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  הקדמה

ְמֵרִני” (איוב כט, ב) יֵמי ֱאלֹוּה ִיׁשְ ֵנִני ְכַיְרֵחי־ֶקֶדם, ּכִ ”ִמי־ִיּתְ
י” (איוב ל, כ) ְתּבֶֹנן ּבִ י, ַוּתִ ַּוע ֵאֶליָך ְולֹא ַתֲעֵנִני, ָעַמְדּתִ ”ֲאׁשַ

וליטוש.  בירור  עמל,  של  רבות  שעות  מושקעות  בהוצאתנו  אור  הרואה  ספר  בכל 
לפני  כשנה  המלאכה  את  להתחיל  נדרש  ומתקבל,  נאה  דבר  לציבור  להעניק  כדי 
יום  בכל  התלבטות:  בפני  אותנו  העמידה  זו  מציאות  העולם.  לאור  היציאה  מועד 
אנו מתפללים על שיבת ה’ לציון, הכיצד זה נשקיע זמן ומאמצים רבים כל כך בספר 
שכלל לא ייקרא בפי הציבור אם נזכה שה’ ייענה לתפילותינו אלה? האם ניגע לריק? 
לעומת זה, האין מוטל עלינו לשרת את הציבור ולהגיש לו את סדר הקינות השייכות 

ליום החורבן, הנהוג כבר אלפיים שנה ואולי אף יותר? 
הגאולה  שמהלך  שייתכן  אף  מאמצים  להשקיע  אם  שההתלבטות,  מסתבר 
העומדים  לשיקולים  ובעיקר  בחיינו,  אחרים  רבים  לתחומים  נוגעת  בקרוב,  יושלם 
הגאולה  תגיע  מועט  זמן  שבתוך  ברור  לנו  היה  אילו  החלטות.  קבלת  בעת  לפנינו 
השלמה, האם היינו בוחרים בקריירה אחרת? האם היינו מייעדים כסף לקרבנות? 
אלה  לכל  התשובה  ואם  טהרה?  מקווה  לחפירת  בבתינו  מקום  מקצים  היינו  האם 
היא שלילית, האם יצאנו מגדר ”מצפים לישועה” (שבת לא ע”א)? לעומת זה, האין 

מוטל עלינו לעצב את אורח חיינו על פי המציאות שבה אנו חיים?
בין  כיאות  שיפשר  הדעת  על  מתקבל  הסבר  אין  מענה.  אין  אלה  לשאלות 
הציפייה לעתיד להשלמה עם ההווה. למתח זה מתווספת המורכבות של הקינות 
הנאמרות בתשעה באב. מהי מהותן? האם אנחנו זועקים בהן על מצבנו הדל מתוך 
אנחנו  האם  החורבן?  זיכרון  את  ולפנינו  ה’  לפני  מעלים  אנחנו  האם  נואש?  כאב 
שהקינות  כשם  הכרעה.  אין  כאן  שאף  נראה  המעוות?  ולתיקון  לגאולה  מתחננים 
נכתבו במהלך אלפיים השנים האחרונות בציפייה והשלמה, בזעקה ותקווה, בזיכרון 

ותחינה – כן הן נאמרות גם בימינו. 
העריכה של הקינות והכתיבה של המבואות נעשתה בראש ובראשונה בידיו 
הרי”ד  פירוש  עם  הקינות  מסדר  לקוח  הטקסט  פוקס.  דוד  הרב  של  הנאמנות 
סולובייצ’יק שיצא לאור בהוצאתנו לפני חמש שנים, אז הוכן בידי פנחס רוט בבירור 
קפדני של הנוסח המקורי של כל הקינות מתוך כתבי יד ודפוסים ישנים, והוגה בידי 
גרוס,  אפרת  עשתה  ולמבואות  לקינות  ההגהה  את  אליצור.  וישראל  אריאל  חנן 

 ז

Aicha and kinnot israel01.indb   זAicha and kinnot israel01.indb   ז 10-Jul-16   9:43:09 AM10-Jul-16   9:43:09 AM



