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מוגה ומבואר בידי 
הרב דוד פוקס

סידור קורן 
לתשעה באב
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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
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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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 ערבית לתשעה באב
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ערבית לתשעה באב Ø הכנה לתפילה   3

  ערבית לתשעה באב

ין ֽקֶֹדׁש ְלחֹול יל ּבֵ ּדִ ב רּוך ַהּמַ ּבָ

ַני״. ילּו ּבָ ֵיִלֽ יּון ו ּכָ ֵליל ֶזה ִיב ״ּב

כּו׳  ר כּו׳, אך שליח הציבור חולץ לפני ׳ּבָ ר במוצאי שבת נוהגים לחלוץ את הנעליים אחרי ׳ּבָ
יל׳. ויש נוהגים לדחות את התפילה עד אחר יציאת  ּדִ ב רּוך ַהּמַ ואומר ׳ּבָ
יל׳ וחולץ נעליים בביתו. ּדִ ב רּוך ַהּמַ השבת, ושכ אחד מהקהל אומר ׳ּבָ

ֵדי יהוה  ל־ַעב כּו ֶאת־יהוה ּכ ר ה ּבָ ֲעלֹות, ִהּנֵ יר ַהּמַ   ׁשִ

נוהגים לומר מזמור קלד ופסוקים אחריו כדי להגיע לקריאת שמע מתוך דברי תורה 
הּוא ַרחּום׳  ים ׳ו(פסקי ריא"ז ריש ברכות). בבתי כנסת המתפללים בנוסח אשכנז, מתחי

ֲעלֹות׳  יר ַהּמַ בעמוד הבא, וגם בקרב מתפללי נוסח ספרד, יש המדלגים על ׳ׁשִ
הּוא ַרחּום׳ במוצאי שבת (ליקוטי מהרי"ח). ים ׳וומתחי

ילֹות׃  ּלֵ ֵבית־יהוה ּבַ ִדים ּב ָהעֹמ
כּו ֶאת־יהוה׃  ֵדֶכם ֽקֶֹדׁש, ּוָבר אּו־י ׂש

ֶרץ׃ ִים ָוָאֽ ַמֽ ה ׁשָ ּיֹון,   עֹׂשֵ ָך יהוה ִמּצִ ָבֶרכ י

ָה׃ ב ָלֽנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ ּגָ נּו, ִמׂש ֽ ָבאֹות ִעּמָ יהוה צ
אומרים כל פסוק שלוש פעמים:

׃ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש יהוה צ
נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ יהוה הֹוׁשִ

ֵאם ַעד־ָהעֹוָלם׃  ַׂנּש ֵעם ו ָך, ּור ָך ּוָבֵרך ֶאת־ַנֲחָלֶתֽ ֽ יָעה ֶאת־ַעּמֶ ֽ הֹוׁשִ
בּות ַעּמֹו  ׁשּוב יהוה ׁש ָרֵאל, ּב ׁשּוַעת ִיׂש ּיֹון י ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ

ָרֵאל׃  ַמח ִיׂש ָיֵגל ַיֲעקֹב, ִיׂש
ִני׃  יֵבֽ ָבָדד, ָלֶבַֽטח ּתֹוׁשִ ה יהוה ל י־ַאּתָ ן, ּכִ ִאיׁשָ ָבה ו ּכ ו ֶאׁש ּדָ לֹום ַיח ׁשָ ּב

ֵאל ַחָּיי׃  ה ל ִפּלָ י, ּת ירֹה ִעּמִ ָלה ׁשִ י ּדֹו, ּוַבּלַ ה יהוה ַחס ַצּוֶ יֹוָמם י
ֵעת ָצָרה׃  יִקים ֵמיהוה, ָמעּוָּזם ּב ׁשּוַעת ַצּדִ ּות

סּו בֹו׃  י־ָחֽ יֵעם ּכִ יֹוׁשִ ִעים ו ׁשָ ֵטם ֵמר ַפּל ֵטם, י ַפּל ֵרם יהוה ַוי ז ַוַּיע

תהלים קלד

תהלים מו

תהלים פד

תהלים כ

תהלים כח

תהלים יד

תהלים ד

תהלים מב

תהלים לז
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4   קריאת שמע וברכותיה Ø ערבית לתשעה באב

