֹו לְ ָפנֶיָך ָ
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח דחָ ה בְ יַד ד ִּמים.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ ֵגר בָ אָ ֶרץ.
וְ נ ְַמתָ כִּ י לא נָסֹוב עַד בֹואֹו פה.
.אָ הלִּ י אֲׁשֶ ר בעֲֹון בִּ צְ עִּ י חָ ְׁשכּו כֹוכְ בֵ י נִּ ְׁשפֹו.
.לָּמָ ה ָלנֶצַ ח אפַל בְ יַד אּמֹות.
.וְ נִּ הְ יֵיתָ כְ א ֵֹורחַ בְ מָ לֹון.
וְ עֹוד ִּמי לְ ָך פה.
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ּומפה.
.אחֹור וָקֶ דֶ ם ִּמפה ִּ
.לְּ כָל דֹור וָדֹור נֹודַ ע קִּ צְ פֹו וְ חֻפֹו.
.על מָ ה ִּמכָל אֹום ׁשָ ת ָעלַי כַפֹו.
.זאת בַ עֲלִּ יל כִּ י פִּ יד חָ קּוק בְ כַפֹו.
ְּ .רפּואָ ִּתי בְ טּוחָ ה כִּ י ֶרגַע בְ אַ פֹו.
וְ עַד עַתָ ה אֵ יכָה יָעִּ יב בְ אַ פֹו.

Kinot for Tisha B'Av Day
י״ג ,קינות ליום תשעה באב Chapter 13
כֹורת לְ אָ ב בְ פֶצַ ח .בִּ בְ ִּרית בֵ ין הַ בְ תָ ִּרים כה יִּ הְ יֶה ָלנֶצַ ח .וְ הֵ ן עַתָ ה בֻּלְ עּו
אֵ י כה אמֶ ר ֵ
עֲצָ מַ י בְ ֶרצַ ח .לָמָ ה אֱֹלהִּ ים ָזנ ְַחתָ ָלנֶצַ ח.
אֵ י כה גָׁש כְ שֶ ה לְ עֹולָה לְ ַרצֹותֶ ָך .נֵלְ כָה עַד כה פִּ תּו בְ עֵדֹותֶ יָך .וְ הֵ ן עַתָ ה דָ קְ רּו
כְ ֶפלַח ַרעְ יָתֶ ָך .יֶעְ ׁשַ ן אַ פְ ָך בְ צאן מַ ְרעִּ יתֶ ָך.
אֵ י כה הַ בְ טָ חַ ת עֲקֻ ִּדים נְ קֻ ִּדים בְ מַ שֹואֹותִּ .אם כה יאמַ ר כה יּוחַ ׁש אֹות .וְ הֵ ן עַתָ ה
וִּ כ ְַחתָ עִּ יר ְמלֵאָ ה ְתׁשּואֹות .הָ ִּרימָ ה פְ עָמֶ יָך לְ מַ ּׁשֻ אֹות.
אֵ י כה זָם וְ הָ ַרג ִּמצְ ִּרי בְ גַן נָעּול בַ ּקדֶ ׁש .וַיִּ פֶן כה וָכה חֻתַ ם בַ עֲדַ ת קדֶ ׁש .וְ הֵ ן עַתָ ה
חֶ לְ קָ ם אָ כַל חדֶ ׁש .כָל הֵ ַרע אֹויֵב בַ ּקדֶ ׁש.
אֵ י כה טֹוב כְ ׁשֻ ּלַח גְ אל עֲבָ דֶ יָך .כה תאמַ ר לְ ׁשַ ּלֵחַ עַם לְ עָבְ דֶ ָך .וְ הֵ ן עַתָ ה י ְָׁשבּו
צֹור ֶריָך בְ קֶ ֶרב מֹועֲדֶ יָך.
בֹוגְ ִּדים בְ בֵ ית וִּ עּודֶ ָךׁ .שָ אֲגּו ְ
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אֵ י כה כְ ִּריתּות חֲדָ ׁשֹות בְ ִּריתֹות .בְ כה אָ מַ ר ַכחֲצֹות לַיְ לָה בְ מֹופְ תֵ י אֹותֹות .וְ הֵ ן עַתָ ה
ֻלהָ קּו בְ ַנ ֲעלֵיהֶ ם ֶלאֱתֹות .שָ מּו אֹותֹותָ ם אֹותֹות.
אֵ י כה ִּמ ְׁשמַ ע ּומׁשֶ ה ָע ָל ה .כה תאמַ ר לִּ נְ וַת בַ יִּ ת ְמ ֻעּלָה .וְ הֵ ן עַתָ ה נִּ אֲצּוהָ בְ נֵי עַוְ לָה.
יִּ ּוָדַ ע כְ מֵ בִּ יא לְ מַ עְ לָה.
בֹורים דֹומֹות .וְ הֵ ן עַתָ ה
אֹותיֹות הַ ּקְ דּומֹות .כה ְתבָ ְרכּו לְ ִּׁש ִּּׁשים גִּ ִּ
אֵ י כה ִּש יחַ ִּׁש ִּּׁשים ִּ
ע ְָתקּו ְרדּומֹות .בִּ ְסבָ ְך עֵץ קַ ְרדֻּמֹות.
אֵ י כה פָץ לָקב עָם ּובֵ ַרְך עַם קְ דֹוׁשֶ ָך .בְ ׁשּוב וְ כה ְתדַ בֵ ר הּומַ ר לִּ קְ דֹוׁשֶ ָך .וְ הֵ ן ַעתָ ה
צָ רּו עַל עִּ יר קָ ְדׁשֶ ָךִּׁ .שלְ חּו בָ אֵ ׁש ִּמקְ דָ ׁשֶ ָך.
אֵ י כה קִּ יחַ ת לְ וִּ יִּ ם ְׁשלֵמֶ יָך .כה תַ עֲשֶ ה לָהֶ ם לְ טַ ה ֲָרם לְ בֵ ית עֹולָמֶ ָך .וְ הֵ ן עַתָ ה ָרעֲׁשּו
וְ הִּ ְרעִּ יׁשּו ׁשָ מֶ יָך .לָאָ ֶרץ ִּחּלְ לּו ִּמ ְׁשכַן ְׁשמֶ ָך.
אֵ י כה ִּׁשבְ עַת ׁשֹופְ רֹות ע ֶֶרץ .כה תַ עֲשֶ ה ׁשֵ ׁשֶ ת י ִָּמים לְ הַ פִּ יל חֹומָ ה לָאָ ֶרץ .וְ הֵ ן עַתָ ה
ְׁשע ִָּרים טָ בְ עּו בָ אָ ֶרץ .שָ ְרפּו כָל מֹועֲדֵ י אֵ ל בָ אָ ֶרץ.
אֵ י כה ְתׁשּועֹות אֲסָ מֵ י אֹוצָ ר .בְ כה אָ מַ ר אֲׁשֶ ר לַחֹוזִּים נָצָ ר .וְ הֵ ן עַתָ ה תֻ פְ חּו פְ ָרחַ י
בַ חֲצַ ר .עַד מָ תַ י אֱֹלהִּ ים יְ חָ ֶרף צָ ר.

Kinot for Tisha B'Av Day
י״ד ,קינות ליום תשעה באב Chapter 14
אֵ יכָה אֵ ת אֲׁשֶ ר כְ בָ ר עָשּוהּו .תָ בַ ע מֶ נִּ י לִּ גְ בֹות נִּ ְׁשיֵהּו .אֲׁשֶ ר עַד לא ְׁשחָ קִּ ים נִּ ְמתָ חּו.
בְ ׁשֶ ּלִּ י ָרמַ ז וְ הָ אָ ֶרץ הָ יְתָ ה תהּו.
אׁשית אַ ח ֲִּרית .בָ נּוי וְ חָ ֵרב ּובָ נּוי
בּלַע בְ אֹות ע ְַר בִּ ית וְ ׁשַ ח ֲִּרית .גֵאֶ ה מַ גִּ יד מֵ ֵר ִּ
בְ אַ ח ֲִּריתּ .ומֵ חֹובִּ י קַ לְ קָ לָתֹו הֶ ח ֱִּרית.
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הֶ ח ֱִּרית ִּאיׁשֹון וְ חׁשֶ ך ְמיֻדַ ע .וְ קַ דמֹונִּ ים חָ זּוהּו ְמגֻדָ ע .אָ ז לְ ָראׁשֵ י דֹורֹות נִּ תּוצֹו נֹודַ ע.
עַד לא עָשּוי קַ ְרנֹותָ יו גָדַ ע.
ג דַ ע גבַ ּה קֹומַ ת יְ צִּ יר צָ ר .זֶה סֵ פֶר לְ ָפנָיו הֻבְ צַ ר .גָלְ ִּמי ָראּו עֵינֶיָך הָ פְ צַ ר .כְ הֶ עֱבִּ יר
לְ ָפנָיו כָל ֶנעֱצָ ר.
ד ַרך דֻחַ ף ִּמבֵ ית הָ אֹוצָ ר .וְ הֶ ְראָ הּו כִּ י הַ ּמַ צָ ע קָ צָ ר .דָ וֶה לִּ בֹו כְ בָ ט ביאַ ת בָ נָיו בְ יַד
צָ ר .וַיְ קֹונֵן ָעלָיו אֵ יכָה בְ אַ ֶיכָה בְ עֵת צָ ר.
צּור הֶ ְראָ ה לֹו מַ ה ּׁשֶ הָ יָה .נֻתַ ץ קִּ יר נָטּוי וְ גָדֵ ר הַ ְדחּויָהַ .לדֹורֹות לִּ ּמֵ ד נְ הֹות נְ הִּ י
וְ נִּ הְ יָה .עַל ׁשֶ בֶ ר אֲׁשֶ ר הָ יָה.
היָה הַ נֹועַר ִּמ ִּּמז ְָרח .בֵ ין בְ תָ ִּרים אֹורֹו כְ ָז ַרח .וְ הֶ ְראָ הּו אַ ְרבַ ע מַ לְ כֻיֹות בְ ֶרדֶ ם וְ צָ ַרח.
כִּ י טָ בַ ע ׁשַ עַר הַ ִּּמז ְָרח.
וי ְַחמס וַיְ נַצֵ ל ז ֵָרּהַ .וי ְַרא הַ ְׁש ָלכַת נִּ ז ְָרּה .וְ אֵ ימָ ה נ ֶפלֶת ָעלָיו כְ בִּ ז ְָרּה .וְ צִּ דֵ ק ִּמדַ ת הַ ִּדין
כְ אָ ז ָראָ ּה.
ָראָ ה עֵרם וְ ע ְֶריָה וְ ֶנ ֱאנַח .וְ ַלעֲקּודֹו סֹוד זֶה פִּ ֲענַח .ע ְָׁשׁשָ ה ִּמ ַכעַס עֵינֹו וְ לא נָח.
מֵ ְראֹות גִּ זְעֹו טֹוב ָזנַח.
זנַח זהַ ר תָ ם בַ ּמַ ֲחזֶה .כִּ י לא הֶ א ֱִּמין בִּ נְ אֻם זֶה .זָן עֵינֹו בַ ּמָ קֹום הַ זֶה .וְ ׁשָ ר ִּׁשּמּומֹו
וַיְ קֹונֵן אֵ ין זֶה.
רֹודים .חֲנִּ יכָיו עַל מֶ ה בְ ִּדינֹו ח ֲֵר ִּדים.
יֹור ִּדיםַ .ויָבֶ ן כִּ י בֹו יְ הּו ִּ
חׁשַ ב חֲׁשׁש בְ עֹולִּ ים וְ ְ
מֹור ִּדים.
ּומֵ הֶ ם תָ בַ ע זְבּול ְ
מֹור ִּדים זְבּול ּומַ צְ פּונָיו נִּ בָ עּוּ .ומַ ְס ְמרֹות נְ ָעלֵימֹו בְ קַ ְרקָ עִּ יתֹו קָ בָ עּו .זִּיו ְׁשע ָָריו מֶ נִּ י
ְ
מַ ה נִּ ְתבָ עּו .וְ הִּ נָם ְטמּונִּ ים בָ אָ ֶרץ כִּ י טָ בָ עּו.
טֹור ִּדים לֵידַ ע זְמָ ן .כִּ י לְ גַּלֹות קֵ ץ אָ ב ז ֻּמָ ן .טֹוב ִּמּׁשֶ גִּ ּלָה לֹו קֵ ץ ְמז ֻּמָ ן .הָ ׁשַ ע
ט בְ עּו ְ
וְ הִּ בְ לִּ יג וְ קֵ ץ כָמָ ן.
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י ְׁשבּו וְ ׁשָ אֲלּו לְ אָ ב לֵידַ ע .קֵ ץ הַ פְ לָאֹות מָ תַ י יִּ ְתוַדַ ע .יְ קַ ּוּו לְ יֹום יְ ׁשּועָה וְ לא נֹודַ ע .עַד
כִּ י בְ עִּ תֹו יּוחַ ׁש וְ יִּ ְתוַדַ ע.
יתָך ֶנ ֱאכָלּו.
יִּ ְתוַדַ ע ָרז לְ עָם בְ ָך נִּ ְסתַ כָלּו .וְ נִּ כְ סָ ה מֵ הֶ ם וְ לא יּוכָלּוֵ .רעֶיָך ִּמּקִּ נְ אַ ת בֵ ְ
ּובְ יָגֹון חַ יֵימֹו כָלּו.
כלּו כִּ ְסלֵי צִּ יר כְ ׁשֻ ּלָח .וְ נָם ְׁשלַח נָא בְ יַד ִּת ְׁשלָח .כִּ י מַ ה בֶ צַ ע לִּ י לְ הִּ ְׁשתַ ּלָח .וְ אַ ח ֲַרי
גִּ לְ ע ִָּדי יְ ׁשֻ ּלָח.
ׁשֹורר ִּמּסּוף .יְ ָי יִּ ְמֹלְך
לְּ ִּאּמתָ ם לִּ בְ בּו עֹולְ לֵי סּוף .אֵ י זֶה יֹום הַ כָסּוף .לִּ בָ ם הֵ כִּ ין לְ ֵ
בִּ זְרֹו ַע חָ שּוף.
ימין רֹומֵ מָ ה .בָ נִּ ים כְ ׁשָ רּו חֵ מָ ה זְרּומָ ה .קָ צְ ָרה נַפְ ׁשָ ם
חָ שּוף זְרֹועֹו בְ יָד ָרמָ ה .נִּ גְ לָה בִּ ִּ
בְ גֵיא אֱדֹום לָדַ עַת עַל מָ ה.
מה ּמָ צָ אתָ עַוְ לָתָ ה בִּ י .כִּ י בָ גֹוד בָ ג ְַדתָ בִּ יִּ .מ ִּּמ ְדבָ ר הֵ מַ ְרתָ בִּ י .וְ עַד עַתָ ה לא הֶ אֱמַ נְ תָ
בִּ י.
ֵיתי בְ יֹום נָקָ ם לִּ ְסדֹור .וְ לא
נְּ בִּ יאַ יִּ ְך נִּ ְטעֵי אֲבִּ יגְ דֹור .נִּ ְׁשתַ בְ רּו פְ ָרצֹות לִּ גְ דֹור .נִּ גְ ל ִּ
קֻ ְדׁשּו פְ ִּריצֵ י הַ דֹור.
הַ דֹור ָיזְמּו דַ עַת ס ֹוד וְ דָ פָקּו .הִּ ְׁשבַ עְ ִּתי אֶ ְתכֶם ׁשָ ְמעּו ּופָקָ קּוַ .יעַן כְ ׁשָ ְמעָם זאת
נִּ ְתמַ קְ מָ קּו .וְ עַל ַכפַיִּ ם סָ פָקּו.
ספְ קּו שָ שּו בָ אֵ י הָ אָ ֶרץ .כְ נָפְ לּו בְ יָדָ ם מַ לְ כֵי אָ ֶרץִּ .סבְ רּו כִּ י יִּ ְׁשעָם יִּ ֶרץ .וְ עַל יָדָ ם
יִּ ְתכֹונֵן ְמשֹוש כָל הָ אָ ֶרץ.
מֹוׁשלֹוָ .פעֲלּו ׁשֶ קֶ ר וְ הֵ ִּׁשילֹו .עַד
פ צּו פִּ יהֶ ם חַ ג לַי ָי בְ ִּׁשיֹלהִּ .דּמּו כִּ י ָלעַד יִּ הְ יֶה ׁשָ ם ְ
כִּ י יָבא ִּׁשיֹלה.
ִּׁש יֹלה ִּרצָ ה כְ חַ ּלָה מֵ עִּ ּסָ ה .וְ נִּ ְמאַ ס ַכאֲׁשֶ ר בֹו ַנעֲשָ הְ .ראּו מָ ה עֲבֵ ָרה עֹושָ ה .לְ כל
אֲׁשֶ ר חָ פֵץ עָשָ ה.
Page 31 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
ע שָ ה עִּ ִּּמי אֹות בְ צִּ בְ יֹוןּ .ולְ עִּ תֹו חָ ׁש ֲעלֵי קִּ ְׁשיֹוןֻ .עּלַפְ ִּתי כְ ח ֶרב בְ צָ יֹון .עַד אֲׁשֶ ר
יֹופִּ י ַע אֱֹלהִּ ים ִּמצִּ יֹון.
צ יֹון צָ עַק אֵ יְך נָתַ ן .לָשּום ָעלַי גֹוי אֵ יתָ ן .צָ הַ ל וְ ָרקַ ע עַל הַ ִּּמפְ תָ ןּ .ובַ חֲמָ תֹו חִּ ִּתיתֹו
נָתָ ן.
קֹומ ִּמי .ב ְׁש ִּתי וְ גַם נִּ כְ ל ְַמ ִּתי בֵ ל
נָתַ ן בִּ עֲתּותֹו עֵת הֹובִּ ילַנִּ י רֹוקְ ִּמי .תַ ְר ִּתי ָלעַד בָ ּה לְ ְ
קּומי.
ימיּ .ובַ חֲרֹון אַ ף נָם לִּ י ִּ
בַ הֲקִּ ִּ
קּומי ּולְ כִּ י כִּ י לא זאת הַ ְּמנּוחָ ה .קַ צְ ִּתי בְ חַ יַי מֵ ֲאנָחָ ה.
ּומי קָ ׁשַ בְ ִּתי בְ הַ ְזנָחָ הִּ .
ק ִּ
וְ הִּ ג ְַׁש ִּתי וְ לא ע ְָרבָ ה ִּמנְ חָ ה.
ּומּׁשַ לְ וָה ּומֵ ֲהנָחָ הְ .רטּוׁשָ ה בְ הָ ֵרי נֶׁשֶ ף אֲנּוחָ ה .גַם
ְּר אֵ ה רֹו ַע נַפְ ִּׁשי זְנּוחָ הִּ .מּׁשָ לֹום ִּ
ׁשָ ם לא נָחָ ה.
ֱנֹוׁשים עַל ראׁשָ ם כְ ָרכְ בּו .יָגְ עּו עַל ַנהֲרֹות בָ בֶ ל כְ נִּ ְתעַכְ בּו.
נָחָ ה יָדֹו בָ ם ּובָ ּה נִּ כְ וּו .א ִּ
ּוכְ עֹולְ לּו עֹולָלּו חּוצָ ה ׁשָ כְ בּו.
שכְ בּו ׁשֹובִּ ים גֶוְ יָם מַ ְדקִּ ִּיריםִּ .מ ְתעֹולְ לִּ ים בָ מֹו כְ מֹו בְ קָ ִּריםׁ .שֶ הֵ ם ָיז ֻבּו ְמדֻּקָ ִּרים.
ּומֵ י פְ ָרת קְ ָרבֵ ימֹו דֹוקְ ִּרים.
תקְ ָרא תקֶ ף טֶ בַ ח ּומֶ סֶ ְך לְ מַ בְ קִּ ִּירים .קִּ יר ע ֵָרה ְמקַ ְרקְ ִּרים .וְ כָל עָם וְ לָׁשֹון בָ ם
סֹוקְ ִּריםַ .ו ֲעלֵיהֶ ם ְמקֹונְ נִּ ים בְ נֵי צִּ יֹון הַ יְ קָ ִּרים.
הַ יְ קָ ִּרים קֹול בְ ָרמָ ה הִּ ְׁש ִּמיעּו לִּ בְ כה .לָּמָ ה זֶה וְ עַל מַ ה זֶה הִּ קְ ָרנּו כה .יַחַ ד זֶה אֹומֵ ר
בְ כה וְ זֶה אֹומֵ ר בְ כהָ .רגְ נּו לְ הָ ִּמיר לְ ׁשֹון אֵ יכָה בִּ לְ ׁשֹון אֵ י כה.
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Kinot for Tisha B'Av Day
ט״ו ,קינות ליום תשעה באב Chapter 15
הֹוסיף אֶ בֶ ר אֲנִּ י הַ גֶבֶ ר אֵ יכָה אֶ שָ א עָון הָ ג
ּולרֹודי בְ אַ ף ִּ
ִּ
אָ יכָה אַ ְׁשפָתֹו פָתּוחַ כְ קֶ בֶ ר
אֹותי נָהַ ג אֵ יכָה אָ ץ זַעְ מֹו לִּ ְׁשפֹוְך הָ כִּ יל נִּ לִּ אֵ יתי וְ נָם ְׁשפְך אַ ְך
וְ חּוסַ ם פִּ י ִּמ ֶפלֶל לַהַ ג ִּ
אתי ַעלֵיכֶם חָ ֶרב.
בִּ י יָׁשֻ ב יֲַפְך זְכֹור אפִּ יפ ִָּתי בַ ּׁשֶ ֶרב וְ נָם כִּ י יִּ נָטּו צִּ לְ ֵלי ע ֶָרב וְ הֵ בֵ ִּ
עֹורי בִּ ּלַע בַ ית לָרֹום
בָ כֹו ִּתבְ כֶה בְ עֵת כל חָ ְּס ִּרי ּוכְ ָעזְבִּ י א ַרח יִּ ְּס ִּרי בִּ ּלָה בְ שָ ִּרי וְ ִּ
ֻמזְקָ ף וְ כַבַ ְרזֶל ִּסבְ כִּ י נִּּקַ ף בנָה ָעלַי ַויַּקַ ף בְ נֵי בִּ ְטנִּ י ֶלאֱכֹול הִּ קְ ִּׁשיבַ נִּ י ִּמנִּ י צָ ר אָ חֹור
הֹוׁשיבַ נִּ י ַנ ֲחלָתֵ נּו כְ נ ְֻטׁשָ ּו בְ יַד לֹוחֵ ם ָנם לא אָ חּוס וְ לא א ֲַרחֵ ם
ה ֱִּׁשיבַ נִּ י בְ מַ חֲׁשַ כִּ ים ִּ
בְ ִּׁשבְ ִּרי ָלכֶם מַ טֵ ה לֶחֶ ם.
גָלְ תָ ה גְ הּוצָ ה לְ ׁשַ נֹות ע ִֶּדי מֵ ֻחפָה לְ גָלּות בְ הִּ ְתע ְַת ִּדי גָדַ ר בַ ע ֲִּדי גָדַ ע גְ אֹון נ ִָּדיב ָוׁשֹו ַע
פֹורכַי ּובְ ַנאֲקִּ י סָ תַ ם
הֹוׁשי ַע גַם כִּ י אֶ ְזעַק ַואֲׁשֶ ֵּו ַע גַם גָבַ ר ָעלַי ְ
וְ הֵ ִּׁשיב י ִָּמין אָ חֹור ִּמּלְ ִּ
רּוׁשים מֵ ֲאחֻזֹות וְ לא ׁשָ ב אַ פֹו בְ כָל זאת וְ אָ מַ ר ִּאם בזאת.
תֹומים גְ ִּ
ח ֲַרכַי גָדַ ר ְד ָרכַי יְ ִּ
דַ ְרכֵי ִּדיץ סָ ְך לְ הַ ֲאבִּ ילִּ י ּולְ גָלּות ׁשֵ ׁשַ ְך הֹובִּ ילִּ י דב א ֵרב הּוא לִּ י דָ ַרְך דֹוחֵ ק עַל
סֹורר דָ בַ ק דֹולֵק וְ צָ דַ נִּ י בְ ִּר ְׁשתֹו ָעלַי
דרכַי ֵ
בָ מֹותַ י לְ הִּ ְשתָ ֵרר ְׁשעּו ִּמנִּ י בִּ בְ כִּ י אֲמָ ֵרר ָ
לִּ לְ טֹוׁש מַ ח ֲַר ְׁשתֹו דָ ַרְך קַ ׁשתֹו מֵ ימֵ ינּו דָ לַח וְ נָם ֲא ִּׁש ְּמכֶם גֵיא גָלּות אֲטִּ ילְ כֶם
ימכֶם וְ הָ לַכְ ִּתי עִּ ּמָ כֶם.
לְ הַ כְ לִּ ְ
ימי
הֹוי הָ ּה לַיֹו ם בְ כִּ יֹותָ י וְ צָ ֶרבֶ ת אֵ ׁש כְ וִּ יֹותָ י הֵ בִּ יא בכִּ ליתָ י הָ יָה הֹולְֵך לְ ָפנַי מַ זְעִּ ִּ
יתי ְשחק לְ כָל ע ִַּּמי הָ אכְ לִּ ים הֶ קְ דֵ ׁש פֶסַ ח בְ לֵיל ִּׁשּמ ִֻּרים
ימי הָ יִּ ִּ
וְ ֶכע ִָּסיס דָ ִּמי הִּ ְטעִּ ִּ
ָארנּו הִּ ְש ִּריג וְ חִּ ּלֵל ׁשֶ כֶם
רֹורים עַל צֶ ּו ֵ
ֲמֹורים הִּ ְשבִּ יעַנִּ י בַ ְּמ ִּ
הֶ אֱכִּ ילָם בְ ָכפָן ָראׁשֵ י ח ִּ
ונָם אֶ פקֹוד עַל עֲֹונֹותֵ יכֶם וַאַ כַלְ תֶ ם בְ שַ ר בְ נֵיכֶם.
ַויֵצֵ א וְ קָ ְדקד ִּשפַח וְ ִּרצָ ץ וְ ִּחזֵק מּוסָ ִּרי כִּ י אֶ ְתלֹוצָ ץ ַויַגְ ֵרס בֶ חָ צָ ץ ַויַחְ ּמס וַיְ נַצֵ ל מֵ ע ְֶדיִּ י
יׁשי ו ִַּת ְזנַח ִּמּׁשָ לֹום פְ ִּׁשי וַיִּ גְ דַ ל וְ כָבֵ ד נַאַ ק ִּרצְ חִּ י
ּומגבַ ּה לִּ ְתהֹום הִּ רפִּ ִּ
יׁשי ִּ
לְ הַ כְ פִּ ִּ
ּובְ קָ ְדק ִּדי ָעלָה צְ ו ִָּחי וָאמַ ר אָ בַ ד נִּ צְ ִּחי ִּמצְ ַריִּ ם וְ כּוׁש שָ ח א ֲִּׁשיבְ כֶם וְ אֶ ְׁשפָטְ כֶם
ִּּמֹותכֶם וְ הִּ ְׁשמַ ְד ִּתי אֶ ת בָ מתֵ יכֶם.
כְ ז ְ
Page 33 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
רּודי ָזנַח זְבּול וְ לֵב
ּומ ִּ
זָכְ ָרה זאת כִּ י נִּ בְ אַ ׁש ְנִּר ִּדי ּולְ ַכּלָה פָץ ִּמכָבֹוד ְר ִּדי ְזכָר עָנְ יִּ י ְ
הִּ קְ ִּׁשיחַ ּובְ הִּ ְתעַבְ רֹו עִּ ם מָ ִּׁשיחַ זָכֹור ִּתזְכֹור ותָ ׁשּוחַ ַזכּו זְקֵ נַי ּופָעלָם אָ בִּ יא כִּ י בְ כֵן
פ ַָרץ נְ ִּתיבִּ י זאת אָ ִּׁשיב אֶ ל ּלִּ בִּ י אֲבֹותֵ ינּו ָזעֲקּו וְ כָלּו ִּמ ִּדבָ ה וְ שָ ח עַל ָרעָתֵ נּו כִּ י ַרבָ ה
ונָתַ ִּתי אֶ ת ע ֵָריכֶם חָ ְרבָ ה.
חֵ ְטא חָ ז כִּ י בְ עָון נִּ כְ תָ ְמנּו ְתמּור כִּ י בְ צִּ ְחיֹון נִּ זְהָ ְמנּו חַ ְסדֵ י יהוה כִּ י לא תָ ְמנּו חָ ׁשַ ב
חֹור ִּׁשי לְ קַ ְרקֵ ר קִּ יר יְ קָ ִּרים ּומַ ר יִּ בְ ָכיּון מַ כ ִָּתי סֹוקְ ִּרים חֲדָ ִּׁשים לַבְ קָ ִּרים חָ ׁשַ ְך חָ זֹון
ְ
מרה נַפְ ִּׁשי עֲבָ ִּדים חִּ ְּסמּונִּ י ִּמּלִּ גְ דר
מַ גִּ יׁשֵ י ִּא ִּּׁשי קִּ יר כְ עִּ ּוֵר לְ ג ְַּׁש ִּׁשי חֶ לקִּ י יהוה אָ ָ
פ ֶֶרץ וְ תֹוכָחֹות קָ ׁשֹות פָץ בְ חֶ ֶרץ ַוה ֲִּׁשּמ ִּתי אֲנִּ י אֶ ת הָ אָ ֶרץ.
ט ְֻמאָ תָ ּה טָ פְ לָה וְ נָטָ ה קָ ו וְ לא נָסֹוג אָ חֹור ִּמּקוָיו טֹוב יהוה לְ קוָיו טָ בְ עּו טִּ ירֹותַ י ּופִּ י
הֹוסיפִּ י
צַ ר דָ מָ ם וְ כל עבֵ ר ָעלַי ׁשָ ַרק וְ ׁשָ מָ ם טֹוב וְ י ִָּחיל וְ דּומָ ם טֹובִּ ים טַ פִּ ים נִּ כלּו בְ ִּ
לִּ ְמעֹול ּוכְ מַ ֲעלָלִּ י חָ ָרה בִּ י לִּ פְ עֹול טֹוב ַלגֶבֶ ר כִּ י יִּ ָשא על בְ נַפְ ׁשֵ נּו נָבִּ יא טֶ ֶרף נִּ כְ ֶרה
כִּ י כְ מֹו בָ ַרחַ ת ּובַ ִּּמז ְֶרה נָם וְ אֶ ְתכֶם ֱאז ֶָרה.
יָדֹו י ָָרה בִּ י אּור כִּ ְסדֹום וְ עַל כָל אֵ ּלֶה הֹונָאַ ְתנִּ י בַ ת אֱדֹום יֵׁשֵ ב בָ דָ ד וְ יִּ דם י ְָׁשבּו
יֹוס ִּרי ׁשָ תּו בִּ י ְמחִּ י
יְ גֹונִּ ים בָ נַי ֲעלֵי חֹופֵהּו כִּ י כָבֵ ד ָע לַי אַ כְ פֵהּו יִּ תֵ ן בֶ ָעפָר פִּ יהּו יְ דֵ י ְ
עֹורנּו יּועַם כְ חֶ ֶרש בְ קֶ ֶרץ ּוגְ וִּ יֹותֵ ינּו שַ ְמנּו
וְ קָ ׁשַ בְ ִּתי ִּמפִּ י צָ ר ְׁש ִּחי יִּ תֵ ן לְ מַ כֵהּו ל ִֶּחי ֵ
בָ אָ ֶרץ אָ ז ִּת ְרצֶ ה הָ אָ ֶרץ.
כָל כְ בֹוד תָ א ֵרנּו הָ כְ לָם וְ צּור א ְרחֹותָ יו חֶ סֶ ד ֻכּלָם כִּ י לא יִּ ְזנַח לְ עֹולָם כָלּו כִּ ְמעַט כִּ
בִּ י נִּ לְ חַ ם וְ עַל הָ ָרעָה הּוא נִּ חַ ם כִּ י ִּאם הֹוגָה וְ ִּרחַ ם כִּ ּלָה כַעְ ּסֹו וְ הִּ צִּ ית לֶהָ בֹו ּובְ תַ כְ לִּ ת
אֹורי כִּ בֹו כִּ י לא עִּ נָה ִּמּלִּ בֹו נ ִָּׁשים כִּ פְ רּועֹות יֹו ְׁשבֹות ׁשַ ּמָ ה בְ כָל ׁשָ נָה וְ ׁשָ נָה
ִּׁשּׁשָ ה ְמ ֵ
ׁשממָ ה כָל יְ מֵ י הָ ּׁשַ ּמָ ה.
מַ זְכִּ ירֹות אַ ְ
לא אַ לֵיכֶם לֹוחֲצֵ י גִּ ילָיו וְ עַל בָ נָיו הֶ עֱבִּ יר ַגּלָיו לְ דַ כֶא תַ חַ ת ַרגְ ָליו לְ ִּאּמתָ ם עֵת כָמָ הּו
ִּמּׁשֶ בֶ ר ַיעַן כִּ י גָרֹון פ ְָתחּו כְ ּקֶ בֶ ר לְ הַ טֹות ִּמ ְׁשפַט גָבֶ ר לא לִּ ְמחֹות פָץ לְ עַם קְ רֹובֹו
כּודים הֹוצִּ יא ִּמ ְּׁשע ִָּרים תֵ ת
ואֵ יְך ִּמתַ עַר הֹוצִּ יא חַ ְרבֹו לְ ַעּוֵת אָ דָ ם בְ ִּריבֹו שָ ִּרים לְ ִּ
כ ְַתאֵ נִּ ים הַ ּׁשע ִָּרים לְ עֹולֵל אֶ ת הַ נִּ ְׁשאָ ִּרים.
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ִּמּמָ רֹום ְמגִּ ּלָה כָתַ ב ָונֶהִּ י קִּ ינִּ ים וָהֶ גֶה וָהִּ י ִּמי זֶה אָ מַ ר וַתֶ הִּ י מָ ה אֲעִּ ידֵ ְך ְמאּומָ ה
ּומ ְתנַצֶ ה ִּמפִּ י עֶלְ יֹון לא תֵ צֵ ה מֵ חַ טאת מַ ִּדיחֵ י ׁשָ וְ א אֲקֹונֵן
ִּמּלְ הֵ ָרצֵ ה נְ תּונָה בְ יַד מֵ ִּריב ִּ
ּוׁשכִּ ינָה ה ֲעלָה
חּורים מֹוטָ טּו כֹוׁשֵ ל בִּ י לְ הָ ֵרב ְ
ְמ ַנח ֲִּמי כְ ִּמיַיִּ ן ִּמ ְתרֹונֵן מַ ה יִּ ְתאֹונֵן בַ ִּ
ִּמּקֶ ֶרב וְ כ ְָׁשלּו ִּאיׁש בְ אָ ִּחיו כְ ִּמפְ נֵי חֶ ֶרב.