והעיצוב המוקפד הוא מעשה ידיה של אסתר באר, על פי העקרונות שקבע אליהו 
היא  אלה  שורות  כתיבת  בעת  תקוותנו  מגנצא.  אבישי  אמון  ההפקה  על  ז”ל.  קורן 
שלא יהיה עוד צורך להשתמש בספר זה, מלבד להיזכר כבחלום בימים עָברו: ”שיר 

המעלות בשוב ה’ את שיבת ציון היינו כחולמים” (תהלים קכו, א).
בדור שבו אפשר לקבל תשובות לכל שאלה ובקשה בלחיצת כפתור, מציאות 
של תהייה וסתירות אינה דבר מצוי. אך בתשעה באב הנחת היסוד היא שאין לנו 
פתרון, ופנייתנו אל ה’ מורכבת מקריאות רבות שנכתבו במהלך הדורות. שלב זה 

של זעקה, תעייה וחיפוש נואש ככל הנראה הוא חלק מתהליך הגאולה.

עת אראה יפֵיך / אקרא משוררים בשיר 
אקרא מקונָנִיך  עת  אחזה ענֵיך / 
(מתוך הקינה ’ציון עטרת צבי’).

יהושע מילר
ערב בין המצרים התשע”ו
שנת החמישים לאיחוד ירושלים
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 מגילת איכה
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   מגילת איכה

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

לאחר תפילת עמידה של ערבית יושבים על הארץ וקוראים איכה. 
יש הנוהגים לקרוא איכה גם בבוקר לאחר התפילה.

בערב אם קוראים מתוך מגילה, נוהגים לברך (משנ”ב תצ, ח):