חצי קדיש

הּוא ַרחּום׳  האר"י הנהיג לומר חצי קדיש לפני תפילת ערבית. יש שכתבו לומר אותו אחרי ׳ו
הּוא ַרחּום׳.  (סידור בעל התניא, ׳אשל אברהם׳), ובסידורים של תלמידי האר"י הוא מובא לפני ׳ו

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ו  ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל  ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ל, ׁש ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) רּו ָאֵמן. (קהל: ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ִחית  לֹא־ַיׁש ר ָעוֹן ו ַכּפֵ הּוא ַרחּום, י ו  

הּוא ַרחּום׳ (סדר רב עמרם גאון)  שליח הציבור אומר ׳ו
מכיוון שבערבית אין קרבנות ציבור שיכפרו עלינו, כבשחרית ובמנחה (מחזור ויטרי).

ל־ֲחָמתֹו׃ לֹא־ָיִעיר ּכ יב ַאּפֹו, ו ָהׁשִ ה ל ּבָ ִהר ו
נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ יהוה הֹוׁשִ

קריאת שמע וברכותיה

כּו ר   ּבָ
כּו׳ וזוקף בשם.  ר שליח הציבור כורע בתיבת ׳ ּבָ

׳ וזוקף בשם. ושליח הציבור כורע שוב כאשר הוא חוזר אחריהם. רּוך הקהל כורע בתיבת ׳ּבָ

. בָֹרך ֶאת יהוה ַהמ
עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:
ש"ץ:

תהלים עח

תהלים כ

ש"ץ:

קהל:

ש"ץ:
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ערבית לתשעה באב Ø קריאת שמע וברכותיה   5

במוצאי שבת המתפללים חולצים את נעליהם כאן. 

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

מזכירים את היום בלילה ואת הלילה ביום (ברכות יא ע"ב), 
והאבחנה בין היום ללילה היא עדות על נאמנות הקב"ה בדבריו 
ועל קיום בריתו עם ישראל (סידור הרוקח על פי ירמיה לא, לד).

ָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים  ד ר ּבִ ֲאׁשֶ
ָעִרים  ׁש ח ָמה ּפֹוֵתֽ כ ח ּב

ים ַמּנִ ים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּז ה ִעּתִ ּנֶ ׁשַ בּוָנה מ ּוִבת
צֹונֹו. ר יע ּכִ ָרִקֽ רֹוֵתיֶהם ּבָ מ ִמׁש ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּב ַסּדֵ ּומ

ָלה  י ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ
ֵני אֹור ִמּפ ך ֽחֹׁשֶ ו ך ֵני ֽחֹׁשֶ ּגֹוֵלל אֹור ִמּפ

ָלה  י ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלֽ
ָלה י ָֽ ין יֹום ּוֵבין יל ּבֵ ּדִ ּוַמב

מֹו. ָבאֹות ׁש יהוה צ
עֹוָלם ָוֶעד. ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ִמיד, ִימ ַקָּים ּתָ ֵאל ַחי ו  

ֲעִריב ֲעָרִבים. ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

ּתָ ב ָך ָאָהֽ ָרֵאל ַעּמ ית ִיׂש ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ
ּתָ ד ֽ נּו ִלּמַ ִטים, אֹוָתֽ ּפָ ים ּוִמׁש וֹת, ֻחּקִ ּתֹוָרה ּוִמצ

ינּו  ן יהוה ֱאֵֹהֽ ַע ּכֵ
יָך ֻחּק ּב יח ֽ נּו ָנׂשִ קּוֵמֽ נּו ּוב ֵבֽ כ ׁש ּב

עֹוָלם ָוֶעד יָך ל וֶֹתֽ ִמצ ָך ּוב מּוד ּתֹוָרֶתֽ ֵרי ַתל ִדב ַמח ּב ִנׂש ו
ינּו  ֽאֶֹרך ָיֵמֽ י ֵהם ַחֵּיֽינּו ו ּכִ
ָלה. י ה יֹוָמם ָוָלֽ ּגֶ ּוָבֶהם ֶנה

עֹוָלִמים.  ּנּו ֽ ִסיר ִמּמֶ ָך ַא ּתָ ַאֲהָבת ו
ָרֵאל. ה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ
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6   קריאת שמע וברכותיה Ø ערבית לתשעה באב

ֶלך ֶנֱאָמן ֵאל ֶמֽ

"יקרא קריאת שמע בכוונה – באימה, ביראה, ברתת וזיע" (שו"ע סא, א). 
המתפלל ביחידות אומר:

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂש ַמ֖ ׁש
מכסה את עיניו בידו ואומר בכוונה ובקול רם:

עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ בלחש:

ל כ ּוב ָך֖  ׁש ַנפל כ ּוב ָך֥  ב ָבֽ לל כ ּב יָך,  ֱאלֶֹה֑ יה֣וה  ת  ֵא֖ ּתָ֔  ַהב ָא֣ ו  
ָך׃  ָבֶבֽ ־ָך֛ ַהּ֖יֹום, ַע ַצּו ֹנִכ֧י מ ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ֨ ֶּ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ָה֞יּו ַהּד ָך׃ ו אֶֹדֽ מ
 , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ  ֖ ּתָ ר ִדּבַ ו יָך  ָבֶנ֔ ל ם  ֣ ּתָ נ ּנַ ׁשִ ו
ין  ֥ ֽטָֹט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ָך, ו ֖אֹות ַע־ָיֶד֑ ם ל ֥ ּתָ ר ׁשַ ָך׃ ּוק קּוֶמֽ ָך֖ ּוב ּב כ ׁש ב ּוֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ ֻז֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ֵעיֶנֽיָך׃ ּוכ

ֶכ֖ם  ֶאת ֥ה  ַצּוֶ מ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ֧ר  ֲאׁשֶ י  וַֹת֔ ֶאל־ִמצ  עּו מ ׁש ּתִ  ֤מֹע ִאם־ׁשָ ה  ָהָי֗ ו  
ל־ כ ֶכ֖ם ּוב ַבב ל־ל כ ֔דֹו, ּב ב ע ּול ה ֶאת־יה֤וה ֱאֽלֵֹהיֶכם ֲהָב֞ ַאֽ ַהּ֑יֹום, ל

 ֣ ּתָ ַספ ָאֽ ו ֑קֹוׁש,  ּוַמל ה  יֹוֶר֣ ֹו,  ִעּת֖ ּב ֶכ֛ם  צ ר־ַאר ַטֽ מ י  ֧ ָנַֽתּתִ ו ֶכֽם׃  ׁש ַנפ
 ֖ ּתָ ַכ ָאֽ ָך, ו ֑ ּתֶ ֶהמ בִ ָ֖ך ד ֽ ׂשָ ב ּב י ֵעׂ֥שֶ ֛ ָנַֽתּתִ ָך׃ ו ָהֶרֽ ִיצ ָך֖ ו ִתיֽרֹׁש ָך ו ָגֶנ֔ ד
 ם ּתֶ ַוֲֽעַבד ם  ּתֶ֗ ַסר ו ֶכ֑ם,  ַבב ל ה  ֖ ּתֶ ִיפן ּפֶ ם  ָלֶכ֔ ֣רּו  מ ֽ ָ ִהׁשּ ׃  ּתָ ע ָבֽ ׂשָ ו
ָעַצ֤ר  ם, ו ֶכ֗ ה ַאףיה֜וה ּבָ ָחָר֨ ם׃ ו ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ִהׁש ים ו ים ֲאֵחִר֔ ֱאלִֹה֣
בּוָלּ֑ה,  ֶאת־י ן  ֖ ִתּתֵ ֥לֹא  ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣ ו ר,  ָמָט֔ ֶי֣ה  ֹא־ִיֽה ו  ִים ַמ֙ ָ ֶאתַהׁשּ
ָלֶכֽם׃  ן  ֹנֵת֥ יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣  ֵמַעל ה  ֵהָר֗ מ ם  ֣ ּתֶ ַוֲֽאַבד
ם  ּתֶ֨ ר ׁשַ ּוק ֶכ֑ם,  ׁש ַעֽל־ַנפ ו ֶכ֖ם  ַבב ־לַע ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּד  ם ּתֶ מ ׂשַ ו
ם  ֥ ּתֶ ד ִלּמַ ו יֵניֶכֽם׃  ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ֽטֹוָט֖פֹת   ָה֥יּו  ו ם,  ֶכ֔ ַעל־ֶיד  אֹות  ם  אָֹת֤
 , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ ר  ֣ ַדּבֵ ל ֵניֶכ֖ם  ֶאת־ּב ם  אָֹת֛