עֹורכֵינּו נ ְַחפְ שָ ה ְד ָרכֵינּו נְ בִּ יאַ יִּ ְך נִּ ֲאצּו לִּ קְ רֹוץ
נִּ ְשקַ ד נֵטֶ ל על פֹורכֵינּו וַיְ תָ עֵב ׁשַ י ְ
ֲמֹורינּו
עַפְ ַעפַיִּ ם וְ ִּאכְ זְרּו ָעלֵינּו אַ ֶרְך אַ פַיִּ ם נִּ ָשא לְ בָ בֵ נּו אֶ ל ַכפָיִּ ם נָעּו וְ נָדּו ראׁש בְ מַ ה ֵ
מֹורינּו נ ְַחנּו פָׁשַ עְ נּו ּומָ ִּרינּו זְקֵ נִּ ים וְ נִּ ינָם לַרב ְשגּויִּ ם ֲאכָלּום
ְרׁשָ עִּ ים מַ פִּ ילִּ ים בְ מַ כְ ֵ
וְ הֵ ִּׁשיתּום מָ ׁשָ ל בַ גֹויִּ ם כְ נָם ַואֲבַ ְדתֶ ם בַ גֹויִּ ם.
טֹורה בְ אַ ף וָאֶ פְ עַר פִּ י וָאֶ ְׁשאַ ף סַ כתָ ה בָ אַ ף סָ פְ קּו שֹוטְ נַי כַף וָאֶ ְׁשתֹונָן
ִּסּלָה שָ מֵ י קְ ָ
וָאֶ ְזעַק חָ מָ ס וָאֶ ְתאֹונָן סַ כתָ ֶו ָענָן סּורּו טָ מֵ א שָ חּו מַ א ֲִּׁשימֵ ינּו בְ הִּ נָתֵ ן כַבַ ְרזֶל ׁשָ מֵ ינּו
רֹודפַי קַ ּלּו ִּמנׁשָ ִּרים לְ אַ בֶ ד
ׁשֹור ִּרים וְ ְ
סחי ּומָ אֹוס ְת ִּשימֵ נּו ׁשָ בַ ת ְמשֹוש ִּש ְמחַ ת ְמ ְ
ִּ
הַ נִּ ְׁשאָ ִּרים.
עַל אֵ ּלֶה עֲׁשָ קּונּו בְ חֵ רּופֵיהֶ ם והִּ גְ ִּדילּו ְׁשאֹון גִּ דּופֵיהֶ ם פָצּו ָעלֵינּו פִּ יהֶ ם פָצּו ָפעֲרּו
פֶה ִּמבְ עֵר ׁשַ חַ ת וְ ִּא ְטרּו ָעלַי בְ תֹוכַחַ ת פַחַ ד ָופַחַ ת פנֵי פְ אֵ ר ֻחפַת ְמעֹונִּ י הִּ קְ ִּמיל
וְ הֵ קִּ ים ְמעַנִּ י פַלְ גֵי מַ יִּם תֵ ַרד עֵינִּ י נָפְ לָה עֲטֶ ֶרת עז מַ ְׁש ֵענָם וְ צָ ר בְ ִּׁשבְ עָה ְד ָרכִּ ים עִּ נָם
וְ הִּ ְתוַדּו אֶ ת עֲונָם.
פ ְֵרשָ ה פָצְ תָ ה אֹוי כִּ י ֻסג ָָרה ְתמּור עז בְ מָ ְתנֶיהָ שַ ק חָ ג ָָרה עֵינִּ י נִּ גְ ָרה עָשָ ה עֶבְ ָרתֹו
ַויֶחֶ ֶרה וְ ע ַָרף אֶ ת מָ דֹון ְמג ֶָרה עַד י ְַׁשקִּ יף וְ יִּ ֶרא עֹודֵ ינּו עָף כָבֹוד וְ ָעלָה וְ עֶשֶ ר מַ ּסָ עֹות
ַנ ֲעלָה עֵינִּ י עֹו ֲללָה עַל זֶה פָסַ ק נֹוי נָעמָ ם וְ שָ ח לא אֶ ֶעזְבֵ ם בְ כַף זֹוְ עֲמָ ם אַ ף אֲנִּ י אֵ לְֵך
עִּ ּמָ ם.
צּורי וְ ִּסכְֵך
צַ ִּדיק צָ ר צְ עָדַ י לִּ ְספֹור ּוכְ עִּ ּקַ לְ ִּתי יׁשֶ ר וָאֶ כפֹור צֹוד צָ דּונִּ י כַצִּ פר צָ עַק ִּ
דֹור ִּׁשי וְ ַכ ֲעלֹותָ ם ָעלַי ֵכיָם
מֵ עֲבֹור ּובְ חַ לֲלִּ י ע ַָרְך לִּ ְׁשבר צָ ְמתּו בַ בֹור צָ דּו צַ ע ֲִּדי וְ סָ ע ְ
יתי וצּור שָ ח אֶ חְ מֹול עַל
אׁשי עַל הַ ר צִּ יֹון צָ בְ אּו לְ הַ כְ ִּר ִּ
לְ ג ְָר ִּׁשי צָ פּו מַ יִּ ם עַל ר ִּ
יתי.
יתי וְ ָזכ ְַר ִּתי אֶ ת בְ ִּר ִּ
ְׁשאֵ ִּר ִּ
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קּומי קִּ ְר ִּאי כִּ י לא
אתי ִּׁש ְמָך יהוה ִּ
אתי קְ ׁשֹוב חֶ ְרפַט מֹונַי עַל הַ ּל ִֶּחי מַ כִּ ים בָ נַי קָ ָר ִּ
קָ ָר ִּ
ַי ָכלֵם עַל יֶתֶ ר ּלְ מַ קְ נִּ יאַ י יְ ׁשַ ּלֵם קֹולִּ י ׁשָ מָ עְ תָ אַ ל תַ עְ ּלֵם קַ ּלִּ ים קְ דָ חּונִּ י וְ עִּ ַּל ְמתָ מַ ְראֶ ָך
קראֶ ָך אַ תָ ה יהוה קֵ ץ אַ ל ְת ַכזֵב עַד מָ תַ י כַח ֶרׁש
מֹוראֶ ָך קָ ַרבְ תָ בְ יֹום אֶ ָ
הָ ׁשֵ ת בַ גֹויִּ ם ָ
אֵ ָעזֵב וְ הָ אָ ֶרץ תֵ ָע ֵזב.
ֱנּוׁשי וְ אֹומַ ר בְ הִּ נ ְָט ִּׁשי בַ נ ִֶּׁשי ַרבְ תָ אֲדנָי ִּריבֵ י נַפְ ִּׁשי ְראֵ ה רב
ְראֵ ה רגֶז מַ כת א ִּ
ֲתּותי ה ֲִּׁשּמֹותָ כָל עֲדָ ִּתי ָר ִּאיתָ ה יהוה ַעּוָתָ ִּתי רּוחַ ָרפְ תָ ה בִּ י מֵ אֵ ימָ תָ ם לְ בַ ּלְ עִּ י
בִּ ע ִּ
הֶ עֱלּו חֲמָ תָ ם ָר ִּאיתָ ה כָל נִּ קְ מָ תָ ם לָּמָ ה ָרחֹוק תַ עֲמֹוד בְ דַ בְ ָרם עַזֹות נ ְַמתָ הַ נְ ׁשַ ּמָ ה
אֹוׁשיב פְ ָרזֹות וְ אַ ף גַם זאת.
ִּ
ׁשָ ְמעּו ׁשֶ נֹוקַ ְׁש ִּתי בִּ ְד ִּחיפָתָ ם ּוכְ ֶילֶק ָעלָה עֵיפָתָ ם ׁשָ מַ עְ תָ חֶ ְרפָתָ ם ׁשָ כְ בּו ׁשֹוחֲחִּ ים בָ נַי
יתי כִּ י בִּ י יַד
ׁשֹוס ִּ
ישי ִּ
ִּמיגֹונָם וְ ׁשֹובֶ יהֶ ם גָאָ ה ְמאד גאֹונָם ִּשפְ תֵ י קָ מַ י וְ הֶ גְ יֹונָם ִּש ִּ
מָ טָ ה מ ְֻׁש ֶפלֶת עַד ְׁשאֹול מָ טָ ה ִּׁשבְ תָ ם וְ קִּ ימָ תָ ם הַ בִּ יטָ ה ה ֲִּׁשיבֵ נּו ׁשָ לֵם ִּׁשּלּום ׁשָ נִּ ים
וְ תאמַ ר אֶ פְ דֵ ם ִּמ ְּׁשאֹונִּים וְ ָזכ ְַר ִּתי לָהֶ ם בְ ִּרית ִּראׁשֹונִּ ים.
תָ בא תָ ׁשּור ְמ ַע ַני לָמּול הֵ ם שָ גְ בּו חַ יִּ ל וְ ִּאּוּויְָך אָ מּול תָ ִּׁשיב לָהֶ ם גְ מּול ִּתקְ ָרא ְת ַגּלֶה
ּומחַ פְ שֵ י עֹוֹלת לִּ פְ עֹול ִּמלֵב ִּתתֵ ן לָהֶ ם ְמגִּ נַת לֵב תַ ם תֶ כְ לִּ ית תָ קְ פָם
יֹום כָמּוס בְ לֵב ְ
לְ לָכְ דֵ ם יִּ פְ לּו בְ לִּ י לְ הַ ע ֲִּמידֵ ם ִּת ְרדף בְ אַ ף וְ תַ ְׁש ִּמידֵ ם כִּ י תָ ִּמיד דֹוקְ ִּרים וְ שֹוחֲקִּ ים
הֹורנּו אֵ ּלֶה הַ חֻּקִּ ים.
תֹור ְתָך אָ נּו לא ְרחֹוקִּ ים ה ֲִּׁשבֵ נּו וְ ֵ
ּומ ָ
ִּ
Kinot for Tisha B'Av Day
ט״ז ,קינות ליום תשעה באב Chapter 16
זְכר אֲׁשֶ ר עָשָ ה (נ"א עָש) צָ ר בְ פִּ נִּ ים (נ"א בִּ פְ נִּ ים)ׁ .שָ לַף חַ ְרבֹו ּובָ א לִּ פְ נַי וְ לִּ פְ נִּ ים.
ַנ ֲחלָתֵ נּו בִּ עֵת כְ ִּטּמֵ א לֶחֶ ם הַ פָנִּ ים .וְ גִּ דֵ ר פָרכֶת בַ ֲעלַת ְׁשתֵ י פָנִּ ים.
תֹומים גִּ עֵל בְ מָ גֵן ְמאָ דָ ם .וַיְ מַ דֵ ד קָ ו כְ מַ ְראֶ ה אֲדַ ְמדָ ם .מֵ ימֵ ינּו דָ לַח וְ הִּ ְׁשכִּ יר חִּ צָ יו
יְ ִּ
ִּמדָ ם .כְ יָצָ א ִּמן הַ בַ יִּ ת וְ חַ ְרבֹו ְמלֵאָ ה דָ ם.
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עַל הֲגֹותֹו הַ ּוֹות גָבֶ ר .וְ נָטָ ה אֶ ל אֵ ל יָדֹו לְ מּולֹו לְ גַבֵ רִּ .מצְ ַריִּ ם וְ כָל לְ אם אֲׁשֶ ר בָ ם
עָבַ ר (נ"א ִּאם בָ ם גָבַ ר)ַ .ואֲנִּ י (נ"א אֲנִּ י) בְ תֹוְך ִּאּוּויֹו אָ רּוץ אֵ לָיו בְ צַ ּוָאר.
חּוריו אָ כְ לָה אֵ ׁש .וְ זֶה צעָה זונָה (נ"א זֹונָה צֹועָה) הִּ כְ נִּ יס
אֲבֹותֵ ינּו ז ָָרה כְ הִּ כְ נִּ יסּו בַ ָ
וְ לא נִּ כְ וָה בָ אֵ ׁש .עֲבָ ִּדים ִּחתּו בְ תֹוכֹו לַבַ ת אֵ ׁש .וְ עַל מֶ ה בְ בֵ ית אֵ ׁש ִּמּמָ רֹום ׁשָ לַח אֵ ׁש.
בְ נַפְ ׁשֵ נּו טָ בַ עְ נּו כְ הֹוצִּ יא כְ לֵי ׁשָ ֵרת .וְ שָ מָ ם בָ אנִּ י ׁשַ יִּ ט בָ ם לְ הִּ ּׁשָ ֵרת (נ"א לְ הַ ְׁש ֵרת).
ּוׁשלׁשָ ה כְ לֵי ׁשָ ֵרת.
עֹורנּו נָמַ ק כְ הִּ ְׁשכִּ ים ְמׁשָ ֵרת .וְ לא מָ צָ א ִּת ְׁשעִּ ים ְ
ֵ
נ ִָּׁשים כְ ׁשָ רּו כִּ י בָ א ע ִָּריץ .בְ קַ ְרקַ ע הַ בַ יִּ ת נְ ָעלָיו הֶ ח ֱִּריץ .שָ ִּרים ֻלפָתּו כְ בֹוא (נ"א
בְ בֹוא) פ ִָּריץ .בְ בֵ ית קדֶ ש הַ ּקדָ ִּׁשים צַ ֲחנָתֹו הִּ ְׁש ִּריץ.
חּורים ִּמבַ חּוץ צָ גּו ְמ ֻחזָקִּ ים .וְ תָ רּו כִּ י יֻזַק בְ ִּׁש ִּּׁשים ִּרבֹוא מַ זִּיקִּ ים .זְקֵ נִּ ים נִּ בְ עָתּו
בַ ִּ
כְ הִּ ְרׁשּוהּו ִּמ ְּׁשחָ קִּ ים (נ"א מֵ ֲחזָקִּ ים) .עֲשֹות ְרצֹונֹו וְ הּוא אָ סּור בָ זִּּקִּ ים.
ׁשָ בַ ת סֹוטֵ ן ַויָבא אַ ְדמֹון .וַיְ סַ בֵ ב חומָ ה וַיְ ַעּוֵת הָ מֹון .נָפְ לָה עֶבְ ָרה עַל נִּ ינֵי פִּ צֵ ל לַח
וְ לּוז וְ ע ְַרמֹון .עַד כִּ י נֻטַ ׁש ִּמדֹוק אַ ְרמֹון.
עַל פֶתַ ח הַ ר הַ בַ יִּ ת הֵ חֵ ל לָבא .בְ יַד אַ ְרבָ עָה ָראׁשֵ י טַ פְ ְס ָריו לְ הַ ח ֲִּריבֹו .עַל צַ ד מַ ע ֲָרבִּ י
לְ ֵזכֶר הִּ ְש ִּריד בֹו .וְ צָ ג אַ חַ ר כ ְָתלֵנּו וְ לא ָרב ִּריבֹו.
אַ תָ ה קָ צַ פְ תָ וְ הִּ ְרׁשֵ יתָ לְ פַנֹות .יְ ל ִָּדים אֲׁשֶ ר אֵ ין בָ הֶ ם כָל מאּום ִּמּׁשָ ם לְ הַ פְ נֹות .לָּמָ ה
ָרגְ ׁשּו גֹויִּ ם וְ לא ׁשַ עְ תָ אֶ ל הַ ִּּמנְ חָ ה פְ נֹות .וְ ִּׁשּלְ חּום לְ אֶ ֶרץ כּוׁש (נ"א בְ אֶ ֶרץ עּוץ)
בְ ׁשָ ֹלׁש ְספִּ ינֹות.
ה ֲִּׁשיבֵ נּו ִּׁשּוְ עּו כְ בָ אּו בְ נִּ בְ כֵי יָם .וְ ִּׁש ְתפּו עַצְ מָ ם יַחַ ד לִּ נְ פֹול בַ יָםִּׁ .שיר וְ ִּת ְׁשבָ חֹות
הֹורגְ נּו בִּ ְמצּולֹות יָם.
ׁשֹוררּו כְ עַל ָים .כִּ י ָעלֶיָך ַ
ְ
כִּ י ְתהֹומֹות בָ אּו עַד נַפְ ׁשָ ןָ .כל זאת בָ אַ ְתנּו וְ לא ְׁש ַכחֲנּוָך חִּ ּלּו לְ מַ ּמָ ׁשָ ןִּ .תקְ וָתָ ם נ ְָתנּו
עּורה לָּמָ ה ִּתיׁשָ ן.
לְ מֵ ִּׁשיב ִּמבָ ׁשָ ןּ .ובַ ת קֹול נִּ ְׁש ְמעָה ָ
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Kinot for Tisha B'Av Day
Chapter 17 קינות ליום תשעה באב, י״ז
.פּוחים
ִּ  ִּאם תאכַלְ נָה נ ִָּׁשים פִּ ְריָם עֹולְ לֵי ִּט.
If women could eat the fruit of their womb, the little babes
clapping their hands...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
.דּודים טְ פָחִּ ים טְ פָחִּ ים
ִּ  ִּאם ְתב ּׁשֵ לְ נָה נ ִָּׁשים ַרחֲמָ נִּ יֹות יַלְ דֵ יהֶ ן (נ"א יְ ל ִָּדים) הַ ְּמ.
If women so full of compassion could boil their children,
measured hand height by hand height...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
.פֹורחִּ ים
ְ סּוסים
ִּ ְ ִּאם ִּתג ֹו ְזנָה (נ"א תָ גֹו ְזנָה) פְ אַ ת ראׁשָ ם וְ ִּתּקָ ׁשַ ְרנָה ל.
If the fine locks of their heads could be shorn and bound as
decorations for horses...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
.יחים
ִּ  ִּאם ִּת ְּדבַ ק לְ ׁשֹון יֹונֵק לְ חֵ ְך בְ צִּ ְמאֹון צְ ִּח.
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If the tongue of a nursing baby could glue to his palate from
blinding white thirst...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
.צֹורחִּ ים
ְ  ִּאם תֵ ה ְמנָה (נ"א ְתהֹומֶ ינָה) זֹו לְ עֻּמַ ת זֹו בֹו ִּאי ּונְ בַ ּׁשֵ ל אֶ ת בָ נֵינּו.
If one could sigh one to another "Come on and let's boil our
screeching sons...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
. ִּאם ִּתוע ְַדנָה זֹו לְ זֹו ְתנִּי בְ נְֵך וְ הּוא חָ בּוי ְמנֻתָ ח נְ תָ חִּ ים.
If one could ask of another "Give over your son to eat" but he's
already hidden, sliced into slices...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
. ִּאם תַ ְּז ִּמין (נ"א תַ זְמֵ ינָה) בְ שַ ר אָ בֹות לַבָ נִּ ים בִּ ְמעָרֹות וְ ִּׁשיחִּ ים.
If fathers, now meat, could be seasoned for their sons in caves
and trenches...
.אַ לְ לַי לִּ י
Alas for me!
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ִּ .אם ְתחיַבְ נָה הַ בָ נֹות (נ"א בָ נֹות) אֶ ל חֵ יק ִּאּמֹותָ ם נִּ ְתפָחִּ ים.
If daughters could be dandled in the breasts of their mothers,
distended bellies...
אַ לְ לַי לִּ י.
!Alas for me
ֹוסנָה רּוחֹות עֹולְ לִּ ים בִּ ְרחֹובֹות קִּ ְריָה ְתפּוחִּ ים.
ִּ .אם ִּתט ְ
If the ghosts of children, bloated with rot, floated in the streets
of the city...
אַ לְ לַי לִּ י.
!Alas for me
ִּ .אם ְתיּקֵ ְרנָה בְ ִּׁשכּול ֶרחֶ ם וְ צִּ ּמּוק ׁשָ דַ יִּ ם וְ אֵ ם עַל בָ נִּ ים ׁשָ חִּ ים.
אַ לְ לַי לִּ י.
ֲלּוחים.
ִּ .אם ִּתכׁשַ לְ נָה ְׁשמֹונֶה מֵ אֹות מָ גִּ נִּ ים בַ ע ֲַרב א ִּ
אַ לְ לַי לִּ י.
פּוחים.
לּוחים וְ נֹודֹות נְ ִּ
ִּ .אם ְתלּוהַ ְטנָה רּוחָ ם בְ ִּמינֵי ְמ ִּ
אַ לְ לַי לִּ י.
ּומּמֵ אָ ה עֲשָ ָרה עַד אֶ חָ ד לְ מַ פָחִּ ים.
ִּ .אם ִּתמע ְַטנָה מֵ אֶ לֶף מֵ אָ ה ִּ
אַ לְ לַי לִּ י.
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ֹוסנָה לְ מָ סַ ְך הֵ י ָכל ְׁשמֹונִּ ים אֶ לֶף כהֲנִּים פְ ָרחִּ ים.
ִּ .אם תָ נ ְ
אַ לְ לַי לִּ י.
ִּ .אם ִּתש ַרפְ נָה ׁשָ ם כָל אֹותָ ם (נ"א אֹותָ ן) הַ נְ פָׁשֹות כְ קֹוצִּ ים כְ סּוחִּ ים.
אַ לְ לַי לִּ י.
ִּ .אם תֵ ע ַרפְ נָה עַל דָ ם נָקִּ י ְׁשמֹונִּ ים אֶ לֶף כהֲנִּ ים ְמׁשּוחִּ ים.
אַ לְ לַי לִּ י.
יחים.
ִּ .אם ִּתפ ְחנָה נְ ָפׁשֹות ְמדֻּקָ ִּרים מֵ ֵריחַ ְתנּובֹות ִּש ִּ
אַ לְ לַי לִּ י.
ִּ .אם ִּתצבַ ְרנָה עַל אֶ בֶ ן אַ חַ ת ִּת ְׁשעָה קַ בִּ ין מֹוחֵ י יְ ל ִָּדים ֻמנָחִּ ים.
אַ לְ לַי לִּ י.
ִּ .אם תֻ קעְ נָה ְׁשֹלׁש מֵ אֹות יֹונְ קִּ ים עַל שֹוכָה אַ חַ ת ְמתּוחִּ ים.
אַ לְ לַי לִּ י.
ִּ .אם תֵ ראֶ ינָה ַרכֹות ַו ֲענֻגֹות כְ בּולֹות עַל יַד ַרב טַ בָ חִּ ים.
אַ לְ לַי לִּ י.
ִּ .אם ִּת ְּשכַבְ נָה בֵ ין ְׁשפַתַ יִּ ם בְ נֹות ְמלָכִּ ים ְמׁשֻבָ ִּחים.
אַ לְ לַי לִּ י.
חּורים בצִּ ְמאֹון צְ ִּחיחִּ ים.
ִּ .אם ִּת ְּת ַעּלַפְ נָה הַ בְ תּולֹות וְ הַ בַ ִּ
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אַ לְ לַי לִּ י.
.וְ רּוחַ הַ ּקדֶ ׁש לְ מּולָם מַ ְרעִּ ים.
.הֹוי עַל כָל ְׁש ֵכנַי הָ ָרעִּ ים.
מֹודיעִּ ים.
.מַ ה ּׁשֶ הִּ קְ ָראָ ם ִּ
מֹודיעִּ ים.
.וְ אֵ ת אֲׁשֶ ר עָשּו לא ִּ
.אם תאכַלְ נָה נ ִָּׁשים פִּ ְריָם" מַ ְׁש ִּמיעִּ ים".
ִּ
וְ ִּאם יֵהָ ֵרג בְ ִּמקְ דַ ׁש יְ ָי כהֵ ן וְ נָבִּ יא" לא מַ ְׁש ִּמיעִּ ים".
Kinot for Tisha B'Av Day
י״ח ,קינות ליום תשעה באב Chapter 18
יטיב עִּ ּמָ ְך .וְ נִּ פְ לִּ ינּו אֲנִּ י וְ עַּמָ ְך .וְ לָּמָ ה בְ נֵי בְ לִּ ַיעַל חִּ ּלְ לּו ְׁשמָ ְך.
וְ אַ תָ ה אָ מַ ְרתָ הֵ יטֵ ב אֵ ִּ
וְ לא ׁשָ פַכְ תָ ֲעלֵיהֶ ם זַעְ מָ ְך.
אַ תָ ה גִּ דַ לְ תָ וְ רֹומַ ְמתָ בָ נִּ ים לְ הָ ֵנקַ .כאֲׁשֶ ר יִּ שָ א הָ אֹומֵ ן אֶ ת הַ יֹונֵק .וְ לָּמָ ה דֹודָ נִּ ים דָ צּו
(נ"א צָ חּום) לְ ַזנֵק .וְ אַ ְריֵה (בְ דֵ י) (נ"א אינו) גרֹותָ יו לְ חַ נֵק.
אַ תָ ה הֵ ינַקְ תָ ְדבַ ׁש ִּמּסֶ לַע .וַתֹוצִּ יא נֹוזְלִּ ים ִּמּסֶ לַע .וְ לָּמָ ה ׁשֹופְ טֵ יהֶ ם נִּ ְׁש ְמטּו בידֵ י
סֶ ַלע .וְ עֹולְ לֵיהֶ ם נֻפְ צּו אֶ ל הַ ּסָ לַע.
אַ תָ ה ָזנ ְַחתָ ו ִַּת ְמאַ ס כָל גֹוי .וְ לָקַ ְחתָ לְ ָך (נ"א לָקַ חַ ת) גֹוי ִּמּקֶ ֶרב גֹוי .וְ לָּמָ ה חָ ׁש וְ ָעלָה
עַל אַ ְרצִּ י גֹוי .וְ אָ ְמרּו לְ כּו וְ נַכְ ִּחידֵ ם ִּמגֹוי.
ּוׁשמֹונִּ ים .לְ הָ בִּ יא גֹוי ׁשמֵ ר אֱמּונִּ ים .וְ לָּמָ ה ָיזְמּו מֹואָ בִּ ים
אַ תָ ה ִּטאטֵ אתָ ִּׁש ִּּׁשים ְ
וְ עַּמֹונִּ ים .לְ עַם זּו בַ כֹוכָבִּ ים נִּ ְמנִּ ים (נ"אבַ כְ רּובִּ ים מֹונִּ ים).
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אַ תָ ה כִּ ּוַנְ תָ (נ"א כֹונַנְתָ ) לְ ׁשֶ בֶ ת הֹודֶ ָך .הַ ר זֶה קָ נְ תָ ה יְ ִּמינְָך וְ יָדֶ ָך .וְ לָּמָ ה לְ אָ חֹור
הֵ ׁשַ בְ תָ יְ ִּמין הֹודֶ ָךַ .ו ְתנַבֵ ל כִּ ּסֵ א כְ בֹודֶ ָך.
אַ תָ ה מָ רֹום לְ עֹולָם יְ ָי וְ ִּראׁשֹון .כֹונַנְ תָ מָ רֹום מֵ ִּראׁשֹון .וְ לָּמָ ה נִּ אֵ ץ ָרׁשָ ע בְ פֶה וְ לָׁשֹון.
עַד כִּ י ָנגַע צָ ר בְ ִּאיׁשֹון.
אַ תָ ה שַ ְשתָ לְ טֹוב ָעלֵימֹו .בְ ִּשיחַ ְתבִּ יאֵ מֹו וְ ִּתטָ עֵמֹו .וְ לָּמָ ה ע ִָּריץ חֵ ֵרף וְ אָ מַ ר אֵ י
אֱֹלהֵ ימֹו .אֲׁשֶ ר יאכַל חֵ לֶב זְבָ חֵ ימֹו.
פֹור ְרתָ בְ ָעזְָך יָם .וַתָ סֶ ְך בִּ ְדלָתַ יִּ ם יָם .וְ לָּמָ ה צָ לַלְ ִּתי עַד נִּ בְ כֵי יָם .וַיִּ גְ דַ ל ִּׁשבְ ִּרי
אַ תָ ה ַ
ַכיָם.
דֹוׁשים .בְ קֶ ֶרב (נ
יׁשים הַ ְמקֻ דָ ִּׁשים .וְ לָּמָ ה "אַ תָ ה קָ דֹוׁש יֹוׁשֵ ב ְתהִּ ּלֹות קְ ִּ
א בְ סֹוד) יְ ִּׁש ִּ
ָרגְ ׁשּו גֹויִּ ם קְ דֵ ִּׁשים .וְ הֵ ִּׁשימּו בֵ ית קדֶ ׁש הַ ּקדָ ִּׁשים.
אַ תָ ה ׁשָ מַ עְ תָ (נ"א ְׁשמַ ע אֱֹלהֵ ינּו) כִּ י הָ יִּ ינּו חֶ ְרפָה .וְ ֻסכ ְָתָך בָ אֵ ׁש נִּ ְש ְרפָה .וְ לָּמָ ה
ְתבַ ּלַע ַנ ֲחלַת ֻחפָה .תַ צְ ִּמיחַ ְתרּופָה וְ ָעלֵינּו חֹופְ פָה.
אַ תָ ה צַ ִּדיק עַל כָל הַ בָ א .לְ ָך יְ ָי הַ צְ דָ קָ ה וְ נַצְ ִּדיקְ ָך בְ חִּ בָ ה .וְ לָּמָ ה נָהִּ ינּו וְ לָנּו הַ ִּדבָ ה .כִּ י
כָל זאת בָ אַ ְתנּו בְ חֹובָ ה.
Kinot for Tisha B'Av Day
י״ט ,קינות ליום תשעה באב Chapter 19
לְ ָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בְ אֹותֹות אֲׁשֶ ר הִּ פְ לֵאתָ מֵ אָ ז וְ עַד עָתָ ה.
Yours, my Lord, is the righteousness, because of the wondrous
;signs You have displayed from then until now
וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בִּ ְּב ִּחינָה אֲׁשֶ ר נִּ צְ ַרפְ נּו וְ אֹותָ נּו ִּתעָבְ תָ .
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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.
.לָך יהוה הַ צדָ קָ ה בְ גֹוי ִּמּקֶ ֶרב גֹוי לָקַ ְחתָ בְ מַ ּסֹות,
Yours, my Lord, is the righteousness because You have taken
(our) nation from amidst another nation, with miracles;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ דפִּ י אֲׁשֶ ר נִּ ְמצָ א בָ נּו כְ מַ עֲשֵ יהֶ ם עֲשֹות
and ours is the shamefacedness, because of the hypocrisy to be
found within us as we emulated (Egypt's abominable) deeds.
.לָך יהוה הַ צדָ קָ ה בְ הלְ כּו אֱֹלהִּ ים לִּ פְ דֹות לֹו לְ עָם,
Yours, my Lord, is the righteousness because God went out to
redeem us as a people unto Himself;
.וְ לָנּו בׁשַ ת הַ פָנִּ ים בְ וי ְַמרּו עַל יָם בְ יַם סּוף גֹוי בֵ אֹלהָ יו בְ פ ְָׁשעָם
and ours is the shamefacedness, because they (our forefathers)
rebelled on the shore of the Sea of reeds, the nation sinning
against its God!
.לָך יהוה הַ צַ דָ קָ ה בְ ֵזכֶר וְ אַ תֶ ם עֵדַ י ַואֲנִּ י אֱֹלהִּ ים
Yours, my Lord, is the righteousness when we recall the
proclamation, 'You are witnesses, and I am God!'
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הפָנִּ ים בְ ח ְרפֵנּו בְ ִּסין קּום עֲשֵ ה לָנּו אֱֹלהִּ ים

Page 44 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
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!'
.יחת בִּ ְדבָ ׁש
ִּ ִּלָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בְ טעַם ׁשֶ הִּ ְטע ְַמתָ נּו כְ צַ פ
Yours, my Lord, is the righteousness because You fed us (the
manna) that tasted like dough fried in honey;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים ביֹום הִּ קְ ַרבְ נּו לְ ָפנָיו סלֶת וָׁשֶ מֶ ן ְּודבָ ׁש
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.
.לָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בְ כלְ כּול מָ ן ּובְ אֵ ר וְ עַּמּוד ָענָן
Yours, my Lord, is the righteousness because you provided us
with the manna, the well and the pillar of clouds;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ ֶלחֶ ם הַ ּקְ ֹלקֶ ל אֲבֹותֵ ינּו בְ אָ הלֵיהֶ ם בְ ָרגְ נָן
and ours is the shamefacedness because our forefathers
grumbled in their tents about (the manna and called it) the
destructive bread.
.לָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בַ מ ְדבָ ר לא חָ סַ ְרנּו דָ בָ ר
Yours, my Lord, is the righteousness because in the wilderness
we lacked for nothing;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ נאֲצֹות לָבָ ן וְ חֲצֵ רת וְ ִּדי זָהָ ב כִּ ְמדֻבָ ר
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and ours is the shamefacedness because we defied You as
Laban, Hazeroth, and Di-zahab as related (by Moses),
.לָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בְ סיחֹון וְ עֹוג וְ כל מַ לְ כֵי כְ ָנעַן
Yours, my Lord, is the righteousness because of (how You
waged war for us with) Sihon and Og and all the kings of
Canaan;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ עכָן אֲׁשֶ ר מָ עַל בַ חֵ ַרם בְ לִּ י ְמצא מַ עַן
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).
.מֹוׁשיעִּ ים
ִּ לְ ָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בְ פעַל אֲׁשֶ ר ָפעַלְ תָ בְ אַ ְרבָ עָה עָשָ ר
Yours, my Lord, is the righteousness because of all that You
accomplished through the fourteen saviors(-Judges);
.פֹוׁשעִּ ים
ְ וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ צֶ לֶם ִּמיכָה כִּ י בֹו ֲאנ ְַחנּו
and ours is the shamefacedness because of Micah's idol through
which we transgressed.
.לָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בְ קימַ ת ִּׁשיֹלה וְ נֹוב וְ גִּ בְ עֹון ּובֵ ית עֹול ִָּמים
Yours, my Lord, is the righteousness because You erected
(Tabernacles) at Shiloh, Nob, Gibeon and the Eternal Temple (in
Jerusalem);
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ ֶרׁשַ ע ׁשֶ נִּ ְמצָ א בָ נּו ׁשֶ חָ ְרבּו ּובָ ם אָ נּו נִּ כְ ל ִָּמים
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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.
.לָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בִּ ְּשנֵי חָ ְרבָ נֹות ׁשֶ חָ ְרבּו בְ בִּ צְ עֵנּו וְ אָ נּו קַ י ִָּמים
Yours, my Lord, is the righteousness because although the
Destructions of the two Temples were caused by our corruption,
we ourselves were spared;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים בְ שּובֵ נּו אֵ לֶיָך בְ כָל לֵב ׁשֶ תָ ׁשּוב אֵ לֵינּו בְ ַרח ֲִּמים
and ours is the shamefacedness because we should have
repented to You wholeheartedly so that You would return to us
in compassion.