ה. ִגָלּ ָרא מ נּו ַעל ִמק ָוּֽ ִצִ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ם  ִתי ַבּגֹוִי֗ ֣ ָמָנ֑ה ַרּבָ ַאל ה ּכ ָת֖ י ם ָהֽ ִתי ָע֔ ֣ ד ָהִעיר ַרּבָ ָב֣ה ָבָד֗ ֵאיָכ֣ה ׀ ָיֽׁש
ָעָתּה ַע֣ל  ִדמ ָלה ו י ּלַ֗ ה ּבַ ּכֶ֜ ֨כֹו ִתב ס׃ ּבָ ה ָלַמֽ ָת֖ י ִדי֔נֹות ָהֽ ּמ ִתי ּבַ ָר֙ ׂשָ
יּו ָלּ֖ה  ּה ָה֥ דּו ָב֔ ג ֣ יָה ּבָ ל־ֵרֶע֙ ל־ֽאֲֹהֶב֑יָה ּכ ם ִמּכ ַנֵח֖ ּה מ ין־ָל֥ ּה ֵאֽ ֱחָי֔ ֶלֽ
ם ֥לֹא  ָב֣ה ַבּגֹוִי֔ יא ָיֽׁש ה ִה֚ ה ֵמ֙עִֹני ּוֵמ֣רֹב ֲעבָֹד֔ הּוָד֤ ה י ָת֨ ֽל ים׃ ּגָ ִבֽ ֽאֹי ל
י ִצּ֜יֹון ֲאֵב֗לֹות  ֵכ֨ ר ים׃ ּדַ ָצִרֽ ין ַהּמ ֥ י֖גּוָה ּבֵ ִ ֶפ֥יָה ִהׂשּ ל־ֽרֹד ּכ ה ָמ֑נֹוח ָא֖ צ ָמֽ
יָה  ֽתּולֶֹת֥ ים ּב ֲֹהֶנ֖יָה ֶנֱֽאָנִח֑ ין ּכֽ ֹוֵמִמ֔ יָה ׁשֽ ָעֶר֙ ׁשל ד ּכ י מֹוֵע֔ ֵא֣ ִלי ּבָ ִמּב
י־יה֥וה הֹוָגּ֖ה  ֽ ֔לּו ּכִ יָה ׁשָ ֶב֣ ֽאֹי רֹאׁש יָה ל ּה׃ ָה֨יּו ָצֶר֤ יא ַמרָלֽ ִה֥ נּו֖גֹות ו
ֵני־ָצֽר׃ ַוֵּיֵצ֥א מן בת־ִצּ֖יֹון  י ִלפ ִב֖ ֥כּו ׁש ל ֶע֑יָה ֽעֹוָלֶל֛יָה ָהֽ ׁשָ ַעל־֣רֹב ּפ
לֹא־ ב ֥כּו  ַוֵּיֽל ה  ֶע֔ ִמר ֣אּו  צ לֹאָמֽ  יםִַאָּי ּכ יָה  ֶר֗ ׂשָ ָה֣יּו  ּה  לֲהָדָר֑ ּכ
יָה  ֲחֻמֶד֔ ֹל ַמֽ יָה ּכ֚ רּוֶד֔ ּומ ָיּה נ ֵמ֤י ע ם י ַלִ֗ ֽרּוׁשָ ה י ָר֣ ף׃ ָזֽכ ֵנ֥י רֹוֵדֽ ִלפ ֖כֹח
ּה ָר֣אּוָה  ֵא֤ין עֹוֵזר ָל֔ ר ו ַיד־ָצ֗ ּה ּב ֣ ֧פֹל ַעּמָ נ ֶדם ּבִ יֵמי ֶק֑ ר ָה֖יּו ִמ֣ ֥ ֲאׁשֶ
ה  ִניָד֣ ֖ן ל ם ַעל־ּכֵ ַלִ֔ ֣רּוׁשָ י ָאה ט א ָחֽ ָה׃ ֵח֤ט ֽ ּתֶ ּבַ ֲח֖קּו ַעל־ִמׁש ֽ ים ׂשָ ָצִר֔
ה  ָח֖ ֶנֶֽאנ יא  ם־ִה֥ ּגַ ּה  ָוָת֔ ֶער י־ָר֣אּו  ֽ ּכִ  ִהִּזי֙לּוָה יָה  ֶד֤ ַכּב ל־מ ּכ ָהָיָ֑תה 
ֶרד  ֣ ַוּתֵ ּה  ֲחִריָת֔ ַאֽ  ָרה ָזֽכ ֤לֹא  יָה  ׁשּוֶל֗ ּב ּה  ָאָת֣ ֻטמ ָאֽחֹור׃  ב  ׁש ֥ ַוּתָ
 יל אֹוֵיֽב׃ ָידֹו ֖ ּדִ י ִהג ֥ י ּכִ ִי֔ נ ֶאת־ע ֵא֤ה יהוה ם ָלּ֑ה ר ַנֵח֖ ין מ ים ֵא֥ ָלִא֔ ּפ
ר  ֣ ּה ֲאׁשֶ ׁשָ֔ ּדָ אּו ִמק ֣ ֲאָת֤ה גֹוִים ּבָ י־ָרֽ יָה ּכִ ֑ ֲחַמּדֶ ־ַמֽ ּכ ֖ר ַע ַרׂש ָצ֔ ֣ ּפָ
ֶחם  ים ֶל֔ ֣ ׁשִ ַבק מ ּ֤ה ֶנֱֽאָנִחים לַעּמָ ׃ ּכ ך ָה֖ל ָלֽ יָתה ֽלֹאָי֥בֹאּו ַבּקָ ֔ ִצּוִ
י  ֥ ּכִ יָטה  ַהּבִ֔ ו  יהוה ֵא֤ה  ר ָנֶ֑פׁש  יב  ֣ ָהׁשִ ל ֖אֶֹכל  ּב מחמודי֛הם  ֧נּו  ָנֽת
֗אּו ִאם־ֵיׁ֤ש  יטּו ּור ֣ ֶרך֒ ַהּבִ ֵרי ֶד֒ ל־֣עֹב ָהִי֖יִתי ֽזֹוֵלָלֽה׃ ֣לֹוא ֲאֵליֶכ֮ם ּכ
ֲח֥רֹון  ֖יֹום  ּב יה֔וה  הֹוָג֣ה   ר ֲאׁשֶ י  ִל֑ עֹוַל֖ל  ר  ֥ ֲאׁשֶ י  אִֹב֔ ַמכ ּכ  אֹוב ַמכ
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   מגילת איכה