דברים ו

דברים ו

דברים יא
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ַען  ַמ֨  יָך׃ ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ זּו֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ָך׃ ּוכ קּוֶמֽ ָך֖ ּוב ּב כ ׁש ב ּוֽ
֧ע יה֛וה ַלֲֽאֽבֵֹתיֶכ֖ם  ּבַ ר ִנׁש ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ ֵניֶכ֔ י ב ֵמיֶכם ִויֵמ֣ ּו י ּב֤ ִיר

ֶרץ׃  ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהׁשּ יֵמ֥ ת ֶָה֑ם, ּכִ ָלֵת֣

 ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו  ָרֵאל ִיׂש ֵנ֤י  ֶאל־ּב ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ יה֖וה  ּ֥יֹאֶמר  ַוַ
֛נּו  ָנֽת ו ם,  ֽדֹרָֹת֑ ל ם  ֵדיֶה֖ ִבג ֵפ֥י  נ ַעל־ּכַ ת  ִציִצ֛ ם  ָלֶה֥ ּו  ָעׂש֨ ו ם,  ֲאֵלֶה֔
ם אֹ֗תֹו  ִאיֶת֣ ִציִצ֒ת, ּור ָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ל ֵכֶֽלת׃ ו יל ּת ִת֥ ָנ֖ף ּפ ת ַהּכָ ַע־ִציִצ֥
י  ֲחֵר֤ ֨לֹא ָת֜תּורּו ַאֽ ם, ו ם אָֹת֑ יֶת֖ ת יה֔וה ַוֲֽעׂשִ וֹ֣ ל־ִמצ ֶאת־ּכ ם ּתֶ ַכר ּוז
֔רּו  ּכ ז ַען ּתִ ַמ֣ ם׃ ל ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ֥ ר־ַאּתֶ ם, ֲאׁשֶ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ַאֽ ו ֶכם ַבב 
י יה֣וה  ים ֵלאֵֹֽהיֶכֽם׃ ֲאִנ֞ ֖ דֹׁשִ ם ק ִייֶת֥ ה י, ִוֽ וָֹת֑ ל־ִמצ ם ֶאת־ּכ יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ
ָלֶכ֖ם  ֥יֹות  ִלה ִים,  ַר֔ ִמצ ֶרץ  ֵמֶא֣  ֶכם ֶאת הֹוֵצ֤אִתי  ר  ֲאׁשֶ֨ ם,  ֱאֽלֵֹהיֶכ֗

ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֵלֽאלִֹה֑
ֱאֶמת

יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת
שליח הציבור חוזר ואומר:

ינּו ַקָּים ָעֵלֽ ל זֹאת ו ֶוֱאמּוָנה  ּכ
ֵאין זּוָלתֹו  ינּו ו י הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ּכִ

ָרֵאל ַעּמֹו. נּו ִיׂש ַוֲאַנֽח
ָלִכים  נּו ִמַּיד מ ַהּפֹוֵדֽ

 ֶהָעִריִצים. ף ּכ נּו ִמּכַ נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ ֽ ּכֵ ַמל
ינּו  ֵרֽ נּו ִמּצָ ָֽ ָרע פ ָהֵא ַהּנִ

נּו. ֽ ׁשֵ ֵבי ַנפ אֹוי  כ מּול ל ם ּג ּלֵ ׁשַ ַהמ

במדבר טו
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ֶקר  דֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֽ ה ג ָהעֹוׂשֶ
ר. ּפָ ָלאֹות ַעד ֵאין ִמס ִנפ ים ו ִנּסִ

נּו׃ ֵלֽ לֹא־ָנַתן ַלּמֹוט ַרג ַחִּיים, ו נּו ּבַ ֽ ׁשֵ ם ַנפ ָ ַהׂשּ
ינּו  ֵבֽ מֹות אֹוי נּו ַעל ּבָ ִריֵכֽ ד ַהּמַ

ינּו. ֵאֽ ל ׂשֹונ ֵנֽנּו ַעל ּכ ֶרם ַקר ַוּי
עֹה ַפר ָקָמה ּב ים ּונ נּו ִנּסִ ֽ ה ּלָ ָהעֹוׂשֶ

ֵני ָחם. ַמת ּב ַאד ִתים ּב אֹותֹות ּומֹופ
ִים ָרֽ כֹוֵרי ִמצ ל ּב ָרתֹו ּכ ֶעב ה ב ּכֶ ַהּמַ