.לָך יהוה הַ צְ דָ קָ ה בִּ ְּתׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה ׁשֶ הָ יְ תָ ה ִּשנְ אָ ה כְ בּוׁשָ ה ִּמּלְ הִּ ּׁשָ מַ ע
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;
.וְ לָנּו בׁשֶ ת הַ פָנִּ ים כְ תבַ ע ִּאׁש חַ מּודֹות וְ ִּׁשּוַע הַ טֵ ה אֱֹלהַ י אָ ְזנְ ָך ּוׁשֲ מָ ע
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
כ׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 20
אֹומ ִּרים
הַ טֵ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ ִּתפְ לֶצֶ ת ְמנַאֶ צֶ ת ִּמי לִּ י בַ ּׁשָ מָ יִּ ם ּוׁשֲ מָ ע ׁשַ ֲאגַת צֹורֲ ֶריָך הָ ְ
עָרּו עָרּו עַד הַ יְ סֹוד ׁשַ עַר הַ ּׁשָ מָ יִּ ם.
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ ִּרגְ ׁשַ ת הַ דֹובֶ ֶרת עַל צַ ִּדיק עָתָ ק ּוׁשֲ מָ ע קֹול ׁשָ אֹון מֵ עִּ יר בְ חֵ מָ ה
ְׁשפּוכָה לְ ׁשַ תַ ק.
הֹומים
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ צִּ יר ׁשֻ ּלָח וְ נָם קּומּו וְ נָקּומָ ה ָעלֶיהָ ל ִַּּמלְ חָ מָ ה ּוׁשֲ מָ ע ַפּלָצֹות ִּ
בָ א הָ עֵת ִּאתֹו בְ בֵ יתֹו לְ הִּ ָּלחֲמָ ה.
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ ֻעצּו עֵצָ ה וְ חָ ְׁשבּו ְמזִּּמָ ה בַ ל יּוכָלּו ּוׁשֲ מָ ע ִּשיחַ ת נֹוְ עַצּו לֵב יַחְ דָ ו
ָעלֶיָך עֲלֹות נִּ ְסתַ כָלּו.
ּמֹורא ּוׁשֲ מָ ע ְמחָ ַרפֶיָך מַ ְד ִּמימֵ י תֹודָ ה
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ נִּ אֲצּו וְ ִּׁשּלְ חּו בָ אֵ ׁש ִּמקְ דַ ׁש הַ ָ
וְ קֹול ז ְִּמ ָרה.
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך ַלּלֵצִּ ים לָצֹון חָ ְמדּו לָהֶ ם ּוׁשֲ מָ ע כָל חֶ ְרפָתָ ם אֲׁשֶ ר חֵ ְרפּוָך וְ הַ פֵל
אֵ ימָ ְתָך ֲעלֵיהֶ ם.
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ יָהְ ַרּו וְ הֹוצִּ יאּו הַ כְ רּובִּ ים בִּ ְרחובֹות ְמחַ ז ְִּרים ּוׁשֲ מָ ע טַ ְרחֹות טִּ נּופָם
כְ הֶ עֱלּו עַל ִּמזְבַ חֲָך ֲחז ִִּּירים.
קדֹוׁשים ּוׁשֲ מָ ע ז ִֵּדים ְמז ְָרקִּ ים לְ מּולְ ָך
ִּ
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ ִּחּלְ לּו וְ ִּטנְ פּו בֵ ית קדֶ ׁש הַ
דֹוׁשים.
ִּמילֹות קְ ִּ
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ לֹו ֲעזִּים ְמעִּ זִּים מֶ צַ ח לְ כּו וְ נִּ ָּלחֲמָ ה ִּאתֹו בְ בֵ יתֹו ּוׁשֲ מָ ע הַ ּוֹות
הֹולֲלִּ ים ְמהַ לֲלִּ ים כִּ י אֵ ין הָ ִּאיׁש בְ בֵ יתֹו.
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ דֹובֶ ֶרת אֲנִּ י וְ אַ פְ ִּסי עֹוד ּוׁשֲ מָ ע גִּ דּופֶיהָ וְ חֵ רּופֶיהָ ִּמ ְׁשתַ חֶ צֶ ת עַד
כִּ ְסאֲָך עֹוד.
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תֹוחילִּ י וְ אֵ ינֹו נִּ בְ נֶה ּוׁשֲ מָ ע בְ כִּ יַת מַ ְספִּ ִּידים
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ בֹוזָה ּומַ לְ ֶעגֶת מַ ה ִּ
ּומחַ כִּ ים מָ תַ י יִּ בָ נֶה.
קֹורעִּ ים ְ
וְ ְ
אֹומ ִּרים ֻעזַב וְ ׁשֻ כַח וְ נֻטַ ׁש וְ ָלעַד ׁשֹומֵ ם ּוׁשֲ מָ ע אֶ נְ קָ תֵ נּו וְ קַ נֵא
הַ טֶ ה אֱֹלהַ י אָ זְנְ ָך לְ ְ
קִּ נְ אָ תֵ נּו וְ הָ אֵ ר ָפנֶיָך עַל ִּמקְ דָ ְׁשָך הַ ּׁשָ מֵ ם.
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״א ,קינות ליום תשעה באב Chapter 21
תֹורה
יסין בְ ִּמ ְׁשנָה ּובִּ גְ מָ ָרא .א ְרזֵי הַ ּלְ בָ נֹון אַ ִּד ֵירי הַ ָ
בֹורי כחַ עֲמָ לֶיהָ .ב ֲעלֵי ְת ֵר ִּ
ג ֵ
בּורה .בְ טָ ה ָרה.
דמָ ם נִּ ְׁשפְַך וְ נ ְָׁשתָ ה גְ ָ
זאת בְ זָכְ ִּרי .וְּ עַל אֵ ֶּלה אֲנִּ י בֹוכִּ יָה וְ עֵינִּ י נִּ גְ ָרה .הנָם קְ דֹוׁשֵ י הֲרּוגֵי מַ לְ כּות עֲשָ ָרה
חֶ ְמדַ ת יִּ ְש ָראֵ ל כְ לֵי הַ ּקדֶ ׁש ֵנזֶר ַועֲטָ ָרה .אֶ ְזעַק בְ מָ ָרה.
ֲמּורה
דֹוׁשים מֵ תּו בְ ִּמיתָ ה ח ָ
הֹורי לֵב קְ ִּ
רּורה ְּ .ט ֵ
גֹורל ִּמי ִּראׁשֹון לַחֶ ֶרב בְ ָ
.ידּו ָ
גֹורל עַל ַרבָ ן ִּׁש ְמעֹון ָפׁשַ ט צַ ּוָארֹו ּובָ כָה כְ נִּ גְ ז ְָרה גְ ז ֵָרה
לְּ ַרבָ ן ִּׁשמעֹון חָ זַר .כנְ פֹול ָ
נְצּורה.
הַ ּׁשַ ר לְ הָ ְרגֹו בְ ֶנפֶׁש ָ
נטַ ל ראׁשֹו ּונְתָ נֹו עַל אַ ְרכֻבֹותָ יו .מז ֶַרע אַ הֲרן ׁשָ אַ ל בְ בַ ּקָ ׁשָ ה לִּ בְ כֹות עַל בֶ ן הַ גְ בִּ ָירה
הֹורה
נֹורה הַ טְ ָ
.מ ָ
מּורה ְ
ענָה וְ אָ מַ ר פֶה .שם עֵינָיו עַל עֵינָיו ּופִּ יו עַל פִּ יו בְ אַ הֲבָ ה גְ ָ
תֹורה.
ֲמּורה .הַ ִּּמ ְתגַבֵ ר בַ ָ
פ ְתאֹום נִּ קְ נְ סָ ה ָעלָיו ִּמיתָ ה ְמׁשֻ נָה ַוח ָ
.קיַם בְ עֹורֹו אָ ְמרּו לְ נַפְ ׁשֵ ְך ְׁש ִּחי וְ ַנעֲב ָרה .צּוָה לְ הַ פְ ִּׁשיט אֶ ת ראׁשֹו בְ תַ עַר הַ ְשכִּ ָירה
רׁשָ ע הַ פֹושֵ ט עֵת הִּ גִּ י ַע לִּ ְמקֹום ְּתפִּ ּלִּ ין ִּמצְ וַת בָ ָרה .צָ עַק צְ עָקָ ה וְ נִּ זְדַ עְ ְזעָה עֹולָם
פֹור ָרה.
וְ אֶ ֶרץ הִּ ְת ָ
מֵ אַ ח ֲָריו הֵ בִּ יאּו אֶ ת ַרבִּ י עֲקִּ יבָ א עֹוקֵ ר הָ ִּרים וְ טֹו ֲחנָן זֹו בְ זֹו בִּ ְסבָ ָרה .וְ סָ ְרקּו אֶ ת
בְ שָ רֹו בְ מַ ְס ֵרק בַ ְרזֶל לְ הִּ ְׁשתַ בְ ָרה .יָצְ תָ ה נִּ ְׁשמָ תֹו בְ אֶ חָ ד ּובַ ת קֹול אָ ְמ ָרה .אַ ְׁש ֶריָך ַרבִּ י
עֲקִּ יבָ א גּופְ ָך טָ הֹור בְ כָל ִּמינֵי טָ ה ָרה.
Page 49 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
בֶ ן בָ בָ א ִּרבִּ י יְ הּודָ ה אַ ח ֲָריו הֵ בִּ יאּו בְ ִּׁשבְ רֹון לֵב וְ אַ זְהָ ָרהֶ .נה ֱַרג בֶ ן ִּׁשבְ עִּ ים ׁשָ נָה בִּ ידֵ י
אֲרּו ָרה .יֹוׁשֵ ב בְ תַ עֲנִּ ית הָ יָה נָקִּ י וְ חָ ִּסיד בִּ ְמלַאכְ תֹו לְ מַ ה ֲָרה.
דֹורׁש וְ סֵ פֶר
ַרבִּ י ֲחנֶנְ יָא בֶ ן ְת ַר ְדיֹון אַ ח ֲָריו מַ קְ הִּ יל קְ הִּ ּלֹות בְ צִּ יֹון ׁשָ עְ ָרה .יֹוׁשֵ ב וְ ֵ
תֹורה.
תֹורה עִּ ּמֹו וְ הִּ ּקִּ יפּוהּו בַ חֲבִּ ילֵי זְמֹו ָרה .אֶ ת הָ אּור הִּ צִּ יתו בָ הֶ ם ּוכְ ָרכֻהּו בְ סֵ פֶר ָ
ָ
ְספֹוגִּ ין ׁשֶ ל צֶ מֶ ר הִּ נִּ יחּו ַעל לִּ בֹו ׁשֶ ּלא יָמּות ְמהֵ ָרה.
ֲמֹורה .ז ְָרקּוהּו וְ הִּ ְׁשלִּ יכּוהּו לַכְ לָבִּ ים וְ לא
חָ ִּסיד ַרבִּ י יֶׁשֶ בָ ב הַ ּסֹופֵר ה ֲָרגּוהּו עַם ע ָ
תֹורת מׁשֶ ה לְ ׁשָ ְמ ָרה.
בּורה .יָצְ תָ ה בַ ת קֹול ָעלָיו ׁשֶ ּלא הִּ נִּ יחַ כְ לּום ִּמ ַ
הָ קְ בַ ר בִּ קְ ָ
דּורה.
פֹורחַ נִּ ְש ַרף בַ הֲבֵ ל פִּ יו כְ בַ ְּמ ָ
וְ אַ ח ֲָריו ַרבִּ י חּוצְ פִּ ית בְ יֹום עֶבְ ָרה .עֹוף הַ ֶ
צַ ִּדיק ַרבִּ י אֶ לְ ָעזָר בֶ ן ׁשַ ּמּו ַע בָ אַ חֲרֹונָה נֶה ַרג בְ מַ ְדקֵ ָרה .יֹום ֶע ֶרב ׁשַ בָ ת הָ יָה זְמַ ן
קִּ דּוׁש וַיְ קַ דֵ ׁש וַיִּ קְ ָרא .חֶ ֶרב ׁשָ לפּו ָעלָיו וְ לא הִּ נִּ חּוהּו בַ חַ יִּ ים לְ ג ְָמ ָרה .יָצְ תָ ה נִּ ְׁשמָ תֹו
צּורה.
בְ בָ ָרא אֱֹלהִּ ים יֹוצֵ ר וְ צָ ר ָ
הֹוסיפּו בְ נֵי עַוְ לָה לְ עַנֹות בִּ גְ ע ָָרה .בִּ ְסקִּ ילָה ְש ֵרפָה הֶ ֶרג וְ חֶ נֶק ִּמי יּוכַל
כָהֵ נָה וְ כָהֵ נָה ִּ
זּורהֲ .חזֵה הַ ְתנּופָה וְ ׁשֹוק הַ ְתרּומָ ה
לְ ׁשַ ע ֲָרה .נֹותֶ ֶרת ִּמּמֶ נָה יאכְ לּו א ֲָריֹות שֶ ה פְ ָ
טָ ְרפּו אַ ְריֵה וְ הַ כְ פִּ ָירה.
ּומֹוׁשי ַע בְ עֵת
ִּ
כֹוׁשלֹות חֵ לֶק ַיעֲקב
יֹוסיף עֹוד לְ י ְַּס ָרה .אַ ּמֵ ץ בִּ ְרכַיִּ ם ְ
ֵיטיב יהוה וְ לא ִּ
י ִּ
צָ ָרה.
לְ צֶ דֶ ק יִּ ְמלְָך מֶ לְֶך .יאמַ ר ׁשָ לְ מּו יְ מֵ י אֶ בְ לְֵך .לְ אֹורֹו נִּ ּסַ ע וְ ֵנלְֵך.

Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ב ,קינות ליום תשעה באב Chapter 22
הַ ח ֲִּריׁשּו ִּמּמֶ נִּ י ַואֲדַ בֵ ָרה וְ ַיעַבר ָעלַי מָ ה חָ מָ ס אֶ ְזעַק וָׁשד לְ ָך ׁשֹוכֵן ׁשָ מַ יְ מָ ה הֱצִּ יקַ ְתנִּ י
רּוחי וְ לא אּוכַל אֶ דֹומָ ה כַיֹולֵדָ ה אֶ פְ עֶה אֶ ְׁשאַ ף וְ אֶ ּׁשֹומָ ה ִּמ ְספֵד מַ ר אֶ עֱשֶ ה ַואֲקֹונֵן.
ִּ
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בִּ נְ הִּ ימָ ה ִּדבְ ֵרי ׁשַ אֲגֹותַ י יִּ ְתכּו ַכיָמָ ה ִּספְ ִּדי עַל עֲדָ ִּתי אֲׁשר נִּ ְתנָה לְ ׁשַ ּמָ ה אָ ִּריד בְ ִּשיחִּ י
וְ אָ הִּ ימָ ה וְ קֹול נְ הִּ י אָ ִּרימָ ה.
אֵ יְך ׁשָ בַ ת מָ שֹוש וְ ע ְָרבָ ה ִּש ְמחָ ה כָל פָנִּ ים פָארּור וְ כָל ראׁש קָ ְרחָ ה וְ כָל זָקָ ן גְ רּועָה
דֹורׁש ׁשּוחָ ה ִּסּלָה אַ בִּ ַירי הֹוגֵי עז ִּמבְ טֶ חָ ה
עֹורר גֹוי עַז ֵ
וְ עַל כָל לֵב ֲאנָחָ ה מֵ אָ ז נִּ ְת ֵ
בְ תּולֹותַ י ּובַ חּו ַרי נָסַ ח בִּ נְ ִּסיהָ ה בְ ראׁש כָל חּוצֹות נִּ בְ לָתָ ם כְ סּוחָ ה עֹו ָללַי וְ טַ פַי
נ ְֶח ְׁשבּו כְ צאן ִּטבְ חָ ה אֵ ילִּ ילָה עַל זאת וְ ִּד ְמע ִָּתי עַל לֶחָ ה הֵ אָ ְספּו אֵ לַי ְדוּויֶי צאן נִּ דָ חָ ה
לְ הַ ְרבֹות הַ בְ כִּ י ּולְ הָ ִּרים צְ וָחָ ה הֵ ילִּ ילּו ׁשָ מַ יִּם וְ ַזעֱקִּ י אֲדָ מָ ה אָ ִּריד בְ ִּשיחִּ י וְ אָ הִּ ימָ ה
וְ קֹול נְ הִּ י אָ ִּרימָ ה.
ֲבּורה קֹול כְ חֹולָה צָ ָרה
אֶ ְראֶ ּלִּ ים צְ אּו וְ צַ עֲקּו מָ ָרה ְספֹוד תַ ְמרּור הֵ אָ גְ דּו בַ ח ָ
זּורה ָעלֵימֹו כִּ י נִּ גְ ז ְָרה גְ ז ֵָרה בָ ח ִּרי אַ ף וְ ַזעַם
כְ מַ בְ כִּ ָירה הִּ ְתאֹונֲנּו עַל עֲדַ ת שֶ ה פְ ָ
נֹורה וְ ִּאיׁש אֶ ת אָ חִּ יו חִּ זְקּו
וְ עֶבְ ָרה וְ נִּ ְת ַו עֲדּו בִּ פְ ִּריׁשּות ּובְ טָ ה ָרה לְ קַ דֵ ׁש ׁשֵ ם הַ גָדֹול וְ הַ ָ
הֹורה בְ לִּ י ַלעֲבֹוד ז ָָרה וְ לא חָ סּו גֶבֶ ר ּוגְ בִּ ָירה עַל פָנִּ ים
בְ ֶעז ַָרה לְ דַ בֶ ק בְ יִּ ְראָ ה ְט ָ
צְ פִּ ַירת ִּתפְ אָ ָרה אֲבָ ל אָ זְרּו גְ בּו ָרה יְ תֵ ָרה ַלהֲלֹום ראׁש וְ לִּ קְ רֹוץ ׁשֶ ְד ָרה וְ אֵ לֵימֹו ִּדבְ רּו
אֹורה
תֹורה נַקְ ִּריבְ כֶם כְ עֹולָה וְ הַ קְ טָ ָרה וְ נִּ ְזכֶה עִּ ּמָ כֶם לְ ָ
בַ א ֲִּמ ָירה לא זָכִּ ינּו לְ גַדֶ לְ כֶם לְ ָ
יחי וְ אָ הִּ ימָ ה וְ קֹול נְ הִּ י אָ ִּרימָ ה.
הַ צְ פּונָה מֵ עֵין כל ַועֲלּומָ ה אָ ִּריד בְ ִּש ִּ
אָ ז הִּ ְסכִּ ימּו גְ דֹולִּ ים ּוקְ טַ נִּ ים לְ קַ בֵ ל בְ אַ הֲבָ ה ִּדין ׁשֹוכֵן ְמעֹונִּ ים ּוזְקֵ נִּ ים ְדׁשֵ נִּ ים
וְ ַר ֲענַנִּ ים הֵ ם הָ יּו ְת ִּחּלָה נִּ דֹונִּ ים וְ יָצְ אּו לִּ קְ ָראתָ ם ַעזֵי פָנִּ ים וְ נֶהֶ ְרגּו הֲמֹונִּ ים הֲמֹונִּ ים
וְ נִּ ְתע ְָרבּו פְ דָ ִּרים עִּ ם פ ְַר ְׁשדֹונִּ ים וְ הָ אָ בֹות אֲׁשֶ ר הָ יּו ַרחֲמָ נִּ ים נֶהֶ פְ כּו לְ אַ כְ זָר כַיְ עֵנִּ ים
גֹורל ָעלָה לֹו ִּראׁשֹונִּ ים הּוא נִּ ְׁשחַ ט בְ חַ ּלָפֹות
ּומי ׁשֶ ָ
וְ הֵ פִּ יסּו עַל אָ בֹות וְ עַל בָ נִּ ים ִּ
חּורים ֲעלֵי תֹולָע אֱמּונִּ ים הֵ ם ָלחֲכּו ָעפָר כְ תַ נִּ ינִּ ים וְ הַ כַּלֹות לְ בּוׁשֹות
וְ סַ כִּ ינִּ ים ּובַ ִּ
ׁשָ נִּ ים ְמ ֻעּלָפֹות בזְרֹועֹות חֲתָ נִּ ים ְמנֻתָ חֹות בְ חֶ ֶרב וְ כִּ ידֹונִּ ים זִּכְ רּו זאת קְ הַ ל עֲדת
נְ בֹונִּ ים וְ אַ ל תֶ חֱׁשּו מֵ הַ ְרבֹות קִּ ינִּ ים וְ הַ ְספִּ ידּו עַל ח ֲִּס ִּידים ַוהֲגּונִּ ים אֲׁשֶ ר צָ לֲלּו בַ ּמַ יִּ ם
יחי וְ אָ הִּ ימָ ה וְ קֹול נְ הִּ י אָ ִּרימָ ה.
הַ זֵידֹונִּ ים לְ ֵזכֶר זאת נַפְ ִּׁשי עֲגּומָ ה אָ ִּריד בְ ִּש ִּ
רּורים עַל
תֹורה ִּחגְ ִּרי שַ ק וְ הִּ ְתפַּלְ ִּׁשי ֲ ַּבפ ִָּרים אֵ בֶ ל י ִָּחיד ע ֲִּשי לְָך ִּמ ְספַד תַ ְמ ִּ
תֹורה ָ
ָ
עֹורכֵי מַ ע ֲָרכְֵך
מֹורים מַ ָּלחַ יִּ ְך וְ חֹובְ לַיִּ ְך בְ מַ יִּ ם אַ ִּד ִּירים ְ
ּופֹורשֵ י ִּמכְ ִּ
תֹופְ שֵ י מָ ׁשֹוטַ יִּ ְך ְ
ּומי יְ סַ תעת
תֹורים ִּמי יְ קַ צֶ ה בִּ גְ בָ עֹות ִּ
ּומ ַגּלֵי ִּמ ְס ִּ
ֲדּורים ְמפַעְ נחֵ י צְ פּונַיִּ ְך ְ
ְמי ְַּׁש ֵרי ה ִּ
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ּומי ַיעֲרֹוְך נְ דָ ִּרים ִּמי
ּומי יְ תָ ֵרץ ְׁשבָ ִּרים ִּמי יַפְ לִּ יא נְ זִּירֹות ִּ
בֶ הָ ִּרים ִּמי יְ פ ֵָרק ֲהוַיֹות ִּ
ּומי יִּ לְ חֹום ִּמלְ חַ ְמתֶ ְך וְ יָׁשּוב ל ְַּׁש ִּעָים כְ לֵי ִּמלְ חָ מָ ה אָ בְ דּו
יְ שַ דֵ ד מַ עֲמַ ּקַ יִּ ְך וְ חַ תּו ִּאכ ִָּרים ִּ
בֹורים אַ ְׁש ֵריהֶ ם מַ ְשכִּ ילִּ ים כ ָָרקִּ י ַע זֹוה ֲִּרים בִּ ְמנּוחֹות ׁשָ לֹום נָחּו יׁשָ ִּרים אֹוי
וְ נָפְ לּו גִּ ִּ
ַואֲבֹוי וְ ׁשד וְ ׁשַ בֶ ר לְ נֹותָ ִּרים לִּ ְמ ִּדיבַ ת ֶנפֶׁש ַוחֲבָ לִּ ים וְ צִּ ִּירים לְ כִּ לְ יֹון עֵינַיִּ ם צַ לְ מָ וֶת
אֹורים ִּמּמַ ְראֵ ה
אֹומ ִּרים ִּמי יִּ תֵ ן צְ פ ִָּרים ּובקַ ר ְמצַ פִּ ים ִּמי יְ ַגּלֶה ִּ
וְ לא ְסדָ ִּרים ע ֶֶרב ְ
עֵינֵימֹו אֲׁשֶ ר חֵ ּמָ ה ׁשָ ִּרים ִּמחּוץ ִּׁשכְ לָה חֶ ֶרב וְ אֵ ימָ ה מֵ חֲדָ ִּרים עַד מָ תַ י תַ בִּ ט רֹואֶ ה כָל
תֹור ְתָך אֲׁשֶ ר ְש ָרפּוהָ ז ִָּרים קְ לָאּוהָ פְ ָרעּוהָ קְ ָרעּוהָ לִּ גְ ז ִָּרים
ְסתָ ִּרים צְ פֵה עֶלְ בֹון ָ
צּורים ִּתנְ קֹום לְ דָ ם
דּורים הַ עַל אֵ ּלֶה ִּת ְתאַ פַק אֲדֹון כָל יְ ִּ
כְ ִּס ִּירים ְסבּוכִּ ים הִּ גְ ִּדילּו הַ ְּמ ִּ
רּורים
ּומ ִּ
עּורים עַם ׁשָ בֵ י פֶׁשַ ע לְ עּונִּ ים ְ
הַ נִּ ְׁשפְָך כַּמַ יִּ ם הַ נִּ ג ִָּרים ִּמּׁשד עֲנִּ יִּ ים מֵ אֶ נְ קַ ת ְס ִּ
קּומָ ה לְ ֶעז ְָר ִּתי אַ ִּדיר בָ אַ ִּד ִּירים פְ עָמֶ יָך לְ מַ ּׁשֻ אֹות הָ ִּרימָ ה אָ ִּריד בְ ִּשיחִּ י וְ אָ הִּ ימָ ה וְ קֹול
נְ הִּ י אָ ִּרימָ ה.
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ג ,קינות ליום תשעה באב Chapter 23
אתי הִּ ְׁש ִּמימָ ה וְ ִּד ְמע ִָּתי עַל ל ְֶחיִּ י אַ ז ְִּרימָ ה ּובְ יֹום זֶה נְ הִּ י וְ נִּ הְ יָה אָ ִּרימָ ה
וְ אֶ ת נָוִּ י חַ טָ ִּ
וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמי ִָּמים י ִָּמימָ ה.
ּומכָל כְ אֵ ב צִּ ִּירי נִּ בְ דַ ל בָ דֹול עַל בֵ ן ּובַ ת ִּרבִּ י יִּ ְׁשמָ עֵאל
אֶ בֶ ל לֵב וְ נִּ חּום חָ דַ ל חָ דֹול ִּ
כהֵ ן גָדֹול זִּכְ ָרם יְ קֹוד בִּ לְ בָ בִּ י אָ ִּשמָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים י ִָּמימה.
עֵת נִּ ְׁשבּו וְ נָפְ לּו לִּ ְׁשנֵי אֲדֹונִּ ים וְ הֵ ם ְׁשכֵנִּ ים זֶה לְ עֻּמֶ ת זֶה חֹונִּ ים וַיְסַ פְ רּו זֶה ָלזֶה
יתי ִּׁשפְ חָ ה לְ כּוׁשַ ת ׁשָ נִּ ים כַּלְ בָ נָה בְ זִּיו ּוקְ ל ְַסתֵ ר
עִּ נְ יָנִּ ים זֶה אָ מַ ר ִּמ ִּּׁשבְ יַת צִּ יֹונִּ ים ׁשָ בִּ ִּ
ימימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים י ִָּמימה.
פָנִּ ים ּובְ תאַ ר כִּ קְ צִּ יעָה וִּ ִּ
יתי עַבֶ ד יְ פֵה עֵי ַניִּ ם כּׁשֶ מֶ ׁש
ֵרעֵהּו ִּספֶר לֹו בַ כִּ פְ לַיִּם ַואֲנִּ י בָ א ִּמ ְּׁשבִּ י יְ רּוׁשָ לַיִּ ם ׁשָ בִּ ִּ
בְ תָ קְ פֹו עֵת צָ ה ַריִּ ם וְ סַ הַ ר עֵת זְמַ נָּה הִּ ְׁשלִּ ימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים י ִָּמימה.
בא ּונְ זַּוְ גֵם וְ נַחַ לְ קָ ה בֵ ינֹותַ יִּ ם בִּ וְ לָדֹות כְ מֹו כֹוכַבֵ י ׁשָ מַ יִּ ם לְ ׁשֵ מַ ע זאת ִּתצַ לְ נָה אָ ְזנַיִּ ם
לְ ֵזכֶר זאת אֶ ת מַ דַ י אַ פְ ִּרימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים י ִָּמימה.
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כְ הִּ ְסכִּ ימּו עַל זאת ְׁשנֵיהַ ם יַחַ ד ָלע ֶֶרב זִּּוְ גּום בְ חֶ דֶ ר אֶ חָ ד וְ הָ אֲדֹונִּ ים ִּמבַ חּוץ לִּ בָ ם
כְ אֶ חָ ד וְ הֵ ם בֹוכִּ ים בְ מַ ר ֶנפֶׁש ָופַחַ ד עַד בקֶ ר בְ כִּ יָתָ ם לא הִּ ְד ִּמימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים
י ִָּמימה.
זֶה יִּ ְס פֹוד בְ ִּחיל לֵבָ ב יִּ ְמסֶ ה נִּ ין אַ הֲרן אֵ יְך ִּּׁשפְ חָ ה יְ הִּ י נֹושֵ א וְ הִּ יא גַם הִּ יא ְת ַילֵל
בְ ִּתגְ ַרת ׁשֹוסֶ ה בַ ת יֹוכֶבֶ ד אֵ יְך לְ עֶבֶ ד ִּתנָשֵ א אֹוי כִּ י זאת ָגזַר אֹומֵ ר וְ עֹושֶ ה לְ זאת
יִּ בְ כּועָׁש כְ ִּסיל וְ כִּ ימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים י ִָּמימה.
אֹור בקֶ ר זֶה אֶ ת זֶה כְ הִּ כִּ ירּו הֹוי אָ ח וְ הֹוי אָ חֹות הִּ גְ בִּ ירּו וְ נִּ ְתחַ בְ קּו יַחַ ד וְ נִּ ְתחַ בָ רּו עַד
יָצְ אָ ה נִּ ְׁשמָ תָ ם בִּ נְ ִּׁשימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמיִּ ִּמים י ִָּמימה.
לְ זאת יְ קֹונֵן יִּ ְר ְמיָה בִּ ְׁש ִּאיָה גְ ז ֵָרה זאת אֲנִּ י תָ ִּמיד בֹוכִּ יָה ּובִּ לְ בָ בִּ י יֵקַ ד יְ קֹוד ּוכְ וִּ יָה עַל
בֵ ן ּובַ ת ִּמ ְספֵד ַרב אַ עֲצִּ ימָ ה וְ אָ הִּ ימָ ה ִּמי ִָּמים י ִָּמימָ ה אָ ִּריד בְ ִּשיחִּ י וְ אָ הִּ ימָ ה וְ קֹול נְ הִּ י
אָ ִּרימָ ה.
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ד ,קינות ליום תשעה באב Chapter 24
עַל חָ ְרבָ ן בֵ ית הַ ִּּמקְ דָ ׁש כִּ י ה ַרס וְ כִּ י הּודַ ׁש אֶ ְספֹוד בְ כָל ׁשָ נָה וְ ׁשָ נָה ִּמ ְספְ ד חָ דָ ׁש עַל
הַ ּקדֶ ׁש וְ עַל הַ ִּּמּקָ ׁש.
יׁשים מֵ רן כְ זִּעְ זַעְ תָ עֹולָם ִּמפְ נֵי חָ רֹון כְ לִּ הֲטָ ה אֵ ׁש בֵ ין ְׁשנֵי בַ דֵ י
ִּתּסָ תֵ ר לְ אַ ּלֵם תַ ְר ִּׁש ִּ
אָ רֹון.
ְׁשנֵי ִּמקְ דָ ִּׁשים אֲׁשר בְ מַ עְ ּלָה ּובְ מַ טָ ה זֶה עַל גַבֵ י זֶה הָ אפָלּו בַ ֲעלָטָ ה וְ נ ְַמתָ אַ ח ֲִּריׁש
אֶ ְתאַ פַק וְ אַ בִּ יטָ ה.
ָראׁשֵ י הַ בַ דים כְ נִּ גְ נְ זּו ִּמבֵ ית הַ פ ְָרכת וְ אַ ְרבַ ע גֶחָ לִּ ים בַ ְדבִּ יר ְמהַ ּלְ כֹות וְ אַ ְרבָ עִּ ים יְ סֹוד
עַד ְתהֹום ְמ ַלחֲכֹות.
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קדֶ ׁש הַ ּקדָ ִּׁשים ִּמבִּ תֵ י קדֶ ׁש כְ נִּ בְ דַ ד סַ ְחתָ וְ הֵ ילַלְ תָ אָ הלִּ י ׁשֻ דַ ד וְ נ ְַמתָ אַ כֶה כַף אֶ ל כַף
וְ ׁשָ אַ גְ תָ הֵ ידָ ד.
צְ פִּ ַירת ִּתפְ אַ ְר ְתָך כְ נִּ ְתנָה בְ יַד צָ ר וְ כָל כְ לִּ י חֶ ְמדָ ה ִּאּוּוי בֵ ית הָ אֹוצָ ר ּולְ ָך הַ כחַ
בּורה וְ נָמּו לא עָצָ ר.
וְ הַ גְ ָ
פְ נֵי הַ כִּ ּסֵ א אָ ז ֻאפָלּו וְ גָבְ הֵ י ׁשָ מַ יִּ ם לְ קַ ְדרּות ה ְֻׁשפָלּו יָכִּ ין ּובעַז לְ הִּ ְׁשתַ בֵ ר כְ ָנפָלּו.
עֹורכֵיהֶ ם נָמּו אַ יֵה אֲדֹון אֵ ּלּו לְ אֹוצַ ר ִּׁשנְ עָר לַּקְ דֵ ִּׁשים
עֶשֶ ר ׁשֻ לְ חָ נֹות אָ ז ׁשֹולָלּו ּולְ ְ
כְ הֻנְ חָ לּו.
ְש ָרפִּ ים ע ְמ ִּדים נָעּו ִּמּמַ עֲמָ ד כְ נַהַ ְרסּו ְמכֹונֹות ִּמבֵ ית מַ חֲמֶ ד זָריִּ ם קָ ְראּו לִּ ימֵ י הַ ְּׁשמָ ד.
ּוׁשנֵי הַ ְּמאֹורֹות מֵ אָ ז קְ דּורֹות.
נְ חׁשֶ ת יָם ַועֲשָ ָרה כִּ ירֹות כְ נִּ ְמ ְסרּו לַבֵ ל וְ הִּ נָם ְׁשבּורֹות ְ
מַ עֲשֵ ה אָ אֹופַנִּ ים אֲׁשר בַ ּמֶ ְרכָבָ ה כְ הּו ְרדּו לָאָ ֶרץ זהַ ר הָ ָרקִּ יע כָבָ ה חֹולֵׁש עַל גֹויִּ ם
לִּ פְ נֵי כְ רּובִּ ים בָ א.