 ַלי ַרג ל ת  ׁשֶ ֶר֤ ׂש  ַר֨ ּפָ ה  ּנָ ֑ ּדֶ ַוִּיר י  מַֹת֖ ַעצ ּב ׁש  ַלח־ֵא֥ ֽ ׁשָ ֛רֹום  ִמּמָ ֹו׃  ַאּפֽ
י  ַע֜ ׁשָ ּפ ֨עֹל   ַקד ִנׂש ָוֽה׃  ּדָ ל־ַהּ֖יֹום  ּכ ה  ֵֹמָמ֔ ׁשֽ  ִני ָתַנ֙ נ ָא֔חֹור  ִני  יַב֣ ֱהׁשִ
י  יֵד֖ ּבִ י  ֲאדָֹנ֔ ָתַנִ֣ני  נ י  ּכִֹח֑ יל  ֣ ׁשִ ִהכ י  אִר֖ ַעל־ַצּוָ ָע֥לּו  ֛גּו  ר ֥ ּתָ ִיׂש ָי֗דֹו  ּב
י מֹוֵע֖ד  א ָעַל֛ י ָקָר֥ ּבִ֔ ִקר ּב י ׀ ֲאדָֹני יַר֤ ל־ַאּבִ ה כ ֽלֹא־אּוַכ֥ל ֽקּום׃ ִסּלָ֨
׀  ה  ּלֶ ַעל־ֵא֣ ה׃  הּוָדֽ ת־י ּבַ תּוַל֖ת  ִלב י  ֲאדָֹנ֔  ך ַר֣ ּדָ ת  ּגַ֚ י  חּוָר֑ ֽ ּבַ ֹר  ּב֣ ִלׁש
יב  ֣ ֵמׁשִ ם  ַנֵח֖ מ י  ּנִ ֛ ִמּמֶ ק  י־ָרַח֥ ֽ ּכִ ִים  ּמַ֔ ָדה  ֣יֹר  ֵעיִני ׀  ֵעיִנ֤י  ה  ֽבֹוִכָּי֗ ֲאִנ֣י 
ֵא֤ין  יָה  ָיֶד֗ ּב ִצּ֜יֹון  ה  ׂשָ֨ ֽר ּפֵ אֹוֵיֽב׃  ר  ָגַב֖ י  ֥ ּכִ ים  ֹוֵמִמ֔ ׁשֽ  ָבַני ָה֤יּו  י  ֑ ׁשִ ַנפ
ה  ֖ ִנּדָ ִם ל ַל֛ ֽרּוׁשָ ה י ָת֧ י יו ָהֽ יו ָצָר֑ ִביָב֣ ַיֲֽע֖קֹב ס ֧ה יה֛וה ל ּה ִצּוָ ַנֵחם ָל֔ מ
ל־ע֗מים  כ עּו־ָנ֣א  מ ׁשִ יִתי  ָמִר֑ יהּו  ִפ֣ י  ֣ ּכִ יה֖וה  ֛הּוא  יק  ֥ ַצּדִ ם׃  יֵניֶהֽ ֽ ּבֵ
 ֲהַבי ַאֽ ַלֽמ אִתי  ָקָר֤ ִבי׃  ֽ ֶ ַבׁשּ ֥כּו  ל ָהֽ י  חּוַר֖ ּוַבֽ י  ֽתּולַֹת֥ ּב י  אִֹב֔ ַמכ  אּו ּור
יבּו  ֖ ָיׁשִ ו מֹו  ָל֔  ֙אֶֹכל ּו  ׁש֥ י־ִבק ֽ ּכִ ָו֑עּו  ּגָ יר  ִע֣ ּבָ ֵקַנ֖י  ּוז ֲֹהַנ֥י  ּכֽ ּוִני  ִרּמ֔ ה  ּמָ ֵה֣
 י ִּבִ  ֤ך ּפַ ֶנה רּו  ָמ֔ ַמר ח י  ֵמַע֣  ִליַצרי ֽ ּכִ יה֤וה  ה  ֵא֨ ר ם׃  ֽ ׁשָ ַנפֶאת
֞עּו  מ ֽ ֶות׃ ׁשָ ֽ ּמָ ִית ּכַ ֥ ּבַ ֶרב ּבַ ָלה־ֶח֖ ּכ יִתי ִמ֥חּוץ ׁשִ י ָמ֖רֹו ָמִר֑ ֥ י ּכִ ּבִ֔ ִקר ּב
ה  ֖ י ַאּתָ ֥ ׂשּו ּכִ ָעִתי ׂשָ֔ ֤עּו ָרֽ מ ֽ י ׁשָ ַב֜ ־֨אֹי י ּכ ַנֵחם ִל֔ ִני ֵא֤ין מ ה ָא֗ ֧י ֶנֱֽאָנָח֣ ּכִ
 יָך ָפֶנ֙ ל ם  ָעָת֤ ל־ָרֽ כ ֨בֹא  ּתָ ָכֽמִֹני׃  ֥יּו  ִיֽה ו אָת  ֽיֹום־ָקָר֖ אָת  ֵהֵב֥ יָת  ֑ ָעׂשִ
י  חַֹת֖ ַאנ ֹות  יַרּב֥ ֽ ּכִ ָע֑י  ׁשָ ל־ּפ ּכ ַע֣ל  י  ִל֖ ּתָ  עֹוַל֛ל ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ מֹו  ָל֔ עֹוֵל֣ל  ו