ֵחרּות עֹוָלם. ָרֵאל ִמּתֹוָכם ל ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂש
ֵרי ַים סּוף ז ין ּגִ ָניו ּבֵ ֲעִביר ּבָ ַהּמַ

ע הֹומֹות ִטּבַ ת ֵאיֶהם ּבִ ֶאת ׂשֹונ ֵפיֶהם ו ֶאת רֹוד
מֹו הֹודּו ִלׁש חּו ו ּב בּוָרתֹו, ׁשִ ָראּו ָבָניו ּג ו

לּו ֲעֵליֶהם. ָרצֹון ִקּב כּותֹו ּב ּוַמל
ה ָחה ַרּבָ מ ׂשִ יָרה ּב ָך ָענּו ׁשִ ָרֵאל, ל ֵני ִיׂש ה ּוב מֹׁשֶ

ם רּו ֻכּלָ ָאמ ו
ֵאִלם יהוה ִמי־ָכֽמָֹכה ּבָ

ֶֹדׁש ּקֽ ר ּבַ ּדָ ֽמָֹכה ֶנא ִמי ּכָ
ה ֶפֶֽלא׃ ִהּלֹת ֽעֹׂשֵ נֹוָרא ת

ה ֵני מֹׁשֶ ָים ִלפ ע ָך ָראּו ָבֶנֽיָך, ּבֹוק כּות ַמל
רּו ָאמ י ָענּו, וִֶזה ֵא

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ
ֶנֱאַמר ו

ּנּו׃ ֽ ָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמּמֶ י־ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲעקֹב, ּוג ּכִ
ָרֵאל. ַאל ִיׂש ה יהוה, ּגָ רּוך ַאּתָ ּבָ

תהלים סו



שמות טו



שמות טו


ירמיה לא
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לֹום ׁשָ ינּו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ יֵבֽ ּכִ ַהׁש
לֹום ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּול נּו ל ֽ ּכֵ נּו ַמל ַהֲעִמיֵדֽ ו

ָך  לֹוֶמֽ ת ׁש ינּו ֻסּכַ רֹׂש ָעֵלֽ ּופ
ָפֶנֽיָך ֵעָצה טֹוָבה ִמּל ֵנֽנּו ּב ַתּק ו

ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ֵהָרה ל נּו מ יֵעֽ הֹוׁשִ ו
ָיגֹון ָרָעב ו ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ֽ ינּו אֹוֵיב, ּדֶ ָהֵסר ֵמָעֵלֽ נּו, ו ֲעֵדֽ ָהֵגן ּבַ ו

ינּו  ָפֵנֽינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ ָטן ִמּל ָהֵסר ׂשָ ו
נּו. יֵרֽ ּתִ ס ָנֶפֽיָך ּתַ ֵצל ּכ ּוב

ה ּתָ נּו ָאֽ יֵלֽ נּו ּוַמּצִ ֵרֽ י ֵאל ׁשֹומ ּכִ
ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ ּכִ

ַעד עֹוָלם. ה ו לֹום ֵמַעּתָ ׁשָ ַחִּיים ּול נּו ל נּו ּובֹוֵאֽ מֹר ֵצאֵתֽ ּוׁש
ָרֵאל ָלַעד. ה יהוה, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ם,  ֽ ָלִ רּוׁשָ י ׁשֵֹכן  ּיֹון,  ִמּצִ יהוה   רּוך ּבָ ָאֵמן׃  ו ָאֵמן  עֹוָלם,  ל יהוה   רּוך  ּבָ
בארץ ישראל ממשיכים את התפילה בחצי קדיש בעמוד הבא. בחו״ל יש אומרים:

ַבּדֹו׃  ל ָלאֹות  ִנפ ה  עֹׁשֵ  ,ָרֵא ִיׂש ֱאֵֹהי  ֱאלִֹהים  יהוה   רּוך ּבָ לּוָיּה׃  ַהל
ָאֵמן׃  ו ָאֵמן  ֶרץ,  ל־ָהָאֽ ֶאת־ּכ בֹודֹו  כ ֵלא  ִיּמָ ו עֹוָלם,  ל בֹודֹו  ּכ ם  ׁשֵ  ּוָברּוך
 בָֹרך מ יהוה  ם  ׁשֵ ִהי  י יו׃  ַמֲעׂשָ ּב יהוה  ַמח  ִיׁש עֹוָלם,  ל יהוה  בֹוד  כ ִהי  י
י  דֹו, ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁש י לֹא־ִיּטֹׁש יהוה ֶאת־ַעּמֹו ּבַ ַעדעֹוָם׃ ּכִ ה ו ֵמַעּתָ
ֵניֶהם,  לּו ַעל־ּפ ל־ָהָעם ַוִּיּפ א ּכ ָעם׃ ַוַּיר ֶכם לֹו ל הֹוִאיל יהוה ַלֲעׂשֹות ֶאת
 ֶלך ֶמֽ ל יהוה  ָהָיה  ו ָהֱאִֹהים׃  הּוא  יהוה  ָהֱאלִֹהים,  הּוא  יהוה  רּו,  ַוּיֹאמ
ָך  ּד ִהי־ַחס י ֶאָחד׃  מֹו  ּוׁש ֶאָחד  יהוה  ֶיה  ִיה ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ֶרץ,  ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ

׃  ךָ נּו ל ר ִיַחֽ ֲאׁשֶ ינּו, ּכַ יהוה ָעֵלֽ
ָך,  ֽ ׁשֶ ד ק ם  ׁשֵ ל הֹודֹות  ל ִמןַהּגֹוִים,  ֵצֽנּו  ַקּב ו ינּו,  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ
ָפֶנֽיָך, ֲאדָֹני  ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש יָת, ָיֽבֹואּו ו ֽ ר ָעׂשִ לּגֹוִים ֲאׁשֶ ָך׃ ּכ ֶתֽ ִהּלָ ת ח ּבִ ֽ ּבֵ ּתַ ִהׁש ל
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10   קריאת שמע וברכותיה Ø ערבית לתשעה באב

ָך׃  ֽ ַבּדֶ ל ֱאלִֹהים  ה  ַאּתָ ָלאֹות,  ִנפ ה  עֹׂשֵ ו ה  ַאּתָ י־ָגדֹול  ּכִ ָך׃  ֶמֽ ׁשִ דּו  ִויַכּב
ָך׃  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ דֹור ָודֹר נ  ,עֹוָלם ָך ל ָך, נֹוֶדה ּל ִעיֶתֽ צֹאן ַמר ָך ו נּו ַעּמ ַוֲאַנֽח

רּוך יהוה  נּו, ּבָ ֵבֽ כ ׁש יהוה ּב רּוך ָלה. ּבָ י ֽ ּלָ רּוך יהוה ּבַ ּיֹום, ּבָ רּוך יהוה ּבַ ּבָ
 ֽרּוח ל־ָחי, ו ָידֹו ֶנֶֽפׁש ּכ ר ּב ִתים. ֲאׁשֶ ַהּמֵ ׁשֹות ַהַחִּיים ו ָך ַנפ ָיד י ב נּו. ּכִ קּוֵמֽ ּב
ינּו  יָתה אֹוִתי יהוה ֵאל ֱאֶמת׃ ֱאלֵֹהֽ ִדֽ ִקיד רּוִחי, ּפָ ָך ַאפ ָיד ִאיׁש׃ ּבר ׂשַ ּבל ּכ

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ִמיד, ּומ ָך ּתָ כּות ַקֵּים ַמל ָך ו מ ִים, ַיֵחד ׁשִ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ

ִצּיֹון   ֱאמֹר ֱאֶמת, ּבֶ ָך ּבֶ יׁשּוָעת נּו ּבִ ֽ ׁשֵ ָתֵגל ַנפ נּו, ו ֽ ַמח ִלּבֵ ִיׂש אּו ֵעיֵנֽינּו ו ִיר
י  ּכִ   ָוֶעד.  עָֹלם  ל  לֹך ִימ יהוה   , ָמָלך יהוה   , ֶלך ֶמֽ יהוה   . ִיך ֱאלָֹהֽ  ךַָמ
א  ֶָּא ֶלך נּו ֶמֽ י ֵאין ָלֽ ָכבֹוד, ּכִ ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא, ּול ּל כּות ׁשֶ ל ַהּמַ
עֹוָלם  ל ינּו  ָעֵלֽ  לֹך ִימ ִמיד,  ּתָ בֹודֹו  כ ּבִ  ךֶ ֽ יהוה,  ַהּמֶ ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ ה.  ּתָ ָאֽ

יו. ל ַמֲעׂשָ ַעל ּכ ָוֶעד, ו

 חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ו  ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ ו
ָרֵאל  ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

תהלים עט

איוב יב

תהלים לא
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