הּורדּו הַ ְטלָלִּ ים עֹוד לִּ בְ ָרכָה לא י ָָרדּו כְ לָבִּ ים ָרעִּ ים עַל בָ מתֵ י
ּמֹורד מֵ עֵת ָ
לֹויֹות הַ ָ
עָב דֻדּו.
כָל כְ לֵי הַ כֶסֶ ף ּוכְ לֵי הַ זָהָ ב קֻ צְ צּו ְוּסּו ִּמבֵ ית הַ ּלַהַ ב בְ צֵ את הֶ הָ דָ ר ׁשָ חֲחּו עז ְֵרי ָרהַ ב.
ּומבּוכָה ַלהֲקַ ת מַ לְ אָ כִּ ים כְ ִּאּׁשָ ה ְמצֵ ָרה נָבֹוכָה ִּדבּור פָתַ ח
יֹום אֲׁשֶ ר נִּ קְ ָרא ְמהּומָ ה ְ
וְ עָנּו אַ ח ֲָריו אֵ יכָה.
טָ ס עַּמֹונִּ י ּומֹואָ בִּ י וְ הֹוצִּ יאּו הַ כְ רּובִּ ים ּובִּ כְ לִּ בָ ה הָ יּו בָ ם ְמסֹו ֲבבִּ ים הִּ נֵה כְ כָל הַ גֹויִּ ם
בֵ ית יְ הּודָ ה חֲׁשּובִּ ים.
חֵ יל שַ ְרפֵי מ ֲעלָה ֻחּלַף ִּמגְ ֻדּלָתֹו וְ אֵ ל אַ ִּדיר ְׁשמֹו לא אָ בָ ה ְתהִּ ּלָתֹו לְ גַּלִּ ים כְ חּוׁשַ ת בֵ ת
ִּתפְ אַ ְרתֹו.
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זַּמָ ֵרי ׁשַ חֵ ק הֶ חֱׁשּו ִּמנעַם וְ נָם מַ ה ָּלכֶם פה אֵ ין הַ יֹום טַ עַם מַ ה ְתקַ ּלְ סּו לַּמֶ לְֶך בַ ׁשַ עַת
הַ ָזעַם.
וְ הַ כֹוהֲנִּ ים וְ הַ לְ וִּ יִּ ם עַל ִּמ ְׁש ְמרֹותָ ם נִּ ְׁשחָ ִּטים וְ עַל מַ חְ לְ קֹותָ ם ע ְָמדּו ׁשַ עֲטַ ת
יֹוטים וְ נָמּו אַ יֵה מֶ לְֶך אָ סּור בָ ְרהָ ִּטים.
ִּא ְסטַ ְר ִּד ִּ
ּותמּור בַ ִּדים
הַ כֵלִּ ים וְ הַ ְמׁשַ ְּמ ִּׁשים בַ ְּׁשבִּ י הֹולְ כִּ ים הַ ּׁשָ ִּרים וְ הַ ְּסגָנִּ ים בַ כֶבֶ ל ְמַׁשּוכִּ ים ְ
שַ ק חָ גְ רּו מַ לְ אָ כִּ ים.
דָ ץ לָביא ּופָקַ ח עֵינָיו וְ הִּ נֵה ִּמיכָאֵ ל ְמהַ ּלְֵך לְ ָפנָיו וְ שָ ִּרים הֹולְ כִּ ים ַכעֲבָ ִּדים חָ זּו
הֲמֹונָיו.
אֹורה.
ּמֹורא ַו ַיח ֲִּּׁשיְך אֹור עטֶ ה ָ
נֹורה וְ נָטָ ה יָדֹו אֶ ל אֵ ל הַ ָ
ֶג ֲאוָה עָטָ ה וְ כִּ בָ ה אֶ ת הַ ְּמ ָ
דֹודי כְ עַל מֵ ת ִּמ ְתאַ בֵ ל פִּ קְ דֹון הָ רּוחֹות בֹו בַ ּלַיְ לָה לא
בְ ׁשַ אֲגֹו ַכא ֲִּרי בַ ְדבִּ יר בֵ ל בָ ַרח ִּ
קִּ בֵ ל.
יתים חֲמָ ִּתי הִּ תַ כְ ִּתי אֶ ת יְ ִּדידּות נַפְ ִּׁשי בְ כַף אֹויְ בֶ יהָ נָתַ ִּתי ָעזַבְ ִּתי אֶ ת
אָ מַ ר לַּמַ ְׁש ִּח ִּ
יתי וְ ַנ ֲחל ִָּתי נָטָ ְׁש ִּתי.
בֵ ִּ
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ה ,קינות ליום תשעה באב Chapter 25
.מחבר רבי קלונימוס בן יהודה
אׁשי מַ יִּ ם וְ עֵינִּ י ְמקֹור נֹו ְזלַי ,וְ אֶ בְ כֶה כָל יְ מֹותַ י וְ לֵילַי ,עַל חַ לְ לַי טַ פַי
ִּמי יִּ תֵ ן ר ִּ
יׁשיׁשֵ י קְ הָ לַי ,וְ אַ תֶ ם עֲנּו אֲבֹוי וְ אֹוי וְ אַ לְ לַיּ ,ובְ כֵן בָ כה בֶ כֶה ַרב וְ הֶ ֶרב.
וְ עֹו ָל ַל י ,וִּ ִּ
עַל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל וְ עַל עַם יְ ָי כִּ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב.
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וְ דָ מֹו ַע ִּת ְדמַ ע עֵינִּ י וְ אֵ לְ כָה לִּ י ְשדֵ ה בֹוכִּ יםַ ,ואֲבַ כֶה עִּ ִּּמי מָ ֵרי לֵבָ ב הַ נְ בֹוכִּ ים ,עַל
בְ תּולֹות הַ יָפֹות וִּ יל ִָּדים הָ ַרכִּ ים בְ ִּספְ ֵריהֶ ם נִּכְ ָרכִּ ים ,וְ לַטֶ בַ ח נִּ ְמׁשָ כִּ ים ,אָ ְדמּו עֶצֶ ם
ִּמפְ נִּ ינִּ ים סַ פִּ ִּירים וְ נֹופְ כִּ ים ,כְ מֹו ִּטיט חּוצֹות נִּ דָ ִּׁשים וְ נִּ ְׁשלָכִּ ים ,סּורּו טָ מֵ א קָ ְראּו לָמֹו
ִּמּלְ קָ ֵרב.
עַל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל וְ עַל עַם יְ ָי כִּ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב.
וְ תֵ ַרד עֵינִּ י ִּד ְמעָה וְ אֵ ילִּ ילָה וְ אָ נּודָ ה ,וְ לִּ בְ כִּ י וְ ַלחֲגר שַ ק אֶ קְ ָרא לְ הַ ְספִּ ידָ הִּ ,מפָז יְ קָ ָרה
וְ זָהָ ב חֲמּודָ ה ,פְ נִּ ימָ ה כְ בּודָ ּה כְ בֹוד כָל כְ לִּ י חֶ ְמדָ הָ ,ראּוהָ קְ רּועָה ְׁשכּולָה וְ גַלְ מּודָ ה,
תֹורה תַ לְ ִּמיד
תֹורה הַ ִּּמקְ ָרא הַ ִּּמ ְׁשנָה וְ הָ אַ גָדָ ה ,עֲנּו וְ קֹונְ נּו זאת לְ הַ גִּ ידָ ה ,אֵ י ָ
הַ ָ
לֹומדָ ּה ,הֲלא מָ קֹום מֵ אֵ ין יֹוׁשֵ ב חָ ֵרב.
וְ הַ ְ
עַל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל וְ עַל עַם יְ ָי כִּ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב.
וְ עַפְ ַעפַי יִּ זְלּו מַ יִּ ם דֶ מַ ע לְ הַ גִּ ָירהַ ,ואֲקֹונֵן מַ ר ֲעלֵי הֲרּוגֵי אַ ְׁשפִּ ָירה ,בַ ּׁשֵ נִּ י בִּ ְׁשמֹונָה בֹו
יׁשיׁשֵ י
חּורי חֶ מֶ ד וִּ ִּ
בְ יֹום מַ ְרגֹו ַע הּוקְ ָרה ,מַ ְרגֹו ַע לִּ ְרגֹו ַע נ ְֶחלְ פּו לְ הַ בְ עִּ ָירה ,נֶהֶ ְרגּו בַ ֵ
בּורה,
מֹורא ,עַל יִּ חּוד ׁשֵ ם ְמיֻחָ ד יִּ חֲדּו ׁשֵ ם בִּ גְ ָ
הַ דָ ָרה ,נֶאֶ ְספּו ַיחַ ד נַפְ ׁשָ ם הִּ ְׁשלִּ ימּו בְ ָ
בֹורי כחַ עֹושֵ י ְדבָ רֹו לְ מַ ה ֲָרה ,וְ כ ֲהנֵי ַו ֲעלָמַ י נִּ גְ וְ עּו כֻּלְ הֶ ם עֲשָ ָרהּ ,ובְ מַ ר יְ גֹונִּ י וְ עָצְ בִּ י
גִּ ֵ
חּורה,
ֶילֶל אַ ְחבִּ ָירה ,קְ הִּ ּלֹות הַ ּקדֶ ׁש ה ֲִּריגָתָ ם הַ יֹום בְ זָכְ ָרה ,קְ הַ ל ו ְָרמַ יְ זָא בְ חּונָה ּובְ ָ
ּוׁשֹלׁשָ ה
מֹוראּ ,ובְ ע ְֶש ִּרים ְ
גְ אֹונֵי אֶ ֶרץ ּונְ קִּ יֵי טָ ה ָרהַ ,פעֲמַ יִּ ם קִּ ְדׁשּו ׁשֵ ם הַ ְּמיֻחָ ד בְ ָ
ׁשֹור ָרה ,הִּ ְׁשלִּ ימּו נַפְ ׁשָ ם
יׁשי בִּ קְ ִּריאַ ת הַ ּלֵל לְ ְ
בְ חדֶ ׁש זִּיו לְ טָ ה ָרהּ ,ובַ חדֶ ׁש הַ ְּׁשלִּ ִּ
ׁשּורה ,אָ הִּ ימָ ה ֲעלֵיהֶ ם בִּ בְ כִּ י ֶילֶל לְ חַ ְּׁש ָרה ,כְ לּולֵי כֶתֶ ר עַל ראׁשָ ם
בְ אַ הֲבָ ה קְ ָ
ֲדּורהִּ .מנְ ׁשָ ִּרים קַ ּלּו מֵ א ֲָריֹות לְ הִּ ְתגַבְ ָרה,
ַלעֲטָ ָרה ,וְ עַל אַ ִּד ֵירי קְ הַ ל מַ גֶנְ צָ א הַ ה ָ
נֹוראַ ,ו ֲעלֵיהֶ ם ַזעֲקַ ת ׁשֶ בֶ ר אֶ ְש ָע ָרה ,עַל ְׁשנֵי ִּמקְ דָ ׁשַ י
הִּ ְׁשלִּ ימּו נַפְ ׁשָ ם עַל יִּ חּוד ׁשֵ ם הַ ָ
יׁשי
תֹורה ,בַ חדֶ ׁש הַ ְּׁשלִּ ִּ
ּומ ְד ְרׁשֵ י הַ ָ
יְ סֹודָ ם כְ הַ יֹום ע ְֻרע ֲָרה ,וְ עַל חָ ְרבֹות ְמעַט ִּמקְ דָ ׁשַ י ִּ
ּומ ִּא ָירה ,הַ חדֶ ׁש אֲׁשֶ ר נֶהְ פְַך לְ יָגֹון וְ צָ ָרה ,בְ יֹום מַ תַ ן דָ ת
יׁשי נֹוסַ ף לְ דַ אֲבֹון ְ
בַ ְּׁשלִּ ִּ
סָ בַ ְר ִּת י לְ הִּ ְתאַ ְּׁש ָרהּ ,ובְ יֹום נְ ִּתינָתָ ּה כְ מֹו כֵן אָ ז חָ ז ְָרה ,עָלְ תָ ה לָּה לַּמָ רֹום לִּ ְמקֹום
לֹומדֶ יהָ וְ ׁשֹונֶיהָ בְ ִּאיׁשֹון כְ מֹו
דֹורׁשָ ּה וְ חֹוקְ ָרּהְ ,
דֹורּה ,עִּ ם ִּתיקָ ּה וְ נ ְַר ִּתיקָ ּה וְ הַ ְ
ְמ ָ
אֹורהִּ ,שימּו נָא עַל לְ בַ בְ כֶם ִּמ ְספֵד מַ ר לְ קָ ְׁש ָרה ,כִּ י ְׁשקּולָה ה ֲִּריגָתָ ם לְ הִּ ְתאַ בֵ ל
בָ ָ
הֹוסיף מֹועֵד ׁשֶ בֶ ר
ּולְ הִּ ְתעַפְ ָרה ,כִּ ְש ֵרפַת בֵ ית אֱֹלהֵ ינּו האולם וְ הַ בִּ ָירה ,וְ כִּ י אֵ ין לְ ִּ
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ֲעֹור ָרה ,וְ אֶ ְספְ דָ ה
וְ תַ בְ ע ֵָרה ,וְ אֵ ין לְ הַ קְ ִּדים זּול ִָּתי לְ אַ ח ֲָרּה ,תַ חַ ת כֵן הַ יֹום לִּ וְ י ִָּתי א ְ
וְ אֵ ילִּ ילָה וְ אֶ בְ כֶה בְ ֶנפֶׁש מָ ָרה ,וְ אַ נְ חָ ִּתי כָבְ דָ ה ִּמבקֶ ר עַד ע ֶָרב.
עַל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל וְ עַל עַם יְ ָי כִּ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב.
וְ עַל אֵ ּלֶה אֲנִּ י בֹוכִּ יָה וְ לִּ בִּ י נהֵ ם נְ הִּ ימֹות ,וְ אֶ קְ ָרא ל ְַמקֹונְ נֹות וְ אֶ ל הַ ֲחכָמֹות ,אֱלִּ י
וְ אֶ לְ יָה ֻכּלָם הֹומֹותֲ ,היֵׁש מַ כְ אֹוב לְ מַ כְ אֹובִּ י לְ דַ ּמֹותִּ ,מחּוץ ְתׁשַ כֶל חֶ ֶרב ּומֵ חֲדָ ִּרים
אֵ ימֹותֲ ,ח ָללַי חַ לְ לֵי חֶ ֶרב מֻטָ לִּ ים עֲרֻ ִּּמים וְ עֲרֻ ּמֹות ,נִּ בְ לָתָ ם כְ סּוחָ ה לְ חַ יַת אֶ ֶרץ
ּובְ הֵ מֹות ,יֹונֵק עִּ ם ִּאיׁש שֵ יבָ ה ֲעל ִָּמים ַו ֲעלָמֹותְ ,מתַ עְ ְתעִּ ים בָ מֹו מֹונַי ּומַ ְרבִּ ים
יֹוׁשי ַע וְ ַי ֲחזִּיר נְ ׁשָ מֹות,
כְ לִּ ּמֹות ,אַ יֵה אֱֹלהֵ ימֹו אָ ְמרּו צּור חָ סָ יּו בֹו עַד מֹות ,יָבא וְ ִּ
ח ֲִּסין יָּה ִּמי כָמֹוָך נֹושֵ א ֲאלֻּמֹות ,תֶ חֱׁשֶ ה וְ ִּת ְתאַ פַק וְ לא תַ חְ גר חֵ מֹות ,בֶ אֱמֹור אֵ לַי
מַ לְ עִּ י ַגי וְ ִּאם אֱֹלהִּ ים הּוא י ֶָרב.
עַל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל וְ עַל עַם יְ ָי כִּ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב.
ׁשֹורר ,וְ ֻעגָבִּ י לְ קל בֹוכִּ ים ַלהֲפְך ּולְ קָ ֵרר ִּמי
יֹורדָ ה מַ יִּ ם כִּ י נֶהְ פְַך לְ אֵ בֶ ל ְמ ֵ
וְ עֵינִּ י עֵינִּ י ְ
גֹוררֲ ,א ָכלַנִּ י ֲהמָ מַ נִּ י הַ צַ ר
עֹורר ,חֵ מָ ה בִּ י יָצְ אָ ה וְ סַ עַר ִּמ ְת ֵ
ּומי מַ ֲחזִּיק לְ הִּ ְת ֵ
יָנּוד לִּ י ִּ
ּומפ ֵררִּ ,סּלָה כָל אַ בִּ ַירי הַ טַ בּור וְ הַ ׁשָ ֵררְ ,רטִּ יָה ּומָ זֹון
זֹורר ְ
צֹוררִּׁ ,שבַ ר עַצְ מֹותַ י ֵ
הַ ֵ
זֹורר ,עַל כֵן אָ מַ ְר ִּתי ְׁשעּו מֶ נִּ י אֲמָ ֵרר,
ּומ ֵ
אֵ ין לְ בָ ֵרר ,מַ כ ִָּתי אֲנּוׁשָ ה בְ אֵ ין מַ ְתעִּ יל ְ
בִּ בְ כִּ י ִּד ְמע ִָּתי עַל ֶלחֱיִּ י לְ צָ ֵרב.
עַל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל וְ עַל עַם יְ ָי כִּ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב.

Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ו ,קינות ליום תשעה באב Chapter 26
אז בַ הֲלֹוְך יִּ ְר ְמיָהּו עַל קִּ בְ ֵרי אָ בֹות וְ נָם עֲצָ מֹות חֲבִּ יבֹות.
מָ ה אַ תֶ ם ׁשֹוכְ בֹות ְּבנֵיכֶם גָלּו ּובָ תֵ יהֶ ם ח ֲֵרבֹות.
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וְ אַ יֵה זְכּות אָ בֹות בְ אֶ ֶרץ תַ לְ אּובֹות.
געּו ֻכּלָם בְ קִּ ינִּ ים עַל חֶ ְסרֹון בָ נִּ ים.
דֹובַ בּו בְ קֹול תַ חֲנּונִּ ים פְ נֵי ׁשֹוכֵן ְמעֹונִּ ים.
וְ אַ יֵה הַ בְ טָ חַ ת וְ ָזכ ְַר ִּתי לָהֶ ם בְ ִּרית ִּראׁשֹונִּ ים.
בֹודי בְ תהּו וְ לא ָפחֲדּו וְ לא ָרהּו.
הֵ ם הֵ ִּמירּו כְ ִּ
ואַ עְ ּלִּ ים עֵינַי מֵ הֶ ם וְ לא נָהּו וְ לא ׁשָ הּו.
וְ אֵ יְך אֶ ְתאַ פַק עַל א ֲִּמ ַירת לא הּוא.
ֲבּורם וְ ִּחנֵן פְ נֵי אֵ ל ָרם.
זעַק אַ ב הֲמֹון בַ ע ָ
ִּיתי ִּׁשבְ ָרם.
ֲבּורם וְ הֵ ן חָ ז ִּ
יתי עֶשֶ ר בְ חִּ ינֹות ע ָ
חנָם נֻּסֵ ִּ
וְ אַ יֵה הַ בְ טָ חַ ת אַ ל ִּת ָירא אַ בְ ָרם.
טעּו לְ הִּ זָרֹות בַ עבֹודֹות זָרֹות.
יעֲצּו ל ְַחצב בארֹות בארת נִּ ְׁשבָ רֹות.
וְ אֵ יְך אֶ ְתאַ פַק עַל בִּ טּול עֲשֶ ֶרת הַ ִּדבְ רֹות.
כה צָ וַח יִּ צְ חָ ק פְ נֵי ׁשֹוכֵן ׁשַ חַ ק.
לּׁשָ וְ א בִּ י טֶ בַ ח הּוחַ ק וְ הֵ ן ז ְַרעִּ י נִּ ְּׁשחַ ק וְ נִּ ְמחַ ק.
יתי אָ קִּ ים אֶ ת יִּ צְ חָ ק.
וְ אַ יֵה הַ בְ טָ חַ ת וְ אֶ ת בְ ִּר ִּ
מרּו בְ יִּ ְר ְמיָה וְ ִּט ְּמאּו הַ ר הַ ּמ ִּריָה.
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יתי נְ שֹוא גְ ָעיָה עֹולָה לִּ י ִּמנְ ִּׁשיָה.
נלְ אֵ ִּ
וְ אֵ יְך אֶ ְתאַ פַק בַ ה ֲִּריגַת ְזכ ְַריָה.
סח יֻּלד בְ תֶ לֶף ְדמָ עֹות כְ תַ נִּ ין זֹולֵף.
עו ָללַי ׁשֶ ִּטפ ְַח ִּתי בְ ֶעלֶף אֵ יְך גָזּו מֶ נִּ י בְ חֶ לֶף.
וְ אֵ יְך הָ פְ ַרע מֶ נִּ י דָ ִּמים בְ דָ ִּמים כַּמָ ה אָ לֶף.
פץ רֹועַה ֶנאֱמָ ן כָפּוׁש בָ אֵ פֶר ּומ ְֻדמָ ן.
צאן אֲׁשֶ ר בְ חֵ יקִּ י הָ אמָ ן וְ אֵ יְך גָזּו בְ לא זְמָ ן.
וְ אַ יֵה הַ בְ טָ חַ ת כִּ י לא אַ לְ מָ ן.
קֹול בְ כִּ י לֵאָ ה ְמתֹו ֶפפֶת עַל לְ בָ בֶ הָ .
רחֵ ל אֲחֹותָ ּה ְמבַ כָה עַל בָ נֶיהָ זִּלְ פָה מַ כָה ָפנֶיהָ .
בִּ לְ הָ ה ְמקֹו ֶננֶת בִּ ְׁשתֵ י יָדֶ יהָ .
ימים לִּ ְמנּוחַ ְתכֶם מַ ּלֵא אֲמַ ּלֵא כָל ִּמ ְׁשאֲלֹותֵ יכֶם.
שּובּו ְּת ִּמ ִּ
ׁשֻ ּל ְַח ִּתי בָ בֶ לָה לְ מַ עַנְ כֶם הִּ נְ נִּ י ְמׁשֹובֵ ב גָלּות בְ ניכֶם.
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ז ,קינות ליום תשעה באב Chapter 27
אָ ז בִּ ְמלאת סֶ פֶק ָיפָה כְ ִּת ְרצָ ה הֵ ן אֶ ְראֶ ּלָם צָ עֲקּו חּוצָ ה בֶ ן חִּ לְ קִּ יָהּו מֵ אַ ְרמֹון כְ יָצָ א
ִּאּׁשָ ה יְ פַת תאַ ר ְמנֻ ֶּולֶת מָ צָ א גֹוז ְַרנִּ י ָעלַיִּ ְך בְ ׁשֵ ם אֱֹלהִּ ים וְ אָ דָ ם ִּאם ׁשֵ ד לַּׁשֵ ִּדים אַ ְת
אֹו לִּ בְ נֵי אָ דָ ם ְדמּות יָפְ יְֵך כְ בָ שָ ר וָדָ ם פ ְַחדֵ ְך וְ יִּ ְראָ תֵ ְך כְ מַ לְ אָ כִּ ים לְ בַ דָ ם הֵ ן לא ׁשֵ ד
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יתי בְ ׁשּובָ ה ָונָחַ ת וְ הֵ ן לְ ׁשָ לׁש אֲנִּ י ּולְ ִּׁשבְ עִּ ים וְ אֶ חָ ד
אָ נִּ י וְ לא גלֶם פָחַ ת יְ דּועָה הָ יִּ ִּ
יׁשיָה
ׁשיּׁשים וְ אֶ חָ ד זֶה הָ אֶ חָ ד אַ בְ ָרהָ ם הָ יָה ּובֶ ן הַ ְּׁשלׁשָ ה אָ בֹות ְׁשלִּ ִּ
וְ לִּ ְׁשנֵים עָשָ ר וְ ִּ
חק ְׁשנֵים עָשָ ר וְ הֵ ן ִּׁשבְ טֵ י יָּה וְ ִּׁש ִּּׁשים ִּרבֹוא וְ ִּׁשבְ עִּ ים וְ אֶ חָ ד סַ נְ הֶ ְד ֵרי יָּה טַ ע ֲִּמי
הַ קְ ִּׁשיבִּ י ַוע ֲִּשי ְתׁשּובָ ה ַיעַן הֱיֹותֵ ְך כָל כְָך חֲׁשּובָ ה ָיפָה לִּ כִּ י בְ ֶעלֶץ וְ לִּ ְשמֹוחַ בְ טֹובָ ה
וְ לא ִּתּקָ ֵרא עֹוד בַ ת הַ ּׁשֹובֵ בָ ה כִּ י אֵ יְך אֶ ְשמַ ח וְ קֹולִּ י מַ ה אָ ִּרים הֵ ן עֹו ָללַי נִּ ְתנּו בְ יַד
צָ ריִּ ם לָקּו נְ בִּ יאַ י וְ דָ מָ ם ֻמג ִָּרים גָלּו ְמ ָלכַי וְ שָ ַרי וְ כ ֲהנַי בְ קֹול ִָּרים ְמלֹון ִּמקְ דָ ִּׁשי בַ עֲונִּ י
דֹודי מֵ אָ ז בָ ַרח ַויֻדָ ד נעַם אָ הלִּ י בְ עַל כ ְָר ִּחי ׁשֻ דַ ד ַרבָ ִּתי עָם אֵ יכָה י ְָשבָ ה בָ דָ ד
נָדָ ד ִּ
סָ חָ ה הָ ִּאּׁשָ ה ַלנָבִּ יא ְיִּר ְמיָה שַ ח לֵאֹלהֶ יָך בְ עַד מַ כַת סע ֲָרה עֲנִּ יָה עַד ַי ֲענֶה אֵ ל וְ ימַ ר
דַ יָה וְ יַצִּ יּלֵנִּ י מֵ חֶ ֶרב וְ ִּׁשבְ יָה פִּ ּלֵל ְת ִּחנָה לִּ פְ נֵי קֹונֹו מָ לֵא ַרח ֲִּמים חּוס כְ אָ ב עַל בְ נֹו
צָ עַק מַ ה ּלָאָ ב ׁשֶ הֶ נְ לָה בְ נֹו וְ גַם אֹוי לַבֵ ן ׁשֶ בְ ׁשֻ לְ חַ ן אָ ב אֵ ינֹו קּום לְָך יִּ ְר ְמיָה לָּמָ ה
תֶ חֱׁשֶ ה לְֵך קְ ָרא לְ אָ בֹות וְ אַ הֲרן ּומׁשֶ ה רֹועִּ ים יָבֹואּו קִּ ינָה לְ הִּ נָשֵ א כִּ י זְאֵ בֵ י ע ֶֶרב
טָ ְרפּו אֶ ת הַ ֶשה ׁש ואֵ ג הָ יָה יִּ ְר ְמיָהּו הַ נָבִּ יא עַל מַ כְ ֵפלָה נֹוהֵ ם כְ לָבִּ יא ְתנּו קֹול בִּ בְ כִּ י
אֲבֹות הַ צֶ בִּ י תָ עּו בְ נֵי כֶם וְ הִּ נָם בַ ּׁשֶ בִּ י ִּאם כְ אָ דָ ם עָבְ רּו בְ ִּרית אַ יֵה זְכּות כְ רּותֵ י בְ ִּרית
מָ ה אֶ עֱשֶ ה ָלכֶם בָ נַי גְ ז ֵָרה הִּ יא ִּמּלְ ָפנַי ׁשָ מֵ ם ִּמקְ דָ ׁש ִּמבְ לִּ י בָ אֵ י מֹועֵד עַל כִּ י יְ ִּד ִּידים
נִּ ְתנּו לְ הִּ ּמָ עֵד ְת ִּׁשיבֵ ם כְ מֵ אָ ז סֹומֵ ְך וְ סֹועֵד ְת ַרחֵ ם צִּ יֹון כִּ י בָ א מֹועֵד.
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ח ,קינות ליום תשעה באב Chapter 28
נֹורי נֶהְ פְַך לְ אֵ בֶ ל בְ ַנ ֲחלַת חֶ בֶ ל כָבֵ ד ָעלַי על סֶ בֶ ל וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
אֵ יְך ְת ַנחֲמּונִּ י הֶ בֶ ל וְ כִּ ִּ
בָ זֶה יֹום בְ כָל ׁשָ נָה עִּ דָ ן ָעלַי ִּׁשנָה וְ הִּ נְ נִּ י עֲגּומָ ה וְ עֲגּונָה יֹותֵ ר מֵ אֶ לֶף ׁשָ נָה וְ אֵ יְך
אֶ נָחֵ ם.
גָבַ ר חָ רֹון וְ נִּ גְ נַז אָ רֹון בְ ִּמ ְׁשנֶה ִּׁשבָ רֹון בִּ ְמסָ ְרבֵ י מָ רֹון וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
ִּד ָיר ִּתי ח ֲֵרבָ ה וְ ע ְֶד ִּרי נִּ ְׁשבָ ה וְ ַרבַ ת אָ הלִּ יבָ ה בָ דָ ד י ְָׁשבָ ה וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
הֹועַל אַ ְריֵה ִּמּסֻבְ כֹו עַל א ֲִּריאֵ ל וְ הִּ ְסבִּ יכֹו וְ הֶ גְ לָה ִּמּסֻכֹו ִּמנְ חָ תֹו וְ נִּ ְסכֹו וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
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וְ הָ ַרג הֲמֹונִּ ים ְמׁשּוחֵ י ְׁשמָ נִּ ים בְ ִּאּוּוי נִּ ְמנִּ ים פִּ ְרחֵ י כהֲנִּ ים ֲאלָפִּ ים ְׁשמֹונִּ ים וְ אֵ יְך
אֶ נָחֵ ם.
זִּנְ בָ ם כְ ִּחּוִּ י וְ הִּ ְדבִּ יא בַ ֲע ָז ַרת הַ ּמַ לְ בִּ יא אַ ְריֹוְך כְ מֹו לָבִּ יא עַל דַ ם כהֵ ן וְ נָבִּ יא וְ אֵ יְך
אֶ נָחֵ ם.
ּומ ְׁשנָיֹות יֹותֵ ר מֵ אַ ְרבַ ע מֵ אֹות
חָ ַרׁש לְ מָ ּׁשּואֹות עִּ יר ְמלֵאָ ה ְתׁשּואֹות ּובָ תֵ י סֹופְ ִּרים ִּ
וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
טָ סָ ה מָ דַ י לְ אַ בֵ ד חֲמּודַ י ּומָ ְׁשלָה בְ מַ חֲמַ דַ י בְ קָ ְרעִּ י מַ דָ י וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
ָיעֲצָ ה לְ חַ נֵק בְ נֵי גּור ְמ ַזנֵק בְ פֶה אֶ חָ ד לְ ׁשַ נֵק זָקֵ ן וְ י ִָּׁשיׁש עֹולֵל וְ יֹונֵק וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
יׁשית בָ תָ ה לְ הָ ִּׁשית וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
אׁשית בְ ׁשֶ צֶ ף ח ֲִּר ִּ
יׁשית עַל קדֶ ׁש ֵר ִּ
כָבְ דָ ה ְׁשלִּ ִּ
ָלחֲצָ ה לְ חַ ּלֵק בְ נֵי חָ לָק וְ חֹולֵק ׁשֶ אֵ ין ָלכֶם חֵ לֶק בְ ׁשֵ ם אֵ ל דֹולֵק וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
מָ ְרדָ ה אֱדֹום עֲדּוׁשַ ת אָ דֹום וְ אָ צָ ה בְ זָדֹון לְ אַ בֵ ד כֵס ַוהֲדֹום וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
נֹועֲדּו עִּ ם אַ ְדמֹון מֹואָ ב וְ עַּמֹון לְ הַ ְׁשבִּ ית אָ מֹון ּולְ הַ ח ֲִּריב אַ ְרמֹון וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
בֹורי לְ עֵין כָל עֹובְ ַרי וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
ִּסּלָה כָל אַ בִּ ַירי וְ ע ְֶד ֵרי חֲבֵ ַרי וְ הֻבְ לְ גּו גִּ ַ
עֹורגִּ ים וְ ָעלֶיָך נֶהֶ ָרגִּ ים וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
עָיְ פָה נַפְ ִּׁשי לְ ה ְרגִּ ים לְ ִּמ ְספַר הַ הֲרּוגִּ ים כְ אַ יָל ְ
פֻּלְ צּו בְ יֹום קְ ָרב בְ ִּמז ְָרח ּובְ מַ ע ֲָרב דָ מָ ם ְמע ָרב קָ הָ ל וְ עָם ָרב וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
צָ רֹות עַל צָ רֹות זּו ִּמזּו ְמצֵ רֹות גְ דֹולֹות ּובְ צּורֹות אֲרֻ כֹות וְ לא קְ צָ רֹות וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
קָ ְׁשרּו צִּ נָתָ ם וְ חָ גְ רּו חֲנִּ יתָ ם וְ אָ ְספּו מַ חֲנֹותָ ם וְ הֶ א ֱִּריכּו לְ מַ ֲענִּ יתָ ם וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
ַרבֹות אַ נְ חֹותַ י ַועֲצּומֹות ִּשיחֹותַ י ַרבּו ַנהֲמֹותַ י וְ אַ תָ ה יהוה עַד מָ תַ י וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
ׁשָ מַ עְ תָ חֶ ְרפָתָ ם חֵ ְרפּונִּ י בִּ ְשפָתָ ם ׁשיבְ תָ ם וְ קִּ ימָ תָ ם אֲנִּ י מַ נְ גִּ ינָתָ ם וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
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ִּתקְ ו ְַתכֶם אֵ פֹוא מַ ה ָּלכֶם פה חָ ָרה אַ פֹו וְ אֵ ין עֹוד לִּ ְרפֹוא וְ אֵ יְך אֶ נָחֵ ם.
מֹוריד ְׁשאֹול
ְתׁשּובֹותֵ יכֶם נִּ ְׁשאֲרּו מָ עַל הֹונּונִּ י עֹובְ דֵ י הַ בָ עַל עַד י ְַׁשקִּ יף וְ יִּ ֶרא ִּמּמָ עַל ִּ
ַו ָיעַל וְ אָ ז אֶ נְ חֵ ם.
Kinot for Tisha B'Av Day
כ״ט ,קינות ליום תשעה באב Chapter 29
עֹורר.
רּוחי אֲקָ ֵרר עִּ ם לִּ וְ יָתָ ן הָ ע ֲִּת ִּידים לְ ֵ
אָ מַ ְר ִּתי ְׁשעּו ִּמנִּ י בִּ בְ כִּ י אֲמָ ֵרר מַ ר נַפְ ִּׁשי וְ ִּ
בִּ בְ כִּ י יַעְ זֵר ֲעלֵי יְ גֹונְֵך בַ ת ע ִַּּמי הִּ ְתאַ בְ כִּ י בְ גִּ ינְֵך אַ ל ִּת ְתנִּ י פּוגַת לְֵך אַ ל ִּתדם בַ ת
עֵינְֵך.