ֽי׃ י ַדּוָ ֥ ִלּבִ ו
ֶרץ  ֶא֔  ִים ַמ֙ ָ ִמׁשּ  ִל֤יך ִהׁש ת־ִצּ֔יֹון  ֶאת־ּבַ  ֲאדָֹני ׀  ֹו  ַאּפ֤ ּב יב  ָיִע֨  ֵאיָכה
י  ֲאדָֹנ֜ ע  ּלַ֨ ּבִ ֹו׃  ַאּפֽ ֥יֹום  ּב ָל֖יו  ֲהֽדֹם־ַרג ֽלֹא־ָזַכ֥ר  ו ל  ָרֵא֑ ִיׂש ֶרת  ֶא֖ פ ּתִ
ַבת י  ֵר֥ צ ִמב ָר֛תֹו  ֶעב ּב ס  ָהַר֧ ַיֲֽע֔קֹב  ֣אֹות  נל ּכ ת  ֵא֚ ל  ָחַמ֗ ֣לא 
ֹל  ּכ֚ ף  ִרי־ַא֗ ֽח ּב ע  ַד֣ ּגָ יָה׃  ֶרֽ ׂשָ ו ָלָכ֖ה  ַממ ֥ל  ִחּלֵ ֶרץ  ָלָא֑  יע ֣ ִהּגִ ה  הּוָד֖ י
ׁש  ֵא֣ ּכ ַיֲֽעקֹב ַע֤ר ּב ֵנ֣י אֹוֵי֑ב ַוִּיב ִמי֖נֹו ִמּפ יב ָא֛חֹור י ֥ ל ֵהׁשִ ָרֵא֔ ֶרן ִיׂש ֶק֣
ַּיֲֽה֔רֹג  ר ַוֽ ָצ֔ ּכ ִמינֹו ֤ב י ב ִנּצָ אֹוֵי֗ ֹו ּכ ּת֜ ַקׁש ך ַר֨ יב׃ ּדָ ָל֖ה ָסִבֽ כ ה ָאֽ ָהָב֔ ֶלֽ
ה ֲאדָֹנ֤י ׀  ׁש ֲחָמֽתֹו׃ ָהָי֨ ֵא֖ ַפ֥ך ּכָ ת־ִצּ֔יֹון ׁשָ ֙אֶֹהל ּבַ י־ָעִ֑ין ּב ֲחַמּדֵ ֹל ַמֽ ּכ֖
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   זכור ה׳ מה היה לנו Ø קינות לערב תשעה באב

 א ׀  זכור ה׳ מה היה לנו

אֹוי. נוּ  ָיה ָלֽ כֹר יהוה ֶמה־ָהֽ ז 

לאחר קריאת איכה שליח הציבור חוזר על פרק ה, המתאר את האומה האבלה לאחר 
שחלף זמן מאז החורבן, והיא מקוננת על מצבה השפל. שליח הציבור קורא פסוק 