ית ִּמּקֶ דֶ ם וְ הִּ נְָך לְ בִּ זֹות אֵ יכָה נִּ הְ יְתָ ה הָ ָרעָה הַ זאת.
גְ עִּ י בִּ בְ כִּ יָה ְמ עֻטֶ ֶרת בַ עֲלִּ יזֹות הָ יִּ ְ
ימי קֹול וְ ַזעֲקִּ י מָ ָרה כִּ י ׁשֶ בֶ ר עַל ׁשֶ בֶ ר נִּ קְ ָרא.
ד ִּמי אַ ל ִּת ְתנִּ י פְ לֵטָ ה הַ נִּ ְׁשאָ ָרה הָ ִּר ִּ
הֵ ן לְ א ִֻּּמים עֵת נִּ קְ בָ צּו חַ י ָעלֶיָך כְ רֹות בְ ִּרית כְ חָ פָצּו עַל ע ְַּמָך ַיע ֲִּרימּו סֹוד וְ יִּ ְת ָיעֲצּו.
ּומ ָפנָיו לִּ ְרעֹוד אָ ְמרּו לְ כּו
ֲׁשּורי לִּ ְמעֹוד אֶ ח ֲֵרי הַ הֶ בֶ ל לְ הַ הְ בִּ יל ִּ
וְ נִּ כְ לּו ְמזִּּמֹות נְ טֹות א ַ
וְ נַכְ ִּחידֵ ם ִּמגֹוי וְ לא יִּ ָזכֵר ׁשֵ ם יִּ ְש ָראֵ ל עֹוד.
מֹוראָ יו הֵ כִּ ין יהוה זֶבַ ח
זאת הִּ ְׁש ִּמיעּו בְ נֵי ְמק ָראָ יו לֹו נְ יַחֵ ל ִּאם יִּ קְ ְטלֵנּו ַנע ֲִּריץ לְ ָ
הִּ קְ ִּדיׁש קְ רֻ אָ יו.
ֵיתי בֵ ית
ֲח ָללַי אָ ז הִּ ְרבּו וְ הָ ְרגּו טֹובַ י יִּ ְּסרּונִּ י קָ ׁשֹות צָ ַרי וְ אֹויְ בַ י הַ ּמַ כֹות הָ אֵ ּלֶה ֻהכ ִּ
ְמאַ הֲבָ י.
בֹורי ֻכּלָם בְ חֶ תֶ ף כָל נֶתַ ח טֹוב י ֶָרְך
טֶ נֶף צַ ֲחנָתָ ם מֵ אַ נְ ִּתי בָ ם לְ הִּ ְׁשתַ תֵ ף הִּ ְׁש ִּמידּו גִּ ַ
וְ כָתֵ ף.
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יַחַ ד לָטֶ בַ ח הּובָ לּו כִּ ְטל ִָּאים ּוגְ דָ יִּ ים בָ נֹות ְמחֻטָ בֹות ְמׁשֻ בָ צֹות ע ֲִּדי עֲדָ יִּ ים גְ מּולֵי
מֵ חָ לָב ע ִַּתיקֵ י ִּמּׁשָ דָ יִּ ם.
כָבַ ׁש הָ אָ ב ַרחֲמָ יו לִּ זְבחַ יְ ל ִָּדים הִּ ְׁשלִּ ים כְ כ ִָּרים לִּ ְטבחַ הֵ כִּ ין לְ בָ נָיו מַ טְ בֵ חַ .
לְ ִּאּמֹותָ ם נֹוא ֲִּמים הִּ נֶנּו נִּ ְׁשחָ ִּטים וְ נִּ ְטבָ ִּחים כְ הִּ קְ ִּדיׁשּום לָטֶ בַ ח וְ הִּ ִּתיקּום ַלאֲבָ חִּ ים
נ ִָּׁשים פִּ ְריָם ע ֲללֵי ִּטפ ִֻּחים.
קֹורא אֶ ת ְׁשמַ ע ִּמי ָראָ ה כָזאת ִּמי ׁשָ מָ ע.
ִּמי יִּ ְׁשמַ ע וְ לא יִּ ְדמַ ע הַ בֵ ן נִּ ְׁשחָ ט וְ הָ אָ ב ֵ
ָארּה פ ְָׁשטָ ה ּומַ ֲא ֶכלֶת הִּ ְׁשחִּ יזָה וְ חִּ ְדדָ ה עַיִּ ן
נְ וַת בַ יִּ ת הַ ָיפָה בְ תּולַת בַ ת יְ הּודָ ה צַ ּו ָ
ָראֲתָ ה ו ְַתעִּ ידָ ּה.
סֻגְ פָה הָ אֵ ם ּופ ְָרחָ ה רּוחָ ּה וְ נַפְ ׁשָ ּה הִּ ְׁשלִּ ימָ ה לָטֶ בַ ח אֲרּוחָ ה כְ אָ ְרחָ ה אֵ ם הַ בָ נִּ ים
ְשמֵ חָ ה.
עָלְ צּו הַ בָ נֹות כְ נּוסֹות ַואֲרּושֹות לְ ִּאבְ חַ ת חֶ ֶרב לְ קַ דֵ ם דָ צֹות וְ שָ שֹות דָ מָ ם עַל צְ חִּ יחַ
סֶ לַע לְ בִּ לְ ִּתי הִּ כָסֹות.
פֹונֶה הָ אָ ב בִּ בְ כִּ י וִּ ֶללָה עַצְ מֹו עַל חַ ְרבֹו לִּ ְדקֹור ּולְ הַ פִּ ילָה וְ הּוא ִּמ ְתגלֵל בַ דָ ם בְ תֹוְך
הַ ְמ ִּסּלָה.
ּותמּור ִּמז ְָרק דָ ם קִּ בְ לָה בִּ כְ ָנפֶיהָ ִּת ְת ַיפֵחַ
פֹוריָה בְ הַ קְ ִּריבָ ּה ֲע ָנפֶיהָ ְ
צִּ ְדקָ ה ִּדינָּה ִּ
ְתפ ֵָרש ַכפֶיהָ .
קֹורֹותַ י ִּמי יָנּוד ׁשֹוד וָׁשֶ בֶ ר יִּ ְשתָ ֵרג מַ חֲמַ ד עֵינַי כְ נִּ ְמסַ ר לְ חֵ ֶרַם ּולְ הָ ָרג ִּאם כְ הֶ ֶרג
ֲהרֻ גָיו ה ָרג.
ַרעְ יֹונַי נִּ בְ הֲלּו ַואֲחָ ז ְַתנִּי ַפּלָצּות וָׁשֶ בֶ ר בְ אַ חַ ת נִּ ְמצָ א הַ כָתּוב בֹו ִּתקְ וָה וָסֶ בֶ ר כִּ י זֶה
לְ בַ דֹו יָבא לְ י ָָרבְ עָם אֶ ל קָ בר.
בּורה לא הָ יְ תָ ה ּלֹו.
ׁשָ לֵם נִּ ְמצָ א בְ כָל פָעלֹו נַפְ ׁשֹו לָטֶ בַ ח הִּ ְׁשלִּ ים ִּמפַחַ ד חֵ ילֹו וְ גַם קְ ָ
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תַ ִּתי לִּ בִּ י ְמצא תכֶן עִּ נְ ָינָיו יָדַ עְ ִּתי אֲנִּ י צֶ דֶ ק וְ יׁשֶ ר ִּדינָיו וְ יִּ הְ יֶה טֹוב לְ יִּ ְראֵ י הָ אֱֹלהִּ ים
אֲׁשֶ ר יִּ ְיראּו ִּמּלְ ָפנָיו.
קְ דׁשָ יו לא ַיא ֲִּמין הִּ ְׁשלִּ ים עֲונֹותָ ם לְ שַ ע ֲָרה ִּסּמָ ן טֹוב לְ אָ דָ ם ׁשֶ ּלא נִּ ְספַד וְ נִּ קְ בַ ר
ַּׁשּורה בְ יֹום ָרעָה לא יִּ ָירא.
כ ָ
בֹורי נִּ ְרעֲצּו וְ נִּ כְ נְ עּו לְ הַ ְׁשפִּ ילָה כִּ נפֹול לִּ פְ נֵי בְ נֵי
ְלזאת ֶיח ֱַרד לִּ בִּ י יִּ תַ ר בְ חַ לְ חָ לָה גִּ ַ
עַוְ לָה.
תֹודי ַע אֵ ל
הֹוׁשי ַע נִּקְ מַ ת דַ ם עֲבָ דֶ יָך לְ עֵינֵינּו ִּ
וְ עַד מָ תַ י ִּתהְ יֶה כְ גִּ בֹור לא יּוכַל לְ ִּ
נְ קָ מֹות יהוה אֵ ל נְ קָ מֹות הֹופִּ י ַע.
נְ קֹום נִּ קְ מָ ִּתי מֵ אֵ ת ְמ ַענַי עֵת נְ קָ מָ ה הִּ יא לָדּון ִּדינַי אֵ ל קַ נֹוא וְ נקֵ ם יהוה.
יהוה כַגִּ בֹור צֵ א יְ דֵ י חֹובְ ָך פְ ַרע ׁשובֵ ר כְ תֹוב ְׁשטַ ר חֹוב ִּתקְ ַרע ְׁשבר זְרֹו ַע ָרׁשָ ע
ו ָָרע.
ּׁשֹומ ָירה ּובֵ ית ִּד ָירה ׁשַ ּלֵם
ִּמּמָ רֹו ם כְ הִּ ִּּסיק אֵ ׁש בְ מַ ֲעזִּיבָ ה וְ ִּתקְ ָרה חֹומַ ת אֵ ׁש סָ בִּ יב ִּ
יְ ׁשַ ּלֵם הַ ּמַ בְ עִּ ר אֶ ת הַ בְ ע ֵָרה.
ּות ַכּלֵם כִּ י אֵ ל גְ מֻלֹות יהוה ׁשַ ּלֵם יְ ׁשַ ּלֵם.
ּוכְ עַל גְ מּולֹות נָא ׁשֵ ּלֵם אֹויְ בַ י תַ פִּ יל ְמהֵ ָרה ְ
שֹונְ אֶ יָך תַ צְ ִּמית סַ ף ַרעַל תַ ְׁשקֵ ם הַ ּמֵ ת תַ חַ ת יָדֹו נָקם יִּ נָקֵ ם ִּאם בְ ָכזֵה לא ִּת ְתנַּקֵ ם.
הַ עַל כֵן נִּ קְ ֵראתָ ִּאׁש ִּמלְ חָ מָ ה צָ ֶריָך לְ כַּלֹות ּובָ הֶ ם לְ הִּ נָקֵ מָ ה נקֵ ם יהוה ּובַ עַל חֵ מָ ה.
ֲבּורָך הָ אֵ ל ּולְ דַ ם עֲבָ דֶ יָך הַ ּׁשָ פּוְך ּולְ חָ ְרבֹות א ֲִּריאֵ ל נְ קם נִּ קְ מַ ת בְ נֵי
קַ נֵא לְ ִּׁש ְמָך ע ְ
יִּ ְש ָראֵ ל.
פּורָך הֱיֹות י ִָּדין בַ גֹויִּ ם מָ לֵא
ִּטפֵי דָ מַ י אַ חַ ת לְ אַ חַ ת ְמנּויֹות וְ יֵז נִּ צְ חָ ם עַל בְ גָדֶ יָך בְ ֻפ ְד ְ
גְ וִּ יֹות.
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ּוׁשנַת
יתי נְ שֹוא אֵ ת כָל הַ ְתלָאָ ה תָ ִּחיׁש גְ ֻאּל ִָּתי ּומַ הֵ ר הַ ּמַ ְראָ ה כִּ י יֹום נָקָ ם בְ לִּ בִּ י ְ
נִּ לְ אֵ ִּ
גְ אּולַי בָ אָ ה.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 30
הֹודָך וְ הֵ ם לא יְ כַלְ כְ לּוָך אַ ף כִּ י הַ בָ יִּ ת.
ְמעֹונֵי ׁשָ מַ יִּ ם ְׁשחָ קִּ ים יִּ זְבְ לּוָך ְמל ִֵּאים מֵ ְ
מַ טֹוב ּומַ ה נָעִּ ים ִּׁשבְ ְתָך עִּ ם ֵרעִּ ים בְ כַנְ פֵי צַ ֲעצֻעִּ ים ַיעַן הָ יָה עִּ ם לְ בָ בְ ָך לִּ בְ נֹות הַ בָ יִּ ת.
נָאֹור אַ הֲבָ ְתָך הֶ ְרעֵיתָ לְ ע ְַּמָך כִּ י הֵ ם ַנ ֲחל ְָתָך וְ לֵידַ ע כִּ י ִּׁש ְמָך נִּ קְ ָרא עַל הַ בָ יִּ ת.
נָכְ ִּרים ׁשָ ם בָ אּו וְ ע ִַּּמים יִּ קְ ָראּו וְ אֹותֹותָ יו ָראּו לְ מַ עַן יִּ ָיראּו ּוכְ בֹוד יהוה עַל הַ בָ יִּ ת.
חֲטָ אַ י כִּ י עָצְ מּו ֲא ָכל ְַתנִּ י קִּ נְ אָ ה וְ ע ָָרה צָ ר הַ יְסֹוד שָ מַ נִּ י ׁשֹואָ ה וְ נָתַ ץ אֶ ת הַ בָ יִּ ת.
חֲמּודֵ י אֹוצָ ר הֵ ן הֱבִּ יאּום בְ הֵ יכְ לֵיהֶ ן ִּמּלְ אּו כְ ֵרסֵ יהֶ ן וְ צִּ ּוָה הַ כהֵ ן ּופִּ נּו אֶ ת הַ בָ יִּ ת.
צורנּו ָככָה לָאָ ֶרץ הַ זאת וְ לַבָ יִּ ת.
מַ דּו ַע נִּ תָ כָה הֵ מָ ה לא ׁשָ ָככָה עַל מֶ ה עָשָ ה ֵ
ְמקֹום כ ֲהנֵי נִּ גְ ׁשּו וְ ׁשָ ם יִּ ְתקַ דָ ׁשּו וְ הֵ ם ָכעֵת ָרפְ סּו הֲמֹון גֹויִּ ם ָרגְ ׁשּו נָסַ בּו עַל הַ בָ יִּ ת.
בַ ת קֹול הִּ יא עֹונָה מַ ה ִּת ְת ְמהּו ֶפגַע סֵ מֶ ל הַ ּקִּ נְ אָ ה הֲבֵ אתֶ ם ּוכְ ֶנגַע נִּ ְראָ ה לִּ י בַ בָ יִּ ת.
ְרבִּ יצַ ת עֹולָם ְמלא ׁשֹוכֵן בְ הֵ יכָלֹו הֲתַ עֲשּו צָ ָרה לֹו עִּ ּוֵר ּופִּ ּסֵ חַ לא יָבֹוא אֶ ל הַ בָ יִּ ת.
ַיעַן הִּ ְׁשחַ תֶ ם ְמצָ אּונְ כֶם ָרעֹות ֻחּלַל הַ ִּּמקְ דָ ׁש וְ הִּ נֵה ִּמגְ ָרעֹות נָתַ ן לַבָ יִּ ת.
קָ דֹוׁש יִּ ְתעֶּׁשֵ ת ֱא מֶ ת לָנּו בׁשֶ ת יִּ ְׁשלַח תַ ְּחבׁשֶ ת וְ חטָ את אַ ל יָׁשֶ ת וְ חִּ טֵ א אֶ ת הַ בָ יִּ ת.
בְ מָ קֹור הַ נִּ פְ תָ ח ּומַ ֲעלֶה עַל שָ פָה ְמבַ ֵכר לָחדָ ׁשָ יו וְ ָעלֶה לִּ ְתרּופָה ִּמתַ חַ ת ִּמפְ תַ ן הַ בָ יִּ ת.
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חֲמֹול עִּ יר הַ ח ֲֵרבָ ה ְתמּור מֹוקֵ ד ְׁשבִּ יבָ ּה חֹומַ ת אֵ ׁש סֹובֲבָ ּה לְ כָבֹוד ִּתהְ יֶה בָ ּה אֶ ל
ְדבִּ יר הַ בָ יִּ ת.
יתי הַ בָ יִּ ת.
יתָך מַ לְ כִּ י אֱלִּ יל כָלִּ יל תַ חֲלֹוף וְ ִּתקְ ָרא אָ נכִּ י פִּ נִּ ִּ
ז ְֵרה וְ הַ עבֵ ר ט ְֻמאָ ה ִּמבֵ ְ
קַ דֵ ׁש בֵ ית ְמעֹונַי וְ תָ ׁשּוב לִּ ְמלֹונַי וְ נִּ קְ בְ צּו לִּ גְ יֹונַי וְ הִּ נֵי כְ בֹוד יהוה בָ א אֶ ל הַ בָ יִּ ת.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״א ,קינות ליום תשעה באב Chapter 31
ֲלֹותי עַל לְ בָ בִּ י.
.אֵ ׁש תּוקַ ד בְ קִּ ְרבִּ י ,בְ הַ ע ִּ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
קִּ ינִּ ים אָ עִּ ָירה ,לְ מַ עַן אַ זְכִּ ָירה.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
אז י ִָּׁשיר מׁשֶ הִּׁ ,שיר לא יִּ נָׁשֶ ה.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
וַיְ קֹונֵן יִּ ְר ְמיָה ,וְ נָהָ ה נְ הִּ י נִּ הְ יָה.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
יתי הִּ ְתכֹונַן ,וְ ׁשָ כַן הֶ ָענָן.
בֵ ִּ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ַוחֲמַ ת אֵ ל ׁשָ כְ נָהָ ,עלַי ַכ ֲע ָננָה.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
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גּלֵי יָם הָ מּו ,וְ כַחֹומָ ה קָ מּו.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
אׁשי צָ פּו.
זְדֹונִּ ים ׁשָ טָ פּו ,וְ עַל ר ִּ
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
דגָן ִּמּׁשָ מַ יִּ ם ,וְ צּור יָזּוב מַ יִּ ם.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
רּוריםּ ,ומַ יִּם הַ ּמָ ִּרים.
ַל ֲענָה וְ תַ ְמ ִּ
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
חֹורב.
ה ְׁשכֵם וְ הַ ע ֲֵרבְ ,סבִּ יבֹות הַ ר ֵ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
קָ רּוא ֱאלֵי אֵ בֶ ל ,עַל ַנהֲרֹות בָ בֶ ל.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ומַ ְראֶ ה כְ בֹוד יְ יָ ,כְ אֵ ׁש אֹו ֶכלֶת לְ ָפנַי.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
וְ חֶ ֶרב לְ טּוׁשָ ה ,לַטֶ בַ ח נְ טּוׁשָ ה.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ּומנְ חָ ה ,וְ ׁשֶ מֶ ן הַ ִּּמ ְׁשחָ ה.
ֶזבַ ח ִּ

Page 67 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ְס ֻגּלַת אֵ ל לְ קּוחָ ה ,כַצאן ל ִַּטבְ חָ ה.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
חגִּ ים וְ ׁשַ בָ תֹותּ ,ומֹופְ ִּתים וְ אֹותֹות.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
תַ עֲנִּ ית וָאֵ בֶ לְּ ,ורדף הַ הֶ בֶ ל.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
טֹובּו אהָ לִּ ים ,לְ אַ ְרבַ ע הַ ְדגָלִּ ים.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
אָ הלֵי יִּ ְׁש ְמעֵאלִּ יםּ ,ומַ חֲנֹות ע ֲֵרלִּ ים.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ּוׁש ִּמטָ ה ,וְ אֶ ֶרץ ׁשֹוקֵ טָ ה.
יֹובֵ ל ְ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
מָ כּור לִּ צְ ִּמיתּות ,וְ כָתּוב לִּ כְ ִּריתּות.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
כפ ֶרת וְ אָ רֹון ,וְ אַ בְ נֵי ִּזכָרֹון.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
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וְ אַ בְ נֵי הַ ּקֶ לַעּ ,וכְ לֵי הַ בֶ לַע.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
לְּ וִּ יִּ ים וְ אַ הֲרנִּ ים ,וְ ִּׁשבְ עִּ ים זְקֵ נִּ ים.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
נֹוגְ ִּשים ּומֹונִּ ים ,מֹוכְ ִּרים וְ קֹונִּ ים.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
מׁשֶ ה יִּ ְרעֵנִּ י ,וְ אַ הֲרן יַנְ חֵ נִּ י.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ּונְ בּוכ ְַדנֶצַ ר הָ ַרע ,וְ ִּטיטּוס הָ ָרׁשָ ע.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
נעֲרְך ִּמלְ חָ מָ ה ,וַי ָי ׁשָ ּמָ ה.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ָרחַ ק ִּמּמֶ נּו ,וְ הִּ נֵה אֵ ינֶנּו.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ס ְת ֵרי פָרכֶת ,וְ ִּס ְד ֵרי מַ ע ֲָרכֶת.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
חֵ מָ ה נִּ תֶ כֶתָ ,עלַי סֹובֶ כֶת.
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אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
יחֹוחים.
עֹולֹות ּוזְבָ ִּחים ,וְ ִּאּׁשֵ י נִּ ִּ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
בַ חֶ ֶרב ְמדֻּקָ ִּרים ,בְ נֵי צִּ יֹון הַ יְ קָ ִּרים.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
פא ֲֵרי ִּמגְ בָ עֹות ,לְ כָבֹוד נִּ קְ בָ עֹות.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ּותרּועֹות ,לְ קָ לֹון ּו ְזוָעֹות.
ְׁש ִּריקֹות ְ
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ציצַ ת הַ זָהָ ב ,וְ הַ ְמׁשַ ל ו ַָרהַ ב.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
אָ פֵס הָ ֵעזֶר ,וְ ה ְֻׁשלְַך הַ ֵנזֶר.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
נֹוראָ ה.
ּוׁשכִּ ינָה ָ
קְּ דֻּׁשָ ה ּונְ בּואָ הְ ,
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ּוטמֵ אָ ה.
ּומֹוראָ ה ,וְ דָ וָה ְ
נִּ גְ אָ לָה ְ
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
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רנָה וִּ יׁשּועָהַ ,וחֲצֹוצְ רֹות ְתרּועָה.
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ַזעֲקַ ת עֹולָל ,עִּ ם ַנאֲקַ ת חָ לָל.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
טֹורה.
נֹורה ,וְ כָלִּ יל ּוקְ ָ
ּומ ָ
שלְ חָ ן ְ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ֶואֱלִּ יל וְ תֹועֵבָ הּ ,ופֶסֶ ל מַ צֵ בָ ה.
אתי ִּמירּוׁשָ לָיִּ ם.
בְ צֵ ִּ
ּותעּודָ הּ ,וכְ לֵי הַ חֶ ְמדָ ה.
ת ָֹורה ְ
אתי ִּמ ִּּמצְ ָריִּ ם.
בְ צֵ ִּ
,שָ שֹון וְ ִּש ְמחָ ה ,וְ נָס יָגֹון ַו ֲאנָחָ ה.
בְ ׁשּובִּ י לִּ ירּוׁשָ לָיִּ ם.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״ב ,קינות ליום תשעה באב Chapter 32
אֶ צְ בְ עֹותַ י ׁשָ פְ לּו וְ אָ ְׁשיֹותַ י נָפְ לּו אֹויָה בְ נֵי צִּ יֹון גָלּו וְ כָל אֹויְ בֵ י ׁשָ לּו אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
בַ יִּ ת ַו ֲעזָרֹות בְ יֹו ם אַ ף נִּ גָרֹות אֹויָה פְ נֵי שָ ִּרים וְ שָ רֹות כְ מֹו ׁשּולֵי קְ דֵ רֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה
לָנּו.
ֻגּלַת הַ כתֶ ֶרת כְ נֶבֶ ל נִּ ְׁשבֶ ֶרת אֹויָה עֲטֶ ֶרת ִּתפְ אֶ ֶרת לָאָ ֶרץ נִּ גְ ֶר ֶרת אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
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דַ רכֵי עִּ יר אֲבֵ לֹות ַוי ְַח ְדלּו הַ ּקלֹות אֹויָה א ָרחֹות הַ ְּסלּולֹות חֲׁשֵ כֹות ַו ֲאפֵלֹות אֹוי מֶ ה
הָ יָה לָנּו.
ּומעִּ יל עַל ּׁשּולָיו אֹוי מֶ ה הָ יָה
הֵ יכָל ּוכְ תָ לָיו מֵ עַי הָ מּו ָעלָיו אֹויָה וְ עַל ׁשֻ לְ חָ ן וְ ֵכלָיו ְ
לָנּו.
ַּמּודים בְ יַד בְ נֵי עֲבָ ִּדים אֹויָה וְ הַ ּקֵ ף רֹובְ ִּדים ַרבִּ ים וְ נִּ כְ בָ ִּדים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
ָווֵי הָ ע ִּ
ּומנָחֹות לְ מַ ּׁשּואֹות ּומַ דּוחֹות אֹויָה הֲדַ ר ִּמזְבְ חֹות בְ יָגֹון ַו ֲאנָחֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה
זְבָ ִּחים ְ
לָנּו.
מֹורג אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
ּסֹורג לְ חֶ ֶרב ּולְ הָ ָרג אֹויָה בִּ נְ יָן הַ ֶנא ֱָרג נָדֹוׁש בְ ָ
חֵ ל וְ הַ ָ
ֲדּורים אֹוי מֶ ה הָ יָה
דּורים וְ ַננ ִָּסין הַ ה ִּ
ְטל ִָּאים ְמבֻּקָ ִּרים מֶ נִּ י נֶעְ דָ ִּרים אֹויָה וְ טַ בָ עֹות ְס ִּ
לָנּו.
ּומנְ חַ ת מ ְֻרבֶ כֶת אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
יפִּ י נִּ בְ ֶרכֶת אֵ יכָה נֶהְ ֶפכֶת אֹויָה וְ ֶגפֶן ּופָרכֶת ִּ
כִּ יֹור עִּ ם כַנֹו הֲתָ עִּ יף בֹו וְ אֵ ינֹו אֹו ָיה הַ נֵר עִּ ם ׁשַ ְמנֹו לֻּקַ ח ִּמ ְּמכֹונֹו אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
טּורי ִּרּמֹונִּ ים לְ ִּמ ְרמָ ס נְ תּונִּ ים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
לֶחֶ ם הַ פָנִּ ים ְשאּו ָעלָיו קִּ ינִּ ים אֹויָה וְ ֵ
אֹורּה נֶעְ דָ ָרה אֹויָה ּומַ גְ ֵרפָה יְ קָ ָרה נְ טּולָה ַוחֲסֵ ָרה אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
הֹורה ָ
נֹורה הַ ְט ָ
ְמ ָ
נֹוי יַם הַ נְ חׁשֶ ת לְ עֹובְ ִּדים לַבׁשֶ ת אֹויָה ּומַ עֲשֵ ה הָ ֶרׁשֶ ת וְ חַ ּלֹות מַ ְרחֶ ׁשֶ ת אֹוי מֶ ה הָ יָה
לָנּו.
ְסלָתֹו ת ּונְ סָ כִּ ים מֶ נּו ֶנחֱשָ כִּ ים אֹויָה ּובעַז וְ יָכִּ ין לָאָ ֶרץ נִּ ְׁשלָכִּ ים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
ּומ ז ְָרק אֹויֵב ׁשֵ ן חָ ָרק אֹויָה טֶ נִּ י גַם כּוז ז ַָרק וְ אֶ ת חַ ְרבֹו הִּ בְ ַרק אֹוי מֶ ה
עַל מַ ְחתָ ה ִּ
הָ יָה לָנּו.
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אּורים אֵ יכָה נִּ ְסתָ ִּרים אֹוי מֶ ה
ּוׁשע ִָּרים אַ ְרצָ ה נִּ גְ ָר ִּרים אֹויָה הַ תֻ ִּּמים וְ הָ ִּ
פִּ ְׁשפ ִָּׁשים ְ
הָ יָה לָנּו.
צְ פִּ ַירת מַ עֲטָ פֹות בְ אֵ יבָ ה נֶהְ דָ פֹות אֹויָה לְ ּׁשָ כֹות הַ יָפֹות ּובֵ ית הַ חֲלִּ יפֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה
לָנּו.
קירקֵ ר הָ הָ ָרה אֹויָה וְ ז ְָרקּו הַ ּמָ ָרה וְ שָ ְרפּו הַ בִּ ָירה אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
קִּ יר מָ גֵן וְ ְ
ָראׁשֵ י ִּמ ְׁשמָ רֹות ְסבּוכִּ ים בַ צָ רֹות אֹויָה וְ שָ ֵרי הָ עֲשָ רֹות בַ יַד בַ ֲעלֵי ֲחטָ רֹות אֹוי מֶ ה
הָ יָה לָנּו.
ׁשַ עַר בַ ת ַרבִּ ים לִּ זְאֵ בֵ י ע ֲָרבִּ ים אֹויָה לָקְ חּו הַ כְ רּובִּ ים תֻ פִּ ים וְ אַ בּובִּ ים אֹוי מֶ ה הָ יָה
לָנּו.
נּואים אֹויָה בַ פָז ְמ ֻסּל ִָּאים לְ חֻלְ דֹות הַ ְּסנ ִָּאים אֹוי מֶ ה הָ יָה
תָ ִּאים הַ נ ִָּאים לַבָ נִּ ים הַ ְש ִּ
לָנּו.
בָ נִּ ים הַ יְ קָ ִּרים בַ ח ֲָרבֹות נִּ ְדקָ ִּרים אֹויָה לְ וִּ יִּ ם הַ ְמ ְׁש ַר ִּרים וְ כהֲנִּ ים מַ קְ טִּ ִּירים אֹוי מֶ ה
הָ יָה לָנּו.
ּוטפּוחִּ ים בְ יָגֹון ֶנ ֱאנָחִּ ים אֹוי מֶ ה הָ יָה
ּוׁשל ִָּחים אֹויָה בְ כֹורֹות ְ
רֹובִּ ים ּופְ ָר ִּחים לְ ִּחצִּ י ם ְ
לָנּו.
ּומַ פְ תֵ חֹות ז ָָרקּו בְ ׁש ָּורם כִּ י לָקּו אֹויָה בֶ עָֹון נָמַ ּקּו וְ ַכפַיִּ ם סָ פָקּו אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
כַפֹות ּובְ זִּיכִּ ים מֶ נִּ י נִּ פְ סָ קִּ ים אֹויָה ּובָ נַי ֶנ ֱאנָקִּ ים בְ אֶ ֶרץ מֶ ְרחַ ּקִּ ים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
חַ י חֹובֹו גָבָ ה וְ צִּ יץ טָ הֹור נִּ ְׁשבָ ה אֹויָה נֵר מַ ע ֲָרב כָבָ ה וְ ִּש ְמחַ ת בֵ ית הַ ּׁשֹואֵ בָ ה אֹוי מֶ ה
הָ יָה לָנּו.
זֵדֵ ים בְ נֵי ע ֲִּדנָה עַל בְ נֵי ִּמי מָ נָה אֹויָה פְ אֵ ר בִּ גְ דֵ י כְ ֻהנָה בְ יָדָ ם נִּ תָ נָה אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו.
קְ ט ֶרת נֶעְ דֶ ֶרת וְ אָ רֹון וְ כַפ ֶרת אֹויָה ִּתכֵן בַ ז ֶֶרת ְתקַ בֵ ץ נִּ פְ ז ֶֶרת עז ְמהֵ ָרה ִּתהְ יֶה ּלָנּו.
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מחבר רבי מנחם בן מכיר.
ֲעֹורר ,אֲנִּ ינּות ֲאג ֵָרר אֹויָה לִּ י.
אֵ בֶ ל א ֵ
סֹורר ,אַ לְ לַי לִּ י.
צֹורר ְד ָרכַי ֵ
בבְ כִּ י אֲמָ ֵרר ,בַ חֲמַ ת ֵ
גלּות אָ ַרְך  ,וְ לִּ בִּ י הֵ ַרְך אֹויָה לִּ י.
ד ַרְך ּופ ַָרְך ,נָח ְׁש ַרְך וְ צֵ ידֹו חָ ַרְך ,אַ לְ לַי לִּ י.
ה ְמעַט מַ בְ ִּאיׁשַ י  ,וְ ִּחּלְ לּו ִּמקְ דָ ּׁשַ י אֹויָה לִּ י.
וְּ הִּ בְ זּו קָ דָ ׁשַ י ,הֵ חֵ ּלּו ִּמ ִּּמקְ דָ ׁשָ י וְ ִּזחֲלּו קְ דֹוׁשָ י ,אַ לְ לַי לִּ י.
ְּזמַ ן ְׁשנַת תַ ְתנ"ּו  ,בְ יָ"א לְ מַ ְחזֹור ָרנ"ּו אֹויָה לִּ י.
חיָלֹות זִּיְ נּו ְ ,מקֹומָ ם פִּ נּו כָאַ ְרבֶ ה נִּ ְמנּו ,אַ לְ לַי לִּ י.
טעּות בִּ קְ ׁשּו  ,וְ עֻּלִּ י הִּ קְ ׁשּו אֹויָה לִּ י.
אֹותי עִּ ּקֵ ׁשּו ,אַ לְ לַי לִּ י.
י ְראָ תָ ם קִּ ְׁשקְ ׁשּו  ,וְ אֹותֹות הִּ ּקִּ יׁשּו וְ ִּ
כפֶר מָ אֲסּו ,נְ פָׁשֹות חָ ְמסּו אֹויָה לִּ י.
בֹוׁשסּו צְ נּועַי אָ נְ סּו ,אַ לְ לַי לִּ י.
בֹוססּו ,כ ֲהנַי ְ
לְּ וִּ יַי ְ
ְּמתֵ י חֶ ֶרב ְמהֻדָ ִּמים ,בְ אֶ פֶס דָ ִּמים אֹויָה לִּ י.
ׁשֹומ ִּמים ,אַ לְ לַי לִּ י.
מּומים הָ יּו ְ
ימים ,בְ לִּ י ִּ
נבְ לַת ְת ִּמ ִּ
סחֹוב וְ הַ ְׁשלְֵך ,עָרֹום וְ לַכְ לְֵך אֹויָה לִּ י.
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עֹובְ דֵ י מ ֶלְך ,חֵ יל י ֶָרב מֶ לְֶך וְ ָרדּו בְ ֶפלְֶך ,אַ לְ לַי לִּ י.
תֹורה ְת ִּמימָ ה אֹויָה לִּ י.
פְּ ִּריעָה ּופְ ִּרימָ ה  ,עַל ָ
צר בְ יָד ָרמָ ה ,הַ ְמ ֻסכָן ְתרּומָ ה נָם לְ הַ ח ֲִּרימָ ה ,אַ לְ לַי לִּ י.
תּוׁשיֹות אֹויָה לִּ י.
קֹול בָ תֵ י כְ נ ִֵּסיֹות ּ ,ובָ תֵ י ִּ
רחֲמָ נִּ יֹות  ,בִּ ידֵ יהֶ ן נְ קִּ יֹות זִּבְ חֵ י ְר ִּאיֹות ,אַ לְ לַי לִּ י.
ְּשל ִָּמים וְ עֹולֹות ,חֲתָ נִּים וְ כַּלֹות אֹויָה לִּ י.
חּורים ּובְ תּולֹות וְ טֹובֵ י קְ הִּ ּלֹות ,אַ לְ לַי לִּ י.
תֹודֹות ּובְ לִּ ילֹות ,בַ ִּ
אַ ִּחים גַם יַחַ ד ,נִּ ְׁשפְַך דָ מָ ם כְ אֶ חָ ד אֹויָה לִּ י.
כֵן אֲחָ יֹות בְ פַחַ ד ,יִּ ְראַ ת ׁשֵ ם הַ ְמיֻחָ ד לַטֶ בַ ח לְ הֵ אָ חַ ד ,אַ לְ לַי לִּ י.
ְמל ְֻּמדֵ י סֵ פֶר ,נֶׁשֶ ף וָצֶ פֶר אֹויָה לִּ י.
חֵ ְך ִּא ְמ ֵרי ׁשֶ פֶר ,מָ לֵא חָ צָ ץ ָואֵ פֶר וְ אַ יֵה ׁשֹוקֵ ל וְ סֹופֵר ,אַ לְ לַי לִּ י.
הֶ הָ יְ תָ ה זאת מֵ אָ זָ ,עלָה גֹוי עָז אֹויָה לִּ י.
לְ הַ ְׁש ִּמיד הּועָז ,וְ אָ סַ ף עַם נֹועָז בְ נֵי נָבָ ל וְ ַלעַז ,אַ לְ לַי לִּ י.
בִּ ּקֵ ׁש עֵקֶ רַ ,רק ַלעֲקֹור ּולְ עַּקֵ ר אֹויָה לִּ י.
בְ קַ ו אַ ְרמָ י ְמׁשַ ּקֵ ר ָ ,יזַם א ֲָר ִּּמי לְ עַּקֵ ר וְ לא לְ ג ֵָרם לַבקֶ ר ,אַ לְ לַי לִּ י.
הֹותיר ְׁשאֵ ִּרית בְ גֵיא ָנכְ ִּרית ,אֹויָה לִּ י.
ְמקַ יֵם הַ בְ ִּרית  ,לּולֵי ִּ
ֲרּורית ,יְ ִּדידּות עִּ בְ ִּרית ִּרחֲמָ ם מֵ הַ כְ ִּרית  ,וְ יֵׁש ִּתקְ וָה וְ אַ ח ֲִּרית.
כְ ׁשָ ר ׁשַ ע ִּ
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יֹום אַ כְ פִּ י הִּ כְ בַ ְד ִּתי וַיִּ כְ פְ לּו עֲונַי.
בְ ׁשָ לְ ִּחי יָד בְ דַ ם נָבִּ יא ּובָ א אֶ ל ִּמקְ דַ ׁש יהוה.
וְ לא כִּ ּסַ ְתהּו אֲדָ מָ ה עַד בא חֶ ֶרב מֹונַי.
וְ לא ׁשָ קַ ט עֲדֵ י הֻּקַ ם דַ ם הַ נָבִּ יא ְזכ ְַריָה.
ַוי ֶֶרב בְ בַ ת יְ הּודָ ה תַ אֲנִּ יָה ַואֲנִּ יָה.
היָה הֹולְֵך וְ סֹועֵר עַד בא ַרב טַ בָ ִּחים.
ּובָ א אֶ ל ִּמקְ דַ ׁש יהוה ּומָ צָ א דָ ִּמים רֹו ְת ִּחים.
וַיִּ ְׁשאַ ל לְ בַ עֲבּור זֶה הַ כהֲנִּ ים הַ זֹובְ חִּ ים.
ַו ַיעֲנּוהּו כִּ י זֶה הּוא דַ ם קָ ְרבָ ן הַ זְבָ ִּחים.
וַיְ נַּסֶ ה בְ דַ ם פ ִָּרים וְ דַ ם אֵ ילִּ ים וְ דַ ם מֵ ִּחים.
וְ גַם זָבְ חּו זֶבַ ח ַרב ַלחֲקד מֶ ה הָ יָה.
ַוי ֶֶרב בְ בַ ת יְ הּודָ ה תַ אֲנִּ יָה ַואֲנִּ יָה.
ובְ כָל זאת לא ׁשָ קַ ט וְ עֹודֹו ַכיָם נִּ גְ ָרׁש.
וַיְ בֻּקַ ׁש הַ דָ בָ ר וְ יִּ ּמָ צֵ א ְמפ ָרׁש.
כִּ י הּוא דַ ם ִּאיׁש הָ אֱֹלהִּ ים עַל לא חָ מָ ס ׁש ָרׁש.
וַיאמֶ ר נְ בּוז ְַראֲדָ ן גַם דָ מֹו הִּ נֵה נִּ ְד ָרׁש.
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ִּא ְספּו לִּ י הַ כהֲנִּ ים וְ הֹוצִּ יאּום ִּמבֵ ית יָּה כִּ י לא אֶ ְׁשקֹוט עֲדֵ י יִּ ְׁשקֹוט דַ ם הַ נָבִּ יא ְזכ ְַריָה.
ַוי ֶֶרב בְ בַ ת יְ הּודָ ה תַ אֲנִּ יָה ַואֲנִּ יָה.
ַיֹורד לָטֶ בַ ח כ ֲהנֵי יהוה צְ בָ אֹות וְ אֵ ין
יׁשים לְ מֵ אֹות ּובַ חּו ִּרים לְ ִּרבֹואֹות ו ֶ
דקַ ר יְ ִּׁש ִּ
ׁשֶ קֶ ט לְ דַ ם נָבִּ יא וַיְ הִּ י לְ מֹופֵת וְ אֹות וְ הַ בָ נִּ ים נִּ ְׁשחָ ִּטים וְ עֵינֵי אָ בֹות רֹואֹות וְ ִּאּמֹותָ ם
לָטֶ בַ ח גַם אַ ח ֲֵריהֶ ם בָ אֹות וָאֹומַ ר לְ נַפְ ִּׁשי זֶה חַ טָ אתֵ ְך וְ זֶה פִּ ְריָּה ַו ֶי ֶרב בְ בַ ת יְ הּודָ ה
תַ אֲנִּ יָה ַואֲנִּ יָה.
ֹוסיף ַלהֲרֹוג נ ִָּׁשים עִּ ם יֹונְ קֵ י ׁשָ דַ יִּ ם וְ דָ ם עֹולַה בֵ ינֵיהֶ ם כְ דַ ם יְ אֹור ִּמצְ ַריִּ ם עַד אֲׁשֶ ר
ה ִּ
נֲָשָ א נְ בּוז ְַראֲדָ ן לִּ בֹו לַּׁשָ מַ יִּ ם וַימֶ ר הַ אֵ ין דַ י בִּ בְ נֹות יְ רּוׁשָ לַיִּ ם ֲה ָכלָה אַ תָ ה עֹושֶ ה אֶ ת
ְׁשאֵ ִּרית הַ ִּּׁשבְ יָה ַוי ֶֶרב בְ בַ ת יְ הּודָ ה תַ אֲנִּ יָה ַואֲנִּ יָה.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״ה ,קינות ליום תשעה באב Chapter 35
יתי אַ פַיִּ ְך ְש ִּאי עַל ְׁשפָיִּ ם קִּ ינָה
ׁשכ ַֻרת לא ִּמיַיִּ ן הַ ְׁשלִּ יכִּ י תֻ פַיִּ ְך קָ ְר ִּחי נָא וָגזִּי וְ הַ ְׁשחִּ ִּ
וְ סבִּ י כָל ֲא ַגפַיִּ ְך וְ ַזעֲקִּ י לִּ פְ נֵי יהוה עַל חָ ְרבַ ן ִּספַיִּ ְך עַל ח ֶרב ִּספַיִּ ְך ְש ִּאי אֵ לָיו ַכפָיִּ ְך.
דֹורכֶת בְ בֹואָ ם
אֵ יכָה בָ צַ ר וְ אֹויֵב בְ צִּ יֹון עִּ יר מַ ְמ ֶלכֶת אֵ יכָה ֶרגֶל זֵדֵ ים אַ ְדמַ ת צְ בִּ י ֶ
מָ צְ אּו כהֲנִּ ים ׁשֹו ְמ ֵרי הַ ּמַ ע ֲֶרכֶת וְ עַל ִּמ ְׁש ְמרֹותָ ם ע ְָמדּו וְ לא אַ זְבּו הַ ְּמ ֶלכֶת עַד אֲׁשֶ ר
ׁשֻ פְַך דָ מָ ם כְ מֵ ימֵ י הַ ּמַ הְ ֶפכֶת ּובָ א כָל ע ֵָרל וְ טָ מֵ א ִּמבֵ ית ַלפָרכֶת ְמקֹום אֲׁשֶ ר כהֵ ן גָדֹול
י ֵָרא ׁשָ ם ָל ֶלכֶת וְ הֶ ח ֱִּריבּו ְסעִּ פַיִּ ְך וְ חַ ּלֹונֵי ְׁשקּופַיִּ ְך וְ ַזעֲקִּ י לִּ פְ נֵי יהוה עַל חָ ְרבַ ן ִּספַיִּ ְך
עַל ח ֶרב ִּספַיִּ ְך אֵ לָיו ַכפָיִּ ְך.
קֹול יִּ ֲללֶת בַ ת צִּ יֹון מֵ ָרחֹוק נִּ ְׁשמַ עַת ִּת ְזעַק ַזעֲקַ ת חֶ ְׁשבֹון ִּתבְ כֶה בְ כִּ י מֵ י ָפעַת אֲהָ ּה כִּ י
יתי קֻ בַ עַת ֲאכָלּונִּ י ְׁשנֵי א ֲָריֹות חַ דּודֵ י מַ לְ תַ עַת בַ ת בָ בֶ ל הַ ְּׁשדּודָ ה
יתי ּומָ צִּ ִּ
כֹוס ׁשָ ִּת ִּ
ּובַ ת אֲדֹום הַ ִּּמ ְרׁשַ עַת מַ ה ִּת ְתאֹונֲנִּ י צִּ יֹון וְ חַ טָ אתֵ ְך נֹודַ עַת ַעל רב עֲונְֵך ָגלָה עַּמֵ ְך
ִּמבְ לִּ י דַ עַת עַל ָעזְבֵ ְך צֹופַיִּ ְך לִּ ְׁשאֹול בִּ ְת ָרפַיִּ ְך וְ ַזעֲקִּ י לִּ פְ נֵי יהוה עַל חָ ְרבַ ן ִּספַיִּ ְך עַל
ח ֶרב ִּספַיִּ ְך אֵ לָיו ַכפָיִּ ְך.
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אַ ל ִּת ְש ְמ ִּחי אֹויַבְ ִּתי עַל כִּ י נִּ ְׁשבַ ר קַ ְרנִּ י כִּ ּי ָנפַלְ ִּתי קַ ְמ ִּתי וַיהוה ֲעז ַָרנִּ י הִּ נֵה יַאַ ְספֵנִּ י
צּורי אֲׁשֶ ר ְמכ ַָרנִּ י וִּ ינַחֵ ם וִּ ינַחֵ ם יְ ַנ ֲחמֵ נִּ י אֱֹלהַ י אֲׁשֶ ר
ׁשַ דַ י אֲׁשֶ ר פִּ ז ְַרנִּ י וְ יִּ גְ אָ לֵנִּ י ִּמּמֵ ְך ִּ
ֲעכ ָָרנִּ י.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״ו ,קינות ליום תשעה באב Chapter 36
דֹורׁשֵ י ְׁשלֹומֵ ְך וְ הֵ ם יֶתֶ ר עֲדָ ָריִּ ְך.
צִּ יֹון ,הֲלא ִּת ְׁשאֲלִּ י לִּ ְׁשלֹום א ֲִּס ַיריִּ ְךְ ,
ּומצָ פֹון וְ תֵ ימָ ן ְׁשלֹום ָרחֹוק וְ קָ רֹוב ְש ִּאי ִּמכל עֲבָ ָריִּ ְך.
ּומז ְָרח ִּ
ִּמיָם ִּ
ּוׁשלֹום א ֲִּסיר תַ ֲאוָה ,נֹותֵ ן ְדמָ עָיו כְ טַ ל חֶ ְרמֹון וְ נִּ כְ סַ ף לְ ִּר ְדתָ ם עַל ה ֲָר ָריִּ ְך.
ְ
לִּ בְ כ ֹות עֱנּותֵ ְך אֲנִּ י תַ נִּים ,וְ עֵת אֶ חֱֹלם ִּׁשיבַ ת ְׁשבּותֵ ך אֲנִּ י כִּ נֹור לְ ִּׁש ָיריִּ ְך.
הֹוריִּ ְך.
,לִּ בִּ י לְ בֵ ית אֵ ל וְ לִּ פְ נִּ יאֵ ל ְמאד ֶיהֱמֶ ה ּולְ מַ ֲחנַיִּם וְ כל פִּ גְ עֵי טְ ָ
ׁ ,שָ ם הַ ְּׁשכִּ ינָה ְׁש ֵכנָה לְָך ,וְ הַ יֹוצְ ֵרְך פָתַ ח לְ מּול ׁשַ ע ֲֵרי ׁשַ חַ ק ְׁשע ָָריִּ ְך.
אֹורְך ,וְ אֵ ין ׁשֶ מֶ ׁש וְ סַ הַ ר וְ כֹוכָבִּ ים ְמ ִּא ָיריְִּך.
ּ .וכְ בֹוד אֲדנָי לְ בַ ד הָ יָה ְמ ֵ
.אֶ בְ חַ ר לְ נַפְ ִּׁשי לְ הִּ ְׁשתַ פְֵך בְ מָ קֹום אֲשֶ ר רּוחַ אֱֹלהִּ ים ְׁשפּוכָה עַל בְ חִּ ָיריִּ ְך.
?אַ ְת בֵ ית ְמלּוכָה וְ אַ ְת כִּ ּסֵ א אֲדנָי ,וְ אֵ יְך י ְָׁשבּו ֲעבָ ִּדים ֲעלֵי כִּ ְסאֹות גְ בִּ ָיריִּ ְך.
! ִּמי יִּ ְתנֵנִּ י ְמׁשֹוטֵ ט בַ ְּמקֹומֹות אֲׁשֶ ר נִּ גְ לּו אֱֹלהִּ ים לְ חֹו ַזיִּ ְך וְ צִּ ָיריִּ ְך.
! ִּמי ַיעֲשֶ ה לִּ י כְ ָנפַיִּ ם וְ אַ ְר ִּחיק נְ דֹוד ,אָ נִּ יד לְ בִּ ְת ֵרי לְ בָ בִּ י בֵ ין בְ תָ ָריִּ ְך.
,אֶ פל לְ אַ פַי ֲעלֵי אַ ְרצֵ ְך וְ אֶ ְרצֶ ה אֲבָ נַיִּ ְך ְמאד ַואֲחנֵן אֶ תֲ -עפ ָָריִּ ְך.
!אַ ף כִּ י בְ ע ְָמ ִּדי ֲעלֵי קִּ בְ רֹות אֲבתַ י וְ אֶ ְׁשתֹומֵ ם בְ חֶ בְ רֹון ֲעלֵי ִּמבְ חַ ר קְ בָ ָריִּ ְך.
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 ,אֶ עְ בר בְ יַעְ ֵרְך וְ כ ְַר ִּמּלְֵך וְ אֶ עְ מד בְ גִּ לְ עָדֵ ְך וְ אֶ ְׁשתֹומֲמָ ה אֶ ל הַ ר עֲבָ ָריִּ ְך.
ּומֹוריִּ ְך.
אֹורים גְ דֹולִּ ים ְמ ִּא ַיריִּ ְך ָ
.הַ ר הָ עֲבָ ִּרים וְ הר הָ הָ ר ,אֲׁשֶ ר ׁשָ ם ְׁשנֵי ִּ
ּומּמָ ר ְדרֹור אַ בְ קַ ת ֲעפ ֵָרְך ,וְ נפֶת צּוף – נְ הָ ָריִּ ְך.
!חַ יֵי נְ ׁשָ מֹות – אֲוִּ יר אַ ְרצֵ ְךִּ ,
 ,יִּ נְ עַם לְ נַפְ ִּׁשי הֲֹלְך עָרם וְ יָחֵ ף ֲעלֵי חָ ְרבֹות ְׁשמָ מָ ה אֲׁשֶ ר הָ יּו ְדבִּ ָיריִּ ְך.
!בִּ ְמקֹום אֲרֹונְֵך אֲׁשֶ ר נִּגְ נַזּ ,ובִּ ְמקֹום כְ רּובַ יִּ ְך אֲׁשֶ ר ׁשָ כְ נּו חַ ְד ֵרי ֲחדָ ָריִּ ְך.
ִּיריִּ ְך.
– אָ גז וְ אַ ְׁשלִּ יְך פְ אֵ ר נִּ ז ְִּרי וְ אֶ ּקב זְמָ ןִּ ,חּלֵל בְ אֶ ֶרץ ְטמֵ אָ ה אֶ ת-נְ ז ָ
יִּסחֲבּו הַ כְ לָבִּ ים אֶ ת-כְ פִּ ָיריִּ ְך.
ּוׁשתֹות בְ עֵת אֶ ֱחזֶה ,כִּ י ְ
?אֵ יְך ֶיע ֱַרב לִּ י אֲכל ְ
?אֹו אֵ יְך ְמאֹור יֹום יְ הִּ י מָ תֹוק לְ עֵינַי בְ עֹוד אֶ ְראֶ ה בְ פִּ י ע ְרבִּ ים פִּ גְ ֵרי נְ ׁשָ ָריִּ ְך.
רֹוריִּ ְך.
 .כֹוס הַ יְ גֹונִּ ים ,לְ אַ ט! הַ ְרפִּ י ְמעַט ,כִּ י כְ בָ ר מָ לְ אּו כְ סָ לַי וְ נַפְ ִּׁשי מַ ְּמ ָ
!עֵת אֶ זְכְ ָרה אָ הלָה – אֶ ְׁשתֶ ה ֲחמָ תֵ ְך ,וְ אֶ זְכר אָ הלִּ יבָ ה – וְ אֶ ְמצֶ ה אֶ תְׁ -שמָ ָריִּ ְך.
–צִּ יֹון כְ לִּ ילַת יפִּ י ,אַ הְ בָ ה וְ חֵ ן ִּתקְ ְׁש ִּרי מֵ אָ זּ ,ובָ ְך נִּ קְ ְׁשרּו נַפְ ׁשֹות חֲבֵ ָריִּ ְך.
 .הֵ ם הַ ְשמֵ ִּחים לְ ׁשַ לְ וָתֵ ְך וְ הַ כֹואֲבִּ ים עַל ׁשֹומֲמּותֵ ְך ּובֹוכִּ ים עַל ְׁשבָ ָריִּ ְך.
ּומ ְׁשתַ חֲוִּ ים ִּאיׁש ִּמ ְּמקֹומֹו ֱאלֵי נכַח ְׁשע ָָריִּ ְך.
ִּ ,מבֹור ְׁשבִּ י ׁשֹואֲפִּ ים נֶגְ דֵ ְך ִּ
 ,ע ְֶד ֵרי הֲמֹונְֵך ,אֲׁשֶ ר גָלּו וְ הִּ ְת ַפזְרּו מֵ הַ ר לְ גִּ בְ עָה וְ לא ׁשָ כְ חּו גְ דֵ ָריִּ ְך.
ּומ ְתאַ ְּמצִּ ים לַעְ לֹות וְ ל ְֶאחז בְ סַ נְ ִּס ֵני ְתמָ ָריִּ ְך.
.הַ ּמַ ֲחזִּיקִּ ים בְ ׁשּולַיִּ ְך ִּ
אּוריִּ ְך.
? ִּׁשנְ עָר ּופ ְַתרֹוס ֲה ַיע ְַרכּוְך בְ ג ְָדלָם ,וְ ִּאם הֶ בְ לָם יְ דַ ּמּו לְ תֻ ּמַ יִּ ְך וְ ָ
? אֶ ל ִּמי יְ דַ ּמּו ְמ ִּׁשיחַ יִּ ְך וְ אֶ ל ִּמי נְ בִּ יאַ יִּ ְך וְ אֶ ל ִּמי לְ וִּ יַיִּ ְך וְ ׁשָ ָריִּ ְך.
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.יִּ ְׁשנֶה וְ י ְַחֹלף כְ לִּ יל כָל-מַ ְמלְ כֹות הָ אֱלִּ יל.חָ ְסנְֵך לְ עֹולָם ,לְ דֹור וָדֹור נְ ז ָָריִּ ְך.
! ִּאּוְָך לְ מֹוׁשָ ב אֱֹלהַ יִּ ְך ,וְ אַ ְׁש ֵרי אֱנֹוׁש יִּ בְ חַ ר יְ קָ ֵרב וְ יִּ ְׁשכן בַ חֲצֵ ָריִּ ְך.
אֹורְך וְ יִּ בָ קְ עּו ָעלָיו ְׁשחָ ָריִּ ְך.
 ,אַ ְׁש ֵרי ְמחַ כֶה וְ יַגִּ י ַע וְ ְיִּראֶ ה עֲלֹות ֵ
עּוריִּ ְך.
!לִּ ְראֹות בְ טֹובַ ת בְ ִּח ַיריִּ ְך וְ לַעְ ֹלז בְ ִּש ְמחָ תֵ ְך בְ ׁשּובֵ ְך ֱאלֵי קַ ְדמַ ת נְ ָ
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״ז ,קינות ליום תשעה באב Chapter 37
צִּ יֹון קְ ִּחי כָל צ ִּרי גִּ לְ עָד לְ צִּ ָיריִּ ְך אֵ ין דַ י לְ מַ עַן כְ יָם ג ְָדלּו ְׁשבָ ָריִּ ְך אֶ ֶרץ צְ בִּ י אַ ְת בְ תֹוְך
גֹויִּ ם נְ תּונָה ּו ִּמן עֵדֶ ן ְמקֹום כָל יְ קָ ר יָצְ אּו נְ הָ ָריִּ ְך וַיְ הִּ י לְ אֹות ַנעֲמָ ן ָרחַ ץ בְ שָ רֹו בְ מֵ י
הֹוריִּ ְך אַ ף לא יְ ֻסּלֶה ֲעפַר אַ ְרצֵ ְך בְ זָהָ ב ּופָז יָקָ ר כְ מֹו ַיהֲלֹום
י ְַרדֵ ן ֲאזַי נֶאֶ סַ ף אַ ף כִּ י ְט ָ
רֹוריִּ ְך
מַ ְחצַ ב ה ֲָר ָריִּ ְך כָל תַ עֲנּוגִּ ים בְ בא בָ ְס ֵרְך וְ לא קָ הֲתָ ה הַ ּׁשֵ ן וְ אּולָם כְ צּוף מָ ְתקּו ְמ ָ
פִּ ְריְֵך לְ מַ ְרפֵא וְ כָל ָעלֶה ְת ָעלֶה הֲלא ּוכְ ַיע ֲַרת הַ ְדבָ ׁש הָ יּו יְ ע ָָריִּ ְך עִּ ם הַ פְ תָ נִּ ים בְ ִּרית
כ ְָרתּו ְמתַ יִּ ְך וְ אֵ ין שָ טָ ן אֲבָ ל הָ ְׁשלְ מּו לָהֶ ם כְ פִּ ָיריִּ ְך בָ ְך כָל בְ הֵ מָ ה וְ עֹוף חָ כְ מּו עֲדֵ י
ֲמֹוריִּ ְך בָ ְך אֵ ל לְ בַ דֹו וְ אֵ ין בִּ לְ תֹו וְ יָצָ א ְׁשמֵ ְך כִּ י ׁשֵ ם
ַכחֲמֹור הָ יָה לְ פָנִּ ים לְ בֶ ן י ִָּאיר ח ָ
אֱֹלהֵ י אֱמֶ ת נֹודַ ע בְ ִּׁש ָיריִּ ְך מַ ה טֹוב וְ נָעִּ ים בְ בא ִּׁשבְ טֵ י בְ נֵי ַיעֲקב ׁשלָׁש פְ ע ִָּמים בְ כָל
שָ נָה ְׁש ָע ָריִּ ְך בָ ְך סֹוד ְתעּודָ ה וְ סֹוד חָ כְ מֹות ּובָ אּו בְ נֵי קֶ דֶ ם וְ חַ כְ מֵ י ְׁשבָ א לִּ כְ תֹוב
ְספ ָָריִּ ְך מֶ לְֶך בְ קִּ רבֵ ְך ּובָ ְך שָ ֵרי ֲחיָלִּ ים בְ כָל נֶׁשֶ ק וְ עַל כָל לְ אם גָבְ רּו גְ בִּ ָיריִּ ְך
מֹוריִּ ְך
מֹורה כְ ָ
ׁשֹוט ִּרים בְ כָל הַ גְ בּול ׁשֹופְ ִּטים בְ כָל עִּ יר וְ עִּ יר ִּזקְ נֵי אֱמֶ ת הֵ ם וְ אֵ ין ַ
ְ
יאים בְ נֵי אֵ ל חַ י נְ ע ָָריִּ ְך בָ ְך הַ ְתקּופָה
בִּ ימֵ י בְ חּורֹות ֱה יֹות קדֶ ׁש לְ אֵ ל נִּ בְ חֲרּו ּובְ נֵי נְ בִּ ִּ
ֲעלֵי קַ ו הָ אֱמֶ ת נִּ ְׁשקלָה תכֶן ְׁשנֹות דֹור וְ דֹור בִּ ְׁשנֵי אֲדָ ָריִּ ְך מֹולַד לְ בָ נָה כְ פִּ י אָ ְרכְֵך
וְ הַ ּמַ ֲחזֶה שּומָ ה לְ ָר ְחבֵ ְך ּובָ ּה הֶ ְראֵ ית ְסתָ ָריִּ ְך נִּ ראָ ה בְ תַ ּמּוז כְ ִּסיל בָ ְך ַי ֲעלֶה כִּ י ְׁשאָ ר
כָל הֶ חדָ ִּׁשים לְ בַ ד זֶה בַ חֲדָ ָריִּ ְך אַ יֵה ְדבִּ ֵירְך ְמקֹום אָ רֹון וְ אַ יֵה הֲדַ ר הֵ יכָל וְ הַ ִּּמזְבְ חֹות
ִּיריִּ ְך אֵ יפה
אַ יֵה חֲצֵ ָריִּ ְך אַ יֵה ְמ ִּׁשיחֵ ְך בְ עַד עַּמֵ ְך יְ ַכפֵר ּומֶ ה הָ יָה לְ יַלְ דֵ י קְ הָ ת אַ יֵה נְ ז ָ
יאים בְ נֵי עֶלְ יֹון וְ כָל יֹועֲצֵ ְך אָ בְ דּו וְ הָ לְ כּו ְׁשבִּ י מַ לְ כִּ יְך וְ שָ ָריִּ ְך הָ יִּ יתָ יְ פֵה נֹוף
נְ בִּ ִּ
לְ ראׁש תֵ בֵ ל בְ רֹוׁשֵ ְך לְ נֵס חֶ ְטאֵ ְך לְ בַ ד סֵ ֲעפְֵך קָ צַ ר קְ צִּ ָיריִּ ְך אֶ ֶרץ ְמאָ סֵ ְך ּומֵ י ז ִָּרים
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צּורְך אֲׁשֶ ר ִּמצַ ר נְ צָ ֵרְך וְ אָ ז
ְׁשטָ פּוְך וְ כָל רּו חַ הֱפִּ יצֵ ְך וְ אֵ ׁש בָ ע ֲָרה בְ ע ָָריִּ ְך מָ ִּרית בְ ֵ
ז ִָּרים ֲעכָרּוְך וְ אַ ְת הָ יִּ ית בְ עֹוכְ ָריִּ ְך אֵ ל הֶ א ֱִּמ ֵירְך עֲדֵ י נִּ קְ ֵראת א ֲִּריאֵ ל וְ אֵ יְך עָבַ ר בְ ָנוְָך
טֹורף עֲדָ ָריִּ ְך ׁשּובִּ י לְ אֵ ל בֹו ֲעלְֵך אַ ל ִּת ְתנִּ י לֹו ד ִּמי עַד ׁשּוב כְ בֹודֹו וְ עַד יִּ בְ נֶה
א ֲִּרי ֵ
גְ דֵ ָריִּ ְך נַפְ ִּׁשי ְמאד נִּ כְ ְספָה לִּ ְראֹות בְ זִּיו זָה ֵרְך ׁשָ לֹום יְ הִּ י לְָך ורב ׁשָ לֹום לְ עז ְָריִּ ְך.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״ח ,קינות ליום תשעה באב Chapter 38
צִּ יֹון עֲטֶ ֶרת צְ בִּ י ִּש ְמחַ ת הֲמֹונַיִּ ְך ׁשָ לֹום כְ נָהָ ר קְ ִּחי מֵ אֵ ת אֲדֹונָיִּ ְך.
ׁשֹומ ִּרים לְ חֹומֹות וְ חֵ ל לַיְ לָה וְ יֹום יִּ ְד ְרׁשּון ׁשָ לֹום לְ מַ ֲחנָיִּ ְך.
אֵ לֵי ְׁשחָ קִּ ים אֲׁשֶ ר ְ
דֹורׁשֵ י ְׁשלֹומֵ ְך בְ נֹותַ יִּ ְך ּובָ נָיִּ ְך.
גָם הַ נְ פֹוצִּ ים בְ כָל אַ ְרבַ ע קְ צָ וֹות וְ הֵ ם ְ
ּומצַ פִּ ים לְ יֹום יִּ ְׁשעְֵך וְ אָ ז יִּ צְ ְמחּו יִּ חְ יּו יְ ׁשֵ נָיְִּך.
ׁשֹוכְ נֵי קְ בָ ִּרים ְמחַ כִּ ים ְ
ַואֲנִּ י בְ ׁשָ אלִּ י ְׁשלֹומֵ ְך אֶ קְ ָרא קֹול בְ ראׁש הָ ִּרים וְ אֶ ְדמֶ ה לְ עֹוף עַל ַר ֲע ַננָיִּ ְך.
ׁשָ לֹום לְ צִּ יֹון נְ וֵה צֶ דֶ ק וְ ׁשָ לֹום ֲעלֵי חֵ לְֵך וְ חֹומֹות יְ קָ ר אַ בְ נֵי פְ נִּ ינָיִּ ְך.
ׁשֹומרֹון וְ כָל יֶתֶ ר ְׁש ֵכנָיִּ ְך.
ׁשָ לֹום לְ אֶ ֶרץ צְ בִּ י ׁשָ לֹום לְ כָל הַ גְ בּול גִּ לְ עָד וְ ְ
צִּ יֹון לְ פָנִּ ים הֲלא הָ יִּ ית יְ פַת מַ ְראֶ ה אֵ יְך נֶהְ פְ כּו לִּ ְׁשחֹור תָ א ֵרְך ּו ָפנָיִּ ְך.
כִּ בְ נֹות ְמלָכִּ ים יְ קָ ר ע ִָּטית ְתהִּ ּלָה וְ אֵ יְך שַ ק תַ ְחגְ ִּרי עַל ֲחלָצַ יִּ ְך ּומָ ְתנָיִּ ְך.
ל ְַח ִּּמי ֲאנָחָ ה בְ עֵת תַ עְ ִּדי לְ תַ חַ ת פְ אֵ ר אֵ פֶר וְ אֶ ְׁשתֶ ה יְ גֹונִּ י עַל יְ גֹונָיְִּך.
קּומי וְ נִּ ָשא נְ הִּ י נִּ בְ כֶה ְדמָ עֹות כְ יָם יִּ זְלּו נְ הָ רֹות לְ ִּמן עֵינַי לְ עֵינָיִּ ְך.
ִּ
עַל אַ לְ ְמנּותֵ ְך אֲׁשֶ ר הָ ַלְך יְ ִּדידֵ ְך וְ הּוא הֶ ח ֱִּריב ְדבִּ ירֹו וְ כָל ִּס ְת ֵרי צְ פּונָיִּ ְך.
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עֵת אֶ ְראֶ ה יָפְ יְֵך אֶ קְ ָרא ְמׁשֹוְ ַר ִּרים בְ ִּׁשיר עֵת אֶ ֱחזֶה עָנְ יְֵך אֶ קְ ָרא ְמקֹוְ ַננָיִּ ְך.
אֶ בְ חַ ר לְ קָ אָ ת וְ קִּ פד יִּ ְׁשכְ נּו בָ ְך וְ אֹוי לִּ י ִּאם אֱדֹום ַוע ֲָרב קִּ נְ נּו בְ קִּ נָיִּ ְך.
ּוׁשֹלמה בְ נֹו הָ יִּ ית בְ נּויָה וְ הֵ ם קֶ דֶ ם ְמכֹונֲנָיִּ ְך.
עִּ יר הַ ְּמלּוכָה לְ דָ וִּ ד ְ
אַ ְת הִּ יא לְ ִּמקְ דָ ׁש לְ אֵ ל אַ ְת הִּ יא ְמנּוחָ ה לְ צּור אַ ְת הִּ יא אֲׁשֶ ר יֹום בְ יֹום י ַָרד לְ ַגנָיִּ ְך.
נֹורה וְ אֲרֹון הַ בְ ִּרית אֵ ל בֵ ין ְׁשדֵ י אַ ֲהבָ ה לָן בִּ ְמלֹונָיִּ ְך.
ׁשָ ם ׁשֻ לְ חָ ן ּו ְמ ָ
עַל ִּמזְבְ חֵ ְך כהֲנִּ ים ע ְָמדּו ְמׁשָ ְר ִּתים בְ מֹו זֶבַ ח וְ עֹולָה לְ ַכפֵר עַל עֲונָיִּ ְך.
ראׁש הַ כְ ֻהנָה אֲׁשֶ ר אָ פּוד לְ בּוׁשֵ י יְ קָ ר נִּ ְׁשמַ ע בְ ׁשּולֵי ְמעִּ יל קֹול ַפעֲמֹונָיִּ ְך.