נּו׳.  ָיה ָלֽ פסוק, והקהל עונה ׳אֹוי׳ (כבפסוק טז) וחוזר על חלק מהפסוק הראשון ׳ֶמה־ָהֽ
ב״ כבר אינו קינה, אלא תפילה. מפסוק זה והלאה שיח  ׁשֵ עֹוָלם ּתֵ ה ה׳ ל פסוק יט ״ַאּתָ

הציבור אומר בקו והקה אינו עונה (מחזור ויטרי, רסד). במנהג אשכנז המזרחי נהגו 
לומר רק את חציו הראשון של כל פסוק, ובמקום חציו השני אמרו שורה המתחרזת 

עם הראשונה, לעתים מקבילה לה בתוכנה לעתים מפתחת את הרעיון הגלום בה.

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  ֵתֽ ּפָ ֵאה ֶאת־ֶחר יָטה ּור ֽ ַהּבִ
אֹוי. ָזִרים  ָכה ל נּו ֶנֶהפ ַנֲחָלֵתֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִרים  כ נ ינּו ל ֽ ּתֵ ּבָ
אֹוי. ֵאין ָאב  תֹוִמים ָהִיֽינּו ו י

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ֽחֶֹדׁש ָאב  נֹות ּב קֹונ ינּו מ ִאּמֹוֵתֽ ו
אֹוי. ינוּ  ִתֽ ֶכֶֽסף ׁשָ ינּו ּב ֵמיֵמֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִזֽינוּ  ִים ּבָ ֽ י ִנּסּוך ַהּמַ ּכִ
אֹוי. נוּ  פ ֽ ּדָ נּו ִנר אֵרֽ ַעל ַצּוָ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  פ ם ָרַדֽ ַאת ִחּנָ נ י ׂשִ ּכִ
אֹוי. ּנּו ָיד  ִים ָנַתֽ ַרֽ ִמצ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ַצָּיד  נּו ּכ ּור ָצָדֽ ַאׁשּ ו
אֹוי. ֵאיָנם  אּו ו ינּו ָחט ֲאבֵֹתֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִלים ֶאת ֲעוָֹנם  נּו סֹוב ַוֲאַנֽח
אֹוי. נוּ  לּו ָבֽ ׁש ֲעָבִדים ָמֽ

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  ל ֽ ּטַ ּוח ֲעָבִדים ּבִ ּלֽ י ׁשִ ּכִ
אֹוי. נוּ  ֵמֽ נּו ָנִביא ַלח ֽ ׁשֵ ַנפ ּב

נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  נּו ֵמָעִני ָיֵדֽ י ָקַפֽצ ּכִ
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   זכור ה׳ מה היה לנו Ø קינות לערב תשעה באב

אֹוי. רוּ  ָמֽ ַתּנּור ִנכ נּו ּכ עֹוֵרֽ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ירוּ  ָקלֹון ֵהִמֽ בֹוָדם ּב י כ ּכִ

אֹוי. ִצּיֹון ִעּנוּ  ים ּב ָנׁשִ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ִזּנוּ  אּו ו ת ִאיׁש ִטּמ ׁשֶ י ֵאֽ ּכִ

אֹוי. לוּ  ָיָדם ִנת ִרים ּב ׂשָ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ לוּ  ָגז סּו ו ֵזַלת ֶהָעִני ָחמ י ּג ּכִ

אֹוי. אוּ  ֽ חֹון ָנׂשָ חּוִרים ט ּבַ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ָצֽאוּ  ֵבית זֹוָנה ִנמ י ּב ּכִ

אֹוי. תוּ  ָבֽ ַער ׁשָ ֽ ַ ֵקִנים ִמׁשּ ז
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ תוּ  ָמָנה ִעּו ַאל ט ָיתֹום ו ּפַ י ִמׁש ּכִ

אֹוי. נוּ  ֽ ׂשֹוׂש ִלּבֵ ַבת מ ׁשָ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ינוּ  ָגֵלֽ לּו עֹוֵלי ר ט י ִנב ּכִ