אַ חַ ת בְ ׁשָ נָה פְ נִּ ים הָ לְַך לְ חַ ְד ֵרי ְדבִּ יר הֵ בִּ יא קְ ט ֶרת ְמלא קֻ ְמצֹו וְ חָ פְ נָיִּ ְך.
קִּ דָ ה וְ קָ נֶה וְ כָל ָראׁשֵ י בְ שָ ִּמים עֲדֵ י עִּ יר הַ ְתמָ ִּרים בְ בֹוא ֵריחַ ְׁשמָ נָיִּ ְך.
ׁשֹומ ִּרים ְׁשע ִָּרים וְ גַם הַ ְמׁשֹוְ ַר ִּרים ִּׁשיר בְ ֶפה עִּ ם כָל ְר ָננָיִּ ְך.
אַ ף הַ לְ וִּ יִּ ם אֲׁשֶ ר ְ
נֶגְ דָ ם בְ נֵי מַ עֲמָ ד ע ְֹורכִּ ים ְתפִּ ּלָה וְ לְָך ַי ֲעלֶה הֲמֹונְֵך בְ כָל ַפעֲמֵ י זְמַ נָיִּ ְך.
יאים הֲלא הָ יּו בְ סֹוד אֵ ל ּובָ ְך חַ כְ מֵ י ְתכּונָה ּובָ ְך ִּׁשבְ עִּ ים זְקֵ נָיִּ ְך.
בָ ְך הַ נְ בִּ ִּ
אַ ְרצֵ ְך ְמלֵאָ ה בְ מֹו עֶשֶ ר קְ דֻּׁשֹות וְ כָל מַ עְ ַשר ְתרּומָ ה וְ גַם ִּמבְ חַ ר ְד ָג ָניִּ ְך.
עַתָ ה ְׁשמָ מָ ה בְ לִּ י בָ נִּ ים ּובָ נֹות וְ אָ ן מַ לְ כְֵך נְבִּ יאֵ ְך לְ וִּ יַיִּ ְך וְ כ ֲהנָיִּ ְך.
מָ תַ י יְ ׁשּובּון וְ יָבֹואּו בְ תֹוְך אָ הלְֵך הֵ ם הַ ְתאֵ בִּ ים ְׁשכֹון תַ חַ ת ֲע ָננָיִּ ְך.
ִּמי יִּ ְתנֵנִּ י לְ עֵת תֵ לְ ִּדי יְ ל ִָּדים כְ מֹו ִּׁשפְ ָרה ּופּועָה ְמ ַיּלֶדֶ ת בְ אָ בְ נָיִּ ְך.
חֹותנְֵך יָבֹוא וְ אַ ְת תַ עְ ִּדי ַכּלָה עֲדָ נָיִּ ְך.
ִּמי יִּ ְתנֵנִּ י לְ עֵת אֶ ְתאַ ו לְ יֹום ְ
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לִּ בִּ י יְ אַ ּוֶה לְ חַ בֵ ק בִּ זְרֹועֹות ֲעפַר אַ ְרצֵ ְך וְ אֶ ְחׁשֹוק בְ פִּ י נַּׁשֵ ק אֲבָ נָיִּ ְך.
עֵת אֶ ְראֵ ְך בִּ הְ יֹות נִּ בְ נֵית בְ נפְֶך ּופּוְך י ֵָרא לְ צָ פֹון וְ יָם גבַ ּה קְ ָרנָיְך.
אֶ כְ סֹוף וְ אֶ ְחּמד לְ נֶחָ מָ ה וְ ִּת ְׁשמַ עְ נָה ִּדבְ ֵרי ְמבַ ֵשר בְ קֹול אָ ְזנַי וְ אָ ְזנָיִּ ְך.
הִּ ְתעֹוְ ַר ִּרי לִּ קְ ַראת דֹודֵ ְך וְ הִּ ְת ַנע ֲִּרי ִּמן הָ אֲדָ מָ ה בְ ׁשּובֹו אֶ ל ְמעֹונָיְִּך.
Kinot for Tisha B'Av Day
ל״ט ,קינות ליום תשעה באב Chapter 39
צִּ יֹון ְתקֹונְ נִּ י ֲעלֵי בֵ יתֵ ְך אֲׁשֶ ר נִּ ְש ַרף צָ ְר ִּחי בְ מֶ ֶרר ֲעלֵי ׁשֹומֲמֹות גְ ָפנָיִּ ְך.
צִּ יֹון ְתעֹוְ ַר ִּרי כְ אַ לְ מָ נָה אֲׁשר הָ יְ תָ ה לָמַ ס לְ כָל עֹובְ ִּרים מֵ רב עֲונָיְִּך.
עַל הַ גְ בָ עֹות ְש ִּאי קִּ ינָה וְ תַ ְמרּור וְ גַם נֶהִּ י בְ קֹול ָרם אֲׁשֶ ר הֻכּו הֲמֹונָיִּ ְך.
אֵ יכָה לְ מֹואָ ב בְ נֵי צִּ יֹון בְ אַ ף חֹולֲלּו עַל רב גְ אֹונְֵך וְ קִּ ְר ִּאי אֶ ל ְמקֹונְ נָיִּ ְך.
הֵ ילֵל וְ קִּ ינָה ְש ִּאי צִּ יֹון בְ מַ ר ּונְ הִּ י ּובְ כִּ י ְׁשמָ מֹות ֲעלֵי ׁשֹומֲמֹות ְמעֹונָיִּ ְך.
קֹונְ נִּ י וְ אַ ל ִּת ְד ִּמי קֹולְֵך בְ בֶ כִּ י ְש ִּאי דֶ בֶ ר וְ חֶ ֶרב אֲׁשֶ ר ׁשֻ ּלַח לְ מַ ֲחנָיְִּך.
צָ דּו כְ צִּ פֹור וְ אֵ ין עֹוזֵר לְ נֶגְ דֹו אֲּׁשֶ ר פ ְַרשּו ְרׁשָ תֹות לְ גַּלֹות אֶ ת קְ לֹונָיִּ ְך.
אֹומנָיִּ ְך.
אֵ יְך הִּ ְׁשלִּ יְך ִּתפְ אֶ ֶרת יִּ ְש ָראֵ ל וְ לא ָזכַר ְׁשבּו ָעה אֲׁשֶ ר כ ַָרת לְ ְ
קֹולְֵך כְ קֹול ַנהֲמַ ת תַ נִּים נְ ֹות ַיעֲקב בֶ כִּ י וְ קִּ ינָה ְש ִּאי עַל רב ְתלּונָיְִּך.
ָגזִּי לְ נִּ ז ְֵרְך וְ הַ ְׁשלִּ יכִּ י לְ ראׁשֵ ְך ֲעלֵי אֶ ֶרץ וְ שַ ק ִּתקְ ְׁש ִּרי עָצְ ִּרי בְ מָ ְתנָיְִּך.
קֹונְ נִּ י בְ פֶׁשַ ע וְ אַ ל ִּת ְתנִּ י ְמנּוחָ ה וְ קִּ ינָה עַל ְׁשפָיִּ ים ְש ִּאי מֵ רב ְמ ַענָיִּ ְך.
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אֶ ֶרץ צְ בִּ י צִּ בְ אֹות קִּ ינָה וְ נֶהִּ י ְתעֹורֲ ִּרי אַ ל ְׁשפָיִּ ים הֲלא תַ חַ ת ְששֹונָיִּ ְך.
קֹונְ נּו ְמלָכִּ ים וְ הֵ ילִּ ילּו קְ צִּ ינִּ ים וְ כָל ִּמז ְַרח וְ כָל מַ ע ֲָרב עַל ִּש ְמלֹונָיְִּך.
פ ְָּׁש ִּטי ְמעִּ ילְֵך וְ הַ ְׁשלִּ יכִּ י לְ אֶ ֶרץ וְ ִּחגְ ִּרי שַ ק וְ גַם תֶ ה ֱִּמי תַ חַ ת ְס ִּדינָיְִּך.
בָ חּור וְ זָקֵ ן וְ גַם עֹולֵל וְ יֹונֵק ְשאּו תַ ְמרּור לְ ֶנפֶׁש לְ עֵינֵי כָל זְקֵ נָיִּ ְך.
צִּ יֹון ְששֹונְֵך הֲלא עָבַ ר כְ קֹוצִּ ים ֲעלֵי מַ יִּ ם וְ נֶהֶ פְ כּו מֵ רב זְדֹונָיִּ ְך.
חָ ְׁשכּו ְמאֹורֹות וְ גַם כָל הַ ְּׁשחָ קִּ ים וְ כָל דֶ ֶרְך ְמאד ַנחֱׁשַ ְך סָ תּום לְ ָפנָיִּ ך.
אֹורם לִּ פְ נֵי כָל ְׁשאֹון עַל רב יְ גֹונָיְִּך.
כִּ י הַ ְּׁשחָ קִּ ים ְמאד זרּו וְ אָ ְספּו לְ ָ
צִּ יֹון בְ ׁשֹופָר ְתקַ ע עַל הַ ר וְ גַבַ ע ְר ִּאי צָ ְר ִּחי בְ מַ ר ּובְ כִּ י עַל מֹות ְס ָרנָיִּ ְך.
ִּׁשלְ חּו ְׁש ָללְֵך בְ אֵ ׁש צִּ יֹון לְ ִּמ ְרמָ ס הֲלא טָ בְ עּו ְׁשע ֵָרְך בְ תֹוְך אֶ ֶרץ אֲדָ נָיִּ ְך.
הִּ נֵה לְ ִּמ ְרמָ ס נְ תּונָה בַ ת יְ הּודָ ה וְ אֵ ין מֵ ִּׁשיב לְ נַפְ ׁשָ ּה ֲעלֵי ׁשֹומֲמֹות ְׁשמָ נָיִּ ְך.
צִּ יֹון בְ מַ ר ִּתבְ כִּ י מֵ אֵ ין ְמנַחֵ ם אֲׁשֶ ר ָרחַ ק ְמאד ִּמּקְ רֹוב נַחֵ ם בְ חּונָיְִּך.
קֹולְֵך כְ קֹול יָם וְ גַם תַ נִּ ין וְ ַי ֲענָה וְ קֹול נֶהִּ י ּובֶ כִּ י אֲׁשֶ ר תַ חַ ת ְסלֹונָיְִּך.
צִּ יֹון לְ מָ רֹום ְש ִּאי עֵינְֵך וְ גַם ִּת ְר ִּאי ִּספְ ִּדי וְ הֵ ילְ לִּ י ֲעלֵי ָעזְבֵ ְך ְתאֵ נָיְִּך.
צִּ יֹון ְתקֹונְ נִּ י ֱאלֵי אָ בֹות וׁשַ אֲלִּ י ְמכֹון בֵ יתֵ ְך וְ גַם ֶעז ְֵרְך חסֶ ן קְ צִּ ינָיִּ ְך.
אֶ ל הַ ְּמע ָָרה לְ כִּ י צָ ְר ִּחי בְ מַ ר ּובְ כִּ י עִּ נּו בְ נֹותֵ ְך ּובָ נַיִּ ְך וְ נִּ ינָיִּ ְך.
שָ ָרה כְ ׁשָ ְמעַה לְ קֹולְֵך גַם ְמבַ כָה ַעלֵי בָ נִּ ים אֲׁשֶ ר נִּ ְׁשבּו אֶ ל כָל ְׁש ֵכנָיִּ ְך.
ָרחֵ ל וְ לֵאָ ה בְ כּו בִּ לְ הָ ה וְ ִּזלפָה הֲלא קֹונְ נּו וְ קִּ ְראּו בְ קֹול מָ חִּ י בְ ָפנָיִּ ְך.
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כִּ י הָ אֱֹלהִּ ים הֲלא נֶצַ ח וְ לא יִּ ְזנַח כִּ י ִּתקְ וָה הִּ יא וְ רב ׁשָ לֹום לְ בָ נָיִּ ְך.
Kinot for Tisha B'Av Day,
מ׳ ,קינות ליום תשעה באב Chapter 40
צִּ יֹון יְ ִּדידּות יְ ִּדיד צָ עִּ יר לְ שָ ַריִּ ְך ׁשֶ כְ ַנת כְ תֵ בָ יו בְ רב עַנְ וַת הֲדָ ָריִּ ְך.
צִּ יֹון הֲדַ ר כל חֲדַ ר ִּמטֹות וְ כָל ִּמ ְׁשכַב ד ִּדים יְ ִּדידֵ ְך בְ בא חַ ְד ֵרי חֲדָ ָריִּ ְך.
צִּ יֹון בְ ָרכָה עֶלְ יֹונָה ֲעלֵי ראׁשֶ ְך לְ מּולְֵך ְמחֻטָ בִּ ים ְׁשע ָָריִּ ְך.
צִּ יֹון יְ רֻ ּׁשַ ת זְאֵ ב ע ֶֶרב ְׁשבִּ י ַפא ֲֵרְך בַ ע ֲִּדי עֲדָ יִּ ים עֲדֵ י עָלּו כְ תָ ָריִּ ך.
ית בְ דֵ עֹות וְ הֵ ן ִּמזִּקְ נֵי צעֲנִּ ים חָ כְ מּו נְ ע ָָריִּ ְך.
ית בְ רב הֹון וְ חֵ ן ָרבִּ ְ
יָפִּ ְ
גּוריִּ ְך.
ית ְׁשלַל מַ לְ כֵי ְמ ָ
ית וְ ׁשָ בִּ ְ
ית יְ פִּ י ִּמכְ לָל נָאוָה בְ כָל מַ ֲהלָל עָלִּ ְ
הָ יִּ ְ
בָ ְך בִּ ְרוָחָ ה אֱנֹוׁש לָן ִּמבְ לִּ י חֵ ְטא בְ הִּ ְת ַכפֵר בְ קָ ְרבַ ן ְת ִּמידַ יִּ ְך ְמכַפְ ָריִּ ְך.
רּוריִּ ך.
יֻּסַ ְד ְת בְ זִּיו לַפְ אֵ ר חָ ַרבְ ְת בְ תֹוְך אָ ב בְ אַ ף אֶ ְׁשאַ ף לְ זאת אֶ ְׁשאַ ב מֵ י תַ ְמ ָ
נִּ ְראּו בְ עִּ ֵירְך פְ נֵי קֹונֶה בְ נֵי מַ ֲחנֶה ָרצֹון לְ ׁשכְ נִּ י ְסנֶה בִּ ְׁשנֵי חֲצֵ ָריִּ ְך.
עֹושֵ י ְמלַאכְ תֵ ְך בְ חּוט הִּ ְתע ְַּׁשרּו בִּ ְרכּוׁש כָל הֹון יְ קָ ר נִּ ְמצָ א לִּ קְ הַ ל ע ֲִּׁש ָיריִּ ְך.
נִּ בְ חַ ר ְמקֹומֵ ְך לְ צּור בָ חַ ר בְ אם בח ֲָריו בָ חַ ר בְ מֹוצְ אֵ ְך ּובַ כהֲנִּ ים בְ חִּ ָיריִּ ְך.
בָ ְך דָ ר בְ גִּ יל ֶנהֱדָ ר אַ ְד ֵרְך בְ כָל דר וְ דר ע ְֶרכְֵך בְ בא ַלעֲדֹור ע ְֶד ֵרי חֲבֵ ָריִּ ְך.
ָעלָה גְ בּולְֵך ְדבִּ ר צֵ לַע יְ בּוס לא לְ עֵין עֵיטָ ם לְ בִּ לְ תי ְשאֵ ת כִּ ְתפֹות ְדבִּ ָיריִּ ְך.
קָ ָרא יהוה ְׁשמֵ ְך עַל ׁשֵ ם ְׁשנֵי כהֲנִּ ים דָ וִּ ד ְמ ֵָצְך בְ חֵ יל בִּ ְשדֵ ה יְ ע ָָריִּ ְך.
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בָ נָה ְמעֹונְֵך בְ נֹו וַיְ חַ נְ כְֵך ׁשֵ ם בְ ׁשֵ ם אָ בִּ יו אֲׁשֶ ר קִּ ְדמֹו נֶחְ תַ ם בְ ִּׁש ָיריִּ ְך.
ית בְ טֶ ֶרם בְ רא תֵ בֵ ל וְ ׁשַ חַ ק וְ עֹולָם עַל ֲעפ ָָריִּ ְך.
בֹוראֵ ְך עָלִּ ְ
ּובְ מַ ְח ְׁשבֹות ְ
צּוריִּ ְך.
ּובְ מֵ י ְמ ִּריבָ ה בְ יֹום ַזעַם ֲאזַי טָ ה ָרה אַ ְרצֵ ְך וְ לא ג ְֻּׁשמָ ה בִּ כְ לֹות יְ ָ
י ַָרד בְ עִּ תֹו ְמטַ ר אַ ְרצֵ ְך זְמַ ן לַיְ לָה בָ א לִּ בְ ָרכָה וְ טַ ל לָן בִּ קְ צִּ ָיריִּ ְך.
ית לְ ִּׁשית חּוג יְ סֹוד ִּמּמֵ ְך ְתעּודָ ה וְ סֹוד קִּ דּוׁש יְ ֵרחֵ ְך לְ פִּ י ע ִֵּדים ְמעַבְ ָריִּ ְך.
הָ יִּ ְ
בָ נִּ ים ּובָ נֹות ְתׁשּוקָ ה ׁשֹוקֲ קּו שָ חֲקּו בַ ּׁשּוק וְ הִּ ְׁשתַ קְ ְׁשקּו בַ ּסָ ְך עֲבָ ָריִּ ְך.
ִּיריִּ ְך.
בֶ חָ ג בְ פַז נִּ פְ לְ אּו בַ פַׁש בְ פַס פֻּלְ אּו טַ ל אֹור וְ חֵ ן נִּ ְמלְ אּו זַכּו נְ ז ָ
פּוריִּ ְך.
אֵ יְך אֶ ְש ְמחָ ה עֹוד בְ חַ ג אֵ יְך אֶ עלֹוז עֹוד בְ פּור עַד כִּ י יְ בֹואּון יְ מֵ י שָ שֹון לְ ָ
גּוריִּ ְך.
ֲמּודים לְ בֵ ית מַ חְ מַ ד ְמ ָ
אַ ְרצֵ ְך חֲמּודָ ה ְמאד לא נ ְֶח ְמדָ ה בַ עֲלֹות בָ נִּ ים ח ִּ
נַעְ לָה ֲענַן הַ ּקְ ט ֶרת ִּמ ְּמקֹום ִּמקְ ְדׁשֵ ְך יָצָ א ְמקֹומֹו עֲׁשַ ן אֵ ׁש ִּמנְ חִּ ָריִּ ְך.
עֹוררּו בְ עִּ יר קַ ִּדיׁש בְ ע ָָריִּ ְך.
בִּ קְ רֹוב ְמ ֵרעִּ ים בְ עִּ יר ִּׁשלְ חּו בְ כ ְַרמֵ ְך בְ עִּ יר עָרּו וְ ְ
ֵית אֵ יְך חַ ְרבֹות צּור בְ ָך תָ קְ עּו ְמצֵ ָריִּ ְך.
בַ ְרזֶל בְ לִּ י נִּ ְׁשמַ ע קלֹו בְ עֵת נִּ בְ נ ְ
תֹוריִּ ְך.
בֹוט ִּחים כִּ י יִּ ְש ְמחּו אַ ח ֲֵרי הַ תֹור בְ ָ
עַל זאת בְ שַ ק עֹובְ ִּרים עִּ בְ ִּרים אֲבָ ל ְ
עּוריִּ ְך.
בִּ ילֵל לְ קֹולִּ י אֱלִּ י אֵ יְך ִּת ְתאַ פְ קִּ י הֲלא קָ ָרא לְ שַ ק ּובְ כִּ י אַ ּלּוף נְ ָ
ֵל ב מַ ְדוֶה ֶי ֱחלֶה לַתַ ֲאוָה יִּ כְ לֶה יִּ יׁשָ ן עֲדֵ י ַי ֲעלֶה עֶּמּוד ְׁשחָ ָריִּ ְך.
ׁשֹומ ָריִּ ְך.
אָ קּום חֲצֹות לַיְ לָה עַל ִּמ ְׁש ְמרֹות מַ ֲאפֵל לִּ ְׁשמֹו לְ אֹור ֶיאֱתֶ ה בקֶ ר לְ ְ
אָ ז ִּת ְמצְ ִּאי צּוף ְדבַ ׁש אָ ז לא ְתקֹונֲנִּ י בְ ראׁש כִּ י ִּת ְתכֹונֲנִּ י בְ ראׁש הָ ֵרי ה ֲָר ָריִּ ְך.

Page 86 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
יָבא כְ בֹוד הַ ּלְ בָ נֹון לְָך וְ ִּת ְתלַבְ נִּ י כִּ בְ נֵי עֲדָ ִּרים בְ נֵי אֶ דֶ ר גְ דֶ ָריִּ ְך.
ִּיריִּ ְך.
עּורי וְ הִּ ְת ַנע ֲִּרי עִּ ַרְך יְ עַר נֹוְ ע ֲִּרים ַנעַר יְ תָ ו אֹות לְ עֵץ ַיעַר ֲחז ָ
ִּ
אֹוריִּ ְך.
אֹורְך וְ הֵ ם הֹולְ כֵי בְ חׁשֶ ְך עֲדֵ י אֹורּו ְמ ָ
חֹוׁשקֵ י ְמ ֵ
אֹורי לְ כָל ְ
קּומי וְ ִּ
ִּ
צִּ יֹון לְ צִּ יּון וְ אֹות עז עֹוד ְתהִּ י ּולְ נֵס ע ִַּּמים וְ ִּתגְ בַ הְ נָה ַרגְ לֵי ְמבַ ְש ָריִּ ְך.
ּותנִּ י לְ בּוׁשֵ ְך ְׁשנִּ י תֹולָע כְ ַכּלָה ע ֲִּדי לִּ קְ ׁשֹור קְ ׁשָ ָריִּ ְך.
נַצְ לִּ י ע ֲִּדי הָ ענִּ י ְ
גּוריִּ ְך.
אמ ִּרי לִּ י אֲׁשֶ ר זָקַ נְ ְת הֱיֹותֵ ְך לְ ִּאיׁש עֹוד ִּת ְתע ְַדנִּ י חֲלֹוץ הַ ּׁשַ ד לְ ָ
אַ ל ת ְ
עּורים כִּ נְ ׁשָ ָריִּ ְך.
תֶ לְ ִּדי בְ נֵי ׁשַ עֲׁשּועַיִּ ְך בְ עֵת ע ְֶדנָה ִּת ְתחַ ְד ִּׁשי בִּ נְ ִּ
מֹוריִּ ְך.
נצּורה כְ עִּ יר חֻבְ ָרה לְ ָ
ָ
יַטֶ ה לְ טֹוב יִּ צְ ֵרְך צּור יֹוצְ ֵרְך יִּ צְ ֵרְך ִּתהְ יִּ
יִּ גְ אַ ל בְ עז ִּמ ְּׁשבִּ י ִּמיַד ֲחזִּיר חַ צְ בי וִּ יהִּ י עֲטֶ ֶרת צְ בִּ י לִּ ְׁשאָ ר עֲדָ ָריִּ ְך.
Kinot for Tisha B'Av Day
מ״א ,קינות ליום תשעה באב Chapter 41
ׁשַ אֲלִּ י ְשרּופָה בָ אֵ ׁש לִּ ְׁשלֹום אֲבֵ לַיִּ ְך הַ ִּּמ ְתאַ ּוִּ ים ְׁשכן בַ חֲצַ ר ְז ֻבלָיִּ ְך.
תֹומ ִּמים ָעלֵי מֹוקֵ ד גְ לִּ ילַיִּ ְך.
הַ ּׁשֹואֲפִּ ים עַל ָעפָר אֶ ֶרץ וְ הַ כֹואֲבִּ ים הָ ִּּמ ְׁש ְ
הֹולְ כִּ ים חֲׁשֵ כִּ ים וְ אֵ ין נגַּה ,וְ קַ ּוִּ ים לְ אֹור יֹומָ םֲ ,עלֵיהֶ ם אֲׁשֶ ר יִּ ז ְַרח וְ ָעלֶיְך.
צירי חֲבָ לָיִּ ְך.
וְ ׁשָ לֹום אֱנֹוׁש ֶנ ֱאנָח ,בֹוכֶה בְ לֵב נִּ ְׁשבָ ר תָ ִּמיד ְמקֹונֵן עָלי ֵ
וַיִּ ְתאֹו ֵנן כְ תַ נִּ ים ּובְ נֹות ַי ֲענָה וַיִּ קְ ָרא ִּמ ְספֵד מַ ר בִּ גְ ָללָיִּ ְך.
אֵ יכָה נְ תּונָה בְ אֵ ׁש אֹוכְ לָה ְת ֻאכַל בְ אֵ ׁש בָ שָ ר וְ לא נִּ כְ וּו ז ִָּרים בְ ַג ֲחלָיִּ ְך.
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עַד אָ ן ע ֲִּדינָה ְתהִּ י ׁשֹוכְ נָה בְ רב הַ ְׁשקֵ ט ּופְ נֵי פְ ָרחַ י הֲלא כָּסּו חֲרֻ ּלָיִּ ְך.
תֵ ׁשֵ ב בְ רב ַג ֲאוָה ּלִּ ְׁשפֹוט בְ נֵי אֵ ל בְ כָל הַ ִּּמ ְׁשפ ִָּטים וְ תָ בִּ יא בִּ פְ לִּ ילָיִּ ְך.
עֹוד ִּתגְ זֹור לִּ ְשרֹוף דָ ת אֵ ׁש וְ חֻּקִּ ים וְ ָלכֵן אַ ְׁש ֵרי ׁשֶ יְ ׁשַ ּלֶם לְָך גְ מּולָיִּ ְך.
צּורי בְ לַפִּ יד וְ אֵ ׁש הַ לְ בַ עֲבּור זֶה נְ תָ נְֵך כִּ י בְ אַ ח ֲִּרית ְתלַהֵ ט אֵ ׁש בְ ׁשּולָיִּ ְך.
ִּ
ִּסינַי ֲה ָלכֵן בְ ָך בָ חַ ר אֱֹלהִּ ים ּומָ אַ ס בִּ גְ דֹולִּ ים וְ ז ַָרח בִּ גְ בּולָיִּ ְך.
לִּ הְ יֹות לְ מֹופֵת לְ דָ ת כִּ י ִּת ְתמַ עֵט וְ תֵ ֵרד ִּמכְ בֹודָ ּה וְ הֵ ן אֶ ְמׁשֹול ְמׁשָ לָיְִּך.
מָ ׁשָ ל לְ מֶ לְֶך אֲׁשֶ ר בָ כָה לְ ִּמ ְׁשתֵ ה בְ נֹו צָ פָה אֲׁשֶ ר יִּ גְ וַע כֵן אַ ְת בְ ִּמּלָיִּ ְך.
תַ חַ ת ְמעִּ יל ִּת ְתכַס ִּסינַי לְ בּוׁשֵ ְך בְ שַ ק תַ עְ טֶ ה לְ בּוׁש אַ לְ ְמנּות תַ חֲלִּ יף ְשמָ לָיִּ ְך.
אֹוריד ְדמָ עֹות עֲדֵ י יִּ הְ יּו כְ נַחַ ל וְ יַגִּ יעּו לְ קִּ בְ רֹות ְׁשנֵי שָ ֵרי אֲצִּ ילָיִּ ְך.
ִּ
תֹורה חֲדָ ׁשָ ה בְ כֵן נִּ ְש ְרפּו גְ לִּ ילָיִּ ְך.
מׁשֶ ה וְ אַ הֲרן בְ הר הָ הָ ר וְ אֶ ְׁשאַ ל ֲהיֵׁש ָ
יׁשי וְ הֻקְ ׁשַ ר הָ ְרבִּ יעִּ י לְ הַ ְׁש ִּחית חַ ְמדָ תֵ ְך וְ כָל יפִּ י כְ לִּ ילָיִּ ְך.
חדֶ ׁש ְׁשלִּ ִּ
גָדַ ע לְ לּוחֹות וְ עֹוד ׁשָ נָה בְ אֵ ּוַלְ תֹו לִּ ְשרֹוף בְ אֵ ׁש דָ ת ֲהזֶה תַ ְׁשלּום כְ ֵפלָיִּ ְך.
אֹותי אֲׁשֶ ר אָ ְספּו ְׁש ָללָיִּ ְך.
אֶ ְתמַ ּה לְ נַפְ ִּׁשי וְ אֵ יְך ֶיע ֱַרב לְ ִּחכִּ י אֲכֹול אח ֲֵרי ְר ִּ
אֶ ל תֹוְך ְרחֹובָ ּה כְ נִּ דַ חַ ת וְ שָ ְרפּו ְׁשלַל עַלְ יֹון אֲׁשֶ ר ִּת ְמאַ ס לָבֹוא קְ הָ לָיִּ ְך.
לא אֵ ְדעָה לִּ ְמצֹוא דֶ ֶרְך ְסלּוּלָיִּ ְך הָ יּו אֲבֵ לֹות נְ ִּתיב יׁשֶ ר ְמ ִּס ָּליִּ ְך.
י ְֻמתַ ק בְ פִּ י ִּמ ְדבַ ׁש לִּ ְמסֹוְך בְ מַ ְׁשקֶ ה ְדמָ עֹות ּולְ ַרגְ לִּ י הֱיֹות כָבּול כְ בָ לָיִּ ְך.
ֶיע ֶַרב לְ עֵינַי ְׁשאֹוב מֵ ימֵ י ְדמָ עַי עֲדֵ י כִּ ּלּו לְ כָל מַ ֲחזִּיק בִּ כְ נַף ְמעִּ ילָיְִּך.
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אַ ְך ֶיח ֱָרבּו בַ ִּר ְדתָ ם עַל לְ חָ יַי עֲבּור כִּ י נִּ כְ ְמרּו ַרחֲמַ י לִּ נְ דֹוד בְ ָעלָיְִּך.
לָקַ ח צְ רֹור כ ְַספֹו הָ לְַך בְ דֶ ַרְך לְ מֵ ָרחֹוק וְ עִּ ּמֹו הֲלא נָסּו צְ ָללָיִּ ְך.
ַואֲנִּ י כְ ׁשָ כּול וְ גַלְ מּוד נִּ ְׁשאַ ְר ִּתי לְ בַ ד מֵ הֶ ם כְ ת ֶרן בְ ראׁש הַ ר ִּמגְ דָ ָליְִּך.
ית ֵרי תֻ פֵי חֲלִּ ילָיִּ ְך.
לא אֶ ְׁשמַ ע עֹוד לְ קֹול ׁשָ ִּרים וְ ׁשָ רֹות ֲעלֵי כִּ י נִּ ְתקּו מֵ ְ
אתכַס בְ שַ ק כִּ י לִּ י ְמאד יָקְ רּו עָצְ מּו כְ חֹול יִּ ְרבְ יּון נַפְ ׁשֹות ֲח ָללָיִּ ְך.
אֶ לְ בַ ׁש וְ ְ
אֶ ְתמַ ּה ְמאד עַל ְמאֹור הַ יֹום אֲׁשֶ ר יִּ ז ְַרח אַ ל כל אֲבָ ל ַיח ֲִּׁשיִּ ְך אֵ לַי וְ אֵ לָיִּ ְך.
ַזעֲקִּ י בְ קֹול מַ ר לְ צּור עַל ִּׁשבְ רֹונְֵך וְ עַל חָ לְ יְֵך וְ לּו יִּ זְכֹור אַ הֲבַ ת כְ לּולָיִּ ְך.
ִּחגְ ִּרי לְ בּוׁש שַ ק ֲעלֵי הַ הַ בְ ע ָָרה אֲׁשֶ ר יָצְ תָ ה לְ חַ ּלֵק וְ סַ פְ תָ ה אֶ ת ְתלּולָיִּ ְך.
כִּ ימֹות עֱנּותֵ ְך יְ נ ְַחמֵ ְך צּור וְ י ִָּׁשיב ְׁשבּות ִּׁשבְ טֵ י יְ ׁשֻ רּון וְ י ִָּרים אֶ ת ְׁש ָפלָיִּ ְך.
עֹוד תַ ע ֲִּדי בַ ע ֲִּדי ׁשָ נִּ י וְ תף ִּתקְ ִּחי תֵ לְ כִּ י בְ מָ חֹול וְ צַ הֲלִּ י בִּ ְמחֹולָיִּ ְך.
יָרּום לְ בָ בִּ י בְ עֵת י ִָּאיר לְ ָך צּור וְ יַגִּ יּהַ לְ חָ ְׁשכְֵך וְ י ִָּאירּו ֲא ֵפלָיִּ ְך.
Kinot for Tisha B'Av Day
מ״ב ,קינות ליום תשעה באב Chapter 42
צִּ יֹון צְ פִּ ַירת פְ אֵ ר חֶ ְדוַת אֲגּודַ יִּ ְך ַזעֲקִּ י בְ ָרמָ ה בְ קֹולְֵך עַל אֲבּודָ יִּ ְך.
אֶ ל הַ בְ נּויָה לְ בַ ּקֵ ׁש ּולְ חַ נֵן לְ אֵ ל ׁשָ לֹום ְׁשפֹות לָּה וְ גַם לִּ בְ נֵי בְ חִּ ָיריִּ ְך.
בעַל בְ ִּח ֵירְך אֲׁשֶ ר לְָך אַ הֲבָ תֹו לְ זָר נֶהְ פְַך לְ נֶגְ דֵ ְך וְ גַם ֶנגֶד גְ דּודָ יִּ ְך.
ג ּלַף ּופֻתַ ח בְ לּוחַ לֵב ֲאזַי נִּ ְׁשקַ ְט ְת בֶ טַ ח בְ ׁשַ לְ וָה ְׁשדּוכָה עַל ְד ָרדָ יְִּך.
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ֲבּורְך אַ ף ְתצַ פְ צֵ ף לְ הָ ִּרים קֹול הֲדָ ָריִּ ְך.
דבְ ִּרי נְ כחֹות לְ ֵרעַיִּ ְך לְ הָ לִּ יץ ע ֵ
הׁשֵ ב יְ ִּדידֵ ְך לְ ִּמטָ תֵ ְך וְ לָלּון בְ צִּ ּלְֵך ּולְ טַ יֵל בְ סּוגַת גַן ַו ָרדָ יִּ ְך.
דּוׁשין וְ גַם בִּ כְ תֻ בָ ה לְָך לְ ָעז ְֵרְך וְ הֵ ן בֵ רּור זְבָ דָ יִּ ְך.