אֹוי. נוּ  ֽ ֶרת רֹאׁשֵ ָלה ֲעֶטֽ ָנפ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ נוּ  ֽ ׁשֵ ּדָ ית ִמק ַרף ּבֵ י ִנׂש ּכִ

אֹוי. נוּ  ֽ ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ית ַמֲאַוֵּיֽינוּ  בֹוד ּבֵ ל ּכ י ֻנּטַ ּכִ

אֹוי. ֵמם  ָ ׁשּ ַעל ַהר ִצּיֹון ׁשֶ
נּו. ָיה ָלֽ אֹוי ֶמה ָהֽ ׁשֹוֵמם  ּקּוץ מ ן ָעָליו ׁשִ י ִנּתַ ּכִ

דֹור ָודֹור׃  ֲאָך ל ס ב, ּכִ ׁשֵ עֹוָלם ּתֵ ה יהוה ל ַאּתָ
שליח הציבור:

ֽאֶֹרך ָיִמים׃ נּו ל ֵבֽ ַעז נּו, ּתַ ֵחֽ ּכָ ׁש ה ָלֶנַֽצח ּתִ ּמָ ָלֽ
ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו נּו יהוה ֵאֶלֽ יֵבֽ ֲהׁשִ

איכה ה
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   איך מפי בן ובת Ø קינות לערב תשעה באב

אֹד׃ ינּו ַעד־מ ּתָ ָעֵלֽ נּו, ָקַצֽפ ֽ ּתָ ַאס י ִאם־ָמאֹס מ ּכִ
ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו נּו יהוה ֵאֶלֽ יֵבֽ ֲהׁשִ

 ב ׀ איך מפי בן ובת

ת  י ֵבן ּוַבת / ֲהגֹות ִקינֹות ַרּבַ ֵאיך ִמּפִ

אם תשעה באב חל במוצאי שבת, אין אומרים ׳ִויִהי ֽנַֹעם׳ 
(סדר רב עמרם גאון), ונוהגים לומר קינה זו:

ַות ֶחד יִרים ו מּור ׁשִ ּת
ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

ָרה  ֶעב ַגם ּב ִרי ַאף ו ח ֵזָרה / ּב ָרה ּג ז י ִנג אֹוי  ּכִ
ת ַּבַ נּו ָחָרה / ּוָבֲעָרה ֲחָמתֹו ּכ ֽ ַאּפֹו ּבָ ו

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש
ינּו ִעּנּו  תּולֹוֵתֽ ּנּו / ּוב ינּו ׁשִ ֽ י ָבּתֵ אֹוי  ּכִ

ַמֲחַבת רּו ּכ ָחֽ ַגם ֻהׁש ּנּו / ו ּתַ ּוָפֵנֽינּו ִנׁש
ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

ִרים  לּו ִבי ׂשָ ַגם ָנפ ּונּו ָצִרים / ו ּדֽ י ׁשַ אֹוי  ּכִ
ָבַבת צּוִרים ּכ ָקִרים׃ / ָהיּו נ ֵני ִצּיֹון ַהי ּב

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש
ֶרת  ֵתף סֹוֶרֽ ָרה ּכָ ָגב ֶרת / ו ָלה ֲעֶטֽ י ָנפ אֹוי  ּכִ

ת ֶכן ִחּבַ ֽ צּום ׁשֶ ֶרת / ִצמ ֶאֽ ִתפ ָחַדל הֹוד ו ו
ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

הֹוָרה  בֹוָנה ַהּט ֽטֶֹרת ל נֹוָרה / ּוק ָלה מ י ֻנּט אֹוי  ּכִ
ֶרץ ָזַבת ָלה ֶאֽ ָרה / ָאב ֻיּקָ ִזית מ ֶזה ּגָ ִנב ו

ת. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת, ּב ּבַ ִויִהי ֽנַֹעם ִנׁש

איכה ד
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   בליל זה יבכיון Ø קינות לערב תשעה באב

 ג ׀ בליל זה יבכיון

מֹוַני.  פּו ַאר ר ִנׂש י ו ׁשִ ד ַני / ֵליל ָחַרב ק ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

״תשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו״ (תענית 
כט ע״א). בשני הבתים הראשונים המשורר האלמוני מתאר את הגלות. תחילה 

הוא מדמה את עם ישראל לבת שנשבתה מבית אביה, ואחר כך לאישה נואפת 
שגורשה מבית בעלה. בשני הבתים הבאים הוא מתאר את תשעה באב כיום מועד 

לפורענות, כדברי הגמרא (שם) ״מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב״.