ו ּועַד בְ מהַ ר וְ קִּ ִּ
ֶז ַרע ּובָ נִּ ים ְמחֻטָ בִּ ים לְ ִּאיׁשֵ ְך הֲלא ָיל ְַד ְת וְ אֵ יְך נִּ ְׁש ַכלְ ְת ִּמכָל ח ֲִּסידָ יִּ ְך.
חמַ ק וְ עָבַ ר וְ גָז ִּמּמֵ ְך וְ לא נִּ ְׁשל ְַח ְת לא בָ א בְ יָדֵ ְך ְׁשטַ ר סֵ פֶר טְ רּודָ יְִּך.
ט ֹועֵן בְ טַ ֲענַת ְממָ אֶ נֶת בְ מֶ ֶרד ֲעלֵי כֵן נִּ ְתקַ ּל ְַס ְת וְ הָ ְׁשפַל עַם יְ ִּדידָ יִּ ְך.
ֵית וְ נִּ ְדלָלּו כְ בֹודָ יִּ ְך.
יֹוׁשַ בְ ְת בְ דּודָ ה ְדמּומָ ה כִּ י חֲשּופָה קְ לֹון ׁשּולֵיְך וְ נִּ גְ ל ְ
כל מַ ֲחזִּיקִּ ים בְ נִּ ז ְֵרְך הֵ ם יְ צָ אּוְך ְדחּופִּ ים ּובְ הּולִּ ים וְ הֵ ם הָ יּו לְ בּודָ יִּ ְך.
ל בִּ י הֲלא ַנ ֱחלָל מֵ אֵ ין הֲפּוגֹות אֲׁשֶ ר הּומַ ר וְ נ ְֶחלַף לְ מַ ר מֶ תֶ ק ְמגָדָ יְִּך.
מלֵא ְדמָ עֹות כְ מַ יִּ ם נִּ ְׁש ְטפּו נִּ ְמלְ אּו ִּד ְמעֹות לְ חָ יַי וְ כָל עֵינֵי נְ גִּ ידָ יִּ ְך.
נפְ ִּׁשי עֲטּופָה בְ עֵת זָכְ ִּרי לְ ִּאּׁשֵ ְך הֲלא נִּכְ בָ ה וְ לא יָכְ לּו ֶלאֱפֹות ְס ִּמידָ יִּ ְך.
סֶ מֶ ְך א ֲִּׁשיׁשֵ י ֲענָב מָ הּול בְ מַ יִּ ם ּופָס ִּמן הָ ְרפ ִָּתים בְ קַ ר זִּבְ חֵ י עֲבָ דָ יִּ ְך.
עדַ ר וְ נ ְַח ַרׁש יְ סֹודֵ ְך לִּ ְׁשדֵ ה בּור וְ נִּ יר לִּ ֲחכָה וְ אָ כְ לָה ְסבִּ יבֵ ְך אֵ ׁש פְ לָדָ יִּ ְך.
פֶ לֶץ וְ ׁשָ בָ ץ לְ בָ ׁשּונִּ י בְ עֵת אֶ ֱחזֶה מֹונַי ְׁשקֵ ִּטים וְ הֵ ם צָ דּו צְ עָדָ יִּ ְך.
צֹועֵק אֲנִּ י לִּ ְמקֹונֲנֹות לִּ בְ כֹות ּובְ מַ ר לִּ זְעֹוק נְ הִּ י נִּ הְ יָה הֹוי עַל קְ פָדָ יִּ ְך.
ׁשֹומ ִּרים ְמצָ אּוְך וְ הֵ ם נ ְָשאּו ְר ִּדידָ יִּ ְך.
קּלּו יְ מֵ י עָנְ יִּ י עֵת אֶ ֱחזֶה עָנְ יְֵך ְ
ר ֲחפּו עֲצָ מַ י ֲעלֵי בָ נִּ ים יְ קָ ִּרים אֲׁשֶ ר כ ִַּּסיד ְשרּופִּ ים בְ אֹור אּודֵ י ְש ִּרידָ יִּ ְך.
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שקְ דּו וְ יָקְ דּו גְ וִּ ילֵי דָ ת ְמשַ נְ אַ י וְ אֹוי אֵ יכָה ְמׁשּולֹות ֱאלֵי פַטִּ יׁש ְתעּודָ יִּ ְך.
ת ֹוהֶ ה לְ בָ בִּ י אֲׁשֶ ר נִּ ְרצָ ה בְ אֶ ֶרץ ְטמֵ אָ ה לִּ נְ דָ בָ ה לְ נִּ ּסּוְך ֵיין ְת ִּמידָ יְִּך.
צִּ יֹון עֲדֵ י אָ ן ְמ ִּשימָ ה אַ ְת לְ פֶה אֶ ת יְ דֵ ְך אֵ יכָה בְ יַד אֹויְ בֵ ְך נָפְ לּו נְ גִּ ידָ יִּ ְך.
ֲמּודים כְ פָז עַל זאת בְ מֶ ֶרר בְ כִּ י יִּ לְ לַת ְמרּודָ יִּ ְך.
ֲבּודים יְ לָדַ יִּ ְך ח ִּ
מּמֵ ְך א ִּ
אֵ יכָה ְמ ֻעכָב זְמַ ן לְ ְדתֵ ְך וְ עַד אָ ן ְתהִּ י אַ ְת נִּ קְ ׁשֶ ֶרת בְ חִּ יל צִּ ֵירי אֲחּודָ יִּ ְך.
ית יְ לָדָ יִּ ְך.
י ֹולְ דֹות לְ ִּת ְׁשעָה יְ ָר ִּחים עֵת נְ ׁשֵ י כל וְ אֵ יְך ַרבּו ְׁשנֹותֵ ְך אֲׁשֶ ר הָ ִּר ְ
רנִּ י לְ ׁשֹומֵ ר לְ אַ ָי ָלה חֲבָ לִּ ים וְ הּוא י ִַּתיר לְ צִּ ֵירְך ֲעלֵי ֶרבֶ ד ְרפִּ ידָ יִּ ְך.
חֹוׁשֵ ב זְמַ ן ַי ֲעלֵי סֶ לַה לְ הַ ִּתיר וְ לא חָ ׁשַ ב זְמַ נְֵך לְ הָ ִּסיר כָל ח ֲָרדָ יִּ ְך.
ז ּמַ ן בְ יָדֹו פְ תַ ח אַ ְרבַ ע נְ עּולִּ ים וְ גַם כֵן יִּ פְ תַ ח גִּ נְ זֵי אֹוצַ ר זְבּודָ יִּ ְך.
קל י ְַׁש ִּמי ַע לְ קַ בֵ ץ הָ אֱמּונִּ ים ְדלָתָ יו אָ ז פְ תַ ח יַפְ קִּ ידֵ ם עַל קְ לִּ ידָ יִּ ְך.
צִּ יֹון ְמע ִֻּשים בְ צַ ע ֲֵרְך ּובְ יָפְ יְֵך ְמעֻּׁשָ ִּתים אֲׁשֶ ר יִּ ז ְַרח חֶ ֶרס חֲדּודָ יִּ ְך.
צִּ יֹון בְ ִּמנְ חה יְ כַפְ רּון אֶ ת פְ נֵי זַעְ ּמֵ ְך אָ ז יִּ ְׁשתַ חֲוּו לְ כַף ַרגְ לְֵך ֲח ַרדָ יְִּך.
ציֹון ע ֲִּדי ע ְֶדיְֵך ִּרקְ מַ ת בְ גָדֵ ְך וְ גַם עז ּוזְרֹו ַע פְ אֵ ר בִּ גְ דֵ י חֲמּודָ יִּ ְך.
Kinot for Tisha B'Av Day
מ״ג ,קינות ליום תשעה באב Chapter 43
צִּ יֹון בְ ִּמ ְׁשפָט לְ כִּ י לְָך עִּ ם ְמעֹונְ נַיִּ ְך הִּ ְתעּוְך בְ ָכזָב וְ לא גִּ ּלּו עֲונֲיִּ ְך.
ית ְשחֹוק אֶ ל כָל ְׁש ֵכנָיְִּך.
א ֵכ ן בְ נֵי עַוְ לָה עִּ נּוְך וְ יִּ ְרׁשּוְך נְ וֵה צֶ דֶ ק וְ הָ יִּ ְ
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מֹורְך לְ טֹוב בִּ ְׁשכֹון בְ אַ ְרצֵ ְך קְ דֹוׁשֵ ְך בִּ ְמלֹונָיִּ ְך.
ִּית ְמל ְַּמדֵ ְך וְ לא הִּ קְ ׁשַ בְ ְת לְ ֵ
בז ְ
את ְד ָרכְֵך ְמאד הִּ ְרבֵ ית זְנּונָיִּ ְך.
ית קְ לֹונְֵך וְ ט ְֻמאָ תֵ ְך בְ ׁשּולְֵך וְ גַם ִּטּמֵ ְ
גּלִּ ְ
ית בְ נֹותַ יִּ ְך ּובָ נָיִּ ְך.
ית בְ תַ זְנּותָ ּה וְ הִּ זְנִּ ְ
דֶ ֶרְך אֲחֹותֵ ְך הֲלא הָ לַכְ ְת וְ זָנִּ ְ
ֵית וְ נֻגַפְ ְת לְ אֵ ין מַ ְרפֵא וְ הָ ְׁשלַכְ ְת כְ ִּטיט חּוצֹות וְ הִּ נְָך ְשחֹוק לִּ בְ נֵי ְמ ַענָיִּ ְך.
הֶ כ ְ
ו ְתהִּ י נְ גִּ ינָה בְ פִּ י ז ִֵּדים ְמ ִּר ִּידים אֲׁשֶ ר אָ ְמרּו לְ נַפְ ׁשֵ ְך ְׁשחִּ י הָ רֹוס לְ ִּׁשנָיִּ ְך.
זכְ ִּרי עֲנִּ יָה בְ לֵב נִּ ְׁשבָ ר וְ ַזעֲקִּ י ֲעלֵי מַ כְֵך וְ נֹוגְ שֵ ְך אֲׁשֶ ר גָדַ ע קְ ָרנָיְִּך.
הֹוחילִּ י לְ מַ לְ כְֵך לְ בַ ד כִּ י הּוא אֲדֹונָיִּ ְך.
ּובֹוראֵ ְך וְ ִּ
צּורְך ְ
חכִּ י לְ אֵ ל בֶ אֱמֶ ת ֵ
ט ה ֲִּרי לְ בָ בֵ ְך וְ ַכפַיִּ ְך וְ ׁשּובִּ י עֲדֵ י ִּאיׁשֵ ְך קְ דֹוׁשֵ ְך וְ לֹו הַ ְרבִּ י ְר ָננָיִּ ְך.
יֹו מָ ם וְ לַיְ לָה ְתנִּ י קֹול בִּ בְ כִּ י מַ ר ֲעלֵי קִּ ְריַת ְמלּוכָה ועַל תֵ ל אַ ְר ְמנֹותָ יִּ ְך.
כבֹוד וְ הָ דָ ר וְ רב יפִּ י בַ תֹוכְֵך הֲלא נִּ ְמצָ א קְ דֹוׁשֵ ְך וְ הֵ ן נִּ תַ ן לְ עֹויְ נָיְִּך.
ּומֹורׁש קְ אַ ת ִּמ ְדבָ ר וְ גַם אַ גְ מֵ י מֵ י מַ ֲע ָינָיִּ ְך.
ַ
ל ּמָ ה לְ גַּלִּ ים ְמעֹון תַ נִּ ים
ית ְׁשמָ נַיִּ ְך ְׁשמָ ָריִּ ְך.
ית ּומָ צִּ ְ
מֵ אַ נְ ְת ְׁשמֹו ַע לְ קֹול מּוסַ ר ְמי ְַּס ֵרְך בְ כֵן ׁשָ ִּת ְ
נכַח פְ נֵי עֶלְ יֹון ִּׁשפְ כִּ י לְ בָ בֵ ְך כְ מֵ י נָהָ ר וְ אַ ל ִּת ְתנִּ י פּוגַת לְ עֵינָיְִּך.
סבִּ י וְ ה ִּמי בְ עִּ יר קִּ ְר ִּאי ְמקֹונְ נֹות וְ כָל נ ִָּׁשים ְמבַ כֹות בְ כִּ י גָדֹול ְמקֹונְ נָיִּ ְך.
עֶ ִּדי צְ נִּ יף מַ לְ כְֵך עַד אָ ן לְ ִּמ ְרמָ ס יְ הִּ י עַד מָ ה בְ יַד צָ ר בְ נֵי שָ ִּרים ְס ָג ָניִּ ְך.
פֶ תַ ח לְ בָ נֹון ְׁשע ַָריִּ ְך אֲׁשֶ ר טָ בְ עּו אֶ ֶרץ נְ ִּׁשיָה וְ אֵ ין מָ לֹון לְ כ ֲהנָיִּ ְך.
ציֹון ֲעלֵיהֶ ם נְ הִּ י נִּ הְ יָה וְ לא תֶ ח ֱִּׁשי ִּא ְספִּ י וְ קִּ בְ צִּ י זְקֵ נֹות ּוזְקֵ נָיִּ ְך.

Page 92 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
ק ְר ִּחי וְ גזִּי כְ נֶׁשֶ ר עַל בְ נֵי תַ עֲנּוגַיִּ ְך וְ עַל כָל נְ ִּשיאַ יִּ ְך וְ רֹו ְזנָיִּ ְך.
טּורי אֲבָ נָיִּ ְך.
רמּו וְ ג ְָדלּו כְ מֹו גַּלִּ ים בְ לֶב יָם ְמז ַריִּ ְך בְ לֵיל ׁשֻ דֲדּו ֵ
אּורים וְ תֻ ִּּמים אֲׁשֶ ר גִּ ּלּו צְ פֹונָיִּ ְך.
שדַ ד ְמלֹונְֵך וְ כָל מַ ְחמַ ד יְ קָ ֵרְך בְ אֵ ין ִּ
ּומ ְט ֵרְך וְ לא אֹור בַ ֲע ָננָיִּ ְך.
תבֹור וְ כ ְַרמֶ ל כְ הָ ֵרי גִּ לְ ב ַע בְ לִּ י טַ ּלְֵך ִּ
צִּ יֹון יְ גֹונְֵך נְ ִּׁשי טַ ה ֲִּרי וְ הִּ ְתקַ ְד ִּׁשי ע ִֶּדי יְ קָ ר לִּ בְ ִּׁשי תַ ְמרּוק ְׁשמָ נָיִּ ְך.
ּומ ְׁשנֶה ִּׁשבְ רֹונָיְִּך.
צִּ יֹון וְ ׁשָ לְ מּו יְ מֵ י אֶ בְ לְֵך בְ שָ שֹון וְ גִּ יל כִּ י תַ ם עֲונְֵך ִּ
ּומ ִּדינֹות ְתהִּ י עֹוד יִּ זְלּו מֵ י ְמנּוחֹות מַ ֲע ָינָיִּ ְך.
צִּ יֹון ְס ֻגּלַת ְמלָכִּ ים ְ
צִּ יֹון פְ דּותֵ ְך צְ פִּ י עֹוד יִּ קְ ְראּו לְָך צְ פִּ ַירת ִּתפְ אֶ ֶרת בְ פִּ י ׁשָ ִּרים וְ נֹוגְ נָיִּ ְך.
אמרּו בְ אָ ְזנָיִּ ְך.
צִּ יֹון בְ ָרכָה וְ חַ יִּ ים בָ ְך אֲבִּ יר ַיעֲקב צִּ ּוָה לְ עֹולָם וְ עֹוד י ְ
יֹוסיף יהוה קְ נֹות ׁשֵ נִּ ית קְ צִּ ינָיִּ ְך.
צִּ יֹון הֲמֹון כהֲנִּ ים הֵ ּמָ ה יְ ׁשָ ְרתּוְך וְ גַם ִּ

Kinot for Tisha B'Av Day
מ״ד ,קינות ליום תשעה באב Chapter 44
לֹומים ְש ִּאי מֵ אֵ ת א ֲִּס ָיריִּ ְך.
יׁש ִּ
צִּ יֹו ן גְ בֶ ֶרת לְ מַ ְמלָכֹות ְמצִּ ַיריִּ ְך רֻ בֵ י ְ
י ְֶחּמַ ץ לְ בָ בִּ י לְ קֹול נ ְָתנּו ְראֵ ִּמים בְ נֵי שֵ עִּ יר ּומואָ ב בְ תֹוְך הִּ ֵכַל ְדבִּ ָיריִּ ְך.
לְ בְ סּו ְמ ִּׁשיחַ י בְ דָ ם קָ ְדקד ְסגָנִּ ים ְטרֹוף ׁשֹו ַע וְ קֹו ַע ְרמֹוס ע ִַּּמי בְ חִּ ָיריִּ ְך.
ע ִָּרים בְ צּורֹות ְתפֹוש דָ יֵק וְ סֹולֵל ְׁשפֹוְך אַ ְרזֵי לְ בָ נֹון כְ רֹות מֵ עֲצֵ י יְ ע ָָריִּ ְך.
זֹוריִּ ְך.
יאים בְ ׁשָ וְ א דַ בֵ ר בְ ׁשֵ ם עִּ יר קְ דֹוׁש ַיעֲקב לְ ׁשָ לֹום וְ לא חֻבְ ׁשּו ְמ ָ
חָ זּו נְ בִּ ִּ
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ּומ ְׁשכַן וְ צִּ יץ זָהָ ב וְ אֵ פֹוד וְ ׁשֵ ם קדֶ ׁש ְסתָ ָריִּ ְך.
יִּ תַ ר לְ בָ בִּ י ֲעלֵי אָ רֹון ִּ
ִּאיִּ ים יְ חַ ּוּו לְ ָרז אֹותֹות ּומֹופֵת ֲעלֵי ׁשיבְ ֵרְך ַיְרפְ אּו ֱאלֵי ִּמ ְׁשנֶה ְׁשבָ ָריִּ ְך.
רּוריִּ ְך.
ׁשֶ מֶ ׁש וְ כָל כֹוכְ בֵ י ׁשַ חַ ק בְ עֵמֶ ק ְדמּו קֹולְֵך בְ ָרמָ ה ְש ִּאי קֹול תַ ְמ ָ
חריִּ ְך.
סַ הַ ר וְ כִּ ימָ ה וְ עָׁש ּוכְ ִּסיל לְ זאת יִּ כְ בּו נָגְ הָ ם אֲׁשֶ ר אָ ְספּו כֹוכְ בֵ י ְׁש ָ
מַ טֵ ה ְרׁשָ עִּ ים כְ קָ ם שָ ִּרים בְ יָדָ ם ְתלֹות ׁשָ בַ ת ְמשֹושֵ ְך וְ גִּ יל ּוכְ לֵי זְמָ ָריִּ ְך.
אָ בַ ל לְ בָ נֹון וְ גִּ יל כ ְַרמֶ ל בְ לִּ י נִּ ְׁשמַ ע חָ פְ רּו ְסגָנִּ ים בְ בא צָ ר בִּ ְׁשע ָָריִּ ְך.
חָ כְ מַ ת נְ בֹונִּ ים בְ יֹום אָ בְ דָ ה וְ א ְֻּסרּו קְ צִּ ינַיִּ ְך וְ ׁשָ חּו בְ נֵי צִּ יֹון יְ קָ ָריִּ ְך.
ִּיריִּ ְך.
ִּמכְ לַל ְמלָכִּ ים לְ בּוׁש בָ נֹות ְר ָעלֹות פְ אֵ ר ָראמֹות וְ גָבִּ יׁש וְ אַ ף סַ פִּ יר גְ ז ָ
בָ זְאּו נְ הָ ִּרים בְ תֹוְך קִּ ְריָה עֲלִּ יזָה לְ אֵ ין קֵ ץ לִּ ְתכּונָה וְ סֹוף פ ְָרצּו גְ דֵ ָריִּ ְך.
גִּ בְ עָה וְ עֵץ ַר ֲענָן אֵ לָה וְ אַ ּלֹון ְמקֹום פִּ גּול ְמל ִֵּאים ֲח ָללַיִּ ְך פְ ג ָָריִּ ְך.
ֶיהֱמּו קְ ָרבַ י כְ יָם יִּ זְלּו ְדמָ עַי כְ מֵ י נִּ ְמ ִּרים לְ בָ ִּאים בְ יֹום טָ ְרפּו כְ פִּ ָיריִּ ְך.
יִּ ְסעַר לְ בָ בִּ י כְ מֹו סּופָה וְ סַ עַר כְ מץ ג ֶרן יְ סעַר ֲעלֵי אַ ְׁשמֹות כְ מָ ָריְִּך.
ּומזְבַ ח בְ לִּ י בֹוא בַ חֲצֵ ָריִּ ְך.
הֵ מַ ר בְ שָ ִּרי לְ יֹום נִּ אֵ ר קְ דֹוׁש ַיעֲקב ִּמקְ דָ ׁש ִּ
ְמֹוריִּ ְך.
ית ּובקֶ ר כְ צָ ץ פ ֶַרח וְ נִּצָ ה ְתשַ גְ שֵ גִּ י ז ָ
שֹורק נְ טַ ע ַנעֲמָ ן הָ יִּ ְ
ֵ
עּוריִּ ְך.
ׁשּובִּ י צְ בִּ יָה לְ אֵ ל יֹוצְ ֵרְך יְ כֹוְ ַננְֵך לְ דֹור ָודֹור בְ תֹוכְֵך ְׁשכֹון בַ עַל נְ ָ
אֹוריִּ ְך.
אַ ְריֵה בְ ָנוְָך לְ בַ ל ַי ֲעלֶה ְמ ִּסּלֹות וְ צִּ י אַ ִּדיר וְ ׁשַ יִּ ט לְ בַ ל ַיעֲבֹור יְ ָ
נַפְ ִּׁשי ְׁשלֹומֵ ְך ְדרֹוׁש ִּאּוְ תָ ה כְ חם צַ ח ֲעלֵי אֹורֹות כְ עָב טַ ל בְ חם יֹום נֵד קְ צִּ ָיריִּ ְך.
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.ּוׁשלֹום א ֲִּס ָיריִּ ְך
ְ אֶ ְשמַ ח וְ אָ ִּשיש בְ יֹום אֶ ְׁשמַ ע ְמבַ ֵשר בְ קֹול ׁשָ לֹום ְמנּוחָ ה ְדרֹוׁש
Kinot for Tisha B'Av Day
Chapter 45 קינות ליום תשעה באב, מ״ה
. ָעּוריה
ֶ ְ עַל בַ עַל נ,ֲגּורת שַ ק
ַ  וְ כִּ בְ תּולָה ח, ָ כְ מֹו ִּאּׁשָ ה בְ צִּ ֶיריה, ָאֱלִּ י צִּ יֹון וְ ע ֶָריה
Mourn for Zion and her cities, like a woman giving birth, like a
maiden wrapped in sackcloth for the husband of her youth
. ָ בְ אַ ְׁשמַ ת צאן עֲדָ ֶריה, ֲעלֵי א ְרמֹון אֲׁשֶ ר נֻטַ ׁש,
Mourn for the palace that was abandoned like a sheep’s
negligence of its flock,
. ָ בְ תֹוְך ִּמקְ דַ ׁש חֲדָ ֶריה,וְ עַל ביאַ ת ְמחָ ְרפֵי אֵ ל.
and for the entry of God’s blasphemers into her holy sanctuary.
. ָ נְ עִּ ימֵ י ִּׁשיר זְמָ ֶריה, ֲעלֵי גלּות ְמׁשָ ְרתֵ י אֵ ל,
Mourn for God’s exiled servants who beautifully sang her songs,
. ָאֹוריה
ֶ ְוְ עַל דמָ ם ֲאׁשֶ ר ׁשֻ פְַך כְ מֹו מֵ ימֵ י י.
and for their blood that was spilled like the waters of her rivers.
. ָ אֲׁשֶ ר דָ מַ ם בְ ע ֶָריה, ָ ֲעלֵי הֶ גְ יֹון ְמחֹולֶיה,
Mourn for the chatter of her dancers whose silence fills her
cities,
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. ָוְ עַל ועַד אֲׁשֶ ר ׁשָ מַ ם ּובִּ טּול סַ נְ הֶ ְד ֶריה.
and for the assembly that was destroyed and the abolition of her
Sanhedrin.
. ָכֹוריה
ֶ ְ ֲעלֵי זבְ חֵ י ְת ִּמידֶ יהָ ּופִּ ְדיֹונֵי ב,
Mourn for the daily sacrifices and the redemption of her
firstborn,
. ָטֹוריה
ֶ ְּומזְבֵ חַ ק
ִּ וְ עַל חּלּול כְ לֵי הֵ יכָל.
and for the desecration of the Temple vessels and the altar of her
incense.
. ָ ֲעלֵי טפֵי ְמ ָלכֶיהָ בְ נֵי דָ וִּ ד גְ בִּ ֶיריה,
Mourn for the babes of her kings, noble children of David,
. ָוְ עַל יפְ יָם אֲׁשֶ ר חָ ׁשַ ְך בְ עֵת סָ רּו כְ תָ ֶריה.
and for their beauty that was darkened at the time of the removal
of her crowns.
. ָ ֲעלֵי כבֹוד אֲׁשֶ ר ָגלָה בְ עֵת חָ ְרבַ ן ְדבִּ ֶיריה,
Mourn for the glory that was dispelled at the time of the
destruction of her Holy of Holies,
. ֲָגֹוריה
ֶ וְ עַל לֹוחֵ ץ אֲׁשֶ ר לָחַ ץ וְ שָ ם שַ ּקִּ ים ח
and for the oppressor who tormented her whilst girding her in
sackcloth.
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. ִָּיריה
ֶ  ֲעלֵי מחַ ץ וְ רב מַ כֹות אֲׁשֶ ר הֻכּו נְ ז,
Mourn for the wounds and the many blows that struck her
sainted ones,
. ָוְ עַל נפּוץ ֱאלֵי סֶ לַע עֲוִּ ילֶיהָ נְ ע ֶָריה.
and for the smashing on the rock of her young children.
. ָ ֲעלֵי ש ְמחַ ת ְמשַ נְ אֶ יהָ בְ שָ ְחקָ ם עַל ְׁשבָ ֶריה,
Mourn for the joy of her haters who rejoiced over her downfall,
. ָהֹוריה
ֶ חֹורין נְ ִּדיבֶ יהָ ְט
ִּ וְ עַל ענּוי בְ נֵי.
and for the torment of her pure and noble citizens.
. ֲָׁשּוריה
ֶ  ֲעלֵי פֶ ׁשַ ע אֲׁשֶ ר ָעוְ תָ ה ְסלֹול דֶ ֶרְך א,
Mourn for the sins that caused her to deviate from the true path,
. ָחֹוריה
ֶ וְ עַל צבְ אֹות קְ הָ לֶיהָ ְׁשזּופֶיהָ ְׁש.
and for her numerous congregations, which were tarnished and
blackened.
. ָ ֲעלֵי קֹולֹות ְמחָ ְרפֶיהָ בְ עֵת ַרבּו פְ ג ֶָריה,
Mourn for the voices of her abusers as her rising corpses
mounted,
. ָוְ עַל רגְ ׁשַ ת ְמג ְַדפֶיהָ בְ תֹוך ִּמ ְׁשכַן חֲצֵ ֶריה.
and for the jeering mobs within her holy courtyards.
Page 97 of 101

TISHA B’AV 5780
THE KINNOS: A ZOOM EXPERIENCE WITH THE RABBIS OF DALLAS
. ָ ֲעלֵי ש ְמָך אֲׁשֶ ר ֻחּלַל בְ פִּ י קָ מֵ י ְמצֵ ֶריה,
Mourn for Your name which was desecrated in the mouths of
those who stand against her,
. ָּוׁשמַ ע אֲמָ ֶריה
ְ וְ עַל תחַ ן יְ צַ ּוְ חּו לְָך קְ ׁשֹוב.
and for their prayers which they cry out to you, heed and hear
her words....
. ָעּוריה
ֶ ְ עַל בַ עַל נ,ֲגּורת שַ ק
ַ  וְ כִּ בְ תּולָה ח, ָ כְ מֹו ִּאּׁשָ ה בְ צִּ ֶיריה, ָאֱלִּ י צִּ יֹון וְ ָע ֶריה
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 קינות ליום תשעה באב, מ״ו
 מאת הרב שלמה.תש"ה-קינה על חורבן עם ישראל בשנות הזעם ת"ש
 האדמו"ר מבובוב,הלברשטם זצ"ל.
A Kinnah in memory of the Holocaust martyrs, by Rabbi
Shlomo Halberstam, the Bobover Rav
. קֹולְ כֶם יִּ ּׁשָ מַ ע בָ ָרמָ ה,זִּכְ רּו נָא וְ קֹונְ נּו כׇל יִּ ְש ָראֵ ל.
Remember and may all Israel grieve. Your voice will be heard on
high
.כִּ י הִּ ְׁש ִּ ִֽמידָ ה ג ְֶרמַ נְ יָא אֶ ת ע ֵ ִַּֽמנּו בִּ ימֵ י ַ ִֽזעַם הַ ִּּמלְ חָ מָ ה.
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For Germany has destroyed our people in the terrible days of the
war’s wrath,
. בָ ָרעָב ּובַ צָ מָ א,בְ ִּמיתֹות ְמׁשֻ נֹות אַ כְ זָריֹות.
with cruel and terrible deaths, by starvation and thirst.
. ֲעֵדי ִּתזְכּו לִּ ְראֹות בַ נֶחָ מָ ה,אַ ל ִּת ְׁשכְ חּו בְ כׇל הַ דֹורֹות.
Do not forget for all generations, until we merit consolation.
.גּורים בַ ּקְ רֹונִּ ים
ִּ ּוס
ְ  צְ פּופִּ ים,צַ עֲקָ תָ ם ּובְ כִּ יֹותֵ יהֶ ם.
Their shouts and their weeping, crowded and shut into cattle
wagons
.יּובלּו לִּ ְש ֵרפָה בַ כִּ בְ ׁשֹונִּ ים
ִֽ ָ כְ צאן ל ֶ ִַֽטבַ ח.
Being led as sheep to the slaughter, into the crematoria.
.קֹול ׁשַ וְ עָם יִּ ָזכֵר תָ ִּמיד לִּ פְ נֵי ׁשֹוכֵן ְמעֹונִּ ים.
Let the sound of their pleas always be remembered before the
One who dwells on High.
. מָ ְסרּו נַפְ ׁשָ ם ַלאֲדֹונֵי הָ אֲדֹונִּ ים,בְ קׇ ְראָ ם ְׁשמַ ע יְ ְש ָראֵ ל.
As they cry out “Hear O Israel”, as they deliver their souls unto
the Lord of Lords.
. ַוהֲמֹו ֵני ע ְַּמָך ָ ִֽׁשּמָ ה, ָראׁשֵ י יְ ִּׁשיבֹות וְ תַ לְ ִּמידֵ יהֶ ם.
The heads of Yeshivot and their students, and the multitude of
people there
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. ַוה ֲָרגּום בְ יָד ָרמָ ה,הֶ עֱבִּ ידּום בְ עִּ נּויִּ ים קָ ִּׁשים.
were enslaved with horrendous torture and murdered without
any remorse,
. ְדמֵ י יְ ל ִָּדים ַרבִּ ים צֹועֲקִּ ים אֵ ֶ ִֽליָך ִּמן הָ ֲאדָ מָ ה.
The blood of gentle children cries out to you from the earth
. לא ְתחַ יֶה כׇל נְ ׁשָ מָ ה,נְ קֹום נִּ קְ מַ ת טַ ף וְ נ ִָּׁשים.
Avenge the small children and the women, spare no one
amongst the living.
.עַל ְש ֵרפַת אַ לְ פֵי ִּמ ְד ָרׁשֹות ּובָ תֵ י כְ נ ִֵּסיֹות.
For the burning of thousands of midrashot and synagogues,
. נְ קֹונֵן בִּ ְׁש ִּאיֹות, ָלֹומ ֶ ִֽדיה
ְ ְתֹורה ו
ָ  ִּרבְ בֹות ִּספְ ֵרי.
Tens of thousands Torah scrolls and its students we will lament
in desolation
. הִּ צִּ יתּו וְ עֵינֵינּו צֹופִּ יֹות, ִּׁשּלְ חּו בָ אֵ ׁש ִּמקְ ְדׁשֵ י אֵ ל.
They will be set fire to God’s sanctuary, our eyes as we look on
. י ִָּדין בַ גֹויִּ ם מָ לֵא גְ וִּ יֹות,יְ ׁשַ ּלֵם הַ ּמַ בְ עִּ יר אֶ ת הַ בְ ע ֵָרה.
The arsonists will pay for the fire will ignite the burning; He will
judge the nation full of corpses.
.תֹורה
ָ  עַל אַ לְ פֵי ֲעיָרֹות ִּמבְ צְ ֵרי, ָזעֲקּו ׁשָ ַ ִֽמיִּ ם ַואֲדָ מָ ה.
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The heavens and the earth cried out, on thousands of towns and
strongholds of Torah,
.סֹורה
ָ ּומקַ יְ מֵ י ְמ
ְ  נֹו ֲחלֵי, ָיּלֹותיה
ִֽ ֶ ִּאַ ְרצֹות אֵ ירֹופָא ּוקְ ה.
European countries and their communities, appreciate and
follow our traditions,
.הֹורה
ָ  ְדבֵ קֵ י אֱמּונָה ְט,צַ ִּדיקִּ ים זְקֵ נִּ ים ַוח ֲִּס ִּידים.
The righteous, the elders and the pious, cling to their pure faith,
.נֹורא
ָ  ִּמיֹום ג ִּ ִָֽלינּו מֵ אַ ְרצֵ נּו לא הָ יָה ָכזֶה כִּ ּלָיֹון.
From the days of our exile from our land there has not been such
a terrible destruction.
. הַ בֶ ט נָא ִּמּׁשָ ַ ִֽמיִּ ם, ַרחֵ ם עַל ְׁשאֵ ִּריתֵ נּו.
Have mercy on the remnants of our people, Look down from
heaven,
. פִּ י ֶ ִֽעשֶ ר כְ יֹוצְ אֵ י ִּמצְ ַ ִֽריִּ ם,דֹוׁשים
ִּ ְלְ מַ חֲנֹות הַ ּק.
Upon the holy camps ten times the number that emerged from
Egypt,
. וְ ַנח ֵ ֲִֽמנּו בְ כִּ פְ לַיִּ ם,קֹומֵ ם בֵ ית קׇ ְדׁשֵ נּו.
Let us raise our Holy Sanctuary and redouble our solace,
. ַוהֲבִּ יאֵ נּו לְ צִּ יֹון וִּ ירּוׁשָ לָיִּ ם,רֹומ ֵ ִֽמנּו
ְ .
Raise us and bring us to Zion and Jerusalem!
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