ַרף יהוה׃  ר ׂשָ ֵרָפה ֲאׁשֶ  ּכּו ֶאת־ַהׂשּ ִיב ּגּו ִביגֹוַני / ו ֶיה ָרֵא ית ִיׂש ל ּבֵ כ ו
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ֶלת.  ֽ ּדֶ ב ַחִּיים מ יָה ּב ית ָאִבֽ ֶלת / ּוִמּבֵ ֽ ּדֶ ֵיִליל ַמר ֲעִנָּיה ֶנח ֵליל ֶזה ּת ּב
ה ֶנֱאֶכֶֽלת.  ל ּפֶ כ ָיה, ּב ב ִ ׁשּ ָכה ּבַ ָהל ֶלת / ו ֽ ר ַהּדֶ ּגַ ִנס יתֹו ו ָאה ִמּבֵ ָיצ ו

ָאה ֵמֵאת יהוה.  ת ָיצֶ ֶחֽ ֵאׁש ִעם ּגַ אֹוֶכֶֽלת / ו ֶרת ו ֵאׁש ּבֹוֶעֽ ָחה, ּב ּל יֹום ׁשֻ ּב
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ָבה.  יִתי ֶנֱחָרֽ ִני, ּבֵ ם ׁשֵ ב ַהחֹוָבה / ִראׁשֹון ּגַ ל ִסּבֵ ּגַ ל ֵליל ֶזה ַהּגַ ּב
ָנּה ָצָבה.  ט ֶאת ּבִ ָתה ֵמי רֹאׁש, ו ק ֹוֵבָבה / ֻהׁש ת ַהׁשּ ָמה ּבַ עֹוד ֹא ֻרָחֽ ו
ר ֲאֵהָבּה.  ָאה ֵמֵאת ֲאׁשֶ נ ִ דֹוָלה ַהׂשּ ָתה טֹוָבה / ּג ַגם ָנׁש יתֹו, ו ָחה ִמּבֵ ּל ׁשֻ ו

ִני יהוה׃  ֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבֽ ה ֶנֱעָזָֽבה / ַוּתֽ ָ ִאׁשּ נּות ַחּיּות ּכ מ ַאל ּוב
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ָמרֹות.  י, ּוִבּטּול ִמׁש ׁשִ ד ית ק ן ּבֵ ּבַ ֻחר אֹורֹות / ל כּו ַהּמ ָחׁש י ו ּתִ ר ֵליל ֶזה ָקַדֽ ּב
ֵזרֹות.  ִדין ָחֵמׁש ּג ַגם ָקָרא מֹוֵעד, ּב ּוִני, ֲאָפֽפּוִני ָצרֹות / ו ֵליל ֶזה ַסּבֽ ּב

ה ֵמֵאת יהוה׃  ָתה ִסּבָ י־ָהי ע ַלּדֹורֹות / ַיַֽען, ּכִ ּבַ ִנק כּו, ו ם ּבָ ִכי ִחּנָ ּב
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ָרעֹות.  ּפ ֽרֹע פ ַזר ַעל ָאבֹות, ּבִ אָֹרעֹות / ּגָ עּו בֹו ָחֵמׁש מ ֵליל ֶזה, ֵאר ּב
ָגעֹות.  ּפ ֽגֹע פ ַגם ָרעֹות / יֹום מּוָכן ָהָיה, ּבִ ֵצרֹות ו קּו בֹו ָצרֹות מ ָדב ו

ר ָאַמר יהוה.  י ֶזה ַהּיֹום ֲאׁשֶ ָועֹות / קּום, ּכִ ֵהִרים קֹול ז ֶהֱעִמיד ָהאֹוֵיב, ו ו
ָני.  ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ּב

ויקרא י

ישעיה מט

מלכים א׳ יב
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